แนวทางการควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑไมเพื่อการสงออก
Guideline for Regulating Wood Packaging Material for Export
ชูศักดิ์ วองวิชชกร1 พวงผกา คมสัน1 วิชา ธิติประเสริฐ1 อวยชัย สมิตะสิร1ิ
สุพจน ฐิตะฐาน1 ไสว อุนสนธิ1์ พงษศักดิ์ อ่ําแสง1 บุศรินทร เจตนะจิตร1
ลัชชา โพธิ์ทอง1 บัลลังก อุบลวัชรินทร1 เจนกิจ เจตนะจิตร1 ดํารงค จิระสุทัศน2

บทคัดยอ
จากการที่อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection
Conventions : IPPC) ไดออกประกาศมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15
(International Standard for Phytosanitary Measure No.15 : ISPM 15) เรื่อง แนวทางการควบคุมวัสดุ
บรรจุภัณฑไมในการคาระหวางประเทศ (Guideline for Regulating Wood Packaging Material in
International Trade) เมื่อป 2002 เพื่อใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติในการที่จะลดความเสี่ยงของการนําเขา
หรือ แพรระบาดศัตรูพืชกักกันที่ติดไปกับวัสดุบรรจุภัณฑไมในการคาระหวางประเทศ มาตรการนี้
กําหนดใหวัสดุบรรจุภัณฑไมทุกชนิดที่ผลิตจากวัตถุดิบไม (Raw wood) จะตองไดรับการกําจัดศัตรูพืชกอน
การ สงออกโดยกําหนดใหทําการกําจัดศัตรูพืชดวยการรมยากอนการสงออกดวยสารรมเมธิลโบรไมด
(Methyl Bromide : MB) ในอัตรา 48 กรัม/ลูกบาศกเมตร/24 ชั่วโมง หรือ ตองอบดวยความรอนที่ 56oC เปน
เวลา 30 นาทีอยางตอเนื่อง โดยตองวัดอุณหภูมิที่ใจแกนกลางไม และจะตองประทับตราสัญลักษณ ซึ่ง
กําหนด โดย IPPC บนบรรจุภัณฑไมในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ตองดําเนินการ
หรือไดรับอนุมัติจากองคกรอารักขาพืชแหงชาติ (National Plant Protection Organization : NPPO) สินคาที่
บรรจุบนวัสดุบรรจุภัณฑไมนั้น จึงจะสามารถสงเขาไปจําหนายยังประเทศปลายทางที่ประกาศใชมาตรการ
ISPM No.15 ไดโดยไมมีอุปสรรค
มาตรการนี้สงผลกระทบตอการสงออกของประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะสินคาเกือบทุกชนิด
ตองอาศัยบรรจุภัณฑไมในการรองรับกระทบกระเทือนปองกันความเสียหาย ไมวาสินคานั้นจะผลิตมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ประกอบกับประเทศตางๆ หลายสิบประเทศ ไดแจงกําหนดเวลาการ
บังคับใชไวแลวตอองคกรการคาโลก ถาไมรีบดําเนินการขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม สินคา

1 : สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

2 : กองแผนงานและวิชาการ

จํานวนหลายแสนลานบาทตอป อาจประสบปญหาไมสามารถสงเขาไปจําหนายยังประเทศที่ประกาศบังคับ
ใชมาตรการ ISPM No.15 สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศอาจจะตองประสบปญหาอยางรุนแรง
กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในฐานะ NPPO ของประเทศได
ดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อใหทันกับสถานการณการบังคับใชมาตรการของประเทศคูคา โดยดําเนินการ
จั ด ทํ า แนวทางการขึ้ น ทะเบี ย นผู ผ ลิ ต วั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ ไ ม และเป ด รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นให แ ก ผู ป ระกอบการ
เพื่ อแกป ญ หาการส ง ออกสิ น คา ของประเทศไทย ตั้ งแตวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2547 และอนุ ญ าตให ใ ช
ตราประทับรับรองที่กําหนดโดย IPPC แลว จํานวน 490 ราย

