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บทคัดย่อ 
อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญต่อ

การด ารงชีวิต เนื่องจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก  
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องด ารงชีวิตอย่างเร่งรีบ
และแข่งขันกับเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผู้บริโภคหันมา
นิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเพิ่มมาก
ขึ้น  เนื่ องจากสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่เร่งรีบได้ แต่ปัจจุบันยังประสบกับ
ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต 
อนามัยและร่างกายของผู้บริโภค ทั้งนี้ความ
ไม่ปลอดภัยทางด้านอาหารอาจจะเกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่ง
แข็งก่อนสินค้าอาหารจะวางจ าหน่ายให้แก่
ผู้บริโภค  

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัญหาทางกฎหมายและมาตรการทาง

กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดย
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศ ได้แก่ หลักมาตรฐานอาหาร
ระหว่ างประเทศ (Codex)  กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้ าน
อาหารอย่างเข้มงวด มีการก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยทางด้าน
อาหารอย่างชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ความ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ด้ า น อ า ห า ร ต้ อ ง ผ่ า น
กระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
อาหารให้แก่ผู้บริโภค  

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ในปัจจุบันของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมี
บทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
ด าเนินการผลิตอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย
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เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ก็ยังคงพบ
ปัญหาทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งท าให้เกิด
อันตรายต่ อผู้ บริ โภค  ซึ่ งผู้ เ ขี ยนพบว่ า 
มาตรการที่ใช้ความควบคุมความปลอดภัย
ทางด้านอาหารที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ยังมี
ความล้าหลังไม่ทันสมัยและกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ยังไม่มีความครอบคลุม จึงท าให้เกิด
ปัญหาขึ้น ได้แก่ การรับรองคุณภาพอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ความปลอดภัยทางด้านการ
ขนส่งอาหารและการเรียกคืนสินค้าอาหารที่
ไม่ปลอดภัยซึ่งหากน าหลักกฎหมายฉบับ
อื่นๆ มาปรับใช้ในการควบคุมการผลิต
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งโดยกฎหมายฉบับ
ต่างๆ ที่น ามาใช้ควบคุมการผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งนั้น ก็จะมีหน่วยงาน หรือ
องค์กรรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
แต่ไม่มีองค์กร หรือหน่วยงานกลางที่ท า
หน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม หรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอันส่งผลท าให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ท าการศึกษา
กฎหม า ยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งทั้ ง ข อ ง ไท  แ ล ะ
ต่างประเทศว่าด้วยเรื่องอาหาร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึงเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
การควบคุมการผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 

ดังนี้ คือ (1) ควรก าหนดมาตรการการรับรอง
คุณภาพอาหาร โดยน ามาตรฐานระบบ
วิ เคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ 
(Hazard Analysis and Critical Point System 
:HACCP) ม า ใช้ ควบคุมคว ามปลอดภั ย
ทางด้านอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิต หรือ
วางจ าหน่ายในประเทศไทย (2) ควรก าหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อควบคุมการขนส่งสินค้า
อาหารเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522  (3)  ควรเพิ่มมาตรการ
เรียกคืนสินค้าอาหารหากพบว่ามีการวาง
จ าหน่ายสินค้าอาหาร  ที่ ไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค (4) ควรก าหนดมาตรการในการ
ลงโทษส าหรับผู้ประกอบการขนส่งอาหาร 
เพื่อให้ผู้ขนส่งอาหารต้องร่วมรับผิดในความ
เสียหาย หรือความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่งอาหาร โดยก าหนดโทษ
ปรับขั้นสูงไว้และหากผู้ประกอบการขนส่ง
อาหารยังฝ่าฝืนกระท าความผิดต่อเนื่องควร
เพิ่มโทษปรับเป็นรายวัน เพื่อให้สามารถ
คุ้มครองความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่
ผู้ บ ริ โภคได้ อย่ า งแท้ จ ริ งทั้ งนี้  เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 
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ABSTRACT 
 Food is a basic essential factor 
for life. Due to the present socioeconomic 
conditions, most people need to spend their 
lives hastily and race against time, which 
affects food consumption behavior, While 
consumers choose to consume frozen foods 
because it quickly meets their needs. there 
are problems of frozen food safety affecting 
life, hygiene and the body of consumers. 
Food safety problems usually result from the 
manufacturing and safety inspection 
processes of frozen food products before 
they are marketed to consumers. 

