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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงเอกสำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยและหน่วยงำนที่

มีหน้ำที่ควบคุมกสำกับดูแลบังคับใช้และปัญหำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์

มีชีวิตและผลิตภัณฑ์อำหำร ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เอกสำรของไทยและต่ำงประเทศ เครื่องมือท่ีใช้วิจัยเป็นข้อมูลทุติย

ภูมิ ได้แก่ เอกสำร หนังสือ ตสำรำ วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย ระเบียบ มำตรกำร และWebsite รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร 

และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ และพรรณนำควำม 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) มำตรกำรทำงกฎหมำย ได้แก่ กฎเกณฑ์และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับควำม

ปลอดภยัอำหำร ประกอบด้วย หลกักำรท่ัวไปเกีย่วกับกฎเกณฑ์ระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัสขุอนำมัยในกำรขนส่งเคลือ่น

ย้ำยสตัว์และผลติภณัฑ์สัตว์โดยมีองค์กำรกำรค้ำโลกทสำหน้ำท่ีด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ควำมตกลงว่ำด้วยอปุสรรค

ทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ กำรเจรจำรอบอุรุกวัย ระบบรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยสินค้ำอำหำร ได้แก่ ระบบหลัก

เกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิต ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิฤตท่ีต้องควบคุมสุขอนำมัยขนส่งกับมำตรฐำน

อำหำรระหว่ำงประเทศ มำตรฐำนองค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศด้ำนสุขอนำมัยของคนและสัตว์ เป็นกำร
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ดสำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยโคนม และมำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน 

กฎหมำยเก่ียวกบัควำมปลอดภยัด้ำนสขุอนำมัยในกำรขนส่งเคลือ่นย้ำยสตัว์และผลติภณัฑ์จำกสัตว์ในประเทศไทยมี

กฎหมำยและมำตรกำรหลำยส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นนส้ำถึงปลำยนส้ำ และ2) ปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัย

ในกำรขนส่งเคล่ือนย้ำยโคนม นมและผลิตภณัฑ์นสำ้นม ได้แก่ ปัญหำหน่วยงำนท่ีมหีน้ำท่ีรับผดิชอบกสำกบัดแูลตลอด

ห่วงโซ่กำรผลตินมและผลติภณัฑ์นสำ้นม ปัญหำบงัคบัใช้กฎหมำยโดยใช้ระบบหลำยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และปัญหำ

กำรนสำเข้ำสินค้ำ

ค�าส�าคญั : มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ โคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม

Abstract
 This documentary research was aimed to study about legal measures and government offices which have 

their duties and functions to control, regulate and enforce the hygienic transportation in animals and problem prod-

ucts leading to the conditions of safety food. The study by documentary analysis from Thai and Foreign data. The 

secondary research data as documents, textbooks, thesis, academic research papers, website data, and regulation 

measures were therefore systematically collected, analyzed, described according to its contents analysis . 

  From the results it was found as follows: Legal measures include 1) The international regulations and 

standard measurements used for the hygienic transportation 2) The endorsement systems of good quality and 

safety food were to ; System of Good Manufacturing Practices. System of Hazard Analysis Critical Control Point 

of Hygienic Transportation. Standard of Human and Animal Hygiene of World Organization for Animal Health 

and this is focus to the hygienic transportation of dairy cattle. Standard of World Organization Related. 3) Legal 

Measures of Safety on Hygiene in Transporting Animals and Animal Products of Thailand and this has its laws 

and legal measures starting from the initial point until to the end and the problems of laws related to the hygienic 

transportation the problems of dairy and its products the problems of government officers who have their responsi-

bilities in regulating and controlling for all the supply chain of production in dairy and its products. The problems 

of law enforcement based on the linkage system of multi-government officers related to the hygienic transportation 

and the problems of importation in dairy and its products. 

Keywords : Legal Measures Transporting Animals Dairy and Dairy Products

บทน�า 
 นส้ำนมเป็นผลผลิตจำกสัตว์ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์

นมหลำยประเภท ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงก่อให้เกิดควำมเจ็บป่วยอันเนื่องจำกสัตว์ให้นส้ำนมนสำเชื้อก่อโรคมำสู่คนหรือกำร

ปนเปื้อนสำรเคมี รวมถึงจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นส้ำนมเพิ่มจสำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคในนส้ำนม ทสำให้เกิดนมบูดเน่ำเสีย

หรือคุณภำพไม่เหมำะแก่กำรบริโภค นอกจำกนี้ในฐำนะประเทศผู้ส่งออกสินค้ำอำหำรประเภทนมและผลิตภัณฑ์

นส้ำนมท่ีมำจำกสัตว์และเป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่ม Non-Frozen product [1] ท่ีมีปริมำณส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ.

