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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มิถุนายน 2021

Food Traceability จะเป็นโจทย์ใหญข่องธรุกิจเกษตรและอาหารไทยในยุคหลัง COVID-19 

เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

มากขึ้น และประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพแรงงาน (Labor Welfare) รวมท้ังการให้

ความส าคัญกับความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ขณะเดียวกัน

เทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีท าให้ระบบ Traceability มีความก้าวหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ี ผลจากการระบาดของ COVID-19 ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้บรโิภคอยากรูท่ี้มาท่ีไป

ของอาหาร

Krungthai COMPASS ประเมนิวา่ ความท้าทายดังกล่าวจะมาในรูปแบบของมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆ  ท่ีให้ความส าคัญกับการตรวจสอบยอ้นกลับได้ตลอดกระบวนการ

ผลิต ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคทางการค้าส าหรบัผู้ส่งออกไทยในระยะข้างหน้า  อาทิ นโยบาย Farm 

to Fork ของสหภาพยุโรป ท่ีครอบคลมุตั้งแต่การผลิตจากฟารม์ไปจนถึงมือผู้บรโิภค โดย

จะต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตและขนส่งอาหารท่ีมีความโปรง่ใส ดีต่อสุขภาพ และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหารโดยการบังคับติดฉลากเพ่ือ

แสดงข้อมูลสินค้า เชน่ โภชนาการ แหล่งท่ีมา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการส่งเสรมิ

สวัสดิภาพสัตว์ หรอืมาตรฐานเพ่ิมเติมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

ของสหรฐัอเมรกิาท่ีจะท าให้การตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งท่ีมาอาหารจากเดิมท่ีส่วน

ใหญ่เป็นรูปแบบเอกสารมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารของไทยท่ีต้องเรง่ด าเนินการเรื่อง Traceability อย่างจรงิจังมี 

4 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ ประมง อาหารสัตว์ และสินค้าผักและผลไม้ โดยสินค้า

เหล่าน้ีมักถูกจบัตาในเร ื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้า และยังเป็นกลุ่มสินค้าท่ีพ่ึงพา

ตลาดสหภาพยุโรป และสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นตลาดท่ีให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบ

ย้อนกลับอาหารค่อนข้างมาก นอกจากน้ี ในระยะหลังคู่ค้าส าคัญอย่างจีนก็เข้มงวดใน

มาตรการด้านสุขอนามัยในสินค้ากลุ่มน้ีมากข้ึน ท้ังน้ี สินค้า 4 กลุ่มหลักมมูีลค่าการส่งออก

รวมกันถึง 159,000 ล้านบาทต่อปี หรอื 16% ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของ

ไทยซึ่งอยู่ท่ีกวา่ 1 ล้านล้านบาทต่อปี

Krungthai COMPASS แนะน าผู้ประกอบการเร่งจัดเก็บข้อมูลห่วงโซ่การผลิตในรูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ือช่วยให้การตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหารท าได้ง่ายขึ้น โดยการ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เช่น RFID ,IoT ,QR Code, Blockchain เพื่อบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็น 

รวมท้ังการสร้าง Partners ท่ีเกื้อหนุนกันท้ัง Ecosystem ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า 

และผู้เชีย่วชาญเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร รวมไปถึงหน่วยงานภาครฐัท่ี

ให้การรบัรองมาตรฐานและให้ค าปรกึษาด้านมาตรฐานอาหาร

พชรพจน์ 
นันทรามาศ

อภินันทร์ 
สู่ประเสริฐ

ปราโมทย์ 
วัฒนานุสาร

กฤชนนท์ 
จินดาวงศ์
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Food Traceability
คือ การตรวจสอบย้อนกลับและติดตามอาหาร 

โดยเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การผลิตวตัถดุิบ 
การแปรรปู จนถึงการกระจายสินค้าสู่ผู้บรโิภค 
เพ่ือให้มั่นใจได้วา่สินค้ามีมาตรฐานและปลอดภัย 

ปัจจัย
ท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่

Food Traceability
ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกับ 
Food Safety มากขึ้น

ประเด็นด้านสุขภาพและ
สวสัดิภาพแรงงาน 

การให้ความส าคัญกับ
ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีด้าน Traceability 
ก้าวหน้ามากขึ้น 

การระบาดของ COVID-19 ยิ่งท าให้
ผู้บรโิภคอยากรูท้ี่มาที่ไปของอาหาร

ติดตามกฎระเบยีบการค้าใหม่ๆ

จัดเก็บข้อมูลห่วงโซ่การผลิต
ในรปูแบบดิจิทัล

ความรว่มมือทั้ง Ecosystem 
(เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เชี่ยวชาญ 
และหน่วยงานภาครัฐ)

สินค้าท่ีต้องเรง่ด าเนินการ
เรื่อง Traceability 

159,000
ล้านบาท/ปี 

มีมูลค่าส่งออกรวมกวา่

16%

ของมูลค่าส่งออก
สินค้าเกษตรและ
อาหารรวมของไทย

หรือ

ตัวอย่างมาตรการ
ของคู่ค้าท่ีส่งผลต่อมาตรฐาน

Food Traceability
ในระยะข้างหน้า

- นโยบาย Farm to Fork ของสหภาพยุโรป

- มาตรฐานเพ่ิมเติมของ FDA สหรฐัอเมรกิา
ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหาร

Key 

ในการยกระดับ
Food Traceability

ผักและผลไม้

ปศุสัตว ์      ประมง  อาหารสัตว ์

Priority
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เทรนด์ Food
Traceability

จะส่งผลกระทบต่อไทย
ในรูปแบบใด?

ผู้ประกอบการกลุ่มไหน

ท่ีต้องปรบัตัวก่อน?
รวมท้ังผู้ประกอบการ

ต้องรูจ้ักใครบ้าง?
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Krungthai COMPASS มองว่า เทรนด์ Food Traceability จะเป็นโจทย์ใหญ่

ของธุรกิจอาหารไทยในระยะข้างหน้า เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีให้ความ

ส าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)1 มากขึ้น และประเด็นด้าน

สุขภาพและสวสัดิภาพแรงงาน (Labor Welfare) รวมท้ังการให้ความส าคัญกับ

ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) ขณะเดียวกัน 

เทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีท าให้ระบบ Traceability มีความก้าวหน้า

มากขึ้น นอกจากน้ี ผลจากการระบาดของ COVID-19 ย่ิงเป็นแรงผลักดันให้

ผู้บรโิภคอยากรูท่ี้มาท่ีไปของอาหาร

1 ตามนิยามของศูนย์เครอืข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึง การจดัการให้อาหารที่น ามาบริโภคส าหรับ
มนุษย์มีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บรสิุทธิ ์ตามกฎหมายวา่ด้วยอาหารและตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้บริโภคปลอดภัย
จากอันตรายที่มาจากอาหาร ได้แก่ อันตรายในอาหารที่เกิดจากสิ่งมีชีวติที่เป็นจลิุนทรย์ีก่อโรค อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่มีอยู่ในธรรมชาติในวตัถุดิบ
ที่ใช้แปรรูปอาหาร หรอืเกิดการปนเป้ือนในระหวา่งการผลิตวตัถุดิบ รวมทั้งอันตรายในอาหารที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจปนเป้ือนมากับอาหาร
และเป็นอันตรายต่อผู้บรโิภค เป็นต้น
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Food Traceability2 หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและ

ติดตามอาหาร และส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตอาหาร โดยมีการเชื่อมโยง

ข้อมูลของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป จนถึงการ

กระจายผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บรโิภค  เพ่ือให้ผู้บรโิภคม่ันใจได้ว่าสินค้ามีมาตรฐาน

และความปลอดภัย (รูปที่ 1) โดยหัวใจของ Food Traceability คือ การบันทึก

ข้อมูลห่วงโซ่การผลิต ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร หรอืการ

บันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

>> Food Traceability คืออะไร

2 อ้างอิงตาม EC Regulation 178/2002

รูปท่ี 1 กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

ที่มา: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การตรวจสอบยอ้นกลับช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถทราบแหลง่ที่มาของอาหารได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

เพาะปลูก

ไซโล/โกดัง

โรงงาน

ผู้ค้า
ผู้บรโิภค

เป็นพืชท่ีมาจากการตัดต่อ
พันธุกรรม (GMO) 
หรือใช้สารเคมี?

ตัวอย่างข้อมูล

●สายพันธุ์
●ปรมิาณการใช้สารเคมี
และยาฆ่าแมลง

เก็บรักษาในสภาวะ
ท่ีเหมาะสม?

ตัวอย่างข้อมูล

●อุณหภูมิ ความช้ืน CO2

มีการปนเปื้ อน
ในระหว่างการผลิต?

ตัวอย่างข้อมูล

●วันและเวลาท่ีผลิต 
●โรงงานท่ีผลิต
●เวลาการรบั/ส่งออกสินค้า

สินค้าสด ใหม่?

