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วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
พัฒนาไทย อาหารปลอดภัย
นําไทยก้ าวไกลสู่ ตลาดโลก
โดย
นายชายกร สิ นธุสัย
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)

นิยาม : ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาไทย : องค์ ความรู้ หรือประสบการณ์ ทีIสัIง
สมกันมา เป็ นสิI งทีIมีคุณค่ าทางจิตใจ หรื อ วัตถุ, มี
อยู่ ดํารงอยู่ หรื อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับระบบนิเวศ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ สั งคมและวัฒนธรรม
โดยสื บทอดกัน มารุ่ นต่ อรุ่ นในรู ป แบบต่ างๆ และมี
การใช้ อย่ างแพร่ หลาย (Biotec, 2550)

GHP

ความหมายของวิทยาศาสตร์
“Science” มาจาก Sientea ภาษาลาติน
แปลว่ า ความรู้ (Knowledge)
ความรู้ ทาง
ธรรมชาติ

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Method)

วิทยาศาสตร์
กระบวนการหาความรู้
(The Process of Science)

เจตคติทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Attitude)

เทคโนโลยี
• "Technology" มาจากภาษากรีกวา "Technologia" แปลวา การกระทําที่มี
ระบบ อยางไรก็ตามคําวา เทคโนโลยี มักนิยมใช.ควบคูกับคําวา วิทยาศาสตร2
โดยเรียกรวมๆ วา "วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี”
• หมายถึง การนําความรู้ ทางธรรมชาติวทิ ยาและต่ อเนืIองมาถึงวิทยาศาสตร์ มา
เป็ นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ ใช้ เพืIอช่ วยในการทํางานหรือแก้ ปัญหาต่ างๆ อัน
ก่ อให้ เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครืIองมือ เครืIองจักร แม้ กระทัIงองค์ ความรู้ นามธรรม
เช่ น ระบบหรือกระบวนการต่ างๆ เพืIอให้ การดํารงชีวติ ของมนุษย์ ง่ายและ
สะดวกยิIงขึนP

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
•

การถนอมรักษาคุณภาพของอาหาร

- แช่ แข็ง ทําแห้ ง บรรจุกระป๋ อง หมักดอง
- ปลอดภัย ไม่ ก่อให้ เกิดอันตรายต่ อสุ ขภาพ
- มีคุณค่ าทางโภชนาการสู ง ใกล้ เคียงกับ
อาหารสด (มีคุณภาพ)

ขนมจีนนําP เงียP ว
และขนมพืนP เมือง

• ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) คือ
"วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตร2ประยุกต2มาใช.ให.เกิด
ประโยชน2ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม"
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ข้ าวกัSนจินP

ข้ าวต้ มหัวหงอก

ข้าวซอยน้ อยไฮโซ

ข้ าวซอยตัด

ขนมวง

อาหารจากข้ าวไทย
•

•
•
•
•

เหล้ า สาโท อุ กระแช่ ข้ าวหมาก (Alcohol)
ขนมจีน ก๋ วยเตีVยว เส้ นหมีI ข้ าวซอย
ข้ าวต้ มรสต่ างๆ ข้ าวแรมฟื น ข้ าวกัSนจินP
ข้ าวเม่ า ข้ าวแคบ ข้ าวแต๋ น ข้ าวตู ข้ าวตัง
ข้ าวหลาม และขนมไทยหลากหลายชนิด
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มองหาอนาคต :
อนาคตอนุชนชาวนาไทย
ชาวนาไทย“พันธุ์ใหม่ ”ทีIภูมใิ จในอาชีพ หรือ
• ผู้ประกอบการผลิตข้ าว หรือ
• แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตข้ าวไทย
•

ความหมายของนวัตกรรม
"นวัตกรรม" หรือ นวกรรม = "Innovation"
นวัตกรรม รู ปศัพท์ เดิมภาษาบาลี คือ นว+อตต+กรรม
นว = ใหม่ , อัตต = ตัวเอง และ กรรม = การกระทํา
นว สนธิ อัตต = นวัตต สมาส กรรม = นวัตกรรม
หมายถึง การกระทํา ทีIใหม่ ของตนเอง หรื อ การกระทํา
ของตนเองทีIใหม่ (เสาวณีย์ สิ กขาบัณฑิต, 2528)
"นวกรรม" มีใช้ กนั มาแต่ เดิม ตามรากศัพท์ เดิม

