ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๒
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
***************************
1. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีจานวน ๓ เรื่อง คือ
๑.๑ การดาเนินการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการ SPS ระหว่าง
สมาชิก (Ad hoc Consultation) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างทบทวนการจัดตั้งกลไกคณะทางานเฉพาะกิจฉบับใหม่
(G/SPS/W/259/Rev.1) ซึ่ ง เป็ นร่ างที่ รวมข้ อเสนอของสหรัฐอเมริกา แคนาดา อิ น เดี ย นอรเวย์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
สวิสเซอร์แลนด์ และข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน โดยในการประชุมครั้งนี้มี ความคืบหน้าในการ
พิ จ ารณาส่ ว นของบทน า (Preamble) และร่ า งบททั่ ว ไป (General Consideration) โดยเฉพาะในส่ ว นที่
เกี่ยวกั บกระบวนการยื่ นเรื่ องเข้ าสู่ Ad hoc Consultation ที่ ประเทศสมาชิกอาจพิ จารณาน าเรื่องเข้ าสู่ วาระ
ข้อกังวลทางการค้า (Specific Trade Concern) ก่อนได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาที่มีจากัด ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯแก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสารฉบับใหม่ (Revised version) และจะใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งที่
๕๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕
๑.๒ การทบทวนการดาเนินการตามความตกลง SPS ครั้งที่ ๓ (Third Review) ที่ประชุม
หารือใน ๒ หัวข้อคือ
๑) ผลการจัดสัมมนาระหว่างผู้ประสานงาน SPS ของแต่ละประเทศในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มีการแบ่ งปันประสบการณ์ระหว่างหน่วยประสานงาน SPS
และจาก ๓ องค์กรมาตรฐานสากล นอกจากนั้นแล้ว ที่ประชุมยังได้หารือถึง ความเป็นไปได้ที่จะให้มีการพัฒนา
คู่มื อ หรื อ แนวทางความร่ ว มมื อ ที่ ดี ข องหน่ ว ยประสานงานด้ าน SPS ระหว่างประเทศ (Manual of good
practices) ทั้งนี้ประเทศสมาชิกได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- จัดตั้งกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
- การให้ภาคเอกชนและภาควิชาการมีส่วนร่วมในการประสานงานร่วมกันต่อประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ SPS
- การสร้างความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสียให้เข้าใจถึงความสาคัญต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SPS
- การกาหนดนโยบาย SPS ที่ชัดเจนในระดับประเทศ
๒) ข้ อ เสนอร่ ว มของประเทศแคนาดาและญี่ ปุ่ น (G/SPS/W/258) ในการเสนอให้
คณะกรรมการ SPS เร่งปฏิบัติตามข้อแนะนาที่สามเมื่อ ปี ๒๕๕๒ (Recommendation 3) ในการส่งเสริมการ
ดาเนินการร่วมกับ ๓ องค์กรมาตรฐานสากลในประเด็นของ การตรวจสอบ การรับรอง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่มีลักษณะเป็ น Cross-cutting issues โดยที่ประชุมคณะกรรมการ SPS ให้ การสนับสนุนร่างข้อเสนอของ
แคนาดาและญี่ปุ่นในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ประเทศอาร์เจนตินา ชิลี และอียิปต์ ให้ความเห็นเพิ่ มเติมว่า ที่
ประชุมควรเน้นในการระบุหัวข้อหรือประเด็นที่เป็น Cross-cutting issues ให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้พัฒนาความ
ร่วมมือกับ Codex OIE และ IPPC ต่อไปในอนาคต
๑.๓ มาตรฐานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS-Related Private
Standards) ที่ประชุมได้หารือในแผนปฏิบัติการทั้ง ๕ ข้อที่เคยได้รับความเห็นชอบแล้ วในการประชุมครั้งที่
๕๑ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปฏิบั ติการข้อ ๑ ประธานฯขอให้ประเทศสมาชิกส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คานิยามเชิงปฏิบัติการ (Working definition) ของมาตรฐานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(SPS-related private standard) ภายในวั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และให้ ฝ่ า ยเลขาฯรวบรวมเพื่ อ ขอ

-๒ความเห็น จากประเทศสมาชิก ส่วนแผนปฏิบัติการ ข้อ ๒-๕ นั้น หากประเทศสมาชิกใดต้องการนาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติ ก็สามารถแจ้งความเห็นได้ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สาหรับ แผนปฏิบั ติการในข้อที่ ๖-๑๒ ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้มีการหารือลึ กลงใน
รายละเอียด เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่อยากเห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในแผนปฏิบัติการข้อ
๑-๕ ซึง่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว
๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๒ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๒.๑ การเสนอข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศ (Specific Trade Concerns)
ประเทศสมาชิกได้มีการยกข้อกังวลทางการค้าใหม่จานวน ๗ เรื่อง และเรื่องเดิม ๑๗ เรื่อง
มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
- มาเลเซียห้ามนาเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสหภาพยุโรป
- อินเดีย และสหภาพยุโรปแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
อาหารนาเข้าต่างชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- จี น และอิน เดี ยแสดงข้อกังวลต่อ กฎหมายความปลอดภัย อาหารฉบั บ ใหม่ ของ
สหรัฐอเมริกา
- ไต้ห วันยังคงห้ามนาเข้าเนื้อวัวและเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง Ractopamine
จากสหรัฐอเมริกา
- แอฟริกาใต้แสดงความกังวลกรณีไทยห้ามนาเข้าผลองุ่น แอปเปิล และลูกแพร์
๒.๒ การดาเนิ น การจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่ อแก้ไขปัญ หามาตรการ SPS (ตาม
รายงานข้อ ๑.๑)
๒.๓ การทบทวนการดาเนินการตามความตกลง SPS ครั้งที่ ๓ (ตามรายงานข้อ ๑.๒)
๒.๔ มาตรฐานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ตามรายงานข้อ ๑.๓)
สาหรับกรณีที่ประเทศแอฟริกาใต้ได้หยิบยกกรณีที่ประเทศไทยห้ามนาเข้าผลองุ่น แอปเปิล
และลูกแพร์ นั้น สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอเรียนความคืบหน้าดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เชิญ
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องคือ กรมวิช าการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ ประชุมและหารือในเรื่องดังกล่าวเพื่อ
เตรียมพร้อมในการชี้แจงที่ประชุมคณะกรรมการ SPS
๒. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้แทน มกอช. ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจาองค์การการค้าโลก (นายกฤษดา เปี่ยมพงศ์สานต์) เพื่อเรียนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าการห้ามนาเข้าผลไม้
ดังกล่าวจากแอฟริกาใต้ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกาหนด
ภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งทางเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลกแสดงความเห็น
ด้วยและขอให้ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานเรื่อง
ดังกล่าวต่อไปในอนาคต
๓. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้แทน มกอช. และอัครราชทูตที่ปรึกษา (Minister Counselor,
Agriculture) คณะผู้ แ ทนถาวรไทยประจ าองค์ ก ารการค้ า โลกได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ของ
แอฟริ ก าใต้ คื อ Alice Baxter, Director, Plant Health และ Gerda Van DIJK, Director, International
Trade โดย ผู้แทน มกอช. ได้ชี้แจงกระบวนการที่ผ่านมา ซึ่งทาให้สินค้าองุ่น แอปเปิล และลูกแพร์ ไม่สามารถ
นาเข้าประเทศไทยได้จนกว่ากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis : PRA) จะเสร็จสิ้น

-๓ทั้งนี้ แอฟริกาใต้ได้ยอมรับว่า มีการผิดพลาดและ เข้ า ใจ ผิ ด (mistake) ใน ส่ ว น ข อ งป ร ะ เท ศ
แอฟริกาใต้ เอง จึ งไม่ได้ ด าเนิน การยื่น จดหมายขอผ่อนผัน การน าเข้า ได้ทัน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม ประเทศแอฟริกาใต้ แสดงความกังวลว่ารัฐบาลฯให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากสินค้า
ดังกล่ าวมีความส าคัญต่อการส่งออกมาก และไม่มีปัญ หาการพบศัต รูพืช ในอดีต จึง อยากให้ฝ่า ยไทยช่ว ย
พิจ ารณาความเป็น ไปได้ใ นการออกมาตรการชั่ว คราว (interim measure) เพื่อให้ นาเข้าสินค้าเหล่านี้ได้
จนกว่า PRA จะแล้วเสร็จ
๔. ผู้แทน มกอช. ชี้แจงให้แอฟริกาใต้ได้ทราบว่า กระบวนการต่างๆของการนาเข้าได้ดาเนิน
มาแล้วภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฏหมายของไทย ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติและระยะเวลาที่ชัดเจน
อีกทั้งที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่าน องค์การการค้าโลก และใช้ปฏิบัติเหมือนกันกับทุกประเทศดังนั้น
กระบวนการที่ประเทศไทยดาเนินการจึงโปร่งใสและเป็นไปตามมาตราที่ ๗ ภายใต้ข้อตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ส่ว นการแก้ไขปั ญ หาในเรื่องดังกล่ าวนั้ น จะต้องนามาพิ จารณาร่ว มกันระหว่างองค์กรอารักขาพื ช แห่ งชาติ
(NPPO) ของทั้ งสองประเทศ ซึ่ ง ประเทศไทยก็ ยั งมี มั ง คุ ด และล าไยที่ รอกระบวนการอนุ ญ าตน าเข้ าของ
แอฟริกาใต้อยู่
๕. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ แอฟริกาใต้ได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุ ม Specific
Trade Concerns ซึ่งฝ่ายไทยโดยผู้แทน มกอช. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นสาคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๕.๑) ที่ผ่านมาประเทศไทยดาเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกาหนด WTO และ
เป็ น ความล่ า ช้ า ของแอฟริ ก าใต้ เองที่ ไม่ ได้ ยื่ น แจ้ งเรื่ อ งขอผ่ อ นผั น ให้ NPPO ของไทยได้ ทั น ภายในกรอบ
กาหนดเวลา
๕.๒) กระบวนการ PRA นั้นเป็นข้อปฏิบัติสากลที่ใช้ในการดาเนินการปกป้องสุขภาพมนุษย์
และพืช ซึง่ ประเทศไทยเองก็เคารพในหลักการดังกล่าวเช่นกันในการส่งออกสินค้าไปยังแอฟริกาใต้
๕.๓) ประเทศไทยมีความยินดีหากจะมีการประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต
และขอให้แอฟริกาใต้ติดต่อโดยตรงกับ NPPO ของไทยเพื่อจะได้ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) เวียนรายงานให้กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ทราบ
(๒) เวียนรายงานให้กรมวิชาการเกษตรทราบเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกรณีแอฟริกาใต้ต่อไป
**************************

ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นฯ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตและอาหาร

