สำนักงานมาตรฐานสินคำเกษตรและอาทารแท่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสทกรณ'

แวOคุย...กับบก.

สารบัญ

ยินดีต้อนรับสมาขิกวารสารเพื่อการเดือนภัยสินค้าเกษตรและ
อาหาร (ACFS Early Warning) ทุกท่าน เข้าสู่วารสาร Early Warning
ไตรมาส ปีที่ 13 ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวารสาร
ฉบับทดลองเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ 100% ครั้งแรก

สถิติทารนาเข้า - ส่าออก
ณแถ่เถือน ม.ค. - ถ.ค. 63
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ฉบับนี้ทีมงาน Early Warning ขอนำทุกท่านพบกับ “ผลกระทบ

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อความปลอดภัย

จิบกระแส NTBs

ของอาหาร” ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ถือเป็นประเด็น
ที่ทุกภาคส่วนให้ความตระหนักและผลักดันแนวทางแกไขปัญหา

อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)
จะส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในถิ่นฐานเดิม ตั้งแต่สิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กชั้นล่างของห่วงโซ่อาหารตลอดจนถึงการเพาะปลูกพืชพรรณ

ธัญญาหาร และการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ แม้จะ
เกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลายนั้น
พบว่าส่วนใหญ่ผันกลับหรือแกไขได้ยาก โดยผลกระทบที่สำคัญ

โลกรอน ซ่อนอินฅราย

“ความปลอกภัยอาหาร”

มีความเคลื่อนไหวในการป้องกันแกิไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

ธ

Global Warming Bioaccumulation

สารพิษในห่ว.)โซอาหารจากวักฤส
กาวะโลกร้อน

ประการหนึ่งดือ “ความปลอดภัยอาหาร” จากการเปลี่ยนแปลงสมดุล
ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารทั่วโลกในระด็บที่เกินความคาดหมายและประเทศชั้นนำทั่วโลก

4

คลี่ปิาจิย-ไขกลยุทธ์
มาฅรการรับบอกาวะโลกร้อน

8
10

ทางทีมงาน Early Warning ได้คัดสรรสาระด้านความปลอดภัย
อาหาร สถานการณ์สินค้าเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้าและกฎระเบียบ-กฎหมายที'เกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมเกษตร

ใต้หวัน-แคนา๓ยํ้าเบาหมาย EPR

และอาหารเพื่อเผยแพร่ข่าวและอีเมล์ข่าวสารทันเหตุการณ์ผ่านช่องทาง

ไขปิญหายยะพลาสฅิก

13

ซ่าวส์นทันโลก!!!!!
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เว็บไซต์ https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ Facebook
“Early Warning เดือนภัยสินค้าเกษตร” (@acfsearlywarning)

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบอกรับเป็นสมาขิก ทั้งนี้หากมีซัอเสนอแนะ

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเดิมสามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่อีเมล์
acfsearlywarning@gmail.com

ที่ปรกษา ®
นายพิศาล
นายครรชิต
นางสาวเสาวลักษณ์

สกานที่ติดต่อ ®
พงศาพิชณ์
สุขเสถียร
ศุภกมลเสนืย์

กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

กองบรรณาธิการ ®
นายชนวัฒนํ

สิทธิธูรณ์
น้อยเสงี่ยม

นางสาวรุจิเรข
นายสิทธา
นายวรพงศ์

เกตุประทุม
วิไลรัตน์

นางสาววรัญญา
นางสาวธัญลักษณ์
นายพร้อมพงษ์

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

สถิติมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร
ช่วงเวลา บ.ค. - ต.ค. 2563
กี่บา: ส์านักภนเศรษ!กิจการเกษฅรโดยควาบร่วมบอกับกรมศุลกากร

1,079,923

หน่วย: ล้านบาท

สินค้านำเข้า 5 อินถันแรก ม.ค. - ถ.ค. 63

พสิถกิณกิจากสิถว่นา

91,977

t* พืออาหาร

58,797

• พือนาบิน
กากและเศษที่เหลือ?ข้ทาอาหารสิถว่
พล!บิและผลิถกิ๓กิ

46,614

46,120

31,333

สินค้าส์าออก 5 อินถิบแรก ม.ค. - ถ.ค. 63

• นำเข้า

พล!บิแล:ผลิถกิณกิ
พสิถกิณกิจากสิถว่นา
พ ยางรรรมอาฅิ
พสิถกิณก่จากสืถว่
2# ข้าวและผลิถกิณกิ

9 ส่าออก

ประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าการส่าออกสินค้าเกษถรและอาหาร
มายัาประเทศไทยสูาสุถ 5 อันกับแรก ในฮ่วา ม.ค. - ก.ค. 63

