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คำนำ
สวัสดีปใหม 2564 
        โครงการ Early Warning จัดทำวารสารเตือนภัยกฎระเบียบรายปมาอยางตอเนื่อง
เปนระยะเวลากวา 12 ป เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการ นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจ
สามารถติดตามศึกษากฎหมาย มาตรการ หรือมาตรฐานของประเทศคูคาสำคัญที่กำลัง
จะมีผลบังคับและสงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม
ของไทยในอนาคตอันใกล กระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเตรียมความพรอมรองรับ
ทั้งดานบุคลากร สถานประกอบการ หรือการตรวจรับรองใหสอดคลองกับขอกำหนด
เพื ่อใหสามารถรักษาโอกาสและชองทางการคา ตลอดจนถึงสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของสินคาไทยอยางตอเนื่อง
        วารสารเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร รายป 2564 ถือเปนวารสารเตือนภัย
กฎระเบียบรายปฉบับแรกของโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแจงเตือนภัย
สินคาเกษตรและอาหารเชิงรุก (Early Warning) ของสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) ที่เผยแพรเฉพาะชองทางดิจิทัลผานเว็บไซต Early Warning
และ e-Book ของ มกอช. ตอบสนองนโยบายลดการใชกระดาษและเปนประโยชน
ตอการเขาถึงหรือสืบคนขอมูลภายในเอกสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
        ผูสนใจสามารถสมัครรับขาวสารของโครงการ Early Warning ไดจากชองทางดิจิทัล
ตอไปนี้ โดยไมมีคาใชจาย

        นอกจากนี้ ในป 2564 โครงการ Early Warning ไดเตรียมขยายชองทางเผยแพร
ไปยัง blockdit ที ่เปนชองทางสื ่อขอเขียนสาระแหงใหมที ่ไดรับความนิยมอยางสูง
https://www.blockdit.com/earlywarning

โครงการ Early Warning
มกราคม 2564

-  เว็บไซตขาวรายวัน วารสาร และสมัครสมาชิกรับขาวสารทางอีเมล
https://warning.acfs.go.th

-  Facebook Page “Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร” สรุปขาวสารรายสัปดาห
https://www.facebook.com/acfsearlywarning
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        การแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling) เปนมาตรการสำคัญท่ีสรางความโปรงใส
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑอาหาร และเปนมาตรการคุมครองผูบริโภคที่สำคัญ
โดยเฉพาะตอผลิตภัณฑที ่มีคำกลาวอางทางสุขภาพและ/หรือคำกลาวอางทางโภชนาการ
(Nutritional and Health Claims) ทั้งนี้การแสดงฉลากโภชนาการมักจะเปนมาตรการบังคับ
สำหรับอาหารบรรจุเสร็จ (Prepackaged) และอนุโลมการแสดงฉลากในสินคาสดท่ีมีสวนประกอบ
ชนิดเดียว เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตว อาหารทะเลสด  
        กระแสความตองการสินคาและผลิตภัณฑอาหารที่ดีตอสุขภาพในปจจุบัน มีแนวโนม
ท่ีจะทำใหผูบริโภคศึกษาขอมูลท่ีแสดงบนฉลากโภชนาการอยางละเอียดย่ิงข้ึน นอกจากน้ี งานวิจัย
ทางการแพทยและสาธารณสุขหลายฉบับ ก็ยังเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการกำหนดนโยบาย
มาตรการ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการแสดงฉลากโภชนาการ เชน สหรัฐอเมริกา ไดปรับเปล่ียน
รูปแบบฉลากโภชนาการใหเนนการแสดงขอมูลพลังงานตอหนวยบริโภค (Calories per Serving)
ท้ังกำหนดมาตรการใหผูผลิตมีความรับผิดชอบในการแสดงหนวยบริโภคท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม
การบริโภคจริง หรือ สหภาพยุโรป ท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงขอมูลไขมันอ่ิมตัวและไขมันทรานส
ออกจากกัน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาท่ีมีสัดสวนไขมันทรานสต่ำ สอดคลองกับงานวิจัย
สนับสนุนการกำหนดนโยบายของสำนักงานความปลอดภัยอาหาร (EFSA) ที่มีขอกังวลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการบริโภคไขมันทรานส โดยเฉพาะชนิดที่ผานการเติมไฮโดรเจนบางสวน
(Partially Hydrogenated Oil: PHO)

©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ: ¨Õ¹-á¤¹Ò´Ò-àÁ็¡«Ôâ¡

1 Ê‹Ç¹·Õ่ 1: à·Ã¹´�¡®ÃÐàºÕÂºÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

Nutrition Labeling
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        สาธารณรัฐประชาชนจีนไดกำหนดระเบียบวาดวยการแสดงฉลากโภชนาการบนอาหาร
บรรจุเสร็จ เพื ่อใชแทนมาตรฐานแหงชาติ National Standard GB28050-2011 ที่ใชมา
ตั้งแตป 2554 โดยมีการปรับปรุงที่สำคัญ ดังนี้

        1. รายการองคประกอบทางโภชนาการ (สารอาหาร) ที่ตองระบุบนฉลาก
        2. คำจำกัดความของพลังงานและองคประกอบทางโภชนาการบางชนิด 
        3. แนวทางการแสดงขอมูลเพิ่มเติมบนฉลากโภชนาการ
        4. ขอกำหนดปริมาณความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดในการแสดงองคประกอบทางโภชนาการ
        5. รายการอาหารที่ไดรับยกเวนจากการบังคับใหแสดงฉลากโภชนาการ
        6. ขอมูลองคประกอบทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารอางอิง 
        7. รูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการ
        8. เงื่อนไขการใชขอความกลาวอางทางโภชนาการ
        9. เกณฑหนวยบริโภคของอาหารบรรจุเสร็จ

¨Õ¹: ©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃÍÒËÒÃºÃÃ¨ØàÊÃ็¨
China: Nutrition Labeling of Prepackaged Foods

Highlight

        1. รายการองคประกอบทางโภชนาการ (สารอาหาร) ที่ตองระบุบนฉลาก

        ปรับปรุงองคประกอบทางโภชนาการที่จำเปนตองระบุบนฉลากโภชนาการ (Mandatory)
ประกอบดวย ขอมูลพลังงานที่ไดรับ โปรตีน ไขมัน ไขมันอิ่มตัว คารโบไฮเดรต น้ำตาล โซเดียม
และรอยละของปริมาณสารอาหารอางอิง (% Nutrient Reference Value: % NRV) นอกจากน้ี
ยังกำหนดหนวยการแสดงขอมูลโภชนาการ กฎการปดเศษ และปริมาณสูงสุดที่สามารถแสดง
องคประกอบทางโภชนาการเทากับศูนย ดังตารางตอไปนี้

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

องคประกอบทางโภชนาการ

พลังงาน

โปรตีน

ไขมัน

ไขมันอิ่มตัว

กิโลจูล

กรัม

กรัม

กรัม

1

0.1

0.1

0.1

≤ 17 กิโลจูล

≤ 0.5 กรัม

≤ 0.5 กรัม

≤ 0.1 กรัม

หนวย กฎการปดเศษ
ปริมาณสูงสุดที่สามารถแสดงเปน 0

(100 กรัม/100 มิลลิลิตร)
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องคประกอบทางโภชนาการ

ไขมันประเภททรานส

ไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว 

ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน

ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนชนิด n-3

α-linolenic acid

Eicosapentaenoic acid (EPA)

Docosahexaenoic acid (DHA)

คอเลสเตอรอล

คารโบไฮเดรต

น้ำตาล

แลคโตส

ใยอาหาร (ไฟเบอรหรือโมโนเมอร
ทั้งที่ละลายน้ำไดและไมได)

โซเดียม

วิตามิน A

วิตามิน D

วิตามิน E

วิตามิน K

วิตามิน B1 (thiamine)

วิตามิน B2 (riboflavin)

วิตามิน C (ascorbic acid)

ไนอะซิน (nicotinamide,
วิตามิน B3)

กรดโฟลิก (วิตามิน B9)

วิตามิน B5

Biotin

Choline

ฟอสฟอรัส

โพแทสเซียม

แมกนีเซียม

แคลเซียม

กรัม

กรัม

กรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

กรัม

กรัม

กรัม

มิลลิกรัม

ไมโครกรัม RE

ไมโครกรัม

มิลลิกรัม α-TE

ไมโครกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

ไมโครกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

0.1

0.1

0.1

1

1

1

1

1

0.1

0.1

0.1

1

1

0.1

0.01

0.1

0.01

0.01

0.1

1

0.01

0.1

0.1

1

1

1

1

≤ 0.3 กรัม

≤ 0.1 กรัม

≤ 0.1 กรัม

≤ 20 มิลลิกรัม

≤ 5 มิลลิกรัม

≤ 5 มิลลิกรัม

≤ 5 มิลลิกรัม

≤ 5 มิลลิกรัม

≤ 0.5 กรัม

≤ 0.5 กรัม

≤ 0.5 กรัม

≤ 5 มิลลิกรัม

≤ 10 ไมโครกรัม RE

≤ 0.1 ไมโครกรัม

≤ 0.20 มิลลิกรัม α-TE

≤ 1.6 ไมโครกรัม

≤ 0.03 มิลลิกรัม

≤ 0.03 มิลลิกรัม

≤ 8 ไมโครกรัม

≤ 8 ไมโครกรัม

≤ 0.01 มิลลิกรัม

≤ 0.6 ไมโครกรัม

≤ 9.0 มิลลิกรัม

≤ 14 มิลลิกรัม

≤ 20 มิลลิกรัม

≤ 6 มิลลิกรัม

≤ 8 มิลลิกรัม

หนวย กฎการปดเศษ
ปริมาณสูงสุดที่สามารถแสดงเปน 0

(100 กรัม/100 มิลลิลิตร)

กรัม 0.1 ≤ 0.5 กรัม

มิลลิกรัม

ไมโครกรัม หรือ
ไมโครกรัม DFE

0.1 ≤ 0.2 มิลลิกรัม
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องคประกอบทางโภชนาการ

เหล็ก

สังกะสี

ไอโอดีน

เซเลเนียม

ทองแดง

ฟลูออรีน

แมงกานีส

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

ไมโครกรัม

ไมโครกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

0.1

0.01

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

≤ 0.3 มิลลิกรัม

≤ 0.30 มิลลิกรัม

≤ 3.0 ไมโครกรัม

≤ 1.0 ไมโครกรัม

≤ 0.03 มิลลิกรัม

≤ 0.02 มิลลิกรัม

≤ 0.06 มิลลิกรัม

หนวย

องคประกอบทางโภชนาการ

โปรตีน

ไขมัน

คารโบไฮเดรต

ใยอาหาร (ไฟเบอร)

เอทานอล*

กรดอินทรีย*

น้ำตาลแอลกอฮอล (polyols)*,**

17 กิโลจูล/กรัม

37 กิโลจูล/กรัม

17 กิโลจูล/กรัม

8 กิโลจูล/กรัม

29 กิโลจูล/กรัม

13 กิโลจูล/กรัม

10 กิโลจูล/กรัม

คาสัมประสิทธิ์การแปลงพลังงาน

กฎการปดเศษ
ปริมาณสูงสุดที่สามารถแสดงเปน 0

(100 กรัม/100 มิลลิลิตร)

        2. คำจำกัดความของพลังงานและองคประกอบทางโภชนาการบางชนิด

        คำนวณคาพลังงาน (Energy) จากการรวมผลคูณของสวนประกอบที่ใหพลังงานทั้งหมด
x คาสัมประสิทธิ์การแปลงพลังงาน (Energy conversion coefficients) ของโปรตีน ไขมัน
คารโบไฮเดรต ไฟเบอร และแหลงพลังงานอ่ืนๆ เชน เอทานอล กรดอินทรีย และน้ำตาลแอลกอฮอล
(polyols) ซึ่งกำหนดไวดังนี้

* คำนวณคาพลังงานเมื่อมีสวนประกอบ
เกินกวา 1 กรัม ตอ 100 กรัม

** ไดแก D-mannite, มอลทิทอล, แลคทิทอล,
ซอรบิทอล และไซลิทอล

Energy
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        3. แนวทางการแสดงขอมูลเพิ่มเติมบนฉลากโภชนาการ

        ตองมีคำอธิบายและชี้แจงเพิ่มเติมบนฉลากบรรจุภัณฑอาหาร เมื่อใชขอความกลาวอาง
ทางโภชนาการ การกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบกับอาหารอางอิง การกลาวอางเกี่ยวกับ
หนาที่ขององคประกอบโภชนาการ (Functional Claims) บนพื้นฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร
และไมสรางความเขาใจผิดเกี่ยวกับสรรพคุณในปองกัน บำบัด หรือรักษาโรค

        4. ขอกำหนดปริมาณความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดในการแสดงองคประกอบทางโภชนาการ

        ขอกำหนดปริมาณความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดในการแสดงคาพลังงานและองคประกอบ
ทางโภชนาการของอาหารตองเปนไปตามขอกำหนดดังนี้

        5. รายการอาหารที่ไดรับยกเวนจากการบังคับใหแสดงฉลากโภชนาการ

        -  อาหารพรอมรับประทานที่ผลิต ปรุงสด สำเร็จรูปพรอมจำหนาย หรือยังไมไดบรรจุ
           ในบรรจุภัณฑ 
        -  ผลิตภัณฑธัญพืชที่ยังไมผานการปรุงสุกหรือทำใหแหง (ขาว แปงสาลี และอื่นๆ)
        -  น้ำดื่มบรรจุขวด
        -  เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีเอทานอลมากกวา 0.5% และมีน้ำตาลนอยกวา 0.5%
        -  อาหารสำเร็จรูปหรือเคร่ืองปรุงรสท่ีมีสวนประกอบหลักชนิดเดียว ท่ีมีปริมาณการบริโภค
           ตอวันไมเกิน 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร
        -  บรรจุภัณฑที่มีพื้นที่ผิวทั้งหมดไมเกิน 150 ตารางเซนติเมตร หรือดานที่ใหญที่สุดไมเกิน
           40 ตารางเซนติเมตร
        -  อาหารท่ีบรรจุในขวดแกวชนิดพอรซเลนซ่ึงไมมีการติดฉลากและสามารถใชบรรจุภัณฑซ้ำได
        -  อาหารสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตใหยกเวนการแสดงฉลากตามกฎหมาย

องคประกอบทางโภชนาการ

โปรตีน ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนและ
เชิงเดี ่ยว คารโบไฮเดรต น้ำตาล
ผลรวมของปริมาณใยอาหารทั ้งที ่
ละลายน้ำไดและไมไดและโมโนเมอร
วิตามิน เกลือแรไมรวมถึงโซเดียม
และสารเสริมโภชนะในอาหาร

มีปริมาณจริงไมนอยกวารอยละ 80 
(นอยกวาที่ระบุไดไมเกิน 20%)

คาพลังงาน ไขมัน ไขมันอิ่มตัวหรือ
กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส
คอเลสเตอรอล โซเดียม และน้ำตาล

มีปริมาณจริงไมเกินกวารอยละ 120 
(มากกวาที่ระบุไดไมเกิน 20%)

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
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        6. ขอมูลองคประกอบทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารอางอิง

โดยสามารถคำนวณ NRV% ไดจากสมการ NRV% = x/NRV×100%

เมื่อ
X = องคประกอบทางโภชนาการในอาหาร
NRV = ปริมาณสารอาหารอางอิง

        ปริมาณสารอาหารอางอิง (Nutrient Reference Value: NRV) คือ ปริมาณวิตามิน/แรธาตุ
ที่เหมาะสมเพียงพอตอการปองกันภาวะขาดสารอาหารในประชากร ซึ่งสามารถใชประโยชน
ตอการเปรียบเทียบองคประกอบทางโภชนาการในการแสดงฉลากหรือการกลาวอางทางโภชนาการ
โดยมีคาอางอิงกำหนดไวดังนี้

พลังงาน

โปรตีน

ไขมัน

ไขมันอิ่มตัว

คารโบไฮเดรต

ใยอาหารที่บริโภคได

วิตามิน A

วิตามิน D

วิตามิน E

วิตามิน K

วิตามิน B1 (thiamine)

วิตามิน B2 (riboflavin)

วิตามิน B6 

วิตามิน B12 

วิตามิน C (ascorbic acid)

ไนอะซิน (nicotinamide,
วิตามิน B3)

8,400 กิโลจูล

60 กรัม

60 กรัม

20 กรัม

300 กรัม

25 กรัม

800 ไมโครกรัม RE

10 ไมโครกรัม

14 มิลลิกรัม α-TE

80 ไมโครกรัม

1.4 มิลลิกรัม

1.4 มิลลิกรัม

1.4 มิลลิกรัม

2.4 ไมโครกรัม

100 มิลลิกรัม

14 มิลลิกรัม

องคประกอบ
ทางโภชนาการ

NRV
(หนวย)

กรดโฟลิก (วิตามิน B9)

วิตามิน B5

Biotin

Choline

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

โซเดียม

แมกนีเซียม

เหล็ก

สังกะสี

ไอโอดีน

เซเลเนียม

ทองแดง

ฟลูออรีน

แมงกานีส

พลังงาน

350 ไมโครกรัม DFE

5 มิลลิกรัม

30 ไมโครกรัม

500 มิลลิกรัม

800 มิลลิกรัม

700 มิลลิกรัม

2,000 มิลลิกรัม

300 มิลลิกรัม

15 มิลลิกรัม

11 มิลลิกรัม

120 ไมโครกรัม

60 ไมโครกรัม

0.8 มิลลิกรัม

1 มิลลิกรัม

3 มิลลิกรัม

2,000 กิโลแคลอรี

องคประกอบ
ทางโภชนาการ

NRV
(หนวย)
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        7. รูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการ

        -  กำหนดใหใชรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการตามภาคผนวกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
           โดยตองระบุขอมูลพื้นฐาน และจัดรูปแบบขอความใหสามารถสังเกตไดงาย 
        -  ระบุน้ำหนักตอหนึ่งหนวยบริโภคใหชัดเจน
        -  สามารถใชการเวนวาง ขีดเสนแนวนอน หรือทแยงมุม ในรายการองคประกอบทางโภชนาการ
           ที่ไมมีการกำหนดคา NRV/NRV%
        -  แสดงปริมาณสารอาหารอางอิงที่สัมพันธกับการอรรถาธิบายคาพลังงานของอาหารไว
           ใตตารางขอมูลโภชนาการได

        8. เงื่อนไขการใชขอความกลาวอางทางโภชนาการ (Nutritional Claim)

        -  การกลาวอางปริมาณองคประกอบทางโภชนาการ (Nutrient Content Claim) เชน
           วิตามิน x สูง, ไมมีคอเลสเตอรอล
        -  การกลาวอางทางโภชนาการในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Claim) เม่ือเปรียบเทียบ
           กับอาหารอางอิง เชน โปรตีนสูงกวา หรือโซเดียมนอยกวา

        9. เกณฑหนวยบริโภคอางอิงของอาหารบรรจุเสร็จ

        กำหนดหนวยบริโภคอางอิงและแนวทางแสดงหนวยบริโภคตอบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
อาหารตอไปนี้

ชนิดอาหารที่มีเกณฑหนวยบริโภคอางอิง

ซอสถั่วเหลือง ซอส ผักดอง น้ำสต็อก ซุป

เนื้อสัตวที่ผานการปรุงสุกและทำแหง เชน หมูหย็อง เนื้อแหงฝานบาง

ผลไมแหง

นัทของพืชยืนตนแหง

ซีเรียลบาร (ธัญพืช)

ขนมที่ผานการตกแตงในแบบตะวันตก (เคก, พาย)

ผลิตภัณฑที่ยัดไสเนื้อสัตว เชน ไสกรอก เวสเทิรนพอรคแฮม ผลิตภัณฑกลุมแฮม
แฮมและเนื้อสัตวที่ผานการถนอมอาหารหรือทำไวไมใหเสีย

10 กรัม

10 กรัม

10 กรัม

10 กรัม

30 กรัม

30 กรัม

30 กรัม

นมผง ทั้งแบบไขมันเต็ม พรองมันเนย พรองไขมัน และนมผงสูตรทารก

ผงธัญพืชชงดื่ม อาหารซีเรียลธัญพืชประเภทแปง

บิสกิต

30 กรัม

30 กรัม

30 กรัม

หนึ่งหนวยบริโภค
(หนวย)
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ชนิดอาหารที่มีเกณฑหนวยบริโภคอางอิง

พัฟ ชิพ ขาว อาหารในลักษณะขาวตัง/ขาวจี่ และขนมปงแผนแบบจีน

ขนมปง และขนมปงที่ผานการหมัก เชน หมั่นโถวและซาลาเปา

ไข ไขที่ผานการทำใหเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขดอง ไขแชเหลา และอื่นๆ

ไอศกรีม

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นมเปรี้ยว

นมพาสเจอไรส สเตอริไลส และนมผงดัดแปลงคืนรูป

เครื่องดื่ม

นมถั่วเหลือง

40 กรัม

50 กรัม

50 กรัม

50 กรัม/มิลลิลิตร

100 กรัม

120 กรัม/มิลลิลิตร

200 มิลลิลิตร

200 มิลลิลิตร

200 มิลลิลิตร

หนึ่งหนวยบริโภค
(หนวย)

µÑÇÍÂ‹Ò§

ª¹Ô´ÍÒËÒÃ·Õ่ÁÕà¡³±�
Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤ÍŒÒ§ÍÔ§
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        1. ตารางองคประกอบทางโภชนาการ 
        2. รายการสวนประกอบอาหาร 
        3. ขอกำหนดวาดวยหนวยบริโภค
        4. การแสดงสวนประกอบของน้ำตาล

        สหพันธรัฐแคนาดา โดยหนวยงาน Health Canada ไดประกาศปรับปรุงระเบียบภายใต
กฎหมายอาหารและยาในสวนของการแสดงฉลากโภชนาการ สวนประกอบอาหาร และขอกำหนด
การใชสีผสมอาหาร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยขอกำหนดการใชสีผสมอาหารมีผลบังคับใช
ทันที และกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผาน 5 ป ในสวนของการแสดงฉลากโภชนาการและรายการ
สวนประกอบ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการปรับปรุงที่สำคัญไดดังนี้

Highlight

        1. ตารางองคประกอบทางโภชนาการ

        -  ปรับปรุงขอกำหนดวาดวยหนวยบริโภคใหสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
           ในประเภทเดียวกันของประชากรแคนาดา 
        -  เพิ่มขนาดในการแสดงหนวยบริโภคและคาพลังงานเพื่อใหสังเกตไดงายยิ่งขึ้น 
        -  ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมคาปริมาณที่แนะนำใหบริโภคตอวันตามขอมูลทางวิทยาศาสตร
           ที่เกี่ยวของ
        -  เพิ่มเติมขอบังคับการแสดงปริมาณโพแทสเซียม 
        -  ยกเลิกขอบังคับการแสดงปริมาณวิตามิน A และ C 
        -  กำหนดหนวยในการแสดงองคประกอบทางโภชนาการในสวนของโพแทสเซียม แคลเซียม
           และเหล็ก เปนหนวยมิลลิกรัม 
        -  เพิ ่มเติมเชิงอรรถภายใตตารางองคประกอบทางโภชนาการ เพื ่อสรางความเขาใจ
           ใหแกประชากรแคนาดาเก่ียวกับปริมาณสารอาหารท่ีไดรับจากการบริโภค โดยมีหลักการ
           อธิบายวา หากไดรับน้ำตาลและแรธาตุบางชนิดนอยกวาหรือเทากับรอยละ 5 ของปริมาณ
           ที่แนะนำใหบริโภคตอวัน ถือวามีปริมาณนอย ในขณะเดียวกันหากมีปริมาณตั้งแต
           รอยละ 15 เปนตนไป ใหถือวามีสารดังกลาวในปริมาณมาก

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

á¤¹Ò´Ò: µÒÃÒ§Í§¤�»ÃÐ¡Íº·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃ
áÅÐÃÒÂ¡ÒÃÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº

Canada: Nutrition Facts Table and List of Ingredients
วันที่มีผลบังคับใช: 14 ธันวาคม 2564 (สิ ้นสุดการเปลี่ยนผานกฎระเบียบ)
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ตัวอักษรที่ใชแสดงคาพลังงาน
มีขนาดใหญขึ้น และขีดเสนใตหนา

เพื่อใหสามารถสังเกตไดงาย

หนวยบริโภคเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น
และสอดคลองกับพฤติกรรม
การบริโภคของชาวแคนาดา

ปรับปรุงเกณฑปริมาณ
ทีแนะนำใหบริโภคตอวัน

แสดงในหนวยมิลลิกรัม

เพิ่มเติมเกณฑปริมาณ
ที่แนะนำใหบริโภค

ตอวันสำหรับน้ำตาล

เพิ่มรายการแรธาตุ
ที่มีหลักฐานความเสี่ยง

ตอสุขภาพ

เชิงอรรถที่อธิบายเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาล
และเกลือแรที่ไดรับจากการบริโภคอาหาร

