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บทคัดย่อ
ปั จจุ บ นั นอกจากประเทศไทยจะเป็ นผูผ้ ลิ ต และส่ ง ออกสิ นค้า ปศุ สั ตว์อนั ดับ ต้นๆของโลกแล้ว
ประเทศไทยยังนาเข้าสิ นค้าปศุสัตว์จากหลายประเทศ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO) ได้กาหนดมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary
Measures: SPS) ขึ้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ ก าหนดการน าเข้า และส่ ง ออกสิ น ค้า เกษตรและอาหาร โดยไม่ เ ป็ น
อุ ป สรรคทางการค้า ดัง นั้นการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บข้อก าหนดการนาเข้า สุ ก รมี ชี วิตและซากสุ ก ร ภายใต้
มาตรการ SPS โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) จะเป็ นประโยชน์ในการก าหนด
แนวทางร่ างข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรและซากสุ กร รวมทั้งแนวทางมาตรการทางการค้า และการเสริ มสร้าง
ความร่ วมมื อทางวิชาการกับประเทศคู่ค ้าของประเทศไทย ซึ่ งประเทศไทยเป็ นสมาชิ กองค์การระหว่า ง
ประเทศที่สาคัญ ได้แก่ WTO, OIE และ Codex ทาให้สามารถเข้าร่ วมประชุ มเพื่อกาหนดมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารระหว่างประเทศได้ รวมทั้ง ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีรายงานการเกิดโรค African Swine
Fever ซึ่ งเป็ นโรคสาคัญในสุ ก รที่ อยู่ใ น list ของ OIE นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี หน่ วยงานภาครั ฐและ
กฎหมายด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์และอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์ มจนถึงมือผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังประสบปั ญหาด้านงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้สารเร่ งเนื้อแดง ดังนั้น การเสริ มสร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับประเทศ
พัฒนาแล้ว เช่นการควบคุมโรค Classical swine fever, FMD ฯ รวมทั้ง การศึกษา Risk analysis เพื่อกาหนด
มาตรฐาน Maximum Residue Levels (MRLs) ของการตกค้า งของยาสั ต ว์แ ละยาฆ่ า แมลงในอาหาร
จึงมีความสาคัญเพื่อประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าต่อไป
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Abstract
Nowadays, Thailand is one of the top of livestock exporter and producer in the World and the
livestock importer a s well. Following to the Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) agreements of
World Trade Organization (WTO), which are used for import and export requirements. The purposes of
the comparison of import requirements for swine and their products under SPS analyzed by SWOT are used
for drafting the requirements for import swine and their products to Thailand, being the model of facilitate
trade, and the international livestock relationship. Thailand is the member of international organizations
such as WTO, OIE and Codex, which means the representatives from Thailand can join the international
conference to consider the international standard of livestock products and food from animal origin. In
addition, at present, Thailand do not have incedent of African Swine Fever that is the important swine
disease in the list of OIE. Thailand also has the goverment organizations and laws concerning animal
health and food standards from farm to table. However, Thailand faces the problem of lack of the research
partically on β-agonist. Therefore, the technical cooperation with developed countries in control of animal
disease (such as Classical swine fever and FMD), and risk analysis to determine MRLs of veterinary drug
and pesticide residues are the main point to develope relationship between countries and help facilitate
trade.
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การศึกษาเปรียบเทียบข้ อกาหนดการนาเข้ าสุ กรมีชีวติ และซากสุ กร
ภายใต้ มาตรการสุ ขอนามัยสั ตว์ (Sanitary and Phytosanitary Measures)
บทนา
ประเทศไทย ได้มี ก ารค้า สิ น ค้า ปศุ สั ต ว์ก ับ ประเทศต่ า งๆทั่ว โลกมาเป็ นเวลานาน โดยในปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้าปศุสัตว์ ไม่นอ้ ยกว่า 3,100 และ 97,000 ล้านบาท
ตามล าดับ (ส านัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร, 2560) ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยเป็ นผู ้น าการส่ ง ออกสิ น ค้า
ปศุ สั ต ว์เ ป็ นอัน ดับ ต้น ๆของเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และเป็ นผู ้ส่ ง ออกเนื้ อ ไก่ อ ัน ดับ ที่ 5 ของโลก
(Indexmundi, 2017) นอกจากประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกสิ นค้าปศุสัตว์แล้ว ประเทศไทยยังนาเข้า
สิ นค้าปศุสัตว์จากหลายประเทศทัว่ โลก เช่ น สหรั ฐอเมริ ก า สหภาพยุโรป ออสเตรเลี ย และนิ วซี แลนด์
เป็ นต้น (กองสารวัตรและกักกัน, 2560ก) ซึ่งการนาเข้าสิ นค้าปศุสัตว์อย่างขาดมาตรการควบคุมอาจส่ งผลให้
ประเทศไทยประสบปั ญ หาโรคระบาดสั ต ว์แ ละโรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคนที่ ม ากั บ สิ นค้ า ได้
ดัง นั้น องค์ก ารการค้า โลก (World Trade Organization: WTO) จึ ง ได้ก าหนดมาตรการสุ ข อนามัย และ
สุ ขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ขึ้น เพื่อใช้เป็ นข้อกาหนดการนาเข้าและส่ งออก
สิ นค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งใช้กาหนดมาตรฐานของสิ นค้าเกษตรและอาหารเพื่อไม่ให้เกิดโทษต่อชี วิต
และ/หรื อผลเสี ย ต่อสุ ขภาพของชี วิตมนุ ษย์ พืช และสัตว์ ซึ่ งประเทศผูน้ าเข้าสิ นค้าปศุสัตว์ สามารถใช้
มาตรการ SPS ภายใต้ WTO ในการก าหนดข้อ ก าหนดเพื่ อ น าเข้า สิ น ค้าเกษตรและอาหาร โดยไม่ เ ป็ น
อุปสรรคทางการค้า ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการ SPS จะต้องมีขอ้ พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยประเทศสมาชิก
สามารถกาหนดข้อกาหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร
FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission: Codex/CAC) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
(World Organisation for Animal Health: OIE) (นิรนาม, ม.ป.ป.;WTO, n.d.)
ปั จ จุ บ ัน กรมปศุ สั ต ว์ เป็ นหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลัก (Competent Authority) ของประเทศไทย
ในการควบคุ ม ก ากับ การผลิ ต การส่ ง ออกและน าเข้า สิ น ค้า ปศุ สั ต ว์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ย
โรคระบาดสัตว์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มการฆ่าสัตว์เพื่อจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ รวมทั้งการดาเนิ นการ
ด้า นสุ ข ภาพสัตว์ การตรวจสอบและรั บ รองคุ ณภาพสิ นค้า ปศุ สัต ว์ และกระบวนการอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ งใน
ด้านการปศุสัตว์เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย (กรมปศุสัตว์, 2559) ซึ่งที่ผา่ นมา
กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ ก าหนดข้อ ก าหนดการน าเข้า สิ นค้า ปศุ สั ต ว์ที่ ส าคัญ อาทิ เนื้ อ โค ลู ก ไก่ แ ละไข่ ฟั ก
และสัตว์มีชีวิตเพื่อการทาพันธุ์ เพื่อใช้ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คนจากประเทศคู่คา้ ภายใต้ขอ้ ตกลง SPS ของ WTO และตามมาตรการแนะนาการควบคุมโรค (Terrestrial
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Animal Health Code) ของ OIE และ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศตาม Codex (กองสารวัตรและกักกัน,
2560ข)
โดยกว่า 10 ปี ที่ผา่ นมา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กาและภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ
ได้แจ้งความประสงค์ขอเปิ ดตลาดเพื่อ ส่ งออกสุ กรมีชีวิตและซากสุ กรมายังประเทศไทย แต่ปัจจุบนั ยังไม่
สามารถส่ งออกมายังประเทศไทยได้ เนื่ องจากกระแสต่อต้านการเปิ ดตลาดนาเข้าเนื้ อสุ กรและผลิ ตภัณฑ์
ของผูป้ ระกอบการเลี้ ยงสุ ก รของไทย โดยประเด็นหลัก ของกระแสต่ อต้า นคื อการปนเปื้ อนของสารเร่ ง
เนื้ อแดง ร่ วมกับการนาเข้า เนื้ อสุ กรและผลิ ตภัณฑ์จะทาให้เกิ ดภาวะสุ กรล้นตลาดส่ งผลให้ราคาเนื้ อสุ กร
ตกต่า (มติชนออนไลน์, 2560) นอกจากนี้ การที่ภาครัฐยังไม่มีขอ้ กาหนดและมาตรการทางการค้าสาหรั บ
เนื้ อสุ กรและผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจน ทาให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศทาได้ยาก และอาจส่ งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ หากมีการลักลอบนาเข้าของเนื้อสุ กรและ
ผลิตภัณฑ์อาจส่ งผลกระทบให้ประเทศไทยเกิดปั ญหาโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่
แพร่ ระบาดจากการนาเข้า จากประเทศคู่คา้ ได้ อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึ งปั ญหาดัง กล่ า ว
และได้ด าเนิ น การร่ า งข้อ ก าหนดการน าเข้า สุ ก รมี ชี วิต และซากสุ ก รให้ ส อดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ
โรคระบาดสัตว์ ฉบับ ปี พ.ศ. 2558 และข้อกาหนดขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่แล้วเสร็ จ
ดังนั้นการศึ กษาเปรี ยบเที ยบข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรมี ชีวิตและซากสุ กร ภายใต้มาตรการ SPS
จะยังประโยชน์ในการกาหนดแนวทางร่ างข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรและซากสุ กร รวมทั้งแนวทางมาตรการ
ทางการค้า และการเสริ มสร้างความร่ วมมื อทางวิชาการกับประเทศคู่คา้ สาคัญ ซึ่ งจะนาไปสู่ แนวทางการ
ปฏิบตั ิเพื่อลดโอกาสการแพร่ ระบาดของโรคสัตว์จากประเทศคู่คา้ และปั ญหาด้านความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ โดยไม่ขดั ต่อข้อตกลงของ WTO
วิธีการศึกษา
การเก็บข้ อมูล
๑. รวบรวมข้อ มู ล ข้อ ตกลง SPS ภายใต้ WTO ภาวะโรคสุ ก รที่ ส าคัญ ตามข้อ ก าหนด OIE
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศตามข้อกาหนดของ Codex รวมทั้งกฎหมายและข้อกาหนด
การนาเข้า สุ กรมี ชีวิตและซากสุ ก ร ของสหภาพยุโรปและประเทศไทย จากเครื อข่ายโยงใย
สาธารณะ (Internet)
๒. เก็บข้อมูลหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์จากการสอบถามหน่วยงานและ/หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ซึ่ งเป็ นวิธีการวิเคราะห์หา
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (Center for Community Health and Development, 2017) ทาให้สามารถ
วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อร่ างข้อกาหนดและ/หรื อมาตรการทางการค้าเพื่อนาเข้าหรื อส่ งออกสุ กรมีชีวิตและ
ซากสุ กร ภายใต้มาตรการ SPS รวมทั้งสามารถกาหนดแนวทางการเสริ มสร้างความร่ วมมือทางวิชาการที่
เหมาะสมกับประเทศไทยได้ โดยใช้ขอ้ กาหนดหรื อข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศ (OIE และ Codex)
และสหภาพยุโรปเป็ นแม่แบบ
ผลการศึกษา
๑. ข้ อตกลงด้ านสุ ขอนามัยสั ตว์ ของ WTO (The WTO Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures: SPS Agreement)
WTO เป็ นองค์ก ารระหว่า งประเทศมี ห น้า ที่ ใ นการเป็ นเวที ใ นการเจรจาเพื่ อ ลดอุ ป สรรคและ
ข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งจัดทากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรี
ยิ่งขึ้ นบนพื้นฐานของการแข่ง ขันที่ เท่ า เที ย มกัน เป็ นเวทีในการยุติข้อพิ พาททางการค้า ระหว่างประเทศ
สมาชิก เป็ นกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก โดยหลักการดาเนินการสาคัญ
คือกาหนดให้ใช้มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non-Discrimination) และให้การ
ปฏิ บตั ิต่อสิ นค้าจากประเทศสมาชิ กอย่างเท่าเทียมกัน (Most-favoured Nation Treatment: MFN) โดยแต่ละ
ประเทศจะต้องเรี ยกเก็บภาษีศุลกากร หรื อ ค่าธรรมเนียม หรื อใช้มาตรการใดๆ กับสิ นค้าที่นาเข้าจากประเทศ
สมาชิ กอื่นๆ เท่าเทียมกันทุกประเทศ และปฏิบตั ิต่อสิ นค้านาเข้าเท่าเทียมกับสิ นค้าภายในประเทศ (National
Treatment) ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บภาษีภายใน หรื อการกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ การกาหนดและบังคับใช้
มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่ งใส (transparency) (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2559)
ความตกลงภายใต้ WTO ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าปศุสัตว์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม (สานักงานมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554ก) คือ
1. การเปิ ดตลาด
1.1. ทุกประเทศต้องยกเลิกมาตรการการห้ามนาเข้า โดยให้ปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรการภาษี
ศุลกากรแทน
1.2. ทุกประเทศต้องลดภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ 36 และ 24 โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 และ
10 ในแต่ ล ะรายการสิ นค้าภายใน 5 ปี และ 10 ปี ส าหรั บ ประเทศพัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนา
ตามลาดับ
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1.3. ทุกประเทศต้องลดการอุดหนุ นสิ นค้าเกษตร ทั้งการอุดหนุ นภายในและการอุดหนุ น
ส่ งออก
2. กฎระเบียบการค้า มีการปรับปรุ งและกาหนดกฎระเบียบการค้าที่สาคัญ เช่น
2.1. ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช อนุ ญาตให้ประเทศ
สมาชิกกาหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้านาเข้า แต่จะต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อป้ องกันมิให้แต่ละประเทศกาหนดมาตรฐานตามใจชอบ ซึ่ งจะ
เป็ นอุปสรรคต่อการค้า
2.2. ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนการ
ทุ่มตลาดให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกัน เป็ นการลดโอกาสที่อาจมี
ประเทศผูน้ าเข้าใช้มาตรการตอบโต้เพื่อกีดกันการค้าอย่างไม่เป็ นธรรม
2.3. ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การอุดหนุ น กาหนดประเภทของการอุดหนุ นไว้อย่าง
ชัดเจนว่าการอุดหนุ นประเภทใดเป็ นการอุดหนุ นที่ตอ้ งห้าม ประเภทใดเป็ นการอุดหนุ นที่ทาได้
และประเภทใดเป็ นการอุดหนุ นที่เมื่อทาแล้วอาจถูกมาตรการตอบโต้ นอกจากนั้น ยังได้กาหนด
แนวปฏิ บตั ิในการไต่สวนเพื่อการตอบโต้สินค้าเข้าที่ได้รับการอุดหนุ นจากประเทศผูผ้ ลิตเพื่อให้
แต่ละประเทศถือปฏิบตั ิ
ปั จ จุ บ ัน WTO มี ส มาชิ ก กว่า 164 ประเทศ ทั่ว โลก โดยประเทศไทยเป็ นสมาชิ ก WTO ตั้ง แต่
28 ธันวาคม 2538 ซึ่ งนับเป็ นสมาชิ กลาดับที่ 59 (ภาพที่ 1) (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่ งชาติ, 2554; WTO, 2017) ซึ่ งตามข้อตกลงภายใต้ WTO ประเทศผูน้ าเข้าสามารถกาหนดข้อกาหนดการ
นาเข้า (Import requirement) เพื่อป้ องกัน ควบคุ มโรคระบาดสัตว์และโรคติ ดต่อระหว่างสัตว์และคนจาก
ประเทศคู่ ค ้า ภายใต้ม าตรการ SPS ได้ โดยไม่ ข ัด ต่ อ ข้อ ตกลงของ WTO ปั จ จุ บ ัน ข้อ ตกลง SPS (SPS
Agreement) ของ WTO มีท้ งั หมด 14 ข้อ (ตารางที่ 1) (WTO, n.d.) ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการทางการค้าด้าน
SPS ภายใต้ WTO จะต้องมีขอ้ พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และกาหนดให้ประเทศสมาชิ กใช้มาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่กาหนด ได้แก่ OIE, IPPC และ Codex (นิรนาม, ม.ป.ป.;WTO, n.d.)
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ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศสมาชิกของ WTO (WTO, 2017)
ตารางที่ 1 ข้อตกลงด้านสุ ขอนามัยสัตว์ของ WTO (The WTO Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) (WTO, n.d.)

