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สารบัญ
3      สวัสดีสมาชิกวารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

(ACFS Early Warning) ทุกทาน ฉบับปที ่ 15 ประจำไตรมาส

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ติดตามสถานการณ “การตรวจสอบ

ยอนกลับอาหาร (Food Traceability)” ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสงผลกระทบ

ตอการขับเคลื่อน ทิศทางของภาคอุตสาหกรรม การตลาด การวิจัย

และ นวัตกรรม ตลอดจนถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารที่ผูบริโภค

มีความกังวลดานความปลอดภัยมากขึ้นหลังสภาวะ COVID-19

      ทางทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานการตรวจสอบ

ยอนกลับอาหาร สถานการณนวัตกรรม มาตรการ และอุปสรรค

ทางการคา รวมถึงกฎระเบียบ-กฎหมายที ่เกี ่ยวของในประเทศ

ที่สำคัญ เพื่อเผยแพรขาวสารและอีเมลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ

เพื ่อเผยแพรผานชองทางเว็บไซต https://warning.acfs.go.th

และแฟนเพจ Facebook “Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร”

(@acfsearlywarning) โดยไมมีคาใชจายในการสมัครสมาชิก ทั้งนี้

หากมีขอเสนอแนะหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมติดตอกองบรรณาธิการ

ไดที่ acfsearlywarning@gmail.com

4

5

6

8

9

15ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!
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การรับรู้ความเสี่ยงและข้อกังวลความปลอดภัยอาหาร

เจาะผลสำรวจ

มุมมองที่ต่างกัน: ผู้บริโภค vs ผู้เชี่ยวชาญ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
งานวิจัยอ้างอิง

        ผลการวิจัยของ Wageningen มหาวิทยาลัยดานการเกษตรชั้นนำของโลก เปรียบเทียบมุมมองการรับรูความเสี่ยงและขอกังวลความปลอดภัยอาหาร ระหวาง
ผูบริโภค และ ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยอาหาร ของเนเธอรแลนด ในระยะ 10 ป พบวามีมุมมองที่แตกตางกันอยางมากในประเด็น การบริโภคไมสมดุล
ซึ่งผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเสี่ยงมากกวาผูบริโภค สวนผูบริโภคกังวลตอ GMO วัตถุเจือปนอาหาร สารกำจัดศัตรูพืช สิ่งปนเปอนจากสภาวะแวดลอม-วัสดุสัมผัส
อาหาร ฮอรโมน-สารปฏิชีวนะ และ สารเคมีท่ีกอตัวในกระบวนการผลิต มากกวาผูเช่ียวชาญอยางเห็นไดชัด โดยอาจเกิดจากการท่ีผูบริโภคสามารถเขาถึงการเผยแพร
สื่อสารสนเทศไดงาย ซึ่งหนวยงานรัฐควรกำหนดแนวทางวิจัยประเมินความเสี่ยง พรอมทั้งพัฒนาชุดขอมูลสื่อสาร เพื่อคลี่คลายขอกังวล และสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียจากแตละภาคสวน

        เม่ือวิเคราะหขอมูลของ Wageningen แยกระดับการรับรูความเส่ียง
ตามเพศ พบวาบุรุษจะมีความกังวลตอความเสี่ยงความปลอดภัยในอาหาร
นอยกวา แตอยางไรก็ตาม ทั้งสองกลุมมีแนวโนมรับรูความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ตามชวงวัย

        ผลการวิจัยของ European Food Safety Authority (EFSA) สำรวจผูบริโภค
26,509 คน จาก 27 ประเทศสมาชิก EU ในกลุมตัวอยางที่ระบุวารับรู ความเสี ่ยง
ความปลอดภัยอาหารมากกวา 1 รายการ พบวาผูบริโภคใหความสำคัญตอประเด็น
สารกำจัดศัตรูพืช มากที่สุด รองลงมาคือ สารปฏิชีวนะ-ฮอรโมน วัตถุเจือปนอาหาร
อาหารเปนพิษจากเช้ือกอโรค โดยเม่ือเปรียบเทียบผลสำรวจระหวางป 2565 และ 2562
พบวาผูบริโภคใหความสนใจตอปญหา ไมโครพลาสติก และ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
เพ่ิมข้ึน แตใหความสำคัญตอประเด็น สารพิษตกคางจากส่ิงแวดลอม ลดลงอยางมีนัยสำคัญ

