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สถาบันธรรมรฐัเพือ่การพฒันาสังคมและสิ่งแวดลอม

การศกึษาวิเคราะหนโยบายและกลไกเชิงสถาบันของภาครัฐ

ในการรองรับผลกระทบจากมาตรการของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับ

การตรวจสอบยอนกลับอาหารและฉลากรองรอยคารบอน



ดานการตรวจสอบยอนกลับอาหาร
(Food Traceability)



นโยบายและยุทธศาสตรอาหารของประเทศ

ระดับประเทศ

ระดับกระทรวง

Road Map of Food Safety 2547

ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร กระทวงเกษตรฯ 
ระยะที่ 1: 2547 - 2551

ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร กระทวงเกษตรฯ 
ระยะที่ 2: 2553 - 2556

ยุทธศาสตรที ่5
สรางความเชื่อมัน่ในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

Traceability SMEs Premium Market



เครื่องมือและกลไกของภาครัฐ

กฏหมาย/กฏระเบียบ/มาตรฐาน

การรบัรองมาตรฐาน/คุณภาพ

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

- GMP      - GAP   - Organic
- HACCP   - Q Standard  

พรบ.มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

พรบ. วตัถุอันตราย 
พรบ. กักพืช
พรบ.ประมง

พรบ. สงออกไปและนําเขามาใน
ราชอาณาจักร ฯลฯ



ผลกระทบและโอกาส

ดานการพัฒนาสินคา 
การพัฒนาเทคโนโลยี

การบริหารจัดการ



มาตรการตรวจสอบยอนกลับอาหาร

- ดานการพัฒนาสินคา
ผลกระทบ

ผูประกอบการตองแบกรับภาระตุนทนุที่เพิม่สูงขึ้นในระยะแรก

ขาดความรูความเขาใจเรื่องระบบ Traceability

โอกาส
ยกระดับมาตรฐานสินคาสงออกของไทย

นําไปสูการบังคับใชภายในประเทศ

เสริมสรางภาพลักษณ

เขาสูตลาดในตางประเทศไดเร็วขึ้น

สงเสรมิเสริมเศรษฐกิจสรางสรรใหเปนรปูธรรม



ดานการพัฒนาเทคโนโลยี

ผลกระทบ

ภาครฐัแบกรบัตนทนุในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานทีร่องรบัการ

เชือ่มโยงขอมูลที่เกีย่วของกับการตรวจสอบยอนกลับจากหนวยงาน

ตางๆทีเ่กี่ยวของ

ขาดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กขาดความรูและเทคโนโลยี

โอกาส

สรางโอกาสในการสงออกเทคโนโลยีตรวจสอบยอนกลับอาหาร

สามารถนําระบบ Traceability มาตอยอดในการออกแบบนโยบายในการ

สงเสรมิการพฒันาดานการเกษตร

สามารถนําระบบ Traceability มาเพืม่ประสิทธิภาพในการแขงขัน



ดานการบริหารจัดการ

ผลกระทบ
ภาระในการปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่นการตรวจสินคากอนการสงออก 
(Pre-shipment Inspection) เพื่มมากขึ้น

ภาคเอกชนตองแบกรับภาระในการตรวจพสิูจนและจัดการกับสินคาที่
ถูกปฏิเสธ

ความเสีย่งเรือ่งการเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจ

โอกาส
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพิ่มรายได และสรางภาพลกัษณ

ขอมูลจากระบบ Traceability สามารถนํามาใชในการบวนการเพื่ม
ประสทิธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินคา

การทํางานระหวางหนวยงานตางใน Supply Chain จะชวยลดตนทนุ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดานการพฒันาสินคา
ระยะสั้น พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับในสินคาที่
ประเทศไทยถูกตรวจพบการปนเปอนจากระบบ Rapid 
Alert System ของสหภาพยุโรป ในชวงเวลาที่ผานมาและ
สินคาที่เปนกลุมเสี่ยง