146,696
131,848

111,237

. 2563

เขฅเศรษจ,กิจที่ประกาศมาฅรการ TBT สินค้าเกษฅร
และอาหารสูาสุถ 5 อันดับแรก ไนช่วง ก.ย. - ฅ.ค. 63
หน่วย: จำนวนศรJ

หน่วย: จำนวนครา

ประเด็น ฉลาก บรรจุกิณกิ
มาฅรจาน/ร:เชยบ
62
ถักกิน/ระวับการนำเข้า
48
นาถรจาน/ร:เชยบการนำเข้าสินค้าเกษฅร 86
ว่ฅถุเจีอปนอาหาร
42
อื่นๆ
2

157,883

ประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าการนำเย้าสินค้าเกษฅรและอาหาร
จากประเทศไทยสูาสุถ 5 อันกับแรก ไนย่วา ม.ค. - ถ.ค. 63

■ FOTIFICATION ก
เขฅเศรษจ,กิจที่ประกาศมาฅรการ SPS
สูาสุถ 5 อันดับแรก ไนช่วา ก.ย. - ฅ.ค. 63

159,045

ร:เชยบ มาฅ่รจาน
วิริการถรวจว่เครา:หํ

21
95

2
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จับกรtilส

NTBs
ออสชีผวาเป็ถฅลาถแอบเปืลมะกัน
หวนนำโรค-แมลงเข้าประเทศ

ยํ้า! ส่งออกผล!ม้สถ!บสหรฯ,1

ถ้องทาถามระเบียบอย่างเคร่งครัถ

ขณะนี้ สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงเกษตร
(USDA) กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเปิดตลาดนำเข้า

ปัจจุบันสินค้าผิ7กและผลไม้สดของไทย
ที่สามารถสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้ มีข้อกำหนด

สินค้าแอปเปิลสดเข้าสู่เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งล่าสุด
อยู่ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและเปิดรับพิง

ในการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยประกอบการ
นำเข้าทีแตกต่างกัน โดยมีสินค้า 7 ขนิด ที,ผ่าน

ความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนำเข้า ทั้งนี้

การอนุญาตจากสำนักงานตรวจสอบสุขอนามัยสัตว์
และพืช (APHIS) ให้นำเข้าไค้หลังจากผ่านขั้นตอน

ออสเตรเลียพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจ

การฉายรังสีที่ 400 เกรย์ในขณะที่บางชนิดอาจไม'ต้อง
ดำเนินการเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออก

การเกษตรในประเทศ มีความบังวลอย'างยิง
ต่อการเปิดตลาดสินค้าด้งกล่าวจากสหรัฐฯ เนื่องจาก
ผลการประเมินความเลี่ยงเบื้องต้นพบว่าผลแอปเปิลสด
มีความเลี่ยงต่อการนำเข้าศัตรูพืชกักกันทั้งโรค-แมลง

สินค้าพืชสดไปยังสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องคำนึง
ถึงการปัองกันการปนเข้อนค้ตรูพืชกักกัน ทั้งใน

ที่ไม'ปรากฏแพร่ระบาดมาก่อน และได้เรียกร้องให้

ผ่านตู้สินค้าทางเรือ เนืองจากสหรัฐอเมริกามี
มาตรการตรวจสอบกักกันที ,เข้มงวด และมีอำนาจ

ภาครัฐกำหนดมาตรการกักกันหรือการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวที่เข้มงวด เพื่อป้องกันความเสียหาย

ต่อการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศ
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การนำผ่าน ส่งผ่านไปรษณีย์หรือพสดุภัณฑ์ขนาดเล็ก
ผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการส่งออก

สั่งกัก ทำลาย ตลอดจนถึงการยกระดับมาตรการ
สุชอนามัยพืชที่ปฏิบัติต่อไทยได้หากพบปัญหาสินค้า
ไม,เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

“ความปลอดภัย

อาห ไร”

“ภาวะโลกร้อน (Global Warming)” คือปรากฎการณ์ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง เกิดจากการสะสมตัวของก๊าซ
เรือนกระจกต่าง ๆ เข่น คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ที่ก๊กเก็บความร้อน
ไวในขั้นบรรยากาศของโลก และก่อให้เกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในรูปแบบของความแห้งแล้ง
อุทกภัยระดับรุนแรงไปจนถึงคลื่นความร้อนหรือความหนาวเย็นที่ไม่เคย

ประสบมาก่อนในหลายพื้นที่เป็นผลสืบเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อพันธุพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ซึ่งเดิมมีวิวัฒนาการ
คัดเลือกทางธรรมชาติให้สามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุภายใต้สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศดั้งเดิมของแต่ละ