ปรัชญารวงข้ าว แด่ อนุชนชาวไทย
• รวงข้าวเปรียบ เทียบเป็ น เช่ นปรัชญา.....
• ข้ าวรวงแก่ แต่ ค้อม น้ อมรวงลู่
• ไม่ อวดชู แม้ ศักดิcศรี มียงิI ใหญ่
• ยิงI อ่อนน้ อม ถ่ อมตน คนได้ ใจ
• ใครกลายใกล้ ต่ างก็จัก รักทวี
(ชมรม มก.อาวุโส ๒๕๕๐)

มองอนาคต
•

“ข้ าวไทย”สร้ างชาติไทย

อนาคตข้ าวไทย ต้ องการภูมิปัญญาไทย
จากการบ่ มเพาะเยาวชนไทย
(นักวิทย์ร่ ุนเยาว์ และอนุชนชาวนาไทย)
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ข้ าวนึง กับวิทยาศาสตร์
- นําข้ าวสารมาคัดข้ าวเปลือก และสิIงปลอมปน

- แช่ นําP ค้ างคืนในภาชนะ โดยมีนําP เดิมเป็ นหัวเชืPอ
- นึIงในหม้ อนึIง โดยมีผ้าชุบนําP หมาดๆ หุ้มโดยรอบ
- เมือI สุ กแล้ ว ยกลงเทในถาดหรือกระด้ ง ใช้ ไม้ ชุบนําP
กวนพลิกกลับไปกลับมาให้ ไอนําP ออก
- แบ่ งเป็ นส่ วนๆ ตักใส่ ก่องข้ าว หรือกระติบS ข้ าว
- เก็บไว้ รับประทานได้ ตลอดทัPงวัน

ข้ าวฮาง
- ก่ อนช่ วงข้ าวจะสุ ก มีงานบุญเยอะ ข้ าวสุ กไม่ ทนั

- เกียI วข้ าวโน้ มรวง นํามานึIงแล้ วตําแบบซ้ อมมือ
- ได้ ข้าวเมล็ดข้ าวสารเรียว นึIงแล้ วหอมกรุ่น
- (จากงานวิจยั ) ข้ าวนึIงก่ อนสี มีสารอาหาร “กาบา”
ซึIงเป็ นส่ วนประกอบของเมล็ดข้ าว เกิดในภาวะทีขI ้ าว
กําลังงอก แตกตุ่มรากข้ าวสีขาว โดยจะหายไปเมือI ข้ าว
สร้ างใบและสร้ างรากออกมา

กาบา (GABA)
(Gamma Amino Butyric Acid)

- ช่ วยทําให้ ผ่อนคลาย จิตใจสงบ

- คลายความเครียดของกล้ ามเนือP ลดความ
เครียด
- เร่ งการทํางานของสมอง ป้องกันสมองเสืI อม
- ป้องกันการปวดหัว หรืออาการซึมเศร้ า
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ชนิดแมลง

วิธีการปรุ ง

จักจัIน
จักจัIน
ไข่ มดแดง
แมงเม่ า
แมลงดานา
แมลงเหนีIยง
แมลงตับเต่ า
แมงกินูน

ทอด คัIว ตํานํPาพริกมะม่ วง
ทอด คัIว ตํานํPาพริกมะม่ วง
ยํา ลวกยํา ตําเมีIยง พล่า
คัIว นึIง ทําเมีIยง
ตํานํPาพริก
ทอด คัIว หมก
ผัด คัIว ตํานํPาพริก
คัIว ตํานํPาพริก

ความปลอดภัย
ของอาหาร
GHP

ชนิดแมลง

วิธีการปรุง

ตักแตนปาทังก้า
จิงP หรีด
จิงP โกร่ ง
จิโปม

ทอด แกง ผัด ทํานํPาปลา

หนอนเยืIอไผ่
แมลงกระชอน
ดักแด้ไหม

เสี ยบไม้ ย่าง คัIว ตํานําP พริก

ทอด คัIว ยํา หมก เสี ยบไม้ ย่าง
ทอด ชุ บแป้งทอด แกงส้ ม คัIว ย่ าง ทํา
นํPาพริก
ทอด คัIว ทํานําP พริก