ระยะยาว พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับเปนรายในสินคา
หรือผลิตภัณฑที่มีปริมารณการสงออก (Quantities) หรือ
มูลคาเพิ่มสูง (Value Added) ในการสงออกไปยังสหภาพ
ยุโรป



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดานเทคโนโลยี

ระยะสั้น 
กําหนดระบบ Traceability ของไทยที่ไดรับการยอมรับจากสหภาพยุโรปหรือ

ประเทศคูคา

สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทําระบบ Traceability 

เชน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนระบบและโครงสรางพื้นฐาน 

สนับสนุนเงินลงทุนดานเทคโนโลยีระยะสั้น (Seed Fund)

ระยะยาว
สรางระบบ Backbone ขอมูลเพือ่รองรับระบบ Traceability โดยมีทางเลือกดังนี้ 

ระบบ Multi Backbone แยกตามกลุมสินคาและหนวยงานรับผิดชอบ 

ระบบ Single Backbone กําหนดหนวยงานกลางทําหนาที่ดูแลขอมูลทั้งหมด 

หรือ ตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมาทําหนาที่ดูแลระบบ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดานการบริหารจดัการ
ระยะสั้น 

ภาครัฐควรมีการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive) เชน สราง Watch 
Dog หรือคณะทํางาน (Taskforce) ในการติดตามเรื่องตางๆ ที่มี
ตัวแทนจากภาควิชาการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อติดตาม
เอกสารที่อาจนําไปสูมาตรการกีดกันทางการคา หรืออาจสงผล
กระทบตอการสงออกสินคาอาหารและเกษตรของไทยไปยัง
สหภาพยุโรป โดยควรติดตามตั้งแต Draft Proposal, Green 
Paper, White Paper, Communication, Regulation, Directive ฯลฯ 
รวมทั้ง กรณีศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดานการบริหารจดัการ

ระยะยาว

รฐัควรสรางระบบและมาตรการทีล่งโทษผูกระทาํความผิดอยาง

จริงจังและเขมงวดเพยีงพอเพือ่ลดการกระทําผิดซ้ํา 

ควรพฒันาบุคลากรดานการตรวจสอบยอนกลับใหมีจํานวนที่

เพยีงพอทั้งดานการตรวจสอบยอนกลับ และการยนืยนัการปฏิบัติ

ตามระบบตรวจสอบยอนกลับของภาคเอกชน



ดานการฉลากรองรอยคารบอน
(Carbon Footprint)



ปจจยัผลักดันจากภายนอก
• ประเทศคูคาของสหภาพยุโรปใช Life Cycle Inventory (LCI) 

Database เปนฐานขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ 

• มีการผลักดันใหการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) เปน

มาตรฐานสากล (ISO) เนื่องจากเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ดีในการ

ประเมินความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ บริการ และ

อ ง ค ก ร เ ช น  Eco-Product/Eco-Label/Eco-Efficiency/Carbon 

Footprint 

• Carbon Footprint Label มีแนวโนมที่จะถูกใชเครื่องมือกีดกันทาง

การคา



ฉลากคารบอนในประเทศไทย

• ฉลากแสดงการลดการปลดปลอยคารบอน (Carbon Reduction Label) เปน

ฉลากที่ใชกรอบการพิจารณาวิธีการประเมินตาม CDM approved 

methodology โดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช การใชไฟฟาและเชื้อเพลิงฟอสซิล 

และการจัดการของเสียของผลิตภัณฑนั้นๆ 

• ฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Product) เปน

ฉลากแสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณา

ตลอดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ



รูปแบบการประเมินรองรอยคารบอนของผลิตภณัฑ

Business to Consumer: B2C เปนการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑซึ่งครอบคลุมตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใชงานและ

การกําจัดซากผลิตภัณฑ สามารถติดฉลากบนผลิตภัณฑได

Business to Business:B2B เปนการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตขั้นตอนการไดมา
ซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึง ณ หนาโรงงานพรอมสงออก หรือจนถึงที่เปนสารขาเขาหรือ

