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ความส าคญัของมาตรฐานความปลอดภัย 
 
 เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภค 
ลดการสูญเสียในดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
 มีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัของอาหารอยา่งมีระบบ และใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และประหยดัค่าใชจ่้าย 
ลดการกีดกนัทางการคา้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้น

การตลาด 
 เกิดภาพพจนท่ี์ดีต่อองคก์ร และผลิตภณัฑ ์

 เป็นระบบคุณภาพดา้นความปลอดภยัของอาหารท่ีสามารถขอการรับรองได ้
 เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการพฒันาสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ 
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ความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) หมายถงึ  
 
การจดัการใหอ้าหาร และสินคา้เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภค
ส าหรับมนุษย ์มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะเป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหผู้บ้ริโภค  
ปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) 
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มาตรฐานกบัความปลอดภยัอาหาร 
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อนัตราย จากอาหาร  มาจากไหน ???? 
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อันตรายทางชีวภาพ 

อันตราย
ทางเคมี 

อันตรายทางกายภาพ 

(Biological Hazards) 

(Chemical 
Hazards) 

(Physical Hazards) 

อันตราย (HAZARD) 



ส่ิงแปลกปลอม ต่างๆ 
  
  เศษแก้ว 
  เศษโลหะ 
  เศษหิน 

  วสัดุบรรจุภณัฑ์ 

  เส้นผม 

  กระดุม 

อนัตรายทางด้านกายภาพ (Physical Hazards) 
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• อนัตรายทางด้านเคมี (Chemical Hazards) 
 
 

 
สารก าจัดศัตรูพืช     (Herbicide/Insecticide/  
 
Fungicide/Pesticides) 
 

       สารท าความสะอาด (Cleaning 
Chemicals) 
        
       สารปรุงแต่งอาหาร (Food Additives) 
 
       สารโลหะหนักที่เป็นพษิ (Toxic Heavy Metals) 
 
       สารปฏิชีวนะ (Antibiotics) 
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สารชีวพษิในจุลนิทรีย์  หรือ ส่ิงมีชีวติในท้องทะเลที่
เกดิขึน้เอง ตามธรรมชาติ  (สารชีวพษิ) 

สารพษิในส่ิงแวดล้อม (สารปรอท 

ในแหล่งน า้เสีย) 

สารเคมตีกค้างในผกัสด 

สารเคมีทีเ่ป็นพษิปะปนเข้าไปกบั อาหาร ในระหว่าง
การแปรรูปหรือ ปรุงอาหาร (ในอาหารประเภททอด 
กรอบมีสารอะคริลาไมด์ปนเป้ือน อยู่) 
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แบคทีเรีย (Bacteria) 

 เช้ือรา (Fungi & Moulds) 

ไวรัส (Viruses) 

พยาธิ (Parasites) 

สาหร่าย (Algae)  

อนัตรายทางชีวภาพ  (Biological Hazards) 
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สารก่อใหเ้กิดอาการแพ ้(Allergens)  

 รังสี 

ภยัคุกคามต่ออาหาร 

 

อนัตรายด้านอ่ืนๆ 
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มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของ
อตุสาหกรรมอาหาร 
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ระบบมาตรฐาน 

และการประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

Global GAP   
Organic Product 

Certification 

 

BRC-IoP  

(บรรจุภณัฑ)์ 
GMP  

Product 

Certification 

 

BRC 

IFS 

GMP  

HACCP 

HALAL 

KOSHER 

 

ไม่ก าหนด 

เฉพาะ 

เจาะจง  

(ดูมาตรฐาน 

ไขวด้า้นล่าง) 

รบัรองมาตรฐาน 

การบรกิาร 

การตรวจสอบ 

ซพัพลายเชน 

ฟารม์ 
การแปรรูป 

ขัน้ตน้ 
การผลติ คา้ส่ง 

คา้ปลกี/บรกิาร
อาหาร 

    มาตรฐานและขอ้แนะน า   HACCP, IFS, ISO 9001,  

         ISO 14001, OHSAS18001, SA 8000, ISO 22000,  HALAL 
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยด้านอาหาร 
 

Codex Alimentarius Commission (Codex) 

Good Agricultural Practice (GAP) 

Good Hygiene Practice (GHP) 

Good Manufacturing Practice (GMP) 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

British Retail Consortium Standard-Food (BRC) 

International Food Standard (IFS) 

European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) 

Food Safety System Certification  (FSSC 22000)  

