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บทคัดย่อ

ปัจจุบนั การค้าอาหารระหว่างประเทศมีบทบาทมากขึน้ ความปลอดภัยด้านอาหาร การคุม้ ครองสุขอนามัยของผูบ้ ริโภค
กลายเป็นประเด็นสำาคัญที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทำาให้ผู้ผลิตอาหารต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นวิธหี นึง่ ในการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยหลักการของระบบการตรวจสอบย้อนกลับนัน้ ผูบ้ ริโภคสามารถทราบถึงข้อมูลทีม่ าของ
สินค้าทีต่ นเองบริโภคได้ โดยหากเกิดอันตรายอันเนือ่ งมาจากการบริโภคสินค้านัน้ ก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของ
สินค้าหรือตรวจสอบจากแหล่งกำาเนิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขน้ั สุดท้ายได้ ภายใต้การบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก
คำาสำาคัญ : การประยุกต์ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ อุตสาหกรรมอาหาร

Abstract

Nowadays, the international food trading is playing vital role in the business. The food safety and
health protection for the sake of the consumer’s benefit which becomes a key issue in international trade.
The food producers need to be adopting with the production process to meet the prescribed standard.
The application of traceability system in the food industry provides the guideline to increase the standard
of the quality and food safety. By applying the principles of traceability system the consumers can know
the information of the products that they consume. If any harmful occurrence caused by the consumption
of that products, the consumers will be able to trace back to the sources of the products or checking the
original sources of the finished products. The use of records of the systematic process by applying information technology data transfer through electronic system will be a great benefit to the mass consumers.
Keywords : Application, Traceability System, Food industry
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บทนำา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถนำาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกจนเป็นรายได้ที่สำาคัญของประเทศ จากการที่ผลผลิตอาหาร ส่วนใหญ่มีอัตราการผลิตขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น การแปรรูปและการถนอมอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอย่างง่าย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของยุคเศรษฐกิจพอ
เพียง (ดารณี หมู่ขจรพันธ์, 2545) ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารอยู่ในระดับต้นๆ
ของบรรดาประเทศที่ส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และบรรจุ
กระป๋อง ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์จากกุ้งสดทั้งประเภท แช่แข็งและประเภทแปรรูป (อุษา ปัญญาวดี, 2546)
เนื่องด้วยปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ความได้เปรียบของอุตสาหกรรมอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งวัตถุดิบ
หรือแหล่งแรงงานกำาลังจะหมดไป ในขณะเดียวกันมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า ทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกาต่างมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมามาก ทั้งการจัดตั้งกำาแพงภาษีรวมไปถึงมาตรการกีดกัน
ทางการค้าอื่นๆ เนื่องจากผลของการเปิดเสรีทางการค้า (วิทยา สุหฤทดำารง และวันพืช สร้อยระย้า, 2545) ทำาให้สหภาพยุโรป
ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของกฎหมายอาหาร การจัดตั้ง European Food Safety Authority และขั้นตอนความ
ปลอดภัยทางอาหารใน Regulation EC 178/2002 โดยในมาตรา 18 ของระเบียบดังกล่าวกำาหนดให้มีการตรวจสอบย้อน