ตัวอย่างข้อมูล

●วันและเวลาท่ีรบัและ
ขายสินค้า
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1. ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีให้ความส าคัญกับ Food Safety 

มากขึ้น

ผู้บรโิภคยังใส่ใจสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร จึงให้ความส าคัญ

กับข้อมูลของสินค้ามากขึ้น รวมท้ังอยากทราบท่ีมาท่ีไปของอาหาร โดยจาก

ข้อมูลของ Tetra Pak Index 2020 ชีว่้า 68% ของผู้บรโิภคมีความกังวลเรื่อง 

Food Safety ขณะที่รายงานของบรษัิท Zebra Technologies  ชี้ว่า 70% 

ของผู้บรโิภคต้องการทราบท่ีมาท่ีไปของอาหาร เชน่เดียวกับรายงานที่ชื่อ Focus 

on brand trust ของ IBM ที่พบว่า 20% ของผู้บริโภคพร้อมท่ีจะเปล่ียนไป

ซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น หากพบวา่สินค้าดังกล่าวมปีระเด็นด้านความปลอดภัย

ทางอาหาร ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผู้บรโิภคจะมีความภักดี (Brand Loyalty) ต่อ

ผู้ผลิตรายเดิมก็ตาม รวมท้ังต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

มากข้ึนก่อนที่จะซื้อ

>> ปัจจยัอะไรบา้งท่ีท าให้เทรนดอ์าหารโลกมุง่สู่ Food Traceability

รูปท่ี 2 ผลส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บรโิภคตอ่ความปลอดภัยของอาหาร

ที่มา: Tetra Pak Index 2020 ,บรษิัท Zebra Technologies 

68% ของผู้บรโิภคมีความกังวลในเรื่อง Food Safety และ 70% ของผู้บรโิภคต้องการทราบที่มาที่ไปของอาหาร 

68%
กังวลในเรื่อง Food Safety

70%
ของผู้บรโิภค

ต้องการทราบท่ีมาท่ีไป
ของอาหาร
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ขณะท่ีการจัดอันดับ Food Quality and Safety3 ของ The Economist 

Intelligence Unit (EIU) ชี้วา่ ไทยยังมีคะแนนด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ของอาหารต่ากว่าประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป โดยไทยมี

คะแนนอยู่ที่ 59.5 คะแนน ขณะที่สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรปมีคะแนนอยู่ที่ 

94.3 และ 87.0 คะแนนตามล าดับ ท าให้ในอนาคตคู่ ค้าหลักของไทยอย่าง

สหรัฐอเมรกิา และสหภาพยุโรปซึ่งให้ความส าคัญกับมาตรฐานและความ

ปลอดภัยของอาหารอยู่แล้ว ย่ิงใช้เป็นข้ออ้างในการเพ่ิมความเข้มงวดสินค้าใน

กลุ่มเกษตรและอาหารที่น าเข้าจากไทยมากข้ึน 

รูปท่ี 3 การให้คะแนนด้านคณุภาพและความปลอดภัยของอาหารโดย The Economist Intelligence Unit 
(EIU) ในป ี2020

ที่มา: The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 

แม้ไทยจะมีคะแนนด้านคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารเกาะกลุม่ไปกับประเทศในอาเซียน แต่หากเทียบกับประเทศ
คู่ค้าส าคัญของไทยอยา่งสหรฐัอเมรกิา และสหภาพยโุรป ถือวา่มีคะแนนต่ากวา่ค่อนข้างมาก

94.3

87.0

83.4

82.3

72.5

72.5

61.4

59.5

52.0

49.6

สหรฐั

สหภาพยโุรป

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

จนี

มาเลเซีย

เวยีดนาม

ไทย

ฟิลิปปินส์

อนิโดนีเซีย

3 EIU ประเมิน Quality and Safety จากความหลากหลายและคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร
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2. การตรวจสอบย้อนกลับแรงงานผิดกฎหมายยังถูกน ามาเป็นหน่ึงใน
เหตุผลของการกีดกันทางการค้า

ประเด็นด้านแรงงานยังถูกน ามาใช้กีดกันทางการค้า ยกตัวอย่างเช่น ห้างเทสโก้ 

ซ่ึงเป็นซูเปอรม์ารเ์ก็ตรายใหญ่ท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลกก็เริม่ใช้มาตรฐานด้านแรงงาน

ท่ีเข้มข้นขึ้นกับคู่ค้า โดยเฉพาะสินค้าประมง เช่น กุ้ง ท่ีก าหนดให้ผู้ส่งออกกุ้งต้อง

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้วา่เล้ียงโดยไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากน้ัน 

หน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรฐัฯ (U.S. Customs and Border 

Protection หรอื CBP) ประกาศมาตรการห้ามน าเข้าสินค้าอาหารทะเลจาก

บรษัิท Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการประมงท่ีต้ังอยู่

ในเมืองต้าเหลียนทางตอนเหนือของจีน เน่ืองจากตรวจพบหลักฐานอย่างน้อย 

11 รายการที่บ่งชี้ว่าบรษัิทดังกล่าวใช้แรงงานบังคับในกิจการเรอืประมง เช่น 

การท ารา้ยรา่งกายลูกเรอื การยึดเงนิค่าจ้างแรงงาน รวมถึงสภาพความเป็นอยู่

บนเรอืประมงท่ีไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่เกิดข้ึนกับแรงงานชาวอินโดนีเซียที่

ท างานบนเรอืประมงของบรษัิทดังกล่าว ท้ังน้ี ค าส่ังห้ามน าเข้าสินค้าในครัง้น้ี

เป็นความพยายามล่าสุดของสหรฐัอเมรกิา ในการตอบโต้การใช้แรงงานบังคับ

ในอุตสาหกรรมการประมง 

ขณะท่ีสินค้าประมงซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกส าคัญของไทยก็มักถูกมองว่ามีปัญหา

ด้านแรงงานมาต่อเน่ือง ไทยจึงควรเร่งยกระดับการจัดเก็บข้อมูลและสร้าง

มาตรฐานการท าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เห็นได้จากล่าสุดกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาได้เผยแพรร่ายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2021

(TIP Report 2021) โดยปรบัสถานะของไทยไปอยู่ใน Tier 2 Watch List แย่

ลงกว่าในปี 2017-2020 ที่อยู่ในระดับ Tier 2 ท้ังน้ีรายงานดังกล่าวระบุว่าไทย

ยังมีการแก้ไขแรงงานบังคับในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังยังมีรายงานและการตรวจสอบจ านวนมากท่ีกล่าวถึงไทยในเร ื่องการ

ละเมิดแรงงานและการค้ามนุษย์ในแรงงานข้ามชาติ อีกท้ังยังขาดข้ันตอน

มาตรฐานในการส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประเด็น

ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันในสินค้าส่งออกของไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประมงท่ีต้องพ่ึงพาแรงงานในสัดส่วนที่สูงและใน

อนาคตอาจถูกหยิบยกมาใชเ้พ่ือกีดกันทางการค้า ซ้าเติมปัญหาความสามารถใน

การแข่งขันจากต้นทุนด้านแรงงานที่สูง
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

2WL

3

2

1

Tier Ranking by Year

รูปท่ี 4 สถานะการค้ามนุษย์ของไทย ป ี2016-2021

ที่มา: TIP Report, 2021
หมายเหตุ: ระดับที่ 1 (Tier 1) คือ ประเทศที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิา ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้

กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหย่ือการค้ามนุษย์

ระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายของสหรฐัอเมริกา แต่มีความพยายามปรบัปรุงแก้ไข

ระดับที่ 2 ซึ่งต้องจบัตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List: 2WL) คล้ายกับ Tier 2 แต่มีจ านวนเหย่ือการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น หรือไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนวา่รฐับาลเพ่ิมความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์

ระดับที่ 3 (Tier 3) คือ ระดับต่าสุด หมายถึงประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และไม่มีความ
พยายามแก้ไข ซึ่งสหรฐัอเมรกิาอาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการค้าได้

ในปี 2021 ไทยมีสถานะการค้ามนุษยอ์ยูใ่นระดับ Tier 2 Watch List ซึ่งยงัถือวา่ต่ากวา่มาตรฐาน

3. เทรนด์ผู้บรโิภคยุคใหม่ต้องทราบวา่อาหารท่ีรบัประทานส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมแค่ไหน

ผู้บรโิภคยุคใหม่ไม่เพียงแต่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ แต่ต้องตระหนักและให้

ความส าคัญกับการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ท าให้ผู้ผลิต

จะต้องแสดงให้ผู้บรโิภคเห็นวา่ ต้ังแต่กระบวนการผลิตต้ังแต่ปลูก/เล้ียง ไปจน

กระท่ังสินค้าถูกแปรรูปไปถึงมือผู้บรโิภคมีการใช้ทรพัยากรในแต่ละกระบวนการ

ผลิตมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยจากข้อมูลการส ารวจของ Innova Market 

Insight ชีว่้า ผู้บรโิภค 3 ใน 4 ให้ความส าคัญกับความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม 

และ 53% ของผู้บรโิภคคาดหวังว่าในกระบวนการผลิตอาหารจะเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังผู้บรโิภคกว่า 35% ตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซ CO2

ในกระบวนการผลิต

มาตรฐานขั้นต่า
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รูปท่ี 5 ผลส ารวจการให้ความส าคัญและความคาดหวงัของผู้บรโิภคตอ่ประเด็นด้านสิง่แวดล้อม

ที่มา: Innova Market Insight Survey 2020 ,Euromonitor

ผู้บรโิภคคาดหวงัวา่ผู้ผลิตจะให้ความส าคัญกบัความยัง่ยนืของสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการผลติอาหาร เช่น การลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ในกระบวนการผลิต

นอกจากน้ี การตรวจสอบย้อนกลับจะเข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการช่วย

จัดเก็บข้อมูลคารบ์อนฟุตพริน้ท์4 เพ่ือแสดงให้ผู้บรโิภคเห็นวา่ผู้ผลิตรายน้ันๆ 

ได้ใส่ใจต่อการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะสินค้า

อาหารปศุสัตวแ์ละประมงท่ีมักถูกโจมตีในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม โดยจากผล

การศึกษาของ Our World in Data ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์และประมง

มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงถึง 31% ของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกของการ

ผลิตอาหารของโลก ส่วนหน่ึงเกิดจากกระบวนการเล้ียงสัตว์ การก าจัดของ

เสียจากสัตว์อย่างผิดวธิี  รวมไปถึงมลพิษที่ เ กิดขึ้นจากเชื้ อเพลิงของ

เรอืประมง

ผู้บรโิภคกวา่ 

3 ใน 4
ให้ความส าคัญกับความยั่งยืน
ของส่ิงแวดล้อม

ให้ความส าคัญ

ไม่ให้ความส าคัญ

ผู้บรโิภคกวา่ 

53%
คาดหวงัวา่ในกระบวนการผลิตอาหาร

จะเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

คาดหวงั

ไม่แน่ใจ 

ไม่คาดหวงั

ผู้บรโิภคกวา่ 

35%
ตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซ CO2

ในกระบวนการผลิต

ให้ความส าคัญ

ไม่แน่ใจ 

ไม่ให้ความส าคัญ

4 คารบ์อนฟุตพริน้ท์ คือ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่ง
วตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนถึงการจดัการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยค านวณออกมาในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
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รูปท่ี 6 การผลิตอาหารปศสุัตวแ์ละประมงมีสว่นส าคัญในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลก

ที่มา: https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions?country=

อตุสาหกรรมปศุสัตวแ์ละประมงมีการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกสูงถงึ 31% ของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกของการผลิต
อาหารของโลก
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รูปท่ี 7 มูลค่าตลาดเทคโนโลยี Food Traceability ของโลก ป ี2018-2025

