
ผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ 
ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส ระหว่างวันที ่๓๐ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ขอเรียนสรุปผลกำรประชุม ดังนี้  
 ๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติ งำนในฐำนะ SPS Enquiry Point และ National Notification Authority เกี่ยวกับระบบกำรค้นหำ
มำตรกำร SPS (SPS IMS) ระบบกำรแจ้งเวียนมำตรกำร SPS (SPS NSS) ระบบ ePing ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือน
มำตรกำร SPS ระบบใหม่ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ระบบ E-subscription ซึ่งเป็นระบบใหม่ของ
WTO เพ่ือให้เจ้ำหน้ำทีภ่ำครัฐสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทุกประเภทขององค์กำรกำรค้ำโลก 
 ๒. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมได้หำรือประเด็นส ำคัญ ๒ เรื่อง ดังนี้   
     ๑.๑  กำรด ำเนินกำร เรื่อง ระดับค่ำตกค้ำงสูงสุด (MRLs) ของสำรก ำจัดศัตรูพืช สหรัฐอเมริกำ 
เคนยำ และอูกันดำ ร่วมกันจัดท ำร่ำงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรจัดท ำค่ำ MRLs ทั้งกำรให้ควำม
ร่วมมือด้ำนผู้เชี่ยวชำญแก่ JMPR ในกำรจัดท ำค่ำ Codex MRLs กำรแจ้งเวียนกำรก ำหนดและปรับค่ำ MRLs และกำร
จัดท ำค่ำ MRLs ของ minor use crops เป็นต้น โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบที่จะยกเรื่องนี้ เข้ำสู่
กำรประชุม Ministerial Conference (MC11) ที่จะมีข้ึนในเดือนธันวำคมนี้ แต่ประเทศสมำชิกบำงประเทศ    เห็นว่ำ
ร่ำงฉบับนี้ยังขำดควำมชัดเจนและไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่ครอบคลุมถึงข้อเสนอของอินเดียที่ขอให้ประเทศสมำชิกไม่ควร
ก ำหนดค่ำ MRLs ของสำรก ำจัดศัตรูพืชที่ระดับ Limits of Detection (LoD) เว้นแต่จะมีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์มำ
สนับสนุน เป็นต้น ร่ำงฉบับนี้จึงไม่ได้รับควำมเห็นชอบที่จะเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งนี้ 
 ๑.๒   คู่มือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS ประเทศสมำชิกเห็นว่ำเอกสำรนี้มีประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS แต่ยังไม่เห็นชอบที่จะใส่บทยกเว้นควำมผิด (Disclaimer) ลงในเอกสำรเนื่องจำก
อำจมีผลต่อเอกสำรอ่ืนๆ ในรูปแบบเดียวกัน จึงขอให้ฝ่ำยเลขำฯ หำรือกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้
บทยกเว้นควำมผิดในทำงกฎหมำย โดยประเด็นนี้จะน ำมำหำรืออีกครั้งในกำรประชุม SPS ครั้งต่อไป 
 ๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
     ๒.๑  กำรรำยงำนกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญและอำจมีผลกระทบต่อไทย                    
สหภำพยุโรปออกกฎระเบียบสุขอนำมัยพืชฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวำคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สหภำพยุโรป
ขอให้ประเทศสมำชิกเร่งแจ้งรำยชื่อศัตรูพืชก่อโรค เช่น แบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น                        
ให้สหภำพยุโรปทรำบก่อนวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๑ โดยแจ้งผ่ำน SANTE-G1-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu           
เพ่ือป้องกันกำรระงับกำรน ำเข้ำสินค้ำภำยหลังกฎระเบียบมีผลบังคับใช้ 

๒.๒  ข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญและอำจมีผลกระทบต่อไทย  
      ๒.๒.๑ ระเบียบกำรอนุญำตน ำเข้ำสินค้ำพืชของไทย ไต้หวันยกเรื่องกำรขอเปิดตลำด 

เมล็ดพันธุ์มะละกอขึ้นเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ ำนมำ โดยเรียกร้องให้ไทยเร่ง
จัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชเพ่ือให้กำรอนุญำตน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอจำกไต้หวันโดยเร็ว หลังจำก  
