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โอกาสหรอืความท้าทายอตุสาหกรรมเกษตร
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ธุรกิจเกษตรและอาหารไทยก าลังเผชิญความเส่ียงอะไรบ้าง? 

จนีเข้มตรวจผลไม้หลังโควดิ 
ส่งออกตกมาตรฐาน “ตีกลับ”

ประชาชาติธุรกิจ (19 ก.พ. 2021)

ส่งออก "กุ้ง-ไก่" ไทยระทึก 
EU ออกกฎรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

ประชาชาติธุรกิจ (30 เม.ย. 2021)

ข้าวไทยปนเปื้ อน 
หลังญี่ปุ่นออกเกณฑ์

สารตกค้างใหม่
ประชาชาติธุรกิจ (5 ก.พ. 2018)

EU คุมเข้มห่วงโซ่อปุทาน
การผลิตอาหาร
ประชาชาติธุรกิจ (11 ก.ย. 2020)



3

Section2

Section1

Section3

เมื่อเทรนด์อาหารโลก
ก าลังมุ่งสู่ 

Food Traceability

เทรนด์ Food
Traceability

จะส่งผลกระทบต่อไทย
ในรูปแบบใด?

ผู้ประกอบการกลุ่มไหน
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คือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
และติดตามอาหาร และส่วนประกอบต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการผลิตอาหาร โดยมีการเชื่อมโยง
ขอ้มูลของผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ต้ังแต่การผลิต
วตัถดิุบ กระบวนการแปรรูป จนถึงการ
กระจายผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บรโิภค  
เพ่ือให้ผู้บรโิภคม่ันใจได้วา่สินค้ามีมาตรฐานและความ
ปลอดภัย

Food Traceability คืออะไร? 

เพาะปลูก

ไซโล/โกดัง

โรงงาน

ผู้ค้า
ผู้บรโิภค

เป็นพืชท่ีมาจากการตัดต่อ
พันธุกรรม (GMO) 
หรอืใช้สารเคมี?

ตัวอย่างข้อมูล
●สายพันธุ์
●ปรมิาณการใช้สารเคมี
และยาฆ่าแมลง

เก็บรกัษาในสภาวะ
ท่ีเหมาะสม?
ตัวอย่างข้อมูล
●อุณหภูมิ ความชื้น CO2

มีการปนเป้ือน
ในระหวา่งการผลิต?
ตัวอย่างข้อมูล
●วนัและเวลาท่ีผลิต 
●โรงงานท่ีผลิต
●เวลาการรบั/ส่งออกสินค้า

สินค้าสด ใหม่?

ตัวอย่างข้อมูล

●วนัและเวลาท่ีรบั
และขายสินค้า

กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability)

การตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถทราบแหล่งท่ีมาของอาหารได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ท่ีมา: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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หัวใจส าคัญของ Food Traceability คืออะไร? 

คือ การบนัทึกขอ้มูลห่วงโซก่ารผลิต
ซ่ึงเปน็การเก็บข้อมูล

ในรูปแบบของเอกสาร
หรอืการบันทึกข้อมูลด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส์

ท่ีมา: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และ www.ibm.com/uk-en/blockchain/solutions/food-trust/modules

รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
แบบ Real Time ตลอดห่วงโซ่การผลิตรูปแบบกระดาษหรอืเอกสาร
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ปัจจยัอะไรท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability?

(1) ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีให้ความส าคัญกับ Food Safety มากขึน้

ผลส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บรโิภค
ต่อความปลอดภัยของอาหาร

ท่ีมา: Tetra Pak Index 2020 ,บรษัิท Zebra Technologies 

68%
กังวลในเรื่อง Food Safety

70%
ของผู้บรโิภค

ต้องการทราบท่ีมาท่ีไป
ของอาหาร

คะแนนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ท่ีมา: The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020
หมายเหตุ: EIU ประเมิน Quality and Safety จากความหลากหลายและคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร 

และความปลอดภัยของอาหาร

แม้ไทยจะมีคะแนนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเกาะกลุ่มไป
กับประเทศในอาเซียน แต่หากเทียบกับประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยอย่าง
สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป ถือวา่มีคะแนนต่ากวา่ค่อนข้างมาก
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52.0

49.6

สหรฐั
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ญ่ีปุ่น

สิงคโปร์

จีน

มาเลเซีย

เวยีดนาม

ไทย

ฟลิิปปินส์

อินโดนีเซีย
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ปัจจยัอะไรท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability?