ที่มา: Allied Market Research

คาดวา่เทคโนโลย ีFood Traceability ของโลกในปี 2025 จะมีมูลค่าประมาณ 22,274 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
หรอืเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.3%

4. เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีท าให้ระบบ Food Traceability มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น

เทคโนโลยีระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่การผลิตสินค้า

เกษตรต้ังแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ไปจนถึงผู้บริโภค5 โดยจากข้อมูลของ Allied 

Market Research ประเมินว่า ตลาดเทคโนโลยี Food Traceability ของโลก

ในปี 2025 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,274 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเติบโต

เฉล่ียปีละ 9.3% โดยผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์จะมีสัดส่วนการใช้ระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับมากท่ีสุดคิดเป็น 46% ของมูลค่าตลาดเทคโนโลยี Food Traceability 

ของโลก รองลงมา คือ ผักและผลไม้สด คิดเป็นสัดส่วน 23% ตามล าดับ ที่เหลือ

เป็นผลิตภัณฑ์นม เคร ื่องด่ืม และอาหารทะเล ส าหรบัตัวอย่างเทคโนโลยีที่เปน็

องค์ประกอบส าคัญส าหรบัระบบตรวจสอบย้อนกลับ คือ เทคโนโลยีการระบุ

ด้วยคล่ืนวทิยุ หรอื RFID (Radio Frequency Identification) ที่ใช้ไมโครชิป

เก็บรหัสข้อมูลสินค้าแทนรหัสแท่ง (Barcode) แบบเดิม ซึ่งไมโครชิปนอกจาก

จะเก็บข้อมูลได้มากกว่าแล้ว ยังสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ และ

ปลอมแปลงได้ยากกว่า กระท่ังในปัจจุบันระบบตรวจสอบย้อนกลับได้มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีสู่การสแกน QR Code ที่ติดบนผลิตภัณฑ์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ที่มีกล้องถ่ายรูปและโปรแกรม QR Code Reader ซึ่งมีการจดัเก็บข้อมูลแบบ

ดิจทัิลตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิต เชน่ ข้อมูลแหล่งผลิตฟารม์/เพาะเล้ียง ข้อมูล

ชนิดพันธุ์พืชหรอืพันธุ์สัตว์ ข้อมูลการใช้อาหารสัตว์ ข้อมูลการแปรรูปใน

กระบวนการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะชว่ยให้ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ต้ังแต่แหล่งผลิตไปจนถึงสินค้าถึงมือผู้บรโิภค รวมท้ังช่วยสรา้งความเชื่อม่ัน

ด้านคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต

5 https://articles.cyzerg.com/blockchain-in-the-
warehouse?utm_campaign=YouTube%20Links&utm_source=youtube&utm_medium=social
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นอกจากน้ี ยังมีกรณีศึกษาผู้ประกอบการในต่างประเทศน่าสนใจท่ีใช้เทคโนโลยี

ระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของอาหาร ได้แก่  BeefChain บรษัิทสตาร์ทอัพ 

จากรฐัไวโอมิง ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่ีพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ

ของอาหาร ต้ังแต่แหล่งผลิตจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เน้ือ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

บล็อกเชนเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เน้ือที่วางจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้บรโิภค

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและคัดสรรเน้ือวัวที่มีคุณภาพ (รูปที่ 8) อีกท้ัง

ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคในสัตว์ Beefchain ยังช่วยลดเวลาท่ีต้องใช้ใน

การติดตามสต็อกที่ติดเชื้อ เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

อาหาร (DeCastro, 2018) ท้ังน้ี จุดเด่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือข้อมูลท่ี

ได้รบัการบันทึกในระบบแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ จึงท าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลมากกว่าการบันทึกข้อมูลแบบปกติ นอกจากน้ี Beefchain

ยังได้รบัการรบัรองจากกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) ในการเป็น

ผู้ตรวจสอบการผลิตเน้ือวัว (Process Verified Program) โดยถือเป็นบรษัิท

ด้านบล็อกเชนแห่งแรกที่ได้การรบัรองจาก USDA โดยจากข้อมูลตลาดห่วงโซ่

การผลิตท่ีมีความโปร่งใส อีกท้ังช่วยตอบโจทย์ด้านส่ิงแวดล้อมจากการท่ี

สามารถตรวจสอบย้อนกลับการใชท้รพัยากรในแต่ละกระบวนการผลิตได้ 

รูปท่ี 8 การท างานของ BeefChain ในตรวจสอบขอ้มูลย้อนกลับของเนื้อววั

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

BeefChain ช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในธรุกิจต้ังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าสามารถตรวจสอบยอ้นกลบั และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหวา่งกันได้อยา่งโปรง่ใส 

ผู้ผลิต
อาหารสัตว์

วัตถุดิบ

เกษตรกร

สินค้า สินค้า สินค้า

การขนส่ง
สินค้า

ร้านค้า
ปลีก/ส่ง

โรงงาน
แปรรูป

ผู้บริโภค

Blockchain

●แหล่งปลูกถ่ัวเหลือง (มีการ

บุกรุกท าลายป่าหรือไม่)

●วันผลิต

● ช่ือเกษตรกรผู้เล้ียง

● พันธุ์สัตว์ การเล้ียงดู

●ปริมาณการใช้ยาต่างๆ

●แหล่งผลิตหรือแปรรูป

● ล็อตสินค้า

●วันผลิตและวันหมดอายุ

●รูปแบบการขนส่ง

●วัน เวลา ท่ีขนส่ง

●อุณหภูมิ ความช้ืน และปราศจาก

การปนเปื้ อน

● ช่ือร้านจ าหน่ายสินค้า

●วัน เวลา สถานท่ี และการส่ง

มอบสินค้า
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อีกตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ได้แก่ Walmart บริษัทยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของโลกใน

สหรฐัอเมรกิา ได้น าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการติดตามการขนส่งกุ้ง

มาจากประเทศคู่ค้าอย่างอินเดีย โดยใช้แพลตฟอรม์ IBM Food Trust ท างาน

รว่มกับบรษัิทสัญชาติอินเดียอย่าง Sandhya Aqua เพ่ือบรหิารจดัการกับระบบ

สต็อกสินค้าและการจดัเก็บอาหารทะเล นอกจากน้ี ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบ

ได้ทันทีว่ากุ้งได้ถูกส่งมาจากท่ีไหน ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของอินเดีย

5. ผลจากการระบาดของ Covid-19 เป็นปัจจัยเรง่ให้ผู้บรโิภคกังวลใน
การบรโิภคอาหาร

การระบาดของ COVID-19 ท าให้ผู้บรโิภคมีความกังวลต่อสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของอาหารเพ่ิมสูงขึ้น โดยจากข้อมูลของ Food and Health 

Survey 2020 ของ International Food Information Council ชี้ว่า 

ผู้บรโิภคถึง 22% ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัยของอาหารจาก

การปนเปื้ อนของ COVID-19 มากท่ีสุด ท้ังน้ี พฤติกรรมดังกล่าวน่าจะยังคงอยู่

หลังการแพรร่ะบาดของโควดิ นอกจากน้ีการระบาดของ COVID-19 จะยิ่งเป็น

จุดเปล่ียนส าคัญที่ท าให้เกิดมาตรฐานอาหารใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์วถีิปกติใหม่

ของผู้บรโิภคในด้านสุขอนามัยส่งผลให้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย

จ าเป็นต้องปรบัตัวเพ่ือรองรบักับความเข้มงวดด้านสุขอนามัย ตัวอย่างต่างประเทศ

ที่มีปัญหาการปนเปื้ อน COVID-19 ในอาหาร ได้แก่ ในปี 2020 ประเทศจีน

พบไก่แชแ่ข็งน าเข้าจากบราซิล รวมท้ังกุ้งแชแ่ข็งน าเข้าจากเอกวาดอร ์ปนเปื้ อน

โควดิ-19 ซึ่งท าให้จีนส่ังระงับการน าเข้ากุ้งจากผู้ผลิต 3 รายของเอกวาดอร ์

รวมท้ังเพ่ิมการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เน้ือสัตว์

และอาหารทะเล

รูปท่ี 9 ผลส ารวจประเด็นความกังวลของผู้บรโิภคในดา้นความปลอดภยัของอาหาร ในป ี2020

ที่มา: Food and Health Survey 2020 ของ International Food Information Council

ผู้บรโิภคถึง 22% ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความปลอดภยัของอาหารจากการปนเปื้ อนของ COVID-19 มากที่สุด
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ความเจ็บป่วยจากการบรโิภคอาหารท่ีปนเปื้ อนแบคทีเรีย

ความปลอดภัยของอาหารจากการปนเปื้ อนของ COVID-19 



17

ไทยมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจสอบ
ย้อนกลับในธุรกิจเกษตรและอาหารบา้งหรอืยัง?BOX 1

ในประเทศไทยก็มีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจสอบย้อนกลับในธุรกิจเกษตร

และอาหารแล้ว ยกตัวอย่างกรณีภาครฐัที่ได้เริม่น าร่อง Blockchain มาใช้กับข้าว

อนิทรยี์ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้วา่ขา้วอนิทรยี์ ใครเป็นผู้ผลิต เพาะปลูก

จากที่ไหน ได้รบัการรบัรองมาตรฐานใด จากหน่วยงานไหน และจะเชื่อมโยงไปจนถึง

สถาบนัการเงนิ ซึ่งเป็นระยะต่อไปที่จะต่อยอดในการด าเนินการ เพ่ือให้เข้ามาเป็น

ตัวกลางการรับจ่ายเงิน รวมทั้งประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตรอื่นได้ในอนาคต โดย

หลักการท างานจะใช้งานผ่านระบบ TraceThai.com ส าหรับตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์บน Blockchain กับผู้ประกอบการ

ขา้วอนิทรยี์ โดยมีบนัทึกขอ้มูลตามกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการจัดเก็บข้อมูล

ส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ วตัถดุิบและผลผลิตที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะใบรบัรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ (Organic Certificate) ที่ได้รับจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน 

(Certification Body: CB) เป็นผู้ให้การรับรอง รวมทั้งออกแบบระบบให้รักษา

ความลับทางการค้าและก าหนดสทิธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลได ้(รูปที่ 10) นอกจากนี้การน า 

Blockchain มาใชช้ว่ยสรา้งโอกาสในการขยายตลาดส่งออกได้มากขึ้น จะช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าของไทย ช่วยลดปัญหาการถูกปฏิเสธจากผู้ซื้อ การปลอมปน

