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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน
 เวียนมาพบกนัอกีครัง้กบัวารสารเพือ่การเตอืนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร (ACFS 
Early Warning) รายไตรมาส ฉบบัเดอืนเมษายน-มถินุายน 2563 ในฉบบันีจ้ะน�าสมาชกิ
มาพบกับ “ประเดน็ด้านความปลอดภยัของอาหารท่ามกลางสถานการณ์วกิฤตต่ิางๆ” 
ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ท่ีท่ัวโลกได้เผชิญ
ขณะนี้ จึงได้โอกาสหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้สมาชิกได้มองผ่านมุมมองของวิกฤตินี้ 
ซ่ึงได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู ้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและหันมาให้ความส�าคัญ 
ด้านความสะอาดปลอดภัยของอาหารและวตัถดุบิมากขึน้ ท�าให้ผูผ้ลติเร่งปรบัเปลีย่น
รูปแบบการผลิตและการให้บริการ รวมถึงภาครัฐหรือองค์กรสากลที่ได้ออกแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับประชาชน และผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายอ�านาจก�ากับดูแล
กจิกรรมทางเศรษฐกจิเพิม่เติม ในฉบบันีจ้งึได้รวบรวมข้อมูล ตัง้แต่แนวทางทีผู่บ้รโิภค
ควรปฏิบัติ จนถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแนวโน้มการปฏิบัติในอนาคต
ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การผลิตที่ปลอดภัยด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 ในส่วนของคอลัมน์ “จับกระแส NTBs” ได้น�าเสนอถึง ข่าวเด่น เช่น “แอฟริกาใต้
ดนัร่างกฎหมายความปลอดภยัเนือ้สตัว์ป่า และ “NGO แสดงความกงัวลกฎตรวจสอบ
สุกรสหรัฐฯ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 
 ทางทีมงาน Early Warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่องและ 
ในอนาคตจะมกีารปรบัแนวทางการให้บรกิารวารสารในรปูแบบหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ 
(E-book) แทนวารสารตีพิมพ์ รวมถึงเพิ่มการบริการผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างๆ หากท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก
บทความและข่าวสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถติดต่อ 
กองบรรณาธิการได้ที่ อีเมล acfsearlywarning@gmail.com รวมถึงสามารถสมัคร
สมาชิกข่าวและวารสาร Early Warning ได้ฟรีที่ www.warning.acfs.go.th/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
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หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

SPS TBT

บราซิล

ญี่ปุน

แทนซาเนีย

สหภาพยุโรป

แคนาดา

ยูกันดา

เคนยา

แทนซาเนีย

บราซิล

รวันดา

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐาน 
MRLs
กักกัน/ระงับนำเขา 
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร
วัตถุเจือปน
ฉลาก
อื่นๆ

183
151
148
100
24
7

17

ประเด็น 

สถิติการนำเขา - สงออก ในชวงไตรมาส 1 
(มกราคม - มีนาคม) ระหวางป 2562 และ 2563

SPS/TBT notif  ication เม.ย. - มิ.ย. 2563

ระเบียบ/มาตรฐาน 
วิธีการตรวจวิเคราะห
ฉลาก/บรรจุภัณฑ
วัตถุเจือปน
อื่นๆ

227
112
22
7

18

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) 

ปลาและชิ้นสวนปลาแชเย็น/แข็ง
11,919,783,443

18,198,361,472

ถั่วเหลือง
11,642,503,318

10,866,170,413

8,064,999,589
5,033,569,430

6,974,030,807
6,915,276,628

6,473,022,101
8,377,822,708

6,434,929,503
8,377,822,708

4,365,863,210
5,735,300,190

4,042,644,504
3,486,613,547

3,856,313,484
288,160,075

3,367,948,014
3,119,970,257

ขาสาลีเเละเมสลิน

กากน้ำมันเเละกากจากการสกัดน้ำมัน รวมทั้งถั่วเหลือง

หอยนางรม

นมเเละครีม ที่ทำใหขน หรือเติมน้ำตาล

ขาวโพด

ป 2562
ป 2563

ป 2562
ป 2563

การนำเขาสินคาเกษตร และอาหาร ป 2562 - 2563 การสงออกสินคาเกษตร และอาหาร ป 2562 - 2563