กลับให้สามารถทราบที่มาที่ไปของอาหารหนึ่งระดับจากจุดที่ตนเองรับผิดชอบ โดยกำาหนดไว้สำาหรับสินค้าอาหาร ส่วนประกอบ
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ในขั้นตอนการผลิต แปรรูป และการกระจายผลผลิต โดยมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม
2548 ที่ผ่านมา และกำาหนดให้บังคับใช้เฉพาะผู้ที่นำาเข้าอาหารในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ไม่ได้บังคับกับผู้ที่ส่งออกของสหภาพ
ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย ทางชีวภาพ (Public Health Security and
Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดระบบเกี่ยวกับการนำาเข้าสินค้าอาหารทั้ง
ระบบ ด้วยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพสาธารณชน กฎหมายว่าด้วยอาหาร
ยา และเครื่องสำาอาง และกฎหมายว่าด้วยน้ำาดื่มเพื่อป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ และสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตของ
ประชาชนภายในประเทศ และถือว่าไม่ขัดต่อกติกาขององค์การการค้าโลก โดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้
และเพิ่มอำานาจของเจ้าหน้าที่ในการกักกันสินค้า (อังคณา สุวรรณกูฎ, 2546)
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ หมายถึง ระบบที่จัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภค เกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า เพื่อการ
บริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเปื้อนและมีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้นๆ ได้ และช่วยลดความ
สูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิตให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำาและรวดเร็ว (เฉลิมชนม์ ไวศยดำารง, 2549)
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นการตามรอยจากวัตถุดิบผ่านขั้นตอนการผลิตจนถึงมือลูกค้า เพื่อที่จะสามารถ
เรียกคืนสินค้านั้นๆ กลับได้ในกรณีที่วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตมีปัญหาเพื่อการค้นหาสาเหตุ ที่ทำาให้สินค้านั้นเสียหาย
ว่าเกิดจากขั้นตอนใด และทำาการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำาตามลำาดับแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
ประกอบด้วย 2 กระบวนการ (สถาบันอาหาร, 2549) คือ
1. การติดตาม (Tracking) คือ ระบบที่สามารถติดตามได้ว่าสิ่งที่สนใจนั้นไป อยู่ ณ ที่ใด เช่น ผู้ผลิตอาหาร พบว่า
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารล็อตหนึ่งมีปัญหา แต่สินค้าได้ถูกส่งไปจำาหน่ายเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ผลิตจึงมีความจำาเป็นต้องมี
การเรียกคืนสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบล็อตที่มีปัญหาคืนมาทั้งหมด ผู้ผลิตต้องติดตามเส้นทางการผลิต และการจัดจำาหน่าย เพื่อ
จะได้ทราบว่าสินค้าที่มีปัญหามีการวางจำาหน่ายอยู่ที่ใดบ้าง และสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างถูกต้อง การดำาเนินการดังกล่าว
คือ การค้นหาปลายทางของสินค้า
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2. การสืบย้อนกลับ (Tracing) คือ ความสามารถสืบได้ว่าสินค้าที่มีปัญหา ผลิตขึ้นเมื่อใด จากสายการผลิตไหน
และรับวัตถุดบิ มาจากแหล่งไหน เป็นต้น เพือ่ ค้นหาว่าจุดใดทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหา และจุดทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาได้ผลิตสินค้าไปมากน้อย
เพียงใด และมีขอ้ มูลรายละเอียดในขัน้ ตอนกรรมวิธกี ารผลิตอย่างไร เพือ่ ทำาการติดตามสินค้าคืนได้อย่างถูกต้อง การดำาเนินการ
ดังกล่าว คือ การค้นหาต้นทางของสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาปลายทางของสินค้าต่อไป

ภาพที่ 1 กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มา : เฉลิมชนม์ ไวศยดำารง (2549)
การจัดทำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร
การจัดทำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าอาหาร เพื่อ
