สรรสาระ

ระวังอาหารปลอม
บังอร บุญชู*
นิภาพร ชนะคช**
กมลกาญจน จิญกาญจน**

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารได้มีการพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบเพื่อจูงใจและดึงดูดให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
มากขึน้ แต่มกี ารผลิตของปลอมเลียนแบบของแท้เพือ่ ขาย
ในราคาเทียบเท่าของแท้หรือถูกกว่า และการปลอมปน
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันและ
เพิ่มพูนกำาไรจากการขายในราคาสินค้าของแท้ อาจนำามา
สู่ผลกระทบเชิงลบและก่อความเสียหายต่อภาพลักษณ์
ของตราสินค้าและชื่อเสียงของผู้ผลิต ผู้บริโภคลดความ
เชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
ลักษณะของอาหารปลอม
1. การแทนบางส่วนด้วยวัตถุอื่น
2. การคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือ
บางส่วน
3. ผลิตขึน้ เทียมและจำาหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนัน้
4. ผสมหรือปรุงแต่งโดยปกปิดความด้อยคุณภาพ
หรือมีฉลากลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ
ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น สถานที่และ
ประเทศที่ผลิต
5. อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่เป็นผลให้ส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทาง
อาหาร ขาดหรือเกินร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ตำ่าสุดหรือ
สูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไว้
จนทำาให้เกิดโทษหรืออันตราย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การกระทำาความผิดที่เข้าข่ายการปลอมปนอาหาร
หรือผลิตอาหารปลอม ถือเป็นการก่ออาชญากรรม
รูปแบบหนึ่งเมื่อก่อให้มีผู้เสียหาย กฎหมายบัญญัติบท
ลงโทษทั้งจำาคุกและปรับผู้ที่กระทำาการผิดแล้วแต่กรณี
ดังนี้
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2554) มาตรา 25 และ มาตรา 59 การผลิต
นำาเข้าเพื่อจำาหน่าย หรือจำาหน่ายอาหารปลอม มีโทษ
จำาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236
มาตรา 237 และมาตรา 271 การปลอมปน การขาย
ของโดยหลอกลวง มีโทษจำาคุกหกเดือนถึงสิบปีหรือ
ปรับถึงสองหมื่นบาท
- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 10
และ มาตรา 12 ผู้บริโภคเรียกค่าเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็น
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย จิตใจ
สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งภายในสามปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู ้ เ สี ย หายรู ้
แต่ไม่เกินสิบปี และความเสียหายต่อจิตใจหมายถึง
ความเจ็ บ ปวด ความทุ ก ข์ ท รมาน ความหวาดกลั ว
ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย
อันเป็นผลต่อร่างกาย สุขภาพ

_____________________________
* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
** นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
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- กฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนดคดีพเิ ศษเพิม่ เติม
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 กระทรวงยุตธิ รรมออกกฎกระทรวงเพิม่ คดีพเิ ศษ
ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร สถานการณ์ใน
การปลอมปนของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในและต่างประเทศ
ปั ญ หาของอาหารปลอมมิ ใช่ เริ่ ม มี ใ นปั จ จุ บั น
หลักฐานสำาคัญที่พบในอดีต เช่น กฎหมายไวน์ของกรีก
และโรมัน กฎหมายเนื้อของอียิปต์ และกฎหมายอาหาร
ของอเมริกาที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1784 แสดงถึงการใช้
อำานาจทางกระบวนการยุติธรรมในการตัดสินและแก้ไข
ถึงแม้ว่ามีกฎหมายที่เข้มงวดบังคับใช้ แต่ปัญหาของ
อาหารปลอมกลับแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆ อาทิ
ปลอมปน ทำาเลียนแบบ ด้อยคุณภาพ ผิดมาตรฐาน
ปิดฉลากลวง ฯลฯ อาหารที่เป็นเป้าหมายในการปลอม
มักเป็นสินค้ามีมูลค่าและความนิยมสูง เช่น นำ้าผึ้ง
นำ้ามันมะกอก รังนก นม ฯลฯ เนื่องจากสามารถจำาหน่าย
ได้ง่ายและทำากำาไรได้มาก อาหารปลอมมีทั้งก่ออันตราย
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตั ว อย่ า งการตรวจพบอาหารปลอม เช่ น ใน
สหรัฐอเมริกาพบนำ้าผึ้งปลอมผสมด้วยนำ้าเชื่อมข้าวโพด
และนำ้าตาลทราย ที่นำาเข้าจากบราซิล เม็กซิโก เวียดนาม
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2013 นีพ้ บอาหารหลายชนิดทีป่ ดิ ฉลาก
ว่าผสมด้วยผลบลูเบอรี่ เช่น อาหารเช้าผสมธัญพืช
แต่ความจริงเป็นเพียงชิ้นบลูเบอรี่ปลอมที่ทำาจากแป้ง
นำา้ เชือ่ ม สีแดงและสีนาำ้ เงิน ซึง่ ไม่ใช่ผลบลูเบอรีท่ มี่ รี าคาแพง
ในประเทศญี่ปุน ปี ค.ศ. 2008 พบชาเขียวปนเปอนสาร
กำาจัดวัชพืชทำาให้มีคนปวย 1 ราย ประเทศจีน ในปี
ค.ศ. 2008 ทั่วโลกตื่นตระหนกกับกรณีนมผงสำาหรับ
ทารกปนเปอนสารเมลามีน ส่งผลให้เด็กทารกเสียชีวิต
และเจ็บปวยมากกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ยังมีการ
จำาหน่ายเนื้อแกะและเนื้อวัวที่มีราคาแพง แต่หลอก
ผู้ซื้อโดยใช้เนื้อหมู เนื้อเป็ดและเนื้อสุนัขจิ้งจอกแทน
การปลอมเนื้อสัตว์ล่าสุด ในปี ค.ศ. 2013 ประเทศกลุ่ม
สหภาพยุโรป ตรวจพบเนื้อม้าปนในอาหารที่ทำาจาก

เนื้อวัว เช่นไส้กรอก เนื้อวัวบดกระปอง (corn beef)
โดยตรวจพบดีเอ็นเอ (DNA) ของม้าและสารเฟนิลบิวตาโซน
(Phenylbutazone) หรือบิวต์ ยาแก้อักเสบที่ใช้ในม้า
ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางในมนุษย์ จึงมีการเรียกเก็บ
สินค้าคืนจากซูเปอร์มาร์เก็ตและชัน้ วาง ในประเทศอินเดีย
มีปัญหาของนำ้านมโคปลอม ที่ทำาจากยูเรีย (เพิ่มของแข็ง
ในนม) นำ้ามันพืช ชอล์ค (เพิ่มแคลเซียม) นำ้ายาซักฟอก
(ตัวผสมให้นำ้าเข้ากับนำ้ามัน) caustic soda (ทำาให้เป็น
กลาง) ที่เมืองมุมไบ พบว่านำ้านมโคมีแป้ง ซอร์บิทอล
กลูโคส และโซเดียม ลอริลซัลเฟต (sodium lauryl
sulfate (SLES) ที่เป็นสารก่อมะเร็ง
สถานการณ์ในประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ออกกวาดล้าง
และลงโทษผู้ผลิตและจำาหน่ายอาหารปลอมอย่างจริงจัง
อาหารปลอมที่ยังลักลอบผลิตเช่น เครื่องดื่มรังนกปลอม
ทำาจากยางไม้คารายา ซอสนำา้ มันหอย นำา้ ผึง้ มีนาำ้ ตาลทราย
และนำา้ ผสม ซีอวิ๊ และนำา้ ปลาทีค่ ณ
ุ ภาพผิดมาตรฐานทำาจาก
นำ้าเกลือมีสารไนโตรเจนน้อยกว่ามาตรฐาน อาหารที่ใช้
ตราฮาลาลโดยไม่ได้รับอนุญาต อาหารเจปนเนื้อสัตว์
อาหารเสริมสุขภาพปลอมทีจ่ าำ หน่ายตรงโดยไม่ขนึ้ ทะเบียน
อาหาร เช่น กาแฟลดนำ้าหนักผสมสารไซบูทรามีน ที่เป็น
อันตรายทำาให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ปากแห้ง
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับและท้องผูก

รูปตัวอย่างสินค้าปลอม เนื้อม้าปลอม นำ้าผึ้งปลอม

มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) มีระบบเฝ้าระวังอาหารปลอมอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
ในท้องตลาด เช่น มีการติดตามตรวจสอบ สั่งอายัดสินค้า
ที่นำาเข้าโดยกักกันที่ด่านเพื่อตรวจวิเคราะห์ หรือสั่งเก็บ
ลงจากชั้นวางจำาหน่าย ผลตรวจวิเคราะห์พบว่าปลอดภัย
จึงจะอนุญาตให้นำากลับมาวางขายได้ การควบคุมอาหาร
ปนเปอ น ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยห้ามผลิต
นำาเข้า หรือจำาหน่าย นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) ร่วมปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ทำาลายผลิตภัณฑ์ของกลางที่ยึดมาโดยเผาและบดทำาลาย
ข้ อ ควรระวั ง ในการเลื อ กซื้ อ อาหาร การซื้อ
อาหารสำาเร็จรูป อาหารเสริมสุขภาพฯ ควรเลือกที่มี
ฉลากภาษาไทย ระวังฉลากปลอมที่เลียนแบบเลขสาร
ระบบของ อย. ให้สังเกตส่วนประกอบ สี รูปร่าง แหล่ง
จำาหน่ายราคา วันผลิต และวันหมดอายุ รวมไปถึง
สถานที่ที่ผลิต เครื่องหมาย อย. หรือ มอก. ระวังอาหาร
ที่บรรจุขวดเก่าใช้แล้วและฝาขวดปิดไม่สนิทเนื่องจาก
ฝาไม่ได้มาตรฐาน ไม่ซอื้ เครือ่ งดืม่ รังนกทีบ่ รรจุขวดพลาสติก

ระวังนำา้ ปลาปลอมทีอ่ าจเป็นนำา้ เกลือปรุงอาหาร ซึ่งฉลาก
ที่ถูกต้องของนำ้าเกลือปรุงอาหาร จะต้องไม่มีรูป รูปภาพ
รอยประดิษฐ์ รวมถึงข้อความ เครื่องหมายการค้าที่สื่อ
ถึงปู ปลา ปลาหมึก กุ้ง กั้ง หรือหอย สำาหรับนำ้าผึ้งสีต้อง
ไม่คลำ้า หากซึมเมื่อหยดลงในกระดาษแสดงว่ามีนำ้าปน
ส่วนชาสมุนไพรควรอ่านฉลากให้ละเอียดว่ามีพืชอื่นปน
ผสมหรือไม่
การผลิตอาหารปลอมเป็นอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจ
โดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือ สร้างความเสียหายต่อสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการบ่อนทำาลายเศรษฐกิจของ
ประเทศ และกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ บ ริ โ ภค
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการส่งออก จึงควรร่วมมือกัน
ต่อต้าน เปิดโปงพฤติกรรมอันฉ้อฉล หลอกลวงและ
เอาเปรียบผู้บริโภคทุกรูปแบบ หากสงสัยในคุณภาพ
ส่วนประกอบและการปนเปอ นของสารอันตรายในอาหาร
สามารถนำาส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การปลอมเลข อย.
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