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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การค้าขายระหว่างประเทศทั่วโลก ได้จัดทาเป็นกรอบความ
ตกลงที่ชัดเจน มีการจัดทานโยบายและข้อตกลงเพื่อการลดอุปสรรคทางภาษี (Tariff Barrier) ลง นั่นก็คือ
“ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ” (General Agreement on Tariffs and Trade:
GATT) ที่ได้บังคับใช้กับประเทศภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 – 1994 โดยมุ่งเน้นการลดอุปสรรค
ทางการค้าลง แต่ก็ยังไม่ส ามารถอานวยความสะดวกให้แก่การค้าขายระหว่างประเทศได้อย่างดี
จนกระทั่งต่อมา มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งมีบทบาท
สาคัญในการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรลง แต่ได้ออกมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี
เพิ่มขึ้นมา คือ “มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช” (Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ซึ่งมาตรการนี้ อนุญาตให้ประเทศภาคี สามารถ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดยครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตสินค้าที่มี ผลกระทบ
กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายด้วย โดยหากมีมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้กาหนดมาตรฐานและวิธีการผลิตให้ได้มาตรฐานไว้แล้ว ประเทศภาคี ต้องใช้มาตรฐานนั้นให้มาก
ที่สุด แต่หากยังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศกาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไว้ก่อน หรือกัน
ไว้ดีกว่าแก้ ประเทศภาคีมีสิทธิ์ที่จะดาเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และ/หรื อมาตรฐานระหว่า งประเทศสนับ สนุน แต่มาตรการดัง กล่ าวจะต้องไม่
ก่อให้เกิดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศจนเกินสมควร หรือกีดกันการค้าประเทศแอบแฝงไม่ ได้
ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถในการส่งเสริมการส่งออกและนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางด้านสุขอนามัยของ
สินค้าให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความทัดเทียมกับประเทศสมาชิก
ข้อกาหนดหลักด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น คณะกรรมการ SPS ได้กาหนดขึ้นมาจาก
มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่
1. องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ
OIE) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องด้านสุขภาพสัตว์ (Animal
health) และทางด้านโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses)
2. คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission หรือ CAC) เป็น
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
3. สานักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection
Convention หรือ IPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสุขอนามัยพืช
(Plant health)
สาหรับของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสาคัญของโลกและเป็น
สมาชิกของ WTO ด้วยนั้น จาเป็นต้องดาเนินนโยบายการบริหารและการดาเนินงานด้านการค้าขาย
สินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงของ SPS ด้วย โดยในส่วนของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
แปรรูปไข่ (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา) ในปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้น มีปริมาณการส่งออกจานวน
12,800 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 770 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดโรคไข้หวัดนก มี

จ
พื้นฐานที่ดีและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศคู่ค้าและองค์กรระหว่างประเทศในด้านระบบ
สัตวแพทย์บริการ รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และการแปรรูป
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้นการศึกษามาตรฐานการผลิตไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากไข่ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าสาคัญ เพื่อให้ทราบถึงข้อกาหนดในการผลิตและการอนุญาต
นาเข้าของประเทศคู่ค้าที่สาคัญนั้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถในการกากับดูแลตลอดทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนสามารถให้คาแนะนาเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการแปรรูป เพื่อให้วางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งออก รวมถึง
สามารถส่งเสริมผลักดันการส่งออกทั้งมูลค่าและปริมาณการส่งออกของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
แปรรูป ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย“ครัวไทยสู่ครัวโลก”ของรัฐบาล
ทั้งนี้ จ ากผลการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่ า ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมเพิ่มเติ มเพื่อ รองรั บการ
ผลักดันการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ โดยในด้านมาตรฐานสุขอนามัยการผลิต
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ ควรจัดทาแผนการควบคุมและป้องกันโรคซัลโมเนลลาแห่งชาติ
(National Salmonella Control Program: NSCP) ในสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่ม การสุ่มเก็บ
จานวนตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของแผนสารตกค้างแห่งชาติ (Residue monitoring plan)
ให้ครอบคลุมกับโรงงานที่ส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ควรพัฒนาขีดความสามารถใน
การตรวจตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้รองรับตามข้อกาหนด SPS ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และ
ควรขยายศักยภาพหรือถ่ายโอนภารกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมไปยัง
ห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือภาคเอกชนในการตรวจวิเคราะห์สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปร
รูป ในด้านเกษตรกรผู้ เลี้ ยงหรื อผู้ ประกอบการส่งออกสินค้ากลุ่ มไข่สดและผลิ ตภัณฑ์ แปรรูป ควร
พัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งต้องยื่นขอการรับรองมาตรฐานการผลิต
ตลอดสายการผลิตของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงคัดไข่สด และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่
ในด้านหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ น ต้ น ควรประสานความร่ ว มมื อ กั น ในรู ป แบบที ม ไทยแลนด์ ร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการส่งออก เพื่อช่วยกันเปิดตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) ฉบับนี้คงไม่สามารถดาเนินการ
จนสาเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์เป็ นอย่างสูงจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้
ช่วยกรุณาชี้แนะ แนะนา ให้คาปรึกษา และคาวิจารณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางของเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้จัดทารายงานการศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย ออท.ดร. ธเนศ สุจารีกุล ออท. อุ้ม เมาลานนท์
และศ.กิตติคุณ ดร. สุภางค์ จันทวานิช
ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากรในหลั ก สู ต รทุ ก ท่ า น ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ข องกระทรวงการ
ต่างประเทศ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ได้ทุ่มเทความสนใจและเวลาในการทา
ให้ การอบรมหลั ก สู ตรนั ก บริ ห ารการทู ตครั้ง ที่ 9 ประจาปี 2560 ส าเร็ จลุ ล่ ว งไปไดอย่า งดี และ
ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ในรุ่น 9 สาหรับมิตรภาพและคาชี้แนะต่างๆที่ได้มอบให้ผู้ศึกษาตลอด
ช่วงเวลาอบรม
ขอขอบคุณนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้กรุณาอนุมัติให้ผู้จัดทารายงานการศึกษาฯ มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูตในครั้งนี้
ท้ายสุดขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ ทาให้งานศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 คาถามการศึกษา
1.3 สมมติฐานการศึกษา
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.7 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ขั้นตอนในการเปิดตลาดเพื่อส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ด้วยการที่บทบาทของการค้าระหว่างประเทศมีความเจริญมากยิ่งขึ้นหลังจากที่แต่ละประเทศ
มีการดาเนินการทางการค้าที่มากขึ้น แต่ด้วยข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General
Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ที่ได้บังคับใช้กับประเทศภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี ค.ศ.
1947 – 1994 นั้น ที่ได้เน้นการลดอุปสรรคทางการค้าลง แต่ยังไม่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่
การค้าขายระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตามหลักการทั้ง 3 ข้อของ GATT ได้แก่
1. หลักปฏิบัติเยีย่ งชาติทไี่ ด้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN)
2. หลักปฏิบัตคิ นเยี่ยงชาติ (National Treatment)
3. ความโปร่งใส (Transparency)
จากหลักการทั้ง 3 ข้อดังกล่าวนั้นยังพบว่ามีข้อกาหนดที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
ค้าขายอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างข้อกาหนดของสินค้าเกษตรของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศ
ที่กาลังพัฒนา โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะตั้งข้อกาหนดไว้สูงกว่าความสามารถของประเทศที่กาลัง
พัฒนาจะสามารถทาได้ ทาให้มีความคลาดเคลื่อนในการนาไปใช้จริงจนอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคทาง
การค้าทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นและเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นได้ ยกตัวอย่าง
เช่ น การตี ค วามของชนิ ด สิ น ค้ า เกษตรที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี ลั ก ษณะของทางกายภาพที่ เ หมื อ นกั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรแปรรูป จึงทาให้เกิดข้อโต้เถียงขึ้นในการจัดเก็บภาษีและข้อบังคับที่
แตกต่างกันว่ามีความเหมาสมเพียงใด เป็นต้น ดังนั้นในการประชุมการเจรจาข้อตกลงรอบอุรุกวัย
(Uruguay round) ที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
ขึ้นนั้น ก็ได้มีความตกลงสินค้าเกษตรมาตราที่ 14 ที่ตกลงกันว่านาต้องข้อกาหนดที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) คือ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ที่เน้นทางด้าน
ข้อกาหนดของการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม การออกใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร และ
สารปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกาหนดข้อกาหนดร่วมกันในระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่
อาจจะมีความแต่งต่างกันในกระบวนการผลิ ต แต่สุดท้ายแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้น กับผลิ ตภัณฑ์
สุดท้ายที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามข้อกาหนดของประเทศผู้นาเข้าสินค้านั้น มา
ใช้ร่วมกับความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า หรือ TBT Agreement (Technical
Barriers to Trade Agreement) ที่หมายถึงอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
ได้แก่ การกาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับทางเทคนิค มาตรฐานและระบบใบรับรองสาหรับสินค้า
ส่งออกและนาเข้า เช่น เน้นเกี่ยวกับการปิดฉลากที่ผลิตภัณฑ์ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตผลอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่ อการค้าระหว่าง
ประเทศได้ ทั้งนี้ในมาตรการ SPS นั้น จะประกอบด้วยข้อกาหนด จานวน 14 มาตรา ได้แก่
1. ข้อบัญญัติทั่วไป (General Provisions)
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2. สิทธิและหน้าที่พื้นฐาน (Basic Rights and Obligations)
3. การปรับให้ความสอดคล้อง (Harmonization)
4. การยอมรับ (Equivalence)
5. การประเมินความเสี่ยงและระดับที่ยอมรับได้ของการป้องกันสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of Sanitary or
Phytosanitary Protection)
6. แมลงหรือเขตปลอดเชื้อโรคและเขตที่มีแมลงหรือเชื้อโรคต่า (Adaptation to Regional
Conditions, Including Pest- or Disease-Free Areas and Areas of Low Pest or Disease
Prevalence)
7. ความโปร่งใส (Transparency)
8. การควบคุม ตรวจสอบและอนุมัติขั้นตอนการตรวจสอบ (Control, Inspection and
Approval Procedures)
9. การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical Assistance)
10. การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and Differential Treatment)
11. การให้คาปรึกษาและระงับข้อพิพาท (Consultations and Dispute Settlement)
12. การบริหารจัดการ (Administration)
13. การดาเนินการตามข้อตกลง (Implementation)
14. ข้อบัญญัติสุดท้าย (Final provisions)
สาหรับข้อตกลง SPS ได้มีการกล่าวถึงบางมาตรที่มีความเกี่ยงข้องกับการออกข้อบังคับ เช่น
มาตรา 2 สิทธิและหน้าที่พื้นฐาน (Basic Rights and Obligations) วรรค 2 ที่ได้กล่าวถึงการนาข้อกาหนด
หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอมาใช้อ้างอิงในการจัดทาข้อกาหนดทาง SPS ที่สามารถ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์ สัตว์ และพืชได้ แต่ทั้งนี้หากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
จะสามารถนาข้อบัญญัติที่เขียนไว้ในมาตรา 5 วรรค 7 มาใช้ได้โดยอนุโลม แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดถือ
ระยะเวลาในการจั ดหาหลั กฐานทางวิทยาศาสตร์ มาอ้างอิงเพิ่มเติมตามที่มาตรา 14 บัญญัติ ไว้ คื อ
ประเทศที่ด้อยพัฒนาให้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และประเทศกาลังพัฒนาให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
มาตรา 4 การยอมรับ (Equivalence) ในที่นี้หมายถึงการยอมรับข้อกาหนดที่ ถูกประกาศใช้
แล้วตามตามข้อกาหนด SPS ซึ่งทุกประเทศสมาชิกต้องยอมรับร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามหากประเทศผู้
ส่งออกมีการกาหนดมาตรฐานที่แตกต่างออกไปจากประเทศผู้นาเข้า ประเทศผู้ส่งออกก็ต้องยอมรับใน
การให้ประเทศผู้นาเข้าได้ ตรวจสอบ ทดสอบสินค้าที่นาเข้าเหล่านั้นได้เพื่อเป็นการตรวจว่าสินค้าที่
นาเข้านั้นได้มาตรฐานตามข้อกาหนดด้าน SPS หรือไม่ อย่างไรก็ตามในการยอมรับร่วมกันของ
ข้อกาหนดทางด้าน SPS นั้นประเทศสมาชิกต้องดาเนินการแจ้งข้อกาหนดเหล่านั้นให้แก่ประเทศ
สมาชิกรับทราบโดยทั่วกันตามมาตราที่ 7 เรื่องความโปร่งใส (Transparency) ทีบ่ อกรายละเอียดของ
การดาเนินการใน Annex B (Transparency of Sanitary and Phytosanitary Regulations)
มาตรา 5 การประเมิน ความเสี่ ยงและระดับ ที่ย อมรับ ได้ ของการป้ องกัน สุ ข อนามั ยและ
สุขอนามัยพืช (Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of
Sanitary or Phytosanitary Protection (ALOP)) วรรค 2 ที่กล่าวไว้ว่าประเทศผู้ส่งออกจะต้อง
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ดาเนินการตรวจสอบสินค้าที่ส่งออกโดยวิธีการผลิต วิธีตรวจสอบและวิธีการทดสอบต้องอ้างอิงมาจาก
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งการประเมินดังกล่าวนี้จะต้องทาขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่
จะส่ งออกนั้ น มี ห รื อไม่มีความเสี่ ย งของอันตรายต่อมนุษย์ สั ตว์และพืช ในระดับที่ยอมรับได้ตาม
ข้อตกลง SPS หรือไม่
ทั้งนี้ในมาตรา 12 ของข้อตกลง SPS นั้น ในวรรคที่ 3 นั้นอ้างถึงคณะกรรมการด้าน SPS ที่
จะต้องนาข้อกาหนดทาง SPS จากองค์กรที่ถูกยอมรับในระดับนานนาชาติที่ต้องมีการติดต่อกันอย่าง
สม่าเสมอมาใช้กับประเทศสมาชิกเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
เข้าถึงได้และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และยังนาไปปรับความสามารถในการสร้างมาตรฐานของ
สินค้าเกษตรให้ทัดเทียมกันกับประเทศอื่นที่เป็นสมาชิก โดยกาหนดให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรฐาน
ขององค์กรระหว่างประเทศที่กาหนดไว้ 3 องค์กร ได้แก่
1. องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health
หรื อ OIE) เป็น องค์กรที่ดูแลรั บ ผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพสั ตว์
(Animal health) และทางด้านโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses)
2. คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission หรือ CAC) เป็น
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
3. สานักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection
Convention หรือ IPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขอนามัยพืช (Plant health)
หนึ่ งในสิ น ค้ าทางการเกษตรที่มีค วามส าคัญ ในการส่ งออกและนาเข้า คือ สิ นค้าปศุสั ต ว์
เนื่องจากอุตสาหกรรมสินค้าจากปศุสัตว์มีขยายตัวอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทารายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี
โดยแนวโน้มการเติบโตของประชากรโลกจะทาให้มีความต้องการอาหารโปรตีน และสินค้าปศุสัตว์
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ แต่ในฐานะที่ประเทศไทย เป็น
สมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2538 (องค์การการค้าโลก, 2560) และ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal
Health หรือ OIE) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2467 (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,
2554) ประเทศไทยต้องดาเนินงานตามพันธกรณี และข้อตกลงที่กาหนดโดย WTO ภายใต้กรอบ
ข้อตกลงทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures หรือ SPS Measures) ทั้งนี้ในฐานะที่กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบด้านสัตวแพทย์บริการและสุขภาพสัตว์ของประเทศ (Competent Authority หรือ
National Veterinary Authority) ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกฎกระทรวง
แบ่งราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 (ราชกิจจานุเบกษา, 2557)
กรมปศุสัตว์ต้องพัฒนาและดาเนินงานสัตวแพทย์บริการ สุขภาพสัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบการความตกลงขององค์กรในระดับนานาชาติ เช่น World Health
Organization (WHO) และ Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)
มีความเท่าเทียมกับกฎระเบียบและข้อกาหนดขององค์กรระหว่างประเทศ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ คือ
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World Organization for Animal Health (OIE) และด้านสุขศาสตร์ของการผลิตอาหารปลอดภัย
(Food Safety) คือ Codex Alimentarius (Codex) ซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานสาหรับประเทศสมาชิกให้
ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎเกณฑ์เดียวกันในการผลิตสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากข้อกาหนดขององค์กรระหว่างประเทศแล้ว
กรมปศุสัตว์จะต้องเข้าใจและสามารถทาตามข้อกาหนดของประเทศคู่ค้าที่มีความหลากหลายในการ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
สินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป (Egg and egg products) เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
ที่มีการส่ งออกไปยั งต่างประเทศจ านวนมากเช่ นกัน สิ นค้ากลุ่ มดังกล่ าวประกอบไปด้ว ยไข่ไก่ส ด
(Fresh table egg) ไข่เค็ม (Salted duck egg) ไข่เยี่ยวม้า (Preserved egg) และไข่นกกระทา
กระป๋อง (Canned quail egg) เป็นต้น มียอดการส่งออกในปี 2559 เป็นมูลค่าสูงถึงราว 769.7 ล้านบาท
(ตารางที่ 1) (สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2560) ไปยัง
ประเทศหลัก เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ยังประสบความสาเร็จในการเจรจา
เปิดตลาดนาเข้าสินค้าไข่ไก่สด (Fresh table hen egg) ได้เพิ่มเติมกับหน่วยงาน Agri-Food and
Veterinary Authority of Singapore (AVA) ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 และ
ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเดือ นมิถุนายน 2560 กับหน่วยงาน Animal and Plant Quarantine
Agency (APQA) ร่วมกับหน่วยงาน Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) และนอกจากนั้น
ยั ง ประสบความส าเร็ จ ในการเจรจาเปิ ด ตลาดน าเข้ า สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ เ หลวพาสเจอร์ ไ รส์
(Pasteurized liquid egg products) ไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้เพิ่มเติมอีกด้วยในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 (สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2560) ทั้งนี้
เป็ น ผลมาจากที่ฟาร์มเลี้ ยงสั ตว์ปี กไข่ ได้มีทาตามข้อ กาหนดของระบบมาตรฐานฟาร์มสั ตว์ปีกที่ดี
(Good Agricultural Practice: GAP) ร่วมกับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างสม่าเสมอ
เป็ น ประจ าทุกปี ดังนั้ น วัตถุดิบที่มีคุณจากฟาร์มมาตรฐานจะถูกส่ งเข้า ศูนย์รวบรวมไข่หรือโรงงาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ แ ปรรู ป ที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐานหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (Good
Manufacturing Practice: GMP) จากกรมปศุสัตว์
ดังนั้นจากศักยภาพของการผลิตและการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของไทยนั้น จึงได้เล็งเห็น
เป้าหมายในการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของโลกเพื่อ เร่งดาเนินการผลักดันการส่งออกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า ตามแผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (2560-2579) ที่ได้กล่าวถึงอัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่ ง ออกสิ น ค้าเกษตรและผลิ ตภั ณฑ์ให้ เ พิ่มขึ้นอี กร้อยละ 2.5 ในช่ ว ง 5 ปีแรก (2560-2564)
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)และการรองรับการขยายตลาดการส่งออกของไทยไปยังอีก
หลายประเทศให้มากขึ้นตามนโยบายครัวของโลก (Kitchen of The World) และยังเป็นผลดีต่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่และนกกระทา ในการช่วยระบายสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปไปยัง
ต่างประเทศและยกระดับราคาของสินค้ากลุ่มดังกล่าวในประเทศได้อีกด้วย
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ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ปี 2556 – 2559
ประเภท
ไข่นกกระทา
ต้มสุก