วัตถุดิบอาหารสัตว

อาหารปรุงเเตงที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น

มันสำปะหลัง เเละรากหรือหัวพืชที่ใชประโยชนเปนเเปง

ยางธรรมชาติ เเละผลิตภัณฑเเปรรูปขั้นตน
31,587,463,421

33,862,429,968

28,496,883,351
39,607,942,762

21,700,254,640
22,327,627,600

21,551,678,823
23,203,053,780

18,804,835,837
17,825,511,968

14,014,957,311
13,177,685,012

13,116,572,230
15,259,433,084

12,606,879,434
12,242,124,586

8,842,848,198
13,529,081,423

ปลา เเละไขปลาที่ปรุงเเตงหรือทำไวไมใหเสีย

10,611,560,181
528,522,564

ขาว

น้ำตาลจากออยหรือหัวบีต เเละซูโครสบริสุทธิ์

ผลไมสด

น้ำ เเละเครื่องดื่มไมมีเเอลกอฮอล ไมรวมน้ำผลไม

อาหารปรุงเเตงอื่นๆ

สตารชเเละอินูลิน

กากเเละผลพลอยได ภาคอุตสาหกรรมอาหารสำหรับสัตวเล้ียง

เนื้อสัตว เเละชิ้นสวนของสัตว

15 13

35
6

11

35

16

15 23

31
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 แอฟริกาใต ้ เป ็นหนึ่งในประเทศที่อนุญาตการล ่าสัตว ์ 
เป็นกีฬาได้ตามกฎหมาย ล่าสุดเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รัฐบาลได ้ออกร ่างกฎหมายความปลอดภัยเ น้ือสัตว ์ป ่า  
เพ่ือก�ากับดูแลส่งเสริมการบริโภคและส่งออกเนื้อสัตว์ป่าที่ล่าได้  
โดยครอบคลุมรายการสัตว์ เช่น แรด ฮิปโปโปเตมัส และยีราฟ 
 ฝ่ายผู ้สนับสนุนมองว่ากฎหมายจะสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 
การช�าแหละตัดแต่งเน้ือสัตว์ท่ีได้จากการฆ่าในโรงแปรรูป  
เพ่ือจ�าหน่ายและส่งออก นอกจากนั้นยังเป็นการควบคุมโรค 
ทีอ่าจตดิต่อระหว่างสตัว์ป่ากับสตัว์เลีย้งและคน ตลอดจนส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์สัตว์ป่า แต่ในส่วนของผู้คัดค้านเห็นว่าการบริโภค 
เนื้อสัตว์ป่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคมาสู ่คน เช่น  
ในกรณีของ Covid-19 ซ่ึงพบการลักลอบส่งลิ่น (Pangolin)  
ทีส่ามารถเป็นพาหะของโรคจากแอฟรกิาใต้ไปขายยงัประเทศจนี
 ร่างกฎหมายของแอฟริกาใต้จะเปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะ 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า 
บางประเทศมีแนวโน้มจะยกเลิก ระงับ หรือจ�ากัดการจ�าหน่าย
เนื้อสัตว์ป่าหลังจากการระบาดของ Covid-19 แต่ก็มีหลาย
ประเทศทีย่งัคงนโยบายเช่นเดียวกบัร่างกฎหมายของแอฟรกิาใต้ 
ด้วยสาเหตุการควบคุมประชากรสัตว์บางชนิดและการป้องกัน
โรคติดต่อสู่คน

 กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเนื้อสัตว์ของสหรัฐฯ ซึ่งบังคับ
ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2449 ก�าหนดให้ผู้ตรวจของรัฐ (Inspector)  
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเมื่อพบสัตว์และซากสัตว์ต้องสงสัย 
เพือ่ให้ทมีสขุภาพสตัว์ของรฐัตรวจวนิจิฉยัก่อนรบัรองเข้าสูห่่วงโซ่
การผลิต แต่ระบบตรวจสอบสุกรใหม่ New Swine Inspection 
System (NSIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 ได้ก�าหนดให้อ�านาจ 
เจ้าหน้าที่ของโรงฆ่าสัตว์ในการพิจารณาขั้นต้นแทน
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติระหว่าง 
ช่วงที่ใช้ระบบตรวจสอบแบบเดิม กับช่วงที่ใช้ NSIS ทาง Food 
& Water Watch ได้แสดงข้อกังวลว่าระบบ NSIS อาจส่งผลให ้
ประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองสัตว ์และซากสัตว ์ 
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคลดลงถึง 3.5 เท่า ซึ่งอาจน�าไปสู่ความเสี่ยง 
ด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่ออื่นๆ 
 ทั้งน้ีทางโฆษกของหน่วยงานบริการตรวจสอบและปลอดภัย
ทางอาหาร (Food Safety and Inspection Service: FSIS) 
ของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้ช้ีแจงว่าระบบการตรวจสอบ NSIS   
ได ้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร ์  โดย 
ผ่านการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกว่า 20 ปี และให้ความเห็นว่า
รายงานข้างต้น อาจสร้างความตื่นกลัวให้ประชาชน 

แอฟรกิาใต้ดนัร่างกฎหมาย
ความปลอดภยัเนือ้สัตว์ป่า

NGO แสดงความกังวล
กฎตรวจสอบสกุรสหรัฐฯ

จับกระแส

NTBs
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ ใหม่ 
2019 หรือ โควิด-19 เป็นวิกฤตการณ์ด้าน 
สุขอนามัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนท่ัวโลก ถือเป็นภาวะวิกฤติ หรือสถานการณ์
ฉกุเฉนิ ท่ีจ�าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการและก�าหนด
มาตรการปฏิบัติเป็นพิเศษ และนอกจากโรคระบาด 
ในครั้งนี้ อุบัติการณ์หรือภัยธรรมชาติร้ายแรงอื่น ๆ  
เช่น น�้าท่วมใหญ่ ทุพภิกขภัย หรือโรคระบาดส�าคัญ 
ก็ล้วนจัดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤติ
ได้ทั้งสิ้น

ท่ามกลางภาวะวิกฤติ “อาหาร” ในฐานะปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตย่อมเป็นส่ิงที่มองข้ามไม่ได ้
โดยเฉพาะการควบคมุดแูลให้อาหารมคีวามปลอดภัยเหมาะสมกบัการบรโิภค เพือ่ไม่ให้ปัญหาความไม่ปลอดภยั
ของอาหารมาซ�้าเติมวิกฤติให้ร้ายแรงยิ่งข้ึน สิ่งส�าคัญจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ามกลางวิกฤตินี ้
จึงเป็นการตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยอาหารว่ามีเพียงพอหรือไม่

987

 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
กระทบอย่างไรกับอาหารปลอดภัย?

อาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤติ 
เรื่องส�าคัญที่คนไทยอาจมองข้าม?

 การล็อคดาวน ์จากโควิด-19 และเหตุการณ ์วิกฤติ 
ทีอ่าจเกดิข้ึนได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ เช่น น�า้ท่วมมกัท�าให้เกดิ
การจ�ากัดการเคล่ือนที่ของผู้คนซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภค พฤติกรรม
ตามปกติของผู ้บริโภคจึงถูกเปลี่ยนไป โดยปรากฏการณ์ 
ที่เห็นได้จากช่วงล็อคดาวน์โควิด-19 ท่ีผ่านมาประการหน่ึงก็คือ 
การใช้บริการอาหารส่งถึงที่ (Delivery) มากขึ้น นอกจากน้ัน 
ยังมีการผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
ของผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรือการแจกจ่าย 
อาหารให้กบัผูย้ากไร้หรอืประสบปัญหาด้านรายได้จากภาวะวกิฤต ิ
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองหรือ 
ร่วมกับครอบครัวอยู่ที่บ้าน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่าน้ี
ล้วนมปีระเดน็ควรพจิารณาเกีย่วกบัความปลอดภยัอาหารท้ังสิน้
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จนปรากฏธุรกิจแพลตฟอร ์ม ท่ี ให ้บริการขนส ่ งอาหาร
ทั้ ง แบบเฉพาะทาง  และบริ การขนส ่ งทั่ ว ไปที่ รองรับ 
การขนส่งอาหารเป็นจ�านวนมาก แต่ด ้วยบริการลักษณะ
ดังกล ่าว ยังถือเป ็นกิจการภายใต ้แนวคิดใหม่ ซึ่งอาจมี
ขั้นตอนการปฏิบัติบางส่วนที่ไม ่อยู ่ภายใต้กฎหมายก�ากับ
ควบคุมของรัฐ ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
และติดตามการเคลื่อนย ้ายของผู ้ประกอบอาหารและ 
ผู ้ส่งอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม สิ่งเหล่านี้ 
อาจก่อให้เกดิช่องโหว่ของความปลอดภยัอาหารส�าหรบัผูบ้รโิภคได้ 
ประเด็นข้างต้นอาจเชื่อมโยงไปยังปรากฏการณ์ต่อมาคือ
 

