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 การคาระหวางประเทศในยุคปจจุบันมุงเนนการเปดตลาดการคาแบบเสรีเปนหลัก แตทุก

ประเทศตางมุงหวังใหประเทศของตนเปนผูนําในดานเศรษฐกิจ จึงไดวางกฎเกณฑเก่ียวกับนโยบาย

เศรษฐกิจการคาท้ังภายในและนอกประเทศของตนข้ึน เพ่ือทําใหระบบการคาของประเทศตนมีความ

ไดเปรียบกวาประเทศอ่ืนท่ีเปนประเทศคูคา ซ่ึงกฎเกณฑดังกลาวแตละประเทศไดนํามาจากองคการ

คาโลกท่ีไดตั้งมาตรการและมาตรฐานทางการคาไว โดยไดนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาวะของ

ประเทศ และไดอาศัยชองวางของมาตรการดังกลาวเอ้ือประโยชนใหกับประเทศตนเองมากท่ีสุด จน

กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาไปโดยปริยายหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการแอบแฝงการกีดกัน ทาง

การคานั่นเอง โดยอุปสรรคท่ีวานั้น ไมใชเรื่องมาตรการท่ีเก่ียวกับภาษี หากแตเปนมาตรการอ่ืนท่ีมิใช

ภาษี หรือท่ีเรียกวามาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) อยางมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สําหรับการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษากฎเกณฑหลักการ

และเง่ือนไขตางๆ ท่ีสําคัญของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 2. ศึกษา

เปรียบเทียบถึงการกําหนดมาตรการการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมของประเทศไทยและ

ประเทศจีน โดยศึกษาตามพระราชบัญญัติการกักพืช พ.ศ.2507 และประกาศกระทรวงเรื่องกําหนด

พืชเปนพืชควบคุมเฉพาะเพ่ือการสงออก พ.ศ.2552 กับมาตรการสุขอนามัยในการนําเขาสินคาเกษตร

ประเภทผลไมของประเทศจีน และวิเคราะหความสอดคลองของมาตรการสงออกสินคาเกษตร

ประเภทผลไมของไทยกับหลักการของความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 3. ศึกษาถึงการ

กําหนดมาตรการการนําเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมของประเทศจีนเพ่ือวิเคราะหความสอดคลอง

ของมาตรการดังกลาวกับหลักการความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 4. ศึกษาแนวทาง                                  

ในการแกไขปญหาการนํามาตรการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาใชเปนมาตรการกีดกันทาง

การคาโดยแอบแฝง 



(4) 
 

วิธีการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้ จะศึกษาถึงมาตรการการนําเขา – สงออกเก่ียวกับสินคา

เกษตรประเภทผลไมเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและประเทศจีน ภายใตมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช โดยมุงเนนศึกษาเก่ียวกับการนํามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในสวนท่ี

เปนกฎหมายสารบัญญัติ 1. พิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและการตรวจสอบสําหรับ

ผลไมท่ีจะสงออกจากประเทศจีนมาประเทศไทย และประเทศไทยมาประเทศจีน (พิธีสารผลไม)       

2. พิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการสงออกและนําเขาผลไม ผาน

ประเทศท่ีสามระหวางประเทศไทยและจีน (พิธีสาร R3 และ R9) 3. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

2507 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2551 4. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององคการการคา

โลก นอกจากนี้ ยังศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการคาอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกฎระเบียบและ

มาตรฐานทางการคาระหวางประเทศ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในอัน

เก่ียวกับมาตรการสงออกและนําเขาผลไม และขอกําหนดทางพิธีสารระหวางประเทศไทยและประเทศ

จีน  

จากการศึกษา พบวาขอตกลงทางการคาระหวางประเทศไทยและประเทศจีนในแบบพันธ

สัญญาทวิภาคีเก่ียวกับมาตรการการสงออกและนําเขาผลไมระหวางกัน และกฎหมายภายในของไทย 

คือ พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ.2507 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 นั้น มีประเด็นท่ีตองแกไข

เพ่ิมเติม ในมาตรา 12 (2) - (4) ซ่ึงบทบัญญัติยังไมครอบคลุมความปลอดภัยของมนุษย สัตวและพืช

ไดเทาท่ีควร กลาวคือ เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติกักพืชนั้น มุงเนนเฉพาะศัตรูพืชเทานั้น ท่ี

กําหนดใหเจาหนาท่ีมีอํานาจกักกัน หรือทําลายในกรณีท่ีพบศัตรูพืช แตไมไดกลาวถึง สารเคมี และยา

ฆาแมลงท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอประชากรไทย ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีการแกไข พระราชบัญญัติ

ดังกลาว โดยเพ่ิมถอยคําวา สารเคมี ยาฆาแมลง เขาไปในบทบัญญัติดวย นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึง

การกําหนดมาตรการการนําเขาผลไมสดของประเทศจีน ภายใตความรวมมือทางดานมาตรฐาน

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะพบวามาตรการการนําเขาของประเทศจีนไมสอดคลองความตกลง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กลาวคือ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศจีนนั้น เปน

การจํากัดทางการคาเกินกวาความจําเปนในการบรรลุถึงระดับการคุมครองท่ีเหมาะสม ท้ังยังเลือก

ปฏิบัติสําหรับกรณีการนําเขาและการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเฉพาะกับผลไมท่ีนําเขาจากประเทศไทย โดย

ผูศึกษาเห็นวาควรมีการเจรจาเพ่ือขอแกไขขอความในพิธีสารไมวาจะเปนการเพ่ิมจํานวนชนิดผลไมใน

พิธีสาร การขยายเวลาในใบอนุญาตการนําเขา การเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม เปนตน เพ่ือใหการบังคับใช
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 Concerning international trade at present, a free-trade open market is mainly 

a type of market in focus everywhere. All countries aim to become economic leaders 

and thus promulgate their laws and regulations in accordance with their domestic 

and international trade policies to take advantages of a trading system. Those laws 

and regulations are from the World Trade Organisation (WTO) that specify 

international standards for international trade but it is found that many countries use 

loopholes in the international standards to gain benefits for their countries. This 

situation causes a crucial problem called a covert trade barrier which is not related 

to tariff but it is on the other hand a Non-Tariff Barrier (NTB) found in sanitary and 

phytosanitary measures for instance.  

The purposes of this dissertation are (1) to study important laws, regulations, 

principles, and conditions relevant to the sanitary and phytosanitary measures; (2) to 

compare the specification of agricultural products export measures for fruits that are 

used in Thailand and China, in particular Plant Quarantine Act B.E. 2507, Ministerial 

Announcement on the Special Control of Plants for Exportation B.E. 2552 and 

Phytosanitary Measures for the Importation of Fruits in China, as well as to analyse 

the conformation of the agricultural products export measures for fruits in Thailand 

and the Agreement on the sanitary and phytosanitary; (3) to study the specification 

of agricultural products import measures for fruits that are used in China and to 

compare it with the Agreement on the sanitary and phytosanitary; and (4) to study 



(6) 
 

the ways forward and solutions to end the use of the Agreement on the sanitary and 

phytosanitary as a covert trade barrier. 

 Methodology of this dissertation used comparative method and analysis 

method in studying the substantive laws under the Agreement on the sanitary and 

phytosanitary that include (1) the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions 

of Tropical Fruit to be exported from Thailand to China (or the Fruit Protocol) (2) the 

Protocol on the Inspection and Quarantine Requirement for Thai Fruit Export from 

Thailand to China through Territories of Third Countries (or the R3 and R9 Protocol) 

(3) the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and its third amendment B.E. 2551 and (4) 

WTO Measures on Sanitary and Phytosanitary. Furthermore, other legal means used 

internationally as international standards for trading of fruits and other related 

protocols between Thailand and China were also examined and studied in order to 

find innovative approaches to improve relevant Thai domestic laws. 

 Finding a key finding from the study is that there are some points to be 

rewritten in Article 12 (2)-(4) of the Plant Quarantine Act B.E. 2507 (the third 

amendment B.E. 2551) because they do not efficiently cover the safeguard for 

human, animal, and plant. In other words, they control only the pesticides but do 

not mention about other insecticides and chemical substances that may be harmful 

to Thai people. Accordingly, the author recommends the amendment of the 

aforementioned laws to include insecticides and other harmful chemical substances 

in the sub-articles. Moreover, the author found that the Chinese importation measure 

for fresh fruits is not in line with the WTO Measures on Sanitary and Phytosanitary 

due to the fact that it unnecessarily limits the importation and causes the covert 

trade barrier. The author also found evidence that there is discrimination in the 

selection of imported fruits and the collection of the value added tax (VAT) from 

fruits imported from Thailand. Thus, it is recommended that there should be some 

further negotiation for the improvement of the texts in the protocols including the 

adding of types of fruits to be imported, the extension of permission conditions, and 

the VAT in order to make the implementation be in accordance with the 

international measures for sanitary and phytosanitary. 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได  เนื่องจากความเมตตาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา 

ล้ําเลิศ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชน

อยางยิ่งในการทําวิจัย อีกท้ัง ยังชวยแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน รวมถึงตรวจสอบ

เนื้อหาใหมีความถูกตอง และสมบูรณมากข้ึน ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

          ผูเขียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ ประกอบดวย รองศาสตราจารย

ดร.สราวุธ ปติยาศักดิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วนาพิทักษ ท่ีทานไดสละเวลาตรวจแก

เลมวิจัยจนสมบูรณ 

 นอกจากทานผูมีพระคุณท่ีไดกลาวมาขางตนแลว ผูเขียนขอขอบพระคุณ คุณชลธิช ชื่นอุระ 

หัวหนากลุมโครงการสงเสริมการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพฯ หัวหนางานของผูเขียนท่ีไดมอบโอกาสให

ผูเขียนลางาน  เพ่ือใหผูเขียนจัดทํารูปเลมจนเสร็จสมบูรณ ขอบคุณผูรวมงานทุกคนท้ังจากกรม

คุมครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย ขอบคุณเพ่ือนๆ จาก

รั้วสาธิตสถาบันราชภัฏนครสวรรค กัลยาณมิตรท้ังรุนพ่ีรุนนอง จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแกงคเรารักกัน และขอบคุณเพ่ือนๆ จากนิดาทุกคน ท่ีรวมฝาฟนกันมาจนถึงวันท่ี

สําเร็จการศึกษาในวันนี้ 

 ทายท่ีสุดท่ีขาดมิได คือ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอวิทยา และคุณแมสมเจตร ทรัพยสมาน 

(บิดามารดา) คุณลุงเดช คุณปาบัวหลวง ไกรพน คุณยายบรรจง ชูศรี ท่ีคอยเลี้ยงดูเอาใจใส ใหความ

ชวยเหลือ ใหโอกาสทางการศึกษาเรียนรู ท้ังวิชาการและการดําเนินชีวิต ขอบคุณพ่ีปานาอาและญาติ

พ่ีนองทุกคนท่ีเปนกําลังใจใหมาตลอด และไมเบื่อท่ีจะคอยลุนคอยเชียร รักและขอบคุณทุกคนมา ณ 

โอกาสนี้คะ 
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บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ในโลกของการแขงขันทางการคา แมในยุคปจจุบันจะเปนการเปดตลาดการคาแบบเสรี                 

แตทุกประเทศก็ตางมุงหมายใหประเทศของตนเปนผูนําในดานเศรษฐกิจ จึงไดวางกฎเกณฑเก่ียวกับ

นโยบายเศรษฐกิจการคาท้ังภายในและนอกประเทศของตนข้ึน เพ่ือทําใหระบบการคาของประเทศตน

มีความไดเปรียบกวาประเทศอ่ืนท่ีเปนประเทศคูคา การวางกฎเกณฑเศรษฐกิจดั่งกลาวจึงเปนการ

สรางอุปสรรคทางการคาไปโดยปริยายหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการแอบแฝงการกีดกันทางการคา

นั่นเอง 

 อุปสรรคในทางการคาสวนใหญไมใชการจัดเก็บภาษีนําเขาสินคาในอัตราท่ีสูงลิ่ว หากแตเปน

การต้ังมาตรฐานกฎเกณฑในเรื่องของคุณภาพสินคา ท่ีตองไดมาตรฐานตามท่ีประเทศคูคากําหนด ซ่ึง

กฎเกณฑเหลานี้มีอยูในองคกรการคาโลก หรือ WTO ท่ีไดวางรากฐานเก่ียวกับมาตรการดาน

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measure: SPS) โดยหลักดังกลาวจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง

ประเทศ และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรมารองรับเพ่ือปองกันมิใหแตละประเทศกําหนดมาตรฐาน

ตามใจชอบ ซ่ึงอาจกลายเปนอุปสรรคทางการคาได 

 ประเทศไทยไดข้ึนชื่อวาเปนประเทศกสิกรรม เมืองอูขาวอูน้ําของโลกมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย            

ทําการคาขายกับนานาประเทศท่ัวโลก และประเทศคูคาท่ีมีความสัมพันธอันดีมาอยางยาวนานก็คือ                  

ประเทศจีน จะเห็นไดวาในแตละปประเทศไทยสงออกสินคาไปสูตลาดจีนคิดเปนมูลคากวาหม่ืน

ลานดอลลาสหรัฐ เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะจํานวนประชากรท่ีมีอยูมากเปนอันดับ 1 ของโลก ประกอบ

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีจําเปนตองใชทรัพยากรในรูปแบบของสินคาตางๆ ไม

วาจะเปนสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร เปนตน ประเทศจีนจึงถือเปนตลาดการสงออกท่ี

สําคัญและใหญท่ีสุดของไทยแตการทําการคากับประเทศมหาอํานาจอยางจีนนั้น ก็มีขอเสียเปรียบ

ดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนข้ันตอนการนําเขาสินคาท่ีประเทศจีนตั้งขอสงวนไวมากมาย การ

จํากัดการนําเขาสินคา ตลอดจนการวางกรอบมาตรฐานคุณภาพของสินคาท่ีเก่ียวกับสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช (SPS) ท่ีสูง ทําใหประเทศไทยประสบปญหาการสงออกกับประเทศจีนอยูเสมอ 
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 หากประเทศไทยขจัดปญหาและลดอุปสรรคดังกลาวไดสําเร็จโดยการเจรจาตอรองหรือตกลง

กับประเทศจีนจะทําใหการทําการคาของไทยราบรื่นข้ึน และไทยยังสามารถใชกลยุทธดังกลาวเปน

แนวทางตอรองเพ่ือลดอุปสรรคทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคูคาอ่ืน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศสมาชิกอ่ืนในกลุมอาเซียน หรือแมกระท่ังการตอรองกับตลาดใหญๆ อยางยุโรป 

อเมริกา และญี่ปุน 

 ประเทศจีนนับเปนคูคาสําคัญในอาเซียนเพราะเปดรับนําเขาสินคาจากประเทศในกลุม

อาเซียนเปนอันดับ 1 สินคาสวนใหญท่ีประเทศในกลุมอาเซียนสงออกไปยังประเทศจีนก็คงหนีไมพน

สินคาเกษตรประเภทผักและผลไม ซึงประเทศจีนใหความสําคัญกับมาตรการสุขภาพอนามัยพืช และ

ความปลอดภัยของอาหารเปนอยางมาก  เห็นไดจากการท่ีประเทศจีนไดทําความตกลงกับประเทศคู

คาในกลุมอาเซียนเก่ียวกับพันธสัญญาเขตการคาเสรี รวมถึงพิธีสารตางๆ มักจะมุงเนนมาตรฐาน

สุขภาพอนามัยพืช และความปลอดภัยของอาหารเสมอ 

 นับตั้งแตมีการเจรจาเขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ในป พ.ศ.2546 เปนตนมา                 

ประเทศไทยและประเทศจีนมีขอตกลงรวมกันวาสินคาเกษตรประเภทผักและผลไมนั้นใหมีการจัดเก็บ

ภาษีในอัตรา 0 % นั่นก็หมายความวาปญหาหรืออุปสรรคทางดานการคาในรูปแบบภาษีหมดไป                

คงเหลืออุปสรรคทางการคาท่ีไมใชภาษีนั่นคือการตั้งกําแพงมาตรฐานสุขภาพอนามัยและสุขภาพ

อนามัยพืช (SPS) โดยทางประเทศจีนกําหนดวาการสงออกผักและผลไมไปยังประเทศจีนนั้นตองมี

ใบอนุญาตสุขอนามัยและการรับรองฟารม จากกรมวิชาการเกษตรของไทยมาแสดงพรอมการนําเขา

และตองผานการตรวจโรคตางๆ ของพืช แมลง สารตกคาง และสิ่งเจือปนอ่ืนๆ โดยข้ันตอนการ

ตรวจสอบดังกลาวมีความเขมงวดและใชระยะเวลาในตรวจสอบนาน ทําใหผักและผลไมท่ีสงออกไป

เกิดการเนาเสีย กอใหเกิดผลเสียหายตอการสงออกของไทย 

 ท้ังประเทศไทยและประเทศจีนตางมีมาตรฐานการตรวจสอบ กักกัน และควบคุมการนําเขา

และสงออกสินคาเกษตร โดยไทยมีขอกําหนดในเรื่องสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชอยู ใน

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ .ศ .2522  

พระราชบัญญัติสินคาขาออก พ.ศ.2503 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2522) และพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ.2507 โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติกักพืช (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) นั้นมีประกาศกระทรวง

เรื่องกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2552 เพ่ือการสงออกไปตางประเทศ โดยกําหนดใหมีการ

ออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพ่ือใหสินคาเกษตรประเภทผักและผลไมมีคุณภาพ

และความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนดกฎระเบียบท่ีองคการคาโลกวางไวเก่ียวกับมาตรฐานสุขภาพ

อนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measure: SPS) และประเทศจีนเองก็ไดวางกรอบของมาตรฐานสุขภาพอนามัยและสุขอนามัยพืชวา  

สินคาประเภทผักและผลไมท่ีจัดสงจากประเทศไทยไปประเทศจีนนั้นตองเปนผักและผลไมท่ีมาจาก
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สวนท่ีจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรและปราศจากแมลงวันผลไม อีกท้ังมีเง่ือนไขเปนไปตาม

ขอตกลงของสุขอนามัยพืช คือ ตองมีใบอนุญาตนําเขา ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ภาชนะบรรจุตอง

สะอาดและติดฉลากท่ีมีขอความตามท่ีประเทศจีนกําหนดติดไวขางกลอง อันไดแก ชื่อของบริษัท ชนิด

ผลไม หมายเลขทะเบียนสวน หมายเลขทะเบียนวันบรรจุ 

 อาจกลาวไดวามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการสงออกและนําเขาสินคาเกษตร

ประเภทผักและผลไมของประเทศไทยและประเทศจีนนั้นมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือ มุงคุมครอง

ชีวิตของมนุษย สัตวและพืชในอาณาเขตของตนไมใหเกิดการแพรระบาดของโรคตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก

พาหะของโรคท่ีติดไปกับผักและผลไม แตระดับการคุมครองในเรื่องของสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ของประเทศจีนนั้น มีมาตรฐานสูงกวาของประเทศไทยโดยดูจากมาตรการการนําเขาท่ีประเทศจีนระบุ

ไว ในหลายๆ ประการ เชน ในการนําเขาลําไยกําหนดวาหากสุมตรวจพบโรคและแมลงตองนําไป

รมควันดวย Methyl Bromide ทําใหมีประเทศผูสงออกอยางไทยมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนโดยไมจําเปน 

และในบางกรณีการตรวจสอบดังกลาว ไมมีหลักฐานแสดงการตรวจใหแกผูสงออก เม่ือทางการจีนได

ตรวจสอบพบสารปนเปอนท่ีตกติดไปกับผักและผลไม ประกอบกับการปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือ

ตรวจสอบตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศจีนเพ่ือการนําเขาสินคาเกษตรนั้นใน

แตละมณฑลมีความแตกตางกัน ทําใหการตรวจสอบไมมีมาตรฐานท่ีชัดเจน จึงทําใหการสงออกสินคา

เกษตรประเภทผักและผลไมจากประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน เชน ประเทศไทยและประเทศ

เวียดนามมักประสบปญหาจากการกําหนดมาตรฐานเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยของประเทศจีน 

ในขณะท่ีถาเปรียบเทียบกับการท่ีประเทศไทยเปนประเทศคูคากับประเทศอเมริกา ซ่ึงก็มีมาตรการใน

การคุมครองการนําเขาสัตวหรือพืช หรือวามาตรการในการนําเขาสินคาเกษตรประเภทผักและผลไม

ของประเทศไทย แตวาสิ่งท่ีประเทศอเมริกาจะกําหนดเปนหลักเกณฑ ก็คือ จะดูท่ีตัวปริมาณของการ

นําเขา เพ่ือท่ีจะดูถึงคุณภาพโดยใชหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในการท่ีจะ

นําเขาสินคาเกษตรประเภทผักและผลไม ซ่ึงตรงนี้ก็เปนมาตรการท่ีประเทศอเมริกากําหนดไว ซ่ึง

ในขณะท่ีประเทศจีนกลับไมมีบทบาทในลักษณะดังกลาว เพราะประเทศจีนไดมีการกําหนดท่ีจะตั้ง

กําแพงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในเรื่องของการนําเขาสินคาเกษตรข้ึนมาเพ่ือเปนการกอ

อุปสรรคทางการคา ซ่ึงประเทศจีนไมไดทํากับประเทศไทยเทานั้น แตยังทํากับประเทศเวียดนามอยาง

ท่ีไดกลาวไปแลวดวย รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ท่ีเปนประเทศคูคากับประเทศจีน ดังนั้น จึงเกิดคําถาม

ข้ึนมาวาเหตุใดประเทศจีนจึงสามารถตั้งกําแพงสูงขนาดนั้นได อยางนี้เปนความเปนธรรมหรือไม จึง

ตองมีการศึกษาในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศผูนําเขาอยางประเทศ

จีน 

 และในทางกลับกันประเทศจีนกลับมีมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสินคาเกษตรประเภทผัก

และผลไมเพ่ือการสงออกโดยมีการคุมครองเก่ียวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในระดับท่ีต่ํา เห็นได
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จากการสงออกสินคาเกษตรประเภทผักและผลไมมายังประเทศไทย โดยประเทศไทยไดตรวจสอบ

พบวามีสารเคมีซ่ึงเปนสารตกคางจากยาฆาแมลงในผักและผลไมของประเทศจีน เชน ผัดกาดขาว 

ผักคะนา แครอท นอกจากนี้ ยังตรวจพบวามีซัลเฟอรไดออกไซดในปริมาณท่ีสูงเกินกวาเกณฑท่ี

กําหนดในผักแหงท่ีสงออกมายังประเทศไทย เชน ดอกไมจีน เห็ดหูหนูขาว เปนตน1 

 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการบังคับใชแกท้ังสองประเทศ จึงเห็นไดวาควรจะศึกษา

เนื้อหาและหลักการตางๆ ของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศผู

นําเขาอยางประเทศจีน และประเทศผูสงออกอยางประเทศไทย โดยคํานึงถึงวามาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชดังกลาวนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบในการคานอยท่ีสุด ผูคิดจึงเห็นวาการศึกษา

หลักการดังกลาวจะไดใหมุมมองถึงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศจีนวาเปน

มาตรการท่ีชอบธรรมหรือเปนมาตรการกีดกันทางการคาโดยแอบแฝง หากสามารถระบุไดในระดับ

หนึ่ง ประเทศไทยในฐานะผูสงออกยอมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองใหประเทศผูนําเขาอยางประเทศจีน

ปรับเปลี่ยนมาตรการ หรือนําเรื่องข้ึนรองเรียนตอคณะกรรมการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพ่ือใหมี

การจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท หรือ Panel ข้ึนวินิจฉัยในกรณีท่ีไมสามารถตกลงกันได  

และใชเปนแนวทางความรวมมือของท้ังภาครัฐและเอกชนในการศึกษาความตองการของตลาดในแต

ละมณฑลของประเทศจีนท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือเปนเพ่ิมโอกาสทางการคาและชองทางในการ

ลงทุนของประเทศไทยเอง และเปนการสกัดก้ันสินคาท่ีมีการปนเปอนสารเคมีแมลงไมใหเขาสูประเทศ

ไทย ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดศึกษาแนวทางในการตีความและการบังคับใชความตกลง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซ่ึงอาจนํามาใชเปนแนวทางในการเจรจาตอรองเพ่ือผลประโยชนทาง

การคาของประเทศไทยตอไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. ศึกษากฎเกณฑ  หลักการและเง่ือนไขตางๆ ท่ีสําคัญของความตกลงวาดวยมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

2. ศึกษาเปรียบเทียบถึงการกําหนดมาตรการการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมของ

ประเทศไทยและประเทศจีน โดยศึกษาตามพระราชบัญญัติการกักพืช พ.ศ.2507 และประกาศ

กระทรวงเรื่องกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะเพ่ือการสงออก พ.ศ.2552  กับมาตรการสุขอนามัยใน

                                                           
1 ขอมูลจากดานอาหารและยาเชียงแสน จ.เชียงราย ป พ.ศ.2547-2550; “ไทยแบล็คลิสต 

‘ผัก-ผลไม’ จีน,” ผูจัดการรายวัน (17 สิงหาคม 2550): ยอหนาท่ี 3, คนวันท่ี 4 มีนาคม 2556 จาก  

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000096517 
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การนําเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมของประเทศจีน และวิเคราะหความสอดคลองของมาตรการ

สงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมของไทยกับหลักการของความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืช 

3. ศึกษาถึงการกําหนดมาตรการการนําเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมของประเทศจีน               

เพ่ือวิเคราะหความสอดคลองของมาตรการดังกลาวกับหลักการความตกลงวาดวยสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช 

4. ศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาการนํามาตรการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

มาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาโดยแอบแฝง 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 

 การกําหนดมาตรฐานในการนําเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมของประเทศจีนไมเปนไปตาม

ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ในประเด็นเรื่องระดับการคุมครองท่ี

เหมาะสมแกการคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย  สัตวและพืช โดยกอใหเกิดผลกระทบทางการคา

จนกอใหเกิดรูปแบบแอบแฝงการกีดกันทางการคา   

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 

 ศึกษาถึงกฎเกณฑ หลักการ และเง่ือนไขสําคัญของความตกลงวาดวยมาตรการสุอนามัยและ

สุขอนามัยพืช อันเปนขอตกลงท่ีใชเพ่ือปองกันการนํานโยบายและมาตรการคุมครองสุขอนามัยมาใช

เพ่ือบิดเบือนการคาโลก และศึกษาถึงมาตรการของประเทศจีนและประเทศไทยเก่ียวกับการนําเขา-

สงออกสินคาเกษตรประเภทผลไม ภายใตมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชวาสอดคลองหรือ

ขัดแยงกับความตกลงสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชหรือไม เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาการนํา

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาโดยแอบแฝง 

 

1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 

 

 เปนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ รายงาน บทความ  

วิทยานิพนธของประเทศไทย วารสารท่ีเก่ียวของ กฎหมายเก่ียวกับการสงออก-นําเขา พิธีสารไทย-จีน 

และเอกสารเผยแพรของหนวยงานรัฐบาลและเอกชนตางๆ โดยนําเอาขอมูลจากเอกสารมาทําการ

วิเคราะหและหาบทสรุป  
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 

1. ไดทราบถึงกฎเกณฑ หลักการและเง่ือนไขตางๆ ท่ีสําคัญของความตกลงวาดวยมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมท้ังความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศกับการคุมครอง

สุขอนามัยและชีวิตของมนุษย สัตว และพืช 

2. ไดทราบถึงผลกระทบตอการสงออกของไทยท่ีไดรับจากมาตรการคุมครองสุขอนามัยของ

ประเทศจีนในการสงสินคาเกษตรประเภทผลไม เพ่ือใชเปนบทเรียนและแนวทางในการเตรียมตัวรับ

กับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตอันเปนประโยชนตอภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในการ

สงออกของประเทศไทย รวมถึงหลักการในการกําหนดมาตรการสุขภาพอนามัยข้ึนใชบังคับเพ่ือใชเปน

แนวทางในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยใหสอดคลองกับความตกลงใหสอดคลองกับความตกลงวา

ดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   

 3. ไดทราบถึงแนวทางการตีความหลักการความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและ              

สุขอนามัยพืช จากขอพิพาทคดีตางๆ ท่ีเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 4. ไดทราบถึงแนวทางและทาทีในการแกปญหาของรัฐบาลไทยท่ีมีมาตรการคุมครอง

สุขอนามัยของประเทศจีนในการนําเขาเกษตรประเภทผลไมจากประเทศไทย และนํากรณีดังกลาว มา

ใชเปนแนวทางในการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 

 

 
 



 

บทท่ี 2 

 

หลักการของมาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีและความตกลง 

วาดวยมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 
แมจะมีการเรียกรองใหเปดตลาดเสรีสินคาเกษตรกันเพ่ิมมากข้ึน แตในหลายๆ ประเทศสวน

ใหญในโลกเลือกท่ีจะสรางมาตรการกีดกันเพ่ือไมใหเกิดการคากันอยางเสรีอยางแทจริง สาเหตุสวน

ใหญ อาจมาจาก 2 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ หนึ่งอาจเปนเพราะความเหมือนกันในกลุมของสินคาเกษตร 

จนอาจกอใหเกิดการชวงชิงตลาดอุปโภคและบริโภคท้ังตลาดภายในและนอกประเทศ และอีกสาเหตุ

คือความปลอดภัยตอการดํารงชีวิตของ มนุษย สัตว พืช ท่ีอยูภายใตอารักขาชนชาติของตน ซ่ึงทุก

ประเทศตางมีอํานาจอธิปไตยท่ีจะสรางกฎเกณฑในการปองกันเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยดังกลาว  

ดังนั้นหลายๆ ประเทศเหลานี้จึงไดนํามาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)  

มาใชกันอยางแพรหลาย 

 

2.1 ความเปนมาและบทนิยามของมาตรการกีดกันที่มิใชภาษี (Non-Tariff Measures: 

NTMs) 

 

มาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) เปนกฎระเบียบขอบังคับของ

ภาครัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศท่ีองคการการคาโลก (WTO) อนุญาตใหใชไดในกรณี

ของการสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม หรือมีสิทธิใชเปนขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปนรวมท้ังเพ่ือ

คุมครองชีวิตและสุขภาพมนุษยพืชและสัตว ท้ังนี้จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมมีเหตุผล และ

ไมมีผลตอการกีดกันทางการคาอยางแอบแฝง อีกท้ังยังตองเปนไปตามหลักเกณฑภายใตความตกลงท่ี

กํากับดูแลของ WTO 

ซ่ึงเม่ือ WTO ไดกําหนดหลักเกณฑและระเบียบเพ่ือใหเกิดการคาเสรีและเปนธรรม ประเทศ

สมาชิกทุกประเทศของ WTO จึงตองปรับลดอัตราอากรขาเขาลงมาใหเหลือนอยท่ีสุด จนในบางกรณี

ไมมีการเรียกเก็บภาษีเลย ซ่ึงนโยบายดังกลาวของ WTO มุงเพ่ือใหเกิดการคาเสรีระหวางประเทศให

ไดมากท่ีสุด แตการเปดการคาเสรีดังกลาวนั้นสงผลใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงท้ังในเรื่องของ

ราคาและคุณภาพของสินคา เพราะเม่ือมีการแขงขันในดานราคาทําใหมีสินคาคุณภาพต่ําเขามาปะปน
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ในตลาด จนเกิดความเสียหายและความไมปลอดภัยตอการบริโภคของประชาชน รัฐเองจึงตองออกมา

ปกปองคุณภาพสินคาและสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยการกําหนดมาตรฐานสินคาและความ

ปลอดภัยข้ึนมากีดกันสินคาท่ีไมมีคุณภาพเหลานั้น แตการออกขอกําหนดหรือนํามาตรการท่ีตั้งข้ึนมา

ใชอยางเขมงวดจนเกินไป อาจกลายเปนความไมเปนธรรม และเปนอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี2 

ท้ังนี้ในแนวทางของ WTO ท่ีดําเนินการตาม GATT มีกฎระเบียบหลายขอท่ีอนุญาตให

ประเทศสมาชิกนํามาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีมาใชได เพ่ือคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของ

มนุษย สัตวและพืชภายใตเง่ือนไขดานคุณภาพสินคา ความปลอดภัยของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม โดย

หลักการของ GATT 1944 ไดระบุถึงความเทาเทียมกันระหวางประเทศสมาชิก 3 ประการ ดังนี้3 

1. การปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับอนุเคราะหยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment: MFN) 

หมายถึง ประเทศสมาชิกจะใช NTMs หรือมาตรการตางๆ ของ WTO ตอประเทศสมาชิกได ก็จะตอง

ใชกับทุกประเทศสมาชิกอ่ืนอยางเทาเทียมและเหมือนกันหมด 

2. การปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) อันหมายถึง ประเทศสมาชิกจะตองใช

มาตรการเหลานี้ปฏิบัติกับสินคานําเขาอยางเดียวกับสินคาท่ีผลิตในประเทศดวย 

3. ความโปรงใส (Tran-Sparency) หมายถึง ประเทศสมาชิกจะกําหนดกฎเกณฑมาตรการ

ตางๆ หรือ NTMs จะตองมีความชัดเจนโปรงใส และทําใหผูคาสามารถทราบถึงขอมูลตางๆ ได 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดกฎระเบียบทางการคาใหมและการปรับปรุงกฎเกณฑท่ีมีอยูแลวใหมี

ความเขมงวดรัดกุมเพ่ือใหประเทศภาคีปฏิบัติตามขอกําหนดเดียวกัน และใชมาตรการการคาท่ีเปน

ธรรมและโปรงใส 

 

2.2 การแบงประเภทของมาตรการกีดกันที่มิใชภาษี 

 

 2.2.1 มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีภายใตแกตตตามแนวทางของขอปฏิบัติทาง

การคา    

มาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี เปนการกําหนดมาตรการอยางอ่ืนท่ีมิใชภาษีในรูปแบบตางๆ

ซ่ึงเปน กฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการคาระหวางประเทศท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมท้ัง

                                                           
2 สืบเนื่องมาจากความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement 

on Tariff and Trade: GATT) ท่ีตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนองคการการคาโลก (World Trade 

Organization: WTO) 
3 รังสรรค ธนะพรพันธุ และคณะ, กฎกติกา WTO เลมท่ี 1 กฎกติกาท่ัวไป (กรุงเทพฯ:   

หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2552). 
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แกประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขาสินคา โดยความตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

และการคา GATT 1944 ไดบัญญัติเก่ียวกับมาตรการท่ีมิใชภาษีไวหลายขอ เชน Article XI วาดวย

เรื่องการขจัดการจํากัดดานปริมาณ, Article VI เปนเรื่องการใชมาตรการคุมครองอุตสาหกรรมภายใน

จากการทุมตลาด, Article XVI เปนเรื่องของการอุดหนุน เปนตน4 และจากขอกําหนดดังกลาวบวก

กับแนวปฏิบัติในเชิงการคาสามารถแบงประเภทของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีเปนหลัก

ใหญได 3 ประเภท ไดแก มาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีท่ีเก่ียวของกับการจํากัดปริมาณ (Quantitative  

Measures), มาตรการกีดกันท่ี มิใชภาษี ท่ีเ ก่ียวของกับมาตรการดานคุณภาพ (Qualitative 

Measures) และ มาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีในรูปแบบท่ีเก่ียวของกับมาตรการชั่วคราวเพ่ือคุมครอง

อุตสาหกรรมภายใน ซ่ึงรายละเอียดสามารถอธิบายได ดังนี้5 

2.2.1.1 มาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีท่ีเก่ียวของกับการจํากัดปริมาณ (Quantitative 

Measures)  

ในแงของมาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีท่ีเก่ียวของกับการจํากัดปริมาณ (Quantitative  

Measures) นั้น ถูกจัดแบงท้ังในสวนของการนําเขาและการสงออก อันไดแก  

 1) การจํากัดโควตาการนําเขา (Import Quotas) เปนการกีดกันทาง

การคาท่ีมิใชภาษีท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ีสุด เพราะสามารถควบคุมสินคาไดปริมาณท่ีแนนอน จึงเปน

การเปดโอกาสการแขงขันไดดีกวาในกรณีของการเก็บภาษีนําเขา ผูผลิตจากตางประเทศอาจยอมลด

ตนทุนการผลิตหรือลดราคาลง จนอาจถึงข้ันทุมตลาด เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสินคาท่ีผลิตใน

ประเทศได การจํากัดโควตาการนําเขานี้อาจเปนการจํากัดโดยใชปริมาณหรือมูลคาของสินคาเปน

ตัวกําหนดก็ได โดยอาจแบงเปนโควตาสําหรับแตละประเทศหรือเปนโควตารวมก็ได  และโดยปกติจะ

มีการใชโควตาควบคูไปกับภาษีศุลกากรหรือเรียกวาโควตาอัตราภาษีศุลกากร (Tariff Quata: TRQ) 

 2) การหามทําการคา (Embargoes) เปนการหามนําเขาหรือสงออก 

สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดกับประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือการหามทําการคาระหวาง

ประเทศอยางเด็ดขาด โดยการหามทําการคาดังกลาวเปนการจํากัดทางเลือกของผูบริโภคไมใหมี

โอกาสไดสัมผัสกับสินคาของประเทศอ่ืนๆ ทําใหผูผลิตสินคาประเภทนั้นๆ ไมสามารถแขงขันไดอยาง

เสรีในเวทีการคาโลก 

                                                           
4 “มาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี,” ขาวสารพัฒนากฎหมาย  96 (พฤษภาคม 2557), คน

วันท่ี 4 มีนาคม 2556 จาก http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/content 

/en/712/c712_1.pdf 
5 ธิดารัตน โชคสุชาติ “การกีดกันทางการคาระหวางประเทศ: มาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษี,” 

วารสาร มฉก 15, 29 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554): 118. 
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 3) การจํากัดปริมาณการสงออกโดยความสมัครใจของประเทศผูสงออก 

(Voluntary Export Restraints: VERs) ถือวาเปนโควตาประเภทหนึ่งแตประเทศผูสงออกเปนผู

จํากัดปริมาณสินคานั้นดวยตนเอง มิไดเกิดจากประเทศผูนําเขา แตในความเปนจริงแลว การจํากัด

การสงออกดังกลาวมักมาจากการตกลงรวมกันของท้ังสองฝาย ซ่ึงทําใหประเทศผูสงออกยอมจํากัด

ปริมาณการสงออกเอง อันเปนผลมาจากการบีบบังคับของอีกฝายมากกวาความสมัครใจ 

 4) การกําหนดสัดสวนทองถ่ิน (Local Content) หรือการกําหนดการใช

สวนประกอบการผลิตจากทองถ่ินซ่ึงรวมท้ังแรงงานและวัตถุดิบนั้น ถือเปนการกีดกันการนําเขาวิธี

หนึ่งและถือเปนการบังคับใหผูผลิตตางประเทศเขามาลงทุนผลิตในประเทศตนแทน แทนท่ีจะใชวิธีสง

สินคาเขามาขาย6 

 2.2.1.2 มาตรการ กีด กัน ท่ี มิ ใชภาษี ท่ี เ ก่ียวของ กับมาตรการด าน คุณภาพ 

(Qualitative Measures)  

 หมายถึงกฎระเบียบตางๆ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศผูนําเขาท่ีมีผลทําให

กระบวนการการนําเขามีข้ันตอนมากข้ึน หรือมีตนทุนสูงข้ึน เชน กระบวนการหรือข้ันตอนพิธีการดาน

ศุลกากร การออกระเบียบวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑ ซ่ึงบังคับใหผลิตภัณฑท่ีสามารถสงออกตอง

ไดรับการรับรองจากประเทศผูนําเขากอน หรือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามกฎระเบียบของ

ประเทศผูนําเขา นอกจากนี้ มาตรการนี้ยังรวมถึงบทบาทของภาคเอกชนในตางประเทศท่ีมีผลตอ

ความตองการผลิตภัณฑนําเขา เชน การรณรงคตอตานผลิตภัณฑนําเขาของกลุมผูบริโภคในประเทศผู

นําเขา หรือการตั้งเง่ือนไขใหผูสงออกตองปฏิบัติตามมาตรการหรือมาตรฐานการผลิตบางประเภท 

โดยมาตรการดานคุณภาพมีดวยกันหลายอยางแตจะยกตัวอยาง มาตรการดานคุณภาพ                

ท่ีประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา และยุโรปนิยมใช7      

 1) มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) คือ หลักเกณฑ

วิธีการท่ีดีในการผลิตตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

ควบคุมใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการผลิตอาหารและแปรรูปอาหาร และทําใหผูประกอบการสามารถ

ผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย ลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดอันตรายทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ 

ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคม่ันใจวา อาหารนั้นเหมาะสมแกการบริโภคจริงๆ     

 2) มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) คือ หลักเกณฑ

วิธีการผลิตท่ีดีในการผลิตผลิตภัณฑเกษตรในภาคการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว และการประมง การ

                                                           
6 เรื่องเดียวกัน, หนา 119. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 120. 
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ผลิตผลิตภัณฑเกษตรนั้นตองสอดคลองกับมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือ

คุมครองผูบริโภค   

 3) มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือ 

ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมในการผลิตอาหาร เพ่ือปองกันอันตรายจาก

จุลินทรีย สารเคมีและสิ่งปนเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอาหาร 

 4) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary 

Measures: SPS) เปนมาตรการท่ีเก่ียวของกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตอผูบริโภค 

ความปลอดภัยตอการปลอดแมลง เชื้อโรค และโรคตางๆ ในพืชไมใหมีการระบาดตอไป รวมท้ัง

มาตรการท่ีเก่ียวกับความม่ันใจวาจะไมมีเชื่อโรคหรือโรคตางๆ ในสัตวท่ีจะมีการระบาดได 

 5) มาตรการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Measures) มาตรการนี้

ถูกริเริ่มข้ึนจากประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยมีเจตนาท่ีจะคุมครองสิ่งแวดลอมท้ังของประเทศตนและของ

โลก จึงไดกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีครอบคลุมถึงผลกระทบของวัสดุท่ีใชในการผลิต กระบวนการผลิต

และเศษของเหลือใชท่ีจะมีผลตอสภาวะแวดลอม ไมวาจะเปนน้ํา พ้ืนดิน หรืออากาศ  

 2.2.1.3 มาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีในรูปแบบท่ีเก่ียวของกับมาตรการชั่วคราวเพ่ือ

คุมครองอุตสาหกรรมภายใน ไดแก8 

 1) มาตรการการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping Duty: AD) เปน

มาตรการทางการคาท่ีประเทศผูนําเขาใชเพ่ือปองกันอุตสาหกรรมภายในท่ีไดรับความเสียหาย หรือมี

แนวโนมท่ีจะไดรับความเสียหายจากการทุมตลาด อันเกิดจากการนําเขาสินคาจากตางประเทศท่ีไม

เปนธรรม การทุมตลาด คือ การสงออกสินคาจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพ่ือประโยชน

ในทางพาณิชย โดยราคาท่ีสงออกนั้นต่ํากวามูลคาปกติของสินคาชนิดเดียวกันท่ีจําหนายเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศผูสงออกหรือผูผลิตเอง และหากพบวาเกิดความเสียหายของอุตสาหกรรม

ภายในของประเทศผูนําเขาซ่ึงเปนผลโดยตรงจากการทุมตลาด ประเทศท่ีไดรับความเสียหายก็

สามารถใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดเพ่ือเปนการชวยใหผูผลิตไดโดยการเก็บอากร ซ่ึงความ

เสียหายนั้นอาจเปนในสวนของสินคาในประเทศถูกตัด ถูกกดราคาจนไมสามารถขยับราคาใหสูงข้ึนได 

ทําใหปริมาณการผลิตสินคาภายในประเทศลดลง ปริมาณสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน อัตรากําไรลดลง สวน

แบงตลาดนอยลง การจางงานลดลง อัตราการนําเขาสินคาท่ีมีการทุมตลาดหรือสินคาท่ีไดรับการ

อุดหนุนเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด หรือแนวโนมท่ีผูผลิตสินคาทุมตลาดหรือสิคาท่ีไดรับการอุดหนุนจะสง

สินคาไปยังประเทศผูนําเขาสูงข้ึน 

                                                           
8 เรื่องเดียวกัน, หนา 121. 
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 2) มาตรการตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) คือ การ

ท่ีประเทศสมาชิกสามารถเรียกเก็บอากรการตอบโตการอุดหนุนตอสินคานําเขาจากตางประเทศท่ีให

การอุดหนุน ซ่ึงการอุดหนุนเปนรูปแบบท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหกับผูผลิตในประเทศ เชน เงินท่ีรัฐบาลจาย

ใหโดยตรงแกผูผลิตภายในประเทศ เงินกูดอกเบี้ยต่ํา การยกเวนภาษี การเขารวมทุนของรัฐบาล การ

ประกันราคาสินคาเกษตรกรรมเปนตน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการชวยใหผูผลิต มีตนทุนการผลิตต่ําลงเพ่ือให

แขงขันในตลาดโลกได นอกจากนี้การใหการอุดหนุนอาจอยูในรูปการชวยเหลือทางออม เชน การ

ใหบริการพิเศษแกผูสงออก อาจเปนการใหความชวยเหลือในเรื่องขอมูล การสนับสนุนการทําโรดโชว

ในตางประเทศ การชวยเหลือติดตอกับลูกคาในตางประเทศ เปนตน ผลกระทบจากการใหการ

อุดหนุนนั้นมีความคลายคลึงกับการเก็บภาษี ผูท่ีไดรับประโยชนมากท่ีสุดคือผูผลิตในประเทศ สวนผูท่ี

เสียผลประโยชน คือ ผูผลิตจากตางประเทศ นอกจากนี้ ผูบริโภคในประเทศ คือ ผูท่ีตองรับภาระ 

เพราะเงินอุดหนุนคือภาษีเงินไดของประชาชน เนื่องจากในทางปฏิบัติการใหการอุดหนุนมักไมสนอง

วัตถุประสงคท่ีแทจริงของรัฐบาล ท่ีตองการชวยใหอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตางประเทศ และควรจะผลิตสินคาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในราคา

ถูกลง แตตรงกันขามเงินอุดหนุนกลับนําไปใชในทางท่ีไมถูกตอง คือ มักจะไปปกปองความไมมี

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม แทนท่ีจะไปสงเสริมหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น การมี

มาตรการตอบโตการอุดหนุนนั้น เพ่ือปรับราคาใหสินคานําเขาสูงข้ึน โดยการใชแนวทางนี้มีหลักเกณฑ

วาจะตองมีการพิสูจนวาการอุดหนุนจะกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศนั้นๆ

หรือไม 

 3) ความตกลงวาดวยมาตรการปกปอง (Safeguard Agreement) ความ

ตกลงนี้เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการปกปองได โดยการเพ่ิมภาษีขาเขา การ

กําหนดโควตาหรือการกําหนดปริมาณนําเขาสินคาเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการ

นําเขาสินคาประเภทเดียวกัน หรือคลายคลึงกันในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากผิดปกติ จนทําใหเกิด

หรืออาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตออุตสาหกรรมในประเทศ9 

 

 2.2.2 มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีภายใตแกตตตามบริบทของ UNCTAD 

นอกจากบริบทและแนวคิดเรื่องมาตรการมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี จะเปนเรื่องการคา

ท่ี WTO หรือองคการการคาโลกนั้น ไดใหความสําคัญและคําจัดกัดความแลว องคกรท่ีเก่ียวของกับ

การคาอีกองคกรหนึ่ง คือ องคการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา หรือ UNCTAD 

(United Nations Conferences on Trade and Development: UNCTAD) ยังไดใหคํานิยามของ

                                                           
9 เรื่องเดียวกัน, หนา 121. 
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มาตรการท่ีมิใชภาษีดวย ซ่ึงนิยามดังกลาวเปนท่ียอมรับจากนานาประเทศวามีความทันสมัย ทันตอ

เหตุการณทางการคาในปจจุบัน โดยลาสุดไดมีการปรับปรุงการแบงมาตรการท่ีมิใชภาษีออกเปน 16 

กลุม เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2555 ท่ีผานมา โดย 16 กลุมนี้ไดแบงเปนมาตรการท่ีเก่ียวของกับการ

นําเขา 15 กลุม และการสงออก 1 กลุม ดังนี้10 

2.2.2.1 ดานการนําเขา 

 1) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มีวัตถุประสงคในการ

ปกปองชีวิตมนุษยและสัตว จากเชื้อโรคและพิษท่ีอยูในอาหารซ่ึงมีพืชและสัตวเปนพาหะ และปกปอง