ทอด แกง คัIว หมก ยํา ลาบ
ทอด นึIง คัIว ป่ นใส่ นํPาพริก ทําไหมร้ า

การดําเนินการตัPงแต่ ขPันพืนP ฐานจนถึงลําดับสุ ดท้ าย
ISO 22000
ISO 9000
HACCP
GMP สากล
GMP กฎหมาย
Minimum Requirement
5 ส.
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อันตรายจากอาหาร

GHP

อันตรายจากอาหาร

แกงไก่และไข่พะโล้
เป็ นพิ ษ
นักเรียนท้องร่วง-อาเจียน
ระนาวร่วม 250 คน

หัวใจสํ าคัญ 3 ประการ
อาหารเป็ นพิ ษ
ครู-นักเรียน ฮวบ 108 คน

ของการผลิตอาหารให้ มีความปลอดภัย
GHP

อันตราย ทีเกิดขึนในอาหาร

ลด

หัวใจสําคัญ 3 ประการ

ของการผลิตอาหารให้ มีความปลอดภัย

การลดการปนเปืP อนเบือP งต้ น
- คัดเลือกวัตถุดบิ ทีIดี

- ล้ าง / คัดแยกวัตถุดบิ ให้ สะอาด
- ใช้ ภาชนะอุปกรณ์ ทีIสะอาด

ทางกายภาพ

ทางเคมี

- ป้ องกันสั ตว์ และแมลงไม่ ให้ เข้ าไปภายในบริเวณ

ทางจุลนิ ทรี ย์

- คนปฏิบัติงานถูกสุ ขลักษณะ
GHP
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หัวใจสําคัญ 3 ประการ

ฆ่ า

การลดหรือยับยัPงหรือทําลายจุลนิ ทรีย์
ทีIทําให้ เกิดโรคและทําให้ อาหารเน่ าเสี ย

การควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลา รวมทัPงปัจจัยอืนI ๆ
ทีIอาจนํามาใช้ ในการควบคุม หรือ ยับยัPงไม่ ให้
จุลนิ ทรีย์เจริญเติบโตได้ เช่ น การทําแห้ ง
การแช่ เย็น การดอง หรือ การแช่ อมิI

GMP
Good Manufacturing Practice

และ
GHP
Good Hygiene Practice

GHP

GHP

หัวใจสําคัญ 3 ประการ

คมุ

การป้ องกันการปนเปืP อนซํPาหลังการฆ่ าเชืPอ

- ภาชนะ / อุปกรณ์ ทีIใช้ ควรมีการล้ าง และ ฆ่ าเชือP
- ภาชนะบรรจุสะอาด
- สถานทีIผลิต / บรรจุ ต้ องสามารถป้ องกันสั ตว์ และแมลง

GHP

จะทําอาหารให้ ปลอดภัยได้ อย่ างไร

“สุขลักษณะทีดี
ในการผลิตอาหาร”

- คนปฏิบัติงานอย่ างถูกสุ ขลักษณะ
- การเก็บรักษาและขนส่ งทําอย่ างสะอาดและเหมาะสม
GHP

GHP

คุณภาพของอาหาร
ปลอดภัย
สะอาด

รสชาติดี
GHP

กระบวนการผลิตอาหารให้ มี

ถูกสุ ขลักษณะ
สมํIาเสมอ
เป็ นไปตาม
กฎหมาย

คุณภาพ

กระบวนการผลิตอาหาร
วัตถุดบิ
การผลิต
•เชืPอโรค
การขนส่ ง
ผู้สัมผัสอาหาร
การเก็บรักษา
อาคาร/สถานทีI • สัตว์นําโรค
ภาชนะอุปกรณ์ • หนอนพยาธิ
ผลิตภัณฑ์ อาหาร
บรรจุภณ
ั ฑ์
• โลหะหนัก
การเตรียม/การเก็บ
• สารเคมี
การประกอบ/ปรุง
การบรรจุ/จําหน่ าย
การขนส่ ง

การผลิตทีIถูกสุ ขลักษณะ
อาหารมีคุณภาพ ผู้บริโภค
ปลอดภัย ปลอดภัย

การผลิตทีIไม่ ถูกสุ ขลักษณะ
อาหารสกปรก ผู้บริโภค
ปนเปืP อน ป่ วย/ตาย

GHP
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การล้ าง/ทําความสะอาด
สถานทีผลิต
วัตถุดิบ

