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นายวิทวัสก์  สาระศาลิน

กองบรรณาธิการ
นางสาวกุลวดี  วิวัฒสวัสดินนท์ 
นายชนวัฒน์  สิทธิธูรณ์
นายธวัชชัย  ศีลแสน 
นายวรพงศ์  วิไลรัตน์ 
นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ์
นางสาวขวัญหทัย วิวิธวร
นายบรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา

แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน

พบกันอีกครั้งกับสินค้ากับวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร  
(ACFS Early Warning) รายไตรมาส ฉบบัเดอืนมกราคม – มนีาคม 2562 พร้อมเนือ้หาเด่น 
เรื่อง “สัตว์น�้าสวยงาม” หลายท่านอาจคาดไม่ถึงว่าสัตว์น�้าตัวเล็กๆ ที่เรารู ้จัก  
ไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อการเลี้ยงไว้ดูเล่น แต่ปัจจุบันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล วารสาร Early Warning ฉบับนี้ 
จะน�าเสนอประเด็นของแนวโน้มการน�าเข้าและส่งออกสัตว์น�้าสวยงามท่ัวโลก  
โดยเฉพาะการแข่งขนัในภมิูภาคอาเซยีน ความท้าทายของอตุสาหกรรมสตัว์น�า้สวยงาม 
หลงัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) มผีลบงัคบัใช้ นอกจากนี ้ตลาดส�าคญัอกีแห่งหนึง่ 
คือ สหราชอาณาจักร ที่เป็นเป้าหมายส่งออกส�าคัญของไทย ยังมีความท้าทาย 
ต่อผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์ Brexit ท�าให้ระเบียบการส่งออก 
สัตว์น�้าสวยงามไปยังสหภาพยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงและต้องเตรียมความพร้อม
อย่างเร่งด่วน

ในส่วนของบทความ “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวสั้นรอบโลก” ท่ีน่าสนใจ 
หลายเรื่อง เช่น สภายุโรปและสิงคโปร์จัดท�าความตกลงการค้าเสรี ซึ่งเป็นครั้งแรก
ระหว่าง EU และประเทศในกลุม่อาเซียน ส่วนอนิโดนีเซยีก�าลงัด�าเนนิการตามแผนงาน 
ในการรับรองเครื่องหมายฮาลาลผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มในประเทศ ไปจนถึงจีน
ปรับภาษีเน้ือไก่เพ่ือตอบโต้การทุ่มตลาดของบราซิล และบทความที่น่าสนใจอีก 
หลายบทความค่ะ

ทางทีมงาน Early Warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู ้อ่านอย่างต่อเนื่อง  
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความและข่าวสาร
เพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ท่ีอีเมล  
acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมคัรสมาชกิวารสาร Early Warning 
ได้ฟรีที่ http://warning.acfs.go.th ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มช่องทาง 
การเข้าถงึ และค้นหาข้อมลูให้ง่ายยิง่ขึน้ โดยสามารถเลอืกรับข้อมลูข่าวสารทางอเีมล
ได้ตรงตามประเด็นความสนใจ ทั้งกลุ่มสินค้า ประเทศ ประเด็นปัญหา โดยหากท่าน 
มข้ีอสอบถามในกรณชีีแ้จงหรือแนะน�าบริการ สามารถติดต่อได้ที ่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มกอช. โทรศพัท์ 0-2579-4986
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วิธีการตรวจวิเคราะห     
ระเบียบ/มาตรฐาน         
ฉลาก/บรรจุภัณฑ         
อื่นๆ 

 603,629,577,818 

 1,129,462,101,454 

นำเขา สงออก

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค.- เม.ย.

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.- เม.ย.

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน 
ผลไมและผลิตภัณฑ 

151,160,922,976
76,901,684,920
64,595,881,526
49,194,003,573
39,539,350,395

หนวย : ลานบาท

ยางธรรมชาติ 
ขาวและผลิตภัณฑ  
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ           
ผลไมและผลิตภัณฑ            
น้ำตาลและผลิตภัณฑ           

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

252,215,501,199
229,455,456,455
209,501,848,089
164,927,837,213
109,221,774,568

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก ม.ค.-เม.ย. ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก  ม.ค.-เม.ย.

114.63
243.59

83.25
71.53

52.78

อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา บราซิลจีน เวียดนาม อินเดีย

87.93
76.17

57.84

26.58 26.33

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) SPS TBT

25
%

24%

21%

19
%

11
%

แคนนาดา

สหภาพยุโรป

เคนยา

จีน

บราซิล

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐานทั่วไป        
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร    
MRLs             
กักกัน/ระงับนำเขา            
วัตถุเจือปน                
อื่นๆ              

85
55
67
14
27
4.3

72
59
13
3

ประเด็น 

เคนยา

มาลาวี

ไตหวัน

ยูกันดา

แทนซาเนีย

42
%

20%

10%

11
%

17%

SPS/ TBT NOTIFICATION ม.ค.- มี.ค. 2562

มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

เวียดนามญี่ปุนสหรัฐอเมริกาจีน

สถิติการนำเขา – สงออก  ตั้งแตเดือน ม.ค. - ก.พ. 2562
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 หน่วยงานก�ากับและดูแลด้านอาหารของประเทศ