วัตถุดิบของผูผลิตตอเนื่องตามที่กําหนดใน PCRs ของแตละผลิตภัณฑ  ไมสามารถติดฉลาก

บนผลิตภัณฑ ไดแตใหแสดงไวในเอกสารประชาสัมพันธ website เปนตน



Carbon Footprint Market

B2B

B2C

B2B

B2C

UK Market

Export Export



ผลการศึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร

1) ภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับที่ 10 และ 11 
มีการวางแผนใหประเทศไทยเปลี่ยนผานไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบคารบอนต่ํา (Low Carbon Economy)

มีการตื่นตัวในการใหความรูแกผูประกอบการเกี่ยวกับ Carbon Footprint 
Label แตไมมีการกําหนดเปนนโยบายหรือยุทธศาสตรระดับชาติที่
เกี่ยวของโดยตรง 

การดําเนินการเรื่องฉลากรอยรอยคารบอนเปนเพียงมาตรการภาคสมัครใจ 

ขาดความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวางนโยบายของรัฐ 

Low Carbon Economy >Eco Product>Green Procurement 
Policy



กลไกขับเคลื่อนระดับคณะกรรมการ

คณะกรรมการองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก

คณะทํางานสงเสริมการพัฒนารองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

ในการใชเครื่องหมายรับรองรองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

(MTEC)

คณะกรรมการเทคนิคดานรองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑ

แนวทางการประเมิน

รองรอยคารบอนของผลิตภัณฑที่

เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

แนวทางการประเมินรองรอยคารบอน

รายผลิตภัณฑ (PCRs)



กลไกและมาตรการของภาครัฐที่มีอยูในปจจุบัน

1. โครงการสงเสริมการใชฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑ

2. การขึ้นทะเบียนรับรองเครื่องหมายรองรอยคารบอนผลิตภัณฑ

3. การจัดทําฐานขอมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของ

ประเทศ (National Life Cycle Inventory Database) 

4. การพัฒนาบุคลากรดานที่ปรึกษาและผูทวนสอบรองรอยคารบอนของ

ผลิตภัณฑโดย MTEC 



ภาพรวมการดําเนินการ Carbon Footprint Label
การประยุกตใช Carbon Footprint ในการประเมินและจัดการปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกยังไมไดดําเนินการตลอดหวงโซการผลิต

ระบบการจัดเก็บขอมูลของอุตสาหกรรมไทยที่ยังไมเปนระบบทาํใหใชเวลา
ในการรวบรวม

การพัฒนาฐานขอมูล LCA ในการประเมิน Carbon Footprint อาจทําให
เกิดอุปสรรคตอการประเมิน Carbon Footprint  ที่ยังไมไดจัดทําฐานขอมูล

เปนอุปสรรคตอ SMEs เมื่อเทียบกับผูประกอบการขนาดใหญ เพราะ 
SMEs มขีอจํากัดดานเทคนิค บุคลากร เวลาและระบบการจัดเก็บขอมูลเชิง
ตัวเลข 

ถูกมองวาเปน NTBs ของประเทศคูคา สวนการดําเนินการภายในประเทศ
มองเปนเพียงมาตรการดาน CSR ของผูประกอบการ



การวเิคราะหผลกระทบและโอกาส

การวิเคราะหผลกระทบและโอกาสจากมาตรการฉลากรองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint Label) ของ

สหภาพยุโรป สามารถแบงการวิเคราะหเปน 3 ดาน คือ 
ดานการพัฒนาสินคา 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
ดานการบริหารจัดการ



ดานการพัฒนาสินคา
• ผลกระทบ

– ขาดนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการที่จูงใจใหผูประกอบติดฉลากรองรอยคารบอน
ของผลิตภัณฑในสินคาของตนเอง

– ผูบริโภคในประเทศสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญในการซื้อสินคาที่ติดฉลาก 
รองรอยคารบอนของผลิตภัณฑและยังไมมีเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคาที่ติดฉลาก

คารบอน

– เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสินคาของผูประกอบการระดับ SMEs ในหวงโซอุปทาน
– การพัฒนาสินคาที่ติดฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑจํากัดอยูในเฉพาะ

ผูประกอบการขนาดใหญเนื่องจากมีความสามารถในการควบคุมตลอดหวงโซการ

ผลิตทั้งหมดของผลิตภัณฑได



ดานการพัฒนาสินคา
โอกาส

เปดโอกาสใหประเทศไทยเปนผูนําการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีติดฉลากรองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเปนประเทศแรกๆใน
ภูมิภาคที่มีการตื่นตัว

เปนโอกาสที่ดีในการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการใชสินคาที่ติดฉลากรองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑในประเทศไปพรอมๆกับสินคาเพื่อการสงออก

โอกาสในการขยายตลาดสินคาและสรางมูลคาเพิ่มของสินคา

สรางความสามารถในการแขงขัน (Competitive) ของผูประกอบการกับ

คูแขงทั้งในและตางประเทศที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน



ดานการพัฒนาเทคโนโลยี
• ผลกระทบ

– ภาครัฐยังไมมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาดและเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Clean and Green 
Technology) ที่ชัดเจน

– จํานวนที่ปรึกษาและผูทวนสอบ (Registered Verifier) รองรอยคารบอนของ
ผลิตภัณฑยังมีจํานวนนอย แมวาจะมีโครงการสงเสริมการพัฒนาผูทวนสอบก็ตาม

– ฐานขอมูลวัฏจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCI database)ของภาครัฐยังไมไดถูก
นําไปใชประโยชนและขยายผลกับผูประกอบการที่ไมไดเขารวมโครงการนํารอง

– ผูประกอบการตองแบกรับภาระตุนทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหมีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยลง

– ขาดฐานขอมูลวัฏจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCI database), Software 
บุคลากรและเวลา ที่จะดําเนินการเรื่องรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑหากไมมีการตั้ง
หนวยงานขึ้นเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบจะตองพึ่งพิงที่ปรึกษาจากภายนอกเปนหลัก



ดานการพัฒนาเทคโนโลยี

โอกาส
สอดคลองการนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 เรื่องเศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low Carbon Economy) และ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดาน Clean & Green Technology 
ในประเทศเพิ่มมากขึ้น

 ผูประกอบการภายในประเทศแขงขันกันยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตของ
ตนเองสงผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ขอมูลที่ไดจากกระบวนการจัดฐานขอมูลวัฎจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCI 
database) สามารถนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการและวางแผนการผลิต



ดานการบริหารจัดการ
• ผลกระทบ

– การขึ้นทะเบียนการใชฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑในประเทศไทยเปน

มาตรการภาคสมัครใจเทานั้น

– การสนับสนุนโครงการขึ้นทะเบียน ฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑใน
ระดับโครงการนํารอง ทําใหไมสะทอนตนทุนที่แทจริงของภาคเอกชน

– ทําใหตนทุนของผูประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประกอบดวย ตนทุนคาจางที่
ปรึกษา ตนทุนคาทวนสวน ตนทุนการขอขึ้นทะเบียนรับรองการฉลากรองรอย
คารบอนของผลิตภัณฑการซื้อ Software ในการคํานวณรองรอยคารบอน

ของผลิตภัณฑหากการประเมิน และการติดฉลากรองรอยคารบอนของ
ผลิตภัณฑถูกกําหนดเปนเงื่อนไขการคาในการสงออกผลิตภัณฑของประเทศ

ไทย อาจเปนอุปสรรคตอ SMEs เนื่องจากขอจํากัดทางเทคนิค บุคลากร เวลา
และระบบจัดเก็บขอมูลเชิงตัวเลข



ดานการบริหารจัดการ
• โอกาส

–ทําใหเกิดการจัดเก็บฐานขอมูลวัฏจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCI 
database)  ระดับชาติอยางเปนระบบและกวางขวางมากขึ้น