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (2552)
¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ (2552)

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (2561)
¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ (2561)

ระดับการรับรู้ความเสี่ยง ข้อกังวลความปลอดภัยอาหาร
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ท่ีมา: EFSA, Special Eurobarometer Wave EB97: Food safety in the EU,
       Report Fieldwork: March - April 2022

สุภาพสตรี vs สุภาพบุรุษ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ
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ที่มา: Vossen-Wijmenga et.al., Perception of food-related risks: Difference between consumers and experts and changes over time.
        Food Control Volume 141, November 2022

ผลการวิจัย
ของ Wageningen
(พฤศจิกายน 2565)

ผลการสำรวจ
ของ EFSA

(เมษายน 2565)
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      รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาหารและการเกษตร

เยอรมนี ไดประกาศเตรียมใชฉลากระบุรูปแบบการเล้ียง

ภายในส้ินป 2565 ครอบคลุมอาหารท่ีมีแหลงกำเนิด

จากสัตวที ่ผลิตเพื ่อจำหนายแกผู บริโภคเยอรมนี

โดยจะเร่ิมบังคับใชกับเน้ือสุกรท่ียังไมผานการแปรรูป

และขยายไปยังผลิตภัณฑจากสัตวประเภทอื ่นๆ

ในภายหลัง

      การแสดงขอมูลบนฉลากประกอบดวยแหลงกำเนิด

ระบบการเลี้ยง การขนสง และการเชือด โดยจะตอง

ติดฉลากบนอาหารหรือใกลกับอาหารใหมองเห็นชัดเจน

สวนการขายออนไลนจะตองแสดงขอมูลการเล้ียงสัตว

ใหผูบริโภคทราบกอนส้ินสุดการซ้ือขาย และสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับได

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการ

ยุโรปไดเสนอรางกฎหมายวาดวยการหามวางจำหนาย

สินคาที่ผลิตจากการใชแรงงานบังคับ โดยหามมิให

มีการวางจำหนาย สงออก หรือนำเขาสินคาทุกประเภท

ที่เขาขาย และจะสนับสนุนประเทศสมาชิกใหจัดทำ

ฐานขอมูลสินคาที ่มีความเสี ่ยง กำหนดแนวทาง

การตรวจสอบวิเคราะหสถานะการใชแรงงานบังคับ

และขอมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง และจัดตั้งเครือขาย

แรงงานบังคับแหงสหภาพยุโรป เพ่ือรองรับการประสาน

ขอมูลดำเนินงาน

      โดย คาดวากฎระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับใช

ในชวงปลายป 2568 หรือป 2569

จับกระแส

NTBs

àÂÍÃÁ¹ÕàµÃÕÂÁºÑ§¤Ñº©ÅÒ¡
ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÑµÇ�ÊÔ้¹»‚ 65

EU Ã‹Ò§¡®ËÁÒÂËŒÒÁÊÔ¹¤ŒÒ
·Õ่¼ÅÔµ¨Ò¡áÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº

ที่มารูปภาพ : https://www.bangkokbiznews.com/columnist/1007926
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เมื่อโลกให้ความสำคัญการตามสอบอาหาร

      ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) เปนปจจัยสงเสริม

ความม่ันคงอาหารควบคูไปกับโภชนาการ (Nutrition) เน่ืองจาก

อาหารท่ีขาดความปลอดภัย สงผลใหผูบริโภคเจ็บปวย กอใหเกิด

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ท้ังในดานคาใชจายในการดูแลรักษา

โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนถึงความเช่ือม่ันตอภาคอุตสาหกรรม

และมาตรฐานการกำกับดูแลของรัฐ ที ่ยอมสงผลกระทบ

ตอการคาระหวางประเทศไดในระยะยาว

      พัฒนาการเก็บรักษาและขนสงที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำใหผูประกอบการในแตละหวงโซธุรกิจสามารถเขาถึง

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑข้ันกลางไดอยางหลากหลาย ตลอดจนถึงสถานการณส่ิงแวดลอม อุบัติการณของโรคระบาด

