รรสเตรเลียทอทวนมำตรกำรเกี่ยวกัอกำรนำเข้ำกง้งคละผลิตภัณฑร
คละรนงญำตนำเข้ำกง้ง Marinated
Biosecurity (Suspended Goods-Uncooked Prawns) Amendment (Exceptions)
Determination (No. 4) 2017
นาย Daryl Quinlivan ผู้อานวยการหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ Director
of Biosecurity ได้เผยแพร่เอกสาร Biosecurity (Suspended Goods-Uncooked Prawns) Amendment
(Exceptions) Determination (No. 4) 2017 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อแจ้งข้อเสนอของกระทรวง
เกษตรและทรั พ ยากรน า (Department of Agriculture and Water Resources) ในการแก้ไ ขมาตรการ
ระงับการนาเข้ากุ้งดิบ โดยกุ้งดิบและเนือกุ้งดิบที่ผ่านการหมักซอสหรือผงหมัก (Marinated) เพื่อการบริโภค
ของมนุษย์หรือ Uncooked marinated prawns จะได้รับการยกเว้นไม่เข้าข่ายต้องถูกระงับการนาเข้า โดยให้
เหตุผลว่า สินค้ากุ้ง Marinated ทีไ่ ด้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกว่า ปลอดจากโรค
ไวรั ส ตัว แดงดวงขาวหรื อ WSSV (White Spot Syndrome Virus) และโรคหั ว เหลื อ งหรือ YHV (Yellow
Head Virus) และเมื่อมีการตรวจสอบซา ณ ด่านนาเข้าที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว จะมีความเสี่ยงในระดับที่
ยอมรับได้ ทังนี เชื่อว่ากุ้งดิบที่ผ่านการหมักหรือ Marinated เมื่อนาไปผ่านการแปรรูปย่อมลดโอกาสที่จะมี
ผู้นาไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ เช่น นาไปเป็นเหยื่อตกปลาหรืออาหารสัตว์นา
เอกสาร Amendment Determination ฉบั บ ที่ 4 เป็ น ผลมาจากการด าเนิ น การของ
ออสเตรเลียเพื่อให้สามารถกลับมาดาเนินการค้าสินค้ากุ้งดิบได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด สินค้ากุ้งที่ได้รับการ
ยกเว้นหรืออนุญาตให้มีการนาเข้าได้แล้ว หลังจากมีการออกมาตรการระงับการนาเข้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เป็น
การชั่วคราว ประกอบด้วย
- กุ้งดิบของออสเตรเลียซึ่งเป็นกุ้งที่จับจากธรรมชาติและส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อ
แปรรู ป และน าเข้ากลั บ มายั งออสเตรเลี ย (ไม่รวมกุ้งดิบออสเตรเลี ยที่จับจากธรรมชาติและส่ งออกไปยัง
ประเทศไทยเพื่อแปรรูปในโรงงานที่กรมประมงของไทยให้การรับรอง และส่งออกกลับไปยังออสเตรเลีย)
- กุ้งที่จับจากเขตน่านนา EEZ ของออสเตรเลีย
- เหยื่ อตกปลาที่ น าเข้า อาหารสั ตว์นาสวยงาม และอาหารสั ตว์น าเพาะเลี ยง ซึ่ง มี
ส่วนผสมของกุ้งดิบและเนือกุ้งดิบ
- กุ้งแห้งหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากกุ้งที่ทาไว้ไม่ให้เสีย
- กุ้ ง ดิ บ และเนื อกุ้ ง ดิ บ ที่ ไ ด้ จ ากเขตน่ า นน าออสเตรเลี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
โรคตัวแดงดวงขาว
- กุ้งดิบของออสเตรเลียซึ่งจับจากธรรมชาติส่ งออกไปยังประเทศไทยเพื่อแปรรูป ใน
โรงงานที่กรมประมงของไทยให้การรับรอง และส่งออกกลับมายังออสเตรเลีย
- กุ้งดิบและเนือกุ้งดิบที่ 1) ประสงค์ให้มีการนาผ่านไปกับเรือโดยสารระหว่างประเทศ
2) ประสงค์ให้ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือเป็นตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์
สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amendment Determination ฉบับที่ 4 ได้จาก
เว็บไซต์ Federal Register of Legislation
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

1

Biosecurity Advice Notice (2017/17)
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรนา (Department of Agriculture and Water Resources)
ของออสเตรเลีย ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่า จะเริ่มดาเนินการทบทวนความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสาหรั บสิน ค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ (ทังดิบและสุก) ที่นาเข้าจากทุกประเทศและกาหนด
เงื่อนไขเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ และจะจัดทาร่างรายงานเพื่อขอรับข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
การทบทวนนีจะพิจารณาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกุ้งดิบและสุกรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าเพื่อการบริโภคของมนุษย์ และจะกาหนดเงื่อนไขในการนาเข้า โดยจะพิ จารณารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงกุ้งและผลิตภัณฑ์ฉบับปี 2009 (พ.ศ. 2552) ประกอบด้วย การทบทวนจะพิจารณา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งจัดทาโดยองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่าง
