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จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 รายงาน RASFF รายเดือน 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                             (กลางเดือนพฤษภาคม 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

17 พ.ค. สวีเดน 
ตรวจพบงาและส่วนประกอบจ าพวกสตัวน์ ้าเปลือกแขง็ท่ียงัไม่ไดรั้บอนุญาตในขนมขบเค้ียว

นกัเก็ตรสงาและสาหร่าย 

Alert 

คณะกรรมาธิการยุโรปน าระเบียบกรดไขมันทรานส์มาใช้  

กรดไขมนัทรานส์เป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัประเภทหน่ึง ระเบียบของ EU ให้ค  าจ  ากดัความว่าเป็น “กรดไขมนัท่ีมี non-conjugated carbon-carbon double bond   
อย่างน้อย 1 พนัธะคู่ในโครงสร้างทรานส์” มีทั้งแบบท่ีผลิตเชิงพาณิชยด์ว้ย และปริมาณกรดไขมนัทรานส์ท่ีผสมอยู่จะแตกต่างกนัไปตามเทคโนโลยีการผลิต 

นอกจากน้ียงัมีอยูต่ามธรรมชาติในผลิตภณัฑน์มหรืออาหารท่ีไดจ้ากสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองเช่น ววั แกะและแพะ  

   เม่ือวนัท่ี 24 เม.ย. 2562 คณะกรรมาธิการยโุรปน าระเบียบคณะกรรมาธิการเก่ียวกบัไขมนัทรานส์ในอาหาร (EU) 2019/649 มาใช้ (มีการแกไ้ข Part B ใน 

Annex III ของระเบียบ (EC) No 1925/2006) รายละเอียดของการแกไ้ขมีดงัน้ี  

 ไขมนัทรานส์ท่ีอยูใ่นอาหารจ าหน่ายปลีกหรืออาหารท่ีจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคตอ้งไม่เกิน 2 กรัมต่อไขมนั 100 กรัม ยกเวน้ส่วนท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติในไขมนั

สตัว ์ 

 การซ้ือขายระหว่างหน่วยงานธุรกิจกบัหน่วยธุรกิจ หากมีปริมาณไขมนัทรานส์ผสมอยูใ่นอาหารเกินขีดจ ากดัสูงสุด 2% จ าเป็นตอ้งแจง้ปริมาณดงักล่าวให้

ทราบถึงกนัดว้ย 

 ก าหนดส้ินสุดระยะเวลาเปล่ียนแปลง 1 เม.ย. 2564 
European Commission: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/trans-fat-food_en 

 FDA สหรัฐฯ แนะแนวผู้ประกอบการ: แสดงทางเลอืกอาหารทีไ่ด้จากพชืดัดแปลงพนัธุกรรมหรืออาหารทีไ่ม่ใช่ 

   เม่ือเดือน มี.ค. 2562 FDA สหรัฐฯ แกไ้ขเอกสารแนะแนวส าหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบั “การแสดงทางเลือกอาหารท่ีไดม้าจากหรือไม่ไดม้าจากพืชดดัแปลง

พนัธุกรรม”  

   เอกสารแนะแนวดงักล่าวมุ่งให้ค  าแนะน าต่อการระบุขอ้มูลลงบนฉลากแสดงขอ้มูลอาหารรวมถึงขอ้มูลท่ีแสดงไวบ้นอินเตอร์เน็ตดว้ย เช่น ขอ้ความท่ีระบุวา่ 

“GMO free”, “GE free”, “non-GMO”นั้น ทาง FDA แนะน าวา่ไม่ควรใช ้เน่ืองจากเป็นการแสดงวา่ไม่มีส่วนผสมของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมใดๆ ในอาหารเลย 

(หากระบุแบบน้ี สินคา้นั้นตอ้งสอดคลอ้งตรงตามค าจ  ากดัความทางกฎหมายอยา่งเคร่งครัด)  FDA จึงแนะน าให้ระบุในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เพ่ือเป็นการใชค้  าท่ี

ถูกตอ้งกวา่แสดงให้เห็นวา่มีการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพหรือไม่ 

 “Not bioengineered.” 

 “Not genetically modified through the use of modern biotechnology.” 

 “This oil is made from soybeans that were not genetically engineered.” 

 “Our corn growers do not plant bioengineered seeds.” 

   นอกจากน้ีการระบุว่า "อาหารน้ีไม่ไดใ้ชส่้วนผสมดดัแปลงพนัธุกรรม" บนฉลากอาหารท่ีไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมอยูแ่ลว้ (เช่น เกลือ) หรือ

การเขียนระบุเพ่ือบ่งช้ีว่าอาหารท่ีไม่มีพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นอาหารท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า ถือเป็นการแสดงขอ้มูลเทจ็หรือ

ก่อให้เกิดการเขา้ใจผิดได ้

FDA: https://www.fda.gov/media/120958/download 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/trans-fat-food_en
https://www.fda.gov/media/120958/download
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 ข้อแนะแนวของ FDA สหรัฐฯ : การแสดงข้อมูลส่วนประกอบทางโภชนาการของ Allulose (Psicose) 

   FDA สหรัฐฯ ประกาศขอ้แนะแนวเพ่ือแสดงความคิดเห็น ณ ปัจจุบนัของ FDA เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตรวมและน ้ าตาล และการ

ค านวณแคลอร่ีของ Allulose ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีสารให้ความหวาน Allulose ผสมอยู ่บนฉลากแสดงขอ้มูลโภชนาการ โดย FDA แสดงความเห็นว่าปริมาณ 

Allulose ตอ้งระบุรวมอยูใ่นปริมาณคาร์โบไฮเดรตรวม แต่เง่ือนไขท่ีว่าควรรวมอยูใ่นคาร์โบไฮเดรตรวมและน ้ าตาลบนฉลากแสดงขอ้มูลโภชนาการหรือไม่นั้นให้

อยูใ่นดุลยพินิจของการบงัคบัใชก้ฎหมาย ส่วนการค านวณแคลอร่ีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุวา่ 4kcal ต่อสารให้ความหวาน 1 กรัมแต่ใชเ้ป็น 0.4kcal ได ้

FDA: https://www.fda.gov/media/123342/download 
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