อุปกรณ์

ปัปัจจจัจัยยทัทังง77
บรรจุภัณฑ์

การขนส่ ง
การปรุงอาหาร

บุคคล

• ต้ องล้ างสะอาด โดยล้ างผ่ านนําP ไหลผ่ าน หรือแช่ นําP ให้ ท่วม

GHP

สิI งทีIต้องคํานึงถึง
• วัตถุดบิ
• การขนส่ ง/ยานพาหนะ
• อาคาร/สถานทีI
• วิธีการผลิต/ขัPนตอน
• อุปกรณ์ ,เครืIองมือ • บุคคล/ผู้ปฏิบัตงิ าน
• บรรจุภัณฑ์
GHP

วัตถุดบิ
การคัดเลือกวัตถุดบิ
การล้าง/ทําความสะอาด
การเก็บรักษาวัตถุดบิ

เก็บก่ อนใช้ ก่อน เก็บหลังใช้ หลัง [ FIFO ]
GHP

วิธีการล้ าง
1. แช่ นํา. ยาล้ างผัก นาน 10 นาที และล้ างด้ วย
นํา. สะอาด
2. ล้ างนํา. ไหลจากก๊ อกนาน 2 นาที
3. ลอกหรื อปอกเปลือก แล้ วแช่ นํา. สะอาด 5 –10
นาที และล้ างด้ วยนํา. สะอาดอีกครั ง.
4. แช่ นํา. ส้ มสายชู หรื อเกลือป่ น (นํา. ส้ มสายชู
หรื อเกลือป่ น 1 ช้ อนโต๊ ะ ผสมนํา. 4 ลิตร)
และล้ างนํา. สะอาด
29 – 38

ปริมาณการลด
สารพิษตกค้ าง
(ร้ อยละ)

22 - 36
25 – 39
27 - 72
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วิธีการล้ าง

ตารางที 2 วิธีการลดสารตกค้างทางการเกษตรในผัก ผลไม้

5. แช่ นํา. ซาวข้ าวนาน 10 นาที และล้ างด้ วยนํา.
สะอาดอีกครั ง.
6. แช่ นํา. ปูนใส นาน 10 นาที และล้ างนํา. สะอาด
อีกครั ง.
7. แช่ ด่างทับทิม นาน 10 นาที (ด่ างฯ 20 – 30
เกล็ด ต่ อนํา. 4 ลิตร) และล้ างนํา. สะอาด
8. การใช้ ความร้ อน ลดปริมาณสารพิษตกค้ าง
เช่ น การลวก ต้ ม นึง การผัดในนํา. มัน

ปริมาณการลด
สารพิษตกค้ าง
(ร้ อยละ)

• นําP แข็งบริโภคสะอาด มีอุปกรณ์ ทีI

มีด้ามตักหรือทีIคีบ วางสู งจากพืนP
ปากถังห่ างจากพืนP 80 ซม.

29 – 38
34 - 52

ห้ ามแช่ อาหารสดหรือเครืIองดืมI

35 – 43
48 - 50

สถานทีตังและ
อาคารผลิตอาหาร

GHP

สุ ขลักษณะของสถานทีIตPงั และอาคารผลิต
ทีตังและสิงแวดล้ อม

ทีIตPังอาคารและบริเวณโดยรอบต้ องสะอาด ไม่ อยู่บริเวณ
ทีIก่อให้ เกิดการปนเปืP อน
บริเวณทีมI ฝี ุ่ นมาก
แหล่งเพาะพันธุ์
สั ตว์ แมลง

คอกปศุสัตว์

นําP ท่ วม นําP ขัง
กองขยะ

แหล่งมีพษิ

GHP
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การควบคุมสั ตว์ และแมลงต่ าง ๆ

สถานที
โครงสร้ างของสถานทีI
ทีIตPัง / พืนP / ผนัง
- เพดาน / แสงสว่าง

-

-

การถ่ ายเทอากาศ / หน้ าต่ าง-ประตู
มีห้องนําP ห้ องส้ วมทีIสะอาด

การกําจัดขยะ/ของเสี ย/นําP เสี ย
GHP

• สถานทีIเตรียม ปรุ งอาหาร สะอาด
เป็ นระเบียบ อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา แยกเป็ นสั ดส่ วน
ไม่ เป็ นทางเดินผ่าน

