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การทีผู่ผ้ลติน�้าปลาแต่ละประเทศก�าหนดมาตรฐานและคณุภาพ

น�้าปลาแตกต่างกัน	ท�าให้มีปัญหาในการซื้อขาย	

	 คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่าง

ประเทศ	(Codex	Alimentarius	Commission,	CAC)	จึงให้มีการ 

จัดท�ามาตรฐานน�้าปลา	FISH	SAUCE:	CODEX	STAN	302-2011 

เพื่ อช ่วยยกระดับคุณภาพน�้ าปลาที่ผลิตจากทั่ ว โลกให ้ ใช ้ 

เกณฑ์มาตรฐานแนวเดียวกันและเพื่อประโยชน์ในการค้าระหว่าง

ประเทศ

กฎหมายอาหาร และความส�าคญัของมาตรฐานอาหาร
	 โคเด็กซ์อลิเมนทาเรียส	 (Codex	 Alimentarius	

Commission,	CAC)	มาจากภาษาลาตินหมายถึง	กฎหมาย

อาหารหรือ	 Code	 องค ์การอาหารและเกษตรแห ่ ง

สหประชาชาติ	(Food	and	Agricultural	Organization	of	

the	United	Nations,	FAO)	และองค์การอนามัยโลก	(World	

Health	Organization,	WHO)	 เมื่อปี	ค.ศ.	1963	ได้ก่อตั้ง 

คณะกรรมาธกิารโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรอื

เรยีกย่อว่าโคเดก็ซ์	เพือ่ก�าหนดมาตรฐานอาหาร	หลกัปฏบิตั	ิและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพ 

ผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ	

ปัจจุบันโคเด็กซ์มีสมาชิกมากกว่า	180	ราย		

	 คณะกรรมาธกิารโคเดก็ซ์ประกอบด้วยผูแ้ทนจากประเทศ 

สมาชิกทุกประเทศ	เพื่อท�าหน้าท่ีในการบริหาร	คณะกรรมการ

สาขา	 (Codex	 Committee)	 เรื่องทั่วไป	 9	 สาขา	 ได้แก ่

หลกัการทัว่ไป	(General	Principles)	วตัถเุจอืปนอาหาร	(Food	

Additives)	สารปนเปื้อน	(Contaminants)	สุขลักษณะอาหาร	

(Food	Hygiene)	ฉลากอาหาร	(Food	Labeling)	วิธีวิเคราะห์

และชักตัวอย่าง	 (Methods	of	Analysis	 and	Sampling) 

สารพษิตกค้าง	(Pesticide	Residues)	ยาสตัว์ตกค้าง	(Residues	

of	Veterinary	Drugs	in	Foods)			และระบบตรวจสอบและ

การออกใบรับรองสินค้าน�าเข้าและส่งออก	 (Food	 Import	

 น�า้ปลาเป็นผลผลติของการถนอมอาหารโดยกระบวนการ

หมักปลาน�้าเค็มหรือปลาน�้าจืดทั้งตัวกับเกลือแกงเป็นเวลา 

ไม่ต�า่กว่า	1	ปี		ค�าเรยีกของ	“น�า้ปลา”	ในภาษาอืน่	เช่น	ketjap-ikan– 

อินโดนิเชีย	 nuoc	mam-เวียดนาม	 patis-ฟิลิปปินส์	 และ	 

yu	lu-จีน		เป็นต้น		อาหารไทยส่วนใหญ่ปรุงรสด้วยน�้าปลา	เช่น 

น�้าพริก	 แกง	 พล่า	 ย�า	 ต้มย�า	 โดยเฉพาะต้มย�ากุ ้ง	 ส้มต�า 

และแกงมัสมั่นที่ชาวต่างชาติทั่วโลกชื่นชอบล้วนมีน�้าปลาเป็น

เครื่องปรุงรสส�าคัญท่ีขาดไม่ได้	 	 	ผลการส�ารวจพบว่าคนไทย

บริโภคน�้าปลาโดยเฉลี่ย	17-20	มิลลิลิตรต่อวัน	ปัจจุบันการ

ผลิตน�้าปลาภายในประเทศไทยมีมูลค่าราว	6,000	ล้านบาท	

และสามารถส่งออกมากกว่า	60	ประเทศทั่วโลก	ตลาดหลักคือ

สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลียและสหภาพยุโรป		สถิติการส่งออก

