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บทคัดย่อ 

อาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อ
การด ารงชีวิต เ น่ืองจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก  
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งด ารงชีวิตอยา่งเร่งรีบ
และแข่งขันกับเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูบ้ริโภคหนัมา
นิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเพิ่มมาก
ข้ึน เ น่ืองจากสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีเร่งรีบได ้แต่ปัจจุบนัยงัประสบกบั
ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิต 
อนามยัและร่างกายของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีความ
ไม่ปลอดภยัทางดา้นอาหารอาจจะเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ
ความปลอดภยัของสินคา้อาหารส าเร็จรูปแช่ง
แข็งก่อนสินคา้อาหารจะวางจ าหน่ายให้แก่
ผูบ้ริโภค  

วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัญหาทางกฎหมายและมาตรการทาง

กฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นความ
ปลอดภยัสินคา้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดย
ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศ ไดแ้ก่ หลกัมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex)  ก ลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้าน
อาหารอยา่งเขม้งวด มีการก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัคุณภาพ และความปลอดภยัทางดา้น
อาหารอย่างชดัเจน โดยมีการวิเคราะห์ความ
ปลอดภยัทางดา้นอาหารตอ้งผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารให้แก่
ผูบ้ริโภค  

จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมการผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ในปัจจุบันของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมี
บทบัญญัติท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบการต้อง
ด าเนินการผลิตอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย
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เพื่อการคุ้มครองผู ้บริโภค แต่ก็ย ังคงพบ
ปัญหาทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ซ่ึงท าให้เกิด
อันตราย ต่อผู ้บ ริ โภค  ซ่ึ ง ผู ้ เ ขี ยนพบว่ า 
มาตรการท่ีใช้ความควบคุมความปลอดภัย
ทางด้านอาหารท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ยงัมี
ความล้าหลังไม่ทันสมัยและกฎหมายท่ีใช้
บงัคบัอยูย่งัไม่มีความครอบคลุม จึงท าใหเ้กิด
ปัญหาข้ึน ได้แก่ การรับรองคุณภาพอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ความปลอดภยัทางดา้นการ
ขนส่งอาหารและการเรียกคืนสินคา้อาหารท่ี
ไม่ปลอดภัยซ่ึงหากน าหลักกฎหมายฉบับ
อ่ืนๆ มาปรับใช้ในการควบคุมการผลิต
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งโดยกฎหมายฉบับ
ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ควบคุมการผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งนั้ น ก็จะมีหน่วยงาน หรือ
องคก์รรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน 
แต่ไม่มีองค์กร หรือหน่วยงานกลางท่ีท า
หน้า ท่ีประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการควบคุม หรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอนัส่งผลท าให้การปฏิบติังานไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ผูเ้ขียนได้ท าการศึกษา
กฎหมาย ท่ี เ ก่ี ย วข้องทั้ ง ของไทย  และ
ต่างประเทศว่าด้วยเร่ืองอาหาร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 ดงันั้น วิทยานิพนธ์น้ีจึงเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบั
การควบคุมการผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ดงัน้ี คือ (1) ควรก าหนดมาตรการการรับรอง

คุณภาพอาหาร โดยน ามาตรฐานระบบ
วิ เคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ  
(Hazard Analysis and Critical Point System 
:HACCP) ม า ใช้ค วบ คุมความปลอดภัย
ทางด้านอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีผลิต หรือ
วางจ าหน่ายในประเทศไทย (2) ควรก าหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อควบคุมการขนส่งสินค้า
อาหารเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522  (3)  ควรเพิ่มมาตรการเรียก
คืนสินคา้อาหารหากพบว่ามีการวางจ าหน่าย
สินคา้อาหาร ท่ีไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค (4) 
ควรก าหนดมาตรการในการลงโทษส าหรับ
ผูป้ระกอบการขนส่งอาหาร เพื่อให้ผูข้นส่ง
อาหารตอ้งร่วมรับผิดในความเสียหาย หรือ
ความบกพร่องของตนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ขนส่งอาหาร โดยก าหนดโทษปรับขั้นสูงไว้
และหากผูป้ระกอบการขนส่งอาหารยงัฝ่าฝืน
กระท าความผิดต่อเน่ืองควรเพิ่มโทษปรับ
เป็นรายวนั  เพื่อให้สามารถคุ้มครองความ
ปลอดภยัทางดา้นอาหารแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
แทจ้ริงทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 
ค าส าคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย; มาตรการทาง
กฎหมาย ; การคุ้มครองผู ้บ ริโภค ; สินค้า
อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 