แคนาดา (CFIA)  ปรับแบบฟอร ์มเอกสารรับรอง 

การวางจ�าหน่ายสินค้า (Certificate of free sale) ใหม่  

ตามกฎระเบียบ Safe food for Canadians Regulations  

(SFCR) และเริ่มผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 

ที่ผ่านมา ซ่ึงหน่วยงาน CFIA จะออกเอกสารดังกล่าว 

ประกอบกับการส่งออกสินค้าอาหาร โดยเฉพาะในสินค้า

ความเสี่ยงต�่าที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ประกอบการส่งออก

มากทีส่ดุ อาท ิแยม คกุกี ้ผลติภณัฑ์ขนมซเีรยีล ชา และกาแฟ 

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ส่งออกจะยังคงต้องผ่าน 

การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

พร้อมทั้งออกใบรับรองสุขอนามัยตามกฎระเบียบ SFCR 

ท้ังนี้ เอกสารรับรองการจ�าหน่ายจะต้องผ่านการลงนาม 

โดยหน่วยงาน CFIA ทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่หากเอกสาร 

ดงักล่าวผ่านการลงนามรบัรองแล้ว ช่วงบนของเอกสารจะแสดง 

รหัสก�ากับ 2019-S-######### และมีข้อความระบุว่า 

เอกสารรับรองการจ�าหน่ายได้ผ่านการลงนามผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบ 

myCFIA ที่ www.inspection.gc.ca/mycfia

 สหรฐัอเมรกิา แจ้งเตอืนการบงัคบัใช้กฎระเบยีบ Seafood 

Import Monitoring Program (SIMP) ท่ีขยายขอบเขต

ให้ครอบคลุมสินค้ากุ ้งและหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งท�าให้ผู ้ผลิต 

ในสหรัฐอเมริกาต้องจัดท�าโปรแกรมการตรวจสอบย้อนกลบั 

(Seafood Traceability Program, 50 CFR 300.324 

(aX3)) เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้ากุ ้งและหอย

เป๋าฮื้อ ในขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกต้องด�าเนินการตาม

ระบบแจ้งข้อมูล (informed compliance) ที่ก�ากับดูแล 

โดยองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่ง

สหรฐัอเมรกิา (National Oceanic and Atmospheric  

Administration: NOAA) และกรมศุลกากรและป้องกัน 

ชายแดนสหรัฐอเมริกา (U. S. Customs and Border  

Protection) ซึง่ได้ประกาศเน้นย�า้การแจ้งปฏบิตัติามระเบียบฯ 

ให้ผู้ประกอบการน�าเข้าสินค้ากุง้และหอยเป๋าฮือ้ท�าความเข้าใจ 

เรียนรู้ และปรับแก้ข้อมูลประกอบการน�าเข้าสินค้าประมง

เรียบร้อยแล้ว

 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาจะด�าเนินการตรวจเอกสาร สินค้า 

และยนืยันความถกูต้องของข้อมลูสนิค้าอาหารทะเลท่ีน�าเข้า 

จากต่างประเทศ อีกทั้งจะยังไม่ปฏิเสธการน�าเข้าสินค้ากุ้ง 

และหอยเป ๋าฮื้อที่มีข ้อมูลพิกัดศุลกากรไม ่ครบถ ้วน 

ในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562  

โดยหลงัจากสิน้สดุก�าหนดดงักล่าว สหรฐัอเมรกิาจะปฏิเสธ

สินค้าอาหารทะเล (รวมถึงกุ้งและหอยเป๋าฮื้อ) ที่ไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดของระเบียบ SIMP

แคนาดา ปรบัฟอร์มเอกสารรับรอง
การจ�าหน่ายสินค้าเกษตร

มะกนั แจ้งขยายขอบเขตการใช้ระเบยีบ 
SIMP กบัเป๋าฮือ้และกุง้

จับกระแส

NTBs
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อืมบัรมยีรตเยทไ
งลปแนยีลปเราก
มางยวสำนวตัสงสรากบยีบเะรฎก

มหใบับฉ KU – UE งัยปไ

“ปลาสวยงาม” หรอืปลาตู ้(Ornamental fish) เป็นสตัว์น�า้ทีเ่พาะเลีย้งเพือ่การประดบัตกแต่ง
และความสวยงาม โดยไม่มจีดุประสงค์เพือ่การบรโิภค ปัจจบุนัปลาตูก้�าลงัเป็นทีน่ยิมทัว่โลกจากสสีนั
ที่สวยงาม และรูปร่างที่แปลกตา มีลักษณะโดดเด่นสหรัฐอเมริกา

“เกณฑ์การปฏิบัติ ส�าหรับผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยัง EU” 

 ความนยิมสตัว์น�า้สวยงามทีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลก เป็นจดุเริม่ต้น 
ของการพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม และ
การสร้างตลาดน�าเข้า-ส่งออกรองรับอย่างกว้างขวาง  
โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย ที่มีภูมิประเทศ และ
สภาพอากาศเหมาะสมท�าให้หลายประเทศ อาทิ ไทย 

 ปริมาณการส ่งออกปลาสวยงามของไทยไปยัง 
สหภาพยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในสหราชอาณาจกัรท่ีเป็นผูน้�าเข้ารายใหญ่ ในช่วงปี 2561 
ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรน�าเข้าปลาสวยงามของไทย 
อาทิ ปลาทองมูลค่าสูงถึง 2.7 ล้านบาท ปลากัดไทย 1.7 
ล้านบาท ปลาออสการ์ 264,474 บาท และปลาคาร์ป 
188,359 บาท
 แต่เดิม สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU-28) ท�าให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบการน�าเข้าของ EU ประกอบด้วย 
Regulation (EC) 1012/2012 ที่ขยายการอนุญาตให้

