
 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๒ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๙–๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

* * * * * * * * * * * 

  ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติขอเรียนสรุปผลกำรประชุม ดังนี้ 
 ๑. รายงานสถานะล่าสุดของกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ  

๑.๑ สหภำพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบสุขอนำมัยพืชฉบับใหม่ในเดือนธันวำคม 
๒๕๖๒ โดยจะแจ้งเวียนรำยกำรสินค้ำพืชที่มีควำมเสี่ยงสูงและควำมเสี่ยงต่ ำภำยในปลำยปี ๒๕๖๑ โดยสินค้ำที่
มีควำมเสี่ยงสูงจะต้องผ่ำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงศัตรูพืชก่อนอนุญำตให้น ำเข้ำสหภำพยุโรป และต้องมี
ใบรับรองสุขอนำมัยพืชแนบมำกับสินค้ำด้วย  

 ๑.๒ สหภำพยุโรปออกมำตรกำรควบคุมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ยำสัตว์ (Antimicrobial Drug) ซึ่งจะ
บังคับใช้ในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และมรีะยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ๓ ปี โดยจะบังคับใช้จริงในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

 ๑.๓ แคนำดำจัดท ำกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรฉบับใหม่  โดยรวบรวม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยอำหำรไว้ในฉบับเดียว และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒ 
 ๒. ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย  

๒.๑  กฎระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำรก ำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำรขัดขวำงกำร
ท ำงำนของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors: EDs) ของสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน และสำธำรณรัฐอินเดียร่วมกับประเทศสมำชิกอ่ืนอีก ๑๖ ประเทศรวมทั้งรำชอำณำจักรไทย
แสดงข้อกังวลต่อกฎระเบียบฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เนื่องจำกจ ำแนกสำรที่เป็น 
EDs เพียงพิจำรณำจำกควำมเป็นพิษของสำร ท ำให้สำรก ำจัดศัตรูพืชหลำยชนิดถูกห้ำมขึ้นทะเบียนในสหภำพยุโรป
และปรับลดปริมำณกำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) ไปอยู่ที่ระดับ ๐.๐๑ ppm ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกผักและ
ผลไม้ไปยังสหภำพยุโรป ประเทศสมำชิกส่วนใหญ่เรียกร้องให้จัดท ำหลักเกณฑ์ใหม่และก ำหนดค่ำ MRLs และ 
Import Tolerance บนพ้ืนฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้แทนไทยกล่ำวถ้อยแถลงเรียกร้องให้สหภำพยุโรปเร่ง
จัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นของกฎระเบียบฉบับนี้บนพ้ืนฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งสหภำพยุโรปแจ้งว่ำจะ
จัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งจะพิจำรณำ Import Tolerance บนพ้ืนฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยง 

๒.๒   กฎระเบี ยบของสำธำรณ รั ฐประชำชนจี น เรื่ องข้ อก ำหนดให้ มี ใบรั บรอง                     
ควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรน ำเข้ำทุกชนิด สหรัฐอเมริกำร่วมกับประเทศสมำชิกอีก ๖ ประเทศ รวมทั้ง
รำชอำณำจักรไทยได้แสดงข้อกังวลต่อมำตรกำรนี้เนื่องจำกครอบคลุมสินค้ำที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ โดยเรียกร้องให้จีนเร่ง
พิจำรณำและจัดท ำกฎระเบียบใหม่บนพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและสอดคล้องกับมำตรฐำนโคเด็กซ์ ทั้งนี้ 
ผู้แทนจีนแจ้งว่ำมำตรกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล หำกสินค้ำมีใบรับรองควำมปลอดภัยอำหำรแนบมำ
จะช่วยให้กำรตรวจปล่อยสินค้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น และแจ้งว่ำได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหน่วยงำนโดยถ่ำยโอนภำรกิจ  
กำรควบคุมควำมปลอดภัยอำหำร กำรตรวจสอบและกักกันโรคจำกกระทรวงควบคุมคุณภำพ ตรวจสอบและกักกันโรค 
(General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) ม ำยั งกระทรวงกำร
ศุลกำกร (General Administration of China Customs: GACC) 
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๒.๓  ระเบียบกำรอนุญำตน ำเข้ำสินค้ำพืชของไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ยกเรื่อง              
กำรขอเปิดตลำดเมล็ดพันธ์ุมะละกอเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเน่ืองจำกกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ โดยยังคงกล่ำวหำ
ว่ำไทยเจตนำถ่วงเวลำกำรอนุญำตน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอเป็นเวลำนำนนับ ๑๐ ปี พร้อมเรียกร้องให้ไทยเร่ง
พิจำรณำอนุญำตให้น ำเข้ำโดยเร็ว ท้ังนี้ ผู้แทนไทยได้กล่ำวถ้อยแถลงว่ำฝ่ำยไทยพยำยำมแก้ไขปัญหำร่วมกับฝ่ำย
ไต้หวันมำโดยตลอดและมีควำมคืบหน้ำอย่ำงมำก โดยท้ังสองฝ่ำยเห็นชอบร่วมกันในร่ำงเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ และ
ฝ่ำยไทยได้เดินทำงไปตรวจประเมินระบบกำรควบคุมกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์มะละกอท่ีไต้หวันแล้วและจะเสนอร่ำง
เงื่อนไขกำรน ำเข้ำต่อคณะกรรมกำรกักพืชเพื่อให้ควำมเห็นชอบและประกำศอนุญำตน ำเข้ำต่อไป 

