ผลการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัย
สามัญครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 25-28 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 39 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 25-28 มิถุนายน 2550
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
การประชุมคณะกรรมการ SPS
1. เรื่องการปฏิบัตติ ามพันธกรณีความตกลง WTO/SPS
1.1 ความโปรงใส (Transparency: Article 7 and Annex B)
มีการพิจารณาขอเสนอของแคนาดาในการปรับปรุงมติคณะกรรมการ SPS วาดวย
ขั้นตอนการแจงมาตรการ SPS (SPS Notification Procedures: G/SPS/N/7/Rev.2) โดยจะใหมีการ
แจงเพิ่มเติมในกรณีที่มาตรการ SPS สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ ในขณะที่ความตกลง
SPS ไมไดกําหนดไว
ที่ประชุมบางสวนเห็นวาขอเสนอดังกลาวอาจเปนการแกไขความตกลงจึงให
แคนาดาไปปรับปรุงขอเสนอแลวนํากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป รวมทั้งการสัมมนาที่
จะมีขึ้นพรอมกับการประชุมคณะกรรมการ SPS ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2550
1.2 เรื่องเขตปลอดศัตรูพืช/โรคสัตว (Regionalization: Article 6)
นิวซีแลนดในฐานะหัวหนาคณะทํางาน Ad hoc แจงวาจะสามารถเสนอขอมูล
พิจารณาปญหาในเรื่องกระบวนการและกรอบเวลาที่พิจารณายอมรับเขตปลอดศัตรูพืชและโรคสัตว
ซึ่งในการประชุมครั้งตอไป ในขณะที่องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ OIE, IPPC และ Codex ได
รายงานความกาวหนาในเรือ่ งแนวทางการยอมเขตปลอดศัตรูพืช/โรคสัตว
1.3 เรื่องการปฏิบัติที่แตกตางและเปนกรณีพิเศษ (SD Treatment: Article 10)
อียิปตไดเสนอแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีใหมีผลทางปฏิบัติตามมติของที่
ประชุมรัฐมนตรีรอบ Doha แตสมาชิกสวนใหญไมไดรับเอกสารลวงหนา จึงเลื่อนไปพิจารณาการ
ประชุมครั้งตอไป
1.4 ไทยติดตามความกาวหนาการจัดทํา IRA กุงและผลิตภัณฑของออสเตรเลีย
ไทยไดหยิบยกประเด็นเรื่องการจัดทํา IRA กุงและผลิตภัณฑของออสเตรเลียในที่
ประชุมคณะกรรมการ SPS โดยแสดงความกังวลในเรื่องความลาชาของกระบวนการ IRA ที่ไม
สามารถคาดเดาผลได รวมทั้งความตั้งใจของออสเตรเลียที่จะใชมาตรการ SPS ที่เขมงวดขึ้น โดยที่
อาจไมนําหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ไทยเสนอไปพิจารณาดวย จึงขอใหออสเตรเลียรายงาน

ความกาวหนาใหที่ประชุมคณะกรรมการ SPS ทราบดวย โดยมีประเทศจีน เวียดนาม ฟลิปปนส
และอินโดนีเซีย แสดงความกังวลและสนับสนุนทาทีของไทยดวย
ออสเตรเลียแจงวาไดรับขอ Comments กวา 50 ฉบับทั้งภายในและตางประเทศ
คณะทํางาน IRA กําลังพิจารณาซึ่งแยกเปน 2 เรื่องคือการเสนอทบทวนมาตรการชัว่ คราว (revision
of interim measures) และการดําเนินการเสนอความเห็นตามกระบวนการออก Final IRA รวมทั้ง
Appeal Process ซึ่งออสเตรเลียไมสามารถคาดคะเนไดวาจะใชเวลานานเทาใด ทั้งนี้ออสเตรเลียยัง
ไดมีการหารือนอกรอบรวมกับไทย จีน เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย แตก็ไมมีขอมูลอะไร
เพิ่มเติม
2. การประชุมหารือนอกรอบแบบทวิภาคี (Informal Bilateral Meeting)
ผูแทนไทยไดรับการประสานงานเพื่อหารือนอกรอบในการออกประกาศ SPS
Notification และดําเนินมาตรการ SPS ของไทยดังนี้
2.1 การหารือกับ USA ผูแทน USTR ไดแจงหลังจาก OIE ยอมรับโรค BSE โดย
จัดใหอยูในกลุม “Controlled BSE Risk” เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2550 ที่ผานมาจึงขอใหไทยได
พิจารณาทบทวนขยายตลาดเนื้อและผลิตภัณฑ โดยไดอางถึงหนังสือแจงกรมปศุสัตวโดยตรงดวย
แลว ซึ่งผูแทนไทยไดรับสําเนาเอกสารและแจงตอบวาจะไดแจงใหกรมปศุสัตวไดพิจารณาตอไป
2.2 การหารือกับแคนาดา ผูแทน CFIA ไดแจงขอใหไทยยกเลิกมาตรการโรค
Anthrax, ขยายตลาดเนื้อและผลิตภัณฑตามที่ไดรับการรับรองโรค BSE ในกลุม “Controlled BSE
Risk” เชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา และการขอเปดตลาดผลิตภัณฑสุกร โดยไดอางถึงหนังสือแจงกรม
ปศุสัตวโดยตรงดวยแลว ซึ่งผูแทนไทยไดรับสําเนาเอกสารและแจงตอบวาจะไดแจงใหกรมปศุสัตว
ไดพิจารณาตอไป
2.3 การหารือกับเวียดนาม ผูแทนเวียดนามไดขอทราบความกาวหนาและทาทีของ
ไทยในเรื่อง IRA และมาตรการ Interim Measures ตอกุงและผลิตภัณฑของออสเตรเลีย โดยได
มอบเอกสาร Comment ตอออสเตรเลียมาใหไดทราบดวย รวมทั้งไดกลาวสนับสนุนทาทีของไทย
ในที่ประชุมคณะกรรมการ SPS ดวย
2.4 การหารือกับญี่ปุน ไตหวันและเกาหลี ผูแทนทั้ง 3 ประเทศ ไดแสดงความ
กังวลตอมาตรการของกรมวิชาการเกษตรในการออกประกาศศัตรูพืชกักกันและการกําหนดพืชและ
ผลิตภัณฑตองหามและกํากัด (Prohibited and Restricted Articles) ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 31
กรกฎาคม 2550 นี้ และขอทราบความชัดเจนในเรื่องสิ่งตองหามที่มีการคาอยูในปจจุบนั ซึ่งผูแทน
ไทยไดแจงตอบวากําลังพิจารณา Comments ของประเทศตางๆ และจะไดตอบใหทราบ สวนเรื่อง
สิ่งตองหาม ประเทศผูสงออกตองรองขอและแสดงหลักฐานทางราชการที่เปนขอมูลการคา 5 ป

ภายใน 60 วัน หลังจาก 31 กรกฎาคม 2550 ซึ่งผูแทนไทยจะไดพิจารณาตรวจสอบขอมูลตอไปและ
ทุกประเทศก็เขาใจในขั้นตอนดังกลาวมากขึ้น
3. เรื่องมาตรฐานเอกชน (Private Standard)
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ SPS รวมกับ UNCTAD ไดจัดประชุมนอกรอบในเรื่อง
มาตรฐานเอกชน มีการนําเสนอขอมูลขององคกรมาตรฐานเอกชน และกรณีศึกษาในเอเชีย อัฟริกา
และลาติน อเมริกา ปญหาที่พบไดแก มีมาตรฐานเอกชนมากขึ้น (proliferation) ตองมีการลงทุนและ
เสียคาใชจา ยในการตรวจสอบรับรอง (Cost of Compliance) มีการนําประเด็นสิ่งแวดลอม สังคม
สวัสดิภาพสัตวมาบังคับใชมากขึ้น มีผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยและการแกปญหาความยากจน
และประเด็นปญหาในดานพันธกรณีหรือกฎกติกาภายใตองคการการคาโลก (WTO disciplines) วา
จะอยูภายใตความตกลง TBT, SPS หรืออื่นๆ
อยางไรก็ตามที่ประชุมไมมีขอสรุป แตเห็นวาจะมีการประชุมเรื่องนี้ใน
คณะกรรมการ SPS ครั้งตอไป

ที่มา/กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