ข้อตกลง
1. General Provisions

สรุ ปสาระสาคัญ
ข้อตกลง SPS ภายใต้ WTO สามารถใช้เป็ นมาตรการทาง
การค้าระหว่างประเทศ
2. Basic Rights and Obligations
การกาหนดมาตรการ SPS ต้องเป็ นไปเพื่อไม่ให้เกิดโทษ
ต่อชีวิต และ/หรื อผลเสี ย ต่อสุ ขภาพของชีวติ มนุษย์ พืช
และสัตว์ และต้องเป็ นไปตามพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
3. Harmonization
การกาหนดมาตรการ SPS ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
4. Equivalence
การกาหนดมาตรการ SPS ต้องเป็ นไปด้วยความเท่าเทียม
5. Assessment of Risk and
การกาหนดมาตรการ SPS ต้องอยูบ่ นพื้นฐานด้านการ
Determination of the Appropriate Level ประเมินความเสี่ ยงต่อชีวิต และ/หรื อผลเสี ย ต่อสุ ขภาพ
of Sanitary or Phytosanitary Protection ของชีวติ มนุษย์ พืช และสัตว์ โดยประเมินความเสี่ ยงตาม
หลักการขององค์การระหว่างประเทศ และมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
6. Adaptation to Regional Conditions, การกาหนดมาตรการ SPS ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการ
Including Pest-or Disease-Free Areas
กาหนดพื้นที่เสี่ ยงและความชุ กของการเกิดโรค
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ข้อตกลง
and Areas of Low Pest or Disease
Prevalance
7. Transparency
8. Control, Inspection and Approval
Procedures
9. Technical Assistance
10. Special and Differential Treatment
11. Consultations and Dispute
Settlement
12. Administration

13. Implementation
14. Final Provisions

สรุ ปสาระสาคัญ

การกาหนดมาตรการ SPS ต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส
ประเทศสมาชิกสามารถกาหนดการควบคุม การ
ตรวจสอบ และขั้นตอนการอนุญาต การนาเข้าได้
ประเทศสมาชิกสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ภายใต้ SPS ในการศึกษาวิจยั แก่ประเทศกาลังพัฒนาได้
ประเทศสมาชิกสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ภายใต้ SPS ทางองค์การระหว่างประเทศได้
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และทางเทคนิค ควรมี
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
การจัดตั้งคณะกรรมการของ SPS เป็ นไปเพื่อเป็ นที่
ปรึ กษาในการดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ต่างๆ
ประเทศสมาชิกต้องบังคับใช้ตามข้อตกลงที่กาหนด
ประเทศพัฒนาแล้วต้องดาเนิ นการตามข้อตกลงนี้ภายใน
5 ปี

หน่ วยงานหลักของประเทศไทยทีด่ าเนินการด้ านการค้ าภายใต้ WTO
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีหน่ วยงานหลักที่มีหน้าที่เกี่ ยวกับเกี่ ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ให้ดาเนิ นไปตามข้อตกลง WTO ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ (กรมเจรจา
การค้า ระหว่า งประเทศ, 2558) และหน่ ว ยงานที่ ท าหน้า ที่ ก าหนดมาตรฐานอาหารและสิ น ค้า เกษตร
ภายใต้ขอ้ ตกลง SPS ของ WTO ได้แก่ สานักงานมาตรฐานอาหารและสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ, 2558ก)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ตามข้อตกลงของ WTO
จุดอ่อน
- ผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของ
ไทย ยังขาดความเข้าใจในข้อตกลง SPS
ของ WTO

-

โอกาส
- การเป็ นสมาชิก WTO ทาให้มีความ
น่าเชื่อถือในการดาเนินการการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในฐานะประเทศผู้
ส่ งออก
- ลดการทุ่มตลาดจากประเทศคู่คา้
- ลดการอุดหนุนสิ นค้าเกษตร ทาให้
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น

-

-

-

จุดแข็ง
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก WTO
ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐที่ ศึกษา
ควบคุม ดูแล ในการเจรจาการค้า และ
กาหนดข้อกาหนดหรื อข้อตกลงให้เป็ นไป
ตาม WTO
อุปสรรค
ประเทศไทยยังขาดการศึกษาประเมิน
ความเสี่ ยง (risk analysis) หรื อการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับข้อกาหนด
หรื อมาตรการทางการค้าที่ประเทศไทย
กาหนดขึ้น โดยเฉพาะในสิ นค้าอ่อนไหว
อย่างเช่น เนื้อสุ กรและผลิตภัณฑ์
การดาเนินการนาเข้าบางรายชนิดสิ นค้ามี
การกาหนดมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน
ของภาครัฐทาให้การปฏิบตั ิงานไม่ชดั เจน
หรื อไม่สอดคล้องกัน
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผูผ้ ลิตสิ นค้า
ภาคเอกชนไม่สามารถนามาใช้เป็ นเหตุผล
ในการกาหนดมาตรการทางการค้าได้

