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          สว ัสด ีป ใหมท านผู อ านวารสารเต ือนภัยส ินคาเกษตร Early Warning

ประจำป 2565 ซ่ึงไดคัดเลือกมาตรการทางเทคนิคและระเบียบเก่ียวกับการคาสินคาเกษตร

และอาหารของประเทศคูคาสำคัญของไทย ที่จะมีผลบังคับใชในป 2565 หรือมีแนวโนม

ที่จะประกาศเปนระเบียบฉบับสมบูรณ รวมทั้งสิ้น 8 หมวดหมูมาตรการ ตั้งแตการแสดง

ฉลากโภชนาการขอกำหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิต ขอกำหนด

หรือเกณฑความปลอดภัยในกระบวนการผลิตปฐมภูมิ เปนตน ซึ ่งถือเปนมาตรการ

หรือแนวทางปฏิบัติที ่จำเปนสำหรับการวางแผนการผลิต แปรรูป และสงออกสินคา

ไปยังตางประเทศ เพ่ือปองกันมิใหสินคาถูกกักกันปลายทางหรือเกิดปญหาความไมสอดคลอง

ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการคาในระยะยาว

          โครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแจงเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

เชิงรุก (Early Warning) เปนสื่อกลางในการคนควาและเผยแพรขอมูลกฎระเบียบและ

สถานการณความปลอดภัยอาหารมาอยางตอเนื ่องเพื่อใหผู ประกอบการและผูสนใจ

ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษา วิจัย ตลอดจนถึงสวนราชการและสมาคมธุรกิจ

ผูประกอบการภาคเอกชน สามารถศึกษา เปนสมาชิก และใชประโยชนฐานขอมูลท้ังขาวสาร

บทความเผยแพรผานวารสารและเอกสารแจงเตือนภัยสินคาเกษตร ปจจุบันมีชองทาง

เผยแพรหลักที ่ https://warning.acfs.go.th ทั ้งในสวนของการบอกรับขาวสาร

ผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและวารสาร e-Book โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก

โครงการ Early Warning
ธันวาคม 2564
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          สารกำจัดศัตรูพืช ถือเปนวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีมีความสำคัญตอการอารักขาพืช
เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากการเขาทำลายของศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคและแมลง
ในประเทศไทยหนวยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตลาดและการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ไดแก กรมวิชาการเกษตร
รวมกับการกำหนดเกณฑปริมาณสารตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL)
ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 (อาหารที่มีสารพิษ
ตกคาง) ซึ่งประยุกตขอกำหนดตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9002 (สารพิษตกคาง:
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด) และ มกษ. 9003 (สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
ที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได) มาประกาศเปนกฎหมายบังคับสำหรับใช
กับอาหารภายใตพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
          พาราควอต (N,N′-dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride) ไกลโฟเซต
(N-(phosphonomethyl)glycine) และคลอไพริฟอส (O,O-Diethyl O-(3,5,6-
trichloropyridin-2-yl) phosphorothioate) เปนสารกำจัดศัตรูพืชที่คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม ใหความสำคัญตอการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของการอนุญาตครอบครองและใชประโยชน โดยเฉพาะการพิจารณาบางรายการ ไดแก
สารกำจัดวัชพืชพาราควอต และสารกำจัดแมลงคลอไพริฟอส ใหเปนวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 4
(วอ.4) ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) หรือวัตถุอันตราย
ที่หามมิใหมีการผลิต การนำเขา การสงออก การนำผาน หรือการมีไวในครอบครอง

  2022



ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÔÁÒ³ÊÒÃµ¡¤ŒÒ§ÊÙ§ÊØ´ (MRL) µÒÁ ¾.Ã.º.ÍÒËÒÃ

ตรวจสอบ MRL รายชนิดสารกำจัดศัตรูพืชและอาหาร ตาม บัญชีหมายเลข 2
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560

ขั้นที่ 1

หากไมมีการกำหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศ สธ. 387 ใหตรวจสอบ MRL
ของขอกำหนดของโครงการมาตรฐานอาหาร CODEX

ขั้นที่ 2

หากไมพบในบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศ สธ. 387 หรือ CODEX MRL พบได
ไมเกินคา Default Limit ที่ 0.01 ppm ยกเวนมีกำหนดไวใน บัญชีหมายเลข 3

ขั้นที่ 3

ท้ังน้ี สำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีอาจปนเปอนโดยสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียง
ใหตรวจสอบเพ่ิมเติมตาม บัญชีหมายเลข 4 ของประกาศ สธ. 387

ขั้นที่ 4
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          โดยในกรณีของ วอ.4 กำหนดไววาหามตรวจพบ (ปริมาณตกคางนอยกวาระดับต่ำสุด
ท่ีสามารถตรวจวิเคราะหได หรือ Limit of Determination: LOD) หรืออาจมีการปรับปรุง
เง่ือนไขเพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึงจำเปนท่ีผูประกอบการท้ังผลิต นำเขา และสงออก ตองพิจารณา
ติดตามเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งประเทศปลายทางโดยชัดเจน โดยเฉพาะ
ในสินคาที่อาจมีอายุการเก็บเกี่ยวยาว เชน ออย มันสำปะหลัง อาจตองกำหนดแนวทาง
ใชสารกำจัดศัตรูพืชตั้งแตขั ้นตอนวางแผนการปลูก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเงื ่อนไข
ขอกำหนดทั้งภายในประเทศและประเทศคูคา อาจมีระยะเวลาเปลี่ยนผานการบังคับใช
กฎหมายสั้นกวาระยะเก็บเกี่ยวของพืชขางตนได

          ปจจุบันแนวโนมการประกาศมาตรการเกี่ยวกับสารไกลโฟเซต (Glyphosate;
ชื ่อทางการคา เชน Roundup ของบริษัท Monsanto) ยังมีทิศทางแตกตางกันไป
ในแตละประเทศ และยากตอการหาขอสรุปทาทีใหเปนแนวทางเดียวกันทั่วโลก 
          นอกจากไกลโฟเซตจะถูกพิจารณาถึงความเปนอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นในฐานะ
สารรบกวนการทำงานของตอมไรทอ (Endocrine Disrupting Chemical: EDCs)
ในรายงานของหนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป (EFSA) ยังมีการสื่อสาร
ความเสี่ยงที่แตกตางกันระหวางภาคเกษตรและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะความเห็น
ท่ีไมตรงกันระหวางการพิจารณาความเปนอันตราย (Hazard) กับการพิจารณาตามหลักการ
ความเสี่ยง (Risk) ซึ่งตองประเมินจากโอกาสที่จะไดรับอันตรายดวย เนื่องจากไกลโฟเซต
เปนสารกำจัดศัตรูพืชที่ถูกใชอยางกวางขวาง จนกระทั่งมีการพัฒนาพืชดัดแปรพันธุกรรม
ใหทนตอสารไกลโฟเซตหลายชนิด เชน ถั่วเหลือง Roundup-ready soybean ทำให
สารดังกลาวถูกพิจารณาขอกังวลเชื่อมโยงกับขอกฎหมายอนุญาตใชประโยชนพืชดัดแปร
พันธุกรรมในการปลูกเชิงพาณิชยในหลายประเทศ มีการกลาวถึงพัฒนาการของวัชพืช
ตานทานไกลโฟเซตท่ัวโลก ตลอดจนถึงความเส่ียงตอสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารดังกลาว
ขณะเดียวกันหลายประเทศก็ไมสามารถสรุปมาตรการกำกับดูแลไกลโฟเซตใหลงตัวได
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          ไทย ไกลโฟเซตเปน 1 ใน 3 สารกำจัดศัตรูพืชท่ีถูกพิจารณาสถานะเตรียมถอดถอน
การอนุญาตใชและครอบครอง หรือประกาศเปน วอ.4 พรอมกับพาราควอตและคลอไพริฟอส
โดยใหมีระยะเวลาเปล่ียนผาน แตสุดทายไดเปล่ียนแปลงแนวทางมาตรการเปนจำกัดการใช
โดยผูที่ผานการฝกอบรม

          ในขณะท่ีหลายประเทศ ชวงป 2565 มีแนวโนมการปรับเปล่ียนมาตรการจำกัด
หรือหามใชไกลโฟเซตท่ีนาสนใจดังน้ี