ห้างเทสโก้ ซึ่งเป็นซูเปอรม์ารเ์ก็ตรายใหญ่ท่ีมีสาขาอยู่
ท่ัวโลกเริม่ใช้มาตรฐานด้านแรงงานท่ีเข้มข้นข้ึนกับคู่ค้า
โดยเฉพาะสินค้าประมง เช่น กุ้ง ท่ีก าหนดให้ผู้ส่งออกกุ้งต้องสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้วา่เล้ียงโดยไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย 

(2) การตรวจสอบย้อนกลับแรงงานผิดกฎหมายถกูน ามาเป็นเหตผุลของการกีดกันการค้า

สถานะการค้ามนุษย์ของไทย ปี 2016-2021
ในปี 2021 ไทยมีสถานะการค้ามนุษย์อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List 
ซึ่งยังถือวา่ต่ากวา่มาตรฐาน

มาตรฐานขั้นต่า

ท่ีมา: TIP Report, 2021
หมายเหตุ: ระดับท่ี 1 (Tier 1) คือ ประเทศท่ีด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่าตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิา ท้ังด้านการ

ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหย่ือการค้ามนุษย์

ระดับท่ี 2 (Tier 2) คือ ประเทศท่ีด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่าตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิา แต่มีความ
พยายามปรบัปรุงแก้ไข

ระดับท่ี 2 ซ่ึงต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List: 2WL) คล้ายกับ Tier 2 โดยมีจ านวนเหย่ือการค้ามนุษย์
เพ่ิมข้ึน หรอืไม่มีหลักฐานชัดเจนวา่รฐับาลเพ่ิมความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์

ระดับท่ี 3 (Tier 3) คือ ระดับต่าสุด หมายถึงประเทศท่ีด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่าตามกฎหมายของ
สหรฐัอเมรกิา และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึง่สหรฐัอเมรกิาอาจพิจารณาระงบัการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความ
ชว่ยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการค้าได้

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

2WL

3

2

1

Tier Ranking by Year
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ปัจจยัอะไรท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability?
(3) เทรนด์ผู้บรโิภคยุคใหม่ต้องทราบวา่อาหารท่ีรบัประทานส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแค่ไหน

ผลส ารวจการให้ความส าคัญและความคาดหวงั
ของผู้บรโิภคต่อประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม

ท่ีมา: Innova Market Insight Survey 2020 ,Euromonitor

ผู้บรโิภคกวา่ 

3 ใน 4
ให้ความส าคัญกับความย่ังยืน
ของส่ิงแวดล้อม

ผู้บรโิภคกวา่ 

53%
คาดหวงัวา่ในกระบวนการผลิตอาหาร

จะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ผู้บรโิภคกวา่ 

35%
ตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซ CO2

ในกระบวนการผลิต

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของธุรกิจอาหาร

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

การผลิตอาหารปศุสัตวแ์ละประมงมีส่วนส าคัญในการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลก
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ปัจจยัอะไรท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability?
(4) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีท าให้ระบบ Food Traceability มีความก้าวหน้ามากขึน้

มูลค่าตลาดเทคโนโลยี Food Traceability ของโลกปี 2018-2025

ท่ีมา: Allied Market Research

คาดวา่เทคโนโลยี Food Traceability 
ของโลกในปี 2025 จะมีมูลค่าประมาณ 

22,274 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ 9.3%
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Average Growth Rate = 9.3%



Krungthai COMPASS 11

BeefChain สตารท์อพั จากรฐั
ไวโอมิง สหรฐัอเมรกิา พัฒนาระบบ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของ
อาหาร โดยใช้บล็อกเชนเก็บข้อมูล
แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์เน้ือท่ีวาง
จ าหน่าย ซ่ึงในกรณีท่ีมีการระบาดของ
โรคในสัตว ์Beefchain ช่วยลดเวลาท่ี
ต้องใช้ในการติดตามสต็อกท่ีติดเชื้อ 
โดยข้อมูลท่ีได้รบัการบันทึกในระบบแล้ว
จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ จึงท าให้
เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ตัวอย่างบรษัิทสตารท์อพัท่ีพัฒนาระบบตรวจสอบขอ้มูลย้อนกลับของอาหาร

