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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมคุณภาพ และวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาจากความไม่ปลอดภัยอาหารโดยใช้
กระบวนการทางกฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพอาหาร และการด าเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับ
อาหารไม่ปลอดภัยของไทยกับกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชน
จีน นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน 

จากการศึกษาพบว่า ระบบควบคุมความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยได้ก าหนดให้หลักเกณฑ์
ระบบควบคุมอาหารขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบ GMP บังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ในส่วนของระบบควบคุม
อาหารขั้นสูงกว่าและได้รับการยอมรับในทางสากล เช่น ระบบ HACCP หรือ ISO 22000 ถูกก าหนดไว้
เป็นเพียงมาตรฐานสมัครใจ และในกรณีด้านการติดตามหรือตรวจสอบย้อนกลับอาหารกรณีเมื่อพบ
ปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหาร ประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ในงานด้านการก ากับดูแล ได้พบความไม่สอดคล้อง การขาดประสานงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ส่งผลให้ทางปฏิบัติเกิดอุปสรรคในด้านการด าเนินงานของทุกภาคส่วน            

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงเสนอแนะให้ประเทศไทยน ามาตรการทางการทางกฎหมายที่มีอยู่  
ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือเสริมความสามารถในด้านการรองรับต่อสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดหรือได้เกิดปัญหาจากความ
ไม่ปลอดภัยอาหาร ในทางท่ีจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยได้
มากยิ่งขึ้นไปอีก 
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This thesis aims to study issues related to food safety in the supply chain with 

regards to a quality control system as well as a preventive method for any problems 

that might be occurred from unsafe food by applying existing legal procedure. 

The research is a qualitative research. The author gathered legal information and 

legal documents in relation to a quality control system, a quality control operation and 

prevention under Thai and foreign laws, namely European Union and People’s Republic 

of China. In addition, the research used a quantitative method by interviewing 

government officials and private entrepreneurs. 

From the study, the author found that a food safety control system in Thailand 

imposed the GMP system as a fundamental standard for a food quality control. In 

particular, the GMP system has its legal binding as a law. However, for a higher standard 

system which is widely accepted internationally such as the HACCP or ISO22000 is 

prescribed as a voluntary standard. Moreover, in terms of the traceability, in Thailand, 

there is still no related enforcement mechanisms and any operations. Furthermore, there 

 



 ค 

is no sufficient collaboration among authorities in regulating such activity. This led to 

operational problems for all related stakeholders. 

To this extent, the thesis proposes that Thailand should amend existing legal 

measures such as the Food Act B.E.2522 and the Public Health Act B.E.2535 in order to 

strengthen capacity to support all possible situations that might be happened or to 

prevent all potential problems related to food safety. This is to assist more people 

consuming safe food. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์  ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขและตรวจเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ที่กรุณารับเป็น
ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อ าไพ ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ทั้งยังกรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น ทั้งในแง่ของข้อกฎหมาย และเนื้อหาเชิงลึกในทางปฏิบัติ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งท่ีช่วยให้การเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ในแง่ของเนื้อหาเพ่ิมมากขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณปราณี พวงพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลบางพลี และคุณคฑายุทธ วรวัฒนบัญชา ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่กรุณา
สละเวลาให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร และ
คุณปิยฉัตร ม้าแก้ว เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในทุก ๆ เรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในนี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดาของข้าพเจ้าที่เป็นแรงผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน 
ตลอดจนช่วยอุปการะ จนท าให้การศึกษานี้ประสบความส าเร็จได้อย่างตั้งใจ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้หากมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้ และหากมี
ความดีและเป็นประโยชน์ทางวิชาการแล้ว ผู้เขียนขอมอบแด่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
บุคคลผู้มีพระคุณท่ีได้กล่าวมา 

 
ณัฏฐ์ระพี วงศ์ชนเดช 

กันยายน 2562 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การที่มนุษย์ได้บริโภคอาหาร 
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีสามารถพัฒนาศักยภาพ 
ในด้านอ่ืนๆให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและการค้า 
ของประเทศอีกด้วย 
 ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการพ่ึงพาตนเองได้ในด้านอาหารภายใต้สังคมเกษตรกรรม  
เช่นการท านา พืชสวน ท าไร่ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การท าฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงการท าการประมง  
โดยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญของโลก 
เฉพาะในปี 2557 ถึง 2558 การส่งออกสินค้าผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ไทยสามารถ
ส่งออกมูลค่าได้มากกว่า 1,497,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ิมขึ้นในปี 2558 สามารถส่งออก 
ได้มากกว่า 1,546,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ1 ความสามารถในการพัฒนาให้สินค้าเกษตรธรรมดา
กลายเป็นสิ่งซึ่งน ารายได้ให้กับประเทศและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้นั้น ท าให้รัฐบาลในหลายยุค
สมัยต่างให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย  
โดยเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหารให้เกิดศักยภาพการผลิตสู่การเป็น
ครัวของโลกได้ 
 อย่างไรก็ตามปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการปนเปื้อนของอาหารจากเชื้อโรคและพยาธิ 
การปนเปื้อนของสารเคมี และการปนเปื้อนจากสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะของแหล่งผลิตอาหาร รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกอย่างรวดเร็ว ล้วนสร้างผลกระทบต่อปัญหาความปลอดภัย

                                           
1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม, 

“ภาวการณ์ส่งออกสินค้าผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งของไทย ปี 2557-2558”, ค้นวันที่  
1 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.tcijthai.com/ckfinder/userfiles/images/table-wacth-
01(2).png. 
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ด้านอาหารก่อให้เกิดการอุบัติขึ้นของโรคและภัยคุกคามใหม่ ๆ จากข้อมูลของกรอบยุทธศาสตร์ 
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพบว่าสถานการณ์ 
การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหาร มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค
เช่น สารเคมีที่ใช้ในการก าจัดศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์วัตถุเจือปนอาหาร และสารพิษ
จากจุลินทรีย์ เป็นต้น โดยตามข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของส านักระบาดวิทยาสถานการณ์โรคติดต่อ 
ทางอาหารและน้ าในปี 2557 พบว่ามีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 134,797 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 207.52 ต่อประชากรแสนคน และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนี้ในช่วง  
5 ปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2553 – 2557) เป็นโรคที่พบได้ตลอดปี และมักพบรายงานเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน 
ของประเทศไทยและในแต่ละปีตามรายงานยังพบอีกว่ามีประชาชนเจ็บป่วยโดยโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันไม่ต่ ากว่า 1 ล้านรายตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ 
ของคนไทยที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
 ปัญหาดังกล่าวนี้ได้กระทบต่อการพัฒนาประเทศหลายด้าน เช่น ทางด้านสังคมจากปัญหา
สุขภาพ ประชาชนต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลและขาดรายได้ในกรณีจ าเป็นต้องหยุดงานจากปัญหา
ดังกล่าว หรือปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ไม่เพียงแต่รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรทางสาธารณสุขเพ่ือจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ยังมีค่าใช้จ่ายในกรณีมีการยึด อายัด หรือสั่งให้หน่วยผลิตอาหารหยุดหรือปรับปรุง
ระบบการผลิต นอกจากนี้ การที่รัฐพยายามผลักดันศักยภาพการผลิตอาหารของไทยให้กลายเป็นครัว
โลกนั้น ปัญหาความปลอดภัยอาหารสามารถส่งผลกระทบด้านการส่งออกอาหารของประเทศ  
และชื่อเสียงโดยภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย 

ฉะนั้น ความปลอดภัยอาหารจึงเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและส่งเสริม
การค้าและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศได้ แต่ทั้งนี้ ปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารสามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกจุดในห่วงโซ่ ก่อนถึงมือของผู้บริโภคมีกระบวนการต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัย 
ตั้งแต่ขั้นตอนผลิต การรวบรวม การเก็บรักษา การขนส่ง การจ าหน่าย ตลอดจนการปรุงอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ  
 
 

                                           
2 นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์, กรรณิการ์ หมอนพังเทียม และจินต์ศุจี กอบกุลธร. “โรคอาหารเป็น

พิษ,” ใน สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจ าปี 2557, พจมาน ศิริอารยาภรณ์, วันชัย อาจเขียน, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558), 129–130. 



 3 

 

ภาพที่ 1.1 ห่วงโซ่อุปทานอาหาร (Food supply chain) 
แหล่งที่มา: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2557 
 

ด้วยเหตุนี้ การควบคุมความปลอดภัยในอาหารจึงจ าต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต 
ในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งในด้านการก ากับดูแลโดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการควบคุมและป้องกัน
ปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยอาหารนั้น ได้พบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้อง  
และจากการมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ท าให้บทบาทในการก ากับดูแลงาน
ด้านอาหารของประเทศไทยได้อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 10 หน่วยงาน  
มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข แต่อย่างไร  
ก็ตาม การด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติและการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ านวนมากนั้น  
ได้ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในด้านการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในอาหาร เนื่องจากขาดความชัดเจน
ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมระบบ
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐาน

ขนส่ง 

ฟาร์ม/เพาะปลูก 
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แปรสภาพเบื้องต้น แปรรูป 
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ขนส่ง 

ขนส่ง
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เดียวตลอดห่วงโซ่อาหาร ส่งผลให้เกิดอุปสรรคด้านการด าเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคจากการที่ประเทศไทยไม่สามารถก าหนดระบบควบคุม  
ความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวตลอดห่วงโซ่ได้นั้น ท าให้การด า เนินงานของทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเกิดการกระท าในหลายมาตรฐาน โดยขึ้นอยู่กับว่าสินค้าอาหารชนิดนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่กับหน่วยงานใด ปัญหาดังกล่าวนี้  ท าให้เกิดเป็นอุปสรรคในการยกระดับความปลอดภัย 
และคุณภาพท่ีดีต่อผู้บริโภค 

ดังนั้น เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารในมุมมองทางกฎหมาย 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับอาหารที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเน้น
ด้านกระบวนการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและมาตรการด้านการป้องกันปัญหาจากความไม่
ปลอดภัยในอาหาร  กับมาตรการเ พ่ือความปลอดภัยอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ของต่างประเทศได้แก่ สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ทั้งนี้ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือหาวิธีการควบคุมและป้องกันปัญหาจากความไม่ปลอดภัย 
ในอาหาร โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความสามารถในอันที่จะ
เป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้บริโภค และเพ่ิมขีด
ความสามารถในส่งออกอาหารในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาเส้นทางอาหารในห่วงโซ่  ( food chain) สถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร  
และบทบาทการด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่อาหารมีหน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการก ากับดูแลอย่างไร และด าเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายใด เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึง
บทบาทการด าเนินงานและหาสาเหตุของปัญหา  

1.2.2 ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันปัญหาจากความไม่
สะอาดปลอดภัยในอาหาร เพ่ือพิจารณาถึงแนวทางการควบคุมปัญหา วิธีการป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนโดยมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

1.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการเพ่ือความปลอดภัยอาหารตามกฎหมายของประเทศไทย
กับหลักเกณฑ์กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างในอันที่จะสามารถทราบได้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของกฎหมาย
ของประเทศไทยเพ่ือสามารถน าเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายต่อไป 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 การจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยในอาหารโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายของประเทศ
ไทย ในส่วนระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร ปัจจุบันได้มีเพียงการน าหลักเกณฑ์ของระบบควบคุม
อาหารขั้นพ้ืนฐาน คือ ระบบ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ในส่วนของระบบควบคุมอาหาร 
ที่ได้รับการยอมรับในทางสากล เช่น HACCP หรือ ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบควบคุมอาหารในระดับ
ขั้นสูงกว่าถูกก าหนดไว้เป็นเพียงมาตรฐานสมัครใจ ท าให้ในทางปฏิบัติประเทศไทยยังไม่สามารถ
ควบคุมและจัดการกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
กฎหมายเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับอาหาร ยังไม่มีการบังคับใช้และด าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้เกิดปัญหาในด้านการรับมือในกรณีเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อที่มีที่มา
จากอาหารเป็นสื่อได้อย่างทันท่วงที จึงควรน ามาตรฐานทางกฎหมายที่มีอยู่ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือส่งเสริม 
คามสามารถด้านการรองรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเกิดการบูรณาการกระบวนการ
ท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์กฎเกณฑ์หลักการและข้อก าหนดที่ส าคัญในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย  
ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงศึกษาในด้าน 
การด าเนินงานความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจากการด าเนินงาน
ดังกล่าว  

 

1.5 วิธีการศึกษา 

ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) จากกฎหมาย
กฎระเบียบ ค้นคว้าและวิเคราะห์จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์ 
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้  ยังได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์ 
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องในภาคเอกชน 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ท าให้เข้าใจถึงเส้นทางอาหารในห่วงโซ่ (food chain) สถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร
และบทบาทการด าเนินงานของภาครัฐ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่อาหาร  
มีหน่วยงานภาครัฐด าเนินการก ากับดูแลอย่างไร และด าเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายใด ทราบได้ถึง
บทบาทการด าเนินงานและหาสาเหตุของปัญหา 

1.6.2 ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการควบคุมและป้องกันปัญหาจากความไม่
สะอาดปลอดภัยในอาหาร และเข้าใจแนวทางการควบคุมปัญหา วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นโดยมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้ 

1.6.3 เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบมาตรการเพ่ือความปลอดภัยอาหารตามกฎหมายไทย
และกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เห็นถึง
ความแตกต่างในอันที่จะสามารถทราบได้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของกฎหมายไทยในอันที่จะสามารถ
น าเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไปได้ 



บทท่ี 2  
 

ความส าคัญ ปัญหาและการด าเนินงานเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในอาหาร 

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าความเจ็บป่วยที่ เกิดจากการบริโภคอาหาร จัดเป็นปัญหา 
ด้านสาธารณสุขที่ส าคัญต่อทุกประเทศของโลกนี้ นับตั้งแต่เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร  
ไปจนถึงสารพิษปนเปื้อนในอาหารทั้งจากสิ่งแวดล้อมและสารพิษที่เกิดจากกระบวนการปรุงอาหาร  
ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดเชื้อ 
ที่ไม่รุนแรง หรือจนถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งที่ได้รับการยอมรับแล้วว่ามีส่วนสัมพันธ์ของโรค  
มาจากการรับประทานอาหาร ในประเทศไทยปัญหาโรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อถือเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องสะสมที่บั่นบอนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมาอย่างยาวนาน 
แสดงให้เห็นได้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องเสียเฉียบพลัน
และโรคอาหารเป็นพิษ ดังนี้ การตระหนักรู้เพ่ือการจัดการด้านอาหารปลอดภัยได้อย่างประสิทธิภาพ
เพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรถูกมองข้าม 
 

2.1 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหารและสถานการณ์สุขภาพ 

สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของอาหารสามารถจ าแนกได้ตามการปนเปื้อนในอาหาร  
หลายประการ เช่น การปนเปื้อน สารปลอมปน หรือจากสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น  
โดยในที่นี้จะจ าแนกตามการเปื้อนในอาหารออกเป็น 2 สาเหตุหลักใหญ่ๆ ได้แก่ การปนเปื้อน 
ในอาหารจากเชื้อโรค และการปนเปื้อนจากสารเคมี 

 
2.1.1 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหารจากการปนเปื้อนเชื้อโรค 
ภาวะความเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารและน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อโรคในประเทศไทยถือเป็น

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องสะสมที่บั่นบอนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
มาอย่างยาวนาน ตามรายงานของส านักระบาดวิทยา กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปีพ.ศ. 
2557 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 134,797 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 207.52 ต่อประชากร
แสนคน โดยในปีดังกล่าวมีรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษรวม 189 เหตุการณ์ มีจ านวน
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ผู้ป่วย 9,447 ราย โดยสัดส่วนอาชีพที่พบการเจ็บป่วยสูงสุดคือเกษตรกรรม3 และในปี พ.ศ. 2558 
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 130,995 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ202.22 ซึ่งมีจ านวน
ลดลงเล็กน้อยจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบการระบาดของโรค 125 เหตุการณ์ และมีผู้เสียชีวิต  
7 ราย โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาหารที่เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้แก่ 
ปลาปักเป้า เมล็ดมันแกว อาหารที่ปนเปื้อนจากเชื้อโรคและสารเคมี ทั้งนี้ ในปีดังกล่าว ทางกอง
สุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย กรุงเทพมหานครได้มีการจัดท าโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย สุ่มตรวจคุณภาพอาหารที่วางจ าหน่ายภายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 3,013 
ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างจ านวนร้อยละ 28.2 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค
ทั้งสิ้น 849 ตัวอย่าง นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนี้ในช่วงปีพ.ศ. 
2557– 2558 โรคอาหารเป็นพิษนี้เป็นโรคที่พบได้ตลอดปี และมักพบรายงานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของประเทศไทย4 

ในด้านการส่งออก ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางอาหารจากปนเปื้อน เชื้อโรค ได้ส่งผล 
ต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้น าเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย โดยประเทศไทยถูกจัดให้เป็น
ประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ถูกควบคุมและตรวจสอบการน าเข้าตามกฎระเบียบ Commission 
Regulation (EC) No.669/2009 เนื่องจากได้รับการแจ้งเตือนจากระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหาร
และอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
Salmonella และมีสารก าจัดศัตรูพืชเกินปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs)5 แสดงให้เห็นถึงปัญหา
เรื่องสินค้าอาหารที่น าเข้าจากประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้ านอาหาร 
ของสหภาพยุโรปและเป็นอาหารไม่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป 
 
 
 
 

                                           
3 นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์, กรรณิการ์ หมอนพังเทียม และจินต์ศุจี กอบกุลธร, เรื่องเดิม,หน้า 

129-131. 
4 นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์, “โรคอาหารเป็นพิษ,” ใน สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจ าปี 

2558, พจมาน ศิริอารยาภรณ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2559), 127–129. 

5 ปรียานุช ทิพยะวัฒน์, สหภาพยุโรปคุมเข้มสารเคมีเกษตรและสารตกค้าง, ค้นวันที่ 26 
พฤษภาคม 2560 จาก http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_7-aug/rai.html. 
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2.1.1.1 การปนเปื้อนเชื้อโรค 
การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ภาค คือภาคการผลิต  

และภาคการตลาด ดังนี้6 
1) ภาคการผลิต 

 ในภาคการผลิต ได้แก่ ช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทั่วไปจะพบกลุ่ม
เชื้อก่อโรค ชนิดแบคทีเรียได้ตามธรรมชาติพ้ืนดินและในน้ า เช่น สปอร์ของคลอสติเดียม  โบทูลินัม
(Clostridium botulinum), คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens), ลิสทีเรีย 
โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) เป็นต้น โดยทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ในดินและมูล
สัตว์จะพบแบคทีเรียลิสทีเรียโมโนไซโตจิเนสมากที่สุด เนื่องจากเป็นแบคทีเรียที่เติบโตได้ทุกอุณหภูมิ  
และสามารถทนต่อความร้อนได้ดีและสามารถพบได้ทั่วไปในน้ า น้ าเสีย อุจจาระคนและสัตว์ ท าให้
สามารถปนเปื้อนลงในอาหารได้โดยง่าย 
 

2) ภาคการตลาด 
ในที่นี้ภาคการตลาดหมายความรวมถึงทุกขั้นตอนหลังจากช่วงการเก็บเกี่ยว

ไปจนถึงมือของผู้บริโภค จุดที่ต้องท าการควบคุมจะเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง การขนส่ง 
ภาชนะบรรจุ ยานพาหนะ การคัดแยก การบรรจุเ พ่ือขายปลีกและการแปรรูป โดยการท า 
ความสะอาดการช าระล้างและการควบคุมอุณหภูมิถือเป็นจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมทุกขั้นตอนหลัง 
การผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ให้ต่ าหรือน้อยที่สุด 

 
2.1.1.2 สถานการณ์การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร 
จากรายงานของกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 

ถึง 2558 พบว่ากลุ่มโรคเฝ้าระวังและมีแนวโน้มอัตราป่วยสูงขึ้นจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ ได้แก่  
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคอาหารเป็นพิษ 

1. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 
โรคอุจจารระร่วงเฉียบพลันมีอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง การระบาดของ

โรคนี้มักพบเป็นกลุ่มก้อนและมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารและน้ าที่ ไม่สะอาด ส่วนใหญ่  
มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล เช่น การสอบสวนโรคติดเชื้อทางเดินอาหารในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
หาดไร่เลย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าแหล่งโรคน่าจะเกี่ยวข้องกับน้ าใช้  

                                           
6 อัธยา กังสุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 5-6. 
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ซึ่งน ามาจากบ่อที่มีระยะห่างจากบ่อบ าบัดน้ าเสียต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้เชื้อโรคปนเปื้อนสู่แหล่งน้ า
ที่มาใช้ปรุงอาหารทั้งในรีสอร์ทและร้านค้า  
 ปี พ.ศ. 2558 ส านักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
1,111,959 ราย อัตราป่วย 1,854.21 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย เมื่อพิจารณาย้อนหลัง  
10 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2549 -2558 พบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง 5 ปีแรก คือช่วง พ.ศ. 
2549 – 2553 และเริ่มมีอัตราป่วยลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา (รูปที่ 2.1) ภาคเหนือมีอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้7 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากร จ าแนกตามปี ประเทศไทย พ.ศ. 
2549 - 2558 

แหล่งที่มา: กองระบาดวิทยา, 2558  

2. โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 
โรคอาหารเป็นพิษ มีอัตราป่วยสูงอยู่ในล าดับต้นๆ ของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยา พบได้บ่อยจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ซึ่งมักพบในอาหารที่ปรุงสุก ๆ  

                                           
7 ส านักระบาดวิทยา กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”, สรุป

รายงานการเฝ้าระวังโรค ประจ าปี 2558, ม.ป.ป.: 133–134. 
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ดิบ ๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรืออาหารกระป๋อง อาหารทะเล น้ านมที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ  
หรืออาจพบได้ในอาหารที่ท าล่วงหน้าไว้นานๆ และไม่ได้แช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อนพอก่อนรับประทาน 

อัตราป่วยในช่วง 10 ปีผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558 ในระยะ 6 ปีแรก คือ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2554 พบอัตราป่วยลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง จากนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา (รูปที่ 2.2) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ตามสถิติพบว่า
โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปี สัดส่วนอาชีพที่พบสูงสุดคือ เกษตรกรรม รองลงมาคือ 
ในปกครอง และนักเรียน8 

 

 

ภาพที่ 2.2 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากร จ าแนกตามปี ประเทศไทย พ.ศ. 
2549 - 2558 

แหล่งที่มา: กองระบาดวิทยา  
 

2.1.2 ความเสี่ยงความปลอดภัยอาหารจากการปนเปื้อนเคมี 
2.1.2.1 อันตรายจากเคมีปนเปื้อนในอาหาร  

                                           
8นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 127-129. 
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 การปนเปื้อนในอาหารจากเคมี หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่อยู่ในธรรมชาติ 
เช่น ในดิน น้ า และสารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย สารกระตุ้นการเจริญเติบโต  
ารักษาโรค สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ สารพิษที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต สารพิษที่ปนเปื้อน 
ในสิ่งแวดล้อม และสารพิษที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น 

1. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
2. ยาและสารปฏิชีวนะที่ตกค้างอยู่ในอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ และสัตว์น้ า เช่น  

ซาบูทามอล สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น 
3. วัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูด สารกันรา สารแต่งสี กลิ่น รส เป็นต้น 
4. สารพิษจากเชื้อรา เช่น แอฟลาทอกซิน โอคราท็อกซิน 
5. สารเคมีที่มีพิษ เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน 
6. สารพิษท่ีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โลหะหนัก ตะกั่ว ปรอท 
7. สารพิษท่ีเกิดระหว่างกระบวนการผลิตหรือการปรุงอาหาร  
8. สารพิษจากพืชและสัตว์ที่เกดตามธรรมชาติ เช่น อัลคาลอยด์ในพืช สารพิษ 

ในปลาปักเป้าทะเล9 
 

2.1.2.2 สถานการณ์การปนเปื้อนจากเคมีในอาหาร 
ตามข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปลอมปนในอาหารของหน่วยเคลื่อนที่ 

ความปลอดภัยด้านอาหารในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 พบว่า การตกค้าง 
ของยาฆ่าแมลงในปี 2557 มีการตกค้างของยาฆ่าแมลงลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 5.32 เหลือร้อยละ 
3.46 ในขณะที่การปลอมปนของฟอร์มาลดีไฮด์ลงลงจากร้อยละ 2.83 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 2.38 
ในส่วนของสารเร่งเนื้อแดง พบปริมาณการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.69 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 1.53  
และการใช้สีสังเคราะห์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9.27 ในปี 2555 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 23.16  
และสารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว มีแนวโน้มการปลอมปนคงท่ี รายละเอียดตามภาพที่ 2.3 
 

 
 
 

                                           
9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ณ สถานที่จ าหน่าย (ส่วนภูมิภาค) ปีงบประมาณ 2558 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
กิจการโรงพิมพ์สงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก, 2558), หน้า 6.   
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ภาพที่ 2.3 แสดงร้อยละการปลอมปนของสารเคมีในอาหาร เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2553 - 2557 
แหล่งที่มา:  หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร, ส านักอาหาร, ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, หน้า 19 

 
2.1.3 ผลกระทบอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยอาหาร 
ผลกระทบจากความไม่สะอาดปลอดภัยในอาหาร สามารถแยกผลกระทบออกมาเป็น  

2 ภาพรวมได้ดังนี้ 
 

2.1.3.1 ผลกระทบทางตรง 
ผลกระทบทางตรง คือ ผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งผลที่เกิดจาก

โรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อนั้น ส าหรับในประเทศไทยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหาร  
เป็นพิษจัดว่าเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในระดับ 1 ใน 10 ของโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดยในทุกปีมักพบอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงสุดและมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ผลจากการรับประทาน
อาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมี สามารถส่งผลให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง 

ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ ฟอมัลดีไฮด์ สารกันรา สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง สีสังเคราะห์

2553 4.36 0.57 2.86 0.084 0.42 0.57 16.71

2554 5.32 0.45 2.87 0.88 0.02 1.86 12.6

2555 4.79 0.65 2.82 1.09 0.03 1.83 9.27

2556 3.75 0.45 2.83 1.11 0.01 0.69 20.12

2557 3.46 0.53 2.38 1.12 0.02 1.53 23.16
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เบาหวาน เป็นต้น กลุ่มโรคดังกล่าวมีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบันอย่างเห็น 
ได้ชัด และผลกระทบบั่นบอนสุขภาพอนามัยของประชาชนได้โดยตรง แม้กลุ่มโรคเหล่านี้จะสามารถ
ลดปัญหาและควบคุมได้จากการบริโภคอาหารปลอดภัยและระบบจัดการคุณภาพที่ดีก็ตาม10 

2.1.3.2 ผลกระทบทางอ้อม 
 ผลกระทบทางอ้อม คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่11 

1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ตามข้อมูลของ WHO Expert Committee on 
Microbiological Aspect of Food Hygiene พบว่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะโรคภัย 
มีดังนี ้

1.1 ผู้บริโภค: เสียค่าใช้ด้านการรักษาพยาบาล ขาดรายได้ 
1.2 รัฐ: เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างโรงพยาบาล  
1.3 ร้านอาหารหรือโรงแรม : เสียค่าใช้จ่ายเมื่ออาหารถูกตรวจพบว่าเป็น 

พาหะของเชื้อโรครวมถึงกรณีพนักงานถูกสั่งพักงานหรือถูกกันไปสอบสวนโรค และอาจสูญเสียก าไร  
ที่ควรได้รับหากถูกสั่งปิดกิจการ 

1.4 หน่วยงานท้องถิ่น: กรณีมีรัฐสวัสดิการ หน่วยงานท้องถิ่นต้องเสียค่าชดเชย
ให้กับพนักงานร้านอาหารหรือโรงแรม หากมีค าสั่งมีต้องพักหรือหยุดงาน 

1.5 โรงงาน: ขาดได้รายได้กรณีมีการสั่งพักหรือหยุดงาน และหากพบสาเหตุ
ของการปนเปื้อนก็จ าต้องมีการท าลายสินค้าที่เป็นสาเหตุในคลังอาหาร หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจาก
การปรับปรุสภาพแวดล้อมหรือระบบสุขอนามัยโรงงานหรือสถานที่ประกอบอาหาร 

1.6 ห้องปฏิบัติการ: กรณีมีการสืบสวนหาสาเหตุการระบาดของโรคต้องมี
ค่าใช้จ่ายกับการทดสอบหาเชื้อที่เป็นพาหะอาหาร 

นอกจากนี้ อาจยังมีค่าใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหาตัวเลขมาประมาณการ 
ได้โดยตรง เช่น ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสียเวลา เป็นต้น 

2. ผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรได้สูงเป็นอันดับ

ต้นๆของโลกในกรณีหากสินค้าอาหารของไทยมีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนหรือไม่ได้มาตรฐานหรือเกิด

                                           
10 กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย, สรุปสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร, (กรุงเทพมหานคร: 

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2543), หน้า 71. 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71-72. 
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โรคติดต่อจาก อาจถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจากประเทศผู้น าเข้า และส่งกลับคืนมายังประเทศไทย 
ท าให้สูญเสียรายได้และกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารของไทยได้ 

3. ผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ  
ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การส่งผ่าน

ข้อมูลข้ามประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนี้ หากประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องความปลอดภัยในอาหาร หรือภาวการณ์ระบาดที่มีสื่อมาจากอาหาร การได้รับข่าวสารมักจะถูก
ส่งต่อและกระจายกันอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงชื่อเสียงและความไว้วางใจในความปลอดภัยใน
อาหารในฐานะประเทศผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ  

ดังนี้พึงเห็นได้ว่า ปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยในอาหาร ไม่ได้เพียงแต่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว ยังสามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น 
และชื่อเสียงของประเทศ ด้วยเหตุนี้ การควบคุมให้เกิดความปลอดภัยอาหารเพ่ือให้ได้อาหาร 
ที่มีคุณภาพที่ดีและไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่รัฐควรต้องตระหนัก  
และหามาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์จากอันตรายของอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

 

2.2 ลักษณะทั่วไปและระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร 

2.2.1 ลักษณะท่ัวไปของความปลอดภัยในอาหาร 
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) หมายถึง การควบคุมคุณภาพหรือสภาวะของอาหาร

เพ่ือให้มีความปลอดภัยส าหรับการบริโภค อันได้แก่ การดูแลเรื่องลักษณะภายนอก รสชาติ ความ
สะอาดและความสดใหม่ของอาหาร ตลอดจนการแสดงข้อมูลบนฉลาดผลิตภัณฑ์อาหาร  
อย่างถูกต้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารปราศจากเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ และสามารถน าไปบริโภค
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเจ็บป่วยต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงอันตราย  
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุความบกพร่องในกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปอาหาร  
เพ่ือน ามาใช้หามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายดังกล่าว 12 หรือเป็นลักษณะของ
อาหารที่ได้มีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกินอย่างถูกต้องตามวิธีการและวัตถุประสงค์ของอาหารนั้นๆ 
แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การเลือกอาหารนอกจากจะค านึงถึงคุณค่าอาหาร ปริมาณ
อาหารและยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจจะ

                                           
12 สถาบันอาหาร, โครงการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหาร, เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: สถาบันอาหาร, 2547), หน้า 1-3. 
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มีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ท าให้เกิดโรคต่างๆมากมายซึ่งอาจเป็นอันตราย  
ต่อชีวิตได้13 

คณะกรรมาธิการ โครงการมาตรฐานอาหารระหว่าง ประเทศ FAO/WHO (Codex 
Alimentarius Commission: CAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ท าหน้าที่ ในการก าหนด
มาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากลได้ให้นิยามค าว่า “ความปลอดภัยของอาหาร” ไว้ว่าอาหารนั้น
จะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียม  
ปรุง ผสม และรับประทานอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ14 

นอกจากนี้ ลักษณะของความปลอดภัยในอาหารยังมีองค์การอาหารและยา (อย.) ได้ให้นิยาม 
ของอาหารปลอดภัยไว้ว่า การที่อาหารจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ผู้บริโภคเมื่อกินอาหารนั้น 
โดยที่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีการจัดเตรียม ปรุงผสมและกินอย่างถูกต้องตามที่มุ่งหมายส าหรับอาหารนั้นๆ
ด้วย การที่ อาหารจะก่อให้ เกิด อันตรายขึ้นกับผู้ บริ โภคได้นั้ น  ก็ เนื่ องมาจากอาหารนั้ น 
ได้มีการปนเปื้อนของตัวก่ออันตรายเอง ตัวก่ออันตรายที่ว่านี้มีอยู่ 3 ประเภทได้แก่  

1. อันตรายทางกายภาพ เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว เป็นต้น 
2. อันตรายทางเคมี เช่น สารเคมีตกค้างจากสารก าจัดศัตรูพืช การตกค้างของยาปฏิชีวนะ รวมทั้งสาร

บางอย่างในอาหารที่ท าให้เกิดอาการแพ้ส าหรับคนบางกลุ่ม เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้ถั่วลิสง  
เป็นต้น 

3. อันตรายทางชีวภาพ เช่น จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดอาหารเป็นพิษ ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ว ย
ป่วยต่อระบบทางเดินอาหารและระบบต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น15 

                                           
13 คณะอนุกรรมการการมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามและตรวจสอบผลการพัฒนา

บริการสาธารณะด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย มหาวิทยามหาสารคาม, คู่มือความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food Safety), หน้า 3, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.plan.msu.ac.th/msu/FoodSafety.pdf. 

14 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร, 
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จ าหน่าย 
(กรุงเทพมหานคร) ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ 2557 
(นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2558), หน้า 15. 

15 องค์การอาหารและยา, ความปลอดภัยของอาหารหมายถึงอะไร, ค้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2560 จาก http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csma/csma.nsf/e47f664a40d 
c0fc68025679a004b8a83/8d4e4695041b889fc7256c970051ea49?OpenDocument 
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 จากค าจ ากัดความของค าว่าความปลอดภัยในอาหารดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าลักษณะอาหาร 
ที่ปลอดภัย คือ อาหารที่ไม่ก่อให้อันตรายใดๆแก่ผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้รับประทานอาหารนั้น ๆ 
แล้ว ทั้งนี้ โดยมีข้อแม้ว่าอาหารนั้นต้องได้รับการจัดเตรียม ปรุง ผสม และรับประทานอย่างถูกต้อง
ตามความมุ่งหมายของอาหารชนิดนั้นๆด้วย โดยค าว่าตัวก่ออันตรายให้อาหาร Codex และองค์การ
อาหารและยาได้นิยามไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ Codex ได้แบ่งชนิดของตัวก่ออันตรายไว้อย่างกว้าง ๆ 
ซึ่งได้แก่ สารพิษและสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยที่คณะกรรมการอาหารและยา ได้แบ่ง
ประเภทของตัวก่ออันตรายไว้ 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 
 

2.2.2 หลักการพื้นฐานและทฤษฎีว่าด้วยการจัดการปัญหาและการด าเนินงานด้านความ
สะอาดปลอดภัยอาหาร 

จากที่ กล่ า วมาแล้ ว ในข้ า งต้ น  พึ ง เห็ น ได้ ว่ าการควบคุมอาหารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพ่ือปกป้องสุขภาพประชาชน  
การดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรง ซึ่งรัฐต้องให้ความส าคัญและด าเนินการ  
ด้วยเหตุนี้ในส่วนนี้จึงกล่าวถึงข้อที่เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการปัญหา  
และการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร อันเป็นหน้าที่รัฐที่ต้องเข้าด าเนินการและจัดการก ากับ
ดูแลและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
 

2.2.2.1 การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐเพ่ือก ากับดูแลความปลอดภัยทางอาหาร 
 การใช้อ านาจของรัฐเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ จะแสดงออกมาในรูปของการ
กระท าลักษณะต่าง ๆ ผ่านทางองค์กรของรัฐ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การกระท า
ทางนิติบัญญัติ การกระท าทางบริหาร และการกระท าทางตุลาการ16 
 

1) การกระท าทางนิติบัญญัติ 
ในปัจจุบันการกระท าทางนิติบัญญัติหรือการใช้อ านาจตรากฎหมายบังคับ

ประชาชน รัฐทั้งหลายจะตราเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะก าหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชน  
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกฎเกณฑ์ทั่วไป และค าสั่งเฉพาะรายหรือมาตรการเฉพาะ โดยในกระบวนการ  
นิติบัญญัติมีขั้นตอนสามารถแยกได้ดังนี้ 

 

                                           
16 สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2557), หน้า 215-233. 
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(1) การเสนอร่างกฎหมาย 
ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้เป็นสิทธิองสมาชิก

สภานิติบัญญัติ นอกจากนี้ ในประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภายังให้สิทธิแก่ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี  
มีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายด้วย เพราะถือเป็นผู้น ากฎหมายไปอาศัยเป็นนโยบายในการปฏิบัติ 
ดังนี้ จึงเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะให้ฝ่ายบริหารเข้ามาม่ีส่วนร่วมในข้ันตอนเสนอร่างกฎหมาย 

 
(2) การพิจารณาลงมติให้เป็นกฎหมาย 
การพิจารณาลงมติ เป็นการด าเนินการโดยสมาชิกขององค์กร 

นิติบัญญัติเท่านั้น โดยปกติจะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 วาระ คือ  
วาระท่ี 1 การพิจารณาในแง่หลักการและเหตุผลที่จะออกกฎหมาย 
วาระที่ 2 พิจารณารายละเอียดของการร่างกฎหมาย โดยปกติจะมี

คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติจะท าหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียดของร่างก่อนน าเข้า  
ในที่ประชุมของสภา 

วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบ โดยปกติจะเป็นการพิจารณา 
ในที่ประชุมใหญ่ เป็นการลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการอภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ อีก  

 
(3) การลงนามประกาศใช้กฎหมายและการโฆษณาการบังคับใช้

กฎหมาย 
โดยปกติการตราหรือลงนามเป็นค าสั่งประกาศใช้บังคับแก่ประชาชน 

จะกระท าโดยประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร และในการน าไปโฆษณาให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งจะมี
ผลสมบูรณ์เป็นกฎหมาย ในประเทศไทยก าหนดให้โฆษณาใน “ราชกิจจานุเบกษา” อันเป็นหนังสือ
ราชการซึ่งจัดพิมพ์โดยส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร 

 
2) การกระท าทางบริหาร 
การกระท าทางบริหารเป็นการกระท าครอบคลุมการกระท าของรัฐ  

2 ลักษณะ คือ การกระท าทางรัฐบาลหรือการกระท าทางการเมือง และการกระท าทางปกครอง 
 

(1) การกระท าทางรัฐบาล (Act of government) 
เป็นการกระท าที่ใช้อ านาจทางการเมือง (Political Power) ภายใต้

ขอบเขตของการกระท าตามรัฐธรรมนูญ ในการน าการบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ เช่น 
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การท าสนธิสัญญากับต่างประเทศ การริเริ่มนโยบายพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเสนอร่างกฎหมาย การตรวจสอบของรัฐสภา เป็นต้น ดังนี้   
ฝ่ายบริหารจึงไม่ได้ท าหน้าที่เพียงแต่เฉพาะการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่เป็นผู้วางนโยบาย 
ในการบริหารประเทศและคอยควบคุมก ากับและชี้แนะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของรัฐ  

 
(2) การกระท าทางปกครอง (Act of Administrative) 
การกระท าทางปกครองเป็นอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการ

สาธารณะ (Public service) เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การด าเนินกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น การดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐโดยทั่วไป และเพ่ือให้  
การด าเนินการส าเร็จลุล่วงได้ รัฐจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์การและเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการ  
ในประเทศไทย กฎหมายจัดตั้งองค์การและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามกฎหมายดังกล่าวได้แบ่งการบริหาร
ราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้  เนื่องจากการด าเนินการทางปกครองเป็นการด าเนินการ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือบรรลุภารกิจของรัฐ ท าให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีสถานะ
พิเศษเหนือกว่าเอกชน เช่น การมีอ านาจทางมหาชนที่จะออกค าสั่งฝ่ายเดียวบังคับเอกชน โดยไม่
จ าต้องให้เอกชนยินยอม เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การจับกุม คุมขัง การเรียกเก็บภาษีอากร 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่และเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจึงมี “หลักนิติรัฐ” เป็นพ้ืนฐานในการ
ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องด าเนินการภายในขอบเขต
ของ “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง” ซึ่งก าหนดให้องค์กรเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครองต้องผูกพันกับกฎหมายในด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยมีผลส าคัญ 2 ประการ คือ  
ในกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองออกค าสั่งให้ราษฎรกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
การนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
หรือหลักกฎหมายเป็นเงื่อนไขของอ านาจ และองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะออกค าสั่งหรือก าหนด
มาตรการให้ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ได้หรือที่เรียกว่า “หลักกฎหมายสูงสุด” 

ด้วยเหตุนี้ พึงเห็นได้ว่า สาระส าคัญของการกระท าของเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครอง คือ การบังคับใช้กฎหมายต่อราษฎร ซึ่งเป็นการน ากฎหมายมาใช้บังคับราษฎร 
หรือเอกชนเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะเรื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมตรวจสอบให้การใช้
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กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และผู้ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบจะต้องมีความเป็น
อิสระจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อันเป็นไปตามหลักนิติรัฐ เพ่ือให้การควบคุมตรวจสอบเกิด
ประสิทธิผลต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้  

 
(3) การกระท าทางตุลาการ 
การกระท าทางตุลาการ คือการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท 

เป็นการน ากฎหมายมาปรับข้อเท็จจริงในแต่ละคดี โดยจะมีลักษณะของการตั้งรับ (passive) กล่าวคือ 
จะต้องมีการเสนอข้อพิพาทจากคู่กรณีเสียก่อน จึงจะสามารถพิจารณาคดีได้ การพิจารณาคดีจะเป็น
การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงสรุปส านวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยท าเป็น
ค าวินิจฉัยชี้ขาดว่า ผลในทางกฎหมายคดีนั้นเป็นอย่างไร การกระท าตุลาการจึงเป็นสาระในทาง
กฎหมายโดยแท้ ทั้งนี้ ผู้ท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในองค์กรตุลาการหรือศาล ได้แก่ ผู้พิพากษา จะต้องมี
อิสระในการท าค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือท าค าพิพากษา ความเป็นอิสระดังกล่าวนี้ สามารถแยกออกได้เป็น 
2 ประการ คือ ความเป็นอิสระในแง่เนื้อหา ที่จะมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่ตก 
อยู่ภายใต้อาณัติหรือค าสั่งของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ และมีความเป็นอิสระในแง่ส่วนตัว กล่าวคือ  
ผู้พิพากษาจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความกลัวว่าจะได้รับผลร้ายหรือกระทบ  
ต่อสถานะส่วนตัว 

 
2.2.2.2  หลักนิติรัฐ………………..………………… 
ในระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย หรือเรียกว่า หลักนิติรัฐ (Legal 

state) เป็นหลักส าคัญที่ใช้ในการปกครองประเทศและใช้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน 
เอกชนกับเอกชน และรัฐกับรัฐ หากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนจะเป็นความสัมพันธ์ภายใต้
กฎหมายมหาชน หากความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนจะอยู่ภายใต้กฎหมายเอกชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐจะอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ มีหลักส าคัญว่าการบังคับใช้
กฎหมายต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมและรัฐต้องปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

โดยแนวความคิดในเรื่องหลักนิติรัฐ มีต้นก าเนิดและเป็นที่นิยมกันในประเทศเยอรมัน 
ปรากฏการ ใช้ ค านี้ เ ป็ นครั้ ง แรกในหนั งสื อซึ่ ง เ ขี ยน โดย  Carl Theodon Welcker (คาร์ ล  
ธีโอดอร์ เวลค์เกอร์) ในค.ศ. 1813 ซึ่งแท้จริงแล้ว Johann Fichte (โจฮัน ฟิคเต้) ได้เป็นผู้น าเสนอ
แนวคิดนิติรัฐมาก่อน โดยเสนอแนวคิดว่า กฎหมายจะต้องสอดคล้องกับความยุติธรรม และรัฐ 
ต้องปกครองโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยมีองค์กรอิสระที่จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย  
ในการกระท าของรัฐ ต่อมาใน ค.ศ. 1895 Otto Mayer (อ๊อตโต เมเยอร์) ได้สรุปว่า นิติรัฐ คือรัฐ 
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ที่มีระบบกฎหมายที่ดีพร้อม และ Maunz (มานซ์) เห็นว่า หลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักที่เป็น
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
2. หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
3. หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง 
4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
5. หลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย 
6. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
หลักการต่าง ๆ เหล่านี้ ในบางประเทศอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

ในประเทศอังกฤษจะไม่มีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอังกฤษไม่มี
รัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรจึงไม่มีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น17 

ในทางวงการนักวิชาการของไทย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้ให้ความหมายและความเห็นไว้
ว่า ค าว่านิติรัฐ เป็นค าที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่า “Rechtsstaat” ซึ่งเป็นค าที่ประกอบมาจากค า
ว่า Recht แปลว่า กฎหมายหรือสิทธิ และ Staat ที่แปลว่า รัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อน าทั้งสองค านี้มา
รวมกันค าศัพท์ทางนิติศาสตร์ในกฎหมายเยอรมันยังไม่สามารถหาค าในภาษาต่างประเทศสื่อ
ความหมายได้อย่างตรงตัวสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ ในทางวิชาการค าว่า Rechtsstaat สามารถสื่อความหมาย
ได้ว่า การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐ กฎหมายต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใช้อาจตาม
อ าเภอใจ ภายใต้กฎหมายบุคคลทุกคนต้องเสมอภาคกัน และบุคคลจะต้องสามารถทราบก่อนล่วงหน้า
ว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ตนท าหรือไม่ท าสิ่งใดและผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น
คืออะไร เพ่ือให้บุคคลได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย แนวคิดดังกล่าว ก่อให้เกิดหลักการต่าง ๆ 
ในทางกฎหมายตามมา เช่น หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย (Nulla poena sine 
lege) หลักการห้ามลงโทษซ้ าซ้อน หลักการห้ามตรากฎหมายย้อนหลังก าหนดโทษแก่บุคคล เป็นต้น18 

                                           
17 สุนทร มณีสวัสดิ์, นิติธรรมและนิติรัฐ, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 

หน้า 14, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 จาก http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41711-4.pdf 
18 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค าสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 159-160. 
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 ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในทางรูปแบบ สามารถสรุปได้ว่าหลักนิติรัฐ  
จะประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ ดังนี้19 

1. รัฐและฝ่ายปกครองต้องใช้กฎหมายที่ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน
บัญญัติเป็นหลักในการปกครอง 

2. การด าเนินกิจการใด ๆ ของรัฐและฝ่ายปกครองต้องด าเนินไปตามกฎหมายที่ให้
อ านาจไว้และต้องเป็นไปตามหลักแห่งความยุติธรรม 

3. รัฐและฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้
อ านาจไว้ไม่ได้ 

4. การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองต้องตรวจสอบและควบคุมได้ 

จากความข้างต้นพึงเห็นได้ว่า หลักนิติรัฐ คือหลักของการปกครองในรัฐระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถือว่า คนทุกคนมีความเท่าเทียมและเสมอภาค ผู้ปกครองประเทศท าหน้าที่เป็นเพียง
ตัวแทนของประชาชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามกฎหมายที่อ านาจ 
และก าหนดหน้าที่ไว้ ซึ่งการปกครองต้องยึดหลักที่ว่า ถ้าไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ รัฐหรือฝ่าย
ปกครองจะกระท าไม่ได้ และประชาชนจะต้องไม่ถูกละเมิดจากการใช้อ านาจของผู้ปกครองเกินเลย
หรือเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ และต้องมีกลไกการตรวจสอบการควบคุมการใช้อ านาจ  
ทั้งจากภายในฝ่ายปกครองและองค์กรภายนอก เช่น ศาลอาจเพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครองได้ 
หรือการใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ศาลย่อมตรวจสอบได้เสมอ เป็นต้น การกระท าดังกล่าวนี้
ก็เพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง อันเป็นหลักการส าคัญในการ
ประกันพ้ืนฐานของประชาชนเจ้าของสิทธิ์ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับหลักการส าคัญของหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองในหัวข้อต่อไป 
 

2.2.2.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เป็นหลักการพ้ืนฐาน  

ของกฎหมายปกครองที่เรียกร้องให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนเองตามหลักนิติรัฐ 
กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นและต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตราขึ้นเอง และต้องมีระบบการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งนี้ อย่างไรถึงจะเรียกว่า “ชอบด้วยกฎหมาย” นั้น 

                                           
19 วิชัย สังข์ประไพ, หลักกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), หน้า 39. 
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สามารถพิจารณาได้จากหลักการย่อย 2 ประการ ได้แก่ หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ และหลักการ
กระท าทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

 
2.2.2.4 หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ 
หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ เป็นหลักที่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการ

ใด ๆ ได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในขณะนั้น และกฎหมายที่เป็น  
บ่อเกิดแห่งอ านาจนั้นก็ต้องเป็นกฎหมายมีเนื้อหาที่ดี เช่น มีความแน่นอนชัดเจน ไม่จ ากัดสิทธิเสรีภาพ
มากเกินไปจนเกินเหตุ เป็นต้น  ทั้ งนี้  ในหลักการนี้ยังได้กล่าวรวมถึงเนื้อหาของกฎหมาย 
ที่ให้อ านาจอีกด้วยว่า กฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน มีผล
เป็นการทั่วไปชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพจนเกิดควร อย่างไรก็ตาม  
ในบางกรณีกฎหมายอาจจ าเป็นต้องเปิดช่องด้วยการให้องค์กรฝ่ายปกครองสามารถใช้ดุลพินิจ
ตัดสินใจกระท าได้ หรือกฎหมายอาจบัญญัติถ้อยค าที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น ความสงบ
เรียบร้อย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น เ พ่ือให้องค์กรฝ่ายปกครองสามารถใช้ดุลพินิจ 
ปรับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีเข้ากับถ้อยค าที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงนั้นได้ กรณีดังกล่าวนี้
เรียกว่า “การให้คุณสมบัติทางกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง” แต่ทั้งนี้ ถ้อยค าที่ไม่เจาะจงนั้นต้องไม่เป็น 
การเปิดช่องว่างมากจนเกินไป20 

 
2.2.2.5 หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
ตามหลักนิติรัฐ องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนเองเข้ากับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ 

ในขณะนั้น เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจแล้ว หากองค์กรฝ่ายปกครองตัดสินใจใช้อ านาจกระท า
การใด ๆ การดังกล่าวต้องกระท าไปโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  เนื่องจากว่า การออกค าสั่งทาง
ปกครองหรือการตรากฎนั้นเป็นการท าให้กฎหมายเป็นรูปธรรม เมื่อกฎหมายให้อ านาจแก่องค์กร 
ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองหรือตรากฎ องค์กรฝ่ายปกครองก็ไม่อาจออกค าสั่งทางปกครอง
หรือตรากฎขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ก าหนดให้อ านาจไว้ ดังนั้น กฎหมายที่ให้อ านาจจึงมิใช่เป็นเพียง
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอ านาจ แต่ยังเป็นข้อจ ากัดของการใช้อ านาจอีกด้วย โดยการกระท า
ทางปกครองอาจมีได้ใน 2 ลักษณะ คือ กรณีกฎหมายก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจหรือก าหนดนโยบาย 

                                           
20 ปิยบตุร แสงกนกกุล, กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป, (กรุงเทพมหานคร: โครงการ

ต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 103-
104. 
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ตามแผนการปกครองเพ่ือส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น21 เช่น การด าเนินจัด
กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย เป็นต้น 
องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะนั้น เพ่ือเป็นประกันความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย หากยอมให้องค์กรฝ่ายปกครอง
กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายได้ โดยไม่มีผลร้ายใด ๆ ตามมา กฎหมายที่ตราข้ึนก็จะไม่มี
ความศักดิ์สิทธิ์หาความหมายอันใดมิได้  

นอกจากนี้ หลักการกระท าทางปกครองจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน
ทั้งระบบ กล่าวคือ องค์กรฝ่ายปกครองต้องเคารพต่อล าดับชั้นของกฎหมาย การด าเนินการใด ๆ 
ขององค์กรฝ่ายปกครองจึงไม่อาจก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและมีผล
บังคับใช้ทั่วไปให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอด้วย
พระราชบัญญัติ รวมตลอดถึงกฎหมายประเพณีทางปกครอง และหลักกฎหมายทั่วไป เช่น หลักความ
เสมอภาค หลักความพอสมควรแก่เหตุ หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ หลักการคุ้มครองความเชื่อถือ
ไว้วางใจ เป็นต้น22 

2.2.3 ระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร 
ตามที่ได้ศึกษามาแล้วในหัวข้อก่อนจะพบว่างานด้านการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร 

เป็นภารกิจของรัฐโดยตรงที่ต้องก าหนดนโยบายส่งเสริมให้อาหารมีความปลอดภัยในอันที่จะเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและปราศจากโรคภัยอันตรายที่มีที่มาจาก
สื่อเป็นอาหาร ทั้งนี้ ในหัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นการศึกษาถึงภาพรวมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการ
ปัญหาของรัฐเพ่ือการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในอาหาร 

สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากอาหารเป็นปัญหาส าคัญต่อความปลอดภัย
อาหารและสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้บริโภค โดยปัญหานี้มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ เช่น  
การปฏิบัติด้านสุขลักษณะในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหารไม่เหมาะสม การปนเปื้อนของวัตถุดิบ 
การขาดการควบคุมเชิงป้องกันในขั้นตอนการแปรรูปและการจัดการอาหาร หรือการจัดเก็บอาหาร  
ไม่ถูกวิธี เป็นต้น จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมักมีสาเหตุส าคัญมาจากเชื้อจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง  
การปนเปื้อนสารเคมี การปลอมปน ดังนี้ ระบบควบคุมความปลอดภัยอาหารเป็นวิถีทางส าคัญหนึ่ง 
ในการป้องกันผู้บริ โภคจากอาหารที่ ไม่ปลอดภัยตาม  Assuring Food Safety and Quality: 

                                           
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 108. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 121-122. 
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Guidelines for Strengthening National Food Control Systems โดยองค์การอาหารและเกษตร
แห่ ง สหประช าช า ติ  ( Food and Agriculture Organization of the United Nation: FAO)  
และองค์การอนามัยโลก (World health Organization: WHO) ได้ก าหนดนิยามของค าว่ า 
“การควบคุมอาหาร (Food Control)” ไว้ว่า เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบที่ เป็นข้อบั งคับ 
โดยหน่วยงานระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมด 
ในระหว่างการผลิต การจัดการ เก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายมีความปลอดภัย มีประโยชน์ 
และเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย  
มีความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต  
การแปรรูป การจ าหน่าย จนถึงมือของผู้บริโภค23 โดยแนวทางระบบการควบคุมอาหารดังกล่าว 
จะต้องประกอบด้วยโครงสร้าง 5 ข้อ ได้แก่ 

1. มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
 มาตรฐานและกฎหมายอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร รวมถึงบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต
อาหาร ได้แก่ ผู้ผลิต และผู้แปรรูป รวมถึงการจัดการตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ การผลิต การจัดการ 
การจัดเก็บ การแปรรูป การกระจาย การขาย และการบริโภค 24 โดยทั่วไป กฎหมายอาหาร 
ควรครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่ การสามารถคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคได้ในระดับสูงสุด,  
มีการก าหนดค านิยามชัดเจนและโปร่งใส, เป็นไปตามค าแนะน าทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โปร่งใส  
และอิสระ ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk 
management) และการสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) มีการเฝ้าระวังและมาตรการ
จัดการกรณีเกินความเสี่ยงต่อสุขภาพมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ, มีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและการเรียกคืนสินค้ากลับในกรณี  
มีปัญหาเกิดขึ้น, มีบทบัญญัติที่ชัดเจนระบุว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย 
ในอาหารอยู่ที่ผู้ผลิตและหรือผู้แปรรูป, ก าหนดให้อาหารที่ปลอดภัยเท่านั้นที่สามารถวางจ าหน่าย  

                                           
23 Article 3.1 Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control Systems  
24 รัษวรรษ อภิลักขิตกาล, มาตรฐานและกฎหมายอาหาร, พิมพ์ครั้งที ่2, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2561), หน้า 4. 
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ในตลาดได้, การตระหนักถึงพันธกรณีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายต้องถูกพัฒนาอย่างโปร่งใสและสามารถเข้าถึงได้25 

ทั้งนี้ ค าว่ากฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติได้ให้ค านิยามไว้ ดังนี้26 

ก. กฎหมายอาหาร (Food Legislation of Food Law) คือ ส่วนของบทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ก าหนดหลักการกว้างๆ ส าหรับการควบคุมอาหารในประเทศ 
ซึ่งสามารถจัดการได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ระบบการผลิต การจัดการ การตลาด เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารได้ 

ข. กฎระเบียบอาหาร (Food Regulation) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ เสริมขึ้นมา 
เพ่ือเป็นข้อก าหนดบังคับได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักกฎหมาย 

ค. มาตรฐานอาหาร (Food Standards) เป็นขั้นตอนและแนวทางท้ังแบบบังคับและสมัคร
ใจที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศหรือระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตลอดห่วงโซ่อาหาร 
เพ่ือเสริมสร้างหรือรับรองความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร 

 
2. การจัดการควบคุมอาหาร (Food Control Management) 
ระบบการควบคุมอาหารที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการก าหนดนโยบายและความร่วมมือ 

ในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการก าหนดหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานในการด าเนินงานต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาและการบังคับโดยการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ การควบคุม
อาหารแห่งชาติ การด าเนินการโครงการควบคุมอาหารแห่งชาติ การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร
ต่างๆ การก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบ การพัฒนามาตรการกรณีฉุกเฉิน หรือการด าเนินงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งส่วนส าคัญของการจัดการดังกล่าวจะประกอบด้วย การบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมาย ระบบการตรวจติดตาม การพัฒนาเครื่องมืออ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง 
และการมีนโยบายในภาพรวม27 

 
 

                                           
25 Article 4.3 (a) Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control Systems 
26 รัษวรรษ อภิลักขิตกาล, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
27 Article 4.3 (b), Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control Systems 
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3. การบริการการตรวจสอบ (Inspection Services) 
การบริหารและการบังคับใช้กฎหมายอาหารจ าเป็นต้องมีการบริการตรวจสอบอาหาร 

ที่มีคุณภาพ มีการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ และกระท าอย่างสุจริตต่อผู้ตรวจสอบอาหาร (Food 
inspection service) ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักที่มีการติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การค้า 
และภาคประชาชน โดยความรับผิดชอบของการบริการตรวจสอบดังกล่าว ประกอบด้วย 

3.1 การตรวจสอบสถานที่และกระบวนการผลิตตามหลักสุขลักษณะ รวมถึงมาตรฐาน
และข้อบังคับอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3.2 การประเมินแผนและการบังคับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) 

3.3 การสุ่มตัวอย่างอาหารระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง 
หรือการจ าหน่าย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงและระบุตัวผู้กระท าผิด 

3.4 การรวบรวมและส่งหลักฐานเมื่อเกิดการละเมิดต่อกฎหมายเพ่ือการด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

3.5 การตรวจสอบ สุ่มตัวอย่าง และการออกใบรับรองส าหรับการตรวจสอบการน าเข้า
และการส่งออกอาหาร28 

 
4. การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ : การตรวจสอบอาหารและข้อมูลระบาดวิทยา

(Laboratory Services: Food Monitoring and Epidemiological Data) 
 ห้องปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบควบคุมอาหาร โดยหลักห้องปฏิบัติการควรมี
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ มีการใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย และไม่ใช่เฉพาะประเภทของอุปกรณ์ที่เหมาะสมและความน่าเชื่อถือของผล
วิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติและความสามารถเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ควรมีความ
น่าเชื่อถืออีกด้วย โดยผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการควบคุมอาหารมักถูกน ามาใช้เป็นหลักฐาน  
ในการพิจารณาภายใต้กฎระเบียบหรือมาตรฐานของประเทศนั้นๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับ
ดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือรวมถึงสามารถลดความซ้ าซ้อนของการทดสอบได้29 

                                           
28 Article 4.3 (c), Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control Systems   
29 Article 4.3 (d), Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control Systems   
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5. การให้ข้อมูล ความรู้  การสื่อสาร และการฝึกอบรม  ( Information, Education, 
Communication and Training) 
 บทบาทท่ีส าคัญของระบบการควบคุมอาหาร คือ การถ่ายทอดข้อมูล ให้การศึกษา และแนะน า
ต่าง ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกจุดตลอดห่วงโซ่อาหาร (Farm-to-table) ได้แก่ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภค จัดหาข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เพ่ือเพ่ิมความรู้ และความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร30 
 โดยทั้งนี้  นอกจากระบบที่ เกี่ยวของกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่รัฐต้องมี  
การด าเนินการจัดการเพ่ือป้องกันผู้บริโภคจากความไม่ปลอดภัยในอาหารแล้ว การเตรียมความพร้อม 
หรือการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารให้มีความสะอาด ได้มาตรฐาน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน โดยการด าเนินการเพ่ือให้สถานที่ผลิตมีมาตรฐานดังกล่าวนี้ ได้ถูกเรียกว่า ระบบคุณภาพ 
หรือระบบประกันคุณภาพ เป็นการด าเนินงานโดยค านึงทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอเพ่ือให้สินค้า  
หรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นระบบที่เน้นการป้องกันปัญหามากกว่า 
การแก้ไขปัญหา31 โดยเส้นทางและล าดับขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารจะต้องมีการด าเนินการ
เป็นขั้นตอน เริ่มจาก 

                                           
30 Article 4.3 (e), Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control Systems   
31 กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์, ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP, ค้นวันที่ 

26 กรกฎาคม 2561 จาก http://www.acceptenvironment.com/images/sub_ 
1343369964/GMP%20%20HACCP.pdf 
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ภาพที่ 2.4 เส้นทางและล าดับขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารที่ดี 
แหล่งที่มา: กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์, (ม.ป.ป.) 

2.2.3.1 กิจกรรม 5ส 
5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดระเบียบเพ่ือให้เกิดการสร้างวินัย 

และน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ มีลักษณะเป็นปรัชญาคุณภาพชีวิตและการท างาน  
อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ ทั้งในอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการ โดย 5ส มีขั้นตอน 
และเป้าหมาย ได้แก่32 

1. สะสาง หมายถึง การคัดแยกขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือการทิ้งสิ่งของที่ไม่ต้องการ
ใช้แล้ว เป็นการก าหนดให้ขัดเจนถึงสิ่งของที่จ าเป็นต้องมี 

2. สะดวก หมายถึง จัดสิ่งของที่ต้องใช้ให้สามารถหยิบได้ทันที โดยต้องมีการศึกษา  
การแบ่ งชนิ ด  และลั กษณะการจั ดวาง  จั ดที่ เ ก็ บสิ่ ง ของ ให้ อยู่ ใ นต าแหน่ งที่ เ หมาะสม  
และถูกต้อง 

3. สะอาด หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาด ก าจัดขยะ ฝุ่น สิ่งสกปรก ให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด ทั้งจากการมองเห็นและการสัมผัส  

4. สร้างมาตรฐาน หมายถึง การรักษาสภาพเดินที่ท า 3ส แรก ให้อยู่ในสภาพดีและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการก าหนดมาตรฐานหรือระเบียบในการปฏิบัติ 

                                           
32 สมิต สัขณุรัช, 5ส, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: เบ็น ครีเอทีฟ, 2553), หน้า 5-7. 

