ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๑
ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ขอสรุปผลกำรประชุมโดยมีสำระสำคัญดังนี้
๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ
๑.๑ การทบทวนการดาเนินการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ครั้งที่ ๔
ที่ ประชุ มพิ จำรณำร่ ำงรำยงำนกำรทบทวนกำรด ำเนิ นกำรใช้ มำตรกำรสุ ขอนำมั ยและ
สุขอนำมัยพืชและมีกำรปรับแก้ข้อเสนอแนะในส่วนของควำมโปร่งใสและมำตรฐำนเอกชน โดยมีสำระสำคัญดังนี้
๑.๑.๑ จำกกำรที่ ประเทศแคนำดำและเคนยำได้ ร่ วมกั น พั ฒ นำคู่ มื อที่ จ ะช่ วยให้ กำร
ด ำเนิ นกำรใช้ มำตรกำรสุ ขอนำมั ยและสุ ขอนำมั ยพื ช (catalogue of instrument) มี ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น นั้ น
ที่ประชุ มเห็ นว่ำคู่มื อดังกล่ ำวจะมี ส่ วนส ำคั ญในกำรช่ วยแก้ ไขปั ญหำกำรค้ำที่ เกิ ดจำกมำตรกำรสุ ขอนำมัยและ
สุขอนำมัยพืช รวมทั้งเพิ่มควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลงว่ำด้วยกำรใช้บังคับมำตรกำร
สุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช โดยคู่มือดังกล่ำวได้แบ่งหมวดหมู่กำรใช้งำนควำมตกลง SPS ตำมวัตถุประสงค์ของกำร
ใช้งำน (How to) และให้มีควำมเชื่อมโยงกับหน้ำที่ขององค์กรระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมำยให้เคนยำ
และแคนำดำปรับแก้คู่มือดังกล่ำวอีกครั้งหนึ่งในส่วนของกำรใช้ภำษำและให้ประเทศสมำชิกพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นได้
ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ก่อนที่จะนำมำพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป
๑.๑.๒ สหภำพยุโรป ชิลี โมร็อคโค นอรเวย์และเคนยำ ได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะกำร
ดำเนินกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรแจ้งมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มกำรบริหำรจัดกำรอุปสรรคทำงกำรค้ำ (administrative burden) ในประเทศกำลังพัฒนำและประเทศ
ด้อยพัฒนำและเพื่อเป็นกำรปรับปรุงคุณภำพและควำมสมบูรณ์ของกำรประกำศ SPS Notification โดยมีแผน
จะจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ ควำมโปร่งใสในเดือนตุลำคม ๒๕๕๘ และฝ่ำยเลขำนุ กำรได้เสนอให้ ใช้
แบบสอบถำมเพื่อเป็ น กำรรวบรวมปั ญ หำที่พบจำกกำรใช้ระบบกำรจัดกำรข้อมูล มำตรกำรสุขอนำมัยและ
สุขอนำมัยพืช (SPS IMS) และ ระบบกำรแจ้งเวียนประกำศแบบออนไลน์ด้วยตนเอง (SPS NSS) เพื่อนำมำ
ปรับปรุงระบบดังกล่ำวให้ดีขึ้น โดยประเทศสมำชิกสำมำรถเสนอข้อคิดเห็น ในเรื่องดังกล่ำวได้จนถึงวันที่ ๒๔
พฤศจิกำยน ๒๕๕๗
๑.๒ มาตรฐานเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (SPSRelated Private Standards) ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำค ำนิ ย ำมมำตรฐำนเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มำตรกำร
สุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชที่รวบรวมโดย Co-Steward ดังนี้ "An SPS-related private standard is: A written
requirement or condition, or a set of written requirements or conditions, related to food
safety, or animal or plant life or health that may be used in commercial transactions and
that is applied by a non-governmental entity that is not exercising governmental authority."
โดยมีเชิงอรรถ ดัง นี ้ "This working definition or any part of it shall be without prejudice to the
rights and obligations of Members under the WTO Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures or the views of Members on the scope of this Agreement."
