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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเอกสารโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับ

ดูแลบงัคบัใชแ้ละปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัในการขนส่งสัตวมี์ชีวิตและผลิตภณัฑอ์าหาร ใชว้ิธีการวิเคราะห์
เอกสารของไทยและต่างประเทศ  เคร่ืองมือท่ีใชว้จิยัเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือ ต ารา วทิยานิพนธ์ งานวจิยั ระเบียบ มาตรการ 
และWebsite รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา และพรรณนาความ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ กฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร 
ประกอบดว้ย  หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบักฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเก่ียวกบัสุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตวแ์ละผลิตภณัฑสั์ตวโ์ดยมี
องค์การการคา้โลกท าหน้าท่ีดา้นการคา้ระหว่างประเทศ ความตกลงว่าดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ การเจรจารอบอุรุกวยั   ระบบ
รับรองคุณภาพและความปลอดภยัสินคา้อาหาร ไดแ้ก่  ระบบหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต  ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจุดวฤิตท่ีตอ้ง
ควบคุมสุขอนามยัขนส่งกบัมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ มาตรฐานองคก์ารโรคระบาดสัตวร์ะหว่างประเทศดา้นสุขอนามยัของคนและ
สัตว ์เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัโคนม และมาตรฐานขององคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน  กฎหมาย
เก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตวใ์นประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการหลายส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า และ2) ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนยา้ยโคนม นมและผลิตภณัฑน์ ้ านม 
ไดแ้ก่  ปัญหาหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากบัดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภณัฑน์ ้ านม ปัญหาบงัคบัใชก้ฎหมายโดยใชร้ะบบ
หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และปัญหาการน าเขา้สินคา้ 

 

ค าส าคัญ : มาตรการทางกฎหมาย  การขนส่งเคล่ือนยา้ยสตัว ์โคนมและผลิตภณัฑน์ ้ านม 
 

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

to control, regulate and enforce the hygienic transportation in animals and problem products leading to the conditions of saf ety food.  
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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 lega l 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 responsibilities 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   
น ้ านมเป็นผลผลิตจากสัตวท่ี์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นวตัถุดิบในการผลิตแปรรูปนมและผลิตภณัฑ์นมหลาย

ประเภท ซ่ึงมีโอกาสเส่ียงก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากสัตวใ์ห้น ้ านมน าเช้ือก่อโรคมาสู่คนหรือการปนเป้ือนสารเคมี  
รวมถึงจุลินทรียใ์นผลิตภณัฑ์น ้ านมเพ่ิมจ านวนจุลินทรียก่์อโรคในน ้ านม ท าให้เกิดนมบูดเน่าเสียหรือคุณภาพไม่เหมาะแก่การ
บริโภค นอกจากน้ีในฐานะประเทศผูส่้งออกสินคา้อาหารประเภทนมและผลิตภณัฑน์ ้ านมท่ีมาจากสตัวแ์ละเป็นผลิตภณัฑป์ศุสัตว์
กลุ่ม Non-Frozen product [1] ท่ีมีปริมาณส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ.2560 [2] และส่งออกไปยงักลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) มากท่ีสุด [3] ทั้งน้ีประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะมีตลาดและ
ฐานการผลิตร่วมกันมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดอ้ย่างเสรี อาทิเช่น ความคล่องตวัคมนาคมและการคา้ระหว่างประเทศเดินทาง
ระหว่างประเทศสะดวกมากข้ึน [ 4]โดยเฉพาะการเคล่ือนยา้ยสัตวข์า้มพรมแดนและขนส่งผลิตภณัฑ์จากสัตวร์ะหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน  มีโอกาสความเส่ียงการระบาดของโรคหรือโรคสัตวสู่์คนเขา้มาในประเทศอยา่งรวดเร็วสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างมากจึงมีความจ าเป็นควบคุมการน าเขา้สัตวมี์ชีวิตและผลิตภณัฑ์อาหารจากสัตว ์นอกจากน้ีปัญหาคือประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายเร่ืองมาตรฐานควบคุมตรวจสอบสตัวแ์ละสินคา้ผลิตภณัฑน์มน าเขา้ รวมถึงการสุ่มตรวจการกกักนัและการเรียกคืนสินคา้
อยา่งชดัเจนและไม่ไดใ้หค้วามส าคญัถึงผลกระทบการน าเขา้สินคา้ปศุสตัวจ์ากการเคล่ือนยา้ยเสรีขา้งตน้เท่าท่ีควร ในกรณีเช่นน้ีจึง
ตอ้งศึกษามาตรการสุขอนามยัในการป้องกนัความเส่ียงและสามารถควบคุมตรวจสอบการน าเขา้ดว้ยวธีิการประเมินวเิคราะห์ความ
เส่ียงจากสัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตวห์รือเช้ือโรคระบาดเพ่ือประสิทธิผลในการควบคุมป้องกนัความเส่ียงและผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการน าเขา้ เพื่อคุม้ครองสุขอนามยัความปลอดภยัของคน สัตว ์และสาธารณสุขของประเทศปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ   