สัตวและพืชจากแมลงศัตรูพืชและโรคพืช รวมท้ังปองกันการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืช การปกปอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดทําเปนขอกําหนดในเรื่องการหามนําเขา/การจํากัดการนําเขา 

การกําหนดปริมาณสารตกคางและการจํากัดการใชสารบางประเภท จอกําหนดเก่ียวกับการติดฉลาก 

การทําเครื่องหมายและการบรรจุหีบหอ ขอกําหนดเรื่องความสะอาด การฆาเชื้อ ขอกําหนดอ่ืนๆ ใน

กระบวนการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ขอกําหนดเก่ียวกับการตรวจสอบความสอดคลองของ

มาตรการ 

 2) มาตรการวาดวยอุปสรรคท่ีเปนอุปสรรคดานเทคนิค (TBT) เปน

มาตรการบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตและวิธีการผลิต ซ่ึงรวมถึงการใช

สัญลักษณการบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมายและการติดฉลาก ประกอบดวย การหามนําเขา/การ

จํากัดการนําเขา ดวยเหตุผลดานความม่ันคงแหงชาติ ปองกันการหลอกลวง ปกปองสุขภาพและความ

ปลอดภัยของมนุษย ปกปองชีวิตและสุขภาพของสัตวและพืช การกําหนดปริมาณสารตกคางและการ

จํากัดการใชสารบางประเภท ขอกําหนดเก่ียวกับการติดฉลาก การทําเครื่องหมายและการบรรจุหีบ

หอ ขอกําหนดอ่ืนๆในกระบวนการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ขอกําหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ/

คุณภาพของสินคา ขอกําหนดเก่ียวกับการตรวจสอบความสอดคลองของมาตรการ11 

 3) การตรวจสอบกอนการจัดสงและพิธีการอ่ืนๆ เปนขอบังคับท่ีกําหนด

โดยประเทศผูนําเขาในการตรวจสอบคุณภาพและราคาสินคากอนจัดสงจากประเทศตนทาง รวมถึง

การกําหนดใหสงสินคาบางชนิดผานเฉพาะทาเรือท่ีกําหนด โดยอางวาเครื่องมือในการตรวจสอบ

คุณภาพมีเฉพาะท่ีนั่น 

                                                           
10 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน), แนวทางการลด

มาตรการท่ีมิใชภาษีสําหรับสินคาเกษตร ปศุสัตวและประมงในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(กรุงเทพฯ: สถาบันฯ, 2558), หนา 93-97. 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 93-97. 
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 4) การใชมาตรการเยียวยาทางการคา เปนการใชมาตรการเพ่ือปกปอง

ตลาดในประเทศ จากพฤติกรรมทางการคาท่ีไมเปนธรรม ตัวอยางของมาตรการเยียวยาทางการคา 

เชน การตอบโตการทุมตลาด การตอบโตการอุดหนุน การปกปองทางการคา 

 5) การขออนุญาตนําเขา โควตา การหามและควบคุมการนําเขาท่ี

นอกเหนือไปจาก SPS และ TBT ประกอบดวยการหามนําเขาและการจํากัดการนําเขาดวยเหตุผล

ตางๆ อาทิเชน การควบคุมการนําเขาสุราดวยเหตุผลทางศาสนาในบางประเทศ การหามการนําเขา

สินคาลามก/ขัดศีลธรรม การควบคุมนําเขาสินคาจากบางประเทศเนื่องจากประเด็นทางการเมือง การ

ควบคุมการนําเขาดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เชน การหามนําเขาสินคาเกษตรในชวงท่ีผลผลิตใน

ประเทศกําลังลนสูตลาด 

 6) การควบคุมราคา รวมถึงการเก็บภาษีและเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงการ

กระทําดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมผลกระทบดานราคาอันเกิดจากการนําเขาสินคาจาก

ตางประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีราคาในประเทศกําลังตกต่ําหรือมีความผันผวน เชน การกําหนด

ราคานําเขาข้ันต่ํา และการเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมระดับราคาสินคานําเขาเปนตน12 

 7) มาตรการทางการเงิน เ พ่ือกํากับการเขาถึงและตนทุนของการ

แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ซ่ึงสงผลใหราคาสินคานําเขาระดับสูงข้ึนเชนเดียวกับการถูกเก็บ

ภาษีนําเขา เชน การกําหนดใหตองชําระเงินลวงหนากอนดําเนินการซ้ือขาย การกําหนดใหจายภาษี

นําเขาลวงหนากอนการนําเขา การเก็บเงินมัดจําและการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราข้ึนอยู

กับประเภทสินคานําเขา (Multiple Exchange Rates) 

 8) มาตรการจํากัดการแขงขัน เปนการใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการ อัน

เปนการจํากัดเสรีภาพในการนําเขา เชน การกําหนดรัฐวิสาหกิจเปนผูผูกขาดการนําเขาและจัด

จําหนายสินคา การกําหนดใหตองใชบริการประกันภัย/ขนสง/บริการอ่ืนๆ ของรัฐ 

 9) มาตรการดานการลงทุนท่ีเก่ียวของกับการคา เชน ขอกําหนดให

โรงงานตองใชสัดสวนวัตถุดิบในประเทศไมนอยกวารอยละ x ของมูลคาสินคา (Local Content) และ

ขอกําหนดใหบริษัทนําเขาวัตถุดิบไดในสัดสวนไมเกินรอยละ y ของรายไดจากการสงออก 

 10) การจํากัดการจําหนาย การจํากัดสิทธิในการจําหนายสินคา เชน 

กําหนดใหเครื่องดื่มท่ีนําเขามีสิทธิจําหนายเฉพาะในจังหวัดท่ีมีโรงงาน Recycle ขวดเทานั้น หรือ

กําหนดใหบริษัทผลิตรถยนตตองเขามาจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาในประเทศผูนําเขา โดยไมอนุญาตให

ใชชองทางการจําหนายผานศูนยจําหนายทองถ่ินท่ีมีอยูแลว 

                                                           
12 เรื่องเดียวกัน, หนา 93-97. 
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 11) การจํากัดการใหบริการหลังการขาย มาตรการจํากัดผูผลิตและผู

สงออก ในการบริการหลังการขายในตลาดของประเทศผูนําเขา โดยสงวนงานดังกลาวใหกับผู

ใหบริการในประเทศท่ีนําเขาสินคา 

 12) การอุดหนุน การใหผลประโยชนทางการเงินโดยรัฐบาลหรือหนวยงาน

ของรัฐแกกิจการหรือกลุมอุตสาหกรรมกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ 

 13) ขอจํากัดในการจัดซ้ือโดยรัฐ การควบคุมการจัดซ้ือสินคาโดย

หนวยงานของรัฐเพ่ือใหกิจการในประเทศไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษเหนือกวากิจการตางประเทศใน

การจําหนายสินคาใหแกรัฐบาล 

 14) ทรัพยสินทางปญญา มาตรการดานทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับ

การคา เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เปนตน 

 15) กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา หมายถึง กฎหมาย ระเบียบและวิธีการ

ปฏิบัติในการระบุวาสินคานี้มีถ่ินกําเนิดจากประเทศใด ซ่ึงเรื่องนี้มีความสําคัญตอหัวขออ่ืนๆ เชน การ

ตอบโต การทุมตลาด การตอบโตการอุดหนุน และการใชมาตรการปกปองทางการคา 

 2.2.2.2 ดานการสงออก13  

 ดานการสงออก มาตรการท่ีเก่ียวเนื่องกับการสงออก เปนมาตรการท่ีรัฐบาลของ

ประเทศผูสงออกใชกับสินคาสงออก ประกอบดวย 

 1) ใบอนุญาตสงออก โควตา การหามและควบคุมการสงออก เพ่ือบรรเทา

ความขาดแคลนภายในประเทศ หรือเพ่ือติดตามตรวจสอบการสงออกในกรณีการสงออกยารักษาโรค 

 2) รัฐวิสาหกิจเพ่ือการสงออก เชน การผูกขาดการสงออกโดยรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือใหไดผลประโยชนทางการคาท่ีดีกวา 

 3) การควบคุมราคาสงออก เพ่ือใหไดระดับราคาสงออกและราคาขายใน

ประเทศมีความแตกตางกัน 

 4) มาตรการหามการ Re–Export สินคา เปนมาตรการกําหนดไมให

สงออกสินคาท่ีไดนําเขา กลับไปยังประเทศตนทาง เพ่ือปองกันความพยายามในการหลีกเลี่ยงภาษี

สรรพสามิต 

 5) การเก็บภาษีและขาธรรมเนียมขาออก เพ่ือเปนรายไดแกรัฐ 

 6) มาตรการควบคุมการสงออก เปนขอกําหนดใหสินคาสงออกของตน

ตองไดรับการตรวจหรือผานการรับรองกอนสงออกไปตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา

คุณภาพของสินคา  

                                                           
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 93-97. 
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  อนึ่งการแบงประเภทของมาตรการการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี สามารถแบงได

หลายรูปแบบ โดยข้ึนอยูกับลักษณะของการแบง แตหลักสําคัญของการใชมาตรการกีดกันทางการคา

ท่ีมิใชภาษีนั้นจะตองตกอยูภายใตกฎกติกา ของทางการคาระหวางประเทศ แตทวาในความเปนจริง

ประเทศสวนใหญเลือกท่ีจะนําเอามาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีท่ีอนุญาตใหใชดังกลาวนั้น 

นํามาใชในการสรางอุปสรรคตอการนําเขาสินคาอยางไมจําเปน จึงมีชื่อเรียกมาตรการการกีดกันทาง

การคาท่ีใชเปนอุปสรรควา Non-Tariff Barriers หรือ NTB ซ่ึงท้ัง NTMs และ NTB จะมีความเหมือน

และแตกตางกันคงจะตองพิจารณากัน ดังนี้ 

 

2.3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีและ

อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี 

 

 มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี Non-Tariff Measures: NTMs นั้นจะหมายถึง

กฎระเบียบขอบังคับของภาครัฐท่ีเก่ียวเนื่องกับการคาระหวางประเทศ ซ่ึงองคการการคาโลก (WTO) 

อนุญาตใหใชไดในกรณีท่ีเปนการสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม และเพ่ือคุมครองชีวิตของมนุษย พืชและ

สัตว ท้ังนี้การกําหนดและใชมาตรการดังกลาวจะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมมีเหตุผล หรือไมมี

ผลตอการกีดกันทางการคาอยางแอบแฝง และตองเปนไปตามหลักเกณฑตางๆ ภายใตความตกลงท่ี

กํากับดูแล14 

 สวนในดานของอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี Non-Tariff Barriers นั้น จะหมายถึงกฎระเบียบ

ขอบังคับท่ีรัฐบาลประเทศตางๆ กําหนดข้ึนเพ่ือเปนการสรางอุปสรรคตอการสงออกของประเทศคูคา 

หรือเพ่ือกีดกันการนําเขาท่ีไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ โดยท่ัวไปพบวาประเทศตางๆ

นํามาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษีมาใชอยางเขมงวดเกินไป จนทําใหประเทศอ่ืนมองวาเปนมาตรการ

ท่ีไมเปนธรรม จนเกิดเปนอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี เชน การกําหนดคุณภาพท่ีเกินมาตรฐาน 

สากลหรือการเขมงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินคา และใชเวลาวางในการตรวจสอบนานมากจน

อาจทําใหสินคาเกิดความเสียหาย เปนตน15 

จากขอเปรียบเทียบดังกลาวจะเห็นไดถึงความเหมือนและความแตกตางกันเสมือนวาเปน

ข้ัวแมเหล็กท่ีมีท้ังข้ัวบวกและข้ัวลบอยูในตัวเอง ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับประเทศท่ีใชมาตรการวาตองการ

                                                           
14 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมาตรการท่ีมิใชภาษีและ

อุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี, คนวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 จาก http://www2.moc.go.th 
15 เรื่องเดียวกัน. 
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เบนเข็มไปในทิศทางใดโดยจะใชเพียงเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม และเพ่ือคุมครองชีวิตของมนุษย 

พืช สัตวเทานั้น หรือจะใชเพ่ือเปนการสรางอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ  

และเม่ือประเด็นทางการพิจารณาถึงมาตรการการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีจะมีอยูหลาย

รูปแบบ แตผูศึกษาขอหยิบยกเอามามาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชข้ึนมาศึกษา เนื่องจากวิทยานิพนธเรื่องนี้ศึกษาเก่ียวกับมาตรการสงออกและนําเขา

ผลไมระหวางไทยจีนประกอบกับในการคาสินคาเกษตร ณ ปจจุบันนิยมใชมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชมาเปนขอกีดกันและอุปสรรคตอการคาโดยแอบแฝง การพิจารณาถึงมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมีขอศึกษาและพิจารณา ดังนี้ 

ความตกลงวาดวยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement  on  the Application  

of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) 

 ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) อยูภายใตกรอบความตกลงขององคการ

การคาโลก (World Trade Organization: WTO) มีหลักเกณฑพ้ืนฐานของขอตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชวา มาตรการนี้จะตองตั้งอยูบนหลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Principle and Evidence) และประเทศสมาชิกทุกประเทศสามารถกําหนดบังคับใชข้ึนเทาท่ีจําเปน

ในการคุมครองชีวิต  และสุขภาพอนามัยของมนุษย  สัตว และพืชเทานั้น และการใชมาตรการ

ดังกลาวตองไมนํามาใชในการกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจหรือไมมีเหตุผลจนอาจกลายเปน

การแอบแฝงการกีดกันทางคา 

 นอกจากความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะเล็งเห็นถึงความจําเปนในการท่ีประเทศ

สมาชิกในองคการการคาโลกจะตองมีมาตรการเพ่ือคุมครองประเทศของเขาจากการแพรระบาดของ

ศัตรูพืชและโรคตางๆ ท่ีอาจตกติดมากับพืชแลว  ยังใหความสําคัญเก่ียวกับการลดผลกระทบจากการ

บังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาอีกดวย ดังจะเห็น

จากขอบังคับตางๆ ท่ีเปนเง่ือนไขและวิธีการของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีจะกลาว

ตอไปในบทนี ้

 

2.4 ความเปนมาของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช SPS 

 

ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เปนผลพวงมาจากการเจรจา

ขอตกลงทางการคาในรอบ อุรุกวัย (Urugualy Round) ซ่ึงการเจรจาในรอบอุรุกวัยนี้มีจุดประสงค

หลักคือเพ่ือลดอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรโดยมีการวางขอกําหนดเก่ียวกับ

การคาสินคาเกษตรใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากขอตกลงของแกตต 1994 (Gerneral 

Agreement on Tariff and Trade: Gatt) ท่ีไดบัญญัติขอตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและ
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สุขอนามัยพืชไวในขอ 14 ของแกตตซ่ึงมาตรการสุขอนามัยดังกลาว มีชื่อเรียกในขณะนั้นวาความตก

ลงเก่ียวกับสุขศาสตรและสุขศาสตรพันธุพืช  โดยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นเปนหนึ่งใน

ขอยกเวนท่ัวไปและขอยกเวนโดยเฉพาะตามมาตรา  20 (b) ท่ีเปนมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต

หรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืช อันเปนขอยกเวนหลักการพ้ืนฐานขอตกลงท่ัวไปของแกตต คือ

หลักการไมเลือกปฏิบัติ โดยหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination Principle) ดังกลาวของ

แกตตมีมาตั้งแตสมัยครั้งกอตั้งแกตต ป ค.ศ.1947 จนพัฒนาเปนองคการคาระหวางประเทศหลัก

ดังกลาวก็ยังมีความสําคัญหรือเรียกวาเปนหัวใจของขอตกลงแกตตเลยก็วาได หลักการไมเลือกปฏิบัติ

สามารถแบงหลักเปนหลักปฏิบัติได 2 กรณี คือ 

1. หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment: MFN) 

บทปฏิบัตินี้ถูกบัญญัติอยูในมาตรา 1.1 ของ GATT 199416 หมายถึง  

 

การปฏิบัติตอสินคานําเขาจากทุกประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกัน โดย

ประเทศสมาชิกใดใหสิทธิประโยชนอยางดีท่ีสุดแกประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง

ขององคการการคาโลก (WTO) จะตองใหสิทธิประโยชนในระดับเดียวกันกับ

ประเทศสมาชิกอ่ืนดวยโดยทันทีและไมมีเง่ือนไข  กลาวคือสินคาท่ีเหมือนกันจะ

นําเขาจากประเทศสมาชิกใด จะตองไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน ไมวาจะ

เปนดานอัตราภาษีศุลกากร คาธรรมเนียม ปริมาณนําเขาและสงออก ภาษีอ่ืนๆ ท่ี

เรียกเก็บจากสินคานําเขา กฎหมายภายใน ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจําหนาย

                                                           
16 GATT 1994: Article I: General Most- Favoured – Nation Treatment 

     1.  With respect to customs duties and charges of any kind imposed  or on in 

connection with importation or exportation or imposed on the international transfer 

of payments for imports, and with respect to the method of levying such duties and 

charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation 

and  exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of 

Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting 

party to any product originating in or destined for any other country shall be 

accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or 

destined for the territories of all other contracting parties. 
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และขนสง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหสิทธิประโยชนหรือความไดเปรียบอ่ืนใดก็ตอง

ปฏิบัติตอทุกประเทศเหมือนกันดวย17 

 

2.  หลักปฏิบัติอยางชาติ (Nation Treatment: NT) 

บทปฏิบัตินี้ถูกบัญญัติอยูในมาตรา 3 ของ GATT 199418 หมายถึง   

 

การปฏิบัติตอสินคาอยางเทาเทียมกับสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ  ประเทศ

สมาชิกผูนําเขาตองปฏิบัติตอสินคานําเขาท่ีเหมือนกันเสมอภาคกับสินคาท่ีผลิต

ภายในประเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการดานภาษี กฎหมาย การออกระเบียบ

กฎเกณฑ การขนสงและการจําหนาย หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เปนการประกันวา

สิทธิประโยชนท่ีประเทศสมาชิกไดรับจากการลดภาษีศุลกากรจะไมทําใหเสื่อมเสีย

ไปจาการใชมาตรการภายในและจะไมมีการใชมาตรการใดๆ ภายในประเทศใน

ลักษณะท่ีเปนการคุมครองแกการผลิตภายในประเทศดวย19 

 

                                                           
17 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร, สํานักบริหารยุทธศาสตร, กลุมสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศ, คําศพัทเศรษฐกิจในความตกลงการคาระหวางประเทศ ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: กรมฯ, 2554), หนา 2. 
18 GATT 1994: PART II : Article III : Nation Treatment on Internal Taxation and 

Regulation 

3. With respect to any existing internal tax which is inconsistent with the 

provisions of paragraph 2, but which is specifically authorized under a trade 

agreement, in force on April 10, 1947, in which the import duty on the taxed product 

is bound against increase, the contracting party imposing the tax shall be free to 

postpone the application of the provisions of paragraph 2 to such tax until such time 

as it can obtain release from the obligations of such trade agreement in order to 

permit the increase of such duty to the extent necessary to compensate for the 

elimination of the protective element of the tax. 
19 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร, สํานักบริหารยุทธศาสตร, กลุมสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศ, เรื่องเดิม, หนา 2. 
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ตามท่ีไดกลาวไวในตอนตนวามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปนขอยกเวนของหลัก

พ้ืนฐานตามขอตกลงท่ัวไปของแกตตท่ีเก่ียวกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมาตรการดังกลาวเปน 1 ใน 

10 ของขอยกเวน ตามมาตรา 2020(b)  ท่ีบัญญัติไว ความวา  

 

อนุญาตใหประเทศภาคีแกตต ใชมาตรการใดๆ ท่ีขัดตอวัตถุประสงคของ

แกตตได หากเปนการใชเนื่องจากความจําเปนในการคุมครองชีวิต หรือสุขอนามัย

ของมนุษย สัตว หรือพืช โดยมาตรการท่ีแตละประเทศนํามาใช จะตองไมเปนการ

เลือกปฏิบัติตามอําเภอใจ หรือ เปนการเลือกปฏิบัติอยางไมสมเหตุผลตอประเทศท่ี

มีสภาพการณเดียวกัน หรือเปนการกีดกันอยางแอบแฝงตอการคาระหวาง

ประเทศ21 

 

นั่นก็หมายความวาประเทศสมาชิกของแกตตสามารถกําหนดมาตรการอันเก่ียวกับสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช SPS ไวอยางไรก็ไดเพ่ือเปนหลักประกันวาผักและผลไมรวมถึงสินคาท่ีเก่ียวกับพืช 

จะมีความปลอดภัยตอการบริโภคและอุปโภค แตมีขอแมวามาตรการสุขอนามัยท่ีกําหนดข้ึนนี้จะตอง

เปนมาตรฐานเดียวกันของผูผลิตภายในของประเทศสมาชิกแกตตกับผูผลิตตางประเทศซ่ึงประเทศคู

คา  

แตการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพ่ือการปกปองชีวิตมนุษย สัตว และพืช ก็

ยังมีความบกพรองในลักษณะของการปรับใชในเรื่องของการตีความ เนื่องมาจากการจะใชมาตรการ

ดังกลาวไดจะตองมีความจําเปน (Necessary) ซ่ึงขอบเขตของคําวา “จําเปน” นั้นไมมีกําหนดแนนอน

ตายตัว วาแคไหนถึงจะเรียกวาจําเปน ประกอบกับบทบัญญัติของแกตตเองก็ไมไดใหนิยาม หรือ

ความหมายของบริบทของความจําเปนไว การใชและการตีความจึงคลุมเครือจนเปนชองวางทําให

ประเทศสมาชิกของแกตต นํามาใชในการแอบอางเพ่ือมิใหสินคาเขาสูตลาดภายในประเทศมากเกินไป 

ลักษณะดังกลาวจึงเปนการกีดกันทางการคาในรูปแบบหนึ่ง 

ซ่ึงปญหาดังกลาวมิใชเพ่ิงเกิดข้ึนในปจจุบันหากแตมีมาตั้งแตสมัยท่ีแกตตยังมิไดมีขอบัญญัติ

เก่ียวกับสุขอนามัยท่ีชัดเจน มีแตเพียงมาตรฐานสุขอนามัยท่ีเปนขอยกเวนตามขอ 20 (b) เทานั้น อัน

จะเห็นไดจากการเจรจาในรอบโตเกียวของแกตตในชวงป ค.ศ.1974-197922 ท่ีไดมีการจัดทําความตก

                                                           
20 GATT 1947: Article XX: General Exceptions 
21 ทัชชมัย ฤกษะสุต, แกตตและองคการการคาโลก (WTO), พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ:   

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), หนา 90. 
22 เรื่องเดียวกัน, หนา 90. 
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ลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา หรือ TBT Agreement (Agreement on Technical 

Barriers to Trade) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ Standards code โดยการเขาเปนภาคีในความตกลง TBT 

จะเปนไปตามความสมัครใจของแตละประเทศหรือเปน Plurilateral Agreement ซ่ึงความตกลงมี

วัตถุประสงคในการปองกันมิใหประเทศภาคีใชมาตรการตางๆ ไปในทางท่ีเปนอุปสรรคตอการคา

ระหวางประเทศ แมการบัญญัติความตกลงนี้จะไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับ

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชก็ตาม แตในเนื้อหาของความตกลงก็ปรากฏบทบัญญัติเก่ียวกับ

ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Requirements) เก่ียวกับมาตรการดังกลาวดวยไมวาจะเปนเรื่อง

ขอกําหนดเก่ียวกับปริมาณสารตกคาง (Pesticide Residue Limits) การตรวจสอบสินคา และการติด

ฉลากสินคา (Labeling) โดยท่ีประเทศท่ีเขาเปนภาคีความตกลงนี้ตางตกลงรวมกันท่ีจะใชมาตรฐาน

ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับสินคานําเขาเชน CODEX ภายใตความตกลงนี้ ประเทศท่ีใชมาตรการ

สุขอนามัยตองแจง (Notify) มาตรการเก่ียวกับมาตรฐานสินคาซ่ึงใชกับสินคาภายในประเทศและ

สินคานําเขาใหแกประเทศภาคีแกตตอ่ืนๆ ทราบ และหากจะมีการใชมาตรฐานท่ีตางไปจากมาตรฐาน

ระหวางประเทศเนื่องจากประเทศผูนําเขาเห็นวามาตรฐานระหวางประเทศนั้นไมเพียงพอตอการ

คุมครองสุขอนามัยก็สามารถทําไดแตประเทศผูใชจะตองแจงตอรัฐอ่ืนผานสํานักเลขาธิการของแกตต

ดวย  

ดังนั้น เม่ือมีการเปดการเจรจาการคาในรอบอุรุกวัย หลายประเทศจึงเห็นพองตองกันวาควร

มีการกําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจนเพ่ือลดการใชมาตรการสุขอนามัยในการกีดกันหรือสรางอุปสรรคทาง

การคา และเพ่ือมิใหประเทศตางๆ นํามาตรการสุขอนามัยไปใชตามใจชอบโดยไมสมเหตุสมผล รวมถึง

อุดชองวางจากการบังคับใช 20 (b) ได จึงไดบัญญัติความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นข้ึน 

เพ่ือวางหลักเกณฑของการใชมาตรา 20 (b) ใหมีละเอียดและชัดเจน โดยการกําหนดสิทธิและหนาท่ี

ของประเทศผูใชและผูถูกใชมาตรการดังกลาว  

อนึ่งการจัดทําสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้น ก็เพ่ือท่ีจะใหระบบการคาและความปลอดภัย

ในเรื่องของสินคาพืชเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือขจัดมาตรการสุขอนามัยท่ีไมมีพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรมารองรับอันอาจเปนเหตุนําไปอางเพ่ือการกีดกันทางการคา23 

 

 

 

                                                           
23 น้ําฝน ลิมปเจต, ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ภายใตองคการการคาโลก: ศกึษากรณีการนําเขาไกตมสุกของประเทศออสเตรเลีย (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), หนา 9. 
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2.5 ขอบเขตและวัตถุประสงคความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 

ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on The Application of Sanitary 

and Phytosanitary Measures: SPS) เปนกรอบการเจรจาแบบพหุภาคีท่ีมีกฎระเบียบ และ

กฎหมายขอบังคับขอกําหนดและวิธีการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ วิธีการผลิต การทดสอบ การ

ตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการปฏิบัติดานกักกันพืชหรือสัตว รวมท้ังขอกําหนดตางๆ ซ่ึง

เก่ียวของกับพืชและสัตว  ซ่ึงมาตรการท้ังหลายเหลานี้รวมเรียกวา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืช (Sanitary and Phytosanitary Measure)24 ท่ีใชในการจํากัดการนําเขาสินคาเกษตร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปกปองและคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย พืช และสัตวภายในอาณาเขต

ประเทศของสมาชิกในดานท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงในการบริโภคหรือเสี่ยงตอโรคท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตท่ี

ติดมากับพืช สัตวรวมถึงผลิตภัณฑท่ีอาจมีสารตกคางเจือปนมาในอาหาร ซ่ึงมาตรการเหลานี้ประเทศ

สมาชิกมีสิทธิท่ีจะกําหนดข้ึนเองเพ่ือปกปองชีวิต ของมนุษย สัตวและพืชท่ีอยูในอาณาเขตประเทศ

ของตน แตในการกําหนดมาตรการข้ึนจะตองมีหลักอางอิงทางวิทยาศาสตร และตองไมเลือกปฏิบัติ

กับประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศ จนกอใหเกิดการบิดเบือนทางการคา  

ขอบเขตการบังคับใชความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนี้จําตองใชโดยคํานึงถึง

ประโยชนของความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคของมนุษย  สัตว และพืชในประเทศสมาชิกให

มากท่ีสุด  และจําตองกระทําโดยกอใหเกิดผลกระทบในทางการคาของประเทศสมาชิกใหนอยท่ีสุด  ท่ี

เปนเชนนี้เพราะวาความตกลงสุขอนามัยเก่ียวพันถึงมาตรการการสงออก มาตรการการนําเขาสินคา

เกษตรและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับหลักสุขอนามัยท้ังหลายท่ีนํามาประยุกตกับความตกลง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนี้ 25 ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ ไมวาจะ

โดยตรงหรือโดยออม ซ่ึงมาตรการตางๆ เหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาและนําไปใชใหสอดคลองตาม

บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้เทานั้น 

 

 

 

 

                                                           
24 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืช, คนวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 จาก http://www.acfs.go.th 
25 Article 1.1  of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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 คําจํากัดความของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

นิยามหรือคําจํากัดความของบริบทในความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชถูกบัญญัติไว

ชัดเจน ดังนี้ มาตรการใด ใด ตองนํามาใชเพ่ือ26   

(เอ) เพ่ือปกปองชีวิตหรือสุขภาพของสัตวหรือพืชภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจาก

ความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากการเขามา การเกิดข้ึน หรือการแพรระบาดของศัตรูพืช โรค สิ่งมีชีวิตท่ีเปน

พาหะของโรค หรือสิ่งมีชีวิตท่ีทําใหเกิดโรค 

(บี) เพ่ือปกปองชีวิตหรือสุขภาพของสัตวหรือพืชภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจาก

ความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากการใชวัตถุเจือปน สิ่งปนเปอนสารพิษ หรือสิ่งมีชีวิตท่ีทําใหเกิดโรคในอาหาร 

เครื่องดื่ม  หรืออาหารสัตว 

(ซี) เพ่ือปกปองชีวิตหรือสุขภาพของสัตวหรือพืชภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจาก

ความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากโรคท่ีมีสัตว พืช หรือผลิตภัณฑจากสิ่งเหลานั้นเปนพาหะนําโรค หรือจากการเขา

มา การเกิดข้ึนหรือการแพรระบาดของศัตรูพืช 

(ดี) เพ่ือปองกันหรือจํากัดความเสียหายอ่ืนภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจากการ

นําเขา การเกิดข้ึนหรือการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืช 

นอกจากนี้ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ยังหมายความรวมถึงกฎหมาย กฤษฎีกา  

ขอบังคับ ขอกําหนด และวิธีการท่ีเก่ียวของ รวมถึงข้ันตอนการผลิตสินคา กระบวนการและวิธีการ

ผลิต การทดสอบการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และวิธีการผลิต การทดสอบ การตรวจสอบ การ

ออกใบรับรอง และวิธีการอนุมัติ การปฏิบัติทางดานการกักกันพืชหรือสัตว รวมท้ังขอกําหนดซ่ึง

เก่ียวของกับการขนสงสัตวหรือพืชเก่ียวกับวัตถุท่ีจําเปนสําหรับการดํารงอยูของสัตวและพืชในระหวาง

การขนสง การจัดหาวิธีการทางสถิติท่ีเก่ียวของ วิธีการสุมตัวอยางและวิธีการประเมินความเสี่ยงและ

ขอกําหนดบรรจุหีบหอ และการปดฉลากซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับความปลอดภัยทางดานอาหารดวย27 

จากบริบทดังกลาวแสดงใหเห็นวามาตรการตางๆ ในความตกลงสุขอนามัย แมจะมีชื่อเรียกท่ี

แตกตางกันแตหากมีวัตถุประสงค ความมุงหมายและความจําเปนท่ีใชตามท่ีขอตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชบัญญัติไว ก็ใหถือวามาตรการเหลานี้เปนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   

 

 

 

                                                           
26 Annex A Definitions 1. Sanitary and Phytosanitary Measures 
27 Article 1.1  of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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2.6 หลักการที่สําคัญของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 

ตามถอยแถลงของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชวรรคแรกท่ีวา28  

 

ไมหามประเทศสมาชิกในการท่ีจะกําหนดหรือใชบังคับมาตรการตางๆท่ี

จําเปน ในการปองกันชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย  สัตว หรือพืช โดยมาตรการ

ท้ังหลายเหลานี้จะตองนํามาใชในลักษณะท่ีไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือ

กําหนดข้ึนตามอําเภอใจโดยไมมีเหตุท่ีเหมาะสมกับประเทศสมาชิก หรือใช

มาตรการท่ีเปนไปในลักษณะการแอบแฝงการกีดกันทางการคา  

 

จากถอยคําดังกลาวจึงเปนการยืนยันไดวา ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชยอมรับ

หลักอธิปไตยของแตละประเทศ ท่ีสามารถกําหนดมาตรการใดใดเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชได แตตองอยูภายใตเง่ือนไขบทบัญญัติความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 

2.6.1 สิทธิและหนาท่ีตามความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไดบัญญัติถึงสิทธิและพันธกรณีพ้ืนฐานของประเทศ

สมาชิกไวในขอ 2.129 ท่ีวา “ประเทศสมาชิกตางๆ มีสิทธิท่ีจะใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชท่ีจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืชได เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับเง่ือนไข

ภายใตความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนี้” หมายความวาประเทศสมาชิกใดก็ตามท่ีมีความ

จําเปนในการปกปองคุมครองสวัสดิภาพของชีวิตมนุษย สัตวและพืชสามารถกําหนดมาตรการข้ึนมาใช

เองได  แตมาตรการดังกลาวนั้นตองสอดคลองกับบทบัญญัติท่ีมีในความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช เง่ือนไขท่ีวามาตรการดังกลาวตองมีความสอดคลองนี้สําคัญมาก แสดงใหเห็นวาหาก

ประเทศสมาชิกแกตตมีการกําหนดมาตรการแตกตางจากมาตรการสุขอนามัยนั้น ไมสามารถกระทําได

ยกเวนเสียแตเขาขอยกเวนของขอ 20 (b) ของแกตต 

ดังนั้น เม่ือมีขอโตเถียงกันเรื่องของความตกลงหรือมาตรการหรือขอบังคับอ่ืนใดภายใต

กฎเกณฑของแกตตภาระหรือหนาท่ีการพิสูจนจะตกอยูแกประเทศสมาชิกท่ีกําหนดมาตรการข้ึนมาใช

บังคับ เพ่ือแสดงใหเห็นวามาตรการท่ีตนกําหนดข้ึนนั้นสามารถกระทําไดตามขอตกลงของแกตต และ

                                                           
28 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures  
29 Article 2.1 Basic Rights and Obligations of Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures 
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ในขณะเดียวกันหากมีขอโตเถียงกันถึงเรื่องของมาตรการท่ีเขาขอยกเวนตาม 20 (b) ของแกตต

ประเทศสมาชิกท่ีโตแยงถึงมาตรการนั้นมีหนาท่ีจะตองพิสูจนใหเห็นวามาตรการดังกลาวไมไดเปนไป

ตามความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช30 ท่ีเปนเชนนี้ ก็เพราะความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชนั้นเปนบทบัญญัติท่ีเขาขอยกเวนของแกตต และในขณะเดียวกันขอบังคับของความตก

ลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชก็บัญญัติไวชัดเจนถึงการใหสิทธิแกประเทศสมาชิกท่ีมีสิทธิใชมาตรการ

สุขอนามัยดังกลาว 

 

2.6.2 หลักเกณฑในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใตกรอบ

องคการการคาโลก 

 แมสิทธิอันไมอาจโตแยงไดของประเทศสมาชิกในการใชรวมถึงการกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นมีอยูอยางไมจํากัด แตหลักเกณฑในการใชและการกําหนดมาตรการ

ดังกลาวจะตองตกอยูภายใตความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดังเชนท่ีบัญญัติไวในขอ 2.2 และ

ขอ 2.3 ท่ีวาการใชและการกําหนดมาตรการสุขอนามัยนั้น 

 

 ประเทศสมาชิกตางๆ ตองรับรองวาจะใชมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือปกปองชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือ

พืช บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิทยาศาสตรและจะไมใชมาตรการโดยปราศจาก

หลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอ ยกเวนท่ีบัญญัติไวในวรรคเจ็ดของขอ 5 ท่ี

บัญญัติไวในความตกลงนี้31 

 

 ประเทศสมาชิกตางๆ ตองรับรองวามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ของพวกเขา จะไมปฏิบัติตามอําเภอใจ หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมสามารถอธิบาย

ไดอยางมีเหตุผลระหวางประเทศ ซ่ึงมีเง่ือนไขอยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกันท้ังนี้

                                                           
30 United Nation Conference on Trade and Development.  Dispute 

Settlement World Trade Organization: 3.9 SPS Measure (N.p.: n.p., n.d.), p. 11     

อางถึงใน น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม. 
31 Article 2.2 Basic Rights and Obligations of Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures 
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ในระหวางอาณาเขตของประเทศสมาชิกอ่ืน จะตองไมนํามาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชไปใชในลักษณะท่ีกอใหเกิดการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ32 

 

ดังนั้น ขอกําหนดในการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะตองประกอบไปดวย

หลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

 2.6.2.1 มีความจําเปนเพ่ือคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช 

 กุญแจสําคัญท่ีประเทศสมาชิกตางๆ ใชเปนขออางเพ่ือท่ีจะกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้น คือความจําเปนในการปกปองคุมครองสวัสดิภาพของสิ่งมีชีวิต ไมวา

จะเปนมนุษย สัตว และพืช แตความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นมิไดใหคําจํากัดความของคํา

วาจําเปนไววาอยางไหนถึงจะเรียกวาจําเปน มีเพียงหลักเกณฑท่ีความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชวางไววามาตรการสุขอนามัยดังกลาวจะตองสอดคลองหรือเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศท่ี

มีแนวทางหรือขอเสนอแนะขององคกรระหวางประเทศ คือ CODEX, OIE และ IPPC ใหถือวาเปน

มาตรการท่ีจําเปนในการคุมครองชีวิต และสุขอนามัยของมนุษย สัตว และพืช โดยใหสันนิษฐานวามี

ความสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและแกตต 199433 

 อยางไรก็ดีขอ 2.2 ก็ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนถึงขอกําหนดในการใชมาตรการ

สุขอนามัยวา  ตองใชเทาท่ีจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต ของมนุษย สัตว และพืช ซ่ึงการพิจารณาถึงถอยคํา

วา “จําเปน” นั้น ตองพิจารณาควบคูไปกับ ขอ 5.6 ท่ีบัญญัติวา “ประเทศสมาชิกตางๆตองรับรองวา

มาตรการเหลานั้นจะไมเปนการจํากัดการคามากกวาท่ีจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคถึงระดับท่ี

เหมาะสมของการปกปองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชโดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ”34 หมายความวาการจะพิจารณาถึงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีประเทศ

สมาชิกกําหนดข้ึนมานั้น วาอยูในระดับการคุมครองท่ีเกินความจําเปนไปหรือไม ใหพิจารณาวามี

                                                           
32 Article 2.3 Basic Rights and Obligations of Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures 
33 พรพิมล ชิณพัฒนวานิช, ขอตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 1994 

กับระบบวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต: การกีดกันทางการคาในรูปแอบแฝงตอสินคา

ประมงของไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 

หนา 11. 
34 Article 5.6  of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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มาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นอีกหรือไม ถามีและปรากฏวามาตรการ

นั้นสามารถบรรลุถึงระดับการคุมครองท่ีเหมาะสมไดเชนเดียวกับมาตรการทีมีอยู แตมีผลในการจํากัด

ทางการคาท่ีนอยกวา ก็ใหถือวามาตรการดังกลาวนั้นเกินความจําเปน ท้ังนี้ หลักในการพิจารณาให

คํานึงถึงปจจัยดานเทคนิคและเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

 จึงอาจกลาวไดวา ภายใตกรอบความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีเก่ียวกับ

ขอกําหนดวามาตรการใดบางท่ีเปนมาตรการจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต ของมนุษย สัตว และพืชนั้น  ไมมี

หลักเกณฑแนนอน มีแตเพียงหลักเกณฑท่ีวามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นจะตองเปนไป

ตามมาตรฐานระหวางประเทศ เพ่ือบรรลุเปาหมายในการประสานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชของประเทศสมาชิกใหมีความสอดคลองกัน โดยการกําหนดวามาตรการท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

ระหวางประเทศใหถือวามาตรการนั้นเปนมาตรการท่ีจําเปนและยังถือวามาตรการดังกลาวมีความ

สอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และแกตตอีกดวย35 

2.6.2.2 มีหลักการทางวิทยาศาสตร และหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

 ตามท่ีขอ 2.2 ไดกลาวไวอยางชัดเจนแลววาสิ่งสําคัญในการใชและกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยพืช36 นั้นนอกจากจะตองใชเทาท่ีจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต พืช สัตว และมนุษยแลว การ

กําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดังกลาว ยังตองตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร หรือกลาวงายๆ วาจะตองมีขอบงชี้ทางวิทยาศาสตรมายืนยันอยางเพียงพอ ซ่ึงการกําหนด

มาตรการสุขอนามัยใหอยูบนหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก เนื่องจาก

วัตถุประสงคประการหนึ่งของความตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) บัญญัติไวตามขอ 337 ความวา  

ตองการใหเกิดการกลมกลืนสอดคลองกันในการกําหนดและการใชมาตรการสุขอนามัยในระหวาง

ประเทศสมาชิกดวยกัน แมวาประเทศสมาชิกจะสามารถกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ข้ึนมาบังคับใชเองได แตมาตรการเหลานั้นจะตองตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เพ่ือสงผล

ใหการปกปองดานสุขอนามัย มีขอเสนอแนะหรือแนวทางท่ีเปนมาตรฐานระหวางประเทศได ยก

เวนเสียแตวาจะเปนการกําหนดมาตรการสุขภาพอนามัยท่ีจําเปนเพ่ือการชั่วคราว เนื่องจากยังรอขอมูล

                                                           
35 น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 16. 
36 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
37 Article 3 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 



28 

 

หรือ38 หลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีจะนํามาสนับสนุนภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล หากลวงเลย

ระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผลแลว แตยังไมสามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตรมารองรับมาตรการท่ี

กําหนดข้ึนได มาตรการดังกลาวนั้นจะถูกยกเลิกไป 

ซ่ึงในสวนของหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอนี้ คําวา “เพียงพอ” (Sufficient) 

เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางองคประกอบ 2 ประการ คือ 1. มาตรการสุขอนามัย และ            

2. หลักฐานทางวิทยาศาสตรซ่ึงตองมีการประเมินความเสี่ยงโดยข้ึนอยูกับผลของการประเมินความเสี่ยง

ดวย จึงจะสามารถพิจารณาไดวามีหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงพอหรือไม จากพันธกรณีขอ 2.2 ท่ี

กําหนดใหตองไมมีการคงไวซ่ึงมาตรการสุขอนามัยโดยปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอนั้น 

เปนการกําหนดความสัมพันธท่ีมีเหตุผลและเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนระหวางมาตรการสุขอนามัย กับ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร แตจะมีความสัมพันธอยางมีเหตุและผลระหวางมาตรการสุขอนามัยกับ

หลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงพอหรือไมนั้น ตองพิจารณาเปนรายกรณีไป ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นตองข้ึนอยูกับ

ปจจัย ดังนี้ 1. พฤติการณในแตละคดี 2. ลักษณะของมาตรการสุขอนามัยท่ีตั้งข้ึน และ 3. ปริมาณและ

คุณภาพของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร39   

ดังท่ีองคกรอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับคดี Japan-Agricultural Products อัน

เปนคดีตัวอยางเก่ียวกับนิยามคําวา “เพียงพอ” ของหลักฐานทางวิทยาศาสตร สรุปไดวามาตรการท่ีมี

หลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ คือมาตรการท่ีมีความสัมพันธอยางสมเหตุสมผล ระหวาง

มาตรการสุขอนามัยกับหลักฐานทางวิทยาสาสตรซ่ึงตองคํานึงถึงสภาพการณในแตละกรณีและตอง

ข้ึนอยูกับพฤติการณแวดลอมดวย โดยพิจารณาจากลักษณะของมาตรการ ลักษณะของมาตรฐาน

ปริมาณและคุณภาพของหลักฐานทางวิทยาศาสตร แมวามาตรการท่ีกําหนดข้ึนจะมีเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรมารองรับ แตก็ตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยางสมเหตุสมผลระหวางมาตรการและ

หลักฐานทางวิทยาศาสตรดวย จึงจะถือไดวามีหลักฐานท่ีเพียงพอตอมาตรการนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง

วาหากการกําหนดมาตรการสุขอนามัยมีขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีมีปริมาณมากและมีคุณภาพพอ ก็จะ

ทําใหการออกมาตรการสุขอนามัยดังกลาวมีความละเอียดและเครงครัดมากยิ่งข้ึน40 

                                                           
38 John J. Bracelo, “Product Standard to protect the Local Environment-The 

GATT and the Uruguay Round Sanitary and Phytosanitary Agreement,”  Cornell 

International Law Journal  27 (1994): 764  อางถึงใน น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 17. 
39 Appellate Body Report, Japan-Measures Affecting Agricultural Products. 