คํานํา
วัสดุบรรจุภัณฑไม เปนผลิตภัณฑที่ทําจากไม ทําหนาที่ในการรองรับการกระแทก และปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสินคาที่บรรจุหรือวางอยูได บรรจุภัณฑไมเหลานั้น โดยมากแลวจะทํามาจาก
วัตถุดิบไม (raw wood) ใชเปนบรรจุภัณฑหรืออุปกรณในการขนสงสินคาไปจําหนายไมวาในประเทศหรือ
ตางประเทศ เชน ลังไมแบบโปรง (crate) กลองไม (packing block) ถังไม (drums) ไมรองรับสินคา (pallet)
วัสดุไมกันกระแทก (dunnage) ลังไมแบบทึบ (case) ไมรองมุมกันกระแทก (pallet collars) ไมรองลาก
(skids) เปนตน จะเห็นไดวาสินคาเกือบทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในโลกใบนี้ ตองพึ่งพาบรรจุภัณฑไมในการขนสง
ไมเวนแตประเทศไทย ซึ่งใหความสําคัญกับการสงออกสินคาไปจําหนายตางประเทศ เพื่อเปนรายไดของ
ประเทศ เชน อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร เครื่องปนดินเผา กระจก อะไหล
รถยนตและเครื่องบิน ไมแปรรูป จักรยานยนต คอมพิวเตอร อุตสาหกรรมเกษตรทั่ว ๆ ไป ตูบรรจุสินคา
ซึ่งตองใชในการค้ําไมใหสินคาลม ฯลฯ มูลคาสินคาที่บรรจุอยูในบรรจุภัณฑไมนั้น เพื่อนํามาคิดรวมและ
อาจจะสูงเทียบเทามูลคาการสงออกของประเทศก็ได แตถาบรรจุภัณฑไมของประเทศไทยไมเปนที่ยอมรับ
ของประเทศคูคา สินคาดังกลาวก็ไมสามารถไปขายยังตางประเทศได อันจะสงผลกระทบเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยที่บรรจุภัณฑไมสวนมากจะผลิตมาจากวัตถุดิบไม ซึ่งไมไดผานขบวนการแปรรูป หรือวิธีการ
กําจัดศัตรูพืชกอนการผลิต ทําใหบรรจุภัณฑไมในการคาระหวางประเทศ อาจจะเปนพาหะในการ
แพรระบาดศัตรูพืชและดวยเหตุที่ไมสามารถสืบคนแหลงกําเนิดของบรรจุภัณฑไม สมาชิก IPPC ทั้งหมดจึง
เห็นชอบในการใชมาตรการที่สามารถลดความเสี่ยงการแพรระบาดของศัตรูพืช NPPOs ของแตละประเทศ
จะตองชวยกันและสนับสนุนใหบรรจุภัณฑไมที่ไดทําการกําจัดศัตรูพืชแลวเทานั้น เขาประเทศได มาตรการ
ที่ใช คือ การอบดวยความรอน 56oC 30 นาที วัดที่แกนกลางไม หรือการรมดวยสารรมเมธิลโบรไมด
(Methyl Bromide : MB) อัตรา 48 กรัม/ลูกบาศกเมตร/24 ชั่วโมง และบรรจุภัณฑไมนั้นจะตองมีตราประทับ
รับรองการกําจัดศัตรูพืชสินคานั้น ๆ จึงจะเขาประเทศได

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดใหความสนใจในมาตรการ ISPM NO.15 เปนอยางมาก และประเทศ
เหลานี้ไดประกาศกําหนดวันบังคับใชมาตรการ ISPM No.15 ในชวงเวลาตาง ๆ กัน เมื่อถึงกําหนดเวลา
บังคับใชมาตรการของแตละประเทศ บรรจุภัณฑไมที่ไมไดผานมาตรการที่กําหนดจะไมสามารถเขาประเทศ
นั้น ๆ ได เปนผลใหสินคาที่บรรจุอยูจะตองถูกกักกัน สงกลับ แยกสวนเพื่อไปกําจัดศัตรูพืช หรือสินคา
อาจจะถูกทําลายไปดวย ซึ่งจะตองเสียคาใชจายมาก ขึ้นอยูกับแตมาตรการของแตละประเทศ
กรมวิชาการเกษตรในฐานะ NPPOs ของประเทศ ไดทราบสถานการณดังกลาว จึงไดทําการแกไข
ปญหา และไดจัดทําแนวทางการขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมในการคาระหวางประเทศอยางเรงดวน
เพื่อรองรับการสงออกสินคาของประเทศไทยไปจําหนายยังตางประเทศ

