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อาหาร =?

� วตัถุทุกชนิดที#คนกนิ ดื#ม อม หรอืนําเขา้สูร่า่งกาย (ไมร่วมถงึยา วตัถุ
ออกฤทธิ .ต่อจติและประสาทหรอืยาเสพตดิใหโ้ทษฯ) และหมายรวมถงึ 
วตัถุที#ใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติอาหาร วตัถุเจอืปนอาหาร ส ีวตัถุที#ใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติอาหาร วตัถุเจอืปนอาหาร ส ี
เครื#องปรงุแต่งกลิ#นรสดว้ย*

*ที#มา : พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 



อาหารไมป่ลอดภยัคืออะไร?

� อาหารที#ไมถู่กตอ้ง ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522

มาตรา 25 หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ นําเขา้เพื#อจาํหน่าย หรอืจาํหน่ายซึ#ง
อาหารดงัต่อไปนี7อาหารดงัต่อไปนี7
� อาหารไมบ่รสิทุธ์

� อาหารปลอม

� อาหารผดิมาตรฐาน

� อาหารอื#นที#รฐัมนตรกีาํหนด



อาหารไมบ่ริสทุธิ�

� อาหารที#มสีิ#งที#น่าจะเป็นอนัตรายเจอืปนอยู่

� อาหารที#มสีารหรอืวตัถุเคมเีจอืปนอยู ่ในอตัราที#อาจเป็นเหตุใหคุ้ณภาพของอาหารที#มสีารหรอืวตัถุเคมเีจอืปนอยู ่ในอตัราที#อาจเป็นเหตุใหคุ้ณภาพของ
อาหารนั 7น ลดลง เวน้แต่การเจอืปนเป็นการจาํเป็นต่อกรรมวธิกีารผลติ และ
ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที#แลว้

� อาหารที#ไดผ้ลติ บรรจุ หรอืเกบ็รกัษาไวโ้ดยไมถู่กสขุลกัษณะ

� อาหารที#ผลติจากสตัวท์ี#เป็นโรคอนัอาจตดิต่อถงึคนได้

� อาหารที#ภาชนะบรรจุ ประกอบดว้ยวตัถุอนัน่าจะเป็นอนัตรายแก่สขุภาพ



อาหารปลอม

� อาหารที#ไดส้บัเปลี#ยนใชว้ตัถุอื#นแทนบางสว่น หรอืคดัแยกวตัถุที#มคีุณคา่ออกเสยีทั 7งหมดหรอื 
บางสว่นและจาํหน่ายเป็นอาหารแทอ้ยา่งนั 7น หรอืใชช้ื#ออาหารแทน้ั 7น

� วตัถุหรอือาหารที#ผลติขึ7น เทยีมอาหารอยา่งหนึ#งอยา่งใด และจาํหน่ายเป็นอาหารแทอ้ยา่งนั 7นวตัถุหรอือาหารที#ผลติขึ7น เทยีมอาหารอยา่งหนึ#งอยา่งใด และจาํหน่ายเป็นอาหารแทอ้ยา่งนั 7น

� อาหารที#ไดผ้สมหรอืปรุงแต่งดว้ยวธิใีดๆ โดยประสงคจ์ะปกปิดซ่อนเรน้ความชาํรุดบกพรอ่ง 
หรอืความดว้ยคุณภาพของสารนั 7น

� อาหารที#มฉีลากเพื#อลวง หรอืพยายามลวงผูซ้ื7อ ใหเ้ขา้ใจผดิในเรื#องคุณภาพ ปรมิาณ 
ประโยชน์ หรอืลกัษณะพเิศษอยา่งอื#น หรอืในเรื#องสถานที#และประเทศที#ผลติ

� อาหารที#ผลติขึ7น ไมถู่กตอ้งตามคุณภาพหรอืมาตรฐานที#รฐัมนตรปีระกาศ (สว่นประกอบที#
เป็นคุณคา่ทางอาหารขาดหรอืเกนิรอ้ยละ 30 จากเกณฑต์ํ#าสดุหรอืสงูสดุ หรอืแตกต่างจาก
คุณภาพหรอืมาตรฐานที#ระบุไวจ้นทาํใหเ้กดิโทษหรอือนัตราย)



อาหารผิดมาตรฐาน
� อาหารที#ไมถู่กตอ้งตามคุณภาพ หรอืมาตรฐานที#รฐัมนตรปีระกาศ แต่ไม่

ถงึขนาดอาหารปลอม
� ไสก้รอก – ลกูชิ7น – เสน้ก๋วยเตีCยว - เบเกอรี# ที#ใสส่ารกนับดูเกนิคา่มาตรฐานไสก้รอก – ลกูชิ7น – เสน้ก๋วยเตีCยว - เบเกอรี# ที#ใสส่ารกนับดูเกนิคา่มาตรฐาน