 
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 
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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 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 
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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
และสังคมในยุคปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลง
อยา่งมาก  รูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์
จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อจ ากัดในเร่ือง
ของเวลา  มนุษยจึ์งตอ้งเผชิญกบัความรีบเร่ง
และการแข่งขนัตลอดเวลา ท าให้ไม่มีเวลา
เ ลื อก รับประทานอาหาร  รูปแบบและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของมนุษย์จึง
ต้อง เป ล่ี ยนแปลงไปผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen foods) จึงถือก าเนิด
ข้ึน เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการ
รับประทานอาหาร จากการศึกษาสภาพ
อุตสาหกรรมอาหารส าเ ร็จรูปแช่แข็งใน
ปัจจุบันพบว่าก าลังประสบปัญหาเก่ียวกับ
คุณภาพและ ความปลอดภยัของอาหาร ส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่
มีทางท่ีจะทราบถึงขั้นตอนวิธีการผลิต การ
แปรรูปบรรจุ หรือกระบวนการขนส่งอาหาร 
การเก็บรักษาอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งว่ามี
ความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด  

อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งต้องมีการ
ควบคุมอุณหภูมิความเย็นของอาหารให้มี
ความเหมาะสม กบัประเภทของอาหารแต่ละ
ชนิดนั้ นๆ  เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของ
อาหาร ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและป้องกนั
การเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ หากไม่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิสินค้าอาจส่งผลให้สินค้า
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเน่าเสีย  เส่ือมสภาพ
ก่อนวันหมดอายุอาจมีการปนเป้ือนของ
สารเคมีต่างๆ ไปย ังผลิตภัณฑ์อาหารใน
ระหว่างการขนส่งได ้ หากความไม่ปลอดภยั
ทางด้านอาหารเกิดข้ึน ผู ้ประกอบการไม่
ด า เ นินการควบคุมความปลอดภัยสินค้า
อาหารนั้ น หรือมีการวางจ าหน่ายสินค้า
อาหารท่ีไม่ปลอดภยัในท้องตลาดผูบ้ริโภค     
ยอ่มมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากความ
ไม่ปลอดภยัทางดา้นอาหาร  

การรับรองคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหาร เป็นการควบคุมความปลอดภัย
ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์อาหารมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคอยา่งมากท่ีสุดโดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานต่างๆ ข้ึนเพื่อตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพอาหาร โดยประกอบการ
ต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขท่ีขอการรับรอง        
ซ่ึงมาตรฐานต่างๆ เป็นมาตรการ ในลกัษณะ
ภาคบงัคับและภาคสมคัรใจ ซ่ึงการรับรอง
คุณภ าพคว ามปลอดภัย ขอ งอ าห า ร ท่ี              
เ ป็น ท่ียอมรับในระดับสากล  ได้แ ก่  (1) 
หลัก เกณฑ์วิ ธีการท่ี ดีในการผลิตอาหาร   
(Good Manufacturing Practice: GMP)  ส านัก
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดมาตรฐาน
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บังคับให้ผู ้ประกอบการต้องจัดท าระบบ
หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับท่ี 193)  พ .ศ . 2543 เ ร่ืองวิธีการผลิต
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหาร เป็นข้อก าหนด ขั้นพื้นฐานท่ี
ครอบคลุมตั้งแต่สถานท่ีตั้ งสถานประกอบ                       
การอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างตวัอาหาร 
ระบบการผลิตอาหารท่ีดีมีความปลอดภยัมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก
สุขอนามยั (2) ระบบวิเคราะห์อนัตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis Critical 
Control Point:  HACCP) การควบคุมวิเคราะห์
ป้องกนัอนัตรายและควบคุมจุดวิกฤต ณ จุด
หรือขั้ นตอนการผลิตอาหาร ท่ีอาจ เ ป็น
อันตรายแก่ผู ้บริโภค หากเกิดข้อบกพร่อง
เกิดข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ตอ้งหาวิธีการแก้ไขขอ้บกพร่องนั้น องค์กร
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) มี
การประกาศใชข้อ้แนะน าในการปฏิบติั เร่ือง
หลักการทัว่ไปของสุขลักษณะในการผลิต
อาหาร (Recommended International Code of 
Practice General Principles of Food Hygiene 
CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Amd. 
(1999) มีการเสนอแนะให้ใช้หลักวิเคราะห์
อนัตรายและจุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization Act: 
FSMA บัญญัติ ให้ผู ้ผ ลิตอาหารต้องระ บุ
ประเมินอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือคาดจะ
เกิดข้ึนกบัสถานประกอบการอาหารก าหนด
มาตรการควบคุมเชิงป้องกนัในกระบวนการ
ผลิตสุขอนามยัของผูบ้ริโภค หรือควบคุมเชิง

