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ขอพิพาทระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
วาดวยการคาเนื้อสัตวระหวางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สงครามการคาเนื้อสัตวระหวางมหาอํ านาจสองฟากฝงมหาสมุทรแอตแลนติก
เกือบจะปะทุขึ้นเมื่อตนเดือนเมษายน 2540
สหรัฐอเมริกาสงออกสัตวปกไปขายใหแกประเทศตางๆในสหภาพยุโรปประมาณ
ปละ 50 ลานดอลลารอเมริกัน ในอดีตที่เปนมา การสงสินคาออกดังกลาวนี้ไมมีปญหาขอขัดของ
สําคัญ จวบจนกระทั่งสหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงระเบียบและกฎเกณฑการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานสินคา นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2540 เปนตนมา สัตวปกอเมริกันเริ่มมีอุปสรรคในการ
สงเขาสูตลาดสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปอางวา สัตวปกอเมริกันไมไดมาตรฐานของสหภาพยุโรป เนื่องจาก
โรงงานสัตวปกอเมริกันใชสารละลายคลอรีนในการชําระลางคลอรีนสัตวปกที่ชําแหละแลว ซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพผูบริโภค สหรัฐอเมริกาเห็นวา การเปลี่ยนแปลงมาตรการสุขอนามัย (Sanitary
Measures) ของสหภาพยุโรปครั้งนี้มีผลในการกีดกันสินคาอเมริกัน เปรียบประดุจการสรางทํานบ
การคาที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) สหรัฐอเมริกาจึงประกาศตอบโตสหภาพยุโรป
การตอบโตมุงเลนงานเนื้อสงออกจากสหภาพยุโรป
สหรั ฐ อเมริ ก านํ าเข า เนื้ อ สัตว จ ากสหภาพยุโรป แตเ นื้อสั ตว ที่ส หรั ฐอเมริกา
ซื้อจากสหภาพยุโรปจักตองฆาและบรรจุภัณฑโดยโรงงานที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกัน
วิธีการตอบโตสหภาพยุโรปก็เพียงแตถอนการรับรองโรงงานเหลานั้นทั้งหมดหรือบางสวน ตาม
รายงานขาวของสํานักขาวรอยเตอร กระทรวงเกษตรอเมริกันเตรียมจัดทํารายชื่อโรงงานฆาและ
บรรจุภัณฑเนื้อสัตวกวา 100 โรงงาน เพื่อถอนการรับรอง สวนใหญเปนโรงงานในประเทศ
เดนมารกและอิตาลี ซึ่งมีมูลคาการสงออกประมาณ 300 ลานดอลลารอเมริกัน
หากสหรัฐอเมริกาเดินหนาลุยดวยการถอนการรับรองโรงงานฆาและบรรจุภัณฑ
เนื้อสัตวในสหภาพยุโรปอยางปราศจากเหตุผล สงครามการคาระหวางสองฟากฝงมหาสมุทร
แอตแลนติกยอมปะทุขึ้น โดยสหภาพยุโรปเลนงานสัตวปกจากสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกา
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เลนงานเนื้อสัตวจากสหภาพยุโรป ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา สงครามการคาระหวางมหาอํานาจ
ทั้งสองจะขยายตัวไปสูปริมณฑลอื่นหรือไม
ในอดี ต ที่ เ ป น มา มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (Sanitary and
Phytosanitary Measures = SPS) เปนกลไกสําคัญในการกีดกันการคา ประเทศมหาอํานาจ
มักจะกํ าหนดมาตรฐานสินคาดวยการอางอิงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช บางครั้ง
โดยปราศจากเหตุผลและประจักษพยานขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรรองรับ การอางอิง SPS ใน
กรณีเหลานี้จึงเปนการสรางทํ านบที่มิใชภาษีศุลกากรในการกีดกันการคาระหวางประเทศหรือ
Non-tariff Barriers (= NTBs)
ในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) มีความพยายาม
ในการสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อมิใหเปน
เครื่องมือในการกีดกันการคา จนสามารถมีขอตกลงที่เรียกวา Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures และเปนสวนหนึ่งของกรรมสารสุดทายของการเจรจา
การคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (The Uruguay Round Final Act)
