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TTIA Press Conference Promoting Sustainable 
Fisheries and Ethical Standard in Thai Tuna 
Industry อา่นตอ่หน้า...14... 
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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนน
สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวัฒนา กทม.บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้
ไพโรจน ์   
กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ, ปิยะราช บญุประเสรฐิ,รัตตยิา เชยีงเนาว,์สภุัทรา 
เรอืงรอง,ฐติมิา อ ่าเจรญิ และ ขวัญฤทัย บญุสอน. 
 

TTIA ลงนาม การประกาศเจตนารมณ์ในการ

ปรบัปรุงการท าประมงปลาโอด าในพืน้ทีอ่า่วไทย 

รว่มกบักรมประมง WWF และ SEAFDEC อา่นตอ่

หน้า...14... 

 

 

 

 

TTIA จดัประชุมปญัหาคณุภาพปลากบัทางสมาคมเรืออวน

ล้อมไตห้วนัและ Tuna traders อา่นตอ่หน้า...13... 

 

 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์นกัขา่ว NBT 

TTIA เขา้รว่มงาน 15th Infofish World Tuna Trade 

Conference & Exhibition อา่นตอ่หน้า...12… 
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ขา่วกจิกรรม 
-TTIA เขา้รว่ม สมัมนา “หุน้สว่นรว่มใจ ตา้นภยัคา้มนุษย์”           3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานขบัเคลือ่นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน 

และการพฒันาทีย่ ั่งยืน รว่มกบัองค์กรภาคีเครือขา่ย คร ัง้ที ่2              4 

-TTIA ใหส้มัภาษณ์กบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั  4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเรือ่ง "Roundtable การพฒันาระบบการผลติ 

สนิคา้และผลติภณัฑ์ประมงของไทย" คร ัง้ที ่1/2561                   5 

-TTIA เขา้รว่มประชุม Trade Facilitation Workshops on 

Korean Seafood Market & Importation Policy          5 

-TTIA เขา้รว่มออกบูธในงาน Seoul international seafood 

 show 2018 ณ Coex Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้                 6 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนากฎระเบียบ PCHF/PCAF  

(FSMA: USFDA)                   7 

-TTIA เขา้พบคณะผูแ้ทนรฐับาลสหรฐัฯ ส านกังานการคา้         7 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่น 

เชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่5           8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือสรุปขอ้มลูของการท าประมงปลาโอด า 

ของประเทศไทย              8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมใหค้วามเห็นตอ่การออกแบบระบบ PPS       8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการส าหรบัการจดัต ัง้คณะกรรมการ

ปรกึษาเรือ่งแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ี (GLP)          9 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา “วตัถุเจือปนอาหารกบัการสง่ออกของ

อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้า”           10 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเรือ่งเหตุผลทางธุรกจิเพือ่แนวทางปฏบิตักิารใช้

แรงงานทีด่ี (GLP)            10 

-TTIA เขา้รว่มประชุม “การประเมนิเบื้องตน้ (Pre-Assessment) 

ปลาซาร์ดีนในอา่วไทย”              11 

-TTIA ประชุมฝ่ายเทคนิค            12 

-TTIA เขา้รว่มงาน 15th Infofish World Tuna Trade 

Conference & Exhibition            12 

-TTIA เป็น Speaker ในหวัขอ้ Thailand-Canned Tuna  

Industry Update            13  

-TTIA ประชุมหารือประเด็นปญัหาคุณภาพปลากบัทางสมาคมเรือ 

อวนลอ้มไตห้วนัและ Tuna Traders          13 

-TTIA จดังานแถลงขา่วในหวัขอ้ “การสง่เสรมิการประมงและจรยิธรรม

ดา้นแรงงานในอตุสาหกรรมทนู่าไทย”           14 

-TTIA เขา้รว่มงานพธิลีงนามประกาศเจตนารมณ์วา่ดว้ย “ความรว่มมือ

ในการปรบัปรุงการท าประมงปลาโอด าฝั่งอา่วไทย”         15 

-TTIA เขา้รว่มงาน Signing Ceremony of MOU on Fisheries 

Cooperation              15 

-TTIA เป็น chairperson ในหวัขอ้ “Market Access and  

Access Issues” งาน World Tuna          16 

-TTIA เขา้รว่มพธิีเปิดงาน THAIFEX World of Food Asia 2018   16 

 

ขา่วแรงงาน 

-กรุงเทพโพลล์ เผย 40.4% บอก 'ยงัไมไ่ดร้บั' การขึน้คา่แรง 

ข ัน้ต า่ตามทีร่ฐัมมีตปิรบัขึน้ใหม ่       21 

-ครม.อนุมตัหิลกัการ รา่ง พ.ร.บ.แรงงานบงัคบัเป็นของขวญัวนั

แรงงาน เพิม่โทษหนกักระท า "เด็ก-สตรี-คนพกิาร" จ าคุกไมเ่กนิ  

20 ปี ปรบั 1 ลา้นบาท         21 

-สนช. ไฟเขยีว รา่ง พ.ร.ก.การบรหิารจดัการการท างานของคน 

ตา่งดา้ว          22 

 

ขา่วการคา้ 

-กรมเจรจาฯ เผยยอดการใชส้ทิธ ิFTA น าเขา้-สง่ออกปี 

2560 เพิม่ขึน้           22 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนพฤษภาคม 2561 

-กฎหมายประจ าเดือนพฤษภาคม 2561                 23 

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนพฤษภาคม 2561     24   

 