เชื้อกอโรค และสิ่งปนเปอนในหวงโซธุรกิจอาหาร ลวนเปนปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอความปลอดภัยอาหาร

และทำใหผูบริโภคในยุคปจจุบันหันมาใหความตระหนักตอความโปรงใสในการใหขอมูลแหลงที่มาของอาหาร

ที่จะเลือกซื้อเพื่อนำมาบริโภค

      ระบบการตรวจสอบยอนกลับ หรือระบบตามสอบ

(Traceability System) จึงกลายเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ชวย

สงเสริมมาตรการรับรองความปลอดภัยอาหารและคุมครอง

ผูบริโภค และปจจุบันถือวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาของผูบริโภคเปนอยางมาก ทั้งยังมีบทบาทสำคัญที่ชวย

กระตุนท้ังภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานภาครัฐของประเทศ

คูคาที ่มีความพรอมตอการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร

ในแตละประเทศใหมีระดับความปลอดภัยที่ยอมรับไดและมีการแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการเปรียบเทียบ

ของผูบริโภคสุดทาย

SCAN
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มาตรการ Food Traceability ของแต่ละประเทศ

United States (US)
FSMA Final Rule: Requirements for Additional
Traceability Records for Certain Foods 

- กำหนด Food Traceability List (FTL) 47 รายการ 
- ผูผลิต ผูแปรรูป จัดหา จัดจำหนาย และกระจายสินคา
ตาม FTL ตองบันทึกและเก็บรักษาขอมูล CTE และจัดทำ
KDEs   
- ผูจัดหา - จัดจำหนาย ตองกำหนด
Traceability Lot Code
- บังคับใช 20 มกราคม 2569

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ:

European Union (EU)
Regulation (EC) No.178/2002

- กำหนดใหการตรวจสอบยอนกลับเปนภาคบังคับสำหรับธุรกิจอาหารและอาหารสัตว 
- ผู ประกอบการตองทำระบบตรวจสอบยอนกลับ โดยบันทึกและเก็บรักษาขอมูล
ชื่อ-ที่อยู ของผูจัดหาและผูรับสินคาในแตละครั้ง
- มีขอกำหนดเฉพาะสำหรับ
(1) อาหารบางประเภท เชน ผลไม ผัก เนื้อวัว ปลา น้ำผึ้ง และน้ำมันมะกอก เพื่อให
ผูบริโภคสามารถจำแนกแหลงกำเนิดและความถูกตองได  
(2) สินคา GMO หรือสินคาที่มี GMO เปนสวนประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ:

Australia
Australia New Zealand Food Standards Code

- ใชกับธุรกิจแปรรูปอาหาร 
- ผูประกอบการตองบันทึกและจัดเก็บขอมูล เชน ขอมูลสินคา ผูผลิต ผูจัดหาและผูรับ
Batch Number/Lot Number จำนวนและปริมาณสินคาท่ีจัดหาหรือไดรับ วันท่ีไดรับ
และจัดสงสินคา เปนตน
- การติดฉลากสินคาอาหารตองระบุ ชื ่อสินคา ชื ่อรุ น ชื ่อ-ที ่อยู ของผู จัดหาที่อยู 
ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด
- ผูผลิต จัดหาหรือนำเขา ตองมีระบบเรียกคืนสินคาดวย

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ:
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มาตรการ Food Traceability ของแต่ละประเทศ

United Kingdom (UK)
BRCGS Food Safety issue 9

- เปนมาตรฐานเอกชนท่ีไดรับการรับรองจาก Global Food Safety Initiative 
- สถานท่ีผลิตตองมีเอกสารท่ีแสดงข้ันตอนการตรวจสอบยอนกลับ พรอมบันทึก
ขอมูลท่ีเก่ียวของ รวมถึงยอดคงเหลือของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
- ระบบตรวจสอบยอนกลับตองทำใหม่ันใจวาสามารถระบุผูผลิตรายสุดทายได
หากเปนสินคาเกษตรข้ันปฐมภูมิตองสามารถระบุผูบรรจุหรือแปรรูปสินคาได 
- ทดสอบระบบตรวจสอบยอนกลับอยางนอยปละคร้ัง 
- บังคับใช 1 กุมภาพันธ 2566