วิธีดําเนินการ
การดําเนินการตามมาตรการแนวทางการควบคุมวัสดุบรรจุภัณ ฑไมในการคาระหวางประเทศ
จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมใหสามารถผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมที่ปราศจากศัตรูพืช
ที่กําหนดไวใน ISPM No.15 และใหอํานาจในการประทับตรารับรองวัสดุบรรจุภัณฑไมใหแกผูผลิต
โดยกรมวิชาการเกษตรเปนผูอนุมัติตราประทับ และหมายเลขประจําผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม โดยมีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาขอมูลรายละเอียดของมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 15
เรื่อง การควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑไมในการคาระหวางประเทศ
2. ศึกษาวิธกี ารผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมของผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม
3. พัฒนาวิธีการกําจัดศัตรูพืช ตามขอกําหนดใน ISPM No.15 เพื่อใชกบั บรรจุภัณฑไม
4. จัดทําเอกสารที่จําเปนสําหรับการขึ้นทะเบียน
5. จัดทําแนวทางการตรวจสอบประเมินผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก
6. ดําเนินการขึ้นทะเบียน ผูผ ลิตวัสดุบรรจุภณ
ั ฑไม

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การศึกษาขอมูลรายละเอียดของมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 เรื่อง
แนวทางการควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑไมในการคาระหวางประเทศ
วัสดุบรรจุภัณฑไม สามารถเปนพาหะแพรกระจายศัตรูพืช เชน Asian Longhorn Beetle
(Anoplophora glabripennis) Emerald Ash Borer (Agrillus planipennis) pinewood nematode
(Bursaphelenchus xylophilus) และแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ อีกมากมาย แมลงเหลานี้สามารถแพรกระจาย เขาไป
ทําลายปาไมของประเทศตางๆ ไดอยางรุนแรง แมวาบางประเทศจะไมมีแมลงศัตรูพืชรายแรงเหลานี้ระบาด

อยู แตโดยเหตุที่วัสดุบรรจุภัณฑไม มีการนํากลับมาใชใหม (reuse) ซอมแซม (repair) นํามาประกอบใหม
(recycle) จึงทําใหยากตอการทราบแหลงที่มาหรือแหลงกําเนิดของบรรจุภัณฑไมที่ใชอยูกันในปจจุบัน
ความเสี่ยงของการแพรระบาดของศัตรูพืชจึงเปนไปไดสูง IPPC จึงไดออกมาตรการ ISPM No.15
ซึ่งกําหนดใหวัสดุบรรจุภัณฑไม จะตองกําจัดศัตรูพืชกอนการสงออก โดยวิธี
• รมดวยเมธิลโบรไมด (Methyl Bromide : MB) อัตรา 48 กรัม/ลูกบาศกเมตร/24 ชั่วโมง
โดยชั่วโมงสุดทายของการรมยา อัตราความเขมขนในการรม ตองไมต่ํากวา 24 กรัม/ลูกบาศกเมตร
• อบดวยความรอน (Heat Treatment : HT) โดยอบความรอนใหความรอนในแกนกลางไมได
ไมต่ํากวา 56oC เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที
มาตรการนี้กําหนดให NPPOs เปนผูขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมที่ตองการผลิตวัสดุบรรจุ
ภัณฑไม เพื่อใชในการคาระหวางประเทศ โดยผูไดรับการขึ้นทะเบียน สามารถใชตราประทับรับรอง
บรรจุภัณฑไมที่ผลิตและกําจัดศัตรูพืชแลว ตามขอกําหนดใน ISPM No.15 และมีหมายเลขประจํา
ของผูประกอบการเอง ดังนี้

ตราประทับนีอ้ อกแบบโดย IPPC ซึ่งมีรายละเอียดที่ตองระบุดังนี้
XX รหัสประเทศ
000 หมายเลขที่ของผูประกอบการผลิตฯ
YY วิธีการกําจัดศัตรูพืชที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
นอกจากนี้สามารถใสเพิ่มเติมขอมูลอื่น ๆ ไดบาง เชน หนวยงานที่รับรอง เชน DOA : Department
of Agriculture หรือ DB (Debarked) กรณีถาประเทศปลายทางตองการใหดําเนินการ มาตรการนี้เปน
มาตรการสมัครใจ ประเทศสมาชิกใดตองการบังคับใชสามารถแจงไปยัง WTO เพื่อแจงใหประเทศสมาชิก
ทราบและปฏิบัติ ถาตองการสงออกสินคาที่ใชวัสดุบรรจุ-ภัณฑไมไปยังประเทศที่ประกาศใชมาตรการ
ISPM No.15
2. ศึกษาวิธีการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม
การศึกษาดําเนินการโดยสํารวจและสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของ จากสถานที่ของผูประกอบการผลิต
วัสดุบรรจุภัณฑไมในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเปนขอมูลพิจารณาหาแนวทางในการตรวจประเมินรับรอง
ตาม ISPM No.15 เชน แหลงที่มาของวัตถุดิบไม สํารวจสถานที่ประกอบการถึงความสะอาด การกําจัด

ศัตรูพืชใหกับวัสดุบรรจุภัณฑไม การดูแลรักษาวัตถุดิบไมที่จัดเก็บในโรงเก็บ การผลิตบรรจุภัณฑไมของ
ลูกคากอนการสงออก รวมทั้งระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกคานําบรรจุภัณฑไมที่จัดซื้อไปเก็บไวในโรงเก็บของ
ลูกคาขอมูลเหลานี้สามารถนํามากําหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมไดเปนอยางดี
ผลของการศึกษาในขั้นตอนนี้ สามารถแบงผูประกอบการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมไดเปนประเภท ดังนี้
2.1 ผูประกอบการที่มีการผลิตครบวงจรตั้งแตรับซื้อวัตถุดิบไมมาเขาโรงเลื่อย อัดน้ํายากันแมลง
อบแหงดวยความรอน
แลวจึงนํามาผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมจําหนาย
2.2 ผูประกอบการที่สั่งไมจากตางประเทศที่มีการกําจัดศัตรูพืชแลว มาผลิตบรรจุภัณฑไมจําหนาย
2.3 ผูประกอบการที่สั่งซื้อไมที่ไดรับการอัดน้ํายา อบแหง มาผลิตบรรจุภัณฑไมจําหนาย
2.4 ผูประกอบการที่นําบรรจุภณ
ั ฑไมทใี่ ชแลวมาทําการ Recycle
ในบรรจุภัณฑไมที่ผลิตจากผูประกอบการเหลานี้ จะมีการกําจัดศัตรูพืช โดยสารรมยาดวย MB
เมื่อมีการรองขอจากลูกคาเทานั้น และจะมีการออกใบรับรองการรมยา (Fumigation Certificate) หรือ
การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชของทางราชการ (Phytosanitary Certificate) กํากับไปกับบรรจุภัณฑไม
เหลานั้น เพื่อไปแสดงกับประเทศปลายทาง การรมยาก็เปนการรมยาที่ไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดใน
ISPM No.15 สวนการอบดวยความรอนก็เปนเพียงการอบเพื่อใหไมแหงไดตามความชื้นที่ตองการเทานั้น
โดยไมมีวิธีการวัดอุณหภูมิในเนื้อไมแตอยางใด
3. พัฒนาวิธีการกําจัดศัตรูพชื ตามขอกําหนดใน ISPM No.15
จากการศึกษาการกําจัดศัตรูพืชของผูประกอบการ จึงไดพัฒนาวิธีการกําจัดศัตรูพชื เพื่อกําหนดใช
กับผูประกอบการที่ตองการขึ้นทะเบียนฯ
โดยกําหนดใหผูประกอบการตองมีความสามารถในการกําจัด
ศัตรูพชื ตามขอกําหนดไดดงั นี้
3.1 การรมยา (Fumigation) ผูประกอบการตอง
3.1.1 มีอุปกรณสําหรับการรมยาดวย MB ครบถวน
3.1.2 มีอุปกรณสําหรับความปลอดภัยในการรมยา
3.1.3 มีสถานที่เหมาะสมสําหรับรมยา
3.1.4 มีความสามารถในการรมยาตามมาตรฐานที่กําหนด ถูกตอง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
3.2 การอบดวยความรอน (Heat Treatment) ผูประกอบการตอง
3.2.1 มีหองอบความรอน
3.2.2 มีอุปกรณวดั ความรอนในเนื้อไม (Temperature probe)
3.2.3 มีผูควบคุมหองอบ และบันทึกอุณหภูมิ
3.2.4 สามารถปฏิบัติการอบไมไดตามขอกําหนด

