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รำยงำนภำพรวมกำรจัดกำรของเสียของ
สหภำพยุโรป 
จัดการของเสีย 

บทท่ี 1: ค ำน ำ 

ของเสียหรือขยะเป็นผลข้ำงเคียงท่ีมำพร้อมกับ
กิ จกรรมของมนุ ษ ย์  กำรพั ฒ นำ  และกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ Waste Framework 
Directive (75/442/EEC) ได้ก ำหนดค ำนิยำมของ 
ของเสี ย (waste) ไว้ ว่ ำ “สสำรหรือวัตถุ ใดๆ             
ท่ีผู้ครอบครองก ำจัด หรือมีควำมจ ำเป็นท่ีจะ
ก ำจัด”[1] 

ของเสียสำมำรถ ถูกจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภท
ต ำม แ ห ล่ งก ำ เนิ ด คื อ  1) ข อ ง เสี ย ชุ ม ช น 
(municipal waste) 2) ของเสี ยอุ ตสำหกรรม 
(industrial waste) และ  3) ของเสี ยจำกกำร
เกษตรกรรม (agricultural waste) นอกจำกนี้           
ยังสำมำรถจ ำแนกตำมควำมเป็นอันตรำยของ          
ของเสีย ได้ เป็น ของเสียอันตรำย (hazardous 
waste) และของเสียท่ีไม่ เป็นของเสียอันตรำย 
(non-hazardous waste) 

สหภำพยุโรปซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีเกิด
จำกกำรรวมตัวของ 28 ประเทศสมำชิก มีนโยบำย
ท่ีชัดเจนในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น ำ 
ในกำรตั้ งข้ อบั งคับและแนวทำงปฏิบั ติ ด้ ำน          
กำรจัดกำรของเสียต่ำงๆ สหภำพยุโรปประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกำรลด
ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจของตน 
อีกท้ังมีแนวทำงท่ีน่ำสนใจในกำรน ำของเสียมำ 
แปรรูปให้ เป็ นพลั งงำน  กำรเรียนรู้ แนวทำง           
กำรจัดกำรของเสียของสหภำพยุโรปท้ังด้ ำน
นโยบำยและกำรน ำไปปฏิบัติ  น่ำจะสำมำรถ          
จุดประกำยควำมคิ ดในกำรพัฒนำแนวทำง          
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมและของเสียได้  เพรำะ
ปัญหำท่ีเกี่ยวกับของเสียและมลภำวะท่ีมำจำก 
ของเสียนั้น เป็นประเด็นท่ีท้ำทำยในกำรบริหำร
และจัดกำรประเทศ โดยเฉพำะปัญหำของเสียและ
มลภำวะท่ีมำจำกกิจกรรมในด้ำนอุตสำหกรรม          
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรเคมีหรือ           
สำรอันตรำยโดยไม่มีกำรจัดกำรท่ี เหมำะสม
ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรง ต่ำงจำกของเสียท่ีมำ
จำกชุมชนและกำรเกษตรกรรม ท่ีส่วนใหญ่จะมี
ปัญหำในด้ำนของปริมำณขยะท่ีไม่สอดคล้องกับ
ศักยภำพในกำรบ ำบัด และมีผลกระทบท่ีรุนแรง
น้อยกว่ำของเสียจำกภำคอุตสำหกรรม 