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ มีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัแต่ละห่วงโซ่การผลิต
ในระดบัหน่ึง ในบางห่วงโซ่การผลิตไม่มีมาตรการเขา้มาควบคุมหรือมาตรการท่ีบงัคบัใชเ้ป็นมาตรการสมคัรใจหรือไม่สอดคลอ้ง
ในทางปฏิบติั ไดแ้ก่ มาตรการสมคัรใจในขั้นการขนส่งหรือกระจายผลิตภณัฑน์ ้ านมสู่ผูบ้ริโภคและปัญหามาตรการบงัคบัใชส้มคัร
ใจในระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโคนม
และผลิตภณัฑ์น ้ านมภายในประเทศน ามาสู่การศึกษาในงานวิจยัน้ีจึงจ าเป็นศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานของสหภาพยโุรปท่ีส่งออกสินคา้ประเภทผลิตภณัฑน์ม ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความเขม้งวดและมีการปรับใชก้ฎหมาย
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ครอบคลุมทุกห่วงโซ่การผลิตอาหารอย่างไดผ้ลมีประสิทธิภาพเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารโดยเฉพาะเร่ืองสุขอนามยัในการ
ขนส่งหรือควบคุมการขนส่งเคล่ือนยา้ยในมิติสุขอนามยัท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารใหไ้ดน้มและผลิตภณัฑน์ ้ านมมีคุณภาพปลอดภยัเหมาะส าหรับการ
บริโภคและสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผูบ้ริโภควา่จะไม่ไดรั้บความเส่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการขนส่งสินคา้นม
และผลิตภณัฑน์ ้ านม  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลบงัคบัใช้เก่ียวกับความปลอดภยัอาหาร  

และปัญหาท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัในการขนส่งสตัวมี์ชีวติและผลิตภณัฑอ์าหาร 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
 การศึกษามาตรการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยเฉพาะ 

เร่ืองสุขอนามยัในการขนส่งสัตวมี์ชีวิตและผลิตภณัฑ์จากสัตวแ์ละหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลบงัคบัใช้กฎหมาย 
ของสหภาพยโุรป แลว้น ามาวิเคราะห์เทียบกบัมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัใน
การขนส่งสัตวมี์ชีวิตและผลิตภณัฑจ์ากสัตวก์รณีศึกษาโคนมและผลิตภณัฑน์ ้ านม รวมถึงปัญหาของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีควบคุม
ก ากบัดูแลบงัคบัใช ้

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
วิธีด าเนินการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยแหล่งขอ้มูลในการศึกษามาจากการคน้ควา้ 

จากบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หนังสือต ารากฎหมาย วิทยานิพนธ์ วิจัย  วารสาร บทความ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูล 
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และศึกษากฎหมายของสหภาพยโุรปท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัในการขนส่งสตัวมี์ชีวติและผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์
รวมถึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว กบัมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทย 
ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเอกสารทติยภูมิ (Secondary Documents) ไดแ้ก่   เอกสาร หนงัสือ ต ารา วทิยานิพนธ์ งานวจิยั 
ระเบียบ มาตรการ และ Website รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
และพรรณนาความ (Descriptive) 

 

ผลการวจัิย 

1. มาตรการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศเกีย่วกบัความปลอดภัยอาหาร ประกอบดว้ย  
 1.1 กฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศเกีย่วกบัความปลอดภัยอาหาร หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบักฎเกณฑร์ะหวา่ง
ประเทศเก่ียวกบัสุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตวแ์ละผลิตภณัฑส์ัตว ์กฎเกณฑร์ะหวา่งประเทศเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ผลิตภณัฑจ์ากสตัวท่ี์ตอ้งไดรั้บการดูแลและระมดัระวงัเป็นพิเศษยอ่มมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือโรค โรคระบาด การแพร่เช้ือโรค
สัตวสู่์คนหรือโรคติดต่อระหว่างสัตวก์นัเอง จากการสัมผสัโดยตรงหรือสัมผสัทางออ้ม ตั้งแต่กระบวนการผลิตน ้ านม แปรรูป
ผลิตภณัฑน์ ้ านม การขนส่งน ้ านมดิบและผลิตภณัฑน์ ้ านมจนถึงผูบ้ริโภคปราศจากความเสียหายหรือเช้ือโรคในระหวา่งขนส่งท่ี
ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของคนโดยตรง ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากองคก์รระหวา่งประเทศท่ีดูแลเร่ืองความปลอดภยัด้าน
อาหารท่ีสะทอ้นความส าคญัของสุขอนามยัในการขนส่งเพ่ือคุม้ครองสตัวแ์ละมนุษยใ์นการบริโภคอาหารปลอดภยั 
 1.1.1 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization :WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีพัฒนาการ 
จากความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้  (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT 1947) ความปลอดภยัดา้น