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ:

Canada
Safe Food for Canadians Regulations (SFCR)

- บังคับใชกับธุรกิจอาหารทั้งคาปลีกและไมใชคาปลีก  
- ผูประกอบการตองบันทึกและจัดเก็บขอมูล ไดแก ช่ือสินคา (Common name)
ชื่อรุน (Lot Code) ชื่อ-ที่อยู ผูผลิต ผูแปรรูป จัดเก็บ บรรจุและติดฉลาก
และวันที่รับสินคา    
- ธุรกิจอาหารคาสง ตองบันทึกและจัดเก็บวันที่สงมอบสินคาดวย 
- หากใชวัตถุดิบ (food commodity) ในการผลิตอาหารตองบันทึกและจัดเก็บ
ชื่อวัตถุดิบ และขอมูลที่สามารถตรวจสอบยอนกลับได 1-Step 
- food commodity มีขอกำหนดเฉพาะท่ีแตกตางกัน เชน ผลิตภัณฑนม ไข
ปลา น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑจากสัตว ผัก-ผลไมแปรรูป
- จัดเก็บเอกสาร 2 ป หลังจากไดรับและสงมอบสินคา

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ:

- ใชกับธุรกิจแปรรูปอาหาร 
- ผูประกอบการตองบันทึกและจัดเก็บขอมูล เชน ขอมูลสินคา ผูผลิต ผูจัดหาและผูรับ
Batch Number/Lot Number จำนวนและปริมาณสินคาท่ีจัดหาหรือไดรับ วันท่ีไดรับ
และจัดสงสินคา เปนตน
- การติดฉลากสินคาอาหารตองระบุ ชื ่อสินคา ชื ่อรุ น ชื ่อ-ที ่อยู ของผู จัดหาที่อยู 
ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด
- ผูผลิต จัดหาหรือนำเขา ตองมีระบบเรียกคืนสินคาดวย
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พื้นฐานของระบบตามสอบอาหาร

      ระบบตามสอบอาหารมีหัวใจสำคัญคือ “การจัดเก็บขอมูล”

ท้ังในรูปแบบเอกสารหรือขอมูลดิจิทัล ต้ังแตการผลิตข้ันปฐมภูมิ

เชน การปลูกพืช การทำประมง การเพาะเลี้ยงปศุสัตว - หรือ

ในอนาคตอาจรวมถึงการสังเคราะหวัตถุดิบอาหาร – การจัดการ

หลังการเก็บเก่ียว การคัดบรรจุ การขนสง การรับวัตถุดิบ ปจจัย

การผลิต หรือผลิตภัณฑข้ันกลางเพ่ือการแปรรูปหรือผลิตตอเน่ือง

การแสดงวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารชวยในกระบวนการผลิต

ที่ไดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMO) การแปรรูปหรือ

การเตรียมการบรรจุหรือแบงบรรจุ รวมทั้งการเก็บรักษา

ในขั้นตอนขนสงหรือเตรียมจำหนาย เพื่อใหผู บริโภคเกิด

ความเช่ือม่ันวาสินคาเกษตรและอาหารไดรับการติดตามกำกับ

ดูแลหรือตรวจสอบขอมูลในแตละข้ันตอนอยางรัดกุมและทราบ

แหลงท่ีมา

      นอกจากการจัดเก็บขอมูลแตละขั้นตอนเพื่อใหแนใจวา

ผลิตภัณฑข้ันสุดทายไดผานการติดตามตรวจสอบอยางเพียงพอแลว

ยังสามารถประยุกตใชระบบตามสอบสำหรับการแสดงขอมูล

นอกเหนือจากประเด็นความปลอดภัยอาหารโดยตรง เชน

ขอมูลเกี ่ยวกับระบบการผลิตที ่คำนึงถึงจริยธรรม อาทิ

สวัสดิภาพแรงงาน ระบบการเล้ียงปศุสัตวท่ีคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว

ประเด็นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน ขอมูลแหลงจับ

สัตวน้ำท่ีไมขัดตอกฎหมายการทำประมง ฉลาก Dolphin Safe

ไปจนถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอมและการผลิตอยางยั่งยืน เชน

ฉลากแสดงปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ

มาตรฐานเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำยั ่งยืน ซึ ่งลวนเปนประเด็นที ่

ทั้งหนวยงานกำกับดูแลและผูบริโภคใหความสำคัญในการคา

ระหวางประเทศ
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กฎระเบียบวาดวยกลยุทธการกำกับดูแลการใชสารเคมี Regulation (EC) No 1907/2006

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: REACH)

กำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียน แสดงขอมูลวิธีการใช และแนวทางจำกัดการเขาถึงตลาด ทั้งในสวนของ

สารเคมีและผลิตภัณฑที่ใชสารเคมีในการผลิต กำหนดและปรับปรุงรายการสารที่ตองขออนุญาตและสาร

ที่มีขอกังวลสูง (Substances of Very High Concerns: SVCHs) ซึ่งรวมถึงวัตถุอันตรายทางการเกษตร

สารเคมีและสารออกฤทธิ์

      ระบบตามสอบความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป ไดรับการกำหนดหลักการไวตามกฎหมายแมบท

ดานความปลอดภัยอาหาร Regulation (EU) 178/2002 ครอบคลุมทั้งสินคาอาหารมนุษยและสัตว โดยผูผลิต

จะตองแสดงแหลงท่ีมาของสินคาผานการจัดทำขอมูลตามสอบ และหากพบวาสินคามีความไมปลอดภัยจะถูกถอน

จากการวางตลาดหรือดำเนินกระบวนการเรียกคืนสินคาตามกฎหมาย

      ดวยสถานะกลุมประเทศพัฒนาที่มีมาตรฐานสูง ระบบตามสอบสินคาเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป

จึงใหความสำคัญตอการติดตามขอมูลที่เปนประเด็นตามสอบหลายรายการ โดยปจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรป

ไดประกาศมาตรการหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการตามสอบสินคาตั้งแตแหลงกำเนิดวัตถุดิบ การจัดเก็บขอมูล

และการแสดงฉลากที่ครอบคลุมประเด็นนอกเหนือจากความปลอดภัยอาหาร เชน

สินค้าสัตว์น้ำ
กฎระเบียบวาดวยการปองกันการทำประมงผิดกฎหมาย Regulation (EC) 1005/2008

(Community system prevent, deter and eliminate IUU fishing)

กำหนดระบบตามสอบและเช่ือมโยงขอมูลใบรับรองการจับสัตวน้ำ (catch certificate)

กฎระเบียบวาดวยการควบคุมการทำประมง Regulation (EC) 404/2011

(Community control system for compliance with the common fisheries policy)

กำหนดหลักการปฏิบัติวาดวยความปลอดภัยอาหาร การแสดงฉลาก และระบบตามสอบต้ังแตข้ันตอนการจับ

หรือเพาะเล้ียงสัตวน้ำ

สหภาพยุโรป

ตามสอบในประเทศคู่ค้าสำคัญ
พัฒนาการกฎหมาย
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สิทธิแรงงาน
ขอเสนอกฎหมายหามจำหนายสินคาแรงงานบังคับ

(Proposal for a regulation on prohibiting products made with forced labour

on the Union market)

สถานะกฎหมาย: ขอเสนอสภายุโรป (14 กันยายน 2565)

ลดสินคาที่ผลิตจากการใชแรงงานบังคับจากตลาดสหภาพยุโรป และสงเสริมแนวทางการตรวจสอบ

ตลอดหวงโซอุปทาน

สินค้าดัดแปรพันธุกรรม
กฎระเบียบวาดวยการตามสอบและแสดงฉลากสินคาอาหาร GMO Regulation (EC) No 1830/2003

(Traceability and labelling requirements for products consisting of or containing GMOs)

กำหนดแนวทางตามสอบและเปดเผยขอมูลแหลงที่มาของวัตถุดิบสวนประกอบอาหารมนุษยและสัตว

ที่ไดมาจากกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม

สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
รางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบหวงโซอุปทานดานความย่ังยืนของสหภาพยุโรป

(EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) 

สถานะกฎหมาย: ฉบับราง (23 กุมภาพันธ 2565)

ปองกันและสรางกลไกความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเสียหาย

ตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน

สาระสำคัญของรางกฎหมาย: 