WT/DS76/AB/R, adopted 19 March 1999, P84; น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 17. 
40 United Nations Conference on Trade and Development,  op. cit., p. 13     

อางถึงใน น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 17. 
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จากท่ีกลาวมาแลววาในบางสถานการณท่ีประเทศสมาชิกสามารถกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยเพ่ือคุมครองชั่วคราวในการปองกัน หากมีปจจัยเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหากับสุขภาพของบุคคลใน

รัฐ ถึงแมวาจะยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอ ก็สามารถบังคับใชมาตรการสุขอนามัย

ดังกลาวได โดยลักษณะดังกลาวเปนขอยกเวนของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขอ 2.2 วา 

“ประเทศสมาชิกจะไมคงมาตรการ-สุขอนามัยโดยปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอ เวนแต

ท่ีอนุญาตในขอ 5.7” และขอ 5.7 ไดกําหนดไวมีใจความวา “ในกรณีท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ี

เก่ียวของไมเพียงพอ ประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการชั่วคราวได โดยมาตรการดังกลาวตองตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตรเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นและตองแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีจะเปนใน

การประเมินความเสี่ยงและจะทบทวนมาตรการสุขอนามัยนั้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม”41  ซ่ึง

มาตรการชั่วคราวดังกลาว องคกรอุทธรณในคดี Japan-Agricultural Products ไดอธิบาย

องคประกอบไว ดังนี้ 

1. เปนสถานการณท่ีมีขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของไมเพียงพอ 

2. นํามาตรการสุขอนามัยดังกลาวมาใชเทาท่ีมีขอมูลทางวิทยาศาสตรบงชี้ใน

ขณะนั้น จะใชมาตรการเครงครัดมากเกินกวาท่ีมีขอมูลทางวิทยาศาสตรไมได 

3. จะตองแสวงหา เพ่ือใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตรมากข้ึนเพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ี

มีเหตุผลมากข้ึน 

4. มีการทบทวนมาตรการดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

เปนท่ีชัดเจนไดวาลักษณะความรูทางวิทยาศาสตรสงผลโดยตรงตอการกําหนด

มาตรการสุขอนามัย ไมวาจะเปนมาตรการถาวร หรือตั้งไวเปนมาตรการชั่วคราวก็ดี โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในลักษณะของการตั้งมาตรการชั่วคราวท่ีตองพิจารณาวาระยะเวลาท่ีเหมาะสมไดลวงเลยไปแลว

หรือไม ซ่ึงการกําหนดมาตรการชั่วคราวภายใตขอ 5.7 ไมไดกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมไวเปนการ

เฉพาะการดูระยะเวลาท่ีเหมาะสมจึงพิจารณาจากความยากงายในการหาขอมูลเพ่ิมเติม รวมถึง

ลักษณะพิเศษของแตละกรณีท่ีตองพิจารณาประกอบดวย42 

อยางไรก็ตามการท่ีความตกลงสุขอนามัยใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการกําหนด

ระดับการคุมครองตนเองได แตก็มิไดหมายความวาประเทศสมาชิกสามารถเลือกกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยไดตามอําเภอใจ เนื่องจากประเทศสมาชิกจะตองแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร

มาพิสูจนใหเห็นวาจะมีอันตรายเกิดข้ึนจากความเสี่ยง และการคุมครองสุขอนามัยดังกลาวตองไม

กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาโดยแอบแฝงหรือไมสมเหตุสมผล 

                                                           
41 น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 18. 
42 เรื่องเดียวกัน, หนา 20. 
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2.6.2.3 มีการประเมินความเสี่ยง 

ขอตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชบัญญัติไวใน ขอ 5.1 วา  

 

ประเทศสมาชิกตางๆ ตองทําใหม่ันใจวามาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชท่ีกําหนดข้ึน ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการประเมินความ

เสี่ยงตอชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืชตามท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณแวดลอม โดยคํานึงถึงเทคนิคการประเมินความเสี่ยงท่ีพัฒนา

จากองคกระระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ43  

 

ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงนั้นถือเปนข้ันตอนในการพิจารณาใชมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชท่ีสําคัญ อันเนื่องมาจากเหตุผลท่ีวาประเทศสมาชิกองคการการคาโลกตองกําหนด

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีจะนํามาใชกับสินคาเขา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเก่ียวกับ

ระดับท่ีเหมาะสมของการคุมครอง และขอท่ีกําหนดเก่ียวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นตองไม

เปนการจํากัดการคามากเกินความจําเปน โดยตองคํานึงถึงความเปนไปไดทางดานวิชาการและ

เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งดวย 

การประเมินความเสี่ยงท่ีกําหนดไวในความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มี

นิยามหรือคําจํากัดความวา  

 

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินความเปนไปไดของการ

เขามา การตั้งรกราก หรือการแพรกระจายของศัตรูหรือโรคพืชชนิดใดชิด

หนึ่ง ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกท่ีเปนผูนําเขา โดยใหเปนไปตาม

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซ่ึงอาจถูกนํามาใช และการประเมิน

ศักยภาพของผลท่ีตามมาทางดานชีววิทยาและเศรษฐกิจ หรือการประเมิน

ศักยภาพของผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสุขภาพของมนุษย หรือสัตว 

                                                           
43 Article 5.1 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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จากการมีสารปรุงแตง สิ่งปนเปอน สารพิษ หรือสิ่งมีชีวิตท่ีเปนสาเหตุของ

โรคในอาหาร เครื่องดื่มและอาหารสัตว44 

 

จากความหมายของการประเมินความเสี่ยงตามท่ีบัญญัติไวในความตกลงสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชนั้น สามารถแบงประเภทของการประเมินความเสี่ยงได  2 ประการ45 คือ  

1. การประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากอาหาร  

2. การประเมินความเสี่ยงจากโรคและแมลง  

การประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากอาหาร คือ การประเมินถึงความเปนไปไดท่ีจะมี

ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย  สัตว อันเกิดจากสารปรุงแตง สิ่งปนเปอนสารพิษ หรือสิ่งมีชีวิตท่ี

กอใหเกิดโรคในอาหาร เครื่องดื่ม ของมนุษยและอาหารสัตว  

 การประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากโรคและแมลง คือ การประเมินถึงความนาจะเปน 

ของการเขามาคงอยูหรือแพรกระจายของแมลงหรือโรคภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกท่ีเปนผู

นําเขา ตามมาตรการสุขอนามัยละสุขอนามัยพืชท่ีอาจใชและประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ทางดานชีววิทยาและเศรษฐกิจ                     

อนึ่งการประเมินความเสี่ยงเหลานี้ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ี

มีความถูกตอง ท่ีตองใชขอสนับสนุนทางวิทยาศาสตรก็เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวามาตรการตางๆ ของ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นมีความเปนธรรมและนาเชื่อถือ และในขณะเดียวกันสินคาตางๆ ท่ี

ประเทศสมาชิกนําเขาและสงออกก็มีคุณภาพและปลอดภัยตอการบริโภค อยางไรก็ตาม46 เปนท่ี

ยอมรับวาการประเมินความเสี่ยงนั้นเปนกระบวนการท่ีตองมีการทําซํ้าและเปนสิ่งจําเปนในทางปฏิบัติ

ท่ีผูจัดการความเสี่ยงและผูประเมินความเสี่ยงตองมีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะเม่ือตองกระทําในการ

                                                           
44 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, ความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช แผนเสริมสรางสมรรถภาพทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานฯ, 2556), หนา 13. 
45 หิรัญรัตน ฉกาจนโรดม, มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) การศึกษา

เปรียบเทียบการกําหนดมาตรการในการนําเขากุงและผลิตภัณฑกุงของประเทศไทยกับประเทศ

ออสเตรเลีย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 

หนา 18. 
46 ภักดี โพธิศิริ, “หลักการวิเคราะหความเสี่ยงในการกําหนดมาตรฐาน CODEX บทบาท

ขอมูลทางวิทยาศาสตร ขอมูลท่ีเก่ียวของและหลักการปองกันลวงหนา,” ขาวกรมวิทยาศาสตร 

การแพทย 14, 10 (ตุลาคม 2543): 3-4. 
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ปองกันลวงหนา ในขณะท่ีขอมูลทางวิทยาศาสตรยังไมเพียงพอและไมสามารถท่ีจะประเมินผลกระทบ

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพได และไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม การประเมินความ

เสี่ยงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มีการประเมินคาตาม

มาตรฐานท่ีองคกรระหวางประเทศรับรองไว ดังนี้47  

3อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection 

Convention: IPPC) ไดออกมาตรฐาน 3 ฉบับ ซ่ึงเก่ียวของกับการวิเคราะหความเสี่ยงโดยเฉพาะ 

ไดแก 

 1. มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับท่ี 2 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช        

 2. มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับท่ี 11 เรื่องการ

วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช สําหรับศัตรูพืชกักกัน รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงตอสภาพแวดลอม 

3. มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัย ฉบับท่ี 21 เรื่องการ

วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชควบคุมท่ีไมใชศัตรูพืชกักกัน 

 องคการระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties: OIE) 

ไดเรียบเรียงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหความเสี่ยงไวในคูมือการวิเคราะหความเสี่ยงการนําเขาสัตว

และผลิตภัณฑสัตว (Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products) 

และหลักเกณฑดานสุขภาพสัตวบกและสัตวน้ํา (Terrestrial and Aquatic Animal Health Codes) 

คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (The Codex Alimentarius) 

ไดตีพิมพหลักการและแนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินการประเมินความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยา 

(Principles and Guideline for the Conduct of Microbiological Risk Assessment) และ 

หลักการสําหรับวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารท่ีมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (Principles for 

the Risk Analysis of Foods Derived from Modern Biotechnology) การประเมินความเสี่ยงมี

หลักเกณฑตามท่ีคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (CODEX) ดังนี้48 

1. ขอแนะนําและการตัดสินใจของ CODEX เก่ียวกับเกณฑของสุขภาพ                                 

ความปลอดภัยจะข้ึนกับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

                                                           
47 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, ความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช แผนเสริมสรางสมรรถภาพทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช, หนา 14. 
48 ภักดี โพธิศิริ, เรื่องเดิม, หนา 3-4. 
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2. ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินความเสี่ยงจะตองไดรับการคัดเลือกดวยวิธีท่ีโปรงใส 

บนพ้ืนฐานของความชํานาญ มีความเปนอิสระในการทํางาน และวิธีคัดเลือกจะจัดทําเปนเอกสาร 

รวมท้ังประกาศใหสาธารณชนทราบ โดยไมมีขอขัดแยง 

3. การประเมินความเสี่ยงตองมีการพิจารณาความไมแนนอนของการประมวล

ความเสี่ยง และประมาณการความเสี่ยงท่ีแตกตางออกไป 

4. การประเมินความเสี่ยงจะรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีสามารถจัดหาได การ

ผลิตท่ีเก่ียวของ การขนสง วิธีวิเคราะห การสุมและการตรวจสอบตัวอยางและความชุกท่ีทําใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพ 

5. การประเมินความเสี่ยง จะประกอบไปดวย 4 ข้ันตอนดังนี้49 

1) การชี้ใหเห็นถึงอันตราย (Hazard Identification) เปนการประเมินเพ่ือให

ทราบวาอาหารหรือสวนผสมท่ีใชในอาหารมีสารพิษหรืออันตรายมากนอยเพียงใด หรือมีความเปนไป

ไดวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมท้ังสิ่งแวดลอมดวย 

2) การแสดงถึงลักษณะของอันตราย (Hazard Characterization) ศึกษา

ความเปนพิษในสัตวทดลองแลวนําขอมูลดังกลาวมาประเมินความเสี่ยงอันตรายในสภาพการบริโภค

หรือการใชของคนโดยท่ัวไป อีกท้ังยังสามารถนําคา ADI (Acceptable Daily Intake) มาใชในการ

ประเมินความเสี่ยงได 

3) การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) เปนการประเมิน

ความสัมพันธจากการสัมผัสกับขนาดของสารท่ีทําใหเกิดอันตรายในอาหาร และขนาดของสารพิษท่ี

บริโภคหรือเขาไปในรางกายมีความสัมพันธกับการเปนพิษของสารนั้น ข้ันตอนนี้จะมีความสําคัญมาก

ในการประเมินความเสี่ยงการเปนพิษ 

4) การแสดงลักษณะความเสี่ยง (Risk Characterization) ข้ันตอนนี้จะนํา

ขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1, 2 และ 3 มาเชื่อมโยงเพ่ือประเมินความรุนแรงหรือความเปนไปไดท่ีจะ

เกิดพิษจากสารท่ีกอใหเกิดอันตรายในอาหาร 

2.6.2.4 มีการกําหนดระดับการคุมครองท่ีเหมาะสมในการคุมครองสุขอนามัย 

การกําหนดระดับความเหมาะสมในการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้น มี

บัญญัติอยางชัดเจนอยูแลวถึงความสามารถของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกท่ีจะสามารถ

กําหนดระดับการคุมครองไดเอง ซ่ึงการกําหนดระดับความเหมาะสมในการคุมครองสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชนี้เปนข้ันตอนท่ีเชื่อมตอจากการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงบางครั้งมีชื่อเรียกอีกอยางวา

ความเสี่ยงท่ียอมรับได  โดยในมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย ขอ 5.4 มีคํานิยามของการกําหนด

                                                           
49 เรื่องเดียวกัน, หนา 3-4. 
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ระดับของการคุมครองวา “ประเทศสมาชิกควรจะกําหนดระดับการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของการลดผลกระทบทางดานการคา”50  จะเห็นไดวาคําวา 

“เหมาะสม” ตามความหมายของคํานิยามศัพทนั้นมีลักษณะคอนขางกวาง ไมไดกําหนดข้ันต่ําหรือข้ัน

สูงเอาไว ทําใหประเทศสมาชิกมีสิทธิท่ีจะกําหนดระดับความคุมครองสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชไว

อยางไรก็ไดตามท่ีประเทศสมาชิกดังกลาวจะเห็นสมควรเพ่ือปองกันความเสี่ยงภายในประเทศ 

ดังนั้น ในการพิจารณาการกําหนดระดับท่ีเหมาะสมของการคุมครองสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชนั้น51 ประเทศสมาชิกตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสูญเสียการผลิตหรือการขาย ในกรณีท่ีมีการเขามา การเกิดข้ึน 

หรือการแพรระบาดของศัตรูพืชหรือโรค รวมถึงพิจารณาจากคาใชจายในการควบคุมหรือกําจัดโรค 

ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกท่ีเปนผูนําเขา และประเมินประสิทธิภาพของการคุมทุนโดย

เปรียบเทียบทางเลือกตางๆ ในการกําจัดความเสี่ยง ซ่ึงปจจัยเชนวามานี้เปนขอท่ีบัญญัติไวในความตก

ลง SPS ขอ 5.3 นอกจากนี้ การกําหนดระดับการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดังกลาว ยัง

ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ 3 ประการ อันไดแก  

1) การกอใหเกิดผลกระทบทางดานการคาใหนอยท่ีสุด   

จากท่ีกลาวมาแลวในตอนตนถึงนิยามศัพทของการกําหนดระดับความ

เหมาะสมในการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขอ 5.4 จะเห็นไดวาวัตถุประสงคอันสําคัญใน

การกําหนดระดับความเหมาะสมคือการกอใหเกิดผลกระทบทางลบในทางการคาใหนอยท่ีสุด แตก็

เปนท่ีนาสังเกตวา ความตกลง SPS ขอ 5.452 นั้นใชคําวา “Should” แทนท่ีจะใชคําวา “Shall” นั่น

ก็หมายความวาขอตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดังกลาว  มิไดบังคับวาประเทศสมาชิกจะตอง

คํานึงถึงวัตถุประสงคในการกอใหเกิดผลกระทบในทางการคา หากแตเปนเพียงการสนับสนุนใหทุก

ประเทศสมาชิกมีการกําหนดระดับความคุมครองท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงการกอใหเกิดผลกระทบ

ในทางการคาใหนอยท่ีสุดประกอบกันไปดวย53 
                                                           

50 Article 5.4 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
51 Article 5.3 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
52 Article 5.4  “Member should, when determining the appropriate level of 

sanitary or phytosanitary protection, take into account the objective of minimizing 

negative trade effect.” 
53 Panel Report, EC-Hormones (Canada). para. 8.169 and Panel Report, EC- 

Hormones (US), para 8.166; หิรัญรัตน  ฉกาจนโรดม, เรื่องเดิม, หนา 30. 
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2) ไมกอใหเกิดความแตกตางตามอําเภอใจอยางไมสมเหตุสมผลในระดับ

ความคุมครองท่ีประเทศสมาชิกเห็นวาเหมาะสมในสถานการณท่ี

แตกตางกันออกไป 

การกําหนดระดับท่ีเหมาะสมของสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้น สิ่งท่ีตอง

หลีกเลี่ยงคือการกําหนดระดับการคุมครองท่ีแตกตางตามอําเภอใจหรือไมมีเหตุผล ซ่ึงหลักการ

ดังกลาวมีกําหนดในขอ 5.5 ของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชความวา  

 

เพ่ือวัตถุประสงคในการบรรลุถึงการสอดคลองกันในการ

ใชแนวความคิดเรื่องระดับท่ีเหมาะสมของการปกปองสุขอนามัย

หรือสุขอนามัยพืชตอความเสี่ยงของชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย 

หรือชีวิตของสุขภาพสัตวและพืชประเทศสมาชิกแตละประเทศจะ

หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดความแตกตางกันตามอําเภอใจ หรือเปน

การเลือกปฏิบัติท่ีไมสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลของระดับท่ี

ตนเห็นวาเหมาะสมในสถานการณท่ีแตกตางกัน หากความ

แตกตางนั้นก็ใหเกิดการเลือกปฏิบัติหรือจํากัดตอการคาระหวาง

ประเทศโดยแอบแฝง. . .54 

 

จะเห็นไดวาโดยบริบทของถอยคําท่ีวา “ตามอําเภอใจหรือไมมีเหตุผล” 

เปนคําท่ีมีความหมายกวางและไมมีคําจํากัดความเนื่องจากเปนการยากท่ีจะอธิบายไดวาอะไรเปนการ

คุมครองท่ีเหมาะสม แมแต องคกรอุทธรณเองก็ไมไดคําจํากัดความหรือแนวทางไว มีเพียงแตคําคัดสิน

คดีท่ีพอจะอนุมานไดวา55 การพิจารณาวามาตรการใดเปนไปโดยอําเภอใจหรือไมมีเหตุผล ตองดูวา

ประเทศท่ีกําหนดมาตรการสามารถแสดงใหเห็นไดหรือไมวา เหตุใดระดับการคุมครองจึงตองแตกตาง

กัน หากสามารถแสดงเหตุผลได ก็เทากับวาความแตกตางนั้นมิไดเปนไปโดยอําเภอใจหรือไมมีเหตุผล 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา มาตรการสุขอนามัยใดก็ตามท่ีใชสถานการณท่ีเกิดข้ึนและมีระดับการคุมครอง

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ และประเทศสมาชิกเปนผูเลือกระดับการคุมครองดังกลาวเอง ก็ถือได

วาระดับการคุมครองนั้นเหมาะสมแลว 

 

 

                                                           
54 Article 5.5 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
55 พรพิมล ชิณพัฒนาวานิช, เรื่องเดิม, หนา 128. 
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3) ตองประกันวาการกําหนดระดับท่ีเหมาะสมนั้นไมเปนการกีดกันทาง

การคามากเกินกวาท่ีจําเปน 

 “เ พ่ือใหบรรลุ ถึงระดับท่ีเหมาะสมของการคุมครองสุขอนามัยหรือ

สุขอนามัยพืช ประเทศสมาชิกตองประกันวามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นจะไมเปนการ

กีดกันทางการคามากเกินกวาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางเทคนิค และเศรษฐกิจ”56 ซ่ึง

บริบทเหลานี้มีบัญญัติอยูในความตกลง SPS  ขอ 5.6 ซ่ึงเปนการวางกรอบของการกําหนดระดับความ

เหมาะสมเพ่ือคุมครองสุขอนามัยนั้น ตองเปนไปในลักษณะท่ีไมเปนการกีดกันทางการคาโดยแอบแฝง 

โดยการพิจารณาวาขอกําหนดดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้นจะเปน

การกําหนดการคุมครองท่ีเปนไปเพ่ือการกีดกันทางการคา ตามขอ 5.6 หรือไมนั้น ตองพิจารณาควบคู

ไปกับขอ 2.2 ของความตกลง SPS ซ่ึงเปนการพิจารณาในสวนของหนาท่ีท่ีประเทศสมาชิกตอง

ประกันวา จะใชมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชนั้นเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือปกปองชีวิต สุขภาพ

ของมนุษย สัตว และพืช57 หมายความวา ความตกลง SPS ยอมใหมีการกําหนดมาตรการสุขอนามัยท่ี

เปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศได แตการกีดกันดังกลาวตองเปนไปเพ่ือความจําเปน

เทานั้น58  

สรุปไดวา ถึงแมการกําหนดระดับท่ีเหมาะสมของการคุมครองสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช จะเปนดุลพินิจของประเทศสมาชิกแตละประเทศท่ีจะสามารถกําหนดมาตรการข้ึน 

แตการพิจารณาวาขอกําหนดดังกลาวเหมาะสมหรือไมคงตองพิจารณาจากบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของ

อีกหลายๆ ขอ อีกท้ังยังตองพิจารณาดวยวาหากมีมาตรการใดท่ีสามารถบรรลุถึงระดับท่ีเหมาะสมใน

การคุมครองสุขอนามัยไดมากกวาหนึ่งมาตรการ มาตรการท่ีจะนํามาใชบังคับไดนั้น จะตองเปน

มาตรการท่ีเปนการจํากัดในทางการคานอยท่ีสุดจากบรรดามาตรการท้ังหมดท่ีมีอยู59 

  2.6.2.5 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีแตกตางตามอําเภอใจหรือไมสมเหตุสมผล และ

กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาโดยแอบแฝง 

แมวาการใชขอจํากัดทางการคาเปนสิ่งจําเปนเพ่ือสรางหลักประกันในเรื่องความ

ปลอดภัยเก่ียวกับสุขอนามัยของมนุษย สัตวและพืช แตในบางกรณีประเทศสมาชิกหลายๆประเทศ

                                                           
56 Article 5.6 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
57 พรพิมล ชิณพัฒนาวานิช, เรื่องเดิม, หนา 137. 
58 หิรัญรัตน  ฉกาจนโรดม, เรื่องเดิม, หนา 32. 
59 Murray Denyer, An Overview of the WTO SPS Agreement (N.p.: n.p., n.d.),   

p. 3.  
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กลับนํามาตรการสุขอนามัยดังกลาวไปใชจนเกินขอบเขต สาเหตุสวนใหญท่ีนําไปใชก็เพ่ือปกปอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศหรือเพ่ือใหไดเปรียบทางการคา และนับวันปญหาเก่ียวกับการใช

มาตรการสุขอนามัยท่ีเกินขอบเขตนี้ก็มีมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังท่ีความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชได

มีกฎขอ 2.3 ความวา “หามเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจหรือไมสามารถอธิบายไดอยางสมเหตุสมผลกับ

ประเทศสมาชิกท้ังหลายท่ีมีสภาพการณเหมือนหรือคลายคลึงกัน หรือใชมาตรการในลักษณะท่ีเปน

การจํากัดการคาระหวางประเทศในลักษณะแอบแฝง”60 บทบัญญัติขอนี้เปนผลมาจากหลัก Most – 

Favored Nation และหลัก National Treatment ซ่ึงเปนหลักการหามเลือกปฏิบัติของแกตต

นั่นเอง61 แตความหมายในการเลือกปฏิบัติในขอ 2.3 กวางวาหลักการในแกตต เนื่องจากแกตตจะเปน

การเปรียบเทียบระหวางสินคาท่ีเหมือนกันหรือสินคาท่ีสามารถแขงขันกันไดโดยตรงเทานั้น แตขอ 

2.3 พิจารณาถึงความจริงท่ีวาสินคาท่ีแตกตางหรือคนละชนิดกันนั้น หากเปนพาหะในการนํามาซ่ึง

ความเสี่ยงตอสุขภาพเชนเดียวกันก็สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได เชน ผลไมหลายชนิดสามารถเปน

พาหะของแมลงศัตรูพืชชนิดเดียวกัน หรือสัตวหลายประเภทสามารถเปนพาหะของโรคบางโรคได

เหมือนกัน ดังนั้น การเปรียบเทียบสถานการณเชนวานี้ยอมกระทําได แมจะไมใช Like Product ก็

ตาม62  

การพิจารณาตามพันธกรณีขอ 2.3 คือ มาตรการนั้นเปนการเลือกปฏิบัติระหวาง

ประเทศผูกําหนดมาตรการกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ หรือเปนการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิก

ท้ังหลาย โดยในสวนของการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกท้ังหลายนี้ จะตองพิจารณาดวยวา

ประเทศสมาชิกท้ังหลาย มีสภาพการณอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันหรือไม การเลือกปฏิบัตินั้นเปน

การกระทําตามอําเภอใจหรือขาดเหตุผลหรือไม63 ท้ังนี้ ประเทศท่ีกลาวอางวาการละเมิดพันธกรณี 

จะตองพิสูจนใหเห็นวาการปฏิบัติท่ีแตกตางกันนั้น เปนการกระทําโดยอําเภอใจหรือไมสมเหตุสมผล 

โดยหลักเกณฑตามขอ 2.3 ถือเปนพันธกรณีท่ัวไป  เปนเรื่องของการเลือกปฏิบัติตาม

อําเภอใจ หรือไมสมเหตุสมผล สวนหลักเกณฑในขอ 5.5 นั้นเปนเรื่องของการกําหนดระดับการ

คุมครองสุขอนามัยตามอําเภอใจหรือไมสมเหตุสมผลอันนําไปสูการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงเปนเรื่องท่ี

เฉพาะเจาะจงมากกวาขอ 2.3 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การเลือกปฏิบัติภายใตขอ 2.3 ถูกกําหนด

                                                           
60 Article 2.3 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
61 John J. Bracelo, op. cit., p. 766 อางถึงใน น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 22. 
62 United Nations Conference on Trade and Development, op. cit., p. 15       

อางถึงใน น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 22. 
63 น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 22. 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมไวในขอ 5.5 แตขอ 5.5 ไมใชรายละเอียดเพ่ิมเติมเพียงประการเดียวท่ีจํานําไปสู

การวินิจฉัยวามาตรการสุขอนามัยท่ีกําหนดข้ึนเปนการเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจ หรือขาดเหตุผล 

ดังนั้นการละเมิดพันธกรณีขอ 2.3 จึงสามารถเกิดข้ึนไดโดยไมจําเปนตองมีการละเมิดขอ 5.564 

 2.6.2.6 ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของมาตรการระหวางประเทศ    

หลักการหนึ่งของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช คือ ปรารถนาท่ีจะให

ประเทศสมาชิกใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใหสอดคลองกันมากข้ึน บนพ้ืนฐานของ

ขอเสนอแนะท่ีไดรับการพัฒนาโดยองคการระหวางประเทศ65 ซ่ึงหลักการนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

การปรับใหกลมกลืน (Harmonisation) โดยแนวทางของหลักการดังกลาวปรากฏอยูในขอ 3 ของ

ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดังนี้ 

ขอ 3.1 ไดกําหนดกรอบของหลักการการปรับใหกลมกลืนวา “เพ่ือใหมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกันมากท่ีสุด ประเทศสมาชิกตางๆ จะ

กําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใหอยูบนพ้ืนฐาน แนวทาง หรือคําแนะนําระหวาง

ประเทศท่ีมีอยู เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนตามขอ 3.366 ซ่ึงแนวทางระหวางประเทศท่ีความตก

ลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไดระบุไวเฉพาะเจาะจง คือ สามองคกรหรือท่ีเรียกวา องคการสามพ่ี

นอง (Three Sisters) มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ ไดแก 

                   1. อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection 

Convention: IPPC) เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยเรื่องของการอารักขาพืช ซ่ึงมีขอผูกพัน

ทางกฎหมาย บริหารจัดการโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organization: FAO)  แตดําเนินการโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกและองคการ

อารักขาพืชสวนภูมิภาค ซ่ึงอนุสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคใหเกิดความรวมมือกันดําเนินงานเพ่ือ

ปองกันการแพรกระจายและการเขามาของศัตรูพืชและผลิตผลของพืช รวมถึงสงเสริมใหมีการใช

มาตรการตางๆ ท่ีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูเหลานั้น โดยกอใหเกิดการขัดขวางทางการคาใหนอย

ท่ีสุด67 

                                                           
64 Appellate Body, Australia-Salmon Case, para. 252  
65 “Desiring to further the use of harnnonised sanitary and phytosanitary 

measure between members ,on the basis of international standards. . .” 
66 Article 3.1 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
67 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, ความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช แผนเสริมสรางสมรรถภาพทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัย, หนา 10. 
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                   2. องคการระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal 

Health: OIE) มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเก่ียวกับสุขภาพของสัตว โดยมีวัตถุประสงคท่ี

สําคัญ คือ การสรางความเชื่อม่ันและความโปรงใสเก่ียวกับสถานการณของโรคสัตวและโรคสัตวท่ี

สามารถติดตอสูมนุษย โดยมีมาตรการตางๆทางดานสุขภาพสําหรับการคาสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

สงเสริมทักษะทางดานตางๆ ทางสัตวแพทย รวมถึงยกระดับความปลอดภัยของอาหารท่ีมาจากสัตว 

และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของสัตวตามหลักการทางวิทยาศาสตร68 

                   3. คณะกรรมาธิการมาตรฐานระหวางประเทศ (Codex Alimentarius Commission: 

Codex) เก่ียวของกับความปลอดภัยของอาหาร เปนองคการภายใตโครงการจัดทํามาตรฐานอาหาร

ระหวางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และองคการอนามัยโลก (World Health 

Organization: WTO) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามมาตรฐาน

จรรยาบันในการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงขอเสนอแนะ ซ่ึงครอบคลุมทุกแงมุมทุกความปลอดภัย

ทางดานอาหารรวมถึงการจัดการและการขนสง  ในการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับ

อาหารนั้นคณะกรรมาธิการมาตรฐานระหวางประเทศ มีหนาท่ี 2 ประการ คือ คุมครองสุขภาพของ

ผูบริโภคและใหเกิดความเปนธรรมในการคาท่ีเก่ียวของกับอาหารระหวางประเทศ69 

 แมประเทศสมาชิกจะตองกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใหอยูบน

พ้ืนฐานระหวางประเทศท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยท้ังสามองคการก็ตาม แตหลักเกณฑการกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยดังกลาวยังคงตองอยูภายใตกฎเกณฑท้ังหมดของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอและการประเมินความ

เสี่ยง70   

ขอ 3.271 มีบัญญัติไวใจความวา “มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใดซ่ึง

สอดคลองกับขอเสนอแนะ แนวทาง หรือมาตรฐานระหวางประเทศ ใหสันนิษฐานวามาตรการ

สุขอนามัยดังกลาวสอดคลองกับบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับขอตกลงนี้ และของแกตต 1994” จะเห็นได

วาขอกําหนดดังกลาวขางตนเปนการสรางสมมติฐานท่ีเปนแรงจูงใจและเปนประโยชนตอประเทศ

                                                           
68 เรื่องเดียวกัน, หนา 11. 
69 เรื่องเดียวกัน, หนา 11. 
70 Joost Pauwelyn, The WTO Agreement On Sanitary and Phytosanitary 

(SPS) Measures as Applied in the First Three SPS Disputes: EC-Homones, 

Australia – Salmon and Japan-Varietals (N.p.: n.p., n.d.), p. 656. 
71 Article 3.2 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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สมาชิกในอันท่ีจะกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใหเปนไปตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงประเทศท่ีกําลัง

พัฒนาสวนใหญ มักมีปญหาในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปนอยางมาก 

เนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรในการกระทําตามขอกําหนดของความตกลงสุขอนามัย ในเรื่อง

ของการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร ดังนั้น การจะกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยข้ึนนั้น  หากมีความแตกตางจากมาตรฐานระหวางประเทศมักจะถูกโตแยง คัดคานและยาก

ตอการพิสูจนเพ่ือหักลางสมมุตฐานขอ 3.2 แตถาขอกําหนดดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศเสียแลว การจะถูกโตแยงหรือคัดคานก็จะลดลง หรือบางครั้งไมถูกโตแยงเลย  จึงอาจกลาวได

วาขอกําหนดของความตกลง SPS ขอ 3.2 ดังกลาวไมเพียงแตชวยขยายหลักการทางวิทยาศาสตร

เทานั้น แตยังเปนการขยายขอบเขตในเรื่องของความสอดคลองในเรื่องความตกลง SPS และแกตต 

1994 อีกดวย72 

ขอ 3.3 เปนกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรการท่ีมีระดับการคุมครองท่ีสูงกวามาตรฐาน

ระหวางประเทศ ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวมีใจความวา  

 

ประเทศสมาชิกอาจจะกําหนดหรือคงไวซ่ึงมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชท่ีมีผลใหระดับการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

นั้นสูงกวาท่ีควรจะเปนได หากวามาตรการนั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

ขอเสนอแนะ แนวทาง หรือมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ รวมถึง

หากสามารถอธิบายหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร หรือมีผลของระดับการ

คุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีประเทศสมาชิกเห็นวาเหมาะสม

เปนไปตามบทบัญญัติขอ 5 วรรคแรกถึง วรรคแปด73  

 

จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นไดวาประเทศสมาชิกสามารถกําหนดมาตรการของตนให

สูงกวาระดับมาตรฐานระหวางประเทศได หากวาประเทศสมาชิกมีความเห็นวามาตรฐาน แนวทาง

หรือขอเสนอแนะขององคการระหวางประเทศท่ีมีอยูนั้นยังไมเพียงพอในการท่ีจะคุมครองสุขอนามัย

                                                           
72 United Nations Conference on Trade and Development, op. cit., pp. 19-20 

อางถึงใน น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม. 
73 Article 3.3 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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ของประเทศตน ประเทศสมาชิกก็สามารถกําหนดระดับใหสูงกวาได แตมาตรการดังกลาวนั้นตองมี

เหตุผลทางวิทยาศาสตรมารองรับ หรืออีกประการหนึ่งก็คือประเทศสมาชิกเห็นวามาตรการท่ีกําหนด

ข้ึนนั้นเหมาะสมท่ีจะคุมครองสุขอนามัยประเทศตน และมาตรการท่ีกําหนดข้ึนดังกลาวตองมีการ

ประเมินความเสี่ยงตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 5    

โดยสวนใหญมาตรฐานระหวางประเทศมักจะสูงกวามาตรฐานของแตละประเทศ  แต

อยางไรก็ตามการกําหนดมาตรการสุขอนามัยท่ีสูงกวาระดับมาตรฐานระหวางประเทศนั้นก็เกิดข้ึนได  

เพราะเปนสิทธิของประเทศสมาชิกท่ีสามารถจะกระทําไดดวยเหตุผลขางตน แตการกําหนดและใช

มาตรการสุขอนามัยท่ีสูงกวานั้นอาจจะมีผลทําใหเกิดขอจํากัดทางการคา จึงตองมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรมาสนับสนุน ดังนั้น มาตรการสุขอนามัยท่ีถูกกําหนดข้ึนจะตองมีความสอดคลองกับ

บทบัญญัติตางๆ ของความตกลง SPS และตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานของมาตรการระหวางประเทศ74 

และนอกจากหลักการปรับใหสอดคลอง จะเปนหลักเกณฑสําคัญของมาตรการระหวางประเทศแลว 

หลักความเทาเทียมกันและหลักความโปรงใสก็ถูกนํามาพิจารณาเพ่ือใหขอกําหนดดานสุขอนามัย

เปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศดวย 

1) หลักความเทาเทียมตามขอตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช 

เม่ือการท่ีประเทศสมาชิกจะกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ใหประสานความสอดคลองกันกับมาตรฐานระหวางประเทศนั้น แทจริงแลวในทางปฏิบัติอาจเปนไป

ไดยาก เนื่องมาจากสาเหตุ ท่ีวาความแตกตางในเรื่องของภูมิศาสตร เทคโนโลยี และความ

เจริญกาวหนาของวิทยาศาสตร ทําใหการกําหนดมาตรสุขอนามัยของแตละประเทศมีความเหลื่อมล้ํา

กัน สงผลใหประเทศสมาชิกตางๆ ซ่ึงเปนผูสงออกจึงตองเผชิญกับปญหานานาประการอันเก่ียวกับการ

กําหนดและการบังคับใชมาตรการสุขอนามัย  ผลกระทบเปนอยางมากตอการคาขายระหวางประเทศ 

ดังนั้น ความตกลง SPS จึงไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับหลักการความเทา

เทียมไวในขอ 4.1 ความวา75  

 

ประเทศสมาชิกจะตองยอมรับมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ วามีความเทาเทียมกัน 

ถึงแมวามาตรการดังกลาวนั้นจะแตกตางจากของตน และประเทศ

                                                           
74 น้ําฝน ลิมปเจต, เรื่องเดิม, หนา 35. 
75 Article 4.1 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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ผูสงออกสามารถแสดงใหเห็นวามาตรการนั้นมีความเหมาะสม

เพียงพอตอระดับการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ

ประเทศผูนําเขา ท้ังนี้ เม่ือมีการรองขอประเทศสงผูออกตอง

ยินยอมใหประเทศผูนําเขา สามารถเขาถึงการตรวจสอบ การ

ทดสอบและวิธีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของได 

 

 อนึ่งความตกลง SPS ยังไดกําหนดหนาท่ีของประเทศสมาชิกบนหลักความ

เทาเทียมไวดวยวา “เม่ือมีคํารอง ประเทศสมาชิกตางๆ จะตองปรึกษาหารือกันในระดับวิภาคี หรือ

ระดับพหุภาคีในหลักการเก่ียวกับการยอมรับความเทาเทียมกันของมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช”76 

จึงอาจกลาวไดวาขอกําหนดดังกลาวขางตนเปนขอบังคับใหประเทศสมาชิก

ตางๆยอมรับวา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศสมาชิกแตละประเทศมีสภาพ

บังคับท่ีเทาเทียมกัน หากมาตรการนั้นบรรลุถึงระดับความคุมครองท่ีเหมาะสมกับประเทศนําเขา 

กลาวคือผลิตภัณฑท่ีสงออกนั้นมีความปลอดภัยไมต่ํากวาเกณฑท่ีประเทศนําเขากําหนดและไมกระทบ

ตอการคา   

อยางไรก็ตาม ขอกําหนดท่ีใหประเทศสมาชิกตองมีการหารือกันถึงความ

เทาเทียมของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนั้น ประเทศสมาชิกอยางประเทศกําลังพัฒนา

กลับมองวาการเจรจาดังกลาวนั้นมีคาใชจายท่ีคอนขางสูงแตผลประโยชนท่ีไดรับไมคุมคาพอ มีเพียง

การเอ้ือประโยชนตอการสงออกสินคาบางชนิดและกิจการท่ีเก่ียวของบางประเภทเทานั้น ดังนั้น

ประเทศเหลานี้ จึงไปเนนหลักการอ่ืนๆ เชน หลักความโปรงใส หลักการประเมินความเสี่ยง การให

ความชวยเหลือทางเทคนิค และกระบวนการในการตรวจสอบและการควบคุมมากกวา77 ซ่ึงแมจะมี

ขอดอยตามท่ีประเทศกําลังพัฒนากลาวอางแตหลักความเทาเทียมดังกลาวก็เปนหลักเกณฑสําคัญใน

การนํามาพิจารณาเพ่ือใหขอกําหนดดานสุขอนามัยเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ 

 

 

 

                                                           
76 Article 4.2 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
77 หิรัญรัตน ฉกาจนโรดม, เรื่องเดิม, หนา 36. 
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2) หลักความโปรงใสตามขอตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช 

ตามความตกลง SPS ขอ 7 วาดวยหลักความโปรงใสไดกําหนดใหประเทศ

สมาชิกตางๆ ตองแจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หรือใหขอมูลเก่ียวกับ

มาตรการดังกลาวตามบทบัญญัติของภาคผนวกบี78 โดยมีขอบังคับ ดังนี้ 

 (1) การพิมพเผยแพรหลักเกณฑขอบังคับ 

 (1.1) ตามความในยอหนาท่ี 1 ของภาคผนวกบีความวา 

“ประเทศสมาชิกตองใหหลักประกันวาหลักเกณฑท้ังหมดท่ีเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชท่ีตนไดใชอยูนั้น ไดมีการตีพิมพเผยแพรโดยทันที ในลักษณะท่ีจะทําใหประเทศสมาชิก

อ่ืนสามารถทําความเขาใจกับขอบังคับเชนวานั้นได”79 จากขอบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประเทศ

สมาชิกประเทศใด หากไดมีการกําหนดและบังคับใชหรือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช จะตองแจงใหประเทศสมาชิกอ่ืนทราบถึงขอกําหนดดังกลาว เพ่ือใหมีปรับตัวเขากับ

มาตรการนั้นๆ รวมถึงตองแจงวัตถุประสงคและเหตุผลของการใชมาตรการนั้นใหสํานักเลขาธิการ 

(WTO Secretariat) ทราบ เพ่ือท่ีสํานักเลขาธิการจะไดแจงใหแกประเทศสมาชิกอ่ืนทราบตอไป เม่ือ

ไดรับแจงแลวประเทศสมาชิกตางๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเก่ียวกับมาตรการท่ีจะ

ใชได ซ่ึงความคิดเห็นและผลของการอภิปรายดังกลาว จะถูกนํามาใชเพ่ือปรับปรุงหรือพิจารณาตอไป80 

(1.2) ตามความในยอหนาท่ี 2 ของภาคผนวกบีความวา  

 

เวนแตในกรณีท่ีจําเปนเรงดวน ประเทศสมาชิก

ตางๆ จะตองใหเวลาพอสมควร (คือในชวงเวลาท่ีมาตร

สุขอนามัยประกาศใชกับการมีผลใชบังคับสุขอนามัยนั้น) 

เ พ่ือใหประเทศสมาชิก อ่ืน ท่ี เปนประเทศผู ส งออก

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนา ไดมีเวลาท่ีจะ

                                                           
78 Article 7 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
79 Paragraph 1 Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
80 รังสรรค ธนะพรพันธุ และคณะ, กฎกติกา WTO เลมท่ี 2 การเขาถึงตลาด (กรุงเทพฯ:                             

หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2552), หนา 233. 
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เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือวิธีการผลิตของตนใหเปนไป

ตามขอกําหนดของประเทศสมาชิกผูนําเขา81 

 

 ซ่ึงในสถานการณท่ีมีความจําเปนเรงดวนนั้นประเทศสมาชิกอาจเสนอ

มาตรการท่ีจะใชโดยไมตองผานข้ันตอนในยอหนาท่ี 1 ไดแตตองแจงเหตุผลของความจําเปนเรงดวน

ใหสํานักงานเลขาธิการทราบ และเม่ือเสนอมาตรการเรียบรอยแลว สมาชิกตองดําเนินการตาม

ข้ันตอนในยอหนาท่ี 1 ทันที82 

(2) จุดตอบขอซักถาม 

(2.1) ตามความในยอหนาท่ี 3 ของภาคผนวกบีความวา 

“ประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองสรางหลักประกันดวยการจัดใหมีศูนยตอบขอซักถามข้ึน เพ่ือ

ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการใหคําตอบแกทุกคําถามของประเทศสมาชิกท่ีสนใจ รวมถึงการเผยแพร

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของในเรื่อง83 

(เอ) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีไดใชหรือจะนํามาใช

ภายในอาณาเขตของตน 

(บี) วิธีการควบคุมและตรวจสอบ การผลิตและการกักกันพืชและ

สัตว ขอกําหนดระดับท่ียอมรับไดของสารกําจัดศัตรูพืชและสิ่งเจือปนในอาหารท่ีใชอยูในประเทศของ

ตน 

(ซี) วิธีการประเมินความเสี่ยง ปจจัยท่ีใชในการพิจารณารวมท้ัง

การกําหนดระดับท่ีเหมาะสมของการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

(ดี) การเปนสมาชิกภาพ หรือการเขารวมเปนสมาชิกในองคกร

ระหวางประเทศ หรือระดับภูมิภาคในเรื่องท่ีเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมถึง

การทําความตกลงในแบบทวิภาคีและพหุภาคี84 

                                                           
81 Paragraph 2 Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
82 รังสรรค ธนะพรพันธุ และคณะ, กฎกติกา WTO เลมท่ี 2 การเขาถึงตลาด, หนา 234. 
83 Paragraph 3 Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
84 Paragraph 3 Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
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(2.2) ตามความในยอหนาท่ี 4 ของภาคผนวกบีความวา 

“ประเทศสมาชิกตางๆ ตองสรางความเชื่อม่ันวา หากมีประเทศสมาชิกใดสนใจไดรองขอสําเนาหรือ

เอกสาร ประเทศสมาชิกนั้นจะตองคิดราคาเดียวกับคนชาติ (หากมีการคิดราคา) ท้ังนี้โดยไมรวมคา

ขนสง”85 

(3) วิธีการแจง 

 (3.1) ตามความในยอหนาท่ี 5 ของภาคผนวกบีความวา  

  

เม่ือใดก็ตามท่ีไมมีมาตรฐานระหวางประเทศ 

แนวทางหรือขอเสนอแนะ หรือเนื้อความของมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีเสนอจะนํามาใชมีความ

แตกตางเปนอยางมากกับเนื้อความของมาตรฐานระหวาง

ประเทศ แนวทางหรือขอเสนอแนะ และถามาตรการ

ดังกลาวนั้นมีผลกระทบเปนอยางมากตอการคาของ

ประเทศสมาชิกอ่ืน ประเทศสมาชิกผูเสนอจะตอง. . .86 

 

 (เอ) พิมพเผยแพรประกาศกฎเกณฑตั้งแตในระยะแรก ในลักษณะ

ท่ีจะทําใหประเทศสมาชิกมีความเขาใจกับมาตรการสุขอนามัยท่ีจะนํามาบังคับใช 

 (บี) แจงแกประเทศสมาชิกอ่ืนโดยผานสํานักเลขาธิการ (WTO 

Secretariat) ถึงผลิตภัณฑท่ีจะอยูภายใตขอบังคับนั้น รวมถึงแสดงวัตถุประสงคและเหตุผลของการ

นํามาตรการดังกลาวมาใชอยางสั้นๆ ซ่ึงการแจงดังกลาวกระตองทําในระยะแรกๆ เพ่ือการแกไข

เปลี่ยนแปลงและนําขอคิดเห็นตางๆ มาพิจารณาประกอบดวย 

 (ซี) จัดสงสําเนากฎเกณฑสุขอนามัยใหแกประเทศสมาชิกท่ีไดทํา

การรองขอ และหากเปนไปไดควรชี้ใหเห็นวามีเนื้อหาสวนใดบางท่ีตางจากขอเสนอแนะ แนวทางหรือ

มาตรฐานระหวางประเทศ 

                                                           
85 Paragraph 4 Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
86 Paragraph 5 Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
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 (ดี) ยินยอมใหประเทศสมาชิกอ่ืนแสดงความคิดเห็นเปนลาย

ลักษณอักษรภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หารือกับความคิดเห็นท่ีถูกเสนอมาและนําความคิดเห็นและ

ผลท่ีจากการหารือมาประกอบการพิจารณาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ87 

 บทบัญญัติท่ีกําหนดใหประเทศสมาชิกผูกําหนดมาตรการจะตอง

นําความคิดเห็นของประเทศสมาชิกอ่ืนมาใชในการพิจารณานั้นดวย ในทางปฏิบัติประเทศผูกําหนด

มาตรการบางครั้งก็มิไดนําความคิดเห็นดังกลาวมาใชพิจารณา ซ่ึงผิดวัตถุประสงคของขอตกลง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในเรื่องนี้ ดังนั้น ทางแกไขปญหานี้ คือ การกําหนดใหประเทศสมาชิกผู

กําหนดมาตรการตองแสดงเหตุผลวาเหตุใดจึงไมนําความคิดเห็นของประเทศสมาชิกอ่ืนมาใช

ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการสุขอนามัย88 

(3.2) ตามความในยอหนาท่ี 6 ของภาคผนวกบีความวา  

 

  อยางไรก็ตามเม่ือมีปญหาเรงดวนเกิดข้ึนเก่ียวกับ

การคุมครองสุขอนามัย หรือมีการคุกคามเกิดข้ึนกับ

ประเทศสมาชิกใด ประเทศสมาชิกนั้นอาจไมตองปฏิบัติ

ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 5 ได หากตนเห็นวา

เปนกรณีจําเปน โดยมีเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติดังนี้. . .89 

 

 (เอ) แจงใหประเทศสมาชิกอ่ืนทราบโดยทันทีโดยผานสํานักงาน

งานเลขาธิการถึงหลักเกณฑขอบังคับและตัวผลิตภัณฑท่ีอยูในหลักเกณฑขอบังคับ โดยแจงถึง

วัตถุประสงคและเหตุผลของหลักเกณฑขอบังคับอยางสั้นๆ รวมถึงสภาพของปญหาเรงดวนนั้น 

 (บี) จัดหาสําเนาหลักเกณฑขอบังคับใหแกประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีได

ทําการรองขอ 

                                                           
87 Paragraph 5  Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
88 Simonetta Zarrilli, WTO Sanitary and Phytosanitary Agreement: Issues 

for Developing Countries (N.p.: n.p., n.d.), p. 330. 
89 Paragraph 6  Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
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 (ซี) ใหโอกาสประเทศสมาชิกอ่ืนแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณ

อักษร หารือเก่ียวกับขอคิดเห็นมีคํารองขอ และนําความเห็นรวมถึงผลท่ีไดจากการหารือมา

ประกอบการพิจารณา”90 

(3.3) ตามความในยอหนาท่ี 9 ของภาคผนวกบีความวา  

 

  สํ านั กงาน เลขาธิ การจะตอ ง เ วี ยนสํ า เนา

หลักเกณฑสุขอนามัยเพ่ือแจงใหแกประเทศสมาชิกตางๆ 

และองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของทราบโดยทันที 

และใหคํานึงถึงประเทศกําลังพัฒนาในกรณีท่ีการแจงนั้น

มีความเก่ียวของกับผลิตภัณฑ โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑท่ี

เปนประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา91 

 

 2.6.3 การระงับขอพิพาทตามความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   

 ในปจจุบันแมการระงับขอพิพาทในทางการคาระหวางประเทศจะไมมีการจัดตั้งศาลข้ึนมา

เพ่ือพิจารณาเหมือนกับคดีพิพาทท่ัวไปอยางศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (International Court of 

Justice: ICJ)  หรือศาลอาญาระวางประเทศ (International Criminal Court:  ICC) แตเม่ือเกิด

กรณีพิพาทในทางการคาเก่ียวกับความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ข้ึน กรอบความตกลง 

SPS ไดกําหนดใหนําความตกลงแกตต 1994 มาใชบังคับ ดังความท่ีบัญญัติไวในขอ 11 ท่ีวา “ใหนํา

บทบัญญัติของความตกลงแกตต 1994 ขอ 22 และ 23 มาใชบังคับตามท่ีไดมีการขยายความวาดวย

การระงับขอพิพาทจะใชกับการปรึกษาหารือและการระงับขอพิพาทภายใตความตกลงนี้ ยกเวนวาได

กําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยเฉพาะ”92 ซ่ึงวรรคสองไดบัญญัติการอยางอ่ืนอันเปนการเฉพาะวา  

 

 

                                                           
90 Paragraph 6  Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
91 Paragraph 9  Annex B of Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
92 Article 11.1 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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ในประ เด็ น ซ่ึ ง เ ก่ี ย ว กับหลั กการทางวิ ทยาศาสตรหรื อวิ ช าการ 

คณะกรรมาธิการผูพิจารณาจะตองแสวงหาคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงเลือกโดย

คณะกรรมาธิการผูพิจารณากับคูกรณีในขอพิพาท โดยจะตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญข้ึนมา

เพ่ือปรึกษาหารือ  หรือจะหารือกับองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของตามคํารองขอ

ของคูภาคีฝายใดฝายหนึ่งในขอพิพาทก็ได หรือโดยท่ีคณะกรรมาธิการผูพิจารณาจะ

เห็นควรก็ได93 

  

ซ่ึงขอบัญญัติตามความตกลงดังกลาวถือเปนกฏเกณฑสําคัญท่ีทําใหเกิดการยุติในขอพิพาท

ทางการคาระหวางประเทศ เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกตางๆ เขามามีสวนรวมใน

การระงับขอพิพาท อันเปนการสรางแรงกดดันใหประเทศท่ีละเมิดพันธกรณีกลับมาเขาอยูในกรอบ

กติกาของความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและของแกตตอีกดวย โดยกระบวนการการระงับ