ISO 22000 

Global GAP 

SQF 
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 โครงการร่วมระหว่างองค์การระหว่างประเทศ FAO และ WHO 
 เป้าหมาย 
     - เพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 
     - เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศ 
 Codex Alimentarius (Food Codex หรือ Food  Law)      
 หมายถึง  หลกัเกณฑ์หรือกฎระเบียบของมาตรฐาน 
                    อาหารส าหรับนานาประเทศ  
 ประกอบด้วยสมาชิก 189 (188 ประเทศและ 1 องค์กร) 

Codex คืออะไร 
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CODEX 
The C O D E X  A L I M E N T A R I U S international 

food standards, guidelines and codes of practice 

contribute to the safety, quality and fairness of this 

international food trade. 

Scope of the Codex Alimentarius 

The Codex Alimentarius includes standards for all the 

principle foods, whether processed, semi-processed or 

raw, for distribution to the consumer. Materials for 

further processing into foods should be included to the 

extent necessary to achieve the purposes of the Codex 

Alimentarius as defined. The Codex Alimentarius 

includes provisions in respect of food hygiene, food 

additives, residues of pesticides and veterinary drugs, 

contaminants, labelling and presentation, methods of 

analysis and sampling, and import and export 

inspection and certification. 
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ความส าคัญของข้อก าหนดสุขลักษณะอาหารของ Codex 

2. ลดการสูญเสีย 

3. สนับสนุนการจัดการทีด่ตีัง้แตต่น้  

4. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. WTO ใช้อ้างองิ 
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ข้อตกลงภายใต้ WTO ทีเ่กีย่วข้องกบั Codex คือ 

 Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS) 

 Technical Barriers  to Trade (TBT) 

    ก าหนดให้ใช้มาตรฐาน Codex เป็นพืน้ฐานในการตดัสิน 
ด้านความปลอดภยัของอาหารในการระงบักรณพีพิาททาง
การค้าระหว่างประเทศ 



 

The Global Food Safety Intiative 

GFSI 

มาตรฐานภาคเอกชนทีม่ผีลต่อ
การค้าระหว่างประเทศ 
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GFSI(Global Food Safety Initiative) 

 The GFSI, managed by CIES - The Food Business Forum, 

was set up in 2000 to pursue continuous improvement in 

food safety management systems, cost efficiency in the 

supply chain and, above all, safe food for consumers 

worldwide. 

 

 

The Global Food Safety Intiative 

GFSI 
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 ทีม่า 

 เร่ิมขึน้จากแนวคดิทีต้่องการจัดท าระบบการรับรองทีส่ามารถลดความซ ้าซ้อนทีเ่กดิขึน้
ในห่วงโซ่การผลติอาหาร 

 กลุ่มผู้ค้าปลกีรายใหญ่ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2543 หน่วยงาน CIES-The 

Food Business Forum เป็นผู้ประสานการด าเนินงาน และมี
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท าหน้าที่ก าหนดทศิทางเชิงกลยุทธ์และบริหาร 

 องค์กรจะถูกขับเคล่ือนโดยกลุ่มผู้ค้าปลกีร่วมกบัโรงงานผู้ผลติทัว่โลกทีเ่ป็นสมาชิก 

 หน่ึงการรับรองทีย่อมรับทั่วโลกหรือ ‘once certified, accepted 

everywhere’ 

 

 

The Global Food Safety Intiative 

GFSI 
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The Global Food Safety Intiative 

GFSI 
 

วตัถุประสงค์ 
1.ด าเนินกระบวนการ benchmarking โครง 
การด้านการจัดการความปลอดภัย 
อาหารทีต้่องการขอการรับรองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกดิการ 
ผสมผสานระหว่างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารกบั 

ข้อก าหนดตามเอกสารแนวทาง (Guidance Document) ของ GFSI 

 
2.ปรับปรุงการจัดการด้านต้นทุนให้มปีระสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลติอาหารผ่านการให้ผู้ค้าปลกี
ทัว่โลกยอมรับร่วมกนัต่อมาตรฐาน ทีโ่ครงการ GFSI ให้การยอมรับ 

 
3.จัดหาช่องทางพเิศษส าหรับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศได้มกีารสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ ข้อมูล และแบ่งปันวธีิปฏิบตัิทีเ่ป็นเลศิด้านความปลอดภัยอาหาร 
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มาตรฐานที ่GFSI ยอมรับ 
 FSSC 22000 