2560 [2] และส่งออกไปยังกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มำกที่สุด [3] 
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ท้ังน้ีประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยจะมีตลำดและฐำนกำรผลิตร่วมกันมีกำรเคลื่อนย้ำย

สินค้ำได้อย่ำงเสรี อำทิเช่น ควำมคล่องตัวคมนำคมและกำรค้ำระหว่ำงประเทศเดินทำงระหว่ำงประเทศสะดวกมำก

ขึ้น [ 4]โดยเฉพำะกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ข้ำมพรมแดนและขนส่งผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้น มีโอกำส

ควำมเส่ียงกำรระบำดของโรคหรือโรคสตัว์สู่คนเข้ำมำในประเทศอย่ำงรวดเรว็สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกจิอย่ำง

มำกจึงมีควำมจสำเป็นควบคุมกำรนสำเข้ำสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์อำหำรจำกสัตว์ นอกจำกนี้ปัญหำคือประเทศไทยยัง

ไม่มีกฎหมำยเรือ่งมำตรฐำนควบคมุตรวจสอบสัตว์และสินค้ำผลติภณัฑ์นมนสำเข้ำ รวมถงึกำรสุม่ตรวจกำรกกักนัและ

กำรเรียกคืนสินค้ำอย่ำงชัดเจนและไม่ได้ให้ควำมสสำคัญถึงผลกระทบกำรนสำเข้ำสินค้ำปศุสัตว์จำกกำรเคลื่อนย้ำยเสรี

ข้ำงต้นเท่ำที่ควร ในกรณีเช่นนี้จึงต้องศึกษำมำตรกำรสุขอนำมัยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและสำมำรถควบคุมตรวจ

สอบกำรนสำเข้ำด้วยวิธีกำรประเมินวิเครำะห์ควำมเส่ียงจำกสัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์หรือเชื้อโรคระบำดเพื่อ

ประสิทธิผลในกำรควบคุมป้องกันควำมเส่ียงและผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรนสำเข้ำ เพื่อคุ้มครองสุขอนำมัย

ควำมปลอดภัยของคน สัตว์ และสำธำรณสุขของประเทศปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ มมีำตรกำรทำงกฎหมำยเกีย่วกบัควำมปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัยแต่ละห่วง

โซ่กำรผลิตในระดับหนึ่ง ในบำงห่วงโซ่กำรผลิตไม่มีมำตรกำรเข้ำมำควบคุมหรือมำตรกำรที่บังคับใช้เป็นมำตรกำร

สมัครใจหรือไม่สอดคล้องในทำงปฏิบัติ ได้แก่ มำตรกำรสมัครใจในขั้นกำรขนส่งหรือกระจำยผลิตภัณฑ์นส้ำนมสู่ผู้

บริโภคและปัญหำมำตรกำรบังคับใช้สมัครใจในระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ด้วยเหตุผล

ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนมภำยในประเทศนสำมำสู่กำรศึกษำในงำน

วจิยันีจ้งึจสำเป็นศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และมำตรฐำนของสหภำพยโุรปท่ีส่งออกสนิค้ำประเภท

ผลิตภัณฑ์นม ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมเข้มงวดและมีกำรปรับใช้กฎหมำยครอบคลุมทุกห่วงโซ่กำรผลิตอำหำร

อย่ำงได้ผลมีประสิทธิภำพเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรโดยเฉพำะเรื่องสุขอนำมัยในกำรขนส่งหรือควบคุมกำร

ขนส่งเคลือ่นย้ำยในมิติสขุอนำมยัท่ีมีประสิทธิภำพ ผลกำรวจิยัจะเป็นแนวทำงปฏบัิติของหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีควบคุม

กสำกบัดูแลบังคบัใช้เกีย่วกบัควำมปลอดภยัอำหำรให้ได้นมและผลติภณัฑ์นสำ้นมมคีณุภำพปลอดภยัเหมำะสสำหรบักำร

บริโภคและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของผู้บริโภคว่ำจะไม่ได้รับควำมเสี่ยงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

ขนส่งสินค้ำนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม 

วตัถุประสงค์การวจิยั
 เพือ่ศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำย และหน่วยงำนท่ีมหีน้ำทีค่วบคมุกสำกบัดูแลบงัคบัใช้เกีย่วกบัควำมปลอดภยั

อำหำร และปัญหำที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์อำหำร

ขอบเขตการวจิยั 
 กำรศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำย กฎเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรตลอดห่วงโซ่กำรผลิตโดย

เฉพำะเรือ่งสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มชีวีติและผลติภณัฑ์จำกสตัว์และหน่วยงำนท่ีมีหน้ำทีค่วบคมุกสำกบัดูแลบังคบั

ใช้กฎหมำยของสหภำพยุโรป แล้วนสำมำวิเครำะห์เทียบกับมำตรกำรทำงกฎหมำยและมำตรฐำนของประเทศไทยท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์กรณีศึกษำโคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม รวม

ถึงปัญหำของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุมกสำกับดูแลบังคับใช้
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วธีิการด�าเนินการวจิยั
 วธีิดสำเนนิกำรวจิยั เป็นกำรวจิยัเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำมำจำกกำร

ค้นคว้ำจำกบทบัญญัติกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ หนังสือตสำรำกฎหมำย วิทยำนิพนธ์ วิจัย วำรสำร บทควำม เอกสำรเผย

แพร่ ข้อมูลจำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และศึกษำกฎหมำยของสหภำพยุโรปที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มี

ชวีติและผลติภณัฑ์จำกสัตว์ รวมถงึหน่วยงำนท่ีมหีน้ำทีค่วบคมุกสำกบัดูแลบังคบัใช้กฎหมำยดังกล่ำว กบัมำตรกำรทำง

กฎหมำยและมำตรฐำนของประเทศไทยทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั เครือ่งมือท่ีใช้เป็นเอกสำรทติยภมิู (Secondary Documents) 

ได้แก่ เอกสำร หนังสือ ตสำรำ วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย ระเบียบ มำตรกำร และ Website รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร และ

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และพรรณนำควำม (Descriptive)

