ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๗
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
****************
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ขอเรียนสรุปผลกำรประชุมดังนี้
๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๖ มีจำนวน ๒ เรื่อง คือ
๑.๑ การด าเนิ น การจั ด ตั้ งคณะท างานเฉพาะกิ จ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หามาตรการ SPS
ระหว่า งสมาชิก (Ad hoc Consultation) ประธำนได้ร ำยงำนผลกำรดำเนิน งำนของผู้ป ระสำนงำน
(Steward) ผ่ำ น e-working ในกำรทบทวนแก้ไ ขร่ำ งเอกสำรกำรจัด ตั้ง คณะทำงำนเฉพำะกิจ ครั้ง ที่ ๕
(G/SPS/W/259/Rev.5) ตำมข้อคิดเห็นที่ได้จำกประเทศสมำชิกซึ่งข้อคิด เห็นดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกัน
มำก และบำงประเทศมีกำรแจ้งข้อเสนอแนะใหม่ คณะกรรมกำรได้รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อจัด ทำร่ำงเอกสำร
ทบทวนกำรจัดตั้งคณะทำงำนเฉพำะกิจครั้งที่ ๖ (G/SPS/W/259/Rev.6) และนำมำพิจำรณำในกำรประชุม
ครั้งนี้ โดยไม่มีกำรเจรจำกันในร่ำงข้อบท (legal text) และไม่มีกำรจัดทำข้อบังคับใช้ทำงกฎหมำยใหม่ รวมทั้ง
ไม่มีกำรจัดทำกระบวนกำรใหม่ๆ ด้วย แต่ให้ระบุขั้นตอนทำงำนโดยละเอียด โดยใช้กระบวนกำร good offices
เพื่ อเพิ่ มเติม ควำมโปร่งใสและควำมชัดเจนของกระบวนกำร รวมทั้ง ที่ประชุม ได้ห ำรือในรำยละเอียดของ
เอกสำร G/SPS/W/259/Rev.6 เป็นรำยหัวข้อ และสำหรับกำรดำเนินกำรต่อไปนั้น ประธำนเสนอให้ประเทศ
สมำชิกพิจำรณำทุกข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะภำยในวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๖ เพื่อใช้พิจำรณำจัดทำร่ำงเอกสำร
ทบทวนกำรจัดตั้งคณะทำงำนเฉพำะกิจครั้งที่ ๗ (G/SPS/W/259/Rev.7) และแจ้งเวียนให้กับประเทศสมำชิก
ในต้นเดือนกันยำยน ๒๕๕๖ นอกจำกนี้ประธำนได้ขอให้ประเทศสมำชิกพิจำรณำเอกสำรโดยเน้น ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนมำกกว่ำควำมต้องกำรของแต่ละประเทศ หำกคณะกรรมกำรไม่สำมำรถมีมติเห็นชอบฉบับร่ำงใหม่นี้
ได้ โดยประธำนเสนอให้ ถอนวำระนี้ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร SPS ครั้งต่อไปจนกว่ำ
ประเทศสมำชิกจะมีควำมพร้อมจะดำเนินกำรต่อไป
๑.๒ มาตรฐานเอกชนที่ เกี่ย วข้องกับ สุข อนามั ยและสุ ขอนามัยพื ช (SPS-Related
Private Standards) ที่ประชุมหำรือถึงคำจำกัดควำมของมำตรฐำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัย และ
สุข อนำมัย พืช (SPS-Related Private Standard) ซึ่ง จีน และนิว ซีแ ลนด์เ สนอร่ำ งคำนิย ำมใหม่ (new
proposals for definition) ทั้งนี้ยังคงให้เป็นคำนิยำมเชิงปฏิบัติกำรโดยไม่ถือว่ำเป็นคำนิยำมทำงกฎหมำย
และในส่วนของแผนปฏิบัติกำรที่ ๔ เกี่ยวกับกำรสื่อสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศทรำบ จีนเห็นว่ำ