 SQF  

 BRC  

 Global Aquaculture Alliance Seafood Processing 
Standard  ( The alliance ) 

 Global Red Meat Standard ( GRMS ) 

 International Food Standard (IFS)  

 Primus GFS (In Benchmarking Process) 

 Canada GAP 

 GLOBAL GAP 
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กลุ่มผู้ค้าปลกี 
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The Global Food Safety Intiative 

GFSI 

 
ปัจจุบันกลุ่มผู้ค้าปลกีต่างๆ ได้พยายามพฒันามาตรฐานภาคเอกชน
อย่างต่อเน่ืองและผลกัดันให้ผู้จัดส่งหรือผู้จัดหาสินค้าของตนจัดท า
มาตรฐานดังกล่าว เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินค้า Private 

label หรือสินค้าทีใ่ช้ตราสินค้าของผู้ค้าปลกีซ่ึงเป็นผู้จัดจ าหน่าย
สินค่าเหล่าน้ันทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก  
 
เปรียบเสมือนการทีผู้่ค้าปลกีทัว่โลกต่างพฒันาสินค้าหรือผลติภัณฑ์
ของตนให้มีความแตกต่างและสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดได้ 
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ISO…คืออะไร 

เป็นผู้ก่อตั้งและส่งเสริมการใช้มาตรฐานนานาชาติทีเ่ขียนขึน้
โดยคณะกรรมการทางด้านเทคนิคทีป่ระกอบด้วยผู้เช่ียวชาญใน
สาขาต่าง ๆ หลายสาขา  

ISO เป็นภาษา กรีก แปลว่า  “เท่ากนั” 

เเท่ากนั” International Organization for Standardization  คือ องคก์าร
มาตรฐานสากล หรือองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน 

ตั้งอยู่ใน Geneva, Switzerland 

  เป็นมาตราฐานรบัรองระบบบริหารงาน                    
สมาชิกปัจจุบัน 162 ประเทศ 



วตัถุประสงค์  
 
เพ่ือส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และกจิกรรมที่
เกีย่วข้อง เพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมเศรษฐกจิ และขจัดข้อโต้แย้ง 
รวมถึงการกดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการพฒันาความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหีรือ
การจัดระเบียบการค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึน้มา 

International Standardization Organization  
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มาตรฐาน ISO ทีส่ าคญั 

 ISO 9001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานใน เร่ืองของระบบบริหารคุณภาพทีน่ ามาใช้กบัการผลติ, 
การบริการ 

 ISO 14001 กเ็กดิขึน้ โดยเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการเร่ืองของส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ต่อมาถูกน ามาใช้ในทาง การตลาดในส่วนของ Green Marketing 

 ISO 50001 ซ่ึงหมายถึงมาตรการด้านการจัดการอนุรักษ์ พลงังาน  

 ISO 22000:2005 Food Safety Management System: 
FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของ อาหาร  

 ISO 26000 มาตรฐานสากลทีว่่าด้วยความ รับผดิชอบต่อสังคม 

 ISO/IEC 17025 Testing & Calibration Laboratories 

 มาตรฐาน ISO 18000 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  

 ISO 31000 Risk management 

 ISO/IEC 27001 Information Security Management 

 เป็นต้น 31 



การประกาศใช ้ISO 9000 

 จัดท าโดย ISO/TC 176 

 ระบบบรหิารงานคณุภาพ 

 ประกาศใชค้รัง้แรกปี 1987 

 แกไ้ขครัง้แรกปี 1994 (ฉบบัที2่) 

 แกไ้ขครัง้ทีส่อง ปี 2000 (ฉบบัที3่) 

 แกไ้ขครัง้ทีส่าม ปี 2008 (ปัจจบุนั ฉบบัที4่) 

 แกไ้ขคร ัง้ทีส่ ี ่ปี 2015 (ฉบบัที ่5) 



Big สดุทา้ย :  มองกจิกรรมทีส่ าคญั ๆ ในองคก์รเป็น “กระบวนการ” (Process 

approach) ทีส่มัพนัธก์นัท ัง้หมด  เพือ่น ามาระบ ุ“สิง่ทีจ่ าเป็น (input)” และ “สิง่

ทีค่าดหวงั(output)”  

Big Change : การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

Big ทีส่อง  :   แนวความคดิบนพืน้ฐานความเสีย่ง (Risk based thinking) เป็น

เครือ่งมอื  

                   ป้องกนั  “ผลของความไมแ่นน่อนจากผลลพัธท์ ีห่วงัไว”้  ไมว่า่จะเป็นท ัง้ 

                   ทางบวกหรอืลบ ก็ถอืวา่เป็นโอกาสในการปรบัปรงุพฒันาองคก์ร 

Big  แรก    :   โครงสรา้งหลกัของขอ้ก าหนด (High Level Structure)  

