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à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÑµÇ�

        สวัสดีสมาชิกผูรับวารสารเพ่ือการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร
(ACFS Early Warning) ทุกทาน ขอตองรับสูวารสาร Early Warning
ปที ่ 13 ไตรมาส กรกฎาคม – กันยายน 2564 ในฉบับนี ้ขอเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) ซึ่งกำลังไดรับ
ความสนใจจากประชาคมโลกมากขึ้นในขณะนี้ ตั้งแตการแพรระบาด
ของโควิด-19 ที่สันนิษฐานวาเกิดจากการจัดการดานสุขภาพสัตว
และสวัสดิภาพสัตวที่ไมดี ทำใหสัตวเครียด ปวย และแพรเช้ือปนเปอน
เขาหากันแลวติดสูมนุษยในที่สุด ประกอบกับผลจากการเคลื่อนไหว
ดานสวัสดิภาพสัตวเปนระยะเวลายาวนานในหลายพื ้นที ่ เช น
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาที ่เริ ่มเกิดเปนกฎระเบียบภาครัฐ
ที่บังคับใชตอการผลิตและนำเขาสินคาจากสัตว ตลอดจนการออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรท่ีทำใหตองเรงออกกฎระเบียบใหม ๆ
อยางเปนอิสระ วารสารฉบับนี้จึงมุงชี้ชวนใหผูอานเห็นถึงที่มาและ
ความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว กฎระเบียบภาครัฐ แนวโนมธุรกิจ
ภาคเอกชน และแนวโนมพฤติกรรมผู บริโภคทั ้งตางประเทศและ
ในประเทศ ขอมูลท่ีเสนอในวารสารฉบับน้ีจึงมุงหวังวาจะเปนประโยชน
ในการปรับตัว ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ
สินคาเกษตรและอาหารของไทยในทุกระดับ
        ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานความปลอดภัย
อาหาร สถานการณสินคาเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
และกฎระเบียบ-กฎหมายท่ีเก่ียวของตออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เพื ่อเผยแพรข าวและอีเมลข าวสารทันเหตุการณผ านชองทาง
เว็บไซต https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ Facebook
“Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร” (@acfsearlywarning)
โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก ทั้งนี้หากมีขอเสนอแนะ
หรือตองการขอมูลเพิ ่มเติมสามารถติดตอกองบรรณาธิการไดที ่
อ ีเมล acfsearlywarning@gmail.com
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จับกระแส

NTBs
     เมื ่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที ่ผานมา สหรัฐอเมริกาไดลงมติบังคับใช
มาตรฐานการแสดงฉลาก “Made in USA” โดยมีประเด็นสำคัญดังตอไปนี้

     • เปาหมายเพื ่อเพิ ่มการบังคับใชมาตรฐาน Made in USA บนฉลากผลิตภัณฑอาหารในสหรัฐอเมริกา
และมาตรฐานดังกลาวนี้ใชสำหรับผลิตภัณฑที่ควบคุมโดย FSIS
     • ผู บริโภคในสหรัฐอเมริกาตองไดรับขอมูลสำคัญเกี ่ยวกับอาหารที ่บริโภคอยางครบถวนและโปรงใส
ผานฉลากบนผลิตภัณฑนั้น ๆ 
     • การใชฉลากเพื่อถายทอดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหผูบริโภคทราบถึงความสำคัญของผลิตภัณฑดังกลาว
มุงเนนไปที่กลุมเกษตรกรและเจาของฟารมปศุสัตวในสหรัฐอเมริกา
     • ความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวกับการติดฉลากบนเนื้อสัตวจะถูกสงไปยัง USDA และ FTC
     • ฉลาก “Product of USA” บนผลิตภัณฑเนื ้อสัตวในปจจุบัน อาจไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป 
     • เพื่อใหแนใจวาการใชงานของฉลากเปนไปตามพันธกรณีทางการคาระหวางประเทศ

¡®ÃÐàºÕÂºÍÍÃ�á¡¹Ô¤ãËÁ‹¢Í§ EU
àµÃÕÂÁºÑ§¤ÑºãªŒ 2565

     สหภาพยุโรปไดปรับปรุงกฎระเบียบควบคุม
การผลิตและคาสินคาเกษตรอินทรียและออกเปน
กฎระเบ ียบใหม หมายเลข (EU) 2018/848
ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมกราคม 2565
เปนตนไป มีการปรับปรุงเน้ือหาขอบังคับหลายประการ
เชน ขยายขอบขายการรับรองสินคาอินทรียออก
กวางกวาสินคาเกษตร แตครอบคลุมไดถึงสินคาที่
“สัมพันธใกลชิดกับการเกษตร” และนอกเหนือจาก
การเปนวัตถุดิบอาหาร เชน น้ำมันหอมระเหย เปนตน
ซึ่งปรากฎและอาจมีการเพิ่มในรายการแนบทาย
ตามภาคผนวก Annex I ของกฎระเบียบขางตน
นอกจากนั ้นการปรับปรุงกฎระเบียบครั ้งนี ้ย ังมี
การกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากระบุแหลงผลิต
วาเปนแหลงผลิตภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรป
โดยกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ตองระบุแหลงกำเนิด
จากเดิม 2% เปน 5% และหากวัตถุดิบทั ้งหมด
มาจากแหลงเด ียวกัน สามารถระบุพ ื ้นที ่หร ือ
ประเทศที ่ผล ิตแทนการระบุว าเปนแหลงผลิต
ภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรปได

ÞÕ่»Ø†¹àµ×Í¹! ËŒÒÁÊ‹§ÍÍ¡¾Ñ¹¸Ø�¾×ª¤ØŒÁ¤ÃÍ§
·Õ่¶Ù¡¾Ñ²¹Òâ´ÂÞÕ่»Ø†¹

     ในเดือนเมษายน 2564 ที่ผานมา รัฐบาลญี่ปุน
ไดบังคับใชและประกาศแกไขกฎหมายคุ มครอง
เมล็ดและกลาพันธุพืชของญี่ปุน โดยกำหนดรายชื่อ
พันธุพืชคุมครองที่ไมอนุญาตใหนำเมล็ดและตนกลา
ออกนอกประเทศญี่ปุ นกวา 1,975 ชนิด รวมถึง
273 ชนิดที ่อยู ระหวางการขึ ้นทะเบียนพันธุ พืช
ก ับกระทรวงเกษตรของญ ี ่ป ุ น และพ ันธ ุ พ ืช
ที่มีเครื่องหมายการคา เชน องุนสายพันธุ Shine
Muscat และสตรอเบอรร่ีสายพันธุ Hakata Amaou
จากจังหวัดฟุคุโอกะ และขาวญ่ีปุนพันธุ Yumepirika
จากจังหวัดฮอกไกโด เปนตน โดยสาเหตุหลัก
ของการแกกฎหมายฉบับดังกลาวสืบเนื่องมาจาก
ทางการญี ่ปุ นตองการปกปองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาของนักปรับปรุงพันธุพืช รวมทั้งควบคุม
การสงออกสินคาขางตน เพื ่อคุ มครองเกษตรกร
และผู ประกอบการสงออกพืชผลทางการเกษตร
ของญี ่ปุ นที ่ไดร ับผลกระทบจากการนำผลผลิต
จากการปลูกพันธุพืชคุณภาพสูงที่ถูกพัฒนาในญี่ปุน
โดยไมไดรับอนุญาตในตางประเทศมาขายในราคาท่ีต่ำ

ÊËÃÑ°Ï Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃµÔ´©ÅÒ¡¼ÅÔµÀÑ³±�ÍÒËÒÃ
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EARLY6 WARNING

       สวัสดิภาพสัตว หรือ Animal Welfare เปนเร่ืองท่ีท่ัวโลกใหความสนใจ และใหความสำคัญเก่ียวกับข้ันตอน

การผลิตอาหารโปรตีนจากสัตวที่ปลอดภัยและตองไมมาจากการทรมานสัตว โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค

ของผูบริโภคในสหภาพยุโรปที่เปลี่ยนแปลงไป ไมเพียงแคตองการอาหารที่สะอาดมีความปลอดภัยในอาหาร

(Food Safety) เพียงเทาน้ัน แตยังมีความตระหนักและเขมงวดในการนำเขาเน้ือสัตวจากตางประเทศ โดยกำหนด

ใหมีระเบียบการเลี้ยงสัตวตามหลักสวัสดิภาพสัตวอยางเครงครัด เพื่อใหไดเนื้อสัตวที่มีคุณภาพดีปลอดภัย

ตอการบริโภค ซึ่งหลักสวัสดิภาพสัตวอาจเรียกรวมๆไดวา คือ “การสรางความสุขกายและสบายใจใหกับสัตว”

ซึ่งมีการบัญญัติขึ้นใหเปนกฎระเบียบโดยองคการสุขภาพสัตวโลก (Organization for Animal Health : OIE)

ที่กำหนดไววาสัตวจะมีสุขภาวะที่ดีไดตองประกอบดวยหลักอิสรภาพ 5 ขอดังตอไปนี้

สุขภาพสัตว์ สุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภค

Freedom from hunger and thirst

: ความเปนอิสระจากความหิวกระหาย

Freedom from discomfort

: อิสระจากความไมสบายกาย

Freedom from pain injury and disease

: อิสระจากความเจ็บปวดและโรค 

Freedom from fear and distress

: อิสระจากความกลัวและความทุกขทรมาน

Freedom to express normal behavior

: อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

(Animal Welfare)   :สวัสดิภาพสัตว์
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               ระบบการเลี้ยงสุกรในฟารมที่เปนที่นิยมในอุตสาหกรรมมี 2 ระบบ คือ ฟารมเปด

               ที่จะสรางโรงเรือนแบบโปรง ทำคอกสุกรดวยพื้นปูนซีเมนต และอีกระบบคือฟารมปด

               ซึ่งจะคลุมพลาสติกทั้งโรงเรือน เพื่อไมใหเกิดมลภาวะจากมูลสัตว ซึ่งแมวาระบบเหลานี้

               จะออกแบบพื้นที่ใหเกษตรกรจัดการความสะอาดไดงาย แตก็ไมไดคำนึงถึงธรรมชาติ

               ของสัตวเทาที่ควรจะเปน เชน พื้นปูนซีเมนตมักทำใหกีบเทาของสุกรแตก ซึ่งทำให

               เกิดการเจ็บปวยและความจำเปนในการใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคสุกรที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

               นอกจากน้ีปญหาจากการเล้ียงในสถานท่ีท่ีแออัดยังสงผลใหสุกรเกิดการสะสมความเครียด

               ซ่ึงอาจนำไปสูพฤติกรรมท่ีกาวราวได

               ตับหาน (Foie gras) ที่ในอดีตผลิตโดยการขุนหานแบบบังคับ ดวยการใชทอโลหะ

               สอดเขาไปในคอและกรอกอาหารสัตวในปริมาณสูงอยางตอเน่ือง เพ่ือเรงการสะสมไขมัน

               ในตับ
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ปัญหาสวัสดิภาพปศุสัตว์อุตสาหกรรมที่สำคัญ

ไก่ :

ห่าน :

       ความเปนอยูและสวัสดิภาพของสัตวนั้นมีความสัมพันธทางตรงกับความปลอดภัยของอาหารและผูบริโภค

เนื่องจากสถานที่เพาะเลี้ยงหรือฟารม ซึ่งนับวาเปนสภาพแวดลอมในขั้นตอนกระบวนการผลิตที่สามารถ

สงผลกระทบโดยตรงกับสวัสดิภาพสัตว สุขภาพสัตว รวมไปถึงเชื้อกอโรคในอาหารได

สุกร :

       ไกไข (layers) - ที ่เดิมนิยมเลี ้ยงแบบกรงตับ คือการนำไกเขาไปอยู ในกรง

ที่ขนาดพอดีตัว เพื่อความสะดวกและงายในการเก็บไข แตการเลี้ยงแบบนี้มักทำใหเกิด

ความเครียดเน่ืองจากถูกจำกัดพ้ืนท่ี สงผลใหไกมีความเส่ียงการเกิดโรคท่ีสูงกวาการเล้ียง