(1) องคกรธุรกิจยกเวนระดับ SMEs จะตองตรวจสอบหวงโซอุปทานวามีการปฏิบัติท่ีละเมิดอนุสัญญาระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมหรือไม

(2) จัดทำขอมูลสอบทานธุรกิจ ประกอบดวยนโยบาย จริยธรรมทางธุรกิจ มาตรการปองกัน บรรเทา

หรือแกไขผลกระทบ ชองทางรองเรียน แนวทางการประเมิน ติดตาม และรายงานผล และขอมูลสอบทาน

ที่สอดคลองกับเปาหมายจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกความตกลงปารีส

      ทั้งนี้ หลายประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรปยังมีการพัฒนาระบบตามสอบที่ยกระดับการแสดงขอมูล

ประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค เชน เยอรมนี กำลังเตรียมบังคับใชฉลากสวัสดิภาพสัตวที่แสดงรูปแบบ

การเลี้ยงโดยเริ่มนำรองในสินคาสุกรและผลิตภัณฑ
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      พัฒนาการตามสอบอาหารของสหรัฐอเมริกา เริ่มตนตั้งแตกฎหมายการปองกันการกอการรายทางชีวภาพ

(Bioterrorism Act of 2002) บนกระบวนทัศน “One step forward, one step backward” เพ่ือใหสามารถ

เช่ือมโยงขอมูลติดตามวัตถุและสินคาท่ีสำคัญ จนกระท่ังมีการประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร

ใหทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ท่ีใหความสำคัญกับการจัดการควบคุมเชิงปองกันและ

วิเคราะหอันตรายตลอดหวงโซการผลิต 

      กฎหมาย FSMA องคการอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. FDA) ยังไดเพิ่มเติมแนวคิดและหลักการปฏิบัติ

ดานการตามสอบ เชน การขยายแนวทางบังคับใช Supply Chain Program สำหรับอาหารมนุษยและสัตว

ที่มีการรับวัตถุดิบมาผลิตตอเนื่อง (2560 และบังคับใชอยางเปนทางการเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2565) การพัฒนา

พิมพเขียวการตามสอบโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ Machine Learning ภายใตธีม New Era for Smarter

Food Safety (2564) และการประกาศระเบียบ Additional Traceability Requirements (2565) ท่ีกำหนด

ใหผูประกอบการตองจัดทำขอมูลตามสอบสำหรับสินคาความเสี่ยงสูงตาม Food Traceability List High-risk

Food Designation โดยมีองคประกอบขอมูลหลัก (Key Data Elements: KDEs) ที่ตองบันทึกเพื่อบันทึก

กิจกรรมวิกฤต/เหตุการณวิกฤต (Critical Tracking Events: CTEs) ตลอดหวงโซ

Supply Chain Program Additional Traceability Requirements
แนวทางตามสอบขอมูลหวงโซการผลิตสินคา

ภายใตหลักการควบคุมเชิงปองกัน Preventive

Controls ทั้งอาหารมนุษยและสัตว (FSMA

Section 103)

สถานะกฎหมาย: บังคับใช (31 ตุลาคม 2565)

กำหนดหลักปฏิบัติในการเก็บรักษาขอมูลเพ่ือให

เขากันไดกับขอกำหนดการตรวจสอบผูจัดหา

ตางประเทศ

แนวทางตามสอบสินคาความเสี่ยงสูง

ภายใต Section 204(d) ของกฎหมาย FSMA

สถานะกฎหมาย: ประกาศฉบับสมบูรณ

(7 พฤศจิกายน 2565)

กำหนดหลักปฏิบัติในการจัดทำขอมูลตามสอบสำหรับ

สินคาความเสี่ยงสูงตลอดหวงโซการผลิต

สหรัฐอเมริกา
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      นอกจากนี้ สำหรับสินคาประมง ลาสุดสหรัฐฯ ไดประกาศรางกฎหมายปองกันการทำประมงผิดกฎหมาย

และการใชแรงงานบังคับ (Illegal Fishing and Forced Labor Prevention Act) ซึ่งขยายความครอบคลุม

ของแนวทางปฏิบัติสำหรับการตามสอบสินคาประมงนำเขา หรือ Seafood Import Monitoring Program

