รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
******

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๑.๑ ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย
๑.๑.๑ ขั้ น ตอนการอนุ ญ าตนํ าเข้ าเนื้ อ สุ ก รและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ อื่ น ๆ ของไทย
บราซิลและสหภาพยุโรปได้แสดงข้อกังวลต่อความล่าช้าของการดําเนินงานเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยว่า
ขัดต่อความตกลง SPS ดังนี้ (๑) ไทยยังไม่ได้จัดส่งแบบสอบถามสําหรับการเปิดตลาดเนื้อสุกรและโคมีชีวิตให้แก่
บราซิลตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ ซึ่งทําให้กระบวนการเปิดตลาดสินค้ามีความล่าช้าเกินความจําเป็น ซึ่งไทยได้
ชี้ แ จงว่าได้ เดิ นทางไปตรวจแหล่ งผลิ ตเนื้ อโคและจั ดส่ งแบบสอบถามสํ าหรับการนํ าเข้ าลู กสั ตว์ปี กและไข่ ฟั ก
ให้ บราซิ ลแล้ ว (๒) ไทยดํ าเนิ นการเปิ ดตลาดเนื้ อหมู ให้ แก่ ประเทศสมาชิ กสหภาพยุ โรป 11 ประเทศล่ าช้ า
ซึ่งบางประเทศได้ส่งคําขอเปิดตลาดมายังไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยไทยพิจารณาคําขอเปิดตลาดเป็นรายประเทศ ทั้งๆ
ที่ประเทศสมาชิกบังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยฉบับเดียวกัน และสามารถพิจารณาคําขอ
เปิดตลาดไปพร้อมกันได้ประกอบกับที่ผ่านมาไทยมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการอนุญาตนําเข้า
สินค้าปศุสัตว์หลายครั้ง จึงเรียกร้องให้ไทยเร่งดําเนินการเปิดตลาดเนื้อสุกรให้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
โดยเร็วและปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง SPS ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้กล่าวชี้แจงว่าไทยได้ดําเนินการแจ้งเวียน
ร่างขั้นตอนการนําเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์และร่างขั้นตอนการนําเข้าอาหารสัตว์ต่อประเทศสมาชิก
องค์ ก ารการค้ าโลกแล้ ว และเปิ ด โอกาสให้ ป ระเทศสมาชิ ก องค์ การการค้ าโลกให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ทั้ งนี้ ไทยได้
เปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อโค สุกรพันธุ์ น้ําเชื้อโคและสุกร ลูกสัตว์ปีกและไข่ฟัก และวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ เป็นต้น ให้แก่ประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วย โดยไทยได้อํานวยความสะดวก
ทางการค้ าในการนํ าเข้ าสิ นค้ าปศุสัตว์ให้ แก่ประเทศคู่ค้าและพิ จารณาตามความเสี่ยงในการนํ าเข้าสินค้านั้ นๆ
ตามหลักการของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
ต่อทุกประเทศ
๑.๑.๒ กฎระเบี ย บของสหภาพยุ โรปเรื่อ งรายชื่ อ พื ช ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง อิ ส ราเอล
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเคนยาแสดงข้อกังวลต่อการกําหนดให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง
จะต้องยื่นข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับการนําเข้าพืชภายใต้มาตรการเฉพาะก่อน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยหากไม่จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถส่งออกพืชที่กําหนด
ไปยั งสหภาพยุโรปได้ โดยประเทศสมาชิกเห็ น ว่าควรกํ าหนดข้อ ยกเว้น สําหรับ สิ น ค้ าพื ช ที่ เคยส่งออกแล้ ว
และขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณานําเข้า
สินค้า เนื่องจากกังวลว่าสหภาพยุโรปอาจใช้เวลานานในการพิจารณาข้อมูล ซึ่งจะทําให้การส่งออกสินค้าพืชที่มี
