ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๒
ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ขอสรุปผลกำรประชุมโดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ
๑.๑ การทบทวนการดาเนินการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ครั้งที่ ๔
ที่ ประชุ มพิ จำรณำร่ ำงรำยงำนกำรทบทวนกำรด ำเนิ นกำรใช้ มำตรกำรสุ ขอนำมั ยและ
สุขอนำมัยพืชและมีกำรปรับแก้ข้อเสนอแนะในส่วนของควำมโปร่งใสและมำตรฐำนเอกชน โดยมีสำระสำคัญดังนี้
๑.๑.๑ อียิ ปต์ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมในกำรปฏิบั ติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยและ
สุขอนำมัยพืช ๓ หัวข้อในร่ำงรำยงำนกำรทบทวนกำรใช้มำตรกำร SPS ครั้งที่ ๔ ได้แก่
๑) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร SPS ในส่ วนของกำรหำรือเพื่ อ
ระงับข้ อพิ พำท (Ad hoc Consultation) โดยเสนอให้ ประเทศสมำชิกแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ ในกระบวนกำร
Ad hoc Consultation รวมทั้งหลักปฏิบั ติที่ดี (good office) ของประธำนคณะกรรมกำร SPS เพื่ ออำนวยควำม
สะดวกในแก้ไขปัญหำของข้อกังวลทำงกำรค้ำ
๒) ข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ มในกำรปฏิ บั ติ ตำมมำตรกำร SPS ในส่ วนของควำมร่วมมื อ
ระหว่ำง Codex, IPPC และ OIE โดยเสนอให้เชิญองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งควำม
คืบหน้ำในกิจกรรมที่ทำร่วมกันและเกี่ยวข้องกับข้อตกลง SPS
๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร SPS ในส่วนของ SPS-Related
Private Standards โดยเสนอให้เชิญองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แจ้งกำรทำงำนที่ดำเนินกำรในส่วน
ของมำตรฐำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (SPS-Related Private Standards)
๑.๑.๒ ประเทศแคนำดำและเคนยำได้ ร่วมกันพั ฒนำคู่ มือที่ จะช่วยให้ กำรด ำเนิ นกำรใช้
มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (catalogue of instrument) มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยจะเป็นในลักษณะ
กำรใช้งำน (How to) และได้ปรับปรุงรูปแบบจำกข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกประเทศสมำชิกในกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
โดยประธำนกำรประชุมได้ชี้แจงให้ประเทศสมำชิกทรำบว่ำคู่มือนี้ไม่เป็นข้อผูกพันทำงกฎหมำย แต่จะมีสถำนะเป็น
เอกสำรอ้ำงอิงในที่ประชุมและขอให้ฝ่ำยเลขำฯเตรียมระบุร่ำงข้อควำมดังกล่ำวให้ชัดเจนในเอกสำรด้วย
๑.๑.๓ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เวียนแบบสอบถำมเพื่อเป็นกำรรวบรวมปัญหำที่พบจำกกำรใช้
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (SPS IMS) และ ระบบกำรแจ้งเวียนประกำศ
แบบออนไลน์ด้วยตนเอง (SPS NSS) เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินกำรด้ำนควำมโปร่งใสให้ ดีขึ้น โดยข้อมูลผลกำร
วิเครำะห์แบบสอบถำมจะนำไปประกอบกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อควำมโปร่งใส (Transparency) ใน
ปลำยปี ซึ่งประเทศสมำชิก สำมำรถเสนอแนวคิดหรือข้อแนะนำใดๆเกี่ยวกับกำรสัมมนำได้ภ ำยในวันที่ ๑๕
พฤษภำคม ๒๕๕๘
๑.๑.๔ ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ นำเสนอสรุปผลกำรสั มมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Workshop on Risk Analysis) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลำคม ๒๕๕๗ โดยได้รับข้อคิดเห็น
จำกประเทศสมำชิกคือ ๑) ควำมจำเป็นในกำรแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมเสี่ยง ๒) ประโยชน์
จำกกำรที่ประเทศสมำชิกได้ให้ควำมช่วยเหลือกันในกำรพัฒ นำขีดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และ ๓) ข้อแนะนำให้จัดประชุมแบบไม่เป็นทำงกำรด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงก่อนกำรประชุ มคณะกรรมกำร
SPS ในเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๘
๑.๒ มาตรฐานเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บ มาตรการสุ ขอนามั ยและสุ ขอนามั ยพื ช (SPSRelated Private Standards) ที่ประชุมได้พิจำรณำคำนิยำมมำตรฐำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรสุขอนำมัย
และสุขอนำมัยพืชที่รวบรวมโดยประเทศจีนและนิวซีแลนด์ ดังนี้ "An SPS-related private standard is:

-๒A 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
ดังนี้ "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."
ในกำรประชุม ครั ้งนี ้มีห ลำยประเทศที ่ไม่เห็น ด้ว ยกับ คำจำกัด ควำม โดยเฉพำะอย่ำ งยิ ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกำที่เห็นว่ำหัวข้อดังกล่ำวอยู่นอกเหนือประเด็นมำตรกำรสุขอนำมัยและไม่ควรนำมำหยิ บ
ยกภำยใต้ค ณะกรรมกำร SPS ในขณะที ่ส หภำพยุโ รปเสนอให้ใช้ค ำว่ำ private body แทนค ำว่ำ nongovernmental entity ซึ่งประเทศอำร์เจนตินำและหลำยประเทศไม่เห็นด้วย ทำให้ที่ประชุมยังไม่สำมำรถหำ
ข้อสรุปที่เป็นฉันทำมติในเรื่องดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ำเนื่องจำกประเด็นดังกล่ำวได้มีกำรหำรือกันมำ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่ชัด เจน จึงเห็นควรให้ พักกำรหำรือในประเด็น ดังกล่ำว (Cooling off
period) แต่ให้หัวข้อดังกล่ำวอยู่ในวำระกำรประชุม และให้ประเทศสมำชิกร่วมกันหำข้อสรุปต่อไป
๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๒ สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญจากประเทศสมาชิก ได้แก่
- เปรูเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม Codex Committee on Food Hygiene ครั้งที่ ๔๖ เมื่อ
ปลำยปี ๒๕๕๗ โดยได้อภิปรำยเรื่องของหลักสุขลักษณะในกำรควบคุมเชื้อโรคในอำหำร และจัดทำคู่มื อเพื่อ
ป้องกัน Trichinella ในเนื้อสุ กร และหลั กสุขลั กษณะสำหรับอำหำรชนิด low-moisture foods รวมทั้งจะ
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร
- ญี่ปุ่น รำยงำนข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนสำรกัมมันตภำพรังสี จำกโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิที่อยู่ในระดับปลอดภัยและควบคุมได้ โดยได้กำหนดกลยุทธ์ด้ำนสินค้ำประมง เช่น กรอบ
กำรทำงำนด้ำนควำมปลอดภัยสินค้ำประมง กำหนดแผนกำรเฝ้ำระวังของรัฐบำลท้องถิ่น มำตรกำรหำกพบกำร
ปนเปื้อนเกินค่ำมำตรฐำน
- สหภำพยุ โรปแจ้งข้อ มูล ปั จจุ บัน ต่อ สถำนกำรณ์ ระบำดของโรค African Swine
Fever ที่ลิทัวเนีย ลัทเวีย โปแลนด์ และเอสโทเนีย โดยสหภำพยุโรปได้เน้นกำรควบคุมกำรระบำดของโรค
ดังกล่ำว ในขณะที่รัสเซียได้เสนอให้จัดประชุมผู้เชี่ยวชำญระหว่ำงประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมกำรระบำด
ของโรคดังกล่ำว
- สหรัฐอเมริกำแจ้งระบบ Web-based Self-Reporting Tool (SRT) ซึ่งเป็นระบบ
จัดเก็บข้อมูลในกำรกรอบแบบสอบถำม เพื่อ ประเมินควำมเท่ำเทียมกันในทำงปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยสำหรับ
สินค้ำเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์อื่นๆจำกสัตว์ ที่จะส่งมำยังสหรัฐอเมริกำ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป
จัดทำรำยงำนกำรทบทวนและประเมินควำมเหมำะสมในกำรพิจำรณำสถำนะของแต่ละประเทศด้วย
- กิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรมำตรกำร SPS ของ WTO ในปี ๒๕๕๘
ได้แก่ ๑) หลักสูตรกำรเรียน e-leaning ด้ำนมำตรกำร SPS ๒) หลักสูตรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรมำตรกำร
SPS ขั้นสูง ๓) หลักสูตรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อ งมำตรกำร SPS เรื่องอื่นๆ ๔) กำรสัมมนำระดับภูมิภำคและ
นำนำชำติ (National SPS และ Regional SPS ) เป็นต้น (รำยละเอียดจำกเอกสำรหมำยเลข G/SPS/GEN/997/Rev.5)

-๓๒.๒ การเสนอข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศ (Specific Trade Concerns: STCs)
๒.๒.๑ ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำข้อกังวลทำงกำรค้ำเรื่องใหม่ที่สำคัญ ได้แก่
- อินเดียแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรกำรนำเข้ำเนื้อสัตว์ของจีน
- สหภำพยุโรปแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรห้ำมนำเข้ำเนื้อสัตว์ของประเทศสมำชิก
เนื่องจำกกำรระบำดของโรคไข้หวัดสุกร African Swine Fever
- สหภำพยุโรปแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรห้ำ มนำเข้ำเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
ของประเทศสมำชิกอันเนื่องจำกกำรระบำดของโรคไข้หวัดนก HPAI
- ญี่ปุ่นแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรห้ำมนำเข้ำสินค้ำอำหำรของไต้หวันเนื่องจำก
อุบัติเหตุโรงงำนนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น
- เม็กซิโกแสดงควำมกังวลต่อร่ำ งกฎระเบียบค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรของหน่วย
ตรวจสอบและกักกันสินค้ำเกษตรของสหรัฐอเมริกำ
๒.๒.๒ ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำข้อกังวลทำงกำรค้ำที่เป็นเรื่องเดิม และยังไม่สำมำรถ
หำข้อยุติได้ ดังนี้
- ญี่ปุ่นแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรห้ำมนำเข้ำสินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ของจีน
และเกำหลีใต้เนื่องจำกอุบัติเหตุโรงงำนนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น
- สหรัฐอเมริกำแสดงควำมกังวลต่อร่ำงกำรจัดประเภทของสำรประกอบที่จัดว่ ำเป็น
Endocrine Disruptor (สำรที่ขัดขวำงกำรทำงำนของต่อมไร้ท่อ)
- สหรัฐอเมริกำแสดงควำมกังวลต่อกฎระเบียบห้ำมพบสำร Bisphenol A (BPA) ใน
วัสดุบรรจุอำหำรทุกชนิดของฝรั่งเศส
- จีนแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรตรวจสอบปลำประเภท Catfish และผลิตภัณฑ์
ก่อนนำเข้ำสหรัฐอเมริกำ
- ชิลีแสดงควำมกังวลต่อมำตรกำรปิดด่ำนท่ำเรือนำเข้ำสำหรับสินค้ำผักและผลไม้สด
ของอินโดนีเซีย
- อินเดียแสดงควำมกังวลต่อกำรที่สหภำพยุโรปยกเลิกควำมเท่ำเทียมต่อระบบกำร
รับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์แปรรูป
๒.๓ ประธานได้ รายงานผลการประชุ มอย่างไม่ เป็ นทางการ ในประเด็ นของมำตรฐำน
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช และกำรทบทวนกำรใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและ
สุขอนำมัยพืชครั้งที่ ๔ ตำมที่ได้รำยงำนในข้อ ๑
๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า
๓.๑ การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้ แ ทนคณะผู้ แ ทนถำวรสำธำรณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) ประจ ำองค์ ก ำรกำรค้ ำ โลก
(Mr. Leon H.J. Liao, Secondary Secretary) ได้ขอพบกับผู้แทนฝ่ำยไทยเพื่อหำรือเรื่องกำรนำเข้ำเมล็ดพันธุ์
มะละกอจำกไต้ห วัน โดยได้ แจ้งให้ ผู้แทนฝ่ำยไทยทรำบว่ำขณะนี้ กรมวิชำกำรเกษตรของไทยได้ดำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) เรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์ให้ฝ่ำยไทยเร่งรัดกำรดำเนินกำรใน
ขั้นตอนต่อไป

-๔๓.๒ การหารือทวิภาคีกับประเทศแคนาดา
ผู้ แ ทนจำกกระทรวงเกษตรและอำหำรของประเทศแคนำดำ ( Brent Wilson,
Assistant Director ) ได้ขอพบกับผู้แทนไทยเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงำน
ไทยในประเด็นของสำรแรคโตพำมีน โดยผู้แทนแคนำดำได้สอบถำมถึงกระบวนกำรควำมคืบหน้ำในกำรอนุญำตให้ใช้
สำรแรคโตพำมีนในเนื้อสัตว์ และเนื้อเยื่อ ๔ ชนิดได้แก่ เนื้อ ไขมัน ตับ ไต ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนโคเด็กซ์ และ
แจ้ งว่ำ ผู้ แ ทนของสถำนเอกอั ค รรำชทู ต แคนำดำประจ ำประเทศไทยมี ก ำหนดจะพบกั บ ผู้ แ ทนส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรและยำเพื่อหำรือถึงเรื่องดังกล่ำว ในวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ นอกจำกนี้ ผู้แทนแคนำดำยังได้
ขอให้ไทยพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่แคนำดำจะส่งออกเนื้อสุกรที่มำจำกฟำร์มที่ไม่ได้ใช้สำรแรคโตพำมีน (FreeRactopamine Farm) ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้แจ้งให้ผู้แทนแคนำดำทรำบว่ำเรื่องดังกล่ำวมีขั้นตอนและรำยละเอียด
ในทำงปฏิบัติ และเกี่ยวข้องกับกฎหมำยของหลำยหน่วยงำนซึ่งอำจต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ในขณะนี้
กรมปศุสัตว์กำลังดำเนินกำรศึกษำวิจัยผลกระทบกำรใช้สำรดังกล่ำวในสุกรขุน ซึ่งจะได้ประสำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและแจ้งให้แคนำดำทรำบถึงควำมคืบหน้ำต่อไป
จำกผลกำรประชุมดังกล่ ำว มกอช.เห็ นควรส่ งรำยงำนให้ กรมปศุสัตว์ กรมวิ ช ำกำรเกษตร
กรมประมง และสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ทรำบเพื่อพิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มำ กองนโยบำยมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
๘ เมษำยน ๒๕๕๘