พื้นที่ เข่น ไม้ผลที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตภูมิอากาศอบอุ่น มักต้องการช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็น
กว่าปกติระยะหนึ่งเพื่อกระตุ้นการออกดอก พืชบางชนิดอาจไม่ออกดอกในพื้นที่ที่มีปริมาณนํ้าฝนสูง หรือแมลง

หลายชนิดที่เดิมอาจมีระยะพักตัวในฤดูหนาว ก็อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขยายพันธุและส่งผลให้เกิด

การระบาดเพิ่มสูงขึ้น หรือเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อเกษตรกรรมและการประมง ท้องถิ่นที่มีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงอาจส่งผลให้พืชและสัตว์ในระบบเกษตรเกิดความเครียดและมีผลผลิตลดลง เข่น เมื่อนํ้าทะเลมีอุณหภูมิ

เพิ่มสูงขึ้น จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและห่วงโซ่อาหารและ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินอุตสาหกรรมประมงอย่างกว้างขวาง เป็นต้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ องค์การสหประขาชาติ (UN) ได้ผลักดัน
ให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 45

ภายในปี 2573 เนืองจากมีช้อกังวลว่าด้วยการบรรลุเบ้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายประเทศ

(Nationally Determined Contributions หรือ NDCs) ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปัจจุบัน
อาจไม,เพียงพอต่อการควบคุมอุณหภูมิของโลกไมให้ร้อนขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส จากความสำคัญด้งกล่าว
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงไมใช่เพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั่วไป แตได้ยกระดับเป็นความท้าทาย
ที,สำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและความมั่นคงทางอาหารของมนุษยชาติ นอกจากนี้
ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ได้แก่
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การเพมขิ้นของศัตรูพืชและเชิ้ฉก่อโรค
ในช่วงที,ผ่านมา รายงานการอุบัติใหม่หรือ

การระบาดซํ้าของโรคทั้งในพืช สัตว์ ตลอดจนถึง

อุตสาหกรรมอาหารได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดย
หน่วยงานวิจัยด้านระบาดวิทยาและความปลอดภัย
อาหารทั่วโลกต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอุณหภูมิที่เพิ่ม
สูงขึ้นและความขึ้นนั้น จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของ

การปนเข้อนในอาหารและนํ้า โดยเฉพาะเชื้อไวรัส
และแบคทีเรีย ตัวอย่างเช่น จากรายงานในปี 2560
องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อ Salmonella spp. ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคที่มากับอาหาร

และยังพบการระบาดของเชื้อแบคทีเรียแคมไพโลแบคเตอว์ (Campylobacter spp.)ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

เพิ่มชื้นโดยมิความสัมพันธ์กับการผันแปรของฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตลอดจนถึงการอุบัติ
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine fever: ASF) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ที่แม้จะไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์

สู,คนแต่ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ การแพร่ระบาดเหล่านี้ส่งผลต่อทั้งความปลอดภัย
ในอาหารและเศรษฐกิจอย่างมาก และทำให้หลายประเทศประกาศระงับการนำเข้าสินค้าที่จากประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่าง ๆ รวมทั้งคงมาตรการฉุกเฉินหลังประกาศทบทวนอย่างต่อเนื่อง ด้วยประเทศ
ผู้ผลิตหลายแห่งยังไม่สามารถกำจัดหรือควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดชื้น

ในระดับความลี่สูงและกระจายในพื้นที่กว้างชื้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

สารพิษในอาหาร
ประเทศในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นมีสภาพ

ภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของเชื้อก่อโรค
รวมทั้ง “เชื้อราและแบคทีเรีย” ที่สามารถผลิตสารพิษ
(Toxins) ปนเข้อนลงสู่ผลิตผล นอกจากนี้สารพิษ

หลายชนิดยังทนทานต่อความร้อน จึงไม่สามารถ

ทำลายด้วยการปรุงสุกได้ และก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อผู้บริโภค เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป

เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
ที่ก่อให้เกิดการสะสมความชื้นในอากาศสูงชื้น รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงคาบฤดูกาลไปจากเดิม ล้วนเป็น
ปัจจัยส่งเสริมการสะสมของสารพิษในอาหารทั้งสิ้น
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สารพิษในอาหารจากเชื้อราที,สำคัญ ได้แก่

โบทอกซ์ ซึ่งเกิดจากเชือ Clostridium botulinum

Mycotoxin หรือสารพิษจากเชื้อรา เช่น อะฟลาทีอกชิน

ที่เกิดจากเชื้อ Aspergillus flavus ซึ่งปนเปือนได้

ในอาหารกรดตาที,ผลิตโดยขาดการกำกับดูแล
ด้านสุขอนามัยที่ดี พิษของโบทอกซ์ทำให้กล้ามเนื้อ

