
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๙ 
ณ นครเจนีวา สมาพนัธ์รัฐสวิส ต้ังแต่วันที่ ๒๔– ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอสรุปผลการประชุมโดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS/WTO 
Committee) สมัยสามัญครั้งที่ ๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ต้ังแต่วันที่ ๒๔– ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ น้ัน 
 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอสรุปผลการประชุมโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ๑.  การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ  
 ๑.๑ มาตรฐานเอกชนที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS-Related 
Private Standards) ประเทศจีนและนิวซีแลนด์ในนามของ Co-Stewards ได้เวียนเอกสารรายงานการ
ทํางาน (G/SPS/W/276) ของคณะทํางานผ่านระบบสารสนเทศ (Electronic working group – e-WG) 
เก่ียวกับร่างคํานิยามของมาตรฐานเอกชน ซึ่งได้เสนอคํานิยามคือ"An SPS-related private standard is a 
written requirement or a set of written requirements of a non-governmental entity which are 
related to food safety, animal or plant life or health and for common and repeated use." 
อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังไม่มีฉันทามติต่อร่างคํานิยามดังกล่าว เน่ืองจากยังมีหลายประเทศคัดค้าน เช่น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้ฝ่ายเลขานุการหาคํานิยามของมาตรฐานเอกชน 
(private standard) ที่มีอยู่แล้วจากหน่วยงานต่างๆ และนําเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป นอกจากน้ีที่ประชุม
ยังได้หารือถึงแผนปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับ SPS Private Standard เช่น ปากีสถานขอให้องค์กรมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ได้แก่ OIE IPPC และ Codex รายงานมาตรฐานเอกชนให้กับประเทศสมาชิกทราบ  

๑.๒ การทบทวนการดําเนินการใช้มาตรการ SPS ครั้งที่ ๔  
๑) ประเด็นและข้อเสนอที่ได้รับจากประเทศสมาชิกเพื่อพิจารณา โดยคณะทํางาน

ร่วมกับประเทศแคนาดาได้เตรียมร่างคู่มือรายงานเพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้เสนอข้อคิดเห็น ในขณะที่กลุ่ม
สหภาพยุโรปได้ส่งข้อเสนอ (proposal) ที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใสในการเสนอมาตรการ SPS ให้ได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพและมีความเข้าใจ รวมท้ังระยะเวลาในการตีพิมพ์มาตรการทั่วไปและฉุกเฉิน โดยที่ประชุมยังเห็นด้วยที่
จะจัดสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความโปร่งใสทุกๆ ๓ ปี เพ่ือให้หน่วยประสานงานและหน่วยงานแจ้งประกาศ 
(NEQ และ NNA) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องรูปแบบ Notification และยังจะมีโครงการที่จะปรับปรุง
ระบบการแจ้งออนไลน์ SPS NNS และระบบฐานข้อมูล SPS IMS นอกจากน้ีประเทศแอฟริกาใต้เสนอหัวข้อ
การประเมินความเสี่ยงกับระดับการปกป้องที่เหมาะสมที่จะเกิดผลกระทบทางการค้าน้อยที่สุดบรรจุไว้เป็น
ประเด็นในการทบทวนการดําเนินการใช้มาตรการ SPS ด้วย 

๒) ประธานที่ประชุมเห็นว่าควรมีการติดตามผลจากการประชุมอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ๑) 
เรื่อง catalogue of instrument ที่แคนาดาทํางานร่วมกับฝ่ายเลขาฯ  ๒) การแก้ไขที่เฉพาะเจาะจง (specific 
modification) เก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินงานเสนอโดยสหภาพยุโรป ชิลี โมร็อคโก และนอรเวย์ ๓) การเสนอ
ข้อคิดเห็นและคําแนะนําเก่ียวกับโปรแกรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔) เอกสาร
ประชุม (thematic session proposals) เสนอโดยสวิสเซอร์แลนด์  
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 ๒.  การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๙ ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี   
 ๒.๑ การเสนอข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศ (Specific Trade Concerns: STCs) 
  ๒.๑.๑ ที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นข้อกังวลทางการค้าที่สําคัญและเป็นเรื่องใหม่ ได้แก่  
  - จีนแสดงความกังวลต่อมาตรการป้องกันของสหภาพยุโรปในการนําเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ 
  - เอกวาดอร์แสดงความกังวลในการประเมินความเสี่ยงในการนําเข้ากุ้งของบราซิล 
  - จีนแสดงความกังวลต่อข้อกําหนดของเกาหลีใต้ในการรับรองการปราศจากเช้ือ          
โรควัวบ้าในอาหารสัตว์ 
  - สหภาพยุโรปแสดงความกังวลต่อมาตรการของรัสเซียในการส่งออกสุกรมีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ 
  - จีนแสดงความกังวลต่อการที่สหรัฐอเมริกากําหนดปริมาณการตกค้างของสาร 
Procymidone ในหอมหัวใหญ่ 
 ๒.๑.๒ ที่ประชุมมีการพิจารณาข้อกังวลทางการค้าที่เป็นเรื่องเดิม และยังไม่สามารถ
หาข้อสรุปได้ ดังน้ี 
 - เอกวาดอร์แสดงความกังวลต่อการประเมินความเสี่ยงสําหรับการนําเข้ากุ้งของ
บราซิล 
 - ญี่ ปุ่นแสดงความกังวลต่อจีนที่ยังห้ามนําเข้าสินค้าเน่ืองจากอุบัติเหตุโรงงาน
นิวเคลียร์ 
 - ญี่ปุ่นแสดงความกังวลต่อเกาหลีใต้ที่ยังห้ามนําเข้าอาหารคนและสัตว์เน่ืองจาก
อุบัติเหตุโรงงานนิวเคลียร์ 
 - อินโดนีเซียแสดงความกังวลต่อนโยบายของจีนในการนําเข้ารังนก 
 - สหภาพยุโรปแสดงความกังวลต่อเง่ือนไขการนําเข้าเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์ของ
อินเดีย 
 - รัสเซียแสดงความกังวลต่อสหภาพยุโรปในเรื่องอุณหภูมิที่ใช้ฆ่าเช้ือผลิตภัณฑ์                
เน้ือแปรรูป 
 - เปรูและเอกวาดอร์แสดงความกังวลต่อกฎระเบียบ Novel food ของสหภาพยุโรป  

๓. การหารือเรื่องการดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการ 
SPS ระหว่างสมาชิก (Ad hoc Consultation) ในการประชุมดังน้ี 

กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการหารือนอกรอบเก่ียวกับท่าทีในการจัดต้ังคณะทํางาน Ad hoc 
Consultation โดยกลุ่มประเทศอาเซียนมีท่าทีในเบ้ืองต้นจะสนับสนุนที่ประชุมในการจัดต้ังคณะทํางาน อย่างไรก็ตาม
ในการประชุมอย่างเป็นทางการ ประเทศอินเดียยังคงคัดค้านกลไกการจัดต้ังคณะทํางาน ที่ประชุมจึงมีมติให้
ประเทศอินเดียนําเสนอเอกสารในประเด็นที่มีข้อสงสัยให้ฝ่ายเลขานุการทราบ และนําเวียนให้ที่ประชุมและ
คณะทํางานช่วยกันพิจารณาให้คําอธิบายแก่อินเดียในการประชุมคร้ังต่อไป 
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๔. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า มีประเทศสมาชิกขอหารือทวิภาคีกับผู้แทน มกอช. และ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (Minister Counselor, Agriculture) คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลก ดังน้ี 

 ๔.๑ การหารือทวิภาคีกับประเทศเม็กซิโก 
  ผู้แทนประเทศเม็กซิโกได้หารือกับผู้แทนไทยในประเด็นการส่งออกองุ่น (Table grapes)  
มายังไทยโดยต้องการทราบความคืบหน้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk analysis) โดยผู้แทน
เม็กซิโกแจ้งว่าได้ส่งเอกสารประกอบรวมถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ แต่ยังไม่ได้รับจดหมายยืนยันการได้รับข้อมูลจากไทย ทั้งน้ีผู้แทนไทยได้แจ้งให้ทราบว่า                
กรมวิชาการเกษตรมีแผนท่ีจะทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในองุ่นของเม็กซิโกภายในปีน้ี โดยระยะเวลา
ในการวิเคราะห์ขึ้นกับชนิดของสินค้า ทั้งน้ีเม็กซิโกขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวของไทยพิจารณา
แจ้งจดหมายทางการยืนยันการได้รับข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าและระยะเวลาในการวิเคราะห์  

 ๔.๒ การหารือทวิภาคีกับประเทศญี่ปุ่น 
  ผู้แทนญี่ปุ่นได้หารือกับไทยเร่ืองความคืบหน้าของการขอให้สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) พิจารณาปรับลดมาตรการตรวจเข้มการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหาร และ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เน่ืองจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทางญี่ปุ่นแสดงกับไทย 
พบว่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่นไม่พบการปนเป้ือนของสารกัมมันตรังสี ทั้งน้ีผู้แทนไทย
เสนอให้ญี่ปุ่นประสานส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุดให้ อย. อีกทางหน่ึง  

๔.๓ การหารือทวิภาคีกับประเทศออสเตรเลีย 
 ผู้แทนประเทศออสเตรเลียได้ขอความคืบหน้าในประเด็นเรื่องวิธีการกําจัดศัตรูพืชสําหรับ
การส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสวนมายังประเทศไทย ทั้งน้ีผู้แทนไทยได้แจ้งว่าขณะน้ี NPPO กําลังพิจารณาคําขอการปรับใช้
มาตรการฉายรงัสีสําหรับผลไม้สดนําเขา้จากออสเตรเลยี เช่น อะโวคาโด เชอร์รี่ และซัมเมอร์ฟรุ้ต เป็นต้น และเน่ืองจาก
ประเด็นการฉายรังสีเป็นเรื่องใหม่ จึงอาจใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลแตกต่างกันตามชนิดของสินค้า รวมทั้งการใช้ 
เมทธิลโบรไมด์ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในขณะที่ไทยขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการรับรอง
ระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนท์กุ้งไทย เน่ืองจากออสเตรเลียเคยแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารก่อนเดินทางมาตรวจรับรองฟาร์มคอมพาร์ทเมนท์ในประเทศไทย โดยผู้แทนออสเตรเลียแจ้งว่าจะ
ติดตามประเด็นดังกล่าวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 
 ๕. โครงการวิจัย Implementing SPS measures to facilitate trade  

โครงการวิจัยน้ีได้ศึกษาการนํามาตรการ SPS มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า และเพ่ือหาปัจจัยหลักและหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรการ SPS เพ่ือลดต้นทุนแฝง
ทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการ SPS รวมถึงจัดทําคําแนะนําเพ่ือส่งเสริมงานในอนาคตและเน้น
ความร่วมมือในด้าน SPS โดยผู้แทนของหน่วยงาน Standards and Trade Development Facility (STDF) 
ได้รายงานถึงผลการดําเนินงานในประเทศไทยที่เก่ียวกับการนําเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งที่กรมประมงได้แสดง
ความจํานงในการเข้าร่วมการศึกษาดังกล่าว โดยในเบ้ืองต้น STDF เห็นว่าระบบ SPS ของไทยในเร่ืองดังกล่าวว่า
มีผลในระดับประสิทธิภาพปานกลาง (Moderate Efficiency) และมีข้อเสนอแนะ เช่น ควรลดความซ้ําซ้อนในการ
ตรวจสอบสินค้าเพ่ือการส่งออกที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และควรมีการทําความตกลงร่วมกับ
ประเทศคู่ค้า เป็นต้น ทั้งน้ี STDF ได้แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลการศึกษาดังกล่าวเป็นการนําเสนอในเบ้ืองต้นและ   
 



 - ๔ -
 
 
 จะนําความเห็นที่ได้จากการนําเสนอครั้งน้ีไปปรับปรุง และนําส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความเห็นชอบ                   
และเผยแพร่เป็นเอกสาร STDF อย่างเป็นทางการต่อไป 

๖. การปรบัปรุงร่างระเบียบภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของ
สหรัฐอเมริกา (FSMA) 

สหรัฐอเมริกาประกาศร่างระเบียบใหม่เพ่ือเป็นการป้องกันควบคุมโรงงานผลิตอาหาร การตรวจสอบ 
ผู้จัดหาต่างประเทศ และการผลิตเพ่ือความปลอดภัย ทั้งน้ีสหรัฐอเมริกาจะให้โอกาสทุกภาคส่วนแสดง
ความเห็น ทั้งน้ี ได้นําเสนอขั้นตอนปฏิบัติตามร่างประกาศประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ การเสนอร่างกฎระเบียบ
และการเสนอข้อคิดเห็น  ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการพิจารณาข้อคิดเห็นและออกระเบียบฉบับสุดท้าย (Final Rule) 
ขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งต้องยึดวันบังคับใช้ นอกจากน้ียังมีคู่มือเ พ่ิมเติมสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม (Guidance Document) รวมทั้งกําหนด Rulemaking ได้แก่ ร่างกฎระเบียบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือการบริโภค  ร่างโปรแกรมการ
ทวนสอบผู้จัดหาสินค้าอาหารคนและสัตว์จากต่างประเทศ ร่างตรวจรับรองผู้ประเมินที่สามหรือการรับรอง
ระบบงานหน่วยรับรอง และร่างสุขลักษณะในการขนส่งอาหารคนและสัตว์ เป็นต้น 

 จากผลการประชุมดังกล่าว มกอช. เห็นควรส่งรายงานให้กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   
  
 

  ที่มา กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

 
 


