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* * * * * * 

  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังน้ี  
  ๑. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามญั ครั้งที ่๗๖ สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  ๑.๑ ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย  
       ๑.๑.๑ ขั้นตอนการอนุญาตนําเข้าเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์อ่ืนๆ ของไทย 
บราซิลและสหภาพยุโรปได้แสดงข้อกังวลต่อความล่าช้าของการดําเนินงานเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยว่า
ขัดต่อความตกลง SPS ดังน้ี (๑) ไทยยังไม่ได้จัดส่งแบบสอบถามสําหรับการเปิดตลาดเน้ือสุกรและโคมีชีวิตให้แก่
บราซิลตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้  ซึ่งทําให้กระบวนการเปิดตลาดสินค้ามีความล่าช้าเกินความจําเป็น ซึ่งไทยได้
ช้ีแจงว่าได้เดินทางไปตรวจแหล่งผลิตเน้ือโคและจัดส่งแบบสอบถามสําหรับการนําเข้าลูกสัตว์ปีกและไข่ฟัก                 
ให้บราซิลแล้ว (๒) ไทยดําเนินการเปิดตลาดเน้ือหมูให้แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 11 ประเทศล่าช้า                 
ซึ่งบางประเทศได้ส่งคําขอเปิดตลาดมายังไทยต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ โดยไทยพิจารณาคําขอเปิดตลาดเป็นรายประเทศ ทั้งๆ
ที่ประเทศสมาชิกบังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยฉบับเดียวกัน และสามารถพิจารณาคําขอ
เปิดตลาดไปพร้อมกันได้ประกอบกับที่ผ่านมาไทยมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการอนุญาตนําเข้า
สินค้าปศุสัตว์หลายครั้ง จึงเรียกร้องให้ไทยเร่งดําเนินการเปิดตลาดเน้ือสุกรให้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
โดยเร็วและปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง SPS ทั้งน้ี ผู้แทนไทยได้กล่าวช้ีแจงว่าไทยได้ดําเนินการแจ้งเวียน
ร่างขั้นตอนการนําเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์และร่างขั้นตอนการนําเข้าอาหารสัตว์ต่อประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลกแล้ว และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกให้ข้อคิดเห็น ทั้งน้ี ไทยได้                
เปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ เช่น เน้ือสุกร เน้ือโค สุกรพันธ์ุ นํ้าเช้ือโคและสุกร ลูกสัตว์ปีกและไข่ฟัก และวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ เป็นต้น ให้แก่ประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วย โดยไทยได้อํานวยความสะดวก      
ทางการค้าในการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่ประเทศคู่ค้าและพิจารณาตามความเสี่ยงในการนําเข้าสินค้าน้ันๆ                 
ตามหลักการของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม                
ต่อทุกประเทศ 

๑.๑.๒  กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเรื่องรายช่ือพืชที่มีความเสี่ยงสูง อิสราเอล 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเคนยาแสดงข้อกังวลต่อการกําหนดให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง
จะต้องย่ืนข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับการนําเข้าพืชภายใต้มาตรการเฉพาะก่อน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยหากไม่จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถส่งออกพืชที่กําหนด
ไปยังสหภาพยุโรปได้ โดยประเทศสมาชิกเห็นว่าควรกําหนดข้อยกเว้นสําหรับสินค้าพืชที่เคยส่งออกแล้ว               
และขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณานําเข้า
สินค้า เน่ืองจากกังวลว่าสหภาพยุโรปอาจใช้เวลานานในการพิจารณาข้อมูล ซึ่งจะทําให้การส่งออกสินค้าพืชที่มี 
ความเสี่ยงสูงทั้งหมดถูกระงับการนําเข้าในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี สหภาพยุโรปแจ้งว่ากฎระเบียบ
ดังกล่าวเป็นแนวทางใหม่สําหรับการนําเข้าพืชของสหภาพยุโรป โดยยินดีรับข้อกังวลของประเทศสมาชิก                
เพ่ือนําไปหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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๑.๑.๓ การปรับลดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue 
Limits: MRLs) ข อ ง ส า ร  Buprofezin, Chlorothalonil, Diflubenzuron, Ethoxysulfuron, Glufosinate, 
Imazalil, Ioxynil, Iprodione, Molinate, Picoxystrobin และ Tepraloxydim ของสหภาพยุโรป โคลอมเบีย 
คอสตาริกา โกตดิวัวร์ เอกวาดอร์ กัวเตมาลา อินเดีย ปานามา ปารากวัยและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก                
๘ ประเทศแสดงข้อกังวลต่อการปรับลดค่า MRLs ของสาร Buprofezin, Picoxystrobin, Imazalil และ 
Glufosinate ไปที่ระดับ ๐.๐๑ ppm โดยเรียกร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาดําเนินการดังน้ี (๑) กําหนดค่า 
MRLs ของสารเหล่าน้ีบนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง และ (๒) พิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มาใช้               
เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรปยืนยันว่าได้ทําการประเมินความเสี่ยงพบว่าสารและ                 
เมตาบอไลท์ของสารเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ จึงจําเป็นต้องปรับลดค่า MRLs ไปที่ระดับ ๐.๐๑ 
ppm อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปยินดีจะพิจารณากําหนดค่า Import Tolerance บนพ้ืนฐานการประเมิน                 
ความเสี่ยงและยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องน้ี  