          สหภาพยุโรป สถานะปจจุบันของทะเบียนอนุญาตไกลโฟเซต จะสิ้นสุดในวันที่
15 ธันวาคม 2565 โดยอยูระหวางการพิจารณาขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีกลุมผูประกอบการ
8 บริษัท ยื่นเอกสารใหสำนักงาน EFSA ประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย ซึ่งดำเนินการ
โดยคณะผูเช่ียวชาญจาก 4 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไดแก ฝร่ังเศส ฮังการี เนเธอรแลนด
และสวีเดน รวมตัวกันเปน Assessment Group on Glyphosate (AGG) โดยสถานะลาสุด
ของการดำเนินการ AGG ไดรายงานผลการประเมินความเส่ียงท่ีมีผลการพิจารณาท่ีนาสนใจ
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีสารดังกลาวอาจไมไดมีความเส่ียงในการเปนสารกอมะเร็ง ซ่ึงงานวิจัย
ประกอบหลักฐานสวนหนึ่งไมเปนที่พึงพอใจขององคกรสาธารณประโยชนในประเด็นตางๆ
เชน กระบวนการศึกษา หรือขอสรุปท่ีไมชัดเจน อยางไรก็ตาม EFSA และหนวยงานจัดการ
เคมีภัณฑของสหภาพยุโรป (ECHA) ไดเผยแพรขอคิดเห็นของ AGG ตอสาธารณชน
จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา และจะนำไปสูการพิจารณาความเหมาะสม
ในการตออายุไกลโฟเซตในสหภาพยุโรปตอไป
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          ฝรั่งเศส ดวยประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีสิทธิ์ในการพิจารณาแนวทาง
ดำเนินการกลางตามที ่คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบประกาศเปนกฎหมายระดับ
Supranational รวมทั้งสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมหรือประกาศกฎหมายภายใต
ระบบกฎหมาย (Legal & Law System) ของตน ในกรณีของไกลโฟเซต กระทรวง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือ ANSES ไดกำหนดแนวทางเตรียมยกเลิกการตอทะเบียน
อนุญาตไกลโฟเซตในสิ้นป 2564 แตดวยความจำเปนของการใชประโยชนภายในประเทศ
จึงมีแนวโนมท่ีจะชะลอการบังคับใชมาตรการน้ี

          เม็กซิโก คำสั่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กำหนดหามการใชสาร
ไกลโฟเซตในประเทศโดยมีผลบังคับใชพรอมกับการหามนำเขาขาวโพดดัดแปรพันธุกรรม
ในป 2569 สงผลใหกลุมผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจำนวนหนึ่งรวมเคลื่อนไหว
ดวยกระบวนการทางศาลเพ่ือยับย้ังคำส่ังดังกลาว อยางไรก็ตามเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2564
ศาลฎีกาของเม็กซิโกไดมีคำตัดสินยกฟองทำใหมาตรการหามใชไกลโฟเซตยังคงมีผลเชนเดิม
ซึ่งมีผูใหความเห็นวาจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะที่ตองพึ่งพา
การนำเขาขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมจากสหรัฐอเมริกาถึงปละ 17 ลานตน นอกจากนี้
ยังมีผูต้ังขอสังเกตวา เม็กซิโกใชกระบวนการดานเอกสารอนุญาตนำเขา (Import License)
แทนกระบวนการ Phase out ตามที่ควรจะเปนอีกดวย
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          คลอไพริฟอสเปนสารกำจัดแมลงที่มีการใชอยางกวางขวาง ทั้งเพื่อการเกษตร
และในครัวเรือน ดวยขอมูลวิจัยที่สื่อใหเห็นถึงอันตรายของการใชประโยชน โดยเฉพาะ
การสะสมในอาหาร ดิน และแหลงน้ำ หลายประเทศจึงมีทิศทางดำเนินการใกลเคียงกัน
คือ การยกเลิกการใชคลอไพริฟอส ตั้งแตการขึ้นทะเบียนไปจนถึงการถอดถอนคาปริมาณ
ตกคางสูงสุด (MRL) โดยที่นาสนใจมีดังนี้

          สหรัฐอเมริกา หนวยงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (EPA) ยกเลิกคาปริมาณ
ตกคางสูงสุดในอาหารต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงสงผลใหสินคาเกษตรและอาหาร
ที่ผานการใชสารดังกลาวจัดเปนอาหารที่มีการปนเปอนและไมสอดคลองตอการอนุญาต
จำหนายภายในประเทศ อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีอาหารท่ีอยูในกระบวนการคากอนท่ีคา MRL
จะถูกยกเลิก จะอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย Federal Food, Drug and Cosmetic
Act (FFDCA) มาตรา 408(l)(5) (Channel of Trade Provision) ซึ่ง EPA จะตองกำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับสินคาเหลาน้ีรวมกับองคการอาหารและยาสหรัฐฯ ตอไป นอกจากน้ี
ในสวนของการใชประโยชนนอกภาคเกษตร จะตองดำเนินการทบทวนความจำเปน
หรือสถานะของการขึ้นทะเบียนสารดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

á¹Çâ¹ŒÁÁÒµÃ¡ÒÃ¢Í§¤ÅÍä¾ÃÔ¿ÍÊ

          ไทย หามใชและครอบครองสารดังกลาว (ประกาศเปน วอ.4) ตั ้งแตวันที ่ 1
มิถุนายน 2563 โดยกำหนดระยะเวลา 9 เดือน ในการกำจัดหรือสงคืนเพื่อทำลาย

Thailand

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



          เกาหลีใต ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา
สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ไดออกประกาศ เรื่อง การเพิกถอนคาปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด MRLs สำหรับสาร Chlorpyrifos และสาร Chlorpyrifos-methyl และเพิกถอน
ทะเบียนผลิตภัณฑสารเคมีทางการเกษตรที่มีสารออกฤทธิ ์เปน Chlorpyrifos และ
Chlorpyrifos-methyl นอกจากนี้ MFDS ยังมีกำหนดจะเพิกถอนคา MRLs สำหรับ
การนำเขาลำไยและทุเรียนของไทย (Import Tolerance) ตอไป ซึ่งหลังจากการเพิกถอน
คา MRLs ดังกลาว จะสงผลใหสินคาเกษตรและอาหารที่สงออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
จะตองมีปริมาณสาร Chlorpyrifos และ Chlorpyrifos-methyl ตกคางไมเกิน
0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

          สหภาพยุโรป ไดเสนอกำหนดใหคลอไพริฟอสเปนสารตามรายชื่อภาคผนวก A
ของอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสิ่งแวดลอมจากสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน ซึ่งหมายถึง
รายชื่อสารที่ตองดำเนินมาตรการยกเลิกการผลิตและใชประโยชน หลังจากที่หามจำหนาย
ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2563
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ÁÒµÃ¡ÒÃºÃÃ¨ØÀÑ³±�ÃÑ¡É�ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

          ขอกำหนดดานส่ิงแวดลอมกำลังกาวเขามาเปนมาตรการการคาสินคาระหวางประเทศ
ที่สำคัญ หลังจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) หรือโลกรอน
กำลังสงผลใหสถานการณภูมิอากาศของโลกเขาสูภาวะวิกฤติ มีการประเมินวาถาไมสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิของโลกใหเพิ่มไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากปจจุบัน จะสงผลกระทบ
ท่ีไมสามารถผันกลับไดสำหรับส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตรกรรม
          หลังจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด กวา 100 ประเทศ
ไดมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายการปลดปลอยคารบอนหรือมาตรการที่เกี่ยวของ
ทางสิ่งแวดลอมเพื่อใหบรรลุผลของปฏิญญามีเทนโลก (Global Methane Pledge)
โดยสวนใหญมีแผนลดการปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอนสุทธิเปนศูนยในระยะเวลา
แตกตางกัน ซึ่งถือเปนความทาทายตอทุกภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนภาคพลังงาน
การขนสง และการเกษตร
          ปจจุบัน ทั่วโลกตางยกระดับแนวทางปฏิบัติและมาตรการทางสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื ่อง โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก
“มาตรการบรรจุภัณฑรักษส่ิงแวดลอม” ซ่ึงมีความเคล่ือนไหวท่ีนาสนใจสำหรับสกอตแลนด
เจาภาพการประชุม COP26 และรัสเซีย ที่ไดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร
และเตรียมมีผลบังคับใชภายในป 2565 บนเปาหมายสำคัญเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม

ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º ºÃÃ¨ØÀÑ³±�áÅÐÇÑÊ´ØÊÑÁ¼ÑÊÍÒËÒÃ

