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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน

วารสารเพือ่การเตอืนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) 
ประจ�าไตรมาสเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ฉบับนี้ จะพาทุกท่าน
ไปพบกับ “Future Protein - โปรตีนแห่งอนาคต” กระแสที่มาแรงและ 
ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก เน่ืองจากโปรตีนแห่งอนาคตเหล่าน้ีม ี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม บทความ 
ในวารสารฉบับนี้ได้น�าเสนอแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตที่ภาคธุรกิจก�าลัง
จับตามอง แนวทางการพัฒนา Future Protein สู่ตลาด และมาตรการ
การก�ากับดูแล Future Protein ของประเทศต่าง ๆ ที่เตรียมร่าง 
กฎระเบียบและมาตรการ เพื่อก�ากับดูแล และควบคุมผลิตภัณฑ์โปรตีน
แห่งอนาคต

นอกจากนี ้“จบักระแส NTBs” และ “ข่าวส้ันรอบโลก” ได้น�าเสนอประเดน็ 
ท่ีน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ญี่ปุ่นเข้มตรวจกักกันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตาม
กฎหมายใหม่ ทีเ่พิม่ความรดักมุในการป้องกนัโรคระบาดสตัว์ พร้อมเพิม่ 
อ�านาจในการตรวจกักกันของเจ้าหน้าที่ด่าน ตลอดจนเพ่ิมบทลงโทษ 
ผู้ฝ่าฝืนน�าเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผิดกฎหมาย และภาคอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ชิลีได้รับการประเมินความเท่าเทียมกับมาตรฐานอเมริกาจาก 
การประเมินรอบล่าสุดเมื่อช่วงต้นปี 2563 

ทางทมีงาน Early Warning ได้คดัสรรสาระเพือ่ผูท้ีส่นใจอย่างต่อเน่ือง 
ซึง่ในปีงบประมาณ 2564 ทางทมีงาน Early Warning จะปรบัแนวทางการ
ให้บรกิารวารสารรปูแบบใหม่ ในรูปแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-book) 
เท่านั้น แทนวารสารตีพิมพ์ รวมไปถึงเพ่ิมการบริการผ่านช่องทาง 
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่าง ๆ  อาท ิFacebook Early Warning เตอืนภัย 
สินค้าเกษตร (@acfsearlywarning) หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองบรรณาธิการ 
ได้ที ่acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมคัรสมาชกิข่าว และ 
วารสารได้ฟรีที่ www.warning.acfs.go.th

ที่ปรึกษา
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายวิทวัสก์ สาระศาลิน
นายครรชิต สุขเสถียร
นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์

กองบรรณาธิการ
นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์
นางสาวรุจิเรข น้อยเสงี่ยม
นายสิทธา เกตุประทุม
นายวรพงศ์ วิไลรัตน์
นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์
นางสาวรวิวรรณ พูลสวัสดิ์
นายพร้อมพงษ์ พึ่งโพธิ์มิน

สถานที่ติดต่อ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th

สถิติการน�าเข้า - ส่งออก  
ตัง้แต่เดอืน ม.ค. - ก.ค. 63

จับกระแส NTBs

โปรตีนแห่งอนาคต

แหล่งโปรตนีแห่งอนาคต
ที่น่าจับตามอง

การพฒันา
Future Protein สูต่ลาด

มาตรการก�ากับดูแล
Future Protein ท่ัวโลก

ข่าวสั้นรอบโลก

EARLY WARNING2



767,294

301,484

 นำเขา  สงออก

หนวย : ลานบาท

60,798
43,096
33,641
32,308
20,194

115,374
108,652
106,639

91,825
82,256

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
ผลไมและผลิตภัณฑ

ผลไมและผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
ยางธรรมชาติ
ผลิตภัณฑจากสัตว
ขาวและผลิตภัณฑ

มูลคา(ลานบาท)

หนวย : จำนวนครั้ง หนวย : จำนวนครั้ง

ประเทศคูคาที่มีมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอาหาร
มายังประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับแรกในชวง ม.ค. - ก.ค. 63

เขตเศรษฐกิจที่ประกาศมาตรการ SPS
สูงสุด 5 อันดับแรกในชวง ก.ค. - ส.ค. 63

เขตเศรษฐกิจที่ประกาศมาตรการ TBT สินคาเกษตร
และอาหารสูงสุด 5 อันดับแรก ในชวง ก.ค. - ส.ค. 63

ประเทศคูคาที่มีมูลคาการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร
จากประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับแรกในชวง ม.ค. - ก.ค. 63

มูลคา(ลานบาท)

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

จีน จีน ญี่ปุน

37,578
35,812

35,523

13,920
13,183

ออสเตรเลีย เวียดนาม กัมพูชา

188,215

85,941
83,331

36,288 30,767

บราซิล
สหภาพยุโรป
แคนาดา
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป
บราซิล
รวันดา
อิสราเอล
สหรัฐอเมริกา

MRLs
มาตรฐาน/ระเบียบ
กักกัน/ระงับการนำเขา
มาตรฐาน/ระเบียบการนำเขา
สินคาการเกษตร
วัตถุเจือปนอาหาร
อื่น ๆ

