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สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอเรียนสรุปผลการประชุมดังนี้
๑. อาร์ เ จนติ น าเสนอถ้ อ ยแถลงเรื่ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพในการเกษตร
(International Statement on Agricultural Application of Precision Biotechnology) โดยได้ ชี้ แ จง
ประโยชน์ ของการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การตัดต่ อยีน ในการเพิ่ ม ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้
อาร์เจนติน าเรีย กร้องให้ พิ จารณากํ าหนดนโยบายและแนวทางสํ าหรับ การนํ าเข้าสิ น ค้ าเกษตรที่ ผ ลิต จาก
เทคโนโลยีชีวภาพบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดข้อกีดกันทางการค้าสําหรับ
การนําเข้าสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งขอให้ประเทศสมาชิกอื่นให้การสนับสนุน
ซึ่งในที่ประชุ มมี ประเทศที่ ให้ การสนั บ สนุน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย บราซิล เวียดนาม
อุรุกวัย กัวเตมาลา โคลอมเบีย ปารากวัย ฮอนดูรัส สาธารณรัฐโดมินิกัน จอร์แดน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
แห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) สําหรับไทยยังไม่ได้กล่าวสนับสนุนเนื่องจากปัจจุบันไทยยังไม่มีความ
ชัดเจนในแนวทางการกํากับดูแลในเรื่องดังกล่าว
๒. ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย
๒.๑ การปรั บ ลดปริ ม าณสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า งสู ง สุ ด (Maximum Residue
Limits: MRLs) ของสาร Buprofezin, Diflubenzuron, Ethoxysulfuron, Ioxynil, Molinate, Picoxystrobin
และ Tepraloxydim ของสหภาพยุโรป โดยโคลอมเบีย อินเดีย และประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก ๑๔ ประเทศได้
กล่ า วถ้ อ ยแถลงแสดงข้ อ กั ง วลต่ อ การปรั บ ลดค่ า MRLs ของสาร Buprofezin, Diflubenzuron และ
Picoxystrobin ซึ่งสหภาพยุโรปจะปรับลดไปอยู่ที่ระดับ ๐.๐๑ ppm ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า
เกษตรไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณายอมรับค่า MRLs ของ
Codex และขอให้พิจารณาเพิ่มระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรปแจ้งว่าได้ทําการประเมินความ
เสี่ยงและพบว่าเมตาบอไลท์ของสารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์จึงกําหนดให้สารเหล่านี้ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่
อาหารเท่านั้นและปรับลดค่า MRLs โดยยืนยันจะบังคับใช้ค่า MRLs ใหม่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง
จะยื่นข้อมูลให้ Codex เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดค่า MRLs ใหม่ต่อไป
๒.๒ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสํ า หรั บ การนํ า เข้ า สิ น ค้ า สั ต ว์ ที่ มี ชี วิ ต และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของไทย สหรัฐอเมริกาได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้าโดยแสดงความกังวลต่อ
การเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมของไทยสําหรับการตรวจเนื้อสุกรนํ าเข้าสูงกว่าค่าธรรมเนี ยมสําหรับการตรวจ
เนื้อสุกรภายในประเทศ ซึ่งขัดกับความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS
Agreement) ในภาคผนวกซี ว่าด้วยเรื่องการควบคุม การตรวจสอบและวิธีการอนุมัติ และขอให้ไทยชี้แจงเหตุผล
ของการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้แทนไทยได้กล่าวชี้แจงว่าอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ตรวจสินค้าปศุสัตว์นําเข้าเรียกเก็บจากการนําเข้าสัตว์ทุกชนิดตามอัตราที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าเพื่อความ
ปลอดภัยทางอาหารของผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชากรสัตว์ ซึ่งไทยเก็บจากประเทศคู่ค้าทุกประเทศ
ในอัตราที่เท่ากันโดยปราศจากความลําเอียงหรือเลือกปฏิบัติ สําหรับกรณีค่าธรรมเนียมสําหรับสินค้าที่ผลิตใน
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ประเทศ ไทยมี ก ารเรี ย กเก็ บ จากผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะขั้ น ตอนของห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ซึ่ ง รวมแล้ ว สู ง กว่ า
ค่าธรรมเนียมสําหรับสินค้านําเข้า ดังนั้น ไทยจึงปฏิบัติสอดคล้องกับภาคผนวกซีของความตกลง SPS
๒.๓ ระเบียบการอนุญาตนําเข้าสินค้าพืชของไทย ไต้หวันยกเรื่องการขอเปิดตลาด
เมล็ดพันธุ์มะละกอเป็นข้อกังวลทางการค้าต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยยังคงกล่าวหาว่าไทยเจตนา
ถ่ ว งเวลาการอนุ ญ าตนํ า เข้ า เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะละกอเป็ น เวลานานตั้ ง แต่ มี ก ารแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช
แม้ว่าไทยและไต้หวันได้เห็นชอบร่วมกันในเงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์มะละกอแล้ว แต่ไทยยังไม่ได้ประกาศ
เงื่อนไขการนําเข้าอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้กล่าวชี้แจงว่าประเด็นปัญหาเกิดจากการที่ไต้หวันไม่ได้
ยื่นขออนุญาตนําเข้าภายใต้บทเฉพาะกาลในช่วงที่ไทยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติกักพืช ซึ่งไทยพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการค้าโดยเปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้ารวมทั้งไต้หวันสามารถยื่นขออนุญ าต
นํ าเข้ าสิ น ค้ าภายใต้ บ ทเฉพาะกาล โดยไทยจะผ่ อ นผั น อนุ ญ าตให้ นํ าเข้ าได้ จ นกว่า จะจั ด ทํ าการวิ เคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไทยพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกับไต้หวันมาโดยตลอดและได้
ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับเมล็ดพันธุ์มะละกอให้แก่ไต้หวันเสร็จสิ้นแล้ว และขณะนี้อยู่
ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายเพื่อประกาศอนุญาตการนําเข้าอย่างเป็นทางการต่อไป
๒.๔ กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวาง
การทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภาพยุโรป ซึ่งสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา จีน และอินเดีย
ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก ๑๗ ประเทศรวมทั้งไทยได้แสดงข้อกังวลต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรปซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสหภาพยุโรปยังคงใช้หลักการพิจารณาความเป็นพิษของสาร
ซึ่งจะทําให้สารกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดถูกพิจารณาห้ามขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรปและถูกปรับลดค่า MRLs
ไปอยู่ที่ระดับ ๐.๐๑ ppm ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศ
สมาชิกส่วนใหญ่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปดําเนินการดังนี้ (๑) ขอให้กําหนดค่า MRLs และ Import Tolerance
ของสารกําจัดศัตรูพืชที่จัดว่าเป็น Endocrine Disruptors บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง รวมถึงพิจารณา