ไข่สด/ไข่เค็ม

รวม

ปริมาณ
(กก.)
มูลค่า
(บาท)
ปริมาณ
(กก.)
มูลค่า
(บาท)
ปริมาณ
(กก.)
มูลค่า
(บาท)

2556

2557

2558

2559

887,800

1,025,033

1,205,271

1,514,353

72,931,125

90,627,337

117,803,591

157,212,245

16,569,015

13,519,203

19,044,241

11,232,817

785,775,340

678,964,936

956,626,228

612,549,725

17,456,815

14,544,236

20,249,512

12,747,170

858,706,465

769,592,273 1,074,429,819

769,761,970

ที่มา: สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (2560)
1.2 คาถามการศึกษา
1.2.1 กฎระเบียบและข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
ความแตกต่างกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี
และญี่ปุ่น อย่างไรบ้างในการขอเปิดตลาดสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกไปยังประเทศ
เหล่านั้น
1.2.2 กรมปศุสัตว์สามารถนาข้อกาหนดที่แตกต่างกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐ เกาหลี และญี่ปุ่น มาดาเนินการพัฒนารูปแบบมาตรฐานของ
การส่งเสริมการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงดาเนินงานได้อย่างไรบ้าง
1.3 สมมติฐานการศึกษา
มาตรฐานสินค้าเกษตรต่างๆ รวมถึงมาตรฐานของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคมีความสาคัญต่อสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงควร
ศึกษากฎหมายที่ควบคุมมาตรฐานการค้าไข่และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศทั้งในกรอบองค์กรการค้า
โลกและในระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน รวมทั้งกฎหมายในลักษณะดังกล่าวของประเทศคู่ค้าที่สาคัญ
เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายไทยให้ ส อดคล้ อ ง เพื่ อ สามารถรองรั บ การเปิ ด ตลาดการขยายตลาดสิ น ค้ ากลุ่ ม ไข่ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันที และเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปสู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่ม
รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มากขึ้น ภายใต้ข้อตกลงและมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน
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1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกฎระเบียบของการส่งออกเปรียบเทียบระหว่างองค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี
และญี่ปุ่น
1.4.2 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
ข้อมูลและกฎระเบียบของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆทั้งใน
องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐ
เกาหลี และญี่ปุ่น
1.5.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
(ก) รวบรวมข้ อ มู ล มาตรฐานและกฎระเบี ย บของการส่ ง ออกสิ น ค้ า กลุ่ ม ไข่ แ ละ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ แ ปรรู ป ขององค์ กรระหว่ างประเทศ ประเทศไทย ภู มิ ภาคอาเซี ยน สหภาพยุ โรป
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(ข) เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทั้งข้อกาหนด
ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ด้านสุขศาสตร์ของการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ระบบมาตรฐานและกฎระเบี ยบของการส่ งออกสินค้ากลุ่ มไข่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปขององค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี
และญี่ปุ่น
(ค) สรุปผลของการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล ของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปของไทยกับมาตรฐานสากล
1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
ทาการวิจัยเอกสารข้อมูลและกฎระเบียบของการส่งออกขององค์กรระหว่างประเทศ
ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโ รป สหรัฐ อเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐ เกาหลี และญี่ปุ่น
รวมทั้งข้อกาหนด กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว์และข้อกาหนดการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
และของประเทศไทย เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อกาหนดต่างๆและจัดทาระบบมาตรฐานและ
กรอบยุทธศาสตร์ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 เป็น ข้อมูล เบื้องต้น ในการวิเคราะห์ ความแตกต่างของข้อกาหนด กฎระเบียบด้าน
สุขภาพสัตว์และข้อกาหนดการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศและของประเทศไทย เพื่อนาไปใช้
ศึกษาในเชิงลึกต่อไป
1.6.2 สามารถนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
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1.7 นิยามศัพท์ / การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
1) ไข่ (egg) หมายถึง
- ไข่ไก่ (hen egg) หมายถึง ไขมีเปลือกหุม้ ทั้งฟอง ที่เป็นผลผลิตและมีลักษณะตามพันธุ
ของแม่ไก่
- ไข่เป็ด (duck egg) หมายถึง ไขมีเปลือกหุ้มทั้งฟอง ที่เป็นผลผลิตและมีลักษณะตาม
พันธุของแม่เป็ด
- ไขนกกระทาเพื่อการบริโภค (quail egg) หมายถึง ไขนกกระทาทั้งฟอง ซึ่งส่วนใหญ่มี
ลายประ เป็นจุดหรือปื้นสีดาสลับสีน้าตาลเข้มหรือสีเทากระจายทั่วทั้งฟอง
2) ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป (egg products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผ่านการปอกเปลือกแล้ว
ทั้งชนิดเหลว แช่แข็ง หรือ อบแห้ง ซึ่งจะนาไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในลักษณะต่างๆต่อไป
3) สินค้าปศุสัตว์ (Livestock products) หมายถึง
- เนื้อสัตว์อนามัย ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และส่วนอื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้เป็น
อาหารของมนุษย์ทยี่ ังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ที่อยู่ในสภาพแช่เย็นหรือแช่แข็ง
- ผลิตภัณฑ์สัตว์อนามัย ได้แก่ เนื้อสัตว์อนามัยที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว
- ไข่อนามัย ได้แก่ ไข่ไก่ และไข่เป็ด

บทที่ 2
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ความเป็นมาของ SPS agreement
หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945
แล้วนั้น คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาตินั้น ได้มีมติในปี ค.ศ. 1947 ให้มี
การจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Organization: ITO) เพื่อดาเนิน
นโยบายทางด้านการค้าและกาหนดกติกาให้เป็นไปในแนวรูปแบบของเขตการค้าเสรีมากขึ้นและลด
อุปสรรคทางการค้า และจาการตั้งนโยบายเหล่านั้นจึงส่งผลให้เกิดข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
และการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) แต่จากการประชุมในหลายครั้ง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 – 1951 นั้นไม่ส่งผลให้การจัดตั้ง ITO ประสบความสาเร็จเนื่องจากสภาคองเกรส
ของสหรัฐอเมริกา ไม่ยินยอมให้ความเห็นชอบให้รัฐบาลยื่นสัตยาบันรับรองความตกลงการจัดตั้ง ITO
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกที่ลงนามทั้ง 23 ประเทศนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่ายังคงต้อง
ดาเนินการข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) เหมือนเดิมเพื่อใช้เป็นกติกาชั่วคราว
ในระหว่างการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ในอนาคต ในหน้าที่ที่สาคัญของ GATT ที่เน้นการลด
อุปสรรคทางการค้า มีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 3 ข้อหลักๆได้แก่
1. เป็นเวทีการเจรจาทางการค้า (Trade negotiation) ในรูปแบบของการเจรจา
การค้าแบบพหุภาคี ( Multilateral trade negotiation: MTN)
2. เป็นเวทีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ (Dispute settlement) เพื่อช่วยให้
ประเทศที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่าชาติมหาอานาจได้รับความเป็นธรรมของการ
เจรจาการค้าแบบทวิภาคีมากยิ่งขึ้น (Bilateral)
3. ออกกฎเกณฑ์ และระเบีย บที่ช่ว ยลดความได้เปรี ยบ เสี ยเปรียบในเวที การค้ า
ระหว่างประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา
แต่หลังจากที่ประเทศสมาชิกได้มีการประชุมมาเป็นระยะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 ที่เป็น
การเจรจาข้อตกลงรอบเจนีวา (Geneva round) จนถึงการประชุมครั้งที่ 7 ที่เป็นการเจรจาข้อตกลง
รอบโตเกียว (Tokyo round) ในปี ค.ศ. 1979 และทาให้มีมติออกมาหลังจากการประชุมครั้งนั้น เข้า
สู่ ก ารประชุ ม ครั้ ง สุ ด ท้ า ยคื อ การประชุ ม ครั้ ง ที่ 8 เป็ น การเจรจาข้ อ ตกลงรอบอุ รุ ก วั ย (Uruguay
round) ที่เป็นจุดก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งเป็นการ
ยกระดั บ ของข้ อตกลงทั่ว ไปว่ า ด้ว ยภาษีศุ ล กากรและการค้า (GATT) มาเป็ นองค์ก ารการค้ าโลก
(WTO)ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995
ในเวทีขององค์การการค้าโลกนั้นได้มีการเจรจาในหลายประเด็นของสินค้าและสินค้าที่
ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสาคัญหลักๆ คือ สินค้าทางการเกษตร ที่มีปัญหาของอุปสรรคทางการค้ามา
อย่ างยาวนานระหว่างประเทศที่พัฒ นาแล้ว กับประเทศที่กาลั งพัฒ นา ซึ่งบางข้อกาหนดก็ได้เป็น
จุดอ่อนจาก GATT และจากการเจรจารอบอุรุกวัยนั้นเองก็เป็นที่มาของความตกลงสินค้าเกษตรมาตรา

