ผลการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัย
สามัญ ครั้งที่ 40 ระหวางวันที่ 15-19 ตุลาคม 2550 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
สมัยสามัญครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ระหวางวันที่ 15-19 ตุลาคม 2550 ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิสเซอรแลนด ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ครั้งที่ 40 สรุปสาระสําคัญของการประชุม
ไดดังนี้
1.1 เรื่องการปฏิบัติที่แตกตางและเปนกรณีพิเศษ (Special and Differential
Treatment : S&D) ประเทศอียิปตไดเสนอแนวทางปฏิบัติในเรื่อง S&D เพื่อใหมีผลทางปฏิบัติตามมติของที่
ประชุมรัฐมนตรีรอบ Doha และเพิ่มความชัดเจนในตัวขอบทและเกิดความแตกตางกับเรื่องความชวยเหลือ
ทางดานวิชาการ Technical Assistant ในขณะที่ประเทศสมาชิกสวนใหญไมตองการใหมีการปรับปรุงในตัว
ข อ บท แต ต อ งการให ห าแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ในเรื่ อ งนี้ ม ากกว า ขณะที่ ฝ า ยเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ SPS ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมครั้งตอไปจะตองมีขอสรุปในเรื่องนี้วาจะดําเนินการ
อยางไรตอไป
1.2 เรื่องเขตปลอดศัตรูพืช/โรคสัตว (Regionalization) ประเทศนิวซีแลนดใน
ฐานะหัวหนาคณะทํางาน Ad hoc แจงวาไดมีความกาวหนาในการพิจารณาปญหาในเรื่องกระบวนการและ
กรอบเวลาที่พิจารณาการยอมรับเขตปลอดศัตรูพืชและโรคสัตวบางสวนแลว แตก็ยังไมสามารถหาขอสรุป
ทั้งหมดได ดังนั้นจึงขอเวลาในการพิจารณาดําเนินการตอไป ในขณะที่องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ เชน
OIE และ IPPC ไดรายงานผลความกาวหนาในเรื่องแนวทางการยอมรับเขตปลอดศัตรูพืชและโรคสัตวใหที่
ประชุมทราบ
1.3 เรื่อง Specific Trade Concerns ประกอบดวยเรื่องใหม 5 เรื่อง และเรื่องที่เคย
นําขึ้นมาสอบถามแลว 6 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ประเทศไทยยกขึ้นมาขอบคุณประเทศออสเตรเลียในการยอมรับ
ขอเสนอของประเทศไทยในกระบวนผลิตกุงสุก และขอใหมีการเจรจาภายใตกรอบทวิภาคีเพื่อแกไขปญหากุง
สดที่เกิดจากการออกมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงการนําเขากุงและผลิตภัณฑของประเทศออสเตรเลียตอไป
1.4 มาตรฐานเอกชน (Private Standard) ประเทศเคนยาไมเห็นดวยกับการนํา
มาตรฐานเอกชนมาพิจารณาในคณะกรรมการ SPS ในขณะที่ประเทศสมาชิกสวนใหญตองการเวลาศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงเสนอใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
1.5 การประชุมคณะกรรมการ SPS ครั้งที่ 41 จะมีขึ้นระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 3
เมษายน 2551

2. การสัมมนาเรื่องความโปรงใส (Transparency) สรุปสาระสําคัญของการสัมมนาได
ดังนี้
2.1 ฝายเลขาธิการคณะกรรมการ SPS ไดนําเสนอสถิติการแจงมาตรการ SPS ของ
ประเทศสมาชิกในชวงป 2000-2007 สรุปไดดังนี้
2.1.1 มีการแจงมาตรการแบบปกติจํานวน 5,621 มาตรการ และมาตรการแบบ
ฉุกเฉินจํานวน 986 มาตรการ
2.1.2 ประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศพัฒนานอยที่สุด มี
การแจงมาตรการ SPS คิดเปนรอยละ 57.41 42.29 และ 0.30 ตามลําดับ
2.1.3 ประเทศที่มีการแจงมาตรการ SPS มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป นิวซีแลนด แคนาดา และบราซิล ตามลําดับ
2.2 ฝายเลขาธิการคณะกรรมการ SPS ไดเสนอขอแนะนําในการปรับรูปแบบการแจง
มาตรการ SPS ใหประเทศสมาชิกไดพิจารณา พรอมทั้งใหประเทศสมาชิกแจงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
ดังกลาวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เพื่อจัดทําสรุปและนํามาใหประเทศสมาชิกพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
2.3 ประเทศนิวซีแลนดไดแนะนําระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring มาเสนอใหที่ประชุม
พิจาณา ซึ่งประเทศสมาชิกสวนใหญใหความสนใจ โดยระบบนี้จะมีประเทศที่มีประสบการณและมีความ
ชํานาญการในเรื่องการดําเนินการแจงมาตรการเพื่อเปนพี่เลี้ยงใหกับประเทศที่ยังขาดประสบการณและความ
ชํานาญการในเรื่องนี้
3. การประชุมหารือนอกรอบแบบทวิภาคี
3.1 การหารือกับประเทศเวียดนาม Mr. Luong Le Phuong ผูชวยรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและคณะ ไดขอหารือกับคณะผูแทนดาน SPS ฝายไทย เพื่อสอบถาม
ทาทีของประเทศไทยตอมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงการนําเขากุงและผลิตภัณฑของประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง
ทางเวียดนามเสนอใหกลุมประเทศอาเซียนและจีนรวมมือกันทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลและดําเนินการตางๆ
เพื่อกดดันใหประเทศออสเตรเลียผอนปรนและปรับปรุงมาตรการดังกลาวเพื่อ ไมกอใหเกิดอุปสรรคทาง
การคา รวมทั้งอาจรวมกันฟองรองในกรณีที่ออสเตรเลียไมยอมแกไขมาตรการดังกลาว ในการนี้ยังเสนอให
ประเทศไทยเปนผูนําในการดําเนินการเรื่องนี้ โดยจะเสนอเรื่องนี้ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีจีน-อาเซียนวาดวย
ความรวมมือดานการตรวจสอบและกักกัน ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน ระหวางวันที่ 2731 ตุลาคม 2550 อนึ่ง ผูแทนฝายไทยไดแจงใหคณะจากประเทศเวียดนามทราบวาประเทศไทยเห็นดวยกับ
การใหมีความรวมมือกันในเรื่องนี้ระหวางประเทศจีนและอาเซียน แตไดใหขอสังเกตไววาแตละประเทศควร

จะดําเนินการเจรจาทวิภาคีกับทางออสเตรเลีย คูกันไปดวยเนื่องจากกระบวนการผลิต มาตรฐานการแปรรูป
และการตรวจสอบ ของแตละประเทศ มีความแตกตางกัน สําหรับประเด็นที่ทางประเทศเวียดนามจะเสนอให
ประเทศไทยเปนผูนําในการดําเนินการเรื่องนี้ คณะผูแทนดาน SPS ฝายไทย ไดแจงวาจะนําเรื่องนี้แจงให
ผูบริหารที่มหี นาที่รับผิดชอบพิจารณาตอไป
อนึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ ไ ด จั ด ประชุ ม กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนแลวมีมติใหใชวิธีการเจรจาแกไขปญหาในกรอบทวิภาคีเปนหลัก และจาก
ผลการเจรจาคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดาน SPS ครั้งที่ 4 ระหวางไทยและออสเตรเลีย ทําใหไทยสามารถสงออก
กุงสุกไปยังประเทศออสเตรเลียไดเชนเดิม สําหรับกุงดิบคาดวาจะไมสงผลกระทบมากนัก และขณะนี้อยู
ระหวางการเจรจาแกไขปญหาดังกลาว (ไทยไมไดสงออกกุงดิบเปนสินคาหลัก) ซึ่งสถานการณแตกตางกับ
ประเทศเวียดนามและประเทศจีนที่ขณะนี้ยังอยูระหวางการเจรจาและยังไมสามารถสงออกกุงดิบและกุงสุกไป
ยังออสเตรเลียได (เวียดนามและจีนสงออกกุงดิบเปนสินคาหลัก) จากการที่สามารถเจรจาแกไขปญหาไดกอน
และไดเปรียบทั้งในเรื่องเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตรวจสอบรับรองของไทย ทําให
อาจจะได ส ว นแบ ง ตลาดเพิ่ ม เติ ม จากการที่ เ วี ย ดนามและจี น ไม ส ามารถส ง ออกกุ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปยั ง
ออสเตรเลียได ดังนั้น ประเทศไทยจึงไมควรเปนผูนําในการดําเนินการเรื่องนี้ตามที่เวียดนามจะเสนอ แตก็
ควรเขารวมในกลุมดังกลาวเพื่อทราบขอมูลจากประเทศเวียดนามและจีนที่เปรียบเหมือนคูแขงทางการคา
3.2 การหารือกับประเทศเปรู เรื่องการแจงมาตรการการปฏิบัติกอนสงขาวไทยไปยัง
เปรู (Notification G\SPS\PER\162) ซึ่งไดกําหนดมาตรการที่ไมเหมาะสมนั้น คณะผูแทนดาน SPS ฝาย
ไทยไดสอบถามทางคณะผูแทนดาน SPS ฝายเปรูถึงการออกมาตรการดังกลาว เนื่องจากเรื่องนี้ประเทศไทย
และประเทศเปรูไดเคยมีการหารือและตกลงกันแลวในกรอบทวิภาคีทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งทางประเทศเปรูโดย
หนวยงาน SENASA ที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ไดมีการแจงหนังสือยอมรับตามแนวทางและการปฏิบัติที่
ทางประเทศไทยเสนอไปแลว แตเหตุใดจึงแจงมาตรการไมตรงกับที่ตกลงกับประเทศไทย โดยทางคณะ
ผูแทนดาน SPS ฝายเปรูจะไดไปตรวจสอบและประสานงานกับฝายไทยเพื่อแกไขปญหาดังกลาวตอไป
3.3 การหารือกับประเทศไตหวัน คณะผูแทนดาน SPS ไตหวัน ไดสอบถามถึง
ความกาวหนาในการพิจารณายกเลิกการหามนําเขาสัตวปกจากประเทศไตหวันอันเนื่องมาจากการระบาดของ
โรคไขหวัดนกของกรมปศุสัตว ประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไตหวันไดมีมาตรการควบคุมกําจัดสัตวปกจาก
แหลงของเชื้อไขหวัดนก และจําแนกเชื้อแลวพบวาไมเปนสายพันธุที่รุนแรง และไมมีการระบาดของเชื้อ
ดังกลาวมาตั้งแต 9 มีนาคม 2548 โดยคณะผูแทนดาน SPS ฝายไทยไดแจงใหทางคณะผูแทนดาน SPS
ไตหวัน ทราบวาขณะนี้กรมปศุสัตวไดยกเลิกมาตรการหามนําเขาดังกลาวแลว พรอมทั้งไดใหรายละเอียดและ
สิ่งที่ประเทศไตหวันตองปฏิบัติในการสงสัตวปกมายังประเทศไทย

ที่มา/กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