This thesis aims to study legal 
problems and measures in protecting 
consumers on frozen food product safety by 
examining relevant laws of Thailand and 
those of foreign countries, The European 
Union countries, the United States and 
Singapore, which have legal measures the 
rigorously protect food safety established 
and enforced explicit criteria of food quality 
and safety analysis through scientific 
investigation to gain confidence in food 
safety from consumers. 

 According to the study of laws 
related to frozen food manufacturing 
control, Thailand currently has legislation 
for entrepreneurs to manufacture food in 
accordance with consumer protection law, 

There are many problems of frozen food 
quality and safety harmful to consumers. 
The researcher finds that the current 
measures controlling food safety, such as the 
Food Act B.E. 2522, are outdated, and the 
current laws are unforced, leading to 
problems, such as, frozen food quality 
control, unsafe food transportation, and 
unsafe food recall. If some important legal 
principles are adopted to control frozen food 
manufacture, there will be a lot of 
organizations, are responsible for food 
product safety. In reality, currently there is, 
alack of central unit acting to coordinate 
these units related to solving those problem 
and lead to inefficient performance. Hence, 
these paper discuesss relevant food safety 
laws of Thailand and foreign countries to be 
used as guidelines for revising consumer 
protection law on frozen food to be efficient 
in Thailand.  

 This thesis suggest solutions to 
problems related to controlling frozen 
food manufacture as follows: (1) should set 
the measures of food quality control  to 
apply Hazard Analysis and Critical Point 
System (HACCP) to control frozen food 
safety manufactured or marketed in 
Thailand; (2) specific criteria for controlling 
food safety should be established in the 
Food Act B.E. 2522; (3) measures in 
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recalling food products should be improved 
especially when unsafe food products are 
marketed to consumers; and (4) measures in 
punishing food transportation entrepreneurs 
should be established so that the food 
transporters take part in responsibility for 
damages or defects occurring during food 
transportation by putting a high fine 
punishment, the food transportation 
entrepreneur continues to act in violation, 
the daily fine punishment should be applied 
to actually protect food safety to consumers 
in accordance with the intent of the Food 
Act B.E. 2522. 

 
Keywords:  Legal Problems; Legal 
Measures; Consumer Protection; Frozen 
Food Product Safety 

 
บทน า 

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก รูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์
จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเวลา  มนุษย์จึงต้องเผชิญกับความรีบเร่ง
และการแข่งขันตลอดเวลา ท าให้ไม่มีเวลา
เลื อกรับประทานอาหาร  รูปแบบและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของมนุษย์จึง
ต้ อง เปลี่ ยนแปลงไปผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen foods) จึงถือก าเนิด
ขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการ

รับประทานอาหาร จากการศึกษาสภาพ
อุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
ปัจจุบันพบว่าก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหาร ส่งผล
ให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เนื่องจากผู้บริโภคไม่
มีทางที่จะทราบถึงขั้นตอนวิธีการผลิต การ
แปรรูปบรรจุ หรือกระบวนการขนส่งอาหาร 
การเก็บรักษาอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งว่ามี
ความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด  

อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งต้องมีการ
ควบคุมอุณหภูมิความเย็นของอาหารให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของอาหารแต่ละ
ชนิดนั้นๆ  เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของ
อาหาร ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและป้องกัน
การเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ หากไม่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิสินค้าอาจส่งผลให้สินค้า
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเน่าเสีย  เสื่อมสภาพ
ก่อนวันหมดอายุอาจมีการปนเปื้อนของ
สารเคมีต่างๆ ไปยังผลิตภัณฑ์อาหารใน
ระหว่างการขนส่งได้  หากความไม่ปลอดภัย
ทางด้านอาหารเกิดขึ้น ผู้ประกอบการไม่
ด า เนินการควบคุมความปลอดภัยสินค้า
อาหารนั้น หรือมีการวางจ าหน่ายสินค้า
อาหารที่ไม่ปลอดภัยในท้องตลาดผู้บริโภค     
ย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากความ
ไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร  

การรับรองคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหาร เป็นการควบคุมความปลอดภัย
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพและมีความ
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ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างมากที่สุดโดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นเพื่อตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพอาหาร โดยประกอบการ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ขอการรับรอง      
ซึ่งมาตรฐานต่างๆ เป็นมาตรการ ในลักษณะ
ภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งการรับรอง
คุณภ าพคว ามปลอดภั ย ข อ ง อ าห า รที่           
เป็นที่ ยอมรับในระดับสากลได้แก่  (1) 
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(Good Manufacturing Practice: GMP)  
ส านักคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด
มาตรฐานบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดท า
ระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 193)  พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหาร เป็นข้อก าหนด ขั้นพื้นฐานที่
ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งสถานประกอบ                       
การอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างตัวอาหาร 
ระบบการผลิตอาหารที่ดีมีความปลอดภัยมี
คุณภาพ  ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย (2) ระบบวิเคราะห์อันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis Critical 
Control Point:  HACCP) การควบคุมวิเคราะห์
ป้องกันอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต ณ จุด
หรือขั้นตอนการผลิตอาหารที่ อาจ เป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภค หากเกิดข้อบกพร่อง
เกิดขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ต้องหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น องค์กร
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) มี
การประกาศใช้ข้อแนะน าในการปฏิบัติเรื่อง

หลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิต
อาหาร (Recommended International Code 
of Practice General Principles of Food 
Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), 
Amd. (1999) มีการเสนอแนะให้ใช้หลัก
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา Food Safety 
Modernization Act: FSMA บัญญัติให้ผู้ผลิต
อาหารต้องระบุประเมินอันตรายที่อาจจะ
เ กิ ด ขึ้ น  ห รื อ ค า ด จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บสถ าน
ประกอบการอาหารก าหนดมาตรการควบคุม
เชิงป้องกันในกระบวนการผลิตสุขอนามัย
ของผู้บริโภค หรือควบคุมเชิงป้องกัน ณ จุด
ควบคุมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
ความไม่ปลอดภัยของอาหาร กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปหลัก เกณฑ์  การวิ เคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมตาม
กฎระเบียบ European Parliament and 
Council Regulation 852/2004 on the 
hygiene of foodstuffs -general requirements 
primary production, technical requirements, 
HACCP, registrations/approval of food 
businesses, national guides to good practice 
ซึ่งเป็นการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร
ตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่ง 
จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยผู้ประเมิน
ด าเนินการระบุอันตรายทางชีวภาพกายภาพ 
เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีและสิ่งแปลกปลอม
ทั้ ง ห ม ด ที่ ค า ด ว่ า อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
กระบวนการผลิต 
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กระบวนการขนส่งสินค้าอาหารไป
ยังจุดจ าหน่ายสินค้า เป็นขั้นตอนหนึ่ งที่
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหารผู้
ค วบคุ มก ารขนส่ งสินค้ า อ าหารไม่ ให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย                        
ทางด้าน การขนส่งสินค้าอาหาร สินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ 
กระบวนการขนส่งอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี 
หรือเชื้อจุลลินทรีย์  พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522  มาตรา25 “บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาหารโดยห้ามมิให้ผู้ผลิต หรือผู้น า
เข้าจ าหน่ายอาหารอาหารดังต่อไปนี้  (1) 
อาหารไม่บริสุทธิ์ (2) อาหารปลอม (3)  
อาหารผิดมาตรฐาน (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรี
ก าหนด” พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ไมได้มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ด้านการขนส่งสินค้าอาหารไว้โดยเฉพาะแต่
อย่างใด กฎหมายของประเทศสิงคโปร์จะ
เห็นได้ว ่า ข ้อก าหนดสถานที ่ผลิตอาหาร 
และจ าหน่ายอาหาร Sale of Food (Food 
Establishments) Regulation 2002 มี
มาตรการคุ้มครองในการควบคุมการขนส่ง
ในข้อ 10 โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องดูแล การ
ขนส่งอาหารให้มีลักษณะดังต่อไปนี้  (1) 
ปกป้องอาหารจากความ เสี่ ย งของการ
ปนเปื้อน (2) ควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพ
ความปลอดภัยโดยบทลงโทษของกฎหมาย
ของ ประเทศสิงคโปร์นั้นได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนใน  มาตรา 14  ซึ่งจะมีความผิดต่อ