ที่ระงับกำรน ำเข้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจำกกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกักพืช ทั้งนี้ ไต้หวันแจ้งว่ำได้หำรือ  
ทวิภำคีกับฝ่ำยไทยและได้รับหนังสือแจ้งร่ำงเงื่อนไขกำรน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอจำกไทยแล้ว และจะจัดส่ง
ข้อคิดเห็นให้ไทยทรำบต่อไป โดยในเบื้องต้นเห็นว่ำกำรตรวจสอบแปลงปลูกหรือกำรตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อน
ส่งออกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นเพียงพอส ำหรับกำรตรวจสอบกำรปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์มะละกอ และไม่มีควำม
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จ ำเป็นต้องท ำทั้งสองวิธีเพ่ือยืนยันผล ซึ่งผู้แทนไทยได้กล่ำวตอบถ้อยแถลงของไต้หวันโดยแจ้งเหตุผลของ              
ควำมล่ำช้ำ และควำมคืบหน้ำ พร้อมทั้งยินดทีีจ่ะให้ควำมร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกันต่อไป 
  ๒.๒.๒ ร่ำงกฎระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำรก ำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำร
ขัดขวำงกำรท ำงำนของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภำพยุโรป อำร์เจนตินำ จีน สหรัฐอเมริกำ             
พร้อมด้วยประเทศสมำชิกอ่ืนอีก ๑๗ ประเทศรวมทั้งไทย กล่ำวถ้อยแถลงแสดงควำมกังวลต่อร่ำงหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
โดยเรียกร้องให้จัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่บนพ้ืนฐำนของกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยหลังร่ำงหลักเกณฑ์ฉบับ
เดิมไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำยุโรป และไม่เห็นด้วยที่สหภำพยุโรปใช้ interim criteria ในระหว่ำงรอกำรจัดท ำ
หลักเกณฑ์ เนื่องจำกเงื่อนไขดังกล่ำวมีผลให้สำรหลำยชนิดถูกระงับกำรขึ้นทะเบียน และมีกำรปรับลดค่ำ MRLs ที่
ระดับ ๐.๐๑ ppm. พร้อมทั้งขอให้สหภำพยุโรปใช้หลักกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรก ำหนดค่ำ MRLs และ Import 
Tolerance ของสำรที่เป็น Endocrine Disruptors  ทั้งนี้ สหภำพยุโรปชี้แจงว่ำ ร่ำงหลักเกณฑ์ฉบับเดิมไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกรัฐสภำยุโรปและถูกตีกลับมำยังคณะกรรมำธิกำรยุโรปเพ่ือทบทวนใหม่ โดยยังไม่ทรำบว่ำจะถูกปรับไปใน
รูปแบบใด ซึ่งหำกปรับปรุงแล้วจะแจ้งเวียนให้ประเทศสมำชิกทรำบ และสหภำพยุโรปยินดีพิจำรณำข้อมูลของ
ประเทศสมำชิกเพ่ือก ำหนดค่ำ Import Tolerance  โดยจะพิจำรณำเป็นกรณีไป  
  ๒.๒.๓ กฎระเบียบของจีนเรื่องข้อก ำหนดให้มีใบรับรองควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำร
น ำเข้ำทุกชนิด สหรัฐอเมริกำร่วมกับประเทศสมำชิกอ่ืนอีก ๕ ประเทศรวมทั้งไทย กล่ำวขอบคุณที่จีนขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้กฎระเบียบออกไปก่อน ๒ ปี โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ และแม้ว่ำ
จีนจะขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้กฎระเบียบแล้ว แต่ประเทศสมำชิกยังคงเรียกร้องให้จีนทบทวนกฎระเบียบ
บนพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน Codex   
  ๒.๒.๔ กำรก ำหนดค่ำ MRLs ของสำร Glyphosate ตำมมำตรฐำน Codex สหรัฐอเมริกำ
และอำร์เจนตินำ พร้อมด้วยประเทศสมำชิกอ่ืนอีก ๗ ประเทศแสดงข้อกังวลต่อควำมล่ำช้ำในกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียน
ต่ออำยุสำร Glyphosate ของสหภำพยุโรป เนื่องจำกสำรนี้จะหมดอำยุกำรขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งหำกสหภำพยุโรปไม่ขึ้นทะเบียนต่ออำยุสำรก็จะท ำให้ค่ำ MRLs ของสำรนี้ถูกปรับลดไปอยู่ที่ระดับ ๐.๐๑ ppm.  