กำรสื่อสำรกับภำคเอกชนนั้นมีควำมสำคัญโดยเสนอให้สมำชิกอ้ำงอิง code of practice ของควำมตกลง TBT
และหลักกำรทั้ง ๖ ข้อ สำหรับกำรจัดเตรียมมำตรฐำนเอกชนให้เป็นมำตรฐำนสำกล ขณะนี้ยังมีบำงประเทศได้
มีกำรสื่อสำรกับภำคเอกชนในกำรพัฒนำ กำรใช้และกำรตรวจใบรับรองมำตรฐำนเอกชน ซึ่งรวมถึงโครงกำร
น ำร่อ ง (pilot-project) ส่ว นประเทศเบลิซ ได้ข อให้แก้ ไขบำงค ำในแผนปฏิ บั ติ กำรที่ ๔ เพื่ อให้ เกิ ดควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำรที่ ๔ และร่ำงแผนปฏิบัติกำรที่ ๑๐ และ ๑๑ (เรื่องหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมำปรับ
ใช้กับมำตรฐำนเอกชน และกำรพัฒนำเอกสำรแนวทำงสำหรับรัฐบำลของประเทศสมำชิกเพื่อประสำนงำนใน
ส่วนของมำตรฐำนเอกชน) และยังเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ที่จะผลักดันในส่วนของร่ำง
แผนปฏิบัติกำรที่ ๖-๑๒ ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมร่ำงมำตรกำรที่ ๖-๑๒ ก็ยังหำข้อยุติไม่ได้ ในส่วนแผนปฏิบัติกำรที่
๕ เกี่ยวกับกำรสำรวจกำรทำงำนที่เป็นไปได้ร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ชิลีเน้นย้ำควำมสำคัญของกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรที่จัดทำมำตรฐำนเอกชน และได้แจ้งกำรทำงำนร่วมกันของ OIE กับ CODEX ในกำร
จัดทำมำตรฐำนเอกชนที่ให้ควำมสำคัญต่อกำรปรับปรุงและกำรนำมำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยอำหำรไปใช้ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน โดยประธำนขอให้เบลิซส่งข้อเสนอสำหรับกำรขยำยควำมของแผนปฏิบัติกำรที่ ๔ เพื่อให้
พิจำรณำต่อไป

-๒๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๗ ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๖
สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
๒.๑ ประธำนที่ประชุมได้แจ้งว่ำ ในวำระครบรอบ ๕๐ ปีของ CODEX ซึ่งเป็นหน่วยงำน
กำหนดมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับ โดยรับรองว่ำมำตรฐำน (Standard) เอกสำรแนวทำง (Guideline) คำแนะนำ
(Recommendation) ตั้งอยู่บนหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยมีกำรใช้หลักกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำร
ควบคุมขบวนกำรผลิตเพื่อควำมปลอดภัยอำหำร นอกจำกนี้ ยังเน้นเพื่อสุขภำพสำธำรณชนและเพื่อกำรค้ำที่
ยุติธรรม โดยหลำยประเทศได้มีกำรกล่ำวชื่นชมและจะสนับสนุนกำรทำงำนของ CODEX ต่อไป
๒.๒ กิจกรรมกำรให้ ควำมช่วยเหลื อทำงวิช ำกำรมำตรกำร SPS ของ WTO ได้แก่ ๑)
หลักสูตรกำรเรียน e-leaning ด้ำนมำตรกำร SPS ทั้งนี้ มกอช. เห็นว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรที่จะสนับสนุนต่อไป ๒) หลักสูตรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรมำตรกำร SPS
