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ปั จจุบนั ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความเจริญทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบกับทุก
ส่วนของสังคมไม่วา่ จะเป็ นการใช้ ชีวิตประจําวันของคนทัว่ ไป ภาคธุรกิจระดับชุมชนไปจนถึงระดับระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม
ก็เช่นกันความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งเสริ มให้ มีการผลิตที่ดขี ึ ้น มีของเสียจากกระบวนการผลิตน้ อยลง
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ได้ จากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีความมัน่ ใจที่จะเลือกซื ้อสินค้ าในท้ องตลาด
สําหรับการผลิตอาหารก็เช่นกันที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสําคัญต่อคุณภาพของอาหารที่จะรับประทานเพื่อให้ มีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรงทุกวันนี ้คนส่วนมากจะให้ ความสําคัญกับการซื ้ออาหารโดยคํานึงถึงคุณค่าทางโภชนการ ความสะอาดและปลอดภัยตังแต่
้
อาหารสด อาหารปรุงสําเร็จพร้ อมบริโภคไปจนถึงอาหารแปรรู ปจากโรงงานอุตสาหกรรม หากจะพูดถึงตลาดการค้ าอาหารระหว่าง
ประเทศก็จะเห็นได้ วา่ ในช่วง 10-20 ปี ที่ผา่ นมาการขยายตัวของตลาดการค้ าระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ วเนื่องจาก
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการผลิต การสื่อสารและการขนส่งตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจน เช่น การส่งอาหารไปขายยังสถานที่ตา่ งๆ ที่
อยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิต อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าเพียงใดก็ยงั มีรายงานการเพิ่มขึ ้นของภาวะวิกฤตด้ าน
ความปลอดภัยของอาหารเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ โลกทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารมากขึ ้นจนเกิด
ุ ภาพและความ
ความไม่มนั่ ใจในระบบการผลิตและการค้ าทัว่ โลก สิ่งเหล่านี ้กระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคมีความต้ องการอาหารที่มีคณ
ปลอดภัยมากขึ ้นตามลําดับ การสื่อสารข้ อมูลที่รวดเร็วก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและ
ผู้ผลิตอาหารเพราะเมื่อมีรายงานการเจ็บป่ วยจากการบริ โภคอาหารข่าวสารก็แพร่กระจายไปยังทุกภาคส่วนของสังคมอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ช่วยทําให้ เกิดความมัน่ ใจในกระบวนการผลิตและอาหารที่ปลอดภัยสําหรับการบริ โภคคือการควบคุมระบบ
การผลิตอาหารให้ มีความปลอดภัยตลอดทั ้งห่วงโซ่อาหารตั ้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การจัดส่งและการเตรี ยมอาหาร
และการให้ บริ การอาหารสําหรับผู้บริ โภค โดยการประยุกต์ใช้ หลักปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตอาหารหรื อมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารที่มีความน่าเชื่อถือและทันสมัย เช่น Good Agriculture Practices (GAP) ในการผลิตผักและผลไม้ Good
Manufacturing Practices (GMP) สําหรับการทําอาหารแปรรูป มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 22000 ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารสําหรับทุกองค์ในในห่วงโซ่อาหาร และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) การวิเคราะห์
อันตรายและการชี ้บ่งจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมซึง่ รวมถึงการกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับอาหาร
นอกจากนี ้ การประยุกต์ใช้ ระบบการสอบกลับได้ ที่มีประสิทธิภาพทําให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบประวัติและติดตาม
อาหารที่ก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เหล่านั ้นได้ อย่างรวดเร็วเพื่อจํากัดจํานวนผู้ที่ได้ รับความเจ็บป่ วย
อย่างไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศในทวีปเอเชียที่ผ้ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่
เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางซึง่ ขาดความพร้ อมในการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารอย่างครบ