๑.๑.๔ กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวาง
การทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เอกวาดอร์ กัวเตมาลา 
ปานามา ปารากวัย และประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกกว่า ๑๐ ประเทศร่วมกันแสดงข้อกังวล ดังน้ี                 
(๑) หลักเกณฑ์ที่จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความเป็นพิษของสารจะส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรทั่วโลก                
(๒) ขอให้สหภาพยุโรปพิจารณากําหนดค่า MRLs และ Import Tolerance บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง
และพิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มาใช้ ทั้งน้ี สหภาพยุโรปยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ในเรื่องน้ี แต่ยินดีรับข้อมูลเพ่ือจัดทํา Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็น Endocrine Disruptors 
บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี 
                      ๑.๒ ไต้หวันรายงานความสาํเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปิดตลาดเมล็ดพันธ์ุมะละกอไต้หวัน 
โดยกล่าวขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
 ๑.๓ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
    สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกพิจารณานําค่า Codex MRLs ของสาร 
Glyphosate มากําหนดใช้ และแสดงความกังวลต่อประเทศสมาชิกที่จะระงับการขึ้นทะเบียนสารดังกล่าว             
โดยปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และอ้างอิงตามการประเมินความเป็นพิษของสาร ทั้งน้ี มีประเทศสมาชิก                
๖ ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัยกล่าวสนับสนุน โดยบราซิลแสดง
ข้อกังวลต่อที่ประชุมว่าจะขอติดตามเรื่องการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสาร Glyphosate ของไทย โดยปราศจากข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของบราซิลไปยังประเทศไทยโดยเฉพาะถั่วเหลือง ซึ่งไทย             
มีการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากบราซิลเป็นปริมาณมาก  
  ๒. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า 
     ๒.๑ ประเด็นการยกเลิกการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ๓ ชนิดของไทย มีประเทศสมาชิก 
5 ประเทศขอหารือทวิภาคีเพ่ือสอบถามและแสดงข้อกังวลต่อเรื่องดังกล่าว สรุปดังน้ี  
     ๒.๑.๑ บราซลิ แสดงข้อกังวลต่อมาตรการยกเลิกการข้ึนทะเบียนของสาร Glyphosate 
และ Chlopyrifos เน่ืองจากมีการใช้สารดังกล่าวในสินค้าเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะในถั่วเหลืองที่ส่งออกมายังไทย 
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     ๒.๑.๒ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เห็นว่าการยกเลิกการขึ้นทะเบียนของสาร 
Glyphosate ของไทยปราศจากการอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเรียกร้องให้ไทยดําเนินการดังน้ี 
(๑) ขอให้ไทยชะลอเรื่องการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสาร Glyphosate จนกว่าจะจัดทําการประเมินความเสี่ยง
ของสารเสร็จสิ้น โดยสหรัฐฯ และแคนาดายินดีจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการประเมินความเสี่ยง
แก่ไทย (๒) ขอให้ไทยพิจารณากําหนดค่า MRLs ของ Glyphosate บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยงและ
พิจารณานําค่า Codex MRLs ของสาร Glyphosate ที่มีอยู่มากําหนดใช้ ทั้งน้ี ผู้แทนแคนาดาแจ้งว่า
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทยได้หารือประเด็นดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันที่                 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขอให้แคนาดาจัดส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของสาร Glyphosate ให้แก่ไทย 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   ๒.๑.๓ ออสเตรเลีย ขอทราบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ไทยใช้ประกอบการพิจารณา
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนสาร Glyphosate, Paraquat และ Chlopyrifos และได้แสดงความกังวลอย่างมาก                
หากไทยจะพิจารณาปรับลดค่า MRLs ของสารไปที่ระดับตํ่าสุด (Zero Tolerance) เน่ืองจากจะมีผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของออสเตรเลียเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี ได้เรียกร้องให้ไทยพิจารณาดําเนินการ                 
บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง และขอให้ไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ               
ที่ไทยแจ้งเวียนภายใต้กรอบ TBT เป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากการแจ้งเวียน  
   ๒.๑.๔ สหภาพยุโรป ได้แสดงข้อกังวลต่อระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว              
ที่ค่อนข้างกระช้ันชิด และสอบถามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไทยใช้ในการอ้างอิงเพ่ือยกเลิกการขึ้นทะเบียน
รวมถึงแนวโน้มที่ไทยจะแจ้งเวียนร่างประกาศการยกเลิกการข้ึนทะเบียนต่อประเทศสมาชิก WTO  
     ๒.๒  ประเด็นการหารือทวิภาคีอ่ืนๆ  
            ๒.๒.๑ บราซิล ผู้แทนไทยสอบถามเหตุผลกรณีที่บราซิลจะหยิบยกเร่ืองขั้นตอน
การอนุญาตนําเข้าเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์อ่ืนๆ ของไทยขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า เน่ืองจากบราซิล             
ยังไม่ได้รับแบบสอบถามสําหรับการเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวจากไทยตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ โดยผู้แทนไทย
ช้ีแจงว่าปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนการอนุญาตนําเข้าฯ และขอให้บราซิลทบทวน               
เรื่องการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า เน่ืองจากไทยได้จัดส่งผลการตรวจประเมินเน้ือโค
ให้แก่บราซิลแล้ว  
          ๒.๒.๒  สหภาพยุโรป ผู้แทนไทยสอบถามเหตุผลกรณีที่สหภาพยุโรปจะหยิบยก
เรื่องขั้นตอนการอนุญาตนําเข้าเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์อ่ืนๆ ของไทยขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า 
เน่ืองจากไทยดําเนินการเปิดตลาดเน้ือสุกรให้แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปล่าช้า โดยเรียกร้องให้ไทย
พิจารณาคําขอเปิดตลาดเน้ือหมูโดยมองสหภาพยุโรปเป็นตลาดเดียวเน่ืองจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
บังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยและสุขภาพสัตว์ฉบับเดียวกัน ทั้งน้ี ผู้แทนไทยช้ีแจงว่าที่ผ่านมากรมปศุสัตว์
มีความร่วมมือกับสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดและได้เร่งดําเนินการพิจารณาคําขอของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปหลายประเทศ จึงขอให้สหภาพยุโรปทบทวนการหยิบยกเร่ืองน้ีขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า  