๒. องค์ การโรคระบาดสั ตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health: OIE)
OIE เป็ นองค์การกลางในการประสานความร่ วมมือในการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่มี
ความส าคัญ เพื่ อไม่ ใ ห้โรคระบาดสั ตว์ก่ อความสู ญเสี ยต่ อชี วิตสัตว์และมนุ ษ ย์ รวมถึ ง ส่ ง ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของโลก เป็ นองค์การระหว่างประเทศในระดับเดียวกับ WHO และ FAO โดยได้รับการยอมรับให้
เป็ น World Reference Organization for Animal Health ปั จ จุ บ ัน OIE มี พ ัน ธกิ จ ส าคัญ ในการสร้ า งความ
โปร่ ง ใสเกี่ ย วกับสถานการณ์ โรคระบาดสั ตว์ทว่ั โลก ท าการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ ข ้อมู ลทาง
วิทยาศาสตร์ เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของกิ จกรรมด้านการควบคุมโรคสัตว์ให้กบั ประเทศสมาชิ ก ส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นกิจกรรมการให้บริ การทางสัตวแพทย์ ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ดาเนิ นการออกข้อกาหนด
ด้านสุ ขภาพสัตว์เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานกลาง ในการเจรจาเพื่อการค้าสัตว์ รวมถึงผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์จาก
7

สัตว์ โดยการกาหนดกฎเกณฑ์ทางการค้าที่เกี่ยวกับสุ ขอนามัยสัตว์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เพื่อให้ประเทศสมาชิ กใช้เป็ นเกณฑ์อา้ งอิงร่ วมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค
เข้าสู่ ประเทศผูน้ าเข้า ผ่านทางการค้าสัตว์ ผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และเพื่อไม่ให้มีการนาหลักสุ ขอนา
มัยมาใช้เพื่อกี ดกันทางการค้าอย่างไม่เป็ นธรรม ซึ่ ง OIE ได้จดั ทาเอกสารอ้างอิงในรู ปของข้อกาหนดและ
คู่มือ ได้แก่
1.) Terrestrial Animal Health Code
2.) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals
3.) Aquatic Animal Health Code
4.) Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animal
ซึ่ งเอกสารอ้างอิ งทั้ง 4 เล่ มของ OIE นี้ ได้รับการยอมรั บจากองค์การอนามัยโลก (WTO) ให้เป็ น
เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับสุ ขอนามัยสัตว์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบตั ิการที่ให้ความร่ วมมือใน
การเป็ น Collaborating Centres และ Reference Laboratories ส าหรั บโรคระบาดใน List ของ OIE มากถึ ง
152 ห้องปฏิบตั ิการ ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศไทย 2 แห่ ง คือ ศูนย์อา้ งอิงโรคปากและเท้าเปื่ อย ประจาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จังหวัดนครราชสี มา (ห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่ อย: Foot and Mouth
Disease) และสถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่ งชาติ กรุ งเทพฯ (ห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงโรคแท้งติ ดต่อ: Brucellosis)
(สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554ข; OIE, 2017a)
นอกจากนี้ OIE ยังมีพนั ธกิจในการประกันความปลอดภัยอาหารจากสิ นค้าปศุสัตว์ และส่ งเสริ มการ
จัดการด้านสวัสดิ ภาพสัตว์บนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (Food safety and animal welfare: To provide
a better guarantee of food of animal origin and to promote animal welfare through a science-based approach)
โดยประเทศสมาชิ กของ OIE เห็ นชอบร่ วมกันในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ด้านความปลอดภัยอาหารสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์ โดยสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการดาเนิ นกิจกรรมระหว่าง OIE
และโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO หรื อ Codex ขึ้น ทั้งนี้ OIE มีหน้าที่หลักในการกาหนดมาตรฐาน
เกี่ ยวกับการผลิ ตสัตว์ในระดับฟาร์ ม จนถึ งโรงฆ่าสัตว์ หรื อจนได้ผลิ ตผลจากสัตว์น้ นั (เนื้ อ นม และไข่)
รวมทั้ง ได้มี ส่ วนร่ วมในการก าหนดมาตรฐานของ Codex ผ่า นทางการประชุ ม คณะกรรมการโคเด็ ก ซ์
(Codex Committee) สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จดั ทามาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)
ขึ้ น เพื่ อใช้เป็ นแนวทางให้ส มาชิ กนาไปปฏิ บ ตั ิ และเป็ นเกณฑ์อ้า งอิ ง ร่ ว มกันเพื่อลดปั ญหาการนาหลัก
สวัสดิภาพสัตว์มาใช้ในการกีดกันทางการค้า (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ, 2554ข;
OIE, 2017a)
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ภาวะโรคสุ กรทีส่ าคัญตามข้ อกาหนด OIE
ตาม Terrestrial Animal Health Code ของ OIE มี โ รคของสุ ก รที่ ส าคัญ ได้แ ก่ Foot and Mouth
Disease, Infection with Brucella abortus, B. melitensis และ B. suis, Infection with African swine fever
virus, Infection with classical swine fever virus, Infection with porcine reproductive and respiratory
syndrome virus, Infection with Taenia solium (Porcine cysticercosis). และ Transmissible gastroenteritis
(OIE, 2017b) ทั้งนี้ ปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานการเกิดโรค African swine fever ในประเทศไทย (สานักควบคุม
ป้ องกันและบาบัดโรคสัตว์, 2560ก)

ภาพที่ 2 สถานการณ์การเกิดโรค African swine fever ระหว่าง 1 มกราคม 2555 – 8 กันยายน 2560 (OIE,
2017c)
มาตรการควบคุมโรคสาคัญของสุ กรของประเทศไทย
ปั จจุบนั กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินการกาหนดแผนการควบคุมและเฝ้ าระวังโรค อาทิ โรคสมองอักเสบ
นิปาห์ (Disease Description) โรคพีอีดี (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) โรคปากและเท้าเปื่ อย (Foot and
Mouth Disease: FMD) โรคอหิวาห์สุกร (Classical Swine Fever: CSF) และ โรค Procine Reproductive and
Respiratory Syndrome (PRRS) รวมทั้ง ได้จดั ทาสื่ อประชาสัมพันธ์การเลี้ ยงและการควบคุ มโรคเบื้องต้น
ให้ แ ก่ ผู ้เ ลี้ ยงสุ กร (ส านั ก ควบคุ ม ป้ องกั น และบ าบัด โรคสั ต ว์ , 2560ข) นอกจากนี้ กรมปศุ สั ต ว์
มีห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรคสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 (สถานบันสุ ขภาพสัตว์แห่ งชาติ,
2559)
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ภาพที่ 3. ห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรคสัตว์ และ ห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงของ OIE ในประเทศไทย (กองความ
ร่ วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ, 2560)
ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ตามข้อกาหนดของ OIE
จุดอ่อน
- ประเทศไทยยังพบรายงานการเกิดโรค
สาคัญในสุ กรตาม list ของ OIE (ยกเว้น
โรค African swine fever)
- แผนการควบคุมโรคสาคัญในสุ กรตาม list
ของ OIE (ยกเว้นโรค African swine
fever) ของประเทศไทยยังทาได้ไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ

-

-

โอกาส
- สามารถกาหนดมาตรการควบคุมการ
นาเข้าสุ กรและผลิตภัณฑ์จากประเทศที่มี

-
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จุดแข็ง
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกของ OIE ทาให้
สามารถตรวจสอบสภาวะโรคระบาดใน
สัตว์ได้กาหนดมาตรการควบคุมโรคจาก
ประเทศต่างๆ ได้ทนั ท่วงที รวมทั้งยังมี
บทบาทในการกาหนด Terrestrial Animal
Health Code ซึ่งใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงใน
การกาหนดมาตรการตามข้อตกลง SPS
ภายใต้ WTO
ประเทศไทยมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่เป็ น OIE
Reference
ประเทศไทยมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่ได้
มาตรฐาน ISO 17025 ในการชันสู ตรโรค
สัตว์
อุปสรรค
การพบการเกิดโรคสาคัญในสุ กรตาม list
ของ OIE ทาให้ไม่สามารถกาหนด
มาตรการควบคุมการนาเข้าสุ กรและ

การเกิดโรค African swine fever ได้โดย
ไม่ผดิ ต่อมาตรการ SPS ภายใต้ WTO
- ดาเนินการศึกษา และสร้างความร่ วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศที่สามารถควบคุม
โรคสาคัญในสุ กรได้

ผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคดังกล่าวได้

๓. มาตรฐานอาหารสากลตามข้ อกาหนดของ Codex
มาตรฐาน Codex เป็ นมาตรฐานที่ WTO ให้การยอมรับ ตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิ คต่อ
การค้า (Agreement on Technical Barrier to Trade; TBT) และความตกลงว่ า ด้ ว ยการบัง คับ มาตรการ
สุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure; SPS)
ที่ ให้ความสาคัญกับการเข้า ร่ วมกาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และแนะนาให้ประเทศใช้มาตรฐาน
ระหว่างประเทศเพื่อการกาหนดมาตรการของประเทศ และใช้เป็ นมาตรการที่จะเป็ นข้อตัดสิ นในกรณี ที่เกิด
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกของ Codex เป็ นภาครัฐบาลของประเทศต่างๆ ปั จจุบนั Codex
มี ส มาชิ ก (member countries) 174 ประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทย และสมาชิ ก ที่ เ ป็ นองค์ ก ร (member
organization) 1 องค์ ก ร คื อ European Community ทั้ง นี้ การด าเนิ น งานก าหนดมาตรฐานของ Codex
อยู่บนพื้นฐานของหลักการความสอดคล้อง (Harmonization) ความเท่าเที ยม (Equivalence) การประเมิ น
ความเสี่ ยงและตรวจสอบระดับของความคุ ม้ ครองสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช และหลักการของความ
โปร่ งใส (Transparency) มาตรฐาน Codex จึงเป็ นมาตรการที่เหมาะสมทางด้านความปลอดภัยอาหารในการ
ปกป้ องความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคและอานวยความสะดวกต่อการค้า (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ, ม.ป.ป.; Codex, 2016a)
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศตามข้ อกาหนดของ Codex
ปั จจุบนั Codex แบ่งคณะอนุ กรรมการออกเป็ น ๒๖ คณะ เพื่อให้ครอบคลุ มการกาหนดมาตรฐาน
อาหาร รวม 26 สาขา (Codex, 2016b) ทั้ง นี้ Codex ได้ ก าหนดมาตรฐานอาหารระหว่ า งประเทศ
เป็ นรายชนิ ดสิ นค้า รวมทั้งกาหนดค่า Maximum Residue Levels (MRLs) ของสารตกค้างของยาฆ่าแมลง
(Pesticide) และยาสัตว์ (Veterinary drug) ในอาหารโดยดาเนินการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ Codex Alimentarius
(Codex, 2016c และ Codex, 2016d)
ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของ Codex ได้กาหนดค่า MRLs ของการตกค้างของยาสัตว์ ในเนื้ อและเครื่ อง
ใ น สุ ก ร ก ว่ า 3 2 ร า ย ก า ร ดั ง นี้ Amoxicilin, Avilamycin, Azaperone, Benzylpenicilline/Procaine
Benzylpenicillin, Carazolol, Ceftiofur, Cholortrtracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Colistin,
Cyhalothrin, Danofloxacin, Dexamethasone, Dihydrostreptomycin/Streptomycin, Doramectin,
Febantal/Fenbendazole/Oxfendazole, Flubendazole, Flumequine, Gentamicin, Ivermectin, Levamisole,
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Lincomycin, Narasin, Neomycin, Phoxim, Porcine somatotropin, Ractopamine, Spectinomycin,
Spiramycin, Thaiabendazole, Tilmicosin และ Tylocin (Codex, 2015)
หน่ วยงานหลักของประเทศไทย ทีด่ าเนินการเกีย่ วข้ องกับ Codex
ประเทศไทย โดยสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ เป็ นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน Codex (Codex Contact Point) เพื่อดาเนิ นการพิจารณาร่ างมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
โดยประสานความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อหาข้อสรุ ป เหตุผลในการ
โต้แย้ง หรื อยอมรับมาตรฐานนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ พิจารณา ผลักดัน และส่ งเสริ มให้การ
กาหนดมาตรฐานของ Codex สอดคล้องตามมาตรฐานของประเทศไทย รวมทั้งกาหนดแผนงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับงานของ Codex และติ ดต่อประสาน รวมทั้งจัดส่ งผูแ้ ทนประเทศไทยไปร่ วมประชุ มใน
คณะกรรมาธิ การ คณะกรรมการสาขาต่างๆ และคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาคพิจารณาดาเนิ นการ
ติดต่อ ร่ วมมือ และประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในด้านมาตรฐานอาหาร และ
พิจารณาเสนอการแต่ง ตั้งคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิ จสาขาต่างๆ เพื่อพิจารณางานที่ เกี่ ยวข้องกับ Codex
(สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
กรมปศุสัตว์ เป็ นหน่วยงานหลักที่ดูแลการใช้ยาสัตว์ ภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2525 และ 2558 พระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติวตั ถุ อนั ตรายด้านการ
ปศุสัตว์ พ.ศ. 2535 (กองควบคุ มอาหารและยาสัตว์, 2559ก) รวมทั้ง มี ห้องปฏิ บตั ิ การตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ นค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 (สานักตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าปศุสัตว์, 2560)
ตารางที่ ๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ตามข้อกาหนดของ Codex
จุดอ่อน
- ประเทศไทยยังมีการศึกษา Risk asessment
เกี่ยวกับสารตกค้างในเนื้ อสุ กร เช่น สาร
เร่ งเนื้อแดง ไม่เพียงพอ
- ประเทศไทยมีความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน
ของภาครัฐ ทาให้การปฏิบตั ิงานไม่ชดั เจน
หรื อไม่สอดคล้องกัน

จุดแข็ง
- - ประเทศไทยเป็ นสมาชิก Codex ทาให้
สามารถเข้าร่ วมการประชุมและเป็ น
คณะอนุกรรมการในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารระหว่าง
ประเทศ
- ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการใช้ยา
สัตว์ที่ชดั เจน
- ประเทศไทยมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่ได้
มาตรฐาน ISO 17025 ในการตรวจสอบ
สารตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์
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โอกาส
- ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
สามารถเข้าร่ วมการประชุมและเป็ น
คณะอนุกรรมการในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารระหว่าง
ประเทศได้