ในผลิตผลสดและธัญพืช เช่น พริก ถั่วลิสง ข้าวโพด

เป็นอมพาตและก่ออันตรายถึงชีวิตได้ ในขณะที,

และทำให้ผู้บริโภคมีดวามเสี่ยงต่อมะเร็งตับ โอครา
ท็อกชิน ที่เกิดจากเชื้อกลุ่ม Penicillium พบมาก

Shiga-toxin จากเชือ Escherichia coli กว่า 100 จี[ร่ไทป็

ในเมล็ดกาแฟดิบ และสารอื่นๆ เช่น Trichothecenes
และ Zearalenone จากเชือกลุ่ม Fusarium หรือ
รากลุ่ม Ergot ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีภาวะประสาทหลอน
และพบได้มากในธัญพืช ส่วนสารพิษจากแบคทีเรีย
ที,สำคัญและเป็นที,รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่

ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะทางเดินอาหารอักเสบ

การจัดการปัญหาสารพิษในอาหาร จึงจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการเก็บรักษา

และจำหน่าย เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร
ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

การเกิด Harmful Algal Blooms (HABs)
ที่เรียกว่า “นาทะเลเปลี่ยนสี หรือปรากฏการณ์

มีออกซิเจนลดตํ่า กระทั่งนํ้าเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

ขี้ปลาวาฬ” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากสาหร่าย

เป็นกลุ่มก้อน (Cysts) ที,สามารถจมลงสู,พื้นทะเล

หรือแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เติบโต
เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว (Plankton blooming)

และสามารถกลับมาเกิด Blooming ได้อีกครั้ง

ทำให้นํ้าทะเลเปลี่ยนสีตามรงควัตถุหรือสาร
องค์ประกอบในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของแพลงก็ตอนพืชเหล่านั้น นอกจากนี้เมื่อแพลงก็ตอน

อย่างรุนแรง นอกจากนี้ HABs ยังสามารถรวมตัวกัน

โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
กลุ่มฟอสฟอรัส และไนโตรเจนในแหล่งนํ้ามากเกินไป

การเพิ่มขี้นของอุณหภูมิหรือความเค็มของนํ้าทะเล

เหล่านั้นตายลง ก็จะเกิดกระบวนการย่อยสลาย

ปริมาณแสง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในขั้นบรรยากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

จากแบคทีเรีย ส่งผลให้แหล่งนั้าบริเวณตังกล่าว

ภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (HABs) ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร จากการสะสม

สารพิษจากสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชในสัตว์นํ้า โดยเฉพาะจำพวกหอยที่กินอาหารด้วยระบบการกรอง เข่น
หอยแมลงภู' (Mussels) ที,ถูกใช้เป็นตัวชื้วัดการเกิดปรากฏการณ์ HABs เนื่องจากสะสมสารพิษได้อย่างรวดเร็ว

หรือหอยกลุ่มอื่นๆ เข่น หอยทัวทัว (tuatua) หอยปิปิ (pipis) และหอยแครง (cockles) ที่สามารถสะสมพิษ
ไว์ได้เป็นระยะเวลานาน แม้ว่าจะสิ้นสุดปรากฏการณ์ HABs แล้วก็ตาม และเมือปลา ปู และกั้งกินหอยเหล่านี้
เป็นอาหาร ก็จะเกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร (Bioaccumulation) เป็นลำดับ ทำให้ปลากลุ่มที่เป็นขั้น

ผู้ล่าสูงสุด (Apex Predator) เข่น ฉลาม และมนุษย์ที่รับประทานอาหารทะเล ได้รับปริมาณสารพิษในปริมาณ
มากกว่าสิ่งมีชีวิตลำดับล่างของห่วงโซ่อาหาร การสะสมสารพิษในลักษณะ Bioaccumulation นี้จึงส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยอาหารและสุขภาพของผู้บริโภคนั่นเอง โดยสารพิษที่พบส่วนใหญ่มักเป็นพิษที่ทำให้ท้องร่วง
Diarrheic Shellfish Toxin (DST) ซึ่งทำให้เกิดอาหารเป็นพิษชั่วคราว และนอกจากนี้ยังพบสารพิษที่ก่อให้เกิด

ภาวะอัมพาต Paralytic Shellfish Toxin (PST) ที่แม้จะมีโอกาสพบตากว่าแต่ก็มีความเป็นพิษรุนแรง ยากต่อการ
สังเกตได้ด้วยตาเปล่า และไม,สามารถทำลายไดในขั้นตอนการปรุงสุกด้วยความร้อนเข่นเดียวกับ Mycotoxins
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Global Warming
Bioaccumulation
สารพิษในห่วงใช่อาหาร
จากวิกฤติภาว?โลกร้อน
Harmful Algal Blooming (HABs)
“ปรากฎการณ์นาทะเลเปลี่ยนสี”
เมื่อสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืช
เติบโตรวดเร็วผิดปกติจนนาเน่าเสีย
เกิดการสะสมสารพิษกลิ่นเหม็นในทะเล

HABs เขาสูหว^
สะสมในสัตว์นาL

รวมทั้งปลากิน’
ที่เป็นเหยื่อของI

, ภาวะโลกร้อน
I

กิจกรรมของมนุษย์
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
Staphylococcus aureus

พบในปคุสัตว์ สัตว์ปึก

อาหารประเกกสลัด
(พกรับประทานสด)

พบในอุจจาระ บงช
การปนเปือน สุขลักษณะ
การผลิตในนม ผักฺสดและ
สินค้าที่ปรุงไมสุข

Food Pathogens
เชึ้อก่อโรคอันตรายในอาหาร
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เชื้อท่อ1

ส?สมสารพิษสู่สัตว์ชั้นสูง
จากการกินต่อเนื่องเป็นทอดๆ
จากปลาเล็กสู่ปลาไหญ่
จนเข้าสู่นักล่าสูงสุด

)โซ่อาหาร

(Apex Predator)

เรมภทกรองกิน
พืชแล?สาหร่าย
.เลาใหญ่กว่า

มนุษย์แลรปศุสัตว์

Bioaccumulation
กร?ทบความปลอดภัยอาหาร
ทั้งในปศุสัตว์ แล?ผู้บริโภค

Vibrio cholerae

Campylobacter spp.

พบไดไนหลายสินค้า
างผักสด เนอสัตว์ดิบ
จนถึงผลิตกัณฑ์
จากนม

พบไต่ไนเนอสัตว์

พลิตกัณฑ์จากไข่
นม สัตว์ปึก แล?อื่นๆ

พบปัญหาการบน!ปือน
ในผลิตกัณฑ์สัตว์ปึก
ทปรุงสุกไม่เพียงพอ
แล?นานมดิบ

ภาว?โลกร้อน

พบมากในอาหารท?เล
ทเม่ผ่านการปรุงสุก
ทั้งห๐ย ปลา แล?
สากร่ายท?เล

ส่งพลต่อภูมิอากาศ-ความขึ้น

โรคในอาหารเจริญเอิบโต-มิความเสี่ยงปนเปือนมากขึ้น เป็นอันตรายต่อพู้นริโภค
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คลี่ปัจจัย-ไขกลยุทธ์
บาตรการรับมือกาวะโลกร้อน
การจัดการห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ท่ามกลางปรากฏการณ์
Climate Change ได้ก้าวเข้ามาเป็นประเด็นความสนใจของทุกภาคส่วน และทำให้ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม

จำเป็นต้องการวางแผนบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เริมต้นตั้งแต่การติดตามรวบรวมข้อมูลและ
ปัจจัยผลกระทบตั้งแต่ระดับฟาร์มผลิต เช่น ความชื้นสัมพัทธ์[นอากาศ ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน คาบมรสุม ศัตรูพืช การตกด้างของสารเคมีทางการเกษตร โดยอาจใช้เทคโนโลยีในติดตามบันทึกข้อมูล
และเข้าถึงระยะไกล ร่วมกับการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรที่ทันสมัย ตลอดจนถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลและตรวจพิสูจน์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการยืนยันผลความปลอดภัยของสินค้า
เกษตร และเป็นการลดทอนหรือจำกัดความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบหากสินค้าหรือผลิตผลไม ,เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ผู้รับซื้อหรือตลาดปลายทางยอมรับได้ ทำให้ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก ต่างเร่งพัฒนา

ทั้งเทคโนโลยีและมาตรการแก้ปัญหา Climate Change โดยมีแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ ได้แก่

การควบคุมการนำเย้าสินค้าทำลายส์งแวตล้อม
หนึ่งในภัยคุกคามที,สำคัญต่อเป้าหมายร่วม

ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายประเทศ
(NDCs) คือ การผลิตและการค้าสินค้าเกษตร

ระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการอาหาร

โดยเฉพาะการผลิตพืชอาหารเลี้ยงสัตว์และพืช

พลังงานทดแทนเป็นวงกว้าง ซึ่งนอกจากจะเป็น
กิจกรรมที่ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกชื้นสู่บรรยากาศ