158
53
48

43
13

9

ฉลาก บรรจุภัณฑ
ระเบียบ มาตรฐาน
วิธีการตรวจวิเคราะห
อื่น ๆ

10
99

2
4

12
11
10
9
8

24
107

23
20
17

สถิติการนำเขา - สงออก  ตั้งแตเดือน ม.ค. - ก.ค. 63

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. - ก.ค. 63

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. - ก.ค. 63

SPS/TBT NOTIFICATION ก.ค. - ส.ค.  2563

สหรัฐ
อเมริกา

สหรัฐ
อเมริกา

เมียนมารบราซิล

ประเด็น ประเด็น
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รัฐบาลญี่ปุ ่นได้ปรับปรุงกฎหมายควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
ฉบับใหม่ โดยมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
เพิ่มความรัดกุมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์และเพิ่มอ�านาจ
ในการตรวจกักกันของเจ้าหน้าที่ด่าน ตลอดจนเพิ่มบทลงโทษ 
ผู้ฝ่าฝืนน�าเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยผิดกฎหมายเป็นโทษปรับ
ไม่เกิน 3 ล้านเยน หรือจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือท้ังจ�าทั้งปรับ  
โดยความผิดฐานน�าเข ้าผลิตภัณฑ์จากสัตว ์ผิดกฎหมายนี้ 
รวมถึงการลักลอบน�าผลิตภัณฑ์สัตว์กีบ เช่น สุกร โค และแกะ 
ติดตัวเข้าประเทศด้วย นอกจากน้ันผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์อื่น ๆ  
ก็จ�าเป็นต้องส�าแดงสินค้า พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองจาก 
กรมปศุสัตว์จึงจะเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้

สารกลุ่ม per- และ polyfluoroalkyl หรอื PFAS มคุีณสมบตัิ
ท�าให้พ้ืนผิวไม่ดูดซับน�้า จึงมีการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช ้
หลาย ๆ อย่าง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์อาหารและภาชนะท่ีมี 
พืน้ผิวเคลอืบกนัตดิ แต่ผลการศกึษาระบวุ่าสารดงักล่าวส่งผลเสยี 
ต่อร่างกายหลายประการ อาทิ ความเส่ียงต่อการก่อมะเร็ง  
และลดภูมคิุม้กัน สภารฐันวิยอร์กจงึได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมาย 
ห้ามการแพร่กระจาย จ�าหน่าย จ่าย แจก อาหารทุกชนิด 
ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของสารกลุ่ม PFAS แล้ว 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ญี่ปุ่นเข้มตรวจกักกันผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่

นิวยอร์กเตรียมแบน
บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน PFAS

จับกระแส

NTBs
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โปรตีนประกอบด้วยหน่วยย่อยทีเ่รยีกว่า “กรดอะมโิน” ทีเ่ชือ่มโยง
โครงสร้างจากสายสัน้ ๆ  “เพปไทด์” ไปสูโ่ครงสร้างซบัซ้อน “พอลเิพปไทด์” 
แม้ว่ามนุษย์จะสามารถสร้างกรดอะมิโนได้เองจ�านวนหนึ่ง แต่ก็มี 
“Essential Amino Acids” หรือกรดอะมิโนจ�ำเป็น 11 ชนิด
ที่ไม่สามารถสร้างเองได้ และจะได้รับจากการบริโภค-ย่อยอาหาร 
ที่มีส่วนประกอบโปรตีนทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ นม พืช และธัญพืชต่าง ๆ 
เท่านั้น ดังนั้นการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนประเภทต่าง ๆ  
อย่างเพยีงพอและสมดลุจงึมคีวามส�าคญัต่อพฒันาการของร่างกายอย่างยิง่

“อาหาร 5 หมู่”
เป็นวลส่ีงเสรมิโภชนาการทีค่นไทย คุน้เคยตัง้แต่ยงัเดก็ 

ด้วยคุณพ่อคุณแม่หรือวิชาสุขศึกษาเน้นย�้าจนทุกคน 
จ�าได้แม่นย�า และหนึ่งในสารอาหาร 5 หมู่ “โปรตีน” ก็เป็น
สิง่ท่ีขาดไม่ได้ส�าหรบัทุกม้ืออาหาร ท้ังในร่างกายของคน
เราสามารถพบโปรตนีในสดัส่วนมากทีส่ดุรองลงมาจากน�า้ 
เนื่องจากมีหน้าที่ส�าคัญหลายประการ

เป็นองค์ประกอบของ
ฮอร์โมน

ซึ่งใช้ควบคุมการท�างานและ
รักษาสมดุลของร่างกาย 

เป็นองค์ประกอบของ
แอนติบอดี

ซึ่งมีส่วนในการเสริมสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

เป็นองค์ประกอบของ
เอนไซม์หลายชนิด

 ซึ่งส�าคัญต่อการด�าเนิน
กระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย

มีส่วนในการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ 

ซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่บาดเจ็บ

ความส�าคัญของโปรตีน

โปรตีน

เป็นส่วนประกอบ
โครงสร้างของร่างกาย  
ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ และ

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รวมไปถึงผิวหนัง 
ผม ขน และเล็บ

แห่งอนาคต

หน้าที่ของโปรตีน
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กำรท�ำประมง และอตุสำหกรรมต่อเนือ่ง 
มีกลไกกฎหมายและมาตรการป้องกันประมง
ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อทัง้ผูผ้ลติรายใหญ่และประมงพืน้บ้าน