        2. รายการสวนประกอบอาหาร

ใชตัวอักษรสีดำ และใชทั้งตัวอักษร
พิมพใหญและพิมพเล็ก

Ingredients:
และ Contains: แสดงเปนตัวหนา

พื้นหลังสีขาวหรือสีออน แสดงสีผสมอาหาร
โดยใชชื่อสามัญ

การจัดกลุมแสดงผลสวนประกอบอาหาร
ที่มีพื้นฐานองคประกอบจากน้ำตาล

ขอกำหนด
ความสูง

ตัวอักษรขั้นต่ำ

ใชสัญลักษณ
หัวขอหรือ

จุลภาคในการคั่น

-  หากอาหารชนิดนั ้นๆ มีปริมาณน้ำตาลมากกวา 0.5 กรัม ตอหนวยบริโภค ใหแสดง
   สวนประกอบอาหารที่มีพื้นฐานองคประกอบจากน้ำตาลไวภายใน [bracket] ตอจาก
   คำวา ‘sugars’
-  ใหแสดงสีผสมอาหารโดยใชชื่อสามัญของแตละชนิด
-  กำหนดใหใชตัวอักษรสีดำในการแสดงรายการสวนประกอบอาหารบนพื้นขาวหรือสีออน
-  กำหนดเกณฑความสูงขั้นต่ำในการแสดงสวนประกอบอาหาร
-  ใหใชสัญลักษณหัวขอ (bullets) หรือจุลภาค (commas) ในการคั่นระหวางรายการ
   สวนประกอบ
-  ใหใชทั้งตัวอักษรทั้งพิมพใหญและพิมพเล็กเพื่อแสดงรายการสวนประกอบอาหาร รวมทั้ง
   การแสดง ‘Contains’ สำหรับรายการสารกอภูมิแพ แหลงของกลูเต็น และการเติมสาร
   ซัลไฟตในสวนประกอบอาหาร
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ÃÙ»áººà´ÔÁ ÃÙ»áººãËÁ‹

        3. ขอกำหนดวาดวยหนวยบริโภค

        -  ปรับปรุงแนวทางแสดงหนวยบริโภคใหสอดคลองตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารในประเภท
หรือลักษณะเดียวกันของประชากรแคนาดา เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑรวมถึง
ทราบปริมาณพลังงานและองคประกอบทางโภชนาการที่ไดรับ โดยมีความแตกตางในบรรจุภัณฑ
ที่สามารถบริโภคใหหมดภายในครั้งเดียวกับหลายหนวยบริโภค ดังนี้
        อาหารที่บรรจุภัณฑมีขนาดไมเกิน 2 เทา ของปริมาณอางอิงตอหนึ่งหนวยบริโภค
ตัวอยางเชน
ผลิตภัณฑนมบรรจุกลองกระดาษเคลือบ (carton) ที่มีขนาดไมเกิน 2 เทา ของปริมาณอางอิง
ตอหนึ่งหนวยบริโภค (food reference amount) ของนม (250 มิลลิลิตร) ใหแสดงหนวยบริโภค
เปน 1 หนวยบรรจุภัณฑ (carton) ตามปริมาตรจริง แทนการแสดงในลักษณะผลคูณของจำนวน
หนวยบริโภค 

        อาหารในบรรจุภัณฑที่มีหลายหนวยบริโภค ไดแก อาหารที่สามารถวัดปริมาณได ตัดแบง
เปนชิ้น หรือมีขอมูลลักษณะพฤติกรรมการบริโภคตอครั้งที่ชัดเจน ใหแสดงปริมาณตอหนึ่งหนวย
บริโภคใหมีคาใกลเคียงกับคาปริมาณอางอิงตอหนึ่งหนวยบริโภคของอาหารนั้นๆ เชน
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อาหารที่สามารถวัดปริมาณได
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อาหารที่มีลักษณะการตัดแบงเปนชิ้น
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        -  ตองแสดงไวทั้งในสวนขององคประกอบทางโภชนาการ และคำอธิบายภายใตเชิงอรรถ
        -  จัดกลุมแสดงผลสวนประกอบอาหารที่มีพื้นฐานองคประกอบจากน้ำตาล

อาหารที่มีขอมูลลักษณะพฤติกรรมบริโภคตอครั้งที่ชัดเจน
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        4. การแสดงสวนประกอบของน้ำตาล

ÃÙ»áººà´ÔÁ ÃÙ»áººãËÁ‹
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        1. การยกเลิกขอกำหนดผอนปรนการติดฉลากในสินคาบางรายการ
        2. ขอกำหนดการแสดงฉลากดานหนาบรรจุภัณฑ
        3. ขอกำหนดเปลี่ยนผานการบังคับใช และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความสอดคลอง
        ตามกฎหมาย

        สหรัฐเม็กซิโกไดประกาศแกไขระเบียบ NOM-051-SCFI/SSA1-2010 เพ่ือใหสอดคลองกับ
กฎหมายใหมเก่ียวกับการแสดงฉลากดานหนาของบรรจุภัณฑ (Front-of-Package Labeling หรือ
FOPL) โดยกำหนดใหผลิตภัณฑอาหารท่ีมีปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมันอ่ิมตัว ไขมันทรานส และ
โซเดียมเกินกวาปริมาณอางอิงท่ีกำหนด รวมท้ังอาหารท่ีมีคาเฟอีนหรือสารใหความหวานแทนน้ำตาล
ตองแสดงฉลากคำเตือนผูบริโภค ซ่ึงมีหลักปฏิบัติสำคัญไดแก

Highlight

        1. การยกเลิกขอกำหนดผอนปรนการติดฉลากในสินคาบางรายการ

ยกเลิกขอกำหนดผอนปรนการแสดงฉลากในสินคาของธุรกิจบริการอาหารและผลิตภัณฑ
ตอไปนี้
(1) สินคานำเขาที่ไมไดจำหนายตอประชาชนในรูปแบบเดียวกันกับที่นำเขา
(2) สินคานำเขาเพื่อใหผูประกอบการใชประโยชนและจะไมถูกนำไปใชในเชิงพาณิชย
(3) สินคาที่กำหนดปลายทางเขาสูอาณาเขตหรือภูมิภาคของสหรัฐเม็กซิโก 
(4) สินคาที่บริษัทหรือบุคคลนำเขามาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและใหบริการ
รานอาหาร โรงแรม การพักผอน วัฒนธรรม สันทนาการ กีฬา บริการดานการศึกษา
การวิจัย ความชวยเหลือทางการแพทยและสังคม

        2. ขอกำหนดการแสดงฉลากดานหนาบรรจุภัณฑ

อาหารแปรรูปบรรจุเสร็จและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเขา
เพ่ือการขายปลีกในเม็กซิโก ตองแสดงฉลากคำเตือนเพ่ือใหผูบริโภคไดสังเกตผลิตภัณฑท่ีมี
คาพลังงาน น้ำตาล โซเดียมและไขมันอ่ิมตัวท่ีเกินเกณฑท่ีกำหนดไดงายข้ึนดวยเคร่ืองหมาย
แปดเหลี่ยมสีดำและตัวอักษรสีขาว โดยมีลักษณะดังตอไปนี้

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

àÁ็¡«Ôâ¡: ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃáÊ´§©ÅÒ¡
´ŒÒ¹Ë¹ŒÒºÃÃ¨ØÀÑ³±�

Mexico: Front-of-Package Labeling (FOPL)
วันที่มีผลบังคับใช: 31 มีนาคม 2564 (สิ ้นสุดการเปลี่ยนผานกฎระเบียบ)

  ÇÒÃÊÒÃà¾×่Í¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂÊÔ¹¤้Òà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ ÃÒÂ»‚ 2564



        ผลิตภัณฑที่มีคาเฟอีน “CONTIENE CAFEÍNA — EVITAR EN NIÑOS”
        (“Contains caffeine — children should avoid”)
        ผลิตภัณฑที่มีสารใหความหวานแทนน้ำตาล “CONTIENE EDULCORANTES —
        NO RECOMENDABLE EN NIÑOS” (“Contains sweeteners —
        not recommended for children”)

        นอกจากน้ียังมีขอกำหนดอ่ืนๆ เชน การหามใชตัวละคร กราฟก รูปภาพ หรือเกมบนผลิตภัณฑ
โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความตองการบริโภคของเด็ก หรือการแสดงขอควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ
ที่มีสารใหความหวานแทนน้ำตาลหรือคาเฟอีน ที่จะตองแสดงไวดังนี้

        การปรับเปล่ียนกฎหมาย FOPL กำหนดใหมี 3 ระยะ โดยระยะแรกเร่ิมจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2563
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 (3 ป) ซ่ึงในระยะแรก ผูผลิตแตละรายจะตองประเมินรายการสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑ รวมทั้งจัดทำขอมูลแสดงบนฉลากหนาผลิตภัณฑดังนี้
        -  แสดงฉลากคำเตือนเพื่อใหผูบริโภคไดสังเกตผลิตภัณฑที่มีคาพลังงาน น้ำตาล โซเดียมและ
           ไขมันอิ่มตัวที่เกินเกณฑ (FOP Warning)
        -  แสดงขอมูลองคประกอบทางโภชนาการของน้ำตาลสวนท่ีเพ่ิมเติมลงในอาหาร (Added Sugar;
           Azucares añadidos) และไขมันทรานส (Trans Fat; Grasas trans) โดยใชตัวอักษรแบบหนา
           รวมท้ังแสดงรายการสวนประกอบน้ำตาลสวนท่ีเพ่ิมเติมลงในอาหาร ในรายการสวนประกอบ
           ของอาหารเรียงตามน้ำหนัก 
        -  ปรับปรุงรายการสารกอภูมิแพในอาหาร โดยกฎหมายฉบับปจจุบันเพิ่มสัตวน้ำไมมีกระดูก
           สันหลัง (มอลลัสก ไดแกหอยและหมึก) เปนสารกอภูมิแพท่ีตองระบุบนฉลากดวย และหากมี
           โอกาสปนเปอนขามในกระบวนการผลิต ตองระบุในลักษณะ ‘may contains’

        3. ขอกำหนดเปลี่ยนผานการบังคับใช และแนวทางการปฏิบัติเพื ่อความสอดคลอง
        ตามกฎหมาย

แบบอักษร : Arial Bold สี : ดำหรือขาวตัดกับพื้นหลัง ขนาด : ขนาดขั้นต่ำตามขอแนะนำ
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        -  ปฏิบัติตามขอกำหนดการแสดงองคประกอบทางโภชนาการ โดยเฉพาะรายการวิตามิน B1,
           B2, B6 และทองแดง ใหแสดงหนวยเปนไมโครกรัม จากเดิมที่เปนมิลลิกรัม
        -  ปรับปรุงรูปแบบของขอมูลบนฉลากใหสอดคลองตามกฎหมายใหม
        -  ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ จะตองดำเนินการดังนี้

        รายการกลุมสินคาท่ีไมจำเปนตองปรับปรุง FOPL ประกอบไปดวยกลุมสินคา 3 กลุม ไดแก
           1) สินคาที่ไมไดจัดจำหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง
           2) สินคาที่จัดจำหนายในรูปแบบ Bulk breaking
           3) สินคาที่ใชเปนวัตถุดิบ 
ท้ังน้ีหากผลิตภัณฑไมไดรับการกำหนดมาตรฐานการแสดงฉลากไวเปนการเฉพาะ อาจจะตองปฏิบัติ
ตาม NOM-050-SCFI-2004 ที่เปนขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑทั่วไป

ขอยกเวน

1) ผูนำเขาในเม็กซิโก
o ตองมีใบรับรองการประเมินความสอดคลองของฉลาก ที่เรียกวา Constancia 
   หรือเอกสารที่ออกใหกับผูผลิต ผูแปรรูป ผูนำเขา ผูคา หรือผูใหบริการอาหาร
   เพื่อใชเปนหลักฐานการปฏิบัติตามขอกำหนด
o การปฏิบัติตามขอกำหนดของ NOM ทั้งที่ คลังสินคาทั่วไป และ คลังสินคา
   ของผูนำเขา ซ่ึงหนวยตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจอาจตรวจสอบ
   ความถูกตองตามกฎระเบียบฉลากของอาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล
   ภายใตการติดฉลาก FOPL ท่ีคลังสินคา หากไมสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม
   กฎระเบียบไดเนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากผูผลิต ผูแปรรูปผูคา หรือผูใหบริการ
   มีไมเพียงพอ หนวยตรวจสอบมีสิทธิ์ที่จะไมออกใบรับรองเอกสาร Constancia   
2) ผูสงออกในตางประเทศ
    ผูที่สนใจหรือผูสงออกสินคาอาหารและเครื่องดื่มไปยังตลาดเม็กซิโกควรติดตาม
    ศึกษารวมกับผูนำเขา ผูจัดจำหนาย และตัวแทนศุลกากรเพื่อพิจารณารายการ
    สินคาที่จะไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูนำเขาจะตองรับผิดชอบในฐานะผูแทน
    ผูประกอบการภายในประเทศดวย
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        เน้ือสัตวสังเคราะห (Alternative, Cultured และ Plant-based Meat) เปนนวัตกรรมผลิต
เน้ือสัตวทดแทนการเล้ียงปศุสัตวเพ่ือใชเปนอาหารแบบด้ังเดิม โดยมีท้ังในรูปแบบการเพาะเล้ียงเซลล
ตนกำเนิด และรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงปจจุบันสามารถใชเทคนิคทางหองปฏิบัติการในการปรับปรุงเน้ือสัมผัส
รสชาติ ไปจนถึงโภชนาการใหสามารถทดแทนการบริโภคเน้ือสัตวรูปแบบเดิมได เชน การใชโปรตีน
ประเภทฮีม (Heme) ที่เปนพื้นฐานจากพืช เติมในสวนประกอบใหมีลักษณะเดียวกับเลือดสัตว
เพ่ือสรางความชุมฉ่ำใหแกเนื้อสัตวเทียม เปนตน
        ดวยเน้ือสัตวสังเคราะหเปนผลิตผลของงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไมเคยมีอยูในอดีต กฎหมาย
กำกับควบคุมที่สามารถสรางความโปรงใสและไมกอใหเกิดการเขาใจผิด จึงมีความสำคัญ
ตอการสงเสริมสถานะของผลิตภัณฑใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคเพ่ือเปนหลักสนับสนุนผูประกอบการ
รายใหมในภาคอุตสาหกรรมเน้ือสัตวสังเคราะห