ความเสี่ยงสูงทั้งหมดถูกระงับการนําเข้าในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปแจ้งว่ากฎระเบียบ
ดังกล่าวเป็นแนวทางใหม่ สําหรับการนําเข้าพื ชของสหภาพยุโรป โดยยินดีรับข้อกังวลของประเทศสมาชิก
เพื่อนําไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-๒๑.๑.๓ การปรั บ ลดปริม าณสารกํ า จั ด ศั ต รูพื ช ตกค้ างสู งสุ ด (Maximum Residue
Limits: MRLs) ข อ ง ส า ร Buprofezin, Chlorothalonil, Diflubenzuron, Ethoxysulfuron, Glufosinate,
Imazalil, Ioxynil, Iprodione, Molinate, Picoxystrobin และ Tepraloxydim ของสหภาพยุโรป โคลอมเบีย
คอสตาริ ก า โกตดิ วั ว ร์ เอกวาดอร์ กั ว เตมาลา อิ น เดี ย ปานามา ปารากวั ย และประเทศสมาชิ ก อื่ น ๆ อี ก
๘ ประเทศแสดงข้ อ กั ง วลต่ อ การปรั บ ลดค่ า MRLs ของสาร Buprofezin, Picoxystrobin, Imazalil และ
Glufosinate ไปที่ ระดั บ ๐.๐๑ ppm โดยเรียกร้องให้ สหภาพยุโรปพิ จารณาดํ าเนิ นการดั งนี้ (๑) กํ าหนดค่ า
MRLs ของสารเหล่านี้บนพื้ นฐานการประเมินความเสี่ยง และ (๒) พิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มาใช้
เพื่ อลดอุ ปสรรคทางการค้ า ซึ่ งผู้ แ ทนสหภาพยุ โรปยื น ยั น ว่ า ได้ ทํ าการประเมิ น ความเสี่ ย งพบว่ าสารและ
เมตาบอไลท์ของสารเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ จึงจําเป็นต้องปรับลดค่า MRLs ไปที่ระดับ ๐.๐๑
ppm อย่ างไรก็ ตามสหภาพยุ โรปยิ น ดี จะพิ จารณากํ าหนดค่ า Import Tolerance บนพื้ น ฐานการประเมิ น
ความเสี่ยงและยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องนี้
๑.๑.๔ กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวาง
การทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เอกวาดอร์ กัวเตมาลา
ปานามา ปารากวัย และประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกกว่า ๑๐ ประเทศร่วมกั น แสดงข้อกั งวล ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์ ที่จัดทํ าขึ้ น บนพื้ นฐานความเป็น พิษ ของสารจะส่งผลกระทบต่ อการค้ าสิน ค้าเกษตรทั่ วโลก
(๒) ขอให้สหภาพยุโรปพิจารณากําหนดค่า MRLs และ Import Tolerance บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง
และพิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มาใช้ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ในเรื่องนี้ แต่ยินดีรับข้อมูลเพื่อจัดทํา Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็น Endocrine Disruptors
บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี
๑.๒ ไต้หวันรายงานความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์มะละกอไต้หวัน
โดยกล่าวขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
๑.๓ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
สหรั ฐ อเมริ ก าสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก พิ จ ารณานํ า ค่ า Codex MRLs ของสาร
Glyphosate มากํ าหนดใช้ และแสดงความกั งวลต่ อประเทศสมาชิ กที่ จะระงั บการขึ้ นทะเบี ยนสารดั งกล่ าว
โดยปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และอ้างอิงตามการประเมินความเป็นพิษของสาร ทั้งนี้ 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 ประเทศขอหารือทวิภาคีเพื่อสอบถามและแสดงข้อกังวลต่อเรื่องดังกล่าว สรุปดังนี้
๒.๑.๑ บราซิล แสดงข้อกังวลต่อมาตรการยกเลิกการขึ้นทะเบียนของสาร Glyphosate
และ Chlopyrifos เนื่องจากมีการใช้สารดังกล่าวในสินค้าเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะในถั่วเหลืองที่ส่งออกมายังไทย

-๓๒.๑.๒ สหรัฐ อเมริก าและแคนาดา เห็ น ว่าการยกเลิก การขึ้ น ทะเบี ย นของสาร