วงจรตั ้งแต่การผลิตขั ้นต้ น (วัตถุดิบในการผลิตอาหาร) ไปจนถึงการแปรรูปอาหารก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการทําระบบการ
สอบกลับได้ เพื่อติดตามความเคลื่อนย้ ายของอาหาร โดยอุปสรรคสําคัญคือการขาดความตระหนักถึงผลกระทบด้ านเศรษฐกิจที่เกิด
จากการบริโภคอาหารที่ไม่มีความปลอดภัย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการรักษาการเจ็บป่ วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ค่าใช้ จ่ายการส่งคืนสินค้ าที่ไม่มีคณ
ุ ภาพและค่าใช้ จ่ายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า งบประมาณที่มีจํากัด โครงสร้ าง
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พื ้นฐานที่ไม่เหมาะสม และขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ทนั สมัยและ
ระบบการสอบกลับได้ ที่มีประสิทธิภาพ
องค์กรเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) จึงได้ มีโครงการ “Multicountry Observational Study Mission on
Modern Food Safety Management Systems ที่มีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1) เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารสมัยใหม่จากการศึกษาตัวอย่าง
การจัดทําและประยุกต์ใช้ ระบบ ISO 22000 HACCP และระบบการสอบกลับได้ ของอาหารในประเทศญี่ปนุ่
2) เพื่อเรียนรู้การนําระบบการสอบกลับได้ ของอาหารไปใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปนุ่
3) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ISO 22000 HACCP และระบบการสอบกลับได้ ระหว่างประเทศ
ญี่ปนและประเทศอื
ุ่
่นในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาปั ญหา อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการต่างๆ
และจัดทํากลยุทธ์ในการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปนไปปรั
ุ่
บใช้ ใน
ประเทศของผู้เข้ าร่วมโครงการ
โดยจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2554 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ มีผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรมจํานวน 18 คน จาก 15
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
 รับฟั งการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับข้ อกําหนดและการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารและระบบการสอบกลับได้
ในประเทศญี่ปนุ่
 การเยี่ยมชมสถาบันวิจยั อาหารแห่งชาติของประเทศญี่ปนและโรงงานผลิ
ุ่
ตอาหารที่จดั ทําระบบ ISO 22000
 การนําเสนอข้ อมูลเบื ้อต้ นของการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารและการสอบกลับได้ ของประเทศต่างๆ
จากผู้เข้ าร่วมการฝึ กอบรม
การบรรยายเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารและการจัดทําระบบในประเทศกําลังพัฒนา
หัวข้ อนี ้เป็ นการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเรื่ องความปลอดภัยของอาหารโดย
กล่าวถึงบทนิยามของคําว่า “อาหาร” ความสําคัญของอาหารต่อมนุษย์ อันตรายที่เกิดขึ ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
อันตรายจากการบริ โภคอาหารที่มีการปนเปื อ้ นทังในด้
้ านจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ ตลอดจนผลกระทบทางตรงของจะที่เกิด
ขึ ้นกับสุขภาพของมนุษย์และผลกระทบทางอ้ อมทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเสียเงินจํานวนมหาศาลในการรักษาผู้ป่วยที่ได้ รับ
อันตรายจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย ปั จจัยเหล่านี ้ทําให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนหนึง่ มีความตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีความ
ปลอดภัยและอาหารที่ผลิตจากกระบวนการที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อาหาร
บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในด้ านความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ เป็ นสิ่งท้ าทายของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมอาหารทั ้ง
ภาครัฐและเอกชน
การดําเนินงานด้ านความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ ประกอบด้ วยการจัดการด้ านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
(Good Hygiene Practices) ที่จดั ทําโดย Codex และมาตรฐานอืน่ ที่ถือว่าเป็ นพื ้นฐานในการผลิตสินค้ าเกษตร เช่น หลักปฏิบตั ิที่ดี
ในการปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึง่ ถือว่าเป็ นประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ให้ ความเห็นชอบ โดยปั จจุบนั ถือว่าข้ อปฏิบตั ิพื ้นฐาน
เหล่านี ้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทนั สมัยเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่ทนั สมัยเพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (FSMS) ยุคใหม่ที่ปัจจุบนั มีการจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหารหลายเรื่องทั ้งที่เป็ นมาตรฐานของเอกชน (private standards) และมาตรฐานระหว่างประเทศ
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เช่น British Retail Consortium (BRC) Global Food Safety Initiative standards (GFSI) และ ISO 22000 แต่สิ่งที่เป็ นพื ้นฐานที่
สําคัญสูงสุดของระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารยุคใหม่คือความปลอดภัยของอาหาร โดยมีองค์ประกอบด้ านระบบการ
บริ หารงานเพิ่มเติมเข้ ามาเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตามวัฏจักรคุณภาพ (Quality cycle) หรือที่เรียกทัว่ ไป
ว่า “PDCA Cycle” (Plan Do Check Act) ในการอบรมดูงานภายใต้ โครงการนี ้จะเน้ นถึงการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 ซึง่ มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่ ระบบการบริ หารจัดการ (management systems) การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (interactive communication) โปรแกรมพื ้นฐานด้ านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (prerequisite
programs) และการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) จากข้ อมูลในเบื ้องต้ นพบว่าประเทศในทวีปเอเชียให้
ความสําคัญกับการจัดทําระบบ ISO 22000 มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ ระบบ FSM มีความเข้ มแข็งมากขึ ้น คือ ระบบการสอบกลับได้ ของอาหาร เพราะ
ระบบการสอบกล◌ับได้ ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ผ้ ผู ลิตหรือหน่วยงานผู้ทําหน้ าที่กํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
สืบหาที่มาของวัตถุดิบและสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารได้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ จะทําให้ ควบคุมปั ญหาไม่ให้ ขยาย
ออกเป็ นวงกว้ าง สิ่งที่มีบทบาทมากในปั จจุบนั คือการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเก็บข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ กบั ระบบการสอบ
กลับได้ เช่น การใช้ รหัสแท่ง (barcode) ในการอ่านข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต และรหัสรุ่นการผลิต หรื อ Radiofrequency identification (RFID) ซึง่ ปั จจุบนั ผู้ผลิตอาหาร (รวมถึงผู้จดั เตรี ยมอาหารพร้ อมบริ โภค) ที่ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการขนาด
กลาและเล็ก และผู้บริ โภคส่วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการสอบกลับได้ ของผลิตภัณฑ์
อุปสรรคในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ที่สําคัญในการจัดทําระบบการจัดการความ
ปลอดภัยตั ้งแต่ขนพื
ั ้ ้นฐาน (เช่น GMP, GAP และ HACCP) ไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้ อน คือ ความตระหนักถึงความสําคัญของ
ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ การจัดทําระบบไม่ประสบความสําเร็จ
เช่น ความเข้ าใจในกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของอาหารบางประเทศมีกฎระเบียบมากมายแยก
ตามลําดับขันการผลิ
้
ตตามห่วงโซ่อาหารในขณะที่บางประเทศมีกฎหมายเพียงไม่กี่ฉบับที่ใช้ ควบคุมความปลอดภัยของอาหารทัง้
ระบบ ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเพื่อจัดทําระบบเนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (SMEs) ไม่สามารถระดมทุนในการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่มีความซับซ้ อนให้ สมบูรณ์
หรื อ นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในองค์กรได้ ในเวลาสั ้น ความสมดุลระหว่างความปลอดภัยของอาหารและความมัน่ คงด้ าน