ฮ่องกง และญีปุ่น่ สามารถยกระดบัอตุสาหกรรมเพาะเลีย้ง 
ปลาสวยงามไปสูก่ารผลติเพือ่ส่งออก โดยมปีระเทศผูน้�าเข้า 
อันดับหนึ่ง คือ สหภาพยุโรป ตามด้วยสหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกา

ไทยสามารถส่งออกปลามชีวีติทกุชนดิ จากเดิมทีอ่นญุาต 
ให้ส่งออกเฉพาะวงศ์ปลาหมอ (Cyprinidae) รวมทั้ง
ยกเว้นข้อก�าหนดการรบัรองโรคแผลเน่าเป่ือย (Epizootic 
Ulcerative Syndrome : EUS) โดยปรบัเปลีย่นแบบฟอร์ม 
ใบรบัรองสขุอนามยัสตัว์น�า้ (Model Health certificate) 
จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น�้า 
ในการน�าเข้าเพื่อบริโภค 2. ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น�้า
ในการน�าเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยงและจัดแสดงในพื้นที่เปิด 
และ 3. ใบรับรองสุขอนามยัสัตว์น�า้สวยงามในการน�าเข้า
เพื่อจัดแสดงในพื้นที่ปิด 

เตรียมรับมือ : 
กฎระเบียบการน�าเข้า

สัตว์น�้าสวยงาม
EU-UK ฉบับใหม่
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และ Regulation (EC) 2017/625 ว่าด้วยการตรวจสอบ 
และควบคุมการบังคับใช ้กฎระเบียบอาหาร และ 
อาหารสัตว์ กฎระเบียบด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์  
กฎระเบียบด้านสุขภาพพืช หรือ “Official Control 
Regulation (OCR)” ที่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับด่านควบคุม
การน�าเข้า (Border Control Pots : BCP) ที่ปรับเปลี่ยน

	 ในช่วงแรก หลงั Brexit  ส�าหรับผูป้ระกอบการทีม่กีารส่งออกสตัว์น�า้สวยงามไปยงัสหราชอาณาจกัร ผูป้ระกอบการ 
ดังกล่าวยังสามารถส่งออกสัตว์น�้าสวยงามได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถใช้ใบรับรองสุขอนามัย (Model Health 
Certificate) ตามกฎระเบียบ 1251/2008 ของสหภาพยุโรปได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยจะต้องผ่าน
ด่านควบคุมที่พรมแดน (Border Inspection Posts : BIP) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของส�านักงานสุขภาพสัตว์และพืช
ของสหราชอาณาจักร (APHA) ซึ่งด่านดังกล่าวสหราชอาณาจักรจะมีข้อก�าหนด ทั้ง ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ามีชีวิต 
จะต้องติดฉลากพร้อมระบุค�าว่า “ปลามีชีวิต”อย่างชัดเจน พร้อมมีเอกสารใบรับรองสุขภาพปลา ใบอนุญาตน�าเข้า 
จาก CITES ใบอนุญาตส่งออก และประกาศจากศุลกากร โดยการน�าเข้าสัตว์น�้ามีชีวิตในแต่ละครั้งสัตว์ดังกล่าว 
จะถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากร และสัตวแพทย์จากหน่วยงาน APHA เข้าด�าเนินการตรวจสอบ ให้มั่นใจว่าจะไม่มีสายพันธุ์
สัตว์น�้าที่ผิดกฎหมาย 

	 เมือ่สิน้สดุช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน หลงั 6 เดือน ส�าหรบัผูป้ระกอบการสตัว์น�า้สวยงามทีจ่ะเตรยีมส่งออก หรอืมี
การส่งออกสตัว์น�า้สวยงามไปยงัสหราชอาณาจกัรอย่างต่อเนือ่ง จ�าเป็นจะต้องลงทะเบียนกบั “ระบบน�าเข้าผลติภณัฑ์	
สัตว์	อาหาร	และอาหารสัตว์	(Import	of	Products,	Animals,	Food	and	Feed	System	:	IPAFFS)  
ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบท (Defra) ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และส่งผลให้ข้อมูลของระบบ TRACES เดิมของสหภาพยุโรป ไม่สามารถใช้ร่วมกับ 
การส่งออกสินค้ามายังสหราชอาณาจักรได้ ทั้งนี้ การลงทะเบียนกับระบบ IPAFFS ผู้ประกอบการจะต้องสร้างบัญช ี
Government Gateway พร้อมให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ และยื่นเอกสารบันทึกจากสัตวแพทย์ท่ัวไป 
– ส�าหรับสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Common Veternary Entry Document : CVED) ในขณะเดียวกัน 
ภายใต้ระบบแบบใหม่ ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ด่าน BIP หรือด่าน DPE ทราบ ก่อนส่งสินค้าไม่น้อยกว่า  
24 ชั่วโมง

