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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การค้าขายระหว่างประเทศทั่วโลก ได้จัดท าเป็นกรอบความ
ตกลงที่ชัดเจน มีการจัดท านโยบายและข้อตกลงเพ่ือการลดอุปสรรคทางภาษี (Tariff Barrier) ลง นั่นก็คือ 
“ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า” (General Agreement on Tariffs and Trade: 
GATT) ที่ได้บังคับใช้กับประเทศภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 – 1994 โดยมุ่งเน้นการลดอุปสรรค
ทางการค้าลง แต่ก็ยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่การค้าขายระหว่างประเทศได้อย่างดี 
จนกระทั่งต่อมา มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรลง แต่ได้ออกมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี
เพ่ิมขึ้นมา คือ “มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช” (Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ซึ่งมาตรการนี้ อนุญาตให้ประเทศภาคี สามารถ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดยครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตสินค้าที่มีผลกระทบ
กับผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้ายด้วย โดยหากมีมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการผลิตให้ได้มาตรฐานไว้แล้ว ประเทศภาคีต้องใช้มาตรฐานนั้นให้มาก
ที่สุด แต่หากยังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันไว้ก่อน หรือกัน
ไว้ดีกว่าแก้ ประเทศภาคีมีสิทธิ์ที่จะด าเนินมาตรการเพ่ือความปลอดภัยไว้ก่อน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือมาตรฐานระหว่างประเทศสนับสนุน แต่มาตรการดังกล่าวจะต้องไม่
ก่อให้เกิดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศจนเกินสมควร หรือกีดกันการค้าประเทศแอบแฝงไม่ ได้ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ความสามารถในการส่งเสริมการส่งออกและน าเข้าสินค้าระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางด้านสุขอนามัยของ
สินค้าให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความทัดเทียมกับประเทศสมาชิก  
           ข้อก าหนดหลักด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น คณะกรรมการ SPS ได้ก าหนดขึ้นมาจาก
มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ 

1. องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ 
OIE) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องด้านสุขภาพสัตว์ (Animal 
health) และทางด้านโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses)  

2. คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission หรือ CAC) เป็น
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)  

3. ส านักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection 
Convention หรือ IPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสุขอนามัยพืช 
(Plant health)  

ส าหรับของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายส าคัญของโลกและเป็น
สมาชิกของ WTO ด้วยนั้น จ าเป็นต้องด าเนินนโยบายการบริหารและการด าเนินงานด้านการค้าขาย
สินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงของ SPS ด้วย โดยในส่วนของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
แปรรูปไข่ (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา) ในปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้น มีปริมาณการส่งออกจ านวน 
12,800 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 770 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดโรคไข้หวัดนก มี



จ 
 

พ้ืนฐานที่ดีและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศคู่ค้าและองค์กรระหว่างประเทศในด้านระบบ
สัตวแพทย์บริการ รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และการแปรรูป
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้นการศึกษามาตรฐานการผลิตไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากไข่ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าส าคัญ เพ่ือให้ทราบถึงข้อก าหนดในการผลิตและการอนุญาต
น าเข้าของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญนั้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถในการก ากับดูแลตลอดทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการแปรรูป เพ่ือให้วางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งออก รวมถึง
สามารถส่งเสริมผลักดันการส่งออกทั้งมูลค่าและปริมาณการส่งออกของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
แปรรูป ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย“ครัวไทยสู่ครัวโลก”ของรัฐบาล  
           ทั้งนี้จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ
ผลักดันการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ โดยในด้านมาตรฐานสุขอนามัยการผลิต
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ ควรจัดท าแผนการควบคุมและป้องกันโรคซัลโมเนลลาแห่งชาติ 
(National Salmonella Control Program: NSCP) ในสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ ควรเพ่ิมการสุ่มเก็บ
จ านวนตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของแผนสารตกค้างแห่งชาติ (Residue monitoring plan) 
ให้ครอบคลุมกับโรงงานที่ส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ควรพัฒนาขีดความสามารถใน
การตรวจตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้รองรับตามข้อก าหนด SPS ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต และ
ควรขยายศักยภาพหรือถ่ายโอนภารกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมไปยัง
ห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือภาคเอกชนในการตรวจวิเคราะห์สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปร
รูป ในด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงหรือผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ควร
พัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งต้องยื่นขอการรับรองมาตรฐานการผลิต
ตลอดสายการผลิตของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงคัดไข่สด และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ 
ในด้านหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ควรประสานความร่วมมือกันในรูปแบบทีมไทยแลนด์ ร่วมกับ
ผู้ประกอบการส่งออก เพ่ือช่วยกันเปิดตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
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การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) ฉบับนี้คงไม่สามารถด าเนินการ
จนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้
ช่วยกรุณาชี้แนะ แนะน า ให้ค าปรึกษา และค าวิจารณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางของเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้จัดท ารายงานการศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย ออท.ดร. ธเนศ  สุจารีกุล ออท. อุ้ม  เมาลานนท ์
และศ.กิตติคุณ ดร. สุภางค์  จันทวานิช 
 ขอขอบคุณท่านวิทยากรในหลักสูตรทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ได้ทุ่มเทความสนใจและเวลาในการท า
ให้การอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตครั้งที่ 9 ประจ าปี 2560 ส าเร็จลุล่วงไปไดอย่างดี และ
ขอขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ เพ่ือนๆ ในรุ่น 9 ส าหรับมิตรภาพและค าชี้แนะต่างๆที่ได้มอบให้ผู้ศึกษาตลอด
ช่วงเวลาอบรม 

ขอขอบคุณนายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้กรุณาอนุมัติให้ผู้จัดท ารายงานการศึกษาฯ มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูตในครั้งนี้ 

ท้ายสุดขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ ท าให้งานศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 นายสมชวน  รัตนมังคลานนท์ 
   สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 
 ด้วยการที่บทบาทของการค้าระหว่างประเทศมีความเจริญมากยิ่งขึ้นหลังจากที่แต่ละประเทศ
มีการด าเนินการทางการค้าที่มากข้ึน แต่ด้วยข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General 
Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ที่ได้บังคับใช้กับประเทศภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1947 – 1994 นั้น ที่ได้เน้นการลดอุปสรรคทางการค้าลง แต่ยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
การค้าขายระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตามหลักการท้ัง 3 ข้อของ GATT ได้แก่ 
 1. หลักปฏิบัติเยีย่งชาติทีไ่ดร้ับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) 
 2. หลักปฏิบัตคินเยี่ยงชาติ (National Treatment) 
 3. ความโปร่งใส (Transparency) 
 จากหลักการทั้ง 3 ข้อดังกล่าวนั้นยังพบว่ามีข้อก าหนดที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ
ค้าขายอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างข้อก าหนดของสินค้าเกษตรของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะตั้งข้อก าหนดไว้สูงกว่าความสามารถของประเทศที่ก าลัง
พัฒนาจะสามารถท าได้ ท าให้มีความคลาดเคลื่อนในการน าไปใช้จริงจนอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคทาง
การค้าท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นและเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นได้ ยกตัวอย่าง 
เช่น การตีความของชนิดสินค้าเกษตรที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะของทางกายภาพที่เหมือนกั น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรแปรรูป จึงท าให้เกิดข้อโต้เถียงขึ้นในการจัดเก็บภาษีและข้อบังคับที่
แตกต่างกันว่ามีความเหมาสมเพียงใด เป็นต้น ดังนั้นในการประชุมการเจรจาข้อตกลงรอบอุรุกวัย 
(Uruguay round) ที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
ขึ้นนั้น ก็ได้มีความตกลงสินค้าเกษตรมาตราที่ 14 ที่ตกลงกันว่าน าต้องข้อก าหนดที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) คือ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ที่เน้นทางด้าน
ข้อก าหนดของการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม การออกใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร และ
สารปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดข้อก าหนดร่วมกันในระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่
อาจจะมีความแต่งต่างกันในกระบวนการผลิต แต่สุดท้ายแล้วผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
สุดท้ายที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้าสินค้านั้น มา
ใช้ร่วมกับความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า หรือ TBT Agreement (Technical 
Barriers to Trade Agreement) ที่หมายถึงอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป 
ได้แก่ การก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับทางเทคนิค มาตรฐานและระบบใบรับรองส าหรับสินค้า
ส่งออกและน าเข้า เช่น เน้นเกี่ยวกับการปิดฉลากที่ผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตผลอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง
ประเทศได้ ทั้งนี้ในมาตรการ SPS นั้น จะประกอบด้วยข้อก าหนด จ านวน 14 มาตรา ได้แก ่
 1.  ข้อบัญญัติทั่วไป (General Provisions) 
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 2.  สิทธิและหน้าที่พ้ืนฐาน (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.  แมลงหรือเขตปลอดเชื้อโรคและเขตที่มีแมลงหรือเชื้อโรคต่ า (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.  การให้ค าปรึกษาและระงับข้อพิพาท (Consultations and Dispute Settlement) 
 12.  การบริหารจัดการ (Administration) 
 13.  การด าเนินการตามข้อตกลง (Implementation) 
 14.  ข้อบัญญัติสุดท้าย (Final provisions) 
 ส าหรับข้อตกลง SPS ได้มีการกล่าวถึงบางมาตรที่มีความเกี่ยงข้องกับการออกข้อบังคับ เช่น 
มาตรา 2 สิทธิและหน้าที่พ้ืนฐาน (Basic Rights and Obligations) วรรค 2 ที่ได้กล่าวถึงการน าข้อก าหนด
หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอมาใช้อ้างอิงในการจัดท าข้อก าหนดทาง SPS ที่สามารถ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์ สัตว์ และพืชได้ แต่ทั้งนี้หากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
จะสามารถน าข้อบัญญัติที่เขียนไว้ในมาตรา 5 วรรค 7 มาใช้ได้โดยอนุโลม แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดถือ
ระยะเวลาในการจัดหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงเพ่ิมเติมตามที่มาตรา 14 บัญญัติ ไว้ คือ 
ประเทศท่ีด้อยพัฒนาให้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และประเทศก าลังพัฒนาให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
 มาตรา 4 การยอมรับ (Equivalence) ในที่นี้หมายถึงการยอมรับข้อก าหนดที่ถูกประกาศใช้
แล้วตามตามข้อก าหนด SPS ซึ่งทุกประเทศสมาชิกต้องยอมรับร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามหากประเทศผู้
ส่งออกมีการก าหนดมาตรฐานที่แตกต่างออกไปจากประเทศผู้น าเข้า ประเทศผู้ส่งออกก็ต้องยอมรับใน
การให้ประเทศผู้น าเข้าได้ตรวจสอบ ทดสอบสินค้าที่น าเข้าเหล่านั้นได้เพ่ือเป็นการตรวจว่าสินค้าที่
น าเข้านั้นได้มาตรฐานตามข้อก าหนดด้าน SPS หรือไม่ อย่างไรก็ตามในการยอมรับร่วมกันของ
ข้อก าหนดทางด้าน SPS นั้นประเทศสมาชิกต้องด าเนินการแจ้งข้อก าหนดเหล่านั้นให้แก่ประเทศ
สมาชิกรับทราบโดยทั่วกันตามมาตราที่ 7 เรื่องความโปร่งใส (Transparency) ทีบ่อกรายละเอียดของ
การด าเนินการใน Annex B (Transparency of Sanitary and Phytosanitary Regulations) 
 มาตรา 5 การประเมินความเสี่ยงและระดับที่ยอมรับได้ของการป้องกันสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of 
Sanitary or Phytosanitary Protection (ALOP)) วรรค 2 ที่กล่าวไว้ว่าประเทศผู้ส่งออกจะต้อง
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ด าเนินการตรวจสอบสินค้าที่ส่งออกโดยวิธีการผลิต วิธีตรวจสอบและวิธีการทดสอบต้องอ้างอิงมาจาก
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งการประเมินดังกล่าวนี้จะต้องท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบว่าสินค้าที่
จะส่งออกนั้นมีหรือไม่มีความเสี่ยงของอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และพืช ในระดับที่ยอมรับได้ตาม
ข้อตกลง SPS หรือไม่  
 ทั้งนี้ในมาตรา 12 ของข้อตกลง SPS นั้น ในวรรคที่ 3 นั้นอ้างถึงคณะกรรมการด้าน SPS ที่
จะต้องน าข้อก าหนดทาง SPS จากองค์กรที่ถูกยอมรับในระดับนานนาชาติที่ต้องมีการติดต่อกันอย่าง
สม่ าเสมอมาใช้กับประเทศสมาชิกเพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
เข้าถึงได้และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และยังน าไปปรับความสามารถในการสร้างมาตรฐานของ
สินค้าเกษตรให้ทัดเทียมกันกับประเทศอ่ืนที่เป็นสมาชิก โดยก าหนดให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรฐาน
ขององค์กรระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ 3 องค์กร ได้แก่ 

1. องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health 
หรือ OIE) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพสัตว์ 
(Animal health) และทางด้านโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses)   

2. คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission หรือ CAC) เป็น
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)  

3. ส านักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection 
Convention หรือ IPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขอนามัยพืช (Plant health)  

หนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่มีความส าคัญในการส่งออกและน าเข้า คือ สินค้าปศุสัตว์ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมสินค้าจากปศุสัตว์มีขยายตัวอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ท ารายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี 
โดยแนวโน้มการเติบโตของประชากรโลกจะท าให้มีความต้องการอาหารโปรตีน และสินค้าปศุสัตว์
เพ่ิมข้ึน 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 (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 
2554) ประเทศไทยต้องด าเนินงานตามพันธกรณี และข้อตกลงที่ก าหนดโดย WTO ภายใต้กรอบ
ข้อตกลงทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures หรือ SPS Measures) ทั้งนี้ในฐานะที่กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบด้านสัตวแพทย์บริการและสุขภาพสัตว์ของประเทศ (Competent Authority หรือ 
National Veterinary Authority) ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกฎกระทรวง
แบ่งราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 (ราชกิจจานุเบกษา, 2557)  

กรมปศุสัตว์ต้องพัฒนาและด าเนินงานสัตวแพทย์บริการ สุขภาพสัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบการความตกลงขององค์กรในระดับนานาชาติ เช่น World Health 
Organization (WHO) และ Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) 
มีความเท่าเทียมกับกฎระเบียบและข้อก าหนดขององค์กรระหว่างประเทศ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ คือ 
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World Organization for Animal Health (OIE) และด้านสุขศาสตร์ของการผลิตอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) คือ Codex Alimentarius (Codex) ซึ่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานส าหรับประเทศสมาชิกให้
ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎเกณฑ์เดียวกันในการผลิตสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากข้อก าหนดขององค์กรระหว่างประเทศแล้ว
กรมปศุสัตว์จะต้องเข้าใจและสามารถท าตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าที่มีความหลากหลายในการ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

สินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป (Egg and egg products) เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศจ านวนมากเช่นกัน สินค้ากลุ่มดังกล่าวประกอบไปด้วยไข่ไก่สด 
(Fresh table egg) ไข่เค็ม (Salted duck egg) ไข่เยี่ยวม้า (Preserved egg) และไข่นกกระทา
กระป๋อง (Canned quail egg) เป็นต้น มียอดการส่งออกในปี 2559 เป็นมูลค่าสูงถึงราว 769.7 ล้านบาท 
(ตารางที่ 1) (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2560) ไปยัง
ประเทศหลัก เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ยังประสบความส าเร็จในการเจรจา
เปิดตลาดน าเข้าสินค้าไข่ไก่สด (Fresh table hen egg) ได้เพ่ิมเติมกับหน่วยงาน Agri-Food and 
Veterinary Authority of Singapore (AVA) ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 และ
ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 กับหน่วยงาน Animal and Plant Quarantine 
Agency (APQA) ร่วมกับหน่วยงาน Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) และนอกจากนั้น
ยังประสบความส าเร็จในการเจรจาเปิดตลาดน าเข้าสินค้า ผลิตภัณฑ์ไข่ เหลวพาสเจอร์ไรส์ 
(Pasteurized liquid egg products) ไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้เพ่ิมเติมอีกด้วยในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2560) ทั้งนี้
เป็นผลมาจากที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกไข่ได้มีท าตามข้อก าหนดของระบบมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกที่ดี 
(Good Agricultural Practice: GAP) ร่วมกับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกปี ดังนั้นวัตถุดิบที่มีคุณจากฟาร์มมาตรฐานจะถูกส่งเข้าศูนย์รวบรวมไข่หรือโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good 
Manufacturing Practice: GMP) จากกรมปศุสัตว์  

ดังนั้นจากศักยภาพของการผลิตและการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของไทยนั้น จึงได้เล็งเห็น
เป้าหมายในการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของโลกเพ่ือเร่งด าเนินการผลักดันการส่งออกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า ตามแผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (2560-2579) ที่ได้กล่าวถึงอัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 2.5 ในช่วง 5 ปีแรก (2560-2564) 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)และการรองรับการขยายตลาดการส่งออกของไทยไปยังอีก
หลายประเทศให้มากขึ้นตามนโยบายครัวของโลก (Kitchen of The World) และยังเป็นผลดีต่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่และนกกระทา ในการช่วยระบายสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปไปยัง
ต่างประเทศและยกระดับราคาของสินค้ากลุ่มดังกล่าวในประเทศได้อีกด้วย 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ปี 2556 – 2559 
 

ประเภท  2556 2557 2558 2559 

ไข่นกกระทา
ต้มสุก 

ปริมาณ 
(กก.) 

887,800 1,025,033 1,205,271 1,514,353 

มูลค่า 
(บาท) 

72,931,125 90,627,337 117,803,591 157,212,245 

ไข่สด/ไข่เค็ม 

ปริมาณ 
(กก.) 

16,569,015 13,519,203 19,044,241 11,232,817 

มูลค่า 
(บาท) 

785,775,340 678,964,936 956,626,228 612,549,725 

รวม 

ปริมาณ 
(กก.) 

17,456,815 14,544,236 20,249,512 12,747,170 

มูลค่า 
(บาท) 

858,706,465 769,592,273 1,074,429,819 769,761,970 

 
ที่มา: ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (2560) 
 
1.2 ค าถามการศึกษา 
 1.2.1 กฎระเบียบและข้อก าหนดของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
ความแตกต่างกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี 
และญี่ปุ่น อย่างไรบ้างในการขอเปิดตลาดสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกไปยังประเทศ
เหล่านั้น 
 1.2.2 กรมปศุสัตว์สามารถน าข้อก าหนดที่แตกต่างกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น มาด าเนินการพัฒนารูปแบบมาตรฐานของ
การส่งเสริมการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ท้ังในเชิงนโยบายและเชิงด าเนินงานได้อย่างไรบ้าง 
 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 

มาตรฐานสินค้าเกษตรต่างๆ รวมถึงมาตรฐานของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคมีความส าคัญต่อสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงควร
ศึกษากฎหมายที่ควบคุมมาตรฐานการค้าไข่และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศทั้งในกรอบองค์กรการค้า
โลกและในระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน รวมทั้งกฎหมายในลักษณะดังกล่าวของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 
เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายไทยให้สอดคล้อง เพ่ือสามารถรองรับการเปิดตลาดการขยายตลาดสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันที และเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปสู่ตลาดโลก เพ่ือเพ่ิม
รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มากขึ้น ภายใต้ข้อตกลงและมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.4.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกฎระเบียบของการส่งออกเปรียบเทียบระหว่างองค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี 
และญี่ปุ่น 

1.4.2 เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบและการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

 
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

 1.5.1  ขอบเขตการศึกษา 
  ข้อมูลและกฎระเบียบของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆทั้งใน

องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐ
เกาหลี และญี่ปุ่น 

1.5.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 (ก) รวบรวมข้อมูล มาตรฐานและกฎระเบียบของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และ

ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปขององค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 

  (ข) เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทั้งข้อก าหนด
ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ด้านสุขศาสตร์ของการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
ระบบมาตรฐานและกฎระเบียบของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปขององค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี 
และญี่ปุ่น  

 (ค) สรุปผลของการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล ของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปของไทยกับมาตรฐานสากล 

1.5.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ท าการวิจัยเอกสารข้อมูลและกฎระเบียบของการส่งออกขององค์กรระหว่างประเทศ 

ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น 
รวมทั้งข้อก าหนด กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว์และข้อก าหนดการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
และของประเทศไทย เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อก าหนดต่างๆและจัดท าระบบมาตรฐานและ
กรอบยุทธศาสตร์ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อก าหนด กฎระเบียบด้าน
สุขภาพสัตว์และข้อก าหนดการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศและของประเทศไทย เพ่ือน าไปใช้
ศึกษาในเชิงลึกต่อไป 

1.6.2 สามารถน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  
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1.7 นิยามศัพท์ / การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญ  

1) ไข่ (egg) หมายถึง 
- ไขไ่ก ่(hen egg) หมายถึง ไขมีเปลือกหุม้ทั้งฟอง ที่เป็นผลผลิตและมีลักษณะตามพันธุ

ของแม่ไก่  
- ไข่เป็ด (duck egg) หมายถึง ไขมีเปลือกหุ้มทั้งฟอง ที่เป็นผลผลิตและมีลักษณะตาม

พันธุของแม่เป็ด 
- ไขนกกระทาเพ่ือการบริโภค (quail egg) หมายถึง ไขนกกระทาทั้งฟอง ซึ่งส่วนใหญ่มี

ลายประ เป็นจุดหรือปื้นสีด าสลับสีน้ าตาลเข้มหรือสีเทากระจายทั่วทั้งฟอง 
2) ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป (egg products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผ่านการปอกเปลือกแล้ว 

ทั้งชนิดเหลว แช่แข็ง หรือ อบแห้ง ซึ่งจะน าไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในลักษณะต่างๆต่อไป 
 3)  สินค้าปศุสัตว์ (Livestock products) หมายถึง 