»ÃÐà·È Ê¡ÍµáÅ¹´� ÃÑÊà«ÕÂ

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



Ê¡ÍµáÅ¹´�: Ã‹Ò§ÃÐàºÕÂºËŒÒÁãªŒ¾ÅÒÊµÔ¡ Single-use

          เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 หรือเพียง 1 สัปดาห หลังจากการประชุม COP26
สกอตแลนดไดประกาศรางระเบียบวาดวยการปกปองส่ิงแวดลอมจากพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง
ซึ่งเปนการประกาศระเบียบตาม Directive 2019/904 ของสหภาพยุโรป วาดวยการลด
ผลกระทบของผลิตภัณฑพลาสติกตอส่ิงแวดลอม (Single-Use Plastics Directive: SUPD)
ซ่ึงครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑอาหาร คอตตอนบัด และพลาสติกท่ีสามารถยอยสลายดวยตัวเอง
ชนิดออกโซ (oxo-degradable plastics)

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          รัฐบาลสกอตแลนดประกาศรางระเบียบที่สอดคลองแนวทางกฎหมาย SUPD
เตรียมหามการผลิตและจัดหาทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑพลาสติกตอไปนี้

          นอกจากนี้ ยังหามการจัดหาทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑพลาสติกตอไปนี้

          - ภาชนะและถวยบรรจุเคร่ืองด่ืมแบบใชคร้ังเดียวท้ิง ซ่ึงผลิตจาก EPS (สไตโรโฟม
หรือโพลิสไตรีนที่ผานกระบวนการทำใหขยายตัว) รวมทั้งฝาปดในรูปแบบตางๆ
          - ภาชนะบรรจุอาหารแบบใชครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งผลิตจาก EPS 
          - อุปกรณรับประทานอาหาร (มีด ชอน สอม และตะเกียบ) แบบใชครั้งเดียวทิ้ง
          - จานอาหารและแทงคนเครื่องดื่มแบบใชครั้งเดียวทิ้ง

          ทั้งนี้ ในสวนของวัตถุดิบพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑอื่นๆ นอกเหนือจาก EPS
ใหพิจารณาตามกฎหมาย SUPD ซึ ่งปจจุบันถือวา พลาสติกที ่ระบุวายอยสลายได
ทางธรรมชาติและพลาสติกชีวภาพ (bio-based) อยูภายใตนิยามของพลาสติกตามกฎหมาย
SUPD เนื่องจากไมมีมาตรฐานทางเทคนิคสากลที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันไดวาพลาสติก
แตละประเภทสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้นและไมสงผลกระทบ
ตอแหลงน้ำธรรมชาติ

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

          - หลอดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง (เมื่อเปนการจัดหาใหผูบริโภค) และ
          - กานลูกโปงแบบใชครั้งเดียวทิ้ง
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          1. การใชเพื ่อกิจกรรมหรือกระบวนการจัดหาตามเงื ่อนไข เชน เพื่อการวิจัย
ใชประโยชนทางการแพทย ใชในการตกแตง หรืออ่ืนๆ ท่ีมิใชเพ่ือการจัดหาใหผูบริโภคโดยตรง
          2. โพลิเมอรในรูปแบบที่สามารถเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติและไมผานกระบวนการ
แปรสภาพดวยเคมี โดยเปนไปตามคำแนะนำของหนวยงานจัดการเคมีภัณฑของสหภาพยุโรป
(European Chemicals Agency: ECHA) ซึ่งอาจรวมถึงภาชนะที่ผลิตจากกระดาษที่ได
จากกรรมวิธีผลิตเยื่อ (wood pulping process)
          โดยจะระบุขอบเขตและนิยามที่ชัดเจนในกฎหมายฉบับสมบูรณตอไป 

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 รัสเซียไดประกาศกลไกความรับผิดชอบของผูผลิต
และผูนำเขาตอกระบวนการนำบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม (รีไซเคิล) หรือ extended
producer responsibility (EPR) และปรับปรุงเปาหมายการบังคับใชไวที ่ 100%
เมื่อป 2563

          (1) ดำเนินกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑดวยตนเอง
          (2) ติดตอเพื่อจัดหาผูดำเนินการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ
          (3) ชำระคาธรรมเนียมในการจัดการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          ผูประกอบการผลิตและนำเขาบรรจุภัณฑในรัสเซียจะตองปฏิบัติความรับผิดชอบ
อยางใดอยางหนึ่ง ระหวาง

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹

          ประกาศรางกฎหมายและอยูในขั้นตอนรับฟงความเห็นสาธารณะ

Ê¶Ò¹Ð»˜¨¨ØºÑ¹

ÃÑÊà«ÕÂ: ÁÒµÃ¡ÒÃÃÑº¼Ô´ªÍºÃÕä«à¤ÔÅºÃÃ¨ØÀÑ³±�
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          นอกจากขอกำหนดความรับผิดชอบในการรีไซเคิลแลว รัสเซียยังเตรียมกำหนด
มาตรการหรือเปาหมายการปฏิบัติ ดังนี้
          - 2567 หามใชหลอดและภาชนะที่ผลิตจากพลาสติกใชแลวทิ้ง รวมถึงหามผลิต
          และจำหนายผลิตภัณฑ ภาชนะ หรือวัสดุสัมผัสอาหารที ่ผลิตจากพลาสติก
          ใชแลวทิ้ง นอกจากจะผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใชใหมได 
          - 2573 ปรับเกณฑสัดสวนการใชวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลไดในบรรจุภัณฑ
          หลายชนิด เชน ขวดน้ำพลาสติกแบบโพลิเอทิลีน (PET) ตองใชวัตถุดิบรีไซเคิล
          อยางนอยรอยละ 25 เพิ่มจากปจจุบันที่กำหนดไวที่รอยละ 5

ÁÒµÃ¡ÒÃ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§Í×่¹æ

          บังคับใชกลไก EPR ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 สวนขอกำหนด/มาตรการอื่นๆ
อยูในขั้นตอนรางกฎหมาย

Ê¶Ò¹Ð»˜¨¨ØºÑ¹
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          หนวยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency:
CFIA) เปนหนวยงานกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาหารสัตว 2 ฉบับ ประกอบดวย
ระเบียบอาหารสัตว (Feeds Regulation of 1983) และระเบียบวาดวยสุขภาพสัตว
(Health of Animal Regulation) ซ่ึงมีหลักการสำคัญคือ อาหารสัตวจะตองมีความปลอดภัย
สำหรับปศุสัตวและมนุษย เนื่องจากอาหารสัตวมีโอกาสที่จะถายทอดไปสูการบริโภค
ผานผลิตภัณฑจากสัตว ตลอดจนถึงการสัมผัสของผูปฏิบัติงาน และยังตองมีความปลอดภัย
ตอส่ิงแวดลอม แตดวยกฎหมายดังกลาวไดบังคับใชมาเปนเวลากวา 38 ป ในขณะท่ีปจจุบัน
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการผลิตที่กาวหนา ตลอดจนถึงชนิดของวัตถุดิบที่นำมา
ใชประโยชน ทำใหกฎหมายฉบับเดิมไมครอบคลุมตอการกำกับดูแลความปลอดภัย
อยางเพียงพอ จึงจำเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

»ÃÐà·È á¤¹Ò´Ò

          สถานะปจจุบัน รางกฎหมายที่ผานกระบวนการรับฟงความเห็นสาธารณะ
          วันที่คาดวาจะบังคับใช ภายในป 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ อาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว (พืช ปศุสัตว ประมง)

Ã‹Ò§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÍÒËÒÃÊÑµÇ�©ºÑºãËÁ‹¢Í§á¤¹Ò´Ò
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          ความครอบคลุมประเภทสถานประกอบการ รางระเบียบ Feeds Regulation
ฉบับใหมมีนิยามความครอบคลุมสถานประกอบการผูผลิตและธุรกิจหวงโซที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย

          กระบวนการข้ึนทะเบียนและอนุญาต CFIA ไดปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต
ใหครอบคลุมกิจกรรมของผูผลิต นำเขา สงออก และเคลื่อนยายอาหารสัตวขามรัฐ ยกเวน
ในรายการอาหารสัตวท่ีจำเปนตองข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย ไมตองดำเนินการขอใบอนุญาต
ซ้ำซอน ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขภายในระเบียบใหม เปนประโยชนตอผูนำเขาอาหารสัตว
ที ่จดทะเบียนอนุญาตในระดับสถานประกอบการแลว สามารถนำเขาอาหารสัตวได
โดยไมตองจดทะเบียนเพิ ่มเติม