อาหาร (ความยัง่ ยืนของอาหาร) เพราะทุกประเทศทัว่ โลกมีความต้ องการอาหารมากขึ ้นการผลิตอาหารให้ เพียงพอกับความต้ องการ
ของตลาดทําให้ บางครัง้ ผู้ผลิตมองข้ ามความปลอดภัยของอาหารไป เช่น การใช้ สารกําจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีจํานวนมากเพื่อให้ ได้
ผลผลิตที่สงู ขึ ้นแต่ในทางกลับกันผลผลิตเหล่านั ้นจะมีสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภคตกค้ างอยู่เป็ นจํานวนมาก
อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการมีความตังใจที
้ ่จะทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่สมบูรณ์โอกาสทางธุรกิจก็จะ
ตามมา เช่น การเข้ าสู่ตลาดทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศทําได้ งา่ ยขึ ้น ลูกค้ ามีความมัน่ ใจและให้ การยอมรับในผลิตภัณฑ์ ลด
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากข้ อร้ องเรียนหรือการฟ้องร้ องจากผู้บริโภค
การบรรยายเรื่องการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปุ่น
สถานการณ์ในด้ านความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปนมี
ุ่ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงเวลาหลาย
ปี ที่ผ่านมาโดยปั จจัยสําคัญที่เป็ นแรงผลักดันทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ทงในส่
ั ้ วนของหน่วยงานที่กํากับดูแลด้ านความ
ปลอดภัยของอาหารภาครัฐ และภาคเอกชนที่เป็ นผู้ผลิตอาหารทุกระดับตังแต่
้ เกษตรกรผู้เพาะพืชผัก ผู้ประกอบกิจการฟาร์ มปศุ
สัตว์ ไปจนถึงโรงงานแปรรูปอาหาร คือ
1) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการขนส่งทําให้ การขนส่งอาหารภายในประเทศหรือระหว่างภูมิภาคเป็ นไป
อย่างรวดเร็ว
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2) ภาวะวิกฤตด้ านความปลอดภัยของอาหาร เช่น การเกิดโรคระบาด (Bovine Spongiform
Encephalopathy, BSE หรื อโรควัวบ้ า) อันตรายจากเชื ้อ E.coli O157:H7 การตรวจพบอาหารที่ปนเปื อ้ น
ยาฆ่าแมลงที่ไม่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนในญี่ปนุ่
3) การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น GMO
4) การปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ในการตรวจหาการปนเปื อ้ นในสภาพแวดล้ อมการผลิต
ุ่ าเนินการเพื่อรับมือกับปั ญหาด้ านความปลอดภัยของอาหารได้ แก่
สิ่งที่รัฐบาลญี่ปนดํ
 สร้ างความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหารในทุกขั ้นตอนการผลิตจากฟาร์ มหรื อแหล่งวัตถุดิบไปจนถึงผู้บริ โภค (from
farm to table)
 นําแนวคิดด้ านการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยมองว่ามีความเสี่ยงในอาหารทุกชนิด
(no zero-risk in food) โดยดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับอาหาร และใช้ กฎหมายที่อยู่บนพื ้นฐานของการ
ประเมินความเสี่ยง (assessment-based regulation) เช่น Food Safety Basic Act (2003) (FSC) ที่มีหลักการสําคัญคือ
การสร้ างความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร (GMP เป็ นมาตรฐานบังคับสําหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารในญี่ปน)
ุ่
นอกจากนี ้ยังมีการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายด้ านการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ FSC ด้ วย เช่น Fertilizer regulation
Act Pharmaceutical Affairs Act Agricultural Chemicals Control Act Act of Domestic Animal Infectious
Diseases Control Act on Safety Assurance and Quality Improvement of Feeds และ Food Sanitation Law
 จัดตั ้งองค์กรที่ดําเนินงานด้ านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอาหาร รัฐบาลญี่ปนจั
ุ่ ดตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety Commission) ทําหน้ าที่ดําเนินงานทุกด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตั ้งแต่การประเมิน
้
ฐ (กระทรวงที่เกี่ยวข้ อง) และผู้บริโภค (Consumer Affairs
ความเสียง การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
Agency)
 แก้ ไขปรับปรุงมาตรฐานและเกณฑ์กําหนด้ านความปลอดภัยของอาหาร เช่น กฎระเบียบด้ านการตกค้ างของสารกําจัด
สัตว์รบกวน การห้ ามใช้ food additive บางชนิด