ถ่ายโอนภารกิจจากด่านตรวจสอบชายแดน (Border 
Inspection Posts : BIPs) และด่านน�าเข้าที่ก�าหนดไว้ 
(Designated Pointed of Entry : DPEs) 
 ทั้งนี้ ตามระเบียบ OCR สัตว์น�้าสวยงามที่น�าเข้ามายัง
สหภาพยโุรปจะต้องถกูส่งมายงัด่าน BCPs เพือ่ตรวจสอบ
เอกสาร และกายภาพของสินค้า ประกอบใบรับรอง 
สขุอนามยั ทีต้่องแจ้ง BCPs ทราบล่วงหน้าก่อนการน�าเข้า 
ผ่านระบบ Integrated Management System for 
Cont ro l s  ที่ ร วบรวมข ้อมู ลก� ากับควบคุมของ 
สหภาพยุโรป อาทิ ระบบติดตามการเดินทางของอาหาร
ของสหภาพยโุรป (Trade Control and Expert System 
: TRACES) ที่ท�าหน้าที่ติดตามการเดินทางของสินค้า
เกษตร อาหาร อาหารสัตว์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต (สัตว์น�้า
สวยงาม) ในการน�าเข้าจากประเทศท่ีสาม ซ่ึงท�าให้
สามารถตดิตามตรวจสอบย้อนกลบัและเพิม่ความรวดเรว็
ในขั้นตอนด�าเนินการเอกสารของประเทศคู่ค้าอย่างยิ่ง 

เมื่อสหราชอาณาจักรถอนตัว
จากสหภาพยุโรป (Brexit) 

ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัว อย่างไร?
“ “ ?
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	 นอกจากระบบ	IPAFFS	และการปรบัเปลีย่นโครงสร้างตรวจสอบน�าเข้านัน้	สหราชอาณาจักรยงั
ให้ความส�าคญัต่อ “ความปลอดภัยทางชวีภาพ” โดยเฉพาะการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคในสตัว์น�า้ 
ทีส่�าคญั โดยผูน้�าเข้าสตัว์น�า้สวยงามจะต้องลงทะเบยีนกบัหน่วยงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์น�า้ (Fish Health 
Inspectorate : FHI) และมาตรฐานขององค์การระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization of 
Animal Health : OIE) และ 

กุ้งเครย์ฟิช crayfish (Cherax quadricarinatus)
สามารถวางจ�าหน่ายได้เฉพาะในอังกฤษและเวลส์ 

แต่ไม่สามารถวางจ�าหน่ายในสก็อตแลนด์ได้

ปลาช่อนเหนือ (Channa argus) 
ไม่สามารถวางจ�าหน่ายในอังกฤษและเวลส์ได้ 

และสกุล Channa ทั้งหมดไม่สามารถวางจ�าหน่าย 
ในสก็อตแลนด์ได้ (ยกเว้นมีใบอนุญาตในการน�าเข้า)

การควบคุมการแพร่กระจายพันธุ์!

ซึง่สหราชอาณาจกัรให้ความส�าคญัต่อการควบคมุสัตว์น�า้สวยงามทีน่�าเข้ามาโดยจ�ากดัขอบเขตให้สามารถ
เพาะเลีย้งได้เฉพาะใน ตูป้ลา หรอืบ่อเพาะเลีย้ง เท่านัน้ ไม่อนญุาตให้น�าสตัว์น�า้ดังกล่าว ปล่อย หรอืเพาะเลีย้ง 
ในแหล่งน�้าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้น�าเข้าสัตว์น�้า  ดังนี้

หอยเชอรี ่Apple snails (Pomacea genus) เต่าแก้มแดง	Pond sliders (Trachemys scripta)
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สงออกทั่วโลก 24,383 บาท
7,044
4,700
4,655

(Scleropages jardini)
สงออกทั่วโลก 216,256 บาท

115,425 
30,000 
28,890

สงออกทั่วโลก 457,408,659 บาท
151,117,674 
37,397,052 
35,620,598

สงออกทั่วโลก 352,096 บาท
253,254 
49,621 
31,171

ปลาแฟนซีคารป : Koi carp

ปลากัดสัตวน้ำประจำชาติ
ปลากัดไดรับเลือกเปนสัตวน้ำประจำชาติดวยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ

ปลากัดไทย
 (Siamese fighting fish, Betta Splendens)

สัตวน้ำสวยงามสงออกของไทย

3.2.
การเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุปลากัด

กอเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล

และมีแนวโนมการสงออกเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง

ความสำคัญดานวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร เชน หลักฐานอยูใน

บทประพันธวรรณคดีและ

บันทึกพงศาวดาร แสดงถึงความผูกพัน

ตอปลากัดของคนไทย

ชื่อบงบอกวาเอกลักษณความเปนไทย

ทั้งยังมีความโดดเดน เปนที่ยอมรับ

ในระดับสากล

1.

