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การส่งออกผกัและผลไม้สดไทยไปสหภาพยุโรป 
   

สิรินาฏ พรศิริประทาน 
สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา (ITD) 

 
 

ผกัและผลไมส้ดนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของไทยอีกประเภทหน่ึงท่ีนาํเงินตราเขา้ประเทศ
ปีละหลายพนัลา้นบาททั้งในรูปของผกัและผลไมส้ดแช่เยน็แช่แขง็ และสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร 
ผูเ้พาะปลูกและผูส่้งออกของไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศทาํใหป้ระเทศไทย
เป็นแหล่งเพาะปลูกผกัผลไมห้ลากหลายชนิดและเป็นท่ีนิยมบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
ญ่ีปุ่น สหภาพยโุรป จีน และฮ่องกง ดงันั้น การเพาะปลูกจึงไม่ไดมุ่้งเพียงเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เท่านั้น แต่ยงัมุ่งเพื่อการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศดว้ย อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าผกัและผลไมส้ด
ของไทยจะมีมูลค่าการส่งออกมากในแต่ละปีเม่ือเทียบกบัสินคา้อุตสาหกรรม แต่มกัประสบปัญหา 
ในกระบวนการผลิตและการส่งออกหลายประการ อาทิ ปัญหาดา้นภาษี ปัญหาสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ 
ตามมาตรฐาน ปัญหามาตรการกีดกนัทางการคา้ ปัญหาดา้นสุขอนามยั ปัญหาการแข่งขนั และปัญหา
การขนส่ง เป็นต้น  

บทความช้ินน้ีใหค้วามสาํคญักบัอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา 6 ส่วน 
โดยเร่ิมจากการนาํเสนอ 1) ภาพรวมการส่งออกผกัผลไมส้ดของไทย 2) มาตรฐานดา้นสุขอนามยัและ
สุขอนามยัพืช 3) มาตรฐานการส่งออกผกัผลไมส้ดที่ผูป้ระกอบการไทยควรไดร้ับการรับรอง  
4) ระบบเตือนภยัดา้นอาหารของสหภาพยุโรป 5) ปัญหาการส่งออกผกัผลไมส้ดของไทยและ  
6) แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
 
1. ภาพรวมการส่งออกผกัผลไม้สดของไทย1 

 
จากภาพรวมการส่งออกผกัสดแช่เยน็แช่แขง็ไปยงัตลาดโลก พบว่า มูลค่าการส่งออกสินคา้

ดงักล่าวของไทยไปยงัตลาดโลกมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2533 แต่การขยายตวั 
มีอตัราลดลงในปี 2549 โดยในปี 2553 ไทยส่งออกผกัสดแช่เยน็แช่แขง็ไปยงัตลาดโลกเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
6,142.32 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 ท่ีมีมูลค่ากว่า 6,216 ลา้นบาท ตลาดส่งออกผกัสดแช่เยน็แช่แขง็

                                                 
1 ขอ้มูลสถิติการส่งออกจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร (Menucom กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย)์ 
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สาํคญั 5 อนัดบัแรกของไทยในปี 2553 ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น องักฤษ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และไตห้วนั  
ซ่ึงญี่ปุ่นนบัเป็นตลาดส่งออกผกัสดแช่เยน็แช่แขง็ของไทยอนัดบัหน่ึงมาโดยตลอดตั้ งแต่ปี 2532  
โดยในปี 2553 มูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดญ่ีปุ่นอยูท่ี่ 2,898.8 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 47.19 
ของมูลค่าการส่งออกผกัสดแช่เยน็แช่แขง็ของไทยทั้งหมด (ในปี 2534 ถึงปี 2541 มีสัดส่วนมากกว่า 
ร้อยละ 60) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในรูปผกัสดแช่แขง็  

หากพิจารณาตลาดสหภาพยุโรป (รวม 27 ประเทศ2) พบว่า ไทยส่งออกสินคา้ผกัสดแช่เยน็ 
แช่แข็ง ไปยงัตลาดสหภาพยุโรปมากเป็นอนัดบัสองรองจากตลาดญ่ีปุ่นมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2545 
โดยในปี 2553 มูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดสหภาพยุโรปอยู่ท่ี 1,086 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 
การส่งออกร้อยละ 17.68 ของมูลค่าการส่งออกผกัสดแช่เยน็แช่แขง็ทั้งหมด ซ่ึงผกัสดท่ีไทยส่งออกไป
ยงัตลาดสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ หน่อไมฝ้ร่ัง หน่อไมส้ด ขา้วโพดฝักอ่อน กระเจ๊ียบขาว ค่ึนฉ่าย และผกั 
ในกลุ่มมะเขือ กลุ่มกะหลํ่า ถัว่ฝักยาว รวมทั้งพืชผกัสวนครัวกลุ่มกะเพรา โหระพา แมงลกัและ 
ยี่หร่า กลุ่มพริกหยวก พริกช้ีฟ้าและพริกข้ีหนู กลุ่มมะระจีน  มะระข้ีนก กลุ่มมะเขือเปราะ   
มะเขือยาว  มะเขือม่วง มะเขือเหลือง มะเขือขาว และมะเขือข่ืน กลุ่มผกัชีฝร่ัง และใบผกัชี เป็นตน้ 

ในส่วนของภาพรวมการส่งออกผลไมส้ดแช่เยน็แช่แขง็ จะเห็นไดว้่า มูลค่าการส่งออกของไทย
มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปี 2552 โดยในปี 2553 ไทยส่งออกผลไม้
สดแช่เยน็แช่แขง็ไปยงัตลาดโลกเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 13,199.48 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 ท่ีมีมูลค่ากว่า 
13,754 ลา้นบาท ซ่ึงจีนนบัเป็นตลาดส่งออกผลไมส้ดแช่เยน็แช่แขง็ของไทยอนัดบัหน่ึงมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดจีนในปี 2553 อยูท่ี่ 4,629.31 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ถึงร้อยละ 35.07 ของมูลค่าการส่งออกผลไมส้ดแช่เยน็แช่แขง็ของไทยทั้งหมด และตลาดรองจากจีน  
คือ ฮ่องกง (ร้อยละ 20.44) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 12.32) ญ่ีปุ่น (ร้อยละ 4.15) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 
4.13) สาํหรับตลาดสหภาพยุโรป (รวม 27 ประเทศ) มูลค่าการส่งออกสินคา้ผลไมส้ดแช่เยน็แช่แข็ง 
ของไทยไปยงัตลาดสหภาพยุโรปในปี 2553 เท่ากบั 496 ลา้นบาท (ร้อยละ 3.76) ลดลงจากปี 2552  
ท่ีมีมูลค่ากวา่ 610 ลา้นบาท (ร้อยละ 4.44) 

สหภาพยโุรปเป็นตลาดอาหารท่ีใหญ่มากตลาดหน่ึงของไทยและเป็นตลาดนาํเขา้ผกัผลไมส้ด 
ที่มีศกัยภาพของไทย อีกทั้งผูบ้ริโภคในสหภาพยุโรปยงัมีกาํลงัซ้ือที่สูง ดงันั้น สหภาพยุโรปจึงเป็น
ตลาดที่ไทยตอ้งพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว  ้ เพราะหากผู ้ผลิตและผู ้ส่งออกไทยสามารถ 
ส่งสินคา้เขา้ไปประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปประเทศใดประเทศหน่ึงแลว้ นั่นหมายถึง การเขา้ถึง
                                                 
2 ปัจจุบนั สหภาพยโุรปประกอบดว้ยประเทศสมาชิกทั้งส้ิน 27 ประเทศ ดงัน้ี ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด ์
เบลเยี่ยม ลกัเซมเบิร์ก (รวมตวัในปี 2495) สหราชอาณาจกัร เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ (เป็นสมาชิกในปี 2516) กรีซ 
(ปี 2524) สเปน โปรตุเกส (ปี 2529) ออสเตรีย ฟินแลนด ์สวีเดน (ปี 2538) ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮงัการี 
ลตัเวยี ลิทวัเนีย มอลตา โปแลนด ์สโลวาเกีย สโลวเีนีย (ปี 2547) โรมาเนีย และบลักาเรีย (ในปี 2550)  
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กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคทัว่ทั้งภูมิภาคยโุรป เน่ืองจากสินคา้ไทยจะถูกส่งต่อไปยงัประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ได ้
โดยไม่ตอ้งผา่นด่านตรวจและไม่มีการเก็บภาษีนาํเขา้อีก ซ่ึงนบัเป็นลู่ทางท่ีผูป้ระกอบการไทยสามารถ
ขยายตลาดได ้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสหภาพยโุรปข้ึนช่ือว่าเป็นเจา้ตาํรับของมาตรการและอุปสรรค
ทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers: NTMs และ NTBs) ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัของสินคา้อาหารสด จาํพวกเน้ือสัตว ์ผกัและผลไมส้ด 
ท่ีผ่านมาสหภาพยุโรปเขม้งวดกวดขนักับการตรวจสอบสินคา้ผกัผลไมส้ดจากไทยท่ีจะส่งออกไป 
ยงัตลาดสหภาพยุโรปมาก โดยเน้นเร่ืองการตรวจสอบปริมาณสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตกคา้งและ
เช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นอนัตรายต่อมนุษยใ์นผกัผลไมเ้พื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค และเนน้การตรวจโรค
พืชและแมลงศตัรูพืชท่ีอาจติดมากบัผกัและผลไมไ้ทยเพื่อป้องกนัการแพร่ขยายพนัธ์ุในสหภาพยุโรป  
ซ่ึงสหภาพยุโรปให้ความสําคญัในทุก ๆ ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ( Food Chain) ตั้งแต่การเตรียม
วตัถุดิบ การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุภณัฑ ์การขนส่งและการจดั
จาํหน่าย จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “From Farm to Fork” (จากฟาร์มเพาะปลูก 
สู่ส้อม) หรือ “From Farm to Table” (จากฟาร์มเพาะปลูกสู่โต๊ะอาหาร) ตลอดจนการผลิตอย่างย ัง่ยืน  
หรือ “From Table to Stable”3 อยา่งไรก็ตาม NTMs และ NTBs ท่ีทางสหภาพยโุรปกาํหนดข้ึน นอกจาก
จะถูกมองวา่เป็นการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผูบ้ริโภค พืช และสัตวใ์นสหภาพยโุรปแลว้ ยงัถูกมองว่า
เป็นมาตรการกีดกนัทางการคา้เพื่อช่วยปกป้องอุตสาหกรรมภายในและผูผ้ลิตในสหภาพยุโรปอีกดว้ย  
ทาํให้ผูส่้งออกผกัและผลไมข้องไทยตอ้งประสบกับอุปสรรคในการส่งออกและตอ้งปรับตวัเพื่อให้
สามารถส่งออกสินคา้ได ้ 

มาตรฐานดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช หรือ Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) 
เป็นมาตรการหน่ึงท่ีประเทศผูส่้งออกอยา่งประเทศกาํลงัพฒันาท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดได้
มองวา่เป็น NTMs รูปแบบหน่ึง ซ่ึงสหภาพยโุรปเป็นภูมิภาคท่ีมีมาตรการ SPS ท่ีสูงท่ีสุดในโลก4 และท่ี
ผ่านมาสหภาพยุโรปไดค้งจุดยืนในการรักษามาตรฐาน SPS ท่ีสูงน้ีไว ้โดยอา้งว่ามาตรฐาน SPS  
ท่ีเคร่งครัดมิได้เป็นไปเพ่ือกีดกันทางการค้า แต่เป็นส่วนสําคัญของการดาํเนินการทางการค้าและ 
การปกป้องสุขอนามยัของประชากร พืช และสัตว์ยโุรป (thaieurope.net) 
 

                                                 
3 ความเห็นของ ดร. Franz Fischler อดีตกรรมาธิการยุโรปดา้นการเกษตร ซ่ึงปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งประธานของ 
RISE Foundation มูลนิธิไม่หวงัผลกาํไรท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือพฒันาชนบทของสหภาพยโุรปแบบยัง่ยนื จากทีมงานไทย
ยโุรป.เน็ต. (2551) http://news.thaieurope.net/content/view/2847/213/ 
4 ทีมงานไทยยโุรป.เน็ต. (22 มีนาคม 2550) “FTA Series: มาตรการ SPS ของสหภาพยโุรป กบัการเจรจา FTA” 
สํานักงานท่ีปรึกษาเกษตรต่างประเทศประจาํสหภาพยุโรปและคณะผูแ้ทนไทยประจาํประชาคมยุโรป, จาก 
<http://news.thaieurope.net/content/view/2319/175/> 
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2. มาตรการ SPS ของสหภาพยุโรป5 
มาตรการ SPS คือ มาตรการท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชค้วบคุมสินคา้เกษตรและอาหารไม่ให้เกิดโทษ 

ต่อชีวิตและ/หรือผลเสียต่อสุขภาพของชีวิตมนุษย  ์พืช และสัตว์ ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีครอบคลุมทั้งใน 
ดา้นกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑคุ์ณภาพของผลิตภณัฑ์
ขั้นตอนและวิธีการผลิต การตรวจสอบวิเคราะห์ การพิจารณาอนุมติัออกใบรับรองการกกักนัต่าง ๆ  
โดยมาตรการท่ีออกมาตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดใ้นการตรวจวิเคราะห์และการประเมิน
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์6 สหภาพยุโรปใชก้ฎระเบียบและมาตรการเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้
อาหารจากประเทศท่ีสามโดยส่วนใหญ่เท่าเทียมกนั โดยใชค้วามตกลงว่าดว้ยการใชบ้งัคบัมาตรการ
สุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) 
ท่ีสหภาพยุโรปไดต้กลงไวแ้ลว้ในเวทีพหุพาคี โดยเฉพาะในกรอบการเจรจาขององคก์ารการคา้โลก 
(WTO) เป็นหลกัเกณฑ์ และเน้นการนาํมาตรการ SPS ท่ีมีอยู่แลว้ในระดบัพหุพาคีมาปรับใชต้าม
สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเรียกแนวทางดงักล่าวว่า SPS Plus โดยจะใชใ้นบางกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 
อนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพของคน สตัว ์พืช และสภาพแวดลอ้ม เช่น การหา้มนาํเขา้เน้ือท่ีมา
จากสตัวเ์ทา้กีบ อาทิ สุกร ววั จากประเทศท่ียงัไม่ปลอดจากโรคปากเทา้เป่ือย (รวมถึงไทยดว้ย) หรือการ
ระงบัการนาํเขา้เป็นการชัว่คราวสาํหรับสินคา้ไก่ดิบจากไทย เน่ืองจากยงัไม่สามารถควบคุมการระบาด
ของโรคไขห้วดันก หรือการห้ามนาํเขา้พืชผกัผลไมท่ี้มาจากตระกูลส้ม (Citrus Fruit) จากประเทศ 
ท่ียงัไม่สามารถควบคุมโรคแคงเกอร์ (Canker) (รวมถึงไทยดว้ย) เป็นตน้ 

มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชจะครอบคลุมถึง
สุขภาพพืชและสารอารักขาพืช ดงัน้ี 

(1) สุขภาพพืช เป็นกระบวนการเพื่อป้องกนัการนาํเขา้ของส่ิงมีชีวติท่ีเป็นศตัรูพืช ซ่ึงจะเป็น
อนัตรายต่อระบบการผลิตพืชจากประเทศหน่ึงไปสู่ประเทศหน่ึง ดงันั้น ในการนาํเขา้จึงมีขอ้กาํหนด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพพืชท่ีตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่ ใบรับรองปลอดศตัรูพืช (Phytosanitary Certificate) 
การระบุแหล่งท่ีมาซ่ึงปราศจากโรค (Pest free area) พืชท่ีเป็นพืชตอ้งหา้ม (Restricted Quarantine Plant) 
การจดทะเบียนผูน้าํเขา้ การแจง้ล่วงหนา้เพื่อการนาํเขา้ เป็นตน้ 

                                                 
5 มาตรการ SPS ของสหภาพยโุรปนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑข์ององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organisation: 
WTO) วา่ดว้ยความตกลงดา้นสุขอนามยั (Sanitary and Phytosanitary Agreement: APSA) ปี 1994 ในเจรจาการคา้รอบ 
Uruguay Round ซ่ึงอนุญาตให้ประเทศสมาชิก WTO สามารถออกมาตรการ SPS ท่ีจาํเป็นในการควบคุมการนาํเขา้
สินคา้เกษตรและอาหารโดยวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัคน สัตว ์หรือพืช 
ในประเทศของตนเองได ้(thaieurope.net)  
6 สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ <www.acfs.go.th> 
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(2) สารอารักขาพืช ในสหภาพยโุรปจะมีการอนุญาตและเพิกถอนสารอารักขาพืชหลายชนิด 
โดยใชห้ลกัการของ Hazard-based Regime แทนท่ีหลกัการเดิม Risk-based Approach เน่ืองจากมี 
การเปล่ียนแปลงแนวทางการพิจารณาการอนุญาตของสารอารักขาพืช ดงันั้น ในการผลิตเพื่อตลาดยุโรป 
ผูผ้ลิตจะตอ้งทราบรายการสารอารักขาพืชท่ีสหภาพยุโรปอนุญาตให้ใชแ้ละห้ามใช ้โดยสหภาพยโุรป 
จะมีการออกเอกสารเพ่ือประกาศเป็นระยะๆ ดงันั้น ผูผ้ลิตหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการระบบการเกษตร
จะต้องติดตามการเปล่ียนแปลงของรายการสารอารักขาพืชท่ีอนุญาตให้ใช้ในระบบการเกษตร 
อยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากมาตรการ SPS แลว้ ยงัมีมาตรการอ่ืน ๆ อีกท่ีถูกมองว่าเป็นมาตรการกีดกนัทางการคา้ 
(NTMs) ประเภทหน่ึง ไดแ้ก่ มาตรการอุปสรรคทางการคา้ดา้นเทคนิค (Technical Barriers to Trade: 
TBT) มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) มาตรการตอบโตก้ารอุดหนุน 
(Countervailing Duty: CVD) เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูผ้ลิตและผูส่้งออกของไทยยงัตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค
ทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (NTBs) ของสหภาพยุโรปทั้งในดา้นปริมาณ (เช่น การกาํหนดโควตาการนาํเขา้/
ส่งออก) และในด้านคุณภาพ อาทิเช่น สินคา้ท่ีจะสามารถส่งออกไปยงัตลาดสหภาพยุโรปได้นั้ น 
ตอ้งไดรั้บการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกท่ีสหภาพยุโรปกาํหนด ซ่ึงรวมถึงมาตรฐาน 
การส่งออกของภาคเอกชนในสหภาพยโุรปดว้ย ซ่ึงผูผ้ลิตและผูส่้งออกไทยท่ีตอ้งการส่งออกสินคา้ไปยงั
สหภาพยุโรปควรตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีสหภาพยุโรปกาํหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของผูผ้ลิตและผูส่้งออกในการเขา้ถึงตลาดขนาดใหญ่อยา่งสหภาพยโุรป  

 
3. มาตรฐานการส่งออกผักผลไม้สด 

ผกัและผลไมส้ดท่ีผูผ้ลิตและผูส่้งออกไทยตอ้งการส่งออกไปยงัตลาดสหภาพยุโรปจะตอ้งมี
คุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากสหภาพยโุรปเขม้งวด
กบัมาตรการสุขอนามยัและความปลอดภยัของอาหารมาก ซ่ึงผูผ้ลิตและผูส่้งออกไทยจะตอ้งควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานตั้งแต่กระบวนการการจดัหาวตัถุดิบ การเพาะปลูก การเกบ็
เก่ียว การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว การบรรจุภณัฑ ์และการขนส่งเพื่อจาํหน่าย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยกระดบั
กระบวนการผลิตทั้ งระบบให้ได้มาตรฐานการส่งออกและเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  
โดยมาตรฐานการส่งออกหลกั ๆ ที่ผูผ้ลิตและผูส่้งออกผกัผลไมส้ดควรตอ้ง (หรือจะตอ้ง) ได้รับ
ใบรับรอง (Certificate) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นมาตรฐานการส่งออกของหน่วยงานภายในประเทศ 
และมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐานการส่งออกเพ่ิมเติมท่ีกําหนดโดยภาคเอกชน 
บางประเทศในสหภาพยโุรปและสาํหรับหา้งสรรพสินคา้บางแห่ง    ดงัน้ี 

> มาตรฐานการส่งออกของหน่วยงานภายในประเทศ ซ่ึงมีทั้งของภาครัฐและเอกชน 
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3.1 มาตรฐานท่ีบงัคบัใชโ้ดยภาครัฐของไทย : มาตรฐาน GAP หรือ Q-GAP  
ผกัผลไมส้ดของไทยท่ีจะส่งออกไปสหภาพยุโรปจะตอ้งผ่านการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพสินคา้ท่ีเรียกว่า มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) หรือ 
มาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ 
(Competent Authority) ในการออกใบรับรองสินคา้ผกัผลไมแ้ทนสหภาพยโุรป ซ่ึงเป็นมาตรการของ
ภาครัฐไทยท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อควบคุมคุณภาพการส่งออกและมาตรฐานสินคา้ผกัผลไมไ้ทยในระดบัฟาร์ม
หรือแปลงเพาะปลูก โดยขอ้กาํหนดและเกณฑ์การตรวจประเมินระบบการจดัการคุณภาพการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี มี 8 ขอ้ คือ แหล่งนํ้ า พื้นท่ีปลูก การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร การเก็บรักษา 
และขนยา้ยผลผลิตภายในแปลง การบนัทึกขอ้มูล การผลิตใหป้ลอดจากศตัรูพืช การจดักระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ไดผ้ลิตผลคุณภาพ และการเก็บเก่ียว/การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว เม่ือเกษตรกรปฏิบติั 
ตามทั้ง 8 ขอ้ดงักล่าวของกรมวิชาการเกษตรแลว้ จะไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใตส้ัญลกัษณ์ 
‘Q’ (ใบประกาศ Q หรือใบรับรองแหล่งผลิตพืช) ซ่ึงถือเป็นใบสาํคญัท่ีใชใ้นการส่งออกผกัผลไมส้ด 
ไปยงัสหภาพยโุรป หากไม่มีใบรับรองน้ีกไ็ม่สามารถส่งออกได ้

ปัจจุบนั กรมวิชาการเกษตรไดจ้ดัทาํคู่มือการเพาะปลูกพืชตามหลกั GAP สําหรับ
สินคา้เกษตรท่ีสาํคญัของไทย จาํนวน 27 ชนิด7 ประกอบดว้ย กลุ่มผลไม ้ไดแ้ก่ เงาะ มงัคุด ล้ินจ่ี ส้มโอ 
ลองกอง ทุเรียน ลาํไย มะม่วง สับปะรดบริโภคสด สับปะรดโรงงาน ส้มเปลือกล่อน กลุ่มผกั ไดแ้ก่ 
กระเจ๊ียบเขียว พริก พืชตระกูลกะหลํ่า พืชตระกูลถัว่ ขา้วโพดฝักอ่อน หน่อไมฝ้ร่ัง ถัว่เหลืองฝักสด 
ขา้วโพดหวาน ถัว่ฝักยาว พืชตระกูลแตง และกลุ่มพืชชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ถัว่เขียว ถัว่เขียวผิวดาํ ถัว่เหลือง 
ถัว่ลิสง เดือย และชา  

นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรยงัให้บริการตรวจพืชเพื่อรับรองการปลอดศตัรูพืช  
ใหไ้ดต้ามมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยัพืชท่ีสอดคลอ้งกบัความตกลงว่าดว้ยการใชม้าตรการสุขอนามยั
และสุขอนามยัพืชภายใต ้WTO และออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื (Phytosanitary Certificate: PC) ใหก้บั
พืชหรือผลิตผลพืชท่ีจะส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการนาํเขา้ของประเทศ 
ผูน้าํเขา้ซ่ึงมกักาํหนดให้ผูส่้งออกผกัและผลไม ้ (ทั้งแบบสดแช่เยน็ แช่แขง็ และอบแห้ง) ตอ้งแสดง
ใบรับรองปลอดศตัรูพืชต่อด่านนาํเขา้จึงจะอนุญาตให้นาํสินคา้นั้นเขา้ประเทศได ้อยา่งไรก็ตาม แมว้่า 
จะมีใบรับรองปลอดศตัรูพืช แต่ผกัและผลไมด้งักล่าวอาจถูกสุ่มตรวจจากประเทศนาํเขา้อีกคร้ัง และ
เพื่อให้การส่งออกผกัและผลไมไ้ปยงัต่างประเทศดาํเนินไปอย่างราบร่ืน กรมวิชาการเกษตรยงัได้
กาํหนดให้การส่งออกผกัและผลไมบ้างชนิด (ทั้งแบบสดแช่เยน็ แช่แขง็ และอบแห้ง) ไปยงัตลาด

                                                 
7 ขอ้มูลจากส่วนงานพฒันาระบบและฐานขอ้มูล กลุ่มพฒันาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สาํนกัพฒันาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคา้พืช กรมวชิาการเกษตร <http://gap.doa.go.th/gap/acadamic.html>  
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ส่งออกสําคญัตอ้งไดร้ับการตรวจสารพิษตกคา้งจากกรมวิชาการเกษตรก่อน เพื่อให้ไดใ้บรับรอง
สารพิษตกค้าง (Certificate of Pesticide Residues) แมว้่าประเทศผูน้าํเขา้จะไม่กาํหนดเง่ือนไขของ
การมีใบรับรองสารพิษตกคา้งดงักล่าวก็ตาม8 
 

3.2 มาตรฐานของภาคเอกชนไทย : มาตรฐาน ThaiGAP 
มาตรฐาน ThaiGAP9 เป็นมาตรฐานของภาคเอกชนไทยในการปฏิบติัทางการเกษตร 

ท่ีดีท่ีไดผ้่านกระบวนการเทียบเคียงมาตรฐานอนัเขม้งวดของ GlobalGAP10 ซ่ึงไดรั้บการรับรอง 
ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน GlobalGAP อย่างเป็นทางการแลว้เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 นัน่คือ 
สินคา้เกษตรท่ีผา่นการรับรองตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ThaiGAP สามารถส่งออกไปขายไดท้ัว่โลก
และมีคุณภาพเทียบเท่าสินคา้เกษตรท่ีผา่นการรับรองจาก GlobalGAP โดย ThaiGAP เนน้การปฏิบติั 
ในสามองคป์ระกอบหลกั คือ ความปลอดภยั (Food Safety) สภาพแวดลอ้ม (Environment) สุขภาพ 
ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน (Worker Health Safety & Welfare)  

 มาตรฐาน ThaiGAP ถูกพฒันาข้ึนเพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัและตรวจ
รับรอง เกษตรกรมีความปลอดภยัในดา้นสุขอนามยัและการใชส้ารเคมีอย่างถูกตอ้ง สร้างความมัน่ใจ 
ในคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เกษตรของไทยกบัตลาดผูค้า้และผูบ้ริโภค เพิ่มมูลค่าสินคา้ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกท่ีมีมูลค่าสูงได้ ทั้ งน้ี ด้วยการดําเนินงานและ 
ความร่วมมือกนัของหน่วยราชการและองคก์รภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
สถาบนัอาหาร   สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)   สมาคมผูป้ระกอบการ
พืชผกัผลไมไ้ทย   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกาํแพงแสน)   สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

                                                 
8 ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
<http://plantpro.doae.go.th/summary_sumnak/1147/kradwicha.htm> 
9 ขอ้มูลจาก www.thaigap.org 
10 GlobalGAP เดิมเรียกวา่ EurepGAP เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ในฟาร์มจนกระทัง่
สินคา้ถูกส่งออกจากฟาร์ม โดยสินคา้ครอบคลุมตั้งแต่พืชผกั ปศุสัตว์ ประมง อาหารสัตว์ ซ่ึงเป็นมาตรฐานของ
ภาคเอกชนในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ ผูค้า้ปลีกและคา้ส่งทัว่โลก แต่ดว้ย
ขั้นตอนการขอการรับรองท่ีค่อนข้างยุ่งยากสําหรับเกษตรกรผูเ้พาะปลูกโดยเฉพาะรายเล็ก อีกทั้ งยงัมีค่าใช้จ่าย 
ค่อนขา้งสูงและเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้น มาตรฐาน ThaiGAP จึงถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือลดอุปสรรคดงักล่าวและ 
มีข้อท่ีควรปฏิบัติท่ีได้ปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยของไทยสามารถดาํเนินการ 
ขอการรับรองมาตรฐานสากลได้ง่ายข้ึน โดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปและมีคู่มือปฏิบัติเป็นภาษาไทยท่ีเขา้ใจง่าย  
ซ่ึงจะเป็นการสร้างโอกาสการเขา้ถึงตลาดส่งออกอยา่งสหภาพยโุรปได ้



 

Page | 21 
 

ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (PTB)   และสํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันประจาํ 
ประเทศไทย (GTZ)  

วิธีการปฏิบติัเพื่อเขา้สู่การรับรองระบบการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีตามมาตรฐาน 
ThaiGAP โดยเฉพาะผกัและผลไมน้ั้น เกษตรกรจะตอ้งใช้ระบบการบริหารและจัดการความเส่ียง 
ในการผลิตอยา่งครบวงจรตั้งแต่การคดัเลือกเมลด็พนัธ์ุ การจดัการพื้นท่ีดินและวสัดุการปลูก การใชน้ํ้ า
ชลประทาน การให้ปุ๋ย การจัดการศตัรูพืช การให้ความสําคญัและปฏิบติังานอย่างถูกตอ้งในด้าน
สุขอนามยัส่วนบุคคล การป้องกนัการปนเป้ือนระหว่างการเก็บเก่ียว และการจดัการผลผลิตหลงัการ 
เก็บเก่ียว รวมถึงความสะอาดของพื้นท่ีจดัเก็บและความสะอาดระหว่างการขนส่ง นอกจากน้ี ผลผลิต
จะต้องสามารถตรวจสอบยอ้นกลับ (Traceability) ได้ เพื่อให้ทราบในกรณีท่ีมีปัญหาว่าผลผลิต 
มาจากฟาร์มใดและจดัส่งใหลู้กคา้รายใด    

มาตรฐาน ThaiGAP ไม่ได้เป็นมาตรฐานท่ีบงัคบัใช้โดยภาครัฐเพื่อการส่งออก  
(แมจ้ะมีขอ้กาํหนดท่ีเขม้ขน้มากกว่ามาตรฐาน GAP ของภาครัฐ) แต่เป็นมาตรฐานท่ีเกษตรกรสามารถ
เลือกทาํได้ตามความสมคัรใจซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้ผูสุ่้มตรวจได้มากกว่าสินคา้ท่ีไม่ได้รับ 
การรับรองน้ี ดงันั้น หากแมไ้ม่มีมาตรฐาน ThaiGAP เกษตรกรรายย่อยของไทยก็ยงัคงส่งออก 
ไปสหภาพยุโรปไดห้ากมีใบรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร  

นอกจากผูป้ระกอบการส่งออกผกัและผลไมส้ดของไทยจะตอ้งควบคุมคุณภาพสินคา้
ให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกของหน่วยงานภายในประเทศแลว้ ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชิญกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศท่ีสหภาพยโุรปนิยมใชเ้พื่อเป็นขอ้กาํหนดใหผู้ส่้งออกของไทยตอ้งถือปฏิบติั 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน Codex, IPPC, HACCP และ GMP ดงัน้ี 

> มาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเป็นท่ีนิยม 

3.3 มาตรฐาน Codex11   
มาตรฐาน Codex (เป็นช่ือท่ีใชเ้รียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหวา่ง

ประเทศ หรือ Codex Alimentarius Commission) จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2506 โดยองคก์ารอาหารและ 
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ทาํหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานอาหาร 
(Codex Standard) และแนวทางปฏิบติัอ่ืน ๆ เพื่อให้ประเทศสมาชิกทัว่โลก (รวมทั้งประเทศไทย) 
นาํไปใชเ้ป็นเกณฑ์ปฏิบติัในแบบอย่างเดียวกนั โดยมุ่งเน้นในดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั 
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมาตรฐานของ Codex จะครอบคลุมสินคา้ในสาขาผกัและผลไมส้ด 

                                                 
11 Codex เป็นคาํท่ีใชเ้รียก Codex Alimentarius ซ่ึงมาจากภาษาลาติน หมายถึง Food Code  
<www.codexalimentarius.net> 
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สหภาพยุโรปไดอ้อกกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัสารปนเป้ือนในผกัและผลไมท่ี้นาํเขา้ 
จากประเทศนอกสหภาพยุโรป โดยอา้งอิงขอ้มูลของมาตรฐาน Codex ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํหนดระดบั 
สารปนเป้ือนประเภทยาปราบศตัรูพืชในผกัผลไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากพืชอ่ืน ๆ หรือการกาํหนดค่า
ปริมาณสารตกคา้งสูงสุด (ค่า MRLs – Maximum Residue Limits) รวมทั้งสารปนเป้ือน 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ ไนเตรท (Nitrate)  อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)  โลหะหนกั (อาทิ ตะกัว่ แคดเม่ียม ปรอท) และ
สารพิษ 3-MCPD (3-monochloropropane-1, 2-diol) และกาํหนดว่าวสัดุท่ีใชส้ัมผสัอาหารจะตอ้งมี 
ความปลอดภยัและไม่แพร่สารอนัตรายจากบรรจุภณัฑไ์ปยงัอาหารเกินปริมาณท่ีกาํหนด หรือส่งผลให้
ผลิตภณัฑอ์าหารมีรสชาติ หรือกล่ินท่ีเปล่ียนไป  
 

3.4 มาตรฐาน IPPC12 
มาตรฐาน IPPC (มาจากอนุสัญญาว่าดว้ยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ

International Plant Protection Convention) เป็นมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช ซ่ึงอยูใ่น
ความรับผดิชอบของ FAO โดยเนน้การดาํเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัศตัรูพืช (โรค แมลง และวชัพืช) จาก
ประเทศหน่ึงมิให้เขา้แพร่ระบาดก่อความเสียหายต่อพืชเพาะปลูก รวมทั้งพืชในสภาพแวดลอ้มของ 
อีกประเทศหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมถึงการควบคุมวสัดุต่าง ๆ ท่ีมีโอกาสเป็นพาหะของศตัรูพืชดว้ย เช่น ดิน 
ภาชนะบรรจุ ตูเ้กบ็ และขนถ่ายสินคา้ เป็นตน้13  

 
3.5 มาตรฐาน HACCP  

มาตรฐาน HACCP (ยอ่มาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point System หรือ 
ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร) เป็นมาตรฐานการผลิตท่ีมี
มาตรการป้องกันอันตรายท่ีผูบ้ริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยผูผ้ลิตจะต้องนําระบบ 
HACCP ไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่การเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ
สินคา้ การเก็บรักษา การกระจายสินคา้ และการจดัจาํหน่าย จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้าง
ระบบการควบคุมการผลิตเพื่อกาํจดัหรือลดสาเหตุท่ีจะทาํให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคตลอดห่วงโซ่ 
การผลิต มาตรฐาน HACCP ไดย้ดึหลกัเกณฑต์าม Codex ซ่ึงเนน้การป้องกนัอนัตรายในกระบวนการ
มากกว่าการทดสอบท่ีผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย และสามารถป้องกนัอนัตรายหรือส่ิงปนเป้ือนทางชีวภาพ 
เคมี และกายภาพของอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

                                                 
12  ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมใน www.ippc.int 
13   สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) <www.acfs.go.th> 
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3.6 มาตรฐาน GMP  
มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice หรือ หลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีสาํหรับ 

การผลิต) ถือเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของระบบ HACCP เน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบการจะนาํระบบ HACCP 
มาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งผกัและผลไมส้ดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ผูป้ระกอบการ
จาํเป็นตอ้งมีการจดัการสภาวะแวดลอ้มขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตท่ีเรียกว่า มาตรฐาน GMP ของ
โรงงานให้มีความสะดวกต่อการดาํเนินงานให้มีประสิทธิผลเสียก่อน เพื่อให้การนาํระบบ HACCP  
มาใช้ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมาตรฐาน GMP เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข  
และครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมสุขลกัษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตวน์าํโรค การออกแบบ
โครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต โดยสินคา้ผกัและผลไมส้ดท่ีจะส่งออก
ไปสหภาพยุโรป นอกจากจะตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรแลว้  
จะตอ้งมาจากโรงคดับรรจุผกัผลไมส้ดท่ีไดรั้บการรับรอง GMP เท่านั้น 

 
นอกจากมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

อาหารท่ีส่งออกสินคา้ไปตลาดสหภาพยุโรปอาจตอ้งเผชิญกบัมาตรฐานเอกชน (Private Standard)  
ท่ีกาํหนดโดยภาคเอกชนในสหภาพยโุรปอีกดว้ย ไดแ้ก่ มาตรฐาน GlobalGAP มาตรฐาน BRC และ 
มาตรฐาน IFS  
 

3.7 มาตรฐาน GlobalGAP  
มาตรฐาน GlobalGAP (หรือเดิมเรียกวา่ EurepGAP) เป็นมาตรฐานการปฏิบติัทาง

การเกษตรท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะไม่ใช่ระเบียบของทางสหภาพ
ยโุรป แต่มาตรฐาน GlobalGAP เป็นมาตรฐานสินคา้อาหารแบบสมคัรใจท่ีสาํคญัมากในสหภาพยโุรป 
ท่ีจดัทาํโดยกลุ่มผูค้า้ปลีกภาคเอกชนในยโุรป ซ่ึงไดอ้า้งอิงขอ้กาํหนดส่วนใหญ่ตามระเบียบของสหภาพ
ยโุรป หากแต่มีขอ้กาํหนดบางประการท่ีเขม้งวดกวา่ (อาทิเช่น การกาํหนดค่า MRLs) มาตรฐานน้ี
ครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ในฟาร์มเพาะปลูก (หรือฟาร์มเล้ียงสตัว)์ จนกระทัง่สินคา้ 
ถูกส่งออกจากฟาร์มไปจาํหน่าย โดยครอบคลุมสินคา้ประเภทพืชผกั ผลไม ้ ปศุสตัว ์ ประมง และอาหาร
สตัว ์ 