ขอพิพาทของแกตตขอ 22 และ 23 มีหลักเกณฑและวิธีการใชบังคับ ดังนี้94 

 2.6.3.1 หลักเกณฑของแกตตตามขอ 22 

 การระงับขอพิพาทภายใตบทบัญญัติมาตรา 22 ของแกตตเปนมาตรการในการ

ปรึกษาหารือท่ีมีวิธีการระงับขอพิพาท ดังตอไปนี้ 

1) กําหนดใหมีการปรึกษาหารือแบบทวิภาคีเม่ือมีปญหาขอพิพาททาง

การคาระหวางประเทศเกิดข้ึน โดยประเทศคูพิพาทจะตองดําเนินการปรึกษาหารือดวยความเห็นใจ 

และใหโอกาสอยางเพียงพอในการปรึกษาหารือเพ่ือระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

2) การระงับขอพิพาทโดยการปรึกษาหารือแบบทวิภาคีไมสามารถยุติ

ปญหาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนได ประเทศคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งสามารถรองขอใหท่ีประชุมใหญ 

(Contracting Parties) ทําการเจรจาหารือกับประเทศคูพิพาทหรือประเทศภาคีแกตตอ่ืนๆ เพ่ือยุติ

ปญหาขอพิพาททางการคาระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนได 

2.6.3.2 หลักเกณฑของแกตตตามขอ 23 

ขอพิพาทท่ีสามารถใชกลไกการระงับขอพิพาทแกตตตามมาตรา 23 ได ตองมีมูลฐาน

แหงสิทธิ กลาวคือ ตองเปนการกระทําท่ีประเทศภาคีหนึ่งไมปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตขอตกลง

                                                           
93 Article 11.2 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 
94 อาภารณีย เสมรสุต, ประเทศกําลังพัฒนากับกระบวนการระงับขอพิพาทภายใต

ขอตกลง WTO (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),

หนา 37. 
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แกตตอันเปนการละเมิดตอประเทศภาคีอ่ืน การกระทําท่ีมีการละเมิดพันธกรณีของแกตตนี้                     

จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา เกิดเหตุการณของความเสียหายข้ึนอยูกับผลประโยชนท่ีประเทศ

ภาคีจะไดรับภายใตของตกลงของแกตตแลว ซ่ึงประเทศท่ีไดรับการรองเรียนจะตองแสดงใหเห็นวาไม

มีการกระทําใหเสียไปหรือเสียหายเกิดข้ึนตอผลประโยชนของประเทศผูรองเรียนแตอยางไร  

การเขาใชกลไกระงับขอพิพาทแกตตตามขอ 23 นี้อาจเปนการกระทําท่ีไมมีการ

ละเมิดบทบัญญัติของแกตตได กลาวคือ หากประเทศภาคีแกตตใชมาตรการท่ีกอใหเกิดความเสียหาย

ตอผลประโยชนภายในแกตต แมวาความเสียหายนี้จะไมไดเกิดจากการละเมิดพันธกรณีของขอตกลง

ท่ัวไปก็ตาม ประเทศภาคีแกตตก็สามารถรองขอเพ่ือเขาใชกลไกการระงับขอพิพาทของแกตต               

ตามขอ 23 ได โดยการรองเรียนในกรณีท่ีไมมีการละเมิดตอบทบัญญิตของแกตตนี้ ประเทศ                     

ท่ีรองเรียนจะมีภาระการพิสูจนท่ีจะตองแสดงใหเห็นวาไดมีการทําใหเสียไปหรือเสียหายเกิดข้ึน โดย

ประเทศท่ีอางสิทธิเขาใชกลไกการระงับขอพิพาทของแกตตจะตองอธิบายหรือแสดงรายละเอียดท่ี

ชัดเจนดวยวา วัตถุประสงคขอใดของขอตกลงท่ัวท่ีไดรับการทําใหเสียไป 

 

 

 
 



 

บทท่ี 3 

 

มาตรการสุขอนามัยในการนําเขาและสงออกผลไม 

เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

 
 หากกลาวถึงการคาระหวางประเทศสิ่งท่ีตองคํานึงถึงเปนอยางแรกคือ องคการคาโลกหรือ 

WTO (World Trade Organization: WTO) ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีการจัดระเบียบทางการคาระหวาง

ประเทศใหมีการแขงขันกันอยางเสรีบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดหลักการท่ีสําคัญ

ของระบบการคาและมาตรการตางๆ ไวมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการท่ีเก่ียวกับการนําเขาและ

สงออกสินคา เชน มาตรการอุดหนุนภายในประเทศ มาตรการอุดหนุนการสงออก การลดอัตราภาษี 

และมาตรการท่ีใหใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศโดยไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) 

โดยใหการปฏิบัติตอสินคาจากประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกันทุกประเทศ (Most-Favored Nation 

Treatment: MFN) และปฏิบัติตอสินคานําเขาเทาเทียมกับสินคาภายในประเทศ (National 

Treatment)  

อนึ่งการกําหนดและบังคับใชมาตรการทางการคาจะตองมีความโปรงใส และคุมครองผูผลิต

ภายในดวยภาษีศุลกากรเทานั้น (Tariff-only Protection) ท้ังนี้ตองลดอุปสรรคทางการคาดานภาษี

ศุลกากรและมาตรการอ่ืนๆ เชน หามการนําเขาหรือการจํากัดการนําเขา โดยใหมีการใชอัตราภาษี

หรือการปองกันในรูปแบบอ่ืนๆตามความจําเปน แตประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษีตอบโตการทุม

ตลาดและการอุดหนุนจากสินคานําเขาได รวมถึงใหมีการรวมกลุมทางการคาเพ่ือลดภาษีระหวางกัน

ได หากมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายการคา (No Trade Blocs) แตมีเง่ือนไขวาตองไมมีจุดประสงคเพ่ือ

การกีดกันการนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุม อีกท้ัง การบังคับใชกฎเกณฑทางการคาของ WTO 

ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาและการปฏิรูปเศรษฐกิจและใหความสําคัญกับประเทศกําลังพัฒนาหรือ

กําลังเขาสูการเปนประเทศตลาดใหม และสงเสริมใหมีการนําเขาแบบปลอดภาษีหรือไมจํากัดปริมาณ

การนําเขาสําหรับสินคา  

จะเห็นไดวามาตรการทางการคาสวนใหญขององคการการคาโลกท่ีเก่ียวกับการนําเขาและ

สงออกสินคาระหวางประเทศนั้น มุงเนนและใหความสําคัญเก่ียวกับการลดอัตราภาษีระหวางกัน แต

ในปจจุบันมาตรการทางการคาระหวางประเทศไมไดมีแคมาตรการทางดานภาษีอยางเดียว แตมี

มาตรการอ่ืน อยางเชน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดวย ซ่ึงมาตรการดังกลาวนั้นเปน

มาตรฐานท่ีอนุญาตใหใชไดในกรณีจําเปนเพ่ือคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย พืชและสัตว ท้ังนี้
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จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมมีเหตุผล และจะตองเปนไปตามหลักเกณฑภายใตความตกลงท่ี

กํากับดูแล เชน ตองตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานระหวางประเทศ ท่ีเปน

เชนนี้เพราะมาตรการสุขอนามัยดังกลาวอาจนํามาเปนเง่ือนไขในการสรางอุปสรรคทางการคาระหวาง

ประเทศได 

จากท่ีกลาวไปแลวขางตนวา ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกมีสิทธิในการกําหนด

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไวอยางไรก็ไดตราบเทาท่ีมาตรการเหลานั้นตั้งอยูบนหลักการ

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและไมเปนการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงประเทศท้ังสอง คือ ประเทศไทยและประเทศ

จีนตางก็เปนสมาชิกขององคการการคาโลกและไดรวมลงนามไวในความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช ดังนั้น ท้ังสองประเทศจึงไดนําเอาความตกลงสุขอนามัยดังกลาวมาบัญญัติเปนกฎหมาย

ภายในของประเทศตนซ่ึงกฎหมายภายในเชนวานี้ วิทยานิพนธเลมนี้ไดกลาวถึงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชเฉพาะสินคาเกษตรประเภทผลไมและมาตรการสงออกและนําเขาของประเทศไทยและ

ประเทศจีนเทานั้น                                                                                                                         

           ประเทศไทยทําการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมไดประมาณปละหลายหม่ืนลานบาท 

ทําให ผลไมเปนสินคาเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ท่ีเปนเชนนี้คงเปนเพราะความ

หลากหลายของชนิดของพันธุรวมถึงรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ ทําใหผลไมไทยไดรับการยอมรับจาก

ผูบริโภคท่ัวโลก ดวยเหตุผลเหลานี้ จึงทําใหแตละปประเทศไทยมียอดการสงออกเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

โดยตลาดสงออกของไทยมีท้ังเอเชีย ยุโรป และอเมริกา แตตลาดสงออกท่ีสําคัญของไทยท่ีเปนท้ัง

ประเทศนําเขาผลไมไทยรายใหญท่ีสุด และในขณะเดียวกัน ก็เปนคูแขงทางการตลาดท่ีนาจับตาท่ีสุด

คงหนีไมพนประเทศจีน                                                                                     

ท่ีกลาวอยางนี้ ก็เพราะวานอกจากประเทศจีนจะเปนกลุมผูบริโภครายใหญท่ีนิยมบริโภค

ผลไมไทย จนหลายๆ มณฑลของประเทศจีนกลายเปนศูนยกลางกระจายสินคาไทยแลว ประเทศไทย

และประเทศจีนยังไดรวมลงนามกันในความตกลงเขตการคาเสรี เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2546 มี

ผลทําใหการคาขายผลไมระหวางกันของท้ังสองประเทศไมตองเสียภาษีนําเขาและสงออก ซ่ึงก็นาจะ

สงผลดีตอประเทศไทยในระดับหนึ่งแตทวากลับมีมาตรการอ่ืนเขามาทดแทนนั่นก็คือมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

แมวาประเทศจีนจะมีการอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมไทยจํานวน 23 ชนิด แตกลไก

การตลาดของประเทศจีนกลับเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ เนื่องมาจากการท่ีประเทศจีน

กําหนดมาตรการสุขอนามัยท่ีเขมงวดจนเกินไปไมวาจะเปนการตรวจสอบคุณภาพท่ีใชระยะเวลานาน 

การกําหนดระดับการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในระดับท่ีสูง และการสรางเง่ือนไขทาง

การคา ท่ีตองข้ึนอยู กับผูประกอบการคาของจีน รวมถึงการมีมาตรการทางดานภาษีท่ีเปน

ภาษีมูลคาเพ่ิมอีกดวย 
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ดังนั้น กอนการสงออกผูประกอบการไทยจะตองศึกษาแนวทางและมาตรการการสงออก                       

ของประเทศไทย รวมถึงขอกําหนดและมาตรการการนําเขาตางๆ ของประเทศจีนอยางละเอียดเพ่ือ

บรรเทาปญหาดังกลาวขางตน รวมถึงตองดําเนินการตามแนวทางท่ีหนวยงานของรัฐไดวางกรอบไวให

ไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  

3.1 มาตรการสุขอนามัยในการนําเขาและสงออกผลไมของประเทศไทย 

 

นับตั้งแตท่ีประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกของ WTO เปนตนมาประเทศไทยตองปฏิบัติตาม

กรอบทางการคาตางๆ ท่ี WTO ตั้งไวรวมถึงความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดวย ซ่ึงความตก

ลงดังกลาวมีขอกําหนดเก่ียวกับการนําเขาและสงออกสินคาในเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของ

อาหาร โดยมีเหตุของความจําเปนในการปกปองสุขภาพ ชีวิตมนุษย สัตวและพืช นอกจากนี้ 

มาตรการสุขอนามัยดังกลาวท่ีกําหนดข้ึนตองมีความสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศดวย 

และดวยการตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของการเปนภาคีสมาชิกในความตกลงสุขอนามัย

ดังกลาว ประเทศไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณภาพของสินคาไว ก็เพ่ือใหผลผลิตเกษตรมี

มาตรฐานทางดานความปลอดภัยของอาหาร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพในการบริโภคและ

สงออก ประเทศไทยจึงไดมีการออกกฎระเบียบรวมถึงข้ันตอนวิธีการตางๆ เพ่ือใหบรรลุถึงขอตกลง

เก่ียวกับพันธกรณีระหวางประเทศ รวมถึงปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการโตแยงเก่ียวกับ

มาตรฐานสุขอนามัยในอันท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอการคาสินคาเกษตรท่ีอาจกระทบตอ

เศรษฐกิจของประเทศได ดังนั้น จึงจําตองมีหนวยงานของรัฐข้ึนมารับผิดชอบเพ่ือการดําเนินงานท่ี

สะดวก รอบคอบ และเปนมาตรฐานสากล 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สําหรับประเทศไทยเองก็ไดใหความสําคัญเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

โดยไดกําหนดใหหนวยงานของภาครัฐเปนผูรับผิดชอบ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําหนาท่ีใน

การออกกฎหมายรวมถึงกํากับดูแลมาตรฐานสินคาเกษตร ซ่ึงภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออก ดังนี้95 

                                                           
95 กรมวิชาการเกษตร, สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผล

เกษตร, ระบบการตรวจสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออก (กรุงเทพฯ: กรมฯ, 2557),

หนา 118. 
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1) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หนาท่ีหลักคือการกําหนด

มาตรฐานและการเจรจากับประเทศคูคาใหรับรองมาตรฐานทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

สําหรับการสงออก 

2) กรมวิชาการเกษตร ทําหนาท่ีตรวจสอบและรับรองการปลอดศัตรูพืช รวมท้ังการ

รับรองมาตรฐานทางดานการรมยาท่ีมุงใหพืชปลอดศัตรูพืช ในการปฏิบัติ มีหนวยงานยอยท่ีดูแลและ

ใหบริการตามประเภทของสินคา ไดแก96 

(1) กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ทําหนาท่ี

ตรวจสอบและออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate: PC) สําหรับสินคาพืชผล

เกษตรสด แชเย็น แชแข็งทุกชนิด ยกเวนรายการผลไมท่ีมีขอตกลงพิเศษในเรื่องมาตรฐานการปลอด

โรคกับประเทศผูนําเขา  

(2) กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรทําหนาท่ีตรวจสอบ

และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช รายการผลไมท่ีมีขอตกลงพิเศษในเรื่องมาตรฐานการปลอดโรคกับ

ประเทศผูนําเขา ซ่ึงในปจจุบัน ไดแก มังคุด สับปะรด ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย   

(3) กลุมตรวจสอบมาตรฐานสินคา สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ทําหนาท่ีตรวจสอบและรับรองสินคาเกษตรแปรรูป 

3) กรมประมงตรวจสอบและรับรองโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและตรวจสอบและออกใบ 

Health Certificate สินคาสัตวน้ํา 

 จะเห็นไดวาหนวยงานของรัฐไดแจกแจงและทําหนาท่ีอยางรัดกุมแลวและสิ่งสําคัญท่ีสุด

สําหรับการสงออกสินคาไปยังประเทศคูคานั้นคือการมีหลักเกณฑท่ีแนชัดสําหรับกรอบของมาตรฐาน

สินคานั่นก็คือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการคาระหวางประเทศตางๆ 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 แมประเทศไทยจะไดนําขอบังคับเก่ียวกับมาตรการทางการคาระหวางประเทศ มาบัญญัติไว

เปนกฎหมายภายในหลายฉบับ ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึง

สินคาจากตางประเทศ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

กักพืช (ฉบับ 2) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ 3) พ.ศ.2551 เปนตน แตกรณีศึกษาของ

วิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนขอยิบยกเอา พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 และ

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 มาเพ่ือศึกษาเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวเปนกฎหมายภายใน

ท่ีเก่ียวเนื่องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชโดยตรง 

                                                           
96 เรื่องเดียวกัน, หนา 118. 
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3.1.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 

 ประเทศไทยไดเขาเปนสวนหนึ่งของสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade 

Organization: WTO) เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2537 นับจากนั้นเปนตนมาจึงไดนําบทบัญญัติ

เก่ียวกับความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มาใชบังคับเพ่ือเปนมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 

รวมถึงควบคุมผลผลิตการสงออกนําเขาสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันผูบริโภคตางรูดีวา

นอกจากการรักษาโรคทางการแพทยแลว การบริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัยก็เปนการรักษา

ชีวิตใหยืนยาวอีกวิธีหนึ่ง ดังนั้น มาตรการสุขอนามัยจึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย และเปนอีก

เง่ือนไขหนึ่งในการทําการคาระหวางประเทศ แตทวาหลายๆ ประเทศกลับฉกฉวยเอาเง่ือนไขดังกลาว

มาใชเปนขออางเพ่ือกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ซ่ึงในสถานการณเชนนี้ประเทศไทยเองก็ไดรับ

ผลกระทบ จึงไดตระหนักดีวาการแขงขันทางการคาสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศเปน

ประเด็นสําคัญท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน0เรื่อยๆ0

97 

0 ดังนั้น0 จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ใหเปน

หนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงาน

และพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศเพ่ือสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยไดรับความ

รวมมือกับหนวยงานตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมุงหมายใหมีการใหบริการแบบ

เบ็ดเสร็จในการนําเขาและสงออกสินคาเกษตร รวมถึงรับผิดชอบดูแลมาตรฐานของสินคาเกษตร

ดวย98 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 

เปนไปตามความมุงหมายดังกลาว จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 

ข้ึนโดยมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติดังกลาวไดใหอํานาจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร และสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรดําเนินการในการออกอนุบัญญัติเพ่ือใชบังคับกับผูเก่ียวของตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาวนั้นดวย99  

                                                           
97 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, ความเปนมา, คนวันท่ี 7 ธันวาคม 

2557 จาก http://www.acfs.go.th/about.php 
98 เรื่องเดียวกัน. 
99 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, การดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับตราอนุบัญญัติ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551, คน

วันท่ี 7 ธันวาคม 2557 จาก http://www.acfs.go.th/acfs_notify2.php 
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3.1.2  ความหมายและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 

3.1.2.1 ความหมายมาตรฐานสินคาเกษตร100  

มาตรฐานสินคาเกษตร หมายถึง ขอกําหนดทางวิชาการในรูปของเอกสาร

วัตถุ ท่ีแพรหลายแกบุคคลท่ัวไป กําหนดข้ึนโดยความรวมมือ การยอมรับรวมกันของผูมีสวน

ไดเสีย และผูมีประโยชนเก่ียวของ ซ่ึงเปนผลจากการพิจารณารวมกันโดยมุงประโยชนสูงสุด 

โดยขอกําหนดเหลานั้นมีสาระสําคัญเก่ียวกับวิธีการกรรมวิธีหรือกระบวนการจัดการผลิต

หรือคุณลักษณะของสินคาเกษตรท่ีเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ 

กายภาพ ขอกําหนดทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หีบหอ การบรรจุหีบหอ การทํา

เครื่องหมายหรือฉลาก เปนตน 

สินคาเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม การ

ประมง การปศุสัตว หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว 

มาตรฐานสินคาเกษตร ท่ีกําหนดข้ึนภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 

พ.ศ.2551 แบงเปน 2 ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานท่ัวไป 

1. มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดใหสินคาเกษตรตอง

เปนไปตามมาตรฐาน 

2. มาตรฐานท่ัวไป คือ มาตรฐานท่ีมีประกาศกําหนดเพ่ือสงเสริมสินคาเกษตรใหได

มาตรฐาน 

3.1.2.2  วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ101 

  มาตรฐานอาหารและสินคาเกษตรมีความสําคัญมาก ท้ังในทางการคาและการ

คุมครองผูบริโภคดังนั้นพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 จึงถือเปนกลไกหนึ่งท่ีสําคัญ

ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ผลักดันให

สินคาเกษตรสามารถแขงขันในตลาดโลกได ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและสงเสริมสินคาเกษตร ใหมีคุณภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน กลาวคือ การผลิตสินคาเกษตรจะตองมีหลักเกณฑ ขอกําหนดหรือคําแนะนําในการ

ผลิตท่ีจะชวยใหผูผลิตปรับปรุงคุณภาพการผลิต ใหมีมาตรฐานระดับสากล  

                                                           
100 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, ความหมายและวัตถุประสงค

มาตรฐานสินคาเกษตร, คนวันท่ี 7 ธันวาคม 2557 จาก http://www.acfs.go.th/standard_ 

meaning.php# 
101 เรื่องเดียวกัน. 
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2. เพ่ือความปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดแก

เกษตรกรหรือกิจการการคาสินคาเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ  

การมีขอกําหนดเก่ียวกับระบบการผลิตท่ีดีนอกจากจะทําใหผูบริโภคไดรับอาหารท่ี

สะอาดและปลอดภัยแลว การคาระหวางประเทศก็เปนไปอยางราบรื่นอีกดวย เนื่องจากขอกําหนด

ดังกลาวเปนมาตรฐานกลางของท้ังประเทศผูซ้ือและผูขาย  

3. เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ 

เนื่องจากประเทศคูคาสวนใหญตางเปนสมาชิกขององคการการคาโลก และไดนํา

ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาใชบังคับ ดังนั้นการท่ีประเทศไทยไดนําบทบัญญัติ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในอยางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา

เกษตร  ทําใหสินคาของไทยมีมาตรฐานเทาเทียมหรือใกลเคียงกับนานาประเทศ เพราะขอกําหนดใน

พระราชบัญญัติดังกลาวมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดย Codex, IPPC และ OIE 

 

  3.1.3 ขอบเขตของการใชบังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 

การตราพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 ไดบังคับใชกับผูท่ีมีความเก่ียวของ

กับสินคาเกษตรท้ังโดยตรงและโดยออม เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวครอบคลุมตั้งแตเริ่มตน

กระบวนการผลิต ไปจนถึงผลผลิตนั้นถึงมือผูบริโภค ซ่ึงผูอยูภายใตการบังคับใชมี ดังนี้ 

1. ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา มาตรา 20 กําหนดไวความวา102 “ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรใด หามผูใดเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาซ่ึงสินคา

เกษตรนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ซ่ึงสินคาเกษตรนั้น

จากสํานักงาน” 

2. ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน มาตรา 33 กําหนดไวความวา103 “หามมิใหผูใดเปน

ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

จากสํานักงาน” 

3. ผูจําหนายหรือผูท่ีมีสินคาไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย มาตรา 49 วรรคสอง104  กําหนด

ไวความวา “ใหผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา ผูจําหนายหรือผูมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงสินคา

เกษตร แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายเก่ียวกับการประกาศ การเรียกเก็บ การทําลาย. . .” 

 

                                                           
102 มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 
103 มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551  
104 มาตรา 49 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551  
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3.1.4 ข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือการจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร   

          การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร อยางสํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ  (มกอช.) ท่ีตองจัดใหมีการกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนการกําหนด

มาตรฐานสินคาเกษตรไว โดยมีข้ันตอน ดังนี้105 

3.1.4.1 การพิจารณาเรื่องท่ีสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร 

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของสินคาเกษตรท่ีจะกําหนดมาตรฐาน ตามความ

สอดคลองกับหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) เปนสินคาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน มีมูลคาการผลิตและ

สงออกสูง การกําหนดมาตรฐานจะทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ 0  

2) เปนสินคาหรือระบบท่ีกําลังมีการจัดทําหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

ระหวางประเทศ จําเปนตองจัดทํามาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับสากล0  

3) เปนสินคาท่ีมีปญหาคุณภาพมาตรฐาน การจัดทํามาตรฐานจะเปนกรอบ

แนวทางในการสงเสริมและควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจน0  

4) แกไขปญหาการกีดกันทางการคา0  

5) คุมครองผูบริโภค 

3.1.4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตร 

คณะกรรมการวิชาการฯ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐาน

สินคาเกษตร โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.มาตรฐานสินคา

เกษตร พ.ศ.2551 กรรมการวิชาการตองเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมของสินคาเกษตรท่ีไดรับแตงตั้ง โดยมีองคประกอบ จํานวนไมเกิน 15 

คน ประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการวิชาการมีหนาท่ีจัดทํารางมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรหรือเสนอแนะ

ในการแกไขหรือยกเลิกมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร รวมท้ังปฏิบัติงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวกับ

มาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรมอบหมาย 

 

 

                                                           
105 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, ข้ันตอนการจัดทํามาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหาร, คนวันท่ี 7 ธันวาคม 2557 จาก http://www.acfs.go.th/standard_steps. php 
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                3.1.4.3 การจัดทํารางมาตรฐานสินคาเกษตร11

106 

ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลทางวิชาการและขอมูลเทคนิคภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานท่ีจะจัดทําข้ึน รวมท้ังมาตรฐานระหวางประเทศ มาตรการ ขอกําหนดกฎระเบียบของ

ประเทศคูคาท่ีสําคัญ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศ เพ่ือนํามาจัดทําราง

มาตรฐานฯ การจัดทํามาตรฐาน แบงเปน 3 วิธี คือ0        

1) การยกรางใหม 

2) การรับรางมาตรฐานระหวางประเทศแบบเหมือนกันทุกประการ 

3) การรับรางมาตรฐานระหวางประเทศแบบการเรียบเรียงใหม 

           3.1.4.4 การเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณารางมาตรฐานสินคาเกษตร 

           คณะกรรมการวิชาการฯ ประชุมพิจารณาใหขอมูล ขอคิดเห็น คําแนะนําทางวิชาการ

ตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือใหมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนอยูบนพ้ืนฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร และ

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร กําหนดใหรางมาตรฐานฯ นั้นเปนมาตรฐาน

บังคับหรือมาตรฐานท่ัวไป 

               3.1.4.5 การประสานความเห็นจากผูมีสวนไดเสีย12

107      

เปนข้ันตอนเพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ใหขอคิดเห็นตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร

โดยใชวิธีการสัมมนา หรือวิธีการอ่ืน เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและปฏิบัติได โดยนําขอคิดเห็นมาปรับปรุง

แกไขรางมาตรฐานสินคาเกษตรใหครบถวนและสมบูรณ กอนนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรใหความเห็นชอบ กรณีขอสรุปมีความเห็นแตกตางกัน และไมสามารถหาขอยุติได หรือมีการ

แกไขในรายละเอียดของเนื้อหาในสาระสําคัญ ใหนํารางมาตรฐานสินคาเกษตรพรอมประเด็นปญหา

เขาพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการฯ เพ่ือหาขอสรุป กอนนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรใหความเห็นชอบ 

3.1.4.6 การเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร 

เม่ือรางมาตรฐานสินคาเกษตร ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการฯ แลว 

ใหเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร พิจารณาใหความเห็นชอบในการประกาศรางมาตรฐาน

นั้น เปนมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการวิชาการฯเสนอกรณีคณะกรรมการ

มาตรฐานสินคาเกษตรมีมติเห็นชอบใหเปนมาตรฐานท่ัวไป ใหดําเนินการโดยออกเปนประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดเปนมาตรฐานท่ัวไปกรณีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรมี

มติเห็นชอบใหเปนมาตรฐานบังคับใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามประกาศคณะกรรมการ

                                                           
106 เรื่องเดียวกัน. 
107 เรื่องเดียวกัน. 
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มาตรฐานสินคาเกษตรท่ีออกตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 โดยสาระ

หลักคือการใหลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน อยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน และให

เวลาแจงความคิดเห็นคัดคาน ระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน และใหนําผลการแสดงความคิดเห็นนั้น

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือออกเปนกฎกระทรวง กําหนดเปนมาตรฐานบังคับในกรณีท่ีมีความ

จําเปนเรงดวนเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ หรือเพ่ือประโยชนในทาง

เศรษฐกิจ อาศัยอํานาจตามความมาตรา 19 ของ พ.ร.บ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือออก

กฎกระทรวงกําหนดใหสินคาเกษตรใดอยูภายใตมาตรฐานบังคับโดยไมตองรับฟงความคิดเห็นก็ได 

3.1.4.7 การรับฟงความเห็นจากตางประเทศตามพันธกรณีของการเปนสมาชิก 

WTO (กรณีเปนมาตรฐานบังคับ)13

108 

           ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรเห็นชอบใหเปนมาตรฐานบังคับ ซ่ึง

อาจมีผลกระทบตอการนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศตามพันธกรณีของความตกลง SPS หรือ 

TBT จะตองมีการแจงสมาชิก WTO เพ่ือรับทราบ กรณีท่ีมีขอคิดเห็น คําถาม หรือขอคัดคานจาก

ประเทศอ่ืน จะตองนําเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม 

และนําผลการแสดงความคิดเห็นของการรับฟงความเห็นเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร

อีกครั้งเพ่ือทราบ/ประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงประกาศเปนมาตรฐานบังคับตอไป 

3.1.4.8 การเสนอรัฐมนตรีลงนามในประกาศ/กฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และเผยแพรมาตรฐานสินคาเกษตร 

           มาตรฐานสินคาเกษตรท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรมีมติเห็นชอบแลว 

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือออกเปนประกาศ/กฎกระทรวง และประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน พรอมท้ังเผยแพรมาตรฐานสินคาเกษตรผาน

ชองทางตางๆ เพ่ือใชประโยชนตอไป 

3.1.4.9 การทบทวนมาตรฐานสินคาเกษตร14

109 

           การทบทวนมาตรฐานสินคาเกษตรจะพิจารณาดําเนินการเม่ือประกาศใชมาตรฐาน

แลวครบ 5 ปข้ึนไป หรือเม่ือมีขอเสนอใหปรับปรุงแกไขมาตรฐานนั้น เชน มาตรฐานสากล 

สถานการณทางการคาหรือขอมูลอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปท่ีมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค เปนเหตุ

                                                           
108 เรื่องเดียวกัน. 
109 เรื่องเดียวกัน. 
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ใหมาตรฐานไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมขอกําหนดในมาตรฐานเพ่ือ

ความครบถวน เพ่ือใหมาตรฐานมีความเปนปจจุบัน และตรงกับความตองการของผูมีสวนได สวนเสีย 

 จะเห็นไดวาท้ัง 9 ข้ันตอนดังกลาวถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใหกระบวนการกําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรของประเทศไทยเปนไปตามกติกาขององคการการคาโลกใหมากท่ีสุด ซ่ึงการกําหนด

มาตรฐานสินคาเพ่ือใหเปนไปตามกติกาการคาโลกนั้น การจัดทําและบังคับใชมาตรฐานสินคาเกษตร

ดังกลาวตองมีความโปรงใส มีการปฏิบัติอยางเสมอภาค มีการใชมาตรฐานระหวางประเทศมาเปน

พ้ืนฐาน โดยการปรับมาตรฐานเขาหากัน ยอมรับมาตรฐานและผลการทดสอบและการรับรองท่ีเทา

เทียมกัน ซ่ึงกอนจะจัดทํารางมาตรฐานคาเกษตรของไทย  คณะผูจัดทําจะตองมีการศึกษาคนควาเพ่ือ

รวบรวมขอมูลตางๆ รวมถึงศึกษาวิจัยเพ่ือจะรองรับการกําหนดมาตรฐาน จากหนวยงานตางๆเชน 

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว นอกจากการรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว การ

ประสานความเห็นจากผูมีสวนไดเสียก็เปนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญ เพราะจะไดรับขอมูลความเห็นจาก

ผูเก่ียวของทุกฝายไมวาจะเปน เกษตรกร ผูประกอบการ ผูสงออก ผูบริโภค หนวยงานรัฐบาลและ

เอกชน นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิเปนตน ท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือใหมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนนั้นสอดคลองกับ

ความตองการของทุกฝายใหมากท่ีสุด และกอใหเกิดผลกระทบกับแตละฝายใหนอยท่ีสุด จึงถือไดวา

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตรของไทยนั้นเปนไปตามแนวทางท่ีองคการการคาโลกกําหนดให

มาและสามารถใชบังคับหรืออางอิงไดกับประเทศคูคา หรือเปนประเทศสมาชิกอ่ืนขององคการการคาโลก 

  

3.1.5 หลักเกณฑในการอนุญาตใหมีการสงออกนําเขาและตรวจสอบผลไมตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 

สินคาเกษตรประเภทผลไมท่ีผลิตไดนั้น จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานในการสงออก 

กลาวคือ จะตองเปนไปตามขอกําหนดทางวิชาการท่ีหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงาน

ระหวางประเทศเปนผูวางกรอบไวให สําหรับประเทศไทยนั้น มีขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร 

คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551  

ท้ังนี้ เพ่ือใหสินคาเกษตรประเภทผลไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดจึงจําตองมีการ

ตรวจสอบและรับรองเพ่ือควบคุมคุณภาพท้ังระบบการผลิต เริ่มตั้งแตแหลงผลิตจนกระท่ังสินคานั้นถึง

มือผูบริโภค ซ่ึงทุกข้ันตอนท่ีจะกลาวตอไปนี้ สามารถทําการตรวจสอบยอนหลังไดท้ังสิ้น 

  3.1.5.1 จดทะเบียนผูสงออกและทะเบียนโรงคัดบรรจุกับกรมวิชาการเกษตร  

ภายใตประกาศของกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การจด

ทะเบียนผูสงออกผักและผลไม พ.ศ.2553 นั้นระบุวา “เพ่ือใหการควบคุมระบบการตรวจสอบรับรอง

สินคาผักและผลไมสดสงออกไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมวิชาการเกษตรจึงไดกําหนดหลักเกณฑ 
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วิธีการและเง่ือนไขการจดทะเบียนเปนผูสงออก” 110  ซ่ึงการจดทะเบียนผูสงออกนั้นผูยื่นคําขอจะเปน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได แตตองมีหนังสือรับรอง GAP (Good Agriculture Practice) หรือ

หนังสือรับรอง GMP หรือมีท้ังสองอยางมาประกอบดวย 

1) การรับรองมาตรฐานแหลงผลิตตามหลักปฏิบัติเกษตรท่ีดี GAP (Good 

Agriculture Practice) 

จากท่ีกลาวขางตนวาเพ่ือใหสินคามีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน การ

ตรวจสอบและการวัดคุณภาพจึงเริ่มตนตั้งแตการควบคุมปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนการเตรียมพ้ืนท่ี

เพาะปลูก การใชสารเคมีทางการเกษตร การตรวจสอบแหลงน้ําไปจนถึงการเก็บเก่ียว ท้ังหมดท่ีกลาว

มานั้นใชหลักเกณฑท่ีเรียกวาหลักเกณฑการปฏิบัติเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practice: GAP)  

การปฏิบัติทางเกษตรท่ีดีนั้น111 คือ การปฏิบัติในกระบวนการผลิตทางการ

เกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ เพ่ือใหผลผลิตท่ีไดนั้น ไมมีการปนเปอนของสารเคมี จุลินทรียท่ี

กอใหเกิดโรค ศัตรูพืชและสิ่งเจือปนทางกายภาพ ทําใหผลผลิตนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ี

กําหนด ปลอดภัยท้ังตอผูผลิตและผูบริโภค รวมถึงไมกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการปฏิบัติทาง

เกษตรท่ีดีดังกลาวไดรับการกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงชาติ (FAQ) ประเทศไทยเองก็

ไดรับหลักการดังกลาวโดยมีหนวยงานภาครัฐอยางกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการตรวจ

รับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติท่ีดีสําหรับพืช GAP ตามหลักมาตรฐานสากล กลาวคือ 

ผลผลิตท่ีไดนั้นตองมีความปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและมีคุณภาพเปนท่ีพอใจของผูบริโภค112 ถือ

ไดวามาตรการดังกลาวเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีพัฒนาการทางดานการผลิตสินคาเกษตร ใหมี

ความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือแกปญหาการสงออกสินคาไปยัง

ตางประเทศไมไดมาตรฐาน และเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีในการการบริโภคและอุปโภคท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศดวย 

                                                           
110 ประกาศของกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียน    

ผูสงออกผักและผลไม พ.ศ.2553, ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 214 ง (26 ตุลาคม 2554), 

หนา 35-38. 

 111 สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร, สวนสงเสริมและบริการพัฒนา, กลุมสงเสริม

มาตรฐานสินคาคุณภาพสินคา, คูมือสําหรับเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร: การจัดระบบควบคุม

ภายในสําหรับการรับรองมาตรฐานแหลงผลิต GAP แบบกลุม (กรุงเทพฯ: สํานักฯ, 2555), หนา 2. 
112 ศูนยเครือขายขอมูลครบวงจร, Good Agricultural Practice การปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี และเหมาะสมสําหรับพืช, คนวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 จาก http://www.food 

networksolution.com/news_and_articles/article/0058/good-agricultural-practice 
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2) การรับรองคุณภาพการผลิตตามหลักปฏิบัติ ท่ีดี GMP (Good 

Manufacturing Practice) 

หลังจากสินคาเกษตรไดทําการเก็บเก่ียวแลว บางสวนไดมีการสงตรงถึงมือ

ผูบริโภคเลย แตบางสวนยังถูกสงเขาโรงงานเพ่ือเปนวัตถุดิบ หรือเพ่ือการจําหนายตอไป การควบคุม

คุณภาพการผลิตสินคาหลังการเก็บเก่ียวจึงถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีจะทําใหสินคา

เกษตรประเภทผลไมมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงตองทําการตรวจรับรอง

โรงงานผลิตสินคาเกษตรไมวาจะเปนโรงคัดบรรจุสินคาเกษตร โรงคัดบรรจุผลไม โรงงานแปรรูปสินคา

เกษตร โรงรมสารเคมี โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด โรงรมเมทิลโบรไมด เปนตน ซ่ึงการรับรองนี้มี

หลักเกณฑท่ีเรียกวา (Good Manufacturing Practice: GMP)113 หมายถึง การปฏิบัติท่ีดีในการผลิต

อาหาร โดยมีระบบประกันคุณภาพเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและม่ันใจตอการบริโภค โดยหลักการ

ดังกลาวปรากฏอยูใน Code of Federal Regulation ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับท่ี 21 ตอนท่ี 

110 (21 CFR part 110) วาดวยสุขลักษณะในการผลิตอาหารท่ัวไป (General GMP) และเทียบได

กับมาตรฐานสากล ของหนวยงานมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) ซ่ึงเรียกขอกําหนด

ดังกลาววา หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร (Recommended International Code of 

Practice General Principle of Food Hygien)114 

GMP ท่ีนํามาเปนมาตรการบังคับใชนี้ ยึดตามมาตรฐานสากลของ Codex 

(Codex standard) โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตข้ันตน การออกแบบและสิ่งอํานวยความ

สะดวก การควบคุมการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล สุขลักษณะสวนบุคคล การ

ขนสง ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค และการฝกอบรม ซ่ึงประเทศไทย

ไดมีการปรับลดรายละเอียดบางสวนใหเหมาะสม115 

กลาวคือ กระทรวงสาธารณสุข ไดนําหลักเกณฑของ GMP ดังกลาวมา

ประยุกตและกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณะสุขในเรื่องของ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช

ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เพ่ือบังคับใหผูประกอบการตองปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ใหประเทศไทยใหเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากลอีกท้ังยังเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย 

                                                           
113 ธงชัย วรวงศากุล และคณะ, ระบบการรับรองโรงงานผลิตสินคาเกษตร, พิมพครั้งท่ี 4 

(กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาระบบและสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร, 2554), หนา 1. 
114 นภาพร เชี่ยวชาญ, Good Manufacturing Practice,  คนวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 

จาก http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue1/cover/gmp.html 
115 เรื่องเดียวกัน. 



63 
 

3.1.5.2 การตรวจสอบมาตรฐานสินค าและออกใบรับรองสุขอนา มัย พืช  

Phytosanitary Certificate 

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate: PC)116 ใหกับผลไม

หรือผลผลิตพืชเพ่ือสงออกผลิตภัณฑดังกลาวไปตางประเทศ เปนการปฏิบัติภายใตพระราชบัญญัติกัก

พืช พ.ศ.2507 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ 2) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติกัก

พืช (ฉบับ 3) พ.ศ.2551 โดยการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชมิใชมาตรการบังคับ หากแตเปนกรณี 

ดังนี้ 

1. ข้ึนอยูกับความประสงคของผูสงออกหรือเปนความประสงคของประเทศผูนําเขา

ท่ีตองการใหมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับผลไมหรือผลผลิต เพ่ือเปนการแสดงวาผลไมท่ี

สงออกไปนั้นปราศจากศัตรูพืชและเปนไปตามขอกําหนดการกักกันพืชหรือเง่ือนไขการนําเขาของ

ประเทศปลายทาง  

2. หากเปนการสงออกท่ีถูกประกาศใหเปนพืชควบคุมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประโยชนในการปองกันมิใหศัตรูพืชระบาดออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงผูสงออกตองขอใบรับรอง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หากประสงคจะสงออกพืชควบคุมดังกลาว 

 สําหรับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้นแบงออกเปน 3 ประเภท117 

 1. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบปกติ คือ เจาหนาท่ีจะทําการสุมตัวอยาง

ผลไมหรือผลผลิตพืชดวยวิธีการตรวจดวยตาเปลา (Visual Inspection) หากไมพบศัตรูพืชก็จะ

ดําเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แตหากสินคานั้นๆ ตรวจพบศัตรูพืชซ่ึงไมใชศัตรูกักกันของ

ประเทศปลายทาง ผูสงออกจะตองทําการกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีท่ีเหมาะสม เชนการจุมยา การฉีดพน

ดวยสารกําจัดศัตรูพืช หรือการรมยา หลังจากนั้นเจาหนาท่ีจะทําการสุมตรวจอีกครั้ง หากไมพบ

ศัตรูพืชจึงจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาดังกลาว 

 2. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชท่ีตองระบุขอความรับรองพิเศษตามขอกําหนด

ทางกักกันพืชและเง่ือนไขการนําเขาของประเทศปลายทาง การออกใบรับรองสุขอนามัยในลักษณะนี้ 

นักวิชาการจากกลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จะเปนผูเก็บตัวอยางเพ่ือ

ตรวจวิเคราะหศัตรูพืชในข้ันละเอียด และสงผลการวิเคราะหมายังสํานักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตรเพ่ือดําเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตอไป 

                                                           
116 สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, กลุมบริหารการสงออกสินคาเกษตร, การฝกอบรม

หลักสูตรศัตรูพืช กฎระเบียบและขอกําหนดในการนําเขาพืชของประเทศปลายทาง (กรุงเทพฯ: 

สํานักฯ, 2556), หนา 1. 
117 เรื่องเดียวกัน, หนา 1. 
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 3. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามขอตกลงทวิภาคีกับประเทศคูคา การ

ตรวจสอบหรือการควบคุมการกําจัดศัตรูพืชและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชจะดําเนินการโดยกลุม

วิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช สินคาเกษตรสงออกท่ีมีใบรับรองพืชในลักษณะนี้ เชน 

การสงออกมะมวงอบไอน้ําไปประเทศญี่ปุน เกาหลีและนิวซีแลนด การสงออกลิ้นจี่ ลําไย และมังคุด

ไปออสเตรเลีย เปนตน 

 3.1.5.3 การตรวจสารพิษตกคางหรือการขอออกใบรับรองสารพิษตกคาง 

(Certificate of Pesticide Residues)  

ปจจุบันปญหาสารเคมีตกคางถือเปนปญหาหลักและมีผลกระทบอยางมากตอภาค

การเกษตร รวมถึงภาคการสงออกผลไมของไทย ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะเกษตรกรตองการกําจัดศัตรูพืช

และตองการเพ่ิมผลผลิตแตลืมคํานึงไปวาสารเคมีเหลานี้ สลายตัวไดยากและในขณะเดียวกันก็

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การตรวจสอบสารพิษในผลไมจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

สินคาเกษตรประเภทผลไม ปลอดภัยและมีมาตรฐานในการสงออก ซ่ึงกรมการคาและกรมวิชาการ

เกษตรไดออกประกาศ เรื่องกําหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไมท่ีตองมีหนังสือรับรองสารพิษ

ตกคางในการสงออก พ.ศ.2551118 ไว ไดแก ลําไย ทุเรียน ลิ่นจี่  มังคุด มะขาม มะมวง สมโอ 

หนอไมฝรั่ง ขิง กระเจี๊ยบสด เปนตน  

ถึงแมวาประเทศผูนําเขาจะไมกําหนดหลักเกณฑวาตองทําการตรวจสารพิษตกคางใน

ผลไมกอนการสงออกแตเพ่ือใหผลไมไทยมีมาตรฐานตามสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและการสงออก

เปนไปอยางราบรื่น กรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดใหมีการตรวจสารพิษตกคางกอนการสงออก โดย

การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกคางในผลไมเชนวานี้119 ไดกําหนดนิยามของสารพิษตกคางไววา

หมายความถึง “สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมสารประกอบ ออแกไนซฟอสเฟส คารบาเมท ไพเร

ทรอยด ออรกาโนคลอรีน และสารพิษอ่ืนๆ ท่ีตกคางมาในผักสด หรือผลไมสด” ซ่ึงสารเหลานี้ใชคาวัด

เปน MRL ตองมีในปริมาณท่ีไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 

288 (พ.ศ.2548) วาดวยมาตรฐานสารพิษตกคาง หรือไมเกินคากําหนดของคณะกรรมาธิการอาหาร

ระหวางประเทศ (Codex) ซ่ึงหากพบวามีสารตกคางเกินกวาท่ีกําหนด กรมวิชาการเกษตรจะไมออก

ใบรับรองสารพิษตกคางใหแกผูยืนคําขอนั้น 

                                                           
118 หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข การขอรับรองระบบการผลิตในโครงการความปลอดภัยของ

อาหารดานพืช, ราชกิจจานุเบกษา 125, ตอนพิเศษ 71 ง (11 เมษายน  2551). 
119 กรมวิทยาศาสตรการแพทย, สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ, ศูนยขอมูลการประกัน

คุณภาพหองปฏิบัติการ, การรับรองระบบสารพิษตกคางในผักสดและผลไมสด, คนวันท่ี 3 ตุลาคม 

2557 จาก http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=KFGKF  
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การท่ีกรมวิชาการเกษตรไดกําหนดใหมีการจดทะเบียนผูสงออกและการมีมาตรการ

ตรวจตรา รวมถึงการออกใบรับรองและใบอนุญาตตางๆ กอนท่ีจะสงออกผลไมไทยไปตลาดโลกนั้น 

ถือเสมือนเปนการการันตีสินคาเกษตรประเภทผลไมในเบื้องตนวามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กอนท่ีสินคานั้นจะไดมีการตรวจสอบมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งท่ีดานกักกัน 

ณ ประเทศปลายทาง นอกจากนี้ ยังเปนการลดสภาวะการกีดกันทางการคาระหวางประเทศในการท่ี

จะอางถึงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอีกดวย เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพของผลไมไทย

เปนไปตามมาตรฐานสากล  

 

 3.1.6 มาตรการการตรวจสอบคุณภาพสินคาของไทย ในการนําเขาผลไมจากตางประเทศ 

 นอกจากการตรวจสอบคุณภาพผลไมกอนการสงออกไปยังตางประเทศจะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเทศปลายทางแลว คุณภาพสินคาเกษตรประเภทผลไมดังกลาวจะตองเปนไปตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ 3) พ.ศ.2551 ดวย ดังนั้น ในทางกลับกันหากมีการนําเขา

สินคาเกษตรประเภทผลไมจากตางประเทศก็ตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพเชนเดียวกัน ดวยเหตุผล

ของการปกปอง ชีวิตมนุษย สัตว และพืช ตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 ในปจจุบันโรคพืช และศัตรูพืชมีหลากหลายชนิด บางชนิดยังไมเคยมีการแพรระบาดใน

ประเทศไทยแตมีในตางประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงและเพ่ือคุมครอง

สุขอนามัยของคนในชาติ จึงใชมาตรการทางกฎหมายเขามาเก่ียวของในการตรวจสอบ พรอมท้ังการ

ควบคุมการเคลื่อนยายสินคาโดยการนําเขาหรือสงออก โดยวิธีปฏิบัติมีอยูในพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. 2507 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 ท่ีกําหนดใหการนําเขา 

หรือนําผานสิ่งของตองหามเพ่ือการคาจะตองผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช โดยข้ันตอนการ

ผานการวิเคราะหตองกระทํา ดังนี้120 

 1. ตองไปแจงความประสงคขอนําเขา-นําผาน ตามแบบ พ.ก.7 กอนการนําเขา  

 ซ่ึงจะแตกตางกันตามประเภทท่ีขอนําเขา เชน เปนสิ่งตองหาม เปนสิ่งท่ีตองกํากัด หรือเปน

สิ่งท่ีไมตองหาม โดยความหมายของสิ่งตองหามหมายถึง พืช ศัตรูพืช และพาหะ ท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศในราชกิจจานุเบกษา121 สิ่งตองกํากัด หมายถึง พืช ศัตรูพืช 