ยอมรั บ ค่ า MRLs ของ Codex (๒) ขอให้ เร่ ง จั ด ทํ า ร่ า งหลั ก เกณฑ์ สํ า หรั บ ข้ อ ยกเว้ น (Proposal for the
Derogation) ของกฎระเบี ย บฉบั บ นี้ บ นพื้ น ฐานของการประเมิ น ความเสี่ ย ง (๓) ขอทราบแนวทางการ
ดําเนินการของสหภาพยุโรปภายหลังการบังคับใช้กฎระเบียบ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้แสดง
ความกังวลต่อการพิจารณาปรับลดค่า MRL ของสาร Iprodione ของสหภาพยุโรป ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรปแจ้ง
ว่าหากสารใดถูกพิจารณาว่าเป็นสารขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อ ก็จะถูกปรับลดค่า MRLs เหลือเพียง
๐.๐๑ ppm โดยภายหลังประกาศลงในเอกสารทางวิชาการแล้วจะให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น ๖ เดือน
ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจะจัดทํา Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่จัดว่าเป็นสารขัดขวางการทํางานของ
ต่อมไร้ท่อบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง โดยปัจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทํา
ร่างหลักเกณฑ์สําหรับข้อยกเว้น
๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า
๓.๑ เม็ กซิ โก แสดงข้ อกั งวลต่ อกฎกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การอนุ ญาตนํ าเข้ าสุ รามาใน
ราชอาณาจั กร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเรื่ องการกํ าหนดปริ ม าณเมทานอลสํ าหรั บ สุ รากลั่ น ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไทยกําหนดในระดับที่ต่ํากว่ามาตรฐานของเม็กซิโก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
การส่งออกเตกีลาของเม็กซิโกมายังไทย เม็กซิโกขอให้ไทยพิจารณาดําเนินการดังนี้ (๑) แจ้งเวียนกฎกระทรวงฯ
ภายใต้กรอบ SPS (๒) ขอให้พิจารณาเรื่องการนําเข้าเตกีลาของเม็กซิโกเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเตกีลาเป็น
สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Indications: GI) ในไทย
(๓) พิจารณาปรับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเม็กซิโก นอกจากนี้ เม็กซิโกได้แสดงความ
ประสงค์จะขอประชุมหารือทางไกลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
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๓.๒ ไต้หวัน (๑) ขอติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์มะละกอจากไทย โดย
ฝ่ายไทยแจ้งว่าคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบต่อเงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพั นธุ์มะละกอแล้วและอยู่ระหว่าง
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อประกาศการอนุญาตนําเข้าในราชกิจจานุเบกษา (๒) ฝ่ายไทยขอให้ไต้หวันเร่ง
พิจารณาข้อคิดเห็นของไทยต่อร่างเงื่อนไขการนําเข้ามังคุด และเร่งรัดกระบวนการอนุญาตนําเข้ามังคุดให้ไทย
ซึ่งฝ่ายไต้หวันยินดีจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งตอบไทยโดยเร็ว
๓.๓ ออสเตรเลีย (๑) ผู้แทนออสเตรเลียติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดอะโวกาโด
พันธุ์แฮสโดยขอให้ไทยเร่งปรับแก้เงื่อนไขการนําเข้าและพิจารณาเดินทางไปตรวจประเมินที่ออสเตรเลียภายใน
กลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ทันฤดูกาลอะโวกาโดในปีนี้ (๒) ผู้แทนออสเตรเลียแสดงข้อกังวลต่อการ
จัดทําใบรับรองอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากโคและเจลาตินกับ อย. โดยผู้แทนไทยขอให้ฝ่าย
ออสเตรเลียจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ อย. ร้องขอ (๓) ออสเตรเลียอยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์
เพื่ อ จะส่ งออกอาหารสั ต ว์ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ ฉ บั บ ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ แ ทน
ออสเตรเลียสอบถามเรื่องการแจ้งเวียนพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อประเทศสมาชิก WTO ซึ่งผู้แทนไทยแจ้งว่า
จะแจ้งเวียนภายหลังจัดทํากฎหมายลูกภายใต้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้แล้วเสร็จ (๔) ฝ่ายไทยสอบถามความ
คืบหน้าการพิจารณาข้อมูลสถานการณ์โรคเป็ดของไทยและขอให้เร่งจัดทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่ออนุญาต
นําเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทยโดยเร็ว (๕) ฝ่ายไทยขอทราบความคืบหน้าการจัดทําเงื่อนไขการนําเข้ากุ้งดิบฉบับใหม่
ของออสเตรเลีย โดยผู้แทนออสเตรเลียคาดว่าเงื่อนไขการนําเข้าฉบับใหม่จะเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และ
ออสเตรเลียจะแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิก WTO ทราบต่อไป
๓.๔ สหรัฐอเมริกา (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเนื้อสุกรจากไทย โดยเรียกร้อง
ให้ไทยยอมรับค่า Codex MRL ของสารแรคโตพามีน (๒) แสดงข้อกังวลต่ออัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ตรวจเนื้อสุกรนําเข้าซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจเนื้อสุกรภายในประเทศ (๓) ติดตามความคืบหน้า
การพิจารณาเปิดตลาดเนื้อไก่งวง โดยผู้แทนไทยชี้แจงว่าปัจจุบันไทยและสหรัฐฯ ได้ประชุมหารือเรื่องนี้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการประเมินความเสี่ยงของสารแรคโตพามีนในเนื้อหมูและเครื่องในหมู
เนื่องจาก Codex มีการกําหนดค่าการตกค้างของสารแรคโตพามีนในเนื้อเยื่อบางชนิดเท่านั้นซึ่งไม่ครอบคลุม
เครื่องในทุกชนิดที่คนไทยบริโภค นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยืนยันว่าไทยไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจ
เนื้อสุกรนําเข้าสูงกว่าค่าธรรมเนียมการตรวจเนื้อสุกรภายในประเทศ (๓) ฝ่ายไทยสอบถามสาเหตุที่ในการ
ประชุมครั้งนี้สหรัฐฯ ไม่หยิบยกกฎระเบี ยบของจีนที่กําหนดให้อาหารนําเข้าทุ กชนิ ดต้องมีใบรับรองความ
ปลอดภัยสินค้าขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้าต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสหรัฐฯ แจ้งว่าเนื่องจากไม่มี
ความคืบหน้าภายใต้เวทีนี้ประกอบกับจีนมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน จึงอยากเปลี่ยนรูปแบบการผลักดันเรื่องนี้
ภายใต้กรอบทวิภาคีก่อน
๓.๕ เกาหลี ใ ต้ (๑) ติ ด ตามความคื บ หน้ า การเปิ ด ตลาดเนื้ อ โค โดยฝ่ า ยไทยแจ้ ง ว่ า
กรมปศุสัตว์ได้แจ้งผลการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของเกาหลีใต้แล้ว (๒) แสดงข้อกังวลต่อการส่งออก
ตับสุกรมายังไทยเนื่องจากแหล่งผลิตที่ไทยตรวจรับรองได้หมดอายุ โดยฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาการ
ตอบแบบสอบถามสําหรับการตรวจรับรองสถานประกอบการของเกาหลีใต้ใหม่ (๓) ติดตามความคืบหน้าการ
เปิดตลาดพริกหวานและมะเขือเทศ โดยผู้แทนเกาหลีใต้ขอให้ฝ่ายไทยเร่งวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในพริกหวาน
โดยเร็ว (๔) ฝ่ายไทยเร่งรัดการพิจารณาการอนุญาตนําเข้ามะม่วงมหาชนกกับฝ่ายเกาหลีใต้ ซึ่งผู้แทนเกาหลีใต้ขอให้