ISO 
22000

ISO 9000

HACCP

GMP สากล

GMP กฎหมาย

Minimum Requirement

5 ส.
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5. สร้างนิสัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ปลูกฝังและสร้างส านึกที่มีระเบียบวินัย 
 โดยกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่เมื่อมีการปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัย 
จะช่วยให้มีการท างานที่เป็นระบบระเบียบ รู้จักมาตรฐาน มีความคงเส้นคงวา มีวินัยในตนเองซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่ของคุณภาพในตนเองและการด าเนินชีวิต อันจะช่วยส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและการเพิ่มผลผลิตได้ดีมากยิ่งขึ้น 

2.2.3.2 หลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการด าเนินการสถานที่ผลิตอาหาร  (Minimum 
Requirement) 

หลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการด าเนินการสถานที่ผลิตอาหาร เป็นหลักเกณฑ์ที่ จัดท าขึ้น 
โดยส านักคณะกรรมการอาหารและยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผลิตจัดสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์และ
การด าเนินการในหลักการขั้นต่ าในเรื่องสุขาภิบาลและสุขลักษณะเบื้องต้น ปัจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุขได้มีการพัฒนาแนวทางการควบคุมสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต โดยใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังคงสามารถน าไปใช้กับกลุ่ม
อาหารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ควบคุมโดย GMP ซึ่งจะเป็นกลุ่มอาหารทั่วไปที่เข้าข่ายโรงงานและไม่ได้
ขายโดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น ขายวัตถุดิบให้แก่โรงงานผลิตอาหาร ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร33 

2.2.3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP: Good manufacturing 
practice) ………………..………………… 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่น ามาเป็นมาตรการบังคับใช้เป็นกฎหมาย
นั้น เป็นน าแนวทางข้อก าหนดตาม Codex มาปรับเปลี่ยนใช้บังคับเพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของผู้ผลิตอาหารภายในประเทศ ซึ่งแนวทางดังกล่าวประกอบด้วย หลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามค าแนะน าให้สามารถผลิตอาหารได้  
อย่างปลอดภัยโดยเน้นมาตรการการป้องกันและขจัดความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและน าไปสู่  
ความไม่สะอาดปลอดภัยในอาหาร โดยกระบวนการจะครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
ได้แก่ โครงสร้างอาคารพ้ืนฐาน ระบบการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนี้ ยังเป็นพ้ืนฐานของระบบประกัน
คุณภาพอาหารก่อนน าไปสู่ระบบการประกันคุณภาพอาหารอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ระบบ HACCP 
(Hazards Analysis and Critical Points) และ ISO 9000 ฯลฯ โดยทั้งนี้ GMP มีทั้งหมด 2 ประเภท 

                                           
33 กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 2.  
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ได้แก่ GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) อันเป็นหลักเกณฑ์ที่น าไปใช้ปฏิบัติส าหรับอาหารทุก
ประเภท และ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เพ่ิมเติมจาก GMP ทั่วไป 
เพ่ือมุ่งเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละผลิตอาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น 

2.2.3.4 ระบบวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP: Hazard 
Analysis and Critical Control) 

ระบบคุณภาพอาหารที่สูงขึ้นไปอีก คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและการควบคุม  
จุดวิกฤต โดยระบบควบคุมนี้ ผู้ผลิตต้องมีพ้ืนฐานในระบบ GMP ที่ดีเสียก่อน ในปัจจุบัน ระบบ 
HACCP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ โดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
หลักการของระบบ HACCP จะครอบคลุมถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ ได้แก่ อันตราย
ทางชีวภาพ คืออันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ อันตรายจากสารเคมี เช่น สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 
เพาะปลูก หรือสารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต เป็นต้น  และอันตรายทางกายภาพจาก 
สิ่งปลอมปน เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะอันตราย เป็นต้น 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของระบบ HACCP ก็เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ 
นั้น  ๆ ได้ผลิตขึ้นอย่ างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้ บริ โภค โดยมุ่ ง เน้นการป้องกัน  
และการด าเนินงานที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นและตลอดสายการผลิตมากกว่าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์  
ขั้นสุดท้าย ปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มก าหนดกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการต้องน าระบบ  
HACCP มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่อาหารที่ผลิตมากยิ่งขึ้น และในปี 
2540 องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ร่วมกับ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช  โอ 
(FAO/WHO) ได้ประกาศใช้ข้อแนะน าส าหรับการน าระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ค วบคุ ม  (Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B-1997; Annex to CAC/RCP-1 
(1969), Rev.3 (1997) : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and 
Guidelines for its Application) เป็นข้อก าหนดสากลโดยรวมหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ
อาหาร (Recommendation Codex Code of Practices : General Principle for Food Hygiene) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับประเทศสมาชิกได้น าไปปรับเปลี่ยนใช้บังคับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพ
และสถานการณ์ผู้ผลิตในประเทศของตน 

2.2.3.5 มาตรฐาน ISO 
ISO มาจากค าว่า International Standardization and Organization ซึ่งเป็นค าย่อ

ขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1946 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดระเบียบการค้า
โลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นใช้ก าหนดเป็นแนวทาง ในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO ถือเป็น
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มาตรฐานสากลระดับโลกและมีสมาชิกมาจากหลากหลายประเทศ โดยระบบ ISO ได้ถูกน าไปใช้เป็น
ส่วนร่วมในการก าหนดข้อก าหนดต่าง ๆ ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การจัดการคุณภาพอาหาร  
การจัดการคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยในส่วนของ ISO ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัย มีดังต่อไปนี้ 

1. ISO 9001 : 2000 
ISO 9001 : 2000 หรือ มอก.  9001-2544 เป็นระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ได้ก าหนดหลักการของการบริหารงานคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่การให้ความส าคัญกับลูกค้า ความเป็น
ผู้น า การมีส่วนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ การบริหารที่เป็นระบบ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจบทพื้นฐานความเป็นจริง และความสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือประโยชน์รวมกัน  

ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 ได้กลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อก าหนดทางการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การค้าในระดับสากล ระบบดังกล่าวนี้ จะเน้นบทบาทของผู้บริหาร
ระดับสูงที่ต้องให้ความส าคัญกับความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้บริโภค โดยทั้งนี้ ทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามมารถน าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ไปปรับได้ และไม่มี
ขีดจ ากัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อยได้อีกด้วย 

2. ISO 22000 : 2005 
  ISO 22000 เป็นระบบการจัดการที่ เ กี่ ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการ 

ในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหาร มาตรฐานนี้จะครอบคลุมข้อก าหนดทั้ง GMP  
และ HACCP รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนที่ส าคัญภายในระบบการจัดการขององค์กร และเพ่ือเป็นประกัน
ความปลอดภัยของสินค้าตลอดห่วงโซ่ ระบบดังกล่าวนี้จะเน้นที่การสื่อร่วมกับระบบการจัดการและ
การควบคุมอันตราย อันจะช่วยให้สามารถก าหนดรายละเอียดของการตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัย
อาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล รวมทั้งช่วยในการผลักดันองค์กรให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง 
กับข้อก าหนดของกฎหมาย 
 โดยหลักการส าคัญของ ISO 22000 ประกอบด้วยการวางแผน การน าไปปฏิบัติ 
ด าเนินการ การบ ารุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยอาหารให้มี 
ความทันสมัยเพ่ือการผลิตสินค้าที่เหมาะสมตามการน าไปใช้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
ซึ่งการด าเนินงานจะเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 22000 ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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1. ระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร  
องค์กรต้องจัดท า เอกสารซึ่ งประกอบด้วยนโยบายและวัตถุประสงค์ ด้ าน 

ความปลอดภัยอาหาร ขั้นตอนการด าเนินการ บันทึก และเอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต้องมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยอาหาร 

โดยการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งต้องสื่อสารภายในให้องค์กร
รับทราบ และจะต้องแต่งตั้งหัวหน้าทีมความปลอดภัยอาหาร เพ่ือจัดท าระบบ รายงานประสิทธิภาพ
ของระบบ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

3. การจัดการทรัพยากร 
องค์กรจ าเป็นต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีความเพียงพอทั้งวัสดุ สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากร เพ่ือให้การด าเนินการทางด้านความปลอดภัยอาหารเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

4. การวางแผนและการจัดท าผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย 
องค์กรต้องจัดให้มีโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะ (Pre-requisite programs: 

PRPs) เ ช่ น  GAP (Good Agriculture Practice), GHP (Good Hygienic Practice) หรื อ  GMP 
(Good Manufacturing Practice) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ 
องค์กรต้องน าหลักการของ HACCP มาประยุกต์ใช้ เพ่ือควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ก่อนด าเนินการขั้นต่อไปในห่วงโซ่ 

5. การรับรองผลการทวนสอบและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในอาหาร 
องค์กรต้องท าเอกสารรับรองเพ่ือแสดงว่า มาตรการนั้น ๆ สามารถให้ผลค่าที่ตั้งไว ้

ในการควบคุมอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เ พ่ือให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถบรรลุได้ 
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดได้ ในกรณีหากไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ต้องได้รับการปรับเปลี่ยน 
และประเมินใหม่ ก่อนการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมใน PRPs และแผน HACCP หรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากนี้ องค์กรต้องแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยันว่าวิธีการเฝ้าระวัง ตรวจวัด  
และอุปกรณ์ สามารถให้ผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ เครื่องมืออุปกรณ์ต้องมีการจัดเก็บและรักษา
บันทึกผลไว้ เช่น การตรวจประเมินภายใน เป็นต้น ในกรณีผลการตรวจสอบพบว่าไม่สอดคล้องตาม
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แผน ต้องลงมือด าเนินการแก้ไขและวิเคราะห์ผลลัพธ์ และเสนอรายงานไปยังผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับระบบให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อไป34 
 ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการน าเอาระบบคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทย 
เนื่องจากกระแสความต้องการของผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าในระดับโลกที่มุ่งเน้นในเรื่อง
คุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการก าหนดระบบ 
GMP ให้เป็นกฎหมาย โดยได้น าแนวทางข้อก าหนดตาม Codex มาปรับใช้ เป็นมาตรฐานทั่วไปเพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดผลดีต่อคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร ประกอบด้วย 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 239 พ.ศ. 
2544 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะ
ทั่วไป) 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)  

2.3 การด าเนินงานด้านความสะอาดปลอดภัยของอาหาร 

วิวัฒนาการของสังคมจากการเปลี่ยนผ่านจากยุคสังคมเกษตรกรรม เป็นยุคอุตสาหกรรม โดยมี
ระบบทุนนิยมเสรีเป็นแกนหลัก ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนา 
ในด้านต่างๆอย่างก้าวกระโดด เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ล้วนสร้างกระทบต่อปัญหาด้านความสะอาดปลอดภัยอาหาร  
และก่อให้อุบัติการณ์ของโรคระบาดใหม่ๆ เช่น โรควัวบ้าในประเทศญี่ปุ่น, เชื้อ Ebola ในประเทศ
คองโก หรือการระบาดของโรค Nipah virus ในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการกลับมาของโรคติดต่อ
บางชนิดที่เคยควบคุมได้ เช่น วัณโรค มาลาเรีย เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
โดยถือเป็นภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
อาหารโดยตรง คือ ข้อตกลงว่าด้วยสุขลักษณะและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: 
SPS) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและป้องกันมนุษย์ สัตว์ และพืช จากอันตรายที่เกิดจากอาหาร ที่มีสาเหตุ

                                           
34 สถาบันอาหาร, มาตรฐาน ISO 22000 (ข้อก าหนดของระบบการบริการงานความปลอดภัยด้าน

อาหาร),หน้า 1-3, ค้นวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จาก 
http://fic.nfi.or.th/foodsafety/upload/qs/pdf/ISO_22000%20-%202.pdf 
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มาจากสิ่งเจือปน สิ่งปนเปื้อน รวมถึงการป้องกันจากผู้บริโภคโรคที่มีสัตว์หรือพืชเป็นพาหะ  
โดยข้อตกลงว่าด้วยสุขลักษณะและสุขอนามัยพืชนี้ จะอ้างอิงกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศและข้อเสนอแนะอ่ืนๆของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) เป็นหลัก 
ซึ่งข้อก าหนดในทางระหว่างประเทศเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในกรณีที่มีข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนี้บรรดาประเทศผู้ส่งออกและน าเข้าจึงได้มีการพัฒนาและแก้ไข
ปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยอาหารเพ่ือให้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานของ Codex และน ามาตรฐานทางระหว่างประเทศดังกล่าวนี้เข้ามาปรับเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหาร อันเป็นเงื่อนไขในการน าเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้า 

2.3.1 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางอาหารในระดับสากล 
การด าเนินงานด้านระบบความปลอดภัยอาหารในระดับสากลในที่นี้ จะขอกล่าวถึงระบบงาน

ด้านความปลอดภัยอาหารของ 2 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

2.3.1.1 การปรับระบบความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป 
จากวิกฤตการการปนเปื้อนของสารไดออกซิน (Dioxin) ในสหภาพยุโรป ท าให้ประเทศ

สมาชิกได้มีการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหารเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าอาหารมีความ
ปลอดภัยส าหรับการบริโภค ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงได้
พั ฒ น า แ น ว ท า ง บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น อ า ห า ร ตั้ ง แ ต่ ฟ า ร์ ม จ น ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  
ซึ่งได้ก าหนดเป็นสมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร ครอบคลุมการด าเนินงานทุกภาคส่วนของ
ห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตขั้นต้น การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง และการจ าหน่าย โดยต่อมา
ในปีพ.ศ. 2545 รัฐสภายุโรปและคณะมนตรีและสหภาพยุโรป ได้ประกาศใช้ข้อก าหนดกฎหมาย
อาหารทั่วไป (General Food Law Regulation) ซึ่งอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ Codex เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานของกฎหมายอาหารและอาหารสัตว์ที่ก าหนดรอบการท างานและจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการให้ค าแนะน าทางวิทยาศาสตร์ คือ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของ
สหภาพยุโรป (EFSA) นอกจากนี ้ยังมีการก าหนดขั้นตอนและเครื่องมือในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤต คือ ระบบการแจ้งเตือนอาหารและอาหารสัตว์ (RASFF) เพ่ือให้ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปมั่นใจ
ได้ว่ามีการปกป้องชีวิตมนุษย์ระดับสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นในการท างานด้านอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
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2.3.1.2 การปรับระบบความปลอดภัยด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ใน

ปีค.ศ. 2001 จีนได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรค  
อย่างรอบด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านตรวจสอบคุณภาพของจีนสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล 
และเป็นการยกระดับคุณภาพโดยรวม โดยในภายในปีเดียวกันนี้ จีนได้จัดตั้งส านักงานใหญ่ตรวจสอบ
คุณภาพและตรวจโรคแห่งชาติ (General Administration of Quality Supervision Inspection 
and Quarantine of the people’s of China: AQSIQ) เป็นหน่วยงานราชการท าหน้าที่ ด้ าน 
การรับผิดชอบดูแลงานด้านคุณภาพและปริมาณ การตรวจสอบสินค้าเข้าออกประเทศ การตรวจสอบ
สุขอนามัยเข้าออกประเทศ การตรวจโรคสัตว์และพืชเข้าออกประเทศ งานด้านการออกใบรับรอง
ใบอนุญาตและงานด้านระบบมาตรฐาน นอกจากนี้ จีนยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการออก
ใบอนุญาตแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมระบบมาตรฐานแห่งชาติขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการ
บริหารการควบคุมงานการออกใบรับรอง ใบอนุญาต และระบบมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้  
การควบคุมดูแลของส านักงานใหญ่ตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคแห่งชาติ35 
 ในด้านกฎหมาย สภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายอาหาร 
ฉบับใหม่ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ทดแทนกฎหมายหลักอนามัยเดิม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความม่ันใจของรัฐบาลจีนที่จะก าหนดระบบความปลอดภัยของอาหารในทุกด้าน กฎหมายฉบับนี้ยัง
ได้ก าหนดระบบตรวจสอบความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร ระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของการผลิตและการค้าอาหาร ระบบเรียกคืน
อาหารที่ไม่ปลอดภัย ระบบการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร และยังได้ก าหนดระบบ
ก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยอาหารในทุกด้าน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ มีการตรวจสอบควบคุมทุกขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแล  
และเป็นการยกระดับความปลอดภัยอาหารของประเทศ36 
 

2.3.2 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารภายในประเทศ 
การควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ภาค

หลัก คือ การควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาด (Pre-market control) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง

                                           
35 สถาบันอาหาร, งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าองค์การการค้าโลก, หน้า 1, ค้นวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://fic.nfi.or.th/law/upload/file1/CN_668.pdf 
36 สถาบันอาหาร, กฎหมายความปลอดภัยอาหาร, หน้า 2, ค้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จาก 

http://fic.nfi.or.th/law/upload/file1/CN_กฎหมายอาหารปลอดภัย-มิถุนายน-2552.pdf 
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ระบบควบคุมคุณภาพสินค้าในสถานที่ผลิตอาหาร และการควบคุมคุณภาพสินค้าภายหลังออกวาง
จ าหน่าย 

 
2.3.2.1 การควบคุมสถานท่ีผลิตอาหาร 
ในการควบคุมสถานที่ผลิตอาหารของประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP มาบังคับใช้ 
โดยระยะแรกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้น าหลักเกณฑ์ GMP มาใช้

พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารในลักษณะส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแก่
ผู้ประกอบการแบบสมัครใจ จนต่อมาในปีพ.ศ. 2535 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกอง
ควบคุมอาหารได้มีมาตรการรับรองระบบ GMP (Certificate GMP) ให้แก่ผู้ประกอบการ 

ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้น าหลักเกณฑ์ GMP มาบังคับใช้
เป็นกฎหมาย โดยก าหนดเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)  
พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือเรียกว่าประกาศGMP เป็นเกณฑ์สุขลักษณะทั่วไป
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติส าหรับอาหารทุกประเภท ก าหนดให้ผู้ผลิตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้ถูกต้อง
ตามหลัก GMP ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากอันตราย
ทางด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ข้อก าหนดดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้ผลิตจะต้อง
จัดเตรียมสถานที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP ซึ่งมี 6 ข้อก าหนด ดังนี้ 

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 
3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากรและสุขลักษณะ 
ทั้งนี้ นอกจากประกาศ GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์สุขลักษณะทั่วไปข้างต้นแล้ว เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ได้มีข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific 
GMP) ซึ่งเป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ไม่ถูกควบคุมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)  
พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เช่น ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 หรือประกาศ GMP ขั้นต้น ที่ก าหนดให้อาหารทั่วไปที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตกแต่ง 
เช่น เนื้อสัตว์สดหรือแห้ง ปลาร้า กะปิ พืชและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตัดแต่ง เช่น พืชผักผลไม้สด  
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และแห้ง พืชผักดอง กะทิสด แป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งสาลี วุ้นเส้น ขนมจีน ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ท าอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค เครื่องปรุงรส เช่น เครื่องเทศ ผงเครื่องปรุงรส น้ าตาล  
เป็นต้น โดยตามประกาศ GMP ขั้นต้นน ามาใช้เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นเพ่ือมุ่งเน้น
ในเรื่องการขจัดความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น  
 

2.3.2.2 การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่วาง
จ าหน่าย………………..………………… 

เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการอนุญาตให้จ าหน่ายออกจ าหน่ายสู่ตลาดแล้ว  
เพ่ือติดตามว่าอาหารที่จ าหน่ายนั้น มีคุณภาพ มาตรฐานและการปฏิบัติต่างๆ ตามที่ได้ขออนุญาตไว้
หรือไม่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะท าการติดตามตรวจสอบโดยส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ไปประเมินสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า และตรวจสอบเอกสารของผู้ผลิต ในระหว่างเวลาท าการ 
โดยอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ตลอดจน
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอาหาร และเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารไปตรวจสอบได้  ทั้งนี้ การเข้าไป
ตรวจสอบนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จะด าเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่เฝ้าระวังที่วางไว้หรือเมื่อได้รับการร้องเรียน
หรือมีเหตุสงสัย นอกจากนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการสุ่มตรวจอาหารที่วางจ าหน่ายและน ามา
ตรวจสอบ หากพวกว่าอาหารที่น ามาวิเคราะห์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ 
เป็นอาหารปลอม หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน หรือเป็นอาหารที่ภาชนะบรรจุอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพหรือผิดอนามัย หากผู้เสียหายมิได้มีการฟ้องศาล พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการอาหารอาจสั่งท าลาย หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้   

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตรวจสอบอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 300) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
แล ะประกาศกร ะทร ว งส า ธ า ร ณสุ ข  พ . ศ .  2 551  เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง พนั ก ง าน เ จ้ า ห น้ า ที่  
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจจากหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุม
โรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
3. กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
4. กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมศุลกากร 
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5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

6. ส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

หรือเทศบาลต าบล 



   
 

บทท่ี 3  
 

กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 

ตามที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่พบ และการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
มาแล้วในบทที่  2 ในบทนี้จะเป็นการศึกษามาตรการที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร 
ของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาหารของประเทศไทย เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงบทกฎหมายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร 

 

3.1 มาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารของต่างประเทศ 

ในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารของต่างประเทศ ในที่นี้ 
จะกล่าวถึงระบบการควบคุมและวิธีการป้องกันปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในอาหารของประเทศ  
ผู้น าเข้าและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
3.1.1 สหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีพลังอ านาจทางเศรษฐกิจและการค้าสูง มีสัดส่วน 

ในการค้าสินค้าและบริการรวมกันแล้วมาที่สุดในโลก ส าหรับประเทศไทย สหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้า 
ที่ส าคัญและเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญเป็นอันดับต้นๆของไทย แต่ทั้งนี้เนื่องการมาตรการ
และอุปสรรคทางค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรการในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้า
อาหารสด จ าพวกเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้สด ท าให้สินค้าที่น าเข้าไปยังสหภาพยุโรปได้จะต้อง  
ได้รับมาตรฐานและผ่านกระบวนตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ 
ได้แก่ ด้านสุขอนามัย คือการตรวจสอบสารตกค้าง โดยเน้นปริมาณสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตกค้าง 
และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งจะต้องไม่มีหลงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร และด้าน
สุขอนามัยพืช คือการได้รับการตรวจสอบว่าผักและผลไม้ที่น าเข้านั้นจะไม่มีโรคพืชและแมลงศัตรู  
ที่อาจติดมาผักและผลไม้ เพ่ือป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์ในสหภาพยุโ รป ซึ่งสหภาพยุโรปให้
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ความส าคัญในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตจนถึงมือของผู้บริโภค (From farm to 
Table)  

 
3.1.1.1 ความเป็นมาและการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอาหาร 
สหภาพยุโรป (The European Union: EU) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจาก

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกยุโรป ปัจจุบันมีรัฐสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศ37 ก่อตั้งโดย
สนธิสัญญาสหภาพยุโรป (Maastricht treaty: สนธิสัญญามาสทริกต์) ด าเนินงานโดยกลไกที่มี
ลักษณะเรียกว่า “Supranational” กล่าวคือ ประชาคมยุโรปเป็นองค์กรที่มีอ านาจเหนือประเทศ
สมาชิกและเช่นเดียวกันระบบกฎหมายของประชาคมยุโรป เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมาย
ของประเทศสมาชิก มีผลท าให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามหรือออกกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามนั้น 
อ านาจในการออกกฎหมายของประชาคมยุโรป เป็นของรัฐสภายุโรปร่วมกับคณะมนตรีและ
คณะกรรมาธิการยุโรป38 ซึ่งกฎหมายประชาคมยุโรปจ าแนกได้หลายประเภท ได้แก่39 

1. Regulation เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั่วไปและใช้บังคับโดยตรงกับประเทศ
สมาชิก 

2. Directive เป็นกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกทุกประเภทเช่นกัน 
แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้กฎระเบียบเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มี อยู่แล้วในระดับประเทศสมาชิก 
มีกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

3. Decision เป็นกฎระเบียบที่ให้อ านาจสถาบันของสหภาพยุโรปเพ่ือให้มีผลบังคับ
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือมีผลกับประเทศสมาชิกหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือกับกลุ่มบุคคล
หนึ่ง หรือบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรืองดเว้นกระท าการ หรือมอบสิทธิ์ให้เป็นการเฉพาะ เช่น 

                                           
37 ประเทศสมาชิก ได้แก่ Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, The Czech Republic, 

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, The United Kingdomและ Croatia 

38 วันดี สุชาติกุลวิทย์ และ ศิริพร เอ่ียมธงชัย, องค์การปฏิรูปกับการเปรียบเทียบกฎหมาย, หน้า 
21, ค้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/ 
Ex.40701-12.pdf 

39 กรมวิชาการเกษตร, ระเบียบสุขอนามัยพืชของสหภาพยุโรป, หน้า 3-4, ค้นวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559 จาก http://www.doa.go.th/psco/images/EU/translation.Complete_ 
regulation.pdf 
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คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออก Decision ก าหนดให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดต้องตรวจเข้ม 100% 
ในผักเพ่ือหาสารตกค้าง เป็นต้น 

4. Recommendation and Opinion เป็นข้อเสนอแนะหรือความเห็นที่ไม่มีผล
บังคับทางกฎหมาย  

 ในด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุ โรป เดิมสนธิสัญญาโรม 1957 
(The Treaty of Rome)40ไม่มีบทบัญญัติ รั บรองหลักการ พ้ืนฐานในการคุ้ มครองผู้ บริ โภค 
และการสาธารณสุขไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
นโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคในระดับประชาคมเกิดขึ้นครั้งแรกจากการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีส        ปี 
1972 (the Paris Summit Conference in October 1972) โดยได้มีการกล่าวถึงการด าเนินงาน
ทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภคเป็นครั้งแรก ต่อมา คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้เสนอ
แผนการด าเนินงานว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคเป็นครั้งแรก โดยได้มีการก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้บริโภคไว้ 5 ประการ ได้แก่ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในสุขอนามัยและความปลอดภัย 
(the right to protection of health and safety) สิทธิในการได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ 
ทา ง เ ศ รษฐกิ จ  ( the right to protection of economic interests) สิ ท ธิ ใ น ก า รที่ จ ะ ไ ด้ รั บ 
การเยียวยาในความเสียหายที่ได้รับ (the right to redress) สิทธิในการที่จะได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และได้รับความรู้ (the right to information and education) สิทธิในการที่จะเป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภค (the right of representation)  

 จนกระทั่งในปี 1987 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในสนธิสัญญา The Single European 
Act ที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งทางด้านภาษีและไม่ใช่ทางภาษี น าเอาแนวความคิดเรื่องผู้บริโภค   
เ ข้ า ม า ใส่ ไ ว้ ใ นสนธิ สั ญญาจั ดตั้ ง ประชาคม เศรษฐกิ จยุ โ รป  ( The European Economic 
Community:EEC Treaty) สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวปรากฏรากฐานหรือพ้ืนฐานการยอมรับนโยบาย
การคุ้มครองผู้บริโภคในทางกฎหมาย และต่อมาในปี 1992 นโยบายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสนธิสัญญามาสทริกต์ (Maastricht treaty) ได้ก าหนดหลักการทั่วไป 
ของสนธิสัญญาประชาคมว่าจะต้องสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการ

                                           
40 สนธิสัญญาโรม แบ่งเนื้อหาออกเป็นการจัดตั้งประชาคมสองสาขา คือ สนธิสัญญาจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community:EEC Treaty) และสนธิสัญญา
จั ด ตั้ ง ป ร ะช าค ม พลั ง ง าน ปร มา ณู ยุ โ ร ป หรื อ ยู เ ร ต อม  ( The European Atomic Energy 
Community:Euration Treaty) 
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ประกันให้เกิดระดับความคุ้มครองผู้บริ โภคในระดับที่สูง และยังได้มีการก าหนดนโยบายด้าน
สาธารณสุขเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปด้วย41 

 
3.1.1.2 บทบาทของหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร 

1) คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยอาหาร 
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยอาห าร 

(Directorate-General for Health and Food Safety: DG SANTE) เดิมเรียกว่าส านักงานอาหาร
และสัตวแพทย์ (Food and Veterinary Office) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในด้านความปลอดภัยอาหาร สุขอนามัย
สัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และสุขอนามัยพืช เช่น ตรวจสอบการใช้สารเคมีในอาหารที่ต้นก าเนิดจากสัตว์ 
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอาหารที่มีต้นก าเนิดจากพืชผัก การแพร่ระบาดของโรคในด้านสุขภาพ  
และสวัสดิภาพสัตว์ (welfare animal) รวมทั้งการตรวจสอบสุขอนามัยพืช ในด้านสิ่งมีชีวิตที่เป็น
อันตรายต่อพืช พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) เกษตรอินทรีย์ และการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในสหภาพยุโรปว่าระบบการควบคุมระดับชาติมีประสิทธิภาพ  
และมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายของสหภาพยุโรปในด้านความปลอดภั ย
อาหารและอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพพืช และอุปกรณ์ทางการแพทย์42 

 
2) องค์กรความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European 

Food Safety Authority: EFSA) 
องค์กรความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ EFSA เป็นองค์กรอิสระ

ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 โดยอ านาจหน้าที่ของ EFSA ได้ถูกก าหนดไว้ตามกฎระเบียบ Regulation (EC)  
No 178/2002 of the European Parliament and of the Council ( ซึ่ ง ต่ อ ไป จ ะ เ รี ย ก ว่ า 
Regulation No 172/2002) ก าหนดให้ EFSA มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค 
ประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และการสื่อสารความเสี่ยง ในทุกสาขาที่มีผลกระทบโดยตรง
หรือโดยอ้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ รวมถึงสุขอนามัยและสวัสดิภาพสัตว์ 
(animal health and welfare) สุขอนามัยพืช (plant health) และด้านโภชนาการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
นโยบายและการพัฒนากฎหมายว่าด้วยอาหารและอาหารสัตว์ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 

                                           
41 วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ, สถาบันการค้าระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ม.ป.ป.), หน้า 88-89. 
42 รัษวรรณ อภิลักขิตกาล, เรื่องเดิม, หน้า 98. 
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และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่ากฎหมายอาหารของสหภาพยุโรปจะด าเนินการโดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ หน้าที่ของ ESFA มีอ านาจครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้43 

1. ให้ค าปรึ กษาด้ านวิทยาศาสตร์  สนับสนุนข้อมูลและเทคนิ ค 
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการตรากฎหมายและการก าหนดนโยบายต่างๆ ของประชาคมทั้งที่มีผลกระทบ
โดยตรงและโดยอ้อมต่อความปลอดภัยในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ รวมทั้งการให้ข้อมูลต่อประชาคม
ได้อย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ และการสื่อสาร
ความเสี่ยง (communicate on risks) 

2. สนับสนุนให้ระดับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
ของมนุษย์อยู่ระดับสูง รวมทั้งให้ความคุ้มครองในสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ สิ่งแวดล้อม ส าหรับ 
การด าเนินการของตลาดในประชาคม 

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการระบุถึงลักษณะและตรวจสอบ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความปลอดภัยในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 

ทั้งนี้ EFSA ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการความเสี่ยง อ านาจหน้าที่
ดังกล่าวนี้เป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะน าการประเมิน 
ความเสี่ยงที่ได้รับจาก EFSA มาพิจารณาประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการขัดกันของประโยชน์ระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยงกับการจัดการความเสี่ยง 
อีกทั้ ง เป็นการลดความสับสนในการปฏิบัติหน้ าที่  ซึ่ งสามารถให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ ได้ 
จากการประเมินความเสี่ยงโดย EFSA นั้นมีความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

 
3.1.1.3 กระบวนการตรากฎหมาย 
ในการตรากฎหมายของสหภาพยุโรปจะมีองค์กรหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 5 องค์กร 

ได้แก่  
1. คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)  
2. รัฐสภายุโรป (European Parliament)  
3. คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) 
4. คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Committee) 
5. คณะกรรมการภูมิภาค (Committee of the Regions) 
โดยที่คณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ท าหน้าที่

เป็นองค์กรที่มีอ านาจในการตัดสินใจให้มีการตรากฎหมาย ในขณะที่คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ  

                                           
43 Article 22 of Regulation (EC) No178/2002 
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และสังคม และคณะกรรมการภูมิภาค จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจทั้ง
สามดังกล่าว 

ทั้งนี้ กระบวนการกฎหมายของสหภาพยุโรป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1. การริเริ่มให้มีกฎหมาย (Initiative) อ านาจในการเริ่มให้มีกฎหมาย (การร่าง

กฎหมาย) ของสหภาพยุโรป เป็นอ านาจแต่ผู้เดียวของคณะกรรมาธิการยุโรป แต่หากคณะมนตรี  
แห่งสหภาพยุโรปหรือรัฐสภายุโรปเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอร่างกฎหมายใดอาจมีการร้องขอ 
ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพ่ือเสนอให้ร่างกฎหมายได้และเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่า  
มีความจ าเป็นต้องออกกฎหมายในเรื่องใด ก็จะจัดท าประกาศนโยบายที่เรียกว่า “สมุดปกเขียว” 
(Green Paper) ว่าจะให้มีกฎหมายเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร และจะแจกจ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชน  

หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุ โรปได้รับ ฟังความเห็นของหน่วยงานต่างๆ  
และประชาชนที่มีต่อนโยบายเรื่องดังกล่าวแล้ว ก็จะน าความคิดเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์ และประมวล
จัดท าเป็นร่างกฎหมาย เรียกว่า “สมุดปกขาว” (White Paper) เสนอต่อคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป
และรัฐสภายุโรปเพื่อพิจารณาต่อไป44 

2. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  
การพิจารณาร่างกฎหมายของสหภาพยุโรป องค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจคือคณะมนตรี

แห่งสหภาพยุโรป และ/หรือรัฐสภายุโรปเพ่ือพิจารณารับรองกฎหมาย โดยในระบบของสหภาพยุโรป 
วิธีการรับรองข้อเสนอร่างกฎหมาย 2 แบบ คือ การปรึกษาหารือ และการตัดสินใจร่วม 

2.1. การปรึกษาหารือ (Consultation) กระบวนการปรึกษาหารือจะใช้กับ 
การออกกฎหมายในเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติ สิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป  
การบังคับใช้นโยบายเกษตรร่วมกัน การเปิดเสรีกิจการบริการบางประเภท การแข่งขันทางการค้า 
เป็นต้น โดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปจะท าหน้าที่พิจารณาว่าร่างกฎหมายนั้นๆ สนธิสัญญา  
ได้ก าหนดให้ต้องปรึกษารัฐสภายุโรปหรือไม่ ถ้าต้องปรึกษาหารือ คณะมนตรีก็จะส่งร่างดังกล่าว 
ไปยังรัฐสภายุโรป ซึ่งรัฐสภายุโรปมีสิทธิให้ข้อคิดเห็นที่ไม่ผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ปฏิเสธ 
หรือขอแก้ไขร่าง ซึ่งมีผลเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหลังจากคณะมนตรีได้รับ
ข้อเสนอแล้วก็จะท าการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

                                           
44 สถาบันอาหาร, กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป, ม.ป.ป., หน้า 1-2, ค้นวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://fic.nfi.or.th/law/upload/file1/EU_797.pdf. 
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2.2. การตัดสินใจร่วมกัน (Co-decision) คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 
และรัฐสภายุโรปตัดสินใจร่วมกันโดยใช้หลักคะแนนเสียงข้างมาก กระบวนการนี้อ านาจของรัฐสภา
ยุโรปจะมีมากหรือเท่ากับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป กล่าวคือ จะตรากฎหมายขึ้นบังคับได้  
ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งสององค์กร ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงข้างมาก จะท าโดยผ่าน  
2 ขั้นตอน คือ วาระที่ 1(First Reading) และวาระที่ 2 (Second Reading) ในกรณีที่ไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้ จะใช้กระบวนการ Conciliation ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือหาข้อยุติระหว่างคณะมนตรี 
แห่งสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป และคณะกรรมาธิการยุโรป45 

3. การประกาศใช้กฎหมาย (Publication) 
เมื่อร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบตามกระบวนการต่างๆ ประธานของคณะมนตรี

แห่งสหภาพยุโรปจะเป็นผู้ลงนาม และน าระเบียบสหภาพยุโรป (Regulation) นั้นไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
ใน  Official Journal of the European Union หรื อ ในกรณีกฎ เกณฑ์กลาง  (Directive)จะมี 
การประกาศแจ้งให้รัฐสมาชิกต่างๆ รับทราบ46 

 
3.1.1.4 มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหาร 

1) สมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร (White Paper on 
Food Safety) 

 อันเนื่องมาจากกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย 
ในสินค้าอาหารของผู้บริโภคได้ส่งผลให้สหภาพยุโรปบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
หลายฉบับที่เก่ียวข้องกับเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในอาหาร โดยกฎหมายดังกล่าววางอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักความรับผิดชอบ แต่เนื่องจากปัญหาของความซ้ าซ้อนระหว่างคณะกรรมาธิการ   
และประเทศสมาชิกได้ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง และน าไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์
ด้านความปลอดภัยในอาหารหลายครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อวัวบ้า ในปี 1997 
จนน ามาสู่การปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายและนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป  
ในปี2000 โดยในเดือนมกราคมของปีดังกล่าว สหภาพยุโรปได้ก าหนดกรอบแผนปฏิบัติการใหญ่  
ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร เรียกว่า สมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร (White 
Paper on Food Safety) 

                                           
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-6. 
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
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 สมุดปกขาวคือเอกสารอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานส าคัญของคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรป เป็นเอกสารที่ใช้เป็นแนวนโยบายในการจัดการด้านสุขอนามัยให้กับผู้บริโภคป้องกัน
ความเสี่ยงต่อโรคและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
ในสหภาพยุโรปว่าอาหารที่จ าหน่ายจะปลอดจากเชื้อโรคและสารพิษตกค้าง 

 ภายใต้สมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหาร ได้ก าหนดแผนงาน 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ สุขอนามัย สารตกค้าง 
และการปนเปื้อน อาหารแบบใหม่ สารเสริม สิ่งปรุงแต่งรสหรือกลิ่น บรรจุภัณฑ์ และการฉายรังสี 
ทั้งนี้ ได้ปรากฏหลักการส าคัญส าหรับนโยบายด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป 
คือ การใช้หลักการ Farm to fork หรือการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าอาหารและสินค้าอาหาร
สัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ฟาร์มถึงมือผู้บริโภค  

 โดยหลักการ Farm to fork นี้เป็นนโยบายที่ก าหนดเรื่องความปลอดภัย
อาหารให้ต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มจนไปถึงมือผู้บริโภค มีผลใช้
บังคับตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารทุกขั้นตอนการผลิต และปรับใช้กลไกส าคัญที่เรียกว่า “การตรวจสอบ
ย้อนกลับอาหาร” (Food Traceability) อันเป็นวิธีการด าเนินการที่ท าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ไปยังทุกขั้นตอนของการผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและจ าหน่ายอาหาร อาหารสัตว์ 
หรือเนื้อสัตว์ที่น ามาใช้ในการผลิตอาหารที่ใช้เพ่ือการบริโภค เพ่ือท าให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจพบได้
ในอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งการตรวจสอบย้อนกลับอาหารนี้ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ สามารถจัดการปัญหาความเสี่ยงและป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์อาหาร  
ที่มีการปนเปื้อนตกไปถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ การตรวจสอบย้อนกลับอาหาร สามารถเป็นหลักประกัน
ว่าการผลิตภัณฑ์อาหารในสหภาพยุโรปมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้ในการบริโภค และเพ่ือให้ การ
ตรวจสอบย้อนกลับอาหารดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ สหภาพยุโรปจึงได้บัญญัติ General Food Law 
ขึ้นใช้บังคับตั้งแต่ปี 2002 และได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับอาหารในทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร 
รวมถึงอาหารสัตว์ เพ่ือให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารหรืออาหารสัตว์มีที่มาจากแหล่งใดและส่งต่อไปยังแหล่ง
ใด เพ่ือให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลต่อไป ในกรณีหากมีการพบ
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านอาหารหรืออาหารสัตว์ จะมีการใช้ระบบเตือนภัยเร่งด่วนส าหรับ
อาหารหรืออาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) ซึ่งเป็นระบบสนับสนุน
การตรวจสอบย้อนกลับด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความรวดเร็ว (rapid) ทันทีต่อการเกิดความเสี่ยง
ต่อความปลอดภัยด้านอาหารหรืออาหารสัตว์ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในเครือข่ายพบความเป็นไปได้ของ
คว าม เ สี่ ย ง ต่ อ ค ว ามปล อดภั ย ด้ า น อา ห า ร ก็ จ ะแจ้ ง เ รื่ อ ง ต่ อ ค ณ ะกร รม า ธิ ก า ร ยุ โ ร ป  
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และคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน  ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยพลัน เพ่ือเป็นการป้องกนัและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที47 
 ดังนี้ เพ่ือน าแนวทางและยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อก าหนดของสมุดปกขาวฯ  
ไปปรับใช้ สหภาพยุโรปได้จึงมีการด าเนินการแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบและปรับปรุ งกฎระ เบียบทั่ ว ไปว่ าด้ วยอาหาร  
(EU General Food Law) ของสหภาพยุโรปใหม่ 

2. จัดตั้งองค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (The European 
Food Safety Authority: EFSA) เป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ ในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือชี้ให้เห็นปัญหาและอันตรายที่ส าคัญตลอดห่วงโซ่
อาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงเสนอคณะกรรมาธิการยุโรป 
(The European Commission) 

3. ออกกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของอาหารเฉพาะด้าน 

4. จัดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือให้ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปน าไปบังคับใช้โดยมีแนวทางเป็นไปในทางเดียวกันมากข้ึน48 

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น สมุดปกขาวจึงเปรียบเสมือนธรรมนูญในเรื่อง
ความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปและเป็นการปฏิรูปนโยบายกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางอาหาร โดยในด้านการออกกฎหมายและกฎระเบียบ สมุดปกขาวได้เสนอให้มีการออกกฎระเบียบ
ทั่วไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law) และก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
อาหาร ซึ่งประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแห่งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 นอกจากนี้  
สมุดปกขาวยังเป็นที่มาของประมวลกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหาร (Hygiene Package) อีกด้วย 

 
2) กฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law) 

                                           
47 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา, ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทาง

การค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไอ
ดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์, 2556), หน้า 47-48. 

48 อาจารี ถาวรมาศ, นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป ความท้าทายส าหรับ
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปตลาดสหภาพยุโรป, ม.ป.ป., หน้า 4, ค้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2559 จาก http://www2.thaieurope.net/wp-content/uploads/2013/10/Food-safety-
paper-by-Ajaree-Tavornmas-final-22.08.2013-word97-version.pdf 
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กฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law) หรือ Regulation 
(EC) No 178/2002 เ ป็ น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ อ า ห า ร ที่ ร ว บ ร ว ม ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น 
ของสหภาพยุโรป วางหลักกฎเกณฑ์ทั่วไป (General principle) และก าหนดกรอบกฎระเบียบหลัก
เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยอาหารของคนและสัตว์ โดยหลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร 
กฎระเบียบฉบับนี้ได้มีการก าหนด หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) หลักการเตือนภัย
ล่วงหน้า (Precautionary Principle) และหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค (Protection of 
consumer’s interest) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจตลอดห่วงโซ่อาหารการผลิต  
การแปรรูป และการกระจายของสินค้าอาหารและอาหารสัตว์นั้นต้องรับภาระหรือความรับผิดชอบ  
ในการควบคุม เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่า ในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารหรืออาหารสัตว์ 
ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารระหว่าง 
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง (ระบบวิเคราะห์อันตราย
และควบคุมจุดวิกฤต หรือ HACCP) ก่อนที่จะวางจ าหน่ายสินค้าในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ กฎระเบียบนี้
จะไม่ใช้บังคับการผลิตขั้นต้น คือ การผลิต การเพาะปลูกของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น รวมทั้งการเก็บเกี่ยว 
การรีดนม และการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มก่อนที่น าส่งโรงฆ่าสัตว์ การล่าสัตว์ การประมง และการเก็บของป่า
ที่เป็นลักษณะการผลิต การเตรียม การจัดการ และการเก็บรักษาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเนื่องจาก
ระบบ HACCP ยังไม่สามารถปรับใช้ในการผลิตขั้นปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุมกว้าง สหภาพยุโรป  
จึงได้ยกเว้นการบังคับใช้ระบบ HACCP ในการผลิตขั้นปฐมภูมิ หรือในระดับฟาร์ม ส าหรับการผลิต 
ขั้นปฐมภูมิ สหภาพยุโรปได้เน้นให้มีการปรับใช้วิธีการปฏิบัติด้านอนามัยที่เหมาะสมในระดับฟาร์ม
เท่านั้น49 

ทั้งนี้ ลักษณะของอาหารไม่ปลอดภัย ตามกฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร 
ได้มีการก าหนดว่าอาหารจะไม่ถูกจ าหน่ายในตลาดถ้าอาหารนั้นไม่ปลอดภัย โดยอาหารที่จะถือว่า 
ไม่ปลอดภัย จะถ้ามีลักษณะดังต่อไปนี้50 

ก. เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีข้อพิจารณาดังนี้ 
- การพิจารณาว่าอาหารเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ไม่เพียงแต่

พิจารณาถึงภาวะเฉียบพลัน หรือผลในระยะสั้น หรือผลกระทบในระยะยาวเท่านั้น แต่ต้องพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในรุ่นต่อๆ ไปที่อาจเกิดข้ึนภายหลังด้วย 

                                           
49 เบญจมาศ ปัทมาลัย, การศึกษากฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารปนเปื้อนและสาร

ตกค้างบางชนิดในอาหารเพื่อการเตรียมการของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556), หน้า 16. 

50 Article 14 of Regulation (EC) No 178/2002 
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- ความเป็นไปท่ีอาจเกิดจากการสะสมของสารพิษ 
- ในกรณีอาหารที่มุ่งใช้หรือก าหนดไว้ส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

จะต้องค านึงถึงการตอบสนองต่อสุขภาพของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มด้วย 

ข. ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภคของมนุษย์ 
ในการพิจารณาว่าอาหารใดๆ เป็นสิ่ งที่ ไม่ เหมาะสมต่อการบริโภค 

ของมนุษย์ ต้องค านึงว่าอาหารนั้นไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ส าหรับการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกของอาหารนั้นเอง หรือเป็นเพราะการปนเปื้อน การเน่าเสีย 
หรือการเสื่อมสภาพ 

ทั้ งนี้  กฎระเบียบทั่ ว ไปว่ าด้วยอาหาร ยั ง ได้กล่ าวถึ งภาวะฉุกเฉิน 
และการจัดการในภาวะวิกฤต คือ หากพบว่าสินค้าอาหารในสหภาพยุโรป รวมถึงสินค้าอาหาร  
ที่น าเข้ามาจากประเทศที่สามที่วางจ าหน่ายในสหภาพยุโรป ได้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย  
อย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพมนุษย์ ภายหลังจากการรับฟังข้อเสนอแนะทางวิทยาศาสตร์ จากองค์การ
ความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (EFSA) แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถที่จะก าหนด
มาตรการเร่งด่วนทันที เพ่ือป้องกันอันตรายนั้นได้เอง หรือประเทศสมาชิกอาจร้องขอให้ด าเนิน
มาตรการดังกล่าว มาตรการเร่งด่วน เช่น การห้ามวางจ าหน่าย การห้ามบริโภค หรือการระงับ  
การน าเข้าสินค้าจากประเทศที่สาม เป็นต้น 

 
3) สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร 
ตามสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร  (Council Directive 93/43/EEC  

on the hygiene of foodstuffs) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร 
ของสหภาพยุโรป โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ผู้ประกอบธุรกิจอาหารต้องก าหนดจุดการปฏิบัติงานที่ต้องควบคุม 
เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยในอาหาร ตามระบบ HACCP ดังนี้ 

- ด าเนินการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
อาหาร 

- ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นช่วงวิกฤตต่อความปลอดภัย
อาหาร 

- ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(Critical points) 
- เฝ้าระวังการด าเนินการจุดวิกฤตที่ได้ก าหนด 
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- ทบทวนและควบคุมการด าเนินงานอย่างเป็นระยะและทบทวนซ้ า
เมื่อใดก็ตามท่ีระบบการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป51 

2. หากปรากฏว่ามีปัญหาด้านสุขอนามัยของอาหารใด ๆ ที่น่าจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือมีการแพร่กระจายในเรื่องปัญหา
สุขอนามัยดังกล่าวจากประเทศที่สาม คณะกรรมาธิการอาจริเริ่มหรือโดยการร้องขอจากรัฐสมาชิก 
อาจใช้มาตรการใดๆดังต่อไปนี้ได้โดยทันที 

- ระงับการน าเข้าอาหารนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน 
- วาง เงื่ อนไขใด ๆ เกี่ ยวกับการน า เข้ าอา หารนั้ นทั้ งหมด 

หรือบางส่วน52 
ในกรณีตามข้อ 2. คณะกรรมาธิการอาจใช้มาตรการป้องกันชั่วคราว 

(interim protective measures) กับอาหารนั้น53 
ก่อนที่คณะกรรมาธิการจะใช้มาตรการตาม 2. และ 3. จะต้องปรึกษา 

กับรัฐสมาชิกก่อน เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉิน คณะกรรมาธิการจะต้องแจ้งต่อคณะมนตรีและรัฐสมาชิก
โดยไม่ชักช้าถึงการใช้มาตรการดังกล่าว54 
 
 โดยสรุป ในสหภาพยุโรปนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารได้ถูกบัญญัติไว้ในสมุดปกขาว
ว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งถือเป็นธรรมนูญใหญ่ในเรื่องความปลอดภัยอาหารของสหภาพ
ยุโรป โดยในสมุดปกขาวดังกล่าวได้มีการก าหนดหลักการส าคัญส าหรับนโยบายด้านความปลอดภัย
อาหารของสหภาพยุโรปไว้ ด้วยการใช้วิธีการ Farm to Fork หรือการควบคุมความปลอดภัย 
ของสินค้าอาหารและสินค้าอาหารสัตว์ตลอดจนห่วงอุปทานตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยปรับใช้
กลไกส าคัญที่เรียกว่าการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังทุกขั้นตอนของการผลิต ท าให้
สามารถพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอาหารและอาหารสัตว์ได้อย่างทันท่วงทีโดยในส่วน  
การด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร สหภาพยุโรปได้มีการจัดตั้งองค์การความปลอดภัย
อาหารแห่งยุโรป (EFSA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่จัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยง 

                                           
51 Article 3 (2) of Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs 
52 Article 10 (1) of Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs 

53 Article 10 (2) of Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs 
54 Article 10 (4) of Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs 
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ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพ่ือชี้ให้เห็นปัญหาและอันตรายที่ส าคัญตลอดห่วงโซ่อาหารทั้งทางตรง  
และทางอ้อม 
 

3.1.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันมายาวนานทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  

และการเมือง และเนื่องด้วยความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นและมีการผสมกลมกลืนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ  
ในภูมิภาคอาเซียน ท าให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าหลายประการและเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ของจีนในการเข้ามาลงทุนทางการค้าเพ่ือแสวงหาตลาดและทรัพยากรในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้  
ในปัจจุบันจีนนับได้ว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากของไทย โดยในระหว่างปี 2555 
ถึง 2558 จีนน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากไทยมีมูลค่าเป็นเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี 
2555 มีมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทย 259,340 ล้านบาท และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในปี 2556  
คิดเป็นมูลค่า 276,230 ล้านบาท และปรับลงอย่างต่อเนื่องในปี 2557-2558 จากการลดการน าเข้าผัก
และผลิตภัณฑ์จากไทย เนื่องจากลดปริมาณการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตระกูลหอมกระเทียม  
ที่ลดลง คิดเป็นมูลค่า 263,980, 243,167 ล้านบาท55 แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติในปี 2559 
ยังพบว่าไทยยังคงมีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 206,876 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม เมียนมา สหราชอาณาจักร กัมพูชา ลาว ตามล าดับ ดังนี้ ในแง่ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า
และเศรษฐกิจ ในหัวข้อดังกล่าวนี้ จึงได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร  
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นด้านการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในสินค้าผั ก  
เพ่ือทราบถึงที่มาและหลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมาย เพ่ือการด าเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ไทย-จีนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

                                           
55 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สถิติ

การค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ, หน้า 19, ค้นวันที ่3 มีนาคม 2561 จาก http://www. 
oae.go.th/download/journal/2560//thailandtradestat2559.pdf 
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 แหล่งที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
 

3.1.2.1 ความเป็นมา 
ในปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยปัจจัย

ดังกล่าวท าให้จีนเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการส่งออกและน าเข้า
สินค้ามากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในด้านเศรษฐกิจดังกล่าวกลับไม่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยในอาหารทัดเทียมตามกันไปด้วย อันเห็นได้จากวิกฤตการณ์ด้าน
อาหารที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ทั้งการปนเปื้อนสารเมลามีนในนมผง หรือการน าสารซูดานเรด (Sudan red) 
สารสีแดงที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรม เช่น เป็นสีที่ผสมในพลาสติก ยาขัดพ้ืน ยาขัดรองเท้า เป็นต้น 
ลักลอบผสมอาหาร เช่น ซอส พริกป่น และยังมีการน ามาใช้ผสมในเครื่องส าอาง เช่น ลิปสติก หรือ
การปลอมอาหาร เช่น หมั่นโถวย้อมสี งาด าปลอม เป็นต้น วิกฤตการณ์ด้านอาหารที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จีนจึงมีการกวดขัดและ
เพ่ิมมาตรการการตรวจสอบสินค้าอาหารและหาเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบที่เกี่ยวข้องมารับผิดเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีนักวิชาการ หวังซีซิน ได้ให้ความเห็นว่า 

“เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยทางอาหารจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกันหลายฝ่าย 
ซับซ้อน และยุ่งยากในการแก้ไข ดังนั้น การที่จะแก้ปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ด้วยกัน กฎหมายและบทลงโทษปัจจุบันเป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ควรพิจารณา เพราะเป็นเสมือนเครื่องมือ

จีน, 17%

ญ่ีปุ่ น, 13%

สหรัฐอเมริกา, 
11%

มาเลเซีย, 5%อินโดนีเซีย, 4%เวียดนาม, 3%
เมียนมา, 

3%สหราชอาณาจกัร, 3%

กมัพชูา, 2%

ลาว, 2%

อ่ืนๆ, 36%

ภาพที่ 3.1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ปี 2559 
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ส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตหรือเจ้าของกิจการในกรณีที่การเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้น 
การก าหนดบทลงโทษที่หนักอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็น”56 

หลักการนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาการเมืองนิติการของจีนที่มี วัตถุประสงค์ 
ของบทลงโทษที่เข้มข้นก็เพ่ือสร้างความย าเกรงให้ผู้กระท าผิด สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ผลิต  
หรือเจ้าของกิจการ ก่อนที่จะตัดสินใจละเมิดกฎหรือกระท าความผิดใดๆ และท้ายสุดก็มุ่งหวังว่า
บทลงโทษอย่างหนักที่ระบุไว้ จะน ามาซึ่งความตระหนักจนไม่จ าเป็นต้องใช้บทลงโทษนั้น57 

ดังนี้ ในปี 2550 จีนได้ท าการปฏิรูปกฎหมายอาหารทั้งระบบ มีการประกาศบังคับใช้
กฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ เพ่ิมความเข้มงวดด้านกฎระเบียบการน าเข้าอาหาร รวมทั้ง
จัดตั้ งส านักงานก ากับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ  ให้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแล  
ความปลอดภัยด้านอาหารและยาตลอดห่วงโซ่อาหาร และก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยอาหาร เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนจากความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานกลายเป็น
ความร่วมมือระหว่างแผนกภายในหน่วยงานเดียว ลดปัญหาการด าเนินงานทับซ้อน ขาดความชัดเจน 
ในอันที่จะเป็นการยกระดับและเพ่ิมความมั่นใจด้านความปลอดภัยอาหารให้สูงมากยิ่งขึ้น 

 
3.1.2.2 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Food Safety 

Law of the People’s Republic of China) ได้ถูกประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 
แทนที่กฎหมายหลักอนามัยอาหาร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของรัฐบาลจีนในการก าหนดระบบ
ระบบความปลอดภัยของอาหารให้มีผลครอบคลุม และสร้างระบบก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร 
ในจีนให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเพ่ิมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์  
ของผู้บริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้
อย่างเป็นระบบ โดยกฎหมายฉบับนี้ก าหนดระบบตรวจสอบความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน
ของการผลิตและการค้าอาหาร ระบบเรียกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัย ระบบการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับ  
ความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงก าหนดระบบก ากับดูแลความปลอดภัยของอาหารที่ได้มีการจัดสรร
หน้าที่และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงงาน  

                                           
56 วรรณรัตน์ ท่าห้อง, “ความปลอดภัยในอาหารของจีน,” ผู้จัดการ (14 พฤษภาคม 2554), ค้น

วันที่ 3 มีนาคม 2561 จาก https://mgronline.com/china/detail/9540000059094 
57 เรื่องเดียวกัน. 
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ด้านความปลอดภัยอาหารในทุกด้าน มีการตรวจสอบควบคุมดูแลทุกขั้นตอน เพ่ือประสิทธิภาพ 
การก ากับดูแล และยกระดับความปลอดภัยของอาหารของประเทศ  

ต่อมาในปี 2558 คณะกรรมาธิการกฎหมายของจีนได้เสนอให้มีการแก้ไข
กฎหมายอาหารปลอดภัยในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress: 
NPC) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีสาระส าคัญที่แก้ไขท้ังหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. สูตรนมผงส าหรับทารก ได้ก าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อรัฐบาล
ภายใต้กฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่ 

2. ห้ามบรรจุนมผงส าหรับทารกเป็นหีบย่อยๆ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่จ้างผลิต
และผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ ก าหนดให้จะต้องได้รับอนุญาตอีกครั้งก่อน 

3. อาหารสูตรพิเศษส าหรับทางการแพทย์ แนะน าให้จดทะเบียนกับ
องค์การอาหารและยาของจีน 

4. ส่วนประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพก าหนดให้ต้องระบุข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

5. ภายใต้ข้อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ก าหนดให้ห้ามใช้สารก าจัดแมลง 
ทุกชนิดที่เป็นพิษสูงกับผัก ผลไม้ ชา ตลอดจนพืชที่ใช้การผลิตยาสมุนไพรต้นต ารับของจีน 

โดยกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
1) หลักการทั่วไป  
ในหลักการทั่วไปได้ก าหนดขอบเขตของผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารอัน

ได้แก่ ผู้ผลิตผู้แปรรูป ผู้จ าหน่าย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาหารและคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน58 และสินค้าอาหาร สารเคมี  
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง  
มีมาตรฐานและข้อมูลรายละเอียดของการทดสอบและการใช้งาน โดยมีรายละเอียดต่างๆที่ส าคัญ 
ดังนี้  

                                           
58 คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) เป็นองค์กรของรัฐ  

มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลยา เครื่องมือ อุปกรณ์แพทย์ เครื่องส าอางและอาหาร ตั้งแต่การผลิต  
การกระจาย และการจัดจ าหน่าย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 
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1. กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือเป็นประกันความปลอดภัยอาหาร
และความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตของผู้บริโภค 59 และมีผลบังคับใช้ในอาณาเขต
สาธารณรัฐประชาชนจีนและในกิจกรรมดังต่อนี้60 

1.1 การผลิตและการแปรรูปอาหาร (เรียกว่า “การผลิต
อาหาร”) การจัดจ าหน่าย และการให้บริการอาหาร (เรียกว่า “การจัดการอาหาร”) 

1.2 การผลิตและจัดการสารเติมแต่งในอาหาร 
1.3 การผลิตและจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร สาร

ช าระล้าง และสารฆ่าเชื้อ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับผลิตและจัดการอาหาร  (เรียกว่า 
“ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร”) 

1.4 การใช้สารเติมแต่งและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารของผู้ผลิต
และจัดการอาหาร 

1.5 การเก็บรักษาและขนส่งอาหาร 
1.6 การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร สารเติมแต่ง 

ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร 
 คุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณภาพและความปลอดภัยด้านผลิตผลทางการเกษตรของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม การขาย การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และการเปิดเผย
ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านผลผลิตทางเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ได้กล่าวถึง
ในกฎหมายฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้61 

การปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหาร ต้องมุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก  
การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทั้งระบบ เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ
จัดการที่เข้มงวด 

 
2) บทบาทและการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยอาหาร ตาม

กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

                                           
59 Article 1 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
60 Article 2 paragraph 1 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
61 Article 2 paragraph 2 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
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1. คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นองค์กรของรัฐสังกัดตรงภายใต้รัฐบาลกลาง มีอ านาจหน้าที่
ก ากับดูแลยา เครื่องมือ อุปกรณ์แพทย์ เครื่องส าอางและอาหาร ตั้งแต่การผลิต การกระจาย และการ
จัดจ าหน่าย มีสถานที่ท าการในระดับมณฑล เมือง อ าเภอทั่วจีนท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจกรรม
การผลิตและจัดการอาหารตามกฎหมายฉบับนี้และมีบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดโดยรัฐบาลกลาง62 

2. หน่วยก ากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวแห่งชาติภายใต้
รัฐบาลกลาง (NHFPC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556เป็นองค์กรของรัฐสังกัดภายใต้รัฐบาล
กลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการจัดการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงความปลอดภัยอาหาร ก าหนดและประกาศมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับชาติ 
ด าเนินการควบคู่ไปกับคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) และมี
หน้าที่ในการวางแผนจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวของประเทศ ก าหนด
ระบบการใช้ยาและนโยบายการคุมก าเนิดของประเทศ ก ากับดูแลอนามัยและสาธารณสุข มีสถานที่
ท าการในระดับมณฑล เมือง อ าเภอทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน63 

3.  หน่วยงานรัฐบาลระดับอ าเภอขึ้นไป รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ 
ดูแล และจัดการความปลอดภัยอาหารในพ้ืนที่นั้น ๆ จัดการและร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่  
เพ่ือควบคุมและด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร รวมถึงการติดตามเหตุการณ์เกี่ยวกับ  
ความปลอดภัยอาหาร โดยจัดตั้งกลไกการดูแลความปลอดภัยอาหารและวิธีการเผยแพร่ข้อมูล 
ให้เป็นรูปเดียวกัน และมีอ านาจในการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานก ากับดูแลอาหาร
และยา หน่วยงานสาธารณสุขและแผนกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลงาน
ด้านความปลอดภัยอาหารภายในบทบาทหน้าที่ของตนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยหน่วยก ากับดูแล
อาหารและยาระดับอ าเภอสามารถจัดตั้งสถานที่ท าการในหมู่บ้าน ต าบล หรือพ้ืนที่เฉพาะในเขต  
ที่รับผิดชอบ64 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 7 ยังได้ก าหนดความชัดเจนด้านการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐบาลระดับอ าเภอขั้นไปไว้อีกว่า ต้องกระจายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
ก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารไปถึงตัวบุคคลอย่างชัดเจน หน่วยงานรัฐบาลระดับสูงกว่า  
มีหน้าที่ตรวจตราและประเมินผลงานก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของหน่วยงานรัฐบาลระดับ
รองลงมา หน่วยงานประจ าอ าเภอขึ้นไปมีหน้าที่ตรวจตราและประเมินผลงานก ากับดู แลความ

                                           
62 Article 5 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
63 Article 5 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
64 Article 6 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
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ปลอดภัยด้านอาหารของหน่วยงานก ากับดูแลอาหารและยา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบ65 

4. สมาคมอุตสาหกรรมอาหารต้องสร้างเสริมวินัยในการประกอบ
กิจการ สร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรม ให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีในการจัดการความปลอดภัย
ด้านอาหาร ให้ค าแนะน าและผลักดันผู้ผลิตและจัดการอาหารให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือสร้าง 
ความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร66 

5. สมาคมผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ก ากับดูแล
เชิงสังคมตามกฎหมายในการตรวจสอบการกระท าที่ละเมิดต่อสิทธิของผู้บริโภค 

6. หน่วยงานรัฐบาลทุกระดับ ต้องเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้
ความปลอดภัยของอาหาร สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ชุมชน ผู้ผลิตและจัดการอาหาร 
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และสนับสนุน 
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

 
3) การตรวจสอบอันตรายในอาหารและการประเมินเพ่ือควบคุมความ

ปลอดภัยอาหาร 
1. เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยอาหาร 

คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงอ่ืนๆ ภายใต้รัฐบาลกลาง 
จะต้องท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทั่วที และแจ้งหน่วยงานก ากับดูแลสาธารณสุขและก าร
วางแผนครอบครัวแห่งชาติเมื่อหน่วยงานก ากับดูแลสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
ได้รับแจ้งข้อมูลเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและโรคที่เกิดจากอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และโรงพยาบาลแล้ว จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้รัฐบาลกลางเพ่ือท าการวิเคราะห์
และวินิจฉัย67 

2. ควรท าการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารเมื่อมี
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

2.1 ได้รับการร้องเรียนหรือตรวจพบความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยอาหาร สารเติมแต่งในอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร 

                                           
65 Article 7 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
66 Article 9 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
67 Article 14 of Food Safety Law of the People’s Republic of China) 
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2.2 เพ่ือใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในการก าหนด 
หรือปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ 

2.3 เ พ่ือก าหนดพ้ืนที่ส าคัญในการก ากับดูแล หรือรายการ
ผลิตภัณฑ์ส าคัญที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง 

2.4 ค้นพบปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอาหาร 
2.5 ความจ าเป็นในการวินิจฉัยว่า ปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหารหรือไม่ 
2.6 หน่วยงานก ากับดูแลสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว

เห็นว่าควรประเมินความเสี่ยง68 
ผลจากการประเมินความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยอาหาร  

เป็นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือก าหนด พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานและการปฏิบัติงานประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร 
 ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร
พบว่า อาหาร สารเติมแต่งในอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นไม่ปลอดภัย 
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบ
และกักกันโรค จะต้องแจ้งต่อสาธารณชนและผู้บริโภคทันทีเพ่ือหยุดการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
และใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกันว่าอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
กับอาหารดังกล่าวได้หยุดผลิตและจัดจ าหน่าย โดยหน่วยงานก ากับดูแลสาธารณสุขและการวางแผน
ครอบครัวจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในทันที 
เพ่ือก าหนด แก้ไข หรือปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติทันที หากมีความ
จ าเป็น69 
 

4) มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 
1. มาตร ฐ านคว ามปลอดภั ย อ าห า ร เ ป็ น ม าต ร ฐ าน บั ง คั บ  

ไม่สามารถน ามาตรฐานอื่นมาเป็นเกณฑ์ นอกเหนือจากมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร70 
2. มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารครอบคลุมดังต่อไปนี้ 

                                           
68 Article 16 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
69 Article 21 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
70 Article 25 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
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2.1 ข้อบังคับจ านวนจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogenic) สารตกค้าง
สารเคมีปราบศัตรูพืช สารตกค้าง ยารักษาสัตว์ สารพิษชีวภาพ สารปรอท สารโลหะหนักอ่ืน ๆ  
ในอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ 

