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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา FT04401 เป็นการ
เขียนเรียบเรียงเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา สุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ปรับปรุงและแก้ไขมาโดย
ตลอด อีกทั้งให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี และ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในระบบการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารสามารถน าหลักการไปประยุกต์
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้กระบวนการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

โดยได้ก าหนดเนื้อหาครอบคลุมตามมาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตร 
มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรายละเอียดเนื้อหาจะเริ่มจากเนื้อหาง่ายๆก่อน และ
ภายหลังจากท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชานี้จบแล้วจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่
เพียงพอต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสายงานด้านอุตสาหกรรม
อาหารในอนาคตได้ 

ผู้เขียนได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อจากเอกสาร หนังสือ และต าราทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 
โดยหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชาสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร และผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารต าราทุกฉบับที่ได้น ามาเรียบเรียงจนท าให้
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นตัวอย่างของการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์เนื้อหาไปหาค าตอบตามเนื้อหาของผู้เรียน 

สุดท้ายผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และคุณพ่อ คุณแม่ และสามี ดังนั้นจึงขอยกความดีของเอกสารเล่มนี้แด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน 
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3.3 ลักษณะรอยเท้าหนู  มูลหนูและหนูชนิดต่าง ๆ 82 

4.1 การเก็บรักษาอาหารในห้องเย็น 104 

4.2 การล้างมือ 7 ขั้นตอน 110 

4.3 สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการผลิตอาหาร 113 

5.1 โครงสร้างหม้อไอน้ าแบบท่อไฟ 140 

5.2 โครงสร้างหม้อไอน้ าแบบท่อน้ า 141 

6.1 โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวและสบู่ประกอบด้วย 2 ส่วน 152 

6.2 กลไกการท างานของสารลดแรงตึงผิวและสบู่ 153 

6.3 ระบบการล้างท าความสะอาดแบบ Single CIP 163 

6.4 ระบบการล้างท าความสะอาดแบบ Reuse CIP 163 

7.1 การท างานของบ่อดักไขมัน 186 

7.2 เครื่องกรองน้ าแบบใช้ทรายกรอง (sand filter) 187 

9.1 ขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตท่ีต้องควบคุม 12 ขั้นตอน 243 

9.2 แผนภูมิกระบวนการผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์ 248 

9.3 ระดับความเสี่ยง 249 

9.4 แผนผังการตัดสินใจเพ่ือก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 250 

10.1 ระบบประกันความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 268 

10.2 การสื่อสารภายในห่วงโซ่อาหาร 271 

10.3 ขั้นตอนหารเรียกคืนสินค้า 280 

10.4 กิจกรรม 5 ส 281 

 



สารบัญตาราง  

ตารางที่   หน้า 
2.1   ลักษณะอันตรายและชนิดของสารพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 41 

2.2   อันตรายโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในอาหาร 43 

2.3   วัตถุเจือปนอาหารและลักษณะอันตราย 47 

2.4 ลักษณะอันตรายทางกายภาพและแหล่งที่มา 54 

2.5 เครื่องมือส าหรับตรวจจับหรือก าจัดอันตรายทางกายภาพ 55 

3.1 ชนิดของพ้ืนและการใช้ประโยชน์ 66 

3.2 องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการออกแบบ 69 

3.3 ความเข้มของแสงในการปฏิบัติงานแต่ละบริเวณการผลิต 74 

3.4 จ านวนห้องสุขาและอ่างล้างมือต่อพนักงาน 76 

3.5 จ านวนน้ าดื่มที่สะอาดต่อพนักงาน 77 

3.6 อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตอาหาร 83 
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ข้อดีและข้อเสียของวัสดุที่น ามาใช้ท าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
การผลิตอาหาร 

85 

4.1 การเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 93 

4.2 การเลือกวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ 94 

4.3 การเลือกวัตถุดิบประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส 95 
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4.7 ชนิดของพลาสติกท่ีใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 100 

4.8 
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้เก็บอาหารในตู้เย็นกับการเก็บในตู้แช่แข็งของ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 

105 

4.9 อุปกรณ์และพาหนะที่ใช้ขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร 108 

4.10 อันตรายจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 114 
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5.4 ค่าปริมาณที่ยอมให้มีได้และผลของสารเจือปนต่อหม้อไอน้ า 141 
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6.2 ประเภทของพ้ืนผิวที่สิ่งสกปรกจับติดอยู่ 149 

6.3 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและวิธีฆ่าเชื้อของสารฆ่าเชื้อประเภทต่างๆที่
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6.4 การใช้สารชะล้างร่วมกับสารเชื้อที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 159 

6.5 
ปริมาณมาตรฐานของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count : TPC) 

บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร 

167 

7.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวิธีการก าจัดขยะแบบต่างๆ 176 

7.2 ลักษณะทางกายภาพของน้ าเสีย 181 
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8.2 การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 205 

8.3 แผนการบ ารุงรักษาเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 224 

8.4 การล้างท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 225 

8.5 การตรวจสอบประสิทธิสารกรอง 227 

9.1 ประวัติของ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 236 

9.2 การน าระบบวิเคราะห์และจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุมใช้ในประเทศต่างๆ 237 

9.3 
การวิเคราะห์อันตรายและการก าหนดจุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการผลิต
นมพาสเจอร์ไรส์ 
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9.4 การระบุปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหารบางประเภท 253 

9.5 
การท างานตามขั้นตอนของระบบวิเคราะห์และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใน
กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
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10.1 ข้อก าหนด ISO 22000 269 

10.2 
การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมกับข้อก าหนดใน ISO 22000:2005 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา   FT04401 

จ านวนหน่วยกิต (ชั่วโมง) 2(1-2-3) 
รายวิชา    สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

เวลาเรียน   48  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

  การออกแบบโรงงานและการติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ในโรงงานให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
สุขลักษณะในโรงงานผลิตอาหาร  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์จุด
อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และการตรวจรับรองระบบ HACCP และควบคุมสัตว์น าโรค  
แมลงและจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ าใช้ในโรงงานหลักการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อในโรงงาน    
จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงาน การบ าบัดของเสียและน้ าทิ้งเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของหลักการสุขาภิบาลอาหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2. เพ่ือให้มีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเข้าใจถึงหลักการ  ระบบการจัดการ  การออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบสุขาภิบาลรวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคล  และน าหลักการสุขาภิบาลอาหารไปใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจแนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่สอดคล้องตากฎหมายและมาตรฐานอาหารไทยและสากล 

 

เนื้อหา 
 

บทที่  1  บทน าเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   1  ชั่วโมง 
1.1 ความหมาย  ความส าคัญของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

1.2 นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

1.3 สุขาภิบาลกับความปลอดภัยของอาหาร 

1.4 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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บทที่  2  อันตรายในอาหารและการป้องกัน     4  ชั่วโมง 
 2.1 อันตรายทางชีวภาพในอาหารและการปูองกัน 

 2.2 อันตรายทางเคมีในอาหารและการปูองกัน 

 2.3 อันตรายทางกายภาพและการปูองกัน 

 2.4 อันตรายจากสารก่อภูมิแพ้และการปูองกัน 

 

บทที่  3  การออกแบบอาคารและอุปกรณ์การผลิต     4  ชั่วโมง 
           ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ     

3.1 การเลือกท าเลที่ตั้ง 
3.2 การออกแบบอาคารโรงงาน 

3.3 การวางผังโรงงาน 

3.4 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน 

3.5 การปูองกันสัตว์พาหะ 

3.6 เครื่องมือ  เครื่องจักรผลิตและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

 

บทที่  4  สุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  3  ชั่วโมง 
 4.1 สุขลักษณะวัตถุดิบอาหาร 

 4.2 สุขลักษณะการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหาร 

 4.3 สุขลักษณะบรรจุภัณฑ์อาหาร 

 4.4 สุขลักษณะการผลิตอาหาร 

 4.5 สุขลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 4.6 สุขลักษณะการขนส่งอาหาร 

 4.7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 4.8 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

บทที่  5  การควบคุมน้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร    6  ชั่วโมง 
 5.1 แหล่งน้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 5.2 สิ่งปนเปื้อนท่ีพบในน้ า 

 5.3 การปรับปรุงคุณภาพของน้ าใช้ 
 5.4 การฆ่าเชื้อโรคในน้ าด้วยคลอรีน 

 5.5 น้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและท าน้ าแข็ง 
 5.6 น้ าที่ใช้ในการผลิตไอน้ า 

 5.7 น้ าที่ใช้ท าให้เย็น 
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บทที่  6  การท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อบริเวณที่สัมผัสอาหาร   3  ชั่วโมง 
 6.1 ประเภทของสิ่งสกปรก 

 6.2 สารชะล้างหรือสารท าความสะอาด 

 6.3 การฆ่าเชื้อ 

6.4 อุปกรณ์ล้างท าความสะอาด 

6.5 วิธีล้างท าความสะอาด 

6.6 จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้ในการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

6.7 การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้ในการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

บทที่  7  การก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร    6  ชั่วโมง 
7.1 ประเภทของเสีย 

7.2 การก าจัดของเสียชนิดแข็ง 
7.3 การบ าบัดน้ าเสีย 

7.4 การน าวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ประโยชน์ 
7.5 มาตรฐานสากลการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

 

บทที่  8  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร     6  ชั่วโมง 
8.1 ที่มาและความส าคัญของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

8.2 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

8.3 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

8.4 กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

8.5 การท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

8.6 การฆ่าเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิต 

8.7 การซ่อมบ ารุงและสอบเครื่องมือวัด 

8.8 ระบบน้ าภายในโรงงาน 

8.9 การสุขาภิบาลโรงงาน 

8.10 สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานโรงงาน 

 

บทที่  9  ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)  9  ชั่วโมง 
9.1 ความเป็นมาของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

9.2 ความส าคัญของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

9.3 นิยามศัพท์ในระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

9.4 การวางแผนจัดท าระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
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9.5 การจัดตั้งคณะท างานของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

9.6 การจัดท าคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์การใช้ 
9.7 การสร้างแผนภูมิการผลิตและผังโรงงาน 

9.8 การวิเคราะห์อันตราย (หลักการที่ 1) 
9.9 การก าหนดจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (หลักการที่ 2) 
9.10 การก าหนดค่าวิกฤต (หลักการที่ 3) 
9.11 การตรวจติดตามจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 4) 
9.12 การก าหนดวิธีการแก้ไข (หลักการที่ 5) 
9.13 การก าหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(หลักการที่ 6) 
9.14 การก าหนดระบบเอกสารและการจัดเก็บบันทึกข้อมูล (หลักการที่ 7) 
9.15 การตรวจรับรองระบบ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 

บทที่  10  ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000   6  ชั่วโมง 
10.1 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 22000 

10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมกับ
มาตรฐาน ISO 22000 

10.3 ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 22000 

10.4 การจัดการความปลอดภัยด้านอาหารด้วยมาตรฐาน ISO 22000 

10.5 ขอบข่ายการน าไปใช้งาน มาตรฐานอ้างอิงและค านิยามของค าศัพท์ในระบบ ISO 22000 
(ข้อก าหนดที่ 1-3) 
10.6 ระบบการบริหาร 

นความปลอดภัยในอาหาร  (ข้อก าหนดที่ 4) 
10.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบริหาร (ข้อก าหนดที่ 5) 
10.8 การจัดการทรัพยากร (ข้อก าหนดที่ 6) 
10.9 การวางแผนและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย (ข้อก าหนดที่ 7) 
10.10 การยืนยันความถูกต้องของระบบบริหารความปลอดภัยในอาหารการทวนสอบและการ
ปรับปรุง (ข้อก าหนดที่ 8) 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แบบบรรยาย โดยเริ่มจากการน าเสนอปัญหาหรือตั้งค าถาม ใช้สื่อวีดิทัศน์ในการน าเสนอ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเพ่ือสร้างพลังความคิดให้กับนักศึกษา แล้วน าไปสู่กระบวนการบรรยายโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. แบบอภิปราย แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ก าหนดหัวข้ออภิปรายเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
จากเอกสารประกอบการสอน  แล้วน าเสนอผลอภิปรายของแต่ละกลุ่ม จากนั้นผู้สอนน าอภิปรายสู่การ
สรุปด้วยค าถามให้ได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ก าหนดและตอบค าถามท้ายบทเรียน 

3. แบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนที่ก าหนดให้โดยค้นคว้าจาก
เอกสารและอินเตอร์เน็ตแล้วสรุปเป็นค าพูดของตนเอง 

4. แบบสาธิต ผู้สอนแสดงหรือกระท าให้ผู้เรียนในชั้นเรียนได้ดูเป็นขั้นๆ ตามล าดับโดยมี
การอภิปรายประกอบการสาธิต จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง 

5. แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนดจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้น าเสนอในรูปแบบของรายงาน 

6. แบบกลุ่มร่วมมือ ให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละคน
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดของกลุ่ม 

7. การทดสอบย่อยก่อนและหลังเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและหนังสือ ต าราเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 

2. วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ า กองสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณะสุข 

3. พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 

4. ภาพ แผนภูมิ ตารางและโปสเตอร์สุขาภิบาลอาหาร 

5. การน าเสนอโดยโปรแกรม power point 

6. สื่อวีดิทัศน์ 
7. เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต 

 

การวัดผลประเมินผล  แบ่งเป็น  2  ส่วน 

1. การวัดผลทางพฤติกรรม 

1.1 รายงานค้นคว้าเพ่ิมเติม    ร้อยละ 10 

1.2 การอภิปรายในชั้นเรียน    ร้อยละ 10  
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1.3 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 5 

 1.4 การท าแบบฝึกหัด     ร้อยละ 10 

1.5 ความสนใจในการเรียนรู้และการเข้าชั้นเรียน  ร้อยละ 5 

2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 คะแนนสอบระหว่างภาค    ร้อยละ 30 

2.2 คะแนนสอบปลายภาค    ร้อยละ 30 

 

การประเมินผล 

 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A 85-100 

B+ 80-84 

B 75-79 

C+ 70-74 

C 60-69 

D+ 55-59 

D 50-54 

F 0-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1 

บทน าเกี่ยวสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมาย  ความส าคัญของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

2. นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

3. สุขาภิบาลกับความปลอดภัยของอาหาร 

4. กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว  ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. บอกความหมายค าศัพท์ที่เก่ียวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ 
2. บอกประโยชน์ของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ 
3. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขาภิบาลกับความปลอดภัยด้านอาหารได้ 
4. อธิบายและสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีสอน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

3. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนตั้งค าถามเพ่ือทดสอบพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร  ความปลอดภัยของอาหาร  
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 

2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  ก าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิ
ทัศน์  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  (GMP)  กรณีศึกษาน้ าผลไม้แล้วช่วยกันอภิปราย
และสรุปเนื้อหาที่ส าคัญจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มอออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและบรรยายเพ่ิมเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหารที่น่าสนใจจากเว็บไซต์กอง
สุขาภิบาลอาหารและน้ า  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขแล้วน าเสนอในรูปแบบรายงานหรื อปูาย
นิเทศ 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ือทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 

6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค าถามโดยการส่งผ่าน
ระบบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราที่เก่ียวข้อง 
2. รูปภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

3. โปสเตอร์  หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก 

4. วีดิทัศน์เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารกรณีศึกษาน้ าผลไม้ของสถาบันอาหาร 

5. เว็บไซต์กองสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
(http://foodsan.anamai.moph.go.th) 

 

การวัดผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในระหว่างท ากิจกรรมในห้องเรียน 

3. ประเมินผลการอภิปราย 

4. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า 
5. จากการตอบค าถามท้ายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foodsan.anamai.moph.go.th/
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บทท่ี  1 

บทน าเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 ค าว่า  สุขาภิบาล  (sanitation) มีรากศัพท์มาจากค าลาติน คือ sanitas ที่มีความหมายว่า
สุขภาพ  ซึ่งเป็นความหมายที่กว้างเพราะในอดีตสุขาภิบาลอาหารพ้ืนฐานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
มุ่งเน้นเฉพาะความสะอาดเพ่ือปูองกันโรคทางเดินอาหารที่มีผลต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการน า
มาตรการอาหารสากล เช่น หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือให้การค้าผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างประเทศมีความ
ปลอดภัย  ประเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารล าดับต้นๆ ของโลกต้องน าระบบเหล่านี้มาปรับใช้ในการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอาหารเพ่ิมเติมนอกจากสุขาภิบาลอาหารซึ่งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่มี อยู่โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้มาตรฐานในระดับสากล อาหารไทยที่ส่งออกจึงจะได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติและสามารถพัฒนาขีดความสามารถจนกระทั่งเป็นครัวของโลกได้ในที่สุด (world ‘s kitchen) 
รวมทั้งให้อาหารที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยเช่นเดียวกัน 

 ในบทนี้จะได้น าเสนอบทน าเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเรื่องความหมาย
และความส าคัญ ความปลอดภัยด้านอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

 

1.1 ความหมายและประโยชน์ของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น
ตามระดับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารในปัจจุบันจึงมักมีก าลังการผลิต
ที่มากขึ้นและใช้เครื่องจักรกลหลายชนิด ต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสุขาภิบาลอาหารที่
เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดกระบวนการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ดังนั้นการศึกษา
วิชานี้จึงต้องทราบความหมายและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความจ าเป็นของสุขาภิบาลอาหารเป็นเรื่อง
แรก 

1.1.1 ความหมายของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

การให้ค านิยามสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีหลายค าที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
(1) การสุขาภิบาลอาหาร  หมายความว่าการจัดการและควบคุมเพ่ือให้อาหารสะอาด

ปลอดภัยจากเชื้อโรค  พยาธิและสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัยและการด ารงชีวิตของมนุษย์ (กรมอนามัย, 2547)             

(2) สุขาภิบาลอาหาร หมายความว่า กระบวนการจัดการ  ควบคุมอาหารให้สะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี  และสารพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการ
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เจริญเติบโตของร่างกาย สุขอนามัยและการด ารงชีวิตทั่วไปของผู้บริโภค  กล่าวโดยย่อได้ว่าการสุขาภิบาล
อาหาร คือ การท าอาหารให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน, 2544) 

(3) โรงงาน  (plant)  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมี
ก าลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครื่องจักหรือไม่ก็ตาม ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซอมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 
ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, 2535) 

(4) อุตสาหกรรม (Industry) หมายความว่า การท าสิ่งของเพ่ือให้เป็นสินค้า (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525, 2525) 

(5) อาหาร  (food) หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต (พระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522, 2522) 

จากนิยามต่างๆ ที่กล่าวมาน ามาสรุปได้ว่า สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายความว่า  
การท าอาหารที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

สุขาภิบาลอาหารเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในการจัดการอาหารโดยภาพรวมในสภาพ่ีถูก
สุขลักษณะ การบ ารุงรักษาสุขลักษณะที่ดี การจัดการสภาพแวดล้อมในการเตรียม การแปรรูป การจัดการ
อาหาร โดยผู้จัดการระบบอาหารควรมีสุขภาพดีเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการก่อโรค
ที่มีอาหารเป็นสื่อ ลดการปนเปื้อนและการเน่าเสียของอาหาร รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการ
จัดระบบบ าบัดของเสียซึ่งจะช่วยลดมลพิษและสร้างสมดุลของระบบนิเวศ 

1.1.2 ประโยชน์ของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ในศตวรรษนี้  การพัฒนาหลักการแปรรูปและถนอมอาหาร รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ช่วย
ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารและลดต้นทุนการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม
อาหารพร้อมบริโภคและอาหารแปรรูปยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์และเป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคระบาดทางอาหาร รวมทั้งมีข้อเสียจากการแปรรูปอาหารจ านวนมากสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารที่ดีเท่านั้นจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ สามารถสรุปประโยชน์ของการสุขาภิบาลอาหาร 
(Marriott, 1997) ได้แก่ 

(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอาหาร ในปัจจุบันการตรวจสอบอาหารในเรื่อง
ปริมาณของจุลินทรีย์และสารเคมีอันตรายมีความเข้มงวดมากขึ้นและโรงงานอาหารที่มีระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารที่ดีเท่านั้นจึงจะเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายและมาตรฐานอาหาร 

(2) การป้องกันการระบาดของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ  การเจ็บปุวยของผู้บริโภคจ านวนมาก
เกิดจากการบริโภคอาหารส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของจุลินทรีย์ในอาหาร  

(3) การปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของอาหาร แม้ว่าในบางกรณีการจัดการ
สุขาภิบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่อาจท าให้ผู้บริโภคเจ็บปุวยแต่ก็ เป็นสาเหตุที่ท าให้อาการเน่าเสียมีสีกลิ่น
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รสที่ไม่ดีอาหารที่เน่าเสียท าให้คุณค่าทางผู้ชนะการและราคาจ าหน่ายลดลงนอกจากนี้ยังเพ่ิมแรงงานใน
การน าสินค้าออกจากชั้นวางและต้นทุนในการบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งส่งผลให้ก าไรลดลง 

(4) การประหยัดพลั งงานการบ ารุ งดูแลรั กษาง่ ายและลดค่ าประกัน อุบัติภั ย 

การหมั่นท าความสะอาดเครื่องจักร เช่น คอยล์ (coils) พัดลมดูดอากาศ (blowers) และพัดลม (fans) ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนฝุุนผงที่สกปรกและจุลินทรีย์ตกลงไปใน
อาหารท าให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุน
พลังงานรวมทั้งการท าความสะอาดพ้ืนโรงงานไม่ให้มีความมันลื่นจากไขมันช่วยลดค่าประกันอุบัติภัยจาก
การลื่นล้มของพนักงาน 

(5) การเพิ่มคุณภาพและความม่ันใจ  ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคระบาดเกี่ยวกับทางเดินอาหารและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสร้างความตระหนักให้ผู้ผลิตอาหาร
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 

1.2 นิยามค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

               มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร มอก. 34-2546 (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , 2547) 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551, 2551) และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550, 2550) ได้ให้นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ดังต่อไปนี้ 

(1) สุขลักษณะอาหาร (food hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นที่จะท า
ให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารในทุกขั้นตอนของอาหารตั้งแต่การผลิตเบื้องต้น
จนถึงผู้บริโภคสุดท้าย 

(2) การปนเปื้อน (contamination) หมายถึง การได้รับหรือเกิดสิ่งปนเปื้อนในอาหารหรือ
สิ่งแวดล้อมของอาหาร  

(3) สิ่งปนเปื้อน (contaminant) หมายถึง สารเคมี สารชีวภาพ สิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษ
อ่ืนๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจเติมเข้าไปในอาหาร ซึ่งอาจท าให้ความปลอดภัยหรือความเหมาะสมของอาหารลดลง 

(4) อันตราย (hazard) หมายถึง สารเคมีหรือชีวสารหรือวัตถุทางฟิสิกส์ที่มีอยู่ในอาหารหรือ
สภาวะของอาหารที่มีศักยภาพก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

(5) การท าความสะอาด (cleaning) หมายถึง การขจัดสิ่งสกปรก เศษอาหาร ฝุุน น้ ามัน เป็น
สิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ 

(6) การฆ่าเชื้อ (disinfection) หมายถึงการลดจ านวนจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการใช้
สารเคมีและ / หรือวิธีทางฟิสิกส์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ท าให้ความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร
ลดลง 
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(7) ความเหมาะสมของอาหาร (food suitability) หมายถึง ความมั่นใจว่าอาหารเป็นที่
ยอมรับได้ส าหรับการบริโภคตามประโยชน์ที่ตั้งใจ 

(8) ผู้จับต้องอาหาร (food handler) หมายถึง บุคคลที่สัมพันธ์โดยตรงกับอาหารที่บรรจุหีบ
ห่อหรืออาหารที่ยังไม่ได้บรรจุหีบหออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือภาชนะหรือพ้ืนผิวสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับอาหารและดังนั้นจึงคาดหวังว่าต้องมีคุณลักษณะตามข้อก าหนดสุขลักษณะอาหาร 

(9) การผลิตเบื้องต้น (primary production) หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ในลูกโซ่อาหาร เช่น 
การเก็บเกี่ยว การค้า การช าแหละสัตว์ การรีดนมและการจับสัตว์น้ าทั้งนี้รวมถึงขั้นตอนก่อนถึงขั้นตอน
ดังกล่าวด้วย 

(10) ห่วงโซ่อาหาร (food chain) หมายความว่า วงจรการผลิตอาหารตั้งแต่วัตถุดิบปัจจัย 
การผลิต การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การตัดแต่ง การแปรรูป การขนส่งการปรุง การประกอบการ บรรจุ
การเก็บรักษา การจัดจ าหน่าย การกระจายจนถึงผู้บริโภครวมทั้งการน าเข้าการน าพาและการส่งออก 

(11) คุณภาพอาหาร (food quality) หมายความว่า อาหารที่มีคุณภาพทางกายภาพและ
ส่วนประกอบที่พึงจะมีรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการการที่เหมาะสม 

(12) สุขภาพ (health) หมายความว่า ภาวะมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและ
ทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 

จากนิยามค าศัพท์ที่กล่าวมาการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในความหมายกว้างจึง
เกี่ยวโยงถึงการจัดการตลาดห่วงโซ่การผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนจากสิ่ง
ปนเปื้อนและอันตรายเพ่ือให้อาหารนั้นมีความเหมาะสมและมีคุณภาพเพียงพอแก่การบริโภคเพ่ือการ
เสริมสร้างสุขภาพ 

 

1.3 สุขาภิบาลกับความปลอดภัยด้านอาหาร 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551  (พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ  พ.ศ.  2551, 2551) ได้ให้นิยามของค าว่า  ความปลอดภัยด้านอาหาร  (food safety)  
หมายถึง การจัดการให้อาหารและสินค้าเกษตรที่น ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย์มีความปลอดภัย  
โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
อาหารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจัดว่าเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัย (food insecurity) ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) อาหารที่มีจุลินทรีย์ก่อโรคหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ 
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเจือปนอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่อาจเป็นเหตุให้

เกิดอันตรายหรือสามารถสะสมในร่างกายที่ก่อให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ 

(3) อาหารที่ได้ผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนส่งหรือมีการเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ 

(4) อาหารที่ผลิตจากสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันตรายอันอาจติดต่อถึงคนได้ 
(5) อาหารผลิต ปรุง ประกอบจากสัตว์และพืช  หรือผลผลิตจากสัตว์และพืชที่มีสารเคมี

อันตราย  เภสัชเคมีภัณฑ์หรือยาปฏิชีวนะตกค้างในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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(6) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ในขณะที่นิยามตามโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เรื่อง  ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
สุขลักษณะอาหาร  มอก. 34-25546 (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรม, 2547) กล่าวว่า 
อาหารปลอดภัยหรือความปลอดภัยของอาหาร หมายถึง ความมั่นใจที่ว่าอาหารนั้นจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายขึ้นแก่ ผู้บริโภค หากมีการจัดเตรียม ปรุง ผสม และรับประทานถูกตามลักษณะที่มุ่งหมายของ
อาหารนั้น 

องค์การอนามัยโลก  (WHO,  2008) ได้เสนอหลักการ 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย ซึ่งมีความ
เกีย่วข้องกับสุขาภิบาลอาหาร  ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาความสะอาด  แม้ว่าเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรง แต่
เมื่อเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดอาศัยอยู่ในพื้นดิน  น้ า  สัตว์และคน  มือ  รวมทั้งอยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
แปรรูปอาหาร  ซึ่งมีโอกาสที่เชื้อเหล่านี้จะปนเปื้อนในอาหารท าให้อาหารเป็นสื่อของเชื้อโรคดังนั้นเพ่ือ
เป็นการรักษาความสะอาด  ผู้จับต้องอาหารจึงต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและในระหว่าง
การเตรียมอาหาร  ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ า  ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ  พ้ืนผิวและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร  รวมทั้งดูแลสถานที่ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงและสัตว์ต่างๆ มีการฆ่าเชื้อ
โรคบริเวณโต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร เตาหุงต้มอาหาร พ้ืน ผนัง เพดานของห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอ  
ผ้าเช็ดท าความสะอาดต้องแยกใช้เฉพาะแต่ละบริเวณ เช่น  ผ้าที่ใช้เช็ดโต๊ะต้องแยกจากผ้าที่ใช้เช็ดพ้ืน  
เป็นต้น  และต้องซักท าความสะอาดผ้าบ่อยๆ  

(2) แยกอาหารที่ปรุงสุกแล้วออกจากอาหารสด  อาหารดิบ  โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และ
อาหารทะเลรวมไปถึงของเหลวจากเนื้อสัตว์  อาจมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่  ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่อาหาร
อ่ืนในขณะปรุงอาหารหรือเก็บอาหาร ดังนั้น ควรแยกอาหารสดออกจากอาหารที่สุกแล้วรวมทั้งอุปกรณ์
และภาชนะประกอบอาหารในการเตรียมอาหารสด เช่น ควรแยกใช้เขียง มีด หรือภาชนะอุปกรณ์ระหว่าง
อาหารดิบและอาหารปรุงสุก  เก็บอาหารในภาชนะที่มีการปิดสนิทไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกกับอาหารสดปน
กันเพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้ามระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก 

(3) ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง  การปรุงอาหารที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะจะท าลายจุลินทรีย์ที่
เป็นอันตรายได้เกือบหมดทุกชนิด เพราะจุลินทรีย์สามารถเพ่ิมจ านวนได้ทวีคูณที่อุณหภูมิในช่วง 15-40  

องศาเซลเซียส ดังนั้น อาหารที่ปรุงที่  อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียสขึ้นไปจัดเป็นอาหารที่ปลอดภัย 
(รูปที่ 1.1) ดังนั้น ควรปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง ไม่ปรุงอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ เช่นอาหารประเภทเนื้อสัตว์  
ไข่ และอาหารทะเล ด้วยความร้อนในขณะหุงต้มไม่ต่ ากว่าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเพ่ือท าให้อาหารสุก
ทั่วถึงทุกส่วน รวมทั้งเวลาอุ่นอาหารที่ปรุงแล้วจะต้องอุ่นให้ร้อนทั่วถึงทั้งชิ้น 
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รูปที่  1.1  ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเจริญและยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร 

ที่มา  (Talaro,  1999) 
 

(4) เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม  จุลินทรีย์สามารถเพ่ิมจ านวนได้ในระยะเวลาอย่าง
รวดเร็ว  ณ  อุณหภูมิห้องและจะหยุดเจริญและเพ่ิมจ านวนช้าลง  เมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส  
และอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส  (รูปที่ 1.1)  แต่อย่างไรก็ตามจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายบางชนิดจะ
เจริญและเพ่ิมจ านวนได้ท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส  ดังนั้น  จึงไม่ควรทิ้งอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้ใน
ที่อุณหภูมิห้องนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ควรเก็บอาหารที่ปรุงแล้วและอาหารที่เน่าเสียไดง่ายในตู้เย็นที่
อุณหภูมิต่ ากว่า  5  องศาเซลเซียสและไม่เก็บอาหารไว้ในตู้เย็นนานจนเกินไปและอย่าละเลยอาหารแช่
แข็งที่อุณหภูมิห้อง  การเก็บรักษาอาหารในตู้เย็นไม่ควรเก็บอาหารในปริมาณมากๆ ในภาชนะขนาดใหญ่  
ควรแบ่งใส่ภาชนะกว้างและตื้นเพ่ือให้ความเย็นกระจายซึมผ่านได้ทั่วถึงและต้องน ามาอุ่นให้ร้อนก่อน
บริโภค  ส าหรับอาหารทารกไม่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน  เมื่อปรุงสุกแล้วควรน าไป
บริโภคทันที 

(5) ใช้น้ าและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร  วัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร  รวมทั้ง
น้ าและน้ าแข็งอาจจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายบางชนิดและสารเคมีปนเปื้อนอยู่  ซึ่งสารพิษอาจเจริญใน
อาหารที่ก าลังเน่าเสีย  ดังนั้นจึงควรใช้น้ าสะอาดในการปรุงอาหารหรือต้องบ าบัดน้ าให้สะอาดก่อน
น ามาใช้ปรุงอาหาร  โดยยึดหลักการที่ว่า  น้ าที่ใช้ในการเตรียม  ปรุงอาหาร  ต้องเป็นน้ าที่สะอาด  มี
คุณภาพเช่นเดียวกันกับน้ าดื่ม  เลือกใช้วัตถุดิบที่สดหรือที่ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อมาแล้ว  และไม่น า
วัตถุดิบที่หมดอายุมาใช้ในการแปรรูปอาหาร 
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จากหลัก 5 ประการขององค์การอนามัยโลกสามารถสรุปเป็น หลักการพ้ืนฐานของการสุขาภิบาล
อาหาร  ได้ว่า  การสุขาภิบาลอาหารที่ดีนั้นประกอบไปด้วย 4 เรื่อง (หลักการ 3 C และ 1 S) ดังแสดงใน
รูปที่ 1.2 ได้แก่ 

(1) การท าความสะอาดมือและอุปกรณ์สม่ าเสมอ (Clean) 
(2) การแยกอาหารดิบออกจากอาหารสดเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนข้าม (Separate) 
(3) การใช้อุณหภูมิต่ าในการรักษาคุณภาพของอาหารสด (Chill) 
(4) การใช้ความร้อนท าให้อาหารสุกพอแก่การบริโภค (Cook) 

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
เท่านั้น หากต้องพิจารณาถึงความเก่ียวโยงตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารโดยเริ่มตั้งแต่ การให้ความส าคัญกับการ
ผลิตเบื้องต้นจากไร่นา สวน ฟาร์ม ผู้ขนส่งผู้แปรรูป ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่ายอาหารไปจนถึงผู้บริโภคในขั้น
สุดท้ายตามหลักการ จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร (from farm to table)และเน้นการควบคุมสุขลักษณะที่
ส าคัญในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน เพราะวัตถุดิบอาหารอาจมีการปนเปื้อนจากสิ่งปนเปื้อนได้ทุกขั้นตอนใน
ห่วงโซ่อาหาร สิ่งปนเปื้อนดังกล่าวอาจลดคุณภาพของอาหารและก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของ
ผู้บริโภคได้ 

 

 
 

รูปที่  1.2  หลักการพื้นฐานของการสุขาภิบาลอาหาร 

ที่มา  (World Health Organization, 2008) 
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ในปัจจุบันการคมนาคมโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นท าให้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปพักอาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และมีผลต่อการปริมาณบริโภคอาหารเพ่ิม
มากขึ้นรวมทั้งการค้าอาหารระหว่างประเทศ ซึ่งมีความส าคัญทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ 
แต่ก็ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของการเจ็บปุวยทั่วโลกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมลักษณะนิสัยการ
บริโภคของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศน ามาสู่การพัฒนาเทคนิคใหม่
ในการผลิตการจัดเตรียมและการจ าหน่ายอาหารในรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ผู้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารผู้แปรรูป ผู้ปฏิบัติต่ออาหาร 
ผู้จ าหน่ายอาหารและผู้บริโภค จึงมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันที่ต้องท าให้แน่ใจว่าอาหารมีความปลอดภัย
และเหมาะสมส าหรับการบริโภคโดยอาศัยการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารที่เข้มงวด เช่น ระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมซึ่งเปรียบเป็นร่มใหญ่ที่ช่วยปูองกันอันตรายในอาหารต่างๆ ได้ท าให้
ผู้บริโภคท่ัวโลกสามารถบริโภคอาหารที่น าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้โดยปลอดภัย (รูปที่ 1.3) 

 

 
 

รูปที่  1.3  ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการปูองกันอันตรายในอาหาร 

ที่มา  (http:// www.azumafoods.com/assurance/quality.html, 2558) 

 

http://www.azumafoods.com/assurance/quality.html
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ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังว่าอาหารที่บริโภคเป็นอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับการ
บริโภค การเจ็บปุวยและอันตรายที่มีสาเหตุจากอาหารอย่างน้อยอาจเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาจ
รุนแรงถึงข้ันตายได้ การระบาดของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อท าให้เกิดการเจ็บปุวยท าให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าขายและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังน าไปสู่การสูญเสียรายได้  การว่างงานและการฟูองร้อง การ
เน่าเสียของอาหารท าให้เกิดความเสียหาย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการค้าและท า
ให้ผู้บริโภคไม่ม่ันใจการบริโภคสินค้าอาหารนั้น 

 

1.4 กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ไทยที่เก่ียวข้องสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

อ านาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการรักษาสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2522 และกฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 239) 

พ.ศ. 2544 เรื่อง  วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารได้ถูกน ามาบังคับใช้เป็น
กฎหมายตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา 

Good Manufacturing practice (GMP) ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นค าที่น ามาจาก
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดอยู่ใน Code of Federal Regulation Title 21 part 110 

หากเปรียบกับมาตรฐานสากลของโครงการมาตรฐานอาหารหรือ โคเด็กซ์  FAO/WHO (Codex) จะใช้ค า
ว่า General principle of food Hygiene นักวิชาการด้านอาหารใช้ค าว่า GMP เนื่องจากเป็นค าย่อที่ 
เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือจัดว่าเป็นโปรแกรมพ้ืนฐาน (pre-

requisite program) ที่กล่าวถึงหัวข้อส าคัญๆ ได้แก่ การจัดการด้านอาคารสถานที่ผลิตการออกแบบและ
สิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษา การสุขาภิบาล สุขลักษณะส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร การควบคุมแมลงน าโรค การท าความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องจักร  
อุปกรณ์การผลิต  การควบคุมน้ าใช้ในโรงงาน การระบุและการทวนสอบกลับผลิตภัณฑ์ การเรียก
ผลิตภัณฑ์คืน การขนส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค และการฝึกอบรม
สุขอนามัย (กัลยา  ดีประเสริฐวงศ์, 2558) 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่น ามาเป็นมาตรการบังคับใช้เป็นกฎหมายของ
ประเทศไทยได้น าแนวทางข้อก าหนดให้เป็นไปตาม โคเด็กซ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่มีการปรับ
รายละเอียดในบางประเด็นให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ผลิตอาหารในประเทศ โดยข้อก าหนดที่เป็น
หลักการสากลที่ส าคัญเหมือนกับของโคเด็กซ์ โดยให้ผู้ผลิตอาหารในสถานประกอบการทุกขนาด ทุก
ประเภทผลิตภัณฑ์สามารถน าไปปฏิบัติตามศักยภาพของตน  เพราะเกณฑ์หรือข้อก าหนดของหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตาม
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และสามารถผลิตอาหารไดอย่างปลอดภัย  โดยที่จะเน้นการปูองกันและขจัดความเสี่ยงใดๆ ที่จะท าให้
อาหารเป็นพิษ  เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารจึงถือเป็นระบบประกันคุณภาพพ้ืนฐานก่อนที่จะ
น าไปสู่ระบบประกันคุณภาพอาหารอื่นๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ระบบการวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมและระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 ทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร กฎหมายของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

(1) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารทั่วไป (general  GMP) เป็นหลักเกณฑ์ที่
น าไปใช้ปฏิบัติส าหรับอาหารทุกประเภท ข้อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สุขลักษณะ
ทั่วไป มีอยู่ 6 ข้อก าหนดต่อไปนี้ 

(1.1) สถานที่ตั้งและอาคารการผลิต 

(1.2) เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 

(1.3) การควบคุมกระบวนการผลิต 

(1.4) การสุขาภิบาล 

(1.5) การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

(1.6) บุคลากรและสุขลักษณะ 

(2) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเฉพาะผลิตภัณฑ์ (specific  GMP) เป็น
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารทั่วไปจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการ
ความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์มากขึ้น เช่น น้ าบริโภคซึ่งก าหนดหลักการตามแนวทาง
ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อ Code of Federal Regulation Title 21 part 129 Processing and 

Bottle/Packaged Drinking Water โดยมีการขยายเนื้อหาในหมวดที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้เป็นไป
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องของน้ าบริโภคเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมได้ครบถ้วนทุกจุดของการผลิตมากยิ่งขึ้น  
มีการเพิ่มเติมบันทึกและรายงานเพ่ือให้ผู้ผลิตเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและรายงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะช่วยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์  ข้อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารน้ าบริโภคมี 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

(2.1)  สถานที่ตั้งและอาคารการผลิต 

(2.2)  เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 

(2.3)  แหล่งน้ า 

(2.4)  การปรับคุณภาพน้ า 
(2.6)  ภาชนะบรรจุ 
(2.7)  สารท าความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ 

(2.8)  การบรรจุ 
(2.9)  การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

(2.10)  บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 
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(2.11)  บันทึกและรายงาน 

 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารถือเป็นระบบพ้ืนฐานที่รวมข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติและตรวจสอบส าหรับ
รายละเอียดของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารจะกล่าวถึงในบทที่ 8 ของเอกสารประกอบการ
สอนเล่มนี้ 

1.1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกาศเพ่ือส่งเสริมองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมก าหนด
มาตรการควบคุมมลพิษโดยการจัดให้มีระบบบ าบัดและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับมลพิษรวมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้ชัดเจน
พระราชบัญญัติฉบับนี้นิยามความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535, 2535) 

(1) สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

(2) คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติได้แก่สัตว์พืชและทรัพยากร
ต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชนและความสมบู รณ์สืบไป
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง 
สภาวะอ่ืนๆ ของสิ่งแวดล้อมซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(4) มลพิษ หมายความว่า ของเสียวัตถุอันตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่ง
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่นความสั่นสะเทือนหรือ
เหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

(5) ของเสีย  หมายความว่าขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุ
อันตรายอ่ืนใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษรวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่ ง
เหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือแก๊ส 

(6) น้ าเสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

(7) อากาศเสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน แก๊ส เขม่า ฝุุน
ละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอ่ืนที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ 
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(8) เหตุร าคาญ หมายความว่า เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศการ
ระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้องกับการควบคุมการปล่อยน้ าเสียหรือของเสีย
ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตโรงงานด้วยตามข้อกฎหมายของพระราชบัญญัตินี้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดไว้และจะต้องมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ า
เสียหรือระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์แทนเจ้าของ ผู้ครอบครองโดยมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวันและจัดท ารายละเอียดเป็น
หลักฐานไว้ที่โรงงานและต้องจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  ซึ่ง
รายละเอียดของการก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะกล่าวไว้โดยเฉพาะในบทที่ 7 ของ
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ 

1.1.3 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน โดยได้นิยาม
ความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535, 2535) 

(1) พลังงาน หมายความว่า ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ 
ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น 
เชื้อเพลิงความร้อน และไฟฟูา เป็นต้น 

(2) อนุรักษ์พลังงาน  หมายความว่า  ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
ดังต่อไปนี้ 

(2.1) การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   ได้แก่  การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(2.1.1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไม่เชื้อเพลิง 
(2.1.2)  การปูองกันสารสูญเสียพลังงาน 

(2.1.3)  การน าพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
(2.1.4)  การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(2.15)  การปรับปรุงการใช้ไฟฟูาด้วยวิธีการปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟูาการ

ลดความต้องการพลังไฟฟูาสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟูาสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาให้
เหมาะสมกับภาระและภารกิจอื่น 
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(2.1.6)  การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การท างานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน 

(2.2)  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์  และส่งเสริมการใช้วัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการนุรักษ์พลังงานกล่าวถึง 

(2.2.1)  การก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ ์

(2.2.2)  การก าหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภทขนาดปริมาณการใช้
พลังงานอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใดเป็นเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(2.2.3)  การก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท
คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

(2.2.4)  การก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องแสดงค่า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(2.3)  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

(2.3.1)  การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 

(2.3.2)  การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายใน
อาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(2.3.3)  การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการแสดง
คุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ 

(2.3.4)  การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2.3.5)  การใช้และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุที่ก่อให้เกิดการนุรักษ์
พลังงานในอาคาร 

(2.3.6)  การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
การที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานจะท าให้มีการใช้พลังงาน

อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตและการบ ารุงรักษาตลอดจนก่อให้เกิดการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศ 

1.4.4 มาตรฐานสากลระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

ในปัจจุบันหลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับการประกันคุณภาพอาหารโดยมุ่งการ
ปูองกันเน้นการด าเนินงานที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นและตลอดสายการผลิตมากกว่าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุดท้ายหลายประเทศก าหนดกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการต้องน าระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) มาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
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ในปีพ.ศ. 2540 โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ ร่วมกับองค์การ
เกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAC) และองค์การ
อนามัยโลกประกาศใช้ข้อแนะน าส าหรับการน าระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B-1997: annex to CRC/RCP-1 (1969), Rev.3 

(1997) : Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) System and Guidelines for  

its Application ซึ่งข้อก าหนดสากลนี้ได้รวมหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  
(Recommendation Codex Code of Practice : General Principles For Food Hygiene) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่ต้องด าเนินการ 

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเกีย่วข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบนี้เพ่ือให้สามารถพิสูจน์
ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผลิตขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  การประยุกต์ใช้หลักการการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมอย่างได้ผลขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ฝุายบริหารความร่วมมือจากฝุายต่างๆ ในองค์กรและต้องมีการจัดท าระบบพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขลักษณะ
โรงงานเสียก่อน เช่น  ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

ระบบวิ เคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ ต้ อง ควบคมได้ก าหนดเป็นมาตร ฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เรื่อง ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและ
ค าแนะน าในการน าไปใช้  (มอก. 7000-2549) ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุก
ประเภทและทุกขนาดธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทั้งที่เรียบง่ายและซับซ้อน โดยน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตแล้วหรือจะเริ่มท าการผลิต 

หลักการของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมีดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการวิเคราะห์อันตราย 

(2) หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

(3) ก าหนดค่าวิกฤต 

(4) ก าหนดระบบเพ่ือเฝูาระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

(5) ก าหนดวิธีแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้
การควบคุม 

(6) ก าหนดการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

(7) ก าหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมตาม
หลักการเหล่านี้และการประยุกต์ใช้ 

ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นระบบที่ให้การรับรองความปลอดภัยด้านอาหารโดยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหาร 
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(2) เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเป็นการปูองกันปัญหาตาม
หลักประกันคุณภาพ 

(3) เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายในอาหารไอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง 
(4) ช่วยปูองกันการสูญเสียจากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนด 

(5) เป็นระบบที่สามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอ่ืนได้ 
(6) เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้

สร้างความม่ันใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมของประเทศไทยนั้น มีหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่หลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์  กรม
ประมง  กรมวิชาการเกษตรและบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งและรายละเอียดระบบวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมจะกล่าวไว้ในบทที่ 9 

1.4.5 มาตรฐานสากลระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ISO 

22000 

มาตรฐานสากลระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารสากล 
(Food Safety Management System Requirement) ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับ ISO 22000 : 2005 

ระบบคุณภาพนี้เน้นเรื่อง  ความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก  โดยรวมเอาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหารซึ่งเป็นระบบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมอาหารกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมในแต่ละขั้นตอนการผลิต และได้มีการผนวกเอาข้อก าหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ  
ISO 9001 เข้าไปเสริมในเรื่องการจัดระบบเอกสาร ข้อก าหนดของระบบมาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้
กับทุกองค์กร โดยไม่จ ากัดขนาด ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารและการน าไปใช้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้ เช่นโรงงานที่ผลิตภาชนะบรรจุอาหาร สารเคมี ผู้ขนส่ง ผู้
ให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับห่วงโซ่อาหารก็สามารถ
น าระบบนี้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ระบบ ISO 22000 ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ข้อก าหนดส าหรับองค์กรในห่วงโซ่
อาหาร  (มอก. 22000-2548) 

หลักการส าคัญของมาตรฐานระบบประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญคือ หลักการที่ 1  

โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน หลักการที่ 2 หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หลักการที่ 3  

ระบบการจัดการและหลักการที่ 4 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนข้อก าหนดทั้งหมดในระบบ  ISO 22000 มี 8 หัวข้อ ได้แก่ ขอบข่ายเอกสารอ้างอิง  
บทนิยาม  ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ความรับผิดชอบของฝุายบริหาร การจัดการ
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ทรัพยากร  การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย การรับรองผลการตรวจสอบและการ
ปรับปรุงระบบ ทั้ง 8 ข้อมี 5 หัวข้อที่ส าคัญ (กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์, 2558) ดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร องค์กรต้องจัดท าเอกสารและระบบการ
ควบคุมเอกสาร 

(2) ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  องค์กรและผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดท า
ระบบ  การวางแผน  การทบทวนรวมทั้งเน้นเรื่องการสื่อสารและการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร 

(3) การจัดการทรัพยากร  องค์กรต้องทรัพยากรทั้งด้านวัสดุ สิ่งก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดี
รวมทั้งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการทางด้านความปลอดภัยอาหารเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 

(4) การวางแผนและการจัดท าผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย  ข้อนี้เป็นข้อหลักการที่เน้น
จุดส าคัญของการควบคุมความปลอดภัยของอาหารคือระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  และ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมรวมไปถึงระบบจัดการสินค้าเมื่อไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน  การสอบกลับสินค้าและการเรียกคืนสินค้า 

(5) การรับรองผล  การทวนสอบและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหาร  องค์กร
ต้องมีการยืนยันค่าตัวเลขต่างๆ ที่ใช้ หรือมาตรฐานที่น ามาอ้างอิงว่าเหมาะสมกับองค์กร สามารถลดขจัด
อันตราย  มีการทวนสอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ส าคัญๆโดยการสอบเทียบและมีการทวนสอบ 

ในอนาคตระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมไม่ใช่เป็นระบบพ้ืนฐานแล้วอาจกลายเป็น ISO  22000 ที่เป็นพ้ืนฐานในด้านการ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารแทน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบ  
ISO 22000  จะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 10 

1.4.6 มาตรฐานสากลการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ISO 14001 (Environmental Management Systems) มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2539 และจากนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2547 ส าหรับ
มาตรฐานที่องค์กรธุรกิจสามารถจัดท าระบบและยื่นขอการรับรองโดยสมัครใจได้แก่  ISO 14001 

(Environmental Management Systems-Specification with Guidance for Use) หรืออีกนัยหนึ่งที่
ทราบและเข้าใจตรงกันว่าเป็นมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548) 

ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.)  ได้น ามาประกาศใช้และเผยแพร่โดยการ
พิมพ์ซ้ าแต่คงสาระส าคัญไว้เช่นเดิม  ประกอบด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ข้อก าหนดและ
ข้อแนะน าในการใช้ (มอก.14001-2548) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ข้อแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ (มอก.14001-2548)   
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กลุ่มของมาตรฐาน มอก.-ISO 14000 ได้แก่ 

(1) มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems-EMS)  
เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทั้งด้านนโยบาย  การ
วางแผน  การปฏิบัติ ตามแผนการตรวจสอบการจัดการ และการทบทวนปรับปรุงระบบ 

(2) มาตรฐานการตรวจประเมินและวัดผล (Evaluation and Auditing) เป็นมาตรฐาน
ก าหนดวิธีการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม  มีด้วยกัน 2 ส่วนคือ 

(3) มาตรฐานที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์มี 2  ส่วนได้แก่ 
(3.1)  มาตรฐานฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Labeling-EL) ซึ่งเป็น

มาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(3.2)  มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment - LCA) 
(4) มาตรฐานการก าหนดลักษณะระบบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แบะมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 

(5) มาตรฐานนิยามศัพท์ 
แนวทางในการปฏิบัติในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมี 5 หลักได้แก่ ประกาศ

นโยบายส่งแวดล้อม มีการวางแผน การน ามาตรฐานไปใช้และปฏิบัติ การตรวจสอบและการทบทวนการ
จัดการ 

หากทุกองคก์รน าการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ องค์การจะได้รับประโยชน์มากมายได้แก่ 
(1) ช่วยให้การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี 
(2) ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง มีของเสียน้อยลง มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง  
ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาน้อยลงเพราะมีการปูองกันล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายทางอ้อมน้อยลงและใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบ าบัดน้อยลง 

(3) เป็นการเพ่ิมโอกาสในทางการค้า ช่วยขจัดข้อโต้แย้งหรือการกีดกันทางการค้าอาจท าให้
ได้รับสิทธิพเิศษ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ท าให้การเจรจาทางด้านการค้าสะดวกข้ึนเป็นผลให้รักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดและเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตเพราะคู่ค้าอาจใช้เป็นประเด็นในการ
พิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

(4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพราะเมื่อองค์กรมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมย่อม
แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมโดยส่วนรวม ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 

(5) เป็นที่น่าเชื่อถือของสถาบันทางการเงินที่ปล่อยเงินกู้ สร้างความเชื่อมั่นส าหรับผู้ลงทุนใน
ตลาดหุ้น 
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(6) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งวงจรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนผลิตภัณฑ์
ถึงมือผู้บริโภค 

(7) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเองเป็นผลดีต่อผู้ท างานในองค์กร 

(8) เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
 

บทสรุป 

 

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวข้องกับการสร้างและบ ารุงรักษาสภาวะสุขลักษณะ
และสุขภาพโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการรักษา  คงสภาพและปรับปรุงการจัดการ
สุขลักษณะการผลิตอาหารที่ดีอย่างต่อเนื่องสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจึงจัดเป็นการ
ประยุกต์ใช้หลักการความปลอดภัยด้านอาหารในเชิงปฏิบัติ  กระบวนการวางแผนและออกแบบระบบตาม
กฎหมายและมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัย  มีคุณภาพ  ปราศจากการ
ปนเปื้อนซึ่งมีผลต่อธุรกิจการค้าอาหาร 

 

ค าถามท้ายบท 

 

(1) จงสรุปความหมายของค าว่าสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

(2) จงอธิบายความส าคัญของสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

(3) จงอธิบายความหมายของค าศัพท์ดังต่อไปนี้มาพอสังเขป 

(3.1)  สุขลักษณะอาหาร 

(3.2)  การปนเปื้อน 

(3.3)  อันตราย 

(3.4)  ห่วงโซ่อาหาร 

(3.5)  คุณภาพอาหาร 

(4) จงอธิบายว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  พ.ศ. 2551  ก าหนดว่า
อาหารที่ไม่ปลอดภัยมีลักษณะอย่างไรบ้าง 

(5) จงอธิบายผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญและยับยั้งจุลินทรีย์ รวมทั้งการน าหลักการ
นี้ไปใช้ในการเก็บรักษาอาหร 

(6) หลักการพื้นฐานขององค์การอนามัยโลก 3C และ 1S  กล่าวว่าอย่างไร 

(7) จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุขาภิบาลอุตสาหกรรมอาหารกับความปลอดภัยด้าน
อาหารมาพอสังเขป 

(8) จงอธิบายหลักเกณฑ์ที่ส าคัญของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารทั่วไป 
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(9) จงวิเคราะห์ว่าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมีหลักการส าคัญ
อย่างไรและมีความสัมพันธ์กับระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างไร 

(10)  จงประเมินว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ผู้ผลิตสินค้าอาหารในประเทศไทยจะ
น าระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร  ISO  22000 มาใช้จัดการความปลอดภัยของอาหารตลอด
ห่วงโซ่อาหาร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  2 

อันตรายและโรคที่เกิดในอาหาร 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. อันตรายทางชีวภาพและการปูองกัน 

2. อันตรายทางเคมีและการปูองกัน 

3. อันตรายทางกายภาพและการปูองกัน 

4. อันตรายจากสารก่อภูมิแพ้และการปูองกัน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
1. บอกความหมายของอันตรายประเภทต่างๆในอาหารได้ 
2. จําแนกและยกตัวอย่างประเภทของอันตรายในอาหารได้ 
3. วิเคราะห์และสรุปสาเหตุการปนเปื้อนอันตรายในอาหารได้ 
4. นําเสนอวิธีการปูองกันอันตรายในอาหารได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีสอน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

3. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
4. วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนทดสอบย่อยก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอันตรายในอาหาร 

2. ให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์กรณีศึกษา เรื่อง เจาะลึกภัยร้ายหน่อไม้ปี๊บ แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุป
เนื้อหาเก่ียวกับสาเหตุของการปนเปื้อนอันตรายต่อสุขภาพวิธีการควบคุมและปูองกัน 

3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน  กําหนดหัวข้ออันตรายในอาหารให้ 
นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

4. นักศึกษาสรุปประเด็นต่างๆ เมื่อฟังการนําเสนอจากนักศึกษาทุกกลุ่มผู้สอนสรุปประเด็นและ 

บรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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5. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับอันตรายในอาหารจากอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม 

แล้วนําเสนอในรูปปูายนิเทศ 

6. ผู้สอนทดสอบย่อยหลังเรียนเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับอันตรายในอาหารและตอบคําถามท้าย 

บทเรียน 

  

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและตําราที่เกี่ยวข้อง 
2. แ ผ น ภ า พ  อ า ห า ร เ ป็ น พิ ษ  ข อ ง สํ า นั ก คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง อ า ห า ร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

3. วีดีทัศน์  เรื่อง  เจาะลึกภัยร้ายหน่อไม้ปี๊บ  
4. เว็บไซต์  

4.1 http://www.foodsan.anamai.moph.go.th  (กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา)  
4.2 http://www.fda.moph.go.th (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  
4.3 http://www.oryor.com (ฉลาดบริโภคอาหารและยา)   
4.4 http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/v2/frontend/theme_1# 

(ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร)                                    
 

การวัดผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

2. สังเกตจากการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในระหว่างทํากิจกรรมในห้องเรียน 

3. ประเมินผลการอภิปราย 

4. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า 
5. ผลการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน 

6. จากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทและตอบคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodsan.anamai.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/
http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/v2/frontend/theme_1
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บทท่ี 2 

อันตรายและโรคที่เกิดในอาหาร 

 

ความปลอดภัยด้านอาหารเกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารที่ถูกต้องเพ่ือให้วัตถุดิบอาหาร 
กระบวนการแปรรูปอาหาร การขนส่งและการเก็บรักษาในระดับอุตสาหกรรมมีความสะอาดปลอดภัยและ
เกิดความม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปได้คุณภาพ มีมาตรฐาน มีการควบคุมอันตรายในอาหารให้อยู่
ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค การปูองกันอันตรายในอาหารจึงเป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรม
อาหารต้องดําเนินการเพ่ือสร้างความปลอดภัยด้านอาหารทั้งนี้อันตรายในอาหาร ( food hazards) ทั้ง 4 

ประเภท คือ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทางกายภาพ และอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ 
เป็นอันตรายที่พบได้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีโอกาสพบแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดวัตถุดิบ ประเภท
อาหาร และกระบวนการผลิตอาหาร แต่อันตรายเหล่านี้สามารถขจัดหรือลดได้หากโรงงานมีหลักการ
สุขาภิบาลที่ดีเพียงพอ 

 

2.1 อันตรายทางชีวภาพและการป้องกัน  

 

อันตรายทางชีวภาพ (biological hazards) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตส่วนมากเกิด
จากจุลินทรีย์ พยาธิและไวรัส โดยทางหนึ่งปนเปื้อนโดยใช้อาหารเป็นสื่อ จึงเรียกว่าโรคที่มีอาหารเป็น
ต้นเหตุ (food borne diseases หรือ food borne illness) เป็นโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสาเหตุ เกิดกับ
ผู้บริโภคท่ัวไปมีอาการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิด 
ปริมาณของจุลินทรีย์ สารพิษและหนอนพยาธิที่ผู้ปุวยบริโภคเข้าไปคนไทยมีอัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคนี้
สูงมาก โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องจัดให้มีมาตรการด้านสุขาภิบาลอาหารที่เหมาะสมเพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ผู้บริโภคเป็นโรคที่มีอาหารเป็นต้นเหตุ 

2.1.1 อันตรายทางชีวภาพในอาหาร  

อันตรายทางชีวภาพในอาหารส่วนใหญ่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ 
(pathogenic microorganisms หรือ pathogens) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามลักษณะของการ
ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ (สุมณฑา วัฒนสินธุ์, 2544) คือ 

(1) การติดเชื้อ (infection) เกิดจากการบริโภคจุลินทรีย์ที่ก่อโรคจุลินทรีย์เมื่อเข้าไป
ในร่างกายจะเจริญเติบโตเพ่ิมปริมาณและก่อปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆ  

(2) การบริโภคสารพิษ (intoxication) เกิดจากการบริโภคสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างไว้
ในอาหารเพราะสภาวะการผลิตที่ไม่ถูกต้องเมื่อบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพิษจากจุลินทรีย์ก็จะ
เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ  
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โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีการจัดการไม่ถูกสุขลักษณะทําให้มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์
จากสิ่งแวดล้อมทําให้อาหารมีการเน่าเสีย อาหารเป็นพิษหรือบริโภคอาหารเหล่านั้นเกิดการเจ็บปุวยได้
เพราะประเทศไทยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดังนั้นจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทําให้
เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ 

2.1.1.1 แบคทีเรีย 

แบคทีเรียเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นบ่อยที่สุด
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษมักเกิดจากวัตถุดิบอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารถูก
ปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ดังต่อไปนี้ 

(1) Bacillus cereus 
แบคทีเรียชนิดนี้เจริญเติบโตในสภาวะที่มีอากาศและสามารถสร้างสปอร์ 

เจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 28-35 องศาเซลเซียส พบทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดินโคลน ฝุุน ผง เช่น คู  
คลองแม่น้ําลําธาร ทะเลสาบ แหล่งน้ําธรรมชาติ พบในธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชโดยเฉพาะข้าวสุข
ข้าวโพด นมและผลิตภัณฑ์นม  เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ อาหารแห้งเครื่องเทศผัก ข้าว ซอส และแปูง
ข้าวโพด  เป็นต้น ผู้ปุวยที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อนี้มีระยะการฟักตัวประมาณ 8-16 ชั่วโมงและ
แสดงอาการเป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยผู้ปุวยจะมีอาการเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ท้องร่วงเป็นน้ําอย่างมากมี
อาการคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียนและไม่มีไข้ (Eley, 1992) 

(2) Campylobacter sp.  

Campylobacter jejuni และ campylobacter coli เจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส  แต่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิต่ํากว่า 30 องศาเซลเซียส รวมทั้งสามารถ
เจริญได้ดีในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อย (obligate microaerophille ) และไม่เจริญในที่มีอากาศแบคทีเรีย
ชนิดนี้พบในลําไส้ของวัวหมู  แกะ  ไก ่ เป็ด  นก  สุนัข  แมว  และสัตว์ฟันแทะแต่มูลกลายเป็นแหล่งของ
เชื้อที่สําคัญพบในอาหารจากสัตว์ที่ปรุงไม่สุก  เช่น  นมดิบ  ไข่ดิบ  เนื้อไก่ดิบ อาหารทะเลดิบ  น้ําที่
ปนเปื้อนกับสิ่งขับถ่าย  หรือซากสัตว์น้ําประปาที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก็เป็นพาหะในการระบาดโรค
อาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อ Campylobacter sp. เรียกว่า (campylobacteriosis) สาเหตุเกิดจากการ
บริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน Campylobacter เข้าไปในร่างกาย ทําให้เชื้อนี้ไปเพ่ิมจํานวนในลําไส้เล็ก 
ระยะฟักตัวของโรคในคนคือ 2-11 วันและจะแสดงอาการ 2-3 วันทําให้ท้องเสียเป็นโลหิต มีไข้แต่ไม่มี
อาการอาเจียน (Eley, 1992) 

(3)  Clostridium botulinum 
เชื้อนี้เจริญและสร้างสปอร์ที่ความเป็นกรดด่างสูงกว่า  4.6  ค่าวอเตอร์แอคติวิตี

มากกว่า  0.85  ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ   เชื้อแพร่กระจายอยู่ในอากาศตามธรรมชาติ   ในดิน  
น้ํา  ลําไส้ของสัตว์ต่างๆ และปลา  สร้างสปอร์ที่ทนต่อความแห้ง  สารเคมี  เชื้อนี้ เจริญและสร้างพิษได้ดี
ในอาหารที่มีความเป็นกรดต่ํา  มีเกลือต่ําและมีความชื้นสูง  เก็บรักษาในสภาพไร้ออกซิเจนและไม่ได้เก็บ
อาหารไว้ในห้องเย็น  มีโอกาสพบการเจริญในอาหารที่บรรจุกระป๋องหรือบรรจุขวดที่ไม่ถูกวิธีใน
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อุตสาหกรรมครัวเรือน (home-canned food) ที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อไม่เพียงพอทําให้มีสปอร์
หลงเหลือ  อุสาหกรรมอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ํา (ค่าความเปูนกรดด่างสูงกว่า 4.6) โดยทั่วไปจึง
ใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านาน 15 นาทีในการฆ่าเชื้อ ส่วนอาหารกระป๋องที่มีความเป็น
กรดสูงสามารถใช้อุณหภูมิพาสเจอร์ไรส์ที่ 75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถทําลาย
สปอร์ได้หมด  รวมทั้งมีการปนเปื้อนรอบตะเข็บกระป๋องในระหว่างการหล่อเย็น ดังนั้น ก่อนการบริโภค
อาหารกระป๋องควรนําอาหารไปต้มน้ําเดือดนาน  15-30 นาท ีความร้อนจะลายพิษของเชื้อนี้ 

โรคโบทูลิซึมแบบดั้งเดิม  (conventional botulism) เกิดจากการกินอาหาร
ที่มีเชื้อ  Clostridium botulinum ปนเปื้อนซึ่งเจริญเติบโตและสร้างสารพิษในอาหารแล้ว คือ  
neurotoxin ผู้ได้รับสารพิษถ้าแสดงอาการหลังจากนั้นประมาณ  12-17 ชั่วโมง แต่อาจจะแตกต่างกันไป
มักจะอยู่ในช่วง 4 ชั่วโมงถึง 4 วัน ผู้ปุวยจะไม่มีไข้เพราะไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อโรคโดยตรง โดยอาหารที่
เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลมาจากพิษ  ซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสาทโดยขัดขวางการปล่อยสารสื่อประสาท  
(acetylcholine myoneural junction) สารพิษนี้จะรบกวนการทํางานของระบบประสาททําให้เกิด
อาการอัมพาต  (paralysis)  อาการที่พบคือคลื่นไส้  อาเจียน ตาลาย เหนื่อยอ่อนทําให้เกิดการมองเห็น
ภาพซ้อน หน้ามืด ปวดตัวริมฝีปากแห้ง คอแห้ง กล้ามเนื้อหดเกร็ง ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ ปวดท้อง 
ท้องผูกสําหรับรายที่มีอาการรุนแรงนั้นจะพบว่ามีอาการเกิดขึ้นที่ระบบประสาท เช่น ตาพร่า เพราะ
กล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต ไม่สามารถลืมตา ตากระตุกตลอดเวลา ม่านตาขยาย พูดตะกุกตะกัก  สูญเสีย
ความสามารถในการพูดและกลืนอาหาร หมดความรู้สึก ระบบหายใจถูกกด หัวใจหยุดทํางาน ไม่มีอากาศ
หายใจและตาย (Bhunia, 2008) 

(4) Clostridium perfringens 
เชื้อนี้เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 39 - 45 องศาเซลเซียส และช่วง 20 - 25 องศา

เซลเซียส ความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม คือ 5.0 - 9.0 สร้างสปอร์และไม่ต้องการอากาศเชื้อนี้พบในดิน  
ฝุุนละออง อากาศ น้ํา อาหาร ในระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ ตะกอนน้ําเสีย อาหารที่พบว่าเป็น
สาเหตุของการระบาดได้แก่ เนื้อวัว ปลาและไก่ที่ปนเปื้อนจากเซลล์ที่มีชีวิตอยู่และสปอร์ของเชื้อชนิดนี้  
ผักชนิดต่างๆ และเครื่องเทศ เพราะมีการปนเปื้อนฝุุนผง ดิน มูลสัตว์ อุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่สะอาดหรือ
พนักงานที่มีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดีการอุ่นอาหารให้ร้อนอีกครั้งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง การเก็บ
อาหารไว้ในตู้เย็นธรรมดาท่ีมีอุณหภูมิไม่เหมาะสมหรืออุณหภูมิไม่สม่ําเสมอเชื้อสามารถเพ่ิมจํานวนมากขึ้น  
เชื้อสร้างสปอร์ที่ไม่สามารถทําลายได้ด้วยการหุงต้มธรรมดาทําให้มีสปอร์หลงเหลืออยู่และเกิดการงอกขึ้น
ได้สารพิษจึงถูกสร้างข้ึน  ผู้ที่บริโภคอาหารนั้นเข้าไปก็จะมีอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร 

เชื้อนี้เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดเนื้อตาย (gas gangrene) บริเวณบาดแผล
และก่อให้เกิดอาการลําไส้อักเสบในคน อาการเป็นโรคเกิดจากการบริโภคเซลล์ที่มีชีวิตและพิษที่ทําให้เกิด
โรคได้  เชื้อนี้สร้างสปอร์และปล่อยสารพิษออกมาในลําไส้เล็ก  มีอาการเป็นตะคริวที่ท้อง ท้องเดินอย่าง
แรง ปวดท้อง ท้องร่วง เป็นไข้ แต่ไม่ค่อยพบอาการคลื่นไส้และอาเจียน อาการเหล่านี้จะพบ 8 -12 ชั่วโมง
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หลังบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเข้าไปและก่อให้เกิดอาการของโรคนานน้อยกว่า 24 วัน (Bhunia, 

2008) 
 

(5) Listeria monocytogenes 
เชื้อนี้เจริญได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 3 - 45 องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่

การเจริญเติบโตคือ 30 - 37 องศาเซลเซียส ช่วงความเป็นกรดด่างที่เจริญได้กว้างคือระหว่าง 5.0 - 9.6  

แต่ชอบเจริญที่ความเป็นกรดด่างเป็นกลาง ต้องการออกซิเจนน้อย และไม่มีความต้านทานต่อความร้อนใน
ระดับหุงต้มอาหาร 

เชื้อนี้พบมากในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก วัว หมู แกะ ซากอินทรียวัตถุ
เน่าเปื่อย แม่น้ําลําคลองที่มีการปนเปื้อน ปลา หอย น้ํานมทั้งท่ีปกติและน้ํานมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบของ
โค อาหารแช่แข็ง ในอุจจาระของคน น้ํานมวัวจากวัวปกติและวัวที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ  (mastitis) การ
ใช้อุณหภูมิสูงกว่า 62 องศาเซลเซียสขึ้นไป ในการแปรรูปอาหารสามารถทําลายเชื้อนี้ได้ 

โรคที่เกิดจากสารพิษที่สร้างจากแบคทีเรีย  (listeriosis) เกิดจากแบคทีเรียสร้าง
สารพิษท่ีชื่อว่า listeriolysin ทําให้ผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์เกิดการแท้งเพราะครรภ์เป็นพิษ ทําให้โลหิตเป็น
พิษ (septicemia) ในคนอ่อนแอ ไขสมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ (meningitis) เริ่มจากมีไข้ ปวดศีรษะ 
อาเจียนเยื่อหุ้มสมองถูกทําลาย เพ้อ อาจหมดสติ (Jay, Loessner, & Golden, 2005) 

(6) Salmonella sp. 

ซัลโมเนลลาเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ทนต่อความร้อน  สามารถถูกทําลายได้ง่ายด้วย
การหุงต้มอาหารตามปกติรวมทั้งการพาสเจอร์ไรส์  เชื้อนี้อยู่ในลําไส้และทางเดินอาหารของคนและสัตว์   
และขับปนออกไปกับอุจจาระ  การบริโภคอาหารที่ประกอบด้วยเครื่องในสัตว์ซึ่งไม่ได้หุงต้มหรือปรุงให้สุก
มีโอกาสได้รับเชื้อนี้  หรืออถ้าสัตว์ เช่น สุนัข แมว เป็ด ไก่ หนู ไปถ่ายมูลไว้ในบริเวณโรงงานโอกาส
ปนเปื้อนเชื้อจะมีมากขึ้น 

เชื้อปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป  โดยติดไปกับอาหารสดจําพวก  เนื้อสัตว์  
เช่น เนื้อวัว สัตว์ปีก ปนเปื้อนมาจากอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์หรือการตัดแต่ง การขนส่ง ไข่เป็ด  
ไข่ไก่ โดยเฉพาะเปลือกไข่มีการปนเปื้อนมากที่สุด และผลิตภัณฑ์จากไข่ อาหารทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู  
ปลาทีจ่ับจากแหล่งน้ําที่มีการปนเปื้อน วัตถุดิบอาหารไปปนเปื้อนอุจจาระหรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือแมลง 
นก หนู แมลงสาบ แมลงวัน การไม่ปูองกันแมลงพาหนะ เช่น แมลงวัน แมลงสาบและตัวสามง่ามที่อาจ
เข้าไปกัดกินหรือตอมวัตถุดิบที่ใช้ในอาหาร รวมทั้งผู้ปุวยที่แม้ว่าจะหายจากโรคนี้แล้วแต่ก็จะเป็นพาหะอยู่
ระยะหนึ่ง ถ้าหากทํางานเก่ียวข้องกับการแปรรูปอาหารอาจเกิดการปนเปื้อนได้ 

เชื้อนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคลําไส้อักเสบ  (enteric 

Syndrome)  ที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลกคือ  Salmonella typhi  และ Salmonella paratyphi  อาหารเป็น
พิษเกิดจากการบริโภคอาหารที่จุลินทรีย์นี้ปนเปื้อนในปริมาณมาก เรียกว่า Salmonellosis  หรือเกิดจาก
การแบ่งตัวของจุลินทรีย์ในลําไส้ทําให้เกิดอาการท้องร่วง เป็นตะคริวและอาเจียน มีไข้สูง ปวดศีรษะหนาว  
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รู้สึกขาดน้ํา ส่วนมากอาการปุวยจะสั้น อัตราการตายต่ํา ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือเด็ก ผู้ชราและผู้ที่มีความ
ต้านทานต่ํา โดยแสดงอาการปุวย 48-72 ชั่วโมง เชื้อโรคในอาหารต้องแบ่งตัวให้ได้จํานวนมากพอให้เกิด
อาการเจ็บปุวยโดยเริ่มภายใน 6-36 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารปนเปื้อนที่มีเชื้อโรคเข้าไป มีอาการ
คลื่นไส้  อาเจียน  มีไข้  ปวดหัว  ปวดท้อง  อุจจาระร่วง  และอ่อนเพลีย  อาการเจ็บปุวยจะเป็นอยู่ตั้งแต่  
1-8  วัน  และเป็นอันตรายถึงตายได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ  หรือเด็กเล็ก 

(7) Shigella sp. 

แบททีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคระบาดที่มีชื่อว่า Shigellosis ชนิด
สําคัญที่พบได้แก่ Shigella sonnei และ Shigella flexneri  โดยมีน้ําเป็นพาหะของโรค  ส่วนอาหาร  
เช่น  สลัดผัก  สลัดกุ้ง  สลัดปลา  สลัดมันฝรั่งและนมสด ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม  นอกจากนี้อาจมีการปนเปื้อนเพราะเครื่องมือและอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุไม่สะอาด 

เชื้อนี้ทําให้เกิดอาการอาเจียน อุจจาระมีโลหิตปน มีไข้ คลื่นเหียนและเป็น
ตะคริวที่ท้อง ท้องเดิน ปวดท้องจนบิด คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ หนาว ถ่ายอุจจาระเป็นมูกโลหิต  
ระยะฟักตัวของเชื้อนี้จะอยู่ในช่วง 7-36 ชั่วโมงและมีอาการของโรคปรากฏอยู่นานตั้งแต่ 1-7 วัน พบว่า
เมือ่ผู้ปุวยหายแล้วจะเป็นพาหะของเชื้ออีกหลายสัปดาห์ (สุมณฑา วัฒนสินธุ์, 2549) 

(8) Vibrio parahaemolyticus 
เชื้อนี้เจริญได้ดีในน้ําเกลือเข้มข้นร้อยละ 2-4 ความเป็นกรดด่าง 7.5 - 8.8  

จัดเป็นเชื้อที่เจริญได้ทั้งสภาวะที่มีและไม่มีในอากาศ (facultative anaerobe) อุณหภูมิที่เหมาะสมกับ
การเจริญคือ องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ 35 องศาเซลเซียสแต่ไม่เจริญที่อุณหภูมิแช่
เย็น ไม่ทนต่อความร้อน ถูกทําลายได้โดยความร้อนในการปรุงอาหารทะเลพบมากในประเทศญี่ปุุนและ
ชายฝั่งทะเลของประเทศท่ีอยู่ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน เช่น  สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และ
ไทย เจริญได้ดีในช่วงฤดูร้อน อาศัยในดนิตะกอนบริเวณชายฝั่งหรือปากแม่น้ํา และการปนเปื้อนจากตลาด 

อาหารทะเลเช่น ปลา ปู กุ้ง กั้งและหอยที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ เป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ บางครั้งอาจพบในผักกาดดองเค็ม ซึ่งส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนมาจากเขียงหรือ
มีดที่ใช้หั่นปลาหรืออาหารทะเลมาก่อนและไม่ได้ทําความสะอาดให้ดี ปัญหาของการปนเปื้อนระหว่างที่
ดิบกับสุก 

เชื้อนี้มีระยะฟักตัวอยู่นาน 2-3 วัน แต่โดยมากอยู่ระหว่าง 10-24 ชั่วโมงอาการ
ที่เกิดขึ้นคือ ปวดท้องที่กระเพาะอาหาร หายใจลําบาก ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อท้องเดินและมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี้พบว่ามีไข้สูงถึง 39 องศาเซลเซียสหนาวสั่นและปวดศีรษะด้วย ออ่นเพลีย  
เวลาถ่ายอุจจาระจะมีมูกโลหิตปนออกมา เชื้อก่อให้เกิดปฏิกิริยาการสลายเม็ดโลหิตแดง (haemolytic)  
ของคนได ้ผู้ปุวยจะหายได้เองภายใน 2-5 วัน แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจตายได้  (Ray & Bhunia, 2008) 
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(9) Vibrio cholera 
เชื้อนี้ก่อให้เกิดโรคอหิวา (cholera) อาศัยอยู่ได้ในคนเท่านั้น เมื่อปนมากบั 

อุจจาระจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 2-3 วัน เกิดการปนเปื้อนลงในแม่น้ําลําคลอง พบในประเทศแถบภาคพ้ืน
เอเชียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทนต่อความร้อนและถูกทําลายได้โดยการปรุงอาหารปกติ 

เมื่อจุลินทรีย์เจริญและสร้างโคโลนีในลําไส้เล็กจะผลิตสารพิษที่ไปกระตุ้นการ
ขับถ่ายของเหลวจํานวนมากในลําไส้เล็ก โดยเชื้อสามารถติดต่อกันได้ทางอุจจาระถึงปาก (fecal-oral 

route) โดยอ้อมผ่านทางน้ําที่มีเชื้อปนอยู่ มีการปนเปื้อนมาจากคน น้ําดื่ม อาหารทะเลดิบ ปลาที่มาจาก
แหล่งน้ําสกปรก อาการของโรคจะปรากฏภายใน1-5 วัน มีอาการอาเจียนโดยไม่มีอาการคลื่นไส้ ท้องร่วง
อย่างรุนแรงทําให้ร่างกายขาดของเหลวและแร่ธาตุ ถ่ายเป็นน้ํา ขาดน้ําจนหมดสติหรือตาย หรือในรายที่
หัวใจล้มเหลว (cardiovascular) จะตายภายในวันเดียว 

(10) Yersinia enterocolitica 
แบคทีเรียชนิดนี้มีรูปร่างเป็นแท่ง เคลื่อนไหวได้ อุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการ

เจริญเติบโตคือ 33 องศาเซลเซียส  แต่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือต่ํากว่า เชื้อส่วน
ใหญ่ไวต่อความร้อนและถูกทําลายโดยการพาสเจอร์ไรส์ 

อาหารที่เป็นสาเหตุคือเนื้อวัว เนื้อหมู สัตว์ปีก หอย นมดิบและผลิตภัณฑ์นม  
ผลิตภัณฑ์ไข่ ไก่และผักต่างๆ  

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโดยเชื้อนี้  เรียกว่า Yersiniosis โดยทั่วไปโรคที่เป็นมาก
ที่สุด  คือ กระเพาะอักเสบ (gastroenteritis) เชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการฝี หนอง โลหิตจาง ปวดท้อง  
ท้องเดนิ อาจมีอาการอาเจียนและไข้บ้าง บางครั้งอาจพบอาการไส้ติ่งอักเสบด้วย 

(11)  Enterobacter sakazakii 
เชื้อนี้ทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในโลหิต ลําไส้ติดเชื้อชนิดเนื้อตายทําให้

เกิดอาการเจ็บปุวยร้ายแรงจนถึงตายได้ องค์การอนามัยโลกกําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมนมผงดัดแปลง
สําหรับทารกเพ่ิมความเข้มงวดเรื่องความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการปนเปื้อนของเชื้อนี้ในระหว่าง
กระบวนการผลิต ดังนั้นเชื้อนี้จึงเป็นเชื้อที่จะต้องตรวจสอบเฝูาระวังหากตรวจพบการปนเปื้อนในอาหาร
ถือว่าอาหารนั้นไม่ปลอดภัย (ดวงทิพย์ หงส์สมุทร, 2552) 

2.1.1.2 ไวรัส 

ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากประมาณ 10-450 นาโนเมตร พบได้ใน
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การปนเปื้อนของไวรัสในอาหารแตกต่างจากแบคทีเรีย คือ ไวรัสจะไม่เจริญเพ่ิม
จํานวนจึงมักตรวจไม่พบในอาหารเพราะมีจํานวนน้อย แต่เมื่อไวรัสเข้าสู้ร่างกายแล้วจะเจริญแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดอาการเจ็บปุวยได้ ไวรัสที่ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของคนมักติดต่อโดย
อาหารหรือน้ําที่มีการปนเปื้อนอุจจาระของผู้ปุวย ไวรัสที่ทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษสามารถแพร่เข้าสู่
อาหารเกิดได้ 2 ลักษณะ (สุมณฑา วัฒนสินธุ์  2544) คือ 
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การปนเปื้อนปฐมภูมิ  (Primary contamination) คือการที่เชื้อไวรัส
ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ณ แหล่งผลิตอาหาร 

การปนเปื้อนทุติยภูมิ (secondary contamination) คือ การปนเปื้อนของ
เชื้อไวรัสที่เกิดข้ึนในระหว่างการขนส่ง การจัดเตรียมและการจัดบริการอาหาร 

เมื่อบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเพราะไม่รักษาความสะอาด  อาหารทะเลที่มาจาก
น้ําทะเลที่ปนเปื้อนของเสียจากมนุษย์  และน้ําดื่มที่ไม่สะอาด รวมทั้งผู้ปรุงอาหารเอง  ก็มีเชื้อโรคนี้ด้วย
ไวรัสจะแพร่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร ไวรัสที่ติดต่อโดยอาหารเป็นสื่อมีหลายชนิดได้แก่ 

(1) ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (Hepatitis A virus) 
ไวรัสนี้ติดต่อจากผู้ปุวยโดยตรงหรือจากพาหะหรือปนเปื้อนมากับน้ํา มีระยะ

ฟักตัว  10-50 วัน ในช่วงเวลานี้ไวรัสจะเจริญและเพ่ิมจํานวนภายในเยื่อบุทางเดินอาหารก่อนที่จะเข้าสู่
กระแสโลหิตทางตับ หลังจากนั้นไวรัสบางส่วนจะถูกกําจัดออกทางอุจจาระ อาการเจ็บปุวยเริ่มแรกคือ  ผู้
ได้รับเชื้อจะมีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้และอาเจียน ตามด้วยเซลล์ตับถูกทําลาย ทําให้เกิดโรคตับอักเสบ  ตัว
เหลืองท้องอืด ไวรัสนี้จะแพร่ผ่านทางเดินอาหาร การติดต่อเริ่มจากผู้ปุวยหรือผู้มีเชื้อไวรัสนี้อยู่ในร่างกาย
ทําหน้าที่ประกอบและบริการอาหาร อาหารที่เป็นสาเหตุคือ สัตว์น้ํา หอย นม  เครื่องดื่ม การใช้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที  สามารถทําลายไวรัสนี้ได้ 

(2)  ไวรัสอุจจาระร่วง (gastroenteritis virus) 
ไวรัสกลุ่มนี้มีระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ  15-50 ชั่วโมง จากนั้นจะแสดง

อาการท้องเดินและอาเจียนนาน  24-48 ชั่วโมง ไวรัสกลุ่มนี้มีหลายชนิด ได้แก่ โรทาไวรัส (rotavirus)  
เป็นสาเหตุสําคัญของการอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 1-2 ปี เกิดการสูญเสียน้ํา ถ่ายเหลว มีไข้และอาเจียน  
ส่วนผู้ใหญ่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสถึงร้อยละ 70 จึงไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงโคโลนาไวรัส  (colonavirus)  
ทําให้กระเพาะและลําไส้อักเสบ  เป็นไข้ อาเจียน ปวดศีรษะปวดท้อง ท้องเสีย ส่วนไวรัสนอร์วอล์ก  
(Norwalk virus) ไวรัสชนิดนี้ทําให้เกิดอาการอาเจียน ท้องเดิน อาจมีไข้ต่ํา 

2.1.1.3 พยาธิ 
พยาธิจัดเป็นอันตรายทางชีวภาพอีกชนิดที่ก่อโรคให้กับผู้บริโภคอาหารที่พยาธิ

ไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิเข้าไป  เช่น  เนื้อหมู  เนื้อวัว  เนื้อปลาที่ยังไม่สุก หรือบริโภคอาหารที่แปรรูปจาก
วัตถุดิบที่เก็บหรือจับจากแหล่งน้ําที่มีพยาธิ  ไข่  ตัวอ่อนของพยาธิอาศัยอยู่ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น  
หรือบริโภคอาหารที่แปรรูปจากวัตถุดิบที่ล้างด้วยน้ําที่มีพยาธิไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่และ
กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปอาหารนั้นไม่ได้มีการควบคุมให้ถูกต้อง เมื่อผู้บริโภคบริโภคอาหารดังกล่าวเข้า
ไปก็จะก่อให้เกิดอาการเจ็บปุวย เช่น อาการซูบซีด ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืด พุงโรหรือเป็นหรืออาจ
ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ไต ตับ ปวดตาและสมองพิการได้ 

พยาธิที่มีความสําคัญทางด้านการสุขาภิบาลอาหาร (กองสุขาภิบาลอาหาร,  
2541, กองโรคติดต่อทั่วไป, 2541) ได้แก่ 
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(1) พยาธิไส้เดือน 

พยาธิไส้เดือน (Ascaris lumbricoides) เป็นพยาธิที่พบมากในบริเวณที่มี
อากาศค่อนข้างร้อนและมีความชื้นสูง  เช่นประเทศไทย  อาศัยอยู่ในลําไส้เล็กของคน  ผู้ปุวยที่บริโภค
อาหารที่มีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้เข้าไปจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุก  หรือกินผักดิบ ผักสดที่ล้างไม่
สะอาดและมีไข่พยาธิอยู่ ตัวอ่อนของพยาธิไส้เดือนจะไปเจริญเป็นตัวแก่อยู่ในลําไส้ แย่งอาหารก่อให้เกิด
การปวดท้องบ่อยๆ คลื่นไส้ ท้องเดิน อาเจียน เป็นลมพิษ ซูบซีด ผอมแห้งขาดอาหาร พุงโร ไอเรื้อรัง 
นอกจากนี้ตัวอ่อนยังแพร่หรือไชไปสู่สมอง ตา หรือไต ส่วนตัวแก่สามารถแพร่ไปสู่ท่อน้ําดีหรือตับได้และ
ถ้าหากมีพยาธิเป็นจํานวนมากอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันของลําไส้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดท้องอย่าง
รุนแรงและอาจทําให้ตายได้ 

(2) พยาธิตัวจี๊ด 

พยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma spinigerum) พบมากในประเทศแถบเอเชีย  
อาการของโรคที่ปรากฏหลังการบริโภคอาหารที่มีตัวอ่อนเข้าไปนั้น คือ มีอาการปวดท้อง หน้ามืด  
อาเจียน มีอาการอักเสบ ผิวหนังบวมแดงและมีอาการคัน เป็นไข้  มีอาการบวมเคลื่อนที่ไปตามมือ แขน 
ไหล่  หน้าตา และถ้าหากตัวอ่อนไชไปถึงตับจะทําให้เกิดการอักเสบ ถ้าไชเข้าไปในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ขัดหรือเวลาถ่ายปัสสาวะมีโลหิตออกมาด้วยเมื่อพยาธิไชเข้าไปสู่กล้ามเนื้ออักเสบ หรือพยาธิอาจไชไปสู่ตา
ทําให้ปวดตา  ตาบวมและอาจทําให้ตาบอดได้  พยาธิอาจไชเข้าไปสู่สมองทําให้ปวดศีรษะจนถึงหมดสติ
หรือสมองพิการถ้าไชเข้าไปในปอดจะไอคล้ายวัณโรคและถ้าหากมีพยาธิชนิดนี้เป็นจํานวนมากจะทําให้
เกิดลําไส้อุดตัน 

(3) พยาธิทริคิเนลลา 

พยาธิทริคิเนลลา (Trichinella spiralis) ก่อให้เกิดโรค Trichinellosis สาเหตุ
เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ โยเฉพาะเนื้อหมู  ตัวอ่อนของพยาธิทําให้เกิดโรคทางเดินอาหาร  
เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หลังจากนั้นตัวอ่อนไชเข้าสู่เนื้ออ่อนของกล้ามเนื้อ 2-3 วัน จนถึงหลาย
สัปดาห์  อาการของโรคคือ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นไข้ ขอบตาบวม หายใจ เคี้ยว กลืน 
ลําบาก บางกรณีอาจทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบและตายได้ 

(4) พยาธิแส้ม้า 

พยาธิแส้ม้า (Trichuris trichiura) ติดต่อไปถึงคนได้โดยการรับประทานอาหาร
ที่ไม่ปรุงให้สุกสะอาด มีแมลงวันตอม หรือรับประทานผักดิบ ผักสดที่ล้างไม่สะอาด อาการของผู้ปุวยคือ 
คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเดิน อุจจาระเป็นมูกโลหิต ทําให้ลําไส้อักเสบเป็นแผล ถ้าเข้าไปอยู่ในไส้ติ่ง อาจทํา
ให้ไส้ติ่งอักเสบ ถ้าไปอยู่ในลําไส้ส่วนปลายอาจโผล่ออกมาทางทวารหนัก 

(5) พยาธิตัวตืดวัว 

พยาธิตืดวัว (Taenia saginata) พบทั่วไป พยาธิตัวแก่จะอาศัยอยู่ในลําไส้เล็ก
ของคน ผู้ที่บริโภคเนื้อวัว หรืออาหารที่ทําจากเนื้อวัวโดยการปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ เมื่อคนรับประทาน
อาหารที่มีไข่พยาธิเข้าไปอาจจะไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น  นอกจากจะหิวบ่อยๆ น้ําหนักตัวลด ท้องอืด  
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คลื่นไส้ ลําไส้อุดดันเพราะพยาธิรวมตัวกันเป็นก้อน  ถ้าพยาธิไชทะลุลําไส้ทําให้เยื่อบุช่องท้องและลําไส้
อักเสบ  แต่ถ้ารับประทานอาหารที่มีไข่พยาธิที่ติดอยู่กับผักสดที่ล้างไม่สะอาดและมีไขพยาธิอยู่  ไข่จะ
กลายเป็นเม็ดสาคูและฝังตัวอยู่ที่สมองทําให้เป็นอัมพาต  ชักและตาบอดได้  ถ้าตัวอ่อนพยาธิอยู่ใน
กล้ามเนื้อทําให้ปวดเมื่อย  ถ้าตัวอ่อนพยาธิอยู่ในกล้ามเนื้อไขสันหลังหรือสมองทําให้ปวดหลัง ปวดศีรษะ 
ชักอาจตายได้ 

(6) พยาธิตัวตืดหมู 

พยาธิตัวตืดหมู  (Taenia solium)  มีลักษณะลําตัวคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยว สี 
ขาวลําตัวเป็นปล้องๆ ปล้องที่แก่และไข่จะปนมากับอุจจาระ การที่หมูกินอาหารและน้ําที่ปนเปื้อนปล้อง
แก้ของพยาธิ แล้วคนกินเนื้อหมูที่ไม่สุกไข่จะเข้าไปอยู่ในลําไส้  ตัวอ่อนของพยาธิจะเจริญออกมาและไช
เข้าสู่ผนังลําไส้จากนั้นจากนั้นจะแพร่ไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านเส้นโลหิตดําไปเจริญเติบโตที่
กล้ามเนื้อ เปลี่ยนรูปร่างเป็นเม็ดสาคู  นอกจากนี้ยังแพร่ไปสู่ตา หัวใจ ตับ  ปอด และสมอง  ซึ่งถ้าหาก
พยาธิไชไปสู่สมองจะก่อให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองพิการได้วงจรชีวิตของพยาธิตัวตืดหมู
และตัวตืดวัวแสดงในรูปที่ 2.1 

การบริโภคเนื้อหมูที่สุกๆ ดิบๆ ที่มีเม็ดสาคูนี้เข้าไปพบว่าทําให้คนไข้มีอาการ 

หิวบ่อยๆ และน้ําหนักลด  และถ้าหากแพร่ไปสู่ตา หัวใจ  ตับ ปอดและสมอง ก็จะเกิดอาการอักเสบกับ
อวัยวะส่วนอื่นๆ หรือการทํางานของอวัยวะส่วนนั้นเสียไปได้ 
 

 
 

รูปที่  2.1  วงจรชีวิตของพยาธิตัวตืดหมูและตัวตืดวัว 

ที่มา  (http://www.dpd.cdc.gov/dpdx, 2015) 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx
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(7) พยาธิใบไม้ในล าไส้   
พยาธิใบไม้ในลําไส้ (Fasciolopsis buski) มีลักษณะรูปร่างคล้ายใบไม้   

อาศัยอยู่ในลําไส้เล็กมีคนและหมูเป็นพาหะ  (host) ตัวแก่ของพยาธิที่มีตะขอจะเกาะที่ลําไส้ส่วนบนและ
ส่วนกลางเพ่ือวางไข่ พยาธิปนออกมากับอุจจาระของคนหรือมูลหมูมีการเจริญเติบโตและปนในแหล่งน้ํา  
มีการแพร่เข้าไปอาศัยในหอยน้ําจืด จากนั้นเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนสามารถว่ายน้ําได้อย่างอิสระไปเกาะ
ตามพืชผักที่อาศัยอยู่ในน้ํา เมื่อคนหรือหมูบริโภคพืชหรือผักน้ํานี้เข้าไปพยาธิก็จะเจริญในร่างกายคนเป็น
ตัวแก่และวางไข่ต่อไป พยาธิชนิดนี้ทําให้เกิดแผลที่เยื่อบุลําไส้เพราะเกิดจากการที่มีตะขอเกาะเกี่ยวหรือ
ยึดอยู่  กรณีท่ีมีพยาธิเป็นจํานวนมากทําให้ท้องเดิน  ปวดท้อง  หน้ามืด  อาเจียน  หน้าบวมและท้องบวม
และพบว่าอาจก่อให้เกิดการอุดตันของลําไส้ด้วย 

(8) พยาธิใบไม้ในปอด 

พยาธิใบไม้ในปอด (Paragonimus westermani) พบมากในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีคน แมว สุนัขและหมูเป็นพาหะและหอยน้ําจืด  กุ้งและปูน้ําจืด
เป็นพาหะตัวกลาง (intermediate host) การติดต่อของพยาธิชนิดนี้ในคนและสัตว์เกิดจากการบริโภคกุ้ง
หรือปูน้ําจืด  ตัวอ่อนของพยาธิจะเข้าไปอาศัยอยู่ในลําไส้เล็กและเริ่มแพร่กระจายไปสู่ปอด  เจริญเติบโต
เป็นตัวแก่  มีการวางไข่และไข่จะผ่านเข้าสู่หลอดลมโดยการไอ จามหรือเสมหะ หรืออาจจะถูกกลืนลงไป
ในกระเพาะอาหารใหม่รวมทั้งปนออกมากับอุจจาระ 

หลังจากที่คนหรือสัตว์บริโภคกุ้งหรือปูน้ําจืดที่มีพยาธิชนิดนี้เข้าไป  รวมทั้ง
อาหารประเภทกุ้งพล่า ปูเค็ม น้ําพริกปูดอง ในระยะแรกที่พยาธิชนิดนี้แพร่กระจายไปอาศัยอยู่ที่ปอดนั้น
จะไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น แต่เมื่อพยาธิเติบโตขึ้นจะมีอาการเรื้อรังของโรคปอดเกิดขึ้น  เรียกว่า  โรค
พยาธิใบไม้ปอด (edemic hemoptysis)  ซึ่งจะมีอาการเจ็บหน้าอกและไอเรื้อรังเป็นโลหิต เสมหะข้น
เหนียว  โลหิตออกในปอด ในคนไข้ท่ีมีอาการรุนแรงอาจถึงตายได้นอกจากนี้พบว่าพยาธิชนิดนี้มีการไชเข้า
ไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ตับ ถุงอัณฑะและสมอง ซึ่งถ้าหากไชไปที่สมองจะทําให้เกิด
อาการปัญญาอ่อนหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ 

(9) พยาธิใบไม้ในตับ 

พยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverini) ติดต่อกันด้วยการบริโภคปลาที่ปรุง
สุกๆ ดิบๆ พบในแถบจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พยาธิชนิดนี้มีพาหะ 
2 ชนิด คือพาหะ เช่น คน สุนัข แมว หมู หนู ตัวแก่จะอาศัยอยู่ในท่อน้ําดี ส่วนพาหะตัวกลางอาศัยในหอย
น้ําจืดบางชนิด เช่น หอยขม หอยโข่ง และปลาน้ําจืดบางชนิด เช่น ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาแม่
สะแด้ง ปลากระดี่โดยปรุงแบบดิบๆ หรือดบิๆ สุกๆ เช่น ก้อยปลา ลาบปลา  ปลาส้ม ปลาร้าดิบ (ที่หมักไว้
ไม่นาน) เป็นต้น อาการของโรคพบว่ามีอาการท้องอืดท้องเฟูอ  แน่นจุกเสียดปวดท้อง อาหารไม่ย่อยเป็น
ประจํา คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ร่างกายผ่ายผอม อ่อนเพลีย เจ็บที่ตับและลิ้นปี่ ตับอักเสบ  ตับโต ตัว
เหลือง ตาเหลือง อาจเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับ ไตแข็งหรืออาจทะให้ท่อน้ําดีอักเสบเป็นมะเร็งท่อน้ําดี
และอาจตายได ้
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2.1.1.4 โปรโตซัว 

โปรโตซัวบางชนิดก่อให้เกิดปัญหากับการสุขาภิบาลอาหาร (สุเมธ ตันตระเธียร,  
2539)  ได้แก่ 

(1) Entamoeba histo 
โปรโตซัวเคลื่อนที่ด้วยเท้าเทียม (amoeboid entameba) พบใน

สภาพแวดล้อมที่มีแหล่งน้ําโสโครก  หรือบริเวณที่มีการจัดการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่มไม่
ถูกต้องการบริโภคอาหารที่มีโปรโตซัวชนิดน้ําเข้าไป เช่น ผักดิบหรือน้ําดื่มที่มีการปนเปื้อนของอุจจาระ
ของผู้ปุวยหรืออาจมีแมลงวันเป็นพาหะจะทําให้เกิดอาการเป็นบิดมีตัว หรือ บิดอะมีบิก (dysentery) 
แพร่เชื่อผ่านทางระบบทางเดินอาหาร ระยะฟักตัวของโรคนี้อาจใช้เวลาเป็นวันหรือนานเป็นปี อาการของ
โรคมีท้ังไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง คือ ท้องอืดและท้องเดินสลับกับท้องผูก มีอาการเป็นบิดคือ
ถ่ายอุจจาระเป็นมูกโลหิต เพราะลําไส้ใหญ่เป็นแผล  มักมีหนองปนเล็กน้อย ต่อมาอีก 2-3 สัปดาห์จะมี
อาการปวดท้อง ท้องร่วง มีไข้และอาเจียนหรือถ้าโปรโตซัวชนิดนี้แพร่กระจายไปยังปอด ตับหรือสมองอาจ
ตายได ้

(2) Angiostrongylus  cantonensis 
โรค  Angiostrongyliasis  เกิดจากการบริโภคหอย หอยทากที่ดิบหรือดิบๆ 

สุกๆ ที่มีตัวอ่อนในระยะติดต่อของเชื้อ กุ้ง ปลาและปู รวมทั้งผักต่างๆ ที่มีหอยตัวเล็กๆ ปนอยู่ลักษณะ
ของโรคเป็นโรคระบบประสาทส่วนกลางและเยื่อหุ้มสมอง อาการที่ปรากฏอาจมีทั้งที่ไม่มีอาการและมี
อาการไมรุ่นแรง อาจมีไข้ต่ํา เกิดอัมพาตชั่วคราว บริเวณท่ีมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยอยู่ในแถบ
จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3) Giardia Iamblia 
โปรโตซัวชนิดนี้เคลื่อนที่ด้วยแส้หรือหนวด (flagellate giardia) มากับน้ํา

โสโครก เมื่อบริโภคน้ําและอาหารที่ปนเปื้อนกับสิ่งขับถ่ายของมนุษย์ การสัมผัสผู้ที่มีสุขาวิทยาส่วนบุคคล
ที่ไม่ถูกต้อง โปรโตซัวอยู่ในอาหารและน้ําโดยสร้างเกราะหุ้ม (cysts) หากบริโภคอาหารและน้ํานี้เข้าไปใน
น้ําย่อยในกระเพาะอาหารจะช่วยให้โปรโตซัวออกมาจากเกราะได้ โดยโปรโตซัวชนิดนี้เมื่อเข้าไปใน
ร่างกายจะทําให้ผู้บริโภคมีอาการท้องเดิน  ท้องผูก และปวดท้อง แม้ว่าเกราะหุ้มจะทนต่อปริมาณคลอรีน
ที่ใช้ในการบําบัดให้น้ําสะอาด ความร้อนท่ีทําให้อาหารสุกฆ่าโปรโตซัวนี้ได้ 

2.1.2 การป้องกันอันตรายทางชีวภาพในอาหาร 

โรงงานอุตสหกรรมอาหารต้องนําหลักการสุขาภิบาลอาหารไปดําเนินการเพ่ือการปูองกัน
อันตรายทางชีวภาพจาก แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ และโปรโตซัว ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกวัตถุดิบ  ควบคุมสุขลักษณะของสถานที่ผลิตวัตถุดิบ เช่น โรงฟักไข่ ต้อง
ควบคุมการเลี้ยง วิธีการเลี้ยง อาหาร น้ําที่ใช้เลี้ยง การฆ่าต้องปูองกันไม่ให้เกิดความเครียดถูกสุขลักษณะ
และต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยสัตว์แพทย ์
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(2) การท าความสะอาด วัตถุดิบที่จะนํามาแปรรูปควรทําความสะอาดอย่างถูกต้องก่อน
นําไปแปรรูป ล้างอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องจักรและอาคารโรงงานด้วยวิธีที่ถูกต้องให้สะอาดเรียบร้อย
ภายหลังจากการใช้งาน 

(3) การเก็บรักษา จําเป็นต้องเก็บรักษาวัตถุดิบในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิให้ต่ําระหว่างรอ
การแปรรูป เช่น การเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ควรจัดเป็นสัดส่วน แยกประเภท สุก ดิบ หรือตามชนิด
อาหาร เนื้อดิบควรเก็บที่อุณหภูมิเหมาะสมระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียส หรือในตู้เย็น ควรล้างก่อนเก็บเพ่ือ
ขจัดสิ่งสกปรกให้เหลือน้อยที่สุด ควรตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นว่าควบคุมได้ต่ําในระดับที่เหมาะสม  ทั้งนี้
ต้องไม่บรรจุอาหารเกินความจุห้องเย็น 

(4) การแยกอาหารเป็นหมวดหมู่ แยกอาหารสดจากอาหารปรุงแล้วให้ห่างกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  เนื้อ กับสัตว์ปีก โดยใช้พ้ืนผิวที่ทํางาน อุปกรณ์ คนละแท่ง (ใช้ผู้ประกอบอาหารแยกกัน ถ้า
เป็นไปได้) แยกอุปกรณ์เครื่องครัวโดยเฉพาะมีดและเขียงระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก 

(5) กระบวนการแปรรูปอาหาร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารแบบดิบๆ หรือ กึ่งสุกกึ่งดิบ  
ควรใช้อุณหภูมิและเวลาในการแปรรูปอาหารเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค  
โดยเฉพาะการปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า 63 องศาเซลเซียส อย่างทั่วถึงทุกส่วนก่อน
รับประทาน 

ไม่ควรเตรียมอาหารจํานวนมากและเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลานานเกินไปและไม่เก็บอาหารไว้
ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียสและเพ่ือปูองกันไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้วมีการปนเปื้อนอีกครั้ง 

(6) สุขลักษณะส่วนบุคคล  พนักงานที่สัมผัสอาหารควรสวมถุงมือให้เรียบร้อยกรณีที่มือ
เป็นบาดแผลต้องให้ปิดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย ใช้ผ้าปิดปาก รักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยให้ล้างมือก่อน
และหลังการสัมผัสกับอาหาร ล้างมมือให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ํา น้ําที่ใช้ล้างอาหารควรเติมคลอรีน เมื่อ
ทํางานอย่างหนึ่งเสร็จควรล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเริ่มงานใหม่และไม่ควรให้คนที่เป็นพาหะของโรคมา
ทํางานด้านการแปรรูปอาหาร รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 

(7) การก าจัดของเสีย ควรจัดระบบการกําจัดของเสียและขยะที่ดีและเหมาะสมเพ่ือปูองกัน
การปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ มีการสุขาภิบาลส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 

 

2.2 อันตรายทางเคมีและการป้องกัน 

 

 อันตรายทางเคมี (chemical hazard) หมายถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่อยู่ในธรรมชาติ  
สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรและปศุสัตว์ สารพิษจากจุลินทรีย์และสารพิษที่เกิดตามธรรมชาติ อาหารเป็น
พิษจากสิ่งเป็นพิษในอาหารแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ (ดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์, 2550) คือ 

(1) อาการพิษเฉียบพลัน คือ การเกิดอาการเป็นพิษภายหลังจากการรับประทานอาหารที่
พิษเข้าไปไม่นานนัก เรียกว่า เกิดอาการอาหารเป็นพิษ  เช่น ภายใน 2 - 6  ชั่วโมงเกิดอาการท้องเสีย
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อย่างแรง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่ออก เป็นอัมพาตในเวลาอันรวดเร็วหรือตายได้ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณพิษ
ที่ร่างกายได้รับ 

(2) อาการเป็นพิษเรื้อรัง คือ การเกิดอาหารเป็นพิษเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีพิษ
ปะปนในปริมาณน้อย แต่รับประทานเป็นเวลานาน สารพิษค่อยๆ สะสมภายในอวัยวะร่างกายจนกระทั่ง
ระดับพิษท่ีร่างกายสะสมไว้นั้นสูงถึงข้ันที่จะแสดงพิษออกมาให้เห็นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน ต่อมาอาการ
พิษจึงแสดงออกมาให้เห็น เช่นการเกิดโรคมะเร็ง 

2.2.1 อันตรายทางเคมีในอาหาร 
อันตรายทางเคมีที่พบในอาหารมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากสารพิษตกค้าง สาร

ปนเปื้อนและสารปรุงแต่งอาหาร และเกิดจากกระบวนการแปรรูปอาหาร ดังจะได้กล่าวเนื้อหาตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 อันตรายทางเคมีของอาหารตามธรรมชาติ 
ในธรรมชาติมีวัตถุดิบอาหารหลายชนิดที่ก่ออันตรายแก่ผู้บริโภคเพราะสารพิษที่

อยู่ในอาหารตามธรรมชาติซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกายในสัตว์และพืช  
โดยสารพิษนี้จะถูกสร้างขึ้นร่วมกับสารอาหาร ดังนั้นกระบวนการแปรรูปอาหารจึงต้องมีกรรมวิธีในการ
สกัด  แยกหรือกําจัดสารพิษในอาหารให้หมดไป เพราะสารพิษในอาหารบางชนิดมีฤทธิ์ไม่เด่นชัดทําให้
การทราบปริมาณในอาหาร สาเหตุและผลร้ายที่เกิดขึ้นได้ช้า (สุพจน์ บุญแรง, 2547) อันตรายทางเคมี
ของอาหารตามธรรมชาติได้แก่ 

(1) อันตรายของสารพิษจากสัตว์ 
สารพิษตามธรรมชาติจากสัตว์เกิดจากการที่สัตว์ได้รับสารพิษมาจากพืช

ประเภทสาหร่ายหรือแพลงตอนหรือแบคทีเรียในระบบห่วงโซ่อาหา  เมื่อสัตว์บริโภคเป็นอาหาร  สารพิษก็
จะสะสมเพิ่มความเข้มข้นจนก่ออาการพิษในที่สุด ตัวอย่างเช่น 

พิษจากปลาปักเป้า (tetrodotoxin, TTX) ทําให้ผู้ที่ได้รับพิษชาที่ใบหน้า  
ชาที่ริมฝีปาก คันริมฝีปาก ปลายนิ้ว แขน ระคายในลําคอ ขาอ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง  
หัวใจเต้นไม่สม่ําเสมอ อึดอัด ความดันโลหิตต่ํา เสียชีวิตได้เพราะกล้ามเนื้อของระบบทางเดินหายใจเป็น
อัมพาต 

ส ค ร อ ม โ บ ร ท อ ก ซิ น  ( Scrombrotoxin)  จ า ก ป ล า ใ น ต ร ะ กู ล  
Scrombermorus sp. เช่น  ปลาทู  ปลาทูน่า  สารพิษนี้เกิดจากการผสมของฮีสตามีน  (histamine)  
และซาวรีน  (saurine) ทําให้ผู้ได้รับพิษคลื่นไส้  ชาที่ปาก ลิ้นและคอ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หัว
ใจเต้นช้า ความดันโลหิตลดลง แขน ขามีอาการอ่อนแรง เห็นภาพซ้อน นอนไม่หลับ อาการที่แสดงออก
อย่างรุนแรงอาจทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว 
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(2) อันตรายของสารพิษจากพืชและเห็ดพิษ 

ความเป็นพิษของพืชแปรตามสภาพส่วน  อายุ  สภาวะการเจริญเติบโตและ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมพืช  สารองค์ประกอบจากพืชหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งและสารเร่งมะเร็ง  
เช่น  เผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตทําให้ผู้บริโภคเกิดอาการคัน  ระคายเคืองในปาก  คอ 

ถั่วเหลืองดิบมีสารยับยั้งทริปซิน  (trypsin inhibitor) ถ้าบริโภคถั่วเหลืองดิบจะมีอาการ
ท้องอืด  ท้องเฟูอ  แน่นท้องเพราะโปรตีนไม่ย่อยสลาย 

กะหล่ําปลีมีไทโอไซยาเนต  ไทโอยูราซิล ไทโอยูเรีย สารนี้เข้าไปในเซลล์ต่อมไทรอยด์จะ
ส่งผลให้ขาดแคลนไอโอดีนไอออน (I- ) ทําให้เกิดโรคคอพอก 

หัวมันสําปะหลังดิบ  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบมีไกลโคไซด์ทําให้เกิดไซยาไนด์ (ถูกไฮโดร
ไลซ์ในทางเดินอาหารจะให้กรดไฮโดรไซยานิค,  HCN) ถ้าร่างกายได้รับ 0.5 – 3.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัวจะเกิดอาการขาดออกซิเจน หายใจหอบ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดท้อง เกิด
อัมพาต มึนซึม หน้าเขียว เล็บเขียว ชัก หอบ หมดสติ ระบบหายใจล้มเหลวภายใน 20 นาที ในกรณีเป็น
พิษแบบเรื้อรังทําให้ระบบประสาทเสื่อมและเกิดคอพอก 

สารองค์ประกอบในเห็ดที่เป็นพิษที่ขึ้นในปุาหรือที่เรียกว่าเห็ดเมา เช่น เห็ดในสกุล                           
อะมานิตา พัลลอนด์ (Amanita phalloid) อะมานิตา ไวโรซา (Amanita virosa) มาสารอะมานิติน                             
(α-amanitin) สามารถทําลายเซลล์เกือบทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ตับหัวใจและไต ผู้ปุวยที่กิน
เห็ดเมาจะมีอาการดังนี้ อาเจียนอย่างรุนแรง ท้องเดินไม่หยุด เกิดตะคริวความดันโลหิตต่ําอาจถึงตายถ้า
ยังไม่ตายในช่วงแรกในระยะยาวทําให้ตับไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ  เห็ดที่มีสีสวยเมื่อบริโภคแล้ วทํา
ให้เกิดอาการมึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เห็ดบางชนิดอาจทําให้ผู้บริโภคถึงตายได้ แม้แต่เห็ดที่ได้มีการบ  ริ
โภคกันอย่างแพร่หลายบางชนิดก็มีสารก่อมะเร็ง เช่น เห็ดแชมปิยองมีสาร ไฮดราซีน (hydrazine) และ  
อะการิทีน  (agaritine)  แต่สารทั้งสองสามารถทําลายได้ด้วยความร้อน 

(3) อันตรายจากสารพิษจากเชื้อรา 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจมีเชื้อราปลิวกระจายอยู่
ในบริเวณโรงงาน ปนเปื้อนมากับเครื่องมือในการแปรรูป อาคารโรงงาน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร 
พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคลและการรักษาความสะอาดของร่างกายที่ไม่ดีแม้ว่าสารพิษที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหลายชนิดจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางชีวภาพแต่ก็จัดเป็นอันตรายทางเคมี เชื้อราที่สร้าง
สารพิษในอาหารต่างๆ ได้แก่ 

ราชสกุล  Aspergillus spp.  ราสกุลนี้ที่สําคัญได้แก่ Aspergillus flavus  และ  
Aspergillus parasitticus  ที่สามารถสร้าง สารพิษอัลฟลาทอกซิน (Aflatoxin)ได้ นอกจากนี้ได้แก่  
Aspergillus oryzae, Aspergillus Wentii, Aspergillus rubrum เป็นต้น มักพบการปนเปื้อนมากในถั่ว
ลิสง  ข้าวเจ้า ข้าวโพด ปลายข้าว มันสําปะหลัง ถั่วลิสง กุ้งแห้ง ปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาปุน ปริกแห้ง  
พริกปุน หอม กระเทียม งา เครื่องเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความชื้นร้อยละ14-30 ก็จะยิ่งทําให้
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เชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น นอกจากนี้พบการปนเปื้อนจากอาหารสัตว์ที่ชื้นราสกุลนี้จึงสร้างสารพิษ 
เมื่อโคนมกินอาหารเขา้ไปทําให้เกิดการปนเปื้อนในน้ํานม (Altug, 2003) 

สามารถสังเกตลักษณะของเชื้อราชนิดนี้ได้ง่ายคือมีลักษณะเป็นสีเขียวหรือเขียวแกม
เหลือง หรือสีเขียวส้ม สารพิษที่ทนความร้อนสูง 250 -260 องศาเซลเซียส ดังนั้นความร้อนจากการหุงต้ม
ตามปกติไม่สามารถทําลายสารพิษของอัลฟลาทอกซิน แต่แสงอัลตราไวโอเลตแสงแดดทําให้อัลฟลาทอก
ซินที่พบส่วนใหญ่มี 4 ชนิด คือ B1, B2, G1 และ G2 (รูปที่ 2.2) 

พิษอัลฟลาทอกซินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทําลายเซลล์และทําให้ระบบการทํางานของ
ร่างกายผิดปกติ  เช่น ภูมิต้านทานโรคลดลง  เกิดมะเร็งตับ  เกิดการกลายพันธุ์หรือทารกในครรภ์อาจ
พิการ กรณีบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษอัลฟลาทอกซิน ในปริมาณมากเป็นระยะเวลาน้อย
กว่า  24 ชั่วโมงจะมีอาการเบื่ออาหาร ปวดท้อง อาเจียน เป็นดีซ่าน ตัวซีดเหลือง ซึ่งเกิดจากการสะสม
ไขมันในตับ  เซลล์ตับตาย น้ําดีคั่ง ตับและน้ําดีทํางานผิดปกติ ชัก  หายใจลําบาก ตับ ไต ถูกทําลายและ
สมองบวมและอาจถึงตายได้ในเด็กเล็ก 

 
 

รูปที่  2.2  โครงสร้างของอัลฟลาทอกซิน  4  ชนิด 

ที่มา  (http://www.icrisat.org/aflatoxin.asp. April, 2015) 
 

ถ้าได้รับสารพิษติดต่อกันเป็นเวลานานจะไปยับยั้งไม่ให้ร่างกายสร้างโปรตีนเนื้อตับมี
ไขมันสะสมมาก เซลล์ตับถูกทําลายจนอักเสบมีโลหิตออกจนโรคตับแข็งเนื้องอกและมะเร็งตับตามมาได้ 
การกรองของเสียที่ไตล้มเหลว ท่อไตอุดตัน เกิดไตวายเฉียบพลันได้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ.2522 กําหนดอาหารปนเปื้อนอัลฟลาทอกซิน 
ในอาหารได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (นักสิทธิ์  ปัญโญใหญ่, 2552) 

http://www.icrisat.org/aflatoxin.asp
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ราสกุล Penicillium  spp. ราสกุลนี้เช่น Penicillium verucosum สร้าง
สารพิษโอคลาทอกซิน เอ (ochatoxin A) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ค่าวอเตอร์แอคติวิตี 0.85-0.95  

มักพบการปนเปื้อนในข้าวเจ้า ข้าวโพด ข้าวสาลี พริกไทย ถั่วลิส  ถั่วเหลือง เมล็ดกาแฟ โกโก ้

อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการสร้างสารพิษของราดังกล่าวอยู่ในช่วง 20-28  

องศาเซลเซียสและความชื้นประมาณร้อยละ 19 สารพิษนี้ทําให้สัตว์เกิดความผิดปกติที่ตับและไต การ
เจริญเติบโตลดลง และแท้งในสัตว์ที่กําลงท้อง เป็นต้น 

เชื้อรายังสร้างสารพิษอีกลหายชนิดที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส เช่น ซิตรินิน  
(citrinin) ฟูโมไนซิน (fumonisins) ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได ้

2.2.2.2 อันตรายทางเคมีจากสารพิษตกค้าง สารปนเปื้อนและสารปรุงแต่งอาหาร 

อันตรายทางเคมีจากสารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน สารปรุงแต่งอาหารมีหลาย
ชนิดที่อาจปนเปื้อนไปกับวัตถุดิบอาหาร สารเคมีที่บังเอิญปนมาในอาหารโดยไม่ได้เจตนา (unavoidable 

poisonous or deleterious substances) เช่น การปนเปื้อนโลหะหนักจากวิ่งแวดล้อมติดไปกับวัตถุดิบ
อาหาร และสารเคมีที่เติมลงไปในอาหารโดยเจตนา (intentionally or incidentally added 

chemicals) เช่น การเติมวัตถุเจือปนอาหาร  รวมทั้งในระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหารก็ เกิดสารพิษ
ได้ตามธรรมชาติ เช่น การอบ การทอดอาหารที่มีแปูงและโปรตีนเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น จึงควรทราบ
แหล่งที่มาของอันตรายทางเคมีตามรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ 

(1) อันตรายของสารพิษตกค้างจากการเกษตร 
ผักและผลไม้อาจมีสารพิษตกค้างจากการเกษตร เช่น ถั่วฝักยาว กะหล่ําปลี  

คะน้า กวางตุ้ง ดอกกะหล่ํา ถั่วแขก ต้นหอม พริก สะระแหน่ โหระพา มะนาว ส้มเขียวหวาน องุ่น  
แอปเปิล เพราะการบริโภคอาหารที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณน้อยแต่เป็นประจํา นานเข้าจะสะสมเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนทําให้ร่างกายอ่อนแอ  ไม่มีภูมิต้านทานโรค  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นหมัน จนทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กลายเป็นมะเร็ง  ลุกลามไปยังส่วนต่างๆ เช่น  มะเร็งตับ มะเร็งลําไส้ เป็น
ต้น หากได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะทําให้เกิดผิวหนังเป็นผื่นคัน เช่น ผื่นแดง 
ผื่นขาว ผิวแตก เป็นตุ่ม วิงเวียน คลื่นไส้ เจ็บคอ ไอ คอแห้ง อาเจียน แสบจมูก น้ํามูกไหล  น้ําลายไหล 
เหงื่ออก หายใจขัดและหัวใจหยุดเต้นได้ สาเหตุที่เกิดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้อยู่มากเกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

- เกษตรผู้ใช้ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในการใช้ยาฆ่าแมลงใช้ใน
ปริมาณมากเกินความจําเป็นหรือการใช้สารพิษร่วมกันหลายชนิด 

- การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบกําหนด หลังจากการใช้สารเคมีทําให้
สารพิษยังสลายตัวไม่หมด  เกิดการตกค้างในพืชและผักผลไม้ 

- สารพิษท่ีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ในดินและน้ําเข้าไปสะสมในผัก
และผลไม้จึงยากแก่การกําจัดหรือลดปริมาณลง 
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พิษภัยของสารเคมีกําจักศัตรูพืชสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดพิษได้เป็น 2  

ชนิดใหญ่ๆ คือ 

สารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง จัดอยู่ในกลุ่ม คลอริเนต
ไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon) ได้แก่ เอ็นดริน (Aldrin) ดีลดริน (Dieldrin) แอลดริน  
(Endrin)  คลอร์เดน (Chlordane) และเฮพตาคลอร์  (Heptachlor) เป็นต้น สารเหล่านี้ทําลายสมดุล
ของธาตุสําคัญในระบบประสาททําให้การทํางานปิดปกติ มีอาการชาที่ใบหน้า ลิ้น ริมฝีปาก มีอาการมึนงง  
ชักกระตุกและมือสั่น เล็บหลุด น้ําลายฟูมปาก 

สารที่มีผลต่อเอนไซม์ของระบบประสาท จัดอยู่ในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต  
(organophosphate)  ได้แก่  มาลาไธออน  (Malathion)  พาราไธออน (Parathion) และไดอะซีนอน  
(Diazinon)  สารเหล่านี้ถ้าได้รับในปริมาณมากทําให้ปริมาณเอนไซม์ของระบบประสาทที่ชื่อโคลินเอสเตอ
เรส  (cholinesterase) ในร่างกายลดลง มีอาการทางประสาท ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วง สับสน  
ตื่นเต้นตกใจง่าย หนังตากระตุก ตาพร่า น้ําตาไหล แสบตา คันตา ตาแดง มองไม่ชัด อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  
อาการชา กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินไม่ตรง กล้ามเนื้อสั่นกระตุก แน่หน้าอก ผิวหนัง
เย็น  เป็นตุ่มนูน 

อาหารที่มักถูกปนเปื้อนด้วยสารกําจัดศัตรูพืช คือ ผัก ผลไม้ ธัญชาติและน้ําโดย
สามารถจําแนกลักษณะอันตรายและชนิดสารกําจัดศัตรูพืชได้ดังแสดงในตารางที่ 2.1  

 

ตารางที ่2.1 ลักษณะอันตรายและชนิดของสารพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช 

ลักษณะอันตราย ชนิดของสารพิษตกค้างในอาหาร 
1. การก่อมะเร็ง อัลดริน แคปแทน ไดออกซิน มาลาไทออน เมทิลพาราเบน 

โพลีคลอริเนตไบฟีนิล (PCB) 
2. การก่อกลายพันธุ์ วามิดาไทออน  แคปตาฟอล  เดกซอน  เอทิลีนเนไทโอยูเรีย  แคปแทน 

3. การก่อวิรูป 

(เกิดความพิการของทารก) 
-กลุ่มคาร์บาเมต ไดไทโอคาร์บอเมต เช่น คาร์บาริล 

-กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น เลปโตฟอส 

-กลุ่มออร์กาโนคลอรีน เช่น ไดออกซิน 2-4-ดี 

-พาราควอท ฮาดาซีน 

4. กดภูมิคุ้มกัน ไดออกซิน เมทิลพาราทอล คาร์โบฟูแรน เฮกซาคลอโรเบนซีน   
ไตรคลอโรฟอนโมไตเนต DDT 

5. มีอาการแพ้  ผิวหนังอักเสบ ไนโตรเฟน มาลาไทออล พาราไทออล ไดคลอร์วอสมาแนบ 2,4-ดี 

แคปแทน 

6. เกิดพิษต่อระบบประสาท ออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บอเมต 

ที่มา  (ดัดแปลงจากสุพจน์ บุญแรง, 2547) 
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นอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมีทั้งที่เป็นสารมีพิษและใช้ผิดวัตถุประสงค์จน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น 

อะลาร์ (alar) สารนี้มีชื่อสามัญคือ daminozide หรือ succinic 2-2 

dimethyl hydrazide เป็นสารเคมีท่ีทําให้พืชทนต่อความหนาว  ความแห้งแล้ง  เมื่อนํามาใส่ต้นแอปเปิล
ทําให้ต้นโตช้า เพ่ิมปริมาณดอก ติดลูกดี ลูกไม่ร่วงหล่น ลูกแอปเปิลมีสีเข้ม ไม่ช้ําง่าย มีเนื้อแน่น  และ
ต้านทานโรคพืชได้ดี  แต่สารนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไนโตรซามีน (itrosamine) โดยไทโอไซ
ยาเนต (thiocyanate) ที่อยู่ในน้ําลายมนุษย์ อะลาร์เมื่อถูกความร้อนสามารถสลายตัวได้ 1,1demethyl 

hydrazine ซึ่งทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ 
ไตรคลอฟอร์น (trichlophon) เป็นสารเคมีที่ใช้กําจัดแมงในทุ่งนา สวนผลไม้

ควบคุมพยาธิและแมงรบกวนในสัตว์เลี้ยงและปลา แต่พบว่ามีการนํามาใส่ในปลาแห้ง ปลาเค็ม การได้รับ
ไตรคลอฟอร์มมากๆ จะทําให้ปวดหัว อ่อนเพลีย  คลื่นไส้ ปวดท้อง เหงื่อแตก น้ําลายไหล ม่านตาเล็กลง 
หายใจขัด กล้ามเนื้อหดเกร็ง ไม่ได้สติ หยุดหายใจได้ สารนี้ไม่ได้ก่อมะเร็งแต่เป็นสารก่อกลายพันธุ์และเป็น
สารก่อลูกวิรูป 

(2) อันตรายของสารพิษตกค้างจากการปศุสัตว์ 
สารพิษตกค้างจากการปศุสัตว์ที่พบว่ามีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

(2.1)  สารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-agonist) หรือสารเร่งเนื้อแดง             
เคลนบูเทอรอล  (clenbuterol)  ซับบูทามอล  (salbutamol) มีคุณสมบัติในการขยายหลออดลม จึงใช้
รักษาโรคหอบหืดในคน  ช่วยให้กล้ามเนื้อมดลูกขยายตัว แต่มีผลข้างเคียงคือ มีผลต่อการทํางานของ
ระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบของหลอดโลหิต หลอดลม  
กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น ถ้าสารเหล่านี้ตกค้างในเนื้อก่อจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยมีอาการกล้ามเนื้อ
สั่น มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้หนาวสั่น 
อาเจียนและเสียชีวิต จึงหามใช้กับคนที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคต่อมไทรอยด์ โรคเบาหวาน
หญิงมีครรภ์และทารก 

เคลนบูทามอลและซาบูทามอล สามารถกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน
สะสมร่างกายได้ ดังนั้นจึงมีการนํามาใช้ผสมในอาหารให้สัตว์กินเพ่ือเพ่ิมเนื้อแดงและลดไขมันในกล้ามเนื้อ 
เพราะความนิยมของผู้บริโภคท่ีมักเลือกบริโภคหมูเนื้อแดงท่ีไม่มีไขมันเป็นการใช้สารเคมีที่ผิดวัตถุประสงค์
และเป็นการทรมานสัตว์ที่ขาดเหตุผลและความจําเป็น 

การปูองกันคือการสังเกตดูเนื้อหมู เนื้อหมูที่มีสีแดงไม่มีสีเข้มผิดปกติ  
คล้ํา  แห้ง  หรือเนื้อหมูชิ้นใดมีมันหมูบางน้อยกว่า 1 เซนติเมตรซึ่งบางผิดปกติไม่ควรซื้อ ถ้าเป็นหมูสาม
ชั้นต้องมีชั้นไขมันมากกว่าชั้นเนื้อแดง ให้เลือกเนื้อหมูที่มีมันหนาบริเวณสันหลังและเลือกเนื้อหมูที่เมื่ออยู่
ในลักษณะตัดขวางจะมีมันแทรกระหว่างกล้ามเนื้อเห็นได้ชัดเจน หากไม่ต้องการบริโภคมันหมูก็ให้ตัดทิ้ง
ในภายหลัง สําหรับหมูสามชั้นให้สังเกตอัตราส่วนระหว่างชั้นมันกับชั้นเนื้อแดง ถ้าเป็นหมูสามชั้นที่เลี้ยง
โดยธรรมชาติจะมีสัดส่วนของชั้นมันประมาณ  1 ส่วนและมีเนื้อแดง 2 ส่วน ส่วนเนื้อหมูที่มีการใช้สารเร่ง
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เนื้อแดงจะมีชั้นมัน 1 ส่วนและมีเนื้อแดงประมาณ 3 ส่วนและควรสังเกตผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดอ่ืนว่ามีสีเข้ม
ผิดปกติหรือไม่  เช่น หมูบด ลูกชิ้น ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ (สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์, 2550) 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 การใช้สาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในการเป็นวัตถุดิบที่เติมในอาหารสัตว์มีผลบังคับให้ผู้ฝุาฝืนมีความผิดต้องระวางโทษ
ทัง้จํา  ทั้งปรับคือจําคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

(2.2)  ยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพ การใช้ยาเพ่ือควบคุมและรักษา
โรคในสัตว์ประเภทวัว ควาย ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาในเนื้อเยื่อและน้ํานมของสัตว์โดยเฉพาะใน
น้ํานมซึ่งเป็นอาหารที่จําเป็นสําหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย การตกค้างของยาในน้ํานมมีผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตนมเปรี้ยวและเนยแข็ง การบริโภคน้ํานมที่มียาปฏิชีวนะและยาต้านจุล
ชีพเป็นประจําก่อให้เกิดการดื้อยาและการแพ้ยาในผู้บริโภคมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ กําหนดให้
พบยาตกค้างในกลุ่มเพนนิซิลินไม่เกิน 4 ไมโครกรัมต่อน้ํานม 1 ลิตร 

คลอเรมเฟนิคอล (chloramphenical) และไนโตรฟูแรน (nitrofuran)  
เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคทั้งในคนและในสัตว์ คลอเรมเฟนิคอลอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางชนิด
ร้ายแรง สารนี้พบตกค้างในกุ้งปัจจุบันห้ามใช้  ส่วนไนโตรฟูแรนพบตกค้างในไก้และกุ้งปัจจุบันห้ามใช้
เช่นเดียวกัน 

(3) อันตรายจากสารพิษปนเปื้อนจากโลหะหนัก 

การปนเปื้อนโลหะหนักมักปนมากับแหล่งน้ํ าที่ ใช้ เป็นส่วนประกอบใน
กระบวนการผลิตอาหาร  หรือจากสารพิษตกค้างทางการเกษตร  ตัวอย่างของโลหะหนักที่เป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาทางการสุขาภิบาลอาหารและน้ําแสดงในตารางที่ 2.2 

 

ตารางที ่ 2.2  อันตรายโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในอาหาร 

โลหะหนัก แหล่งปนเปื้อน อันตราย 

1. ตะกั่ว -  อาหารทะเลที่จับได้ในแหล่งน้ําที่มี
การปนเปื้อนตะกั่ว 

-  ผักผลไม้ที่มี พ้ืนที่ เพาะปลูกยู่ ใกล้
แหล่งอุตสาหกรรมและถนนที่มีการจร
จรคับคั่ง 
-  ภาชนะหุงต้มอาหารและภาชนะ
บรรจุอาหารที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม 

-  น้ําเสียของโรงงานปนเปื้อนลงมาใน
แหล่งน้ําดื่มหรือน้ําใช้โรงงาน 

-  ใช้สีย้อมผ้าแทนสีผสมอาหาร 

-  สะสมที่ตับ ไต ตับอ่อน ม้าม หัวใจสมอง 
-  ผู้ ใหญ่  มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้  
อาเจียนท้องผูก ปวดท้องอย่างรุนแรง  
อุจจาระมีสีดํา  กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  
หากได้รับตะก่ัวเข้าไปมากๆ เป็นเวลานานๆ 
จะทําให้เป็นอัมพาตกล้ามเนื้อ  มือเท้าตก
ไม่มีแรง ร่างกายมีเม็ดโลหิตน้อย  ผิดปกติ
และแตกง่าย พบเส้นตะกั่วสีม่วงคล้ําที่
เหงือก (lead sulphite) ไตพิการ 
-  เด็ก  ตะก่ัวจะทําลายระบบประสาท  
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ตารางท่ี  2.2 (ต่อ) 
โลหะหนัก แหล่งปนเปื้อน อันตราย 

  มีสติปัญญาต่ํา ปัญญาอ่อน เฉื่อยชาและ
เกเร 
- สตรีที่มีครรภ์ อาจมีผลทําให้ทารกใน
ครรภ์ผิดปกติหรือเกิดการแท้งได้ 

2. แคดเมียม - ปนเปื้อนจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

- แหล่งน้ําที่มีแคดเมียมปนเปื้อน 

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เป็นตะคิวที่
ท้อง 
- ปวดกระดูกต้นขา หลังเอว เป็นกระดูก
พรุน เจ็บหน้าอกเวลาหายใจและไอ คนไข้
ร้องครวญคราง โอย-โอย (Itai-Itai) 
- กล้ามเนื้อเหี่ยว  หลังโกง  ปวดเมื่อยทั่ว
ร่างกาย 

3. ปรอท - อาหารทะเลที่จับได้ในแหล่งน้ําที่มีการ
ปนเปื้อนปรอท 

- อาหารสัตว์ที่มีปรอทปนเปื้อนอยู่ 
- น้ําดื่มและน้ําใช้ของโรงงานที่มีการ
ปนเปื้อนของปรอทจากบรรยากาศหรือ
น้ําเสียของโรงงาน 

- สะสมที่สมอง ตับ ไต 

- เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ง่วงนอน  
อ่อนเพลีย ซึมเซา อารมณ์แปรปรวน จิตใจ
ไม่สงบ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้  
มีอาการทางสมอง 
- ปวดท้องอย่ างแรง คลื่น ไส้  อาเจียน  
ท้องร่วงเป็นโรคมินามาตะ (Minamata) 

4. สารหนู - ปนเปื้อนจากสารเคมีกําจักศัตรูพืช  
ปุ๋ย 

- ใช้สีย้อมผ้าแทนสีผสมอาหาร 

- สะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง  
ตับและไต 

- เกิดอาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง  
เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 

- หากได้รับสารหนูปริมาณมากในครั้งเดียว
จะทําให้ปากและโพรงจมูกจะไหม้เกรียม
แห้ง มีจุดดําขึ้นตามผิวหนังขนอาจเกิดเป็น
มะเร็งผิวหนังได้ ระบบทางเดินอาหาร
ผิดปกติ  กล้ามเนื้อเกร็ง เพ้อคลั่งและยัง
อาจมีอาการหน้าและเปลือกตาบวม 

5. แมงกานีส - ปนเปื้อนในเครื่องเคลือบดินเผาอาบ
น้ํายาที่มีแมงกานีสเป็นส่วนประกอบอยู่
ด้วย 

- สะสมที่ตับ ไต ลําไส้เล็ก ตับอ่อน   
- ปวดศีรษะ ง่วงนอน จิตใจไม่สงบ  
ประสาทหลอน เกิดตะคริวที่ แขน ขา   
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ตารางท่ี  2.2 (ต่อ) 
โลหะหนัก แหล่งปนเปื้อน อันตราย 

 - ใช้สีย้อมผ้าแทนสีผสมอาหาร สมองสับสน สมองอักเสบ 

- เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
อาหาร 

6. นิเกิล - การนําภาชนะท่ีมีนิเกิลมาเป็น
ส่วนประกอบมาใส่อาหารที่เป็นกรด 

- สารกําจัดศัตรูพืชที่มีนิเกิลเป็น
ส่วนประกอบ 

- น้ําจากแหล่งน้ําที่มีนิเกิลเป็น
ส่วนประกอบ 

- สะสมที่ตับและโพรงจมูก 

- คลื่นไส้ อาเจียนเป็นโลหิต ความดันต่ํา  
อุจจาระเป็นสีดํา ดีซ่าน สลบหมด
ความรู้สึก 

- ถ้ามีนิเกิลที่ต่อมใต้สมองจะเกิดการหลั่ง
ของโปรแลคติน  (prolactin)  หรือถ้ามีที่
ตับอ่อนมากเกินไปจะยับยั้งการหลั่งอินซูลิน  
(insulin) 

7. ดีบุก - ปนเปื้อนอยู่ในอาหารกระป๋องที่มีการ
เคลือบด้วยดีบุกอย่างไม่ถูกวิธีหรือ
เคลือบไม่ดีมาบรรจุอาหารที่เป็นกรดสูง 

- สะสมที่ตับ ไต ม้าม หัวใจและสมอง 
- ท้องเดิน ชัก กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต 

8. สังกะสี - ภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย
สังกะสี 

- สะสมที่ตับ เม็ดโลหิตแดง กระดูก 

- เป็นไข้ อาเจียน เป็นตะคริว ท้องเดิน 

9. ฟอสฟอรัส - ยาเบื่อหนู ตะกอนสี - ทําให้เหงือกบวม เยื่อบุปากอักเสบ 

ที่มา  (ดัดแปลงมาจากสุพจน์ บุญแรง, 2545 และ ศิวาพร ศิวเวชช, 2542) 
 

(4) อันตรายพิษจากวัตถุเจือปนอาหาร 
วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) หมายถึง วัตถุที่ตามปกติไม่ได้ใช้เป็น

อาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของอาหาร  ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตามแต่ใช้
เจือปนอาหารเพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การ
บรรจุ การเก็บรักษาหรือการขนส่งซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงวัตถุที่ไม่ได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุเอาไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพ่ือ
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 

ก่อนนําวัตถุเจือปนอาหารมาใช้ ควรมีการประเมินด้านพิษวิทยาและศึกษา
ปริมาณที่ใช้ว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดให้วัตถุเจือปนอาหารต้องมี
ความปลอดภัยจึงจะปรากฏคําว่า Generally Recognized as Safe (GRAS) ในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
นั้นไม่ควรใช้เพ่ือกลบเกลื่อนวัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพ การแปรรูปที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การหลองลวงผู้บริโภค 
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การใช้แล้วทําให้คุณค่าทางอาหารลดลง หรือการใช้ที่มากเกินมาตรฐานก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและ
สิ้นเปลือง 

การใช้วัตถุเจือปนอาหารจะมีความปลอดภัยถ้าใช้ตามชนิดและปริมาณที่
อนุญาตให้ใช้ แต่ถ้าผู้ผลิตอาหารใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
ได้ พิษจากวัตถุเจือปนอาหารที่ควรทราบ ได้แก่ 

(4.1) ไนเตรตและเกลือไนเตรต  มีชื่อเรียกท่ัวไปว่า ดินประสิว เป็นวัตถุกันเสีย
ที่เติมลงไปในเนื้อสัตว์  เช่น แหนม กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อเค็ม เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ทําให้เนื้อสัตว์มีสี
แดงและไม่บูดเนา่เสียง่าย  เก็บรักษาไว้ได้นาน อันตรายจากการใช้ไนเตรตและเกลือไนเตรตมากเกินไปจะ
ทําให้เม็ดโลหิตแดงไม่ผิดปกติ  เกิดอาการหน้ามืด หายใจขัด ปวดท้องรุนแรง  หายใจอึดอัด หายใจไม่
สะดวก ชัก ที่สําคัญคือ ทําให้เกิดสารพิษสะสมไนเตรตซามีนเป็นมะเร็งที่ตับไต  ปอดและกระเพาะอาหาร
ได้ 

(4.2) กรดเบนโซอิก  เกลือโซเดียมเบนโซเอตและกรดซอร์บิก วัตถุกันเสียที่
เติมลงไปได้ในอาหารทุกชนิด ยกเว้นกรดซอร์บิกห้ามใช้กับเนื้อสัตว์ อันตรายจากสารกันบูดกลุ่มนี้มาก
เกินไปจะทําให้เกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารที่กระเพาะอาหาร  การใช้วัตถุกันเสียไม่ควรใช้
เพ่ือปิดบังคุณภาพของอาหาร และอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลหรือเกลือในปริมาณที่มากพอจัดเป็นวัตถุกัน
เสียตามธรรมชาติจึงไม่จําเป็นต้องเติมอีก 

(4.3) โมโนโซเดียมกลูตาเมต หรือ ผงชูรส องค์การอนามัยโลกแนะนําว่าการ
รับประทานผงชูรสมากเกินไปทําให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยทําให้ใจสั่น ชาที่บริเวณปลายลิ้นและในหน้า ชา
ต้นคอและหลัง อ่อนเพลีย อาเจียน น้ําลายไหล ปวดท้อง ร้อนวูบวาบบริเวณใบหน้า หูและต้นคอ อาจจะ
เกิดอาการเปลี้ยที่แขนและขาได้ ซึ่งอาการโรคที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า อาการภัตตาคารจีน (Chinese 

restaurant syndrome : CRS) คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หายใจขัดและอาจเป็นอัมพาตชนิดชั่วคราว  
ปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรเกิน 120  มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือคนที่หนัก 50 กิโลกรัมไม่ควร
บริโภคเกิน 2 ช้อนชาต่อวัน ส่วนผงชูรสปลอม เป็นสารผสมระหว่างโซเดียมเมตาฟอสเฟต (sodium 

metaphosphate) และผงบอแรกซ์ โซเดียมเมตาฟอสเฟตมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายจึงทําให้ท้องร่วงอย่างแรง  

(บรรหาร กออนันตกูล และปรียา ลีฬหกุล, 2549) 
(4.4)  สารประกอบซัลไฟด์ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  โซเดียมหรือโพแทซเซียม

ซัลไฟด์  โซเดียมหรือโพแทสเซียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมหรือโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์) เกลือของ
กํามะถันเหล่านี้เป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ในคนที่เป็นโรคหอบหืด มีผลกระทบต่อการใช้โปรตีนและ
ไขมันในร่างกายและทําลายวิตามิน บี 1 ในอาหารด้วยทําให้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นลดลง  
ก่ออาการคลื่นไส้  อาเจียน ในผู้ปุวยโรคหอบหืดทําให้แพ้อย่างรุนแรงและหลอดลมตีบ  อาจชักและหมด
สติได ้

(4.5) สีผสมอาหาร การใช้สีผสมอาหารเติมลงไปมากเกินกว่าที่กฎหมาย
กําหนดไว้จะเกิดโทษคือสีจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและลําไส้ทําให้น้ําย่อยอาหารออกมาไม่
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สะดวก เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟูอและขัดขวางการดูดซึมอาหาร ทําให้ท้องเดิน น้ําหนักลด อ่อนเพลีย  
อาจมีอาการของตับและไตอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง อาหารบางชนิดกฎหมายอาหารห้ามใส่สี
ผสมอาหาร เช่น ผักและผลไม้ดอง ผลไม้สด เนื้อสัตว์ปรุงรส บะหมี่กึ่งแห้ง ลูกชิ้น น้ําพริก กุนเชียง 

(4.6)  เกลือโซเดียม การรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมมากเป็นประจํามี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูง 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ววัตถุเจือปนอาหารอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้หากใช้
ในปริมาณท่ีมากเกินกว่าที่กฎหมายอาหารกําหนด ดังแสดงในตารางที่ 2.3 

 

ตารางท่ี  2.3  วัตถุเจือปนอาหารและลักษณะอันตราย 

ชนิดของวัตถุเจือปนในอาหาร ลักษณะอันตราย 

1. สารกันหืน Butylate hydroxyanisole (BHA) ทําให้ตับโต  เพ่ิมน้ําหนักต่อม
หมวกไต  โลหิตออกในปอด ต่อมไทรอยด์โตขึ้น 

Butylate hydroxytoluene (BHT) ทําให้ไตไม่ทํางาน 

2. พาราเบน รับประทานมากทําให้ผิวหนังอักเสบ 

3. ไซคลาเมต ทําให้หนูเป็นมะเร็ง ทําให้ลูกหนูในท้องตาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อเยื่อไต  ตับอ่อน 

4. แอสปาร์แทม สามารถเพ่ิมปริมาณ phynylketonuria ทําให้ร่างกายทารกใช้  
phynylketonuria ไม่ได้ มีพิษต่อสมอง ทําให้ทารกปัญญาอ่อน 

5. ไซลิทอล/เฮกซิทอล รับประทานมากทําให้ท้องเสีย 

6. น้ําตาล โรคอ้วน ฟันผุ 
ที่มา  (ดัดแปลงจากสุพจน์  บุญแรง,  2547) 
 

(5) อันตรายพิษจากสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร 
สารเคมีบางชนิดกฎหมายอาหารกําหนดห้ามใช้เพราะไม่ก่อให้เกิดคุณค่าทาง

โภชนาการต่อร่างกายและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ได้แก่ 

(5.1)  สีผสมอาหารปลอม สีย้อมผ้า สีย้อมกระดาษ สีย้อมเส้นใยต่างๆ มัก
นําไปเติมในผลไม้สด ผักและผลไม้ดอง เนื้อสัตว์ปรุงแต่งรส เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีทําให้แห้ง (ปลาเค็ม 
เนื้อหวาน กุ้งแห้ง ไก่ย่าง) บะหมี่ แผ่นเกี๊ยว กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งฝอย ลูกชิ้น กุนเชียง ไส้กรอก แหนม  
ลูกกวาด ลูกชุบ น้ําพริก แต่มีโลหะหนักได้แก่ สารหนู ตะกั่วและโครเมียมก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร
และลําไส้ อาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุอาหารเพราะสีสังเคราะห์จะเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหาร
และลําไส้ทําให้ขัดขวางการดูดซึมอาหาร เกิดอาการท้องเสีย และหากได้รับเป็นประจําจะทําให้น้ําหนักตัว
ลด ร่างกายอ่อนเพลีย และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง  เช่น มะเร็งตับ  มะเร็งไตและมะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะหรือเนื้องอกที่ระบบทางเดินอาหารและกระเพาะปัสสาวะ  สีผสมอาหารบางชนิดเช่น
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มาลาไคท์  กรีน  (Malachite green)  และพาราเรด  (Para red) ทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง  ในบาง
ประเทศจึงห้ามใช้สีเหล่านี้เติมลงในอาหาร 

ดังนั้น  ควรเลือกใช้แต่สีที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้เป็นสีผสมอาหารได้เท่านั้น  
โดยสังเกตข้อความบนฉลากว่า  สีสําหรับผสมอาหาร  ถ้าไม่มีข้อความดังกล่าวไม่จัดว่าเป็นสีผสมอาหาร  
ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สีจึงจะปลอดภัยที่สุด  ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ก็ควรเลือกซื้อและเลือก
รับประทานอาหารแต่อาหารที่มีสีอ่อน ๆ หรือใส่สีธรรมชาติ 

(5.2)  กรดแร่  (mineral acid) กรดกํามะถัน กรดเกลือ มีรสเปรี้ยว
เช่นเดียวกับกรดน้ําส้มหรือหัวน้ําส้ม  (glacial acetic acid) เป็นกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังสิ่งพิมพ์  
สิ่งทอ  จึงมีผู้นํามาเจือจางกับน้ําหรือผสมในน้ําส้มสายชู  น้ําพริกดองหรือเจตนาปลอมปนเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางการค้า  ผลิตเป็นน้ําส้มสายชูปลอมขึ้น  ซึ่งกรดกํามะถันกับกรดเกลือนั้น  เมื่อบริโภคเข้า
ไปจะเกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงต่อปาก  ทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและลําไส้  ทําให้เป็นแผลใน
กระเพาะอาหาร  ปวดท้องอย่างรุนแรงและเกิดโรคกระเพาะได้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  204) พ.ศ. 2543  เรื่อง น้ําส้มสายชูห้ามไม่ให้น้ําส้มสายชู
มีกรดกํามะถันหรือกรดแร่อิสระอย่างอ่ืน (นักสิทธิ์  ปัญโญใหญ่,  2552) 

(5.3) บอแรกซ์  (borax) เรียกทั่วไปว่าน้ําประสานทองหรือผงกรอบหรือเพ่ง
แซ หรือผงเนื้อนิ่ม หรือผงกันบูด หรือสารข้าวตอก หรือเม่งแซ ชื่อทางเคมีเรียกว่าโซเดียมบอร์เรต  
(sodium borate)  มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวหรือไม่มีสี โปร่งแสง สีรสขม สารนี้ใช้เบื่อแมลงสาบ ใช้ใน
อุตสาหกรรมทําแก้ว เป็นตัวเชื่อมทอง ใช้ในการผลิตถ่านไปฉาย ใช้ชุบเคลือบโลหะ ใช้ปูองกันการเจริญ
ของเชื้อราที่ขึ้นตามต้นไม้  ใช้เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อ ใช้สารปูองกันและกําจัดศัตรูพืช ผู้ขายที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์นําไปผสมในเนื้อสัตว์  เนื้อปลาและผลิตภัณฑ์ (หมูบด ปลาบด ทอดมัน ลูกชิ้น หมูสดไส้
กรอก หมูยอ ทอดมัน เนื้อสัตว์ปีก ลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นปลา ปลายอ ปลาบด ทอดมันปลา เนื้อสัตว์ปรุงรส หมู
เด้ง ไส้กรอก หมูแหนม กุนเชียง หมูยอ) อาหารทะเลสดและแปรรูป ผักดอง ผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ  
กล้วยแขก รวมมิตร ลอดช่อง ผงวุ้น วุ้นเส้น แปูงกรุบ บัวลอยเผือก เผือกกวน สาคูกะทิ ถั่วแดงในข้าว
เหนียวตัดขนมเบื้อง เพ่ือให้อาหารกรอบหรือเนื้อสดไม่บูด 

หากได้รับสารนี้บ่อยเป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการเรื้อรังเช่นอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  
ทําให้ทางเดินอาหารเกิดการระคายเคือง น้ําหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ ตับและไตอักเสบ หากได้รับใน
ปริมาณมากจะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน น้ําหนักตัวลด มีการเกร็ง
ของกล้ามเนื้อท่ีหน้า มือ เทา้ หายใจไม่สะดวก อุจจาระร่วง บางครั้งรุนแรงถึงตายได ้

สารนี้ทําให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคือง สะสมในระบบสมองและเป็นพิษต่อไตอย่าง
มาก บอแรกซ์ท่ีดูดซึมเข้าสู่ร่างกายประมาณร้อยละ 50 ถูกกําจัดออกทางไต อาจทําให้ไตอักเสบ ไตพิการ  
ปัสสาวะไม่ออก  เกิดการสะสมในสมอง ตับ ผู้ใหญ่ได้รับสารบอแรกซ์ 15 กรัมหรือเด็กได้รับ 5 กรัมจะทํา
ให้อาเจียนเป็นโลหิตและอาจตายได้ ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงอาหารที่หยุ่นกรอบได้นานผิดปกติ  ส่วน
เนื้อสัตว์ที่ซื้อมาแปรรูปต้องล้างให้สะอาดก่อน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  151) พ.ศ. 2536 ได้กําหนดให้บอแรกซ์
เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร  ผู้ฝุาฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กําหนดให้บอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องมี
ข้อความบอแรกซ์อันตรายห้ามใช้ในอาหาร ถ้าไม่มีฉลากมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

(5.4)  กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid) เรียกทั่วไปว่า สารกันรา หรือสารกัน
บูดมักนํามาใส่ใน  มะม่วงดอง  ผักดอง  ผลไม้ดองเพ่ือให้ผักผลไม้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ สารนี้เป็นพิษ
ต่อระบบประสาทหรือมีอาการแพ้ เป็นแผลตามตัว จะทําให้เซลล์ในร่างกายตาย หากได้รับในปริมาณสูง
จะทํางายเยื่อบุกระเพาะอาหารและลําไส้ ทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ถ้าได้รับสารนี้จนมี
ความเข้มข้นในโลหิตถึง 25-35 มิลลิกรัมต่อโลหิต 100 มิลลิลิตร จะมีอาการอาเจียน หูอ้ือ มีไข้ กระวน
กระวาย  ความดันโลหิตต่ํา ช็อก ไตวาย ผิวหนังเป็นสีเขียวเพราะขาดออกซิเจนและอาจถึงตายได้  ดังนั้น 
ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงสารกันราได้โดยเลือกซื้ออาหารที่สด ใหม่ ไม่บริโภคอาหารหมักดอง หรือถ้าจะ
บริโภคให้เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 151) พ.ศ. 2536 
กําหนดให้กรดซาลิซิลินเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ผู้ฝุาฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 

บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

(5.5)  ฟอร์มาลิน  (formalin) เรียกทั่วไปว่า น้ํายาดองศพ เป็นสารละลายใส
ที่ประกอบด้วยแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ประมาณร้อยละ 37 ละลายอยู่ในน้ําและมีเมทานอลปนอยู่ประมาณ
ร้อยละ  10-15  มีกลิ่นฉุนมาก  ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  พลาสติก  สิ่งทอ  ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรค  
ฆ่าเชื้อรา  รักษาผ้าไม่ให้ย่น 

แม่ค้าที่จําหน่ายอาหารทะเลสด เนื้อสด ผักสด กุ้ง ปู ปลาหมึก หอย ลูกชิ้นกุ้ง  
หอยจ๊อ ลูกชิ้นปลา เครื่องในวัว ทอดมันปลา ปลายอ ปลาบด มักจะมีการนําน้ํายาดองศพมาแช่อาหาร
เพ่ือให้สดเสมอ ไม่เน่าเสียง่าย เก็บรักษาได้นาน แต่สารนี้เป็นอันตรายเพราะหากสัมผัสหรือดม จะทําให้
ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองที่ตา จมูก ระบบทางเดินอาหาร ถ้ารับประทานปริมาณ 30-60  มิลลิลิตร  จะ
ทําให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติและเสียชีวิตได้  แต่ถ้ารับประทานปริมาณน้อย
ทําให้การทํางานของตับ ไต หัวใจ สมองเสื่อมลง หากสัมผัสจะระคายเคืองผิวหนัง อักเสบ ปวดแสบปวด
ร้อน หากสูดดมจะมีอาการเคืองตา จมูกคอ ปวดแสบ ปวดร้อน ทําให้การทํางานของตับ ไต หัวใจ สมอง
เสื่อมลง ผู้ที่ไวต่อสารนี้มักจะมีอาการปวดศีรษะ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก 

กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  151)  พ.ศ. 2536 กําหนดให้สารฟอร์มาลินเป็น
สารที่ห้ามใช้ในอาหาร  ผู้ฝุาฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 2  ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(นักสทธิ์  ปัญโญใหญ่, 2552) 

ดังนั้นก่อนเลือกซ้ืออาหารดังกล่าวควรตรวจสอบโดยการดมกลิ่น อาหารจะต้อง
ไม่มีกลิ่นฉุน แสบจมูก หากเป็นอาหารทะเล เช่น ปลา แม้กดดูเนื้อแน่นแข็งเป็นปกติ แต่ตาขุ่นแสดงว่า
อาจมีการแช่สารฟอร์มาลิน และก่อนนําอาหารสดมาประกอบอาหาร ควรล้างให้สะอาด 
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(5.6)  โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (sodium hydrosulfide) หรือสารฟอกขาว
ผู้ขายได้นํานําสารนี้มาใช้ในอาหารเพ่ือให้อาหารมีสีขาวดูคุณภาพดีและมีบางรายได้ใช้สารฟอกแหหรือ  
โซเดียมไดไทโอไนต์  (sodium dithionite) มาฟอกอาหารเช่น น้ําตาลมะพร้าว หน่อไม้ตง หน่อไม้ดอง  
ทุเรียนกวน  ถั่วงอก  ขิงหั่นฝอย ขิงดอง กระท้อน ผักดอง ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อ่ิม ผลไม้อบแห้ง น้ําตาล
ปี๊บ  เป็นต้น  แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะทําให้เกิดการอักเสบที่ลําคอและระบบทางเดินอาหาร  
อาการหายใจติดขดั ความดันโลหิตต่ํา เวียนศีรษะ การไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน  
อุจจาระร่วง ร่างกายขาดวิตามินบี 1 ผู้ที่แพ้อย่างรุนแรง หรือผู้ปุวยโรคหอบหืดจะมีอาหารช็อก หลอดลม
ตีบ ชัก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวายและตายได้ 

(5.7)  โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) โซดาผงหรือโซดาซักผ้ามี
ผู้นํามาจําหน่ายโดยมีชื่อเรียกทั่วไปว่า  ผงเนื้อนิ่มเพราะสามารถทําให้เนื้อเปื่อยยุ่ย  อ่อนนุ่มแต่สารนี้เป็น
สารที่ห้ามใช้เพราะจะทําให้เกิดการกัดและทําลายเยื่อบุอ่อนของกระเพาะอาหารและลําไส้ได้  มีอาการ
คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องร่วง  รับประทานเข้าไปเกิน  30  กรัมจะถึงแก่ความตายสารธรรมชาติที่แนะนําให้
ใช้คือ  ยางมะละกอ  น้ําสับปะรด  เพราะใช้หมักเนื้อสดได้อ่อนนุ่มและเมื่อถูกความร้อนจะสลายตัวไม่ทํา
ให้เกิดโทษแก่ผู้บริโภค 

(5.8)  เมทิลแอลกอฮอลล์ (methyl alcohol) ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มี
สีและจุดไฟติด ในทางอุตสาหกรรมใช้ผลิตฟอร์มาลดีไฮด์  ฟอร์มาลิน ใช้ในการละลายแลคเกอร์และใช้
เป็นเชื้อเพลิงสําหรับจุดไฟ ถ้าดื่มเมทิลแอลกอฮอล์จะกัดเยื่อบุในปาก ทําให้อักเสบ เกิดอาหารหน้าเขียว  
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปัน่ปุวนในท้อง ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาฝูามัว ตาบอด และอาจถึงตายได้ ถ้าสูดดมมากๆ 
จะเกิดอาการเช่นเดียวกับการดื่มโดยตรง 

(5.9)  ขัณฑสกร  (saccharin)  หรือ ดีน้ําตาล เป็นอันตรายต่อร่างกาย  
จัดเป็นสารก่อมะเร็ง  (carcinogen)  ถ้าบริโภคน้อยๆ ติดต่อกันนานๆ หรือบริโภคครั้งเดียว 100 กรัมจะ
ทําให้มีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเดิน  ชักและอาจถึงตายได้ 

(5.10)  เมลามีน  (melamine)  เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์
เป็นส่วนประกอบ  นํามาใช้ในการผลิตพลาสติก  จานเมลามีน  ถุงพลาสติก  พลาสติกสําหรับห่ออาหาร
โฟมทําความสะอาดพ้ืนผิว  แผ่นฟอร์ไมกา  นอกจากนี้เมลามีนถูกใช้ในอุตสาหกรรมเม็ดสีเป็นหมึกพิมพ์สี
เหลือง  น้ํายาดับเพลิงคุณภาพดี  น้ํายาทําความสะอาดและปุ๋ย  เมลามีนมีโครงสร้างที่มีไนโตรเจนเป็น
องคป์ระกอบค่อนข้างสูงแต่จัดเป็นกลุ่ม non-protein nitrogen (NPN) เมลามีนที่ปลอมปนไปกับอาหาร
ทําให้เกิดการระคายเคือง  มีโลหิตในกระเพาะปัสสาวะ  ปัสสาวะไม่ออกหรือน้อย  ไตอักเสบ  ความดัน
โลหิตสูง  กระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ 

(5.11)  สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน หรือผงปูนคลอรีนหรือคลอรอกซ์  
(clorox)  มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง  สามารถฟอกสีและสามารถทําลายจุลินทรีย์ได้ดี  นิยมนําไปใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสุขภัณฑ์ที่ใช้ใน
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ห้องน้ํา ผู้ผลิตอาหารบางรายได้นําไปใช้ในอาหารเพ่ือฟอกสีอาหารให้ขาวทําให้น่ารับประทานและไม่เน่า
เสีย 

(6) อันตรายจากสารพิษที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปอาหาร 

ศาลในอาหารสามารถเกิดขึ้นได้โดยปฏิกิริยาระหว่างส่วนประกอบของอาหารจาก
ภายในและภายนอกท่ีเติมลงไปหรือปนเปื้อนหรือเกิดจากอนุพันธุ์ของสารประกอบในอาหารโดยมีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น ความร้อน แสง เอนไซม์ และสารอ่ืน ๆสามารถจําแนกได้เป็น 4 กลุ่ม (สุพจน์ 
บุญแรง, 2545) ดังต่อไปนี้ 

(6.1) สารที่เกิดจากปฏิกิริยาสีน้ าตาลโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ 

การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลของกรดอะมิโนกับหมูอัลดีไฮด์ของน้ําตาลโดยเฉพาะ
น้ําตาลรีดิวส์จะไวต่อปฏิกิริยามากกลายเป็นสารพรีเมลานอยดิน (premelanoidin) ทําให้คุณค่าทาง
โภชนาการของโปรตีนลดลงเพราะกรดอะมิโนโดยเฉพาะไลซีนจะถูกนําไปใช้ไม่ได้สารพรีเมลานอยดินจะ
ลดการย่อยและทําให้เกิดการข้างของไนโตรเจนจากการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนและเป็นพิษต่อตับ 

(6.2)  สารพิษที่เกิดจากปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหาร 

ไนไตรท์เป็นสารพิษจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของไนเตรทซึ่งใช้กันมากใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อ  ความเป็นพิษของไนไตรท์เกิดจากการออกซิไดส์ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ในเม็ดเลือด
แดงทําให้  Fe2+  ถูกเปลี่ยนเป็น  Fe3+ กลายเป็นสารเมทฮีโมโกลบิน  (methaemoglobin) ส่งผลให้
ฮีโมโกลบินไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้  เกิดภาวะขาดออกซิเจนหัวใจเต้นแรง  หายใจถี่  ปวดศีรษะ 

ไนโตรซามีนเป็นสารจากการปฏิกิริยาของไนไตรท์กับกรดอะมิโนไนไตรซามีนที่
ก่อให้เกิดมะเร็งมี  4  ชนิด  คือ  dimethyl  nitrosamine  ทําให้เกิดมะเร็งตับ diethyl nitrosamine  

ทําให้เกิดมะเร็งตับและหลอดอาหาร methylphenyl nitrosamine และ methylbenzyl nitrosamine  

ทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหาร 

(6.3)  สารที่เกิดจากการเผาไหม้ 

สารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เช่น เบนโซ-เอ-ไพรีน (benzo-a-

pyrene)  เป็นสารที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งมากที่สุดพบในอาหารผ่านการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง เช่น เปลือกไหม้
ของขนมปัง เนื้อต้ม สเต็กรมควัน บาร์บิคิวเนื้อ 

การเผาไหม้ของกรดอะมิโนเกิดสารไพร์โรไลเลต (pyrolylate) มีฤทธิ์ทําให้เกิด
การกลายพันธุ์ เช่น 2-amino-5-phenylpyridine, phen-p-1,3-amino-1-methyl-5H pyrido (4,3b) 

indole, Trp p-2,amino-dipyrido imidazole-Glu  สารเหล่านี้เกิดจากอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยวิธีการ
ทอด ย่าง ปิ้ง และต้ม 

อะโคเลอีน  (Acrolein)  เป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของไขมันหรือน้ํามัน  
โดยมาจากส่วนโครงสร้างที่มีกลีเซอรอล  สารนี้ทําให้ระคายเคืองสูง  ยับยั้งการเคลื่อนไหวของเนื้อเยื่อ  
หลอดลม  มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเม็ดโลหิตขาว เป็นพิษต่อตับ 
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อะไคลาไมด์  (Acrylamide) เป็นสารที่สามรถก่อตัวในอาหารที่ผ่านการ
เตรียม  ปรุง เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ ขนมปังกรอบ  กาแฟและโกโก้  โดยการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง
มากกว่า 100-120 องศาเซลเซียส  สารอะไคลาไมต์เป็นสารก่อมะเร็งในหนูทดลองและเป็นพิษต่อระบบ
ประสาท  หน่วยงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (International Agency on Research on Cancer, 

IARC)  ได้จัดให้สารนี้เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ในคน (ชาริณี และคณะ, 2551) 
(6.4)  สารที่เกิดจากปฏิกิริยาของไขมันและน้ ามัน 

สารที่เกิดขึ้นเนื่องจากความร้อน เช่น การทอดจะเกิดการทําลายไขมันเป็นสาร
ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (peroxide) และไกลคอล (glycol) และเปลี่ยนเป็นสารอนุพันธุ์อ่ืนๆ อีกมากมาย  
สารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ไขมันหรือน้ํามันนี้ทําให้เบื่ออาหาร ท้องร่วง ทําให้ไตและตับโตเป็นสารก่อ
และเร่งเกิดมะเร็ง 

สารที่เกิดจากปฏิกิริยาการเหม็นหืนของไขมันหรือน้ํามันที่เหม็นหืนแบบเปอร์
ออกซิเดชั่นขิงไขมันไม่อ่ิมตัวเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ถูกกระตุ้นโดยแสงอัลตราไวโอเล็ต  Fe2+ Cu2+ ความร้อน
และออกซิเจนทําให้เกิดอนุมูลอิสระ อีพอกไซด์ (epoxide) ซึ่งมีฤทธิ์ต่อสารพันธุกรรมทําให้เกิดโรคมะเร็ง  
ทําลายกรดอะมิโน ดังนั้น น้ํามัน ที่ใช้ในการทอดอาหารหลายๆ ครั้งจนมีสีดําเข้ม เกิดฟอง และมีควันมาก
ขณะทอด น้ํามันมีความเหนียว เหม็นไหม้ให้ทิ้งไป 

(7)  อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
สารเคมี เช่น  น้ํามันหล่อลื่น จาระบี  ถ้าไม่ใช้เกรดอาหาร (food grade) อาจทําให้

เกิดการแพ้ สีทาเครื่องจักรอาจมีพิษจากโลหะหนักปนเปื้อนเมื่อผสมกับอาหารรวมทั้งสารทําความสะอาด  
สารฆ่าเชื้อโรคอาจทําให้เกิดการแพ้ อย่างไรก็ตามในบางครั้งสารเคมีบางชนิดเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้  
เช่น  สารเคมีในการล้างทําความสะอาดภาชนะอาหาร แต่สารเคมีเหล่านี้จะไม่มีอันตรายถ้ามีการใช้และ
การควบคุมอย่างถูกต้อง 

(8)  อันตรายจากภาชนะบรรจุอาหาร 
ภาชนะบรรจุที่ทําด้วยพลาสติกที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารแบบต่างๆ มีการเติม  

stabilizer plasticzer หรือ  filler อาจทําให้สารเหล่านี้ละลายลงไปในอาหารโดยเฉพาะสารโมโนเมอร์
จากโพลีไวนิลคลอไรด์สีที่มีส่วนผสมของตะกั่ว  การนําภาชนะบรรจุเหล่านี้ไปบรรจุอาหารสีที่ละลาย
ออกมาปนเปื้อนเมื่อบริโภคอาหารสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดมะเร็งได้ 

2.2.2 การป้องกันอันตรายทางเคมีในอาหาร 

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องมีมาตรการดําเนินการเพ่ือการปูองกันอันตรายทางเคมีที่ก่อให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ  ทั้งนี้อันตรายทางเคมีไม่มีการเพ่ิมปริมาณเช่นอันตรายทางชีวภาพ  ทําให้ต้องใช้การ
ปูองกันในชั้นต้นมากกว่าการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบโดยแยกเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 การป้องกันอันตรายทางเคมีในอาหารตามธรรมชาติ 
(1)  คัดเลือกวัตถุดิบโดยกําหนดคุณภาพตรวจสอบแหล่งที่มาขอใบรับรองจากแรงขาย

เช่นการคัดเลือกรับซื้ออาหารแห้งเช่นถั่วลิสงพริกแห้ง ข้าวโพด หอมแดง กระเทียมที่ใหม่ๆ ไม่ขึ้นราโดย
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การสังเกตราจะมีสีเขียว สีเขียวอมเหลือง สีดํา สีขาว ดมวัตถุดิบดูต้องไม่มีกลิ่นเหม็นอาบหรือกลิ่นเหม็น
หืน ไม่ถูกสัตว์กัดแทะ ถ้ามีลักษณะดังกล่าวไม่ควรรับซื้อ 

(2) รับซื้อวัตถุดิบอาหารให้พอเหมาะในแต่ละครั้งไม่ควรเก็บวัตถุดิบไว้ในที่แห้งและ
สะอาดโดยใช้ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบที่รับเข้ามาผลิตอาหารก่อนให้นําไปใช้ก่อน 

(3) ไม่นําพืชและสัตว์ที่มีผิดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร 

(4) ควรมีการสุ่มตรวจสารพิษทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบ 

2.2.2.2 การป้องกันอันตรายทางเคมี จากสารพิษตกค้างสารปนเปื้อน และสารปรุง
แต่งอาหาร 

(1) คันเลือกซื้อที่มีสารพิษปนเปื้อนในปริมาณที่น้อยที่สุดได้คุณภาพตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารและมีการตรวจติดตามการปนเปื้อนตามเวลาที่เหมาะสม 

(2) ควบคุมแหล่งผลิตวัตถุดิบโดยการจัดทําสัญญาผูกพัน (contract farming) ควบคุม
การใช้สารเคมีที่แหล่งผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ คุณภาพอาหารสัตว์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่
ชาวนารวมทั้งตรวจสอบสารพิษตกค้างตามช่วงเวลา 

(3) นํากฎหมายและมาตรฐานอาหารมาใช้ควบคุมกระบวนการผลิตการใช้วัตถุเจือปน
อาหารและภาชนะบรรจุอาหารศึกษาคุณสมบัติวิธีการใช้ที่ถูกต้อง และปริมาณที่ เหมาะสม  

 

2.3 อันตรายทางกายภาพและการป้องกัน 

 

อันตรายทางกายภาพ (physical hazard) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนลอม เช่น 
เศษแก้ว โลหะไม้ กรวด หิน ก้างปลา ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารโดยไม่ตั้งใจ 

อันตรายทางกายภาพเกิดจากวัสดุแปลกปลอมที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของอาหารและตามปกติ
ไม่น่าจะอยู่ในอาหารเมื่อบริโภคเข้าไปอ่านก่อให้เกิดอันตรายเช่นเกิดการอุดตันหายใจไม่ออกสําลัก
บาดเจ็บหรืออาการอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอันตรายทางกายภาพเป็นสิ่งที่ได้รับ การร้องเรียนจากผู้บริโภค
มากที่สุดเพราะการบาดเจ็บเกิดข้ึนทันทีทันใดภายหลังบริโภคอาหารและง่ายต่อการระบุหรือค้นหาต้นเหตุ
ของปัญหาซึ่งอันตรายทางกายภาพนี้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคและชื่อเสียงของโรงงานมาก (สุมณฑา วัฒน
สินธุ์, 2543, สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2543) 

2.3.1 อันตรายทางกายภาพ 

แหล่งของอันตรายทางกายภาพในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น ปน
มากับวัตถุดิบ ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพต่ําหรือออกแบบไม่ดี  เกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการผลิต  
หรือเกิดจากข้อบกพร่องในการปฏิบัติของพนักงาน  อันตรายทางกายภาพเหล่านี้มีที่มาจากแหล่งต่างๆ 
หลากหลายมาก  (ตารางที่  2.4) 
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ตารางท่ี 2.4 ลักษณะอันตรายทางกายภาพและแหล่งที่มา 
สิ่งท่ีก่ออันตราย ลักษณะอันตราย แหล่งที่มา 

1. เศษแก้ว บาดอวัยวะ ทําให้โลหิตออก
อาจจะต้องผ่าตัดเอาออก 

โคมไฟ หลอดไฟ นาฬิกา เทอร์มอมิเตอร์ฝา
กระจกครอบเครื่องจับแมลง ฝากระจก
ครอบเกจ์วัดความดัน ขวดแก้ว โหล 

2. เศษไม้  เปลือก ทําให้บาดเจ็บ เป็นแผล ฝังใน
อวัยวะ 

แผ่นไม้รองวัตถุดิบ  กล่อง  ลังไม้ 

3. เศษหิน/ทราย อ า จ ทํ า ใ ห้ ฟั น บิ่ น ห รื อ หั ก  
สําลัก กัดขวางการกลืนอาหาร 

แหล่งเพาะปลูก  วัตถุดิบ  เศษวัสดุก่อสร้าง
อาคาร โรงงาน 

4. เศษโลหะ ทําให้บาดเจ็บ ฟันหัก สําลัก  
อาจจะต้องผ่าตัดเอาออก 

เครื่องจักร  สายไฟ  คนงาน เศษวัสดุ
ก่อสร้างอาคาร สลัก เกลียว ลูกปืน สกรู  
ตะแกรง ใยโลหะ ลวดเย็บถุงพลาสติก  
นอต ใบมีด 

5. ฉนวน สําลัก กีดขวางการกลืนอาหาร วัสดุก่อสร้าง ท่อน้ํา 
6. แมลง สําลัก แหล่งเพาะปลูก โรงงาน  ปนเปื้อนหลังการ

ผลิต 

7. กระดูก ทําให้ฟันหัก สําลัก กีดขวาง  
การกลืนอาหาร 

การแปรรูป การชําแหละซากสัตว์ 

8. พลาสติก เศษ
ยาง 

บาดอวัยวะ สําลัก โรงงานส่วนบรรจุ คนงาน 

ที่มา  (สุพจน ์บุญแรง, 2547) 
 

2.3.2 การป้องกันอันตรายทางกายภาพในอาหาร 

อันตรายทางกายภาพมีการแพร่กระจายก็ไม่สม่ําเสมอ  การสุ่มตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจสอบ
อันตรายทางกายภาพจึงไม่ได้ผล  ดังนั้นผู้ผลิตอาหารจึงต้องเน้นการปูองกันเป็นหลักโดยใช้เครื่องมือ
ตรวจจับวัตถุแปลกปลอม (ตารางที่ 2.5)  โดยต้องติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสมมีการซ่อมบํารุงรักษาเป็น
ประจํา ปรับสภาวะการทํางานของเครื่องมือให้ใช้งานได้จริงตามมาตรฐานการทํางานมีการตรวจสอบการ
ทํางานของเครื่องมือเหล่านั้นเพ่ือความมั่นใจว่าสามารถควบคุมอันตรายทางกายภาพได้จริง  รวมทั้งให้
พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล ฝึกอบรมให้คําแนะนําแก่พนักงานอย่าง
สม่ําเสมอ 
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ตารางท่ี 2.5 เครื่องมือสําหรับตรวจจับหรือกําจัดอันตรายทางกายภาพ 

เครื่องมือ หน้าที่ 
ข้อควรค านึง 

ในการตรวจสอบแก้ไข 

1. แม่เหล็ก แยกโลหะอันตราย - การติดตั้ง 
- การซ่อมบํารุง 

2. เครื่องจับโลหะ ตรวจจับวัตถุท่ีทําด้วยเหล็กเฟอรัสที่
เป็นอันตรายซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 1  

มิลลิเมตร และวัตถุทําด้วยเหล็ก ที่
ไม่ใช่เฟอรัสซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 2  

มิลลิเมตร   

- การติดตั้ง 
- การซ่อมบํารุง 
- การปรับความแม่นยํา 

3. ตะแกรง(screen)  
เครื่องร่อน  เครื่องกรอง  
(filter)  เครื่องแยกหิน  
(de-stoner) 

แยกวัตถุแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่
กว่ารูตะแกรง เช่น เศษหิน  เศษไม้  
เสี้ยนไม้ 

- ธรรมชาติของวัตถุดิบ 

- ขนาดรูตะแกรง 
- การซ่อมบํารุง 

4. แผ่นรองอาหารใน
เครื่องเขย่า (ruffle 

board) 

แยกหินจากเมล็ดถั่ว ขณะทําให้แห้ง
หรือถั่วที่เก็บมาจากไร่นา 

- การติดตั้ง 
- การซ่อมบํารุง 

ที่มา  (ดัดแปลงจากสุมณฑา วัฒนสินธุ์, 2543) 
 

2.4 อันตรายจากสารก่อภูมิแพ้และการป้องกัน 

 

การบริโภคอาหารที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศส่งผลให้อาหารที่ก่อ ให้เกิดภูมิแพ้มีความ
แตกต่างกัน อีกทั้งความแตกต่างทางกรรมพันธุ์ของมนุษย์ พบว่า อาหารก่อภูมิแพ้หลักสําหรับเด็ก ได้แก่  
ไข่ไก่ นมวัว เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ ข้าวสาลี ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดงา ธัญพืชที่มีกลูเตน (gluten) ปลา 
กุ้ง กั้ง ปู ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น  (รูปที่  2.3) 

การปูองกันอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้นั้นต้องมีการทบทวนแหล่งผลิตวัตถุดิบที่รับเข้ามาโดยเลือก
ผู้ขายที่มีระบบการจัดการภายในที่ดี  ก่อนจัดซื้อต้องมีการตรวจสอบโรงงานผู้ขายเพ่ือให้มั่นใจถึงการ
จัดการกับสารก่อภูมิแพ้ที่มีประสิทธิภาพ  การปนเปื้อนข้ามในระหว่างกระบวนการและการทําความ
สะอาด  พิจารณาดูว่าสายการผลิตใดที่มีส่วนประกอบสารก่อภูมิแพ้และไม่มีสารก่อภูมิแพ้  โดยต้องมี
ระบบการเปลี่ยนหรือการล้างทําความสะอาดที่จะมั่นใจได้ว่าสารก่อภูมิแพ้ไม่ต้องค้างก่อนที่จะเปลี่ยนสูตร
ใหม่และต้องมีการทวนสอบด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ 

การจัดการสินค้าที่นํามาผลิตใหม่ต้องมั่นใจว่าจะไม่นําผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนํามาผลิตใหม่และ
มีสารก่อภูมิแพ้มาใช้ในการผลิตสูตรที่ต้องการปลอดสารก่อภูมิแพ้  สร้างความตระหนัก  ในเรื่องอาหารก่อ
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ภูมิแพ้  ด้วยการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ทราบการจัดการและทราบถึงอันตรายของอาหารก่อภูมิแพ้ที่จะส่งผล
ต่อผู้บริโภค  นอกจากนี้ฉลากต้องมีการระบุสารก่อภูมิแพ้ที่ใช้ในสูตรการผลิตให้ผู้บริโภคทราบเพ่ือจะได้
เกิดความระมัดระวังในการเลือกซ้ือและบริโภค  (Food Focus Thailand,  2550) 

 

 
 

รูปที ่ 2.3  ตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ 

ที่มา  (http://thaihealthlife.com, September, 2015) 
 

บทสรุป 

 

 อันตรายในอาหารมีหลายประเภท  ได้แก่  จุลินทรีย์  พยาธิ  ไวรัส  สารเคมี  สิ่งแปลกปลอมทาง
กายภาพและสารก่อภูมิแพ้   อันตรายเหล่านี้พบได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร  ดังนั้นการทราบถึงแหล่งที่มา  
ลักษณะของอันตราย  รวมทั้งความรุนแรงของอันตรายจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารต้อง
ทราบและดําเนินการจัดหามาตรการในการปูองกันตามหลักการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะทั้งในรูปแบบ
ของการปูองกัน  การควบคุมและการลดอันตรายเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยแก่การบริโภคมาก
ที่สุด 

 

ค าถามท้ายบท 

 

(1) อันตรายในอาหารมีทั้งหมดก่ีประเภท จงอธิบาย 

(2) Food infection และ food intoxication มีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) จงยกตัวอย่างจุลินทรีย์ก่อโรคมา 3 ชนิด  พร้อมทั้งแหล่งที่มาและอาหารของโรค 
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(4) จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีชนิดใดบ้าง จง
อธิบาย 

(5) จงเขียนวงจรชีวิตของพยาธิตัวตืดหมูและพยาธิตัวตืดวัว  พร้อมอธิบาย 

(6) จงวิเคราะห์สาเหตุที่สําคัญที่เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารและบอกวิธีปูองกัน 

(7) อาหารเป็นพิษจากจุลินทรีย์และอาหารเป็นพิษจากสารเคมีมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(8) จงวิเคราะห์ว่าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพริกแห้ง  พริกปุนต้องปูองกันอันตรายทางเคมี
ชนิดใดและมีมาตรการการควบคุมได้อย่างไร 

(9) Chinese restaurant syndrome เกิดจากวัตถุเจือปนอาหารชนิดใดและมีผลเสีย
อย่างไร 

(10)  ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปต้องควบคุมอันตรายทางชีวภาพและทางเคมีชนิดใดบ้าง  
จงยกตัวอย่างและอธิบาย 

(11)  จงบอกวิธีการปูองกันอันตรายทางเคมีจากสารกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 

(12)  จงยกตัวอย่างอันตรายทางกายภาพ  3  ชนิดพร้อมบอกลักษณะอันตรายและแหล่งที่มา 

(13)  สารก่อภูมิแพ้คืออะไร  มีหลักการปูองกันที่สําคัญอย่างไร 

(14)  จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดีจึงช่วยลดความเสี่ยง
จากอันตรายในอาหารและเพ่ิมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร 
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แผนบริหารการสอนบทที่ 3 

การออกแบบอาคารและอุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1. การเลือกท าเลที่ตั้ง 
 2. การออกแบบอาคารโรงงาน 

 3. การวางผังโรงงาน 

 4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน 

 5. การปูองกันสัตว์พาหะ 

 6. สุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องจักรผลิตอาหาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานได้ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบอาคารโรงงานได้ 
3. เลือกรูปแบบผังโรงงานและเขียนแผนผังโรงงานเบื้องต้นได้ 
4. ระบุและก าหนดความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของโรงงานได้ 
5. อธิบายวิธีการปูองกันสัตว์พาหะได้ 
6. อธิบายสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตอาหารที่เหมาะสมได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

 3. วิธีสอนจากแหล่งเรียนรู้ 
 4. วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดหัวข้อตามเนื้อหาประจ าบทให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม จากนั้นพานักศึกษาไปดูโรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                         
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 2. ผู้สอนให้นักศึกษาศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วย
สุขลักษณะทั่วไป 

 3. ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปราย โดยศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน 

 4. ผู้สอนบรรยายเพ่ิมเติมเรื่องรูปแบบผังโรงงานและการเขียนผังโรงงานให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5. มอบหมายรูปภาพกรณีศึกษาให้กลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงงาน ให้แต่ละ
กลุ่มระบุสภาพแวดล้อมในประเด็นต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับหลักการควบคุมสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 6. กลุ่มนักศึกษาเลือกรูปแบบผังโรงงานและเขียนผังโรงงานจากกรณีศึกษา 

 7. นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมารายงานกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 

 8. ให้นักศึกษาท าค าถามท้ายบทเพ่ือทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนและต าราที่เก่ียวข้อง 
 2. โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
 3. วีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 4. รูปแบบกรณีศึกษา แสดงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทต่างๆ 

 

การวัดผล  

 1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน  

 2. ประเมินผลการอภิปรายและการรายงานกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 

 3. ตรวจรายงานกรณีศึกษาและการเขียนแผนผังโรงงาน 

 4. จากการน าเสนอกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 

 5. จากการตอบค าถามท้ายบท 

 6. จากแบบประเมินการท างานกลุ่มโดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ความตั้งใจ
และกระบวนการท างาน 
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บทท่ี 3 

การออกแบบอาคารและอุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

 

 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารก าหนดให้การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเรื่องแรก  และอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตเป็นเรื่องที่ส าคัญล าดับต่อมา ซึ่งการควบคุมสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตเหล่านี้มีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 
 (1)  การเลือกท าเลที่ตั้ง 
 (2)  การออกแบบอาคารโรงงาน 

 (3)  การวางผังโรงงาน 

 (4)  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน  

 (5)  การปูองกันสัตว์พาหะ  

 (6)  สุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องจักรผลิตอาหาร  

 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเนื้อหาดังกล่าวโดยล าดับเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของการควบคุม
สภาพแวดล้อม  และอุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน  

  

3.1 การเลือกท าเลที่ตั้ง   
 

 การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  คือ การเลือกสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้อ านวย
ประโยชน์  สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจอาหารและถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่สุด  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อน   การก่อสร้าง สาเหตุที่ต้องพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้ง  เช่น  มีการเริ่มต้นก่อสร้างโรงงานใหม่ 
การขยายโรงงานจากที่แห่งเดิมและการพัฒนาสุขลักษณะของโรงานที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร  จึง
จ าเป็นต้องพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้  (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,  2538; Clark,  2009; Shaptom & 
Shapton,1998) 
 3.1.1 แหล่งวัตถุดิบ 

  ชนิดของวัตถุดิบ การกระจายและวิธีการขนส่งเป็นตัวก าหนดแหล่งที่ตั้งของโรงงาน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) วัตถุดิบเป็นของที่เน่าเสียง่าย เช่น กุ้ง ปู ปลา ผัก ผลไม้ต่างๆ ที่เป็นวัตถุดิบส าหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานควรอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบต้องมากเพียงพอต่อ
การปูอนเข้าสู่โรงงานเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ลดความเสี่ยงที่วัตถุดิบจะ 
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เสียหาย มิฉะนั้นจะต้องมีระบบขนส่งที่รวดเร็วและพาหนะที่ใช้ขนส่งต้องมีระบบท าความเยนซึ่ งจะท าให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

  (2) วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วน้ าหนักลดลงมาก เช่น การผลิตน้ าตาลจาก
อ้อย หรือผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง กรณีนี้โรงงานควรอยู่ใกล้กับวัตถุดิบเพ่ือประหยัดค่าขนส่งวัตถุดิบที่มี
น้ าหนักและ ปริมาณมากกว่าเมื่อแปรรูปเสร็จแล้ว 

  (3) วัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ท่ัวไปในเขตนั้นๆ กรณีนี้ควรเลือกท าเลที่ต้องอยู่
ใกล้ตลาด โรงงานจะได้รับความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับ
ผู้ผลิตวัตถุดิบ โดยที่โรงงานไม่ต้องลงทุนสร้าง เช่น ระบบการขนส่ง อีกทั้งโรงงานยังมีโอกาสเลือกวัตถุดิบ
และ ประหยัดค่าขนส่งไปตลาด 

 3.1.2 ตลาด  

  ตลาดเป็นแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์อาหารและในขณะเดียวกันโรงงานอาจต้องสั่งซื้อปัจจัย           
การ  ผลิตจากตลาดเข้ามาประกอบการผลิต การพิจารณาตลาด แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตลาดรวม ลักษณะของตลาดรวมส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ท าเลที่ตั้ง
โรงงานควรอยู่ใกล้กลุ่มตลาดหรือเลือกตั้งโรงงานที่ใกล้กับตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์สูงเป็นส าคัญ
เพ่ือประหยัด ค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและอ านวยความสะดวกต่อระบบขนส่งจึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 

  (2) ตลาดกระจาย เป็นกลุ่มของตลาดที่โรงงานต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายกระจาย         
กันออกไป การพิจารณาท าเลที่ตั้งโรงงานจึงต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่ าสุดเป็นเกณฑ์ โดยการหาศูนย์กลาง               
ของตลาด โดยพิจารณาจากตลาดกลุ่มใหญ่ที่มีปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากและศูนย์กลางความ
เจริญในเขตภูมิภาคต่างๆ 

 3.1.3 การขนส่ง 
  การขนส่งช่วยน าปัจจัยการผลิตต่างๆ มาที่โรงงานและส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายที่ตลาด
อีก โดยโรงงานควรลงทุนน้อยที่สุดส าหรับการขนส่ง ต้องพยายามไม่ให้มีการขนส่งซ้ าซ้อน (ขนวัตถุมาที่
โรงงานซึ่งอยู่ห่างไกล เมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแล้วต้องขนกลับไปขายให้แก่ตลาดซึ่งมีถิ่นที่
อยู่ในพ้ืนที่เดียวกับแหล่งวัตถุดิบ) วิธีการขนส่งนั้นต้องสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัด   ตัวแปร
การขนส่งที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณา เช่น เวลา ระยะทาง ชนิดของพาหนะ ลักษณะและสภาพของ
เส้นทาง ปัญหาการจราจร ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและความปลอดภัย 

 3.1.4 แหล่งเชื้อเพลิง 
  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ต้องการแหล่งเชื้อเพลิงจากกระแสไฟฟูามากกว่าจะ
ผลิตกระแสไฟฟูาขึ้นมาใช้เองเพราะต้นทุนการผลิตต่ ากว่า  แต่บางครั้งโรงงานอาจมีเครื่องผลิต
กระแสไฟฟูาส ารองเผื่อไว้ในกรณีกระแสไฟฟูาดับกะทันหันหรือในยามฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  การพิจารณาแหล่งเชื้อเพลิงหรือแหล่งผลิตกระแสไฟฟูาควรพิจารณาถึง
ปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟูาเพียงพอตามช่วงเวลาและฤดูกาล ชนิดของกระแสไฟฟูา แรงดัน อัตรา
ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการจ่ายไฟฟูาสูงสุด กระแสไฟฟูาที่เผื่อส าหรับระบบแสงสว่าง 
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 3.1.5 แหล่งน้ า 

  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องการใช้น้ าเป็นวัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์ ใช้ในหม้อน้ า 
ใช้ในการหล่อเย็นใช้ช าระล้าง ท าให้มีความต้องการน้ าในเชิงปริมาณและคุณสมบัติของน้ าที่หลากหลาย 
ดังนั้นต้องพิจารณาว่าในแถบท าเลนั้นมีน้ าตามคุณสมบัติและปริมาณตามที่ต้องการหรือไม่  หากเป็นไปได้
ควรตั้งอยู่ในที่ท่ีมีน้ าประปาใช้ 
 3.1.6 การก าจัดของเสีย 

  ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องวางแนวทางในการก าจัดขยะ  การบ าบัดน้ าเสียและ
การถ่ายเทของเสียที่ชัดเจนเพ่ือให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและสอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น  โรงงานควรตั้งในที่ท่ีจะก าจัดขยะและน้ าเสียได้ง่ายหรือควรน าขยะหรือน้ าเสียเหล่านั้น
มาใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด 

 3.1.7 แรงงานและค่าใช้จ่าย 

  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องพิจารณาว่าต้องการแรงงานประเภทใดมากที่สุด  
จ านวนแรงงงานที่ต้องใช้ แล้วในแถบท าเลนั้นมีแรงงานเพียงพอหรือไม่ ศักยภาพในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานท้องถิ่นให้สามารถท างานได้  หากว่าไม่มีแรงงานในแถบนั้นต้องมีวิธีการจูงใจแรงงานในเรื่อง
สวัสดิการที่พักอาศัยและพิจารณาผลกระทบจากแรงงาน เช่น การลอออกของคนงานบ่อย ปัญหาการขาด
คนงานและสภาวะของตลาดแรงงาน 

  ค่าจ้างกับแรงงานมีความสัมพันธ์กันโรงงานควรทราบว่าลักษณะค่าจ้างในท าเลแถบนั้น
เป็นอย่างไร มีโรงงานอุตสาหกรรมในแถบท าเลนั้นมากหรือไม่ เพราะคนงานส่วนใหญ่ของโรงงานมัก
เปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานกัน โรงงานควรมีนโยบายด้านการจ้างแรงงานว่าจะจ้างเป็นประจ าหรือจ้าง
รายวันหรือต้องการบางฤดูการหรือจ้างตลอดรายปีและการท าสัญญาควรจะมีหรือไม่ 
 3.1.8 สิ่งแวดล้อม 

  สิ่งแวดล้อมอาจมีผลกระทบต่อโรงงาน เช่น ลักษณะภูมิอากาศอาจมีผลต่ออารมณ์ของ
คนงาน ปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งการปล่อยขยะ น้ าเสียจากโงงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 

3.1.9 ที่ดิน 

  การตั้งโรงงานต้องพิจารณาราคาที่ดิน ปัญหาด้านสิทธิ อุทกภัย ความแน่นของดิน 
ลักษณะดิน อัตราการทรุดตัวของดินเพ่ือประกอบการเตรียมฐานรากและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ได้
ถูกต้องมั่นคง รวมทั้งมีพ้ืนที่กว้างขวางพอที่จะขยายอาคารเพ่ิมได้ในอนาคต 

  

3.1.10 สาธารณูปโภค 

  โรงงานควรพิจารณาระบบการติดต่อสื่อสารว่ามีวิธีใดบ้าง  ช้าหรือรวดเร็วและค่าใช้จ่าย 
ระบบการติดต่อสื่อสารเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดเวลา ช่วยอ านวยความสะดวกต่อ
โรงงานและลูกค้าหรือระหว่างโรงงานด้วยกัน 
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3.2 การออกแบบอาคารโรงงาน 

 

 อาคารโรงงานอาจก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวหรือหลายชั้นขึ้นกับขนาดของพ้ืนที่ที่ตั้งของโรงงาน  
หากราคาที่ดินสูงหรือมีพ้ืนที่จ ากัดอาจจ าเป็นต้องสร้างอาคารหลายชั้นเพ่ือให้มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะติดตั้ง
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการด าเนินงาน ส่วนโรงงานที่มีพ้ืนที่ใช้สอยมากสามารถสร้างโรงงาน
ชั้นเดียวเพราะง่ายต่อการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ง่ายต่อการควบคุมขั้นตอนการผลิต ง่ายต่อการท า
ความสะอาดพ้ืน เพดาน สามารถรองรับน้ าหนักได้มากตามความต้องการและสะดวกในการขยายโรงงาน 
ในอนาคต (ศิวาพร ศิวเวชช,  2542;  สุวิมล  กีรติพิบูลย์, 2544) 
 อาคารโรงงานที่ถูกสุขลักษณะ ตัวอาคาร สิ่งก่อสร้าง ส่วนประกอบทั้งภายนอกและภายในต้องมี
การออกแบบให้สะอาด วางผังให้มีขนาดที่เหมาะสม และอาคารก่อสร้างในลักษณะที่แข็งแรเป็นสัดส่วน
ง่ายต่อการบ ารุงรักษาสภาพ  การรักษาความสะอาดและสะดวกในการปฏิบัติงาน อาคารโรงงานสามารถ
พิจารณาออกได้เป็นส่วนๆ (รูปที่ 3.1) ดังต่อไปนี้ 
 

 

 
 

รูปที ่ 3.1  การไหลของงานและการไหลของพนักงานที่ค านึงถึงการปนเปื้อนข้าม 

ที่มา (สุมณฑา  วัฒนสินธุ์, 2543) 
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 3.2.1 หลังคาโรงงาน 

  ควรมุงด้วยกระเบื้องหรือวัสดุที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงงาน  การมุงหลังคาด้วยสังกะสี
จะท าให้ภายในโรงงานมีอากาศร้อน หลังคาอาจเป็นแบบแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบราบ  (flat roof) 

ต้องไม่มีน้ าขังและไม่รั่วซึมน้ า  การระบายน้ าบนหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องควรมีความราดเอียง  เพ่ือ
ปูองกันน้ ารั่ว น้ าขัง ควรจะมีการตรวจสอบเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝนว่ามีรางระบายน้ า
เพียงพอที่จะระบายน้ าลงสู่ท่อระบายน้ าภายนอกอาคาร ระหว่างหลังคาและเพดานควรมีช่องลมหรือช่อง
ระบายอากาศอย่างเพียงพอ อีกท้ังต้องมีการปูองกันหนู แมลง นกและสัตว์อ่ืนเข้าไปท ารัง          
 3.2.2   จ านวนชั้นของอาคารโรงงาน 

  การสร้างโรงงานแบบชั้นเดียวมีข้อดีคือการขนถ่ายวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์อาหาร  สิ่งของท า
ได้ง่าย  สามารถขนถ่ายโดยใช้สายพานได้โดยตรง  การติดต่อประสานงานระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ใน
โรงงานท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  ประหยัดพื้นท่ีเพราะสามารถรองรับน้ าหนักได้มากจึงสามารถวางของหนัก
และวางของได้หลายๆ ชั้น  สะดวกในการขยายโรงงานในอนาคต  การท างานของเครื่องจักรต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการได้สะดวก  สวยงามและรักษาความสะอาด  ปูองกันการปนเปื้อนได้ง่าย 

  ในขณะที่การสร้างโรงงานหลาย ๆ ชั้นสิ้นเปลืองเนื้อที่น้อยกว่า  สามารถใช้การไหลของ
วัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงได้ง่ายแต่จ าเป็นต้องสร้างบันได  และถ้าต้องการจะขยาย
โรงงานก็จะมีความยุ่งยากโดยต้องสร้างโรงงานใหม่ให้มีความสูงเท่ากับโรงงานเก่ารวมทั้งต้องมีการใช้
เสาเข็มมากกว่าโรงงานชั้นเดียว 

 3.2.3 พื้นที่ภายในโรงงาน 

  บริเวณผลิตอาหารต้องแยกการปฏิบัติงานส าหรับสายงานการผลิตอาหารประเภทต่าง ๆ 
ออกเป็นสัดส่วน  ต้องไม่ปะปนกับพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ปฏิบัติงานอ่ืนๆ สถานที่ผลิตไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่
ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว บริเวณผลิตควรประกอบด้วย  ส่วนเก็บวัตถุดิบ  
ส่วนเตรียมวัตถุดิบ  ส่วนผลิตอาหาร ส่วนติดบรรจุและติดฉลาก ส่วนเก็บผลิตภัณฑ์เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องจัด
ให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตรต่อพนักงาน 1 คน โดยนับรวมพ้ืนที่โต๊ะปฏิบัติงาน  
เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเคลื่อนที่ไปตามกระบวนการผลิต 

  พ้ืนที่การผลิตจะจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตติดตั้งไว้ตามล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตอย่างเป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดและปูองกันการ
ปนเปื้อนข้ามจากวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 

  สถานที่ผลิตต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน  ท าความสะอาดและซ่อมแซมให้อยู่ในสรูปที่ดี
เป็นระยะ บริเวณท่ีเก็บวัตถุดิบ  ภาชนะบรรจุและสารเคมีต้องเก็บเป็นสัดส่วนไม่ปนกัน มีชั้นหรือยกพ้ืนสูง
เพ่ือการจัดวางอย่างเพียงพอและไม่วางชิดผนัง พ้ืน ฝาผนังและเพดานต้องท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง 
ทนทานไม่ช ารุด ผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ า 
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3.2.4 พื้นที่และการระบายน้ าของโรงงาน 

  พ้ืนที่ควรสร้างด้วยวัสดุถาวรที่ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีรอยแตก รอยแยก ปูองกันการ
รั่วซึมของน้ าได้และทนต่อสารพวกกรด่างหรือสารเคมี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
ที่โรงงานนั้นผลิต  เช่น  ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้กระป๋องต้องใช้น้ ามากในการผลิตและการล้าง  พ้ืน
ของโรงงานต้องสร้างด้วยวัสดุที่สามารถปูองกันการซึมของน้ าได้ โดยทั่วไปพ้ืนจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพราะมีความแข็งแรง ทนต่อการกดและการกระแทกจึงใช้เป็นฐานรองรับน้ าหนักได้ดี  การเลือกวัสดุที่ใช้
ในการปูทับพื้นมีหลากหลายดังสรุปในตารางที่  3.1 

  พ้ืนที่ของโรงงานปกติไม่ควรจะให้เรียบเกินไปเพราะอาจลื่นได้เมื่อมีคราบน้ ามันจับอยู่  
ผิวหน้าพ้ืนที่ไม่เรียบช่วยให้เท้าเกาะพ้ืนได้ดีขึ้น บริเวณที่มีคนงานยืนท างานควรปูกระเบื้องยางทับลงบน
พ้ืน ส่วนบริเวณผลิตที่ต้องใช้น้ าท าความสะอาดโรงงานควรจะท าให้มีความลาดเอียงเพ่ือไม่ให้น้ าขังและ
ระบายน้ าได้ดี  ปกติจะใช้ความลาดเอียงของพ้ืนระหว่าง  1/8 – 1/4  นิ้วต่อฟุต ความกว้างไม่น้อยกว่า 
10 เซนติเมตร  พ้ืนของร่องระบายน้ าควรเป็นมุมโค้งก็จะเพียงพอต่อการระบายน้ า  และมีท่อเปิดรับ
ระบายน้ าออกทุกๆ พื้นที่  100  ตารางฟุต บริเวณท่อเปิดมีตะแกรงกันเศษผงตกลงไปในท่อ  ตะแกรงที่ใช้
ควรเป็นแบบโปร่งมองเห็นพ้ืนรางระบายน้ าได้  บางแห่งอาจต้องการบ่อดักไขมันแต่ไม่ต้องสร้างอยู่ใน
บริเวณผลิต  ถ้าไขมันเต็มต้องตักทิ้งบ่อยๆ เพราะไขมันท าให้ท่อน้ าอุดตันได้ ท่อระบายน้ าทิ้งจะไปเปิด
นอกอาคารและที่ปลายท่อต้องมีตะแกรงปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไปในอาคารได้ รวมทั้งไม่ทิ้งเศษขยะ 
เศษอาหารลงไปในท่อด้วย รางระบายน้ าเสียควรซ่อมแซมให้มีสภาพดีเสมอและควรล้างท าความสะอาด
ทุกวัน 

3.2.5 ฝาผนังของโรงงาน 

  ฝาหนังของโรงงานควรก่อด้วยอิฐหรือคอนกรีตเสริมเหล็กและฉาบผิวเรียบ เพ่ือไม่ให้มี
ฝุุนเกาะ ไม่ดูดซึมน้ า ท าความสะอาดได้ง่าย หากมีรอยแตก รอยร้าวต้องรีบซ่อมแซมปิดสนิทเพ่ือปูองกัน
ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสามารถปูองกันหนูและแมลงเข้าไปในโรงงานได้  โดยเฉพาะฝาผนังด้าน
นอกอาคารต้องก่อสร้างลึกลงไปในดินไม่น้อยกว่า 2 ฟุตและก่อเป็นมุมฉากกับผนังกว้างอย่างน้อย 1 ฟุต
เป็นรูปตัว L เพ่ือปูองกันหนูขุดรูเข้าไปในอาคาร 

ฝาผนังด้านในบริเวณการผลิตส่วนมากมักบุด้วยกระเบื้องเซรามิก ที่ท าให้ดูเรียบร้อยและท าความ
สะอาดง่าย  ควรหลีกเลี่ยงฝาผนังที่กรุด้วยไม้อัดเพราะอาจมีช่องเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงได้  รอยต่อของ
พ้ืนและฝาผนังควรท าให้เป็นรูปค้าง (rounded corner) เพ่ือปูองกันน้ าซึมและท าความสะอาดได้ง่าย 

 

ตารางท่ี  3.1  ชนิดของพ้ืนและการใช้ประโยชน์ 
ลักษณะพื้น การมใช้ประโยชน์ 

1.  พ้ืนคอนกรีตขัดผิวเรียบ ใช้เป็นห้องเก็บของหรือเก็บผลิตภัณฑ์ 

2.  พ้ืนท าด้วยอิฐชนิดเสริมด้วย furan resin 

cement 

ใช้ส าหรับเสริมการรองรับน้ าหนักจากเครื่องมือ
หนักหรือรถบรรทุกใหญ่ๆ ได้ 
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ตารางท่ี  3.1  (ต่อ) 
ลักษณะพื้น การมใช้ประโยชน์ 

3.  พ้ืนท าด้วยสารประกอบโมโนไลทิค  
(monolithic compound)   

ประเภท อีพอกซ่ี (epoxy) ยูรีเทน (urethane)  

นีโอพรีน (neoprene) โพลีเอสเทอร์ (polyester)  

หรืออะครีลิกเอสเทอร์  (acrylic ester) 

ใช้เททับพ้ืนคอนกรีตปูองกันการกัดกร่อนจาก
อาหารที่มีกรดหรือสารเคมีที่เป็นด่างหรือกรดที่
ใช้ในการท าความสะอาดได้ดี 
 

4.  พ้ืนท าจากกระเบื้อง (tiles) ใช้ในบริเวณผลิตที่ใช้น้ ามาก  ทนต่อกรดด่างได้ดี  
ท าความสะอาดง่าย 

5.  พ้ืนท าจากไม ้ ใช้ในพื้นที่หีบห่อและห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 

6.  พ้ืนท าจากแผ่นโลหะ ใช้ ใ น พ้ืนที่ ง านหนั ก  ที่ ขึ้ น ล ง  พ้ื น ระ เบี ย ง                   
พ้ืนทางเดิน 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  ทวีศักดิ์  สีดลรัศมี,  2545) 

  

  การใช้สีทาผนังต้องระมัดระวังการหลุดลอกของสีโดยเฉพาะที่ที่มีความชื้อสูง โดยสีที่
หลุดออกไปนั้นอาจปลิวหรือหล่นลงไปในอาหารได้ สีที่ใช้ควรมีคุณสมบัติยึดเกาะผิวได้แน่น เคลือบด้วย
สารประกอบเคมีที่ปูองกันการลอกของสี และปูองกันปฏิกิริยาต่างๆ ที่อาจเกิดจากไอน้ า น้ ามันหล่อลื่น 
กรดและด่างต่างๆ สีที่ใช้ต้องปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว แคดเมียมหรือสารประกอบฟิโนลิก 
(phenolic compound) นอกจากนี้อาจใช้สารปูองกันเชื้อรา 
  ขอบหน้าต่างควรอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 3 ฟุตเพ่ือปูองกันการกระทบกระแทกถูก
กระจกหน้าต่างจากรถเข็นและล้างท าความสะอาดได้ง่าย ขอบหน้าต่างควรจะเอียงท ามุมอย่างน้อย      
25  องศาเพ่ือปูองกันการสะสมของฝุุนละออง  ประตุเข้าออกไม่ควรเปิดกว้างมากควรมีความกว้าง
พอเหมาะส าหรับรถยก  (folk lift) และอุปกรณ์หนักของโรงงานที่จะเข้าได้  หากเป็นประตูไม้  ด้านล่าง
ของประตูต้องบุด้วยเหล็กแผ่นเพ่ือปูองกันสัตว์กัดแทะเข้าไปในโรงงาน ประตูหน้าต่างไม่ควรเปิดทิ้งไว้  
หากต้องการเปิดทิ้งไว้ต้องมีมุ้งลวดหรือตาข่ายปูองกันสัตว์และ 

 3.2.6 เพดานของโรงงาน 

  ควรสูงพอสมควรอย่างน้อยประมาณ 10 ฟุตเพ่ือให้รถยกผ่านได้สะดวก ควรมีการ
ปูองกันแมลง ไม่เป็นที่สะสมของฝุุน  ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพดานต้องท าความสะอาดได้
ง่าย  ไม่เป็นรูพรุน  ไม่ควรท าด้วยสังกะสี  ต้องมีการระบายอาการอย่างพอเพียง หากมีการทาสีควรใช้สี
ประเภทอีพอกซี  (epoxy paint)  เพ่ือปูองกันการลอกของสี การเดินท่อควรเดินท่อให้สูงการเดินท่อ
มักจะก่อให้เกิดปัญหาท าให้รกเป็นแหล่งสะสมของฝุุน ละอองและหยากไย่  ดังนั้นไม่ควรเดินท่อที่มีไอน้ า
ควบแน่นผ่านไปในบริเวณที่ผลิตอาหารเพ่ือปูองกันน้ าหยดลงมาแต่หากจ าเป็นควรพันท่อด้วยวัสดุที่เป็น
ฉนวนอย่างดี โรงงานหลายแหล่งมีการกั้นฝูาเพดานเพ่ือให้ระบบท่อต่างๆ อยู่เหนือฝูาเพดานหรือท าเป็น
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ห้องใต้หลังคาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดท าให้โรงงานดูเรียบร้อยและปูองกันการกันเปื้อน ฝูา
เพดานที่สร้างขึ้นต้องแข็งแรง ทนทานไม่มีรอยแตกหรือรูและต้องมีช่องเปิดปิดเพ่ือให้สามารถเข้าไปท า
ความสะอาดได้ ปูองกันการซุกซ่อน ท ารังของสัตว์น าโรค เช่น นก หนู เป็นต้น  
 3.2.7 การประหยัดพลังงาน 

  อาคารโรงงานที่ ได้รับการออกแบบที่ดีนอกจากจะท าให้กระบวนการผลิตอาหารมี               
ความสะอาด  ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคด้านพลังงานให้กับ
เจ้าของโรงงานซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์พลังงานได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ               
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  2535  การออกแบบอาคารโรงงานที่ดีนั้นควรค านึงถึงหลักการ
พ้ืนฐานดังสรุปในตารางที่  3.2 

 

3.3 การวางผังโรงงาน 

 

 การวางผังโรงงาน  (piant layout)  เป็นการวางแผนเพ่ือจัดสถานที่และอุปกรณ์ทั้งหลายใน
โรงงานเพ่ือให้การผลิตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งหมายถึงการใช้เงินลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย  โดยที่คนงานและวัสดุมีการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด  ในระยะทางสั้นที่สุด กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์โดยเร็วที่สุด  นอกจากนี้ยังท าให้สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี โรงงานมีความยืดหยุ่นและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  เช่นการเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ๆ ท าให้มีการปรับปรุง
พ้ืนที่เดิมหรือขยายเนื้อที่ออกไป  การซื้อเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งใหม่ เป็นต้น การวางแผนผังเป็นขั้นตอนที่
ถัดจากการเลือกท าเทที่ตั้งและการออกแบบตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ (Hiregaudar & Reddy,  
2007) 

3.3.1 วัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงาน 

  วัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงาน  มีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ท าให้การผลิตด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการจัดก าลังการผลิตของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้มีความเร็วที่สมดุลกันและมีระเบียบ 

  (2)  ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ เพราะได้มีการจัดเครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสม 

  (3)  ท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  เช่น เสียง ความร้อน ฝุุน กลิ่น  เขม่าควัน การสั่นสะเทือน  
ตลอดจนความปลอดภัยของการท างาน 

  (4)  ท าให้โรงงานมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น กรณีมีการผลิตสินค้าชนิด
ใหม่ มีการเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิต เป็นต้น 

3.3.2 แบบผังพ้ืนฐานการวางผังโรงงาน 

  การจัดแผนผังโรงงานขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการผลิต ดังนั้น แบบผังพ้ืนฐานการ
วางผังโรงงานจึงมี 3 แบบ  ได้แก่ 
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  3.3.2.1 แบบผังการจัดตามสินค้า (product layout) 

   การจัดหน่วยผลิตให้เรียงตามล าดับในการผลิตสินค้า  หน่วยใดผลิตก่อนก็จัดไว้
ก่อน  หน่วยใดผลิตในล าดับต่อไปก็จัดให้อยู่ในล าดับถัดไป  การจัดแผนผังโรงงานแบบนี้มักเป็นการผลิต
แบบต่อเนื่อง  แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องจักรทั้งหลายหรือแผนกต่างๆ ต้องเรียงอยู่ติดกัน  เพียงขอให้
สินค้าระหว่างการผลิตได้ไหลจากหน่วยสินค้าหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งในล าดับที่แน่นอนและด้วยความเร็วที่
สม่ าเสมอ  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋อง 
 

ตารางท่ี  3.2  องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการออกแบบ 

องค์ประกอบ ผลต่อการใช้พลังงาน การออกแบบ 

1.  การออกแบบอาคาร 

     1.1  ทิศทางของอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

1.2  อาคารถาวร
ข้างเคียง 
1.3  รูปร่างอาคาร 

เพ่ือให้อาคารเป็นที่ให้ความสุขแก่
ผู้ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

ลดความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ 
ลดความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ 

1.1  ออกแบบอาคารหลีกเลี่ยงการ
แผ่รังสีความร้อน 

1.2  ควรหันทิศทางของอาคารไป
ทางทิศเหนือและใต ้

1.3  ออกแบบให้หน้าต่าง  ประตูมี
แนวอากาศถ่ายเทได้สะดวกและถ้า
หน้าต่างได้รับแสงโดยตรงควรสร้าง
กั น ส าดช่ ว ย ลด คว ามร้ อนจ า ก
แสงแดด 

ใช้อาคารถาวรข้างเคียงช่วยใน 

การบังแสง 
เลือกรูปร่างอาคารที่ลดปริมาณการ
รับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ 

2.  หลังคา ลดการน าความร้อนผ่านหลังคา 1. หลังคาจั่ว  หรือเพ่ิมช่องว่าง
อากาศใต้หลังคา 

2. เพ่ิมการระบายอากาศใต้หลังคา 

3. ลดพื้นที่รับแสงหรือหลีกเลี่ยงการ
รับแสงโดยตรง 
4. บุฉนวนกันความร้อน 

5. ใช้ต้นไม้บังแสงแดด 

3.  ผนัง ลดการน าความร้อนผ่านผนัง 1. เลือกวัสดุที่สามารถกันความร้อน
ได้ดี 
2. ใช้ประโยชน์จากมวลของผนัง 
3.  ใช้สีอ่อนหรือวัสดุสะท้อนแสง 
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ตารางท่ี  3.2  (ต่อ) 
องค์ประกอบ ผลต่อการใช้พลังงาน การออกแบบ 

  4.  รูปร่างและทิศทางของอาคาร5. 

