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Editor Talk
สวัสดีปีใหม่ไทย สมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน
TFPA Newsletter กลับมาพบกับท่านผู้อ่านเช่นเคย
หากจะกล่ า วถึ ง สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ใน
โลกต้องบอกว่า ไม่มีช่วงไหนที่อยู่ในภาวะปกติ จะ
เห็นได้ว่าในแต่ละปีก็มีวิกฤติและปัญหาที่แตกต่างกัน
ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสำ�เร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่
พึ่งพิงการส่งออกสูง ดังนั้นการติดตามสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในโลก มีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินคู่ค้าและส่งผลไปยัง
การประเมินธุรกิจของเรา
TFPA NEWSLETTER จึงได้คัดสรรข่าว
สารและสาระที่ตรงประเด็นกับอุตสาหกรรมอาหาร
สำ�เร็จรูป  เสมือนมีเลขาคอยกรองข้อมูลให้สมาชิกทุก
ท่าน และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการ
กับสมาชิกทุกท่าน  และในฉบับต่อไปเราจะทำ�ให้ดียิ่ง
ขึ้นไป   สำ�หรับฉบับนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า สวัสดีครับ.
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 3.9 แสนตัน ลดลง 8 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,575 ล้านบาท ลดลง 9%
ภาพรวมของกุมภาพันธ์ มีการส่งออกที่ลดลงในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะปริมาณส่งออกของสับปะรดแปรรูปที่ลดลงอย่าง
มาก ส่งผลให้ภาพรวมของกลุ่มอาหารสำ�เร็จรูปสมาคมฯลดลง
สินค้าทูน่าแปรรูป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 9.6 หมื่นตัน ลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออก อยู่ที่ 11,601 ล้านบาท ลดลง 19% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 19% เมื่อดูจาก
สถานการณ์ในตลาดสำ�คัญพบว่า ตลาดอันดับ 1 คือ สหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกลดลงราว 30% (มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋องไปยังสหรัฐฯ เดือน
ก.พ. 14 อยู่ที่ประมาณ 2,437 ล้านบาท ส่วนมูลค่าส่งออกเดือน ก.พ. 15 อยู่ที่ประมาณ 1,735 ล้านบาท) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า จากเหตุที่สหรัฐได้จัด
ลำ�ดับบัญชีค้ามนุษย์ผลักให้ไทยไปอยู่ tier3 เริ่มสะท้อนให้เห็นมูลค่าการส่งออกที่ลดลง แม้ว่า จะไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติ แต่เป็นเรื่องของความ
เชื่อถือสินค้า และการตระหนักของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐลดลงอย่างมีนัย
สินค้าอาหารทะเลแปรรูป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.8 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% ในส่วน
อาหารทะเลแปรรูป มีตลาดสำ�คัญอยู่ทั้งในแอฟริกาใต้ สหรัฐ ญี่ปุ่น เอเชียในตะวันออกกลาง และอาเซียน ซึ่งการกระจายตัวของตลาดหลัก
ทำ�ให้สามารถในความคล่องตัวในการค้า แต่จุดอ่อนสำ�คัญคือความสามารถในการหาวัตถุดิบบางประเภทซึ่งไม่เพียงพอต่อกำ�ลังการผลิตที่มี
อยู่ เช่น มะเขือเทศแปรรูป ซึ่งเป็นส่วนผสมของซอสในปลากระป๋อง ทั้งนี้ หากมีการลดภาษีมะเขือเทศแปรรูป จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปลากระป๋องของไทยซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตปลากระป๋องอันดับต้นๆของโลก
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สินค้าสับปะรดแปรรูป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 8.9 หมื่นตัน ลดลง 23% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 3,495 ล้านบาท ลดลง 4% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4% ประเด็น
ปัญหาในอุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูป คือ เรื่องวัตถุดิบ ซึ่งเป็นประเด็นสำ�คัญมายาวนานในเรื่องวัตถุดิบขาดแคลน โดยในปี 2558 นี้ผลผลิต
สับปะรดมีผลผลิตน้อยมากจากการที่เกิดสภาพแห้งแล้งและผลผลิตเสียหาย ทั้งนี้ ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมมีมากกว่าจำ�นวนวัตถุ
ดิบที่เกษตรกรผลิตได้ จึงเกิดความผันผวนราคาวัตถุดิบ ซึ่งในช่วงที่ขาดก็จะมีราคาสูงขึ้นแต่กลับกันในช่วงที่ล้นตลาดก็จะมีราคาที่ลดต่ำ� ทำ�ให้
เกิดความไม่สมดุลในกลไกตลาดของอุตสาหกรรมสับปะรด ดังนั้น หากภาครัฐจะให้ความสนใจในการร่วมเป็นกลไกในการกำ�หนดราคาวัตถุ
ดิบสับปะรด ก็จะทำ�ให้เกิดเสถียรภาพภายในห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมสับปะรด ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูปซึ่งประ
เทศไทยเป็นเบอร์1ของโลก

มาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 2.8หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 30 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 1,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33% การ
ส่งออกในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถือว่าเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพราะประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ประกอบ
กับประเทศผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปอื่นๆมีความสามารถในการผลิตที่สูง ทำ�ให้สินค้าจากไทยไม่สามารถเข้าตลาดได้มาก แต่ในปีนี้ถือว่า
ข้าวโพดอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องผลผลิตในระยะยาว ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับพืชอาหารชนิดอื่นๆ
สินค้าผักและผลไม้แปรรูป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 7.7 หมื่นตัน ลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 3,674 ล้านบาท ลดลง7% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 113 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น1% ในส่วนผัก
และผลไม้แปรรูป ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจรัสเซีย เพราะเป็นตลาดสำ�คัญของ ผลไม้อบแห้ง ส่วนสินค้าผักและผลไม้
แปรรูปอื่นๆ ในช่วงนี้ค่อนข้างซบเซาเพราะ วัตถุดิบขาดแคลน แม้กระทั่งหน่อไม้อ่อนซึ่งเป็นสินค้าที่มีการส่งออกในปริมาณสูงในปีที่ผ่านมาก็
มีปริมาณส่งออกในปีนี้ลดลงเพราะมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ
สินค้าอาหารพร้อมรับประทาน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 7.9 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 2 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 5,785ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% ในส่วน
อาหารพร้อมรับประทานมีความคล่องตัวในการซื้อขาย เพราะถือว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจาก comodity อื่นๆ เพราะมีเรื่องรสชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
สูง ซึ่งความแตกต่างในเรื่องของรสชาติของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสำ�เร็จรูปต่างๆจากไทย ทั้งซอสและเครื่องปรุงต่างๆ ได้รับการยอมรับใน
เรื่องของรสชาติและคุณภาพ ทำ�ให้เกิดความต้องการในประเทศต่างๆและมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินเดียได้เล็งเห็นความสำ�คัญของความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในแถบอาเซียนโดยล่าสุดการประชุม
Delhi Dialogue VII ที่ผ่านมามีการเปิดประเด็นในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร เทคโนโลยีเกษตรกรรม และวิศวกรรมอาหาร
โดยมีการหยิบยกประเด็นจากการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำ�อาเซียนในช่วงปี 2555 เกี่ยวกับหลักประกันในความมั่นคงทางด้านอาหารในแถบ
ภูมิภาคและพยายามสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งทางด้านภาคเกษตรกรรมระหว่างประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ในแถบอาเซียนมีอาชีพทำ�เกษตรกรรมเป็นหลัก หลายประเทศในอาเซียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุดในระดับสากล อาทิ ข้าว
ผลไม้ ผัก และกาแฟ รวมทั้งยังเป็นผู้นำ�ทางด้านพืชอุตสาหกรรม อาทิ ปาล์มน้ำ�มัน ยาง ถั่วและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พริกไทย ดังนั้นการเจริญ!
เติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้จากการค้าและการลงทุน ส่วนใหญ่จึงมาจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก
ในปัจจุบันอาเซียนและอินเดียต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านเกษตรกรรม เนื่องจากทรัพยากรที่มีจำ�กัด อาทิ จำ�นวนพื้นที่เพาะปลูก
น้ำ�และพลังงาน ภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการของตลาดโลก อินเดีย
จึงเร่งดำ�เนินการเจรจาความร่วมมือและสร้างความตระหนักทั้งด้านเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารซึ่งประเด็นสำ�คัญตามแผนพัฒนา
ของอาเซียน โดยมีประเด็นดังนี้
1. ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการโดยที่ประชาชนสามารถซื้อสินค้าเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม
2. ภาครัฐควรให้ความสำ�คัญต่อภาคการเกษตรกรรมและเกษตรกร โดยเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งให้โอกาสกลุ่มเกษตรกรในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติทางด้านเกษตรและการจัดการ ตลอดจนการแลก
เปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
3. หน่วยงานภาครัฐต้องทำ�งานร่วมกันเพื่อสร้างหลักประกันในความมั่นคงด้านอาหารและกระตุ้นการเข้าถึงตลาดให้สะดวกขึ้นรวม
ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ซึ่งจะทำ�ให้ภาคเกษตรสามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นพื้นฐานการผลิตของเกษตรกร
ที่มา : The Crop Site
26 มีนาคม 2558
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หลักเกณฑ์ “หลักปฏิบัติสำ�หรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง”

การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ร ะบบการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นอาหารแนวใหม่ สำ � หรั บ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ประเภท

ที่มาและหลักการ
เนื่องจากไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งในปริมาณสูง จึงต้องมีการควบคุมความ
ปลอดภัยและคุณภาพ โดยทาง สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อยู่ระหว่างการ
ดำ�เนินการออกกฎกระทรวงเป็นมาตรฐานบังคับสำ�หรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง โดยกำ�หนด
ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำ�เข้า ต้องเข้ารับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้
ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่ระบุ ซึ่งการ
ตรวจสอบจะประกอบด้วย การทดสอบ การสอบเทียบ การการตรวจ และการรับรอง บางประเทศเรียก
การรับรองว่าการจดทะเบียน และการรับรองระบบงาน ซึ่งหากไม่มีการตรวจและขอใบรับรองดังกล่าว
จะถูกปรับ 500,000 บาท กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ปฎิบัติดังนี้
1)ให้แก้ไขปรับปรุง หากไม่ปฎิบัติตามปรับไม่เกิน 100,000 บาท/วันละ 10,000 บาท จนกว่าจะ
ปฎิบัติตาม
2)หากแก้ไขปรับปรุงไม่ได้ ให้ทำ�ลายหรือส่งกลับคืน หากไม่ปฎิบัติตามปรับไม่เกิน 100,000
บาท/วันละ 10,000 บาท จนกว่าจะปฎิบัติตาม

แนวทางการกำ�กับดูแลอาหารแนวใหม่ (Reprocess) คือ การปรับกระบวนการขออนุญาต (สถาน
ที่ / ผลิตภัณฑ์ / การโฆษณา และตรวจสอบเฝ้าระวัง) ใช้ระบบตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้
ประกอบการได้รับความสะดวกในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ของ Reprocess ได้แก่
1.
ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองใน
เบื้องต้นก่อนการผลิต / นำ�เข้าและจำ�หน่ายแก่ผู้บริโภค
2.
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ณ สถานที่ผลิต และการ
พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
3.
ผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้เพียงพอสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างต่อ
เนื่อง จะได้รับความสะดวกในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างรวดเร็ว (Fast track)
4.
เน้นความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อย.ได้นำ�ร่องกระบวนการ Reprocess ในการขอ
อนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท คือ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม เครื่อง
ดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สำ�หรับขอบข่ายกำ�หนดหลักปฎิบัติสำ�หรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง คือ เนื้อสัตว์(HS 02)
, สัตว์น้ำ�(HS03) , ไข่(HS04) , เครื่องในสัตว์(HS05) , ผัก(HS07) และผลไม้(HS08) โดยครอบคลุมการรับ
วัตถุดิบ การเตรียม การแช่แข็ง การจัดการ การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่ง

ระยะเวลาการดำ�เนินการ Reprocess
1.
การยื่นปกติ จะใช้เวลาทำ�การไม่เกิน 20 วันทำ�การ
2.
ยื่น Fast track จะใช้เวลาทำ�การไม่เกิน 7 วันทำ�การ

ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานบังคับ
ค่าใบรับรองแต่ละมาตรฐานไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งค่าบริการตรวจสอบรับรองในส่วนของภาครัฐ
และเอกชน อาจแตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจเลือกหน่วยงานตรวจสอบรับรอง เช่น
ระยะเวลาแต่ทั้งนี้ค่าตรวจสอบและรับรองสถานที่ผลิต จะต้องอยู่ในอัตราตามแต่กรณีดังนี้
ข้อ 1 การตรวจประเมินครั้งแรกหรือการตรวจต่ออายุใบรับรอง กำ�หนดค่าตรวจสอบและรับรอง
สถานที่ผลิตตามจำ�นวนผู้ตรวจประเมินที่ใช้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/วัน
ข้อ 2 กรณีการตรวจติดตาม กำ�หนดค่าตรวจสอบและรับรองสถานที่ผลิตตามจำ�นวนผู้ตรวจ
ประเมินที่ใช้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำ�นวนผู้ตรวจประเมินในข้อ 1 โดยขั้นต่ำ�ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน 1
คน ไม่เกินครึ่งวัน