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ผู้ผลิต
อาหารสัตว์

วตัถุดิบ

เกษตรกร

สินค้า สินค้า สินค้า

การขนส่ง
สินค้า

รา้นค้า
ปลีก/ส่ง

โรงงาน
แปรรูป

ผู้บรโิภค

Blockchain

●แหล่งปลูกถ่ัวเหลือง 
(มีการบุกรุกท าลายป่า
หรอืไม่)

●วนัผลิต

●ชื่อเกษตรกรผู้เล้ียง
●พันธุสั์ตว ์การเล้ียงดู
●ปรมิาณการใช้ยาต่างๆ

●แหล่งผลิตหรอืแปรรูป
●ล๊อตสินค้า
●วนัผลิตและวนัหมดอายุ

●รูปแบบการขนส่ง
●วนั เวลา ท่ีขนส่ง
●อุณหภูมิ ความชื้น และ
ปราศจากการปนเปื้ อน

●ชื่อรา้นจ าหน่ายสินค้า
●วนั เวลา สถานท่ี และการ
ส่งมอบสินค้า

ปัจจยัอะไรท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability?
(4) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีท าให้ระบบ Food Traceability มีความก้าวหน้ามากขึน้
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(5) ผลจากการระบาดของ Covid-19 เป็นปัจจยัเรง่ให้ผู้บรโิภคกังวลในการบรโิภคอาหาร

ผลส ารวจประเด็นความกังวลของผู้บรโิภคในด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร ในปี 2020

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

2%

4%

5%

7%

8%

9%

11%

12%

20%

22%

อื่นๆ

ยาปฏิชวีนะ

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

วตัถุเจอืปนในอาหาร

สารก าจดัศัตรูพืช

อาหารท่ีมีส่วนผสมของการตัดแต่งยีน

สารเคมีในอาหาร

สารก่อมะเรง็ในอาหาร

ความเจบ็ป่วยจากการบรโิภคอาหารท่ีปนเปื้ อนแบคทีเรยี

ความปลอดภัยของอาหารจากการปนเปื้ อนของ COVID-19 

ปัจจยัอะไรท่ีท าให้เทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability?

ผู้บรโิภคถึง 22% 

ให้ความส าคัญกับประเด็น
ด้านความปลอดภัยของอาหาร
จากการปนเป้ือนของ 
COVID-19 มากท่ีสุด

ในปี 2020 ประเทศจนีพบไก่แช่แข็งน าเข้าจาก
บราซิล รวมท้ังกุ้งแช่แข็งน าเข้าจากเอกวาดอร ์
ปนเปื้ อนโควดิ-19 ท าให้จีนส่ังระงับการน าเข้ากุ้งจาก
ผู้ผลิต 3 รายของเอกวาดอร ์รวมท้ังเพ่ิมการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เน้ือสัตว์
และอาหารทะเล



Section

2

เทรนด์
Food Traceability

จะส่งผลกระทบต่อไทย
ในรูปแบบใด?
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เทรนด์ Food Traceability จะส่งผลกระทบต่อไทยในรูปแบบใด?

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค

อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ
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จ านวนมาตรฐานและกฎระเบียบ

ระดับความเข้มงวดของมาตรฐานและกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยในห่วงโซ่การผลิตในอตุสาหกรรมต่างๆ

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

ระดับความเข้มงวดของมาตรฐานและกฎระเบยีบ
ของอุตสาหกรรมอาหารมแีนวโน้มสูงขึ้นใกล้เคียงกับ
อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

อาจเป็นอุปสรรคทางการค้าส าหรบัผู้ส่งออกไทย
ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรต้องมีความเข้าใจ 
และติดตามความเคล่ือนไหวของกฎระเบียบทางการค้าเหล่าน้ี
เพ่ือให้สามารถปฎิบัติได้ตามมาตรฐานท่ีคู่ค้าก าหนด 
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●Food Safety Modernization 

Act (FSMA) เรื่องการบันทึก

ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับอาหาร 

ปี 2011

●Regulation (EC) 

No.178/2002

●กฎระเบียบป้องกัน ยับย้ัง และขจัด

การท าประมง ท่ีผิดกฎหมาย ไม่

รายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU 

fishing) ของ EU หรอื

Regulation(EC) No 

1005/2008

●ระบบรบัรองคุณภาพและ

ความปลอดภัยในสินค้าอาหาร

ของ Codex

●มาตรฐานด้านสุขอนามัยของสัตว์

และคนขององค์การโรคระบาดสัตว์

ระหวา่งประเทศ (World 

Organization for Animal 

Health : OIE)

●มาตรฐาน (International 

Organization for 

Standardization: ISO)

●พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพ่ือ

การจ าหน่ายเน้ือสัตว ์ปี 2016

มาตรา 14 (8)

●พระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 ประกอบกับฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ปี 2017

●เครื่องหมายรบัรองตนเองใน

สถานประกอบการอตุสาหกรรม

ตามมาตรการควบคุม ติดตาม และ

ป้องกันการปนเปื้ อนของเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 หรอื IPHA 

(Industrial and Production 

Hygiene Administration)

เทรนด์ Food Traceability จะส่งผลกระทบต่อไทยในรูปแบบใด?
มาตรฐานและกฎระเบียบด้านการตรวจสอบย้อนกลับระหวา่งประเทศ

ครอบคลุมต้ังแต่ด้านความปลอดภัยอาหาร สุขอนามยัของสัตวแ์ละสวสัดิภาพแรงงาน ไปจนถึงเรื่องส่ิงแวดล้อม 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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มาตรการใหม่ๆ ในระยะข้างหน้ามีอะไรบ้าง?

● วางรากฐานแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานในการ
จัดเก็บบันทึกเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับ
แบบดิจทัิลมากขึ้น

● สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลตลอด
ห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธภิาพ

● สามารถระบุแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ท่ี
ปนเปื้ อนได้รวดเรว็ขึ้น

● ลดขอบเขตของการเรยีกคืนผลิตภัณฑ์

FOOD TRACEABILITY

(1) มาตรฐานเพ่ิมเติมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัฯ ท่ีเก่ียวกับการ
ติดตามแบบย้อนกลับส าหรบัอาหาร (Requirements for Additional Traceability  Records for Certain Foods)

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ข้อมูลรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์
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มาตรการใหม่ๆ ในระยะข้างหน้ามีอะไรบ้าง?

(2) นโยบายฟารม์ถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) ประกาศโดยคณะกรรมธิการยุโรปในเดือนพฤษภาคม 2020 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงยุโรปสีเขียว (European Green Deal) 

●ลดการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช 50%

●ลดการใช้ปุ๋ยอย่างน้อย 20%

●ลดการใช้ยาต้านจลุชีพส าหรบัสัตว ์50%

ลดความสูญเสียจากอาหารและขยะ

●ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคม

●ลดคารบ์อนฟรุตพริน้ท์ในการผลิตอาหาร

●ลดการบรโิภคเน้ือแดงและเน้ือแปรรูป
●เพ่ิมการบรฌิภคผักและผลไม้อินทรย์ี

●บังคับการติดฉลากแสดงข้อมูล
สารอาหารหน้าผลิตภัณฑ์

●ลดขยะจากอาหาร 50%

●ลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร

การบรโิภคอาหารอย่างย่ังยืน การแปรรูปและจ าหน่าย
อาหารอย่างย่ังยืน

การผลิตอาหารอย่างย่ังยืน

Strategy

ท่ีมา: European Commission
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มาตรการดังกล่าวมีความคืบหน้าแค่ไหนแล้ว?

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ส าหรบั Timeline กระบวนการน าเสนอรา่งกฎหมายและวนัท่ีบังคับใช้มาตรฐาน Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods คาดการณ์โดย 

National Fisheries Institute

Farm To Fork Strategy

May 2020

เสนอรา่งกฎระเบียบ

September 2020

ปิดรบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะ

February 2021

Organic farming 
action plan

By 2020/2021

Examination of the draft 
National Strategic Plans –
Farm to Fork

By 2021

ออกค าส่ังกฎระเบียบ
สุดท้าย (Final Rule)

November 2021

กฎระเบียบสุดท้าย
มีผลบังคับใช้

January 2023

บังคับการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการบน
หน้าผลิตภัณฑ์ (Front-of-Pack Nutrition
Labelling) และบังคับให้อาหารต้องแสดง
แหล่งท่ีมา ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และการส่งเสรมิสวสัดิภาพสัตว ์

By 2022

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกราย
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

January 2025

มาตรฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตามแบบย้อนกลับส าหรบั
อาหาร (Requirements for Additional Traceability 
Records for Certain Foods) ของสหรฐัอเมรกิา

Farm To Fork Strategy
ของสหภาพยุโรป

reduce by 50% the use and risk of chemical 
pesticides
reduce nutrient losses by at least 50%
reduce fertilizer use by at least 20%
reduce by 50% the sales of antimicrobials 
for farmed animals and in aquaculture
Achieve 25% of total farmlandbunder
organic farming
Reduce by 50% food waste and food loss

By 2030

มาตรฐานเพ่ิมเติมของ FDA มีผลบังคับใช้ในปี 2023 ส่วนการบังคับติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการ แหล่งท่ีมา ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และการส่งเสรมิสวสัดิภาพสัตว ์คาดวา่มีผลบังคับใช้ภายในปี 2022
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2 มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและอาหารกลุ่มไหนบ้าง?

