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FTA แคนาดา-อียูมีทาทีหยุดชะงัก  

 

 

กรุงบรัสเซลล – การลงนามการคาเสรีแคนาดาและอียู  (CETA) มีโอกาสลมเหลวหลังจากเม่ือสมาชิก

เขตวาโลเนีย ประเทศเบลเยี่ยมท่ีมีประชากรเพียง 3.6 ลานคนออกเสียงคัดคานการลงนามครั้งนี้  

นางคริสเตียน ฟรีแลนด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวางประเทศของแคนาดา ไดใหสัมภาษณ

ในกรุงบรัสเซลลดวยความผิดหวังวา สพภาพยุโรปไมสามารถลงนามการคาเสรีแคนาดา –อียู  (CETA) ไดใน

สัปดาหหนาตามแผนท่ีวางไว  หลังจากท่ีไดมีการวางแผนทํางานรวมกันมานานกวา 7 ปท่ีผานมา ซ่ึงประเทศ

เบลเยี่ยมเปนสมาชิกเพียงประเทศเดียวจาก 28 ประเทศท่ีไมมีความเห็นชอบลงนาม  ท้ังนี้ ดวยตามกฏและ

ระเบียบของอียู สมาชิกทุกชาติในสหภาพยุโรปจะตองมีความเห็นเชนเดียวกันจึงสามารถลงนามมีผลบังคับ

ใชได 

ขอตกลงการคา CETA มีแผนวาจะสามารถฃวยเพ่ิมความสามารถทางการคาระหวางระหวางแคนาดา

และอียู แตในความเห็นของสมาชิกเขตวาโลเนีย ประเทศเบลเยี่ยมซ่ึงมีระบบปกครองแบบสังคมนิยม            

(socialist) ชัดเจนมองวา ขอตกลงฯ จะเปนการเอาเปรียบเกษตรกรและมาตรฐานของสวัสดิการประชาชนท่ี

มากเกินไป ซ่ึงขอตกลงการคาระหวางประเทศแบบนี้จะเพ่ิมอํานาจไปสูบริษัทการคาตางชาติมากข้ึน ตลอดท้ัง

อํานาจทางการเมืองของรัฐบาลเอง โดยในฃวงท่ีผานมาในหลายพ้ืนท่ีของประเทศสหภาพยุโรปเองก็มี

ประชาชนออกมาคัดคานการลงนามขอตกลงการคา Ceta และขอตกลงการคา TTIP กับสหรัฐฯ  อยาง

เรื่อยมา 

 

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/
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นางคริสเตียนฯ กลาวเพ่ิมวา ขอตกลงการคา Ceta ไดมีการเจรจาเสร็จสิ้นไปตั้งแตสมัยรัฐบาลพรรค

คอนเชเวอรทีฟท่ีผานมา และปจจุบันซ่ึงภายใตการนําของรัฐบาลพรรคลิเบอรรัลดท่ีถูกกดดันดานการกระตุน

เศรษฐกิจประเทศ และตัวเองก็ไดเดินทางพบปะและหารือกับผูนํายุโรปอยูหลายครั้งเพ่ือสานตอใหลุลวง แต

กลับไมเกิดผลสําเร็จ 

“ความลมเหลวของการลงนาม CETA ครั้งนี้ สรางความนาอับอายทามกลางกลุมประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปเอง เพราะเขตท่ีมีประชากรเพียง 3.6 ลานคน สามารถเปลี่ยนหรือกําหนดทิศทางการคาของชาว

ยุโรป 508 ลานคนและชาวแคนาดาอีก 36.3 ลานคน” คณะกรรมาธิการยุโรปกลาว  และในอนาคตมองวา

ขอตกลงการคาระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐ หรือจีนหรืออินเดียนั้น ดูเหมือนวาอาจไมเปนผลสําเร็จเชนกัน 

นอกจากนั้น นายโดนัลด ทัสค ประธานสหภาพยุโรป ไดแสดงออกถึงความไมพอใจตอความลมเหลวครั้งนี้

หลังจากท่ีไดวางแผนมานานกวา 7 ปเชนกัน 

อยางไรก็ตาม นางคริสเตียนฯ ยังไมทราบแนชัดวา ทางสมาชิกอียูจะมีการพูดคุยกับสมาชิกของเขต

วาโลเนียในการถกประเด็นนี้เพ่ิมเติมหรือไม 

  ท่ีมา : http://www.bbc.com/news/world-europe-37731955     

 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. --  ความลมเหลวการลงนามการคาเสรีแคนาดาและอียู (CETA) คร้ังนี้ยอมไม

สงผลทางบวกชองเศรษฐกิจแคนาดาเปนแนชัด เพราะขอตกลง ceta คาดวาจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของทั้ง 2 