บทควำมนี้ มุ่งท่ีจะรวบรวมแหล่งข้อมูลและสรุป
โดยย่อแนวทำงและกระบวนกำรจัดกำรของเสีย 
ในยุโรปในภำพรวม โดยให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ
กั บ ก ำรแน วท ำงกำรจั ด ก ำรขอ งเสี ย จ ำก
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ภำคอุตสำหกรรมของสหภำพยุโรป ในบทท่ี 2 
ผู้ เขียนจะอธิบำยถึ งภำพรวมของกำรจัดกำร          
ของเสี ยของสหภำพยุ โรปและในบทท่ี  3 ได้           
เรียบเรียงกฎหมำยและข้อบังคับท่ีสหภำพยุโรป
น ำมำใช้เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรของเสียให้เป็น
รูปธรรม เนื้อหำของท้ังสองบทนี้จะครอบคลุม         
กำรจัดกำรของเสียในภำพรวม ส่วนในบทท่ี 4 
ผู้ เขียนจะน ำเสนอกฎหมำยและข้อบังคับของ
สหภำพยุ โรป ท่ี ใช้ ใน กำรควบคุ มของเสี ย           
จำกภำคอุตสำหกรรม โดยจะยกเว้นของเสียท่ีมี
สภำพเฉพำะเช่น ของเสียติดเชื้อ และของเสียจำก
กั มมั นตภำพรั งสี  ซึ่ งท ำงสหภำพยุ โรป ได้
ก ำหนดกำรจัดกำรเชิ งเทคนิคท่ี เฉพำะลงไป             
ส่ วนในบทท่ี  5 ผู้ เขี ยนได้ รวบรวมกฎหมำย             
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเผำขยะ และกำรเผำร่วม (co-
incineration) ท่ีส ำคัญๆของสหภำพยุโรป ซึ่งใน
ปัจจุบันสหภำพยุโรปพยำยำมท่ีจะลดปริมำณ            
กำรเผำขยะ และเพิ่มประสิทธิภำพของกำรก ำจัด
ขยะโดยกำรเผำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และผู้เขียนได้สรุปรำยละเอียดของรำยงำนนี้ไว้ใน
บทท่ี 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้ำย 

อ่ ำ น ต่ อ ใ น ร ำ ย ง ำ น  European waste 
management report PDF 

[1] แปลจำกค ำจ ำกัดควำมว่ำ “any substance 
or object which the holder disposes of or 
is required to dispose of“ 

 
องค์กำรยูนิโดจัดประชุมเครือข่ำยด้ำน          
กำรผลิต RECP 
ประชุม 
ที่มา - UNIDO 

กำรประชุมเครือข่ำยโลก RECP (Global Network 

Conference on Resource Efficient and 

Cleaner Production) จะจัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 12 

– 16 ตุลำคม 2015 ณ Davos Congress Centre 

เมือง Davos ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กำรประชุม

ดังกล่ำวเป็นควำมพยำยำมของ UNIDO ในกำร

สร้ำงเครือข่ำยในระดับโลกในด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร

และกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ 

UNEP (United Nation Environment Program) 

กำรประชุม RECP ในปีนี้ถือเป็นปีท่ี 20 ในกำรจัด

ประชุมดังกล่ำว จะมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรท่ี

แ ส ด งผ ล ง ำน ข อ ง  RECP ใน ก ำ รส่ ง เส ริ ม

อุตสำหกรรม กำรสร้ำงควำมร่วมมือในระดับต่ำงๆ 

ท้ังระดับชำติ ภูมิภำค และระดับนำนำชำติ ใน

บริบท Sustainable Development Goal ของ

สหประชำชำติ 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/09/european-waste-management-report.pdf
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/09/european-waste-management-report.pdf
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กำรประชุมดังกล่ำวมุ่งหำนวัตกรรมท่ีสำมำรถมำใช้