ขา่วประมง 

-ไทย จดัเวทช้ีีแจงขอ้มลูคบืหน้า IUU-สง่คณะผูแ้ทนเดนิสายเวที

ประมงระดบัโลก         17 

-10 ชาตอิาเซียน รว่มหารือพฒันาภาคการประมงในภูมภิาคให ้

ย ั่งยืน          17 

-ขีดกรอบไอยูยู 4 เดือน เพิม่ศกัยภาพแกป้ระมง     18 

-“บิก๊ฉตัร” ไฟเขียวระบบตรวจเอกสารแจง้เขา้-ออกศูนย์ PIPO 

 เอ้ือชาวประมง         18 

-ไทยเพิม่ประสทิธภิาพของศนูย์ปฏบิตักิารเฝ้าระวงัการท าประมง  19 

-จดัประชุมวชิาการ 'ประมง' ปี 2561 โชว์ 83 งานวจิยั 9 สาขา

พฒันาย ั่งยืน         19 

-ฉตัรชยัแจงอียปูฏรูิปประมงคบืหน้าและย ั่งยืน ลุน้ปลดธงเหลือง 

ปลาย ต.ค.น้ี          20 

-“IOTC” เล็งจดัสรรโควตาจบัปลาทูน่าใหม ่หวงัใหใ้ชท้รพัยากร 

ในน่านน ้ามหาสมุทรอนิเดียเทา่เทียมกนั      20 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยั 

-ไทยรว่มลงนามและจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัดา้นผลติภณัฑ์

อาหารของอาเซียน         23 
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TTIA เข้าร่วม สมัมนา “หุ้นสว่นร่วมใจ ต้านภยัคา้มนุษย์”

เ มื่ อ ว ัน ที่  26- 27  เ มษายน  2561 คุ ณ

อรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้า

รว่มงานสมัมนา “หุน้สว่นรว่มใจ ตา้นภยัคา้มนุษย์” ณ 

โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ จดัโดย กระทรวงการ

ต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมยุโรป 

และกรมองค์การระหว่างประเทศ งานสมัมนามี

จุดประสงค์เพื่อแสดงความมุ่งม ั่นของภาครฐัในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ตามนโยบายและ

วาระแห่งชาติ และส่งเสริมความร่วมมือและจากทุก

ภาคสว่นในการแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

>>งานวนัแรก (26 เม.ย.61) มีผู้เข้าร่วมที่

ส าคญั เช่น นายวีระศกัดิ ์ฟูตระกูล รมต.ช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ นายวนัชยั รุจนวงศ์ รอง

ประธาน คกก.อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม และ

คุม้ครองสทิธสิตรีและสทิธเิด็ก และศาสตราจารย์กติติ

คุณ วิทิต มนัตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั มีการจดัฉายวีดทิศัน์ ถอ้ยแถลงของนาย 

Chris Smith ส . ส . ส ห ร ัฐ ฯ  ป ร ะ ธ านคณะอ นุ

กรรมาธิการแอฟริกา สาธารณสุขระหว่างประเทศ 

สิทธิม นุษยชน และองค์ การระหว่ า งประ เทศ 

ก ร ร ม า ธิ ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ  ด ร .  Jean 

Baderschneider ประธานบริหารองค์กร Global 

Fund to End Modern Slavery ของสหรฐัฯ มี คุณ

วีรวรรณ มอสบี้  ผู้ก่อต ั้งและผู้อ านวยการ HUG 

Project Thailand เ จ้ า ข อ ง ร า ง ว ัล  2017 TIP 

Report Hero และผู้แทนจากองค์ การระหว่ า ง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและดร. แดเรี่ยน 

แมคเบน ผู้อ านวย การกลุ่มการพฒันาที่ย ั่งยืน บมจ.

ไทยยูเน่ียน กรุป๊ รว่มดว้ย 

>>ส่วนงานวนัที่สอง (27 เม.ย.61) เป็นการ

อภปิรายหวัข้อที่สองเรือ่ง “แรงงานในภาคประมง” มี

ผู้เข้าร่วมอภิปราย  เช่น ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้

ด าเนินรายการ / คุณสุภาวดี โชตกิญาณ ตวัแทนจาก 

ILO / คุณนิธิพฒัน์ วฒันสุวกุล จากศูนย์บญัชาการ

ป้องกนัการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน / คุณณพสร ทา

จิตต์ จาก Stella Maris / คุณสมพงค์ สระแก้ว จาก 

LPN / ผู้แทนจาก บ.CP การประชุมมีการอภิปราย

การด าเนินการและความเห็นทีส่ าคญั เชน่  

-คุณสุภาวดี (ILO) ใหข้อ้มูลถงึการด าเนินการ

เพิม่ประสทิธภิาพผูต้รวจแรงงาน  , การสง่เสรมิ GLP 

ใหข้ยายวงกวา้งในหลายอุตสาหกรรม และการพฒันา

เครื่อง GLP เ พื่อใช้ประเมินตนเอง , การสร้าง

เครือข่ายร่วมกบัภาคประชาสงัคม และก าหนดกรอบ

กฎหมายและนโยบายร่วมกนั โดยมีเป้าหมาย 22 

จงัหวดั ชายทะเล นอกจากน้ีไดม้ีการน าเสนองานวจิยั 

สภาพการท างานประมงอาหารทะเล ซึง่มีผลทีด่ีขึน้  

-คุณนิธิพฒัน์ (ศูนย์บญัชาการป้องกนัการค้า

มนุษย์) ไดเ้ลา่ถงึการต ัง้ศูนย์ OSS เพือ่ใหแ้รงงานมา

แสดงตวัและปรบัสถานะการท างานให้ถูกต้อง การ

สง่เสรมิการน าเขา้แรงงาน MOU สนบัสนุนหลกัการ

พิธีสาร P29 แรงงานบงัคบั / แรงงานทางทะเล 

C188 และการท างานร่วมกบั NGO เช่น Stella 

Marris และ LPN  

-คุณ สมพงค์ (LPN) ไดเ้ลา่ถงึปญัหาดา้นการ

คอรรปัช ั่นที่ต้องแก้ไข ปัญหานายหน้า แสวงหา

ผลประโยชน์จากแรงงาน ปญัหาการคดัแยกผูเ้สียหาย

เพือ่เขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม  

-ตวัแทนจาก CP ให้ข้อมูลการด าเนินการ 

GLP ของอุตสาหกรรมไก่ และการท างานร่วมกบั 

NGO โดยการจดัต ัง้ศูนย์ Voice Labor  

นอกจากน้ีในช่วงท้ายการอภิปราย ดร.เนติธร 

ประดิษฐ์สาร ผู้ด าเนินรายการได้กล่าวถึงการเยือน

ประเทศไทย ของ กลุ่ม UN Business Human 

Rights ที่สมาคมทู น่ าได้ร ับการยอมร ับในการ

ด าเนินการดา้นแรงงานอีกดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานขบัเคลือ่นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนและการพฒันาทีย่ ั่งยืน รว่มกบัองค์กรภาคี

เครือขา่ย คร ัง้ที ่2  

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม

คณะท างานขบัเคลือ่นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนและการ

พฒันาที่ย ั่งยืน ร่วมกบัองค์กรภาคีเครือข่าย คร ัง้ที่ 2 

ณ ส านักงาน คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีคุณ

ประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาตเิป็นประธาน  

การประชุมคร ัง้น้ีเป็นการเตรียมความพรอ้ม

ก่อนการจดั สมัมนาระดบัชาติ เรื่อง "การขบัเคลื่อน

หลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกบั

สิทธิมนุษยชน สู่การพฒันาอย่างย ั่งยืน" ในวนัศุกร์ที่ 

1 มิถุนายน 2561 ณโรงแรมเพนนินซูล่ากรุงเทพฯ 

โดยจะมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธานในงาน  

สาระส าคญัของการประชุมเตรียมความพรอ้มมีดงัน้ี 

คุณกาญจนา ภทัรโชต ิรองอธบิดีกรมองค์การ

ระหว่างประเทศเสนอให้ เชิญสมาคมอุตสาหกรรมทู

น่า ที่ได้ร ับค าชื่นชมจาก un business human 

right เข้าร่วมด้วย เพราะทาง  un เห็นว่ามี การ

ด าเนินการดา้นสทิธมินุษยชนทีโ่ดดเดน่ และควรเชญิ

ไปงาน human right ที่เจนีวาคุณอรรถพนัธ์  ได้

เสนอความเห็นวา่การจดังานเสวนาวชิาการ สิง่ที ่Un 

อยากเห็นที่มากขึ้นคือกประเด็นที่เราก าลงัท าและจะ

ท าต่อไปในอนาคตในเรื่องสิทธิมนุษยชนประธานที่

ประชุมจึงสรุปให้เชิญสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

เข้าร่วมงานและเขิญเข้าร่วมในส่วนของการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าธุรกิจภายใต้การ

เคารพหลกัสทิธมินุษยชนดว้ย และเชิญสมาคมฯ รว่ม

จ ัด นิทรรศการภายในงาน เ พื่ออธิบ ายถึ งก าร

ด าเนินการตา่งๆ ดว้ย 

 

TTIA ใหส้มัภาษณ์กบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั  

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2561 ชว่งเชา้ สมาคม

ฯ โดยคุณสุพตัราและคุณฐิติมา ได้ให้สมัภาษณ์กบั

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบงั ซึ่ง

ไดร้บัมอบหมายจากส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ใหว้จิยัเรือ่งการน าเข้ามูลจาก

อุตสาหกรรม 46 สาขา มาพฒันาเป็นศูนย์ขอ้มูลอฉัริ

ยะของอุตสาหกรรมศกัยภาพ โดยใช้เทคโนโลยี Big 

data ในการบรหิารจดัการระบบขอ้มูล  

>> สมาคมฯ ได้น าเสนอตวัเลขการน าเข้า-ส่งออกทู

น่า ปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตและส่งออกทูน่า ได้แก่ 

วตัถุดิบ แรงงาน การพฒันาเพิ่มมูลค่าสินค้า และ

กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท ัง้ภายในและต่างประเทศ 

ท ัง้น้ี สมาคมฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านแรงงาน การ

น า GLP ไปใช้ และการท างานรว่มกบั ILO และภาค

ประชาสงัคมดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเรือ่ง "Roundtable การพฒันาระบบการผลติสนิคา้และผลติภณัฑ์ประมงของไทย" คร ัง้

ที ่1/2561   

เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ (คุณ

ณฐั ออ่นศรี ทีป่รกึษาดา้นเทคนิค/ สุพตัรา/ รตัตยิา) 

ไดเ้ขา้ประชุม “Roundtable การพฒันาระบบการ

ผลติสนิคา้และผลติภณัฑ์ประมงของไทย” ณ กรม

ประมง โดยมีอธบิดีกรมประมงเป็นประธาน รว่มกบั 

สมาคมแชเ่ยือกแข็งไทย (TFFA) สมาคมผูผ้ลติ

อาหารสตัว์ไทย (TFMA) สมาคมผูผ้ลติอาหาร

ส าเร็จรูป (TFPA) สมาคมการประมงนอกน่านน ้า 

สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย สมาคมผูผ้ลติปลา

ป่นไทย และสมาคมกุง้ไทย ซึง่ไดมี้การลงนามแสดง

เจตนารว่มกนัในการทีจ่ะพฒันาระบบการผลติสนิคา้

และผลติภณัฑป์ระมงของไทย เพือ่ปรกึษา/ เเกไ้ข

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในภาคการประมงตลอดหว่งโซ่

อุปทาน โดยมีการน าเสนอความกา้วหน้าของการ

ด าเนินการทีเ่กีย่วกบัการท าประมงอยา่งย ั่งยืนไดแ้ก ่

ทรพัยากรปูมา้ ปลาโอด า และการพฒันาประมงอวน

ลาก 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม Trade Facilitation Workshops on Korean Seafood Market & Importation 