- เนื้อสัตว์อนามัย ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ที่ใช้เป็น
อาหารของมนษุย์ทีย่ังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป 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) เพ่ือด าเนิน
นโยบายทางด้านการค้าและก าหนดกติกาให้เป็นไปในแนวรูปแบบของเขตการค้าเสรีมากขึ้นและลด
อุปสรรคทางการค้า และจาการตั้งนโยบายเหล่านั้นจึงส่งผลให้เกิดข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
และการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) แต่จากการประชุมในหลายครั้ง
ตั้งแตป่ี ค.ศ. 1946 – 1951 นั้นไม่ส่งผลให้การจัดตั้ง ITO ประสบความส าเร็จเนื่องจากสภาคองเกรส
ของสหรัฐอเมริกา ไม่ยินยอมให้ความเห็นชอบให้รัฐบาลยื่นสัตยาบันรับรองความตกลงการจัดตั้ง ITO 
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกที่ลงนามทั้ง 23 ประเทศนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่ายังคงต้อง
ด าเนินการข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) เหมือนเดิมเพ่ือใช้เป็นกติกาชั่วคราว
ในระหว่างการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ในอนาคต ในหน้าที่ที่ส าคัญของ GATT ที่เน้นการลด
อุปสรรคทางการค้า มีสาระส าคัญแบ่งออกเป็น 3 ข้อหลักๆได้แก่  

1. เป็นเวทีการเจรจาทางการค้า (Trade negotiation) ในรูปแบบของการเจรจา
การค้าแบบพหุภาคี ( Multilateral trade negotiation: MTN) 

2. เป็นเวทีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ (Dispute settlement) เพ่ือช่วยให้
ประเทศที่มีอ านาจต่อรองน้อยกว่าชาติมหาอ านาจได้รับความเป็นธรรมของการ
เจรจาการค้าแบบทวิภาคีมากยิ่งข้ึน (Bilateral)  

3. ออกกฎเกณฑ์และระเบียบที่ช่วยลดความได้เปรียบ เสียเปรียบในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 

แต่หลังจากที่ประเทศสมาชิกได้มีการประชุมมาเป็นระยะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 ที่เป็น
การเจรจาข้อตกลงรอบเจนีวา (Geneva round) จนถึงการประชุมครั้งที่ 7 ที่เป็นการเจรจาข้อตกลง
รอบโตเกียว (Tokyo round) ในปี ค.ศ. 1979 และท าให้มีมติออกมาหลังจากการประชุมครั้งนั้น เข้า
สู่การประชุมครั้งสุดท้ายคือการประชุมครั้งที่ 8 เป็นการเจรจาข้อตกลงรอบอุรุกวัย (Uruguay 
round) ที่เป็นจุดก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งเป็นการ
ยกระดับของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) มาเป็นองค์การการค้าโลก 
(WTO)ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 

ในเวทีขององค์การการค้าโลกนั้นได้มีการเจรจาในหลายประเด็นของสินค้าและสินค้าที่
ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นส าคัญหลักๆ คือ สินค้าทางการเกษตร ที่มีปัญหาของอุปสรรคทางการค้ามา
อย่างยาวนานระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งบางข้อก าหนดก็ได้เป็น
จุดอ่อนจาก GATT และจากการเจรจารอบอุรุกวัยนั้นเองก็เป็นที่มาของความตกลงสินค้าเกษตรมาตรา
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ที่ 14 ที่ได้ยอมรับการน ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยในเรื่อง
ข้อก าหนดของ SPS agreement นั้นทาง WTO ก าหนดให้มีองค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กรหลัก 
เป็นผู้จัดท ามาตรฐานของข้อก าหนดที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ที่มีต้องมี
ข้อพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ มาก าหนดให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนด 
ได้แก่ 

1. องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health 
หรือ OIE) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขภาพสัตว์ (Animal health) และทางด้านโรคสัตว์สู่คน (Zoonoses)   

2. คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission หรือ CAC) 
เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)  

3. ส านักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant 
Protection Convention หรือ IPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบข้อก าหนดและ
กฎระเบียบที่เกีย่วข้องด้านสุขอนามัยพืช (Plant health)  

2.1.2 ความเชื่อมโยงของ SPS agreement กับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย 
 จากกรอบข้อตกลงที่ก าหนดโดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
ภายใต้ข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary measures: 
SPS agreement) นั้น ท าให้ประเทศที่เป็นสมาชิกของ WTO ต้องลดการบังคับใช้มาตรการทางภาษี 
(Tariff) ลงส าหรับสินค้าน าเข้าทางด้านการเกษตร เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนาในการ
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแล้วนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกขององค์การ
การค้าโลกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 (องค์การการค้าโลก, 2560) มีความจ าเป็นที่ต้องลดการบังคับ
ใช้มาตรการทางภาษี (Tariff Barrier) ลง ซึ่งเป็นไปในแนวทางทิศทางเดียวกันประเทศผู้น าเข้าสินค้า
ปศุสัตว์จากไทยก็จ าเป็นต้องลดมาตรการทางภาษีลงเช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเทศผู้น าเข้า
เหล่านั้นก็ได้มีการตั้งข้อก าหนดหรือกฎระเบียบของมาตรการในการน าเข้าสินค้าปศุสัตว์โดยใช้
มาตรการที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดยจัดท าข้อก าหนดทางด้าน
คุณภาพต่างๆของสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ SPS agreement 
 ส าหรับกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากสัตว์นั้น ในฐานะที่กรมปศุสัตว์เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านสัตวแพทย์บริการและสุขภาพสัตว์ของประเทศ (Competent Authority) 
กรมปศุสัตว์ต้องพัฒนาและด าเนินงานสัตวแพทย์บริการสุขภาพสัตว์และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization 
for Animal Health หรือ OIE) เป็นหลัก ทั้งในด้านการควบคุมโรคในสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ สวัสดิภาพสัตว์ 
เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินการเจรจาต่อรองในการเปิดตลาดและด าเนินการค้าขายสินค้าปศุสัตว์กับ
ประเทศผู้น าเข้ามีความเท่าเทียมกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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2.1.3 ข้อก าหนดด้าน SPS agreement ของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อการส่งออกสินค้า
กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของไทย 

 เนื่องจากปัจจุบันปัญหาที่เป็นอุปสรรคใช้มาตรการทางภาษี (Tariff Barrier) ส าหรับ
การส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยนั้น ได้ลดลงต่ ามากจนแทบจะไม่เหลือแล้วนั้น อย่างไร
ก็ตามผู้ประกอบการจ าเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าที่เป็นข้อ
มาตรฐานภายในกรอบของข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary 
measures: SPS Agreement) เนื่องจากประเทศต่างๆได้ก าหนดข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือน ามาใช้เป็น
มาตรฐานของการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดทั้งทางด้านสุขภาพของสัตว์ปีกไข่ 
(Animal health) และการท าลายเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามนิยามของอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal 
Health หรือ OIE) 
 ยกตัวอย่างมาตรฐานทาง SPS Agreement ในข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า ที่
มักจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เพ่ือ
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 ต้องปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลาเอ็นเทอไรทิดิส 
(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) 
และยังมีกลุ่มของยาสัตว์ตกค้างที่ถูกก าหนดค่า Maximum Residue Limits 
(MRLs) โดยคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission 
หรือ CAC) อีก เช่น คลอเตตราไซคลิน/ออกซีเตตราไซคลิน/เตตราไซคลิน
(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
ปศุสัตว์เองจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินนโยบายและตั้งข้อก าหนดของสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศผู้น าเข้าสินค้า 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 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ขององค์กรระหว่าง
ประเทศ 
(ก) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE)  

 ข้อก าหนดของด้านสุขภาพสัตว์ปีกในการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น โดย
หลักๆจะเป็นข้อก าหนดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) และโรคนิวคาสเซิล (Newcastle 
Disease: ND) ที่เป็นปัญหาส าคัญของการกีดกันทางการค้าในการส่งออกสินค้าที่ได้จากสัตว์ปีก โดย
ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ภายใน Chapter 10.4 และ Chapter 10.9 ตามล าดับ ในคู่มือด้านสุขภาพ
สัตว์ (Terrestrial Animal Health Code 2016) โดยทั้ง 2 บทนั้น จะอธิบายนิยามของโรคสัตว์ปีก 
การควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก การใช้อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการท าลายเชื้อด้วยความร้อนทั้ง
ในสินค้าท่ีได้จากสัตว์ปีก เป็นต้น เพ่ือให้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและโรงงานผู้ผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าว 
ได้น ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 

(ข) คณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC)  
ข้อก าหนดของด้านอาหารปลอดภัยในการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น 

ส าหรับหน่วยงาน Codex นั้น ได้มีข้อก าหนดเรื่องสุขอนามัยทั่วไปในการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์
ไว้ใน Code of Hygienic Practice for Eggs and Eggs Products (CAC/RCP 15-1976) ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดทั่วไปในการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและโรงงาน
ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าว ได้น ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อก าหนด และนอกจากนี้ยังมีการ
ก าหนดมาตรฐานค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของสารตกค้างในกลุ่มยาสัตว์และสาร
ตกค้างเอาไว้อีกด้วย รายละเอียดตามตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของยาสัตว์ในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์   
              (ดัดแปลงจาก Codex, 2015) 

 

ที ่ ชื่อยาสัตว์/กลุ่มยาสัตว์ 
ค่าปริมาณยาสัตว์สูงสุดท่ี
ก าหนดให้มีได้ (MRLs) 

(mg/kg) 
กลุ่มยาปฏิชีวนะ (6 ตัว) 

 Chlortetracycline/Oxytetracycline/Tetracycline 0.4 

 Colistin 0.3 

 Erythromycin 0.05 

 Neomycin 0.5 

 Spectinomycin 2.0 

 Tylosin 0.3 

กลุ่มยาก าจัดแมลง (1 ตัว) 

 Deltamethrin 0.03 

กลุ่มยาต้านปรสิต (1 ตัว) 
 Flubendazole 0.4 

 
2.2.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ

สิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ มีหน่วยงาน Agri-food and Veterinary Authority of Singapore 
(AVA) ของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ป้องกันทั้งด้านสุขภาพสัตว์
บกและสัตว์น้ า ด้านสวัสดิภาพสัตว์ พืช สินค้าเกษตรและอาหารที่น าเข้าไปยังประเทศสิงคโปร์ 
ส าหรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วย 3 
กฎระเบียบหลัก ได้แก่ Animal and Bird Act, Sale of Food Act และ Food Regulations โดย
ทั้ง 3 ฉบับนี้จะอธิบายข้อก าหนดทั้งทางด้านการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ปีกและการป้องกันการเกิด
โรคระบาดในสัตว์ปีก มีการอธิบายเรื่องนิยามและการควบคุมสุขอนามัยในการผลิตของสินค้าที่ได้จาก
สัตว์ปีก รวมถึงสารเติมแต่งในอาหารที่ทางหน่วยงาน AVA อนุญาตให้ใช้ได้ เป็นต้น นอกจากกฎระเบียบ 
3 ฉบับหลักแล้วยังมีข้อก าหนดอ่ืนๆเพ่ิมเติมที่ก าหนดในเรื่องของโรงงานที่ผลิตสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ เช่น Conditions of licensing for meat, fish, egg processing establishments and 
cold stores (AVA, 2009) ที่เป็นข้อก าหนดเรื่อง GMP ของโรงงานผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
โดยข้อก าหนดของหน่วยงาน AVA ใช้ต้นแบบข้อก าหนดทั่วไปของหน่วยงาน Codex มาปรับใช้เพ่ือ
เขียนเป็นข้อก าหนดของหน่วยงาน AVA เอง 
 ส าหรับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น หากต้องการจะส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์นั้น 
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หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกนั้นจะต้องด าเนินการทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) 
และข้อก าหนดอ่ืนเพ่ิมเติมของหน่วยงาน AVA ได้แก่ ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน 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
จะต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงต่ า (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 