สนับสนุน RECP ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

และแนวทำงกำรด ำเนินกำร หัวข้อกำรประชุม

ได้ แ ก่  Low-carbon production ก ำรจั ด ก ำร

ส ำ ร เค มี  ก ำ ร ใช้ น้ ำ  eco-industrial parks            

กำรจัดกำรขยะ และ gender mainstreaming 

คำดว่ำจะมีผู้ เข้ ำร่วมประชุมท่ี เป็นเจ้ำหน้ ำท่ี

ระดับสู งของรัฐ ผู้มีประสบกำรณ์ ด้ ำน RECP   

ระดับนำนำชำติ ตัวแทนของสถำบันกำรเงินด้ำน

กำรพัฒนำ รวมท้ั ง ผู้ มี ควำมเชี่ ยวชำญด้ ำน 

cleaner production จ ำก ส ถ ำบั น วิ จั ย แ ล ะ 

สถำบันศึกษำต่ำง ๆ กำรประชุมนี้เป็นโอกำสอันดี 

ในกำรสร้ำงแนวทำงส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง

มีประสิทธิผลและ cleaner production ภำยใต้

ก ร อ บ ข อ ง  2030 Agenda for Sustainable 

Development 

กำรประชุม RECP ดั งกล่ำวจัดร่วมกับ  World 

Resources Forum 2015 ท่ีจัดระหว่ำงวันท่ี 11-

14 ตุลำคม ค.ศ.2015 ในปีนี้หัวข้อกำรประชุมคือ 

“Boosting Resource Productivity by adopting 

the Circular Economy” มีประเด็นหลักท้ังหมด 4 

หั วข้ อด้ วยกั นคื อ 1. Circular Economy และ 

decoupling 2. Technological innovation, 

business and finance 3. Target, indicators, 

and benchmarks for resource use, 4. 

Lifestyles and education 

ท่ีมำ UNIDO 

 

เศรษฐกิจสำธำรณรฐัเชก็พุ่งทะยำน            

ส่งปัญหำขำดบุคลำกรที่เหมำะสม 

เศรษฐกิจ 
ที่มาของข่าว: Euroactive 

ส ำนักข่ำว Euroactive รำยงำนว่ำบริษัทและ
กิจกำรในสำธำรณรัฐเช็กประสบปัญหำขำด
บุคลำกรท่ีเหมำะสม ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตอย่ำงพุ่งทะยำน 

เศรษฐกิจของเช็กมีอัตรำกำรเติบโตท่ีสูงถึงร้อยละ 
4.4 เมื่อเทียบกับปี ท่ีแล้วในไตรมำสเดียวกัน             
(ไตรมำสท่ีสอง) เป็นอัตรำท่ีสูงท่ีสุดในหมู่ประเทศ
สมำชิกสหภำพยุโรป กำรเติบโตดังกล่ำวส่งผลมำ
จำกภำคอุตสำหกรรมท่ีเข้มแข็ง กำรส่งออกท่ีสูง 
ควำมต้องกำรบริโภคของประชำกรท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
และเงินสนับสนุนกำรพัฒนำจำกสหภำพยุโรป 

ในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2015 ท่ีผ่ำนมำต ำแหน่ง
ว่ำงงำนในเช็กเพิ่มเป็น 103,768 ต ำแหน่ง และ

http://www.wrforum.org/events/wrf-2015/
http://www.wrforum.org/events/wrf-2015/
http://www.unido.org/en/news-centre/events/event-details.html?no_cache=1&tx_cal_controller%5bview%5d=event&tx_cal_controller%5btype%5d=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5buid%5d=202&tx_cal_controller%5byear%5d=2015&tx_cal_controller%5bmonth%5d=10&tx_cal_controller%5bday%5d=12
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อัตรำกำรว่ำงงำนลดลงจำกร้อยละ 7.4 (ปี 2014) 
เหลือเพียงร้อยละ 6.2 (ปี 2015) ซึ่งเป็นอัตรำ           
ท่ีต่ ำท่ีสุดในรอบสี่ปี อัตรำกำรว่ำงงำนของเช็กนั้น
อยู่ ในกลุ่ม ท่ีต่ ำท่ี สุดในสหภำพยุ โรป  ข้อมูล
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำสำธำรณรัฐเช็กเร่ิมหลุด
พ้นจำกวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว 

บริษัทปำร์สโนวำ (Pars Nova) บริษัทให้บริกำร
ด้ ำนกำรปรับป รุ งรถรำงใน รู ป แบบต่ ำงๆ                 
มียอดขำยของท่ีพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 ในช่วง 
ไตรมำสท่ีสองของปีนี้ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลของบริษัทกล่ำวว่ำกำรเติบโตดังกล่ำว     
คล้ำยกับ ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรืองก่อนปี ค.ศ. 2008 
และแม้จะเป็นสิ่งท่ีดีแต่ก็ท ำให้บริษัทมีปัญหำใน
กำรหำแรงงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญมำท ำงำนให้ 
ทันตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 