à¹×้ÍÊÑµÇ�ÊÑ§à¤ÃÒÐË�:
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò-½ÃÑ่§àÈÊ-ÍÍÊàµÃàÅÕÂ-¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�

1 Ê‹Ç¹·Õ่ 1: à·Ã¹´�¡®ÃÐàºÕÂºÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
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Highlight

        สหรัฐอเมริกาถือเปนหน่ึงในประเทศผูนำของอุตสาหกรรมเน้ือสัตวเทียม โดยเฉพาะเน้ือสัตว
สังเคราะหท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเซลลตนกำเนิด (Cell-cultured meat) การบริโภคแมลงเปนแหลง
โปรตีนทดแทนเน้ือสัตว เน้ือสัตวท่ีผลิตจากพืช ตลอดจนถึงผลิตภัณฑทดแทนสินคาปศุสัตวท่ีมีแหลง
กำเนิดจากพืช เชน นมจากธัญพืชหรือนัท โดยท่ียังไมมีกฎหมายกำกับดูแลอยางเปนทางการ และ
พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรมปศุสัตวในมลรัฐเกินกวากึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีความกังวล
เก่ียวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑเหลาน้ีในระดับท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง

        1. ขอเรียกรองจากอุตสาหกรรมโคเนื้อ

        National Cattlemen’s Beef Association (NCBA) 2019 Policy Priorities เปนเอกสาร
ของสมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมโคเน้ือของสหรัฐฯ ท่ีมีใจความสำคัญประการหน่ึงวาดวยการ
ปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูบริโภค จาก “false-and-deceptive marketing” หรือ
ความไมชัดเจนทางการตลาดของผลิตภัณฑทดแทนเนื้อโค ไดแก เนื้อสัตวสังเคราะหที่ไดจาก
การเพาะเลี ้ยงเซลลตนกำเนิด โดยเรียกรองใหกระทรวงเกษตรสหรัฐ (U.S. Department
of Agriculture: USDA) ใหความสำคัญตอการกำกับดูแลสินคาเหลานี้เพื่อปกปองผูบริโภค

        2. การผลักดันรางกฎหมายการแสดงฉลาก

        สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา กำลังผลักดันรางกฎหมาย “Real Marketing
Edible Artificials Truthfully Act of 2019” หรือ “Real MEAT Act of 2019” เพ่ือให USDA
และองคการอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S.FDA) เขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการกำกับดูแล
ผลิตภัณฑทดแทนเนื้อสัตว โดยเฉพาะประเด็นการแสดงฉลากดวยถอยคำ “beef” ตองเปน
ผลิตภัณฑที่มาจากเนื้อโคทั้งชนิด Bos taurus และ Bos indicus เทานั้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ
ทดแทนตองใชคำวา “imitation” นำหนา และหากสินคาหรือผลิตภัณฑมีคำวา “meat”
จะตองสอดคลองกับกฎหมาย Meat Inspection Act

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

United States: Current Status on Alternative Meat Regulations

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò: Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡®ÃÐàºÕÂº
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¼ÅÔµÀÑ³±�·´á·¹à¹×้ÍÊÑµÇ�

วันที่มีผลบังคับใช: ยังไมประกาศฉบับราง
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        ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของพืช: ใชขอความ “meat free,” “meatless,” “plant-based,”
       “veggie-based,” “made from plants,” “vegetarian,” หรือ “vegan.” 
        ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแมลง ใชขอความ “insect-based” หรือ “made from insects”
        ก็จะไมสามารถใชคำวา “meat” หรือ “meat food product” เชนกัน 
        ผลิตภัณฑเนื้อสัตวสังเคราะหจากเซลล ใชขอความ “lab-grown”, “lab-created” หรือ
        “grown in a lab”

        นอกจากนี้ยังมีการผลักดันเพื่อพิจารณาปรับปรุงรางกฎหมายในระดับมลรัฐมิสซิสซิปป
โดยเสนอเพิ่มเติมขอกำหนดในการแสดงฉลากของผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากพืช แมลง
และการเพาะเลี้ยงเซลล ซึ่งหากผลักดันเปนผลสำเร็จ จะสงวนการแสดงถอยคำ “meat” หรือ
“meat food product” ไวเฉพาะผลิตภัณฑที ่ม ีสวนประกอบของปศุสัตว และหามใช
คำวา “meat” หากมีถอยคำเหลานี้ระบุบนฉลากหนาผลิตภัณฑ

  ÇÒÃÊÒÃà¾×่Í¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂÊÔ¹¤้Òà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ ÃÒÂ»‚ 2564 



Highlight

        ฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมและการบริโภคแบบอนุรักษนิยม ทั้งยังเปนหนึ่ง
ในผูนำการผลักดันนโยบายไปสูกฎระเบียบและกฎหมายไปสูระดับของสหภาพยุโรป ซ่ึงเปนรัฐเหนือรัฐ
(Supranational) โดยเฉพาะมาตรการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เชน กรณีการผลักดัน
บังคับใชมาตรการจำกัดการใชสารกำจัดศัตรูพืชคลอไพริฟอส ที่นำไปสูการถอนทะเบียนอนุญาต
ในพืชอาหารของสหภาพยุโรป 
        ทามกลางสถานการณระบาดของโรคติดตอรายแรง COVID-19 การคาสินคาเกษตรและอาหาร
โดยเฉพาะอาหารบรรจุเสร็จท่ีมีอายุการเก็บรักษายาวนาน เร่ิมใชประโยชนชองทางอิเล็กทรอนิกส
ท้ังในการคาสงขามประเทศ และการคาปลีกรวมถึงจัดสงอยางรวดเร็วภายในประเทศหรือภูมิภาค
มาตรการแสดงฉลากที่เขมงวด โดยเฉพาะการแสดงฉลากถิ่นกำเนิดและสวนประกอบที่สะทอน
ตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไมสรางความสับสนตอผูบริโภค จึงถูกใหความสำคัญท้ังในฐานะมาตรการ
คุมครองผูบริโภคและการติดตามทวนสอบความปลอดภัยอาหารในกรณีสินคาไมเปนไปตามมาตรฐาน
ทั้งนี้กฎหมายดังกลาวมีความครอบคลุมและใหความสำคัญตอสินคาที่มีแหลงกำเนิดจากสัตวและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนหลัก

France: Act on the transparency of information on agricultural
and food products วันที่มีผลบังคับใช: 1 มิถุนายน 2563

½ÃÑ่§àÈÊ: ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
¢Í§¢ŒÍÁÙÅ¼ÅÔµÀÑ³±�ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ
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        1. ประกาศความสอดคลองกับระเบียบวาดวยการแสดงฉลากผลิตภัณฑอาหารของสหภาพยุโรป
Regulation (EU) No. 1169/2011
        2. กำหนดการแสดงขอมูลถ่ินกำเนิดของผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสวนประกอบของเน้ือสัตวต้ังแต
1 ช้ิน ข้ึนไป ท้ังในลักษณะสถานบริการอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีรับประทาน จำหนายแบบเดลิเวอรี หรือนำกลับ
บาน โดยนิยามของเนื้อสัตวเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของสหภาพยุโรป
        3. หามใชถอยคำที่หมายความถึงผลิตภัณฑอาหารที่มีแหลงกำเนิดจากสัตว เพื่อใชในการ
อรรถาธิบาย โฆษณา หรือประชาสัมพันธอาหารที่มีสวนประกอบของโปรตีนที่ผลิตจากพืช
        4. สำหรับชีสท่ีผานกระบวนการบมในรูปแบบนอกเหนือจากกระบวนการด้ังเดิม ใหแจงขอมูล
ตอผูบริโภคเพื่อใหรับทราบไดอยางชัดเจน โดยใชถอยคำที่ระบุตามกฎหมาย
        5. สำหรับไวนที่จำเปนตองแสดงถิ่นกำเนิด หรือปฏิบัติตามหลักการคุมครองการตั้งชื่อตาม
ถ่ินกำเนิดหรือส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร Protected Designation of Origin (PDO) และ/หรือ Protected
Geographical Indication (PGI) การจำหนายในสถานที่ไดรับอนุญาต ทั้งที่จำหนายเพื่อการดื่ม
ในสถานท่ีน้ันๆ นำกลับ หรือเสิรฟในรานอาหาร ตองแสดงขอมูลดังกลาวบนส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนๆ ดวย
        6. สำหรับเคร่ืองด่ืมประเภทไวน จำเปนตองแสดงขอมูลสถานท่ีผลิต ประกอบดวยช่ือและท่ีอยู
เพื่อไมใหผูบริโภคเกิดความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ผลิตคลาดเคลื่อน

        รัฐบาลฝร่ังเศสไดประกาศ Loi n° 2020-699 relative à la transparence de l’information
sur les produits agricoles et alimentaires หรือ Act on the transparency of information
on agricultural and food products (กฎหมายวาดวยความโปรงใสของขอมูลผลิตภัณฑสินคาเกษตร
และอาหาร) โดยมีสาระสำคัญดังน้ี

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
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        ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเปนประเทศท่ีใหความสำคัญตอการสงเสริมการผลิตและสงออก
สินคาปศุสัตว โดยเฉพาะโคและแกะ ดวยเปนอาชีพที่สรางรายไดเขาประเทศเปนอยางมาก
ทั้งผลิตภัณฑ เนื้อ นม และผลิตภัณฑผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมปศุสัตว เชน ชีส ขนสัตว
ก็ยังไดรับความนิยมอยางสูงจากประเทศคูคาทั่วโลก
        หนวยงาน Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ไดประกาศแนวทาง
กำกับดูแลและรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเน้ือสัตวสังเคราะห (Cell-based meat) และเน้ือสัตวเทียม
(Meat-analogue) ดังน้ี
        1. เนื้อสัตวสังเคราะห ยังไมถือเปนผลิตภัณฑที่ตองควบคุมพิเศษ แตจำเปนตองผลิต
ใหเปนไปตามมาตรการท่ีเก่ียวของภายใต Food Standards Code เชน ระเบียบวาดวยอาหารใหม
(Novel Food) หากมีองคประกอบเปนไปตามนิยามอาหารใหม
        2. เนื้อสัตวเทียมซึ่งไมมีสวนประกอบของเซลลสัตว ถือเปนอาหารที่ผลิตโดยมีแหลงกำเนิด
จากพืช แตทั้งนี้ จำเปนตองพิจารณาองคประกอบวาเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของอื่นๆ หรือไม
เชน ใชสวนประกอบท่ีอาจเปนสารกอภูมิแพในมนุษย โดยลาสุดเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 FSANZ
ไดปรับปรุงขอกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากสารกอภูมิแพของฮีมโปรตีนจากถั่วเหลือง (Soy
Leghemoglobin) ในเน้ือสัตวเทียมแลว

Australia-New Zealand: Trends on Regulation Governing
Meat-analogue Products and Cell-based Meat.