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2538	-2551	เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	จาก	400	ล้านบาท 

ต่อปีสูงขึ้นเป็น	1,000	ล้านบาทต่อปี		

	 การเติบโตของอุตสาหกรรมน�้าปลาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ในรอบ	 10	 กว่าปีที่ผ ่านมาเนื่องจากมีความนิยมบริโภค 

อาหารไทยและมีชาวเอเชียอาศัยอยู ่ในต่างประเทศเพิ่มข้ึน	

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก	ได้ก�าหนด

มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้าปลา

โดยกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฉบับที่	203	พ.ศ.	2543	

(ยกเลกิประกาศฉบบัที	่118	พ.ศ.	2532)	และส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มอก.	3-2526	

บังอร  บุญชู *
ยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์ **

วศ. ร่วมผลักดันวิธีทดสอบน�้าปลาไทยสู่มาตรฐานโคเด็กซ์

__________________________________________________ 
  *	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	วศ.
 ** นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	วศ.
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ให้การสนับสนุน	 มาตรฐาน	 CODEX	 STAN	 302-2011 

คณะกรรมาธกิาร	CAC	ให้การรบัรองเมือ่เดอืนกรกฎาคม	ปี	พ.ศ. 

2554	เป็นมาตรฐานของน�า้ปลาแท้ทีเ่กดิจากการหมกัปลาทัง้ตวั 

และเกลอืซึง่ไม่ครอบคลมุถงึน�า้ปลาทีเ่ร่งหมกัด้วยกรดอนนิทรย์ีอ่ืนๆ

โดยมีเกณฑ์ส�าคัญคือ	ค่าไนโตรเจนทั้งหมดไม่น้อยกว่า	10	กรัม 

ต่อลติร	ค่าไนโตรเจนจากกรดอะมโินไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของ 

ไนโตรเจนทั้งหมด	เกลือไม่น้อยกว่า	200	กรัมต่อลิตร	ความเป็น 

กรด-เบส	5.0-6.5	และฮสีตามนีไม่เกนิ	40	มลิลกิรมัต่อ	100		กรมั	

	 เนื่องจากวิธีทดสอบค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนที่ระบุ

ในมาตรฐานดังกล่าวเป็นวิธีท่ีไม่เป็นปัจจุบัน	 คณะกรรมการ

พิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวิธีวิเคราะห์

และชกัตวัอย่างของประเทศไทย	ได้รวบรวมข้อมลูและข้อคิดเห็น 

เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวธิวีเิคราะห์และชกัตวัอย่าง	CCMAS 

เพื่อให้การรับรองวิธีวิเคราะห์ของเกณฑ์คุณภาพการวิเคราะห ์

ค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนในมาตรฐานก�าหนดไว้	2	วธิ	ีประเทศไทย

เสนอให้ปรับใช้วิธีเป็น	AOAC	920.04	แทน	AOAC	2.066	

และใช้วิธี	AOAC	920.03	แทน		AOAC	2.065	เนื่องจากมีการ

ปรับปรุงใหม่และเป็นวิธีตามมาตรฐานน�้าปลาของประเทศไทย

ที่ใช้ในปัจจุบัน	 โดยได้น�าเสนอผลการทดสอบวิธีวิเคราะห์

ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน	 ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจน	 และ

แอมโมเนียคัลไนโตรเจนของน�้าปลาพื้นเมืองของไทย	จ�านวน 

6	ตัวอย่างๆ	ละ	10	ครั้ง	โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ท�าหน้าที่

เป็นหน่วยทดสอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมพิจารณา

รับรองวิธีวิเคราะห์ของคณะกรรมการสาขาวิธีวิเคราะห์และ 

ชักตัวอย่าง	CCMAS	ในการประชุมครั้งที่	33		ณ	กรุงบูดาเปสต์		

สหพันธรัฐฮังการี	 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ	 CCMAS	 ให้ 