สถำนกำรณ์ระบำดของโรค“COVID-19” 
ที่กระทบกลไกการผลิต ขนส่ง และการตลาด
ของโลก พลิกโฉมวิถีชีวิตของประชากรกว่า  
180 ประเทศ จากหน้ามือเป็นหลังมือ

กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ท่ีท�าให้แรงงาน
ภาคเกษตรลดลง แต่ร่างกายมนุษย์กลับต้องการ
โปรตีน จนโลกอาจมีแรงงานมนุษย์ไม่เพียงพอ 

ต่อการผลิตแหล่งอาหารโปรตีน 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
แหล่ง “โปรตีน” ของโลก และการพลิกอปุสรรคข้อจ�ากดัให้กลายเป็น 
ปัจจัยผลักดัน “โปรตีนแห่งอนำคต” (Future Protein)  
จงึกลายเป็นโจทย์วจิยั-ปัญหาสากล เพือ่หาทางออกทีส่ร้างความยัง่ยนื 
ให้ห่วงโซ่อาหารของโลก และตอบโจทย์โภชนาการของมนุษย์ 
ในอนาคตอย่างเพียงพอ

จากการขยายตวัของชมุชนเมอืงทีส่่งผลให้การผลติแบบเกษตรเพือ่การด�ารงชพีเริม่ไม่คุม้ค่าต่อการใช้พืน้ที ่อตุสาหกรรมเกษตรตัง้แต่ 
ข้ันปฐมภูมจินถงึการแปรรปูข้ันสูง จงึเกิดขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชากรโลกทีเ่พิม่ทวคูีณในไม่กีสิ่บปีทีผ่่านมา ทัง้มาตรการการค้า 
ระหว่างประเทศที่ปัจจุบันกลายเป็นกลไกส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดโลก จากเดิมที่พูดถึงเพียง “สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช” 
แต่ปัจจุบันทั้งมาตรการสิ่งแวดล้อม แรงงาน ไปจนถึงมาตรการอุปสรรคอื่น ๆ ที่มิใช่ภาษี ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า
อย่างเป็นรูปธรรม การผลิตรูปแบบอุตสาหกรรมดั้งเดิมจึงได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น 

นอกเหนือจากข้อจ�ากัดในการผลิตและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจไม่พูดถึงคือ “กระแสผู้บริโภค”  
ในปัจจบุนั ทีม่าพร้อมกบัการเผยแพร่ข้อมลูเครอืข่ายสงัคมและชีน้�าการตลาดแนวใหม่ แม้ Future Protein ทีก่ล่าวถงึอย่างกว้างขวาง
หลายชนิดอาจไม่เคยได้รับการยอมรับบริโภค หรือแม้กระทั่งถูกมองอย่างขยะแขยงในอดีต โดยการชูแนวคิดจุดเด่นที่น่าสนใจ เช่น

 โปรตีนที่ผลิตแบบ “รักษ์โลก” ผลิตได้บนข้อจ�ากัดทั้งที่ดิน น�้า อาหาร อัตราแลกเปลี่ยนเนื้อสูงผลิตคืนทุนรวดเร็ว
 สร้างกระแสรูปแบบการผลิตและความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความปลอดภัย สุขอนามัย 
 ใช้กระแสต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ เพื่อพลิกเป็นจุดขายของโปรตีนชนิดใหม่
 กระแสสุขภาพ ที่มุ่งแสวงหาแหล่งอาหารแคลอรี่และคอเรสเตอรอลต�่า 
ความต้องการทางการตลาดได้กลายเป็นกระแสผลักดันให้ Future Protein มีที่ยืนบนอุตสาหกรรมโลก และสร้าง Startup หรือ

ผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมากขึ้น

กำรเพำะเลี้ยงปศุสัตว์ ท่ีตกเป็นจ�าเลยต่อ 
ภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(Climate Change) ถูกจับตามองในประเด็น 
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ไปพร้อมกบั

ปัญหาโรคตดิต่อของสตัว์หรอืสตัว์สู่คน

กำรเพำะปลูกพืชไร่-พืชอุตสำหกรรม
เชิงเด่ียวหลำยชนิด เช่น ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
กลายเป็นประเด็นหยิบยกว่าก่อให้เกิดการรุกล�้า
พืน้ทีป่่า และเป็นการผลิตทีไ่ม่ยัง่ยนื ทัง้ยงัก่อให้เกดิ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างฝุ่น PM 2.5 

ท�าไมต้อง “โปรตีนแห่งอนาคต”

กระแสผูบ้รโิภคน�าตลาด

5

3 4

1 2
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แหล่งโปรตนีแห่งอนาคตที ่“น่าจบัตา”