ผลการวจิยั
 1. มาตรการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  

ประกอบด้วย 

   1.1 กฎเกณฑ์และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเก่ียวกับควำมปลอดภัยอำหำร หลักกำรท่ัวไปเก่ียวกับกฎ

เกณฑ์ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสขุอนำมัยในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์และผลิตภณัฑ์สัตว์ กฎเกณฑ์ระหว่ำงประเทศ

เล็งเห็นถึงควำมสสำคัญของผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่ต้องได้รับกำรดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษย่อมมีโอกำสเสี่ยงสูงท่ี

จะติดเชื้อโรค โรคระบำด กำรแพร่เชื้อโรคสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์กันเอง จำกกำรสัมผัสโดยตรงหรือ

สมัผสัทำงอ้อม ต้ังแต่กระบวนกำรผลตินสำ้นม แปรรปูผลติภณัฑ์นสำ้นม กำรขนส่งนสำ้นมดิบและผลติภณัฑ์นสำ้นมจนถงึ

ผู้บริโภคปรำศจำกควำมเสียหำยหรือเชื้อโรคในระหวำ่งขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสำธำรณสุขของคนโดยตรง 

ซ่ึงสำมำรถเห็นได้จำกองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีดูแลเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรท่ีสะท้อนควำมสสำคัญของสุข

อนำมัยในกำรขนส่งเพื่อคุ้มครองสัตว์และมนุษย์ในกำรบริโภคอำหำรปลอดภัย

   1.1.1 องค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization :WTO) เป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศที่

พัฒนำกำรจำกควำมตกลงทั่วไปว่ำด้วยภำษีศุลกำกรและกำรค้ำ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT 

1947) ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร WTO ได้สนับสนุนกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำโดยกสำหนดให้เป็นหนึ่งในข้อยกเว้น

ทั่วไปของควำมตกลง GATT 1947 ซึ่งปัจจุบันยังมีกำรบังคับใช้เรื่อยมำ ภำยหลังมีกำรลงนำมควำมตกลงที่เป็นควำม

ตกลงเฉพำะ (Specific Agreement) ควบคู่ควำมตกลง GATT ที่เป็นควำมตกลงลักษณะทั่วไป (General Agreement) 

[5] เป็นควำมตกลงเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขคุ้มครองสุขภำพและสวัสดิภำพของประชำชน นโยบำยกำรเกษตร กำร

ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม

    1. 1.2 ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ (TBT) กำรเจรจำรอบอุรุกวัย (Uruguay 

Round) ของ GATT เกดิควำมตกลงว่ำด้วยกำรบงัคับใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสขุอนำมัยพชืโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่

กสำหนดกฎเกณฑ์เกีย่วกบักำรควบคุมมำตรกำรสุขอนำมยัและสขุอนำมัยพชืของประเทศสมำชกิต่ำง ๆ  สอดคล้องกบั

มำตรฐำนระหว่ำงประเทศและนสำมำอนุวติักำรเป็นมำตรฐำนภำยในประเทศของตน เพือ่คุม้ครองชวีติหรอืสุขอนำมัย

มนษุย์ สตัว์หรอืพชืจำกโรคระบำด โรคติดต่อ สำรตกค้ำง สำรปนเป้ือน เป็นต้น รวมถงึครอบคลมุท้ังมำตรฐำนสนิค้ำ

ขั้นสุดท้ำย วิธีกำรผลิต บรรจุภัณฑ์ กำรติดฉลำกสินค้ำที่เกี่ยวกับอำหำร กำรนสำเข้ำส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร 

กำรออกใบรับรองและอนุมัติ

    1.1.3 คณะกรรมำธิกำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ (Codex) ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรค

ทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ เป็นหนึ่งในพันธกรณีภำยใต้ WTO และเป็นมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี (Non-Tariff 

Measures; NTMs) กสำหนดขึ้นเพื่อประเทศสมำชิกใช้มำตรกำรครอบคลุมถึงเรื่องกฎระเบียบทำงเทคนิค มำตรฐำน
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สินค้ำทั้งด้ำนอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงกระบวนกำรประเมินควำมสอดคล้องดสำเนินกำรในลักษณะขจัด

อุปสรรคกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ [6]

  1.2. ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภยัสินค้าอาหาร ได้แก่

   1.2.1 ระบบหลกัเกณฑ์วธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติ (Good Manufacturing Practice : GMP) ระบบ GMP 

เป็นมำตรฐำน หลักเกณฑ์หรือข้อกสำหนดปฏิบัติขั้นพื้นฐำน(Minimum Requirement) ของผู้ผลิตหรือมำตรฐำนด้ำน

สถำนที่ผลิตเพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) โดยมุ่งเน้นท่ีกำรป้องกันและขจัดควำมเส่ียงท่ี

ทสำให้อำหำรเป็นพิษอันตรำยหรือเกิดควำมไม่ปลอดภัยของอำหำร ครอบคลุมปัจจัยเกี่ยวกับสถำนที่ต้ังอำคำรผลิต 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต กระบวนกำรผลิต กำรขนส่ง สุขำภิบำล (Sanitation) สุขอนำมัย (Hygiene) ของ

บุคลำกรให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยมีคุณภำพปลอดภัย ทั้งนี้ GMP เป็นระบบประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนก่อนนสำไปสู่