          - ผูผลิตและจัดหาอาหารสัตวทั้งที่มีสวนประกอบหลักชนิดเดียว และแบบผสม 
          - โรงงานแปรสภาพซากสัตว (rendering facilities) ที่มีการผลิตสวนประกอบ
อาหารปศุสัตว 
          - สถานที่จำหนายอาหารสัตวแบบปลีก 
          - ผูเลี้ยงปศุสัตวที่มีการผลิตอาหารสัตวใชเอง
          - ผูนำเขาและสงออกอาหารสัตว

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ

          CFIA ไดปรับปรุงระเบียบ Feeds Regulation of 1983 โดยมีลักษณะใกลเคียง
กับการปรับปรุงกฎหมาย Safe Food for Canadians Regulation ที่ใหความสำคัญ
ตอกระบวนการวิเคราะหอันตรายและเปลี ่ยนแปลงขอกำหนดการควบคุมจุดวิกฤติ
ไปเปนหลักการควบคุมเชิงปองกัน (Preventive Controls) ที่ถือเปนมิติใหมของระบบ
คุณภาพอาหารและอาหารสัตว 
          นอกจากนี้ แนวทางปรับปรุงกฎหมายของแคนาดายังเพิ่มเติมหลักการประเมิน
ความปลอดภัยของวัตถุดิบของอาหารสัตวที่มีความโปรงใสยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่อปกปองความปลอดภัยของทั้งประชาชน สัตว พืช และสิ่งแวดลอม ลดความซ้ำซอน
และมาตรการกำกับดูแลที่ไมจำเปน และเพิ่มความยืดหยุนของการกำกับดูแลโดยมุงเนน
ที่ผลลัพธของการกำหนดกระบวนการวิเคราะหอันตรายและควบคุมเชิงปองกัน ทดแทน
การกำหนดขอบังคับในการปฏิบัติแตละขั้นตอน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนำนวัตกรรม
มาใชในกระบวนการผลิต และสรางความปลอดภัยตลอดหวงโซอุปทานอาหารสัตว
ที่เปนจุดเริ่มตนสำคัญในการผลิตวัตถุดิบเขาสูอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการบริโภค

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
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          เงื่อนไขยกเวนไมตองจดทะเบียนสถานประกอบการ

          วัตถุดิบอาหารสัตว CFIA ไดขยายขอบเขตวัตถุดิบอาหารสัตวที่สามารถใชได
โดยเพิ่มเติม “แมลง” ในรางระเบียบฉบับรับฟงความเห็นสาธารณะ เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการและกระแสนิยมของตลาด ทั้งนี้ยังไมมีขอกำหนดพิเศษหรือเงื ่อนไข
ในระดับชนิด (สปชีส) และคาดวาในระเบียบฉบับสมบูรณจะคงขอกำหนดการอนุญาต
ดังกลาวไว

          แนวทางกำกับดูแลความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยใชหลัก
การปฏิบัติในกระบวนการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) รวมกับ
หลักการควบคุมเชิงปองกัน (Preventive Controls) ซึ่งถือเปนผลสำเร็จจากความรวมมือ
ดานระหวางประเทศเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลในการออกกฎหมายรวมกับสหรัฐอเมริกา
อยางตอเนื่อง

          - อาหารสัตวที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย
          - อาหารสัตวที่ผลิตโดยผูเลี้ยงปศุสัตวเพื่อใชเอง
          - อาหารสัตวที่ผลิตและจำหนายภายในรัฐเดียวกัน
          - อาหารสัตวจดทะเบียนที่นำเขาเพื่อการใชสวนบุคคล ไมใชเพื่อการจำหนาย
          - อาหารสัตวท้ังท่ีผสมและไมผสมยาท่ีผลิตในฟารมและจำหนายภายในรัฐเดียวกัน
          - กิจกรรมที่กำหนดภายในโรงงานแปรสภาพซากสัตวที ่ไดรับอนุญาตใหเปด
ดำเนินการภายใตเงื่อนไขของระเบียบ Health of Animals Regulations
          - กิจกรรมที่กำหนดซึ่งปฏิบัติภายในสถานที่เก็บเมล็ดพืช (grain elevator)

          เงื่อนไขสถานประกอบการที่ตองจดทะเบียนอนุญาต

          - สถานประกอบการที่ผลิต เก็บรักษา แปรรูป บรรจุ ติดฉลาก หรือจำหนาย
อาหารสัตวที่จะสงออกหรือจำหนายขามรัฐ  
          - สถานประกอบการที่เก็บรักษา แปรรูป บรรจุ ติดฉลาก หรือจัดสงอาหารสัตว
ที่นำเขามาเพื่อการจำหนาย
          โดยมีระยะเวลาอนุญาต 2 ป มีคาใชจายในการตออายุคร้ังละ 250 เหรียญแคนาดา
และกำหนดระยะเปล่ียนผานการจดทะเบียนภายใน 18 เดือน หลังจากระเบียบมีผลบังคับใช
อยางเปนทางการ
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          ระเบียบใหมของจีนในการนำเขาสินคาอาหาร ประกาศโดยสำนักงานศุลกากร
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People's
Republic China: GACC) ประกอบไปดวยระเบียบ 2 ฉบับ ไดแก
          - ระเบียบฉบับท่ี 248 วาดวยการข้ึนทะเบียนผูผลิตอาหารนำเขาจากตางประเทศ
(Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers
of Imported Food: Decree 248) 
          - ระเบียบฉบับที่ 249 วาดวยมาตรการความปลอดภัยสำหรับอาหารนำเขา
และสงออก (Administrative Measures on Import and Export Food Safety:
Decree 249) 

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

          สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที ่ใหความสำคัญดานความปลอดภัย
ของอาหารมีแนวโนมในการเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบและการควบคุมเกี่ยวกับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรนำเขาเพิ่มขึ้นในระยะที่ผานมา โดยศุลกากรจีน (GACC)
ไดออกรางกฎระเบียบใหมเพื่อแกไขระเบียบเดิมใหมีความรัดกุมยิ่งขึ ้น โดยประกาศ
แจงเวียนตั้งแตป 2562 และในป 2564 จึงไดบังคับใช เพื่อกำกับดูแลอาหารที่นำเขา
และสงออกเพิ่มเติมอยางเปนทางการ

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

»ÃÐà·È ¨Õ¹

          สถานะปจจุบัน ประกาศใชแลว
          วันที่มีผลบังคับใช 1 มกราคม 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ ทุกกลุม

¡ÒÃ¢Ö้¹·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒÍÒËÒÃµÒÁÃÐàºÕÂº©ºÑºãËÁ‹
(248-249) ¢Í§¨Õ¹
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          - ระเบียบฉบับที่ 248
             - กำหนดใหผูผลิตอาหารจากตางประเทศตองมีการข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน GACC
กอนการ สงออกไปยังจีน โดยแบงสินคาเปน 2 กลุม ไดแก 
                    1) สินคา 18 ประเภท ที ่ตองขึ ้นทะเบียนผานหนวยงานกำกับดูแล
(Competent Authority: CA) ของประเทศตนทางกอนการสงออกมายังจีน ไดแก
(1) เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว (2) ไสสัตวสำหรับทำไสกรอก (3) ผลิตภัณฑสัตวน้ำ
(4) ผลิตภัณฑนม (5) รังนกและผลิตภัณฑ (6) น้ำผึ ้งและผลิตภัณฑจากรังผึ ้ง (7) ไข
และผลิตภัณฑ (8) น้ำมันและไขมันสำหรับการบริโภค (9) ผลิตภัณฑจากแปงบรรจุไสชนิดตาง ๆ

¢ŒÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¢Ö้¹·ÐàºÕÂ¹

          - ระเบียบฉบับที่ 249 
             - เนนใหผูผลิตและผูดำเนินการในหวงโซท่ีเก่ียวของรวมรับผิดชอบตอความปลอดภัย
อาหาร
             - สรางระบบการตรวจสอบประเมิน ประกอบดวยการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาหารตางประเทศ การขึ้นทะเบียนผูสงออกอาหาร และกำหนดใหผูนำเขา
และผูสงออกตองจัดเก็บบันทึกขอมูล
             - ผู นำเขาตองใชบริการระบบตรวจสอบคู ค า ซึ ่งรวมไปถึงผู ส งออกและ
สถานประกอบการผลิต 
                    - ขยายขอบขายการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทำการ โดย GACC
                    - กำหนดมาตรการควบคุมเมื่อเกิดเหตุที่อาจกระทบตอความปลอดภัย
อาหารของจีนในตางประเทศ

(10) ธัญพืช (11) พืชบดและมอลต (12) ผักสดและแหง และเมล็ดถ่ัวแหง (13) เคร่ืองปรุงรส
(14) ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด (15) ผลไมแหง (16) เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโกที่ไมคั่ว
(17) อาหารจำเพาะเพื่อสุขภาพ (18) อาหารเสริมและผลิตภัณฑ
                    2) สินคาอ่ืนๆ ซ่ึงตองข้ึนทะเบียนกับ GACC โดยตรง โดยสามารถตรวจสอบ
พิกัดศุลกากรไดเพิ่มเติมทางเว็บไซต China Import Food Enterprise Registration
(CIFER) https://cifer.singlewindow.cn
             - การขึ้นทะเบียนจะตองดำเนินการผานระบบ CIFER พรอมแนบไฟลเอกสาร
ประกอบตามขอกำหนดของแตละประเภทที่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกำกับ เชน
เอกสารหลักฐานการขึ ้นทะเบียนกับหนวยงานกำกับดูแล ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามพระราชบัญญัติอาหาร) รายละเอียดผลิตภัณฑพรอมรูปภาพ หรือขอมูลกระบวนการผลิต
             - การข้ึนทะเบียนดังกลาวจะมีอายุ 5 ป และตองดำเนินการขอให GACC พิจารณา
การตอทะเบียนกอนหมดอายุลวงหนา 3-6 เดือน
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ÞÕ่»Ø†¹»ÃÑºÃÐàºÕÂºáÊ´§áËÅ‹§¡Óà¹Ô´ÇÑµ¶Ø´ÔºÍÒËÒÃ

          รัฐบาลญี่ปุนใหความสำคัญตอการออกมาตรการสนับสนุนการผลิตและบริโภค
สินคาเกษตรและอาหารภายในประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการกำหนดใหผูผลิตและแปรรูป
อาหาร ระบุถึงแหลงกำเนิดของวัตถุดิบควบคูไปกับการสื่อสารใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคา
ที่ใชวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ 
          ลาสุด ญ่ีปุนไดเตรียมประกาศปรับปรุงกฎหมายวาดวยการแสดงฉลากแหลงกำเนิด
วัตถุดิบอาหารฉบับใหม ซึ่งผานกระบวนการรับฟงความเห็นสาธารณะตั้งแตป 2560

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          ผู ประกอบการแปรรูปอาหารในประเทศญี่ปุ นตองแสดงฉลากระบุประเทศ
แหลงกำเนิดวัตถุดิบหลัก พิจารณาตามสัดสวนน้ำหนักของวัตถุดิบในผลิตภัณฑและประเทศ
ครอบคลุมสินคาอาหารทั้งหมด 5 หมวด 27 กลุมสินคา ซึ ่งใกลเคียงกับรายการเดิม
โดยใหระบุชื่อประเทศที่เปนแหลงผลิตหรือแปรรูป (ในกรณีวัตถุดิบผานการแปรรูป)

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

»ÃÐà·È ÞÕ่»Ø†¹

          สถานะปจจุบัน เตรียมบังคับใช 
          วันที่จะมีผลบังคับใช 1 เมษายน 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ พืช ปศุสัตว ประมง อาหารแปรรูป
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          ทั้งนี ้กฎหมายดังกลาวกำหนดบทลงโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน
2,000,000 เยน ในกรณีของบุคคลธรรมดา และลงโทษแกผูรับผิดชอบกิจการ และปรับ
กิจการไมเกิน 100,000,000 เยน ในกรณีของนิติบุคคลที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎ

          ไกทอด: สวนผสม เนื้อไก (ไทย) แปง เครื่องปรุงรส
          น้ำสับปะรด: สวนผสม น้ำสับปะรดเขมขน (ผลิตในประเทศไทย) น้ำ น้ำตาล
          - กรณีใชวัตถุดิบมากกวา 1 ประเทศ อยางตอเนื่อง ใหระบุเรียงลำดับตามสัดสวน
ที่ใชจากมากไปนอย เชน
          ไกทอด: สวนผสม เนื้อไก (ไทย บราซิล ในประเทศ) แปง เครื่องปรุงรส
          - กรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแหลงวัตถุดิบตามความเหมาะสม ใชคำวา หรือ เชน
          ไกทอด: สวนผสม เนื้อไก (ไทย หรือ ในประเทศ) แปง เครื่องปรุงรส
          - กรณีใชวัตถุดิบจาก 3 ประเทศขึ้นไป ใหพิจารณาวาเปนวัตถุดิบนำเขาทั้งหมด
หรือมีการผสมวัตถุดิบในประเทศ เพื่อแสดงใหสอดคลองกับความเปนจริง เชน
          ไกทอด: สวนผสม เนื้อไก (นำเขา) แปง เครื่องปรุงรส
          ไกทอด: สวนผสม เนื้อไก (นำเขา หรือ ในประเทศ) แปง เครื่องปรุงรส
          - สำหรับวัตถุดิบรอง ยังกำหนดเปนมาตรการแบบสมัครใจใหแกผูประกอบการ
เลือกระบุหรือไมระบุแหลงกำเนิดได

          ตัวอยางแนวทางการแสดงฉลากแหลงกำเนิด

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



¡®ËÁÒÂÇ‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃáÊ´§©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§ºÃÒ«ÔÅ

          การปรับปรุงกฎหมายการแสดงฉลากโภชนาการของบราซิล ถือเปนเครื่องมือ
ที่มุงแกไขปญหาโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases: NCDs) ในประชากร
ที่เกิดจากการบริโภคอาหารอยางไมสมดุล

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          - สินคาอาหารที่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มจากที่พบในสวนประกอบตามธรรมชาติ
และมีปริมาณไขมัน และโซเดียมสูง จะตองเพิ่มขอมูลแจงเตือนผูบริโภคไวดานหนา
บรรจุภัณฑ โดยมีเกณฑดังนี้

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

»ÃÐà·È ºÃÒ«ÔÅ

          สถานะปจจุบัน ประกาศฉบับสมบูรณแลว
          วันที่สิ้นสุดเปลี่ยนผาน 8 ตุลาคม 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ อาหารแปรรูป

ÊÒÃÍÒËÒÃ

น้ำตาลที่เติมเพิ่ม
(Added Sugar)

15 กรัมตอ 100 กรัม
ของอาหาร ขึ้นไป

7.5 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร
ของอาหาร ขึ้นไป

โซเดียม
600 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม

ของอาหาร ขึ้นไป
300 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร

ของอาหาร ขึ้นไป

ไขมันอิ่มตัว
6 กรัมตอ 100 กรัม
ของอาหาร ขึ้นไป

3 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร
ของอาหาร ขึ้นไป

ÍÒËÒÃàËÅÇÍÒËÒÃá¢็§
ËÃ×Í¡Ö่§á¢็§
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          - และแสดงปายเตือนตามรูปแบบดังนี้

          - รวมทั้งตองปรับปรุงการแสดงขอมูลในตารางโภชนาการ อาทิ ระบุปริมาณ
น้ำตาลที่เติมลงในอาหาร ปริมาณพลังงานในอาหาร 100 กรัมหรือมิลลิลิตร และจำนวน
หนวยบริโภคตอบรรจุภัณฑ พรอมทั้งกำหนดใหตารางโภชนาการตองพิมพดวยอักษรสีดำ
บนพ้ืนขาว แสดงไวใกลกับรายการสวนผสม และหามบดบังตารางโภชนาการ เพ่ือใหผูบริโภค
ใชพิจารณาไดงาย เปนตน

(ซายไปขวา) กรณีตองแจงเตือนทั้งไขมัน น้ำตาล และโซเดียม / กรณีตองแจงเตือน
2 ใน 3 ประเภทสารอาหาร / กรณีแจงเตือนประเภทใดประเภทหนึ่ง

µÑÇÍÂ‹Ò§µÒÃÒ§âÀª¹Ò¡ÒÃ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾Ô่ÁàµÔÁ·Ñ้§ËÁ´ 
(ÀÒÉÒâ»ÃµØà¡Ê)

