
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๘ 
ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ ๑๔– ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ขอสรุปผลกำรประชุมโดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SPS - Related Market Access Challenges and 
Opportunities มีกำรอภิปรำยใน ๓  หัวข้อหลัก ได้แก่ ๑) บทบำทของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรเปิดตลำดใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ SPS  ๒) ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมกำรเปิดตลำดในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำร SPS และ ๓) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรส่งเสริมกำรเปิดตลำดในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับมำตรกำร SPS ทั้งนี้ผู้แทนจำก International Plant Protection Committee (IPPC) แจ้งว่ำ
ขณะนี้ IPPC ไดจ้ัดท ำคู่มือส ำหรับกำรเจรจำเพื่อเปิดตลำด (IPPC Manual on Market Access) ให้กับประเทศ
สมำชิกได้ใช้อ้ำงอิง ซึ่งประเทศสมำชิกที่สนใจสำมำรถท ำกำรสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ www.phytosanitary.info  

 ๒.  การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ  
 มาตรฐานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS-Related Private 
Standards) ที่ประชุมหำรือถึงร่ำงค ำจ ำกัดควำมเชิงปฏิบัติกำร (Working Definition) ของมำตรฐำนเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัย (SPS-related private standard) ที่เสนอโดยประเทศนิวซีแลนด์และจีน (เอกสำร 
G/SPS/W/272) ดังนี้ “An SPS-related private standard is a set of requirements of a non- 
governmental entity which are related to food safety, animal or plant life or health” โดยมี
เชิงอรรถดังนี้ “This working definition or any part of it shall be without prejudice to Members' 
rights and obligations under the WTO Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures” อย่ำงไรก็ตำม กำรประชุมครั้งนี้ยังไม่สำมำรถหำฉันทำมติได้ เนื่องจำกยังมีบำง
ประเทศท่ีไม่เห็นด้วยต่อค ำจ ำกัดควำมดังกล่ำว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำเห็นว่ำประเด็นดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้
บริบทของ SPS และไม่เห็นด้วยกับกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของ SPS-related private standard ในขณะที่กลุ่ม
สหภำพยุโรป แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนตินำ ยังมีข้อสงสัยในควำมหมำยของ non-governmental entity 
รวมทั้งขอแก้ไขในรำยละเอียดปลีกย่อย ดังนั้น ประธำนที่ประชุมจึงได้เสนอให้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนผ่ำนทำง
ระบบสำรสนเทศ (e-Working Group : eWG) โดยมีประเทศจีนและนิวซีแลนด์เป็นประธำนคณะท ำงำน 
ร่วมกับประเทศอ่ืนๆที่ต้องกำรเสนอประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส ำคัญ ทั้งนี้  eWG จะต้องเสนอ       
ค ำนิยำมใหมม่ำยังฝ่ำยเลขำนุกำรภำยในเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ เพ่ือจะน ำมำพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป
ในเดือนมีนำคม ๒๕๕๗ นอกจำกนั้นแล้ว ที่ประชุมยังได้หำรือถึงแผนปฏิบัติกำรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ SPS-related 
private standard เช่น คณะกรรมกำร SPS ควรแจ้งควำมคืบหน้ำในเรื่องดังกล่ำวให้องค์กรมำตรฐำน 
ระหว่ำงประเทศทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยประเทศเบลิซและจีนได้เสนอให้เชื่อมโยงแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับ
กำรสื่อสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศทรำบ โดยให้มีกำรเชื่อมโยงกับองค์กรมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ และเห็นว่ำกำรสื่อสำรกับภำคเอกชนนั้นมีควำมส ำคัญโดยเสนอให้ประเทศสมำชิกอ้ำงอิง code of 