ให้การค้นหาทั้งจากต้นทางไปหาปลายทาง และจากปลายทางมายังต้นทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำา และ
สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหาร มีผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้
กระบวนการมีความสมบูรณ์ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป จนถึงการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภค ซึ่งผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับระบบตรวจสอบย้อนกลับแบ่งออกได้ดังนี้ (สถาบันอาหาร, 2549)
1. ผู้ผลิตวัตถุดิบ คือ ต้นกำาเนิดของวัตถุดิบต่างๆ ในระบบห่วงโซ่ของอาหาร (Food Chain) โดยในกระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบนั้น จะมีขั้นตอนต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
จำาเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อการอ้างอิงในขั้นตอนต่อไป
2. ผู้ผลิตสินค้า เป็นส่วนที่มีความซับซ้อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปนั้น ต้องมีส่วนประกอบ (Ingredient) และวัตถุดิบอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยข้อมูลที่จำาเป็นต้อง
มีการเก็บรวบรวม และบันทึกนั้น ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การส่งวัตถุดิบเข้าสู่
สายการผลิตผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย รวมทั้งการทำาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในการแปรรูป
วัตถุดิบ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และควบคุมสินค้า คงคลัง เป็นต้น
3. ผู้กระจายสินค้า ทำาหน้าที่กระจายสินค้าเพื่อการจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนสำาคัญ คือ
การขนส่ง และจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยทั้ง 2 ขั้นตอนนี้อาจเป็นหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงานกัน ซึ่งข้อมูลที่ต้องจัด
เก็บ เช่น รูปแบบของการขนส่ง วันเวลาที่ขนส่ง สถานที่ ระยะทาง และการส่งมอบสินค้า รวมทั้งการเก็บรักษาสินค้าก่อนถึงมือ
ผู้บริโภค เป็นต้น
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4. ผูบ้ ริโภค คือ ผูท้ จ่ี ะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการทีส่ นิ ค้าอาหารมีสง่ิ แปลกปลอม หรือเป็นสินค้าทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ
ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องมีความรอบคอบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้ง
ลักษณะพื้นฐานของระบบตรวจพิสูจน์ย้อนกลับคือจะต้องมีการกำาหนดรหัสเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ทำาให้ทราบได้
ว่ามีแหล่งผลิตที่ใด มีการขนส่งเมื่อใด จากที่ใดไปที่ใดบ้าง มีการแปรรูปเมื่อใดและที่ใด หลังจาก การแปรรูปแล้วส่งไปที่ใด
บ้าง เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 2 และหลักการสำาคัญของระบบการตรวจสอบย้อนกลับคือ จะต้องรวดเร็ว ต้นทุนต่ำา ให้ข้อมูล
เที่ยงตรง มีระบบป้องกันการให้ข้อมูลเท็จ และไม่ทารุณต่อสัตว์ (ในกรณีของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) นอกจากนั้นการจัดเก็บ การ
เรียกดู ตลอดจนการถ่ายโอนข้อมูลก็จะต้องทำาได้ง่ายและรวดเร็วด้วย จากลักษณะของระบบเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า การใช้บาร์โค้ด
จะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเป็นอย่างดี และเนื่องจากได้มีการใช้บาร์โค้ดในระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารอยู่แล้วอย่างกว้างขวาง
และเทคโนโลยีที่ใช้จึงเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายอยู่แล้วทำาให้สะดวกต่อการนำาไปใช้

ภาพที่ 2 การตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อาหาร
ที่มา : ดัดแปลงจาก Schwagele (2005)
หลักสำาคัญของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Principles)
สิ่งที่เป็นหัวใจสำาคัญในการตรวจสอบย้อนกลับ คือ รหัสมาตรฐานหรือชุดตัวเลขที่ใช้ในการระบุตัวตน ของสถานที่