ทั้งการแจกจ่ายวัตถุดิบปรุงอาหาร อาหารแห้ง และอาหาร
ส�าเรจ็รูปพร้อมรับประทาน ทีล้่วนควรพจิารณาถึงความปลอดภัย 
เพราะผู้รับอาหารส่วนใหญ่มักเป็นผู ้ประสบความเดือดร้อน 
อยู ่แล้ว หากได้รับอาหารท่ีไม่ปลอดภัยก็จะเป็นการซ�้าเติม 
ความยากล�าบาก และทีส่�าคัญ การปรงุอาหารเพือ่รบัประทานเอง 
ร่วมกับครอบครัวอยู่ท่ีบ้าน ก็ควรใส่ใจถึงความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยในการประกอบอาหาร เพราะหากเกิดปัญหา 
ความไม่ปลอดภัยของอาหาร ผลกระทบก็จะตกใกล้ตัว

การผันตัวมาเป็นผู ้ประกอบการผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
ของผู ้ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ ได ้ รับผลกระทบจนยาก 
ต ่อการประกอบอาชีพเดิม โดยมี จุดที่ควรพิจารณาคือ 
ความตระหนกั และความรูค้วามเข้าใจด้านความปลอดภยัอาหาร 
ของผู ้ประกอบการหน้าใหม่เหล่านี้ว ่ามีมากน้อยเพียงใด 
เพราะความเจริญของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในปัจจุบัน
สามารถขยายตลาดผู้ประกอบการได้กว้างขึ้นอย่างมาก และ
หากผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ขาดความปลอดภัย  
ผูบ้รโิภคทีอ่าจได้รบัผลกระทบกย่็อมเพิม่ขึน้เป็นเงาตามตวั

บรกิารอาหารส่งถงึที่
ถือเป็นหน่ึงในบริการเสริมของธุรกิจอาหาร
ที่มีมาแล ้วระยะหนึ่ง  แต ่ พัฒนาการของ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่างรวดเรว็ 
ในช่วงเวลาทีผ่่านมาได้ผลกัดนัให้บรกิารลกัษณะนี้ 
ได้รับความนิยมมากขึ้น

การแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ยากไร้ 
หรือประสบปัญหาการครองชพีจากภาวะวกิฤติ
ถือเป็นหนึง่ในกจิกรรมทีค่นไทยปฏบัิตโิดยทัว่ไป 
ทัง้ในโอกาสต่าง ๆ  รวมทัง้ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 
และภัยพิบัติ
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ท�าอย่างไรให้อาหารปลอดภัย?

 อีกส่วนที่ส�าคัญ ก็คือการมีความรู้ของผู้ประกอบอาหาร 
และผู้บริโภคเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงในวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ  
ตั้งแต่การล้างผักให้สะอาด การเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่มีลักษณะ
ความผิดปกติ การปรุงเนื้อสัตว ์และไข่ที่ไม ่ได ้ผลิตมา
เพื่อบริโภคแบบดิบโดยให้ความร้อนระดับที่เหมาะสม 
และทั่ วถึ ง  ไม ่ ใช ้อุปกรณ ์ปะปนกันระหว ่างวัตถุ ดิบ
และอาหารที่พร้อมรับประทานแล้ว เก็บรักษาวัตถุดิบ 
ในสภาวะทีเ่หมาะสม เช่น การเกบ็ถัว่ลสิงหรอืพรกิป่นในทีแ่ห้ง
และเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตและสร้างสารพิษของ 
เชื้อรา ตลอดจนถึงการจัดการวัตถุดิบเฉพาะอย่างถูกวิธ ี
เช่น การต้มอาหารกระป๋องท่ีมีความเป็นกรดต�่าให้เดือด 

อย่างน้อย 10 นาที เพื่อท�าลายสารพิษจากเช้ือโบทูลินัม
ก่อนรับประทาน ท้ังนี้ควรศึกษาถึงความเสี่ยงและวิธีการ
จดัการส�าหรับวตัถดุบิแต่ละชนดิอย่างเหมาะสมทัง้ในขัน้ตอน 
เก็บรักษาและก่อนประกอบอาหาร

    วัตถดุบิปรุงอาหาร
ที่ ไม ่ผ ่านการควบคุมดูแลในระบบคุณภาพ
มาอย่างเหมาะสม หรือเหนือวิสัยการควบคุม 
อาจปนเปื้อนสารพิษ เช่น เคมีเกษตรตกค้าง 
หรือสารพิษจากเชื้อโรค ตลอดจนเชื้อก่อโรค 
มาสูผู่ป้ระกอบอาหารและผูบ้ริโภค การเลอืกสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นการลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่ง

ท�าอย่างไรให้อาหารปลอดภยั?

    อาหารแห้ง
ที่ เป ็นผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการแปรรูป 
มาระดับหนึ่งแล้วผ่านกระบวนการเก็บรักษา 
ให้อยู่ได้นาน แต่ก็มีวันหมดอายุหรือเส่ือม 
คณุภาพ 

 ซึ่งในการผลิต แจกจ่าย หรือบริโภคควรพิจารณาฉลาก 
ตลอดจนลักษณะของอาหารและบรรจุภัณฑ์ว่าอยู ่ในสภาพ
ปกติเรียบร้อย ส่วนอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน ก็ควร
บริโภคหลังปรุงหรือเตรียมอย่างสดใหม่ เนื่องจากการเก็บรักษา 
อย่างไม่เหมาะสมอาจท�าให้เช้ือก่อโรคทีอ่าจปนเป้ือนอยูเ่จรญิเตบิโต 
และก่อโรคได้ เป็นสิ่งส�าคัญที่ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการ
ต้องตระหนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีควรยึดถือปฏิบัติตาม
หลักสุขอนามัยอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรับผิดชอบ 