� ผกั ผลไม ้ที#พบสารเคมตีกคา้งในปรมิาณสงู

� นํ7ามนัที#มคีา่โพลารเ์กนิรอ้ยละ 25 (นํ7ามนัทอดซํ7า)
� นมที#มคีา่โปรตนีตํ#ากวา่ที#กฎหมายกาํหนด

� ฯลฯ



อาหารอื�นที�รัฐมนตรีกําหนด
� ในกรณทีี#พบว่าอาหารนั 7นไมป่ลอดภยัในการบรโิภค หรอืมสีรรพคุณไม่

เป็นที#เชื#อถอื หรอืมคีุณคา่หรอืประโยชน์ต่อรา่งกายในระดบัที#ไม่
เหมาะสม รฐัมนตรมีอีาํนาจในการกาํหนด อาหารดงักล่าวเป็นอาหารที#
หา้มมใิหผ้ลติ นําเขา้เพื#อจาํหน่าย หรอืจาํหน่ายได้



กลุม่ความเสี�ยงที�ทําให้อาหารไมป่ลอดภยั

� มกีารปนเปื7อน – ตกคา้งทางกายภาพ (มองเหน็ไดด้ว้ยตา)
� กรวด เศษแกว้ ชิ7นโลหะ เสน้ผม เลบ็ ขน ฯลฯ

� มกีารปนเปื7อน – ตกคา้งทางชวีภาพ
แบคทเีรยี/จุลนิทรยี/์ จุลชพี/ พยาธิ� แบคทเีรยี/จุลนิทรยี/์ จุลชพี/ พยาธิ

� พบสารพษิที#จุลชพีสรา้งขึ7น

� มกีารปนเปื7อน – ตกคา้งทางเคมี
� โลหะหนกั/ ยาฆา่แมลง-ยาปราบศตัรพูชื/ ฮอรโ์มนเรง่การเตบิโต/

ฟอรม์าลนี/ บอแรกซ/์ สารฟอกขาว/ ฯลฯ
� โภชนาการไมเ่หมาะสม (โภชนาการขาด & โภชนาการเกนิ)



สถานการณ์ความไมป่ลอดภยัของอาหาร

� “ 1 ใน 3 ของอาหารที#จาํหน่ายในประเทศมคีวามไมป่ลอดภยัอยา่งใดอยา่งหนึ#ง”*
- เนื7อสตัวแ์ละเนื7อสตัวแ์ปรรปู มคีวามเสี#ยงจาก สารกนับดู ส ีบอแรกซ ์และฟอรม์าลนิ

- ของแหง้ (ทั 7งพชืและสตัว)์ มคีวามเสี#ยงจากสารฟอกขาว ส ีและยาฆ่าแมลง

- ผกั – ผลไม ้มคีวามเสี#ยงของการตกคา้งจากยาฆ่าแมลง และยาปราบศตัรพูชื- ผกั – ผลไม ้มคีวามเสี#ยงของการตกคา้งจากยาฆ่าแมลง และยาปราบศตัรพูชื
*ขอ้มลูจากการดาํเนินงานของมลูนิธเิพื#อผูบ้รโิภคระหวา่งปี 53 – 54

� ขา่วทานอาหารแลว้มปีญัหาอาหารเป็นพษิพบไดท้ั #วไปทุกเดอืน 

� การจาํหน่ายสนิคา้หมดอายุกลายเป็นเรื#องปกต ิที#หาความรบัผดิชอบจากผูป้ระกอบการไดย้าก

� กวา่สองในสามของอาหารแชเ่ยน็-แชแ่ขง็ มฉีลากแสดงชื#ออาหารที#อาจทาํใหส้บัสน และไม่
สอดคลอ้งกบัการแสดงสว่นประกอบ

� โฆษณาผดิกฎหมาย โออ้วดสรรพคุณใหเ้ขา้ใจผดิไปจากความเป็นอาหารมสีงูถงึรอ้ยละ 96 













อะไรทําให้อาหารในระบบอตุสาหกรรมไมป่ลอดภยัใน
มมุมองนกัคุ้มครองสทิธิผู้บริโภค?

