
 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔  

ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 
ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  

 
* * * * * * * * * * * * * 

  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังน้ี 
 ๑. การสัมมนาเรื่องหนอนกระทู้ Fall Armyworm (Thematic session on Fall Armyworm) 
  การสัมมนาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแนวทางการใช้หลักการความตกลง SPS ในการเข้าถึง
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ปลอดภัยในการจัดการหนอนกระทู้ Fall Armyworm ซึ่งแพร่ระบาดและก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากในหลายพ้ืนที่ของเอเชียและแอฟริกา โดยมีการนําเสนอประเด็นสําคัญ ได้แก่ (๑) สถานการณ์และ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ Fall Armyworm ในระดับโลก (๒) ความท้าทายของผู้ประกอบการ
รายย่อยและเคร่ืองมือในการจัดการหนอนกระทู้ Fall Armyworm และ (๓) แนวทางความร่วมมือระดับโลก                
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศเพ่ือช่วยในการเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ปลอดภัยในการจัดการกับหนอน
กระทู้ Fall Armyworm  
 ๒. การรายงานกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ 
  ๒.๑ แคนาดาเสนอให้ประเทศสมาชิกพิจารณากําหนดแนวทางเพ่ือลดข้อกีดกันทางการค้า
ต่อการนําเข้าสินค้าที่มีการปะปนของพืชตัดต่อดีเอ็นเอในระดับตํ่า (Low Level Presence: LLP) โดยมี
อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา และบราซิลให้การสนับสนุน 
  ๒.๒ สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎระเบียบฉบับย่อยภายใต้ Regulation (EU) 2016/429 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์และข้อกําหนดสําหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ภายในสหภาพยุโรป โดยจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๒.๓ สหภาพยุโรปจัดทํากฎระเบียบ เรื่อง รายช่ือพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนนําเข้ามายังสหภาพยุโรป และได้ประกาศรายช่ือพืชที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมขั้นตอน
สําหรับการประเมินความเส่ียงเพ่ือการนําเข้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยกฎระเบียบฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้จริง           
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๒ .๔  อาร์ เจนตินากล่าวถ้อยแถลงว่าด้วยปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของ Southern 
Agricultural Council เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพแบบแม่นยําสูงในการเกษตร โดยช้ีแจงประโยชน์ของ         
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพแบบแม่นยําสูงโดยเฉพาะการตัดต่อยีนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน              
และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางสําหรับการนําเข้าสินค้าเกษตรที่ผลิตจาก
การตัดต่อยีนบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และการประเมินความเสี่ยงเพ่ือลดข้อกีดกันทางการค้าสําหรับ                 
การนําเข้า โดยมีประเทศที่ให้การสนับสนุนจํานวน ๘ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล 
แอฟริกาใต้ อุรุกวัย โคลอมเบีย ปารากวัย และฮอนดูรัส  
 ๓. ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย  
  ๓.๑ การยกเลิกการข้ึนทะเบียนสาร Chlorothalonil ในสหภาพยุโรป โคลอมเบียร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก ๑๐ ประเทศ เรียกร้องให้สหภาพยุโรประงับการยกเลิกขึ้นทะเบียนสารนี้ในสหภาพยุโรป 
เน่ืองจากผลการประเมินความเสี่ยงไม่ได้ระบุว่าสารน้ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ขาดข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงสําหรับเมตาบอไลท์ของสารน้ีเท่าน้ัน และขอให้สหภาพยุโรปชะลอการปรับลดค่า MRLs ของสารน้ี
ออกไปก่อน ทั้งน้ี ผู้แทนสหภาพยุโรปแจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีการปรับลดค่า MRLs หากมีการปรับลดค่า MRLs 
จะแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกทราบต่อไป 
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  ๓.๒  การให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับลดค่า MRLs ของสหภาพยุโรป โคลอมเบีย
ร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก ๘ ประเทศ ขอให้สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในกรณีที่ปรับลดค่า 
MRLs จากเดิมกําหนดไว้ที่ ๖ เดือน ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับการพิจารณาหาสารทดแทน ทั้งน้ี ผู้แทนสหภาพยุโรป
ช้ีแจงว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปจะมีการแจ้งเวียนการปรับ
ลดค่า MRLs ให้ประเทศสมาชิกทราบและยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของประเทศสมาชิก 
  ๓.๓  การปรับลดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits: 
MRLs) ของสาร Buprofezin, Diflubenzuron, Ethoxysulfuron, Glufosinate, Imazalil, Ioxynil, Iprodione, 
Molinate, Picoxystrobin และ Tepraloxydim ของสหภาพยุโรป โดยโคลอมเบีย คอสตาริกา อินเดีย 
สหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก ๑๑ ประเทศ แสดงข้อกังวลต่อการปรับลดค่า MRLs ของสาร 
Buprofezin, Picoxystrobin, Imazalil และ Glufosinate ไปที่ระดับ 0.01 ppm จึงเรียกร้องให้สหภาพยุโรป
พิจารณาดําเนินการดังน้ี (๑) กําหนดค่า MRLs ของสารเหล่าน้ีบนพ้ืนฐานการประเมินความเส่ียง (๒) พิจารณา
เพ่ิมระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้แก่ประเทศสมาชิก และ (๓) ชะลอการใช้ค่า MRLs ที่ระดับ 0.01  ppm ในระหว่าง
พิจารณากําหนดค่า Import Tolerance ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรปยืนยันว่าจากการประเมินความเสี่ยงพบว่าสาร
และเมตาบอไลท์ของสารเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จึงจําเป็นต้องปรับลดค่า MRLs ไปที่ระดับ 
0.01  ppm โดยสหภาพยุโรปยินดีจะพิจารณากําหนดค่า Import Tolerance บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง 
  ๓.๔  ระเบียบการอนุญาตนําเข้าสินค้าพืชของไทย ไต้หวันถอนเรื่องการขอเปิดตลาดเมล็ดพันธ์ุ
มะละกอออกจากข้อกังวลทางการค้าเน่ืองจากไทยได้ตีพิมพ์ประกาศกรมวิชาการเกษตรเพ่ืออนุญาตนําเข้าเมล็ดพันธ์ุ
มะละกอจากไต้หวันในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยกล่าวขอบคุณความพยายามของไทยในการดําเนินการ             
เปิดตลาดเมล็ดพันธ์ุมะละกอให้แก่ไต้หวัน ทั้งน้ี ผู้แทนไทยได้กล่าวขอบคุณไต้หวันที่รายงานเรื่องน้ีต่อที่ประชุม 
  ๓.๕  กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวางการ
ทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดียร่วมกับประเทศ 
สมาชิกอ่ืนๆ อีก ๑๗ ประเทศรวมท้ังไทยได้แสดงข้อกังวลต่อกฎระเบียบฉบับน้ีที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งยังคงใช้หลักการพิจารณาความเป็นพิษของสาร ทําให้สารกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดถูกห้ามขึ้น
ทะเบียนในสหภาพยุโรปและถูกปรับลดค่า MRLs ไปอยู่ที่ระดับ 0.01  ppm ประเทศสมาชิกจึงยังคงเรียกร้องให้
สหภาพยุโรป (๑) กําหนดค่า MRLs และ Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็น Endocrine Disruptors 
บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง รวมถึงพิจารณายอมรับค่า Codex MRLs (๒) เร่งจัดทําร่างหลักเกณฑ์สําหรับ
ข้อยกเว้น (Proposal for the Derogation) ของกฎระเบียบฉบับน้ีบนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง และแจ้งเวียน
ให้ประเทศสมาชิก WTO ทราบและแสดงความคิดเห็นต่อไป (๓) ขอให้สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
มากกว่า ๖ เดือนในกรณีปรับลดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็น Endocrine Disruptors ทั้งน้ี สหภาพยุโรป
แจ้งว่าจะไม่มีการจัดทําร่างหลักเกณฑ์สําหรับข้อยกเว้นแล้วเน่ืองจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปยินดีรับข้อมูลเพ่ือจัดทํา Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่ เป็น 
Endocrine Disruptors บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง  