2.2 ชนิด ขอบเขตของการใช้ และจ านวนการใช้สารเติมแต่ง 
ในอาหาร 

2.3 ข้อบังคับส่วนประกอบทางโภชนาการของอาหารส าหรับ
ทารกและเด็ก อาหารเสริมส าหรับบุคคลพิเศษ 

2.4 ข้อบังคับเกี่ยวกับฉลาก เครื่องหมายและค าอธิบายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของอาหาร อาทิ ด้านอนามัยและโภชนาการ 

2.5 ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัยในการผลิตและการจัดจ าหน่าย
อาหาร 

2.6 ข้อบังคับเก่ียวกับคุณภาพความปลอดภัยอาหาร 
2.7 วิธีการและกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยอาหาร 
2.8 สาระอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย

อาหาร71 
 

5) การผลิตและบริหารจัดการอาหาร 
การผลิตและการจัดการอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

อาหาร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การล าเลียงการขนส่ง ภาชนะบรรจุอาหารและบรรจุภัณฑ์ต้องมี
การท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และใช้วิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ผู้ผลิตอาหารจะต้องรักษาอนามัย 
ส่วนบุคคล มีการล้างมือ แต่งกายในชุดที่สะอาดและสวมหมวก น้ าที่ใช้ประกอบอาหารจะต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานตามมาตรฐานของน้ าดื่มแห่งชาติ และผงซักฟอกและน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
ต้องปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ72 

สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้ งระบบออกใบอนุญาตส าหรับการผลิต 
และการจัดจ าหน่าย หากองค์กรหรือบุคคลใดให้การบริการด้านอาหารต้องได้รับใบอนุญาต  

                                           
71 Article 26 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
72 Article 33 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
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ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่จ าเป็นต้องขอ
ใบอนุญาต73 

ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอาหารต้องผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)  
และการด าเนินงานตามระบบการวิ เคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)  
ในการพัฒนาระบบการจัดความปลอดภัยอาหารส าหรับการประกอบธุรกิจอาหารจะต้องผ่าน GMP 
และ HACCP หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดได้หน่วยงานรับรองจะยกเลิกการรับรองตามข้อ
ระเบียบกฎหมายและรายงานผลต่อเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น และหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหาร
และยา และประกาศต่อสาธารณะ74 

จีนจัดตั้งระบบเรียกคืนอาหาร หากพบว่าผู้ผลิตอาหารไม่ตรงตามมาตรฐาน
ของความปลอดภัยอาหาร หรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้ผลิตอาหาร
จะต้ องหยุ ดการผลิ ต ในทั นที  และ เรี ยกคืนผลิ ตภัณฑ์ที่ ส่ งออกไปจ าหน่ าย  แจ้ งข้ อมู ล 
ต่อผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการเรียกคืนในกรณี  
ผู้จ าหน่ายเป็นผู้พบเหตุการณ์ ผู้จ าหน่ายต้องหยุดการด าเนินการ และแจ้งข้อมูลต่อผู้บริโภค 
และผู้บริโภคทราบรวมทั้งบันทึกจ านวนสินค้าที่ส่งออกไป หากจ าเป็นต้องเรียกคืน จะต้องเรียกคืน
ทันที และผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอาหาร จะต้องรับผิดชอบต่อการท าลายอาหารหรือมาตรการอ่ืน ๆ  
เพ่ือป้องกันอาหารที่ถูกเรียกคืนกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งและต้องแจ้งรายละเอียดการเรียกคืน 
และถอดถอนต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาประจ าเขตที่ผลิตภัณฑ์นั้น 
วางจ าหน่ายหากไม่สามารถเรียกคืนได้ส าเร็จ เจ้าหน้าที่ระดับมณฑลสามารถออกค าสั่งเพ่ือหยุด  
หรือเรียกคืนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารได้75 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่วางขายในท้องตลาดจะต้องผ่านการตรวจสอบ 
โดยเจ้าหน้าที่ ผ่านการรับรองจากกฎหมายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีวางขายในตลาด76 และผู้จ าหน่าย
สินค้าเกษตร ควรเก็บข้อมูลบันทึกสินค้า ชื่อ จ านวน วันที่สั่งซื้อสินค้านั้น ที่อยู่ และข้อมูลของผู้ซื้อ 
เอกสารบันทึกให้เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 6 เดือน77 

 
6) ความรับผิดทางกฎหมาย 

                                           
73 Article 35 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
74 Article 48 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
75 Article 63 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
76 Article 64 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
77 Article 65 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
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1. ผู้ผลิตหรือจ าหน่ายอาหารที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค 
ที่มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานสูงสุดที่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารได้ก าหนดไว้ถือเป็น  
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังไม่ถือว่ามีความผิดอาญา หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา 
ในระดับอ าเภอขึ้นไป จะยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการท าผิดกฎหมาย ยึดอาหารและสารเติมแต่งอาหาร 
ที่ผลิหรือจ าหน่ายอย่างผิดกฎหมาย อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือจ าหน่าย  
อย่างผิดกฎหมาย กรณีที่สินค้ามีมูลค่ารวมต่ ากว่า 10,000 หยวน ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจะถูกปรับ 
50,000 ถึง 100,000 หยวนหรือปรับ 10 ถึง 20 เท่ากรณีมูลค่าสินค้าสูงกว่า 10,000 หยวนในกรณี 
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ผู้ผลิตหรือผู้ค้าอาหารจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต78 

ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายอาหารที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะไม่สามารถ 
ยื่นขอใบอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายอาหาร และได้รับอนุญาตให้มีส่วนรวมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
หรือจ าหน่ายอาหารได้เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ถูกลงโทษ79 

ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ค้าหรือผู้ผลิตในกรณีที่เกิด
อันตรายจากอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ในกรณีที่อาหารไม่ผ่านมาตรฐาน  
ความปลอดภัยเกิดโดยเจตนา ผู้บริโภคนอกจากสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย
ได้แล้ว ยังสามารถเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายเป็น 10 เท่าของราคาสินค้าหรือ 3 เท่า 
ของความเสียหาย หากค่าเสียหายไม่ถึง 1,000 หยวน ให้นับเป็น 1,000 หยวน80 

โดยสรุป กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถูก
บัญญัติในปี 2552 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2558 เพ่ือแทนที่กฎหมายหลักอนามัยอาหาร  
โดยภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้ มีลักษณะเป็นการบูรณาการระบบความปลอดภัยอาหารทั้งระบบ 
จัดตั้งกลไกการดูแลความปลอดภัยอาหารและวิธีการแผนแพร่ข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
มอบอ านาจให้หน่วยรัฐบาลท้องถิ่นมีความชัดเจนในการด าเนินงานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร เพ่ือตรวจตราความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร การปนเปื้อนในอาหาร 
และปัจจัยที่เป็นอันตรายในอาหาร มีการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร โดยใช้หลักทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง เพ่ิมอัตราโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ 

                                           
78 Article 124 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
79 Article 135 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
80 Article 148 of Food Safety Law of the People’s Republic of China 
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3.2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในประเทศไทย 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงระบบการจัดการปัญหาและการด าเนินงานด้านความสะอาด
ปลอดภัยอาหารของประเทศไทย ได้แก่ บทบาทการด าเนินงานของภาครัฐ มาตรการทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และสรุปสถานการณ์การบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยอาหารในปัจจุบัน 

 
3.2.1 บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในอาหารของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่ในการด าเนินการควบคุมสินค้าอาหารภายในประเทศ  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่ในการด าเนินการควบคุมสินค้าเพ่ือการส่งออก นอกจากนี้
ยังมีกระทรวงพาณิชย์เข้ามาท าหน้าที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการสินค้าในทางระหว่าง
ประเทศ โดยในแต่ละกระบวนการผลิตสินค้าอาหารจะมีหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบซึ่งสามารถ  
แบ่งได้ตามข้ันตอนส าคัญในห่วงโซ่อาหาร ดังนี้  

1. ระดับต้นน้ า ได้แก่ ฟาร์ม สวน ไร่ นา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยหรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการค้า
สินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ เป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพรวมทั้งหมด มีลักษณะเป็น
มาตรฐานแบบบังคับและสมัครใจ โดยทั้งนี้ ในแต่ละกรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารจะมีกฎหมาย
ต่างหากแยกจากกันไปอีก เช่น กรมปศุสัตว์ จะมีพระราชบัญญัติการฆ่าและการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2535 ในการก ากับดูแล หรือกรมประมง จะมีพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้น  

2. ระดับกลางน้ า ได้แก่ การแปรรูปทั้งการผลิตและการน าเข้า การบรรจุหีบห่อ การบริการ
และการจัดเก็บ โดยส่วนใหญ่จะเป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นมาตรฐานบังคับ
ทั้งหมด และยังมีหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง คือกรมอนามัย ภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุข     
พ.ศ.2535 และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่  กรมกรมแรงงาน และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินการ 

3. ระดับปลายน้ า ได้แก่ การจัดจ าหน่าย เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินการ 
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แหล่งที่มา: กรมอนามัย กองสุขาภิบาลอาหาร, 2543 

เมื่อพิจารณาตามภาพห่วงโซ่อาหารของประเทศไทยข้างต้น พบว่ามีหน่วยงานราชการหลาย
หน่วยงานเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในการก ากับดูแล ความสะอาดปลอดภัยอาหาร ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ต่างมีบทบาทหน้าที่และกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป  

ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งตามขั้นตอนการด าเนินงาน 
ในห่วงโซ่อาหารได้ กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารในการอนุญาตผลิต 

ห่วงโซ่อาหาร 

แหล่งเลีย้ง 

โรงฆ่าสัตว ์

แหล่งปลูก 

อุตสาหกรรม 
ผลิตอาหาร 

น าเข้า 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหารรวม 

ตลาดสด

 

ซุปเปอร์ 
มาร์เก็ต 

สถานที่สะสม
อาหาร 

ศูนย์กระจาย
สินค้า

สถานท่ีปรุงจ าหน่ายอาหาร 

ร้านอาหาร 
ศูนย์อาหาร

หาบเร ่
แผงลอย 

โรงอาหาร 
ในสถาบัน 

ครัวเรือน 

ผู้บริโภค 

- ท้องถิ่น 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมอนามัย 

- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมอนามัย/

ท้องถิ่น 
 

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 

- กรมวิชาการเกษตร 

- ท้องถิ่น 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมอนามัย 

- อย. 
 

- กรมอนามัย 
- ท้องถิ่น 

 

- กรมอนามัย 
- ท้องถิ่น 

 

- ส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- กรมอนามัย/ทอ้งถิ่น 
- อย. 

 

ภาพที่ 3.2 ห่วงโซ่อาหารของประเทศไทย 
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น าเข้า หรือจ าหน่ายอาหารโดยตรง ได้แก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตโดยเฉพาะการผลิตอาหารเพ่ือการส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานอ่ืน เช่น 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร และมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่เกี่ยวกับด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยสามารถพิจารณาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหาร
ดังกล่าว ไดด้ังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงสาธารณสุข  

มีฐานะในการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยเพ่ือปกป้องและคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร โดยอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มีดังต่อไปนี้81 

ก. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข. พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ค. เฝ้าระวังก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการ

โฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ง. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จ. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ 

ฉ. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการ 
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

                                           
81 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, หน้าที่รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จาก http://www.fda.moph.go.th/www_fda/ 
newweb/fda_data.php?Submit=Clear&ID_Wsc_Fda_Data=5. 
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ช. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้ หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีบทบาทในการควบคุมอาหาร
ได้แก่ ส านักอาหารและส านักด่านอาหารและยา 

1.1 ส านักอาหาร  
ส านักงานอาหารแบ่งกลุ่มงานในการควบคุมและก ากับอาหารออกเป็น กลุ่มก ากับดูแล  

ก่อนออกสู่ตลาด กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด และกลุ่มพัฒนาระบบ  
ความรับผิดชอบของส านักงานอาหารจะมีหน้าที่ ในการพัฒนาและจัดท ามาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหารให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลพัฒนาระบบการตรวจสอบ ก ากับดูแล เฝ้าระวัง
อาหารสถานประกอบการด้านอาหาร และการโฆษณาอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการผลิต น าเข้า และจ าหน่ายอาหารให้ได้คุณภาพและความปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน โดยให้ความรู้ ค าแนะน าทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลเพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร แสวงหาเครือข่ายและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม ประสานงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศและสร้างภาคีเครือข่าย  

 
1.2 ส านักด่านอาหารและยา 
ส านักด่านอาหารและยามีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารคือควบคุม ก ากับ

ดูแลการน าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยาให้ได้มาตรฐานและเป็นไป 
ตามกฎหมาย เฝ้าระวัง สืบสวน และด าเนินการตามกฎหมายกรณีการลักลอบน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร 
ศึกษาวิจัยและจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมน าเข้าและการส่งออกอาหารให้สอดคล้องกับระบบ
สากล ให้ความรู้ ค าแนะน าทางวิชาการ พัฒนาและบริการข้อมูลข่าวสารการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาหารในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เกี่ยวกับ  

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดูแลงานด้านสุขภาพและงานสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติภารกิจโดยได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ในการเป็นผู้อนุญาตเกี่ยวกับอาหารบางประเภทแก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีโรงงาน
ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการก ากับดูแล
สินค้าอาหารทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด เพ่ือให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าอาหารที่มีสถานประกอบการ
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ในจังหวัดสามารถด าเนินการในขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรมการ
อาหารและยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกระจายอ านาจและลดภาระหน้าที่ 
ของส่วนกลาง ท าให้การก ากับและควบคุมสินค้าอาหารมีความคล่องตัว และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น82 

3. กรมประมง 
กรมประมง เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับ

การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมง เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการท าประมง 
และการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย ตรวจสอบและรับรอง โรงงาน
แปรรูปสัตว์น้ า และตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ าที่จะส่งออกไปจ าหน่าย  
ยังต่างประเทศทั้งหมด โดยการตรวจสอบและการออกใบรับรองดังกล่าว จะเป็นไปตามเกณฑ์  
และข้อก าหนดของแต่ละประเทศที่สินค้าจะส่งออกไปขาย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมประมง  
ไว้ดังนี้83 

ก. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต  
การประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ ยง การปรับปรุงพันธุ์การผลิต 
การขยายพันธุ์สัตว์น้ า ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ า อาหารสัตว์น้ า สุขภาพสัตว์น้ า เครื่องมือประมงและวิชาการ
ด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดและรับรองมาตรฐานแหล่งเพาะเลี้ยง รวมถึงแหล่งผลิตให้มีคุณภาพ 
และถูกสุขอนามัย 

ค. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งการส ารวจและวิจัยแหล่งท าการประมงทั้งในและนอกน่านน้ า
ไทย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ า 

ง. ก าหนดมาตรการในการท าการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า ควบคุม ป้องกัน 
และปราบปรามการท าการประมงในแหล่งน้ าจืดและทะเล การค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามกฎหมาย 

จ. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแปรรูปสัตว์น้ าการวิเคราะห์ตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย และสุขลักษณะ 

                                           
82 สมโภช พจนพิมล, กฎหมายอาหารกับการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค, หน้า 

12, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จาก humaneco.stou.ac.th/UploadedFile/71414-9.pdf. 
83 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2544 
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ฉ. ศึกษาวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าการประมง การแปรรูปสัตว์น้ า และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้มีความมั่นคง 
และเป็นความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 

ช. ด าเนินการเกีย่วกับการประมงระหว่างประเทศในด้านวิชาการ ส ารวจ และวิจัยแหล่งท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย การลงทุนด้านการประมงในต่างประเทศและกิจการด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ซ. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการประมง จัดระบบการส ารวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลและบริการสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

ฌ. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. กรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร 
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพ่ือพัฒนาผลผลิตพืช ให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล และเพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยอ านาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร มีดังต่อไปนี้84 

ก. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข. ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆที่เก่ียวกับพืช 
ค. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องดิน น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออก
สินค้าเกษตร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ง. ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

                                           
84 ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 

2557 
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จ. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในด้านการตรวจสอบพืชของกรมวิชาการเกษตร จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ.  
2507 กล่าวคือ เกษตรกรผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าต้องดูแล
ให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกัน
การระบาดของศัตรู พืช  การตรวจวิ เคราะห์จะตรวจเชื้ อจุลินทรีย์ หรือสิ่ งที่ เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น เชื้ออีโคไล (E.coli) แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) อะฟลาทอกซินบี 1 
(Aflatoxin B1) เป็นต้น    

5. กรมปศุสัตว์ 
  กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.  2557 ได้ก าหนดให้กรมปศุสัตว์ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้85 

ก. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมควบคุมการ
บ าบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ข. ด าเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคสัตว์ 
ตลอดจน ผลิตและจัดหาน้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม  

ค. ด าเนินการด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบ าบัดโรคสัตว์ 
ตลอดจนการ แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

ง. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเลี้ยงสัตว์ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
จ. ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล  
ฉ. ปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตาม 

ที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการรับรองสินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์นั้น จะต้องปรากฏ

ว่า ผู้ประกอบการสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ครบวงจรตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงงาน  
โรงคัดและบรรจุ การขนส่ง สถานที่จ าหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. วัตถุดิบประเภทสัตว์และไข่ ที่จะน ามาท าการผลิตต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม
ของกรมปศุสัตว์ 

                                           
85 ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
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ข. วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ ที่จะน ามาผลิตจะต้องมาจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรอง  
จากกรมปศุสัตว์ 

ค. โรงฆ่าและช าแหละเนื้อสัตว์หรือศูนย์รวบรวมไข่ ต้องได้รับการรับรองกระบวนการผลิต
จากกรมปศุสัตว์  ซึ่ งสอดคล้องกับGMP และระบบ HACCP ส าหรับโรงงานเพ่ือการส่งออก 
หรือบริโภคภายในประเทศ 

ง. ในด้านการขนส่ง ส าหรับการขนส่งสัตว์มีชีวิต ต้องเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  
หากเป็นการขนส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สินค้า รถบรรทุกสินค้าจะต้องมีการป้องกันโดยมีห้องเย็น
ควบคุมอุณหภูมิที่ 0-4 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมคุณภาพของผลผลิต
ระหว่างการขนส่งและส าหรับการขนส่งไข่ จะต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมคุณภาพ 
ของผลผลิตในระหว่างการขนส่งด้วย 

จ. ผลิตภัณฑ์สัตว์  ผู้ประกอบการต้องได้รับการรับรองเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
จากกรมปศุสัตว์ 

ฉ. สถานที่ตัดแต่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสถานที่ตัดแต่งของคู่มือการรับรอง
สินค้าปศุสัตว์ 

ช. สถานที่จ าหน่าย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสถานที่จ าหน่ายของคู่มือการรับรอง
สินค้าปศุสัตว์ 

   ทั้งนี้ การให้การรับรองสินค้าปศุสัตว์ ผู้ประกอบการที่ขอรับการรับรองต้องยื่นตามชนิดสินค้า 
ได้แก่  สินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  สามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้ที่  
ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

   ส าหรับสินค้าอาหารประเภทอ่ืน เช่น น้ าผึ้ง นม ไข่ รังนก อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
สารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เป็นต้น สามารถยื่นขอใบรับรองได้ที่กรมปศุสัตว์ประจ าศูนย์บริการส่งออก
แบบเบ็ดเสร็จ อาคารกรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร86 

6. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดภายใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้า
เกษตรแปรรูปและอาหารของประเทศ โดยท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค การเจรจา เพ่ือแก้ไข

                                           
86 สมโภช พจนพิมล, เรื่องเดิม, หน้า 17-18. 
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ปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพ่ือปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทย  
ให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 87 รวมทั้งด าเนินการภายใต้    
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (The Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ในการก าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบ       
และรับรอง รวมถึงควบคุมการส่งออกน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องและเป็นไป        
ตามมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่ก าหนดไว้ 

7. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้ถูกตราขึ้น เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจการค้า

และผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาไดน าการตลาดและการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้า 
และบริการ ท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะไม่ทราบภาวะตลาดและความจริง 
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ราคาสินค้าและการบริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ แม้ในบางกรณี  
จะมีกฎหมายอ่ืนให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคจะไปฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจ านวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้งการกระท าที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที จึงควรมีกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิ โดยก าหนดหน้าที่
ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ความเป็นธรรมตามสมควร
แก่ผู้บริโภค โดยจัดให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท าหน้าที่ตรวจตรา ดูแล  
และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้88 

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

                                           
87 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 

88 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
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2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะ 
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

3. สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ 

5. ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างนิสัย 
ในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด 

6. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม 
ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
  จากการศึกษาบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในข้างต้น สามารถสรุป 
การด าเนินงานและบทกฎหมายที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่อาหาร ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และบทกฎหมายที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่อาหาร 

ขั้นตอนในห่วงโซ่ 
อาหาร 

พระราชบัญญัติและมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานก ากับ 

1. ระดับต้นน้ า  
ได้แก่ ฟาร์ม สวน ไร่ นา เช่น 
การปลูกผัก ผลไม้ การเลี้ยง
หรือจับสัตว์ 

 

 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้ า
เกษตร พ.ศ. 2551 
- มาตรฐานระบบการผลิต GAP  
- พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัติควบคมุคณุภาพ
อาหารสตัว์ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

- พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 

 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมอนามัย 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 
- กรมปศุสัตว์ 

- กรมอนามัย 

- กรมวิชาการเกษตร 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 

- ราชการส่วนท้องถิ่น 

- กรมประมง 

2. ระดับกลางน้ า  
ได้แก่ การแปรรูป การบรรจุหีบหอ่ 
การบริการและการจดัเก็บ เช่น 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
โรงงานผลติอาหาร โรงฆ่าสัตว์ เปน็
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 
 

 
 

 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานอาหารคณะกรรมการ 
และยา 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมอนามัย 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสรมิการเกษตร 
- กรมปศุสตัว ์
- ราชการส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม 
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ขั้นตอนในห่วงโซ่ 
อาหาร 

พระราชบัญญัติและมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานก ากับ 

 
3. ระดับปลายน้ า 
ได้แก่ การจัดจ าหน่าย 

 

 
- พระราชการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 
- พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 

 

 
- กรมควบคุมโรคติดต่อ 
- กรมอนามัย 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
- ราชการส่วนท้องถิ่น 
- กรมควบคุมโรคติดต่อ 
 

 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจากกองสุขาภิบาลอาหาร, 2543 
 

3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารในประเทศ 
เมื่อพิจารณาตามบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมภายในห่วงโซ่

อาหาร จะพบว่ามีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเพ่ือการควบคุม  
และการป้องกันปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยในอาหาร โดยทั้งนี้ ในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคุมปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และวิธีการป้องกันปัญหากรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและการรับมือกับเหตุการณ์จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอาหาร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 

3.2.2.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันของประเทศไทย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมความปลอดภัยของอาหาร โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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1) ความหมายและการแบ่งกลุ่มอาหาร 
 ตามพระราชบัญญัติ อาหาร  พ.ศ .  2522 ได้ ให้นิ ยามค าว่ าอาหาร 

ไว้ว่า หมายความว่าของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่วัตถุ ทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส89 

โดยตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แบ่งกลุ่มอาหารเพ่ือประโยชน์ 
แก่การควบคุมอาหาร ตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ออกเป็น  
4 ประเภท ดังนี้90 

1. อาหารควบคุมเฉพาะ เป็นกลุ่มอาหารที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด 
มากที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นอาหารส าหรับ
ผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นอาหารที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น 
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก อาหารทารก และกลุ่มอาหารที่มีการใช้สารเคมีเข้าร่วม เช่น สีสังเคราะห์
อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น 

2. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เป็นกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยง 
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค แต่ถูกควบคุมด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะ (Specific GMP) เช่น  
กลุ่มอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท เครื่องดื่ม น้ าบริโภค น้ ามันมะร้าว ชา กาแฟ น้ าปลา และซอส 
บางชนิดเป็นต้น 

3. อาหารที่ต้องมีฉลาก เป็นกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้บริโภคค่อนข้างต่ า แต่เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้บริโภคและมีสภาวะ 
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์จึงต้องมีการบังคับให้แสดงฉลากควบคู่ไปกับ 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหาร เช่น ขนมปัง หมากฝรั่งและลูกอม อาหารพร้อมปรุง 
หรือพร้อมบริโภคทันที ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

4. อาหารทั่วไป เป็นกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย 
ของผู้บริโภคน้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องน าไปผลิตในกระบวนการต่อไปหรือต้องผ่านความร้อน 
หรือน าไปปรุงก่อนบริโภค เช่น สัตว์และผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิด
ต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เส้นหมี่ น้ าตาล เป็นต้น 

 

                                           
89 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
90 รัษวรรณ อภิลักขิตกาล, เรื่องเดิม, หน้า 44-48. 
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2) อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ
อาหาร 

ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ รักษาการตามพระราชบัญญัติ  และมีอ านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่  
ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ 91 รวมถึงให้อ านาจเพ่ือ
ประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ได้แก่ 

1. การก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ  
2. การก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ 

ประเภท ชนิด หรือลักษณะอาหารนั้นๆ ที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่าย 

3. ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใช่เป็นอาหารตามข้อ 1 
4. ก าหนดอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมตามชื่อ ประเภท ชนิด  

หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย รวมทั้งการใช้สี  
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร การใช้
วัตถุกันเสีย และวิธีป้องกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหาร 

6. ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะ
บรรจุ ตลอดจนห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหารด้วย 

7. ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารเพื่อป้องกันมิให้อาหารเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ 

8. ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย 
9. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอย่าง 

การยึด การอายัด และการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอ้างอิง 
10. ก าหนดประเภทและชนิดอาหารที่ ผลิต เ พ่ือจ าหน่ าย น า เข้ า 

เพ่ือจ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก 

โดยทั้งนี้ ตามมาตรา 7 ยังได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
คณะกรรมการอาหาร ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน 

                                           
91 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อหรือผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการหรือผู้แทน อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน 
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคน  
ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต น าเข้าหรือจ าหน่ายอาหาร
ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการโดยมีรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และผู้อ านวยการกอง กองควบคุมอาหารเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ92 

ซึ่ งอ านาจคณะกรรมการจะมีหน้าที่ ในการให้ค าแนะน า ความเห็น 
แก่รัฐมนตรีหรือแก่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยาท าหน้าที่ด าเนินการตามค าแนะน าในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่93 

1. การออกประกาศเพ่ือประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร เช่น ก าหนด
อาหารควบคุมเฉพาะ ก าหนดคุณภาพมาตรฐานอาหาร 

2. การวินิจฉัยอุทธรณ์ในการออกใบอนุญาตหรือให้ต่ออายุใบอนุญาต 
หรือไม่อนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร 

3. การเพิกถอนทะเบียนต ารับอาหาร 
4. การปฏิบัติการท าลายอาหาร ภาชนะบรรจุที่ยึดอายัดไว้เพราะเป็น

อาหารไม่บริสุทธิ์ หรือเป็นอาหารปลอม หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน หรือเป็นภาชนะบรรจุที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐาน 

5. การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

3) มาตรการการควบคุมอาหาร 
   ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดมาตรการการควบคุมอาหาร  
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคไว้หลายประการ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

(1) การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้ใดจะตั้ง

โรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย หรือน าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่ายไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาต  
จากผู้อนุญาต ทั้งนี้  ข้อก าหนดในส่วนนี้จะไม่ใช่บังคับแก่ การผลิตอาหารหรือน าเข้าอาหาร 
เฉพาะคราว ซึ่งได้รับอนุญาตเฉพาะคราวจากผู้อนุญาต และการผลิตอาหารหรือน าเข้าหรือส่งออก

                                           
92 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
93 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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อาหารเพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อเท่านั้น 94 
โดยเมื่อผู้รับอนุญาตได้รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหารแล้ว จะผลิต น าเข้า หรือเก็บอาหาร นอกสถานที่ 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่ได้95 และในกรณีมีการย้ายสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า หรือสถานที่เก็บอาหาร 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะสามารถกระท าได้96 ทั้งนี้ ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติ
นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากเป็นกรณีเพ่ือประโยชน์ในการส่งออกและเป็นอาหารที่ต้องควบคุม
เฉพาะโดยผู้อนุญาตจะอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นครั้งคราว ให้ผู้รับใบอนุญาต
ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะได้ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ97 

 
(2) การควบคุมอาหาร 
ในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร ได้ก าหนดการควบคุมอาหารไว้

ว่าห้ามไม่ให้มีการผลิต น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่าย ซึ่งอาหาร 4 ประเภท ได้แก่ 
1. อาหารไม่บริสุทธิ์ 
อาหารไม่บริสุทธิ์ คือ อาหารที่มีลักษณะมีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตราย 

แก่สุขภาพเจือปนอยู่ หรือเป็นอาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพ
ของอาหารนั้นลดลง เว้นแต่การเจือปนเป็นการจ าเป็นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต และได้รับอนุญาต  
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว หรือเป็นอาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ 
หรือเป็นอาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้ หรือเป็นอาหารที่มีภาชนะบรรจุ
ประกอบด้วยวัตถุท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ98 

2. อาหารปลอม 
อาหารปลอม คือ อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุ อ่ืนแทนบางส่วน 

หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือวัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหาร 
หรืออาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความช ารุดบกพร่อง 
หรือด้วยคุณภาพของอาหารนั้น หรือเป็นอาหารที่มีฉลากเพ่ือลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิด  
ในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่าง อ่ืน หรือในเรื่องสถานที่และประเทศ 
ที่ผลิต หรือเป็นอาหารในกลุ่มก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพ 

                                           
94 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
95 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
96 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
97 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
98 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 



79 
 
หรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏว่า ส่วนประกอบที่เป็น
คุณค่าทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพ
หรือมาตรฐานที่ระบุไว้จนท าให้เกิดโทษหรืออันตราย99 

3. อาหารผิดมาตรฐาน 
อาหารผิดมาตรฐาน คือ อาหารในกลุ่มก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด แต่ไม่ถึงขนาดกรณีตามข้อ 
2 ตอนท้าย100 

4. อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด 
อาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนด คือ อาหารในกลุ่มที่ไม่ปลอดภัยในการ

บริโภค หรือเป็นอาหารที่มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือมีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายใน
ระดับท่ีไม่เหมาสม101 

 
(3) วิธีการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยอาหาร 
การตรวจสอบและวิธีการเพ่ือการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร 

ตามพระราชบัญญัติอาหาร ได้ก าหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
1. บทบาทของคณะกรรมการอาหารและยา 
ตามมาตรา 30 ได้ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ของการควบคุมอาหาร 

ให้ถูกสุขลักษณะหรือปราศจากอันตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจในการออก
ค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตหรือน าเข้าอาหารดัดแปลงแก้ไขสถานที่ผลิตหรือเก็บอาหารได้  
และสามารถสั่งให้งดผลิตหรืองดน าเข้าอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับการตรวจพิสูจน์
แล้วว่าเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมแก่การบริโภค รวมทั้ง มีอ านาจให้การประกาศให้ประชาชนทราบ  
ในกรณีที่มีการตรวจพิสูจน์และพบว่าอาหารนั้นๆ เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ หรือเป็นอาหารปลอม  
หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐานหรือเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน 
หรือภาชนะบรรจุอาหารประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเมื่อใช้บรรจุ
อาหาร 

 

                                           
99 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
100 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
101 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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2. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คือผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติการหน้าที่โดยตามหมวด 6 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ ดังนี้ 
2.1. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่

เก็บอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่ท าการของผู้ผลิต ผู้ เก็บรักษา ผู้จ าหน่าย ผู้น าหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในช่วงเวลาระหว่างท าการ เพ่ือการตรวจสอบควบคุมอาหาร 

2.2. ในกรณีมี เหตุ ส งสั ยว่ าอาจมี การกระท าความผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะ เพ่ือตรวจสอบ และสามารถยึดหรืออายัด
อาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดได้ 

2.3. น าอาหารในปริมาณพอสมควรเ พ่ือเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 

2.4. ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยว่าอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน เพ่ือตรวจพิสูจน์ 

2.5. ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิด
มาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด102 

อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ เมื่อได้
ท าการตรวจพิสูจน์และพบว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์  หรือเป็นอาหารปลอม หรือเป็นอาหาร 
ผิดมาตรฐานหรือภาชนะบรรจุก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือมีลักษณะ
ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ถ้าไม่ได้มีการฟ้องคดีนั้นๆต่อศาล  
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งท าลาย หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี
เห็นสมควรได้103 

(4) ความรับผิดและบทก าหนดโทษ 
ในกรณีมีการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้กระท าจะมีความรับผิดดังนี้ 

                                           
102 มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
103 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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1. การไม่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย หรือไม่ขอ
อนุญาตน าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่าย มีโทษจ าคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ104 

2. การผลิตอาหารที่ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  
2.1 การผลิตอาหารที่ เข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์  มี โทษจ าคุก 

ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ105 
2.2 การผลิตอาหารที่เข้าข่ายอาหารปลอม มีโทษจ าคุก 6 เดือน ถึง 

10 ปี และปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาท106 
2.3 การผลิตอาหารที่ เข้าข่ายอาหารผิดมาตรฐานมีโทษปรับ 

ไม่เกิน 50,000 บาท107 

 โดยสรุปอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
คือ อาหารบริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน และอาหารอื่นที่รัฐมนตรี และได้ก าหนดก าหนด
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไว้ โดยก าหนดไว้ว่าในกรณี 
ที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอาหาร ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารมีอ านาจในการ
ด าเนินการดังนี้  

1. เพิกถอนทะเบียนต ารับอาหาร 
2. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึด อายัดหรือเก็บอาหารหรือภาชนะ

บรรจุไว้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจพิสูจน์และพบว่าอาหารนั้นเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์  
หรือเป็นอาหารปลอม หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
หรือผิดอนามัยของผู้บริโภคหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หากมิได้มีการฟ้องคดี
ต่อศาล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารอาจสั่ง
ท าลาย หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรได้ 

3. การพักใช้ใบอนุญาตหรอการเพิกถอนใบอนุญาต 

                                           
104 มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
105 มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
106 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
107 มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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4. ถ้ามีค าพิพากษาถึงที่สุดในกรณีที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ หรือเป็น
อาหารปลอมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  
 

3.2.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือคุ้มครอง 

ด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม 
การกระท าทุกอย่าง และกิจการประเภทต่างๆที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย  
ของประชาชนตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่
หาบเร่ แผงลอย สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ รวม 
141ประเภท รวมทั้งการเลี้ยงหรือ ปล่อยสัตว์ 

1) อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ
สาธารณสุข 

ตามมาตรา 5 ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือก าหนดกิจการอ่ืนๆ เพ่ือการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้108 

1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม หรือก ากับ
ดูแล ส าหรับกิจการหรือการด าเนินการในเรื่องต่างๆ  

1.2 ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ 
ของประชาชน และวิธีด าเนินการเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือก ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ทั้งนี้ เมื่อมีการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ใช้บังคับกับท้องถิ่นใดตามมาตรา 
7 ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการด าเนินการ 
ตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของท้องถิ่นนั้นเป็นผู้มีอ านาจด า เนินการ ในกรณีจ าเป็น 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อก าหนดท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวงข้างต้นนี้ เพ่ือก าหนดรายละเอียดและการด าเนินการได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข

                                           
108 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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โดยด่วน ตามพระราชบัญญัตินี้ให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคล  
ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระท ากับการก่อให้เกิดความเสียหายนั้น ระงับการกระท าหรือให้
กระท าการใดๆ เพ่ือแก้ไข หรือป้องกันความเสียหายได้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง อธิบดี
กระทรวงกรมอนามัยมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกัน
ความเสียหายดังกล่าวได้109 

ในส่วนของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา 9 ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้110 

2.1 เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงาน 
และมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข  

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงข้อกฎหมาย
ใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข  

2.3 ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎหมายกระทรวง และต่อส่วน
ราชการท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดส่วนท้องถิ่น 

2.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.5 ก าหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการ

ท้องถิ่น 
2.6 ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจ หน้าที่ 

ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข เพ่ือรายการต่อรัฐมนตรี 
ในกรณีที่ปรากฏว่า ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ไม่ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่ที่ก าหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการมีอ านาจแจ้ง  
ต่อผู้มีอ านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือสั่ง
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือแก้ไขการด าเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาสมควรได้111 

2) การควบคุมกิจการที่เก่ียวกับอาหาร 
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับ

กิจการในเรื่องต่างๆ เพ่ือมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนไว้ 
ทั้งนี้ในส่วนหลักเกณฑ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับอาหาร มีดังนี้ 

                                           
109 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
110 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
111 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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(1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ112 แบ่งเป็น 
13 กลุ่ม เช่น กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ กิจการที่เกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องดื่ม และน้ าดื่ม เป็นต้น 

 โดยเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดอ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้113 

1. เป็นผู้มีอ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่นในการก าหนดประเภท 
ของกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น  

2. มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับให้ผู้ด าเนิน
กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

ทั้งนี้ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมตามข้อ 1 แล้ว ผู้ด าเนินกิจการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติมให้ผู้ด าเนินกิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนได้114 

 
(2) ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
ในข้อนี้กล่าวถึงกิจการตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้ต้องควบคุม 

3 แห่ง ได้แก่ตลาดสด สถานที่จ าหน่ายอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านขายเครื่องดื่ม เป็นต้น 
และสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของช า มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

 โดยตามมาตรา 35 ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดจะจัดตั้งตลาดไม่ได้ เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล ราชการส่วนท้องถิ่น  
มีอ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้ขายของ และผู้ช่วย 
ขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะ  

                                           
112 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
113 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
114 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ส่วนบุคคลและสุขลักษณะอ่ืนๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหาร115 รวมถึงมีอ านาจในการก าหนด
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้116 

1. ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
และสุขลักษณะ 

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด 

3. ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด

ปฏิบัติเกี่ยวกับกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  
และอนามัย และจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบาย
อากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
 ในกรณีพ้ืนที่ดังกล่าว จัดตั้งเป็นสถานที่จ าหน่ายหรือสถานที่สะสม
อาหาร จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ จัดตั้งในพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรซึ่งมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด และพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ร้อยตารางเมตร หากเป็นการจัดตั้งในพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ผู้จัดตั้ง
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหากในพ้ืนที่ไม่เกิน 200 เมตร ผู้จัดตั้งต้องแจ้ง 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนจัดตั้งด้วย 117 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมดูแล ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในออกก าหนดท้องถิ่น ในเรื่องดังต่อไปนี้118 

1. ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารตามประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่
และสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุง
อาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการ
จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ 
และของใช้อื่นๆ  

                                           
115 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
116 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
117 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
118 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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3) บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการควบคุมดูแลตามกฎหมายสาธารณสุข โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการ 
หรือการกระท าใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตามบทนิยามของพระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนด
ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ นายกเทศมนตรีในเขตเทศบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลส าหรับในเขต
สุขาภิบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น119 โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 

1. เสนอร่างข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือใช้บังคับในท้องถิ่นที่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขต
ท้องถิ่นนั้น120 เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

2. พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการต่างๆ ของประชาชน 121 
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 15 วัน122 

3. ตรวจตราและให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบการเพ่ือให้ปฏิบัติ
ถูกต้อง มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง รวมทั้งสามารถเข้าไปในอาคารใด ๆ 
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดท้องถิ่นหรือพระราชบัญญัติ123 

                                           
119 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
120 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
121 มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
122 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
123 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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4. ยึดหรืออายัดสิ่ งของที่ อาจก่อให้ เกิด อันตรายต่อสุ ขภาพ 
ของประชาชนไปเพ่ือด าเนินคดีหรือท าลาย หรือน าสินค้าใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญได้ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อการตรวจสอบ โดยไม่ต้องใช้ราคาได้124 

5. ในกรณีที่ผู้ด าเนินการไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือตามค าสั่ง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และหากไม่ด าเนินการแก้ไข
ใดๆ หรือมีเหตุสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็
มีอ านาจที่สั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้เป็นการชั่วคราวได้125 

6. เมื่อมีการกระท าความผิดหรือฝ่าฝืนค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจในการเปรียบเทียบปรับได้126 

 
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
หรือการกระท าใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยบทบาทหน้าที่
ของพนักงานทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีดังนี้ 

1. ตรวจตราและให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบการเพ่ือให้ปฏิบัติ
ถูกต้อง มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง รวมทั้งสามารถเข้าไปในอาคาร  
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดท้องถิ่นหรือพระราชบัญญัติ127 

2. ยึดหรืออายัดสิ่ งของที่ อาจก่อให้ เกิด อันตรายต่อสุ ขภาพ 
ของประชาชนไปเพ่ือด าเนินคดีหรือท าลาย หรือน าสินค้าใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญได้ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อการตรวจสอบ โดยไม่ต้องใช้ราคาได้128 

3. ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบว่าสถานประกอบการ
ด าเนินการไม่ถูกต้องหรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้ง 

                                           
124 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
125 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
126 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
127 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
128 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ออกค าสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ แต่หากเป็นกรณี
เร่งด่วน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อย่างร้ายแรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุ
นั้นได้ตามสมควร และแจ้งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ129 

วัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
คือ การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจในการออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นบังคับใช้ในเขตส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในบางเรื่อง 
เช่น หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ การก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับการแจ้ง เป็นต้น ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นรองรับ มฉิะนั้นจะไม่สามารถใช้อ านาจได้  

ในส่ วนผู้ มี อ า น าจหน้ าที่ ใ นการดู แลและควบคุ มตามกฎหมาย 
การสาธารณสุข ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง  
จากเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามบทนิยามของพระราชบัญญัตินี้คือ หัวหน้า
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ เช่น นายกเทศมนตรีในเขตเทศบาล ประธานกรรมการ
สุขาภิบาลส าหรับในเขตสุขาภิบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปลัดเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา เป็นต้น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข คือ บุคคล  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงาน 
สายวิชาการ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่พนักงานท้องถิ่น และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน เพ่ือด าเนินการตรวจการ และก ากับดูแลตามที่พระราชบัญญัติก าหนด 

 
3.2.2.3 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
การควบคุมปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหาร นอกจากจะต้องใช้วิธีการควบคุม 

ทางกฎหมายเพื่อก ากับดูแลมิให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นที่มาของอันตรายต่อความปลอดภัยอาหาร 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว การรับมือและการติดตามผลเพ่ือป้องกันในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น อันมีลักษณะ 
เป็นการระบาดหรือวิกฤตการณ์ด้านความปลอดภัยในอาหาร นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน 

                                           
129 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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เช่น การแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคอุจจารระร่วงเฉียบพลันระบาดที่หาดไร่เลย์ ในปี 2558 
หรือการรับมือกับเหตุการณ์ระบาดของจากไข้หวัดนก ชนิดสายพันธ์ H5N1 ในปี 2547 เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้ ในส่วนนี้จึงได้กล่าวถึงกฎหมายอีกหนึ่งฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดต่อและการเกิดขึ้นของโรคมากขึ้นผิดปกติ โดยส่วนสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษานี้ มีดังนี้  

1) ประเภทของโรคติดต่อ 
ตามบทนิยามของพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดประเภทของโรคติดต่อไว้ 

โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค  

ซึ่งสามารถเผยแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง 

และสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความ โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม 

ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุของการ

เกิดโรคที่แน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมาก
ผิดปกต ิ  
  

2) การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
ตามมาตรา 31 ได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้แจ้งเรื่องไปยังเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 

1. เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล ในกรณี
ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในบ้าน 

2. ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานพยาบาล 

3. ผู้ท าการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณี 
ที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อ
ดังกล่าว 
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4. เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณี 
ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานที่นั้น 

โดยเมื่อเจ้าพนังงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งเหตุข้างต้นแล้วว่ามีเหตุ
สงสัย มีข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีการเกิดโรคติดต่อ ให้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว130 

 
3) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ในกรณีที่เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิด

โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใดขึ้น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่นั้น  
มีอ านาจที่จะด าเนินการ ดังนี้131 

1. ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหนะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทาง
การแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจให้แยกกักกัน หรือคุมไว้เพ่ือ
สังเกต ณ สถานที่ที่ก าหนดจนกว่าจะได้รับการตรวจที่แน่ใจว่าบุคคลนั้นๆ ได้พ้นระยะติดต่อของโรค
แล้ว  

2. ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคก าหนด เพ่ือมิให้โรคติดต่อหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

3. ให้น าศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วย
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการ
อ่ืนใด เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค 

4. ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ 
หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ก าจัดหรือท าลายสิ่งของที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือสงสัย
ว่าจะมีเชื้อโรคติดต่อ หรือปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือการควบคุมและการป้องกัน
การแพร่ของโรค 

5. ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ 
หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการ
ก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

                                           
130 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
131 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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6. ห้ามผู้ใดกระท าหรือด าเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูก
สุขลักษณะหรือห้ามไม่ให้บุคคลใดๆเข้าไปหรือออกไปจากสถานที่หนึ่งๆ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

7. เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 

ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอ านาจ  
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตน ดังต่อไปนี้132 

1. สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจ าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิต 
หรือจ าหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่ อ่ืนใด  
เป็นการชั่วคราว 

2. สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดหยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว 

3. สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดเข้าไปในสถานที่ชุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

โดยสรุป ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมาย 
ของ“โรคติดต่อ”ไว้ว่า โรคที่สามารถแพร่ไปยังผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งอาจสามารถทราบที่มาได้ 
และยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ โรคติดต่อ 
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด โดยการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
จะมีกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานการในการเฝ้าระวัง และเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถสั่งให้ผู้ที่อาจจะเป็นโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาด มารับการตรวจรักษา หรือกักกัน หรือคุมตัวไว้ชั่วคราว หรือน าซากศพหรือซากสัตว์ไป
ตรวจหรือจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค หรือท าลายสิ่งใดๆที่สงสัยว่าอาจมีเชื้อโรคติดต่อ  
หรือก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อน หรือเข้าไปในสถานที่ที่สงสัยว่ามีโรคติดต่อได้ 

 

                                           
132 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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3.3 สรุปเปรียบเทียบมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันจากปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในอาหารของต่างประเทศไทย และประเทศไทย 

การใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหาร ในแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร ปัจจัยด้านการผลิต การเกิดโรคระบาด
นโยบายทางการค้าและการลงทุน สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการบัญญัติกฎหมาย 
โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางอาหารของแต่ละ
ประเทศต่างมีการน าเอามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการอาหารระหว่าง
ประเทศ (Codex) มาเป็นพ้ืนฐานในการวางกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารทั้งนี้ ในส่วนนี้จะเปรียบเทียบ
ความแตกต่างได้ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1. นโยบายด้านกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
2. การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3. มาตรการติดตามและการป้องกันกรณีเกิดปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในอาหาร 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 ในสหภาพยุโรป นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารได้ถูกบัญญัติไว้ในสมุดปกขาวว่า
ด้วยความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งถือเป็นธรรมนูญใหญ่ในเรื่องความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป
โดยในสมุดปกขาวดังกล่าวได้มีการก าหนดหลักการส าคัญส าหรับนโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร
ของสหภาพยุโรปไว้ ด้วยการใช้วิธีการ Farm to Fork หรือการควบคุมความปลอดภัยของสินค้า
อาหารและสินค้าอาหารสัตว์ตลอดจนห่วงอุปทานตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยปรับใช้กลไก
ส าคัญที่เรียกว่าการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังทุกขั้นตอนของการผลิต ท าให้สามารถ
พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอาหารและอาหารสัตว์ได้อย่างทันท่วงที แต่ทั้งนี้ ได้มีข้อยกเว้นให้
กฎระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับการผลิตขั้นต้น คือ การผลิต การเพาะปลูกของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น รวมทั้งการ
เก็บเกี่ยว การรีดนม และการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มก่อนที่น าส่งโรงฆ่าสัตว์ การล่าสัตว์ การประมง และการ
เก็บของป่าที่เป็นลักษณะการผลิต การเตรียม การจัดการ และการเก็บรักษาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
เนื่องจากระบบ HACCP ยังไม่สามารถปรับใช้ในการผลิตขั้นปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุมแต่ได้เน้น 
ให้ในระดับฟาร์มการปรับใช้วิธีการปฏิบัติด้านอนามัยที่เหมาะสมแทน 
 โดยในส่วนการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร สหภาพยุโรปได้มีการจัดตั้งองค์การ
ความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรป (EFSA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่จัดท ารายงานการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพ่ือชี้ให้เห็นปัญหาและอันตรายที่ส าคัญตลอดห่วงโซ่อาหาร  
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ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ส าหรับด้านการจัดการปัญหาอันตรายจากจุลินทรีย์ในอาหารซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของปัญหาความปลอดภัยในอาหารแก่ผู้บริโภคนั้น สหภาพยุโรปได้มีการบังคับใช้
กฎระเบียบว่าด้วยเกณฑ์จุลชีววิทยาทางอาหาร โดยได้มีการก าหนดเกณฑ์จุลชีววิทยาส าหรับจุลินทรีย์
ในปริมาณที่ยอมรับได้ขึ้น ซึ่งได้วางข้อบังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การด าเนินงาน โดยกฎระเบียบฉบับนี้ได้อ้างอิง ฐานข้อมูลตามมาตรฐานCodex 
 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยอาหารของจีน
มีลักษณะเป็นการบังคับและควบคุมผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด มีการใช้บทลงโทษกับ
ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของประเทศไทย แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์
ยังคงเกิดขึ้นและพบได้บ่อยครั้ง จีนจึงได้มีการปฏิรูปกฎหมายอาหารทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธี
แบบบูรณาการ โดยการแบ่งก าหนดบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความชัดเจนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานโดยตลอดห่วงโซ่อาหารและวางแนวคิด
สนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีส่วนในการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น โดยที่ภาครัฐจะท าหน้าที่ในการก าหนด
กฎหมายและสนับสนุนปัจจัยเพ่ือการสร้างประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้บริโภคและ
ภาคเอกชนได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยังมีการน าเอาระบบตรวจสอบอันตราย
ในอาหารและการประเมินเพ่ือควบคุมความปลอดภัยอาหารโดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มา
วางเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย สร้างระบบความปลอดภัยอาหารแบบครบวงจร เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
และรับมือในกรณีเกิดความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยอาหารได้อย่างทันถ่วงทีและเกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด 
 ส าหรับประเทศไทย มีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเพ่ือการ
ควบคุมและการป้องกันปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยในอาหาร โดยการด าเนินงานของทั้งภาครัฐ
และเอกชนเกิดการกระท าในหลายมาตรฐาน โดยขึ้นอยู่กับว่าสินค้าอาหารชนิดนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่กับหน่วยงานใด โดยกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารของประเทศไทยในภาพรวมโดยตรง คือ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้วิธีการควบคุมและป้องกัน โดยใช้วิธีการ
บังคับทางกฎหมาย มีการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงส าหรับผู้ฝ่าฝืนมีลักษณะคล้ายกับมาตรการ 
ทางกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะปรากฏตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะเป็น  
การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น คือมอบอ านาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ แต่อ านาจ 
ของราชการส่วนท้องถิ่นในบางเรื่อง เช่น หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
การก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับการแจ้ง เป็นต้น ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้
ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อก าหนดท้องถิ่นรองรับ มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้อ านาจได้  
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 ในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือวิกฤตการณ์ด้านอาหาร ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรการ
ใดๆ อันมีลักษณะเป็นการบังคับหรือบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของสหภาพ
ยุโรปที่มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร ตามที่ก าหนดไว้ในสมุดปกขาว หรือในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีการน าระบบตรวจสอบอันตรายในอาหารและการประเมินเพ่ือควบคุมความปลอดภัยทาง
อาหาร บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนท าให้สามารถ
ก าหนดบทบาทของหน่วยงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความเสี่ยงจากความไม่
ปลอดภัยอาหารได้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความสามารถในการที่จะค้นพบสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
ในอาหารและอาหารสัตว์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งของประเทศไทย กรณีเกิดโรคระบาดหรือความเสี่ยง
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอาหาร จะถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการด าเนินงานจะ
เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เฉพาะเป็นกรณี  
ของโรคติดต่อ ซึ่งเป็นโรคที่สามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งอาจสามารถทราบที่มาได้และยัง
ไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด เท่านั้น ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้ ามามีบทบาท 
และด าเนินการ 



 

บทท่ี 4 
 

ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการด้านความปลอดภัย
อาหาร 

 ในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหารอยู่หลายฉบับ  
มีการบังคับใช้กันมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีข้อก าหนดให้บทบาทแก่หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยพิจารณาจากผลกระทบและสถิติการเกิดโรคของคนไทยดังที่ได้ศึกษามาข้างต้น พึงเห็นได้ว่า  
คนไทยยังคงมีความเสี่ยงกับปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารอยู่ และปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัญหา
เรื้อรังที่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่สามารถหาวิธีทางกฎหมาย เพ่ือการควบคุมและป้องกันการเกิด
ปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ จากที่ได้ศึกษามาในข้างต้น 
ในบทนี้สามารถสรุปปัญหาที่พบได้โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาจากการก าหนดระบบ
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารของประเทศไทย ปัญหาด้านการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับ
อาหาร และปัญหาการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐในห่วงโซ่อาหาร 
 

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยใน
อาหาร 

 ระบบการควบคุมอาหาร คือ การด าเนินการเพ่ือให้สถานที่ผลิตมีมาตรฐาน โดยค านึกถึง 
ทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัยมากที่สุด เป็นระบบ 
ที่เน้นด้านการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา โดยตาม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nation: FAO) และองค์การอนามัยโลก 
(World health Organization: WHO) ได้ก าหนดนิยามของค าว่า“การควบคุมอาหาร (Food 
Control)”ไว้ใน Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening national 
Food Control Systems ว่า เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบที่เป็นข้อบังคับโดยหน่วยงานระดับชาติ
หรือระดับท้องถิ่นเพ่ือคุ้มครองผู้บริ โภค และเพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมดในระหว่างการผลิต  
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การจัดการ เก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายมีความปลอดภัย มีประโยชน์ และเหมาะสม  
กับการบริโภคของมนุษย์ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย มีความโปร่งใส 
และถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป 
 การจ าหน่าย จนถึงมือของผู้บริโภค133 
 โดยในระดับสากล ระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) ระบบการวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Points ; 
HACCP) ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 
 ทั้งนี้  จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการควบคุมอาหารของประเทศไทยจะอยู่ภายใต้  
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้น าหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยน าหลักการ General 
Principles of Food Hygiene ของ Codex มาประยุกต์ใช้ และก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา ส าหรับข้อก าหนด GMP 
กฎหมายของไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ GMP ทั่วไป, และGMP เฉพาะผลิตภัณฑ์  

1. GMP ทั่วไป (General GMP) เป็นหลักเกณฑ์ท่ีน าไปใช้ปฏิบัติส าหรับอาหารทุกประเภท 

2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นหลักเกณฑ์ GMP ส าหรับอาหารบางประเภท 

ที่เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมจาก GMP ทั่วไปเพ่ือมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น 

โดยเมื่อพิจารณาลักษณะของหลักเกณฑ์ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร พบว่า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเป็นข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการผลิต เพ่ือให้ผู้ผลิตได้ปฏิบัติตาม 
ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่มีความปลอดภัย 
และมีคุณภาพ ตั้งแต่วางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์

                                           
133 FAO/WHO, Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening 

National Food Control, p. 3, Retrieved Dec 17, 2018) from http://www.fao.org/3/a-
y8705e.pdf 
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ส าเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค การก าหนดระบบบันทึก
ข้อมูล การตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ ประการที่ส าคัญ หลักเกณฑ์ 
GMP เป็นมาตรฐานที่มีค่าใช้จ่ายต่ า การยื่นขอการรับรองมีความยุ่งยากน้อยกว่าระบบประกันอ่ืนที่
ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแง่ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค โดยเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานตามข้อก าหนดของระบบควบคุมอาหารอ่ืนที่ก าหนดไว้ ในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ HACCP 
และระบบ ISO 22000 พบว่า โดยหลักการของระบบ HACCP เป็นระบบป้องกันการเกิดอันตราย
ทางด้านสุขอนามัยเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ GMP แต่จะเน้นด้านการป้องกัน (Prevention) กล่าวคือ 
ระบบ HACCP จะเป็นการค้นหาขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการผลิต แล้วควบคุมอย่างเข้มงวด โดย
มองไปยังอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือสิ่งผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในแง่ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยอันตรายที่กล่าวถึงในระบบ HACCP จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อันตรายทาง
ชีวภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางกายภาพ ซึ่งการระบุอันตรายนั้นจะมีความจ าเพาะเจาะจง 
เช่น หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่โอกาสเกิดอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ในขั้นตอนใด ๆ ของการผลิต 
ควรต้องระบุชื่อจุลินทรีย์นั้น ๆ เพ่ือให้การก าหนดค่าวิกฤตและมาตรการควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อ ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการระบุอันตรายแล้ว ยังต้องน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากอันตรายเหล่านั้น มาประกอบการตัดสินใจว่าขั้นตอนนั้นถือเป็นจุดควบคุมวิกฤติหรือไม่ ในขณะที่
ระบบ ISO 22000 เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งใช้ระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 เป็นพ้ืนฐาน มีการเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่อาหาร และครอบคลุมข้อก าหนดของ
ระบบ HACCP รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนที่ส าคัญภายในระบบการจัดการขององค์กร โดยขั้นตอนการ
ด าเนินงานของระบบ HACCP และ ISO 22000 นั้น ก่อนเริ่มใช้ระบบ จ าเป็นต้องเริ่มท าโปรแกรม
พ้ืนฐาน (Pre-Requisite Programs: PRPs) ต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMPs) ด้วย ท าให้การจัดท าระบบ HACCP และ ISO 22000 มีความยุ่งยากซับซ้อนมากพอสมควร 
แต่ก็มีประโยชน์ในแง่ที่จะช่วยให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภคและ
ระบบการคา้สากลมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน ได้มีหลายประเทศท่ัวโลกได้มีการน าระบบ HACCP มาบังคับ
ใช้เป็นกฎหมาย เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปได้น าหลักการระบบ HACCP บังคับใช้เป็นกฎหมายแห่งชาติ
ส าหรับประเทศสมาชิกตาม Directive 93/43/EC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เป็นต้นมา  

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดระบบควบคุมคุณภาพอ่ืน นอกจากหลักเกณฑ์ 
GMP ไว้เป็นกฎหมาย ท าให้การยื่นขอรับรองและด าเนินการตรวจประเมินเกิดการกระท าในหลาย
มาตรฐาน แต่ละหน่วยงานมีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนตรวจประเมินต่างกันออกไป เช่น ระบบ HACCP 
หน่วยงานที่มีอ านาจในการตรวจประเมินมีท้ังภาครัฐและเอกชน ได้แก่  
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ภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง (เฉพาะอาหารทะเล) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น 

ภาคเอกชน เช่น บริษัท SGS ประเทศไทย บริษัท RWTUV ประเทศไทย เป็นต้น 
ทั้งนี้  จากการสัมภาษณ์คุณคฑายุทธ วรวัฒนบัญชา ตัวแทนภาคเอกชน โรงคัดบรรจุ 

และส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดพืชและผลไม้ 134 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ห้างฯ ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกร
ที่ประสงค์จะน าสินค้าเกษตรมาขายกับห้างฯ ได้นั้น ต้องมีการขึ้นทะเบียนมาตรฐานระบบการผลิต
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้ผลิตหรือเกษตรกรจะเลือกขึ้นทะเบียน
มาตรฐานระบบ GAP หรือ GMP และมีน้อยรายมากที่มีการขึ้นทะเบียนกับระบบ HACCP เนื่องจาก
ระบบ GAP หรือ GMP เป็นมาตรฐานขั้นต่ า การขอขึ้นทะเบียนและการด าเนินการไม่ยุ่งยาก  
เมื่อเทียบกับระบบการจัดการคุณภาพอ่ืน ๆ ที่ก าหนด ส าหรับในส่วนของห้างฯ ได้ถูกบังคับให้ต้องมี
ใบรับรองและผ่านการขึ้นทะเบียนในระบบ GMP และ HACCP เนื่องจากการด าเนินงานห้างฯ เน้น
การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรป และจีนเป็นหลัก โดยข้อก าหนดการ
น าเข้าสินค้าได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตต้องมีใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในระบบ 
GMP และ HACCP ประกอบ และเนื่องจากความยุ่งยากของการด าเนินการยื่นขอรับรองระบบ
คุณภาพอาหาร ท าให้ปัจจุบัน ห้างฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดการจัดท า  
และตรวจรับรองระบบ HACCP แทนการยื่นขอรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่มี
อ านาจในการตรวจประเมินก็จะมีวิธีการตรวจรับรองที่ต่างกันออกไป 

ด้วยเหตุดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น  จากการที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้  GMP  
เป็นกฎหมาย แต่ยังไม่มีการบังคับใช้ระบบ HACCP หรือ ISO 22000 เป็นกฎหมายบังคับนั้น ท าให้
ความสามารถของประเทศไทยในการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารยังคงขาดประสิทธิภาพ
และการจัดการได้อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะการขาดขั้นตอนบังคับให้ต้องมี
ทบทวนระบบงานอาหาร และการป้องกันมิให้มีการเกิดปัญหาจากความไม่ปลอดภัยอาหารใด ๆ ขึ้น
ซ้ าอีก ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญท่ีสามารถช่วยยกระดับการจัดการปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการอาหารต้องรับผิดชอบควบคุม
การผลิตด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งเน้นระบบประกันสถานที่ผลิตเพ่ือให้มีความปลอดภัยอาหาร โดยออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต  
และการเก็บรักษาอาหาร เพ่ือเป็นมาตรการประกันคุณภาพของอาหารให้อาหารมีคุณภาพ มาตรฐาน 

                                           
134 คฑายุทธ วรวัฒนบัญชา, Marketing Executive ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกุ่ยหยู่, 26 สิงหาคม 2561, 

การสัมภาษณ์. 
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และสามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย โดยประกาศดังกล่าวเป็นประกาศ  
ที่ก าหนดให้หลักเกณฑ์ GMP ไว้เป็นกฎหมาย แต่ในขณะที่มาตรฐาน HACCP และ ISO 22000  
ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพอาหารในระดับขั้นสูงกว่ามีลักษณะเป็นเพียงมาตรฐานสมัครใจ  

ทั้งนี้  เมื่อได้พิจารณากฎหมายอาหารของสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปรียบเทียบท าให้เห็นถึงหลักการและแนวคิดในการน าระบบคุณภาพอาหารขั้นสูงกว่ามาปรับใช้  
เพ่ือบังคับให้ผู้ผลิตอาหารต้องมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัย  
ซึ่งสามารถหลักการมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาหารของประเทศไทย ดังนี้ 
 ในสหภาพยุโรป ตามสมุดปกขาวที่เป็นเอกสารอ้างอิงมาตรฐานส าคัญของคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปในการก าหนดนโยบายด้านการจัดการสุขอนามัยให้กับผู้บริโภค ได้ก าหนดกรอบ 
และปรับปรุงกฎระเบียบอาหารส าคัญที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร (EU 
General Food Law) และประมวลกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหาร (Hygiene Package) โดย
กฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร ได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปและก าหนดกรอบระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในอาหาร ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการน าระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุม 
จุดวิกฤต (HACCP) มาปรับใช้เข้ากับกิจกรรมการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง จนถึงมือของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าอาหาร 
โดยยังได้มีการเน้นย้ ากระบวนการผลิตอาหารยิ่งขึ้นไปดังที่จะเห็นได้จากสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร (Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs) ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารต้องก าหนดจุดการปฏิบัติงานที่ต้องควบคุม ตามระบบ HACCP ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 
3 (2) ของกฎระเบียบฉบับนี้ โดยก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน ได้แก่ ด าเนินการวิเคราะห์อันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอาหาร  ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ เป็นช่วงวิกฤต 
ต่อความปลอดภัยในอาหาร ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical points) เฝ้าระวังการด าเนินการ
จุดวิกฤตที่ได้ก าหนด และมีการทบทวนและควบคุมการด าเนินงานอย่างเป็นระยะและทบทวนซ้ า
เมื่อใดก็ตามที่ระบบการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป การน าระบบ HACCP มาปรับใช้ในเป็นกฎหมาย
ดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถระบุและทราบเกี่ยวกับอันตรายทาง
ชีวภาพ กายภาพ และสารเคมี ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งมีส่วนช่วยให้  
การพิจารณาหามาตรการป้องกัน และก าหนดขอบเขตในการควบคุมจุดวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในสินค้า
อาหาร อันมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
กฎระเบียบนี้ได้มีข้อยกเว้นว่าไม่รวมถึงการใช้บังคับกับการผลิตขั้นต้น ได้แก่ การผลิต การเพาะปลูก
ของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น การเก็บเกี่ยว การรีดนม และการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มก่อนที่น าส่งโรงฆ่าสัตว์ การ
ล่าสัตว์ การประมง และการเก็บของป่าที่เป็นลักษณะการผลิต การเตรียมการจัดการ และการเก็บรักษาเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากระบบ HACCP ยังไม่สามารถปรับใช้ในการผลิตขั้นปฐมภูมิได้อย่าง
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ครอบคลุม สหภาพยุโรปจึงได้ยกเว้นการบังคับใช้ระบบ HACCP ในการผลิตขั้นปฐมภูมิ หรือในระดับ
ฟาร์ม โดยส าหรับการผลิตขั้นปฐมภูมินั้น สหภาพยุโรปได้เน้นให้มีการปรับใช้วิธีการปฏิบัติด้านอนามัย
ที่เหมาะสมในระดับฟาร์มแทนที ่
 ส าหรับในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2550 จีนได้ท าการปฏิรูปกฎหมายอาหารทั้งระบบ มี
การประกาศบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Food 
Safety Law of the People’s Republic of China) เพ่ือใช้แทนที่กฎหมายหลักอนามัยอาหาร โดย
ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารฉบับนี้ ได้มีการก าหนดให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยโดยน าหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ และประยุกต์ให้น าระบบ GMP และ HACCP มาปรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร ซึ่งตามมาตรา 48 ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอาหารทุกประเภท ยกเว้นผู้ผลิตหรือ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ต้องด าเนินงานโดยผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) และระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการพัฒนาระบบการจัดการความ
ปลอดภัยอาหาร ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าอาหารทุกประเภทไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
ก าหนดให้หน่วยงานรับรองต้องยกเลิกการรับรองตามข้อระเบียบของกฎหมายและรายงานผลดังกล่าว
ต่อเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา และประกาศแจ้งต่อสาธารณะ 
ส าหรับในส่วนของผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์  
ที่จะสามารถวางขายในท้องตลาดได้ต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ และผ่านการรับรองจาก
กฎหมายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางขายในตลาด  