https://www.wto.org/
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อาหาร WTO ได้สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าโดยก าหนดให้เป็นหน่ึงในข้อยกเวน้ทั่วไปของความตกลง GATT 1947  
ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีการบงัคบัใชเ้ร่ือยมา ภายหลงัมีการลงนามความตกลงท่ีเป็นความตกลงเฉพาะ (Specific Agreement) ควบคู่ความตก
ลง GATT ท่ีเป็นความตกลงลกัษณะทัว่ไป  (General Agreement) [5] เป็นความตกลงเก่ียวกบัการสาธารณสุขคุม้ครองสุขภาพและ
สวสัดิภาพของประชาชน นโยบายการเกษตร การปศุสตัวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 1.1.2 ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) การเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round)  
ของ GATT เกิดความตกลงว่าดว้ยการบงัคบัใชม้าตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์
เก่ียวกบัการควบคุมมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชของประเทศสมาชิกต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศและ
น ามาอนุวติัการเป็นมาตรฐานภายในประเทศของตน เพื่อคุ ้มครองชีวิตหรือสุขอนามัยมนุษย์ สัตว์หรือพืชจากโรคระบาด 
โรคติดต่อ สารตกคา้ง สารปนเป้ือน เป็นตน้ รวมถึงครอบคลุมทั้งมาตรฐานสินคา้ขั้นสุดทา้ย วธีิการผลิต บรรจุภณัฑ ์การติดฉลาก
สินคา้ท่ีเก่ียวกบัอาหาร การน าเขา้ส่งออกสินคา้เกษตรและอาหาร การออกใบรับรองและอนุมติั 
 1.1.3 คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ความตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การคา้ เป็นหน่ึงในพนัธกรณีภายใต ้WTO และเป็นมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures; NTMs) ก าหนด
ข้ึนเพ่ือประเทศสมาชิกใชม้าตรการครอบคลุมถึงเร่ืองกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐานสินคา้ทั้งดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
รวมถึงกระบวนการประเมินความสอดคลอ้งด าเนินการในลกัษณะขจดัอุปสรรคกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ [6] 

1.2. ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าอาหาร ไดแ้ก่ 
 1.2.1 ระบบหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) ระบบ GMP เป็นมาตรฐาน 
หลกัเกณฑห์รือขอ้ก าหนดปฏิบติัขั้นพ้ืนฐาน(Minimum Requirement) ของผูผ้ลิตหรือมาตรฐานดา้นสถานท่ีผลิตเพื่อคุม้ครองความ
ปลอดภยัทางอาหาร (Food Safety) โดยมุ่งเนน้ท่ีการป้องกนัและขจดัความเส่ียงท่ีท าให้อาหารเป็นพิษอนัตรายหรือเกิดความไม่
ปลอดภยัของอาหาร ครอบคลุมปัจจยัเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งอาคารผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต กระบวนการผลิต การขนส่ง 
สุขาภิบาล (Sanitation) สุขอนามยั (Hygiene) ของบุคลากรให้ผลิตภณัฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพปลอดภยั ทั้ งน้ี GMP เป็นระบบ
ประกนัคุณภาพขั้นพ้ืนฐานก่อนน าไปสู่ระบบประกนัคุณภาพสูงกวา่ต่อไป อาทิเช่น ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวฤิตท่ีตอ้ง
ควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point :HACCP)ะบบ ISO 22000 [7] 

1.2.2 ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิฤตท่ีตอ้งควบคุม ระบบ HACCP เป็นระบบการจดัการคุณภาพดา้น
ความปลอดภยัเพ่ือใชค้วบคุมกระบวนการผลิตท่ีเขม้งวดมากกวา่ระบบ GMP เน่ืองจากเขา้สู่ระบบ HACCP ผูผ้ลิตตอ้งผ่านระบบ
ประกนัคุณภาพขั้นพ้ืนฐานระบบ GMP ก่อน สาระส าคญัประกอบควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประเมินอนัตรายท่ี
ส่งผลกระทบต่อวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งผลิตภณัฑจ์นถึงจ าหน่ายยงัผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเป็นระบบป้องกนัและควบคุมจุด
วกิฤตเพ่ือความปลอดภยัของการผลิตอาหารเป็นเคร่ืองมือประเมินจุดอนัตราย แลว้สร้างระบบมาตรการป้องกนัแทนการตรวจสอบ
ผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ยเพ่ือพิสูจน์ไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ถูกสุขลกัษณะปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
 1.2.3  สุขอนามยัขนส่งกบัมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex) ซ่ึง Codex ให้ความส าคญัของมาตรฐาน
อาหารทุกประเภทรวมถึงอาหารท่ีมีแหล่งท่ีมาจากสัตว ์ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการผลิตสัตวใ์นระดบัฟาร์มจนไดผ้ลิตผลจาก
สตัวผ์า่นทางคณะกรรมการ Codex ทั้งน้ีระบบรับรองคุณภาพความปลอดภยัสินคา้อาหารของ Codex ทั้งระบบ GMP และ HACCP 
ต่างมีองคป์ระกอบเก่ียวกบักระบวนการขนส่งหรือกระจายสินคา้ซ่ึงเป็นหน่ึงในขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต โดยการขนส่งเป็น
หน่ึงในหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัของระบบ GMP หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัพาหนะขนส่ง ภาชนะบรรจุและการท าความสะอาดเพ่ือปราศจาก
การปนเป้ือนระหว่างการขนส่งและสร้างความมัน่ใจว่าอาหารปลอดภยัถูกสุขอนามยั (Sanitation) และสุขลกัษณะ (Hygiene) 
ส าหรับระบบ HACCP การขนส่งเป็นหน่ึงในหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัเช่นเดียวกบั  GMP ก าหนดใหด้ าเนินการวเิคราะห์อนัตรายวา่ตอ้ง
ระบุอนัตรายในขั้นตอนการกระจายสินคา้จนถึงการบริโภค ทั้ งน้ี Codex จัดท าหลกัการมาตรฐานสินคา้เก่ียวกับสินคา้อาหาร
ประเภทนมและผลิตภณัฑ์นม (Milk and Milk Products) ก าหนดเร่ืองการขนส่ง (Transportation) เป็นสุขลกัษณะเฉพาะไวใ้น  
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Code of Hygienic Practice milk and Milk Products (CAC/RAP 57-2004) ให้ความส าคญัเร่ืองเวลา อุณหภูมิและยานพาหนะตาม
คุณสมบติัของชนิดของผลิตภณัฑน์ ้ านม และพิจารณาร่วมกบั 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) ขอ้ปฏิบติั
ดา้นสุขลกัษณะส าหรับการขนส่งอาหารในอาหารจ านวนมากและก่ึงบรรจุ เพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารปลอดภยัและเหมาะส าหรับ
มนุษยบ์ริโภค โดยขอบเขตบงัคบัใชก้บัอาหารท่ีขนส่งจากโรงงานผลิตบรรจุภณัฑไ์ปยงัสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีคา้ปลีก 
                      1.3 มาตรฐานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health WOAH)   
ดา้นสุขอนามยัของคนและสัตว์ องค์การโรคระบาดสัตวร์ะหว่างประเทศมีสถานะเป็นองคก์ารระหว่างประเทศตั้งตามขอ้ตกลง
นานาชาติและองคก์ารการคา้โลก  (WTO) เดิมเรียกวา่ Office International des Epizooties (OIE) [ 8] ต่อมา ค.ศ.2003 ไดเ้ปล่ียนช่ือ
องค์การเป็น World Organization for Animal Health ทั้ ง น้ีสาเหตุ ก่อตั้ ง  WOAH เ น่ืองจากการระบาดของโรค Rinderpest  
ในประเทศเบลเยี่ยมและแพร่ระบาดไปทั่วทวีปยุโรปจึงท าให้ประเทศต่าง ๆ รวม 28 ประเทศร่วมกันลงนามก่อตั้ง WOAH  
ในปี ค.ศ. 1924 และประเทศไทยยงัเป็นหน่ึงในฐานะสมาชิกผูก่้อตั้ง ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกทั้งหมด182 ประเทศ มีวตัถุประสงค์
เป็นองคก์ารกลางประสานความร่วมมือในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดสตัวเ์พ่ือไม่ใหโ้รคระบาดสตัวก่์อใหเ้กิดความสูญเสีย
ต่อชีวิตสัตวแ์ละมนุษย ์รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก การด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัโคนม 
WOAH ก าหนดกฎเกณฑ์ทางการคา้ท่ีเก่ียวกับสุขอนามยัสัตวแ์ละความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์จากสัตว ์เป็นมาตรฐานกลาง
ส าหรับการคา้สัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตวใ์ห้ประเทศสมาชิกใชเ้ป็นเกณฑอ์า้งอิงร่วมกนัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคเขา้สู่
ประเทศผูน้ าเขา้ผา่นทางการคา้สตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์ทั้งน้ีเพ่ือมิใหน้ าหลกัสุขอนามยัมาใชเ้พ่ือกีดกนัทางการคา้อยา่งไม่เป็น
ธรรม WOAH ไดจ้ดัท าเอกสารอา้งอิงในรูปแบบขอ้ก าหนดและคู่มือมาตรฐาน 4 ฉบบั เอกสารอา้งอิงเหล่าน้ีไดรั้บการยอมรับจาก 
WTO ใหเ้ป็นเอกสารอา้งอิงเก่ียวกบัสุขอนามยัสตัวร์ะหวา่งประเทศ  

1.4 มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ระบบ ISO : 22000 [9] International Standard 
Organization :ISO เป็นองค์การช านาญพิเศษท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลและมีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากประเทศสมาชิก 
โดยองค์การสหประชาชาติให้การยอมรับ ISO ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมในลกัษณะมาตรฐานระหว่างประเทศ  
มีวตัถุประสงคส่์งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศใหมี้เอกภาพและภาครัฐน ามาใชเ้ป็นแนวทางก าหนดหลกัเกณฑห์รือกฎหมาย
ภายในประเทศ เน่ืองจากหลกัความสอดคลอ้งท่ีก าหนดไวใ้นความตกลง TBT ท าให้เกิดองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน  
ISO มีบทบาทก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ  ดงันั้นความตกลงสามารถเทียบเคียงอา้งไดว้่า ISO เป็นมาตรฐานสากลท่ีอยู่
ภายใตก้รอบความตกลงได ้อน่ึงประเทศไทยมีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าท่ี
ก ากบัดูแลเร่ืองมาตรฐานของประเทศ และยงัเป็นตวัแทนในการเป็นสมาชิก ISO ในท่ีน่ีผูเ้ขียนกล่าวเฉพาะ ISO 22000 เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัความปลอดภยัทางอาหาร ทั้งน้ีมาตรฐาน ISO 22000 เป็นมาตรฐานระบบการบริหารจดัการของความปลอดภยัอาหาร 
(Food Safety Management System ; FSMS) ก าหนดข้ึนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืออุตสาหกรรมในห่วงโซ่อาหาร  
โดยไม่จ ากัดขนาดขององค์กรตั้งแต่ผูผ้ลิตขั้นตน้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบหลกั ผูแ้ปรรูปอาหาร ผูข้นส่งหรือผูใ้ห้บริการกระจายสินคา้   
การจดัเก็บและขนส่งจนถึงผูข้ายปลีก เป็นตน้  

1.5 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการขนส่งเคล่ือนย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
จากสัตว์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาโคนมและผลิตภัณฑ์น ้านม สุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนยา้ยโคนมและผลิตภณัฑ์น ้ านม
ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพ่ือประโยชน์ในการคุม้ครองสุขอนามยัสัตวแ์ละผูบ้ริโภค ในการป้องกนัและควบคุมแพร่กระจายของ
โรคติดต่อสู่คนหรือเกิดการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคเพ่ือให้ไดส้ัตวสุ์ขภาพแข็งแรงปลอดโรค และผลิตภณัฑ์น ้ านมท่ีมีคุณภาพ
ปลอดภยัเหมาะส าหรับการบริโภค ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 มาตรฐานน ้ านมตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 

1.6 ประเภทการขนส่งเคล่ือนย้ายสัตว์ผลติภัณฑ์จากสัตว์  
   การขนส่งเคล่ือนยา้ยสตัวผ์ลิตภณัฑจ์ากสตัวใ์นประเทศและต่างประเทศ ดงัตารางท่ี 1 

  ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการขนส่งเคล่ือนยา้ยสตัวผ์ลิตภณัฑจ์ากสตัว ์
 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
การขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตวภ์ายในประทศ จ าแนกออกเป็น 
3 ลักษณะ ได้แก่ การขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตว์ขา้มจังหวดั  
เคล่ือนยา้ยสัตวภ์ายใน เขา้ ออก เขตโรคระบาดเขตสงสัย
วา่เป็นโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชัว่คราว เคล่ือนยา้ย
สัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด การขนส่ง
เค ล่ือนย้ายสัตว์มีหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่  ขนส่ง
เคล่ือนยา้ยโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือฆ่าเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์
เพ่ือให้ไดเ้น้ือสัตว ์หรือมิไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือน าไปฆ่า 
อาทิเช่น การเล้ียงขุนหรือท าพนัธ์ุสัตว ์จ าหน่ายส่งออก 
หรือเพ่ือให้ไดน้ ้ านมจากรีดนมแม่โค เป็นตน้  ทั้ งน้ี ผูท่ี้มี
ความประสงคข์นส่งเคล่ือนยา้ยมีหนา้ท่ีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
ประจ าด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศเพ่ือทราบถึงวิธี
ขั้นตอนและระเบียบการปฏิบติัต่าง ๆโดยผ่านด่านกกักนั
สตัวต์ามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

การขนส่งเคล่ือนยา้ยสตัวร์ะหวา่งประเทศ ส่วนใหญ่น าเขา้
ส่งออกข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบา้น อาทิเช่น ประเทศลาว กมัพูชา มาเลเซีย เมียน
มาร์ เป็นตน้ จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การน าเขา้
สัตว์ การส่งออกสัตว์และน าผ่านสัตว์ระหว่างประเทศ  
ส าหรับผู ้ท่ีมีความประสงค์ดังกล่าวมีหน้าท่ีติดต่อกับ
เจา้หนา้ท่ีประจ าด่านกกักนัสัตวร์ะหวา่งประเทศเพ่ือทราบ
ถึงวิธีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบติัต่างๆ ทั้งน้ีการขนส่ง
เคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศใช้ระบบผ่านตามท่าเขา้กรณี
น าเขา้และน าผ่าน หรือท่าออกกรณีส่งออกตามท่ีรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด 

       

1.7 กฎหมายและมาตรการเกีย่วกบัสุขอนามยัในการขนส่ง เคล่ือนยา้ยโคนมและผลิตภณัฑน์ ้ านม 
       1.7.1 ขั้นการผลิตวตัถุดิบ (Primary Production) โรงงานอาหารสัตวแ์ละอาหารสัตว ์ มีพระราชบญัญติัควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558 ฟาร์มพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ ฟาร์มโคนมมีมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคระบาด  ตามพระราชบญัญติั
โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  มาตรการควบคุมฟาร์มโคนม ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ.2551 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ .2556 (ฉบับท่ี 3) พ .ศ .2561) มาตรการขนส่งเคล่ือนย้ายสัตว์  
ตามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.2558 ส่วนมาตรการควบคุมระหวา่งขนส่งสัตว ์พระราชบญัญติัขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
ประกอบกบัฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2523 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2530 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 6) 
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พ .ศ . 2537  (ฉบับท่ี  7) พ .ศ . 2537 ฉบับท่ี  8) พ .ศ . 2542 (ฉบับท่ี  9) พ .ศ . 2542 ฉบับท่ี  10) พ .ศ . 2546 (ฉบับท่ี  11) พ .ศ . 2550  
(ฉบบัท่ี 12 ) พ.ศ. 2557 (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2557)   

1.7.2 ขั้นรวบรวมและขนส่งน ้ านมดิบ ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ (milk collection center) หน่ึงในอุตสาหกรรมนม
กลางน ้ าท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อรับซ้ือผลผลิตน ้ านมดิบจากเกษตรกร ในลกัษณะรูปแบบต่าง ๆ สหกรณ์โคนมเป็นแหล่งรับซ้ือน ้ านมดิบ
จากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก จากนั้นน ามาลดอุณหภูมิเพ่ือรักษาคุณภาพน ้ านม ตรวจคุณภาพน ้ านมดิบและประเมินราคาก่อนส่ง
โรงงานแปรรูปเป็นนมและผลิตภัณฑ์น ้ านมต่อไปเพ่ือจ าหน่ายและส่งออก ประกอบด้วย  มาตรฐานศูนย์รวบรวบ ตาม
พระราชบัญญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ.2551  มาตรการขนส่งน ้ านมดิบ ตาม พระราชบัญญติัโรคระบาดสัตว ์ พ.ศ. 2558 
มาตรฐานคุณภาพน ้ านมดิบและราคารับซ้ือ ตามพระราชบัญญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561)   

1.7.3 ขั้นแปรรูปผลิตภณัฑ์น ้ านม กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านม ไดแ้ก่ นมพาสเจอร์ไรส์  นมสเตอริไลส์ 
นมยเูอชที  เร่ิมตั้งแต่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ีเป็นผูป้ระกอบการฟาร์มจะรีดน ้ านมจากแม่โค รวบรวมน ้ านมดิบท่ีรีดไดจ้ากแม่โคนม
น าส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนมแต่ละพ้ืนท่ีในจงัหวดัและศูนยร์วบรวมท่ีรับซ้ือ
ส่งน ้ านมดิบให้โรงงานนมแปรรูปท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ ซ่ึงน ้ านมดิบถูกน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมเพ่ือจ าหน่าย
แก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น นอกจากน้ีตลาดผลิตภณัฑน์ ้ านมในประเทศไทยแบ่งเป็นตลาดนม
พาณิชย ์และตลาดนมโรงเรียน 

1.7.4 ขั้นขนส่งผลิตภณัฑ ์การประกนัคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภณัฑอ์าหารจนถึงผูบ้ริโภค
ตอ้งด าเนินการเก่ียวกับบริหารจดัการสินคา้หรือคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน สามารถพิจารณาได้จาก
ลกัษณะการขนส่งท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือน 

