
ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 

  
1 

CP Food สิงคโปร์ ยืนยันความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ไก่จากโรงงานในสระบุรี 

 

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท CP Food สิงคโปร์ ได้ประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรูปจากโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ CP1 ในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย หลังจากเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
โรงงานดังกล่าวต้องปิดทำการเป็นเวลาห้าวัน เนื ่องจากพบว่าพนักงานในโรงงานติดเชื ้อไวรัสโควิด -19  
จำนวน 245 คน และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัท CP Food สิงคโปร์ ได้ประกาศว่า ทางบริษัทจะ
ยังคงนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากโรงงานของ CP Food ทุกแห่งในประเทศไทย รวมถึงโรงงานที่จังหวัดสระบุรี 
ที่พบพนักงานติดเชื้อฯ ด้วย โดยทาง CP Food สิงคโปร์ ได้ให้เหตุผลว่า ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของ CP ที่วาง
จำหน่ายในสิงคโปร์นั้น ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ที่กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหาร  
Singapore Food Agency (SFA) ว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภค และในส่วนของโรงงานที่พบพนักงานติดเชื้อฯ 
ดังกล่าว ก็มีการทำความสะอาดภายใต้มาตรฐานการรักษาความความปลอดภัยขั้นสูงสุด ที่เป็นไปตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่
ทั้งหมด และการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสฯ ในพ้ืนที่ดังกล่าว ผ่านทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมของโรงงาน นอกจากนี้ CP ยังได้มีการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในผลิตภัณฑ์ไกแ่ปรรูปของทางบริษัทแบบสุ่มเป็นประจำ และยังไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด 

 

 
1 โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ของ CP ในจังหวัดสระบุร ีประเทศไทย เป็นหนึ่งในโรงงานแปรรปูสตัว์ปีก 19 แห่งของ CP ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายัง
สิงคโปร์ โดยหน่วยงาน Singapore Food Agency 
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 ทั้งนี ้ ผู ้แทน SFA ได้ตอบคำถามของสำนักข่าว Channel News Asia เกี ่ยวกับการที ่ CP Food 
สิงคโปร์ ยังคงนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากโรงงานดังกล่าว ว่า ปริมาณผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่นำเข้าจากโรงงานที่
พบผู้ติดเชื้อฯ นั้น คิดเป็นสัดส่วนแล้วน้อยกว่า 1% ของปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมดของสิงคโปร์ (เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า) นอกจากนี้ ตามสถานะข้อมูลเกี ่ยวกับไวรัสโควิด-19 ณ ปัจจุบัน จากหน่วยงานทาง
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขทั่วโลก พบว่า ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และติดต่อจากคนสู่คน
ผ่านทาง Droplet (การกระจายของละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ที่ผู้ป่วยไอ/จามออกมา) และการสัมผัส 
(Contact)2 ไมส่ามารถติดต่อผ่านทางอาหาร ซ่ึงความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ผ่านทางการสัมผัสกับพ้ืนผิวที่ปนเปื้อน
ไวรัสฯ นั้น อยู่ในระดับทีต่่ำมาก และสามารถป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวด้วยการล้างมือเป็นประจำ  

กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปในสิงคโปร์ 
1. การนำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ต้องนำเข้าจากประเทศที่ได้รับการรับรองจาก Singapore 

Food Agency (SFA)3 เท่านั้น โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับการรับรองจาก SFA 
2. การนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่มายังสิงคโปร์ ผู ้นำเข้าจะต้องขออนุญาตนำเข้าจากหน่วยงาน SFA ก่อน

เท่านั้น โดยผู้ผลิตในไทยต้องยื่นขออนุญาตผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อขอเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐาน
ของ SFA และเมื่อผ่านการตรวจสอบ กรมปศุสัตว์จะทำการส่งใบสมัครดังกล่าวให้กับหน่วยงาน SFA 
ของสิงคโปร์ต่อไป โดยหน่วยงาน SFA จะดำเนินการเข้าตรวจมาตรฐานโรงงานผลิตของผู้สมัครอีก
ครั้ง 

3. ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่นำเข้าสิงคโปร์จะต้องมีใบรับรองสุขภาพที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศส่งออก 
เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยของอาหาร
ของสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 
2 ไวรัสโควิด-19 - การติดต่อแบบ Droplet: เป็นการกระจายของละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ที่ผู้ป่วยไอ/จามออกมาเป็นวงกว้างประมาณ 1-2 
เมตร การแพร่เชื้อแบบนี้เป็นช่องทางการติดต่อหลักของโควิด-19 เพราะเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไอ ซ่ึงไม่ว่าไอ
แห้งหรือไอมีเสมหะก็จะมีละอองน้ำมูกน้ำลายออกมาด้วยทุกครั้ง เป็นที่มาของคำแนะนำให้ผู้มีอาการป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจาก
ผู้อื่น (Social Distancing) และแพทย์จะป้องกันตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask)  
การติดต่อโดยการสัมผัส (Contact): หมายถึงการสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่ในของเหลวที่หลั่งออกมาจากตัวผู้ป่วย เช่น หนอง เลือด หากสัมผัสผ่านผิวหนังที่
มีแผลจะเป็นช่องทางเข้าของเช้ือได้ เราจึงมักเห็นแพทย์สวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสผู้ป่วย ทั้งนี้ การสัมผัสนี้ยังรวมถึงการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วย
ที่อาจตกอยู่ตามสิ่งของ การป้องกันที่สำคัญอีกอย่างจึงเป็นการล้างมือ 
ที่มา: https://thestandard.co/what-is-airborne-can-it-spread-coronavirus/ 
3 รายชื่อประเทศที่ Singapore Food Agency (SFA) ได้รับรองให้นำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่ - https://www.sfa.gov.sg/docs/default-
source/tools-and-resources/resources-for-businesses/List_of_approved_countries_regions.pdf 
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สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปในสิงคโปร์ 
 ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความเป็นอยู่ที่
เร่งรีบของชาวสิงคโปร์ รวมถึง สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชาวสิงคโปร์หันมาบริโภคไก่แปรรูปมากขึ้น โดยเฉพาะ
สินค้าจากไทยทีช่าวสิงคโปร์ให้การยอมรับทั้งในเรื่องมาตรฐานการผลิตและรสชาติของอาหาร 

 ในปี 2563 สิงคโปร์นำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่มูลค่า 114,420,965 เหรียญสหรัฐฯ โดยไทยมสี่วนแบ่งตลาด
มากที่สุดในตลาดสิงคโปร์ 78.86% คิดเป็นมูลค่านำเข้าที่ 90,232,092 เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นมาเลเซีย 
14.61% และอันดับที ่ 3 ได้แก่ จีน 4.31% ทั ้งนี ้ หากเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 กับ 2562 ซึ ่งเป็นช่วง
สถานการณ์โควิด-19 จะพบว่า สิงคโปร์นำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่เพ่ิมข้ึน 3.96% โดยนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน 3.10% 

 

 

ความคิดเห็นของ สคต. 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบวงกว้างทั ้งในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานทั้งในส่วนต้นน้ำและปลายน้ำ สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยง
ค่อนข้างสูงที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากการเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงอาหารที่
นำเข้าเพื่อการบริโภคในสิงคโปร์ที่มีปริมาณกว่า 90% ของปริมาณความต้องการด้านโภชนาการในสิงคโปร์ และ
ด้วยการพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากประเทศอื่น รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความความสำคัญอย่างมากในด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารที่จะนำเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ 

 นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร แม้ว่าองค์กรสาธารณสุขหลายองค์กรหลายแห่งระบุว่า การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทาง
อาหารจะมีโอกาสที่น้อยมากก็ตาม ดังนั ้น การแถลงการณ์ของ CP Food สิงคโปร์ รวมทั้ง การยืนยันจาก
หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารของสิงคโปร์เอง จึงเป็นการสร้างความมั่นใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ของไทยให้แก่ผู้บริโภคสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี 

2562 2563 2564

(ม.ค.-เม.ย.)

2562 2563 2564

(ม.ค.-เม.ย.)

63/62 64/63

(ม.ค.-เม.ย.)

World 110,343,801 114,420,965 38,125,181 100 100 100 3.69 1.24

1 ไทย 87,521,695 90,232,092 29,722,307 79.32 78.86 77.96 3.10 2.67

2 มาเลเซีย 16,117,530 16,725,847 5,848,787 14.61 14.62 15.34 3.77 -9.64

3 จนี 4,719,474 4,932,712 1,837,580 4.28 4.31 4.82 4.52 22.43

4 สหรัฐอเมริกา 446,364 885,100 193,172 0.40 0.77 0.51 98.29 36.11

5 บราซิล 287,930 516,506 123,094 0.26 0.45 0.32 79.39 -42.36

ทีม่า: International Enterprise Singapore

การน าเข้าไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัสของสิงคโปร์

HS160232: Chicken & Capon Meat & Meat Offal Prep Or Presvd Exc Livers

ล าดับ คู่ค้า
เหรียญสหรัฐฯ ส่วนแบ่งตลาด (%) การเปล่ียนแปลง (%)
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 ทั้งนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ ยังได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำเข้าสิงคโปร์และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญตรวจสอบ
คุณภาพอาหารผ่าน “โครงการอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with 
Safety) เพื่อสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทยให้โตขึ้น และสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ซื้อและผู้นำเข้าสินค้า
เกษตร อาหารทั่วไป และอาหารฮาลาลของไทยในต่างประเทศได้ตระหนัก และรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีศักยภาพเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญ
ของตลาดโลก 

 

------------------------------ 

ที่มา :  

Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cp-foods-singapore-

resumes-chicken-imports-thai-factory-covid-19-14927402 

Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/thailand-cp-foods-closes-poultry-

factory-covid-19-workers-14914894?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna 
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