 

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับกรณีเกิด
ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในอาหาร 

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) คือ กระบวนการตามรอยผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการ จ าหน่ายจนถึงมือ 
ของผู้บริโภค เป็นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารและผู้มีอ านาจในการด าเนินการ สามารถตรวจสอบกลับข้อมูลการผลิตของสินค้าได้ตลอดห่วง
โซ่อาหาร และสามารถเรียกกลับคืนสินค้าได้ โดยกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับประกอบด้วย  
2 กระบวนการ คือ 

1. การติดตาม (Tracking) คือ ระบบที่สามารถติดตามได้ว่าสิ่งที่สนใจนั้น อยู่ ณ ที่ใด เช่น 
ผู้ผลิตอาหาร พบว่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารล็อตหนึ่งมีปัญหา หากผู้ผลิตมีความจ าเป็น  
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ต้องเรียกคืนสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบล็อตที่ปัญหาคืนมาทั้งหมด ผู้ผลิตต้องติดตามเส้นทางการผลิต
และการจ าหน่าย เพ่ือจะได้ทราบว่าสินค้าที่มีปัญหามีการวางจ าหน่ายอยู่ที่ใดบ้าง และสามารถเรียก
คืนสินค้าได้อย่างถูกต้อง การด าเนินการดังกล่าว คือการค้นหาปลายทางของสินค้า 

2. การสืบย้อนกลับ (Tracking) คือ ความสามารถสืบได้ว่าสินค้าที่มีปัญหา ผลิตขึ้นเมื่อใด 
จากสายการผลิตใด และรับวัตถุดิบมาจากแหล่งไหน เพ่ือค้นหาจุดที่มีปัญหามาจากจุดใด  
และก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตสินค้ามากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนกรรมวิธี
การผลิตอย่างไร เพ่ือท าการติดตามสินค้าและเรียกคืนได้อย่างถูกต้อง การด าเนินการดังกล่าว คือ  
การค้นหาต้นทางของสินค้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการหาปลายทางของสินค้าต่อไป 135 โดยในปัจจุบัน 
หลายประเทศได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารและผลิตภัณฑ์ 
เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น  

จากบทสัมภาษณ์ คุณปราณี พวงพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลบางพลี136 ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการปฏิบัติงานด้านงานความปลอดภัยอาหาร 
ในเขตพ้ืนที่บางพลีไว้ว่า ลักษณะการด าเนินงานจะเป็นการด าเนินงานตามข้อบัญญัติที่ก าหนด  
โดยการออกตรวจด้านอาหาร จะเป็นการด าเนินงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล
บางพลี โดยจะเข้าตรวจตราเป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง การตรวจจะเป็นการตรวจในสถานที่ที่ขายอาหาร
ขนาดใหญ่และมีผู้บริโภคจ านวนมาก เช่น ตลาดน้ า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การควบคุมความ
ปลอดภัยอาหาร จะมีลักษณะเป็นเข้าไประงับเหตุเมื่อมีผู้แจ้งหรือมีพบเหตุนั้นเกิดขึ้น โดยในขั้นแรก
จะเป็นการเข้าไปตักเตือนและส่วนใหญ่พบว่าผู้ด าเนินการด้านอาหารจะปฏิบัติตามที่แจ้งเตือนทุกครั้ง 

นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาจากข้อบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร
ประกอบพบว่า ในประเทศไทย การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารมีลักษณะเป็นการหยุดยั้ง
ไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เช่น การยึดหรืออายัดอาหาร โดยไม่มีการก าหนดลักษณะ
ของการติดตามย้อนกลับเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยทั้งนี้ตามความเห็นของคุณอรพิน  อุดมธนะธีระ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ 
ส านักโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงระบบการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับไว้ว่า 

                                           
135 มาดีนา น้อยทับทิม และกนกวรรณ สุขขจรวงษ์, “การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อน

สอบ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 
(พฤศจิกายน 2556): 206–208. 

136 ปราณี พวงพูล,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
บางพลี, เทศบาลบางพลี, 9 มกราคม 2562, การสัมภาษณ์. 



102 
 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ คือ เพ่ือป้องกัน 

และบรรเทาความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 
ของอาหารที่จ าหน่าย และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหากลับ  
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยอาศัยหลักการระบุที่มาและท่ีไปของตัวสินค้า ซึ่งต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ทั้ งการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต  การบรรจุ  การขนส่ ง  
และการจ าหน่าย หรือตั้งแต่เริ่มผลิตไปตลอดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ผ่านระบบ
การจัดการฐานข้อมูล ทั้งระบบเอกสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกและอ่าน RFID (Radio Frequency Identification) 
เครื่องพิมพ์และเครื่องอ่าน Barcode, QR Code เป็นต้น. . . ระบบติดตามและตรวจสอบ
ย้อนกลับในหลายๆประเทศ ได้มีการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานต่าง ๆ โดยส่วนมากเน้นไป 
ที่สินค้าส่งออก และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส าคัญภายในประเทศ หรือสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น โรคระบาด จึงท าให้เกิดรูปแบบของระบบติดตาม 
และตรวจสอบย้อนกลับหลายๆ รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ประเทศออสเตรเลียได้น าเสนอ 
National Livestock Identification System ของ โค  ซึ่ ง เป็ น  IT Base โดยการติ ด  
Ear Tag ของโคแต่ละตัว และสามารถตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์ม จนถึง
จ าหน่ายให้ผู้บริโภค เพ่ือใช้ในการจัดการต้านโรคและสารตกค้างในเนื้อ 

     ส าหรับในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
ในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งด าเนินการเองโดยภาคเอกชน และความร่วมมือภาครัฐ เช่น 
เครือเบทาโกร กลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ได้พัฒนา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ หรือ Betagro e-Traceability อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ 
พ.ศ. 2545 โดยในขั้นแรกมุ่งเน้นที่ธุรกิจไก่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์  
ไปจนถึงโรงงานผลิตอาหารปรุงสุก รวมทั้งกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน 
ได้พัฒนาเทคโนโลยีสู่การสแกน QR Code ที่ติดบนผลิตภัณฑ์ โดยโทรศัพท์มือถือที่มี
กล้องถ่ายรูปและโปรแกรม QR Code Reader นอกจากนี้ เครือเบทาโกร ยังมีความ
ร่วมมือกับส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ในการเผยแพร่ข้อมูลของ
แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากโรงงานแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์อีกด้วย ทั้งนี้ พบว่าระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับส่วนใหญ่
ที่มีการพัฒนาจะอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ระบบติดตามตรวจสอบ
ย้อนกลับของ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มซีพีเอฟ (CPF) ระบบ
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ติดตามตรวจสอบย้อนกลับของสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ ากัด  และสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางค า จ ากัด เป็นต้น137 

 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในด้านวิธีการรับมือ 

และติดตามผลเพ่ือป้องกันในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการระบาดหรือวิกฤตการณ์  
ด้านความปลอดภัยในอาหาร เช่น เหตุการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดนก ชนิดสายพันธ์ H5N1 โรควัวบ้า 
(Bovine Spongiform Encephalopathy: BSE) และโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ จะเริ่มด าเนินงานเมื่อพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น โดยให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งเรื่องไปยัง  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ านาจที่จะด าเนินการเข้าไป
กระท าการใด ๆ เช่น สั่งแยกกักกันผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ หรือก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ  
หรือสั่งปิดตั้งตลาด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ โรคติดต่อที่มีที่มาจากอาหารเป็นสื่อ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อ
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และในบางครั้ง กว่าอาการของโรคจะถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลาย  
เป็นโรคติดต่อการระบาดของโรคก็แพร่กระจายไปสู่วงกว้าง กระทบถึงสุขภาพของผู้บริโภค 
เป็นจ านวนมากแล้ว เช่น ในปีพ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย Hemolytic 
uremic syndrome (HUS, อาการฮีโมไลติกยูรีมิก) โดยกลุ่มอาการ HUS เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
จากการติดเชื้อ Escherichia coli (E.coli) จากแตงกวาออร์แกนิค (Organic) ที่น าเข้ามาจากประเทศ
สเปน โดยการแพร่ระบาดของ  เชื้อ E.coli ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอย่างกว้าง 
ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป มีรายงานผู้ป่วยจ านวนทั้งหมด 3,697 ราย และมีผู้ เสียชีวิตทั้งสิ้น  
40 ราย138 

ดังนี้ พ่ึงเห็นและสรุปได้ว่า ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ มักจะถูกใช้และพัฒนาอยู่ใน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งใหญ่ๆ และในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการส่งออก ไปยังต่างประเทศ  
แตป่ัญหาของความไม่ปลอดภัยอาหารสามารถเกิดข้ึนได้ทุกจุดในห่วงโซ่อาหารและยากแก้การควบคุม 
เพ่ือแก้ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยอาหารได้อย่างทันถ่วงทีและสามารถเรียกคืนอาหารในกรณีที่มี
การจ าหน่ายอาหารไปแล้ว เมื่อพบความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในล็อตนั้น ๆ หรือป้องกันการระบาด 

                                           
137 อรพิน อุดมธนะธีระ, “การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ,” Logistics Forum 5 (มีนาคม-

เมษายน 2557): 6. 
138 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ส านักระบาดวิทยา, “การติดตามการระบาดของเชื้อ 

Escherichia coli ปีพ.ศ.2554,” รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์, 24, 42 (24 `
มิถุนายน 2554): 369. 
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ของโรค เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ หากประเทศไทยสามารถพัฒนาและยกระดับ  
ความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอาหาร โดยส่งเสริมให้มีการตรากฎหมายในลักษณะที่  
เป็นข้อก าหนดวิธีการและขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับอาหารให้เป็นไปอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดมาตรฐานไปในทางเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบสินค้าอาหารทุกระดับ 
ในห่วงโซ่ ตั้งแต่ระดับฟาร์ม จนถึงมือของผู้บริโภค ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการติดตาม 
และการตรวจสอบปัญหา โดยการพัฒนาระบบกลางอันเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลติดตามและตรวจสอบ
ย้อนกลับ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ QR Code หรือ ในรูปแบบ Web 
Application เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้เป็นระบบกลางในการรวบรวมข้อมูลและติดตาม จะช่วยส่งเสริมให้ระบบความปลอดภัย  
ในอาหารของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเป็นประกันด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้บริโภค  
ได้เพ่ิมมากข้ึนไปอีก 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดมาตรการทางปกครองในการก ากับดูแล
คุณภาพและมาตรฐานอาหาร โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจในการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายในท้องตลาด และจัดท าผลเก็บไว้เป็น
ข้อมูล (Data) ในกรณีพบผลตรวจสอบไม่เป็นไปตามเอกสารประเมิน ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีอ านาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือฟ้องคดีต่อศาล หรือท าลาย หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้  
แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตอาหารที่จ าหน่ายในท้องตลาดนั้น มีความเกี่ยวพันตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ระดับ
ฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจัดจ าหน่ายจนถึงมือของผู้บริโภค การตาม
รอยผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือให้ทราบสาเหตุความไม่ปลอดภัยอาหารนั้น เกิดข้ึนจากสายการผลิตใด ผลิต
ขึ้นเมื่อใด รับวัตถุดิบมาจากแหล่งไหน เพ่ือสามารถทราบได้ถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงของความไม่
ปลอดภัยอาหารดังกล่าว ในอันที่จะสามารถติดตามสินค้าและเรียกคืนได้อย่างถูกต้อง ในประเทศไทย
ยังไม่มีการก าหนดมาตรการการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับไว้เป็นกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

เมื่อศึกษากฎหมายอาหารของสหภาพยุโรปและสาธารณประชาชนจีนเปรียบเทียบ ท าให้พบ
หลักการและแนวคิดในการน าวิธีการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับมาบังคับแก่ผู้ผลิต 
และผู้น าเข้าอาหาร ซึ่งสามารถน าหลักการมาใช้และปรับปรุงกับกฎหมายอาหารของประเทศไทยได้ 
ดังนี้ 

ในสหภาพยุโรป ถือเป็นต้นแบบของแนวคิดการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดย ได้มี 
การก าหนดไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนในสมุดปกขาว (EU White Paper) ได้ปรากฏหลักการส าคัญ
ส าหรับนโยบายด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร ก าหนดให้ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยของ
สินค้าอาหารและสินค้าอาหารสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ฟาร์มถึงมือของผู้บริโภค (Farm to fork) 
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โดยน าระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารมาเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมคุณภาพอาหารทุกขั้นตอน
การผลิต และเพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับอาหารมีผลในทางปฏิบัติ สหภาพยุโรปจึงได้
บัญญัติไว้ใน EU General Food Law หรือ Regulation (EC) No 178/2002 ก าหนดให้ต้องมีการ
ตรวจสอบย้อนกลับอาหารในทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์ เพ่ือให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์
อาหารหรืออาหารสัตว์มีที่มาจากแหล่งใดและส่งต่อไปยังแหล่งใด ในกรณีพบความเสี่ยงต่อความภัย
ปลอดภัยด้านอาหาร จะมีการใช้ระบบเตือนภัยเร่งด่วนส าหรับอาหารหรืออาหารสัตว์ (RASFF)  
อันเป็นระบบสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ซึ่งจะ
ด าเนินงานโดยการแจ้งปัญหาความเสี่ยงไปยังคณะกรรมาธิการยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปจะส่ง
ต่อข้อมูลไปยังประเทศสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ เพ่ือให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาจากความ
ไม่ปลอดภัยอาหารได้อย่างทันท่วงที 

ในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่จีนได้ท าการปฏิรูปกฎหมายอาหารทั้งระบบ และ
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Food Safety Law 
of the People’s Republic of China) ในปี 2552 จีนได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองความ
ปลอดภัยอาหารด้านอาหาร โดยจัดตั้งระบบเรียกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัยขึ้น ซึ่งตามมาตรา 65 แห่ง
กฎหมายนี้ ได้ก าหนดว่าในกรณีพบว่าผู้ผลิตอาหารไม่ตรงตามมาตรฐานของความปลอดภัยในอาหาร 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้ผลิตอาหารและ/หรือผู้จ าหน่ายจะต้องหยุด
การด าเนินงานและแจ้งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคทันที ในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียกคืน ผู้ผลิต
และผู้จ าหน่ายอาหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายหรือกระท าอ่ืนใดเพ่ือป้องกันมิให้อาหารที่ถูก
เรียกคืนดังกล่าวกลับคืนเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง และแจ้งรายละเอียดการเรียกคืนไปยังเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาประจ าเขตที่ผลิตอาหารนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ส าเร็จ 
จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับมณฑลสามารถออกค าสั่งเพ่ือหยุดหรือเรียกคืนการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ทันที 
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4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐในห่วงโซ่อาหาร 

การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในอาหารของประเทศไทย มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในงานด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ความซ้ าซ้อนหรือช่องว่างของกฎหมาย 

ขั้นตอนในห่วงโซ่ 
อาหาร 

สาเหตุของจุดเสี่ยง 
พระราชบัญญัติและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานก ากับ ปัญหาที่พบจากความซ้ าซ้อน 

หรือช่องว่างของกฎหมาย 

1. ระดับต้นน้ า 
ได้แก่ ฟาร์ม สวน ไร่ นา 

1.1 การผลิตพืชผัก 
 
 
 
 
 

1.2 การเลี้ยงสัตว์ 
 

 
 

 
- การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย 
ฮ อ ร์ โ ม น  ก า ร ป น เ ปื้ อ น จ า ก
จุลินทรีย์และกายภาพ 
 

 

- สุขลั กษณะ  อาหารสัตว์  ยา 
ฮอร์โมน การใช้สารเคมี สัตว์ป่วย 
 

 
- พระราชบัญญัติ มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 
- มาตรฐานระบบการผลิต GAP  
 

- พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติควบคมุ
คุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติการสาธารสุข 
พ.ศ. 2535 

 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมอนามัย 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
- กรมปศุสัตว์ 

- กรมอนามัย 

- กรมวิชาการเกษตร 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
- ราชการส่วนท้องถิ่น 

 
- ไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลคุณภาพการผลิต
พืชผัก 
- มาตรฐาน GAP มีลักษณะเป็นมาตรฐาน
สมัครใจ ท าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุม
คุณภาพการผลิตและยกระดับเกษตรกร 
- ไม่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
 

- การจัดตั้งฟาร์มและการก าหนดมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตวย์ังไมม่ีกฎหมายบังคับใช้
โดยตรง 
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ขั้นตอนในห่วงโซ่ 
อาหาร 

สาเหตุของจุดเสี่ยง 
พระราชบัญญัติและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานก ากับ ปัญหาที่พบจากความซ้ าซ้อน 
หรือช่องว่างของกฎหมาย 

1.2 การเลี้ยงสัตว์ (ต่อ) 
 
 
2. ระดับกลางน้ า 
ได้แก่ การแปรรูป การบรรจุ
หีบห่อ การบริการและการ
จัดเก็บ 

 
 
 
- สุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีผลิตหรือแปรรูปอาหาร 
- การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ที่เกิด
ระหว่างการผลิต การแปรรูป หรือ
การขนส่ง 

- พระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 
 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 
- พระราชบัญญัติการสาธารสุข 
พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

- กรมประมง 
 
 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานอาหารคณะกรรมการ 
และยา 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- กรมอนามัย 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมปศุสตัว ์
- กรมส่งเสรมิการเกษตร 
- ราชการส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม 
- กรมควบคุมโรคติดต่อ 

 

 

 
 
 
- การขาดการประสานงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
- การรับรองมาตรฐานสินค้า GMP เกิดการ
กระท าในหลายมาตรฐาน ข้ึนอยู่กบัว่า
มาตรฐานสินค้าขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด 
- ไม่มีนโยบายชัดเจนในการบังคับให้
มาตรฐาน HACCP  
- การด าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ขาดระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability)  
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ขั้นตอนในห่วงโซ่ 
อาหาร 

สาเหตุของจุดเสี่ยง 
พระราชบัญญัติและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานก ากับ ปัญหาที่พบจากความซ้ าซ้อน 
หรือช่องว่างของกฎหมาย 

3. ระดับปลายน้ า 
ได้แก่ การจ าหน่าย 

- สุขลักษณะของสถานท่ีจ าหน่าย 

และสถานท่ีปรุงประกอบอาหาร 
- การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ และ
สารเคมี 
- พฤติ ก ร รมกา รบริ โ ภคที่ ไ ม่
ถูกต้อง 

- พระราชการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 
- พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 
- พระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 

- กรมควบคุมโรคติดต่อ 
- กรมอนามัย 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
- ราชการส่วนท้องถิ่น 
- กรมควบคุมโรคติดต่อ 

 

- ไม่มรีะบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารที่ด ี
- การด าเนินงานท้องถิ่นแต่ละท้องที่มีการ
ปฏิบัติที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากแตล่ะท้องที่มี
อ านาจในการออกข้อบัญญัตเิป็นของตน 
- ภาครัฐและเอกชนไม่มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในลักษณะเครือข่าย  
- ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ขาดการเชื่อมโยง
ช้อมูล และการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 



 
 

โดยจากตารางบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐข้างต้น สามารถวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา ได้ดังนี้  

กฎหมายอาหารของประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตและจ าหน่าย
ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ให้นิยามค าว่าอาหารไว้ว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุ้นชีวิต ได้แก่ วัตถุทุกชนิดที่คน
กิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเพ่ือเป็นการควบคุม
อาหาร ได้ก าหนดว่า ห้ามมิให้มีการผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย อาหาร 4 ประเภทนี้ ได้ แก่ อาหาร 
ไม่บริสุทธิ์  อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน และอาหารในกลุ่มที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค  
มีสรรพคุณไม่น่าเชื่อถือ หรือมีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อร่างกายในระดับไม่เหมาะสม โดยวิธีการควบคุม
อาหารได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจเข้าไปในสถานที่เพ่ือตรวจสอบ ยึดหรืออายัดอาหาร
และเครื่องมือที่ใช้การกระท าความผิดหรือเพ่ือตรวจพิสูจน์ และน าอาหารไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารนี้ ได้ถูกก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2560 ไว้โดยมีบทบาทของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและด าเนินการเป็น
จ านวนมาก โดยข้อส าคัญประการหนึ่ง พระราชบัญญัตินี้ได้กระจายอ านาจไปสู่องค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด การขาย
อาหารในที่หรือทางสาธารณ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้อ านาจแก่เขต
เทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลต าบลนั้น ๆ เป็นผู้มีอ านาจรับผิดชอบดูแล โดยตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ก าหนดวิธีการควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับอาหารไว้ให้ผู้ด าเนินกิจการ  
ที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ อาหาร และน้ าดื่ม การเปิดตลาดสด สถานที่
จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และหาบเร่แผงลอย ต้องแจ้งเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
เพ่ือด าเนินการตามลักษณะของสถานที ่ 

ทั้งนี้ เมื่อได้ศึกษาในด้านภาพรวมของบทบาทการด าเนินงานของภาครัฐตามห่วงโซ่อาหาร 
พบว่าในประเทศไทยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในการก ากับดูแล 
ความสะอาด ปลอดภัยอาหาร ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีบทบาทหน้าที่และกฎหมายรองรับ 
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น ด้านการรับรองความปลอดภัยอาหาร อ านาจในการพิจารณา
ให้การรับรองความปลอดภัยอาหารจะถูกแยกตามประเภทของอาหาร เป็นต้นว่า ผู้ประกอบการ 
เลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์น้ าและสัตว์บก กรณีสัตว์น้ า จะอยู่ในอ านาจของกรมประมง ตามพระราชบัญญัติ  
การประมง พ.ศ. 2558 และกรณีการเลี้ยงหรือควบคุมสัตว์บก เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอนามัย 
และราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกรณีสัตว์ที่ออกจาก
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แหล่งผลิตเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเพ่ือการบริโภค จะอยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- กรณีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ: กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรม
ปศุสัตว์ 

- กรณีส่งต่อไปยังโรงฆ่าสัตว์: กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย และราชการส่วนท้องถิ่น 
- สถานที่แปรรูปและผลิตอาหาร: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัยและราชการส่วนท้องถิ่น 
- วัตถุเจือปนอาหาร: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- สลากและการโฆษณา: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อย่างไรก็ตาม แม้การแบ่งแยกบทบาทตามประเภทของอาหารก็เพ่ือความชัดเจนทางกฎหมาย  

และเพ่ือความสะดวกในแง่ของการก าหนดบทบาทหน้าที่ แต่ในทางปฏิบัติการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานออกจากกันและไม่มีระบบการวางแผนร่วมกันดังกล่าวเป็นปัญหาท าให้ในทางปฏิบัติ
เกิดความไม่ต่อเนื่อง ซ้ าซ้อน และไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานขึ้นและอาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องมายังผู้บริโภคในการได้รับความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพ  

ตัวอย่างเช่น ในกรณีด้านสินค้าเกษตร เมื่อพิจารณาตามตารางข้างต้นพบว่ามาตรฐาน 
การปฏิบัติของแต่ละภาคส่วนยังไม่มีมาตรฐานใดเป็นมาตรฐานบังคับ โดยตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ภายใต้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้ระบุถึงมาตรฐานระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร ได้แก่ ระบบ GAP หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ส าหรับพืชอาหาร ก าหนดให้เป็นมาตรฐานสมัครใจ เป็นเพียงข้อปฏิบัติและค าแนะน าที่ต้องการ 
ให้เกษตรการและผู้ผลิตระดับฟาร์มและที่จัดพักผลผลิตได้ถือปฏิบัติ และได้มีข้อก าหนดว่าเฉพาะ
เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เท่านั้นจะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยสินค้าทางเกษตรที่ต้องการส่งออก ในขณะเดียวกันก็มี
มาตรฐานของคู่ค้าสินค้าที่ผลิตเพ่ือการส่งออก เช่น มาตรฐาน GLOBALGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานเอกชน
ในสหภาพยุโรปที่กลุ่มห้างค้าปลีกต้องการ หรือมาตรฐาน ThaiGAP เป็นมาตรฐานเอกชนของไทย 
โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 139 ดังนี้  ในทางปฏิบัติท าให้การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
เกิดการกระท าในหลายมาตรฐานขึ้นอยู่กับว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นใครหรือตัวอย่างกรณี
ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงงานคัดบรรจุที่ดีส าหรับ

                                           
139 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, โครงการ “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต 

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: ผัก” (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556), หน้า 23. 
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โรงงานคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufactory Practice: GMP) การขอรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวนี้ ในทางปฏิบัติพบว่ามีการกระท าในหลายมาตรฐาน เนื่องจากการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานนี้ ในประเทศไทยล้วนเป็นมาตรฐานสมัครใจ แต่ละองค์กรสามารถก าหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนในการรับรองได้ การขอการรับรองจะขึ้นอยู่กับว่าสินค้าอาหารชนิดนั้น ๆ เป็นส่ วนที่มี
ผู้เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานใด กล่าวคือ GMP จะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
อาหารและยา หากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีการแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย หรือหากเป็น
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า จะเป็นอ านาจของกรมประมง หรือหากเป็นสินค้าเกษตร (หมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ หรือผลพลอยได้ของผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว) ผู้ผลิตสามารถยื่นขอรับรองได้จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร  
และอาหารแห่งชาติ เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานต่างมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการยอมรับ วิธีการตรวจ
ประเมิน และเครื่องหมายรับรองระบบงานแตกต่างกันออกไป  ท าให้ผู้ประกอบการที่ประกอบ 
หลายกิจการที่ต้องการจะขอขึ้นทะเบียน GMP ต้องด าเนินงานแยกต่างหากจากกัน นอกจากนี้ ยังต้อง
ด าเนินการขอรับรองความปลอดภัยของสินค้าอาหารตามที่กฎหมายก าหนด เช่น เครื่องหมาย อย. 
สัญลักษณ์อาหารปลอดภัย เป็นต้น แยกต่างหากจากการขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน GMP  
อีกด้วย 

โดยจากการศึกษาหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ในเรื่องหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง เป็นหลักที่เรียกร้องให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนเอง  
ต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นและต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองตราขึ้นเอง140 ซึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายจะประกอบไปด้วย 2 หลักการ ได้แก่  

1. หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
จะกระท าการบางอย่างได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ และกฎหมายที่เป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจนั้น ต้องมี
ความแน่นอนชัดเจน ไม่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดความจ าเป็น141 

2. หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย เป็นหลักการที่ก าหนด 
ให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนเองกับกฎหมาย การตัดสินใจใช้อ านาจกระท าการใด ๆ 
การกระท านั้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เป็นฐานกฎหมายที่ให้อ านาจ และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดในระบบ142 

                                           
140 ปิยบุตร แสงกนกกุล, เรื่องเดิม, หน้า 102. 
141 เรื่องเดียวกัน, หน้า 103. 
142 เรื่องเดียวกัน, หน้า 108. 
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ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์เทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลบางพลี และเทศบาล
แพรกษา ถึงสถานการณ์การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยอาหาร พบข้อมูลที่ตรงกันว่าการด าเนินงาน 
จะเป็นการเข้าไปสุ่มตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตอาหารรายใหญ่และรายย่อย ปีละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
จะมีการเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ณ สถานที่นั้น ๆ มาเพ่ือตรวจสอบว่าอาหารมีสิ่งปลอมปนหรือ  
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ ในกรณีที่พบอันตรายจากการอาหาร จะเข้าไปด าเนินการแจ้งให้
ผู้ประกอบการทราบและด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่ายังมีความไม่ปลอดภัยอาหารนั้นเกิดขึ้น  
ซ้ าอีก ทางเทศบาลจะด าเนินการเข้าไปตักเตือนซ้ า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการด าเนินการลงโทษ 
จากการสัมภาษณ์พบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทศบาลยังไม่เคยใช้มาตรการลงโทษใด ๆ แก่ทาง
ผู้ประกอบการ เนื่องจาก การปฏิบัติงานของเทศบาลยังไม่ครอบคลุมถึงอ านาจในการกระท าดังกล่าว  

จากการสัมภาษณ์นี้ท าให้เห็นหลักการส าคัญประการหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น  
โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นบังคับใช้ในเขตท้องถิ่นได้  
แต่อย่างไรก็ตาม การออกข้อก าหนดท้องถิ่นท้องถิ่นในบางเรื่อง ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกก าหนด
ท้องถิ่นรองรับ มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อันเป็นไปตามหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ซึ่งในทางปฏิบัติ จากการมีกฎหมายหลายฉบับและมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในด้านการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารดังกล่าวนั้น ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสนในการด าเนินงานว่าในเรื่องนั้น ๆ เป็นหน้าที่  
และตนมีอ านาจในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด, 

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้มีตัวอย่างข้อเท็จจริง ตามบันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข เรื่อง อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการเปรียบเทียบปรับ เรื่องเสร็จที่ 1/2561 โดย
ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัดสมุทรปราการ ได้มีหนั งสือที่  สป 0032.011/3713 ลงวันที่   
17 กรกฎาคม 2560 ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือขอหารือ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับข้อหารือจากเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายว่า กรณีสถาน
ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีความผิดมาตรา 33 
และมีโทษตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ซึ่งโทษดังกล่าวเกินอ านาจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่จะท าการเปรียบเทียบปรับ และต้องส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา  
ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเสียค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการอีกด้วย 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นข้อหารือดังกล่าว เห็นว่า ตามบทบัญญัติ
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่
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วันที่ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียม และให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาต
เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่จะต้องด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หากผู้ประกอบกิจการมายื่นค าขอต่ออายุหลังใบอนุญาตสิ้นอายุและมีการประกอบกิจการระหว่าง  
ที่ ไม่มี ใบอนุญาตจะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา 33  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบทก าหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นโทษทางอาญาจึงต้องมี  
ความรอบคอบและรัดกุม เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจมิชอบด้วยกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพ่ือใช้ดุลยพินิจในการถ่วงดุลอ านาจในการพิจารณาก าหนดอัตราโทษ
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม143 

นอกจากนี้  ยั งได้มีบันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่อง  
การด าเนินการควบคุมการประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารในลักษณะ  food truck เรื่องเสร็จที่ 
33/2561 โดย ส านักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่  กท 0714/3195 ลงวันที่   
23 เมษายน 2561 ถึงกรมอนามัย สรุปความได้ว่า ปัจจุบันมีรูปแบบการประกอบกิจการจ าหน่าย
อาหารและวัตถุดิบที่เรียกว่า food truck เกิดขึ้น โดยมีการจ าหน่ายทั้งในสถานที่เอกชน ริมถนน  
และวิ่งไปท าการค้า ตามตรอก ซอย ถนนต่าง ๆ เพ่ือจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค แต่ยังไม่มีแนวทางในการ
ควบคุม ก ากับ การประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและวัตถุดิบในลักษณะดังกล่าวที่ชัดเจน ส านัก
อนามัยจึงขอหารือในประเด็นว่า  

1. …. 
2. …. 
3. กรณีการประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและวัตถุดิบในลักษณะ food truck ที่มีการท า

การค้าข้ามเขตจังหวัด เช่น รถจ าหน่ายอาหารและวัตถุดิบวิ่งท าการค้าจากจังหวัดนนทบุรีข้ามเขตเข้า
มาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการควบคุมก ากับดูแล และจะพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างไร 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข พิจารณาข้อหารือดังกล่าวพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 
2535 แล้วเห็นว่า ตามมาตรา 55 ก าหนดว่า ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ได้เพียงใน
เขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น ดังนั้น หากผู้ประกอบการกิจการ  
ขับรถไปเร่ขายหรือจอดจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่ ใด ผู้ประกอบกิจการต้องขอรับใบอนุญาต  