 ปฏิรูประบบการเฝ้าระวังและการทดสอบเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์รวดเร็วยิ่งขึ ้น จัดทําข้ อแนะนําในการเฝ้าระวัง
(monitoring guidelines) และการเฝ้าระวังอาหารนําเข้ า ตลอดจนการส่งเสริมให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจอาหารรับทราบและ
เข้ าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การรับรอง HACCP โดยปั จจุบนั รัฐบาล (กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และ
สวัสดิการ) มีการประกาศจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) สําหรับกระบวนการผลิตอาหาร 5 ชนิด ได้ แก่ อาหารบรรจุ
กระป๋ อง (canned food/retort pouch food) ปลาบดนึ่ง (steamed fish paste) นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่ม
และผลิตภัณฑ์เนื ้อ ซึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ผู ลิตอาหารทั ้ง 5 ชนิดที่ได้ รับการรับรอง HACCP ทั ้งหมด 808 ราย
 ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยขั ้นสูง เช่น ISO 22000 ซึง่ ปั จจุบนั มี ผู้ประกอบการใน
ประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับการรับรองแล้ วประมาณ 350 ราย และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยขั ้นสูง
อื่นๆ ให้ ผ้ ปู ระกอบการทราบ เช่น GFSI (BRC, FSSC 22000, SQF 2000 level2, IFS และ Global Red Meat Standard)
การสอบกลับได้ ในห่วงโซ่อาหารในประเทศญี่ปนุ่
ประเทศญี่ปนเริ
ุ่ ่ มต้ นพัฒนาระบบการสอบกลับได้ อย่างจริงจังหลังจากกระแสการตื่นตัวด้ านความปลอดภัยของ
อาหาร โดยมีเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ เกิดการเจ็บป่ วยของประชากรเป็ นจํานวนมาก เช่น 2543 (2000) มีรายงานนมแปรรูปเกิดการ
ปนเปื อ้ นของพิษ enterotoxin ที่เกิดจากเชื ้อ Staphylococcus aureus ปี 2544 (2001) เกิดการระบาดของโรควัวบ้ า (BSE
Outbreak) (ส่งผลให้ มีการกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการสอบกลับวัวและเนื ้อวัว) ปี 2551 (2008) การตลาดที่ไม่ถกู ต้ องของข้ าว
นําเข้ าที่ปนเปื อ้ นยาฆ่าแมลง (methamidophos) (ส่งผลให้ มีการกําหนดกฎหมายการสอบกลับข้ าว)
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สําหรับสถานการณ์ในปั จจุบนั ของการดูแลระบบการสอบกลับได้ ประเทศญี่ปนมี
ุ่ การประกาศใช้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการสอบกลับได้ ของอาหารทั ้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ กฎหมายบังคับที่สําคัญได้ แก่ กฎหมายการสอบกลับได้ ของวัว
และเนื ้อวัว และการสอบกลับได้ ของข้ าว นอกจากนี ้ยังมีการจัดทําคู่มือสําหรับการจัดทําระบบการสอบกลับได้ เพือ่ เผยแพร่ให้
ผู้ประกอบการนําไปใช้ ผ่านทาง website หลักการสําคัญของระบบการสอบกลับได้ นําประเทศญี่ปนนํ
ุ่ าไปใช้ ได้ แก่ การกําหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดทําระบบการสอบกลับได้ การกําหนดขอบข่ายของระบบ การประเมินค่าใช้ จา่ ยและผลกระทบจากการ
จัดทําระบบ การชี ้บ่งและการเชื่อมโยงจุดที่ดําเนินการสอบกลับในแผนผังการไหลของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและระหว่าง
supplier กับลูกค้ า การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทําสิ่งชี ้บ่งเพื่อสอบกลับ (การทําฉลาก) และเก็บข้ อมูล การจัดทํา
แผนการบันทึกข้ อมูล การทวนสอบระบบ และการสื่อสารข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ
การบรรยายเรื่องการประยุกต์ ใช้ ระบบฐานข้ อมูลการผลิตสินค้ าเกษตร (SEICA)
SEICA เป็ น website ที่พฒ
ั นาและดําเนินการโดยหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรหลายหน่วยงาน ได้ แก่
Organization of Food-Marketing Structure Improvement, a non-profit foundation promoting the structure improvement
of the food marketing, สถาบันวิจยั อาหารแห่งชาติของญี่ปนุ่ และองค์กรสาธารณะอืน่ ๆ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นจุดรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการผลิตผักผลไม้ และข้ อมูลการติดต่อเพื่อซื ้อขายสินค้ าระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ า ซึง่
SEICA มีระบบฐานข้ อมูลสําหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร (เฉพาะผักและผลไม้ ) ของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิก
โดยการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพสถานที่ปลูกและผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการเพาะปลูก โดย SEICA เผยแพร่รายชื่อ
ผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตที่อยู่ในบัญชีรายการ (catalogue) ให้ กบั ผู้ที่สนใจทัว่ ไปผ่านระบบ XML (Extensible Markup Language)
web service system ซึง่ ช่วยให้ ผ้ คู ้ าส่ง/ผู้ค้าปลีก หรือผู้บริ โภคสามารถเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ได้ ง่ายขึ ้นและสามารถติดต่อกับเกษตรกร
ที่มีข้อมูลอยู่บน website ได้ โดยตรงจาก http://seica.info
นอกจากนี ้ SEICA ยังสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริโภคที่ใช้ บริการโดยกําหนดให้ มีเลขรหัสชี ้บ่งเพือ่ การสอบกลับจํานวน 8 ตัวเลข
เรี ยกว่า “catalogue number” สําหรับผู้ผลิตและผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรทุกรายการที่ลงทะเบียนไว้ กบั SEICA โดยเลขรหัสที่ตดิ อยู่
กับผลิตภัณฑ์นี ้บอกได้ ถึงประวัติของผลิตภัณฑ์ ทําให้ ผกั และผลไม้ ที่ซื ้อขายผ่านระบบของ SEICA ได้ รับความเชื่อถือส่งผลให้ ระบบ
เกิดความยัง่ ยืน
ปั จจุบนั website นี ้ได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ งานมากขึ ้นเพราะได้ รับความสะดวกในการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากตั ้งแต่ลกู ค้ า
ที่เป็ นแม่บ้านทัว่ ไปจนถึงร้ านค้ าผักผลไม้ สด (มีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ แล้ วประมาณ 1,700 รายการ) นอกจากนี ้ผู้ใช้ บริการก็ไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ในการใช้ บริการด้ วย ซึง่ กรณีนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดีของการรวมกลุม่ ของเกษตรกรเพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อกันเอง
และติดต่อกับลูกค้ าโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีท่ ที ันสมัยในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศญี่ปุ่น
การเยี่ยมชมสถาบันวิจยั อาหารแห่งชาติ (National Food Research Institute) ทําให้ ได้ มีโอกาสศึกษาการนํา
ผลงานการวิจยั ด้ านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการแปรรู ปและถนอมอาหารมาใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงการค้ าพาณิชย์ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับฟั งการบรรยายผลงานวิจยั ที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาชุดทดสอบซึง่ สามารถตรวจหาเชื ้อ
Salmonella sp. E.coli O157:H7 และ Listeria monocytogenes ได้ พร้ อมกัน สําหรับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
อาหารซึง่ พัฒนาโดยนักวิจยั ของบสถาบันที่น่าสนใจ ได้ แก่
 การแปรรูปอาหารโดยวิธี High Hydrostatic Pressure (HHP) ซึง่ เป็ นเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยใช้ ความดันสูง มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหารและยืดอายุในการวางจําหน่ายแทนการใช้ ความร้ อนที่บางครัง้ มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของอาหาร เช่น การต้ มด้ วยความร้ อนที่นานเกินไปทําให้ วิตามินบางชนิดสลายตัว หรื อทําให้ รูปร่างหรือสีของ
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ผลไม้ เปลี่ยนไปจนทําให้ ไม่น่ารับประทาน จากการศึกษาวิจยั พบว่าการใช้ ความดันสูงในระดับที่เหมาะสมกับการแปรรูป
อาหารแต่ละชนิดทําให้ อาหารมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้นทั ้งในด้ านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ สี ลักษณะเนื ้ออาหาร (อาจใช้
เทคนิคการให้ ความร้ อนและความดันพร้ อมกันในกระบวนการแปรรูป)

(ตัวอย่างเครื่ องอัดความดันสูง)
 การฆ่าเชื ้อจุลินทรีย์และการถนอมอาหารโดยวิธี Aquagas (Superheated steam with water droplets) for high-quality
food หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Surface pasteurization steam and hot water” วิธีนี ้เป็ นวิธีที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรี ย์ที่ผิวของผักและผลไม้ เนื่องจากลักษณะการปนเปื อ้ นของจุลินทรี ย์บนผักและผลไม้
