
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๓ 
ณ นครเจนีวา สมาพนัธ์รัฐสวิส ต้ังแต่วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอสรุปผลการประชุมโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ  

 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอสรุปผลการประชุมโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
๒. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ  

 ๑.๑ การทบทวนการดําเนินการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ครั้งที่ ๔ 
(Fourth Review) 
  ๑.๑.๑ ร่างรายงานการทบทวนการดําเนินการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช      
มีการปรับแก้ข้อเสนอแนะในส่วนของความโปร่งใสและมาตรฐานเอกชน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 ๑) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามมาตรการ SPS ในส่วนของ SPS-Related 
Private Standards โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ SPS พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรการ SPS ที่
เก่ียวข้องกับมาตรฐานเอกชนซึ่งเกิดผลกระทบต่อการส่งออก ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 
และมีบางประเทศเสนอให้ถอนออกจากข้อเสนอแนะในส่วนของมาตรฐานเอกชน 

 ๒) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามมาตรการ SPS ในส่วนของความโปร่งใสของ
การแจ้งประกาศ (Transparency) โดยมีข้อเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกยอมรับขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องความ
โปร่งใสที่ออกโดยคณะกรรมการ SPS เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประเทศสมาชิกสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
ความตกลง SPS โดยยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเช่นกัน 
 ๑.๑.๒ ประเทศแคนาดาและเคนยาได้ร่วมกันพัฒนาคู่มือที่จะช่วยให้การดําเนินการใช้
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (catalogue of instrument) มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ประชุมยังไม่
สามารถหาข้อยุติได้เน่ืองจากหลายประเทศมีความเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีที่ประชุมขอให้พิจารณาข้อเสนอของ
ประเทศอินเดียที่เพ่ิมเน้ือหาในการอธิบายสถานะทางกฎหมายของคู่มือน้ีให้ชัดเจน แต่ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อ
ยุติในส่วนของเน้ือหาข้อความปฏิเสธการรับผิดชอบ (disclaimer) ซึ่งที่ประชุมจะนํามาหารือในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๑.๑.๓ ความโปร่งใส (Notification Transparency) ได้อธิปรายใน ๒ ประเด็น คือ ๑) 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากแบบสอบถามเก่ียวกับความโปร่งใสในการแจ้งประกาศ โดยผลจากการ
วิเคราะห์ให้ความสําคัญในเรื่องของการระบุมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล การระบุ HS Code การแจ้งประกาศใช้ (form Notification) การแปลเอกสาร เป็นต้น ๒) 
ร่างกําหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะจัดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องความโปร่งใสในการแจ้งประกาศ 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การใช้ระบบการจัดการข้อมูลมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS IMS) และ 
ระบบการแจ้งเวียนประกาศแบบออนไลน์ด้วยตนเอง (SPS NSS) นอกจากน้ีมีหลายประเทศขอให้ที่ประชุม
ทบทวนคํานิยามของคําว่า trade facilitating (การอํานวยความสะดวกทางการค้า) ซึ่งฝ่ายเลขาธิการแจ้งว่า                  
คํานิยามดังกล่าวไม่ได้เป็นคํานิยามทางการของ WTO โดยมีหลายๆประเทศเห็นว่าควรเน้นแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการแจ้งเวียนประกาศเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกทางการค้าจริงๆ 
 ๑.๒ มาตรฐานเอกชนที่เก่ียวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS-Related 
Private Standards) จากผลการประชุมคณะกรรมการ SPS ครั้งที ่ ๖๒ เมื ่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีมติที่
ประชุมเห็นควรให้พักการหารือในประเด็นของคําจํากัดความ (Cooling off period) โดยได้นํากลับมาหยิบ 
ยกในการประชุมครั้งนี้ โดยอาร์เจนตินายังคงเห็นว่าจําเป็นต้องได้ข้อสรุปของคํานิยาม ส่วนเบลิซเสนอคํา
นิยามใหม่ ดังน้ี "SPS-related private standards are animal health, plant health and food safety 
requirements applied by non-governmental entities". (with the inclusion of the disclaimer 
since that is what some Members prefer) ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าควรหาข้อยุติที่ประนีประนอม 
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โดยอาจเขียนผ่านข้อความการปฏิเสธการรับผิด (disclaimer) นอกจากน้ีชิลียังได้เสนอให้พิจารณาคํานิยามท่ี
กําหนดภาคผนวก เอ ของ SPS Agreement ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกําหนดคํานิยาม โดยประธานเสนอให้พัก
การหารือในประเด็นดังกล่าว (Cooling off period) แต่ให้หัวข้อดังกล่าวอยู่ในวาระการประชุม และให้
ประเทศสมาชิกร่วมกันหาข้อสรุปต่อไป  
   ๑ .๓  ก ารป ระชุ ม เรื่ อ งก ารสื่ อ ส ารค ว าม เสี่ ย ง   (Thematic session on Risk 
Communication) จากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Workshop on Risk 
Analysis) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมการสื่อสารความเสี่ยงในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญได้แก่ ๑) ความสําคัญของการสื่อสารความเสี่ยง ๒) กรอบการทํางานและแนวทางปฏิบัติ
สําหรับการสื่อสารความเสี่ยง ๓) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงประเด็น
ของ SPS ทั้งจากประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว  
 ๒.  การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๓ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี   
  ๒.๑  ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญจากประเทศสมาชิก ได้แก่ 
  - สหภาพยุโรปแจ้งแก้ไขร่างประกาศเกี่ยวกับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปสามารถ
จํากัดหรือห้ามใช้ในอาหารคนหรืออาหารสัตว์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุวิศวกรรมได้ ทั้งน้ีรัฐสมาชิกต้อง
พิจารณาตามขั้นตอนการอนุญาตของสหภาพยุโรป โดยไม่ครอบคลุมอาหารทั้งสองประเภทที่นําเข้าและ        
วางจําหน่ายในสหภาพยุโรป  
  - ญี่ ปุ่นรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการปนเป้ือนสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ ต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๘ ที่อยู่ในระดับปลอดภัยและควบคุมได้ใน
สินค้าประมง  ซึ่งขณะน้ีมีหลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการตรวจเข้มสําหรับการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากญ่ีปุ่น
รวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้ว 
  - ออสเตรเลียแจ้งสถานะของประเทศท่ีผ่านการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย
อาหารที่เก่ียวกับโรควัวบ้า (BSE) ที่สามารถนําเข้าเน้ือโคและผลิตภัณฑ์มายังออสเตรเลียได้ โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
มีประเทศที่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่าปลอดภัย ได้แก่ ชิลี บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา 
  - รัสเซียได้เสนอแผนที่เป็นไปได้ (Possible Scenario) เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคอหิวาห์สุกรแอฟริกา (African Swine Fever : ASF) ที่พบการระบาดท่ีในพ้ืนที่ของสหภาพ
ยุโรป  (ลิทัวเนีย ลัทเวีย โปแลนด์ และเอสโทเนีย) 
  - เปรูนําเสนอหน่วยงานด้านสุขอนามัยสําหรับสินค้าประมงแห่งชาติ (National 
Fisheries Health Services : SAPIES) ซึ่งมีหน้าที่กําหนดร่างกฎระเบียบสุขอนามัยการประมง มีการออก 
ใบรับรองสุขภาพสัตว์ การขึ้นทะเบียน มีการเฝ้าติดตามและควบคุมดูแลเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้าน
สุขอนามัย นอกจากน้ีได้กําหนดบทลงโทษด้วย 
  - กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านมาตรการ SPS จัดโดยองค์การ
การค้าโลกในปี ๒๕๕๘ ดังน้ี ๑) หลักสูตรการเรียน e-leaning ด้านมาตรการ SPS ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
สามารถเข้าอบรมได้ตลอดทั้งปีผ่านระบบออนไลน์ ๒) หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการ SPS ขั้นสูง 
(SPS Advance Couse) ๓ ) หลักสูตรการสัมมนาเชิงป ฏิ บั ติการเรื่องความโปร่งใส  (Workshop on 
Transparency) ๔) การสัมมนา SPS ระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งน้ีหลักสูตรที่ ๒  และ ๓ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ณ  นครเจนีวา 
สวิสเซอร์แลนด์ 
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  ๒.๒ การเสนอขอ้กังวลทางการค้าระหว่างประเทศ (Specific Trade Concerns: STCs) 
  ๒.๒.๑ ที่ประชุมมีการพิจารณาข้อกังวลทางการค้าเรื่องใหม่ที่สําคัญ ได้แก่  
  - นอรเวย์แสดงความกังวลต่อมาตรการกักกันและการทดสอบสําหรับนําเข้าปลาของจีน 
  - สหภาพยุโรปแสดงความกังวลต่อมาตรการห้ามนําเข้าสินค้าประมงแปรรูปจาก
เอสโทเนียและลัทเวียของรัสเซีย 
  - บราซิลแสดงความกังวลต่อมาตรการที่เข้มงวดเข้าในการรับรองโรงงานเน้ือสัตว์ปีก
เพ่ือนําเข้ามายังมาเลเซีย 
  - สหภาพยุโรปแสดงความกังวลต่อมาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ของจีนและ
เกาหลีใต้เน่ืองจากพบการระบาดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา 
        - อาร์เจนตินา ปารากวัยและสหรัฐอเมริกา แสดงความกังวลต่อร่างมาตรการการ
อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจํากัดหรือห้ามใช้อาหารคน อาหารสัตว์นําเข้าที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุวิศวกรรม 
 ๒.๒.๒ ที่ประชุมมีการพิจารณาข้อกังวลทางการค้าที่เป็นเรื่องเดิม และยังไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ ดังน้ี 
 - ญี่ปุ่นแสดงความกังวลต่อมาตรการห้ามนําเข้าสินค้าอาหารคนและอาหารสัตว์ของ
จีนและเกาหลีใต้ เน่ืองจากอุบัติเหตุโรงงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมาในญี่ปุ่น 
 - สหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลต่อร่างการจัดประเภทของสารประกอบท่ีจัดว่าเป็น 
Endocrine Disruptor (สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อ) 
 - สหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลต่อกฎระเบียบห้ามพบสาร Bisphenol A ในวัสดุ
บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารทุกชนิดของฝร่ังเศส 
 - จีนแสดงความกังวลต่อมาตรการตรวจสอบปลาชนิด Catfish และผลิตภัณฑ์ก่อน
นําเข้าสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้หน่วยงาน Food Safety and Inspection Service (FSIS) 
 - อินเดียแสดงความกังวลต่อการที่สหภาพยุโรปยกเลิกความเท่าเทียมต่อระบบการ
รับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป  
 - เปรูแสดงความกังวลต่อการใช้กฎระเบียบ Novel food ของสหภาพยุโรป 
 - อินเดียแสดงความกังวลต่อเร่ือง OIE การจัดประเทศอินเดียไว้ในกลุ่มประเทศที่มี
ความเสี่ยงตํ่าต่อโรควัวบ้าที่ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับ  
 ๒.๓ การแจ้งสถานะปลอดโรคระบาด หรือศัตรูพืชภายใต้มาตรา ๖ ของความตกลง SPS 
  - ประเทศไทยแจ้งสถานะปลอดด้วงเจาะเมล็ด mango seed weevil 
(Sternochetus mangiferae) ซึ่งทําลายพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญได้แก่ มะม่วง  
  - ประเทศบราซิลแจ้งสถานะปลอดโรค African Houses Sickness 
  - ประเทศเม็กซิโกแจ้งสถานะปลอดโรค Aujeszky’s disease ในรัฐ United Mexican  States   

 ๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า  
 ๓.๑ การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

  ผู้แทนคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐจีน  (ไต้ห วัน ) ประจําองค์การการค้าโลก  
(Mr. Leon H.J. Liao, Secondary Secretary) ได้ขอพบกับผู้แทนฝ่ายไทยเพ่ือหารือเรื่องการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุ
มะละกอจากไต้หวัน โดยผู้แทนฝ่ายไทยช้ีแจงเรื่องการทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตามข้อมูลเดิมที่
ไต้หวันส่งให้ฝ่ายไทยพิจารณาเทียบกับฐานข้อมูลศัตรูพืช CABI ปี ๒๐๐๗ ไม่สามารถอ้างอิงได้เน่ืองจากมี 



 - ๔ -
 
รายงานศัตรูพืชใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น จึงต้องการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชใหม่ โดยใช้ฐานข้อมูล CABI ปี ๒๐๑๕  
ประเทศไทยจึงขอให้ไต้หวันรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชมะละกอมาใหม่ เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงทําได้รวดเร็ว 
ทั้งน้ีข้อมูลที่ไต้หวันส่งมาเดิมมีเพียงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวเพียงชนิดเดียวทําให้ฝ่ายไทยต้องสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
ทั้งน้ีผู้แทนไต้หวันแจ้งว่าจะมีหนังสือเป็นทางการแจ้งข้อมูลศัตรูพืชสําหรับนําเข้าเมล็ดมะละกอมายังไทยต่อไป 
 ๓.๒ การหารือทวิภาคีกับประเทศออสเตรเลีย 

 ผู้แทนออสเตรเลีย (Mr. David Porritt, Director WTO/SPS and North America 
Team) ได้ขอหารือกับผู้แทนฝ่ายไทยในประเด็นของการส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสวนมายังประเทศไทย  โดยผู้แทน
ฝ่ายไทยได้ช้ีแจงความก้าวหน้าในเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี ๑) การปรับแก้ไขเง่ือนไขการนําเข้าพลับสดจาก
ออสเตรเลีย ซึ่งได้ปรับเพ่ิมวิธีการฉายรังสีเป็นมาตรการทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชนอกเหนือจาก
วิธี cold treatment ๒) การปรับแก้เง่ือนไขการนําเข้าเชอร์รี่ องุ่น และส้ม โดยร่างเง่ือนไขการนําเข้าทั้ง ๔ ฉบับ
ตามข้อ ๑) และ ๒) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกักพืชของกรมวิชาการเกษตรของไทยเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องเสนอให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนามในร่างเง่ือนไขการนําเข้าผลไม้ทั้ง ๔ ชนิด และ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งออสเตรเลียจะสามารถส่งออกผลไม้ดังกล่าวมายังไทยได้ นอกจากน้ี       
ฝ่ายออสเตรเลียได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องการส่งออกมะม่วงของไทยไปออสเตรเลียว่า กําลังดําเนินการจัดทําร่าง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรู พืชสําหรับนําเข้ามะม่วงจากไทย (Draft Pest Risk Analysis) ซึ่ งจะได้
ประสานงานกรมวิชาการเกษตรให้ทราบความคืบหน้าต่อไป 

 จากผลการประชุมดังกล่าว มกอช.เห็นควรส่งรายงานให้กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์  
และกรมประมง เพ่ือทราบและพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   
   
 

  ที่มา กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  

 
 

 