ใช้ สภ าวะแวดล้ อมลด อุณหภู มิ
ภายนอก 

4. หน้าต่าง ลดความร้อนจากการแผ่รังของ
แสงอาทิตย ์

1. ท ากันสาดให้กับหน้าต่าง 
2. ก าหนดทิศทางของหน้าต่าง 
3. ใช้กระจกกันความร้อนหรือฟิล์ม
สะท้อนรังสีความร้อน 

4. ควรท าด้วยกระจกสีชา  กระจก
สะท้อนแสงหรือกระจกสองชั้น 

5. การระบายอากาศ
โดยรอบอาคาร 

ลดอุณหภูมิภายในอาคาร 1. ใช้การระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ 
2. ใช้สภาพภูมิอากาศและทิศทางลม
ของบริเวณที่ตั้งอาคาร 

ที่มา  (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหล่งชาติ, 2544) 
 

 การวางแผนผังแบบจัดตามสินค้าเหมาะส าหรับผลิตสินค้าน้อยชนิดแต่มีปริมาณ
การผลิตสูง  สินค้าท่ีผลิตมีมาตรฐานที่แน่นอน เช่น ขนาด  น้ าหนัก  มีความต้องการสินค้าอย่างสม่ าเสมอ  
มีวัตถุปูอนสายงานสม่ าเสมอ มีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น 

   การจัดแผนผังแบบนี้มีข้อดี สรุปไดด้ังนี้ 
   (1) ล าดับการผลิตและความเร็วในการผลิตคงที่แน่นอน 

   (2) ความเร็วในการผลิตของหน่วยผลิตต่างๆ สมดุลตลอดสายท าให้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มีความสม่ าเสมอและสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ง่ายเพราะไม่มีจุดรอคอยระหว่างการ
ผลิต 

   (3) ทุกหน่วยผลิตมีความเท่าเทียมกันทุกหน่วยเพราะการท างานของทุกหน่วย
ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องกัน 

   การจัดแผนผังแบบนี้มีข้อเสีย สรุปได้ คือ 

   (1) ถ้ามีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเสียหรือช้าจะเกิดเป็นคอขวด (bottle 

neck) ท าให้เกิดผลเสียหายตลอดสายการผลิต 

   (2)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตอาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนการผลิต
ตลอดทั้งสายงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหม่ทั้งหมด 
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  3.3.2.2 แบบจัดตามกระบวนการผลิต (process layout)  

   การจัดเครื่องจักรหรือหน่วยผลิตที่มีหน้าที่เดียวกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันท าให้
เครื่องจักรหรือหน่วยงานแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ การผลิตแบบนี้เป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง  เหมาะกับ
การผลิตสินค้าหลายๆ ชนิดหรือมีชิ้นส่วนมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะบ่อยๆ เช่น อุตสาหกรรม
เนื้อสัตว์แช่แข็งและรมควันจะมีแผนกต่างๆ เช่น  การถอนขน  การช าแหละ  การท าความสะอาด  การฆ่า
เชื้อโรค  แยกชิ้นส่วน  แช่แข็ง  รมควัน  บรรจุ  โดยที่แผนกต่างๆ  ก็มีหน้าที่เฉพาะตนโดยไม่ต้องรองาน
จากหน่วยงานอื่นๆ 

   การวางแผนผังแบบจัดตามกระบวนการผลิตจึงเหมาะส าหรับการผลิตสินค้า
มากชนิดแต่ปริมาณไม่มากนัก  เครื่องจักรเคลื่อนย้ายสะดวก  ความต้องการสินค้าคงที่และเวลาในการ
ผลิตในแต่ละข้ันตอนมีความแตกต่างกันมาก การจัดแผนผังแบบนี้มีข้อดี  สรุปได้ดังนี้ 
   (1)  ถ้ามีหน่วยผลิตใดขัดข้องจะไม่กระทบการผลิตมากนัก 

   (2)  การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตหรือลักษณะสินค้าจะปรับปรุงเฉพาะ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 

   (3)  คนงานในแต่ละแผนกสามารถใช้ทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
   การจัดแผนผังแบบนี้มีข้อเสีย  สรุปได้ดังนี้ 
   (1)  ใช้เนื้อที่มาก เพราะแผนกต่างๆ แยกออกจากกัน 

   (2)  การปรับหน่วยผลิตต่าง ๆ ให้สมดุลท าได้ยาก 

   (3)  การควบคุมปริมาณการผลิตท าได้ไม่แน่นอนเพราแต่ละแผนกมีสินค้า
ระหว่างผลิตอยู่ 
  3.3.2.3 แบบจัดตามที่ตั้งของงาน (fixed location layout) 

   หมายถึง การจัดให้วัสดุอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่  มีน้ าหนักมากไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกขณะผลิต โดยให้เครื่องจักร อุปกรณ์และคนที่อยู่รอบ ๆ เป็นฝุายเคลื่อนเข้า
ไปหา  เช่น  อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมต่อเครื่องบิน ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมักไม่มีการ
จัดแผนผังแบบนี้เพราะมีขนาดการผลิตไม่ใหญ่ 
   การวางแผนผังโรงงานแบบจัดตั้งตามที่ตั้งของงานเหมาะส าหรับกิจการที่ผลิต
สินค้าขนาดใหญ่ในปริมาณท่ีน้อย เครื่องมอืในการผลิตเคลื่อนย้ายได้สะดวก และคุณภาพของสินค้าขึ้นอยู่
กับความสามารถของคนงานเป็นส าคัญ 

 3.3.3 หลักการวางผังโรงงาน 

  ศิวาพร  ศิวเวชช  (2542) เสนอหลักการส าคัญ 8 ข้อในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารให้ทานอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้มีขั้นตอนที่เหมาะสมและเป็นการท างานที่มีขั้นตอนเรียงตามล าดับต่อไป
เรื่อยๆ ไม่ควรให้มีการชะงักหรือย้อนกลับมาท าซ้ าท่ีเดิมอีกเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน 
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  (2)  ผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยขั้นตอนที่เหมาะสมและรวดเร็วโดยใช้พลังงานและเวลาของ
พลังงานน้อยทีสุ่ด 

  (3)  ควรลดเวลาที่ต้องเก็บวัตถุดิบให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  (4)  ไม่ควรเก็บวัตถุดิบไว้ไกลบริเวณแปรรูปมากนัก 

  (5)  พยายามใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือมีประสิทธิภาพและสามารถท า
ความสะอาดบ ารุงรักษาได้ง่าย 

  (6)  ใช้เนื้อที่และเครื่องมือให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

  (7)  ควบคุมคุณรูปที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทุกจุด 

  (8)  ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุด 

 3.3.4 ขั้นตอนการวางผังโรงงาน 

  ขั้นตอนการวางผังโรงงานมีดังต่อไปนี้ 
  (1)  การวางต าแหน่งโรงงาน เป็นการพิจารณาก าหนดว่าจะมีอาคารกี่หลัง รูปแบบ
เป็นแบบใด ที่จอดรถ ถนนในโรงงาน ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรอะไร 

  (2)  การแบ่งเนื้อที่แผนกต่างๆ  เป็นการค านวณเนื้อที่ของแผนกต่างๆ และเครื่องจักร
ที่ใช้  ตลอดจนส่วนอื่นๆ  เช่น  ทางเดิน  บันไดและอุปกรณ์ต่างๆ 

  (3)  การจัดต าแหน่งที่ตั้งของแผนกต่างๆ เป็นการพิจารณาว่าเนื้อที่ของแผนกต่าง ๆ 
และอุปกรณ์จะตั้งอยู่ที่ไหน เช่น แผนกที่อาจมีอุบัติเหตุ เสียงดัง ควันหรือความร้อนก็ต้องแยกออกไป 
แผนกสินค้าคงคลังติดกับแผนกจัดจ าหน่ายหรือแผนกจัดจ าหน่ายอยู่บริเวณลานขนส่งของบริษัท เป็นต้น 

  (4)  การพิจารณาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นการพิจารณาว่าจะใช้อุปกรณ์
น าส่งแบบไหน หรือจะใช้เครื่องจักรรุ่นและรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
 

3.4 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน 
  

 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรมอาการ  ในที่นี้ขอกล่าวถึงการจัดแสงสว่าง  
การระบายอากาศ  รวมทั้งห้องอ่ืน ๆ ในอาคารโรงงาน  (ทวีศักดิ์  สีดลรัศมี, 2545; ศิวาพร  ศิวเวชช,  
2542)  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 3.4.1 แสงสว่าง 
  การที่บริเวณโรงงานมีแสงสว่างไม่เพียงพออาจจะมีผลต่อสุขภาพทางสายตา ความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างาน  ท าให้มองเห็นความสกปรกของโรงงานได้ง่าย อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้น
ได้จากเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ เมื่อพนักงานมองไม่ชัดเพราแสสว่างไม่เพียงพอ  ตลอดจนอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือท าให้ปริมาณการผลิตลดลง 
  แสงสว่างที่น ามาใช้ในโรงงานได้มาจากธรรมชาติและแสงสว่างจากไฟฟูาหรือหลอดไฟฟูา  
แสงสว่างที่ได้มาในตอนกลางวันไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้น โรงงานควรจะท าช่องทางที่จะรับแสง
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สว่างจากภายนอกโรงงานเข้ามาในโรงงานอย่างเพียงพอ เช่น ท าช่องหน้าต่างอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
พ้ืนที่  ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่มักจะสร้างฝาด้วยกระจกท าให้มีแสงสว่างเข้าได้อย่างสม่ าเสมอ 

  แสงสว่างจากหลอดไฟฟูาเป็นแสงสว่างที่ได้จากเครื่องก าเนิดไฟฟูาใช้ได้ดีทั้งกลางวันและ
กลางคืน  โดยจัดให้แสงโดยตรง  (direct lighting) ส่งลงสู่พื้นผิวหน้าของงานที่จะท าท้ังหมด  ให้แสงแบบ
กระจาย  (diffuse lighting) โดยติดตั้งดวงไฟให้กระจายไปทั่วห้องจะไม่ท าให้เกิดเงาขึ้นหรือให้แสง
ทางอ้อม  (indirect lighting) คือให้แสงนั้นส่งตรงไปยังเพดานหรือฝาหนังแล้วสะท้อนแสงแพร่กระจายไป
ทั่วห้อง เพดานและฝาผนัง ควรมีสีอ่อน นอกจากนั้นในบางพ้ืนที่อาจจะต้องมีการท างานอย่างกะทันหัน
หรือต้องการใช้แสงมากต้องจัดเตรียมแสงสว่างเพ่ิมเติม (supplementary lighting) ไว้ด้วย 

  ข้อส าคัญของการใช้แสง คือ ปริมาณความเข้มและคุณภาพของแสงที่เหมาะสมในแต่ละ
อาคาร  ในแต่ละชนิดของงานที่จะท า เช่น ความต้องการในความแม่นย า ความละเอียดและรายละเอียด
ของงานที่ต้องการเพ่งดู สีและการสะท้อนแสงของงานที่จะต้องท า การสะท้อนแสงของสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดชนิดและปริมาณความเข้มของแสงที่พอเหมาะ ความแตกต่างของความสว่าง
พ้ืนฉาก (back ground) และเวลาที่ใช้ในการดูจะเป็นตัวก าหนดการมองเห็น หลักการต่าง ๆ ที่ควร
ค านึงถึงในการออกแบบติดตั้งเก่ียวกับเรื่องแสงสว่าง คือ 

  (1)  ปริมาณความเข้มของแสง ควรจะมีปริมาณความเข้มข้นของแสงที่เพียงพอ
ส าหรับการมองเห็นงานที่จะท า 

  (2)  คุณภาพของแสง แสงสว่างไม่มากจนเกินไปหรือมีการสะท้อนของแสงจากการ
ติดตั้ง แสงจะไม่ส่องตรงไปหรือเกิดการสะท้อนตรงไปยังตาของผู้ท างานในบริเวณนั้น  ควรจะมีการ
กระจายการติดตั้งของดวงไฟเพ่ือให้แสงสว่างได้ทั่วถึงและไม่เกิดเงา มีความเข้มเหมาะสมด้วย 

  แสงสว่างที่ได้จากดวงไฟเป็นสิ่งดึงดูดแมลงกลางคืนที่ชอบดวงไฟที่ให้แสงอัตราไวโอเลต  
ซากแมลงจะเป็นปัญหาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  แสงสว่างจากหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซน  
(fluorescent)  เหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพราะติดตั้งดูแลรักษาและถอดเปลี่ยนง่าย  แต่
ต้องหมั่นดูแลท าความสะอาดเศษผงและซากแมลงซึ่งจะเป็นปัญหาต่อความสะอาดของผลิตภัณฑ์และใน
การติดตั้งไฟฟูาและดวงไฟให้สว่างควรมีฝาครอบหลอดไฟเพ่ือปูองกันไม่ให้เศษแก้วจากหลอดไฟตกลงสู่
อาหารที่ก าลังผลิตหรือขนส่ง  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องจัดให้มีแสงสว่างในการท างาน ณ ที่
ปฏิบัติงานหรือจัดที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังตารางที่ 3.3  

3.4.2 การระบายอากาศ 

การระบายอากาศอย่างถูกต้องและพอเพียงโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
สุขาภิบาลโรงงาน  เพราะอาหารส่วนใหญ่สามารถดูดกลิ่นต่าง ๆ ไว้ในระหว่างกรรมวิธีการผลิตและการ
เก็บวัตถุดิบ  เช่น  แปูง  มะพร้าว  นมผง  โกโก้  ถั่วต่าง ๆ หากเก็บไว้ในที่ไม่มีอากาศถ่ายเท   ที่อับชื้น  
อาจจะท าให้เกิดกลิ่นที่ไม่ดีข้ึนได้  รวมทั้งอันตรายจากความชื้นและฝุุนละอองจากการผลิต  ดังนั้นการจัด
ให้มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้าไปในบริเวณโรงงานหรือบริเวณที่มีการผลิตหรือเก็บรักษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
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การระบายอากาศช่วยลดความชื้นและปริมาณไอน้ าลง โดยเฉพาะในห้องที่ผลิตและมีการใช้ไอน้ า
จ านวนมากหรือไอน้ าที่เกิดจากการใช้น้ าล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้ไอน้ าอาจไปควบแน่นบนพ้ืนผิว
ต่างๆ ท าให้เกิดเป็นหยดน้ าและเกิดปัญหาต่อผิววัสดุนั้น ก่อให้เกิดปัญหาการสึกหรอหรือเกิดราขึ้นซึ่งเป็น
ผลเสียต่อคุณภาพของผลิภัณฑ์ วิธีการระบายอากาศท่ัวไปแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ 

(1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural ventilation) อาศัยหลักการซึ่งเกิดจาก
ความแตกต่างของความกดดันของอากาศและความหนาแน่นของอากาศ ท าให้มีการแทนที่ของอากาศ
และการไหลของอากาศผ่านเข้าและออกทางประตู  หน้าต่าง  ช่องลม หรือหลังคาระบายอากาศ (roof 

ventilation) (รูปที่  3.2) การท างานของหลังคาระบายอากาศการออกแบบหรือการก าหนดต าแหน่งของ
หน้าต่างในการระบายอากาศจะต้องไม่ท าให้เกิดกระแสลมแรงหรือมีผลกระทบต่อการเผาไหม้ในพ้ืนที่
ท างาน  การออกแบบห้องต่างๆ ควรปูองกันการไหลกลับเข้ามาของอากาศด้านบน  อาจใช้วิธีการควบคุม
การเปิดปิดผนังห้อง  หรือเพดานโดยต้องหลีกเลี่ยงการเกิดการสะท้อนของแสงอาทิตย์  การออกแบบต้อง
ปูองกันฝนเมื่อปิดสนิทและปูองกันนกและแมลงเข้าไปในอาคารได้ 

 

ตารางท่ี  3.3  ความเข้มของแสงในการปฏิบัติงานแต่ละบริเวณการผลิต 

ระบบแสงสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง  (ลักซ์) 
1. ลาน  ถนน  ทางเดินภายนอกอาคารโรงงาน ไม่น้อยกว่า 20 

2. บริเวณที่การปฏิบัติงานไม่ต้องการความละเอียด  เช่น  การขน
ย้ายวัสดุ  การเลือกวัสดุอย่างหยาบ ๆ ระเบียง  บันได  ห้องเก็บของ
โดยทั่วไปและบริเวณทางเดินภายในอาคารโรงงาน 

ไม่น้อยกว่า  50 

3. บริเวณที่การปฏิบัติงานต้องการความละเอียดเล็กน้อย  เช่น  การ
ประกอบชิ้นงานอย่างหยาบ ๆ บริเวณห้องเครื่อง  ห้องหม้อน้ าห้อง
บรรจุหีบห่อ  ห้องเก็บวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเล็ก ๆ ห้องผลัด
เครื่องแต่งกาย  ห้องน้ า  ห้องสุขา 

ไม่น้อยกว่า  100 

4. บริเวณที่การปฏิบัติต้องการความละเอียดปานกลาง  เช่น  
ประกอบชิ้นงานที่มีความละเอียดปานกลาง  การตรวจพินิจอย่าง
หยาบ ๆ การบรรจุอาหารกระป๋อง 

ไม่น้อยกว่า  200 

5. บริเวณที่การปฏิบัติต้องการความละเอียดมาก  เช่น  การตรวจ
พินิจหรือทดสอบที่ต้องการความละเอียดปานกลาง 

ไม่น้อยกว่า 300 

6. บริเวณที่การปฏิบัติต้องการความละเอียดมากและชิ้นงานมีขนาด
เล็ก  ละเอียดหรือแต่งชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดมาก 

ไม่น้อยกว่า  500 

7. บริเวณที่การปฏิบัติต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ  หรือเมื่อมี
การปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  ที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก
ละเอียด 

ไม่น้อยกว่า  1,000 

ที่มา  (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2546) 
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(2) การระบายอากาศโดยใช้เครื่องกล  (mechanical ventilation)  ควบคุมการไหล
ของอากาศโดยใช้อุปกรณ์  เช่น พัดลมเปุาหรือดูด  ในการเพ่ิมเติมอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพ่ือให้มีการ
ถ่ายเทอากาศภายในตัวอาคารได้ทั่วถึง  การระบายอากาศด้วยเครื่องกลอาจใช้วิธีระบายอากาศแบบติดตั้ง
ระบบเฉพาะที่  คือ  การติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะจุดที่ต้องการระบายอากาศ  เช่น  การติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศที่จุดต่างๆ โดยให้อากาศไหลเวียนเข้าทางด้านบนและออกทางด้านล่างเพ่ือปูองกันเศษฝุุนผงจาก
พ้ืนฟุูงกระจายขึ้น 

การระบายอากาศด้วยวิธีการท าให้เย็นโดยใช้เครื่องปรับอากาศ  ควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่  68-78  

องศาฟาเรนไฮต์  โดยมีการเคลื่อนไหวของอากาศตลอดเวลาในอัตราความเร็ว  20  ฟุตต่อนาที  ความชื้น
อยู่ในช่วงร้อยละ  30-70  เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ช่วยให้การท างานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพและช่วยการระบายอากาศ 

 

 
รูปที ่ 3.2  หลังคาระบายอากาศ 

ที่มา  (http://www.westmansteel.ca/images/products/profiles/roof-ventilators.gif, 2014) 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (2546)  ได้ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยมีพ้ืนที่ของประตูหน้าต่างและช่องลมรวมกัน (ไม่นับที่ติด
ระหว่างห้อง) ไม่น้อยกว่า 1  ใน 5 ส่วนของพ้ืนที่ห้อง  ยกเว้น ในกรณีที่มีพัดลมระบายอากาศหรือมีปัจจัย
อ่ืนร่วมอยู่ด้วยอาจอนุญาตให้มีการระบายอากาศน้อยกว่า  1 ใน 5 ได้  หรือมีการระบายอากาศไม่น้อย
กว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อพนักงาน 1 คน 

 

http://www.westmansteel.ca/images/products/profiles/roof-ventilators.gif
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3.4.3 เสียงและการสั่นสะเทือน 

โรงงานควรสร้างหรือจัดวางเครื่องมือ  เครื่องจักร  ให้อยู่ในสรูปที่ไม่ท าให้เกินเสียงและ
การสั่นสะเทือน  เพราะจะก่อให้เกิดความร าคาญและความผิดปกติทางอารมณ์ของพนักงาน  แต่ถ้าหากมี
เสียงดังต้องปรับใช้เพดานลดเสียงหรือต้องใช้เครื่องอุดหูหรือครอบหูลดเสียง 

3.4.4 ห้องสุขา ที่ปัสสาวะชายและอ่างล้างมือ 

ห้องสุขาและที่ปัสสาวะชายควรสร้างด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย  วัสดุที่ใช้ต้องถาวร  
เรียบ  ไม่ขังและซึมน้ า  การระบายอากาศดี  แสงสว่างเพียงพอ  ไม่คับแคบและอับทึบ  สุขาที่ใช้ควรจะ
เป็นแบบชักโครก  โดยจัดห้องสุขาแยกส าหรับพนักงานชายและหญิงให้เป็นสัดส่วนตามตารางที่  3.4  

ห้องสุขาต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1.5  ตารางเมตรต่อ  1  ที่นั่ง  มีพ้ืนลาดเอียงเล็กน้อยเพ่ือน้ าจะได้ไม่ขัง  
ฝาผนังควรทาด้วยสีอ่อน  ประตูปิดสนิทและไม่เปิดออกสู่บริเวณผลิตอาหารโดยตรงมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  
100  ลักซ์  มีการระบายอากาศอย่างดี  รักษาความสะอาดและมีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ  1  

ครั้งระวังอย่าให้มีกลิ่นและควรจะมีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคและมีกระดาษช าระที่ย่อยง่ายที่ใช้แล้วทิ้งลงส้วม
เพ่ือง่ายแก่การก าจัดไปพร้อมอุจจาระ 

อ่างล้างมือควรจัดไว้ในห้องสุขาและบริเวณหน้าห้องแปรรูปอาหารแต่ให้ห่างจากบริเวณ
ผลิตไม่น้อยกว่า  2.5  เมตร  เพ่ือปูองกันน้ ากระเซ็นหรือละอองน้ า  การล้างมือบ่อย ๆ เป็นการปูองกัน
การปนเปื้อน  ที่ล้างมือควรออกแบบให้รักษาความสะอาดได้ง่ายควรมีก๊อกน้ าร้อนและน้ าเย็น  น้ ายาฆ่า
เชื้อโรคหรือสบู่  เครื่องเปุาลมร้อนท าให้มือแห้งและถังขยะ 

 

ตารางท่ี  3.4  จ านวนห้องสุขาและอ่างล้างมือต่อพนักงาน 

จ านวนคนงาน ห้องสุขา ที่ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือ 

ไม่เกิน  15 1 1 1 

ไม่เกิน  40 2 2 2 

ไม่เกิน  80 3 3 3 

หมายเหตุ  พนักงานตั้งแต่  80 คนข้ึนไปจะต้องเพ่ิมโถส้วม ที่ปัสสาวะชายและอ่างล้างมืออีกอย่างละ    
                 1 ที่ต่อพนักงานที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ 50 คน 

ที่มา  (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2546) 
 

3.4.5 ห้องแต่งตัว   ห้องอาบน้ า ห้องซักล้าง ห้องพยาบาลและห้องรับประทานอาหาร 

โรงงานควรจัดให้มีห้องแต่งตัวหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและที่เก็บของ ( locker) ส าหรับ
พนักงานให้พอเพียงเพ่ือพนักงานจะได้ใช้ห้องนี้ส าหรับเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและชุดที่เดินทางมาจากบ้าน
เป็นเครื่องแบบของโรงงานซึ่งจะเป็นวิธีการปูองกันการปนเปื้อนได้ส่วนที่เก็บของนั้นเพ่ือให้พนักงานได้มีที่
เก็บของส่วนตัวไว้ให้เรียบร้อยไม่รกรุงรังภายในห้องมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอมีการระบาย
อากาศและแสงสว่างอย่างเพียงพอ  
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โรงงานทุกโรงงานควรจัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลประจ าควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องนี้ 1 คนเพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการประถมพยาบาลพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดการ
เจ็บปุวยขึ้นในโรงงาน  

โรงงานควรจัดสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับพนักงานโดยเฉพาะไม่
ควรให้มีการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณผลิตอาหารห้องอาหารต้องเป็นห้องที่สะอาดมีการ
ถ่ายเทอากาศอย่างดีมีแสงสว่างอย่างเพียงพอพ้ืนที่และฝาผนังมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอน้ าไม่
ขังและไม่ดูดซึมน้ ามีความแข็งแรงเช่นคอนกรีตหินขัดหรือกระเบื้องเคลือบพ้ืนเรียบฝาผนังและเพดานท า
ด้วยวัสดุผิวเรียบไม่ซึมน้ าท าความสะอาดได้ง่ายควรท าความสะอาดบ่อยๆ เพ่ือขจัดฝุุนใยแมงมุมประตู
หน้าต่างปิดให้มิดชิดและสนิทควรใส่มุ้งลวดเพ่ือปูองกันแมลงและหนูมีเก้าอ้ีโต๊ะที่แข็งแรงท าความสะอาด
อย่างเป็นระเบียบภาชนะท่ีใช้ควรเลือกใช้ภาชนะที่ท าความสะอาดได้ง่าย ควรท าความสะอาดบ่อยๆ จาน  
ชาม  แก้วน้ าควรล้างท าความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยน้ าที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสและฆ่าเชื้อที่
อุณหภูมิ  82 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้  หรือจะใช้สารเคมีช่วยด้วย อาหารที่เตรียมเสร็จแล้วหรือที่ยังไม่
ให้บริการควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ  4-7 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้ควรมีภาชนะส าหรับทิ้งเศษอาหารแล้ว
รวบรวมน าไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป 

ภายในห้องอาหารควรจัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส าหรับเป็นที่พักผ่อนส าหรับคนงานในช่วงเวลา
พัก  ไม่ควรให้คนงานพักในบริเวณที่ผลิตอาหาร  หรือจะจัดเป็นส่วนพักผ่อนไว้ใกล้ๆ โรงงาน  ภายใน
บริเวณโรงงานและต้องจัดหาน้ าดื่มท่ีสะอาดไว้อย่างเพียงพอส าหรับพนักงานใน อัตราตามตารางที่  3.5 

 

ตารางท่ี  3.5  จ านวนน้ าดื่มที่สะอาดต่อพนักงาน 

จ านวนคนงาน จ านวนน้ าดื่ม 

ไม่เกิน  40 1 

ไม่เกิน  80 2 

หมายเหตุ พนักงานตั้งแต่ 80 คนข้ึนไปจะต้องเพ่ิมน้ าดื่มท่ีสะอาดอีก 1 ที่ ต่อคนงานที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ 50 คน 

ที่มา  (ดัดแปลงจากทวีศักดิ์   สีดลรัศมี,  2545) 
 

การออกแบบที่ดื่มน้ าอย่างถูกสุขลักษณะควรเป็นที่ดื่มน้ าแบบน้ าพุ  ที่ควรออกแบบให้
ล้างได้ง่าย  ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม  เวลาเหยียบหรือกดปุุมน้ าจะพุ่งขึ้นมาสูงพอเลยขอบอ่างหรือแบบมี
ภาชนะรองรับควรจะเป็นภาชนะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นถ้วยกระดาษ 

บางโรงงานที่มีลักษณะของงานที่จ าเป็นต้องให้พนักงานอาบน้ าก่อนกลับบ้านทางโรงงาน
ควรจัดให้มีห้องน้ าและห้องซักล้างให้กับพนักงาน  ห้องอาบน้ าควรมีทั้งก๊อกน้ าร้อนและเย็น  มีที่อาบน้ า
แบบฝักบัว  มีสบู่พื้นห้องน้ าท าให้ลาดเอียงปูองกันน้ าขัง  ประตูปิดได้มิดชิด  ฝาและประตูควรมีสีอ่อนเพ่ือ
จะได้เห็นสิ่งสกปรกได้ง่าย  มีการระบายอากาศอย่างดีก าหนดให้มีการท าความสะอาดสม่ าเสมอ  ควรจัด
ให้มีที่อาบน้ าแบบฝักบัว 1  ที่ต่อพนักงานทุกๆ 15  คน   
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3.4.5 สถานที่รับและเก็บวัตถุดิบ 

สถานที่รับและเก็บวัตถุดิบควรจะอยู่บริเวณส่วนหน้าโรงงานโดยจัดให้มีบริเวณกว้าง
เพียงพอกับการขนถ่ายวัตถุดิบ  ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและรีบจัดการเก็บรักษาหรือ
การน าเข้าสู่กระบวนการผลิตทันทีเพ่ือปูองกันการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบ  โดยมีการล าเลียงวัตถุดิบเข้า
สู่โรงงานสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น  การใช้สายพานล าเลียง  การใช้ปั๊มสูบขึ้นจากรถไปเก็บรักษาที่แทงค์
ของโรงงาน 

สถานที่เก็บวัตถุดิบมีบริเวณกว้างขวาง  มีการระบายอากาศดี  ปูองกันสัตว์พาหะโดยวาง
วัตถุดิบบนชั้นที่อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย  8  นิ้ว  โดยวางเป็นสัดส่วน   ระบบการจัดเก็บเป็นแบบวัตถุดิบที่
ได้รับมาก่อนไปใช้ได้ตามล าดับก่อนและหลัง  (First-in-First-out , FIFO)  เพ่ือปูองกันการเสื่อมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ  การวางชั้นวัตถุดิบไม่ควรวางติดผนังเพ่ือให้เดินตรวจสอบและท าความสะอาดได้สะดวก ทั้ง
ยังช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้ดี  ทั้งนี้บริเวณสถานที่เก็บอาหารต้องไม่เป็นทางเดินผ่านไปบริเวณอ่ืนๆ เช่น  
ที่พักอาศัย  ห้องน้ า  ห้องส้วม  เป็นต้น  และไม่เก็บอาหารในบริเวณเดียวกับวัตถุดิบมีพิษ 

3.4.6 ห้องเย็น 

โกดังเก็บสินค้าแช่เย็น  (cold store)  ควรสร้างโดยใช้โครงเหล็กเป็นส่วนประกอบใช้โพลียู
ริเทน  (polyurethene)  เป็นฉนวน  สีทาภายนอกควรเป็นสีขาวเพ่ือประหยัดหน่วยท าความเย็น  พ้ืนท า
ด้วยคอนกรีตหล่ออาจมีฉนวนอยู่ภายในเนื้อคอนกรีตหรือไม่มีก็ได้  ส่วนการจัดเก็บสินค้าในโกดังมักจัดวาง
สินค้าบนฐานวางที่เป็นไม้แล้วใช้รถยกขึ้นไปพาดบนชั้นวางหรืออาจจะใช้รางเลื่อนชักลากผลิตภัณฑ์ไปวาง
ยังต าแหน่งที่ต้องการ  ส่วนอุปกรณ์ท าความเย็นมักจัดวางเอาไว้ด้านบนเพ่ือท าความเย็นจากอากาศอุ่นที่
ลอยขึ้นมาจากด้านล่างและสามารถเปุาลมเย็นไปได้ทั่วห้อง 

3.4.7 ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการต้องมีการระบายอากาศค่อนข้างดีหรือมีเครื่องกรองอากาศ  ตู้ดูดควันเพ่ือ

ปูองกันอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีห้องน้ า  ห้องส้วมและที่เก็บเสื้อผ้าด้วย 

3.4.8 ระบบก าจัดน้ าเสียและของเสีย 

ระบบก าจัดน้ าเสียและของเสียควรตั้งบริเวณหลังโรงงานและห่างจากบริเวณแปรรูป
พอสมควร  โดยต้องมีระบบก าจัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก าจัดน้ าเสียให้มีคุณภาพตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  มีที่เก็บขยะมูลฝอยและมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ในกรณี
ที่มีการใช้เชื้อเพลิงต้องมีการปูองกันฝุุน  เขม่า  ควันที่จะกระจายเข้าสู่บริเวณผลิตหรือในระหว่างกะรบวน
การผลิตอาหารต้องมีการก าจัดเขม่าควันที่ถูกสุขลักษณะ 

 

3.5 การป้องกันสัตว์พาหะ 
สัตว์พาหะที่มีความส าคัญต่อการสุขาภิบาลอาหารทั่วๆ ไป ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ มด หนู  

นก  สุนัขและแมว โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องมาตรการในการปูองกันสัตว์พาหะเหล่านี้ (ศิวาพร ศิว
เวชช, 2542; Chesworth, 1999) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.5.1 แมลงวัน 

แมลงวันบ้าน (Musca domestica) เป็นแมลงที่พบมากที่สุด มีสีเทาๆ และมีริ้ว           
ขาว ๆ อยู่ที่หลัง  ล าตัวยาวประมาณ 3/8 นิ้ว วงจรชีวิตแบบ complete metamorphosis คือมีการ
เปลี่ยนแปลงจากไข่ ตัวอ่อน ตัวโม่งและตัวแก่ตามล าดับภายในระยะเวลา 9-20 วัน ส่วนการกินอาหาร
ของแมลงวันนั้นแมลงวันจะส ารอกน้ าลายหรือน้ าย่อยจากกระเพาะมาช่วยย่อยอาหารที่เป็นของแข็งแล้ว
จึงดูดกลับเข้าไปใหม่  นิสัยของแมลงชอบถ่ายรดบนอาหารและก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรคที่ติดมากับขน
หรือขาท่ีร่วงบนอาหาร พยาธิที่พบว่าแมลงเป็นพาหะ ได้แก่ พยาธิปากขอและพยาธิไส้เดือน นอกจากนี้ยัง
น าเชื้อบิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ท้องร่วง เป็นต้น ดังนั้นการพบแมลงวันจ านวนมากในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารนั้นเป็นดัชนีที่ชี้ให้ทราบว่าโรงงานนั้นมีการสุขาภิบาลที่ไม่ดี 

วิธีการปูองกันและก าจัดแมลงวันที่มีความปลอดภัยกับอาหารท าได้โดย 

(1) ท าลายแหล่งอาหารของแมลงวันและป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้ามาในบริเวณผลิตโดย
จัดให้มีตู้หรือห้องที่กรุมุ้งลวดส าหรับเก็บวัตถุดิบและผลิภัณฑ์อาหารที่ผ่านการแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ห้องแปรรูปอาหารควรมีหน้าต่างมุ้งลวดหรือหน้าต่างแปรรูปอาจจะมีม่านเชือกหรือแผ่นพลาสติกเป็นริ้วๆ 
สีเหลืองเพ่ือปูองกันแมลงวันบินเข้ามา ควรใส่พิเศษวัตถุดิบหรือขยะต่างๆ ในภาชนะที่มีฝาปิดและหมั่นท า
ความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างถูกวิธี 

(2) ใช้กับดักแมลงวัน โดยอาศัยหลักการที่ว่า แมลงวันมีนิสัยชอบแสงสว่างจึงท ากับดัก
แมลงวันให้กินอาหารและบินเข้าหาแสงสว่างซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นกับดักออกมาไม่ได้โดยจุดที่เหมาะสมที่สุด
ในการติดตั้งไม่ควรสูงเกินจากพ้ืน 5 ฟุตและควรติดตั้งใกล้กับประตูทางเข้า  12-15 ฟุต นอกจากนี้ควรมี
การดูแลท าความสะอาดโคมไฟ เปลี่ยนหลอดไฟตามอายุการใช้งาน 

(3) ใช้กาวดักแมลงวัน โดยอาศัยหลักการที่ว่าแมลงวันมีนิสัยชอบเกาะสิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นเส้นหรือที่มีปลายแหลม  โดยการใช้กาวทาตามเส้นเชือกหรือเส้นลวดที่ปลายแหลมของลวดหนาม 

3.5.2 แมลงสาบ 

แมลงสาบชอบกัดกินและท าลายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยเฉพาะอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตพวกแปูงและน้ าตาล  แม้ว่าจะเข้าไปแพร่พันธุ์กระจัดกระจายซุกซอกอยู่ทั่วทุกซอกมุมของ
โรงงานอาหาร  ตามช่องทางเล็กๆ รอยแตกของอาหาร  ช่วงเปิดของผนังที่ท่อหรือสายไฟผ่าน  กัดกินและ
ท าลายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ และส ารอกออกมาขณะเดียวกันจะปล่อยน้ ามันและมูกซึ่งมี
กลิ่นไม่ดี  เมื่อแมลงสาบมาเกาะหรือกินอาหารชิ้นส่วนของแมลงสาบ  มูกหรือน้ ามันของแมลงสาบที่
ปนเปื้อนในอาหารจะท าให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและเกิดกลิ่นไม่ดีขึ้นด้วย  แมลงสาบมี
ความส าคัญต่อการสุขาภิบาลอาหารมากเพราะเป็นพาหะแพร่โรคจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ติดมาตามขา  
ล าตัวหรือปีกของแมลงสาบ 

แมลงสาบชอบอาศัยในที่อับชื้น  โดยเฉพาะห้องอาบน้ า ห้องสุขา ท่อระบายน้ าหรือในที่
หมักหมม ในห้องเก็บของและกองขยะหรือของเก่าต่างๆ  
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วิธีการปูองกันและก าจัดแมลงสาบที่มีความปลอดภัยกับอาหารท าได้โดย 

(1) ท าลายแหล่งอาหารของแมลงสาบ  โดยการก าจัดเศษอาหารหรือขยะโดยการทิ้งไว้ใน
ถังที่ปิดสนิทหรืออาจเผาหรือฝังทิ้ง  วัตถุดิบต่างๆ ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบมีภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย  
ผลิตภัณฑ์อาหารควรเก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด  ควรท าความสะอาดโรงงานบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้อง
อาบน้ า  ห้องสุขา  ท่อระบายน้ า  ถังขยะและบริเวณท้ิงขยะ  เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ 

(2) ขจัดรอยแตกรอยแยกต่างๆ ท าการขจัดรอยแยก รอยแตกต่างๆ ของโรงงานด้วยไม้
หรือซีเมนต์เพ่ือไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ ที่ท่อระบายน้ าควรมีตะแกรงปิดเพ่ือปูองกันไม่ให้
แมลงสาบเข้ามาในโรงงาน 

(3) ใช้กับดัก โดยใช้เหยื่อล่อแมลงสาบเข้าไปกินแล้วถูกดักหรือจับไว้ไม่ให้ออกมา ขาหรือปีก
ของแมลงสาบอาจโดนยึดติดไว้จึงออกมาไม่ได้ 

(4) ตรวจสอบท าความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ทั่วถึง ไม่ใหเ้กิดการหมักหมมของ 
เศษอาหารและวัตถุดิบในการผลิต 

3.5.3 มด 

มดกินอาหารทุกชนิดทั้งแปูง โปรตีน ผัก ผลไม้ น้ า โดยเฉพาะน้ าตาลหรือน้ าหวาน  มด
เป็นสัตว์ที่เดินไปทุกแห่งไม่ว่าสะอาหรือสกปรกจึงเป็นโอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ จะปนเปื้อนลงไปใน
อาหาร  โดยปกติมดท ารังบริเวณใต้ดินหรือภายในซอกอาคารโรงงาน   

วิธีปูองกันและก าจัดมดที่มีความปลอดภัยกับอาหารท าได้โดยก าจัดรังมดรอบบริเวณ
อาคารโรงงานทั้งภายในและภายนอก และใช้น้ าหล่อขาตู้หรือชั้นวางวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
ปูองกันมดไต่ตามขาชั้นวางวัตถุดิบต้องไม่ติดฝาหรือสิ่งของอ่ืนที่อาจเป็นทางเดินของมดมาสู่ตู้หรือที่เก็บ
อาหารได้  นอกจากนี้มีการก าจัดอาหารและที่อยู่อาศัยของมด 

3.5.4 หนู 
หนูพบอยู่ทั่วไปตามที่อยู่อาศัย บ้านเรือน โรงงานและโกดังเก็บของ ชอบกินผัก  ผลไม้  

เมล็ดพืช  หนูเป็นพาหะของเชื้อโรคมากกว่า 20 ชนิดที่ติดต่อไปสู่คน ได้แก่ เลปโตสโรซิส  
(Leptospirosis)  ซัลโมเนลโลซิส  (Salmonellosis)  กาฬโรค  เป็นต้น หนูประเภท domestic  rat  

เป็นชนิดที่ก่อให้เกิดปัญหาการสุขาภิบาลอาหารมากที่สุด (รูปที่ 3.3) หนูในกลุ่มนี้ที่ส าคัญและพบมาก
ได้แก่ 

(1) หนูนอร์เวย์  (Norway rats) หรือ หนูท่อ มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Rattus 

norvegicus พบทัว่ไป มีขนาดล าตัวปานกลาง ยาว 15-20  เซนติเมตร มีขนสีน้ าตาลแดงส่วนหางด้านบน
มีสีด าและด้านล่างจางกว่า หนูชนิดนี้สายตาสั้นแต่มีความสามารถในการรับรสและกลิ่นได้ดีมาก  มักอาศัย
อยู่ตามรู  ท่อน้ า  ใต้ถุนอาคาร ขุดรูอยู่ หรือพบบริเวณกองขยะ 

(2) หนูท้องขาว (Roof rat) หรือหนูหลังคา มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Rattus rattus  

หนูชนิดนี้ปีนปุายเก่งมาก ชอบอาศัยบนเพดานหรือหลังคา กินอาหารทุประเภทรวมทั้ง ผักผลไม้และ
ธัญพืชต่างๆ หนูชนิดนี้ยาวประมาณ 14-19 เซนติเมตร 
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(3) หนูหริ่ง (House mouse) หรือหนูผี มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Rattus musculus  

หนูชนิดนี้มีขนาดเล็กมากประมาณ 6-9 เซนติเมตร มีขนและหางสีเทาสามารถมุดเข้าตามซอกที่แตกของ
ผนังอาคารหรือรูเล็กๆ หรือช่องโหว่ต่างๆ ไปกัดกินหรือท าลายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได ้

(4) หนูจี๊ด  มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Rattus exulans หนูชนิดนี้ปีนปุายเก่งชอบอยู่
ตามซอกเพดาน เวลาตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงร้อง มีขนาดประมาณ 10-12 เซนติเมตร ขนด้านหลัง
เป็นสีน้ าตาล ด้านท้องสีเทา หางสีด า กินอาหารทุกอย่างและท าลายกระดาษเพ่ือไปท ารัง กัดโต๊ะ ตู้และ
ภาชนะบรรจุต่างๆ ด้วย 

หนูมีประสาทความรู้สึกในด้านการสัมผัสการดมกลิ่น การได้ยินดีมาก ยกเว้นการมองเห็นที่
เห็นได้ไม่ค่อยไกลและตาบอดสี  เห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่ากลางวัน  หนูมักออกหากินในเวลากลางคืน
โดยการปีนปุายและการกระโดดผนังได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้หนูสามารถว่ายน้ าและด าน้ าสะอาดหรือ
สกปรกได้  หนูจึงอาจเข้ามาในอาคารโรงงานได้โดยการว่ายน้ าเข้ามาตามรางหรือท่อระบายน้ าของโรงงาน 

วิธีการส ารวจลักษณะที่แสดงให้ทราบว่ามีหนูเข้ามาอาศัยอยู่ในอาคารโรงงานสามารถดูได้จากสิ่ง
ต่อไปนี้ 

(1) รอยแทะ ควรส ารวจรอยแทะที่บริเวณประตู หน้าต่าง พ้ืนฝาพนัง สายไฟหรือภาชนะบรรจุ
อาหาร  หากพบรอยแทะใหม่ๆ แสดงว่ามีหนูเข้ามาอยู่อาศัย 

(2) รอยถูหรือรอยเท้า ปกติหนูจะวิ่งหรือเดินราบเรียบ  แต่ถ้าหากจ าเป็นมันจะไต่ขึ้นตามฝาผนังหรือ
ท่อน้ าได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดรอยคราบสกปรกติดอยู่ที่ฝาผนังหรือท่อน้ า  เพราะสิ่งสกปรกและน้ ามันจากตัว
หนูที่เปรอะเปื้อนเวลาที่หนูปีนปุายมันจะแกว่งหางและล าตัวเพ่ือช่วยให้ผ่านได้สะดวกจึงเกิดการถูไถ
บริเวณที่ผ่านและหนูขอบใช้เส้นทางเดิมบ่อยๆ สิ่งสกปรกจะสะสมมากขึ้นท าให้สังเกตเห็นได้ง่ายว่ามีหนู
ผ่านบริเวณนี้  ส่วนรอยเท้าของหนูมักจะสังเกตเห็นได้ชัดถ้าบริเวณนั้นมีฝุุนอยู่มาก 

(3) รูหรือโพรง  มักพบรูหรือโพรงตามใต้ถุนอาคารหรือบริเวณใกล้ๆ ที่เก็บขยะ 

(4) มูลหนู  มูลหนูที่ใหม่มีลักษณะเลื่อมชื้นและมีสีด าและหลังจากผ่านไป  2-3  วันแล้วจะมีลักษณะ
แห้งและแข็ง  มูลของหนูนอเวย์มีลักษณะคล้ายแคปซูลและมีขนาด  3/4 นิ้ว  หนูท้องขาวมีลักษณะคล้าย
กระสวยมีความยาวประมาณ  1/2  นิ้ว  ส่วนมูลของหนูหริ่งเปูนท่อนมีความยาวประมาณ  1/8  นิ้ว 

การปูองกันและก าจัดหนูที่มีความปลอดภัยกับอาหารอาจท าได้โดย 

(1) การก าจัดแหล่งอาหารของหนู  โดยการหมั่นปัดกวาดพ้ืนฝาผนัง  เพดาน  และตัว
อาคารของโรงงานให้สะอาดอยู่เสมอ  ตรวจสอบวัตถุดิบที่น าเข้ามาในบริเวณผลิตเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีหนู
ปนเข้ามา  อย่าให้มีเศษอาหารหรือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ตกหล่นอยู่ตามพ้ืนหรือตามซอก
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นอาหารหนูได้เป็นอย่างดี  เศษขยะมูลฝอยต้องมีการก าจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
เช่น  ถังขยะต้องมีฝาปิดมิดชิด  ไม่หมักหมมขยะในบริเวณผลิต  ในเพ่ือปูองกันหนูเข้าไปคุ้ยเขี่ยและไม่
ก่อให้เกิดกลิ่น  เมื่อน าขยะไปทิ้งแล้วควรจะท าความสะอาดถังหรือพาชนะบรรจุนั้นทุกครั้ง  การเก็บ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารควรเก็บไว้สูงจากพ้ืน  อย่าให้ชิดฝาผนังและอย่าให้ติดเพดาน 
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การใช้กับดัก  วิธีนี้นิยมใช้กับตีและกับกรง  ส่วนเหยื่อที่ใช้ล่อนั้นอาจเป็นเนื้อหรือปลา  ซึ่งควรจะเปลี่ยน
บ่อยๆ เพ่ือปูองกันไม้ให้หนูเกิดความคุ้นเคยกับเหยื่อ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข็ดความกลัวหรือไม่กล้ากิน
เหยื่อ  ผู้ดักควรใช้มือจับกับดักหนูให้น้อยที่สุดเพราะหนูมีจมูกไวมากถ้ามันได้กลิ่นคนมันจะไม่กินเหยื่อ  
การวางกับดักหนูควรวางให้ชิดฝาผนังหรือในมุมมืดหรือหลังกองอาหารหรือบริเวณใดก็ตามที่น่าจะเป็น
ทางผ่านของหนู  การวางกับดักให้ต่ ากว่าระดับพ้ืนเล็กน้อยหรือเอากับดักหนูใส่ไว้ในที่ราบและไม่ลึกนัก
และท่ีผิวหน้ามีขี้เลื่อยหรือเมล็ดธัญพืชวางทับอยู่จะช่วยให้การดักหนูด้วยกับดักมีประสิทธิภาพดี 

(2) ขึ้น  ถ้าหนูเข้ามาอาศัยหรือเพ่นพ่านในบริเวณโรงงานเป็นจ านวนมากควรจะใช้กับดัก
จ านวนมากช่วยเพื่อแก้ปัญหาหนูที่หลุดรอดไปได้และเกิดความกลัวและเข็ดวิธีการดักหนูวิธีนี้ 

(3) การใช้กาวดักหนู  วิธีนี้นิยมใช้กันมากโดยเอาเหยื่อวางบนแผ่นโลหะหรือจาน แบนๆ 
แล้วเอากาวปูายเป็นวงรอบเหยื่อ  วิธีนี้ได้ผลกับหนูที่มีขนาดเล็ก โดยวางภาชนะทากาว เช่น บริเวณที่มี
รอยกัดแทะ มีอุจจาระ ปัสสาวะหรือรอบทางเดินของหนู ไม่ควรวางในบริเวณที่มีฝุุนที่มีอากาศร้อนและ
เย็นเกินไปเพราะกาวอาจหมดประสิทธิภาพ  เมื่อหนูมากินเหยื่อก็จะเหยียบกาวและถูกกาวยึดเอาไว้ ไม่
สามารถหนีไปได้สามารถน าหนูไปทิ้งได้ทันที ไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นของหนูที่ตาย 

(4) การปิดทางเข้าออกของหนู  โดยการออกแบบอาคารให้ปูองกันไม่ให้หนูเข้าไป โดยใช้
วัสดุที่สามารถปูองกันการกัดแทะของหนูได้  เช่นคอนกรีต อิฐ กระเบื้องชนิดหนาหรือเหล็ก เป็นต้น แต่ถ้า
เป็นไม้ เช่น ประตูไม้ขอบล่างต้องหุ้มด้วยโลหะเพ่ือปูองกันไม่ให้หนูแทะหน้าต่างควรจะบุตาข่ายด้วยเพ่ือ
ปูองกันหนูเข้าไป ส่วนที่เปิดของท่อระบายน้ าก็เช่นกันควรมีตะแกรงเหล็กปิดเพ่ือปูองกันไม่ให้หนูขึ้นมา
หรือเข้ามาในโรงงาน 

(5) การทาสี  ห้องเก็บอาหารแห้งควรทาบริเวณโดยรอบที่ติดกับก าแพงด้วยสีขาว ความ
หนา 6 นิ้วเพ่ือปูองกันไม่ให้หนูเข้ามาท ารังอาศัย  วางของแห้งควรสูงจากพ้ืนห้องไม่ต่ ากว่า12 นิ้ว 

 
รูปที่  3.3  ลักษณะรอยเท้าหนู  มูลหนูและหนูชนิดต่างๆ 

ที่มา  (ศิวาพร  ศิวเวชช,  2542) 
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3.5.5 นก 

นกก่อให้เกิดปัญหาสุขาภิบาลเพราะกลิ่นจากมูลนกที่หมักหมม  ฝุุนที่เกิดจากการกระพือ
ปีก นอกจากนี้ในรังนกมักจะมีแมลงต่าง ๆ เข้าไปอาศัยอยู่ด้วย  มูลนกเป็นพาหะของโรคซัลโมเนลโลซิส 
การปอูงกันและก าจัดนกควรใช้กับดักหรือท าลายไข่และรังนกซึ่งต้องท าบ่อยๆ และการปูองกันโรงงานโดย
การท ามุงลวดตาข่ายตามหน้าต่างหรือช่องลม  เพ่ือปูองกันไม่ให้นกบินเข้าไปบริเวณโรงงานได้  ประตูใน
บริเวณห้องเก็บวัตถุดิบ ห้องเก็บเครื่องปรุงรสอาหาร ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องเก็บกล่องและบรรจุภัณฑ์ที่มี
ขนาดใหญ่จะต้องปิดทุกครั้งหลังการใช้งาน ในบริเวณห้องเหล่านี้ควรจะติดตั้งประตูบานเล็กเพ่ือใช้เป็น
ช่องทางเข้าออกของพนักงานขณะปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันนกเข้าไปข้างในสถานที่ดังกล่าว 

3.5.6 แมวและสุนัข 

แมวและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของที่หลงเดินเพ่นพ่านเข้าในโรงงานหรือถ่ายมูลไว้ในโรงงาน สัตว์
เหล่านี้มีโอกาสสัมผัสหรือกัดกินวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารหรือสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้
ต่างๆ จะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเกี่ยวระบบทางเดินอาหารและพยาธิต่างๆ 
แมวและสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าอาจท าร้ายคนงานในโรงงานได้ ดังนั้น จึงห้ามน าแมว สุนัขเข้ามาภายใน
บริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด 

 

3.6 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

 

 อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องจักรที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีหลากชนิดขึ้นกับ
รูปแบบกระบวนการผลิตอาหาร ดังแสดงในตารางที่  3.6 

เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องมีการออกแบบให้ได้
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพการใช้งานสูง  ซึ่งมีหลักที่จะต้องพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  3.6  อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตอาหาร 
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร หน้าที ่
1. เครื่องลดขนาดของผสม  
(disintegrator) 

ลดขนาดอนุภาคของอาหารที่มีความแข็งปานกลางและมีส่วนผสมที่
เป็นของเหลวประกอบอยู่ด้วย  เช่น  ใช้ในการลดขนาดของเมล็ดถั่ว
เหลืองที่แช่น้ าเพื่อท านมถ่ัวเหลือง 

2. หม้อต้มไอน้ า  (steam 

kettle) 
เป็นภาชนะใช้ส าหรับต้มอาหาร  โดยใช้ความร้อนจากไอน้ า 

3. เครื่องลวกไอน้ า  (steam 

blancher) 
ใช้ลวกหรือนึ่งอาหารด้วยไอน้ า  ช่วยไล่อากาศเช่น  ใช้ในการนึ่งมัน
ฝรั่งให้สุก  เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการท าแกงมัสมั่นบรรจุ 
กระป๋อง 
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ตารางท่ี  3.6  (ต่อ) 
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร หน้าที ่
4. เครื่องแยกกากผลไม้  (pulper 

finisher)  
ใช้แยกกากส่วนของเมล็ด เนื้ออกจากผลไม้  เช่น มะขาม  
สับปะรด  มะเขือเทศ  มะม่วง 

5. เครื่องแยกกาก  (decanter) ใช้แยกกากของแข็งท่ีมีปริมาณสูงออกจากของเหลว เช่น แยก
กากถั่วเหลือง 

6. เครื่องท าให้ใสแบบหมุนเหว่ียง 
(centrifugal clarifiers) 

แยกของแข็ง ของเหลวให้ได้ของเหลวท่ีใส โดยท่ีวัตถุดิบมี
ของแข็งไม่เกิน 3% (W/W) ใช้กับเครื่องดื่ม เช่น สมุนไพรต่างๆ 

7. โฮโมจิไนเซอร์  
(homogenizer) 

ลดขนาดอนุภาคของแข็งหรือของเหลวในอาหารเหลว ท าให้ของ
ผสมมีขนาดของอนุภาคที่สม่ าเสมอเป็นเน้ือเดียวกัน อาหารเหลว
ท่ีใช้กับเครื่องชนิดนี้ต้องมีความหนืดไม่มาก  เช่น การผสมน้ ามัน
ลงในน้ านมถั่วเหลือง 

8. เครื่องบดคอลลอยด์  (colloid 

mill) 
เป็นโฮโมจิไนเซอร์ชนิดหนึ่ง ลดของเหลวท่ีมีความหนืดสูง
มากกว่า 1.0 N.s/m

2ขนาดของอานุภาคใน 

9. อุโมงค์ไล่อากาศ  (exhaust 

box) 
ใช้ไล่อากาศบริเวณช่องว่างเหนืออาหารท่ีบรรจุในกระป๋องก่อน
การผนึกเมื่ออาหารเย็นลงจะเกิดภาวะสุญญากาศในช่องว่าง
เหนืออาหารในกระป๋องท่ีผนึกแล้ว 

10. เครื่องปิดผนึกกระป๋อง  (can 

seamer) 
ใช้ปิดฝากระป๋องด้วยการพับให้เกิดตะเข็บสองชั้น  (double 

seam) 
11. เครื่องฆ่าเชื้อระบบไอน้ า  
(steam retort) 

ใช้ส าหรับฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง  โดยเฉพาะอาหารท่ีมีความเป็น
กรดต่ า  (pH>4.6)  เช่นน้ านมถั่วเหลือง  ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง 

12. เครื่องฆ่าเชื้อระบบน้ าสเปรย์  
(hot water spray retort) 

ใช้ฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว  (retort pouch)  ได้แก่  ถุง  หรือ
ถาดพลาสติกส่วนใหญ่ใช้กับอาหาร ท่ีมีความเป็นกรดต่ า  
(pH>4.6)  ระบบนี้ต้องสามารถปรับความดันให้สูงกว่าความดัน
ปกติท่ีใช้ในการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องเพื่อช่วยในการคงรูปร่าง
บรรจุภัณฑ์ในระหว่างการฆ่าเชื้อไม่ให้เกิดรอยแตกของพลาสติก
บริเวณรอยปิดผนึก 

13. ตู้อบลมร้อน  (hot air oven) ใช้ท าอาหารแห้งโดยใช้ความร้อนจากลมร้อนท่ีหมุนเวียนภายใน
ตู้สามารถใช้อุณหภูมิในช่วงการอบแห้ง  50-100 องศาเซลเซียส 

14. เครื่องท าแห้งแบบลูกกลิ้ง  
(double drum dryer) 

ใช้ท าแห้งอาหารเหลวข้น  เช่น  ธัญชาติ  (ข้าวโพด  ข้าว  ซุป
ผัก) 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  อุไร  เผ่าสังข์ทอง,  กุลวดี  ตรองพาณิชย์  และงามจิตร  โล่วิทูร,  2549) 
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3.6.1 วัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร 

วัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีหลากหลาย
แต่ทั้งนี้มีหลักว่า  วัสดุต้องไม่เกิดการหลุดลอก  กัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับอาหาร  ไม่ละลายส่วนที่เป็นพิษ  มี
ความคงทนต่อการกัดกร่อนจากอาหารที่มีความเป็นกรดด่าง  ต้องมีความแข็งแรง  ทนทานไม่แตกร้าวง่าย  
ไม่เป็นวัสดุที่ดูดซึมน้ า  จนมีโลหะพิษเจือปนไปด้วยซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริ โภค  ข้อดี  ข้อเสียของวัสดุ
ต่างๆ สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี  3.7 

 

ตารางท่ี  3.7  ข้อดีและข้อเสียของวัสดุที่น ามาใช้ท าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร 

วัสดุ ข้อดี-ข้อเสีย 

1. ไม้ ท าความสะอาดยากและซึมซับน้ า  ราเจริญได้ 
2. เหล็กปลอดสนิม ทนต่อการกัดกร่อน  ผิวเรียบ  ท าความสะอาดง่าย  นิยมใช้ในโรงงานแปรรูป

อาหาร  คือชนิด  304 L  และ  316 L 

3. เหล็กธรรมดา 
เหล็กกล้าและ
เหล็กหล่อ 

เหล็กอาบสังกะสี 

- มีการกัดกร่อนสูง 
- กัดกร่อนง่ายผิวหน้ามีลักษณะขรุขระ  ยากต่อการท าความสะอาด 

- สังกะสีลอกออกง่ายเมื่อท าปฏิกิริยากับกรดในอาหาร  และท าให้เกิดสีเขียว
คล้ าขึ้นในผลิภัณฑ์ผัก 

4. โลหะผสมระหว่างนิ
เกิลกับทองแดง 

- ไม่ควรน ามาท าเป็นอุปกรณ์ในการแปรรูป 

- ท าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดและถ่ัวมีสีคล้ า  วิตามินซีสลายตัวเร็วขึ้น 

- อาหารที่มีไขมันสูงท าให้โลหะเกิดการออกซิเดชันอัตโนมัติ 
5. อลูมิเนียม - น้ าหนักเบา  ราคาถูก  ให้ความร้อนเร็วแต่ไม่แข็ง 

- ถูกกัดกร่อนง่ายในสภาวะเป็นด่าง 
- ผลิตภัณฑ์เนื้อมีสีซีด  เกิดสารแขวนลอยที่เป็นด่าง 

6. โลหะอัลลอยด์ - ไม่ควรน ามาใช้เป็นส่วนใดของอุปกรณ์แปรรูปอาหาร  เพราะมีตะกั่ว
แคดเมยีม  บิสมัทหรือปรอทเป็นส่วนผสมที่มีพิษ 

7. ไทเทเนียม - ทนต่อการกัดกร่อนได้สูงกว่าเหล็กปลอดสนิม 

- ทนต่อการกัดกร่อนของกรดในอาหาร 

- น้ าหนักเบาแต่แข็งแรง  ขยายตัวต่ าเมื่อถูกความร้อนหรือความเย็น 

- ท าความสะอาดได้ง่าย   แต่มีราคาแพง 
8. วัสดุเคลือบ  
(enamel) 

- เศษวัสดุเคลือบอาจหลุดร่วงลงมาปะปนในอาหาร 

- แบคทีเรียสามารถเจริญอยู่ตามรอยแตกหรือรอยกะเทาะของวัสดุเคลือบ 

9. แก้ว - ไม่มีปัญหาเรื่องการกัดกร่อนใส 

- ตรวจสอบและท าความสะอาดได้ 
10. ยาง - ใช้ท าสายพานที่รองพ้ืนทางเดิน ท่อน้ าหรือที่สูบน้ า แต่ต้องตรวจสอบบ่อยๆ  
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ตารางท่ี  3.7  (ต่อ) 
วัสดุ ข้อดี-ข้อเสีย 

 และมีการเปลี่ยนก่อนที่จะขาด 

11. พลาสติก - ราคาถูก  หล่อเป็นรูปแบบต่างๆ ได้มากมายตามความต้องการ 

- เบาและทนต่อการกัดกร่อน  หลายชนิดทนต่อกรดด่างได้ดี 
- บางชนิดทนต่ออุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อหรือแช่แข็ง  บางชนิดใสแต่ถูกขีด
ข่วนได้ง่ายเป็นสาเหตุที่ท าให้สิ่งสกปรกสะสมหรือจับติดแน่นท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนหรือแพร่เชื้อลงสู่อาหาร 

- บางชนิดอาจแปรเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิเม่ือถูกแช่ในน้ าเป็นเวลานาน 

- บางชนิดมีสารที่เติมลงไปเพ่ือให้พลาสติกอ่อนนุ่มและเพ่ิมความยืดหยุ่นซึ่ง
ก่อให้เกิดพิษท่ีสามารถปนเปื้อนในอาหารที่มีไขมันได้ 

12. เทอร์โมพลาสติก  
(thermoplastic) 

ได้แก่  โพลีเอทิลีน  (polyethylene) โพลีพอพิลีน (polypropylene)   
โ พ ลี ไ ว นิ ล ค ล อ ไ ร ด์ ( polyvinylchloride) แ ล ะ ฟ ลู อ อ โ ร ค า ร์ บ อ น 
(fluorocarbon) 
- ทนต่อกรดด่างและสารที่ใช้ท าความสะอาด 

- มีความคงตัวในช่วงอุณหภูมิที่กว่างมาก 

- บางชนิดไม่ดูดซับน้ า 
- น ามาใช้ท าแทงค ์ท่อ ข้อต่อ สายพาน 

13. เทอร์มิเซต  
(thermosets) 

ได้แก่  พอลิเอสเทอร์ (polyester) อีพอกซีเรซิน  (epoxyresin) พอลิยูรีเทน  
(polyurethane) ทนต่อกรดและด่างให้น้อยกว่าเทอร์โมพลาสติก 

14. กระดาษเคลือบไข ห้ามใช้กับอาหารร้อน 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  ทวีศักดิ์  สีดลรัศมี,  2545) 
 

3.6.2 การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร 

แนวทางในการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพ่ือให้เครื่องมือถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงต้องค านึงถึง
รูปแบบของอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับชนิดของงานวัสดุที่ใช้รวมทั้งความสะดวกในการท าความ
สะอาดและมีราคาถูกด้วยหลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้ 

(1) พ้ืนผิวอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหารต้องเรียบไม่ขรุขระเพ่ือให้ท าความสะอาดได้ทั่วถึงก้น
ภาชนะกลม ไม่มีมุมถ้าเป็นรอยต่อจะต้องรียมและต่อเนื่องกันรอยตะเข็บจะต้องปิดสนิทเพ่ือปูองกันเศษ
วัตถุดิบเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าไปสะสมอยู่เพราะจะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้  
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(2) ไม่ควรให้มีสันหรือมุมคมควรจะท าให้โขงหรือกรมแทนที่จะเป็นเหลี่ยมส่วนที่ไม่ใช่อย่า
ให้ยื่นออกมาเพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้  

(3) ควรออกแบบให้สามารถถอดชิ้นส่วนต่างๆเช่นข้อต่อที่ ใช้ท าท่อหรือลิ้นปิดเปิดให้
สามารถถอดออกหรือดึงออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆได้และลิ้มควรเป็นแบบจุกเกลียว (plug type) และใบพัด
เครื่องกวนผสมเพื่อสะดวกในการท าความสะอาด  

(4) ควรออกแบบให้สามารถปูองกันอาหารให้ปราศจากการปนเปื้อนของน้ ามันหล่อลื่น
หรือสารที่เกิดจากการควบแน่นได ้ 

(5) สายพานต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที่แปรรูปอาหารควรจะมีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
รวมทั้งการติดตั้งให้รักษาความสะอาดได้ง่าย  

 (6) ท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหารไม่เป็นพิษไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานมีผิวสัมผัส
และรอยเชื่อมเรียบต่อเนื่องกันเพ่ือง่ายต่อการท าความสะอาดอย่างทั่วถึงไม่กัดกร่อนและไม่ควรท าด้วยไม้
เพราะไม้จะเกิดการเปียกชื้นและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา  

(7) โต๊ะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต้องออกแบบให้มีความสูงที่เหมาะสมอย่างน้อยไม่
ควรต่ ากว่า 60 เซนติเมตร ผิวหน้าเรียบเหมาะสมกับงานที่ท าและท าความสะอาดได้ง่าย  

(8) พ้ืนผิวของอุปกรณ์ส่วนที่สัมผัสกับอาหาร เช่น เขียงที่ใช้หั่นควรจะท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูด
ซับน้ า ทนต่อความร้อนโกรธสารเคมีและท าความสะอาดได้ง่ายไม่เป็นพิษและไม่มีกลิ่นเช่นสารสังเคราะห์
และ / หรือยางอัดแข็งด้วยพลาสติกโมเลกุลสูง (ฟีโลลิกไฟเบอร์แผ่นเรียบ) 

3.6.3 การติดตั้งและการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร 

แนวทางในการติดตั้งและการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารมีดังต่อไปนี้  

(1) การติดตั้งหรือจัดวางต้องให้เป็นระเบียบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มน าวัตถุดิบ
เข้าโรงงานกระบวนการผลิตตรวจสอบบรรจุเก็บรักษาเพ่ือเตรียมส่งให้เป็นตามล าดับขั้นตอนจะช่วย
ปูองกันการสับสน  

(2) ควรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารที่จะผลิตเหมาะกับ
ลักษณะงานแต่ละประเภทเช่นภาชนะส าหรับใส่อาหารใส่ขยะหรือของเสียสารเคมีและสิ่งที่ไม่ใช้กับอาหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน 

(3) จ านวนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องมีอย่างเพียงพอเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าใน
การผลิตท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตจนท าให้อาหารเน่าเสียได้  

(4) การติดตั้งควรค านึงถึงความสะดวกในการใช้งานปูองกันการปนเปื้อนง่ายต่อการท า
ความสะอาดปราศจากและที่ซ่อนของสัตว์และแมลงน าโรคเป็นระเบียบไม่สับสนสะดวกและปลอดภัย 

(5) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยคนคนเดียว
ถ้าติดตั้งหรือจัดวางอยู่ใกล้ผนังหรือใกล้ชิดกับอุปกรณ์อ่ืนให้มีระยะพอที่จะเข้าไปท าความสะอาดได้
โดยรอบการติดตั้งควรจะให้ฐานของปกรณ์สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 6 นิ้วหรืออาจก่อผนังติดกับพ้ืนและให้มี
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ช่องส าหรับนิ้วสอดเข้าไปขณะยืนท างานได้ประมาณ 1-4 นิ้ว และวัตถุที่ใช้ปิดผนึกจะต้องไม่เป็นพิษหรือ
อาจจะสร้างฐานเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่สูงขึ้นเพ่ือให้ด้านใต้ของอุปกรณ์ดูโล่งและท าความสะอาดได้ง่าย  

(6) อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความร้อนควรเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิได้ตามต้องการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความดันที่มีความเที่ยงตรงด้วย  

(7) การติดตั้งท่อน้ าท่อระบายอากาศสายไฟฟูาจะต้องไม่กีดขวางบริเวณปฏิบัติงานทางเดิน
และท่ีว่างระหว่างเครื่องมือต้องกว้างเพียงพอให้ท างานได้สะดวก  

(8) ท่อน้ าร้อนหรือท่อไอน้ าที่น าไปใช้ในการผลิตผิวและท่อที่ร้อนและผิวของท่อที่เกิดการ
ควบแน่นไอน้ าจากบรรยากาศในบริเวณที่ผลิตจะต้องหุ้มด้วยฉนวนการวางท่อควรจะวางให้ห่างจากผนัง
แลพ้ืนอย่างน้อย 3 นิ้วหรือแขวนไว้เหนือศีรษะเพ่ือให้ท าความสะอาดได้ง่ายส่วนท่อน้ าเสียให้วางหรือฟัง
ไปในพ้ืนซึ่งไม่ควรผ่านบริเวณผลิต  

(9) ไม่ควรปล่อยเปลือยหรือเดินสายไฟเปล่าควรจะรวมไว้ในกล่องหรือ 100 ใส่ท่อให้
มิดชิดปลายท่อควรปิดให้มิดชิดเพ่ือปูองกันแมลงเข้าไปควรติดตั้งไว้เหนือศีรษะสวิตซ์เบรกเกอร์ควรอยู่
รวมกันติดตั้งให้สามารถท าความสะอาดและตรวจสอบได้ง่ายเครื่องใช้ไฟฟูาควรวางสูงจากพ้ืนมีที่ครอบ
ปูองกันน้ าได้  

(10) เต้าเสียบตัวเมียหรือสวิตซ์ไฟฟูาต้องติดตั้งสูงจากพ้ืนเพ่ือปูองกันน้ าความชื้นและต้อง
ครอบให้มีปูองกันแมลงเข้าไปท าลายสวิตซ์ควบคุมเครื่องควรอยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 3 นิ้ว  

(11) พ่อควรเรียบไม่มีตะเข็บปลายปิดตายหรือมีสิ่งอ่ืนติดอยู่ซึ่งจะไปขัดขวางการท าความ
สะอาดควรเป็นท่อเรียบกรมไม่หักเป็นมุมฉาก 

(12) เครื่องตัด หั่น สับ หรือบด ควรมีที่ปูองกันไม่ให้วัตถุดิบตกออกไปจากเครื่องส่วน
เครื่องผสมให้ค านึงถึงชนิดของใบพัดที่ใช้ผสมต้องทนทานและติดอย่างมันคงไม่หลุดกระเด็นออกมาข้าง
นอกได้  

(13) บริเวณหลังและปอกเปลือกต้องสะอาดมีก๊อกน้ าติดตั้งให้ใช้งานได้สะดวก  

(14) บริเวณท่ีท างานโต๊ะที่วางของจะต้องมีผิวเรียบไม่มีร่องไม่มีมุมแหลมไม่มีรอยต่ออยู่ใน
ลักษณะโค้งหรือตรงเป็นมุมปิดโดยให้ส่วนปลายเตียงลงข้างล่างเพื่อปูองกันการเก็บฝุุนละออง  

(15) อุปกรณ์วิเคราะห์วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
เช่น เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรดด่างควรอยู่ในสรูปที่ใช้งานได้ดีมีความแม่นย าถูกต้องในการวัดตาม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

3.6.4 การบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  
แนวทางในการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกต้องตาม

หลักการสุขาภิบาลอาหารมีดังต่อไปนี้  
(1) การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วควรท าให้แห้งและแยกเก็บเป็น

สัดส่วนอยู่ในสรูปที่เหมาะสมมิดชิดเพ่ือไม่ให้มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากฝุุนละอองและสิ่งสกปรก
ต่างๆรวมทั้งการไต่ตอมของแมลงและสัตว์กัดแทะได้  
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(2) ต้องดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสรูปที่ถูกสุขลักษณะด้วยการท า
ความสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตและมีการฆ่าเชื้อตามความจ าเป็นเช่นอุปกรณ์ที่ต้องใช้น้ ามันหรือ
ไขมันหล่อลื่นหากใช้ไปนั้นนานลูกอย่างที่ปูองกันน้ ามันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพอาจท าให้น้ ามันไหลออกมา
หรืออาจท าให้ละอองน้ ามันกระจายซึ่งอาจไปปนเปื้อนกับอาหารได้  

(3) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีช ารุดควรจัดการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที  
(4) จัดท าทะเบียนประวัติอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือจะได้ทราบก าหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน

ชิ้นส่วนอะไหล่ เช่น โซ่ สายพาน หลอดไฟ น้ ามันหล่อลื่นมีอุปกรณ์อะไรที่จ าเป็นจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมมี
การซ่อมแซมตลอดเวลารวมทั้งเพ่ือความสะดวกในการสั่งซื้อเพ่ิมเติม 

 

บทสรุป  

การควบคุมสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวข้องกับการ
เลือกท าเลที่ตั้งการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่การออกแบบอาคารโรงงานการวางผังโรงงานพร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกต้องเป็นระเบียบรวมทั้งการปูองกันสัตว์พาหะดังนั้น
การวางแผนระบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบเพราะเป็น
การลงทุนระยะยาวมีต้นทุนสูงการขยายกิจการและมีผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิตอาหาร 

 

ค าถามท้ายบท  

(1) ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีอะไรบ้าง 
(2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีอะไรบ้างจงอธิบาย 

(3) การออกแบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดีนั้นควรค านึงถึงหลักการ พ้ืนฐานที่ส าคัญ
อะไรบ้าง  

(4) จงบอกแนวทางการออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารมาพอสังเขป 

(5) จงบอกแนวทางการติดตั้งและการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
มาพอสังเขป  

(6) จงอธิบายหลักการการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร  

(7) โรงงานอุตสาหกรรมอาหารควรมีมาตรการในการปูองกันสัตว์พาหะอย่างไร 

(8) โรงงานอตุสาหกรรมอาหารผักและผลไม้กระป๋องต้องมีการเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานและการจัด
วางแผนผังโรงงานอย่างไรจงอธิบายและเขียนแผนผังโรงงานประกอบ 
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แผนบริหารการสอนบทที่ 4 

สุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1.  สุขลักษณะวัตถุดิบ 

 2.  สุขลักษณะการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหาร 

 3.  สุขลักษณะบรรจุภัณฑ์อาหาร 

 4.  สุขลักษณะการผลิตอาหาร 

 5.  สุขลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 6.  สุขลักษณะการขนส่งอาหาร 

 7.  สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 8. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1.  อธิบายวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการเก็บรักษาวัตถุดิบได้ 
2.  จ าแนกชนิดบรรจุภัณฑ์ คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการบรรจุอาหาร 

3.  อธิบายหลักการบรรจุอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้ 
4.  อธิบายสุขลักษณะการผลิตอาหารการเก็บรักษาและการขนส่งได้ 
5.  น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีได้ 
6.  อธิบายสาเหตุอันตรายในการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการปูองกันได้ 
7. วิเคราะห์และสรุปหลักการสุขลักษณะอาหารที่ดีแล้วไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

อาหารได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2.  วิธีสอนแบบอภิปราย 

 3.  วิธีสอนจากแหล่งเรียนรู้ 
 4.  วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 

5. วิธีการสอนแบบสาธิต 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.   ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดหัวข้อตามเนื้อหาประจ าบทให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม จากนั้นพานักศึกษาไปดูโรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                         
 2.  ผู้สอนให้นักศึกษาศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วย
สุขลักษณะอาหารที่ดี 
 3.  แต่ละกลุ่มอภิปราย โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและต ารากฎหมาย
และมาตรฐานอาหาร แล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 4. ผู้สอนบรรยายสรุปเพิ่มเติมเรื่อง สุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 5. ผู้สอนน าเสนอรูปภาพกรณีศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สุขลักษณะอาหารที่เหมาะสม และไม่
เหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 6. ผู้สอนสุ่มนักศึกษาออกมาสาธิตการแต่งการเพ่ือปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
จากนั้นผู้สอนสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง นักศึกษาปฏิบัติตามโปสเตอร์ 
 7. นักศึกษาวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอสุขลักษณะอาหารที่ดีจากตัวอย่างกรณีศึกษา 

 8.  นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมารายงานกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนและต าราที่เก่ียวข้อง 
 2.  โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
 3.  วีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 4.  รูปแบบกรณีศึกษา สุขลักษณะอาหารที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารประเภทต่างๆ 

 5. โปสเตอร์แสดงการล้างมือที่ถูกต้องของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 6. ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ 

 7. เครื่องแต่งกายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

การวัดผล  

 1.  สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน  

 2.  ประเมินผลการอภิปรายและการรายงานกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 

 3.  จากการน าเสนอกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 

 4.  จากการตอบค าถามท้ายบท 

 5.  จากแบบประเมินการท างานกลุ่มโดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ความตั้งใจ
และกระบวนการท างาน 
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บทท่ี 4 

สุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 
 

 สุขลักษณะการผลิตอาหารเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตอาหารต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งโดยเริ่มตั้งแต่  
การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี การเก็บรักษาวัตถุดิบเพ่ือปูองกันการเสื่อมเสีย รักษาคุณค่า 
ทางโภชนาการและความปลอดภัย  การพิจารณาคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้บรรจุอาหารการควบคุมการ
บวนการผลิตให้อยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม  การเก็บผลิตภัณฑ์ในโกดังเก็บสินค้า การขนส่งที่ถูก
สุขลักษณะ  การอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตอาหารให้รักษาสะอาดเพ่ือปูองกันการ
ปนเปื้อนอันตรายในอาหาร  และการปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือให้
เป็นพ้ืนฐานความรู้ก่อนน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในบทที่ 8 

ต่อไป 

 

4.1 สุขลักษณะวัตถุดิบอาหาร 
 

 วัตถุดิบที่ ใช้ในการแปรรูปอาหารต้องตรวจสอบจนเป็ นที่แน่ใจว่าอยู่ ในสรูปที่สะอาด มี
คุณลักษณะที่ดี เหมาะส าหรับใช้ในการผลิตอาหารบริโภค  วัตถุดิบบางชนิดเก็บไว้นานเกินไปจะ เสื่อม
คุณภาพจึงต้องทิ้งไป  ทั้งนี้การจัดซื้อและการตรวจรับวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารอาศัยการออก
ข้อก าหนด (specification) ตามกฎหมาย การคัดเลือกวัตถุดิบสามารถจ าแนกได้เป็นวัตถุดิบประเภท
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 4.1 ) วัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ (ตารางที่ 4.2) และวัตถุดิบประเภท
อาหารแห้งและเครื่องปรุงรส (ตารางที่ 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.1 การเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

ชนิดวัตถุดิบ วิธีการคัดเลือก 

เนื้อวัว - มีสีแดง ไม่ยุบหรือหดตัว 

- ดมดูไม่มีกลิ่นเหม็นบูด  เหม็นเปรี้ยว  เหม็นเน่า  หรือเป็นเมือกลิ่น ไม่มีเม็ดสาคู 
เนื้อหม ู - มีสีชมพูอ่อน  นุ่ม  ผิวเป็นมัน  เนื้อแน่น 

- ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเมือกลื่น 

- ไม่มีลักษณะเป็นเม็ดสาคูในเนื้อหม ูส่วนที่เป็นมันแข็งควรมีสีขาวขุ่น 

เนื้อไก ่ - ผิวใส  อกแน่น 

- ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณใต้ปีก ล าคอ ส่วนบนของก้น ปลายปีกต้องไม่มีสีคล้ า 
- เครื่องในไก่มีตีตามธรรมชาติ ไม่ซีดจางหรือเป็นจ้ า 

เนื้อเป็ด - เนื้อหน้าอกแน่น  ผิวสีชมพูเรียบ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ชนิดวัตถุดิบ วิธีการคัดเลือด 

 - ไม่ซีดหรือมีจ้ าเขียวๆ ไม่เหนียว โดยเฉพาะตรงใต้ปีก ขา- ตรงล าคอที่ต่อกับล าตัวต้อง
ไม่มีส าคล้ า ลูกตาไม่ลึกบุ๋มและไม่มีกลิ่นเหม็น 

ปลา - นัยน์ตาใสและตาไม่จมลงในเบ้าตาหรือขุ่น ผิวไม่แห้งหรือมีสีด้านไม่สดใส 

- เหงือกสีแดงเข้ม ไม่เป็นสีเขียว เหงือกปิดสนิท ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า 
- ผิวกายเป็นมัน มีเหงือกใสๆ บางๆ หุ้มทั้งตัว เกล็ดแนบกับหนังติดแน่น 

- ไส้ไม่ทะลักออกมา ใต้ท้องสะอาด เนื้อแน่นติดกระดูก ใช้นิ้วกดแล้วพอขึ้นไม่มีรอยบุ๋ม 

ปูทะเล - สีเขียวเข้ม  อ้วน  มีน้ าหนักมาก  สดใส  กดตรงหน้าอกเนื้อแน่น 

กุ้ง -  หัวติดแน่นกับตัว  ตาด าใส  ตัวมีสีตามลักษณะที่ดีตามธรรมชาติ  เนื้อแน่นไม่นิ่ม 

- เปลือกขาวใสเห็นเนื้อและมันสีแดงได้ชัด  เนื้อแน่น 

- ไม่มีกลิ่นเหม็น  แต่ถ้ากุ้งเก่าหัวจะหลุดและมีกลิ่นเหม็น 

หอย -  ฝาเปลือกปิดสนิท  ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- เปลือกไม่ควรจะมีเมือกหรือสกปรกจนเกินไป  ละเปลือกออกสีแดงสดไม่ซีดจาง 
ไข ่ - เปลือกต้องสะอาด  ไม่มีดินโคลนหรือมูลสัตว์ติดอยู่ เปลือกไข่ควรมีผิวนวล 

- ไม่มีรอยร้าวหรือเปลือกบุบ  เพราะจุลินทรีย์อาจซึมเข้าสู่เปลือกไข่หรือรอบร้าว 

ที่มา (ดัดแปลงจาก  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน, 2544) 

ตารางท่ี 4.2 การเลือกวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ 
ชนิดวัตถุดิบ หลักการเลือก 

ผัก -  ก้านแข็ง  ล าต้นตรง  ใบเขียวสด  ไม่มีรอบช้ า  ไม่แห้ง  ไม่มีสีเหลืองหรือราข้ึน 

มะเขือเทศ -  ผลสุกสีแดง  ขั้วสีเขียวไม่หลุด  ไม่มีจุดเป็นต าหนิ 
แครอท - สด  เปลือกไม่มีรอยแข็ง  ขั้วสีมีเขียวสด  ลักษณะตรง  ผิวไม่ขรุขระ 

เห็ดฟาง - เห็ดก าลังตูม  สีขาวเทา  น้ าหนักดี ไม่มีรอยช้ า 

มะเขือเปราะ - ขั้วสีเขียวสด  ด้านขั้วไม่แข็ง 
กระเทียม  
หอมแดง 

- ไม่เก่า  ไม่มีราขึ้นและไม่ฝุอลีบ 

ข่าสด - ล าต้นสีเขียวอ่อนๆส่วนเหง้าสีขาว 

ตะไคร ้ - ใบนอกๆ ของล าต้นไม่เหี่ยวแห้ง  หัวที่ติดดินมีรากรอบตัดใหม่ๆหัวใหญ่ 
พริกไทยสด - ช่อที่มีผลเล็กสีเขียวสด  ไม่มีจุดสีน้ าตาล  ผลติดกันเป็นช่อ  ไม่ร่วง 
ส้มเขียวหวาน - ผิวละเอียด  เปลือกบางและมีน้ าพอควรเนื้อข้างในสีไม่ซีด 

ล าไย - ตรงขั้วค่อยข้างแบนและมีเปลือกสีน้ าตาล  เม็ดเล็ก  เนื้อหวานกรอบ 

เงาะ - เปลือกไม่หนา  เมื่อแกะเนื้อแห้ง กรอบ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ชนิดวัตถุดิบ หลักการเลือก 

สับปะรด - ผลตาใหญ่  เปลือกสีเขียวเหลือง  เนื้อในฉ่ าตลอดผล 

มังคุด - ผลกลมสม่ าเสมอ ไม่มีจุดช้ าหรือเก่า น้ าหนักไม่เบาจนเกินไป 

แตงโม - ผลกลมสม่ าเสมอ ไม่มีจุดช้ าหรือเก่า น้ าหนักไม่เบาจนเกินไป 

ขนุน - มีหนามใหญ่ ห่าง เปลือกสีเขียว น้ าตาล ก้านใหญ่แกนในโต 

ที่มา (ดัดแปลงจาก วณิชา เพชรสุวรรณ, 2533) 

ตารางท่ี 4.3 การเลือกวัตถุดิบประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส 

ชนิดวัตถุดิบ หลักการเลือก 

เครื่องปรุงรส - บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท 

- มีฉลากแสดงชื่ออาหารและส่วนผสม ชื่อผู้ผลิต ปริมาณละเลขสารบบอาหาร 

อาหารแห้ง
เครื่องเทศ 

ไม่อับชื้น (ความชื้น 8-12%) ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เปลือกแห้งสนิท เมล็ดสมบูรณ์ เนื้อแน่น  
ไม่ลีบฝุอ ไม่แตกหัก ไม่ข้ึนรา 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก วณิชา  เพชรสุวรรณ,  2533) 

 วัตถุดิบควรล้างท าความสะอาดตามความจ าเป็น  เพ่ือขจัดดินทราบหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆที่อาจติด
หรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบก่อนการเก็บรักษา  โดยเฉพาะผักและผลไม้ต้องระวัง เชื้อโรคไข่  หนอนพยาธิ
และปัญหาสารก าจัดศัตรูพืช  การล้างด้วยน้ าสะอาดหลายๆครั้งอาจไม่เพียงพอจึงต้องใช้สารเคมีช่วย ดังมี
ข้อแนะน าที่สามารถช่วยลดสารพิษซึ่งมีหลากหลายวิธี  (ตารางที่ 4.4) เพราะสารพิษตกค้างในผักและ
ผลไม้มีปริมาณมากน้อยไม่สามารถบอกได้ด้วยสายตา ทั้งนี้หากมีการน าน้ าล้างกลับมาใช้ช้ า ควรมี
มาตรการควบคุมเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการเจริญเติบโตของจุลลินทรีย์และเกิดการปกเปื้อนเข้าสู่วัตถุดิบ 
เช่น มีการเปลี่ยนน้ าใช้แช่หรือล้างวัตถุดิบตามความเหมาะสมหรือไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
 

4.2 สุขลักษณะการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหาร 
 บางครั้งวัตถุดิบอาหารบางชนิดเสียหายง่ายเช่นเนื้อสัตว์สด  อาหารทะเล  ผักและผลไม้
จ าเป็นต้องเก็บรักษาด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะให้สัตถุดิบมีการสลายตัวน้อยที่สุดโดยพิจารณาตาม
หลักการเก็บอาหาร (3 ส)  และหลักการเก็บอาหารที่อุณหภูมิต่ า  (ตารางที่ 4.5 และ  ตารางที่ 4.6)  

(กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2551)  ดังต่อไปนี้  

 (1) สัดส่วน  หมายถึง  แยกประเภทวัตถุดิบอาหารเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่ปะปนกัน  เป็นระเบียบ  
แยกตามประเภทอาหาร 
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 (2) สิ่งแวดล้อมเหมาะสม หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมในเหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทเพ่ือ
รักษาคุณภาพและยืดอายุของวัตถุดิบ โดยต้องพิจารณาถึงอุณหภูมิ ความชื้น และการปูองกันการ
ปนเปื้อน  

(3) สะอาด ปลอดภัย หมายถึง ภาชนะบรรจุและสถานที่เก็บอาหารต้องสะอาดปลอดภัย ไม่ท า
ให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้ ท าความสะอาดสถานที่เก็บอย่างสม่ าเสมอและไม่วางอาหารไว้ใกล้กับ
สารเคมีเป็นพิษอ่ืนๆที่ไม่ได้ใช้เพื่อการบริโภค 
 

ตารางท่ี 4.4 วิธีการล้างผักและผลไม้เพ่ือลดสารพิษ 

วิธีการล้าง 
ร้อยละปริมาณ
สารพิษที่ลดได้ 

โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate : NaHCO3) หรือ ผงฟู 

- ลอกเปลือกผักผลไม้ชั้นนอกทิ้งล้างน้ าสะอาด 1 ครั้ง ผสมผงฟู 1ช้อนโต๊ะกับน้ า
สะอาดหรือน้ าอุ่นปริมาณ 5-10 ลิตร น าผักผลไม้ แช่ในน้ าผสมผงฟู 15 นาที (ให้น้ า
ท่วมผัก) ก่อนน าผักผลไม้ล้างด้วยน้ าสะอาด 2-3 ครั้ง โดยแช่ในน้ าสะอาดนาน 5 นาท ี

90-95 

น้ าส้มสายชู 

- น้ าส้มสายชู (5%) 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 20 ลิตร แช่ผักผลไม้นาน 10-15 นาที 
60-84 

ล้างผักโดยปล่อยน้ าไหลผ่าน 

- ใช้มือช่วยคลี่ใบผักนาน 2 นาที ใส่ผลไม้ในตะแกรงโปร่ง เปิดน้ าไหลผ่านแรง
พอประมาณและล้างด้วยมือประมาณ 2 นาท ี

54-63 

ต้มหรือลวกผักด้วยน้ าร้อน (ทิ้งน้ าต้มครั้งแรกออกไป) 48-50 

ด่างทับทิม 

- ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ า 20 ลิตร แช่ผักผลไม้นาน 10 นาที แล้งล้างด้วยน้ า
สะอาด 

35-43 

เกลือป่น 

- เกลือปุน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 20 ลิตร แช่ผักผลไม้นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ า
สะอาด  

29-38 

แช่น้ า 

- ลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกของผักออกทิ้ง ใช้มือคลี่ดูตามใบ เด็ดผักเป็นใบๆ แช่ใน
น้ าสะอาดนาน 10-15 นาท ี

27-72 

ที่มา (ดัดแปลงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2553) 
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 วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบควรจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถน าวัตถุที่ได้รับมาก่อนไปใช้ได้
ตามล าดับก่อนและหลังการเก็บรักษาอาหารชนิดต่างๆ (Blanch,  2003; Forsyths & Hayes, 2000) 

สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) การเก็บรักษาเนื้อสัตว์สด ได้แก่เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่และเนื้อสัตว์บกอ่ืนๆ ถ้ามีชิ้นใหญ่หรือ
ทั้งตัว ให้แยกประเภทโดยแขวนหรือใส่ภาชนะบรรจุที่ปูองกันการรั่วซึม ส่วนชิ้นเล็กหรือบดเพ่ือเตรียมปรุง 
ควรแบ่งให้มีขนานพอเหมาะกับการใช้แต่ละครั้ง 
 เนื้อสัตว์สดควรบรรจุในภาชนะท่ีปูองกันการรั่วซึมได้ โดยเก็บในห้องเย็นหรือตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ า
กว่า 0 องศาเซลเซียส หากต้องการเก็บเป็นเวลานาน ต้องเก็บในห้องเย็นหรือตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 
(128 องศาเซลเซียส) ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกตินานเกิน 4 ชั่วโมง 
 (2) การเก็บรักษาอาหารทะเล ได้แก่กุ้ง หอย ปลาหมึก ปูและเนื้อสัตว์น้ าอ่ืนๆ ถ้ามีชิ้นใหญ่หรือ
ทั้งตัว ควรแช่ในน้ าแข็งที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียว ส่วนอาหารทะเลชิ้นเล็ก ตัวเล็กหรือบด ให้
วางบนถาดโลหะท่ีวางหรือฝังน้ าแข็ง โดยไม่วางซ้อนกันเกิน 1 ชั้น 

 อาหารทะเลที่เก็บด้วยวิธีทั้งสองต้องหมั่นเติมน้ าแข็งและระบายน้ าที่ละลายแล้วบอกหากต้องการ
เก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งให้บรรจุในภาชนะที่ปูองกันการรั่วซึมได้ เก็บในที่อุณหภูมิได้ต่ ากว่า 
0 องศาเซลเซียส และ (-18) องศาเซลเซียส ตามล าดับ 

 (3) ผักและผลไม้สด ผักและผลไม้ประเภทกินหัวและราก และผักผลไม้เมืองร้อนเก็บในตะกร้า
โปร่ง สะอาดในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิห้องปกติ วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตรหรือผลไม้เมืองร้อนที่
ต้องการเก็บรักษาไว้นาน ผักสดและผักใบเขียวและผักผลไม้เมืองหนาว ให้บรรจุในภาชนะพลาสติก เช่น 
กล่องที่มีฝาปิด หรือ ถุงพลาสติกที่สะอาด เก็บในตู้เย็นเป็นสัดส่วนที่อุณหภูมิประมาณ 7-10 องศา
เซลเซียส ส่วนผักตัดแต่งเพ่ือเตรียมปรุงให้ล้างและหั่นให้เรียบร้อย เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด
สัดส่วนในตู้เย็น 

 

ตารางท่ี 4.5 หลักการเก็บอาหารในตู้เย็น 

อุณหภูมิ ชนิดอาหารที่เก็บ 

-18 °C (ช่องแช่แข็ง) เนื้อสัตว์สด ไอศกรีม น้ าแข็ง 
0-5 °C (ช่องเย็นที่สุด) อาหารพร้อมปรุง น้ าสลัด อาหารปรุงส าเร็จ 

5-7 °C (ช่องเย็นธรรมดา) นม โยเกิร์ต น้ าผลไม้ ไข่ น้ าดื่ม 

8-10 °C (ช่องเก็บผัก) ผักและผลไม้ท่ีเน่าเสียง่าย ยกเว้นผลไม้เมืองร้อนทุกชนิด 

ที่มา (กรมอนามัย กรทรวงสาธารณสุข,  2551) 
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ตารางท่ี 4.6 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร 

ชนิดอาหาร อุณหภูมิ(°C) ระยะเวลาการเก็บ 

เนื้อสัตว์สด (วัว หมู ไก่ เป็ด) (-3)-3 3-5 วัน 

อาหารทะเล (-1)-1 1-2 วัน 

ไข่ 4-5 1 สัปดาห์ 
อาหารปรุงส าเร็จ 4-5 3-4 วัน 

ผักใบเขียว 4-7 3-5 วัน 

มะเขือเทศ แตงกวา มะเขือ 4-10 7-10 วัน 

นมสดพลาสเจอร์ไรส์ 1-8 5-10 วัน 

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ 10 30 วัน 

นมยูเอชที ห้อง 6เดือน 

นมสเตอริไรส์ ห้อง 12 เดือน 

ที่มา (ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,  2551) 

 (4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่อาหารทุกชนิดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อน
หรือหลังบรรจุ หรือปิดสนิทด้วยภาชนะบรรจุโลหะ แก้ว พลาสติก หรือกระดาษให้เก็บไว้ในที่สะอาดและ
ปูองกันสัตว์และแมลงน าโรค โดยวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 เนติเมตร 
 (5) อาหารแห้ง ได้แก่ ข้าว ธัญพืช ถั่วเม็ดแห้ง หอม กระเทียม พริกแห้งและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ
ให้เก็บในภาชนะโปร่งที่แห้ สะอาด แยกสัดส่วน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร เนื้อสัตว์แห้งให้
เก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปูองกันการปนเปื้อนในที่แห้วมีอุณหภูมิต่ าหรือในตู้เย็น 

 (6) น้ าดื่ม เครื่องดื่มและน้ าแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้เก็บบนชั้นหรือโต๊ะที่สะอาดจาก
พื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตรหรือเก็บในตู้ที่ปูองกับสัตว์ ส่วนน้ าแข็งให้เก็บในตู้หรือถุงน้ าแข็งสแตนเลสที่
ปูองกันการปนเปื้อน โดยเก็บในภาชนะที่สะอาดท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ผิวภาชนะเรียบ ไม่ดูดซึมน้ า มี
ฝาปิดมิดชิด ถ้าเป็นถุงเก็บขนานใหญ่ควรมีท่อระบายน้ าทิ้ง กรณีแข็งบดหรือน้ าแข็งยาวส าหรับตักเฉพาะ
และไม่น าอาหารอื่นมารวมกับน้ าแข็งที่ใช้บริโภค (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553) 

 การย่อยน้ าแข็งด้วยเครื่องย่อยต้องเป็นเครื่องที่ท าด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม มีสภาพดี มีการรักษา
ความสะอาดทั้งก่อนใช้และหลังใช้งาน เครื่องย่อยต้องตั้งตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ก่อนการ
ย่อยควรน าน้ าแข็งมาล้างให้สะอาดและเม่ือย่อยเสร็จแล้วควรใช้ภาชนะท่ีสะอาดรับก่อนน าไปเก็บ 

4.3 สุขลักษณะบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 ภาชนะบรรจุมีหน้าที่ปูองกันการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษาและสะดวกในการขนส่งภาชนะ
บรรจุจะช่วยบรรจุ ห่อหุ้มและรวบรวมผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคในสรูปที่สมบูรณ์ ภาชนะ
บรรจุชั้นต้นที่สัมผัสกับอาหารมีหน้าที่บรรจุและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ถุงพลาสติกที่บรรจุและห่ม
หุ้มกับอาหารมีหน้าที่บรรจุและคุ้มครองผลิตภัณฑ์ส่วนผสม วันเดือนปี สถานที่ผลิต นากจากนี้ยังมีภาชนะ
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บรรจุเพ่ือขยายปลีกให้ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งไม่แข็งแรงพอที่จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงใหญ่บรรจุกล่อง
ขนมปังกรอบ 6 กล่อง หรือ 12 กล่อง ส าหรับภาชนะบรรจุขั้นสุดท้าย คือ ใช้เพ่ือรวบรวมสินค้าในการ
ขนส่งและเก็บรักษาสินค้าระหว่างอยู่ในคลังสินค้า เช่น กล่องกระดาษใบใหญ่ที่บรรจุใหญ่ของขนมปัง
กรอบได้อีก 3-5 ถุงเป็นต้น 

 นากจากนี้สุขลักษณะบรรจุภัณฑ์อาหารที่ส าคัญคือความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารเพราะ
เมื่อบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุอาหารมีการท าปฏิกิริยาเกิดขึ้นระหว่างอาหารและภาชนะที่ใช้บรรจุ
อาหารให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดด้วยเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค (โชติวุฒิ จริยากูล,  2549; 

CODEX  Alimentarious,  2003) 

 4.3.1 ประเภทของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร 
  วัสดุที่นิยมใช้ในการบรรจุอาหาร ได้แก่  แก้ว  โลหะ  กระดาษ  และพลาสติก  ทั้งนี้การ
จะเลือกใช้วัสดุชนิดใดต้องค านึงถึงสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุนั้น 

  (1)  แก้ว มีลักษณะโปร่งใสท าความสะอาดให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย ไม่ท า
ปฏิกิริยากับสารเคมีจึงไม่มีผลต่อการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อปิดฝาสนิทและไม่มีรอบรั่วจะ
ปูองกันการซึมผ่านของแก๊ส ไอน้ าได้ดี ทนความร้อน ราคาไม่สูงมาก ภาชนะแก้วจึงบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้ทุกชนิด แต่มีข้อเสียคือ แตกง่ายและน้ าหนักมาก 

  (2)  โลหะ ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด  คือ  เหล็กกล้าและอลูมิเนียม  การใช้ภาชนะโลหะบรรจุ
อาหาร  มีข้อดีคือคงรูป  ให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ดีมาก  น้ าหนักเบา  ประหยัดค่าขนส่ง  เหมาะกับ
กระบวนการผลิตที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือแช่แข็งและยังน ามาหมุนเวียนใช้อีกได้  แต่มีข้อเสียคือ  
เกิดการกัดกร่อนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดสูง  เช่น  น้ าผลไม้รสเปรี้ยวจะต้องเคลือบแลก
เกอร์  (lacquer)  และอาจเกิดการปนเปื้อนจากโลหะหนักเช่น  ตะกั่ว  ดีบุก  เหล็ก  นอกจากนี้ยังเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการเก็บและขนส่ง 
  (3)  กระดาษ กระดาษที่น ามาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์มีหลายชนิดทั้งกระดาษแข็งกระดาษ
เหนียว กระดาษไขมัน ภาชนะบรรจุที่ท าด้วยกระดาษมันมีน้ าหนักเบา ประหยัดค่าขนส่ง ใช้งานได้
กว้างขวาง ต้นทุนต่ า เหมาะกับงานท่ีต้องการความสวยงาม หมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก 

  (4)  พลาสติก ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารมีหลายชนิดดังแสดงในตารางที่ 4.7 ควร
เลือกใช้ในเหมาะสมกับประโยชน์การใช้สอย 

  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นั้นมีผลต่อประสิทธิภาพของการบรรจุซึ่ง  ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
ได้ขนาดตามมาตรฐานจะช่วยลดประมาณของเสียที่เกิดขึ้นเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอ านวยความ
สะดวกต่อการบรรจุและซื้อบรรจุภัณฑ์จากผู้จ าหน่ายรายเดียวกันเพราะบรรจุภัณฑ์ที่มีขนานเหมาะสมกัน
จะช่วยให้สามารถปิดผนึกได้อย่างรวดเร็ว 

 4.3.2 การเลือกเครื่องบรรจุอาหาร 
  การเลือกเครื่องบรรจุจ าเป็นต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบรวมกัน  โดยปัจจัยหลัก  
ได้แก่ 
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  (1) ปัจจัยจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุ หมายถึง ผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้อุณหภูมิใน
การบรรจุเท่าใด ผลิตภัณฑ์มีความหนืดระดับใด รวมถึงลักษณะความเป็นฟองลักษณะอนุภาค เช่น เป็น
เนื้อผลไม้ (pulp) หรือไม่ 
 

ตารางท่ี 4.7 ชนิดของพลาสติกท่ีใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนิดพลาสติก คุณลักษณะ ประโยชน์การใช้สอย 

1.  พอลิเอทิลีน 

  (polyethylene,  PE) 

- โปร่งใส ปูองกันความชื้นได้ดี 
- ปูองกันการซึมผ่านของแก๊สและ
กลิ่นได้ด ี

- ยืดตัวได้ดีมาก ฉีกขาดยาก 

- ไม่นิยมใช้กับอาหารที่มีไขมันสูง 
- กันหืนไม่ได้ 

- ใช้ท าถุงร้อน ถุงขนมปัง ถุง
บรรจุผัก ผลไม้สด 

- ฟิล์มพอลิเอทิลีนที่ยืดได้ใช้
ห่ออาหารสดพร้อมปรุง ใช้ห่อ
อาหารได้เกือบทุกชนิด 

2.  พอลิโพรพิลีน 

  (polypropylene,  PP) 

- ปูองกันการซึมผ่านไอน้ าได้ด ี

- ปูองกันการซึมผ่านของแก๊สและ
ไขมันได้ดีพอสมควร 

- เปราะและกรอบเมื่อเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 

- ใช้บรรจุอาหารร้อนหรือ
อาหารที่ผ่านความร้อนในการ
ฆ่าเชื้ออาหารแห้ง ผัก ผลไม้ 
- ใช้ท ากล่อง ลัง ถาดและ
ตะกร้า 

3.  พอลิสไตรีน 

  (polystyrene,  PS) 

- ใสเหมือนแก้วแข็งและเปราะแตก
ง่าย 

- ถูกแสงนานๆจะเปลี่ยนสี 
- จุดหลอมเหลวต่ า 
- ปูองกันการซึมผ่านของแก๊สและไอ
น้ าได้น้อย 

- ใช้ท าช่องหน้าต่างของกล่อง
กระดาษ 

- ท าฟิล์มหดตัวส าหรับห่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความใส
และสวยงาม 

-  ใช้ท าถาดหลุมส าหรับรอง
ขนมปังกรอบ คุกก้ี 
ช็อกโกแลต 

4.  พอลิไวนิลคลอไรด์ 
(ployvinychloride, PVC) 

- แข็ง สลายตัวได้ง่ายขณะ แปรรูป
ด้วยความร้อน 

- ใสและมันวาว 

- ปูองกันการซึมผ่านของกลิ่นแก๊ส 
ไขมันได้ด ี

- พิมพ์หมึกได้ง่าย 

- ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่
ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ า 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ชนิดพลาสติก คุณลักษณะ ประโยชน์การใช้สอย 

5.  พอลิเอทิลีนเทอริปทาเลต 

(polyethyleneterphthalate,  

PET) 

- ทนความร้อนได้ดีกว่าพอลิไวนิล
คลอไรด์ 
- มีความใสมาก ลักษณะคล้ายแก้ว 

- ปูองกันการซึมผ่านของกลิ่นแก๊ส 
ไขมันได้ด ี

- ใช้ท าขวดบรรจุน้ ามันพืช 
น้ าปลา น้ าอัดลม น้ าบริภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  Paine  &  Paine,  1993) 

  (2)  ปัจจัยจากเครื่องบรรจุ หมายถึง ลักษณะของการบรรจุซึงมีหลายวิธี เช่น การ 
บรรจุโดยอาศัยหลักการโน้มถ่วงของโลก  (gravity filling machine) การบรรจุโดยอาศัยหลักการแรง
โน้มถ่วงของโลกร่วมกับระบบสุญญากาศเข้ามาเสริมซึ่งเหมาะส าหรับการบรรจุขวดแก้วที่ต้องการให้ระดับ
ของเหลวในบรรจุภัณฑ์อยู่ในระบบที่ต้องการ  (gravity vacuum filling machine) การบรรจุโดยอาศัย
ระบบลูกสูบ (piston filling machine) ใช้หลักการดวงปริมาตรซึ่งคล้ายกับหลักการของเข็มฉีดยาเหมาะ
กับของเหลวที่มีอนุภาคปะปนอยู่  เช่น น้ าผลไม้ท่ีมีเนื้อผลไม้ผสมอยู่แต่ต้องมีการผสมเนื้อผลไม้ลงไปในน้ า
ผลไม้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุ และการบรรจุโดยอาศัยแรงดันของปั๊ม (pressure filling 

machine) เป็นการบรรจุที่มีความเร็วสูงแต่ไม่เหมาะกับอาหารที่มีลักษณะเป็นฟองหรือมีความหนืด  
เหนียว เช่น ซอสมะเขือเทศ 

 4.3.3 หลักการบรรจุอาหาร 
  หลักการบรรจุอาหารที่ถูกสุขลักษณะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิต
อาหาร ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้บรรจุต้องอยู่ในสรูปที่เหมาะสม ไม่ช ารุดและไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน  กับ
อาหาร อยู่ในสรูปที่เรียบร้อย สะอาด ไม่รั่วซึม บุบบวมหรือมีสนิม 

  (2)  ต้องใช้ภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษที่คุณภาพตามมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับภาชนะบรรจุอาหาร 

  (3)  บรรจุภัณฑ์ที่ล้างท าความสะอาดแล้วเก็บในที่สูงจากพ้ืน 

  (4)  เมื่อผลิตอาหารเสร็จต้องบรรจุ ผิดฝาหรือผนึกทันที 
  (5)  ต้องจัดให้มีเลขที่ อักษรหรือสัญลักษณ์แสดงครั้งที่ผลิต รวมทั้งวัน เดือน ปีที่ผลิต 
หรือวัน เดือน ปีที่หมดอายุการใช้บนภาชนะบรรจุหรือฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตขึ้น 

  (6)  กรณีภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้ซ้ าได้ควรตรวจสอบความสะอาด การปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ในภาชนะบรรจุที่ล้างแล้วอย่างสม่ าเสมอเพ่ือยืนยันถึงวิธีการล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  (7)  ต้องจัดท าบัญชีคุมการส่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร หากมีการแบ่งบรรจุอาหาร
จะต้องท าบัญชีรับอาหารที่จะน ามาแบ่งบรรจุเพ่ือความสะดวกในการปูองกันการปนเปื้อนและการเสื่อม
สลายของอาหารและภาชนะบรรจุ 
 