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



          - กำหนดเงื่อนไขขอจำกัดในการใชถอยคำกลาวอาง หากอาหารมีคาสารอาหาร
ชนิดใดชนิดหนึ่ง (ใน 3 ประเภท) ตามเกณฑที่ตองแสดงฉลากแจงเตือน จะไมสามารถใช
ถอยคำกลาวอางทางสุขภาพได 
          - กฎหมายดังกลาวจะสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผานบังคับใช 24 เดือน ในวันที่
8 ตุลาคม 2565 โดยสินคาที่ผานการปฏิบัติตามกฎหมายเดิมจะสามารถวางจำหนาย
ไดจนสิ ้นอายุ ในสวนของผลิตภัณฑเครื ่องดื ่มไมมีแอลกอฮอลในบรรจุภัณฑใชซ้ำ
จะตองปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามกฎหมายใหมนี้ภายใน 36 เดือน นับจากวันที่กฎหมายนี้
มีผลบังคับใช และผูประกอบการขนาดเล็ก เชน เกษตรกรแปรรูปสินคาเกษตรในครัวเรือน
จะไดรับเวลาอีก 12 เดือน ในการปรับเปลี่ยนฉลากใหเปนไปตามกฎหมายใหม
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          กอนหนาน้ี กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารใหทันสมัย (Food Safety
Modernization Act: FSMA) ที่ประกาศเมื่อป 2554 มีการประกาศขอกำหนดดานน้ำใช
ทางการเกษตร ภายใตระเบียบยอยวาดวยความปลอดภัยของผลิตผล (Produce Safety)
ซึ่งเดิมมีความครอบคลุมสำหรับพืชที่ใชบริโภคตนออน หรือ Sprout เปนหลัก 
          การบริโภคผักผลไมสดทำใหรางกายไดรับคุณคาสารอาหารครบถวนโดยเฉพาะ
วิตามินและแรธาตุที่จำเปน แตก็มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อกอโรคที่ไมถูกกำจัด
ดวยความรอน โดยในสหรัฐอเมริกา การระบาดของเชื้อกอโรคจากอาหารกลุมผักสด
ขึ้นหลายครั้งในรอบไมกี่ปที่ผานมา โดยสืบทราบสาเหตุหนึ่งคือการปนเปอนเชื้อกอโรค
ในแหลงน้ำใชทางการเกษตร องคการอาหารและยาสหรัฐฯ จึงไดเสนอขยายขอบเขต
ขอกำหนดน้ำใชทางการเกษตรสำหรับกิจกรรมกอนการเก็บเกี่ยว ใหครอบคลุมพืชอื่นๆ
นอกเหนือจากตนออน และเตรียมประกาศฉบับสมบูรณในป 2565

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          - กำหนดปจจัยที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอน้ำใชทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกร
จะตองทบทวนหรือประเมินปละ 1 ครั้ง ประกอบดวย 
          1. สภาพแหลงน้ำ ระบบการกระจายน้ำ และระดับการปองกันระบบน้ำ
จากความเสี่ยงปนเปอน
          2. การใหน้ำแกตนพืช และชวงเวลาระหวางการใหน้ำครั้งสุดทายกับการเก็บเกี่ยว
          3. ความเสี่ยงตอการปนเปอนจุลินทรียเขาสูภายในหรือติดบนพื้นผิวของผลผลิต

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

»ÃÐà·È ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

          สถานะปจจุบัน ผานกระบวนการรับฟงความเห็น เตรียมประกาศฉบับสมบูรณ
          วันที่คาดวาจะเปนผลตามกำหนด ภายในป 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบหลัก พืช โดยเฉพาะผักผลไมบริโภคสด นอกเหนือจาก
          กลุมตนออน

Ã‹Ò§»ÃÑº»ÃØ§¢ŒÍ¡ÓË¹´¹้ÓãªŒ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ
¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



          1. ฟารมใชน ้ำที ่ เหมาะสมตอกระบวนการระหวางและหลังการเก็บเกี ่ยว
(ซึ่งเปนชวงที่มีความเสี่ยงต่ำกวา) ในกระบวนการกอนการเก็บเกี่ยวอยูแลว 
          2. ฟารมใชน้ำสาธารณูปโภค เชน น้ำประปา ที่เปนไปตามขอกำหนดที่เกี่ยวของ
          3. ฟารมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎระเบียบ
ความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารม

¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹

          - เสนอแนวทางจัดการความเสี ่ยงสำหรับน้ำใชทางการเกษตรตามระดับผล
การประเมิน ดังนี ้
          1. หากพบวาน้ำใชทางการเกษตรนั้นไมปลอดภัย ใหหยุดใชน้ำนั้นทันที และ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำใหเหมาะสมกอนกลับมาใชใหม
          2. หากพบวามีความเสี ่ยงอันตรายจากกิจกรรมของสัตว วัสดุปรับปรุงดิน
ทางชีวภาพที่มาจากสัตว (Biological soil amendments of animal origin: BSAAOs)
หรือของเสียจากมนุษยที ่ไมผานการบำบัด ตองดำเนินมาตรการจัดการหรือบรรเทา
ความรุนแรงของความเสี่ยงใหแลวเสร็จภายในฤดูปลูกปจจุบัน
          3. หากพบวามีความเส่ียงอันตรายจากปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากขอ 2 ใหใชมาตรการ
บรรเทาความรุนแรงของความเสี่ยงในไมเกินปถัดไป หรือดำเนินมาตรการที่สอดคลอง
กับผลตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ
          4. หากไมพบอันตรายหรือความเสี ่ยงที ่คาดการณได ใหดำเนินการเฝาระวัง
เพื่อรักษาคุณภาพน้ำอยางตอเนื่อง
          - กำหนดใหระบบการประเมิน มาตรการปรับปรุง และมาตรการบรรเทา
ความรุนแรงของความเสี่ยงจากน้ำที่ใชกอนการเก็บเกี่ยวของฟารมตองไดรับการตรวจสอบ
และแนะนำจากผูมีอำนาจหนาที่

          4. สภาพแวดลอมแปลงผลิต เชน อุณหภูมิ ฝนตกหนักบอยครั้งหรือไม การไดรับ
แสงแดดและรังสี UV 
          5.ผลตรวจวิเคราะหที่เกี่ยวของ หรือปจจัยอื่นๆ
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          สารไทเทเนียมไดออกไซด (TiO  ; E171) ไดรับอนุญาตใหใชเปนวัตถุเจือปน
อาหารเพื่อแตงสี ตาม Regulation (EC) No 1333/2008 มีการใชในผลิตภัณฑหลายกลุม
เชน ขนม เบเกอรี ซุป น้ำแกง และซอส แตหนวยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป
(EFSA) ไดศึกษาสารไทเทเนียมไดออกไซดและพบความเส่ียงท่ีจะเปนพิษตอสารพันธุกรรม
ทั้งยังพบวาสารดังกลาวอยูในรูปอนุภาคระดับนาโนถึง 50% ซึ่งอาจเปนผลตอระดับ
การออกฤทธิ์หรือความเปนพิษ 
          เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 EFSA ไดเผยแพรรายงานความเสี่ยงความปลอดภัย
ตอการใชเปนวัตถุเจือปนอาหารของไทเทเนียมไดออกไซด นำไปสูการพิจารณาถอดสาร
ดังกลาวออกจากรายการวัตถุปรุงแตงอาหาร

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          สหภาพยุโรปเตรียมประกาศมาตรการถอดถอนการอนุญาตสารไทเทเนียม
ไดออกไซดในการใชเปนวัตถุเจือปนอาหาร โดยมีระยะเวลาเปลี ่ยนผาน 6 เดือน
ตั้งแตระเบียบฉบับสมบูรณประกาศใน Official Journal
          สำหรับอาหารท่ีผลิตโดยใชไทเทเนียมไดออกไซดกอนหนาท่ีระเบียบจะมีผลบังคับใช
ใหวางจำหนายไดจนสิ้นอายุการเก็บรักษา
          นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 3 ป คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาแนวทาง
อนุญาตใชสารดังกลาวในฐานะวัตถุปรุงแตงยา

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»

          สถานะปจจุบัน เตรียมประกาศระเบียบฉบับสมบูรณ
          วันที่คาดวาจะบังคับใช ตนป 2565 (สรุปมาตรการภายในเดือนมกราคม)
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ อาหารแปรรูป วัตถุเจือปนอาหาร

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»àµÃÕÂÁ¶Í¹¡ÒÃÍ¹ØÞÒµ
ä·à·à¹ÕÂÁä´ÍÍ¡ä« �́ (E171) ã¹°Ò¹ÐÇÑµ¶Øà ×̈Í»¹ÍÒËÒÃ