ต่อผูบ้รโิภค ซึง่จะท�าให้ได้รบัความเชือ่มัน่และมัน่คงของธรุกจิได้
แม้จะเกิดภาวะวิกฤติ การปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และการประกาศบังคับ
ใช้มาตรการของภาครัฐอย่างเหมาะสม ที่สร้างสมดุลระหว่าง 
การรกัษาความปลอดภยัของอาหารและการอ�านวยความสะดวก 
ต ่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึ งมีความส�าคัญอย ่างยิ่ งต ่อ 
การขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกับสวัสดิภาพของ 
ผู้บริโภคทั่วโลก
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2 meter / 6 feet
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Disrupted Chains & Emerging Trends

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
กลุม่เกษตรกรเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากไม่สามารถส่งออกได้ 
อย่างประเทศจนี และมาเลเซยีทีป่ระกาศหยดุการรบัซือ้ และ 
ช่องทางการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าล�าบากมากขึ้น 
ในขณะที่สินค้าเกษตรบางชนิดขายได้ลดลงหรือไม่สามารถ
ขายได้ จากปัญหาการปิดตลาดซื้อขาย และก�าลังการซื้อ 
ทั้งในและต่างประเทศลดลง 

ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับตัวรับสถานการณ์ COVID-19  
ซึง่ได้เปลีย่นการกระจายสนิค้าแบบใหม่ อย่าง “cold chain”  
หรือการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบบแช่เย็น/ 
แช่เยือกแข็ง ส�าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ในขณะ
เดียวกัน เกษตรกรที่ผลผลิตได้รับผลกระทบ ไม่สามารถ
จ�าหน่าย/ส่งออกได้ เกษตรกรจงึน�าผลผลติต่างๆ มาแปรรปู
เพ่ือเพิม่มลูค่า อย่าง ผลไม้แห้ง ผลไม้กวน น�า้ผลไม้ แยมผลไม้ 
พร้อมจ�าหน่าย มากขึ้น

โรงงานหลายแห่งได ้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การด�าเนินการผลิตและวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่ม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจม ี
การคัดกรองก่อนเข้าพืน้ที ่การเว้นระยะห่าง การเตรยีมอุปกรณ์ 
ป้องกันส่วนบุคคล และการลดจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อปรมิาณผลผลิต นอกจากนี ้สถานประกอบการ 
หลายแห่งยงัจ�าเป็นต้องปิดด�าเนนิการช่ัวคราว เมือ่พบผูต้ดิเช้ือ 
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

จากมาตรการของภาครัฐที่เข้มงวด ทั้งการลดจ�านวน
ผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้ในอนาคตโรงงานบางแห่ง อาจน�า
เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิต
อาหารมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสของแรงงาน
มนุษย์หรอือาจปรบัเปลีย่น ทดแทนผูป้ฏิบตังิานจากส่วนงานอ่ืนๆ 
ที่มีความพร้อมเป็นการชั่วคราว
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2 meter / 6 feet
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สถานประกอบการ/ร้านอาหารงดการใช้บรกิารทานอาหาร 
ภายในร ้านอาหารและงดให ้บริการอาหารบุฟเฟ ่ต ์ 
เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 นัน้ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ท�าให้ไม่สามารถ 
รับกับมาตรการดังกล่าวได้ทันท่วงที มีผลกระทบต่อ 
ยอดขายในแต่ละวนั ในขณะที ่ในแต่ละวนัสถานประกอบการ/ 
ร้านอาหารยังคงต้องกักตุน หรือเตรียมวัตถุดิบ ส�าหรับ 
การประกอบการอาหาร เพื่อรองรับความต้องการของ 
ผู้บริโภค

การปรับตัว และเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการ เพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกสบายให้แก่ผูบ้รโิภค เพิม่ช่องทางการสัง่อาหาร/ 
บริการส ่งถึงที่  และยกระดับการติดตามก�ากับดูแล 
ความปลอดภยัตลอดกระบวนการ ตัง้แต่ วัตถุดบิ การแปรรปู
จนถึงมือลูกค้า 

จากมาตรการป ้องกันการแพร ่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการปรับตัวเปลี่ยน
รูปแบบการใช้ชีวิต หรือบริโภคอาหาร จากเดิมที่การหาซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร หรือการรับประทานอาหาร
ภายในร้านเป็นเรื่องง่าย แต่ผลกระทบทั้งจากประกาศ
มาตรการฉกุเฉนิ การปิดเมอืง ท�าให้ผูบ้รโิภคต้องกกัตวั และ
การเข้าถึงสินค้าและอาหารไม่สะดวกเหมือนเคย

ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาให้ความส�าคัญต่อ 
การเลอืกซ้ือสนิค้าโดยมคีวามใส่ใจต่อแหล่งทีม่าของวตัถดุบิ 
ศกึษาการตดิฉลากและข้อมลูตามสอบ (ตรวจสอบย้อนกลบั: 
Traceability) ทัง้ยงัต้องการความมัน่ใจด้านสุขอนามยัและ 
ความปลอดภัยของสินค้าตลอดกระบวนการ นอกจากนั้น 
ยังหันมาปรุงอาหารเอง หรือใช้บริการธุรกิจที่ตอบโจทย์
ความสะดวกสบาย (Lazy Economy) มากขึ้น เช่น  
การใช้บริการส่ังอาหาร หรือสินค้าเกษตรผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคจ�านวนมากที่หันมา
เป็นผู้ผลิต ผู้ค้ารายย่อย ตลอดจนเจ้าของกิจการผลิตและ
แปรรูป ท่ามกลางวิกฤติที่ท�าให้ประกอบอาชีพเดิมได้ยาก 
แล้วจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทาง
กระจายสินค้าอื่นๆ ที่ยากต่อการก�ากับควบคุมโดยภาครัฐ
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ให ้หันมาใส ่ใจด ้านสุขภาพ ให ้ความส�าคัญต ่อการรักษา 
ความสะอาดปลอดภยัของอาหารและวตัถดุบิมากขึน้ การเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ผลิตตั้งแต่เกษตรกร 
ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต 
การกระจายสินค้า และช่องทางจ�าหน่าย เพื่อตอบรับกับ 
ความต้องการของผูบ้รโิภค โดยมุง่เน้นการผลติสนิค้าหรอืผลผลิต
ให้ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนรับวัตถุดิบ 
ควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีความรู ้
ด้านสุขอนามัย และปรับเปลี่ยนสถานประกอบการได้แก่ ฟาร์ม 
ร้านอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติการผลิต
ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด 

ในสถานการณ์ปกติ ผู ้บริ โภคอาจไม ่ เคยมีข ้อกังวลปัญหา 
ทั้งด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร จนกระทั่ง 
เกดิภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น น�า้ท่วม ภยัแล้ง แผ่นดนิไหว หรอืโรคระบาด 
ดังเช ่นการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มีส ่วนส�าคัญ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

 ผู้ผลิตภาคเกษตรปรับตัว
รับสภาวะวิกฤติอย่างไร?