อุปสรรค
- ข้อกาหนดของ Codex บางข้อไม่
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย

๔. กฎหมายและข้ อกาหนดการนาเข้ าสุ กรมีชีวติ และซากสุ กรของสหภาพยุโรปและประเทศไทย
ปั จจุ บ นั กฎหมาย และข้อก าหนดการนาเข้า – ส่ ง ออกสิ นค้า ปศุ สัตว์มีพ้ื นฐานจากกฎหมายของ
สหภาพยุโรปเป็ นหลัก เช่ นการห้ามใช้สารเร่ งเนื้ อแดงในอาหารสัตว์ เป็ นต้น รวมทั้ง สหภาพยุโรปยังเป็ น
คู่คา้ ที่สาคัญของไทยและมีการผลิตสุ กรเพื่อส่ งออกเป็ นอันดับต้นๆของโลก (Indexmundi, 2017) นอกจากนี้
ยังเป็ นกลุ่มประเทศที่แจ้งความประสงค์ส่งออกเนื้ อสุ กรมายังประเทศไทย ดังนั้นการเปรี ยบเทียบกฎหมาย
และข้อกาหนดกับสหภาพยุโรปจึงเป็ นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางร่ างข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรมีชีวติ
และซากสุ กรได้ในอนาคต
การนาเข้าสุ กรมีชีวติ ของสหภาพยุโรป ประเทศผูส้ ่ งออกต้องดาเนินการตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปแบ่งขั้นตอนการพิจารณาการนาเข้าสุ กรมีชีวติ (EU, 2017a) ดังนี้
1.) ด้านสุ ขภาพสัตว์ (Animal health) กาหนดตาม Directive 2004/68/EC
2.) การตรวจประเมินแหล่งผลิต (Audits)
3.) การขึ้ น ทะเบี ย นประเทศผู ้ส่ ง ออก (Authorised countries) ก าหนดตาม Regulation (EU)
No 206/2010
4.) การประเมินโรคสัตว์ (Diseases assessment) กาหนดตาม Regulation (EU) No 206/2010
5.) ใบรับรอง (Veterinary certificate)
6.) ด้านสาธารณสุ ข (Public health)
7.) การตรวจสอบที่ ช ายแดน (Border inspections) ก าหนดตาม Decision 2009/821/EC และ
Directive 91/496/EEC
8.) การตรวจเอกสาร (Common veterinary entry document) ก าหนดตาม Regulation (EC)
No 282/2004
9.) ข้อแนะนา (Guidance)
โดยประเทศไทยมีกฎหมายสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมโรคสัตว์ คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499, พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2558 (กรมปศุสัตว์, 2560)
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบกฎหมายและข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรมีชีวติ ของสหภาพยุโรปและประเทศไทย (กรม
ปศุสัตว์, 2560; สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ, 2558ข;กระทรวงสาธารณสุ ข, ม.ป.ป.; EU, 2017a)
กฎหมายสหภาพยุโรป
Directive 2004/68/EC
(Laying down animal health rules for the
importation into and transit)
Regulation (EU) No 206/2010
(Laying down lists of third countries, territories or
parts thereof authorised for the introduction into the
European Union of certain animals and fresh meat
and the veterinary certification requirements)
Decision 2009/821/EC
(Drawing up a list of approved border inspection
posts, laying down certain rules on the inspections
carried out by Commission veterinary experts and
laying down the veterinary units in Traces)
Directive 91/496/EEC
(laying down the principles governing the
organization of veterinary checks on animals
entering the Community from third countries)
Regulation (EC) No 282/2004
(introducing a document for the declaration of, and
veterinary checks on, animals from third countries
entering the Community)

กฎหมายประเทศไทย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499, พ.ศ.
2542 และ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499, พ.ศ.
2542 และ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499, พ.ศ.
2542 และ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499, พ.ศ.
2542 และ พ.ศ. 2558

ไม่มีระบุเฉพาะ

สหภาพยุโรปมี กฎหมายและข้อกาหนดหลักในการนาเข้า ซาก (เนื้ อ) สุ กร จานวนกว่า 20 ฉบับ
(EU, 2017b; EU, 2017c) ขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าซาก (เนื้ อ)
สุ ก ร จานวน 5 ฉบับ ภายใต้ก ารดู แลของหน่ วยงานภาครั ฐ 3 หน่ วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรแห่ งชาติ และ กรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2560; สานักงานมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรแห่ งชาติ, 2558ข; สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรแห่ งชาติ, 2554ค; กระทรวงสาธารณสุ ข, ม.ป.ป.)
(ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเที ยบกฎหมายและข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรมี ชีวิตและซากสุ กรของสหภาพยุโรปและ
ประเทศไทย (กรมปศุสัตว์, 2560; สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรแห่ งชาติ, 2558ข; สานักงานมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตรแห่งชาติ, 2554ค; กระทรวงสาธารณสุ ข, ม.ป.ป.; EU, 2017b; EU, 2017c)
กฎหมายสหภาพยุโรป
Regulation (EC) No 178/2002
(Food law)
Regulation (EC) No 852/2004
(Hygiene foodstuffs)

กฎหมายประเทศไทย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ าย
เนือ้ สั ตว์ พ.ศ. 2535
Regulation (EC) No 853/2004
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
(Laying down specific hygiene rules for on the พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ าย
hygiene of foodstuffs)
เนือ้ สั ตว์ พ.ศ. 2535
ไม่มีระบุเฉพาะ
Regulation (EC) No 854/2004
(laying down specific rules for the organization
of official controls on products of animal origin
intended for human consumption)
Regulation (EC) No 882/2004
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
(Official controls performed to ensure the พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสั ตว์ พ.ศ.
verification of compliance with feed and food law, 2525, พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2558
animal health and animal welfare rules)
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุ ณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสั ตว์ พ.ศ. 0557
Regulation (EC) No 2073/2005
มาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ มกอช.
(Microbiological criteria for foodstuffs)
6000 – 2547
ไม่มีระบุเฉพาะ
Regulation (EC) No 2074/2005
(Laying down implementing measures for certain
products under Food Regulation)
Regulation (EU) No 2015/1375
มาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ มกอช.
(Laying down specific rules on official controls for 6000 – 2547
Trichinella in meat)
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กฎหมายสหภาพยุโรป
Regulation (EC) No 1881/2006
(Setting maximum levels for certain contaminants
in foodstuff)
Regulation (EU) No 206/2010
(Laying down lists of third countries, territories or
parts thereof authorised for the introduction into the
European Union of certain animals and fresh meat
and the veterinary certification requirements)
Regulation (EU) No 10/2011
(Plastic materials and articles intended to come into
contact with food)
Regulation (EC) 1935/2004
(Food contact materials)
Regulation (EU) No 1169/2011
(Provision of food information to consumers)
Directive 64/432/EEC
(Animal health problems affecting intraCommunity trade in bovine animals and swine)
Directive 96/22/EC
(The prohibition on the use in stock farming of
certain substances having a hormonal or thyrostatic
action and of ß-agonists)
Directive 96/23/EC
(Measures to monitor certain substances and
residues thereof in live animals and animal
products)

กฎหมายประเทศไทย
มาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ มกอช.
6000 – 2547
ไม่มีระบุเฉพาะ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499, พ.ศ.
2542 และ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสั ตว์ พ.ศ.
2525, พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ าย
เนือ้ สั ตว์ พ.ศ. 2535
มาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ มกอช.
6000 – 2547
ไม่มีระบุเฉพาะ

Directive 96/93/EC
(The certification of animals and animal products)
Directive 98/83/EC
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
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กฎหมายสหภาพยุโรป
(The quality of water intended for human
consumption)
Directive 2002/99/EC
(Laying down the animal health rules governing the
production, processing, distribution and
introduction of products of animal origin for human
consumption)
Decision 97/747/EC
(The monitoring of certain substances and residues
thereof in certain animal products)

กฎหมายประเทศไทย

พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499, พ.ศ.
2542 และ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ าย
เนือ้ สั ตว์ พ.ศ. 2535
มาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ มกอช.
6000 – 2547

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ตามกฎหมายการนาเข้าสุ กรมีชีวติ และซาก
สุ กรของสหภาพยุโรปและประเทศไทย
จุดอ่อน
- กฎหมายบางส่ วนมีการซ้ าซ้อนในการ
บังคับใช้ของหน่วยงานภาครัฐ

จุดแข็ง
- ประเทศไทยมีกฎหมายด้านอาหาร ที่
ครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพสัตว์ การ
เคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวติ และซาก รวมทั้ง
ควบคุมการผลิตอาหารจนถึงผูบ้ ริ โภค
อุปสรรค
- กฎหมายบางส่ วนยังไม่ลงในรายละเอียดที่
ชัดเจน ทาให้การปฏิบตั ิตามทาได้ยาก

โอกาส
- ประเทศไทยมีกฎหมายที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านสุ ขภาพสัตว์และการผลิตสัตว์ ทาให้
สามารถผลิตสิ นค้าปศุสัตว์ ได้ตาม
มาตรฐานสากล ส่ งผลให้สินค้าปศุสัตว์
สามารถสู้ในตลาดโลกได้

17

สรุ ปและวิจารณ์
ตารางที่ 8 สรุ ปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) เพื่อกาหนดข้อกาหนดการนาเข้าสุ กร
มีชีวติ และซากสุ กร ภายใต้มาตรการสุ ขอนามัยสัตว์
-

-

-

-

-

-

จุดอ่อน
ผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของ
ไทย ยังขาดความเข้าใจในข้อตกลง SPS
ของ WTO
ประเทศไทยยังพบรายงานการเกิดโรค
สาคัญในสุ กรตาม list ของ OIE (ยกเว้น
โรค African swine fever)
แผนการควบคุมโรคสาคัญในสุ กรตาม list
ของ OIE (ยกเว้นโรค African swine
fever) ของประเทศไทยยังทาได้ไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ
ประเทศไทยยังมีการศึกษา Risk asessment
เกี่ยวกับสารตกค้างในเนื้ อสุ กร เช่น สาร
เร่ งเนื้อแดง ไม่เพียงพอ
ประเทศไทยมีความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน
ของภาครัฐ ทาให้การปฏิบตั ิงานไม่ชดั เจน
หรื อไม่สอดคล้องกัน
กฎหมายบางส่ วนมีการซ้ าซ้อนในการ
บังคับใช้ของหน่วยงานภาครัฐ

-

-

-

-

-
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จุดแข็ง
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกองค์การระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ WTO, OIE และ Codex
ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐที่ ศึกษา
ควบคุม ดูแล ในการเจรจาการค้า และ
กาหนดข้อกาหนดหรื อข้อตกลงให้เป็ นไป
ตาม WTO, OIE และ Codex
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกของ OIE ทาให้
สามารถตรวจสอบสภาวะโรคระบาดใน
สัตว์ได้กาหนดมาตรการควบคุมโรคจาก
ประเทศต่างๆ ได้ทนั ท่วงที รวมทั้งยังมี
บทบาทในการกาหนด Terrestrial Animal
Health Code ซึ่งใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงใน
การกาหนดมาตรการตามข้อตกลง SPS
ภายใต้ WTO
ประเทศไทยมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่เป็ น OIE
Reference
ประเทศไทยมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่ได้
มาตรฐาน ISO 17025 ในการชันสู ตรโรค
สัตว์และการตรวจสอบสารตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
- ประเทศไทยเป็ นสมาชิก Codex ทาให้
สามารถเข้าร่ วมการประชุมและเป็ น
คณะอนุกรรมการในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารระหว่าง
ประเทศ
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการใช้ยา
สัตว์ที่ชดั เจน

-

-

-

-

-

- ประเทศไทยมีกฎหมายด้านอาหาร ที่
ครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพสัตว์ การ
เคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวติ และซาก รวมทั้ง
ควบคุมการผลิตอาหารจนถึงผูบ้ ริ โภค
อุปสรรค
- ประเทศไทยยังขาดการศึกษาประเมิน
ความเสี่ ยง (risk analysis) หรื อการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับข้อกาหนด
หรื อมาตรการทางการค้าที่ประเทศไทย
กาหนดขึ้น โดยเฉพาะในสิ นค้าอ่อนไหว
อย่างเช่น เนื้อสุ กรและผลิตภัณฑ์
- การดาเนินการนาเข้าบางรายชนิดสิ นค้ามี
การกาหนดมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน
ของภาครัฐทาให้การปฏิบตั ิงานไม่ชดั เจน
หรื อไม่สอดคล้องกัน
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผูผ้ ลิตสิ นค้า
ภาคเอกชนไม่สามารถนามาใช้เป็ นเหตุผล
ในการกาหนดมาตรการทางการค้าได้
- การพบการเกิดโรคสาคัญในสุ กรตาม list
ของ OIE ทาให้ไม่สามารถกาหนด
มาตรการควบคุมการนาเข้าสุ กรและ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคดังกล่าวได้
- ข้อกาหนดของ Codex บางข้อไม่
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย
- กฎหมายบางส่ วนยังไม่ลงในรายละเอียดที่
ชัดเจน ทาให้การปฏิบตั ิตามทาได้ยาก

