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เปนที่ทราบกันมากอนแลววาหลายปที่ผานมา
สหภาพยุโรปไดประสบกับปญหาการแพรระบาดของโรค
ตางๆ โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก และ โรควัวบา ซึ่งสง
ผลกระทบอยางยิง่ ตอความไมปลอดภัยและสุขอนามัยของ
สินคาอาหารเพิม่ มากขึน้ จึงทำใหสหภาพยุโรปตองกำหนด
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานภายใตการควบคุมดาน
ความปลอดภัยอาหาร (EU White Paper on Food
Safety)ขึน้ ในป พ.ศ. 2545 เพือ่ คมุ ครองความปลอดภัย
ของสินคาอาหารตลอดทัง้ หวงโซอาหาร โดยเริม่ ตัง้ แตแหลงผลิต
ไปจนถึงการคมุ ครองผบู ริโภค โดยทำการแกไขกฎระเบียบ
ดานความปลอดภัยอาหารหลายฉบับทีส่ ำคัญๆ อาทิ
กฎระเบียบดานสุขลักษณะของอาหาร (Regulation 852/2004 on the hygiene of foodstuffs)
กฎระเบียบขอกำหนดดานสุขลักษณะเฉพาะของ
แหลงทีม่ าของสัตว(Regulation 853/2004 laying down
specific hygiene rules for food of animal origin)
กฎระเบียบขอกำหนดดานสุขลักษณะเฉพาะของ
องคการทีค่ วบคุมผลิตภัณฑสตั วเพือ่ การบริโภคของมนุษย
(Regulation 854/2004 laying down specific rules for
the organisation of official controls on products of
animal origin intended for human consumption)
เป น ต น โดยทั้ ง นี้ ประเทศสหราชอาณาจั ก รได อ อก
กฎระเบียบดานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร (The

Food Hygiene (England) Regulations 2005) ขึน้ มา
เพื่อบังคับใชภายในประเทศ โดยมีการบังคับใชตั้งแต
1 มกราคม 2549 เปนตนมา
ปจจุบันสมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีกของสห
ราชอาณาจักร (The British Retail Consortium, BRC)
ไดมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและมาตรการตางๆของภาครัฐ โดยเฉพาะใน
การควบคุ ม ตรวจสอบมาตรฐานคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา พรอมกับมีการกำหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค า ที่ จ ะสามารถวางจำหน า ยตาม
ห า งซู ป เปอร ม าร เ ก็ ต และร า นค า ปลี ก ต า งๆ ในสหราช
อาณาจักร ซึ่งกำหนดใหตองผานการตรวจสอบรับรอง
(BRC Certificate) จาก BRC กอน ซึง่ จัดเปนหลักเกณฑ
มาตรฐานสินคาอาหารสากล (Global Standard on Food)
ทีเ่ ทียบไดกบั มาตรฐานของ ISO 22000 ซึง่ ใชสำหรับโรงงาน
อาหาร ทัง้ นีม้ าตรฐานระบบการผลิตของ BRC นีจ้ ะใชกบั
บริษทั ทีต่ อ งการสงผลิตภัณฑอาหารใหแกผคู า ปลีกในเครือ
สมาพันธผูคาปลีกอังกฤษและยุโรป โดยจุดสำคัญของ
มาตรฐานนี้ ครอบคลุมถึงระบบ HACCP การบริหารดาน
คุณภาพ มาตรฐานสภาพแวดลอมของโรงงาน การควบคุม
ผลิตภัณฑ กระบวนการและบุคลากร โดยใชมาตรฐานฉบับ
ใหม ล า สุ ด (ฉบั บ ที่ 4 ) ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เป น ต น มา อย า งไรก็ ต าม

วิเชียร วรพุทธพร
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: cwivor@kku.ac.th โทรศัพท 0-4336-2132 ตอ 2347
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มาตรฐานBRC นี้ จะไมครอบคลุมธุรกิจขายสง (Wholesale) นำเขา การกระจายสินคาหรือการจัดเก็บทีน่ อกเหนือ
การควบคุมของบริษัท

สาระสำคัญของขอกำหนด BRC ฉบับที่ 4 นัน้
ประกอบดวยสาระทีส่ ำคัญ 6 ดาน ซึง่ พอจะสรุปรายละเอียด
ในตารางที่ 1 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพสินคาอาหารสำหรับธุรกิจคาปลีกประเทศอังกฤษ(BRC)
ประเด็นสาระสำคัญ
1.ระบบ HACCP
(HACCP System)

2.ระบบบริหารคุณภาพ
(Quality Management
System)
3.มาตรฐานสิ่งแวดลอม
ของโรงงาน (Factory
Environment
Standards)
4.การควบคุมผลิตภัณฑ
(Product Control)

5.การควบคุมกระบวนการ
(Process Control)

6.บุคลากร (Personnel)



การปฏิบัติ
จะตองมีการจัดทำแผน HACCP โดยจัดทำอยางเปนระบบ ครอบคลุม ทัว่ ถึงการนำไปปฏิบตั แิ ละ
ธำรงไว และตองอยบู นพืน้ ฐานของหลักการ HACCP ของ Codex มีการอางอิงไปยังกฎหมายที่
เกีย่ วของและหลักปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ผบู ริหารระดับสูงตองมีความมงุ มัน่ ทีจ่ ะนำระบบ HACCP
ซึง่ อยบู นพืน้ ฐานของการประเมินความเสีย่ ง โดยมีการบงชีอ้ นั ตรายตามธรรมชาติของอันตรายนัน้ ๆ
ไปใชในระบบบริหารคุณภาพขององคกร โดยองคกรตองมีโปรแกรมพืน้ ฐาน เชน การประกัน
คุณภาพและหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) สำหรับโรงงาน เพื่อการสนับสนุนระบบดวย
องคกรตองมีการกำหนดระบบบริหารคุณภาพ โดยจัดทำเปนเอกสาร นำไปปฏิบตั ิ รักษาไว ทบทวน
และปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ ตองมีนโยบายที่แสดงความมุงมั่นขององคกรที่จะผลิตผลิตภัณฑที่
ปลอดภัยและเปนไปตามกฎหมายและรับผิดชอบตอลูกคา ขอกำหนดที่ระบุไวในคูมือคุณภาพ
ตองถูกนำไปปฏิบัติไดทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงงานตองอยูบนที่ตั้งที่ปองกันการปนเปอน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยดูแลสิง่ แวดลอมทัง้ ภายนอกและภายในโรงงานทีเ่ หมาะสม ตองพิจารณาถึงกิจกรรม
และสภาพแวดลอม ทีอ่ าจสงผลกระทบและมีมาตรการในการปองกันการปนเปอ นผลิตภัณฑ โดย
มาตรการตางๆ เหลานัน้ ตองไดรบั การทบทวนตามขอกำหนด เพือ่ ใหมนั่ ใจวายังคงประสิทธิภาพ
ไดอยางตอเนือ่ ง
ขอกำหนดของมาตรฐาน BRC นัน้ ครอบคลุมทัง้ ตัวผลิตภัณฑอาหารและบรรจุภณ
ั ฑของผลิตภัณฑ
ดวย จำเปนตองนำการวิเคราะหอนั ตรายไปใชในระหวางการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ เพือ่
ชี้บงและประเมินอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งการกอให
เกิดอาการแพทเี่ ฉพาะ ตลอดจน องคกรตองมัน่ ใจดวยวาการติดฉลากของผลิตภัณฑเปนไปตาม
กฎหมาย และเกณฑของผลิตภัณฑนั้นๆดวย
องคกรตองสามารถแสดงใหเห็นถึงการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดที่มี
อยู ซึง่ ครบคลุมไปถึงการจัดการหองปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห เพือ่ ตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหาร ตามระบบ ISO/IEC 17025 ในการควบคุมกระบวนการนัน้ องคกรตองกำหนดระเบียบ
การปฏิบตั ขิ นึ้ และมีการใชการทวนสอบ การเฝาระวังกระบวนการ แบบตลอดเวลา (Online)
องคกรตองมัน่ ใจวาพนักงานทัง้ หมดไดรบั การฝกอบรมและชีน้ ำอยางพอเพียงตอการทำงานและตอง
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการดำเนินการของกิจกรรมที่รับผิดชอบนั้นๆ มีการจัดทำเปน
เอกสารมาตรฐานสุขลักษณะสวนบุคคล และบังคับใชตอบุคลากรทุกคนรวมทั้งผูมาเยี่ยมชม
โรงงานดวย
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โดยกฎระเบียบดังกลาวนีค้ รอบคลุมตัง้ แตหนวย
ผลิตในเบื้องตนหรือในขั้นปฐม ผูประกอบการจำหนาย
ไปจนถึงระดับผบู ริโภค ทัง้ นีม้ กี ารกำหนดมาตรการทีส่ ำคัญ
เพิ่มเติมจากกฎระเบียบที่มีอยูเดิมอีก คือ ผูประกอบการ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับสินคาอาหารทัง้ หมด รวมทัง้ หนวยการ
ผลิตในเบือ้ งตน จะตองยืน่ จดทะเบียนสถานทีป่ ระกอบการ
และสถานทีป่ ระกอบการผลิตอาหารประเภทเนือ้ สัตวจะตอง
ไดรับการตรวจสอบการไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่
เกีย่ วของ
ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น ค า อาหารจะต อ งจั ด ให มี
ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของสินคาอาหารอยาง
เขมงวดและมีประสิทธิภาพ โดยตองดำเนินการตามขั้น
ตอนและหลักเกณฑพนื้ ฐานของระบบ HACCP (Hazard
Analysis and critical Control Points) ทัง้ นีย้ กเวนเฉพาะ
ผูผลิตในเบื้องตนหรือขั้นปฐม ไดแก ฟารมผลิต ชาว
ประมงและเกษตรกร เปนตน แตกย็ งั ตองมีการดำเนินการ
ควบคุมอันตรายตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กำหนดขอ
บังคับตามระเบียบนี้ ซึ่งมีผลบังคับครอบคลุมถึงสินคาที่
นำเขาจากประเทศทีส่ ามเขาไปยังสหราชอาณาจักรดวย ทัง้
นี้ สินคาอาหารทีน่ ำเขาตองมาจากแหลงผลิตทีม่ รี ะบบการ
จัดการดานความปลอดภัยของสินคาอาหาร และการตรวจ
สอบการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานหลักเกณฑ
เดียวกันกับของสหภาพยุโรปดวย
เนือ่ งจากเปนกฎระเบียบใหมซงึ่ มีผลบังคับครอบ
คลุมผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาอาหารอยางกวาง
ขวางในทุกระดับ จึงจำเปนตองกำหนดชวงเวลาเพื่อใหผู
ประกอบการไดมโี อกาสรับทราบและเตรียมความพรอมใน
การปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑตามระเบียบ
ใหม โดยที่สำนักงานมาตรฐานอาหารแหงชาติ (The
National Food Standards Agency, NFA) ของสหราช
อาณาจักรซึง่ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก จะไดประสาน
การดำเนินงานรวมกับหนวยงานและสมาคมภาคเอกชนที่

เกีย่ วของ เพือ่ กระตนุ ใหมกี ารจัดทำแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี
(Code of Practice หรือ Good Practice Guide) ดาน
ความปลอดภัยของสินคาอาหารใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
ขอบังคับของระเบียบใหมนี้ ซึง่ เปนการกำหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติตามความสมัครใจของแตละสาขา
ธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนีส้ ำนักงานมาตรฐานอาหาร
แหงชาติของสหราชอาณาจักร ยังไดจดั ทำคมู อื การปฏิบตั งิ าน
สำหรับหนวยงานและเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ ซึง่ ประกอบดวย
ขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมทัง้ การตรวจสอบควบคุมเพือ่ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมด
โดยไดนำมาบังคับใชรวมกับระเบียบดานความปลอดภัย
สินคาอาหารฉบับใหมนี้ ทีส่ ำคัญอาทิเชน
*กฎระเบียบการควบคุมอาหารสัตวและอาหาร
ของสหราชอาณาจักร(The Official Feed and food
Contro;ls(England) Regulations 2005)
*กฎระเบียบการนำเขาผลิตภัณฑสตั วจากแหลงที่
มาจากประเทศทีส่ าม (The Products of animal Origin
(Third Country Imports)(England) Regulations 2005)
*กฎระเบียบความปลอดภัยอาหารทั่วไป (The
General Food safety regulations 2004)
*กฎหมายความปลอดภัยของอาหาร (Food
Safety Act 1990)
*กฎหมายสุขภาพสัตว (Animal Health Act
1981)
*กฎหมายการคุมครองผูบริโภค (Consumer
Protection Act 1987)
*กฎระเบียบการขึน้ ทะเบียนตามกฎหมาย (Food
Premises (Regislation) Regulations 1991)
*กฎหมายธุรกิจการคา (Trade Descriptions
Act 1968)
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ซึง่ กฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆดังทีไ่ ดกลาวมา
นั้นโดยตัวของมันเองยังไมสมบูรณที่จะครอบคลุม ความ
ปลอดภัยของอาหารตลอดหวงโซอาหารทั้งหมดไดเทากับ
มาตรฐาน BRC หรือ มาตรฐาน ISO 22000 ในปจจุบนั ได
การปฏิบัติตามขอกำหนดของมาตรฐานระบบ
การผลิตของ BRC ทีค่ รอบคลุมถึง ระบบ HACCP การ
บริหารดานคุณภาพ มาตรฐานสภาพแวดลอมของโรงงาน
การควบคุมผลิตภัณฑ กระบวนการ ตลอดจนบุคลากรนัน้
ทัง้ หมดมีความเกีย่ วของทัง้ ผคู า ปลีก ผปู ระกอบการแปรรูป

ผตู รวจประเมิน และองคกรตางๆทางการคา ซึง่ การปฏิบตั ิ
ตามขอกำหนดนั้นนับวาเปนประโยชนตอการยอมรับตาม
มาตรฐานยุ โ รป เพื่ อ การรั บ รองความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑที่มีการจำหนาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐาน
ทางเทคนิคของBRCนั้นถือวาเปนสวนหนึ่งของขอกำหนด
ที่ควรปฏิบัติของทั้งผูขายและผูคาปลีก โดยใหประโยชน
เพื่อการแขงขันดานคุณภาพ การกีดกันทางการคาที่ไมใช
ภาษี การจัดสงสินคาไปจำหนายยังตางประเทศ และที่
สำคัญทีส่ ดุ ก็เพือ่ ความปลอดภัยของผบู ริโภคโดยตรงนัน่ เอง
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