Policy  

เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 เจา้หน้าที ่TTIA 

(คุณวรพลและคุณปิยะราช) ได้เข้าร่วมประชุม 

Trade Facilitation Workshops on Korean 

Seafood Market & Importation Policy ที่

ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการประชุมในวนัน้ีเป็นหวัข้อ  

ประชุมเชิงปฏบิตักิารดา้นการคา้กบัตลาดอาหารทะเล

ของเกาหลีและนโยบายการน าเข้า โดยมีประเด็นการ

น าเสนอทีส่ าคญั ดงัน้ี 

1.การน าเข้าปลาทูน่าของประเทศเกาหลีที่สูงขึน้ในปี 

2017 โดยขึ้นเป็นอนัดบั 7 ของการน าเข้าสินค้า

อาหารทะเลท ัง้หมด น าเขา้ 24,390 M/T จากประเทศ

สเปน และไตห้วนั  

2.มีการน าเขา้อาหารทะเล 3 อนัดบัแรก คือ pollack 

shrimp salmon  

 3.ประเทศที่มีการน าเข้าสินค้าทะเลมากที่สุด 3 

อนัดบัแรก คือ จีน รสัเซีย เวียดนาม โดยไทยน าเข้า

เป็นอนัดบัที่ 6 โดยน าเข้าสินค้าประเภท shirmp 

meat , baby octopus ซึ่ งน า เ ข้ า รวมก ันสู ง ถึ ง 

28,045 M/T 

    นอกจากน้ีประเทศเกาหลียงัให้ความสนใจเรื่อง 

ความปลอดภยัอาหารและการประกนัคุณภาพ , 

แนวโน้มตลาดอาหารทะเลของประเทศเกาหลี , พิธี

ทางศุลกากร และการท าความตกลงทางการคา้ 

 

 

 

 

 



Page 6 of 24 
 

  TTIA NEWSLETTER/ May 2018 

TTIA เขา้รว่มออกบธูในงาน Seoul international seafood show 2018 ณ Coex Hall กรุงโซล 

ประเทศเกาหลีใต ้

เมื่อว ันที่  ว ันที่  9-11 พฤษภาคม 2561 

เจา้หน้าที ่TTIA (คุณวรพลและคุณปิยะราช) ได้ร่วม

ออกบู ธ ในง าน  Seoul international seafood 

show 2018 ณ Coex Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลี

ใต้ เพื่อประชาสมัพนัธ์ รายชื่อ โบว์ชวั แนะน าสินค้า

ของสมาชกิ  

โดย TTIA ไดร้บัเกียรตจิากคณะทา่นสงิห์ทอง 

ลาภพิเศษพนัธุ์ เอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงโซล 

เขา้เยีย่มชมบูท โดยมีคุณวลิาสนีิ โนนศรีชยั ผอ.กตส 

ณ กรุงโซล เ ป็นผู้แนะน าบูธสมาคมฯ และทาง

เจ้าหน้าที่ได้ประชาสมัพนัธ์ถึงหลกัการด าเนินงาน

ของสมาคม ที่ยึดหล ักปฎิบ ัติ  3 ด้าน คือ  Food 

Safety Sustainability และ  Ethical Standard 

แผ่นพบัรายชื่อสมาชิกสมาคม โบว์ชวัร์ของสมาชิก 

และตวัอยา่งสนิคา้  

นอก จ า ก น้ี ภ า ย ใน ง าน  ย ัง ไ ด้ จ ัด ใ ห้ มี  
International Meeting ซึง่มีตวัแทนจาก Buyer 

เ ข้ า พ บ ก ับ ส ม า ค ม  เ ช่ น  บ . HYTON 
IMPORT EXPORT , บ.Read Mart ผู้ท าตลาด
สินค้าออนไลน์ ในประเทศสิงค์โปร์ , บ.Northgate 
Global Trading /  Nothgate Markets ซุป เปอร์
มาร์ เก็ตในสหร ัฐ  49 สาขา , บ.Cham Trading 
(Korean Buyer)  ป ร ะ เ ทศ เ ก าหลี  , Qingdoa 
Oceanese Foods จากประเทศจีน โดยเจ้าหน้าที่ 
TTIA ได้ให้ข้อมูลการน าเข้าส่งออกทูน่าและตลาด
ประเทศไทย รวมถึงได้ประชาสมัพนัธ์บริษทัสมาชิก 
น าเสนอโบชวัร์ และแนะน า Website TTIA ใหก้บั 
ให้กบักลุ่ม Buyer ที่ได้เข้าร่วมประชุมแบบ one to 

one meeting  

ส าหรบันกัธุรกจิทีเ่ขา้มาเยีย่มและสนใจพูดคุย
ในคูหาสมาคม ได้แก่ ตวัแทนจากสมาคมประมง
เกาหลี สมาคมประมงญี่ปุ่ น บริษัทผู้น าเข้าวตัถุดิบ
อาหาร ผูป้ระกอบธุรกิจน าเข้าส่งออกสินค้า นกัธุรกิจ
น าเข้าอาหารแช่แข็ง  และต ัวแทนจาก Marine 
Stewardship Council (MSC) ซึ่งให้ความสนใจ
กบัการออกคูหาของสมาคม  
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TTIA เขา้รว่มสมัมนากฎระเบยีบ PCHF/PCAF (FSMA: USFDA) 

เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางสมาชิก

สมาคม ฯ (9 บรษิทั 15 ทา่น ) และเจา้หน้าที ่(สุภทัรา

,รตัติยา) เข้าร่วมโครงการสมัมนาเรื่อง“การเตรียม

ความพรอ้มส าหรบัผู้ประกอบการในการจดัท าระบบ

ตามกฎระเบียบ Preventive Control for Human 

Food (PCHF) แ ล ะ  Preventive Control for 

Animal Food (PCAF)” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

จดัโดย มกอช. โดยมีท่านเลขาธิการ มกอช. (คุณ

เสริมสุข สลกัเพ็ชร์) เป็นประธาน และท่านรอง

เลขาธกิารฯ (คุณยุทธนา นรภูมพิภิชัน์) เป็นประธาน

ร่วม เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจในกฎระเบียบการ

สง่ออกสนิคา้เกษตร และอาหารของไทยไปยงัสหรฐัฯ 

และสามารถเตรียมความพรอ้มขององค์กรในการเข้า

สู่กระบวนการยอมร ับ ตามแนวทางเงื่อนไขที่

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐัอเมริกา 

(USFDA) ก าหนด  

 USFDA ได้มีการปรบัปรุงสาระส าคญัของ

รา่งระเบียบภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการปรบัปรุงความ

ป ล อ ด ภ ัย อ า ห า ร ใ ห้ ท ัน ส ม ัย  ( Food Safety 

Modernization Act: FSMA) เพื่อควบคุม แก้ไข

ปัญหาการปน เ ป้ื อนในอาหาร  ควบคุ มสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต ล อ ด  Supply Chain  แ ล ะ 

Traceability ของสินค้ าน า เ ข้ า  ซึ่ ง ได้ก าหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดการเปลี่ยนผ่านกฎระเบียบภายในปี 

2562 โดยมีการปฏิบตัิร่วมกบัหน่วยงานอื่น เพื่อ

แบ่งปันข้อมูลให้แก่ประเทศคู่ค้า รวมไปจนถึงการ

ตรวจประเมนิโรงงาน ภายใตข้อ้ก าหนด Fast Track 

ที่เรียกว่า “Green Lane” ที่ช่วยในการน าเข้าสินค้า

และลดการตรวจสอบสินค้าภายใต้ FDA Third-

Party Certification Program 

 คุณยุทธนา ได้ให้ข้อมูลว่าประเด็นส าคญั ที่

สง่ผลตอ่ผูผ้ลติและผูส้ง่ออก คือ การบงัคบัใช้ระเบียบ 

PCHF และ PCAF ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ โดยผูผ้ลติตอ้ง

วิเคราะห์เพิ่มเติมจาก GMP เดิม และมีการตรวจ

ประเมิน โดย PCQI ที่ผ่านการอบรมและได้รบัการ

ร ับรองจาก  USFDA (PCQI)  ซึ่ ง ในปัจ จุ บ ัน มี

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่ได้รบัการอบรมจาก 

USFDA เ พื่ อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น  PCQI ข อ ง ส ถ าน

ประกอบการผลติอาหารแลว้มากกวา่ 600 คน 

 

TTIA เขา้พบคณะผูแ้ทนรฐับาลสหรฐัฯ ส านกังานการคา้ 

เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทน

ร ัฐบาลสหร ัฐฯ ส านักงานการค้า  น าโดย U.S. 

Customs and Border Protection (CBP) ไดข้อ

นัดกบั TTIA  เพื่อสอบถามข้อมูล Tuna Supply 

Chain และประเด็น forced labor  โดยมีผู้แทน 

TTIA ดร.ชนินทร์ คุณอรรถพนัธ์ คุณณัฐ สุพตัรา 

รตัตยิา เขา้พบ ณ ตกึสนิธร ถนนวทิยุ สรุปดงัน้ี 

>> CBP ไดร้ว่มมือกบัส านกังานตรวจคนเขา้

เมืองเเละศุลกากรสหรฐัฯ เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหา

เรื่องเเรงงานบงัคบั โดยได้จดัต ัง้ศูนย์ APP Center 

เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของการใช้เเรง

งานบงัคบัหรือเเรงงานเด็ก โดย CBP ตอ้งการศกึษา

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 

และมาตรการของรฐัฯ ที่ใช้ป้องกนัการใช้แรงงาน

บงัคบัร่วมกบัผู้มีสว่นไดเ้สีย และระบุแนวทางการลด

ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร

ทะเลไทย  

>> ผู้แทนสหร ัฐฯ  ได้ต ั้งข้อส ัง เกตเรื่อ ง 

แรงงานในเรืออวนล้อมทูน่า ซึ่ง ดร.ชนินทร์ ให้

ความเห็นวา่ในการท าประมงเขต High Sea ควรให้ 
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observers on board ดู แลด้ าน  Sustainability 

และแรงงานควบคูไ่ปดว้ย อยา่งไรก็ตามเห็นวา่ควรมี

การควบคุมระด ับนานาชาติโดย ILO หารือก ับ 

RFMOs โดยใช้  C188  Convention C188  - 

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) 

>> พจิารณาจดัท าเป็นคูม่ือ หรือแนวทางในการดูแล

แรงงานประมงประเภทดงักลา่ว 

>> ท ั้งน้ี ดร.ชนินทร์ ได้น าเสนอตามไฟล์

แนบ และได้ช้ีเเจงว่า สมาคมฯ มุ่งเน้นเรื่องการท า

ประมงที่ถูกกฎหมาย ลดการใช้ เ เรงงานบ ังค ับ 

และเเรงงานเด็ก ซึ่งในการตรวจสอบแรงงานใน

อุตสาหกรรมทูน่า มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท ั้ง

สมาคมฯ ผ่านกิจกรรม TTIA GLP Visit หน่วยงาน

ภาครฐั เอกชน NGO และ Buyers ทีไ่ดม้ีสว่นเขา้มา

ตรวจสอบโรงงานตลอดเวลา

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่นเชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่5 

         

เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่

สมาคม (คุณปิยะราช) ได้ เข้าร่วมประชุม เชิ ง

ปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลื่อนเชิงนโยบาย

ด้านสิทธิ เด็กข้ามชาติ  คร ั้งที่  5 จ ัดโดย PLAN 

International Thailand ณ รร.ฮอลเิดย์อนิ สุขุมวทิ 

22 โดยมี NGOs ภาคเอกชน และคุณพรรณี รวม

ทร ัพย์  นักวิชาการแรงงานช านาญการจาก ก.

