
 
Food Standard Agency กังวล 

มาตรฐานอาหารของธรุกิจจ าหน่ายอาหารจากบ้านที่เพิ่มขึ้น  

 
 

 

 
 

หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานอาหารในสหราชอาณาจักร (Food Standard Agency: FSA) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

จากฐานข้อมูลการจดทะเบียนประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารของ FSA พบว่า ตั้งแต่การ Lockdown ครั้งที่ 1 เมื่อ

เดือนมีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรนั้น มีจ านวนผู้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารจากบ้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 44 โดยผู้ที่ขอจดทะเบียนรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกพักงาน

ช่ัวคราวหรือตกงาน รวมทั้งเชฟจากร้านอาหารที่ร้านปิดให้บริการในช่วง Lockdown สืบเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 โดยช่องทางการจ าหน่ายอาหาร ได้แก่ โซเชียลมีเดีย เช่น Whatsapp, Instagram และแอพลิเคช่ัน 

Nextdoor รวมทั้งเว็บไซต์ เช่น Olio และ Cook My Grub 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการจ านวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหาร  แต่มีการ

จ าหน่ายอาหารจากบ้าน โดย FSA ได้แสดงความกังวลถึงจ านวนผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารจากบ้านที่เพิ่มข้ึนเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (food safety) เนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานและความ

ปลอดภัยของอาหารต้องหยุดช่ัวคราวจากมาตรการ Lockdown ครั้งที่ 1 (ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563) 

ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารจากหน่วยงานท้องถ่ิน (local 

authorities) โดยที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถ่ินจะให้ความส าคัญในการตรวจสอบกรณีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนเท่านั้น 

ปัจจุบันหน่วยงานท้องถ่ิน local authorities ต้องใช้การตรวจสอบ และแก้ไขบัญหา ผ่านระบบ video call 

เพื่อลดกระบวนการตรวจสอบในสถานที่ของเจ้าหน้าที่ environmental health อย่างไรก็ดี การใช้ระบบ video 

call ในการตรวจสอบ ไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการสุ่มตรวจ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงวันหมดอายุของ 
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เครื่องปรุง ตลอดจนร่องรอยของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น ทั้งนี้ การตรวจสอบธุรกิจ

จ าหน่ายอาหารจากบ้านยังมีความท้าทาย เนื่องจาก เป็นที่อยู่อาศัย จึงต้องแจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบก่อนล่วงหน้า 

24 ช่ัวโมง ซึ่งท าให้การตรวจตอบไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการสุ่มตรวจ โดยที่ผ่านมา FSA ยังไม่ได้รับรายงานว่ามี

ผู้บริโภคไม่สบายจากการรับประทานอาหารจากธุรกิจจ าหน่ายอาหารจากบ้านรายใหม่ อย่างไรก็ดี FSA ขอให้

ผู้บริโภคตระหนักถึงความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ซื้อจากผู้จ าหน่ายอาหารจากบ้าน และขอให้ผู้บริโภค

ตรวจสอบระดับสุขลักษณะของอาหาร (food hygiene rating) ของผู้จ าหน่ายอาหาร และเลือกบริโภคอาหารจากผู้

จ า ห น่ า ยอ าห า ร ที่ ไ ด้ รั บ  food hygiene rating ร ะดั บ  3 ดาว ข้ึน ไป  ซึ่ ง ส าม า ร ถตร วจ ส อบ ได้ จ าก 

www.ratings.food.gov.uk ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้จ าหน่ายอาหารและอาหารที่จ าหน่าย ขอให้

รายงานต่อหน่วยงานท้องถ่ิน  

              ที่มา: BBC News และ Evening Standard 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ความเห็น สคต.  

กฎระเบียบ Food Hygiene ในสหราชอาณาจักร - ผู้ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารรายใหม่ทุก

รายต้องจดทะเบียนกับหน่วยงาน Food Standard Agency ก่อนการจ าหน่ายอาหาร โดยเมื่อจดทะเบียนแล้ว 

เจ้าหน้าที่ (environmental health officer) จากหน่วยงานท้องถ่ิน จะเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหาร เพื่อให้

คะแนนสุขลักษณะของอาหาร (food hygiene rating) ในระดับ 0-5 ดาว ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายดังกล่าว อาจได้รับโทษปรับ ถึง 20,000 ปอนด์ หรือ จ าคุกถึง 2 ปี หรือ ทั้งจ าคุกและปรับ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจนมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกัน

การระบาดของไวรัส Covid-19 นั้น ไดส้่งผลให้ชาวสหราชอาณาจักรที่ตกงานหรือพักงาน รวมทั้งเชฟจากร้านอาหาร

ที่ร้านปิดให้บริการในขณะนี้ หันมาท าอาหารจ าหนา่ยจากบ้านเพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งมีทั้งผู้ที่จดทะเบียนประกอบ

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารอย่างถูกต้องตามกฏหมายและผู้ที่จ าหน่ายอาหารโดยไม่ ได้จดทะเบียน ซึ่งขณะนี้ หน่วยงาน

ท้องถ่ินยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกราย      

ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารไทยจากบ้านของชาวไทยในสหราชอาณาจักรนั้น เพิ่มข้ึนอย่างมาก 

โดยส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทย นอกจากนี้ ร้านอาหาร

บางร้านยังได้จัดท าชุดปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ของร้านจ าหน่ายอีกด้วย ซึ่ง สคต. มีแผนที่จะจัดสัมมนาให้ความรู้

กับร้านอาหารไทยและผู้ที่สนใจ ในการท าอาหารจ าหน่ายจากบ้าน รวมทั้งการท าชุดปรุงอาหาร (ready to cook) 

หรือผลิตภัณฑ์ของร้านเพื่อจ าหน่าย เพื่อช่วยต่อยอดให้ร้านอาหารในการหารายได้เสริมในขณะที่ร้านอาหารยังไม่

สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ รวมทั้ง ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการจ าหน่ายอาหารไทยจากบ้านให้สามารถด าเนนิ

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษามาตรฐานและคุณภาพของอาหารไทย  

สรปุโดย สคต. ลอนดอน 