                                                           
120 กนก คติการ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ เรื่องผลกระทบนโยบายการคาเสรีตอ

เศรษฐกิจไทย: กรณีการนําเขาผักและผลไมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (รายงานการวิจัย 

เสนอตอสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2553), หนา 59-61. 
121 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507; บทนิยามของสิ่งตองหาม 
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และพาหะท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศในราชกิจจานุเบกษา122 และสิ่งไม

ตองหาม หมายถึงพืชอยางอ่ืนท่ีไมเปนสิ่งตองหามหรือกํากัด123 

 2. เตรียมเอกสารเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

มีความแตกตางกันตามประเภทท่ีขอนําเขา เชน หากเปนสิ่งตองหาม ตองมีใบอนุญาตให

นําเขาตามแบบ พ.ก.2 พ.ก.3 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificates) จากเจาหนาท่ีผู

สงออกและท่ีสําคัญคือตองมีใบอนุญาตใหนําผานจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนตน หรือหากเปน

สิ่งตองกํากัดและตองการนําเขามาเพ่ือทําพันธุจะตองมี ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary 

Certificates) จากเจาหนาท่ีผูสงออก เอกสาร non Gmos จากประเทศผูสงออกเปนตน และสิ่งไม

ตองหาม ตองมีเอกสาร Gmos และแหลงท่ีมาโรค SALAB ในกรณีท่ีมีการนําเขาเพ่ือทําพันธุ แตถา

เปนการนําเขาเพ่ืออุปโภคบริโภค ไมตองใชเอกสารใด124 

 3. ตรวจเอกสารวาถูกตองหรือไม  

ในกรณีของสิ่งตองหามหากถูกตองจะเสนอไปยังฝายกักกันเพ่ือดําเนินการออกหนังสือ

อนุญาตใหนําเขา หากไมถูกตองทางเจาหนาท่ีจะยึดสินคาและดําเนินคดีทันที ในกรณีของสิ่งกํากัด ถา

หากนําเขามาเพ่ือทําพันธุ นอกจากจะตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานแลว เจาหนาท่ีตรวจสอบ

จะปฏิบัติตามเง่ือนไขทางวิชาการและเสนอฝายกักกันเพ่ือดําเนินการตอไป แตถาเปนการนําเขามา

เพ่ืออุปโภคบริโภค เจาหนาท่ีจะทําการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช ซ่ึงหากพบศัตรูพืชท่ีสําคัญจะดําเนินการ

กําจัดศัตรูพืชกอนแลวจึงออกหนังสืออนุญาต ในกรณีของสิ่งไมตองหามเจาหนาท่ีจะตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารในกรณีนําเขามาเพ่ือใชทําพันธุ และจะตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชในกรณีท่ีนําเขามาเพ่ือ

การอุปโภคหรือบริโภค หากพบศัตรูพืชไมสําคัญจะทําการกําจัดศัตรูพืชกอน หากพบศัตรูพืชท่ีสําคัญ

จะแจงไปยังฝายกักพืชเพ่ือดําเนินคดี 

 4. ข้ันตอนการตรวจวิเคราะหตัวอยางสินคา 

  เนื่องจากผลไมเปนสินคาควบคุมตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 มาตรา 18 โดย

กําหนดใหกอนการนําเขาจะตองผานการตรวจและไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรเสียกอน 

ดังนั้น เม่ือผูนําเขาสงขอมูลนําเขาในระบบและไดรับเลขท่ีใบขนสินคาแลว กอนจะทําการปลอยสินคา

จากดานศุลกากร จะตองนําใบขนสินคาพรอมตัวอยางสินคาใหเจาหนาท่ีของดานตรวจพืช กรม

วิชาการเกษตรทําการตรวจสอบ หากตรวจสอบแลวไมติดขัดประการใด เจาหนาท่ีจะทําการลงลายมือ

                                                           
122 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507; บทนิยามของสิ่งตองกํากัด 
123 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507; บทนิยามของสิ่งไมตองหาม 
124 กนก คติการ และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 59-61. 
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ชื่อประทับตราชื่อและหนวยงานลงบนสําเนาใบขนสงไปยังสวนควบคุมศุลกากรเพ่ือดําเนินการผลไม

นั้นผานเขามาภายในประเทศ125 

 3.1.6.1 ข้ันตอนการนําเขาผลไมจากประเทศจีนสูประเทศไทย 

 อนึ่งการนําเขาหรือนําผานสิ่งของตองหามเพ่ือการคาจะตองผานการวิเคราะหความ

เสี่ยงศัตรูพืชเสียกอน และผลไมจากประเทศจีนก็ถือเปนสินคาตองหามท่ีตองทําการตรวจวิเคราะห 

แตทวาเม่ือไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 และคําประกาศของ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องสิ่งตองหามท่ีผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช เม่ือวันท่ี 3 

กุมภาพันธ 2552 ก็พบวาไดมีการกําหนดใหผลไมสดจากประเทศจีน จํานวน 19 ชนิด สามารถนําเขา

มาภายในประเทศไทยได แตตองผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชแลว ไดแก กีวี มะละกอ พืชวงศ

ดูเดอรบิตาซิอ้ี พลับ สตอรเบอรี่ พืชสกุลไฮโลเซอเรียส ลิ้นจี่ มะมวง เรดพิทายา อโวคาโด ทับทิม แอ

ปริคอต เชอรี่ ทอ เนคทารีน ฝรั่ง ราสเบอรี่ และเยลลี่พิทายา ซ่ึงผลไมท้ัง 19 ชนิดนี้มีข้ันตอนการ

นําเขาโดยสรุป ดังนี้ 

1) ตรวจสอบรายชื่อชนิดของผลไมท่ีตองการนําเขาวาอยูในรายการท่ีได

ทําการตกลงกับประเทศจีน จํานวน 19 ชนิดหรือไม 

2) ขอใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) โดยผูนําเขาจะตองขอใบอนุญาต

นําเขาจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

3) ผูนําเขาตองมีใบรับรองดานสุขอนามัย ตามประกาศกรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องสิ่งตองหามท่ีผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช โดยใน

การนําเขาตองปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการนําเขา

หรือนําผาน ซ่ึงสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม 

4) ปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีน ท้ังนี้ผลไมเปนสิ่งตองหามตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 แตมีอยู 5 

ชนิด อันไดแก แอปเปล สาลี่ องุน พุทรา และพืชตระกูลสม ท่ีไดรับการยกเวนใหนําเขา แตตองปฏิบัติ

ตามพิธีสารระหวางกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

และกระทรวงเกษตรและสหกรณราชอาณาจักรไทย วาดวยขอกําหนดการกักกันโรคและตรวจสอบ

สําหรับสินคาผลไมท่ีสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปประเทศไทย126 โดยวิธีปฏิบัติมี ดังนี้ 

 เม่ือมีการแจงการนําเขาผลไมตามพิธีสารดังกลาว เจาหนาท่ีจะทําการ

ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด เชน ใบแจงอนุญาตการนําเขาสิ่งตองหาม ใบขนสินคา Invoice 

                                                           
125 เรื่องเดียวกัน, หนา 62. 
126 เรื่องเดียวกัน, หนา 60. 
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ใบรับรองสุขอนามัยพืช เม่ือเอกสารทุกอยางครบถวนถูกตองแลว เจาหนาท่ีจะทําการสุมตรวจและสุม

ตัวอยางสินคา โดยการตรวจสอบหมายเลขตูคอนเทนเนอร ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

ฉลาก ตลอดจนทําการสุมตัวอยางตามหลักการสุมตัวอยาง หลังจากนั้นจะนําตัวอยางท่ีสุมตรวจมา

วินิจฉัยเพ่ือหาศัตรูพืชและสิ่งปนเปอนอ่ืนๆ 

 กรณีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน เจาหนาท่ีจะสั่งใหผูนําเขากําจัดศัตรูพืช

กักกันดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหลักวิชาการ หรือหากตรวจพบดินปนเปอนมากับสินคา เจาหนาท่ีก็จะสั่ง

ใหผูนําเขากําจัดดินดังกลาวดวยวิธีการท่ีเหมาะสม กอนท่ีจะทําการตรวจปลอยสินคา โดยคาใชจาย

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนผูนําเขาจะตองเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด127 

 

3.2 มาตรการสุขอนามัยในการนําเขาผลไมของประเทศจีน 

  

ประเทศจีนถือเปนประเทศท่ีนาจับตามองท่ีสุดในการทําการคากับไทย เนื่องจากประเทศจีน

เปนท้ังคูแขงทางการคา และลูกคารายใหญในการนําเขาผลไมสดของไทย โดยท่ีมาตรการตางๆ ใน

การนําเขาสินคาของประเทศจีนนั้นมีท้ังมาตรการท่ีเปนมาตรการทางภาษี และไมใชมาตรการทาง

ภาษี ซ่ึงมาตรการท่ีมิใชมาตรการทางภาษีนั้นเปนสิ่งท่ีประเทศไทยตองศึกษาเปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก

ประเทศไทยและประเทศจีนมีขอตกลงรวมกันในการลดอัตราภาษีนําเขากับสินคาเกษตรจนเหลือ 0 

เปอรเซ็นตซ่ึงแสดงใหเห็นวาอุปสรรคทางการคาระหวางกันในเรื่องภาษีหมดไป แตประเทศจีนกลับ

เขมงวดกับมาตรการนําเขาท่ีมิใชภาษีแทน อยางเชนการกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชเปนตน ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวแมจะกําหนดข้ึนเพ่ือสรางความม่ันใจวาคุณภาพของสินคาท่ีนําเขา

มาจากตางประเทศ จะมีความปลอดภัยไดมาตรฐาน และไมเกิดอันตรายตอสุขอนามัยของคน สัตว

และพืชก็ตาม แตการกําหนดมาตรการดังกลาวกลับมีผลทําใหสินคาเกษตรของไทยไมสามารถเขา

ประเทศจีนไดอยางราบรื่น และมีผลกระทบตอการสงออกของไทย 

 

 3.2.1 ความเปนมาของการกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

นับตั้งแตประเทศจีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2544 เปน

ตนมา ประเทศจีนไดมีพันธกรณีในการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูป  กฎและระเบียบตางๆ เพ่ือให

สอดคลองกับกฎกติกาการคาโลกตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ

ปลอดภัยของอาหารท่ีมีการทบทวนเปนพิเศษและบังคับใหใชภายใตขอบเขตหนวยงานทุกระดับ 

                                                           
127 อังคณา สุวรรณกูฏ, “สมมีใบกับ พ.ร.บ.กักพืช,” น.ส.พ.กสิกร 85, 6 (พฤศจิกายน-

ธันวาคม 2555): 45-51. 
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กลาวคือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของอาหารท่ีเปนมาตรฐานแหงรัฐ (State Stand) จะ

ออกโดยรัฐบาลกลาง (Central Government) มาตรฐานเฉพาะ (Professional Standard) จะออก

โดยหนวยงานระดับกระทรวง (Ministries) และมาตรฐานทองถ่ิน (Local Standard) จะออกโดย

รัฐบาลทองถ่ิน (Provincial Governments)128 ซ่ึงมาตรฐานท่ีออกโดยรัฐบาลกลางและหนวยงาน

ระดับกระทรวงถือเปนมาตรฐานท่ีมีผลบังคับใชท่ัวไปในทุกพ้ืนท่ี ขณะท่ีมาตรฐานท่ีออกโดยรัฐบาล

ทองถ่ินจะมีผลบังคับใชเฉพาะพ้ืนท่ีของรัฐบาลทองถ่ินนั้นๆ เทานั้น  

อนึ่ง กฎหมายหลักของประเทศจีนท่ีเก่ียวกับขอบังคับดานความปลอดภัยของอาหาร มีท้ังสิ้น 

3 ฉบับ แบงได ดังนี้129 

1. กฎหมายดานสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitary Law of People’s Republic of 

China) 

2. กฎหมายกักกันการนําเขาและสงออกพืช-สัตว (Import and Export Animal and 

Plant Quarantine Law of People’s Republic of China) 

3. กฎหมายตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก (Import and Export Commodity 

Inspection Law of People 

ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขาและ

สงออกผลไมสด คือ กฎหมายกักกันการนําเขาและสงออกพืช-สัตว (Import and Export Animal 

and Plant Quarantine Law of People’s Republic of China) กฎหมายดังกลาวไดมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2545 โดยใหอํานาจ AQSIQ เปนหนวยงานหลักในการควบคุม ตรวจสอบ 

อนุญาตการนําเขาสินคาอาหาร  

 

3.2.2 วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยในการนําเขาผักและผลไมของ

ประเทศจีน 

ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของโลก และประชากรสวนใหญก็

นิยมบริโภคผลไมเปนอาหารเสริม ในแตละปจะมีการนําเขาผลไมจากตางชาติเปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมในเขตรอน และขณะเดียวกันประเทศจีนก็ไดสงออกผลไมเมืองหนาวสู

ตางชาติในปริมาณมากดวยเชนกัน ดังนั้นมาตรการสุขอนามัยจึงเปนมาตรการท่ีสําคัญในการกําหนด

หลักเกณฑการนําเขาและสงออกผลไม อยางกฎหมายกักกันพืชและสัตว (Animal and Plant 

Quarantine) ซ่ึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

                                                           
128 resfull 
129 resfull 
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1. เพ่ือปองกันหรือหามการแพรระบาดของโรคสัตว  

2. ปกปองผลผลิตดานการเกษตร ปศุสัตวและประมงใหมีความปลอดภัย  

3. ปกปองสุขอนามัยและความปลอดภัยของมนุษย สัตวและพืช 

4. ปองกันพฤติกรรมการหลอกลวง และรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของประเทศ 

 

3.2.3 กฎระเบียบการนําเขาสินคาและมาตรการทางการคาของจีน 

สําหรับการทําการคากับประเทศจีนนั้น สิ่งสําคัญท่ีตองศึกษา คือ ตองเรียนรูกฎระเบียบ 

ข้ันตอน วิธีการและประเภทสินคาท่ีสามารถนําเขาไปยังประเทศจีนได ซ่ึงรัฐบาลจีนไดกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และประเภทของสินคา ดังนี้ 

3.2.3.1 ประเภทสินคาแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก130 

1) สินคาหามนําเขา 

โดยสินคาหามนําเขา สวนใหญจะเปนสินคาประเภทวัตถุอันตราย เชน

อาวุธ131 กระสุนปน ระเบิด สารกัมมันตรังสีหรือขยะอันตราย รวมถึงสื่อสิ่งพิมพตางๆ ท่ีอยูในรูปแบบ

ของดิจิทัล ฟลม ภาพถายซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสังคม การเมืองเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนะธรรม และ

ศีลธรรมอันดีของจีน 

2) สินคาท่ีมีโควตาการเขาหรือมีโควตาภาษี 

 เพ่ือประโยชนทางการคาและความม่ันคงของประเทศ รัฐบาลจีนไดกําหนด

โควตาการนําเขาสินคาไว โดยท่ีมีหนวยงานของจีนคือ National Development and Reform 

Commission132 รวมมือกับกระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีในการกําหนดการนําเขาสินคารายปจาก

ตางประเทศ และไดจัดสรรโควตาดังกลาวใหกับภาคเอกชน ซ่ึงสวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญของ

จีน เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวทําหนาท่ีในการนําเขาและบริหารจัดการโควตานั้นเอง ไมวาจะเปนผู

นําเขาเองหรือรับซ้ือสินคาจากภาคเอกชนรายยอยก็ตาม 

 

 

                                                           
130 ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน, ฐานขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน, คนวันท่ี 24 สิงหาคม 

2557 จาก http://www.thaibizchina.com  
131 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา,  คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2558 จาก 

http://www.otp.moc.go.th  
132 พิจารณาอนุญาตใหภาคเอกชนจีนสามารถนําเขาสินคาบางรายการเกินโควตาท่ีกําหนดได  

ซ่ึงสินคาดังกลาวจะถูกกําหนดภาษีนําเขาในอัตราท่ีคอนขางสูง 
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3) สินคาท่ีตองขออนุญาตนําเขา 

สําหรับสินคาท่ีตองขออนุญาตนําเขา กอนการนําเขานั้นรัฐบาลจีนได

กําหนดใหบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศจีนเทานั้นท่ีเปนผูสามารถยื่นเรื่องเพ่ือขอใบอนุญาตนําเขาได 

โดยสินคาท่ีตองขออนุญาตนําเขา มีอยูดวยกัน 3 หมวดหลัก ไดแก ผักและผลไมสด ยางพารา และ

สินคาหมวดพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงใบอนุญาตใหนําเขาสินคาแตละหมวด มีข้ันตอนการขออนุญาตและอายุการ

ใชงานของใบอนุญาตแตกตางกัน133  

 กลาวคือ หากเปนสินคาประเภทผักและผลไมผูขออนุญาตนําเขาจะตองยื่น

เรื่องตอกระทรวงพาณิชยของจีน เพ่ือใหกระทรวงพาณิชยไดดําเนินการออกใบอนุญาตใหมีการนําเขา  

โดยปกติข้ันตอนระหวางนี้ จะใชเวลาดําเนินการประมาณ 30 วันทําการ และใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ

การใชงาน 6 เดือน ซ่ึงหากผูประกอบการยังมีการนําเขาตอเนื่อง ผูประกอบการหรือบริษัทในจีน

จําเปนตองขออนุญาตใหมตอไปเรื่อยๆ 

 สินคาในหมวดท่ี 2 (ยางพารา) สําหรับยางพารานั้นรัฐบาลจีนกําหนดใหใช

ระบบการอนุญาตนําเขาแบบอัตโนมัติ (Automatic Import Permit) แตมีเง่ือนไขวาการขออนุญาต

นําเขาในแตละครั้ง ผูขออนุญาตตองนําสัญญาการซ้ือขาย และหลักฐานการจดทะเบียนของบริษัทผู

นําเขามาเปนเอกสารประกอบการขออนุญาต โดยท่ีผูนําเขาดังกลาวตองเปนบริษัทท่ีรัฐบาลจีน

กําหนดไวเทานั้น ยกเวนเสียวาจะเปนบริษัทรวมทุนตางชาติท่ีนําเขายางพารามาเพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตของบริษัทจีน ซ่ึงใบอนุญาตดังกลาวใชเวลาในการดําเนินการเพ่ือขออนุญาตประมาณ 10 

วันทําการ และสามารถใชงานไดไมเกิน 6 เดือน นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติการนําเขา134 

 รัฐบาลจีนไดแบงสินคาในหมวดพิเศษอ่ืนๆ ไวเปนกรณีพิเศษและมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ปซ่ึงสินคาพิเศษอ่ืนท่ีวามานี้จะถูกระบุไว เชน อุปกรณหลอมโลหะ เครื่องจักร

ทางวิศวกรรม อุปกรณการยกเคลื่อนยาย เครื่องจักรทางเกษตรกรรม เปนตน 

4) สินคาท่ัวไป 

สินคาท่ัวไป คือ สินคาท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใน 3 รายการขางตน โดย

สินคาท่ัวไปนี้จะไมมีขอจํากัดดานปริมาณการนําเขาและข้ันตอนการขออนุญาตท่ียุงยาก แตในทาง

ตรงกันขามสินคาเหลานี้ จะสามารถนําเขาไดอยางเสรีภายใตกฎระเบียบการนําเขาจีนตามประเภท

ของสินคาท่ีรัฐบาลจีนไดกําหนดไว 

                                                           
133 แตละรายการสินคาจะมีใบอนุญาตนําเขาแยกกัน เชน มีใบอนุญาตนําเขาลําไยก็สามารถ

นําเขาลําไยไดอยางเดียวและไมสามารถนําเขาผลไมชนิดอ่ืนได 
134 ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน, เรื่องเดิม. 
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 3.2.3.2 หลักเกณฑในการนําเขาสินคาและการตรวจสอบสินคาตามมาตรการ

สุขอนามัยพืช 

อยางท่ีทราบกันดีวาประเทศจีนก็เปนหนึ่งในภาคีความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช ดังนั้น การคาขายสินคาระหวางประเทศโดยเฉพาะสินคาท่ีเก่ียวกับการบริโภคอยาง

สินคาเกษตรจึงตองมีมาตรการในการอนุญาตใหนําเขาและตรวจสอบ โดยไดมีขอกําหนดท่ัวไป

เก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการนําเขาสินคาเกษตร ดังนี้135 

           1) ผูนําเขาตองขออนุญาตนําเขาสินคา  

 การนําเขาสินคาเกษตรไปยังประเทศจีนผูประกอบการตองยื่นขอ

ใบอนุญาต Quarantine Import Permit หรือ QIP ใหเสร็จสิ้นกอนการทําสัญญาหรือขอตกลงทาง

การคาและกอนการนําสินคาเขา โดยใบอนุญาตดังกลาวหนวยงานภาครัฐของประเทศจีนอยาง

สํานักงานควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบกักกันโรค หรือ General Administration of 

Quality Supervision Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China 

(AQSIQ) จะมีหนาท่ีในการออกใบอนุญาตและตรวจสอบคุณภาพสินคากอนท่ีจะอนุญาตใหนําเขา

และสงออกสินคามายังประเทศจีน โดยมีหลักเกณฑการนําเขาสินคาและการตรวจสอบให คุณภาพ

ของสินคา การบรรจุภัณฑ และการขนสงสินคานั้น จะตองถูกตองเปนไปตามเง่ือนไขและกฎหมายท่ี

ประเทศจีนกําหนด รวมถึงความถูกตองตามเง่ือนไขท่ีประเทศจีนและประเทศผูสงออกสินคาได

รวมกันกําหนดข้ึนดวย  ซ่ึงรายละเอียดของเอกสารท่ีตองยื่นประกอบการขอ Quarantine Import 

Permit นั้นมี ดังนี้136 

                    1. Quarantine Certification เชน Health Certificate, Phytosanitary 

Certificate ซ่ึงออกโดยกรมวิชาการเกษตร 

                    2. Certificate of Origin (Form E) ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย 

                    3. สัญญา/ขอตกลงทางการคา 

                    4. Letter of Credit (L/C) 

                    5. ใบกํากับสินคา (Invoice) 

                   6. ใบขนสงสินคา (Bill of Lading, B/L) 

หลักเกณฑท่ี AQSIQ ใชประกอบการพิจารณาอนุญาต Quarantine 

Import Permit 

                                                           
135 สํานักงานท่ีปรึกษาเกษตรประจํากรุงปกก่ิง, การสงออกผลไมไทยไปจีน, คนวันท่ี 4 

ธันวาคม 2557 จาก http://www.thaifruitsonline.com/public/exportfruit 
136 เรื่องเดียวกัน. 



73 
 

                    1. ประเทศท่ีสงออกสินคาปลอดจากโรคแมลงศัตรูพืช 

                    2. เปนไปตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติดานการกักกันพืชของจีน 

                    3. เปนไปตามขอตกลงทวิภาคีวาดวยความตองการดานสุขอนามัยท่ีได

ตกลงระหวางกัน 

ใบอนุญาตดังกลาวจะมีท้ังแบบใชไดครั้งเดียว 3 เดือน และ 6 เดือน 

(ใบอนุญาต แบบ 3 เดือนและ 6 เดือน สามารถใชหลายครั้งตราบเทาท่ีปริมาณรวมของการนําเขา

ยังไมเกินปริมาณท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหนําเขา) แตใบอนุญาตทุกแบบจะหมดอายุ ณ สิ้นป 

 2) การตรวจสอบสินคา 

 กฎเกณฑสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีประเทศจีนไดกําหนดข้ึน เชน ตอง

ปราศจากโรค แมลงศัตรูพืชอันตราย จํานวน 85 รายการ และหามมีปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง

ไมเกินปริมาณท่ีกําหนด เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคสัตวโรคพืช และปกปองสุขภาพของ

ประชาชน จึงเปนเหตุแหงท่ีมาวาทําไมตองมีการขออนุญาตกอนนําเขาสินคา รวมถึงเม่ือไดรับอนุญาต

ใหมีการนําเขาแลว ทําไมตองมีการตรวจสอบสินคา โดยหนวยงานภาครัฐของประเทศจีนท่ีมีหนาทีใน

การตรวจสอบสินคา ณ จุดนําเขา/การรับรองคุณภาพสินคาเพ่ือผานพิธีการศุลกากร คือ CIQ (China 

Inspection and Quarantine) โดยจะมีเจาหนาท่ีประจําอยูท่ีเมืองทาตางๆ เพ่ือทําการตรวจสอบ ซ่ึง

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้137 

(1) ตรวจสอบสินคาท่ีนําเขาและสงออกตามรายการสินคาท่ีระบุใน 

รายการประเภทสินคานําเขาและสงออกในความควบคุมของสํานักงานตรวจสินคา 

(2) ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารตามมาตรฐานคุณภาพและอนามัยดาน

อาหาร  

(3) ใหการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการใชของบรรจุภัณฑท่ีนํามา

บรรจุสินคาสงออกประเภทมีอันตราย  

(4) ตรวจสอบสภาพการใชงานของภาชนะท่ีใชบรรจุสินคาบางชนิด 

เชน ทองเรือ ตูคอนเทนเนอรท่ีใชบรรจุสินคาประเภทเนาเปอยเสียงายและอาหารสดแชแข็ง  

(5) ตรวจสอบสินคานําเขาและสงออกท่ีตองผานการตรวจสอบของ

องคการตรวจสินคาตามขอกําหนดท่ีระบุในสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ  

                                                           
137 ศูนยความรูเพ่ือการคาและการลงทุนกับจีน สํานักงานยุทธศาสตรการพาณิชย 

กระทรวงพาณิชย, คนวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 จาก http://www.chineselawclinic.moc.go.th/ 

info/info_detail.php?idcont=22&idcontsub=250 
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(6) ตรวจสอบสินคานําเขาและสงออกท่ีตองผานการตรวจสอบของ

องคการตรวจสินคาตามท่ีกฎหมายและระเบียบของราชการอ่ืนๆ กําหนด138 

 อนึ่ง การตรวจสอบในชั้นนี้จะตรวจสอบหีบหอและตัวสินคา โดยดูท่ีปริมาณ 

คุณลักษณะและคุณภาพเปนสําคัญ เพ่ือเทียบเคียงกับเอกสารหรือหลักฐานในการขออนุญาตนําเขา 

ซ่ึงวิธีการตรวจจะใชวิธีการสุมตรวจ และสงตรวจสอบในหองปฏิบัติการหากไมแนใจในคุณลักษณะ

และความปลอดภัยของสินคา เม่ือพบวาสินคาดังกลาวนั้นไมนาจะเปนอันตรายตอผูบริโภคและเปน

สินคาท่ีเนาเสียไดงายก็จะปลอยสินคานั้นออกไปกอนแลวแจงผลการตรวจวิเคราะหภายหลัง แตถา

ตรวจสอบพบความผิดปกติอยางชัดเจนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง เชน แมลงศัตรูพืช โรค

หรือสิ่งอันตรายอ่ืนๆ ภาชนะหีบหอก็จําเปนท่ีจะตองจัดการกับสินคาทันที 

 นอกจากการตรวจสินคาโดยท่ัวไปตามลักษณะขางตนแลว ประเทศจีนยังมีการ

บัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบสินคาประเภทผลไมไวเปนกฎหมายเฉพาะอีกดวย นั่นก็คือ

ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา โดยขอกําหนดดังกลาวมีข้ึนก็เพ่ือวาง

กรอบและหลักเกณฑในการนําเขาผลไมสูประเทศจีน 

 

3.2.4 หลักเกณฑในการนําเขาผลไมของประเทศจีน 

ตามท่ีประเทศจีนไดมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับกฎหมายกักกันการนําเขา - สงออกพืช

และสัตวซ่ึงออกโดยสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคแหงชาติ ตอมาเม่ือประเทศจีน

ไดเปนสมาชิกขององคการการคาโลกไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับขอกําหนดทางการคา

ตางๆ รวมถึงกฎหมายกักกันการนําเขา - สงออกพืชและสัตวดวยและเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2547 ได

ประกาศกฎหมายเก่ียวกับการนําเขาผลไม เรียกวา “ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรค

ผลไมนําเขา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้139 

ขอ 1 เพ่ือเปนการปองกันผลไม ท่ีนําเขาปนเปอนสารพิษ และคุมครองการผลิตทาง

การเกษตรของประเทศ ความปลอดภัยทางระบบนิเวศนรวมถึงสุขภาพของประชาชน ใหบัญญัติ

ขอกําหนดฉบับนี้โดยอางอิงจาก “กฎหมายกักกันการนําเขาพืชและสัตวแหงสาธารณรัฐประชาชน

จีน” และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ “กฎหมายการตรวจสอบสินคานําเขาและสงออกของสาธารณรัฐ

                                                           
138 เรื่องเดียวกัน. 
139 สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน และคณะ, รายงานวิจัยเรื่อง โครงการกฎหมาย วัฒนธรรมและ

นโยบายเกี่ยวกับการคาการขนสงสินคาเกษตรสงออกระหวางไทย-จีน (รายงานการวิจัย เสนอตอ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556), หนา 131-136. 
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ประชาชนจีนและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และอางอิง” กฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางดาน

อาหาร 

ขอ 2 ขอกําหนดฉบับนี้ใชกับการตรวจสอบกักกันผลไมสดท่ีนําเขา ตอจากนี้จะเรียกโดยยอ

วา “ผลไม” สูจีน 

ขอ 3 สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และกักกันโรคแหงชาติ (ตอจากนี้จะเรียกโดยยอ

วา “สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ”) เปนหนวยงานท่ีควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และ

กักกันโรคผลไมนําเขาท่ัวประเทศ สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพจะเปนหนวยงานในองคกร

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคของแตละทองท่ี (ตอจากนี้จะเรียกโดยยอวา “องคกรควบคุม

ตรวจสอบคุณภาพ”) โดยมีหนาท่ีตรวจสอบและกักกันโรคผลไมท่ีนําเขาในทองท่ีนั้นๆ 

ขอ 4 สําหรับผลไมท่ีนําติดตัวเขามา หรือสงเขามาทางไปรษณีย จะมีกฎหมายบังคับใช

ตางหาก 

ขอ 5 กอนท่ีจะมีการลงนามในสัญญาการคานําเขาผลไม ควรยื่นขอตรวจสอบการกักกันโรค

กับสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ โดยจะตองไดใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันพืชและ

สัตวท่ีนําเขาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอจากนี้ จะเรียกโดยยอวา “ใบอนุญาตตรวจสอบการ

กักกัน”) 

ขอ 6 ใบอนุญาตตรวจสอบการกักกัน (ฉบับจริง) ขณะท่ีตรวจสอบเจาของสินคาหรือผูแทน

การคาควรจะยื่นใบรับรองการตรวจสอบกักกันพืชท่ีออกโดยสํานักงานควบคุมตรวจสอบกักกันของ

ประเทศผูสงออกหรือของทองถ่ิน (ตอไปจะเรียกโดยยอวา “ใบรับรองการตรวจสอบกักกันพืช”) 

(ฉบับจริง) แก “สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพ” 

ขอ 7 ใบอนุญาตตรวจสอบกักกันพืช ควรจะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

1. เนื้อหาและรูปแบบของใบอนุญาตตรวจการกักกันพืช จะตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยเรื่องของมาตรการดานสุขอนามัยพืช ฉบับท่ี 12 (ISPM 

No.12) 

2. การนําเขาสินคาดวยตูคอนเทรนเนอร จะตองระบุหมายเลขตูคอนเทรนเนอรใน

ใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันพืชใหชัดเจน 

3. ขอตกลงใดๆ ท่ีเก่ียวของและทําไวกับจีน (รวมถึง MOA, MOU เชนเดียวกับดานลาง) 

จะตองเปนไปตามเง่ือนไขใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันพืช 

ขอ 8 กรมควบคุมตรวจสอบกักกัน จะตองตรวจสอบผลไมท่ีนําเขาตามกฎหมายหรือ

ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. กฎหมาย ขอกําหนด มาตรท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบกักกันของจีน 

2. ขอตกลงระหวางรัฐบาลจีนและประเทศผูสงออกหรือรัฐบาลทองถ่ินของท้ังสองฝาย 
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3. MOA ระหวางสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติกับประเทศผูสงออกหรือกับ

สํานักงานควบคุมตรวจสอบกักกันของทองถ่ิน 

4. เง่ือนไขท่ี “ใบอนุญาตการกักกัน” ระบุไว 

 ขอ 9 ผลไมท่ีนําเขาควรจะผานมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรค 

ดังนี้140 

1. ไมปลอมปนผลไมประเภทอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในใบรับรองการตรวจโรคพืช 

2. กลองบรรจุจะตองระบุชื่อผลไมเปนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ แหลงผลิต โรงงานท่ี

บรรจุและรหัสสินคา 

3. ไมปนเปอนสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตราย ท่ีจีนหามนําเขา รวมถึง ดิน กาน ใบ ท่ีมีตําหนิ 

4. สารปนเปอนท่ีเปนพิษจะตองไมเกินมาตรฐานของกรมอนามัยของจีนท่ีกําหนดไว 

5. MOA หรือขอตกลงท่ีจีนไดทําไวกับประเทศหรือภูมิภาคท่ีสงออก จะตองเปนไปตาม

เง่ือนไขของ MOA หรือขอตกลงอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 ขอ 10 กรมควบคุมตรวจสอบกักกัน จะดําเนินการตรวจสอบผลไมนําเขาตามกระบวนการ

และมาตรฐาน ดังตอไปนี้141 

1. ตรวจสอบกับ “ใบตราสงสินคา” (Bill of Lading) วาถูกตองหรือไม 

 2. ตามมาตราท่ี 7 และมาตราท่ี 10 ใหตรวจสอบใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันพืชรวมถึง

ขอมูลท่ีระบุบนบรรจุภัณฑและตรารับรองการกักกันพืชของทางราชการ (Specified Quarantine 

Marks) 

3. ตรวจสอบวา ผลไมเกิดความเสียหายท่ีเกิดจากแมลง โรคพืช กานใบ ดิน หรือไม ถาพบ

โรคพืชท่ีนาสงสัยใหสงตรวจสอบท่ีหองทดลอง 

4. ใหสุมตรวจสอบสินคาตัวอยางตามขอกําหนดและมาตรฐานท่ีระบุไว 

ขอ 11 กรมควบคุมตรวจสอบกักกัน ควรตรวจสอบการกักกันโรคตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว

โดยการออกใบรับรองการตรวจสอบ พรอมท้ังระบุชื่อแมลง เชื้อโรค วัชพืชท่ีพบ และสุมตรวจสอบ

สินคาตัวอยาง 

ขอ 12 กรมควบคุมตรวจสอบกักกัน จะตองแยกดําเนินการกับผลไมนําเขาท่ีผานการ

ตรวจสอบ ดังนี้ 

 

 

                                                           
140 เรื่องเดียวกัน, หนา 131-136. 
141 เรื่องเดียวกัน, หนา 131-136. 
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1. ผลไมท่ีผานมาตรฐานการตรวจสอบใหออกใบอนุญาตการตรวจสอบกักกันนําเขาสินคา 

2. ถาพบสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตราย จะตองกําจัดใหเรียบรอย และแจงผลการดําเนินการแลว

จึงออกใบรับรองการตรวจสอบ 

3. ในกรณีท่ีสินคาไมผานมาตรฐานขอใดขอหนึ่งท่ีระบุไวในมาตรท่ี 10 หรือใบตราสงสินคา

ไมถูกตอง หรือสินคาไมผานการตรวจสอบการกักกันโรค และไมสามารถกําจัดได ใหแจงผลการ

ดําเนินการและสงสินคาคืนหรือ ทําลายท้ิง รวมถึงชดเชยคาเสียหายใหกับผูสงสินคาและออก

ใบรับรองการตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ขอ 13 ถาพบวา ผลไมนําเขาเขาขายในลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ สํานักงานควบคุม

ตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ จะระงับการนําเขาผลไมดังกลาวชั่วคราว หรือระงับการนําเขาจาก

ประเทศผูผลิตผลไม สวนผลไม หรือโรงงานบรรจุภัณฑ142 

1. บริเวณรอบสวนผลไม โรงงานแปรรูป เกิดการระบาดโรคพืชอยางรุนแรง 

2. พบสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตรายระหวางการตรวจสอบการกักกัน 

3. พบปริมาณสิ่งท่ีเปนอันตรายหรือเปนพิษ เกินคากําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของจีน 

4. สําหรับผลไมท่ีถูกระงับการนําเขาชั่วคราวเนื่องจากไมผานมาตรฐานการตรวจสอบการ

กักกันของจีนหรือไมผานมาตรฐานของท้ังสองประเทศหรือของมาตรฐานสากล เม่ือตองการจะนําเขา

มาใหม จะตองผานการตรวจสอบและอนุมัติจากสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติกอน 

 ขอ 14 ผลไมท่ีนําเขาผานเขตปกครองพิเศษคือ ฮองกงและมาเกา (ตอจากนี้จะเรียกวา “เขต

ปกครองฮองกง มาเกา”) ควรจะบรรจุในตูคอนเทรนเนอรโดยคงลักษณะหีบหอ บรรจุภัณฑแบบเดิม

และใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันฉบับเดิม (เรียกโดยยอวาแบบเดิม 3 ประการ) กอนการนําเขาควร

มีการตรวจสอบกับสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติของ เขตปกครองฮองกง มาเกา วา

เปนผลไมท่ีไดรับการอนุญาตใหนําเขาและยึดหลักแบบเดิม 3 ประการหรือไม หลังจากผานการ

ตรวจสอบวาไดเกณฑมาตรฐาน และผานการอนุมัติสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติของ

เขตปกครองฮองกง มาเกา โดยการลงตราประทับท่ีตูคอนเทรนเนอรแลวใหออกเอกสารรับรองพรอม

ท้ังระบุหมายเลขตราประทับ หมายเลขหนังสือรับรองฉบับเดิม และหมายเลขตราประทับฉบับเดิม 

ขณะเดียวกันใหสงหนังสือรับรองดังกลาวไปยังควบคุมกรมตรวจสอบกักกันท่ีทาเรือ (Port of Entry)

ทันที สําหรับสินคาท่ีบรรจุในหลายคอนเทรนเนอร สามารถแนบใบรับรองการกักกันพืชได แต

ขณะเดียวกันควรผานการรับรองจากสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ ของ เขตปกครอง

ฮองกง มาเกาดวย  
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 เจาของสินคาหรือผูแทนจําหนายท่ียื่นตรวจสอบควรยืนหนังสือรับรองจากสํานักงานควบคุม

ตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ ของเขตปกครองฮองกง มาเกา ท่ีกลาวมาขางตน (ฉบับจริง) ถาหนังสือท่ี

ยื่นมาไมเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติของเขตปกครอง

ฮองกง มาเกา จะไมไดรับการตรวจสอบ 

 ขอ 15 ตามพันธกิจของสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติประกอบกับความ

เห็นชอบของกรมควบคุมตรวจสอบกักกันของประเทศคูคาและสงออกหรือของทองถ่ิน สามารถสง

เจาหนาท่ีฝายตรวจสอบกักกันไปตรวจสอบ ณ แหลงผลิต ตรวจสอบการบรรจุ รวมถึงตรวจสอบภาวะ

โรคระบาดในแหลงผลิตและการใชสารเคมี143 

 ขอ 16 ผลไมท่ีนําเขาท่ียังไมไดผานการตรวจสอบกักกัน ควรจะเก็บไวท่ีสถานท่ีท่ีสํานักงาน

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพจัดไว ไมอนุญาตใหเคลื่อนยายโดยพลการ ออกจําหนาย หรือใชสอย ซ่ึง

สถานท่ีจัดเก็บผลไมนําเขาดังกลาว สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพจะเปนหนวยงานท่ีควบคุมดู

และและจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

1. มีพ้ืนท่ีวางพอสําหรับการจัดเก็บ 

2. มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการรักษาคุณภาพ รักษาความสดของผลไม 

3. เปนไปตามมาตรฐานการปองกันโรคระบาด 

4. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการกําจัดสิ่งท่ีเปนอันตราย 

 ขอ 17 เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรการมอบเปนของขวัญหรือการแสดงในนิทรรศการ

ท่ีตองนําเขาผลไมท่ีจีนหามนําเขา เจาของสินคาหรือผูแทนจําหนายจะตองยื่นเรื่องขอตรวจสอบเปน

กรณีพอเศษกับสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ หรือกรมควบคุมตรวจสอบคุณภาพท่ี

ไดรับมอบอํานาจในการตรวจสอบจากสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติโดยขณะนําเขา

จะตองยื่นขอตรวจสอบกับดานตรวจสอบกักกัน และไดรับการตรวจสอบกักกัน 

 สําหรับผลไมท่ีนํามาแสดงในนิทรรศการ ขณะนําแสดงควรจะไดรับการตรวจสอบกักกันจาก

สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพ สําหรับผลไมท่ีไมไดรับการตรวจสอบกักกัน ไมอนุญาตให

เคลื่อนยายโดยพลการ ออกจําหนายหรือใชสอย หลังจากสิ้นสุดการจัดแสดง สํานักงานควบคุม

ตรวจสอบคุณภาพควรจะจัดการกับผลไมเหลานี้โดยการสงกลับหรือทําลาย 

 ขอ 18 ถามีการฝาฝนขอกําหนดฉบับนี้ สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพจะอางอิงจาก

กฎหมายกักกันการนําเขาพืชและสัตวแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

กฎหมายการตรวจสอบสินคานําเขาและสงออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และอางอิงกฎหมายวา

ดวยความปลอดภัยทางดานอาหารและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการลงโทษ 
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 ขอ 19 สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ เปนหนวยงานท่ีบัญญัติขอกําหนดฉบับนี้ 

 ขอ 20 ขอกําหนดฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 เดือนกรกฎาคม ป 2548 โดยยกเลิก

กฎหมายตรวจสอบกักกันผลไมนําเขาท่ีบัญญัติโดยสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ ตั้งแต

วันท่ี 9 เดือนธันวาคม ป 2542 โดยสํานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบกักกันโรคแหงชาติ144 

จากบริบทดังกลาวขางตนนั้น แสดงใหเห็นถึงการนําเขาผลไมเขาสูประเทศจีนท่ีมีข้ันตอน                      

การตรวจสอบภายใตขอบังคับของ “ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา”ซ่ึง

การนําเขาตามกฎหมายฉบับนี้มีอยู 2 ประเภท คือ 1. เปนการการนําเขาดวยวิถีทางการคา คือ มีการ

ทําสัญญาซ้ือขายและมีการขนสงในรูปแบบตางๆ ท่ีมิใชการขนสงทางไปรษณียหรือการหิ้วเขามา

เอง145 2. การนําเขาเพ่ือเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตร การมอบเปนของขวัญหรือการแสดงในงาน

นิทรรศการท่ีตองนําเขาผลไมท่ีจีนหามนําเขา146 

สําหรับการนําเขาโดยวิถีแหงการคา กอนท่ีจะมีการทําสัญญาซ้ือขายผลไม ผูประกอบการ 

เจาของสินคา หรือผูแทนจําหนายมีหนาท่ีท่ีจะตองยื่นขอการตรวจสอบการกักกันโรค สํานักงาน

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ และรอการดําเนินการจนไดรับใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันพืช

และสัตวท่ีนําเขาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือท่ีเรียกโดยยอวา “ใบอนุญาตตรวจสอบการ

กักกัน”147 เม่ือไดรับใบอนุญาตตรวจสอบการกักกันแลว สามารถนําผลไมชนิดท่ีถูกระบุใหมีการ

นําเขามาในราชอาณาจักรของสาธารณรัฐประชาชนจีนได แตเม่ือเขามาถึงดานตรวจของจีนแลว

จําตองมีการแสดงใบอนุญาตตรวจสอบกักกันฉบับจริง พรอมดวยใบรับรองการตรวจสอบและกักกัน

พืชท่ีออกโดยสํานักงานควบคุมตรวจสอบการกักกันของประเทศ ผูสงออกหรือทองถ่ินของประเทศผู

สงออก แกสํานักงานควบคุมคุณภาพประจําดานตรวจนั้น148 พรอมท้ังใบตราสงสินคา (Bill of 

Lading)  

และเจาหนาท่ีจากสํานักงานควบคุมประจําดานตรวจนั้นจะทําหนาท่ีในการตรวจสอบเนื้อหา

และขอกําหนดของใบตราสงสินคา (Bill of Lading) วาถูกตองหรือไม จากนั้นจะตรวจสอบใบอนุญาต

ท้ังสอง เพ่ือดูวาผลไมท่ีนําเขามานี้เปนไปตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีระบุในใบอนุญาตและใบรับรอง

การตรวจสอบและกักกันจากประเทศผูสงออกหรือไม กลาวคือตองสุมตรวจสอบวาผลไมมีสิ่ง

ปลอมปนอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในใบรับรองพืชหรือไม รวมถึงสิ่งตองหามอ่ืนๆ ท่ีจีนไดกําหนดเปน
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ขอหามไวเชน ดิน กานใบ หรือสารปนเปอนอ่ืนๆ ท่ีเปนพิษเกินคามาตรฐานท่ีกรมอนามัยของจีน

กําหนดไว นอกจากจะพินิจพิจารณาถึงตัวสินคาคือผลไมแลว การตรวจสอบภาชนะท่ีบรรจุ ก็จะไดรับ

การตรวจสอบจากเจาหนาท่ีดวย โดยกลองบรรจุผลไมจะตองมีรายละเอียดของผลไมไวกํากับไวเปน

ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษดวย อาทิ ชื่อผลไม แหลงผลิต โรงงานท่ีบรรจุและรหัสสินคา149 

เม่ือเจาหนาท่ีทําการสุมตรวจวิเคราะหอยางถ่ีถวนแลว แตยังมีความสงสัยวาผลไมท่ีนําเขา

ดังกลาวนาจะมีความเสียหายจากโรคพืช หรือแมลง ใหเจาหนาท่ีสงตัวอยางตรวจสอบท่ีหองทดลอง

ตอไป150 และหากผลไมดังกลาวนั้นผานมาตรฐานการตรวจสอบแลว เจาหนาท่ีของกรมควบคุม

ตรวจสอบกักกันจะตองออกใบอนุญาตตรวจสอบกักกันนําเขาสินคาใหกับสินคาในลอตนั้นทันที และ

ถาพบสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตรายท่ีตกติดไปกับผลไม จะตองมีการกําจัดใหเรียบรอยกอนแลวจึงออก

ใบรับรองการตรวจสอบได และถาหากวาตรวจสอบแลวเจาหนาท่ีพบวาสินคานั้นไมผานมาตรฐานท่ี

ระบุไวในขอ 10  หรือใบตราสินคานั้นไมถูกตอง หรือไมสามารถกําจัดสิ่งท่ีตกติดมากับผลไมได ใหถือ

วาผลไมนั้นไมผานมาตรฐานการตรวจสอบการกักกันโรค ใหแจงผลการดําเนินการและสงสินคาคืน 

หรือทําลายท้ิง รวมถึงชดเชยคาเสียหายใหกับผูสงสินคาและออกใบรับรองการตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ151 

นอกจากนี้ หากผลไมท่ีนําเขามามีสถานการณท่ีเปนอันตรายดังท่ีไดระบุไวในขอ 13 ไมวาจะ

เปนกรณีบริเวณรอบสวนผลไม หรือโรงงานแปรรูปมีการระบาดอยางรุนแรงของโรคพืช หรือพบ

สิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตรายระหวางตรวจสอบกักกัน หรือพบปริมาณสิ่งท่ีเปนอันตรายหรือเปนพิษเกินคา

มาตรฐานความปลอดภัยของจีน หรือกรณีท่ีผลไมดังกลาวเคยถูกระงับการนําเขาชั่วคราว เนื่องจากไม

ผานมาตรฐานการตรวจสอบการกักกันของจีน หรือไมผานมาตรฐานของท้ังสองประเทศ หรือ

มาตรฐานสากล เม่ือตองการผลไมชนิดนั้นเขามาใหม จะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจาก

สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณแหงชาติของจีน152 ท้ังนี้ ถาเขาขายสถานการณใดสถานการณหนึ่ง

ดังท่ีระบุไวขางตน ทางสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติของจีนจะมีคําสั่งระงับการนําเขา

ผลไมชนิดนั้นจากประเทศผูผลิตผลไม หรือสวนผลไม หรือโรงงานบรรจุภัณฑผลไมนั้นไวเปนการ

ชั่วคราว 

สําหรับการนําเขาเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร มอบเปนของขวัญหรือเพ่ือแสดงในงาน

นิทรรศการท่ีตองนําเขาผลไมท่ีจีนหามนําเขา การนําเขาในลักษณะนี้ถือเปนการนําเขาในลักษณะ