4.4 สุขลักษณะการผลิตอาหาร 
 สุขลักษณะในการผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 (1)  น้ า น้ าแข็งที่ใช่ในการล้างท าความสะอาด ใช้เป็นส่วนผสมกับอาหารต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของน้ าแข็ง มีการขนถ่าย การเก็บรักษาและการน าไปใช้ที่ถูกสุขลักษณะ 

 (2)  ต้องด าเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดให้อยู่ใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งสภาวะเหล่านี้
อาจรวมถึงเวลา อุณหภูมิความชื้อ ความดันอากาศ อัตราการไหลตลอดจนกระบวนการอ่ืนๆ เช่น การ
ขจัดน้ า กระบวนการให้ความร้อนและการแช่แข็งด้วย โดยเฉพาะ อุณหภูมิและเวลามีผลต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารทั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและท าให้อาหารเน่าเสีย เช่น น้ ามะพร้าวใน
ภาชนะที่ปิดสนิทต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที และเก็บรักษาในที่เย็น 5 องศา
เซลเซียส 

 (3) กระบวนการผลิตอาหารควรผลิตแบบต่อเนื่องจากด้านหนึ่งของโรงงานไปอีกด้านหนึ่ง ไม่ควร
ให้มีการย้อนกลับมาท่ีเดิม หรือใช้พื้นที่ท างานเดิมมากกว่า 1 ขั้นตอนเพื่อปูองกันการปนเปื้อนข้าม 

 (4)  ต้องด าเนินการภายใต้การควบคุมสภาวะที่ปูองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะ
บรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อปูองกันการปนเปื้อน 

 (5)  ไม่เตรียมหรือปรุงอาหารบนพ้ืน มีโต๊ะที่ยกสูงจากพ้ืนเพ่ือใช้วางอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้
ปรุงอาหาร และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม เช่น การไม่ใช้เขียงที่หั่นอาหารดิบมาหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว 

 (6)  จัดให้มีการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางเคมีหรือจุลชีววิทยา หรือวิธีการอ่ืนเพ่ือตรวจสอบ
การปนเปื้อนของอาหาร หากพบว่ามีการปนเปื้อนจะต้องน าเข้ากระบวนการผลิตใหม่หรือท าลายทิ้งไป
แล้วแต่กรณี 
 (7) หากมีการใช้สารเคมีเติมลงไปในอาหารจะต้องควบคุมปริมาณสารเคมีไม่ให้เกินกว่าที่
กฎหมายอาหารก าหนด 

 (8) ต้องมีการบันทึกและรายงานผล โดยเฉพาะในเรื่องผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งชนิด
และปริมาณการผลิตภัณฑ์ หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวัน เดือน ปีที่ผลิต โดยให้บันทึกและ
รายงานไว้อย่างน้อย 2 ปี เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนหลังกลับได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหา 

 (9)  การผลิตอาหารปริมาณมากให้ได้คุณภาพสม่ าเสมอควรมีหลักการของการปะปนกันคุณภาพ 
(quality control) มาประยุกต์ใช้ 
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4.5 สุขลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

 ผลิตภัณฑ์อาหารมีหลากหลายชนิดจึงมีลักษณะการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกันออกไปขึ้นกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต แต่จุดที่เหมือนกันคือ ต้องปูอนกันการท าลายจากแมลงและสัตว์ต่างๆ 
ปูองกันการเจริญเติบโตของจุลลินทรีย์ หนอนพยาธิ ปูองกันการเสื่อมเสียทางเคมีและกายภาพ 

 ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนคลังสินค้าสิ่งที่ต้องการพิจารณา คือ การควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ดังจะกล่าวเนื้อหาต่อไปนี้ 
  4.5.1 อุณหภูมิ 

   โดยมากผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการถนอมและกระบวนการแปรรูป
มักเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ า เช่น อาหารแช่แข็ง เก็บในตู้เย็น ห้องเย็น หรือตู้แช่แข็ง ซึ่งจะแยกเป็น
สัดส่วนที่แตกต่างกัน 

   (1) การเก็บรักษาอาหารในตู้เย็นหรือห้องเย็น อุณหภูมิของห้องไม่ควรเกิน 
7.2 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมินี้ปูองกันการเจริญเติบโตของจุลลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะ
คลอสทริเดียมโบทูลินัม (Clostridium botulinum) จะเจริญเติบโตได้น้อยมากที่อุณหภูมิ 3.8 องศา
เซลเซียส การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ าช่วยยับยั้งจุลลินทรีย์เท่านั้นแต่ไม่ได้ท าลาย
จุลลินทรีย์ หลังจากน าออกนอกตู้เย็น จุลลินทรีย์จะเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ส่วนแมลงที่
หลงเหลือและมีชีวิตรอดอยู่ในตู้เย็นจะลดกิจกรรมลงและไม่แพร่พันธุ์ 
   การตรวจตราตู้เย็นหรือห้องเย็นต้องท าเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ไม่วางของไว้
บนทางเดินหรือวางกับพ้ืนห้อง ต้องวางเรียงไว้บนชั้นวางของหรือยกพ้ืนและต้องไม่มีรอยแตกของสีหรือ
ส่วนที่จะเกิดการปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์ที่มีราเจริญขึ้นหรือเหี่ยวเฉาให้รีบน าออกห้องเย็น ควรติด
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไว้ด้วยเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ห้องเย็นควรอยู่ในสภาเรียบร้อย ภายในต้อง
ไม่มีน้ าแข็งเกาะติด มีฝุุนน้อยที่สุด ระบบท าความเย็นต้องบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้สม่ าเสมอ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหารในตู้เย็นและห้องเย็นควรด าเนินการตามหลักดังต่อไปนี้ 
   (1)  บริเวณรอบๆตู้เย็นและห้องเย็นควรมีช่องว่างเว้นไว้เพ่ือการถ่ายเทของ
อากาศและความร้อน กรณีตู้เย็นควรตั้งไว้ในที่ไม่ร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงเกินไป 

   (2)  ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสดควรล้างให้สะอาด เก็บอาหารใส่ไว้ในภาชนะ
หรือเอาฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มอีกทีก่อนเก็บอาหารในตู้เย็นหรือห้องเย็น นอกจากปูองกันอาหารไม่ให้แห้ง 
ช่วยปูองกันการปนเปื้อนซ้ า (recontamination) เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้อุณหภูมิในตู้เย็นเปลี่ยนแปลงมาก 

   (3)  ควรใส่ของในตู้เย็นประมาณร้อยละ 70 ของเนื้อที่ภายในตู้เย็นและ
พยายามเว้นช่วงว่างระหว่างภาชนะหรือของที่บรรจุอยู่ในตู้เย็นด้วย 

   (4)  การเก็บรักษาและท าความสะอาดตู้เย็นหรือห้องเย็นให้ท าความสะอาดด้วย
น้ าอุ่น เช็ดให้แห้งแล้วจึงเช็ดรอบสกปรกต่างๆภายในให้สะอาด หรือใช้น้ ายาล้างท าความสะอาด ล้างด้วย
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น้ าสะอาดอีกครั้ง แล้วล้างด้วยน้ าย่าฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบทั้งนี้ต้องมั่นท าความสะอาดเป็น
ประจ า 
  (2)  การเก็บรักษาอาหารในตู้เย็นแช่แข็ง การแช่แข็งอาหารที่อุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศา
เซลเซียส โดยทั่วไปนิยมเก็บไว้ที่อุณหภูมิ (-18) องศาเซลเซียส การเก็บต้องแน่ใจว่าอุณหภูมิคงที่ ไม่ปล่อย
ให้เครื่องหยุดเดินนานหลายชั่วโมง ไม่เปิดประตูตู้แช่แข็งไว้ กรณีห้องเย็นชนิดของประตูที่ใช้ต้องอย่าให้
สูญเสียความเย็นมากขณะเข้าออก ซึ่งโรงงานบางแห่งใช้ม่านพลาสติกเป็นแผ่นๆกันไว้ชั้นหนึ่งก่อนถึง
ทางออกเพ่ือลดการสูญเสียความเย็น (รูปที่ 4.1) 

 

  

(1)  การเขียนอาหารบนชั้นในห้องเย็น (2)  การใช้ผ้าม่านพลาสติกปูองกันการสูญเสียความเย็น 

 

รูปที ่4.1 การเก็บรักษาอาหารในห้องเย็น 

ที่มา (http://www.osha.gov/SLTC/youth/restaurant/delivery_freezers.html, 2015) 

  

ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ผ่านการแปรรูปแล้วน ามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่างกัน คือ ที่
อุณหภูมิเย็นกับอุณหภูมิแช่แข็งซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ระหว่าง (-15) และ (-29) มีอายุเก็บรักษาจ่างกัน 
(ตารางที่ 4.8) 

 

 

 

 

 

http://www.osha.gov/SLTC/youth/restaurant/delivery_freezers.html,
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ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้เก็บอาหารในตู้เย็นกับการเก็บในตู้แช่แข็งของผลิตภัณฑ์อาหาร 

                 แช่แข็ง 
ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการเก็บสูงท่ีสุด 

ตู้เย็น (วัน) ตู้แช่เย็น (เดือน) 

1. เนื้อสัตว์บก 

    เนื้อวัว เนื้อแกะย่าง 
    เนื้อหมู เนื้อลูกวัวย่าง 
    เนื้อวัว สเต็ก 

    เนื้อหมู เนื้อแกะ สับ 

 

3-5 

3-5 

3-5 

1-2 

 

8-12 

4-8 

3-4 

2-3 

2. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์บก 

    เบคอน 

    ไส้กรอก (frank furthers 

    แฮม (ทั้งก้อน) 

 

7 

7 

7 

 

1 

1/2 

1/2 

3. สัตว์ปีก 

    ไก่และไก่งวง 
    เป็ดและห่าน 

 

1-2 

1-2 

 

12 

6 

4. สัตว์ปีกที่ผ่านการหุงต้มแล้ว 

    ไก่เป็นชิ้น 

    ไก่ทอด 

 

1-2 

1-2 

 

1 

4 

ที่มา (ปาริฉัตร ประวาหะนาริน,  2539) 

  

จากตารางจะเห็นได้ว่าการเก็บเนื้อสัตว์ทั้งชิ้นจะเก็บได้นานกว่าในลักษณะที่เป็นชิ้นเล็กๆหรือสับ 
แต่ไม่ควรเก็บเนื้อชิ้นใหญ่หนาเกินกว่า 4 นิ้วเพราะถ้าหนากว่านี้ ความเย็นจะแทรกไปไม่ทั่วถึงส่วนที่อยู่
ภายในอาจท าให้เนื้อเกิดการเน่าเสียได้ และส่วนที่ผ่านการหุงต้มแล้วจะเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้นานกว่าเนื้อที่
ไม่ผ่านการหุงต้ม ตู้เย็นต้องมีเนื้อที่มากพอแก่การเก็บรักษาโดยต้องแยกอาหารให้เป็นสัดส่วน อย่าวางทับ
กันจนแน่น กรณีที่อาหารแช่แข็งและน ามาก่อนน าไปจ าหน่ายก่อน ของที่เก็บทีหลังค่อยทยอยส่งไปใช้
ต่อไป กรณีอาหารที่แช่แข็งและน ามาละลายน้ าแข็งออกแล้วไม่ควรน ากลับไปแช่แข็งอีกเพราะท าให้คุณค่า
ทางอาหารสูญเสียมากขึ้น 

 4.5.2 ความชื้อและความชื้อสัมพัทธ์ 
  อาหารแต่ละชนิดควรเก็บไว้ในที่มีความชื้นละความชื้นสัมพันธ์ต่างกัน  (ปาริฉัตร      
ประวาหะนาริน, 2539)  ดังนี้ 
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  (1) พืชผัก ผลไม้ จะเก็บไว้ในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 15-18 องศาเซลเซียส การ
แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ าจะท าลายเซลล์ของผักผลไม้ท าให้แตก เนื้อนิ่ม ไม่กรอบเมื่อน ามาบริภค การเก็บที่
อุณหภูมิต่ ากว่า 13 องศาเซลเซียส เนื้อของผลไม้จะมีลักษณะเป็นจ้ าๆ ท าลายเนื้อของผลไม้บางส่วนและ
ถ้าเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงจะถูกท าลายด้วยจุลินทรีย์ 
  ผักใบควรเก็บในที่มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-95 ส าหรับผักผลไม้ที่มีเปลือกหุ้มเช่น 
แตงโม หอมหัวใหญ่ต้องเก็บไว้ที่มีความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 75-85 โดยทั่วไปผลไม้ควรเก็บไว้ที่ความชื้น
สัมพันธ์ร้อยละ 85-90 ผักผลไม้ที่ดูดกลิ่นได้ดีควรแยกไว้ไม่บ่นกับผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนจะท าให้เสื่อมคุณภาพ
ได้ง่าย การเก็บควรเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดหรือบรรจุถุงพลาสติกแล้วน าไปเก็บ โดยไม่เก็บผักผลไม้อัด
แน่น กรณีท่ีไม่มีเครื่องท าความเย็นควรเก็บไว้บนชั้นที่สะอาดอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตรและ
มีการระบายอากาศที่ดี 
  (2) เม็ดธัญชาติแป้งและถั่วเมล็ดแห้ง เมื่อผ่านการแปรรูปแล้วจะต้องบรรจุในภาชนะที่
ปิดสนิทปูองกันไข่แมลงและชื้อราจากสภาพแวดล้อมเข้าท าลาย ต้องลดความชื้อให้ร้อยกว่าร้อยละ 13.5 

เพ่ือปูองกันเชื้อรา ปกติความชื้นของเมล็ดธัญชาติประมาณร้อยละ 14 จะมีแมลงเข้าท าลายได้ง่ายแต่ถ้า
เก็บท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 7 องศาเซลเซียสแมลงจะตาย หรือเก็บในที่มรปริมาณออกซิเจนสูงร้อยละ 15 ก็จะ
ปูองกันแมลงท าลายได้ การเก็บเมล็ดธัญชาติ ถั่วเมล็ดแห้ง ควรลดความชื้นให้น้อยกว่าร้อยละ 13.5 และ
เก็บท่ีอุณหภูมิ 18-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ร้อยละ 80-90 

  การเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดควรแยกเป็นสดส่วนไม่ปะปนกัน คลังสินค้าประเภทอาหาร
สดควรแยกออกจากคลังสินค้าประเภทอาหารแห้ง อย่าเก็บปะปนกัน เพราะระยะเวลาที่เก็บ ความชื้น
และโอกาสที่แมลงและสัตว์จะเข้าท าลายต่างกัน คลังสินค้าควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหารทีเก็บไว้ควรมีที่ระบายอากาศเพ่ือปูองกันความอับชื้นที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ท าให้เนื้อสัมผัส ความเหนียวความกรอบเปลี่ยนไป มีผลต่อการเจริญเติบโตของ   
จลุินทรีย์ ช่วยเร่งการท างานของเอนไซม์จึงท าให้อาหารเสื่อมคุณภาพเร็ว 

 4.5.3 แสง 
  คลังสินค้าส าหรับเก็บผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีแสงสว่างส่องถึงทุกจุดเพ่ือสะดวกในการ
ท างาน มองเห็นความสกปรกได้ง่าย อาจติดช่องกระจก ช่วงแสงเพ่ือให้แสงสว่างจากธรรมชาติด้วยก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องเทศ เครื่องปรุงรสอาจเสื่อมคุณภาพเมื่อถูกแวงโดนตรง หรือสีของซอสมะเขือเทศ
อาจเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าตาลเข้ม 

 4.5.4 สภาพแวดล้อมบริเวณคลังสินค้า 

 คลังสินค้าควรมีการควบคุมสุขลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้ 
 (1) สะอาดและอยู่ในสภาพดี พื้น เพดาน ผนังไม่มีรอยร้าวหรือรั่วหรือเป็นรู ซึ่งจะท าให้แมลงและ
สัตว์เข้ามาอาศัย เป็นที่อยู่และแหล่งของอาหาร 
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 (2) อุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกชนิดในคลังสินค้าทั้งสายไปปลั๊กไฟฟูา ดวงไฟ ชั้นวางของ น๊อตที่ยึด
ชั้นวางของ สายพานส าหรับเลื่อนสินค้าต้องอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ไม่ช ารุด ไม่สกปรก รกรุงรัง มีฝุุนหรือ
หยากไย่จับ พ้ืนต้องไม่มีน้ าขังแฉะซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานด้วย 

 (3) ควบคุมแมลงสัตว์แทะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช่วัสดุบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถปูองกันแมลงและสัตว์แทะ
ท าลายได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โดนเฉพาะแมลงสาบและหนู ให้ก าจัดโดนใช้กับดัก กรณีพบไข่
แมลงสาบให้รีบน าไข่แมลงสาบไปเผาทิ้ง ทั้งนี้ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมีที่เปูฯพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงเพราะอาจ
สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารท าให้ไม่ปลอดภัย 

 (4) บริเวณรอบคลังสินค้าต้องสะอาดไม่รกรุงรังมีน้ าขังเฉอะแฉะซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลง
และสัตว์ รวมทั้งจุลินทรีย์ หนอนพยาธิ 
 (5) บ่อน้ าเสีย น้ าโสโครก แหล่งรวบรวมขยะมูลฝอยต้องมีที่ปกปิดมิดชิดและไม่ควรอยู่ใกล้กับ
คลังสินค้ามากจนเกินไปเพราะจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าและเป็นแหล่งรวมของจุลินทรีย์ แมลง และสัตว์เข้าคุ้ย
เขี่ย วางไข่ ปล่อยมูลสัตว์ซึ่งจะแพร่การกระจายมาสู่คลังสินค้าได้โดยง่ายท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน
และเชื้อโรคก็จะถ่ายทอดมาสู้ผู้บริโภคอาหารเป็นพิษ 

 

4.6 สุขลักษณะการขนส่งอาหาร 
 

 การขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจ าแนกเป็น 2 แบบ คือ การขนส่งภายในโรงงานและการ
ขนส่งภายนอกโรงงาน เช่น การขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบและจากโรงงานไปตลาดการขนส่งภายใน
โรงงานใช้อุปกรณ์และพาหนะที่หลากหลายเพ่ือให้มีการล าเลียงวัสดุต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลด
การสูญเสียของผลิตภัณฑ์ หมุนเวียนสินค้าได้ดีและปรับระบบการขนส่งเป็นหน่วยบรรทุก (unit load) มี
การหมุนเวียนวัสดุได้ดีและทุ่นแรงงาน ส่วนการขนส่งภายนอกโรงงานนั้นส่วนใหญ่มักใช้อุปกรณ์และ
ยานพาหนะในการขนส่งในปริมาณมากๆและระยะไกลๆเพ่ือให้คุ้มค่าในการขนส่ง (Heap, Kierstan & 

Ford,  1998) อุปกรณ์และพาหนะที่ใช้ขนส่งโรงงานอาหารสรุปในตารางที่ 4.9  
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ตารางท่ี 4.9 อุปกรณ์และพาหนะที่ใช้ขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร 

ชนิดอุปกรณ์ขนส่ง หน้าที่ 
1.รางลูกกลิ้ง (skate-wheel conveyors) - ขนกล่อง หีบห่อ ถัง ถาดท่ีมีกับแบนเรียบและแข็ง 
2.สายพานสั่น (vibratory conveyors) - ปูอนวัสดุเข้าไปในเครื่องบด (mills) และเครื่องผสม 

(mixers) 

3. สายพานแม่เหล็ก (magnetic 

conveyors) 

- ขนกระป๋องไปล้างและเปุาแห้งก่อนน าไปบรรจุอาหาร 

4.สายพานเกลียว (screw conveyors) - ขนวัสดุแห้งปริมาณมาก เช่น น้ าตาล แปูง เมล็ดธัญพืช 
เนื้อบด 

5.ปั้มพ์หอยโข่ง (centrifugal pumps) - สูบจ่ายของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวไม่มีอนุภาคของแข็ง
ปะปน 

6.ปั้มพ์แบบลูกสูบ (reciprocating pumps) - สูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูงๆ 

7.สายพานนิวเมติก (pneumatic 

conveying) 

- ขนถ่ายโดยใช้ลมเปุาในวัสดุไหลเช่น แปูงสาลี เกลือ 
น้ าตาล 

8.ลิฟต์ (elevators) - ใช้ขนวัสดุในแนวดิ่งเช่น น้ าตาล เกลือ ถั่ว ธัญชาติ 
9. ปั้นจั่น (cranes) - ล าเลียงวัสดุจากเรือที่มีระหว่างบรรทุกขนาดใหญ่หรือตู้

สินค้าท่ีมากับรถไฟทั้งข้ันลงในแนวดิ่งและเคลื่อนย้าย 

10.รถบรรทุก รถไฟ  - ขนส่งระยะทางใกล้หรือภายในประเทศ 

11.เรือ เครื่องบิน - ขนส่งต่างประเทศ 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Fellow,  1988) 

 การขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปซึ่งอยู่ในภาชนะบรรจุจะถูกส่งไปยังผู้บริโภคโดยรถบรรทุก 
รถไฟ ขณะขนส่งอานถูกแรงกระท าและสภาวะที่ไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดการเสียหายได้ ดังนั้นมีข้อความ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) อบรมพนักงานขนส่งให้ระมัดระวังสินค้าอาหาร รักษาความสะอาดในการปูองกันเกี่ยวกับการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ ปูองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุด้วย 

 (2) ใช้ภาชนะบรรจุกันกระแทกกรณีต้องขนส่งโดยใช้เส้นทางที่ขรุขระหรือใช้เวลาขนส่งนาน เช่น 
ผลไม้สดอาจเกิดการช้ าหรือเน่าเสียก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคถ้าหากไม่มีวัสดุช่วยรองรับการกระแทก 

 (3) ควรจัดเรียงผลิตภัณฑ์ให้มีระเบียบ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุทับซ้อนกัน
โดยตรงหลายๆชั้น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สามารถทนความร้อนจากแสงแดดหรืออุณหภูมิในเวลากลางวัน
ใดควนขนส่งในเวลากลางคืน 

 (4) ไม่ขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารขณะแดดแรงและไม่มีหลังคาหรือผ้าใบปิดคลุม หรือขนส่งในขณะที่
มีความชื้นสูงและไม่มีการปิดปูองกันอาจท าให้ผลิตภัณฑ์ชื้น ภาชนะบรรจุภายนอกได้รับความเสียหายมี
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ผลต่อภาชนะบรรจุภายใน เช่น กระป๋องที่โดนน้ าฝนท าให้เกิดการกัดกร่อนเป็นสนิมได้ง่าย จึงท าให้
ผลิตภัณฑ์อาหารอาจเกิดรอยบุบ ร้าว รั่วและปนปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก 

 (5) มีการติดตามและเรียกเก็บอาหารคืนในกรณีที่อาหารนั้นมีสภาพไม่เหมาะสมแก่การบริโภค 

 

4.7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญที่จ าท าให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถปูองกันการปนเปื้อนจากการปฏิบัติงานและตัวบุคลากรเอง
เพราะร่างกายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆที่อาจปนเปื้อนสู่อาหารได้การปฏิบัติ งานอย่าง
ไม่ถูกต้องหรือถูกสุขลักษณะอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนของอันตรายทั้งด้านกายภาพ เคมีและจุลลิ
นทรีย์ที่ก่อท าให้เกิดการเจ็บปุวยแก้ผู้บริโภคได้ ดังนั้นบุคลากรควรได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและความ
สะอาดส่วนบุคคล และเป็นผู้มีความสนใจเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล (personal hygiene) ให้มากและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยประจ าตัว รวมทั้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตส านึกและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 4.7.1 การตรวจร่างกาย 

  พนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายก่นเข้าท างาน พนักงานต้องไม่เป็นโภค
ทางเดินหายใจเช่น โรคอุจจาระร่วง บิด ไข้ไทฟอยด์ ตับอักเสบ ไม่เป็นโภคผิวหนัง เช่น หิด กลาก เกลื้อน 
ฝี แผลอักเสบพนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดยแพทย์มีประวัติทางการแพทย์ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารนั้นไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลและปูองกันการแพร่กระจายของโรค 

4.7.2 การรักษามือให้สะอาด 

  พนักงานต้องรักษาและได้รับการฝึกให้รักษามือของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอเพ่ือปูองกัน
การแพร่กระจายของโภค การล้างมือมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน (รูปที่ 4.2) โดยต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
ก่อนท างานหรือต้องท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้สุขา เมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆโดยการสัมผัสลูบ 
จับ แคะ เกา ควรท าความสะอาดทันทีเมื่อสกปรกโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสอาหารโดยตรงต้องล้างมือบ่อยๆ
ทุกๆ 2 ชั่วโมงและเล็บมือต้องสั่น สะอาดเสมอ การล้างมือต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ 
  (1) อ่างล้างมือและน้ าสะอาด น้ าควรไหลจากก๊อกน้ าอย่างสม่ าเสมอ อาจมีทั้งก๊อกน้ า
เย็นและน้ าร้อน เมื่อผสมกันจะได้น้ าอุ่นๆ หรือจะมีก๊อกน้ าอุ่นอุณหภูมิระหว่าง 32-42 องศาเซลเซียสจะ
ท าให้ล้างมือได้สะอาดยิ่งขึ้น เพราะน้ าอุ่นจะช่วยล่างไขมันที่ติดมือหรือไขมันที่รูขุมขนได้ ก๊อกน้ าควรเป็น
ชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า อาจเป็นชนิดใช้เท้ากดปุุมหรือก๊อกน้ าชนิดที่มีคันเปิดยาวเวลาปิดเปิดสามารถใช้
ข้อศอกดันได้ 
  (2) สบู่หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ห้ามใช้ชนิดที่มีส่วนผสมของน้ าหอมอย่างแรงส่วนสบู่เหลว
ไม่แนะน าให้ใช้เพราะมีโอกาสที่จะปนเปื้อนกับแบคทีเรียกลุ่มซูโดโมแนส (Pseudomonas sp.) ได้ง่าย
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และอาจท าให้บริเวณผลิตเป็นแหล่งของเชื้อโรคได้ น้ ายาล้างมือฆ่าเชื้อโรคได้แก่สารละลายคลอรีนหรือ       
ไอโดพอร์ 
  (3) แปรงถูมือ มีไว้ใช้ถูมือจามง่ามนิ้วมือ ซอกเล็บเวลาล้างมือ 

  (4) ผ้า กระดาษเช็ดมือ หรือเครื่องเป่าลมร้อน ผ้าที่ใช้ต้องเป็นผ้าชนิดม้วนเพ่ือปูองกัน
การใช้ซ้ าหรือมีการเปลี่ยนผ้าใหม่ทุกวัน ส าหรับเครื่องเปุาลมร้อนเพ่ือให้มือแห้ง ไม่ควรติดตั้งไว้บริเวณ
ผลิตเพราะลมเปุาจะท าให้ฝุุนจากพ้ืนฟุูงขึ้นมาได้ ส่วนกระดาษเช็ดมือให้ทิ้งลงถังรองรับกระดาษเช็ดมือที่มี
ฝาปิดมิดชิดและควรจัดให้มีกระดาษเช็ดมืออย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

รูปที ่4.2 การล้างมือ 7 ขั้นตอน 

ที่มา (http://www.erawanhospitalloei.com/articles/42158344/การล้างมือ7ข้ันตอน.html,2558) 

 

 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารควรมีปูายเตือนพนักงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานหรือเมื่อมือ
ไปสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนให้ล้างมือทันที ควบคุมสอดส่องดูแลอย่างเพียงพอเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติข้อแนะน านี้อย่างเคร่งครัด ส าหรับกรณีที่ต้องสวมถุงมือในระหว่างปฏิบัติงาน ถุงมือจะต้องสะอาด
และถูกสุขลักษณะ ผู้สวมถุงมือไม่ถือเป็นข้อยกเว้นในการล้างมือและห้ามใช้ครีมทาผิวทามือก่อนสวมถุง
มือเพราะครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของน้ าหอมอย่างแรงอาจปนเปื้อนอาหารได้ 

http://www.erawanhospitalloei.com/articles/42158344/การล้างมือ7ขั้นตอน.html,2558
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4.7.3 ความสะอาดส่วนบุคคล 

  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกคนต้องรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ 
ปราศจากโรคติดต่อทางผิวหนังเช่น กลาก เกลื้อน หรือมีตุ่มพุพอง มีแผลตามร่างกายมือ แขน ใบหน้า 
การรักษาความสะอาดส่วนบุคคลกระท าได้ดังนี้ 
  (1) ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่เป็นโรคเรื้อน 
ทั้งนี้พนักงานต้องรีบแจ้งอาการเจ็บปุวยให้หัวหน้างานทราบทันทีเมื่อมีอาการเจ็บปุวยขึ้น โดยเฉพาะโรค
เกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

  (2) รักษาความสะอาดร่างกายตนเอง เช่น อาบน้ าวันละ 2 ครั้ง ก่อนปฏิบัติงานและหลัง
เลิกปฏิบัติงานแล้ว สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งเพ่ือปูองกันเหา ตัดผมให้สั้นหวีให้เรียบร้อย 

  (3) อย่าท างานในขณะที่ปุวยหรือมีอาการปวดท้อง อุจจาระร่วง เป็นหวัด ไอ จาม ให้รีบ
ปรึกษาแพทย์ทันทีเม่ือมีอาการของโรคดังกล่าวและจะต้องรักษาให้หาสขาดก่อนจะกลับเข้าท างานเพ่ือให้
แน่ใจส่าพนักงานผู้นี้จะไม่เป็นพาหะของโรค 

  (4) สวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย เปลี่ยนชุดปฏิบัติงานที่สะอาดทุกวัน ไม่มี
เครื่องประดับตกแต่ง ใส่เสื้อมีแขน ใช้ซิปแทนกระดุม ไม่มีมีกระเป๋าเหนือเข็มขัด ใส่เครื่องแต่งกายมีสี
สว่างเพ่ือให้มองเห็นสิ่งสกปรกที่เปรอะเปื้อนได้ง่าย การปฏิบัติงานอาจมีผ้ากันเปื้อนสวมทับ 

  (5) รักษาความสะอาดใบหน้า ตา จมูก ปากและฟัน ปูองกันไม่ให้เป็นโรคตาแดง ฟันผุ 
เหงือกอักเสบ 

  (6) เมื่อได้รับบาดเจ็บมีแผล เช่น มีดบาด ผิวหนังถลอก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ควรหยุด
การท างานจนกว่าบาดแผลจะได้รับการรักษาและพันด้วยผ้าพันแผลชนิดที่กันน้ าที่หนาแน่น มีสีที่เห็นได้
ชัดเจนและสวมถุงมือ 

  (7) ดูแลรักษาเล็บมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตัดเล็บให้สั้น เล็บที่ยาวตามซอกเล็บจะเป็นที่
รวมของสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีและสามารถท่ีจะขูดเอาสิ่งสกปรกต่างๆรวมไว้ได้มากแบะจะล้างเอาสิ่งสกปรก
เหล่านั้นออกมาได้ยาก พนักงานหญิงไม่มาเล็บเพราะท าให้สังเกตเห็นความสกปรกที่ติดอยู่ในซอกเล็บได้
ยาก 

  (8) กรณีผู้เยี่ยมชมโรงงานต้องสวมเสื้อคลุมรองเท้าที่คลุมผมหรือหมวกที่ทางโรงงาน
จัดเตรียมให้ก่อนเข้าไปในบริเวณแปรรูปอาหาร 

  

 

4.7.4 สุขนิสัยส่วนบุคคล 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารห้ามการกระท าที่อาจมีผลต่อการปนเปื้อนในอาหารใน
บริเวณท่ีผลิตอาหาร หรือการปฏิบัติอ้ืนไม่ถูกสุขลักษณะ สุขนิสัยที่ไม่ดีของบุคคลยากที่จะเปลี่ยนปกติมัก
ใช้วิธีการฝึกอบรมโดยเน้นสุขวิทยาส่วนบุคคลและมีการเสริมภาพโปสเตอร์ค าขวัญ การประกวดแข้งขัน
ด้วย เช่น มีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ไม่บกพร่องต่อการปฏิบัติ เคร่งครัดต่อระเบียบและค าแนะน า 
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  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องมีผู้ควบคุมดูแลสุขภาพร่างกายและสุขวิทยาส่วนบุคคล
ของพนักงาน โดยต้องหมั่นสังเกตหนักงานในโรงงานว่าผู้ใดมีการเจ็บปุวยที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่
เชื้อจุลินทรีย์หรือการปนเปื้อนในอาหาร ควรจัดให้มีการฝึกอบรบทางด้านสุขวิทยาในการประกอบอาหาร
และสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่คนงานทุกคนก่อนเข้าท างานและฝึกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝังสุข
นิสัยที่ดีแก่พนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้เข้าใจข้อปฏิบัติที่ควรระวังที่จ าเป็นต่อการปูองกันการปนเปื้อนใน
อาหาร ซึ่งพนักงานต้องมีส่วนในการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  (1) ถอดเครื่องประดับต่างๆออกก่อนการปฏิบัติงาน เช่น นาฬิกา แหวน ก าไลข้อมือ 
พนักงานหญิงไม่ควรทาหน้าด้วยเครื่องส าอางที่มีกลิ่นหอมแรง พนักงานชายไม่ควรไว้เครา 
  (2) ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเวลาไอหรือจาม และควรสวมผ้าปิดปากในขั้นตอนผลิต
อาหารที่จ าเป็นต้องมีการปูองกันการปนเปื้อนเป็นพิเศษ ห้ามไอหรือจามรดอาหาร เพราะเชื้อโรคจะตกลง
ในอาหารและก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ 
  (3) ห้ามรับประทานอาหาร เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบุหรี่ เกาศีรษะ แคะจมูก แคะหูแคะเล็บ 
แคะฟัน บีบสิว ตัดเล็บ ถ่มน้ าลาย ขากเสลด ไอ จาม พูดคุย หยอกล้อกัน ในขณะปฏิบัติงาน 

  (4) ต้องสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผมหรือแถบรัดผมทีรออกแบบให้สามารถปูองกันการ
หลุดล่วงของเส้นผมและรังแคลงสู่อาหารใต้มิดชิด (รูปที่ 4.3) ปูองกันไม่ให้ไปสัมผัสกับเส้นผมและมีการใช้
ผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ปฏิบัติงานบริเวณผลิตที่มีความเปียกชื้น ควร
สวมผ้ากันเปื้อนพลาสติกที่กันน้ าได้ 
  (5) ไม่ควรใช้มือจับหรือแตะต้องอาหารที่ปรับปรุงสุกหรืภาชนะสัมผัสอาหารโดยตรง ไม่
ควรหยิบอาหารมาชิม ถ้าจะชิมให้ใช้ช้อนสะอาดตักออกมาชิม 

  (6) ควรจับต้องอุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มด้วยความระมัดระวัง 
อย่าไปต้องส่วนของอุปกรณ์หรือภาชนะท่ีต้องสัมผัสกับปากของผู้บริโภค 

  (7) ควรสวมถุงมือสะอาด ถูกสุขลักษณะท าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมา
ปนเปื้อนกับอาหารและของเหลวซึมผ่านไปได้ หยิบหรือใช้ช้อนหรืออุปกรณ์คีบและตักอาหาร กรณีไม่สวม
ถุงมือต้องมีมาตรการให้พนักงานล้างมือ เล็บ แขนให้สะอาด 

 (8) ควรใส่รองเท้าที่จัดไว้เฉพาะใช้ในพ้ืนที่ผลิตอาหารซึ่งต้องเป็นชนิดรองเท้าหุ้มส้นและอยู่ใน
สรูปที่สะอาดอยู่เสมอ 

(9) สร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ในถังขยะ หมั่นดูแลล้างถังขยะให้สม่ าเสมอ เศษขยะต้องเก็บใส่ถุง
ขยะหรือถุงพลาสติกก่อนน าไปใส่ถังขยะรวมโดยรัดปากถุงให้แน่นก่อนน าไปทิ้งข้างนอกเพ่ือไม่ให้เลอะ
เทอะและมีสัตว์พาหะมาคุ้ยเข่ีย 
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รูปที ่4.3 สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการผลิตอาหาร 

ที่มา (http://www.foodnetworksolution.com, 2558) 

 

4.7.5 หารอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล 

 การอบรมด้านสุขาภิบาลแก้พนักงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับอาหารนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือ
ยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล เพราะไม่ใช่พนักงานทุกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร โดยการอบรมนั้นควรอบรมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารระดับมาตรฐานและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในส่วน
แปรรูปอาหาร โดยเฉพาะพนักงานใหม่ เนื้อหาที่ต้องอบรมได้แก่ อันตรายในอาหารหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในหารผลิตอาหาร และความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การอบรมในสถานที่ท างานนั้นต้องด าเนินการ 4 ขั้นตอน (ศิวาพร ศิวเวชช, 2542) ได้แก่ 

 (1) ขั้นเตรียมการ ควรมีการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นขวนขวายหาความรู้
และพยายามชี้แจงว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีบทบาทส าคัญ 2 ประการคือ เป็นผู้ที่ท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนและเป็นผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

 (2) ขั้นตอนการอบรม พยายามอธิบายการปฏิบัติตามหลักสุขาอภิบาลที่ถูกต้อง 
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 (3) ขั้นประยุกต์ใช้งาน เป็นขั้นที่ผู้ได้รับการอบรมแสดงผลการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลที่ดี
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

 (4) ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นการติดตามผลงาน ถ้าหากปฏิบัติได้ถูกต้องและต่อเนื่องควรมีการ
ยกย่อง ชมเชยหรือการให้รางวัลการท างานที่มีประสิทธิภาพจะท าให้พนักงานมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 

4.8 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะประสบพบเห็นคนงานต้องประสบเหตุต่างๆซึ่งความไม่
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเกิดจากประเด็นที่ส าคัญ 2 ประเด็น คือ 

 (1) สภาวะการผลิตที่ไม่ปลอดภัย เช่น พ้ืนที่การท างานไม่เพียงพอ ไม่มีการปูองกันชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย อุปกรณ์มีข้อบกพร่องหรือช ารุด แสงและการระบายอากาศไม่พอ อุปกรณ์
ออกแบบไม่ได้มาตรฐาน พ้ืนโรงงานช ารุด 

 (2) การปฏิบัติตนของคนงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ท าการขนวัสดุขึ้นลงทางดิ่งหรือวางซ้อนกัน
อย่างไม่ปลอดภัย ไม่เคารพกฎจราจร ซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรขณะที่ก าลังเดินเครื่องอยู่ เดินเครื่อง
โดยผู้ไม่มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท างานด้วยความเร็วในการท างานสูงเกินไป ใช้เครื่องมือเกินก าลัง ใช้
เครื่องมือผิดประเภท ไม่สวมอุปกรณ์หรือชุดปูองกันอันตรายในการท างานบางอย่างที่จ าเป็นต้องปูองกัน 
หรือเล่นกันในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 อันตรายจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีหลานประเภทดังแสดงในตารางที่ 
4.10 

 

ตารางท่ี 4.10 อันตรายจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ชนิดอันตราย สาเหตุ 
1. ถูกไฟไหม้ น้ าร้อน ไอร้อนหรือของร้อน - ไม่สวมเครื่องปูองกันการถูกความร้อน 

2. ถูกของมีคม - ความประมาท 

- ผู้ใช้เครื่องจักรไม่ได้รับการอบรมการใช้เครื่อง 
- การใช้เครื่องจักรเกินก าลังหรือการใช้เครื่องจักรที่ช ารุด 

- ไม่มีเครื่องปูองกันการท างานของเครื่องจักร 

3. ลื่นล้ม - พ้ืนที่เปียก 

- การใช้วัสดุก่อสร้างพ้ืนที่เรียบลื่นเป็นมันไม่เหามะสม 

- การไม่ท าความสะอาดพ้ืนที่เปื้อนน้ ามันหรือไขมัน 

- การวางของเกะกะไม่เป็นที่ 
- การไม่ระวังในการเดิน การเร่งรีบในการเดิน 

- ช่องทางเดินไม่กว้างพอ 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
ชนิดอันตราย สาเหตุ 

4. ตกจากที่สูง ของหล่นทับ - การเก็บของบนชั้นที่สูง 
- การข้ึนบันไดที่ไม่มีราวจับหรือบันไดแคบ 

- การพาดบันไดขึ้นไปเก็บหรือหยิบของบนที่สูงโดยไม่
ระมัดระวัง 
- การยกของไว้หน้าโดยปิดบังสายตาเพ่ือเดินไปข้างหน้าหรือลง
บันได 

- การจับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ม่ันคง 
5. การรั่วไหลของแก๊ส 

อาจท าให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้ 
- ผู้ใช้แก๊สขาดความรู้ ไม่ทราบวิธีจุดไฟ 

- อุปกรณ์ไฟฟูา สายไฟช ารุดหรือไม่ได้มาตรฐาน 

- ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและวิธีการใช้แก๊สที่ถูกต้อง 
- อุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับแก๊สเสื่อมคุณภาพ 

6. เกิดอัคคีภัย คนถูกไฟฟูาดูดจนตาย - ไฟฟูาลัดวงจร 

- การใช้สายไฟผิดขนาน 

- อุปกรณไ์ฟฟูา สายไฟช ารุดหรือไม่ได้มาตรฐาน 

- การติดตั้งไม่ถูก ไม่เหามะสม ไม่มีเครื่องปูองกัน 

- ไม่มีเครื่องตัววงจรเมื่อกระแสไฟฟูารั่วลงดิน 

- ผู้ท างานประมาทขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟูา 
ที่มา (ทวีศักดิ์ สีดลรัศมี, 2545) 

 

 การควบคุมและปูองกันปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีวิธีการปูองกัน (ทวีศักดิ์      
สีดลรัศม,ี 2545) ดังต่อไปนี้ 
 (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยสร้างความปลอดภัย ได้แก่  สร้างช่อง
ทางเดินโรงงานให้กว้าง สร้างราวบันได ท าพ้ืนปูองกันการลื่น ท่อน้ าร้อนความควรมีผนังหุ้มเครื่องหั่น สับ
เนื้อท่ีเป็นของมีคมต้องมีเครื่องปูองกันขณะเครื่องท างาน จัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายไว้พร้อม เช่น การ
จัดหาเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้อย่างพอเพียงและเหมาะสมตามจุดต่างๆ 

 (2) การให้ความรู้ในเครื่องความปลอดภัย ต้องมีการปฐมนิเทศพนักงานพร้อมกับให้แนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง โดยการจัดฝึกอบรม ท าเอกสารเวียนเผยแพร่หรือจัดการประชุมสัมมนา ท าคู่มือประกอบการ
ท างาน จัดเผยแพร่ข่าวสาวอันตรายจากการท างาน ชี้แจงสาเหตุของอันตรายวิธีการปูองกันเพ่ือหลีกเลี่ยง
อันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงาน ข้อควรปฏิบัติที่ควรทราบเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้แก่ 
  (2.1) ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรับผิดชอบในเรื่อง
สภาพการท างานที่ปลอดภัย ให้ใช้ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูองกันอัคคีรวมทั้ งวิธีการใช้ที่ถูกต้อง 
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บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในเรื่องในรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติและเม่ือได้รับมอบหมายงานที่อาจไม่ปลอดภัย รวมทั้งพบว่าเครื่องมือ เครื่องจักรช ารุดไม่อยู่
ในสรูปที่ปลอดภัยต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบทันท ี

  (2.2) การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
การฝุาฝืนข้อก าหนดจนเกิดอันตรายกับตนเองหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต้องได้รับการลงโทษ ถ้า
ไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือหัวหน้างาน 

  (2.3) การระมัดระวังตนเอง ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายและ
มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงาน ควรมีการกล่าวตักเตือนระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ควรสังเกตและปฏิบัติตามปูายห้ามเตือนอย่างเคร่งครัดแต่งกายให้รัดกุม ใส่รองเท้า
หุ้มส้น ห้ามใช้เครื่องจักรท างานผิดประเภท 

  (2.4) ผู้ปฏิบัติงานต้องระลึกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยต้อง
ปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยที่มีสาเหตุจาก
ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเอง ไม่ใช้เครื่องมือปูองกันอันตรายปฏิบัติงานด้วยความเร็วที่ไม่ปลอดภัย ใช้
อุปกรณ์เครื่องมือไม่ถูกวิธีใช้อุปกรณ์ท างานเกินก าลังแต่งกายไม่กะทัดรัด สถานที่ไม่ปลอดภัย ความกว้าง
ไม่เพียงพอ เครื่องมือช ารุด เป็นต้น รวมทั้งห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา
ในขณะปฏิบัติงาน 

  (2.5) ความเหมาะสมของปฏิบัติงาน ก่อนการท างาน ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจ
ร่างกายจากสถานพยาบาล ต้องมีร่างกายที่เหมาะสมกับงาน ในขณะปฏิบัติงานหากเจ็บปุวยต้องแจ้งผู้
ควบคุมและหลังหายเจ็บแล้วต้องมีใยรับรองแพทย์ยืนยันความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ห้ามบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องไปบริเวณท างานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
  (2.6) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับงาน ในสภาพงานที่ก าหนดให้ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายและต้องตรวจก่อนน าไปใช้เพ่ือให้ได้
ชิ้นงานที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการติดตั้งสายดินเพ่ือปูองกันไฟฟูารั่ว มีตะแกรงเหล็กครอบส่วนที่หมุน 
เมื่อเครื่องจักรช ารุดให้หยุดการใช้งานเพ่ือซ่อมแซมตัดการจ่ายพลังงานและแขวนปูายช ารุดห้ามใช้หรือ
ก าลังซ่อม ห้ามเปิดสวิตซ์ 
  (2.7) การใช้เครื่องดับเพลิง ต้องรู้จักวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงและชนิดของแข็งว่าควรใช้
เครื่องดับเพลิงแบบใด 

 (3) การตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในการค้นหาข้อบกพร่องหรืออันตรายต่างๆที่อาจเป็นสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้มีวัสดุ
ประสงค์เพ่ือปูองกันอันตรายต่างๆโดยการหามาตรการในการปูองกันแก้ไขข้อบกพร่องหรืออันตรายที่
ตรวจพบก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยร่วมกันคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือข้อบกพร่องระหว่างการด าเนินการความปลอดภัย
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แต่ละครั้งต้องรีบด าเนินการหมายมาตรการปูองกันแก้ไขโดนทันที โดยมีการจัดท าแบบรายการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในโรงาน 

 (4) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (first aid) เช่น เตียงพยาบาลส าหรับนอนพักชั่วคราวเมื่อ
เจ็บปุวย มีกรรไกรปากคีบปลายทู่ สายยางรัดห้ามเลือด ปรอทวัดไข้ ถ้วยตวงยา ถ้วยน้ า ถ้วยล้างตา 
ผ้ายางพลาสเตอร์ ผ้าพันแผล ยาแดง ยาเหลือง ส าลีที่ฆ่าเชื้อแล้ว ทิงเจอร์ ไอโอดีน ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร   
ไฮโดนเจอเปอร์ออกไซด์ ยาแก้ไฟไหม้น้ าร้อนลวก แอมโมเนียหอม ยาแก้ปวดหัวตัวร้อน น้ าบอริกล้างตา มี
บุคคลกรทางการแพทย์หรือพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 คนประจ าอยู่ตลอดเวลา หากมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันทีหรือมีการส่งต่อไปยังแพทย์หรือรงพยาบาลในรายที่จ าเป็น 

 แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารให้ได้ประสิทธิภาพนั้นต้องเริ่มจากจ้าของกิจการหรือผู้บริหารโรงงานต้องรับผิดชอบอย่างจริงจัง มี
นโยบายที่จะต้องปูองกันและสร้างความปลอดภัยขึ้นในหน่วยงานของตนโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดนโยบายความปลอดภัยในการท างาน ต้องมีการประกาศนโยบายที่มีความชัดเจน
และง่ายต่อการปฏิบัติให้พนักงานทุกคนทราบ มีการควบคุมให้เป็นไปตามที่ก าหนดนโยบายนั้น
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยกับพนักงานเป็นส าคัญโดยเจ้าของกิจการ
หรือผู้บริหารโรงงานต้องแสดงออกด้วยการกระท าให้เห็นว่าตนเองมีความสนใจและให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยอย่างมากเพ่ือให้งานความปลอดภัยประสบความส าเร็จ 

 (2) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยให้กับแต่ละคนและแต่ละฝ่ายงาน  
ท าให้ทุกๆคนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายทั้งการปฏิบัติโดยตรงและ
ต้องปฏิบัติในลักษณะการประสานงาน การร่วมมือกับคนอ่ืนๆเพราะงานความปลอดภัยเป็นเรื่องความ
รับผิดชอบของทุกๆฝุายงาน ดังนั้น ทุกคนจึงต้องระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายในการท างานทั้งต่อ
ตนเองและเพ่ือนน่วมงาน 

 (3) การมอบอ านาจสั่งการและการตัดสินใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ว่าเมื่อได้มอบหมายสิ่งใดไป
แล้ว ถ้าผู้ได้รับมอบหมายไม่มีอ านาจในการสั่งการหรือตัดสินใจ ท้ายที่สุดอาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
ได้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานความปลอดภัยต้องแก้ปัญหาพ้ืนฐานความส าเร็จได้ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการด าเนินงานความปลอดภัยต้องแก้ปัญหาพ้ืนฐานสองประการ ได้แก่ ท าอย่างไรจึงจะให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยการพยายามสร้างรูปที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นแล้วต้อง
พยายามให้คงสภาพนั้นตลอดไปและท าอย่างไรจึงจะขจัดอันตรายต่างๆให้หมดไปได้ ซึ่งเป็นงานที่ยากและ
ท้าทาย สถิติการเกิดอันตรายจะลดลงเมื่อผู้ด าเนินงานความปลอดภัยด าเนินงานด้วยวิธีที่เหมาะสม 

 (4) จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานความปลอดภัยขึ้น ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในโรงงาน โดยมีจุดประสงค์หลักและการท าความรู้ในการส่งเสริมและรักษาสภาพ
ความสนใจเรื่องความปลอดภัย และประสานเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจและการร่วมมือกันในการปูองกัน
อันตราย คณะกรรมการความปลอดภัยในระดับปฏิบัติงานเป็นคณะที่ได้มีโอกาสสัมผัสและรู้เห็นลักษณะ
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อันตรายยอย่างใกล้ชิดที่สุดเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานในเรื่องความปลอดภัยนั้น กิจกรรมหลักของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยและการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใดสามารถท าได้ความส าเร็จ
ในการด าเนินงานความปลอดภัยเพ่ือปูองกันอันตรายจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บและโรคต่างๆจากการ
ท างานจะลดลงได้มาก 

 

บทสรุป 

 

 สุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยให้
กระบวนการผลิตอาหารมีความสะอาดและปลอดภัย สุขลักษณะดังกล่าวเชื่อมโยงสารการผลิตอาหาร
ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหาร การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย
ในการบรรจุอาหาร การควรคุมกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า สุขลักษณะ
การขนส่ง โดยเฉพาะสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องปูองกันเฉพาะเพราะมักก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร
ได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารควรมีการปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
เพราะนอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุค่าใช้จ่ายการรักษาพยายามยังช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการคุ้มครอง
แรงงานด้วย 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 (1) จงอธิบายวิธีการคัดเลือกวัตถุอดหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเลและไข่ 
 (2) จงอธิบายหลักการเก็บอาหาร 3ส มาพอสังเขป 

 (3) การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักและผลไม้จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้างจึงจะถูก
หลักการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 (4) จงสรุปหลักการบรรจุอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

 (5) จงอธิบายปัจจัยที่ต้องด าเนินการควบคุมในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 (6) การปูองกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ขนส่งเกิดความเสียหานและปนเปื้อนจากอันตรายมี
หลักการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 (7) จงคัดเลือกชนิดบรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุล าไยอดแห้งทั้งเปลือก พร้อมทั้งบอกแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการบรรจุและขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ 

 (8) ถ้านักศึกษาได้รับมอบหมายให้กิจกรรมการฝึกอบรมพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี นักศึกษาจะให้ความรู้เรื่องใดบ้างจงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 

 (9) จงวิเคราะห์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนม
พาสเจอร์ไรศ์พร้อมเสนอมาตรการการปูองกันอันตราย 
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 (10) ถ้านักศึกษาได้รับมอบหมายให้ประเมินสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของโรงงานผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพรใบระรุม ท่านจะประเมินเรื่องใดบ้างจงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การควบคุมน้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1. แหล่งน้้าใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 2. สิ่งปนเปื้อนท่ีพบในน้้า 

 3. การปรับปรุงคุณภาพของน้้าใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 4. การฆ่าเชื้อโรคในน้้าด้วยคลอรีน 

 5. น้้าที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและท้าน้้าแข็ง 
 6. น้้าที่ใช้ในการผลิตไอน้้า 

 7. น้้าที่ใช้ในการท้าให้เย็น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 1. บอกที่มาและคัดเลือกแหล่งน้้าใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 
 2. อธิบายชนิดสิ่งปนเปื้อนที่พบในน้้าและผลเสียที่มีต่อกระบวนการผลิตอาหารได้ 
 3. อธิบายขั้นตอนและวางแผนปรับปรุงคุณภาพของน้้าใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 
 4. อธิบายการฆ่าเชื้อในน้้าด้วยคลอรีนได้ 
 5. ค้านวณการเตรียมสารละลานคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคได้ถูกต้อง 
 6. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2. วิธีสอนแบบคิดวิเคราะห์ 
 3. วิธีสอนจากแหล่งเรียนรู้ 
 4. วิธีสอนจากการฝึกปฏิบัติ 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นคู่ให้นักศึกษาแต่ละคู่ระดมความคิดบอกที่มาของแหล่งน้้าใช้
ในชีวิตประจ้าวัน สิ่งปนเปื้อนที่พบในน้้าและผลเสียจากการที่น้้ามีคุณภาพไม่เหมาะสม 

 2. นักศึกษาแต่ละคู่ศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน เรื่อง แหล่งน้้าใช้และสิ่งปนเปื้อน
ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วตอบค้าถามท้ายบทเรียน 
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 3. ผู้สอนบรรยายเพิ่มเติม เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของน้้าใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยสื่อเล็กรอนิกส์ 
 4. ผู้สอนอธิบายการฆ่าเชื้อในน้้าด้วยคลอรีนและแสดงตัวอย่างวิธีการค้านวณการเตรียม
สารละลายคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค จากนั้นให้นักศึกษาฝึกท้าโจทย์แบบฝึกหักในเอกสารประกอบการ
สอนแล้วให้ตัวแทนนักศึกษาออกมาเฉลยบนกระดาน 

 5. ผู้สอนน้านักศึกษาไปดูตัวอย่างระบบการปรับปรุงคุณภาพน้้าและหม้อไอน้้าที่โรงงานต้นแบบ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นบรรยายการใช้น้้าประเภทต่างๆ 

 6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบางรายการ เช่น ความเป็นกรดต่าง ปริมาณสาร
ทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด แล้วประเมินคุณภาพของแหล่งน้้าโดยเทียบกับกฎหมายและมาตรฐาน
อาหาร 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนและต้าราที่เกี่ยวข้อง 
 2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไฮโปคลอไรต์ (มอก.225-2542) 

 3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้้าบริโภค (มอก.337-2521) เล่ม 1 การวิเคราะห์เกณฑ์
คุณภาพ 

 4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้้าบริโภค (มอก.227-2521) เล่ม 2 การวิเคราะห์และ
ทดสอบ 

 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้้าแข็ง 
 6. ภาพตัวอย่างสารกรองและอุปกรณ์การกรองน้้าชนิดต่างๆ 

 7. ตัวอย่างคลอรีนผงและคลอรีนเหลว 

 8. โจทย์ปัญหาการค้านวณความเข้มจ้นของคลอรีนที่ใช้ในน้้า 

 9. สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้ววิเคราะห์ทางเคมี 

  

การวัดผล 

 1. ประเมินผลการค้านวณโจทย์ปัญหา 

 2. ตรวจรายงานปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

 3. ตรวจทักษะการวิเคราะห์ทางด้านเคมี 

 4. จากการตอบค้าถามท้ายบท 
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บทท่ี 5 

การควบคุมน้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

  น้้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจัดว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะน้้าเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ถ้าน้้ามีการปนเปื้อนจุ ลลินทรีย์ 
โลหะหนักต่างๆหรือสิ่งสกปรก ซึ่งจะเกิดการแพร่ไปสู่อาหารและเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคได้ในที่สุด หลักการคือว่า น้้าที่จะให้ในอุตสาหกรรมอาหารต้องเป็นน้้าที่เหมาะส้าหรับการบริโภค
ได้ในที่สุด หมายความว่าต้องปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ไม่มีโลหะหนักหรือสารที่เป็นพิษปะนอยู่และ
ไม่มีกลิ่นรสที่ไม่ดี ดังนั้นคุณภาพของน้้าใช้จึงต้องควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานโดยผ่านการบ้าบัดก่อน
น้าไปใช้ในส่วนต่างๆ ได้แก่ 

 (1) น้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและท าน้ าแข็ง น้้าที่ใช้ต้องได้มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

 (2) น้ าที่ใช้ในการผลิตไอน้ าและท าให้เย็น น้้าเป็นสื่อรับความร้อนและเปลี่ยนสถานะกลายเป็น
ไอน้้า ไอน้้าจะถูกน้าไปใช้งานต่างๆตามต้องการ น้้าที่เดินเข้าไปในหม้อไอน้้าต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้
ได้มาตรฐาน ไม่เช่นนั้นจะท้าให้เกิดการสร้างตะกรันและการกัดกร่อนได้ 
 (3) น้ าที่ใช้ในการล้างท าความสะอาด คุณสมบัติที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของน้้าก็คือ น้้าเป็นตัวท้า
ละลายที่มีประสิทธิภาพ น้้าจึงถูกใช้ล้างท้าความสะอาดอุปกรณ์ในการแปรรูป โดยต้องหมั่นล้างท้าความ
สะอาดภายหลังกระบวนหลังกระบวนการผลิตอาหารแต่ละครั้งและควรล้างให้ล่อยที่สุด 

 

5.1 แหล่งน้ าใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 น้้าทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้มีอยู่ในหมาสมุทรถึงร้อยละ 97.13 ของน้้าทั้งหมด อีกร้อยละ 2.24 อยู่ใน
รูปน้้าแข็งและเป็นน้้าใต้ดินอีกร้อยละ 0.612 ส่วนน้้าที่อยู่ในทะเลสาบมีทั้งหมดร้อยละ 0.009 ของน้้า
ทั้งหมด ส่วนน้้าที่อยู่ในแม่น้้าล้าธารมีอยู่เพียงร้อยละ0.0001 (ศิวาพร ศิวเวชช,  2542) 

 น้้าที่มนี้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไปมาจากแหล่งน้้าดิบคือน้้าที่มีในธรรมชาติที่ยังไม่ได้
มีการปรับปรุงคุณภาพ เช่น น้้าฝน น้้าผิวดิน น้้าใต้ดินกับน้้าที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพแล้วส้าหรับเป็น
น้้าใช้โดยทั่วไปคือ น้้าประปา โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆจะพิจารณาน้ามาใช้ขึ้นอยู่กับมีแหล่งน้้าใด
อยู่ใกล้บริเวณโรงงานนั้น ปริมาณน้้าที่ต้องการมีเพียงพอ น้้ามันเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์และมีตันทุนต่อ
หน่วยถูก 

 แหล่งน้้าที่น้ามาใช้ (ทวีศักดิ์ สีดลรัศมี,  2545;  American Water Works Association, 2003) 

ได้แก่ 
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 (1) น้ าฝน (rain) เป็นน้้าธรรมชาติที่มีความใสสะอาดมากกว่าน้้าธรรมชาติชนิดอ่ืนๆในบางพ้ืนที่
ของประเทศไทยมีการกักเก็บน้้าฝนไว้ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้้าแล้วใช้ผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ทั้งนี้
คุณภาพของน้้าฝนกับเขตที่รับน้้าฝน บริเวณเขตเมือง บรรยากาศเหนือชุมชนหนาแน่นมีสิ่งเจือปน เช่น 
ฝุุนละออง เขม่าควัน ไอระเหย สารเคมี เชื้อจุลินทรีย์มากกว่าชุมชนในชนบท ดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาจึงท้า
ให้สิ่งเจือปนในอากาศปะปนติดมากับน้้าฝนในปริมาณท่ีสูงกว่าน้้าฝนในชนบท 

 น้้าฝนอาจปนเปื้อนจากที่รองรับน้้าฝนเช่น หลังคา รางน้้าอาจจะละลายวัสดุโลหะที่ใช้เป็นที่
รองรับน้้าฝน สิ่งสกปรก ฝุุนละออง มูลสัตว์จากนก ภาชนะบรรจุน้้าฝน เช่น ถังน้้าฝนที่มีสิ่งสกปรก
ปนเปื้อน ถังน้้าฝนนั้นไม่มีฝาปิดหรือฝาปิดไม่สมบูรณ์ 
 การใช้น้้าฝนเป็นแหล่งน้้าในโรงงานอาหารนั้นต้องลงทุนสูงในเบื้องต้นเพ่ือจัดสร้างที่รองรับน้้า
และท่ีส้าหรับกักเก็บน้้าให้ได้น้้าไว้ใช้ได้อย่างพอเพียงและการใช้น้้าฝนก็อาจไม่เพียงพอส้าหรับทุกกิจกรรม
ในโรงงาน ดังนั้นการใช้น้้าฝนจะเหมาะกับโรงงานที่ใช้น้้าน้อย 

 (2) น้ าผิวดิน (surface water) เป็นน้้าที่ได้จากล้าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล 
มหาสมุทร แหล่งน้้าผิวดินเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติปริมาณมากที่สุด แต่น้้าผิวดินนี้เป็นน้้าที่ค่อยข้างสกปรก
เพราะการไหลของน้้าบนผิวดินจะชะล้างและพัดพาเอาสิ่งของต่างๆบนผิวดิน เช่น ซากสัตว์ พืชผักที่ เน่า
เสีย ของจากพืชหรือสัตว์ หรือของเสียจากชุมชนโรงงานปนไป ด้วยตามเส้นทางที่น้้าไหลผ่านและไป
รวมกันในแหล่งน้้านั้นๆ 

 คุณสมบัติทางการภาพและชีวภาพของน้้าไม่ดี เช่น มีตะกอน ขุ่น มีกลิ่น สี รส พร้อมทั้งจุลินทรีย์
ปะปนมาด้วย คุณสมบัติทางเคมีของน้้าผิวดินนั้น ในน้้าทะเลและมหาสมุทรซึ่งเป็นน้้าเค็ม มีแร่ธาตุ เกลือ 
คุณสมบัติทางเคมีของน้้าผิวดินนั้น ในน้้าทะเลและมหาสมุทรซึ่งเป็นน้้าเค็ม มีแร่ธาตุ เหลือ สารเคมีต่างๆ
ละลายปะปนอยู่ด้วยอย่างมาก แต่ถ้าเป็นน้้าจืดในแหล่งน้้ามักจะมีสารละลายปนอยู่ในน้้าไม่มาก 
นอกจากนี้น้้าผิวดินบางแห่งไหลผ่านในพ้ืนที่ที่มีแร่ธาตุต่างๆ หรือผ่านแหล่งอุตสาหกรรมย่านชุมชนที่มี
สารเคมี เช่น โลหะหนัก สารประกอบฟีนอล โดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลที่มีอยู่นี้จะท้าปฏิบัติยากับ
คลอรีนที่เติมลงไปเพ่ือท้าลายจุลินทรีย์ในน้้าท้าให้เกิด คลอโรฟีนอล (chlrophenols) ขึ้นซึ่งจะมีกลิ่น
คล้ายยา 
 น้้าในธรรมชาติจะมีการเพ่ิมออกซิเจนจากบรรยากาศจาการสัมผัสและจากปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์ด้วยแดง (photosynthesis) ของสาหร่ายท้าให้น้้ามีปริมาณออกซิเจนเพียงพอที่จะช่วยลด
ความสกปรกของน้้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เป็นการฟอกตัวเองของน้้าตาลธรรมชาติ 
 น้้าผิวดินเป็นแหล่งน้้าที่มีปริมาณมาก ถึงแม้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของน้้าผิวดินจะ
ไม่ดีแต่คุณสมบัติที่ก้าจัดได้ง่าย ดังนั้นน้้าจากแหล่งน้้าผิวดินจึงมักถูกเลิกมาใช้เป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารในชุมชนเพราะมีปริมาณเพียงพอสามารถปรับปรุงคุณภาพน้้าได้และค่าใช้จ่าย
ไม่แพง 
 (3) น้ าใต้ดิน (ground water) หมายถึงน้้าที่มีอยู่ในชั้นดินของผิวโลก น้้าใต้ดินเกิดจากน้้าผิว
ดินซึมผ่านชั้นดินต่างๆลงไปจนถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่ไม่ซึมน้้าและจะเกิดการสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของ
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เนื้อดิน โดยเฉพาะ ชั้นดินที่เป็นดินที่เป็นทราย กรวด หิน ปริมาณของน้้าที่ขังอยู่ในชั้นของดินดังกล่าวจะ
ค่อยๆเพ่ิมปริมาณมากขึ้นหรือมีระดับสูงขึ้นในฤดูฝนและลดปริมาณหรือระดับลงในฤดูแล้ง โดยปกติแล้ว
น้้าใต้ดินก็จะมีการไหลถ่ายเทระดับได้ เช่นเดียวกับน้้าบนผิวดิน 

 น้้าใต้ดินที่ได้จากใต้ดินที่ใช้ในโรงงานส่วนใหญ่เป็น น้้าบาดาล (artesian water) พบว่าทักจะใส
กว่าและมีจุลินทรีย์น้อย มีอุณหภูมิต่้าและค่อนข้างจะคงที่ในระหว่างฤดูร้อน ซึ่งจะมีปริมาณน้้ามาก 
คุณภาพทางด้านกายภาพและชีววิทยามีมาตรฐานดี คุณภาพทางเคมีไม่แน่นอนอาจมีแร่ธาตุสารละลาย
ต่างๆปะปนอยู่มากน้อยแตกต่างกัน น้้าใต้ดินมักจะมีการปนเปื้อนจากการเกษตรกรรม การถมที่ การทิ้ง
สารเคมี น้้าทิ้งจากชุมชนเมือง การทท้าเหมืองแร่ และจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  
 การที่จะใช้แหล่งน้้าใต้ดินเป็นแหล่งน้้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนั้นควรจะเลือกน้้า
บาดาลที่มีปริมาณมากพอโดยการขุดเป็นบ่อที่มีความลึกมากท้ังนี้ในทางวิศวกรรมไม่สามารถก้าหนดระดับ
ความลึกที่แน่ชัดไปได้ เพราะขึ้นอยู่กับระดับน้้าใต้ดินในแต่ละพ้ืนที่ แต่การลงทุนในเบื้องต้นและการ
ด้าเนินการค่อนข้างสูง 
 (4) น้ าประปา (water supply) คือน้้าที่ได้ตากแหล่งน้้าต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าผิวดินโดย
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพจนเป็นน้้าบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ผลิตทั้งหน่วยงานของทาง
รัฐบาลหรือเอกชนมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาน้้าสะอาด มีปริมาณเพียงพอบริการให้กับชุมชนเพ่ือน้าไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน แต่ในประเทศไทยการบริการน้้าประปายังไม่ได้มาตฐาน
ที่ดีพอและปริมาณของน้้าประปายังไม่เพียงพอเท่าที่ควร ท้าให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่
จะต้องจัดหาน้้าสะอาดมาช่วยเสริมเพ่ือให้ปริมาณพอเพียงกับความต้องการโดยการขุดบ่อน้้าบาดาลขึ้นมา
ใช้เอง 
 

5.2 สิ่งปนเปื้อนที่พบในน้ า 

   
 น้้าที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมากจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภคสิ่งปนเปื้อนที่พบในน้้าซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยยิ่ง ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย การจะศึกษาถึงอันตราย
จากสารปนเปื้อนเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปูองกัน ควบคุม และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งปนเปื้อนในน้้าแสดงในตารางที 5.1 

 

5.3 การปรับปรุงคุณภาพของน้ าใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

  

น้้าที่จะน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารนอกจากต้องมีปริมาณเพียงพอแล้วสิ่งที่ส้าคัญที่สุดคือ
ต้องปรับคุณภาพของน้้าให้เหมาะสมเสียก่อน เพราะน้้าที่มีคุณภาพไม่ดีอาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม หรือมีผลต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร หรือมีผลต่อสุขภาพของ
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ผู้บริโภค หลักการส้าคัญในการปรับคุณภาพน้้าคือการก้าจัดสิ่งปนเปื้อนทางฟิสิกส์ เช่น ความขุ่น สี กลิ่น 
รส ตะกอน สิ่งปนเปื้อนทางเคมี เช่น แร่ธาตุต่างๆความเป็นกรดด่าง ความกระด้าง สารเคมีต่างๆ และ
จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะน้าน้้ามาใช้ในกระบวนการผลิต  
 

ตารางท่ี 5.1 ผลเสียของสิ่งปนเปื้อนที่พบในน้้า 

สิ่งปนเปื้อน ผลเสีย 

1. แคลเซียมอิออน (Ca 2 ) 

    แมกนีเซียมอิออน (Mg 2 ) 

- ท้าให้น้้ากระด้าง เกิดตะกรันในอุปกรณ์และเครื่องมือแปร
รูป 

- ต้องใช้สารที่ใช้ในการท้าความสะอาดมากเกินความจ้าเป็น 

- ลิ้นและท่อตัน เครื่องท้าความร้อนไหม้ 
- การท้างานของเทอร์โมสแตด (thermostat) เสียไป 

2. เหล็กอิออน (Fe 2  และ Fe 3 ) - ท้าให้ภาชนะเปื้อนสนิมเหล็ก น้้ามีรสขม 

3. แมงกานีสอิออน (Mn 2  และ Mn 3 ) - ท้าให้ภาชนะมีสีเทาจนถึงสีด้า น้้ามีรสขม 

4. โซเดียมอิออน (Na  ) - ท้าให้เกิดฟอง 
5. เกลือไบคาร์บอเนต ฟอสเฟตและซิลิ
เกต 

- ท้าให้เกิดฟอง รสและกลิ่นน้้าเปลี่ยนไป 

6. เกลือคลอไรด์ - เกิดการกัดกร่อนและกลิ่นรสของอาหารเสียไป 

7. แก๊สออกซิเจน - ท้าให้เกิดการกัดกร่อนภาชนะและเครื่องมือที่ท้าด้วยเหล็ก 
เหล็กกล้า เหล็กท่อและทองเหลือง 

8. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ - ท้าให้เกิดการกัดกร่อน 

9. แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ - ท้าให้เกิดการกัดกร่อนและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่า 

10. แก๊สแอมโมเนีย - ท้าให้เกิดการกัดกร่อนภาชนะหรือเครื่องมือที่ท้าด้วย
ทองแดงสังกะสีและโลหะผสมทองแดงหรือสังกะสี 

11. กรด - ท้าให้เกิดการกัดกร่อน 

- เกิดกลิ่นโลหะและรสเปรี้ยวในผลิตภัณฑ์อาหารและ 

เครื่องดื่มต่างๆ 

12. น้้ามันและน้้ามันหล่อลื่น - เกิดฟองและตะกอน 

13. ความขุ่นและของแข็งที่แขวนลอย - เกิดฟองและตะกอน 

14. สีและสารประกอบอินทรีย์ - เกิดกลิ่นรสที่ไม่ดีกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

15. จุลินทรีย์ - เกิดโรคอาหารและน้้าเป็นพิษ 

ที่มา (ดัดแปลงจากศิวาพร ศิวเวชช,  2542) 
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 ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้้าส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของการบ้าบัดน้้าเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ (Pizzi, 2005; Binnie, Kimber & 

Smethurst, 2002) 

 (1) การตักเศษวัตถุที่ลอยปนมากับน้้า (screening) 

 (2) การเติมอากาศลงในน้้า (aeration) 

 (3) การตกตะกอนด้วยสารเคมี (coagulation) 

 (4) การตกตะตอนด้วยวิธีธรรมชาติ (sedimentation) 

 (5) การกรอง (filtration) 

 (6) การฆ่าเชื้อโรค (disinfection) 

 ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้้าเหล่านี้อาจไม่ต้องท้าทุกขั้นตอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งน้้า 
น้้าจากแหล่งน้้าใต้ดินมีขั้นตอนการปรับคุณภาพไม่ยุ่งยากเท่ากับแหล่งน้้าผิวดินนั้นในการติดตั้งเครื่องปรับ
สภาพน้้าควรขึ้นอยู่กับคุณภาพน้้าดิบของโรงงานแต่ละแห่งด้วยรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆจะกล่าว
ตามล้าดับตังต่อไปนี้ 
 5.3.1 การตักเศษวัสดุที่ลอยปนมากับน้ า 

  เศษวัสดุที่พบลอบปนมากันน้้า ได้แก่ เศษใบไม้ เศษไม้ ซากสัตว์ โดยให้น้้าไหลผ่าน
ตะแกรง ตัดเอาวัสดุหรือเศษขยะเหล่านั้นออกจากน้้าเสียก่อน การให้น้้ าไหลเข้าไปในบ่อพัก 
(sedimentation tank) ก็จะท้าให้เศษหิน ดิน ทรายหรือตะกอนที่มีมวลมากตกตะกอนลง 
 5.3.2 การเติมอากาศลงในน้ า 

  การท้าให้น้้าได้สัมผัสกับอากาศเพ่ือลดความเข้มข้นของสารที่ระเหยได้ (volatile 

substances) และแก๊สที่อยู่ในน้้าเช่น ไฮโดรเจนเจนซัลไฟด์ มีเทนละสารอินทรีย์บางชนิดซึ่งท้าให้เกิดรส
และกลิ่นในน้้าและเปูฯการเพิ่มออกซิเจน 

 5.3.3 การตกตะกอนด้วยสารเคมี 

  การท้าให้ตะกอนแขวนลอยในน้้ารวมตัวกันเพ่ือให้พวกวัสดุที่ไม่สามารถตกตะกอน 
(non-settleable particles) รวมตัวกันเป็นอนุภาคใหญ่ขึ้น (floc) และมีน้้าหนักมากกระบวนการนี้
เรียกว่า flocculation ตะกอนนี้สามารถก้าจัดออกได้โดยการตกตะตอนแขวนลอยสารเคมีที่ใช้ 
(coagulants) ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้้าที่จะน้ามาท้าให้ตกตะกอน น้้าบางชนิดอาจจะต้องใช้สารเคมี
มากกว่า 2 อย่าง ปกติต้องน้าน้้านั้นส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเสียก่อนสารเคมีท่ีนิยมใช้มีดังนี้ 
  (1) สารส้ม (aluminium sulfate หรือ Alum) ใช้นรูปของแข็งหรือสารละลายได้ 
บางแห่งใช้สารกัมมันส์ (activated alum) ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมซิลิเกต (sodium silicate)  

  (2) สารกรองแอบทราไซต์ มีคุณสมบัติขจัดสนิมเหล็ก ตะกอนและความขุ่นได้ 
  (3) สารกรองแมงกานีสแซนต์ ท้าจากเมล็ดทรายเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซต์ ) 
(MnO2) มีคุณสมบัติก้าจัดสนิมน้้า ธุเหล็ก ตะกั่ว ก้ามะถัน สังกะสี ออกจากน้้าได้ลดหลั่นกันไป 
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  (4) สารกรองเรซิน เป็นสารสังเคราะห์ที่สามารถกรองน้้าดิบ โดยเฉพาะน้้าบาดาลล่อลึก
และน้้าประปาที่มีความกระด้างให้เป็นน้้าอ่อนได้ โดยเรซินสามารถก้าจัดแคลเซียมและแมกนีเซียมโดย
การแลกเปลี่ยนอนุมูลและยังสามารถก้าจัดเหล็กและแมงกานีสรวมทั้งสิ่งสกปรกทั้งหลายในน้้าได้ เรซินมี
รูปร่างกลมคล้ายลูกปัดขนานเล็ก โปร่งแสง มีสีเหลืองตั้งแต่ 0.3-1.2 มิลลิเมตร ขนาดที่มีประสิทธิรูปที่ดี
คือ 0.4-0.5 มิลลิเมตร 
  (5) ไส้กรอง ที่นิยมใช้มี 2 นิยม คือไส้กรองเซรามิค ท้าจากเซรามิคที่มีรูพรุนละเอียดถึง 
0.3-1.0 ไมครอน มีประสิทธิภาพการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนานเล็กมากได้ดี เช่น อมีบาหรือยีสต์บางชนิด 
และไส้กรองใบสังเคราะห์ท้าจากโพลีเอสเทอร์มีขนาดของรูพรุนตั้งแต่ 5-50 ไมครอน คุณสมบัติกรอง
สารเจือปนต่างๆท่ีมีความหยาบออกจากน้้ามีรูพรุนใหญ่และกว้างกว่าไส้กรองเซรามิค 

  (7) เครื่องกรองออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis : RO) ระบบการกรองโดยใช้
เยื่อกรองชนิดพิเศษที่เรียกว่า membrane ซึ่งท้ามาจากใยสังเคราะห์เซลลูโลส  มีความละเอียดถึง 
0.0001 ไมครอน ด้วยคุณสมบัตินี้เองท้าให้สารละลายสิ่งปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก ผงซักฟอก ปุ๋ยเคมี ยา
ฆ่าแมลง สารตะก่ัว รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองนี้ไป
ได้นี้ไม่ได้ยกเว้นเพียงน้้าบริสุทธิ์ สิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ในเยื่อกรองจะถูกก้าจัดออกจากระบบในทันที เพ่ือ
ปูองกันการตกค้างสะสมภายในเครื่องโดยจะแยกอกคนละทางกับน้้าบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองแล้ว 

 5.3.6 การฆ่าเชื้อ 

  การฆ่าเชื้อโรคในน้้าเพ่ือใช้เป็นน้้าดื่มอาจจะเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคจนถึงระดับ
ที่ยอมรับได้ แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารบางผลิตภัณฑ์จ้าเป็นต้องจุลินทรีย์ทั้งหมด (sterillization) 

ทั้งที่ก่อโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาการได้ วิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้้ามี
หลายวิธีการ เช่น การใช้ความร้อน การกรอง การใช้แสงอุลตราไวโอเลต การใช้สารเคมี ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไส้กรองแบคทีเรีย (bacteria filter) เป็นไส้กรองเซรามิคที่ผสมด้วยธาตุเงินซึ่งมี
คุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และมีขนาดรูกรองไม่ถึง 1 ไมครอนซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีที่จะกรองจุลินทรีย์ขนาด
ใหญ่ควรจะให้น้้าผ่านไส้กรองนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการบรรจุ มิฉะนั้นจะอุดตันง่ายและควรล้างไส้
กรองด้วยน้้าสะอาดเป็นประจ้าเอาสิ่งสกปรกออกจากไส้กรอง 
  (2) การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการประหยัก
พลังงานโดยน้าพลังงานความร้อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ 
  (3) การใช้แสงอุลตราไวโอเลต โดยใช้หลอดแก้วด้วยควอทซ์ หรือ high silica glass 

ซึ่งสามารถให้รังสีอุลตราไวโอเลต ที่มีช่วงคลื่นตั้งแต่ 150-3,900 อังสตรอม และความยาวคลื่นที่ 2,650 

อังสตรอมมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีที่สุด ที่ท้าลายจุลินทรีย์ได้ภายในเวลาที่พอเหมาะ ล้าแสงนี้จะ
ท้าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลล์และท้าให้จุลินทรีย์ตายในที่สุด นอกจากนี้ยังท้าให้
สารประกอบอินทรีย์ถูกออกซิไดส์ให้เป็นแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ รังสีความขุ่นมากๆ แผ่นฟิล์มของน้้ามัน 
(grease) ที่ลอยบนผิวหนังของน้้าหรือวัตถุที่เป็นของแข็งได้ แต่สามารถผ่านอากาศได้ดี ดังนั้นจึงท้าลาย
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จุลินทรีย์ในอากาศได้ดีแต่ท้าลายจุลินทรีย์ในของเหลวได้เฉพาะพ้ืนผิวเท่านั้น ควรใช้ระบบนี้หลังจากฆ่า
เชื้อโดยวิธีอ่ืนๆ และก่อนการบรรจุ ในการใช้ควรอุ่นหลอดก่อนฆ่าเชื้ออย่างน้อย 2 นาทีและควรตรวจสอบ
ระบบอยู่เสมอว่าหลอดยังอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาใช้งาน 

 

  (4) การใช้สารเคมี สารเคมีที่นิยมใช้มี 2 ชนิดคือ 

   (4.1) โอโซน โอโซนเป็นแก๊สสีน้้าเงินที่มีกลิ่นฉุนและสามารถท้าให้เกิดการกัด
กร่อนได้จึงมักบรรจุในนภาชนะที่เป็นแก้วหรือกระเบื้อง ความสามารถในการละลายน้้าค่อนข้างจ้ากัดที่ 
20 องศาเซลเซียส โอโซนมีประสิทธิภาพสูงในการท้าลายกลิ่น สีและรสในน้้าไม่ท้าให้เกิดกลิ่นและรสในน้้า 
การใช้สารละลายโอโซนในระบบปิดต้องใช้ความเข้มข้นที่ระดับ 0.1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ระยะเวลา
สัมผัสอย่างน้อย 5 นาที โอโซนสามารถท้าลายจุลินทรีย์ต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เซลล์ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ แต่ว่าการใช้โอโซนมีอุปสรรคมาก โอโซนละลายได้น้อยในน้้าภาวะอุณหภูมิและความดันปกติ
จึงเกิดความยากในการผสมโอโซนกับน้้าโอโซนจะแตกตัวกลายเป็นออกซิเจนได้เร็วจึงสิ้นเปลืองพลังงานใน
การผลิตโอโซนมากและเหลือตกค้างในน้้าได้ไม่นาน 

  (4.2) คลอรีน มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดส์ (oxidizing agent) ที่แรงสามารถควบคุม
กลิ่นและรสชาติของน้้าได้ คลอรีนช่วยการฆ่าเชื้อโรคในน้้า ยับยั้งการเจริญของสาหร่ายที่จะรบกวนต่อการ
ตกตะกอน  การกรองและการไหลของน้้า ตลอดจนช่วยฟอกจางสีของน้้าด้วย และยังช่วยเร่งปฏิกิริยาใน
การตะกอนของสารเคมีในน้้าด้วย สารคลอรีนที่นินมใช้ เช่นสารประกอบประเภทไฮโปคลอไรท์คลอรีน
เหลว จ้านวนและปริมาณคลอรีนที่ต้องเติมในน้้าจะพิจารณาจากการวัดคลอรีนตกค้างในน้้าโดยมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจะดีที่สุดเมื่อมีปริมาณคลอรีนที่คงเหลือ 0.2-0.5 ส่วนล้านส่วน โดยมีเวลา
สัมผัสไม่ต่้ากว่า 30 นาที ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของคลอรีนจะดีขึ้น ถ้ามีปริมาณสารอินทรีย์  และ
สิ่งเจือปนบางชนิดปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่ไม่สงนักและค่าความเป็นกรดต่างของน้้าไม่น้อยกว่า 7 การใช้
คลอรีนในการฆ่าเชื้ออาจท้าให้เกิดปัญหาของกลิ่นคลอรีนตกค้างจะแก้ไขโดยทิ้งน้้าในถังพักไว้ 1-2 คืน 
หรือใช้ถังกรองคาร์บอน (ผงถ่าน) เพ่ือดูดกลิ่นที่ตกค้างออก 

 

5.4 การฆ่าเชื้อโรคในน้ าด้วยคลอรีน 

 

 คลอรีนเป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะคลอรีนสามารถท้าลายเชื้อโรคได้มากกว่า
ร้อยละ 99 รวมทั้งเอสเซอริเชีย โคไลและเชื้อไวรัส ที่ส้าคัญคลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในน้้าได้ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งที่ท้าการเติมคลอรีนลงไปแล้วยังให้ผลระยาวโดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้้าอยู่ในรูป
ของคลอรีนอิสระ (residual chtorine) ท้าหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในภายหลัง (วิไลวรรณ ไทย
ทอง, 2552; Parsons & Jefferson,  2006; National Academic Press, 1980) 

 คลอรีนสามารถดรงอยู่ในสภาพของเหลวและแก๊ส โดยทั่วไปจะท้าปฏิกิริยาเคมีกับโลหะแทบทุก
ชนิดเมื่อมีความชื้นอยู่ด้วย คลอรีนเป็นสารที่ไม่ระเบิดและไม่ติดไฟด้วยตนเอง 
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 คลอรีนที่อุณหภูมิและความดันปกติจะมีสภาพเป็นแก๊สสีเขียวตองอ่อน กลิ่นฉุนถ้าปะปนอยู่ใน
อากาศจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แก๊สคลอรีนจะหนักกว่าอากาศ  2.5 เท่าดังนั้นเมื่อเกิดการรั่ว 
คลอรีนจะแผ่คลุมบริเวณพ้ืนผิวหรือบนพื้นผิวน้้า และบริเวณท่ีต่้าๆแก๊สคลอรีนจะละลายได้เพียงเล็กน้อย 

 คลอรีนเหลวหนักกว่าน้้าประมาณ 1.5 เท่า ที่ความดันปกติจะมีจุดเดือด 34 องศาเซลเซียส เมื่อ
กลายสภาพเป็นแก๊สจะขยายตัวประมาณ 460 เท่า ดังนั้น ควรแก้ไขไม่ให้เกิดการรั่วไหลในสภาพของเหลว 

 คลอรีนเหลวและแก๊สคลอรีนที่แห้งจะไม่กัดกร่อนโลหะธรรมดา เช่น เหล็ก ทองแดง เหล็กไร้สนิม 
ตะกั่ว แต่โลหะดังกล่าวถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรง ถ้าสัมผัสกับคลอรีนที่มีความชื้นดังนั้น อุปกรณ์ที่ใช้งาน
เกี่ยวกับคลอรีนเหลว ควรปิดให้สนิมเม่ือเลิกใช้งานแล้วเพ่ือปูองกันความชื้นเข้าไปท้าให้เกิดอันตรายได้ 
 คลอรีนที่อยู่นภาชนะบรรจุชนิดแห้ง (มีความชื้นน้อยกว่า 150 ส่วนล้านส่วน) จะมีสภาพเป็น
ของเหลวอยู่ภายใต้ความดันสูง ความดันนี้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดนความดันจะสูงขึ้นตามอุณหภูมิ
เพราะส่วนที่เป็นของเหลวจะขยายตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊ส เช่น ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความดัน
ของแก๊สคลอรีนในภาชนะเหล็กจะเท่ากับ 10 เท่าของความดันอากาศ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 65 องศา
เซลเซียส ความดันแก๊สภายในจะเท่ากับ  20 เท่าของความดันของอากาศซึ่งจะเป็นอันตรายต่อภาชนะ
บรรจุ ดังนั้น ควรเก็บภาชนะบรรจุคลอรีนในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

 5.4.1 ชนิดของคลอรีน 

  คลอรีนมีประสิทธิภาพในการท้าลายเชื้อโรคได้สูงและราคาไม่แพงมากนัก สีเป็นสีขาวไม่
เป็นที่รังเกียจ ยกเว้นแต่จะมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย คลอรีนโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือชนิดแก๊สและชนิดผง 
  (1) ชนิดแก๊สคลอรีนมีสีเขียวแกมเหลือง มีความหนาแน่นประมาณ 2.5 เท่ากับของ
อากาศและเมื่อเป็นของเหลว (คลอรีนเหลวร้อยละ 99) จะมีสีเหลืองอ้าพัน เป็นอันตรายต่อปอดและ
เนื้อเยื่อต่างๆ โดยจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ เยื่อบุจมูกและผิวหนังโดยผลกระทบที่เป็น
อันตรายจากการสัมผัสแก๊สคลอรีนที่จะเริ่มเห็นได้ชัดเจนคือที่ความเข้มข้นประมาณ 5 ส่วนล้านส่วน ขึ้น
ไป และที่ความเข้มข้น 5-10 ส่วนในล้านส่วนจะท้าให้การหายใจติดขัด น้้าตาไหล ระคายเคืองผิวหนังและ
ระคายเคืองปอดและเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น เช่น หากได้รับคลอรีนในปริมาณ 1,000 ส่วนในล้านส่วน จะ
ท้าให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังและต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและควบคุมการท้างาน 
คลอรีนไม่ไหม้ไฟแต่ช่วยในการสันดาปเหมือนออกซิเจนและพบว่าแก๊สคลอรีนท้าปฏิกิริยารุนแรงกับไขมัน
แอมโมเนียและไฮโดรคาร์บอนไม่เป็นตัวน้าไฟฟูา ไม่กัดกร่อนเมื่อแห้ง 
  (2) ชนิดของคลอรีนผงหรือรู้จักกันในนามผงปูนคลอรีนมีหลายชนิด คือ 

   (2.1) แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) เป็นผงสีขาว
ละลายน้้าได้ดีมีสูตรทางเคมีคือ Ca(OCl)

2
 มักจะผลิตให้มีความเข้มข้นระหว่างร้อยละ 60-70 โดยน้าหนัก 

คลอรีนผงชนิดนี้หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ไม่เป็นอันตรายรุนแรงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ไม่ท้าให้เสียรสชาติ 
ฆ่าเชื้อโรคในเวลาไม่นานเกินไปและยังคงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่อไปได้อีก สะดวกต่อการใช้งานและสามารถ
ตรวจสอบประสิทธิภาพได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุด 
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   (2.2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) เป็นสารละลายใส สี
เหลืองงอมเขียวมีสูตรทางเคมีคือ NaOCl ความเข้มข้นประมาณร้อยละ 16 โดยน้้าหนัก มีความเสถียร
น้อยกว่าแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ท้าให้เสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วจึงควรเก็บไว้ในที่มืดและอุณหภูมิไม่สูง
กว่า 30 องศาเซลเซียสเพ่ือชะลออัตราการเสื่อมคุณภาพและอายุการเก็บไม่ควรเกิน 60-90 วัน 
สารละลายนี้ถ้าอยู่ในสภาวะที่ค่า pH ต่้าจะระเหยเป็นหมอกคลอรีนและระเบิดได้ 
   (2.3) ปูนคลอไรด์ (chlorinated lime or chloride of lime or 

bleaching powder) หรือบางทีเรียกว่า ผงฟอกสี มีสูตรทางเคมีคือ CaOCl
2
 ผลิตได้จากปฏิกิริยาเคมี

ระหว่างคลอรีนและปูนขาว มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 35 โดยน้้าหนัก 

 5.4.2 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของคลอรีน 

การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังต่อไปนี้ 
  1) ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์จะมีปริมาณคลอรีนที่ใช้ได้ 
(available chlorine) ประมาณร้อยละ 20-30 และคลอรีนชนิดความเข้มข้น (High-Test 

Hypochlorite, HTM) จะมีปริมาณคลอรีนอยู่ร้อยละ 60-70 หรือใช้ในคลอรีนชนิดน้้า ภายใต้ความดัน
ปกติแก๊สคลอรีนจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นของเหลวและบรรจุไว้ในภาชนะที่ท้าด้วยเหล็กกล้าภายในอุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส ความดัน 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลาใช้จะถูกปล่อยออกไปในรูปแก๊สโดยเครื่องเติม
คลอรีน 

ปฏิกิริยาของคลอรีน เมื่อเติมคลอรีนลงในน้้าจะเกิดปฏิกิริยา ดังนี้ 

   Cl2 + H2O       HOCl + H+ + Cl-  (สมการที่ 1)  

กรดไฮโปคลอลัส (HOCl) จะไม่อยู่ตัว จะแตกตัวออกมาเป็นอนุมูลไฮโปคลอไรต์ (OCl-) 

                HOCl     H+ + OCl-         (สมการที่ 2) 

 ปฏิกิริยาจะกลับไปกลับมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดด่างของน้้า H+  จะเกิดมาก เมื่อค่า
ความเป็นกรดด่างต่้า ส่วน OCl- จะเกิดมากเมื่อค่าความเป็นกรดด่างสูง 
 ดังนั้นคลอรีนในรูปสารละลายจะอยู่รูปปกรดไฮโปคลอรัส หรืออนุมูลไฮโปคลอไรต์ (OCl) หรือจะ
เป็นทั้งชนิดขึ้นสองชนิดขึ้นอยู่กับค่า pH ของน้้า ปริมาณการแตกตัวของคลอรีน (clorine dosage) เพ่ือห้ 
คลอรีนอิสระที่เหลือค้าง (free chlorine residual)  

  ช่วงที่ 1 (zone I) เป็นช่วงคลอรีนปริมาณเริ่มต้นเข้าท้าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ เหล็ก 
แมงกานีส ไนเตรต หรือไฮโดนเจนซัลไฟด์ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันหมดท้าให้ไม่มีปริมาณคลอรีนหลงเหลือ
อยู่ 
  ช่วงที่ 2 (zone II) เป็นช่วงที่คลอรีนท้าปฏิกิริยาสารประกอบพวกไนโตรเจนหรือ
แอมโมเนีย คลอรีนจะท้าปฏิกิริยาแล้วเกิด คลอรามีน (chloramines) ขึ้นหลายรูปแบบ เช่น โมโนคลอรา
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มีน (NH3Cl) ไดคลอรามีน (NHCl2) และไตรคลอรามีน (NCl3) เรียกว่า คลอรีนรวมที่เหลือค้าง 
(combined residual chlorine) 

  ช่วงที่ 3 (zone III) เป็นช่วงที่แอมโนเนียถูกท้าปฏิกิริยากับคลอรีนจนหมดสิ้น คลอรีน
ที่เหลือจะท้าปฏิกิริยากับคลอรามีนที่เกิดขึ้นต่อไปจนได้พวกไนโตรเจนออกไซต์ (N2O) และแก๊สไนโตรเจน
ท้าให้ค่าคลอรีนที่เหลือค้าง (residual chlorine) ลดลงถึงจุดแตกตัวของคลอรีน (break point 

chlorination) เพราะเกิดการออกซิเดชันระหว่างคลอรีนอิสระและสารประกอบ chloronitrogen ท้าให้
คลอรีนอิสระลดลง 
  ช่วงที่ 4 (zone IV) เมื่อมีการเติมคลอรีนเพ่ิมขึ้นอีกจะท้าให้เกิดมีคลอรีนอิสระที่เหลือ
ค้าง ที่จะท้าลายจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้้าต่อไป โดยการเติมคลอรีนในน้้าจนเลยจุด break point เรียกว่า in-

plant chlorination การเติมคลอรีนที่ระดับนี้จะมีอนุมูลคลอรีนเกิดขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสานฆ่า
จุลินทรีย์ได ้

  (2) ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรค (duration of contact) โดยเริ่มตั้งแต่สารละลาย
คลอรีนลงไปในน้้าจนถึงเวลาที่ผู้ใช้เริ่มใช้น้้าเป็นรายแรกไม่ควรน้อยกว่า 30 นาทีหรือถ้านานกว่านั้นการ
ฆ่าเชื้อโรคของสารละลายผงปูนคลอรีนก็จะมีมากขึ้นด้วยและท้าให้กลิ่นลดลง 
  (3) อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนลดลงแต่ใน
ทางตรงข้ามถ้าอุณหภูมิต่้า ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนจะดีขึ้น 

  (4) ความขุ่นของน้ า อนุภาคความขุ่นในน้้าอาจะเป็นเกราะก้าบังให้เกิดเชื้อโรคท้าให้
คลอรีนไม่สามารถไปสัมผัสและฆ่าเชื้อโรคได้ดี ดังนั้น ถ้าต้องการให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
โรคได้ดีจึงต้องให้น้้ามีความใสสูง (ความขุ่นน้อยกว่า 10 NTU Nephelometric turbidity units) โดย
การเติมสารส้มเพ่ือให้อนุภาคความขุ่นจับตัวรวมกันตกตะกอนและผ่านถังกรอง 
  (5) ค่า pH มีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนเพราะคลอรีนจะแตกตัวเป็นไฮโปคลอรัส 
(hypochlorus: HOCl) ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเมื่อน้้ามีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย หากค่า
ความเป็นกรดด่างสูงกว่า 7.5 จะท้าให้เกิด OCl- มากขึ้น ซึ่ง OCl- จะท้าให้ต้องสิ้นเปลืองคลอรีนมากขึ้น
และหากค่าความเป็นกรดด่างสูงถึง 9.5 จะเกิด OCl- ถึงร้อยละ 100 

  

 5.4.3 การเตรียมสารละลายคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค 

 การเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้้านั้นจะต้องระลึกเสมอว่าเมื่อเติมสารละลายคลอรีนไปแล้ว
จะต้องสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้้าได้หมดขณะเดียวกันต้องมีคลอรีนอิสระอยู่ ในน้้าด้วยดังวิธีการเตรียม
สารละลายคลอรีนที่ใช้ท้าความสะอาดวัตถุดิบและล้างอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงมีวิธีการ
ค้านวณ (ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2543) ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1 ต้องการเตรียมสารละลายคลอรีน 300 ส่วนในล้านส่วนจากสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 10 (คลอรีนเหลวที่จ้าหน่ายในท้องตลาด) ปริมาตร 10 ลิตร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เข้มข้นร้อยละ 0 มีน้้าหนักโมเลกุล 23 (Na) + 16 (O) + 35.5 (Cl) = 75.5 

NaOCl 74.5 ส่วนแตกตัวให้ Cl 35.5 ส่วน 

ดังนั้นโวเดียมไฮโปคลอไรท์ เข้มข้นร้อยละ 10 มีคลอรีน  = (35.5 x 10%)/74.5 

        = 4.8 % 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 100 ส่วนมีคลอรีน   4.8 % 

  1,000,000 มีส่วนคลอรีน    = 4.8 x 1,000,000/100 

        = 48,000 ส่วน 

 

 

 

 

 

แทนค่าในสูตร 
ปริมาณโซเดียมไฮโปคลอไรท์ร้อยละ 10 ที่ต้องใช้ (ลิตร) x 48,000 = 10 (ลิตร) x 300 

        = 10 (ลิตร) x 300 /48,000 

        = 0.0625 ลิตร 

        = 62.5 มิลลิลิตร 

 

ดังนั้น ต้องตวงโซเดียมไฮโปคลอไรท์ร้อยละ 10 ปริมาตร 62.5 มิลลิลิตร ลงในน้้าสะอาด คนให้เข้ากัน
แล้วน้าไปใช้ทันทีเพ่ือปูองกันการสลายตัวของคลอรีน โดยต้องสวมถุงมือทุกครั้งเพ่ือปูองันการระคายเคือง
ในขณะที่เตรียม 

 

 

 

สูตร 

ปริมาณโซเดียมไฮโปคลอไรท์ร้อยละ 10 ที่ต้องใช้ x ความเข้มข้นของคลอรีนในโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 

= ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการให้มีน้้า x ปริมาณของน้้าที่ต้องการฆ่าเชื้อ 
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ตัวอย่างที่ 2 ถ้าต้องการเตรียมสารละลายคลอรีน 300 ส่วนในล้านส่วนจากสารละลายแคลเซียมไฮโป
คลอไรท์ (Ca(OCl)2) ความเข้มข้นร้ยละ 64.2 (คลอรีนผงที่จ้าหน่ายในท้องตลาด) ปริมาตร 10 ลิตร 

แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ เข้มข้นร้อยละ 64.2 มีน้้าหนักโมเลกุล 40 (ca)=32(2O)-71(2Cl) = 143 

Ca(OCl)2 143 ส่วนแตกตัวให้ Cl 71 ส่วน 

ดังนั้นแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 100 ส่วนมีคลอรีน  31.88 ส่วน 

   1,000,000 ส่วนมีคลอรีน   = 31.88x1,000,000/100 

        = 318,800 ส่วน 

 

 

 

แทนค่าในสูตร 
ปริมาณแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ร้อยละ 64.2 ที่ต้องใช้ (กิโลกรัม) x 318,800 = 10 (กิโลกรัม) x 300 

       = 10 (กิโลกรัม) x300 /318,800 

       = 0.0094 กิโลกรัม 

       ~ 10 กรัม 

 

ดังนั้น ต้องชั่งแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ร้อยละ 64.2 ปริมาณ 10 กรัม (2 1/2 ช้อนชา) ในน้้าสะอาดคนให้
เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ให้ตะกอนแล้วรินเอาส่วนที่ใสไปใช้ทันทีเพ่ือปูองกันการสะลายตัวของคลอรีน โดยต้องสวม
ถุงมือทุกครั้งปูองกันการระคายเคืองในขณะที่เตรียม 

  

 5.4.4 การลดปริมาณสารเคมีในน้ า 

  การปรับปรุงน้้าที่จะน้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยกระบวกการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วอาจจะมีสารเคมีบางชนิดหลงเหลือปะปนอยู่ในน้้าในปริมาณที่มากเกินไป เช่น เหล็ก 
แมงกานีส ความกระด้าง คลอรีน เป็นต้น จ้าเป็นต้องลดปริมาณสารเคมีเหล่านี้ลง เพ่ือไม่ให้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสียไปหรือเกิดการกัดกร่อนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในอาหาร สารเคมีที่ต้องลดได้แก่ 

  (1) การลดปริมาณสารเคมีในน้ า มีวิธีการก้าจัดอยู่หลายวิธีแต่ก่อนด้าเนินการควร
วิเคราะห์ว่าในน้้านั้นนอกจากเหล็กและแมงกานีสแล้วยังมีสารหรือสิ่งอ่ืนใดเจือปนอยู่บ้าง เช่น ปริมาณ

สูตร 
ปริมาณแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ร้อยละ 64.2 ที่ต้องใช้ x ความเข้มข้นของคลอรีนในแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 
= ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการให้มีในน้้า x ประมาณจงน้้าที่ต้องการฆ่าเชื้อ 
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ของคาร์บอนไดออกไซด์ความกระด้าง ค่าความเป็นกรดด่างเพ่ือจะได้เลือกวิธีการก้าจัดที่เหมาะสมโดยน้า
ตัวอย่างน้้าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเสียก่อนเพ่ือให้ทราบผลว่าต้องใช้สารเคมีชนิด ปริมาณเท่าใด 
วิธีการก้ากัดเหล็กและแมงกานีสมีดังนี้ 
   (1.1) ใช้ปูนขาว (alkali) ผสมลงไปในน้้าให้สารละลายเหล็กและแมงกานีส
ตกตะกอน วิธีนี้ใช้ได้ผลดีในระบบปิด คือเติมปูนขาวลงในท่อน้้าทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วให้น้้าผ่านไหลเครื่อง
กรองแบบความดัน ในระบบนี้ต้องไม่ให้น้้าสัมผัสกับอากาศ 

   (1.2) การให้น้ ามันสัมผัสกับอากาศ (aeration) ให้ออกซิเจนจนจากอากาศ
ท้าการออกซิไดส์เหล็กและแมงกานีสที่เป็นสารละลายอยู่ในน้้าหรือจะใช้สารออกซิไดส์เช่น ด่างทับทิมเป็น
ตัวที่ให้ปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วเมื่อเติมลงในน้้าท้าให้สารละลายของเหล็กและแมงกานีสเปลี่ยนแปลงเป็น
สารไม่ละลายน้้าและตกตะกอนแยกตัวออกจากน้้า ส่วนที่มีน้้าหนักจะตกตะกอนส่วนที่แขนลอยก็จะแยก
ออกโดยผ่านการกรอง 
   (1.3) การแลกเปลี่ยนกับเบสซีโอไลต์ (Base Exchange zeolites) โดยให้
น้้าผ่านชั้นของซีโอไลต์ เหล็กจะถูกก้าจัดออกไป ส่วนสารเคมีซีโอไลต์ที่ใช้แล้วเสื่อมคุณภาพแต่สามารถ
น้ามาใช้ใหม่ได้อีก (regeneration) โดยการผ่านน้้าเกลือเข้าไปผสมแล้วล้างด้วยน้้าสะอาดก่อนน้าไปใช้
ครั้งต่อไป 

  (2) การลดความกระด้าง น้้ากระด้างเป็นน้้าที่ก่อให้เกิดคราบตะกรันจับกับภาชนะและ
อุปกรณ์ท้าให้สิ้นเปลืองผงซักฟอกในการท้าความสะอาด โดยทั่วไปน้้ากระด้างจะมีสารประกอบของ
แคลเซียมและแมกนีเซียมละลายปะปนอยู่ ส่วนประกอบอ่ืนๆที่ก่อให้เกิดความกระด้างได้บ้างเล็กน้อย คือ
สารประกอบของเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี แบเรี่ยม และอนุมูลของตะกั่วโดยน้้ากระด้างแบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิด คือ 

  น้ ากระด้างชั่วคราว (temporary hardness หรือ carbonatess) น้้ากระด้าง
ชั่วคราวเกิดจากการที่น้้านั้นจะมีสารประกอบพวกอนุมูลไบคาร์บอเนตละลายอยู่ เช่น แคลเซียมไบ
คาร์บอเนต Ca(HCO)3 เมื่อน้าน้้ามาต้มน้้าก็จะหายกระด้างได้ 
  น้ ากระด้างถาวร (permanent hardness หรือ non-carbonate hardness) น้้า
กระด้างถาวรเกิดขึ้นจากการประกอบต่างๆที่มีส่วนประกอบของอนุมูลอ่ืนๆ เช่น อนุมูลซัลเฟต (SO4

2-) 

อนุมูลคลอไรด์ (Cl-) ละลายอยู่ในน้้า เมื่อน้ามาต้มความร้อนจะไม่สามารถท้าให้น้้าหายกระด้างได้ 
  การแบ่งระดับความกระด้างของน้้าโดยค้านวณในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตมีหลาย
ระดับ (ตารางที่ 5.2) 
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ตารางท่ี 5.2 การจัดระดับความกระด้างของน้้า 

ระดับความกระด้างของน้ า ส่วนในล้านส่วน 

(มวลสาร/ตัวท าละลายล้านส่วน) 

น้้าอ่อน (soft water) 0-60 

น้้ากระด้างปานกลาง (moderately hard water) 61-120 

น้้ากระด้าง (hard water) 121-180 

น้้ากระด้างมาก (very hard water) มากกว่า 180 

ที่มา (ดัดแปลงจากศิวาพร ศิวเวชช,  2542) 

  การก้าจัดความกระด้างของน้้าสามารถท้าได้หลายวิธีด้วยกันแล้วแต่จะพบว่าเป็นความ
กระด้างชนิดใด มีความกระด้างมากน้อยเพียงใดเพ่ือจะได้เลือกวิธีที่เหมาะสม ซึ่งมีวิธีต่างๆที่ใช้ ดังต่อไปนี้ 
   (2.1) การเกิดปูนขาว (lime-soda ash process) โดยการเติมปูนขาว 

(Ca(OH)2 : hydrate lime) และโซเดียม คาร์บอเนต (sode ash) ลงไปในน้้ากระด้างจะท้าให้Ca2+ และ 
Mg2+ กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)2) ซึ่งตะกอนได้ 
ตะกอนนี้ถูกก้าจัดในถังตกตะกอนหรือโดยการกรอง วิธีการนี้ไม่ยุ่งยาก ราคาถูกแต่ลดได้เฉพาะความ
กระด้างชั่วคราว 