มาตรการและกฎระเบียบ
สาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ

การตรวจสอบย้อนกลับอาหาร
ตลาดส่งออก สินค้าหลักท่ีอาจได้รบัผลกระทบ

มาตรฐานเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับการ

ติดตามแบบย้อนกลับส าหรบั

อาหาร

ร่างระเบียบย่อยการจดบันทึกเพ่ิมเติมเพ่ือการตรวจสอบ

ย้อนกลับส าหรบัอาหารบางชนิด ก าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ใน Supply Chain ปฏิบัติตามข้อก าหนด

สหรฐัอเมรกิา ผัก ผลไม้ ปลาบางชนิด ไข่ เนย ถ่ัว 

และอื่น ๆ

Farm to Fork บังคับการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการบนหน้าผลิตภัณฑ์

(front-of-pack nutrition labelling) และบังคับให้

อาหารต้องแสดงแหล่งท่ีมา ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และการส่งเสรมิสวสัดิภาพสัตว์

สหภาพยุโรป สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ผัก

ผลไม้ ปศุสัตว ์และอาหารทะเล 

สินค้าเกษตรและอาหาร
ท่ีอาจได้รบัผลกระทบ 

อยู่ในกลุ่ม

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ปศสัุตว์



Section

3

ผู้ประกอบการกลุ่มไหน

ท่ีต้องปรบัตัวก่อน?
รวมท้ังผู้ประกอบการ
ต้องรูจ้กัใครบ้าง?
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ผู้ประกอบการกลุ่มไหนท่ีต้องปรบัตัวเป็นกลุ่มแรกๆ?

ผักผลไม้

ปศุสัตว์

ประมง
อาหารสัตว์

เครื่องปรุงรส
เครื่องเทศและสมุนไพร กาแฟ ไวน์ ขนม

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

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

สัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรป
และสหรฐัอเมรกิาของไทยในแต่ละสินค้า

สัดส่วนจ านวนการแจง้เตือนความไม่ปลอดภัย
ในสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละสินค้า

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และ The Rapid Alert System for Food and Feed Report 2019 ของสหภาพยุโรป
หมายเหตุ: จุดตัดแกน X คือ ค่าเฉล่ียของสัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และจุดตัดแกน Y คือ ค่าเฉล่ียของสัดส่วนจ านวนการแจ้งเตือนความ

ไม่ปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละสินค้า ขนาดของวงกลม คือ มูลค่าการส่งออกของไทยในตลาดสหรฐัอเมรกิาและตลาดสหภาพยุโรปของแต่ละสินค้า ปี 2020 (ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

เปรยีบเทียบสัดส่วนการพ่ึงพาตลาดสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาในสินค้าต่างๆ 
กับจ านวนการแจง้เตือนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละสินค้า
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เทรนด์ Food Traceability จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยแค่ไหน?

ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจากกรมโรงงานและกระทรวงพาณิชย์ ปี 2020
หมายเหตุ: * โรงงานรวบรวมและแปรรูป

**ส าหรบัสินค้าผักและผลไม้ คิดมูลค่าตลาดส่งออกโดยรวมตลาดจีนเข้าไปด้วย เน่ืองจากในระยะหลังคู่ค้าส าคัญอย่างจีนให้ความเข้มงวดในมาตรการด้านสุขอนามัยในสินค้ากลุ่มน้ีมากข้ึน 

ปศุสัตว์
(ไก่ และสุกร สด แช่เย็น 

แชแ่ข็งและแปรรูป)

ประมง
(กุ้ง และปลา สด แช่เย็น 

แช่แข็ง และแปรรูป)

อาหารสัตว์
(อาหารสัตวเ์ล้ียง)

ผักและผลไม้
(ทุเรยีน ล าไย มังคุด)

โรงงานแปรรูป
(ราย)

ผู้ส่งออก
(ราย)

1,467                    933                  435                   948*

1,009                   708                  516                  2,367

มูลค่าส่งออก
ไปสหรฐัฯ และ EU

ปี 2020 
(ล้านบาท)

28,000 11,300  23,000 96,300** 

Priority

กระทบผู้ประกอบการไทย

กวา่8,000 ราย

มูลค่าส่งออกรวม 

159,000 ล้านบาท 

(16% ของมูลค่าส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

ซ่ึงอยู่ท่ีกวา่ 1 ล้านล้านบาท/ปี)
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ผู้ประกอบการไทยต้องเตรยีมตัวอย่างไร?