 ๔. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า 
  ๔.๑  ไต้หวัน (๑) ผู้แทนไต้หวันมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ประกาศกรมวิชาการเกษตรเพ่ือให้ 
การอนุญาตนําเข้าเมล็ดพันธ์ุมะละกอจากไต้หวันได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒                
จึงจะถอนเร่ืองน้ีออกจากข้อกังวลทางการค้า (๒) ฝ่ายไทยขอให้ไต้หวันเร่งรัดกระบวนการอนุญาตนําเข้ามังคุดจากไทย
ให้เสร็จส้ินโดยเร็วเพ่ือให้ทันต่อการส่งออกในฤดูกาลนี้  
 
 



- ๓ - 
 
  ๔.๒  สหรัฐอเมริกา (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเน้ือสุกรจากไทย โดยยังคงเรียกร้องให้
ไทยยอมรับค่า Codex MRL ของสารแรคโตพามีน ซ่ึงผู้แทนไทยชี้แจงว่าเน่ืองจาก Codex ไม่ได้กําหนดค่า MRLs ของ
สารดังกล่าวในเน้ือเยื่อทุกชนิดจึงไม่ครอบคลุมชนิดของเน้ือเยื่อที่คนไทยบริโภค ไทยจึงจัดทําการประเมินความเส่ียง
ของสารแรคโตพามีนและจะมีการหารือเร่ืองน้ีในการประชุมทางไกลผ่านระบบดิจิตอลร่วมกับสหรัฐฯ ต่อไป (๒) ขอให้ไทย
สนับสนุนถ้อยแถลงของอาร์เจนตินา เร่ือง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพแบบแม่นยําสูงในการเกษตร ซ่ึงไทยช้ีแจงว่าปัจจุบัน
ไทยยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางการกํากับดูแลในเรื่องดังกล่าวประกอบกับเร่ืองน้ีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงต้องรอ
ความชัดเจนก่อน (๓) หารือเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวางการ
ทํางานของต่อมไร้ท่อของสหภาพยุโรป (๔) หารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของจีนเร่ืองข้อกําหนดให้มีใบรับรองความปลอดภัย
สําหรับอาหารนําเข้าทุกชนิด  
  ๔.๓  บราซิล ขอหารือเร่ืองแบบสอบถามการเปิดตลาดสําหรับเน้ือสัตว์ปีก เน้ือหมู โคมีชีวิต  
สารพันธุกรรมจากสัตว์ปีกและโค และนกสวยงาม ซ่ึงไทยแจ้งว่ากรมปศุสัตว์ยังไม่ได้รับคําขอเปิดตลาดอย่างเป็น
ทางการสําหรับสินค้าเหล่าน้ีจากบราซิล  
  ๔.๔ เกาหลีใต้ (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเน้ือโค โดยเกาหลีใต้ได้จัดส่งข้อมูล
เพ่ิมเติมให้ไทยแล้วและขอให้ไทยเร่งพิจารณาข้อมูลให้เกาหลีใต้โดยเร็ว (๒) แสดงข้อกังวลต่อการส่งออกตับสุกรมายัง
ไทยเน่ืองจากแหล่งผลิตที่ไทยตรวจรับรองได้หมดอายุ โดยฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาการตอบแบบสอบถาม
สําหรับการตรวจรับรองสถานประกอบการของเกาหลีใต้ใหม่ (๓) ฝ่ายไทยขอให้เกาหลีใต้เร่งพิจารณาเปิดตลาดมะม่วง
มหาชนกให้แก่ไทยเหมือนกับที่ไทยเร่งดําเนินการในเรื่องเนื้อโคให้แก่เกาหลีใต้  
  ๔.๕  ออสเตรเลีย (๑) ออสเตรเลียอยู่ระหว่างจัดทําข้อคิดเห็นสําหรับร่างเงื่อนไขการนําเข้า               
อะโวคาโดฉบับแก้ไขและจะจัดส่ง Work Plan ตามเง่ือนไขการนําเข้าให้แก่ไทยโดยเร็ว (๒) ออสเตรเลียประสงค์จะ
ส่งออกสินค้าพืชฉายรังสีชนิดอื่นมายังไทย (๓) ออสเตรเลียอยู่ระหว่างการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
อาหารเพ่ือจัดส่งให้ อย. ประกอบการพิจารณายอมรับใบรับรองอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากโคและ
เจลาติน โดยผู้แทนไทยขอให้ออสเตรเลียจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ อย. ร้องขอ (๔) ออสเตรเลียขอทราบผล การตรวจ
ประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบรายโรงงานที่กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งให้ออสเตรเลียแล้ว ซ่ึงผู้แทนไทยรับจะประสาน
กรมปศุสัตว์และจะจัดส่งสําเนาหนังสือให้ออสเตรเลียต่อไป (๕) ฝ่ายไทยสอบถามความคืบหน้าการจัดทําการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ืออนุญาตนําเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย โดยออสเตรเลียยืนยันว่าจะจัดทําร่างรายงานการประเมินความเส่ียง
เสร็จส้ินในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
  ๔.๖  รัสเซีย ฝ่ายไทยขอให้รัสเซียเร่งพิจารณาเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าสัตว์นํ้า
ของไทย โดยไทยได้ส่งแบบสอบถามสําหรับเปิดตลาดเน้ือโคให้แก่รัสเซียแล้ว ซ่ึงรัสเซียแจ้งว่าจะเดินทางมาตรวจ
ประเมินโรงงานผลิตสัตว์นํ้าให้แก่ไทยในช่วงเดียวกับที่ไทยเดินทางไปตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตเน้ือโคของ
รัสเซีย 
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