ÍÍÊàµÃàÅÕÂ-¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�: á¹Çâ¹ŒÁ¡®ËÁÒÂ
à¹×้ÍÊÑµÇ�ÊÑ§à¤ÃÒÐË�áÅÐà¹×้ÍÊÑµÇ�à·ÕÂÁ
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        ไขมันทรานส (Trans-fatty acid) เปนไขมันไมอิ่มตัวที่สวนใหญไดมาจากพืชน้ำมัน เชน
ถั่วเหลือง และปาลมน้ำมัน ที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนในพันธะไขมันไมอิ่มตัว จนกระทั่ง
มีลักษณะเปนพันธะคูบางสวน (Partially-hydrogenated) หรือท้ังหมด (Fully-hydrogenated)
ซ่ึงสงผลใหน้ำมันเปล่ียนสภาพเปนของก่ึงแข็ง เชน เนยเทียม มาการีน หรือครีมเทียม ท่ีคงรูปและ
จัดเก็บไดงาย สามารถใชประโยชนอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหาร อยางไรก็ตาม ไขมันทรานส
โดยเฉพาะชนิดท่ีเปน Partially-hydrogenated น้ัน ถูกคนพบวามีความเส่ียงตอสุขภาพ โดยเฉพาะ
ตอหลอดเลือดหัวใจ กระแสความตองการผูบริโภคจึงผลักดันใหภาครัฐท่ัวโลกปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กฎหมายกำกับดูแลสินคาและผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของไขมันทรานส 
        กอนหนาน้ี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และไทย ไดกาวเปนหน่ึงในประเทศท่ีประกาศหามการใช
ไขมันทรานสชนิด Partially-hydrogenated รวมท้ังใหความสำคัญตอการติดฉลากแสดงปริมาณ
ไขมันทรานส ตั้งแตเกิดเหตุอื้อฉาวกรณีขนมอบ-เบเกอรีรายหนึ่งเมื่อกวาสิบปกอน แตดวยเหตุที่
ไขมันทรานสยังสามารถพบไดตามธรรมชาติโดยเฉพาะในผลิตภัณฑจากสัตว แมจะมีสัดสวน
ท่ีไมสูงมากนัก ดังน้ัน การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองตอผูบริโภค ใหตระหนักถึงขอเท็จจริงและ
สามารถแยกแยะระหวางไขมันทรานสท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ กับท่ีผลิตเพ่ือประโยชนภาคอุตสาหกรรม
จึงเปนเร่ืองสำคัญ

ä¢ÁÑ¹·ÃÒ¹Ê�: ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»-ÊÔ§¤â»Ã� (2019/649)
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        คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศระเบียบ Regulation (EU) 2019/649 ลงวันท่ี 24 เมษายน
2562 เพื่อปรับปรุงสวน Part B ในภาคผนวก Annex III ภายใตระเบียบ Regulation (EU)
1925/2006 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขอกำหนดแนวทางปฏิบัติของผูประกอบการผลิตและจำหนาย
อาหารที่มีสวนประกอบของไขมันทรานส ดังนี้
        1. กำหนดปริมาณไขมันทรานสท่ีมีแหลงท่ีมานอกเหนือจากท่ีมีอยูในไขมันสัตวตามธรรมชาติ
ในอาหารท่ีจัดหาใหผูจำหนายปลีก และผูบริโภคข้ันสุดทาย ไมเกิน 2 กรัม ตอ 100 กรัม ของปริมาณ
ไขมันท้ังหมด
        2. ผูประกอบการที่จัดหาอาหารใหผูประกอบการธุรกิจอาหารรายอื่น โดยไมใชอาหาร
ที่จัดไวสำหรับผูบริโภคขั้นสุดทายหรือจัดหาใหแกผูจำหนายปลีก จะตองแนใจวาคูคาที่เปน
ผูประกอบการธุรกิจอาหาร ไดรับขอมูลช้ีแจงหากปริมาณไขมันทรานสท่ีมีแหลงท่ีมานอกเหนือจาก
ที่มีอยูในไขมันสัตวตามธรรมชาติ เกินกวา 2 กรัม ตอ 100 กรัม ของปริมาณไขมันทั้งหมด
        3. อาหารที่ไมสอดคลองตามระเบียบฉบับนี้ จะสามารถวางจำหนายในสหภาพยุโรป
ไดจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2564

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

Highlight

        สหภาพยุโรปปรับปรุงระเบียบวาดวยหลักการเติมวิตามิน เกลือแร และองคประกอบ
ทางโภชนาการหรือสารอื่นๆ ในอาหาร ซึ่งมีขอบทที่กำหนดอำนาจของคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการประกาศหามหรือจำกัดการใชสารใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงตอผูบริโภคได ในสวนของ
ไขมันทรานส โดยสอดคลองกับ

(1) คำแนะนำของสำนักงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป (European Food Safety
    Authority: EFSA) เม่ือป 2009 (2552) ใหจำกัดปริมาณการไดรับไขมันทรานสจากการบริโภค
    อาหาร 
(2) รายงานศึกษาเพ่ิมเติมเม่ือป 2015 (2558) ท่ีระบุวาการบริโภคไขมันทรานสเปนปจจัยเส่ียง
    ตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนของประชากร
    สหภาพยุโรปในอัตราสูงกวาองคประกอบทางโภชนาการอื ่นๆ เมื ่อเปรียบเทียบ
    โดยคาพลังงานที่ไดรับเทากัน
(3) ขอแนะนำขององคการอนามัยโลกเมื่อป 2018 (2561) ที่ใหยกเลิกการบริโภคอาหาร
    ที่มีสวนประกอบของไขมันทรานสซึ่งเกิดจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

European Union: Trans fat, other than Naturally Occurring in Fat
of Animal Origin วันที่มีผลบังคับใช: 2 เมษายน 2564

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»: ä¢ÁÑ¹·ÃÒ¹Ê�
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Highlight

        กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร (MOH) ไดประกาศปรับปรุงกฎหมายอาหารเพื่อหามการใช
ไขมันทรานสที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวน (Partially Hydrogenated Oils: PHOs)
เปนสวนประกอบอาหารที่จำหนายในสิงคโปรตั้งแตเดือนมิถุนายน 2564 เปนตนไป เนื่องจาก
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่บงชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากการบริโภค
ไขมันทรานส โดยเฉพาะขอมูลท่ีระบุวา การบริโภคไขมันทรานสเพ่ิมข้ึน 4 กรัมตอวัน เพ่ิมความเส่ียง
ตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจถึงรอยละ 23 หลังจากที่กอนหนานี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ไดประกาศวา PHOs เปนแหลงของไขมันทรานสสวนเพ่ิมท่ีสำคัญในม้ืออาหาร โดยจะมีผลบังคับใช
ตออาหารทั้งหมดที่ผลิตและนำเขาเพื่อจำหนายในสิงคโปร รวมทั้งไขมัน น้ำมัน และอาหาร
บรรจุเสร็จ และยกเลิกเกณฑปริมาณไขมันทรานสสูงสุดรอยละ 2 ในไขมันและน้ำมันที่จำหนาย
ในสิงคโปร

Singapore: Ban on Partially Hydrogenated Oils as an Ingredient
in All Foods วันที่มีผลบังคับใช: 1 มิถุนายน 2564

ÊÔ§¤â»Ã�: ËŒÒÁãªŒä¢ÁÑ¹·ÃÒ¹Ê�·Õ่¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
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        MOH ประกาศปรับปรุงกฎหมาย Food Regulation โดย
                1. เพิ่มเติมขอความในสวนที่ 36A เกี่ยวกับ PHOs มีใจความสำคัญดังนี้
           (1) หามบุคคลใดกระทำการ
     (a) นำเขาไขมันหรือน้ำมันที่บริโภคได ซึ่งมี PHOs เพื่อใชเปน
สวนประกอบของไขมันหรือน้ำมันที่บริโภคได หรืออาหารบรรจุเสร็จ หรือ
     (b) ใชไขมันหรือน้ำมันที่บริโภคได ซึ่งมี PHOS เปนสวนประกอบ
ในกระบวนการผลิตไขมันหรือน้ำมันที่บริโภคได หรืออาหารบรรจุเสร็จ
           (2) PHOs หมายถึง ไขมันหรือน้ำมันที่บริโภคได ซึ่งผานกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนโดยไมอิ่มตัวอยางสมบูรณ 
                2. ยกเลิกสวนที่ 78(3) ที่เดิมอนุญาตใหไขมันและน้ำมันที่จำหนายเพื่อใชเปน
สวนประกอบอาหาร หามมีปริมาณไขมันทรานสเกินกวารอยละ 2 โดยน้ำหนัก
                3. เปล่ียนแปลงขอกำหนดนิยามของสวนประกอบอาหาร น้ำมันพืชท่ีผานกระบวนการ
กำจัดกลิ่นซึ่งสามารถใชบริโภคได ซึ่งผานหรือไมผานกระบวนการเติมไฮโดรเจน ที่ใชเปน
สวนประกอบอาหาร นอกเหนือจากไขมันและน้ำมัน (Any deodorized edible vegetable oil,
whether hydrogenated or not, when forming an ingredient of any food other than
edible fats and oils) ที่มีคำอธิบายไววาเปนน้ำมันและไขมันที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจน
หรือเติมไฮโดรเจนบางสวน (Vegetable oil/fat qualified by the words ‘hydrogenated’
or ‘partially-hydrogenated’ as appropriate) โดยลบออกและเปลี่ยนเปน น้ำมันพืช
ที่ผานกระบวนการกำจัดกลิ่น ซึ ่งสามารถใชบริโภคได โดยผานกระบวนการเติมไฮโดรเจน
อยางสมบูรณหรือไมผานกระบวนการเติมไฮโดรเจน ที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร นอกเหนือจาก
ไขมันและน้ำมัน (Any deodorized edible vegetable oil that is fully hydrogenated
or not hydrogenated, when forming an ingredient of any food other than edible
fats and oils) ที่มีคำอธิบายไววาเปนน้ำมันและไขมันที่อาจผานกระบวนการเติมไฮโดรเจน
อยางสมบูรณ (Vegetable oil/fat qualified by the words ‘fully hydrogenated’
if appropriate.)

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
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2 Ê‹Ç¹·Õ่ 2: ¡®ÃÐàºÕÂº·Õ่àµÃÕÂÁ»ÃÐ¡ÒÈãªŒ

Highlight

        องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ไดจัดทำระบบการระบุตัวตน
โดยสมัครใจของตัวแทน (Voluntary Identification System: VIS) สำหรับการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการผลิตอาหารในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใชรวมกับฐานขอมูล
การขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหาร (Food Facility Registration Module: FFRM) ที่เปน
ขอกำหนดบังคับภายใตกฎหมายการปองกันการกอการรายทางชีวภาพ (Bioterrorism Act)
และกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารใหทันสมัย (Food Safety Modernization
Act: FSMA) ของ U.S.FDA เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการตรวจสอบตัวแทนของผูผลิต
อาหารในตางประเทศ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

        ระบบ Voluntary Identification System หรือ VIS จัดทำขึ้นเพื่อใหเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารของ U.S.FDA เพ่ือใหตัวแทนในสหรัฐอเมริกา
สามารถระบุสถานที่หรือสถานประกอบการอาหารที่ตนเปนตัวแทนไดอยางอิสระ จากนั้น
U.S.FDA จะออกหมายเลขประจำตัว (ID) สำหรับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา 
        นอกจากนี้สถานประกอบการอาหารในตางประเทศยังมีทางเลือกในการระบุหมายเลข
ประจำตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา เพื่อใช ID ของตัวแทนสหรัฐอเมริกาในการขอออกเลข
ทะเบียนสถานประกอบการกับ U.S.FDA ถาหากขอมูลทั ้งตัวแทนในสหรัฐอเมริกาและ
สถานประกอบการในตางประเทศตรงกันตามที ่ระบุไว ใน VIS เพื ่อสรางความรวดเร ็ว
ในการออกหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการใหกับสถานประกอบการในตางประเทศ
โดย U.S.FDA สามารถออกเลขทะเบียนใหไดโดยอัตโนมัติเมื ่อตัวแทนเพิ ่มชื ่อและที ่อยู 
ของสถานประกอบการในรายการขอมูลจดทะเบียนสถานประกอบการของระบบ FFRM
และลดจำนวนตัวแทนในสหรัฐอเมริกาที่ไมไดรับอนุญาตและ/หรือมีโอกาสฉอโกง

United States: Voluntary Identification System (VIS)
วันที่มีผลบังคับใช: ปรับปรุงระบบอยางตอเนื ่อง, ไมใชกฎหมายบังคับ
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ขอมูลที่ตองใชประกอบการจดทะเบียน VIS

ตัวแทนในสหรัฐอเมริกา : ช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล)
และหมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน และอาจระบุชื่อและที่อยูของสถานประกอบการหรือ
สถานที่ที่ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตกลงใหบริการตัวแทน
สถานประกอบการในตางประเทศ : เนื่องจากทาง U.S.FDA จะไมเผยแพรรายชื่อตัวแทน
ของสหรัฐอเมริกาที่เขารวมใน VIS ดังนั้น ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจำเปนจะตองแจง ID
ของตนเองกับสถานประกอบการท่ีตนเองตกลงเปนตัวแทนในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสถานประกอบการ
ในตางประเทศก็มีตัวเลือกในการเลือกตัวแทนสหรัฐอเมริกา โดยเลือกท่ีจะแจงขอมูลท่ีจำเปน
หรือ ID ของตัวแทนสหรัฐอเมริกา เมื่อดำเนินการลงทะเบียน ปรับปรุงขอมูล หรือตออายุ
การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการกับ U.S.FDA

1. ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจะตองสรางบัญชี FDA Unified Registration and Listing
system (FURLS) เพ่ือใหสามารถเขาถึงฐานขอมูล FFRM และ VIS จากน้ันก็จะสามารถกรอก
ขอมูลบน VIS เพ่ือให U.S.FDA ออกหมายเลขประจำตัวใหตนเองได  (โดยเลข ID จะไมซ้ำกัน)
2. ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจะใหหมายเลขประจำตัวแกสถานประกอบการในตางประเทศที่
ตกลงจะเปนตัวแทนให โดยสถานประกอบการในตางประเทศสามารถเลือกใหขอมูลและใช ID
ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา ในการลงทะเบียน ปรับปรุงขอมูล หรือตออายุการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการ 
3. ถาหากหมายเลข ID ประจำตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาและขอมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการที่ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาแจงไวใน VIS ตรงกัน U.S.FDA จะแจงการยืนยัน
การลงทะเบียนไปยังสถานประกอบการในตางประเทศและตัวแทนในสหรัฐอเมริกา เพื่อให
แนใจวาตัวแทนในสหรัฐอเมริกาทราบถึงความเก่ียวของกับการลงทะเบียนสถานประกอบการ
ในตางประเทศ และเมื่อตัวแทนในสหรัฐอเมริกาไดยืนยันตกลงที่จะทำหนาที่เปนตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาใหแกสถานประกอบการนั้นๆ จึงจะสามารถออกหมายเลขทะเบียนสถาน
ประกอบการใหกับสถานประกอบการในตางประเทศได  โดยขอมูลของสถานประกอบการ
ในตางประเทศจะปรากฏอยูในบัญชี VIS ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาวาเปนสถานประกอบการ
ที่พวกเขากำลังเปนตัวแทนอยู 
** หากสถานประกอบการในตางประเทศไมมี ID ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถ
เลือกใชขอมูลท่ีจำเปน (ช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทและท่ีอยูอีเมล ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา)

ขั้นตอนดำเนินการ
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หากตองการยกเลิกตัวแทนในสหรัฐอเมริกา

ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิเสธการเปนตัวแทนไดในกรณีที่ตัวแทนในสหรัฐอเมริกา
ถูกระบุอยางไมถูกตองในทะเบียนสถานประกอบการ โดยจะดำเนินผาน VIS หรือติดตอ
U.S.FDA  โดย U.S.FDA จะแจงไปยังสถานประกอบการในตางประเทศใหทราบวาจะตอง
ระบุตัวแทนในสหรัฐอเมริกาที่ถูกตองภายใน 30 วัน เพื่อใหการลงทะเบียนไดรับการยืนยัน 
หากการลงทะเบียนไดรับการยืนยันและระบุตัวแทนในสหรัฐอเมริกาอยางถูกตองแลว
หากตัวแทนในสหรัฐอเมริกาไมตองการใหบริกาเปนตัวแทนแกสถานประกอบการในตางประเทศ
ที่จดทะเบียนแลวอีกตอไป สถานประกอบการในตางประเทศมีเวลา 60 วัน ในการปรับปรุง
การลงทะเบียนสถานประกอบการกับตัวแทนใหมในสหรัฐอเมริกา
** หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีจำเปนจะตองปรับปรุงขอมูลท่ีจำเปนของตนเองในบัญชี VIS
ภายใน 60 วัน

การตออายุตัวแทนในสหรัฐอเมริกาที่ใชระบบ VIS :

U.S.FDA ไดแนะนำใหตัวแทนในสหรัฐอเมริกาที่ใชระบบ VIS ตรวจสอบขอมูลของตน
เปนประจำเพื่อใหแนใจวาเปนขอมูลลาสุด และตรวจสอบสถานประกอบการที่ตนเอง
เปนตัวแทน หากตัวแทนในสหรัฐอเมริกาไมสามารถปรับปรุงขอมูลของตนใน 60 วัน
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง U.S.FDA จะถือวาการลงทะเบียนของสถานประกอบการ
ในตางประเทศไมเปนปจจุบัน เนื่องจากสถานประกอบการตองปรับปรุงการลงทะเบียน
ภายใน 60 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียนที่จำเปน

วิธีการแจง U.S.FDA เมื่อตัวแทนในสหรัฐอเมริกาไมไดทำหนาที่เปนตัวแทน
ของสถานประกอบการในตางประเทศอีกตอไป

ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาอาจแจงตอ U.S.FDA โดยสงอีเมลไปท่ี FURLS@FDA.gov พรอมกับ
รายละเอียดขอมูลท่ีใหไวกอนหนาน้ีในแบบฟอรมการลงทะเบียนเก่ียวกับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา
ของสถานประกอบการท่ีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตองการใหลบช่ืออก หรือตัวแทนในสหรัฐอเมริกา
อาจปฏิเสธการเปนตัวแทนของสถานประกอบการจากบัญชี VIS ของตนเองไดโดยตรง
โดยสถานประกอบการจะไดรับแจงวาตัวแทนดังกลาวจะไมไดทำหนาที ่เปนตัวแทน
ในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป และขอใหสถานประกอบการหาตัวแทนรายอื่นภายใน 60 วัน
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Highlight

        ประเทศญี่ปุนตองการเพิ่มความสามารถในการปองกันโรคระบาดสัตวที่จะเขาสูประเทศ
ไดแก โรคปากและเทาเปอยในสัตวเทากีบ โรคไขหวัดนก หรือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF)
ซึ่งแพรระบาดและสรางความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมปศุสัตว จึงไดแกไขกฎระเบียบควบคุม
โรคระบาดสัตวเดิมใหมีความรัดกุม เพิ่มอำนาจใหเจาหนาที่ดานกักสัตว และเพิ่มบทลงโทษ
ผูฝาฝน

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

        1. เพ่ิมอำนาจใหเจาหนาท่ีกักกันโรคสัตวประจำทาอากาศยานในการเรียกสัมภาษณผูโดยสาร
ท่ีจะข้ึน-ลงทาอากาศยานและตรวจสอบสัมภาระเพ่ือคนหาผลิตภัณฑจากสัตวและสินคาอ่ืน ๆ ได
โดยอาจมีการใชสุนัขดมกลิ่นในการตรวจคนหา
        2. เพิ่มอำนาจใหเจาหนาที่กักกันโรคสัตวที่ประจำทาอากาศยานในการกำจัดผลิตภัณฑ
จากสัตวที่ผิดกฎหมายและสินคาอื่น ๆ ที่ตรวจพบในระหวางการตรวจสอบได
        3. กำหนดโทษผูฝาฝนไมยอมใหตรวจคนหรือยึดทำลายตามขอขางตน ตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 300,000 เยน
        4. เพ่ิมโทษผูฝาฝนจงใจนำเขาซ่ึงผลิตภัณฑจากสัตวและสินคาผิดกฎหมาย กรณีบุคคลธรรมดา
จากเดิมตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000,000 เยน เปนตองระวางโทษปรับไมเกิน 3,000,000 เยน
หรือจำคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีนิติบุคคล จากเดิมตองระวางโทษปรับไมเกิน
1,000,000 เยน เปนตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000,000 เยน

Japan: Animal Infectious Diseases Control Measures
วันที่มีผลบังคับใช: 1 กรกฎาคม 2563

ÞÕ่»Ø†¹: ¢ŒÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¡Ñ¡¡Ñ¹âÃ¤ÃÐºÒ´ÊÑµÇ�
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1. ประเทศไทยอยูในกลุมตองหามนำเขาสินคากลุมสัตวกีบ (เชน โค กระบือ แพะ แกะ) และ
ฟางที่ใชเปนอาหารสัตว เพื่อปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรครินเดอรเปสต
2. หามนำเขาสินคากลุมสุกรและหมูปา เพื่อปองกันโรคปากและเทาเปอย โรครินเดอรเปสต
โรคอหิวาตสุกร (CSF) และโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) 
3. ปจจุบันผูท่ีเดินทางมาจากประเทศไทยสามารถนำเขาไดเพียงสินคากลุมเน้ือสัตวปกเทาน้ัน
โดยตองไดรับใบรับรองจากกรมปศุสัตววาปราศจากโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง ซ่ึงเปนโรคเฝาระวัง
จากสินคากลุมดังกลาว

ขอควรทราบ 

1. ไมนำสินคาปศุสัตวตองหาม ไดแกสัตวกีบ สุกรและหมูปา และฟางหญาเพ่ือเปนอาหารสัตว
ติดตัวเขาสูประเทศญี่ปุนโดยเด็ดขาด รวมถึงไมสงผลิตภัณฑกลุมดังกลาวเขาสูประเทศญี่ปุน
ไมวาโดยชองทางใด
2. หากตองการนำผลิตภัณฑเนื้อสัตวปกเขาสูประเทศญี่ปุน จะตองดำเนินการขอเอกสาร
รับรองจากกรมปศุสัตว ศึกษาและปฏิบัติตามขอกำหนดตาง ๆ โดยเครงครัด
3. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่ที่มีปศุสัตวในชวง 7 วันกอนเดินทางเขาสูประเทศญี่ปุน
4. ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ญี่ปุนในการใหขอมูลตามจริงไมปดบัง อำนวยความสะดวก
ตอการเขาตรวจคนของเจาหนาที่และสุนัข ยินยอมใหยึดทำลายสินคาผิดกฎหมายที่นำติดตัว
โดยไมตั้งใจ ตลอดจนถึงขั้นตอนการฆาเชื้อโรค

ขอควรปฏิบัติสำหรับผูเดินทางเขาสูประเทศญี่ปุน : 
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Highlight

        สหภาพยุโรปไดปรับหลักเกณฑของระบบการข้ึนทะเบียนเพ่ืออนุญาตผูประกอบการนำเขา
สงออกสินคาเกษตร โดยประกาศ Regulation (EU) 2020/760 และ 2020/761 เพื่อใหเกิด
การใชสิทธิประโยชนโควตานำเขาสงออก รวมทั้งการจัดเก็บภาษีทีเปนธรรมตอผูประกอบการ
ทุกราย ภายใตระบบ License Operator Registration and Identification (“LORI”)

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

        1. ผูประกอบการท่ีย่ืนขอรับใบอนุญาตนำเขาสงออกตองลงทะเบียนในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม
ของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
        2. ผูประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตองลงทะเบียนในระบบทะเบียนและระบุตัวตน
ผูถือใบอนุญาต (LORI) ระบบใหมของสหภาพยุโรปผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
        3. ผูประกอบการตองยืนยันความเปนอิสระของกิจการ วามิใชบริษัทลูกของผูประกอบการ
รายอื่นที่ใชสิทธิประโยชนเดียวกัน
        4. ผูประกอบการตองวางหลักทรัพยค้ำประกันใบอนุญาต โดยมูลคาหลักทรัพยกำหนด
แปรผันตามรายสินคา
        5. ผูประกอบการตองแจงปริมาณอางอิง (Reference Quantity) ท่ีจะนำเขาสงออกสินคา
ตามโควตา โดยสหภาพยุโรปไมอนุญาตใหผูประกอบการสงสินคาเกินปริมาณดังกลาวในชวงโควตา
ทั้งนี้กำหนดปริมาณดังกลาวโดย
                a. ปริมาณการผลิตปกติของผูประกอบการ ตามสถิติ 2 รอบ 12 เดือนติดตอกัน
ซึ่งกำหนดสิ้นสุดใน 2 เดือนกอนการยื่นขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
                b. ปริมาณอางอิงของผูประกอบการรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 15% ของโควตา
ที่ประเทศคูสัญญาไดรับ
        6. ผูประกอบการอาจตองแสดง “ขอพิสูจนทางการคา” วาไดสงสินคาตามปริมาณอางอิง
เขาสูระบบตลาดของสหภาพยุโรปจริง

European Union: Licensing Regulations to Import/
Export Agricultural Products วันที่มีผลบังคับใช: 1 มกราคม 2564

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»: ÃÐºº¢Ö้¹·ÐàºÕÂ¹Í¹ØÞÒµ
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        7. คณะกรรมาธิการยุโรปอาจระงับการบังคับลงทะเบียนในระบบ LORI และปริมาณ
อางอิงเปนการชั่วคราวไดในกรณีที่การบังคับมาตรการดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอการคา
ในตลาดยุโรป โดยเกณฑพิจารณาระงับการบังคับใชมาตรการชั่วคราวไดแก
                a. หากพนระยะเวลา 9 เดือนของชวงโควตาแลวยังมีปริมาณสินคาที ่ขอใช
สิทธิประโยชนไมเต็มโควตา คณะกรรมาธิการตองระงับการบังคับปริมาณอางอิง เพื่อเปดโอกาส
ใหผูคาที่สงสินคาถึงปริมาณอางอิงของตนแลวสงสินคาเพิ่มได
                b. คณะกรรมาธิการยุโรปอาจพิจารณาระงับการบังคับปริมาณอางอิงและระบบ
LORI ไดหากเกิดสถานการณฉุกเฉินในทองตลาดที่เปนผลมาจากการใชโควตานอยกวากำหนด
                c. ภายใน 2 รอบชวงโควตานับจากเดือนมกราคม 2564 ผูประกอบการอาจไดรับ
สิทธิใชปริมาณอางอิงตามกฎระเบียบเดิมไปพลางกอนได
        8. ชวงระยะเวลาในการยื่นขอรับใบอนุญาตจะถูกกำหนดไวในเวลาจำกัด เชน การขอ
ใบอนุญาตสงออกในชวงโควตาที่เริ ่มวันที ่ 1 มกราคม 2564 เปดรับสมัครวันที ่ 23 – 30
พฤศจิกายน 2563 โดยตองลงทะเบียนในระบบ LORI ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563
หรือภายในกรอบระยะเวลาลวงหนาไมต่ำกวา 2 เดือน