การปรับเปลีย่นของผูผ้ลติ
มาตรการล็อคดาวน์ หรือมาตรการปิดพรมแดนของแต่ละประเทศส่งผลให้ผู้ผลิตในภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ รวมถึงภาคการประมง
และเพาะเลี้ยง ไม่สามารถขนส่งผลผลิตไปถึงลูกค้า ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานแปรรูปได้ตามปกติ เนื่องจากการขนส่งรูปแบบ
ต่างๆ จ�าเป็นต้องหยุดด�าเนนิการ เกษตรกรหลายรายถกูยกเลิกค�าส่ังซือ้ การยดึตดิกบัช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าช่องทางใดช่องทางหนึง่ 
จึงยากต่อการน�ารายได้มาสู่เกษตรกร และจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนการปฏิบัติตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อรักษามาตรฐาน 
สุขอนามัย และโอกาสทางการค้าของแต่ละห่วงโซ่

มาตรการสขุอนามยั
สถานทีผ่ลติข้ันต้น

 แม้ยังไม่มีการรายงานการติดต่อของเช้ือไวรัสโควิด-19  
จากสตัว์มาสูค่น แต่มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยงัเป็นสิง่จ�าเป็น 
ที่จะยึดปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
และรักษามาตรฐานคุณภาพในสถานที่ผลิตข้ันต้น เช่น ฟาร์ม 
พื้นที่ เพาะเล้ียง และการท�าประมง ทั้งการตรวจคัดกรอง 
พนักงานก่อนการเข ้างาน และสร้างเสริมความตระหนัก 
ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal hygiene) ตลอดจนถึง
การท�าความสะอาดจุดที่มีความเส่ียงต่อการสัมผัสสูงหรือพื้นที่
ที่ใช้ร่วมกัน การท�าความสะอาดรถที่ใช้งานในฟาร์มทั้งก่อนและ
หลังการใช้งาน
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 “ช่องทางออนไลน์” ก้าวมาเป็นสื่อกลางท่ีเช่ือมระหว่าง 
ผู ้ผลิตและผู ้บริโภค และเป็นทางเลือกส�าหรับเกษตรกร 
เพื่อใช้ในการระบายสินค้าออกสู ่ตลาดในช่วงเวลาวิกฤตินี้  
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหาร ท่ียอดขายได้หดตัวลง แม้จะมี 
การเปิดขายให้ผู ้บริโภคน�ากลับไปรับประทานท่ีบ้านก็ตาม  
ท�าให้ผูป้ระกอบการหนัมาขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้ 
แม้สถานการณ์จะกลับมาปกติการซื้อขายสินค้ารูปแบบนี ้
จะคงอยู่ต่อไปและทวีความนิยมยิ่งข้ึน เนื่องจากสามารถสนอง
ความต้องการด้านความสะดวกสบายของผู้บริโภค

โดยประเด็นที่เกษตรกรและผู้ประกอบการร้านอาหารควร
ค�านึงถึงเป็นพิเศษคือ การบรรจุผลิตภัณฑ์โดยใช้หีบห่อ 
ทีส่ะอาด เหมาะสม และปิดมดิชดิ รวมถงึค�านงึถงึระยะเวลาและ 
พื้นที่การจัดส่งว่าอยู่ห่างออกไปมากน้อยเพียงใด จ�าเป็นต้อง 
จัดส่งแบบเร่งด่วนหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื ้อนและ 
ความเสียหายก่อนส่งถึงผู้บริโภค

 เ พ่ื อ ให ้ ก ารผลิ ตสามารถด� า เนิ น ได ้ อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง 
โดยคงความเชือ่มัน่ด้านความสะอาดและปลอดภยัต่อทัง้ผู้บรโิภค 
รวมถึงพนกังาน โรงงานหลายแห่งจงึได้เร่งด�าเนนิการปรบัเปลีย่น 
รปูแบบการด�าเนนิการผลติและวถิชีวีติของพนกังาน โดยก�าหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด มุ่งเน้นการรกัษาระยะห่างทางสังคม 
การรกัษาสขุอนามยัส่วนบคุคล (Personal hygiene) ของพนกังาน 
มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส�าหรับพนักงาน
อย่างเพียงพอ ติดตั้งแผ่นก้ันระหว่างพนักงานในไลน์การผลิต  
ผูป้ระกอบการบางรายได้มมีาตรการเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหา
ด้านบคุลากรทีล่ดลงในช่วงนี ้โดยให้พนกังานในออฟฟิศทีสุ่ขภาพ 
แขง็แรง สามารถทีจ่ะร่วมปฏบิตังิานในไลน์ผลติเป็นการชัว่คราว 
  ด้วยวิกฤติครั้งนี้ถือเป็นเร่ืองที่ใหม่และท้าทายอย่างมาก 
ในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว 

ในหลายโรงงานที่ เกิดป ัญหาการแพร ่ระบาดของโรคใน 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้ารักษาตัวอาจก่อให้เกิด 
การขาดแคลนแรงงานตามมา และหากการระบาดเกิดเป็นวงกว้าง 
อาจจ�าเป็นต้องหยุดด�าเนินการชั่วคราวเพื่อท�าความสะอาด 
ท�าให้ปริมาณการผลิตลดลงและเกิดภาวะอาหารขาดแคลน  
ดังเช่น โรงงาน Cargill ในรฐัควเิบก แคนาดา และอกีหลายสาขา 
ของโรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ Tyson Food และ Smithfield 
ซึง่ตัง้อยูใ่นสหรฐัฯ และถอืเป็นส่วนผูป้ระกอบการผลติ และแปรรปู 
เนื้อสัตว์รายใหญ่ของภูมิภาคและของโลก ดังนั้นการด�าเนิน 
มาตรการด้านสุขอนามัย และการวางแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม 
จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวอยู่รอดได้ ทั้งยังสามารถ 
ผลิตอาหารตอบสนองต่อความต้องการบริโภคอย่างเพียงพอ 