องค์ประกอบของสารอาหารจากธญัพชืท่ีรบัประทานได้คดิเป็นกรมัต่อน�า้หนกั 100 กรมั

องค์ประกอบของสารอาหารจากแมลงท่ีรบัประทานได้คดิเป็นกรมัต่อน�า้หนกัแห้ง 100 กรมั

ปริมาณของโปรตนีจากเห็ดทีร่บัประทานได้คดิเป็นกรมัต่อน�า้หนกั 100 กรมั

ปัจจุบันมีแหล่งโปรตีนที่ก�าลังเป็นที่น่าจับตามอง และ 
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นทุกขณะ เช่น แมลงต่าง ๆ 
ในบางพ้ืนทีม่วีฒันธรรมการบรโิภคกนัมาช้านาน เช่น ในไทยเอง 
ก็มีการน�าไปประกอบอาหาร เช่น ทอด คั่ว ย�า ไม่ว่าจะเป็น 
จิ้งหรีด ดักแด้ไหม รถด่วน ไข่มดแดง แต่ในระยะหลังนี ้
แมลงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในและต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ประเทศในยุโรป และสแกนดิเนเวียท่ีม ี
การน�าจิง้หรีดไปแปรรปูเป็นแป้งจิง้หรดี และน�าไปใช้เป็นส่วนผสม
ของคกุกี ้ขนมปัง พาสต้า เป็นต้น อกีทัง้ยงัมแีหล่งโปรตนีจากพชื 
และธัญพืชต่าง ๆ ซึ่งมีการวิจัยพัฒนา หรือ บริโภคมานาน 
เช่น ผลิตภัณฑ์จากถ่ัวชนิดต่าง ๆ และงา และท่ีเป็นที่รู ้จักดี  
มกีารบรโิภคในแถบภาคเหนอื และอสีาน ได้แก่ ผ�า ซึง่เป็นพชืน�า้ 
ทีใ่ช้พืน้ทีเ่พาะเลีย้งน้อยและเจรญิในน�า้สะอาด ทัง้ยงัมโีปรตีนสงู  

นอกจากนัน้แล้วธุรกจิสตาร์ทอพัในหลาย ๆ ประเทศ ซึง่หนึง่
ในนัน้ก็มีประเทศไทยของเราด้วย ได้เริ่มการผลิตโปรตีนจากพืช 
หรือเนื้อสัตว์จากพืช (Plant based meat) ซึ่งด้วยกรรมวิธี
การผลิตขั้นสูงท�าให้เนื้อเหล่าน้ัน มีรูป กลิ่น และรสสัมผัส 
ทีค่ล้ายกบัเนือ้สัตว์ โดยมส่ีวนผสมหลกันัน้มาจากธญัพชืจ�าพวกถัว่ 
และในผู ้ผลิตบางรายในไทยเลือกใช้เห็ดแครง และผู ้ผลิต 
ในแคนาดาน�าเห็ดหอมมาเป็นส่วนผสมหลัก โดยขณะนี้มีการน�า
เทคนิค 3D-printing มาใช้ในการผลิต Plant based meat ด้วย 
นอกจากนีห้ลายประเทศ เช่น สงิคโปร์ อสิราเอล ได้ท�าการศกึษา
และวจิยัอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัเนือ้สตัว์เพาะเลีย้ง (Culture meat) 
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ อย่างเนื้อโคและเนื้อไก่ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ประมง เช่น กุ้ง

ข้อมูลจาก : กองโภชนาการ กรมอนามัย (2544)

ข้อมูลจาก : นันทยา  และคณะ (2549)

ข้อมูลจาก : กองโภชนาการ กรมอนามัย (2533)

โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรตธัญพืช
งาขาว(คั่ว) 26.1

25.9

36.8

64.2
2.2

19.2

3.6
65.0

28.8
ถั่วดำ(คั่ว)

ถั่วเหลือง(คั่ว)

โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรตแมลง

ตั๊กแตนปาทังกา
แมลงกินูน
แมงปอง

ดักแดไหม 
หนอนไมไผ

27.6
18.1
24.5
14.7
9.2

4.7
1.8
2.3
8.3

20.4

1.2
2.2
2.8
4.7
2.5

เห็ดตาง ๆ โปรตีน

เห็ดแครง
เห็ดหอมแหง

เห็ดหูหนู ดอกบาง แหง

4.7
17.5
14.4

27.6
18.1
24.5
14.7
9.2

4.7
1.8
2.3
8.3

20.4

1.2
2.2
2.8
4.7
2.5
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ฟารมเห็ด

ฟารมถั่ว

ฟารมแมลง

ขนสง

ขนสง

ขนสง

-จิ้งหรีด
-หนอนไมไผ/รถดวน
-ไขมดแดง
-แมลงกินูน/จีนูน

เห็ดหอม เห็ดแครง
ผลิตภัณฑเนื้อจากเห็ด

ถั่ว

ผลิตภัณฑเนื้อจากถั่วตาง ๆ

หนอนรถดวน

แมลงหรือหนอนตาง ๆ

เขาสูกระบวนการผลิตเนื้อจากพืช

แหลงโปรตีนอยาง
“Culture meat”

หรือเนื้อสัตวสังเคราะหในหองปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑเนื้อจากพืช 
(Plant based meat)
ซึ่งมีสวนประกอบหลักมาจาก
ถั่วชนิดตาง ๆ หรือ เห็ด

ผงจิ้งหรีด

อบแหง บดเปนผง

เตาหู

เบอรเกอรจาก
หนอนรถดวน

พาสตา      บราวนี่

โปรตีนเกษตร

หมูสับจากเห็ด หรือ
Plant based Meat

เนื้อไกจากธัญพืช

ผงจากแมลงหรือ
หนอนชนิดตาง ๆ

ไดผลิตภัณฑและ
ผลพลอยได

“ผลิตภัณฑที่ตองพัฒนาตอไปในอนาคต”

กระบวนการ
“Ref ining”

สารสกัดโปรตีนสูงจากแมลง
“Insect Whey Isolate”