                                                           
149 ขอ 7, 9, 10  ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
150 ขอ 10 ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
151 ขอ 12 ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
152 ขอ 13 ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
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พิเศษ ท่ีตองมีการยื่นเรื่องเพ่ือขอตรวจสอบกับสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพแหงชาติเปนกรณี

พิเศษ รวมถึงไดรับการตรวจสอบกักกันอยางเครงครัดดวย และหลังจากสิ้นสุดการจัดแสดงผลไม ทาง

สํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาใหทําการสงกลับหรือทําลายสินคาตามสมควร153 

หากผลไมนําเขาท้ังสองกรณียังไมผานการตรวจสอบกักกัน หามมิใหมีการเคลื่อนยาย 

จําหนาย หรือใชสอยผลไมนั้น พรอมกันนี้ทางสํานักงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินคาจะเปนผูจัด

สถานท่ีไวให โดยสถานท่ีดังกลาวจะตองมีพ้ืนท่ีวางพอท่ีจะจัดเก็บสินคา และมีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ

ในการรักษาคุณภาพ และความสดของผลไม และมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการกําจัดสิ่งท่ีเปน

อันตรายท่ีเปนไปตามมาตรฐานการปองกันโรคระบาด154  

อนึ่ง สําหรับการนําเขาผลไมโดยผานทางเขตปกครองพิเศษอยางฮองกงและมาเกานั้น 

จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้ันตอนการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบคุณภาพแหงชาติของ

เขตปกครองฮองกงและมาเกา ไมวาจะเปนชนิดของผลไมท่ีอนุญาตใหมีการนําเขา มาตรฐานการ

ตรวจสอบ การลงประทับท่ีตูคอนเทรนเนอร การออกหนังสือรับรอง เปนตน155 

ท้ังหมดนี้ คือ ขอกําหนดและข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ือนําเขาผลไมสูประเทศจีนภายใต

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และนอกจากจะมีกระบวนการดังกลาวขางตนแลวการคาผลไม

กับจีนยังตองศึกษามาตรการตางๆ ท่ีทางการจีนกําหนดข้ึน ไมวาจะเปนมาตรการทางการลงทุน 

มาตรการทางดานภาษี มาตรการทางการขนสง ฯลฯ เพ่ือความคลองตัวและการเตรียมตัวท่ีดีท่ีตอง

แขงขันกับตลาดภายในของจีนท่ีไดข้ึนวามีความไดเปรียบทางตนทุน และมีกฎเกณฑท่ีซับซอน 

 

3.3 มาตรการทางการคาอ่ืนๆ ของจีน 

 

 ประเทศจีนถือเปนประเทศมหาอํานาจในเรื่องของการคาระหวางประเทศ ไมวาจะเปนเรื่อง

ของมูลคาของการนําสินคาเขาประเทศ หรือมูลคาการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ โดยคูคาของ

ประเทศจีนมีอยูท่ัวโลก กฎกติการวมถึงมาตรการตางๆ ของจีนถูกกําหนดเพ่ือใหเกิดความคลองตัว

ทางการคาของประเทศตนซ่ึงกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เพ่ือใหไดเปรียบคูแขงทางการคานั่นเอง มาตรการ

ตางๆ ทางการคาของประเทศจีนเหลานี้ มีหลายรูปแบบท้ังในสวนของมาตรการท่ีมิใชภาษีและ

มาตรการทางภาษี ลวนแลวแตเปนเครื่องมือเชิงนโยบายทางการคาท้ังสิ้น โดยดานแรกท่ีคูคาอยาง

ประเทศไทยตองศึกษาก็คือมาตรการทางการลงทุน 

                                                           
153 ขอ 17 ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
154 ขอ 16 ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
155 ขอ 14 ขอกําหนดการตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคผลไมนําเขา 
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3.3.1 มาตรการทางการลงทุน  

ในปจจุบันการนําเขาผลไมไปยังประเทศจีนตองผานผูนําเขาของประเทศจีนเทานั้น 

เนื่องมาจากรัฐบาลของประเทศจีนไมยินยอมใหกิจการของตางชาติมาประกอบธุรกิจนําเขาและ

สงออกในประเทศ ดังนั้น ผูท่ีตองการสงออกผลไมไปประเทศจีนจึงมีทางออกอยู 2 ประการ คือ156 

        1. ผูประกอบการไทยเข า ไปจดทะเบียนประกอบธุร กิจต างชาติ ในจีน  (Foreign 

Investment Enterprise: FIEs) ซ่ึงก็จะสามารถขออนุญาตทําการนําเขา-สงออกได แตวิธีนี้

ผูประกอบการไทยตองมีความเชี่ยวชาญในตลาดจีนพอสมควร รวมท้ังตองมีเครือขายธุรกิจในจีนเปน

อยางดีดวย จึงจะนํามาซ่ึงความสําเร็จในการบุกตลาดจีน  

2. ติดตอกับผูประกอบการของจีนซ่ึงเปนตัวแทนนําเขา-สงออก ซ่ึงกรณีนี้จะชวยอํานวย

ความสะดวกในดานข้ันตอนทางศุลกากรและกระจายสินคาในจีนใหเปนไปอยางสะดวกราบรื่นมากข้ึน 

และอาจนําไปสูการพัฒนาความสัมพันธและกลายเปนหุนสวนทางธุรกิจตามมาในอนาคต ท้ังนี้ผู

นําเขาของจีนแตละรายอาจจะไดรับสิทธิ์ในการนําเขาสินคาท่ีแตกตางกันไปตามการรองขอและการ

อนุญาตของทางการจีน 

 อนึ่ง การลงทุนโดยการเขาไปจดทะเบียนประกอบการตองใชเงินทุนมหาศาล ซ่ึงหากบุคคล

หรือผูประกอบการตางชาติตองการจะเปนผูถือหุน 100% ท่ีจะสามารถนําเขาและสงออกสินคาได 

ตองใชเงินทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 50 ลานหยวน และตองมียอดการนําเขาและสงออกกับประเทศจีน

ในชวง 3 ปแรกข้ันต่ําเฉลี่ยปละ 30 ลานหยวน หรือการจะเขาหุนกับผูประกอบการจีนเพ่ือทําธุรกิจ

นําเขาและสงออก ก็ตองใชเงินลงทุนหลายลานหยวนเชนเดียวกัน เห็นไดวาภายใตมาตรการทางการ

ลงทุนของจีน มีความเครงครัดและการกีดกันการลงทุนของตางชาติซอนอยูโดยการตั้งเง่ือนไขในการ

ใชเงินลงทุนมหาศาล ท่ีตองเปนนักลงทุนรายใหญเทานั้นท่ีจะสามารถกระทําได  

 สวนผูประกอบการรายยอยหากตองการจะนําเขาหรือสงออกกับทางประเทศจีนจริงๆยังมีอีก

ทางเลือกคือ การติดตอกับผูประกอบการของจีนซ่ึงเปนตัวแทนนําเขา-สงออก โดยในการติดตอ

ลักษณะนี้ผูประกอบการนําเขาตองตรวจสอบใหละเอียดกอนวา ผูประกอบการของจีนดังกลาวไดรับ

สิทธิในการนําเขาผลไมชนิดนั้นหรือไม เพราะแตละบริษัทจดทะเบียนและมีใบอนุญาตในการนําเขาไม

เหมือนกัน บางรายสามารถนําเขาลําไยและลิ้นจี่ได แตไมสามารถนําเขากลวยหรือผลไมชนิดอ่ืนได

เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการสอบถามและตรวจสอบใหถูกตองกอนการทําการคา 

                                                           
156 กฎระเบียบการคาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการคาระหวางประเทศของจีน, คนวันท่ี 3 ธันวาคม 

2557 จาก http://www.kasikornbank.com/ChinaTrade/ChineseTradingRules/Import 

ExportWithChina/Pages/ImportExportWithChina.aspx  
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 3.3.2 มาตรการทางภาษี (ภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 ระบบภาษีของประเทศจีนมีระบบการเก็บภาษีท่ีซํ้าซอนหลายชั้น เนื่องจากประเทศจีนมีการ

ปกครองแบบกระจายอํานาจ (Decentralization) รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บ

ภาษีได ซ่ึงนอกเหนือจากการเก็บภาษีนําเขาท่ัวไป (Tariff Duties) ทางการจีนไดเรียกเก็บภาษี 

มูลคาเพ่ิมจากธุรกิจตางชาติและธุรกิจภายในประเทศ (Value-added Taxes: VAT) รวมถึงภาษี

ธุรกิจ (Business Taxes) ดวย  

  สําหรับสินคานําเขา โดยปกติการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาวจะเก็บ ณ ดานพรหมแดนของ

ประเทศจีนหากเปนสินคาท่ัวไปจะถูกเรียกเก็บในอัตรารอยละ 17 หากเปนสินคานําเขาประเภท

สินคาเกษตรไมแปรรูปจะถูกเรียกเก็บในอัตรารอยละ 13 และในสวนของการเก็บภาษีธุรกิจหากเปน

ธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมจะเปนรอยละ 4 หรือ รอยละ 6 ตามแตละประเภทของธุรกิจ 

แตในกรณีของการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมนี้ สินคาบางประเภทจะไมถูกเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม เชน 

สินคาสงออก สินคาเกษตรท่ีขายโดยเกษตรกร อุปกรณทางการศึกษาท่ีใชแลว สิ่งท่ีใชในการ

คุมกําเนิด157 เปนตน นอกจากนี้ทางการจีนยังใหสิทธิพิเศษกับประเทศท่ีมีพรหมแดนติดกับประเทศ

จีนอีกดวย ซ่ึงเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2551 ทางการจีนโดยกระทรวงการคลัง สํานักงานภาษีและกรม

ศุลกากรของจีน ไดออกประกาศเรื่องการสงเสริมการคาชายแดนและนโยบายภาษี ใหมีผลบังคับใช

และมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. ใหสิทธิพิเศษแกมณฑลในเขตการคาชายแดน ไดแก มองโกเลีย เหลียวหนิง จี๋หลิน เฮย

หลงเจียง กวางซี ไหหลํา ฑิเบต ซินเจียง และยูนนาน 

 2. เ พ่ิมมาตรการสําคัญเ พ่ือสนับสนุนทางดานการเงินของการคาชายแดน โดยมี

กระทรวงการคลังรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการและเง่ือนไขของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือ

สนับสนุนการคาชายแดนและสรางขีดความสามารถใหกับผูประกอบการในเขตชายแดน 

 3. เพ่ิมมูลคาของการคาชายแดนท่ีเคยไดรับการยกเวนภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมจาก

เดิมไมเกิน 3000 หยวน ตอวันตอคน เปนไมเกิน 8000 หยวนตอวันตอคน158 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาประเทศคูคาท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศจีน เชน ลาว พมา และเวียดนาม

จะมีความไดเปรียบในเรื่องอัตราการคิดภาษีมูลคาเพ่ิม อันเปนตัวแปรสําคัญของราคาตนทุนสินคา 

                                                           
157 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สํานักเอเชียและแปซิฟก, Country Profile 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ: กรมฯ, 2555), หนา 17-18. 
158 เรื่องเดียวกัน, หนา 17-18.  
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ซ่ึงไทยก็เปนคูคาท่ีสําคัญของจีนแตไมไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว สงผลกระทบตอการแขงขันทาง

การคาระหวางประเทศท่ีมุงหวังใหเกิดความเสรีแบบเสมอภาคกัน 

 3.3.3 มาตรการทางการขนสง (Logistics) ภายในประเทศ 

 การทําการคาสิ่งสําคัญนอกจากสินคาตองมีคุณภาพแลว การขนสงเพ่ือกระจายสินคาใหกับ

มือผูบริโภคนับเปนกระบวนการท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงระบบการขนสงของประเทศจีนท้ังหมด 

(Logistic) ถูกผูกขาดโดยรัฐบาลจีน และอยางท่ีทราบกันวาระบบสาธารณูปโภคของจีนไมคอย

เอ้ืออํานวย รวมถึงระบบการขนสงดวย ซ่ึงมีผลทําใหชองทางการกระจายสินคาท่ีนําเขาจาก

ตางประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการ ซ่ึงแมรัฐบาลจีนจะปดโอกาสใหกับนักลงทุนในตางชาติ

เขามามีสวนในการพัฒนาศักยภาพการขนสงดวยได แตทางการจีนก็ไดตั้งเง่ือนไข ในแบบตางๆ เชน 

การออกกฎหมายระบุใหตางชาติเขามาทําธุรกิจดานการขนสงได แตในทางปฏิบัติยังไมไดมีกฎหมาย 

ลูกออกมารองรับการยื่นขอจดทะเบียน จึงทําใหระบบการขนสงในของจีนรวมถึงการกระจายสินคา

ไปยังมณฑลตางๆ ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลใหสินคาอยางสินคาเกษตรประเภทผลไมสด

ไดรับความเสียหาย159 

 

3.4 เสนทางการขนสงสินคาระหวางกันของไทยและจีน 

 

ปจจุบันมีเสนทางการขนสงผลไมจากประเทศไทยไปสูประเทศจีนมีอยูหลายเสนทาง ท้ังนี้เกิด

จากความรวมมือแบบกลุมประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อันไดแก ประเทศไทย พมา ลาวและจีนท่ีมีการ

รวมกันพัฒนาระบบคมนาคมใหเชื่อมโยงกัน ไมวาจะเปนทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ  ถึงประเทศ

ไทยจะไมมีพรหมแดนติดกับประเทศจีนโดยตรงแตนั่นก็มิใชอุปสรรคของการขนสงอีกตอไป สังเกตได

จากจํานวนการสงออกและนําเขาผลไมสดระหวางไทยจีน ในเสนทางการขนสงท้ังทางบก ทางน้ํา หรือ

แมกระท้ังทางอากาศ ข้ึนอยูกับวาผูประกอบการจะเลือกขนสงในเสนทางใด 

 

3.4.1 การขนสงทางลําน้ํา 

ในอดีตกอนท่ีจะมีการพัฒนาคมนาคมทางบกเชื่อมระหวางประเทศ การขนสงบนทางน้ําโดย

ใชเรือขนสงขนาดใหญถือเปนเสนทางยอดนิยมในการขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 

                                                           
159 สมชาย สิทธิโชค และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics 

และ Supple Chain ผลไมและผลิตภัณฑเพ่ือขยายตลาดสงออกไปประเทศในเอเชีย ป 2552 

(รายงานการวิจัย เสนอตอศูนยวิจัยประยุกต  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2553), หนา 4-8. 
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หรือจากประเทศจีนมายังประเทศไทย เนื่องจากการขนสงทางเรือนั้นสามารถขนสงสินคาไดทีละ

มากๆ ประกอบกับการขนสงสินคาไปกับเรือนี้มีคาใชจายไมมากหากเทียบกับการขนสงโดยเครื่องบิน 

ซ่ึงการขนสงทางน้ําสามารถแบงเสนทางขนสงออกเปน 2 สาย คือ เสนทางภาคเหนือ และเสนทาง

ภาคกลาง 

 3.4.1.1 เสนทางภาคเหนือ 

 หากกลาวถึงเสนทางท่ีเปนตนทาของการขนสงทางน้ําในเสนทางสายเหนือ คงจะตอง

นึกถึงจังหวัดเชียงรายเปนอันดับแรก เพราะจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดชายแดนท่ีมีลําน้ําโขงเชื่อมตอ

กับประเทศพมา ลาว และจีน (ตอนใต) ดังนั้น สินคานําเขาและสงออกจากไทยไปจีนจึงอาศัยเสนทาง

ลําน้ําในจังหวัดนี้เปนหลัก ท้ังนี้ เสนทางสายเหนือจึงมีเมืองทาดานอยูท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานแม

สาย ดานเชียงของ และดานเชียงแสน ท้ังสามดานนี้มีความแตกตางกันในเรื่องของลักษณะของสินคา

และปริมาณของสินคาท่ีนําเขาและสงออก  

ณ ดานแมสายนั้น จะเปนการขนสงสินคาจากเมืองคุนหมิง160 ประเทศจีนมายังไทย

โดยใชเสนทางท่ีผานประเทศพมาเขามาทางแมสาย เนื่องจากดานแมสายเองเปนลําน้ําขนาดเล็ก เรือ

สินคาไมสามารถผานเขามายังตัวดานแมสายได สินคาจีนสวนใหญท่ีผานเขามาจึงเขามาทางดาน

ทาเรือวังปรุงประเทศพมา จะเปนสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา และสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เชน เสื้อผา 

กระเปา ซีดี จึงเปนท่ีทราบกันดีวาสินคาเหลานี้ไมไดผานเขามาประเทศไทยโดยตรง หากเปนการผาน

เขามาโดยนักทองเท่ียวหรือผูท่ีตองการซ้ือขามฝงไปยังประเทศพมาและหิ้วสินคานั้นเขามา ดังนั้น จึง

เห็นไดวาการคาแถบนี้เปนลักษณะของตลาดแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชายแดนไทยพมาเทานั้น จึงไม

ปรากฏการรายงานวาประเทศไทยสงสินคาอะไรไปประเทศจีนโดยใชเสนทางนี้ 

 สําหรับดานเชียงของก็เปนเมืองทาดานท่ีอยูในลําน้ําโขง เฉกเชนเดียวกับทาเรือเชียง

แสน มีอาณาเขตติดกับเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต

ทาเรือเชียงของ ผูประกอบการไมคอยนําสินคาจากทางจีนข้ึนท่ีทานี้ ถาหากเทียบปริมาณกับทาเรือ

เชียงแสน อาจเนื่องมาจากทาเรือแหงนี้อยูไกลจากทาเรือเชียงแสนเปนระยะทาง 70 กิโลเมตร และ

เรือสงสินคาท่ีมาจากประเทศจีนจะตองลําเลียงสินคาผานทาเรือเชียงแสนกอนจึงจะถึงทาเรือเชียงของ 

จึงทําใหผูประกอบการสวนใหญข้ึนสินคาท่ีเชียงแสนเปนหลัก ประกอบกับตลอดเสนทางลําน้ําจาก

เชียงแสนมาเชียงของมีแตเกาะแกงจํานวนมากทําใหยากตอการลองเรือเพ่ือขนสงสินคาเสนทางมา

ทาเรือเชียงของจึงไมสะดวกเทากับทาเรือเชียงแสน  

                                                           
160 Logistics and Supply Chain Information for Thai Industries, Logistics Digest,  

Retrieved May 21, 2016 from http://www.logisticsdigest.com 
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 สวนดานเชียงแสนถือเปนดานทาเรือท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่ง ทีมีการขนถายไปมาระหวาง

สินคาจีนและสินคาไทย โดยการลําเรียงสินคาจากจีนตอนใตมาทางลุมน้ําโขงเขาสูประเทศไทยซ่ึงมี

ระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร สินคาสวนใหญท่ีสงมาจากจีนตอนใต เชน กระเทียม แอปเปล สาลี่ 

มาจากเมือง กวนเลย ซือเหมาและจิ่นหง ในมณฑลยูนนาน มาข้ึนท่ีทาดานเชียงแสน 161 

ผูประกอบการนิยมนําสินคาจากจีนเขาเสนทางนี้รอยละ 70 ของสินคาท้ังหมด  ซ่ึงแตเดิมดานเชียง

แสนมีเพียงแหงเดียว แตเพ่ือการรองรับสินคาท่ีมีการนําเขาและสงออกมากข้ึนจึงไดยายดานทาเรือ

เชียงแสนไปไวอีกแหงหนึ่งซ่ึงมีระยะทางหางจากทาเรือเดิมประมาณ 10 กิโลเมตร และทาเรือเชียง

แสนเดิมจึงไดสงมอบใหกับเทศบาลเชียงแสนเพ่ือใชในการรองรับนักทองเท่ียวตอไป  สวนการขนถาย

สินคาทางการทาไดกําหนดใหไปใชทาเรือเชียงแสน 2 หรือมีชื่อเรียกท่ีเปนทางการวา ทาเรือแมน้ําโขง

แหงท่ี 2 ท่ีไดเปดใหใชตั้งแตป พ.ศ.2555 เปนตนมา 

โดยความสําคัญของดานเชียงแสนนี้นับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนทาเรือสากลแหง

เดียวของไทยท่ีตั้งอยูริมแมน้ําโขง (Inland Water Port) การขนสงสินคาระหวางกันจะเปนไปใน

ลักษณะของการพ่ึงพาธรรมชาติคืออาศัยระดับน้ําของแมน้ําโขงเปนหลัก หากเปนการขนสงจากทาง

จีนมาไทยจะมีความสะดวกมากกวาเนื่องเปนการลองมาตามกระแสน้ํา โดยเริ่มจากทาเรือกวนเหลย

และทาเรือจิ่งหง (เชียงรุง) เมืองสิบสองปนนา มณฑลยูนนานของจีน  ผานประเทศพมาและประเทศ

ลาว และมาข้ึนสินคาท่ีทาเรือเชียงแสน และหากจะสงสินคาไปจีนก็ยอนกลับไปในเสนทางเดียวกันนี้ 

แตทวาการขนสงเรือลงโดยวิถีของการทวนกระแสน้ําจะใชระยะเวลาท่ียาวนานกวา162 ดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 การขนสงทางลําน้ําโขงโดยเสนทางทาเรือเชียงแสนไปยังทาเรือของจีน 

 

เสนทาง

ท่ี 
ตนทาง / ปลายทาง 

ระยะเวลาขนสง 

ขาข้ึน ขาลอง 

1 ทาเรือเชียงแสน / ทาเรือกวนเลย ใชเวลาเดินทาง 3 วัน ใชเวลาเดินทาง 2 วัน 

2 ทาเรือเชียงแสน / ทาเรือเชียงรุง (จิ่งหง) ใชเวลาเดินทาง 4 วัน ใชเวลาเดินทาง 3 วัน 

3 ทาเรือเชียงแสน / ทาเรือซือเหมา ใชเวลาเดินทาง 5 วัน ใชเวลาเดินทาง 4 วัน 

                                                           
161 ชัยพงษ  สําเนียง, การสรางโครงขายการคมนาคมภูมิภาคลุมน้ําโขง,  คนวันท่ี 21 

มิถุนายน 2558 จาก http://www.siamintelligence.com/transport-networks-in-mekong-

subregion/ 
162 กนก คติการ และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 100. 
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3.4.1.2 เสนทางภาคตะวันออก 

ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือน้ําลึก ท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มี

พ้ืนท่ีขนาดใหญสามารถรองรับเรือและตูสินคาไดหลายลานทีอียู จึงถือไดวาเปนทาเรือหลักในการขน

ถายสินคาระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีไทยไดทํา FTA กับจีนทําใหสินคาจากจีนใน

ทุกมณฑลหลั่งไหลเขามาท่ีทาเรือแหลมฉบังเปนอันมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะทาเรือแหลมฉบังมีทําเลท่ี

ใกลกับยานการคาสงอยางกรุงเทพมหานคร เชน ตลาดโบเบ ตลาดยาวราช ตลาดสําเพ็ง  

การขนสงโดยใชเสนทางท่ีออกจากทาเรือแหลมฉบังไปยังประเทศจีน มีดวยกัน 2

เสนทาง คือ 1. เสนทางจากทาเรือแหลมฉบังไปนครกวางโจว 2. เสนทางจากทาเรือแหลมฉบังไปยัง

นครเซียงไฮ163 หลังจากท่ีไดมีการขนสินคาท่ีทาเรือดังกลาวของจีนนั้นแลวตอมาจะมีการกระจาย

สินคาโดยใชเสนทางบกไปยังมณฑลตางๆ ของจีนตอไป164 ทาเรือแหลมฉบังนอกจากจะมีจุดเดนใน

เรื่องของเสนทางการขนสินคาแลว ยังมีจุดเดนในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินคาในระหวางการ

ขนสงอีกดวย เพราะการขนสงในเสนทางนี้จะใชตูคอนเทรนเนอรควบคุมอุณหภูมิ ท่ีชวยรักษาความ

สดของผลไมไวได ไมเหมือนกับการขนสงทางเรือท่ีการบรรจุผลไมจะทําการหอผลไมดวยตาขาย      

โฟมกอนบรรจุลงกลอง จากนั้นจะใชผาหนาๆ ท่ีชุบน้ําจนเปยกชุมคลุมดานบนกลองเพ่ือควบคุม

อุณหภูมิ การขนสงทางทาเรือแหลมฉบังจากไทยสูจีนจึงเปนอีกเสนทางหนึ่งท่ีผูประกอบการนิยมใช

บริการ 

 

3.4.2 การขนสงทางอากาศ 

สําหรับเสนทางการขนสงทางอากาศนั้นนอกจากจะมีการขนสงผูโดยสารแลว ยังมีการสง

สินคาทางอากาศดวย ซ่ึงการขนสงสินคาโดยเครื่องบินโดยสารเปนการลดปญหาของการสงสินคาทาง

น้ําและทางบก เพราะสินคาบางประเภทจําเปนท่ีตองสงแบบเรงดวนเพ่ือปองกันการเสียหายของ

สินคานั้น แตอยางไรก็ตามแมการขนสงทางอากาศจะสะดวกและรวดเร็ว แตการขนสงทางอากาศมี

                                                           
163 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร, ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการขยายตลาดผลไมสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใตการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน (รายงานการวิจัย เสนอตอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2555), หนา 27. 
164 ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน, เรื่องเดิม. 
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คาใชจายตอหนวยสูงมากหากเทียบกับการขนสงสินคาโดยทางอ่ืน และในการขนสงสินคาทางอากาศ

ระหวางประเทศไทยและประเทศจีนนั้น สินคาสวนใหญท่ีไดขนสงไป คือ ผลไมสดท่ีมีราคาแพง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมในชวงตนฤดูเพราะชวงนี้ผลผลิตจะยังมีไมคอยมาก และผลไมสดดังกลาวจะ

ถูกจัดสงไปยังทาอากาศยานท่ีสําคัญๆ ของประเทศจีน เชน ทาอากาศยานนครคุนหมิง เฉินตู เซียงไฮ 

ปกก่ิง เปนตน โดยในปจจุบันมีเสนทางการขนสงสินคาทางอากาศอยูหลายเสนทาง ซ่ึงจะเริ่มจากทา

อากาศยานกรุงเทพมหานครไปยังมณฑลตางๆ ของจีน ดังนี้ ผลไมสดตางๆ ท่ีไดขนสงไปยังทาอากาศ

ยานดังกลาวจะถูกสงไปยังมณฑลตางๆ ของจีน ตามท่ีไดตกลงวิธีการสงกับคูคา โดยอัตราคาขนสง

จากไทยไปนครเซ่ียงไฮจะถูกคิดในอัตราเดียวกัน คือ 40 บาทตอกิโลกรัม สวนการขนสงไปยังมณฑล

อ่ืนๆ จะถูกคิดในอัตราข้ันบันได กลาวคือ หากขนสินคาไมถึง 100 กิโลกรัม จะถูกคิดในอัตรากิโลกรัม

ละ 48 – 78 บาท, 100 กิโลกรัม แตไมเกิน 300 จะถูกคิดในอัตรากิโลกรัมละ 45-72 บาท, 300 

กิโลกรัม แตไมเกิน 500 จะถูกคิดในอัตรากิโลกรัมละ 45-70 บาท แบบนี้ เปนตน 

 

ตารางท่ี 3.2 เสนทางการขนสงทางอากาศ ระยะเวลาและวันทําการขนสง 

 

มณฑลของจีน สายการบิน ระยะเวลาขนสง วันทําการขนสง 

เซียงไฮ Mu 4 ชั่วโมง ทุกวัน ยกเวนวันจันทร 

กวางโจว TG 2 ชั่วโมง ทุกวัน 

เซ๊ียะเหมิน TG 3 ชั่วโมง 15 นาที วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร 

เฉินตู TG 3 ชั่วโมง 10 นาที 
วันอังคาร,วันพุธ,วันศุกร,        

วันอาทิตย 

คุณหมิง TG 2 ชั่วโมง 15 นาที 
วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี,   

วันศุกร, วันอาทิตย 

หนานหนิง Hainan 2 ชั่วโมง 20 นาที วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย 

ปกก่ิง TG 4 ชั่วโมง 45 นาที ทุกวัน 

ซีอาน Korea 4 ชั่วโมง 10 นาที ทุกวัน 

 

3.4.3 การขนสงทางบก 

สําหรับการคาผานแดนระหวางประเทศไทยและประเทศจีนนั้น อยางท่ีทราบกันดีวาประเทศ

ไทยไมมีพรหมแดนติดกับประเทศจีนโดยตรง ดังนั้น จึงตองมีการขนสงผานประเทศท่ี 3 อยางลาว

และเวียดนามและการขนสงบนเสนทางบกนี้ไดแบงออกหลายเสนทาง ดังนี้ 
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3.4.3.1 เสนทาง R3A หรือท่ีเรียกวา คุนม่ันกงลู (Kunming – Bangkok Highway) 

เปนเสนทางท่ีมีความสัมพันธของ 3 ประเทศ คือ กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) คุนหมิง (สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) และสปป.ลาว ซ่ึงมีตนทางเริ่มจากอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผานแขวงบอแกว 

และแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ไปยังบอหาน เชียงรุงหรือจิ่งหง ในแควนสิบสองปนนา นครคุนหมิง 

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน165  

โดยเสนทางหมายเลข R3A นี้ไดเริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2538 ภายใตโครงการ 

“สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” ซ่ึงเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (Greater 

Mekong Sub-Region: GMS) และเปดใหใชงานไดตั้งแตป พ.ศ.2551  ซ่ึงเดิมการขนสงสินคาใน

เสนทาง R3A นี้ ตองใชแพขนานยนตขนสินคา เนื่องจากบริเวณดังกลาว  มีแมน้ําโขงก้ันอยู ในชวง

รอยตอหวยทรายประเทศลาวกับอําเภอเชียงของประเทศไทยเปนระยะทางกวา 500 เมตร แตในการ

ขนสินคาขามฟากดังกลาว  มีคาใชจายจิปาถะท่ีนอกเหนือจากคาใชจายในการใชแพขนานยนตขาม

ฟาก เพราะถาในวันทําการดังกลาวมีรถขนสินคาท่ีตองการขามฟากเปนจํานวนมาก และเวลาทําการ

สิ้นสุดลง ผูประกอบการบางรายท่ีไมสามารถขามฟากไปในวันนั้นได ตองเสียคาท่ีพัก คาจอดรถ 

คาอาหาร และคาทําความเย็นของตู เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 5,200 บาท ตอวัน ซ่ึงนับไดวาเปนคาใชจาย

ท่ีสูงและคอนขางเสียเวลาในการขนสงมาก166 

  เพ่ือขจัดปญหาดังกลาวขางตนรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนจึงไดรวมทุนกอสราง

สะพานขามโขงแหงท่ี 4 ข้ึน (เชียงของ-หวยทราย) และเปดใหใชอยางเปนทางการตั้งแตวันท่ี 11 

ธันวาคม 2556 จึงนับเปนครั้งแรกท่ีมีการขนสงทางบกแบบตลอดสายจากประเทศไทยสูประเทศจีน 

โดยไมตองลําเรียงสินคาลงเรือขามแมน้ําโขง และนับแตท่ีเปดใหใชเสนทาง R3A ทําใหการสงสินคา

ระหวางประเทศบนเสนทางนี้เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 39.4 เห็นไดจากในชวง 8 เดือน

แรกของป พ.ศ.2557 และมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงสินคา

เกษตรประเภทผลไมสดนิยมขนสงบนเสนทาง R3A นี้อยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลท่ีวาการคมนาคมมี

ความสะดวกและสามารถกระจายสินคาในมณฑลตางๆ ของประเทศจีนไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับ

เสนทาง R3A มีกลไกสนับสนุนหลายดานท้ังในเรื่องของการเปดตลาดการคาเสรีอาเซียน-จีน และพิธี

สารการขนสงผลไมไทยและจีนท่ีเปนแรงผลักดันใหผูประกอบการหันมาขนสงโดยใชเสนทางนี้ 

3.4.3.2 เสนทาง R3B เริ่มจากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมตอจังหวัดทา

ข้ีเหล็กประเทศพมา ผานเมืองเชียงตุงพรหมแดนพมา-จีน ท่ีดาลั้ว จากนั้นจะไปรวมกับเสนทาง R3A 

                                                           
165 กรมการคาตางประเทศ, คนวันท่ี 21 มิถุนายน 2558 จาก http://www.dft.go.th  
166 “R3A เสนทางแหงโอกาส ไทย-จีน,” กรุงเทพธุรกิจ (25 พฤศจิกายน 2557), คนวันท่ี 

12 ธันวาคม 2558 จาก  http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/619471 
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ท่ีเมืองเชียงรุงและเขาสูมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน167 ซ่ึงถือไดวาเสนทางดังกลาวเปน

เสนทางเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงการคาระหวางสามประเทศคือประเทศไทย ประเทศพมาและประเทศจีน

ตอนใตท่ีเปดใหใชตั้งแตป พ.ศ.2547 

แตทวาการขนสงสินคาไทยไปจีนโดยใชเสนทาง R3B นี้ไมสามารถใชรถบรรทุกขนาด

ใหญขนสินคาได เนื่องจากเสนทางการคมนาคมท่ียังไมสะดวก เพราะลักษณะทางกายภาพของถนนท่ี

เปนถนนลาดยางคอนขางแคบมีขนาด 2 ชองจราจร ไมตีเสนจราจร ไมมีไหลทาง สภาพเสนทางเปน

ทางราบ สลับกับภูเขาสูง นอกจากนี้ รถท่ีขนสงสินคาไทยเขาไปตองขนถายสินคาท่ีเมืองทาข้ีเหล็ก 

เพ่ือเปลี่ยนเปนรถของพมาท่ีจะทําการขนและกระจายสินคาไทยตอไปยังประเทศจีน เนื่องจากรถขน

สินคาไทยไมสามารถเขาไปถึงเมืองเชียงตุงได เพราะปจจุบันยังไมมีความตกลงวาดวยการขนสงสินคา

ขามพรหมแดนแบบทวิภาคีระหวางไทย-พมา รวมถึงยังไมมีความตกลงไตรภาคีระหวางไทย พมา และ

จีนในการขนสงสินคาผานแดนดวยนอกจากนี้ยังมีเหตุทางเรื่องการเมืองภายในประเทศพมาเอง จึงทํา

ใหการคาในเสนทางนี้ไมเดนชัดเทากับเสนทางใน R3A168 

3.4.3.3 เสนทาง R8, R9 และR12 เปนเสนทางท่ีเชื่อมโยงระหวางไทย (ทางภาค

อีสาน) กับเขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเสนทางท้ังสามนี้ เปนเสนทาง

ท่ีตองผานประเทศท่ี 3 อยางประเทศลาว และประเทศเวียดนาม เพ่ือเขาสูประเทศจีน แมจะมี

จุดมุงหมายท่ีประเทศจีนเหมือนกันแตแตละเสนทางก็มีความแตกตางกันในเรื่องของเสนทางของ

จุดเริ่มตน และภูมิศาสตรของเสนทาง  

โดยเสนทาง R8 จะเริ่มจากจังหวัดบึงกาฬ ผานแขวงบอริคําไซ ประเทศลาว และผาน

ประเทศเวียดนาม ท่ีจังหวัดหาติ๋ง และกรุงฮานอย ไปยังเขตปกครองตนเองกวางสีจวง สวนเสนทาง 

R9 จะเริ่มจากจังหวัดมุกดาหาร ผานแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว จังหวัดกวางจิและกรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม ไปยังเขตปกครองจนเองกวางสีจวง และเสนทาง R12 จะเริ่มจากจังหวัดนครพนม 

ผานทาแขกและแขวงคํามวน สปป.ลาว จังหวัดกวางบิ่งห จังหวัดหาติ๋ง เหงอัน หานาม และกรุง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม ไปยังเขตปกครองตนเองกวางสีจวง  

                                                           
167 ประภาส ทรงหงษา, “เปดเสนทาง R3a สงออกผลไมจากไทยไปจีน,” จดหมายขาว    

ผลิใบ, คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2558 จาก http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n14/v_7-aug/ 

korkui.html 
168 กระทรวงคมนาคม, กรมการขนสงทางบก และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันการ

ขนสง, โครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการขนสงทางถนน

ระหวางประเทศ รายงานเลมท่ี 1 รายงานการวิเคราะหการขนสงในประเทศและระหวางประเทศ 

(กรุงเทพฯ: กรมการขนสงทางบก, 2553). 
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อยางไรก็ดี เสนทางท้ังสามสายนี้แมจะไปบรรจบท่ีประเทศจีนไดเหมือนกัน แตก็มี

เพียงเสนทางเดียว คือ เสนทาง R9169 ท่ีถือวาเปนระเบียงเศรษฐกิจหรือมีขอตกลงการขนสงขาม

พรมแดน (Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ในอันท่ีจะขนสงสินคาผานเขาทุก

ประเทศได โดยไมตองเปลี่ยนถายสินคา ณ พรมแดนใดอีก นอกจากจุดหมายปลายทาง คือ ประเทศ

จีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันประเทศไทยและประเทศจีนไดมีพิธีสารรวมกัน จึงไมนาแปลกวา

ทําไมผูประกอบการคาผลไมสดจึงนิยมใชเสนทางสาย R9 นี้มากกวาเสนทางสายอ่ืนๆ ในภาคอีสาน 

 

3.5 ขอตกลงทางการคาที่มีรวมกันของประเทศจีนและประเทศไทย 

 

         ตลอดระยะเวลาหลายสิบปท่ีประเทศไทยและประเทศจีนไดทําการคารวมกัน ในฐานะท่ีตาง

เปนคูคาท่ีมีความสัมพันธอันดีมาตลอด ทําใหประเทศจีนและประเทศไทยมีการเจรจาเพ่ือทําขอตกลง

ทางการคาอยางตอเนื่อง ซ่ึงขอตกลงท่ีวามานี้อยูในรูปแบบของทวิภาคีท่ีเก่ียวกับการนําเขาและ

สงออกผลไม โดยเปนขอบังคับใหตองปฏิบัติระหวางกันท่ีใชในปจจุบัน ไดแก 

 

3.5.1 ความตกลงเรงลดภาษีผักและผลไมระหวางไทยจีน 

โดยความตกลงเรงรัดภาษีผักและผลไมระหวางไทยและจีนนั้น มีท่ีมาจากการท่ีกลุมประเทศ

อาเซียนไดมีการลงนามภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน 

(Framework Agreement on Asean-China Comprehensive Economic Cooperation) เม่ือ

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2545 ซ่ึงมีแนวทางในการเจรจาในการคาแบบเปดเสรีอาเซียน ท่ีมีขอตกลงและ

ความรวมมือกันในเรื่องการลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจในดานตางๆ โดยเฉพาะในดานภาษี 

และนี่เองท่ีเปนจุดเปลี่ยนทําใหประเทศไทยและประเทศจีนตางตระหนักถึงกําแพงท่ีมีระหวางกันใน

เรื่องภาษี จึงไดหารือรวมกันและลงนามเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2546 ในขอตกลงเรงลดภาษีศุลกากร

สินคาผักและผลไม ท่ีมีใจความของขอตกลงวาใหลดภาษีนําเขาระหวางกันใหเหลือ 0 เปอรเซ็นต ใน

สินคาพิกัดท่ี 07 และ 08 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา ซ่ึงขอตกลงเชนวานี้เปน

                                                           
169 “หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแกน เขารวมสัมมนาเชิงสรางสรรคใน

หัวขอ ระบบการขนสงและโลจิสติกสของไทย ลาว เวียดนาม ปูทางสู AEC 2015,” วารสารขาว

สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวฯ ขอนแกน 2, 15 (กรกฎาคม 2555): 1-3, คนวันท่ี 12 ธันวาคม 

2557 จาก http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/Docs . . . 2015(1).pdf   
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การดําเนินการภายใตแนวคิดการเปดเสรีในบางสาขาท่ีมีพรอมกอน (Early Harvest) ตามมาตรา 6 

ของความตกลงการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน170 

อยางไรก็ดี การลงนามในขอตกลงขางตนนับเปนการนํารองในการเปดเสรีสินคาเกษตรใน

ระดับทวิภาคีท่ีมีการปฏิบัติตามกรอบการคาขององคการการคาโลก จนนําไปสูการพัฒนาในขอตกลง

เชิงลึกของการคาผลไมระหวางกันอยางพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและการตรวจสอบ

สําหรับผลไมท่ีจะสงออกจากประเทศจีนมาประเทศไทย และประเทศไทยมาประเทศจีน 

 

3.5.2 พิธีสารวาดวยการตรวจสอบและกักกันผลไมท่ีจะสงออกจากจีนมาไทย และ

ประเทศไทยมาประเทศจีน   

ตามพิธีสารฯ ดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยและสํานักควบคุมคุณภาพและ                      

การตรวจสอบกักกันโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ไดรวมกันลงนามเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 

2547 และเริ่มมีผลบังคับใช 6 เดือนหลังจากลงนามในพิธีสาร โดยขอตกลงนี้ไดครอบคลุมถึง

ขอกําหนดดานมาตรการดําเนินการเก่ียวกับศัตรูพืชและสารตกคางๆ ในผลไม 5 ชนิดจาก 23 ชนิด171 

ท่ีประเทศจีนอนุญาตใหมีการนําเขา ไดแก มังคุด ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง ทุเรียน และ จากประเทศจีนมา

ประเทศไทย 5 ชนิด จาก 19172 ชนิด ท่ีประเทศไทยอนุญาตใหมีการนําเขา ไดแก แอปเปล แพร พืช

ตระกูลสม พุททรา องุน  

ปจจุบันไดมีการแกไขขอกําหนดหลายประการในพิธีสารการสงออกผลไมไทยไปจีน เชนแต

เดิมไดมีการจํากัดสวนของทุเรียนและมะมวงท่ีจะสงไป แตในพิธีสารฉบับใหมไมไดจํากัดจํานวนสวนท่ี

จะสงออกไป เพียงแตมีขอกําหนดวาสวนท่ีจะทําการสงออกผลไมจากไทยไปจีนนั้น จะตองเปนสวนท่ี

จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเทานั้น รวมถึงไมมีขอกําหนดท่ีตองใชมาตรการพิเศษใดๆ ในการ

กําจัดศัตรูพืช เพียงแตผลไมท่ีจะสงออกไปนั้นตองผานการรับรองวาปลอดแมลงวัน และใน

ขณะเดียวกัน การนําเขาผลไมท้ัง 5 ชนิด จากประเทศจีนมาไทยก็ตองมีการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน 

                                                           
170 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สํานักเอเชียและแปซิฟก, เรื่องเดิม. 
171 ปจจุบันประเทศจีนอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมสดจากประเทศไทยจํานวน 23 ชนิด 

ไดแก  กลวย, มะเฟอง, สมโอ, สม, มะพราว, นอยหนา, ฝรั่ง, ขนุน, ลองกอง, มะละกอ, เสาวรส, 

ชมพู, เงาะ,ละมุด,สละ, มะขาม, สมเขียวหวาน, สับปะรด  (มะมวง, ทุเรียน, ลําไย, ลิ้นจี่, มังคุด) 
172 ประเทศไทยอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมสดจากประเทศจีนได 19 ชนิด ไดแก กีวี่, 

มะละกอ, พืชวงศดูเดอรบิตาซีอ้ี, พลับ, สตรอเบอรี่, พืชสกุลไฮโลเซอเรียส, ลิ่นจี่, มะมวง, เรดพิทายา, 

อะโวคาโด, ทับทิม, แอปริคอต, เชอรี่ ,ทอ, เนคทารีน, ฝรั่ง ,ราชเบอรี่, และเยลี่พิทายา 
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คือผลไมท่ีจะสงออกตองมาจากสวนท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงควบคุมคุณภาพและกักกันโรคพืชจาก

ประเทศจีนดวย นอกจากนี้ยังมีขอปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีตองกระทําการตามขอตกลง ดังนี้ 

1. แอปเปล สาลี่ องุน พุทรา พืชตระกูลสม (สม สมโอ สมแทงเจอรีน มะนาว)173  

1) ตองปราศจาก ก่ิง ใบ ดิน และศัตรูพืช  

2) พืชตระกูลสมตองปลอดจากแมลงวันผลไมชนิด B.correcta หรือ B.minax หรือ 

Tsuneon 

3) ตองปดฉลากบรรจุโดยมีขอความวา Name the Exporting Company: ชื่อ         

ผูสงออก, Fruit Type: ชนิดของผลไม, Orchard Register Number: เลขทะเบียนสวนผลไม, 

Packing House Register Number: เลขทะเบียนโรงบรรจุ, Packing Date: วันท่ีบรรจุ, Export to 

the Kingdom of Thailand: สงออกไปประเทศไทย 

4) ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ท่ีกํากับไปกับผลไม 5 ชนิด                  

ตองระบุขอความในชอง Additional Declaration คือ “This Fruit is in Compliance with the 

Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical Fruits to Be Exported 

from China to Thailand” 

5) กรณีท่ีตรวจพบ ก่ิง ใบ ดิน และศัตรูพืชควบคุม สินคาจะถูกทําลาย หรือกําจัด

ศัตรูพืชโดยเจาของเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

6) กรณีท่ีตรวจพบสารกําจัดศัตรูพืช และสารเคมีตกคางเกินคาท่ีกําหนด สินคานั้นจะ

ถูกสงกลับหรือสงตอไปยังจุดหมายอ่ืนหรือทําลาย 

 2. ลําไยและลิ้นจี่174  

1) ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และมา

จากโรงคัดบรรจุท่ีผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP) จากกรม

วิชาการเกษตร ท้ังนี้ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปนผูสงออกลําไยสด  

2) ลําไยตองผานการตรวจสอบซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) โดยมีคา SO2 ในเนื้อไมเกิน 

50 ppm. และตองมีใบรับรองใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) วิเคราะห SO2 แนบไป

สินคาทุกล็อต ท้ังนี้ตองไมมีดิน ก่ิง และใบ ติดไปกับตัวผลลําไย ความยาวของกานท่ีติดผลตองยาวไม

เกิน 15 เซนติเมตร  

                                                           
173 พิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับผลไมท่ีสงออกจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนมาไทย 
174 พิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับผลไมท่ีสงออกจาก

ประเทศไทยมาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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3) ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาด และระบุขอความตามขอกําหนด คือ Name the 

Exporting Company: ชื่อผูสงออก, Fruit type: ชนิดของผลไม, Orchard Register Number: เลข

ทะเบียนสวนผลไม, Packing House Register Number: เลขทะเบียนโรงบรรจุ, Packing Date: 

วันท่ีบรรจุ, Export to the People’s Republic of China: สงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4) ลําไยและลิ้นจี่ตองติดฉลากและระบุรายละเอียดตามท่ีกําหนด รวมถึงตองระบุ

ขอความท่ีรับรองพิเศษลงในใบรับรองสุขอนามัยพืชวา “This Fruit is in Compliance with the 

Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical Fruits to be Exported 

from Thailand To China” 

3. ทุเรียน มังคุดและมะมวง175 

1) ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และ

มาจากโรงคัดบรรจุท่ีผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP) จากกรม

วิชาการเกษตร ท้ังนี้ ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปนผูสงออกทุเรียนสดดวย 

2) ตองตรวจสารพิษตกคางกอนการสงออก และตองไมพบสารเมธามิโดฟอส     

(Mathamidophos) 

3) สําหรับการส งออกมะม ว งจะตองปราศจากแมลงวันผลไม  Bactrocera 

carambolae หรือ B.papayae หรือ B.correcta หรือ B.zonata 

4) ตองไมมีดิน ก่ิงและใบติดไปกับตัวผลไม  

5) ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาด และระบุขอความตามขอกําหนด คือ Name the 

Exporting Company: ชื่อผูสงออก, Fruit type: ชนิดของผลไม, Orchard Register Number: เลข

ทะเบียนสวนผลไม, Packing House Register Number: เลขทะเบียนโรงบรรจุ, Packing Date: 

วันท่ีบรรจุ, Export to the People’s Republic of China: สงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

6) ทุเรียน มังคุดและมะมวง ตองติดฉลากและระบุรายละเอียดตามท่ีกําหนด รวมถึง

ตองระบุขอความท่ีรับรองพิเศษลงในใบรับรองสุขอนามัยพืชวา “This Fruit is in Compliance 

with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical Fruits to Be 

Exported from Thailand to China”  

นอกจากขอปฏิบัติสําหรับการสงออกผลไมท้ัง 5 ชนิดระหวางกันตามพิธีสารแลว ผลไมชนิด

อ่ืนๆ ท่ีอนุญาตใหมีการนําเขาและสงออกก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในเรื่องการนําเขาและสงออก

ท่ีแตละฝายกําหนดข้ึน ซ่ึงก็คือจะตองเปนไปตามขอกําหนดของการนําเขาและการตรวจตราในแตละ

                                                           
175 พิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับผลไมท่ีสงออกจาก

ประเทศไทยมาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ดานศุลกากรเพ่ือใหสินคาเกษตรประเภทผลไมสดมีความปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช 

 