4. จัดทําเอกสารที่จําเปนในการตรวจประเมิน เพื่อการขึ้นทะเบียนฯ ไดแก
4.1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก
พ.ศ. 2547
4.2 คําสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุ
บรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก
4.3 เอกสารตาง ๆ เพื่อการขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม
5. จัดทําแนวทางการตรวจสอบประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก
5.1 แนวทางการตรวจสอบประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก
โดยวิธีการกําจัดศัตรูพืชดวยการรมยาดวยเมธิลโบรไมด
5.1.1 ตรวจสอบสถานที่ของผูประกอบการ ซึ่งตองอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการรมยา
และการเก็บรักษาดังกลาว
คือ
- สะอาด ไมมีแมลงศัตรูพืชในโรงงาน
- มีพื้นเรียบทําดวย ซีเมนต อยูในรมมีอากาศถายเทสะดวก ไมอยูในแหลงชุมชน
5.1.2 มีอุปกรณความปลอดภั ยในการรมยา เชน หนากากพรอมหมอกรอง เครื่องวัด
การรั่วไหลของแกส
5.1.3 มีอุปกรณการรมยาที่ไดมาตรฐานครบถวน เชน เครื่องวัดความเขมขนแกส ผาคลุม
รมยา ทอทราย ฯลฯ
5.1.4 สามารถแสดงวิธีการรมยาไดถูกตองตามมาตรฐาน โดยตองมีการวัดความเขมขน
ของแกส MB มีความปลอดภัย
5.2 แนวทางการตรวจสอบประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก
โดยวิธีการกําจัดศัตรูพืชดวยการอบดวยความรอน
5.2.1 ตรวจสอบสถานที่ของผูประกอบการ ตองอยูในสถานที่สะอาด ไมเปนแหลงสะสม
ของแมลงศัตรูพืช มีการจัดสวนเก็บบรรจุภณ
ั ฑที่สะอาด
5.2.2 มีหองอบบรรจุภัณฑไมดวยความรอน
5.2.3 มีอุปกรณวดั ความรอนในเนื้อไม Temperature probe
5.2.4 สามารถแสดงวิธีการอบไม โดยสามารถอบไมจนไดอุณหภูมิ 56oC เปนเวลา 30 นาที
วัดที่ใจแกนกลางไม

เงื่อนไขทีผ่ ูผลิตตองปฏิบัติหลังการไดรับการขึ้นทะเบียน
- วัสดุบรรจุภณ
ั ฑไมทไี่ ดรับการกําจัดศัตรูพืช ตองประทับตราและลงวันที่ผลิต
- ต องทํ าตารางการกําจัด ศั ต รูพืช ในแตล ะครั้ง เพื่ อ การตรวจสอบย อ นกลั บ เมื่ อมีก าร
รองเรียนจากประเทศปลายทาง
- ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นมี อ ายุ 1 ป ผู ป ระกอบการต อ งยื่ น ความจํ า นงขอต อ อายุ
โดยตองเตรียมหลักฐานการกําจัดศัตรูพืช เพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง
- ผูประกอบการรายใด ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ IPPC กําหนดไวใน ISPM No.15
กรมวิชาการเกษตรอาจจะตักเตือน พักใชหรือเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
- รายชื่ อ ผู ป ระกอบการที่ ไ ด รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นจะถู ก บั น ทึ ก ไว ใ น Website
ของ
กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th/ard)
6. ดํ า เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นผู ผ ลิ ต วั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ ไ ม อ ยู ทั่ ว ประเทศ การขึ้ น ทะเบี ย นฯ จึ ง จํ า เป น ต อ ง
มอบหมายใหขาราชการของ สคว. ไดแก กลุมบริการสงออกสินคาเกษตรเปนหลักในการดําเนินการ และ
เจาหนาที่ดานตรวจพืช จึงตองจัดทําคูมือในการดําเนินการพรอมจัดฝกอบรมใหเจาหนาที่ตลอดจนจัดทํา
คูมือการขอขึ้นทะเบียนฯ สําหรับผูประกอบการแจก และลงใน Website ของกรมวิชาการเกษตรใหผู
สงออกทําความเขาใจเตรียมตัว กอนการขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน ในดานการประชาสัมพันธไดให
สั ม ภาษณ ล งหนั ง สื อ พิ ม พ ม ติ ช น และมี ห นั ง สื อ พิ ม พ ไ ทยรั ฐ หนั ง สื อ พิ ม พ เ ดลิ นิ ว ส ออกข า ว
ความเคลื่อนไหวของบรรจุภั ณฑไ มในการส งออก นอกจากนี้ยังมีการเปดอบรมชี้แจงแนวทางการขึ้น
ทะเบียนใหแกภาคราชการและภาคเอกชน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไม มีดังนี้
6.1 ผูประกอบการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พรอมแนบหลักฐาน
6.2 เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ ตามแบบตรวจสอบประเมิน
6.3 สงหลักฐานการตรวจประเมินแกคณะกรรมการกลั่นกรอง
6.4 จัดทําใบสําคัญการขึ้นทะเบียนพรอมหมายเลขแกผูประกอบการ เสนออธิบดีลงนาม
6.5 มอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแกผูประกอบการ

สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมที่ใชรองรับสินคาตาง ๆ ที่จะสงไปจําหนาย
ตางประเทศ เปนการดําเนินการเพื่อแกปญหาสินคาไมสามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศ หรือ สงไป
แล ว ถู ก ตี ก ลั บ หรื อ ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการใช บ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ ทํ า จากพลาสติ ก ซึ่ ง มี ร าคาแพงมากกว า
หลายเทาตัว โดยจัดทําวิธีการตรวจสอบประเมินการกําจัดศัตรูพืชที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชสําหรับการขึ้น

ทะเบียนตลอดจนกําหนดเงื่อนไขหลังจากการขึ้นทะเบียน ทําใหประเทศไทยสามารถสงออกสินคาทุกชนิด
ที่ตองใชบรรจุภัณฑ สงไปจําหนายยังตางประเทศ ทํารายไดใหประเทศมูลคาหลายแสนลานบาทตอป
นับตั้งแตเริ่มดําเนินการ โดยออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุ
บรรจุภัณฑไม เพื่อการสงออก พ.ศ. 2547 กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
สามารถขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมไดถึง 490 ราย ทั่วประเทศ และยังคงมีผูประกอบการอีกหลาย
รอยรายที่กําลังพัฒนาตนเอง เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร

การนําไปใชประโยชน
1. ผลจากการดํ า เนิ น การ ทํ า ให ก ารส ง ออกสิ น ค า ของประเทศไทยไปจํ า หน า ยยั ง ประเทศที่
ประกาศใชมาตรการ ISPM No.15 ไดโดยไมประสบปญหาการถูกกักกัน สงกลับหรือดําเนินมาตรการกําจัด
ศัตรูพืช
2. การดําเนินการทําใหภาคเอกชนมีความตื่นตัว เรื่อง สุขอนามัยพืชแมวาสินคาที่บรรจุ จะไมใช
สินคาเกษตร เชน รถยนต อะไหล คอมพิวเตอร ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เนื่องจากผูประกอบการ
ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมถูกตั้งเงื่อนไขในการจัดเก็บบรรจุภัณฑไมของลูกคา โดยตองจัดเก็บไดในที่สะอาด
ปลอดภัยจากการเกิด Re-infestation
3. ประเทศไทย นอกจากสามารถทํารายไดเขาประเทศไดจํานวนหลายแสนลานบาท ยังประหยัด
เงินตราจากการที่สินคาไมตองถูกตีกลับ กักกัน หรือดําเนินมาตรการกําจัดศัตรูพืช ในทางตรงกันขาม
ถาประเทศไทยไมดําเนินการในเรื่องนี้ จะกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ไมเพียงแตขาด
รายไดจากการสงออกเทานั้น แตยังกอใหเกิดภาวะการณตกงานจํานวนหลายแสนคนได
4. ชวยใหผูประกอบการสงออกประหยัดเวลา และคาใชจายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑไมได เนื่องจากทํา
การจัดซื้อจากโรงงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนก็ไมจําเปนตองทําการกําจัดศัตรูพืช โดยการรมยาอีก ตามที่ได
เคยปฏิบัติ
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ภาพที่ 1 แสดงการอบวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการกําจัดศัตรูพืช
หองอบความรอน

Temperature probe

วัดอุณหภูมิที่ใจแกนกลางไม

เครื่องอานอุณหภูมิในเนื้อไม
ระบบดิจิตอล

ภาพที่ 2 แสดงการรมยาวัสดุบรรจุภัณฑไม เพื่อการกําจัดศัตรูพชื

ทําการตรวจสอบสถานที่โดยทัว่ ไป

เครื่องมือสําหรับการทํางานรมยา

ถังสารรมเมธิลโบรไมด
และเครื่องชั่งน้ําหนัก

ตําแหนงสายวัดความเขมขน
Top Line
Middle Line
Bottom Line

ทําการปลอยแกซเขาหมอตม

แสดงการเปดผาใบคลุมกองสินคา
หลังครบเวลารมแกสที่กําหนด

- ความเขมขนหลังการปลอยแกส
- หนวยเปน ออนซ / 1000 ลบ.ฟุต
หรือ หนวยเปนกรัม / ม.

บรรจุภณั ฑไมที่ไดรับการกําจัดศัตรูพืชแลว
จะมีตราประทับตามแบบ