• มีแสงสว่างเหมาะสมต่ อการปรุ ง
อาหาร
• หลอดไฟมีฝาครอบ ป้องกัน
ชินP ส่ วนตกลงในอาหาร กรณี
หลอดไฟแตก

ไม่ มีสัตว์ เลียP ง เช่ น สุ นัข แมว นก ไก่ ฯลฯ
ในบริเวณปรุ ง-เตรียมอาหาร

GHP
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หลัง การอบรม

ก่ อน การอบรม

GHP

GHP

ก่ อน การอบรม

หลัง การอบรม

GHP

GHP

ก่ อน การอบรม

GHP

หลัง การอบรม

GHP
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ก่ อน การอบรม

ภาชนะ อุปกรณ์ เครืIองมือ
และเครืIองจักรทีIใช้ ใน
กระบวนการผลิตอาหาร

GHP

GHP

หลัง การอบรม

ภาชนะ/อุปกรณ์ /เครืIองมือ/เครืIองจักร
วัสดุและการออกแบบ

- ทนทาน ไม่ เป็ นพิษ ทําความสะอาดง่ าย

การล้ างภาชนะ/อุปกรณ์

- จุดทีIล้าง / วิธีการล้ าง / การทําให้ แห้ ง

การจัดเก็บภาชนะ/อุปกรณ์

- เป็ นระเบียบ ตามหมวดหมู่ ไม่ ปนเปืP อน

การใช้ ภาชนะ/อุปกรณ์
GHP

GHP

• ใช้ อ่างล้ างภาชนะ อุปกรณ์ ทีมีท่อระบายนํา. ทีใช้ การได้ ดี
อย่ างน้ อย 2 อ่ าง และล้ างสูงจากพืน. อย่ างน้ อย 60 ซม.
สถานทีผลิต
วัตถุดิบ

ปัจจัยทัง 7
การขนส่ ง / ขนย้ าย
GHP

อุปกรณ์

การขนส่ ง

GHP
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การขนส่ ง

บุคคล

สถานที : ใช้ เป็ นจุดรับส่ งอาหาร
- ต้ องสะอาด ไม่ อยู่ใกล้ จุดทีIเป็ นแหล่ งสกปรก

ภาชนะ :

ทีIใช้ ขนส่ งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อาหาร

ควรแยกจากกัน ไม่ ใช้ ปนกัน
- ล้างทําความสะอาดก่อนนํามาขนส่ ง
- ไม่ ใช้ ภาชนะทีIเป็ นพิษ

-

GHP

มีความรู้ มีสุขภาพดี แต่ งกายสะอาด มีสุขนิสัยทีIดี
GHP

บุคคล

การขนส่ ง (ต่ อ)

รถ / ยานพาหนะ: ขนส่ งวัตถุดบิ

- มีรถขนส่ งอาหารโดยเฉพาะ ไม่ ใช้ รถขนขยะ/สารเคมี

- แยกขนส่ งตามประเภทอาหาร
- ปกปิ ดมิดชิด และใช้ อุณหภูมทิ ีIเหมาะสมสําหรับ
อาหารดิบและชนิดอาหาร

GHP

GHP

GHP
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* ล้างมือให้ สะอาด
ก่อนทําอาหารทุกครัPง

* ไม่ ใส่ เครืIองประดับ
GHP

เตรียมพร้ อมก่ อนเข้ าครัว
* ผู้ปรุ ง-ผู้เสิ ร์ฟ ต้ องแต่ งกาย
ให้ สะอาดสวมเสืPอมีแขน ผูกผ้า
กันเปืP อนสี ขาว ใส่ หมวกคลุมผม
* ตัดเล็บให้ สP ั น
* ถ้ าเกิดบาดแผลบริเวณมือ

ต้ องรีบรักษา/ ปิ ดพลาส
เตอร์ ใส่ ถุงมือ

ก่ อน การอบรม

GHP
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ณะปรุ งอาหาร (ต่ อ)
ข
• ควบคุมอุณหภูมิและส่ วนผสมให้ ถูกต้ อง

หลัง การอบรม

• ควรชัIง ตวง วัด ส่ วนผสมทุกครัPง
ในการปรุงอาหาร

ก ารเก็บอาหารทีIสุกพร้อมรับประทาน
• ควบคุมการปนเปืP อนจากสิIงอันตราย
• เก็บในอุณหภูมิห้องไม่ เกิน 4 ชัIวโมง
GHP