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เขา้รว่มประชุมดว้ย 

ส าหรบัการประชุมในคร ัง้น้ีเพือ่จดัท าแผนการ

ข ับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายใน

ประเด็นต่างๆ ไดแัก่ การเข้าถึงการบริการด้าน

สุขภาพ รูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมรวมถึงสถานะ

ทางกฎหมายของเด็กและเยาวชนข้ามชาติ ในการ

ส่งเสริมเด็กและเยาวชนข้ามชาติให้ได้รบัการศึกษา

และเขา้ถงึสทิธทีิม่ากขึน้ภายใตชื้อ่กลุม่" Change for 

Migrant Child and Youth Coaliation" (CMCY)  

ท ัง้น้ี ทางผู้จดัโครงการจะมีการน าเสนอร่าง

สรุปผลงานวิจยัที่ได้ลงพ้ืนที่ในจงัหวดัตราดและ

ระยองมาน าเสนอที่ประชุม ในการประชุมคร ัง้ต่อไป

ภายในเดือน ม.ิย 61 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารือสรุปขอ้มลูของการท าประมงปลาโอด าของประเทศไทย 

เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ (คุณ
ณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษา/ สุพตัรา/ รตัติยา) เข้าร่วม

ประชุมหารือสรุปข้อมูลของการท าประมงปลาโอด า
ของประเทศไทย ณ กรมประมง โดยมีอธิบดีกรม
ประมง เป็นประธาน ร่วมกบั WWF, SEAFDEC 
เพื่อหารือและร่วมพิจารณาประเด็นจดัท าโครงการ 
Tonggol FIP และ  kick-off ในช่วงงาน World 
Tuna ท ัง้น้ีอธบิดีกรมประมง เห็นชอบใหม้ีพธิีลงนาม
เจตจ านงค์ร่วมกนัระหว่าง DOF ,TTIA , WWF , 
SEAFDEC ใ น ง า น  Tuna Conference (2 9 
พฤษภาคม 2561) 

 
TTIA  เขา้รว่มประชุมใหค้วามเห็นตอ่การออกแบบระบบ PPS  

 

เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ โดย
มีสมาชิก และจนท.(สุพตัรา,รตัติยา,ฐิติมา) เข้าร่วม

ประชุมใหค้วามเห็นตอ่การออกแบบระบบ PPS เพือ่
ใช้ในการขออนุญาตส่งออกผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า การ
ออกใบรบัรองการแปรรูปสตัว์น ้า รวมท ัง้การส่งผ่าน
ข้อมูลเพื่อด าเนินพิธีการศุลกากรในการส่งออก ณ 
กรมประมง โดยมี ผอ.วรรณวิภา เป็นประธาน และ
ผอ.ถาวร เป็นประธานรว่ม  
 สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขการออกแบบ
ระบบ PPS (ปจัจุบนั ยงัอนุญาตใหย้ืน่แบบ Manual 
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แต่ถ้าระบบ PPS เสร็จแล้ว ผู้ประกอบการต้องยื่น
ผา่นระบบเทา่นัน้) 
      ปัญหาการยื่นผ่ านระบบ PPS โดยการ
ทดสอบน าร่อง (Pilot project) พบปัญหาส าคญัคือ 
บริษัทต้องกรอกข้อมูลแบบประมาณการในระบบ 
PPS  เมื่อยื่นผ่านระบบเรียบรอ้ยแล้ว ข้อมูลจะเข้าสู่
ระบบทนัที ซึ่งกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหวา่ง
การโหลด จะท าให้ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ 
ส่งผลต่อการออก DOF3 ,DOF4 ,ใบขนสินค้า และ
ใบก ากบัสินค้าก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งกรณี
สนิคา้เสียหายเกดิได ้3 กรณี ดงัน้ี 
 1. กรณีสนิคา้มีการเปลีย่น Batch แตป่รมิาณ
รายละเอียดสนิคา้, น ้าหนกั Net Weight และ Gross 
Weight ในใบขนสินค้าและ HS code คงเดิม กรม
ประมงอนุญาตใหแ้ก ้PS ภายใน 72 ช ั่วโมง 
 2. กรณีลดปริมาณสินค้า หรือ shot ship 
หลงัจากตรวจปล่อย ด่านฯ อนุญาตให้มีการแก้ไข
หลงัจากตรวจปลอ่ย โดยผูป้ระกอบการตอ้งยืน่หนงัสือ

ช้ีแจงการเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า  และแก้ไข
ใบขนสินค้า  เ พื่อให้ทางด่านฯทราบว่าจ านวน
ผลิตภณัฑ์ท ัง้หมดไม่สอดคล้องกบัใบขนสินค้า (ชุด
เดมิ) มีสาเหตุมาจากการ Shot ship  
 3. กรณีเกิด  Batch และ shot ship ต้อง
แกไ้ขปญัหาแยกกนัตามวธิีการขอ้ 1 และ 2  
ซึ่งท ั้ง  3 กรณี ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล DOF3 , 
DOF4 ได ้แตย่งัสามารถด าเนินการสง่ออกตอ่ไปได้  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการส าหรบัการจดัต ัง้คณะกรรมการปรกึษาเรือ่งแนวปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี 