   (2.2) การเติมสารเคมีซีโอไลต์ (zeolite oricess) เป็นวิธีแลกเปลี่ยนอนุมูล 
(base-exchanged) กับสารเชิงซ้อนของซิลิเคต (complex silicates หรือ greensand) เช่นเดียวกับ
วิธีการลดเหล็กและแมงกานีสระหว่างสารเคมีเติมลงไปกับความกระด้างที่มีอยู่ในน้้าท้าให้สารที่เป็นสาเหตุ
ของความกระด้างนั้นตกตะกอนได้ 
   (2.3) การกรองด้วยเรซิน (resin filter) เรซินสามารถก้าจัดแคลเซียมและ
แมกนีเซียม โดยการแลกเปลี่ยนอนุมูล นอกจากนั้นยังสามารถก้าจัดเหล็กและแมงกานีสรวมทั้งสิ่งสกปรก
ทั้งหลายในน้้าได้ ทั้งนี้เรซินที่ใช้ไปนานๆจะเปลี่ยนคุณภาพโดนตรวจสอบได้จากน้้าที่กรองออกมาจะพบว่า
ความกระด้างหลงเหลืออยู่ เรซินสามารถกลับคืนสภาพได้ 
  (3) การลดปริมาณเกลือ 

  น้้าที่มีแร่ธาตุต่างๆละลายอยู่เป็นจ้านวนมากจ้าเป็นต้องก้าจัดเกลือออกไปหรือการ
เปลี่ยนสภาพน้้าเค็มเป็นน้้าจืด ซึ่งมีวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   (3.1) การกลั่น (distillation) ใช้การต้มกลั่นน้้าเค็มให้เป็นน้้าจืดโดยการแยก
กากเกลือออก วิธีนี้ใช้กับน้้าทะเลและเป็นวิธีที่ประหยัด 

   (3.2) วิธีแยกด้วยไฟฟ้า-เยื่อกรอง (electro dialysis) การแยกไอออนจาก
น้้าที่ไหลผ่านผิวเยื่อกรองด้วยวิธีประจุไฟฟูา 
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   (3.3) วิธีออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) น้้าเค็มต้องผ่าน
กระบวนการสร้างตะกอน (coagulation) และการกรองเพ่ือลดความกระด้าง เหล็ก แมงกานีสและ
สารอินทรีย์ต่างๆที่มากเกินไป แล้วจึงให้ผ่านเยื้อกรองที่ใช้เป็นตัวกรองที่มีขนาดความดันสูงพอเพียงโดยที่
แร่ธาตุ จุลินทรีย์และสิ่งสกปรกจะถูกก้าจัดออกไป 

 5.4.5 การปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ า 

 น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติพบว่ามีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.5-6.8 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐานของน้้าน้้าบริโภคที่ใช้กันอยู่ทั่วไป กรณีที่พบค่าความเป็นกรด่างไม่ได้มาตรฐานจะมีการปรับค่า
ความเป็นกรดด่างของน้้าดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีมีสภาพเป็นกรด คือค่าความเป็นกรดด่างต่้ากว่า 6.5 การเพ่ิมค่าความเป็นกรดด่างโดย
ใช้ปูนขาว หินปูน โซดาแอซ โซเดียมไบคาร์บอเนต แคลเซียมบอเนตตัวปรับสภาพ เช่น กรดก้ามะถัน กรด
เกลือหรือกรดแก่อ่ืนๆ 

 

5.5 น้ าที่ใช้ในเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและท าน้ าแข็ง 
 

 น้้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารต้องเป็นน้้าที่สะอาด ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสารพิษ
หรือสารกัมมันตรังสีและเชื้อโรคปะปนอยู่ หรือถ้ามีปะปนอยู่ต้องไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่ก้าหนด
ตามประกาศกระกรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61 พ.ศ.  2524) เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและ
ฉบับที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 78 พ.ศ. 2527) เรื่องน้้าแข็งและฉบับที่
เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 5.3) 

 

ตารางท่ี 5.3 คุณภาพหรือมาตรฐานของน้้าบริโภคและน้้าแข็ง 
คุณสมบัติ คุณภาพหรือมาตรฐาน 

1.ทางฟิสิกส์ 
    1.1 สี 
    1.2 กลิ่น 

    1.3 ความขุ่น 

    1.4 ค่าความเป็นกรดด่าง 

 

ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต 

ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึงกลิ่น
คลอรีน 

ต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล 

6.5 -8.5 

2. ทางเคมี 

    2.1 ปริมาณสารทั้งหมด (total solid) 

    2.2 ความกระด้างทั้งหมด (ค้านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

    2.3 สารหนู 
    2.4 แบเรียม 

(mg/น้้าบริโภค 1 L) 

ไม่เกิน 500.0 

ไม่เกิน 100.0 

ไม่เกิน 0.05 

ไม่เกิน 1.0 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 
คุณสมบัติ คุณภาพหรือมาตรฐาน 

    2.5 แคดเมียม 

    2.6 คลอไรด์ (ค้านวณเป็นคลอรีน) 

    2.7 โครเมียม 

    2.8 ทองแดง 
    2.9 เหล็ก 

    2.10 ตะกั่ว 

    2.11 แมงกานีส 

    2.12 ปรอท 

    2.13 ไนเตรท (ค้านวณเป็นไนโตรเจน) 

    2.14 ฟีนอล 

    2.15 ซีลีเนียม 

    2.16 เงิน 

2.17 ซัลเฟต 

2.18 สังกะสี 
2.19 ฟลูออไรด์ (ค้านวณเป็นฟลูออรีน) 

2.20 อะลูมิเนียม 

2.21 เอบีเอส (alkylbenzene sulfonate) 

2.22 ไซยาไนด์ 
2.23 คลอรีนตกค้าง (เฉพาะน้้าแข็ง) 

ไม่เกิน 0.005 

ไม่เกิน 250 

ไม่เกิน 0.05 

ไม่เกิน 1.0 

ไม่เกิน 0.3 

ไม่เกิน 0.05 

ไม่เกิน 0.05 

ไม่เกิน 0.002 

ไม่เกิน 4.0 

ไม่เกิน 0.001 

ไม่เกิน 0.01 

ไม่เกิน 0.05 

ไม่เกิน 250.0 

ไม่เกิน 5.0 

ไม่เกิน 1.5 

ไม่เกิน 1.2 

ไม่เกิน 0.2 

ไม่เกิน 0.1 

ไม่เกิน 0.5 

3. ทางจุลินทรีย์ 
3.1 แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม 

 

3.2 แบคทีเรียชนิด เอสเชอริเชีย อีโคไล 

3.3 จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 

น้อยกว่า 2.2/น้้าบริโภค 100 ml 

โดยวิธี MPN 

ไม่พบ 

ไม่พบ 

ที่มา (ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546) 

 

5.6 น้ าที่ใช้ในการผลิตไอน้ า 

 

 น้้าที่ใช้ในการผลิตหม้อไอน้้านั้นต้องปรับให้มีคุณรูปที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นจะท้าให้ประสิทธิภาพ
การท้างานของหม้อไอน้้าเสียไป ก่อนที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของน้้านั้น ขออธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับหม้อไอ
น้้าก่อนเป็นล้าดับแรก 
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 หม้อไอน้ า หม้อน้ า หม้อสตีม เตาหม้อน้ า (steam boiler หรือ steam generator) คือ 
เครื่องหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไอน้้าโดยการถ่ายเทความร้อนท่ีได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงให้แก่น้้า
ที่อยู่ภาชนะปิดมิดชิดให้ได้ไอน้้า (steam turbine) ขับเครื่องจักรไอน้้า (steam engine) และยังน้าเอา
ความร้อนจากไปน้้ามาใช้ในหม้อหุงต้มอาหาร หม้ออบแห้ง หม้อต้นน้้าร้อน หม้อเคี่ยวน้้าตาล (สมคิด  
สลัดยะนันท,์  2542; Chattopdhyay, 2001) เป็นต้น 

 โครงสร้างของหม้อไอน้้าโดยทั่วๆ ไปจะมีส่วนส้าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 

 (1) เตา (furnace) เตาเป็นที่เผาไหม้ของเชื้อเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงและ
ห้องเผาไหม้ส้าหรับเชื้อเพลิงและห้องเปาไหม้ส้าหรับเชื้อเพลิงของแข็งส่วนล่างของเตาจะเป็นตะแกรงไฟ 
(fire grate) ส่วนเชื้อเพลิงเหลว แก๊สและถ่านหินผงจะใช้หัวเผา (burner) ส่วนมากเตาและตัวหม้อไอน้้า
จะเป็นตัวเดียวกัน 

 (2) ตัวหม้อไอน้ า (boiler shell) ตัวหม้อไอน้้าเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนจากการเผาไหม้และ
ส่งถ่ายความร้อนนี้ให้กับน้้าซึ่งอยู่ภายในท้าให้น้้ากลายเป็นไอ ตัวหม้อไอน้้าประกอบด้วยท่อทรงกระบอก 
(drum) และท่อน้้า (water tube) หรือ ท่อไป (fire tube) ส่วนที่รับความร้อนเรียกว่า น้าความร้อน 
(heating surface) ประกอบด้วยพ้ืนผิวที่อยู่ติดกับห้องเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่จะรับความร้อนจากเปลวไฟ 
โดยการแผ่รังสีสูง จึงเรียกว่า ผิวน้าความร้อนโดยการแผ่รังสี ส่วนพ้ืนผิวที่อยู่ห่างจากห้องเผาไหม้จะได้รับ
ความร้อนส่วนใหญ่จากภาชนะสัมผัสกับแก๊สเผาไหม้ที่มีความร้อนสูง จึงเรียกว่า ผิวน้้าความร้อยโดยการ
พา ตัวหม้อไอน้้าภาชนะทนความดันได้สูงที่บรรจุน้้าและไอน้้าอ่ิมตัว น้้าจะบรรจุอยู่ประมาณ 2/3 – 3/4 

ของปริมาตรของตัวหม้อไอน้้า 
 (3) อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดและขนาดของหม้อไอน้้าว่ามีความจ้าเป็นต้องใช้มากน้อยเพียงใด ได้แก่ เครื่องดงไอ (superheat) 

ส้าหรับเพ่ิมความร้อนให้ไอน้้า อุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิง (economizer) อุปกรณ์อุ่นอากาศ (air pre-

heater) เครื่องเปุาลม อุปกรณ์ปรุงน้้าปูอนหม้อไอน้้าและอุปกรณ์ส่งน้้าปูอนหม้อไอน้้า ส้าหรับหม้อไอน้้า
ปัจจุบันส่วนมากมีอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ นอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์ประกอบย่อย ได้แก่ ลิ้นนิรภัย ลิ้นถ่าน
น้้า วาล์วต่างๆ เครื่องมือวัดความดันระดับไอน้้าแบะเครื่องขจัดเขม่า เป็นต้น 

 การแบ่งชนิดของหม้อไอน้้า นิยมแบ่งหม้อไอน้้าตาลักษณะน้้าหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อซึ่งจะแบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ 

 (1) หม้อไอน้ าท่อไป (fire-tube boiler) เป็นหม้อไอน้้าที่มีโครงสร้างง่ายๆ ความร้อนที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ (fire box) ถูกส่งผ่านเข้าภายในท่อเหล็กซึ่งมีจ้านวนมากประกอบ
อยู่ตามความยาวของหม้อไอน้้า (รูปที่ 5.1) ภายนอกของท่อไฟมีน้้าอยู่โดยรอบความร้อนจากการเผาไหม้
จะท้าให้น้้าที่อยู่รอบนอกท่อไฟและห้องเผาไหม้ร้อนและเดือดเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้้า ตลอดความยาวที่ไฟ
วิ่งผ่านตั้งแต่ห้องเชื้อเพลิงไปจนถึงปล่อยควันหม้อไอน้้ามีขนานตั้งแต่ 15,000 ปอนด์ต่อชั่วโมงลงมา ไอน้้า
ที่ได้น้าไปใช้ได้เครื่องจักรไอน้้าและเครื่องจักรที่ให้ความร้อนต่างๆ หม้อไอน้้าแบบนี้ใช้ในโรงสีไฟ โรงงาน
กระดาษ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารส้าเร็จรูป โรงงานสับปะรดกระป๋อง เป็นต้น 
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 (2) หม้อไอน้ าท่อน้ า เป็นหม้อไอน้้าจัดให้น้้าภายในหม้อไอน้้าแยกลงมาอยู่ในหมู่ท่อน้้าและ
ภายนอกของท่อน้้าเหล่านี้ได้รับความร้อนจากเปลวไฟจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ตลอดทางที่ไฟผ่าน
หมู่ท่อน้้าและสามารถผลิตไอน้้าได้มาก (รูปที่ 5.2) ไอน้้าที่ผลิตได้ส่วนมากจะเป็นไอน้้าร้อนจัด 
(superheat steam) ใช้กับเครื่องกังหันไอน้้า (steam turbine) หม้อไอน้้ามันปาล์มโรงกลั่นน้้ามัน เรือ
เดินทะเล 

 น้้าส้าหรับหม้อไอน้้านั้นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้้าให้เหมาะสมกับการน้าน้้ามาใช้กับหม้อไอ
น้้าเพื่อผลิตไอน้้า ได้แก่ 
 (1) ท้าให้ของแข็งที่แขวนลอย ที่ไม่ละลายและละลายในน้้าให้อยู่ในรูปลักษณะที่สามารถก้าจัดได้
ด้วยการพ่นทิ้ง (โบว์วดาวน,์ blow down) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดจะวันตก 

 (2) ลดการกัดกร่อนซึ่งเกิดข้ึนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการแตกตัวของสารเคมีเติม
ในน้้าในหม้อน้้า 

 (3) ควบคุมค่าความเป็นกรดด่างและค่าความกระด้างเพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีเกิดการเปราะแลก
แตกร้าวของโลหะท่ีท้าหม้อไอน้้า 

 (4) หลีกไม่ให้น้้าและสิ่งสกปรกเจือปนถูกพาไปกับไอน้้าที่มาจากการเกิดน้้าประทุ (priming) และ
น้้าเป็นฟอง (foaming) 

 (5) ก้าจัดหรือลดออกซิเจนในน้้าเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน 

 

 

รูปที ่5.1 โครงสร้างหม้อไอน้้าแบบท่อไฟ 

ที่มา (http://static.howstuffworks.com/gif/steam-boiler-ft-a.gif,  2015) 

 

http://static.howstuffworks.com/gif/steam-boiler-ft-a.gif
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รูปที ่5.2 โครงสร้างหม้อไอน้้าแบบท่อน้้า 

ที่มา (http://static.howstuffworks.com/gif/steam-boiler-ft-a.gif,  2015) 

 น้้าที่จะน้ามาใช้กับหม้อไอน้้าต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ได้มาตรฐานเหมาะสมตามชนิดและ
ประเภทหม้อไอน้้า การก้าหนดปริมาณสิ่งเจอปนในน้้าที่ใช้ในกับหม้อไอน้้าโดยทั่วไปยอมให้มีได้ดังตาราง 
5.4  

 

ตารางท่ี 5.4 ค่าปริมาณท่ียอมให้มีได้และผลของสารเจือปนต่อหม้อไอน้้า 

สารเจือปน ปริมาณที่ยอมให้มีได้ ผลของสารเจือปนต่อหม้อน้ า 

1. ออกซิเจน 0.3 cm3/L ตัวเร่งให้เกิดการผุกร่อน 

2. คาร์บอนไอออกไซต์ 3 ppm ตัวเร่งให้เกิดการผุกร่อน 

3. เกลือของแคลเซียมหรือแมกนีเซียม 2 C ppm เกิดการจับเกาะของตะกรัน 

4. แร่เหล็ก 0.1 ppm เกิดการกัดกร่อนภายในหม้อไอน้้า 

5. ซิลิก้า 40 ppm เกิดการจับเกาะของตะกรันและการ
ติดพาไปกับไอน้้า 

6. ด่างโซเดียม 700 ppm เกิดการแตกร้าวตามรอยท่อ 

7. สารที่สารละลายได้ทั้งหมด 3.500 ppm 1. ท้าให้เกิดฟองที่ผิวหน้า 
2. ท้าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
3. ท้าให้ไอน้้ามีสิ่งติดไป 

8. น้้ามัน 5 ppm 1. ท้าให้เกิดฟองที่ผิวหน้า 
2. ท้าให้น้้ามีสิ่งติดไป 

3. ท้าให้ไอน้้ามีสิ่งติดไป 

ที่มา (สมคิด สลัดยะนันท์, 2542) 

http://static.howstuffworks.com/gif/steam-boiler-ft-a.gif
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 ข้อเสียในการใช้น้้าที่ไม่ได้ปรับปรุงสภาพให้มีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอส้าหรับหม้อไอน้้า ได้แก่ 

 (1) ท้าให้เกิดตะกรันซึ่งเป็นตัวกั้นการถ่ายเทความร้อนให้ได้รับน้อยลง 
 (2) ท้าให้ท่อและชิ้นส่วนประกอบเกิดการผุกร่อนและช้ารุด 

 (3) ท้าให้ตัวหม้อไอน้้าเกิดการผุกร่อนและช้ารุด 

 (4) ท้าให้การควบคุมการท้างานของหม้อไอน้้าไม่ดีเท่าที่ควรจากการเกิดฟองและคราบยึดติดตัว
ผิวท่อ ผิวน้้าและตัวหม้อไอน้้า 
 (5) ท้าให้เสียเงินในการท้าความสะอาด ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาไอน้้าและอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้น 

 (6) ต้องการมีการพ่นทิ้งน้้าออกจากหม้อไอน้้าบ่อยๆท้าให้ความร้อนในน้้าและน้้าต้องสูญเสีย 

 (7) ไอน้้าที่ผลิตออกมีคราบสกปรกอยู่ 
 (8) สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงส้าหรับผลิตไอน้้าเพิ่มขึ้น 

 ไอน้้าตามความหมายที่แท้จริงเป็นสิ่งโปร่งแสงไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สิ่ง
ที่มองเห็นพุ่งออกมาจากพวยตาต้มน้้าเวลาต้มน้้าให้เดือด ที่เรียกว่า ไอน้้า ความจริงไม่ใช่ไอน้้าที่ถูกต้อง
เป็นเพียงกลุ่มของเม็ดน้้าเล็กๆหลายล้านเม็ดจับกลุ่มกันขึ้นอย่างเดียวกับกลุ่มเมฆ 

 ไอน้้าที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งประเภทได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ไอน้้าอ่ิมตัว (saturated steam) 

เป็นไอน้้าที่ได้จากเครื่องผลิตไอน้้าน้้าหนแรก บางกรณีก็น้าไปใช้ได้เลยและไอน้้าร้อนจัดหรือไอดง 
(superheat steam) เพ่ือเพ่ิมความร้อนจนกระทั่งไอน้้าอ่ิมตัวมีอุณหภูมิสูงและกลายเป็นไอน้้าร้อนจัดแต่
ถ้าลดอุณหภูมิลงก็จะเกิดการกลั่นตัว 

 การใช้ไอน้้าที่มีละอองน้้าปนมาด้วยมีผลเสียคือท้าให้การถ่ายเทความร้อนมี อุปสรรคเพราะชั้น
บางๆของน้้ากลายเป็นความต้านทานและน้้าจะวิ่งตามไปด้วยความเร็วสูงไปกระแทกอัดตามชื้นส่วนต่างๆ
ท้าให้เกิดการแตกร้าวได้เพราะน้้าไม่สามารถยุบตัวได้ 
 การผลิตไอน้้าแห้งจากหม้อไอน้้าที่ส่งไปตามท่อนั้นไม่ว่าท่อจะหุ้มฉนวนสักเท่าใดก็ตามความร้อน
ก็หนีออกมาได้และส่วนหนึ่งของไอน้้าก็จะกลายเป็นน้้าปนไปด้วย ถ้าเป็นท่อส่งไกลก็อาจเกิดปัญหา เช่น 
การส่งไอน้้าตามท่อเล็กๆกลับไปกลับมา ในตอนแรกไอน้้าที่รวมอยู่เป็นปล้องๆวกไปวกมาด้วยความเร็ว
ของไอน้้าและกระแทกให้ท่อบิดไปอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ส่วนน้้าร้อนนี้อาจเคลือบผิวโลหะท้าให้ความ
ร้อนจากไอน้้าผ่านทะลุไปล้าบากอีกด้วย 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไอน้้าสามารถท้าได้โดย 

 (1) ก้าจัดความต้านทานการถ่ายเทความร้อนโดยการท้าความสะอาดผิวทั้งสองด้านให้ดีอยู่เสมอ 

 (2) ก้าจัดละอองน้้าและสิ่งที่ปะปนมากับไปน้้า 
 (3) ใช้ไอน้้าที่มีอุณหภูมิและความดันเหมาะสมกับขบวนการผลิต 

 ในการแก้ปัญหาพลังงานเชื้อเพลิงทุกชนิดจ้าเป็นต้องใช้อย่างประหยัดและให้ได้ผลอย่างเต็มที่
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางหนึ่งคือ การใช้ไอน้้าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพโดนมีการปูองกันและขจัดการสูญเสียพลังงานความร้อนได้ดังข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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 (1) การควบคุมปริมาณการพ่นทิ้งเป็นสิ่งส้าคัญมากส้าหรับหม้อไอน้้า ถ้ามีการการพ่นทิ้ง น้อย
เกินไปก็จะมีการสะสมตะกอนในหม้อไอน้้า อาจเกิดการวักพาไปของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ติดไปกับไอน้้าและการ
พ่นทิ้งมากเกินอาจเกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและน้้าเข้าหม้อไอน้้า ในทางปฏิบัติไม่ควรบ่นทิ้ง เกินร้อยละ 
5 ของปริมาณการผลิตไอน้้าแต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคุณภาพของน้้าและหม้อไอน้้าด้วย 

 (2) ควบคุมไม่ให้เกิดการแปรปรวนของการใช้ไอน้้าที่จะก่อให้เกิดการพ่นทิ้งทางลิ้นนิรภัย 

 (3) หุ้มฉนวนท่อ วาล์วและเครื่องอุปกรณ์ใช้ไอน้้า 

 (4) แก้ไขการรั่วของไอน้้าซึ่งเป็นการสูญเสียที่พบเห็นในโรงงานส่วนมาก 

 

5.7 น้ าที่ใช้ในการท าให้เย็น 

 น้้าที่ใช้ในการท้าให้อาหารที่บรรจุกระป๋องหรืออาหารที่บรรจุในขวดแก้วที่ผ่านกระบวนการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์แล้วเย็นนั้น ควรเป็นน้้าที่มีปริมาณลุลินทรีย์ต่้าปูองกันการไหลซึมเข้าไปในอาหารท้าให้
อาหารนั้นเน่าเสียและต้องมีการควบคุมสารเคมีและแร่ธาตุต่างๆในน้้าซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการกัดกร่อน 
การลอกของดีบุกของตัวกระป๋องหรือฝา 
 น้้าที่มีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปหรือมีการเติมคลอรีนมากเกินไปเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิด
การกัดกร่อนได้ทั้งนั้น การเติมโซเดียมโครเมต (sodium chromate) หรือโซเดียมไดโครเมต sodium 

dichromate 1-1 1/2 ปอนด์ต่อน้้า 1,000 แกลลอนลงในน้้าที่เย็นนี้จะช่วยปูองกันการกัดกร่อนที่จะเกิด
ได้ดีที่สุด การล้างน้้าอีกครั้งหลังจากท้าให้เย็นและรีบท้าให้แห้งโดยเร็วจะสามารถปูองกันการกัดกร่อนได้ 
(ศิวาพร ศิวเวชช,  2542) 

 

บทสรุป 

 วัตถุดิบน้้าที่ใช้ได้จากแหล่งน้้าตามธรรมชาติหรือแหล่งน้้าในท้องถิ่นที่ได้รับปรับปรุงแล้วปริมาณ
เพียงพอแต่น้้าจะน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมักมีสิ่งปนเปื้อนหลายชนิดจึงต้องท้าการปรับปรุงคุณภาพ
น้้าทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์เพื่อให้น้้านั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมแก่การน้าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร การผลิตไอน้้า และการล้างท้าความสะอาด 

 

ค าถามท้ายบท 

 (1) แหล่งน้้าใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาจากแห่งใดบ้างและจงเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแหล่ง
น้้าแต่ละแหล่ง 
 (2) จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอรีนกับคลอรีนอิสระที่เหลือค้าง 
 (3) ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของคลอรีนขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย 

(4) ต้องการเตรียมสารละลายคลอรีน 100 ส่วนในล้านส่วนจากสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) 

ความเข้มข้นร้อยละ 10 (คลอรีนเหลวที่จ้าหน่ายในห้องตลาด) ปริมาตร 30 ลิตร ต้องใช้คลอรีนเหลวกี่
มิลลิลิตร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

การท าความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1. ประเภทของสิ่งสกปรก 

 2. สารชะล้างหรือสารทําความสะอาด 

 3. การฆ่าเชื้อโรค 

 4. อุปกรณ์ล้างทําความสะอาด 

 5. วิธีการล้างทําความสะอาด 

 6. จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้สุขาบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 7. การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. ยกตัวอย่างและอธิบายคุลักษณะของสิ่งสกปรกได้ 
 2. จําแนกประเภทของสิ่งสกปรกได้ 
 3. อธิบายคุณสมบัติและประเภทของสารชะล้างหรือสารทําความสะอาดได้ 
 4. อธิบายปัจจัยที่กําหนดประสิทธิภาพของสารชะล้างได้ 
 5. อธิบายคุณสมบัติและประเภทของสารฆ่าเชื้อได้ 
 6. อธิบายปัจจัยที่กําหนดประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อโรคได้ 
 7. อธิบายและจําแนกความแตกต่างของระบบการล้างทําความสะอาดแบบ cleaning out 

place และ cleaning in place ได้ 
 8. หลักการพื้นฐานการตรวจจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

 3. วิธีสอนแบบสาธิต 

 4. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนนํารูปภาพตัวอย่างสิ่งสกปรกที่พบเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้นักศึกษาดู
จากนั้นให้นักศึกษาบันทึกประเภทของสิ่งสกปรก 

 2. แต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับคุณลักษณะและประเภทของสิ่งสกปรก โดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากเอกสารประกอบการสอน แล้วออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 3. ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมเรื่อง ปัญหาของสิ่งสกปรกที่มีต่อความปลอดภัยด้านอาหาร 

 4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาที่สําคัญเรื่อง คุณสมบัติ ประเภท และประสิทธิภาพของสารชะล้างและ
สารฆ่าเชื่อ 

 5. ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการล้างทําความสะอาดพ้ืนผิวภาชนะสัมผัสอาหารที่ถูกวิธี 
 6. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4-5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาอุปกรณ์และวิธีการล้างทําความ
สะอาดแล้วนําเสนอหน้าชั้นเรียน 

 7. ผู้สอนบรรยายสรุปเพ่ิมเติมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการพ้ืนฐานการตรวจสอบ
จลุินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 8. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าจ้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนี
บ่งขี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากนั้นทํารายงานกลุ่มส่งหรือจัดปูานนิเทศ 

 9. นักศึกษาทบทวนเนื้อหาแล้วตอบถามและศึกษาเพ่ิมเติมแล้วส่งแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนและตําราที่เก่ียวข้อง 
 2. รูปภาพตัวอย่างสิ่งสกปรกที่พบเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 3. อุปกรณ์การล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 

 4. รูปภาพระบบการล้างทําความสะอาดแบบ cleaning in place ชนิดต่างๆ 

 5. แผนผังขั้นตอนการตรวจโคลิฟอร์มและเอสเชอริเชียโคไล 

 

การวัดผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนรว่มและแสดงความคิดเห็นในระหว่างทํากิจกรรมในห้องเรียน 

 2. ตรวจรายงานการค้นคว้าปูายนิเทศ 

 3. จากการตอบคําถามท้ายบท 
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บทท่ี 6 

การท าความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 น้ําที่ใช้ล้างทําความสะอาดต้องมีคุณภาพเท่าเทียมกับน้ําที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร
และน้ําน้ําแข็งเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ น้ําที่ใช้ควรเป็นน้ําอ่อนเพราะ
จะเป็นการประหยัดสารล้างทําความสะอาด เมื่อล้างเสร็จแล้วไม่มีฝูาหรือคราบจับให้สกปรกอีกและไม่
ทําให้ท่อน้ําตัน น้ําช่วยล้างและละลายสิ่งสกปรกบางส่วนออก น้ําเป็นตัวทําละลายสารทําความสะอาด
และน้ําจะเป็นตัวชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะติดอยู่กบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ดังนั้น คุณภาพของ
น้ําที่ล้างภาชนะที่สัมผัสกับอาหารต้องได้มาตรฐานเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนซ้ํา การล้างทําความสะอาด
อุปกรณ์ อาคารและสถานที่ผลิตอาหารควรมีการพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วย 

 (1) ประเภทของสิ่งสกปรก 

 (2) สารชะล้างหรือสารทําความสะอาด 

 (3) สารฆ่าเชื้อ 

 (4) อุปกรณ์ล้างทําความสะอาด 

 (5) วิธีการล้างทําความสะอาด 

 (6) การตรวจสอบประสิทธิภาพของการล้างทําความสะอาด 

 ใบบทนี้จะได้อธิบายหัวข้อทั้ง 6 โดนละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงความสําคัญของการล้างและทํา
ความสะอาดโรงงานภายหลังกระบวนการผลิตอาหารทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดการปนเปื้อนจากอันตรายใน
อาหารและช่วยบํารุงรักษาอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ผลิตอาหารให้ใช้ได้นานวัน 

 

6.1 ประเภทของสิ่งสกปรก 

 

 สิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่บนผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของ
อาหารและกระบวนการผลิตอาหารนั้นๆ สิ่งสกปรกอาจอยู่ในรูปของอนุภาคแห้งติดที่ผิวหรือสุกแห้งติด
ที่ผิวหรือมันเป็นเมือกหรืออนุภาคเปียกติดพ้ืนผิว การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพ้ืนผิวนานๆจะมีผล
ต่อความยากง่ายในการทําความสะอาดด้วย เช่น สิ่งสกปรกที่เป็นส่วนของน้ําที่ใช้ล้างทั่วๆประมาณ 43-

45 องศาเซลเซียส ถ้าใช้ความร้อนตั้งแต่ 82 องศาเซลเซียส ขึ้นไปผู้ปฏิบัติงานต้องมีเครื่องปูองกันความ
ร้อน สิ่งสกปรกเหล่านี้จึงเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติมโตและเพ่ิมจํานวนของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ
ราได้ดี คุณลักษณะของสิ่งสกปรกและความยากง่ายในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภทต่างๆทั้งความยากใน
การทําความสะอาด เมื่อสิ่งสกปรกเปลี่ยนแปลงลักษณะไปดังแสดงในตารางที่ 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 คุณลักษณะของสิ่งสกปรก 

สิ่งสกปรกบน
พื้นผิว 

การละลาย 
ความยากง่ายใน

การก าจัด 

การเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกความ
ร้อน 

1. น้ําตาล - ละลายในน้ํา - ง่าย - ทําให้มีลักษณะเหนียว 

(carameilztion) ยึดเกาะติด
ภาชนะทําให้ขจัดได้ยาก 

2. ไขมัน - ละลายในด่างไม่ละลานใน
น้ํา 

- ยาก - เกิดเป็นโพลีเมอร์ (ploymer) 

ทําความสะอาดได้ยาก 

3. โปรตีน - ลําลายในด่างและ
สารละลายที่มีความเป็นกรด
เล็กน้อย 

- ไม่เล็กน้อย 

- ยากมาก เกิดการสูญเสียลักษณะตาม
ธรรมชาติ (denaturation) ทํา
ให้ขจัดออกได้ยากมาก 

4. เกลือแร่ - ละลายน้ําได้ในระดับ
ต่างๆกันขึ้นกับชนิดของเกลือ
แร่ซึ่งส่วนใหญ่ละลายได้ใน
สารละลายที่เป็นกรด 

- ขจัดออกได้ง่ายไป
จนถึงยาก 

- เมื่อถูกความร้อนแล้วทํา
ความสะอาดได้ง่าย เว้นแต่ทํา
ปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่นทํา
ให้ขจัดออกได้ยาก 

ที่มา (สุวิมล กีรตพิิบูลย์, 2543) 

 หากจําแนกสิ่งสกปรกตามวิธีการขจัดแบ่ง (ศิวาพร ศิวเวชช, 2542) ได้ดังนี้ 
 (1) สิ่งสกปรกที่ละลายได้ในน้ า หรือตัวทําละลายที่ไม่มีน้ํายาที่ใช้ความสะอาด (cleaner) หรือ
สารทําความสะอาดอยู่ สิ่งสกปรกในกลุ่มนี้รวมถึงเกลืออนินทรีย์ชนิดต่างๆน้ําตาลแปูงและเกลือแร่ สิ่ง
สกปรกเหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะขจัดออกได้ง่ายด้วยการล้างทําความสะอาด 

 (2) สิ่งสกปรกที่สามารถละลายได้ในสารละลายที่ใช้ท าความสะอาด ซึ่งมีสารที่ช่วยให้มีการ
ละลายหรือดีเทอร์เจนท์อยู่ด้วย สิ่งสกปรกในกลุ่มนี้คือ 

  (2.1) สิ่งสกปรกที่ละลายได้ในกรด สามารถสารละลายได้ในสารละลายที่ค่าความเป็น
กรดด่างต่ํากว่า 7 ได้แก่ สนิมเหล็ก ออกไซด์ของโลหะต่างๆ ซิงค์ตาบอเนต แคลเซียมออกซาเลต 
แคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต น้ําหิน (water stone) นมหิน (mile stone) เกิดการตกตะกอน
ด้วยความร้อนจับอยู่ที่พ้ืนผิวของภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะ 

  (2.2) สิ่งสกปรกที่ละลายได้ในด่าง สามารถละลายได้ในสารละลายด่างที่มีค่าความ
เป็นกรดด่างสูงกว่า 7 กรดไขมัน เลือด โปรตีนและสารอินทรีย์อ่ืนๆที่จัดอยู่สามารถละลายได้ใน
สารละลายที่เป็นด่างในภาวะที่เป็นด่างไขมันจะทําปฏิกิริยากับด่างเกิดเป็นสบู่ ซึ่งช่วยทําให้สิ่งสกปรกที่
เหลือมีการละลายและกระจายตัวดีขึ้น 
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 (3) สิ่งสกปรกที่ไม่ละลายในสารละลายที่ใช้ในการท าความสะอาด สิ่งสกปรกที่ไม่ละลายใน
สารละลายที่ใช้ในการทําความสะอาดทั่วๆไป สิ่งสกปรกกลุ่มนี้สามารถจัดจําแนกได้ตามชนิดของสารที่
ใช้ทําความสะอาด เช่น น้าตาลโดยปรกติดจะละลายในน้ํา ถ้าหากการทําความสะอาดใช้น้ํา สิ่งสกปรกที่
เป็นน้ําตาลนี้จะจัดอยู่ในประเภทที่หนึ่งตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าการใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ในการทํา
ความสะอาด สิ่งสกปรกที่เป็นน้ําตาลจะจัดอยู่ในประเภทที่สอง 
 คุณสมบัติของพ้ืนผิวที่จะทําความสะอาดจะมีส่วนกําหนดชนิดของสารที่ใช้ทําความสะอาดและ
วิธีการที่ใช้ในการทําความสะอาดเพราะมีผลต่อส่งสกปรกที่จะมาเกาะติดซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
มีการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีพ้ืนผิววัสดุแตกต่างกันจึงมีผลต่อวิธีทําความสะอาด (ตารางที่ 6.2) 

 

ตารางท่ี 6.2 ประเภทของพ้ืนผิวที่สิ่งสกปรกจับติดอยู่ 
วัสดุ คุณลักษณะ ข้อควรระวัง 

1. ไม ้ - สามารถดูดซับน้ํา ไขมันและน้ํามันได้ 
- ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ยาก 

- ไม่ทรต่อสารเคมีประเภทด่าง 

- ไม่ควรใช้เป็นวัสดุทําพ้ืนผิวที่
ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
- ควรใช้เหล็กปลอดสนิมวัสดุ
ประเภทยาง หรือโพลียูริเทน 

(ployethylene) แทน 

2. เหล็กปลอดสนิม - ทนต่อการกัดกร่อน ผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ํา
และไขมัน 

- ง่ายต่อการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

- ไม่มีสมบัติเป็นแม่เหล็ก 

- ทนต่อการออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง 

- ราคาแพง ที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารคือเหล็ก
ปลอดสนิม 304 

3. ยาง - ควรเป็นยางที่ไม่มีรูพรุนและไม่ถูกทําลาย
ได้ด้วยสารชะล้างประเภทด่างตัวทําละลาย
อินทรีย์และกรดแก่ 

- การใช้แผ่นยางเป็นตัวยึดเหล็ก
ปล อด สนิ ม เ ข้ า ด้ ว ย กั น ต้ อ ง
สามารถถอดล้างได้โดนง่าย 

4. เหล็ก (black 

netals) 

- เกิดสนิมได้เมื่อถูกสาระล้างประเภทกรด
และสารชะล้างที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 

- ควรใช้สารชะล้างที่มีสมบัติเป็น
กลาง 

5. ดีบุก - เกิดการกัดกร่อนได้ด้วยสารชะล้างที่มี
สมบัติเป็นด่างและกรดแก่ 

- พ้ืนผิวที่ทําด้วยดีบุกไม่ควรใช้
สัมผัสกับอาหารโดยตรง 

6. แก้ว - เรียบ ไม่ดูดซับน้ําและไขมัน  

 - กัดกร่อนได้ด้วยสารชะล้างที่มีคุณสมบัติ
เป็นด่างแก ่

- ใช้สารชะล้างเป็นด่างเล็กน้อยถึงเป็นกลาง 

- ระวังเรื่องการแจกหักจะ
กระจายสู่อาหารได้ 

7. สี - สีที่เคลือบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ไม่ควรใช้สีเอาพ้ืนผิวที่สัมผัสกับ 
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ตารางท่ี 6.2 (ต่อ) 
วัสดุ คุณลักษณะ ข้อควรระวัง 

 สามารถสึกกร่อนได้ด้วยสารชะล้างที่เป็น
ด่างแก่ 

อาหารโดยตรง 

8. คอนกรีต - ถูกกัดกร่อนได้ด้วยกรด ดังนั้นควรใช้
สารละลายด่างในการล้าง 

- ควรใช้คอนกรีตเนื้อแน่น ทน
กรด ไม่เกิดฝุุนผงได้ง่าย 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุวิมล กีรติพิบูลย์, 2543) 

6.2 สารชะล้างหรือสารท าความสะอาด 

 สารที่ใช้ทําความสะอาด (cleaning agents หรือ detergents) เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติที่จะ
ละลายและขจัดสิ่งสกปรกที่เกาะติดภาชนะออกไปโดยไม่ทําลายผิวภาชนะแต่ไม่จําเป็นต้องช่วยทําลาย
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาด้วย โดยสารที่ใช้ทําความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดีได้ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) ช่วยทําให้น้ําเปียกผิววัตถุได้ดี 

 (2) ละลายไขมันและน้ํามันได้ดี ละลายได้เร็วและสมบูรณ์ 
 (3) ล้างออกได้ง่าย  
 (4) ปราศจากสารเป็นพิษ 

 (5) ไม่กัดกร่อนโลหะ 

 (6) ละลายเกลือแร่ที่เกาะติดภาชนะออกได้ 
 (7) ทําให้สิ่งสกปรกที่ไม่ละลายจับกลุ่มและตกตะกอน 

 (8) ไม่เป็นก้อนแข็งและไม่เป็นฝุุน 

 (9) ง่ายต่อการดวงวัด 

 (10) คงตัวในระหว่างเก็บ 

 เมื่อเติมสารชะล้างหรือสารทําความสะอาดจะไปช่วยในการทําความสะอาด โดยออกฤทธิ์ 4 

อย่าง คือ สารทําให้พ้ืนผิวเปียก (wetting agent) สารช่วยให้เกิดการละลาย (solubilizers) สารทําให้
เกิดอิมัลชั่น (emulsion) ช่วยลดแรงตึงผิวของสิ่งสกปรกหรือทําให้เกิดสบู่หรือทําให้สิ่งสกปรกกระจาย
ตัวหรือไปช่วยทําให้ไขมันละลายได้ดียิ่งขึ้น หรือ สารทําให้กระจายตัว (dispersants) ทําให้สารตกค้าง
ละลายหรือหลุดออกมา สารชะล้างนี้ไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติทําลายจุลินทรีย์แต่โดยทั่วไปสารชะล้าง
มักมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อด้วยซึ่งเป็นผลดีต่อกระบวนการทําความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2551;  Hayes,  1995; Stanga, 2010) สามารถแบ่งสารชะ
ล้างเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 
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(1) ด่างประเภทอินทรีย์ (organic alkalis) 

 สารชะล้างประเภทนี้จะมีด่างเป็นองค์ประกอบ ด่างที่นิยมใช้ คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นด่าง
แก่ มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น มีราคาถูก มีความสามารถในกระละลายสูง เป็นสารที่ทําให้เกิด
สบู่ที่ดี แต่ถ้าใช้กับน้ํากระด้างจะเกิดตะกรันเพราะทําให้เกลือแคลเซียมและแมกนี เซียมตะตะกอน มี
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะโดยเฉพาะอลูมิเนียม มีประสิทธิภาพในการละลาย 
สามารถทําให้ผิวหนังไหม้ได้จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและต้องสวมถุงมือทุกครั้งที่ใช้ การเก็บรักษา
ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด เก็บในที่เย็น แห้ง มีการะบายอากาศเพียงพอ เก็บห่างจากความร้อน
และความชื้น ห้ามทิ้งสารนี้ลงสู่แหล่งน้ํา น้ําเสีย หรือดินเพราะไม่สลายได้ทางชีวภาพจึงเป็นพิษต่อสัตว์
น้ํา 
 Sodium orthosilicate และ sodium sesquisilicate นั้นมีคุณสมบัติเป็น saponifying 

agents ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงในการทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีโปรตีนองค์ประกอบแต่มีข้อเสีย
คือทําให้เกิดการกัดกร่อนกับอลูมิเนียมและระคายเคืองพ่อผิวหนัง 
 Trisodium phosphate (TSP) มีคุณสมบัติเป็น emulsifier และ saponifier ที่ดีมีคุณสมบัติ
กัดกร่อนเล็กน้อยจึงนิยมใช้เป็นส่วนผสมในสารทําความสะอาดในโรงงานนมหรือในเครื่องล้างจานไม่
ก่อให้เกิดการตะตกกอนของน้ํากระก้างหรือจับเป็นฝูาบนผิวเครื่องมือที่จะล้าง 
 (2) กรดประเภทอนินทรีย์ (inorganic acids)  

 สารทําความสะอาดประเภทกรดอนินทรีย์ใช้สําหรับการกําจัดตะกรันที่เกิดจากน้ํากระด้างและ
การจับตัวเป็นก้อนแข็งของเกลือแร่ต่างๆ เช่น นมหินในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ (pasteurizer) สารประเภท
นี้ได้แก่ กรดไนตริก (nitric acid) ซึ่งเป็นกรดแก่ กรดฟอสฟออริก (phosphoric acid) และกรดซัลฟลา
มิค (sulflamic acid) ที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนน้อยกว่า แต่โดยทั่วไปแล้วมักไม่นิยมใช้กรดประเภท    
อนินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพราะพบว่ามีการกัดกร่อนค่อนข้างงสูงและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
 (3) สารลดแรงตึงผิวและสบู่ (surfactants หรือ surface active agents and soap) 

 สารลดแรงตึงผิวและสบู่จะไปรวมตัวกับรอยต่อระหว่างผิว (interface) แล้วทําให้สมบัติเชิงผิว
ของสานนั้นเปลี่ยนไป โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวและสบู่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนหัว 
(hydrophilic head group) ซึ่งเป็นส่วนส่วนที่มีข้ัวสามารถตัวได้ดีกับน้ําและส่วนหาง (hydrophobic 

tail) เป็นส่วนที่ไม่มีข้ัวสามารถรวมตัวได้ดีกับไขมันหรือสิ่งสกปรก (รูปที่ 6.1) 

 ด้วยโครงสร้างนี้ทําให้สารลดลงแรงตึงผิวและสบู่ไปจัดเรียงตัวอยู่ที่บริเวณรอยต่อระหว่างผิวโดย
หันส่วนหัวเข้าสู่ของด้านที่มีขั้วแลหันส่วนหางเข้าสู่ด้านที่ไม่มีขั้วซึ่งส่วนมากเป็นคราบไขมันหรือสิ่ง
สกปรกทําให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากพ้ืนผิวเพราะแรงยึดเกาะระหว่างสารลดแรงตึ งผิวกับสิ่งสกปรกมี
มากกว่าแรงยึดเกาะระหว่างพ้ืนผิวกับสิ่งสกปรกออกมากระจายอยู่ในน้ํา เมื่อจัดเรียงตัวอยู่บริเวณ
รอยต่อระหว่างผิวจนเต็มแล้วจะทําให้ส่วนที่เหลือรวมตัวกันเป็นก้อน โดยหันส่วนที่โมเลกุลเหมือนกัน
เข้าหากันเป็นการปูองกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่กระจายอยู่ในน้ํากลับมาเกาะที่ผิวอีกครั้ง กลไกดังกล่าวแสดง
ในรูปที่ 6.2 
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 ตัวอย่างสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เช่น sodium alkyl benzene 

sulphonate, sodium lauryl sulphate, nonyl phenol ethoxylate, dodecyl diaminenoethyl 

glycine เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 6.1 โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวและสบู่ประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือ ส่วนหัว (hydrophilic head group) และส่วนหาง (hydrophobic tail) 

ที่มา (http://liquidbio.pbworks.com/Shaan-Gurnani-Organelles-Project,  2015) 

http://liquidbio.pbworks.com/Shaan-Gurnani-Organelles-Project
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รูปที ่6.2 กลไกการทํางานของสารลดแรงตึงผิวและสบู่ 
ที่มา (http://www.chm.bris.ac.uk/motm/SLS/SLSjm.htm,  2015) 

 

 สบู่ปกติจะเป็นเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมันซึ่ งเตรียมจากปฏิกิริยา 
saponification มีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้กับน้ําอ่อนและประสิทธิภาพจะลดลงเมื้อใช้กับน้ําที่มีความ
กระด้างมากขึ้นหรือน้ําที่มีแคลเซียม เหล็กและอลูมิเนียม สบู่ทางชนิดใส่สารช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ผสมลง
ไปในเสื้อสบู่ สบู่ที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่ใช้ในการขจัดคราบสกปรกที่เป็นน้ํามันและไขมัน 
นอกจากนั้นสบู่ใช้ล้างมือหรือทําความสะอาดผิวพนังพนักงาน 

(4) Sequestering agents หรือ sequestrants หรือ chelating agents 

 Sequestering agents มีคุณสมบัติในการจับตัวกับแร่ธาตุบางชนิด เช่นแคลเซียม (Ca2+) ละ
แมกนีเซียม (Mg2+) ในน้ําเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ละลายน้ําได้ดีจึงนิยมใส่สารประเภทนี้ในการทํา
ความสะอาดเพ่ือให้จับกับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ํา ปูองกันไม่ให้เกิดคราบตะกรันหรือเกิดเป็นฝูา
จับอยู่ ที่ พ้ื นผิ วของ เครื่ อ งมื อต่ า งๆ ใน เครื่ องจั กรและอุปกรณ์ต่ า งๆ  สารที่ นิ ยม ใช้ ได้ แก่               
sodium tripolyphosphate, tetra sodiumpyrophosphate, sodium tetraphosphate,    

sodium hexametaphosphates และ tetrapotassium pyrophosphate เป็นต้น 

 การชะล้างหรือสารทําความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมักจะเป็นสารผสมของสารที่มี
คุณสมบัติต่างๆกันเพ่ือให้ใช้ได้หลากหลาย ดังนี้ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่ง

http://www.chm.bris.ac.uk/motm/SLS/SLSjm.htm
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สกปรก ลักษณะพ้ืนผิวของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์และวิธรการทําความสะอาดนากจากนี้ควร
ศึกษาข้อมูลข้อควรระวังในการใช้สารเหล่านี้โดยมีข้อควรระวังการใช้สารเหล่าโดยมีข้อมูลความ
ปลอดภัยในการใช้สารเหล่านี้ด้วย 

 6.2.2 ประสิทธิภาพของสารชะล้างหรือสารท าความสะอาด 

  ประสิทธิภาพของสารชะล้างหรือสารทําความสะอาดขึ้นกับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 
  (1) การละลาย ประสิทธิภาพในการละลายส่วนใหญ่ขึ้นกับ active alkalinity ที่ 
ความเป็นกรดด่างมากกว่า 8.3 ของสารชะล้างหรือสารทําความสะอาด โดยโซเดียมไอดรอกไซด์มีร้อย
ละ active alkalinity ถึง 7.6 รองลงมาคือ sodium orthosilicate, sodium sesquisilicate และ 
trisodium phosphate มีร้อยละ active alkalinity 46, 36 และ 10 ตามลําดับ ในขณะที่ sodium 

bicarbonate ไม่มี active alkalinity (ศิวาพร ศิวเวชช,  2542) 

  (2) การเป็น sequestering agents ขึ้นกับสารประกอบฟอสเฟตที่มีอยู่ ซึ่งการเป็น
สาร sequestering agents ที่ดีช่วยลดการตกตะกอนได้ดีจะเป็นสารที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะ
สารประกอบ polyphosphate จัดเป็น sequestering ที่ดีที่สุด 

  (3) การเป็น wetting agents ส่วนใหญ่ขึ้นกับ wetting agents ที่มีในสารชะล้าง
หรือสารทําความสะอาด เช่น alkyl-aryl ที่มีราคาถูกมาก 

  (4) การเป็น buffer สารกลุ่ม sodium sequicabonate, sodium 

polyphosphate, sodium metasilicate, sodium carbonate, และ trisodlium phosphate ทํา
หน้าที่เป็น buffer ของสารชะล้างหรือสารทําความสะอาด เพ่ือลดการตกตะกอนของสารประกอบบาง
ชนิดในสารละลายที่เกินขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง สําหรับสารชะล้างหรือสารทํา
ความสะอาดที่ใช้ในการล้างมือต้องลดความเป็นกรดด่างให้ต่ํากว่า 11.4 

6.3 การฆ่าเชื้อโรค 

 

การฆ่าเชื้อโรค (disinfectant หรือ sanitizing) เป็นการทําลายหรือลดจํานวนจุลินทรีย์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งไม่จําเป็นต้องกําจัดหรือทําลายจุลินทรีย์รวมทั้งสปอร์ของจุลินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง
ในการทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีการใช้ความร้อนใน
การฆ่าเชื้อทั้งชนิดความร้อนชื้น ที่ช่วยทําให้เซลล์ของจุลินทรีย์สูญเสียสภาพหรือจับตัวกันเป็นก้อน ส่วน
ความร้อนแห้งทําให้เซลล์ของจุลินทรีย์แห้งตายและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

 การฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยโรงงานควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ส่วนงานเพราะสารฆ่าเชื้อแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป สารเคมีที่ใช้
ฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติ (ศิวาพร ศิวเวชช,  2542) ดังต่อไปนี้ 
 (1) ทําลายจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วทั้งแบคทีเรียและสปอร์ของเชื้อรา ถ้าทําลายสปอร์ของ
แบคทีเรียได้ยิ่งด ี
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 (2) มีความคงตัวได้ดีแม้จะมีสารประกอบอินทรีย์หรือเกลือแคลเซียมซัลเฟตหรือเกลือ
แมกนีเซียมซัลเฟตอยู่ 
 (3) ไม่เป็นพิษและไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังและตา 

 (4) ไม่ทําให้เกิดการกัดกร่อนของพ้ืนผิวและอุปกรณ์ 
 (5) ไม่เสื่อมคุณภาพแม้จะเก็บไว้ได้นาน 

 (6) ละลายน้ําได้ดีและล้างออกได้ง่าย 

 (7) ไม่ทําให้เกิดกลิ่น รสและสีที่ไม่ดีข้ึนในอาหาร 

 (8) ราคาถูก 

 6.3.1 ชนิดของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค 

  ชนิดของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปนั้นแบ่งออก
ได้เป็น 6 กลุ่ม คือ 

  (1) สารประกอบที่ให้คลอรีน (chlorine-releasing compound) สารประกอบ
คลอรีนที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ไฮโปคลอไรต์ (hypochlorites) คลอรามีน 
(chloramines) คลอริเนต ไทรโซเดียมฟอสเฟต (chlorinated trisodium phosphate) และแก๊ส
คลอรีน (chlorine gas) เป็นต้น สารเคมีกลุ่มนี้จะอยู่ในรูปของเหลว ผงและแก๊ส เป็นสารออกซิไดส์ 
(oxidizing agent) ทําลายเยื่อหุ้มเซลล์ เอนไซม์และโปรตีนต่างๆในเซลล์ของจุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพดี
มากสามารถทําลายแบคทีเรียทั้งแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบและสปอร์ของแบคทีเรียได้บ้าง คงตัวใน
น้ํากระด้าง มีราคาค่อนข้างถูก แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพจะลดลงถ้าหากมีสารประกอบอินทรีย์อยู่
ด้วยและถ้าล้างออกไม่หมดจะทําให้เกิดการกัดกร่อนได้ 
  สารไฮโปคลอไรต์เป็นเกลือของกรดไฮโปคลอรัสเมื่ออยู่ในสารละลายเกลือนี้จะแตกตัว
ให้ OCl- ซึ่งเป็นอนุมูลที่มีประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรีย์ได้ดี สําหรับโซเดียมไฮโปคลอไรต์และ
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์มีการใช้กันมาก โดยการใช้พบว่าประสิทธิภาพจะดีที่สุดที่ความเป็นกรดด่าง 4.5 

อุณหภูมิต่ํา โดยทั่วไปจะใช้ความเข้มข้นประมาณ 50-200 ส่วนในล้านส่วนให้มี available chlorine 

และใช้เวลาสัมผัสนาน 3-30 นาท ี

วิธีการเตรียมสารละลายคลอรีนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ 

  การเตรียมคลอรีนเพื่อใช้งาน มีวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการทํางานจริง ดังนี้ 
  - สารละลายคลอรีน 300 ส่วนในล้านส่วน 

  เตรียมจากคลอรีนเหลว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 10 ปริมาตร 62.5 มิลลิลิตร 
ผสมกับน้ําสะอาด 10 ลิตร) 

  เตรียมจากคลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้นร้อยละ 64.2 ปริมาณ 10 

กรัม ผสมกับน้ําสะอาด 10 ลิตร ทั้งให้ตกตะกอนแล้วนําเฉพาะส่วนใสไปใช้) 
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- สารละลายคลอรีน 100 ส่วนในล้านส่วน 

เตรียมจากคลอรีน (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 10 ปริมาตร 10.4 มิลลิลิตรผสมกับ
น้ําสะอาด 5 ลิตร) 

  เตรียมจากคลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้นร้อยละ 64.2 ปริมาณ 5 
กรัม ผสมกับน้ําสะอาด 5 ลิตร ทิ้งให้ตกตะกอนแล้วนําเฉพาะส่วนใสไปใช้) 
  ทั้งนี้คลอรีนเหลวและคลอรีนผง ควรเก็บไว้ในที่มืด แห้งและเย็น ไม่ควรให้ถูกแสงควร
เตรียมแล้วใช้ทันทีเพ่ือปูองกันการสลายตัวของคลอรีน  
  ข้อดีของการใช้สารละลายคลอรีน เป็นสารเคมีที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ละลายน้ําที่
อุณหภูมิปกติราคาไม่แพง ละลายน้ําที่อุณหภูมิปกติ ไม่ทําให้เสียรสชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
เลี้ยงอย่างรุนแรง ฆ่าเชื้อโรคในเวลาไม่นานเกินไปของจุลินทรีย์บางชนิด ไม่ทําให้เกิดการสร้างฟิล์มขึ้นที่
ผิวของอุปกรณ์สามารถวัดความเข้มข้นและปริมาณได้ง่าย ไม่มีผลกระทบจากความกระด้างของน้ําหรือ
ส่วนผสมอื่น 

  ข้อเสียของการใช้สารละลายคลอรีน เมื่อสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายทําให้ผิวหนัง
ไหม้ เยื่อบุตาอักเสบ ระคายเคืองทางเดินหายใจและตายได้ถ้าได้รับในปริมาณมากๆ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 
43 องศาเซลเซียส คลอรีนอาจเกิดการระเบิดได้ มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นภายหลังที่ใช้
คลอรีนในการฆ่าเชื้อแล้วต้องล้างด้วยน้ําร้อนเพ่ือให้หมดกลิ่น คลอรีนเสื่อมสลายได้เมื่อเก็บไว้ระยะ
เวลานานหรือเก็บท่ีอุณหภูมิสูงหากใช้กับน้ําที่มีเหล็กปนจะเกิดตะกอนแล้วหมดสภาพไป 

  การแก้ไขเบื้องต้นเม่ือสัมผัสกับคลอรีน ถ้าคลอรีนถูกผิวหนังเกิดการระคายเคืองปาน
กลางและเกิดผื่นแดงที่ผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ําทันทีในปริมาณมากๆ และถอดเสื้อผ้าที่โดนคลอรีน
ออก อาบน้ําชะล้างคลอรีนออกถ้าคลอรีนถูกตาทําให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง ล้างด้วยน้ําสะอาดอย่าง
น้อย 15 นาทีพร้อมกระพริบตาถี่ๆและนําส่งโรงพยาบาลเพ่ือพบแพทย์ หากหายใจเอาคลอรีนให้ออกไป
จากบริเวณที่มีคลอรีนไปที่อากาศบริสุทธิ์ เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ ถ้าได้รับ
ในปริมาณมากให้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยยกอกและศีรษะให้สูงขึ้นปูองกันความหนาว ช่วย
การหายใจและนําส่งโรงพยาบาล แต่ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุที่ปากและ
ลําคอ เกิดการปวดท้องและแผลเปื่อย ดังนั้นห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากที่หมดสติ หากผู้ปุวยยังมีสติอยู่ในดื่ม
สารละลายโปรตีน ถ้าไม่สามารถหาได้ก็ให้ดื่มน้ําปริมาณมากๆ นําส่งแพทย์ทันที 
  ข้อควรระมัดระวังในการเก็บสารประกอบคลอรีน แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ควรเก็บใน
ภาชนะปิดสนิทและเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง เพ่ือปูองกันการจับตัวเป็นก้อน มีการระบายอากาศที่ดี เก็บ
ให้ห่างจากแสงและสารเคมีอ่ืน ส่วนสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์นั้นควรเป็นชนิดที่ไม่ใช่โลหะ ห้าม
ทิ้งลงสู่ระบบน้ํา น้ําเสียหรือดิน 

  (2) สารประกอบควอเทอนารี แอมโมเนีย (quaternary ammonia) หรือที่เรียก
ทั่วไปว่า ควอท (Quats หรือ QACs) สามารถทําลายแบคทีเรียแกรมบวกได้ดี ส่วนแกรมลบจะทําลาย
ได้ดีก็ต่อเมื่อเติม sequestering agents สําหรับพวกสปอร์นั้นทําลายได้ค่อนข้างน้อย สารกลุ่มนี้มีราคา
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แพงกว่าไฮโปคลอไรต์แต่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี  ทนต่อความร้อนคงตัวในช่วงค่าความเป็นกรดด่างกว้าง 
ประสิทธิภาพไม่ค่อยลดลงแม้จะมีสารประกอบอินทรีย์อยู่ด้วย ไม่กีดกร่อนโลหะยกเว้นยางบางชนิด ไม่
ทําให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังเว้นแต่เมื่อใช้ในความเข้มข้นที่สูงมาก 

  ส่วนข้อเสียคือไม่สามารถทําลายจุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
เหมาะที่จะใช้กับน้ํากระด้าง สําหรับการใช้ทั่วไปมักใช้ในความเข้มข้น 50-500 ส่วนในล้านส่วน โดย
ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส มีความสัมผัส 1-30 นาที ตัวอย่างควอทที่นิยมใช้กันมาก 
ได้แก่ acetyltrimethyl ammonium bromide และ lauryldimethylbenzyl ammonium 

chloride benzalkonium chloride (Zephiran) and cetylpyraidium chloride (cepacol)  

  (3) ไอโอโดฟอร์ (lodophors) เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยไอโอดีนและสารลด
แยงตึงผิว สารที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อคือไอโอดีน ไอโอโดฟอร์เป็นสารออกซิไดซ์ทําลายเยื่อหุ้ม
เซลล์และโปรตีนต่างในเซลล์ของจุลินทรีย์  ไอโอโดฟอร์เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการทําลายแบคทีเรีย
ได้ดีมาก คล้ายไฮโปคลอไรด์และประสิทธิภาพไม่ลดลงถึงแม้จะมีสารประกอบอินทรีย์อยู่ด้วย  แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินมากเกินไปและค่า pH ต้องต่ํากว่า 4 ประสิทธิภาพในการทําลายสปอร์สู้ไฮโปคลอไรด์
ไม่ได้ ไม่กัดกร่อนโลหะไม่ทําให้เกิดการระคายเคือง ไม่เป็นพิษและมีกลิ่นเล็กน้อย แต่ถ้าใช้กับอุปกรณ์ที่
ทําด้วยยางและพลาสติกจะต้องระมัดระวังเพราะยางพลาสติกจะดูดซึมสารนี้ ไว้ได้ เมื่อแช่พลาสติกไว้ใน
สารนี้นานเกินไปอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารได้ สารนี้ใช้กับน้ํากระด่างสามารถทําลาย
แบคทีเรียไม่สร้างสปอร์ได้ 
  การใช้ไอโอโดฟอร์ในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้ความเข้มข้น 10-100 ส่วนในล้านส่วน
อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส 

  (4) สารประกอบแอมโฟเทอร์ริค (amphoreric compounds) เป็นสารที่ใช้กัน
ค่อนข้างน้อยในอุตสาหกรรมอาหารเพราะมีราคาแพงมีความคงตัวในน้ํากระด่างและในน้ําที่มี
สารประกอบอินทรีย์ ไม่ทําให้เกิดการกัดกร่อน ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ที่นิยมใช้กัน เช่น  oxypropionic 

imidazole 

  (5) สารประกอบประเภทกรด (acid sanitizers) กรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ 
เช่น กรดน้ําส้ม (acetic acid) กรดแลคติก (lactic acid )กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) กรดโพรพิ
โอนิก (peracetic acid) ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวประจุลบ (anionic surfactant) ช่วยในการฆ่าเชื้อผิวที่
ทําด้วยเหล็กประหลอดสนิมมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ ซัลโมเนลลา และ Listeria ได้ดี 
  (6) แอลกอฮอล์ ที่นิยมใช้คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alochol) หรือเอทานอล 
(ethanol) และไอโซโพรพานอล (isopropanol) ที่ใช้ฆ่าเชื้อบนมือพนักงาน ข้อดีคือระเหยง่าย ทําให้
พ้ืนผิวที่ฆ่าเชื้อให้เร็ว เหมาะสําหรับการฆ่าเชื้อที่มีสิ่งสกปรกน้อยๆ โดยทําความสะอาดเอาสิ่งสกปรก
ออกให้หมดก่อนจึงจะฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ใช้ความเข้มข้นร้อยละ 70 ซึ่งเป็นความ
เข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสู งที่ สุ ดแต่ถ้ าต้องการฆ่ า เชื้ อบนพ้ืนผิ วที่ ต้องการความแห้ งมักใช้
เอทลิแอลกอฮอล์ความเข้มร้อยละ 95 (สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2545) 



158 
 

  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการและสารฆ่าเชื้อต่างๆที่กล่าวมาแสดงในตาราง
ที่ 6.3 นอกจากนี้ในการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิวต่างๆด้วยสารชะล้างหรือสารทําความสะอาด
และสารฆ่าเชื้อนั้นต้องพิจารณาใช้สารให้เหมาะสมกับพ้ืนผิวและสิ่งสกปรกที่เปื้อนและต้องพิจารณาให้
สารทั้งสองประเภททํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังแสดงในตารางที่ 6.4 

 

ตารางท่ี 6.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและวิธีฆ่าเชื้อของสารฆ่าเชื้อประเภทต่างๆที่ใช้ใน   
                อุตสาหกรรมอาหาร 

คุณลักษณะ วิธีการ/สารฆ่าเชื้อ 

ไอน้ า คลอรีน ไอโอโดฟอร์ ควอท 

(Quats) 

สารประกอบ 

ประเภทกรด 

1. ประสิทธิภาพ 

    1.1 ประสิทธิภาพต่อ
เชื้อแกรมบวก 

    1.2 ประสิทธิภาพต่อ
เชื้อแกรมลบ 

    1.3 ประสิทธิต่อปอร์ 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

มีผลกับสปอร์
บางชนิด 

 

ดี 

 

ดี 

 

มีผลกับสปอร์
บางชนิด 

 

ดี 

 

ดี 

 

มีผลกับสปอร์
บางชนิด 

2. ผลของน้ํากระด้าง - ไม่มี มีผลเล็กน้อย มีผลบ้าง มีผลเล็กน้อย 

3. ความเสถียรในน้ํา - ไม่เสถียร ไม่เสถียร 
(ที่ความเข้มข้น
ตํ่า) 

เสถียร เสถียร 

4. ผลของสิ่งสกปรกตกค้าง
ที่เป็นสารอินทรีย์ 

ไม่มี มี ผ ล 

(มาก) 

ไม่เสถียร 
(ปานกลาง) 

มีผล 

(ตํ่า) 
มีผล 

(ตํ่า) 
5. การหลงเหลือสารที่มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 

ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

6. ความกัดกร่อน ไม่มี ไม่มี มี มี มี 

7. ระคายเคืองผิวหนัง ไม่มี มี มี ไม่มี มี 

8. ความเสถียรในการใช้ - ไม่เสถียร เสถียร เสถียร เสถียร 

9. การแทรกซึม 
(penetration) 

ไม่ด ี ไม่ด ี ดี ดี ดี 

10. ราคา แพง ถูก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ที่มา (สุวิมล กีรติพิบูลย์,  2543) 
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ตารางท่ี 6.4 การใช้สารชะล้างร่วมกับสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

สารชะล้าง การฆ่าเชื้อ 

1. สารลดแรงตึงผิวประจุลบ (น้อยกว่า 5%) (anionic 

surfactant) 

โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

2. สารลดแรงผิวที่ไม่เป็นประจุ (non-ionic surfactant) ควอทหรือไอโอโดฟอร์ 
3. ด่างประเภทอนินทรีย์ โซเดียมไฮโปคลอไรต์หรือควอท 

4. กรดประเภทอนินทรีย์ ไอโอโดฟอร์/สารลดแรงตึงผิวประจุ
บวก 

ที่มา (สุวิมล กีรติพิบูลย์,  2543) 

 

6.3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี 

 ในการฆ่าเชื้อของสารเชื้อต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพสารฆ่าเชื้อได้แก่ 
อุณหภูมิ ความเข้มข้น ระยะเวลาในการสัมผัส (contact time) ความสะอาด ค่าความเป็นกรด
ด่าง ความกระด่างของน้ํา การสร้างฟิล์มชีวภาพบนพ้ืนผิว (biofilms) (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา,  2551; สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2543) ซึ่งอธิบายแต่ละปัจจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) อุณหภูมิ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจะถูกทําลายได้อย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 70 

องศาเซลเซียส  

 (2) ความเข้มข้น โดยปกติความเข้มข้นของสารยิ่งสูงมากยิ่งมีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อแต่
จะทําให้ผิวหนังระคายเคือง เป็นพิษและทําให้พ้ืนผิวสึกกร่อน การใช้สารฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นต่ํา
เกินไปอาจทําให้จุลินทรีย์มีความต้านทานมากขึ้น ทําให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลง 
 (3) ระยะเวลาในการสัมผัส ระยะเวลาในการสัมผัสนานจะทําลายจุลินทรีย์ได้มากขึ้นแต่ทําให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน หากพ้ืนผิวปนเปื้อนจุลินทรีย์มากและสารฆ่าเชื้อทําทํางานช้าจําเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์งาน 

 (4) ความสะอาด สารฆ่าเชื้อจะมีประสิทธิภาพลดลง หากพ้ืนผิวที่ต้องการทําความสะอาดมี
การปนเปื้อนสิ่งสกปรกมากจึงต้องใช้สารฆ่าเชื้อบนพื้นผิวที่ทําความสะอาดแล้วเท่านั้น 

 (5) ค่าความเป็นกรดด่าง การใช้สารฆ่าเชื้อที่มีความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสมจะทําให้
ประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อลดลง เช่น สารประกอบคลอรีนและไอโอดีน 

 (6) ความกระด้างของน้ า ความกระด้างของน้ําที่สูงขึ้นจะลดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้
ขึ้นกับประเภทของสารฆ่าเชื้อชนิดนั้นๆ เช่น มีผลต่อสารประกอบ ควอเทอร์นารีแอมโมเนีย 

 (7) การสร้างฟิลม์ชีวภาพบนพื้นผิว ฟิล์มชีวภาพจากปูองกันตัวจุลินทรีย์จึงทําให้สารฆ่าเชื้อมี
ประสิทธิภาพลดลงดังนั้นควรปูองกันโดยการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้สามารถล้างความทําความ
สะอาดง่ายและมีการใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม 
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 ทั้งนี้สารที่เหลือจากการฆ่าเชื้อควรทิ้งทันทีเพราะสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนในน้ํายาฆ่าเชื้อทําให้
จุลินทรีย์บางประเภท เช่น Pseudomonas sp. เจริญเติบโตและควรเตรียมสารฆ่าเชื้อใหม่ทุกครั้ง
ก่อนที่จะใช้โดยศึกษาข้อมูลผู้จําหน่ายให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้จําหน่าย 

 

6.4 อุปกรณ์ล้างท าความสะอาด  
 การเลือกใช้เครื่องมือในการทําความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนั้นต้องมีการเลือกให้
เหมาะสมกับชนิดของงานนั้น (ทวีศักดิ์ สีดลรัศมี, 2545) ได้แก่ 

 (1) ไม้กวาดและแปลง (brooms and brushes) ควรใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของพ้ืนผิว
อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่จะล้าง ควรมีที่จับหรือด้ามยาวพอให้ทําความสะอาดได้สะดวกและสะอาดได้ทั่วถึง
ควรมีทั้งชนิดด้ามสั้นและด้ามยาว ขนแปรงควรจะแข็งเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ทําอันตรายต่อผิวของ
อุปกรณ์และเครื่องมือโดยทั่วขนแปรงที่ทําด้วยไนลอนหรือใยสังเคราะห์  (epoxy vinyl) เป็นแปรงที่
เหมาะสําหรับงานรางทั่วไปมากเพราะขนแปรงแข็งใช้ทนทานและไม่ซับน้ํา 

 ขนแปรงที่ทําด้วยลวดเหมาะที่จะใช้กับพ้ืนที่ที่เป็นสนิมหรือขัดสีออกหรือต้องการล้างขจัดเอาสิ่ง
สกปรกที่จับอยู่แน่นกับอุปกรณ์เครื่องมือแต่ไม่เหมาะกับงานล้างรถทั่วไปเพราะลวดอาจไปขีดข่วนผิว
ของอุปกรณ์เครื่องมือได้ 
 การแปลงนอกจากจะใช้คนยังมีแปลงมอเตอร์ และอาจใช้เครื่องมือในการช่วยแพะหรือแกะกูด
ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกจากสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือแน่น อาจต้องมีเครื่องถูพ้ืนเครื่องขัดพ้ืนเครื่องดูดฝุุนช่วยให้
งานทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารโรงงานมีความสะอาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
มากยิ่งขึ้น 

 (2) เครื่องดูดน้ าความดันสูง (high-pressuer pumps) มีทั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้และติดตั้งอยู่
กับที่ขึ้นกับปริมาณน้ําที่ใช้ในแต่ละโรงงาน สามารถฉีดน้ําที่มีแรงดันสูงถึง 41.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตรทั้งนี้เครื่องดูดน้ําอาจมีทั้งสารละลายผสมระหว่างสารทําความสะอาดและสารฆ่าเชื้อโรคอยู่
ด้วย เครื่องสูบน้ําอํานวยความสะดวกควรมีที่ปิดเปิดแบบอัตโนมัติและมีท่อต่อกับหัวฉีดชนิดต่างๆ ได้
เพ่ือให้เหมาะกับบริเวณหรือจุดที่ต้องการล้างเช่นหัวฉีดแบบพ่นเป็นฝอยฝอยหรือแผลเป็นแผ่นสําหรับ
ล้างผิวหน้าที่เรียบหรือเป็นแบบที่งอเพ่ือไว้สําหรับล้างบริเวณรอบรอบหรือพ้ืนผิวด้านล่างของอุปกรณ์
เครื่องมือ 

 (3) เครื่องท าความสะอาดแรงดันต่ าอุณหภูมิสูง (low pressure hugh temperature)

เป็นเครื่องทําความสะอาดที่อาศัยความร้อนของน้ําช่วยด้วย โรงงาน สามารถฉีดน้ําที่มีแรงดันน้อยกว่า 
35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนิยมใช้ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีความสุขกับอกมากเครื่องชนิดนี้
ประกอบด้วยถังในสารทําความสะอาดซึ่งสามารถทําให้ร้อนด้วยไอน้ํามีสูตรน้ําสามารถทําให้น้ํามีแรงดัน
มีท่อสามารถจะต่อกับหัวฉีดแบบต่างๆเป็นเครื่องที่อาจติดตั้งอยู่กับที่หรืออาจเคลื่อนย้ายได้มักใช้ในงาน
ล้างก่อนที่จะมีการล้างแรงดันสูงสามารถกําจัดคราบไขมันน้ํามันหล่อลื่นต่างๆ ที่จะติดอุปกรณ์เครื่องมือ
และบริเวณอาคารโรงงาน 
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 (4) เครื่องท าความสะอาดแรงดันสูง  ประกอบด้วยเครื่องสูบที่ ให้แรงดันสูงมีถังบรรจุ
สารประกอบที่ใช้ทําความสะอาดโรงงานสามารถฉีดน้ําที่มีแรงดันสูงถึง 20 เขต 28 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตรอุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียสสามารถผสมสารทําความสะอาดกับน้ําในอัตราส่วนที่ได้กําหนดไว้
แล้วโดยอัตโนมัติ เครื่องทําความสะอาดชนิดนี้นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพราะใช้ง่าย
และมีประสิทธิภาพสามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นกับผิวอุปกรณ์เครื่องมือและสามารถทําความสะอาด
ในบริเวณหรือจุดที่จะใช้เครื่องมือเข้าไปขัดถูทําความสะอาดได้ยาก 

 

6.5 วิธีการล้างท าความสะอาด 

 

 การล้างทําความสะอาดควรทําให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละ
ครั้งทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตและบริเวณผลิตทันทีสําหรับวิธีการขจัดสิ่ง
สกปรกแบ่งออกได้ 3 วิธี (ศิวาพร ศิวเวชช, 2542) ดังนี้ 
 (1) การแยกสิ่งสกปรกออกมา โดยใช้เครื่องมือต่างๆช่วยเช่นไม้กวาดหรือแปรงชนิดต่างๆ
เครื่องขัดน้ําน้ําความดันสูงไอน้ําลมหรืออาจใช้สารทําความสะอาดไปช่วยลดแรงตึงผิวของสารละลายที่
ใช้ในการทําความสะอาดจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกได้ง่ายขึ้น 

 (2) การแยกสิ่งสกปรก ในการทําให้สิ่งสกปรกละลายหรือแขวนลอยอยู่ในสารละลายที่ใช้ใน
การทําความสะอาดทําให้สิ่งสกปรกที่จับติดอยู่ละลายออกมาได้แต่ต้องมีการเปลี่ยนน้ําหรือและ
สารละลายที่ใช้ในการทําความสะอาดบ่อยๆเพราะถ้าหากมีสิ่งสกปรกละลายอยู่ในปริมาณมากเกินไปจะ
ทําให้ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดลดลงเพราะสิ่งสกปรกที่ต้องการจะขจัดไม่สามารถละลาย
ออกมาได้ 
 (3) การป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกกลับมาจากผิวหน้าอีกครั้ง ทําได้โดยการเทน้ําหรือปล่อยน้ําที่
มีสิ่งสกปรก 800 อยู่ทิ้งไปหลังจากท่ีทําความสะอาดเสร็จแล้วหรือมีการกวนหรือเขย่าให้สารละลายที่ใช้
ในการทําความสะอาดให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพ่ือปูองกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่แขวนลอยอยู่กลับมา
จากพ้ืนผิวของอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ 
 ในการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อมี 5 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนการทําความสะอาด 3 ขั้นตอนและ
ขั้นตอนการฆ่าเชื้ออีก 2 ขั้นตอน (สุวิมล กีรติพิบูลย์,  2543) ดังต่อไปนี้ 
 (1) การกําจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ด้วยวิธีกร 

 (2) การกําจัดสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่ด้วยสารชะล้าง 
 (3) การล้างน้ําเพื่อสร้างสารชะล้างและสิ่งสกปรก 

 (4) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือสารฆ่าเชื้อ 

 (5) การล้างสารฆ่าเชื้อออกจากพ้ืนผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
การล้างทําความสะอาดนั้นมีหลายวิธีขึ้นกับธรรมชาติของสิ่งสกปรกดังจะอธิบายวิธีการเหล่านั้น
ตามลําดับต่อไปนี้ 
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 6.5.1 การใช้พนักงานท าความสะอาด 

 พนักงานเป็นผู้ลงมือกวาดล้างเช็ดถูขัดหรือจะล้างด้วยน้ําสะอาดโดยมีอุปกรณ์ช่วยล้างโดยการ
ถอดหรือเปิดเครื่องมือเครื่องใช้ในการแปรรูปอาหารที่จะล้างออกทําความสะอาดด้วยน้ําและใช้น้ําร้อน
ถ้ามีคราบน้ํามันหรือไขมันถ้าสกปรกมากอาจใช้แปรงหรือเครื่องมืออ่ืนๆช่วยเมื่อทําความสะอาดแล้วให้
ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งเพ่ือชะล้างเคมีที่ติดค้างให้หมดไปถ้าต้องการฆ่าเชื้อให้ใช้อุปกรณ์ในน้ํายาฆ่า
เชื้อความเข้มข้น 75 100 ส่วนในล้านส่วนทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกและเพ่ือปูองกันการกัดกร่อนจาก
ประจุไฟฟูาไม่ควรใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะต่างชนิดกันในสารละลายที่ใช้ล้างเดียวกันก่อนที่จะเริ่มทําการ
แปรรูปต่อไปในแต่ละครั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชิ้นจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือสิ่ง
ปนเปื้อนต่างๆ 

 6.5.2 การใช้เครื่องท าความสะอาด 

  การออกแบบวิธีต่างๆเพ่ือให้เกิดความสะดวกข้ึนในการทําความสะอาดดังต่อไปนี้ 
  (1) การล้างท าความสะอาดแบบ cleaning out of place (COP) เป็นการล้าง
ด้วยเครื่องมือในอ่างสแตนเลสสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแปรงที่หมุนด้วยมอเตอร์เพ่ือล้างทําความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอกอุปกรณ์เครื่องมือได้พร้อมกันในขณะที่แปลงทํางานมอเตอร์จะสูบสารล้างทําความ
สะอาดมาท่ีแปลงเพื่อช่วยในการล้างและเมื่อล้างเสร็จจะย้ายมาลงในอ่างที่สองด้วยน้ําสะอาดและทําให้
แห้งตามสายพานเพ่ือนําไปอบในตู้อบหรือไปตากบนราว 

  (2) การท าความสะอาดแบบclaning in place (CIP) ใช้ล้างเครื่องมือโดยไม่ต้อง
ถอดชิ้นส่วนต่างๆหรือเป็นระบบปิด (closed system) ออกมาหรืออาจจะล้างเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อุปกรณ์เครื่องมือก็ได้หลักการในการทําความสะอาดด้วยวิธีการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการล้างสิ่ง
สกปรกด้วยน้ําร้อนหรือเย็นใช้สารล้างทําความสะอาดช่วยในการล้างทําความสะอาดเพ่ือขจัดสิ่งสกปรก
ที่เหลือจากครั้งแรกล้างด้วยน้ําอีกครั้งเพ่ือชําระล้างสารล้างทําความสะอาดที่ใช้ในการทําความสะอาด
ซื้อสารเคมีฆ่าเชื้อช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนออกมาแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งเพ่ือซ้อมและ
สารเคมีทั้งหมดออกท้ังนี้การล้างแบบ CIP นั้นมี 3 แบบ (ศิวาพร ศิวเวชช,  2545ง2) ดังต่อไปนี้ 
   (2.1) ตารางแบบ CIP ระบบใช้ครั้งเดียว (single nse CIP syatem) วิธีนี้
ใช้สารละลายในการทําความสะอาดเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเมื่อทําความสะอาดเสร็จมักใช้กับอุปกรณ์
เครื่องมือที่มีขนาดเล็กหรือเครื่องในที่สกปรกมากข้ันตอนการล้างด้วยระบบนี้แสดงในรูปที่ 6.3 

จากรูปที่ 6.4 ขั้นตอนการล้างแบบ single use CIP system ประกอบด้วย  

  (1) ล้างด้วยน้ําธรรมดาหรือน้ําร้อน 3 ครั้งเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกที่สอบติดกับเครื่องมือ
ออกโดยให้น้ําไหลเวียนอยู่ในระบบเป็นระยะเวลา 20 วินาทีก่อนที่จะระบายน้ําทิ้งไปและแต่ละครั้งให้
ห่างกันเวลา 40 วินาที 
  (2) ให้สารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดกับน้ําธรรมดาหรือน้ําร้อนตามความ
เหมาะสมและให้สารละลายนี้ไหลเวียนอยู่ในระบบนาน 10-2 นาทีก่อนระบายน้ําทิ้ง  
  (3) ล้างด้วยน้ําธรรมดา 2 ครั้งโดยแต่ละครั้งให้มีช่วงห่างกันเป็นเวลา 40 วินาที 



163 
 

  (4) ที่ล้างด้วยน้ําธรรมดาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้อาจมีการเติมกรดช่วยเพ่ือทําการปรับความ
เป็นกรดด่างให้ลดลงเป็น 4.5 และให้น้ําไหลเวียนอยู่ในระบบเป็นเวลา 3 นาทีก่อนที่จะปล่อยหรือ
ระบายทิ้ง 

 
รูปที ่6.3 ระบบการล้างทําความสะอาดแบบ Single CIP 

ที่มา (http://www.fischer-ag.com/nen/englisch/1280p/cip1.html, 2010) 

   

   (2.2) การล้างแบบ CIP ระบบนํากลับมาใช้อีก (reuse CIP system) ระบบนี้
กับสารละลายที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดครั้งแรกเอาไว้เพ่ือนํามาใช้ล้างครั้งต่อไปโดยต้องมีการ
ควบคุมความเข้มข้นของสารล้างทําความสะอาดกรดหรือสารฆ่าเชื้อให้คงที่เหมาะสมทุกครั้งที่ล้างการ
ล้างแบบนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาก (รูปที่ 6.4) 

 

 
 

รูปที ่6.4 ระบบการล้างทําความสะอาดแบบ Reuse CIP 

ที่มา (http://sanimatic.com/FoodBeverage/CleanlnPlaceCIP/tabid/92/Default.aspx, 2010) 

http://sanimatic.com/FoodBeverage/CleanlnPlaceCIP/tabid/92/Default.aspx
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  ขั้นตอนการล้างแบบ reuse CIP system มีดังนี ้ 
  (1) ล้างด้วยน้ําอุณหภูมิธรรมดาจากถังพักน้ํา (water recovery tank) โดยให้น้ํา
ไหลเวียนอยู่ในระบบเป็นเวลา 5 นาทีก่อนระบายน้ําทิ้งไป 

  (2) ล้างด้วยสารละลายทําความสะอาดที่มีหลักเป็นส่วนผสมอยู่ร้อยละ 1 ให้
สารละลายที่ไหลเวียนอยู่ในระบบเป็นเวลานาน 10 15 นาที สารละลายที่ใช้นี้อาจมีการเพ่ิมอุณหภูมิ
สูงขึ้นได้ท้ังนี้เล่นกับชนิดเครื่องมือและสิ่งสกปรกที่สอบติดที่เครื่องมือจากนั้นระบายกับสารล้างทําความ
สะอาดไปเก็บไว้ที่ถังเก็บสารล้างทําความสะอาด (detergent tank) เพ่ือใช้ในการล้างครั้งใหม่ 
  (3) ใช้น้ําอุณหภูมิธรรมดาล้างสารละลายล้างทําความสะอาดที่อาจตกค้างอยู่โดยให้น้ํา
ขังอยู่เป็นเวลา 3 นาทีก่อนระบายไปเก็บไว้ที่ถังน้ําล้าง (rinse tank) 

  (4) ล้างอีกครั้งด้วยน้ําซึ่งมีกรดเป็นส่วนประกอบอยู่ร้อยละ 0.5 - 1.0 เพ่ือขจัดหยดน้ํา
ที่อาจตกค้างอยู่โดยใช้สารละลายน้ํากรดอยู่ในระบบเป็นเวลา 10 นาทีก่อนระบายส่วนแรกทิ้งไปและ
สวนหลังกลับไปที่ถังเก็บกรด (acid tank) เพ่ือใช้ในการล้างครั้งต่อไป 

  (5) การล้างครั้งสุดท้ายให้ล้างด้วยน้ําอุณหภูมิธรรมดาเป็นเวลา 3 5 นาทีหลังจากนั้น
น้ําล้างส่วนแรกให้ระบายไปเก็บไว้ที่ถังเก็บกรดส่วนที่เหลือให้ไปเก็บไว้ที่ถังพักน้ําจนกระทั่งเต็มน้ําส่วนที่
เหลือจึงปล่อยทิ้งไป 

  2.3 การล้างแบบ CIP ระบบหลายอย่าง (multipleuse CIP system) ระบบนี้รวม
วิธีหนึ่งและสองเข้าด้วยกันแล้วดัดแปลงมาใช้ในการล้างท่อถังและอุปกรณ์เครื่องมืออ่ืนๆวิธีการล้างแบบ
นี้เป็นแบบอัตโนมัต ิ

  ขั้นตอนการล้างประกอบด้วยการใช้น้ําสารล้างทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง
สารรางที่มีคุณสมบัติเป็นกรดแล้วล้างตามด้วยน้ําซึ่งมีกรดอยู่ด้วยแล้วล้างด้วยน้ําเป็นขั้นตอนสุดท้าย  

 (1) ล้างด้วยน้ําเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกนามที่ใช้นี้อาจเป็นน้ําที่มาจากถังพักน้ําหรือน้ําจาก
ท่อประปาและอุณหภูมิน้ําแล้วแต่ตามความเหมาะสมน้ําจากการล้างจะถูกระบายน้ําทิ้งไป 

 (2) หนังต่อด้วยสารละลายทําความสะอาดซึ่งชนิดหรืออุณหภูมิของการละลายล้างทํา
ความสะอาดระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับชนิดของเครื่องมือและสิ่งสกปรกหลังจากล้างอัดระบายสารละลายทํา
ความสะอาดทิ้งไปหรือจะเก็บไว้ที่ถังเก็บสารล้างทําความสะอาดที่นํากลับมาใช้ซ้ํา (detergent 

recovery tank) ก็ได้ 
 (3) ล้างด้วยน้ําเพื่อเข้าจากสารทําความสะอาดที่ตกค้างอยู่ 
 (4) ล้างด้วยน้ําที่มีกรดด้วยเพื่อช่วยปรับความเป็นกรดด่างให้เป็น 4.5  

 (5) ล้างอีกครั้งด้วยสารฆ่าเชื้อเพ่ือช่วยลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อน 

 (6) ล้างด้วยน้ําร้อนเพ่ือล้างสารฆ่าเชื้อที่อาจตกค้างอยู่และยังเป็นการช่วยฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ด้วย 

 (7) ล้างด้วยน้ําอุณหภูมิธรรมดาเป็นครั้งสุดท้ายและระบายน้ําทิ้งไปเก็บไว้ที่ถังพักน้ํา 
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ข้อดีของการท าความสะอาดด้วยระบบ CIP  

 (1) ประหยัดแรงงานและเป็นวิธีอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้แรงงานจากพนักงาน 

 (2) ประหยัดค่าสารเคมีและสามารถทําการเคมีท่ีใช้ในการทําความสะอาดกลับมาใช้ใหม ่

 (3) ทําให้ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ได้รวดเร็วขึ้น 

 (4) ลดการรั่วหรือการกัดกร่อนอุปกรณ์ 
 (5) มีความปลอดภัยมากข้ึนเพราะลดการใช้สารเคมีและอุบัติเหตุลื่นล้มในระหว่างการล้าง 
ข้อเสียของการท าความสะอาดด้วยระบบ CIP 

 (1) การบํารุงรักษาการรางค่อนข้างยุ่งยากและมีราคาแพง 
 (2) เครื่องรางมีราคาแพง 
 (3) ไม่สามารถรับอุปกรณ์ท่ีมีความสกปรกมากๆได้ 
 (4) ล้างได้เฉพาะบริเวณท่ีเครื่องมือติดตั้งอยู่เท่านั้น 

 

6.6 จุลินทรีย์ท่ีเป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอาหาร 

 จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญได้แก่  

 1 โคลิฟอร์ม (Coliforms) 

แบคทีเรียที่ใช้เป็นดัชนีที่ใช้ให้ทราบว่าการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งนั้นมีการ
จัดการที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง โคลิฟอร์มสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิลบ (-2)-50 องศาเซลเซียสขนาดที่
ความเป็นกรดด่างที่ 4.4-9.0 โคลิฟอร์มแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่มคือไม่ เอสเชอริเชียโคไล หรือ      
ฟีคอล โคลิฟอร์ม (faecal coliforms) โคลิฟอร์มที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์และคนเลือดอุ่น
อาหารหรือน้ําที่มีอุจจาระปนเปื้อนสามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 44.5 - 45.5 องศาเซลเซียสส่วนโคลิ
ฟอร์มอีกกลุ่มหนึ่งพบในผักผลไม้และดิน 

 2. เอสเชอริเชีย โคไล (Eschrichia coli) 

เชื้อนี้เป็นสาเหตุของโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยอาศัยอยู่ในลําไส้เล็กตอนปลาย
และลําไส้ใหญ่ของสัตว์และคนเลือดอุ่นแพร่กระจายไปกับกลิ่นและน้ําจัดเป็นแบคทีเรียที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้
ถึงการปนเปื้อนอุจจาระของคนและสัตว์โดยทั่วไปเชื่อนี้พบในเนื้อสัตว์สัตว์ปีกปานนมและผลิตภัณฑ์นม
ผักอาหารอบและข้าวเช่นนี้มีระยะการฟักตัว 18 ชั่วโมงและก่อให้เกิดอาการของโรคนาน 2 วันทําให้
ปวดท้องท้องร่วงมีไข้อาจสูญเสียน้ําจนหมดสติอ่อนเพลียหัวใจอาจทํางานผิดปกติหรือหยุดทํางานได้ซึ่ง
ไส้ผู้ปุวยบางรายมีอาการรุนแรงน้อยกว่างเช่นปวดศีรษะและเป็นไปคิวมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเชื้ อนี้
แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ (Ray & Bhunia, A., 2008) ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) เป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องเดิน
ในเด็กทารก 
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กลุ่มที่ 2 Enterotoxignic Escherichia coli (ETEC) เป็นสาเหตุให้เกิดอาการถ่ายอุจจาระ
เป็นน้ําจนร่างกายสูญเสียน้ําและหมดสติในที่สุดเชื่อในกลุ่มนี้สามารถสร้างenterotoxin ทางชนิดที่ทน
ความร้อน (heat resistant) และไม่ทนความร้อน (heat labile)ได้ 

กลุ่มที่ 3 Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) เป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องร่วงปวด
ท้องอย่างแรงมีไข้ปวดศีรษะแต่สายพันธุ์ไม่สร้าง enterotoxin 

กลุ้มที่ 4 Enterohemorrhagic coli (EHEC) ทําให้เกิดโรคลําไส้ใหญ่อักเสบแบบมีเลือดออก 
(hemorrhagic colitis) ด้วยมีอาการปวดท้องอาเจียนมีไข้อุจจาระมีเลือดและมีอาการผิดปกติที่ไตอาจ
ถึงไตวายตายได ้

  เอสเชอริเชีย โคไล 0157 : H7 (Escherichia coli 0156 : H7) 

 เอสเชอริเชีย โคไล 0157 : H7  ติดต่อเนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องในสัตว์น้ํานมน้ําและน้ําผลไม้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อสวนอาหารอ่ืนๆที่ปนเปื้อนได้แก่
เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อาหารผิดปกติจะปรากฏหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปประมาณ 39 วันเกิดอาการ
อุจจาระเป็นเลือดปวดท้องอย่างแรงอาเจียนผู้ปุวยที่ได้รับเชื้อไม่มากอาการผิดปกติจะหายไปเองแต่
ในไลน์ที่ได้รับเชื้อเข้าไปจํานวนมากจะเกิดอุจจาระเป็นเลือดและหน้ามืดเป็นลมและตายได้ 
 3. Staphylococcus aureus  แบคทีเรียชนิดนี้เป็นชนิดที่มีการปนเปื้อนมากในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารที่การสุขาภิบาลและการจัดสุขลักษณะส่วนบุคคลไม่ดีมักพบอาศัยอยู่ในอากาศ
ผิวหนังของคนในปากจมูกตาหูใบหน้าคอและเสื้อผ้าของคนทั่วไปถ้าส่วนของร่างกายสัมผัสกับอาหารจะ
เกิดการปนเปื้อนและสร้างภายหลังมีการเจริญแล้ว 4-6 ชั่วโมงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต
ของเชื้อคือ 21-30 4 องศาเซลเซียส 

 การแพร่เชื้อส่วนใหญ่มาจากผิวหนังของคนเป็นพาหะนําโรคและจะพบได้ในต่อมเหงื่อโพรงจมูก
ที่ฝุามือในลําคอมือผมขนและแผลติดเชื้อที่ผิวหนังศรีสิวหนองเสมหะแผลถลอกการเกาแผลถูกความร้อน
ไฟไหม้นอกจากนี้พบในบุคคลที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นหวัดไอจามหรือจากบาดแผลที่เป็น
หนองต่างๆปนเปื้อนไปกับอาหาร 

 อาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นนมและผลิตภัณฑ์นมไข่และผลิตภัณฑ์ไข่เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อปลา
และผลิตภัณฑ์ตราผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆอาหารที่ต้องใช้มือเรืองจับต่างๆเช่นต้องปั้นต้องแกะหรือหั่น
เป็นชิ้นชิ้นดังนั้นจึงใช้เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงการสุขาภิบาลของโรงงานว่าดีหรือไม่เพียงใดเช่นเดียวกับ 
Escherichia coli  

 อาการเป็นไข้จะแสดงออกหลังจาก 2 - 6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน
เชื้อเข้าไปมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลันเช่นมึนงงคลื่นไส้ขึ้นห่าน
อาเจียนเป็นตะคริวที่ท้องปวดท้องท้องร่วงอุจจาระร่วงบางครั้งหมดสติอ่อนเพลียแต่ไม่มีไข้นอกจากนี้
อาจปวดศีรษะเก่งกล้ามเนื้อบางครั้งอุจจาระของร่างกายลดลงทําให้มีอาการหนาวสั่นความดันโลหิตต่ํา
ในกรณีที่รุนแรงจะมีอาการขาดน้ําและชอบอาการจะดีขึ้นภายใน 24 - 72 ชั่วโมงถ้าไม่อ่อนเพลียมากแต่
ผู้ปุวยไม่ค่อยเสียชีวิ 
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6.7 การตรวจสอบจุลินทรีย์ท่ีเป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 การตรวจสอบหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ที่เป็นดัชนีบ่งชี้สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่
อาจหลงเหลืออยู่ภายหลังและล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหารเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโดยมากจะวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดจุลินทรีย์ชนิดโคลิ
ฟอร์มและ  Escherichia coli โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างสม่ําเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยเฉพาะตําแหน่งที่เป็นข้อต่อซึ่งวิธีการทดสอบต้องเป็นแบบ
ปลอดเชื้อเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอกวิธีการทดสอบที่นิยมใช้มี 2 วิธีคือ 

 (1) Swab test เป็นการตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้การเช็ดด้วยสําลีพันปลายไม้ซึ่งอบ
ฆ่าเชื้อแล้วชุบน้ํายา lingers ก่อนเช็ดลงบนพ้ืนผิวที่กําหนดด้วยลวดตารางซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเช่นกัน
จากนั้นนําไปเพาะเชื้อเพ่ือตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ภายหลังการฆ่าเชื้อ 

 (2) Rinse test เป็นการตรวจสอบหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้น้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและ
ทราบปริมาณแน่นอนไหลผ่านผิวเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสอาหารจากนั้นเก็บน้ํากัน
ไปวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์จึงต้องทราบปริมาตรที่แน่นอนเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบปริมาตร
เชื้อจุลินทรีย์ได้ 
 ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณเชื้อจุลินทรีย์กับพ้ืนผิวที่สัมผัสอาหารได้และกําหนดไว้
ดังแสดงในตารางที่ 6.5 

 

ตารางท่ี 6.5 ปริมาณมาตรฐานของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count : TPC) บนพื้นผิวสัมผัส  
                 อาหาร 

จ านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/cm2) ระดับของความสะอาด 

1 ดีมาก 

2-10 ดี 

11-100 ใช้ไม่ได้(ควรทําความสะอาดและฆ่าเชื้อใหม่) 
101-1,000 ใช้ไม่ได้อย่างยิ่ง(หยุดปฏิบัติงานหาสาเหตุการ

ปนเปื้อน) 

หมายเหตุ CFU (Colony Gorming Units) หมายถึง จํานวนซื้อที่ข้ึนในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ที่มา (สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2543) 

 

 ตัวอย่างเช่นโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ต้องมีปริมาตรเชื้อเปูาหมายที่ยังเหลืออยู่บนพ้ืนผิวที่สัมผัส
อาหารหลังจากการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อน้อยกว่า 100 ต่อ 100 ตารางเซนติเมตรนอกจากนี้ต้อง
ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ชนิดโคลิฟอร์มและ Escherichia coli ซึ่งการตรวจพบเชื้อเหล่านี้ทั้งในน้ําที่ใช้ล้าง
และภาชนะเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์แสดงในถึงน้ําที่ใช้ล้างและการล้างที่ไม่สะอาดเพียงพอทั้งมี
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การตรวจสอบที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือการตรวจโดยอาศัยหลักการหมักในหลอดทดลองหลายหลอดซึ่งมี
หลักการพื้นฐานในการตรวจ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

 (1) การทดสอบขั้นต้น (presumptive test) จะนําตัวอย่างน้ําไปบ่มเพาะในหลอดอาหาร
เหลวเลี้ยงเชื้อแลคโตส (lactose beoth) ในแต่ละหลอดมีปริมาณ 10 mm 1 mm หรือ 0.1 mmใส่
หลอดดักแก๊ส(Durham tube)จะให้หลอดทดลองทั้งหมดแล้วผมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสสอนเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายใน 24 และ 48 ชั่วโมงถ้ามีแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่ามีคนรีฟอร์มในน้ํานั้น 

 (2) การทดสอบยืนยัน (confirmed test) ถ่ายเชื้อจากหลอดที่เกิดผลบวกลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อเหลว Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLBB) จํานวน 2 หลอดนําหลอดทดลองไปบ่มที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสนาน 48 ชั่วโมงหากเกิดแก๊สในหลอดดักแก๊สคาดว่าจะมีเชื้อพวกโคลิฟอร์ม 

 (3) การทดสอบสมบูรณ์ (completed test)  นําตัวอย่างจากระดับที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดที่
มีการผลิตแก๊สในเอเชียโดยการลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อจํานวน 2 จานโฟมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
นาน 24 - 48 ชั่วโมงถ้าเป็น korea from จะได้โคโลนีที่มีจุดข้ามตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี 4 

mm มีลักษณะเดิมไม่เกินมันวาวเมื่อกระทบแสงและถ่ายตัวเองลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวจํานวน 2 

หลอดบ่มที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียสนาน 24 - 48 ชั่วโมงสังเกตการเกิดแก๊สในหลอดดักแก๊สและสี
ของอาหารจากนั้นให้ถ่ายเชื้อจากหลอดที่เกิดผลบวกลงในอาหารจํานวน 2 จานที่อุณหภูมิ 74 องศา
เซลเซียสนาน 24 - 18 ชั่วโมงถ้าผลการทดสอบเป็นเชื้อ escherichia coli จะได้โคลีมีสีม่วงดําเหลือง
ตามตรงกลางคอรุณีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 4 mm เกิดความมันวาวเมื่อกระทบแสง 
 การเก็บอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสรูปที่สะอาดไม่ชํารุด
ปล่อยหรืออบอุณหภูมิที่ผ่านการล้างทําความสะอาดให้แห้งเองโดยห้ามใช้ผ้าเช็ดจัดเก็บให้อยู่สูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรควรมีพื้นที่จัดเก็บให้เป็นสัดส่วนแยกเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ใช้ในส่วนที่
สัมผัสกับอาหารกับส่วนที่ไม่สัมผัสอาหารออกโดยตรงเป็นคนละชุดห่างจากบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนซ้ําเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนข้ามไปสู่ผลิตภัณฑ์ 

 ควรจัดเก็บอุปกรณ์ออกเป็นสัดส่วนเฉพาะงานและทําเครื่องหมายแสดงชนิดของการใช้งาน
ตัวอย่างเช่นการเก็บอุปกรณ์ในโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) อุปกรณ์รับและล้างถังน้ํานมดิบใช้เครื่องหมายสีแดง 
 (2) อุปกรณ์ล้างชุดพาสเจอร์ไรส์ใช้เครื่องหมายสีน้ําเงิน 

 (3) อุปกรณ์ล้างชุดบรรจุให้เครื่องหมายสีฟูา 
 (4) อุปกรณ์การขัดล้างทําความสะอาดพ้ืนต้องแยกจากต่างหากจากอุปกรณ์ทําความสะอาด
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์โดยเด็ดขาด 

 (5) อุปกรณ์ซ่อมชํารุดในงานผลิตต้องแยกโดยเด็ดขาดกับอุปกรณ์ซ่อมบํารุงหรือและควรทํา
เครื่องหมายให้เด่นชัด 
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บทสรุป 

 

 การล้างทําความสะอาดเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องดําเนินการก่อนและ
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตอาหารทุกครั้งเพราะไม่เช่นนั้นสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์สากลเพ่ือลงไปใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในครั้งต่อไปทั้งนี้การล้างต้องวิเคราะห์ประเภทสิ่งสกปรกให้เป็นประเภทต่างๆ
การเลือกใช้สารล้างทําความสะอาดสารฆ่าเชื้ออุปกรณ์การล้างวิธีการล้างมาเป็นปัจจัยประกอบรวมทั้ง
การตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างเพ่ือให้ความมั่นใจว่าการล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อนั้นมีความ
สมบูรณ์ 
 

ค าถามท้ายบท 

 

 (1) จงยกตัวอย่างสิ่งสกปรกและอธิบายคุณลักษณะของสิ่งสกปรก  

 (2) การจัดแบ่งประเภทสิ่งสกปรกออกเป็นก่ีประเภทจงอธิบาย  

 (3) การชะล้างหรือสารทําความสะอาดควรมีคุณสมบัติอย่างไร  

 (4) ประสิทธิภาพการชะล้างหรือการทําความสะอาดพิจารณาได้จากปัจจัยใดบ้างอธิบาย 

 (5) สารฆ่าเชื้อโรคควรมีสมบัติอย่างไรปัจจัยใดที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมี  
 (6) จงอธิบายหลักการทําความสะอาดด้วยระบบ cleaning out place และ ระบบ cleaning 

in place 

 (7) จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการทําความสะอาดด้วยระบบแบบ cleaning in place 

 (8) โรงงานผลิตไซอ๋ิวและแหนมมีสิ่งสกปรกประเภทใดบ้างและมีวิธีการทําความสะอาดการใช้
สารชาวลาวและสารฆ่าเชื้อราได้อย่างไร  

 (9) โรงงานผลิตน้ําผลไม้บรรจุกระป๋องควรใช้วิธีการล้างและความสะอาดแบบใดจงอธิบาย  

 (10) การประเมินประสิทธิภาพของการล้างทําความสะอาดโรงงานผลิตน้ําผลไม้บรรจุกระป๋องมี
วิธีการทดสอบอย่างไรจงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

การก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

 1. ประเภทของการเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

 2. การก าจัดของเสียชนิดแข็ง  
 3. การบ าบัดน้ าเสีย 

 4. การน าวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ประโยชน์  
 5. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้วผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
  1 .บอกว่าเพศและที่มาของของข้อเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ 

  2. อธิบายหลักการและข้ันตอนการก าจัดของเสียชนิดแข็งได้ 
  3. อธิบายและวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ใช้แสดงคุณภาพของน้ าเสียได้  
  4 .อธิบายกระบวนการก าจัดน้ าเสียแต่ละประเภทได้  
  5. ยกตัวอย่างและอธิบายการน าวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ได้  
  6. อธิบายสาระส าคัญของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน  

 1. วิธีแบบบรรยาย  

 2. วิธีสอนแบบค้นคว้าด้วยตนเอง  
 3. วิธีสอนจากแหล่งเรียนรู้ 
 4. วิธีสอนจากการฝึกปฏิบัติ 
 กิจกรรมการเรียนการสอน  

 1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 ถึง 6 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่แตกต่างกันให้นักศึกษาระดมความคิดบอกประเภทของข้อเสียจากกระบวนการผลิต
และแหล่งที่มา 
 2. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาร่วมกันซักถาม 

 3. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนเรื่องหลักการและขั้นตอนการก าจัดของเสียชนิดแข็ง
จากนั้นตอบค าถามท้ายบท  
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 4. ผู้สอนอธิบายต่อเรื่องพารามิเตอร์ที่ใช้แสดงคุณภาพของน้ าเสีย 

 5. ผู้สอนน านักศึกษาไปศึกษาดูงานกระบวนการบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ได้
มาตรฐาน ISO 14000 มอบหมายงานให้นักเรียนท ารายงานขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียและระบบมาตรฐาน 
ISO 14000 ของโรงงานดังกล่าว  

 6. ถ้านักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่า BOD และ COD ของตัวอย่างน้ าเสียจากแหล่งต่างๆ
และประเมินคุณภาพของแหล่งน้ าโดยเทียบกับมาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 7. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าและจัดท ารายงานตัวอย่างการน าวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ประโยชน์ 
 

สื่อการเรียนการสอน  

 1. เอกสารประกอบการสอนและต าราที่เก่ียวข้อง  
 2. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ได้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000  

 3. ภาพตัวอย่างกระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีต่างๆ  

 4. ตัวอย่างน้ าเสียจากแหล่งต่างๆ 

 5. สารเคมีอุปกรณ์แก้ววิเคราะห์ทางเคมี  

 6. มาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

 7. คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

 

การวัดผล  

 1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

   2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและอธิบายในระหว่างท ากิจกรรมในห้องเรียน  

 3. สังเกตทักษะในการท าปฏิบัติการและซักถามวิทยากรจากโรงงาน 

          4. ตรวจรายงานการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

          5. ตรวจสอบรายงานปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  

          6. ตรวจรายงานตัวอย่างการน าวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ประโยชน์ 
          7. จากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 7 