ป้องกัน ณ จุดควบคุมอ่ืนๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงในความไม่ปลอดภยัของอาหาร 
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหลักเกณฑ์ การ
วิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุม
ตามกฎระ เ บียบ  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 ซ่ึง เ ป็นการ
ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่วตัถุดิบ
กระบวนการผลิตการขนส่ง จนกระทัง่ถึงมือ
ผู ้บ ริโภค โดยผู ้ประเมินด า เนินการระบุ
อนัตรายทางชีวภาพกายภาพ เช้ือจุลินทรีย์ 
สารเคมีและส่ิงแปลกปลอมทั้งหมดท่ีคาดว่า
อาจจะเกิดข้ึน ในกระบวนการผลิต 

กระบวนการขนส่งสินค้าอาหาร    
ไปย ังจุดจ าหน่ายสินค้าเป็นขั้ นตอนหน่ึง        
ท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัทางดา้นอาหาร   
ผู ้ควบคุมการขนส่ง สินค้าอาหารไม่ ให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย                        
ทางดา้นการขนส่งสินคา้อาหาร สินคา้อาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ 
กระบวนการขนส่งอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมี 
หรือเช้ือจุลลินทรีย์ พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522  มาตรา25 “บทบญัญติัเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาหารโดยห้ามมิให้ผูผ้ลิต หรือผูน้ า
เข้าจ  าหน่ายอาหารอาหารดังต่อไปน้ี (1) 
อาหารไม่บ ริ สุทธ์ิ  (2 ) อาหารปลอม (3 )  
อาหารผิดมาตรฐาน (4) อาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด” พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522
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ไมไดมี้บทบญัญติัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการ
ดา้นการขนส่งสินคา้อาหารไวโ้ดยเฉพาะแต่
อย่างใด กฎหมายของประเทศสิงคโปร์จะ
เห็นได้ว่า ข้อก าหนดสถานท่ีผลิตอาหาร    
และจ าหน่ายอาหาร  Sale of Food (Food 
Establishments) Regulation 2002  มีมาตรการ
คุม้ครองในการควบคุมการขนส่งในขอ้ 10 
โดยผูรั้บใบอนุญาตจะต้องดูแล การขนส่ง
อาหารให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี (1) ปกป้อง
อาหารจากความเส่ียงของการปนเป้ือน (2) 
ควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพความปลอดภัย
โดยบทลงโทษของกฎหมายของ ประเทศ
สิงคโปร์นั้ นได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน  
มาตรา 14  ซ่ึงจะมีความผิดต่อกฎหมายและ
จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
และในกรณีท่ียงัคงกระท าความผิดต่อเน่ือง
ให้ปรับเพิ่มอีก 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวนั 
หรือเศษของวนัหลงัจากท่ีตดัสินวา่ผดิแลว้  

มาตรการเรียกเก็บคืนสินค้าอาหาร
อาจก่อให้ เ กิดอันตรายแก่ผู ้บ ริโภคเป็น
มาตรการเชิงป้องกนั เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
หาก มีก า รจ า ห น่ า ย สินค้า อ าหาร เข้ า สู่
ท้องตลาด  ห รือ สินค้าอาหารนั้ น มีก าร
จ า ห น่ า ย ใ ห้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ไ ป แ ล้ ว
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 “ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจ
ดังน้ี (4) ยึดหรืออาย ัดอาหารหรือภาชนะ
บรรจุท่ีสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อ
ตรวจพิ สูจน์  (5 ) ยึดหรืออาย ัดอาหารไม่
บ ริ สุ ท ธ์ิ  อ าห ารปลอมห รืออ าห า รผิ ด

มาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของ
ประชาชน หรือท่ีมีลักษณะไม่ถูกต้องตาม
คุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 6 (6)” ดงันั้น มาตรการยึด 
หรืออายดัอาหารเป็นมาตรการเชิงป้องกัน 
เพื่อควบคุมและหยุดการวางจ าหน่ายใน
ขั้นตอนท่ีสินคา้อาหารยงัอยู่ในกระบวนการ
ผลิตเท่านั้ น ประเทศสหรัฐอเมริกา Food 
Safety Modernization Act ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า แ ห่ ง
สหรัฐอเมริกาบทบัญญัติดังกล่าวเก่ียวกับ
ม า ต ร ก า ร เ รี ย ก คื น สิ น ค้ า อ า ห า ร 
คณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจเด็ดขาด
ในการบังคับใช้มาตรการเรียกคืนสินค้า
อาหารท่ีไม่ปลอดภยั เม่ือผูป้ระกอบการไม่
ยนิยอม  เรียกคืนสินคา้อาหารท่ีไม่ปลอดภยัท่ี
มีการวางจ าหน่ายในท้องตลาด โดยให้
คณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจเข้า
ประเมินแจง้ผูป้ระกอบการสินคา้อาหารให้
ด าเนินการระงบัการกระจายสินคา้อาหารไม่
ปลอดภยั หากผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตาม
คณะกรรมการอาหารและยา  มีอ านาจ
ด าเนินการระงบัการกระจายสินคา้อาหารโดย
ทันทีและเรียกเก็บสินค้าอาหารออกจาก
ท้องตลาด ส่วนสหภาพยุโรป Regulation 
(EC) No 178/2002 โดยผู ้ประกอบการและ
เจ้าหน้า ท่ีผู ้มีอ  านาจของรัฐสมาชิกต้อง
ควบคุมก ากบัดูแลความปลอดภยัของอาหาร
ท่ีผลิตการจดัจ าหน่ายอาหารให้เป็นไปตาม
หลัก เ กณฑ์ ว่ า ด้ว ยคว ามปลอดภัยหาก
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ผลิตภัณฑ์อาหารมีค วาม เ ส่ี ย ง ท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ
ตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจโดยทนัทีเพื่อ
ด าเนินการเรียกคืน ท าลาย หรือเรียกคืนสินคา้
อาหารออกจากท้องตลาดและต้องแจ้งเหตุ
แห่งการเรียกคืนสินคา้ใหผู้บ้ริโภคทราบ 

จากการศึกษาพบว่ามาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยงั
ไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจน เพื่อ
น ามาใช้  ในการควบคุมความปลอดภัย
ทางด้านอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีผลิต หรือ
วางจ าหน่ายอย่างกรณีของต่างประเทศแต่
อย่างใด ดังนั้ น ผู ้เขียนจึงได้ท าการศึกษา
ปัญหากฎหมายและมาตรการคุ้มครอง
ผู ้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยศึกษากฎหมายไทยท่ี
เก่ียวข้องและกฎหมายของต่างประเทศ อนั
ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปและประเทศสิงคโปร์ รวมทั้ง
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) 
เพื่อน าแนวทางของต่างประเทศมาปรับปรุง
แก้ไข กฎหมายท่ีมีอยู่เก่ียวกบัมาตรฐานการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านความปลอดภยัสินค้า
อาหารส าเร็จรูป แช่แข็งของประเทศไทยให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 

 
วตัถุประสงค์ 

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

ผู ้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ 

2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านความ
ปลอดภัยสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.  เพื่อวิ เคราะห์ปัญหากฎหมาย
เก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
ประเทศไทย 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายท่ีมีอยู่เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู ้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
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 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ศึกษาวิจยัจากเอกสาร (Documentary 
Research)  การศึกษาจากตัวบทกฎหมาย 
หนังสือ บทความ ในต าราอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ระ เ บี ยบปฏิบัติ ของหน่วยงาน ต่ า งๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่ือขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  เพื่อน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ โดยมุ่งหาหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับประเทศไทย 
 
ผลการวจัิย 

1.  ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ค ว า มหม า ย 
วิ ว ัฒ น า ก า ร  ป ร ะ เ ภ ท  ส ภ า ว ะ ต ล า ด 
แนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ผู ้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็  
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2.  ท าให้ทราบถึงมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
ความปลอดภยัสินคา้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและการ
วิเคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู ้บริโภคด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ 

4. ท าให้ทราบถึงแนวทางปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายท่ีมีอยู่เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 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 
 
สรุปผลวจัิย  

อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งยงัประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัทางดา้นอาหาร 
พบการปนเป้ือนของส่ิงแปลกปลอมต่างๆ มี
การปนเป้ือนของเช้ือโรค สารเคมี ซ่ึงความ
ไม่ปลอดภัย  ทางด้านอาหารเกิดข้ึนจาก
กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบ การแปรรูป การ
ผลิต การบรรจุ  การขนส่ง เ ป็นต้น  หาก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารน าสินคา้
อาหารดังกล่าวจ าหน่ายในตลาด ผูบ้ริโภค
ย่อมมีความเส่ียงท่ีจะได้รับอนัตรายจากการ
บริโภคสินค้าอาหาร เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่
อ าจทราบได้ว่ า ผ ลิตภัณฑ์อ าหารนั้ น มี
กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยหรือไม่ 
การรับรองคุณภาพของอาหารจึงเป็นเคร่ือง
รับรองได้ว่า สินค้าอาหารท่ีผลิตมีความ
ปลอดภยั สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค 
แต่อยา่งไรก็ตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ของสินค้าอาหารตอ้งมีการจดัท าระบบการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของอาหารให้มี
ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์และตอ้งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล การรับรองความ
ปลอดภยัทางด้านอาหารเป็นมาตรการภาค
บงัคบัและภาคสมคัรใจ ท าให้ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารไม่ให้ความส าคญัต่อการ
รับรองคุณภาพดา้นความสมคัรใจ 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
ผูป้ระกอบการในการจดัท าระบบการรับรอง
คุณภาพความปลอดภยัทางดา้นอาหาร 

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าทีในการ
ก า กับ ดู แ ล ด้ า น อ าห า ร  คื อส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การ
ควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่
ภายใต้พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มี
มาตรการในการควบคุมและก าหนดความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ี
แน่นอนชัดเจน เก่ียวกับมาตรการในการ
ควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารตาม
หลกัมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมอนัตรายท่ี
และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความไม่
ปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยประเทศท่ี
พัฒนาแล้วอย่างประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
สิงคโปร์ลว้นมีมาตรการในการควบคุมความ
ปลอดภยัทางดา้นอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร 
มีมาตรการในการรับรองคุณภาพอาหารก่อน
น าสินคา้ออกจ าหน่าย  ซ่ึงผลิตภณัฑ์อาหารท่ี
จ าหน่าย ในประเทศตอ้งมีความปลอดภยัแก่
ผู ้บริโภค ปราศจากสารปนเป้ือน หรือส่ิง
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ปนเป้ือนต่างๆ  เม่ือมีการตรวจพบความไม่
ปลอดภยัทางดา้นอาหารจะมีมาตรการในการ
ควบคุมไม่ให้สินคา้อาหารนั้นมีการจ าหน่าย
ในตลาด หรือหากมีการจ าหน่ายสินคา้นั้นใน
ตลาดแลว้จะมีมาตรการควบคุมไม่ให้สินคา้
อาหารนั้นมีการแพร่กระจายไปสู่ผูบ้ริโภค 
ผู ้เ ขียน จึงท าการสรุปปัญหาต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) ปั ญห า เ ก่ี ย ว กับ ก า ร รั บ ร อ ง
คุณภาพอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เน่ืองจาก
ประเทศไทยไม่มีมาตรการภาคบังคับทาง
กฎหมายในการก าหนดมาตรการวิเคราะห์
อนัตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม HACCP 
เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจปนเป้ือน
ในอาหารไม่ว่าจะเป็น เช้ือโรค สารเคมี ส่ิง
แปลกปลอมต่างๆ 

(2) ปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย 
ทางด้านการขนส่งอาหาร เน่ืองจากประเทศ
ไทย ยงัไม่มีมาตรการในการควบคุมความ
ปลอดภยัทางด้านการขนส่งอาหาร ซ่ึงเป็น
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แ ก่
ผู ้บริโภคป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหวา่งการขนส่งสินคา้อาหาร 