การคุมครองปลากัดในฐานะสัตวน้ำประจำชาติ
กรมทรัพยสินทางปญญากำลังดำเนินการเพื่อยกระดับความคุมครองตอทรัพยากร
พันธุกรรมของปลากัดไทย ดังนี้
 1. แกไขปรับปรุงราง พ.ร.บ. สิทธิบัตร โดยกำหนดใหผูขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ใชทรัพยากร
      พันธุกรรมตองเปดเผยแหลงที่มาและแบงปนผลประโยชนใหแกเจาของทรัพยากรพันธุกรรม
 2. ผลักดันการจัดทำขอตกลงระหวางประเทศดานการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมภายใตกรอบ
      ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
 3. เชื่อมโยงฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
      เพื่อใชประโยชนในการขอรับสิทธิบัตร
 4. พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาปลากัดไทยใหเปนตราสัญลักษณประจำชาติไทย

ปลากัดไทย 
: Siamese fighting fish

ปลาอมไขครีบยาว 
: Banggai cardinal fish

สงออกทั่วโลก 15,337,250 บาท
4,648,415 
1,168,926 
1,135,826

สงออกทั่วโลก 
189,129,449 บาท

83,129,449 
24,411,490 
10,748,004

สงออกทั่วโลก 
61,119,802 บาท

31,892,230
6,109,287
2,952,001

กุงเครยฟช
: Crayfish  (Beta splendens)

สงออกทั่วโลก 
38,465,037 บาท

5,434,037 
2,857,777 
2,769,782

ปลาทอง : Gold fish
(Carassius auratus)

สงออกทั่วโลก 8,380,163 บาท
1,090,395 
998,176 
933,192

(Cyprinus carpio)

ปลาออสการ : Oscars
(Astonotus ocellatus)

ปลาอะโรวานา : Arowanas 
(Scleropages formosus)

ปลาน้ำจืดสวยงามอื่นๆ

สงออกทั่วโลก 6,641,932 บาท
5,852,030 
789,902

(Pterapogon kauderni)

ปลาหมูอินโด : Botia
(Chromobotia macracanthus)

ปลาอะโรวานาจารดินี
: Arowanas Jardini 
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: Banggai cardinal fish

สงออกทั่วโลก 15,337,250 บาท
4,648,415 
1,168,926 
1,135,826

สงออกทั่วโลก 
189,129,449 บาท

83,129,449 
24,411,490 
10,748,004

สงออกทั่วโลก 
61,119,802 บาท

31,892,230
6,109,287
2,952,001

กุงเครยฟช
: Crayfish  (Beta splendens)

สงออกทั่วโลก 
38,465,037 บาท

5,434,037 
2,857,777 
2,769,782

ปลาทอง : Gold fish
(Carassius auratus)

สงออกทั่วโลก 8,380,163 บาท
1,090,395 
998,176 
933,192

(Cyprinus carpio)

ปลาออสการ : Oscars
(Astonotus ocellatus)

ปลาอะโรวานา : Arowanas 
(Scleropages formosus)

ปลาน้ำจืดสวยงามอื่นๆ

สงออกทั่วโลก 6,641,932 บาท
5,852,030 
789,902

(Pterapogon kauderni)

ปลาหมูอินโด : Botia
(Chromobotia macracanthus)

ปลาอะโรวานาจารดินี
: Arowanas Jardini 
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 สัตว์น�้าสวยงาม ได้รับความนิยมมาต้ังแต่โบราณ 
แม้ว่ายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการเลี้ยงปลาสวยงาม 
เริม่ขึน้ในสมยัใด แต่ในปัจจบุนัการเลีย้งสตัว์น�า้สวยงาม 
ได้รบัความนยิมไปท่ัวโลก มกีารซือ้ขายกนัอย่างแพร่หลาย 
ในทกุภูมภิาค ทัง้ในทวปีเอเชยีท่ีมคีวามนยิมมาช้านาน 
ในทวีปยุโรปและอเมริกาที่เป็นตลาดใหญ่ ตลอดจนถึง

ภูมิภาคแอฟริกา รวมไปถงึตะวนัออกกลาง และยงัคงมี
แนวโน้มเตบิโตทัว่โลกอย่างต่อเนื่อง 
 ไม่เฉพาะปลาสวยงาม แต่รวมไปถึงสัตว์ครึ่งบก 
ครึ่งน�้า สัตว์น�้าเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง เป็นต้น รวมทั้ง 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหอย หมึก และ 
ดาวทะเล  โดยจากข้อมูลในปี 2560 ประเทศที่ส่งออก 
สัตว ์น�้ าสวยงามมากที่ สุ ด ในโลกคือ  สิ งคโปร ์ 
สเปน ญี่ปุ ่น พม่า อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเช็ก 
ไทย มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ และศรีลังกา และ 
ประเทศที่น�าเข้ามากที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา   
สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ฮ่องกง และอิตาลี ตามล�าดับ

สถานการณ์สัตว์น�้า
สวยงามในตลาดโลก
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 นอกจากสิงคโปร์และญี่ปุ่นที่เป็นผู้น�าในการส่งออก 
สัตว์น�้าสวยงาม ยังมีประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย 
ที่ร่วมแข่งขันเป็นผู้น�าด้านการผลิตสัตว์น�้าสวยงาม 
คือ อินโดนีเซีย และไทย
 โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตสัตว์น�้าสวยงาม  
รายใหญ่ในเอเชีย โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 27  
ล้านเหรยีญ  ในปี 2560 และมแีนวโน้มเตบิโตมากข้ึนทุกปี  
โดยรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายในการเป็นประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกสัตว์น�้าสวยงามรายใหญ่ที่สุดของ
โลก ด้วยความหลากหลายและศักยภาพในการผลิต 
สตัว์น�า้จดืสวยงามกว่า 400 สายพนัธุ ์และประเภทน�า้เคม็ 
กว่า 650 สายพนัธ์ุ แม้ว่าความสามารถด้านการจดัการ
ทีย่งัคงเป็นรองสงิคโปร์ แต่ด้วยการสนบัสนนุจากภาครัฐ 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกสัตว์น�้าสวยงาม 
ท�าให้ปัจจุบันอินโดนีเซียสามารถส่งออกปลาทะเล
สวยงามไปยงัทวปียโุรปเป็นอันดับ 1 คดิเป็น 34% ของ
การน�าเข้าทั้งหมด
 ส�าหรับประเทศไทย เป็นผู้ผลิตสัตว์น�้าสวยงามและ
ส่งออกเป็นอนัดบัที ่7 ของโลกในปี 2560 โดยในภมูภิาค
เอเชียเป็นรองเพียงสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย  
ด้วยมลูค่าการส่งออกกว่า 15 ล้านเหรยีญ จากข้อมลูใน
ปี 2561 ชนิดสัตว์น�้าสวยงามส่งออกที่ได้รับความนิยม 
ของไทยคือ ปลาสวยงาม ปลากัด ปลาออกลูกเป็นตัว 
และปลาทอง จากความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต 
ตลอดจนถงึการสนับสนุนจากภาครฐัท�าให้อุตสาหกรรม
สัตว์น�้าส่งออกของไทยมีอนาคตที่สดใส 