ภูมิภาคเพิ่มข้ึนรอยละ 20 โดยจะครอบคลุมในสวนของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม งานบริการและดานการเงิน

ธนาคาร ปจจุบนั เศรษฐกิจแคนาดายิ่งอยูในชวงชะลอตัวโดยคาดการณจีดีพีขยายตัวเพียงรอยละ 1.1 จากเดิมที่คาด

ไวรอยละ 1.3 อาจยังคงชะลอตวัอีกสักระยะหนึ่งเพราะขาดปจจัยมากระตุนเศรษฐกิจในฃวง 1-2 ปนี้   
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ซุปเปอรมารเก็ต Foody ในบีซีโดนส่ังปดจากอาหารปนเปอนลิสทีเรีย (Listeria) 

นับจาก 15 ตุลาคม 2559 หนวยงานสาธารณสุขนครแวนคูเวอร ไดออกคําสั่งปดซุปเปอรมารเก็ต  

ชั้นนํา Foody World ตั้งอยูในเมืองริฃมอนด รัฐบริติชโคลัมเบีย หลังตรวจพบการปนเปอนของเชื้อลิสที

เรีย (Listeria) ในแผนกอาหารปรุงสําเร็จ สงใหมีผูเจ็บปวยเขาโรงพยาบาลดวยอาการมีไข อาเจียน 

ทองเสียและปวดตามตัวจํานวน 6 ราย และเสียชีวิตจํานวน 1 รายในเวลาตอมา 

ท้ังนี้ หนวยงานสาธารณสุข ไดออกเตือนประชาชนท่ีไดซ้ืออาหารสดและอาหารปรุงสุก หมูแดงและ 

เนื้อBBQ รวมท้ังซูซิญี่ปุน ขนมปงเบเกอรรี่จากซุปเปอรมารเก็ต Foody World ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 

2559 ท่ีผานมาวาไมควรรับประทานอาหารนั้นและใหกําจัดท้ิงเสียไป โดยหากรับประทานเขาไปและมี

อาการมีไข อาเจียน ทองเสียและปวดตามตัว ใหรายงานตอโรงพยาบาลทันที 

เชื้อลิสทีเรีย (Listeria) สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ รวมท้ังการติดเชื้อใน

กระแสเลือดสําหรับหญิงตั้งครรภและบุตรในครรภ ซ่ึงทําลายภูมิคุมกันรางกายโดยเฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุ 

โดยผูติดเชื้อสามารถออกอาการปวยไดภายใน 4 สัปดาหหลังรับประทานเขาไปหรือนานกวา 10 สัปดาหก็

เปนได 

ปจจุบันซุปเปอรมารเก็ต Foody World ยังโดนสั่งปด จนกระท่ังจะมีการตรวจพิสูจนความสะอาด

และความปลอดภัยสําหรับผูบริโภคอีกครั้ง กอนจะอนุญาตใหดําเนินการตอไป 

 

http://www.foodsafetynews.com/2016/10/bcs-foody-world-shut-down-for-listeria-

contamination/#.WAkpe-ArKUk  

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. -- จากบทความดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประเทศแคนาดาจะมคีวามใสใจและ

เขมงวดกับคุณภาพผลิตภัณฑอาหารที่จําหนายและความปลอดภัยชองผูบริโภคเปนอยางยิง่ ดังนั้น ผูสงออกอาหารไทย

จําเปนตองศึกษาระเบียบการสงออกอาหารใหดี มิฉะนั้นหากหนวยงานของแคนาดาพบเจอสิ่งปนเปอน ก็จะสามารถระงบั

ใหจําหนายทันทีทันใดและจะสั่งใหทําลายสนิคาซึง่อาจเปนคาใชจายที่ทางผูนําเขาหรือผูสงออกเองจักตองรับผิดชอบ ทัง้นี้  

จากการที่สคต. เคยสํารวจตลาดซุปเปอรมารเก็ต Foody World  ในอดีต จะเปนหางคาปลีกจาํหนายอาหารนําเขาจาก

เอเชียเปนหลัก และมีสินคาอาหารไทยจาํหนายในหางนั้นดวย แตจะเปนพวกอาหารแหง ซอสตางๆ และขาวจากไทย 
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	เชื้อลิสทีเรีย (Listeria) สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ รวมทั้งการติดเชื้อในกระแสเลือดสำหรับหญิงตั้งครรภ์และบุตรในครรภ์ ซึ่งทำลายภูมิคุ้มกันร่างกายโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยผู้ติดเชื้อสามารถออกอาการป่วยได้ภายใน 4 สัปดาห์หลังร...
	ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ต Foody World ยังโดนสั่งปิด จนกระทั่งจะมีการตรวจพิสูจน์ความสะอาดและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกครั้ง ก่อนจะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป

