
วารสารหน ่วยว ิจ ้ยว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนร ัป ีท ี่1 0 ฉบบที่ 1 (2562)

มาตรฐานผลิตภ้ณฑ์อาหารชุมชน

อรุณชาญชัย เซาว็วว้ฒน็ก้ สุว'ภัย เกิดทบกิม2 แ ล ะสมเกียรติพรพ ิส ุทธมาศ3

1สาขาวิซาจุลชีวาทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 2สาฃาวิชารัฐปร::ศ'เสนศาสตร์ 
ดรนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราซภัฎป้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

ว้าาฅวิชาชีววิทยา และหน่วยวิจ้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่งแวดล้อมเพื่อการเรียนร ู้ 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ,โรฌ รัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

E-mail: arunchan_57@hotmail.com

รับบทความ: 12 ร้นวาคม 2561 เนาไขบทความ: 7 ฝ็นาคม 2562 ยอมรับตีพิมพํ๋: 19 เมษายน 2562 

บ ท คิดย่อ
กระบวนการควบค ุมมาตรฐานผลิตภ ัณฑ ์อาหารช ุมช m ป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าที่ 

ส ่งผลให ้ผ ู้บ ร ิโภ คยอมรับในคุณภาพและเพื่มโอกาสในการจำหน ่ายผล ิตภ ัณ ฑ ์ได ้ทงภายในและภาย 
นอกประเทส การผลิตอาหารโดยช ุมชนท ้องถ ิ่นท ี่แสดงถ ึงเอกล้กษณและภูม ิป ัญญาท้องถ ิ่นท ี่ลืบทอด 
ภ ันมาน ั้นสามารถยกระด้บคุณค่าของส ินค้าได ้ด ้วยมาตรฐานด้านความปลอดภ ัยต่อสุขภาพและประ- 
โย ช น ์ต่อร่างกาย ด ้งน ั้นภาครัฐของประเทศไทยจึงมีมาตรการกำภับดูแลท ี่ม ุ่งเน ้นการผลิตอาหารด้วย 
ว ิธ ีการถ ูกส ุขล ักษณ ะซ ึ่ง เก ี่ยวข ้องก ้บร ัตถ ุดิบ ร ัสด ุอ ุปกรณ ์ สถานท ี่ผลิต และผู้ประกอบอาหาร เพื่อ 
ป ัองก ้นไม ่ให ้เก ิดการปนเบ๋ืเอนในร ะหว่างการผล ิตอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารท ี่ผลิตสำเร็จแล้วต้อง 
ถ ูกตรวจลอบท ํ่งด ้านกายภาพ เคมี และจุลช ีวว ิทยาก ่อนน ่ามาจำหน่ายให ้แก ่ผ ู้บริโภค ผล ิตภ ัณฑ ์ท่ี 
ผ่านตรวจสอบและได ้ร ับ การรับรองจากสำน้กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได ้ร ับเลขสารบบอาหาร 
13 หล้ก ซ ึ่งมีความหมายในด้านแหล่งท ี่มาของอาหารและสถานะของการได ้รับอนุญาตให้ผลิต นอก- 
จากนี้ผ ู้ประกอบการท้องถิ่นควรได ้ร ับการตรวจสอบด้านค ุณภาพเพ ื่อขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากลำน ้กงานมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์อ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ ึ่งม ีผ ู้เชี่ยวชาญในการให ้คำแนะนำ 
ปรึกษาในการท้ฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให ้เป ็น ไปตามมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนพร้อมก้บให ้ 
ความร ู้เพ ื่อ เสร ิมสร ้างศ ักยภาพช ุมชนใน การผล ิตอาหารปลอดภ ัยและมีค ุณ ภาพด ีฃ ิ้นอย่างต ่อเนื่อง 
ด ้งน ั้นผ ู้ประกอบการท้องถิ่นจึงควรปฎิป ัตตามระเบียบมาตรฐานท ี่ภาครัฐได ้วางแนวทางไว ้เพ ื่อผลล้พธ์ 
ท ี่เป ็นประโยชน์ต่อท ุกฝ่ายท ี่เกี่ยวข้อง
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Abstract
Community food process control is an important factor in the production of the product 

that results in consumers accepting the quality and increasing the chances of selling the 
product internally and externally. Local community food production demonstrating identity and 
inherited local wisdom can enhance the value of a product by the standards of safety, health 
and fitness. Therefore, the government of Thailand has a regulatory framework focusing on 
hygienic food production involving raw materials, materials, production sites and cooks to 
prevent contamination during food production. Then finished products must be inspected 
physically, chemically and microbiologically properties before being sold to consumers. The 
products that have been tested and certified by the Food and Drug Administration of Thailand 
are given a 13-digit food serial number, which means the source of the food and the status of 
the authorization. เท addition, local operators should be checked for quality in order to obtain 
community products standards from Thai Industrial Standards Institute, which provides expert 
advice on how to improve the production process in line with community product standards 
and provide knowledge to empower the community to produce food safety and quality con
tinuously. Thus, the local entrepreneurs should follow the standards set by the government for 
the benefit of all stakeholders.
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บทนำ ในประเทศไทยเร ิ่มได ้ร ้บความสนใจจากผู้บริโภค
รํโจจุบ ํนผลิตภํณฑ์อาหารที่มาจากชุมชน อย่างกว้างขวาง เน ี่องจากภาคร้ฐได ิให ้การสน้บ-
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