สินค้า และการถกูสวมสิทธิใบอนุญาต ส่วนผู้ซื้อ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ

ข้าวอินทรีย์ได้ เนื่องจากสินค้าข้าวอินทรีย์มีการติด QR Code และสัญลักษณ์ 

TraceThai.com บนบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ท าให้

ผู้บรโิภคหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งสามารถสแกน QR Code หรอืตรวจสอบแหล่งที่มาของ

สินค้าได้จากเลขล็อตการผลิตบนฉลากสินค้ากับเวบ็ไซต์ได้ หรอืหากมีปญัหาเกิดขึน้ 

เชน่ หากมีการตรวจสอบพบวา่ไม่ใชข่า้วอนิทรยี์จรงิ ก็สามารถยกเลิกค าสั่งซื้อข้าว

เปน็ล็อตๆ ได้ ไม่ใชย่กเลิกค าสั่งซื้อทั้งหมด (รูปที่ 11)
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รูปท่ี 10 การท างานของระบบ TraceThai.com

ระบบ TraceThai.com เป็นระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้เกษตรอนิทรยีบ์นเทคเทคโนโลย ีBlockchain ซึ่งมีข้อมูลที่
ส าคัญเกี่ยวกับผู้ประกอบการ มาตรฐานอนิทรยี ์การผลิตและจ าหน่ายจะถูกจดัเก็บบนเครอืข่ายบลอ็กเชน ซึ่งช่วยให้
สามารถรกัษาความปลอดภัย และเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับขอ้มูลท่ีมาของสินคา้ได้

ที่มา: TraceThai

รูปท่ี 11 การตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าขา้วอนิทรยีส์ าหรบัผู้บรโิภค

ผู้บรโิภคสามารถสแกน QR Code หรอืตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้จากเลขลอ็ตการผลิตบนฉลากสินค้ากับ
เวบ็ไซต์ได้ ซึ่งแสดงเส้นทางการเคลื่อนยา้ยสินค้าตามท่ีผู้ประกอบการได้บันทึกไว ้เมื่อผู้บรโิภคคลิกที่ไอคอน
ผู้ประกอบการจะแสดงรายละเอยีดของผู้ประกอบการ ข้อมูลใบรบัรองมาตรฐานหรอืข้อมูลการผลิตสินคา้น้ัน

ที่มา: TraceThai

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

วตัถุดิบ สินค้า วตัถุดิบ สินค้า วตัถุดิบ สินค้า
ผู้บริโภค

ข้อมูลส าคัญท่ีถูกจัดเก็บ เช่น ผู้ประกอบการ วตัถุดิบ และผลผลิตท่ีเกิดขึน้
โดยเฉพาะใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ (Organic Certificate)

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
ได้แก่ ส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.)
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Section2

เทรนด์ Food 
Traceability
จะส่งผลกระทบต่อไทย
ในรูปแบบใด?
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Krungthai COMPASS มองว่า ความท้าทายดังกล่าวจะมาในรูปแบบของ

มาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆ ท่ีให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคทางการค้าส าหรับผู้

ส่งออกไทยในระยะข้างหน้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรต้องมีความเข้าใจ และ

ติดตามความเคล่ือนไหวของกฎระเบียบทางการค้าเหล่าน้ีเพ่ือให้สามารถ

ปฎิบัติได้ตามมาตรฐานที่คู่ค้าก าหนด โดยเราได้รวบรวมมาตรการส าคัญไว้ใน

บทความส่วนน้ี
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อตุสาหกรรมอาหาร

อตุสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภค

อตุสาหกรรมด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ
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จ านวนมาตรฐานและกฎระเบียบ

Krungthai COMPASS มองวา่ ความท้าทายดังกล่าวจะมาในรูปแบบของมาตรฐาน

และกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆ ท่ีเข้มข้นขึ้น ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคทางการค้า

ส าหรับผู้ส่งออกไทยในระยะข้างหน้า สอดคล้องกับบทความท่ีชื่อ What’s on 

your plate?: Overview of Deloitte Research on Food Safety with a 

European Perspective ของ Deloitte ปี  2017 ที่ ชี้ ว่ า  ในระยะข้างหน้า

อุตสาหกรรมอาหารจะต้องรบัมือกับมาตรฐานและกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นจาก

ระดับกลางไปสู่ระดับสูง จนใกล้เคียงกับข้อก าหนดหรอืกฎระเบียบใน

อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ท่ีมักมีกฎหมายหรอืค าส่ังใหม่ๆ 

เก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ส่งผลให้หน่วยงานก ากับและ

ตรวจสอบจะมุ่งเน้นน ามาตรฐานและกฎระเบียบที่เข้มงวดดังกล่าวมาบังคับใช้

กับอุตสาหกรรมอาหารเชน่กัน

>> เทรนด์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อไทยในรปูแบบไหน?

รูปท่ี 12 ระดับความเขม้งวดของมาตรฐานและกฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัในห่วงโซก่ารผลิตในอตุสาหกรรมต่างๆ

ที่มา: What’s on your plate?: Overview of Deloitte research on food safety with a European perspective, Deloitte Analysis

ในอนาคตอตุสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มของระดับความเข้มงวดของมาตรฐานและกฎระเบียบที่สูงขึ้นใกลเ้คียงกบัอตุสาหกรรม
ด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ
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ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร

โดยเฉพาะเจาะจง หรอืหากมีก็ยังเป็นกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่

การผลิต อย่างไรก็ตามภาคเอกชนซึ่งมักเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีการ

น าระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใชแ้บบสมัครใจ6 และจากข้อมูลของส านักงาน

ที่ปรกึษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป พบว่า ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ของไทยใชก้ารติดตามตรวจสอบย้อนกลับในรูปแบบเอกสารจึงมีความ

ยุ่งยากในการเตรยีมเอกสารเพ่ือพิสูจน์แหล่งที่มาอาหาร ท าให้สูญเสียโอกาส

ในการส่งออกอาหารไปสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในด้าน

การตรวจสอบย้อนกลับอาหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

ขณะท่ีในต่างประเทศให้ความส าคัญในการตรวจสอบย้อนกลับอาหารผ่าน

กฎระเบียบและมาตรการการค้าระหว่างประเทศ เช่น Regulation (EC) 

No.178/2002 ที่ก าหนดให้มีการจดัท าระบบตรวจสอบย้อนกลับในทุกธุรกิจที่

เก่ียวกับอาหารหรอือาหารสัตว์ เพ่ือท าให้สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหาร

หรอือาหารสัตว์มีท่ีมาจากแหล่งใดและจะส่งต่อไปยังแหล่งใด รวมท้ังแก้ไข

ปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU fishing) 

ของ EU หรอื Regulation (EC) No 1005/2008 ซึ่งระบุว่าสินค้าประมงท่ีจะ

น าเข้าและส่งออกจากสหภาพยุโรปจะต้องแนบใบรบัรองการจับสัตว์น้า (Catch 

Certificate) ก ากับ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้าประมงได้ 

เป็นต้น

>> ท่ีผ่านมาแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับอาหารของไทย
และท่ัวโลกเป็นอย่างไร?

6 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ  ” Traceability  Measure For Food Safety In Thailand” ของ Vorapattra Sripongpankul
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างกฏระเบยีบด้านการตรวจสอบยอ้นกลับกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร

มาตรฐานและกฎระเบียบด้านการตรวจสอบยอ้นกลับระหวา่งประเทศครอบคลมุต้ังแต่ด้านความปลอดภยัอาหาร สุขอนามัย
ของสัตวแ์ละสวสัดิภาพแรงงาน ไปจนถึงเรื่องส่ิงแวดลอ้ม 

ไทย
พระราชบัญญัติควบคุมการฆา่เพ่ือการ
จ าหน่ายเน้ือสัตว ์ปี 2016มาตรา 14 (8)

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดัเก็บข้อมูลของสัตว์ท่ีเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเน้ือสัตวท่ี์ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบยอ้นกลับและเรยีกคืนเน้ือสัตว ์แต่ปัจจบัุนยงัไม่
มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกาศออกมาใช้บังคับ

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ประกอบกับฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
ปี 2017

ก าหนดให้ผู้ท าการประมงจัดท าและเก็บรกัษาสมุดบันทึกการประมง เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบ และก าหนดไว้ในหมวด 7 (มาตรา 80 ถึงมาตรา 97) เรื่องการควบคุม 
เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ

เครื่องหมายรบัรองตนเองในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมตาม
มาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกัน
การปนเปื้ อนของเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 หรอื IPHA (Industrial and 
Production Hygiene 
Administration)

เป็นเครื่องหมายรบัรองตนเอง (Self-Declaration) ว่าเป็นสถานประกอบการท่ีมีการ
บรหิารจัดการสถานท่ี กระบวนการผลิตและบุคลากร ตามมาตรการร่วมและมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย เพ่ือสรา้งความม่ันใจให้กับผู้บรโิภค โดยมุ่ง Checklist การบริหารจัดการ
สุขอนามัย 3 ประการ 8 หมวด ได้แก่ 1.การบริหารจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 3 หมวด คือ หมวดการบรหิารจัดการอาคารผลิต หมวดการบรหิารจัดการ
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และหมวดการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
2.การบรหิารจัดการสุขอนามัยในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 2 หมวด คือ หมวดการ
ควบคุมการผลิตในข้ันต้น ได้แก่ การรบัวัตถุดิบและการจัดเก็บ และหมวดการควบคุม
การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 3.การบริหารจัดการสุขอนามัยของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องท้ังหมด ประกอบด้วย 3 หมวด คือ หมวดสุขอนามัยส่วนบุคคล หมวดการ
บรหิารข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้ความรูกั้บผู้บรโิภค และหมวดการอบรม (Training) 
ท้ังน้ีเอกสารรับรองมีอายุ 6 เดือน รวมท้ังมีการเพ่ิม QR CODE บนเอกสารรับรอง
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลได้

โลก
ระบบรบัรองคุณภาพและความปลอดภัย
ในสินค้าอาหารของ Codex

● ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) มีข้อก าหนดในเรื่องข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสรา้งความเข้าใจในผู้บรโิภค (Product Information 
and Consumer Awareness) ต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอและมีข้อมูลผู้ท่ีเป็นล าดับถัดไป
ในห่วงโซ่อาหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สามารถจัดการ เก็บรกัษา แปรรูปและแสดง
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