มากแล้ว หลายแห่งยังพบว่าเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า
ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญของโลก

เพื่อทำการเกษตรอีกด้วย

ล่าสุดเมื่อตุลาคม 2563 ไค้มิความเคลื่อนไหว
สำคัญจาก สหภาพยุโรป ในการรับมือปัญหา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและบรรลุเป้าหมาย NDCs

ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Record)

อย่างเคร่งครัด

โดยสภายุโรปได้มืมดิให้คณะกรรมาธิการยุโรป

แม้จะเปีนเพียงก้าวแรกของประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนำ แต่ยังมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญต้องจับตา

ประกาศออกข้อกำหนดควบคุมการนำเช้าสินค้า

มองอย่างใกล้ชิดอีกประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา

และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ห้ามนำเข้าจากแหล่ง
ที,มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเปิดพื้นที่เกษตร หรือ

ที่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปมีแนวโน้มสูงที่การดำเนิน

มีกระบวนการผลิตที่ไม,สามารถตรวจสอบรับรอง

ไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการพิจารณากลับไปเข้าร่วม

ตามกฎหมาย คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2567
ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารที,นำเช้า

ความตกลงปารีสอีกครั้ง ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศจะเปลี่ยนแปลง

สหภาพยุโรปจำเป็นต้องตรวจสอบและแสดง

สูงยิง และอาจทำให้สหรัฐฯ หันกลับมาใส,ใจ
สภาพแวดล้อมรวมทั่งประกาศมาตรการในลักษณะ

แหล่งทีมาของวัตถุดิบและสินค้าตามข้อมูล

เดียวกับสหภาพยุโรปได้ในอนาคตอันใกล้

ตลาดคาร์บอนเครดิต <
ความพยายามลดการปลดปล่อยคาร์บอนจนออกเป็นมาตรการทางการค้า เป็นด้านหนึ่งของการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่อีกด้านที่อาจช่วยแค้!ขปัญหาได้เช่นกัน คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อดูดซับคาร์บอนและคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ดูดซับได้เป็นคาร์บอนเครดิต ที่สามารถซื้อขายกับอุตสาหกรรม
ที่ยังไม,สามารถปรับกระบวนการผลิตให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปัจจุบันเริมดำเนินการแล้ว
ในหลายประเทศ และถือเป็นมุมมองใหม่ต่อการใช้พื้นที่ทางการเกษตร จากเดิมที,เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เป็นการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อ “จำหน่าย” แทน
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การรับมือปรากฏการณ์นาท;เลเปลี่ยนสี
ปัจจุบันหลายประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ เวลส์
สก็อตแลนด์ ฮ่องกง แคนาดา นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป
และญี่ปุ่น กำหนดเกณฑ์ปนเข้อน Saxitoxin ที่เป็น

สารพิษกลุ่มที,ก่อให้เกิดภาวะอัมพาต Paralytic
Shellfish Toxin (PST) ในสินค้ากลุ่มหอยสองฝา

ได้แก' หอยแครง (cockles) หอยกาบ (clams)
หอยนางรม (oyster) หอยปิปิ (pipis) และหอยเชลล์
(scallops) ไม'เกิน 0.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไปจนถึง
กลุ่มเพรียงหัวหอม (tunicates) และหอยทะเลอื่นๆ

ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีนกำหนดเกณฑ์ PST
ในสัตว์นํ้าทุกชนิด
นอกจากนี้ หลายประเทศยังจัดตั้งโครงการ

รับมือปัญหา Harmful Algal Blooms (HABs)
หรือปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปลี่ยนสี โดยติดตาม

ตรวจสอบพื้นที่ท,ี ได้รับผลกระทบ หรือกำหนด
มาตรการลุ่มตรวจสินค้าอาหารทะเลโดยเฉพาะ
หอยเพื่อยืนยันความปลอดภัยจากสารพิษด้วย

► การจัดการห่วงโซ่ความเย็น
การควบคุมอุณหภูมิตลอดกระบวนการจนถึง
แหล่งค้าปลีกหรือผู้ซื้อผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็น
(Cold Chain) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ

โลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย
ยานพาหนะขนส่ง สถานที,เก็บรักษา ไปจนถึง

สถานทีจำหน'ายท้ควบคุมอุณหภูมิเพือลด
การเจริญเติบโตของเชื้อก'อโรคและเชื้อที,สร้าง
สารพิษ แต่ทั้งนี้ ความท้าทายที่สำคัญของระบบ
ห่วงโซ่ความเย็น ได้แก่ ด้นทุนทั้เค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ทั้งเครื่องยนต์และระบบทำความเย็น ที,เป็นหนึ่ง