ก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแต่ละแห่งมีของเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอาหารที่แตกต่าง
กันออกไปโดยหลักการที่ดีแล้วโรงงานต้องจัดให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและปริมาณที่เพียงพอกับ
ของเสียจากกระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมงและมีระบบการก าจัดขยะที่เหมาะสมสามารถก าจัดของ
เสียออกจากสถานที่ผลิตอาหารโดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของเสียจากโรงงาน
อาหารถ้าหากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะดังนี้  

(1) เป็นแหล่งเจริญและแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคพาหะน าโรคเช่นแมลงสาบหนูยุงแมลงและสุนัขท่ี 

อาจแพร่กระจายไปก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนได้  
(2) เกิดกลิ่นเหม็นและสรูปที่น่ารังเกียจสกปรกเลอะเทอะให้เป็นระเบียบเป็นเหตุร าคาญให้แก่

บริเวณใกล้เคียง 
 (3) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการก าจัดสารมลพิษจากโรงงานที่ไม่มีการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าตะกอนที่สะสมตัวในแม่น้ าจะท าให้แม่น้ าตื้นและเป็นอุปสรรคแก่การคมนาคมต้องเสียค่าขุดร่อง
และสารพิษต่างๆอาจจะส่งให้พืชและสัตว์น้ าและเกิดเป็นมลพิษอันตรายแก่ผู้บริโภคพืชและสัตว์ดังกล่าว 

การก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกโรงงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม 

 

7.1 ประเภทของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

  

 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีอยู่ 3 ประเภท (ศิริลักษณ์ ปิ่นเกสร, 2545) ได้แก่ 

 (1) ของเสียที่เป็นของแข็ง (solid waste) ได้แก่เศษวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในการผลิต
แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิดคือ ขยะเปียก (garbage) และขยะแห้ง (rubbish) ขยะเปียกเป็นเศษเหลือ
จากกระบวนการผลิตที่มีความชื้นสูงได้แก่เศษพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ของเสียประเภทนี้ประกอบไปด้วย
สารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท าให้เกิดการย่อยสลายบูดเน่าได้ง่ายส่วนขยะแห้งคือเศษวัสดุ
ต่างๆที่เหลือใช้ทั่วไปซึ่งมีความชื้นต่ าส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆเช่นกระดาษพลาสติกไม้ผ้าแก้ว
หรือโลหะ  

 (2) ของเสียที่เป็นของเหลว (liquid waste) ได้แก่น้ าเสียรวมทั้งสิ่งเจือปนในน้ าเสียเช่น
สารเคมีตะกอนน้ าเสีย (sludge) ไขมันน้ ามันสามารถแบ่งน้ าทิ้งจากแหล่งที่มาได้ 4 ประเภทคือ 

  2.1 น้ าทิ้งจากกระบวนการหล่อเย็น (cooling water) เป็นน้ าทิ้งที่เกิดจากการระคาย
ความร้อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ซ่อมปกติไม่สกปรกมากนักแต่มาร์คมีอุณหภูมิสูงถ้าปล่อยทิ้งลงสู่น้ า
อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ าโดยตรงหรือเป็นอันตรายทางอ้อมเพราะท าให้ออกซิเจนละลายน้ าได้ลดลง 
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  2.2 น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต (process wastewater) เป็นน้ าทิ้งที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหารและน้ าที่มีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เจือปนอยู่ในปริมาณมาก
น้ ามีการปนเปื้อนด้วยตัวท าละลายกรดหรือด่าง 
  2.3 น้ าทิ้งจากกระบวนการล้าง (wash water) น้ าทิ้งที่เกิดจากกระบวนการล้าง
วัตถุดิบต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือและการล้างพ้ืนโรงงานน้ าทิ้งเหล่านี้มักมีสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด
เสื้อผลอยู่มาก 

  2.4 น้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่น้ าทิ้งจากการอาบน้ าของคนงานน้ าทิ้งจากโรงครัว
หรือห้องน้ า น้ าทิ้งจากหม้อน้ าและน้ าทิ้งจากคอนเดนเซอร์ 
 (3) ของเสียที่เป็นแก๊ส ได้แก่อากาศเสียรวมทั้งสิ่งเจือปนในอากาศเสียเช่นท าเอาขี้เถ้าลอยฝุุน
และอ่ืนๆ 

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีของเสียชนิดแข็งและน้ าเสียมากในที่นี้จะกล่าวถึงการก าจัด
ของเสียชนิดแข็งและการบ าบัดน้ าเสียเป็นประเด็นหลัก 

 

7.2 การก าจัดของเสียชนิดแข็ง 
 

 ด้านก าจัดของเสียชนิดแข็งส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะนั้นควรมีการก าจัดตาม
หลักการดังต่อไปนี้  
 (1) ไม่ท าให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรค 

 (2) ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ าทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน  

 (3) ไม่ท าให้เป็นแหล่งแห่งความร าคาญจากเสียงกลิ่นควันผงและฝุุนละออง  
 (4) ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและท าให้เสียแก่ทัศนียภาพ 

 การก าจัดขยะมีหลายวิธีการที่ถือว่าถูกสุขลักษณะที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้นมี 2 วิธีคือการ
เผาในเตาและการฝังกลบส่วนการหมักท าปุ๋ยการน าไปเลี้ยงสัตว์การคัดแยกการหั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
การจัดการแต่ยังไม่ใช่การก าจัดที่แท้จริง 

7.2.1 หลักในการพิจารณาวิธีการก าจัดขยะ 

 หลักการก าจัดขยะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีประสิทธิภาพคือการขนขยะออกไปจาก
โรงงานอย่างรวดเร็วเรียบร้อยด้วยวิธีการที่ถูกต้องประหยัดและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดดังนั้น
ก่อนการตัดสินใจด าเนินการด้วยวิธีการตามขั้นตอนการก าจัดขยะ (รูปที่ 7.1) ต้องพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ลักษณะและปริมาณขยะ บางชนิดที่เผาได้ก็เหมาะสมกับวิธีการก าจัดโดยวิธีการเผาส่วน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากอาจต้องพิจารณาด้วยวิธีการก าจัดขยะในหลายวิธีประกอบการเพ่ือช่วยให้
เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่มีมากข้ึน  
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 (2) สถานที่ การใช้วิธีการเผาขยะในบริเวณที่อยู่ในแหล่งชุมชนควรค านึงถึงความไฟและเขม่าที่
อาจรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงการถมขยะในสถานที่ลุ่มมากๆและใกล้แหล่งน้ าอาจท า
ให้เกิดมลพิษทางน้ าได้หรือการใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้องใช้พ้ืนที่มากกว่าวิธีการเผาด้วยเตา
ขยะมูลฝอย 

 (3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยบางวิธีต้องลงทุนในครั้งแรกสูงเช่นพิธีฝัง
แบบถูกหลักสุขาภิบาลต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีราคาสูงคือแทรกเตอร์รถบดรถเกรดและเนื้อที่ในการ
ก าจัดกว้าง ถ้าราคาที่ดินสูงแล้วการลงทุนจะสูงตาม  

 (4) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการก าจัดการก าจัด โดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาต้องเสียค่าเชื้อเพลิงใน
การเผาหรือวิธีฝังขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้องใช้เครื่องจากหลายชนิดใช้น้ ามันเชื้อเพลิงท่าราคา
เชื้อเพลิงแพงแล้วท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงต่ า 
 (5) การน าผลผลิตจากการค่ะก าจัดขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การเผาด้วยเตาเผาขยะถ้า
สามารถน าพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์เช่นน าไปต้มน้ าและน าพลังงานไอน้ าไปปั่นเครื่องก าเนิดไฟฟูา
จะได้ประโยชน์มากขึ้นการน าเศษวัสดุเช่นเปลือกผลไม้เศษผักมาหมักท าปุ๋ยเป็นการอนุรักษ์กินมากกว่า
การใช้ปุ๋ยเคม ี

 (6) ผลกระทบต่อการก าจัดขยะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ขยะเช่นยางพลาสติกไม่ควร
เผาพร้อมจะเกิดมลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 (7) การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ กล่องกระดาษที่ใช้ขนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์มหา
นามะท าลายจะต้องทดแทนด้วยการตัดไม้เพ่ือน าบรรจุภัณฑ์ใหม่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายมาก
ขึ้น 

7.2.2 ขั้นตอนในการด าเนินงานก าจัดขยะ 

 ขั้นตอนในการด าเนินงานก าจัดขยะตาม มี 3 ขั้นตอนที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (1) การเก็บรวบรวมขยะ มีระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 2 ระบบคือระบบทางเดียว (one-

can system)และระบบ 2 ถัง (two-can system) ระบบแบบถังเดียวเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในถัง
เดียวกันแม้ว่าจะมีทั้งหลายไปแต่ละทางแต่ละใบบรรทุกขยะหลายชนิดระบบนี้สะดวกแก่การทิ้งการเก็บ
ขนง่ายแต่เป็นปัญหามากในการเลือกวิธีก าจัดส่วนระบบ 2 ถังแยกเก็บรวบรวมขยะ 2 ประเภทคือแยก
ขยะเปียกและขยะแห้งอีกครั้งหนึ่งระบบนี้เพ่ิมภาระในการแยกขยะใส่ฐานแต่ละฐานแต่ละประเภทมี
วิธีการนี้สามารถเลือกก าจัดขยะได้ง่ายกว่าวิธีแรกถังขยะที่รองรับควรท าด้วยวัตถุที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมี
ถุงพลาสติกรองรับไว้ด้านในโดยต้องน าขยะออกไปก าจัดทุกวัน 

 (2) การขนส่ง เป็นการน าขยะที่เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดใส่ยานพาหนะขนส่งไปสถานที่
ก าจัดหรือท าประโยชน์อย่างอ่ืนทั้งนี้อาจมีการขนไปพักรวมไว้สถานีขนถ่ายก่อนก็ได้  
 (3) การก าจัดหรือท าลายโรงงานแต่ละโรงงานจะเลือกใช้วิธีการก าจัดที่แตกต่างกันแล้วแต่
ปริมาณของเสียสถานที่และโอกาส 
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 7.2.3 วิธีการก าจัดขยะ 

  วิธีการก าจัดขยะที่ส าคัญมี 3 วิธีคือการเผาการฝังกลบและการท าปุ๋ยซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันในตารางที่ 7.1 

 

ตารางท่ี 7.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวิธีการก าจัดขยะแบบต่างๆ 

วิธีการก าจัดขยะ ข้อดี ข้อเสีย 

1. การเผา 1. ใช้พื้นที่น้อย 

2. ท าลายขยะเกือบทุกชนิด 

3. สร้างในพื้นที่ ไม่ ห่างไกลจาก
แหล่งก าเนิดขยะ ประหยัดค่าขนส่ง 
4. ความร้อนจากการเผาไหม้น าไปใช้
ประโยชน์เป็นพลังงานความร้อนหรือ
ไฟฟูาได้ 
5. ขี้เถ้าสามารถน าไปถมดินได้ 

1. ค่าลงทุนในการก่อสร้างสูงมากโดน
เฉพาะเตาขนาดใหญ่ 
2. ค่าซ่อมแซมค่อนข้างสูงเพราะความ
ร้อน 

3. เตาขนานเล็กมักมีปัญหาเรื่องกลิ่นและ
ควัน 

4. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษจะท า
ให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

2. การผังกลบ 1. ระบบมีความยืดหยุ่น ถ้าเกิดปัญหาใน
ระหว่างปฏิบัติงานสามารถกันพื้นที่เก็บ
พักขยะที่ตกค้างไว้ในพื้นที่ที่ลับตา 
2. ระบบไม่ซับซ้อน เจ้าหน้าที่ฝุาย
ปฏิบัติการไม่ต้องการความช านาญสูงนัก
ในการด าเนินงาน 

3. น าไปใช้ปรับปรุงพื้นที่หมดคุณค่าหรือ
มีคุณค่าต่ าให้กลับมีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้ 
4. จ ากัดขยะได้เกือบทุกประเภท (ยกเว้น
ขยะพิษและขยะติดเชื้อ) 

5. ไม่ต้องมีการแยกประเภทขยะก่อน 

6. พื้นที่ใช้เสร็จสามารถท าเป็นสวย
สาธารณะหรือทุ้งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่
สีเขียวตามความเหมาะสม 

1. ต้องการพื้นที่ที่มีขนานใหญ่ 
2. ถ้าที่ดินมีราคาแพงต้องจัดซั้งเองจะเป็น
ภาระด้านการเงินสูง 
3. สถานที่ก าจัดมีจ ากัด 

3. การหมักท าปุ๋ย 1. ใช้กับขยะเช่น เศษวัตถุดิบจาก
กระบวนการผลิตาหารสารอินทรีย์ทุก
ชนิด 

2. เสียค่าใช้จ่ายในการจ าจัดน้อย 

3. ขยะที่หมักน าไปท าปุ๋ย 

1. ต้องใช้การด าเนินการมากจึงไม่เหมาะ
กับโรงงานในเขตเมือง 
2. มีกลิ่นและแมลงรบรวน 

ที่มา (ศิริลักษณ์ ปิ่นเกสร, 2545) 
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 7.2.4 การก าจัดของเสียโดยวิธีเผา 

  การก าจัดของเสียในที่นี้หมายถึงการเผาตามหลักสุขาภิบาลเป็นการเผาในเตาเผาที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือเผาขยะอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ความร้อนในการเผาประมาณ 6 8 0 - 1000 องศาเซลเซียส
ท าให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญส าหรับการก าจัดของเสียโดยวิธีเผาไหม้ท าให้
เกิดกลิ่นและควันรบกวนรวมทั้งไม่เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเส้นด้ายวิธีนี้สามารถก าจัดขยะได้ทั้ง
ขยะเปียกและขยะแห้ง 
 รูปแบบของเตาเผาในแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของขยะที่จะเผาถ้าแหล่งใดไม่
ขยะส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เผาไม่ได้ง่ายควรใช้เตาเผาชนิดที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างอ่ืนเข้าช่วยในการเผาไหม้
แต่ละองค์ประกอบของขยะมีส่วนที่เผาไม่ได้ง่ายต่อความร้อยละ 30 โดยน้ าหนักหรือมีค่าความชันมากกว่า
ร้อยละ 50 ควรเลือกเตาเผาที่มีแก๊สน้ ามันช่วยในการเผาไหม้นอกจากนี้เตาเผาทุกแบบจะต้องใช้
เทคโนโลยีในการควบคุมการเผาไหม้อุณหภูมิควันไอเสียผงและฝุุนละอองที่ปนออกมากับความและปลิว
ออกทางปล่องควันรวมถึงขี้เถ้าซึ่งตกลงไปทางส่วนล่างของเตา โดยทั่วไปจะมีส่วนของขี้เถ้าลอยละ 1 5 - 

20 ถึงแม้จะสร้างเตาเผาก็ต้องจัดหาที่ส าหรับของเสียที่เผาไหม้ไม่ได้แล้วส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ด้วย
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเผาขยะที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกคือไอเสียที่ออกจากโรงงานเผาขยะ
เสียงจากเครื่องตัดขยะ ปั่นจั่น เครื่องปรับอากาศรวมทั้งเสียงวิ่งของรถเก็บขยะที่น าขยะมาท าลายปัญหา
กลิ่นเหม็นความสั่นสะเทือนการทรุดตัวของดินการรั่วของน้ าเสียจากขยะสดออกจากรถบรรทุกขยะและ
ปัญหามลพิษของดิน (Vaughn, 2009) 
 7.2.5 การก าจัดขยะโดยการหมักท าปุ๋ย 

  การน าของเสียมาหมักให้เกิดการย่อยสลายโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของ
จุลินทรีย์ที่ย่อยอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ในเป็นแร่ธาตุที่ค่อนข้างคงรูปมีสีด าค่อนข้างแห้งและมีประโยชน์
ในการปรับปรุงคุณภาพของดินวิธีนี้จึงเหมาะสมส าหรับขยะเปียกท่ีเป็นอินทรียวัตถุ 
  การหมักท าปุ๋ยท าได้ 2 วิธีคือการหมักแบบใช้ออกซิเจนและการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

(United Nations Environment Programmes,  2005;  Willium,  2005) 

  (1) การหมักแบบใช้ออกซิเจน เป็นการย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย์ชนิดที่หาย
ออกซิเจนเมื่อย่อยสลายแล้วจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นเหมาะสมซึ่งการย่อยสลายหรือ
การหมักโดยวิธีนี้จะเริ่มประมาณ 5 วันใดนิยมท าในอุตสาหกรรมปุ๋ยหมักเพราะไม่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงการ
หมักแบบใช้ออกซิเจนท าได้ 2 วิธีคือการหมักโดยอาศัยออกซิเจนตามธรรมชาติและการหมักโดยการเร่ง
อัตราการย่อยสลาย  

   1.1 การหมักโดยอาศัยออกซิเจนตามธรรมชาติ โดยน าขยะที่มีอินทรียวัตถุที่
ย่อยสลายได้ไปกองรวมกันให้แต่ละกองมีขนาดเล็กให้ใครจะสัมผัสกับอากาศมากที่สุดวิธีนี้ใช้พ้ืนที่มากและ
ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  

   1.2 การหมักโดยการเร่งอัตราการย่อยสลาย มีการใช้เครื่องมือช่วยให้
ออกซิเจนในอากาศสัมผัสกับขยะได้มากที่สุดโดยใช้พัดลมหรือใบพัดให้อากาศหมุนเวียนหรือการพลิกกลับ
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โดยใช้ต้องท าให้ขยับเป็นชิ้นเล็กและแยกเอาส่วนที่ไม่ย่อยสลายออกไปจะช่วยให้สัมผัสกับออกซิเจน
ออกซิเจนมากข้ึนการย่อยสลายจะเร็วขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน 

 (2) การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นการย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์ชนิดที่
ไม่ใช้ออกซิเจนในอากาศผลผลิตที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นแก๊สจะหายไปและส่งกลิ่นเหม็นฟูุงกระจายไปไกล
กระบวนการมีเกิดขึ้นช้ากว่าการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนประมาณ 2 เดือนจนถึง 1 ปี 
สภาวะที่เหมาะสมต่อการหมักขยะให้เกิดผลดีใช้เวลาในการหมักน้อยมีการสลายตัวของอินทรี ย์สารเป็น
ปริมาณมากจะต้องหมักที่สภาวะเหมาะสมซึ่งมีปัจจัยต่างๆที่ต้องค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
   1 ชนิดของขยะ ควรมีองค์ประกอบของขยะที่เน่าเปื่อยได้ง่ายหรือขยะเปียก
มากถ้ามีการจัดเก็บเป็นระบบถังเดียวจะต้องแยกออกส่วนที่ไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายยากออกก่อนถ้ามี
การจัดเกบ็เป็นระบบ 2 ถังหรือระบบถัง 3 ใบซึ่งแยกขยะส่วนเปียกไว้แล้วจะท าให้สะดวกขึ้น 

    2 ความชื้น ความชื้นที่เหมาะสมต่อการหมักอยู่ในช่วงร้อยละ 55 - 6 5 ถ้า
ความชื้นมากเกินไปจะท าให้สัดส่วนของอากาศตอนนี้ขยะน้อยลงการย่อยสลายจะเกิดช้าและอาจเกิดการ
ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนท าให้การย่อยสลายช้าและส่งกลิ่นเหม็นถ้ามีความชื้นน้อยเกินไปจะมีน้ าถ้า
ความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่เพียงพอต่อการใช้ในกระบวนการย่อยสลายการย่อยสลายจะหยุดหรือ
เกิดข้ึนได้ช้ามาก  

   3 ขนาดกองขยะ ขยะที่รวบรวมมาจะมีขนาดต่างๆกันเพ่ือให้ขยันสัมผัสกับ
อากาศได้มากที่สุดจึงต้องมีการตัดหรือบดให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดที่เหมาะสมคือ 2 3 - 5.0 cm ผ้าขนาดเล็ก
เกินไปใครอยากจะอัดตัวแน่นสัดส่วนของอากาศตอนนี้ขยะลดลงจึงท าให้การย่อยสลายเกิดได้ช้า 
   4 อุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมีและควบคุมอัตราเร็วของ
ปฏิกิริยาเคมีทางชีวเคมี ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงชนิดสลายของอินทรียวัตถุเป็นไปได้เร็วและย่อยขยะได้ในชั้น
ลึก การย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนจะให้ค่าความร้อนออกมาด้วย 

   5 อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจนของขยะ อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ออกซิเจนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 2535 อัตราการย่อยสลายจะเร็วเพราะคาร์บอนเป็นแหล่งให้
พลังงานเมื่อเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลาย ส่วนไนโตรเจนใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มจ านวนเซลล์ใหม่ ถ้า  
ขยะมธีาตุไนโตรเจนน้อยเกินไปจุลินทรีย์จะเพ่ิมได้น้อยและธาตุไนโตรเจนมากจะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย
กระจายสู่อากาศ 

  กระบวนการน าขยะมาท าหมักปุ๋ยมีข้ันตอน 4 ขั้นดังต่อไปนี้  
  1 การเตรียมหรือปรับสภาพของขยะ (pretreatment method or 

conditioning) เพ่ือให้ขยะที่เข้าโรงงานนั้นมีสรูปที่เหมาะสมต่อการหมักหรือแยกวัตถุที่ไม่สามารถย่อย
สลายได้ออกไปเช่นถ้าเป็นเหล็กไร้แยกโดยใช้เหล็กแม่เหล็กไฟฟูาแล้วน าไปอัดแท่งขายเป็นผลพลอยได้ 
  2 การหมักครั้งที่ 1 (primary fermentation) เป็นการหมักชนิดที่มีการเร่งให้มีการ
ย่อยสลายได้เร็วขึ้นโดยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกในขั้นนี้ขยะส่วนใหญ่ที่ย่อยสลายได้จะสลายตัวไปมาก
แสลงขยะร้อยละ 50 ของขยะที่เข้ามาท้ังหมดการย่อยสลายในขั้นนี้อุณหภูมิสูงถึงร้อยละ 70 
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  3 การหมักครั้งท่ี 2 (secondary fermentation) ในคณิตศาสตร์อินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ยากและยังไม่ถูกย่อยในการหมักครั้งที่ 1 ตัวถูกน ามากองรวมไว้กลางแจ้งอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายยากเช่น
เซลลูโลสจะค่อยๆสลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กอาจใช้เวลา 2 - 6 เดือนหรือ 1 ปี 
4 การร่อนและบรรจุขยะที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้วจะถูกน ามาร่อนเอาส่วนที่ไม่สลายตัวออกเช่น
พลาสติกแก้วโดยใช้เครื่องร่อนก่อนน ามาบรรจุภาชนะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 7.2.6 การฝังกลบ 

  การก าจัดของเสียโดยวิธีฝังกลบสามารถก าจัดขยะเปียกหรือขยะแห้งการสอนกบตาม
หลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เป็นการก าจัดของเสียโดยการบดอัดของเสียด้วยเครื่องจักรกลเพ่ือให้
ของเสียยกตัวหรือมีความหนาแน่นมากเช่นเสร็จแล้วท าการปิดทับผิวของเสียที่บดปัดแล้วนั้นกบด้วยวัตถุ
ผมกบหรือดินที่มีความเหมาะสมโดยท าเป็นชั้นบางสลับกันตามแนวราบโดยชั้นบนสุดมีชั้นดินกบปิดทับผิว
ของเสียที่ด าเนินการแต่ละวันไม่ให้พ้ืนผิวสัมผัสกับอากาศปูองกันปัญหาแมลงวันตอมและสัตว์อ่ืนมาคุย
เคลียร์และช่วยลดปริมาณน้ าฝนซึมลงสู่คลองฝังกลบและความหนาของชั้นบนสุดท้าย (final lift) จะต้องมี
ความหมายอย่างน้อย 60 เซนติเมตรเพ่ือใช้เพื่อให้สามารถปลูกต้นไว้ได้วิธีฝังกลบแบบนี้เป็นวิธีที่เหมาะกับ
ขยะในเขตชุมชนเมืองพร้อมมีใครยับปริมาณมากกว่ากัน 

  พ้ืนที่ฝั่งกลบขยะมูลฝอยต้องสามารถรองรับปริมาณขยะที่เข้ามาฟังได้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
เมื่อฝังกลบแล้วชั้นล่างสุดของขยะมูลฝอยต้องอยู่ห่างจากระดับพ้ืนบาดาล (found water level) และ
ระดับน้ าใต้ดิน (sub surface level) ปูองกันการปลอมปนเปื้อนแหล่งน้ าดิบบริเวณนั้นต้องสั่งน้ าได้น้อย
ปูองกันการรั่วซึมระยะทางที่รถเก็บขยะมูลฝอยไปก าจัดต้องไม่ห่างไกลกันเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
พ้ืนที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ใกล้สู่ประโยชน์อาศัยเกิดเคราะห์ปลูกแล้วผิวดินสาธารณประโยชน์เขตแนวทาง
ด่วนงานทางพ้ืนที่อนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 

  วิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลมี 2 วิธีคือวิธีการฝังกลบบนพ้ืนที่ (area method) 
และวิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (trench method) แล้วจะเลือกวิธีไหนขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศนั้นนั้นถ้า
ลักษณะพ้ืนที่ไม่มีข้อจ ากัดมากนักและเลือกใช้ 2 วิธีผสมผสานกันในบริเวณก าจัดแหล่งเดียวกันจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่มากที่สุดโดยสามารถใช้ดินส่วนที่เหลือจากการขุดร่องน ามาใช้ท าแผ่นดิน
และใช้กบถามของเสียที่ท าจากก าจัดแบบฝังกลบบนพื้นที่ได้ (Hosetti, 2006) 

  1 การฝังกลบบนพื้นที่ (Area method) เป็นการสงบในพ้ืนที่ที่เป็นหลุมบ่อหรือเป็นที่ 
3 อยู่ก่อนแล้วและต้องการผมที่ 1 นั้นให้สูงกว่าระดับดินเดิมเช่นบริเวณบ่อดินลูกรังเมืองร้างหรือบริเวณ
ที่ดินถูกเอาไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนมาก่อนแล้วการฝังกลบบนพื้นที่จะเริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุด
ดินซึ่งท าการบดอัดของเสียตามแนวราบก่อนแล้วค่อยบดอัดทับในชั้นสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยๆเล่นได้ระดับตามที่
ต้องการ น้ าฝนกบวิธีนี้จ าเป็นต้องท าคันดินตามแนวขอบพ้ืนที่บริเวณจ ากัดเพ่ือท าหน้าที่เป็นผนังหรือขอบ
ยางกันบาดบดอัดของเสียและท าหน้าที่เป็นตัวกันน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการบดอัดแล้วไม่ให้ซึมออกด้านนอก
ภาษาท าให้เกิดสภาพแม่น่าดูและเกิดภาวะน้ าเสียได้ข้อจ ากัดของวิธีนี้คือต้องตามหาดินมาจากที่อ่ืนเพ่ือท า
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คันดินไปหากผมขยะมากขึ้นหรือสูงเกินไปก็จะเป็นการสร้างภูเขาสูงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่
เดิม 

 2 การสอนกบแบบขุดร่อง (Trench method) เป็นการก าจัดของเสียแบบฝังกลบในพ้ืนที่ราบ
สูงและไม่ต้องการให้พ้ืนที่แหล่งนั้นสูงเพ่ิมขึ้นไปอีกหรือสูงไม่มากนักแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการให้พ้ืนที่ฝั่ง
กลบจ านวนมากๆดังนั้นจึงต้องใช้วิธีขุดเป็นร่องก่อนโดยใช้เครื่องจักรกลเช่นรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบการ
ขุดลอกต้องมีความกว้างของขนาดเครื่องจักรที่ใช้เพ่ือให้สามารถท างานได้สะดวกความยาวขุดได้ตลอด
พ้ืนที่ความลึกขึ้นอยู่กับระดับน้ าใต้ดินอย่างน้อยระดับท้องร่องควรอยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดิน 1 เมตรโดยยึด
ระดับน้ าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์แล้วต้องท าให้ลาดเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือไม่ให้น้ าขังในร่างในร่อง
เวลาฝนตกดินที่ขุดขึ้นมาจากร่องกองไว้ด้านใดด้านหนึ่งส าหรับใช้เป็นดินกบต่อไปนอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ท าเป็นคันดินส าหรับกันลมไม่ให้พักขยะออกไปนอกบริเวณอีกด้วยการฝังกลบท าโดยการเทของเสียลง
ในรอบแล้วเกลี่ยให้กระจายบดทับใช้ดินกลบแล้วบดทับอีกครั้งวิธีนี้ไม่ต้องเตรียมดิคันดินเพราะสามารถใช้
ผนังของร่องขุ่นเป็นก าแพงยันของเสียที่จะบดอัดได้โดยตรงท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนดินมาจาก
นอกพ้ืนที ่
 

7.3 การบ าบัดน้ าเสีย 

 

 น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแต่ละแห่งมีลักษณะและปริมาณที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นกับ
วัตถุดิบที่ใช้กระบวนการผลิตประเภทของอุตสาหกรรมและลักษณะของการใช้น้ าวิธีหรือระบบบ าบัดน้ า
เสียที่เหมาะสมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแต่ละประเภทหรือแต่ละโรงงานแต่โดยมากและน้ าเสี ย
จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะมีสารอินทรีย์ให้ในน้ ามาก 

 หลักการโดยทั่วไปในการเลือกใช้หรือการประยุกต์ใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมนั้นมีหลักการ
พิจารณาดังต่อไปนี้  
 1 ปริมาณและคุณสมบัติของน้ าเสีย 

  2 คุณภาพของน้ าทิ้งท่ีต้องการ  

 3 ราคาที่ดินและขนาดที่ดินท่ีต้องการในการก่อสร้างระบบ 

 4 ความยุ่งยากในการควบคุมและบ ารุงรักษาของแต่ละระบบ 

 5ความยากล าบากในการจัดหาหรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  
 6 ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญต่างๆเช่นกลิ่นเสียงและแมลงรบกวน 

 7 ต้นทุนของระบบและการด าเนินการ 

 โดยทั่วไปน้ าเสียจากแหล่งต่างๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้หลายระบบดังนั้นการเลือกระบบที่
เหมาะสมจะเป็นเรื่องยากเพราะความแตกต่างของปัจจัยที่ได้กล่าวมาจึงจ าเป็นต้องใช้ขวาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเข้ามามีส่วนในการพิจารณาเลือกระบบ  
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7.3.1 ลักษณะของน้ าเสีย 

  ลักษณะของน้ าเสียสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือลักษณะทางกายภาพลักษณะ
ทางเคมีและลักษณะทางชีววิทยาดังจะดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
  ลักษณะทางกายภาพของน้ าเสียจะประกอบไปด้วยปริมาณของแข็งทั้งหมดกลิ่นพระภูมิ
สีของฝุุนซึ่งแต่ลักษณะจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือช่วยให้สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของเสียอย่าง
เคร่งอย่างเข้าข้าวได้ส่วนลักษณะทางเคมีประกอบด้วยอินทรีย์สารอนินทรีย์ที่มักประผลร่วมกันในน้ าเสีย
ยากที่จะแยกออกจากกันด้วยวิธีทางกายภาพส่วนทางด้านชีววิทยาน้ าเสียเป็นสื่อที่ดีมากของการ
แพร่กระจายเชื้อโรคจากแบคทีเรียลักษณะของน้ าเสียสรุปได้ในตารางที่ 7.2 

 

ตารางท่ี 7.2 ลักษณะทางกายภาพของน้ าเสีย 

ลักษณะของน้ าเสีย ค าอธิบาย 

1. ปริมาณของแข็ง - ประกอบด้วยสารอินทรีย์ (ระเหยที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส) และสาร 

อนินทรีย์ (ไม่ระเหยที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส) 

2. กลิ่น - แก๊สจากการย่อยสลายสลายของสารอินทรีย์ในน้ าเสียส่วนใหญ่เป็น
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

3. อุณหภูมิ - น้ าเสียที่มีอุณหภูมิสูงท าให้การละลายของออกซิเจนลดลง 
- เร่งปฏิกิริยาของจุลินทรีย์และการเจริญเติบโตของพืชที่ไม่ต้องการในน้ าจะมี
มากกว่าปกต ิ

4. สี - กั้นหรือขวางแสงแดดไม่ให้สว่างลงไปในน้ า 
5. ความขุ่น - ส่วนใหญ่เป็นสารแขวนลอยที่ลอยอยู่ในน้ าจะก้ันหรือขวางแสงแดดไม่ให้ส่อง

ลงใต้น้ าได้มากและใช้คลอรีนมากกว่าปกติในการฆ่าเชื้อโรคในน้ า 
6. สารอินทรีย์ - คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและน้ ามัน สามารถย่อยสลายได้ทางชีววิทยา

แต่ไขมันและน้ ามันมคีวามเสถียรจึงถูกย่อยสลายโดนทางชีววิทยาได้ช้ากว่า 
7. ค่าความเป็นกรดด่าง - มีผลกระทบการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพและทางเคมีที่ไม่ชอบน้ าเสียที่มี

สภาพเป็นกรด 

8. คลอไรด์ - ปะปนมาจากธรรมชาติตามดินหรือหินต่างๆที่น้ าไหลผ่าน 

9. ความเป็นด่าง - เกิดจาก OH-,CO3
2-,HCO3- ของธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม

โพแทสเซียมและแอมโมเนีย แต่แคลเซียมและแมกนีเซียมมีมากกว่าธาตุอ่ืนๆ 

10. ไนโตรเจน -การบ าบัดน้ าเสียทางชีววิทยาต้องมีสารไนโตรเจนเพียงพอในน้ าเสีย แต่ถ้ามี
มากจะเกิดการเจริญของสาหร่าย  

11. ฟอสฟอรัส -ถ้ามีมากเกินไปในแม่น้ าล าคลองท าให้สาหร่ายเจริญเติมโตมาก  

12. ซัลเฟอร์ - สารพวกซัลเฟต (SO4
2-)จะถูกเปลี่ยนไปเป็นซัลไฟด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน 



   182 
 

ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
ลักษณะของน้ าเสีย ค าอธิบาย 

 สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน 

13. โลหะหนัก - นิเกิล แมงกานีส โครเนียม สังกะสี ปรอท ทองแดง เหล็ก ถ้ามีมากในน้ าจะ
เสียจะมีพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต 

14. แก๊ส - ได้แก่แก๊สไนโตรเจน (N2) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แอมโมเนีย (NH3) และมีเทน (CH4) 

15. แบคทีเรียก่อโรค - ท าให้เกิดโรคทางเดินอาหาร 
16. แบคทีเรียไม่ก่อโรค - ได้แก่โคลิฟอร์มพบในอุจจาระของคนและสัตว์ 
ที่มา (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2545; ศิวาพร ศิวเวชช, 2542) 

 

 7.3.2 พารามิเตอร์ที่ใช้แสดงคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง 
  พารามิเตอร์ส าคัญที่นิยมใช้แสดงคุณภาพของน้ าเสียคือความต้องการออกซิเจน
โดยทั่วไปนิยมประมาณค่า BOD และ COD 

  1 ค่า BOD หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได้ในน้ าซึ่งหาได้โดยวิธีการทางชีววิทยาท าโดยการใช้แบคทีเรียย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่อุณหภูมิ 2 

0 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วันภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนดังนั้นถ้าน้ าทิ้งมีค่า BOD สูงก็แสดงว่ามี
อินทรีย์อยู่มาก 

หลักการวิเคราะห์ค่า BOD มีดังนี้น าตัวอย่างน้ าเสียมาเติมอากาศจนอ่ิมตัวน าไปใส่ขวดมาตรฐาน BOD 2 

ขวดต้องปิดให้สนิทและใช้ส่วนหนึ่งมาท าการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ าน้ าขวดที่เหลือไปเก็บในตู้พืชที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วันหลังจากนั้นน าออกมาวัดค่าดีโอ 5 น ามาวัดค่า BOD 5 ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสมิลลิกรัมต่อมีนจากสมการข้างล่าง 
 

 

 

 

 

 

  2 ค่า COD หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้การออกซิไดซ์สารอินทรีย์ทั้งหมดในน้ า
ทิ้งซึ่งหาได้โดยวิธีทางเคมี 
  หลักการวิเคราะห์ค่า COD ท าได้โดยต้มน้ าเสียกับโพแทสเซียมไดโครเมตที่ทราบปริมาณ
ในกรดซัลฟิวริกเป็นเวลาปริมาณ 1.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นไตเตรตด้วยเฟออรัสซัลเฟตหรือเฟอรัส

 

BOD5= (DO0-DO5) (ปริมาตรของขวด BOD) 

         ปริมาตรตัวอย่างน้ าที่เสีย (ลิตร) 
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แอมโมเนียร์ซัลเฟตเพ่ือหาปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลือแล้วน าไปใช้ในการค านวณหาปริมาตร
บริเวณใดคนไหนที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์และสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ าทิ้งได้ 
  การหาค่าซีโอดีมีข้อดีคือใช้เวลาน้อยทราบผลในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในขณะที่เวลา
ของการวิเคราะห์ BOD ต้องใช้เวลาถึง 5 วันจึงเหมาะสมในการควบคุมระบบจัดเก็บน้ าทิ้งเพ่ือพบ
ข้อบกพร่องขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ทันทีตอนนี้ข้อเสียก็คือสารอินทรีย์ทุกอย่างในน้ าทิ้งทั้งที่จุลินทรีย์ย่อย
สลายได้และย่อยสลายไม่ได้จะถูกออกซิไดซ์ได้หมดดังนั้นตามปกติค่าซีโอดีจึงสูงกว่า BOD เสมอ
นอกจากนี้การออกซิไดซ์สารอินทรีย์โดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต ยังไม่เป็นไปตามธรรมชาติหมายกับการ
ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์จึงไม่อาจได้ทราบได้ว่าสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ งสลายตัวตามธรรมชาติได้ง่ายหรือยาก
เพียงใดในการวิเคราะห์ BOD ที่นิยมใช้กันมากส าหรับการควบคุมระดับระบบบ าบัดน้ าเสียโดยทั่วไป 

  รู้จักการก าหนดค่า BOD และ COD แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดมาตรฐานน้ า
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางที่จะศึกษาในห้องน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะไม่มี
สารพิษต่อสิ่งแวดล้อมในน้ าโดยตรงอย่างไรก็ตามการมีสารอินทรีย์ปริมาณมากจะท าให้จุลินทรีย์เจริญและ
ใช้ออกซิเจนในน้ าจนหมดไปและท าให้สิ่งแวดล้อมในน้ าตายดังนั้นจึงต้องมีการก าจัดสารอินทรีย์ที่มีอยู่ใน
น้ าเสียที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

ตารางท่ี 7.3 มาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติ มาตรฐาน 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง 5.5-9.0 

2. Total Dissolved Solids (TDS) ไม่เกิน 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. สารแขวนลอย ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. ปรอท ไม่เกิน 0.005มิลลิกรัมต่อลิตร 

5. เซเลเนียม ไม่เกิน0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6. แคดเนียม ไม่เกิน  0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7. ตะกั่ว ไม่เกิน0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8. อาเซนิค ไม่เกิน 0.25มิลลิกรัมต่อลิตร 

9. Hexavalent chromium ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

10. Trivalent chromium ไม่เกิน 0.75  มิลลิกรัมต่อลิตร 

11. แบเรียม ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

12. นิเกิล ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

13. ทองแดง ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

14. สังกะสี ไม่เกิน5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

15. แมงกานีส ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 



   184 
 

ตารางท่ี 7.3 (ต่อ) 
คุณสมบัติ มาตรฐาน 

16. ซัลไฟด์ (คิดเทีบยเป็น H2S) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

17. ไซยาไนด์ (คิดเทียบเป็น HCN) ไม่เกิน 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

18. ฟอร์มัลลดีไฮด์ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

19. สารประกอบฟีนอล ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

20. คลอรีนอิสระ ไม่เกิน1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

21. เพสติไซด์ (pesticide) ต้องไม่มี 

22. อุณหภูมิ ไม่เกิน40 มิลลิกรัมต่อลิตร  
23. สี กลิ่น ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 

24. น้ ามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

25. BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

16. COD ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ที่มา (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2539) 

 

 7.3.3 กระบวนการก าจัดน้ าเสีย 

  ถ้าต้องการแบ่งขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย จะสามารถแยกออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
  1 ระบบบ าบัดขั้นต้น เป็นระยะที่อยู่ในขั้นแรกของระบบบ าบัดน้ าเสียในขั้นนี้ต้องแยก
สรรพากรแขวนลอยออกจากน้ าเสียได้แก่การดักด้วยตะแกรงการตักตะกอน 

  2 ระบบบ าบัดขั้นที่ 2 เป็นระบบที่แยกและก าจัดสารอินทรีย์ต่างๆและตกตะกอน
แขวนลอยออกจากนั้นเสียใจมากและระบบก าจัดน้ าเสียที่ใช้กระบวนการทางชีววิทยา 
  3 ระบบบ าบัดขั้นที่ 3 ด้วยระบบเรียกว่าการก าจัดสารตัวละคร 800 ที่หลงเหลือจาก
ระบบบ าบัดขั้นที่ 2 ก าจัดสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกจากน้ าเสียได้มากและก าจัดสาเหตุที่หลงเหลือ
จากระบบบ าบัดขั้นที่ 2 เพ่ือการบ าบัดขั้นนี้ขึ้นกับความต้องการที่จะบ าบัดน้ าเสียให้ได้คุณภาพของน้ าที่
ปล่อยทิ้งออกดีขนาดไหน 

  การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ไหมขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย
ได้จากการรวบรวมหรือระบบการระบายน้ าเสียกระบวนการบ าบัดน้ าเสียก าจัดกากของเสียออกจากระบบ
บ าบัดในการระบายน้ าทิ้งและเม่ือน้ าเสียได้ผ่านขั้นสอนทั้งสามจึงจะถือได้ว่าระบบบ าบัดน้ าเสียนั้นสมบูรณ์
หรือถือว่าน้ าเสียนั้นได้ผ่านการบ าบัด (Arvanitoyannis, 2008) 

 (1) ระบบรวบรวมหรือระบบระบายน้ า หมายถึง ระบบเส้นท่อหรือรางระบายน้ าเสียที่ระบาย
หรือรวบรวมน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ภายในโรงงานระบายมารวมกันจากปริมาณน้อยๆมารวมกัน
เป็นปริมาณมาก หรือจากเส้นท่อเล็กๆหรือรางระบายน้ าเล็กๆมาสู่ท่อหรือรางระบายน้ าใหญ่เพ่ือรวบรวม
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ส่งไปโรงงานบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งระบบรวบรวมหรือรางระบายน้ าเสียนี้อาจเป็นระบบเส้นท่อปิด (piping 

system) หรือรางระบายน้ าแบบเปิดก็ได้ 
 ประโยชน์ของระบบรวบรวมหรือระบบระบายน้ าเสียที่ส าคัญคือเพ่ือระบายและรวบรวมน้ าเสีย
ส าหรับส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียหรือโรงงานบ าบัดน้ าเสียหรือเพ่ือส่งน้ าเสียไประบายทิ้งที่อ่ืนและถ้าหาก
เป็นส่วนฝนตกก็ระบายน้ าฝนด้วยและระบบรวบรวมน้ าเสียจะถูกออกแบบและใช้ประโยชน์ ส าหรับการ
บ าบัดน้ าเสียขั้นที่ 1 ไปแล้วเช่นมีบ่อพักหรือปอดอักเสบหินทรายหรือวัตถุชิ้นใหญ่ๆหรือมีตะแกรงตักวัตถุ
ต่างๆเป็นต้น 

 (2) กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย กระบวนการบ าบัดน้ าเสียนั้นมีอยู่หลายวิธีเพราะน้ าเสียมี
องค์ประกอบของสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่หลายอย่างทั้งในรูปแบบของแข็งและที่เป็นสารละลายทั้ง
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ซึ่งต้องก าจัดแยกและย่อยสลายสารต่างๆช่วงนี้ออกไปฉะนั้นกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสียต่างๆซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะของน้ าเสียทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพ 

 (3) การก าจัดกากของเสียจากระบบบ าบัดและการระบายน้ าทิ้งที่ผ่านการ การบ าบัดน้ าเสียใน
กระบวนการต่างๆจะมีกากของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์หรือเกิดจากการตกตะกอนโดยวิธี
ทางกายภาพหรือเกิดจากการตกตะกอนโดยวิธีทางเคมีจากของเสียพรุ่งนี้จะถูกแยกออกจากน้ าเสียส่วนน้ า
เสร็จที่มีคุณภาพดีแล้วจะมีคุณภาพดีขึ้นพร้อมที่จะระบายทิ้งได้ดังนั้นระบบการบ าบัดน้ าเสียจะเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ต่อเม่ือจากของเสียถูกน าไปก าจัดโดยวิธีเหมาะสมโดยการตากละครให้แห้งในบ่อตากตะกอนแล้ว
จึงน าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นน าไปท าอาหารสัตว์ท าปุ๋ยหรือใช้ผมที่สวนน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วระบายถูก
ระบายทิ้งในแหล่งที่สะสม 

 การบ าบัดน้ าเสียมีอยู่ด้วยกันหลายกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการใหญ่ๆ
ดังต่อไปนี้  
 1 กระบวนการทางกายภาพ คือวิธีการบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยอะไรต่างๆเพ่ือน าไปใช้ในการแยก
ของแข็งที่ไม่ละลายน้ าออกจากน้ าเสียโดยมากจะเป็นขั้นตอนแรกของการบ าบัดน้ าเสียได้แก่การดักด้วย
ตะแกรงการปฏิบัติการกวาดการกวนการท าให้ลอยการกองการก าจัดตะกอนหนักการตกตะกอนการ
แยกตัวด้วยแรงกรุเวียง 
 2 กระบวนการทางเคมี คือวิธีการบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยสารเคมีผสมกับน้ าเสียเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา
เคมีแยกเอามลสารต่างๆออกจากน้ าเสียได้แก่การตกตะกอนการน าให้เกิดเป็นกลางการฆ่าเชื้อโรคเป็นต้น 

 3 กระบวนการทางชีวภาพ คือวิธีการบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยจุลชีพที่จะท าการย่อยสลายและ
เปลี่ยนสารอินทรีย์ต่างๆไปเป็นแก๊สลอยขึ้นสู่อากาศและจะได้จุลินทรีย์เพ่ิมจ านวนมากได้แก่ระบบระบบ
แอกทิเวตเทดสลัดจ์ ระบบทริกกลิงฟิลเทอร์ บ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนเป็นต้น 

 4 กระบวนการทางกายภาพ – เคมี คือวิธีการบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยทางกายภาพและทางเคมีมา
รวมกันจะใช้ได้ในการก าจัดสารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ าเสียได้แก่การแลกเปลี่ยน
ประสบการดูดซับด้วยผงถ่านออสโมซิสพันกับอิเล็กโทรไดอะไลซีน 
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7.3.4 กระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ 

  กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพเป็นการแยกของแข็งที่ละลายน้ าออกจากน้ าเสีย
ซึ่งจ าเป็นต้องมีในทุกงานของการบ าบัดน้ าเสียกระบวนการทางกายภาพมีหลากหลายชนิดได้แก่ 

  (1) การตักด้วยตะแกรงตะแกรง (screen) มีไว้ใช้ในการดักเอาเศษขยะที่มีการย่อย
สลายยากออกจากน้ าเสียเช่นเศษไม้เศษกระดาษเศษพลาสติกช่วยกันปูองกันปัญหาความเสียหายที่มีต่อ
เครื่องจักรกลต่างๆเช่นเครื่องสูบน้ าเครื่องเติมอากาศเป็นต้น 

  (2) การบดตัด (comminution) เครื่องบดตัดมีหน้าที่บดอัดเศษขยะที่ไหลมากับน้ า
เสียเพ่ือให้เศษขยะนี้มีขนาดเล็กๆเพ่ือช่วยในการเพ่ิมในประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสีย  

  (3) การบ าบัดจับตะกอนดักตะกอนหนัก (girt removal) คือหมวดหินทรายหรือ
ตะกอนต่างๆที่มีความถ่วงจ าเพาะส่วนสูงตะกอนหนักต้องถูกก าจัดออกไปจากน้ าเสียเพ่ือปูองกันความ
เสียหายแก่เครื่องลูกสูบน้ าการอุดตันในท่อระบายน้ าเสียการจับตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นซึ่งท าให้ระบบน้ าเสีย
เกิดความเสียหายท าโดยการตกตะกอนหรือนอนกันในท่อดักตะกอนแล้วท าการแยกออก 

  (4) การก าจัดน้ ามันและไขมัน (oil and grease removal) นิยมใช้เป็นท่อดักไขมัน 
(Grease tarp) ที่มีแผ่นกั้น (baffles) ขวางอยู่ในบ่อเพ่ือดักไขมันไว้เป็นชั้นได้ปริมาณมากด้วยไขมันที่มี
น้ าหนักเบากว่าน้ าจะลอยตัวอยู่บริเวณผิว (รูปที่ 7.1) กรณีที่เป็นถังดักไขมันที่ใช้คนเก็บกวาดขึ้นมาต้อง
คอยเก็บข้ึนมาให้หมดทุกๆวัน 

 

 
 

รูปที ่7.1 การท างานของบ่อดักไขมัน 

ที่มา (http://www.hatfieldsserviervies.com/images/grease-trap-

images/MarylandPassiveGreaseTrap.jpg, 2015) 

 

  (5) การตกตะกอน (sedimentation) การตกตะกอนเป็นการแยกตะกอนแขวนลอย
ออกจากน้ าเสียโดยอาศัยการรวมตัวของตะกอนแขวนลอยที่มีค่าความถ่วงจ าเพาะสูงกว่าน้ าเช่นน้ าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมนมจะมีโปรตีนที่ไม่ละลายเปิดรออยู่เป็นจ านวนมากใช้เวลาการส่วนตัวนานถึง
ต้องจากน้ าเสียไว้ในถังหรือบ่อตกตะกอนระยะหนึ่งเพ่ือให้น้ าหยุดนิ่งตะกอนจมลงสู่ก้นถัง 

http://www.hatfieldsserviervies.com/images/grease-trap-images/MarylandPassive
http://www.hatfieldsserviervies.com/images/grease-trap-images/MarylandPassive
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  6 การท าให้ตะกอนแขวนลอย (flotation) แยกตะกอนออกจากน้ าเสียโดยให้ตะกอน
ต่างต่างลอยขึ้นสู่บริเวณชั้นบนผิวน้ าเพื่อท าการกวาดตะกอนลอยทิ้งออกไปนิยมใช้กับตะกอนที่ยากแก่การ
ตกตะกอนเช่นไขมันสัตว์ตะกอนเบาต่างๆเป็นต้นระบบนี้ใช้พ้ืนที่ในการแยกตะกอนน้อยกว่าวิธีตกตะกอน
เพราะใช้เวลาน้อยการท าให้ตัวประกอบลอยขึ้นมามีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือการเติมอากาศลงไปในน้ าด้วยการ
เติมอากาศหรือเปล่าอากาศลงไปโรงเรียนน้ าเสียโดยตรงและความดันบรรยากาศตะกอนจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ า
แล้วกวาดทิ้งออกมาการท าให้ตะกอนลอยตัวสูงสุญญากาศในระบบนี้ใช้ถังปิดซึ่งจะเก็บน้ าให้ถูกเปุาอากาศ
ลงไปถึงจุดอ่ิมตัวขณะที่ภายในถังเป็นสุญญากาศพวกฟองอากาศที่ละลายอยู่ในน้ าจะแยกออกมาจากน้ า
ในลักษณะของฟองอากาศเล็กๆพาตะกอนต่างๆในน้ าเสียลอยขึ้นมาบนผิวน้ าในลักษณะเป็นฝูาซึ่งสามารถ
แยกออกมาจากน้ าได้โดยการกวาดหรือการส่งออกหลักการของระบบนี้ขายกับการเปิดขวดในน้ าอัดลม 

  (7) การกรอง (filtration) น้ าทิ้งที่ไหลล้นออกจากถังตกตะกอนท าให้น้ าทิ้งที่ผ่าน
ระบบกรองน้ าแล้วไม่มีตะกอนแขวนลอยหลงเหลืออยู่และลดค่า BOD ลงไปได้มากเครื่องกรองน้ าส าหรับ
งานประเภทนี้จะเป็นประเภทที่ให้ตะกอนติดค้างอยู่ในชั้นกรองที่เป็นทรายและกรวดหยาบแล้วจึงล้าง
เครื่องกรองเพ่ือให้ตะกอนที่ค้างอยู่ในชั้นกองหยุดไหลทิ้งออกไป (รูปที่ 7.2) 

 

 

รูปที ่7.2 เครื่องกรองน้ าแบบใช้ทรายกรอง (sand filter) 

ที่มา (Prescott., Harley & Kiein, 1999) 

 

 7.3.5 กระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการทางเคมี 

  วิธีนี้ต้องใช้สารเคมีต่างๆเติมลงไปในน้ าเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีท าให้เกิดการแยกสาร
ปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่มีข้อเสียเกี่ยวกับการเพ่ิมปริมาณสารเคมีผสมลงไปในน้ าเสีย
ซึ่งอาจมีผลกระทบในด้านต่างๆเช่นจะมีตะกอนเคมีเพ่ิมขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีด้วยธนบัตร
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น้ าเสียด้วยสารเคมีมีหลายวัตถุประสงค์ได้แก่การปรับสภาพของน้ าเสียให้เหมาะสมกับความต้องการเช่น
ปรับค่าความเป็นกรดหรือความเป็นด่างเติมสารอาหารให้เหมาะสมสร้างปกรณ์เล็กๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพ่ือให้ตกตะกอนง่ายๆหรือใช้เพื่อการฆ่าเชื้อโรค 

 7.3.6 กระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการทางชีววิทยา 

  วิธีการบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยชลสิทธิ์ที่จะย่อยสลายและเปลี่ยนสารอินทรีย์ต่างๆไปเป็น
แก๊สลอยขึ้นสู่อากาศแล้วจะได้จุลินทรีย์เพ่ิมจ านวนขึ้นสามารถท าได้ที่สภาวะมีและไม่มีออกซิเจน
จุดประสงค์หลักของการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีนี้คือการลดค่า BOD ลงนั่นคือต้องการก าจัดสารอินทรีย์ที่
ละลายอยู่ในน้ าซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียระบบบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพมี 5 วิธี      
(ศิริลักษณ ์ปิ่นเกต,ุ 2545; Henze, Harremoes, & Arvin, 2002) ดังนี้ 
  1 ระบบทริกกลิงฟิลเทอร์ เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า
ระบบอ่ืนอ่ืนหลักการท างานของระบบนี้คือใช้แท่งวันศุกร์ก้อนหินหรือตัวกลางอย่างอ่ืนที่ก้อนหินหรือ
ตัวกลางจะมีการเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดสร้างเมื่อให้รอบก้อนหินหรือตัวกลางน้ าจะไหลผ่านตัวกลางลงสู่แท่งใน
ขณะที่น้ าไหลผ่านตัวกลางจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ตัวกลางจะย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในน้ าด้วยปฏิกิริยา
ที่มีการใช้ออกซิเจนจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่นี้จะเจริญเติบโตขยายจ านวนมากขึ้นจึงท าให้เมือกหนาส่วน
จุลินทรีย์ที่อยู่ชั้นในในจะตายเพราะขาดอาหารและออกซิเจนในที่สุดจุลินทรีย์จะหลุดออกจากตัวกลาง
ไหลปะปนไปกับน้ าซึ่งไปเข้าแทงตกตะกอนตะกอนเมือกนี้เรียกว่า humus sludge น้ าทิ้งที่ได้จากการ
บ าบัดด้วยระบบนี้จะมีค่า BOD ลดลง  
  2 ระบบแอกทิเวตเทดสลัดจ์ ระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพที่ให้ผลดีที่สุดเหมาะ
ส าหรับโรงงานที่มีพ้ืนที่ก าจัดวิธีนี้ค่าใช้จ่ายผสมกับวิธีการอ่ืนโดยจะท าแท้งเก็บกักเก็บน้ าเสียและมีการพ่น
อากาศลงไปในแทงที่เก็บน้ าเสียงไว้เพ่ือให้มีออกซิเจนที่ละลายน้ ามากกว่าการย่อยสลายสารประกอบ
อินทรีย์จะท าให้ค่า BOD ของน้ าเสียลดลงเร็วขึ้นถ้ามีการโพสต์อาการอากาศของถ้ามีการค้นหาการลงไป
และมีจุลินทรีย์ที่สามารถแยกสลายประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในปริมาณมากพอเมื่อจุลินทรีย์เพ่ิมปริมาณมาก
ขึ้นสลับตัวกันเป็นตะกอนใหญ่เรียกว่ามี clipper ในแทงกักเก็บน้ านี้จะมีเครื่องกวนและเครื่องพ่น
ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะท าให้จุลินทรีย์กระจายไปทั่วแท้งและเจริญเติบโตและขยายตัวไปเรื่อยๆ 

หลังจากที่มีกลิตเตอร์ถูกจัดอยู่ในแท้งจากน้ าเสียมีระยะเวลาหนึ่งจะไหลมาสู่แท้งตกตะกอนหลังจากแยก
จุลินทรีย์ออกก็จะได้น้ าทิ้งที่ใสสามารถระบายลงสู่แม่น้ าล าคลองต่อไปได้ 

3 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ ประกอบด้วยแผ่นที่ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆในน้ าได้โดยมากท าด้วยพลาสติก pvc ยางโพลีเอททีลีนเป็นต้นมีรูปร่างเป็นแผ่นกลม
มีแกนกลางเป็นเหล็กปลอดสนิมถูกหมุนอย่างช้าๆ 2-3 รอบต่อนาที หลักการในการบ าบัดน้ าเสียก็
เหมือนกับระบบ taking centres หรือจุลินทรีย์ที่มาจากน้ าเสียเริ่มขยายพันธุ์ต่อตามที่ผิวตัวกลางของ
แผ่นกลมที่หมุนอยู่จนกระทั่งจ านวนจุลินทรีย์มีมากกว่าเต็มทั่วทั้งแผ่นกลมมีลักษณะคล้ายเมื่อปกคลุมแผ่น
กลมขณะที่แผ่นกลมหมุนออกซิเจนในอากาศจากภายนอกทางจะเทเข้าไปในผิวเมือกสุรินทร์ซีและน า
ออกซิเจนลงไปใช้ในน้ าเสียท าให้เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆในน้ าเสียก้อนหินท าให้
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จุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บนตัวผิวตัวกลางค่อยค่อยหลุดออกมาบ้างเพราะแรงเสียดที่เกิดจากแผ่นหมุนท าให้เกิด
จุลินทรีย์แขวนลอยดังนั้นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียด้วยระบบนี้จึงมีประสิทธิภาพดี 
  4 ระบบบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน วิธีนี้ไม่ต้องเติมออกซิเจนหรือนิยมเรียกว่าระบบ
และออกซิเจนหรือถังหมักระบบนี้ประหยัดพลังงานในการเติมอากาศและได้พลังงานที่เกิดจากระบบเช่น
แก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้ในการหุงต้มอาหารและใช้ในการต้มน้ าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ระบบ
บ าบัดนี้ส าคัญคือระบบบ่อหมักท่ีท าด้วยดินหรือคอนกรีตโดยอาจจะมีความลึกของบ่อตั้งแต่ 1-9 m ตอนนี้
รับน้ าเสียที่มีค่า BOD มากบริเวณก้นบ่อโดยมากจะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการหมักแบบไม่ใช้
ออกซิเจนขึ้นโดยทั่วไปบ่มักจะมีเวลากักเก็บน้ าเสียในบ่อ 1-200 วันบอลนี้จะเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียคัน
แรกท่ีต้องการลดหรือเพ่ิมจาก BOD ลงไปส่วนหนึ่งก่อนเพื่อประหยัดพลังงานในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
  5 ระบบบ่อธรรมชาติ วิธีนี้ง่ายที่สุดและราคาไม่แพงแต่ต้องใช้เนื้อที่มากกว่าแบบแอก
ทิเวตเทดสลัดจ์และอาศัยธรรมชาติต้องข้างมากเช่นแสงแดดช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย
บอกชนิดนี้ท าด้วยดินหรือดินฉาบคอนกรีตที่มีความเร็วไม่เกิน 2 เมตรเป็นบอร์ดที่สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ า
เสียโดยน้ าเสียจะไหลเป็นแบบต่อเนื่องและระหว่างที่น้ าเสียอยู่ในบ่อจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารประกอบ
อินทรีย์เพ่ือลดปริมาณ BOD ลงด้วยปฏิกิริยาที่ใช้ออกซิเจนซึ่งส่วนใหญ่เป็นออกซิเจนที่ได้จากธรรมชาติ
ด้วยการถ่ายเทออกซิเจนระหว่างน้ ากับอากาศจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายในน้ าเสียดังนั้น
ปฏิกิริยาจึงค่อนข้างช้าบ่อที่สร้างขึ้นจึงมีขนาดใหญ่กินเนื้อที่มากและปูองกันการรั่วซึมได้ต้องมีการรักษา
ความสะอาดรอบรอบขอบบัวและพ้ืนน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแมลงบางชนิดได้ถ้าน้ าเสียที่ผ่าน
ขั้นตอนการบ าบัดมาอย่างดีได้ดีมีการควบคุมการย่อยให้สมบูรณ์ด้วยและตะกอนที่เกิดขึ้นจากการย่อยจะ
มีน้อยมากแทบจะไม่ต้องมีการก าจัดตะกอนสามารถปล่อยน้ าทิ้งจากบ่อธรรมชาติสู่แหล่งน้ าล าคลองได้วิธี
นี้จึงเหมาะกับบริเวณท่ีมีที่ดินราคาถูกนอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงเบาะแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ดังแสดงในตารางที่ 7.10 

  6 ระบบaerated lagoon บ่อขนาดใหญ่มีความลึกไม่น้อยกว่า 2 ในปฏิกิริยาการขจัด
สารอินทรีย์จะเร็วกว่าในระบบบ่อธรรมชาติและมีการเติมออกซิเจนด้วยเครื่องกลใช้พ้ืนที่น้อยกว่าระบบ
บ่อธรรมชาติ 8-10 เท่านอกจากนี้สามารถควบคุมระบบได้ง่ายค่าก่อสร้างต่ าไม่มีปัญหาในการก าจัดกาก
ตะกอน 

7.3.7 กระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ-เคมี 

  กระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการนี้คือต้องการได้คุณภาพน้ าทิ้งที่ดีตามความ
ต้องการในมาตรฐานสูงกระบวนการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการติดตั้งก่อสร้างและการด าเนินการวิธีการ
เหล่านี้ได้แก ่

   1 การดูดซับด้วยนะด้วยถ่าน เป็นการใช้คาร์บอนดูดซับเพ่ือต้องการแยกสารอินทรีย์ที่
เหลืออยู่ในน้ าทิ้งหลังจากผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นที่ 2 แล้วผ่านที่ใช้มี 2 ลักษณะคือแบบคาร์บอนเป็น
เม็ดเม็ดและแบบคาร์บอนเป็นผมซึ่งเรียกรวมกันว่า activated carbon 
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  2 การแลกเปลี่ยนประจุ การใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุของสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ า
เสียเช่น NH4

+ Cu2+ Zn2+ Ni2+โดยอาศัยสารที่เติมลงในถังแลกเปลี่ยนประจุเช่น NaCl หรือ HCl หรือ
H2SO4 หรือ NaOH 

  3 อุลตร้าฟิลเตรชั่น ระบบกรองที่ใช้แผ่นเยื่อกรองแบบporous membrane อาบน้ า
เข้าไปด้วยแรงดันทรมานซึ่งจะท าหน้าที่แยกสารปนเปื้อนท่ีละลายน้ าและตะกอนเล็กๆได้โดยปกติเป็นสาร
ปนเปื้อนที่มีขนาดน้ าหนักโมเลกุลไม่เกิน 5000 

  4 ออสโมซินผันกลับ ระบบนี้อาจเรียกว่าระบบ hyper filtration นิยมใช้ในการแยก
เกลือที่ละลายน้ าได้ด้วยการกรองผ่านแผ่นเยื่อกรองกรองกลิ่นซึมได้พักผ่อนได้ที่ความดันสูงกว่าความดัน
ขนาดแรงดันออสโมติกโดยใช้บ าบัดน้ าทิ้งให้มีคุณภาพน้ าทิ้งได้มาตรฐานสูงหรือต้องการน าน้ าทิ้งนี้กลับมา
ใช้ใหม่ส าหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

  5 การแยกด้วยไฟฟ้า - เยื่อกอง ใช้แยกเกลือออกจากน้ าทะเลสามารถก าจัดพวก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกจากน้ าเสียได้ซึ่งโดยปกติถ้าใช้ระบบนี้จะเป็นระบบสุดท้ายของการบ าบัดน้ า
เสียระบบนี้ประกอบด้วยเซลล์ประจุบวกและประจุลบและจะมีแผ่นเยื่อกรองแบบเยื่อกรองผ่านซึ่งจะจับ
กับสารปนเปื้อนท่ีมีประจุบวกและปล่อยให้สารที่มีประจุลบผ่านไปได้ 
7.3.8 การบ าบัดน้ าและก าจัดสลัดจ์  
  สลัดจ์ที่ได้มาจากระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งจากและกระบวนการทางกายภาพทางชีวภาพ
ทางเคมีและทางกายภาพเคมีจ าเป็นต้องท าการบ าบัดเสียก่อนก่อนที่จะน าไปก าจัดทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกต่อไปโดยมีขั้นตอนเริ่มจากการน าจากระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนต่างๆมาท าให้มีลักษณะเดียวกัน
และมีความเข้มข้นขึ้นจากน้ าตามสภาพและฆ่าเชื้อโรคก่อนท าให้ตลาดแห้งน าสลัดแห้งไปท าปุ๋ยหรือเปล่า
ก่อนน ากากสลักใจทิ้งอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป 

 

7.4 การน าวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ประโยชน์ 
 

 ปัจจุบันวัสดุเหลือใช้หรือของเสียซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารน ามาเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือลดปริมาณของ
เสียที่ต้องก าจัดก่อนปล่อยออกจากโรงงานอาหารใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ิมรายได้อีก
ทางหนึ่ง (วีระ อวิคุณประเสริฐ, 2543) 

 วัตถุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากจะเป็นของผสมต่างๆรวมกันอยู่ท าให้ยากแก่การ
น าไปเป็นวัตถุดิบที่จะน าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสารผสมมีความ
เข้มข้นต่ ามากกระบวนการแยกจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องน ามาใช้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีการขึ้นกับ
ลักษณะวัตถุเหลือใช้และวัตถุดิบที่ต้องการการแยกวัตถุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แก่ 
 1 การระเหยแยกน้ าออก ท าให้สารละลายเข้มข้นขึ้นสามารถน าไปท าปฏิกิริยาหรือเข้าสู่
กระบวนการผลิตขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2 การลอกแห้งหรือบีบให้แห้ง ช่วยลดน้ าหนักในการขนส่งและหรือท าให้มีขนาดกระชับขึ้นเช่น
การบีบและอบเผือกส้มสับปะรดก่อนน้ าออกจากโรงงาน 

 3 การตกผลึก การปรับสภาวะของสารละลายให้เหมาะสมเช่นการปรับอุณหภูมิค่าความเป็นกรด
ด่างหรือการเติมสารช่วยตัวประกอลงไปเช่นการแยกสารโปรตีนบางชนิดออกจากน้ าเสีย 

 4 กันแยกโดยใช้เยื่อแผ่นสังเคราะห์ โดยการแยกที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานความร้อนซื้อสามารถ
กรองได้ในระดับโมเลกุล 

 ในปัจจุบันมีการน าเอาวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรม 1 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นการใช้
ประโยชน์ที่คุ้มค่าและสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต 

 ในที่นี้จะยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างดังต่อไปนี้การน าน้ ามะพร้าวจากโรงงานกะทิส าเร็จรูปบรรจุกล่อง
มาผลิตวุ้นสวรรค์และอุตสาหกรรมผลิตจากจุลินทรีย์ 
 7.4.1 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมงานกะทิ 

  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตกะทิส าเร็จรูปบรรจุของทั้งในรูปกะทิสดและกะทิผมในการ
ผลิตแต่ละครั้งใช้มะพร้าวและเหลือน้ ามะพร้าวเป็นจ านวนมากผู้ผลิตได้ทิ้งน้ ามะพร้าวส่วนนี้ลงสู่ท่อระบาย
น้ าท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาจึงมีการน าน้ ามะพร้าวที่เหลือทิ้งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเช่นเนื้อมะพร้าวน ามาคั้นน้ ามะพร้าวน้ ามันมะพร้าวหรือกะทิซ้ าส่วนที่เป็นปากน าไปท าอาหาร
สัตว์เปลือกมะพร้าวและกะลาใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนน้ ามะพร้าวน ามาท าวุ้นสวรรค์หรือวุ้นน้ ามะพร้าว
แอลกอฮอล์และน้ าส้มสายชู 
 วุ้นสวรรค์คือวุ้นน้ ามะพร้าวหรือเห็ดรัสเซีย (nata de coco) (หากน าน้ าสับปะรดมาเป็นดิบ 
เรียกว่า Nata de pina) 

 ผลิตภัณฑ์นี้ได้จากการน าน้ ามะพร้าวและมีน าตาลมาเติมเชื้อแบคทีเรีย Actobacter aceil หรือ 
Acerobacter xylinum ในสภาวะที่เหมาะสม ลักษณะของผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ที่เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคคือมีกากน้อย มีขาวใสและเนื้อสัมผัสนุ่ม วุ้นสวรรค์ใช้เป็นของหวาน ประดับและตกแต่งอาหาร
และอาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 

 7.4.2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 
 น้ าทิ้งจากอุตสาหกรรมผิตแปูงอาหาร ผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตแปูงข้าวโพดกระป๋อง ผลิตนมและ
เนยแข็งสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการหมัก (substrate) โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือ ผลิตเอนไซม์ ยา
ปฏิชีวนะ กรดอะมิโน โปรตีน กรดอินทรีย์ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 7.4) 
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ตารางท่ี 7.4 ชนิดผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ 
1. Amylase Aspregillus nlger - ขนมอบ/ดีดแปลงคุณสมบัติของแปูง 

Aspergillus oryzae - เครื่องดื่ม/ช่วยร่นเวลาขั้นตอน mashing 

2. Pectinase Aspergillus niger - เครื่องดื่ม น้ าผลไม้/ท าให้ไวน์และน้ าผลไม้ใส 

Penicillium spp. 

3. Protease 

(Proteinase) 

Aspergillus oryzae - เครื่องดื่ม/ปูองกันการขุ่นเนื่องจากการจับตัว
ของโปรตีนในขณะแช่เย็นอาหาร/ท าให้เนื้อนุ่ม Bacillus subtilis 

4. Penicillins Penicillium chysogenum - ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก 

5. Cephalosporins Cephalosporium spp. - ยังยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 

6. Amphotericin B Strptomyces nodisus - ยับยั้งเชื้อรา 
7. Tetracyclin Stretomyces aureofaceris - ยับยั้งไวรัสและริกเก็ตเซีย (ricketsia) 

8. Glutamic acid Bervibactrium spp. - อาหาร/สารปรุงรส 

9. Lysine Micrococcus glutamicus - อาหารสัตว์/เพ่ิมโปรตีนในอาหารสัตว์ 
10. Lactic acid Lactobacillius Bulgaricus - อาหาร/อาหารหมัก/อาหารกระป๋อง 
ที่มา (วีระ อวิคุณประเสริฐ, 2543) 

 

 กากน้ าตาล  (molasses) น้ าแช่โพดฝักอ่อน (corn steep liquor) น้ าจากการล้างแปูง (staech 

waste) น้ าจากการแยกโปรตีนและไขมันในน้ านม (whey) เมื่อน ามาผ่านการบ าบัดขั้นต้นแล้วปรับสภาวะ
ให้เหมาะสม เช่น การเติมสารอาหาร ปรับค่าความเป็นกรดด่างควบคุมอาหาร อุณหภูมิ เติมเชื้อจุลินทรีย์
เริ่มต้นจะได้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์ อาจ
อยู่ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 (1) ผลิตภัณฑ์ปนกับน้ าหมัก เช่น แอลกอฮอร์ กรดซิตริก ยาปฏิชีวนะ เอนไซม์อะไมเลส 
(amylase) กรดแลคติก 

 (2)  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเซลล์ เช่น วิตามินบี 12 เอนไซม์อินเวอร์เทส (invertase) เอนไซม์เพ
คติเนส (pectinase) เอนไซม์โปรตีเอส (protease) 

 (3) ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเซลล์ เช่น โปรตีนเซลล์เดียว (single cell protein) ยีสต์ขนมอบ (baker’s 
yeast) 

 ในกระบวนการหมักนั้นมีปัจจัยที่ต้องค านึงคือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและความ
บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 



   193 
 

7.5 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

 

 ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่มีของเสียที่เกิดขึ้นจ านวนมากเช่นน้ าเสียขยะ เศษ
วัตถุดิบ เป็นต้น ดังนั้นจ าเป็นต้องมีเทคนิควิธีการก าจัด บ าบัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิด
ปัญหากับสิ่งแวดล้อม ในอดีตที่ผ่านมานิยมแก้ไขปัญหาที่ผล อาทิการสร้างที่บ าบัดน้ าเสีย บ่อก าจัดน้ าเสีย
หรือการควบคุมโดยกฎหมายแต่ปัจจุบันมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เน้นการจัดการเชิงระบบ เช่น 
เทคโนโลยีสะอาด และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 (สุพจน์ บุญแรง, 2547) 

 7.5.1 โครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 

  โครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ การจัดการระบบและเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

ISO 14001, ISO 14004 มาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14010-14012  มาตรฐานว่าด้วยการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 

ISO 14031   มาตรฐานว่าด้วยการประเมินผลการด าเนินการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14020-24  มาตรฐานว่าด้วยฉลากเพ่ือวิ่งแวดล้อม 

ISO 14040-43  มาตรฐานว่าด้วยการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ์ 

ISO 14050   ค าศัพท์และค านิยาม 

ISO/IEC Guide 64  ข้อแนะน าว่าด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานผลิต/ภัณฑ์ 

 

 7.5.2 สาระส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

  ในรายละเอียดของโครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 หัวใจส าคัญของอนุกรม
มาตรฐานนี้คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ซึ่งมีสาระ
ดังนี้ 
  (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม (environmental policy) การจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มด้วย
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการอย่างจริงจังและก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานของพนักงานในองค์กร 

  (2) การวางแผน (panning) เพ่ือให้บรรลุนโยบายวิ่งแวดล้อม องค์กรจึงต้องมีการ
วางแผนในการด าเนินงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆดังนี้ 
   (2.1) แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆในองค์กรที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 

   (2.2) แจกแจงข้อมูลทางกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่องค์กรเกี่ยวข้องและ
ต้องปฏิบัติ 
   (2.3) จัดท าวัตถุประสงค์แบะเปูาหมายในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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   (2.4) จัดท าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น 

  (3) การด าเนินการ (implementation) เพ่ือให้การด าเนินการด้วยการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยองค์กรต้องด าเนินการให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ 
ดังนี้ 
   (3.1) ก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการวิ่ง
แวดล้อม 

   (3.2) เผยแพร่ให้พนักงานในองค์กรทราบถึงความส าคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฝึกกอบรมตามความเหมาะสมเพื่อให้พนักงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการวิ่งแวดล้อม 
มีความรู้และความช านาญในการด าเนินการ 

   (3.3) จัดท าและควบคุมเอกสารทีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   (3.4) ควบคุมการด าเนินงานต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์แบะเปูาหมายที่ก าหนด
เอาไว้ 
   (3.5) จัดท าแผนด าเนินการหากมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้น รวมทั้งควรมีการ
ซักซ้อมการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

(4) การตรวจสอบและแก้ไข (checking and corrective action) เพ่ือให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบแก้ไขอย่างน้อยการด าเนินขององค์กรต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ
ดังนี้ 
   (4.1) การติดตามและวัดผลการด าเนินการโดยเปรียบเทียมกับแผนที่วางไว้ 
   (4.2) แจกแจงสิ่งต่างๆท่ีไม่เป็นไปตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิธีการ
ด าเนินการแก้ไข 

   (4.3) ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ 

  (5) การทบทวนและการพัฒนา (management review) ผู้บริหารองค์กรต้อง
ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

  จากสาระส าคัญที่กล่าวมาเมื่อก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในข้อที่ (1) แล้วจะเห็นว่า
ตั้งแต่ข้อที่ (2) ถึง ข้อที่ (5) จะเป็นการวางแผน (planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (doing) การตรวจสอบ 
(checking) และการทบทวน (action) 

 

บทสรุป 

 

 ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นน้ าเสียและของแข็ง ของเสียที่เกิดขึ้นสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ ของเสียเหล่านี้ก็จะเป็นมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไปหากไม่มีการ
ด าเนินการที่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณโรง งาน 
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นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควรให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 เพ่ือให้มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 (1) หากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด าเนินการก าจัดของเสียไม่ถูกวิธีจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง 
 (2) ประเภทของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทีกี่ประเภท จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
 (3) จงเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่างการก าจัดของเสียชนิดแข็งด้วยการเผา การท าปุ๋ยและการ
ผังกลบ 

 (4) พารามิเตอร์ที่ใช้ในการแสดงคุณภาพน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้แก่ ค่าใดบ้าง จง
อธิบายถึงการวิเคราะห์ค่าดังกล่าว 

 (5) จงเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย 

 (6) โรงงานที่มีเนื้อที่จ ากัดและมีความต้องการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพอย่างรวมเร็วควร
เลือกใช้กระบวนการบ าบัดน้ าเสียวิธีใดจงอธิบาย 

 (7) จงสรุปสาระส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และประโยชน์ของระบบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1. ที่มาและความส าคัญของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

 2. สถานที่ตั้งและอาหารผลิต 

 3. เครื่องมือและอาคารผลิต 

 4. การบวนการผลิตและการควบคุมอุปกรณ์ผลิต 

 5. การท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิต 

 6. การฆ่าเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 7. การซ่อมบ ารุงและสอบเครื่องมือวัด 

 8. ระบบน้ าภายในโรงงาน 

 9. การสุขาภิบาลโรงงาน 

 10. สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานโรงงาน 

 

วัตถุประสงค์พฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 1. บทความส าคัญในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 2. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้ 
 3. วางระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้ 
 4. ตรวจประเมินหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของสถานที่ผลิตอาหารได้ 
 5. ประยุกต์ใช้แล้วการหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

 3.วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 
 4. วิธีสอนจากแหล่งเรียนรู้ 
 5. วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนตั้งค าถามทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ให้นักศึกษาหาค าตอบจากการน าเสนอวิดิทัศน์เรื่องหลักการ
ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 2.ผู้สอนอภิปรายร่วมกับนักศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร โดยบททวนการต ารากฎหมายและมาตรฐานอาหาร บทที่ 7 แนวทางการพิจารณาค าขอ
อนุญาตตามแนวทางกฎหมายอาหารไทย หัวข้อ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) เรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตละเก็บรักษาอาหาร 

 3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4-5 กลุ่มจากนั้นแบ่งหัวข้อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษา
ระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของกรณีศึกษานมพาสเจอร์ไรส์จากเอกสารประกอบการ
สอน 

  

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดิทัศน์เรื่องหลักการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

การวัดผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

 2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในระหว่างท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
 3. ตรวจรายงานบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารและจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 8 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
 

ประเทศไทยได้ประยุกต์หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากลของโคเด็กซ์และประกาศ
เป็นกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ผลิตและเก็บรักษาอาหารซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารน้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
และ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนมพร้อมบรโิภคพาสเจอร์ไรส์ 
 การควบคุมและปูองกันอันตรายด้านอาหารและการสุขาภิบาลโรงงานอาหารที่ดีดังกล่ าวไว้ใน
หลักการต่างๆในบทที่ผ่านมาช่วยในการวางระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารท าได้ถูกต้อง ครบถ้วนแบะสะดวกมากขึ้น ดังนั้น ในบทนี้จะได้น าหลักการสุขาภิบาล
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในหลักเกฯฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
 

8.1 ที่มาและความส าคัญของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
 

 โคเด็กซ์ได้เห็นความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหารจึงได้ General Principles of food 

Hygiene หรือที่รู้จักกันในนาม Good Manufacturing Practice หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดพ้ืนฐานในการผลิตและการควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตอาหารได้ปฏิบัติตาม
และท าให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย 

 กรณีผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์เป็นอาหารที่ มี
คุณค่าทางโภชนาการกับเด็กนักเรียน รั๙บาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อนมโรงเรียนโดยให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดซื้อจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม แต่ปัญหากลับพบว่าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
นี้เป็นอาหารที่มีความเลี่ยงต่อเด็กนักเรียนเหล่านั้น เพราะส านักงานคณะกรรมอาหารและยาได้ส ารวจ
สถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ขนานกลางและขนาเล็กทั่วประเทศพบว่าปัญหาคุณภาพนมพร้อมดื่มเป็น
ปัญหาทางด้านจุลินทรีย์ เนื่องมาจากกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดความเข้าใจการควบคุม
กระบวนการผลิต การล้างท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิ ต รวมทั้งวิธีการ
ขนส่งและการจัดเก็บที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านมาฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ดังนั้นผู้ผลิต นม
เปรี้ยวและนมโค นมเปรี้ยวแล้วนมปรุงแต่งเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าวหากมีการฝุาฝืนจะถึงเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายต้องถูกด าเนินคดีตามโทษ
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ระหว่างปรับไม่เกิน 10,000 บาทและสั่งให้ผู้ผลิตปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 60 วันซึ่งจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลหากเราไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารต่อไป 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 ระบุให้การจัดพ้ืนที่ผลิตภายในโรงงาน
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมผลิตภัณฑ์ชนิดเหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ต้องมีการ
ควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บรักษาที่ถูกสุขลักษณะ
ตลอดจนการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคโดยค านึงถึงหัวใจส าคัญคือการลดขนาดและปูองกันความเสี่ยงของ
อันตรายทางกายภาพเคมีและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนลงไปในอาหารให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์วิทยาลัยมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

 

8.2 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณรอบ 

 8.2.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ 

 โดยรอบสถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียงต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนกับ
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนในการโดยต้อง
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ตั้งอยู่บนพื้นที่นี่น้ าไม่ท่วม ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ถูกทิ้งขยะเมื่อก่อนไม่มีน้ าขังแฉะสกปรกบริเวณ
โดยรอบสะอาดเราต้องมีทางระบายน้ าเพ่ือให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะโดยท่อระบายน้ าได้ลึกไม่มี
เหลี่ยมมุมและสามารถระบายน้ าได้อย่างเพียงพอไม่จ าเป็นต้องมีประตูปิดครอบทางระบายน้ า 

 (2) ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมและไม่อยู่ใกล้กับสถานที่น่ารังเกียจ เช่นข้อเกษตรศาสตร์คือ
สถานที่เลี้ยงสัตว์เมนูเผาศพสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษสถานที่ทิ้งขยะหรือก าจัดขยะและแหล่งเสื่อมโทรมที่
จัดเป็นแหล่งที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารที่ผลิตได้ควรมีโรงงานตั้งได้กับคอกปฏิบัติควรติดตั้งม่าน
พลาสติกบริเวณประตูทางเข้าออกของอาคารการผลิตหรือมีเครื่องดักแมลงและควรพิจารณาทิศทางลม
และสิ่งที่จะเกิดข้ึน 

 (3) ที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง ต้องไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในสิ่งนั้นตื่นเก็บรักษาใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือปล่อยให้มีการสะสมสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเช่นขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงสัตว์น้ าแร่และเชื้อโรคต่างๆขึ้นได้หรืออยู่ใกล้แหล่งที่ก่อให้เกิดภาวะความร าคาญ
ต่างๆ 

 (4) ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานที่มีถนนทางเดินหรือสถานที่อ่ืนอ่ืนที่มีฝุุนมากผิดปกติ  เช่นถนนซึ่ง
อาจเป็นแหล่งที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารที่ผลิตขึ้นได้ 
 (5) ถ้าใช้น้ านมดิบเป็นวัตถุดิบต้องในบริเวณล้างรถและอุปกรณ์ขนจากน้ านมดิบ  ที่มีพ้ืนที่
คงทนเรียบ ลาดเอียง ไม่มีน้ าขัง 
 8.2.2 อาคารผลิต 

อาคารผลิตต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงใช้วัสดุที่ทนทานง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด
โครงสร้างอาคารรวมถึงวัสดุที่ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเตือนสุอาหารแล้วต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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 (1) พื้น ภายในอาคารผลิตต้องอยู่ในสรูปที่สมบูรณ์ที่เรียบง่ายมีร้านอาหารใช้วัสดุที่เหมาะสมใน
เรื่องไม่ดูดซับความชื้นทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีเช่นกระเบื้องไพโรทายง่ายต่อการท าความสะอาด
แม่ดูแลรักษาไม่เป็นแหล่งสมุนไพรถึงกดหัวใจแต่ต้องระวังบริเวณงานบริเวณ ยาแนว (ยาแนวปูนขาวจะ
ถูกกรดหรือด่างกัดสอบได้ง่าย) พ้ืนราบอย่างจากบริเวณที่สะอาดบริเวณที่สกปรกโดยมีความลาดเอียง
หรือเซนติเมตรต่อความยาวพ้ืน 200 cm 

 (2) ผนัง ผนังท าด้วยวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนของน้ ายาท าความสะอาด สีที่ใช้
ทาผนังและเพดานต้องไม่มีส่วนผสมของตะกั่วหรือโลหะหนัก 

 (3) เพดาน มีลักษณะคงมีการปูองกันน้ าเยอะจัดการควบแน่นของอากาศและการปรับตัวของใน
งานจากเพดานและปูองกันการปนเปื้อนและอุปกรณ์ยึดติดเพดาน 

 (4) คาน กรณีเป็น T-shape ให้ลบมุมเอียง 45 องศา หรือกรณีเป็นท่อเหล็กตรวจให้ปิดทับช่อง
เปิดบริเวณปลายท่อเพ่ือปูองกันการสะสมของฝุุนและสิ่งสกปรก 

 (5) ขอบหน้าต่างและประตู ควรเลือกใส่ติดผนังไม่เป็นไรสะสมของสิ่งสกปรกหน้าต่างที่มีการ
เปิดใช้งานต้องมีมาตรฐานการปูองกันภัยทั้งแมลงกรณีใช้ลวดติดที่หน้าต่างให้เลือกตั้งสามารถถอดออก
ล้างท าความสะอาดได้พบโดยปิดได้สนิทไม่มีอะไรแต่อยากดูช่องว่างระหว่างผนังและพ้ืน 

 (6) รางสายไฟ สะอาดไม่ขุ่นและไม่ควรติดตั้งในบริเวณเครื่องบรรจุ 
 8.2.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 

  อาคารผลิตต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกดังต่อไปนี้ 
  (1) แสงสว่างแสงสว่างเพียงพอในการใช้ฝาครอบหลอดไฟให้แสงสว่าง 
  (2) การระบายอากาศมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอและควบคุมอุณหภูมิห้องความ
สะอาดของอากาศมีความชื้น  

  (3) อุปกรณ์การล้างมือมีจ านวนเพียงพอสภาพสมบูรณ์ใช้สะดวก วาล์วควบคุมการเปิด - 
ปิดน้ าควรเป็นแบบเท้าเหยียบหรือระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติควรใช้น้ ายาล้างมือแทนสบู่แบบก้อนพัสดุที่มี
การใช้ซ้ าเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก  

  (4) อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อในน้ าผสมคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วนเรียงความถี่ในการ
เปลี่ยนน้ าอย่างเหมาะสมให้ผู้ปฏิบัติงานที่สวมรองเท้าบู๊ตเดินผ่านก่อนเข้าไปในบริเวณผลิต 

  (5) ประตูประตูที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคารทะเลจะสามารถปูองกันแมลงและสัตว์พาหะ
น าเชื้อได้ประตูควรปิด - เปิดโดยอัตโนมัติ  
  (6) ม่านพลาสติกควรซ้อนทับกัน 2/3 ของม่านมีความหมายอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร
ความยาวของด้านพอดีกับพ้ืนไม่มีช่องว่างที่ขอบประตูทางด้านบนและด้านล่างโดยมีสีเหลืองหรือสีส้ม
ปูองกันแมลงหรือสีใสปูองกันอุบัติเหตุของพนักงาน 

8.2.4 ห้องและบริเวณต่างๆ 

 ในห้องและบริเวณต่างๆสามารถแบ่งออกได้หลายส่วนทั้งนี้แต่ละบริเวณต้องมีการควบคุม
สุขลักษณะดังแสดงในตารางที่ 8.1 
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ตารางท่ี 8.1 คุณลักษณะของห้องและบริเวณต่างๆในโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ 
ห้องและบริเวณ สุขลักษณะ 

1. ห้องหรือบริเวณวัดน้ าดิบและเก็บรักษา 1 กรณีรับน้ านมดิบจากเกษตรกรโดยตรง 
บริเวณเทน้ านมดิบวงศ์สว่างสร้างน้ านมต้องสะอาด
ปูองกัน 

การปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอก  

2 กรณีรับฝากรถขนส่งนมดิบ 

บริเวณรับน้ านมดิบต้องสะอาดไม่เกินการปนเปื้อน
อุปกรณ์ขนถ่ายถูกคุณลักษณะ 

3 นาฬิกาส าหรับส่งอุปกรณ์ 
พ้ืนคงทนเรียบลาดเอียงระบายน้ าได้สะดวกมีสาย
ยาง  
4 ห้องหรือบริเวณเก็บน้ านมดิบ 

ไม่ท าให้เกิดการสูญเสียอุณหภูมิสะดวกแก่การขน
ถ่ายน้ านมดิบ 

2 กรณีรับฝากรถขนส่งนมดิบ - ควบคุมไม่ให้วัตถุดิบเสื่อมสภาพสะอาด 

- ขนย้ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้าและ- - 
น าออกไปได้สะดวกตามหลักวัตถุดิบที่รับมาก่อนให้
น าไปใช้ผลิตก่อน 

- ปูองกันสัตว์และแมลงมีการระบายอากาศ 

- มีช่องว่างยกพ้ืนลองวัตถุดิบส่วนผสมและบรรจุ
ภัณฑ์ 

- มีปูายระบุสถานะที่ชัดเจนแยกประเภทการ
จัดเก็บ 

- วางวัตถุดิบส่วนผสมบรรจุภัณฑ์ห่างจากผนังให้
สามารถท าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง 
- ไม่วางซ้อนทับกันจนสูงเกินไป 

- ไม่จัดเก็บสารเคมีโรงแรมสะอาดไว้ในห้องหรือ
บริเวณนี้ 
- ถ้ามีการเตรียมวัตถุดิบในห้องต้องมีอุปกรณ์ชั่งตวง
ที่เที่ยงตรงและมิตรรูปที่สะอาด 

3. ห้องหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบและปรุงผสม กรณีการผลิตที่มีการปรุงแต่ง 
- ตั้งอยู่ใกล้ห้องเก็บวัตถุดิบเพ่ือสะดวกในการ 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
ห้องและบริเวณ สุขลักษณะ 

 เตรียมส่วนผสมกรณีได้ในการผลิตนมเปรี้ยว 

- ปูองกันจุลินทรีย์ออกสู่บริเวณผลิตหรือผลิตภัณฑ์ 

4. ห้องหรือบริเวณพาสเจอร์ไรซ์ - ในการระบายอากาศด้วยการติดตั้งพัดลมดูดความ
ร้อนออกจากบริเวณผลิต 

- มีฝาปิดด้านหลังระบบปูองกันสัตว์และแมลงเข้า
มาในห้องผลิตเมื่อพัดลมไม่ได้ใช้งาน 

5.ห้องหรือบริเวณบรรจุ - ไม่มีทางเดินหรือไปห้องอ่ืนพื้นร่อนเอวไม่มีน้ าขัง 
- มีภาชนะรองรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วหลอดไฟมี
ฝาครอบ 

6. ห้องเย็นหรือตู้เย็นเก็บผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป - เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศา 
- ผนังฉนวนควบคุมอุณหภูมิห้องได้อย่างดี 
- มีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในห้องเย็นและมีการ
สอบเทียบตามความถี่ที่เหมาะสมหลอดไฟมีความ
ครอบ 

- มีการหมุนเวียนอากาศเย็นได้อย่างทั่วถึง 
- มีม่านพลาสติกกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ภายในห้องเย็น 

- มีชั้นหรือพ้ืนรองรับให้ความเย็นไหลเวียนได้อย่าง
ทั่วถึงจัดวางผลิตภัณฑ์เป็นระเบียบไม่วางบังลมที่
เปุาจากคอยล์เย็น 

- มีปูายแสดงสถานะน าผลิตภัณฑ์ออกจากห้องตาม
หลักวัตถุดิบที่รับมาก่อนให้น าไปใช้ผลิตก่อน 

7. ห้องหรือบริเวณล้างท าความสะอาด 1. ห้องหรือบริเวณล้างฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ 
- พ้ืนลาดเอียงระบายน้ าได้ดี มีชั้นวางบรรจุภัณฑ์ 

- แยกบรรจุภัณฑ์ที่ล้างแล้วกับบรรจุที่ยังไม่ได้ล้าง 
2.ห้องหรือบริเวณล้าง-ฆ่าเชื้ออุปกรณ์การผลิต 

- มีอ่างล้างหรือชะอ ามีชั้นวางอุปกรณ์ที่ล้างแล้วพ้ืน
ลาดเอียงมีการระบายน้ าได้ด ี

3. ห้องหรือบริเวณล้างแบบระบบ CIP  

- สะอาดพ้ืนที่สามารถใช้กรด - ด่างมีการระบาย
อากาศที่ข้ีเหร่  
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
ห้องและบริเวณ สุขลักษณะ 

 4 ห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์การผลิตที่ล้างท า
ความสะอาดแล้ว 

- มีตะกร้าใส่ผลิตภัณฑ์ควรมีชั้นวางหรือยกพ้ืน
ส าหรับวางอุปกรณ์ที่ล้างท าความสะอาดแล้ว 

8.ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

 

- มีห้องแยกสัดส่วนส าหรับวิเคราะห์คุณภาพ
โดยเฉพาะบริเวณห้องตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ 
- อุปกรณ์จัดวางอย่างเป็นสัดส่วนจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบหยิบใช้งานง่ายไม่เกิดการสมควร 

- จัดเก็บสารเคมีต้องมีปูายระบุชื่อสารเคมีอย่าง
ชัดเจนและเก็บเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน 

- มีที่วางอุปกรณ์ปูองกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน
เช่นหน้ากากและถุงมือ 

9.ห้องหรือบริเวณเก็บสารเคมี  
 

- ควรเป็นห้องหรือบริเวณเฉพาะสามารถเก็บ
สารเคมีไม่ให้เสื่อมสภาพได้ 
- ห้องต้องมีการระบายอากาศได้ดีหรือฉันหรือยก
พ้ืน เ พ่ือรองรับสาร เคมีจากแยกเป็นสัดส่ วน
ต่างประเทศสารเคม ี 

- มีปูายบอกชนิดและมีวิธีการน าไปใช้เป็น
ภาษาไทยชัดเจน 

-เครื่ องชั่ งหรืออุปกรณ์ เตรียมสารเคมีควรใช้
เฉพาะที ่
- ควรมีแว่นตาหน้ากากปูองกัน ip จากสารเคมีถุง
มือผ้ากันเปื้อนปิดปาก 

- มีฝักบัวในพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือช าระล้างตัวเมื่อถูก
สารเคมีโดยวัดที่ใช้ควรเป็นชนิดที่สะดวกต่อการใช้
งานได้ทันท ี

- มีการใช้กุญแจล็อคเพ่ือปูองกันบุคคลภายนอก
ประเทศให้น าสารเคมีไปใช้ได้ 

10.ห้องหรือบริเวณเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  

 

- ควรมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บของส่วนตัวของ
พนั ก ง านและมี จ านวน เ พี ย งพอกั บจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
ห้องและบริเวณ สุขลักษณะ 

 - มีชั้นวางรองเท้าหน้าห้องแยกเป็นสัดส่วนออกจาก
ห้องผลิต  

11 ห้องเก็บเครื่องอุปกรณ์ช ารุด 

 

วันเป็นห้องเฉพาะจัดอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงไว้ที่เดียวกัน
อย่างเป็นระเบียบเรียกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  

12 ห้องน้ า 
 

มีจ านวนเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานมีการระบายน้ า
ห้องน้ าส้วมต้องมีอ่างล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับ
ล้างมือ 

ที่มา (ดัดแปลงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  , 2550) 

 

8.3 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

 

 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถลดและขจัด
อันตรายในอาหารได้อย่างเหมาะสมดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสอบกระบวนการผลิตสามารถวางระบบจากไปง่ายโดยเฉพาะในส่วนนี้ต้องสัมผัสกับอาหาร
โดยตรงไม่เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนจากเครื่องมืออุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงและแม่นย าจึงจะท าให้สามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ได้อย่างปลอดภัยแก่
การบริโภคเรื่องข้อแนะน าในการออกแบบและติดตั้งด าอุปกรณ์ในตารางที่ 8.2 

 

ตารางท่ี 8.2 การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การ
ผลิต 

หน้าที่การท างาน การออกแบบและการติดตั้ง 

1 ระบบท่อ 

 

ส่งน้ านม 

 

- ควรเป็นท่อสแตนเลสชนิด 304 

316 หรือ 316L 

- การออกแบบและการวางท่อ
ต้องไม่ให้ภายในท่อมีจุดอับและ
ครอบมุม  

- ถ้าท่อที่มีลักษณะโค้งจรดแปรง
ขัดในการท าความสะอาดด้วย
ระบบ CIP ท าให้รางไม่ทั่วถึงการ
ฆ่าเชื้อลดประสิทธิภาพโรงสิ่ ง
สกปรกปนเปื้อนสวนน้ านม  
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ตารางท่ี 8.2 (ต่อ) 
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การ

ผลิต 

หน้าที่การท างาน การออกแบบและการติดตั้ง 

  - มีการแสดงสัญลักษณ์ประเภท
สองทิศทางในการไหลอย่าง

ชัดเจนท าให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย  

2 อ่างชั่งน้ านมดิบและเครื่องชั่ง 
 

ชั่งน้ านมดิบจากเกษตรกร 

 

ควรเป็นอ่างสแตนเลสชนิด 304 

316 หรือ 316l 

3 อุปกรณ์กรอง 
 

แยกออกจากน้ านมก่อนน าไป
ผลิต  

 

- กรณีใช้ผ้าขาวบางกรองต้องใช้
วิธีการปลูกหรือใช้ เป็นวัด ผ้า
กรองไม่มีกลิ่นอับและไม่มีรอย
ขาด  

- กรณีใช้ตะแกรงต้องมีความถี่
เพียงพอที่กับกรองสิ่งสกปรกออก
ได้หมดลักษณะสะอาดไม่มีคาบ
สกปรก 

4.อ่างรองรับน้ านมจากการกรอง - พักน้ านมดิบที่ปล่อยออกมา
จากอ่างน้ านม  

- รักษาระดับน้ านมดิบที่จะส่งไป
ถังเก็บรักษาน้ านม 

 

ควรเป็นอ่างสแตนเลสชนิด 304 

316 หรือ 316l 

5.ถังเก็บรักษาน้ านม 

 

ลดอุณหภูมิน้ านมดิบเหลือ 4-8 

องศาเซลเซียสใน 4 - 2 ชั่วโมง
และใช้เป็นถังเก็บรักษาน้ านมดิบ
ได้ 
 

- ต้องรักษาความเย็นของน้ านม
ไหลได้ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส
น้ านมดิบภายในถังที่ อุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 100 ต่อเซลเซียส
ภายใน 4 ชั่วโมง  
- มีเธอเทอร์โมมิเตอร์ความปลอด
ความเย็นได้ตลอดเวลา  
- ถังสแตนเลสรอยเชื่อมภายในถัง
เหลี่ยมก้นถังมีลักษณะโค้งและ
ลาดเอียงสู่ช่องทางออกน้ านม
ระบายน้ านมหรือของเหลวที่อยู่ 
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ตารางท่ี 8.2 (ต่อ) 
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การ

ผลิต 

หน้าที่การท างาน การออกแบบและการติดตั้ง 

  ภายในถังได้หมดภาษาทางต้องมี
การรักษาความสะอาดที่ขอเพ่ือ
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา
และคราบสกปรก 

  - ใบพัด ต้องเชื่อมกับการเป็นชิ้น 

เดียวรอยเชื่อมเรียบ 

- วาล์วเป็นชนิดโดยติดตั้งให้ชิด
ผังมากที่สุดปูองกันน้ านมดิบครั้ง
ในท่อจนเชื้อจุลินทรีย์เจริญ 

- spray ball ที่ช่วยล้างภายในถัง
ไฟ เบอร์ ส แตน เ ลสติ ด ตั้ ง ใ น
ต าแหน่งที่วางได้อย่างทั่วถึงมี
ความสะอาดไม่อุดตัน  

6 ถังหมัก  

ใช้หมักนมเปรี้ยว  

- สั่งสแตนเลส 2 ชั้นชั้นนอกมีน้ า
ระบายความร้อนต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิม
อุณหภูมิและชั้นในบรรจุน้ านม
ภายในถังมีผิวเรียบรุ่นฝังราก
เทียมมีใบพัดทวนลม  

-มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่
เที่ยงตรงและแม่นย า 

7. ถังปรุงผสม 

 

รักษาอุณหภูมิในการปรุงผสมให้
ได้ตามท่ีก าหนด 

 

ท าด้วยสแตนเลสมีใบพัดกวนและ
อุปกรณ์ช่วยล้างภายในถัง 

8. เครื่องปรุงผสม 

 

ใช้ผสมส่วนประกอบต่างๆ 

 

ท าด้วยสแตนเลสออกแบบใช้ผ้า
เครื่องครูบาสมล่าเตียงและถอด
ล้างง่าย 

9. เครื่องชั่ง ชั่งวัตถุดิบในการผสม  

 

- ใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณ
ส่วนผสมที่ต้องการช่าง 



208 
 

ทีต่ารางท่ี 8.2 (ต่อ) 
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การ

ผลิต 

หน้าที่การท างาน การออกแบบและการติดตั้ง 

  - บ ารุงบ ารุงรักษาให้มีความ
สะอาดอยู่เสมอ 

- ทุกครั้งก่อนใช้งานมีการ
ปรับเทียบด้วยลูกตุ้ม 

10.เครื่องโฮโมจิไนซ ์

 

อานุภาพของไขมันนมให้มีขนาด
เล็กลงไขมันนมไม่เกิดการแยก
ทางเม่ือตั้งทิ้งไว้ 
กระโปรงและศีลอย่างต้องท า
ด้วยสแตนเลส 

 - มีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาไม่ให้เกิดการรั่วซึมถ้า
มีการรั่วซึมจะมีภาพรวมบริเวณ
เครื่องหรือน้ าหล่อเย็น 

11. ชุดพาสเจอร์ไรส์ 
 

ใช่พาสเจอร์ไรส์แบบต่อเนื่อง 
 

- ถังควบคุมระดับถังสแตนเลสผิว
ภายในเรียบมีฝาปิดปูองกันฝุุน
ละอองและน้ าควบแน่นลูกลอย
ในถังต้องไม่รั่วซึมและล้างง่ายๆ 

- ปั๊มชุดพาสเจอร์ไรส์ท าด้วยส
แตนเลสเป็นถอดล้างได้ง่าย 

- เครื่องกรองมีความถี่เหมาะสม
ไ ม่ เ ป็ น ส นิ ม ล บ แ ผ่ น ก า ร
แลกเปลี่ยนความร้อนต้องไม่ให้
ประเก็นรั่วซึม 

12 ถังรอบรรจุ 
 

แก๊สรักษาอุณหภูมิน้ านมที่พาส
เจอร์ไรส์  
 

- มีฉนวนรักษาความเย็น  

- มีใบกวนรอบช้างอุปกรณ์ฉีด
ล้างภายในมีเทอร์มอมิเตอร์ที่วัด
อุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรงและ
แม่นย า  

13 เครื่องบรรจุ 
 

บรรจุน้ านมที่พาสเจอร์ไรส์แล้ว
ลงสู่บรรจุภัณฑ์  

- ท าด้วยสแตนเลสผิวด้านนอก
เรียบท าความสะอาดได้ทั่วถึง 

14 ปั้มและวาล์ว 

  
ส่งน้ านมดิบ 

 

ไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดกร่อน
ถอดล้างท าความสะอาดได้ง่าย
เป็นชนิดที่ ใช้ ในอุตสาหกรรม
อาหาร 
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ทีต่ารางท่ี 8.2 (ต่อ) 
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การ

ผลิต 

หน้าที่การท างาน การออกแบบและการติดตั้ง 

15. Cooling tower เอาน้ าเย็นระบายความร้อน ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ า ที่ ใ ช้
หมุนเวียนภายในระบบ  

16 CIP units 

 

เก็บสารเคมีท่ีใช้ท า CIP 

 

- ติดตั้งบริเวณที่มีอาการถ่ายเท
สะดวกปลอดภัยต่อปฏิบัติงาน  

- มีฝาปิดเพ่ือกันสารเคมีระเหย
การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกและ
การสูญเสียความร้อน  

- ท าความสะอาดได้ง่ายทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีและ
ความร้อน  

- มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของ
สารเคมีภายในถังควรมีการสอบ
เทียบมอนิ เตอร์ ระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ทีม่า (ดัดแปลงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550) 

 

8.4 กระบวนการควบคุมคุณภาพ 

 

 กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ มีขั้นตอนประเทศต้องการควบคุมคุณลักษณะและความ
ปลอดภัยดังต่อไปนี้ 
 8.4.1 การเก็บรักษาวัตถุดิบในการปรุงผสมและบรรจุภัณฑ์ 
  การรับวัตถุดิบต้องมีการคัดเลือกด้านคุณภาพปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเมื่อ
น าไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
  (1) การรับวัตถุดิบ ต้องมีการตรวจสอบลักษณะภายนอกและคุณภาพวัตถุดิบ 

 ตรวจสอบลักษณะภายนอก ได้แก่ ความสะอาด ไม่ เปียกชื้น มีฉลากปิดเรียบร้อย ฉลากถูกต้อง
ตามใบสั่งสินค้าและตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากได้แก่ ชื่อทางการค้าชนิดชอง
วัตถุดิบ บริษัทผู้ผลิตปริมาณ วันที่ผลิต วันหมดอายุและเลขสารบบ 

 ตรวจสอบภาพของวัตถุดิบทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์หรือการซื้อมาจากผู้จ าหน่ายที่เชื่อถือ
ได้ โดยมีเอกสารที่ระบบว่ามีการตรวจสอบด้านคุณภาพมาแล้วคือ Certificate of Analysis (COA) มีการ
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ตรวจสอบหมายเลขสินค้าที่ผลิต คุณภาพดามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและ
จ านวนสินค้าว่าถูกต้อง 
 (2) การเก็บรักษาวัตถุดิบ โดยจัดเก็บในห้องที่ปูองกันสัตว์แมลงและฝุุนละอองจัดแยกเป็น
สัดส่วน มีระยะห่างจากผนังเพ่ือสะดวกแก่การน าไปใช้และท าความสะอาด ระบุวันหมดอายุของวัตถุดิบ
ใช้หลักการวัตถุดิบที่รับมาก่อนน าไปใช้ก่อน มีชั้นหรือรองรับวัตถุดิบปูองกันการปนเปื้อน 