สถานทีผลิต
วัตถุดิบ

อุปกรณ์

ปัปัจจจัจัยยทัทัง ง77
การขนส่ ง
การปรุงอาหาร

บุคคล

GHP

ข ณะปรุงอาหาร

ต้ องไม่ เตรียม และปรุ งอาหารทีIพนืP

• ภาชนะ/อุปกรณ์ ทีIใช้

ต้ องสะอาดและเหมาะสม

• คนทําอาหารต้ องสะอาด

แต่ งกายเหมาะสม

• ห้ ามใส่ หรือควบคุมการใช้ สารเคมี
ต่ างๆ เช่ น สี ย้อมผ้ า, สารฟอกสี ,
สารกันบูด, นํPายาดองศพ
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บรรจุภณ
ั ฑ์

สุ ขลักษณะ ของบรรจุภัณฑ์อาหาร

วัตถุประสงค์

ความสะอาด

ดึงดูดผู้บริโภคให้ ซืPอสินค้ า
ยืดอายุการเก็บรักษา
ปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ลดการกระทบแตกหักหรือบุบ
ลดหรือกันการซึมผ่ านของไอนําP , อากาศ, กลินI , ความร้ อน
ให้ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้ า
โฆษณาประชาสัมพันธ์

ต้ องผ่านขัPนตอนการทําความสะอาดก่ อนบรรจุ
ไม่ มีส่วนผสมหรือสิI งเจือปนในวัสดุภาชนะ ทํา
ให้ อาหารปนเปืP อนได้

GHP

หมึกพิม พ์ , กาว, กระดาษคราฟท์ แ ละกระดาษ
กล่ อง, กระดาษแก้ ว, กระป๋ องโลหะ (ชนิดไม่ เคลือบ
หรือเคลือบไม่ เหมาะสม)

GHP

การใช้ ประโยชน์

บรรจุภัณฑ์
สถานทีผลิต

ด้านเทคนิค:
- เป็ นวัสดุรองรับผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ

ด้านการตลาด:

- ส่ งเสริมการขาย

- รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์

ปัปัจจจัจัยยทัทัง ง77
บรรจุภัณฑ์

การขนส่ ง

- เหมาะสมต่ อการใช้ งาน
การปรุงอาหาร

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ อาหาร
1. กระดาษ
2. พลาสติก
3. แก้ ว
4. โลหะ
5. อืน
I ๆ
GHP

บุคคล

GHP

GHP

ไม่ เหมาะกับนํPามัน
ต้ องทนร้ อนไม่ มีสี
ใสเห็นชัด แต่ แตกง่ าย
ทนทาน แต่ เป็ นสนิม

ผลดี ของการทําอาหารให้ ถูกสุ ขลักษณะ
สถานทีIน่าทํางาน ทําให้ อาหารเก็บได้นาน ถูกกฎหมาย

ลูกค้ าพึงพอใจ

มีชืIอเสียง

รํIารวยขึนP

GHP
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ผลเสีย ของการทําอาหาร ไม่ ถูกสุ ขลักษณะ
ทําให้ คนตาย

สู ญเสี ยรายได้

ถูกสัI งเลิกกิจการ

อันตราย
สิงปลอมปน
(กายภาพ)

ลูกค้ าไม่ พอใจ

อาหารเสี ยทําให้
ผลผลิตลดลง

GHP

จุลนิ ทรีย์

Good Principles of Food Hygiene
หรือ Good Manufacturing Practice

ถูกจับ

ทําให้ คนป่ วย

เครืIองมือเสี ยหาย

หลักเกณฑ์ วธิ ีการทีIดใี นการผลิตอาหาร

ถูกสั งคมตําหนิ

เป็ นหลักเกณฑ์ หรื อข้ อกําหนดขัPนพืนP ฐาน
ทีIจําเป็ นในการผลิตและการควบคุม เพือI ให้
ผู้ ผ ลิต ปฏิ บั ติ ต ามและทํ า ให้ ส ามารถผลิ ต
อาหารได้ อย่ างปลอดภัย
GMP