1.7.5 ขั้นจ าหน่ายและเก็บรักษา ณ สถานท่ีจ าหน่าย  
1.7.6 ขั้นการน าเข้า การน าเข้าจะพิจารณาศึกษาเฉพาะเก่ียวกับการน าเข้าสัตว์มีชีวิตประเภทโคนมและ 

การน าเขา้นมและผลิตภณัฑน์ ้ านม  
2. บทวเิคราะห์ปัญหากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนย้ายโคนม นมและผลติภัณฑ์น า้นม 

 2.1 ปัญหาบังคับใช้กฎหมายโดยใช้ระบบหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบวา่ ประเทศไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตโค
นม นมและผลิตภณัฑน์ ้ านม ตั้งแต่สถานท่ีผลิตขั้นตน้ ในระดบัฟาร์มโคนมและอาหารสตัว ์สถานท่ีรวบรวมน ้ านมดิบ สถานท่ีแปร
รูปนม รวมไปถึงการขนส่งไปยงัสถานท่ีจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค มีหน่วยงานหลกัท่ีก ากบัดูแลและควบคุมความปลอดภยัดา้นอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อาหารในลกัษณะ Multiple Agency System ซ่ึงแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัขั้นมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลบงัคบัใช้
กฎหมายแตกต่างกันไป ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าท่ีก ากับดูแลสินคา้เกษตรและอาหารส่งออก ซ่ึงส านักงาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานในสินคา้ประเภทนมใหไ้ดต้าม
มาตรฐานระหวา่งประเทศโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีองคก์ารการคา้โลก ตามความตกลงและมาตรฐานของ Codex แต่มาตรฐาน
เหล่าน้ีเป็นเพียงมาตรฐานทัว่ไปเพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมการส่งออกเท่านั้น มิมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย อีกทั้ง มกอช. เป็นหน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแลโดยใหก้ารรับรองระบบหน่วยรับรอง (Certification Body :CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body :IB) ในสาขาต่างๆ 
เพ่ือให้หน่วยรับรองและหน่วยตรวจดังกล่าวสามารถตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบ และ
ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปนม ไดแ้ก่  GAP,GMP,HACCP  [10] นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขมีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั
อาหารเก่ียวกบัการผลิตอาหารเพ่ือบริโภคภายในประเทศ โดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์นมภายใตพ้ระราชบัญญติัอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุข  อาทิเช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบบัท่ี 298) พ.ศ.2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภณัฑน์มพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ี
ผา่นกรรมวธีิฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนโดยวธีิพาสเจอร์ไรส์  