The Uruguay Round Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures กําหนดหลักการสําคัญอยางนอย 5 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ภาคีสมาชิกองคการการคาโลกมีสิทธิบังคับใชมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (ซึ่งตอแตนี้จะเรียกสั้นๆวา SPS) แตมาตรการที่บังคับใชจะตองอยูในระดับ
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย พืช สัตว บนหลักการวิทยาศาสตร
และจะไมบังคับใชมาตรการ SPS โดยปราศจากหลักฐานวิทยาศาสตรที่เพียงพอ (มาตรา 2.2)
ประการที่ ส อง ภาคี ส มาชิก จะปรับ มาตรการ SPS ของตนให เ ปน ไปตาม
มาตรฐานสากล (International Standards) เพื่อลดความแตกตางของมาตรการ SPS ที่บังคับใช
ในประเทศต า งๆ หลั ก การดั ง กล า วนี้ เ รี ย กว า ความผสมกลมกลื น ของมาตรการ SPS
(Harmonization) (มาตรา 3.1) การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลถือเปนการปฏิบัติตามมาตรการ
SPS แลว (มาตรา 3.2) ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรการ SPS สูงกวามาตรฐานสากล จักตองมี
เหตุผลทางวิทยาศาสตรรองรับ หรือมิฉะนั้นก็ตองมีการประเมินคาความเสี่ยง (Risk Assessment)
ที่มีตอชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืชตามแตกรณี (มาตรา 3.3)
ประการที่ ส าม ภาคีสมาชิกจะตองยอมรับวา มาตรการ SPS ที่กํ าหนด
โดยประเทศสมาชิกอื่นๆมีความเทาเทียมกับมาตรการของตน แมวามาตรการเหลานี้จะแตกตาง
กันก็ตาม เพราะการคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืชมีไดหลายวิธี หลักการ
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ขอนี้เรียกวา ความเทาเทียมกัน (Equivalence) หากประเทศผูนําเขาไมแนใจวา ประเทศผูสงออก
บังคับใชมาตรการ SPS ที่ใหระดับความคุมครองเทาเทียมกับตน ประเทศผูนําเขาอาจรองขอ
เพื่อตรวจ ทดสอบ หรือใชวิธีการอื่นๆในการประเมินระดับความคุมครองของมาตรการ SPS
ที่ประเทศผูสงออกบังคับใช (มาตรา 4.1) หลังจากนั้น จะตองหารือเพื่อจัดทําขอตกลงทวิภาคีหรือ
พหุภาคีเกี่ยวกับการยอมรับความเทาเทียมกันของมาตรการ SPS ที่บังคับใช (มาตรา 4.2)
ประการที่สี่ สมาชิกจะตองประกันวา มาตรการ SPS ของตนตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการประเมินคาความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่มีตอชีวิตและสุขภาพมนุษย สัตว หรือพืช
ตามแตกรณี (มาตรา 5.1) ทั้งนี้เพื่อใหมีการกําหนดมาตรการ SPS ที่เหมาะสม แตระดับการ
คุมครองที่เหมาะสมนั้นจะตองมีผลเสื่อมเสียตอการคาระหวางประเทศนอยที่สุด (มาตรา 5.4)
ในกรณีที่ภาคีสมาชิกบังคับใชมาตรการ SPS โดยไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่พอเพียงจักตอง
แสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อประเมินคาความเสี่ยง และทบทวน
มาตรการ SPS ที่บังคับใช (มาตรา 5.7)
ประการที่ ห  า มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช
(Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures) เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและ
ตรวจสอบการปฏิบัติของภาคีสมาชิกใหเปนไปตามขอตกลง (มาตรา 12)
ดังนี้ จะเห็นไดวา The Uruguay Round Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures นับเปนความกาวหนาในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศในการปองกันมิใหมีการใชมาตรการ SPS ในการกีดกันการคา หลักการตางๆที่
กําหนดในขอตกลงนี้มีความโปรงใส (Transparency) ซึ่งตางจากเดิมที่ประเทศมหาอํานาจที่มี
อํ านาจตอรองมากกวามักจะกํ าหนดมาตรการ SPS ตามอําเภอใจ ในขอตกลงใหมนี้ หาก
ประเทศผูสงออกเห็นวา มาตรการ SPS ที่กําหนดโดยประเทศผูนําเขา มีผลในการจํากัดการ