                                           
143 บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่อง อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน

การเปรียบเทียบปรับ เรื่องเสร็จที่ 1/2561 
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จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทุกแห่งที่ไปให้บริการ เนื่องจากการจ าหน่าย
สินค้าในลักษณะเคลื่อนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกได้ง่ายในอาหาร เช่น 
ฝุ่นละอองจากการวิ่งของรถ สัตว์และแมลงน าโรค เป็นต้น144 

ดังนี้จะเห็นได้ว่า ปัญหาจากการขาดความร่วมมือและการประสานงานที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ
ในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในอาหารนั้น ท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งผลกระทบใน
ทุกด้าน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในด้านขอบเขตการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาในหลายครั้ง มัก
เป็นการแก้ปัญหานิยมท าตามกระแสมากกว่าการท างานเชิงรุก ท าให้ขาดมิติการท างานที่สร้างสรรค์ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการพัฒนาในระยะยาว อีกทั้งการที่เจ้าพนักงานไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากความไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตการปฏิบัติงานดังกล่าวและจากกระบวนการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน รวมทั้ง การขาดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าให้ปัญหา
ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจังเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายเกิดการละเลยต่อการให้ความ
ใส่ใจในด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการขนส่ง เกิดเป็นปัญหาสืบเนื่องต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบทั้งหลายนี้ ย่อมส่งผลกระทบ
โดยตร งต่ อผู้ บ ริ โ ภค ในทางที่ อ า จ เกิ ดคว าม เสี่ ย งหรื อ โ รคภั ย จ ากการบริ โ ภคอาห า ร  
ไม่ปลอดภัยตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเอง 

ทั้งนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมเพ่ือความ
ปลอดภัยทางอาหาร เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย แล้วพบว่า 

ในสหภาพยุโรป จากวิกฤตการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปหลายครั้ง ตั้งแต่
การระบาดของโรควัวบ้า ตามมาด้วยการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหารสัตว์ ท าให้เกิดกระแส
ความตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยสินค้าอาหาร ส่งผลให้สหภาพยุโรปมีการบัญญัติ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ หลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย
อาหาร แต่เนื่องจากความซ้ าซ้อนระหว่างคณะกรรมาธิการและประเทศสมาชิก ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง จนน ามาสู่การปฏิรูปโครงสร้างและนโยบาย โดยสหภาพยุโรปได้
ก าหนดกรอบแผนงานเรื่องความปลอดภัยอาหาร เรียกว่า สมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร 
(White Paper on Food Safety) ซึ่งภายในสมุดปกขาวนี้ได้มีการบูรณการด าเนินงานด้านความ

                                           
144 บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่อง  การด าเนินการควบคุมการ
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ปลอดภัยอาหารและจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food 
Safety Authority: EFSA) ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลัก
ทางวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรอิสระ และได้ถูกก าหนดไว้ใน Regulation No 172/2002  
ซึ่งตามระเบียบนี้ได้ก าหนดให้ EFSA มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค ประเมิน
ความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยง ในทุกสาขาที่มีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับ  
ความปลอดภัยอาหารทั้งของมนุษย์และอาหารสัตว์ รวมถึงด้านสุขอนามัยและสวัสดิภาพสัตว์ 
สุขอนามัยพืช และด้านโภชนาการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ EFSA จะมีอ านาจโดยตรงในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอ านาจ
ดังกล่าวจะเป็นหน้าที่เด็ดขาดของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะน าการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้รับจาก EFSA มาพิจารณาประกอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์
ระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยงกับการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ลดความสับสนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และท าให้ EFSA ด าเนินงานอย่างมีความเป็นอสิระ โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

ส าหรับในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2550 จีนได้ท าการปฏิรูปกฎหมายอาหารทั้งระบบ 
และจัดตั้งกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ โดยในกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการจัดตั้งส านักงาน
ก ากับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ ให้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร
และยาตลอดห่วงโซ่อาหาร และก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร
และยาตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นการเปลี่ยนจากความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานให้กลายเป็น
ความร่วมมือระหว่างแผนกภายในหน่วยงานเดียว ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวช่วยให้ลดปัญหาการ
ด าเนินงานทับซ้อน ขาดความชัดเจน สามารถยกระดับและเพ่ิมความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 



 
 

บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทสรุป 

จากการศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางเอกสารเป็นหลักและศึกษาข้อมูลเชิงประมาณ
ประกอบ สามารถสรุปได้ว่า การด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหาร ต้องใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในการขับเคลื่ อนเป็นส าคัญ  ทั้ งนี้  การศึกษานี้  ได้ศึกษาถึ งการด า เนินงาน 
ด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย โดยพิจารณาในด้านการควบคุมและป้องกันการเกิด
ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร เน้นพิจารณาจาก 
2 ส่วนเป็นหลัก คือ ด้านการใช้กฎหมาย และด้านการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  

โดยจากการศึกษาท าให้ทราบว่าปัญหาของการปนเปื้อนในอาหาร เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ ๆ 
คือ การปนเปื้อนในอาหารจากเชื้อโรคและสารเคมี ซึ่งการปนเปื้อนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดห่วงโซ่
การผลิต ทั้งช่วงภาคการผลิต ได้แก่ ช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และภาคการตลาด ได้แก่  
ทุกขั้นตอนการผลิตหลังจากช่วงการเก็บเกี่ยวไปจนถึงมือของผู้บริโภค ซึ่งกระทบจากปัญหาความไม่
ปลอดภัยอาหารนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน หรือโรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น และยังสามารถส่งผลได้ต่อระบบเศรษฐกิจ การค้า 
และชื่อเสียงของประเทศได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยอาหารจึงจ าเป็นต้อง
ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตในห่วงโซ่อาหาร มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการด าเนินการทั้งระบบ
ร่วมกัน  

ทั้งนี้ ค าว่า ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) สามารถสรุปความหมายได้ว่า คือการ
ควบคุมคุณภาพหรือสภาวะของอาหารเพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภค ได้แก่ 
ลักษณะภายนอกของอาหาร รสชาติ ความสะอาด ความสดใหม่ ตลอดจนการแสดงข้อมูลบนฉลาก 
เพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารมีความสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สามารถน าไป
บริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ซึ่งการควบคุมให้อาหารมีความปลอดภัยนี้ถือเป็น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรง รัฐมีหน้าที่ที่ต้องเข้าด าเนินการและจัดการก ากับดูแลเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย  โดยเมื่อพิจารณาตามหลักการทางมหาชน 
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แล้วพบว่า การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐเพ่ือก ากับดูแลความปลอดภัยในอาหาร มีหลักการพ้ืนฐาน  
และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้อ านาจของรัฐ การใช้อ านาจของรัฐจะแสดงออกมาในรูปของการกระท าลักษณะ
ต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การกระท าทางนิติบัญญัติ เป็นการใช้อ านาจตรากฎหมาย
บังคับประชาชน ซึ่งอาจเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป ค าสั่งเฉพาะราย หรือมาตรการเฉพาะ แล้วแต่กรณี  
การกระท าทางบริหาร ซึ่งเป็นการกระท าที่ครอบคลุมการกระท าของรัฐ 2 ลักษณะ คือ การกระท า
ทางรัฐบาล เช่น การท าสนธิสัญญากับต่างประเทศ การริเริ่มนโยบายต่าง ๆ หรือการเสนอร่าง
กฎหมาย เป็นต้น และการกระท าทางปกครอง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ เช่น 
การรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน การสาธารณสุข การด าเนินกิจการสาธารณูปโภค  
เป็นต้น และการกระท าทางตุลาการ คือ การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท โดยน ากฎหมายมาปรับ  
กับข้อเท็จจริงในแต่ละคด ี

2. หลักนิติรัฐ เป็นหลักที่ก าหนดให้การบังคับใช้กฎหมายต้องสอดคล้องกับความยุติธรรม 
และรัฐต้องปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

3. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เป็นหลักที่เรียกร้องให้องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนเองตามหลักนิติรัฐ  

4. หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ เป็นหลักที่ก าหนดให้ฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ได้  
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจแก่องค์กรฝ่ายปกครองในขณะนั้น และกฎหมายนั้นต้องมีเนื้อหาที่ดีด้วย 
เช่น มีความแน่นอนชัดเจน ไม่จ ากัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป เป็นต้น 

5. หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย องค์กรฝ่ายปกครอง 
ต้องผูกพันตนเองเข้ากับกฎหมาย 

ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เห็นได้ว่างานด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารจัดเป็นภารกิจ
ของรัฐโดยตรงที่ต้องก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้อาหารมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภค ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาในแง่ของภาพรวมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการเพ่ือการควบคุมอาหารนั้น พบว่า  
ประกอบไปด้วยโครงสร้าง 5 ข้อ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานและกฎหมายอาหาร เพ่ือก าหนดบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด, การจัดการ
ควบคุมอาหาร เช่น การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น, การบริการ
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร การสุ่มตัวอย่างอาหารเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล  
, การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และน ามาใช้เป็นหลักฐาน  
เพ่ือประกอบการด าเนินงานต่อไป และการให้ข้อมูล ความรู้  การสื่อสาร และการฝึกอบรม  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยการ
ด าเนินการตามโครงสร้างดังกล่าวของรัฐนี้ ต้องมีการด าเนินงานควบคู่ไปกับระบบคุณภาพ หรือระบบ
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ประกันคุณภาพอาหาร ซึ่งต้องมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนตามเส้นทางและล าดับของระบบคุณภาพ
อาหาร ได้แก่  

1. กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดระเบียบให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจ า เพ่ือให้เกิดการสร้างวินัยในทางที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

2. Minimum Requirement เป็นหลักเกณฑ์ข้ันต่ าในการด าเนินการสถานที่ผลิตอาหาร 
เพ่ือให้ผู้ผลิตด าเนินการขั้นต่ าในเรื่องสุขาภิบาลและสุขลักษณะเบื้องต้น 

3. GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นแนวทางของ Codex1 เพ่ือให้
ผู้ผลิตได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตาม เน้นมาตรการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขุ้นกับ
อาหาร 

4. HACCP เป็นระบบคุณภาพอาหารขั้นสูงขึ้นไปอีก โดยในระบบควบคุมนี้ก าหนดให้ผู้ผลิต
ต้องมีการด าเนินการในระบบ GMP ให้ดีเสียก่อน ระบบนี้ครอบคลุมการป้องกันจากอันตราย  
3 สาเหตุ ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายจากสารเคมี และอันตรายทางกายภาพจากสิ่งปลอมปน 
ปัจจุบัน ระบบคุณภาพนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ 

5. มาตรฐาน ISO 22000 : 2005 เป็นมาตรฐานที่ถือเป็นสากลระดับโลก เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม มาตรฐานนี้มีการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหาร ครอบคลุม
ข้อก าหนดทั้ง GMP และ HACCP รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนที่ส าคัญ  

ซึ่งในปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการน าเอาระบบ HACCP และ ISO มาก าหนดไว้เป็น
กฎหมาย เช่น สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  แต่ส าหรับในประเทศ
ไทย ได้มีการน าระบบ GMP มาก าหนดไว้เป็นกฎหมาย 

เมื่อได้พิจารณาแนวทางการก าหนดมาตรการอาหาร ในส่วนมาตรการควบคุมระบบคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารของกฎหมายไทย กับกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน พบประเด็นปัญหาส าคัญซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้แบ่งออกได้เป็น  
3 หัวข้อ ได้แก่ การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การก าหนดระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัย
อาหาร และการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับกรณีเกิดปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในอาหาร ซึ่ง
ในแต่ละประเด็นสามารถสรุปผลการวิจัยที่พบได้ดังนี้ 

1. การก าหนดระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร 
งานด้านควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหารเป็นภารกิจโดยตรงของรัฐที่ต้องก าหนดนโยบาย

เพ่ือส่งเสริมในอันที่จะเป็นการคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่ งขึ้น 
และปราศจากโรคภัยที่มี่ที่มาจากสื่อเป็นอาหาร โดยเส้นทางและขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหาร  
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จะมีการด าเนินตามขั้นตอน เริ่มจาก กิจกรรม 5ส หลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการด าเนินการสถานที่ผลิต
อาหาร  (Minimum Requirement) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  (GMP) ระบบ
วิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และมาตรฐาน ISO ตามภาพที่ 2.4 ซึ่งในระดับ
สากล ระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ระบบ GMP ระบบ 
HACCP และมาตรฐาน ISO 22000: 2005 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการน าหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ในส่วน
ของระบบควบคุมอาหารขั้นสูงกว่า ได้แก่ HACCP และระบบ ISO 22000: 2005 ยังเป็นเพียง
มาตรฐานสมัครใจ ไม่มีการบังคับใช้เป็นกฎหมาย ท าให้งานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ
ไทย ขาดขั้นตอนส าคัญในการด าเนินงาน คือการทบทวนระบบงานอาหาร และยังเป็นผลให้ในทาง
ปฏิบัติเกิดการกระท าในหลายมาตรฐาน โดยหลักผู้ประกอบการที่มีการจัดการในระบบ HACCP  
และ ISO 22000: 2005 ยังคงเป็นผู้ประกอบการที่เน้นการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเท่านั้น  
 

2. การติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับกรณีเกิดปัญหาจากความไม่ปลอดภัยอาหาร. 
เมื่อได้พิจารณาตามกฎหมายอาหารของประเทศไทย พบว่า มาตรการทางปกครอง  

ในการก ากับดูแลอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการอาหาร
และยา และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสุ่มตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่าย  
ในท้องตลาด และจัดท าผลการตรวจสอบเก็บไว้เป็นข้อมูล ในกรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่
เอกสารประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรื ออายัดอาหารและเครื่องมื อเครื่องใช้   
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ทั้งนี้ ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยอาหารสามารถเกิดขึ้น 
และมีความเกี่ยวพันตลอดห่วงโซ่อาหาร ดังนี้ การตามรอยผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือให้ทราบสาเหตุ 
ที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือที่จะสามารถติดตามและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคภัยหรือโรคระบาดที่มีสาเหตุมาจากอาหารเป็นสื่อได้อย่างทันถ่วงทีและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาด้านวิธีการรับมือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. 2558 ประกอบ พบว่า ตามพระราชบัญญัตินี้จะเริ่มด าเนินงานเมื่อพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน โดยมีบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งเรื่องไปยังเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ แต่อย่างไรก็ตาม โรคติดต่อที่มีที่จากอาหารเป็นสื่อจ าเป็นที่ต้องมีการติดตามดูแล  
ในห่วงโซ่อาหารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาการของโรคในบางครั้งกว่าจะถูกพัฒนามาเป็นโรคติดต่อ 
การระบาดได้ การระบาดของโรคก็แพร่กระจายไปสู่วงกว้างและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค
จ านวนมากได้แล้ว  

ด้วยเหตุนี้ จึงอาจสรุปได้ว่าปัญหาจาการไม่มีการก าหนดมาตรการการติดตามและการ
ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยไว้ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อน 
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ของสารเคมี จุลินทรีย์ และสารพิษ ถูกวางจ าหน่ายในท้องตลาดและกระจายในลักษณะเป็นวงกว้าง  
เป็นการยากในการเรียกคืนสินค้า รวมทั้งค้นหาว่าสาเหตุที่แท้จริงของความไม่ปลอดภัยอาหาร  
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ว่ามีท่ีมาจากจุดใดในห่วงโซ่  

 
3. การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กฎหมายอาหารของประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตและจ าหน่าย

ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดวิธีการควบคุมอาหารโดยให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปใน
สถานที่เพ่ือตรวจสอบ ยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือที่ใช้ในการกระท าความผิดได้ โดยมีบทบาท
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจ านวนมาก ข้อส าคัญประการหนึ่ง  
ของพระราชบัญญัตินี้ได้กระจายอ านาจไปสู่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อ านาจแก่เทศบาลเป็นผู้มีอ านาจควบคุมกิจการที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
อาหาร เช่น กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ อาหาร น้ าดื่ม สถานที่จ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาภาพรวมการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 3.2 
แล้วพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการก ากับ
ดูแล โดยแต่ละหน่วยงานต่างมีบทบาทหน้าที่และกฎหมายรองรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป  
ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งตามขั้นตอนการด า เนินงานในห่วงโซ่
อาหารได้ กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารในการอนุญาตผลิต น าเข้า  
หรือจ าหน่ายอาหารโดยตรง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตโดยเฉพาะการผลิตอาหารเพ่ือการส่งออกไปจ าหน่าย 
ยังต่างประเทศ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร  
และอาหาร และมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่เกี่ยวกับด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งนี้ แม้การแบ่งแยกบทบาทของหน่วยงานภาครัฐก็เพ่ือความชัดเจนทางกฎหมายและเพ่ือ
ความสะดวกในด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ก็ตาม แต่จากการแบ่งแยกดังกล่าวไม่มีระบบวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกันนั้น  ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งอาจสรุปปัญหาที่พบจากการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดข้ึนได้ดังกล่าวต่อไปนี้  

(1) การขาดการประสานที่ดีในระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง แต่ละหน่วยงาน

ปฏิบัติงานโดยมีลักษณะหวงอ านาจในการจัดการ  
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(2) ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง เนื่องจากการแก้ปัญหามักเป็นการด าเนินการแก้ปัญหานิยม

ตามกระแสมากกว่าการท างานเชิงรุก ท าให้เกิดปัญหาในระยะยาว 

(3) ไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ท าให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและดูแลอย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย 

(4) ระบบข้อมูลข่าวสารขาดประสิทธิภาพและไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกันเอง  

 

 ข้อเสนอแนะ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผลการวิจัยนี้สามารถน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการ
ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 

1. การก าหนดระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร 
เนื่องจากในปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการจะท าให้มั่นใจในความปลอดภัยอาหาร

จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าอาศัยผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นหลัก 
ดังนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีการยกระดับระบบ HACCP และ/หรือมาตรฐาน ISO 
22000: 2005 หรือระบบควบคุมคุณภาพอ่ืนใดในระดับขั้นสูงกว่าที่อาจมีในภายหน้า บังคับไว้เป็น
กฎหมาย  

ทั้งนี้ จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบว่าทั้งสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีการก าหนดระบบควบคุมคุณภาพอาหารที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
 ในสหภาพยุโรป ตามกฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law) ได้วาง
หลักเกณฑ์ทั่วไปและก าหนดกรอบระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องน าระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) มาปรับใช้เข้ากับกิจการการผลิตตลอด
ห่วงโซ่ และตามสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Council Directive 93/43/EEC on the hygiene 
of foodstuffs) ได้มีการเน้นย้ ากระบวนการผลิตอาหารยิ่งขึ้นไปอีก โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องก าหนดจุดการปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมตามระบบ HACCP เพ่ือให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบนี้ได้มี
ข้อยกเว้นว่า ไมใ่ห้หมายความรวมถึงการใช้บังคับกับการผลิตขั้นต้น ได้แก่ การผลิต การเพาะปลูกของ
ผลิ ตภัณฑ์ ขั้ น ต้ น  กา ร เก็ บ เ กี่ ย ว  กา ร รี ดนม  และการ เลี้ ย งสั ต ว์ ใ นฟาร์ ม ก่ อนที่ น า ส่ ง  
โรงฆ่าสัตว์ การล่าสัตว์ การประมง และการเก็บของป่าที่เป็นลักษณะการผลิต การเตรียม การจัดการ  
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และการเก็บรักษาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากระบบ HACCP ยังไม่สามารถปรับใช้ในการผลิต
ขั้นปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุมกว้าง สหภาพยุโรปจึงได้ยกเว้นการบังคับใช้ระบบ HACCP ในการผลิต
ขั้นปฐมภูมิ หรือในระดับฟาร์ม โดยส าหรับการผลิตขั้นปฐมภูมินั้น สหภาพยุโรปได้เน้นให้มีการปรับใช้
วิธีการปฏิบัติด้านอนามัยที่เหมาะสมในระดับฟาร์มแทน 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Food Safety Law of the People’s Republic of China) ได้มีการก าหนดให้ต้องมี
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร โดยน าหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้ และยังได้บังคับให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอาหารทุกประเภท ต้องด าเนินงานโดยผ่านระบบ 
GMP และ HACCP กับกระบวนการผลิตอาหาร ยกเว้น ผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรให้มีแก้ไขพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในส่วนของ
เรื่องการขออนุญาตผลิตอาหาร ดังนี้ 

เดิม ตามมาตรา 14 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือ
จ าหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง” 

ซึ่งในปัจจุบันตามกฎกระทรวงได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตผลิตอาหาร 
ต้องยื่นขออนุญาตผลิตอาหารให้ถูกต้องตามมาตรา 4 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 
ในการผลิต หรือ GMP สุขลักษณะทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543  
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เท่านั้น จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในหลักการ เป็น 

(1) สถานที่ผลิตและสถานที่น าเข้าอาหาร ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 

ในการผลิต (GMP กฎหมาย) และต้องมีใบรับรองระบบ HACCP หรือ ISO 22000 หรือระบบควบคุม

คุณภาพในระดับข้ันสูงกว่าระบบควบคุมคุณภาพที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ ประกอบการขออนุญาตด้วย  

 ตามวรรคก่อน การผลิตขั้นต้น ได้แก่ การผลิต การเพาะปลูกของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น  

การเก็บเกี่ยว การรีดนม และการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มก่อนที่น าส่งโรงฆ่าสัตว์ การล่าสัตว์ การประมง  

และการเก็บของป่าที่เป็นลักษณะการผลิต การเตรียม การจัดการ และการเก็บรักษาเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองระบบ HACCP หรือ ISO 22000 แต่ให้ด าเนินการ 

ขออนุญาตผลิตอาหารและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
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(2) หากภายหลังปรากฏว่าผู้ขออนุญาตตามข้อ 1. ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน หรือได้ถูก

ยกเลิกการรับรอง หรือขาดต่ออายุการรับรอง ให้สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาต 

จะแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด 

2. การติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับกรณีเกิดปัญหาจากความไม่ปลอดภัยอาหาร 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีก าหนดมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร ไว้ใน

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

พบข้อแตกต่างที่จะสามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยได้ดังนี้ 
ในสหภาพยุโรป ได้มีการก าหนดระบบตรวจสอบย้อนกลับไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนในสมุด

ปกขาว (EU White Paper) ซึ่งในสมุดปกขาวดังกล่าวได้มีการก าหนดให้ต้องมีการควบคุมความ
ปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยน ามาตรการตรวจสอบย้อนกลับมาเป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพ
อาหารในขั้นตอนของการผลิตทุกขั้นตอน และยังมีการก าหนดไว้ใน Regulation (EC) No 178/2002 
ซึ่งได้ก าหนดให้ต้องมีตรวจสอบย้อนกลับอาหารในทุกธุรกิจ รวมถึงอาหารสัตว์ และยังมีการใช้ระบบ
เตือนภัยเร่งด่วน เพ่ือเป็นระบบสนับสนุนระบบการตรวจสอบกลับด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว โดยแจ้งปัญหาความเสี่ยงไปยังคณะกรรมาธิการยุโรปโดยตรง และคณะกรรมาธิการยุโรป
จะแจ้งปัญหาความเสี่ยงดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกต่อไป 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการจัดตั้งระบบเรียกคืนอาหารไม่ปลอดภัยขึ้นไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารทุกราย ต้องจัดท า
ระบบ HACCP ขึ้น และเม่ือพบว่าอาหารไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือพบความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้ผลิตอาหารต้องหยุดการผลิตและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที 
รวมทั้ง เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตอาหารที่ต้องด าเนินการเรียกคืนอาหารในล็อตที่พบความเสี่ยงกลับคืนเข้า
สู่ตลาด และด าเนินการแจ้งรายละเอียดการเรียกคืนไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหาร
และยาประจ าเขตต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ส าเร็จ ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ระดับมณฑลในการออกค าสั่งเพื่อหยุดหรือเรียกคืนอาหารได้ทันที 

ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ได้มีการก าหนดมาตรการทางปกครองในการควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลังจ าหน่ายออกสู่
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ตลาดไว้แล้ว ตามมาตรา 30145 และมาตรา 43146 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ลักษณะการด าเนินการ
เป็นเพียงการยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหานั้นต่อไปอีกเท่านั้น จึงเห็นว่าควรแก้ไขในหลักการ ดังนี้ 

                                           
145 มาตรา 30 เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ หรือให้ปราศจากอันตรายแก่

ผู้บริโภค ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจ 
          (1) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือน าเข้าซึ่งอาหาร ดัดแปลงแก้ไขสถานที่
ผลิต หรือสานที่เก็บอาหาร 
          (2) สั่งให้งดการผลิตหรืองดน าเข้าซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออาหารที่ปรากฏ
จากผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภค 
          (3) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจ
พิสูจน์ว่าอาหารรายใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือ
เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออนามัย
ของประชาชน หรือาชนะบรรจุรายใดประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้บรรจุอาหาร โดยให้
ระบุข้อความดังกล่าวดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) … 
(ข) … 

146 มาตรา 43  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ท า

การของผู้ผลิต ผู้เก็บรักษา ผู้จ าหน่าย รวมทั้งสถานที่ท าการของผู้น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
อาหาร ในระหว่างเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อาจเข้าไปใน
สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอาหาร และ
เอกสารที่เกี่ยวกับอาหารดังกล่าวได้ 

(3) น าอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์ 
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุ ที่สงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือ

ผิดอนามัยของประชาชน เพ่ือตรวจพิสูจน์ 
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุที่

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือผิดอนามัยของประชาชนหรือที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพ 
หรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (6) 
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1. ก าหนดผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ขนส่ง และผู้จ าหน่ายสินค้า และสามารถแสดงรายละเอียดที่มาของอาหาร

และส่วนประกอบในอาหารที่ใช้ได้ โดยอาศัยหลักการระบุที่มาและท่ีไปของตัวสินค้า 

2. ฉลากสินค้าต้องบ่งบอกถึงข้อมูลรหัสก ากับสินค้า (Lot number) ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต  

ผู้แปรรูป ผู้ขนส่ง และผู้จ าหน่าย วิธีการผลิต วันที่ผลิต รหัสสายพันธุ์ ฯลฯ ในกรณีที่เป็นสินค้าน าเข้า 

ต้องระบุขั้นตอนการน าเข้า และแสดงใบรับรองการน าเข้าไว้ด้วย 

3. ก าหนดให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมถึงอ านาจในการตรวจสอบย้อนกลับ

อาหาร โดยอาจน าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องอ่าน Barcode  

หรือ การแสกน QR Code เครื่องบันทึกและอ่านอย่างอ่ืน เพ่ือให้ทราบถึงที่มาและสืบย้อนกลับได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

4. ในกรณีที่พบความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยอาหาร ให้ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ขนส่ง  

หรือผู้จ าหน่าย หรือผู้บริโภค น าแบบบันทึกผลการตรวจสอบหรือหลักฐานอย่างใด ๆ (ถ้ามี) แจ้งเรื่อง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยพลัน หรือในกรณีที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเอง และเห็นว่า

ต้องป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นการเร่งด่วน ให้มีอ านาจรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการอาหาร 

และให้คณะกรรมการอาหารมีมติเพ่ือจัดการปัญหาที่อาจเกิดข้ึนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

 
3. การก าหนดบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาในส่วนนี้เกิดจากการมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีบทบาท

สอดคล้องกันเข้ามาด าเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร   
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบว่าทั้งสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนมี

การก าหนดหน่วยงานกลางท าหน้าที่ในการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร 
ในสหภาพยุโรป ได้มีการจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ขึ้น  

เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็น
องค์กรอิสระ ท าหน้าที่ในด้านการประเมินความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง ในทุกสาขาที่มี
ผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ รวมถึงสุขอนามัย
และสวัสดิภาพสัตว์ สุขอนามัยพืช และด้านโภชนาการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนากฎหมายของสหภาพยุโรป ภารกิจนี้ครอบคลุมถึงการให้ค าปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุน
ข้อมูลและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการตรากฎหมายและการก าหนดนโยบาย และรวบรวมข้อมูล
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แลวิเคราะห์เ พ่ือระบุถึงลักษณะและตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหลายที่มีผลกระทบทั้งทางตรง  
และทางอ้อมต่อความปลอดภัยในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ แต่อย่างไรก็ตาม EFSA จะไม่มีหน้าที่
ในด้านการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากป้องกันการขัดกันของประโยชน์ระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง  
กับการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งเป็นการลดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ EFSA สามารถให้
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีความ
น่าเชื่อถือ 
 ส าหรับในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการจัดตั้งส านักงานก ากับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ 
ให้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต และก าหนดเป็น
มาตรฐานเดียวในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ เปลี่ยนจากความ
ร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานกลายเป็นความร่วมมือระหว่างแผนกภายในหน่วยงานเดียว ลดปัญหา
การด าเนินงานทับซ้อนและขาดความชัดเจน 
 ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรมีการก าหนดให้มีองค์กรอิสระ  
ท าหน้าที่เฉพาะในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เนื่องจาก ปัญหาความไม่ปลอดภัย
อาหาร สามารถเกิดข้ึนได้ทุกจุดในห่วงโซ่การผลิต เป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้ทั้งจากจุลินทรีย์ที่ไม่อาจ
เห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต เช่น จากความประมาทของมนุษย์  
ท าให้มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น ดังนี้ จึงควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาส
ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ โดยให้องค์กรที่ท าหน้าที่
ในการประเมินความเสี่ยงนี้ มีภารกิจหลักในด้านการประเมินความเสี่ยง และการสื่อสารข้อมูล 
ความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของการประเมินความเสี่ยง โดยใช้การ
สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้จัดการความเสี่ยง ผู้ประเมินความเสี่ยง  
กับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ผลิต และผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบโอกาสที่ จะเกิด ผลกระทบ และระดับ 
ของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบนั้น เพ่ือให้ทราบถึงความเร่งด่วนของปัญหา 
จากความไม่ปลอดภัยอาหารที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ต้องก าหนดให้องค์กรมีความเป็นอิสระ และโปร่งใส 
ท างานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เพ่ือรายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติได้ทราบข้อมูลความเสี่ยง ในทางท่ีจะสามารถวางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารให้
มีมิติครอบคลุมและสามารถการป้องกันการเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า การด าเนินการของหน่วยงานราชการควรมีการบูรณาการ
ท างานร่วมกันในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต เน้นให้มีการประสานการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงาน การปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และในด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
หน่วยงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น โดยส าคัญ ต้องก าหนดให้ราชการท้องถิ่นให้เข้ามา
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มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมากยิ่งขึ้น ให้อ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านการ
ประสานงาน วิเคราะห์และประเมินผลในแต่ละส่วนท้องถิ่นด้วยกัน อีกทั้ง ควรก าหนดบาท  
ของราชการส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ในการสื่อสารความเสี่ยงจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชน 
ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนไปยังองค์กรอิสระที่จัดตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง
โดยเฉพาะ และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่มีสุขอนามัยให้มากที่สุด  
โดยเริ่มตั้งแต่เด็กในชั้นเรียนอนุบาลไปยังผู้ใหญ่ ในทุกช่วงอายุในท้องถิ่นของตน เพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาชนใส่ใจในการเลือกบริโภคสินค้าอาหารมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีโดยไม่เจ็บป่วย 
และเมื่อประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกบริโภคอาหารที่ดี จะท าให้บรรดาหน่วยงาน
ภาครัฐใส่ใจกับภารกิจของตนมากยิ่งขึ้น  และผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ก็จะให้ความส าคัญ 
กับการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองมากยิ่งขึ้นเช่นกัน เพราะเมื่อผู้บริโภคเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น บรรดาผู้ผลิตก็จะเกิดการแข่งขันในตลาดตามมา อันเป็นวิถีการท างานเชิงรุก
ในทางท่ีจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างยั่งยืน 

 

โดยสรุปวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะของกฎหมายด้าน 

การควบคุมระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ 

มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการขับเคลื่อน  

เป็นส าคัญ ให้ เกิดการบังคับใช้กฎหมายทั้ง ในด้านการบังคับใช้และด้านการปฏิบัติหน้าที่  

ของเจ้าพนักงานได้อย่างมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบังคับใช้ระบบควบคุม

คุณภาพอาหารที่มีความชัดเจน แม่นย า และได้มาตรฐานยอมรับจากสากล และส่งเสริมให้มีการน า

รูปแบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผนวกเข้ากับกฎหมายและการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับอาหาร เพ่ือให้ทันรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาจาก  

ความไม่ปลอดภัยในอาหารได้อย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญต้องมีเน้นที่ด้านการบูรณการท างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในทางท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริโภค

อาหารที่มีความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นไปอีก 
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