ขั้นสูง ๓) หลักสูตรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องมำตรกำร SPS ที่เกี่ยวกับกำรเปิดตลำด (รำยละเอียดจำกเอกสำร
หมำยเลข G/SPS/GEN/997/Rev.3)
๒.๓ กำรเสนอข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Specific Trade Concerns)
๒.๓.๑ ฝ่ ำยเลขำนุ กำรแจ้ งที่ ประชุ มว่ ำมี กำรพิ จำรณำข้ อกั งวลทำงกำรค้ ำ ที่ เป็ น
เรื่องใหม่ ประเทศคู่เจรจำจะมีกำรหำรือและนำเข้ำที่ประชุมในครั้งต่อไป ได้แก่
- รัส เซียแสดงข้อกังวลกรณี ข้อกำหนดกำรนำเข้ำเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยวิธี
ควบคุมอุณหภูมิในเนื้อสัตว์ของสหภำพยุโรป
- จี น แสดงควำมกั งวลต่ อ ร่ำ งกฎระเบี ย บวิธี ก ำรปฏิ บั ติ ที่ เหมำะสม กำร
วิเครำะห์อันตรำย และกำรควบคุมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในอำหำรสำหรับบริโภคของสหรัฐอเมริกำ
- อำร์เจนตินำแสดงข้อกังวลกรณีกำรตรวจสอบสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
(GMOs) ของสหภำพยุโรป
- ไต้หวันแสดงควำมกังวลต่อข้อกำหนดกำรนำเข้ำกล้วยไม้เนื้อเยื่อใน
หลอดแก้วของสหภำพยุโรป
- แอฟริกำใต้แสดงข้อกังวลต่อ มำตรกำรสุขอนำมัยพืชเกี่ยวกับโรค Citrus
Black Spot ของสหภำพยุโรป
๒.๓.๒ ฝ่ำยเลขำนุกำรแจ้งที่ประชุมว่ำ มีกำรพิจำรณำข้อกังวลทำงกำรค้ำ ในส่วน
ประเด็ น ข้ อกังวลทำงกำรค้ ำที่ เป็ น เรื่ องเดิม และประเทศคู่เจรจำยัง ไม่ ส ำมำรถตกลงร่ว มกั นได้ อำจนำเข้ ำ
ที่ประชุมอีกครั้ง ได้แก่
- สหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป แสดงข้อกังวลต่อมำตรกำรห้ำมนำเข้ำ
เครื่องในวัว สุกรและสัตว์ปีก (white offal) ของเวียดนำม
- จีนแสดงข้อกังวลต่อมำตรกำรกำรปิดท่ำด่ำนนำเข้ำของประเทศอินโดนีเซีย
๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า ในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำร SPS/WTO ครั้งที่ ๕๗
ผู้แทน มกอช. ได้มีกำรหำรือกับประเทศคู่ค้ำ ดังนี้
๓.๑ การหารือทวิภาคีกับสวิสเซอร์แลนด์
ผู้แทนสวิสเซอร์แลนด์ได้ขอหำรือผู้แทนไทยในประเด็นหนังสือรับรองกำรจำหน่ำย
ประกอบ (Certificate of free sale) ซึ่งตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบุว่ำ หนังสือ
รับรองกำรจำหน่ำยต้องออกโดยหน่วยงำนภำครัฐของประเทศผู้ส่งออก ในเรื่องนี้สวิสเซอร์แลนด์แจ้งผู้แทนไทย
ว่ำได้มอบหมำยให้หอกำรค้ำของสวิสเซอร์แลนด์เป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งเป็นหน่วยงำนภำคเอกชน ทำให้

-๓สวิสเซอร์แลนด์เกิดควำมกังวลต่อประเด็นดังกล่ำว นอกจำกนี้ สวิสเซอร์แลนด์ยังไม่ได้แจ้งรำยกำรสินค้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรขอหนังสือรับรองกำรจำหน่ำย โดยผู้แทนไทยได้แจ้งให้สวิสเซอร์แลนด์ประสำนสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อไป
๓.๒ การหารือทวิภาคีกับออสเตรเลีย