ในข้อก าหนดทางด้านอาหารปลอดภัยของหน่วยงาน AVA นั้นมีการก าหนดค่าต่างๆให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC) 
ในเรื่องของสุขศาสตร์ในการผลิตอาหารที่ดี รวมถึงการน ามาตรฐานค่า Maximum Residue Limits 
(MRLs) ของสารตกค้างในกลุ่มยาสัตว์และสารตกค้าง มาใช้อ้างอิงในสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้ข้อก าหนดของ OIE เพ่ิมเติมอีกด้วยส าหรับการใช้อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้
ในการท าลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิลด้วยความร้อนทั้งในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ 
ตามท่ีได้ระบุไว้ใน Veterinary conditions for the importation of egg products (AVA, 2016)  

2.2.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
เกาหลีใต้ 

 สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้มีหน่วยงานของรัฐบาล 2 หน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่ก ากับ ดูแล สินค้าเกษตรและอาหารที่น าเข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้ 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 หน่วยงานจะท าหน้าที่ร่วมมือกัน 
ประสานข้อมูลกัน เพ่ือให้เกิดการดูแลด้านสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ ควบคุม 
ดูแลและป้องกันการน าเข้าสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก าหนดของกฎระเบียบของทั้ง 2 หน่วยงานเข้า
ประเทศจากประเทศผู้ส่งออก 
 โดยในขั้นตอนของการส่งออกสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเกาหลีใต้นั้น
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 8 ข้อ ที่ประเทศผู้ส่งออกต้องท าตาม คือ (ดัดแปลงจาก MFDS, 2016) 
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ขั้นตอนที่ 1 ประเทศผู้ส่งออกยื่นค าร้องต่อหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ือ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปสาธารณรัฐเกาหลี 

ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม Questionnaire เกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์  
ขั้นตอนที่ 4  หน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้พิจารณาเอกสาร  
ขั้นตอนที่ 5  หน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิต

ที่โรงงานหรือสถานที่ผลิตสินค้าปศุสัตว์ (Onsite inspection)  
ขั้นตอนที่ 6  พิจารณาอนุญาตน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ 
ขั้นตอนที่ 7  พิจารณารายละเอียดด้านสุขอนามัยและข้อตกลงในใบรับรอง

สุขอนามัย (Health certificate) 
ขั้นตอนที่ 8  ขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออก  

 ส าหรับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) ที่หน่วยงาน APQA ได้ก าหนด
นั้นประกอบด้วย  

1. ต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนการ
ส่งออกสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ไปประเทศเกาหลีใต้ 

2. ต้องไม่มีการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease: ND) ทั้งทางอาการ
และทางซีรั่มวิทยาภายในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบของที่ตั้งฟาร์มไก่ไข่ เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือนก่อนการส่งออกสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ไปประเทศ
เกาหลีใต ้

3. ฟาร์มที่ผลิตไข่เพ่ือส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องมีการตรวจอย่าง
สม่ าเสมอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างน้อยทุก 2 เดือน 

4.    ไข่ที่ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องมาจากสัตว์ปีกไข่ที่เกิดและเติบโตใน
ประเทศผู้ส่งออกเท่านั้น และเติบโตในฟาร์มมาตรฐานที่มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี  
(Good Agricultural Practice: GAP) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น 

 ส าหรับข้อก าหนดด้านของความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) ที่หน่วยงาน 
MFDS ได้ก าหนดนั้น ประกอบด้วย  

1.   ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่เพ่ือส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องมีการตรวจหาเชื้อ 
Salmonella Enteritidis (SE) และ Salmonella Typhimurium (ST) ทุก 3 เดือน 
และต้องมีผลการตรวจประกอบการพิจารณาเพ่ือการส่งออกด้วย รวมทั้งจะต้องมี
การเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ Salmonella Enteritidis (SE) จากเจ้าหน้าที่รัฐบาล
เป็นประจ า ทุก 2 เดือน 

2. โรงงานที่ผลิตสินค้าจะต้องได้รับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จากหน่วยงาน
ของรัฐบาลเท่านั้น และมีการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของการ
ผลิตสินค้าเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

3. ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่เพ่ือส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องไม่ใช้ยาสัตว์ต้องห้าม
หรือสารตกค้างตามกฎระเบียบของประเทศเกาหลีใต้ 
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4. ไข่ไก่สดที่ส่งออกไปยังประเทศเกหลีใต้ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูก
สุขอนามัย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระหว่างการผลิต พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์
ต้องเป็นลักษณะที่ใหม่ และไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ 

5. หน่วยงานของรัฐบาลควรเข้าตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นประจ า หากพบ
ข้อบกพร่องของทางโรงงาน ต้องให้ทางโรงงานด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และมี
การเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของการผลิตสินค้าเป็นระยะเวลาไม่
ต่ ากว่า 2 ปี 

 นอกจากนี้ หน่วยงาน MFDS ได้ประกาศค่าปริมาณยาสัตว์ (Veterinary Drug) สูงสุด
ที่ก าหนดให้มีได้ (Maximum Residue Limits: MRLs) ตามตารางที่ 3 และค่าปริมาณสารป้องกัน
สัตว์พาหะ (Pesticide) สูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ ((Maximum Residue Limits: MRLs) ตามตารางที่ 4 
เพ่ือให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของยาสัตว์ในสินค้ากลุ่มไข่และ 

        ผลิตภัณฑ์ (ดัดแปลงจาก MFDS, 2016) 
 

ที ่ ชื่อยาสัตว์/กลุ่มยาสัตว์ 
ค่าปริมาณยาสัตว์สูงสุดท่ี
ก าหนดให้มีได้ (MRLs) 

(mg/kg) 
กลุ่มยาปฏิชีวนะ (19 ตัว) 

1 Neomycin 0.5 

2 Bacitracin 0.5 

3 Virginiamycin 0.1 

4 Benzylpenicillin/Procaine benzylpenicillin 0.004 

5 Sulfonamides undetectable 

6 Spectinomycin 2.0 

7 Amoxicillin 0.01 

8 Erythromycin 0.05 

9 Enrofloxacin undetectable 

10 Oxytetracycline/Chlortetracycline/Tetracycline 0.4 

11 Tylosin 0.2 

12 Doxycycline undetectable 

13 Lincomycin 0.05 
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ที ่ ชื่อยาสัตว์/กลุ่มยาสัตว์ 
ค่าปริมาณยาสัตว์สูงสุดท่ี
ก าหนดให้มีได้ (MRLs) 

(mg/kg) 
14 Bambemycin/Flavomycin/Flavophospholipol 0.02 

15 Colostin 0.3 

16 Tiamulin 1.0 

17 Kanamycin 0.5 

18 Kitasamycin 0.2 

19 Trimethoprim 0.02 

กลุ่มยาต้านปรสิต (8 ตัว) 

1 Salinomycin 0.02 

2 Flubendazole 0.4 

3 Hygromycin B 0.05 

4 Narasin undetectable 

5 Maduramycin 0.05 

6 Semduramicin undetectable 

7 Oxibendazole 0.03 

8 Piperazine 2.0 

กลุ่มยาลดการอักเสบ (2 ตัว) 

1 Dexamethasone 0.0001 

2 Phenacetin 0.01 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่า Maximum Residue Limits (MRLs) ของสารป้องกันสัตว์พาหะ (Pesticide)   
             ในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ (ดัดแปลงจาก MFDS, 2016) 

 

ที ่ ชื่อสารป้องกันสัตว์พาหะ (Pesticide) 
ค่าปริมาณสารป้องกันสัตว์พาหะ
สูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ (MRLs) 

(mg/kg) 
1 Deltametrin 0.03 

2 Gamma-BHC 0.1 

3 Glyphosate 0.1 

4 Diazinon 0.02 

5 Sum of p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDT and 
p,p’-DDE 

0.1 

6 Dimethipin 0.01 

7 Diquat 0.05 

8 Diflubenzuron 0.05 

9 Methoprene 0.05 

10 Methidathion 0.02 

11 Bendiocarb 0.05 

12 Vinclozolin 0.05 

13 Cypermetrin 0.05 

14 Acephate 0.1 

15 Aldrin & Dieldrin 0.1 

16 2,4-D 0.01 

17 Carbaryl: NAC 0.5 

18 Carbendazim 0.1 

19 Clofentezine 0.05 

20 Chlordane 0.02 

21 Chlorpyrifos 0.01 

22 Chlorpyrifos-methyl 0.05 

23 Triadimefon 0.05 
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ที ่ ชื่อสารป้องกันสัตว์พาหะ (Pesticide) 
ค่าปริมาณสารป้องกันสัตว์พาหะ
สูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ (MRLs) 

(mg/kg) 
   

24 Paraquat 0.01 

25 Permethrin 0.1 

26 Fenbutatin oxide 0.05 

27 Flusilazole 0.01 

28 Propargite 0.1 

29 Propiconazole 0.05 

30 Pirimicarb 0.05 

31 Pirimiphos-methyl 0.05 

32 Sum of heptachlor and heptachlor epoxide 0.05 

33 Dimethoate 0.05 

34 Disulfon 0.02 

35 Myclobutanil 0.1 

36 Bifenthrin 0.01 

37 Profenofos 0.02 

38 Quintozene: PCNB 0.03 

39 Triadimenol 0.05 

40 Fenbuconazole 0.05 

41 Penconazole 0.05 

42 Fenpropathrin 0.01 

 
2.2.4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ

ฮ่องกง 
 ประเทศฮ่องกง มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลงานทางด้านสุขภาพสัตว์และสินค้าทางการ

เกษตร ชื่อว่า หน่วยงาน Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) ที่ได้ออก
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศฮ่องกง โดยจะกล่าวถึง
นิยามของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ตามระเบียบประเทศฮ่องกง คือ Imported Game, Meat, 
Poultry and Eggs Regulations (Chapter 132AK) (FEHD, 2015) ที่น ามาบังคับใช้และควบคุม
การน าเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังประเทศฮ่องกง โดยมีใจความส าคัญที่ได้ระบุไว้ดังนี้ 



19 
 

(ก) ประเทศผู้ส่งออกจะต้องออกใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ที่ระบุ
ว่าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น มีแหล่งผลิตจากที่ไหนและจะต้องเหมาะสมแก่การบริโภคของ
มนุษย์ด้วย 

(ข) ได้ให้ค านิยามของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ 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 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
ไต้หวัน 
ประเทศไต้หวัน มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลงานทางด้านสุขภาพสัตว์ชื่อว่า หน่วยงาน 

Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) และหน่วยงานที่
ก ากับดูแลด้านอาหารและสินค้าทางการเกษตร มีชื่อว่า Ministry of Health and Welfare (MOHW) 
ที่ได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไต้หวัน  โดย
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถส่งเข้าไปยังประเทศไต้หวันได้นั้นจะมีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป 
(Processed egg products) เท่านั้น  

ส าหรับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) ของหน่วยงาน BAPHIQ นั้นได้มี
ข้อก าหนดทางด้านสุขภาพของสัตว์ปีกไว้ตามที่ได้กล่าวถึงใน 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 