9
ที่ 14 ที่ได้ยอมรับการนามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยในเรื่อง
ข้อกาหนดของ SPS agreement นั้นทาง WTO กาหนดให้มีองค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กรหลัก
เป็นผู้จัดทามาตรฐานของข้อกาหนดที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ที่มีต้องมี
ข้อพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ มากาหนดให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่กาหนด
ได้แก่
1. องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health
หรือ OIE) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขภาพสัตว์ (Animal health) และทางด้านโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses)
2. คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission หรือ CAC)
เป็น องค์กรที่ดูแลรับผิ ดชอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้า นอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)
3. สานักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant
Protection Convention หรือ IPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อกาหนดและ
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องด้านสุขอนามัยพืช (Plant health)
2.1.2 ความเชื่อมโยงของ SPS agreement กับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย
จากกรอบข้อตกลงที่กาหนดโดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
ภายใต้ข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary measures:
SPS agreement) นั้น ทาให้ประเทศที่เป็นสมาชิกของ WTO ต้องลดการบังคับใช้มาตรการทางภาษี
(Tariff) ลงสาหรับสินค้านาเข้าทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศที่กาลังพัฒนาในการ
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแล้วนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกขององค์การ
การค้าโลกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 (องค์การการค้าโลก, 2560) มีความจาเป็นที่ต้องลดการบังคับ
ใช้มาตรการทางภาษี (Tariff Barrier) ลง ซึ่งเป็นไปในแนวทางทิศทางเดียวกันประเทศผู้นาเข้าสินค้า
ปศุสัตว์จากไทยก็จาเป็นต้องลดมาตรการทางภาษีลงเช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเทศผู้นาเข้า
เหล่ านั้ น ก็ได้มีก ารตั้งข้อ กาหนดหรือกฎระเบียบของมาตรการในการนาเข้าสิ น ค้าปศุสั ต ว์โ ดยใช้
มาตรการที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดยจัดทาข้อกาหนดทางด้าน
คุณภาพต่างๆของสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดของ SPS agreement
สาหรับกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากสัตว์นั้น ในฐานะที่กรมปศุสัตว์เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านสัตวแพทย์บริการและสุขภาพสัตว์ของประเทศ (Competent Authority)
กรมปศุสัตว์ต้องพัฒนาและดาเนินงานสัตวแพทย์บริการสุขภาพสัตว์และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization
for Animal Health หรือ OIE) เป็นหลัก ทั้งในด้านการควบคุมโรคในสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ สวัสดิภาพสัตว์
เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินการเจรจาต่อรองในการเปิดตลาดและดาเนินการค้าขายสินค้าปศุสัตว์กับ
ประเทศผู้นาเข้ามีความเท่าเทียมกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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2.1.3 ข้อกาหนดด้าน SPS agreement ของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อการส่งออกสินค้า
กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของไทย
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาที่เป็นอุปสรรคใช้มาตรการทางภาษี (Tariff Barrier) สาหรับ
การส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยนั้น ได้ลดลงต่ามากจนแทบจะไม่เหลือแล้ วนั้น อย่างไร
ก็ตามผู้ประกอบการจาเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของข้อกาหนดของประเทศคู่ค้าที่เป็นข้อ
มาตรฐานภายในกรอบของข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary
measures: SPS Agreement) เนื่องจากประเทศต่างๆได้กาหนดข้อกาหนดเบื้องต้ นเพื่อนามาใช้เป็น
มาตรฐานของการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ตามข้อกาหนดทั้งทางด้านสุขภาพของสัตว์ปีกไข่
(Animal health) และการทาลายเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามนิยามของอาหารปลอดภัย
(Food Safety) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal
Health หรือ OIE)
ยกตัวอย่างมาตรฐานทาง SPS Agreement ในข้อกาหนดของประเทศผู้นาเข้า ที่
มักจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ ได้แก่
1. ทางด้านสุขภาพสัตว์ปีก (Animal health) เช่น ประเทศที่มีการผลิตสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ต้องปลอดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Avian Influenza virus: AI)
และเชื้อไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle Disease virus: ND) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย
1 ปีก่อนการส่งออก (AVA, 2016)
2. ทางด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) โดยส่วนมากแล้วเป็นทั้งเรื่อง
ความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ (Foodbourne disease)
และสารตกค้าง (Residue substances) ในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออก
เช่น ต้องปลอดจากเชื้ อจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ เชื้อ ซัลโมเนลลาเอ็นเทอไรทิดิส
(Salmonella Enteritidis) เป็นต้น และต้องปลอดจากยาสัตว์ตกค้าง ได้แก่ กลุ่ม
ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในสัตว์ เช่น กลุ่มไนโตรฟูแรน (Nitrofuran and metabolites)
กลุ่มคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) และกลุ่มมาลาไคต์ กรีน (Malachite
green and its metabolites) และยาต้านปรสิตที่ใช้ในสัตว์ เช่น กลุ่มคาร์บาดอก
(Carbadox) และกลุ่มเมทโทรนิดาโซล (Metronidazole) เป็นต้น (MFDS, 2016)
และยังมีกลุ่มของยาสัตว์ตกค้างที่ถูกกาหนดค่า Maximum Residue Limits
(MRLs) โดยคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission
หรื อ CAC) อี ก เช่ น คลอเตตราไซคลิ น /ออกซี เ ตตราไซคลิ น /เตตราไซคลิ น
(Chlortetracycline/Oxytetracycline/ Tetracycline) มีค่า MRL ที่ 400 µg/kg
โคลิสติน (Colistin) มีค่า MRL ที่ 300 µg/kg และฟลูเบนดาโซล (Flubendazole)
มีค่า MRL ที่ 400 µg/kg เป็นต้น (Codex, 2015)
ดังนั้นในการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐของไทยอย่างกรม
ปศุสัตว์เองจึงมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินนโยบายและตั้งข้อกาหนดของสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศผู้นาเข้าสินค้า อาทิ เช่น ปลอดจากเชื้ อจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่
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เชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอไรทิดิส (Salmonella Enteritidis) และเชื้ออีโคไล (Escherichia coli)
(กรมปศุสัตว์, 2551) เป็นต้น และต้องปลอดจากยาสัตว์ตกค้าง ได้แก่ คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของ
สารนี้ (Chloramphenical and its salts) ไนโทรฟิวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone
and its salts) ไนโทรฟิวแรนโทอินและเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts) ฟิวราโซลิโดน
และเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts) ฟิวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้ (Furaltadone
and its salts) และมาลาไคต์ กรีน และเกลือของสารนี้ (Malachite green and its salts) (มกอช.
(มกษ. 6702-2553), 2553)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ขององค์กรระหว่าง
ประเทศ
(ก) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE)
ข้อกาหนดของด้านสุขภาพสัตว์ปีกในการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น โดย
หลักๆจะเป็นข้อกาหนดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) และโรคนิวคาสเซิล (Newcastle
Disease: ND) ที่เป็นปัญหาสาคัญของการกีดกันทางการค้าในการส่งออกสินค้าที่ได้จากสัตว์ปีก โดย
ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ภายใน Chapter 10.4 และ Chapter 10.9 ตามลาดับ ในคู่มือด้านสุขภาพ
สัตว์ (Terrestrial Animal Health Code 2016) โดยทั้ง 2 บทนั้น จะอธิบายนิยามของโรคสัตว์ปีก
การควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก การใช้อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการทาลายเชื้อด้วยความร้อนทั้ง
ในสินค้าที่ได้จากสัตว์ปีก เป็นต้น เพื่อให้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและโรงงานผู้ผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าว
ได้นามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด
(ข) คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC)
ข้อกาหนดของด้านอาหารปลอดภั ยในการส่ ง ออกสิ นค้า กลุ่ มไข่และผลิ ตภัณฑ์นั้ น
สาหรับหน่วยงาน Codex นั้น ได้มีข้อกาหนดเรื่องสุขอนามัยทั่วไปในการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
ไว้ใน Code of Hygienic Practice for Eggs and Eggs Products (CAC/RCP 15-1976) ซึ่งเป็น
ข้อกาหนดทั่วไปในการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและโรงงาน
ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าว ได้นามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อกาหนด และนอกจากนี้ยังมีการ
กาหนดมาตรฐานค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของสารตกค้างในกลุ่มยาสัตว์และสาร
ตกค้างเอาไว้อีกด้วย รายละเอียดตามตารางที่ 2

12
ตารางที่ 2 แสดงค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของยาสัตว์ในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
(ดัดแปลงจาก Codex, 2015)
ที่

ชื่อยาสัตว์/กลุ่มยาสัตว์

กลุ่มยาปฏิชีวนะ (6 ตัว)
Chlortetracycline/Oxytetracycline/Tetracycline
Colistin
Erythromycin
Neomycin
Spectinomycin
Tylosin
กลุ่มยากาจัดแมลง (1 ตัว)
Deltamethrin
กลุ่มยาต้านปรสิต (1 ตัว)
Flubendazole

ค่าปริมาณยาสัตว์สูงสุดที่
กาหนดให้มีได้ (MRLs)
(mg/kg)
0.4
0.3
0.05
0.5
2.0
0.3
0.03
0.4