http://www.acfs.go.th/km/download/thai_agrilaw_1-3.pdf
http://www.acfs.go.th/km/download/thai_agrilaw_1-3.pdf
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2.2 ปัญหาการน าเข้าสินค้า  ปัจจุบนัประเทศท่ีปลอดจากโรคระบาดมกัเกิดปัญหาการระบาดของโรค เน่ืองจาก
ขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตวห์รือน าเขา้ผลิตภณัฑจ์ากสัตวส์ร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากจึงมีความจ าเป็นควบคุมการน าเขา้
สัตวมี์ชีวิตและผลิตภณัฑจ์ากสัตวร์ะหวา่งประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียงแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว ์โรคสัตวสู่์คนหรือโรค
อุบติัใหม่ เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเร่ืองมาตรฐานสินคา้น าเขา้อยา่งชดัเจน และยงัมีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการน าเขา้สตัวมี์ชีวิต นมและผลิตภณัฑน์ ้ านมหลายหน่วยงานควบคุมดูแลการน าเขา้สินคา้ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ความรับผิดชอบตน ไดแ้ก่ กระทรวงพาณิชยโ์ดยกรมการคา้ต่างประเทศอยูภ่ายใตก้ ากบัดูแลกฎหมายว่าดว้ยการส่งออกไปนอก
และน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ โดยมีสาระส าคญัเพ่ือป้องกนัการลกัลอบน าเขา้สินคา้ไม่ไดม้าตรฐานในทอ้งตลาดจากการ
ใชว้ธีิน าผา่นเป็นช่องทาง ส าหรับสตัวมี์ชีวติไม่มีก าหนดโควตาน าเขา้สตัวห์รือมาตรการควบคุมส่งออกน าเขา้โคนมโดยเฉพาะ  จึง
ตอ้งพิจารณาจากสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น อาทิเช่น หากเกิดภาวะเส่ียงต่อการขาดแคลนหรือกระทบต่อความมัน่คงปริมาณ
สัตวภ์ายในประเทศ  การส่งออกสัตวก็์จะลดลง เป็นตน้ ส่วนโควตาจดัสรรปริมาณน าเขา้ผลิตภณัฑน์มจากต่างประเทศอยูภ่ายใต้
การควบคุมดูแลของกรมการคา้ต่างประเทศเช่นกนั ไดแ้ก่ โควตาตามพนัธกรณีตามความตกลงทางการเกษตรภายใตอ้งคก์ารการคา้
โลก (WTO) ส าหรับสินคา้นมผงขาดมนัเนย หรือการจดัสรรปริมาณน าเขา้สินคา้นมผงขาดมนัเนยและเคร่ืองด่ืมประเภทนมปรุง
แต่ง ส าหรับการช าระภาษีในโควตาตามความตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย เป็นตน้ อน่ึงประเทศไทยน าเขา้นมผงขาดมนัเนย
เป็นผลิตภณัฑ์นมน าเขา้จากต่างประเทศสูงกวา่ผลิตภณัฑน์มอ่ืน เน่ืองจากนมผงขาดมนัเนยใชเ้ป็นวตัถุดิบผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านม 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้หลายประเภท เช่น โยเกริต์  นมเปร้ียว ช็อคโกแลต เป็นต้น รวมถึง
ผูป้ระกอบการแปรรูปนมบริหารจดัการเก็บไดง่้าย 
  2.3 ปัญหาขั้นขนส่งหรือกระจายผลิตภัณฑ์น ้านม  ระบบบริหารจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Cold Chain 
Management) ตอ้งเก็บรักษาผลิตภณัฑใ์นสภาพท่ีอุณหภูมิต ่าเหมาะสม โดยเฉพาะอุณหภูมิเก็บรักษาขนส่งผลิตภณัฑพ์าสเจอร์ไรส์ 
ผลิตภณัฑ์แช่เยน็และผลิตภณัฑ์แช่เข็ง  ตอ้งเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ในสภาพควบคุมอุณหภูมิต ่า อาทิเช่น การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์
อาหารในห้องเยน็หรือคลงัสินคา้ควบคุมอุณหภูมิต ่าภายหลงัการผลิตในโรงงาน การขนผลิตภณัฑอ์าหารข้ึนรถขนส่ง (loading) 
เพ่ือจดัส่งไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้หรือผูค้า้ปลีก การขนผลิตภณัฑอ์าหารลงจากรถขนส่ง  (unloading) การเก็บรักษาระหวา่งการ
จ าหน่าย และผูบ้ริโภคเขา้ใจการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อให้สามารถบริโภคสินคา้ตามท่ีระบุวนัหมดอายุแสดงในฉลาก  
ซ่ึงควบคุมอุณหภูมิการเก็บรักษาข้ึนกับประเภทของผลิตภณัฑ์ ทั้ งน้ีหากบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภยัอาหาร เช่น ผลิตภณัฑ์พาสเจอร์ไรส์เส่ือมเสียก่อนวนัท่ีหมดอายุระบุไวท่ี้ฉลาก โดยทัว่ไปนมและผลิตภณัฑ์น ้ ามกัเกิด
ปัญหาดา้นคุณภาพในขั้นการจดัเก็บและขนส่งสินคา้ไปยงัแหล่งกระจายสินคา้ ซ่ึงแต่ละประเภทมีสภาวะการจดัเก็บและขนส่งท่ี
แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. จากผลการวิจยั พบวา่ กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานระหว่างประเทศเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารมีหลายหน่วยงานและ

หลายองคก์รท่ีดูแลรับผิดชอบ ต่างมีกฎหมาย และขอ้ระเบียบต่างๆ ดงันั้น ควรมีหน่วยงานกลางของกรมหรือกระทรวงใหมี้หนา้ท่ี
ดูแลหรือเป็นเจา้ภาพในการก าหนดระเบียบ กฎหมาย มาตรการเพ่ือให้การขนส่งเคล่ือนยา้ยสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตวเ์ป็นไป 
โดยความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภค  

2. จากการวิจยัพบว่า ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภยัสินคา้อาหาร ไดแ้ก่  1) ระบบหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีใน 
การผลิต 2) ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิฤตท่ีตอ้งควบคุม (HACCP)  สุขอนามยัขนส่งกบั Codex 3) มาตรฐานองคก์าร 
โรคระบาดสัตวร์ะหวา่งประเทศ ดา้นสุขอนามยัของคนและสัตว ์เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัโคนม 
และ 4) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน ระบบ ISO : 22000 ดงันั้น กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรก าหนดมาตรฐาน กลไก และมาตรการท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ด าเนินการอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

3. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัในการขนส่งเคล่ือนยา้ยโคนม นมและผลิตภณัฑน์ ้ านม 
ปัญหาหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์น ้ านม ปัญหาบังคับใช้กฎหมาย 
โดยใช้ระบบหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และปัญหาการน าเขา้สินคา้ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงสาธารณสุข ควรมีหน่วยร่วม แบบ One Stop Service ตลอดห่วงโซ่การผลิตท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัอาหารของสินคา้ประเภทน ้ านมมีประสิทธิภาพเพียงพอ   
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