2

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



          อาหารทดแทนสมบูรณเพื ่อการควบคุมน้ำหนัก (Total diet replacement
for weight control) คืออาหารแบบพิเศษที่ใชแทนการบริโภคอาหารปกติในผูใหญ
ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเปนโรคอวนเพื่อการควบคุมน้ำหนัก ในสหภาพยุโรป อาหาร
กลุมดังกลาวถูกกำหนดเกณฑโภชนาการ สวนประกอบ และลักษณะการใชประโยชน
ไวเปนการเฉพาะ รวมทั้งตองขึ้นทะเบียนเปนกรณีพิเศษในแตละประเทศกอนการวาง
จำหนาย เน่ืองจากมีแนวโนมท่ีจะสงผลรายแรงตอสุขภาพหากมีการผลิตหรือใหขอเท็จจริง
ประกอบการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไมชัดเจนเพียงพอ

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          - ประกาศขอกำหนดดานองคประกอบ ดานการแสดงฉลาก การนำเสนอและ
การโฆษณา และดานการแจงตอหนวยงานกำกับดูแลเมื ่อนำออกสู ตลาด ใชบังคับ
กับผลิตภัณฑอาหารทดแทนสมบูรณเพื่อการควบคุมน้ำหนัก ตามนิยามในมาตรา 2 วรรค
2 (h) ของ Regulation (EU) No 609/2013 
          - กำหนดใหผลิตภัณฑตองมีองคประกอบพลังงาน 600 – 1,200 kcal ตอวัน
โปรตีน ( โดยตองยอยแลวใหกรดอะมิโนและกรดอะมิโนจำเปนตามภาคผนวก 2)
75 – 105 กรัมตอวัน โคลีน ไมต่ำกวา 400 มิลลิกรัมตอวัน ไขมัน ประกอบไปดวยกรดไขมัน
ลิโนเลอิก ไมต่ำกวา 11 กรัมตอวัน และกรดไขมันอัลฟาลิโนเลนิค ไมต่ำกวา 1.4 กรัมตอวัน
คารโบไฮเดรต ไมต่ำกวา 30 กรัมตอวัน วิตามินและเกลือแรไมต่ำกวาท่ีกำหนดไวในตาราง 1
ในภาคผนวก 1 โดยมีแมกนีเซียมตองไมเกิน 250 มิลลิกรัมตอวัน และอาจปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมไดหากมีความจำเปนและมีหลักฐานวิทยาศาสตรรองรับ

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»

          สถานะปจจุบัน ประกาศระเบียบฉบับสมบูรณแลว
          วันที่มีผลบังคับใช 27 ตุลาคม 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ อาหารวัตถุประสงคพิเศษสำหรับควบคุมน้ำหนัก

ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2

¢ŒÍ¡ÓË¹´¡ÒÃáÊ´§©ÅÒ¡ÊÓËÃÑºÍÒËÒÃÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¾ÔàÈÉ

  2022



          - การแสดงฉลากตองระบุไวชัดเจนวาเปน 
          o 1) ผลิตภัณฑสำหรับผูใหญที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่มีสุขภาพดี หรือเปนโรคอวน
ที่ตองการลดน้ำหนักเทานั้น 
          o 2) ไมควรใชในสตรีมีครรภ สตรีในชวงใหนมบุตร วัยรุน หรือผูมีปญหาสุขภาพอ่ืน
โดยไมไดรับคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ 
          o 3) ผูใชตองรักษาระดับการรับของเหลวเขาสูรางกายตามความเหมาะสม 
          o 4) ผลิตภัณฑใหสารอาหารจำเปนกับรางกายในปริมาณที่เพียงพอตอวัน 
          o 5) ไมควรใชผลิตภัณฑติดตอกันนานเกิน 8 สัปดาห หรือเวนการใชต่ำกวานั้น
โดยผูใหญที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่ยังสุขภาพดี หรือเปนโรคอวน โดยไมไดรับคำแนะนำ
จากผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ 
          o 6) ระบุวิธีเตรียมอยางเหมาะสมหากจำเปน และเตือนใหผูบริโภคปฏิบัติตาม 
          o 7) หากผลิตภัณฑมีโพลิออลสเกิน 20 กรัมตอวัน ตองเตือนวามีคุณสมบัติ
กระตุนการระบาย 
          o 8) หากผลิตภัณฑไมเติมใยอาหาร ตองเตือนใหขอคำแนะนำเกี่ยวกับการรับ
ใยอาหารเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ 
          โดยการแสดงฉลากและคุณคาทางโภชนาการตองเปนไปตาม Regulation (EU)
No 1169/2011 และตองไมมีคำกลาวอางถึงอัตราหรือปริมาณการลดน้ำหนักได
          - การแสดงขอมูลโภชนาการ มีขอกำหนดเพิ่มเติม เชน 
          o แสดงปริมาณวิตามินและแรธาตุแตละรายการตามที ่กำหนดในตาราง 1
ของภาคผนวก 1 
          o ไมใชการเปรียบเทียบสัดสวนสารอาหารกับอาหารปกติ 
          o สามารถระบุวาเปน “อาหารแคลอรีต่ำมาก” ไดหากใหพลังงานต่ำกวา 800 kcal
ตอวัน 
          o ระบุวาเปน “อาหารแคลอรีต่ำ” ได หากใหพลังงานระหวาง 800 kcal – 1,200 kcal
ตอวัน เปนตน 
          o ระบุวา “เพิ ่มใยอาหาร” ไดหากมีการเพิ ่มใยอาหารไมนอยกวา 10 กรัม
          ทั้งนี้ผลิตภัณฑจะวางจำหนายไดเมื่อแจงตอหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ
ของประเทศสมาชิกแลว
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          เมื ่อวันที ่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หนวยงานบริการการตลาดสินคาเกษตร
(Agricultural Marketing Service: AMS) สังกัดกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Agriculture: USDA) ไดเผยแพรมาตรฐานการเปดเผย
ขอมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพแหงชาติ (National Bioengineered Food
Disclosure Standard: NBFDS) ขั้นสุดทายที่จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2565 เปนตนไป โดยมาตรฐาน NBFDS จะกำหนดใหนิต ิบุคคล (Entities)
ที่เปนผูผลิต ผูนำเขาและผูคาปลีกบางประเภทที่เขาขายตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
โดยจะตองเปดเผยขอมูลวาสินคาและผลิตภัณฑน้ันมีสวนผสมหรือเปนอาหารทางวิศวกรรม
ชีวภาพ (Bioengineered Foods) ยกเวนรานอาหาร หรือผูผลิตรายยอยที่มีพนักงาน
นอยกวา 20 คน และ/หรือยอดขายประจำปนอยกวา 2.5 ลานดอลลารจะไดรับการยกเวน

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

»ÃÐà·È ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

          สถานะปจจุบัน ประกาศแลวเตรียมมีผลบังคับใช
          วันที่มีผลบังคับใช 1 มกราคม พ.ศ. 2565  
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ สินคาและผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ GMOs  
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          - รูปแบบการแสดงฉลาก Bioengineered

ขอความบนฉลาก สัญลักษณ ลิงกอิเล็กทรอนิกส ระบบขอความตอบกลับ
อัตโนมัติ

(1) ขอความบนฉลาก : ขอความ “อาหารวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered food)”
สำหรับสินคาสดทางการเกษตรหรืออาหารแปรรูปท่ีมีเฉพาะสวนผสมทางวิศวกรรมชีวภาพ
หรือขอความ “มีสวนผสมทางวิศวกรรมชีวภาพ (Contains bioengineered
ingredients)” สำหรับอาหารที่มีสวนผสมที่หลากหลายทางวิศวกรรมชีวภาพอยางนอย
หนึ่งอยาง โดยขอความเชน “อาจจะเปนวิศวกรรมชีวภาพ (May be bioengineered)”
นั้นอาจจะไมเปนที่ยอมรับหรือไมผานการรับรอง

(2) สัญลักษณ : สัญลักษณมาตรฐาน NBFD อยางเปนทางการ 

          การแสดงขอมูลการติดฉลากภายใตมาตรฐาน NBFDS สามารถแสดงได 4 วิธี คือ
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(3) ลิงกอิเล็กทรอนิกส (QR code) : ลิงกอิเล็กทรอนิกสหรือดิจิทัล (เชน QR Code)
พรอมกับขอความวา “สแกนที่นี ่เพื่อดูขอมูลอาหารเพิ่มเติม (Scan here for more
information)” และขอความหมายเลขติดตอที ่ผู บริโภคสามารถรับขอมูลได เชน
“โทรไปท่ี (หมายเลขโทรศัพท) สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม (Call [phone number] for more
 information)”

(4) ระบบขอความตอบกลับอัตโนมัติ : ระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติท่ีไมเสียคาใชจาย
โดยตองแสดงขอความ “ขอความ [คำส่ัง] ถึง [หมายเลข] สำหรับขอมูลอาหารทางวิศวกรรม
ชีวภาพ” หรือ “Text [command word] to [phone number] for bioengineered
food information” โดยตองสงคำตอบไปยังผู บริโภคทันทีและขอความดังกลาว
ตองไมเปนขอความที ่สงเสริมการขายหรือการตลาด