Glyphosate ของไทยปราศจากการอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเรียกร้องให้ไทยดําเนินการดังนี้
(๑) ขอให้ไทยชะลอเรื่องการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสาร Glyphosate จนกว่าจะจัดทําการประเมินความเสี่ยง
ของสารเสร็จสิ้น โดยสหรัฐฯ และแคนาดายินดีจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการประเมินความเสี่ยง
แก่ไทย (๒) ขอให้ไทยพิจารณากําหนดค่า MRLs ของ Glyphosate บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงและ
พิ จ ารณานํ า ค่ า Codex MRLs ของสาร Glyphosate ที่ มี อ ยู่ ม ากํ า หนดใช้ ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนแคนาดาแจ้ ง ว่ า
เอกอั ค รราชทู ต แคนาดาประจํ าประเทศไทยได้ห ารือ ประเด็น ดั งกล่าวกับ นายกรัฐ มนตรีข องไทยเมื่ อ วัน ที่
๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ซึ่งขอให้ แคนาดาจั ดส่ งข้อมู ลการประเมิ นความเสี่ ยงของสาร Glyphosate ให้ แก่ ไทย
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
๒.๑.๓ ออสเตรเลีย ขอทราบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ไทยใช้ประกอบการพิจารณา
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนสาร Glyphosate, Paraquat และ Chlopyrifos และได้แสดงความกั งวลอย่างมาก
หากไทยจะพิจารณาปรับลดค่า MRLs ของสารไปที่ระดับต่ําสุด (Zero Tolerance) เนื่องจากจะมีผลกระทบ
ต่ อ การส่ งออกสิ น ค้ า เกษตรของออสเตรเลี ย เป็ น อย่ างมาก ทั้ งนี้ ได้ เรี ย กร้ อ งให้ ไทยพิ จ ารณาดํ าเนิ น การ
บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง และขอให้ไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ
ที่ไทยแจ้งเวียนภายใต้กรอบ TBT เป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากการแจ้งเวียน
๒.๑.๔ สหภาพยุโรป ได้แสดงข้อกังวลต่อระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
ที่ค่อนข้างกระชั้นชิด และสอบถามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไทยใช้ในการอ้างอิงเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียน
รวมถึงแนวโน้มที่ไทยจะแจ้งเวียนร่างประกาศการยกเลิกการขึ้นทะเบียนต่อประเทศสมาชิก WTO
๒.๒ ประเด็นการหารือทวิภาคีอื่นๆ
๒.๒.๑ บราซิล ผู้แทนไทยสอบถามเหตุผลกรณีที่บราซิลจะหยิบยกเรื่องขั้นตอน
การอนุญาตนําเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ ของไทยขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า เนื่องจากบราซิล
ยังไม่ได้รับแบบสอบถามสําหรับการเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวจากไทยตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ โดยผู้แทนไทย
ชี้แจงว่าปั จจุบันไทยอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนการอนุญ าตนําเข้าฯ และขอให้บราซิลทบทวน
เรื่องการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า เนื่องจากไทยได้จัดส่งผลการตรวจประเมินเนื้อโค
ให้แก่บราซิลแล้ว
๒.๒.๒ สหภาพยุโรป ผู้แทนไทยสอบถามเหตุผลกรณีที่สหภาพยุโรปจะหยิบยก
เรื่อ งขั้ น ตอนการอนุ ญ าตนํ าเข้าเนื้ อ สุ ก รและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ อื่น ๆ ของไทยขึ้น เป็ น ข้ อกั งวลทางการค้ า
เนื่ อ งจากไทยดํ าเนิ น การเปิ ด ตลาดเนื้ อ สุ ก รให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิก สหภาพยุ โรปล่ าช้ า โดยเรี ยกร้องให้ ไทย
พิจารณาคําขอเปิดตลาดเนื้อหมูโดยมองสหภาพยุโรปเป็นตลาดเดียวเนื่องจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
บังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยและสุขภาพสัตว์ฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้แทนไทยชี้แจงว่าที่ผ่านมากรมปศุสัตว์
มีความร่วมมือกับสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดและได้เร่งดําเนินการพิจารณาคําขอของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปหลายประเทศ จึงขอให้สหภาพยุโรปทบทวนการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้า
๒.๒.๓ แคนาดา ผู้แทนแคนาดาขอบคุณที่ไทยจัดส่งแบบสอบถามสําหรับเนื้อหมู
ปลอดสารแรคโตพามีนให้แก่แคนาดา โดยแคนาดาจะจัดส่งข้อมูลให้ไทยและหวังว่าจะสามารถส่งออกเนื้อหมู
ปลอดสารแรคโตพามีนมายังไทยได้ภายในช่วงต้นปี ๒๕๖๓
๒.๒.๔ สหรัฐอเมริกา ผู้แทนสหรัฐฯ แสดงความยินดีกับผู้แทนไทยเนื่องจากสหรัฐฯ
ได้ ป ระกาศเพิ่ ม รายชื่ อ ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ส ามารถส่ งออกปลาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากปลาในตระกู ล
Siluriformes มายังสหรัฐฯ ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

-๔๒.๒.๕ ออสเตรเลีย (๑) ผู้แทนไทยสอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุก
โดยไทยได้ จั ดส่ งข้ อคิ ดเห็ นต่ อร่ างรายงานทบทวนความเสี่ ย งสํ าหรั บ การนํ าเข้ าเป็ ด ปรุ งสุ ก ของไทยให้ แ ก่
ออสเตรเลียแล้ว ซึ่งออสเตรเลียอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าวและจะแจ้งความคืบหน้าให้ไทย
ทราบต่อไป (๒) ออสเตรเลียแจ้งว่าจะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่กรมวิชาการเกษตรภายในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดตลาดอะโวคาโดพันธุ์แฮส (๓) ขอให้กรมปศุสัตว์แจ้งตอบหนังสือของออสเตรเลีย
เรื่ อ งการสุ่ ม ตรวจสารตกค้ า งและการตรวจสอบทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาสํ า หรั บ เนื้ อ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ
(๔) ออสเตรเลียติดตามประเด็นใบรับรองอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากโคและเจลาติน
กับผู้แทนไทยโดยผู้แทนไทยขอให้ออสเตรเลียจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ อย. ร้องขอ
๒.๒.๖ ฟิลิปปินส์ ผู้แทนไทยสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบสําหรับ
การนําเข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชของฟิลิปปินส์ โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ (๑) ขอบเขตของสินค้า
พืชที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ (๒) การจัดทําความเท่าเทียมของระบบการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัย
อาหาร และ (3) การแจ้งเวียนกฎระเบียบฉบับย่อยเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้
ซึ่งฟิ ลิ ปปิ น ส์แ จ้งว่าได้จัดทํ ากฎระเบี ยบฉบับ ย่อยเสร็จแล้ว และจะแจ้ งเวียนต่อ ประเทศสมาชิกเพื่ อรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นต่อไป
๒.๒.๗ เกาหลีใต้ (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเนื้อโค โดยผู้แทนไทยแจ้งว่า
กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดทํ าหนังสือทางการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเกาหลีใต้ (๒) ติดตามความคืบหน้า
การเปิดตลาดพริกหวานและมะเขือเทศ โดยผู้แทนไทยแจ้งว่ากรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช หากดําเนินเสร็จจะดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในมะเขือเทศต่อไป

*********

ที่มา : กลุ่มความตกลงความตกลงสุขอนามยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