(3) ปัญหาเก่ียวกับการเรียกเก็บคืน
สินคา้อาหาร เน่ืองจากประเทศไม่มีมาตรการ
เรียกเก็บคืนสินค้าอาหาร ซ่ึงเป็นมาตรการ
การให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความ
ปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร เม่ือสินค้า
อาหารท่ีวางจ าหน่ายในตลาด หรือสินค้า
อาหารอยู่ในมือของผู ้บ ริโภคมีความไม่
ปลอดภยัผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีหลกัในการ
ก ากับดูแล หรือตรวจสอบความปลอดภัย

ทางดา้นอาหารก่อนวางจ าหน่ายและภายหลงั
การวางจ าหน่าย โดยมาตรการเรียกคืนสินคา้
อาหารควรจดัท าควบคู่กับระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบั เพื่อประโยชน์ในการเรียกคืนสินคา้
อาหารท่ีพบวา่มีปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและ
ของต่างประเทศ อนัได้แก่ ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ขียน มีขอ้เสนอแนะอนั
จะเป็นแนวทางและมาตรการในการควบคุม
การผลิตสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของ
ประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

(1) เ ห็นควรมีมาตรการวิ เคราะห์
อันตรายและควบคุม จุดวิกฤต  (Hazard 
Analysis Critical Control Point: HACCP) 
โดยน ามาตรการดังก ล่ าวของประ เทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุ โ ร ป ม า เ ป็ น แน วท า ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้ ง น้ี  
เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
บงัคบั ให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งรวมทั้งอาหารประเภทอ่ืน 
ตอ้งค านึงการวิเคราะห์อนัตรายและควบคุม
จุดวิกฤต เพื่อควบคุมอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอาหารท่ีผลิตก่อนวางจ าหน่ายในตลาด 
หรือสินคา้ดงักล่าว    อยูใ่นมือผูบ้ริโภคอนัจะ
เป็นมาตรการคุ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับ
ความปลอดภัยจากการบ ริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็และอาหารประเภทอ่ืนๆ ดว้ย 
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(2) เห็นควรมีมาตรการควบคุมการ
ขนส่งอาหาร เพื่อให้มีความปลอดภัยด้าน
อาหารระหว่างการขนส่งอาหารโดยน า
มาตรการดังกล่าวของประเทศสิงคโปร์มา
เป็นแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งน้ี เพื่อให้ประเทศไทยมี
ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย บั ง คั บ ใ ห้
ผู ้ประกอบการขนส่งอาหาร ต้องควบคุม
ความปลอดภยัของอาหารและควบคุมความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดการปนเป้ือนอาหาร ใน
ระหว่าง การขนส่ง อันจะเป็นมาตรการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคได้รับความปลอดภยัจาก
การบริโภคอาหารส า เ ร็จรูปแช่แข็งและ
อาหารประเภทอ่ืนๆ ดว้ย 

(3) เห็นควรมีมาตรการเรียกเก็บคืน
สินค้าอาหาร โดยน ามาตรการดังกล่าวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปมาเป็นแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้ ง น้ี  
เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
บงัคบัให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ส าเร็จรูปแช่แข็งรวมทั้งอาหารประเภทอ่ืน 
ตอ้งด าเนินการเรียกเก็บคืนสินคา้อาหารท่ีไม่
ปลอดภยัออกจากตลาดและจากผูบ้ริโภค โดย
เร่งด่วนทันทีอันจะเป็นมาตรการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความปลอดภยั จากอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็และอาหารประเภทอ่ืนๆ ดว้ย 

(4) เห็นควรมีการก าหนดมาตรการ
ในการลงโทษส าหรับผูป้ระกอบการขนส่ง
อาหาร โดยน ามาตรการดงักล่าวของประเทศ
สิงคโปร์มา เ ป็นแนวทางแก้ไข เพิ่ม เ ติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  ทั้ ง น้ี  
เพื่อให้ผูข้นส่งอาหารตอ้งร่วมรับผิดในความ
เสียหาย หรือความบกพร่องของตนท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการขนส่งอาหาร โดยก าหนดโทษ
ปรับขั้นสูงไวแ้ละหากผูป้ระกอบการขนส่ง
อาหารยงัฝ่าฝืนกระท าความผิดต่อเน่ือง ควร
เพิ่มโทษปรับเป็นรายวนั อนัจะเป็นมาตรการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคได้รับความปลอดภยัจาก
การบริโภคอาหารส า เ ร็จรูปแช่แข็งและ
อาหารประเภทอ่ืนๆ ดว้ย 
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