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คำนำ
การค้าอาหารระหว่างประเทศจาเป็ นต้องมี ก ฎหมายและมาตรฐานอาหาร โดยเฉพาะใน
ปั จจุบนั มี ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทาให้การแข่งขันทางด้าน
ธุ รกิ จอาหารมีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้นภายใต้การค้าเสรี ที่องค์การการค้าโลกได้วางกรอบกติกาเอาไว้
ความจาเป็ นและความสาคัญของกฎหมายและมาตรฐานอาหารก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามลาดับ ดังจะเห็นได้
ว่าประเทศไทยจาต้องมี ก ารปรั บ ปรุ ง และจัดท ากฎหมายและมาตรฐานอาหารใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าอาหารระหว่างประเทศ
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมอาหารได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อผลิ ตอาหารที่หลากหลายตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือยังมีผผู ้ ลิตอาหารที่มุ่งเน้นแต่ผลกาไรโดยการละ
เว้นความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด บุคลากรที่ทางานทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ต้อ งยึ ด หลัก ของ ความปลอดภัย ด้า นอาหาร (food safety) ตามข้อ ก าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร ที่มุ่งเน้นการควบคุมตัวผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลาก บรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่ องหมายที่รับรอง
คุณภาพของสิ นค้าอาหาร การโฆษณา ในส่ วนการผลิ ตเน้นที่ความสะอาดของเครื่ องจักร เครื่ องมือ
กระบวนการผลิต ผูป้ ฏิบตั ิงาน สุ ขาภิบาลสถานที่ ผลิตอาหารจึงทาให้อาหารที่ผลิตมีความปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้น โดยภาพรวมแนวโน้มสถานการณ์ อาหารในปั จจุบนั ของประเทศไทยมุ่งเน้น
การผลิ ตอาหารสู่ ตลาดต่างประเทศ อาหารที่ ส่งออกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยในระดับสากล
ด้วย ดังนั้นความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารสากลจึงเป็ นสิ่ งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อให้
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การอาหารเป็ นกาลังสาคัญสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทยก้าวไปสู่ การเป็ น ครัวของโลก (world’s kitchen) ได้ในที่สุด
ตารา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร เล่มนี้ ได้เรี ยบเรี ยงขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอนรายวิชา AGI 2601 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร ภาคบรรยาย จานวน 2 หน่ วยกิ ต 2 (2-0)
สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ รวมทั้งใช้อา้ งอิงประกอบการเรี ยนการสอนได้อีกหลายวิชา เช่น
AGI 4601 ความปลอดภัยด้านอาหาร รายวิชา AGI 4805 สุ ขาภิ บ าลโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร
รายวิชา AGI 3603 การประกันคุณภาพอาหาร รายวิชา AGI 3104 วัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา AGI 4704 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุ มชน รายวิชา AGI 3401 การแปรรู ปอาหาร 1 และ
รายวิช า AGI 3402 การแปรรู ป อาหาร 2 เป็ นต้น และใช้เป็ นต าราประกอบการเรี ยนการสอนใน
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารหรื อ สาขาวิช า
เทคโนโลยีการอาหารของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทัว่ ประเทศได้อีกด้วย
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ในการจัดทาตาราเล่มนี้ ผเู ้ ขียนมุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชี พได้ จึงกาหนดเนื้ อหาเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารไทยไว้หลายประการ โดยรวบรวม
เนื้ อหากฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมอาหารจนถึ งปั จจุบนั (พฤษภาคม พ.ศ.
2554) อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็ นตาราสาหรับบุคคลผูส้ นใจและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหลายในอุตสาหกรรม
อาหารสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ซึ่ งเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารที่มี
การรวบรวมเอาไว้เป็ นหมวดหมู่น้ นั มีไม่มากนักจึงเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน การสอนและการศึกษา
ค้นคว้าพอสมควร ในรายละเอียดของตาราเล่มนี้ ได้แบ่งออกเป็ น 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 กฎหมาย
และมาตรฐานอาหารกับการค้าระหว่างประเทศ บทที่ 2 การมาตรฐานอาหารไทยและระหว่างประเทศ
บทที่ 3 กฎหมายและมาตรฐานไทยกับการควบคุ มความปลอดภัยด้านอาหาร บทที่ 4 การควบคุ ม
อาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 บทที่ 5 ระบบการขออนุญาตอาหารของประเทศไทย บท
ที่ 6 การอนุ ญาตผลิตอาหารตามแนวทางกฎหมายอาหารไทย บทที่ 7 อาหารควบคุมเฉพาะและบทที่ 8
อาหารกาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน ทั้งนี้ ในส่ วนของเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับกรณี ศึกษาต่างๆ ผูเ้ ขียน
ได้คน้ คว้าและรวบรวมตัวอย่างที่ เด่ นชัดมาประกอบจากเอกสารคาพิพากษาคดี ความเกี่ ยวกับการ
กระทาผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผูท้ ี่ได้ศึกษาตาราเล่มนี้จะได้รับประโยชน์ดงั ที่ผเู ้ ขียนมุ่งหวังเอาไว้และ
อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลไกสาคัญ ที่ จะช่ วยในการดาเนิ นงานทางด้านกฎหมายและมาตรฐานกับ
ความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สุ ดท้ายนี้ผเู ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณ
ครู อาจารย์ที่ ไ ด้เลี้ ย งดู อ บรมสั่ ง สอนให้ ต ระหนัก อยู่ใ นใจเสมอว่า ถ้า ท าสิ่ ง ใดขอให้ สิ่ ง นั้น เป็ น
ประโยชน์แก่มวลชน ดังนั้นคุ ณความดี ของตาราเล่ มนี้ ผูเ้ ขียนของมอบแด่ ผมู ้ ี พระคุ ณ ขอขอบคุ ณ
ท่ า นรองศาสตราจารย์รั ต นา อัต ตปั ญ โญ คณบดี ค ณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา รองศาส ตราจารย์ นายสั ต วแพทย์ ศุ ภ ชั ย ศริ ธิ วงค์ คณ บดี ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร และผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพจน์ บุญแรง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและบริ หาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ที่ได้กรุ ณาตรวจทานและแก้ไขเนื้ อหา คุณ
ไพโรจน์ แก้วมณี นิ ติกรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมายและมาตรฐานอาหาร กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะในการจัด ท าเนื้ อหาและกรณี ศึ ก ษาที่
น่าสนใจ หากท่านผูอ้ ่านพบข้อบกพร่ องประการใด กรุ ณาได้โปรดชี้ แนะด้วยจักเป็ นพระคุ ณอย่าง
สู งเพื่อจะได้นาไปปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาในครั้งต่อๆไปให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
นักสิ ทธิ์ ปั ญโญใหญ่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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