2.2.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการนาเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณ ฑ์ไปยั งประเทศ
สิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ มีหน่วยงาน Agri-food and Veterinary Authority of Singapore
(AVA) ของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นหน่วยงานหลักในการทาหน้าที่กากับ ดูแล ป้องกันทั้งด้านสุขภาพสัตว์
บกและสั ต ว์น้ า ด้านสวัส ดิ ภ าพสั ตว์ พื ช สิ นค้า เกษตรและอาหารที่ นาเข้าไปยังประเทศสิ ง คโปร์
ส าหรั บ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเข้ า สิ น ค้ า กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะประกอบไปด้ ว ย 3
กฎระเบียบหลัก ได้แก่ Animal and Bird Act, Sale of Food Act และ Food Regulations โดย
ทั้ง 3 ฉบับนี้จะอธิบายข้อกาหนดทั้งทางด้านการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ปีกและการป้องกั นการเกิด
โรคระบาดในสัตว์ปีก มีการอธิบายเรื่องนิยามและการควบคุมสุขอนามัยในการผลิตของสินค้าที่ได้จาก
สัตว์ปีก รวมถึงสารเติมแต่งในอาหารที่ทางหน่วยงาน AVA อนุญาตให้ใช้ได้ เป็นต้น นอกจากกฎระเบียบ
3 ฉบั บหลั กแล้ วยั งมี ข้ อกาหนดอื่ นๆเพิ่ มเติ มที่ ก าหนดในเรื่ องของโรงงานที่ ผลิ ตสิ นค้ากลุ่ มไข่ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ เช่น Conditions of licensing for meat, fish, egg processing establishments and
cold stores (AVA, 2009) ที่เป็นข้อกาหนดเรื่อง GMP ของโรงงานผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
โดยข้อกาหนดของหน่วยงาน AVA ใช้ต้นแบบข้อกาหนดทั่วไปของหน่วยงาน Codex มาปรับใช้เพื่อ
เขียนเป็นข้อกาหนดของหน่วยงาน AVA เอง
สาหรับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น หากต้องการจะส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์นั้น
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หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกนั้นจะต้องดาเนินการทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE)
และข้อกาหนดอื่นเพิ่มเติมของหน่วยงาน AVA ได้แก่ ข้อกาหนดที่ระบุไว้ใน Veterinary conditions for
the importation of domestic birds and eggs (6/6) – Table eggs (2/2) เช่น
1. ประเทศผู้ส่งออกจะต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly pathogenic
avian influenza: HPAI) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 และ H7 และ
จะต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงต่า (Low pathogenic avian
influenza: LPAI) ก่อนการส่งออกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
2. ฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตไข่นั้นต้องถูกทดสอบว่าปลอดจากเชื้อ Salmonella Enteritidis
(SE) และต้องไม่มีรายงานการเกิดโรคนิวคาสเซิลชนิดรุนแรง (Velogenic ND),
Infectious bronchitis, Infectious laryngotracheitis, Avian encephalomyelitis,
Infectious bursal disease, EDS '76 or chronic respiratory disease ที่เกิด
จากเชื้อโรค Mycoplasma gallisepticum หรือ M. synoviae, Salmonellosis
(including Salmonella Pullorum), duck virus enteritis (DVE) หรือ duck
viral hepatitis (DVH) ภายในฟาร์มเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการ
ส่งออก
ในข้อกาหนดทางด้านอาหารปลอดภัยของหน่วยงาน AVA นั้นมีการกาหนดค่าต่างๆให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC)
ในเรื่องของสุขศาสตร์ในการผลิตอาหารที่ดี รวมถึงการนามาตรฐานค่า Maximum Residue Limits
(MRLs) ของสารตกค้างในกลุ่มยาสัตว์และสารตกค้าง มาใช้อ้างอิงในสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้ข้อกาหนดของ OIE เพิ่มเติมอีกด้วยสาหรับการใช้อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้
ในการทาลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิลด้วยความร้อนทั้งในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
ตามที่ได้ระบุไว้ใน Veterinary conditions for the importation of egg products (AVA, 2016)
2.2.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการนาเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณ ฑ์ไปยังประเทศ
เกาหลีใต้
สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้มีหน่วยงานของรัฐบาล 2 หน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่กากั บ ดูแล สินค้าเกษตรและอาหารที่นาเข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้ หน่วยงานแรกมีชื่อว่า
Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) และหน่วยงานที่สองมีชื่อว่า Ministry of Food
and Drug Safety (MFDS) หน่วยงาน APQA นั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันด้าน
สุขภาพสัตว์ (Animal health) เป็นหลัก ส่วนหน่วยงาน MFDS นั้น มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) เป็นหลัก ทั้ง 2 หน่วยงานจะทาหน้าที่ร่วมมือกัน
ประสานข้อมูลกัน เพื่อให้เกิดการดูแลด้านสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ ควบคุม
ดูแลและป้องกันการนาเข้าสินค้าที่ไม่ผ่ านเกณฑ์กาหนดของกฎระเบียบของทั้ง 2 หน่วยงานเข้า
ประเทศจากประเทศผู้ส่งออก
โดยในขั้ น ตอนของการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปยั ง ประเทศเกาหลี ใ ต้ นั้ น
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 8 ข้อ ที่ประเทศผู้ส่งออกต้องทาตาม คือ (ดัดแปลงจาก MFDS, 2016)
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ขั้นตอนที่ 1

ประเทศผู้ส่งออกยื่นคาร้องต่อหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปสาธารณรัฐเกาหลี
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม Questionnaire เกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์
ขั้นตอนที่ 4
หน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้พิจารณาเอกสาร
ขั้นตอนที่ 5
หน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิต
ที่โรงงานหรือสถานที่ผลิตสินค้าปศุสัตว์ (Onsite inspection)
ขั้นตอนที่ 6
พิจารณาอนุญาตนาเข้าสินค้าปศุสัตว์
ขั้นตอนที่ 7
พิจารณารายละเอียดด้านสุขอนามัยและข้อตกลงในใบรับรอง
สุขอนามัย (Health certificate)
ขั้นตอนที่ 8
ขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออก
สาหรับข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) ที่หน่วยงาน APQA ได้กาหนด
นั้นประกอบด้วย
1. ต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนการ
ส่งออกสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ไปประเทศเกาหลีใต้
2. ต้องไม่มีการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease: ND) ทั้งทางอาการ
และทางซีรั่มวิทยาภายในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบของที่ตั้งฟาร์มไก่ไข่ เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อนการส่งออกสินค้าไข่ และผลิตภัณฑ์ไปประเทศ
เกาหลีใต้
3. ฟาร์ ม ที่ ผ ลิ ต ไข่ เ พื่ อ ส่ ง ออกไปยั ง ประเทศเกาหลี ใ ต้ นั้ น ต้ อ งมี ก ารตรวจอย่ า ง
สม่าเสมอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างน้อยทุก 2 เดือน
4. ไข่ที่ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องมาจากสัตว์ปีกไข่ที่เกิดและเติบโตใน
ประเทศผู้ส่งออกเท่านั้น และเติบโตในฟาร์มมาตรฐานที่มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี
(Good Agricultural Practice: GAP) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น
สาหรับข้อกาหนดด้านของความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) ที่หน่วยงาน
MFDS ได้กาหนดนั้น ประกอบด้วย
1. ฟาร์ มที่ผลิ ตไข่ไก่เพื่ อส่ งออกไปยังประเทศเกาหลี ใต้นั้ นต้องมีการตรวจหาเชื้ อ
Salmonella Enteritidis (SE) และ Salmonella Typhimurium (ST) ทุก 3 เดือน
และต้องมีผลการตรวจประกอบการพิจารณาเพื่อการส่งออกด้วย รวมทั้งจะต้องมี
การเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ Salmonella Enteritidis (SE) จากเจ้าหน้าที่รัฐบาล
เป็นประจา ทุก 2 เดือน
2. โรงงานที่ผลิตสินค้าจะต้องได้รับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing
Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จากหน่วยงาน
ของรัฐบาลเท่านั้น และมีการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของการ
ผลิตสินค้าเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 2 ปี
3. ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่เพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใ ต้นั้นต้องไม่ใช้ยาสัตว์ต้องห้าม
หรือสารตกค้างตามกฎระเบียบของประเทศเกาหลีใต้
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4. ไข่ไก่สดที่ส่งออกไปยังประเทศเกหลีใต้ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูก
สุขอนามัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระหว่างการผลิต พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์
ต้องเป็นลักษณะที่ใหม่ และไม่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้
5. หน่วยงานของรัฐบาลควรเข้าตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นประจา หากพบ
ข้อบกพร่องของทางโรงงาน ต้องให้ทางโรงงานดาเนินการปรับปรุงแก้ไข และมี
การเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของการผลิตสินค้าเป็นระยะเวลาไม่
ต่ากว่า 2 ปี
นอกจากนี้ หน่วยงาน MFDS ได้ประกาศค่าปริมาณยาสัตว์ (Veterinary Drug) สูงสุด
ที่กาหนดให้มีได้ (Maximum Residue Limits: MRLs) ตามตารางที่ 3 และค่าปริมาณสารป้องกัน
สัตว์พาหะ (Pesticide) สูงสุดที่กาหนดให้มีได้ ((Maximum Residue Limits: MRLs) ตามตารางที่ 4
เพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย
ตารางที่ 3 แสดงค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของยาสัตว์ในสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ (ดัดแปลงจาก MFDS, 2016)
ที่

ชื่อยาสัตว์/กลุ่มยาสัตว์

กลุ่มยาปฏิชีวนะ (19 ตัว)
1
Neomycin
2
Bacitracin
3
Virginiamycin
4
Benzylpenicillin/Procaine benzylpenicillin
5
Sulfonamides
6
Spectinomycin
7
Amoxicillin
8
Erythromycin
9
Enrofloxacin
10 Oxytetracycline/Chlortetracycline/Tetracycline
11 Tylosin
12 Doxycycline
13 Lincomycin

ค่าปริมาณยาสัตว์สูงสุดที่
กาหนดให้มีได้ (MRLs)
(mg/kg)
0.5
0.5
0.1
0.004
undetectable
2.0
0.01
0.05
undetectable
0.4
0.2
undetectable
0.05
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ที่

ชื่อยาสัตว์/กลุ่มยาสัตว์

14
15
16
17
18
19

Bambemycin/Flavomycin/Flavophospholipol
Colostin
Tiamulin
Kanamycin
Kitasamycin
Trimethoprim
กลุ่มยาต้านปรสิต (8 ตัว)
Salinomycin
Flubendazole
Hygromycin B
Narasin
Maduramycin
Semduramicin
Oxibendazole
Piperazine
กลุ่มยาลดการอักเสบ (2 ตัว)
Dexamethasone
Phenacetin

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

ค่าปริมาณยาสัตว์สูงสุดที่
กาหนดให้มีได้ (MRLs)
(mg/kg)
0.02
0.3
1.0
0.5
0.2
0.02
0.02
0.4
0.05
undetectable
0.05
undetectable
0.03
2.0
0.0001
0.01
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ตารางที่ 4 แสดงค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของสารป้องกันสัตว์พาหะ (Pesticide)
ในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ (ดัดแปลงจาก MFDS, 2016)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ค่าปริมาณสารป้องกันสัตว์พาหะ
ชื่อสารป้องกันสัตว์พาหะ (Pesticide)
สูงสุดที่กาหนดให้มีได้ (MRLs)
(mg/kg)
Deltametrin
0.03
Gamma-BHC
0.1
Glyphosate
0.1
Diazinon
0.02
Sum of p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDT and
0.1
p,p’-DDE
Dimethipin
0.01
Diquat
0.05
Diflubenzuron
0.05
Methoprene
0.05
Methidathion
0.02
Bendiocarb
0.05
Vinclozolin
0.05
Cypermetrin
0.05
Acephate
0.1
Aldrin & Dieldrin
0.1
2,4-D
0.01
Carbaryl: NAC
0.5
Carbendazim
0.1
Clofentezine
0.05
Chlordane
0.02
Chlorpyrifos
0.01
Chlorpyrifos-methyl
0.05
Triadimefon
0.05
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ที่

ชื่อสารป้องกันสัตว์พาหะ (Pesticide)

ค่าปริมาณสารป้องกันสัตว์พาหะ
สูงสุดที่กาหนดให้มีได้ (MRLs)
(mg/kg)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Paraquat
Permethrin
Fenbutatin oxide
Flusilazole
Propargite
Propiconazole
Pirimicarb
Pirimiphos-methyl
Sum of heptachlor and heptachlor epoxide
Dimethoate
Disulfon
Myclobutanil
Bifenthrin
Profenofos
Quintozene: PCNB
Triadimenol
Fenbuconazole
Penconazole
Fenpropathrin

0.01
0.1
0.05
0.01
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.1
0.01
0.02
0.03
0.05
0.05
0.05
0.01

2.2.4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการนาเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณ ฑ์ไปยังประเทศ
ฮ่องกง
ประเทศฮ่องกง มีหน่วยงานที่กากับดูแลงานทางด้านสุขภาพสัตว์และสินค้าทางการ
เกษตร ชื่อว่า หน่วยงาน Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) ที่ได้ออก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศฮ่องกง โดยจะกล่าวถึง
นิยามของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ตามระเบียบประเทศฮ่องกง คือ Imported Game, Meat,
Poultry and Eggs Regulations (Chapter 132AK) (FEHD, 2015) ที่นามาบังคับใช้และควบคุม
การนาเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังประเทศฮ่องกง โดยมีใจความสาคัญที่ได้ระบุไว้ดังนี้
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(ก) ประเทศผู้ส่งออกจะต้องออกใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ที่ระบุ
ว่าสิ นค้ากลุ่ มไข่และผลิตภัณ ฑ์นั้น มีแหล่งผลิ ตจากที่ไหนและจะต้องเหมาะสมแก่การบริโภคของ
มนุษย์ด้วย
(ข) ได้ให้คานิยามของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ ไว้ดังนี้ (FEHD, 2015) “Egg means
an egg of a bird belonging to a type of bird sold or offered for sale for human consumption
or any edible part of such an egg —
(a) whether such an egg or edible part—
(i) is shelled or unshelled;
(ii) is raw or partially cooked;
(iii) is salted, preserved or otherwise processed;
(iv) is in frozen, liquid or dried form; or
(v) contains any functional ingredient; but
(b) excludes such an egg or edible part that—
(i) is fully cooked; or
(ii) constitutes one of the ingredients of any compounded food.”
2.2.5 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการนาเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณ ฑ์ไปยังประเทศ
ไต้หวัน
ประเทศไต้หวัน มีหน่วยงานที่กากับดูแลงานทางด้านสุขภาพสัตว์ชื่อว่า หน่วยงาน
Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) และหน่วยงานที่
กากับดูแลด้านอาหารและสินค้าทางการเกษตร มีชื่อว่า Ministry of Health and Welfare (MOHW)
ที่ได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไต้หวัน โดย
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเข้าไปยังประเทศไต้หวันได้นั้นจะมีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป
(Processed egg products) เท่านั้น
สาหรับข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) ของหน่วยงาน BAPHIQ นั้นได้มี
ข้อกาหนดทางด้านสุขภาพของสัตว์ปีกไว้ตามที่ได้กล่าวถึงใน Quarantine Requirements for
the Importation of Poultry and Birds (2012) และ Quarantine Requirements for
the Importation of Animals and Animal Products (2016) เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกต้องมา
จากประเทศที่ปลอดจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly pathogenic Avian influenza: HPAI)
เป็นต้น
สาหรับข้อกาหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ของหน่วยงาน MOHW ซึ่งใช้
ข้อกาหนดที่กล่าวถึงใน Enforcement Rules for the Act Governing Food Safety and
Sanitation และ Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products
รวมถึงมีข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Standards for Pesticide Residue Limits in Livestock
and Poultry Products (2013) ที่ได้กล่าวถึงค่าที่กาหนดไว้สาหรับสารป้องกันแมลงที่ตกค้างใน
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์, Sanitation Standard for Eggs and Egg Products (2013) ที่ได้กล่าวถึง
ค่าที่กาหนดไว้สาหรับโลหะหนักตกค้างในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ คือ ปรอท ห้ามเกิน 0.3 พีพีเอ็ม
(ppm) และทองแดง ห้ามเกิน 5 พีพีเอ็ม (ppm) เป็นต้น
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แต่อย่ างไรก็ตามประเทศที่จะส่ งสิ นค้ากลุ่ มไข่และผลิ ตภัณฑ์ไปยังประเทศไต้ห วัน
จาเป็นต้องมีการกรอกรายละเอียดตามเอกสาร Application Form for Export of Processed Egg
Products (semi-products) to Taiwan เพื่อส่งให้หน่วยงาน BAPHIQ พิจารณาในรายละเอียด
ก่อนที่จะมีการนาเข้าสินค้าดังกล่าว
2.2.6 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการนาเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณ ฑ์ไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านสินค้าเกษตรและด้านสุขภาพสัตว์ คือ
หน่วยงาน Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และอีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านอาหารและยาสาหรับสินค้าบริโภคภายในประเทศ คือ หน่วยงาน Ministry of Health, Labour
and Welfare (MHLW) ทั้ง 2 หน่วยงานนี้จะทางานร่วมกันในการกากับดูแล และควบคุมการนาเข้า
ส่งออก เพื่อการบริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้กฎระเบียบหลัก 4 ฉบับ ได้แก่
1. Food Safety Basic Law
2. Food Sanitation Law
3. Japan Agricultural Standards Law
4. Health Promotion law
แต่ทั้งนี้ หากประเทศผู้ส่งออกต้องการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศญี่ปุ่น ต้อง
ดาเนินการขอเปิดตลาดสินค้ากลุ่มนั้นกับหน่วยงาน MAFF เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงทางด้าน
สุขอนามัยของสินค้าชนิดนั้นก่อน และหลังจากนั้นจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการเจรจาข้อตกลงทาง
เทคนิคในเรื่องสุขอนามัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศผู้ส่งออก ยกตัวอย่างสินค้ากลุ่มไข่แล ะ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น มีขั้นตอนของการขอเปิดตลาดรายละเอียดตาม Standard Procedure for
Approval for Import of Designated Items into Japan to be Quarantined มีใจความสาคัญ
ดังนี้
1. ประเทศผู้ส่งออกดาเนินการส่งหนังสือทางการเพื่อขอเจรจาเปิดตลาดสินค้ากับ
หน่วยงาน MAFF ประเทศญี่ปุ่น
2. ประเทศญี่ปุ่นส่งเอกสารแบบสอบถามข้อมูล (Questionnaire) ให้แก่ประเทศผู้
ส่งออก และประเทศผู้ส่งออกดาเนินการกรอกข้อมูลตามที่ทางการญี่ปุ่นต้องการ
3. ประเทศผู้ส่งอกส่ งเอกสารแบบสอบถามข้อมูล (Questionnaire) กลับให้แก่
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทางหน่วยงาน MAFF พิจารณาข้อมูล (ความรวดเร็วใน
ขั้นตอนนี้ขึ้นกับความสมบูรณ์ของข้อมูลของประเทศผู้ส่งออก)
4. หน่วยงาน MAFF ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการผลิตในสถานที่ผลิตจริง (Onsite inspection) ของประเทศผู้ส่งออก และตรวจประเมินความเสี่ยงทางด้าน
สุขอนามัยของสินค้านั้น
5. หน่วยงาน MAFF จัดทาร่างรายงานการตรวจประเมินความเสี่ยงของสินค้า (draft
risk assessment report) เพื่อส่งให้คณะที่ปรึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพสัตว์ ( Committee of Animal Health of risk assessment)
เมื่อทางคณะที่ปรึกษาฯ พิจารณาร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะส่ งผลการพิจารณา
ให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน
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6. หน่วยงาน MAFF แจ้งผลการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของการเปิดตลาด
สินค้านั้นให้แก่ประเทศผู้ส่งออกรับทราบ
7. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศผู้ส่งออกดาเนินการเจรจาข้อตกลงทางด้านสุขอนามัย
ของสัตว์ร่วมกัน (Animal Health Requirements: AHR) และเมื่อทั้ง 2 ประเทศ
ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้แก่ประเทศผู้ส่งออกรับทราบ เพื่อบังคับใช้
ข้อตกลงฯ ในการส่งออกสินค้านั้นมายังประเทศญี่ปุ่น และแจ้งเวียนให้ด่านนาเข้า
ทั่วประเทศญี่ปุ่นรับทราบ
ตั ว อย่ า งของเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ ต กลงกั น ในการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไข่ ส ดไปยั ง ประเทศญี่ ปุ่ น
แบ่งเป็น
(ก) ข้อกาหนดทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ ได้แก่
- ประเทศผู้ส่งออกต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 90 วันก่อนการส่งออก
- รอบรัศมี 50 กิโลเมตรของแหล่งผลิตสินค้าไข่สด จะต้องปลอดจากโรคนิวคาสเซิล
(Newcastle disease: ND), โรคอหิวาต์ไก่ (Fowl Cholera) และโรคอื่นตามที่
ประเทศผู้ส่งออกประกาศในกฎหมาย เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 90 วันก่อนการ
ส่งออก
(ข) ข้อกาหนดด้านสถานที่ผลิตสินค้า ได้แก่
- ไข่ ส ดที่ ส่ ง ออกต้อ งผ่ า นการล้ า งท าความสะอาดและฆ่ าเชื้ อด้ ว ยสารละลาย
คลอรีนเข้มข้น 200 พีพเี อ็ม
- บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุไข่สดต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ และ
ต้องถูกบรรจุและขนส่งในสถานที่ที่ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้
2.2.7 กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของการน าเข้ า สิ น ค้ า กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปยั ง
สหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรั ฐอเมริกานั้นมี การแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบออกตามประเภทของ
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ไข่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ ส่วนมากแล้วมีการนาเข้าจาก
ประเทศเนเธอแลนด์ และประเทศแคนาดา โดยมีหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงาน United States Department
of Agriculture’s (USDA) และหน่วยงาน Food Safety and Inspection Service
(FSIS) ที่ใช้ข้อกาหนดของ Egg product Inspection Act (2014) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ประเทศที่สามารถส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้น
ต้องได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS) ที่กากับดูแลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพสัตว์ปีก
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สาหรับประเทศที่ต้องการจะส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่เข้าไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นจะต้องมีการตั้งระบบมาตรฐานเทียบเท่ากับของหน่วยงาน FSIS
โดยหน่วยงาน FSIS จะพิจารณาทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง กฎระเบียบและการควบคุม
ระบบมาตรฐานการผลิตของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้หน่วยงาน FSIS อาจจะเข้า
ตรวจในสถานที่ผลิตสินค้า (On-site inspection) เพื่อตรวจสอบว่าสามารถผลิต
สินค้าได้ตามมาตรฐานของการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ และ
หากพบว่าสามารถทาได้ตามข้อกาหนดทางหน่วยงาน FSIS ก็จะขึ้นทะเบียน
ประเทศและสถานที่ผลิตนั้น
2. ไข่สด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าไข่สดมี 3 หน่วยงาน ได้แก่
หน่วยงาน Food and Drug Administration (FDA), หน่วยงาน Animal and
Plant Health Inspection Service (APHIS) และหน่วยงาน Agricultural
Marketing Service (AMS) สาหรับหน่วยงาน FDA นั้นจะใช้ข้อกาหนดที่เขียนไว้
21 CFR Part 118– Prevention of Salmonella Enteritidis in Shell Eggs
During Production, Storage, and Transportation ที่กล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สาหรับแหล่งที่ผลิตไข่สด ส่วนหน่วยงาน APHIS นั้นจะมีหน้าที่กากับดูแลและเฝ้า
ระวั ง ด้ า นสุ ข ภาพสั ต ว์ ปี ก ของประเทศขออนุ ญ าตส่ ง ออกไข่ ส ดมายั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อกาหนดที่ถูกกล่าวถึงใน Importing Shell/Table Eggs
into United States (2015) และหน่วยงานสุดท้ายคือ หน่วยงาน AMS ที่จะทา
หน้าที่ร่วมกับหน่วยงาน FSIS ในการเข้าสุ่มตรวจไข่สดที่ถูกนาเข้ามาว่าได้ตาม
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ เช่น ข้อกาหนดใน Egg-Grading Manual
(USDA, 2000) และ Risk Assessments of Salmonella Enteritidis (SE) in
Shell Eggs and Salmonella spp. in Egg Products (FSIS, 2005) เป็นต้น
2.2.8 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการนาเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพ
ยุโรป
สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศ (2017) ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีประชากร
ประมาณ 510 ล้านคน ซึ่งมีการใช้กฎระเบียบในการค้าขายสินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (Harmonization)
ทั้งกับประเทศที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปด้วยกันและทั้งประเทศอื่นที่ส่งสินค้าเข้ามาขายยังประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกด้วย
ส าหรั บ สิ น ค้ า กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ทางสหภาพยุ โ รปได้ มี ข้ อ ก าหนดที่
ประกอบด้วย Directives และ Regulations ที่มีการกล่าวถึงการควบคุมทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์
(Animal health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ที่นามาใช้ทั้งแหล่งผลิตและสาหรับ
โรงงานที่ผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวในสหภาพยุโรปเองก็ตามและโรงงานของผู้ที่ต้องการส่งสินค้าดังกล่าว
เข้ า ไปยั ง ประเทศในกลุ่ ม สหภาพยุ โ รปโดยแบ่ ง ออกข้ อ ก าหนดทั่ ว ไปของสิ น ค้ า กลุ่ ม นี้ 4 หั ว ข้ อ
ประกอบด้วย
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(ก) ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety)
ประกอบด้วย ข้อกาหนดหลักทั่วไปทางด้านอาหาร (General Food Law
Regulation (EC) No 178/2002 of The European Parliament and of The Council of 28
January 2002) ที่ได้เขียนไว้ถึงหลักการและข้อกาหนดของกฎระเบียบด้านอาหารที่ถูกจัดทาขึ้นมา
โดยหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority:
EFSA) โดยมีเนื้อหาใจความสาคัญของการกล่าวถึ งข้อกาหนดเบื้องต้นที่มีความจาเป็ นในการปกป้อง
สุขภาพของมนุ ษย์ จากการบริ โภคอาหาร รวมถึงวัตถุดิบที่นามาใช้ในโรงงานผลิ ตอาหารเพื่อการ
บริโภคของมนุษย์ด้วย โดยให้อานาจในการควบคุมความปลอดภัยเหล่านี้ไว้กับหน่วยงานของรัฐบาล
เพื่อสามารถใช้อานาจในการเข้าควบคุม ดูแล และตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตได้ตั้งแต่การผลิต
ขั้นปฐมภูมิจนกระทั้งออกขายสู่ท้องตลาด โดยใน General Food Law ยังมีระเบียบย่อยอีก 3 ฉบับ
ได้แก่
1. Regulation (EC) No 852/2004 of The European Parliament and
the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs
2. Regulation (EC) No 853/2004 of The European Parliament and
the Council of 29 April 2004 laying down specific the hygiene
of foodstuffs
3. Regulation (EC) No 854/2004 of The European Parliament and
the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for
organization of official controls on products of animal origin
intended for human consumption
(ข) ข้อกาหนดของโรงงานบรรจุสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ และการตลาด
ประกอบด้วยระเบียบหลัก 3 ฉบับ ได้แก่
1. Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22nd October 2007
establishing a common organization of agricultural markets and
on specific provisions for certain agricultural products (Single
CMO Regulation)
2. Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23rd June 2008
laying down detailed rules for implementing Council
Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards
for eggs
3. Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 24th June 2008
amending Commission Regulation (EC) No 589/2008 laying
down detailed rules for implementing Council Regulation (EC)
No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs
(ค) ข้อกาหนดของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่
ข้อกาหนดในหัวข้อนี้จะอ้างอิงการนาระเบียบ Regulation (EC) No 852/2004
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และ Regulation (EC) No 853/2004 มาใช้ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีระเบียบหลัก
อีก 2 ฉบับ เพิ่มเติม ได้แก่
1. Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November
2005 on microbiological criteria for foodstuffs
2. Regulation (EC) No 1774/2002 of The European Parliament and
the Council of 3 October 2002 laying down health rules
concerning animal by-products not intended for human
consumption
(ง) ข้อกาหนดด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ (Animal health and welfare)
ประกอบด้วยระเบียบหลัก 5 ฉบับ ได้แก่
1. Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down
minimum standards for the protection of laying hens
2. Commission Directive 2004/4/EC of 30 January 2002 on the
registration of establishments keeping laying hens, covered by
Council Directive 1999/74/EC
3. Regulation (EC) No 2160/2003 of The European Parliament and
the Council of 17 November 2003 on the control of
Salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
4. Commission Regulation (EC) No 1168/2006 of 31 July 2006
implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a
Community target for the reduction of the prevalence of
certain Salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus
and amending Regulation (EC) No 1003/2005
5. Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on
Community measures for the control of Avian Influenza and
repealing Directive 92/40/EEC
และหัวข้อที่เกี่ยวข้องหลักกับประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมด 7 หัวข้อ
(ก) ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสินค้าที่ได้จากสัตว์ปีกสู่สหภาพยุโรป
ประกอบด้วยระเบียบหลัก 2 ฉบับ ได้แก่
1. Commission Decision (EC) No 2006/696/EC of 28 August 2006
laying down a list of third countries from which poultry,
hatching eggs, day-old chicks, meat of poultry, ratites and wild
game-birds, egg and egg products and specified pathogen-free
eggs may be imported into and transit through the Community
and the applicable veterinary certification conditions, and
amending Decisions 93/342/EEC, 2000/585/EC and 2003/812/EC
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2. Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying
down the animal health rules governing the production,
processing, distribution and introduction of products of animal
origin for human consumption.
(ข) เงื่อนไขในการอนุญาตนาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป
ประกอบด้วยข้อกาหนดหลัก ได้แก่
1. สัตวแพทย์ของหน่วยงานรัฐบาลจะต้องกากับ ดูแลในการตรวจสอบและ
ดูแลการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้มีความมั่ นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตาม
หลักสุขอนามัย
2. ประเทศนั้นๆจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
(World Organization for Animal Health: OIE) และต้องรายงานการเกิด
โรคระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) และโรคนิวคาสเซิ ล
(Newcastle disease) ภายใน 24 ชั่วโมงต่อหน่วยงาน OIE พร้อมทั้งส่ง
ตัวอย่างเชื้อไวรัสไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิงของสหภาพยุโรปอีกด้วย
3. จะต้ อ งมี ป ริ ม าณสั ต วแพทย์ ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ การบริ ก ารด้ า นสั ต วแพทย์
ภายในประเทศ
4. โรงงานที่ผ ลิ ตสิ น ค้า กลุ่ ม ไข่แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้อ งได้ รั บการรั บ รองและขึ้ น
ทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งมีการเข้าตรวจสอบตามระเบียบ
ของสหภาพยุโรปอย่างสม่าเสมอ
5. หน่ ว ยงานของรัฐ บาลจะต้ อ งมีห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบ
มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์และด้านอาหารปลอดภัย
6. หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ถูกผลิตและส่งออก
มายั ง ประเทศในกลุ่ มสหภาพยุโ รปนั้น ผ่ านข้อก าหนดด้า นมาตรฐานทั้ ง
ระบบตั้ ง แต่ แ หล่ ง ผลิ ต จนขายให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การ
ปนเปื้อนในสินค้าเหล่านั้น ตามรายละเอียดของระเบียบที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
(ค) การอนุญาตนาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป
ประเทศที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้น ต้องส่งหนังสือ
แสดงความจานงต่อ Directorate-General (DG) for Health and Consumer
Protection of the European Commission เพื่อที่จะให้การพิจารณาเป็นราย
สินค้านั้น และหลังจากนั้น Directorate-General (DG) for Health and
Consumer Protection จะส่งเอกสาร Questionnaire ให้ทาง Chief Veterinary
Officer (CVO) กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและส่งกลับไปยัง Directorate-General (DG)
for Health and Consumer Protection และหลังจากนั้นเอกสารต่างๆจะถูก
นาไปพิจารณาหารือกันกับประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป และหากประเทศ
สมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกันแล้ ว ทาง European Commission จะปรับ
ข้อกาหนดในการนาเข้าสินค้าและแจ้งให้แก่ประเทศนั้นรับทราบ และนอกจากนั้น
จะต้องปฏิบัติตาม Commission Decision (EC) No 2006/696/EC ที่ให้หน่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกทาตาม
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(ง) การควบคุมสารตกค้างในสินค้า
ประเทศที่ต้องการส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปนั้น จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการติดตามและเฝ้าระวัง (Monitoring plan)
สารตกค้างในสินค้า ได้แก่ ยาสัตว์ (Veterinary drugs) สารกันแมลง (Pesticides)
และสารปนเปื้อนอื่นๆ (Contaminants) เพื่อส่งให้ทาง European Commission
ให้การรับรอง และจะต้องส่งทั้งแผนการติดตามและเฝ้าระวัง และผลการตรวจให้แก่
Directorate-General (DG) for Health and Consumer Protection of the
European Commission เป็นประจาทุกปี
(จ) การควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาในสินค้า
สาหรับประเทศที่ต้องการส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุ โรปนั้ น ต้องดาเนินการจัดทาแผนการควบคุมเชื้อซัล โมเนลลาแห่ งชาติ
(National Salmonella control program) เพื่อส่งให้ทาง European Commission
ให้การรับรอง โดยในการจัดทาแผนฯ นั้นสามารถใช้ ข้อมูลอ้างอิงจากระเบียบของ
สหภาพยุโรป 2 ฉบับ ได้แก่ (EC) 2160/2003 on the control of Salmonella
and other specified food-borne zoonotic agents และ (EC) 1168/2006
implementing Regulation (EC) 2160/2003 as regards a Community
target for the reduction of the prevalence of certain Salmonella
serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC)
No 1003/2005
(ฉ) ข้อกาหนดทางด้านสัตวแพทย์ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี ค.ศ. 2008
จากระเบี ย บของสหภาพยุ โ รปหลายๆฉบั บ นั้ น อาทิ เช่ น Decisions
93/342/EEC, 94/438/EC และ 2006/696/EC ได้ถูกนามาเรียบเรียงและทดแทน
ด้วยระเบียบฉบับใหม่ คือ Regulation (EC) No 798/2008 laying down a list
of third countries, territories, zones or compartments from which
poultry and poultry products may be imported into and transit
through the Community and the veterinary certification requirements
ที่ได้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2008 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ค.ศ. 2009 เพื่อปรับปรุงนิยามใหม่ให้ประเทศผู้ส่งออกเข้าใจตรงกันและ
สามารถนาไปใช้ได้ในนิยามของ (ก) poultry (=including farmed game birds),
hatching eggs, day-old chicks and specified pathogen-free eggs และ (ข)
meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry,
including ratites and wild game-birds, eggs and egg products
(ช) ข้อกาหนดทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการตลาด
สาหรับประเทศที่ต้องการส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปนั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของ
สหภาพยุโรปด้วยอีก 2 ฉบับ ได้แก่
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1. Council Directive 1999/74/EC laying down minimum standards
for the protection of laying hens
2. Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23rd June 2008
laying down detailed rules for implementing Council
Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards
for eggs
2.2.9 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
ปัจจุบันผลิตไข่ไก่ได้วันล่ะประมาณ 45 ล้านฟอง คิดเป็น 1,350 ล้านฟองต่อเดือน
หรือราว 16,200 ล้านฟองต่อปี จากแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 55.6 ล้านตัว เป็นการบริโภคภายในประเทศ
มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ และสามารถส่งไข่ไก่สดออกประมาณ 0.91 – 1 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับประมาณ
147 ล้านฟองต่อปีเท่านั้น (กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2560) โดยมีการ
ส่งออกไปยังฮ่องกง 97 เปอร์เซ็นต์ และประเทศอื่นอีก 3 เปอร์เซ็นต์ เช่น แองโกล่า สิงคโปร์ เป็นต้น
(สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2560)
ข้อดีของไข่ไก่ไทยที่ต่างชาติยอมรับเนื่องจากมาจากไก่ไข่ที่ให้เปลือกสีน้าตาลซึ่งผู้บริโภค
ในบางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ให้ความนิยมมากกว่าไข่ไก่เปลือกสีขาวจากประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา
และนอกจากนั้นไข่ไก่ไทยยังมีการล้างทาความสะอาดและเคลือบผิวด้านนอกของไข่ด้ว ย mineral oil
ด้วย จึงทาให้ผิวด้านนอกของเปลือกไข่ปลอดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและช่วยยืดอายุการเก็บไข่
ที่อุณหภูมิ 4 - 7 องศาเซลเซียส ได้ราว 30 วัน และข้อได้เปรียบที่สาคัญอีกข้อหนึ่งของสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ของไทย คือ เรื่องภูมิศาสตร์และที่ตั้งของไทยที่ อยู่ใกล้กับประเทศผู้นาเข้าต่างๆ เช่น
ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น ทาให้ไข่ไก่สดถูกขนส่งไปถึงปลายทางของประเทศผู้นาเข้าได้
ภายในตั้งแต่น้อยสุดคือ 3 วัน และมากสุดคือ 7 – 10 วัน และสิ่งที่สาคัญมากที่สุดคือระบบการควบคุมดูแล
ทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ปีกและทางด้านมาตรฐานการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ ที่กรมปศุสัตว์
ได้ดูแลตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกไข่ที่มีระบบมาตรฐานฟาร์มที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีในการป้องการโรคเข้าฟาร์ม (Good Biosecurity) และระบบ
มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีของโรงคัดไข่ไก่ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ (Good Manufacturing
Practice: GMP) ทาให้สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตา
มาตรฐานสากลและของประเทศผู้นาเข้าอีกด้วย
ส าหรั บ ข้ อ ก าหนดของไทยในการส่ ง ออกสิ น ค้ า กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น มี ทั้ ง
ข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(ก) ข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health)
ประกอบด้ว ยกฎระเบีย บหลั ก ที่ต้องปฏิบัติ ตามคื อข้อก าหนดขององค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) และยังมีข้อกาหนดอื่น
เพิ่มเติมของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การควบคุมโรคซัลโมเนลลาสาหรับสัตว์ปีก พ.ศ. 2553 เป็นต้น
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(ข) ข้อกาหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food safety)
ประกอบด้ว ยกฎระเบีย บหลั ก ที่ต้องปฏิบัติ ตามคื อข้อก าหนดขององค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) ในเรื่องของการใช้
อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการทาลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิลด้วยความร้อนและ
ยังมีข้อกาหนดของคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC) ด้วย
ในเรื่องสุขอนามัยทั่วไปสาหรับการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน Code of Hygienic
Practice for Eggs and Eggs Products (CAC/RCP 15-1976) ซึ่งเป็นข้อกาหนดทั่วไปในการผลิต
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ และการใช้การกาหนดมาตรฐานค่า Maximum Residue Limits
(MRLs) ของสารตกค้างในกลุ่มยาสัตว์และสารตกค้างตามมาตรฐานของ Codex อีกด้วย
ข้อกาหนดอื่นเพิ่มเติมของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ประกาศกรมปศุ สั ตว์ เรื่ อง กาหนดมาตรฐานสารตกค้ างส าหรับสิ นค้า ปศุ สั ตว์ พ.ศ. 2549 และ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก พ.ศ. 2551 เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับสินค้าทางการเกษตรที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.) (Thai Agricultural Standard: TAS) ที่จัดทาโดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อใช้เป็นข้อกาหนดเบื้องต้นในการกากับดูแลความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรของหน่ว ยงานภาครั ฐ ตัวอย่างของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ากลุ่ มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย
1. มกษ.6909-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มไก่ไข่
2. มกษ.6702-2553 ไข่ไก่
3. มกษ.6905-2548 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มเป็ดไข่
4. มกษ.6703-2555 ไข่เป็ด
5. มกษ.6906-2549 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มนกกระทา
6. มกษ.6704-2549 ไข่นกกระทา
7. มกษ.6910-2555 การปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมไข่
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
ในการรวบรวมข้ อมู ล เพื่อ ศึก ษา และวิเ คราะห์ ถึ งข้ อก าหนดในการส่ งออกสิ น ค้า ไข่ และ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้นาเข้า ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์
เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ของไทย แล้วนั้น ขอแบ่งการสรุปเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่
2.3.1 ข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health)
พบว่าโดยทั่วไปข้อกาหนดที่กรมปศุสัตว์ได้ยึดถือและปฏิบัติในการควบคุม ดูแล และ
ป้องกัน การเกิดโรคระบาดในสั ตว์ปีกนั้น มีความคล้ ายคลึงกันในหลักการของประเทศในภูมิภ าค
อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) แต่ยังมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหา
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2.3.2 ข้อกาหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food safety)
ในด้านความปลอดภัยของอาหารก็พบว่าโดยทั่วไปข้อกาหนดที่กรมปศุสัตว์ได้ยึดถือ
และปฏิบัตินั้น มีความคล้ายคลึงกันในหลักการของประเทศในภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
และกลุ่ ม ประเทศตะวั น ออกกลาง ซึ่ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของคณะกรรมาธิ ก ารเกณฑ์ อ าหาร
(Codex Alimentarius Commission: CAC) แต่ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่ง
กรมปศุสัตว์ยังต้องมีการนามาพิจารณาเพิ่มเติมอย่างละเอียดในการทาความตกลงในการซื้อขายสินค้า
กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดที่จาเป็นต้องระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate)
เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ฟาร์มและโรงงานสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ขั้นตอนในการเปิดตลาดเพื่อส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาและพิจารณาข้อมูลทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และ
ทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของสินค้าจากประเทศผู้ส่งออกแล้วนั้น ในการเจรจาขอเปิด
ตลาดสิ น ค้าระหว่างประเทศผู้ ส่งออกและนาเข้านั้น หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ นาเข้าจะส่ ง
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกดาเนินการกรอกข้อมูล
และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อส่งให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้า และบางกรณี
หน่ วยงานรัฐ บาลของประเทศผู้น าเข้าอาจจะส่ งเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการตรวจสถานที่ผ ลิตสินค้า
รวมทั้งอาจจะดาเนินการขอเก็บตัวอย่างเพื่อนากลับไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการของประเทศผู้นาเข้า
เพื่อทดสอบข้อกาหนดทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และทางด้านอาหารปลอดภัย
(Food Safety) ของสิน ค้ากลุ่ มนั้นๆ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดส่ งออกสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศผู้ส่งออกและนาเข้าจากกฎระเบียบของการนาเข้าในแต่ละประเทศโดย
หลักการแล้วมักประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนที่สาคัญ 7 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
1. ประเทศผู้ ส่ งออกส่ งหนั งสื อ แจ้งความจ านงในการขอเปิดตลาดไปยังหน่ ว ยงานด้า น
ประเมินความเสี่ยงด้านโรคสัตว์ หรือหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศผู้นาเข้า
2. หน่ ว ยงานด้านประเมินความเสี่ ยงด้านโรคสั ตว์ หรือหน่ว ยงานด้านสุ ขภาพสั ตว์ของ
ประเทศผู้นาเข้า และ/หรือหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยของประเทศผู้นาเข้า ส่งแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกดาเนินการกรอกข้อมูลและเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อส่งให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้า
3. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้าพิจารณาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (อาจจะมี
การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศผู้ส่งออก ในกรณีที่พบว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ)
4. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้าพิจารณาการเข้าตรวจสถานที่ผลิตสินค้าที่ประสงค์
จะส่งออก (On-site inspection)
5. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้าส่งสรุปรายงานผลการเข้าตรวจสถานที่ผลิตสินค้า
พร้อมแจ้งข้อแนะนาให้แก่ประเทศผู้ส่งออกรับทราบ ในกรณีมีความจาเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือส่ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ประเทศผู้ส่งออกต้องรีบดาเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้ากาหนดไว้ในสรุปรายงานผล
6. หน่ ว ยงานรั ฐ บาลของประเทศผู้ นาเข้าทาข้อตกลงที่ต้อ งระบุในใบรับ รองสุ ขอนามั ย
(Health Certificate) ของสินค้าชนิดนั้นๆ กับประเทศผู้ส่งออก
7. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้นาเข้าจะขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตสินค้าของประเทศผู้ส่งออก
และออกเป็นหนังสือเวียนเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออก-นาเข้าได้รับทราบ และแจ้งรับรองข้อตกลงที่
ต้องระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ของสินค้าชนิดนั้นๆ กับประเทศผู้ส่งออก
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3.2 ความแตกต่างของข้อกาหนดทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และด้านอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) ของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศ (OIE
และ Codex) ประเทศไทยและประเทศต่างๆ
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมและศึ ก ษา เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ข้อกาหนดทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง
สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น นั้น มีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 5 – 6