– เปนการเตรียมความพรอมรองรับมาตรการและความพรอม
ตอบสนองความตองการของผูซื้อ (นโยบายจัดการกาซเรือนกระจก 
และ/หรือผลิตภัณฑติดฉลากคารบอน) ทราบปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก ตั้งเปา และจัดการลด เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการพลังงาน และการจัดการของเสีย ซึ่งเปนการลด
ตนทุนการผลิต



กรอบขอเสนอเชิงนโยบาย

ดานการพัฒนาสินคา

มาตรการระยะสั้น ควรมียุทธศาสตรที่ชัดเจนวาจะสงเสริมการติดฉลากรองรอย
คารบอนของผลิตภัณฑใน Cluster ในผลิตภัณฑอาหารกลุมใดบาง 
เนนสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารในรูปวัตถุดิบ (B2B)
เนนสงออกที่มีการสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ (B2C)

มาตรการระยะยาว ควรมียุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจสินคาโดยสงเสริมให

ผูประกอบการพัฒนาสินคาที่ติดฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑและ

สงเสริมใหผูบริโภคในประเทศใชสินคาที่สินคาที่ ติดฉลากฉลากรองรอย

คารบอนของผลิตภัณฑโดยอาจนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายมา

ใชในการสรางแรงจูงใจ ผูประกอบการและผูบริโภคในประเทศ



กรอบขอเสนอเชิงนโยบาย

• ดานการพฒันาเทคโนโลยี

– ภาครัฐควรมีนโยบายการสงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลวัฎจักรวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ (LCI database) รายกลุมผลิตภัณฑ (Cluster) โดยพิจารณา
จากสินคาและผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) สูงกอน หรือกลุม
สินคาที่มีจํานวนการสงออกสินคาไปยังสหภาพยุโรปจํานวนสูงกอน

– นําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาชวยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
เชน การลดภาษีนําเขาเทคโนโลยีที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา 
การตั้งกองทุน Green Investment Fund สําหรับผูประกอบ SME ที่
ตองการพัฒนาสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตั้งกองทุน Clean and 
Green Technology Fund สําหรับสงเสริมการลงทุนและพัฒนา

เทคโนโลยีในประเทศ



กรอบขอเสนอเชิงนโยบาย

ดานการพฒันาเทคโนโลยี

สรางศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) ในการทวน
สอบเฉพาะกลุมสินคาเพิ่มมากขึ้น เชน ศูนยความเปนเลิศดานการให
คํ าปรึกษาและทวนสอบสินค า เกษตรและผลิตภัณฑอาหาร 
ตัวอยางเชน V-Green
สรางความรูและพัฒนาศักยภาพผูปฎิบัติของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมในหวงโซการผลิต (ผูแปรรูป ผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิต
ภาชนะบรรจุ ผูใหบริการขนสง ฯลฯ) เกี่ยวกับมาตรฐานการวิเคราะห
รองรอยคารบอน



กรอบขอเสนอเชิงนโยบาย

ดานการบริหารจดัการ

รัฐตองควรกําหนดนโยบายและทิศทางในการสงเสริมใหอุตสาหกรรม

ประยุกตใชรองรอยคารบอนในการประเมินและจัดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกอยางมีสวนรวมโดยตลอดหวงโซการผลิต

ประชาสัมพันธและรณรงคใหผูบริโภคมคีวามตระหนักถึงการมีสวนรวมใน  การ

ลดภาวะโลกรอน เชน ความหมายของฉลาก Carbon Footprint และมีมาตรการ

กระตุนใหมีการอุปโภคและบริโภคสินคาทีม่ฉีลาก Carbon Footprint 

สงเสริมและสนับสนุนผูผลิตที่มกีารจัดทําฉลาก Carbon Footprint อยางชัดเจน 

เชน การหาชองทางขยายตลาดใหแกผูผลิตสินคาที่ติดฉลาก Carbon Footprint 

โดยมุงเนนชวยเหลือในกลุมธุรกิจ SMEs