กฎหมายและจะถูกปรับไม่ เกิน  5 , 000 
ดอลลาร์สิงคโปร์และในกรณีที่ยังคงกระท า
ความผิดต่อเนื่องให้ปรับเพิ่มอีก 100 ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อวัน หรือเศษของวันหลังจากที่
ตัดสินว่าผิดแล้ว  

มาตรการเรียกเก็บคืนสินค้าอาหาร
อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคเป็น
มาตรการเชิงป้องกัน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
หากมี ก า รจ าหน่ า ยสินค้ า อ าหาร เข้ าสู่
ท้ องตลาด  หรือสินค้ าอาหารนั้ นมีก าร
จ า ห น่ า ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ไ ป แ ล้ ว
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 “ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดังนี้ (4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะ
บรรจุที่สงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อ
ตรวจพิสูจน์ (5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่
บ ริ สุ ทธิ์  อ าห า รปลอมหรื ออ าหารผิ ด
มาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของ
ประชาชน หรือที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตาม
คุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 6 (6)” ดังนั้น มาตรการยึด 
หรืออายัดอาหารเป็นมาตรการเชิงป้องกัน 
เพื่อควบคุมและหยุดการวางจ าหน่ายใน
ขั้นตอนที่สินค้าอาหารยังอยู่ในกระบวนการ
ผลิตเท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา Food 
Safety Modernization Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่
บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ข อ ง
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
บทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรการเรียกคืน
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สินค้าอาหาร คณะกรรมการอาหารและยามี
อ านาจเด็ดขาดในการบังคับใช้มาตรการเรียก
คื น สิ น ค้ า อ า ห า ร ที่ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย  เ มื่ อ
ผู้ประกอบการไม่ยินยอม  เรียกคืนสินค้า
อาหารที่ไม่ปลอดภัยที่มีการวางจ าหน่ายใน
ท้องตลาด โดยให้คณะกรรมการอาหารและ
ยามีอ านาจเข้าประเมินแจ้งผู้ประกอบการ
สินค้าอาหารให้ด าเนินการระงับการกระจาย
สินค้าอาหารไม่ปลอดภัย หากผู้ประกอบการ
ไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการอาหารและยา มี
อ านาจด าเนินการระงับการกระจายสินค้า
อาหารโดยทันทีและเรียกเก็บสินค้าอาหารออก
จากท้องตลาด ส่วนสหภาพยุโรป Regulation 
(EC) No 178/2002 โดยผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐสมาชิกต้องควบคุม
ก ากับดูแลความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต
ก ารจั ดจ าหน่ า ยอาหารให้ เ ป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ว่ าด้ ว ยความปลอดภั ยหาก
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความ เสี่ ย งที่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจโดยทันทีเพื่อ
ด าเนินการเรียกคืน ท าลาย หรือเรียกคืน
สินค้าอาหารออกจากท้องตลาดและต้องแจ้ง
เหตุแห่งการเรียกคืนสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ 

 จากการศึกษาพบว่ามาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยัง
ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน  เพื่อ
น ามาใช้  ในการควบคุมความปลอดภัย
ทางด้านอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิต หรือ
วางจ าหน่ายอย่างกรณีของต่างประเทศแต่

อย่างใด ดังนั้น ผู้ เขียนจึงได้ท าการศึกษา
ปัญหากฎหมายและมาตรการคุ้ มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยศึกษากฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้องและกฎหมายของต่างประเทศ อัน
ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปและประเทศสิงคโปร์ รวมทั้ง
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) 
เพื่อน าแนวทางของต่างประเทศมาปรับปรุง
แก้ไข กฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับมาตรฐานการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้า
อาหารส าเร็จรูป แช่แข็งของประเทศไทยให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย 
วิ วั ฒ น า ก า ร  ป ร ะ เ ภ ท  ส ภ า ว ะ ต ล า ด 
แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง 

2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.  เพื่อวิ เคราะห์ปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
ประเทศไทย 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ เกี่ยวกับการคุ้มครอง



              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016           161.. 
 