ระบบประกนัคณุภำพสงูกว่ำต่อไป อำทเิช่น ระบบกำรวเิครำะห์อนัตรำยและจดุวฤิตทีต้่องควบคมุ (Hazard Analysis 

Critical Control Point :HACCP)ะบบ ISO 22000 [7]

   1.2.2 ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิฤตที่ต้องควบคุม ระบบ HACCP เป็นระบบกำรจัดกำร

คุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อใช้ควบคุมกระบวนกำรผลิตที่เข้มงวดมำกกว่ำระบบ GMP เนื่องจำกเข้ำสู่ระบบ 

HACCP ผู้ผลิตต้องผ่ำนระบบประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนระบบ GMP ก่อน สำระสสำคัญประกอบควบคุมปัจจัยต่ำง 

ๆ ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ประเมินอันตรำยที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำรขนส่งผลิตภัณฑ์จนถึง

จสำหน่ำยยังผู้บริโภค ทั้งนี้เป็นระบบป้องกันและควบคุมจุดวิกฤตเพื่อควำมปลอดภัยของกำรผลิตอำหำรเป็นเครื่อง

มือประเมินจุดอันตรำย แล้วสร้ำงระบบมำตรกำรป้องกันแทนกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้ำยเพื่อพิสูจน์ได้ว่ำ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

   1.2.3 สุขอนำมัยขนส่งกับมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ (Codex) ซึ่ง Codex ให้ควำมสสำคัญ

ของมำตรฐำนอำหำรทุกประเภทรวมถงึอำหำรท่ีมีแหล่งทีม่ำจำกสตัว์ กสำหนดมำตรฐำนเกีย่วกบักำรผลติสตัว์ในระดับ

ฟำร์มจนได้ผลิตผลจำกสัตว์ผ่ำนทำงคณะกรรมกำร Codex ท้ังน้ีระบบรับรองคุณภำพควำมปลอดภัยสินค้ำอำหำร

ของ Codex ทั้งระบบ GMP และ HACCP ต่ำงมีองค์ประกอบเกี่ยวกับกระบวนกำรขนส่งหรือกระจำยสินค้ำซึ่งเป็น

หนึ่งในขั้นตอนของห่วงโซ่กำรผลิต โดยกำรขนส่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่สสำคัญของระบบ GMP หลักเกณฑ์เกี่ยว

กับพำหนะขนส่ง ภำชนะบรรจุและกำรทสำควำมสะอำดเพื่อปรำศจำกกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรขนส่งและสร้ำงควำม

มัน่ใจว่ำอำหำรปลอดภยัถกูสขุอนำมยั (Sanitation) และสขุลกัษณะ (Hygiene) สสำหรบัระบบ HACCP กำรขนส่งเป็น

หนึง่ในหลกัเกณฑ์ทีส่สำคญัเช่นเดยีวกบั GMP กสำหนดใหด้สำเนนิกำรวเิครำะหอ์ันตรำยวำ่ต้องระบอุันตรำยในขัน้ตอน

กำรกระจำยสินค้ำจนถงึกำรบรโิภค ทัง้นี ้Codex จดัทสำหลกักำรมำตรฐำนสินค้ำเกีย่วกบัสนิค้ำอำหำรประเภทนมและ

ผลติภณัฑ์นม (Milk and Milk Products) กสำหนดเรือ่งกำรขนส่ง (Transportation) เป็นสขุลกัษณะเฉพำะไว้ใน Code of 

Hygienic Practice milk and Milk Products (CAC/RAP 57-2004) ให้ควำมสสำคัญเรื่องเวลำ อุณหภูมิและยำนพำหนะ

ตำมคุณสมบัติของชนิดของผลิตภัณฑ์นส้ำนม และพิจำรณำร่วมกับ The General Principles of Food Hygiene (CAC/

RCP 1-1969) และ Code of Hygienic Practice for the Transport of Foodstuffs in Bulk and Semi-Packed Foodstuffs 

(CAC/RCP 47 – 2001) ข้อปฏิบัติด้ำนสุขลักษณะสสำหรับกำรขนส่งอำหำรในอำหำรจสำนวนมำกและกึ่งบรรจุ เพื่อให้

แน่ใจว่ำอำหำรปลอดภัยและเหมำะสสำหรับมนุษย์บริโภค โดยขอบเขตบังคับใช้กับอำหำรที่ขนส่งจำกโรงงำนผลิต

บรรจุภัณฑ์ไปยังสถำนที่จสำหน่ำยหรือสถำนที่ค้ำปลีก

  1.3 มาตรฐานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health 

WOAH) ด้ำนสุขอนำมัยของคนและสัตว์ องค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศมีสถำนะเป็นองค์กำรระหว่ำง

ประเทศตั้งตำมข้อตกลงนำนำชำติและองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) เดิมเรียกว่ำ Office International des Epizooties 
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(OIE) [ 8] ต่อมำ ค.ศ.2003 ได้เปลีย่นชือ่องค์กำรเป็น World Organization for Animal Health ทัง้น้ีสำเหตุก่อต้ัง WOAH 

เนือ่งจำกกำรระบำดของโรค Rinderpest ในประเทศเบลเยีย่มและแพร่ระบำดไปทัว่ทวปียโุรปจึงทสำให้ประเทศต่ำง ๆ  

รวม 28 ประเทศร่วมกันลงนำมก่อตั้ง WOAH ในปี ค.ศ. 1924 และประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในฐำนะสมำชิกผู้ก่อตั้ง 

