
การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑต์น้แบบ 
(Quality Control )  

โดย 
 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 



 การประเมนิคุณภาพผลติภณัฑ์ต้นแบบ 
1 ความหมายของ QC&QA 

 - ปัจจยัคุณภาพ 

2 หลกัการของ QC 

 -  QC ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 -  QC ส าหรับวตัถุดบิ 

 -  QC ส าหรับการแปรรูป 

 -  QC ส าหรับผลติภัณฑ์ส าเร็จ 

 

 



1 ความหมายของ QC &QA 

• ความหมายตามอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้บริโภค ความต้องการ ปัจจัยคุณภาพ ผลติภัณฑ์ 



ปัจจัยคุณภาพ (Quality Factor) ได้แก่ 
1 ปัจจัยคุณภาพเกีย่วกบัปริมาณ ได้แก่ ผลผลติ, ส่วนผสม, น.น.สุทธิ 

2 ปัจจัยคุณภาพซ่อนเร้น ได้แก่ คุณค่า, สารเจือปนทีไ่ม่มีอนัตราย,  
สารพษิ 

3 ปัจจัยคุณภาพทางด้านประสาทสัมผสั ได้แก่ 

3.1 การมองเห็น : สี,  ขนาด,  รูปร่าง,  ความเลือ่มมัน,  ต าหนิ,  ความ
คงตัว 

3.2 ความหนืด 

3.3 การสัมผสั : สัมผสัด้วยปาก,  มือ, ร่างกาย 

     3.4 การชิม : รสและกลิน่ 

 



ความหมายตามการตลาด 

ลูกค้า 
ความต้องการ 
ความคาดหวัง ผู้ขาย 

สินค้า 
บริการ 



ความหมายของการประกนัคุณภาพ                
(Quality Assurance) 

• การประกันคุณภาพคือกิจกรรมทั้งหมดที่มีการวางแผนและ
ประยุกต์ใช้อย่างมีระบบภายใต้ระบบคุณภาพและการแสดงผล
ตามความจ าเป็นต่อการสร้างความมั่นใจอย่างเพียงพอที่จะ
บรรลุตามความต้องการด้านคุณภาพ 

• HACCP / GMP 

 



2 หลกัการของ QC 

 *QC ในโรงงานอุตสาหกรรม 
– การผลติสินค้าในปัจจุบันจ าเป็นต้องผ่านการควบคุมคุณภาพ
ก่อนน าสินค้าออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาด เพราะการควบคุม
คุณภาพนอกจากจะท าให้ลูกค้าเกดิความพอใจในสินค้าแล้ว 
องค์กรที่ผลติสินค้ายงัได้ประโยชน์จากการลดของเสีย แรงงาน 
ฯลฯ จากการผลติสินค้าอกีด้วย หน่วยงานควบคุมคุณภาพจึง
เป็นหน่วยงานทีถู่กสร้างขึน้มาเพือ่จุดประสงค์ในการควบคุม
คุณภาพสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและประกนัคุณภาพ
ให้แก่ลูกค้า 



หลกัการของ QC 

วตัถุดิบ แปรรูป ผลติภัณฑ์ ผู้บริโภค 

QC1 QC2 QC3 QC4 



2.1 QC ส าหรับวตัถุดบิ 

• วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจะท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
บ้างแล้วส่วนหน่ึง ดังน้ันการคัดเลอืกวัตถุดิบให้ตรงตามคุณภาพ
จึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็น การตรวจสอบคุณภาพในระยะเร่ิมต้นต้อง
เข้าใจถึงเร่ืองมาตรฐานของอาหาร ต้องค านึงว่าผลติภัณฑ์อาหาร
ที่จะท าการผลิตน้ันสุดท้ายแล้วต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปร่างหน้าตาอย่างไร และสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทาง
กฎหมายและมาตรฐานต่างๆอย่างไรบ้าง จึงจะน ามาตั้ ง
ข้อก าหนดหรับการท าการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบขึ้น 
การตั้งข้อก าหนดนีเ้รียกว่า Specification 



2.2 QC ส าหรับการแปรรูป 

• การแปรรูปต้องมีการสุ่มตรวจคุณภาพอยู่เสมอ 
โดย เฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่ ต้ องมีก าร ฆ่ า
เช้ือจุลินทรีย์ต้องมีการควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษ 
การควบคุมอาจมีการสุ่มตรวจเป็นช่ัวโมงหรือสุ่ม
ตรวจในระหว่างการผลิต ซ่ึงการสุ่มตรวจจะ
เหมาะสมเพยีงใดขึน้อยู่กบัผลติภณัฑ์น้ันๆ 



2.3 QC ส าหรับผลติภัณฑ์ส าเร็จ  
• ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนส่งออกขาย
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ังเพื่อให้มั่นใจว่า
สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพตรงตามที่ก าหนดไว้ใน 
specification ซ่ึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จต้องมีการสุ่ม
ตรวจโดยอาศัยหลักการสุ่มตรวจตามสถิติจึงจะท าให้การ
ตรวจสอบน้ันๆน่าเช่ือถือ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีมาตรฐาน
ต่างกันจึงเป็นหน้าที่ของพนังงานควบคุมคุณภาพที่ต้อง
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาปรับปรุงมาตรฐาน และ
ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามทีก่ าหนด 