 

ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส า เ ร็ จ รู ป แ ช่ แ ข็ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research)  การศึกษาจากตัวบทกฎหมาย 
หนังสือ บทความ ในต าราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร ะ เ บี ย บปฎิ บั ติ ข อ งหน่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ                
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากสื่อข้อมูล
ทางอิ เล็กทรอนิกส์  ( Internet)  เพื่ อน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยมุ่งหาหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศ
ไทย 
 
ผลการวิจัย 

1.  ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ค ว า มหม า ย 
วิ วั ฒ น า ก า ร  ป ร ะ เ ภ ท  ส ภ า ว ะ ต ล า ด 
แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง  

2.  ท าให้ทราบถึงมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ความปลอดภัยสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและการ
วิเคราะห์กฎหมายที่ เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง 

4. ท าให้ทราบถึงแนวทางปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส า เ ร็ จ รู ป แ ช่ แ ข็ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลวิจัย  

อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งยังประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
พบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ มี
การปนเปื้อนของเชื้อโรค สารเคมี ซึ่งความ
ไม่ปลอดภัย ทางด้านอาหารเกิดขึ้นจาก
กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การแปรรูป การ
ผลิต  การบรรจุ  การขนส่ง เป็นต้น  หาก
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารน าสินค้า
อาหารดังกล่าวจ าหน่ายในตลาด ผู้บริโภค
ย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการ
บริโภคสินค้าอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคไม่
อาจทราบได้ ว่ าผลิตภัณฑ์อาหารนั้ นมี
กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยหรือไม่ 
การรับรองคุณภาพของอาหารจึงเป็นเครื่อง
รับรองได้ว่ าสินค้าอาหารที่ผลิตมีความ
ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
แต่อย่างไรก็ตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ของสินค้าอาหารต้องมีการจัดท าระบบการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของอาหารให้มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และต้องเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล การรับรองความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารเป็นมาตรการภาค
บังคับและภาคสมัครใจ ท าให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารไม่ให้ความส าคัญต่อการ
รับรองคุณภาพด้านความสมัครใจ เพราะเป็น
ก า ร เ พิ่ ม ภ า ร ะ ท า ง ด้ า น ต้ น ทุ น ใ ห้ แ ก่
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ผู้ประกอบการในการจัดท าระบบการรับรอง
คุณภาพความปลอดภัยทางด้านอาหาร 

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าทีในการ
ก า กั บ ดู แ ลด้ า น อ าห า ร  คื อส า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การ
ควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มี
มาตรการในการควบคุมและก าหนดความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่
แน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับมาตรการในการ
ควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารตาม
หลักมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมอันตรายที่
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่
ปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วอย่างประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
สิงคโปร์ล้วนมีมาตรการในการควบคุมความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร 
มีมาตรการในการรับรองคุณภาพอาหารก่อน
น าสินค้าออกจ าหน่าย  ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่
จ าหน่าย ในประเทศต้องมีความปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค ปราศจากสารปนเปื้อน หรือสิ่ง
ปนเปื้อนต่างๆ  เมื่อมีการตรวจพบความไม่
ปลอดภัยทางด้านอาหารจะมีมาตรการในการ
ควบคุมไม่ให้สินค้าอาหารนั้นมีการจ าหน่าย
ในตลาด หรือหากมีการจ าหน่ายสินค้านั้นใน
ตลาดแล้วจะมีมาตรการควบคุมไม่ให้สินค้า
อาหารนั้นมีการแพร่กระจายไปสู่ผู้บริโภค 
ผู้ เขียน จึงท าการสรุปปัญหาต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ปั ญห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ ร อ ง
คุณภาพอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เนื่องจาก
ประเทศไทยไม่มีมาตรการภาคบังคับทาง
กฎหมายในการก าหนดมาตรการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม HACCP 
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจปนเปื้อน
ในอาหารไม่ว่าจะเป็น เชื้อโรค สารเคมี สิ่ง
แปลกปลอมต่างๆ 

(2) ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ทางด้านการขนส่งอาหาร เนื่องจากประเทศ
ไทย ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมความ
ปลอดภัยทางด้านการขนส่งอาหาร ซึ่งเป็น
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่
ผู้บริโภคป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่งสินค้าอาหาร 