ส าหรับข้อก าหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ของหน่วยงาน MOHW ซึ่งใช้
ข้อก าหนดที่กล่าวถึงใน Enforcement Rules for the Act Governing Food Safety and 
Sanitation และ Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products 
รวมถึงมีข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Standards for Pesticide Residue Limits in Livestock 
and Poultry Products (2013) ที่ได้กล่าวถึงค่าที่ก าหนดไว้ส าหรับสารป้องกันแมลงที่ตกค้างใน
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์, Sanitation Standard for Eggs and Egg Products (2013) ที่ได้กล่าวถึง
ค่าท่ีก าหนดไว้ส าหรับโลหะหนักตกค้างในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ คือ ปรอท ห้ามเกิน 0.3 พีพีเอ็ม 
(ppm) และทองแดง ห้ามเกิน 5 พีพีเอ็ม (ppm) เป็นต้น 
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แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่จะส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไต้หวัน 
จ าเป็นต้องมีการกรอกรายละเอียดตามเอกสาร Application Form for Export of Processed Egg 
Products (semi-products) to Taiwan เพ่ือส่งให้หน่วยงาน BAPHIQ พิจารณาในรายละเอียด 
ก่อนที่จะมีการน าเข้าสินค้าดังกล่าว 

2.2.6 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านสินค้าเกษตรและด้านสุขภาพสัตว์ คือ 
หน่วยงาน Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และอีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านอาหารและยาส าหรับสินค้าบริโภคภายในประเทศ คือ หน่วยงาน Ministry of Health, Labour 
and Welfare (MHLW) ทั้ง 2 หน่วยงานนี้จะท างานร่วมกันในการก ากับดูแล และควบคุมการน าเข้า 
ส่งออก เพ่ือการบริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้กฎระเบียบหลัก 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. Food Safety Basic Law 
2. Food Sanitation Law 
3. Japan Agricultural Standards Law 
4. Health Promotion law 

 แต่ทั้งนี้หากประเทศผู้ส่งออกต้องการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศญี่ปุ่น ต้อง
ด าเนินการขอเปิดตลาดสินค้ากลุ่มนั้นกับหน่วยงาน MAFF เพ่ือเป็นการประเมินความเสี่ยงทางด้าน
สุขอนามัยของสินค้าชนิดนั้นก่อน และหลังจากนั้นจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการเจรจาข้อตกลงทาง
เทคนิคในเรื่องสุขอนามัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศผู้ส่งออก ยกตัวอย่างสินค้ากลุ่มไข่แล ะ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น มีขั้นตอนของการขอเปิดตลาดรายละเอียดตาม Standard Procedure for 
Approval for Import of Designated Items into Japan to be Quarantined มีใจความส าคัญ
ดังนี้ 

1. ประเทศผู้ส่งออกด าเนินการส่งหนังสือทางการเพ่ือขอเจรจาเปิดตลาดสินค้ากับ
หน่วยงาน MAFF ประเทศญี่ปุ่น 

2. ประเทศญี่ปุ่นส่งเอกสารแบบสอบถามข้อมูล (Questionnaire) ให้แก่ประเทศผู้
ส่งออก และประเทศผู้ส่งออกด าเนินการกรอกข้อมูลตามที่ทางการญี่ปุ่นต้องการ 

3. ประเทศผู้ส่งอกส่งเอกสารแบบสอบถามข้อมูล (Questionnaire) กลับให้แก่
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ทางหน่วยงาน MAFF พิจารณาข้อมูล (ความรวดเร็วใน
ขั้นตอนนี้ขึ้นกับความสมบูรณ์ของข้อมูลของประเทศผู้ส่งออก) 

4. หน่วยงาน MAFF ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการผลิตในสถานที่ผลิตจริง (On-
site inspection) ของประเทศผู้ส่งออก และตรวจประเมินความเสี่ยงทางด้าน
สุขอนามัยของสินค้านั้น 

5. หน่วยงาน MAFF จัดท าร่างรายงานการตรวจประเมินความเสี่ยงของสินค้า (draft 
risk assessment report) เพ่ือส่งให้คณะที่ปรึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพสัตว์ ( Committee of Animal Health of risk assessment) 
เมื่อทางคณะที่ปรึกษาฯ พิจารณาร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะส่งผลการพิจารณา
ให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน 
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6. หน่วยงาน MAFF แจ้งผลการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของการเปิดตลาด
สินค้านั้นให้แก่ประเทศผู้ส่งออกรับทราบ 

7. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศผู้ส่งออกด าเนินการเจรจาข้อตกลงทางด้านสุขอนามัย
ของสัตว์ร่วมกัน (Animal Health Requirements: AHR) และเมื่อทั้ง 2 ประเทศ
ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้แก่ประเทศผู้ส่งออกรับทราบ เพ่ือบังคับใช้
ข้อตกลงฯ ในการส่งออกสินค้านั้นมายังประเทศญี่ปุ่น และแจ้งเวียนให้ด่านน าเข้า
ทั่วประเทศญี่ปุ่นรับทราบ 

 ตัวอย่างของเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันในการส่งออกสินค้า ไข่สดไปยังประเทศญี่ปุ่น 
แบ่งเป็น 

(ก) ข้อก าหนดทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ ได้แก่  
- ประเทศผู้ส่งออกต้องปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) เป็น

ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วันก่อนการส่งออก 
- รอบรัศมี 50 กิโลเมตรของแหล่งผลิตสินค้าไข่สด จะต้องปลอดจากโรคนิวคาสเซิล 

(Newcastle disease: ND), โรคอหิวาต์ไก่ (Fowl Cholera) และโรคอ่ืนตามที่
ประเทศผู้ส่งออกประกาศในกฎหมาย เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วันก่อนการ
ส่งออก 

(ข) ข้อก าหนดด้านสถานที่ผลิตสินค้า ได้แก่ 
- ไข่สดที่ส่งออกต้องผ่านการล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย

คลอรีนเข้มข้น 200 พีพีเอ็ม  
- บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุไข่สดต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ และ

ต้องถูกบรรจุและขนส่งในสถานที่ที่ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ 
2.2.7 กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยัง

สหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบออกตามประเภทของ
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้  

1.  ผลิตภัณฑ์ไข ่
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ส่วนมากแล้วมีการน าเข้าจาก

ประเทศเนเธอแลนด์ และประเทศแคนาดา โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบสินคา้ผลิตภัณฑ์ไข่ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงาน United States Department 
of Agriculture’s (USDA) และหน่วยงาน Food Safety and Inspection Service 
(FSIS) ที่ใช้ข้อก าหนดของ Egg product Inspection Act (2014) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ประเทศที่สามารถส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้น 
ต้องได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) ที่ก ากับดูแลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพสัตว์ปีก 



22 
 

 ส าหรับประเทศที่ต้องการจะส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่เข้าไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นจะต้องมีการตั้งระบบมาตรฐานเทียบเท่ากับของหน่วยงาน FSIS 
โดยหน่วยงาน FSIS จะพิจารณาทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง กฎระเบียบและการควบคุม
ระบบมาตรฐานการผลิตของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้หน่วยงาน FSIS อาจจะเข้า
ตรวจในสถานที่ผลิตสินค้า (On-site inspection) เพ่ือตรวจสอบว่าสามารถผลิต
สินค้าได้ตามมาตรฐานของการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ และ
หากพบว่าสามารถท าได้ตามข้อก าหนดทางหน่วยงาน 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) ส าหรับหน่วยงาน FDA นั้นจะใช้ข้อก าหนดที่เขียนไว้ 
21 CFR Part 118– Prevention of Salmonella Enteritidis in Shell Eggs 
During Production, Storage, and Transportation ที่กล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับแหล่งที่ผลิตไข่สด ส่วนหน่วยงาน APHIS นั้นจะมีหน้าที่ก ากับดูแลและเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพสัตว์ปีกของประเทศขออนุญาตส่งออกไข่สดมายังประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อก าหนดที่ถูกกล่าวถึงใน Importing Shell/Table Eggs 
into United States (2015) และหน่วยงานสุดท้ายคือ หน่วยงาน AMS ที่จะท า
หน้าที่ร่วมกับหน่วยงาน FSIS ในการเข้าสุ่มตรวจไข่สดที่ถูกน าเข้ามาว่าได้ตาม
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ เช่น ข้อก าหนดใน 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  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการน าเข้าสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพ
ยุโรป 

 สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศ (2017) ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีประชากร
ประมาณ 510 ล้านคน ซึ่งมีการใช้กฎระเบียบในการค้าขายสินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (Harmonization) 
ทั้งกับประเทศที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปด้วยกันและท้ังประเทศอ่ืนที่ส่งสินค้าเข้ามาขายยังประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกด้วย 

 ส าหรับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้นทางสหภาพยุ โรปได้มีข้อก าหนดที่
ประกอบด้วย Directives และ Regulations ที่มีการกล่าวถึงการควบคุมทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ 
(Animal health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ที่น ามาใช้ทั้งแหล่งผลิตและส าหรับ
โรงงานที่ผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวในสหภาพยุโรปเองก็ตามและโรงงานของผู้ที่ต้องการส่งสินค้าดังกล่าว
เข้าไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปโดยแบ่งออกข้อก าหนดทั่วไปของสินค้ากลุ่มนี้ 4 หัวข้อ 
ประกอบด้วย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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(ก) ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) 
 ประกอบด้วย ข้อก าหนดหลักทั่วไปทางด้านอาหาร (General Food Law 

Regulation (EC) No 178/2002 of The European Parliament and of The Council of 28 
January 2002) ที่ได้เขียนไว้ถึงหลักการและข้อก าหนดของกฎระเบียบด้านอาหารที่ถูกจัดท าขึ้นมา
โดยหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: 
EFSA) โดยมีเนื้อหาใจความส าคัญของการกล่าวถึงข้อก าหนดเบื้องต้นที่มีความจ าเป็นในการปกป้อง
สุขภาพของมนุษย์จากการบริโภคอาหาร รวมถึงวัตถุดิบที่น ามาใช้ในโรงงานผลิตอาหารเพ่ือการ
บริโภคของมนุษย์ด้วย โดยให้อ านาจในการควบคุมความปลอดภัยเหล่านี้ไว้กับหน่วยงานของรัฐบาล 
เพ่ือสามารถใช้อ านาจในการเข้าควบคุม 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) ข้อก าหนดของโรงงานบรรจุสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ 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) ข้อก าหนดของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ 
 ข้อก าหนดในหัวข้อนี้จะอ้างอิงการน าระเบียบ 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) ข้อก าหนดด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ (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   

 และหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องหลักกับประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมด 7 หัวข้อ  
(ก) ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าสินค้าที่ได้จากสัตว์ปีกสู่สหภาพยุโรป 

  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) เงื่อนไขในการอนุญาตน าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป 
  ประกอบด้วยข้อก าหนดหลัก ได้แก่ 

1. สัตวแพทย์ของหน่วยงานรัฐบาลจะต้องก ากับ ดูแลในการตรวจสอบและ
ดูแลการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตาม
หลักสุขอนามัย 

2. ประเทศนั้นๆจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
(World Organization for Animal Health: OIE) และต้องรายงานการเกิด
โรคระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) และโรคนิวคาสเซิล 
(Newcastle disease) ภายใน 24 ชั่วโมงต่อหน่วยงาน OIE พร้อมทั้งส่ง
ตัวอย่างเชื้อไวรัสไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิงของสหภาพยุโรปอีกด้วย 