● ระบบวิเคราะห์อันตรายและจดุวกิฤติท่ีต้องควบคุม (HACCP)ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและ
สอดคล้องกับการตรวจสอบย้อนกลับเป็นอย่างมากในลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบ
ควบคู่ (Essential Duo) ให้ระบบ HACCP มีความสมบูรณ์และสร้างความปลอดภัย
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

● Codex ได้จัดท า Principle for Traceability/Product Tracing As A Tool 
Within a Food Inspection and Certification System (CAC/GL 60-2006) 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถน าหลักการน้ีไปประยุกต์ใช้ตามนโยบายของแต่ละ
ประเทศได้ โดยระบุว่าการตรวจสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและ
รบัรองอาหารเพ่ือสนับสนุนการป้องกันอันตรายแก่ผู้บรโิภค

มาตรฐานด้านสุขอนามยัของสัตวแ์ละ
คนขององค์การโรคระบาดสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ (World Organization for 
Animal Health : OIE)

Chapter 4.1 และ 4.2 ของ Terrestrial Animal Health Code ซ่ึงเป็นหน่ึงในเอกสาร
อ้างอิงท่ีเป็นข้อก าหนดและคู่มืออันเป็นมาตรฐานท่ีองค์การการค้าโลก (WTO) ยอมรบั
ให้เป็นเอกสารอ้างอิงเก่ียวกับสุขอนามัยสัตว์ระหว่างประเทศและให้การยอมรบัว่าการระบุ
ประเภทของสัตว์ท่ีต้องควบคุม (Animal Identification) และการตรวจย้อนกลับ 
(Traceability) เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการและช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของ
สุขภาพสัตว์ (Animal Health) การสาธารณสุข (Public Health) การผลิตสัตว์ 
(Animal Production) รวมถึงกิจกรรมและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ

มาตรฐาน (International 
Organization for 
Standardization: ISO)

ก าหนดให้การตรวจสอบย้อนกลับเป็นมาตรฐานเฉพาะท่ีเรียกว่ามาตรฐานระบบ ISO 
22005 : 2007 เพ่ือใช้เป็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อาหารและอาหารสัตว์ท่ี
มักใช้ควบคู่กับมาตรฐานสากล ISO 22000 ซ่ึงเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ในอาหารท่ัวไปของ ISO
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สหภาพยุโรป

ข้อบังคับ (EC) No 1760/2000 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกเริม่จัดท าระบบการระบุและลงทะเบียนโค (Identification and 
Registration)และบังคับให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายเน้ือโคจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่ีมาของ
เน้ือ ข้ันการค้าปลีก (Retail Level) จะต้องติดฉลากท่ีแสดงถึงแหล่งท่ีมาของเน้ือโค
ให้แก่ผู้บรโิภคได้รบัทราบ

Regulation (EC) No.178/2002 ก าหนดให้ครอบคลุมอาหารทุกประเภทและทุกข้ันตอนการผลิต รวมถึงก าหนดให้มีการ
จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับในทุกธุรกิจท่ีเก่ียวกับอาหารหรืออาหารสัตว์เพ่ือท าให้
สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารหรอือาหารสัตว์มีท่ีมาจากแหล่งใดและจะส่งต่อไปยัง
แหล่งใด รวมถึงเพ่ือสามารถให้ข้อมูลแก่เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง
รวดเรว็

กฎหมายซึ่งใช้บังคับเป็นการท่ัวไปท่ี
เกี่ยวกับการตรวจสอบยอ้นกลับของ
สหภาพยุโรป
ได้แก่ 
-Regulation (EC) No.178/2002 -
-Regulation (EC) No.882/2004
-Official Control Regulation
(EU) No 2017/625)

Regulation (EC) No 178/2002
● กฎหมายฉบับน้ีในข้อ 18 ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร อาหารสัตว์ สัตว์ท่ีน ามา

ท าอาหารและสารอื่นใดท่ีต้ังใจ หรอืท่ีคาดหมายว่าจะมีการน ามาประกอบเป็นอาหาร
และอาหารสัตว์ต้องจดัท าระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดทุกข้ันตอนต้ังแต่การผลิต 
การแปรรูป การกระจายสินค้า รวมถึงการน าเข้า การผลิตข้ันต้น การเก็บเก่ียว การ
เก็บรกัษา การขนส่ง และการขาย 

Regulation (EC) No.882/2004 
● กฎหมายฉบับน้ีมุ่งเน้นสรา้งแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบห่วงโซ่อาหารและ

สินค้าเกษตร โดยให้อ านาจแก่หน่วยงานรับผิดชอบหลักของประเทศสมาชิกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและอาหารสัตว์ 

Official Control Regulation (EU) No 2017/625) 

● กฎหมายฉบับน้ีขยายขอบเขตครอบคลุมการควบคุมข้อบังคับด้านสุขอนามัย สวัสดิ
ภาพสัตว์ สุขอนามัยพืช ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ 

กฎระเบียบควบคุมการท าประมงของ EU 
ได้แก่ Regulation (EC) 1224/2009
และ Regulation (EC) 404/2011

ก าหนดให้สินค้าสัตว์นา้ท่ีวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับทุก
ข้ันตอน ต้ังแต่การจับหรอืการเพาะเล้ียงสัตว์น้าไปจนกระท่ังสินค้าจ าหน่ายในรา้นค้าปลีก 
และมีฉลากสินค้าสัตวน์้าท่ีบ่งบอกถึงข้อมูลรหัสก ากับสินค้า (lot number) ช่ือการค้า
และช่ือวิทยาศาสตร ์ช่ือเรอืประมงหรอืผู้เพาะเล้ียง รหัสสายพันธุ์ (FAO species code) 
วิธีการผลิต วันท่ีผลิต ระบุสัตว์น้าจากการท าประมงในพ้ืนท่ีใด จับจากแหล่งน้าจืด หรือ
เพาะเล้ียงในประเทศใด 

กฎระเบียบ EU วา่ด้วยการตรวจสอบ
ย้อนกลับและการติดฉลากอาหารท่ี
ผลิตจากส่ิงมชีวีติ ดัดแปรพันธกุรรม 
(GMOs) หรอื Regulation (EC) 
No 1830/2003

ก าหนดให้อาหารคนและอาหารสัตว์ทุกชนิดท่ีใช้หรอืมีส่วนประกอบท่ีเป็น GMOs ไม่ว่าใน
ข้ันตอนใดก็ตาม ต้องติดฉลากแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บรโิภคทราบ โดยผู้ประกอบการ
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งท่ีมาของอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารท่ีเป็น GMOs 
เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

กฎระเบียบป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ท าประมง ท่ีผิดกฎหมาย ไมร่ายงาน 
และไรก้ารควบคุม (IUU fishing) 
ของ EU หรอื Regulation (EC) 
No 1005/2008

ก าหนดให้ป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการค้าสินค้าประมงทุกชนิดท่ีมาจากการท าประมงท่ี
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ท่ีจะเข้าสู่ตลาด
สหภาพยุโรป โดยมีสาระส าคัญ คือ สินค้าประมงท่ีจะน าเข้าและส่งออกจากสหภาพยุโรป
จะต้องแนบใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) ก ากับ เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับท่ีมาของสินค้าประมง

สหรฐัอเมรกิา

Food Safety Modernization Act 
(FSMA) เรื่องการบันทึกข้อมูล
ตรวจสอบย้อนกลับอาหาร ปี 2011

เน้ือหาส าคัญข้อหน่ึงของกฎหมายฉบับน้ี คือ บังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ กับผู้ประกอบการ
ในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าให้เข้มงวดมากข้ึน เพ่ือเน้นให้การ
ควบคุมเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Measure) แทนการตอบโต้ภายหลัง
เกิดปัญหา โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับและจัดระบบการเก็บข้อมูล
การผลิตให้ครอบคลุมสินค้าอาหารทุกประเภท 

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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เมื่อปี 2020 มีมาตรการของประเทศค่ ูค้าของไทยท่ีเพ่ิงออกมาใหม่และถูกกล่าวถึง

ค่อนข้างมาก รวมท้ังคาดวา่จะมีผลต่อการสรา้งมาตรฐานใหม่ด้านการตรวจสอบ

ย้อนกลับของสินค้าเกษตรและอาหารไทยมี 2 มาตรการส าคัญ ได้แก7่

1.  มาตรฐานเพ่ิมเติมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

ของสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกับการติดตามแบบย้อนกลับส าหรับอาหาร 

(Requirements for Additional Traceability  Records for 

Certain Foods) ซึ่งจะมีผลบังคับใชใ้นปี 2023 ที่จะท าให้การตรวจสอบ

ย้อนกลับของแหล่งที่มาอาหารจากเดิมท่ีส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเอกสาร

มาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน

หลักการของรา่งข้อเสนอน้ี คือ ข้อก าหนดท่ีให้ผู้ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือ

เก็บอาหารท่ีระบุไว้ในบัญชีอาหารเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับ (Food 

Traceability List: FTL) จัดท าข้อมูลด้านการเพาะปลูก การขนส่ง 

การรบัสินค้า และการแปรรูปสินค้า ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถระบุแหล่งที่มาของอาหารได้

อย่างรวดเรว็ ป้องกันอันตรายและผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการบรโิภค

อาหารที่ปนเปื้ อน

>> แล้วมาตรการใหม่ๆ  ท่ีส่งผลต่อแนวทางการตรวจสอบยอ้นกลับ
สินค้าเกษตรและอาหารในระยะข้างหนา้มอีะไรบา้ง?