แบบปลอยอิสระ

       ไกเนื้อหรือไกกระทง (broilers) - คือไกที ่เลี ้ยงเอาไวเพื่อบริโภคเนื้อเปนหลัก

เนื่องจากถูกปรับปรุงพันธุใหมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ใหเนื้อมาก อายุการเลี้ยงสั้นลง

การเติบโตที่รวดเร็วของกลามเนื้ออาจสงผลตอการพัฒนาโครงสรางของกระดูกและ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนถึงระบบภูมิคุมกันของไก นอกจากนี้ วิธีการเลี้ยง

และพื้นที่เลี้ยงก็สงผลตอสวัสดิภาพสัตวใหเกิดความเครียดได อาทิ การเลี้ยงในพื้นที่

ท่ีจำกัดจำนวน 10-15 ตัว/ตารางเมตร เพ่ือท่ีจะทำใหไกขยับตัวไดนอยและสะสมน้ำหนัก

ไดเร็วข้ึน เปนตน
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โค :

       โคนม (Dairy cattle) - โคนมในอุตสาหกรรมสวนมากมักผานการปรับปรุงพันธุ

ทำใหสามารถผลิตน้ำนมไดมากถึง 70-100 ปอนด/วัน ซึ่งมากกวาโคนมปกติถึง 10 เทา

โดยทั่วไปโคนมจะตองตั้งทองตลอดชวงชีวิตเพื่อใหสามารถผลิตน้ำนมไดอยางตอเนื่อง

ทำใหโคนมจำนวนมากตองเผชิญกับความเครียดและความเจ็บปวดจากโรคตางๆ อาทิ

โรคเตานมอักเสบ (Mastitis) ซ่ึงสาเหตุหน่ึงเกิดจากการรีดน้ำนมท่ีมากเกินไป นอกจากน้ี

ยังมีภาวะไขน้ำนม (Milk Fever) หลังการคลอด โรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค

(Bovine Leukemia Virus, BLV) และโรคพาราทูเบอรคูโลซิส (Paratuberculosis,

Johne's diseases) เปนตน

       โคเนื้อ (Beef cattle) - สวัสดิภาพสัตวทั้งกอนการฆาและหลังฆาสามารถสง

ผลกระทบตอคุณภาพเน้ือสัตวได จากการศึกษารายงานวาสวัสดิภาพสัตวกอนการฆาท่ีไมดี

รวมถึงความเครียดกอนการฆาสามารถสงผลตออายุการเก็บรักษาและระดับคุณภาพ

ของเนื้อสัตว เชน การลาก การบีบรัด สามารถเพิ่มระดับของเอนไซมครีเอทีนไคเนส

(Creatine kinase, CK) และ Aspartate aminotransferase (AST) ในเนื้อสัตว

ซึ ่งเปนดัชนีบงบอกถึงความเสียหายของกลามเนื ้อและคุณภาพเนื ้อที ่คอนขางต่ำ

นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดขึ้นยังทำใหเกิดเนื้อ Pale Soft Exudative (PSE) ได

แมวาจะเก็บรักษาไวโดยแชเย็นหรือแชแข็ง และความเครียดยังสงผลใหระดับฮอรโมน

คอรติซอล (Cortisol) ซึ่งจะทำอัตราการเนาเสียในเนื้อสัตวเพิ่มสูงขึ้นได

       นอกจากความเครียดและสวัสดิภาพของสัตวที่ไมดี ที่กอใหเกิดความออนแอและงายตอการเกิดโรคติดตอ

ในสัตวแลว เชื้อกอโรคในสัตวอาจนำไปสูความเจ็บปวยแกผูบริโภคและโรคระบาดในประชากรมนุษย เชน

เช้ือกอโรคในอาหาร อาทิ Salmonella, Campylobacter และ E. coli. เปนตน ในชวงหลายปท่ีผานมามีรายงาน

โรคระบาดในสัตวท่ีสามารถติดตอสูมนุษยมีปริมาณมากข้ึน เชน ไขหวัดนก (Avian influenza) โรคซารส (SARS)

ซ่ึงการระบาดท่ีถ่ีข้ึนทำใหผูบริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยของเน้ือสัตวและสวัสดิภาพสัตวมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี

ในป 2562 มีรายงานการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (SARS-CoV-2) ที่กอนใหเกิดโรค COVID-19

จากการสืบสวนของ WHO ระบุวาตนตอการระบาดท่ีมีความเปนไปไดสูงท่ีสุดอาจเกิดจากการแพรเช้ือจากคางคาว

มายังมนุษยผานสัตวท่ีเปนพาหะ ซ่ึงการระบาดของ COVID-19 ไดสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

จำนวนมาก รวมไปถึงอุตสาหกรรมปศุสัตวท่ีขาดแคลนกำลังการผลิต สงผลกระทบใหสัตวจำนวนมากท่ีคางอยูในฟารม

และจำเปนตองถูกทำลาย เนื่องจากสัตวบางชนิดตองฆาตามระยะเวลาที่กำหนด ไมเชนนั้นอาจจะสงผลกระทบ

ตอสุขภาพของสัตวจากน้ำหนักที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการทั้งดานสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว

อยางกวางขวางทั่วโลก
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ÍÔÊÃÐ¨Ò¡¤ÇÒÁËÔÇ ¡ÃÐËÒÂ

ÍÔÊÃÐ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡äÁ‹ÊºÒÂ

ÍÔÊÃÐ¨Ò¡¤ÇÒÁà¨็º»Ç´ ºÒ´à¨็º áÅÐà»š¹âÃ¤

ÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃáÊ´§¾ÄµÔ¡ÃÃÁµÒÁ»¡µÔ

ÍÔÊÃÐ¨Ò¡¤ÇÒÁ¡ÅÑÇáÅÐ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�

สัตวตาง ๆ ตองการที่อยูอาศัย

และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

ตอการดำรงชีวิตตามปกติ

ของตนเอง

หลักการเบื ้องต้นและข้อควรคำนึงถึงเกี ่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