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผิวหรือเปลือกนอกของผักและผลไม้ หลักการของเทคนิคนี ้คือการให้ ความร้ อนที่ผิวของผักหรื อผลไม้ ด้วย
ไอนํ ้าแรงดันสูงจากนันพ่
้ นไอนํ ้าร้ อนแรงดันสูงเพื่อเคลือบผิวของผักหรือผลไม้ ก่อนที่จะพ่นละอองนํ ้าขนาดเล็กที่มีความ
ร้ อนสูง ซึง่ จะช่วยให้ ความร้ อนผ่านผิวชันนอกได้
้
ดีขึ ้น นอกจากนี ้ยังทําให้ ผลิตภันฑ์มีอายุในการเก็บที่ยาวนานมากขึ ้นด้ วย
ปั จจุบนั วิธีนี ้ได้ มีการนําไปใช้ จริงแล้ ว เช่น การเตรี ยมเอกสารรายงานการเตรี ยมอาหารให้ คนคนไข้ ในโรงพยาบาล

(การสาธิตวิธีใช้ เครื่องฆ่าเชื ้อด้ วยไอนํ ้าร้ อนแรงดันสูง)
 การฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ในนํ ้าผลไม้ ด้วยวิธี High Electric Field AC (HEF-AC) โดยเทคนิคนี ้มีหลักการสําคัญคือการให้ นํ ้า
ผลไม้ ผ่านอุณหภูมิ 120 C เป็ นเวลาไม่เกิน 0.1 วินาทีพร้ อมกับสนามไฟฟ้าภายใต้ ภาวะความดันไม่เกิน 0.6 เมกกะพาส
คาล (MPa) เมื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณภาพของนํ ้าส้ มที่ผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยวิธีนี ้กับนํ ้าผลไม้ UHT แล้ วพบว่านํ ้าส้ ม
ที่ผ่าน HEF-AC มีคณ
ุ ภาพที่ดีกว่า
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(การสาธิตวิธีใช้ เครื่ องฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ในนํ ้าผลไม้ ด้วยวิธี High Electric Field AC)
การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
ระหว่างการฝึ กอบรมกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารจํานวน 4 โรงงาน ถือได้ ว่าเป็ นกิจกรรมสําคัญที่ช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมมีโอกาส
ได้ รับประสบการณ์ที่มีคา่ ยิ่งในการทําความเข้ าใจในหลักการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารและการสอบกลับได้ ใน
ห่วงโซ่อาหารในอุตสาหกรรมอาหารของญี่ปนุ่ โรงงานที่เข้ าเยี่ยมชมมีทั ้งโรงงานขนาดเล็กที่ขยายตัวเป็ นโรงงานขนาดกลาง และ
โรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงานมากกว่า 800 คน โรงงานทุกแห่งได้ รับการรับรองระบบ ISO 22000 HACCP และมีระบบการสอบกลับ
ได้ ที่ดี สาระสําคัญที่ได้ รับจากเยี่ยมชมโรงงานแต่ละแห่ง คือ
 โรงงานผลิตนํ ้าซุปและซอส Daitoh Shokken เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางมีพนักงาน 167 คน ผลิตเครื่ องปรุงอาหาร
ประมาณ 600 ชนิด เช่น ซีอิ๊วถัว่ เหลือง ซอสและผงปรุงรสอาหาร นํ ้าซุปเข้ มข้ น (แบบร้ อนและเย็น) นอกจากการจัดทํา
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้ กล่าวมาแล้ ว บริษัทยังมีแนวคิดและการบริ หารงานที่เรี ยกว่า “KAIZEN”
มาใช้ ในรูปแบบของเกมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพอีกด้ วย
สิ่งที่เห็นได้ ชดั เจนมากที่สดุ คือการมีสว่ นร่วมในการจัดทําระบบของผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ ความมีระเบียบวินยั
และเอาใจใส่ของทุกคนทําให้ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(คณะผู้บริ หารบริ ษัท Daitoh ร่วมบรรยายระหว่างการเยี่ยมชม)
 โรงงานผลิตเครื่ องปรุงรสบริษัท Sanwa foods เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลาง เริ่มธุรกิจด้ วยการขายส่งเครื่ องปรุงอาหาร
แล้ วค่อยๆ ขยายกิจการไปยังธุรกิจการผลิตอาหารชนิดต่างๆ บริ ษัทเริ่มนําระบบการบริหารงานคุณภาพเข้ ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานและผลิตอาหารตั ้งแต่ปี 2003 ปั จจุบนั ได้ รับการรับรอง HACCP ISO 9001 ISO 14001 และ ISO
22000 ปั จจัยที่เป็ นแรงผลักดันให้ บริ ษัทจัดทําระบบ ISO 22000 คือความต้ องการของผู้บริ โภคในสังคมที่ให้ ความสําคัญ
การบริ โภคอาหารที่มีความปลอดภัย ความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพนักงาน และการขยาย
ธุรกิจการผลิตอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ ้น ปั ญหาสําคัญที่พบคือค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการจัดทําระบบ ISO
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22000 ที่เพิ่มขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั และพนักงานมีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยของอาหารมากขึ ้น นอกจากนี ้โรงงานยังมีการบริหารจัดการพื ้นที่ใช้ สอยได้ อย่างมีประสิทธิภาพแม้ ว่าพื ้นที่