 (3) การับบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบลักษณะภายนอกและลักษณะบรรจุภัณฑ์การตรวจสอบลักษณะ
ภายนอก ได้แก่ ความสะอาด ไม่เปียกชื้น ปิดสนิทเรียบร้อย ถูกต้องตามใบสั่งสินค้า ได้แก่ ชื่อทางการค้า 
ชนิดบรรจุภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิต ปริมาณ วันที่ผลิตและวันหมดอายุ การตรวจสอบลักษณะบรรจุภัณฑ์ ม้วน
ฟิล์มต้องมีพลาสติกหุ้ม ต้องไม่มีเชื้อรา ฉลากถูกต้องตามที่ โรงงานก าหนด ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และมี
เลขสารบบตรงกับที่ขออนุ๓ตคุณภาพหรือมาตรฐานของวัสดุที่น าว่าใช้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารในประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องมีใบ COA รับรองคุณภาพบรรจุภัณฑ์
จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบหมายเลขสินค้าท่ีผลิตและจ านวนสินค้า 
  (4) การน าบรรจุภัณฑ์ไปใช้ การน าม้วนฟิล์มต้องหุ้มด้วยพลาสติกและแกะแล้วใส่เข้าเครื่อง
บรรจุทันทีและต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือเปียกน้ า เพราะต้องฆ่าเชื้อฟิล์มโดนใช้หลอดยูวีที่ติด
กับเครื่องบรรจุภัณฑ์ถ้าม้วนฟิล์มสกปรกหรือเปียกน้ าจะลดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อหากเหลือจากการ
ผลิตในแต่ละครั้งต้องมีการเก็บใส่ถุงพลาสติกให้ 
 8.4.2 การรับน้ านมดิบ 

  มีวิธีการรับน้ านมดิบแบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ 

  (1) การรับน้ านมดิบจากเกษตรกร กรณีสถานที่ผลิตมีฟาร์มเลี้ยงโคนมหรือตั้งอยู่ใกล้
ฟาร์มโคนมในรัศมีไม่เกกิน 20 กิโลเมตร สามารถรับน้ าน้ านมดิบจากเกษตรกรได้โดยตรงทั้งนี้ต้องรับ
น้ านมดิบนั้นไปผลิตหรือลดอุณหภูมิให้เหลือน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียสโดยเร็วที่สุดเพ่ือปูองกันการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
  (2) การรับน้ านมดิบจากรถส่งน้ านม ส าหรับสถานที่ผลิตที่ไม่สามารถรับน้ านมดิบจาก
เกษตรกรได้โดนตรงจะรับผ่านทางศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยรถขนส่งที่สามารถรักษาอุณหภูมิน้ านมดิบ
ไม่ให้สูงกว่า 8 องศาเซลเซียส การขนถ่ายน้ านมดิบจากรถขนส่งผ่านทางสายยางหรือท่อผ่านปั๊มเข้าสู่ถัง
เก็บน้ านมดิบเพ่ือลดอุณหภูมิให้เหลือน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียสก่อนน าไปผลิตต่อไป 

 8.4.3 การควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ ต้องมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงโคนม
จึงจะได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพดี และก่อนเข้าโรงงานผลิตต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเบื้องต้นและมีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนไปใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้น้ านมที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัย 
ซึ่งมีการตรวจสอบ (ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา, 2550; O’ Connor, 1995) ดังต่อไปนี้ 
  (1) การตรวจสอบทางด้านกายภาพ เป็นการตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆของน้ านม
เบื้องต้นได้แก่ อุณหภูมิ (ต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส) ความสะอาด (ต้องไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษหญ้า 
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เศษไม้ สัตว์และแมลงต่างๆ) สี (มีสีธรรมชาติของน้ านมดิบตั้งแต่สีขาวออกน้ าเงินจนถึงเหลืองทอง) และ
กลิ่น (เป็นกลิ่นธรรมชาติของน้ านมดิบ ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว) 

  (2) การตรวจสอบทาด้านกายภาพเคมี เป็นการทดสอบเพ่ือคัดแยกน้ านมดิบที่ไม่ได้
คุณรูปที่อาจตกตะกอนเมื่อผ่านความร้อนโดยใช้วิธีเหล่านี้ 
   (2.1) การทดสอบแอลกอฮอล์ (alcohol teat) น้ านมดิบจากเกษตรกรที่รีด
แล้วส่งโรงงานทันที่จะไม่ตกตะกอนเมื่อทดสอบกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 68 (68% alcohol teat) และ
น้ านมดิบที่เก็บรวบรวมในถังเย็นของสหกรณ์โคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบก่อนส่งโรงงานจะไม่
ตกตะกอนเมื่อทดสอบกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 75 (75% alcohol teat) 

   สาเหตุที่น้ านมดิบตกตะกอนกับแอลกอฮอล์อาจเกิดจากน้ านมดิบที่มีความเป็น
กรดสูง (ร้อยละความเป็นกรดมากกว่า 0.16) เป็นน้ านมน้ าเหลืองหรือน้ านมดิบในระยะแรกคลอด 
(colostrums) หรือน้ านมในระยะปลายของการให้นม (late lactation) ซึ่งมักมีปริมาณเกลือคลอไรด์สูง
กว่าปกต ิ

   (2.2) การทดสอบการจับกันเป็นก้อนของน้ านมดิบเม่ือน าไปต้ม (Clot on 

Boiling Test: COB test) เป็นการทดสอบความคงตัวของโปรตีนเคซีนที่มีมากที่สุดในน้ านม (ร้อยละ 
78) ที่อุณหภูมิเพ่ือปูองกันการน าน้ านมดิบที่มีความคงตัวของโปรตีนเคซีนต่ าไปผ่านกระบวนการพาส
เจอร์ไรส์โดนแผ่นแลกเปลี่ยนความ (plate heat exchanger) ซึ่งจะท าให้เกิดการอุดตันท าให้การพาส
เจอร์ไรส์ไม่สมบูรณ์ 
   (2.3) การทดสอบ Alizarin-alochol test ของสี Alizarin - alcohol มีสี
ม่วงอ่อน (ความเป็นกรดด่างของนมปกติ 6.4 - 6.8) น้ านมดิบเป็นกรด (ความเป็นกรดด่างของนมต่ ากว่า 
6.4) จะมีสีน้ าตาลหรือสีเหลืองและมีตะกอนเกิดข้ึนถ้าน้ านมดิบเป็นด่าง (ความเป็นกรดด่างของนมต่ ากว่า 
6.8) Alizarin-alcohol จะมีสีม่วงขึ้นเป็นน้ านมที่รีดจากแม่โคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบหรือมียาปฏิชีวนะ
ตกค้างอยู่ 
   (2.4) การตรวจสอบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ ตามที่กฎหมายก าหนดว่า
ต้องไม่พบยาปฏิชีวนะซึ่งอาจท าให้บางคนแพ้และการได้รับยาปฏิชีวนะเป็นประจ าท าให้เชื้อโรคบางชนิด
เกิดการดื้อยาเมื่อต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคหรือไม่ได้ผลจากยานั้นยาปฏิชีวนะที่พบในน้ านม
มักจะได้จากการใช้รักษาโรคเต้านมอักเสบโดยใช้ชุดทดลอง Delvo test ซึ่งเป็นการทดลองเชิงคุณภาพมี
หลักการคือเชื้อ Bacillus stearothermophilus  var. Calidolactis เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิด 
themophile และไวต่อปฏิกิริยามากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนสีของชุดทดลองจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดง
ว่าไม่พบยาปฏิชีวนะเพราะแบคทีเรียสามารถเจริญได้ 
   (2.5) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่าง ปกติน้ านมดิบจะมีค่าความเป็น
กรดด่างอยู่ระหว่าง 6.4-6.5 หากตรวจสอบว่าไม่อยู่ในช่วงดังกล่าวแสดงว่าน้ านมดิบไม่มีคุณภาพเพราะ 

   ถ้าความเป็นกรดด่างน้อยกว่า 6.4 น้ านมดิบมีความเป็นกรดความมีปริมาณ
จุลินทรีย์มากหรืออาจมีน้ านมเหลืองปนมากับน้ านมดิบ 
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   ถ้าความเป็นกรดด่างมากกว่า 6.8 แสดงว่าน้ านมดิบมีความเป็นด่างเพราะเป็น
น้ านมที่รีดจากแม่โคท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบ 

   (2.6) จุดเยือกแข็ง เป็นการตรวจสอบการปลอมปนในน้ านมดิบน้ านมดิบปกติ
จะมีตัวยาแข็งที่ (-0.55) +0.02 เซลเซียสเมื่อมีการเติมน้ าลงไปจะท าให้จุดเยือกแข็งเข้าใกล้ 0 องศา
เซลเซียส (จุดเยือกแข็งของน้ าบริสุทธิ์) มากขึ้น 

   (2.7) ความถ่วงจ าเพาะ เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนในน้ านมดิบน้ านมดิบ
ปกติจะมีความถ่วงจ าเพาะประมาณ 1.0 2 7 - 1.035 ทรัพย์ให้ทราบว่ามีการปลอมปนน้ าหรือมีการเติม
สารอ่ืนลงไปในน้ านม 

   (2.8) ปริมาณไขมันหรือมันเนย ในน้ านมดิบเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ านม
ดิบทางด้านมาตรฐานโภชนาการโดยก าหนดให้น้ านมดิบต้องมีปริมาณไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของ
น้ าหนัก 

   (2.9) เนื้อนมไม่รวมมันเนย (Solid Non Fat : SNF) และนมไม่รวมวันเลย
ของหมายถึงของแข็งทั้งหมดแต่ไม่รวมไขมันด้วยน้ านมดิบต้องในปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเหนื่อยไม่น้อย
กว่าร้อยรัก 8.25 

   (2.10) ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid : TS )มาอย่างของแข็ง
ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในน้ านมได้แก ่ไขมัน โปรตีน น้ าตาล แลคโตส และวิตามิน 

   (3) ตรวจสอบทางจุลินทรีย์  เป็นการตรวจสอบว่ าน้ านมดิบที่ เข้ าสู่
กระบวนการผลิตมีคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ซึ่งการควบคุมคุณภาพ
ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (3.1) การตรวจสอบปริมาณเชื้อแบคทีเรียในน้ านมดิบโดยวิธี Dye 

Reduction Test เป็นการทดสอบแบคทีเรียทางช่องท่ีนิยมใช้กันเป็นพวก 2 วิธีคือ 

    เมทิลีนบลู ดายน์ รีดักชั่น เทสต์(Methylene blue dye 

reduction test) ตามประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐานการรับซื้อน้ านมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) พ.ศ. 2543 ระบบคุณภาพน้ านมดิบที่ทดสอบโดยวิธีต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
    รีซาซูริน ดายน์ รีดักชั่น เทสต์ (Resazurin dye reduction 

test) โดยสีของรีสอร์ทสุรินทร์จะเปลี่ยนได้เร็วกว่าสีของเมทิลีนบลูมากจึงไม่จ าเป็นต้องรอการเปลี่ยนเป็น
อย่างสมบูรณ์แต่ใช้การก าหนดเวลาเป็นหลักโดยถือว่าภายใน 1 ชั่วโมงน้ านมดิบมีการเปลี่ยนสีไปถึงขั้น
ไหนแล้วน ามาเปรียบเทียบกันโดยใช้เครื่องอัดสีที่เรียกว่า Lovibond Resazurin Comparator Disc 

แล้วให้คะแนนเป็นตัวเลขเพ่ือการจัดแบ่งคุณภาพของน้ านมดิบหรืออาจเทียบกับแผ่นกระดาษสีรีซาซูริน
มาตรฐานที่เรียก Resazurin Comparator Chart ว่าจะได้เลือกแต่เครื่องมือทั้งสองชนิดมีราคาแพงและ
หายาก 
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   ประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐานการรับซื้อน้ านมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) พ.ศ. 2543 ก าหนดคุณภาพน้ านมดิบที่ทดสอบโดยวิธีนี้ใน 1 ชั่วโมงต้องไม่
น้อยกว่า 4.5 คะแนน 

   ทั้ง 2 วิธีนี้เป็นการใช้สีเป็นตัวบ่งชี้วัดคุณภาพของน้ านมดิบด้วยผ้าในแบคทีเรีย
ปนเปื้อนอยู่ในน้ านมดิบแบคทีเรียจะใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ าแล้วดื่มเพ่ือเจริญเติบโตท าให้ค่า Oxidation-

Reduction potential ลดลงและเข้าที่เดิมถูกดึงเข้าไปใช้ให้สีเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันภาษากลางเป็น
แปรงสีสร้างสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณแบคทีเรียที่มีให้น้ านมดิบ 

    (3.2) การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ านมดิบโดยการเพาะเชื้อ ท า
ให้ทราบจ านวนเชื้อจุลินทรีย์และใช้เวลานานการเพาะเชื้อและอ่านผลนานถึง 48 ชั่วโมงซึ่งผลที่ได้จะ
ออกมาหลังจากที่น้ านมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วดังนั้นจึงเป็นการตรวจสอบเพ่ือรวบรวมข้อมูลไปใช้
วิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบและกระบวนการผลิตเพ่ือให้สามารถทวนสอบได้กรณีที่พบว่าเชื้อจุลินทรีย์เกิน
กว่าที่ก าหนดและหาวิธีแก้ไขและปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกมากกว่าที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเ ลือก
น้ านมดิบวิธีการตรวจสอบได้แก่ Total Plate Count (Standard Plate Count) เป็นการหาปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในนมและโคลิฟอร์มและเอสเซอริเชีย โคไลเป็นการตรวจหาแบคทีเรียในกลุ่ม
โคลิฟอร์มซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชี้วัดด้านคุณลักษณะการผลิต 

 8.4.4 การลดอุณหภูมิและการเก็บรักษาน้ านมดิบ 

  การเก็บรักษาน้ านมดิบไว้ในฟาร์ม farm cooling rank ที่ใช้ลดอุณหภูมิและเก็บรักษา
น้ านมดิบในคราวเดียวกันโดยสามารถลดอุณหภูมิน้ านมดิบจาก 35-37 องศาเซลเซียสให้เหลือไม่สูงกว่า
และองศาเซลเซียสได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงกรณีที่ใช้เก็บน้ านมดิบปริมาณไม่เกิน 5000 หาก
มากกว่านี้จะน าไปผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (plate cooler) ก่อนเก็บในถังเก็บน้ านมดิบหรือทางช่วง
วันก็ได้ 
  การเก็บรักษาน้ านมดิบโดยทั่วไปไม่ควรจะนานเกินกว่า 24 ชั่วโมงไม่ต้องมีการ
หมุนเวียนไปใช้ตามล าดับก่อนหลังเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการซ้อนทับของนมใหม่และนมเก่าที่มีคุณภาพไม่ดี 
(Jamness, Wong, Morth & Keeney, 1999) 

 8.4.5 การปรุงผสม 

  ในระหว่างการปรุงผสมต้องมีการควบคุมปริมาณวัตถุเจือปนอาหารให้ใช้ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดในการปรุงผสมต้องระวังไม่ให้ฝุุนผงหรือสิ่งปนเปื้อนอ่ืนๆจากถุง
วัตถุดิบหรือจากปฏิบัติงานของพนักงานตกลงไปในถุงผสมหลังการปรุงผสมก่อนที่จะน าไปพาสเจอร์ไรส์
ต้องมีการตรวจสอบค่าความหวานปริมาณไขมันของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ทางโรงงานก าหนดถ้าไม่ได้ต้องปรับส่วนผสมใหม่การจัดล าดับการปรุงพอสมควรเรียงล าดับความเข้มข้น
ของสีและน้ านมแต่ละรสจากสีของน้ านมจืดรสหวานรสสตรอเบอร์รี่และซ็อตโกแลต ตามล าดับ 
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8.4.6 การโฮโมจิไนซ์ 
  การใช้ความร้อนท าให้อนุภาคของไขมันน้ านมแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆท าให้น้ านมเป็นเนื้อ
เดียวกันไม่เกิดการแยกชั้นเมื่อตัดทิ้งไว้เป็นเวลานานท าให้นมมีสีขาวขึ้นความหนืดเพ่ิมขึ้นและย่อยได้ง่าย
ควรท าการ hoshino like ก่อนจะฆ่าเชื้อเพราะน้ านมดิบจะมีอุณหภูมิประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส
ท าให้เม็ดไขมันพองตัวช่วยให้ประสิทธิภาพการโฮโมจีไนซ์ดียิ่งขึ้นและไม่นิยมการท าโฮโมจิไนซ์หลังการฆ่า
เชื้อเพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เข้าสวนน้ านมได้ง่าย 

 8.4.7 การพาสเจอร์ไรส์ 
  การใช้ความร้อนแก่น้ านมดิบเพ่ือท าลายเอนไซม์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคในน้ านม
เท่านั้นไม่สามารถท าลายจุลินทรีย์ที่ทนต่อความร้อนหรือสปอร์ของจุลินทรีย์ได้มี 2 แบบ (Smit, 2003) 

ได้แก่ 

  (1) แบบใช้อุณหภูมิต่ าเวลานาน (Low temperature Long Time: LTLT) ใช้
อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 63 องศาเซลเซียสและคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
  (2) แบบใช้อุณหภูมิสูง (High Temperature Short Time: HTST) ใช้อุณหภูมิแม่
ต่ ากว่า 72 องศาเซลเซียสและคงอยู่ที่อุณหภูมิมีไม่น้อยกว่า 15 วินาท ี

  หลังจากผ่านการใช้ความร้อนโดยระบบต่อเนื่องโดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
แบบแผ่นแบบ HTST แล้วจะท าให้น้ านมเย็นลงทันทีจนมีอุณหภูมิต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 องศาเซลเซียสซึ่ง
น้ านมที่ได้จากกระบวนการพาสเจอร์ไรส์นี้จะมีคนข้างทางโภชนาการเทียบเท่าน้ านมดิบยกเว้นวินาวิตามิน
บางชนิดที่ถูกท าลายได้ด้วยความร้อน 

   (2.1) การควบคุมกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ก่อนการผลิต  ควรมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการไหลอัตโนมัติ(ตั้งไว้ที่ 75 องศาเซลเซียส)ต้องการความคาดเคลื่อนของ
อุปกรณ์ท่ีใช้วัดควบคุมอุณหภูมิความร้อนและน้ าเย็นมาตราวัดความดันต้องควบคุมให้ความดันของน้ านม
ดิบกับความดันของน้ านมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์แล้วไม่ต่ ากว่า 0.5 bar เพ่ือปูองกันไม่ให้น้ านมดิบไหล
เข้าไปปะปนกับน้ านมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและมีการตรวจสอบรอยรั่วที่จดวังต่างของการพาสเจอร์ไรส์
เช่นที่ท่อส่งนม ฉันแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องโฮโมจิไนซ์เพราะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่นมหรือ
กระบวนการฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์ 
   (2.3) การตรวจสอบประสิทธิภาพการพาสเจอร์ไรส์ ได้ตรวจสอบเอนไซม์ที่มี
อยู่ในน้ านมเพราะอุณหภูมิการพาสเจอร์ไรส์สามารถท าลายเอนไซม์ต่างๆในน้ านมโดยมีการตรวจสอบ
เอนไซม์ catalase และเอนไซม์ portrait เอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ถูกท าลายที่อุณหภูมิจาน rasta like 72 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 วินาทีอีกทีส่วนเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสตรวจสอบเมื่อใช้อุณหภูมิในการพาส
เจอร์ไรส์สูงกว่า 80 องศาเซลเซียส 
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8.4.8 การเก็บในถังบรรจุ 
  น้ านมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสโดยเก็บไว้ใน
ถังรอบวันเกิดที่มีชีสในเวลาที่เหมาะสมมีการหมุนเวียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับก่อนหลังควรมี
การบันทึกอุณหภูมิของน้ านมในถังรอบวันศุกร์ 
 8.4.9 การบรรจุน้ านม 

  น้ านมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ขวดบรรจุและปิดผนึกทันทีด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์มีการประทับตราวันหมดอายุไม่เกิน 10 วัน มีการตรวจสอบ
พลังงานหรือน้ าหนักของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอโดยมีวิธีการตวงหรือชั่งที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
สภาพความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์ภายหลังการบรรจุเช่นกันรั่วซึมของผลิตภัณฑ์และความถูกต้องของ
ฉลาก โดยมีการระบุวันหมดอายุบนฉลากหรือควรบริโภคก่อนอย่างชัดเจนในต าแหน่งที่เหมาะสมควร
ระวังในการบรรจุต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียสในการบรรจุต้องมีการปูองกันการปนเปื้อนทางสุขลักษณะ
เช่นการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ร้อยละ 40 มีมือก่อนสัมผัสม้วนฟิล์มบรรจุแม่วางผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพ้ืน
โดยตรง 

การควบคุมผลิตภัณฑ์ repossessed คือการผลิตภัณฑ์ที่สภาพบรรจุไม่เรียบร้อยเช่นพบรอยรั่ว
ขนาดไม่ได้มาตรฐานในปิดผนึกไม่เรียบโดยจะตัดถุงนมและน าน้ านมไปเข้าสู่กระบวนการพาสเจอร์ไรส์
ใหม่จึงต้องมีการควบคุมในส่วนนี้ด้วย 

  กรณีที่มีนมโต reset ขนาดเดินเครื่องพาสเจอร์ไรซ์อยู่ในให้น ากลับมาพลัสเสื้อลายใหม่
โดยพัชราที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์ repurchase ต้องปิดมิดชิดและเวลาระยะเวลาการน าไปรีเซ็ตต้องมีความ
เหมาะสมและอุณหภูมิของน้ านมต้องไม่สูงเกินกว่า 8 องศาเซลเซียส 

  กรณีที่เครื่องพาสเจอร์ไรส์หยุดท างานแล้วให้เก็บในห้องเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ไม่ให้เกินกว่า 8 องศาเซลเซียสและมีการระบุสถานะขณะเก็บรักษาและก่อนน าไปผลิตครั้งต่อไปต้องผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเช่นเดียวกับน้ านมดิบ 

  8.4.10 การควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

  หลังจากบรรจุนมลงภาชนะบรรจุเรียบร้อยแล้วส่วนน าเข้าห้องเย็นทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาที่อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ที่ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียสมีการควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นไว้มี
การระบุสถานะของผลิตภัณฑ์เช่นการระบุรถของนมวันที่ผลิตวันที่จ านวนจ านวนที่ผลิต 

  การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ต้องเว้นระยะการวางผลิตภัณฑ์ไม่วางชิดก าแพงหรือชิดผนังเพ่ือให้
มีการหมุนเวียนความเย็นอย่างทั่วถึงไม่สตรองผลิตภัณฑ์บนพ้ืนโดยตรงจากทุเรียนแยกความหมดหมู
แนะน าออกจากห้องเย็นตามล าดับก่อนหลัง 

 8.4.11 การเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์ 
  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต้องเก็บไว้ในห้องเรียนที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8 องศา
เซลเซียสตลอดอายุผลิตภัณฑ์(ไม่เกินสิบวัน)นับแต่วันที่บรรจุและเมื่อขนส่งไปยังลูกค้าต้องรักษาอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการขนส่งไม่เกิน 800 บาทเซลเซียสตลอดจนถึงมือผู้บริโภคซึ่งสามารถขนส่ง
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โดยใช้รถห้องเย็นหรือถังแช่น้ าแข็งที่ใช้ใส่น้ าแข็งไว้ภายในก็ได้ถ้ามีปริมาณน้ าแข็งที่ใส่จะขึ้นอยู่กับปริมาณ
นมระยะทางและระยะเวลาการขนส่งด้วย 

  การควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งต้องมีการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตวัน
เดียวกันและตรวจสอบอายุการเก็บรักษาเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บรักษาโดยการเพาะเชื้อ
จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดต่ออายุการเก็บรักษาดอกไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดคือ 10000 โคโลนีต่อ 1 

ml และสถานที่ผลิตและไม่เกิน 50,000 มีต่อมิลลิลิตร ตลอดอายุการเก็บรักษาและการตรวจสอบโดยวิธี
ทางประสาทสัมผัสโดยน าตัวอย่างมาตรวจสอบสีกลิ่นรสซึ่งต้องเป็นไปตามธรรมชาติของนมพาสเจอร์ไรส์ 
  นอกจากการตรวจเฝูาระวังตนเองด้วยการควบคุมคุณภาพและต้องมีการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและด้านกายภาพโดยห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
ด้านจุลินทรีย์อย่างน้อย 6 เดือนครั้งเพ่ือยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่าได้ตามกฎหมายและมาตรฐานอาหาร 

  การควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเลี้ยงผลิตภัณฑ์ขึ้นรถยนต์ถึง
ผู้บริโภคควรมีการควบคุมดังต่อไปนี้  
  (1) ภาชนะที่ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์ต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่แตกร้าวหรือช ารุดและสะอาดไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเมื่อใส่น้ าแข็งแล้วต้องสามารถเปิดได้สนิทและขนส่งต้องสะอาดไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน 

  (2) กรณีใช้น้ าแข็งต้องใช้น้ าแข็งที่สะอาดได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
น้ าแข็ง  
  (3) ควรมีการจัดเลี้ยงผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ความเย็นหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง
และไม่วางผลิตภัณฑ์บนพื้นของมีรถขนส่งโดยตรง 
  (4) ควรมีการควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะจัดเลี้ยงในรถห้องเย็นหรือความ
เย็นที่อุณหภูมิต้องไม่เกินไปภาษาเซลเซียส 

  (5) การสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ขึ้นรถห้องเย็นหรือทางเย็นด้วยตารางผลิตภัณฑ์ที่ต้องส่งถึง
ลูกค้าทีหลังขึ้นบนรถหรือทางนักเรียนก่อนและจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ต้องส่งก่อนไว้ชั้นบนสุดถือไว้ส่วนนอก
ส่วนเพื่อความสะดวกในการหยิบผลิตภัณฑ์ออกจากรถหรือถังเย็น 

  (6) มีการบันทึกการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถตรวจสอบกลับได้เมื่อผลิตภัณฑ์
เกิดปัญหา 
 

8.5 การท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิต 

 

 การล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
เป็นหัวใจหลักของการท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยขึ้นต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเพ่ือให้
การล้างท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านกายภาพและจุลินทรีย์รวมถึงความ
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ปลอดภัยจากสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อและท าความสะอาด (Dumais, Julien, & Nadeau, 1985; 

Robinson, 1990) 

 การล้างท าความสะอาด หมายถึงการก าจัดสิ่งสกปรกออกจากพ้ืนผิวจุดประสงค์ของการล้างท า
ความสะอาดเพ่ือ 

 (1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 5 การท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่
สามารถก าจัดคราบสกปรกออกมาได้หมดถ้าสกปรกในประกอบอยู่ที่พ้ืนผิวของเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ท าให้การฆ่าเชื้อท าได้อย่างมีจริงอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

 (2) ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 
 (3) การบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 สิ่งสกปรกในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์มี 3 ประเภทคือ  

 (1) คราบไขมัน จะติดอยู่ที่ระดับผิวน้ านมผึ้งอัดขยายตกต่ าลงมาจากผิวก็ได้ถ้าใบพัดลมหยุด
หมุนและระดับของน้ านมในถังต่ าลง  
 (2) คราบโปรตีนและแร่ธาตุในน้ านม จะติดอยู่ที่ผิวของถังใต้ระดับไขมันและจะหนาขึ้นใน
อุปกรณ์ที่ได้รับความร้อนเช่นในการพาสเจอร์ไรส์ซึ่งจะท าให้คราบน้ านมเกาะติดบนผิวและโลหะแน่น
ยิ่งขึ้น 

 (3) ตะกรันน้ านมหรือคราบน้ านมที่ซ้อนกันหลายช้ันจ าหนา (milk stone) เกิดการสะสมของ
คราบน้ านมคืออะไรน้ ากระดาษและการใช้สารท าความสะอาดที่ไม่เหมาะสมเช่นความรักความสะอาดที่มี
ส่วนผสมของคาร์บอเนตหน้าร้ายๆในน้ าด่างจะตกตะกอนซึ่งประกันณนมที่เกิดขึ้นจากขอนแก่นไปชั้น
พาณิชย์ในแต่ละชั้นจะมีแบคทีเรียที่ท าความร้อนฝังตัวอยู่ประกันยังท าให้การถ่ายเทความร้อนไม่ได้ตามที่
ก าหนด 

 8.5.1 การล้างท าความสะอาดด้วยมือ (manlual cleaning)  

  วิธีนี้เหมาะส าหรับการล้างท าความสะอาดภายนอกเครื่องจากถังอุปกรณ์และชิ้นส่วน
เล็กๆที่ถอดล้างได้เช่นวาล์วและข้อต่อโดยใช้อุปกรณ์ช่วยล้างที่เหมาะสมเช่นแปรงขนอ่อนแต่วิธีนี้ไม่
สามารถใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงและอุณหภูมิสูงได้เพราะผู้ปฏิบัติท างานอาจได้รับอันตรายจาก
สารเคมีและสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้นิยมในการรักษาความสะอาดด้วยมือได้แก่ปั๊มวาล์วข้อต่อไส้
กรองนรกเท่าไหร่ส่วนรับน้ านมดิบได้แก่ภายนอกของถังเก็บน้ านมดิบอ่างรองรับน้ านมดิบต่างชั่งน้ านมดิบ
ถังเก็บน้ านมดิบส่วนผสมเช่นภายนอกถังจึงจะส่งอุปกรณ์สัตว์ส่วนผสมของพลาสติกเสริมใช้จอไร้เส้นทาง
สอบระดับน้ านมและส่วนบรรจุภัณฑ์ภายนอกเครื่องบรรจุอุบลสูงส าหรับเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติและท า
ปรับระดับเครื่องบรรจุ  
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8.5.2 การล้างท าความสะอาดแบบ COP  

  การล้างท าความสะอาดแบบ COP เป็นการถอดเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกเป็นชิ้นส่วน
แล้วน ามาล้างด้วยสารท าความสะอาดโดยการขัดถูด้วยแปรงอุปกรณ์ที่เหมาะสมและฆ่าเชื้อด้วยการแช่ใน
สารฆ่าเชื้อหรือน้ าร้อน 

  วิธีนี้ใช้ส าหรับล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถถอดล้างได้เช่นท่อยาวไม่มากนะข้อ
ต่อระหว่างการล้างโดยวิธีนี้สามารถใช้สารเคมีที่มีความเข้มสูงและน้ าร้อน(อุณหภูมิ70- 100 องศา
เซลเซียส) ท าให้ประหยัดเวลาและแรงงานจะต้องมีอุปกรณ์เสริมซื้ออย่างเป็นเลสและปั๊มข้อควรระวังคือ
การปนเปื้อนระหว่างการขนย้ายเครื่องมือทั้งก่อนและหลังท าความสะอาด 

  ขั้นตอนการท าความสะอาดแบบ COP มีดังนี ้
 1 ล้างคราบสกปรกออกด้วยน้ าก่อน  

 2 ครั้งด้วยสารเคมีโดยการแช่ในรางน้ าสแตนเลสที่มีระบบปั๊มท าให้สารเคมีที่ใช้ท าความสะอาด
เคลื่อนไหวตลอดเวลาผัดซีมีคาบสกปรกออกท้ังภายนอกและภายในได้ในเวลาเดียวกัน 

 3 ละครแม่น้ าสะอาดหรือไงแห้งหรือแช่ในน้ าฆ่าเชื้อเมื่อต้องการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
 8.5.3 การล้างท าความสะอาดแบบ CIP  

  การล้างท าความสะอาดแบบ CIP เป็นวิธีการท าความสะอาดที่ใช้กับเครื่องจักรเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถถอดล้างได้อยู่ในส่วนที่ไม่สามารถล้างได้อย่างทั่วถึงวิธีนี้เป็นที่นิยมในการวางท่อ
ปัม้ถังขนาดใหญ่เครื่องพาสเจอร์ไรซ์เครื่องโฮโมจิไนซ์และเครื่องบรรจุ 
  8.5.3.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการล้างท าความสะอาดระบบแบบ CIP 

การล้างท าความสะอาดแบบนี้ต้องมีการพิจารณาปัจจัยที่ช่วยในการล้างท าความสะอาดมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้นได้แก่  

  (1) ความเข้มข้นของสารเคมี ก าหนดการใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นเหมาะสมคือ
สารเคมีสารละลายด่างความเข้มข้นร้อยละ 1.1 - 3.0 สารละลายกรดความเข้มข้นร้อยละ 0.5 - 1.0 

  (2) อุณหภูมิที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ อุณหภูมิที่ใช้ในการวันล้างด้วยด่างประมาณ 
70 - 80 องศาเซลเซียสส่วนในสารละลายกรดอุณหภูมิที่ใช้ในการบนล่างประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส 

  (3) ระยะเวลาการหมุนเวียนของสารเคมีในระบบ  เวลาในการเงินล้านด้วยด่าง
ประมาณ 15 - 30 นาทีใช้เวลาที่ใช้ในการบนรางด้วยกรดประมาณ 10-20 นาที 
  (4) แรงขัดล้างหรืออัตราการไหลของน้ าและสารเคมีหรือแรงปั๊ม ก าหนดความเร็วใน
การไหลของน้ าและน้ ายาให้เร็วเพียงพอที่จะเกิดแรงกลในการชะล้างโดยต้องมีอัตราการไหลมากกว่า 
8000 เมตรต่อชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรต่อวินาทีซึ่งจะท าให้อัตราการไหลแบบปั่นปุวนและอัตรา
การไหลต่ ากว่านี้จะไม่สามารถชะล้าง 
  ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 4 ประการมีเค้าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและพระต้องจัดการให้อยู่ใน
สรูปที่เหมาะสมเช่นการใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นเพ่ิมอาจใช้เวลาน้อยลงในขณะที่อุณหภูมิและการล้าง
คงท่ีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นิยมใช้หลังจาก CIP ได้แก่ 
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  (1) เขื่อนรับน้ านมดิบเช่นถังเก็บน้ านมดิบสามารถล้างทั้งแบบ CIP และ COP ท่อส่ง
น้ านมดิบปั๊มลม  

  (2) ส่วนส่วนผสมเช่นภายในของถังปูนผสมท่อส่งน้ านมปั๊มนม  

  (3) ส่วนคอเสื้อลายเช่นเครื่องโฮโมจิไนซ์และเครื่องพาสเจอร์ไรซ์ท่อส่งน้ านม ปั๊มนม 

  (4) เครื่องบรรจุเช่นถังพักรอการบรรจุเครื่องบรรจุข้าวส่งน้ านมบ ารุง 
ในกรณีที่เป็นถังขนาดใหญ่ควรติดหัวสเปรย์ที่สามารถสื่อสารท าความสะอาดสารฆ่าเชื้อและงานได้ทั่วถึง
การออกแบบถังและหัวสเปรย์ต้องรับกรรมได้ว่ามีระบบการถ่ายเทน้ าสิ่งที่ดีและเพียงพอเพ่ือปูองกันการ
สะสมของสารชะล้างและสามารถฆ่าเชื้อภายหลัง 
  8.5.3.2 การเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการท าสี CIP  

การเตรียมสารละลายกรดและด่างในการท า CIP ค านวณได้จากสูตร (ส านักงานคณะกกรมการอาหาร
และยา, 2550, หน้า138) 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 1 กรดไนตริกมีความเข้มข้นของเนื้อสารร้อยละ 68 ต้องการเตรียมกรดไนตริกให้มีความ
เข้มข้นร้อยละ 0.5 ปริมาณน้ าที่ใช้ 5 ลิตรก านันต้องใช้กรดไนตริกกี่ลิตร 

 

วิธีการค านวณ   
จากสูตรความเข้มข้นของสารละลายกรด (%)  =  ปริมาตร(ลิตร) × 68% 

        ปริมาณน้ าที่ใช้(ลิตร) 
      0.5  = ปริมาตร (ลิตร) × 68%  

ดังนั้นต้องใช้กรดไนตริกปริมาตร   = 0.037 ลิตร (หรือ 370 มิลลิเมตร) 
  ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในการท าความสะอาด
ก่อนใช้งานเพ่ือให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการล้างท าความสะอาดเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดกรณีที่ใช้สารท าความสะอาดเพียงครั้งเดียวและตรวจสอบความเข้มข้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บไว้
เป็นข้อมูลในการทวนสอบสวนกรณีท่ีใช้สารท าความสะอาดซ้ าจะตรวจสอบความเข้มข้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดค าให้การล้างท าความสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการส่งตรวจควรมีอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  

 

ความเข้มข้นของสาร (ร้อยละ) = น้ าปริมาณของสารละลายกรดหรือด่าง (ลิตร) ×ความเข้มข้นของเนื้อสาร (ร้อยละ) 

                                                  ปริมาณน้ าที่ใช้ (ลิตร) 
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8.5.3.3 ขั้นตอนการล้างท าความสะอาดด้วยวิธี CIP  

  การล้างท าความสะอาดด้วยวิธีใส่ CIP ในโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์มีด้วยกัน 5 ขั้นตอน
ได้แก่  

  (1) ล้างคราบสิ่งสกปรกเบื้องต้นใช้น้ าสะอาดอุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียสชะล้าง
ร้อยเอ็ดค่าน้ านมภายในเครื่องจักรและเครื่องมือทันทีหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติงานเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน
จะท าให้คาบน้ านมแห้งติดตาโปนอุปกรณ์ท าให้ยากแก่การล้างจานไล่น้ าจะไล่จนกระทั่งน้ าออกจากระบบ
เท่าไม่มีคราบน้ ามันติดออกมาสังเกตจากปลายท่อที่จะใช้ 
  (2) เริ่มด้วยสารเคมีด่าง ท าการก าจัดสิ่งสกปรกที่น้ าล้างไม่ออกเช่นไขมันโปรตีนโดยใช้
สารละลายต่างความเข้มข้นร้อยละ 1-3 อุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียสหมุนเวียนนาน 15-30

นาท ีสารเคมีด่างที่นิยมใช้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
  (3) ล้างข้าวสารเคมีล้างออกด้วยน้ า ใช้น้ าสะอาดล้างในข้าวสารเคมีดังออกให้หมด
ไม่ให้ตกค้างเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดทดลองการตกค้างโดยการตรวจสอบน้ าล้าง
ด้วยกันด้วยกระดาษลิตมัสแดงไม่เปลี่ยนสีทั้งนี้เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมีอย่างลงในผลิตภัณฑ์
และปูองกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ภาพของการล้างด้วยกรดลดลง 
  (4) ล้างด้วยสารเคมีกรดการท าการก าจัดสิ่งสกปรกที่ด่างล้างไม่ออกเช่นตะกรันโดยใช้
สารละลายกรดความเข้มข้นร้อยละ 0.5 - 1.0 อุณหภูมิ 60 - 6 5 องศาเซลเซียสหมุนเวียนนาน 10 ถึง 
20 นาทีสารเคมีกรดที่นิยมใช้คือกรดไนตริก (HNO3) และกรดฟอสฟอริก (H3PO4) ถ้าใช้กรดไนตริกไม่
ควรใช้อุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียสเพราะจะท าให้ปากเกร็ดดังกรอบเสียเร็วและอาจท าให้เกิดมะเร็งได้ 
อุปกรณ์ท่ีได้รับความร้อนแห้งเครื่องพาสเจอร์ไรซ์และเครื่องโฮโมจิไนซ์ต้องล้างด้วยกดทุกครั้งหลังการผลิต
ในอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับความร้อนเช่นถังเก็บนมดิบถังรอบรรจุและเครื่องบรรจุควรล้างด้วยสารเคมีกรด
สัปดาห์ละครั้ง  
  (5) ล้างคราบสารเคมีออกด้วยน้ า ใช้น้ าสะอาดล้างไร่ค่าสารเคมีออกมาให้หมดแล้ว
ตรวจสอบน้ าล้างด้วยกระดาษลิตมัสสีน้ าเงินไม่เปลี่ยนสีจนหมดฤทธิ์ ควรตรวจสอบสภาพความเป็นกลาง
ทุกครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 
 8.5.3.4 การทดสอบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการล้างท าความสะอาด 

การทดสอบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการล้างข้อความสะอาดได้แก่การทดสอบการตกค้างของ
สารเคมีประเภทต่างการทดสอบการปกครองของกรดการทดสอบความเป็นกลางดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) การทดสอบการตกค้างของสารเคมีประเภทต่างรถลองโดยใช้กระดาษลิตมัสสีแดง
แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสดังนี้ถ้ามีกระดาษขนาดลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ า
เงินแสดงว่ายังมสีารเคมีต่างตกค้างจึงต้องล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งถ้าสีของกระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนแปลง
แปลว่าไม่มีสารตกค้าง 
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  (2) การทดสอบการปกครองของสารเคมีประเภทกรดทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัสสี
น้ าเงินและสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสจะมีค่าสีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็น
สีแดงแสดงว่ายังมีสารเคมีต่างตกค้างซึ่งต้องล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งค่าสีของกระดาษลิตมัสไม่
เปลี่ยนแปลงไม่มีสารตกค้าง 
  (3) การทดสอบความเป็นกลาง ทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงินค่าสี
ของกระดาษลิตวันไม่เปลี่ยนทั้งสีแดงและสีน้ าเงินแสดงว่าไม่มีสารเคมีด่างหรือกรดตกค้างคืนมีสภาพเป็น
กลาง 
  

8.5.3.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของการท า CIP 

  ข้อดีของการท า CIP คือ การลดค่าแรงงาน การลดการเสื่อมของอุปกรณ์เพราะไม่ต้อง
ถอดล้างและท าการประกอบบ่อยและมีความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

  ข้อจ ากัดของระบบ CIP คือ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ท าความสะอาดด้วยวิธี 
CIP ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีจุดอับ รอบขีดข่วนเพราะอาจมีน้ านมไปตกค้างตามจุดต่างๆ ดังกล่าวไว้ 
  เครื่องท าน้ าร้อนเพราะมีปริมาณน้ าที่อ าเภอส าหรับการล้าง CIP ทั้งระบบเพราะถ้าน้ า
ร้อนไม่เพียงพออาจท าให้ความหวังไม่เชื่อถือแรงดันในก าลังไม่เพียงพอและอุณหภูมิไม่ถึงตามที่ต้องการได้
การ  ใช้ชุด CIP อัตโนมัติต้องตรวจสอบความเข้มข้นของกรดและด่างก่อนใช้งานทุกครั้งและมี
ข้อก าหนดการเปลี่ยนถ่ายกดและด่างทิ้งเพ่ือปูองกันการสะสมของคราบไขมันและสิ่งสกปรก 

 8.5.3.7 การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักรและเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  พนักงานต้องมีความสูงตรวจความสะอาดของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกครั้ง
ก่อนท าการฆ่าเชื้อเพ่ือให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีการตรวจสอบดังนี้ 
   (1) ความสะอาดตรวจจากพ้ืนผิวภายนอกและภายในต้องสะอาดไม่มีคาบนม สารท า
ความสะอาดตะไคร่น้ าเชื้อราเศษพลาสติกใยขัดหรือสิ่งสกปรกใดๆ 

  (2) กล่ิน ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเปรี้ยวเลยกลิ่นไม่พึงประสงค์  
  (3) น้ าค้างท่อต้องไม่พบตกค้างท่อในภายในเครื่องระบบท่อหรือบริเวณต่างๆของ
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

8.6 การฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิต 

 

 การฆ่าเชื้อช่วยท าลายจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ภายในระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้เพ่ิมเพ่ือนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ด้วยต้องท าการฆ่าเชื้อก่อนการผลิตและท้ิงไว้ไม่นานเกิน4 ชั่วโมงถ้าเกินกว่า
นั้นต้องท าการฆ่าเชื้อใหม่อีกครั้งก่อนการผลิตการฆ่าเชื้อที่ใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมนม ได้แก่ 

 (1) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (thermal sanitizing) ขึ้นอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคสามารถถูก
ท าลายได้ด้วยความร้อนยกเว้นกลุ่มที่สร้างสปอร์ซึ่งต้องใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อสูงมากประสิทธิภาพใน
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การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนขึ้นกับความสะอาดของพ้ืนผิววัตถุของพ้ืนผิวลักษณะและการออกแบบพ้ืนผิว
ความร้อนท่ีใช้ในการฆ่าเชื้อแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้ 
  (1.1) ความร้อนชื้น (moist heat) สามารถใช้น้ าร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 80 - 90 

องศาเซลเซียสเวลาในการหมุนเวียนสัมผัสกับพ้ืนผิวนาน 10-20 นาทีและการฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ าที่
อุณหภูมิสูงกว่า 53 องศาเซลเซียสเวลาหมุนเวียน 5 นาท ี 

  (1.2) ความร้อนแห้งเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้ลมร้อนอุณหภูมิที่ใช้อย่างน้อย 82 องศา
เซลเซียสเวลาที่ใช้หมุนเวียนนาน 20 นาท ี

การใช้ความร้อนชื้นจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงกว่าการใช้ความร้อนแห้งเพราะความร้อนจึงจะ
ท างานโปรตีนมีประจุ linsey ให้สูญเสียสภาพท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ส่วนการใช้ความร้อน
ให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่ ากว่าจึงต้องใช้อุณหภูมิและเวลานานกว่าดังนั้นจึงนิยมใช้น้ าหรือน้ าร้อน
ในค่าการฆ่าเชื้อต่ ากว่าจึงต้องให้อุณหภูมิและเวลานานกว่าดังนั้นจึงนิยมใช้ไอน้ าหรือน้ าร้อนในการฆ่าเชื้อ
ซึ่งมีข้อดีคือไม่กัดกร่อนไม่มีสารเคมีตกค้างและสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 
 (2) การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี (chemical saniting) การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อใน
โรงงานอตุสาหกรรมนม ได้แก่ 

  (2.1) สารไฮโปคลอไรต์ (hypochlorite) หรือสารประกอบประเภทคลอรีนให้มีความ
เข้มขน้ ร้อยส่วนในล้านส่วนล้างขวดประจุ 
  (2.2) สารประกอบประเภทกรด ที่นิยมใช้ล้างท าความสะอาดแบบ CIP ถ้าใช้ร่วมกับ
สารลดแรงตึงผิวประจุลบจะใช้ได้ดีบนพ้ืนผิวที่ท าด้วยเหล็กปลอดสนิมเพราะมีประสิทธิภาพในการท าลาย
เชื้อ   Samonella spp. และ Listeria spp. ได้ดี 
  (2.3) แอลกอฮอร์ ที่นิยมใช้คือเอทิลแอลกอฮอล์และไอโซโพรพานอลซึ่งใช้ฆ่าเชื้อบนมือ
ของพนักงานส่วนใหญ่ใช้ความเข้มข้นร้อยละ 70 ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ถ้าพ้ืนผิว
ที่ต้องก าจัดความแห้งมักใช้เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเรียบร้อยละ 95 การฆ่าเชื้อด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
ต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวให้สิ่งสกปรกออกให้หมดก่อนจึงจะฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

8.7 การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด 

 

 การซ่อมบ ารุง หมายถึงการกระท าใดใดที่ท าให้เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งใดใดอยู่ในสรูปที่ดี
สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์เครื่องหมายถึงรวมการตรวจสอบสภาพการทดสอบการปรับตัวการ
ดัดแปลงการปรับเปลี่ยนการท าให้แข็งแรงการซ่อมเพ่ือให้สามารถท ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
สาเหตุที่ต้องมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรเกิดการสึกหรอจากการใช้งานยาวนานการใช้งานเครื่องสั่งที่ไม่ถูก
ต้องการใช้งานเครื่องจักรเกินก าลังความสามารถและไม่ดูแลรักษาเครื่องจักรให้เหมาะสมหรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่ท าให้เครื่องจักรเกิดการเสียหาย 
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 ประโยชน์ของการซ่อมบ ารุงท าให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องสักท าให้อุปกรณ์อยู่ในสรูปที่ดีสามารถ
ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นหลักประกันสินค้าที่ผลิตและมีคุณรูปที่ดีและอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ
จะมีความเที่ยงตรงแม่นย า 
 การบ ารุงรักษาตามแผลเป็นกิจกรรมของฝุายซ่อมบ ารุงที่ต้องด าเนินการศัลยกรรมต่างๆเพ่ือให้
เครื่องจักรใช้งานได้ตลอดเวลาซึ่งก็คือกิจกรรมที่ช่วยให้เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานได้สูงและเพ่ิมพูน
ทักษะความสามารถในการซ่อมบ ารุงทั้งนี้การบ ารุงรักษาตามแผนจะท ากับเครื่องจักรต้นแบบและชิ้น
ชิ้นส่วนต้นแบบเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นจึงขยายผลจนครบทุกเครื่องจักรในโรงงานเช่นแผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องพาสเจอร์ไรซ์ (ตารางท่ี 8.3) 

 การบ ารุงรักษาตามแผนจะช่วยเพ่ิมผลผลิตได้โดยการปรับปรุงผลิตผลที่ออกมาในรูปของความ
พยายามให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ของเสียเป็นศูนย์อุบัติเหตุพ้ืนสูงขณะเดียวกันไม่ช่วยลดสิวใช้ในการ
บ ารุงรักษา 
 การสอบเทียบเครื่องมือวัด คือการเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จริงจากเครื่องมือเทียบกับค่ามาตรฐาน
ส าหรับเครื่องมือมนุษย์ท าให้ทราบค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดน้ ามันได้ ค่าความผิดพลาดที่ได้จาก
การสอบเทียบจะถูกน ามาใช้เป็นค่าปรับแก้ไขในการอ่านผลรวมทั้งการปรับเทียบเครื่องวัดให้สามารถ
แสดงค่าท่ีอ่านได้ให้เท่ากับค่ามาตรฐานโดยปกติเครื่องมือวัดที่ผ่านการใช้งานจะมีการเสื่อมคุณภาพในตาม
สภาพการใช้งานและระยะเวลาที่ใช้งาน โรงงานจึงต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นระยะระยะอย่าง
สม่ าเสมอ 

 การก าหนดความถี่ของการสอบเทียบไม่สามารถก าหนดเป็นเวลาที่มาตรฐานแน่นอนได้เพราะ
ต้องน าปัจจัยเช่นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องมือวัดมีความคาดเคลื่อนไปสภาพการใช้งาน
คุณสมบัติของเครื่องมือวัดผลการสอบเทียบครั้งก่อนก่อนเทียบกับครั้งสุดท้ายว่ามีความคาดเคลื่อนมาก
น้อยเพียงใดหรืออาจก าหนดความความความถี่ตามระยะเวลาตรวจซ่อมเครื่องมือโดยก าหนดระยะเวลา
การสอบเทียบให้สั้นกว่าระยะเวลาตรวจซ่อมจริง 
การสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยทั่วไปสามารถท าได้ 2 วิธีคือ  

 1. การสอบเทียบเครื่องวัดภายในบริษัท คือการปฏิบัติการสอบเทียบปรับเปลี่ยนเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติตามมาตรฐานภายในบริษัทที่ อ้างอิงจาก
มาตรฐานสากลโดยได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก 

 2. การส่งเครื่องมือไปสอบเทียบที่ศูนย์สอบเทียบภายนอกบริษัทซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยการส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบและปรับเปลี่ยนที่ศูนย์สอบของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ตั้งขึ้น
และได้รับการรองรับมาตรฐานหน่วยวัดสากล มอก.17025-2543 (ISO/IEC Guide 250) 

 

 

 

 



224 
 

ตารางท่ี 8.3 แผนการบ ารุงรักษาเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 

ที่มา (ดัดแปลงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  , 2550) 

 

 

รหัส สิ่งท่ีตรวจ เกณฑ์การตรวจ ความถี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas 

1. ตู้ควบคุมการ
ท างาน 

ไฟช ารุดเสียหาย สวิทซ์และหลอดไฟแสดงการ
ท างานปกติ แสดงตัวเลขถูกต้อง 

 

 

 

 

ทุก 1 เดือน 

 

 

 

 

 

2.สภาพภายนอก
เครื่อง 

สภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยช ารุดเสียหายไม่รั่วซึม  

3 การท างาน ฆ่าเชื้อน้ ามันได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. Flow 

diversion valve  

ซีลไม่รั่ว ปล่อนน้ านมกลับถังบาลานซ์เมื่ออุฯหภูมิ
ไม่ได้ตามท่ีก าหนด 

5. ค าศัพท์ ระดับ
น้ านม 

ไม่ช ารุดไม่รั่วตอนระดับน้ านมให้คงท่ีได้มีฝาครอบ 

6.เทอร์มอมิเตอร์ ไม่ช ารุดเสียหายวัดอุณหภูมิได้เที่ยงตรง 
7.เ ค รื่ อ ง บั น ทึ ก
อุณหภูมิ 

ไม่ช ารุดเสียหายบันทึกอุณหภูมิลมร้อนน้ าร้อนน้ า
เย็นได้ถูกต้อง 

8. กรอง ไม่ช ารุดเสียหาย  

9. วาล์ว ไม่ช ารุดหรือเลือดซึมเปิดได้เป็นปกติ  
10.ปะเก็นท่อนม 

 

ท่อน้ าไม่ช ารุดเรื่อยเปื่อยแข็งกระด้างหรือไม่มีรอย
รั่วซึมไม่เกินอายุการใช้งาน 

11. แผ่นแลกเปลี่ย
ความร้อน 

ตัวควบคุมความร้อนรอบปั๊มพาสเจอร์ไรส์  
 

12 ตัวควบคุม 

ความเร็วอบรมสัม
พาสเจอร์ไรส์ 

สามารถควบคุมความเร็วรอบปั๊มนมพาสเจอร์ไรส์ได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

13. หม้อต้มน้ า
ร้อน 

ไม่ช ารุดหรือมีรอยรั่ววาล์วไล่อากาศเทอร์โมมิเตอร์
หน้าปัดวัดแรงดันวาล์วนิรภัยท างานเป็นปกติ 

14. สัญญาณเสียง
เตือนเสียง 
 

เมื่ออุณหภูมิฆ่าเชื้อน้ านมและไม้ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดจะมีเสียงสัญญาณเตือน 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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8.8 ระบบน้ าภายในโรงงาน 

 

 ในโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์มีอยู่ 2 ชนิดคือน้ าสัมผัสอาหารแนะน าส าหรับใช้ทั่วไปหน้าที่ใช้
สัมผัสอาหารได้แก่น้ าไม่ใช้เป็นส่วนผสมของนมน้ าที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนใน
กระบวนการผลิตน้ าที่ใช้หล่อเลี้ยงลูกสูบภายในเครื่องโฮโมจิไนซ์น้ าที่ใช้ล้างฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ านมและน้ าแข็งในการรักษาความเย็นในกรณีไฟฟูาดับบุคคลโปร่งท่าน้ าที่
น ามาใช้ในการปนเปื้อนก็จะเกิดการปนเปื้อนสู่น้ านมด้วยเช่นกันดังนั้นรามที่ใช้ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเท่าน้ าบริโภค 

 น้ าส าหรับใช้ทั่วไปเป็นน้ าที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารหรือน้ าที่ไม่ได้ส าหรับบริโภคเช่นน้ าที่ใช้ในการ
ชะล้างท าความสะอาดควรเป็นน้ าที่ผ่านการปรับสภาพตามความจ าเป็นสะอาดปราศจากกลิ่นและสาร
แขวนลอยไม่เป็นน้ ากระด้าง 
 ภายในโรงงานควรมีการจัดการระบบน้ าใช้ให้อ านวยต่อความสะดวกและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานดูแลรักษาประสิทธิภาพของโรงของระบบได้ง่ายปริมาณพอเพียงต่อความต้องการใช้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับเก็บรักษาน้ าและแจกจ่ายตามความเหมาะสมโดยมีการออกแบบระบบน้ าต้อง
ออกแบบให้ปูองกันการปนเปื้อนข้ามได้ระบบน้ าส าหรับใช้ทั่วไปและน้ าส าหรับบริโภคหรือน้ าใช้ใน
กระบวนการผลิตเครื่องมือเชื่อมต่อกันหรือท าให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่ระบบน้ าบริโภค 

 น้ าที่จะน ามาใช้โรงงานต้องมีการปรับสภาพน้ าและควรมีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ าด้วยคลอรีน
ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ปรับสภาพน้ ายืนต่อไปเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์คือระบบการปรับ
สภาพน้ าอุปกรณ์การปรับสภาพน้ าต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดและบ ารุงรักษาตามความเหมาะสม
เพ่ือคงประสิทธิภาพในการปรับสภาพน้ าตารางที่ 8.4 น าทางการตรวจสอบประสิทธิภาพการสารกรอง
ตารางที่ 8.4 นอกจากนี้ต้องมีการตรวจวิเคราะห์น้ าที่ใช้สัมผัสอาหารและน้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมใน
กระบวนการผลิตตรวจสอบสภาพและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์กรองน้ า 

 

ตารางท่ี 8.4 การล้างท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 
อุปกรณ์ วิธีการ ก าหนดเวลาการท าความสะอาด 

1. กรวดทราย  

ล้างย้อน(1) เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาท ี

หรือตามความเหมาะสม 

 

 

ทุกครั้งก่อนการผลิต 2. แอนทราไซต์ 
3.แมงกานีสแซนด์ 
4. คาร์บอน 

5. เรซิน   (2) 
6. ใยสังเคราะห์ ใช้แปรงขนอ่อนขัดล้างในน้ าสะอาด 

น าไปผึ่งแห้งก่อนใช้ควรน าไปแช่คลอรีน 
ความเข้มข้น 100 ppm 20 นาท ี

 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 8.4  (ต่อ) 
อุปกรณ์ วิธีการ ก าหนดเวลาการท าความสะอาด 

7.เซรามิค ใช้แปรงขนอ่อนขัดเบาๆไปในทิศทาง 
เดียวกันจนคราบสีน้ าตาลหลุดออกล้าง
ด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ผึ่งให้แห้ง ก่อน
น ามาใช้แช่ด้วยคลอรีน 100 ppm 20 
นาท ี

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

8 .หลอดยูวี เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 

ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวของหลอดยู
วี 

8000-100000 ชั่วโมง 
หรือตามบริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

9.ออสโมซิสผันกลับ ล้างเยื่อกรองตามคู่มือการใช้งานหรือ
เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 

ตามท่ีบริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 

10.ถังพักน้ าดิบ ฉีดล้างด้วยน้ าสะอาด ตามความเหมาะสม 

11.ถังพักน้ าท่ีผ่านการ
บ าบัดแล้ว 

ฉีดล้างด้วยน้ าสะอาด ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ:  (1) วิธีการล้างย้อน คือ ช้แรงดันน้ าที่สะอาดฉีดอัดเข้าทางด้านล่างของถังกรองจากล่าง
ขึ้นชั้นบนถังสวนทางกันกับการไหลของน้ าที่ผ่านเครื่องปกติ แรงดันน้ าจะท าสารกรองเสียดสีกันโดยมีน้ า
เป็นตัวกลางพาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับสารกรองหลุดติดออกมากับน้ าได ้  

                  (2) หลังจาการล้างย้อนสารกรองจะมีวัดค่าความกระด้างของน้ าที่ออกจากคอลัมน์ของ
สารกรองเรชิน ถ้าค่าความกระด้างของน้ าที่ออกจากสารกรองเรซินเท่ากับความกระด้างของน้ าก่อนผ่าน
สารกรองจะต้องฟ้ืนสภาพสารกรองด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์และล้างเกลือออกจนกว่าจะหายเค็ม แต่ถ้า
พบว่าค่าความกระด้างของน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ต้องล้างบ่อยๆต้องเปลี่ยนสารกรองเพริ
เสื่อมสภาพ 

 ที่มา (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2543) 
 

น้ าส าหรับใช้ทั่วไปเป็นน้ าที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารหรือน้ าที่ไม่ได้ส าหรับบริโภคเช่นน้ าที่ใช้ในการ
ชะล้างท าความสะอาดควรเป็นน้ าที่ผ่านการปรับสภาพตามความจ าเป็นสะอาดปราศจากกลิ่นและสาร
แขวนลอยไม่เป็นน้ ากระด้าง 
 ภายในโรงงานควรมีการจัดการระบบน้ าใช้ให้อ านวยต่อความสะดวกและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานดูแลรักษาประสิทธิภาพของโรงของระบบได้ง่ายปริมาณพอเพียงต่อความต้องการใช้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับเก็บรักษาน้ าและแจกจ่ายตามความเหมาะสมโดยมีการออกแบบระบบน้ าต้อง
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ออกแบบให้ปูองกันการปนเปื้อนข้ามได้ระบบน้ าส าหรับใช้ทั่วไปและน้ าส าหรับบริ โภคหรือน้ าใช้ใน
กระบวนการผลิตเครื่องมือเชื่อมต่อกันหรือท าให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่ระบบน้ าบริโภค 

น้ าที่จะน ามาใช้โรงงานต้องมีการปรับสภาพน้ าและควรมีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ าด้วยคลอรีนก่อนที่จะ
ผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ปรับสภาพน้ ายืนต่อไปเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์คือระบบการปรับสภาพน้ า
อุปกรณ์การปรับสภาพน้ าต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดและบ ารุงรักษาตามความเหมาะสมเพ่ือคง
ประสิทธิภาพในการปรับสภาพน้ าตารางที่ 8.4 น าทางการตรวจสอบประสิทธิภาพการสารกรองตารางที่ 
8.5 นอกจากนี้ต้องมีการตรวจวิเคราะห์น้ าที่ใช้สัมผัสอาหารและน้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิต
ตรวจสอบสภาพและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์กรองน้ า 

 

ตารางท่ี 8.5 การตรวจสอบประสิทธิสารกรอง 
สารกรอง ก าหนดเวลา วิธีการ 

1. แอนทราไซด์แมงกานีสแซนต์ เมื่อครอบ 1 ปี เปลี่ยนสารกรอง 
2.คาร์บอน มีความสามารถในการก าจั ด

คลอรีนลงจาก 0.5 ppm เป็น 
0.1 ppm หรือน้อยกว่า 

เปลี่ยนสารกรอง 

3. เรซิน ตามความเหมาะสมโดยวัดค่า
ความกระด้างของน้ าที่กรองแล้ว
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
ต้องล้างย่อยๆจะต้องเปลี่ยนสาร
กรอง 

ฟ้ืนฟูสภาพด้วยเกลือ NaCl และ
ล้างเกลือออกจนกว่าจะหายเค็ม
หรือเปลี่ยนสารกรอง (แล้วแต่
กรณ)ี 

ที่มา (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2543) 

 

8.9 การสุขาภิบาลโรงงาน 

 การสุขาภิบาลโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ต้องมีการควบคุมหัวข้อต่อไปนี้  
 (1) ห้องน้ าและสุขาจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล โดยห้องน้ าและ
ห้องสุขาต้องแยกจากบริเวณผลิตหรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง สะอาดใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ
สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะได้แก่ อ่างล้าง ก๊อกน้ าแบบใช้เท้าเหยียบ เข่าดัน นกหาง
ยาว ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ส าหรับล้างมือเป็นต้น 

 (2) ระบบการระบายน้ าและการก าจัดของเสีย ต้องหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนกับอาหารและระบบ
น้ าใช้ ดังนั้นต้องจัดให้มีทางระบบน้ าทิ้งและสิ่งโสโครกที่มีประสิทธิภาพไม่มีน้ าล้นหรือไม่มีบริเวณน้ าขัง
หรือเศษอาหารตกค้าง และกลิ่นน่ารังเกียจ ทิศทางการระบายน้ าต้องระบายน้ าจากส่วนที่สะอาดที่สุด
ออกไปสู่ส่วนที่สะอาดน้อยท่ีสุด 
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 (3) การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ สัตว์พาหะน าเชื้อเป็นสาเหตุใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของอาหาร สัตว์พาหะน าเชื้อเป็นปัญหาต่อโรงงานอุตสาหกรรมนม ได้แก่หนูแมลงวันแมลงสาบ
มด  นอกจากจะท าลายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แล้วก่อให้เกิดการปนเปื้อน อาหารเสียไม่เป็นที่ยอมรับ
เพราะมีการปนเปื้อนของเศษขน และรอยคราบต่างๆจากสิ่งขับถ่ายและอาจแพร่เชื้อโรคได้ดังนั้นวิธีการ
ปูองกันและก าจัดสัตว์พาหะเข้าสู่บริเวณผลิตมีดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบวัตถุท่ีน าเข้ามาในบริเวณผลิตเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีสัตว์พาหะปะปน  

  (2) ไม่ให้เศษอาหารหรือเศษวัสดุหลงเหลือในบริเวณผลิตหรือเก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท  

  (3) ติดตั้งมุ้งลวดที่ประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศก่อนออกภายนอกอาคารการผลิต 

  (4) ติดตั้งตะแกรงที่ปูองกันสัตว์และแมลงก่อนออกนอกภายนอกอาคารการผลิต 

  (5) หาร่องรอยสักมาหาและจัดการอย่างเหมาะสม 

  ทั้งนี้โรงงานต้องมีระบบปูองกันและก าจัดสัตว์พาหะน าโชคมีแผนการตรวจหาร่องรอย
ซากสัตว์พาหะให้ครอบคลุมทุกบริเวณผลิตมีวิธีการก าจัดสัตว์พาหะมีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผน
และหาร่องรอยสักมาหาและจัดการอย่างเหมาะสม 

 

8.10 สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน 

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถปูองกันการปนเปื้อนจากการปฏิบัติงานและพลังงานผลิต
ตัวเองเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนลงไปสู่อาหารได้การปฏิบัติงาน
อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนอันตรายที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อ
ผู้บริโภค บุคลากรควรได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาดส่วนบุคคล รวมทั้งการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาจิตส านึกและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

สุขลักษณะของโรงงานกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้  
 (1) สุขภาพของพนักงานต้องแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อทางอาหารหรือโรคที่น่ารังเกียจให้เป็น
พาหะของโรคในระบบปูองกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคหาเมื่อพนักงานจบเจ็บปุวยหรือเป็นโรค 

 (2) สุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานมีการแต่งกายที่สะอาดและมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานมีการปูองกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ตกลงไปสัมผัสกับอาหารเช่นมีหมวกในคลุม
ผมการส่งถุงมือในการสวมผ้าปิดปากในข้ันตอนการผลิตอาหารที่จ าเป็นต้องมีการปูองกันเป็นพิเศษในการ
ปรุงผสมการน านมออกจากบรรจุภัณฑ์ไปฆ่าเชื้อใหม่ต่อการเตรียมถุงงงการรักษาความสะอาดของเล็บการ
รักษามือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรกและมันล้างเป็นมือมือเป็นระยะระยะในขณะผลิตน าทางการปฏิบัติตนที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคลงไปในอาหาร 

 (3) การเคลื่อนที่ของพนักงาน โรงงานควรจัดแบ่งพ้ืนที่ที่มีระบบความสะอาดต่างกันเช่นบริเวณ
รับวัตถุดิบนิยมสะอาดน้อยกว่าบริเวณบรรจุกฎระเบียบในแต่ละพ้ืนที่ย่อมแตกต่างกันในขณะเดียวกันต้อง



229 
 

มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของพนักงานเพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่สะอาดไป
ปนเปื้อนกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนสะอาด 

 (4) การตรวจติดตาม โรงงานควรจัดให้มีระบบการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ผู้ปฏิบัติงานเช่นการตรวจความสะอาดของเครื่องแต่งกายรองเท้าหมวกมือไม่ตรวจสอบการล้างมือเพ่ือให้
พนักงานตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติเป็นนิสัย 

 (5) ข้อก าหนดด้านสุขลักษณะหรือมาตรการส าหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ควรมีข้อก าหนดด้านสุขลักษณะหรือมาตรการโดยอย่างน้อยต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานปฏิบัติงาน
ประจ า 
 (6) การฝึกอบรมควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะและความรู้ทั่วไปในการ
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวก่อนเข้าท างานรวมทั้งกรณีมีนักศึกษาฝึกงานช่วยเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนปฏิบัติงานต้องมีการทบทวนความรู้มารยาทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 (7) คุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด
คุณสมบัติและความรู้ของผู้ควบคุมการผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
 (8) การตรวจสอบต้องตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงานใหม่โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนต้องให้พนักงานตรวจสอบสุขภาพประจ าปีทุกปีมีการเปลี่ยนสุขลักษณะประจ าวัน
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในอาคารผลิตและมีการสุ่ม swab teat มือพนักงานฝุายผลิตทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง
และปฏิบัติตามดังนี้ พนักงานฝุายควบคุมคุณภาพสุ่ม swab teat มือพนักงานฝุายผลิตโดยวิธีปลอดเชื้อ
ในระหว่างปฏิบัติงาน จากนั้นให้พนักงานฝุายผลิตล้างท าความสะอาดมือและ swab ซ้ าอีกครั้งแล้วน าไป
ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด 

 

บทสรุป 

 วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อยชนิดพาสเจอร์ไรส์ กล่าวถึงปัจจัยที่ต้องควบคุมโดยรวมได้แก่ 
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การ
ท าความสะอาด ฆ่าเอและการบ ารุงรักษา การสุขาภิบาลสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร รวมทั้ง
บันทึกและรายงานผล 

 

ค าถามท้ายบท  

 1 อธิบายความส าคัญของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหารพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ  

 2 จงสรุปปัจจัยที่ต้องควบคุมในการท าระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  
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 3 สถานที่ผลิตอาหารควรมีการจัดระบบอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร 

 4 สรุปหลักการออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต่้องควบคุม (HACCP) 
 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1. ความเป็นมาของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 2. ความส าคัญของวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมต่อการผลิตอาหาร 

 3. นิยามค าศัพท์ในระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 4. การวางแผนจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 5. การจัดตั้งทีมงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 6. การจัดท าคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์การใช้ 
 7. การสร้างแผนภูมิการผลิตและผังโรงงาน 

 8. การวิเคราะห์อันตราย (หลักการที่ 1) 
 9. การก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 2) 
 10. การก าหนดค่าวิกฤต (หลักการที่ 3) 
 11. การตรวจติดตามจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 4) 
 12. การก าหนดวิธีการแก้ไข (หลักการที่ 5)  
 13. การก าหนดวิธีการทวนสอบเพ่ือยืนยันระบบ (หลักการที่ 6) 
 14. การก าหนดระบบเอกสารและการจัดเก็บบันทึกข้อมูล (หลักการที่ 7) 
 15. การตรวจรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทท่ีเรียนแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 1. อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุม ที่มี
ต่ออุตสาหกรรมอาหารได้ 
 2. อธิบายนิยามค าศัพท์ในระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุม ที่ส าคัญได้ 
 3. อธิบายหลักการ ขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 4. วางแผนและด าเนินการการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมได้ 
 5. ประยุกต์หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

 3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 
 4. วิธีสอนจากแบบกลุ่มร่วมมือ 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา 4-5 กลุ่ม ตั้งค าถามเกี่ยวกับความเป็นมา ความส าคัญและ
ขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

  2. ผู้สอนให้นักศึกษาศึกษานิยามค าศัพท์ในระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม จากนั้นบรรยายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม แล้วให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มจับฉลากกรณีศึกษาขั้นตอนการจัดท าระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆตามกลุ่มความเสี่ยงที่ส านักงาน
คระกรรมการอาหารและยาได้จ าแนกเอาไว้ (รายละเอียดอยู่ในต ารากฎหมายและมาตรฐานอาหาร บทที่ 
8-10) ได้แก่ 

   2.1 อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น 

    นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ไอศกรีม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ที่ปดิสนิท เป็นต้น 

   2.2 อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น  
    ชา ชาสมุนไพร น้ านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าปลา เป็นต้น  
   2.3 อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น 

    ขนมปัง ซอสนภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นต้น  
  3. ผู้สอนอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม ได้แก่ การจัดตั้งทีมงาน การจัดท าคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์การใช้ การ
สร้างแผนภูมิการผลิตและผังโรงงาน นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดท าข้อมูลและบันทึกในเอกสาร 

  4. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร เสริมข้อมูลเพ่ิมเติมและแก้ไข
ข้อผิดพลาด จากนั้นให้นักศึกษารวบรวมเอกสารที่ถูกต้อง 
  5. ผู้สอนอธิบายรายละเอียดการวิเคราะห์อันตรายและการก าหนดจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม โดยยกตัวอย่างกรณีน้ านมพาสเจอร์ไรส์ในเอกสารประกอบการสอน จากนั้นให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มวิเคราะห์อันตรายและการก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย 

  6. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร เสริมข้อมูลเพ่ิมเติมและแก้ไข
ข้อผิดพลาดจากนั้นให้นักศึกษาแก้ไขแล้วรวบรวมเอกสารที่ถูกต้องไว้ 
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  7. ผู้สอนอธิบายถึงการก าหนดค่าวิกฤต การตรวจติดตามจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การ
ก าหนดวิธีการแก้ไขและการก าหนดวิธีการทวนสอบเพ่ือยืนยันระบบ โดยยกตัวอย่างกรณีน้ านม         
พาสเจอร์ไรส์ในเอกสารประกอบการสอน จากนั้นให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดท าเอกสารบันทึกเป็นตาราง 
  8. ผู้สอนมอบหมายภาระงานให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มรวบรวมระบบการจัดท าเอกสาร 
และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และจัดท าเป็นแฟูมสะสมผลงานกลุ่ม (portfolio)  
  9. ผู้สอนนัดหมายนักศึกษาแต่ละกลุ่มโดยน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยจัดท าในรูป
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15-20 แผ่นภาพ น าเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที มีการซักถามในประเด็นที่สงสัย 

  10. ผู้สอบทบทวนหลักการและขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมแล้วให้นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบการสอนและต าราที่เกี่ยวข้อง 
3.  ใบงานตัวอย่างการจัดตั้งทีมงานวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

4. ใบงานตัวอย่างการจัดท าคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์การใช้ 
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.7000-2549 CAC/RCP1-1969, Rev, 4-2003- 

Annex ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและค าแนะน า
ในการน าไปใช้ (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and 

Guidelines for Application) 
6. วีดีทัศน์ 
7. เวปไซต์ 

  7.1 www.fda.moph.go.th (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
  7.2 www.tisi.go.th (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
  7.3 www.codexalimentarious.net (โคเด็กซ์) 
 

การวัดผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน ความคิด ทักษะและเจตคติ 
 2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 

 3. ประเมินกระบวนการท างาน ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการท างาน 

4. ประเมินผลการอภิปราย 

5. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า 
6. จากการท าแฟูมสะสมผลงานกลุ่มระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.tisi.go.th/
http://www.codexalimentarious.net/
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7. จากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การตอบค าถามหน้าชั้นเรียน 

8. ผลการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน 

 9. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทและตอบค าถาม 
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บทท่ี 9 

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคุม (HACCP) 
 

 HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis critical control points เป็นระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องท าการควบคุมซึ้งเป็นระบบปูองกันไม่ให้อันตรายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
เกิดข้ึนในทุกๆขั้นตอนของการผลิตที่มีความเสี่ยงอันตรายหรืออาจเป็นเหตุก่อพิษให้กับผู้บริโภค เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าอาหารที่ผลิตภายใต้การควบคุมโดยวิธีนี้เป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคปราศจาก
อันตราย 

 ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมเป็นที่ยอมรับโดยแพร่หลายของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน การผลิตภายใต้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุมนี้จะมีการใช้มาตรฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคู่มือตามล าดับขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน มีการตรวจสอบในแต่ละข้ันตอนว่ามีการผิดพลาดหรือไม่ โดยได้เอาผนวกการจัดการสาขาภิบาลที่
ดีและมีการติดตามขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดสามารถสอบกลับได้เมื่อมีการตรวจพบความ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการเช่นนี้เป็นการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีในปัจจุบันมาตรฐาน วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ของโค
เด็กซ์ถูกน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยขององค์ การ
การค้าโลกเกี่ยวกับมาตรฐานการค้าความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากล 
(Wallace, C. A. Sperber, W. H. &  Mortimore, S.E., 2011) 
 

9.1 ประวัติของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  
 ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมีประวัติเริ่มตั้งแต่มีการน ามาใช้เป็นระบบ
ควบคุมสุขอนามัยอาหารที่ปลอดภัย เน้นการปูองกัน (preventive mrasures) ให้กับนักบินอวกาศของ
โครงการอพอลโลของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ 1959 (พ.ศ.2502) ตารางที่ 9.1 แสดงพัฒนาการการใช้
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม ในการควบคุมสุขลักษณะการผลิตอาหาร และตารางที่ 
9.2 แสดงการน าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมไปใช้ในประเทศต่างๆ ที่ส่งออกอาหาร 

 

9.2 ความส าคัญของระบบวิเคราะห์อันตรายและเกิดวิกฤตที่ต้องควบคุมต่อการผลิตอาหาร 

 เนื่องจากการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพียงพออย่างเดียวดังที่เคยปฏิบัติมาก่อน 
(end product testing) พบว่าไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้ความปลอดภัยต่อการบริโภคได้เรียก
ข้อจ ากัดด้านการตรวจสอบที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 100% (100% inspection) เนื่องจากการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารหลายประเภทต้องน าอาหารกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือบางประเภท
ต้องท าลายตัวอย่างอาหารทิ้ง รักนะถึงแม้ว่าวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์มีความแม่นย ามากเพียงใดก็ตามแต่ 
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ตารางท่ี 9.1 ประวัติของ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

ปี ค.ศ. ประวัติ 
1959-60 บริษัท Pillsbury ร่วมกับห้องปฏิบัติการแห่งกองทัพบกของประเทสสหรัฐอเมริกาที่

เมืองนาดิก (U.S. Army Laboration at Natick) และส านักงานวิทยการบินและอวกาศ
แห่งชาติ (National Aeronautics and Sdace Administration,NASA) ได้รวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการผลิตอาหารให้กับนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกา โดน
ก าหนดให้ อาหารนั้นสามารถบริโภคในสภาวะไร้น้ าหนัก และต้องประกันความ
ปลอดภัยของอาหารร้อยละ 100 

1971 ได้มีการน าเสนอหลักการโดยสังเขปเป็นครั้งแรกในงาน Nationai Conference of 

Food  Protection 

1973 ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในกฎหมายผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ า (low 

acid canned food โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) แล้วประกาศใช้เป็น
มาตรการบังคับ  

1985 คณะกรรมการด้านการปูองกันอาหาร NASA ได้ประเมินว่าระบบ HACCP มี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอาหารนการใช้ควบคุมสุขลักษณะการผลิตและ
คุณภาพด้วยตนเอง (self-control system) ทางภาครัฐจึงได้เชิญชวนให้ผู้ผลิตอาหาร
น าระบบ HACCP ไปประยุกต ์

1988 คระกรรมาธิการนานาชาติ ว่าด้วยข้อก าหนดทางจุลชีววิทยาของอาหาร เสนอองค์การ
อนามัยโลกให้มีการน า HACCP เข้าพิจารณาเป็นมาตรฐานสากล ได้จัดพิมพ์เกี่ยวกับ
ระบบ HACCP โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบ HACCP โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของอาหารด้านชีวภาพ และการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับคนงานผู้ควบคุมและผู้จัดการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

1989 คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับจุลชีววิทยา
อาคาร เสนอ แนวทางการจัดท า HACCP โดยเสนอเป็นหลักการ 7 ประการเป็นครั้ง
แรก 

1992 NACMCF เสนอข้อแก้ไขล่าสุดเมื่อเก่ียวกับแนวทางในการจัดท า HACCP 

1993 FAO/WHO โดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโค
เด็กซ์ ได้จักท าแนวทางการปฏิบัติในการน าเอาระบบ HACCP ไปใช้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ประเทศต่างๆปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ในการประยุกต์ใช้ HACCP 

1997 โคเด็กซ์ได้จัดท าแนวทางปฎิบัติสุขลักษณะของอาหารโดยรวมเอาหลักการของระบบ 
HACCP ตามความตลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยขององค์การการค้าโลก 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุวิมล กีรติพิบูลย์,  2545; และสุพจน์ บุญแรง,  2547) 
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ตารางที ่9.2 การน าระบบวิเคราะห์และจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุมใช้ในประเทศต่างๆ 

ประเทศ มาตรการ 
1. สหภาพยุโรป (EU) 

 

ได้มีการผลักดันให้มีการน าระบบ HACCP ไปใช้ใน
การผลิตอาหารแลพออกกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (EU White paper) 

2. สหรัฐอเมริกา 
 

มีการน าไปบังคับใช้เป็นกฎหมายกับ อาหารจ าพวก
เนื้อและไก่ อาหารทะเล ผักและผลไม้ รวมทั้งฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ 

3. แคนาดา 
 

ได้ออกระเบียบให้สถานประกอบการผู้ผลิตอาหาร
ทุกประเภทต้แงจัดท าระบบ HACCP 

ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 
7000-2549) ตามความสมัครใจ 

4. อังกฤษ 

 

ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารต้องวิเคราะห์อันตราย
และก าหนดมาตรการควบคุมนากจากนั้นสมาคม
ผู้ค้าปลีกได้ผนวกระบบ HACCP ในมาตรฐาน BRC 

TechnicalStandard ด้วย 

5. เนเธอร์แลนด์ 
 

ออกกฎหมายระบุให้น าเอาแนวทางระบบ HACCP 

มาใช้ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (GMP Plus 

Regulation) 

6. ญี่ปุุน 

 

ประกาศใช้ใน food sanitation law ของ
ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และซูริมิ 

7. ออสเตรเลีย 

 

HACCP เป็นพ้ืนฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์น้ ารวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

8. นิวซีแลนด์  
 

บังคับใช้ระบบ HACCP กับผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

9.ไทย 

 

ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 
7000-2549) ตามความสมัครใจ 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุวิมล กีรติพิบูลย์, 2545) 

 

ก็ยังมีความเสี่ยงหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารดังนั้น HACCP เป็นระบบที่
เน้นการปูองกันปัญหาตามหลักการประกันคุณภาพซึ่งมีความส าคัญด้วยเหตุผล (สุพจน์ บุญแรง , 2547) 

ดังต่อไปนี้ 
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 (1) จากผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารเมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจสายเกินไปที่จะท าการ
แก้ไข  

 (2) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่แล้วใช้เวลานานซึ่งเป็นปัญหาส าหรับ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ต้องจ าหน่ายทันทีหลังการผลิต 

 (3) การวิเคราะห์คุณภาพอาหารท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและยังต้องค านึงถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่
น ามาวิเคราะห์เนื่องจากจะถูกท าลายไปด้วยขณะที่น ามาวิเคราะห์  
 (4)  การวิเคราะห์คุณภาพอาหารในห้องปฏิบัติการกระท าใดนักวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจไม่มีความรู้ใน
การผลิตอาหารท าให้ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยผลการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง 
 (5) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารสามารถท าได้จ านวนจ ากัดโดยวิธีการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างมา
ตรวจตรายางมีผลผลิตอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้น ามาตรวจและอาจมีสารพิษปนเปื้อนซึ่งเมื่อส่งออกไปจ าหน่าย
ผู้ตรวจพบโดยผู้น าสินค้าเข้าท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงผู้ผลิตและของประเทศ 

 (6) เนื่องจากสิ่งที่ก่อท าให้เกิดอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารเช่นเชื้อจุลินทรีย์มีการกระจายตัวไม่
สม่ าเสมอในอาหารท าให้โอกาสตรวจพบได้ยากเนื่องจากมีวิธีการตรวจเชื้อก่อโรคที่มากับอาหารมีเพียง 2-

3 ชนิดเท่านั้นที่เชื่อถือได้ 100% 

 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่างๆทั่วโลกได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการน าเอา
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาใช้ในการผลิตอาหารเพราะเป็นระบบที่ให้ความ
มั่นใจในการจัดการเรื่องความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้ทุกขั้นตอนของระบบ
อาหารท าให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนปูองกันอันตรายไว้ก่อนแทนที่จะรอให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วค่อย
ด าเนินการควบคุมแก้ไขนอกจากนี้ระบบวิเคราะห์อันตรายและขุดและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  ยังเป็น
ระบบที่ใช้วิธีการตรวจสอบที่ง่ายรวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาใน
ห้องปฏิบัติการผลการวิธีการตรวจสอบสามารถน าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีเช่นถ้าพบว่าอุณหภูมิที่ใช้
ฆ่าเชื้อไม่ถูกต้องตามก าหนดไว้สามารถแก้ไขได้ทันทีตามวิชาตามวิธีที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยการเพ่ิม
ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อนานขึ้นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบที่สามารถใช้
ร่วมกับระบบคุณภาพอ่ืน 

 ด้วยการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบที่ก าหนดประเมินและควบคุม
อันตรายอาหารที่จะมีผลต่อความปลอดภัยของอาหารระบบนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก ่

 (1) การวิเคราะห์อันตราย (hazard analysis) กระบวนการวิเคราะห์ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายขึ้นหรือขั้นตอนที่เป็นจุดวิกฤตต่างๆที่มีความส าคัญต่อระบบการแปรรูปอาหารซึ่งครอบคลุมทั้ง
ระบบในกรณีของกระบวนการแปรรูปจะเริ่มวิเคราะห์อันตรายตั้งแต่วัตถุดิบการเตรียมการเก็บรักษา
วัตถุดิบกรรมวิธีกระบวนการแปรรูปตลอดจนการขนส่งการกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนใดระบบการบริการ
อาหารครอบคลุมตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบการเตรียมการปรุงการเก็บและการเสริฟอาหาร  จุดประสงค์ของการ
วิเคราะห์อันตรายก็เพ่ือจะได้ทราบแหล่งหรือขั้นตอนที่สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารก็อันตรายต่อ
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ผู้บริโภครวมทั้งเป็นการประเมินระดับช่วงร้ายแรงและแนวโน้มใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์
อันตรายและด าเนินการทั้งทางชีวภาพกายภาพทางเคมีและสารก่อภูมิแพ้ 

 (2) จุดควบคุมวิกฤต (critcal control points) หมายถึง ต าแหน่ง (location) การปฏิบัติ 
(practice) กระบวนการ (process) หรือหระบวนวิธี (procedure) ที่ต้องการควบคุมด้วยปัจจัยตั้งแต่ 1 

ชนิดขึ้นไปทั้งนี้ว่าให้รอดพ้นจากภาวะที่จะท าให้อาหารเป็นตัวสร้างความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้บริโภค 

 

9.3 นิยามของค าศัพท์ในระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 

 ก่อนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมควรท าความเข้าใจนิยาม 
(definition) ของค าศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้อง (ส านึกงานมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,  

2541) ดังนี้ 
 (1) CCP Decision Tree (แผลผังการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์วิกฤต) หมายถึง ขั้นตอนในการ
ตั้งค าถามเพ่ือใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์กระบวนการผลิตอาหารว่าจุดควบคุมจุดใดเป็นจุดควบคุมวิกฤต 

 (2) Control (การควบคุม) หมายถึง 
  (2.1) การจัดการสภาวะการด าเนินการทั้งหมดที่จ าเป็นที่จะรักษาไว้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

  (2.2) สถานะ (state) ของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่ด าเนินการแล้วและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 (3) Control Measure (มาตรฐานการควบคุม) หมายถึง การปฏิบัติหรือกิจกรรมใดๆซึ่ง
สามารถใช้ปูองกันหรือขจัดอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหารหรือลดระดับของอันตรายลงจนอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

 (4) Control point (จุดควบคุม) หมายถึง ขั้นตอนใดๆ ของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยทางชีวภาพ เคมี และกายรูปที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย 

 (5) Corrective Action (การแก้ไข) หมายถึงการด าเนินการใดๆที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา
การเบี่ยงเบน ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 (6) Critical Control Point เรียกย่อๆว่า CCP (จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) หมายถึง ขั้นตอน
ใดๆ ในกระบวนการผลิตอาหารที่มีความจ าเป็นต้องควบคุมเพ่ือปูองกันหรือขจัดอันตรายต่อความ
ปลอดภัย ของอาหารหรือลดระดับอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 (7) Critical Limit เรียกย่อๆว่า CL (ค่าวิกฤต) หมายถึง ค่าต่ าสุดหรือค่าสูงสุดของระดับ
ปัจจัยทางด้านเคมี ชีวภาพ และกายรูปที่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับ 

 (8) Deviation (การเบี่ยงเบน) หมายถึงข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของค่าวิกฤต 

 (9) HACCP Plan (แผนของระบบ HACCP) หมายถึงเอกสารที่เขียนขึ้นโดยเป็นไปตาม
หลักการของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่ง
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เป็นการสร้างความเชื่อมั่นมีการควบคุมอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหารในช่วงหนึ่งของวงจรผลิต
อาหารที่น ามาพิจารณา 
 (10) HACCP system (ระบบ HACCP) หมายถึงระบบที่ใช้ในการพิสูจน์ประเมินและควบคุม
อันตรายซึ่งมีความส าคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร 

 (11) HACCP Team (ทีมงาน HACCP) หมายถึงกลุ่มซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
ขยายผลและรักษาระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 (12) Hazard (อันตราย) หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะทางชีวภาพเคมีกายภาพรวมทั้งสารก่อภูมิแพ้ที่
มีอยู่ในอาหารหรือเป็นสภาวะที่เก่ียวข้องกับมาหาซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

 (13) Hazard Analysis (การวิเคราะห์อันตราย) หมายถึงกระบวนการเก็บข้อมูลและมีการ
ประเมินข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายในอาหารภายใต้การพิจารณาและการตัดสินใจว่าอันตรายนั้นมีความส าคัญ
ต่อความปลอดภัยของอาหารหรือไม่โดยต้องระบุไว้ในแผนการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมอย่างชัดเจน 

 (14) Monitor (การเฝ้าระวัง) หมายถึงการด าเนินกิจกรรมตามแห่งเลือกสังเกตหรือตรวจวัดค่า
ต่างๆที่ใช้ในการควบคุมเพ่ือประเมินว่ารักถูกวิกฤตที่ต้องควบคุมน้ าน้ าอยู่ภายใต้สภาวะควบคุมหรือไม่ 
 (15) Prerequisite programs (โปรแกรมพื้นฐาน) หมายถึงกระบวนการวิธีรวมถึงหลักการ
วิธีการที่ดีในการผลิตที่ต้องด าเนินการเพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการต่างๆเพื่อรองรับ
การจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 (16) Step (ขั้นตอน) หมายถึงจุดหรือขั้นตอนการท างานหรือการปฏิบัติการในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของกระบวนการผลิตจนถึงการบริโภคครั้งสุดท้าย 

 (17) Validation (สภาพความใช้ได้) หมายถึงสภาพความใช้ได้โดยมีหลักฐานเก็บรวบรวมไว้
แสดงว่าส่วนต่างๆของแผนวิเคราะห์อันตรายและธุรกิจที่ต้องควบคุมเมื่อน าไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในการของความอันตรายอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 (18) Verification (การทวนสอบ) หมายถึงจุดในการวิธีการปฏิบัติงานการทดสอบและการ
ประเมินผลต่างๆเพิ่มเติมจากการเฝูาระวังเพ่ือตัดสินว่าแผนวิเคราะห์อันตรายและปลุกวิกฤตที่ต้องควบคุม
ในความถูกต้องและเพ่ือตัดสินความสอดคล้องของแผน 

 

9.4 การวางแผนจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 

 การท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมต้องเริ่มต้นวางแผนการจัดท าโปรแกรม
พ้ืนฐาน (prerequisite program) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตอาหารต้องด าเนินการเป็นเบื้องต้นดังนั้นเมื่อประสงค์
จะร าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาใช้ในการผลิตอาหารโรงงานต้องตรวจสอบและ
ประเมินว่าการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมพ้ืนฐานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ
เพียงใดเสียก่อน ถือว่าเป็นขั้นตอนหรือวิธีการสากลที่ใช้ส าหรับควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงานผลิต
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อาหารเพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย การที่มีโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานที่
มีประสิทธิภาพจะช่วยห้การจัดท าแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุมง่านและสกปรก
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพของแผนและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อ
การบริโภค ตัวอย่างโปรแกรมพ้ืนฐานได้แก่ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระ เบียบปฏิบัติ
มาตรการสุขอนามัย (Sanitation Standard Operating Procedures : SSOP) 

 การจัดท าโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานที่นิยมใช้ตามข้อก าหนดของโคเดกซ์ เนื่องจากหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารของโคเดกซ์ ค.ศ. 1997 (Codex Alimentarius General 

Principle of Food Hyqiene 1997) เน้นถึงการควบคุมด้านสุขลักษณะของแต่ละขั้นตอนเพ่ือลด
อันตรายที่จะเกิดข้ึนและยังช่วยลดปัญหาการกัดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้ในระดับหนึ่ง โปรแกรม
ตามแนวทางของโคเด็กซ์กล่าวถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (สุมณฑา วัฒนสินธุ์,  2543) 

 (1) การผลิตขั้นต้น ได้แก่ สุขลักษณะของสภาพแวดล้อม สุขลักษณะของแหล่งวัตถุดิบอาหาร 
การจัดการ การเก็บรักษาและการขนส่งวัตถุดิบ การท าความสะอาด การบ ารุงรักษาและสุขอนามัยส่วน
บุคคล 

 (2) การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ที่ตั้งสถานที่ผลิต พ้ืน เพดาน อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการผลิต 

 (3) การควบคุมกระบวนการการผลิต ได้แก่ การควบคุมอันตราย การตรวจจับวัตถุดิบ น้ าใช้ 
บรรจุภัณฑ์ การจัดการระบบ การบันทึกเอกสาร การสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบ การกัก
และตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ โปรแกรมการเรียกผลิตภัณฑ์คืน 

 (4) การบ ารุงรักษาและสุขาภิบาล ได้แก่ การล้างท าความสะอาด โปรแกรมการล้าง การควบคุม 
ปูองกันสัตว์พาหะน าโภค การจัดการของเสีย การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ 

 (5) สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่การดูแลสุขภาพการเจ็บปุวยและได้รับบาดเจ็บและรักษา
ความสะอาดของสังคมพฤติกรรมส่วนบุคคลการจัดการผู้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน 

 (6) การขนส่ง ได้แก่การใช้งานและการบ ารุงรักษา 
 (7) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในการตระหนักถึงผู้บริโภค ให้แก่การชี้บ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉลากการใช้ข้อมูลเกี่ยวผู้บริโภค 

 (8) การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบโปรแกรมความคือการให้
ข้อแนะน าและสนับสนุน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 9.4.1 แผนงานที่จ าเป็นต้องจัดท าก่อน 

  การเตรียมความพร้อมส าหรับจัดท าแผนระบบวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ล าดับแรกต้องจัดท าแผนที่จ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
  (1) วัตถุดิบ จะต้องมีการจัดการเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถใช้ผลิตอาหารที่ปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกหรือเพราะเลี้ยงที่เป็นแหล่งเพาะบนเตือนอันตรายมีมาตรการปูองกันหรือ
ลดสาเหตุที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือควบคุมการปนเปื้อนจากดิน น้ า  อาหารสัตว์และปุ๋ยยา
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ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ยารักษาสัตว์มีวิธีการจัดการเก็บรักษาให้ถูกสุขลักษณะมีมาตรการด าเนินงาน
พฤติกรรมปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ถูกต้องมีการจัดท าข้อมูลการผลิตการกระจายสินค้าและมีเอกสาร
ยืนยัน สภาพการควบคุมสุขอนามัยของวัตถุดิบ (แผนการจัดซื้อการตรวจสอบการจัดเก็บอย่างถูก
สุขลักษณะการควบคุมอุณหภูมิเป็นต้น) 
  (2) สถานที่ผลิต จะต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรง
กับอาหารในการออกแบบก่อสร้างให้สามารถปฏิบัติการด้านสุขลักษณะที่ดีเครื่องมือสถานะที่สัมผัสกับ
อาหารส่วนประกอบแบบให้มั่นใจว่าสามารถบอกความสะอาดและฆ่าเชื้อได้  มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบถ้วนได้แก่มีน้ าบริโภคพอเพียงมีทางระบายน้ าที่ดีมีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดทบทวนมีอ่างล้าง
มืออุปกรณ์ท่ีอุปกรณ์ส าหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิการผลิต อาหารประเภทอาหารเช่นการฆ่าเชื้อการให้ความ
ร้อนการท าให้เย็นการแช่แข็งหรือการแช่เยือกแข็งด้วยการติดตั้งแสงสว่างเ พียงพอในการออกแบบและ
ควบคุมคุณภาพอากาศและการระบายอากาศเพื่อไม่ให้บนเตียงกับอาหารได้เป็นต้น 

  (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดการจัดท ามาตรการปูองกันในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตและก็คงอันตรายที่เกิดขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงของการผลิตอาหารไม่ปลอดภัยเช่นมีมาตรการในการผลิต
ส าหรับควบคุมกระบวนการข้อก าหนดทางด้านจุลินทรีย์เคมีและกายภาพข้อก าหนดด้านภาชนะบรรจุ
ข้อก าหนดคุณภาพน้ า น้ าแข็งที่ใช้มาตรการวิธีการท าความสะอาดที่ควรระบุถึงพ้ืนที่อุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ท าความสะอาดผู้รับผิดชอบความถี่ในการท าความสะอาดวิธีการตรวจสอบการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค
การสัมผัสขยะของเสียข้อควรปฏิบัติของพนักงานระดับการขนส่งผลิตภัณฑ์มีวิธีการตรวจสอบถึง
ประสิทธิภาพของหลักสุขาภิบาลการควบคุมรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
น าทางก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่สอบเทียบและความละเอียดของค่าที่ต้องการ 

  (4) ข้อมูลผลติภัณฑ์ จะต้องมีครบถ้วนเพ่ือสามารถที่จะระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์อาหาร
กับคลื่นได้จากลูกค้าในท้องตลาดในกรณีที่เกิดความไม่ปลอดภัย 

  (5) การฝึกอบรม จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโดยจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมและทดสอบประสิทธิภาพการฝึกอบรม
และการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ โดยควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลและประวัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
บุคคล 

 9.4.2 การวางแผน 12 ขั้นตอนของระบบ HACCP 

  ก่อนที่จะเริ่มจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนั้นจะต้องสร้าง
ความเข้าใจกบัพนักงานว่าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในเน้นการจัดการเป็นระบบ
เป็นระบบที่ใช้ในการปูองกันไม่ใช้ระบบเชิงการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การจัดท าเอกสารเท่านั้นรวมทั้งที่ใช้ระบบ
ที่มอบความรับผิดชอบให้กับคนใดคนหนึ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและได้รับการพิจารณาและผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงงานเสียก่อนว่าจะให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ส าหรับการจัดตั้งระบบเช่น
พลากรเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุโครงการมอบหมายอ านาจหน้าที่แล้วจึงเริ่มด าเนินการวางแผนจัดท าระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมซึ่งมี 12 ขั้นตอนซึ่งเรียกว่าล าดับขั้นตอนส าหรับประยุกต์ใช้
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ระบบ HACCP (logic sequence for application of HACCP) โดยที่ 5 ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการ
เตรียมการเพ่ือเข้าสู่หลักการระบบ HACCP ส่วน 7 ขั้นตอนหลังเป็นหลักการระบบ (รูปที่ 9.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9.1 ขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตท่ีต้องควบคุม 12 ขั้นตอน 

ที่มา (ดัดแปลงจากศิวาพร ศิวเวชช,  2542 และ Alli,  2004) 

การจัดตั้งคณะท างาน HACCP 

การบรรยายรายละเอียดผลิตภณัฑ์ 

ระบุวัตถุประสงค์การน าไปใช ้

สร้างแผนภูมิการผลิต  

การทวนสอบผังโรงงาน / แผนภมูกิารผลิต 

 ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง 

วิเคราะห์อันตรายและจัดท ารายการของอันตรายในทุกข้ันตอน
ตั้งแต่รับวัตถดุิบจนจบกระบวนการ   

ก าหนดจุด CCP ในแผนภูมิการผลติโดยประยุกต์ใช้ผังการตดัสินใจ 

ก าหนดจุด CL ในแต่ละ CCP 

ก าหนดวิธีการตรวจตดิตามในแต่ละ CCP 

ก าหนดวิธีการแกไ้ขในแต่ละ CCP 

ก าหนดวิธีการทวนสอบ 

ก าหนดระบบเอกสารและการจดับันทึก 

ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 

ขั้นตอนท่ี 7 

ขั้นตอนท่ี 8 

ขั้นตอนท่ี 9 

ขั้นตอนท่ี 10 

ขั้นตอนท่ี 11 

ขั้นตอนท่ี 12 

ขั้นตอนเตรียมการ 

หลักการที่ 1 

หลักการที่ 2 

หลักการที่ 3 

หลักการที่ 4 

หลักการที่ 5 

หลักการที่ 6 

หลักการที่ 7 
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9.5 การจัดตั้งคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 การจัดตั้งคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมต้องผ่านการเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับสูงขอโรงงานเพราะเป็นการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบร่วมกัน  
คณะท างาน HACCP ของโรงงานอาจประกอบไปด้วยบุคคลหลายคน หรือเพียงแค่ 2-3 คน ก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดโรงงาน ควรประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝุายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 
ตัวแทนของฝุายผลิต ฝุายประกันคุณภาพ ฝุายสุขาภิบาล ฝุายวิศวกรรม ฝุายจัดซื้อ ฝุายจัดจ าหน่ายโดย
บุคคลเหล่านี้ต้องมีความรู้ความสามารถหรือความช านาญในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 (1) ด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ โดยมีความเข้าใจเรื่องอันตรายทางชีวภาพเคมี และ
กายภาพและความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นแต่ละกลุ่มในผลิตภัณฑ์ 

 (2) ด้านการผลิตและปฏิบัติ ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตเป็นประจ าสามารถให้
รายละเอียดของการปฏิบัติงานได้ 
 (3) ด้านวิศวกรรม มีความรู้ในการท างานของเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 

 (4) ความรู้ความช านาญด้านอื่นๆ  โดยอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานหรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

จากภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลชีววิทยา พิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สถิติควบคุมระบบการ
ผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 ทั้งนี้กลุ่มบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้วจะต้องผ่านการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการของ
ระบบระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยเฉพาะขั้นตอนการระบบวิเคราะห์อันตราย
การคัดเลือกจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและการก าหนดค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม และความเข้าใจในค าจ ากัด
ความต่างๆในความหมายเดียวกัน การฝึกอบรมอาจขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมในเรื่อง การตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ การท างานเป็นทีมและการแก้ปัญหา หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญของทีมควรก าหนดให้
ชัดเจนได้แก่ 

 (1) ท าส ารวจความพร้อมของโปรแกรมพ้ืนฐาน โดยจัดท าขั้นตอนการท างานด้านสุขาภิบาล 
รวมทั้งจัดท าแผนระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 (2) จัดท ารายชื้อผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และรายชื่อของ
บุคลากรที่มีความสามารถจะเป็นผู้ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงงาน  ได้แก่  
 (3) บรรยายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  มาตรการในการขนส่ง  และกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมาย 

 (4) จัดท าและทวนสอบแผนภาพการผลิตแผนผังโรงงาน 

 (5) วิเคราะห์อันตรายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับอาหาร 

 (6) พิจาณาหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมระหว่างเก็บ
รักษาวัตถุดิบ ขั้นตอนการแปรรูป การขนส่ง 
 (7) พิจารณามาตรการปูองกันอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 (8) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาอันตราย 

 (9) พิจารณาหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและก าหนดค่าวิกฤต 
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 (10) จัดท าวิธีการตรวจติดตาม วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนในการผลิต 

 (11) จัดท าวิธีการทวนสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม 

 (12) จัดท าระบบบันทึกการจัดเก็บเอกสาร 

 (13) เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (internal audit) 

 (14) ประสานการด าเนินกิจกรรมระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 

9.6 การจัดท าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์การใช้ 
  

 มาท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมจะต้องบรรยายลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะจัดท าแผนระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมรวมทั้งระบบวัตถุประสงค์ ใน
การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเพ่ือเป็นข้อมูลในการระบุอันตรายข้อมูลการบรรยายอย่างรายละเอียดของผลิตควร
ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อของผลิตภัณฑ์ 
 (2) ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ช่วยประกันความติดไทยที่ผลิตภัณฑ์ชนิดอย่างเช่นการระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อความปลอดภัยของอาหารและชนิดของสารที่กันเสียที่ใช้ค่าความชื้นหรือค่า water activity ค่า
ความเป็นกรดด่างเป็นต้นอาการระบุปัจจัยเหล่านี้สามารถจัดระดับความเสี่ยงอันตรายของผลิตภัณฑ์
อาหารได ้

 (3) วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการน าผลิตภัณฑ์ใช้อย่างเช่นปริมาณ
อาหารบางชนิดต้องน าไปผสมกับน้ าเย็นน าไปผสมกับอาหารชนิดนั้นเองก่อนจึงจะบริโภคหรืออาจเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาบริโภคได้อาจจะผ่านการให้ความร้อนหรือไม่ใช่ความร้อนก็ได้ 
 (4) ภาชนะบรรจุ ให้บรรจุชนิดของบรรจุภัณฑ์ลักษณะของบรรจุหีบห่อและสภาวะการบรรจุมี
ผลต่อการอยู่รอดและการเพ่ิมจ านวนจุลินทรีย์อย่างไร 

 (5) อายุการเก็บรักษา ให้ระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสภาวะในการเก็บรักษาเช่น
อุณหภูมิที่เก็บหรือเก็บไว้ในที่แจ้งเพ่ือปูองกันความชื้น 

 (6) สถานที่จ าหน่าย โดยระบุการจ าหน่ายให้แก่ใครอาจเป็นโรงงานหรือผู้น าเข้า 
 (7) ข้อแนะน าบนฉลากได้แก่วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
ขนส่งการเก็บรักษาหรือระบุชนิดของสารกันเสียที่ใช้ 
 (8) การควบคุมจ าเพาะระหว่างการกระจายสินค้าเช่นอุณหภูมิการเก็บในที่มืดหรือเกือบจะดูแล
เป็นพิเศษ  
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 (9) กลุ่มผู้บริโภคระบุกลุ่มประชากรเปูาหมายที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเพราะผู้บริโภค
บางกลุ่มอาจต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเช่นกลุ่มผู้บริโภคตามสถานพยาบาลกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้สารอาหาร
บางชนิดเด็กและคนชรา 
 

9.7 การสร้างแผนภูมิการผลิตและถนนโรงงาน 

 

 แผนภูมิการสร้างผลิตภัณฑ์และแผนผังโรงงานเป็นหลักฐานส าคัญประกอบการจัดท าระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9.7.1 แผนภูมิการผลิต 

  การสร้างแผนภูมิการผลิตก็เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารโดยง่ายซึ่ง
สะดวกต่อคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการวิเคราะห์อันตรายและ
ก าหนดค่าวิกฤตในแต่ละขั้นตอนการผลิตการแนะน ามาตรการควบคุมโดยการพิจารณาขั้นตอนตาม
แผนภูมิที่จัดท าขึ้น การเขียนแผนภูมิการผลิตที่ดีต้องมีรายละเอียดตั้งแต่การเข้ารับวัตถุดิบทุกชนิดการ
แปรรูปการจัดส่งรวมค่าขั้นตอนการน าผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่ได้มาตรฐานมาแปรรูปใหม่วัตถุดิบขั้นตอน
การกระบวนการต่างๆจนกระท่ังเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 

  การสร้างแผนภูมิการผลิตอาจท าได้โดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือสังเกตขั้นตอนการ
ผลิตด้วยตนเองแผนภูมิการผลิตต้องครอบคลุมทุกจุดโดยแผนภูมิกระบวนการผลิตที่สร้างขึ้นนี้ต้องง่ายต่อ
การท าความเข้าใจเช่นแผนภูมิกระบวนการผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
โดยพาสเจอร์ไรส์ในรูปที่ 9.2 

 9.7.2 แผนผังโรงงาน 

  การเขียนแผนผังโรงงานควรแสดงส่วนต่างๆของโรงงานที่เกี่ยวข้องการผลิตอย่าง
ครบถ้วนได้แก่ส่วนและวัตถุดิบส่วนการเตรียมวัตถุดิบส่วนการผลิตส่วนการฆ่าเชื้อส่วนการบรรจุส่วนการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งเครื่องจากที่เกี่ยวข้องการผลิตนอกจากนี้ยังควรแสดงส่วนต่างๆเช่นห้องล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ห้องเตรียมเสื้อผ้าห้องอาหารห้องน้ าห้องส้วมจุดล้างมืออ่างล้างรองเท้า 

 ผังโรงงานที่ดีต้องจัดแบ่งบริเวณสะอาดและที่มีการปนเปื้อนชัดเจนต้องแสดงทิศทางการ
เคลื่อนย้ายการขนถ่ายวัตถุดิบส่วนผสมวัสดุที่ใช้ในการบรรจุทิศทางในการเดินเข้าออกของพนักงานเพ่ือจะ
ท าให้คณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสามารถมองเห็นต าแหน่งที่อาจเกิด
การปนเปื้อนข้ามสายและการผลิตได้ชัดเจนและยังสะดวกต่อการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตเพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขโครงสร้างหรือแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม 

 9.7.3 การทดสอบแผนภูมิการผลิตและแผนผังโรงงานในการผลิตจริง 
เมื่อจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตและผังโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะท างานระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมต้องทดสอบแผนภูมิการผลิตและผังโรงงานโดยเทียบกับจุดที่มีการผลิต



247 
 

จริงเพ่ือยืนยันความถูกต้องทั้งหมดหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่เขียนคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมต้องประชุมหารือจัดการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

9.8 การวิเคราะห์อันตราย (หลักการที่ 1) 

 

  การวิเคราะห์อันตราย (hazard analysis) เป็นหลักการที่ 1 ของระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในปี ค.ศ. 1997 คณะที่ปรึกษาเพ่ือก าหนดเกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร
ของสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์อันตรายโดยให้ส านึกว่าอันตรายนั้นๆจัดอยู่ในประเภท
อันตรายของผลิตภัณฑ์คือเมืองใดคือมาจากวัตถุดิบเครื่องปรุงหรือผลิตภัณฑ์หรือจัดอยู่ในอันตรายจาก
กระบวนการผลิตการวิเคราะห์อันตรายนะเป็นประเด็นส าคัญที่สุดในการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด การวิเคราะห์อันตรายเพียงประการเดียวยังไม่
สามารถน าไปด าเนินการให้เป็นรูปประธรรมได้จ าเป็นต้องน าผลการวิเคราะห์อันตรายมาประเมินความ
เสี่ยง 

ในการปฏิบัติมีข้อแนะน าให้ประเมินความเสี่ยงโดยการจัดการความรุนแรงของอันตรายนั้นๆว่ า
อยู่ในระดับสูงหรือต่ า 

อันตรายท่ีมีความรุนแรงสูง (high severity) คืออันตรายที่มีผลส าคัญต่อผู้บริโภคท าให้เกิดการ
เจ็บปุวยหรือบาดเจ็บขั้นรุนแรงอาจมีผลถึงชีวิตพิการหรือต่อความผิดปกติต่อร่างกายหลายอย่างร้ายแรง 

อันตรายที่มีความรุนแรงในระดับต่ า (low severity) ขอความพิการเพียงเล็กน้อยให้ผู้บริโภค
ไม่ได้รับความทรมานอาการจะหายได้ภายหลังได้รับการเยียวยาหรือพักผ่อนตามสมควรเมื่อจัดระดับความ
รุนแรงของอันตรายได้แล้วต้องระบุโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้รับการสัมผัสจากอันตรายและนั้นว่าอยู่ใน
ระดับสูงหรือต่ าน้ าผลการประเมินด้านความรุนแรงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นมาสรุปจะได้แนวทางที่ควร
น าไปตัดสินใจว่าจะใช้โปรแกรมใดในการจัดการความเสี่ยง (รูปที่ 9.3) 

การจัดการความเสี่ยง (risk management) โดยการจัดระบบการผลิตให้มีความปลอดภัยหรือท าให้ความ
เสี่ยงลดลงหรือหมดไปจนไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายให้กับผู้บริโภคอาจตัดได้ 3 ระดับดังนี ้
 (1) ความเสี่ยงระดับสูง (high risk) หมายถึงความรุนแรงของอันตรายอยู่ในระดับสูงและมี
โอกาสสูงที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะต้องจัดการความเสี่ยงโดยใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม 

 (2) ความเสี่ยงระดับต่ า (low risk) มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ าและมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่จะ
เกิดอันตรายของผู้บริโภคสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานจัดการความเสี่ยงได้ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและความรุนแรงของอันตรายในแต่ละขั้นตอนสามารถ
น ามาใช้ในการสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจว่าจุดใดเป็นจุดวิกฤตและยังสามารถใช้ก าหนดความถี่การ
เฝูาระวังและการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบเพ่ือช่วยลดอันตรายให้น้อยลง 
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รูปที่ 9.2 แผนภูมิกระบวนการผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์ 
ที่มา (ดัดแปลงจากสุพจน์ บุญแรง, 2547) 

น้ านมดิบจากฟาร์ม 

จุดรับน้ านมดิบ (CCP1) 

กรองน้ านม 

ถังเก็บน้ านมดิบ (CCP2) 

ปั่นแยกครีม 

การพาสเจอร์ไรส์ (CCP3) 

ถังเก็บน้ านมดิบ (CCP2) 

เก็บในถังรอการบรรจุ 

บรรจุนม 

แช่เย็น 

จัดจ าหน่าย 

การโฮโมจิไนซ์ 

วัสดุในการบรรจุ 
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รูปที่ 9.3 ระดับความเสี่ยง 

ที่มา (สุมณฑา วัฒนสินธิ์, 2543) 

 

 9.9 การก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 2) 

 

 เมื่อคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมการท างานก าหนดรายการ
ต่างๆที่อาจเป็นเหตุเกิดอันตรายพร้อมทั้งมาตรการปูองกันและแก้ไขแล้วในขั้นต่อมาต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ว่าจุดใดเป็นจุดวิกฤตที่ต้องท าการควบคุมและจุดใดเริ่มสุดครอบคลุมที่ไม่วิกฤต 

อันตรายที่ติดมากับวัตถุดิบเครื่องปรุงที่ผ่านขั้นตอนการผลิตมาแล้วสิ่งเป็นอันตรายจากสายยังไม่ได้รับการ
ก าจัดโรคใบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมประเภทนี้ เรียกว่าจุดวิกฤตส าหรับผลิตภัณฑ์ส่วนอันตรายที่เกิดจาก
ข้อบกพร่องของกระบวนการผลิตที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเรียกว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมส าหรับ
กระบวนการการจ าแนกเช่นนี้มีประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการตัวอันตรายที่ติดมากับวัตถุดิบสามารถ
ควบคุมให้ลดลงโดยการคัดเลือกวัตถุดิบ จัดซื้อจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัยก าหนดวิธีการเก็บเกี่ยวการเก็บ
รักษาขนส่งและวิธีการปฏิบัติต่อวัตถุดิบอย่างถูกสุขลักษณะการก าหนดเช่นนี้จะช่วยลดจุดวิกฤตที่ต้องท า
การควบคุมและไม่จ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอันตรายโดยระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมกับวัตถุดิบ 

 การลดอันตรายและมาตรการการตรวจสอบการซ่อมบ ารุงผิวได้ว่าเป็นจุดที่ควบคุมได้ไม่ถือว่าเป็น
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมดังนั้นการพิจารณาส่วนวิกฤตที่ต้องควบคุมคณะท างานวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมสามารถด าเนินการได้โดยตัดสินของผู้เชี่ยวชาญหรือใช้แผนผังการตัดสินใจเข้ามาช่วย
ในการประชุมประเมินจุดต่างๆในกระบวนการผลิตซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกจุดที่ต้องท าการควบคุม
หรือจุดวิกฤตที่ต้องท าการควบคุมได้อย่างแม่นย าถูกต้องดังรูปที่ 9.4 
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ทั้งนี้หลักการแผนผังการตัดสินใจเป็นค าถาม 10 ค าถามในการค้นหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหลักการนี้มี
ความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้กับทุกข้ันตอนในวงจรผลิตอาหารและทุกประเภทของอุตสาหกรรมอาหารใช้ได้
กับอันตราย 4 ชนิดโดยไม่มีการก าจัดจ านวนจุดวิกฤตที่สรุปได้ตามหลักเกณฑ์นี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.4 แผนผังการตัดสินใจเพ่ือก าหนดจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุวิมล กีรติพิบูล,  2544) 

ค าถามที่ 1 

มีมาตรการควบคุมอันตรายที่ระบุ
หรือไม่

เปล่ียนขั้นตอนหรือ
กระบวนการผลิตหรือ

ผลิตภัณฑ ์

มี ไม่มี 

ค าถามที่ 2 

มีความจ าเป็นต้องควบคุมอันตรายหรือไม ่ มี

ไม่มี ไม่ใช ่ หยุด 

ใช่ 
ขั้นตอนน้ีลด/ก าจัดอันตราย 

ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ใช่หรือไม่ 

ค าถามที่ 3 

อันตรายน้ีอยู่ในปริมาณมากกว่าระดับ
ที่ยอมรับได้หรือมโีอกาสเพิ่มจ านวนจน

เกินระดับที่ยอมรับได ้

ไม่ใช ่

ไม่มี 
ไม่ใช ่

CCP 
หยุด 

เป็น CCP 

ค าถามที่ 4 

มี 

ขั้นตอนถัดไปมขีั้นตอนใดสามารถลดหรือ
ก าจัดอันตรายที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได ้

มี 

ไม่มี 

ไม่ใช ่

 

หยุด 
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 การวางแผนผังการตัดสินใจต้องท าควบคู่ไปกับการเขียนแผนผังของกระบวนการผลิตขั้นตอนการ
ผลิตอย่างละเอียดตามหัวข้อที่ 9.17 ที่ได้กล่าวมาแล้วและจากตัวอย่างจากแผนภูมิหรือแผนผังการผลิตที่
แสดงในรูปที่ 9.4 สามารถน ามาวิเคราะห์อันตรายมาตรการการปูองกันและก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ได้ดังตารางที่ 9.3 
 

ตารางที่  9.3 การวิ เคราะห์อันตรายและการก าหนดจุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการผลิตนม           
พาสเจอร์ไรส์ 

ขั้นตอนการผลิต การวิเคราะห์อันตราย มาตรการป้องกัน CPP 

1. การรับน้ านมดิบ - อันตรายจากจุลินทรีย์ 
(M) เชื้ อ โรคสารพิษจาก 

Staphylococcus sp. 

- สารเคมีหรือยาตกค้าง (C) 

- เชื้อโรคถูกท าลายด้วยการพาส
เจอร์ ไรส์ควบคุมอุณหภูมิ ให้
เหมาะสม- ใช้วิธีการตรวจสอบที่
แม่นย่ า 
- แจ้งผู้ผลิตน้ านมให้ระวังการใช้
ยา 

ใช่ (M) 

2. กรองน้ านม - อันตรายจากเศษสิ่ง
สกปรกที่มองเห็น 

ก าจัดออก ไม่ใช่ 

3. การเก็บน้ านมดิบ - อันตรายจากเศษสิ่ง
สกปรกที่มองเห็น 

- เชื้อโรคถูกท าลายด้วยพาส
เจอร์ไรส์ 
- การควบคุมอุณหภูมิสามารถ
ปูองกันการสร้างพิษ 

ใช่ (M) 

4. การโฮโมจีไนซ ์ - อันตรายจากจุลินทรีย์ 
(M) เชื้อโรคสารพิษจาก 
Staphylococcus sp. 

- เชื้อโรคถูกท าลายด้วยพาส
เจอร์ไรส์เวลาไม่นานพอต่อการ
ส ร้ า ง ส า ร พิ ษ ข อ ง เ ชื้ อ 
Staphylococcus sp. 

ไม่ใช่ 

5. การพาสเจอร์ไรส์ อันตรายจกจุลินทรีย์ - เชื้อโรคถูกท าลายด้วยการพาส
เจอร์ไรส์ต้องควบคุมอุณหภูมิ
และเวลานานพอ 

ใช้(M) 

6. การเก็บนมพาส
เจอร์ไรส์ 

อันตรายจากจุลินทรีย์ที่
พ าส เ จอร์ ไ ร ส์ ปน เปื้ อน
หลังจากการพาสเจอร์ไรส์ 

- ใช้โปรแกรมพ้ืนฐานปูองกัน
การปนเปื้อนหลังจากพาสเจอร์
ไรส์ 

ไม่ใช่ 

7. วัสดุบรรจุ อาจมีการปนเปื้อนจุลลินท
รีย์ 

- ใช้โปรแกรมพ้ืนฐานปูองกัน
การปนเปื้อน 

ไม่ใช่ 
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ตารางท่ี 9.3 (ต่อ) 
ขั้นตอนการผลิต การวิเคราะห์อันตราย มาตรการป้องกัน CPP 

8. การบรรจุ อันตรายจากเชื้อก่อโภค 
สารเคมีหรืออันตรายทาง
กายภาพ 

- ใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน
ปูองกันปารปนเปื้ อน
หลังจากพาสเจอร์ไรส์ 

ไม่ใช่ 

9. การเก็บรักษานม
พาสเจอร์ไรส์ 

การพาสเจอร์ไรส์เหมาะสม
ไม่มีสิ่งอันตรายเจือปน 

ไม่มี ไมใ่ช่ 

10. การจัดจ าหน่าย การพาสเจอร์ไรส์เหมาะสม
ไม่มีสิ่งอันตรายเจือปน 

ไม่มี ไม่ใช่ 

หมายเหตุ M ย่อมาจาก Microbiological hazard และ C ย่อมาจาก Chemical hazard 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุพจน์ บุญแรง,  2547) 
 

9.10 การก าหนดค่าวิกฤต (หลักการที่ 3) 

 เมื่อคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุมได้ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมของกระบวนการผลิตแล้ว ในขั้นตอนต่อไปต้องก าหนดค่าวิกฤตส าหรับจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมแต่
ละจุด 

 ค่าวิกฤต (CLs) คือ ค่าที่เป็นเกณฑ์แบ่งแยกระหว่างการยอมรับได้แบะยอมรับไม่ได้ทางด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร เป็นค่าที่ใช้ตัดสินการควบคุมการผลิต ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม นั้นว่าสามารถ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้หรือไม่ การผลิตอาหารต้องควบคุมอาหารต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่
ก าหนด 

 9.10.1 แนวทางในการก าหนดค่าวิกฤต 

  ค่าวิกฤตท าการวัดค่าได้ง่ายสะดวก รู้ผลเร็ว ประหยัดและแม่นย า สามารถท าการ
ตรวจสอบได้ประจ า เช่น อุณหภูมิ เวลา ความเป็นกรดด่าง ความเข้มข้นของเกลือปริมาณคลอรีน 
ความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี เป็นต้น แต่การวัดค่าทางจุลชีววิทยาต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะทราบผล
อาจใช้วิธีการวัดค่าทางอ้อมมาก าหนดเป็นค่าวิกฤต เพ่ือจะลดลงได้ติดตามโดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โดยอาศัยชุด
ทดสอบส าเร็จรูป ค่าวิกฤตนี้อาจเป็นค่าเดี่ยว หลายค่าหรือก าหนดเป็นช่วงก็ได้ความส าคัญของค่านี้บ่งชี้ถึง
ระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นที่ผลิตขึ้น การก าหนดค่าวิกฤตท าได้โดยอาศัยแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) คณะท างานซึ่งมีความรู้อย่างลึกซึ่งในเรื่องของอันตรายและมาตรการปูองกันรวมทั้งขอบเขต
ของความปลอดภัยส าหรับอันตรายนั้นๆ 

 (2) จากข้อมูลที่ได้มีการตีพิมพ์ไว้ เช่น วารสารทางวิทยาศาสตร์ บันทึกของโรงงานหรือลูกค้า จ้อ
ก าหนดมาตรการต่างๆ ทางอหารและทางอุตสาหกรรม 
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 (3) ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ สมาคมวิจัยต่างๆ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องมือ ผู้จ าหน่าย
สารเคมี นักจุลชีววิทยา วิศวกรอาหาร 

 (4) จ้อมูลการทดลอง ทดสอบ 

 การก าหนดค่าวิกฤตสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าวิกฤตซึ่งเรียกว่า ปัจจัยวิกฤต 
(critical factor) ได้แก่ปัจจัยที่สนับสนุนการเกิดอันตรายในอาหาร ค่าวิกฤตหนึ่งค่าอาจเป็นผลมาจาก
ปัจจัยเดียวหรือลายปัจจัยก็ได้ วิกฤตผิดพลาดอาจก่อให้เกิดการผลิตที่ผิดพลาด ตัวอย่างของปัจจัยวิกฤต
ของค่าวิกฤตของอาหารประเภทนอกเหนือจากที่กล่าวมาสรุปได้ตังตารางที่ 9.4 
 

ตารางที ่9.4 การระบุปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหารบางประเภท 

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCPs) ปัจจัยวิกฤตที่ค่า CL หรือ CLs เป็นชุดมาควบคุม 

1. กรรมวิธีการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง - อุณหภูมิอาหารบรรจุ 
- น้ าหนักบรรจุแต่ละขนานกระป๋อง 
- แรงดันภายในเครื่องฆ่าเชื้อ 

- เวลาที่ควบคุมเมื่ออุณหภูมิถึงระดับท่ีต้องการ 

- อุณหภูมิของรีทอร์ท 

2. กระบวนการใต้ความร้อนในการ
อบอาหารแห้ง 

- อุณหภูมิของเตาอบ 

- เวลาที่ควบคุมเมื่ออุณหภูมิถึงระดับท่ีต้องการ 

- ความหนาของชิ้นอาหาร 

- อุณหภูมิกึ่งกลางชิ้นอาหาร 

3. การตรวจจับโลหะ - การปรับความแม่นย าของเครื่องมือวัดค่า (ความไว – ความสามารถ) 

4. การเติมกรดลงในเครื่องด่ืมปรับ
กรด 

- pH เริ่มต้นของผลิตภัณฑ ์

- pH ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

5. การอบแห้งอาหาร - ความชื้น 

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี 

6. การเติมไนโตรในการหมัก - ปริมาณไนโตรในผลิตภัณฑ์ส าเร็จ 

7. การตรวจจับปลาทะเล - ปริมาณสูงสุดของอิสตามีน 

8. การแพ้สารอาหาร - การระบุรายการของสารท่ีใช้อย่างถูกต้องและอ่านได้ชัดเจน 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุพจน์ บุญแรง,  2547 และ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541) 

 

9.10.2 การจัดท าค่าวิกฤตในการปฏิบัติงาน 

  การจัดท าค่าวิกฤตมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ควบคุมการผลิตให้คงที่ ก่อนที่ค่าวิกฤตจะ
เบี่ยงเบนออกไปนอกค่าวิกฤตที่ก าหนด ควรจะมีการก าหนด ค่าจ ากัดในการปฏิบัติงาน (operating 

limit) โดยเป็นค่าที่เข้มงวดกว่าค่าวิกฤตเพ่ือลดลงความเสียงของการเบี่ยงเบน เมื่อการผลินมีแนวโน้มจะ
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สูญเสียการควบคุมจนมาถึงค่าจ ากัดในการปฏิบัติจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพ่ือหลีกเลี่ยง
การละเมิดค่าวิกฤต ตัวอย่างเช่น ค่าวิกฤตของการพาสเจอร์ไรส์นม คือ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที 
เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการเบี่ยงเบนในการฆ่าเชื้อควรก าหนดค่าจ ากัดในการปฏิบัติเป็น 74 องศา
เซลเซียส เวลานอน 15 วินาที เป็นต้น 

  ค่าจ ากัดในการปฏิบัติงานเป็นค่าที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้ในการผลิตเท่านั้นและไม่ต้อง
บันทึกลงไปในแผนระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพราะจะท าให้สับสน แต่คว รจะ
บันทึกไว้ในแผ่นการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน และต้องมั่นใจว่าผู้ผลิตชอบในการตรวจติดตามจะต้อง
เข้าใจว่าเป็นค่าที่ใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น 

 9.10.3 การก าหนดค่าวิกฤตส าหรับอันตรายทางชีวภาพ 

  ในการควบคุมอันตรายทางชีวภาพส าหรับอาหาร เช่น การควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อโรค 
วิธีการคืออาศัยหลักการควบคุมจุลินทรีย์ ได้แก่ 

  (1) การฆ่าหรือท าลายจุลินทรีย์ เพ่ือการจัดการปนเปื้อน ลดปริมาณของจุลินทรีย์โดย
วิธีการใช้ความร้อน หรือ สารเคมี เช่น การเติมกรด หรือ การใช้เกลือ 

  (2) ใช้วิธีการปูองกันไม่ให้จุลินทรีย์กลับเข้ามาปนเปื้อนในอาหารได้อีก 

  (3) ท าการยับยั้งไม่ให้จุลินทรีย์เจริญและสร้างสารพิษในอาหารโดยลดหรือจ ากัดปัจจัยที่
เหมาะสมต่อการเจริญและสร้างสารพิษจุลินทรีย์ 
 การก าหนดค่าวิกฤตส าหรับควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ควรก าหนดเป็นค่าปริมาณ
จุลินทรีย์เพราะในการตรวจติดตามจะต้องท าการสุ่มตัวอย่าง ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมไปตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ซึ่งท าให้ผลนามไปสามารถแก้ไขได้ทันทีและการสุ่มตัวอย่างอาหารต้องใช้จ านวนมาก อาหารที่ถูก
ส่งสุ่มมาก็จะถูกท าลายไม่สามารถน ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ 
 โดยทั่วไปเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการก าหนดค่าวิกฤตเพ่ือควบคุมจุลินทรีย์ที่ก้อให้เกิดโรค คือ อุณหภูมิ 
เวลา ปริมาณสารเคมี ปริมาณเกลือ ค่าความเป็นกรดด่าง  ค่าประมาณความเปูฯกรด การก าหนดค่า
เหล่านี้ควนอ้างอิงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ใช้ในการก าหนดค่าวิกฤตด้วยนอกเหนือจากการค้นคว้าใน
เอกสารแล้วจะต้องศึกษาข้อมูลทางกฎหมาย เงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ ของการราชการประกอบด้วย 

 9.10.4 การก าหนดค่าวิกฤตส าหรับอันตรายทางเคมี 

  ในการควบคุมอันตรายทางเคมีผู้ผลิตจะต้องประเมินว่า วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตเสี่ยงต่ออันตรายทางเคมีชนิดใดในระดับใด เมื่อระบุชนิดของสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้ว
จะต้องท าการประเมินระดับของอันตรายที่อาจเป็นพิษต่อมนุษย์และหาวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยน ามา
ก าหนดเป็นจุดควบคุมวิกฤต ซึ่งการก าหนดค่าวิกฤตนั้นให้ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะสารเคมี
ชนิดที่ไม่อนุญาตให้ใช้กับอาหาร เช่น สารก ากัดศัตรูพืชก็ต้องก าหนดให้เป็นศูนย์ ส่วนสารเคมีบางชนิดที่
กฎหมายก าหนดให้ระบุชนิดและปริมาณบนฉลากด้วย เช่น ใช้วัตถุกันเสีย สี ผสมอาหารชนิดใด และ
จะต้องมีหลักประกันว่าใช้ไม่เกินค่าที่ก าหนด ทั้งนี้คณะท างานต้องศึกษาและทราบว่าท าอย่างไรจึงจะไม่ให้
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มีค่าเกิดที่ก าหนดไว้  เพราะโดยทั่วไปมักไม่มีข้อก าหนดด้านปริมาณที่ให้ใช้ในระหว่างการผลิต แต่จะ
ก าหนดว่าให้มีเหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเท่าใด 

 9.10.5 การก าหนดค่าวิกฤตส าหรับอันตรายทางกายภาพ 

  การวิเคราะห์อันตรายทางกายภาพในระบบการผลิตอาหารค่อยข้างชัดเจนคือสิ่ง
แปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของอาหารตามธรรมชาติ ถือเป็นสิ่งปนเปื้อนทางกาบภาพและท าให้
อาหารเสื่อมคุณภาพ เช่น แก้ว โลหะ ไม้ พลาสติก เครื่องประดับของพนักงาน (ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของ
วัตถุดิบที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารตามธรรมชาติซึ่งไม่ต้องการ เช่น ก้างปลา ซึงไม่ถือว่าเป็นอันตรายทาง
ภายภาพ) 

  ค่าวิกฤตส าหรับอันตรายทางกายภาพมักเป็นค่าที่ชัดเจนเป็น ศูนย์ หรือไม่สามารถตรวจ
พบได้โดยวิธีที่ก าหนด การจ ากัดอันตรายทางการภาพอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ 
แม่เหล็ก ตะแกรงและเครื่องร่อน ในทางปฏิบัติผู้ผลิตส่วนมากอาศัยกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นกลไก
ในการควบคุม เช่น การจัดท าข้อก าหนดของวัตถุดิบ ก าหนดวิธีการปฏิบัติการอย่างถูกสุขลักษณะเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ เป็นต้น 

 

9.11 การตรวจติดตามจุลินทรีย์ที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 4) 

 

 การตรวจติดตาม (monitoring) หมายถึงการเฝูา การสังเกต การตรวจสอบ เป็นระยะๆ เป็น
ประจ าและต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจใช้เครื่องมือซึ่งแตกต่างจากการสังเกต จากการสั่งการที่ใช้ค าพูด และการ
กระท าท่ีไม่มีการจัดท าเป็นรายงานและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 9.11.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม 

  การตรวจติดตามมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงาน ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมว่า
เป็นไปตามที่ระบุในแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือไม้ รวมทั้งใช้ในการทวนสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ 

  (2) เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าขั้นตอนใดที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ก าลังจะสูญเสียที่ก าหนดไว้ 
  (3) เพ่ือลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์อาหารเนื่องจากการควบคุมเกิดการเบี่ยงเบนจากค่า
วิกฤตที่ก าหนดไว้ 
  (4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสูญเสียการควบคุมใน
กระบวนการผลิตอาหาร 

  การตรวจติดตามเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากของระบบวิเคราะห์จุดวิกฤตต้องควบคุม 
เพ่ือให้มั่นใจว่าท าการผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ วิธีการตรวจติดตามโดนทั่วไป 2 ชนิด 
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  (1) ระบบที่ท าการตรวจติดตามในสายการผลิต (on-line system) วิธีนี้นิยมใช้กับ
การตรวจติดตามปัจจัยวิกฤต เช่น การวัตถุอุณหภูมิและเวลา อาจเป็นระบบต่อเนื่องโดยบันทึกข้อมูลชนิด
ต่อเนื่อง เช่น กระดาษบันทึกอุณหภูมิการฆ่าเชื้อ หรืเป็นระบบไม่ต่อเนื่องโดยเฝูาสังเกตระหว่างการผลิต
ติดตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  (2) ระบบตรวจติดตามนอกสายการผลิต (off-line system) เป็นการเก็บด้วยอย่าง
จากสารการผลิตและน าไปตรวจสอบ เช่น การจัดความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือปริมาณน้ าตาล ปริมาณ
กรด ค่าวอเตอร์แอคติวิตีซึ่งวิธีการตรวจแบบนี้มีจ้อเสียคือค่าที่ ได้อาจจะไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นและบางครั้งอาจใช้เวลานอนในการตรวจสอบท าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา 

  การตรวจติดตามเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล ซึ่งกระท าได้ 2 แบบ คือโดย
การสังเกต เป็นการบ่งชี้วัดเชิงคุณภาพด้วยประสาทสัมผัส เช่น สายตามองดูลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์
อาหาร หูฟังเสียงลิ้นชิมรสชาติ เนื้อสัมผัสอาหารและความหนืด หรือโดยการวัดค่า เป็นเครื่องชี้วัดเชิง
ปริมาณ การจะใช้วิธีการตรวจติดตามด้วยวิธีใดขึ้นกับการพิจารณาของคณะท างานระบบวิเคราะห์และ
จุลินทรีย์ต้องควบคุม 

 9.11.2 ขั้นตอนในการตรวจติดตาม 

  การตรวจติดตามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นจึงควรทราบขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของระบบวิเคราะห์และจุดวกฤตที่ต้องการควบคุมซึ่งมี 10  ขั้นตอนดังนี้ 
  (1) ตั้งค าถาม ค าถามท่ีใช้จะต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลดิบที่จะน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการใด
จึงจะเปน็ประโยชน์ต่อการควบคุมค่าวิกฤตมากที่สุด 

  (2) เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลดิบที่จะน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการใด
จึงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุม ค่าวิกฤตมากที่สุด 

  (3) ก าหนดจดหรือบริเวณที่จะท าการเก็บข้อมูล เพ่ือบอกต าแหน่งที่จะเก็บข้อมูลให้
ชัดเจน 

  (4) การคัดเลือกผู้เก็บข้อมูล เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความไว้วางใจได้ 
  (5) เข้าใจจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ที่เก็บข้อมูลควรทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์และมีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  (6)  บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยแบบฟอร์มที่ใช้ควรออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความเสมอในการกรอกข้อมูล 

 (7) การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อม ท าการส ารวจเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
 (8) ท าการทดสอบหรือทดลองก่อนใช้แบบฟอร์มและวิธีการเก็บข้อมูลจริง 
 (9) ฝึกอบรมผู้เก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  

 (10) ตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บข้อมูล 
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9.12 ระบบวิธีการแก้ไข (หลักการที่ 5) 

 

 วิธีการแก้ไขเป็นหลักการที่ต้องก าหนดไว้ชัดเจนในแนววิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหน้าไว้ใช้
ในการเวลาเกิดการเบี่ยงเบนที่สุดวิกฤตที่ต้องควบคุมจากที่ก าหนดไว้วิธีการแก้ ไขต้องท าได้อย่างรวดเร็ว 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสีย แผนการแก้ไขจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือปูองกันไม่ให้เกิดการ
เบี่ยงเบนและแก้ไขเม่ือการเปลี่ยนเป็นเกิดขึ้นแล้วคณะท างานวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมควรจะจัดท า
วิธีการแก้ไขให้ละเอียดและบันทึกในแผนของวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพ่ือช่วยลดความขัดแย้งหรือ
ความสับสนที่อาจเกิดข้ึนเมื่อต้องท าการแก้ไขและจะต้องระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไข 

 9.12.1 วิธีการแก้ไขโดยการปรับกระบวนการ 

  การปฏิบัติงานเพ่ือให้การผลิตอยู่ภายใต้ความควบคุมและปูองกันไม่ให้เบี่ยงเบนออกจาก
ค่าวิกฤตที่ก าหนดโดยทั่วไปแล้วการแก้ไขโดยการใช้ค่าก าหนดในการปฏิบัติงานเมื่อทราบผลการ
ตรวจสอบติดตามที่มีแนวโน้มที่การผลิตจะเปลี่ยนแปลงเข้าใกล้หรือออกนอกระดับเปูาหมายที่ก าหนด
จะต้องน ากลับเข้ามาอยู่ในช่วงการผลิตตามปกติโดยการปรับกระบวนการผลิตปัจจัยต่างๆที่มักจะใช้
ปฏิบัติเพ่ือท าให้จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมอยู่ในความควบคุมเช่นอุณหภูมิเวลาค่าความเป็นกรดด่างความ
เข้มข้นของวัตถุเจือปนต่างๆอัตราการไหลตัวอย่างของวิธีการแก้ไขเช่น 

  (1) ท าการฆ่าเชื้อนานขึ้นต้นด้วยอุณหภูมิที่จุดศูนย์กลางซึ่งร้อนช้าที่สุดของกระป๋องที่สุด 

  (2) ต้องกดมากข้ึนเพื่อปรับค่าความเป็นกรดที่ถูกต้อง  
  (3) ท าให้เย็นลงอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้อุณหภูมิที่ถูกต้อง  
  (4) เติมเกลือมากขึ้นในศูนย์อาหาร 

การปรับกระบวนการผลิตต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดความไวต่อผลิตภัณฑ์อาหารเช่นการเพ่ิมอุณหภูมิฆ่าเชื้อ
อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนก็ต้องไม่สูงจนมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารเสีย 

 9.12.2 การแก้ไขเมื่อผลิตภัณฑ์เกิดการเบี่ยงเบน 

เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการแก้ไขดังนี้  
  (1) เลือกผลิตภัณฑ์ที่สงสัยไว้ต่างหาก  

  (2) ท าการผลิตใหม่ในกรณีท่ีอันตรายถูกควบคุมไม่ได้การผลิตใหม่  
  (3) ท าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายน้อยลงเช่นท าเป็นอาหารสัตว์ 
  (4) ท าลายผลิตภัณฑ์ทิ้ง 
  (5) หยุดการผลิต 

 9.12.3 การบันทึกแก้ไข 

  การแก้ไขเป็นการกระท าที่มีความส าคัญมากในระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมพร้อมวิธีการแก้ไขที่ก าหนดเครื่องต้องแสดงได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีและอยู่
ในสภาวะที่ปลอดภัยต่อการบริโภควิธีการแก้ไขที่จะท าไปทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์หรือการปรับกระบวนการ
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ผลิตภัณฑ์ต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบและเป็นข้อมูลในการวางแนวทางเป็นในการ
ปูองกันแก้ไขครั้งต่อไป 

 

9.13 การก าหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(หลักการที่ 6) 

 

 ทวนสอบ คืออุดรน าวิธีการการปฏิบัติการทดสอบและวิธีการประเมิน เพ่ิมเติมจากการตรวจ
ติดตามเพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมการทวนสอบเป็น
หลักการของวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่มีความซับซ้อนและแบบแผนวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมจะต้องมีวิธีการทวนสอบส าหรับแต่ละจุดวิกฤตและส าหรับแผนต่อ
ทั้งหมดหลักการทวนสอบทั้งหมดประกอบด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 

 ส่วนคือ 

 (1) เพ่ือประเมินรอบแขนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ได้จัดท าขึ้นใช้ได้ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือการผลิตหรือไม่ 
 (2)  เพ่ือประเมินว่าแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ได้จัดท าขึ้นนั้นได้เมื่อมี
การน าไปใช้หรือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 9.13.1 การตรวจสอบการใช้ได้ของแผนวิเคราะห์อันตรายและเกิดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

  ในการจัดท าวิเคราะห์อันตรายและธุรกิจที่ต้องควบคุมคณะท างานต้องทบทวนหรือ
ส าคัญต่างๆเพ่ือให้แผนที่ท าเครื่องถูกต้องตรงกับการปฏิบัติงานจริงการทวนสอบการใช้ได้ของแผน
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมประกอบด้วยการปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบว่าแผ่นวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่จัดท าแล้วนั้นได้มี
การระบุถึงอันตรายที่ส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการผลิตหรือไม่พร้อมเรียกมาตรการใน
การปูองกันที่เหมาะสมและถูกต้องกับขั้นตอนที่ผลิตวิธีการปฏิบัติจะคล้ายคลึงในเรื่องขอบเขตและเวลาที่
ใช้ในการจัดท าแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมครั้งแรก 

  (2) เป็นการประมาณหรืออาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเหตุผลการท า
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมแต่ละส่วนตั้งแต่การวิเคราะห์อันตรายจนถึงการทดสอบ 

 9.13.2 การทวนสอบการน าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมไปใช้ 
  การทดสอบเมื่อมีการน าเอาระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมโดยใช้มี
ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ท าการทดสอบโปรแกรมพ้ืนฐานว่ามีความถูกต้องและมีการควบคุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  (2) ท าการทดสอบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมโดยมีการด าเนินการดังนี้  
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   (2.1) ทดสอบความแม่นย าของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตาม  

   (2.2) ตรวจสอบการบันทึกการทดสอบความแม่นย าของเครื่องมือ  

   (2.3) ตัวอย่างประโยควิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  

   (2.4) การตรวจสอบการบันทึกของแต่ละจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมการบันทึกที่มี
การตรวจติดตามการแก้ไขเม่ือเกิดการเบี่ยงเบน 

  (3) ท าการทวนสอบหาค่าวิกฤตของจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมยังใช้ได้หรือไม่  
  (4)  ท าการทดสอบแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมโดยพิจารณา  

   (4.1) ได้มีการท าตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องหรือไม่  
   (4.2) ได้มีการตัดสินใจที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงและการจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤต 

  (5) ท าการทดสอบแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมทั้งหมดอย่างน้อยปี
ละครั้งมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ  

   (5.1) นวดมีข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายในใหม่เกิดขึ้นความปลอดภัยด้านอาหาร  

   (5.2) เมื่อมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์อาจเป็นแหล่งของโรคเก่ียวกับอาหาร  
   (5.3) การปฏิบัติงานเริ่มมีความซับซ้อนและเป็นไปตามข้อก าหนด 

   (5.4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประสมผลิตภัณฑ์  

   (5.5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงควบคุมการผลิตเช่นความเป็นกรดด่างอุณหภูมิ
เวลาความเข้มข้นของส่วนผสมเป็นต้น  

   (5.6) มีการดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิต  

   (5.7) มีการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ 
   (5.8) มีการเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์แบบใหม่  
   (5.9) ไว้การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายเปลี่ยนไป  

  (6) การส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบภายนอกการทวนสอบการใช้ได้ของแผนและการทดสอบ
ของการน าแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมโดยใช้เราจ าเป็นต้องอาศัยผู้ประเมินซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  (1) ผู้ตรวจประเมินภายใน ประกอบด้วยคณะท างานวิเคราะห์อันตรายและสูตรวิกฤตที่
ต้องควบคุมอาจมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 - 3 คนเพ่ือให้แต่ละกลุ่มตรวจประเมินโปรแกรมพ้ืนฐานตรวจ
ประเมินแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของหน่วยงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ตนเองทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระเป็นการปูองกันความล าเอียง 

 (2) ผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนเข้ามาตรวจโรงงานซึ่งจะท าให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ได้
จัดท าขึ้นนั้นมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 
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9.14 การก าหนดระบบเอกสารและการจัดเก็บบันทึกข้อมูล (หลักการที่7)  

 

 เจ็บการบบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับระบบวิเคราะห์อันตรายและสูตร
วิกฤตที่ต้องควบคุมเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันไปใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบประเมินระบบทางจากหน่วยงานภายในและจากหน่วยงานภายนอกสามารถใช้ในการสอบ
ผลิตภัณฑ์กลับ (traceability) กรณีที่ผลิตภัณฑ์ปัญหาในน้ า ดังนั้นเพ่ือความสมบูรณ์ของระบบเอกสาร
บันทึกวิเคราะห์และอันตรายของวิกฤตท่ีต้องควบคุม ควรประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (1) ต าแหน่ง ณ วันที่ท าการบันทึกจะระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ 

 (2) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การด าเนินการเกณฑ์และค่าวิกฤต 

 (3) การแก้ไขกระท าโดยผู้ใดในระบบผู้ปฏิบัติงาน  

 (4)  ข้อมูลที่ต้องการเลือกการจัดระเบียบ  

 (5) การทบทวนเวลาค าที่และผู้ด าเนินการ 

 9.14.1 ประเภทของเอกสารวิเคราะห์อันตรายและส่วนวิกฤต 

  ที่ต้องควบคุมเอกสารส าคัญของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทดังนี้  
  (1) เอกสารของแผ่นวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมคือเอกสารที่ใช้ในการ
จัดท าแผนวิเคราะห์อันตรายและศูนย์วิกฤตที่ต้องควบคุมข้อมูลต่างๆเอกสารการวิเคราะห์หาอันตราย
บันทึกข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์หาอันตรายข้อมูลปัจจัยที่ท าให้เกิดความสูงระบายโปรแกรม
ขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานการปูองกันการแก้ไขรายชื่อคณะท างานวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
สรุปผลขั้นตอนต่างๆท่ีใช้ในการท าแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  

  (2) บันทึกการตรวจติดตามวิเคราะห์อันตรายและสิ่งมีก่ีที่ต้องควบคุมช่วยแสดงให้เห็นถึง
การควบคุมสุดพวกคุณมีเกียรติและมีประโยชน์ในการพิจารณากรณีที่เกิดจากบริเวณค่าวิกฤต 

  (3) การบันทึกการแก้ไขเพ่ือจะได้น ามาใช้เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤต  

  (4) การบันทึกการทวนสอบเพ่ือจะได้ระบุว่าแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมนั้นเมื่อวันที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจุดใดบ้างรวมทั้งกิจกรรมต่างๆทั้งในประภพโปรแกรมพ้ืนฐาน
และส่วนควบคุมในเขตหักตลอดจนการตรวจติดตามจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

  (5) บันทึกการฝึกอบรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าและหลักการของระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมวิกฤตแต่ละจุด 
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9.14.2 การเก็บบันทึก  

  (1)  บันทึกทุกชนิดจะต้องเก็บไว้ในที่โรงงานอย่างน้อยที่สุด 1 ปีส าหรับอาหารที่ต้องแช่
เย็นเป็นเวลา 2 ปีส าหรับอาหารแช่เยือกแข็งหรือประเภทอ่ืนอื่นๆ  

  (2)  บันทึกเก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งผลวิเคราะห์และผลประเมิน
จะต้องเก็บไว้ในที่โรงงานอย่างน้อยที่สุดของปีหลังจากที่ผลิตภัณฑ์การสอบเทียบความแม่นย าของ
เครือ่งมือหรือผลการวิเคราะห์ค่าต่างๆ 

ตัวอย่างจากแผนภูมิกระบวนการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ในรูปที่  9.2 พอจะสรุปขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมได้ดังตารางที่ 9.5 

 

9.15 การตรวจรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

 การตรวจประเมินระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทวนสอบระบบการตรวจประเมินจัดจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนและเป็นอิสระกล่าวคือผู้ตรวจ
ประเมินต้องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ถูก
ประเมินแล้วต้องสังเกตสอบถามสรุปรายงานชี้แจงผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าพินัยกรรมและข้ันตอนการระบาดงานที่ก าหนดขึ้นตามแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุมได้ถูกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถ้าถูกต้อง 
การตรวจประเมินระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมอาจเลือกท าให้แต่ละกิจกรรมของจุด
วิกฤตหรือจะตรวจประเมินทั้งแผ่นวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมก็ได้ 
การตรวจประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติจริงเพ่ือการสร้างความมั่นใจว่า 

 (1) การระบุละเอียดผลิตภัณฑ์และแผนภูมิการผลิตถูกต้อง 
 (2) การเฝูาระวังและแต่ละจุดวิกฤตและถูกปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 (3) การปฏิบัติตามผลิตไม่อยู่นอกค่าวิกฤต  

 (4) มีการบันทึกข้อมูลตามจุดต่างๆที่ก าหนดไว้แทนวิเคราะห์อันตรายแล้วสดวิกฤตที่ต้องโค้ก
ควบคุมอย่างครบถ้วนเอกสารสารต่างๆที่จะถูกตัวประเมินได้แก่ 
  (4.1) เอกสารบันทึกคุณภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจประเมินเพ่ือตรวจสอบว่ามีการ
ปฏิบัติครบถ้วนทุกจุดต่อความถี่ท่ีก าหนด  

  (4.2) สินค้าที่มีปัญหาถูกควบคุมและปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่ตรวจ
พบว่ามีการผลิตไม่สอดคล้องตามค่าที่ก าหนด 
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 ตารางท่ี 9.5 การท างานตามข้ันตอนของระบบวิเคราะห์และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
จุดวิกฤต อันตราย จุดควบคุม ค่าวิกฤต ความถี่ 

การตรวจสอบ 

การแก้ไข การทวนสอบ ผู้รับชอบ การเก็บ
บันทึก 

1. จุดรับน้ านม
ดิบ 

- จุลินทรีย์ 
- เคมี/ ยาตกค้าง 

อุณหภูมิ 
ß-screening 

≤ 7C 

ไม่เป็น+ 

น้ านมทุกถัง 
น้ านมทุกถัง 

-กักไว้และ
ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ 

-ยอมรับ(ไม่รับ
ซื้อนมดิบ) 

-เครื่องวัดอุณหภูมิ
ที่แม่นย า 

-สอบเทียบชุด
ทดสอบ 

ฝุายจัดซื้อ ฝุายจัดซื้อ 

QA/QC 

2. จุดเก็บรักษา จุลินทรีย์ อุณหภูมิ 
เวลา 

≤ 7C 

≤ 72 ชั่วโมง 
ต่อเนื่องแต่ไม่ต า
กว่า 4 ครั้งต่อวัน 

-กักไว้และ
ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ 

-สอบหาสาเหตุ 
-ปรับ
กระบวนการผลิต 

-การบันทึกความ
แม่นย าของ
เครื่องมือวัด
อุณหภูมิ 

QA แผ่นบันทึก 

QA/QC 

3. จุดพาสเจอร์
ไรส์ 

จุลินทรีย์ อุณหภูมิ 
เวลา 

≤ 7C 

≥ 15 วินาที 
ต่อเนื่อง -น ากลับมาพาส

เจอร์ไรส์ใหม่ 
-ตรวจสอบ 

Cut-in/cut out 

-เทียบค่าความ
แม่นย าเครื่องวัด
อุณหภูมิ 

หน่วยพาสเจอร์
ไรส์ 

แผ่นบันทึก
อุณหภูมิ 
/หน่วยผลิต 

 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุพจน์ บุญแรง, 2547) 
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 ความถี่ของการตรวจประเมินจะระบุไว้เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบสถานะของแผน
วิเคราะห์อันตรายและเศรษฐกิจที่ต้องควบคุมมีประสิทธิภาพมีเพียงพออย่างไรทั้งนี้ความถี่ปรับเปลี่ยนได้
ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์ 

 การตรวจจับของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมครอบคลุมถึงการตรวจโดย
หน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ระบุไว้ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็น
การสนับสนุนภาคเอกชนหรือองค์กรโดยการตรวจเพื่อการรับรองโดยถือการตรวจตามที่มีผู้ร้องเรียนซื้อตัว
ในขณะที่มีการระบาดของโรคหรือมีผู้ปุวยซึ่งสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาหารของบริษัทผู้ผลิตการร้องขอ
เพ่ือรับรองการตรวจสอบสภาพเอกชนเองทั้งนี้หน่วยงานที่สูงกว่าจะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขหากผลการ
ตรวจสอบยังบริเวณไหนให้ระบบวิเคราะห์อันตรายและสูตรวิกฤตที่ต้องควบคุยังมีข้อบกพร่อง 
 

บทสรุป 

 

 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการควบคุมความปลอดภัยใน
ระหว่างกระบวนการผลิตอาหารโดยมีการด าเนินการควบคุมโดยกับโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานเช่นหลักการวิธีที่
ดีในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีต่อผู้บริโภคท้ังนี้
การวางแผนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและเกิดวิกฤตที่ต้องควบคุมในโรงงานต้องได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายบริหารระดับสูงมีการจัดตั้งคณะท างานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
โดยอาศัยหลักการทั้ง 7 หลักการด าเนินการตามหลักขั้นตอนด าเนินการ 12 ขั้นตอนการจัดท าระบบมุ่ง
ก าหนดจุดควบคุมวิกฤตด้วยการติดตามค่าวิกฤตไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนแต่ถ้าเกิดการเบี่ยงเบนต้องมีการ
แก้ไขให้กลับไปสู่สภาวะปกติตามปกติทวนสอบระบบเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการโดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 (1) HACCP ย่อมาจากค าว่าอะไรจงอธิบาย  

 (2) จงอธิบายว่าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรม
การผลิตอาหารส่งออกของประเทศไทยอย่างไร  

 (3) จงอันนี้จงอธิบายนิยามค าศัพท์ต่อไปนี้ 
  (3.1) critical control point 

  (3.2) control limit 

  (3.4) validation 

  (3.5) verification 
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 (4) จงอธิบายและยกตัวอย่างโปรแกรมพ้ืนฐานที่ต้องด าเนินการก่อนจัดท าระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  

 (5)  จงอธิบายหลักการข้ันตอนในการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมา
พอสังเขป 

 (6)  จงสร้างแผนภูมิการผลิตน้ านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแต่ต้องจัดท าตาราง
วิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทพร้อมก าหนด
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 1. ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 22000 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ถูกต้องควบคุมกับ
มาตรฐาน ISO 22000 

 3. ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 22000 

 4. การจัดการความปลอดภัยของอาหารด้วยมาตรฐาน ISO 22000 

 5. ขอบข่ายการน าไปใช้งาน มาตรฐานอ้างอิงและค านิยามของค าศัพท์ในระบบ ISO 22000 

 6. ระบบการบริหารงานความปลอดภัยในอาหาร (ข้อก าหนดที่ 4) 

 7. หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบริหาร (ข้อก าหนดที่ 5) 

 8. การจัดการทรัพยากร (ข้อก าหนดที่ 6) 

 9. การวางแผนและการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย (ข้อก าหนดที่ 7) 

 10. การยืนยันความถูกต้องของระบบบริหารความปลอดภัยในอาหาร การทวนสอบและการ
ปรับปรุง (ข้อก าหนดที่ 8) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 1. อธิบายความส าคัญของมาตรฐาน ISO 22000 ได้ 
 2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ISO 22000 กับ มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมได้ 
 3. อธิบายข้อก าหนดมาตรฐานและลักษณะจ าเพาะของระบบ ISO 22000 ได้ 
 4. อธิบายนิยามค าศัพท์ระบบ ISO 22000 ได้ 
 5. อธิบายวิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการเรียกคืนสินค้าได้ 
 6. จัดท าแผนการทวนสอบตามข้อก าหนดระบบ ISO 22000 ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีสอน 

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 2. วิธีสอนแบบอภิปราย 

 3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 
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 4. วิธีสอนแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนเรื่องประวัติความเป็นมา และ 

ความส าคัญของระบบ ISO 22000 ซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบนี้กับระบบคุณภาพ
อ่ืนๆ 

2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับข้อก าหนดมาตรฐานและลักษณะจ าเพาะของระบบ ISO 22000 

3. ผู้สอนแจกใบงานนิยามค าศัพท์ ISO 22000 ให้นักศึกษาแค่ละคู่ช่วยกันเฉลยบนกระดาน 

4. ผู้สอนให้นักศึกษาจัดท ากรณีศึกษาการจัดท าแผนการทวนสอบตามข้อก าหนดระบบ ISO  

22000 ของโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ลงในกระดาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราที่เกี่ยวข้อง 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.22000-2548 ISO 22000:2005  เรื่องระบบการ 

จัดการความปลอดภัยของอาหาร-ข้อก าหนดส าหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร (Food safety 

management systems requirements for any organization in the food chain) 

3. เวปไซต์ 
  3.1 www.tisi.go.th (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

  3.2 www.iso.org (ISO) 

4. เอกสารและวีดิทัศน์ประกอบการฝึกอบรม เรื่อง ISO 22000:2005 ของส านักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5. ใบงานนิยามค าศัพท์ ISO 22000 

 

การวัดผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

 2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในระหว่างท ากิจกรรมในห้องเรียน 

 3. ประเมินผลการอภิปราย 

 4. ตรวจงานกรณีศึกษาและการตอบค าถามท้ายบท 

 

 

 

 

 

http://www.tisi.go.th/
http://www.iso.org/
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บทท่ี 10 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 
 

 ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นส าคัญที่อุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศน ามาปฏิบัติ
กับประเทศคู่ค้า ระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 ระบบนี้ได้มีการประกาศใช้เป็น
มาตรฐานสากลที่ประกันความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการที่อาจท าให้เกิด
อันตรายได้ มาตรฐาน ISO 22000 ใช้ ISO 9001 เป็นพ้ืนฐาน จึงถือว่าเป็นข้อดีเพราะมีทั้งมาตรฐานการ
บริหารองค์กรและในขณะเดียวกันก็มีการปูองกันการเกิดอันตรายในอาหารด้วยระบบวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและมีการสนับสนุนด้วยโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น 
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จึงท าให้เป็นระบบในการบริหารจัดการความปลอดภัยตลอดช่วง
ห่วงโซ่อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง (Vapnex, J. & Spreij, M., 2005) 
 

10.1 ความเป็นมาตรฐาน ISO 22000  

 

 ในปี ค.ศ. 2001 ส านักงานใหญ่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานได้ลงมติให้มีการ
จัดท าข้อก าหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในอาหารเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานสากลและ
ก าหนดให้คณะกรรมการทางเทคนิค (TC34) โดยมีคณะกรรมการท างาน (WG8) เริ่มจัดท ามาตรฐาน 
แรกเริ่มนั้นใช้รหัสมาตรฐานว่า 20543 แต่เนื่องจากมาตรฐานนี้อยู่ในระดับเดียวกันกับมาตรฐาน 9000 
และ 14000 จึงเปลี่ยนรหัส 22000 ในปี ค.ศ. 2003 ได้ประกาศร่างฉบับแรกของคณะกรรมการ ปี ค.ศ. 
2004 ได้ประกาศเป็นร่างมาตรฐานสากล ปี ค.ศ. 2005 ได้ประกาศเป็นร่างมาตรฐานสากลล าดับสุดท้าย
และในปีเดียวกันได้ประกาศเป็นมาตรฐานสากล (TS) ในขณะเดียวกันได้ประกาศใช้ TS2004 เป็นคู่มือ
ส าหรับการใช้ และ TS2003  เป็นแนวทางในการตรวจประเมินการรับรอง (Awanitoyannis, 2009)  
 

10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมกับมาตรฐาน 
ISO 22000 

 ระบบ ISO 22000 เป็นระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งใช้ระบบการจัดการด้าน 
ISO 9001 เป็นพ้ืนฐานและแนวคิดของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและเป็นระบบ
ปูองกันการเกิดอันตรายทางด้านสุขอนามัยอาหารที่ใช้ค้นหาขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการผลิตอย่าง
เข้มงวดมารวมเข้าไว้ด้วยกันท าให้กลายเป็นมาตรฐานกลุ่ม ดังนั้นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจึ ง
ไม่สามารถใช้เฉพาะ ISO 9001 แต่ต้องมีข้อก าหนดเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมอาหารควรมีระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมเข้ามาเสริม 
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 ISO 22000 ต้องการให้น ามาตรฐานนี้ไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวงจรอาหารที่
เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหาร (การเกษตร การปศุสัตว์ การประมง) ผู้แปรรูปอาหาร ผู้
บรรจุ การจัดเก็บและขนส่ง จนถึงผู้ค้าปลีก เป็นต้น ในขณะที่ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารเท่านั้น (Jaric, 2008) (รูปที่ 10.1) 
 

 
 

รูปที่ 10.1 ระบบประกันความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 

ที่มา (ดัดแปลงจากสุวิมล กีรติพิบูล, 2551) 
 

10.3 ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 22000 

 

 ข้อก าหนด ISO 22000 มี 8 ข้อ หมายเลขข้อของแต่ละข้อค านึงถึงความสอดคล้องกับ ISO 9001 
โดยเริ่มตั้งแต่ ข้อก าหนดที่ 4-6 จะเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหาร ส่วน
ข้อก าหนดที่ 7 และ 8 เป็นข้อก าหนดที่เด่นของมาตรฐานนี้ที่เน้นความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเปูาหมาย
และไม่มีในข้อก าหนดของ ISO 9001 ข้อก าหนดนี้กล่าวถึงโปรแกรมพ้ืนฐาน การวิเคราะห์อันตราย แผน
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมแผนการทวนสอบ (ตารางที่ 10.1) ในท้ายมาตรฐานจะ
มีภาคผนวก 3 ส่วน (Annex  A-C) ภาคผนวก A การเปรียบเทียบข้อก าหนดของ ISO 22000 : 2005 กับ 
ISO 9001 : 2000  ภาคผนวก B เป็นการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมข้อก าหนดใน ISO 22000 : 2005 ( ตารางที่ 10.2) และภาคผนวก C เป็นเอกสาร
รายการอ้างอิงของโคเด็กซ์ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมพ้ืนฐานและตัวอย่างมาตรฐานการควบคุมรวมทั้ง
แนวทางการเลือกและการใช้ 
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ตารางท่ี 10.1 ข้อก าหนด ISO 22000 
1. ขอบข่ายของการน าไปใช้ 
2. มาตรฐานอ้างอิง 
3. ค าศัพท์และค าจ ากัดความ 

4. ระบบการบริหารงานความปลอดภัยในอาหาร 

4.1 บทท่ัวไป 

4.2 ข้อก าหนดด้านเอกสาร 

5.หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝุายบริหาร 

5.1 ความมุ่งมั่นของฝุายบริหาร 
5.2 นโยบายความปลอดภัยในอาหาร 

5.3 การวางแผนระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร 

5.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจสั่งการ 

5.5 หัวหน้าคณะท างานความปลอดภัยในอาหาร 

5.6 การสื่อสาร 
5.7 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

5.8 การทบทวนโดยฝุายบริหาร 

6. การจัดการทรัพยากร 
6.1 การจัดสรรทรัพยากร 

6.2 ทรัพยากรบุคคล 

6.3 โครงสร้างพื้นฐาน 

6.4 สภาพแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน 

7.การวางแผนและการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย 

7.1 บทท่ัวไป 

7.2 โปรแกรมพื้นฐาน (PRPs) 
7.3 ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์อันตราย 

7.4 การวิเคราะห์อันตราย 

7.5 การก าหนดโปรแกรมปฏิบัติการพื้นฐาน 

7.6 การก าหนดเอกสารแผ่น HACCP 

7.7 การปรับเปลี่ยนเอกสารแผ่น HACCP, PRPs และข้อมูลเบื้องต้น 

7.8 แผนการทวนสอบ 

7.9 ระบบการสอบย้อนกลับ 

7.10 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

8. การยืนยันความถูกต้องระบบบริหารความปลอดภัยในอาหาร การทวนสอบและการปรับปรุง 

8.1 บทท่ัวไป 

8.2 การยืนยันความถูกต้องของขั้นตอนการควบคุมโดยรวม 

8.3 การควบคุมการตรวจวัดและการตรวจติดตาม 

8.4 การทวนสอบและการบริหารความปลอดภัยในอาหาร 

8.5 การปรับปรุง 
ที่มา (สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2551) 

ลกัษณะจ าเพราะ
ของมาตรฐาน 
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ตารางที่ 10.2 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมกับ
ข้อก าหนดใน ISO 22000:2005 
HACCP Principles HACCP application steps ISO 22000:2005 

 Assemble HACCP team Step 1 7.3.2 Food safety team 

Describe product Step 2 7.3.3 

7.3.5 

.2 

Product characteristics 

Description of process steps and 

control measures 

 

Identity intended use Step 3 7.3.4 Intended use 

Construct flow diagram On-site 

confirmation of flow diagram 

Step 4 

Step 5 

7.3.5 

.1 

Flow diagrams 

Principle 1 

Conduct a hazard analysis. 

List all potential hazards Conduct a 

hazard analysis 

 

Consider control measures 

Step 6 7.4 

7.4.2 

 

7.4.3 

7.4.4 

Hazard analysis 

Hazard identification and 

determination of acceptable levels 

Hazard assessment 

Selection and assessment of control 

measures 

Principle 2 

Determine the critical control 

points (CCPS). 

Determine CCPs Step 7 7.6.2 Identification of critical control 

points (CCPs) 

Principle 3 

Establish critical limits.  

Establish critical limits for each CCP Step 8 7.6.3 Determination of critical limits for 

critical control points 

Principle 4 

Establish a system to monitor 

control of the CCP 

Establish a monitoring system for 

each CCP 

Step 9 7.6.4 System for the monitoring of critical 

control points 

Principle 5 

Establish the corrective action to 

be taken when monitoring 

indicates that a particular CCP is 

not under control 

Establish 

Corrective actions 

Step 

10 

7.6.5 Action when monitoring results 

exceed critical limits 

Principle 6 

Establish procedures for verification 

to confirm that the HACCP system 

is working effectively. 

Establish verification 

procedures 

Step 

11 

7.8 Verification planning 

Principle 7 

Establish  documentation 

concerning all proceddures and 

records appropriate to these 

principles and their application.  

Establish  documentation and 

record keeping 

Step 

12 

4.2 

 

 

7.7 

Documentation requirements 

Updating of preliminary information 

and Documents specifying the PRPs 

and the HACCP plan 

ที่มา (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548) 
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10.4 การจัดการความปลอดภัยด้านอาหารด้วยระบบ ISO 22000 

 

 ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตและแปรรูป
อาหาร ผู้ขนส่ง ผู้จัดเก็บ ผู้ค้าปลีก ผู้ท าธุรกิจอาหารและบริการต้องรับผิดชอบร่วมกันและต้องรักษาเอาไว้
ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารดังแสดงในรูปที่ 10.2 โดยอาศัยการสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ISO 

22000 ได้ก าหนดให้จัดท าโปรแกรมพ้ืนฐาน(PRP) ในการควบคุมผลกระทบของอันตราย และแผนระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 

 
รูปที ่10.2 การสื่อสารภายในห่วงโซ่อาหาร 

ที่มา (Bizmanvalz, 2008) 
 

10.5 ขอบข่ายการน าไปใช้งาน มาตรฐานอ้างอิงและนิยามของค าศัพท์ในระบบ ISO 22000  

 

 ISO 22000 น าไปใช้ได้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหารที่ต้องการควบคุมอันตรายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารเพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นไปตามข้อก าหนดความ
ปลอดภัยในอาหาร ระบบนี้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของกิจการ องค์กร
และผลิตภัณฑ์ โดยระบบมีมาตรฐานการอ้างอิงคือระบบ ISO 9001: 2000 
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 ในการจัดท าระบบ ISO 22000 ควรท าความเข้าใจนิยาม (definition) ของค าศัพท์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งค าศัพท์เหล่านี้ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารที่ไม่ใช่ข้อก าหนด(มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.22000-2548, 2548) ดังนี้ 
 (1) ความปลอดภัยในอาหาร(food safety) เป็นการรับรองว่าอาหารที่บริโภคได้ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหาร หากขาดการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของอาหารได้ 
 (2) ห่วงโซ่อาหาร (food chain) เป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่การผลิตขั้นปฐมภูมิ (primary 

production) จนถึงผู้บริโภค เป็นการเกี่ยวข้องของการผลิตตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปและขนส่ง 
ซึ่งมีรูปแบบของการไหลเป็น ผู้ผลิตอาหารสัตว์ -> ผู้ผลิต -> ผู้แปรรูป -> อาหาร -> ผู้ขนส่ง -> ร้านค้า
ส่ง -> ร้านค้าปลีก -> ผู้บริโภค  
 (3) อันตรายของความปลอดภัยในอาหาร (food safety hazard) อาหารที่มีแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งทางด้านชีวภาพ เคมีและกายภาพ เรียกการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ว่าเป็น
การปนเปื้อนทางชีวภาพ เรียกการปนเปื้อนจากสารฆ่าเชื้อเป็นการปนเปื้อนทางเคมี และเรียกการ
ปลอมปนของหินแก้มว่าเป็นการปนเปื้อนทางกายภาพ 

 (4) กฎระเบียบพื้นฐานความปลอดภัยในอาหาร (food safety policy) เป็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหารซึ่งถูกก าหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 โดยมีปรัชญาพ้ืนฐาน 3 ประการ
คือ การปูองกันสุขภาพของพลเมือง การด าเนินการที่เหมาะสมของทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่
พ้ืนที่เกษตรจนถึงบนโต๊ะอาหารและการปูองกันผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพโดยค านึงถึงความต้องการของ
พลเมืองและแนวโน้มระดับสากล 

 (5) ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (end product) ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนรูปอีกแล้วในระดับหนึ่ง ส าหรับผู้ผลิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สุดท้ายของ
ผู้ผลิตอาหารแปรรูปก็คือสิ่งที่ส่งมอบไปยังผู้ค้าปลีก 

 (6) แผนภูมิการผลิต (flow diagram) เป็นแผนภาพแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและความ
เกี่ยวข้องกัน ผู้แปรรูปอาหารมักใช้แผนภูมิการผลิตแสดงกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การแปร
รูปจนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

 (7) วิธีการควบคุม (control measures) เป็นกิจกรรมและการด าเนินการที่สามารถปูองกัน 
ก าจัดหรือลดอันตรายจนถึงระดับท่ียอมรับได้ โดยวิธีการคุมนี้ต้องท าให้ความรุนแรงของอันตรายลดลง 
 (8) โปรแกรมพื้นฐาน (prerequisite programme : PRP) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายของอาหาร เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือปูองกันไม่ให้
อันตรายของอาหารปนเข้าไปในผลิตภัณฑ์และในสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตอาหาร ปูองกันการ
ปนเปื้อนและการเจริญเติบโต โปรแกรมพ้ืนฐานเกิดจากหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหารและ
มาตรฐานการควบคุมสุขอนามัย (Sanitation Standard Operating Procedure : SSOP) 
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 (9) ปฏิบัติการโปรแกรมพื้นฐาน (operational prerequisite programme : OPP) เป็น
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหารหรือการควบคุมโอกาสสาร
ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการผลิตและการปนเปื้อนที่ท าให้เกิดอันตราย ในอาหารหรือการ
ควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
 (10) จุดที่ต้องควบคุม (critical control point : CCP) เป็นขั้นตอนที่สามรถควบคุมได้ 
นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนที่ปูองกันหรือก าจัดอันตรายของอาหารให้ลดลงจนถึงระดับที่ยอมรับ หากเกิด
ความผิดพลาดในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนต่อไปก็ไม่สามรถก าจัดอันตรายได้ ผลิตภัณฑ์ก็จะถูกปนเปื้อนและเป็น
อันตราย 

 (11)ค่าวิกฤต (critical limit : CL) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
การก าหนดเกณฑ์การควบคุมนั้นมีพ้ืนฐานข้อมูลมาจากทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามรถ
ด าเนินการตรวจติดตามได้อย่างต่อเนื่องหรือด้วยความถี่ท่ีเพียงพอ 

 (12) การตรวจติดตาม (monitoring) เป็นการวัดหรือตรวจติดตามค่าควบคุมเพ่ือประเมินว่า
ขั้นตอนการควบคุมมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ก าหนดอุณหภูมิแช่แข็งไว้เป็นค่าควบคุมก็
ต้องตรวจติดตามอุณหภูมิการแช่แข็งว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ 
 (13) การแก้ไข (correction) เป็นการด าเนินการเพื่อก าจัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่ตรวจพบโดยการ
น ากลับไปใช้ใหม่ด้วยวิธีอ่ืนหรือแปรรูปซ้ าหากผลิตภัณฑ์มันแนวโน้มไม่ปลอดภัย โดยการแก้ไขนั้นอาจ
ด าเนินการโดยมีเปูาหมายเพื่อปูองกันการเปิดซ้ าด้วย 

 (14) การด าเนินการแก้ไข (corrective action) เป็นการด าเนินการเพ่ือก าจัดสาเหตุความไม่
สอดคล้องหรือสรูปที่ไม่ต้องการที่ถูกตรวจพบและวางแผนปูองกันการเกิดซ้ า ค้นหาสาเหตุของความไม่
สอดคล้องและการก าจัดสาเหตุ วางมาตรการปูองกันการเกิดซ้ า น าไปปฏิบัติและยืนยันผล ซึ่งจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน 

 (15) การพิสูจน์ภาพความใช้ได้ (validation) เป็นการยืนยันว่ามีการใช้งานตามวัตถุประสงค์
หรือสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายไม่เพียงพอ
ต้องมีการประเมินเพ่ือเปลี่ยนแปลง 
 (16) การทวนสอบ (verification) เป็นการตรวจสอบหลักฐานที่ประจักษ์เพ่ือแสดงภาพความ
สอดคล้องตามข้อก าหนด รวมทั้งผลการตรวจประเมินภายในเพ่ือพิจารณาดูว่ามีการวางแผนอย่าง
เหมาะสมหรือไม่เป็นการยืนยันสภาพความเป็นจริงของระบบทั้งหมด 

 (17) การปรับปรุงให้ทันสมัย (updating) เป็นกิจกรรมการวางแผนเพ่ือน าข้อมูลใหม่มาใช้ เมื่อ
น าระบบบริหารความปลอดภัยในอาหารมาใช้ในการปฏิบัติจริง อาจท าให้พบจุดบกพร่องที่ไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานก็ต้องพิจารณาหาวิธีการแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาเวลาที่
เหมาะสมในการปรับปรุงระบบการบริหารความปลอดภัยของอาหาร 

  

 



274 
 

10.6 ระบบการบริหารงานความปลอดภัยในอาหาร (ข้อก าหนดที่ 4) 
 

 องค์กรต้องจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร(Food safety 

Management System : FSMS) ได้แก่ เอกสารนโยบายและวัตถุประสงค์ความปลอดภัยด้านอาหาร 
เอกสารขั้นตอนการด าเนินการ (procedure) และบันทึกคุณภาพตามที่มาตรฐานนี้ก าหนด (record) 
เอกสารที่จัดท าขึ้นต้องมีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับทุกคนในองค์กรที่เก่ียวข้องโดยไม่ควรปิดบัง 
 ในการจัดท าเอกสาร (documentation) ตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพ ISO 9000 นั้น
ได้แบ่งเอกสารออกเป็นระดับต่างๆ 4 ระดับ เพ่ือให้สะดวกแก่การน าไปใช้งาน (สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2545) 
ดังต่อไปนี้ 
  ระดับท่ี 1 นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร 

  ระดับที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมพ้ืนฐานหรือหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

  ระดับท่ี 3 วิธีหรือคู่มือปฏิบัติงาน 

  ระดับท่ี 4 บักทึก ข้อมูล ข้อก าหนด เอกสารอ้างอิง 
 เอกสารด าเนินการต้องก าหนดขอบข่ายการน าระบบไปใช้งานกับสถานที่ผลิตอาหาร จ าแนก
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง ก าหนดอันตรายโดยการประเมิน
และคาดการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น การประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสในการเกิดอันตรายและ
ต้องมีการก าหนดวิธีการแก้ไขและมาตรการปูองกันอันตรายด้วย 

 การควบคุมเอกสารต้องมีการทบทวนหรือประเมินรายละเอียดจากผู้มีอ านาจพิจารณาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติซ้ า จากผู้มีอ านาจอีกครั้งและลงบันทึกในประวัติ
การแก้ไข รวมทั้งระบุสถานะปัจจุบันว่าเป็นเอกสารฉบับที่เท่าใดอย่างชัดเจนเอกสารที่ยกเลิกและไม่
จ าเป็นต้องใช้ให้ประทับตราเพ่ือปูองกันไม่ให้น าไปใช้อย่างผิดพลาด 

 การควบคุมบันทึกต้องเก็บในสรูปที่ค้นหาได้งาย มีในจุดที่ใช้งาน มีขั้นตอนการบ่งชี้ ปูองกัน 
จัดเก็บ ค้นหา ระยะเวลาจัดเก็บและการท าลายบันทึกท่ีพ้นเวลาจัดเก็บ 

 

10.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบริหาร (ข้อก าหนดที่ 5) 
  

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการระบบ ISO 22000 มีดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550) 
 10.7.1 ความมุ่งม่ันของฝุายบริหาร 
            ผู้บริหารองค์กรต้องมีความมุ่งมั่นให้ความสนับสนุนด้านความปลอดภัยของอาหารโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆท่ีท าให้ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
โดยสร้างความร่วมมือกับพนักงานทุกระดับในการด าเนินระบบไปปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 10.7.2 นโยบายความปลอดภัยในอาหาร 

ฝุายบริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นด้วยถ้อยค าที่ชัดเจนและมีรายละเอียดที่จ า เป็นในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารที่ท าให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจ มีการเผยแพร่นโยบายให้แต่ละฝุาย
โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน นโยบายนี้ต้องก าหนดระดับของการบรรลุผลได้ 
สัมพันธ์กับบทบาทขององค์กรในห่วงโซ่อาหาร มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อตกลงด้านความ
ปลอดภัยอาหารของลูกค้า ฝุายบริหารมีหน้าที่ทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ 

10.7.2 การวางแผนระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร 

ฝุายบริหารต้องมีการวางแผนระบบบริหารความปลอดภัยในอาหารให้เป็นไปตาม
เปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารหากมีก าหนดเป็นเปูาหมายและมีวิธีการบรรลุเปูาหมาย
ได้อย่างไร และมีการทวนสอบระบบตามเวลาที่ก าหนด มีการจัดตั้งคณะท างานการบริหารความปลอดภัย
ในอาหารเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท าระบบให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

10.7.3 หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจสั่งการ 
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจสั่งการรวมทั้งโครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ฝุายบริหาร มีอ านาจอนุมัติสิ่งที่ส าคัญและเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับการจัดท า

และน าระบบไปปฏิบัติ 
(2) หัวหน้าคณะท างานความปลอดภัยในอาหาร (food safety team leader) เป็น

ผู้รับผิดชอบในการน าระบบไปปฏิบัติจริง 
(3) ผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่ตรวจสอบจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการ

ผลิต ส่วนผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการบริหารความปลอดภัยใน
อาหารที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิต 

(4) คณะกรรมการความปลอดภัยในอาหาร ท าหน้าที่วางแผน แก้ไข และพิจารณาจุด
ต่างๆ ที่เป็นปัญหาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

10.7.4 หัวหน้าคณะท างานความปลอดภัยในอาหาร 

หัวหน้าคณะท างานความปลอดภัยในอาหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้รับความ
เชื่อถือจากพนักงานทุกคน ไม่มีภาระหน้าที่ประจ า สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลางได้ หัวหน้า
คณะท างานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจสั่งการที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมคณะท างานความปลอดภัยในอาหาร  ให้ปฏิบัติและปรับปรุงระบบการ
บริหารความปลอดภัยในอาหารให้มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนไว้
อย่างชัดเจน หัวหน้าคณะท างานต้องแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาและความกังวลของคณะท าง านและฟัง
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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(2) ฝึกอบรมสมาชิกในคณะท างาน โดยฝึกอบรมตามแผนและพยายามเพ่ิมขีด
ความสามารถของสมาชิก 

(3) จัดท า น าระบบไปปฏิบัติ บ ารุงรักษาและปรังปรุงระบบการบริหารความปลอดภัย
ในอาหาร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานประสิทธิผลและความเหมาสมของ
ระบบให้ฝุายบริหารทราบ 

(4) แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก โดยเป็นตัวแทนขององค์กรในการ
แลกเปลี่ยนข้องมูลในห่วงโซ่อาหารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อลูกค้า วางแผนการแก้ไขและตอบสนองอย่าง
รวดเร็วหากมีข้อร้องเรียนและการสอบถามจากลูกค้า 

 10.7.5 การสื่อสาร 
การสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการน าระบบไปปฏิบัติอย่างได้ผล การสื่อสารมีทั้งการสื่อสาร

ภายในและการสื่อสารภายนอก 

(1) การสื่อสารภายนอก เป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในห่วงโซ่อาหารที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยโดยต้องมีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ส่วนผสม เครื่องจักร 
อุปกรณ์การผลิต และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบหรือลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคมีการร้องเรียนทางองค์กรต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
และการประสานข้อมูลในการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบตามกฎข้อบังคับ กฎหมายที่ทันสมัยกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย  

(2) หารสื่อสารภายใน ต้องมีการสื่อสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทันเวลา
กับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับการผลิต เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม วัตถุดิบ วิธีการเตรียม ก็
ต้องมีการสื่อสารเพ่ือทบทวนถึงผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยในอาหารที่ด าเนินการหรือการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องพิจารณาความสามารถของพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข 

 10.7.6 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

  ใบกรณีเหตุฉุกเฉินที่ผลิตภัณฑ์หารมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่ายิ่งที่ต้องมีการจัดโครงสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆไว้ล่วงหน้าและต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น การเรียกผลิตภัณฑ์คืนจากท้อองตลาดและผู้บริโภค การแจ้งการชดใช้
ค่าเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้บริโภคและต้องชี้แจงให้สามารณชนทราบอย่างเป็นการทางผ่าน
สื่อต่างๆตามความเป็นจริงเมื่ออาหารเกิดการปนเปื้อน 

  ขั้นตอนในการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินของโรงงาน (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา,  2552) 

  (1) ก าหนดช่องทางรับค าร้องเรียน บริษัทต้องเป็นช่องทางหลากหลายเพ่ือรับข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า หากลูกค้าที่ช่องทางในการร้องเรียนน้อยจะส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
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  (2) รับและบันทึกข้อร้องเรียน เมื่อลูกค่าร้องเรียนด้วยวิธีต่างๆ ฝุายที่ได้รับค าร้องเรียน
หรือผู้ที่รัยมอบหมายในการรับค าร้องเรียนจากลูกค้าเป็นผู้บันทึกอย่างเป็นระบบลงในคอมพิวเตอร์หรือ
แบบฟอร์มการร้องเรียนเพ่ือนไปใช้งานจ่อไปได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและน าข้อมูลดังกล่าวแข้งไปที่ฝุาย
บริหารให้ได้รับทราบต่อไป นอกจากนี้ฝุายรับค าร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับทราบต่อไป นอกจากนี้ฝุายรับค า
ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควรมีการประมวลผลค าร้องเรียนต่างๆ ได้รับมาด าเนินการแก้ไขและแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบแล้วเป็นร้อยละเท่าใด 

  (3) ด าเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อผู้จัดการโรงงานรับทราบข้อมูลการร้องเรียนจาก
แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนแล้วให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประชุมร่วมกับทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับบันทึกวิธีปฏิบัติลงในบันทึกข้อร้องเรียน การ
แก้ปัญหาแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

   (3.1) การแก้ตัวปัญหา หมายถึง การแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าได้รับผลกระทบแล้ว 
เช่น ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เน่าเสียหรือหมดอายุ ถุงบรรจุภัณฑ์เกิดการแตกรั่ว แสดงวันหมดอายุและ
ฉลากไม่ชัดเจน มีจ านวนไม่ครบตามยอดการสั่งซื้อ ปริมาตรน้ านมไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมี
สารเคมีอันตรายปนเปื้อนในน้ านม เป็นต้น ควรแก้ปัญหาโดยทันทีเพ่ือให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีขึ้น ได้แก่ การ
เรียกสินค้าท่ีพบปัญหาคืนทั้งหมดและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดให้แก่ลูกค้าทันที 
   (3.2) การแก้ปัญหาที่สาเหตุ เพ่ือปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยผู้จัดการ
โรงงานต้องเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ หัวหน้าฝุายผลิต หัวหน้าฝุายคลังสินค้าและ
การขนส่ง หัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพ หัวหน้าฝุายซ่อมบ ารุงและพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ 
ตัวอย่างการแก้ปัญหา เช่น 

   กรณีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด เช่น ผลิตภัณฑ์นมเน่าเสียหรือ
หมดอายุ ควรมีการตรวจสอบกลับไปยังการบันทึกข้อมูล ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ระหว่างการผลิตและหลัง
กระบวนการผลิต การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆดงันี้ 
   ในระหว่างการผลิต ตรวจอุณหภูมิน้ าร้อน อุณหภูมิน้ าเย็นอุณหภูมิน้ านมเย็น 
อุณหภูมิน้ านมร้อน อุณหภูมิน้ านมร้อน อุณหภูมิน้ านมเย็นออกจากเครื่องพาสเจอร์ไรส์ อุณหภูมิและเวลา
ของการเก็บรักษานมที่ต้องน าไปต้องน าไปผ่านการฆ่าเชื้อใหม่ รวมไปถึงผลการตรวจวิเคราะห์นม 

   หลังจากผลิต ตรวจอุณหภูมิในห้องเย็น อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปก่อน
การขนส่งและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูประหว่างการขนส่งและจัดหาบริเวณจัดเก็บและผ้ายบ่งชี้
สถานะผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด 

   นอกจากนี้การตรวจสอบความถี่ของการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ วิธีการท า
ความสะอาดและฆ่าเชื้อ การตรวจสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ชนิดของสารเคมีที่ใช้
ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อการควบคุมและการก าจัดสัตว์และแมลงพาหะ 

   กรณีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเกิดการรั่วซึม แสดงวันหมดอายุและฉลากไม่ชัดเจน 
ปริมาตรน้ านมไม่ครบตามที่ก าหนด ควรตรวจสอบกลับไปยังวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและบันทึก
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ข้อมูลของฝุายซ่อมบ ารุง ได้แก่ การบ ารุงรักษาเครื่องจักรการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบรรจุก่อน
การใช้งาน การรั่วซึม ความสมบูรณ์ของฉลากและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหลังผ่านการบรรจุ 
   กรณีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีจ านวนไม่ครบตามยอดที่สั่งซื้อ ควรตรวจสอบไปยัง
ผู้มีหน้าที่ในการนับและบันทึกการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปรวมไปถึงข้อมูลการบันทึกจ านวนยอม
จ าหน่าย พนักงานขนส่งและบันทึกปัญหาในระหว่างการขนส่ง 
   กรณีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีการเคมีอันตรายปนเปื้อนในน้ านม ควรตรวจสอบ
ความถ่ีในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ วิธีการท าความสะอาดและฆ่าเชื่อชนิดของสารเคมีที่ใช้ท าความ
สะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อและการตรวจสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

   (3.3) การปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า ปัญหาก็ตามที่ได้แก้ไขที่ตัวปัญหาและที่
สาเหตุไปแล้วให้พิจารณาว่าตัวปัญหานั้นๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับกระบวนการท างานอ่ืนๆ หรือมีโอกาสที่จะ
เกิดข้ึนกับลูกค้าคนอ่ืนหรือไม่ แล้วไปตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการท างานอ่ืนๆ และลูกค้าคนอ่ืนๆ จะ
ไม่มีโอกาสพบปัญหานี้อีก 

  (4) กาประเมินค าร้องเรียนลูกค้า กรณีที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าในขั้นตอนที่ 3 แล้ว แต่
ลูกค้ายังไม่พอใจหรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่การท างานปกติ ฝุายรับค าร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการรับค าร้องเรียนจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารพิจารณาเพ่ือรับรองวิธี
ปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งพร้อมทั้งลงนามรับรองวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้เพราะบางกรณีอาจเป็นค าร้องเรียนเรื่องใหม่
ระดับองค์กรหากพนักงานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเล็กและก าหนดวิธีการแก้ไขไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียหาย
แก่องค์กรได้ซึ่งผู้จัดการหรือผู้บริหารจะพิจารณาจากกรณีปัญหาและการแก้ไขในภาพรวมขององค์กร 

  (6) ส่งรายละเอียดค าร้องเรียนไปยังผู้จัดการและผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงลูกค้าเจ้าของ
ค าร้องเรียน ให้ส่งรายละเอียดค าร้องเรียนที่อนุมัติวิธีการแก้ไขจากผู้จัดการหรือผู้บริหารแล้วไปให้หัวหน้า
ฝุาย ผู้จัดการฝุายและผู้เกี่ยวข้องแก้ไขตามที่ก าหนดนอกจากนี้จะต้องแจ้งให้ลูกค้าผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
วิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัทและผลที่ได้รับเพ่ือให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทให้ความส าคัญกับคะพูดของลูกค้า
และค าเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้วอย่างรวดเร็ว 

  (7) ปิดค าร้องเรียน เมื่อได้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 6 เสร็จสิ้นสมบูรณ์และลูกค้าพอใจ ฝุาย
รับค าร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับค าร้องเรียนจากลูกค้าท าการสรุปร้อยละค าร้องเรียนที่ปิด
ต่อค าร้องเรียนทั้งหมดในแต่ละเดือน การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
  การเรียกผลิตภัณฑ์คืนจะกระท าเมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากโรงงานไปแล้วมีปัญหา
ด้านความปลอดภัยของอาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ของโรงงาน การเรียกสินค้าคืนอาจถูกค้นพบโดยฝุายประกันคุณภาพของโรงงานหรือจากผู้บริโภคหรือ
ตัวแทนจ าหน่าย ดังนั้นผู้ผลิตต้องมีจากจัดท าแนวทางการเรียกคืนเป็นเอกสารและควรให้มีการทดสอบ
การเรียกผลิตภัณฑ์คืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าแนวทางที่โรงงานจัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าไปปฏิบัติจริง ขั้นตอนการเรียกคืนสินค้ามีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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  (1) การรับค าสั่งร้องเรียกจากฝุายควบคุมคุณภาพหรือผลหารวิเคราะห์ไม่ผ่าน เมื่อ
ฝุายรับค าร้องเรียน/ผู้ได้รับมอบหมายในการรับค าร้องเรียนได้รับการ้องเรียนจากลูกค้าหรือผลจากฝุาย
ควบคุมคุณภาพไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานต้องบันทึกข้อมูลการร้อนเรียนหรือผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานต้องบันทึกข้อมูลการร้องเรียงหรือผลหารตรวจวอเคราะห์ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
ข้อก าหนดอย่างละเอียดครบถ้วน 

  (2) แจ้งผู้จัดการโรงงาน ฝุายรับค าร้องเรียน/ฝุายควบคุมคุณภาพน าข้อมูลที่บันทึก
รายงานต่อผู้จัดการโรงงานโดยเร่งด่วนจากนั้นประชุมเพ่ือหาสาเหตุและวิธีหารแก้ไขและด าเนินการแก้ไข
ตามข้อก าหนดในที่ประชุมจากนั้นแจ้งฝุายคลังสินค้า ผู้จัดการโรงงานแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝุาย
คลังสินค้าและติดปูายสถานะห้ามจ าหน่ายในผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตล็อตเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา
การร้องเรียนหรือมีผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  (3) แจ้งการเรียกคืนสินค้ากับลูกค้าในล็อตที่เกิดปัญหาทุกรายการโดยเร็ว ฝุาย
คลังสินค้าตรวจสอบข้อมูลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าในล็อตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาทุก
รายการโดยเร็วและเรียกคืนสินค้าโดนเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

  (4) ท าลายผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน ฝุายคลังสินค้าท าลายผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนทั้งหมด
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในล็อตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาที่เหลืออยู่ในคลังสินค้าโดยวิธีที่เหมาะสมและ
ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนข้ามขั้นตอนการเรียนคืนสินค้าสรุปได้ดังรูปที่ 10.3 

 10.7.7 การทบทวนโดนฝุายบริหาร 
  ฝุายบริหารต้องตรวจสอบระบบที่ด าเนินการอยู่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีการ
ทบทวนระบบและบันทึกไว้เป็นข้อมูลประกอบ โดยจากทบทวนนั้นต้องพิจารณาจากผลการติดตามหาร
ทบทวนของฝุายบริหารครั้งที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบความปลอดภัยด้าน
อาหาร ผลการทวนสอบระบบ การเรียกผลิตภัณฑ์คืน ผลการปรับเปลี่ยนระบบ ผลการตรวจสอบและผล
การตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก โดนก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อเนื่องเพียงพอแก่การติดตาม
ประสิทธิภาพของระบบ โดยทั่วไปด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 
  เมื่อฝุายบริหารได้รับข้อมูลแล้วจะต้องด าเนินการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบหาร
บริหารความปลอดภัยในอาหาร หารเพ่ิมทรัพยากรในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงเปูาหมายหรือ
นโยบายความปลอดภัยในอาหาร จากนั้นคณะท างานความปลอดภัยในอาคารต้องสื่อสารสิ่งที่ก าหนด 
จากฝุายบริหารไปยังหัวหน้าแผนที่เกี่ยวข้องและต้องมีการบันทึกการทบทวนทุกครั้ง 
 

10.8 การจัดการทรัพยากร (ข้อก าหนดที่ 6) 

 

 การจัดการทรัพยากรกล่าวถึงพนักงาน  เครื่องมือและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้พอเพียง
และเหมาะสมโดยเฉพาะทรัพยากรบุคลากรตามแผนและต้องรักษาความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนมา
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เอาไว้ โดนเฉพาะคณะความปลอดภัยของอาหารและผู้ที่ด าเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของอาหารต้องมีความสามารถ ผ่านการให้ความรู้ อบรม มีทักษะและประสบการณ์ 

ในส่วนกระบวนการผลิตต้องมีการควบคุมบริเวณผลิตโดยแยกบริเวณที่สะอาดกับสกปรกออก
จากกันชัดเจน มีมาตรการปูองกันหารปนเปื้อนข้าม มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน เช่น มี
เวลาให้ให้พนักงานพักเป็นระยะ มีการท างานเดินให้พนักงานเคลื่อนที่ได้สะดวกก็จะท าให้ประสิทธิภาพ
การท างานดีขึ้น 

 
 

รูปที ่10.3 ขั้นตอนหารเรียกคืนสินค้า 

ที่มา (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2551 

 

 องค์กรมีการด าเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) (รูปที่ 10.4) 

อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นให้พนักงานในโรงงานปฏิบัติตามคู่มือภาคปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดต้องสร้างความ
เข้าใจว่าการท างานที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานจะก่อให้ เกิดการปนเปื้อนในอาหารและในที่สุดจะ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
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รูปที ่10.4 กิจกรรม 5 ส 

ที่มา (สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2551) 

 

10.9 การวางแผนการผลิตอาหารให้ปลอดภัยเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง (หลักการ 7) 

  

  ประการของระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุมและ 12 ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วใบบทท่ี 9 และโปรแกรมสุขลักษณะทั่วไปในการผลิต 

 10.9.1 โปรแกรมพื้นฐาน (PRPs) 

  โปรแกรมพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะที่อาจเป็น GAP (Good Anriculture 

Prectice) GHP (Good Hygenic Practice) GVP (Good Veterinarian Practice) GDP (Good 

Distribution Practice) GPP (Good Production Practice) GTP (Good Trading Practice) และ 
GMP (Good Manfacturing Practice) กรณีหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหารมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา 
ได้แก่ 

  (1) โครงสร้างและการออกแบบอาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีถูกสุขลักษณะ 

  (2) การควบคุมการเก็บรักษาเครื่องมือที่ใช้ทดสอบและตรวจสอบ 

  (3) การปูองกันหารปนเปื้อนในอาหาร 

  (4) การท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค อาคาร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  (5) การฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลและการตรวจสุขภาพของพนักงาน 

  (6) การรับเข้าและการจัดเก็บวัตถุดิบ 
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  (7) การก าจัด การปูองกันหนูและแมลง 
  (8) การควบคุมสุขอนามัยของน้ าใช้และน้ าทิ้ง 
  (9) การควบคุมของเสีย 

  (10) โปรแกรมการเรียกผลิตภัณฑ์คืน 

 10.9.2 ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์อันตราย 

  ในการเตรียมการพิจารณาการวิเคราะห์อันตรายคณะท างานความปลอดภัยในอาหาร
ต้องรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิง มีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือทดสอบทางด้านจุลินทรีย์และวิเคราะห์
ทางเคมีเพ่ือยืนยันความปลอดภัยในอาหารและต้องเก็บรักษาข้อมูลกังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การคาดคะเนถึงอันตรายที่อาจเกินในผลิตภัณฑ์สุดท้ายโดยพิจารณาจากข้อก าหนดของผู้บริโภค ได้แก่ 

  (1) วัตถุดิบหลักและส่วนผสมของอาหาร ต้องมีการก าหนดรายละเอียดไว้ในแบบบันทึก
ทั้งคุณลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ แหล่งที่มาวัตถุดิบ วิธีการผลิตการบรรจุและการขนส่ง 
สภาวะการจัดเก็บและวันหมดอายุเกณฑ์การตรวจสอบแลพรับเข้าและการจัดการ หากวัตถุดิบไม่ได้ตาม
เกณฑ์ต้องส่งคืนหรือให้ส่งมอบใหม่ ทั้งนี้เกณฑ์พิจารณารับวัตถุดิบต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยด้านอาหาร 
  (2) ลักษณะจ าเพาะของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ต้องวิเคราะห์ชื่อผลิตภัณฑ์องค์ประกอบ 
คุณลักษณะจ าเพาะทางชีวภาพ ทางเคมีและทางกายภาพ วันหมดอายุและสภาวะการจัดเก็บของบรรจุ
ภัณฑ์ ข้อมูลแสดงความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์ วิธีการบริโภค และการขนส่งทั้งนี้ต้อง
ตรวจสอบให้ไดต้ามข้อก าหนดความปลอดภัยด้านอาหาร 

  การจัดท าแผนภูมิการผลิตเพ่ือให้ความสามารถระบุอันตรายของอาหารว่าอยู่ขั้นตอนใด
ในการผลิตและเป็นอันตรายประเภทใด การจัดท าแผนภูมิการผลิตต้องแยกตามประเภทของกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการผลิตที่คล้ายคลึงกันสามารถจัดท าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
  แผนภูมิการผลิตควรมีรายละเอียดเพียงพอต่อการวิเคราะห์การเจริญเติบโตและการ
ปนเปื้อนของอันตรายได้ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับล าดับและความสัมพันธ์ กระบวนการไหลของวัตถุดิบ จุดหรือ
ขั้นตอนที่มีการแปรรูปซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ วัตถุดิบรอง ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์
สุดท้ายและขั้นตอนที่เกิดของเสียออกมา 
  คณะท างานความปลอดภัยในอาหารต้องทวนสอบหน้างานถึงแผนภูมิที่จัดท าขึ้นและ
บันทึกการทวนสอบและอาจมีการตรวจดูว่าชั้นตอนใดที่เป็นจุดควบคุมวิกฤต จากนั้นจึงก าหนดวิธีควบคุม 
ปัจจัยการควยคุมและค่าการควบคุมที่เหมาะสม มีการระบุผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดลูกค้า รวมทั้งต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะและปรับแก้ไขให้เหมาะสม 

 10.9.3 การวิเคราะห์อันตราย 

  อันตรายต้องถูกวิเคราะห์โดยละเอียดและระบุออกมาโดยการระบุอันตรายของอาหารที่
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโดยอาศัย
ข้อมูลภายในโรงงาน ข้อมูลการระบาดวิทยา ข้อมูลจากภายนอก ข้อมูลในอดีต ประวัติความเป็นมาและ
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ประสบการณ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตภัณฑ์สุดท้าย ข้อมูลอันตรายในห่วงโซ่อาหารที่
เกี่ยวข้อง การทบทวนความปลอดภัยในอาหารอย่างสมบูรณ์นั้นไม่อาจกระท าได้ ร้อยละ 100 แต่สามารถ
ก าหนดว่าจะยอมรับได้ในระดับใดโดยก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน 

เมื่อสามารถระบุอันตรายได้แล้วจึงจะประเมินอันตรายเพ่ือก าจัดอันตรายในอาหารและลดระดับอันตราย
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยพิจารณากระบวนการผลิตสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้หรือไม่และต้อง
ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้หรือไม่การประเมินอันตรายของความปลอดภัยในอาหาร
ประเมินได้จากโอกาสในการผลิตการเกิด (likelihood of occurrence) และความรุนแรง (security) 

ของผลกระทบต่อสุขภาพ (สุวิมล กีรติพิบูลย์, 2551) ตามสมการ 
 

 

 

 

 

โดยจัดระดับในการเกิดและความรุนแรงแล้วน าไปแปลงเป็นคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

 

  

 ตัวอย่างเช่น ถ้าอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหารส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก (คะแนน5) และ
โอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง (คะแนน 4 ) ดังนั้นอันตรายคือ 5×4 เป็น 20 คะแนน คณะท างานความ
ปลอดภัยในอาหารพิจารณาแล้วต้องใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในอาหาร ในการ
ก าจัดอันตรายในอาหารให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อไปแต่ถ้ามีอันตรายต่ าอาจควบคุมโดยใช้โปรแกรม
ปฏิบัติการพ้ืนฐานเช่น หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้ 
 10.9.4 การก าหนดเอกสารเป็นวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุลวิกฤตในอาหาร 

  กรณีท่ีผลการประเมินระดับอันตรายมีความรุนแรงจ าเป็นต้องใช้ระบบวิเคราะห์อันตราย
และควบคุมจุดวิกฤตในอาหาร ก็ต้องมีการควบคุมและขีดจ ากัดที่ยอมได้ โดยจัดท าในรูปแบบเอกสารตาม
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ความรุนแรงของอันตราย 

ระดับ รายละเอียด 

5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก 

4 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก 

3 มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

2 มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพน้อย 

1 ไม่มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

โอกาสในการเกิด 

ระดับ รายละเอียด 

5 เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

4 เกิดขึ้นบางครั้ง 

3 เกิดขึ้นนานๆครั้ง 

2 แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 

1 ไม่เกิดขึ้น 
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  (1) การควบคุมอันตรายอันตราย ณ จุดควบคุมวิกฤต 

  (2) วิธีการควบคุม 

  (3) ค่าวิกฤต 

  (4) ขั้นตอนการตรวจติดตาม 

  (5) การแก้ไขในกรณีท่ีเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤต 

  (6) ผู้รับผิดชอบบันทึกการตรวจติดตาม 

  (7) บันทึกการตรวจติดตามตรวจสอบ 

 ในเอกสารแผนวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในอาหารอันตรายในอาหารที่พบในแผนภูมิ
การผลิตจะถูกควบคุมโดยจุดควบคุมวิกฤตที่ก าหนดไว้ โดยในแต่ละจุดควบคุมวิกฤตต้องมีการตรวจสอบ
ตามที่แสดงให้เห็นว่ามีค่าสอดคล้องกับค่าที่ก าหนดเพ่ือยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
ระบบการตรวจติดตามนี้มีทั้งการวัดหรือการสังเกตค่าวิกฤต โดยต้องบันทึกเรื่องจ่อไปนี้ คือ ความถี่ในการ
ตรวจติดตาม ผลการสังเกตหรือการตรวจวัดระยะเวลาที่ก าหนด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตาม ผลการสังเกต
หรือการตรวจวัดตามระยะเวลาที่ก าหนด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตาม การสอบเทียบเครื่องมือ ผู้มีอ านาจ
ในการตรวจติดตาม วิธีการบันทึก และผลการทวนสอบต้องมีการบันทึกและสื่อสารไปยังคณะกรรมการ
ด้านความปลอดภัยในอาหาร 

 เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤตต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขที่
ก าหนดล่วงหน้าในแผนวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในอาหาร โดยการปรับแก้ไขนี้ต้องหา
สาเหตุที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนและปรับค่าควบคุมจุดควยคุมวิกฤตให้กลับสู่ภายใต้การควบคุมและต้อง
หาทางปูองกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก พร้อมกับจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดอย่างเหมาะสมโดยไม่
ถูกปล่อยออกไป 

 10.9.5 แผนการทวนสอบ 

  การทวนสอบย้อนกลับ (tracibility system) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุอันตรายโดยการ
จัดท ารายการทวนสอบไว้ล่วงหน้าและให้พนักงานที่ผ่านฝึกอบรมทวนสอบตามรายการแผนการทวนสอบ
ประกอบด้วยการตรวจสอบการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน การปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เพ่ือการวิเคราะห์อันตรายให้
ทันสมัย การน าโปรแกรมพ้ืนฐานและแผนวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในอาหารไปใช้อย่างมี
ประสิทธิผล ระดับอันตรายอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การทวนสอนโดยผู้การทวนสอนโดยผู้ทวนสอบ
โดยการสุ่มด้วยตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้ายเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่ยอมรับได้ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ล็อตนั้นไม่
ปลอดภัย การจัดตั้งระบบสอบย้อนกลับต้องก าหนดขอบข่ายให้กว้างขวางเพียงพอที่จะสามารถสืบย้อนได้
ต้ังแต่วัตถุดิบจนถึงผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

 

 10.9.6 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไรตามข้อก าหนด 

  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดการปนเปื้อนหรือมีสิ่งปลอมปนต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนเมื่อขอบเขตวิกฤตของจุดควบคุมวิกฤต เกิดการเบี่ยงเบนและสืบหาสาเหตุการปนเปื้อนนั้น โดย
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ต้องมีการกักและเก็บรักษาบันทึกสรูปที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ือปูองกันสินค้าเหล่านั้นกลับเข้าสู่ห่วง
โซ่อาหาร และควรมีการประเมินเพ่ือปล่อยสินค้าเมื่อมีหลักฐานที่แสดงส่ามาตรการควบคุมมีประสิทธิภาพ
หรือผลการสุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์แสดงว่ารุ่นที่ได้รับผลกระทบมีความสอดคล้องกับระดับการยอมรับค่า
ความปลอดภัย 

  การแก้ไนต้องครอบคลุมเรื่องหารตรวจสอบรายละเอียดของความไม่สอดคล้องการตรวจ
ติดตามมีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ การประเมินความจ าเป็นของมาตรการปูองกันการเกิดซ้ า การ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติและวิธีการบันทึกผลการปฏิบัติและการพิจารณาหารแก้ไขส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
แนวโน้มไม่ปลอดภัยให้เรียกผลิตภัณฑ์คืนให้เร็วที่สุด ให้จัดการผลิตภัณฑ์โดยน าไปใช้ ในรูปแบบอ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือน าไปแปรรูปเพ่ิมท าให้เกิดความปลอดภัยแต่ถ้าอาหารมีผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคควรท าลายทิ้งหรือจ ากัดเป็นของเสีย สาเหตุของการเรียกผลิตภัณฑ์คืน 
ขอบข่ายการเรียกคืนและบันทึกการปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ต้องรายงานต่อฝุายบริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ทบทวนของฝุายบริหาร 

 

10.10 การยืนยันความถูกต้องของระบบบริหารความปลอดภัยในอาหาร การทวนสอบและการ
ปรับปรุง (ข้อก าหนดที่ 8) 

 

 หัวหน้าคณะท างานความปลอดภัยด้านอาหารต้องทวนสอยระบบระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหารและทดสอบเพ่ือรับรองวิธีการควบคุมให้ทันสมัยและน าไปปฏิบัติ โดยต้องมีการรับรอง
วิธีการควบคุมสามารถควบคุมอันตรายได้ตามเปูาหมายและท าให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน 

การควบคุมการตรวจวัดและการตรวจติดตามในการใช้อุปกรณ์การตรวจวัดที่แม่นย าโดยต้องมีการ
ด าเนินการในลักษณะต่อไปนี้ 
 (1) การทวนสอบหรือสอบเทียบที่สอบกลับไปยังมาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ 
 (2) การปรับเทียบเครื่องมือหรือการปรับเทียบเครื่องมือขึ้นใหม่และระบุสถานการสอบเทียบ 

 (3) ต้องมีมาตรการปูองกันการเสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายของเครื่องมือวัด 

 (4) มีการจัดเก็บและรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและทวนสอบ 

 การทวนสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโดยการตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก
เพ่ือให้ระบบที่น าไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ ความถ่ีในการตรวจประเมินควรด าเนินการ
ทุกหนึ่งปีหรือทุก6เดือนทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการตรวจสอบประเมินโดยค านึงถึงผลการประเมินที่ผ่านมา
และเม่ือพบสิ่งที่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดในการตรวจประเมินต้องมีการแก้ไขโดยเร็ว 

ในการทวนสอบการปฏิบัติงานจริงต้องพิจารณาจริงตนเองพิจารณาการเบี่ยงเบนจาการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการท างานจริง อาจมีการละเลย
ต่อการปฏิบัติของพนักงานจนมีผลต่อการไม่รับรองความปลอดภัยต้องมีหารพิจารณาทบทวนในหัวข้อ
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เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อควบคุม
โปรแกรมพ้ืนฐาน การอบรมพนักงาน 

หลังจากนั้นหัวหน้าคณะท างานความปลอดภัยของอาหารต้องทวนสอบและวิเคราะห์ผลการสอบโดยรวม
เพ่ือยืนยันสภาพการปฏิบัติงานของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารยืนยันความจ าเป็นและแก้ไข
ปรับปรุงระบบ ความเป็นไปได้ในการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยก่อนถือเป็นข้อมูลน าเข้าไปในการ
ทบทวนโดนฝุายบริหารเพื่อปรับปรุงให้ระบบทันสมัยต่อไป ส่วนผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่าระบบมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย โดยกิจกรรมเพ่ือการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยต้องได้รับการบันทึกใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

 

บทสรุป 

 

 ด้วยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ประกาศก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร ISO 22000 : 2005 โดยน าระบบการจัดการตาม ISO 9001 

และระบบวิเคราะห์อันตายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพ่ือสะดวกในการจัดระบบ
การผลิตอาหารใยห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตเบื้องต้นจากเกษตรกร ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต 
ครอบคลุมถึงการจัดการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารด้วย มาตรฐานนี้เป็นข้อก าหนดที่องค์กร
น าไปใช้จัดระบบเพ่ือแสดงว่าสามารถควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสุดท้ายมี
ความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงและสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของอาหารสากลและ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
 

ค าถามท้ายบท 

 

 (1) ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่เก่ียวกับอาหารในด้านใน จงอธิบาย 

 (2) มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุมมีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ISO 22000 อย่างไร 
 (3) มาตรฐาน ISO 9001 มีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน ISO 22000 อย่างไร 

 (4) จงอธิบายข้อก าหนดมาตรฐานและลักษณะจ าเพราะของระบบ ISO 22000 พอสังเขป 

 (5) จงอธิบายนิยามค าศัพท์ของมาตรฐาน ISO 22000 ดังต่อไปนี้ 
  (5.1) ความปลอดภัยในอาหาร 

  (5.2) ห่วงโซ่อาหาร 

  (5.3) อันตรายของความปลอดภัยในอาหาร 

  (5.4) โปรแกรมพ้ืนฐาน 

  (5.5) จุดที่ต้องควบคุม 
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  (5.6) ค่าวิกฤต 

  (5.7) การตรวจติดตาม 

  (5.8) การพิสูจน์สภาพความใช้ได้ 
  (5.9) การทวนสอบ 

  (5.10) การปรับปรุงให้ทันสมัย 

 (6) จงอธิบายหลักการสื่อสารภายในห่วงโซ่อาหาร 

 (7) จงเขียนขั้นตอนการจัดการข้อเรียงจากที่ครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งรายงานว่านมโรงเรียนที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์มีการแยกชั้น 

 (8) จงเขียนขั้นตอนการเรียกสินค้านมพาสเจอร์ไรส์ที่เน่าเสียจากโรงเรียนในข้อ (7) 

 (9) จงประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่นมพาสเจอร์ไรส์จากโรงเรียนที่เน่าเสียว่าเกิดจาก
สาเหตุใด  

 (10) จงเขียนบันทึกตารางการทวนสอบโรงงานพาสเจอร์ไรส์ 
 (11) จงวิเคราะห์ว่าระบบ ISO 22000: 2005 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่
สมบูรณ์ที่สุดใช่หรือไม่ จงประเมินศักยภาพของระบบ 

 (12) โรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถน าระบบ ISO 22000 มาประยุกต์
ใช้ได้ในขณะที่สถานที่ผลิตอาหารขนาดเล็กไม่เหมาะที่จะน าระบบนี้มาใช้ นักศึกษาเห็นด้วยกับข้อมูลนี้
หรือไม่ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
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