3.5.3 พิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการสงออกและ

นําเขาผลไม ผานประเทศท่ีสามระหวางประเทศไทยและจีน ระหวางกระทรวง

เกษตรและสหกรณของไทยกับกระทรวงควบคุมและกักกันโรคของจีน 

นับตั้งแตท่ีประเทศไทยและประเทศจีนรวมลงนามกันในความตกลงเรงลดภาษีผักและผลไม

ระหวางไทยจีน หรือ FTA ไทย-จีน และพิธีสารผลไม ทําใหการคาขายผลไมระหวางกันมีการเติบโต

อยางตอเนื่อง จนเกิดการพัฒนาแบบแผนระยะยาวซ่ึงรัฐบาลของท้ังสองประเทศก็ไดดําเนินการเจรจา

เพ่ือหาขอยุติรวมกัน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินคาท่ีสงออก รวมถึงพัฒนาเสนทางการขนสงและลด

ขอจํากัดในมาตรการการนําเขาและสงออกดวย 

สําหรับการพัฒนาเสนทางการขนสงนั้น ท้ังไทยและจีนไดรวมกันลงทุนเพ่ือสรางและปรับปรุง                  

ถนนหนทาง แตการขนสงสินคาไปมาระหวางกันของประเทศไทยและประเทศจีนนั้นตองอาศัยผาน

พรหมแดนในประเทศท่ีสามเปนหลัก จึงตองมีการเจรจากับประเทศท่ี 3 อยางประเทศลาว พมา และ

เวียดนาม ทําใหเกิดการสรางถนนผานไปมาระหวางไทยจีนได โดยพิธีสารท่ีเปนขอกําหนดในการคา

ผลไมท่ีผานประเทศท่ีสามนี้เรียกวา “พิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับ

การสงออกและนําเขาผลไม ผานประเทศท่ีสามระหวางประเทศไทยและจีน”  

ท้ังนี้ พิธีสารฯ ผานประเทศท่ีสามมีดวยกัน 2 ฉบับ เกิดข้ึนภายใตความรวมมือดานสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน โดยพิธีสารท้ังสองฉบับมีสาระสําคัญท่ีคลายคลึง

กันในเรื่องขอกําหนดชนิดของผลไมท่ีอนุญาตใหมีการนําเขา, ขอมูลท่ีท้ังสองฝายตองสงใหแกกันใน

กรณีรองขอ, วิธีการขนสงผลไมระหวางกัน และมาตรการกอนการสงออก เปนตน แตพิธีสารท้ังสอง

ฉบับก็มีขอแตกตางกันในเรื่องเสนทางการขนสงผลไมท่ีท้ังสองฝายใช คือ หากเปนเสนทางท่ีขนสง

ผลไมจากไทยไปจีนและจากจีนมาไทยโดยใชเสนทางจากจังหวัดมุกดาหาร ผานสะหวันนะเขต

ประเทศลาว และผานลาวบาว ฮาดิน ถ่ันหวา ฮานอยประเทศเวียดนาม เพ่ือเขาสูประเทศจีน พิธีสาร

ฉบับนี้จะถูกเรียกโดยยอวา พิธีสาร R9 และหากเปนการขนสงโดยใชเสนทางจากอําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ผานหวยทราย และบอเต็นประเทศลาวเพ่ือเขาสูประเทศจีน พิธีสารฉบับนี้จะถูก

เรียกโดยยอวา พิธีสาร R3  

อนึ่ง พิธีสาร R9 หรือท่ีมีชื่อเต็มวา “พิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ

ผลไมไทยท่ีสงออกผานประเทศท่ีสาม เขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน” ซ่ึงมีการลงนามกันเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2547 และมีขอบัญญัติท้ังหมด 8 มาตรา 

ดังนี้176 

มาตรา 1 ผลไมท่ีสงออกจากประเทศไทยจะตองเปนผลไมชนิดท่ีกระทรวงควบคุมคุณภาพ

และตรวจสอบกักกันโรคอนุญาตใหนําเขาไปยังสาธารรัฐประชาชนจีน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

จะตองจัดสงขอมูลทะเบียนรายชื่อสวน โรงคัดบรรจุหีบหอและผูสงออกสินคา ซ่ึงไดรับการข้ึน

ทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังรายชื่อบริษัทขนสงพรอมตัวอยางการปดผนึกท่ีจะ

ใชกับตูคอนเทนเนอรผลไมใหกับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรค หากมีการรองขอ 

มาตรา 2 ผลไมตองไดรับการบรรจุในบรรจุภัณฑใหม สะอาดและอยูในตูควบคุมอุณหภูมิ

ระหวางการขนสง ท้ังนี้ กลองบรรจุผลไมตองระบุพ้ืนท่ีเพาะปลูก หมายเลขสวน หมายเลขสถานท่ี

บรรจุหีบหอ และหมายเลขผูสงออก และระบุขอความเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนวา “Export to 

the People’s Republic of China” 

มาตรา 3 กอนการสงออกกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสุมเก็บตัวอยางของผลไมเพ่ือทํา

การตรวจสอบ และจะออกใบรับรองศัตรูพืชหากเปนไปตามเง่ือนไข โดยในใบรับรองตองมีการระบุ

ขอความ “This Fruit is in Compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine 

Conditions of Tropical Fruits to Be Exported from Thailand to  China thought 

Territories of Third Countries” ออกใบรับรองซัลเฟอรไดออกไซด ในกรณีการสงออกลําไยสด 

ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณจะทําการปดผนึกตูสินคา ระบุหมายเลขตูสินคา รวมท้ังหมายเลข

กํากับการปดผนึกตูสินคาในใบรับรองสุขอนามัยพืชท่ีมีผลบังคับใช 7 วัน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดานตรวจพืชมุกดาหาร) จะสงสําเนาใบรับรองปลอดศัตรูพืช

ใหกับดานนําเขาของจีน (ณ สํานักงานควบคุมตรวจสอบและกักกันโรคผิงเสียง) ทราบโดยทาง

ไปรษณียอิเลกทรอนิกส หรือโทรสาร กอนท่ีสินคาดังกลาวจะเขาทางดานโหยวอ้ีกวานของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

มาตรา 4 หามมิใหมีการเปดตูผลไมระหวางการขนสงผลไมผานประเทศท่ีสาม โดยกําหนดให

ใชเสนทางการขนสงทางบก ตามรายละเอียด ดังนี้ 

จังหวัดมุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต/สะหวัน-เวโน(ลาว) – ดาขา เบ/แดนสะหวัน ลาว

บาว(เวียดนาม) – ฮาติน – เถ่ือนฮวา – กรุงฮานอย – หลั่งเซิน – ดานโหยวอ้ีกวาน (จีน) 

ดานของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมจากประเทศไทย ไดแก ดาน

โหยวอ้ี-กวานของเขตปกครองตนเองกวางซีจวง 

                                                           
176 พิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการสงออกและนําเขา

ผลไม ผานประเทศท่ีสามระหวางประเทศไทยและจีนในเสนทาง R9 
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มาตรา 5 หลังจากผานการพิจารณาหารือและเห็นชอบจากท้ังสองฝายแลว สามารถเพ่ิม

เสนทางการขนสงผลไมไทยเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเสนทางอ่ืนๆอได 

มาตรา 6 เม่ือผลไมถึงดานนําเขาท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักควบคุมตรวจสอบและ

กักกันโรคประจําทองถ่ินจะตรวจสอบความสมบูรณของการปดผนึกตูสินคา ใบรับรองปลอดศัตรูพืช

และเอกสารท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับแจงขอมูลลวงหนาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณตามมาตรา 3 

ยอหนา 2 รวมท้ังสุมเก็บตัวอยางเพ่ือทําการตรวจสอบ 

ในกรณีท่ีใบรับรองปลอดศัตรูพืชไมสอดคลองกับขอมูลในเอกสารท่ีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดจัดสงใหลวงหนา หรือมีการปลอมแปลงใบรับรองปลอดศัตรูพืช หรือใบรับรองปลอด

ศัตรูพืชหมดอายุ สินคาดังกลาวจะถูกปฏิเสธการนําเขา 

ในกรณีท่ีสินคานั้นไมสอดคลองกับท่ีระบุไวในใบรับรองศัตรูพืช หรือการปดผนึกไมสมบูรณ 

หรือมีการปลอมปนผลไมจากประเทศอ่ืน สินคาดังกลาวจะถูกปฏิเสธการนําเขาหรือทําลาย 

ในกรณีท่ีมีการตรวจพบสารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีตกคางมีปริมาณเกินกวาคามาตรฐาน

ของจีน คามาตรฐานกําหนดโดยองคการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ หรือคามาตรฐานอ่ืนท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงควบคุมคุณภาพและกักกันโรคเห็นชอบรวมกัน หรือมีการ

ตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือการปฏิบัติอ่ืนท่ีไมสอดคลองกับพิธีสารกระทรวงควบคุมคุณภาพและ

ตรวจสอบกักกันโรค จะปฏิบัติตามวิธีการท่ีระบุไวในมาตรา 12 ของพิธีสารวาดวยขอกําหนดการ

กักกันโรคและตรวจสอบสําหรับผลไมเมืองรอนจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับ

ลงนามเม่ือวันท่ี  29 ตุลาคม 2547) 

ท้ังนี้ กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคจะตองแจงขอมูลปญหาการปฏิบัติท่ี

ไมสอดคลองใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหฝายไทยสืบคนหา

สาเหตุขอเท็จจริงของปญหาและกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงดวน 

โดยท้ังฝายจะมีการหารือกันอยางใกลชิดโดยทันที 

ในกรณีสถานการณขางตนเกิดข้ึนเปนประจํา กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกัน

โรค จะระงับการนําเขาผลไมจากสวน โรงบรรจุหีบหอ หรือบริษัทสงออกนั้นเปนการชั่วคราวและหาก

สถานการณ มีความรุนแรง ฝายจีนจะรับการนําเขาผลไมท่ีสงผานประเทศท่ีสามไปยังจีน 

มาตรา 7 กอนเริ่มการสงออกผลไมจากประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเชิญผู

เชียวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปเยือนประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการสงออกผลไม

ของไทยตามท่ีไดกําหนดไวในพิธีสารนี้ และศึกษาเสนทางการขนสงผลไมผานประเทศท่ีสามโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณจะรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

มาตรา 8 ในกรณีท่ีสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไป หากมีความจําเปนแลวท้ังสองฝาย

สามารถปรึกษาหารือและปรับแกไขขอกําหนดตามพิธีสารนี้ได 
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พิธีสารฉบับนี้ จะมีผลบังคับใชทันทีท่ีมีการลงนาม และจะมีผลตอเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ป 

และจะตออายุไปอีก 2 ป โดยอัตโนมัติหากไมมีขอคัดคานจากอีกฝาย หากฝายใดฝายหนึ่งตองการ

แกไขหรือยกเลิกพิธีสารฉบับนี้ ตองทําเปนหนังสือเปนทางการแจงใหอีกฝายทราบ ไมนอยกวา 6 

เดือนลวงหนากอนวันหมดอายุ 

ภายหลังจากท่ีมีการลงนามในพิธีสารฯในเสนทาง R9 แลว ตอมากระทรวงเกษตรและ

สหกรณของไทย กับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็

ไดหารือรวมกันอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาขอยุติเก่ียวกับขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับ

การขนสงผลไมผานประเทศท่ีสามในเสนทาง R3A จนบรรลุขอตกลงถึงขอกําหนดดังกลาว และไดรวม

ลงนามเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2554 ในพิธีสารเรื่อง “ขอกําหนดในการตรวจสอบ และกักกันโรค

สําหรับการสงออกนําเขาผลไม ระหวางประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนผานประเทศท่ี 3 ใน

เสนทางสาย R3A” โดยขอกําหนดตางๆ ท่ีทําข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหท้ังสองประเทศจะตองปฏิบัติ

รวมกัน ภายใตความรวมมือทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวมีท้ังหมด 7 

มาตราดังนี้ 

มาตรา 1 ผลไมท่ีนําเขาและสงออกของท้ังสองฝายจะตองเปนผลไมชนิดท่ีท้ังสองฝายอนุญาต

ใหมีการนําเขาระหวางกัน โดยท้ังสองฝายจะตองจัดสงขอมูลทะเบียนรายชื่อสวน โรงบรรจุหีบหอและ

ผูสงออกสินคา ซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนของแตละฝาย หากมีการรองขอ 

มาตรา 2 ผลไมตองไดรับการบรรจุในบรรจุภัณฑใหม สะอาดและอยูในตูคอนเทนเนอรหรือ

ตูควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสง ท้ังนี้กลองผลไมตองระบุขอมูลชนิดผลไม หมายเลขสวน 

หมายเลขสถานท่ีบรรจุหีบหอและผูสงออก  และระบุขอความเปนภาอังกฤษหรือภาษาจีนในกรณี

ผลไมสงออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนวา “Export to the People’s Republic 

of China” และระบุขอความเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในกรณีผลไมสงออกจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนไปยังประเทศไทยวา “Export to the Kingdom of Thailand” 

มาตรา 3 กอนการสงออก แตละฝายจะสุมเก็บตัวอยางของผลไมแตละฝาย เพ่ือทําหาร

ตรวจสอบและจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหากเปนไปตามเง่ือนไข โดยในใบรับรองตองมีการระบุ

ขอความ ดังนี้ 

ในกรณีเปนผลไมไทยสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนใหระบุวา “This Fruit is in 

Compliance with The Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical 

Fruits to be Exported from Thailand to  China and the Protocol on Inspection and 

Quarantine Requirements for Exportation and Importation of Fruits Between Thailand 

And China thought Territories of Third Countries” ท้ังนี้ แตละฝายจะทําการปดผนึกตูสินคา 



99 
 

ระบุหมายเลขตูสินคา รวมท้ังหมายเลขกํากับการปดผนึกตูสินคาในใบรับรองสุขอนามัยพืชท่ีมีผล

บังคับใช 7 วัน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดานตรวจพืชเชียงของ จังหวัดเชียงราย) จะสงสําเนาใบรับรอง

สุขอนามัยพืชใหกับดานนําเขาของจีน (ณ ดานเมืองหลา) ทราบ โดยทางไปรษณียอิเลกทรอนิกสหรือ

โทรสารกอนท่ีสินคาดังกลาวจะเขาทางดานโมหานของสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงควบคุม

คุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (ดานเมืองหลา มณฑลยูนนาน) จะสง

สําเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับดานนําเขาของไทย (ณ ดานเชียงของ) ทราบ โดยทางไปรษณีย   

อิเลกทรอนิกสหรือโทรสารกอนท่ีสินคาดังกลาวจะเขาทางดานเชียงของของประเทศไทย 

มาตรา 4 หามมิใหมีการเปดตูผลไมระหวางการขนสงผานประเทศท่ีสาม โดยกําหนดใหใช

เสนทางการขนสงทางบกตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรณีสงออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เชียงของ (ไทย) - หวยทราย 

(ลาว) - บอเต็น (ลาว) - โมหาน (จีน) 

2. กรณีสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปประเทศไทย โมหาน (จีน) - บอเต็น (ลาว) - 

หวยทราย (ลาว) - เชียงของ (ไทย) 

มาตรา 5 หลังจากผานการพิจารณาหารือ และเห็นชอบจากท้ังสองฝายแลว สามารถเพ่ิม

เสนทางการขนสงผลไมเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยตามเสนทางอ่ืนๆ ได 

มาตรา 6 เม่ือผลไมถึงดานนําเขา ดานควบคุมและกักกันโรคประจําทองถ่ินแตละฝาย จะ

ตรวจสอบความสมบูรณของการปดผนึกตูสินคาใบรับรองสุขอนามัยพืชเอกสารท่ีเก่ียวของ ความ

สมบูรณของตูระหวางสินคาและจะมีการปลอยสินคาภายหลังจากการสุมตัวอยางเพ่ือการตรวจดาน

กักกัน ถาใบรับรองปลอดศัตรูพืชไมสอดคลองกับขอมูลในเอกสารท่ีไดจัดสงใหลวงหนาตามมาตราท่ี 3 

วรรคหา และวรรคหก หรือมีการปลอมแปลงใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช

หมดอายุ สินคาดังกลาวจะถูกปฏิเสธการนําเขา 

ถาสินคานั้นไมสอดคลองกับท่ีระบุไวในใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือการปดผนึกไมสมบูรณ

หรือมีการปลอมปนผลไมจากประเทศอ่ืน สินคาดังกลาวจะถูกปฏิเสธการนําเขาหรือทําลาย ถาผลไมมี

การตรวจสอบพบสารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีตกคางท่ีปริมาณเกินกวาคามาตรฐานของแตละฝาย 

มาตรฐาน Codex หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงควบคุมคุณภาพและ

ตรวจสอบ กักกันโรคเห็นชอบรวมกัน หรือมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือการปฏิบัติอ่ืนท่ีไม

สอดคลองกับพิธีสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะปฏิบัติตามวิธีการท่ีระบุไวในมาตราท่ี 11 ของ

พิธีสารวาดวยขอกําหนดกักกันโรค และตรวจสอบผลไมท่ีสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป

ประเทศไทย (ฉบับลงนามเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2547) กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกัน

โรคจะปฏิบัติตามวิธีการท่ีระบุไวในมาตรา 12 ของพิธีสารวาดวยกําหนดการกักกันโรค และตรวจสอบ
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สําหรับผลไมเมืองรอนจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับลงนามเม่ือวันท่ี 29 

ตุลาคม 2547) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคจะตอง

แจงขอมูลปญหาการปฏิบัติท่ีไมสอดคลองใหแตละฝายทราบโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหท้ังสอง

ฝายสืบคนหาสาเหตุขอเท็จจริงของปญหา และกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

โดยเรงดวน โดยท้ังสองฝายจะมีการหารือกันอยางใกลชิดโดยทันที 

มาตรา 7 ในกรณีท่ีสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไป หากมีความจําเปนแลวท้ังสองฝาย

สามารถปรึกษาหารือและปรับแกไขขอกําหนดตามพิธีสารนี้ได พิธีสารฉบับนี้ จะมีผลบังคับใชทันทีท่ีมี

การลงนามและจะมีผลตอเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ป และจะตออายุไปอีกสองป โดยอัตโนมัติหากไมมี

ขอคัดคานจากอีกฝาย หากฝายใดฝายหนึ่งตองการแกไขหรือยกเลิกพิธีสารฉบับนี้ ตองทําเปนหนังสือ

แจงใหอีกฝายทราบไมนอยกวา 6 เดือนลวงหนากอนวันหมดอายุ 

อนึ่ง แมความจริงจะมีถนนท่ีตัดผานจากภาคอีสานของไทยผานประเทศท่ีสามเพ่ือมุงหนาสู

ประเทศจีน อยูหลายเสนทาง แต R9 เปนเสนทางเดียวในแถบภาคอีสานท่ีมีพิธีสารระหวางไทยจีน

ท่ีวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการสงออกและนําเขาผลไมผานประเทศท่ี

สาม  และในขณะเดียวกัน ในเสนทางสายเหนือ R3 คือ ถนนท่ีเชื่อมตอจากไทยสูจีนท่ีมีพิธีสาร

ระหวางไทย-จีนวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการสงออกและนําเขาผลไม

ผานประเทศท่ีสามเชนเดียวกัน และจากการศึกษาพิธีสารท้ังสองฉบับเห็นไดวามีขอกําหนดท่ีลักษณะ

เหมือนหรือคลายกันและมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผูสงออกตองจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

2. ผูสงออกตองมีใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) จากผูนําเขามาแสดง 

3. สินคาท่ีจะสงออกไปไดคือผลไม 23 ชนิดท่ีจีนอนุญาตใหนําเขา ไดแก กลวย เงาะ มังคุด 

สละ มะขาม สมเขียวหวาน สับปะรด มะมวง ทุเรียน มะละกอ เสารส ละมุด ชมพู มะเฟอง สมโอ สม 

มะพราว นอยหนา ฝรั่ง ขนุน ลองกอง ลําไย ลิ้นจี 

4. จะตองขนสงโดยใชตูคอนเทนเนอรเทานั้น 

5. ผูสงออกตองยื่นคํารองขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ท่ีดานตรวจพืช หรือกลุมบริการ

สงออก สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

6. เม่ือผูสงออกยื่นคํารองแลว พนักงานเจาหนาท่ีตองนัดหมายไปตรวจสินคา สินคาตอง

เปนไปตามพิธีสาร R3 หรือ R9 คือตองมาจากสวนท่ีไดรับการรับรองแหลงผลิต (GAP) จากกรม

วิชาการเกษตร และจะตองบรรจุสินคาในโรงคัดบรรจุท่ีไดมาตรฐาน GMP/HACCP ท่ีข้ึนทะเบียนกับ

กรมวิชาเกษตร 
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7. เจาหนาท่ีทําการตรวจสินคาเพ่ือหาศัตรูพืชกักกันของจีน ซ่ึงเปนชนิดท่ีระบุไวในพิธีสาร 

และตามพิธีสาร R3 ไดระบุรวมเอามดใหอยูในศัตรูพืชกักกันท่ีจีนใหความเขมงวดเปนพิเศษดวย 

หลังจากทีเจาหนาท่ีตรวจไมพบจะตองปดผนึกตูคอนเทนเนอรโดยมีตราสัญลักษณกรมวิชาการเกษตร 

และหมายเลขทีปดผนึกกํากับ 

8. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) จะตองมีขอความตามพิธีสาร และตองมีขอความ

ตามพิธีสาร และตองมีหมายเลขตูคอนเทนเนอร และหมายเลขปดผนึกกํากับ และสงโทรสาร หรือ 

ถายภาพ (Scan) สงทางอีเมลใหกับดานโมหานของจีน ผูสงออกเม่ือไดรับใบ PC แลวตองนําไปยื่นให

เจาหนาท่ีดานกักกันพืชของจีนท่ีดานโมหาน โดยใบ PC ท่ีลงวันท่ีแลวตองสงถึงดานโมหานภายใน 7 

วัน 

9. ในเสนทาง R3 ดานตรวจพืชเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะเปนผูออกใบรับรองสุขอนามัย

พืช (PC) และถาเปนเสนทาง R9 ดานตรวจพืชมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จะเปนผูออกใบรับรอง

สุขอนามัยพืช (PC)  

แมจะมีพิธีสาร R3 และ R9 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงออกและขนสงผลไมแลว  แตก็

ยังมีขอจํากัดในการขนสงผลไมท้ังในสวนของเสนทาง R3 และ R9 อยูเพราะท้ังสองเสนทางดังกลาว

ตองทําการขนสงผานประเทศท่ี 3 อยางลาวและเวียดนามโดยนอกจากอุปสรรคทางดานมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีมีปญหาท่ีพิจารณาตามพิธีสารแลวยังพบอุปสรรคปญหาอ่ืนๆ ใน

เสนทาง R3 และเสนทาง R9 มีดังนี้ 

ในเสนทาง R3 และR9 พบวาไทยเราไมสามารถขนสงผลไมโดยรถบรรทุกไปตลอดเสนทาง

จากไทยสูจีนได เนื่องมาจากพิธีสารฯ R3 และพิธีสารฯ R9 เปนขอตกลงทวิภาคีระหวางไทยกับจีน แต

ไมไดรวมถึงลาวในฐานะประเทศทางผานของเสนทาง R3 หรือ R9 ดวย ดังนั้น ลาวจึงไมอนุญาตใหรถ

ขนสินคาของไทย ขนสินคาผานลาวไดตลอดสาย จําเปนจะตองเปลี่ยนถายสินคาจากรถของฝายหนึ่ง

ไปยังรถของอีกฝายหนึ่ง ท่ีมาจอดรอรับอยูบริเวณจุดเปลี่ยนถายสินคาท่ีดานบอเต็นของลาว177
 

                                                           
177 ธิดารัตน วนพฤกษาศิลป และโกสินทร บุณยวัฒโนภาส, ปญหาและอุปสรรคในการใช

เสนทาง R3A ขนสงผลไมจากไทยเขาสูจีน, คนวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 http://www.thaibiz 

china.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=468 

&ID=15141 



 

บทท่ี 4  

 

วิเคราะหมาตรการนําเขา-สงออกผลไมระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

ภายใตมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 

 เนื้อหาในบทนี้ จะเปนการศึกษาและวิเคราะหมาตรการในการนําเขาและสงออกผลไม

ระหวางประเทศไทยและประเทศจีนวาขัดหรือแยงกับความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช

หรือไม อยางไร รวมถึงวิเคราะหดวยวามาตรฐานความคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีใช

ระหวางกันนั้นมีระดับความคุมครองท่ีเหมาะสมหรือไม หรือของประเทศจีนมีความเขมงวดมากกวา

จนกลายเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ โดยประเด็นท่ีจะพิจารณามี ดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหมาตรฐานสุขอนามัยในการสงออกผลไมภายใต พิธีสารผลไม เขตรอน

เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

2. วิเคราะหพิธีสารในเสนทาง R9 และพิธีสารในเสนทาง R3 

 

4.1 วิเคราะหมาตรฐานสุขอนามัยในการสงออกผลไมภายใตพิธีสาร 

 

วาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและการตรวจสอบสําหรับผลไมท่ีจะสงออกจากประเทศ

จีนมาประเทศไทย และประเทศไทยมาประเทศจีน 

หลังจากท่ีประเทศไทยและประเทศจีนไดบรรลุขอตกลงระหวางกันในเรื่องของการสงออก

ผลไม จึงไดรวมลงนามในพิธีสารการสงออกผลไมจากประเทศไทยไปประเทศจีน และจากประเทศจีน

มาประเทศไทย ประเทศละ 5 ชนิด ภายใตความรวมมือดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

และ FTA โดยพิธีสารดังกลาวมีจุดมุงหวังในเรื่องของการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ

เพ่ือใหยนระยะเวลาในการขนสงผลไมไปยังอีกฝายหนึ่ง  

ซ่ึงจริงๆ แลวประเทศจีนและประเทศไทยไดอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมมากกวา 5 ชนิด                           

โดยประเทศไทยอนุญาตใหมีการนําเขาผลไมสดจากจีนจํานวน 19 ชนิด และประเทศจีนไดอนุญาตให

ประเทศไทยสงออกผลไมสดไปยังจีน 23 ชนิด แตท่ีมีขอตกลงกันเพียง 5 ชนิดนั้นเพราะท้ัง 5 ชนิดท่ี

เลือกมาถือเปนผลไมท่ีสงออกตอกันมากท่ีสุด สวนผลไมท่ีเหลือท่ีไมไดมีขอกําหนดในพิธีสาร  จึงตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายภายในวาดวยเรื่องการตรวจสอบในการนําเขาของแตละประเทศ สวนในเรื่องของ

ขอกําหนดในพิธีสารเก่ียวกับมาตรฐานสุขอนามัยในการสงออกผลไมนั้นตองพิจารณาตามกรอบ
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แนวคิดของ WTO ในเรื่องของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี อยางความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช  

และแมวาการสงออกผลไมสดจะตองปฏิบัติกันตามพิธีสารท่ีอยูภายใตมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชแลว ท้ังสองประเทศยังตองปฏิบัติตาม FTA ท่ีไดลงนามรวมกันอีกดวย นั่นคือการ

ลดภาษีระหวางกันใหเหลือ 0 แตประเทศจีนกลับมีการคิดภาษีมูลคาเพ่ิมในสวนของการนําเขา 

ในขณะท่ีประเทศไทยไมมีการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาว และการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาวของจีน

นั้นเก็บเฉพาะประเทศคูคาอยางไทยเทานั้น แตไมเก็บกับประเทศคูคาอ่ืนอยางประเทศลาว เวียดนาม 

หรือแมกระท่ังผูประกอบการในจีนเอง จะเห็นไดวาประเด็นตางๆ ของพิธีสารผลไมเขตรอนมีปญหาท่ี

ตองวิเคราะห ดังนี้ 

 

4.1.1 วิเคราะหบทบัญญัติแหงพิธีสารในการคุมครองมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

อยางท่ีทราบกันดีวาภายใตกรอบความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของพิธีสาร

การสงออกผลไมระหวางไทยจีน ท่ีไดรวมลงนามเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 ท่ีผานมานั้น ท้ังสอง

ประเทศไดรวมกันกําหนดมาตรการการดําเนินการดานศัตรูพืชและสารตกคางตางๆ ในผลไมจากจีน

มาไทย ไดแก แอปเปล แพร พืชตระกูลสม พุทรา และองุน และจากไทยไปจีน 5 ชนิด ไดแก ทุเรียน 

มะมวง มังคุด ลิ้นจี่ และลําไย     

พิธีสารดังกลาวมีข้ึนก็เพ่ือคุมครองชีวิตและสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยมีกลไกใน

การตรวจสอบยอนกลับในกรณีท่ีผลไมสดมีปญหา ไมวาจะเปนเรื่องของสารพิษตกคาง หรือสินคา

ไมไดมาตรฐานตามท่ีอีกฝายไดกําหนดไว ดูไดจากหลักปฏิบัติในการสงออกสินคาระหวางกันท่ี

กําหนดใหผลไมท่ีกําหนดตามพิธีสาร กลาวคือ หากเปนผลไมสดจากทางประเทศไทย ตองมาจากสวน

ท่ีจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเทานั้น สวนผลไมสดท่ีมาจากประเทศจีนตองมาจากสวนท่ีจด

ทะเบียนกับ AQSIQ ของจีนซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

เชนเดียวกับกรมวิชาการเกษตรของไทย นอกจากนี้ ท้ังสองประเทศยังตองมีการติดฉลากลงบนหีบหอ 

โดยระบุขอความสําคัญไดแก ชื่อบริษัท ชนิดผลไม หมายเลขทะเบียนสวน หมายเลขทะเบียนโรงหีบ

หอ วันบรรจุ และวันสงออก ซ่ึงท้ังไทยและจีนตางตองปฏิบัติอยางเครงครัด พรอมกันนี้ยังตองมี

ใบรับรองปลอดสารพิษตกคางเพ่ือนําไปประกอบในการสงออกดวย 

จากขอกําหนดขางตนในพิธีสารทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของแตละประเทศตอง

สรางเครือขายตั้งแตรากฐานการผลิต คือ เกษตรกรผูผลิต ผูตรวจรับรองแหลงผลิต โรงคัดบรรจุ ไป

จนถึงผูมีอํานาจในการตรวจตราสินคาเพ่ือการสงออก เพ่ือใหเกิดมาตรฐานความปลอดภัยอยาง

เดียวกัน ท้ังในสวนของประเทศไทยและประเทศจีน และประโยชนอีกขอหนึ่ง คือ ความสะดวกและ

รวดเร็วในการขนสงสินคาระหวางกัน เนื่องมาจากผลไมสดเปนสินคาท่ีเนาเสียไดงาย หากถึงมือกลุม
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ลูกคาก็จะทําใหสินคานั้นไดราคาตามท่ีกําหนดไวและขอกําหนดในพิธีสารยังไดกําหนดใหมีการ

ตรวจสอบมาตรฐานในเบื้องตนเพ่ือใหแตละฝายมีความม่ันใจไดวาคุณภาพของผลไมสด มีความ

ปลอดภัยตงตามวัตถุประสงคของอีกฝาย จึงถือไดวาพิธีสารฉบับนี้เปนมาตรการใดๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือคุม

ครองชีวิตหรือสุขภาพสัตวหรือพืชจากความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากการเขามา การเกิดข้ึนหรือการแพรระบาด

ของแมลง โรค สิ่งมีชีวิตท่ีเปนพาหะนําโรค สิ่งมีชีวิตท่ีทําใหเกิดโรค178 ตามคําจํากัดความของความตก

ลง SPS  

และเม่ือศึกษากันจริงๆ แลวโดยดูจากขอกําหนดตามมาตรฐานในพิธีสารจะพบวา พิธีสาร

ดังกลาวกลับเอ้ือประโยชนกับทางการจีนมากกวาไทย ท่ีตองกลาวเชนนี้ ก็เพราะวาขอกําหนดในพิธี

สารเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพของสินคาผลไมสด อันประกอบดวยเรื่องของสารเคมี วัตถุเจือปน หรือ

อ่ืนๆ ท่ีเปนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีกําหนดใหแตละฝายตองปฏิบัตินั้น จะเห็นไดวา

รายละเอียดท่ีกําหนดใหไทยตองปฏิบัตินั้นมีมากกวาท่ีจีนตองปฏิบัติ กลาวคือ ในกรณีของผลไมของ

ไทยท้ัง 5 ชนิดไดถูกแยกประเภทเปน ขอปฏิบัติของลําไยและลิ้นจี่ ขอปฏิบัติของทุเรียน มังคุด และ

มะมวง แตของจีนกลับรวมเอาผลไมท้ัง 5 ชนิดอยูในขอปฏิบัติเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดท่ี

เก่ียวกับปริมาณสารตกคาง ความยาวของกาน และชนิดของแมงศัตรูพืชท่ีมากกวาอยางชัดเจนอีกดวย  

นอกจากขอกําหนดท่ียุงยากมากกวาตามขอมูลในขางตนแลว ยังมีขอกําหนดประการอ่ืน

ภายใตพิธีสารผลไมเขตรอนอีกดวย นั่นคือ การกําหนดใหผลไมท่ีสงออกจากไทยนอกจากจะมีท่ีมา

จากสวนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรของไทยแลว ผลไมสงออกนั้นตองมาจากแปลงปลูกท่ีผาน

การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุท่ีผานการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตรอีกดวย ท้ังๆ ท่ี

ขอกําหนดในพิธีสารฉบับเดียวกันกลับมีการกําหนดใหผลไมท่ีสงออกมาจากประเทศจีนตองมาจาก

สวนท่ีข้ึนทะเบียนกับ AQSIQ เทานั้น แตไมไดกลาวถึงวาตองมีมาตรฐานมาจากแปลงปลูกท่ีผานการ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุท่ีผานการรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP) เหมือนอยางไทยดวย  

ดวยเง่ือนไขท่ีใหไทยตองปฏิบัติมากกวานี่เอง ท่ีทําใหผลไมของไทยมีมาตรฐานและคุณภาพท่ี

ดีกวาผลไมของจีน แตก็มีขอเสียเปรียบตรงท่ีเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตของไทยใหมีภาระคาใชจายท่ี

เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย และแมวาจีนจะมีระดับการคุมครองของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชท่ีสูงเพียงใดก็ตามแตก็เปนการตั้งมาตรฐานเพ่ือใหประเทศคูคาอ่ืนเปนผูปฏิบัติ แตกับผลผลิต

ภายในประเทศของตนกลับมีคุณภาพและมาตรฐานทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีต่ํา เห็นไดการ

                                                           
178  Annex A of Agreement on the application of sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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วิจัยของสํานักงานอาหารและยาท่ีไดระบุถึงสถานการณความไมปลอดภัยของผลไมสดท่ีนําเขาจาก

ตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2551-2555 โดยพบวาจีนเปนประเทศท่ีมีสารพิษตกคางในผลไมเกินกวาท่ีมี

การกําหนดมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับผักและผลไมท่ีนําเขามาจากประเทศอ่ืนอยาง พมา ลาว เวียดนาม 

โดยผลไมท่ีพบวามีจํานวนสารตกคางเกินกวาท่ีกําหนด ไดแก สม ทับทิม พลับ สาลี่ แพร สตรอเบอรี่ 

แกวมังกร องุน ท้ังๆ ท่ีกลุมพืชพันธุเหลานี้ตางตกอยูภายใตขอตกลงทางพิธีสาร โดยกลุมของสาร

ตกคางดังกลาวสามารถจําแนกสารพิษตกคางไดเปน 4 กลุม ไดแก ออรกาโนฟอสฟอรัส คารบาเมต 

ออรกาโนคลอรีน ไพรีทรอยด179 ซ่ึงกลุมของสารตกคางท่ีพบเรานี้เปนกลุมท่ีอยูในขอกําหนดภายใต

พิธีสารผลไมเขตรอน 

และไมใชแคประเทศไทยเทานั้นท่ีพบปญหาการผลิตและสงออกผลไมของประเทศจีน แตกับ

ประเทศคูคาของจีนอยางประเทศเวียดนามเองก็ประสบกับปญหาดังกลาวดวยเชนเดียวกัน โดย

หลังจากท่ีหนวยงานอารักขาพืชประจํานครโฮจิ-มินห (Ho chi Minh City Plant Protection 

Department) ไดตรวจสอบสินคาขาเขาแลวพบวา ผลไมท่ีนําเขาจากประเทศจีนมีปริมาณสารตกคาง

ท่ีตกติดกับผลไมเกินกวาท่ีกําหนดอยูหลายชนิด ไมวาจะเปน สมจีน สาลี่ และแอปเปล นอกจากนี้ ยัง

พบสารกําจัดศัตรูพืชท่ีปนเปอนมากับผลไมชนิดดังกลาวอีกกวา 30 % ซ่ึงถือวามีปริมาณสารปนเปอน

ท่ีสูงมาก180 และเปนอันตรายตอผูบริโภคของเวียดนามจึงทําใหตองมีคําสั่งลดปริมาณการนําเขาผลไม

จากประเทศจีนโดยไมมีกําหนด 

แมวาบริบทหลักของพิธีสารผลไมเขตรอนภายใตความรวมมือสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะ

เปนเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพของผลไมเปนสําคัญ แตเม่ือมีการสงออกเขามาเก่ียวของดวย

ดังนั้นขอกําหนดในพิธีสารจึงไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับการบรรจุภัณฑและการขนสงไววา “ภาชนะ

บรรจุตองใหมสะอาด และตองปดฉลากบนบรรจุภัณฑโดยระบุถึงชื่อของผูสงออกชนิดของผลไม เลข

ทะเบียนสวนผลไม เลขทะเบียนโรงบรรจุ วันท่ีบรรจุ สงออกไปประเทศไทยหรือประเทศจีนเทานั้น 

เปนตน แตขอกําหนดดังกลาวไมคอยละเอียดพอ ดังนั้นเม่ือมีพิธีสารการสงผลไมไปจีนผานประเทศท่ี 

3 อยาง พิธีสาร R3 และ R9 จึงไดเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับบรรจุภัณฑและการขนสงนี้ เชน ตองขนสง

                                                           
179 อมรินทร นันทวิทยาภรณ, “การศึกษาสถานการณ กฎหมาย และการควบคุม สารพิษ

ตกคางในผัดสดและผลไมสดนําเขาจากตางประเทศ,” วารสารอาหารและยา 19, 3 (กันยายน-

ธันวาคม 2555): 37-45, คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 จาก http://journal.fda.moph.go.th/ 

journal/032555/06.pdf 
180 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, เวียดนามลดซ้ือผลไมจีนเหตุยา

ฆาแมลง, คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 จาก http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=12298 

&ntype=07 
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โดยใชตูคอนเทรนเนอรท่ีควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงตอง Seal เพ่ือปดตูคอนเทรนเนอรและหามเปดตู

ระหวางทาง เพ่ือปองกันการปลอมปนสินคาเปนตน 

จากการท่ีผูศึกษาไดศึกษาถึงประเด็นปญหาดังกลาวขางตน จึงม่ันใจไดวาการผลิตหรือ

เพาะปลูกผลไมของจีนเพ่ือการบริโภคและการสงออก รวมถึงการตั้งกฎเกณฑขอกําหนดทางพิธีสาร

มิไดเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอยางแทจริง  กลาวคือแมนวาความตกลง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หรือ SPS จะใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในอันท่ีจะกําหนดมาตรการ

สุขอนามัยข้ึนใชบังคับ แตมาตรการดังกลาวตองเปนการกําหนดเพ่ือความจําเปนในการคุมครองชีวิต

และสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช181 รวมถึงมาตรการสุขอนามัยดังกลาวจะตองตกอยูภายใตของ

การมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอ182 และไมเปนการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศผูกําหนด

มาตรการกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ โดยท่ีมาตรการสุขอนามัยท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะไมถูกนํามาใชใน

ลักษณะท่ีทําใหเกิดการจํากัดทางการคาโดยแอบแฝง183 

ซ่ึงแนนอนวาประเทศคูคาท้ังสองอยางจีนและไทยตางเปนภาคีสมาชิกในความตกลง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การกําหนดมาตรการการนําเขาสินคาไมวาจะอยูในรูปแบบของความ

รวมมือแบบทวิภาคี อยางพิธีสารหรือไมลวนตองตกอยูในกรอบภายใตขอตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช และเม่ือพิจารณาทางดานมาตรการนําเขาของจีนและไทยแลว ตางก็มุงเพ่ือปกปองเพ่ือ

คุมครองชีวิต และอยูบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรแตระดับการคุมครองมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชของไทยและจีนมีความแตกตางกัน 

โดยระดับท่ีเหมาะสมนั้น ในความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชยินยอมใหประเทศ

สมาชิกกําหนดระดับความคุมครองท่ีเห็นวาเหมาะสมได 184 แตการกําหนดระดับความเสี่ยงท่ี

เหมาะสมจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการลดผลกระทบทางดานลบตอการคา โดยหลีกเลี่ยงการ

กําหนดระดับความคุมครองท่ีแตกตางตามอําเภอใจ หรือไมมีเหตุผลในสถานการณท่ีแตกตางกันอันจะ

                                                           
181 Article 2 of Agreement on the application of sanitary and Phytosanitary 

Measures 
182 Article 2.2 of Agreement on the application of sanitary and Phytosanitary 

Measures 
183 Article 2.3 of Agreement on the application of sanitary and Phytosanitary 

Measures 
184 Article 5.5 of Agreement on the application of sanitary and Phytosanitary 

Measures 
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สงผลใหเลือกการปฏิบัติหรือจํากัดทางการคาโดยแอบแฝง และมาตรการท่ีกําหนดข้ึนจะตองไมเปน

การจํากัดทางการคาเกินกวาจําเปน   

 

4.1.2 วิเคราะหการสงเสริมการคาและการลงทุนภายใตพิธีสาร  

ดานการคาและการลงทุนหากประเทศไทยตองการนําเขาผลไมเขาสูตลาดจีน ผูประกอบการ

ไทยจะตองกระทําผานบริษัทนําเขาของจีน เพราะทางการจีนไมอนุญาตใหตางชาติเขามาทํากิจการ

ขายโดยตรง และหากจะเปนผูประกอบการการนําเขาก็ตองไปรวมทุนกับคนจีนซ่ึงตองใชเงินลงทุนท่ี

สูงมาก จึงมีผูประกอบการไทยเพียงไมก่ีบริษัทท่ีเขาไปมีสวนในการนําเขาและไดใบรับอนุญาตให

นําเขาสินคา นอกจากนี้ หากบริษัทผูนําเขาไมไดจดทะเบียนเปนผูคาสงหรือคาปลีก บริษัทผูนําเขา

ดังกลาวก็ตองขายสินคาตอไปยังบริษัทท่ีไดมีการจดทะเบียนคาสงและคาปลีกนับวาเปนขอยุงยากใน

การทําการคาอยางมาก 

อนึ่ง นอกจากจะมีขอจํากัดการคาในเบื้องตนแลว หากผูประกอบการไทยท่ีรวมทุนกับคนจีน                

เพ่ือการนําเขาผลไมสด ตองการจะคาปลีกและคาสงดวยนั้นก็ตองไปจดทะเบียนรวมทุนกับคนจีนเพ่ือ

เปนบริษัทคาปลีกอีกตางหาก แตไมสามารถขอจดทะเบียนเปนผูคาสงไดเพราะทางการจีนยังไม

อนุญาตและแมวาจะสามารถคาปลีกไดก็ตองเจอขอจํากัดในเรื่องของสถานท่ีท่ีตองทําการคาปลีก โดย

มีขอกําหนดใหมีพ้ืนท่ีไดไมเกิน 150 ตารางเมตร และใหขายผักผลไมไทยไดไมเกิน 15% และอีก 

85% ท่ีเหลือ ตองขายผักหรือผลไมทองถ่ินของจีน ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวกอใหเกิดอุปสรรคทางการคา

ระหวางประเทศ โดยจงใจใหประเทศคูคาอยางไทยเปนฝายเสียเปรียบ 

และในทางกลับกันการเขามาลงทุนนําเขาผลไมจากจีนมาไทยและการสงออกผลไมไทยไปจีน 

กลับไมมีขอกีดกันใดๆ ทําใหผูประกอบการจีนเขามาแทรกแซงตลาดผลไมไทยโดยงาย อยาง

สถานการณปจจุบันท่ีไทยประสบอยูคือมีพอคาชาวจีนเขามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไมไทย หรือท่ีเรียกกัน

ในทางการคาวา “ลง” เขามาครอบงําการคาผลไมไทยมากข้ึน โดยมีฐานการลงทุนใหญอยูท่ี จังหวัด

จันทบุรีและกระจายตัวอยูในแถบภาคตะวันออกและภาคตางๆ ของไทย เพ่ือรวบรวมผลไมไทยสงไป

ขายยังประเทศจีนเอง พรอมท้ังกําหนดราคาผลไมโดยไมผานตัวแทนหรือผูประกอบการไทยแตอยาง

ใด 

และในสวนของการนําเขาผลไมจากจีนเอง เม่ือไปสํารวจท่ีตลาดไทซ่ึงเปนตลาดคาสงผักและ

ผลไมท้ังของไทยและของตางประเทศนั้นจะเห็นไดวา มีกลุมคนจีนจํานวนมากนําผลไมจีนเขามาเสนอ

ขายถึงหนาแผงของตลาดไทยทุกวัน และจํานวนกลุมคนจีนเหลานั้นเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ และมีบางราย

ท่ีมีการเชาพ้ืนท่ีตั้งบริษัท และหองเย็นอยูรอบนอกตลาดไท และคาดวาตอไปในอนาคตจีนจะเขามามี

บทบาทในการคาขายผลไมไทยเนื่องจากมีอํานาจในการตอรองและการกําหนดราคาอยูฝายเดียว 
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4.1.3 วิเคราะหการออกใบอนุญาตการนําเขาภายใตพิธีสาร 

อยางท่ีทราบกันดีท้ังของประเทศจีนและประเทศไทย กอนท่ีจะมีการนําเขาผลไมของอีกฝาย

จะตองมีการขอใบอนุญาตนําเขา ซ่ึงของไทยหากจะมีการนําผลไมจีนเขามาผูประกอบการนําเขา

จะตองไปยื่นคําขอตอกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และของจีนจะตองไปยื่นตอ 

AQSIQ ซ่ึงมีข้ันตอนท่ียุงยากและมีขอจํากัดในเรื่องการใชงาน เนื่องจากอายุของใบอนุญาตนําเขาของ

จีนคอนขางสั้นมากเม่ือเทียบกับไทย โดยใบอนุญาตนําเขาของไทยมีอายุการใชงาน 1 ป และสามารถ

นําเขาไดไมจํากัดปริมาณ แตสําหรับประเทศจีนนั้นใบอนุญาตนําเขามีอายุการใชงานมีเพียง 3 เดือน

และ 6 เดือนเทานั้นและเม่ือไดรับอนุญาตใหนําเขาสินคาแลว จะตองนําสินคาเขาภายใน 6 เดือน

มิฉะนั้นใบอนุญาตจะหมดอายุ และหากใบอนุญาตหมดอายุ 3 ครั้งติดตอกัน บริษัทผูนําเขาจะถูกถอน

ใบอนุญาตมิใหเปนผูนําเขาอีกตอไป นับไดวาประเทศจีนมีขอจํากัดทางการคามากจนทําใหการคาไม

เปนแบบเสรีโดยแทจริง และนําไปสูมาตรการการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 

 

4.1.4 วิเคราะหการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมภายใตพิธีสาร  

ภาษีมูลคาเพ่ิมคือภาษีท่ีถูกเรียกเก็บจากผูบริโภค ซ่ึงเปนผูซ้ือสินคาท้ังท่ีผลิตในประเทศและ

ตางประเทศหรือเปนผูไดรับบริการคนสุดทาย แตประเทศจีนกลับเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมกับผูนําเขาสินคา

อยางประเทศไทย โดยภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาวจะถูกเรียกเก็บจากสินคานําเขา ณ พรหมแดนของ

ประเทศจีน และอัตราภาษีท่ีไดมีการกําหนดใหเรียกเก็บโดยท่ัวไปนั้นมีอัตรารอยละ 17 หากเปน

สินคาเกษตรประเภทผลไมจะถูกเรียกเก็บในอัตรารอยละ 13 ของราคาพึงชําระอากร ซ่ึงเจาหนาท่ี

ประจําดานจะเปนผูประเมิน แตการประเมินราคาภาษีมูลคาเพ่ิมพึงชําระอากรดังกลาว แตละจุด

นําเขา ไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนตายตัว และไมมีความโปรงใสและมาตรฐาน กลาวคือ การเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ดาน จุดผานแดนแตละจุดของปะเทศจีนนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงราคาอางอิง

บอยครั้งโดยขาดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน ราคาประเมินลําไยสดตอตูเม่ือเดือน ต.ค. 2554 อยูท่ี 

31,000 หยวน ตอมาในเดือน ธ.ค. 2554 เพ่ิมข้ึนเปน 42,000 หยวน โดยท่ีราคาขายของลําไยใน

ทองตลาดยังคงมีราคาเทาเดิมไมไดปรับสูงข้ึน การประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึนดังกลาวทําให

ผูประกอบการมีตนทุนภาษีมูลคาเพ่ิมข้ึน และไมสามารถคํานวณตนทุนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีแนนอนได185 

แตขณะเดียวกันจีนใหสิทธิพิเศษในการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมกับประเทศใกลเคียงอยางประเทศพมาและ

เวียดนาม 

จากปญหานี้ เองท่ีทําใหการสงออกผลไมไทยไปยังจีนมีการสงออกลดลง โดยรายงาน 

สถานการณการสงออกป 2557 ของไทย ระบุวาไทยสงออกสินคาไปยังประเทศเวียดนามมากข้ึน สืบ

                                                           
185 ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน, เรื่องเดิม. 
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เนื่องมาจากประเทศเวียดนามมีพรมแดนติดกับจีน จึงทําใหไดรับนโยบายผอนปรนท่ีจีนตกลงกับ

ประเทศท่ีมีพรหมแดนติดกัน186 โดยกําหนดใหผูประกอบการชาวจีนและชาวเวียดนามท่ีอาศัยอยู

ชายแดนสามารถนําเขาสินคาตางๆตามบัญชีท่ีกําหนด ในมูลคาไมเกิน 8,000 หยวน ตอวันตอคน โดย

ใหไดรับการยกเวนภาษีทุกชนิด รวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ท่ีเก็บจากผลไมนําเขารอยละ 13 ดวย 

ยิ่งไปกวานั้นหากเปนวิสาหกิจของประเทศจีนท่ีจดทะเบียนและตั้งอยูในบริเวณชายแดน จะสามารถ

นําเขาสินคาของประเทศท่ีอยูติดกับจุดผอนปรนเพ่ือนําไปจําหนายตอไดหากรูและมีชองทาง รวมถึงมี

ความสัมพันธพิเศษ ซ่ึงรัฐบาลระดับทองถ่ินจะเรียกเก็บภาษีบํารุงทองท่ีกับสินคาปริมาณนั้นๆ ใน

อัตราเหมาจายประมาณรอยละ 5 

ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบระหวางภาษีบํารุงทองท่ีประมาณรอยละ 5 ณ จุดผอนปรนบริเวณ

พรมแดนจีนกับภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 13 ท่ีตองชําระ ณ จุดนําเขาระดับสากลของจีนท่ีไดรับอนุญาต

ใหนําเขาผลไมจากตางประเทศในบริเวณอ่ืนๆ จึงมีผูประกอบการจีนบางสวนนําสินคาเขา ณ จุดผอน

ปรนนี้ สงผลใหผลไมไทยจํานวนมากเม่ือเขาสูประเทศเวียดนามแลวแปลงสภาพเปนผลไมเวียดนาม

เพ่ือใชสิทธิพิเศษดังกลาว187  

จากปญหาดังกลาวขางตนผูศึกษามีความเห็นวาการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาวของประเทศ

จีนนั้นถือเปนการปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment: NT) และ

หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) แมการเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาวจะเปนมาตรการการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีเพ่ือควบคุมราคา ท่ี WTO 

อนุญาตใหนํามาใชไดแตประเทศจีนกลับนํามาใชโดยวิธีเลือกปฏิบัติสงผลใหเกิดอุปสรรคทางการคา 

จึงเปนการกีดกันทางการคาท่ีมิชอบขัดกับหลักการทางการคาระหวางประเทศ 

ท้ังๆ ท่ีพิธีสารผลไมเขตรอนมีการดําเนินการเรื่องภาษีตามแบบของ FTA ไทยจีน ท่ีมีการปรับ

ลดภาษีในสินคาเกษตรใหเหลือ 0% แตจีนกลับเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือ Vat จากสินคา

ตางประเทศท่ีนําเขาไปยังจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งคูคาอยางไทยท่ีมีการทํา FTA ตอกันไว แตใน

ขณะเดียวกันผลไมท่ีสงจากจีนมายังประเทศไทย จะไมโดนเรียกเก็บ Vat ขาเขาอยางท่ีจีนปฏิบัติ 

เนื่องจากไทยไดปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด 

 

                                                           
186 สวนใหญเปนดานระดับ 2 ซ่ึงดําเนินการโดยรัฐบาลทองถ่ินภายใตการชี้แนะจาก

สวนกลางมิใชดานสากล จึงไมอนุญาตใหคนตางชาติผานเขาเมือง และไมรองรับการคาระหวาง

ประเทศ 
187 ภาพรวมสถานการณผลไมไทยในตลาดจีนป พ.ศ.2557 
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4.1.5 วิเคราะหมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในเรื่องข้ันตอนท่ียุงยากในการ

นําเขา และการตรวจสอบกักกัน 

แมประเทศไทยและประเทศจีนจะมีขอตกลงทางพิธีสารผลไม ภายใตความรวมมือกันในเรื่อง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพ่ือใหการตรวจปลอยสินคาเกษตรเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ตลอดจนเจรจาใหมีชองทางพิเศษ (Express Lane) ณ จุดนําเขาเพ่ือใหสินคาเกษตรจากไทยผานพิธี

การข้ันตอนการตรวจสอบจากทางการจีนไดรวดเร็วข้ึน แตขอกําหนดในพิธีสารก็เปนเพียงการตกลง

ในเรื่องผลไมเพียง 5 ชนิด แตอีกสิบกวาชนิดท่ีเหลือก็ตองเผชิญกับความยุงยากและข้ันตอนในการ

ตรวจสอบท่ีกินเวลานาน และอยางท่ีทราบกันดีวาประเทศจีนใหความสําคัญกับ Food Safety Law 

เปนอยางมาก โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับผลไมเขตรอนท่ีนําเขาจากไทย

อยางเขมงวด ทําใหผลไมของไทยไดรับความเสียหายเพราะตองเสียเวลาในการตรวจสอบหลายวัน 

มาตรการของจีนดังกลาวจึงถือเปนการกีดกันการนําเขาผลไมไทยอยางหนึ่ง 

และแมวากฎหมายกักกันพืชของจีนจะกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลกลาง และมีหนวยงานควบคุม

มาตรฐานสินคานําเขา-สงออก อยาง AQSIQ (The General Administration of Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine ทําหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบสุขอนามัยและ

ควบคุมมาตรฐานสินคาในจีน โดยมีหนวยงาน CIQ (China Inspection and Quarantine) ซ่ึงมี

สาขากระจายอยูในมณฑลตางๆ มีหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบกักกันการนําเขา สงออกของจีน แต

ในทางปฏิบัติพบวาเจาหนาท่ีของแตละมณฑลมีดุลพินิจและอํานาจในการตัดสินใจในการตรวจวินิจฉัย 

และการหามหรือการกักกันสินคาผลไมนั้นไวทําใหเกิดความไมโปรงใสในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบางดาน

เจาหนาท่ีปฏิบัติอยางเครงครัด แตบางดานเจาหนาท่ีปลอยผานไดงาย จึงทําใหดานตรวจและกักกัน

พืชแตละดานของจีนมีมาตรฐานท่ีไมเหมือนกัน188 สะทอนถึงระดับการคุมครองสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้น ในเม่ือความตกลงสุขอนามัยในขอนี้ไมไดกําหนดเปนพันธกรณีทีตองปฏิบัติ แตการท่ี

จะกําหนดมาตรการเพ่ือการปฏิบัติในการตรวจสอบมาตรฐานสินคาตามความตกลงสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชนั้น ประเทศท่ีเปนผู กําหนดมาตรการดังกลาวอยางประเทศจีนจะตองคํานึงถึง

วัตถุประสงคของความตกลงสุขอนามัยอยูเสมอ ในเวลาท่ีจะกําหนดมาตรการสุขอนามัยข้ึนใช

                                                           
188 ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, ปญหาและอุปสรรคของผูนําเขา-สงออกไทยในการคาระหวาง

ประเทศกับจีน, คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 จาก http://www.freightmaxad.com/magazine/ 

?p=7173 
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บังคับ189 ไมวาจะเปนการประเมินความเสี่ยงโดยมีหลักการทางวิทยาศาสตรมารองรับรวมถึงมีขอ

ปฏิบัติอยางชัดเจน นอกเหนือจากขอกฎหมายโดยกําหนดขอบเขตของดุลพินิจเจาหนาท่ีวาควรมี

ระดับไหน มากสุดไดแคไหนอยางไรเปนตน เพ่ือไมใหเปนการเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจอยางท่ีเปนอยู 

และการพิจารณาวาระดับการคุมครองท่ีกําหนดข้ึนมีความแตกตางตามอําเภอใจหรือไมมีเหตุผล ท่ีจะ

สงผลใหเปนการเลือกปฏิบัติหรือจํากัดทางการคาโดยแอบแฝงหรือไมนั้น จะตองพิจารณาจากการ

กําหนดระดับความคุมครองวาแตกตางกันในสถานการณท่ีแตกตางกันหรือไม รวมถึงพิจารณาดวยวา

ความแตกตางนั้นเปนการกระทําท่ีไมมีเหตุผลหรือตามอําเภอใจ อันอาจจะสงผลใหเปนการเลือก

ปฏิบัติหรือขอจํากัดทางการคาโดยแอบแฝง 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาตามหลักการดังกลาวผูศึกษาไดเปรียบเทียบระหวางมาตรการนําเขาและ

สงออกของประเทศจีนท่ีมีตอประเทศไทยและประเทศไทยมีตอประเทศจีนทําใหพบปญหาท้ังในเรื่อง

ของการคิดภาษีมูลคาเพ่ิม ปญหาในข้ันตอนการนําเขา ปญหาการคาการลงทุน และปญหาในการ

ตรวจสอบและกักกันผลไม ท่ีเปนอุปสรรคทําใหเกิดการจํากัดทางการคาโดยแอบแฝง ซ่ึงปญหา

ดังกลาวเม่ือเทียบกับมาตรการของไทยท่ีมีตอจีนนั้นถือไดวาปญหาลักษณะดังกลาวแทบจะไมมีหรือ

เกิดข้ึนเพ่ือเปนอุปสรรคทางการคาของจีนเลยจึงถือไดวาการตั้งมาตรการนําเขาและสงออกของจีนท้ัง

ท่ีอยูในพิธีสาร และไมใชพิธีสารภายใตความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมีระดับการ

คุมครองสูงเกินกวาความจําเปน ท่ีกอใหเกิดการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 

อยางท่ีทราบกันดีวาผลไมไทยสงออกไปประเทศจีนไดหลากหลายเสนทางท้ังทางบก ทางเรือ                   

ทางอากาศ แตเสนทางท่ีมีความรวมมือระหวางกันในเรื่องพิธีสารสงออกผานประเทศท่ี 3 มีเพียง 2 

เสนทาง คือเสนทางในสาย R3 และเสนทางในสาย R9 โดยท้ังสองเสนทางมีอุปสรรคในดานสงออก

อยางไร ผูศึกษาขอวิเคราะห ดังนี้ 

 

4.2 วิเคราะหพิธีสารในเสนทางสาย R9 และ R3 

 

เนื่องจากพิธีสารเขตรอนเปนแมบทในการทําความตกลงรวมมือกันในการสงออกผลไม

ระหวางไทยจีน ดังนั้น พิธีสารสงออกผลไมผานประเทศท่ี 3 อยางพิธีสาร R3 และ R9 จึงไมมี

บทบัญญัติหรือขอกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานของผลไมแตละชนิด แตก็เปนท่ีทราบกันดีวาผลไมท่ี

                                                           
189 World Trade Organization, WTO Analytical Index: Dispute Settlement 

Understanding Agreement on the Application of SPS Measures, Retrieved 

December 12, 2015 from https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic 

_index_e/sps_03_e.htm  
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สงออกระหวางกันดังกลาวตองมีคุณภาพและลักษณะตามพิธีสารผลไมเขตรอน รวมถึงขอกําหนดเดิม

ท่ีไดมีการกําหนดใหท้ังสองประเทศตองปฏิบัติรวมกันดวย โดยพิธีสารการสงออกผลไมไทยและจีน

ผานประเทศท่ี 3 อยางพิธีสาร R3 และ R9 นั้น ไดมุงเนนในเรื่องของบรรจุภัณฑและข้ันตองการขนสง

เพ่ือใหผลไมท่ีคัดสรรเพ่ือสงออกนั้นมีคุณลักษณะตรงตามท่ีระบุในพิธีสาร 

ท้ังนี้ การขนสงโดยใชเสนทาง R3A และเสนทาง R9 ภายใตพิธีสาร R3 และ R9 นั้นไทย

ไดรับประโยชน ดังนี้ 

1. ชวยใหการเคลื่อนยายสินคาหรือขนสงสินคามีความสะดวกมากข้ึน (Single Window 

Inspection/Single Stop Inspection) 

เนื่องจากมีการตรวจและรับรองสินคาจากประเทศตนทางตามความตกลงของท้ังไทย และจีน 

จึงเปนการชวยลดข้ันตอนการตรวจสอบท่ียุงยากอันอาจเกิดข้ึน โดยจะมีการตรวจสินคาเพียงครั้ง

เดียวพรอมใบรับรองตางๆ ท่ีเปนท่ียอมรับของท้ังสองประเทศนั้น จึงมีประโยชนตอการคาเปนอยาง

มาก ซ่ึงหากไมมีพิธีสารดังกลาวแลวเม่ือไปถึงดานศุลกากรท่ีดานใด ก็จะตองทําการเปดตูสินคาเพ่ือมี

การสุมตรวจ และการสุมตรวจ แตละครั้งตองมีคาใชจายและใชเวลานาน สงผลใหเกิดความเสียหาย

ตอสินคาและการคาได 

2. ชวยลดระยะเวลาในการขนสง 

เดิมทีหากจะสงออกผลไมไทยไปจีน หรือจากจีนมาไทยจะตองใชเวลาขนสงประมาณ 5-7 วัน 

แตการใชบริการการขนสงทางบกบนเสนทาง R3 และ R9 นี้ เหลือระยะเวลาในการขนสงเพียง 2-3 

วันเทานั้น ทําใหผลไมมีความสดยาวนานข้ึน ท้ังนี้ผลไมท่ีนําเขาจากไทยตามเสนทางภายใตพิธีสารท้ัง

สองฉบับนี้ จะมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังชาวไทยและชาวจีนมากข้ึน 

เพราะผลไมสงออกดังกลาวมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยจากตนทางของท้ังสอง

ประเทศ 

3. ชวยการขยายตลาดและการกระจายสินคาไปยังมณฑลตางๆ ของจีนไดกวางไกลข้ึน

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมในในแถบของทางภาคเหนือของไทย อยางเสนทาง R3 จากเดิมท่ีตองขนลง

เรือในเสนทางลําน้ําหรือทางทะเล เพ่ือจะเขาสูประเทศจีนโดยตองไปรวมตลาดผลไมท่ีฮองกง-เสิ้นเจิ้น 

หรือตลาดเจียงหนาน กวางโจว แลวจึงคอยกระจายตอไปยังมณฑลตางๆ ของประเทศจีน ก็

เปลี่ยนเปนวาผลไมไทยสามารถกระจายสินคาไปยังมณฑลทางตะวันตกเฉียงใตของจีนอยางมณฑลยูน

นานไดโดยตรง และอีกเสนทางหนึ่งคือ เสนทางสาย R9 ทีมีการกระจายสินคาจากไทยสูจีนไดโดย

ตรงท่ี เริ่มจากการการผานลาว เวียดนามเขาสูประเทศจีนท่ีดานโหยวอ้ีกวาน เมืองผิงเสียง เขตมณฑล

กวางซีจวงทางตอนใตของจีน นอกจากนี้ไทยยังสามารถกระจายสินคา ไปสูมณฑลตางๆ ของจีนไดอีก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันตกและภาคกลางของจีน 
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4. ชวยใหผลไมของไทยไมถูกปลอมปนสินคาระหวางทาง ดวยระบบการขนสงทีมี

ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเสนทางท้ังสองเสนทางนี้ มีการพัฒนาศักยภาพของการของสง ทําใหการขนสงมี

ประสิทธิภาพไมวาจะเปนเรื่องของการกําหนดใหการขนสงตองใชตูคอนเทรนเนอรตองควบคุม

อุณหภูมิ และหามเปดตูสินคาระหวางทางผานประเทศท่ีสามอยางจีน หรือเวียดนาม จึ่งม่ันใจไดวา

สินคาจะไมมีการปลอมปน และเกิดความเสียหายตอผลไม ซ่ึงแตเดิมการขนสงผลไมผานประเทศท่ี

สามอยางลาว และเวียดนาม จําตองใชแรงงานคนขนจากรถท่ีขนสงไปจากไทย เพ่ือไปไวยังรถอีกคัน

หนึ่งท่ีสามารถเขาสูประเทศจีนได แตเม่ือมีขอกําหนดในพิธีสาร R3 และ R9 แลวทําให ไมตองใช

แรงงานคนขนยายผลไมระหวางทางอีก แมวาการขนถายสินคาจากไทยไปจีน จะไมสามารถบรรทุกไป

ถึงจีนไดตลอดโดยอาจจะตองเปลี่ยนหัวลากเพ่ือยกตูคอนเทรนเนอรไปเชื่อมกับรถบรรทุกท่ีทางการ

จีน หรือทางลาวอนุญาตก็ไมทําใหผลไมเสียหาย 

 จากขอความขางตน ลวนเปนขอดีท่ีไทยไดรับจากการคาผลไมกับจีนบนเสนทางการขนสง

ภายใตพิธีสาร R3 และ R9 แตทวาขอดีดังกลาวนั้นหากมีการพัฒนาและตอยอดเพ่ิมข้ึนไปอีกก็จะมี

ประโยชนอยางมากตอการคาไทยจีน เชนหากมีการขยายเสนทางการขนสงภายในในประเทศท่ี 3 

อยางลาวและเวียดนาม ภายใตพิธีสาร R9 ก็จะทําใหเกิดการขยายตัวในระบบการขนสง ไมวาจะเปน

ระบบการจัดการเวลาท่ีสามารถควบคุมการขนสง ระบบการตรวจสอบคุณภาพแบบ (Single 

Window Inspection/Single Stop Inspection) ท่ีจะสามารถชวยใหการคามีความเปนระบบ และ

เติบโตอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย และไมใชวาเสนทาง R3 และ R9 จะมีขอดีดานเดียว ไทยเราก็

เสียประโยชนจากการขนสงในเสนทางท้ังสองเสนทางภายใตพิธีสารนี้เชนเดียวกันไมวาจะเปนเรื่อง

ดังนี้ 

1. เสียโอกาสในการขนสงสินคาและตนทุนแพง 

อยางท่ีทราบกันดีวาการขนสงสินคาไปยังประเทศจีนไมวาจะดวยการขนสงในลักษณะใดก็

ตามก็จะพบกับปญหาการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ดานนําเขาทําใหผลไมไทยมีตนทุนการคาท่ีแพงกวา

ของประเทศจีน นอกจากนี้ การขนสงสินคาไปประเทศจีนในเสนทางขนสงทางบกบนเสนทาง R3 หรือ 

R9 ภายใตพิธีสารไทยตองขนสินคาไปกับตูคอนเทรนเนอร ซ่ึงเม่ือสงสินคาเสร็จสิ้นแลวไทยไมสามารถ

ซ้ือสินคาจากประเทศจีนแลวขนกลับมายังไทยไดตองตีรถเปลากลับมาเทานั้น ทําใหการขนสงบน

เสนทางนี้มีราคาแพงเม่ือเทียบกับการขนสงทางเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูกาลผลไม ท่ีมีความ

ตองการการขนสงมาก ทําใหตูคอนเทรนเนอรขาดแคลนและมีราคาคาขนสงสูงข้ึนไปอีก  

2. เสียเวลาในการรอหนังสือรับรองจากทางราชการเกิดความลาชาในการขนสง 

ตามขอกําหนดของพิธีสาร R3 และ R9 การขนสงโดยใชสองเสนทางนี้ตองผานการตรวจสอบ

และมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ซ่ึงเปนเอกสารฉบับจริงติดไปพรอมกับ
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รถขนสงสินคา และมีการ Seal ตูสินคาโดยมีหมายเลขกํากับไปดวย แตทวาบางกรณีการตรวจสอบใช

เวลานานอยางเชนลําไย ท่ีตองมีการตรวจสารซัลเฟอรไดออกไชดกอนการสงออก ซ่ึงการตรวจสอบ

ดังกลาวตองใชระยะเวลาประมาณ 4-5 วัน จึงทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายอยางมากในการเก็บ

รักษาลําไยไวเพ่ือรักษาคุณภาพกอนการสงออก ท้ังท่ีการสงออกอาจจะทําไดเลยโดยไมตองรอใหการ

ออกใบรับรองดําเนินเสร็จสิ้น เพราะการสงผลไมมีการ Seal ตูคอนเทรนเนอรท่ีบรรจุผลไมโดยการ 

Seal ดังกลาวมีการระบุหมายเลขไวอยูแลว นอกจากนี้ยังมีระบบออนไลนในการสงใบรับรอง

สุขอนามัยพืชเพ่ือไปยังดานตางๆท่ีสินคานี้ผาน  และเม่ือไปถึงดานตรวจเจาหนาท่ีแตละดานจะไดรับ

ขอมูลออนไลนในสวนของใบรับรองสุขอนามัยพืช และหมายเลข Seal ท่ีตูสินคา เพียงแตตองแสดง

ใบรับรองฉบับจริงเพ่ือเปนการยืนยันเทานั้น ดังนั้นการมีใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชฉบับ

จริงก็เปนสิ่งท่ีดี แตควรยกเวนการขนสงผลไมบางชนิดท่ีตองใชเสลาในการตรวจสารพิษตกคางนาน 

อยางลําไย และลิ้นจี่  

3. การขนสงไมสามารถกระทําไดตลอดเสนทางและมีขอจํากัดหลายประการ 

การขนสงสินคาผานประเทศท่ีสาม อยางเสนทาง R3 และ R9 นี้ ไมสามารถขนสงไดตลอด

เนื่องจากการลงนามในพิธีสารดังกลาวเปนการทําขอตกลงแบบทวิภาคีระหวางไทยและจีนเทานั้น 

และไมไดหมายความรวมถึง ลาว และเวียดนามดวย ดังนั้น การขนสงผานประเทศท่ีสามจําเปน

จะตองทําตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น เชนตองมีการตรวจพืชเพ่ือหาสารพิษตกคาง และมี

การขนถายสินคาเพ่ือเปลี่ยนหัวลากโดยตองใชรถตามท่ีประเทศท่ีสามกําหนดเชนตองเปนรถ

พวงมาลัยซาย เปนตน ท่ีเปนเชนนี้เพราะไทยยังไมไดใหสัตยาบันในความตกลงวาดวยการขนสงขาม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross Border Trade Agreement: GMS CBTA) จึงทํา

ใหเม่ือตองขนสินคาผานประเทศท่ีสาม อยางลาวตองมีการถายสินคาท่ีดานบอเต็น และเม่ือตองขน

สินคาผานประเทศท่ีสามบนเสนทาง R9 รถขนสินคาไทยตองเปลี่ยนหัวลากเปนของจีนหรือเวียดนาม

แทน เพราะท้ังประเทศเวียดนามและจีนไมอนุญาตใหรถยนตพวงมาลัยขวาวิ่งบนถนนภายในประเทศ

ของตนได นอกจากนื้ แตละประเทศยังมีการจํากัดความเร็วในการขับข่ีรถขนสินคาอีกดวย 

จากอุปสรรคและปญหาดังกลาวขางตนทําใหประเทศไทยตองเปนฝายเสียเปรียบทางการคา

กับประเทศจีนอยูเสมอ เนื่องดวยขอจํากัดตางๆ เหลานี้สงผลใหไทยมีขีดจํากัดในเรื่องความสามารถ

ทางการแขงขัน โดยอุปสรรคตางๆ สงผลใหตนทุนการผลิตผลไมของไทยมีราคาสูงเม่ือเทียบกับราคา

ผลไมของจีน จึงทําใหไทยไมสามารถทําการคาไดอยางเสรีตามความปรารถนาขององคการการคาโลก 

วิทยานิพนธเลมนี้จึงเขียนข้ึนเพ่ือใหรัฐบาล เกษตรกร ประชากรของไทยและของโลกไดตระหนักถึง

อุปสรรคดังกลาว เพ่ือทําการแกไขใหการคาผลไมไทยกับจีนเปนไปอยางเสรีและเปนธรรมมากข้ึน 

ตามแนวคิดและทฤษฎีขององคการการคาโลก และความเห็นของผูเขียนเอง 
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4.3 วิเคราะหพระราชบัญญัติกักพืช แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 
 

มาตรการเพ่ือควบคุมและตรวจสอบพืช หรือการเคลื่อนยายพืชใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ และถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ือปองกันไมใหมีศัตรูพืชแพรระบาดจากแหลงหนึ่งไป

อีกแหลงหนึ่ง ไมวาจะเปนภายในประเทศหรือตางประเทศเขามาในประเทศไทย โดยกฎหมาย

เก่ียวกับการควบคุมและตรวจสอบนี้ ในประเทศไทยมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 

ซ่ึงเปนมาตรการควบคุมสินคาไมใหมีการแพรระบาดของโรคทางพืชและโรคท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 

สัตว และพืช  

        และแมวาประเทศไทยจะมีกฎระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพสินคานําเขา 

อยางพระราชบัญญัติกักพืช และพิธีสารฉบับตางๆ แตสินคาประเภทผลไมท่ีสงมาจากประเทศจีน                      

กลับมีคุณภาพท่ียังไมไดมาตรฐานเทาท่ีประเทศไทยสงไปขายยังประเทศจีน ไมวาจะเปนปญหาการ

ปนเปอนของสารเคมี และการตกคางของยาฆาแมลงในอัตราท่ีมากกวาท่ีประเทศไทยกําหนดในเรื่อง

คุณภาพสินคาสงออก โดยผลการสุมตรวจตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพบวา ผลไมจากประเทศจีนมีคา

ของสารพิษตกคาง ไมวาจะเปนยาฆาแมลง และสารปนเปอนอ่ืนๆ ในปริมาณท่ีมากจนกอใหเกิด

อันตรายได ซ่ึงนอกจากประเทศไทยแลว ประเทศคูคาอ่ืนของจีนอยางประเทศเวียดนาม ก็มีการ

ตรวจสอบและพบถึงสารปนเปอนดังกลาว จึงไดมีมาตรการสั่งลดการนําเขาผลไมจีน  

        แตก็มิอาจปฏิเสธไดวาผลไมจากประเทศจีนเปนท่ีตองการของผูบริโภคชาวไทย เนื่องจากเปน

ผลไมฤดูหนาวท่ีไมคอยมีการเพาะปลูกในประเทศและมีราคาถูก จึงทําใหแตละปประเทศไทยมีการสั่ง

นําเขาผลไมจากประเทศจีนจํานวนมาก ซ่ึงผลไมเปนสิ่งท่ีเนาเสียไดงาย ทําใหการตรวจผานตองไมใช

เวลาเยอะท่ีผานมาประเทศไทยและประเทศจีนจึงไดทําพิธีสารเรื่องผลไม 5 ชนิด เพ่ือท่ีลดข้ันตอนการ

ตรวจสอบใหนอยลง เพ่ือใหผลไมถึงมือผูบริโภคไดเร็วโดยท่ีไมเนาเสีย ดวยระยะเวลาท่ีจํากัดในการ

ขนสงจึงทําใหการตรวจตราเปนไปอยางไมรอบคอบ และรัดกุมเทาท่ีควร เพียงแคมีการสุมตรวจนั้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมท่ีไมไดอยูภายใตพิธีสาร ซ่ึงจะตองเปนไปตามกฎเกณฑท่ีมีการตรวจสอบ

ผลไมนําเขา ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในหลักของ

การปองกันสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ควรท่ีจะมีการเพ่ิมเติมถอยคําในพระราชบัญญัติกักพืช  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 มาตราท่ี 12 เนื่องจากภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว มาตราท่ี 12 ระบุถึง

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงาน ในการตรวจคนสินคาท่ีนําเขามา โดยหากพบศัตรูพืช ก็ใหทํา

การยึด หรือกักพืชไวไมใหนําเขามาในราชอาณาจักร ท้ังท่ีจริงนอกจากท่ีพบศัตรูพืชแลว การพบสาร

ปนเปอนในผลไมก็เปนสิ่งท่ีตองกําจัดและทําลาย จึงควรท่ีจะระบุใหชัดเจนถึงคําวาสารเคมีท่ีเปน

อันตรายเขามาดวย เพ่ือใหอํานาจเจาหนาท่ีในการยึด หรือกักกันผลไมท่ีปนเปอนสารเคมีเพราะโดย

เจตนารมณของการตราพระราชบัญญัตินี้ ก็เพ่ือปองกันชีวิต พืช สัตวและมนุษย ใหมีความปลอดภัย

ในการบริโภค ตามหัวใจสําคัญของมาตรการสุขอนามัยสุขอนามัยพืช แตในพระราชบัญญัตินี้ กลาวถึง

เฉพาะศัตรูพืชเทานั้น แตไมไดกลาวถึงสารเคมีท่ีตองหามแตอยางใด  



 

บทท่ี 5 

 

 สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 

 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เปนมาตรการทางการคาอยางหนึ่งท่ีมิใชมาตรการ

ทางดานภาษี แตเปนกฎระเบียบท่ีองคการการคาโลกอนุญาตใหใชไดในกรณีเปนการสงเสริมการคาท่ี

เปนธรรม หรือใชสิทธิ์ตามมาตรการดังกลาวเปนขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปน รวมถึงคุมครอง

ชีวิตและสุขภาพของมนุษย พืชและสัตว ท้ังนี้ จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมมีเหตุผลและตอง

ไมเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศอยางแอบแฝง  

แตในปจจุบันทามกลางสถานการณการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความตองการบริโภคท่ี

เพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนท่ีแปรผันของประชากรโลกทําใหหลายๆ ประเทศในทุกทวีปท่ัวโลกตางจับกลุม

เพ่ือทําการคาระหวางกันภายใตมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริมใหเปนการคาเปดกวางในแบบตลาด

เสรี แตในความเปนจริง แนวคิดและทฤษฎีของมาตรการสุขอนามัยดังกลาวมีชองวางทําใหประเทศ

สมาชิกตางๆ พยายามท่ีจะดําเนินนโยบายและบังคับใชมาตรการอยางหลากหลาย เพ่ือปองกันและ

เยียวยาแกไขความบกพรอง รวมถึงความเสียหายใดๆ ทีอาจสงผลกระทบตอประชาชนและเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

จึงทําใหการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดังกลาวกลับกลายเปนเครื่องมือในการ

ใชเปนอุปสรรคตอการสงออกของประเทศคูคา หรือเพ่ือกีดกันการนําเขาท่ีไมสอดคลองกับความตกลง

ระหวางประเทศ ดวยการกําหนดคุณภาพท่ีเกินมาตรฐานสากล หรือการเขมงวดในการตรวจสอบ

มาตรฐานสินคาและใชเวลาในการตรวจสอบนานมากจนทําใหสินคาเกิดความเสียหาย  ตลอดจนการมี

หลักปฏิบัติทางพิธีสารท่ีไมเปนธรรม 

อนึ่งการท่ีไทยและจีนตางเปนสมาชิกขององคการการคาโลก ทําใหท้ังประเทศไทยและ

ประเทศจีนไดนําเอามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชดังกลาวมาเปนมาตรฐานในการทําการคา

ระหวางกัน คือนํามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาเปนหลักการพ้ืนฐานในการกําหนด

มาตรการการนําเขาและสงออกผลไม ท้ังในสวนท่ีลงนามในพิธีสารผลไม และนอกพิธีสารผลไม แต

การกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีนํามาใชดังกลาวกลับพบวาประเทศจีนกําหนด

ระดับการคุมครองท่ีสูงเหนือกวาของไทย และกลุมของประเทศคูคาอ่ืนเชนเวียดนาม ทําใหเปน

อุปสรรคตอการคามากมายจนเกิดเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ  การคาระหวางไทยและ

จีนจึงไมใชการคาในลักษณะเสรีอยางแทจริง 
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ซ่ึงอุปสรรคท่ีไทยไดเจอเม่ือทําการสงออกผลไมสดไปยังประเทศจีนนั้นเริ่มตั้งแตการนําเขา

ผลไมสด ทางการจีนไมอนุญาตใหตางชาติเปนผูนําเขาโดยตรง การนําเขาตองผานผูประกอบการจีน

เทานั้น หรือไมก็ตองเปนผูรวมทุนกับประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของใบอนุญาตการนําเขาผลไม

สดท่ีมีขอจํากัดในเรื่องเวลาท่ีสั้นมากกวาของไทย ครึ่งหนึ่ง และเนื่องมาจากการท่ีการท่ีรัฐบาลจีนได

กําหนดใหรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินมีบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการ

นําเขา จึงทําใหการตรวจสอบแตและมณฑล มีมาตรฐานและความเขมงวดท่ีแตกตางกัน จึงทําใหการ

ตรวจสอบไมเปนมาตรฐาน โดยดานท่ีฮองกงมีความเขมงวดนอยกวาดานอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง

ของภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บกับผูประกอบการไทยสงออกไป แตไมเก็บกับผูประกอบการอยางลาว และ

ของจีน ซ่ึงการกระทําดังกลาวของประเทศจีน ยอมแสดงใหเห็นถึงความไมจริงใจในการเปดตลาดเพ่ือ

ทําการคาเสรี จนกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีไมสอดคลองกับ

จุดประสงคของความตกลง สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดังนั้น การพิจารณาวามาตรการในการ

นําเขาของจีน จากการนําเขาผลไมสดของไทยสอดคลองกับความตกลง สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

หรือไมจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีนําไปสูการกาวิธีแกปญหาในเรื่องนี้ได 

เม่ือพิจารณาถึงการกําหนดมาตรการการนําเขาผลไมสดของประเทศจีน ภายใตความรวมมือ

ทางดานมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะพบวามาตรการการนําเขาของประเทศจีนไม

สอดคลองความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กลาวคือ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ของประเทศจีนนั้น เปนการจํากัดทางการคาเกินกวาความจําเปน  ในการบรรลุถึงระดับการคุมครองที

เหมาะสมนั้น ควรคํานึงถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจ และตองมีขอจํากัดทางการคา

นอยกวามาตรการอ่ืนๆ  

และเม่ือมาตรการของประเทศจีนเปนมาตรการท่ีจํากัดทางการคาเกินกวาความจําเปนเพ่ือ

บรรลุถึงระดับการคุมครองสุขอนามัยท่ีเหมาะสม จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการแกไขปญหาในเรื่องนี้

คือ การเจรจาทางการคาเ พ่ือใหอยู ในรูปของการคาเสรี ใหมากข้ึนโดยการเจรจาเปนการ

ประนีประนอมปญหาของท้ังสองฝาย ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบในดานลบทางความสัมพันธระหวาง

ประเทศใหนอยท่ีสุด และหากตกลงกันไดไมเพียงแตผลไมของไทยหลายๆ ชนิดท่ีไมถูกบรรจุในพิธีสาร 

ก็จะไดรับประโยชนจากมาตรการกระนําเขาเชนเดียวกัน โดยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ผูศึกษาได

แบงเปน 3 ประเด็น คือ 1. ขอเสนอแนะในข้ันตอนและมาตรการสุขอนามัยภายใตพิธีสารท้ังสามฉบับ 

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับเสนทางการขนสงและจุดตรวจภายใตพิธีสาร และ 3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การแกกฎหมายพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2551 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายภายในเก่ียวกับ

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ใหมีการครอบคลุมนอกจากท่ีระบุไวเพียงศัตรูพืชเทานั้น แตให

หมายความรวมถึงสารเคมีท่ีอาจปนเปอนมากับผลไมได รวมถึงตามขอบเขตของพระราชบัญญัติกักพืช



118 
 

มุงเนนการยึด หรือกักพืชไวเฉพาะศัตรูพืชเทานั้น แตแทจริงแลวสารเคมีท่ีเกินกวามาตรฐานเปน

อันตรายตอสุขภาพผูบริโภคมากกวาศัตรูพืช 

 

5.1 ขอเสนอแนะในข้ันตอนและมาตรการสุขอนามัยภายใตพิธีสารทั้งสามฉบับ 

 

 สําหรับพิธีสารสามฉบับ ไดแก 1. พิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและการ

ตรวจสอบสําหรับผลไมท่ีจะสงออกจากประเทศจีนมาประเทศไทย และประเทศไทยมาประเทศจีน 

(พิธีสารผลไม) 2. พิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการสงออกและ

นําเขาผลไม ผานประเทศท่ีสามระหวางประเทศไทยและจีน ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณของ

ไทยกับกระทรวงควบคุมและกักกันโรคของจีน ไดแก พิธีสาร R3 และ พิธีสาร R9 ซ่ึงมีประเด็นจะขอ

แกไข ดังนี้ 

1. ขอเจรจากับทางประเทศจีน เพ่ือขยายเวลาใบอนุญาตการนําเขา QIP จาก 6 เดือน เปน 

12 เดือน 

ภายใตพิธีสารระบุวา การขอนําเขาผลไมจะตองมีการขออนุญาตจาก AQSIQ และไดรับ

ใบอนุญาตการนําเขา QIP จึงจะสามารถนําเขาได ซ่ึงใบอนุญาตดังกลาวมีอายุการใชงานสั้นเกินไป 

ควรจะมีการเจรจาเพ่ือขอขยายระยะเวลาของใบอนุญาตการนําเขา QIP (Quarantine Import 

Permit)  จาก 6 เดือนเปน 12 เดือน เนื่องจากผลไมสดของไทยสุกไมพรอมกันและออกสูตลาดจีนได

ตลอดท้ังป การขอตอใบอนุญาตแบบปตอป จะทําใหการสงออกสินคาผลไมเปนไปอยางตอเนื่อง

มากกวา ท่ีตองมาตอทุกๆ 6 เดือน 

 2. ขอเจรจากับประเทศจีนเก่ียวกับใบอนุญาตนําเขา ชนิดของผลไม ให 1 ใบอนุญาต

สามารถนําเขาผลไมไทยไดหลายชนิด 

เนื่องจาก ในปจจุบันการออกใบอนุญาตนําเขานั้น 1 ใบอนุญาต สามารถนําเขาผลไมได  1 

ชนิด และผูประกอบการคาไทยแตละบริษัทไมไดสงสินคาประเภทผลไมชนิดเดียว จึงทําใหตอง

เสียเวลาดําเนินการหลายครั้ง ถาหากตองสงออกหลายชนิด จึงเกิดเปนขอจํากัดทางการคาท่ีเปน

อุปสรรคตอการสงออกของประเทศไทยทางหนึ่ง และเพ่ือแกไขขอจํากัดดังกลาว รัฐบาลไทยควร

เจรจากับรัฐบาลจีนเพ่ือแกไขและลดขอจํากัดทางการคาดังกลาว 

3. เจรจาเพ่ือขอแกไขพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรคและการตรวจสอบสําหรับ

ผลไมท่ีจะสงออกจากประเทศจีนมาประเทศไทย และประเทศไทยมาประเทศจีนจากเดิมท่ีกําหนดให

การสงออกผลไมไทยไปจีน จาก 5 ชนิดเปน 23 ชนิด และจากจีนมาไทย 19 ชนิด  

โดยปจจุบันพิธีสารผลไมมีขอตกลงกันเพียงฝายละหาชนิด โดยท้ัง 5 ชนิดนั้น มีขอกําหนด

ตามกรอบภายใตพิธีสาร จึงไมจําตองมีข้ันตอนการตรวจสอบตามกฎหมายภายในแตละประเทศ ซ่ึง
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จะเปนการชวยลดข้ันตอน และเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพสินคาใหใกลเคียงกันมากท่ีสุด ดังนั้น จึงควร

เจรจาเพ่ือขอแกไข เพ่ือเพ่ิมขอปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานกับผลไมชนิดท่ีเหลือซ่ึงอยูนอกพิธีสาร โดย

กําหนดกรอบอยางชัดเจนวา ผลไมแตละชนิดควรมีขอปฏิบัติอยางไรภายใตพิธีสาร และเม่ือกําหนดให

ประเทศไทยตองปฏิบัติอยางไร ประเทศจีนยอมตองมีขอปฏิบัติท่ีคลายคลึงกัน อยางเชน ขอกําหนดท่ี

หามมีมดตกติดไปกับผลไมท่ีไทยสงไปท่ีประเทศจีน ดังนั้น ยอมตองหามมดตกติดมากับผลไมของจีนท่ี

นําเขามาสูประเทศไทยดวย 

4. กรณีของหนังสือรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีตองติดไปกับรถขนสงผลไมนั้น  

ขอแกไขใหไมจําเปนตองใชฉบับจริง เพียงแตตองสงขอมูลออนไลนไปยังดานตรวจ เม่ือสินคาประเภท

ผลไมนั้นไปถึงจุดตรวจ 

กลาวคือ ตามพิธีสาร R3 และ R 9 กําหนดให การขนสงผลไมภายใตพิธีสารท้ังสามฉบับตอง

มีหนังสือรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชฉบับจริง คือ ออกโดยดานตรวจพืชติดไปพรอมกับการ

ขนสง เพ่ือท่ีจะยืนยันถึงการรับรองเรื่องของสุขอนามัยพืชท่ีขนสงจากประเทศไทยไปสูประเทศจีน แต

ทวาในบางกรณี เชน การสุมตรวจลําไยและลิ้นจี่ ท่ีอาจใชระยะเวลานานในการตรวจสารพิษตกคาง 

และเจาหนาท่ีทําการทดสอบ ในเบ้ืองตนแลววามีสารพิษตกคางไมเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด ก็ใหมี

ดําเนินการขนสงไปกอนแตตองมีหนังสือรับรองสุขอนามัยฉบับชั่วคราวท่ีมีการรับรองจากดานตรวจ

พืชของไทย และเม่ือถึงดานตรวจท่ีประเทศท่ีสามและประเทศจีนทางการไทยตองสงขอมูลออนไลนไป

ถึง จึงจะมีสิทธิใหนําผานได 

5. เจรจาเพ่ือใหประเทศจีนคิดภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บจากสินคาประเภทผลไมของไทยจาก

อัตรารอยละ 13 เปน 0 เปอรเซ็นตตามท่ีไดตกลงกันไวใน FTA อาเซียน-จีน ท้ังนี้เพ่ือใหเปนการเสมอ

ภาคกับท่ีจีนไดคิดภาษีจากพมา และเวียดนาม 

ตามท่ีประเทศไทยและประเทศจีนมีขอตกลงกันเรื่องมาตรการทางภาษีระหวางการนําเขา

และสงออกใน FTA ไทยและจีน ท่ีใหลดภาษีระหวางกันเหลือ 0% นั้น แตรัฐบาลจีนกลับเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ จุดผานแดนของประเทศจีน ซ่ึงภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาวเปนภาษีท่ีตองเก็บกับ

ผูบริโภคไมใชผูประกอบการนําเขาจากไทย ดังนั้นประเทศไทยควรจะมีการเจรจาตกลงกับรัฐบาลจีน

เพ่ือขอใหยกเลิกการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาว หากรัฐบาลจีนไมยินยอม ประเทศไทยควรหยิบยกเอา

พิธีสารข้ึนมาเพ่ือเรียกรองใหประเทศจีนตองปฏิบัติ หากไมดําเนินการดังกลาว รัฐบาลไทยตองยื่นขอ

เรียกรองตอองคการการคาโลกเพ่ือบีบบังคับใหประเทศจีนตองปฏิบัติตาม 
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5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเสนทางการขนสงและจุดตรวจภายใตพิธีสาร 

 

เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยไมไดทําสัญญาหรือใหสัตยาบันกับการขนสงผานประเทศท่ี 3 

ทําใหการสงสินคาผานประเทศท่ี 3 มีขอยุงยาก คือ รถขนสินคาไมสามารถผานไดตลอด ตองมีการ

เปลี่ยนถายสินคาทุกครั้ง จึงจะสามารถนําสินคาไปยังดานพรหมแดนจีนได จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือขอ

แกไข ดังนี้ 

1. ใหไทยลงนามเพ่ือใหสัตยาบันในความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค

ลุมแมน้ําโขง (GMS Cross Border Trade Agreement: GMS CBTA) นอกจากนี้ ยังตองทําสัญญา

แบบพหุภาคีท้ังในสวนของไทย ลาว เวียดนาม และจีน ในเรื่องการขนสงผานประเทศท่ีสามไมวาจะ

เปนเรื่องของดานตรวจ อัตราคาธรรมเนียม ขอกําหนดในการเดินรถขนสงท่ีทําใหไทยเดินรถจาก

ประเทศไปจนถึงประเทศจีนไดอยางไมมีขอจํากัดในเรื่องความเร็ว และการเปลี่ยนถายหัวลากรถ เพ่ือ

ความสะดวกในการขนสงสินคามากข้ึน 

2. ปรับปรุงคุณภาพของเสนทางการขนสงใหมีความพรอมมากข้ึนท้ังในลักษณะของ

กายภาพและการพัฒนาสาธารณูปโภค ท้ังในสวนของหองน้ํา สถานีบริการน้ํามัน ศูนยชวยเหลือ

ฉุกเฉิน เพ่ือท่ีจะรองรับการขนสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองขยายกรอบความรวมมือ

การขนสงภายใตพิธีสารเพ่ือครอบคลุมเสนทาง R8 และ R12  

 

5.3 ขอเสนอแนะการเพ่ิมบทบัญญัติ เกี่ยวกับสารเคมี ยาฆาแมลง เขาไปใน

พระราชบัญญัติกักพืช มาตรา 12  

 

เนื่องจากพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2551 เปนกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครองสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชโดยตรง แตภายใตบทบัญญัติยังไมครอบคลุมความปลอดภัยของมนุษย สัตว และ

พืชไดเทาท่ีควร กลาวคือ เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติกักพืชนั้น มุงเนนเฉพาะศัตรูพืชเทานั้น ท่ี

กําหนดใหเจาหนาท่ีมีอํานาจกักกัน หรือทําลายในกรณีท่ีพบศัตรูพืช แตไมไดกลาวถึง สารเคมี และยา

ฆาแมลงท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอประชากรไทย ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีการแกไข พระราชบัญญัติ

ดังกลาว มาตราท่ี 12 อนุ (2) โดยเพ่ิมถอยคําวา สารเคมี ยาฆาแมลง เขาไปในบทบัญญัติ จากเดิมท่ี

บัญญัติวา  
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ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 

ดังตอไปนี้ 

(2) ตรวจคนสถานท่ี บุคคล หรือยานพาหนะใดๆ นอกเขตดานตรวจพืช

หรือนอกเขตควบคุมศัตรูพืชในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา พืช 

สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหามท่ีอยูในความครอบครองเปนหรือมีศัตรูพืชท่ี

อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชา

กวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งดังกลาวหรือสิ่งท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดจะถูก

ยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และถาการคนในเวลา

ดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(3) เก็บหรือนําพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด สิ่งไมตองหาม หรือสิ่งใดๆ ท่ี

เก่ียวของในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห เม่ือมี

เหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

(4) ยึด หรือกักไวซ่ึงพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด สิ่งไมตองหาม หรือสิ่งใด ๆ 

ท่ีเก่ียวของตามกําหนดเวลาท่ีเห็นจําเปน เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืช

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรง 

  

เปน ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 (2) ตรวจคนสถานท่ี บุคคล หรือยานพาหนะใดๆ นอกเขตดานตรวจพืชหรือนอกเขต

ควบคุมศัตรูพืช  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี

นั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา พืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหามท่ีอยูใน

ความครอบครองเปนหรือมีศัตรูพืช สารเคมี ยาฆาแมลงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหาก เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งดังกลาวหรือสิ่งท่ีเก่ียวของกับ

การกระทําความผิดจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และถาการคน

ในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(3) เก็บหรือนําพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด สิ่งไมตองหาม หรือสิ่งใดๆ ท่ีเก่ียวของในปริมาณ

พอสมควรไปเปนตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมี ศัตรูพืช 

สารเคมี ยาฆาแมลง ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 

(4) ยึด หรือกักไวซ่ึงพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด สิ่งไมตองหาม หรือสิ่งใดๆ ท่ีเก่ียวของตาม

กําหนดเวลาท่ีเห็นจําเปน เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมี ศัตรูพืช สารเคมี ยาฆาแมลง ท่ีอาจ

กอใหเกิด ความเสียหายรายแรงมาก 
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