โรงงานจะมีจํากัดแต่ยงั คงความสะอาดและมีสขุ ลักษณะในการผลิตอาหารที่ดี
 โรงงานผลิตอาหารบริษัท Nippon Meat Packers เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ก่อตังมาเป็
้
นเวลานานกว่า 40 ปี ทําผลิตภัณฑ์
จากเนื ้อสัตว์ เช่น ไส้ กรอกหมู แฮม ไส้ กรอกไก่ มีสาขากระจายอยู่ทวั่ ประเทศญี่ปนุ่ บริษัทได้ รับการับรอง HACCP และ
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 สิ่งที่บริษัทให้ ความสําคัญมากคือความสดของวัตถุดิบและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีการใช้ วตั ถุกนั เสีย นอกจากนี ้ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการผลิตเพื่อ
ควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่ อง X-ray เพือ่ ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ควบคูก่ บั การ
ตรวจสอบด้ วยเครื่องตรวจจับโลหะ สิ่งที่น่าสนใจเป็ นพิเศษคือระบบการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค และบริษัท
เป็ นตัวอย่างที่ดีของการสร้ างความรับผิดชอบของสังคมเพราะมีกิจกรรมและนโยบายหลายอย่างที่บริ ษัทดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม
้
1917 ผลิตภัณฑ์ที่
 โรงงานผลิตอาหารบริษัท Meiji Dairies Corporation เป็ นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เริ่ มก่อตังในปี
สําคัญของบริษัทคือผลิตภัณฑ์จากนมวัว อาหารทารก และอาหารสําหรับผู้สงู อายุ สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริ โภคโดย
การจัดทําระบบ HACCP และระบบการบริ หารงานอื่นควบคุมตั ้งแต่คณ
ุ ภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตจนถึงการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริ โภค โรงงานแห่งนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัยมา
ช่วยในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั ้งแต่วตั ถุดิบไปจนถึงร้ านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ มีระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ุ ภาพเป็ นไปตาม
ตามวัฏจักรคุณภาพ (Plan Do Check Act) ทําให้ สามารถผลิตสินค้ าที่มีความหลากหลายและมีคณ
ความต้ องการของผู้บริโภค

(ภาพแสดงระบบการสื่อสารระหว่างรถขนส่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบกับโรงงาน)
ประโยชน์ และสิ่งที่ได้ เรียนรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
 ได้ ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปนุ่ และรับทราบข้ อมูลกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องเพือ่ ใช้ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในท้ องตลาด
 การเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารทังขนาดกลางและขนาดใหญ่
้
ที่ได้ รับการรับรองระบบ ISO 22000 ทําให้ ได้ เห็นถึงแนว
ทางการวางแผนการทํางานของบริ ษัท การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการควบคุมการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปนเปื อ้ นอาหาร การจัดทําระบบการสอบกลับได้ ของโรงงานผลิตอาหาร
 แลกเปลี่ยนข้ อมูลและประสบการณ์กับผู้เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมจากประเทศอื่น โดยเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยของอาหาร ระบบการสอบกลับได้ ของอาหาร
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 ได้ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองผู้บริ โภคทั ้งด้ านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร
 การสนับสนุนด้ านการเงินที่เข้ มแข็งของรัฐบาลสําหรับการวิจยั และพัฒนาช่วยให้ อตุ สาหกรรมอาหารของญี่ปนเพิ
ุ่ ่มผลผลิต
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
 งานวิจยั ที่นําเสนอเป็ นงานวิจยั ที่พฒ
ั นาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ วให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น

(คณะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและเจ้ าหน้ าที่ เอพีโอ)
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