ผู้ แทนออสเตรเลี ย ได้ ขอหำรือกับผู้ แทนไทยในประเด็นของกำรส่ งออกผลิ ตภั ณฑ์
พืชสวน มำยังประเทศไทย ออสเตรเลียยังคงแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรในกำรกำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธี Cold
Treatment เนื่องจำกเป็ น ข้อ จำกัด และส่ ง ผลกระทบทำงกำรค้ำ จึงขอให้ ไ ทยพิจ ำรณำมำตรกำรอื่น ที่มี
ประสิทธิภ ำพเท่ำเทียมกัน เช่น กำรฉำยรังสี กำรรมเมทธิลโบร์ไมด์ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำกำรอ้ำงอิง
อุณหภูมิและระยะเวลำจำกตำรำงมำตรฐำนของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ ไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยใน
ปัจจุบัน ส่วนมำตรกำรอื่น เช่น กำรฉำยรังสีออสเตรเลียเห็นว่ำมีประสิทธิภำพ และขอให้ไทยชี้แจงขั้นตอน
กระบวนกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำ ซึ่งผู้แทนไทยได้ชี้แจงว่ำกำร
ฉำยรังสีอำหำรอยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ อย่ำงไรก็ตำมผู้แทนไทยแจ้งว่ำ
ออสเตรเลียจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในกำรประชุมคณะทำงำนผู้เชี่ยวชำญ SPS ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะ
จัดขึ้นในช่วงกลำงเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ และในส่วนของมำตรกำรรมเมทธิลโบร์ไมด์ ออสเตรเลีย
ขอให้ ไทยทบทวนกำรอนุ ญ ำตให้ ใช้เมทธิล โบไมด์ ซึ่งประเทศไทยจะมี น โยบำยลดกำรใช้ส ำรดังกล่ ำวเพื่ อ
ตอบสนองพันธกรณีตำมพิธีสำรมอนทรีออล
๓.๓ การหารือทวิภาคีกับแอฟริกาใต้
ผู้แทนแอฟริกำใต้ ได้ ขอหำรือกับผู้แทนฝ่ำยไทยในเรื่องกำรอนุญำตนำเข้ำผลไม้สด
มำยังไทย โดยได้สอบถำมควำมก้ำวหน้ำกำรอนุญำตนำเข้ำ ส้ม องุ่น แพร์ แอปเปิ้ล และพลัม ซึ่งได้มีกำรหำรือ
เป็นระยะๆ ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรอนุญำตนำเข้ำผลไม้สดจำกแอฟริกำใต้ ดังนี้ กรณี
กำรนำเข้ำส้ม กรมวิชำกำรเกษตรได้ประกำศเงื่อนไขกำรนำเข้ำส้มจำกแอฟริกำใต้และประกำศรำชกิจจำนุเบิกษำ
แล้ ว ส่ ว นกำรน ำเข้ ำองุ่น กรมวิช ำกำรเกษตรได้มี ห นั งสื อ แจ้ งตอบแอฟริกำใต้ ถึงควำมก้ำวหน้ ำในขั้น ตอน
ร่ำงเงื่อนไขกำรนำเข้ำองุ่น จำกแอฟริกำใต้ ซึ่งต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อศัตรูพืชกักกัน ๓ ชนิด ได้แก่
false codling moth, Mediterranean fruit fly และ Natal fruit fly รวมถึ ง กำรตรวจแปลงผลิ ต และ
ขั้นตอนกำรรับรองกำรส่งออก ซึ่งข้อกำหนดข้ำงต้นต้องดำเนิ นกำรก่อนกำรอนุญำตนำเข้ำ ส่วนผลไม้ชนิดอื่น
กรมวิชำกำรเกษตรจะดำเนินกำรพิจำรณำต่อไป
๓.๔ การหารือทวิภาคีกับญี่ปุ่น
ผู้แทนญี่ปุ่ นได้ขอหำรือกับผู้ แทนไทยใน ๒ ประเด็นหลัก คือ กำรขอขยำยพื้นที่
ปลูกส้ม ๘ สำยพันธุ์ไปยังพื้นที่อื่นของจังหวัดมิเอะด้วย โดยกระทรวงเกษตรฯของญี่ปุ่นได้ส่งคำขออย่ำงเป็นทำงกำร
มำยังกรมวิชำกำรเกษตรแล้ว ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจึงเร่งรัดขอให้ ไทยส่งคณะผู้แทนไปตรวจสอบแปลงผลิต (on-site)
เพื่อกำรส่งออกส้มผลสดเพิ่มเติมในเขตจังหวัดมิเอะ และสำหรับประเด็นที่ ๒ ญี่ปุ่นได้ขอเพิ่มพื้นที่กำรผลิตส้มเพื่อ
ส่งออกมำยังไทยจำกเขตจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่รับอนุญำตนำเข้ำส้มผลสดมำยังไทย ซึ่งญี่ปุ่นได้ส่งคำขอ
อย่ำงเป็นทำงกำรมำยังกรมวิชำกำรเกษตรแล้วในฉบับเดียวกับขอขยำยพื้นที่ในเขตจังหวัดมิเอะ ทั้งนี้ ผู้แทนไทย
แจ้งให้ ญ่ี ปุ่นสำมำรถประสำนต่อในกำรประชุม JTEPA ครั้งที่ ๔ ในระหว่ำงวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖
นอกจำกนี้ฝ่ำยไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นเร่งรัดในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกระบวนกำรปรุงสุกในไก่ปรุงสุกของไทย
ให้เป็นไปตำมสำกล (๗๐ องศำเซลเซียส เป็นเวลำนำน ๑ นำที) อีกครั้ง รวมทั้งผู้แทนไทยได้สอบถำมควำมคืบหน้ำ
เรื่องกำรส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปยังญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นได้แจ้งว่ำได้ไปตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้
ญี่ปุ่นได้แจ้งผลกำรพิจำรณำในกำรถอนรำยชื่อประเทศไทยออกจำกรำยชื่อประเทศที่มีศัตรูพืช Pantoea stewartii

-๔(สำเหตุ โรคเหี่ ย วของข้ ำวโพด) ตำมที่ ก รมวิช ำกำร เกษตรได้ ยืนยันด้วยข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
และได้แจ้งประกำศต่อองค์กำรกำรค้ำโลกแล้วตำมประกำศหมำยเลข G/SPS/N/JPN/316
๓.๕ การหารือทวิภาคีกับประเทศชิลี
ผู้แทนชิลีขอผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรนำเข้ำผลองุ่นสด กีวี่สด แอปเปิ้ลสด
และเชอร์รี่สดจำกชิลี ซึ่งข้อกำหนดดังกล่ำวชิลีได้รับควำมเห็นชอบในเงื่อนไขกำรนำเข้ำผลไม้ทั้งสี่ชนิดแล้ว รวมทั้ง
กรมวิชำกำรเกษตรได้มีกำรตรวจแปลงผลิตแล้ว และได้ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ฝ่ำยชิลียังคงแจ้งว่ำไทยไม่ได้แจ้งเวียนประกำศองค์กำรกำรค้ำโลกก่อน ซึ่งผู้แทนไทยได้ชี้แจงว่ำกำรมำตรกำร
กำรนำเข้ำผลไม้อยู่ภำยใต้ พ.ร.บ.กักพืช ซึ่งได้เคยแจ้งเวียนให้ประเทศสมำชิกทรำบแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยผู้แทนไทย
แจ้งให้ชิลีประสำนกรมวิชำกำรเกษตรในกำรพิจำรณำขอผ่อนผันกำรนำเข้ำผลไม้ดังกล่ำว
จำกผลกำรประชุมดังกล่ำว สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เห็นควรแจ้ง
หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมประมง กรมกำรข้ำว เพื่อทรำบ แจ้ง กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
**********************************

ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นฯ
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