7 https://www.nfi.or.th/foodsafety/qs.php

รูปท่ี 13 มาตรฐานเพ่ิมเติมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัอเมรกิาที่เกี่ยวกับการตดิตาม
แบบย้อนกลับส าหรบัอาหาร

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

การตรวจสอบยอ้นกลับของแหล่งที่มาอาหารจากรปูแบบเอกสารมาเป็นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึ้น

ข้อมูลรปูแบบ
อเิล็กทรอนิกส์

●วางรากฐานแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานในการ
จัดเก็บบันทึกเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับ
แบบดิจิทัลมากข้ึน

●สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลตลอด
ห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธภิาพ

●สามารถระบุแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ท่ี
ปนเป้ือนได้รวดเรว็ข้ึน

●ลดขอบเขตของการเรยีกคืนผลิตภัณฑ์

●ในกลุ่มอาหารหรอืส่วนประกอบของอาหารท่ี
มีความเส่ียงสูงต่อการปนเป้ือน และการ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ผักผลไม้
ท้ังสดและตัดแต่ง อาทิ แตงกวา พรกิ และ
มะเขือเทศ บางบางชนิด ไข่ เนยถ่ัว และอื่นๆ

FOOD TRACEABILITY
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2.   นโยบายฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork)ประกาศโดยคณะกรรมธิการ

ยุโรปในเดือนพฤษภาคม 20205 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงยุโรปสีเขียว 

(European Green Deal) โดยนโยบาย Farm to Fork เป็นมาตรการ

ท่ีครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บรโิภค โดยจะต้องมี

การพัฒนาระบบอาหารท่ีมีความโปรง่ใส ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่กระบวนการปลูก การแปรรูป การบรโิภคจนถึงการ

ก าจดัขยะอาหาร ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังน้ี

● การผลิตอาหารอย่างย่ังยืน โดยต้ังเป้าหมายภายในปี 2030 จะลด

การใชง้านและความเส่ียงจากสารเคมีก าจดัศัตรูพืช 50% ไม่ท าให้

ความอุดมสมบูรณ์ของดินเส่ือมโทรมโดยลดการใชปุ้๋ยอย่างน้อย 

20% และลดการใช้ยาต้านจุลชีพส าหรบัสัตว์ในฟาร์มและการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้าลดลง 50% รวมท้ังมีการพัฒนาวธิีการน าธาตุ

อาหาร (nutrients) มาใช้ท าการเกษตร และเพ่ิมการหมุนเวยีน

ในห่วงโซ่อุปทานโดยลดการสูญเสียสารอาหารอย่างน้อย 50% 

● สนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการแปรรูปอาหาร การค้าปลีก และการ

บรกิารอาหารท่ีย่ังยืน พัฒนากรอบการก ากับดูแลและแนวทาง

ปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจและการตลาดอย่างมีความรบัผิดชอบ

ต่อสังคม พัฒนาคุณค่าทางโภชนาการ ลดคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์

ในการผลิตอาหาร รวมท้ังลดการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมากเกินไป 

และทบทวนกฎระเบียบวัสดุที่ใชสั้มผัสอาหาร

● สนับสนุนการบรโิภคอาหารอย่างย่ังยืนและดีต่อสุขภาพ สหภาพยุโรป

ต้ังเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค โดยให้ลด

การบรโิภคเน้ือแดงและเน้ือแปรรูป และหันมารบัประทานอาหาร

ท่ีผลิตจากพืชเพ่ิมข้ึน รวมท้ังกระตุ้นการบรโิภคอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพและยั่งยืน เชน่ ผักและผลไม้อินทรยี์ โดยมีปรบัลดอัตรา

ภาษี VAT และเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกส าหรบัเกษตรอินทรยี์ให้ได้ 

25% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมดของสหภาพยุโรป นอกจากน้ี 

ได้บังคับการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ 

(front-of-pack nutrition labelling) ในรูปแบบที่สอดคล้องกัน

ในสหภาพยุโรป รวมท้ังบังคับให้อาหารบางประเภทต้องแสดง

แหล่งท่ีมา ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการส่งเสรมิ

สวัสดิภาพสัตว์

● ลดความสูญเสียและขยะจากอาหาร โดยต้ังเป้าหมายลดขยะจาก

อาหาร 50% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความย่ังยืนของสหประชาชาติ 

(UN SDGs) และมุ่งลดความสูญเสียที่เกิดข้ึนตลอดห่วงโซ่

อุปทานอาหาร

5 European Commission
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จากนโยบายข้างต้นน้ีเรามองว่าจะท าให้การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

และผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปจะมีความเข้มงวดมากขึ้น ในรูปแบบ

ของการบังคับการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการบนหน้าผลิตภัณฑ์ 

(Front-of-Pack Nutrition Labelling) และบังคับให้อาหารต้องแสดง

แหล่งท่ีมา ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการส่งเสรมิสวัสดิภาพ

สัตว์ ซึ่งในระยะต่อไปคงได้เห็นมาตรการและกฎระเบียบใหม่ๆ มากข้ึน 

ท้ังน้ี ในปี 2021 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ด าเนินการปรบัปรุงระเบียบ

เก่ียวกับสารเสรมิในอาหารสัตว์ (Feed Additives) โดยก าหนดเกณฑ์

การอนุญาตใชส้ารเสรมิในอาหารสัตว์ท่ีเป็นผลดีต่อสัตว์และส่ิงแวดล้อม 

และปรบัปรุงกระบวนการขออนุญาต เป็นต้น รวมถึงการออกฉลากต่างๆ 

อาทิ ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ ฉลากระบุแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจ

เร ิม่ใชกั้บสินค้านมและเน้ือสัตว์ส าหรบัเป็นวัตถุดิบอาหาร

รูปท่ี 14 สาระส าคัญของนโยบายฟารม์ถึงโตะ๊อาหาร (Farm to Fork)

ที่มา: European Commission

Farm to Fork น าไปสู่การผลิต การแปรรปู การจ าหน่าย และการบรโิภคอาหารอยา่งยัง่ยนื รวมถึงลดการสูญเสียจากอาหาร

●ลดการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช 50%

●ลดการใช้ปุ๋ยอย่างน้อย 20%

●ลดการใช้ยาต้านจลุชีพส าหรบัสัตว์ 50%

ลดความสูญเสียจากอาหารและขยะ

●ก าหนดแนวทางปฏบิัติในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อสังคม
●ลดคารบ์อนฟุตพริน้ท์ในการผลิต
อาหาร

●ลดการบรโิภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรปู
●เพ่ิมการบรฌิภคผักและผลไม้อนิทรยี์
●บังคับการติดฉลากแสดงขอ้มูล
สารอาหารหน้าผลิตภัณฑ์

●ลดขยะจากอาหาร 50%
●ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตลอดห่วงโซ่อปุทานอาหาร

การบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน การแปรรูปและจ าหน่ายอาหารอย่างยั่งยืน

การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

Strategy
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ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ส าหรบั Timeline กระบวนการน าเสนอรา่งกฎหมายและวนัที่บงัคับใช้มาตรฐาน Requirements for Additional Traceability Records for 

Certain Foods คาดการณ์โดย National Fisheries Institute

รูปท่ี 15 Timeline มาตรฐาน Requirements for Additional Traceability  Records for Certain Foods 
และ นโยบายฟารม์ถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) 

ในอนาคตอตุสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มของระดับความเข้มงวดของมาตรฐานและกฎระเบียบที่สูงขึ้นใกลเ้คียงกบัอตุสาหกรรม
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารและผู้เกี่ยวขอ้งควรติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการดังกลา่วอยา่งใกล้ชดิ

ตารางท่ี 2 สรุปสาระส าคัญของ 2 มาตรการส าคัญที่จะส่งผลกระทบด้านตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร
และอาหารไทยในระยะขา้งหนา้

สินค้าเกษตรและอาหารที่อาจได้รบัผลกระทบจาก 2 มาตรการดังกล่าวอยูใ่นกลุ่มผัก ผลไม้ อาหารทะเล รวมท้ังสินค้ากลุ่มปศุสัตว์

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

มาตรการและกฎระเบียบ สาระส าคัญท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร ตลาดส่งออก
สินค้าหลักท่ีอาจ

ได้รบัผลกระทบ

Requirements for 

Additional 

Traceability Records 

for Certain Foods

ร่างระเบียบย่อยการจดบันทึกเพ่ิมเติมเพ่ือการตรวจสอบ

ย้อนกลับส าหรับอาหารบางชนิด ก าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ใน Supply Chain ปฏิบัติตามข้อก าหนด

สหรัฐอเมริกา ผัก ผลไม้ ปลา

บางชนิด ไข่ เนย

ถ่ัว และอื่น ๆ

Farm to Fork บังคับการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการบนหน้าผลิตภัณฑ์ 

(front-of-pack nutrition labelling) และบังคับให้

อาหารต้องแสดงแหล่งท่ีมา ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

สหภาพยุโรป สินค้าเกษตรและ

อาหาร เช่น ผัก

ผลไม้ ปศุสัตว์ 

และอาหารทะเล 
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Section3

ผู้ประกอบการกลุ่มไหน

ท่ีต้องปรบัตัวก่อน?
รวมท้ังผู้ประกอบการ

ต้องรูจ้ักใครบ้าง?
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Krungthai COMPASS มองวา่ มองวา่สินค้าเกษตรและอาหารท่ีควรเร่งปรับตัว

รับมือกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านการตรวจสอบย้อนกลับอาหารใหม่ๆ 

ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ ประมง อาหารสัตว์ และแนะน าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

เกษตรและอาหารเป็น Partnership กับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่ง

ประกอบด้วย 1) หน่วยงานภาครฐัที่ให้การรบัรองมาตรฐาน ตรวจสอบและ

วเิคราะห์คุณภาพอาหาร รวมท้ังให้ค าปรกึษาในเร ื่องกฎระเบียบและมาตรฐาน

อาหาร 2) ผู้ให้บรกิารเทคโนโลยีจดัเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบย้อนกลับอาหาร 
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Krungthai COMPASS มองว่า สินค้าปศุสัตว์ ประมง และอาหารสัตว์ ต้อง

ยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลับเป็นกลุ่มแรกๆ โดยจากการ

วเิคราะห์โดยใช้สัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาของ

ไทยในแต่ละสินค้า ซึ่งถือเป็นตลาดที่ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ

ย้อนกลับอาหารค่อนข้างมาก เทียบกับสัดส่วนจ านวนการแจ้งเตือนความไม่

ปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละสินค้า ที่สะท้อนถึงระดับการถูก

จบัตาในเร ื่องความปลอดภัยด้านอาหาร พบว่า สินค้าปศุสัตว์ ประมง และอาหาร

สัตว์ มีสัดส่วนการส่งออกท่ีพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมรกิาถึง 

20.1% 23.2% และ 37.7% ตามล าดับ  สูงกว่าค่าเฉล่ียของสัดส่วนการพ่ึงพา

ตลาดสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยซึ่งอยู่

ที่ 18%  อีกท้ังสินค้าในกลุ่มดังกล่าวก็มีสัดส่วนการแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัย

ในสินค้าเกษตรและอาหารคิดเป็น 13.6% 5.9% และ 5.8% ตามล าดับ สูงกว่า

ค่าเฉล่ียสัดส่วนการแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารซึ่ง

อยู่ที่เพียง 3.0% และหากรวมผักและผลไม้ซ่ึงเป็นสินค้ากลุ่มถัดมาท่ีจะต้อง

เตรียมรับมือกับมาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน เน่ืองจากในระยะหลังคู่ค้าส าคัญ

อย่างจีนให้ความเข้มงวดในมาตรการด้านสุขอนามัยในสินค้ากลุ่มน้ีมากขึ้น จะ

คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวมกันถึง 159,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 16% ของ

มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยซ่ึงอยู่ท่ีกวา่ 1 ล้านล้านบาทต่อปี 

>> สินค้ากลุ่มไหนควรต้องปรบัตัวก่อน?
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รูปท่ี 16 เปรยีบเทียบสัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาในสินค้าตา่งๆ กับจ านวนการแจง้เตือน
เรื่องมาตรฐานความปลอดภยัในสนิค้าเกษตรและอาหารในแตล่ะสนิค้า

สินค้าประเภทปศุสัตว ์ประมง และอาหารสัตว ์จ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบยอ้นกลับของสินคา้เป็นอนัดับต้นๆ 

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และ The Rapid Alert System for Food and Feed Report 
2019 ของสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: จดุตัดแกน X คือ ค่าเฉล่ียของสัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และจุดตัดแกน Y 
คือ ค่าเฉล่ียของสัดส่วนจ านวนการแจง้เตือนความไมป่ลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละสินค้า ขนาดของวงกลม คือ มูลค่าการส่งออก
ของไทยในตลาดสหรฐัอเมรกิาและตลาดสหภาพยุโรปของแต่ละสินค้า ปี 2020 (ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ประกอบการและมูลค่าการส่งออกของกลุ่มธุรกิจที่ตอ้งปรบัตัว

สินค้าปศุสัตว ์ประมง อาหารสัตว ์ผักและผลไม้ มีผู้ประกอบการไทยกวา่ 8,000 ราย มีมูลค่าส่งออกรวมกัน 159,000 ล้านบาท 

ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจากกรมโรงงานและกระทรวงพาณิชย์ ปี 2020
หมายเหตุ: ส าหรบัสินค้าผักและผลไม้ คิดมูลค่าตลาดส่งออกโดยรวมตลาดจนีเข้าไปด้วย เนื่องจากในระยะหลังคู่ค้าส าคัญอย่างจนีให้ความเข้มงวดใน

มาตรการด้านสุขอนามัยในสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น 

ธรุกิจ ตัวอย่างสินค้า จ านวนผู้ประกอบการ มูลค่าส่งออกไปสหรฐัอเมรกิา

และสหภาพยุโรป ปี 2020 

(ล้านบาท)

ปศุสัตว ์ ไก่และสุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง

และแปรรูป
โรงงานแปรรูป 1,467 ราย

ผู้ส่งออก 1,009 ราย
28,000

ประมง กุ้ง และปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง

และแปรรูป
โรงงานแปรรูป 933 ราย

ผู้ส่งออก 708 ราย
11,300

อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เล้ียง โรงงานแปรรูป 435 ราย
ผู้ส่งออก 516 ราย

23,000

ผักและผลไม้ ทุเรียน ล าไย มังคุด โรงงานรวบรวมและแปรรูป 948
ราย

ผู้ส่งออก 2,367 ราย

96,300*

ผักผลไม้

ปศุสัตว์

ประมง อาหารสัตว์

เครื่องปรุงรส
เครื่องเทศและ

สมุนไพร
กาแฟ ไวน์

ขนม

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

สัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยโุรป

สัดส่วนจ านวนการแจง้เตือนความไม่ปลอดภัย
ในสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละสินค้า
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3 ปัจจัยท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการไทยยกระดับไปสู่ Traceability จากการศึกษา

ของ Gordon and Betty Moore Foundation พบว่า ปัจจัยส าคัญที่จะช่วย

ให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลับของ

สินค้าอาหาร คือ 1. ติดตามกฎระเบียบการค้าอย่างสม่าเสมอ 2.การจัดเก็บ

ข้อมูลห่วงโซ่การผลิตในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือช่วยให้การตรวจสอบย้อนกลับใน

สินค้าเกษตรและอาหารท าได้ง่ายขึ้น 3. ความร่วมมือกันท้ัง Ecosystem

(รูปที่ 17)

>> ค าแนะน าส าหรบัผู้ประกอบการไทย

รูปท่ี 17 ระดับปจัจยัส าคัญที่จะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงรายงานชื่อ Tracing the Supply Chain ของกองทุน Gordon and Betty Moore 

การติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ และการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีควบคู่ไปกับการรว่มมือกันท้ัง Ecosystem จะช่วยยกระดับ
มาตรฐานในการตรวจสอบยอ้นกลับอาหารของไทย

ผู้ประกอบการควรศึกษาและติดตามกฎระเบียบการค้าท่ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากกฎระเบียบมีการยกระดับอยู่เสมอและมี
แนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรปและ
สหรฐัอเมรกิา อกีทั้งกฎระเบยีบและมาตรฐานในแต่ละสินค้าหรือแต่
ละตลาดก็ไม่เหมือนกัน การท าความเขา้ใจกฎระเบียบและมาตรฐาน
สินค้าใหม่ๆ เพ่ือปฎิบตัิตาม จะช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคทางการค้า
เหล่านี้ไปได้

การจัดเก็บข้อมูลห่วงโซ่การผลิตในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้การตรวจสอบ
ย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหารท าได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บข้อมูล
ห่วงโซก่ารผลิตสินค้าเกษตรในรปูแบบดจิติัลในการผลิตตั้งแต่ต้นน้า
จนถึงปลายน้า โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เชน่ Blockchain, RFID, 
IoT, QR-code เพ่ือบนัทึกขอ้มูลที่จ าเปน็ เชน่ ขอ้มูลแหล่งผลิตฟาร์ม/
เพาะเล้ียง  ชนิดพันธุ์พืชหรอืพันธุ์สัตว ์ขอ้มูลการใชอ้าหารสัตว ์ปรมิาณ
การใชส้ารเคมีและยาฆ่าแมลง ขอ้มูลการแปรรูป จะชว่ยให้คู่ค้าสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึงสินค้าถึงมือผู้บริโภค
ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในทุก
กระบวนการผลิต

ความร่วมมือกันท้ัง Ecosystem เป็นส่ิงส าคัญ การสร้างความ
รว่มมือตลอดห่วงโซก่ารผลิตตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า ตลอดจน
ผู้เชีย่วชาญเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร รวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ก ากับดูแลมาตรฐาน จะช่วยรับมือกับ
กฎระเบยีบทางการค้าที่จะออกมาใหม่ๆ ได้ในระยะยาว

1

2

3



34

ธุรกิจเกษตรท่ีน าระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้

ได้รบัสิทธ์ิการสนบัสนนุการลงทุนจาก BOI

ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและอาหาร ในกลุ่มกิจการ

ขยายพันธ์ุสัตวห์รอืสัตวน์้า กิจการฆ่าและช าแหละสัตว ์กิจการผลิตอาหาร

สัตวห์รอืส่วนผสมอาหารสัตว ์กิจการโรงงานผลิตพืช ท่ีมีระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับ เชน่ การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลและยกเว้นอากรน าเข้าเคร ื่องจักร

และการวจิยัรวมถึงอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก และจากข้อมูลของส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (Thailand Board of Investment: BOI) พบว่า 

ในปี 2020 มีบรษัิทในกิจการดังกล่าวได้รบัการอนุมัติจาก BOI คิดเป็นเงนิลงทุน

รวมกว่า 6,000 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2019  ถึง 78%

รูห้รอืไม่

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 2564

หมายเหตุ: กลุ่มสิทธปิระโยชน์ A3 คือยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัรและ
การวจิยัรวมถึงอากรวตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก

กลุ่มสิทธปิระโยชน์ A4 คือยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 5 ปี ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัรและ   การวจิยัรวมถึงอากร
วตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก

ตารางท่ี 4 สรุปเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ส าหรบัธุรกิจทีน่ าระบบตรวจสอบยอ้นกลับมาใช้

สินค้าปศุสัตว ์ประมง และอาหารสัตว ์เป็นกลุ่มสินค้าท่ีต้องเรง่ยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบยอ้นกลับ
เป็นอนัดับต้นๆ

ประเภทกจิการ เงื่อนไข
กลุ่มสิทธิ

ประโยชน์

กจิการขยายพันธุ์สัตวห์รอืสัตวน์้า 

(ยกเวน้กุ้ง)

1. ต้องมีการขยายพันธุสั์ตวใ์นโครงการด้วย 

2. ต้องใชเ้ทคโนโลยีที่่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน ระบบปิด มีระบบระบาย

อากาศเพ่ือท า ให้อากาศในโรงเรอืนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา 

มีระบบการให้น้าและอาหาร อตัโนมัติ และมีมาตรการและระบบป้องกัน 

พาหะน าโรคเข้าสู่ฟารม์ มีระบบเซน็เซอร ์การตรวจนับจ านวนสัตว์ และ

ระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธภิาพ เป็นต้น 

3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

A4

กจิการฆ่าและช าแหละสัตว์ 1. ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท าให้สัตว์สลบ ราว

แขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ  การตรวจสอบคุุณภาพ 

เนื้อสัตว ์และการตรวจสอบส่ิงปลอมปน เป็นต้น 

2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

A4

กจิการผลิตอาหารสัตวห์รอื

ส่วนผสมอาหารสัตว์

1. ต้องได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 

เชน่ ISO 22000 หรอืมาตรฐานที่่ Global Food Safety Initiative

(GFSI) ยอมรบั เป็นต้น ภายในระยะเวลาครบเปิดด าเนินการที่่ระบุใน

บัตรส่งเสรมิ

2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

3. จะต้องแสดงหลักฐานการย่ืนหรือเตรียมการขอรับรองมาตรฐานใน

การขอใชส้ิทธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล

A3

กจิการโรงงานผลิตพืช 1. ต้องมีการปลูกพืชภายในอาคารที่ออกแบบมาเฉพาะในระบบปิด 

2. ต้องมีการติดตั้งระบบควบคมุสภาพแวดล้อมใน การปลูกพืชทั้งทาง 

กายภาพ เชน่ การควบคุมุ ความเข้มแสง อณุหภูมิ ความชื้น ปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แร่ธาตุต่างๆ และการควบคุุม สภาพแวดล้อม

ทางชวีภาพ เชน่ การปนเปื้ อนของเชื้อโรคและแมลง จากน้า อากาศ 

และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

A3
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Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารเป็น 

Partnership กับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย 1) หน่วยงาน

ภาครฐัท่ีให้การรบัรองมาตรฐาน ตรวจสอบและวเิคราะห์คุณภาพอาหาร รวมท้ัง

ให้ค าปรกึษาในเร ื่องกฎระเบียบและมาตรฐานอาหาร 2) ผู้ให้บรกิารเทคโนโลยี

จดัเก็บข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรบัมือกับมาตรฐานและกฎระเบียบ

ทางการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบย้อนกลับอาหารได้ง่ายขึ้น

1) หน่วยงานภาครฐั

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครฐัที่มีความเชีย่วชาญซึ่งชว่ยสนับสนุนผู้ประกอบการให้

สามารถรบัมือกับมาตรฐานทางการค้า โดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร

ที่เข้มงวดข้ึน โดยจ าแนกลักษณะการให้บรกิารเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การรับรอง

มาตรฐานอาหาร/ออกใบอนุญาต 2) การตรวจสอบ และวเิคราะห์คุณภาพอาหาร 

3) การให้ค าปรกึษากฎระเบียบมาตรฐานอาหาร

>> ผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบา้ง?

หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ

1.1 การรบัรองมาตรฐาน/ออกใบอนุญาต

ส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ

ออกใบอนุญาต และรับรองมาตรฐานอาหาร และสินค้าเกษตรแปรรูป 

https://www.acfs.go.th

กรมประมง การรับรองฟารม์เพาะเล้ียง และผลิตภัณฑ์ส่งออกสัตว์น้า ตลอดจนการจัดท าหลักฐานเพ่ือการ

สืบค้นสินค้าประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการประมง มาตรฐานสากล และข้อก าหนด

ของประเทศคู่ค้า

http://www.fisheries.go.th

กรมปศุสัตว์ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสนับสนุนระบบการตรวจย้อนกลับของสินค้าปศุสัตว์

http://www.dld.go.th

กรมวชิาการเกษตร การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชส าหรับส่งออก และรับรองสุขอนามัย 

(Health Certificate) ส าหรับพืชควบคมุเฉพาะ

http://www.doa.go.th

รูปท่ี 18 หน่วยงานภาครฐัที่ให้บรกิารเก่ียวกับการตรวจสอบยอ้นกลับอาหาร
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หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ

1.2 ตรวจสอบ และวเิคราะห์คุณภาพอาหาร

บรษิัทห้องปฏิบัติการ

กลาง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

บริการทดสอบด้านห้องปฏิบติัการ, การสุ่มตรวจและรบัรองสินค้า,ท่ีปรกึษาระบบคุณภาพและ

เทคนิครวมท้ังห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

http://www.centrallabthai.com/web/th/main/index.php

สถาบันอาหาร บริการตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพ ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP 

(GMP Codex/Thai FDA) HACCP (Codex)

https://www.nfi.or.th

กรมวชิาการเกษตร การด าเนินงานตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ตรวจติดตามผล เพ่ือการรับรองแหล่งผลิต GAP 

พืช และการผลิตพืชอินทรย์ี รับรองการปลอดศตัรูพืชส าหรับพืชและผลิตผลเพ่ือการส่งออก 

ตรวจสอบพืชและสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

กรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร

●บริการวิเคราะห์ทดสอบ 
●บริการรบัรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
●ทดสอบความช านาญห้องปฎิบติัการทดสอบและสอบเทียบ
●บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
●บริการฝกึอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
●การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

http://www.dss.go.th

สถาบันวจิัยโภชนาการ 

มหาวทิยาลัยมหิดล

บริการตรวจวเิคราะห์อาหาร สารอาหาร การวิเคราะห์เพ่ือท าฉลากโภชนาการท้ังไทยและ

ต่างประเทศ การวิเคราะห์สารเจือปนและสารปนเปื้ อนในอาหาร การวิเคราะห์จุลินทรย์ีในอาหาร

http://www.nu.mahidol.ac.th

1.3 ให้ค าปรกึษากฎระเบียบมาตรฐานอาหาร

สถาบันอาหาร ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกส าหรบัผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก เช่น ขั้นตอนการส่งออก

สินค้าอาหาร ระบบเอกสารประกอบการส่งออก และให้บริการตรวจสอบการแสดงข้อมูลบน

ฉลากอาหารตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานการแสดงฉลากประเทศคู่ค้า

https://www.nfi.or.th

2) กลุ่ม Agritech Startup และผู้ให้บรกิารเทคโนโลยี เช่น  Blockchain 

RFID ,Barcode ,IoT

ส าหรับในไทยมี Agritech Startup และผู้ให้บริการเทคโนโลยี เช่น  Blockchain 

RFID ,Barcode ,IoT หลายหลายกลุ่ม เช่น Agritech Startup ที่ชื่อ The Bricket

ซึ่งพัฒนาระบบฟารม์เล้ียงจิง้หรดีแนวต้ังท่ีควบคุมอย่างแม่นย าด้วย IoT ซึ่ง

จะได้ผลผลิตท่ีชดัเจนและตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกข้ันตอน ตอบโจทย์การผลิต

ภายใต้ห่วงโซ่ของอาหารในอนาคต หรอื บรษัิท ซีดีจ ีที่เป็น Partner กับภาครฐั

ในการท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งในการเลือกที่จะเป็นพารท์เนอรกั์บบรษัิท

รายใด อาจพิจารณาเบ้ืองต้นจากรูปแบบ Solution ส าเรจ็รูป หรอื การพัฒนา 

Solution ท่ีเหมาะกับของผู้ประกอบการแต่ละราย รวมทั้งพิจารณาบรกิาร

หลังการขาย การติดตั้ง การให้ค าปรกึษาด้านการใชง้าน 

ที่มา: รวมรวมข้อมูลโดย Krungthai COMPASS
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รูปท่ี 19 ตัวอย่าง Agritech Startup และผู้ให้บรกิารเทคโนโลย ี

Agritech Startup และผู้ให้บรกิารเทคโนโลยพัีฒนา Solution ที่ช่วยในการตรวจสอบยอ้นกลับอาหารได้หลากหลายสินค้า

ที่มา: ส านักนวตักรรมแห่งชาติ (NIA)

บรษัิท ความเช่ียวชาญ/ตัวอย่างผลงาน

Algaeba ผู้พัฒนาเครื่องนับลูกสัตวน้์า เช่น ลูกปลา ไข่ปลา ลูกกุ้งพี ลูกกุ้งก้ามกราม ลูกปู ให้มีความ

รวดเร็ว แม่นย า จัดเก็บหลักฐานการนับได้

The Bricket สตาร์ทอัพท่ีท าระบบฟาร์มเล้ียงจ้ิงหรดีแนวต้ังท่ีควบคมุอย่างแม่นย าด้วย IoT ซ่ึงจะช่วย

ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ตอบโจทย์การผลิตภายใต้ห่วงโซ่ของอาหารในอนาคต

โกรวเ์ด่ ฟารม์ม่ิง พัฒนาแพลตฟอรม์ท่ีรองรับกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกผัก ผลไม้ ท่ีได้รับรอง GAP เพ่ือส่งต่อ

สินค้าทางการเกษตรให้แก่ห้างโมเดิร์นเทรดและรา้นอาหาร

ซีดีจี จัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับอาหารส าหรับสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มพืช 

โดยร่วมมือกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สถาบันรหัสสากล ให้บริการเทคโนโลยีบาร์โค้ด และ EPC/RFID แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีการพัฒนา

เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ซ่ึงเป็นบาร์โค้ดขนาดเล็กท่ีสามารถรองรับข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ 

ตรวจสอบย้อนกลับจ านวนมาก ประมาณ 4,000 ตัวอักษร หรือ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติ ใน

พ้ืนท่ีเท่ากัน
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สรุป
ท่ีผ่านมามาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าในด้านการ

ตรวจสอบย้อนกลับอาหารมีบทบาทเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง และมี

แนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรค

ทางการค้าส าหรบัการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

ดังนั้น ไทยซึ่งเป็นประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกสินค้าในกลุ่ม

เกษตรและอาหารจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการ

ดังกล่าว ในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญ

กับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบย้อนกลับได้ครบตลอด

ห่วงโซ่การผลิตต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (End to End)

โดย Quick Win ท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการไทยรบัมือกับ

ความท้าทายดังกล่าว คือ การเรง่จดัเก็บข้อมูลห่วงโซ่

การผลิตในรูปแบบดิจทัิลเพ่ือช่วยให้การตรวจสอบ

ย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหารท าได้งา่ยขึ้น 

อีกท้ังสรา้งความรว่มมือของท้ัง 

Ecosystem ต้ังแต่

เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า 

และผู้เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีด้าน

การตรวจสอบ

ย้อนกลับอาหาร

รวมไปถึง

หน่วยงานภาครฐั

ท่ีให้การรบัรอง

มาตรฐานและให้

ค าปรกึษาด้าน

มาตรฐานอาหาร 
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คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและสื่อมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จงึได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอยา่งต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี 

ปัจจุบันดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้า

อภินันทรมี์ประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร ์จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

Analyst

ปราโมทย์ มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร การวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรม

การเกษตรและอาหารปัจจุบันดแูลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ กลุ่มธุรกิจ

ประมง กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

ปราโมทย์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ จากสถาบันบัณฑิต

พัฒนบรหิารศาสตร์

ปราโมทย์ วฒันานุสาร
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กฤชนนท์ จนิดาวงศ์

Analyst

กฤชนนท์ มีประสบการณ์ท างานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) 

มามากกว่า 6 ปี ท าให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าต่างประเทศท้ังในด้าน

การน าเข้าและส่งออก ปัจจุบันเป็นนักวเิคราะห์ท่ีดแูลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจข้าว 

ธุรกิจน้าตาลและธุรกิจปุ๋ยเคมี

กฤชนนท์ จบการศึกษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทด้านเศรษฐศาสตรร์ะหว่าง

ประเทศ จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ภายใต้ทุนการศึกษาโครงการวายุภักษ์

มหาบัณฑิตของธนาคารกรุงไทย
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