ในสาเหตุของปัญหาโลกร้อนที่สำคัญ การพัฒนา

อุปกรณ์และส่วนควบของระบบห่วงโซ่ความเย็น
ทรกษส<เแวดเล้อมจงมความป็น่แ^
การพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
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‘พลาสติก’ เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีท,ี ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในฐานะ
บรรจุภัณฑ์อาหาร โดยนับตั้งแต่ถุงพลาสติกที่ผลิต

จากโพลิเอทิลีน (PolyEthylene: PE) ถือกำเนิด
อย่างเป็นทางการในทศวรรษ 1960 พัฒนาการของ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม

อาหารก็เติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมการบริโภค

ของประชากรที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก บรรจุภัณฑ์
ที่ย่อยสลายได้แต่มีจุดอ่อนในการรองรับผลิตภัณฑ์
ที่มีความชื้น เช่น กระดาษ และบรรจุภัณฑ์แก้ว
ทีมีนํ้าหนักมากถูกลดความนิยมและหันไปใช้

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตง่าย เบา ต้นทุนในการผลิต

ไปจนถึงขนส,งตํ่ากว่าเดิม
จากข้อดีเหล่านี้ แนวโน้มการใช้พลาสติก
จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหา

ปริมาณและการกำจัดขยะ เนื่องจากพลาสติกมี
คุณสมบัติย่อยสลายตามธรรมขาดิได้ยาก แม้ว่า
ในช่วงทศวรรษ 1990 จะเริ่มมีการรณรงค์ผลกระทบ

ของการใช้พลาสติกจนทั่วโลกริเริ่มแคมเปญ Reduce
(ลดการใช้) Reuse (การใช้ซํ้า) และ Recycle
(นำกลับมาใช้ใหม่) แต่กระบวนการคัดแยกขยะ

ในหลายประเทศก็ยังขาดประสิทธิภาพ จนทำให้สัดส่วน
พลาสติกที่น์ากลับมาใช้ใหม่ได้นั้นอาจน้อยกว่าร้อยละ
20 ขยะพลาสติกส่วนหนึ่งถูกทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าและ

รวมกันเป็นแพขยะ (Garbage Patch หรือ Trash
Vortex) ขนาดใหญ่ในมหาสมุทร ซึ่งยากต่อการกำจัด

หรือทำลาย ทั้งยังพบว่าขยะพลาสติกเหล่านี้
เป็นอันตรายต่อทั้งสิ,งมีชีวิตใต้ทะเลและนกนํ้า

จำนวนมากอีกด้วย
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อีกปัญหาสำคัญที่เพิ่งค้นพบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือ การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้บางชนิด และการผลิต
เม็ดพลาสติกชนิดไมโครบีดส์ เข่น ในผงขัด โฟมล้างหน้า ยาสืฟ้น เมื่อสลายตัวหรือทิ้งลงท่อระบายนํ้า เม็ดพลาสติก
ขนาดเล็กเหล่านี้จะกลายเป็นไมโครพลาสติกที่เข้าสู่วงจรห่วงโซ่อาหารโดยสัตว์นํ้าประเภทกรองกิน เช่น หอย
ที่กลายเป็นอาหารของปลา สัตว์นี้าขนาดใหญ่กว่า และกลับสู่วงจรการบริโภคของมนุษย์ จากทิ้งการบริโภคอาหาร

ทะเลและนี้าที่ปนเปือนไมโครพลาสติก ซึ่งสามารถดูดซึมหรือสะสมสารพิษที่เป็นอันตรายได้ในที่สุด ที่สำคัญ

คือ งานวิจัยล่าสุดในปี 2563 พบว่าไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่ระบบรกในสตรีมีครรภ์และถ่ายทอดสู่ทารกได้
ปัญหาพลาสติกจงไมใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงด้นปี 2563 ที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่
เพิ่มปริมาณการบริโภคอาหารแข,แข็ง เดสิเวอรี หรืออาหารที่เก็บได้นานที,เกือบทั้งหมดใช้บรรจุภัณฑ์ที,มี

ส่วนประกอบของพลาสติกในการบรรจุอาหาร ห่อหุ้ม หรือขนส่ง ตลอดจนถึงอุปกรณ์ป้องก้น เช่น หน้ากากอนามัย
ที่ต้องใช้ครั้งเดียวทั้ง ทำให้ปัณหาขยะพลาสติกมีแนวโน้มทวีคูณอย่างรวดเร็ว และจำเป็นที่ทั้วโลกจะต้องร่วมมือก้น
ป้องกันปัญหาขยะพลาสติกทังเล็กและใหญ่อย่างเร่งด่วน