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงรายงานช่ือ Tracing the Supply Chain ของกองทุน Gordon and Betty Moore 

ศึกษาและติดตาม
กฎระเบียบการค้าท่ีอาจมี

การเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากมีการยกระดับ
อยู่เสมอและมีแนวโน้ม

เข้มงวดมากขึ้น

การจดัเก็บข้อมูลห่วงโซ่
การผลิตในรูปแบบดิจทัิล
ช่วยให้การตรวจสอบ

ย้อนกลับในสินค้าเกษตร
และอาหารท าได้งา่ยข้ึน

ความรว่มมือกันท้ัง 
Ecosystem เปน็ส่ิงส าคัญ 
การสรา้งความรว่มมือตลอด

ห่วงโซ่การผลิตต้ังแต่เกษตรกร 
ผู้ผลิต ผู้ค้า ตลอดจน

ผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านการ
ตรวจสอบย้อนกลับอาหาร
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ไทยมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจสอบย้อนกลับในธรุกิจเกษตรและอาหารบ้างหรอืยัง?

ภาครฐัได้เริม่น ารอ่ง Blockchain มาใช้กับ
ข้าวอนิทรยี์ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้วา่ข้าว
อนิทรยี์ ใครเป็นผู้ผลิต เพาะปลกูจากท่ีไหน 
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานใด จากหน่วยงานไหน 

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

วตัถุดิบ สินค้า วตัถุดิบ สินค้า วตัถุดิบ สินค้า
ผู้บรโิภค

ข้อมูลส าคัญท่ีถูกจดัเก็บ เช่น ช่ือผู้ประกอบการ ประเภทวตัถุดิบ และผลผลิตท่ีเกิดขึ้น
ใบรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี (Organic Certificate)

หน่วยงานรบัรองมาตรฐาน 
ได้แก่ ส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.)

ท่ีมา: TraceThai

การท างานของระบบ TraceThai.com

เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรย์ี
โดยใช้ Blockchain จดัเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ 

มาตรฐานอินทรย์ี การผลิตและจ าหน่าย 
ซึ่งช่วยให้สามารถรกัษาความปลอดภัย 

และเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูลท่ีมาของสินค้าได้
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ผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบ้าง?

หน่วยงานภาครฐั

การรบัรองมาตรฐาน/
ออกใบอนุญาต

●ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ

●กรมประมง

●กรมปศุสัตว์

●กรมวชิาการเกษตร

ตรวจสอบ และวเิคราะห์
คุณภาพอาหาร

ให้ค าปรกึษากฎระเบียบ
มาตรฐานอาหาร

●บรษัิทห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

●สถาบันอาหาร

●กรมวชิาการเกษตร

●กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

●สถาบันวจิัยโภชนาการ 

มหาวทิยาลัยมหิดล

●สถาบันอาหาร

บรษัิทเอกชน/สตารท์อพั
ท่ีให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

●Algaeba

●The Bricket

●โกรวเ์ด่ ฟารม์ม่ิง

●ซีดีจี

●สถาบันรหัสสากล
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บทสรุป

มาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าในด้าน
การตรวจสอบย้อนกลับอาหารมแีนวโน้มเข้มงวด
มากขึ้นในอนาคต จะกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าส าหรบั
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการไทยจึงต้องต้องปรบัตัว โดยให้ความส าคัญกับ

การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบย้อนกลับได้ครบ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
(End to End) โดย Quick Win คือ การเรง่จดัเก็บ
ข้อมูลห่วงโซ่การผลิตในรปูแบบดิจทัิล เพ่ือให้การ
ตรวจสอบย้อนกลับท าได้ง่ายข้ึน และ สรา้งความรว่มมือ
ของท้ัง Ecosystem ต้ังแต่ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า และ

ผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร รวมไป

ถึงหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง
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พชรพจน์ นันทรามาศ

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ    

ปราโมทย์ วฒันานุสาร    

กฤชนนท์ จินดาวงศ์
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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. 

Disclosures 