(GLP) 

        เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม

เตรียมการส าหรบัการจดัต ัง้คณะกรรมการปรึกษา

เรื่องแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ณ ห้อง

ประชุม TTIA โดยการประชุมมีการเชิญผู้เกี่ยวข้อง

ในภาคส่วนต่ า งๆ  ได้แก่   ILO /TFFA/  ETI / 

กระทรวงแรงงาน/   กรมประมง /  MWG และ 

สมาพนัธ์แรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ์(สรส) เข้าร่วม

ดว้ย สรุปรายละเอียดการประชุมดงัน้ี   

1 .การจ ัดต ั้ ง  คกก .ที่ ป รึกษา เ รื่ อ งแนว

ปฏบิตักิารใช้แรงงานทีดี เพือ่ท าหน้าที ่พจิารณาคู่มือ 

GLP และการออก Check list เพื่อให้ทนัสมยัและ

ไดร้บัการยอมรบัทีม่ากขึน้  

2.การออกคูม่ือ GLP ซึง่ทีป่ระชุมมีความเห็น

ว่า  ควรมีการแยกคู่มือของแต่ละอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะไม่ควรเอาอุตสาหกรรมที่มีความแตกตา่ง

กนัมากมารวมกนัเป็นคูม่ือ GLP ฉบบัเดียว  

3.คุณอรรถพนัธ์ ได้ให้ข้อมูลถึงการเข้าพบ

คณะผู้แทนรฐับาลสหรฐัฯ ส านกังานการค้า ได้มีการ

รายงานด าเนินการดา้นแรงงานทีส่มาคมฯ ไดท้ า และ

การท า GLP Visit ของสมาคมฯ และได้ข้อให้ ทิศ

ทางการออกคู่มือ GLP ของ กรมประมง กระทรวง

แรงงาน และ ILO ควรออกมาใช้เพียงฉบบัเดียวเพื่อ

ป้องกนัความสบัสนของผูใ้ชป้ฏบิตัจิรงิ  

ท ั้ง น้ี  TTIA และ TFFA จะน าร่าง Check 

List GLP ที่ออกใหม่ มาพิจารณาและจะมีการนดั

เพือ่หารืออีกคร ัง้ประมาณชว่งเดือนกรกฎาคม 61 น้ี 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา “วตัถุเจือปนอาหารกบัการสง่ออกของอตุสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้า” 

เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ (คุณ

สุภทัรา, จนท.สมาคมฯ) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเรือ่ง “วตัถุเจือปนอาหารกบัการสง่ออกของ

อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้า” ณ โรงแรมพาร์ค วลิเลจ 

พ ร ะ ร า ม  2 ก รุ ง เ ท พ ฯ  จ ัด โ ด ย คณ ะป ร ะ ม ง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ

เผยแพร่ความรูแ้ละข้อมูลที่ทนัสมยัเกี่ยวกบัวตัถุเจือ

ปนทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรบัผูป้ระกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้า  วตัถุเจือปน

อาหาร เป็นส่วนประกอบส าคญัที่มีการน ามาใช้ใน

ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้ าแปรรูป ซึ่งมีผลต่อผู้บริโภคท ั้ง

ทางตรงและทางอ้อม จึงมีการควบคุมการใช้งานให้

เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภยัด้วยการบงัคบัใช้

กฎระเบียบและขอ้ก าหนดตา่งๆ การ 

สง่ออกผลติภณัฑ์แปรรูปสตัว์น ้าไปยงัประเทศ

ตา่งๆ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบียบ

และขอ้ก าหนดของประเทศนัน้ๆ เชน่ ในกลุม่ประเทศ 

EU มีวตัถุเจือปนที่ถูกควบคุมหลกัๆ  อยู่ 4 กลุ่มคือ 

Sulfur dioxide, Phosphate/Polyphosphate, 

EDTA, Benzoic & Sorbic acid ห า ก

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องใช้สารในกลุ่มน้ีต้องมีการ

ควบคุมปรมิาณและมีการระบุฉลากใหข้อ้มูลผูบ้รโิภค

อยา่งชดัเจน รวมถงึปฏบิตัติามกฏของประเทศนัน้ๆ  

ส าหรบัประเทศไทย มีกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และถือเป็นหลกัปฏิบตัิของวตัถุเจือปนอาหาร คือ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบั 281) พ.ศ.

2547 เรื่อง วตัถุเจือปนอาหาร ซึ่งมีการให้นิยามแก่

วตัถุเจือปนอาหารที่แตกต่างจากบางประเทศโดยมี

การรวมเอาวตัถุที่ไม่ได้ผสมเป็นเน้ือเดียวกบัอาหาร

แต่อยู่ในภาชนะบรรจุเฉพาะ เช่น ผงปรุงรสในซอง

บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป เป็นวตัถุเจือปนอาหารดว้ย 

หากทา่นสมาชกิตอ้งการศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ 

สามารถศกึษาไดท้ี ่เว็บไซต์ของกองควบคุมคุณภาพ

สนิคา้ประมง ไดต้ามลิง้ทีแ่นบมาน้ี : 

https://www.fisheries.go.th/quality/index.php 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเรือ่งเหตผุลทางธรุกจิเพือ่แนวทางปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี (GLP) 

เมือ่วนัที ่21-22 พฤษภาคม 2561 เลขาธกิาร

สมาคม คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ และเจ้าหน้าที่

สมาคม (คุณวรพลและคุณปิยะราช) ได้เข้าร่วม

ประชุม เรือ่งเหตุผลทางธุรกิจเพือ่แนวทางปฏิบตัิการ

ใช้แรงงานที่ดี (GLP) วตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การสร้างกลไกการรบัข้อร้องเรียนใน