๓.  การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า 
๓.๑  สหรัฐอเมริกำ ผู้แทนสหรัฐอเมริกำติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อสุกร              

โดยเรียกร้องให้ฝ่ำยไทยยอมรับค่ำ MRLs ของสำรแรคโตพำมีนตำมท่ีโคเด็กซ์ก ำหนด และขอให้มีกำรประชุม
คณะท ำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกันระหว่ำงไทย-สหรัฐอเมริกำ พร้อมท้ังแสดงข้อกังวลต่ออัตรำค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจเนื้อสุกรน ำเข้ำซึ่งสูงกว่ำทีเ่รียกเก็บจำกผู้ประกอบกำรในประเทศ 

๓ .๒  สห พั น ธ รั ฐ รั ส เซี ย  (๑ ) ฝ่ ำ ย ไท ย ติ ด ต ำม ค วำม คื บ ห น้ ำก ำร เพิ่ ม ร ำ ยชื่ อ                       
สถำนประกอบกำรสินค้ำประมงเพื่อส่งออกไปยังรัสเซีย (๒) ฝ่ำยไทยขอควำมร่วมมือให้ฝ่ำยรัสเซียแจ้งข้อมูลสินค้ำ
น ำเข้ำจำกไทยท่ีไม่สอดคล้องกับระเบียบของรัสเซียให้อัครรำชทูตท่ีปรึกษำ (ฝ่ำยกำรเกษตร) ประจ ำ   กรุงมอสโค 
ทรำบก่อนท่ีจะประกำศระงับกำรน ำเข้ำบนเว็ปไซต์ของหน่วยงำนเฝ้ำระวังโรคระบำดสัตว์และศัตรูพืช (Federal 
Service for Veterinary Phytosanitary Surveillance: FSVPS) (๓) รัส เซี ย ติดตำมควำมคืบหน้ ำผลกำร
พิจำรณำกำรตอบแบบสอบถำมเพื่อขอส่งออกเครื่องในหมูมำยังไทย      
  ๓.๓ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอโดย
ฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมวิชำกำรเกษตรได้เดินทำงไปตรวจประเมินท่ีสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้วและจะเสนอร่ำง
เงื่อนไขกำรน ำเข้ำให้คณะกรรมกำรกักพืชพิจำรณำ และจะประกำศเงื่อนไขกำรน ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป (๒) 
ฝ่ำยไทยแจ้งว่ำจะจัดส่งข้อมูลกำรส ำรวจ Sternochetus mangiferae เพื่อขอให้ฝ่ำยไต้หวันพิจำรณำยอมรับ
สถำนะปลอดศัตรูพืชดังกล่ำวของรำชอำณำจักรไทย และเมื่อได้รับข้อมูลแล้วขอให้เร่งพิจำรณำโดยเร็ว (๓) ฝ่ำย
ไทยสอบถำมควำมคืบหน้ำผลกำรตรวจประเมินโรงอบไอน้ ำมังคุด ซึ่งฝ่ำยไต้หวันแจ้งว่ำจะจัดส่งร่ำงเงื่อนไขกำร
น ำเข้ำมังคุดให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำต่อไป  
  ๓.๔ สหภำพยุโรป  (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำประเด็นคงค้ำงกำรเปิดตลำดเนื้อสุกรของ
ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป ได้แก่ รำชอำณำจักรเบลเยียม รำชอำณำจักรสเปน สำธำรณรัฐฝรั่งเศส สำธำรณรัฐ
ฮังกำรี สำธำรณรัฐไอร์แลนด์ และสหรำชอำณำจักร (๒) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดแอปเปิ้ลของ
สำธำรณรัฐโปแลนด์ รำชอำณำจักรเบลเยียม และสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี โดยผู้แทนไทยขอให้จัดส่งหลักฐำน
ยืนยันสถำนะปลอดแมลงวันผลไม้ของสำธำรณรัฐโปแลนด์ และรำยละเอียดกำรส ำรวจแมลงวันผลไม้จำก
รำชอำณำจักรเบลเยียมให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำ (๓) สหภำพยุโรปยินดีจะสนับสนุนงบประมำณหำกผู้แทนจำกกรมปศุ
สัตว์ประสงค์จะเดินทำงไปดูงำนด้ำน Regionalization ท้ังนี้ ฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมปศุสัตว์ประสงค์จะขอเดินทำงไป