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบข้อกาหนดทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
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ข้อกาหนด/ระเบียบทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health)
องค์กรระหว่างประเทศ
ประเทศผู้นาเข้า
ประเทศไทย
ข้อกาหนดของ OIE
สหภาพยุโรป  เหมือนข้อกาหนดของ OIE
 เหมือนข้อกาหนดของ OIE
 ปลอดจากโรคไข้หวัดนก
 โรคสัตว์ปีกอื่นที่ประกาศไว้ตามพระราชบัญญัติ
 ปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI)
(Avian Influenza: AI)
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 90 วันก่อนการส่งออก
รายละเอียดระบุไว้ภายใน
 ข้อกาหนดของสานักงานมาตรฐานสินค้า
 รอบรัศมี 50 กิโลเมตรของแหล่งผลิตสินค้าไข่สด
Chapter 10.4 ในคู่มือ
ญี่ปุ่น
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ปลอดจากโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease:
ด้านสุขภาพสัตว์
ประกอบด้วย
ND), โรคอหิวาต์ไก่ (Fowl Cholera) และโรคอื่น
(Terrestrial Animal
- ม ก ษ . 6 9 0 9 -2 5 5 3 ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง
ตามที่ประเทศผู้ส่งออกประกาศในกฎหมาย เป็น
Health Code,2016)
การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มไก่ไข่
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 90 วันก่อนการส่งออก
 ปลอดจากโรคนิวคาสเซิล
- ม ก ษ . 6 9 0 5 -2 5 4 8 ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง
 ปลอดจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) จาก
(Newcastle Disease:
การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มเป็ดไข่
สายพันธุ์ H5 และ H7 และปลอดจากโรคไข้หวัดนก
ND) รายละเอียดระบุไว้
- ม ก ษ . 6 9 0 6 -2 5 4 9 ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง
ชนิดรุนแรงต่า (LPAI) ไม่ต่ากว่า 3 เดือนขึ้นไป
ภายใน Chapter 10.9 ใน
การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มนกกระทา
 ไม่มีรายงานการเกิดโรคอื่นภายในฟาร์มไม่ต่ากว่า 3
คู่มือด้านสุขภาพสัตว์
เดือนขึ้นไป ก่อนการส่งออกดังนี้
สิงคโปร์
(Terrestrial Animal
- นิวคาสเซิลชนิดรุนแรง (Velogenic ND)
Health Code, 2016)
- Infectious Bronchitis (IB)
- Infectious Laryngotracheitis (ILT)
- Avian Encephalomyelitis
- Infectious Bursal Disease (IBD)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
องค์กรระหว่างประเทศ