ปัจจบุนัมปีระเทศสมำชกิทัง้หมด182 ประเทศ มีวตัถุประสงค์เป็นองค์กำรกลำงประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกนั

และควบคุมโรคระบำดสัตว์เพื่อไม่ให้โรคระบำดสัตว์ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และมนุษย์ รวมถึงส่งผลก

ระทบต่อเศรษฐกิจของโลก กำรดสำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยดำ้นสุขอนำมัยโคนม WOAH กสำหนดกฎเกณฑ์

ทำงกำรค้ำที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยสัตว์และควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ เป็นมำตรฐำนกลำงสสำหรับกำรค้ำ

สัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ให้ประเทศสมำชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้ำงอิงร่วมกันเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคเข้ำสู่

ประเทศผู้นสำเข้ำผ่ำนทำงกำรค้ำสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ ทั้งนี้เพื่อมิให้นสำหลักสุขอนำมัยมำใช้เพื่อกีดกันทำงกำร

ค้ำอย่ำงไม่เป็นธรรม WOAH ได้จัดทสำเอกสำรอ้ำงอิงในรูปแบบข้อกสำหนดและคู่มือมำตรฐำน 4 ฉบับ เอกสำรอ้ำงอิง

เหล่ำนี้ได้รับกำรยอมรับจำก WTO ให้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงเกี่ยวกับสุขอนำมัยสัตว์ระหว่ำงประเทศ 

  1.4 มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ระบบ ISO : 22000 [9] International 

Standard Organization :ISO เป็นองค์กำรชสำนำญพิเศษท่ีไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐบำลและมีสภำพบุคคลแยกต่ำง

หำกจำกประเทศสมำชิกโดยองค์กำรสหประชำชำติให้กำรยอมรับ ISO กสำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมใน

ลักษณะมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้มีเอกภำพและภำครัฐนสำ

มำใช้เป็นแนวทำงกสำหนดหลกัเกณฑ์หรอืกฎหมำยภำยในประเทศ เน่ืองจำกหลกัควำมสอดคล้องท่ีกสำหนดไว้ในควำม

ตกลง TBT ทสำให้เกิดองค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน ISO มีบทบำทกสำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ดัง

นัน้ควำมตกลงสำมำรถเทียบเคียงอ้ำงได้ว่ำ ISO เป็นมำตรฐำนสำกลท่ีอยูภ่ำยใต้กรอบควำมตกลงได้ อนึง่ประเทศไทย

มีสสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสำหกรรมมีหน้ำที่กสำกับดูแลเรื่องมำตรฐำนของ

ประเทศ และยังเป็นตัวแทนในกำรเป็นสมำชิก ISO ในที่นี่ผู้เขียนกล่ำวเฉพำะ ISO 22000 เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำม

ปลอดภัยทำงอำหำร ทั้งน้ีมำตรฐำน ISO 22000 เป็นมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรของควำมปลอดภัยอำหำร 

(Food Safety Management System ; FSMS) กสำหนดขึ้นเพื่อนสำมำประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืออุตสำหกรรมในห่วงโซ่

อำหำร โดยไม่จสำกดัขนำดขององค์กรตัง้แต่ผูผ้ลติขัน้ต้น ผูผ้ลติวตัถดุบิหลกั ผูแ้ปรรปูอำหำร ผูข้นส่งหรอืผูใ้หบ้รกิำร

กระจำยสินค้ำ กำรจัดเก็บและขนส่งจนถึงผู้ขำยปลีก เป็นต้น 

  1.5 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการขนส่งเคลือ่นย้ายสัตว์และ

ผลติภณัฑ์จากสัตว์ในประเทศไทย: กรณศึีกษาโคนมและผลติภณัฑ์น�า้นม สุขอนำมัยในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยโคนม

และผลติภณัฑ์นสำ้นมตลอดห่วงโซ่กำรผลติเพือ่ประโยชน์ในกำรคุ้มครองสุขอนำมัยสัตว์และผูบ้รโิภค ในกำรป้องกนั

และควบคุมแพร่กระจำยของโรคติดต่อสู่คนหรอืเกิดกำรปนเป้ือนของเชือ้ก่อโรคเพือ่ให้ได้สัตว์สขุภำพแข็งแรงปลอด

โรค และผลิตภัณฑ์นส้ำนมที่มีคุณภำพปลอดภัยเหมำะสสำหรับกำรบริโภค ดังแผนภำพที่ 1

 

แผนภำพที่ 1 มำตรฐำนนส้ำนมตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
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  1.6 ประเภทการขนส่งเคลือ่นย้ายสัตว์ผลติภณัฑ์จากสัตว์ 

 กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ในประเทศและต่ำงประเทศ ดังตำรำงที่ 1

 ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์

ในประเทศ ต่ำงประเทศ

กำรขนส่งเคลือ่นย้ำยสัตว์ภำยในประทศ จสำแนกออกเป็น 

3 ลักษณะ ได้แก่ กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ข้ำมจังหวัด  

เคลือ่นย้ำยสตัว์ภำยใน เข้ำ ออก เขตโรคระบำดเขตสงสัย

ว่ำเป็นโรคระบำดหรือเขตโรคระบำดชั่วครำว เคลื่อน

ย้ำยสัตว์เข้ำในหรือผ่ำนเขตปลอดโรคระบำด กำรขนส่ง

เคลื่อนย้ำยสัตว์มีหลำยวัตถุประสงค์ ได้แก่ ขนส่งเคลื่อน

ย้ำยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่ำเข้ำสู่โรงฆ่ำสัตว์เพื่อให้ได้