น้ำมันสกัดจากแมลง

Insect Chitosan

1

2

3

แหล�งโปรตีนแห�งอนาคต

“ที่นาจับตามอง”
แหล�งโปรตีนแห�งอนาคต

ขนมปงและ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ
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ฟารมเห็ด

ฟารมถั่ว

ฟารมแมลง
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เตาหู

เบอรเกอรจาก
หนอนรถดวน

พาสตา      บราวนี่

โปรตีนเกษตร
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Plant based Meat

เนื้อไกจากธัญพืช

ผงจากแมลงหรือ
หนอนชนิดตาง ๆ

ไดผลิตภัณฑและ
ผลพลอยได

“ผลิตภัณฑที่ตองพัฒนาตอไปในอนาคต”

กระบวนการ
“Ref ining”

สารสกัดโปรตีนสูงจากแมลง
“Insect Whey Isolate”

น้ำมันสกัดจากแมลง

Insect Chitosan

1

2

3

แหล�งโปรตีนแห�งอนาคต

“ที่นาจับตามอง”
แหล�งโปรตีนแห�งอนาคต

ขนมปงและ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ
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านฒัพราก
Future
Protein

ดาลตูส

เนื้อสัมผัสที่แข็งอาจสร้างความไม่พึงพอใจต่อผู ้บริโภค  
หรือถึงขั้นเป็นอันตรายต่อทารก เด็กเล็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ 
เช่น เซลลูโลสที่เป็นส่วนประกอบหลักของพืช หรือไคตินที่เป็น
โครงสร้างภายนอกของแมลงแทบทกุชนดิ การแยกองค์ประกอบ 
ที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะอื่นจึงมีความจ�าเป็น เช่น  
การน�าเซลลโูลสไปผลติพลาสติกทีย่่อยสลายเองได้ หรอืการใช้ไคตนิ 
ไปท�าเป็นไคโตซานเพื่อใช้ในการเกษตรหรือการแพทย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาจท�าได้
โดยการเติมส่วนประกอบ เช่น เพคติน ซึ่งให้ความข้นเหนียว  
หรือกลูเต็น ซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชที่ให้เนื้อสัมผัสนุ่ม และใช้
เทคนิคการอัดรีดระดับเล็กมาก (Micro-extrusion) ที่ท�าให้
วัตถุดิบเกิดเป็นโครงสร้างคล้ายเส้นใยกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ  
หรือบางผลิตภัณฑ์ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
การพิมพ์สามมิติมาสร้างชิ้นผลิตภัณฑ์อาหารได้เช่นกัน

แม้ว่าการพัฒนาแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตจะมี
ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความย่ังยืนทางอาหาร
ของโลก แต่ก็อาจต้องใช้เวลาปรับพฤติกรรมของ 
ผูบ้รโิภคอกีระยะหนึง่ โดยเฉพาะหาก Future Protein 
มรีปูลกัษณ์-รสชาต-ิเนือ้สมัผสัทีไ่ม่คุน้ชนิ นอกจากนี ้
คุณสมบัติบางประการ เช ่น ความสามารถใน 

การละลายน�้า หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในวัตถุดิบ
โปรตนีเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อระบบการย่อย ดดูซึม 
หรือน�าไปใช้ประโยชน์ของร่างกายเป็นอย่างมาก 
ดงันัน้ การพฒันาผลติภัณฑ์หรอืรูปแบบการบรโิภค
ของ Future Protein ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มี
ความส�าคัญต่อการตลาดโปรตีนแห่งอนาคต

ปัจจัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อ
การยอมรับหรือใช้ประโยชน์ 
Future Protein มดีงันี้เนื้อสัมผัส
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คุณสมบัติการละลายน�้า

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดอาจมีรายงานว่าปริมาณโปรตีนสูง  
แต่กลับมีองค์ประกอบหลักเป็นโปรตีนท่ีละลายน�้าได้ยาก  
หรือละลายน�้าไม่ได้ ท�าให้ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึม 
น�าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ัน การย่อยหรือสกัดโปรตีนเพื่อเพิ่ม 
ความเข้มข้นของส่วนท่ีย่อยได้จึงมีความจ�าเป็น โดยใช ้
วธีิทางกล เอนไซม์ หรอือืน่ ๆ  ให้เหมาะสมกบัโปรตนีแต่ละชนดิ 

หรอืในส่วนของโปรตนีจากแมลง พบว่าการย่อยหรอืแปรสภาพ 
อย่างเหมาะสมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างมาก  
ทัง้ยงัส่งผลดีต่อการเกบ็รกัษาเป็นระยะเวลานานด้วย เนือ่งจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความชื้นต�่าอาจคงตัวในสภาพอุณหภูมิห้องได้
นานกว่า 2 ปี

ความพึงพอใจของผู้บริโภค ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดต่อ 
การอยูร่อดหรือเข้าสูต่ลาดอย่างกว้างขวางของ Future Protein 
ดังนั้น ผู ้ผลิตจึงจ�าเป็นต้องปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ 
ความต้องการของผูบ้รโิภค ทัง้รสชาต ิเนือ้สัมผสั และรปูลกัษณ์ 
โดยโจทย์ส�าคัญอาจอยู่ที่การปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว ์
ที่ผลิตตามกรรมวิธีเดิมมากท่ีสุด เช่น เน้ือสัตว์เทียมผสม 
ผลผลิตจากยีสต์ ด้วยเน้ือสัตว์เป็นวัตถุดิบอาหารท่ีมีรสชาติ