(3) ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน
สินค้าอาหาร เนื่องจากประเทศไม่มีมาตรการ
เรียกเก็บคืนสินค้าอาหาร ซึ่งเป็นมาตรการ
การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความ
ปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร เมื่อสินค้า
อาหารที่วางจ าหน่ายในตลาด หรือสินค้า
อาหารอยู่ ในมือของผู้บริโภคมีความไม่
ปลอดภัยผู้ประกอบการมีหน้าที่หลักในการ
ก ากับดูแล หรือตรวจสอบความปลอดภัย
ทางด้านอาหารก่อนวางจ าหน่ายและภายหลัง
การวางจ าหน่าย โดยมาตรการเรียกคืนสินค้า
อาหารควรจัดท าควบคู่กับระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ เพื่อประโยชน์ในการเรียกคืนสินค้า
อาหารที่พบว่ามีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ

เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและ
ของต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสิงคโปร์ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะอันจะ
เป็นแนวทางและมาตรการในการควบคุมการ
ผลิตสินค้ าอาหารส า เร็ จรูปแช่แข็ งของ
ประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

(1) เห็นควรมีมาตรการวิ เคราะห์
อันตรายและควบคุมจุ ดวิ กฤต  (Hazard 
Analysis Critical Control Point: HACCP) 
โดยน ามาตรการดั งกล่ าวของประ เทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุ โ ร ปม า เ ป็ น แน วท า ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.  2522 ทั้ งนี้ 
เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
บังคับ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งรวมทั้งอาหารประเภทอื่น 
ต้องค านึงการวิเคราะห์อันตรายและควบคุม
จุดวิกฤต เพื่อควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอาหารที่ผลิตก่อนวางจ าหน่ายในตลาด 
หรือสินค้าดังกล่าว อยู่ในมือผู้บริโภคอันจะ
เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ความปลอดภั ยจากการบริ โภคอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งและอาหารประเภทอื่นๆ 
ด้วย 

(2) เห็นควรมีมาตรการควบคุมการ
ขนส่งอาหาร เพื่อให้มีความปลอดภัยด้าน
อาหารระหว่างการขนส่งอาหารโดยน า
มาตรการดังกล่าวของประเทศสิงคโปร์มา

เป็นแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทย   
มี ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย บั ง คั บ ใ ห้
ผู้ประกอบการขนส่งอาหาร ต้องควบคุม
ความปลอดภัยของอาหารและควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนอาหาร ใน
ระหว่าง การขนส่ง อันจะเป็นมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจาก
การบริโภคอาหารส า เร็จรูปแช่แข็งและ
อาหารประเภทอื่นๆ ด้วย 

(3) เห็นควรมีมาตรการเรียกเก็บคืน
สินค้าอาหาร โดยน ามาตรการดังกล่าวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปมาเป็นแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.  2522  ทั้ งนี้ 
เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
บังคับให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งรวมทั้งอาหารประเภทอื่น 
ต้องด าเนินการเรียกเก็บคืนสินค้าอาหารที่ไม่
ปลอดภัยออกจากตลาดและจากผู้บริโภค   
โดยเร่งด่วนทันทีอันจะเป็นมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย จากอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งและอาหารประเภทอื่นๆ 
ด้วย 

(4) เห็นควรมีการก าหนดมาตรการ
ในการลงโทษส าหรับผู้ประกอบการขนส่ง
อาหาร โดยน ามาตรการดังกล่าวของประเทศ
สิงคโปร์มา เป็นแนวทางแก้ไขเพิ่ ม เติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.  2522  ทั้ งนี้ 
เพื่อให้ผู้ขนส่งอาหารต้องร่วมรับผิดในความ
เสียหาย หรือความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้น
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ระหว่างการขนส่งอาหาร โดยก าหนดโทษ
ปรับขั้นสูงไว้และหากผู้ประกอบการขนส่ง
อาหารยังฝ่าฝืนกระท าความผิดต่อเนื่อง ควร
เพิ่มโทษปรับเป็นรายวัน อันจะเป็นมาตรการ

คุ้มครองผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจาก
การบริโภคอาหารส า เร็จรูปแช่แข็งและ
อาหารประเภทอื่นๆ ด้วย 
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