ศึกษำกำรตรวจวิเครำะห์เชื้อ Salmonella ซึ่งผู้แทนสหภำพยุโรปขอให้แจ้งรำยละเอียดให้ทรำบต่อไป (๔) ฝ่ำย
ไทยสอบถำมขั้นตอนกำรเปิดตลำดอำหำรพร้อมรับประทำนท่ีผลิตจำกเนื้อโค  
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  ๓.๕ สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน (๑) ฝ่ำยไทยติดตำมควำมคืบหน้ำกำรยอมรับสถำนะปลอด
ศั ตรูพื ช  ๔  ชนิ ด ได้ แก่  High plains tenuivirus, Wheat streak mosaic rymovirus, Maize dwarf mosaic 
potyvirus และ Xanthomonas stewartii ภำยใต้เงื่อนไขกำรน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดของสำธำรณรัฐอิสลำม
ปำกีสถำนซึ่งฝ่ำยปำกีสถำนอยู่ระหว่ำงพิจำรณำและจะแจ้งผลให้ทรำบต่อไป (๒) ผู้แทนไทยแสดงข้อกังวลต่อกำรระงับ 
กำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำกล้วยไม้สดและผักสด เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำไม่ เคยตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้ำดังกล่ำว              
โดยผู้แทนปำกีสถำนรับทรำบและจะประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  ๓.๖ สำธำรณรัฐเกำหลี (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อโค โดยฝ่ำยไทยแจ้งว่ำอยู่
ระหว่ำงพิจำรณำกำรตอบแบบสอบถำมและจะประสำนขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป (๒) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำด
พริกหวำนและมะเขือเทศ โดยฝ่ำยเกำหลีใต้ขอให้เร่งวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชในพริกหวำนโดยเร็ว (๓) สอบถำม
ควำมคืบหน้ำเมล็ดพันธุ์พืชและผลไม้สดท่ีได้รับกำรผ่อนผันให้น ำเข้ำรำชอำณำจักรไทย โดยฝ่ำยไทยแจ้งว่ำอยู่
ระหว่ำงจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชส ำหรับเมล็ดพันธุ์พืช ส ำหรับเงื่อนไขกำรน ำเข้ำผลไม้สด ๘ ชนิด 
(ได้แก่ แอปเป้ิล สำลี่ ท้อ ส้ม องุ่น เมลอน พลับและสตรอเบอร์รี) ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกักพืชแล้ว
และจะประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป (๔) ฝ่ำยไทยเร่งรัดกำรอนุญำตน ำเข้ำมะม่วงมหำชนก และได้รับแจ้งว่ำอยู่
ระหว่ำงแปลร่ำงเงื่อนไขกำรน ำเข้ำเพื่อส่งให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำต่อไป 
  ๓.๗ สำธำรณรัฐชิลี (๑) ฝ่ำยชิลีติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำแบบสอบถำมส ำหรับเนื้อโคและ
ผลิตภัณฑ์จำกโค และเนื้อแกะ ฝ่ำยไทยจึงได้ยื่นแบบสอบถำมเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จำกโคให้แก่ผู้แทนชิลี ซึ่งมีควำม
ยินดีอย่ำงมำกและรับจะเร่งจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชในล ำไยและมังคุดให้แก่รำชอำณำจักรไทยโดยเร็ว 
ฝ่ำยไทยจึงขอให้เร่งจัดส่งรำยชื่อศัตรูพืชกักกันของท้ังสองสินค้ำให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำก่อน (๒) ผู้แทนชิลีขอให้ฝ่ำยไทย
เร่งวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชส ำหรับแพร์สด ท้ังนี้ ประเด็นดังกล่ำวจะถูกยกขึ้นหำรือต่อในกำรประชุม SPS ภำยใต้