          โดยการแสดงขอมูลขางตนทั้งหมดตองแสดงบนบริเวณแสดงขอมูลดานหนา
อยางใดอยางหนึ่ง ใกลชื่อผูจัดจำหนายและที่อยูในบริเวณแสดงขอมูล หรือบนบริเวณ
แสดงขอมูลอื่นที่ผูบริโภคสามารถมองเห็นไดงาย
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          - สินคาผลิตภัณฑและอาหารที่ไดรับการยกเวนการติดฉลาก Bioengineered

                    - ผลิตภัณฑส ินคาเกษตรอินทรีย ท ี ่ผ านการรับรองภายใต USDA
National Organic Program และสินคาและผลิตภัณฑที่มีสวนผสมเปน bioengineered
นอยกวา 5% ของผลิตภัณฑทั ้งหมด ไมจำเปนตองเปดเผยวามีส วนผสมที ่ เป น
bioengineered 
                    - ผลิตภัณฑอาหารสัตว (pet food และ animal feed) หรืออาหารใดๆ
ที่มาจากสัตว รวมถึงผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบหลายชนิด โดยมีเนื้อสัตว สัตวปก หรือไข
ซ่ึงควบคุมภายใต Meat Inspection Act หรือ Egg Inspection Act เปนสวนประกอบหลัก
หากมีสวนประกอบ Bioengineered ไมจำเปนตองแสดงฉลาก bioengineered 
                    - ผลิตภัณฑที ่มีสวนประกอบจำนวนมาก เชน ซุป ที ่มีสวนประกอบ
เปนน้ำซุป น้ำสต็อก หรือลักษณะที่ใกลเคียงกันนี้ และมีสวนประกอบอื่นในกลุมเนื้อสัตว
สัตวปก หรือไข ในสัดสวนที่สูงกวาสวนประกอบที่เปน Bioengineered ไมจำเปน
ตองแสดงฉลาก bioengineered 
                    - อาหารที่ผานกระบวนการ highly refined ที่ไมสามารถตรวจพบสาร
พันธุกรรมดัดแปลง (modified genetic) รวมถึงน้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (refined sugars)
น้ำเช่ือมฟรุกโตสเขมขน (High Fructose Corn Syrup: HFCS) และน้ำมันพืช (vegetable
oils) เนื่องจากสวนผสมเหลานี้ไดผานกระบวนการแปรรูปที่ยอยสลายหรือกำจัด DNA
ของสวนผสมทางวิศวกรรมชีวภาพท่ีมีอยูเดิมในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑต้ังตนจากการเกษตร
รวมถึงเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) ที่ไดจากขาวโพดและนิยมใชเปนตัวทำละลาย
ในการสรางรสชาติของอาหาร และรวมไปถึงสินคาและผลิตภัณฑท่ีในระหวางกระบวนการ
ผลิตถูกเติมสาร Processing Aid เขาไป แตสุดทายแลวจะถูกกำจัดออกกอนที่จะเสร็จสิ้น
กระบวนการ ไมจำเปนตองแสดงฉลาก bioengineered
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          การบริโภคอาหารอยางไมสมดุล โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล และเกลือ สูง
เปนปจจัยสำคัญท่ีนำมาสูภาวะน้ำหนักเกิน โรคอวน และโรคไมติดตอ (Non-Communicable
Diseases: NCDs) อื่น ๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสง
ผลกระทบตองบประมาณดานสาธารณสุขของประเทศทั่วโลก และยังพบปญหาโรค NCDs
ในประชากรวัยเด็กในสัดสวนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
          สหราชอาณาจักร เปนหนึ่งในประเทศที่พบปญหาโรค NCDs ในประชากรวัยเด็ก
โดยผลการสำรวจลาสุดพบวาเด็กวัย 5 ป มีน้ำหนักเกินเกณฑอยูถึงกวา 1 ใน 5 และ
เพิ่มสูงถึง 1 ใน 3 ในเด็กวัย 11 ป รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงใหความสำคัญตอการ
แกปญหาโรคอวนในประชากรโดยเฉพาะวัยเด็ก โดยประกาศกฎหมายจำกัดการสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑอาหารหวาน มัน และเค็ม

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

          นโยบาย Childhood Obesity Plan มีจุดมุงหมายในการจำกัดการสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที ่มีความเสี ่ยงที ่จะเปนปจจัยกอโรค NCDs
โดยใชเกณฑประเมินตามแบบจำลองสวนประกอบโภชนาการ 2004/2005 Nutrient
Profiling Model ที ่มีการใหคะแนน Nutrient Scoring ตามปริมาณสวนประกอบ
ที่เปนไขมัน น้ำตาล และเกลือ ในกลุมสินคาอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
โดยประกาศแนวทางปฏิบัติเปนกฎหมายระดับ Regulation

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ

»ÃÐà·È ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã

          สถานะปจจุบัน รางกฎหมายที่ผานกระบวนการรับฟงความเห็นสาธารณะ
          วันที่คาดวาจะบังคับใช ตุลาคม 2565
          สินคาที่ไดรับผลกระทบ อาหารแปรรูป วัตถุเจือปนอาหาร

¹âÂºÒÂ¨Ó¡Ñ´â¦É³ÒÍÒËÒÃàÊÕ่Â§ NCDs (HFSS)
¢Í§ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
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          จำกัดการโฆษณาหรือสงเสริมการตลาด สินคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเส่ียง
ตอการกอโรค NCDs ใน 2 กิจกรรม ประกอบดวย
          1. การจำกัดพื้นที่แสดงสินคาในรานคา ไมใหแสดงสินคากลุมดังกลาวในบริเวณ
ท่ีดึงดูดลูกคามากเปนพิเศษ เชน บริเวณโถงทางเขาและบริเวณชำระเงินของรานคา รวมถึง
จำกัดการแสดงสินคาในชองทางออนไลนที่เทียบเทา เชน หนาแรกและหนาชำระเงิน
ของเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน 
          2. จำกัดการสงเสริมการขาย เชน การซื้อ 2 แถม 1 หรือการใชสินคากลุมเสี่ยง
NCDs เปนของแถม

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ

ÇÒÃÊÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¡®ÃÐàºÕÂºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â 



          ความครอบคลุมประเภทสถานประกอบการ

          บังคับใชกับรานคาขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีพนักงานตั้งแต 50 คน ขึ้นไป
หรือมีพื ้นที ่ตั ้งแต 2,000 ตารางฟุต ขึ ้นไป โดยมีขอยกเวนสำหรับรานคาขนาดเล็ก
หรือรานคาที่ขายสินคาเฉพาะทาง เชน เครื่องดื่มชูกำลังหรือโปรตีนบาร

          กลุมสินคาเปาหมาย ประกอบดวย อาหารแปรรูปที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล
และเกลือสูง หรือมีความเส่ียงตอการเปนปจจัยกอโรค NCDs และเคร่ืองด่ืม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้

          1. พิจารณาวาเปนกลุมสินคาเปาหมายหรือไม (เชน น้ำอัดลม เคก ขนมหวาน
ไอศกรีม เพสตรี้ พุดดิง คุกกี้ ผลิตภัณฑนม พิซซา อาหารพรอมรับประทานและอาหาร
จานหลักที่มีขนมปงและเนยเปนหลัก ขนมขบเคี้ยวและมันฝรั่งทอด เปนตน)
          2. พิจารณาเกณฑประเมินตาม 2004/2005 Nutrient Profiling Model (NPM)
ซ่ึงคำนวณจากผลรวมของ คะแนน “A” หรือผลรวมแตม (พลังงาน+ไขมันอ่ิมตัว+น้ำตาล+
โซเดียม) ลบดวยคะแนน “C” หรือผลรวมแตม (ผัก-ผลไม-นัท+ใยอาหาร+โปรตีน) โดย
                    2.1 อาหารที ่ม ีคะแนน NPM (A+C) เทากับหรือมากกวา 4 และ
                    2.2 เคร ื ่องด ื ่มท ี ่ม ีคะแนน NPM (A+C) เท าก ับหร ือมากกว า 1 
                    จะจัดเปนอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ หรือเปน HFSS (high fat, sugar,
                    and salt products)

รายละเอียดเพิ ่มเติมวิธีการคำนวณ
ตาม 2004/2005 NPM สามารถศึกษา
ไดตาม QR Code
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