การยอมรบัและรบัรองให้วธิ	ีAOAC	920.04	และ	AOAC	920.03	

เป็นวิธีหาค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนของน�้าปลาในมาตรฐาน	

CODEX	STAN	302-2011	

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องภายใน

ประเทศไทยได้ประสานร่วมมือกันผลักดันให้คณะกรรมการ	

CCMAS	 มีมติเห็นชอบและรับรองวิธีทดสอบไนโตรเจนจาก 

กรดอะมิโนของน�้าปลาท่ีประเทศไทยเสนอจนเป็นผลส�าเร็จ	 

ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกน�า้ปลาของประเทศไทย	เนือ่งจาก

สร้างความได้เปรยีบในเวทกีารค้าระหว่างประเทศโดยสินค้าไทย

มคีณุภาพและผ่านการตรวจสอบด้วยวธิมีาตรฐานของประเทศที่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์

and	 Export	 Inspection	 and	 Certification	 Systems) 

คณะกรรมการสาขาด้านสินค้าอาหาร	12	สาขา	คณะกรรมการ

เฉพาะกิจ	3	คณะและคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาค	

5	กลุ่ม	โคเด็กซ์เอกสารทางวิชาการได้จัดท�าเผยแพร่ท่ัวไปและ

สามารถเข้าถึงได้จาก		www.codexalimentarius.org			

	 องค์การการค้าโลก	 (World	Trade	Organization	-	

WTO)	ให้การยอมรับมาตรฐานโคเด็กซ์	และใช้เป็นมาตรการ

ที่จะเป็นข้อตัดสินในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศ		ส�าหรับประเทศไทย		ส�านักมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ท�าหน้าท่ี

เป็นผู้แทนไทยและหน่วยงานกลางในการประสานกับโคเด็กซ์ 

(Codex	 Contact	 Point)	 เป็นผู้ประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อหาข้อสรุป	

เหตุผลในการโต้แย้งหรือยอมรับมาตรฐานอาหารน้ันและเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของประเทศ	พิจารณาร่างมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ		นอกจากนี้ยังพิจารณา	ผลักดัน	และส่งเสริม

การก�าหนดมาตรฐานของโคเด็กซ์	ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน

ของประเทศไทยด้วย	 มาตรฐานอาหารของโคเด็กซ์ช่วยให ้

ผู้บริโภคปลอดภัยและการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและ

ระดับภูมิภาคมีความชอบธรรมและป้องกันการหลอกลวง	

เนื่องจากอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก	

	 มาตรฐานโคเด็กซ์ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการน�า

ข้อมูลวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นหลัก	 ฐานประกอบการก�าหนด

มาตรฐาน	 การตัดสินใจใดๆ	 ในเรื่องมาตรฐานอาหารต้องม ี

ความถูกต้องตามวิธีวิเคราะห์	 รวมถึงการทบทวนข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ประกันคุณภาพและความปลอดภัย 

ในอาหาร	โดยเฉพาะการตัดสนิด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั 

โคเดก็ซ์จะใช้ข้อมลูของการประเมนิความเสีย่ง	(risk	assessment) 

และการจดัการความเสีย่ง	(risk	management)	อย่างเหมาะสม

กับสภาพการณ์น้ันๆ	รวมถงึมกีารจดัท�าเอกสารทีม่คีวามโปร่งใส	

เอกสารทางวชิาการของโคเด็กซ์เผยแพร่ทัว่ไปและสามารถเข้าถึง

ได้จาก		www.codexalimentarius.org		

มาตรฐานน�้าปลาโคเด็กซ์
	 คณะกรรมการสาขาสัตว ์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว ์น�้า		

(Codex	Committee	on	 Fish	 and	 Fishery	 Products,	

CCFFW)	ของโคเด็กซ์มีมติให้ประเทศไทยและเวียดนามจัดท�า 

ร่างมาตรฐานน�า้ปลาโดยมผีูแ้ทนของจีน	เยอรมนี	และอนิโดนเิซยี 
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