โอกาส
การเป็ นสมาชิก WTO ทาให้มีความ
น่าเชื่อถือในการดาเนินการการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในฐานะประเทศผู้
ส่ งออก
ลดการทุ่มตลาดจากประเทศคู่คา้
ลดการอุดหนุนสิ นค้าเกษตร ทาให้
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น
สามารถกาหนดมาตรการควบคุมการ
นาเข้าสุ กรและผลิตภัณฑ์จากประเทศที่มี
การเกิดโรค African swine fever ได้โดย
ไม่ผดิ ต่อมาตรการ SPS ภายใต้ WTO
ดาเนินการศึกษา และสร้างความร่ วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศที่สามารถควบคุม
โรคสาคัญในสุ กรได้
ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
สามารถเข้าร่ วมการประชุมและเป็ น
คณะอนุกรรมการในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารระหว่าง
ประเทศได้
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านสุ ขภาพสัตว์และการผลิตสัตว์ ทาให้
สามารถผลิตสิ นค้าปศุสัตว์ ได้ตาม
มาตรฐานสากล ส่ งผลให้สินค้าปศุสัตว์
สามารถสู้ในตลาดโลกได้
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) โดยใช้ขอ้ กาหนดหรื อข้อตกลงขององค์การ
ระหว่างประเทศ (WTO, OIE และ Codex) และสหภาพยุโรปเป็ นแม่แบบ เกี่ยวกับการนาเข้าสุ กรมีชีวิตและ
ซากสุ กร พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ เป็ นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
ข้อตกลงหรื อข้อตกลงทางการค้า เช่น WTO, OIE และ Codex ทาให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศในการ
กาหนดมาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านสุ ขภาพสัตว์ และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยมี
ห้องปฏิบตั ิการด้านชันสู ตรโรคสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล (ISO 17025)
มี ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารอ้า งอิ ง ของ OIE ส าหรั บ ชันสู ตรโรค FMD และ Brucellosis ท าให้ประเทศไทยมี ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ในการด าเนิ น การค้า สิ น ค้า ปศุ สั ต ว์ร ะหว่ า งประเทศ และเป็ นแหล่ ง อ้า งอิ ง ทางวิ ช าการได้
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ก ฎหมายครอบคลุ ม ตั้ง แต่ อ าหารสั ต ว์ ฟาร์ ม สุ ข ภาพสั ต ว์ การเคลื่ อ นย้า ย และ
กระบวนการผลิ ตอาหารให้ได้ม าตรฐานจนถึ งมือผูบ้ ริ โภค ภายใต้ก ารกากับ ดู แลของหน่ วยงานภาครั ฐ
ส่ งผลให้ประเทศคู่คา้ มี ความเชื่ อถื อ และมัน่ ใจในคุ ณภาพสิ นค้าปศุสัตว์ของไทย ดังจะเห็ นได้ว่าปั จจุ บนั
ประเทศไทยส่ งออกสุ กรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา, เมียนมา, ภูฏาน, ลาว และเวียดนาม
คิดเป็ นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี (กองสารวัตรและกักกัน. 2560ค) และส่ งออกเนื้อสุ กรแช่เย็น/แช่แข็งไป
ยังเมียนมา ฮ่องกง และสหพันธรัฐรัสเซี ย คิดเป็ นมูลค่ามากกว่าร้ อยล้านบาทต่อปี (สานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์. 2560)
ปั จจุ บนั ประเทศไทยไม่พบรายงานการเกิ ดโรค African swine fever ตามรายงานของ OIE ทาให้
สามารถใช้กาหนดเป็ นข้อกาหนดการนาเข้าสุ กรมี ชีวิตและซากสุ กรได้ ตามข้อตกลง SPS ภายใต้ WTO
อย่า งไรก็ ต าม จากการพบรายงานของโรคสุ ก รตาม list ของ OIE เช่ น FMD และ Classical swine fever
ในประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยเสี ยโอกาสทางการค้าไม่สามารถส่ งออกสุ กรมีชีวิตและซากสุ กรไปยัง
หลายประเทศ อาทิ เช่ น ประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสิ งคโปร์ เป็ นต้น (สานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์. 2560) แต่การพบรายงานของโรคดังกล่าวสามารถใช้เป็ นโอกาสในการ
พัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศได้ โดยใช้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกัน เป็ นสื่ อ กลาง
ซึ่ งนอกจากประเทศไทยจะได้ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการควบคุ ม โรคสั ต ว์ม าปรั บ ใช้ แล้ว
ยังสามารถเพิ่มความเชื่ อมัน่ และโอกาสทางการค้าในอนาคตได้ นอกจากใช้ความร่ วมมือวิชาการในการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว การเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการกิจกรรมตามนโยบายขององค์การ
ระหว่างประเทศทาให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่ อถือในเวทีโลก เช่น การเข้าร่ วมการโปรแกรมการศึกษาการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์และการศึกษาเชื้ อดื้อยา และการเข้าร่ วมการประเมินสัตวแพทย์บริ การ (OIE
PVS pathway) รวมทั้งการพัฒนาแผนการควบคุมโรค FMD ในพื้นที่เขต 2 (ภาคตะวันออก) ตามข้อกาหนด
ขอ OIE เป็ นต้น (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, 2559ข; สานักงานปศุสัตว์เขต 2, 2556)
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อย่ า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาพบว่ า ประเทศไทยยัง มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย ที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง ไม่ เ พี ย งพอ
รวมทั้ง กฎหมายของไทย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ระบุวา่ ห้ามใช้สารเร่ ง
เนื้ อแดงในอาหารสัตว์ (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, 2559ก) เช่ นเดี ยวกับสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่ ง
ปั จ จุ บ ัน จากการศึ ก ษาของ The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) (2012)
เกี่ยวกับการตกค้างของสารเร่ งเนื้ อแดง Ractopamine ในเนื้ อเยื่อ ๔ ชนิ ด ได้แก่ กล้ามเนื้ อ ไขมัน ตับ และไต
ทาให้ Codex อนุ ญาตให้ใช้สารดังกล่ าวรวมทั้งได้กาหนดค่า MRLs ของสาร Ractopamine ในเนื้ อเยื่อทั้ง
4 ชนิด ซึ่ งทาให้ประเทศไทยอาจประสบปั ญหากี ดกันทางการค้าได้ ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว ประเทศไทยได้
อ้างถึงการตกค้างในเครื่ องในอื่น เนื่ องจากคนไทยนิ ยมบริ โภคเครื่ องในมากกว่ากลุ่มประเทศฝั่ งตะวันตก
(สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ , 2559) ทาให้ปัจจุ บนั ประเทศไทยอยู่ระหว่างการ
พิจารณาการนาเข้าสุ กรและซากสุ กรที่มีการเลี้ยงโดยสารเร่ งเนื้ อแดง ซึ่ งหากประเทศไทยต้องการห้ามการ
นาเข้าสุ กรและซากสุ กรเนื่ องจากการใช้สารเร่ งเนื้ อแดงของ สหรัฐอเมริ กา และแคนาดา จาเป็ นต้องทาการ
ประเมินความเสี่ ยงเพื่อให้เป็ นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงใน WTO และ Codex ต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์สามารถกาหนดข้อกาหนดการนาเข้าสุ ก ร
มีชีวิตและซากสุ กร (Import requirements) ตามข้อตกลง SPS ภายใต้ WTO ได้ โดยใช้สถานการณ์ โรคใน
สุ กรของไทยเช่น กาหนดให้ไม่นาเข้าสุ กรและซากสุ กรจากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรค African swine
fever แต่หากต้องการใช้การห้ามใช้สารเร่ งเนื้ อแดงในอาหารสัตว์ ตามข้อตกลง SPS ภายใต้ WTO ประเทศ
ไทยจาเป็ นต้องท าการประเมิ นความเสี่ ย งเพื่ อให้เป็ นหลัก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ เพื่ อชี้ แจงใน WTO และ
Codex ต่อไป ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ โดยใช้ความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างกันเป็ นสื่ อกลาง โดยเฉพาะด้านการควบคุมโรคสุ กร เช่น FMD และ Classical swine fever
ซึ่ งนอกจากประเทศไทยจะได้ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการควบคุ ม โรคสั ต ว์ม าปรั บ ใช้แ ล้ว
ยังสามารถเพิ่มความเชื่อมัน่ และโอกาสทางการค้าในอนาคต รวมทั้งเข้าร่ วมดาเนินการตามนโยบายของ OIE
ได้
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