ดว้ยสมาชิกของ GlobalGAP ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 85 ของตลาดสินคา้สด 
ในยุโรปตะวนัตก และมีสมาชิกมากกว่า 30 รายใน 12 ประเทศ เช่น Tesco Sainsbury’s Delhaize 
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MacDonalds และ ASDA14 ดงันั้น ผูป้ระกอบการทั้งในยโุรปและนานาประเทศท่ีมีความตอ้งการส่ง
สินค้าประเภทผักและผลไม้ไปยังสมาชิกผู ้ค้าปลีกในยุโรปจึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและ 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GlobalGAP ก่อน ๆ ท่ีจะส่งสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดยุโรปได ้อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากปัจจุบนัภาคเอกชนไทยไดพ้ฒันามาตรฐาน ThaiGAP ท่ีซ่ึงไดรั้บการรับรองเทียบเท่ามาตรฐาน 
GlobalGAP แลว้15 ดงันั้นผูป้ระกอบการไทยจึงมัน่ใจไดว้่า สินคา้ของตนท่ีผา่นการรับรองตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ThaiGAP นั้นมีคุณภาพเทียบเท่าสินคา้เกษตรมาตรฐาน GlobalGAP และมีศกัยภาพ 
ท่ีจะแข่งขนัในตลาดส่งออกทัว่โลกได ้การท่ีมาตรฐาน ThaiGAP ไดรั้บการยอมรับว่าเทียบเท่ากบั
มาตรฐาน GlobalGAP นั้น ยงัจะไดรั้บการยอมรับว่าเทียบเท่ากบัมาตรฐานอ่ืน ๆ ในเอเชียต่อไปอีกดว้ย 
อาทิ มาตรฐาน ChinaGAP ของจีน และ JGAP ของญ่ีปุ่น ซ่ึงต่างเป็นตลาดส่งออกหลกัของสินคา้ 
เกษตรไทย 

นอกจากมาตรฐานเอกชนอย่าง GlobalGAP แลว้ ท่ีผา่นมาประเทศในสหภาพยุโรป
หลายประเทศ อาทิ องักฤษ เบลเยีย่ม และเยอรมนี ต่างจดัตั้งองคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั
ทางดา้นอาหารของตนข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีออกกฎ ระเบียบทางดา้นความปลอดภยัของอาหารท่ีแตกต่าง
และเพิ่มเติมจากมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงผูน้าํเขา้ในประเทศเหล่านั้น ไม่ว่าในเครือข่าย
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินคา้ และกลุ่มผูค้า้ปลีกชั้นนาํ อาจเรียกร้องให้ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ 
ส่งสินคา้ผกัและผลไมไ้ปจาํหน่าย ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานภาคเอกชนเพ่ิมเติมเป็นพิเศษอีก  
ซ่ึงไดแ้ก่ มาตรฐาน BRC มาตรฐาน IFS และมาตรฐาน Tesco Nature’s Choice เป็นตน้ 

> มาตรฐานการส่งออกเพ่ิมเติมท่ีกาํหนดโดยภาคเอกชนในบางประเทศ 

3.8 มาตรฐาน BRC16  
มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) เป็นมาตรฐานประเภทสมคัรใจท่ีไม่มีผล

บงัคบัใชต้ามกฎหมาย แต่เป็นมาตรฐานท่ีสมาคมผูค้า้ปลีกในประเทศองักฤษ อาทิ Tesco, Boots, 
Sainsbury’s และ Safeway เป็นตน้ ไดร้วมกลุ่มกนัพฒันาข้ึนและเร่ิมใชเ้ป็นมาตรฐานสินคา้ของตนเอง
ในปี 2541 โดยผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการส่งออกสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ (Brand) ของผูค้า้ปลีกในประเทศ
องักฤษ หรือส่งไปวางจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ในประเทศองักฤษ จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน BRC 

                                                 
14  ขอ้มูลจากกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2551) (เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลโดยสาํนกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ ณ กรุง
บรัสเซลส์) <www.dtn.moc.go.th>  
15 ปัจจุบนั มาตรฐาน ChinaGAP ของจีน JGAP ของญ่ีปุ่น ChileGAP ของชิลี และ TRIPLO A ของบราซิล ไดรั้บการ
รับรองใหมี้คุณภาพเทียบเคียงกบัมาตรฐานกบั GlobalGAP แลว้ 
16 ขอ้มูลจาก www.brc.org.uk 
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ทั้งน้ี รวมถึงห้างสรรพสินคา้ขององักฤษท่ีตั้ งอยู่นอกประเทศองักฤษด้วย ซ่ึงมาตรฐาน BRC น้ี 
เป็นมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ เช่น มาตรฐาน HACCP มาตรฐาน GMP และ
ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) เป็นตน้  

 

3.9 มาตรฐาน IFS17  
มาตรฐาน IFS (International Food Standard) หรือมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 

ซ่ึงเร่ิมใชเ้ม่ือปี 2546 โดยผูค้า้ปลีกแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (HDE) และผูค้า้ปลีก-คา้ส่ง 
แห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส  (FCD) เ ป็นอีกหน่ึงมาตรฐานแบบสมัครใจท่ีไม่มีผลทางกฎหมาย  
แต่เป็นขอ้กาํหนดท่ีผูค้า้ปลีกในประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส และบางประเทศในสหภาพยโุรป (อาทิ อิตาลี) 
กาํหนดให้ผูป้ระกอบการท่ีจะส่งสินคา้จาํหน่ายในประเทศของตนตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว
ก่อนส่งสินคา้ออก โดยผูค้า้ปลีกในเยอรมนีท่ีใชม้าตรฐาน IFS ประกอบดว้ย Lidl Aldi และ Spar  
และผูค้า้ปลีกในฝร่ังเศสท่ีใชม้าตรฐาน IFS คือ Carrefour Auchan และ Casino แมข้อ้กาํหนดของ
มาตรฐาน IFS จะมีความคลา้ยคลึงกบัมาตรฐาน BRC มากถึงร้อยละ 8018 แต่ผูค้า้ปลีกในองักฤษ 
เยอรมนี และฝร่ังเศส ต่างไม่ยอมรับใหม้าตรฐานทั้งสองน้ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้น ภาระจึงตกเป็น
ของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการขายสินคา้ให้กบัผูค้า้ปลีกสองกลุ่มน้ี ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทั้งสอง
ซ่ึงทาํใหเ้กิดภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 
 

3.10 มาตรฐาน Tesco Nature’s Choice19 
บริษทั Tesco ของประเทศองักฤษไดจ้ดัทาํมาตรฐานทางอาหารของตนเองข้ึนมา 

โดยใชช่ื้อว่า Tesco Nature’s Choice เม่ือปี 2534 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีมีขอ้กาํหนดส่วนหน่ึงมาจาก
มาตรฐาน GlobalGAP คือ มีการตรวจสอบการผลิตในฟาร์ม ตั้งแต่การใชปุ๋้ย การบริหารจดัการฟาร์ม 
การใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ การป้องกนัมลพิษ และการนาํวตัถุท่ีใช้
แลว้มาใชอี้ก ซ่ึงใชบ้งัคบักบัสินคา้อาหารสดทุกประเภท รวมทั้งผกัและผลไมส้ด ท่ีส่งขายใหก้บั Tesco 
ทัว่โลก โดยฟาร์มท่ีเป็นสมาชิกมาตรฐานน้ีมีจาํนวน 11,400 ฟาร์ม ใน 66 ประเทศ ทั้งน้ี Tesco มีสาขา
จาํนวน 440 แห่งอยูใ่น 12 ประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย20  
 

                                                 
17 www.ifs-certification.com 
18 ขอ้มูลจากกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2551) (เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลโดยสาํนกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ ณ กรุง
บรัสเซลส์) <www.dtn.moc.go.th> 
19 ขอ้มูลจาก http://www.tescofarming.com/tnc.asp  
20 ขอ้มูลจากกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2551) (เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลโดยสาํนกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ ณ กรุง
บรัสเซลส์) <www.dtn.moc.go.th> 
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3.11 มาตรฐาน Field to Fork21 
ห้างสรรพสินค้า Marks & Spencer ไดก้าํหนดมาตรฐานอาหาร ช่ือว่า “Field to Fork” 

ข้ึนในปี 2545 และไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมในปี 2550 โดยใหค้วามสาํคญักบัปริมาณการใชแ้ละประเภทของ 
ยาฆ่าแมลงศตัรูพืช การบรรจุหีบห่อ การใชแ้ละการคุม้ครองแรงงาน และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
มาเป็นวตัถุดิบ ซ่ึง Marks & Spencer ใชม้าตรฐานน้ีกบัสินคา้ผกัผลไม ้รวมถึงผกัและผลไมท่ี้ใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตอาหารของ Marks & Spencer ดว้ย  