เฉพาะตัว เพราะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ  ทีส่ะสมไว้ 
เช่น แร่ธาตุ กรดอะมิโน และโปรตีนเฉพาะอย่างฮีม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�าคัญในเลือดและกล้ามเนื้อของสัตว์ และ 
มีส่วนส�าคัญต่อการสร้างรสชาติเนื้อสัตว์ด้วย ผู้ประกอบการ 
ในต่างประเทศจึงผลติโปรตีนฮมี โดยใช้ยสีต์ดดัแปรพนัธกุรรม 
แล้วผสมเข้ากับผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมที่ผลิตจากพืชเพื่อให้มี
รสชาติใกล้เคียงเนื้อสัตว์มากขึ้น
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ด ้วยร ่างกายมนุษย ์ประกอบข้ึนด ้วยกลไกท่ีซับซ ้อน 
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของร่างกายกับแหล่งอาหารโดยเฉพาะโปรตีน 
ที่มีโครงสร้างซับซ้อนกว่าสารประกอบหลายประเภท โปรตีน 
แห่งอนาคตหลายชนิดอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้บริโภค 
บางกลุ่มได้ ดังนั้นการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด 
โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีไ่ม่เคยมกีารบรโิภควตัถดุบิโปรตนีใหม่นัน้ ๆ 
มาก่อน จึงต้องค�านึงถึงความเสี่ยงน้ี ในข้ันตอนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการทดสอบ ประเมิน และวางแนวทาง
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น การระบุและก�าจัด 
สารก่อภูมิแพ้ออกจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ การค�านึงถึงคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ ์
ที่ผู้บริโภคจะได้รับก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะแหล่งโปรตีนจาก
วัตถุดิบใหม่อาจให้ชนิด สัดส่วน และปริมาณของสารอาหาร
แตกต่างไปจากแหล่งเดิม ซึ่งการเปลี่ยนมาบริโภคผลิตภัณฑ์ใหม ่
อาจท�าให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่สมดุลและ 
อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว การตระหนักถึงองค์ประกอบ
ของอาหารใหม่ จงึมคีวามส�าคัญและต้องมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบ
กับแหล่งเดิม และอาจต้องปรับปรุง รวมทั้ง เพิ่มหรือลดสัดส่วน
ในผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการบริโภคและแนะน�าวธิี
การบริโภคที่เหมาะสม

และที่ส�าคัญที่สุด การใช้แหล่งโปรตีนใหม่ ๆ ทดแทนแหล่งเดิมเพื่อลดต้นทุน หากได้คุณภาพไม่ตรงตาม 
ความต้องการ และความคาดหวังของผูบ้รโิภคโดยไม่แสดงข้อมูลประกอบการตดัสนิใจอย่างชัดเจนกอ็าจนับได้ว่า
เป็นการปลอมแปลงสนิค้า ซ่ึงนอกจากจรยิธรรมทางธุรกจิแล้ว กอ็าจยังต้องมีกฎระเบยีบควบคมุ เพือ่คุ้มครองสทิธิ
ของผู้บริโภค โดยขณะนี้มีกฎหมายภาครัฐหรือแนวทางก�ากับดูแลสินค้า Future Protein ที่น่าสนใจ ต่อไปนี้

การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ความส�าคัญของงานวิจัยรองรับ

นอกจากการผลิตหรือเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ มาแยกโปรตีน
เพื่อใช้ประโยชน์แล้ว การผลิตโปรตีนในอนาคตอาจท�าได้โดย
กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบที่ให้
สารอาหารประเภทอื่นมาเป็นโปรตีน หรือกระท่ังการเล้ียงเซลล์
จุลินทรีย์ให้ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาสังเคราะห์ 
เป็นโปรตนีให้มนษุย์บรโิภคได้ โดยเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเซลล์
เหล่านี ้อาจใช้ได้ท้ังเพือ่การผลติโปรตนีอาหาร เช่น การเพาะเล้ียง
เซลล์กล้ามเนื้อของสัตว์ หรือการผลิตโปรตีนท่ีท�าหน้าที่เฉพาะ 
เช่น โปรตีนที่ให้รสหวานแทนน�้าตาล เป็นตน้

ประเด็นเหล่านี้ยังถือเป็นความท้าทายในอุตสาหกรรม 
ที่ต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองช่องว่าง
ทางการตลาด ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย 
ในการร่วมมือกับนักวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โปรตีนแห่งโลกอนาคตของไทยสู่ตลาดโลก
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ในฐานะผู้น�าด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ รวมถึงนวัตกรรม
โปรตีนแห่งอนาคต สหรัฐอเมริกา คือหน่ึงในจุดก�าเนิดส�าคัญ 
ของทั้งเนื้อจากเซลล์เพาะเลี้ยง (Culture Meat) จนเกิด
การเกษตรแบบใหม่ท่ีเป็นการเกษตรระดับเซลล์ (Cellular  
Agriculture) ขึน้แล้ว และการพัฒนาผลิตภณัฑ์ในระดบัราคาและ
คุณภาพที่ผู้บริโภคยอมรับได้ก�าลังใกล้เข้ามาทุกขณะ หน่วยงาน 
ภาครฐัของสหรฐัอเมรกิาจงึรเิริม่แนวทางก�ากบัควบคมุผลติภณัฑ์
เนื้อเพาะเลี้ยง โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA)  
ผ่านหน่วยความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร (FSIS) 
และกระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์สหรัฐฯ (HHS) 
ผ่านองค์การอาหารและยา (FDA) ได้มีความตกลงร่วมกันใน
การก�าหนดระเบียบหรือข้อบังคับในการควบคุมผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเซลล์ในรูปแบบใหม่ 