เนือ้สตัว์ หรอืมิได้มีวตัถปุระสงค์เพือ่นสำไปฆ่ำ อำทิเช่น กำร

เลีย้งขนุหรอืทสำพนัธ์ุสัตว์ จสำหน่ำยส่งออก หรือเพือ่ให้ได้

นส้ำนมจำกรีดนมแม่โค เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ที่มีควำมประสงค์

ขนส่งเคลื่อนย้ำยมีหน้ำที่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ประจสำด่ำน

กักกันสัตว์ภำยในประเทศเพื่อทรำบถึงวิธีขั้นตอนและ

ระเบียบกำรปฏิบัติต่ำง ๆโดยผ่ำนด่ำนกักกันสัตว์ตำมท่ี

อธิบดีประกำศกสำหนด

กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ระหว่ำงประเทศ ส่วนใหญ่นสำ

เข้ำส่งออกข้ำมพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศ

เพื่อนบ้ำน อำทิเช่น ประเทศลำว กัมพูชำ มำเลเซีย เมีย

นมำร์ เป็นต้น จสำแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กำรนสำ

เข้ำสัตว์ กำรส่งออกสตัว์และนสำผ่ำนสตัว์ระหว่ำงประเทศ  

สสำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ดังกล่ำวมีหน้ำที่ติดต่อกับเจ้ำ

หน้ำทีป่ระจสำด่ำนกกักนัสตัว์ระหว่ำงประเทศเพือ่ทรำบถงึ

วิธีข้ันตอนและระเบียบกำรปฏิบัติต่ำงๆ ทั้งนี้กำรขนส่ง

เคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศใช้ระบบผ่ำนตำมท่ำเข้ำกรณี

นสำเข้ำและนสำผ่ำน หรอืท่ำออกกรณีส่งออกตำมทีร่ฐัมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกำศกสำหนด

1.7 กฎหมายและมาตรการเกีย่วกบัสุขอนามยัในการขนส่ง เคลื่อนย้ำยโคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม

 1.7.1 ข้ันกำรผลติวตัถดุบิ (Primary Production) โรงงำนอำหำรสัตว์และอำหำรสัตว์ มีพระรำชบัญญัติควบคมุ

คุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 ฟำร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ฟำร์มโคนมมีมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำด ตำมพ

ระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 มำตรกำรควบคุมฟำร์มโคนม ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 

มำตรกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 ส่วนมำตรกำรควบคุมระหว่ำงขนส่ง

สัตว์ พระรำชบัญญัติขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2530 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557) 

 1.7.2 ขั้นรวบรวมและขนส่งนส้ำนมดิบ ศูนย์รวบรวมนส้ำนมดิบ (milk collection center) หนึ่งในอุตสำหกรรม

นมกลำงนสำ้ทีเ่ป็นจดุเชือ่มต่อรบัซือ้ผลผลตินสำ้นมดิบจำกเกษตรกร ในลกัษณะรปูแบบต่ำง ๆ  สหกรณ์โคนมเป็นแหล่ง

รบัซือ้นสำ้นมดบิจำกเกษตรกรทีเ่ป็นสมำชกิ จำกนัน้นสำมำลดอณุหภมูเิพือ่รกัษำคณุภำพนสำ้นม ตรวจคณุภำพนสำ้นมดบิ

และประเมินรำคำก่อนส่งโรงงำนแปรรูปเป็นนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนมต่อไปเพื่อจสำหน่ำยและส่งออก ประกอบด้วย 

มำตรฐำนศูนย์รวบรวบ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ.2551 มำตรกำรขนส่งนส้ำนมดิบ ตำม พระ

รำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 มำตรฐำนคุณภำพนส้ำนมดิบและรำคำรับซ้ือ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำน

สินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2561) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

137Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 130-139 (2019)      Vol.9 No.3

 1.7.3 ขั้นแปรรูปผลิตภัณฑ์นส้ำนม กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นส้ำนม ได้แก่ นมพำสเจอร์ไรส์ นมสเตอริ

ไลส์ นมยูเอชที เริ่มตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นผู้ประกอบกำรฟำร์มจะรีดนส้ำนมจำกแม่โค รวบรวมนส้ำนมดิบ

ที่รีดได้จำกแม่โคนมนสำส่งไปยังศูนย์รวบรวมนส้ำนมดิบในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนมแต่ละพื้นที่

ในจังหวัดและศูนย์รวบรวมที่รับซื้อส่งนส้ำนมดิบให้โรงงำนนมแปรรูปที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้น ซึ่งนส้ำนมดิบถูกนสำไปใช้

ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นส้ำนมเพื่อจสำหน่ำยแก่ผู้บริโภคภำยในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 

นอกจำกนี้ตลำดผลิตภัณฑ์นส้ำนมในประเทศไทยแบ่งเป็นตลำดนมพำณิชย์ และตลำดนมโรงเรียน

 1.7.4 ขัน้ขนส่งผลิตภณัฑ์ กำรประกนัคณุภำพในโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำร ผลติภณัฑ์อำหำรจนถงึผูบ้รโิภค

ต้องดสำเนินกำรเกีย่วกบับรหิำรจดักำรสนิค้ำหรอืคลงัสินค้ำมีประสทิธิภำพเพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือน สำมำรถพจิำรณำ