(SIMP) ใหครอบคลุมผลิตภัณฑอาหารทะเลนำเขาทั้งหมด

Illegal Fishing and Forced Labor Prevention Act
รางกฎหมายปองกันการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ

H.R. 3075

สถานะกฎหมาย: อยูในขั้นตอนพิจารณาของสภาคองเกรส

ขยายความครอบคลุมของระบบตามสอบสินคาประมงตลอดหวงโซ

ประเทศอื่นๆ

แคนาดา หนวยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection

Agency: CFIA) ไดพัฒนาโครงการยกระดับการตรวจสอบยอนกลับของเน้ือสัตวแปรรูป

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ กำหนดหลักการตามสอบสำหรับ

การเคลื่อนยายปศุสัตว

จีน อยูระหวางการกำหนดชุดขอมูลสำหรับตามสอบ โดยลาสุดไดแจงเวียนแนวทาง

ปรับปรุงขอมูลตามสอบของหวงโซความเย็นตั้งแตระดับมณฑลและระดับชาติ
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สหภาพยุโรป

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำโดยรัฐ
      “Guidance on Food Traceability, Withdrawals and Recalls within the UK Food Industry”
เปนคูมือใหคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติใหแกผูประกอบการธุรกิจอาหาร รวมถึงหนวยงานผูมีอำนาจที่กำกับ
ดูแลความปลอดภัยอาหาร ในอังกฤษ เวลส สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ โดยเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ การปฏิบัติตามกฎหมายอาหาร รวมท้ังคำแนะนำเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบ การดำเนินการ
ในการเรียกคืนและถอนสินคาจากการวางจำหนาย

มาตรฐานสากลโดยภาคเอกชน
      BRC เปนหนึ่งมาตรฐานระบบคุณภาพในสถานประกอบการผลิตอาหารที่ไดรับการยอมรับอยางสูงทั่วโลก
สรางศักยภาพและความเชื ่อมั ่นตออุตสาหกรรมอาหารของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะหลังออกจาก
การเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผานมา สมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีก
แหงสหราชอาณาจักร (British Retail Consortium: BRC) ไดปรับปรุงและประกาศเอกสารมาตรฐาน BRCGS
Issue 9 (BRCv9) ที่เตรียมบังคับใชอยางเปนทางการในเดือนกุมภาพันธ 2566

      โดยในสวนของการตามสอบตามมาตรฐาน BRCv9 จะตองสามารถติดตามวัตถุดิบและสินคาทั้งหมด
จนถึงแหลงที่มา ตลอดจนถึงจัดทำและเก็บเอกสารและขอมูลอยางเพียงพอใหตรงกับกฎหมายของประเทศ
ปลายทางที่จะจัดสงสินคา รวมทั้งทดสอบระบบทุกป ใหสามารถตามสอบไดแลวเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง

BRC Global Standard for Food Safety (BRCGS) v9
สถานะมาตรฐาน: ใชตรวจรับรองอยางเปนทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566
ยกระดับวัฒนธรรมองคกรทั้งดานการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย สงเสริมประสิทธิภาพ
ดานความโปรงใส และการตามสอบยอนกลับในหวงโซอุปทาน เพิ่มโอกาสทางตลาดใหผูประกอบการ
มาตรฐานสูง
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก BRCv8 เชน
(1) ปรับเปลี่ยนขอหลักปฏิบัติขององคกรไปสู food safety and quality culture
(2) ใชแนวทางตาม CODEX HACCP 2020 โดยกำหนดใหปฏิบัติ HACCP validation
และขอกำหนดการตามสอบภายใตหลัก Good Hygiene Practice (GHP)
(3) กำหนด Site Standard โดยปรับเปลี่ยนขอกำหนด production risk zone, Site security และ
Foreign-body detection and removal equipment
(4) กำหนดนิยามอาหารสัตวโดยครอบคลุม animal feed และเพิ่มเติม animal primary conversion
(5) กำหนดแนวทางใชอุปกรณสำหรับทำความสะอาด CIP ในสวนของบริเวณ High risk, high care
(6) กำหนดแนวทางจัดทำ food safety plan และ HACCP plan validation สำหรับ traded products