ประเทศหรื อ World Organisation for Animal Health (OIE) รวมถึ ง นโยบายในการน าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทนีของประเทศต่างๆ จะมีการแยกแยะและจัดกลุ่มอันตรายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของ
การนาเข้าสินค้ากลุ่มและความเสี่ยงของเชือก่อโรค ในขันต่อไปจะเป็นการจัดทาร่างรายงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ข้อคิดเห็น โดยจะออกประกาศและแจ้ งให้ทราบทางเว็ปไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียอีกครังหนึ่ง
เมื่อพิจารณาข้อคิดเห็นแล้วจึงจะจัดทารายงานฉบับสุดท้ายหรือ Final Report ต่อไป
สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็ปไซต์: agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ที่อีเมล์: prawnliaisonofficer@agricluture.gov.au
เอกสารประกาศ 53-2017 Review of prawns and prawn products and update on temporary
suspension of uncooked prawns and uncooked prawn products
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย เผยแพร่ประกาศหมายเลข 53-2017 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทาง (Guidance) ที่กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียกาลังจะดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้อง
ผู้นาเข้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์กุ้งดิบบางชนิด รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีก
สาหรับผู้นาเข้าที่ยังมีใบอนุญาตนาเข้ากุ้ง Marinated ที่ยังไม่หมดอายุและได้รับผลกระทบจากมาตรการระงับ
การนาเข้า
 ใบอนุญาตนาเข้ายั งต้องถูกระงับอยู่จนกว่าจะประกาศเพิ่มเติม กระทรวงเกษตรฯ
ออสเตรเลียจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนใขใบอนุญาตนาเข้าโดยขึนอยู่กับประเทศผู้ผลิต สินค้า โดยกระทรวงเกษตรฯ
ต้องได้รั บ คารั บ รองจากหน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบภาครัฐ ของประเทศต้นทางเสี ยก่ อนว่า สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านการน าเข้าของออสเตรเลี ย ได้ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ยจะติดต่อผู้ นาเข้าแต่ ล ะราย
เมื่อพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตนาเข้า
สาหรับผู้นาเข้าที่ประสงค์ขอใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์กุ้ง Marinated ฉบับใหม่
 กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียจะรับคาขอใบอนุญาตนาเข้าก็ต่อเมื่อได้รับคารับรอง
จากหน่ ว ยงานรับ ผิดชอบภาครั ฐของประเทศผู้ส่ งออกว่าสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านการนาเข้าได้
เมื่อกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย พร้ อมรับคาขอจากประเทศผู้ ผ ลิ ตเฉพาะรายแล้ วจะเผยแพร่ข้อมูลใน
คาแนะนาสาหรับผู้ประกอบการฉบับต่อๆ ไปและในเว็บไซต์ BICON (BICON Alerts)
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การยกเว้ น นี มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ห ลั ง จากที่ มี ก ารทบทวนความเสี่ ย งทางชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กุ้ง Marinated ซึ่งสรุปได้ว่า ความเสี่ยงของโรคตัวแดงดวงขาวหรือ WSSV (White Spot Syndrome Virus)
อยู่ในระดับที่ออสเตรเลียยอมรับได้ (Appropriate Level of Protection) โดยที่จะต้องมีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงหลายประการ
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียเสนอประกอบด้วย
- หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐในต่างประเทศให้การรับรองว่า สินค้ากุ้งดิบ Marinated
ทุกรุ่นปราศจากโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลือง (Yellow Head Virus หรือ YHV) ตามมาตรการที่ได้รับ
การยอมรับจากองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation of Animal Health หรือ OIE)
เพือ่ เป็นการยืนยันว่าปลอดจากโรคเหล่านี
- มีระดับการตรวจวิเคราะห์โรคตัวแดงดวงขาวและหัวเหลือง ณ ด่านนาเข้า ที่เหมาะสม
นอกจากมาตรการจั ดการความเสี่ยงเหล่านี กุ้งดิบ Marinated จะต้องเป็นไปตามมาตรการ
จัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจะต้องมีการปิดฉลากชัดเจนว่าสาหรับการบริโภคของ
มนุษย์เท่านัน และสินค้าต้องเป็นไปตามคานิยามของผลิตภัณฑ์กุ้ง Marinated ของออสเตรเลียโดยเคร่งครัด
ที่มา: https://www.legislation.gov.au/Details/F2017L00034
https://www.legislation.gov.au/Details/F2017L00034/Explanatory%20Statement/Text
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/memos/2017/ba2017-07.pdf
http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/53-2017
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