ได้จำกลักษณะกำรขนส่งที่ทสำให้เกิดกำรปนเปื้อน

 1.7.5 ขั้นจสำหน่ำยและเก็บรักษำ ณ สถำนที่จสำหน่ำย 

 1.7.6 ขัน้กำรนสำเข้ำ กำรนสำเข้ำจะพจิำรณำศึกษำเฉพำะเกีย่วกบักำรนสำเข้ำสตัว์มีชวีติประเภทโคนมและกำรนสำ

เข้ำนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม 

 2. บทวเิคราะห์ปัญหากฎหมายที่เกีย่วข้องกบัสุขอนามัยในการขนส่งเคลือ่นย้ายโคนม นมและผลติภัณฑ์

น�า้นม

 2.1 ปัญหาบังคบัใช้กฎหมายโดยใช้ระบบหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พบว่ำ ประเทศไทยตลอดห่วงโซ่กำร

ผลิตโคนม นมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม ตั้งแต่สถำนที่ผลิตขั้นต้น ในระดับฟำร์มโคนมและอำหำรสัตว์ สถำนที่รวบรวม

นสำ้นมดิบ สถำนทีแ่ปรรปูนม รวมไปถงึกำรขนส่งไปยงัสถำนทีจ่สำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภค มีหน่วยงำนหลกัท่ีกสำกบัดูแลและ

ควบคุมควำมปลอดภัยดำ้นอำหำรตลอดห่วงโซ่อำหำรในลักษณะ Multiple Agency System ซ่ึงแต่ละหน่วยงำนที่

เกีย่วข้องตำมลสำดับขัน้มหีน้ำทีก่สำกบัดูแลบังคับใช้กฎหมำยแตกต่ำงกนัไป ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้ำ

ทีก่สำกบัดแูลสนิค้ำเกษตรและอำหำรส่งออก ซึง่สสำนกังำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ(มกอช.) มหีน้ำ

ท่ีกสำหนดมำตรฐำนและรบัรองมำตรฐำนในสนิค้ำประเภทนมให้ได้ตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศโดยสอดคล้องกับ

พนัธกรณีองค์กำรกำรค้ำโลก ตำมควำมตกลงและมำตรฐำนของ Codex แต่มำตรฐำนเหล่ำนีเ้ป็นเพยีงมำตรฐำนท่ัวไป

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรส่งออกเท่ำนั้น มิมีผลบังคับใช้ทำงกฎหมำย อีกทั้ง มกอช. เป็นหน่วยงำนที่กสำกับดูแลโดย

ให้กำรรับรองระบบหน่วยรับรอง (Certification Body :CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body :IB) ในสำขำต่ำงๆ 

เพื่อให้หน่วยรับรองและหน่วยตรวจดังกล่ำวสำมำรถตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ศูนย์รวบรวมนส้ำนมดิบ 

และผู้ประกอบกำรโรงงำนแปรรูปนม ได้แก่ GAP,GMP,HACCP [10] นอกจำกนี้กระทรวงสำธำรณสุขมีหน้ำที่ดูแล

ควำมปลอดภัยอำหำรเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรเพื่อบริโภคภำยในประเทศ โดยสสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

มีหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมภำยใต้พระรำชบัญญัติอำหำรและประกำศกระทรวงสำธำรณสุข อำทิ

เช่น ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำร

เก็บรักษำผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอร์ไรส์ 

 2.2 ปัญหาการน�าเข้าสินค้า ปัจจบุนัประเทศท่ีปลอดจำกโรคระบำดมกัเกิดปัญหำกำรระบำดของโรค เนือ่งจำก

ขนส่งเคลือ่นย้ำยสตัว์หรอืนสำเข้ำผลติภณัฑ์จำกสัตว์สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกจิอย่ำงมำกจงึมีควำมจสำเป็นควบคมุ

กำรนสำเข้ำสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ระหว่ำงประเทศเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงแพร่กระจำยของโรคระบำดสัตว์ 

โรคสัตว์สู่คนหรือโรคอุบัติใหม่ เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยเรื่องมำตรฐำนสินค้ำนสำเข้ำอย่ำงชัดเจน และ

ยังมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนสำเข้ำสัตว์มีชีวิต นมและผลิตภัณฑ์นส้ำนมหลำยหน่วยงำนควบคุมดูแล

กำรนสำเข้ำสินค้ำ ต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องอยูภ่ำยใต้กฎหมำยควำมรบัผดิชอบตน ได้แก่ กระทรวงพำณชิย์โดยกรมกำรค้ำต่ำง

ประเทศอยู่ภำยใต้กสำกับดูแลกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งออกไปนอกและนสำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ โดยมีสำระ
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สสำคัญเพื่อป้องกันกำรลักลอบนสำเข้ำสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนในท้องตลำดจำกกำรใช้วิธีนสำผ่ำนเป็นช่องทำง สสำหรับ

สัตว์มีชีวิตไม่มีกสำหนดโควตำนสำเข้ำสัตว์หรือมำตรกำรควบคุมส่งออกนสำเข้ำโคนมโดยเฉพำะ จึงต้องพิจำรณำจำก

สถำนกำรณ์ในช่วงระยะเวลำนัน้ อำทิเช่น หำกเกดิภำวะเสีย่งต่อกำรขำดแคลนหรอืกระทบต่อควำมม่ันคงปรมิำณสัตว์