จาก     

                    ขอ้ก าหนด 1-8  เปลีย่นเป็น  1-10  พรอ้มมกีารจดัเรยีงใหม ่



High Level Structure : 

Clause 1 – ขอบเขต (Scope) 

Clause 2 – อา้งองิ (Normative References) 

Clause 3 – ค าจ ากดัความและค านยิาม (Terms and Definitions) 

Clause 4 – บรบิทองคก์ร (Context of the organization) 

Clause 5 – ความเป็นผูน้ า (Leadership) 

Clause 6 – การวางแผน  (Planning) 

Clause 7 – การสนบัสนุน (Support) 

Clause 8 – การด าเนนิการ (Operation) 

Clause 9 – การประเมนิประสทิธผิล (Performance Evaluation) 

Clause 10 – การปรบัปรงุ (Improvement) 



Risk based thinking & Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
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ACT-ท าการ
ปรบัปรงุตาม
ความจ าเป็น 

PLAN-วางแผน
กระบวนการตามความ

เสีย่งทีม่ ี

DO-ท า
ตาม

กระบวนกา
ร 

Check-เฝ้าระวงัตดิตาม/การ
วดัสมรรถนะของกระบวนการ 

น าเขา้ ผลลพัธ ์



High Level Structure (HLSs) 



หลกัเกณฑ์และวธีิการที่ดใีนการผลติ 
GOOD MANUFACTURING 

PRACTICE : GMP 
ตามมาตรฐาน CODEX Recommended International 

Code of Practice,  

General Principle of Food Hygiene    

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 
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ความจ าเป็นทีต้่องมโีปรแกรมพืน้ฐานด้านสุขลกัษณะอาหาร 

ส่ิงที่ต้องปฏิบัตก่ิอน 
 Codex General Principle of Food Hygiene 

 Codex Codes of Practice (ของผลติภัณฑ์ที่เกีย่วข้อง) 

 Food Safety Legislation 

 ข้อแนะน าของ Codex 
 อทิธิพลต่อการก าหนดจุดวกิฤตในระบบ HACCP 
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 วตัถุประสงค์ของหลกัเกณฑ์ทัว่ไปเกีย่วกบัสุขลกัษณะอาหาร    
( Objectives ) 

 ขอบข่าย  การใช้  และนิยามศัพท์ ( Scope, Use and Definition ) 

 การผลติในขั้นต้น  ( Primary Production ) 

 สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอ านวยความสะดวก 
( Establishment : Design and Facilities ) 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control of Operation )  
 

สาระส าคญัในโปรแกรมพืน้ฐานด้านสุขลกัษณะอาหาร 
ก าหนดหัวข้อเรียงล าดบัตามห่วงโซ่อาหาร 
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   สถานที่ประกอบการ : การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล               
( Establishment : Maintenance and Sanitation ) 

    สถานที่ประกอบการ : สุขลกัษณะส่วนบุคคล                            
( Establishment : Personal Hygiene ) 

   การขนส่ง ( Transportation ) 

  ข้อมูลเกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้                                            
บริโภค  ( Product Information and Consumer Awareness )  

   การฝึกอบรม  ( Training ) 

สาระส าคญัในโปรแกรมพืน้ฐานด้านสุขลกัษณะอาหาร 
ก าหนดหัวข้อเรียงล าดบัตามห่วงโซ่อาหาร 
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ตารางเปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ระหว่าง GMP-กฎหมาย
ไทย และข้อก าหนดของ Codex 
ข้อก าหนด GMP                       ความสัมพนัธ์                    ข้อก าหนด GMP  ที่จะเป็นมาตรการ 
             ตามมาตรฐาน Codex                               บังคบัทางกฎหมาย 

1. วตัถุประสงค์ 
2. ขอบข่าย/การใช้/นิยามศัพท์ 
3. การผลติในขั้นต้น 

4. การออกแบบและส่ิงอ านวย                    /  1.   สถานที่ตั้งและอาคารผลติ 

    ความสะดวก    2.  เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลติ 

       