กิจกำรในภำคส่วนอื่ นๆ  ต่ ำงประสบปัญหำ             
กำรขำดแคลนแรงงำนท่ีเหมำะสม หลำยๆ บริษัท
เร่ิมเสนอและปรับปรุงเง่ือนไขกำรจ้ำงงำน และ
เริ่มมองหำแรงงำนข้ำมชำติจำกประเทศอื่นๆ 
สมำพันธ์อุตสำหกรรมได้ช่วยเหลือผู้ประกอบกำร
ในด้ำนดังกล่ำว ผ่ำนกำรผลักดันให้รัฐบำลเช็กลด
ข้อจ ำกัดและควำมยุ่งยำกในกำรจ้ำงงำนบุคคล            
ท่ี อยู่นอกกลุ่มประเทศอียู เช่นจำกยูเครน 

นักวิเครำะห์กำรตลำดคำดว่ำจ ำนวนคนว่ำงงำน
ของเช็กจะลดลงเรื่อยๆ ในขณะท่ีอัตรำเงินเดือน
โดยเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นนิมิตรหมำยอันดี 
ในช่วงต่อไปธนำคำรกลำงของเช็กน่ ำจะท ำ           
กำรผ่อนมำตรกำรท่ีควบคุมค่ำเงินของประเทศ 

และคำดว่ำรัฐบำลจะออกมำตรกำรทำงกำรเงิน
เพื่อกระตุ้นอัตรำเงินเฟ้อท่ีต่ ำให้สูงขึ้น อัตรำเงิน
เฟ้อของเช็กในปัจจุบันอยู่ท่ีร้อยละ 0.5 ซึ่งต่ ำกว่ำ
อัตรำท่ีรัฐบำลได้วำงเป้ำไว้ท่ีร้อยละ 2 

 

ส่งออกเกษตรไทยได้รบัยกเป็นกรณีศึกษำ
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรน ำเข้ำ
สินค้ำ 

มาตรฐาน 
ที่มาของข่าว - UNIDO 

อ งค์ ก ำ ร ยู นิ โด ร่ ว ม กั บ อ งค์ ก ร  NORAD 
(Norwegian Agency for Development 
Cooperation) จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบั ติ ตำม
มำตรฐำนกำรค้ำประจ ำปีค.ศ. 2015 ในชื่อรำยงำน 
Meeting Standards, Winning Markets, Trade 
Standards Compliance 2015 รำยงำนดังกล่ำว
เป็นรำยงำนฉบับท่ีสองหลังจำกฉบับแรกได้รับ 
กำรตีพิมพ์ไปเมื่อ ปี ค.ศ. 2010 

ในรำยงำนดังกล่ำว ประเทศไทยได้รับยกเป็น
กรณี ศึ กษำกำรใช้ ข้ อมู ลปฏิ เสธกำรน ำเข้ ำ 
(Import rejection data) ในกำรวิ เครำะห์ ผล 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
โดยใช้ข้อมูลกำรปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำไทยของ
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ตลำดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหภำพ
ยุโรประหว่ำงป ีค.ศ. 2002-2010 

ผู้ ท ำรำยงำน ได้ กล่ ำวว่ ำ  ประเทศไทยเป็ น
กรณีศึกษำท่ีน่ำสนใจเพรำะไทยเป็นผู้ส่งออก
สินค้ำกำรเกษตรรำยใหญ่สู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว
เหล่ำนี้  อีกท้ังมีผลกำรด ำเนินตำมมำตรฐำน         
กำรน ำเข้ำท่ีแตกต่ำงกันในหมู่ประเทศดังกล่ำว 
ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรถูก
ปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำไทยกับสินค้ำของประเทศ 
อื่นๆ แล้ว สินค้ำไทยมีผลด ำเนินกำรท่ีดีในตลำด
อเมริกำและออสเตรเลีย แต่ค่อนข้ำงแย่ในตลำด
ญี่ปุ่นและยุโรป 