        ๒.๒.๓ แคนาดา ผู้แทนแคนาดาขอบคุณที่ไทยจัดส่งแบบสอบถามสําหรับเน้ือหมู
ปลอดสารแรคโตพามีนให้แก่แคนาดา โดยแคนาดาจะจัดส่งข้อมูลให้ไทยและหวังว่าจะสามารถส่งออกเน้ือหมู
ปลอดสารแรคโตพามีนมายังไทยได้ภายในช่วงต้นปี ๒๕๖๓  
                             ๒.๒.๔ สหรัฐอเมริกา ผู้แทนสหรัฐฯ แสดงความยินดีกับผู้แทนไทยเน่ืองจากสหรัฐฯ 
ได้ประกาศเพ่ิมรายช่ือประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาในตระกูล 
Siluriformes มายังสหรัฐฯ ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 



- ๔ - 
 

 ๒.๒.๕ ออสเตรเลีย (๑) ผู้แทนไทยสอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุก                 
โดยไทยได้จัดส่งข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานทบทวนความเสี่ยงสําหรับการนําเข้าเป็ดปรุงสุกของไทยให้แก่
ออสเตรเลียแล้ว ซึ่งออสเตรเลียอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าวและจะแจ้งความคืบหน้าให้ไทย 
ทราบต่อไป (๒) ออสเตรเลียแจ้งว่าจะจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่กรมวิชาการเกษตรภายในเดือนพฤศจิกายน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเปิดตลาดอะโวคาโดพันธ์ุแฮส (๓) ขอให้กรมปศุสัตว์แจ้งตอบหนังสือของออสเตรเลีย 
เรื่องการสุ่มตรวจสารตกค้างและการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาสําหรับเน้ือและผลิตภัณฑ์จากเน้ือ                 
(๔) ออสเตรเลียติดตามประเด็นใบรับรองอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากโคและเจลาติน              
กับผู้แทนไทยโดยผู้แทนไทยขอให้ออสเตรเลียจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ อย. ร้องขอ  
    ๒.๒.๖ ฟิลิปปินส์ ผู้แทนไทยสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบสําหรับ
การนําเข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชของฟิลิปปินส์ โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี (๑) ขอบเขตของสินค้า
พืชที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบฉบับน้ี (๒) การจัดทําความเท่าเทียมของระบบการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัย
อาหาร และ (3) การแจ้งเวียนกฎระเบียบฉบับย่อยเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานภายใต้กฎระเบียบฉบับน้ี 
ซึ่งฟิลิปปินส์แจ้งว่าได้จัดทํากฎระเบียบฉบับย่อยเสร็จแล้ว และจะแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกเพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อไป  
    ๒.๒.๗ เกาหลีใต้ (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเน้ือโค โดยผู้แทนไทยแจ้งว่า
กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดทําหนังสือทางการเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากเกาหลีใต้ (๒) ติดตามความคืบหน้า                
การเปิดตลาดพริกหวานและมะเขือเทศ โดยผู้แทนไทยแจ้งว่ากรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการวิเคราะห์     
ความเสี่ยงศัตรูพืช หากดําเนินเสร็จจะดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในมะเขือเทศต่อไป  
 
 

* * * * * * * * * 

 

 

ที่มา : กลุ่มความตกลงความตกลงสุขอนามยและสุขอนามยัพืชและอ่ืนๆ  
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 