ผลิต (GLN) สินค้า (GTIN) บรรจุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ดั ส่ง (SSCC) เพือ่ ใช้ในการอ้างอิงในระบบฐานข้อมูลระหว่างคูค่ า้ โดยใช้รหัสบาร์โค๊ด
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการส่งต่อ รหัสเหล่านี้จะถูกกำาหนดโดยองค์กร EAN UCC โดยเลขหมายนี้จะไม่มีกำาหนดการซ้ำา แสดง
การไหลของข้อมูลในระบบการตรวจสอบย้อนกลับแสดง ดังภาพที่ 3 (เฉลิมชนม์ ไวศยดำารง, 2549)
การระบุตัวตนของสถานที่ตั้ง (Identification of Locations)
เลขหมายประจำาตัวตำาแหน่งที่ตั้งที่สากล (GLN: Global Location Number) เพื่อใช้ในการบ่งชี้ตัวตนหรือเป็นเลข
หมายประจำาตัวขององค์กร บริษัทหรือโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประกอบด้วยรหัสตัวเลข 13 หลัก ตัวอย่างเช่น 885
1234 00999 1 แต่ละหลักของตัวเลขมีความหมายดังนี้ สามหลักแรกแสดงรหัสประเทศ (885 หมายถึงประเทศไทย) สี่หลักต่อ
มาแสดงรหัสบริษัทหรือองค์กร (1234 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ GS1) ห้าหลักต่อมาแสดงตัวเลขอ้างอิง (00999) ซึ่งองค์กร
ผู้ขอเป็นผู้กำาหนดเอง ทำาให้องค์กรหนึ่งสามารถมีเลขประจำาตัวตำาแหน่งที่ตั้งได้มากกว่า 1 ชุด เพื่อบ่งชี้สถานที่ตั้งทางกายภาพ
หน้าที่ของหน่วยงาน หรือแผนกในองค์กรและตำาแหน่งสุดท้าย (1) แสดง Check Digit เป็นข้อมูลสำาหรับตรวจสอบความถูก
ต้องในกรณีใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ด(เฉลิมชนม์ ไวศยดำารง, 2549)
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การระบุตัวตนของสินค้า (Identification of Trade Item)
เลขหมายประจำารายการทางการค้าสากล (GTIN: Global Trade Item Number) ใช้บ่งชี้เฉพาะรายการทางการค้า
ที่ใช้ในการทำาธุรกรรมธุรกิจทั่วโลก ซึ่งหมายถึงรายการใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการที่สามารถใช้ในการอ้างอิงเพื่อ
จัดเก็บและค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลระหว่าง คู่ค้า อาทิเช่น รหัสสินค้าที่แสดงในรูปบาร์โค๊ดที่ใช้ในการขาย เมื่อสินค้าชนิด
เดียวกัน แต่บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ทแ่ี ตกต่างกันจะต้องกำาหนดรหัสใหม่เสมอ การระบุตวั ตนของการขนส่ง (Identification of Shipping) เลขหมายลำาดับบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่ง (SSCC: Serial Shipping Container Code) เป็นเลขหมายสำาหรับการบ่งชีห้ น่วย
บรรจุภณ
ั ฑ์ทร่ี วมขึน้ เพือ่ การขนส่งและการจัดเก็บทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ โลจิสติกส์ (Logistics) โดยมีหน่วยของบรรจุภณ
ั ฑ์ ลักษณะ
การขนส่ง อาทิเช่น พาเลท ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น (เฉลิมชนม์ ไวศยดำารง, 2549)

ภาพที่ 3 การไหลของข้อมูลในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มา : เฉลิมชนม์ ไวศยดำารง (2549)
เนือ่ งจากการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยมีมลู ค่าสูง ผูป้ ระกอบการรายใหญ่จงึ ควรจัดให้มรี ะบบควบคุม
ความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานสากลอันเป็นทีย่ อมรับ โดยมีการตรวจควบคุมย้อนไปถึงระดับวัตถุดบิ ทีจ่ ะต้องปลอด
สารปนเปือ้ นทีอ่ าจเป็นอันตราย นอกจากนั้นขั้นตอนการผลิตจนถึงการแปรรูปจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและกฎเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารอย่างครบถ้วน ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการบางรายอาจมีการจัดทำาระบบตรวจ
สอบย้อนกลับนี้อยู่บ้าง แต่ข้อมูลด้านความปลอดภัยเหล่านี้เป็นข้อมูลภายในที่เปิดเผยเฉพาะกลุ่มในวงจำากัด ทำาให้ผู้มีส่วนร่วม
ในห่วงโซ่อุปทานบางกลุ่มไม่สามารถรับรู้หรือตรวจสอบได้ นอกจากนั้นการที่ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ไม่ได้มีระบบการตรวจสอบ
สามารถแทรกเข้ามาในห่วงโซ่อุปทานได้ ก็ทำาให้ผู้บริโภคไม่อาจมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแท้จริง (สถาบันอาหาร,
2549)
การจัดทำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับนี้สถานประกอบการบางแห่งได้แสดงความสนใจที่จะนำาบาร์โค้ดมาใช้ใน
กระบวนการจัดการ เพราะเป็นวิธกี ารทีห่ ลายประเทศทีม่ กี ารระบาดของโรควัวบ้า และโรคปากเท้าเปื่อยในวัวและสุกรได้นำามาใช้
ช่วยจัดทำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับและสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ดี นอกจากนั้นต้นทุนเฉลี่ยของการใช้
บาร์โค้ดกับผลิตภัณฑ์เนื้อโคและสุกรยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการคุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อสร้าง
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ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค (สิทธิศักดิ์ วรรธนศิรินทร์, 2547) จากกรณีการแพร่เชื้ออีโคไลในอาหารระบาดในยุโรป ได้สร้าง
ความเสียหายกับธุรกิจการค้าอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรกว่าหลายร้อยล้านบาทต่อสัปดาห์ (วิษณุ ธรมลิขิตกุล และสมชัย
บวรกิตติ, 2554) หากนำาระบบตรวจสอบย้อนกลับมาประยุกต์ใช้จะทำาให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งทีม่ าสินค้าทีเ่ ป็นปัญหา
ได้วา่ มาจากจุดใด และยังสามารถเรียกสินค้าคืนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยยับยัง้ การแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปได้อกี ทางหนึง่
ด้วย เมือ่ ปี 2549 ได้รเิ ริม่ โครงการนำาร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมกุง้ เพือ่ เป็นระบบตัวอย่างในการศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมทีจ่ ะนำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปขยายผล เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในภาพของอุตสาหกรรม
อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมอาหารเพือ่ การส่งออก โครงการดังกล่าวช่วยสร้างให้เกิดมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปกุง้ เพือ่ การส่งออก (สถาบันวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งกุง้ ทะเล, 2556)
Bailey, Jones& Dickinson (2002) ผลของการระบาดของโรควัวบ้าในยุโรปและญี่ปุ่น ตลอดจนการพบการปน
เปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ ทำาให้มีความพยายามสร้างระบบการตรวจพิสูจน์ย้อนหลังที่โปร่งใส และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในหมู่ผู้บริโภคขึ้นได้ ซึ่งเรียกว่าระบบ TTA (Traceability, Transparency and Assurances) และมีการนำาไปใช้
แพร่หลายในประเทศต่างๆ มากขึ้นเป็นลำาดับ ในขณะ Kim, Fox & Gruninger (1995) กล่าวว่า คุณภาพขึ้นอยู่กับการติดตาม
ซึ่งต้องอาศัยหน่วยของการติดตาม และการติดตามที่มีประสิทธิภาพของระบบใดๆ ก็ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่ม (Batch Size) และ
กลุ่มของกระบวนการ (Batch Process) และหน่วยของการติดตามคือ หน่วยที่สามารถติดตามเมื่อผลิตภัณฑ์มีปัญหา การ
ติดตามที่มีประสิทธิภาพนั้น เมื่อมีกระบวนการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในกระบวนการจำานวนมากมาย การ
ดำาเนินการที่แตกต่างกันก็ยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้น และอธิบายหลักพื้นฐานหัวใจสำาคัญของระบบการติดตามในเรื่องของความ
สามารถในการติดตามทั้งผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่ดำาเนินการ ได้แก่ การซื้อ การขาย การจัดการ การขนส่ง และอาจจะอธิบาย
รวมถึงเส้นทางการขนส่งของผลิตภัณฑ์ หลักการดำาเนินการสำาหรับแต่ละกลุ่มต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรม รวมถึงเรื่องการซื้อขาย การผลิต การวัด เป็นต้น ระบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพต้องอธิบายจำานวนและสิ่งที่อยู่ข้าง
ในระบบการติดตามซึ่งสามารถขยายรายละเอียดได้ เช่นเดียวกับ Moe (1998) ที่เสนอการกำาหนดสิ่งที่สนใจของการติดตาม
ผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำาวงจรและการติดตาม ซึ่งเป็นความสามารถในการติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และที่มาของวัตถุดิบ หรือส่วน
ประกอบของอาหารไปจนถึงการขนส่ง การเก็บรักษา กระบวนการผลิต การแพร่กระจายและการขาย แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 โครงสร้างของระบบการสอบย้อนกลับ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Moe (1998)
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Dickinson & Bailey (2002) สำารวจความยินดีจ่ายต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นจากระดับราคาเดิมร้อยละ 8 สำาหรับเนื้อวัว และร้อยละ 22
สำาหรับเนื้อหมู และ Clemen (2003) ศึกษาการจัดทำาระบบตรวจสอบย้อนกลับและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น
พบว่า ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก และยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่บริโภคนั้นมีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงอย่างแท้จริง และจากความหวาดกลัวการแพร่ระบาด
ของโรควัวบ้าในประเทศอังกฤษทำาให้ผู้บริโภคต้องการบริโภคอาหารที่มั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
Marchant (2002) รายงานว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นจะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายต่อ
ไปนี้คือ
1. สามารถปกป้องผู้บริโภคจากความเสี่ยงด้านสุขอนามัยจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ
2. เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
3. สามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอดคล้องกับข้อกำาหนดทางการค้าระหว่างประเทศ
5. สามารถป้องกันการหลอกลวงอ้างสิทธิ์เพื่อขอรับการอุดหนุนได้
6. ทำาได้อย่างรวดเร็ว และต้นทุนต่ำา
Marchant (2002) พบว่า ลักษณะพืน้ ฐานของระบบตรวจสอบย้อนกลับจะต้องมีการกำาหนดรหัสเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ซึง่ ทำาให้ทราบได้วา่ มีแหล่งผลิตทีใ่ ด มีการขนส่งเมือ่ ใด จากทีใ่ ดไปทีใ่ ดบ้าง มีการแปรรูปเมือ่ ใดและทีใ่ ด หลังจากการแปรรูปแล้วส่ง
ไปทีใ่ ดบ้าง เช่น บริษทั Dole ในยุโรปได้จดั ทำาระบบการตรวจพิสจู น์ยอ้ นกลับ สำาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้สดโดยทุกลังจะติดบาร์โค้ด
แสดงข้อมูลทีจ่ าำ เป็นต่อการตรวจย้อนกลับ ทัง้ นี้ Bertolini, Bevilacqua & Massini (2006) ได้ศกึ ษาระบบการสอบย้อนกลับใน
ฟาร์ม และห่วงโซ่อาหารของอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ สามารถอธิบายด้วยการชีบ้ ง่ เอกสารของการดำาเนินงาน และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับจำาเป็นต้องมีผลในการนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกข้อมูลทีม่ คี วามแม่นยำา และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล (2547) สรุปโครงการนวัตกรรมนำาร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในอุตสาหกรรมกุ้ง
ไทย เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ซึ่งรวมเอาระบบที่มีความสำาคัญ
ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำาเชื่อมโยงกันทั้งระบบการผลิตจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำา ระบบนี้ผลิต ในประเทศไทยทั้งหมด และ
ได้ทำามาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศ และเป็นระบบตัวอย่างในการศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมที่จะนำาระบบการตรวจสอบย้อน
กลับไปขยายผล และให้เกิดประโยชน์ในภาพของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก
ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการทำางานข้ามเครือข่ายอุตสาหกรรมอันเป็นแนวทางในการนำาฐานความรู้จากอุตสาหกรรม
หนึ่งไปขยายผลให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาอย่างบูรณาการ และสถาบัน
อาหาร (2549) ได้สรุประบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมสับปะรด ว่าข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในแต่ละขั้นตอนการ
ทำางานจะนำามาจัดเก็บและประมวลผลเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ
และแหล่งที่มา การตรวจสอบย้อนกลับสามารถทำาได้ทั้งจากต้นทาง คือแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือจากปลายทางคือผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภค เนื่องจากข้อจำากัดในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง ผลที่ได้จากการสอบย้อนกลับไม่อาจระบุเจาะจงในวงแคบได้
แต่สามารถชี้บ่งได้ในกรอบของเวลาที่รับและป้อนสับปะรดเข้าสู่สายการผลิต หากต้องการให้การชี้บ่งมีความละเอียดมากกว่านี้
กระบวนการผลิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขั้นตอนการทำางาน ซึ่งอาจจะทำาให้กระบวนการผลิตมีความยุ่งยาก ซับซ้อน
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย
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ระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับของ EU ตามกฎหมายอาหาร Regulation 178/2002/EC
กลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU ได้ออกระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งได้ระบุถึงการสอบย้อนกลับ (อัญชลี อุษณา
สุวรรณกุล, 2547) ดังนี้
1. อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ สัตว์ที่นำามาใช้ในการบริโภค และสารอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผสมใน อาหารมนุษย์
หรืออาหารสัตว์จะต้องมีการจัดทำาการสืบย้อนกลับในทุกขั้นตอนของการผลิต การแปรรูป หรือการจำาหน่าย
2. ผู้ดำาเนินธุรกิจทางด้านอาหารจะต้องสามารถระบุถึงบุคคล ซึ่งนำาส่งสินค้าอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ อาหารที่ทำา
มาจากสัตว์หรือสารอื่นๆ ที่ใช้ในการผสมอาหารสัตว์ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการจัดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล และพร้อมให้ข้อมูลเมื่อ
เจ้าหน้าที่ร้องขอ
3. ผู้ดำาเนินธุรกิจอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ จะต้องวางระบบและจัดการขบวนการทำางาน เพื่อสามารถระบุถึง
บริษัทอื่นที่ได้ติดต่อขายสินค้า และต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4. อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ทว่ี างขายในท้องตลาด หรือมีวตั ถุประสงค์เพือ่ วางขายในท้องตลาดในประชาคมยุโรป
ต้องมีการติดฉลากให้ถูกต้อง หรือสามารถระบุการสืบย้อนกลับของสินค้าได้ โดยเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ จะต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติเฉพาะที่กำาหนดไว้
ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าว จะยกเว้นผู้ค้าปลีกที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภค และยังไม่ได้บังคับให้มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยว
กับการกระจายสินค้าในแต่ละกลุ่ม (Batch) และสินค้าบางชนิดที่ผลิตได้ แต่บังคับเพียงการสืบย้อนกลับจากที่มาที่ไปเพียงขั้น
เดียว แต่มีการร่างกฎระเบียบสุขอนามัยทางด้านอาหาร โดยบังคับให้ผู้ดำาเนินการธุรกิจทางด้านอาหารจะต้องลงทะเบียนหรือได้
รับอนุญาตจากหน่วยงาน Competent Authority ซึ่งจะขยายรวมถึงผู้ผลิตตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิ อาทิเช่น เกษตรกร ชาวประมง
เป็นต้น โดยหน่วยงานธุรกิจแต่ละแห่งจะต้องลงทะเบียนหมายเลขหรือหมายเลขอนุญาต ควบคู่ไปกับสินค้าอาหาร ในทุกขั้น
ตอนของห่วงโซ่การผลิตอาหารด้วย ซึ่งหมายเลขที่ได้รับอนุญาตจะทำาให้สินค้าอาหารสามารถระบุถึงบริษัทที่ผลิตได้ และกฎ
ระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยในการฆ่าสัตว์ ได้มีการเสนอให้จัดทำาระบบความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ที่จะถูกฆ่า และประวัติข้อมูล
ของสัตว์ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์ม โดยเจ้าหน้าที่สามารถขอข้อมูลประวัติของสัตว์ทุกตัวก่อนการฆ่าได้ ปัจจุบันคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ได้เพิ่มมาตรการในการอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ โดยจะรวมถึงการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงการสืบย้อนกลับ
และการกำาหนดจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Points) และการจัดตั้งรหัสของกิจการที่ทำาการผลิตสินค้าเพื่อใช้เป็น
อาหารสัตว์
เหตุผลสำาคัญที่ประเทศไทยควรให้ความสนใจต่อระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (สุณี ฉัตราคม, 2549) มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผูบ้ ริโภคปัจจุบนั ให้ความสนใจต่อวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการเลีย้ งสัตว์มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากกลัวการปนเปือ้ นของสารพิษต่างๆ
ตลอดจนกลัวความเสี่ยงจากเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) มากยิ่งขึ้น
2. มีการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น การนำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง ถ้าประเทศไทยไม่นำามาใช้ก็อาจต้องเสียส่วนแบ่งตลาดไปมากได้
3. ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอาจยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านระบบดังกล่าว ดังนั้น ถ้าประเทศไทย
ไม่มีระบบนี้ก็จะต้องเสียโอกาสทางการตลาดไป
4. การตื่นตัวที่จะรักษาความปลอดภัยในระบบการผลิตอาหาร ทำาให้จำาเป็นต้องมีระบบการสืบค้นแหล่งที่มาของเนื้อ
สัตว์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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สรุป

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) นับเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้เกิดระบบการตรวจสอบจุด
ที่เกิดข้อบกพร่องตลอดห่วงโซ่อาหารนับตั้งแต่ วัตถุดิบจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำา ซึ่งระบบดังกล่าวนี้นอกจากช่วยลดปัญหาให้กับผู้ผลิตแล้ว ยังเป็นคุณประโยชน์สำาคัญสำาหรับผู้บริโภค
ได้อาหารที่ปลอดภัย การมีระบบตรวจสอบย้อนกลับก่อให้เกิดผลดีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ผู้บริโภคไป
จนถึงอุตสาหกรรมอาหาร ระบบนี้ช่วยสร้างหลักประกันว่าอาหารจะมีความปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ช่วยลด
การแพร่เชื้อโรคติดต่อหรือสารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ ลดความสูญเสียให้แก่ผู้ผลิต ลดต้นทุนของรัฐบาลในการควบคุมแทรกแซง
และแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ ตลอดจนลดการสูญเสียตลาดส่งออกอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมอาหาร
และธุรกิจการค้าส่งหรือค้าปลีกอาหารย่อมได้ประโยชน์จากการที่ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อ
ความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการส่ง
ออกของอุตสาหกรรมอาหาร ทำาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้องและมั่นใจในความปลอดภัย
และคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและขจัดปัญหาที่ต้นเหตุของแหล่งกำาเนิดเชื้อโรคและการปนเปื้อนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ทำาให้สามารถปกป้องทั้งตลาดภายในและตลาดส่งออกได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วใน
การตอบสนองต่อปัญหาความปลอดภัยของอาหารที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยเพิ่มความมั่นใจของผู้ซื้อต่อ
ความปลอดภัยของอาหาร และช่วยในการควบคุมตรวจสอบ และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานตามกฎหมายที่รับผิดชอบ และลดผลเสียทางเศรษฐกิจจากการที่ตลาดส่งออกยกเลิกการ
สั่งซื้อได้ อย่างไรก็ตามการนำาระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ทำาให้ผู้ประกอบการมี ต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลให้สิ้นค้าที่ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับมีราคาสูงขึ้นด้วย สำาหรับประเทศไทยนั้นควรขยายผลการ
พัฒนาจัดทำาซอฟต์แวร์ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ให้ครอบคลุมสินค้าอาหารทุกประเภท เพื่อให้
ผู้ประกอบการทุกระดับและเกษตรกรสามารถนำาระบบไปใช้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทย
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