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บรรณาธิการแถลง 
 

  อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต คุณภาพของอาหารมีผลโดยตรงตอสุขภาพอนามัย
ของผูบริโภค เมื่อจํานวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้น การผลิตอาหารใหเพียงพอตอความตองการจึงเปนสิ่งที่ทุกประเทศ
ตองคํานึงถึง การผลิตอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปอน และมีคุณคาทางโภชนาการ วัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตอาหารสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม ไดแก ผัก ผลไม เมล็ดธัญพืชและเนื้อสัตว ดังนั้น วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไมมี
สิ่งอันตรายตกคาง เชน สารเคมี จุลินทรียกอโรคหรือยาปฏิชีวนะจึงตองมีการวิเคราะหตรวจสอบกอนนํามาใชผลิต
อาหาร คุณภาพของวัตถุดิบอาจตรวจสอบดวยวิธีการสังเกตในเบื้องตน และการตรวจสอบทางดานเคมี ทางกายภาพและ
ทางชีวภาพดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และใชวิธีที่ไดมาตรฐานระดับสากล ปจจุบันไดมีการรณรงคใหใชระบบ
เกษตรอินทรีย เพื่อผลิตพืชผลและเลี้ยงสัตวที่ไมใชสารเคมีมาควบคุมโรคหรือศัตรูพืช จึงนับวาเปนวิธีการที่ตัดวงจรของ
การปนเปอนในขั้นแรกของการผลิตอาหารได อยางไรก็ตามเมื่อผลิตอาหารสมบูรณแลวจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑกอนออกจําหนาย โดยใชวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  มาตรฐานใน
การผลิตอาหารเพื่อใหถูกสุขลักษณะและเปนไปตามหลักสุขาภิบาล ไดแก GMP (Good Manufacturing Practice) 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ ISO22000 ซึ่งมาตรฐานเหลานี้เปนที่ยอมรับขององคกร
สากลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาอนามัยของมนุษย เชน องคการเกษตรและอาหารแหงสหประชาชาติ (FAO) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และ โคเดกซ (Codex) ดังนั้นในหลายประเทศจึงนํามาตรฐานการดําเนินการผลิตอาหาร
ดังกลาวมาใชเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออกนํารายไดเขาสูประเทศจํานวนมาก 
 วารสารกาวทันโลกฉบับนี้ประกอบดวยบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชาตางๆ เชน บทความจาก
สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และสาขาวิชาเคมี เปนตน ความรูจากบทความเหลานี้จะเปนประโยชนตอผูอานที่
อาจนําไปใชประโยชนในดานวิชาการ การวิจัย และในชีวิตประจําวัน สําหรับภาระกิจสําคัญของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ไดดําเนินการไปแลว ไดแก การทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหาสารัสวตี เดนพาซา (Mahasaraswati 
Denpasar University) ประเทศอินโดนีเซีย ใน 3 คณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะ
เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพรในวารสาร ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความ และทีมงานทุกทานที่ไดรวมมือกันจัดทําวารสารกาวทันโลกฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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