อย่ำงไรก็ดีประเทศสมำชิกยังคงมีควำมเห็นที่แตกต่ำง โดยเฉพำะในประเด็นของข้อกำหนดของเชิงอรรถว่ำให้มี
กำรรวมเชิงอรรถเข้ำไปในคำนิยำมหรือให้แยกเชิงอรรถออกจำกคำนิยำม ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปในกำรประชุมครั้งนี้
๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๑ สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญจำกประเทศสมำชิกที่ได้แก่
- เปรู จะเป็ นเจ้ ำภำพจั ดกำรประชุ ม Codex Committee on Food Hygiene ครั้งที่ ๔๖
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗

-๒- ญี่ปุ่น รำยงำนข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนสำรกัมมันตภำพรังสี จำกโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิที่อยู่ในระดับปลอดภัยและควบคุมได้ และขอให้ประเทศสมำชิกที่ยังคงห้ำมกำรนำเข้ำ
สินค้ำจำกญี่ปุ่นเนื่องจำกสำเหตุดังกล่ำวเร่งพิจำรณำยกเลิกข้อกำหนดดังกล่ำว
- สหรัฐอเมริกำแจ้งปรับปรุงเนื้อหำของกฎระเบียบย่อย FSMA เพื่อเป็นกำรอำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรค้ำมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรปรับปรุงมำตรฐำนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำที่ใช้ทำงกำรเกษตร กำรแก้ไข
คำนิยำมของคำว่ำธุรกิจขนำดเล็กมำกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น
๒.๒ กำรเสนอข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Specific Trade Concerns: STCs)
๒.๒.๑ ทีป่ ระชุมมีกำรพิจำรณำข้อกังวลทำงกำรค้ำเรื่องใหม่ที่สำคัญ ได้แก่
- อินเดียแสดงควำมกังวลต่อข้อกำหนดกำรเปิดตลำดเนื้อโคกระบือของสหภำพรัสเซีย
- สหภำพยุโรปแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรห้ำมนำเข้ำผักและผลไม้ของสหภำพรัสเซีย
- ยู เครนแสดงควำมกั งวลต่ อ มำตรกำรใหม่ ที่ เกี่ย วกับ ใบรั บ รองสุ ขภำพสั ต ว์ ข อง
สหภำพรัสเซีย
๒.๒.๒ ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำข้อกังวลทำงกำรค้ำที่เป็นเรื่องเดิม และยังไม่สำมำรถ
หำข้อยุติได้ ดังนี้
- จีนแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรบังคับในกำรตรวจสอบก่อนนำเข้ำ Catfish และ
ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกำ
- ญี่ปุ่นแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรห้ำมนำเข้ำสินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ของจีน
และเกำหลีใต้เนื่องจำกอุบัติเหตุโรงงำนนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น
- อิน เดียแสดงควำมกังวลต่อ กำรยกเลิกควำมเท่ำเทียมต่อระบบกำรรับรองสินค้ำ
เกษตรอินทรียแ์ ปรรูปของสหภำพยุโรป
๒.๓ ประธำนได้รำยงำนผลกำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในประเด็นของมำตรฐำนเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช และกำรทบทวนกำรใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัย
พืชครั้งที่ ๔ ตำมที่ได้รำยงำนในข้อ ๑
๒.๔ กำรแจ้งสถำนะปลอดโรค ศัตรูพืชภำยใต้มำตรำ ๖ ของควำมตกลง SPS
- ประเทศไทยแจ้งสถำนะปลอดเชื้อแบคทีเรีย Pantoae stewarteii ซึ่งเป็นสำเหตุ
ของโรค bacterial wilt และ โรค leaf blight ในข้ำวโพด