1. การที#ผูบ้รโิภคไมรู่แ้หลง่ที#มาของวตัถุดบิต่าง ๆ ที#นํามาผลติอาหาร 
(Traceaibility)

2. กรอบแนวคดิที#วา่จะผลติอาหารอยา่งไรกไ็ด ้ขอแคใ่หผู้บ้รโิภคชอบทาํใหเ้กดิการใช้
สารเคมใีนอาหารอยา่งกวา้งขวางและในหลายกรณีนํามาซึ#งอนัตรายที#ตกคา้งถงึผูบ้รโิภค 

กรอบแนวคดิที#วา่จะผลติอาหารอยา่งไรกไ็ด ้ขอแคใ่หผู้บ้รโิภคชอบทาํใหเ้กดิการใช้
สารเคมใีนอาหารอยา่งกวา้งขวางและในหลายกรณีนํามาซึ#งอนัตรายที#ตกคา้งถงึผูบ้รโิภค 
เชน่ สารกนับดูในเสน้ก๋วยเตีCยวและเนื7อสตัวแ์ปรรปู ยาฆา่แมลงตกคา้งในผกั ผลไมแ้ละ
ของแหง้ สารใหค้วามหวานตอ้งหา้มในผลไมแ้ชอ่ิ#ม และฟอรม์าลนิในอาหารสด เป็นตน้
3. การขาดตวัเลอืกที#เพยีงพออนัเนื#องมาจากการผกูขาดของบรรษทัอาหารขนาดใหญ่
4. การที#ผูบ้รโิภคขาดความรูเ้รื#องการประเมนิความเสี#ยง อนัตรายในอาหาร  และความ
เขา้ใจที#ถกูตอ้งดา้นโภชนาการทาํใหถ้กูโฆษณาของผูป้ระกอบการชี7นําและสรา้ง
พฤตกิรรมใหมใ่นการบรโิภคจนนําไปสูป่ญัหาดา้นสขุภาพจากการบรโิภคมากเกนิไปได้
โดยงา่ย



แล้วเราทําอะไรได้บ้างเพื�อให้อาหารของเรา 
“ปลอดภยั” และมั�นใจได้วา่ปลอดภยั

1. รว่มสนบัสนุนการเคลื#อนไหวเพื#อจดัตั 7งองคก์ารอสิระเพื#อการคุม้ครองผูบ้รโิภคขึ7นทาํหน้าที#
ใหค้วามเหน็ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานรฐัในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมาย
และกฎ และใหค้วามเหน็ในการกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพื#อการคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมทั 7ง
ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรอืละเลยการกระทาํอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรอืละเลยการกระทาํอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

2. รว่มขบัเคลื#อนใหเ้กดิระบบการตดิตามและเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นอาหาร (food 
alert system) เพื#อเป็นแหลง่ขอ้มลูรวบรวมสถานการณ์ความไมป่ลอดภยัดา้น
อาหารต่าง ๆ ที#เกดิขึ7นในประเทศ และแจง้เตอืนผูบ้รโิภคในผลติภณัฑต์่าง ๆ ที#เป็นปญัหา
และสรา้งชอ่งทางความรูต้ลอดหว่งโซ่อาหารแก่ผูบ้รโิภค

3. สง่เสรมิระบบการผลติและบรโิภคแบบผกัประสานใจ (CSA: Community-
Supported Agriculture) หรอื ระบบสหกรณ์ เพื#อสรา้งความเชื#อมั #นวา่วตัถุดบิ
ที#นํามาผลติอาหารมาจากการผลติที#ปลอดภยั



4. พฒันาความรว่มมอืและความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการผา่นกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร รวมถงึการพฒันากระบวนการเพื#อรกัษาสทิธขิอง
ผูบ้รโิภคในมติติ่าง ๆ

5.  เรยีกรอ้งใหม้กีารปรบัรปูแบบการแสดงฉลากอาหาร ใหแ้สดงขอ้มลูแก่ผูบ้รโิภคที#ดขีึ7น 
(Friendly Labeling)

- บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเครง่ครดัเรื#องฉลากอาหารตอ้งเป็นภาษาไทย โดยมกีาร
แสดงวนัหมดอายุเพยีงอยา่งเดยีว (ไมม่กีารแสดงวนัผลติและการแสดงคาํวา่ “ควรบรโิภคแสดงวนัหมดอายุเพยีงอยา่งเดยีว (ไมม่กีารแสดงวนัผลติและการแสดงคาํวา่ “ควรบรโิภค
ก่อน) เรยีงตามลาํดบั วนั เดอืน ปี ในจุดที#มองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน

- ใหม้กีารตดิฉลาก GMOs ในอาหารทุกประเภทที#มสีว่นผสมของพชืหรอืสตัว์
ที#มาจากการเทคโนโลยตีดัต่อพนัธุกรรม

      - ใหฉ้ลากโภชนาการเป็นฉลากแบบบงัคบัและใหม้กีารแสดงฉลากโภชนาการแบบสี
สญัญาณไฟจราจร เขยีว เหลอืง แดง บนซองอาหารพรอ้มบรโิภคกลุม่ของขบเคี7ยว 
(Snack)

      - ใหม้กีารแสดงรายละเอยีดของสว่นประกอบที#มผีลต่อผูแ้พอ้าหารบนฉลาก