ไกในกรงตับ อาจไมสามารถทำรัง หรือกระทั่งกระพือปกอันเปนพฤติกรรม

ปกติของตน จึงอาจนับเปนการละเมิดหลักของ OIE และหลายประเทศไดออกกฎ

ยกเลิกการใชกรงตับแลว

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชนแมลงสำหรับบริโภค

และสัตวน้ำเปลือกแข็ง ก็เปนสัตวที่มีชีวิตและความรูสึก

ควรมีการจัดการอยางเหมาะสมเชนเดียวกัน

สัตวในธรรมชาติก็ควรไดรับ

การคำนึงถึงสวัสดิภาพ

ดวยเชนกัน

การผลิตและใชประโยชนจากสัตวจึงควรตระหนักถึงธรรมชาติและความรูสึกนึกคิดของสัตวตาง ๆ

ผานการศึกษาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสากล

á¹Ç¤Ô´ÊÓ¤ÑÞ

ÊÑµÇ�à»š¹ÊÔ่§ÁÕªÕÇÔµ
·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡

µŒÍ§äÁ‹·ÓãËŒÊÑµÇ�à¨็º»Ç´
·ÃÁÒ¹ â´ÂäÁ‹¨Óà»š¹

¹ÓÁÒ«Ö่§ËÅÑ¡àÊÃÕÀÒ¾
5 »ÃÐ¡ÒÃ ¢Í§ÊÑµÇ�
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¨Ñ´ËÒÍÒËÒÃ ¹้Ó áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ¡¼‹Í¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ่¹ã¨Ç‹ÒÁÕÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡àËÁÒÐÊÁ à¾ÕÂ§¾Í àª‹¹ Ã¶ºÃÃ·Ø¡ÊÑµÇ�

»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÊÑµÇ�ÊÁ่ÓàÊÁÍ à¾×่Í¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒÊÑµÇ�ä´Œâ´ÂàÃ็Ç

ãËŒÊÑµÇ�ÍÂÙ‹¡Ñº½Ù§·Õ่¤ØŒ¹à¤Â ÁÕ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹ä´ŒµÒÁ»¡µÔ à¾×่ÍäÁ‹ãËŒÊÑµÇ�¡ŒÒÇÃŒÒÇ ËÃ×Íà¤ÃÕÂ´

¨Ñ´ËÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õ่»ÅÍ´ÀÑÂµ‹ÍÊÑµÇ�

หลักการเบื ้องต้นและข้อควรคำนึงถึงเกี ่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์
การจัดการสุขลักษณะในฟารมอยางไมเหมาะสม

เลี้ยงสัตวอยางแออัดจนเกิดความเครียด

อาจนำมาสูโรครายแรง เชน ไขหูดับ จากสุกรได

สัตวเลี้ยงในบานบางสายพันธุ โดยเฉพาะ

ที่มีลักษณะแปลก ๆ อาจนำมาซึ่งปญหา

ในการดำรงชีวิตของสัตวได ผูเลี้ยงควรศึกษา

ขอมูลกอนการตัดสินใจเลี้ยง

สัตวในธรรมชาติก็ควรไดรับ

การคำนึงถึงสวัสดิภาพ

ดวยเชนกัน

ภาวะโลกรอนและการใชเคมีเกษตร สงผล

ตอแมลงผสมเกสร และแมลงที่เปนประโยชน

ทางการเกษตรอื่น ๆ อยางมาก

á¹Ç¤Ô´ÊÓ¤ÑÞ

µŒÍ§äÁ‹·ÓãËŒÊÑµÇ�à¨็º»Ç´
·ÃÁÒ¹ â´ÂäÁ‹¨Óà»š¹

»¯ÔºÑµÔµ‹ÍÊÑµÇ�
ÍÂ‹Ò§ÁÕÁ¹ØÉÂ¸ÃÃÁ

áÅÐ¹ÓÁÒ«Ö่§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
5 »ÃÐ¡ÒÃ ¢Í§Á¹ØÉÂ�

·ÓãËŒÊÑµÇ� ¼ÙŒàÅÕ้Â§ ¼ÙŒ¤ŒÒ áÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�
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       จากกระแสมนุษยธรรมที ่ทำใหผ ู คนเริ ่ม

ตระหนักถึงความรูสึกนึกคิดของสัตว และหลักฐาน

ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่บงชี้วาความเครียดและ

ความทุกขทรมานของสัตวสงผลกระทบตอคุณภาพ

และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสัตวท่ีมีตอผูบริโภค

กอใหเกิดเปนความตกลงระดับนานาชาติ กฎระเบียบ

ภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติของผูผลิตในรูปแบบตาง ๆ

เพ่ือรวมคุมครองสวัสดิภาพสัตวและสรางความม่ันใจ

ใหกับผูบริโภค

       สำหรับสัตวท่ีไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายระดับประเทศอยางสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือเปนอาหารน้ัน ปจจุบัน

มีความเคล่ือนไหวจนเกิดเปนบทบัญญัติระดับมลรัฐท่ีมุงสงเสริมความเปนอยูของสัตวเหลาน้ีใหดีข้ึน เชน บทบัญญัติ

ใหยกเลิกการเลี้ยงไกไขในกรงตับ (Cage-free law) ซึ่งผานกระบวนการลงประชามติแลวในหลายรัฐ ซึ่งลวนแต

เปนรัฐสำคัญในการผลิตทางการเกษตร ท้ังมิชิแกน โอเรกอน วอชิงตัน แมสซาชูเซตส แคลิฟอรเนีย โรดไอแลนด

และโคโลราโด โดยลาสุดในรัฐโคโลราโดและยูทาหนั้น กฎหมายดังกลาวไดผานกระบวนการการลงคะแนน

ในสภามลรัฐและลงนามโดยผูวาการรัฐ มีผลทำใหการเลี้ยงไกไขจะตองไมใชกรงตับทั้งหมดภายในป 2567

สวนในรัฐแคลิฟอรเนียน้ันกฎหมายลักษณะดังกลาวไดผานข้ันตอนพิจารณาแลวเสร็จต้ังแตป 2561 แตเพ่ิงไดรับ