ตวัอยา่งการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑน์ ้ าปลา 

• การผลติน า้ปลา 

 

http://www.fishsauce-thailand.com/manu_a.htm
http://www.fishsauce-thailand.com/manu_a.htm


การตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบในโรงงานผลิตน ้าปลา 



การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการแปรรูป 









การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑส์ าเร็จ 



มาตรฐานของน ้าปลา 
• มีกล่ินรสน ้าปลาแท ้

• ใส ไม่มีตะกอนเวน้แต่ตะกอนอนัเกิดข้ึนตามธรรมชาติไม่เกิน 0.1 กรัมต่อ 
น ้าปลา 1 ลิตร  

• มีเกลือ ( Sodium Chioride ) ไม่นอ้ยกวา่ 200 กรัม ต่อ น ้าปลา 1 ลิตร 
• มีไนโตรเจนทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 9 กรัม ต่อ น ้าปลา 1 ลิตร 
• มีไนโตรเจนจากกรดอะมิโน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 และ ไม่เกินร้อยละ 60 ของ

ไนโตรเจนทั้งหมด 
• มีกรดกลตูามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 0.4 แต่ตอ้งไม่เกิน 0.6 

• ไม่ใชสี้ เวน้แต่สีน ้าตาลเค่ียวไหม ้หรือ สีคาราเมล 
• ไม่ใชว้ตัถุท่ีใหค้วามหวานแทนน ้าตาล 



3  ประโยชน์ของ QC & QA 

• การควบคุมคุณภาพท าให้ลดค่าใช้จ่ายภายในและภายนอกโรงงาน 

• การควบคุมคุณภาพช่วยในการวางแผนงานการผลติ และวางนโยบาย
ระดับบริษัท องค์กร  

• การควบคุมคุณภาพท าให้หาสาเหตุของการผดิพลาดในการท างานได้ 

•  การควบคุมคุณภาพช่วยแก้ปัญหาการเกดิความไม่พอใจของลูกค้าได้  



 การควบคุมคุณภาพช่วยแก้ปัญหาการทีลู่กค้าเกดิ                 
ความไม่พอใจได้ 

• The survey, conducted last year, found that some samples 
contained a chemical called 3-MCPD at levels considerably 
higher than those deemed safe by the EU. About two-thirds of 
these samples also contained a second chemical called 1,3-DCP 
which experts advise should not be present at any levels in 
food. Both chemicals have the potential to cause cancer. 
 



• The affected products are imported from Thailand, China, Hong 
Kong and Taiwan and mostly sold in shops specialising in oriental 
foods. It is also alleged that some of the products are counterfeit. 
Although a quarter of samples taken posed concern, the actual 
proportion of the UK market taken by these products is thought to 
be very small. The FSA is taking action to ensure that the products 
identified are removed from sale and that consumers do not use 

them. 
 





การควบคุมคุณภาพท าให้ผลติภัณฑ์ต่างๆสามารถขาย
ได้ในตลาดโลก 

• รัฐบาลญีปุ่่น ได้ตัดสินใจก่อตั้งสถาบันส าหรับให้ข้อมูลผู้บริโภค และ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตลอดจนก าหนดข้อมูลการแสดงฉลาก 
ส าหรับ GM foods ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2544 โดยมี
สาระส าคัญของการแสดงฉลาก ดังนี้ ก าหนดผลิตภัณฑ์ 30 ชนิด 
โดยดูจากหลกัฐานการแสดงปริมาณของ GMO ที่เป็นส่วนประกอบ 
หรือที่สามารถตรวจสอบได้ จะต้องแสดงฉลากว่า "GMO-used" 
หรือ "GMO non-segregated" ผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ได้ว่าปราศจาก 
GMO crops และมีการผลิตแยกจาก GMO crops โดยเด็ดขาด 
สามารถแสดงฉลากว่า "non-GMO" หรือ "GMO-segregated" ได้  
 



การควบคุมคุณภาพท าให้ผู้บริโภคภายในประเทศไทยมีความม่ันใจในการ
บริโภคสินค้าบางชนิดทีต้่องน าเข้ามาจากต่างประเทศ 

• ในขณะนี้การพบสาร Dioxin ปนเป้ือนในอาหาร และ ผลิตภัณฑ์
ประเภท เนื้อสัตว์ ไข่ นม จากเบลเยี่ยม ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 
และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ตรวจสอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น าเข้าจากประเทศ
เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ ได้จัดท า ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 185 (พ.ศ.2542) เร่ือง ก าหนดอาหารที่ห้าม
น าเข้าหรือจ าหน่ายโดยให้เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่มี
เนื้อสัตว์ นม หรือไข่ เป็นส่วนประกอบ จากประเทศเบลเยี่ยม เป็น
อาหารที่ห้ามน าเข้าหรือจ าหน่าย 

 

 