สงออกของตน โดยที่มาตรการดังกลาวไมมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน
สากล ประเทศผูสงออกอาจขอคําอธิบายจากประเทศผูนําเขาได (มาตรา 5.8) ทายที่สุด เมื่อมี
ขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรการ SPS ที่บังคับใช กลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Dispute Settlement)
ของ WTO สามารถนํามาใชไกลเกลี่ยขอพิพาทวาดวย SPS ไดดวย
ในกรณีขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป สหภาพยุโรป
มีสิทธิอันชอบธรรมในการกําหนดมาตรการ SPS ของตนเอง ตราบเทาที่ไมขัดกับขอตกลง SPS
ในกรรมสารสุดทายของการเจรจารอบอุรุกวัย (มาตรา 2.1) เมื่อสหภาพยุโรปเห็นวา การ
ใชสารละลายคลอรีน ชํ าระลา งสัตวป กที่ชํ าแหละมีอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูบริโภค
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มาตรการ SPS ที่กําหนดจะตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางพอเพียง (มาตรา 2.2) ขณะ
เดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็สามารถอางไดวา โรงงานฆาสัตวปกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งใชสารละลาย
คลอรีนในการชําระลางสัตวปกที่ชําแหละมาชานาน ไมเคยสรางปญหาแกสุขภาพและชีวิตของ
ผูบริโภค สหภาพยุโรปจะตองยอมรับความเทาเทียมกันของมาตรการ SPS ที่กระทรวงเกษตร
อเมริกันบังคับใช (มาตรา 4.1) เมื่อสหภาพยุโรปไมยอมนําเขาสัตวปกจากสหรัฐอเมริกา โดย
อางวา การใชสารละลายคลอรีนชําระลางสัตวปกที่ชําแหละเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของ
ผูบริโภค สหภาพยุโรปก็ตองแสวงหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร (มาตรา 5.7) เพื่อประเมินคา
ความเสี่ยงที่มีตอชีวิตและสุขภาพดังที่กลาวอาง (มาตรา 5.1) เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นวา มาตรการ
SPS ที่สหภาพยุโรป กําหนดมีผลตอการสงออกสัตวปกของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกายอมมี
ความชอบธรรมที่จะขอคําอธิบายจากสหภาพยุโรป (มาตรา 5.8)
การที่รัฐบาลอเมริกันตัดสินใจในนาทีสุดทายไมตอบโตสหภาพยุโรปนอกกรอบ
กฎขอบังคับของ GATT/WTO แตหันมาเจรจาภายในกรอบของ GATT/WTO นับเปนการตัดสินใจ
ที่ชอบ มิฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของ The Uruguay Round Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures ก็จะหมดสิ้นไป ทั้งๆที่เพิ่งบังคับใชไดเพียงปเศษเทานั้น
ประเด็นพื้นฐานของขอพิพาทในเรื่องนี้อยูที่การกําหนดคาเสมอภาคความปลอดภัยจากโรคสัตว
(Veterinary Equivalence)
การคาเนื้อสัตวเปนประเด็นที่มีผลประโยชนขัดแยงกันอยางรุนแรงระหวางสหรัฐ
อเมริกากับสหภาพยุโรป จนไมสามารถตกลงกันไดในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย และ
ตองมีการเจรจาตอภายหลังจากที่ใหสัตยาบันแกกรรมสารสุดทายแลว ในรอบปที่ผานมาสหรัฐ
อเมริกาและสหภาพยุโรปมีการเจรจาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสุขอนามัยในการคาเนื้อสัตว
ระหวางประเทศ มีการตรวจสอบโรงฆาสัตว และบรรจุภัณฑ ทายที่สุด สหภาพยุโรปเสนอ
ตอสหรัฐอเมริกาใหมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร (scientific study) เกี่ยวกับกระบวนการชําระลาง
เนื้อชําแหละในโรงฆาสัตวและบรรจุภัณฑ โดยไมใชสารละลายคลอรีน ทั้งนี้เพื่อกําหนดมาตรการ
SPS รวมกัน ในขณะที่กระทรวงเกษตรอเมริกันกําลังพิจารณาขอเสนอนี้ National Broiler
Council ซึ่งเปนกลุมผลประโยชนของผูคาสัตวปกในสหรัฐอเมริกา ยังคงยืนกรานถึงความปลอด
ภัยในการใชสารละลายคลอรีนในการชําระลางสัตวปกที่ชําแหละ อีกทั้งยังเสียตนทุนตํ่าอีกดวย
ความขัดแยงในเรื่องนี้อาจไมจบลงงายๆ