ในกรณีของสหภำพยุโรป (ตำรำงท่ี 1.7) จะเห็นได้
ว่ ำสิ น ค้ ำ ไท ย ท่ี ถู ก ป ฏิ เส ธก ำรน ำ เข้ ำนั้ น
เปลี่ ยนแปลงไปอย่ ำงมี นั ยส ำคัญ  ในช่ วงปี          
ค.ศ. 2002-2004 สิ่งค้ำท่ีถูกปฏิเสธมีเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และปลำและผลิตภัณฑ์เนื้อ
ปลำเป็นสัดส่วนท่ีสูง ในขณะท่ีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 
เป็นต้นมำ สัดส่วนของสินค้ำปลำลดลงเป็น           
อย่ำงมำก และสัดส่วนสินค้ำในหมวดสมุนไพร
และเครื่องเทศ และหมวดผลไม้และผักกลับ          
เพิ่มสูงขึ้น 

ส่วนในตลำดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสหรัฐฯนั้น
ปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภทปลำ ผลไม้และผัก 
และธัญพืชและธัญพืชท่ีใช้ในเบเกอรี่ (โดยส่วน
ใหญ่เป็นข้ำว) มีสัดส่วนท่ีสูง และท่ีน่ำสังเกตคือ
ในช่วงปี  ค.ศ. 2004-2008 ตลำดออสเตรเลีย
ปฏิเสธกำรน ำเข้ำอำหำรแปรรูปจำกไทยท่ีสูง 

ตำรำงท่ี 1.17 แสดงให้เห็นถึงจ ำนวนกำรปฏิเสธ
กำรน ำเข้ำสินค้ำไทยตำมเหตุผลระหว่ำงปี ค.ศ. 
2002-2010 โดยแบ่ งเป็นตำรำงเป็นสำมส่วน
ด้วยกันคือ 1) จ ำนวนกำรปฏิ เสธสินค้ำสุทธิ           
2) สัดส่วนกำรปฏิเสธสินค้ำจำกสินค้ำของไทย
ท้ังหมด และ 3) สัดส่วนกำรปฏิเสธสินค้ำจำก
สินค้ำท่ีน ำเข้ำท้ังหมด 

จะเห็ นได้ ว่ ำมี ควำมหลำกหลำยของสำเหตุ            
กำรปฏิ เสธกำรน ำเข้ำสินค้ำไทยในหมู่ตลำด 
ดังกล่ำว กำรปนเป้ือนของแบคทีเรียเป็นสำเหตุ
หลักในกำรปฏิเสธสินค้ำไทยในตลำดอียู (ร้อยละ 
26) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 54) และสหรัฐฯ (ร้อยละ 13) 
ในขณะสินค้ำท่ีโดนปฏิเสธโดยสำเหตุดังกล่ำว           
ในตลำดออสเตรเลียนั้นต่ ำ (ร้อยละ 6) 

สำรฆ่ำแมลงตกค้ำง (Pesticide residues) และ
กำรตกค้ ำงของยำปศุ สั ตว์  (Veterinary drug 
residues) เป็นเหตุผลหลักอีกข้อท่ีตลำดยุโรป
ปฏิ เสธสินค้ำไทย (ร้อยละ 24) ในขณะท่ีตลำด
อเมริกำปฏิเสธสินค้ำไทยโดยเหตุผลดังกล่ำว เพียง
ร้อยละ 2 และตลำดออสเตรเลียเพียงร้อยละ 6 

ในทำงกลับกัน เหตุผลหลักของกำรปฏิเสธสินค้ำ
ในตลำดออสเตรเลีย(ร้อยละ 63) และอเมริกำ 
(ร้อยละ 22) คือกำรติดฉลำกที่ไม่ถูกต้อง ในขณะ
ท่ีกำรปฏิเสธสินค้ำเพรำะเหตุผลดังกล่ำวในตลำด
อียู (ร้อยละ 0.1) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 0) นั้นต่ ำ 

จำกสัดส่วนกำรปฏิเสธสินค้ำน ำเข้ำท้ังหมด ไทย
ท ำได้ดีในตลำดอเมริกำ (ร้อยละ 2.7 ของสินค้ำท่ี
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โดนปฏิเสธท้ังหมด) แต่ไม่ดีในตลำดญี่ปุ่น (ร้อยละ 
8.6 ของสินค้ำท่ีโดนปฏิเสธ) 