FARM ONLINE

ไลน์ผลิตอุตสาหกรรม

ช่องทางตลาดใหม่
ออนไลน์-Delivery
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 ในส่วนของร ้านอาหารที่ถือเป ็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ปลายทางสู ่ผู ้บริโภคท่ีเริ่มเปิดด�าเนินการอีกครั้ง 
เมือ่สถานการณ์คลีค่ลายลง ควรม ีมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยให้ลูกค้าเชื่อมั่น
และกลบัมาใช้บริการซ�า้ โดยมาตรการมกัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
คือ การให้พนักงานปฏบิตัติามหลกัสขุอนามยั รวมถึงมกีารคดักรอง 
สุขภาพของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ โดยสวมหน้ากากอนามัย 
ล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนการเริ่มงาน หรือหลังการหยิบจับส่ิงของ 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมจากมือไปสู่อาหาร 
ตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย จดัเตรยีมร้านเพือ่ให้เกดิการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social distancing) ได้แก่ การจ�ากัดปริมาณลูกค้า
ภายในร้าน เพิ่มระยะห่างของโต๊ะ ท�าสัญลักษณ์บรเิวณพืน้ร้าน
เพ่ือก�าหนดระยะห่างในการต่อควิรบับรกิาร รวมถงึการขอให้ลกูค้า
ท�าการส�ารองโต๊ะล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือแอพพลิเคชั่น  
มกีารท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในร้านและจดุทีม่กีารสัมผัส
บ่อยครั้ง โดยระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน นอกจากน้ีแล้วบางร้านยัง
อาจติดตั้งแผ่นกั้นระหว่างผู้ร่วมโต๊ะ ตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้า
ก่อนเข้าร้าน ติดตัง้เจลหรอืแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมอื

ในจุดที่เหมาะสมส�าหรับลูกค้า

 การเข้ามามีบทบาทของเครื่องจักร (food processing  
machine) หรือ หุ่นยนต์ (Industrial Robot) ในอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหลังการเกิด
วิกฤติครั้งนี้ เนื่องจากสามารถลดความกังวลด้านความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค จากการลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสจากแรงงาน
มนุษย์ท�าให้การปนเปื ้อนไปสู ่อาหารลดลงจนแทบเป็นศูนย ์
อีกท้ังยังไม่ต้องกังวลถึงปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานใน 
ยามวกิฤติ 
 การเผชิญอุปสรรคด้านการขนส่งจากการจ�ากัดช่วงเวลา 
ด�าเนินกิจกรรม (เคอร์ฟิว) ในวิกฤติครั้งนี้ท�าให้การจัดส่งสินค้า
แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold chain) ยิ่งทวีความส�าคัญ เพราะมี
ส่วนช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่น�าไปสู่การเน่าเสีย
ของอาหาร ซึ่งสารพิษท่ีเชื้อก่อโรคสร้างขึ้นสามารถก่ออันตราย
ต่อผู้บริโภคตั้งแต่ระดับไม่รุนแรง เช่น โรคท้องร่วง ไปจนถึง 
โรคอาหารเป็นพษิทีอ่นัตรายถงึชีวติ โดยผูใ้ห้บรกิารขนส่งบางราย
ยังได้การปรับปรุงให้มีการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบ 
ด่วนพิเศษโดยยังคงเน้นเรื่องสุขอนามัย และเริ่มขยายคลังสินค้า
ระหว่างทางเพื่อให้จัดการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ส่ิงที่ผู้ผลิตควรให้ความส�าคัญไม่ว่าจะในยามวิกฤติหรือ
ยามปกต ิคอืการรกัษาระดบัมาตรฐานคณุภาพและความปลอดภยั 
ในการผลติสนิค้า รวมทัง้ข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการตรวจสอบย้อนกลบั 
หรือการตามสอบ ซึ่งเป็นผลดีต่อท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะ 
มีการติดตามบันทึก (Traceability Record) อย่างละเอียดใน 
ทุกข้ันตอน ตั้งแต่ฟาร์ม ซ่ึงเป็นต้นทางของสินค้า การรับ-ส่ง
วัตถุดิบ การจัดเก็บ การแปรรูป และการกระจายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ จนถึงลูกค้าปลายทาง โดยหากมีความผิดพลาดใดๆ
เกดิขึน้ เช่น สิง่ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ หรอืพบหลักฐานการระบาด
หรอืโรคตดิต่อในปศุสัตว์ทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิ ระบบตรวจสอบย้อนกลบั
จะท�าให้ตรวจสอบว่าปัญหาการปนเป้ือนนัน้เกดิในขัน้ตอนใด ตัง้แต่
ต้นทาง ระหว่างการขนส่ง ขัน้ตอนการผลติหรอืขัน้ตอนอืน่ๆ และ
สามารถตรวจสอบ การกระจายสนิค้าซึง่จะท�าให้สามารถเรียกคนื 
หรือด�าเนินการอื่นๆได้อย่างทันท่วงที เช่น การท�าลายสินค้าที่ 
ปนเปื้อนสารพิษรุนแรง ซึ่งเป็นการลดผลกระทบหรือความเสี่ยง
ต่อผู้บริโภค

มาตรการร้านอาหาร

วิกฤติสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต
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SCREEN การคดักรอง
การคดักรองผู้ปฏิบตังิานก่อนเข้าพ้ืนทีโ่รงงาน ควรมเีจ้าหน้าทีส่าธารณสุขของ
หน่วยงานรัฐ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เป็นผู้คัดกรอง/สังเกตอาการ 
หากพบผู้ปฏิบัติงานมีความเส่ียงสูงที่จะติดเช้ือไวรัส COVID-19 จะต้อง 
ด�าเนินการแยกตัวทันที

SOCIAL DISTANCE การเว้นระยะห่าง 
การจัดต�าแหน่งในการปฏิบัติงาน ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยระยะห่างระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานควรมีระยะมากกว่า 6 ฟุต หรือมีพาร์ทิชัน (partitions) ค่ัน  
ห้ามยืนเผชิญหน้ากัน และนอกพื้นที่ปฏิบัติงานควรมีการก�าหนดระยะห่าง 
นอกจากน้ี ควรมีการเพิ่มช่วงเวลา ในการเข้าปฏิบัติงาน และช่วงเวลาพัก 
เพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่ 