มาตรฐานการส่งออกด้านอาหารท่ีกล่าวมาทั้ งหมดล้วนเป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการสินคา้อาหารส่งออกของไทย โดยเฉพาะอาหารสดประเภทผกัผลไม้
ท่ีตอ้งการส่งออกไปยงัประเทศในสหภาพยุโรป อยา่งไรก็ดี การท่ีผูป้ระกอบการส่งออกสินคา้ผกัผลไม้
สดของไทยไดรั้บการรับรองมาตรฐานการส่งออกทั้งของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  
ทั้งของภาครัฐและเอกชนนั้น ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานสินคา้ผกัผลไมส้ดของไทยให้สูงข้ึน  
และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ไทยให้ดีข้ึน อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของไทยเพ่ือให้
สามารถส่งออกไปในตลาดส่งออกท่ีมีมูลค่าสูงโดยเฉพาะตลาดในสหภาพยุโรป และตลาดอ่ืน ๆ  
ทัว่โลกท่ีมีมาตรฐานการส่งออกไม่สูงเท่าสหภาพยโุรปไดง่้ายอีกดว้ย แต่กระนั้นก็ตาม สินคา้ท่ีผา่นการ
รับรองมาตรฐานการส่งออกดงักล่าวไม่ไดแ้ปลว่าจะไดรั้บการยกเวน้การสุ่มตรวจ ณ ด่านนาํเขา้สินคา้
ของประเทศในสหภาพยโุรป ซ่ึงโดยปกติจะสุ่มตรวจประมาณร้อยละ 10 แต่หากสหภาพยโุรปตรวจพบ
ปัญหาสารตกคา้งในสินคา้ผกัผลไมห้ลายคร้ัง และไดแ้จง้เตือนผูส่้งออกแลว้แต่ปริมาณสารตกคา้ง 
ท่ีถูกตรวจพบไม่ลดลง สหภาพยโุรปจะออกกฎระเบียบเพิ่มระดบัความเขม้งวดในการสุ่มตรวจเป็นร้อยละ 
50 ซ่ึงเม่ือปี 2552 สหภาพยุโรปดาํเนินการสุ่มตรวจในระดบัร้อยละ 50 กบัผกัไทย 3 รายการ ไดแ้ก่ 
ถัว่ฝักยาว (Yard Long Bean) ผกัในตระกูลมะเขือ (Aubergines) และตระกูลกะหลํ่า (Brassica 
Vegetables) ทุกคร้ังท่ีสหภาพยุโรปตรวจพบสารตกคา้งในสินคา้ผกัผลไมจ้ะมีการแจง้เตือนและ 
ส่งข้อมูลผ่านทางระบบเตือนภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป เพื่อเตือนภัยด้านความปลอดภัย 
ของอาหารกบัประเทศสมาชิกไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัถ่วงที 

 
4. ระบบเตือนภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป 

ปัจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและการคุม้ครองผูบ้ริโภคได้กาํหนดให้มีการ
รายงานแจง้เตือนด่วนสาํหรับความปลอดภยัอาหารและอาหารสัตว ์หรือท่ีรู้จกักนัดีว่า RASFF (Rapid 
Alert System for Food and Feed) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามบทบญัญติัของมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 52 ของ 
Regulation 178/2002 (พ.ศ.2545) ภายใตส้มุดปกขาวว่าดว้ยความปลอดภยัอาหาร โดยระบบการแจง้

                                                 
21 ขอ้มูลจากกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์<www.dft.moc.go.th> และ www.marksandspencer.com 
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เตือนด่วน RASFF มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดาํเนินมาตรการสุขอนามยัพืชและ
สตัว ์และใชใ้นการแลกเปล่ียนข่าวสารสาํหรับหน่วยงานตรวจสอบควบคุมของประเทศท่ีอยูใ่นเครือข่าย
เพื่อควบคุมความปลอดภยัของอาหารและอาหารสตัวอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

ประเทศท่ีอยู่ในเครือข่ายการรายงานเข้าสู่ระบบ RASFF นั้ น นอกจากจะประกอบด้วย
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปทั้ ง  27 ประเทศ  ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการยุโรปและหน่วยงานดา้นความปลอดภยัอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food 
Safety Authority: FSA) แลว้ ยงัมีประเทศสมาชิกของสมาคมการคา้เสรีแห่งยโุรป (European Free 
Trade Association: EFTA) ซ่ึงมีสมาชิกประกอบดว้ย นอร์เวย ์ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และ
สวิตเซอร์แลนด์ เขา้ร่วมรายงานดว้ย เน่ืองจากประเทศสมาชิก EFTA มีมาตรฐานดา้นการตรวจสอบ
ควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารสูงมาก และมีข้อตกลงในการเคล่ือนยา้ยสินค้าผ่านพรมแดน 
ของสหภาพยโุรปไดโ้ดยเสรี จึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ขา้ร่วมในเครือข่าย RASFF ดว้ย 

ระบบ RASFF จะแจง้ขอ้มูลแก่ประเทศท่ีเขา้ร่วมในเครือข่าย RASFF ใหท้ราบถึงความผดิปกติ
ของสินคา้อาหารและอาหารสัตวท่ี์นาํเขา้ทางเมืองท่าต่าง ๆ ในสหภาพยโุรป ในกรณีท่ีพบสินคา้อาหาร
และอาหารสัตวมี์ความเส่ียงโดยตรงหรือโดยออ้มต่อสุขภาพมนุษย ์เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการดาํเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมต่อสินคา้อาหารนั้ นต่อไป ซ่ึงการแจ้งเตือนภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 22  

 
1) การแจ้งข้อมูลความผดิปกติแบบเร่งด่วนทีไ่ด้จากการสุ่มตรวจในตลาด (Alert 
Notifications) เป็นการแจง้เตือนเม่ือมีการตรวจพบสินคา้อาหารและอาหารสัตวท่ี์มี
ความเส่ียงสูงต่อความปลอดภยัของมนุษยแ์ละสัตว ์และไดเ้ขา้สู่ทอ้งตลาดในสหภาพ
ยโุรปแลว้ เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกไดมี้การดาํเนินมาตรการใดมาตรการหน่ึงเพื่อเป็นการ
กาํจดัหรือหยดุย ั้งความเส่ียงดงักล่าวทนัที เช่น การถอนสินคา้ออกจากตลาด หรือเรียก
คืนสินคา้จากทอ้งตลาดเพ่ือนาํไปตรวจสอบหรือทาํลาย เป็นตน้ เช่นกรณีของประเทศ
ฝร่ังเศสไดมี้การตรวจพบวา่ มีการใชสี้ซูดานซ่ึงเป็นสีตอ้งหา้มและก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง
ในการผสมในสินคา้พริกท่ีนาํเขา้จากอินเดียเป็นจาํนวนมาก จึงไดแ้จง้เขา้สู่ RASFF 
เพื่อให้ประเทศในเครือข่ายได้ทราบและตรวจสอบสินค้าพริกในท้องตลาดของ
ประเทศตน โดยเฉพาะสินคา้พริกท่ีนําเขา้จากอินเดียว่ามีสีซูดานเจือปนอยู่หรือไม่  
เพื่อจะไดป้้องกนัและทาํลายไดท้นัท่วงที เป็นตน้  

                                                 
22 European Union (2010). “The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Annual Report 2009”. จาก 
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 
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2) การแจ้งข้อมูลความผิดปกติแบบไม่เร่งด่วนที่ได้จากการสุ่มที่ด่านตรวจ 
(Information Notifications เดิมเรียกกว่า Non-alert Notifications) เป็นการแจง้เตือน
เม่ือมีการตรวจพบสินคา้อาหารและอาหารสัตวท่ี์มีความเส่ียงสูงต่อความปลอดภยัของ
มนุษยแ์ละสัตว ์โดยสินคา้ดงักล่าวยงัไม่เขา้สู่ทอ้งตลาดหรือไดห้มดไปจากทอ้งตลาด
แลว้ ประเทศสมาชิกจึงไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินมาตรการเร่งด่วนต่อสินคา้ดงักล่าว 

 

3) การแจ้งการส่งกลับคืนจากการสุ่มตรวจที่ด่าน (Border Rejection 
Notifications) เป็นการแจง้เตือนเม่ือตรวจพบสินคา้อาหารและอาหารสัตวท่ี์ไม่ได้
มาตรฐานของ EU โดยประเทศสมาชิกจะดาํเนินมาตรการปฏิเสธการนาํเขา้ ณ  
ด่านนาํเขา้สินคา้ 

 

4) การแจ้งข่าวสาร (News Notifications) เป็นการแจง้ข่าวสารทัว่ไปเก่ียวกบั
ความปลอดภยัดา้นอาหารท่ีไม่สามารถจดัอยู่ในสามประเภทขา้งตน้ แต่เป็นขอ้มูล 
ท่ีน่าสนใจซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบควบคุมของประเทศสมาชิกในเครือข่าย RASFF 
ควรรับทราบ โดยขอ้มูลอาจจะมาจากส่ือต่าง ๆ จากประเทศท่ีสาม หรือจากองคก์ร
ระหวา่งประเทศ 

 

รูปที ่1 กระบวนการติดต่อส่ือสารข้อมูลในเครือข่าย RASFF 
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ท่ีมา: European Union (2010). The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Annual Report 2009. 
<http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm> 

 
 การรายงานขอ้มูลความผิดปกติในระบบ RASFF ครอบคลุมประเด็นท่ีหลากหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเส่ียงท่ีเกิดกบัอาหารและอาหารสัตว ์ซ่ึงคณะกรรมาธิการยุโรปจะจดัทาํสรุปรายงาน RASFF 
รายสัปดาห์และสรุปเป็นรายเดือนไวใ้นเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและ 
การคุม้ครองผูบ้ริโภค (DG-SANCO) พร้อมทั้งจะส่ง Notifications ท่ีมีรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั 
ความผดิปกติของสินคา้ดงักล่าวใหก้บัหน่วยงานของประเทศท่ีสามซ่ึงเป็นประเทศตน้ทาง (Country of 
Origin) ของสินคา้ดงักล่าวเพื่อใหต้รวจสอบและแกไ้ขปัญหาต่อไป  

ในปี 2553 สินคา้อาหารท่ีนาํเขา้จากประเทศไทยไดถู้กแจง้เตือนในระบบ RASFF จาํนวน  
131 คร้ัง (เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ท่ีมีจาํนวนการแจง้เตือน 110 คร้ัง ปี 2551 จาํนวน 106 คร้ัง และปี 2550 
จาํนวน 93 คร้ัง) โดยในจาํนวนน้ีเป็นสินคา้ประเภทผกัและผลไมส้ดจาํนวน 57 คร้ัง (ผลไมส้ด  
มีจาํนวน 3 คร้ัง ไดแ้ก่ โรสแอปเป้ิล แกว้มงักร และลาํไย) และการแจง้เตือนนั้นก็ไม่ปรากฏว่าเป็นแบบ
การแจง้ขอ้มูลความผดิปกติแบบเร่งด่วน หรือ Alert Notifications หากแต่เป็นการแจง้แบบส่งกลบัคืน
จากการสุ่มตรวจท่ีด่าน หรือ Border Rejection จาํนวน 44 คร้ัง และการแจง้ขอ้มูลความผิดปกติ 
แบบไม่เร่งด่วนท่ีไดจ้ากการสุ่มท่ีด่านตรวจ หรือ Information Notifications จาํนวน 13 คร้ัง 23 

หากจาํแนกการแจง้เตือนในระบบ RASFF ตามประเภทของความเส่ียงทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางชีวภาพ พบว่า การแจง้เตือนสินคา้ประเภทผกัและผลไมส้ดในปี 2553 ส่วนใหญ่อยูใ่นประเภท 
สภาพความเส่ียงทางเคมี ไดแ้ก่ การพบสารตกคา้งจากยาปราบศตัรูพืช Methomyl, Omethoate, Ethion 
และ Triadimefon ในมะเขือม่วง การพบสารตกคา้งจากยาปราบศตัรูพืช Omethoate และ Indoxacarb  
ในถัว่ฝักยาว และการพบสารตกคา้งจากยาปราบศตัรูพืช Procymidone และ Carbendazim ในลาํไย  
เป็นตน้ แมว้่ากรมวิชาการเกษตรไดแ้กปั้ญหาการส่งผกัไปสหภาพยุโรปมาอย่างต่อเน่ือง แต่สหภาพ
ยโุรปก็ยงัคงตรวจพบสารเคมีตกคา้งในผกัท่ีไทยส่งออกเป็นจาํนวนหลายคร้ังในแต่ละปี จนเม่ือปี 2553 
สหภาพยโุรปตรวจพบทั้งสารตกคา้งและศตัรูพืชในผกัของไทยทาํให้ตอ้งออกมาตรการห้ามนาํเขา้ผกั
สดจาํนวน 5 กลุ่ม 16 ชนิด จากไทย ซ่ึงไดแ้ก่ (1) กลุ่มพืช Ocimum คือ กะเพรา โหระพา แมงลกั 
ยีห่ร่า (2) กลุ่มพืช Capsicum คือ พริกหยวก พริกช้ีฟ้า พริกข้ีหนู (3) กลุ่มพืช Solanum Melongena คือ 
มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเหลือง มะเขือขาว มะเขือข่ืน (4) พืช Mormordica Charantia 
คือ มะระจีน มะระข้ีนก และ (5) กลุ่มพืช Eryngium Foetidum คือ ผกัชีฝร่ัง  

                                                 
23 จากฐานขอ้มูลของ RASFF (2553) http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm 
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สําหรับ ความเส่ียงทางกายภาพ จะพบการแจ้งเตือนน้อยท่ีสุด โดยท่ีผ่านมาความเส่ียง 
ทางกายภาพท่ีพบ ไดแ้ก่ การขาดระบบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยั  การขาดการติดฉลาก หรือ
รายละเอียดฉลากไม่ครอบคลุม  การควบคุมอุณหภูมิในสินคา้บกพร่อง  ภาชนะบรรจุฉีกขาดหรือ 
พบการร่ัวไหลออกมาภายนอก  และการพบเศษช้ินส่วนเหลก็ตกคา้งในผลผลิต เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ท่ีผ่านมาและท่ีเกิดข้ึนล่าสุด พบว่า สภาพความเส่ียงทางชีวภาพ 
เป็นการแจง้เตือนท่ีพบไดม้ากท่ีสุดในกลุ่มสินคา้ประเภทผกัและผลไม ้(รวมทั้งอาหารทะเลแช่แข็ง) 
โดยสภาพความเส่ียงท่ีพบก็จะแปรผนัไปตามชนิดของกลุ่มสินค้า ได้แก่ การปนเป้ือนของกลุ่ม
เช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นโทษต่อมนุษย ์เช่น ซาลโมเนลลา (Salmonella) และเช้ืออีโคไล (E. coli ยอ่มาจาก 
Escherichia coli) การพบการปะปนของพืชบางชนิดในผลิตภณัฑ์ และการพบผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการ 
ตดัต่อพนัธุกรรมปนเป้ือนในผลิตภณัฑ ์
 
5. ปัญหาการส่งออกผกัและผลไม้สดของไทย 

โดยปกติสินคา้ท่ีจะนาํเขา้ไปขายในตลาดสหภาพยโุรปจะตอ้งผา่นการสุ่มตรวจท่ีด่าน เพื่อเป็น
การควบคุมเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร สุขอนามยัของผูบ้ริโภค และตรวจสอบแมลงศตัรูพืชท่ีอาจ
เขา้มาในสหภาพยุโรปได ้ ซ่ึงถือเป็นการตรวจสอบและควบคุมซํ้ าอีกคร้ังแมว้่าภาครัฐของประเทศ 
ผูส่้งออกจะใหก้ารรับรองมาตรฐานมาแลว้ก็ตาม โดยปัญหาท่ีผูป้ระกอบการเผชิญกบัการส่งผกัผลไมส้ด
ไปยงัสหภาพยุโรป และปัญหาท่ีสหภาพยุโรปตรวจพบในสินคา้ผกัผลไมส้ดส่งออกของไทยและ 
แจง้เตือนในระบบ RASFF ทาํให้มีการเรียกคืนสินคา้จากทอ้งตลาดในสหภาพยโุรป และ/หรือปฏิเสธ
การนาํเขา้นั้น มีสาเหตุหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 
 

5.1 การใชย้าฆ่าแมลงในปริมาณมากจนก่อใหเ้กิดสารตกคา้งในระดบัท่ีเกินกาํหนดและใช้
ยาฆ่าแมลงชนิดท่ีสหภาพยโุรปหา้มใช ้ 

 เน่ืองจากเกษตรกรไทยสามารถหาซ้ือสารเคมีท่ีใชก้าํจดัศตัรูพืชไดง่้าย ทาํให้มีการใช้
ยาฆ่าแมลงกนัอยา่งแพร่หลายและบา้งก็ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสารเคมีตกคา้ง
ในผกัผลไมส้ดและเป็นสาเหตุให้สหภาพยุโรปตรวจพบการตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีเกินค่า
มาตรฐาน MRLs ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีอาจทาํใหไ้ทยสูญเสียการส่งออกผกัผลไมส้ดไปยงัตลาดสหภาพ
ยโุรป โดยสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีถูกตรวจพบจากพืชผกัส่งออกของไทยในปี 2553 มีถึง 23 ชนิด  
ซ่ึงสารเคมีท่ีพบมากท่ีสุดถึง 9 คร้ังคือ Omethoate รองลงมาคือ Dimethoate และ Indoxacarb 6 คร้ัง 
ส่วน Carbofuran และ Dicrotophos ซ่ึงมีพิษร้ายแรงถูกตรวจพบมากถึง 5 คร้ัง และในปี 2552  
มีการตรวจพบสาร EPN ซ่ึงเป็นสารท่ีไม่เคยมีการอนุญาตใหจ้ดทะเบียนในสหภาพยโุรปเลยถึง 7 คร้ัง 
จากขอ้มูลตวัเลขการแจง้เตือนผกัและผลไมป้นเป้ือนสารเคมีของสหภาพยโุรปพบว่า สินคา้จากประเทศ
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ไทยมีจาํนวนการแจ้งเตือนสูงท่ีสุดในโลก ทั้ ง ๆ ท่ีมีปริมาณการส่งออกผกัผลไม้ท่ีน้อยมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะกรมวิชาการเกษตรและโรงบรรจุผกัส่งออก 
ให้ขอ้มูลกบัเกษตรกรไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัการตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีเกินค่า MRLs  
ของสหภาพยโุรป24  
 

5.2 การสวมช่ือเกษตรกรและการปลอมแปลงการรับรองมาตรฐาน GAP ของภาครัฐ 
เพื่อการส่งออก25  

 ปัญหาการสวมช่ือเกษตรกรและการปลอมแปลงการรับรองมาตรฐาน GAP มกัเกิดข้ึน
เม่ือสินคา้ผกัจากเกษตรกรฟาร์มท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรมีไม่เพียงพอ
ตามปริมาณการสั่งซ้ือผกัจากประเทศในสหภาพยุโรป ทาํให้ตอ้งนาํเอาสินคา้ผกัจากฟาร์มอ่ืนท่ีไม่ได้
ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP มาผสมรวมเพื่อส่งออกให้ไดต้ามจาํนวน ซ่ึงสินคา้ผกัท่ีไม่ไดม้าจาก
ฟาร์มท่ีไดรั้บมาตรฐาน GAP ของภาครัฐนั้น มีความเส่ียงท่ีจะถูกตรวจพบสารตกคา้ง แมลง และ/หรือ
ศตัรูพืชโดยทางการสหภาพยโุรป ณ ด่านนาํเขา้ในยโุรป 
 

5.3 การแพร่ระบาดของเช้ืออีโคไลในสหภาพยโุรป  
 ปัญหาเช้ืออีโคไลแพร่ระบาดในสหภาพยุโรปนับเป็นปัญหาท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
ในประเทศท่ีมีระบบความปลอดภยัดา้นอาหารสูงมากอยา่งสหภาพยโุรป ซ่ึงไดส่้งผลให้สหภาพยโุรป
ออกมาตรการความเขม้งวดในการตรวจสอบสินคา้ผกัและผลไมท่ี้ส่งเขา้ไปจาํหน่ายในสหภาพยุโรป
มากข้ึน รวมถึงสินคา้อาหารประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศส่งออกท่ีถูกข้ึนบญัชีการส่งออกผกั  
(16 ชนิด) อยา่งประเทศไทยก็ถูกตรวจสอบอยา่งเขม้ขน้มากข้ึนดว้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการไทยท่ีจะ
ส่งออกสินคา้ประเภทผกัและผลไมไ้ปสหภาพยุโรปควรตอ้งควบคุมกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการตรวจสอบท่ีมีความเขม้งวดมากข้ึน และเพื่อใหผู้น้าํเขา้ในสหภาพยโุรปเกิดความ
เช่ือมัน่วา่สินคา้ของไทยมีความปลอดภยั ไร้สารปนเป้ือนและสารตกคา้ง 
 
 
 
                                                 
24  มูลนิธิชีววิถี (10 กมุภาพนัธ์ 2554). “วกิฤตสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ความเป็นจริงจากมุมมองของสหภาพยโุรป”, 
Biothai Briefing, จาก  
http://www.thaisocialist.com/e_book/BriefingPesticide10Feb11_FINAL.pdf 
25  ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต (16 กุมภาพนัธ์ 2554). “ผกัไทยไปอียู - อียูจะแบนผกัไทยจริงหรือ?” จาก 
http://news.thaieurope.net/content/view/3729/211/ 
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6. แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ภาครัฐควรดาํเนินการควบคุมการนาํเขา้สารเคมีท่ีใชป้ราบศตัรูพืชและควบคุมไม่ให้
เกษตรกรผูเ้พาะปลูกนาํยาฆ่าแมลงชนิดอนัตรายร้ายแรงท่ีทางสหภาพยุโรปห้ามใชส้ําหรับผกันาํเขา้  
มาใชอ้ย่างเด็ดขาด รวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีท่ีใชป้ราบศตัรูพืชท่ีถูกวิธี 
และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัปัญหาการตรวจพบสารตกคา้งและสารปนเป้ือนในสินคา้
ผกัผลไมส่้งออกของไทย และเพื่อความปลอดภยักบัชีวิตของเกษตรกร พื้นท่ีการผลิต และส่ิงแวดลอ้ม 

6.2 ภาครัฐควรพฒันาระบบการตรวจสอบยอ้นกลับเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม
คุณภาพผักผลไม้ส่งออกของไทย  เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้บริโภคในต่างประเทศ  
แมว้่าปัจจุบนัประเทศไทยจะมีการนาํระบบดงักล่าวมาใชแ้ลว้ แต่ก็ควรพฒันาให้เป็นผลในทางปฏิบติั
ใหม้ากยิง่ข้ึน 

6.3 ภาครัฐควรจดัแบ่งเกรดและจดัลาํดบั (Grading & Ranking) ผูป้ระกอบการส่งออก
สินคา้ผกัผลไมส้ด โดยแยกผูส่้งออกชั้นดีท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP มาโดยตลอด ออกจาก
ผูป้ระกอบการท่ีส่งออกสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานและใช้มาตรการท่ีมีระดบัความเขม้งวดแตกต่างกนั
ออกไป ทั้งน้ี ในการจดัแบ่งเกรดผูป้ระกอบการควรตอ้งใชช่ื้อบุคคลเจา้ของกิจการเป็นหลกั เพื่อเป็น 
การป้องกนัผูก้ระทาํผดิลกัลอบส่งออกสินคา้โดยอาศยัการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัใหม่26  

6.4 ภาครัฐควรมีมาตรการลงโทษผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีขาดความรับผดิชอบจนมีส่วนในการทาํลาย
ความเช่ือมัน่และช่ือเสียงของสินคา้ผกัผลไมไ้ทยอย่างจริงจงั ไม่ว่าผูเ้ก่ียวขอ้งจะเป็นเกษตรกร 
ผูป้ระกอบการ หรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐเองท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
 ในกรณีสหภาพยโุรปแจง้จะระงบัการนาํเขา้ผกัสดไทย จาํนวน 5 กลุ่ม (16 ชนิด) หลงัจากท่ี
สหภาพยโุรปตรวจพบสารตกคา้งบ่อยคร้ังตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้นั้น ภาครัฐของไทยมีแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว 2 แนวทาง เพื่อป้องกนัไม่ให้สหภาพยุโรปออกมาตรการห้ามนาํเขา้สินคา้ดงักล่าว 
ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย คือ 1) การตรวจสอบเขม้ 100% และ 2) การระงบัการ
ส่งออกผกัดว้ยตวัเอง (Self ban) ซ่ึงไทยเสนอใชแ้นวทางแรกและทางสหภาพยโุรปไดรั้บขอ้เสนอแลว้ 
เน่ืองจากการทาํ Self ban จะทาํให้ไทยไม่สามารถส่งออกผกัสดกลุ่มนั้นไปยงัสหภาพยุโรปไดเ้ลย
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยในสหภาพ
ยุโรป และถือเป็นการสูญเสียโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปตอบรับ

                                                 
26 สาํนกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จากเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์
<www.depthai.go.th> 
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ขอ้เสนอของไทยในการตรวจสอบเขม้ 100% โดยกาํหนดเง่ือนไขวา่ปริมาณการตรวจพบปัญหาสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชตกคา้งและปนเป้ือน ณ ด่านนาํของสหภาพยโุรปจะตอ้งหมดไป โดยอนุโลมให้ไทย 
ถูกตรวจพบปัญหาดงักล่าวไดไ้ม่เกิน 5 คร้ังต่อปี ซ่ึงหากไทยละเมิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขดงักล่าว 
สหภาพยโุรปจะระงบัการนาํเขา้สินคา้พืชผกัทั้ง 16ชนิดดงักล่าวทนัที 
 นอกจากน้ี การเลือกใชม้าตรการตรวจเขม้ 100% แทนมาตรการ Self ban พบว่า ยงัคงส่งผล
กระทบต่อผูป้ระกอบการเช่นกนั โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP อยา่งเคร่งครัด
มาโดยตลอด27 ได้แก่ ผลกระทบในด้านระยะเวลาในการส่งออกสินคา้ เน่ืองจากผกัสดเป็นสินคา้ 
เน่าเป่ือยเสียหายง่าย (Perishable Goods) ดงันั้น เวลาท่ีเสียไปกบัการตรวจสอบ 100% ยิ่งมากเท่าไร  
ความสดของผกัก็อาจลดลงตามไปมากเท่านั้น (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับวิธีการเก็บรักษาความสด) และ 
การตรวจสอบ 100% ในทางปฏิบติันั้น เม่ือมีการเปิดบรรจุภณัฑสิ์นคา้ผกัสดเพื่อตรวจสอบพร้อมกนัก่อน
การขนส่ง อาจก่อใหเ้กิดปัญหาแมลงศตัรูพืชจากสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานแพร่กระจายไปยงัสินคา้อ่ืนท่ีได้
มาตรฐานในเวลาเดียวกนัได ้ และทาํใหเ้กิดปัญหาการปนเป้ือน (Contamination) ตามมาได ้นอกจากน้ี 
ผูป้ระกอบการยงัได้รับผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้ งจาํนวนและ
มาตรฐานห้อง Lab ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะไม่เพียงพอสาํหรับการตรวจเขม้ 100% อยา่งไรก็ดี  
ทั้งสองแนวทางดงักล่าวเป็นเพียงการป้องกนัไม่ให้สหภาพยุโรปออกมาตรการระงบัการนาํเขา้สินคา้ 
ผกัสดจากไทยเพ่ือบรรเทาปัญหาให้กับผูป้ระกอบการในเบ้ืองตน้เท่านั้น แต่ยงัไม่ใช่ทางออก 
ในการแกปั้ญหาการส่งออกผกัผลไมส้ดไทยไปยงัตลาดสหภาพยโุรปไดอ้ยา่งแทจ้ริงในระยะยาว  
 ในอนาคตแมว้่าไทยจะมีความตกลงการคา้เสรีกบัภูมิภาคยโุรป ทั้งในกรอบไทยกบัสหภาพ
ยโุรป (EU) และไทยกบัสมาคมการคา้แห่งยโุรป (EFTA) แต่หากภาครัฐและเอกชนของไทยไม่เขม้งวด
กบัมาตรการ SPS อย่างจริงจงัทั้งในดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั (Health and Safety) แลว้นั้น  
ไทยก็อาจจะไม่สามารถส่งออกสินคา้ไปยงัสหภาพยโุรปได ้ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรตอ้งจบั
มือกนัในการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งในทุกกระบวนการของห่วงโซ่อาหาร 
และตอ้งพฒันาปรับปรุงและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการส่งออกผกัผลไมส้ดไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ตน้นํ้ า 
กลางนํ้า ไปถึงปลายนํ้า คือ ผกัและผลไมต้อ้งมาจากฟาร์มท่ีไดม้าตรฐาน มีการจดัการหลงัเก็บเก่ียวท่ีได้
มาตรฐาน โรงคดับรรจุก็ตอ้งไดม้าตรฐาน และตอ้งไม่มีการสวมช่ือเกษตรกรและการปลอมแปลงการ
รับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ตลอดจนตอ้งสร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ควบคู่ไปดว้ย 

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

                                                 
27 สาํนกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จากเวบ็ไซตข์องกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์
<www.depthai.go.th> 
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