พลาสติกไนอุตสาหกรรมอาหาร

ปัญหาขย?พลาสติกที่สำคัญ

พลาสติกชนิดที,ไม,สามารถย่อยสลายได้ เช่น พลาสติก

ประกบ (Laminated) หรือรีดร่วม (Co-extruded)
เนืองจากไม,สามารถแยกชํ่นพลาสติกต่างชนิดได้

วัสดุสัมผัสอาหาร ทังถงพลาสติก ขวดและ
ถังบรรจุวัตถุดิบ (เช่น นำมันพืช ซอสปรุงรส)
กล่องบรรจุ ฟิล์มแร็พ วัสดุเคลือบ และอื่นๆ

ในกระบวนการรีไชเคิล
ถุงพลาสติกและขวด น้อยครั้งที่ถูกนำมาใช้ใหม่ เนื่องจาก
พฤติกรรมการคุ้นชินทั้งของผู้ผลิต จำหน่าย และผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์อาหารหลายชนิดมีซ้อกังวลความปลอดภัย

ภาชนะ เครืองมือ และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
เคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หรือสูญเสียคุณสมบัติ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารจานด่วน
ที่ไม่สามารถใช้อุ่นร้อนชํ้า จะถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

เพื่อรับมือปัญหาขยะพลาสติก หลายประเทศ

ทั้งยังมีการวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ 2030 (2573)

ได้กำหนดมาตรการและกฎระเบียบภายใต้หลักการ
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended

งดใช้ถุง-แก้ว และหลอดพลาสติกทั้งหมด ตั้งแต่

Producer Responsibility ะ EPR) ที่ครอบคลุม

การกำจัดขยะและของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

บี 2562 ในขณะที แคนาดายังคงยืนยันปรับ

เป้าหมาย “ห้ามใช้พลาสติกชนิดครั้งเดียวทั้ง”
ภายในสิ้นปี 2564 ทั้งถุง หลอด ช้อนคนกาแฟ

มาตรการ EPR เน้นการสร้างจิตสำนึกและกระบวนการ
รับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ดังเข่น

พลาสติกแพ้กเครื่องดื่ม ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร

กรณีศึกษาของไต้หวัน ที่สร้างกลไก EPR แกไขปัญหา

ป้องก้นทางการแพทย์ หรือPersonal Protective
Equipment (PPE) อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเดิม

ขยะพลาสติก ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ผลิต
พลาสติกสำหรับเข้ากองทุนกำจัดขยะของรัฐ รวมทั้ง
ประกาศกฎหมายควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
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และอนาคตยังมีเป้าหมายที,จะจัดการอุปกรณ์

จากผิงพลาสติกของอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย

ข่าวสั้น

การเดิบโตยวงตลาบลิบค้าจาก CBD

ในปรรเทศญี่ปุ่น!

บริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
ได้ร่วมมือกันจัดทำผลิตภัณฑ์ทีมิ1ส'วนผสมของ
สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol: CBD) ชี่งสกัด

ได้จากพืชในกลุ่มกัญชง คือ เครื่องดื่มผสม CBD และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที,มี CBD เป็นส่วนประกอบ

โดยประโยชน์ของ CBD ที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างคือการช่วย
จัดการภับความเครียดและความวิตกภังวลไต้

โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดจำหน่าย
แบบออนไลน์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน
2563 ที่ผ่านมา

นักวิจัยพบแบคทีเรียดีบ่วยเพี่บควานปลอดภัยนานบอูฐ

|news!

คณะนักวิจัยร่วมของประเทศเดนมาร์กและ
เอธิโอเปียไต้ร่วมกันแยกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติค
ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
นํ้านมอซิหมักในแอฟริกา โดยแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าว
ขิฬิ
จิ
จะเพิ่มจำนวนแช่งกับแบคทีเรียก่อโรค เช่น อีโคไลและ

ขาลโมเนลลา โดยจะสร้างกรดในนํ้านมจนทำให้เกิด
สภาวะที่โม่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค
ทางคณะผู้วิจัยมองว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเหมาะจะนำ
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจัดจำหน่ายในรูปผงแห้ง
เพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา แต่ยังคง

แนะนำให้เกษตรกรฆ่าเชื้อโรคในนํ้านมด้วยความร้อน
ก่อนการแปรรูปด้วยการหมักหรือจัดจำหน่าย เพื่อลด

เชื้อก่อโรคใหได้มากที่สุด
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จับกระแส NTBs

Global Warming Bioaccumulation

โลกรอน ซ่อนอินฅราย

สารพิษไนห่วาโซ่อาหารคากวักฤดืกาวะโลกร้อน

“ความปลอกกิยอาหาร”
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