Registration
Registration
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2 Ê‹Ç¹·Õ่ 2: ¡®ÃÐàºÕÂº·Õ่àµÃÕÂÁ»ÃÐ¡ÒÈãªŒ

Highlight

        อินเดียไดปรับปรุงหลักการนำเขาสินคาเกษตรหรืออาหาร โดยกำหนดใหมีใบรับรอง
ปลอดสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมประกอบการนำเขาสินคา เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
อาจมีความเสี่ยงตอผูบริโภค

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

        1. กำหนดรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่จำเปนตองมีใบรับรองปลอดสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ไดแก
พืช 24 รายการ ดังนี้

India: Non-GMO Certification วันที่มีผลบังคับใช: 1 มีนาคม 2564

ÍÔ¹à´ÕÂ: ãºÃÑºÃÍ§»ÅÍ´ÊÔ่§ÁÕªÕÇÔµ
´Ñ´á»Ã¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ

ลำดับที่ พืช (ชื่อวิทยาศาสตร)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

อัลฟลฟา Alfalfa (Medicago sativa)

แอปเปล Apple (Malus X Domestica)

คาโนลาอารเจนตินา Argentina Canola (Brassica napus)

ถั่วแดง Bean (Phaseolus vulgaris)

ชิคอรี Chicory (Cichorium intybus)

ถั่วคาวพี Cowpea (Vigna unguiculata)

มะเขือยาว Egg Plant (Brinjal) (Solanum melangena)

เมล็ดแฟลกซ Flax seed (Linum usitatissimum) L

ขาวโพด Maize (Zea mays)

เมลอน Melon (Cucumis melo)

มะละกอ Papaya (Carica papaya)

สับปะรด Pineapple (Ananas comosus)

พลัม Plum (Prunus domestica)

คาโนลาโปแลนด Polish canola (Brassica rapa)
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ลำดับที่ พืช (ชื่อวิทยาศาสตร)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

มันฝรั่ง Potato (Solanum tuberosum)

ขาว Rice (Oryza sativa)

ดอกคำฝอย Safflower (Carthamus tinctorius L.)

ถั่วเหลือง Soybean (Glycine max)

สควอช Squash (Cucurbita pepo)

ชูการบีท Sugar beet (Beta vulgaris)

ออย Sugarcane (Saccharum sp.)

พริกหวาน Sweet pepper (Capsicum annuum)

มะเขือเทศ Tomato (Lycopersicon esculentum)

ขาวสาลี Wheat (Triticum aestivum)

        2. กำหนดแบบใบรับรองซึ่งตองประทับตราของเจาหนาที่ภาครัฐผูมีอำนาจ
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3 Ê‹Ç¹·Õ่ 3: Ã‹Ò§ÃÐàºÕÂº·Õ่àµÃÕÂÁ»ÃÐ¡ÒÈ©ºÑºÊÁºÙÃ³�

Highlight

        องคการอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drugs Administration: U.S. FDA)
กำหนด “รายการอาหารเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ” หรือ Food Traceability List (FTL)
ซึ่ง U.S. FDA พิจารณาใหเปนอาหารความเสี่ยงสูง หรือ High-risk foods โดยผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของตลอดทั้งหวงโซอุปทาน (supply chain) ไดแก ผูผลิต ผูแปรรูป ผูบรรจุหีบหอ และ
ผูเก็บรักษาตองบันทึกขอมูลการตรวจสอบยอนกลับ (establish recordkeeping requirements)
และกำหนดรายการอาหารความเสี่ยงสูง (designate high-risk foods) 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

        U.S. FDA กำหนดใหผูเกี่ยวของตลอดทั้งหวงโซอุปทาน (supply chain) ไดแก ผูผลิต
ผูแปรรูป ผูบรรจุหีบหอ และผูเก็บรักษา ของอาหารแตละชนิดภายใต Food Traceability List
(FTL) ซ่ึงเปนชนิดอาหารท่ีองคการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) พิจารณาใหเปนอาหารความเส่ียงสูง
ประกอบดวย

United States: Food Traceability List
วันที่มีผลบังคับใช: 60 วัน หลังจากประกาศฉบับสมบูรณใน Federal Register

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò: ¢ŒÍ¡ÓË¹´¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑºÍÒËÒÃ

อาหาร รายละเอียด

ชีส นอกเหนือจากชีสแข็ง (Cheeses,
other than hard cheeses)

รวมชีสนิ่มที่ผานการบมหรือกึ่งนิ่มทั้งหมด และชีสสดที่ทำ
จากนมพาสเจอรไรสหรือ ไมผานการพาสเจอรไรส

เนยถั่ว (Nut butter) รวมถึงถั่วจากตนไม (tree nut) และเนยถั่วลิสงทุกประเภท
แตไมรวมเนย ถ่ัวเหลืองหรือเนยจากเมล็ดพืช (seed butters)

แตงกวา (Cucumbers) รวมถึงแตงกวาทุกสายพันธุ

ไขทั้งฟอง (Shell eggs) ไขทั้งฟอง หมายถึง ไขของไกเพาะเลี้ยง
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แตง (Melons) รวมถึงแตงทุกประเภท เชน แคนตาลูป (cantaloupe)
ฮันนี่ดิว (honeydew) และ แตงโม

พริก (Peppers) รวมถึงพริกทุกสายพันธุ

ตนออน (Sprouts) รวมถึงตนออนทุกสายพันธุ

มะเขือเทศ (Tomatoes) รวมถึงมะเขือเทศทุกสายพันธุ

ผลไมเมืองรอน (Tropical tree fruits) รวมถึงผลไมเมืองรอนทุกประเภท เชน มะมวง มะละกอ
ละมุดยักษ (mamey) ฝรั่ง ลิ้นจี่ ขนุน และมะเฟอง
(starfruit)

ผลไมและผัก (ตัดแตงเปนชิ้น) (Fruits
and Vegetables (fresh-cut))

รวมถึงผลไมและผักที่ผานการตัดแตงเปนชิ้นทุกประเภท

สัตวน้ำเปลือกแข็ง (Crustaceans) รวมถึงสัตวจำพวกกุงทุกชนิด เชน กุง ปู ลอบสเตอร (lobster)
และเครยฟช

ปลา รวมถึงปลารมควัน (Finfish,
including smoked finfish)

ปลาทุกชนิด เชน ปลาค็อด (cod) ปลาแฮดด็อค (haddock)
ปลาอะแลสกาพอลแล็ค (Alaska Pollack) ปลาทูนา (tuna)
ปลามาฮิมาฮิ(mahi mahi) ปลาแมคเคอเรล (mackerel)
ปลาเกา (grouper) ปลาบารา-คูดา (barracuda) และ
ปลาแซลมอน (salmon) ยกเวน ไมรวมปลาอันดับซิลูริฟอรม
(siluriformes) เชน ปลาดุก (catfish)

อาหาร รายละเอียด

สมุนไพร (สด) (Herbs (fresh)) รวมถึงสมุนไพรทุกประเภท เชน ผักชีฝรั่ง (parsley) ผักชี
(cilantro) ใบโหระพา (basil)

ผักใบเขียว รวมถึงผักใบเขียวหั ่น
เปนชิ้น (Leafy greens, including
fresh-cut leafy greens)

รวมถึงผักใบเขียวทุกประเภท เชน ผักกาดหอม (iceberg,
leaf and Romaine lettuces) คะนา (kale) ชิโครี (chicory)
วอเตอรเครส (watercress) ชารด (chard) อารูกูลา (arugula)
ผักโขม (spinach) กวางตุงไตหวัน (Pak Choi) ซอเรล (sorrel)
คอลลารด (collards) และเอนดิฟ (endive)
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อาหาร รายละเอียด

หอย, หอยสองฝา (Mollusks, bivalves) รวมถึงหอยทุกชนิด เชน หอยนางรม (oysters) หอยตลับ
(clams) และหอยแมลงภู (mussels) แตไมรวมเอ็นหอย
(scallop adductor muscle)

สลัดพรอมรับประทาน
(Ready-to-eat deli salads) 

สลัดสำเร็จรูปทุกประเภท เชน สลัดไข สลัดมันฝรั่ง
สลัดพาสตาและสลัดซีฟูด ไมรวม สลัดเนื้อ

¼ÙŒà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§µÅÍ´·Ñ้§Ë‹Ç§â«‹ÍØ»·Ò¹¢Í§ FTLs àËÅ‹Ò¹Õ้ µŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

        1) บันทึกและเก็บรักษาขอมูล 
                1.1) Critical Tracking Events และ Key Data Elements จัดทำและเก็บรักษา
องคประกอบขอมูลหลัก (Key Data Elements: KDEs) ของเหตุการณการติดตามที่สำคัญ
(Critical Tracking Events: CTEs) ของหวงโซอุปทาน ไดแก การปลูก/การเลี้ยง (growing)
การรับ/ไดมา (receiving) การแปรสภาพ (transforming) การสรางอาหาร FTL (creating)
และการขนสง (shipping) เพื่อเชื่อมโยงแตละจุดสำคัญตลอดทั้งหวงโซอุปทาน supply chain 
                1.2) Traceability Program Records กำหนดใหมีการจัดเก็บเอกสารขอมูล
โปรแกรมการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability Program Records) ประกอบดวย 
                        1) รายละเอียดของเอกสารอางอิง ขอมูล KDEs อาจถูกเก็บไวในรูปแบบขอมูล
บันทึกอางอิง (reference records) ประเภทตาง ๆ เชน ใบตราสงสินคา (bills of lading)
ใบส่ังซ้ือ (purchase orders) บันทึกการผลิต (production logs) เปนตน พรอมกับรายละเอียด
ของขอมูลบันทึกอางอิง
                        2) รายการอาหารในขั้นตอนการขนสง ผู ที ่ขนสงอาหารในรายการ FTL
ตองเก็บบันทึกรายช่ืออาหารท่ีขนสง รวมถึงขอมูลบงช้ีผลิตภัณฑสำหรับใชในการตรวจสอบยอนกลับ
(traceability product identifier) และรายละเอียดของผลิตภัณฑสำหรับใชในการตรวจสอบ
ยอนกลับ (traceability product description)     
                        3) การสราง traceability lot codes กำหนดใหแสดงรายละเอียดของวิธี
การสราง traceability lot codes ในแตละกระบวนการของหวงโซอุปทาน 
                        4) ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน กำหนดใหเก็บบันทึกขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตอการทำ
ความเขาใจขอมูลภายใน Traceability Program Records เชน ระบบการเขารหัสภายในหรือ
ภายนอก หรือแผนการจัดหมวดหมูอภิธานศัพทและตัวยอ
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                1.3) ขอกำหนดเพิ่มเติม รางขอกำหนดฉบับนี้กำหนดให
                        1) เก็บรักษาขอมูลในรูปแบบ เอกสารตนฉบับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือ
สำเนาฉบับจริง 
                        2) จัดสงเอกสารไปยัง FDA ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากมีการรองขอตรวจสอบ
                        3) สงตารางขอมูลที่สามารถจัดเรียงไดโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส (electronic
sortable spreadsheet; เชน ไฟล Microsoft Excel ท่ีไมไดปดก้ันการจัดเรียงขอมูล) ท่ีมีขอมูล
การตรวจสอบยอนกลับที่เกี ่ยวของไปยัง FDA ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อชวยเหลือในระหวาง
การระบาด การเรียกคืน หรือภัยคุกคามอื่น ๆ ตอสุขภาพของประชาชน
        2) ขอยกเวนและขอกำหนดท่ีแกไขเพ่ิมเติม (Exemptions and Modified Requirements)
                2.1 ผูผลิตรายยอยบางประเภท (Small Originators) ฟารมบางแหงและผูผลิต
รายยอย (เชน ผูที่ปลูก เลี้ยง จับ หรืออาหาร /หรือผูเก็บเกี่ยวอาหารที่ไมไดผลิตผล เชน ไข)
เนื่องจากผลิตอาหารไดในปริมาณคอนขางนอย ดังนี้ 
                        1) ฟารม (หรือกิจกรรมในฟารมของโรงงานผลิตที่มีฟารม) ที่มียอดขาย
ผลผลิตเฉลี่ยตอปไมเกิน 25,000 เหรียญสหรัฐ
                        2) ผูผลิตไขที่มีแมไกไขนอยกวา 3,000 ตัวในฟารม 
                        3) ผูผลิตอาหารรายอ่ืนท่ีมีมูลคาทางการเงินโดยเฉล่ียของอาหารท่ีขายในชวง
3 ปกอนหนานี้ไมเกิน 25,000 เหรียญสหรัฐ (แบบตอเนื่อง) โดยปรับตามอัตราเงินเฟอ
                2.2 ฟารมท่ีจำหนายผลผลิตใหกับผูบริโภคโดยตรง ซ่ึงรวมถึงการจำหนายในตลาด
โดยเกษตรกรเอง การขายริมทาง การขายออนไลน และการขายผาน community-supported
agriculture programs (CSAs)
                2.3 อาหารบางชนิดที่ผลิตและบรรจุในฟารม ภายใตเงื่อนไขดังนี้ 
                        1) บรรจุภัณฑสามารถคงสภาพท่ีดีจนถึงมือผูบริโภค โดยมีคุณสมบัติในการรักษา
ความสมบูรณและปองกันการปนเปอนผลิตภัณฑ 
                        2) แสดงชื่อ/ที่อยูบนฉลากอาหารครบถวน รวมทั้งหมายเลขติดตอของฟารม
ที่ผลิตและบรรจุอาหาร 
                2.4 อาหารที่ผานการแปรรูปบางประเภท ไดแก 
                        1) ผลิตผลที่ไดรับการแปรรูปที่ชวยลดจำนวนจุลินทรียที่มีผลตอสุขภาพ
ไดอยางเพียงพอ และไดรับการแปรรูปในกระบวนการที่มีการปรับสภาวะตามขอยกเวนของใน
Produce Safety Rule
                        2) ไขท่ีผลิตในฟารมเฉพาะท่ีผานกระบวนการตามท่ีระบุไวใน Egg Safety Rule
                2.5 ผลิตผลท่ีไมนิยมบริโภคสด ซ่ึงระบุอยูในรายการ “Rarely Consumed Raw”
(RCR) ใน Produce Safety Rule
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                2.6 ขอยกเวนบางสวนสำหรับ commingled raw agricultural commodities
(RACs) Commingling หมายถึงการนำสินคาเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวมาผสมรวมกันกอนนำไป
แปรรูป โดยขอกำหนดฉบับน้ีจะยกเวนการบังคับใชสำหรับไขจากตางฟารมตาง ๆ ท่ีนำมารวมกัน
หลังการบรรจุหีบหอ แตจะไมยกเวนสำหรับผักและผลไมซ่ึงตองดำเนินการตาม Produce Safety
Rule 
                2.7 สถานประกอบการขายปลีกอาหารขนาดเล็ก (Small Retail Food
Establishments: RFEs) *ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาวาจะไดรับการยกเวนปฏิบัติตามขอกำหนด
บางสวนหรือทั้งหมด
                2.8 การยกเวนบางสวนใหกับอาหารที่ไดจากเรือประมง รางขอกำหนดฉบับนี้
ใหการยกเวนตอเจาของ/ผูดำเนินการ/หรือตัวแทนท่ีรับผิดชอบเรือประมงในสวนท่ีเก่ียวกับอาหาร
ท่ีไดจากเรือประมง โดยยกเวนขอบังคับการเก็บบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว การขนสง การชำแหละ/
แยกชิ้นสวน และการแชแข็ง อยางไรก็ตาม หากเจาของ/ผูดำเนินการ/หรือตัวแทนที่รับผิดชอบ
เรือประมงดำเนินการผลิต/แปรรูป/บรรจุ/และเก็บรักษาอาหารในสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียน
สถานท่ีผลิตอาหารของ FDA (Food Facility Registration system) โดยเจาของ/ผูดำเนินการ/
หรือตัวแทนที่รับผิดชอบเรือประมงจำเปนตองเก็บบันทึกขอมูล แหลงที่มากอนหนาหนึ่งชั้น
(immediate previous source) และผูรับท่ีตอมาหน่ึงช้ัน (immediate subsequent recipient)
ดวย
                2.9 ผูขนสงอาหารในรายการ FTL 
                2.10 สถานประกอบการอาหารที่ไมแสวงผลกำไร ยกเวนการบังคับใชกับองคกร
การกุศลที่จัดเตรียมหรือเสิรฟอาหาร ซึ่งรวมถึงธนาคารอาหารกลาง โรงทาน และบริการจัดสง
อาหารที่ไมแสวงผลกำไร 
                2.11 การบริโภคสวนบุคคล รางขอกำหนดฉบับนี้ใหการยกเวนตอบุคคลที่ผลิต/
แปรรูป/บรรจุ/ หรือเก็บอาหารเพื่อการบริโภคสวนตัว โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ 
                2.12 ผูท่ีนำอาหารไปใหผูบริโภคเฉพาะ ยกเวนการบังคับใชกับบุคคล เชน เจาหนาท่ี
อำนวยความสะดวกของโรงแรมพนักงานตอนรับในอพารตเมนต และพนักงานในสำนักงาน เปนตน
แตไมรวมถึงธุรกิจการจัดจำหนายอาหาร  
                2.13 ขอกำหนดเฉพาะสำหรับอาหารที ่เตรียมเขาสู กระบวนการฆาเชื ้อ
(Subjected to a Kill Step) อาหารที่ผานกระบวนการ Kill Step ที่ลดจำนวนเชื้อกอโรค
เชน การปรุงอาหาร การพาสเจอไรซ เปนตน ไมจำเปนตองเก็บบันทึกในขั้นตอนการขนสงอาหาร
ตราบเทาท่ียังมีการเก็บบันทึกเอกสารเก่ียวกับข้ันตอนการฆาเช้ือ และผูรับอาหารดังกลาวก็ไมจำเปน
ตองเก็บบันทึกขอมูล เชนกัน
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Highlight

        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Food
Standards Australia-New Zealand: FSANZ) ไดประกาศเลือกแนวทางพิจารณาปรับปรุง
มาตรฐาน Standard 1.2.3 วาดวยขอกำหนดในการแสดงคำเตือน คำแนะนำ และคำอธิบาย
ตามรางขอเสนอ Proposal P1044 (Plain English Allergen Labelling: PEAL) หลังจาก
สิ้นสุดกระบวนการรับขอคิดเห็นสาธารณะ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
        FSANZ เตรียมเปล่ียนแปลงขอกำหนดการแสดงฉลากสารกอภูมิแพภายใต Standard
1.2.3 เปนดังนี้
                1. กำหนดใหแสดงขอความที่สื่อถึงสารกอภูมิแพในอาหารโดยใชขอความตามที่
กำหนดไวเปนการเฉพาะตามระเบียบ (หากมี) ดวยตัวอักษรแบบหนาเพื่อใหสามารถแยกแยะ
จากรายละเอียดอื่นไดโดยงาย พรอมทั้งระบุไวในรายการสวนประกอบอาหารและขอความสรุป
สารกอภูมิแพ (Contains: Statement)
                2. สารกอภูมิแพบางกลุม จำเปนตองแสดงรายละเอียดใหผูบริโภคทราบโดยชัดเจน
เชน กรณีของนัทจากพืชยืนตน ตองระบุชนิดที่ใชในสวนประกอบ (เชน อัลมอนด บราซิลนัท
ถั่วลิสง เฮเซลนัท มะคาเดเมีย) ดวย
                3. การแสดงสารกอภูมิแพ ‘กลูเตน’ ในขอความสรุปสารกอภูมิแพ (Contains:
Gluten) หากมีสวนประกอบของขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย ขาวโอต หรือพืชลูกผสมของพืช
กลุมดังกลาวในสวนประกอบอาหาร

Australia-New Zealand: Food Allergen Declaration
วันที่มีผลบังคับใช: มีผลบังคับใช 3 ป หลังจากประกาศอยางเปนทางการ

ÍÍÊàµÃàÅÕÂ-¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�: ¡ÒÃáÊ´§©ÅÒ¡
ÊÒÃ¡‹ÍÀÙÁÔá¾Œã¹ÍÒËÒÃ
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สรุปรายการขอความที่กำหนด และขอยกเวนการแสดงขอความดังนี้

ลำดับ
ที่

สวนประกอบ/
ชนิดอาหาร

ขอยกเวน ขอความที่กำหนด
สำหรับแสดงรายการ
สวนประกอบอาหาร

การแสดงขอมูล
สารกอภูมิแพที่อื่นๆ
(เชน Contains:)

1 ซัลไฟตที่เกิดจากการเติม
ในความเขมขนตั้งแต
10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ขึ้นไป

sulphites sulphites

3 ขาวสาลีรวมทั้งลูกผสม 1. ขาวสาลีรวมทั้งลูกผสม
ที่อยูในเบียรและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
2. กลูโคสไซรัปที่ผลิตจาก
สตารชขาวสาลี ซึ่ง
(i) ผานกระบวนการทำให
บริสุทธิ์โดยมีขั้นตอนขจัด
กลูเต็นใหอยูในระดับต่ำสุด
เทาที่จะสามารถปฏิบัติได
(ii) มีกลูเตนไมเกิน
20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

wheat (1) wheat และ
(2) gluten หากมี
สวนประกอบของ
กลูเตน

4 นัทของพืชยืนตน

almond almond

-

2 ธัญพืชและพืชลูกผสม
ที่มีสวนประกอบ
ของกลูเตน

ธัญพืชและพืชลูกผสมที่อยู
ในเบียรและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

ขาวบารเลย barley gluten

อัลมอนด

Brazil nut Brazil nutบราซิลนัท

cashew cashewมะมวงหิมพานต

hazelnut hazelnutเฮเซลนัท

macademia macademiaมะคาเดเมีย

pecan pecanพีแคน

ขาวโอต

ขาวไรย

oats

rye

-

-

-

-
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mollusc molluscสัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลัง
(มอลลัสก: หอย หมึก)

10

peanut peanutถั่วลิสง11

sesame Sesameเมล็ดงา12

- lupin lupinลูพิน8

fish Fishปลา Isinglass (คอลลาเจนที่ได
จากกระเพาะปลาแหงที่ใช
เปนวัตถุชวยกระบวนการ
ผลิตเบียรและไวน)

7

- egg eggไข

milk milkนม แอลกอฮอลที่ผลิต
จากเวยโปรตีน

9

6

-

crustecean crusteceanสัตวน้ำเปลือกแข็ง
(ครัสเตเชีย: กุง ปู
และอื่นๆ)

ลำดับ
ที่

สวนประกอบ/
ชนิดอาหาร

ขอยกเวน ขอความที่กำหนด
สำหรับแสดงรายการ
สวนประกอบอาหาร

การแสดงขอมูล
สารกอภูมิแพที่อื่นๆ
(เชน Contains:)

pine nut pine nutเมล็ดสน

Pistachio Pistachioพิสตาชิโอ

hazelnut hazelnutเฮเซลนัท

walnut walnutวอลนัท

5

soy, soya หรือ
soybean

soyถั่วเหลือง 1. น้ำมันถั่วเหลืองที่ผาน
กระบวนการกำจัดกัม
กรดไขมันอิสระ ฟอกสี
และขจัดกลิ่น
2. ผลิตภัณฑผลพลอยได
จากถั่วเหลืองที่มีเฉพาะ
โทโคเฟอรอลหรือ
ไฟโตสเตอรอล

13

        โดยกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผานกฎหมาย 3 ป และระยะเวลาเปลี่ยนผานการอนุญาต
ใหวางจำหนายสินคาที่ไมเปนไปตามขอกำหนด PEAL ในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนดเพิ่มเติม
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผานกฎหมาย 2 ป
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Vitamin
COMPLEX

Zn

B6

Mg

K
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Highlight

        ซาอุดิอาระเบียมีการรางกฎระเบียบเก่ียวกับอาหารใหม บนพ้ืนฐานกฎหมายของสหภาพยุโรป
แคนาดา และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด เพ่ือเปดโอกาสใหประเทศท่ีสามสามารถข้ึนทะเบียนอาหาร
ที่ผลิตดวยนวัตกรรมใหมๆ อีกทั้งยังสามารถยื่นขอขึ้นบัญชี Novel food ซึ่งเปนการขออนุญาต
ใหอาหารที่ไมเคยมีการบริโภคในซาอุดิอาระเบียสามารถสงออกไปยังประเทศตางๆ ได เชน

        -  อาหารที่มีการดัดแปลงสวนประกอบของเชื้อจุลินทรีย เห็ด รา หรือสาหราย 
        -  อาหารที่มีสวนประกอบของวัตถุที่มีแหลงกำเนิดจากแรธาตุ 
        -  อาหารที่มีสวนประกอบของพืชและสัตว 
        -  อาหารที่มีสวนประกอบจากการเพาะเลี้ยงเซลลหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของสัตว 
        -  อาหารที่ไดจากกระบวนการผลิตที่ไมเคยมีมากอน และสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
           ในองคประกอบหรือโครงสรางของอาหารที่สงผลตอคุณคาทางโภชนาการ กระบวนการ
           เผาผลาญ หรือระดับสารที่ไมพึงประสงค 
        -  อาหารท่ีมีสวนประกอบของวัสดุนาโน วิตามินหรือแรธาตุ ท่ีเคยไดรับอนุญาตใหใชเฉพาะ
           ในผลิตภัณฑอาหารเสริม

Saudi Arabia: General Requirements for Novel Foods
วันที่มีผลบังคับใช: มีผลบังคับใช 180 วัน หลังจากประกาศอยางเปนทางการ

«ÒÍØ´ÔÍÒÃÐàºÕÂ: ÃÐàºÕÂºÍÒËÒÃãËÁ‹ (Novel Food)
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สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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