จึงเรียกร้องให้สหภำพยุโรปเร่งพิจำรณำต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียนสำร และก ำหนดค่ำ MRLs โดย   อิงตำมมำตรฐำน 
Codex ทั้งนี้สหภำพยุโรป แจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียนสำรต่ออำยุสำร โดยจะพิจำรณำ       
บนพ้ืนฐำนของข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ต่อไป 

๒.๒.๕ กำรปรับลดค่ำ MRLs ของสำร Acrinathrin, Metalaxyl และ Thiabendazole 
ของสหภำพยุโรป  เปรูและประเทศสมำชิกอ่ืนอีก ๘ ประเทศแสดงข้อกังวลต่อกำรปรับลดค่ำ MRLs ของสำร
Thiabendazole โดยเฉพำะในมะม่วงที่ปรับลดจำก ๕ ppm. เหลือ ๐.๐๑ ppm. ซึ่งเป็นระดับต่ ำกว่ำที่ Codex 
ก ำหนดไว้ โดยสหภำพยุโรปแจ้งว่ำกำรปรับลดค่ำ MRLs เป็นไปตำมกำรศึกษำของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
อำหำรของสหภำพยโุรป (EFSA)  โดยยนิดีจะรับพิจำรณำกำรจดัท ำ Import Tolerance หำกมีประเทศสมำชิกร้องขอ 
ทั้งนี้ Thiabendazole เป็นสำรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้ในประเทศไทย 
  ๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า 
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      ๓.๑ ออสเตรเลีย (๑) แสดงควำมกังวลเกี่ยวกับกำรจัดท ำใบรับรองอำหำรแปรรูปที่มี
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกโคและเจลำตินซึ่งยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปร่วมกับ อย. ได้ โดยออสเตรเลียประสงค์ให้
มีกำรประชุมทำงไกลกับ อย. เพ่ือหำรือเชิงเทคนิคระหว่ำงกันต่อไป  (๒) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรพิจำรณำเปิดตลำด
พลับฉำยรังสี และเงื่อนไขกำรน ำเข้ำอะโวกำโด โดยไทยแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมวิชำกำรเกษตรและ
จะแจ้งให้ออสเตรเลียทรำบต่อไป  (๓) แจ้งว่ำไทยไม่ได้แจ้งเวียน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ฉบับใหม่ต่อ WTO 
ซึ่งไทยแจ้งว่ำจะมีกำรหำรือในเรื่องนี้ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์และออสเตรเลียในวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยนนี้ (๔) ไทย
ขอให้ออสเตรเลียเร่งรัดกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็ดปรุงสุกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว (๕) ไทยแสดงข้อกังวลต่อวิธีกำร
ตรวจสอบสินค้ำกุ้งตำมหลักเกณฑ์กำรน ำเข้ำชั่วครำวของออสเตรเลีย ซึ่งเข้มงวดกว่ำหลักเกณฑ์ของ OIE  และขอให้
ออสเตรเลียเร่งพิจำรณำจัดท ำควำมเท่ำเทียมด้ำนห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์โรคกุ้งตำมที่ไทยเสนอโดยเร็ว   
     ๓.๒ ไต้หวัน (๑) ไต้หวันจะยกเรื่องกำรขอเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำ
ในกำรประชุมครั้งนี้ โดยไทยแจ้งควำมคืบหน้ำว่ำกรมวิชำกำรเกษตรได้จัดท ำเงื่อนไขกำรน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์
มะละกอเรียบร้อยแล้ว โดยหำกไต้หวันยอมรับร่ำงเงื่อนไขฯ ดังกล่ำว ก็จะน ำเรื่องเสนอให้คณะกรรมกำรกักพืช
พิจำรณำและประกำศอนุญำตให้น ำเข้ำต่อไป (๒) ไทยเน้นย้ ำให้ไต้หวันพิจำรณำถอดถอนไทยออกจำกรำยชื่อเขต
แพร่กระจำยของศัตรูพืช ๓ ชนิดที่ไม่มีปรำกฏในไทย โดยไต้หวันขอให้ไทยจัดส่งข้อมูลกำรส ำรวจศัตรูพืชระยะ ๓ ปี
ส ำหรับ Sternochetus mangiferae และ ๕ ปีส ำหรับไส้เดือนฝอยอีก ๒ ชนิด รวมถึงมำตรกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของศัตรูพืชดังกล่ำวเพ่ือให้คณะผู้เชี่ยวชำญของไต้หวันพิจำรณำต่อไป 
     ๓.๓ สหภำพยุโรป (๑) ขอให้ไทยเร่งพิจำรณำเปิดตลำดสินค้ำพืช และสินค้ำปศุสัตว์โดยเฉพำะ                
เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่คงค้ำงมำนำน (๒) แสดงควำมสนใจต่อกำรจัดท ำ Regionalization กับไทย            
โดยขอให้ไทยพิจำรณำประเด็นที่สนใจ ได้แก่ ระบบกำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำร ระบบควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ สหภำพยุโรปยินดีหำกไทยสนใจจะเดินทำงไปเยี่ยมชมระบบ หรือกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
กำรควบคุมโรคของสหภำพยุโรป (๓) ไทยสอบถำมควำมคืบหน้ำและแสดงข้อกังวลต่อร่ำงกฎระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์
ในกำรจ ำแนกสำรก ำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำรขัดขวำงกำรท ำงำนของต่อมไร้ท่อของสหภำพยุโรป  
    ๓.๔ เกำหลีใต้ (๑) สอบถำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อโคให้แก่เกำหลี โดยไทยแจ้งว่ำ    
กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแบบสอบถำม (๒) สอบถำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดพริกหวำนและมะเขือเทศ 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชของพริกหวำน หำกเสร็จแล้วจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชของ
มะเขือเทศต่อไป (๓) สอบถำมกำรเดินทำงไปตรวจประเมินส้มและสตรอเบอร์รี่ ซึ่งกรมวิชำกำรเกษตรมีแผนจะเดินทำง
ไปตรวจประเมินในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ (๔) ไทยติดตำมควำมคืบหน้ำกำรอนุญำตน ำเข้ำมะม่วงพันธุ์มหำชนก             
ซึ่งเกำหลีแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ (๕) ไทยสอบถำมเงื่อนไขกำรน ำเข้ำส ำหรับพืชอำศัยของ       
ไส้เดือนฝอย (Radopholus similis) ที่เกำหลีประกำศรำยชื่อพืชอำศัยเพ่ิมเติม ได้แก่ Anubias spp. และ Ficus 
benjamiana ซึ่งเกำหลีแจ้งว่ำไทยต้องแจ้งควำมประสงค์ขอเปิดตลำดเพ่ือที่เกำหลีจะได้จัดท ำ PRA ต่อไป  

ทั้งนี้ มกอช. ได้แจ้งเวียนผลกำรประชุมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบแล้ว 



- ๔ - 
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