ผู้ประกอบการที่นำ�เข้า และผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศ จะต้องดำ�เนินการ
1. ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิต / นำ�เข้าด้วย
ระบบคุณภาพ
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบอาหารที่เกี่ยวข้อง โดย อย. สนับสนุนการพัฒนาหน่วยฝึกอบรม
และหลักสูตรการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ
3. ประเมินศักยภาพของตนเองตามเงื่อนไขที่ อย.กำ�หนด หากมีศักยภาพในการควบคุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัยและมีองค์ความรู้สูงจนได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่ม A จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตแบบ
Fast track
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง Reprocess ได้ที่สำ�นักอาหาร
Website: http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54 หรือ E-mail: food@fda.moph.go.th

อย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวกำ�ลังอยู่ในกระบวนการรอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ซึ่งผู้ประ
กอบการควรเตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะประกาศใช้
ที่มา : สัมมนา”การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิชาการ และเงื่อนไขค่าบริการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐาน
บังคับ เรือ่ง หลักปฏิบัติสำ�หรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ณ โรงแรมริชมอนด์ , 12 มี.ค 58
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FTAs Watch
...กิจกรรม ข่าวสารและประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแรงงาน...

“FTAs Watch...จับตาความเคลื่อนไหวการเจรจาการค้าเสรี”

มาตรการทรัพย์สินทางปัญญากับการเจรจาการค้าเสรี
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามีความ
สำ�คัญอย่างมากกับการทำ�ธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจาก
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และในขณะเดียวกันก็
เป็ น การควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ผู้ ล อกเลี ย นแบบซึ่ ง เป็ น ประโยชน์
กับผู้ที่คิดค้น
เพราะผู้คิดค้นได้ลงทุนลงแรงหรือในส่วน
เครื่องหมายการค้าก็ต้องลงทุนทำ�ตลาดเสียทั้งทุนและเวลา ดัง
นั้นจึงต้องปกป้องมิให้ผู้ใดมาฉวยโอกาสที่ตนสร้างไปฟรีๆ
ดังนั้น
ในประเทศซึ่งมีการคิดค้นนวัตกรรมหรือมี
เครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าสูง ย่อมคำ�นึงถึงสิทธิในสินค้าเหล่านี้
ซึ่งได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในทางกฎหมายระหว่ า งประเทศก็ มี ค วามคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วภายใต้ข้อกำ�หนด TRIPs หรือ Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights
ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันของสมาชิกองค์การการค้าโลก โดยลง
นามกันตั้งแต่ปี 1994
อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับ ระบบ
กฎหมายแบบเดิมอาจไม่ครอบคลุมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า TRIPs เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ำ�ที่ประเทศสมาชิก

WTOพึงมี แต่ประเทศที่มีการพัฒนามากกว่าไทยอย่างในกลุ่ม
สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ได้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มากกว่า TRIPs ซึ่งเรียกว่า TRIPs-PLUS ซึ่งประกอบด้วย การ
ขยายความคุ้มครองแก่ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า และสิทธิ
บัตร ซึ่งถ้าจะมีความตกลงระหว่างประเทศกับสหรัฐและEU อาจ
ต้องยอมรับข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย
โดยเฉพาะในความตกลงการค้าเสรี FTA ไทย-สหภาพ
ยุโรป ที่ได้ดำ�เนินมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง(แต่ขณะนี้พักการ
เจรจาออกไปชั่วคราว) มีหลักการในการเจรจาที่สำ�คัญคือ Single
Undertaking คือ การเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ถ้ารับข้อ
เสนอก็ต้องรับทั้งหมด หรือถ้าไม่รับข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำ�ให้การ
เจรจาไม่บรรลุข้อตกลง
จากหลักการดังกล่าว ทำ�ให้ภาครัฐมีความลำ�บากใจอยู่
มาก เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการทำ� FTA ไทย-สหภาพ
ยุโรปมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ ดังนั้น ข้อพึงระวัง
ที่รัฐควรจะไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนคือ การเจรจาที่จะได้ประโยชน์
สูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ หากมองถึงข้อเสียแล้วหลีกเลี่ยงไม่ทำ�
ทั้งหมด ส่วนที่จะได้ประโยชน์ก็จะหายไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว
รัฐผู้มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศควร
แยกส่วนและจัดสรรผลประโยชน์ให้ได้ครบทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายส่ง
เสริมการส่งออก และฝ่ายปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ จึง
จะเป็นการเจรจาการค้าเสรีที่เหมาะสม.
6

เร่งดำ�เนินการตามแผนงานหลัก 6 แผนงานให้เกิดผลเป็นรูป
ธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ไทยผิดหวังที่สหภาพยุโรปออกใบเหลือง การประมงและกฎหมายลำ�ดับรอง (2) การจัดทำ�แผนระดับ
ชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำ�ประมง IUU (3) การ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สหภาพยุโรป (EU) ได้ เร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำ�การประมง
ออกใบเหลือง อย่างไรก็ตาม การประกาศเตือนครั้งนี้ยังไม่มี (4) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการทำ�ประมง โดย
ผลต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยไป EU แต่อย่างใด
เฉพาะการควบคุมการเข้าออกท่าของเรือประมง (5) การจัด
ทำ�ระบบติดตามตำ�แหน่งเรือ (Vessel Monitoring System กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งว่า
VMS) และ (6) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)
ไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจออกประกาศเตือน
ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่า EU มิได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นและ ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไข
ความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมของไทยในการแก้ปัญหา IUU ปัญหาเรื่องนี้ การรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ
รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในการต่อต้าน การ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�ประมงเป็นวาระสำ�คัญ
ประมง IUU ที่มีมายาวนาน
ของรัฐบาลนี้ และรัฐบาลจะยังคงดำ�เนินการอย่างแข็งขันใน
ไทยเรียกร้องให้ EU พิจารณาการดำ�เนินการของไทยใน การแก้ปัญหาภายใต้การนำ�ของผู้นำ�ระดับสูงต่อไป
เชิงเทคนิคตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่มีความโปร่งใส
และเที่ยงตรง อย่างไม่เลือกประติบัติ และสอดคล้องกับ
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
สถานการณ์ที่แท้จริงในไทย
21 เมษายน 2558
ไทยจะสานต่อความร่วมมือกับ EU เพื่อให้ไทยออกจากกลุ่ม
ที่ถูกประกาศเตือน รวมทั้งสามารถแก้ไขและป้องกันการทำ�
ประมงแบบ IUU ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำ�คัญในการรักษาทรัพยากร
ทางทะเลและกำ � หนดให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาการประมงแบบ
IUU เป็นปัญหาสำ�คัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วม
มือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้นำ�ใน
การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

“เอสแอนด์พี” หั่นคาดการณ์ราคาแร่เหล็กทั่วโลก

		

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้ปรับ
ลดคาดการณ์ราคาแร่เหล็กทั่วโลกในปี 2558 2559 และ 2560 นอกจากนี้ ยังได้ประกาศ
เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบแก่บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ระดับโลก รวมถึงบริษัทบีเอชพี
บิลลิตัน, แองโกล อเมริกัน และบริษัทเวล
รายงานของ เอสแอนด์พี ระบุว่า ราคาแร่เหล็กที่ปรับตัวลดลง ไม่เพียงแต่จะ
ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่เท่านั้น แต่ยังจะ
ทำ�ให้บริษัทเหล่านี้เผชิญกับความเสี่ยในระยะยาว นอกจากนี้ คาดว่าอุปสงค์และอุปทาน
แร่เหล็กในตลาดโลกจะยังคงอยู่ในภาวะไม่สมดุลในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งข่าวการปรับลด
คาดการณ์ราคาแร่เหล็กและการประกาศเครดิตพินิจโดยเอสแอนด์พีในครั้งนี้ ได้ฉุดหุ้น
กลุ่มเหมืองแร่ในตลาดหุ้นยุโรปร่วงลง
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com
14 เมษายน 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์
: เครื่องมือยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยในยุคโลกร้อน”

สถาบันองค์ความรู้ระหว่างประเทศจัดสัมมนา “อาหารไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
กำ�หนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
รายละเอียดใบสมัคร : http://application.ditp.go.th/Center_Public/activity_detail_th.html?activity_id=5305&OFFICE_ID=2&lang_code=TH
ไม่เสียค่าใช้ในการเข้าอบรม รับสมัครเพียง 100 ท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5120093 ต่อ 604,363 หรือทาง E-mail:niramonp@ditp.
go.th
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