CLEAN การท�าความสะอาด
ภายในพื้นที่ปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องจักร และวัตถุที่มีสัมผัสบ่อย ควรเพ่ิม
ความถ่ีในการท�าความสะอาด การฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ เมื่อผู้ปฏิบัติงาน 
มีการผลัดเปลี่ยนต�าแหน่งจะต้องมีการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง 

 จากสถานการณ์“การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างส่งผลให้หลายประเทศ 
ประกาศใช้มาตรการควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งการประกาศภาวะฉุกเฉิน เคอร์ฟ ิว  
การปิดห้างสรรพสินคา้ และสถานบริการทีม่คีวามเสีย่งสงู ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอาหารตลอดหว่งโซ่ต้องปรับเปลีย่นรปูแบบ 
การให้บริการ และเพิ่มระดับมาตรการด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐด้านความปลอดภัย
อาหารทั่วโลกก็ปรับตัวรับสถานการณ์ โดยก�าหนด กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่การผลิตข้ันต้น การบรรจุ การขนส่ง  
และการจัดเก็บรักษาอาหารข้ึนใหม่ ให้สามารถรองรับการให้บริการที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยของอาหาร 
ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 โดยแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจของประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย ได้แก่

 “มาตรการส�าหรบัโรงงาน กระบวนการผลติ/แปรรปูอาหาร” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้โรงงานแปรรูป หรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้รับผลกระทบ เช่น การติดเชื้อระหว่างผู้ฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ซ่ึงท�าให้หน่วยงานภาครฐัสัง่ปิดโรงงานช่ัวคราว พร้อมส่ังด�าเนนิการท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
เป็นต้น และส่งผลให้หน่วยงานรัฐของหลายประเทศ ก�าหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ ส�าหรับเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงาน 
ภายในโรงงาน ตัวอย่างเช่น มาตรการของสหรัฐฯ ดังนี้

HAND HYGIENE สขุอนามัย : การล้างมือ 
ก่อน และหลังเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ควรล้างมือด้วยน�้าและสบู่ เป็นระยะเวลา 
20 วินาที หากเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานควรท�าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์  
60% ขึ้นไป

CLOTH FACE COVERINGS / FACE SHIELDS
อปุกรณ์ป้องกันตัวเอง
ผูป้ฏบิตังิานจะต้องสวมหน้ากากอนามยั (ทีแ่นบสนทิกบัหน้า จมกู และปาก) 
หรือใส่อุปกรณ์ Face Shields ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน

ทั่วโลกตื่นตัว ปรับมาตรการ
ความปลอดภัยอาหาร

รับสถานการณ์ COVID-19
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 หนึ่งในประเทศท่ีเผชิญสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่าง“สหรัฐอเมริกา”ได้ก�าหนดมาตรการ 
ความปลอดภยัของอาหารและโรคระบาดโคโรน่า 2019 (Food Safety and the Coronavirus Disease 2019) พร้อมแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี ส�าหรับร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และบริการจัดส่งอาหาร/เดลิเวอรี่ ในช่วง COVID-19 (Best Practices for Retail 
Food Stores, Restaurants, and Food Pick-Up/Delivery Services During the COVID-19 Pandemic) และการจัดการอาหาร
อย่างปลอดภัย (Safe food Handling) โดยมีหลักการส�าคัญที่น่าสนใจและสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์บน “New Normal” 
ได้ดังนี้ 

มาตรการส�าหรับร้านอาหาร
และพื้นที่จ�าหน่ายสินค้า

 หวัหน้างาน ควรสแกนอณุหภมิู และสังเกตอาการของผูป้ฏบิตังิาน
 หากผู ้ปฏิบั ติงานมีอาการป ่วย ควรพักอยู ่บ ้านและ 
 เข้าพบแพทย์ทนัที พร้อมรายงานต่อหัวหน้างาน
 ก่อนเข้าพ้ืนที ่หรอืก่อนปฏบิตังิานจะต้องล้างมอืด้วยน�า้ และ 
 สบู่เป็นระยะเวลา 20 วินาที
 ผูป้ฏบิตังิานควรหลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมกู ปาก และ 
 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏบิตังิาน หลกีเลีย่งการสัมผัส 
 วัตถดุบิ และอาหารโดยตรง และระหว่างปฏบิติังานควรสวมถุงมอื
 ควรมีการจดัเกบ็บรรจุภณัฑ์ ส�าหรบับรรจอุาหาร เพือ่ป้องกัน 
 การปนเป้ือน
 ควรแช่อาหารท่ีอุณหภูมิ 40°F อย่างสม�่าเสมอ (แช่แข็งที่  
 อณุหภมู ิ 0°F) หากแช่เยน็/แช่แขง็เนือ้สตัว์ ไก่ อาหารทะเล  
 หรอือาหารทีเ่น่าเสยีง่าย หลงัจากน�าออกมาปรงุ/ซือ้ควรแช่ 
 ภายใน 2 ชัว่โมง
 การปรงุอาหารการตรวจสอบจากสี หรอืพ้ืนผวิวตัถุดบิอาหาร 
 ไม ่สามารถบ่งช้ีความปลอดภัยของอาหารได้ ควรใช ้
 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร เป็นวิธีการตรวจสอบ 
 ด้านความปลอดภยัอาหารท่ีดทีีส่ดุ

BE HEALTHY BE CLEAN
(การรกัษาสขุภาพ) เป็นข้อควรปฏิบตัสิ�าหรบัผูป้ฏิบตังิาน

SOCIAL DISTANCING
การเว้นระยะห่างทางสังคม

CLEAN & DISINFECT 
การท�าความสะอาด

 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ Social  
 distancing แก่เจ้าหน้าที ่และลกูค้า โดยตดิป้าย ข้อความเสยีง  
 และการใช ้ช ่องทาง check-in/out เพ่ือตรวจสอบ 
 ความหนาแน่นของลูกค้า 
 หลีกเลี่ยงการให้บริการบุฟเฟ่ต์ หรือสลัดบาร์
 มีการติดเครื่องหมาย และสัญลักษณ์บนพื้น เพื่อให้เกิด 
 การเว้นระยะ มกีารก�าหนดพืน้ทีร่บัสนิค้าภายใน หรอืภายนอก 
 ร้านค้า

 มกีารฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัขัน้ตอนการท�าความสะอาด 
 และฆ่าเชื้อ ตามมาตรการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ 
 สหรฐัอเมริกา (CDC) และองค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัฯ  
 (FDA)
 การฆ่าเช้ือพื้นที่ผิวสัมผัสและใช้ยาฆ่าเช้ือที่ลงทะเบียนกับ 
 ส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (EPA)
 มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ 
 ผ่านการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
 การฆ่าเชื้อและเช็ดท�าความสะอาดราวจับ รถเข็น ตะกร้า 
 ให้แก่ลูกค้าสม�่าเสมอ

 สินค้าที่มีการจัดส่งจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถระบาย 
 ความร้อนและสะอาดถูกสุขอนามัย รวมทั้งมีการรักษา 
 อุณหภูมิ และระยะเวลาในการส่ง 
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบรรจุภัณฑ์อาหารโดยตรง เพื่อป้องกัน 
 การปนเป้ือน
 ควรมีการแจ้งเตือนเม่ือสินค้าใกล้ถึง ด้วยการโทรศัพท์  
 หรอืข้อความรวมทัง้ลกูค้าควรมกีารก�าหนดพืน้ทีร่บั-ส่งสนิค้า

PICK-UP & DELIVERY  
จดัส่งอาหาร
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้หลาย ประเทศปรับเปล่ียน และผ่อนปรน
มาตรการน�าเข้าสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ อย่าง ประเทศอินเดีย ตุรกี ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
ประกาศผ่อนปรนยอมรับการน�าเข้าสินค้าพืชที่จ�าเป็น หรือเคยมีประวัติน�าเข้า-ส่งออกอยู่ก่อนแล้ว  
ซึง่ผูป้ระกอบการส่งออกสนิค้าไปยงัประเทศดงักล่าว สามารถยืน่ใบรบัรองสขุอนามยัพชื (Phytosanitary 
Certificate) ส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ 

การผ่อนปรนมาตรการ
เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้า

มาตรการจากภาครัฐที่ช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับ สหรัฐฯ ท่ีองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ 
(US.FDA) ประกาศเริ่มให้ผู้น�าเข้าอาหารส�าหรับมนุษย์และสัตว์
ที่อยู ่ภายใต้โปรแกรมตรวจสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศ  
(Foreign Supplier Verification Program : FSVP) สามารถ 
จัดส่งข้อมูลที่จ�าเป็นให้ US.FDA ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วธิอ่ืีน ๆ  โดยขณะที ่โปรแกรม FSVP ก�าหนดให้ผูน้�าเข้าด�าเนนิการ
ตรวจสอบพื้นฐานความเสี่ยงท่ีก�าหนดส�าหรับซัพพลายเออร์ 
ในต ่างประเทศ เพื่อยืนยันว ่าผลิตอาหารตามมาตรฐาน 
ความปลอดภยัอาหารของสหรัฐฯ จากเดมิที ่US.FDA จะตรวจสอบ 
ยืนยันข้อมูลความปลอดภัยอาหาร ณ สถานประกอบการ 
ผู้น�าเข้า แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดในการเดินทาง และมีมาตรการ Social 
Distancing ท�าให้ US.FDA ไม่สามารถเข้าด�าเนินการตรวจสอบ
นอกสถานที่ (Onsite Audit) ได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นการตรวจสอบทางไกลชั่วคราว

ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ตั้งแต่ เกษตรกร กิจการเล็กๆ  
ไปจนถงึธรุกจิขนาดใหญ่ ท�าให้เกิดการให้บรกิาร และจ�าหน่ายสนิค้า 
ออนไลน์เพิม่มากขึน้ ซ่ึงหากหมดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 คาดว่าสถานประกอบการหลายแห่ง อาจเกิด 
การปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิการทีน่�าไปสูร่ะบบสังคมดจิิทลั
อย่างเตม็รูปแบบ ซึง่ส�าหรบัในด้านการเกษตรจากสถานการณ์ดงักล่าว 
ก็ส่งผลกระทบต่อการวางจ�าหน่ายสินค้าเกษตร ของเกษตรกร 
เป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึได้มช่ีองทาง และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรวางจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ 
มากข้ึน เช่น ผ่านช่องทางของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อย่าง แอพพลเิคชัน่ CoopCare ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

นอกจากนี ้US.FDA ประกาศผ่อนปรนการแสดงข้อมลูโภชนาการ
ในร ้านอาหาร ซึ่งโดยปกติตามข้อก�าหนดของ US.FDA  
ร้านอาหารหรือสถานประกอบการจ�าหน่ายอาหารลักษณะ
เดียวกันที่ประกอบกิจการจ�าหน่ายอาหารภายใต้ชื่อเดียวกัน
มากกว่า 20 สาขา จะต้องแสดงข้อมูลโภชนาการของรายการ
อาหารปกติไว้ในเมนูและบนป้ายเมนู แต่จากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อาจท�าให้การแสดงข้อมลู 
ตามข้อก�าหนดเดิมท�าได้ยากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหา 
ต่อการจัดการสินค้าเพื่อจ�าหน่าย เนื่องจาก ผู ้จ�าหน่าย  
หรือร้านสาขาอาจมีข้อจ�ากัดในการจัดหาวัตถุดิบ ท�าให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร หรือใช้วัตถุดิบทดแทน ที่กระทบต่อ
ความเที่ยงตรงของการแสดงข้อมูลโภชนาการได้ “US.FDA  
จึงได้ประกาศข้อยกเว้นให้ร้านอาหารไม่ต้องแสดงข้อมูล 
ตามข้อก�าหนดในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนี้”

และ DGTfarm.com ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ ซึ่งการพัฒนาวางจ�าหน่ายสินค้าเกษตร 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่เพิม่ช่องทางการเข้าถึงสินค้าเกษตร และ
อาหารทีม่คีณุภาพให้แก่ผูบ้รโิภคมากขึน้ รวมทัง้เป็นการเพิม่โอกาส 
และสร้างรายได้จากการวางจ�าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน ์
ให้แก่เกษตรกรอกีด้วย
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อาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤติ
เรื่องสำคัญที่คนไทย

อาจมองขาม?

Disrupted Chains 
& Emerging Trends

 ผูผลิตภาคเกษตร
ปรับตัวรับ

สภาวะวิกฤติอยางไร?

จับกระแส NTBs ท่ัวโลกต่ืนตัว ปรับมาตรการ
ความปลอดภัยอาหาร

รับสถานการณ COVID-19

สถิตินำเขา-สงออก

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903
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