ภำยในประเทศ กำรส่งออกสัตว์กจ็ะลดลง เป็นต้น ส่วนโควตำจัดสรรปรมิำณนสำเข้ำผลติภณัฑ์นมจำกต่ำงประเทศอยู่

ภำยใต้กำรควบคมุดูแลของกรมกำรค้ำต่ำงประเทศเช่นกนั ได้แก่ โควตำตำมพนัธกรณีตำมควำมตกลงทำงกำรเกษตร

ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) สสำหรบัสนิค้ำนมผงขำดมันเนย หรอืกำรจดัสรรปรมิำณนสำเข้ำสนิค้ำนมผงขำดมนั

เนยและเครื่องด่ืมประเภทนมปรุงแต่ง สสำหรับกำรชสำระภำษีในโควตำตำมควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

เป็นต้น อนึ่งประเทศไทยนสำเข้ำนมผงขำดมันเนยเป็นผลิตภัณฑ์นมนสำเข้ำจำกต่ำงประเทศสูงกว่ำผลิตภัณฑ์นมอ่ืน 

เนื่องจำกนมผงขำดมันเนยใช้เป็นวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์นส้ำนม และนสำไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมได้

หลำยประเภท เช่น โยเกริต์ นมเปรี้ยว ช็อคโกแลต เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบกำรแปรรูปนมบริหำรจัดกำรเก็บได้ง่ำย

 2.3 ปัญหาขั้นขนส่งหรือกระจายผลติภณัฑ์น�า้นม ระบบบริหำรจัดกำรสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ (Cold Chain 

Management) ต้องเกบ็รกัษำผลติภณัฑ์ในสภำพท่ีอุณหภมิูตสำ่เหมำะสม โดยเฉพำะอณุหภมิูเกบ็รกัษำขนส่งผลติภณัฑ์

พำสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์แช่เย็นและผลิตภัณฑ์แช่เข็ง ต้องเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ในสภำพควบคุมอุณหภูมิตส่ำ อำทิเช่น 

กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำรในห้องเย็นหรือคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิตส่ำภำยหลังกำรผลิตในโรงงำน กำรขน

ผลิตภัณฑ์อำหำรขึ้นรถขนส่ง (loading) เพื่อจัดส่งไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำหรือผู้ค้ำปลีก กำรขนผลิตภัณฑ์อำหำร

ลงจำกรถขนส่ง (unloading) กำรเก็บรักษำระหว่ำงกำรจสำหน่ำย และผู้บริโภคเข้ำใจกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำร

เพื่อให้สำมำรถบริโภคสินค้ำตำมที่ระบุวันหมดอำยุแสดงในฉลำก ซึ่งควบคุมอุณหภูมิกำรเก็บรักษำขึ้นกับประเภท

ของผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้หำกบริหำรจัดกำรไม่มีประสิทธิภำพก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยอำหำร เช่น ผลิตภัณฑ์พำสเจ

อร์ไรส์เส่ือมเสียก่อนวันท่ีหมดอำยุระบุไว้ท่ีฉลำก โดยท่ัวไปนมและผลิตภัณฑ์นส้ำมักเกิดปัญหำด้ำนคุณภำพในข้ัน

กำรจัดเก็บและขนส่งสินค้ำไปยังแหล่งกระจำยสินค้ำ ซึ่งแต่ละประเภทมีสภำวะกำรจัดเก็บและขนส่งที่แตกต่ำงกัน 

ข้อเสนอแนะการวจิยั
 1. จำกผลกำรวจัิย พบว่ำ กฎเกณฑ์และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัควำมปลอดภยัอำหำรมีหลำยหน่วย

งำนและหลำยองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ ต่ำงมีกฎหมำย และข้อระเบียบต่ำงๆ ดังนั้น ควรมีหน่วยงำนกลำงของกรม

หรือกระทรวงให้มีหน้ำที่ดูแลหรือเป็นเจ้ำภำพในกำรกสำหนดระเบียบ กฎหมำย มำตรกำรเพื่อให้กำรขนส่งเคลื่อน

ย้ำยสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เป็นไปโดยควำมสะดวก รวดเร็ว และมีควำมปลอดภัยกับผู้บริโภค 

 2. จำกกำรวิจัยพบว่ำ ระบบรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยสินค้ำอำหำร ได้แก่ 1) ระบบหลักเกณฑ์วิธี

กำรที่ดีในกำรผลิต 2) ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) สุขอนำมัยขนส่งกับ Codex 

3) มำตรฐำนองค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ ด้ำนสุขอนำมัยของคนและสัตว์ เป็นกำรดสำเนินงำนเก่ียวกับ

ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยโคนม และ 4) มำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน ระบบ ISO : 

22000 ดังน้ัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสำธำรณสุข ควรกสำหนดมำตรฐำน กลไก 

และมำตรกำรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดสำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

 3. จำกผลกำรวิจัยท่ีพบว่ำ ปัญหำกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยโคนม นมและ

ผลิตภัณฑ์นส้ำนม ปัญหำหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกสำกับดูแลตลอดห่วงโซ่กำรผลิตนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม 

ปัญหำบังคับใช้กฎหมำยโดยใช้ระบบหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และปัญหำกำรนสำเข้ำสินค้ำ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสำธำรณสุข ควรมีหน่วยร่วม แบบ One Stop Service ตลอดห่วงโซ่กำร

ผลิตที่จะ ทสำให้ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยอำหำรของสินค้ำประเภทนส้ำนมมีประสิทธิภำพเพียงพอ 
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