แผนภูมิหลักการ GHP
สารเคมี
ลูกค้าหรือผู้บริโภค

ลด

ฆ่า

พึงพอใจ และมี
สุ ขภาพแข็งแรง

คุม

ทําไมถึงต้ องมี

หลักสุขลักษณะทีดีในการผลิตอาหาร
Good Hygiene Practice (GHP)
-

เพือI ความเชืIอมัIนของผู้บริโภค

อาหารมีความปลอดภัยมากขึนP

วัตถุดิบ
อาคาร / สถานที
วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้
การขนส่ ง / ยานพาหนะ
บุคคล / ผู้ปฏิบัตงิ าน
ขั.นตอน / วิธีการผลิต / เทคนิค

กระบวนการผลิต

- กระดาษ
พลาสติก
แก้ ว
โลหะ
อืน ๆ

สภาพ /สภาวะ
ทีเหมาะสมในการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
แต่ ละชนิด

ผลิตภัณฑ์ อาหารทีมี
คุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัยต่ อ
การบริโภค

บรรจุภณ
ั ฑ์

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์

-

GMP ?

การแข่ งขันในตลาดการค้ าเสรีและกระแสการค้าโลก
GMP

ห

ลักเกณฑ์ วธิ ีการทีIดใี นการผลิตอาหาร

GMP

คืออะไร

ทําไมถึงต้ องมี
GMP

แบ่ งเป็ น 6 หมวด

6. บุคลากร
15%

45%

5. การบํารุ งรั กษาและ 15%
การทําความสะอาด
15%

4. การสุ ขาภิบาล

1. สุ ขลักษณะของสถานทีIตP ัง

และอาคารผลิต
25%
8% 2. เครืI องมือเครืI องจักร
และอุปกรณ์ ทีIใช้ ใน
30%
การผลิต
3. การควบคุม
30% กระบวนการผลิต

17%

เกณฑ์ ผ่าน 60% ทุกหมวด
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หลักเกณฑ์ Primary GMP

การควบคุม
3 กระบวนการผลิ
ต

4

สุ ขลักษณะของสถานทีIตPงั
& อาคารผลิต

พัฒนาอาหารไทย
ปลอดภัยสู่ อาเซียน

การสุ ขาภิบาล

5

งจักร
2 & เครือุปIอกรณ์งมือทเครืีIใช้ ใIอนการผลิ
ต

1

Primary GMP

6

การบํารุงรักษา
& ทําความสะอาด

บุคลากร
103

ข้ อกําหนด Primary GMP ต่ างจาก GMP ทัIวไป (ฉบับทีI 193)
1

2

3

สถานทีIตP ังและอาคารผลิต - การผลิตอาจรวมเป็ นบริ เวณได้ แต่
ต้ องสามารถป้องกันสั ตว์ และแมลงเข้ าสู่ การผลิต
เครืI องมือและอุปกรณ์ การผลิต
- ไม่ ได้ เน้ นการออกแบบและจํานวนอุปกรณ์

การควบคุมกระบวนการผลิต
- เพิมI เรืIองการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารต้ องปฏิบัติตามทีIกฎหมายกําหนดและ
เป็ น major defect
- ไม่ มีในเรืIองการควบคุมมาตรฐานไอนํPาทีIสัมผัสอาหาร
- ไม่ ระบุว่าจะต้ องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
เก็บบันทึก - ไม่ ระบุว่าจะต้ องมีบันทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิต

การดําเนินการตัPงแต่ ขPันพืนP ฐานจนถึงลําดับสุ ดท้ าย
ISO 22000
ISO 9000
HACCP
GMP สากล
GMP กฎหมาย
Minimum Requirement
5 ส.
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ข้ อกําหนด Primary GMP ต่ างจาก GMP ทัIวไป (ฉบับทีI 193)
4

การสุ ขาภิบาล

- ไม่ ได้ระบุเรืIอง Pest Control

5

การบํารุ งรักษาและการทําความสะอาด
- ไม่ กาํ หนดเรืIองการเก็บและการลําเลียงอุปกรณ์ ทีIทําความ
สะอาดแล้ ว

6

สิPนสุ ดการนําเสนอ

THE END

Tel. 02-564-6700 ต่ อ 3630-34,

บุคลากรและสุ ขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

081 -754-7124, Fax. 02-564-6586

- ไม่ ได้ เน้ นเรืIองการใช้ ถุงมือและเรืIองการฝึ กอบรม
- ให้ ระบุแสดงคําเตือน ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดแสดงพฤติกรรม
อันน่ ารังเกียจในสถานทีIผลิต
105

E-mail : chaikorn.sinthu@nstda.or.th
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