กรอบ FTA ไทย-ชิล ีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ ณ กรุงซำนติอำโก สำธำรณรัฐชิล ี                                             
  ๓.๘ แคนำดำ แสดงควำมกังวลอย่ำงมำกต่อควำมล่ำช้ำในกำรเปิดตลำดเนื้อหมูมำยัง
รำชอำณำจักรไทย โดยขอให้แจ้งผลกำรพิจำรณำ Canadian Ractopamine–free pork certification program ให้
แคนำดำทรำบโดยเร็ว และเรียกร้องให้ฝ่ำยไทยยอมรับค่ำ MRLs ของสำรแรคโตพำมีนตำมท่ีโคเด็กซ์ก ำหนด ซึ่งหำก
แคนำดำไม่ได้รับผลกำรพิจำรณำจำกฝ่ำยไทยหรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำรร่วมกันในเรื่องดังกล่ำวก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นเป็น
ข้อกังวลทำงกำรค้ำในกำรประชุมคณะกรรมกำร SPS ครั้งต่อไปในช่วงปลำยเดือนตุลำคม ซึ่งคำดว่ำจะมีประเทศอื่นๆ ท่ี
ต้องกำรให้ไทยเปิดตลำดสินค้ำหมูร่วมกล่ำวถ้อยแถลงเรียกร้องด้วย 
                         ๓.๙ เครือรัฐออสเตรเลีย  (๑) ฝ่ำยออสเตรเลียติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำด                
อะโวกำโดพันธุ์แฮสและพลับฉำยรังสี พร้อมท้ังแจ้งควำมคืบหน้ำว่ำได้จัดท ำเงื่อนไขกำรน ำเข้ำมะม่วงฉำยรังสีของ
ไทยแล้วและจะประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป (๒) ฝ่ำยออสเตรเลียแสดงข้อกังวลต่อกำรจัดท ำใบรับรองอำหำร
แปรรูปท่ีมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกโคและเจลำตินกับ อย. เนื่องจำกเป็นประเด็นคงค้ำงมำนำน โดยผู้แทน
ไทยขอให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำนิยำมของผลิตภัณฑ์โคท่ีไม่ผ่ำนกำรปรุงสุกให้ อย. พิจำรณำ (๓) ฝ่ำย
ออสเตรเลียแจ้งว่ำโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ท่ียังไม่เคยส่งออกมำยังรำชอำณำจักรไทยยังไม่สำมำรถส่งออกอำหำร
สัตว์ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุณภำพอำหำรสัตว์ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้และอยู่ระหว่ำงหำรือกับกรมปศุสัตว์ (๔) 
ฝ่ำยไทยขอให้ฝ่ำยออสเตรเลียเร่งพิจำรณำข้อมูลสถำนกำรณ์โรคในเป็ดเพื่อจัดท ำรำยงำนทบทวนควำมเสี่ยงกำร
น ำเข้ำเป็ดปรุงสุก (๕) ฝ่ำยไทยแสดงข้อกังวลต่อเงื่อนไขกำรน ำเข้ำชั่วครำวของกุ้งดิบและยื่นข้อคิดเห็นให้แก่ฝ่ำย



- ๔ - 
 

ออสเตรเลียเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำเงื่อนไขกำรน ำเข้ำฉบับใหม่ (๗) ผู้แทนไทยแจ้งว่ำกรมประมงประสงค์
จะขอใหฝ้่ำยออสเตรเลียจัดส่งผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยง    
  ๓.๑๐ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ขอให้ชะลอกำรระงับกำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำมังคุดสด ซึ่งผู้แทน
ไทยแจ้งว่ำสำธำรณรัฐอินโดนีเซียจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกรมวิชำกำรเกษตรในกำรตรวจประเมินระบบ
กำรควบคุมกำรส่งออกมังคุดโดยขอให้ประสำนรำยละเอียดกับกรมวิชำกำรเกษตรต่อไป 
 

+ + + + + + + + + + + + + ++ 

 

ท่ีมา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ 

กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

  