practice ของควำมตกลง TBT นอกจำกนั้นแล้ว ประเทศเบลิซได้เสนอให้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
เรื่องกำรพัฒนำเอกสำรแนวทำงส ำหรับรัฐบำลของประเทศสมำชิกเพ่ือประสำนงำนในส่วนของมำตรฐำนเอกชน 
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 ๓.  การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๕๘ ในวันที่ ๑๔– ๑๘ ตุลำคม 
๒๕๕๖ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้   
 ๓.๑ กำรเสนอข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Specific Trade Concerns: STCs) 
  ๓.๑.๑ ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำประเด็นข้อกังวลทำงกำรค้ำที่ส ำคัญและเป็นเรื่องใหม่ 
ได้แก ่ 
  - จีนแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบในกำรตรวจรับรองและกำรออกใบรับรอง
อำหำรปลอดภัยจำกประเทศที่สำมของสหรัฐอเมริกำ 
 - อินโดนีเซียแสดงข้อกังวลต่อนโยบำยของจีนต่อกำรน ำเข้ำรังนก โดยอินโดนีเซียอ้ำง
ว่ำกระบวนกำรในกำรน ำเข้ำของจีนค่อนข้ำงซับซ้อน 
 - ญี่ปุ่นแสดงควำมกังวลในกรณีเกำหลีใต้ห้ำมน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงที่อำจปนเปื้อน
สำรกัมมันตรังสี 
 - อำร์เจนตินำแสดงควำมกังวลต่อควำมล่ำช้ำของญี่ปุ่นในกำรพิจำรณำข้อก ำหนด Cold 
treatment ในส้ม 
 - อินเดียแสดงควำมกังวลต่อกำรทดสอบผลิตภัณฑ์เนื้อของรัสเซีย 
 ๓.๑.๒ ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำข้อกังวลทำงกำรค้ำที่เป็นเรื่องเดิม และยังไม่สำมำรถ
หำข้อสรุปได ้ดังนี้ 
 - จีนแสดงข้อกังวลต่อกับมำตรกำรกำรปิดท่ำเรือ ณ ด่ำนน ำเข้ำของอินโดนีเซีย 
 - สหรัฐอเมริกำ และสหภำพยุโรปยังคงแสดงข้อกังวลต่อกับมำตรกำรกำรห้ำมน ำเข้ำ
เครื่องในสัตว์ (white offal) ของเวียดนำม 
 - บรำซิลแสดงควำมกังวลต่อกำรห้ำมน ำเข้ำเนื้อสัตว์ปีกของอินโดนีเซีย 
 - เปรูแสดงควำมกังวลต่อกำรใช้กฎระเบียบ Novel food ของสหภำพยุโรป 
 ๓.๒ กำรด ำเนินกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือแก้ไขปัญหำมำตรกำรสุขอนำมัยและ
สุขอนำมัยพืช (Ad hoc consultation) ประธำนได้เสนอร่ำงเอกสำรทบทวนกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจ
ครั้งที่ ๗ (G/SPS/W259/Rev.7)  เพ่ือให้ประเทศสมำชิกให้ควำมเห็นชอบต่อร่ำงฉบับนี้ อย่ำงไรก็ตำมประเทศ
อินเดียไม่เห็นชอบต่อร่ำงเอกสำรฉบับนี้จึงท ำให้ไม่สำมำรถเกิดฉันทำมติได้ ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ประเทศ
อินเดียรวมทั้งประเทศอ่ืนที่ต้องกำรแก้ไขร่วมกันเสนอร่ำงเอกสำรทบทวนกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจขึ้น
ใหม่อีกครั้ง โดยให้ส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำร ภำยในวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๖ เพ่ือแจ้งเวียนให้ประเทศสมำชิก
ทรำบและให้ข้อคิดเห็นและจะน ำเข้ำที่ประชุมในครั้งต่อไปในเดือนมีนำคม ๒๕๕๗  
  ๓.๓ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้แจ้งให้ประเทศสมำชิกที่เคยมีกำรหยิบยกข้อกังวลทำงกำรค้ำเข้ำสู่
ที่ประชุมให้พิจำรณำปรับปรุงสถำนะให้เป็นปัจจุบันและขอควำมร่วมมือในกำรแจ้งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรทรำบ โดย
ในส่วนของประเทศไทยได้เคยมีกำรหยิบยกข้อกังวลทำงกำรค้ำ ๕ เรื่อง ได้แก่ 
 ๑) Restrictions on canned tuna (ไทย – อียิปต์)  
 ๒) Quarantine requirements for chicken meat (ไทย – ออสเตรเลีย)  
 ๓) Import restrictions on durian (ไทย – ออสเตรเลีย)   
 ๔) Import restrictions on prawns and prawn products (ไทย – ออสเตรเลีย) และ  
 ๕) Import restrictions on soy sauce (ไทย-สหภำพยุโรป) 
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๔. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า มีประเทศสมำชิกขอหำรือทวิภำคีกับผู้แทน มกอช. และ
อัครรำชทูตทีป่รึกษำคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรกำรค้ำโลก ดังนี้  

 ๔.๑ การหารือทวิภาคีกับประเทศออสเตรเลีย 
  ผู้แทนประเทศออสเตรเลียโดย Mr. Stephen McMillan, Executive Officer, 
Department of Foreign Affairs and Trade และ  Dr. Vanessa Burgess, Department of Agriculture, 
Fisheries and Forestry ได้หำรือกับผู้แทนไทยในประเด็นกำรส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสวน มำยังไทยโดยต้องกำรทรำบ
ควำมคืบหน้ำในกำรพิจำรณำค ำขอเปลี่ยนแปลงวิธีกำรก ำจัดศัตรูพืชที่ออสเตรเลียได้เคยแจ้งควำมจ ำนง เช่น กำร
ใช้วิธีกำรฉำยรังสีและเมธิลโบรไมด์แทนกำรก ำจัดศัตรูพืชด้วยวิธี  cold treatment ทั้งนี้ ผู้แทนออสเตรเลียแจ้งว่ำ
ได้ส่งข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำแล้วและก ำลังรอผลกำรพิจำรณำจำกประเทศไทย  ทั้งนี้ผู้แทนไทย
ได้แจ้งให้ออสเตรเลียทรำบว่ำประเทศไทยมีนโยบำยในกำรลดกำรใช้สำรเมธิลโบรไมด์ในกำรก ำจัดศัตรูพืชและ
ขอให้ออสเตรเลียจัดล ำดับควำมส ำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรให้ไทยพิจำรณำ โดยขอให้ออสเตรเลียประสำน
อย่ำงเป็นทำงกำรกับกรมวิชำกำรเกษตรซึ่งเป็นองค์กรอำรักขำพืชแห่งชำติ (NPPO) ของประเทศไทย 

 ๔.๑ การหารือทวิภาคีกับประเทศญี่ปุ่น 
  ผู้แทนญี่ปุ่นโดย Mr. Suzuki Manabu, Deputy Director, Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries แจ้งควำมประสงค์ต้องกำรให้ฝ่ำยไทยส่งคณะเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบ
พ้ืนที่ปลูกส้มประจ ำปี (on-site inspection) เพ่ืออนุญำตให้ส่งออกมำยังไทยในพ้ืนที่จังหวัดมิเอะ ระหว่ำงวันที่ 
๒ – ๕ ธันวำคม ๒๕๕๖ และขอให้เจ้ำหน้ำที่ไทยขยำยกำรตรวจสอบพ้ืนที่ในกำรปลูกส้มของจังหวัดมิเอะ ทั้งนี้
ผู้แทนไทยได้แจ้งให้ผู้แทนญี่ปุ่นทรำบว่ำกรมวิชำกำรเกษตรก ำลังพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวและจะแจ้งให้ทำงญี่ปุ่น
ทรำบผลกำรพิจำรณำต่อไป นอกจำกนี้ผู้แทนไทยขอให้ฝ่ำยญี่ปุ่นเร่งรัดกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
กระบวนกำรปรุงสุกในเนื้อไก่ของไทยที่จะส่งขำยไปยังญี่ปุ่น ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (๗๐ องศำเซลเซียส 
เป็นเวลำนำน ๑ นำที) โดยทำงญี่ปุ่นแจ้งว่ำขณะนี้ก ำลังอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำด้ำนควำมเสี่ยง และจะแจ้ง
ควำมคืบหน้ำให้ฝ่ำยไทยได้ทรำบโดยเร็ว 

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจาก มกอช. 
๑) กำรหยิบยกข้อกังวลทำงกำรค้ำเข้ำสู่ที่ประชุม WTO/SPS นั้น เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ประเทศ

สมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลกรวมถึงประเทศไทยสำมำรถด ำเนินกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำสินค้ำเกษตร
ที่เกิดจำกกำรบังคับใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชที่ไม่เป็นไปตำมข้อตกลง WTO/SPS โดยกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรเจรจำแก้ไขปัญหำแบบทวิภำคีไม่สำมำรถบรรลุผล 
 ๒) ที่ผ่ำนมำประเทศไทยหยิบยกประเด็นข้อกังวลทำงกำรค้ำเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำร 
WTO/SPS จ ำนวน ๕ เรื่อง รำยละเอียดดังปรำกฎตำมข้อ ๓.๓  จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่ำวทรำบเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงสถำนะข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือที่  มกอช จะได้ประสำนข้อมูลให้                         
คณะกรรมกำร WTO/SPS ทรำบต่อไป 
 ๓) จำกผลกำรประชุมดังกล่ำว มกอช. เห็นควรส่งรำยงำนให้กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 
กรมประมง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบเพ่ือจะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 
 

  ที่มำ กองนโยบำยมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร 