5. การควบคุมการปฏิบัตงิาน                   /  3.  การควบคุมกระบวนการผลติ 

6. การบ ารุงรักษาและการสุขาภบิาล                   /   4.   การสุขาภบิาล 

      5.  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

/   แสดงว่ามีในข้อก าหนด GMP ที่จะเป็นมาตรการบังคบัทางกฎหมายเช่นเดยีวกนั โดยก าหนดในหมวดตามที่ระบุ 
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  ข้อก าหนด GMP                       ความสัมพนัธ์                    ข้อก าหนด GMP  ที่จะเป็นมาตรการ 
             ตามมาตรฐาน Codex                               บังคบัทางกฎหมาย 

8. การขนส่ง                                              

9. ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ และ                   /  -  มีการจดัเกบ็บันทึกการวเิคราะห์ที่จ าเป็นไว้ 

   การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค   - ได้ก าหนดมาตรการบังคบั 

        เร่ืองฉลากในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

        ฉบับที่เกีย่วข้อง 

   10. การฝึกอบรม                                          /  6. บุคลากร และสุขลกัษณะผู้ปฏิบัตงิาน 

/   แสดงว่ามีในข้อก าหนด GMP ที่จะเป็นมาตรการบังคบัทางกฎหมายเช่นเดยีวกนั โดยก าหนดในหมวดตามที่ระบุ 

7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล                                          /  6. บุคลากรและสุขลกัษณะผู้ปฏิบัตงิาน 

(ต่อ) 

ตารางเปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ระหว่าง GMP-กฎหมายไทย 
และข้อก าหนดของ Codex 



การวเิคราะห์อนัตรายและจุดควบคุมวกิฤต 
Hazard Analysis and Critical Control Points 

 

HACCP-Codex Alimentarius Rev.4-2003 
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HACCP เป็นระบบซ่ึงก าหนด ประเมิน และควบคุม
อนัตรายอาหารท่ีจะมีผลต่อความปลอดภยัของอาหาร 

A system which identifies, evaluates, 

and control hazards      which are 

significant for food safety. 

 

HACCP-Codex Alimentarius 

Rev.4-2003 
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• ปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของ 
FAO และ WHO       หรือ”โคเดก็ซ์” (Codex 

Alimentarius Commission) จัดท าแนวทางปฏบิัตทิาง
สุขลกัษณะของอาหาร โดยรวมเอาหลกัการของระบบ HACCP เข้ามาด้วย  

    

ประวัตคิวามเป็นมาของ HACCP 

(The History of HACCP) 
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ระบบ HACCP ได้รับการยอมรับทั่วโลก  
(HACCP Around the World) 

• สหรัฐอเมริกา - ได้มีการบังคบัใช้เป็นกฏหมายส าหรับ 

 - อาหารจ าพวก เน้ือ และไก่  (9 CFR Part 417) 

 - อาหารกระป๋องทีม่ีความเป็นกรดต า่ (21 CFR Part 
113) 

 - อาหารกระป๋องปรับสภาพกรด (21 CFR Part 114) 

 - อาหารทะเล (21 CFR Part 123) 

 - น า้ผกัและน า้ผลไม้ (21 CFR Part 120) 
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ระบบ HACCP ได้รับการยอมรับทั่วโลก  
(HACCP Around the World) 

• แคนาดา - ได้ออกระเบียบให้สถานประกอบการ ผู้ผลติอาหาร
ทุกประเภทจะต้องจัดท าระบบ HACCP ภายในปี ค.ศ. 
1996 (พ.ศ.2539) 

• สหภาพยุโรป (EU) - ได้มีการผลกัดนัให้มีการน าระบบ 
HACCP ไปใช้ในการผลติอาหาร และออกร่างกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยอาหาร (White Paper) 

• เนเธอร์แลนด์ - ออกกฎหมายระบุให้น าเอาแนวทางระบบ 
HACCP มาใช้ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (GMP 
Plus Regulation) 
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ระบบ HACCP ได้รับการยอมรับทั่วโลก  
(HACCP Around the World) 

• องักฤษ - ได้ก าหนดให้ผู้ผลติอาหารจะต้องวเิคราะห์อนัตราย และก าหนด
มาตรการควบคุม นอกจากน้ันสมาคมผู้ค้าปลกียงัผนวกระบบ HACCP ใน
มาตรฐาน Global Standard for Food Safety ด้วย 

• ญ่ีปุ่น - ประกาศใช้ตามความสมคัรใจใน Food Sanitation Law 
ของผลติภัณฑ์นม เน้ือสัตว์ ซูริมิ 