กับการตามสอบอาหารระบบมาตรฐานคุณภาพ
กับการตามสอบอาหารระบบมาตรฐานคุณภาพ
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แนวทางปรับตัวของไทย
      การพัฒนาระบบ/มาตรการ/แนวทางสากลที่เกี่ยวของกับ Food Safety และ Traceability ไดกลายเปน
อีกหน่ึงอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการตลอดหวงโซ และจำเปนตองพัฒนา
ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางโอกาสการแขงขันแกผูประกอบการในตลาดมาตรฐานสูง

ยกระดับตามสอบสินค้าไทย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบคูคา

- พัฒนามาตรฐานองคกรทั้งรัฐ

และเอกชนให พร อมต อการ

ปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน

สากล

- แลกเปลี่ยนประสบการณและ

จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ปฏิบัติงาน

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชน

Enterprise Resource Planning

(ERP) ที่สามารถใชจัดการ วางแผน

และตามสอบทรัพยากรองคกร

Blockchain เทคโนโลยีสราง

ความเช่ือม่ันในการติดตามขอมูล

Tag ในรูปแบบตางๆ เชน RFID,

QR Code, 2D Barcode ท่ีงาย

ตอการใชและตรวจสอบขอมูล

โดยผูบริโภค

สรางกลไกความรวมมือตลอดหวงโซ

ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)

ตองสรางความรวมมือและความพรอม

ตั้งแตระดับผูผลิตปฐมภูมิ (เกษตรกร

ผูผลิต) ผูคา รวมถึงผูพัฒนาเทคโนโลยี

ตลอดจนภาครัฐและเอกชน เพื่อสราง

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

สรางความตระหนักผูบริโภค เพื่อให

สามารถเลือกซ้ือสินคาเกษตรและอาหาร

ที่มีคุณภาพ ตามสอบไดตลอดหวงโซ
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

80% คนยุโรป รู้ความแตกต่างพืช GMO กับตัดแต่งยีน

เปรูเจ๋งเล็งนกทะเลจับเรือผิดกฎหมาย

      ผลการร ับฟงความเห็นสาธารณะของคณะ
กรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับกรอบกำกับดูแลเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม พบวาพลเมืองชาวยุโรปสวนใหญ
สามารถจำแนกเทคนิคการปรับปรุงพันธุ แบบใหม
เชน การตัดแตงพันธุกรรมดวย Genome Editing
จากเทคนิคเกาอยางการดัดแปรพันธุกรรม (GMO)
และคาดวาจะเปนแรงสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย
เทคนิคการปรับปรุงพันธุแบบใหม
      แวดวงอาหารและสินคาเกษตรเองมีความคาดหวัง
วาเทคนิคการปรับปรุงพันธุใหม จะสามารถรองรับ
ปญหาจากการเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศได รวมถึง
ความทาทายดานความย่ังยืน และการขาดแคลนปจจัย
การผลิต ท้ังน้ีคาดวาสหภาพยุโรปจะเร่ิมหารือแนวทาง
ปรับปรุงกฎหมายภายในสิ้นป 2565

ที่มารูปภาพ : https://www.thebangkoktimes.com/220422003

      การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เปนภัยคุกคาม
ตอการทำประมงอยางยั่งยืน รวมทั้งในอุตสาหกรรม
ปลาปนและน้ำมันปลาของเปรูที่ใหญเปนลำดับตน
ของโลก 
      นักนิเวศวิทยาดานนกทะเลจากมหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในเปรู ไดสังเกตและริเริ ่มใชนกทะเลกลุม
อัลบาทรอส ในการติดตามเรือประมง โดยอาศัยลักษณะ
พฤติกรรมของนกที่มักกระจายตัวไปทั่วมหาสมุทร
และบินตามเรือที่มีอาหารของพวกมัน หรือรวมกลุม
รอบๆ เรือ เมื่อติด GPS ไวที่ตัวนกจะทำใหสามารถ
ระบุตำแหนงหรือทิศทางของเรือประมง รวมถึง
ระบุไดวาเรือนั้นมีการปดอุปกรณติดตามเรือหรือไม
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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

Facebook: Early Warning เตือนภัยสินค้าเกษตร @acfsearlywarning
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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
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