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ข	อตกลงทางการค	าระหว!างประเทศภายใต	 WTO

 เป็นองคก์รทีทาํหน้าทีกาํหนดกฎกติกาการคา้ระหวา่งประเทศ 
 เป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและขอ้กีดกันทางการคา้เพือ

สนับสนุนใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศมีความเสรียิงขึ) น 
       มีการแข่งขันที เป็นธรรมทั)งประเทศเล็กและประเทศใหญ่        
ไม่เลือกปฏิบตัิ โปร่งใส เท่าเทียมใชร้ะบบฉันทามติ เน้นการใชภ้าษี
เป็นเครืองมือในการปกป้องอุตสาหกรรมภายใน 
        มีกระบวนการยุติขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งประเทศ ซึงเป็น
กลไกทีใชป้้องกนัมิใหป้ระเทศเล็กถูกรงัแก



ข	อตกลงทางการค	าระหว!างประเทศภายใต	 WTO

 WTO จดัตั)งขึ) นตามความตกลงมารร์าเกชจดัตั)งองคก์ารการคา้
โลก เมือวนัที 1 มกราคม 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจา
การคา้พหุภาคีรอบอุรุกวยั ภายใตข้อ้ตกลงระหว่างประเทศว่า
ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ (GATT) สมาชิกจดัตั)งเริมแรก 76 
ประเทศ ปัจจุบนัมี 164 ประเทศ

 ใชม้าตรการทางการคา้ระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบตัิ คือ
ใหก้ารปฏิบัติต่อสินคา้จากประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 
ผ่านทางภาษีศุลกากร หรือ ค่าธรรมเนียม เท่าเทียมกบัสินคา้
ภายในประเทศ รวมทั)งกาํหนดกฎระเบียบต่างๆ



ข	อตกลงทางการค	าระหว!างประเทศภายใต	 WTO

 หา้มใชม้าตรการจํากัดการนําเขา้และส่งออกทุกชนิด ยกเวน้
กรณีทีสอดคลอ้งกบับทบญัญตัิของ WTO 

 ประเทศสมาชิกสามารถใชม้าตรการคุม้กนัชั วคราว ในกรณีทีมี
การนําเข้ามากผิดปกติ และสามารถจํากัดการนําเข้าเพือ
จุดประสงคใ์นการแกไ้ขการขาดดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ 
หรือในกรณีทีเป็นขอ้ยกเวน้ทั วไป เช่น เพือรักษาสุขภาพของ
ประชาชน สตัว ์และพืช เพือศีลธรรมอนัดี และเพือความมั นคง
ภายใน เป็นตน้



ข	อตกลงทางการค	าระหว!างประเทศภายใต	 WTO

 ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน จากสินคา้นําเขา้ได ้หากมีการไต่สวนตามกฎเกณฑข์อง 
WTO แลว้พบว่า ประเทศผูส้่งออกมีการทุ่มตลาด หรือใหก้าร
อุดหนุนจริง และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

 มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพือลดภาษีระหว่างกันได้ หากมี
วตัถุประสงคเ์พือขยายการคา้ แต่มีเงือนไขว่าการรวมกลุ่มตอ้ง
ไมม่ีจุดประสงคเ์พือกีดกนัการนําเขา้สินคา้จากประเทศนอกกลุ่ม 
(no trade blocs)



ข	อตกลงทางการค	าระหว!างประเทศภายใต	 WTO

 ให้สิทธิพิ เศษแก่ประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตาม
พนัธกรณี (special and differential treatment : S&D) 

 ใหโ้อกาสประเทศพฒันาแลว้ใหส้ิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) 
แก่ประเทศกาํลงัพฒันาได ้

 หา้มไม่ใหป้ระเทศสมาชิกอุดหนุนการผลิตและการส่งออกจน
บิดเบือนกลไกตลาด



สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
National Food Institute, Ministry of Industry 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ WTO

ความตกลงภายใต้ WTO ด้านต่างๆ และพนัธกรณทีี�สมาชกิต้องปฏบิตั ิ

• เกษตร 

• บรกิาร 

• สิ�งทอ 

• SPS 

• TBT



สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
National Food Institute, Ministry of Industry 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ WTO

ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คอื

การเปิดตลาด

กฎระเบยีบการค้า

เรื�องใหม่ๆ

1) การลดภาษีศุลกากรสินคา้อุตสาหกรรม (รวมสินคา้ประมง)
2) สินคา้เกษตรทุกประเทศยกเลิกมาตรการการหา้มนําเขา้ โดยใหป้รบัเปลียนมาใชม้าตรการ

ภาษีศุลกากรแทน
3) การเปิดเสรีสิงทอและเครืองนุ่งหม่แทนการใชข้อ้ตกลงสินคา้สิงทอระหวา่งประเทศ 

1) ความตกลงวา่ดว้ยการใชม้าตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช 
2) ความตกลงว่าดว้ยการตอบโตก้ารทุ่มตลาด  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการไต่สวนการทุ่ม

ตลาดใหร้ดักุมยิงขึ) น
3) ความตกลงวา่ดว้ยการตอบโตก้ารอุดหนุน  กาํหนดประเภทของการอุดหนุนไวอ้ยา่งชดัเจน

1) การจดัทําขอ้ตกลงเพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการในเรืองทียงัไม่มีกฎเกณฑข์องแกตต์
กาํกบัมาก่อน

2) กาํหนดขอบเขตและมาตรฐานการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาทีเกียวกบัการคา้ (TRIPS)
3) มาตรการลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการคา้ (TRIMs)   ทีมีผลเท่ากบัการกีดกนัการนําเขา้ 



สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
National Food Institute, Ministry of Industry 

ประเทศไทยภายใต้ WTO

มตีลาดที�เปิดกว้างขึ�น 

สร้างความโปร่งใสในระบบการค้า 

มสีทิธขิอให้มกีารตัดสนิข้อพิพาท



สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
National Food Institute, Ministry of Industry 

ประเทศไทยภายใต้ WTO

การที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก WTO ทาํให้มีตลาดที�เปิดกว้างขึ�น 
โดยสามารถทาํการค้ากบัประเทศสมาชิกอื�นในทุกภมูิภาคทั�ว
โลกได้อย่างเสรีและเป็นธรรมยิ�งขึ�น เนื�องจากหลักการและ

กฎระเบยีบทางการค้าระหว่างประเทศของ WTO ช่วยในการลด
อปุสรรคทางการค้าทั�งที�เป็นภาษีและที�ไม่ใช่ภาษี รวมทั�งช่วย
สร้างความโปร่งใสในระบบการค้า อนัเป็นการเสริมสร้างขดี

สมรรถนะในการแข่งขนัในเวทกีารค้าโลก เพิ�มความมั�นใจให้แก่
ผู้ค้าและผู้ลงทุน ทาํให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์

และวางแผนการค้าล่วงหน้าได้ 



สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
National Food Institute, Ministry of Industry 

ประเทศไทยภายใต้ WTO

ประเทศไทยได้รับประโยชน์และชนะคดทีี�ประเทศอื�นๆ กดีกนัหรือบดิเบอืนการค้าหลายกรณ ีเช่น
o กรณีที�สหรัฐฯ นาํเรื�องการอนุรักษ์เต่าทะเลมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการนาํเข้ากุ้ง ซึ�งไทยยก

เรื�องขึ�นฟ้องใน WTO ร่วมกบัมาเลเซีย อนิเดยี และปากสีถาน
o กรณพีิพาทเรื�องนํ�าตาล ไทยร่วมกบัออสเตรเลีย และบราซิล ฟ้องสหภาพยุโรปที�ให้การอดุหนุน

ส่งออกนํ�าตาล
o กรณีพิพาทเรื�องไก่หมักเกลือ ไทยและบราซิลขอให้ WTO จัดตั�งคณะผู้พิจารณาเพื�อตัดสิน

กรณีสหภาพยุโรปจัดประเภท (classification) สนิค้าไก่หมักเหลือ (salted meat) ของไทยไว้
ภายใต้ประเภทไก่แช่แขง็ (frozen meat) ทาํให้สนิค้าไก่จากไทยถูกเกบ็อากรศลุกากรในอตัราที�
ไม่เป็นธรรม

o กรณีกฎหมาย Byrd Amendment ของสหรัฐฯ ไทยได้ร่วมกบัสมาชิก WTO อื�น เช่น สหภาพ
ยุโรป ญี�ปุ่น บราซิล เกาหลี อนิเดีย และออสเตรเลีย เป็นต้น ฟ้องสหรัฐฯ เรื�องกฎหมาย Byrd 
Amendment ที�สหรัฐฯ นาํเงินรายได้จากการการเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาด มาตั�งเป็น
กองทุนเพื�อช่วยเหลืออตุสาหกรรมภายใน

o กรณทีี�สหรัฐฯ ใช้วธิ ีzeroing ในการคาํนวณส่วนเหลื�อมการทุ่มตลาดและใช้มาตรการ C-Bond 
ในการเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาด โดยไทยร่วมกบัอนิเดยีฟ้องสหรัฐฯ ในเรื�องนี�



Barriers to Trade







Non-Tariff Barriers: NTB

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)

มาตรการตอบโตก้ารอุดหนุน (Counter-Vailing Duty : CVD)

มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้ที.เพิ.มขึ2 น (Safeguard) 

มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (Sanitary and Phytosanitary : SPS) 

มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการคา้ (Technical Barrier to Trade :TBT) 

มาตรการดา้นสิ.งแวดลอ้ม เช่น Carbon Credit

มาตรการดา้นแรงงาน เช่น หา้มใชแ้รงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย

NTB รูปแบบอื.นๆ เช่น การจดัซื2 อโดยรฐั การผูกขาดการนาํเขา้



NTB ด้านเกษตรและอาหาร

มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS) 
SPS measures include all relevant laws, decrees, regulations 
requirements and procedures. SPS measures can be applied to 
protect human, animal or plant life or health within the territory of a 
country from risks arising from plant pests (insects, bacteria, virus), 
additives, residues (of pesticides or veterinary drugs), contaminants 
(heavy metals), toxins or disease-causing organisms in foods, 
beverages or feedstuffs, and diseases carried by animals. 



NTB ด้านเกษตรและอาหาร

มาตรการอปุสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barrier to Trade :TBT) 
“ Technical Barriers to Trade" (TBT) refers to mandatory technical 
regulations and voluntary standards that define specific 
characteristics that a product should have, such as its size, shape, 
design, labelling / marking / packaging, functionality or performance.
The specific procedures used to check whether a product is in 
compliance with these requirements are also covered by the definition 
of TBT. These so-called "conformity assessment procedures"  can 
include, for example, product testing, inspection and certification 
activities.



NTBs ที�ต้องตดิตาม

มาตรการทางการคา้ที.มิใช่ภาษีศุลกากร (NTMs) มกัถูกมองว่าเป็น
มาตรการกีดกนัทางการคา้หรือเป็นอุปสรรคทางการคา้ที.ประเทศต่างๆ 

นาํมาใชเ้พื.อคุม้ครองผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคของตน

การติดตามการกําหนดมาตรการ NTMs ในกรอบพหภุาคี
เนน้การดูผลจากกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางการคา้ต่างๆ ของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) หรือพนัธกรณีระหว่างประเทศเป็นหลกั







1.  Rule of Origin

2.  Pre-shipment Inspection

3.  Import Licensing Procedures

4.  TBT/ SPS

5.  Antidumping (AD)

International
Food TradeGAP, GMP, HACCP 

Risk Analysis

International Office of

Epizootics (ดา้นสุขภาพสตัว)์

International Plant 

Protection Convention

National Law and Regulation

EU - White paper on  Food  Safety 

- Animal welfare

- MRLs Pesticides/ Additives

- Food Contact Materials

JP - Food Sanitation Law

- Quarantine Law 

- Positive Lists

US    -  Code of Federal  Regulation

         - Bioterrorism Act

- Food Safety Modernization Act

CN   - AQSIQ

- Traceability 

            -  General Food Safety Standard

Other Requirements

1. Food Defense (USA) 

2. Food & Agriculture Sustainable (EU)

Other Barriers

1. Halal / Kosher

2. BRC/GlobalGAP/IFS/GFSI

3. Recycle

4. Fair Trade

5. Organic/Vegan/Vegetarian

6. Footprint: Carbon, Water

IPPC



Food Law & Trade Measure

Law:

Regulation

Standard

Guideline

Directive

Act

Measure:

NTB 

TBT

SPS

ISPM
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มาตรการทางการค้าสาํหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
ในปัจจุบนัและอนาคต 



NTBs ที�ต้องตดิตาม

ติดตามรายประเทศ บทเรียนต่อไทย ผลกระทบต่อไทย

ญี.ปุ่น:

เนน้ความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภค

1) ผู้ผลิตต้องปฏบิัติตามความ
ต้องการของผู้บริโภค

2) ผู้บริโภครับผิดชอบส่วนหนึ�งต่อ
ปัญหาสิ�งแวดล้อมเช่นการรี
ไซเคิลโดยผู้ผลิตเตรียม 
facilities

3) การกดีกนัสนิค้านาํเข้าจะ
ดาํเนินการผ่านด้านผู้บริโภคเช่น
การให้ข้อมูลกบัผู้บริโภคเรื�อง
ความปลอดภัยของสนิค้าดังนั�น
การส่งออกสนิค้าของไทยอาจไม่
ถูกกดีกนัจากมาตรการทาง
การค้าหากแต่จะถูกปฏเิสธจาก
ผู้บริโภคเอง

• ต้องติดตามกฎระเบียบอยา่งใกล้ชิด
โดยเฉพาะมาตรการที�เป็นอปุสรรคทาง
การค้าสาหรับสินค้านําเข้า

• ต้องติดตามการแจ้งเตือนอยา่งใกล้ชิด
เนื�องจากเป็นการสง่สญัญาณให้รู้วา่สินค้าใด
กําลงัประสบปัญหาการสง่ออกไปประเทศ
ตา่งๆ เหลา่นี /

• ธุรกิจไทยอาจมีต้นทนุธุรกรรมเพิ�มขึ /นในการ
ดําเนินการด้านเอกสารที�เกี�ยวข้องกบั
มาตรการด้านสิ�งแวดล้อมมาตรการด้าน
แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั และมาตรการ
ด้านการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกฯลฯ

• ต้องติดตามมาตรการตา่งๆ ที�แตกตา่งกนั
ระหวา่งมาตรการระดบัประเทศและ
มาตรการระดบัท้องถิ�นหรือมลรัฐ



NTBs ที�ต้องตดิตาม

ติดตามรายประเทศ บทเรียนต่อไทย ผลกระทบต่อไทย

สหรฐัอเมริกา:

เนน้คุม้ครองผูผ้ลิต

1) เพื�อคุ้มครองผู้ผลิตในสภาวะ
เศรษฐกจิตกตํ�า

2) เพื�อรักษาระดับการแข่งขันให้
เท่าเทยีมกบัสนิค้าที�นาํเข้าจาก
ต่างประเทศที�มีกฎระเบยีบ
หย่อนยานกว่า

3) เพื�อรักษาความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าในตลาด
ต่างประเทศ

• ต้องติดตามกฎระเบียบอยา่งใกล้ชิด
โดยเฉพาะมาตรการที�เป็นอปุสรรคทาง
การค้าสาหรับสินค้านําเข้า

• ต้องติดตามการแจ้งเตือนอยา่งใกล้ชิด
เนื�องจากเป็นการสง่สญัญาณให้รู้วา่สินค้า
ใดกําลงัประสบปัญหาการสง่ออกไป
ประเทศตา่งๆ เหลา่นี /

• ธุรกิจไทยอาจมีต้นทนุธุรกรรมเพิ�มขึ /นใน
การดําเนินการด้านเอกสารที�เกี�ยวข้องกบั
มาตรการด้านสิ�งแวดล้อมมาตรการด้าน
แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั และ
มาตรการด้านการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ฯลฯ

• ต้องติดตามมาตรการตา่งๆ ที�แตกตา่งกนั
ระหวา่งมาตรการระดบัประเทศและ
มาตรการระดบัท้องถิ�นหรือมลรัฐ



NTBs ที�ต้องตดิตาม

ติดตามรายประเทศ บทเรียนต่อไทย ผลกระทบต่อไทย

สหภาพยุโรป:

เนน้ความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภค และ
สิ.งแวดลอ้ม

1) มีกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบั
สนิค้าหนึ�งมากมายครอบคลุม
ตั�งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิต
ผลผลิตและบรรจุภัณฑ์

2) เน้นการแวดระวังล่วงหน้าก่อน
เกดิปัญหา

3) ระบบ Rapid Alert ที�มีการแจ้ง
เตือนประเทศสมาชิกอย่าง
รวดเรว็และมีการจัดระดับของ
ความรนุแรงจากการนาํเข้า
สนิค้าจากประเทศใดๆซึ�งจะเป็น
ข้อมูลสาหรับการส่งออกของ
ไทยในการเตรียมการป้องกนัมิ
ให้เกดิปัญหา

• ต้องติดตามกฎระเบียบอยา่งใกล้ชิด
โดยเฉพาะมาตรการที�เป็นอปุสรรคทาง
การค้าสาหรับสินค้านําเข้า

• ต้องติดตามการแจ้งเตือนอยา่งใกล้ชิด
เนื�องจากเป็นการสง่สญัญาณให้รู้วา่สินค้า
ใดกําลงัประสบปัญหาการสง่ออกไป
ประเทศตา่งๆ เหลา่นี /

• ธุรกิจไทยอาจมีต้นทนุธุรกรรมเพิ�มขึ /นใน
การดําเนินการด้านเอกสารที�เกี�ยวข้องกบั
มาตรการด้านสิ�งแวดล้อมมาตรการด้าน
แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั และ
มาตรการด้านการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ฯลฯ

• ต้องติดตามมาตรการตา่งๆ ที�แตกตา่งกนั
ระหวา่งมาตรการระดบัประเทศและ
มาตรการระดบัท้องถิ�นหรือมลรัฐ



NTBs ที�ต้องตดิตาม

ติดตามรายประเทศ บทเรียนต่อไทย ผลกระทบต่อไทย

จีน:

เนน้คุม้ครองผูผ้ลิต

1) เลียนแบบกฎระเบียบ
เหมือนสหภาพยุโรปเช่น 
WEEE (Waste on 
Electric and Electronic 
Equipment) และRoHS 
(Restrictions on 
Hazardous Substances)

2) เพิ�มมาตรการคุ้มครอง
สนิค้าที�ผลิตในประเทศมาก
ขึ�น โดยเฉพาะมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย

• ต้องติดตามกฎระเบียบอยา่งใกล้ชิด
โดยเฉพาะมาตรการที�เป็นอปุสรรคทาง
การค้าสาหรับสินค้านําเข้า

• ต้องติดตามการแจ้งเตือนอยา่งใกล้ชิด
เนื�องจากเป็นการสง่สญัญาณให้รู้วา่สินค้า
ใดกําลงัประสบปัญหาการสง่ออกไป
ประเทศตา่งๆ เหลา่นี /

• ธุรกิจไทยอาจมีต้นทนุธุรกรรมเพิ�มขึ /นใน
การดําเนินการด้านเอกสารที�เกี�ยวข้อง

• ต้องติดตามมาตรการตา่งๆ ที�แตกตา่งกนั
ระหวา่งมาตรการระดบัประเทศและ
มาตรการระดบัท้องถิ�นหรือมลรัฐ



มาตรฐานอาหาร
International Food Standard
ที%ใชใ้นการการคา้ระหว่างประเทศ



ระบบมาตรฐาน CODEX

วตัถุประสงค ์
1. คุม้ครองสุขอนามัยของผูบ้ริโภคและประกันการปฏิบัติที%เป็นธรรมในการคา้
ระหว่างประเทศ 
2. ส่งเสริมความร่วมมือประสานงานของหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้งกับมาตรฐานสินคา้
อาหารทัEงในภาครฐัและภาคเอกชน
3. พิจารณากาํหนดและจัดลาํดับความสาํคัญ ริเริ%มและแนะนําในการจัดเตรียม
มาตรฐานโดยความช่วยเหลือจากองคก์รที%เกี%ยวขอ้ง 
4. พิจารณากาํหนดมาตรฐานและจดัพิมพเ์กณฑม์าตรฐานในเอกสาร codex tarious
หลงัจากเป็นที%ยอมรบัของรฐับาลประเทศตา่งๆแลว้
5.แกไ้ขปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานที%จดัพิมพไ์ปแลว้  หลังจากมีการสาํรวจตรวจพบ
ขอ้บกพรอ่ง  โดยเนน้ที%การพฒันามาตรฐานคุณภาพ 



Codex 

• CODEX เป็นชื%อเรียกโดยทั %วไปของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร 
FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission : CAC) สาํหรบัคาํว่า Codex 
Alimentarius หมายถึง หลกัเกณฑห์รือกฎระเบียบ มาตรฐานอาหาร (Code) 

• CODEX เป็นองคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อตัEงขึE นโดยองคก์ารอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations : FAO) และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : 
WHO) โดยจดัทาํโครงการเพื%อดาํเนินการนีE เพื%อคุม้ครองผูบ้ริโภค และรองรบั
การเจริญเตบิโตในอุตสาหกรรมอาหารของโลก

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/



Representatives of 99% of the worlds’ population 
participate in Codex

33

2

47+1

49

23

17

11



The nature of 
C O D E X  A L I M E N T A R I U S 
• No obligatory

• Each country decides how to apply it used by
millions world-wide

• Reference in the WTO SPS agreement

• Encourages harmonization of rules

• Opens markets for new products

• Invisible link between producers and consumers
and all actors in the food chain



Standards

Codes of practice

Guidelines

Codex results
General / horizontal (GFSA, labelling, methods)
Product standards (group or individual) / Regional 
standards
Residues / limits

Hygiene
Contamination prevention

Principles
Certification, Inspection
Risk analysis
Sampling



Aditivos Alimentarios 

(China)

Contaminantes de 

los Alimentos 

(Países Bajos)

Higiene de los 

Alimentos 

(Estados Unidos)

Food Labelling

(Canada)

Residuos de 

Plaguicidas 

(China)

Residuos de 

Medicamentos 

Veterinarios en los 

Alimentos 

(Estados Unidos)

Horizontal/ general 

Committees
Vertical/commodity Committees

Milk and Milk Products 

(New Zealand)

Processed Fruits and 

Vegetables (United 

States)

Meat Hygiene

(New Zealand)

Fish and Fishery 

Products (Norway)

Fresh Fruits and 

Vegetables (Mexico)

Fats and Oils

(Malaysia)

Cereals, Pulses and 

Legumes (United States)

Vegetable Proteins

(Canada)

Natural Mineral Waters

(Switzerland)

Cocoa Products and 

Chocolate (Switzerland)

Ad-hoc intergovernmental task 

forces

Foods derived from 

Biotechnology (Japan)

Antimicrobial Resistance 

(Republic of Korea)

Processing and 

Handling of Quick 

Frozen Foods (Thailand)

Africa

(Ghana)

Asia

(Indonesia)

Europe

(Poland)

Latin America and the 

Caribbean (Mexico)
Near East (Tunisia)

North America and 

South West Pacific 

(Tonga)

Executive Committee

Secretariat
Codex Alimentarius Commission

Import and Export 

Inspection and 

Certification 

Systems (Australia)

Sugars

(United Kingdom)

active

adjourned sine die

Fruit Juices (Brazil)

Animal Feeding 

(Switzerland)

dissolved

active

General Principles 

(France)

Food Additives 

(China)

Contaminants in 

Foods (Netherlands)

Food Hygiene

(United States)

Pesticide Residues

(China)

Residues of Veterinary 

Drugs in Foods

(United States)

Nutrition and Foods 

for Special Dietary 

Uses (Germany)

Methods of Analysis 

and Sampling 

(Hungary)

FAO/WHO Coordinating Committees



Discussion 

paper

S 1

S 8

Proposed draft standard
Project

document

S2

drafting

S3

consultation

S4

discussion/ 

drafting

S6

consultation

S7

discussion/ drafting

Codex 

standard

Executive Committee

(critical review)

Committee

Commission

(adoption)

S 5/5A

Committee

Draft standard
consultation

consultation

consultation

Endorsement by general 

committees

Hold at Step 8



Codex 

Standards

Product 

Definition

Additives

Contaminants

Pesticide 

ResiduesEssential 

Characteristics

Product 

Classification

Labelling

Traceability

Pathogenic 

Microorganisms
Packaging, Storage 

and Transportation

TBT SPSNutrition

Weights & 

Measures

Methods of 

Analysis and 

Sampling



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปYนกระบวนการ
หนึ่งที่องค?การอนามัยโลก หรือ WHO และโครงการมาตรฐานอาหาร 
WHO/FAO ซึ่งเปYนหน!วยงานที่กําหนดมาตรฐานอาหารระหว!างประเทศ 
หรือ มาตรฐานโคเด็กซ? (Codex) ได	เลือกมาเปYนวิถีทางที่ใช	ในการลด
ความเสี่ยงจากอันตรายทั้ง 3 ด	านคือ อันตรายด	านกายภาพ ด	านเคมี และ
ด	านชีวภาพที่พบอยู!ในอาหาร  อีกทั้งยังเปYนวิธีการที่นํามาใช	เพื่อให	ได	
ข	อมูลทางวิทยาศาสตร?ที่ใช	ประกอบการตัดสินกรณีเกิดข	อพิพาททาง
การค	าสินค	าอาหารที่เกี่ยวข	องกับความปลอดภัยของอาหารในระดับนานา
ประเทศ



การแสดงถึงความเปYนอันตราย (Hazard Identification)

การอธิบายลักษณะของอันตราย (Hazard 
Characterization)

การประเมินการได	รับสัมผัส (Exposure Assessment)

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Risk Characterization)

องค?ประกอบของการประเมินความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยงทางอาหาร

• กระบวนการคาดคะเนโอกาสและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลต!อ
ผู	บริโภคจากการบริโภคหรือสัมผัสสารอันตราย

• คําจํากัดความของ “การประเมินความเสี่ยง” คือ การอธิบายลักษณะเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณของสิ่งที่ก!อให	เกิดอันตราย ประมาณโอกาสที่
ประชากรจะเกิดการเจ็บปDวยเนื่องจากการได	รับสัมผัส 

• เปYนส!วนหนึ่งของการวิเคราะห?ความเสี่ยง (Risk analysis) ซึ่งประกอบด	วย

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

3. การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)



การวิเคราะห?ความเสี่ยงด	านความปลอดภัยอาหาร 













CODEX Standard: Food Additive

Codex general Standard for Food Additives:
GSFA (CODEX STAN 192-1995, Rev. 2018



CODEX Standard: Food Microbiological

The Joint FAO/WHO Expert Meeting on 
Microbiological Risk Assessment (JEMRA)

Codex Committee on Food 
Hygiene

Principles and Guidelines for the Conduct of 
Microbiological Risk Assessment 

การประเมินความเสีPยงด้านจลุชีววิทยา

Microbiological Risk Assessment (MRA)

หลกัเกณฑแ์ละข้อแนะนําในการจดัการ
สาํหรบัการประเมินความเสีPยงทางจลุชีววิทยา

JEMRA จะทาํข้อแนะนําและหลเักกณฑพ์ืZนฐานสาํหรบัการประเมินความเสีPยงของ
จลุินทรียใ์นอาหาร เพืPอเป็นแนวทางในการควบคมุและจดัการในกระบวนการผลิต



CODEX Standard: Food Residues

The Joint FAO/WHO Expert 

Meeting on Pesticide Residues 

(JMPR)

Codex Committee on Pesticide 

Residues (CCPR)

Maximum residue limits (MRLs) for 

pesticides residues in food and feed

ข้อกาํหนดปริมาณตกค้างสงูสดุของ
สารกาํจดัศตัรพูืช

Codex Maximum Residue Limits for 

Pesticides and Extraneous Maximum 
Residue Limits 

ค่ามาตรฐานปริมาณตกค้างสงูสดุของสาร
กาํจดัศตัรพูืชทีPอนุญาตให้พบได้

JMPR จะทาํข้อกาํหนดสาํหรบัปริมาณสารเคมีกาํจดัศตัรพูืชตกค้างในสินค้าเกษตรและ
อาหาร (MRLs และ EMRLs) เพืPอนําไปใช้เป็นเกณฑใ์นการควบคมุสาํหรบัสินค้าอาหาร



http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/



Codex Standard

224 Standards

79 Guidelines

54 Code of practices

1 MRL
4 Database



มาตรการดา้นสิ%งแวดลอ้ม
Environmental impacts of food production
ตอ่การผลิตอาหารและการคา้ระหว่างประเทศ



Environmental impacts of food and agriculture



Environmental impacts of food and agriculture



Environmental impacts of food and agriculture



Food production is responsible for one-quarter of the 
world’s greenhouse gas emissions



Food production is responsible for one-quarter of the 
world’s greenhouse gas emissions



Less meat is nearly always better for your carbon 
footprint than sustainable meat



Carbon footprint of food products

https://www.carbonfootprint.com/ http://www.carbonfootprintinternational.com/



Water footprint of food products

https://waterfootprint.org/en/



Food miles

Very little of global food is transported by 
air; this greatly reduces the climate benefits 
of eating local
People often think that eating ‘local’ –
buying foods which are produced close to 
home – is one of the most effective ways to 
reduce our carbon footprint.
This is certainly true for foods that are 
transported by plane. But the reality is that 
very little of our food is.

https://web.facebook.com/FOODMiLES.com.ua/?_rdc=1&_rdr



http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,packaging

ECO Label



มาตรการทางการคา้อื%นๆ 
Others International Trade Measure
ในอุตสาหกรรมอาหารและการคา้ระหว่างประเทศ





Agro-ecology

Diversity

Recycling

Healthy soil

Healthy crops

Healthy livestock

Healthy people

The four basic principles of organic agriculture
[Endorsed by IFOAM, September 2005]

Ecological and 

social justice
Fari Trade?

Precaution



Organic  การรบัรองว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์

From the 1 January 2021, there will be an overhaul of the current 

organics regulations. The rules will reflect the changing nature of this 

rapidly growing sector. The new regulation is designed to ensure fair 

competition for farmers whilst preventing fraud and maintaining 
consumer trust.

https://www.usda.gov/topics/organic

https://www.ifoam.bio/

http://www.eu-organic-food.eu/en/european-union-standards/



Geographical Indicator  สิ งบ่งชี #ทางภมูศิาสตร์

“Geographical indications” (“GIs”) are defined at Article 22(1) of the World 

Trade Organization’s (WTO) 1995 Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) as “indications which identify a good 

as originating in theterritory of a Member, or a region or locality in that 

territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the 
good is essentially attributable to its geographic origin.” 

https://www.wipo.int/geo_indications/en/

https://www.origin-gi.com/

http://www.ipthailand.go.th/en/gi-001.html 



Protected Designation of Origin: PDO
Protected Geographical Indication: PGI
Traditional Specialties Guaranteed: TSG

Voluntary schemes (PDO, PGI, TSG, 
quality certification, etc.) allow 
producers to: 
• provide value to regional and 

traditional production 
• value the processing methods 
• promote high quality of EU food 

& drink products worldwide

Khao Hom Mali Thung

Kula Rong Hai (Rice), 

Kafae Doi Chaang

(coffee) , Surat Thani

Oyster, Chiangrai Phulae

Pineapple and 

Nakonchaisri Pomelo

Geographical Indicator  สิ งบ่งชี #ทางภมูศิาสตร์



Fairtrade การรบัรองว่าเป็นสินคา้ที%ทาํการคา้ที%เป็นธรรม

The new rules will contribute to the 

implementation of the Europe 2020 

Strategy for a greener, more social, 
innovative and inclusive economy,”

https://www.fairtradecertified.org/

https://www.fairtrade.net/



ขอบคุณค่ะ

สอบถามข้อมูลเพ ิ มเตมิ:

ศูนย์อ ัจฉริยะเพ ื ออ ุตสาหกรรมอาหาร

http://fic.nfi.or.th/

@fic.nfi

0-422-8688 # 3121

fic@nfi.or.th


