
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญคร้ังที่ 45  
ระหว่างวันที่  22- 24 มิถุนายน  2552  ณ กรุงเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส 

******************** 
 

1.  การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ  มี 3 เรื่อง  ได้แก่ 
1.1 เรื่องมาตรฐานเอกชน  (Private Standard)  การประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพิจารณา

ข้อมูลที่ได้รับว่ามีเพียงพอที่จะน ามาจัดท าร่างรายงานการวิเคราะห์หรือไม่  ซึ่งปรากฏว่า ข้อมูลบางส่วนไม่ชัดเจน  ต้องการ
ค าอธิบายเพิ่มเติม  และบางประเด็นไม่เก่ียวข้องกับมาตรการสุขอนามัย ฯ ซึ่งอาจน าไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้  ในการนี้ OIE 
และ Codex ได้รายงานว่าได้มีการตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานเอกชนแล้ว  และคาดว่าจะมีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง 3 องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศของ WTO เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้ 
ขอให้สมาชิกส่งข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในเร่ืองผลกระทบของมาตรฐานเอกชน การวิเคราะห์บทบาท และแนวทางด าเนินการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากมาตรฐานเอกชนโดยคณะกรรมการสุขอนามัยฯ ตามเวลาที่ก าหนดต่อไป 

1.2 เรื่องการทบทวนความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Review  of the SPS 
Agreement)  จีนได้เสนอให้พิจารณาก าหนดขอบข่ายและค านิยามของความตกลง SPS ในมาตราที่ 8 และภาคผนวก C  
ในเรื่องการใช้มาตรการ SPS ในการควบคุม  ตรวจสอบ  และอนุญาต ให้ชัดเจน  ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ Codex  IPPC 
และ OIE  หลีกเลี่ยงการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน  นอกจากนี้ อินเดีย ได้เสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาในเรื่อง 1) กรณีที่
สมาชิกอ้างอิงมาตรการ SPS ตามมาตรฐานสากล   2) กรณีที่สมาชิกประสบความส าเร็จในการเจรจาอย่างเท่าเทียมกัน  3) 
มาตรการที่สมาชิกใช้  ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของอินเดียว่าเป็นพื้นฐานที่ดีและเป็นประเด็นส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติตามมาตรการ SPS ได้ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาการเปิดตลาดด้วย 

1.3 เรื่องการปฏิบัติที่พิ เศษและแตกต่าง (Special & Differential Treatment - S&D)              
ที่ประชุมได้มีความเห็นแตกต่างกันที่จะให้แก้ไขภาษาว่าด้วยขั้นตอนการแจ้ง Notification  ตามมาตรการ SPS  ซึ่งฝ่าย
เลขา ฯ ได้ชี้แจงว่า ขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อบังคับใหม่และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  ฝ่ายเลขาฯ ได้
เสนอจะจัดท าให้เป็นภาษาที่ง่ายขึ้นในการทบทวนคราวหน้าโดยอ้างอิงบริบทที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ส าหรับสาระส าคัญอยู่ที่
ขั้นตอนการพิจารณาการให้ตามค าร้องขอของประเทศก าลังพัฒนา  ซึ่งสมาชิกไม่ได้มีความเห็นที่แตกต่างกันนัก  จึงขอให้
สมาชิกหารือกันและร่วมแบ่งปันข้อมูลในการทบทวนคราวต่อไป  เอกสารทบทวนจะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ 
ในเดือนตุลาคม  2552 เนื่องจากประเด็นในเรื่องมาตรฐานเอกชน  การทบทวนการด าเนินการตามความตกลงมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   การปฏิบัติท่ีพิเศษและแตกต่าง และการใช้กลไกในการปรึกษาหารือแก้ไขข้อพิพาท  ยังไม่มี
ข้อสรุปท่ีชัดเจน  ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ คณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ยังต้องการข้อคิดเห็นจากประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเสนอต่อท่ีประชุมในสมัยต่อไป 

2.  การประชุมอย่างเป็นทางการ  สรุปได้ดังนี้ 
 2.1  ประเด็นปัญหาการค้า   

  -  เม็กซิโกได้ชี้แจงเร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 ว่าได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด  และ
ปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐานการระบาดของไข้หวัดดังกล่าวจากคนไปสู่สัตว์  จึงขอให้ประเทศที่ยังคงใช้มาตรการที่เป็น
อุปสรรคทางการค้า ทบทวน ยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากเม็กซิโก ทั้งนี้  เม็กซิโกได้ยกเลิกการกล่าวถึง
ไทยเนื่องจากฝ่ายไทยได้ชี้แจงให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วว่า ไทยได้ยกเลิกมาตรการชะลอและตรวจสอบอย่างเข้มงวดการน าเข้า
สุกรและซากสุกรจากเม็กซิโกแล้ว 

      -  จีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และ ญี่ปุ่น ได้ยกมาตรการของสหรัฐฯ เร่ืองการตรวจสอบการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อ  สัตว์ปีก  หรือไข่แปรรูปในปริมาณน้อย  โดยทั้ง 3 ประเทศ เห็นว่ามาตรการดังกล่าว
ยังไม่มีรายงานปัญหาหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  จึงเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทบทวน  ก าหนดปริมาณ และ



ยืดหยุ่นเวลาเพื่อให้สมาชิกปรับตัว  (ซึ่งสหรัฐ ฯ ยังคงตอบว่ามาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน  
2552 ในกรณีที่ใบอนุญาตเก่าจะหมดอายุลงในวันที่ 22 มิถุนายน 2552  จะต้องขอต่อใบอนุญาตใหม่  ส าหรับส่วนผสม
ไขแ่ปรรูปที่มีปริมาณน้อย ยังไม่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้) 

   ต า ม ที่ ส ห รั ฐ ฯ  ได้ แ จ้ งป ระ ก าศ ม าต รก า รผ่ า น อ งค์ ก า รก า รค้ า โล ก ต าม  Notification 
G/SPS/N/USA/1913  ลงวันที่ 8 เมษายน  2552  เร่ืองการตรวจสอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อ  
สัตว์ปีก  หรือไข่แปรรูปในปริมาณน้อย  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ซึ่ง มกอช. ได้เวียนประกาศให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทราบและขอคิดเห็นแล้วเป็นจ านวน 2 คร้ัง  ปัจจุบันนี้  มกอช.  ยังไม่ได้รับข้อคิดเห็นจากหน่วยงานใด ๆ ซึ่ง มกอช. เห็นว่า
มาตรการดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะในเร่ืองส่วนผสมของไข่แปรรูป   ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
ในขณะนี้เนื่องจากมีประเทศสมาชิกหลายประเทศคัดค้านและขอให้ทบทวน  อย่างไรก็ดี  มกอช.  เห็นว่าผู้ประกอบการไทยควร
จะได้มีการเตรียมการปรบัตัวและเสนอข้อคดิเห็นตลอดจนถึงข้อเสนอแนะการก าหนดปริมาณส่วนผสมท่ีไทยยอมรับได้เพื่อจะได้
เป็นข้อมูลและท่าทีไทยในการเสนอต่อท่ีประชุมครั้งต่อไปในวันท่ี  28 – 2 9 ตุลาคม  2552    

 2.2  การใช้กลไกในการปรึกษาหารือ  (Ad Hoc Consultations) แก้ไขข้อพิพาท   ที่ประชุม
เห็นว่ายังมีปัญหาในเร่ืองความไม่ชัดเจนของกลไก  จึงขอให้สมาชิกเสนอแนวทางที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ภายในวันที่  
25 กรกฎาคม  2552  เพื่อให้ฝ่ายเลขา ฯ รวบรวมหาค าตอบที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมในเดือนตุลาคมต่อไป   

    3.  การหารือทวิภาคีนอกรอบ  มี 2 ประเทศที่ขอหารือกับไทยดังนี้ 
 3.1  ไต้หวันได้สอบถามไทยเก่ียวกับความก้าวหน้าในการประเมินความเสี่ยงของเมล็ดพันธุ์มะละกอ

น าเข้าจากไต้หวัน  โดยแจ้งว่าได้ส่งรายชื่อศัตรูพืชให้แก่กรมวิชาการเกษตรเพิ่มเติมตามที่ขอแล้ว  จึงขอให้ไทยช่วยเร่งรัดการ
พิจารณาด้วย  ซึ่งผู้แทน มกอช. ได้รับว่าจะแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบต่อไป ในการนี้  มกอช. ได้สอบถามสถานะของ
การพิจารณาเรื่องมังคุดน าเข้าของไทยด้วย  ซึ่งฝ่ายไต้หวันแจ้งว่า ได้ส่งหนังสือถึงส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจ าประเทศไทย เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เพื่อแจ้งให้ไทยชี้แจงเพิ่มเติม  4 ประเด็น คือ 

  3.1.1 ขอให้ระบุว่าจะเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานการก าจัดหนอนแมลงวันในมังคุด  (VHT) ส่งไป
ไต้หวันอย่างไร 

  3.1.2  เมื่อปี 2542  ไทยได้เสนอรายงานต่อญี่ปุ่นว่าใช้ความร้อน 45 องศาเซลเซียส ในเวลา 
95 นาที จะฆ่า Oriental Fruit Fly ได้หมด  แต่ตามรายงานการทดลองของไทยเมื่อปี 2545  ระบุว่าใช้ความร้อนที่ 46 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 58 นาที ฆ่าหนอนแมลงวันดังกล่าวได้หมด  จึงขอให้ชี้แจงการใช้หลักเกณฑ์ที่ต่างกัน 

  3.1.3  ขอให้อธิบายความสัมพันธ์ของมังคุดที่ความสุกระดับต่าง ๆ กับอัตราการตายของแมลง 
  3.1.4  ขอให้แจ้งระยะเวลาผลผลิตออกตลาด  ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะส่งออกและข้อมูลโรง

อบไอน้ าของมังคุด 

 3.2  ออสเตรเลียได้ขอหารือเกี่ยวกับมาตรการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่องการ
ตรวจสอบสารพิษตกค้างจ านวน 4 กลุ่มในผักและผลไม้สดน าเข้า  โดยแจ้งว่าออสเตรเลียมีระบบการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหารและสารพิษตกค้างอย่างเข้มงวด และประสงค์จะขอท าความตกลงอย่างเท่าเทียมกันในด้านระบบควบคุม
และมาตรฐานความปลอดภัยกับไทย  ออสเตรเลียได้สรุปเป็นเอกสารชี้แจงและส่งให้ อย. ทราบแล้ว  และขอส่งส าเนาให้แก่ 
มกอช. ด้วยอีก 1 ฉบับ ตามเอกสารแนบ   เพื่อช่วยประสานงาน ซึ่งผู้แทน มกอช. ได้รับจะแจ้งให้ อย. ทราบและขอชื่อผู้
ประสานงานของฝ่าย อย. เพื่อติดต่อโดยตรงกันต่อไป 

*********************** 

       

 ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอ่ืนฯ 
                                                                                   กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตและอาหาร 