3. จะต้องมีปริมาณสัตวแพทย์ให้เพียงพอกับการบริการด้านสัตวแพทย์
ภายในประเทศ 

4. โรงงานที่ผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองและขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งมีการเข้าตรวจสอบตามระเบียบ
ของสหภาพยุโรปอย่างสม่ าเสมอ 

5. หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์และด้านอาหารปลอดภัย 

6. หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ถูกผลิตและส่งออก
มายังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นผ่านข้อก าหนดด้านมาตรฐานทั้ง
ระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนขายให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือเป็นการป้องกันการ
ปนเปื้อนในสินค้าเหล่านั้น ตามรายละเอียดของระเบียบที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

(ค) การอนุญาตน าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป 
 ประเทศท่ีต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้น ต้องส่งหนังสือ
แสดงความจ านงต่อ Directorate-General (DG) for Health and Consumer 
Protection of the European Commission เพ่ือที่จะให้การพิจารณาเป็นราย
สินค้านั้น และหลังจากนั้น Directorate-General (DG) for Health and 
Consumer Protection จะส่งเอกสาร Questionnaire ให้ทาง Chief Veterinary 
Officer (CVO) กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมและส่งกลับไปยัง Directorate-General (DG) 
for Health and Consumer Protection และหลังจากนั้นเอกสารต่างๆจะถูก
น าไปพิจารณาหารือกันกับประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป และหากประเทศ
สมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกันแล้ว ทาง European Commission จะปรับ
ข้อก าหนดในการน าเข้าสินค้าและแจ้งให้แก่ประเทศนั้นรับทราบ และนอกจากนั้น
จะต้องปฏิบัติตาม Commission Decision (EC) No 2006/696/EC ที่ให้หน่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกท าตาม 
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(ง) การควบคุมสารตกค้างในสินค้า 
 ประเทศที่ต้องการส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยุโรปนั้น จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการติดตามและเฝ้าระวัง (Monitoring plan) 
สารตกค้างในสินค้า ได้แก่ ยาสัตว์ (Veterinary drugs) สารกันแมลง (Pesticides) 
และสารปนเปื้อนอื่นๆ (Contaminants) เพ่ือส่งให้ทาง European Commission 
ให้การรับรอง และจะต้องส่งทั้งแผนการติดตามและเฝ้าระวัง และผลการตรวจให้แก่ 
Directorate-General (DG) for Health and Consumer Protection of the 
European Commission เป็นประจ าทุกปี 
(จ) การควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาในสินค้า 

 ส าหรับประเทศที่ต้องการส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปนั้นต้องด าเนินการจัดท าแผนการควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาแห่งชาติ 
(National Salmonella control program) เพ่ือส่งให้ทาง European Commission 
ให้การรับรอง โดยในการจัดท าแผนฯ นั้นสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงจากระเบียบของ
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) ข้อก าหนดทางด้านสัตวแพทย์ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี ค.ศ. 2008 

 จากระเบียบของสหภาพยุ โ รปหลายๆฉบับนั้ น  อาทิ  เช่น  Decisions 
93/342/EEC, 94/438/EC และ 2006/696/EC ได้ถูกน ามาเรียบเรียงและทดแทน
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 เพ่ือปรับปรุงนิยามใหม่ให้ประเทศผู้ส่งออกเข้าใจตรงกันและ
สามารถน าไปใช้ได้ในนิยามของ (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) ข้อก าหนดทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการตลาด 

 ส าหรับประเทศที่ต้องการส่งสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในกลุ่ม
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 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย 
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 และประเทศอ่ืนอีก 3 เปอร์เซ็นต์ เช่น แองโกล่า สิงคโปร์ เป็นต้น 
(ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2560)  

ข้อดีของไข่ไก่ไทยที่ต่างชาติยอมรับเนื่องจากมาจากไก่ไข่ที่ให้เปลือกสีน้ าตาลซึ่งผู้บริโภค
ในบางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ให้ความนิยมมากกว่าไข่ไก่เปลือกสีขาวจากประเทศอ่ืน เช่น สหรัฐอเมริกา 
และนอกจากนั้นไข่ไก่ไทยยังมีการล้างท าความสะอาดและเคลือบผิวด้านนอกของไข่ด้วย mineral oil 
ด้วย จึงท าให้ผิวด้านนอกของเปลือกไข่ปลอดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและช่วยยืดอายุการเก็บไข่
ที่อุณหภูมิ   4 - 7 องศาเซลเซียส ได้ราว 30 วัน และข้อได้เปรียบที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งของสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ของไทย คือ เรื่องภูมิศาสตร์และที่ตั้งของไทยที่อยู่ใกล้กับประเทศผู้น าเข้าต่างๆ เช่น 
ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น ท าให้ไข่ไก่สดถูกขนส่งไปถึงปลายทางของประเทศผู้น าเข้าได้
ภายในตั้งแต่น้อยสุดคือ 3 วัน และมากสุดคือ 7 – 10 วัน และสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดคือระบบการควบคุมดูแล
ทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ปีกและทางด้านมาตรฐานการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ ที่กรมปศุสัตว์
ได้ดูแลตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกไข่ที่มีระบบมาตรฐานฟาร์มที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีในการป้องการโรคเข้าฟาร์ม (Good Biosecurity) และระบบ
มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีของโรงคัดไข่ไก่ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ (Good Manufacturing 
Practice: GMP) ท าให้สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นไปตา
มาตรฐานสากลและของประเทศผู้น าเข้าอีกด้วย 

ส าหรับข้อก าหนดของไทยในการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้น มีทั้ ง
ข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

(ก) ข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) 
 ประกอบด้วยกฎระเบียบหลักที่ต้องปฏิบัติตามคือข้อก าหนดขององค์การโรค

ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) และยังมีข้อก าหนดอื่น
เพ่ิมเติมของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การควบคุมโรคซัลโมเนลลาส าหรับสัตว์ปีก พ.ศ. 2553 เป็นต้น 
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(ข) ข้อก าหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) 
 ประกอบด้วยกฎระเบียบหลักที่ต้องปฏิบัติตามคือข้อก าหนดขององค์การโรค

ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) ในเรื่องของการใช้
อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการท าลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิลด้วยความร้อนและ
ยังมขี้อก าหนดของคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC) ด้วย
ในเรื่องสุขอนามัยทั่วไปส าหรับการผลิตสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน Code of Hygienic 
Practice for Eggs and Eggs Products (CAC/RCP 15-1976) ซึ่งเป็นข้อก าหนดทั่วไปในการผลิต
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ และการใช้การก าหนดมาตรฐานค่า  Maximum Residue Limits 
(MRLs) ของสารตกค้างในกลุ่มยาสัตว์และสารตกค้างตามมาตรฐานของ Codex อีกด้วย  

ข้อก าหนดอ่ืนเพ่ิมเติมของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสารตกค้างส าหรับสินค้าปศุสัตว์ พ.ศ. 2549 และ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก พ.ศ. 2551 เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับสินค้าทางการเกษตรที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.) (Thai Agricultural Standard: TAS) ที่จัดท าโดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดเบื้องต้นในการก ากับดูแลความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรของหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย  

1. มกษ.6909-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่  
2. มกษ.6702-2553 ไข่ไก่  
3. มกษ.6905-2548 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดไข่  
4. มกษ.6703-2555 ไข่เป็ด  
5. มกษ.6906-2549 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มนกกระทา 
6. มกษ.6704-2549 ไข่นกกระทา  
7. มกษ.6910-2555 การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ 

 
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด 
 ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ถึงข้อก าหนดในการส่งออกสินค้าไข่และ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้น าเข้า ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อก าหนดของกรมปศุสัตว์ของไทย แล้วนั้น ขอแบ่งการสรุปเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก ่ 

2.3.1 ข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) 
 พบว่าโดยทั่วไปข้อก าหนดที่กรมปศุสัตว์ได้ยึดถือและปฏิบัติในการควบคุม ดูแล และ

ป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกนั้น มีความคล้ายคลึงกันในหลักการของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) แต่ยังมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหา 
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2.3.2 ข้อก าหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food safety) 
 ในด้านความปลอดภัยของอาหารก็พบว่าโดยทั่วไปข้อก าหนดที่กรมปศุสัตว์ได้ยึดถือ
และปฏิบัตินั้น มีความคล้ายคลึงกันในหลักการของประเทศในภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมาธิการเกณฑ์อาหาร 
(Codex Alimentarius Commission: CAC) แต่ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่ง
กรมปศุสัตว์ยังต้องมีการน ามาพิจารณาเพิ่มเติมอย่างละเอียดในการท าความตกลงในการซื้อขายสินค้า
กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดที่จ าเป็นต้องระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) 
เพ่ือให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ฟาร์มและโรงงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
3.1 ขั้นตอนในการเปิดตลาดเพื่อส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการศึกษาและพิจารณาข้อมูลทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และ
ทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของสินค้าจากประเทศผู้ส่งออกแล้วนั้น ในการเจรจาขอเปิด
ตลาดสินค้าระหว่างประเทศผู้ส่งออกและน าเข้านั้น หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าจะส่ง
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกด าเนินการกรอกข้อมูล
และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือส่งให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้า และบางกรณี
หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าอาจจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการตรวจสถานที่ผลิตสินค้า 
รวมทั้งอาจจะด าเนินการขอเก็บตัวอย่างเพ่ือน ากลับไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการของประเทศผู้น าเข้า
เพ่ือทดสอบข้อก าหนดทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และทางด้านอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) ของสินค้ากลุ่มนั้นๆ ดังนั้นในการเจรจาเพ่ือเปิดตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศผู้ส่งออกและน าเข้าจากกฎระเบียบของการน าเข้าในแต่ละประเทศโดย
หลักการแล้วมักประกอบด้วยหลักการและข้ันตอนที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

1. ประเทศผู้ส่งออกส่งหนังสือแจ้งความจ านงในการขอเปิดตลาดไปยังหน่วยงานด้าน
ประเมินความเสี่ยงด้านโรคสัตว์ หรือหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศผู้น าเข้า 

2. หน่วยงานด้านประเมินความเสี่ยงด้านโรคสัตว์ หรือหน่วยงานด้านสุ ขภาพสัตว์ของ
ประเทศผู้น าเข้า และ/หรือหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยของประเทศผู้น าเข้า ส่งแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกด าเนินการกรอกข้อมูลและเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือส่งให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้า 

3. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าพิจารณาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (อาจจะมี
การร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากประเทศผู้ส่งออก ในกรณีท่ีพบว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ) 

4. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าพิจารณาการเข้าตรวจสถานที่ผลิตสินค้าที่ประสงค์
จะส่งออก (On-site inspection)  

5. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าส่งสรุปรายงานผลการเข้าตรวจสถานที่ผลิตสินค้า 
พร้อมแจ้งข้อแนะน าให้แก่ประเทศผู้ส่งออกรับทราบ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือส่ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ประเทศผู้ส่งออกต้องรีบด าเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าก าหนดไว้ในสรุปรายงานผล 

6. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าท าข้อตกลงที่ต้องระบุในใบรับรองสุขอนามัย 
(Health Certificate) ของสินค้าชนิดนั้นๆ กับประเทศผู้ส่งออก 

7. หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้น าเข้าจะขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตสินค้าของประเทศผู้ส่งออก
และออกเป็นหนังสือเวียนเพ่ือให้ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้าได้รับทราบ และแจ้งรับรองข้อตกลงที่
ต้องระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ของสินค้าชนิดนั้นๆ กับประเทศผู้ส่งออก 
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3.2 ความแตกต่างของข้อก าหนดทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และด้านอาหาร  
ปลอดภัย (Food Safety) ของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศ (OIE 
และ Codex) ประเทศไทยและประเทศต่างๆ 

 จากข้อมูลที่ได้รวบรวมและศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ข้อก าหนดทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน  สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น นั้น มีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 5 – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบข้อก าหนดทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์  
 

ข้อก าหนด/ระเบียบทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) 
องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้น าเข้า ประเทศไทย 

ข้อก าหนดของ OIE 
 ปลอดจากโรคไข้หวัดนก 

(Avian Influenza: AI)
รายละเอียดระบุไว้ภายใน 
Chapter 10.4 ในคู่มือ
ด้านสุขภาพสัตว์ 
(Terrestrial Animal 
Health Code,2016) 

 ปลอดจากโรคนิวคาสเซิล 
(Newcastle Disease: 
ND) รายละเอียดระบุไว้
ภายใน Chapter 10.9 ใน
คู่มือด้านสุขภาพสัตว์ 
(Terrestrial Animal 
Health Code, 2016) 

สหภาพยุโรป  เหมือนข้อก าหนดของ OIE  เหมือนข้อก าหนดของ OIE  
 โรคสัตว์ปีกอ่ืนที่ประกาศไว้ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 ข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
ประกอบด้วย 
- มกษ . 6 909 -2 553  ก า รปฏิ บั ติ ท า ง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่  
- มกษ . 6 905 -2 548  ก า รปฏิ บั ติ ท า ง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดไข่ 
- มกษ . 6 906 -2 549  ก า รปฏิ บั ติ ท า ง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มนกกระทา 

ญี่ปุ่น 

 ปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) 
เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วันก่อนการส่งออก 

 รอบรัศมี 50 กิโลเมตรของแหล่งผลิตสินค้าไข่สด 
ปลอดจากโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease: 
ND), โรคอหิวาต์ไก่ (Fowl Cholera) และโรคอ่ืน
ตามท่ีประเทศผู้ส่งออกประกาศในกฎหมาย เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วันก่อนการส่งออก 

สิงคโปร์ 

 ปลอดจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) จาก
สายพันธุ์ H5 และ H7 และปลอดจากโรคไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรงต่ า (LPAI) ไม่ต่ ากว่า 3 เดือนขึ้นไป 

 ไม่มีรายงานการเกิดโรคอ่ืนภายในฟาร์มไม่ต่ ากว่า 3 
เดือนขึ้นไป ก่อนการส่งออกดังนี้ 
- นิวคาสเซิลชนิดรุนแรง (Velogenic ND) 
- Infectious Bronchitis (IB) 
- Infectious Laryngotracheitis (ILT) 
- Avian Encephalomyelitis 
- Infectious Bursal Disease (IBD) 32 



 

 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ข้อก าหนด/ระเบียบทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) 
องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้น าเข้า ประเทศไทย 

 สิงคโปร์ 

- Egg Drop Syndrome (EDS '76) 
- Chronic Respiratory disease จากเชื้อ

Mycoplasma gallisepticum หรือ 
Mycoplasma synoviae 

       Duck Virus Enteritis (DVE) หรือ Duck    
       Viral Hepatitis (DVH) 

 

 
สาธารณรัฐ

เกาหลี 

 ปลอดจากโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) 
เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนการส่งออก 

 ต้องไม่มีการระบาดของโรคนิวคาสเซิล 
(Newcastle Disease: ND) ทั้งทางอาการและทาง
ซีรั่มวิทยาภายในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบของ
ที่ตั้งฟาร์มไก่ไข่ เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน
ก่อนการส่งออก  

 

 ไต้หวัน  เหมือนข้อก าหนดของ OIE  
 ฮ่องกง  เหมือนข้อก าหนดของ OIE  
 สหรัฐอเมริกา  เหมือนข้อก าหนดของ OIE  
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบข้อก าหนดทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ 
 

ข้อก าหนด/ระเบียบทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้น าเข้า ประเทศไทย 

ข้อก าหนดของ OIE 
 ปลอดจากเชื้อไวรัสไข้หวัด

นก (Avian Influenza: AI) 
โดยการใช้ความร้อนท าลาย
เชื้อไวรัส รายละเอียดระบุไว้
ภายใน Chapter 10.4 ใน
คู่มือด้านสุขภาพสัตว์ 
(Terrestrial Animal 
Health Code, 2016 

 ปลอดจากเชื้อไวรัสนิวคาสเซิล 
(Newcastle Disease: ND) 
โดยการใช้ความร้อนท าลาย
เชื้อไวรัส รายละเอียดระบุไว้
ภายใน Chapter 10.9 ใน
คู่มือด้านสุขภาพสัตว์ 
(Terrestrial Animal 
Health Code, 2016) 

สหภาพยุโรป 
 
 
 
 
 
 
 

 ฟาร์มส่งออกได้รับการตรวจรับรองและได้
มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานรัฐบาลผู้
ส่งออก 

 ประเทศผู้ส่งออกต้องจัดท าแผนการควบคุม
ต่างๆประกอบด้วย 
- แผนควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาแห่งชาติ 

(National Salmonella control 
program) 

- แผนการติดตามและเฝ้าระวัง 
(Monitoring plan) สารตกค้างในสินค้า 
ได้แก่ ยาสัตว์ (Veterinary drugs) สาร
กันแมลง (Pesticides) และสาร
ปนเปื้อนอ่ืนๆ (Contaminants) 

 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลาง
สินค้าในการท าสุก เหมือนของ OIE 

 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุม
โรคซัลโมเนลลาส าหรับสัตว์ปกี พ.ศ. 2553 

 ข้อก าหนดด้าน GMP และข้อก าหนดของสาร
ตกค้างเหมือนของ Codex  

 ข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
ประกอบด้วย 
- มกษ.6702-2553 ไข่ไก่ 
- มกษ.6703-2555 ไข่เป็ด 
- มกษ.6704-2549 ไข่นกกระทา 
- มกษ.6910-2555 การปฏิบัติที่ดีส าหรับ

ศูนย์รวบรวมไข่ 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

สารตกค้างส าหรับสินค้าปศุสัตว์ พ.ศ. 2549 

ญี่ปุ่น  ข้อก าหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป 
 ไข่สดที่ส่งออกต้องผ่านการล้างท าความสะอาด

และฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรีนเข้มข้น 200 
พีพีเอ็ม 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)  
 

ข้อก าหนด/ระเบียบทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้น าเข้า ประเทศไทย 

ข้อก าหนดของ Codex  
 Code of Hygienic 

Practice for Eggs and 
Eggs Products (CAC/RCP 
15-1976) กล่าวถึง
ข้อก าหนดพื้นฐานด้าน 
GMP ของสินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานค่า Maximum 
Residue Limits (MRLs) 
ของสารตกค้างในกลุ่มยา
สัตว์และสารตกค้าง 

 
 

สิงคโปร์  ฟาร์มส่งออกได้รับการตรวจรับรองจาก
หน่วยงาน AVA และได้มาตรฐาน GAP จาก
หน่วยงานรัฐบาลผู้ส่งออก, ต้องระบุ 
approved farm code ที่ถูกก าหนดโดย 
AVA บนไข่สดทุกฟองด้วยสีที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และต้องถูกทดสอบว่าปลอดจากเชื้อ 
Salmonella Enteritidis (SE) ไม่ต่ ากว่า 3 
เดือนขึ้นไป ก่อนการส่งออก 

 ค่าความสดของไข่สดไม่ต่ ากว่า 60 Haugh 
Unit (HU) 

 ไขส่ดส าหรับท าสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ต้องล้างและ
ฆ่าเชื้อด้วยคลอรนีความเข้มข้น 50-200 พีพีเอ็ม 

 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลางสินค้าในการ
ท าสุก เหมือนของ OIE 

 ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าต้องปลอดจากสี Sudan 
red และยาสัตว์ตกค้างกลุ่ม Nitrofurans and 
its metabolites 

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เกณฑ์ด้านจุล
ชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก  
พ.ศ. 2551 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)  
 

ข้อก าหนด/ระเบียบทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผู้น าเข้า ประเทศไทย 

 

สาธารณรัฐเกาหลี 
 
 
 
 

 ข้อก าหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป  
 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลางสินค้าในการ

ท าสุก เหมือนของ OIE 
 ฟาร์มต้องตรวจหาเชื้อ Salmonella 

Enteritidis (SE) และ Salmonella 
Typhimurium (ST) ทุก 3 เดือน  

 ต้องเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ Salmonella 
Enteritidis (SE) จากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็น
ประจ า ทุก 2 เดือน 

 มีการก าหนดจ านวนยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง
มากกว่าของ Codex (บทที่ 2 ตารางที่ 3 และ 4) 

 

ไต้หวัน 
 
 

 ข้อก าหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป 
 โลหะหนักตกค้าง คือ ปรอท ห้ามเกิน 0.3 พีพีเอ็ม 

และทองแดง ห้ามเกิน 5 พีพีเอ็ม 
ฮ่องกง  ข้อก าหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา  ข้อก าหนดด้านฟาร์มเหมือนสหภาพยุโรป 

 อุณหภูมิและระยะเวลาใจกลางสินค้าในการ
ท าสุก เหมือนของ OIE 

 ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่ต้องตรวจหาเชื้อ Salmonella 
Enteritidis (SE) และ Salmonella 
Typhimurium (ST) 36 



 
 