• ออสเตรเลยี - ก าหนดการจัดท าระบบ HACCP ไว้ในมาตรฐาน SQF 
1000CM และ SQF 2000CM (AGWEST/SQF 
Institute) 

• ไทย - ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตทีต้่องควบคุมในการ
ผลติอาหารและค าแนะน าในการน าไปใช้ มอก.7000 
(CAC/RCP1-1969,Rev.4-2003-Annex : 
Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) System and Guidelines for 
its Application)      49 



ระบบป้องกนัดา้นความปลอดภยัของอาหาร (Prevention system) 

และสามารถประยกุตใ์ชด้า้นคุณภาพได ้ 

 เป็นระบบในเชิงการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัของอาหารใน
ห่วงโซ่การส่งมอบอาหาร (Food Supply Chain) ตั้งแต่การผลิตใน
ขั้นตน้จนถึงผูบ้ริโภค เพื่อป้องกนัอนัตรายดา้นชีวภาพ เคมี และ
กายภาพ 

 

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบ HACCP 
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• CODEX General Principles 
of Food Hygiene  

 

–CODEX Code of Practice 
ของแต่ละผลิตภณัฑเ์ฉพาะ 

 

การเตรียมตัวก่อนการจัดท าระบบ HACCP 
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HACCP ทั้ง  7 หลกัการ 
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มาตรฐานอาหารฮาลาล 

•   มุสลิมทั่วโลกมากกว่า 1,800 ล้านคน                              
     และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
•   ตลาดอาหารฮาลาลต่างประเทศเริ่มมีการแข่งขันสูงมากขึ้น 
•   ใบรับรองฮาลาลเป็นใบเบิกทางของผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภค 
     มุสลิม 
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ภาพแสดง ความหนาแน่นประชากรมุสลมิแตล่ะประเทศ 
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การส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทย 
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สนิคา้ทีม่จี าหน่าย

ในปัจจบุนั 

 เคร ือ่งหมายรบัรองฮาลาล แสดงวา่สนิคา้ 
ผลติภณัฑก์ารบรกิารนัน้ไดร้บัการตรวจ

ประเมนิและรบัรองจากองคก์รศาสนาวา่ไม่ใช ้

วตัถุดบิ ส่วนผสม กระบวนการผลติทีข่ดัแยง้

ตอ่บทบญัญตัศิาสนาอสิลาม 
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การผลิตและน าเขา้สินคา้หรือบริการ  เพื่อการจ าหน่ายใน
ประเทศไทย การผลิตใหไ้ดต้ามคุณภาพและมาตรฐาน
ตามสากล อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบและดูแลหลาย
หน่วยงาน  

มาตรฐานอาหารและบริการของของไทย 
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  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) 
สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 

มีภารกิจหลกัในการคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ โดยการก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมในประเทศ และการควบคุมผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมทั้งท่ี
ผลิตในประเทศและท่ีน าเขา้จากต่างประเทศใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

เคร่ืองหมายมาตรฐานบงัคบั เคร่ืองหมายมาตรฐานทัว่ไป 
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  ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรของ
ประเทศใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จใน
การน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร  

  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)                    
สงักดักระทรวงสาธารณสุข 

มีภารกิจเก่ียวกบัการปกป้องและคุม้ครองสุขภาพของ   ประชาชนจากการบริโภค
ผลิตภณัฑซ่ึ์งลว้นถือเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยผลิตภณัฑสุ์ขภาพเหล่านั้นตอ้งมี
คุณภาพและปลอดภยั มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอ้งดว้ยขอ้มูลทาง
วิชาการท่ีมีหลกัฐานเช่ือถือไดแ้ละมีความเหมาะสม เพื่อใหป้ระชาชนไดบ้ริโภค

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีปลอดภยัและสมประโยชน์  



ปัจจัยและเคร่ืองมือในการประเมินความพร้อมต่อการจัดท าระบบมาตรฐาน 
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1. ทรัพยากร     ( Resources )      

4 M  :  MAN   MACHINE  METHOD   MATERIAL 

 

 



ปัจจัยและเคร่ืองมือในการประเมินความพร้อมต่อการจัดท าระบบมาตรฐาน
(ต่อ) 
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2.   โครงสร้างพืน้ฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Infrastructure Faceility & Work environment )  

3. การบริหารจัดการเวลา 

4. ความมุ่งมั่นขององค์กร 

5. ข้อมูลและข่าวสาร 

6. การตลาด และลูกค้า 

7. Morale and Mindset 

 

 