- ประเทศบรำซิล แจ้ง สถำนะปลอดหนอนผี เสื้ อกลำงคืน Cydia pomonella ซึ่ ง
ทำลำยพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เช่น stone fruits (แอปเปิ้ล ลูกแพร์ วอลนัท)
๒.๕ ในกำรประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในประเด็นของกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับมำตรำที่ ๕ ของควำมตกลงสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชว่ำด้วยกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงและกำรกำหนดระดับกำรคุ้มครองสุขอนำมัยที่เหมำะสม ทั้งนี้ มีประเด็นทีส่ ำคัญได้แก่ แนวทำงกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก บทเรียนที่ได้จำกกรณีข้อพิพำท สถำนกำรณ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ในปัจจุบันรวมทั้งมีกำรแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์จำกบำงประเทศสมำชิก เช่น ฟิลิปปินส์ แอฟริกำใต้ อิยิปต์
เนเธอร์แลนด์และบรำซิล

-๓๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า
๓.๑ การหารือทวิภาคีกับประเทศญี่ปุ่น
ผู้แทนจำกกระทรวงเกษตรป่ำไม้และประมงของประเทศญี่ปุ่น ( Mr. Ko Morishita,
Director, Food Industry Affairs Bureau) ได้หำรือกับผู้แทนไทยโดยขอให้เร่งรัดติดตำมควำมคืบหน้ำเรื่อง
ขอให้ ไทยปรั บ ลดประเภทของสิ น ค้ ำและจ ำนวนจั งหวั ด ภำยใต้ ม ำตรกำรเฝ้ ำ ระวั งกำรปนเปื้ อ นของสำร
กัมมันตรังสีในอำหำรจำกญี่ปุ่น ซึ่งผู้แทนไทยได้แจ้งว่ำขณะนี้ไทยได้แจ้งเวียนร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ในกำรกำหนดเงื่อนไขกำรน ำเข้ำอำหำรที่มีควำมเสี่ ยงจำกกำรปนเปื้ อนสำรกัมมันตรังสี ให้ ประเทศสมำชิก
องค์กำรกำรค้ำโลกได้ทรำบแล้ว และได้มีกำรปรับแก้ไขจำนวนจังหวัดที่ต้องระวัง เหลือเพียง ๓ จังหวัด คือ
ฟูกุชิมะ กุมมะ และมิยำงิ และยกเว้น กำรตรวจสอบกำรปนเปื้อนกัมมันตรังสี ในสินค้ำสุรำ ซึ่งผู้แทนญี่ปุ่นได้
ขอบคุณฝ่ำยไทยและมีควำมพอใจในควำมคืบหน้ำดังกล่ำว แต่ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทยช่วยพิจำรณำ
เร่งให้มีผลในทำงปฏิบัติโดยเร็วด้วย
๓.๒ การหารือทวิภาคีกับประเทศแคนาดา
ผู้ แ ทนจำกกระทรวงเกษตรและอำหำรของประเทศแคนำดำ (Brent Wilson,
Assistant Director) ได้หำรือกับผู้แทนไทยโดยขอทรำบระยะเวลำในกำรประกำศใช้ค่ำตกค้ำงของสำรแรคโตพำมีน
(MRLs) ในเนื้อสัตว์ เนื้อเยื่อ ๔ ชนิดได้แก่ เนื้อ ไขมัน ตับ ไต ให้เป็นไปตำมโคเด็กซ์ ทั้งนี้ผู้แทนไทยแจ้งว่ำเรื่อง
ดังกล่ำวมีรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำนซึ่งกำลัง อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ อีกทั้งต้องมีกำรทำควำม
เข้ำใจกับ ผู้บ ริโภคซึ่งเป็น กระบวนกำรที่ต้องใช้ระยะเวลำ ทั้งนี้ แคนำดำขอให้ ไทยช่วยพิจำรณำเร่งรัดเรื่อง
ดังกล่ำวโดยเร็ว
จำกผลกำรประชุมดังกล่ ำว มกอช.เห็ นควรส่ งรำยงำนให้ กรมปศุสัตว์ กรมวิ ช ำกำรเกษตร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และกรมประมงทรำบเพื่อจะได้พิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มำ กองนโยบำยมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๗