ข้อกาหนด/ระเบียบทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health)
ประเทศผู้นาเข้า
- Egg Drop Syndrome (EDS '76)
- Chronic Respiratory disease จากเชื้อ
Mycoplasma gallisepticum หรือ
สิงคโปร์
Mycoplasma synoviae
Duck Virus Enteritis (DVE) หรือ Duck
Viral Hepatitis (DVH)
 ปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI)
เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนการส่งออก
สาธารณรัฐ  ต้องไม่มีการระบาดของโรคนิวคาสเซิล
(Newcastle Disease: ND) ทั้งทางอาการและทาง
เกาหลี
ซีรั่มวิทยาภายในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบของ
ที่ตั้งฟาร์มไก่ไข่ เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือน
ก่อนการส่งออก
ไต้หวัน
 เหมือนข้อกาหนดของ OIE
ฮ่องกง
 เหมือนข้อกาหนดของ OIE
สหรัฐอเมริกา  เหมือนข้อกาหนดของ OIE

ประเทศไทย
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบข้อกาหนดทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
องค์กรระหว่างประเทศ
ข้อกาหนดของ OIE
 ปลอดจากเชื้อไวรัสไข้หวัด
นก (Avian Influenza: AI)
โดยการใช้ความร้อนทาลาย
เชื้อไวรัส รายละเอียดระบุไว้
ภายใน Chapter 10.4 ใน
คู่มือด้านสุขภาพสัตว์
(Terrestrial Animal
Health Code, 2016
 ปลอดจากเชื้อไวรัสนิวคาสเซิล
(Newcastle Disease: ND)
โดยการใช้ความร้อนทาลาย
เชื้อไวรัส รายละเอียดระบุไว้
ภายใน Chapter 10.9 ใน
คู่มือด้านสุขภาพสัตว์
(Terrestrial Animal
Health Code, 2016)
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ข้อกาหนด/ระเบียบทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ประเทศผู้นาเข้า
ประเทศไทย
สหภาพยุโรป  ฟาร์มส่งออกได้รับการตรวจรับรองและได้

อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลาง
มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานรัฐบาลผู้
สินค้าในการทาสุก เหมือนของ OIE
ส่งออก
 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุม
 ประเทศผู้ส่งออกต้องจัดทาแผนการควบคุม
โรคซัลโมเนลลาสาหรับสัตว์ปกี พ.ศ. 2553
ต่างๆประกอบด้วย
 ข้อกาหนดด้าน GMP และข้อกาหนดของสาร
- แผนควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาแห่งชาติ
ตกค้างเหมือนของ Codex
(National Salmonella control
 ข้อกาหนดของสานักงานมาตรฐานสินค้า
program)
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
- แผนการติดตามและเฝ้าระวัง
ประกอบด้วย
(Monitoring plan) สารตกค้างในสินค้า
- มกษ.6702-2553 ไข่ไก่
ได้แก่ ยาสัตว์ (Veterinary drugs) สาร
- มกษ.6703-2555 ไข่เป็ด
กันแมลง (Pesticides) และสาร
- มกษ.6704-2549 ไข่นกกระทา
ปนเปื้อนอื่นๆ (Contaminants)
- มกษ.6910-2555 การปฏิบัติที่ดีสาหรับ
ญี่ปุ่น
 ข้อกาหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป
ศูนย์รวบรวมไข่
 ไข่สดที่ส่งออกต้องผ่านการล้างทาความสะอาด  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
และฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรีนเข้มข้น 200  พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
พีพีเอ็ม
 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
สารตกค้างสาหรับสินค้าปศุสัตว์ พ.ศ. 2549

ตารางที่ 6 (ต่อ)
องค์กรระหว่างประเทศ
ข้อกาหนดของ Codex
 Code of Hygienic
Practice for Eggs and
Eggs Products (CAC/RCP
15-1976) กล่าวถึง
ข้อกาหนดพื้นฐานด้าน
GMP ของสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์
 มาตรฐานค่า Maximum
Residue Limits (MRLs)
ของสารตกค้างในกลุ่มยา
สัตว์และสารตกค้าง

ข้อกาหนด/ระเบียบทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ประเทศผู้นาเข้า
ประเทศไทย
สิงคโปร์
 ฟาร์มส่งออกได้รับการตรวจรับรองจาก
 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เกณฑ์ด้านจุล
หน่วยงาน AVA และได้มาตรฐาน GAP จาก
ชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
หน่วยงานรัฐบาลผู้ส่งออก, ต้องระบุ
พ.ศ. 2551
approved farm code ที่ถูกกาหนดโดย
AVA บนไข่สดทุกฟองด้วยสีที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และต้องถูกทดสอบว่าปลอดจากเชื้อ
Salmonella Enteritidis (SE) ไม่ต่ากว่า 3
เดือนขึ้นไป ก่อนการส่งออก
 ค่าความสดของไข่สดไม่ต่ากว่า 60 Haugh
Unit (HU)
 ไข่สดสาหรับทาสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ต้องล้างและ
ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนความเข้มข้น 50-200 พีพีเอ็ม
 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลางสินค้าในการ
ทาสุก เหมือนของ OIE
 ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าต้องปลอดจากสี Sudan
red และยาสัตว์ตกค้างกลุ่ม Nitrofurans and
its metabolites
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
องค์กรระหว่างประเทศ

ประเทศไทย
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ข้อกาหนด/ระเบียบทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ประเทศผู้นาเข้า
สาธารณรัฐเกาหลี  ข้อกาหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป
 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลางสินค้าในการ
ทาสุก เหมือนของ OIE
 ฟาร์มต้องตรวจหาเชื้อ Salmonella
Enteritidis (SE) และ Salmonella
Typhimurium (ST) ทุก 3 เดือน
 ต้องเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ Salmonella
Enteritidis (SE) จากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็น
ประจา ทุก 2 เดือน
 มีการกาหนดจานวนยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง
มากกว่าของ Codex (บทที่ 2 ตารางที่ 3 และ 4)
ไต้หวัน
 ข้อกาหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป
 โลหะหนักตกค้าง คือ ปรอท ห้ามเกิน 0.3 พีพีเอ็ม
และทองแดง ห้ามเกิน 5 พีพีเอ็ม
ฮ่องกง
 ข้อกาหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
 ข้อกาหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป
 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลางสินค้าในการ
ทาสุก เหมือนของ OIE
 ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่ต้องตรวจหาเชื้อ Salmonella
Enteritidis (SE) และ Salmonella
Typhimurium (ST)

บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
แม้ว่าความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราทางภาษีศุลกากร (GATT) และองค์การการค้าโลก
(WTO) จะมีบทบาทสาคัญในการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรลง แต่มาตรการที่ไ ม่ใช่อัตราภาษี
ศุลกากร กลับเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement)
ซึ่งมีหลักการสาคัญคือ อนุญาตให้ประเทศภาคีสามารถกาหนดมาตรฐานสินค้า (Technical regulations
and standards) และกระบวนการผลิตสินค้า (Processes and production methods หรือ PPMs)
ให้ ตรงตามมาตรฐานได้ ทั้งนี้ โ ดยจะต้องมีข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์ส นับสนุน โดยหากมีมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น OIE ได้กาหนดมาตรฐานและวิธีการผลิต
ให้ได้มาตรฐานไว้แล้ว ประเทศภาคีจะต้องพยายามใช้มาตรฐานนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่หาก
ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน หรือไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศกาหนดไว้ เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันไว้ก่อน หรือกันไว้ดีกว่าแก้ (Precautionary principle) ประเทศภาคีมีสิทธิ์ที่จะดาเนิน
มาตรการเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน แม้ว่าจะไม่มีหลั กฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศสนับสนุน แต่มาตรการเช่นว่าจะก่อให้เกิดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศจนเกิน
สมควร (Unnecessary restriction of international trade) หรือกีดกันการค้าประเทศแอบแฝง
(Disguised restriction of international trade) ไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเกษตรกรรม
และภาคการผลิตเอกชนสามารถผลิตสินค้าเกษตรเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นได้ด้วย ปัจจุบันเกือบทุก
ประเทศทั่วโลก มีกฎหมายภายในของตนไปในแนวทางดังกล่าว ดังนั้น การศึกษากฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายในประเทศในเรื่องสัตว์และอาหารที่มาจากสัตว์ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ส าหรั บ ประเทศไทยที่ เ ป็ น ผู้ ส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรรายส าคั ญ ของโลก ซึ่ ง เอกสารฉบั บ นี้ ไ ด้ แ บ่ ง
รายละเอียดในการการสรุปผลการศึกษาเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
4.1.1 ข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health)
โดยทั่วไปข้อกาหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ที่ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย ได้ยึดถือและปฏิบัติตามในการควบคุม ดูแล
และป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ปีกนั้น มีความคล้ายคลึงกันในหลักการของทุกประเทศ ที่จะ
กล่าวถึงการที่ประเทศผู้ส่งออกนั้นๆ ต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) ทั้งชนิดสาย
พันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) และชนิดสายพันธุ์ไม่รุนแรง (Low
Pathogenic Avian Influenza: LPAI) ตามที่ได้อ้างอิงรายละเอียดไว้ภายใน Chapter 10.4 ในคู่มือ
ด้านสุขภาพสัตว์ (Terrestrial Animal Health Code, 2016) และต้องปลอดจากโรคนิวคาสเซิล
(Newcastle Disease: ND) ตามที่ได้อ้างอิงรายละเอียดไว้ภายใน Chapter 10.9 ในคู่มือด้านสุขภาพสัตว์
(Terrestrial Animal Health Code, 2016) เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) แต่ทั้งนี้ระยะเวลา
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และรัศมีรอบแหล่งผลิตของสินค้าที่ใช้ในการกาหนดสภาวะการปลอดโรคก่อนการส่งออกของแต่ละ
ประเทศยังมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของโรคนั้นๆจากประเทศผู้นาเข้า
อีกด้วย ถึงแม้ว่าข้อกาหนดด้านโรคระบาดสัตว์ของไทยจะกาหนดตาม OIE แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทย
ยังใช้กฎหมายหลักของไทย คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาอีก
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อแตกต่างบางประการของแต่ละประเทศเพิ่มเติมดังนี้
ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ นั้นจะกาหนดรายละเอียดของโรคที่
ต้องไม่พบในสัตว์ปีกไข่อย่างชัดเจน ได้แก่ โรคนิวคาสเซิลชนิดรุนแรง (Velogenic ND), Infectious
Bronchitis (IB), Infectious Laryngotracheitis (ILT), Avian Encephalomyelitis, Infectious
Bursal Disease (IBD), Egg Drop Syndrome (EDS '76), Chronic Respiratory disease จากเชื้อ
Mycoplasma gallisepticum หรือ Mycoplasma synoviae, Duck Virus Enteritis (DVE) และ
Duck Viral Hepatitis (DVH) ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการส่งออก
ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ คือ ไทยต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนก
(Avian Influenza: AI) เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนการส่งออก ต้องไม่มีการระบาดของโรคนิวคาสเซิล
(Newcastle Disease: ND) ทั้งทางอาการและทางซีรั่มวิทยาภายในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบของ
ที่ตั้งฟาร์มไก่ไข่เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อนการส่งออก ส่วนในข้อกาหนดด้านโรคระบาดสัตว์
อื่นๆนั้นไม่แตกต่างจากที่กาหนดไว้ของ OIE ของทั้ง 2 ประเทศ
สาหรับประเทศอื่นที่เหลือ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ใน
ข้อกาหนดด้านโรคระบาดสัตว์อื่นๆนั้นกาหนดไว้เหมือนของ OIE ซึ่งไม่แตกต่างจากของประเทศไทย
4.1.2 ข้อกาหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)
โดยทั่วไปข้อกาหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่ประเทศสิงคโปร์
ไต้หวัน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เกาหลี ใต้ ญี่ปุ่น และไทย ได้ยึดถือและปฏิบัติตามในการ
ควบคุม ดูแ ล การผลิ ตของสิ น ค้า กลุ่ มไข่ และผลิ ตภั ณฑ์ มีค วามคล้ ายคลึ ง กัน ในหลั ก การของทุ ก
ประเทศ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกาหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้กาหนด
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ความร้อนในการทาลายเชื้อไวรัส ไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) และเชื้อ
ไวรัสโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease: ND) ที่นามาใช้เป็นข้อกาหนดกับทุกประเทศในการ
ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป รวมทั้งข้อกาหนดทางด้านสุขอนามัยในการผลิตอาหารที่ดี (Good
Manufacturing Practice: GMP) สาหรับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดใน Code of
Hygienic Practice for Eggs and Eggs Products (CAC/RCP 15-1976) ของคณะกรรมาธิการ
เกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC) ที่กากับดูแลสุขอนามัยของสถานที่ผลิต
การควบคุมเรื่องยาสัตว์และสารเคมีที่อยู่ในสินค้า ซึ่งเป็นหลักการของข้อกาหนดทั่วไปที่ไม่ได้ระบุหรือ
อ้างถึงรายละเอียดในข้อกาหนดมากนัก ทาให้การกาหนดในรายละเอียดต่างๆที่มากกว่าหลักการของ
Codex นั้นประเทศผู้นาเข้าจะเป็นผู้จัดตั้งข้อกาหนดอื่นเพิ่มเติม ซึ่งประเทศผู้นาเข้าจะต้องแจ้งให้
ประเทศผู้ส่งออกรับทราบถึงรายละเอียดต่างที่ได้กาหนดเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกสามารถ
น าไปปรั บ ใช้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามได้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า อย่ า งไรก็ ต ามจากที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว นั้ น
ข้อกาหนดพื้นฐานหลักที่มาจากของ Codex นั้นจะเหมือนกัน แต่ยังมีข้อแตกต่างบางประการของแต่ละ
ประเทศให้ความสาคัญเพิ่มเติม และต้องมีการนารายละเอียดของข้อกาหนดเหล่านั้นมาพิจารณา
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เพิ่มเติมอย่างละเอียด ถี่ถ้วนในการทาความตกลงในการซื้อขายสินค้าหรือรายละเอียดที่จาเป็นต้อง
ระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนของประเทศผู้ส่งออกสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีรายละเอียดดังนี้
ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ ฟาร์มสัตว์ปีกไข่ส่งออกต้องได้รับ
การตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน AVA และได้มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานรัฐบาลผู้ส่งออก
เท่านั้น, ฟาร์มไข่ส่งออกต้องระบุ approved farm code ที่ถูกกาหนดโดย AVA บนไข่สดทุกฟองด้วย
สีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ฟาร์มต้องถูกทดสอบว่าปลอดจากเชื้อ Salmonella Enteritidis (SE)
ภายในฟาร์มไม่ต่ากว่า 3 เดือนขึ้นไป ก่อนการส่งออก, ค่าความสดของไข่สดไม่ต่ากว่า 60 Haugh
Unit (HU), ไข่สดสาหรับทาสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ต้องล้างและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนความเข้มข้น 50-200 พีพีเอ็ม
สาหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าต้องปลอดจากสี Sudan red และยาสัตว์ตกค้างกลุ่ม Nitrofurans
and its metabolites
ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่ต้องตรวจหาเชื้อ
Salmonella Enteritidis (SE) และ Salmonella Typhimurium (ST) ทุก 3 เดือน, ต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างตรวจหาเชื้อ Salmonella Enteritidis (SE) จากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นประจา ทุก 2 เดือน, มีการ
กาหนดจานวนยาสัตว์และสารเคมีตกค้างมากกว่าของ Codex (รายละเอียดบทที่ 2 ตารางที่ 3 และ 4)
ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น ไก้แก่ ฮ่องกง ไต้ห วัน ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป นั้น พบว่าส่วนมากแล้วแทบจะไม่มีข้อกาหนดที่แตกต่างกันมากนัก
แต่ยังพบว่ามีข้อยกเว้นบางประการ ดังนี้
- ฮ่องกง ไม่มีความแตกต่างทางข้อกาหนด
- ไต้หวัน กาหนดให้โลหะหนักตกค้างในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ คือ ปรอท
ห้ามเกิน 0.3 พีพีเอ็ม และทองแดง ห้ามเกิน 5 พีพีเอ็ม
- ประเทศญี่ปุ่น กาหนดให้ไข่สดที่ส่งออกต้องผ่านการล้างทาความสะอาดและฆ่า
เชื้อด้วยสารละลายคลอรีนเข้มข้น 200 พีพีเอ็ม (ppm)
- สหรั ฐ อเมริ ก า ก าหนดให้ ฟ าร์ ม ที่ ผ ลิ ต ไข่ ไ ก่ ต้ อ งตรวจหาเชื้ อ Salmonella
Enteritidis (SE) และ Salmonella Typhimurium (ST)
- สหภาพยุ โ รป กาหนดให้ ประเทศผู้ ส่ งออกต้ องจัด ท าแผนการควบคุม ต่า งๆ
ประกอบด้วย แผนควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาแห่งชาติ (National Salmonella
control program) และแผนการติดตามและเฝ้าระวัง (Monitoring plan) สาร
ตกค้างในสินค้า ได้แก่ ยาสัตว์ (Veterinary drugs) สารกันแมลง (Pesticides)
และสารปนเปื้อนอื่นๆ (Contaminants)
4.2 ข้อเสนอแนะ
จากการเปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างของข้อกาหนดทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal
Health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ขององค์กรระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และไทย นั้น ทาให้เห็นความแตกต่างใน
รายละเอียดของข้อกาหนดทั้ง 2 ด้านพอสมควร กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดขอบหลักทั้งในเรื่อง
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ของการป้องกัน ดูแล และบาบัดโรคสัตว์ รวมทั้งการควบคุม ดูแลการผลิตอาหารหรือสินค้าปศุสัตว์ที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วนั้น จาเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายการดาเนินงาน ที่
ต้องคานึงถึงทั้งผู้ผลิตรายย่อยและรายใหญ่ให้มีการบูรณาการและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ร่วมกัน
โดยอาจจะมี ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าการ แหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า นบุ ค ลากรและทางด้ า น
งบประมาณ เพื่ อ ให้ การส่ ง ออกสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ไ ปยั ง ต่ างประเทศของไทยมีค วามก้ า วหน้ า และได้
มาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ทาให้ช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ให้
มีทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอเสนอข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงการ
ดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันวาง
นโยบายในการพัฒนาสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เพื่อระดมความคิด ข้อมูลที่จะจัดทา
แผนการพัฒนาสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยศึกษาจากสภาวะและ
กลไกการตลาดของการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวตั้งแต่การนาเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GGP) จากต่างประเทศ การ
ผลิตพ่อแม่พันธุ์ (GP) และการผลิตลูกไก่ไข่ ที่ต้องมีความชัดเจนทั้งในแง่ของระยะเวลาการนาเข้าและ
สภาวะการบริโภคไข่สัตว์ปีกของคนภายในประเทศ ณ ขณะนั้นด้วย นอกจากนี้ยังต้องหาช่องทางและ
โอกาสของการเปิดตลาดสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น โดยศึกษาจากข้อกาหนดและ
กฎระเบี ย บ ทั้ งจากภายในประเทศ และต่ างประเทศ เพื่ อน าข้ อมู ล ข้อ กาหนดและกฎระเบี ย บ
เหล่านั้นมาปรับปรุงและวิเคราะห์ในการจัดทาแผนการพัฒนา หรือกรอบยุทธศาสตร์ของสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ เพื่อตั้งเป้าหมายให้การพัฒนาระบบมาตรฐานที่ควบคู่ไปกับส่งออกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนการพัฒนาหรือนโยบายต่างๆในการพัฒนาการส่งออกสินค้า
กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ผู้ ก าหนดนโยบายจะต้ อ งเข้ า ใจในความพร้ อ มขององค์ ก รทั้ ง ทางด้ า น
ทรั พ ยากรบุ ค คล งบประมาณ ข้ อ ก าหนดด้ า นโรคระบาดสั ต ว์ แ ละข้ อ ก าหนดด้ า นสารตกค้ า ง
ภายในประเทศก่อนด้วย เพื่อให้การทางานสามารถทางานได้อย่างราบรื่น ลดการเกิดปัญหาให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ทั้งนี้จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าควรมีการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การผลักดันการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ โดยในด้านมาตรฐานสุขอนามัยการผลิต
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ ควรจัดทาแผนการควบคุมและป้องกันโรคซัลโมเนลลาแห่งชาติ
(National Salmonella Control Program: NSCP) ในสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่ม การสุ่มเก็บ
จานวนตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของแผนสารตกค้างแห่งชาติ (Residue monitoring
plan) ให้ ค รอบคลุ ม กั บ โรงงานที่ ส่ ง ออกสิ น ค้ า กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมด ควรพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการตรวจตัวอย่างของห้องปฏิบัติ การเพื่อให้รองรับตามข้อกาหนด SPS ที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคตและควรขยายศักยภาพหรือถ่ายโอนภารกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพิ่มเติมไปยังห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือภาคเอกชนในการตรวจวิเคราะห์สินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ในด้านเกษตรกรผู้ เลี้ยงหรือผู้ ประกอบการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่สดและผลิตภัณฑ์
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แปรรูปควรพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลรวมทั้งต้องยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
การผลิ ต ตลอดสายการผลิ ต ของกรมปศุ สั ตว์ ตั้ งแต่ ระดับฟาร์ม โรงคั ดไข่ ส ดและโรงงานแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์ ไข่ ในด้ านหน่ ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้องอาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ควรประสานความร่วมมือกันในรูปแบบทีมไทยแลนด์
ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออก เพื่อช่วยกันเปิดตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์

ประวัติการศึกษา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2535
พ.ศ.2539
พ.ศ.2549
พ.ศ.2549
พ.ศ.2553
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายสัตวแพทย์ ระดับ 4 – 5
นายสัตวแพทย์ ระดับ 6 – 7 วช.
นายสัตวแพทย์ ระดับ 8 วช.
ผู้ อ านวยการศู นย์ วิ จั ยและพั ฒนาการสั ต วแพทย์ ภ าคตะวั น ออก
จังหวัดชลบุรี
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒ นาการสัตวแพทย์ภ าคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