ทางด้านประเทศ แคนาดา หนึ่งในประเทศผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารสัตว์อันดับต้น
ของโลก ก็มีความเคล่ือนไหวในการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปพืชมาเป็นอาหารโปรตีน
ส�าหรับมนุษย์โดยตรงเช่นกัน และไม่เพียงการสังเคราะห์เนื้อวัวและไก่ส�าหรับการบริโภค
ของมนุษย์ แต่ยังรวมไปถึงการสังเคราะห์เนื้อหนูเทียม เพื่อใช้เป็นอาหารแมวอีกด้วย 
โดยได้รับความสนใจและสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไม่แพ้ในประเทศชั้นน�าอื่น ๆ  
แต่ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของภาครัฐในการก�าหนดกฎระเบียบควบคุมอาจยังมีไม่มากนัก  
ทัง้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในแคนาดากต็ัง้ใจจะผลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทัง้ในแคนาดา
และสหรัฐอเมริกา จึงมีแนวโน้มที่แคนาดาจะติดตามและพัฒนากฎระเบียบในรูปแบบ 
ท่ีสอดคล้องกับที่สหรัฐอเมริกาก�าหนดไว้ เช่นเดียวกับลักษณะของการพัฒนากฎหมาย 
ความปลอดภัยอาหารฉบับปัจจุบัน

(Cell–cultured) ซึง่หน่วยงานดงักล่าวจะร่วมกนัควบคมุ พฒันา 
และผลักดนัผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในเชงิพาณชิย์ พร้อมทัง้แนวทาง
การก�ากับดแูล เพือ่เพิม่ความมัน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เนือ้เพาะเลีย้งจะ
ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย และผ่านการรับรองฉลาก
อย่างถกูต้อง โดยภายใต้ข้อตกลงดงักล่าวได้ก�าหนดให้หน่วยงาน 
FDA มีหน้าทีร่วบรวม จดัเกบ็เซลล์ และข้อมลูการเพาะเลีย้งเซลล์  
และหน่วยงาน FSIS รับหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 
และการรับรองติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อเพาะเลี้ยง โดยขณะนี ้
อยูร่ะหว่างการรบัฟังความเหน็สาธารณะภายในประเทศ นอกจากนี้ 
สมาคมอาหารจากพชื (The Plant Based Foods Association: 
PBFA) ของสหรัฐฯ กย็งัมีการออกข้อเสนอกฎเกณฑ์การตดิฉลาก
รับรองอาหารที่มาจากพืช (Plant–based food) เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกต่อผูบ้รโิภคในการจ�าแนกผลติภณัฑ์อาหารแต่ละชนดิ 

มาตรการก�ากับดูแล
Future Protein ทัว่โลก

ส่วน สหภาพยุโรป มีพัฒนาการด ้านกฎระเบียบและมาตรการควบคุมดูแล  
เพือ่รองรบัพฒันาการของอาหารใหม่เป็นล�าดบัต้น ตัง้แต่การก�าหนดกฎหมาย “อาหารใหม่” 
ในปี 2540 (Regulation (EC) 258/97) และพัฒนาเป็นระเบียบ Regulation (EC) 
2015/2283 เพื่อเพิ่มข้อก�าหนดการขึ้นทะเบียนอาหารที่เคยมีประวัติการบริโภค 
อย่างปลอดภัยในประเทศท่ีสาม ซ่ึง Early Warning ได้เคยน�าเสนอไว้ในช่วงต้นปี 2561 
และปัจจุบันยังมีการก�าหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมด้านสุขาภิบาลเฉพาะส�าหรับแมลงเพื่อการ
บริโภคของมนษุย์ Specific hygiene rules for insects intended for human consumption 
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ข้ามมาฝั่งประเทศในเอเชีย ซึ่งมีการบริโภคแหล่งโปรตีน 
ทางเลือกจากพืชมาแต่อดีต ความเคล่ือนไหวระลอกใหม่ที่เกิด 
จากแรงผลักดันด้านการเปลี่ยนแปลงของทั้งสิ่งแวดล้อมของโลก 
ประชากรและวิถีชีวิตของมนุษย์นั้น ท�าให้เกิดความตื่นตัว 
ในประเด็นโปรตีนแห่งอนาคตอย่างกว้างขวาง เช่น ญี่ปุ ่น  
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนมากขึ้น และเริ่มหยั่งราก 
ในภาคอตุสาหกรรมร้านอาหารของญีปุ่น่เพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั 
ล่าสุดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น อยู่ระหว่าง
การร่างกฎระเบยีบฉบบัใหม่ ส�าหรบัผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์สังเคราะห์ 
และโปรตีนทางเลือกที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
เซลล์ รวมทัง้ผลติภณัฑ์โปรตนีจากพชื เพือ่ก�ากบัดแูลกระบวนการ 
ผลิตและสร ้างความเช่ือม่ันของผู ้บริโภคมากขึ้น รวมทั้ง 
ก�าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์และ
โปรตีนทางเลือก ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 
และยังมีการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองและผลักดัน 
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีผู้ผลิตและจ�าหน่าย
อาหารรายย่อยในประเทศให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