 ตลาดการน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามท่ีส�าคัญของโลก 
ได้แก่ สหรฐัฯ และสหภาพยโุรป โดยสหรฐัฯเป็นประเทศ
ผู้น�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามอันดับหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณา
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท้ังหมด จะมีมูลค่า 
การน�าเข้าสตัว์น�า้สงูกว่าสหรฐัฯ โดยในปี 2560 เฉพาะ
สหภาพยโุรปน�าเข้าสตัว์น�า้สวยงามกว่า 84 ล้านเหรยีญ 
โดย 5 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร เยอรมัน 

เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส และอติาลี มมีลูค่าน�าเข้ารวมกนั 
กว่า 62 ล้านเหรียญ คิดเป็น 73.6% ของการน�าเข้า 
ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรน�าเข้า
สัตว์น�้าจืดสวยงามเป็นสัดส่วนกว่า 24% (กว่า 17  
ล้านเหรียญ) และสัตว์น�้าเค็มสวยงามกว่า 29%  
(กว่า 4 ล้านเหรียญ) คิดเป็นมูลค่าการน�าเข้าอันดับ
สองของโลก 

 สตัว์น�า้สวยงามทีไ่ด้รบัความนยิมมากอกีชนดิหนึง่ คอื
ปลาสวยงามน�้าจืด ข้อมูลจากตลาดสิงคโปร์ และ
สถิติการน�าเข้าสัตว์น�้าจืดสวยงามของสหภาพยุโรป 
สะท้อนถึงอนาคตของอุตสาหกรรมสัตว์น�้าสวยงาม 
น�้าจืดซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศเขตร้อน โดยมี 
ป ั จจั ยท ้ าทายในการส ่ งออกสัตว ์น�้ าสวยงาม
ประกอบด้วยข้อก�าหนดเฉพาะภายในประเทศที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น เอกสารปลอดโรคติดต่อใน
สัตว์น�้า ลักษณะบรรจุและการขนส่ง การรับรอง
สวัสดิภาพสัตว์ วิธีการจับและเพาะพันธุ ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงความอันตรายต่อระบบนิเวศ
ของสัตว์น�้าสวยงาม เป็นต้น 
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมสัตว์น�้าสวยงามของไทยด�าเนินตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: 
ASEAN Economic Community) ซึง่ต้องเผชิญกบันกัลงทนุจากประเทศสมาชิกอาเซยีนทีเ่ข้ามาลงทนุ
เพาะเลีย้งสตัว์น�า้และการแข่งขนัภายในภมิูภาค โดยไทยมศีกัยภาพการส่งออกสตัว์น�า้สวยงาม ตดิ 1 ใน 
3 ของอาเซียน

การค้าเสรีกับความท้าทาย
ของอุตสาหกรรม

สัตว์น�้าสวยงามไทย

อุตสาหกรรมสัตว ์น�้าสวยงามในประเทศไทย 
มทีัง้ในรปูแบบเพาะพนัธุด้์วยตนเองและการจบัสตัว์น�า้ 
สวยงามจากแหล่งธรรมชาติ เนื่องจากทรัพยากร 
ที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศเหมาะสม  
จึงท�าให้มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและเหมาะแก ่
การเจริญเติบโตของสัตว์น�้าสวยงามหลากสายพันธุ์  
โดยเฉพาะการเพาะพันธุ ์สัตว ์น�้าสวยงามน�้าจืด  
(Freshwater species) เพื่อจ�าหน่ายท้ังในและ 
ต่างประเทศส่วนสัตว์น�้าสวยงามน�้าทะเล (Saltwater  
species) บางชนดิสามารถเพาะพันธุไ์ด้ในโรงเพาะพันธุ ์
ของรฐัและฟาร์มส่วนตวั โดยปัจจุบนัสายพนัธุป์ลาสวยงาม 