คำตัดสินจากศาลใหเปนผลบังคับใชในป 2565 หลังฝายผูผลิตรวมคัดคาน เพราะอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอปริมาณผลผลิตและราคาจำหนายสินคาปศุสัตวในตลาด โดยนอกจากบทบัญญัติใหเล้ียงไกไขโดยไมใชกรงตับแลว

ยังมีการกำหนดใหตองมีพ้ืนท่ีใหกับสัตว เชน แมพันธุสุกรตองมีพ้ืนท่ีอยางนอย 24 ตารางฟุต และลูกวัวตองมีพ้ืนท่ี

อยางนอย 43 ตารางฟุต เปนตน

       นอกจากหลักเสรีภาพของสัตวตามท่ีองคการ

สุขภาพสัตวโลกไดจัดทำเพื่อใหเกิดเปนมาตรฐาน

สวัสดิภาพสัตวสากลแลว ภาคประชาชนทั่วโลก

ก็ไดรวมกันแสดงเจตจำนงจนเกิดเปนปฏิญญาสากล

วาดวยสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงมีหลายประเทศใหสัตยาบัน

ท้ังในระดับชาติ และในระดับหนวยงาน จึงช้ีใหเห็น

วาความสนใจและใหความสำคัญตอสวัสดิภาพสัตว

ไดเขามารวมเปนแนวทางในการดำเนินการเพ่ือผลิต

และใชประโยชนจากสัตวในปจจุบันและอนาคต

มาตรฐานจากข้อเรียกร้องสู่กฎหมายรัฐและมาตรการสากล
สวัสดิภาพสัตว์ :
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ความเคลื่อนไหวจากภาคเอกชนที่น่าสนใจ

       แนวทางกฎระเบียบที่มุงเพิ่มพื้นที่อาศัยของปศุสัตวยังเปนกระแสในสหภาพยุโรป โดยลาสุดรัฐสภายุโรป

ไดมีมติรับหลักการขอกำหนดที่อาจทำใหการเลี้ยงไกไขในกรงตับตองยุติลงภายในป 2570 และตองเพิ่มพื้นที่

ในฟารมชนิดอ่ืน ๆ โดยกำลังยกรางเพ่ือเขาพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ในอีกดานหน่ึงประเทศท่ีพ่ึงถอนตัว

ออกจากสหภาพยุโรปเปนผลสำเร็จอยางสหราชอาณาจักรเองก็ไดเร่ิมกระบวนการออกบทบัญญัติดานการคุมครอง

สวัสดิภาพสัตวข้ึนใชบังคับ โดยครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑประมง เชน กุง ล็อบสเตอร หอย และหมึก ท่ีจะตองปรับ

กระบวนการฆาใหสัตวมีความทรมานนอยลง โดยมีการเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะทำใหสัตวกลุมน้ีตายเร็วท่ีสุด

โดยไมทรมานมากคือการช็อตดวยไฟฟา และยังมีขอกำหนดที่เครงครัดกวา เชน การหามสงออกสัตวมีชีวิต

เพื่อเชือดปลายทาง เพราะการขนสงระยะไกลกอความเครียดใหปศุสัตว ซึ่งแนวทางปฏิบัติในประเทศผูสงออก

สินคาปศุสัตวมีชีวิตสูปลายทาง เชน ออสเตรเลีย ก็มีขอกำหนดการควบคุมดูแลตลอดการขนสงและการรับปศุสัตว

มีชีวิตตามหลักสวัสดิภาพสัตวตลอดกระบวนการ และยังมีมาตรการระดับรัฐที่เขมแข็ง สวนในประเทศจีนนั้น

แนวคิดดานสวัสดิภาพสัตวก็ไดรับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งหลายฝาย

คาดการณวาสวนหนึ่งเปนผลจากการจัดการดานสวัสดิภาพสัตวและสุขภาพสัตวในตลาดคาสัตวมีชีวิต

       ในขณะที ่กฎระเบียบภาครัฐเพื ่อการคุ มครอง

สวัสดิภาพสัตวมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ภาคเอกชน

และเครือขายองคกรตาง ๆ ก็ร วมกันพัฒนากรอบ

การรับรองดานสุขภาพสัตว เชน ระเบียบทางเทคนิค

INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN (IAWS) ในประเทศ

สเปน ที ่ม ุ งเน นใหการรับรองดานสวัสดิภาพสัตว 

และความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเฉพาะ นอกจากนั้น

การยกประเด็นกระบวนการเล ี ้ยงที ่ปล อยใหส ัตว 

มีช ีว ิตโดยอิสระและใกลชิดธรรมชาติมากขึ ้น เชน

การเลี้ยงโคเนื้อและโคนมใหไดเล็มหญาตามธรรมชาติ

และการเลี้ยงหมูและไกในคอกกวางใหไดหากินเองบางนั้น

ก็เปนกระบวนการผลิตปศุสัตวที่ไดรับความนิยมมากขึ้น

โดยผูผลิตและผูบริโภค รวมถึงในประเทศไทย

ตรารับรอง IAWS ในประเทศสเปน
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จากปัจจุบันสู่อนาคต

       การเล้ียงปศุสัตวท่ีมีการปลอยใหสัตวไดหากินอยางมีอิสระ

ในพ้ืนท่ีเปด อาจมีขอดีท่ีทำใหสัตวไมเครียดและทำใหไดผลผลิต

ที่มีคุณภาพดีขึ้นแตยังมีขอควรคำนึงอีกประการหนึ่งคือตองมี

การจัดการดานสุขลักษณะและควบคุมเช้ือกอโรคในพ้ืนท่ีเล้ียง

อยางเหมาะสม เพราะการเล้ียงปศุสัตวในพ้ืนท่ีเปดน้ันมีความเส่ียง

ตอการปนเปอนเชื่อกอโรคและสารพิษไดมากกวาในพื้นที่ปด

ความปลอดภัยในดานนี้จึงเปนอีกสิ่งที่ผูประกอบการ ซึ่งมี

ความตั้งใจจะผลิตสัตวในแนวทางนี้จะตองใหความสำคัญ

ดวยเชนกัน

       นอกจากสัตวที่เลี้ยงเพื่อเปนอาหาร สินคาเกษตรที่เปน

ปศุสัตวยังครอบคลุมไปถึงการผลิตสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว

ตลอดจนปลาสวยงาม ท่ีอาจมีขอพิจารณาดานสวัสดิภาพสัตว

มากกวาสัตวที ่เลี ้ยงเพื ่อเปนอาหาร ตลอดจนสัตวที ่เลี ้ยง

เพื่อใชแรงงานทางการเกษตร และกลุมแมลงที่ใชประโยชน

ท้ังเปนอาหารและอาหารสัตวน้ัน ก็อาจตองคำนึงถึงสวัสดิภาพ

ของสัตวเหลานี้มากขึ้นในอนาคต
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จากมังสวิรัติสู่  Flexitarian
ส่องเทรนด์บริโภคปลอดเนื้อสัตว์ :

       การรับประทานอาหารท่ีปราศจากเน้ือสัตว มีความเปนมาและพ้ืนฐานแนวคิดท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนวิถีชีวิต

ความเชื่อ หลักศาสนา จนถึงอุดมการณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของแตละบุคคล เชน “วีแกน”

(Vegan) จะมีความเครงครัดทั้งการไมบริโภคผลิตภัณฑทั้งอาหารและของใชที่มาจากสัตว สวน “มังสวิรัติ”

(Vegetarian) ระดับ Lacto-ovo Vegetarian จะไมบริโภคเน้ือสัตวเทาน้ัน แตยังคงบริโภคผลิตภัณฑท่ีมาจากสัตว

เชน นม และไข เปนตน โดยรวมแลวสามารถจัดประเภทผูบริโภคอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว หรือบริโภค

ในปริมาณนอยกวาปกติมาก ไดเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก

• วีแกน (Vegan) เปนการรับประทานที่ปราศจากเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มาจากสัตวอยางเครงครัด รวมถึง

การไมใชเครื่องนุงหมหรือเครื่องใชทุกชนิดที่ผลิตจากสัตว เชน รองเทาหนังสัตว และผลิตภัณฑที่ใชสัตวทดลอง

เชน เครื่องสำอางบางประเภท บนพื้นฐานแนวคิดลดการเบียดเบียนสัตวในทุกรูปแบบ

• เจ (J-Chinese Vegetarian) มีลักษณะการรับประทานท่ีคลายกับการรับประทานวีแกนตรงท่ีไมมีการรับประทาน

ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว แตเพิ่มเติมความเครงครัดเกี่ยวกับผักบางชนิดที่หามรับประทานอยางผักที่มีกลิ่นฉุน เชน

กระเทียม หัวหอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) กุยชาย และใบยาสูบ เปนตน เชื่อวามีพื้นฐานมาจากแนวคิด

ของลัทธิเตา

• มังสวิรัติ (Vegetarian) งดรับประทานเนื้อสัตว ซึ่งมังสวิรัตินั้นจะสามารถแบงไดหลายประเภท เชน มังสวิรัติ

นมไข (Lacto-Ovo Vegetarian) คือ ผูที่ไมรับประทานเนื้อสัตว แตรับประทานผลิตภัณฑที่มาจากสัตว เชน

นม เนย ไข เปนตน

• การรับประทานพืชเปนหลัก (Plant-based) เลือกรับประทานอาหารที่มาจากพืชเปนหลักอยางนอย 95%

เนนไปที่การรับประทานผัก ผลไม ถั่ว และธัญพืชที่ผานกระบวนการขัดสี-แปรรูปนอย นอกจากนี้ ปจจุบัน

อุตสาหกรรมอาหารยังพัฒนากระบวนการแปรสภาพและขึ้นรูปวัตถุดิบจากพืชใหมีความใกลเคียงกับเนื้อสัตว

ทั้งผิวสัมผัสและรสชาติ หรือ “Plant-based meat” เปนกระแสนิยมของคนรักสุขภาพ

• มังสวิรัติแบบยืดหยุน (Flexitarian) เนนการรับประทานพืชผัก และสามารถรับประทานไข ถั่ว นม และ

เนื้อสัตวเล็กๆ เชน ปลา หรือสัตวปก ในปริมาณที่สมดุล เพื่อไมใหรางกายขาดแคลนกรดอะมิโนที่จำเปน

ซึ่งเปนรูปแบบการบริโภคที่ไดรับความนิยมสูงขึ้นในปจจุบัน

1
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5
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จากวีแกน สู่ Plant-based แตะขอบเขต Cultured-meat

       เมื่อจัดลำดับความ “เครงครัด” ในการบริโภค และความเขากันไดกับนวัตกรรม-อุตสาหกรรมอาหาร

กลุม “วีแกน” ถือเปนกลุมที่เครงครัดที่สุด เนื่องจากผูบริโภคที่เปนชาววีแกนจะไมรับประทานเนื้อสัตวทุกชนิด

และผลิตภัณฑท่ีไดจากสัตวไมวาจะเปนนม เนย ชีส ไข และยังไมรวมถึงพฤติกรรม “ไมใช” ทุกอยางท่ีมาจากสัตว

หรือกอใหเกิดการทรมานสัตว ซึ่งปจจุบัน “วีแกน” ไดรับการจัดกลุมยอยตามลักษณะอาหารที่บริโภคดังนี้

       เมื่อพิจารณาขอบเขตสิ่งที่บริโภคของวีแกน

แตละกลุมแลว แมจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวทาง

การใชชีวิตไปโดยส้ินเชิง ไมวาจะเปนวิถีชีวิต ความเช่ือ

และอุดมการณในการเลือกกิน เลือกใช แตอาหาร

ที่เปน Plant-based แตผานการแปรหรือขึ้นรูป

ใหมีลักษณะใกลเคียงเน้ือสัตว ก็มีแนวโนมจะเขากันได

เกือบทั้งหมดกับพฤติกรรมบริโภคของกลุมผูที่เปน

Junk-food vegans เนื่องดวยผลิตภัณฑ Plant-

based meat หรือเน้ือสัตวเทียม ถือเปนหน่ึงในวัตถุดิบ

ของเมนูอาหาร “เจ” ที่สามารถอยูรวมกับนิยาม

ของ “วีแกน” ดวยการที่ไมมีสวนประกอบใดๆ

จากสัตว

• Junk-food vegans : เปนการรับประทานอาหารแปรรูป เชน โปรตีนเกษตร เนื้อสัตวเทียม หรือของหวาน

และขนมตางๆ 

• Whole-food vegans : เปนการรับประทานอาหารจากธรรมชาติหรือแปรรูปใหนอยท่ีสุด เชน อาหารประเภท

ผลไม ผัก โฮลเกรน ถั่ว และธัญพืช เปนตน

• Raw-food vegans : เนนการรับประทานอาหารแบบ Raw food ที่ผานกระบวนการปรุงใหนอยที่สุด

และปรุงในอุณหภูมิไมเกิน 48 องศาเซลเซียส

• Low-fat/raw-food vegans : เนนการรับประทานผลไมแตจำกัดปริมาณผลไมที่มีไขมันสูงอยางเชน ถั่ว

อะโวคาโด หรือมะพราว เปนตน สวนอาหารชนิดอื่นนอกจากผลไมจะเลือกกินในปริมาณเล็กนอยเทานั้น

       ยกตัวอยางท่ีทุกคนรูจักคือ “หม่ีกึง” ในเมนูเจ

หรือเปนที ่ร ู จ ักสากลในนามโปรตีน “กลูเตน”

แปงขาวสาลีที่มีกลูเตนสูงไดรับการใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตเน้ือสัตวเทียมท่ีบริโภคทดแทนความตองการ

กรดอะมิโนของรางกายไดประมาณหน่ึง ท้ังยังเขากันได

กับแนวทางบริโภคปราศจากเนื้อสัตวทุกรูปแบบ

แตอยางไรก็ตาม เม่ือวัตถุดิบดังกลาวเปนหน่ึงในสาร

กอภูมิแพท่ีสำคัญ จึงควรระมัดระวังอยางย่ิงในผูท่ีมี

ภาวะภูมิแพ โดยเฉพาะกลุมเชื ้อสายคอเคเชียน

ท่ีมีสัดสวนภูมิแพสารดังกลาวคอนขางสูงกวาชาวเอเชีย

ทั่วไป
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       ปจจุบัน เนื้อสัตวแปรรูปจากพืช (Plant-based

meat) ที่สวนใหญใชถั่วเหลืองหรือกลูเตนเปนโปรตีน

ทดแทนเนื ้อสัตว ไดรับความนิยมเพิ ่มสูงขึ ้นทั ่วโลก

อยางตอเนื ่อง โดยในป 2562 ตลาด Plant-based

Meat ทั่วโลก มีมูลคากวา 3.77 พันลานเหรียญสหรัฐ

(ประมาณ 1.2 แสนลานบาท) และคาดวาภายในป 2569

จะมีม ูลค ารวมสูงถ ึง 9.43 พันลานเหร ียญสหรัฐ

(ประมาณ 3 แสนลานบาท) และลาสุดบริษัทสตารตอัพ

ในประเทศอิสราเอลไดสร างโรงงานผลิตเนื ้อส ัตว 

สังเคราะหจากพืชในระดับอุตสาหกรรมขึ้นเปนแหงแรก

ของโลก โดยมีกำล ังการผลิตเน ื ้อส ัตว ส ังเคราะห

จากพืช 100% ถึงกวา 500 กิโลกรัม/วัน เทียบเทา

เบอรเกอร 5,000 ช้ิน และเตรียมเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา

เต็มตัว

       และนอกจาก Plant-based ยังม ีนว ัตกรรม

อีกประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากความทาทายของตลาด

“ไมเบียดเบียนสัตว” เพราะประชากรโลกจำนวนมาก

ยากจะปฏิเสธความเยายวนและรสสัมผัสของเนื้อสัตว

กอใหเกิดแนวคิดพัฒนานวัตกรรม “เน้ือสัตวเพาะเล้ียง”

ท่ีแตกตางจากเดิม ท่ีผลิตจากเซลลตนกำเนิด (Stem cell)

ซึ ่งเปนเซลลพิเศษที่สามารถแบงตัวหรือกลายสภาพ

เปนเซลลตางๆ ตามท่ีตองการมาเพาะเล้ียงในหองทดลอง

ดวยอาหารเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดเน้ือสัตวสำหรับ

ประกอบอาหาร ท่ีเรียกวา เน้ือสัตวสังเคราะห (Cultured

meat) โดยผู พัฒนาไดชี ้ใหเห็นถึงขอดีของเนื ้อสัตว

สังเคราะห วาสามารถเพาะเลี้ยงขึ้นไดโดยไมตองฆาสัตว

ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งสารปนเปอน

หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ แมจะผลิตจากเซลลตนกำเนิด

ของสัตวจริงๆ ทำใหไมสามารถเปน “วีแกน” เต็มตัว

ไดก็ตาม แตเหลา Flexitarian ท่ีหวงประเด็นโภชนาการ

คงให ความสนใจหันมาบร ิโภค Cultured-meat

อยางกวางขวางในอนาคต
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       สุดทาย ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ “3D-Printed meat” ไดทลายขีดจำกัดความ “เหมือน”

เนื้อสัตวขึ้นไปอีกขั้น เพราะสามารถสรางชั้นเนื้อ ชั้นไขมัน สัมผัส ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนสภาพ “ชิ้นสเต็ก”

ใหถูกอกถูกใจผูบริโภคไดทุกแบบ จะผสมผสาน Plant-based กับ Cultured-meat เพ่ือสรางรสสัมผัสใกลเคียง

หรือเหมือนเน้ือสัตว 100% ก็ไมเปนเร่ืองยากอีกตอไป ซ่ึงถาเปนไปตามนิยามของสาย “เครงครัด” 3D-Printed

ที่เปน Plant-based ดูจะเปนทางออกที่เหมาะสมและทันสมัยไมนอย

จากมังสวิรัติ-วีแกน สู่มาตรฐานอาหารเฉพาะด้าน

       หันกลับมาพิจารณา “วีแกน” ท่ีปรับเปล่ียนแนวทางการใชชีวิตไปโดยส้ินเชิง ไมวาจะเปนวิถีชีวิต ความเช่ือ

และอุดมการณในการเลือกกิน เลือกใช โดยไมเบียดเบียนสัตวอื่นๆ รวมกับวิถีมังสวิรัติที่มีระดับการยอมรับ

บริโภคเนื้อสัตวที่แตกตางกันจำนวนมาก ลาสุดสมาคมมังสวิรัติญี่ปุนไดเสนอใหรัฐบาลญี่ปุนจัดทำมาตรฐาน

สินคาเกษตร (JAS) สำหรับผลิตภัณฑอาหารมังสวิรัติและวีแกน โดยจะจัดทำมาตรฐานสินคาใหกับผลิตภัณฑ

กลุมมังสวิรัติ-วีแกน ดังกลาว โดยแบงผลิตภัณฑออกเปน 4 ประเภท คือ

       ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จะเปนมาตรฐานเฉพาะ (Specific JAS) เนื่องจากมุงรับรองสินคาเฉพาะกลุมเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม โดยทางการญี่ปุนคาดวารางมาตรฐานฉบับสมบูรณนี้สามารถบังคับใชไดภายในเดือนมีนาคม 2565

ถือเปนกาวแรกของมาตรฐานอาหาร “มังสวิรัติ” ที่มีขอบเขตครอบคลุมความหลากหลายของพฤติกรรม

การบริโภค “ไมเบียดเบียนสัตว” ที่อาจแตกแขนงเพิ่มขึ้นในอนาคตไดเปนอยางดี

• Vegan คือ
อาหารที่ไมมีสวนประกอบสัตว

• Lacto Vegetarian คือ
อาหารที่ไมมีสวนประกอบสัตว
นอกจาก นม น้ำผ้ึง และลาโนลิน

• Ovo Vegetarian คือ
อาหารที่ไมมีสวนประกอบสัตว
นอกจาก ไข น้ำผึ้ง และลาโนลิน

• Lacto-Ovo Vegetarian คือ
อาหารท่ีไมมีสวนประกอบจากสัตว
นอกจาก นม ไข น้ำผ้ึง และลาโนลิน
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       สเปนออกตราประทับ "Trade of Confidence"
เปนตรารับประกันการรักษาสุขลักษณะและปองกัน
โรค Covid -19 ในรานขายเนื ้อภายทั ่วประเทศ
โดยตราประทับดังกลาวจะมอบใหกับรานคาที่ผาน
การตรวจสอบในดานคุณภาพ ความปลอดภัยดานอาหาร
และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
ภายในประเทศ โดยรานคาท่ีผานการตรวจสอบจะมีปาย
แสดงไวในท่ีท่ีมองเห็นไดชัดเจน พรอมขอมูลท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับมาตรการ Covid – 19 

สเปนออกตราประทับใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ขายเนื้อในประเทศ

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

       สหภาพยุโรปตั้งเปาปลดปลอยคารบอนสุทธิ
เปนศูนยใหไดภายในป 2593 จึงมีการกระตุนใหเกิด
สวนรวมมากขึ้น แนวคิดหนึ่งคือทำใหผูบริโภครับรู
ถึงผลกระทบจากสินคาของตน ผานฉลากดานส่ิงแวดลอม
ลาสุดฝร่ังเศสไดออกแบบฉลากใหมท่ีระบุถึงผลกระทบ
ของส ินค าในแง ม ุมการใช สารกำจ ัดศ ัตร ูพ ืช
ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพอากาศ และ
สวัสดิภาพสัตว ดวยการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment) ซึ่งเหมาะสม
กับรายสินคาตาง ๆ ถึง 2,500 รายการแลวในปจจุบัน

ฝรั่งเศสล้ำ! เตรียม “ฉลากรักษ์โลก" รับรองผลิตภัณฑ์

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

       การผลิตเนื ้อจากพืช (Plant Based Meat)
เชื ่อวาจะเปนทั ้งการประหยัดทรัพยากรการผลิต
และรักษาสภาพแวดลอม แตอาจสงผลตอสุขภาพ
ผูบริโภค เพราะเนื้อจากพืชมักผานการผลิตซับซอน
และมีคุณคาสารอาหารตางไปจากเน้ือสัตว ดังมีการวิจัย
ที่ชี้ใหเห็นวาแมสัดสวนสารอาหารที่แสดงบนฉลาก
อาจทำไดใกลเคียงกัน แตองคประกอบสารอาหาร
ที่เขาสูรางกายจะแตกตางกัน จึงนำไปสูกระแสใหม
คือการบริโภคพืชเพื่อรับคุณคาสารอาหารจากพืช
แทนการผลิตเลียนแบบเนื้อสัตวเชนที่กำลังเปนกระแสในปจจุบัน

ภาควิชาการชวนรับประทานพืชแทนเนื้อสัตว์จากพืช

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

https://euromeatnews.com/
Article-New-seal-to-show-
confidence-for-butchers-in-
Madrid/4825

ท่ีมารูปภาพ

ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!
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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

ปีที่ 13 รายไตรมาส เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

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
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¨Ñº¡ÃÐáÊ NTBs

ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÑµÇ� :
ÁÒµÃ°Ò¹¨Ò¡¢ŒÍàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ÊÙ‹¡®ËÁÒÂÃÑ°

áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊÒ¡Å

ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÑµÇ�
(Animal Welfare) :

ÊØ¢ÀÒ¾ÊÑµÇ� ÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒ¼ÅÔµáÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤

ËÅÑ¡¡ÒÃàº×้Í§µŒ¹áÅÐ¢ŒÍ¤ÇÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§
à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÑµÇ�

Ê‹Í§à·Ã¹´�ºÃÔâÀ¤»ÅÍ´à¹×้ÍÊÑµÇ� :
¨Ò¡ÁÑ§ÊÇÔÃÑµÔÊÙ‹  Flexitarian


