
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๔ 
ณ นครเจนีวา สมาพนัธ์รัฐสวิส ต้ังแต่วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอสรุปผลการประชุมโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 ๑.  การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๔ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี   
  ๑.๑  ประเด็นที่สําคัญจากประเทศสมาชิก ได้แก่ 
  -  สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎระเบียบย่อยภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหาร  
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎระเบียบย่อย ๒ ฉบับ คือ กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันในอาหารและ
กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันในอาหารสัตว์โดยทั้งสองฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งใน
กฎระเบียบดังกล่าวได้ระบุถึงประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติด้านการผลิตที่ดี (CGMPs) แนว
ทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (HARPC) เป็นต้น 
  -  สหภาพยุโรปช้ีแจงความคืบหน้าล่าสุดในการจัดทําประชาพิจารณ์เก่ียวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์ของสารยับย้ังการทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) 
- สหภาพยุโรปได้จัดทําประชาพิจารณ์เรื่องกฎระเบียบเก่ียวกับสารกําจัดศัตรูพืช และสารเคมีประเภท 
Biocidal Products (Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation) โดย
ประเทศอ่ืนที่อยู่นอกเหนือกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ขอให้สหภาพยุโรปกําหนดคํานิยามและ
หลักเกณฑ์ของ Endocrine Disruptors ตามหลักของ WHO/IPC 2002 รวมทั้งขอให้ดําเนินการอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์การการค้าโลก 
  -  อินโดนีเซียจัดทําร่างกฎระเบียบการควบคุมอาหารปลอดภัยสําหรับการนําเข้าและ
ส่งออกอาหารสดที่ใช้วัตถุดิบจากพืช   
  - อินโดนีเซียได้แจ้งเวียนร่างกฎระเบียบการควบคุมอาหารปลอดภัยสําหรับการ
นําเข้าและส่งออกอาหารสดที่ใช้วัตถุดิบจากพืชซึ่งร่างกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลกับประเทศสมาชิกของ
องค์การการค้าโลกที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าอาหารจากพืชมายังประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดีทางอินโดนีเซีย
ได้รับข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดทําความเท่าเทียมด้านห้องปฏิบัติการกับประเทศไทย ทั้งน้ีกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลภายในวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๑.๒ การเสนอขอ้กังวลทางการค้าระหว่างประเทศ (Specific Trade Concerns: STCs) 
  ๑.๒.๑ ที่ประชุมมีการพิจารณาข้อกังวลทางการค้าเรื่องใหม่ที่สําคัญ ได้แก่ 
  -   อินเดียปรับแก้มาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหาร 
  สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและชิลีได้แสดงข้อกังวลต่อการปรับแก้มาตรฐานวัตถุเจือปน
ในอาหารของอินเดีย โดยขอให้อินเดียดําเนินการปรับแก้ตามมาตรฐาน Codex ซึ่งทางอินเดียจะขอรับไปพิจารณา
และขอให้ประเทศดังกล่าวจัดส่งหนังสือข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานรับแจ้ง (Enquiry Point) ของอินเดีย 
  ๑.๒.๒ ที่ประชุมมีการพิจารณาข้อกังวลทางการค้าที่เป็นเรื่องเดิม และยังไม่
สามารถหาข้อยุติได้  ดังนี้ 
  - ประเทศเปรู ชิลี บราซิล และกัวเตมาลา แสดงข้อกังวลต่อประกาศร่างกฎระเบียบ
ว่าด้วยอาหารใหม่ (Novel Food) ของสหภาพยุโรป 
  ประเทศเปรู ชิลี บราซิล และกัวเตมาลาขอความชัดเจนเก่ียวกับร่างกฎระเบียบว่า
ด้วยอาหารใหม่ เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบสําคัญต่อการส่งออกสินค้า ซึ่งทางสหภาพยุโรปได้ช้ีแจง
ว่า ร่างกฎระเบียบดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๐๑๕ โดยจะมีการนําเสนอและสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ
พร้อมทั้งจัดทําประชาพิจารณ์เก่ียวกับร่างกฎระเบียบดังกล่าวก่อนการประกาศใช้ อย่างไรก็ดีหลายประเทศ 
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แสดงความกังวลและขอให้ทางสหภาพยุโรปดําเนินการภายใต้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
องค์การการค้าโลก 
  - อาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาแสดงข้อกังวลต่อการปรับแก้ร่างของสหภาพยุโรป
สําหรับการจําแนกประเภทของสารที่จัดว่าเป็น Endocrine Disruptor (สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้
ท่อ) และการปรับแก้กฎระเบียบเกี่ยวกับการจํากัดการใช้อาหารตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) ในอาหารคนและ
อาหารสัตว์ 
  - สหรัฐอเมริกาแสดงข้อกังวลต่อการปรับแก้กฎระเบียบของประเทศจีนเก่ียวกับการ
ประเมินความปลอดภัยในสินค้าเกษตรที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม 
  - อินเดียแสดงข้อกังวลต่อการเพ่ิมค่าธรรมเนียมของสหรัฐอเมริกาในการรับรอง
มะม่วงเพ่ือการส่งออก 
  - เม็กซิโกแสดงข้อกังวลต่อร่างกฎระเบียบค่าธรรมเนียมในการให้บริการตรวจสอบ
และกักกันสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
  - สหภาพยุโรปแสดงข้อกังวลต่อเง่ือนไขการนําเข้าเน้ือสุกรสดและผลิตภัณฑ์จากสุกร
ของอินเดีย 
 ๑.๓ การแจ้งสถานะปลอดโรคระบาด หรือศัตรูพืชภายใต้มาตรการความโปร่งใสของความ
ตกลง SPS 
  - ประเทศโมรอคโคแจ้งสถานะปลอดโรค African Houses Sickness ภายใต้การ
รับรองของ OIE 
  - ประเทศบราซิลจัดทําโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม ้(National 
Programme Against Fruit Flies) 
  - ประเทศไนจีเรียช้ีแจงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยขณะน้ียังคงมี
การระบาดใหม่ของเช้ือไข้หวัดนกและถือเป็นความท้าทายของไนจีเรียในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
  - ประเทศเม็กซิโกแจ้งสถานะปลอดโรค Velogenic Newcastle disease (VND) ในฟาร์มสุกร 

 ๒. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า  
 ๒.๑ การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 

   คณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ประจําองค์การการค้าโลก  
(Mr. Wen Zu Kang, Secondary Secretariat) และผู้แทนจากกระทรวงเกษตรของไต้หวัน (Ms. Zhou Yu  
Bin) ได้ขอพบกับผู้แทนฝ่ายไทยเพ่ือขอสอบถามความคืบหน้าเร่ืองการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุมะละกอจากไต้หวัน 
โดยผู้แทนฝ่ายไทยช้ีแจงว่า ไทยได้รับการยืนยันรายช่ือศัตรูพืชใหม่จากไต้หวันแล้ว และดําเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชใหม่ภายใต้ฐานข้อมูล CABI ปี ๒๐๑๕ เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ฝ่าย
ไต้หวันทราบต่อไป 
 ๒.๒ การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐชิลี 

 คณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐชิลี ประจําองค์การการค้าโลก (Ms. Marcela Otero, ที่
ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐชิลี) ผู้แทนจากกระทรวงเกษตร กลุ่มงานบริการด้านเกษตรและปศุสัตว์  
(Gonzalo Rios Kantorowitz, Head of International Negotiation และ  Roxana Ines Vera Munoz, 
Coordinator Unit Agreements) และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ (Alejandro Buvinic, Head of 
Regulatory Department) ได้ขอหารือกับผู้แทนฝ่ายไทยในประเด็นของการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์มายัง
ประเทศไทย โดยแบ่งเป็น ๓ ประเด็น คือ ๑) สอบถามความคืบหน้าการส่งออกเน้ือสุกรสดมายังประเทศไทย                 
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โดยทางชิลีช้ีแจงว่า ได้ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์แล้ว พร้อมทั้งได้เข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์
ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยท่ีผ่านมา ซึ่งทางชิลีต้องการทราบข้ันตอนการดําเนินการในระยะต่อไป  
๒) สอบถามข้ันตอนการส่งออกเน้ือโคสดมายังประเทศไทย พร้อมทั้งขอให้ผู้แทนฝ่ายไทยดําเนินการประสาน
และสอบถามข้อมูลเรื่องขั้นตอนและแบบสอบถามของเน้ือโคกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ๓) สอบถามความ
คืบหน้าเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในผลแพร์ โดยชิลีได้จัดส่งรายช่ือศัตรูพืชให้ไทยแล้วเมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้แทนฝ่ายไทยแจ้งว่าจะประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและแจ้งความคืบหน้าให้ชิลีทราบ
ต่อไป นอกจากน้ีฝ่ายไทยได้สอบถามความคืบหน้าเพ่ิมเติมในประเด็นการเปิดตลาดของผลมังคุดสดและลําไย
สด ซึ่งทางชิลีได้ช้ีแจงว่า จะดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้ไทยภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ 
อย่างไรก็ดีฝ่ายไทยขอให้ทางชิลีพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้เร็วขึ้น ซึ่งทางชิลีมีความยินดีที่
จะนําเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบต่อไป  

 ๒.๓ การหารือทวิภาคีกับแคนาดา 
                     ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและอาหาร (Rebeka Tekle, Senior Trade Policy Analyst) 
ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบอาหาร (Kim Redden, Trade Policy Analyst) และผู้แทนจากกระทรวง
ต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ (Geoff Adams, Deputy Director of Technical Barriers and 
Regulations Division) ได้หยิบยกประเด็น Ractopamine ในเนื้อสุกร โดยฝ่ายแคนาดาได้แจ้งว่า ภายหลังจากที่
ประเทศไทยได้มีการระงับการนําเข้าเน้ือสุกรสดจากแคนาดาเน่ืองจากการใช้สาร Ractopamine น้ัน ทางแคนาดา
ได้มีความพยายามในการดําเนินการเพ่ือย่ืนขอเปิดตลาดเนื้อสุกรกับประเทศไทยใหม่ อย่างไรก็ดีเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการของแคนาดาในเบื้องต้น สํานักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food 
Inspection Agency : CFIA) จึ งได้ จั ดทํ าโครงการรับรองเน้ื อหมู ปลอดสาร Ractopamine ขึ้ น เพ่ื อให้
ผู้ประกอบการบางส่วนที่สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของ CFIA สามารถส่งออกเน้ือหมูไปประเทศไทยได้ โดยทาง 
CFIA ได้จัดส่งขั้นตอนและแนวทางที่ใช้ในการรับรองเน้ือหมูที่ปราศจากสาร Ractopamine (Ractopamine free 
protocol) ให้ทางกรมปศุสัตว์และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาแล้วและได้รับทราบความคืบหน้า
จากสถานทูตแคนาดาประจําประเทศไทยว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของกรมปศุสัตว์และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยจะตอบข้อคิดเห็นให้แคนาดาทราบภายในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จึง
ขอให้ฝ่ายไทยประสานงานกับกรมปศุสัตว์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในข้อมูลของทั้งสองประเทศ 
                      ๒.๔ การหารือทวิภาคีกับน ิวซีแลนด์ 
      ผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ (Mr. Frank Jan van der Valk) ได้ช้ีแจง
เรื่อง สถานการณ์โรค Avian Influenza Disease ภายในประเทศนิวซีแลนด์ว่า ขณะน้ีนิวซีแลนด์ปลอดจาก
เช้ือดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเตรียมเปิดตลาดสินค้าจําพวกสัตว์ปีก 
โดยทางนิวซีแลนด์ขอให้ฝ่ายไทยดําเนินการประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณายกเลิกการ
ระงับนําเข้าสินค้าสัตว์ปีกของนิวซีแลนด์ต่อไป 

 จากผลการประชุมดังกล่าว มกอช.เห็นควรส่งรายงานให้กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์  
กรมประมง และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือทราบและพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   
   
 

  ที่มา กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
๑๗ พฤศจายน ๒๕๕๘  
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