 
บทที่ 4  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 แม้ว่าความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราทางภาษีศุลกากร (GATT) และองค์การการค้าโลก 
(WTO) จะมีบทบาทส าคัญในการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรลง แต่มาตรการที่ไม่ใช่อัตราภาษี
ศุลกากร กลับเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) 
ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ อนุญาตให้ประเทศภาคีสามารถก าหนดมาตรฐานสินค้า (Technical regulations 
and standards) และกระบวนการผลิตสินค้า (Processes and production methods หรือ PPMs) 
ให้ตรงตามมาตรฐานได้ ทั้งนี้โดยจะต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยหากมีมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น OIE ได้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการผลิต
ให้ได้มาตรฐานไว้แล้ว ประเทศภาคีจะต้องพยายามใช้มาตรฐานนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่หาก
ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน หรือไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์
ในการป้องกันไว้ก่อน หรือกันไว้ดีกว่าแก้ (Precautionary principle) ประเทศภาคีมีสิทธิ์ที่จะด าเนิน
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยไว้ก่อน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศสนับสนุน แต่มาตรการเช่นว่าจะก่อให้เกิดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศจนเกิน
สมควร (Unnecessary restriction of international trade) หรือกีดกันการค้าประเทศแอบแฝง 
(Disguised restriction of international trade) ไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเกษตรกรรม
และภาคการผลิตเอกชนสามารถผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ด้วย ปัจจุบันเกือบทุก
ประเทศทั่วโลก มีกฎหมายภายในของตนไปในแนวทางดังกล่าว ดังนั้น การศึกษากฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายในประเทศในเรื่องสัตว์และอาหารที่มาจากสัตว์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยที่ เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายส าคัญของโลก ซึ่งเอกสารฉบับนี้ ได้แบ่ง
รายละเอียดในการการสรุปผลการศึกษาเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 4.1.1  ข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) 
  โดยทั่วไปข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ที่ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย ได้ยึดถือและปฏิบัติตามในการควบคุม ดูแล 
และป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกนั้น 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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และรัศมีรอบแหล่งผลิตของสินค้าที่ใช้ในการก าหนดสภาวะการปลอดโรคก่อนการส่งออกของแต่ละ
ประเทศยังมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของโรคนั้นๆจากประเทศผู้น าเข้า
อีกด้วย ถึงแม้ว่าข้อก าหนดด้านโรคระบาดสัตว์ของไทยจะก าหนดตาม OIE แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทย
ยังใช้กฎหมายหลักของไทย คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาอีก
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อแตกต่างบางประการของแต่ละประเทศเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ นั้นจะก าหนดรายละเอียดของโรคที่
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
ที่ตั้งฟาร์มไก่ไข่เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือนก่อนการส่งออก ส่วนในข้อก าหนดด้านโรคระบาดสัตว์
อ่ืนๆนั้นไม่แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ของ OIE ของทั้ง 2 ประเทศ 
  ส าหรับประเทศอ่ืนที่เหลือ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ใน
ข้อก าหนดด้านโรคระบาดสัตว์อ่ืนๆนั้นก าหนดไว้เหมือนของ OIE ซึ่งไม่แตกต่างจากของประเทศไทย 
 4.1.2  ข้อก าหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
  โดยทั่วไปข้อก าหนดด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่ประเทศสิงคโปร์ 
ไต้หวัน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น และไทย ได้ยึดถือและปฏิบัติตามในการ
ควบคุม ดูแล การผลิตของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ มีความคล้ายคลึงกันในหลักการของทุก
ประเทศ ทั้งที่เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้ก าหนด
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ความร้อนในการท าลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) และเชื้อ
ไวรัสโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease: ND) ที่น ามาใช้เป็นข้อก าหนดกับทุกประเทศในการ
ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป รวมทั้งข้อก าหนดทางด้านสุขอนามัยในการผลิตอาหารที่ดี (Good 
Manufacturing Practice: GMP) ส าหรับสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดใน Code of 
Hygienic Practice for Eggs and Eggs Products (CAC/RCP 15-1976) ของคณะกรรมาธิการ
เกณฑ์อาหาร (Codex Alimentarius Commission: CAC) ที่ก ากับดูแลสุขอนามัยของสถานที่ผลิต 
การควบคุมเรื่องยาสัตว์และสารเคมีท่ีอยู่ในสินค้า ซึ่งเป็นหลักการของข้อก าหนดทั่วไปที่ไม่ได้ระบุหรือ
อ้างถึงรายละเอียดในข้อก าหนดมากนัก ท าให้การก าหนดในรายละเอียดต่างๆที่มากกว่าหลักการของ 
Codex นั้นประเทศผู้น าเข้าจะเป็นผู้จัดตั้งข้อก าหนดอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งประเทศผู้น าเข้าจะต้องแจ้งให้
ประเทศผู้ส่งออกรับทราบถึงรายละเอียดต่างที่ได้ก าหนดเพ่ิมเติมด้วย เพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกสามารถ
น าไปปรับใช้และปฏิบัติตามได้ในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตามจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น
ข้อก าหนดพ้ืนฐานหลักที่มาจากของ Codex นั้นจะเหมือนกัน แต่ยังมีข้อแตกต่างบางประการของแต่ละ
ประเทศให้ความส าคัญเพ่ิมเติม และต้องมีการน ารายละเอียดของข้อก าหนดเหล่านั้นมาพิจารณา
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เพ่ิมเติมอย่างละเอียด ถี่ถ้วนในการท าความตกลงในการซื้อขายสินค้าหรือรายละเอียดที่จ าเป็นต้อง
ระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) เพ่ือให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนของประเทศผู้ส่งออกสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีรายละเอียดดังนี้ 
  ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ ฟาร์มสัตว์ปีกไข่ส่งออกต้องได้รับ
การตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน AVA และได้มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานรัฐบาลผู้ส่งออก
เท่านั้น, ฟาร์มไข่ส่งออกต้องระบุ approved farm code ที่ถูกก าหนดโดย AVA บนไข่สดทุกฟองด้วย
สีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ฟาร์มต้องถูกทดสอบว่าปลอดจากเชื้อ Salmonella Enteritidis (SE) 
ภายในฟาร์มไม่ต่ ากว่า 3 เดือนขึ้นไป ก่อนการส่งออก , ค่าความสดของไข่สดไม่ต่ ากว่า 60 Haugh 
Unit (HU), ไข่สดส าหรับท าสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ต้องล้างและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนความเข้มข้น 50-200 พีพีเอ็ม 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าต้องปลอดจากสี Sudan red และยาสัตว์ตกค้างกลุ่ม Nitrofurans 
and its metabolites  
  ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่ต้องตรวจหาเชื้อ 
Salmonella Enteritidis (SE) และ Salmonella Typhimurium (ST) ทุก 3 เดือน, ต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างตรวจหาเชื้อ Salmonella Enteritidis (SE) จากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นประจ า ทุก 2 เดือน, มีการ
ก าหนดจ านวนยาสัตว์และสารเคมีตกค้างมากกว่าของ Codex (รายละเอียดบทที่ 2 ตารางที่ 3 และ 4) 
  ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศอ่ืน ไก้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป นั้น พบว่าส่วนมากแล้วแทบจะไม่มีข้อก าหนดที่แตกต่างกันมากนัก 
แต่ยังพบว่ามีข้อยกเว้นบางประการ ดังนี้  

- ฮ่องกง ไม่มีความแตกต่างทางข้อก าหนด  
- ไต้หวัน ก าหนดให้โลหะหนักตกค้างในสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ คือ ปรอท 

ห้ามเกิน 0.3 พีพีเอ็ม และทองแดง ห้ามเกิน 5 พีพีเอ็ม  
- ประเทศญี่ปุ่น ก าหนดให้ไข่สดที่ส่งออกต้องผ่านการล้างท าความสะอาดและฆ่า

เชื้อด้วยสารละลายคลอรีนเข้มข้น 200 พีพีเอ็ม (ppm) 
- สหรัฐอเมริกา ก าหนดให้ฟาร์มที่ผลิตไข่ไก่ต้องตรวจหาเชื้อ Salmonella 

Enteritidis (SE) และ Salmonella Typhimurium (ST)  
- สหภาพยุโรป ก าหนดให้ประเทศผู้ส่งออกต้องจัดท าแผนการควบคุมต่างๆ

ประกอบด้วย แผนควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาแห่งชาติ (National Salmonella 
control program) และแผนการติดตามและเฝ้าระวัง (Monitoring plan) สาร
ตกค้างในสินค้า ได้แก่ ยาสัตว์ (Veterinary drugs) สารกันแมลง (Pesticides) 
และสารปนเปื้อนอื่นๆ (Contaminants)  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการเปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างของข้อก าหนดทั้งทางด้านสุขภาพสัตว์ (Animal 
Health) และทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ขององค์กรระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และไทย นั้น ท าให้เห็นความแตกต่างใน
รายละเอียดของข้อก าหนดทั้ง 2 ด้านพอสมควร กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดขอบหลักทั้งในเรื่อง
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ของการป้องกัน ดูแล และบ าบัดโรคสัตว์ รวมทั้งการควบคุม ดูแลการผลิตอาหารหรือสินค้าปศุสัตว์ที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายการด าเนินงาน ที่
ต้องค านึงถึงท้ังผู้ผลิตรายย่อยและรายใหญ่ให้มีการบูรณาการและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ร่วมกัน 
โดยอาจจะมีการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ แหล่งข้อมูลความรู้ ด้านบุคลากรและทางด้าน
งบประมาณ เพ่ือให้การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศของไทยมีความก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
ท าให้ช่วยเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ให้
มีทั้งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอเสนอข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันวาง
นโยบายในการพัฒนาสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก เพ่ือระดมความคิด ข้อมูลที่จะจัดท า
แผนการพัฒนาสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยศึกษาจากสภาวะและ
กลไกการตลาดของการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวตั้งแต่การน าเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GGP) จากต่างประเทศ การ
ผลิตพ่อแม่พันธุ์ (GP) และการผลิตลูกไก่ไข่ ที่ต้องมีความชัดเจนทั้งในแง่ของระยะเวลาการน าเข้าและ
สภาวะการบริโภคไข่สัตว์ปีกของคนภายในประเทศ ณ ขณะนั้นด้วย นอกจากนี้ยังต้องหาช่องทางและ
โอกาสของการเปิดตลาดสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น โดยศึกษาจากข้อก าหนดและ
กฎระเบียบ ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูล ข้อก าหนดและกฎระเบียบ
เหล่านั้นมาปรับปรุงและวิเคราะห์ในการจัดท าแผนการพัฒนา หรือกรอบยุทธศาสตร์ของสินค้ากลุ่มไข่
และผลิตภัณฑ์ เพ่ือตั้งเป้าหมายให้การพัฒนาระบบมาตรฐานที่ควบคู่ไปกับส่งออกนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนการพัฒนาหรือนโยบายต่างๆในการพัฒนาการส่งออกสินค้า
กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นั้นผู้ก าหนดนโยบายจะต้องเข้าใจในความพร้อมขององค์กรทั้งทางด้าน
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ข้อก าหนดด้านโรคระบาดสัตว์และข้อก าหนดด้านสารตกค้าง
ภายในประเทศก่อนด้วย เพื่อให้การท างานสามารถท างานได้อย่างราบรื่น ลดการเกิดปัญหาให้ได้มาก
ที่สุด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
  ทั้งนี้จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
การผลักดันการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่  โดยในด้านมาตรฐานสุขอนามัยการผลิต
สินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ ควรจัดท าแผนการควบคุมและป้องกันโรคซัลโมเนลลาแห่งชาติ 
(National Salmonella Control Program: NSCP) ในสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ ควรเพ่ิมการสุ่มเก็บ
จ านวนตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของแผนสารตกค้างแห่งชาติ (Residue monitoring 
plan) ให้ครอบคลุมกับโรงงานที่ส่งออกสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ทั้ งหมด  ควรพัฒนาขีด
ความสามารถในการตรวจตัวอย่างของห้องปฏิบัติการเพ่ือให้รองรับตามข้อก าหนด SPS ที่จะเพ่ิมขึ้น
ในอนาคตและควรขยายศักยภาพหรือถ่ายโอนภารกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมเติมไปยังห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือภาคเอกชนในการตรวจวิเคราะห์สินค้ากลุ่มไข่และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ในด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงหรือผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากลุ่มไข่สดและผลิตภัณฑ์
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แปรรูปควรพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลรวมทั้งต้องยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
การผลิตตลอดสายการผลิตของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงคัดไข่สดและโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไข่ ในด้านหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ควรประสานความร่วมมือกันในรูปแบบทีมไทยแลนด์ 
ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออก เพ่ือช่วยกันเปิดตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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