ในตลำดอียูสินค้ำไทยโดนปฏิเสธเพรำะสำรฆ่ำ
แมลงตกค้ำง (ร้อยละ 21) คิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงของ
สินค้ำท่ีโดนปฏิเสธเพรำะเหตุผลดังกล่ำว ในตลำด
ออสเตรเลียก็เช่นกัน สินค้ำไทยโดนปฏิเสธเพรำะ
ควำมสะอำด (ร้อยละ 21.5) กำรปนเปื้อนอื่นๆ 
(ร้อยละ 18.3) เป็นสัดส่วนท่ีสูงในตลำดญี่ปุ่น  
กำรปนเปื้อนของแบคทีเรีย คิดเป็นร้อยละ 21 
ของสินค้ ำท่ี โดนปฏิ เสธโดยเหตุผลดั งกล่ำว              
ส่วนตลำดสหรัฐสินค้ำไทยท่ีโดนปฏิเสธคิดเป็น
สัดส่วนท่ีต่ ำ 

ตำรำงท่ี 1.18 และ 1.19 แสดงให้เห็นถึงอัตรำ
และอัตรำสัมพัทธ์ของกำรโดนปฏิเสธสินค้ำเกษตร
ของไทยในท้ังสี่ตลำด โดยแยกออกเป็นสินค้ำ          
สี่ประเภท และมีค่ำเฉลี่ยของประเทศท่ีมีรำยได้
ปำนกลำง (upper middle-income countries) 
ในตลำดดังกล่ำว ส ำหรับเปรียบเทียบ 

ข้ อมู ลจำกตำรำงดั งกล่ ำวแสดงให้ เห็ นถึ ง           
ควำมแตกต่ำงของผลกำรด ำเนินกำรของไทย           
ในแต่ละตลำด ในตลำดอียูและญี่ปุ่น สินค้ำไทย         
มีอัตรำท่ีถูกปฏิเสธสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย แสดงให้เห็นถึง
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนของ
ตลำดดังกล่ำวที่ต่ ำ ในขณะท่ีสินค้ำไทยมีอัตรำท่ี
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยในตลำดออสเตรเลียและอเมริกำ 
ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำ
ประเภทสินค้ ำท่ี ไทยส่ งไปสู่ ตลำดเหล่ ำนี้ มี           
ควำมแตกต่ำง อีกท้ังมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ

สินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีแตกต่ำงและควำมใส่ใจเป็น 
พิเศษในด้ำนท่ีแตกต่ำงกันไปของแต่ละตลำด เช่น 
ด้ำนสำรฆ่ำแมลงตกค้ำงในอียู และกำรปนเป้ือน
ของแบคทีเรียในญี่ปุ่น นอกจำกนี้แล้วประเภท
ของสินค้ำท่ีโดนตรวจสอบเป็นพิเศษก็แตกต่ำงกัน
เช่น สมุนไพรและเครื่องเทศในตลำดอเมริกำ และ
ถั่วและเมล็ดในตลำดออสเตรเลีย 

สรุป 

กำร วิเครำะห์ข้อมูลของสินค้ำไทยท่ีโดนปฏิเสธ
แสดงให้ เห็นถึงควำมท้ำทำยในกำรยกระดับ
มำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรไทยในด้ำนต่ำงๆ    
ควำมแตกต่ำงของอัตรำกำรถูกปฏิเสธของสินค้ำ
ไทยในแต่ละตลำด แสดงให้เห็นว่ำสินค้ำเกษตร
ไทยมี ปั ญ ห ำมำตรฐำน เพี ยงบ ำงประเภท 
(commodity-specific) แ ล ะ เป็ น ปั ญ ห ำ ท่ี มี
เฉ พ ำ ะ ใน แ ต่ ล ะ ต ล ำ ด  (market-specific) 
นอกจำกนี้ยังแสดงให้เห็นถึงข้อก ำหนดเฉพำะและ
กำรบังคับใช้ท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละตลำดอีกด้วย 
ยกตัวอย่ำงเช่น ปัญหำกำรควบคุมสำรฆ่ำแมลง
ตกค้ำงในอียู และปัญหำกำรติดฉลำกให้ถูกต้องใน
ตลำดอเมริกำ 
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