ทีพ่บในประเทศไทย เช่น ปลากดั ปลาทอง ปลาหมอสี 
ปลาหางนกยงู ปลาสอดหางดาบ และปลาปอมปาดัวร์ 
จะพบอยู่ในพื้นที่เพาะพันธุ์แถบกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ ราชบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครปฐม และสุพรรณบุรี ส่วนสัตว์น�้าสวยงามที่จับ 
จากแหล่งธรรมชาต ิจากข้อมลูปี 2561 สตัว์น�า้สวยงาม 
ทีน่�ามาเพาะพันธุ ์ ส่วนใหญ่จะมาจากทะเล โดยเฉพาะ 
ปลาการ์ตูนและปลาสวยงามท่ีอาศัยตามแนวปะการัง 
นอกจากนัน้ ประเทศไทยยงัมสีตัว์น�า้สวยงามชนดิอืน่  ๆด้วย 
ได้แก่ หอย ปู ตะพาบ กบ เต่า กุ้ง เช่น กุง้เครย์ฟิช และ
กุ้งแคระ
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จุดแข็งที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมสัตว์น�้าสวยงามไทย
คือศักยภาพของผู้ส่งออกสูง ในการส่งออกผลิตภัณฑ ์
ที่หลากหลาย ท้ังยังมีความเชี่ยวชาญการจัดจ�าหน่าย 
ในหลายช ่องทาง ส ่วนผู ้ เพาะเลี้ยงสัตว ์น�้ าก็มี 
ความเชีย่วชาญ การพฒันาสายพันธุส์ตัว์น�า้ ท�าให้สตัว์น�า้ 
สวยงามของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะและมคีวามโดดเด่น 
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนส่งเสริมให้ผู ้ผลิตสัตว์น�้า
สวยงามของไทยสามารถสร้างฐานการผลิตและ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  
ได้ส่งผลให้ตลาดปลาสวยงามของประเทศไทยขยายตวั 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ของไทยส่วนใหญ่ยงัคงมอุีปสรรคด้านการสือ่สารภาษา
อังกฤษกับคู่ค้า

ทัง้สภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวนในปัจจุบนัส่งผลต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าสวยงาม ระบบการขนส่งของไทย 
ที่ยังจ�าเป็นต้องปรับปรุงโดยเฉพาะในเส้นทางสายรอง 
และนอกจากข้อจ�ากัดในประเทศ ยังมีปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อไทย เช่น กฎหมายและมาตรการควบคุม
การส่งออกและน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามของประเทศ
คู่ค้าที่เข้มงวด ทั้งปัจจุบันประเทศทั่วโลกรวมถึง 
ทางผู้น�าเศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุ่น ล้วนประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อการส่งออกเป็นอย่างมาก 

จุดแข็งที่ส�าคัญของ
อุตสาหกรรมสัตว์น�้า

สวยงาม

“

“

ภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามปี 2556 – 2560 
ของรฐับาลและโครงการพฒันาการส่งออกปลาสวยงาม
และพรรณไม้น�า้ของกรมประมงส่งผลให้การเพาะพันธุ์
ปลาสวยงามในประเทศส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อ 
การส่งออก ซ่ึงต้องจดทะเบียนตามมาตรฐานระบบ
จดัการคณุภาพ (GAP: Good Aquaculture Practice) 
ก่อนขอใบอนุญาตผ่านกองวิจัยและพัฒนาการเพาะ
เล้ียงสัตว์น�้าชายฝั่ง กรมประมง ได้แก่ ใบอนุญาตให้
ประกอบในการประมง การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า หรอื
อุตสาหกรรมสัตว์น�้า (อนุญาต 6) ใบอนุญาตน�าเข้า- 
ส่งออกสตัว์ป่าทีเ่ป็นสตัว์น�า้ตามบญัชแีนบท้ายอนสุญัญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและ 
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES: The Convention on  
International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) และหนังสือรับรองของ 
CITES เพื่อส่งออกสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า  
ส่วนการขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสามารถขอได้ที่
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง (เฉพาะกรณีที่
ประเทศปลายทางหรอืประเทศผูน้�าเข้าสตัว์น�า้ร้องขอ)
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การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ตลาดสัตว์น�้าสวยงามไทย“ “

นอกจากนี้ การประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐที่มุ่งหวังการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัอย่างเตม็ศกัยภาพ
มีความส�าคัญอย่างมากต่อการสร้างเสริมการพัฒนา
อตุสาหกรรมสตัว์น�า้สวยงามของไทย การปรบัเปลีย่น 
รูปแบบการส่งออกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลด 
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้สัน้ลง ลดการสญูเสยีค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่จ�าเป็น สามารถเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าและสนอง 
ความต้องการของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ได้โดยตรง ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อทัง้เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงและบริษทัส่งออก 

 หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ได ้ประโยชน์จาก
เศรษฐกิจดิจิทัลคือ ปลากัด (Siamese fighting 
fish หรือ Siamese Betta) ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น�้า
ประจ�าชาติ เนื่องจากปลากัดเกี่ยวเนื่องกับคนไทย 
มาอย่างช้านานในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท้ังเรื่องความสวยงามและ 
ความสามารถในการต่อสู ้ โดยการเพาะเลี้ยงและ 
เพาะพันธุ์ปลากัดไทยสามารถเป็นอาชีพแก่เกษตรกร 
และน�าไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาล จากข้อมลูสถิตไิทยส่งออก
ปลากัดไปยังกว่า 95 ประเทศ ปริมาณการส่งออก 
ปลากัดไทยระหว่างปี 2556 - 2560 อยูท่ี ่20.85 ล้านตัว 
ต่อปี คิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า 115.45 ล้านบาทต่อปี 
หรือ 5.42 บาทต่อตัว และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
จากรายงานของกรมประมง พ.ศ. 2562 เกษตรกรที ่
จดทะเบยีนเพาะเลีย้งปลากดัมจี�านวนท้ังสิน้ 1,500 ราย 
และมผีูท้ีเ่ลีย้งรายย่อย รวมถงึผูช้ืน่ชอบการเลีย้งปลากัดไทย 
มากกว่า 100,000 ราย

 หลังจากมติ ครม. รับรองปลากัดไทยเป็น
สัตว์น�้าประจ�าชาติ โดยครอบคลุมประเด็นเรื่อง 
การคุ ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมของปลากัดไทย 
ล่าสุดประเทศไทยก�าลังผลักดันให้มกีารจัดท�าข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านการคุ ้มครองทรัพยากรทาง
พันธุกรรมภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO) และเช่ือมโยงฐานข้อมูล ภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ในประเทศ โดยมกีารก�าหนดให้ผูข้อรบัสทิธบิตัร 
การประดิษฐ์ที่มีการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมที่ต้อง 
เปิดเผยแหล่งที่มาและการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่
เจ ้าของทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือป้องกันปัญหา 
การขโมยทรพัยากรพนัธกุรรมไปใช้ประโยชน์โดยมชิอบ 
(Bio-Piracy) และรักษาส่ิงท่ีมีมลูค่าทางเศรษฐกจิและ
คุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
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สภายุโรปรับรองความตกลงการค้าเสรีกับสิงคโปร์

อินโดคาดภารกิจรับรองฮาลาลสร้างรายได้กว่า 5 หม่ืนล้านบาท

ข่าวส้ัน
รอบโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ ่านมา สภายุโรปได้รับรอง 
ความตกลงการค้าส�าคัญ 3 ฉบับ ระหว่างสหภาพ
ยุโรป และสิงคโปร์ ประกอบด้วย ความตกลงการค้า
เสรสิีงคโปร์-สหภาพยโุรป (EUSFTA), ความตกลงร่วม
คุ้มครองการลงทุนสิงคโปร์-สหภาพยุโรป (EUSIPA) 
และ ความตกลงพันธมิตรและความร่วมมือระหว่าง
สิงคโปร์-สหภาพยุโรป (ESPCA) ความตกลงเหล่านี ้
ถือเป็นความตกลงการค้าและการลงทุนฉบับแรก
ระหว่าง EU กบัประเทศสมาชิกอาเซยีน ซึง่ในขณะนี้
ระเบยีบ EUSFTA ได้ถกูส่งไปยงัรฐัสมาชกิเพือ่รบัรอง
ก่อนบังคบัใช้จรงิ

รัฐบาลอินโดนีเซีย อยู่ในระหว่างด�าเนินการรับรอง
เคร่ืองหมายฮาลาลส�าหรบัผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืม 
โดยมีระยะเวลาในการด�าเนินแผนงานในระหว่าง 

ปี 2562-2567 และส�าหรับสินค้าประเภทยา จะใช้
ระยะเวลาด�าเนินการในระหว่างปี 2562-2569 
นอกจากนีส้�าหรบัสนิค้ากลุม่เครือ่งส�าอาง สารเคมี วตัถุ
ทางชวีภาพและวตัถสุงัเคราะห์ทางอตุสาหกรรมส�าหรบั
ผู้บริโภค จะด�าเนินการหลังแผนการข้างต้นแล้วเสร็จ 
ซึง่คาดว่าเมือ่การรบัรองแล้วเสรจ็ จะสามารถสร้างราย
ได้กว่า 5 หมืน่ล้านบาทจากผู้ประกอบการ SMEs และ
บริษัทขนาดใหญ่ภายในประเทศ ทางรัฐบาลคาดว่า 
ในปี 2563 จะมีการออกเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 
กว่า 100,000 เครือ่งหมาย และสร้างผูต้รวจสอบการให้ 
เครื่องหมายรับรองฮาลาลกว่า 50,000 ราย

จีนขึ้นภาษีน�าเข้า ตอบโต้การทุ่มตลาดของไก่บราซิล
ระหว่างสหรัฐฯและจีน เนื่องจากจีนปิดตลาดน�าเข้า
เนื้อไก่จากสหรัฐจากกรณีการระบาดของไข้หวัดนก 
ในปี 2558 และในปี 2561 จีนพยายามลดการน�าเข้า
เนื้อไก่จากประเทศบราซิล และหันมาน�าเข้าเนื้อไก ่
จากไทย อาร์เจนตินา และชิลีในสัดส่วนที่มากขึ้น

จีนปรับก�าแพงภาษี เ น้ือไก ่แช ่แข็งให ้อยู ่ ในช ่วง  
17.8 – 32.4% โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
2562 และมีระยะเวลาต่อเนื่องนาน 5 ปี เพื่อตอบโต้
การทุม่ตลาดการน�าเข้าเนือ้ไก่จากบราซลิ  ซึง่การปรบั
ก�าแพงภาษีในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเจรจาการค้า
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สัตวน้ำสวยงามสงออกของไทย จับกระแส NTBs

สถานการณ สัตวน้ำสวยงามในตลาดโลก

กฎระเบียบการนำเขา
สัตวน้ำสวยงาม

EU-UK ฉบับใหม

การคาเสรีกับความทาทาย
ของอุตสาหกรรม

สัตวน้ำสวยงามไทย


