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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร: หลักการและแนวทาง

ส าหรับการออกแบบระบบการตามสอบและการน าไปปฏิบัติ 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมหลักการและแนวทางส าหรับการออกแบบระบบการตามสอบ

และการน าไปปฏิบัติส าหรับองค์กรที่ด าเนินกิจการในโซ่อาหาร  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สินค้าเกษตร (agricultural commodity) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการกสิกรรม 

การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่ใช้

บริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือน ามาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์ 

2.2 การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถึง การติดตามที่มา และที่หมายต่อไปของ

สินค้าเกษตรและอาหาร ตามขั้นตอนการผลิต การจัดการ การแปรรูป และการจ าหน่าย ที่ก าหนด

หนึ่งหรือหลายขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน    

2.3 องค์กร (organization) หมายถึงบุคคล หรือกลุ่มของบุคคลรวมทั้งส่ิงสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 

อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ที่ด าเนินกิจกรรมโดยมีการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบ อ านาจบริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

2.4 การตรวจสอบ (inspection) หมายถึง การตรวจ (examination) สินค้า หรือระบบส าหรับ

ควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูป และการจ าหน่าย รวมถึงการทดสอบ

ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อก าหนด 

2.5 การรับรอง (certification) หมายถึง การด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอนโดยหน่วยรับรองของ

ราชการ หรือหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับจากราชการ ในการออกเอกสาร หรือรูปแบบอื่นที่มี

ความเท่าเทียม เพื่อแสดงว่าสินค้าเกษตรและอาหารหรือระบบการควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร

เป็นไปตามข้อก าหนด 

การรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร อยู่บนพื้นฐานของกิจกรรมการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งรวมถึง

การตรวจสอบสายการผลิตอย่างต่อเนื ่อง  การประเมินระบบการประกันคุณภาพ และการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายตามความเหมาะสม 
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2.6 ความเท่าเทียม (equivalence) หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันของระบบการ

ตรวจสอบและการรับรองซึ่งแตกต่างกัน 

2.7 รุ่น (lot) หมายถึง สินค้าเกษตรและอาหารที่ประกอบด้วยสินค้าแบบเดียวกัน และส่วนประกอบ

อย่างเดียวกัน ที่ผลิตขึ้นภายใต้สภาพการผลิตเดียวกันซึ่งท าขึ้นหรือส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกัน 

2.8 การระบุรุ่น (lot identification) หมายถึง การออกรหัสบ่งชี้ให้กับรุ่นสินค้าเกษตรและอาหาร  

2.9 โซ่อาหาร (food chain) หมายถึง ล าดับขั้นตอนและการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย และการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารตั้งแต่การผลิตขั้นต้นถึงการ

บริโภค ทั้งนี้ให้รวมถึงอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารด้วย 

2.10 ผู้ส่งมอบ (supplier) หมายถึง องค์กรหรือผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

2.11 ผู้รับมอบ/ลูกค้า (recipient/customer) หมายถึง องค์กรหรือผู้รับมอบ 

3. หลักการตามสอบ 

3.1  หลักการทั่วไป 

3.1.1 การตามสอบเป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรที่ด าเนินกิจการ

ในโซ่อาหาร ในการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึง

น ามาใชใ้นระบบการตรวจสอบและการรับรอง โดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ 

3.1.2 การตามสอบ น าไปใช้ได้ในทุกขั้นตอน หรือขั้นตอนที่ก าหนดของโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต 

จนถึงการจัดจ าหน่าย ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ หรือความต้องการของ

ระบบการตรวจสอบและการรับรอง 

3.1.3 การออกแบบวิธีการตามสอบ บ่งชี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนใดๆ ของโซ่อาหาร ตั้งแต่การ

ผลิตจนถึงการจัดจ าหน่าย  โดยในแต่ละขั้นตอนที่ก าหนด ต้องระบุแหล่งที่มาของสินค้า ย้อนหลังไป 

1 ขั้น และบ่งชี้ที่ไปหรือที่หมายปลายทางของสินค้า ถัดไป 1 ขั้น  

3.1.4 วัตถุประสงค์ ขอบข่าย และขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตามสอบสินค้าเกษตร

และอาหารนั้น ต้องค านึงถึง 

1) ความโปร่งใส ต้องแสดงหรือใหข้้อมูลได้ตามความเหมาะสม เมื่อมีการร้องขอ 

2) ต้องไม่เป็นภาระ หรือเป็นอุปสรรคทางการค้า 

3) ปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และเป็นไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 

4) ความเส่ียงในเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการหลอกลวงทาง

การค้า   
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3.2 หลักการเฉพาะ (การตามสอบในระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร) 

3.2.1 การใช้วิธีการตามสอบที่แตกต่างกัน หากช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เดียวกันได้ 

ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน 

3.2.2 หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ให้น าวิธีการ

ตามสอบสินค้านี้ไปใช้ เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผล และ/หรือประสิทธิภาพของการ

ด าเนินการที่จ าเป็น เกี่ยวกับมาตรการหรือข้อก าหนดในระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตร

และอาหาร 

3.2.3 เมื่อน าการตามสอบ ไปใช้ในเรื่องของความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร แม้ไม่มีผลเป็น

การเพิ่มความปลอดภัยของอาหารโดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อน าไปใช้ร่วมกับมาตรการ

และข้อก าหนดอื่นที่เหมาะสม 

3.2.4 เมื่อน าการตามสอบ ไปใช้ร่วมกับระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารแล้ว 

จะช่วยในการป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภค รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้า บนพื้นฐานของ

การให้รายละเอียดสินค้าที่ถูกต้อง 

3.2.5 ในทุกกรณีที่มีการน าการตามสอบไปใช้ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับระบบการตรวจสอบ

และรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร โดยต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และข้อก าหนดของการ

ตามสอบไว้อย่างชัดเจน ขอบข่ายของการน าไปใช้ ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น 

4. แนวทางการออกแบบระบบและการน าไปปฏิบัติส าหรับองค์กรในโซ่อาหาร  

4.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ 

การใช้การตามสอบ ต้องระบุวัตถุประสงค์เฉพาะที่จะให้เกิดความส าเร็จและสอดคล้องกับหลักการ

การตามสอบ ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการใช้การตามสอบ เช่น เพื ่อสนับสนุนเป้าหมายในการ

ควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า เพื่อให้ทราบประวัติ และแหล่งก าเนิดสินค้า เพื่อให้

จัดการกับสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง รวมท้ังสนับสนุน ยกเลิก หรือเรียกคืนสินค้า 

4.2  การออกแบบ 

การออกแบบวิธีการต้องสอดคล้องกับบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

หรือระบบการบริหารจัดการขององค์กร โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค การ

ออกแบบควรครอบคลุมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้: 
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4.2.1 องค์กรต้องระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในส่วนใดของโซ่อาหาร และระบุแหล่งที่มาหรือผู้ส่งมอบ

สินค้า ย้อนหลังไป 1 ขั้น  และบ่งชี้ที่ไปหรือที่หมายปลายทางของสินค้า ถัดไป 1 ข้ัน 

4.2.2  กระบวนการผลิตและ/หรือการจัดการ 

4.2.2.1  จัดท ารายละเอียดลักษณะสินค้า ขั้นตอนการผลิตและ/หรือการจัดการพร้อมผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยการผลิต ส่วนประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุที่ใช้ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและ

กระบวนการท างานขององค์กร 

4.2.2.2  ระบุจุดควบคุมที่ส าคัญ ทีส่่งผลต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของสินค้า  

4.2.3 ต้องบันทึกข้อมูลทีจ่ าเป็นส าหรับการตามสอบ 

องค์กรต้องมั่นใจว่ามีข้อมูลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความสามารถในการตามสอบ           

เมื่อมีการร้องขอ ดังนี้  

1) ข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้า ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ของผู้ส่งมอบและลักษณะของสินค้าที่ส่งมอบ 

ปริมาตรหรือปริมาณ รวมถึงรุ่นของสินค้า ในกรณีสินค้าที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ อาจใช้ ID ของตัวสัตว์เป็น

ข้อมูลส าหรับการตามสอบ เช่น กรณีโรค BSE  

2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ/หรือการจัดการ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดควบคุมที่

ส าคัญ รวมถึงรุ่นของสินค้า 

3) ข้อมูลปลายทางของสินค้า ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าหรือผู้รับมอบ ชนิด ปริมาณหรือปริมาตร

ของสินค้าที่จัดส่ง รวมถึงรุ่นของสินค้า 

4.2.4 สามารถตามสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในกรณีที่เเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต 

4.2.5 องค์กรควรจัดท าคู่มือการตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารครอบคลุมกิจกรรม 4.2.1 - 4.2.4 

4.3  การน าไปปฏิบัติ   
การน าการตามสอบไปปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการหลัก ผู้บริหารองค์กรควรให้

การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรที่

จ าเป็น เพื่อให้การตามสอบบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยองค์กรควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) มอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคคลทีต่้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

2) ต้องพัฒนาแผนและวิธีการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในทิศทางที่

ถูกต้อง และสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจและความสามารถในการน าไปใช้ได้

ถูกต้อง 
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3)  ตรวจสอบการท างานของระบบการตามสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น การจ าลองสถานการณ์

ทดสอบการตามสอบ (mock up traceability test) เพื่อทดสอบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบันทึกข้อบกพร่องเพื่อก าหนดกรอบเวลาแก้ไข  

4)  ทบทวนระบบตามสอบเป็นระยะตามความเหมาะสม หรือเมื่อใดที่มีการเปล่ี ยนแปลง

วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ กระบวนการ และต้องปรับปรุงระบบหรือป้องกันข้อผิดพลาด

ตามผลที่ได้จากการทบทวนนั้น ซ่ึงเป็นการสร้างกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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