ส่วน จีน สิงคโปร์ อิสราเอล และ อินเดีย ต่างก็เร่งวางแนวทางกฎระเบียบภาครัฐ เพื่อก�าหนด 
กรอบการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนใหม่ ๆ เหล่าน้ีให้สามารถออกสู่ท้องตลาด 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผู้พัฒนาบนพื้นฐานการควบคุมคุณภาพ 
ความปลอดภัย และไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค ผ่านกลไกการตรวจประเมินก่อนวางจ�าหน่าย และ
การติดฉลากระบุที่ชัดเจน

นอกจากน้ีแล้วความสนใจและความเคลื่อนไหวของทั้งภาครัฐและเอกชนท่ามกลางการพัฒนาแหล่ง
โปรตนีใหม่ทัว่โลก ยงัมกีระแสการพฒันากฎหมายและความก้าวหน้าของภาควจัิย-อตุสาหกรรมทีน่่าสนใจ
ในอกีหลายประเทศ รวมทัง้ผู้ผลติและส่งออกพชือาหารและผลติภณัฑ์ปศสุตัว์รายส�าคญัอย่าง ออสเตรเลยี 
และ บราซิล 

กระแสความนยิมในอตุสาหกรรม “โปรตนีแห่งอนาคต” ทีอ่าจกลายเป็น “โปรตนีทีบ่รโิภคโดยท่ัวไป” เร็วกว่าทีห่ลายฝ่ายจะคาดคดิ 
ประเทศไทยทีม่วีสิยัทศัน์จะเป็น “ครัวของโลก” ต้องเร่งปรบัตวัให้ทนัต่อความเปลีย่นแปลง ท้ังผูบ้รโิภคเองทีต้่องเท่าทันและรกัษาสทิธิ ์
ผู้ผลิตที่ต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงกว่าสินค้าวัตถุดิบอย่างที่ผ่านมา และภาครัฐที่ต้องติดตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดท้ังในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาแนวทางก�ากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  
อันจะเป็นหนึ่งในกลไกช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจในการคงศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป
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รายงานการประชุมร่วมระหว่างองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ 
(OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ในหัวข้อ “Meeting 
to Accelerate Prevention and Control of Neglected 
Foodborne Parasitic Zoonoses in Selected Asian Countries” 
ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เผยข้อมูลการแพร่ระบาด 
ของพยาธก่ิอโรคในอาหารโดยเฉพาะพยาธใิบไม้และพยาธติวัตดื 
โดยมีสาเหตุการติดพยาธิส่วนใหญ่จากพฤติกรรมการบริโภค 
เนื้อสัตว์และปลาที่ไม่ผ่านการปรุงสุก รวมถึงปัญหาสุขอนามัย
ในการเลี้ยงสัตว์และผลิตเน้ือสัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในระยะยาวจึงควรพัฒนาระบบคุณภาพของการผลิต ให้ความรู้ 
แก่ประชากรเพื่อเพิ่มสุขอนามัยในการบริโภค รวมทั้งภาครัฐ 
ของประเทศต่าง ๆ ควรตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการ 
ที่ชัดเจนในการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิ

การประเมินความเท่าเทียมของมาตรฐานก�ากับควบคุม 
ความปลอดภัย เป็นขั้นตอนส�าคัญท่ีอาจส่งผลต่อการยอมรับ 
เปิดตลาดหรืออ�านวยความสะดวกต่อการน�าเข้าสินค้าเกษตร 
และอาหาร โดย FSIS หรือหน่วยความปลอดภัยและตรวจสอบ 
คุณภาพอาหารของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ีใช ้
การประเมนิความเท่าเทยีมของระบบมาตรฐานในการตรวจสอบ 
ระบบการผลติและควบคมุคณุภาพของประเทศคูค้่าก่อนการยอมรับ 
น�าเข้า ซึง่ล่าสดุ FSIS ได้เข้าตรวจประเมนิระบบของชิล ีเมือ่ช่วงต้นปี  
2563 และรายงานผลเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 ให้การยอมรบั 
ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานส�าหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์

ของชิลีเท่าเทียมกันกับระบบของสหรัฐอเมริกาแล้ว หลังจาก 
เข้าประเมินกฎระเบียบและระบบการตรวจสอบก�ากับดูแล 
นโยบายสุขอนามยัของภาครฐั ระบบ HACCP การตรวจวเิคราะห์
ทางเคมแีละจลุชวีวทิยา รวมทัง้การลงพืน้ทีส่�ารวจสถานประกอบการ 
ต้นทาง

นานาชาติร่วมหาทางสู้พยาธิในเอเชีย

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ชิลีผ่านการรับรอง
ความเท่าเทียมกับมาตรฐานอเมริกา
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โปรตีนแหงอนาคต แหลงโปรตีนแหงอนาคต
ที่นาจับตามอง

การพัฒนา
Future Protein สูตลาด

จับกระแส NTBs มาตรการกำกับดูแล
Future Protein ท่ัวโลก

สถิติการนำเขา - สงออก  
ตั้งแตเดือน ม.ค. - ก.ค. 63

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903

EARLY WARNING วารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

ACFS

ปที่ 12 รายไตรมาส เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563
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