ไทยพิจารณาเปิดตลาดพริกหวานให้แก่เกาหลีใต้เพื่อแลกกับการเปิดตลาดมะม่วงมหาชนกให้แก่ไทย
๓.๖ ซาอุดิอาระเบีย ฝ่ายไทยสอบถามกําหนดการเดินทางตรวจรับรองโรงงานสัตว์ปีกไทย
และขอทราบความชัดเจนของประเภทการตรวจประเมิน ซึ่งซาอุดิอาระเบียแจ้งว่ามีกําหนดจะมาตรวจรับรอง
ในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ และการจะรับรองแบบระบบหรือรับรองเป็นรายโรงงานขึ้นอยู่กับผลการตรวจประเมิน

๔

๓.๗ สหภาพยุโรป (๑) ติดตามความคืบหน้าประเด็นคงค้างการเปิดตลาดเนื้อสุกรของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประกอบด้วย เบลเยียม สเปน ฝรั่งเศส ฮังการี ไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
และขอให้ไทยเร่งพิจารณาคําขอเปิดตลาดสําหรับเนื้อสุกร เครื่องในสุกร และน้ําเชื้อสุกรของเนเธอร์แลนด์
(๒) แสดงความยินดีอย่างมากที่ไทยจะเดินทางไปตรวจประเมินแอปเปิลที่โปแลนด์และขอให้ไทยเร่งพิจารณา
เปิดตลาดแอปเปิลและสาลี่ให้แก่เบลเยียม โดยผู้แทนไทยแจ้งว่ากรมวิชาการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อศัตรูพืช
กักกันของแอปเปิลให้เบลเยียมแล้ว และขอให้เบลเยี่ยมแจ้งผลการพิจารณาให้ไทยทราบหากมีข้อคิดเห็นต่อ
ข้อมูลดังกล่าว (๓) แสดงข้อกังวลต่อเรื่องการนําเข้าอาหารปรุงสุก ซึ่ง อย. ได้ถ่ายโอนภารกิจมาที่กรมปศุสัตว์
แล้ว โดยผู้แทนไทยยินดีจะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้สหภาพยุโรปทราบต่อไป (๔) ขอให้ไทยเร่ง
พิจารณาให้การยอมรับ Regionalization สําหรับสัตว์ปีกของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป (๕) ฝ่ายไทย
สอบถามขั้นตอนการยอมรับ Regionalization ของไทย โดยผู้แทนสหภาพยุโรปยินดีจะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และจะแจ้งให้ไทยทราบต่อไป
๓.๘ แคนาดา ติดตามความคื บหน้ าการเปิดตลาดเนื้ อสุกรมายังไทยและขอให้ไทยเร่ง
พิจารณาเปิดตลาดเนื้อสุกรให้แคนาดาโดยเร็ว พร้อมทั้งขอให้ไทยพิจารณายอมรับค่า Codex MRL ของสาร
แรคโตพามีน โดยผู้แทนไทยได้แจ้งว่าไทยได้พิจารณา Ractopamine-free Pork Certification Programme
ของแคนาดาแล้ว และได้มีหนังสือเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากแคนาดา พร้อมทั้งเตรียมจะจัดทําแบบสอบถาม
เฉพาะสําหรับการเปิดตลาดเนื้อสุกรปลอดสารแรคโตพามีนให้แก่แคนาดา โดยแคนาดาถือเป็นประเทศแรกที่
ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดตลาดเนื้อสุกรปลอดสารแรคโตพามีน
๓.๙ ปากีสถาน (๑) ผู้แทนไทยติดตามความคืบหน้าการพิจารณายอมสถานะปลอดศัตรูพืช
ของไทยในศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ High plains tenuivirus, Wheat streak mosaic
rymovirus, Maize dwarf mosaic potyvirus และ Xanthomonas stewartii (๒) ผู้แทนไทยแสดงข้อกังวลต่อ
การระงับการออกใบอนุญาตนําเข้ากล้วยไม้สดและผักสดของไทย เนื่องจากที่ผ่านมาสาธารณรัฐปากีสถานไม่
เคยตรวจพบศัตรูพืชที่เป็นอันตรายในสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งฝ่ายปากีสถานได้แจ้งในเบื้องต้นว่ากระทรวง
เกษตรของปากีสถานยังไม่เคยจัดทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในสินค้าจากไทย จึงจะดําเนินการจัดทํา
การวิเคราะห์ค วามเสี่ยงศั ตรูพืช โดยขอให้น่วยงานด้านอารักขาพืชของไทยส่งคําขอส่งออกเพื่อจัดทํ าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและประสานในรายละเอียดของทั้งสองประเด็นกับหน่วยงานด้านอารักขาพืชของ
ปากีสถานโดยตรง
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ
กองนโนบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