สถานประกอบการ เพือ่น าไปพฒันาตามหลกัแนวทาง

ปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ี (GLP) ณ โรงแรมโนโวเทล 

เพลินจิต โดยมีสมาชิกจาก TTIA /TFFA องค์การ 

ILO/ETI/NGO และภาครฐัจากกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน เขา้รว่มดว้ย สรุปการเสวนา ดงัน้ี  

1. เหตุผลส าค ัญที่ต้องมีกลไกการร ับข้อ

รอ้งเรียนทีม่ีประสทิธภิาพในสถานประกอบการ 

>>>การจดัต ั้งคณะกรรมการสวสัดิการใน

สถานประกอบกิจการถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ

ช่วยแก้ไขปญัหาระหว่างแรงงานกบันายจ้างได้ โดย

ใ ห้ แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

คณะกรรมการสวสัดิการโดยมาจากการเลือกต ั้ง 

กล่ าวคื อแรงงานสามารถมีส่วนร่วมในสถาน

ประกอบการมากขึ้น มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
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กบันายจ้างเพิ่มขึ้นอีกทางหน่ึง หรือเป็นตวัแทนของ

แรงงานในการแสดงความคดิเห็น เป็นตน้ 

>>>การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ เ ป็น

คณะกรรมการสวสัดกิารถือเป็นสิง่ส าคญัอีกอยา่งหน่ึง 

เช่น การใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธหิน้าทีข่องตนเอง ความรู้

เรื่องนโยบายต่างๆ การฝึกอบรม การให้ความรูเ้รื่อง

กฎหมายข ัน้พ้ืนฐานของประเทศไทย เป็นตน้ 

2.ผลการเสวนากบัผู้ซ้ือสากล(ETI) เกี่ยวกบั

ความคาดหวงัเรือ่งแนวปฎบิตัดิา้นแรงงาน 

>>>ตวัแทนในการเสวนากบั Buyer ได้แก่ 

บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุป๊ , CPF และ Ms.Estelle จาก 

Lyons Seafood เ ข้ า ร่ วม เสวนาด้วย  โดยทาง

ผูป้ระกอบการได้ให้ความคดิเห็นว่าด้านของแรงงาน

ไม่ได้เป็นปญัหามากนกัแต่สิ่งที่เป็นปญัหาตอนน้ีคือ

ความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา (การรกัษาเรือ่งของนโยบายใหย้ ั่งยืนยงัคง

เป็นปญัหาและขอ้ทา้ทายแกผู่ป้ระกอบการในปจัจุบนั) 

ดงันั้น ทางผู้ประกอบการจึงมีการท า COC ขึ้นมา 

โดยมีการอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานอยู่ตลอดเวลา,

ก าหนดนโยบายในการท างานให้ชดัเจนยิ่งขึ้น การ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการสวสัดิการเป็นที่ยอมรบัต่อ

แรงงาน รวมถงึการตดิตามผลงานดว้ย 

>>>ผู้ประกอบการยงัให้ความเห็นเกี่ยวกบั

ก า รที่ ป ร ะ เ ท ศ ไทยติ ด  Tier 2 Watch List มี

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของสินค้าไทย ท าให้การ

ติดต่อการค้ากบั Buyer มีความยุ่งยากมากขึ้น เน่ือง

จะมีการประเมนิความเสีย่งก่อนซ้ือขาย มีการ Audit 

มากยิง่ขึน้ 

ท ัง้น้ี ทางเลขาธิการสมาคม ได้ให้ความเห็น

ต่อที่เสวนาว่า การท างานเกี่ยวกบัคณะกรรมการ

สวสัดิการในช่วงที่ผ่านมานั้น ได้พบข้อท้าทายต่างๆ 

จากการทีใ่หเ้จา้หน้าทีส่มาคมเขา้ไป Visit  จงึท าใหม้ี

การวางแผนติดตามผลในการแก้ปัญหาหรือข้อท้า

ทายที่พบต่อไปได้ และในอนาคตสมาคมจะมีการ

วิเคราะห์ Check List ของ GLP ร่วมกบั TFFA 

และ ILO เพื่อให้การติดตามผลมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึน้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม “การประเมนิเบือ้งตน้ (Pre-Assessment) ปลาซาร์ดีนในอา่วไทย”  

เมื่อว ันที่  21 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ 

(สมาชิก และคุณรตัติยา) ได้เข้าร่วมประชุม “การ

ประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment) ปลาซาร์ดีน

ในอ่าวไทย” โดยบจก.อนุสรณ์มหาชยัซูริมิ ร่วมกบั

ห น่ ว ย ง า น  MRAG (Marine Resources 

Assessment Group) และกรมประมง พรอ้มด้วย 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหาร

ส าเร็จรูป รว่มใหข้อ้มูลการประเมนิทรพัยากรและการ

บรหิารจดัการปลาซาร์ดีนของไทย โดยยดึหลกัการ 3 

ห ล ั ก ก า ร ข อ ง ม า ต ร ฐ า น  MSC (Marine 

Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่

ได้รบัการยอมรบัในด้านการส่งเสริมการท าการ

ประมงอยา่งย ั่งยืน ซึ่งการประเมนิในคร ัง้น้ีมีขอบเขต

ในการประเมนิกลุม่ปลาซาร์ดีนจากการท าประมงอวน

ล้อมจบั และมีพ้ืนที่เป้าหมาย คือ จงัหวดัชุมพร สรุป

สาระส าคญั ดงัน้ี 

 1. ดา้นการประเมนิ Stock กรมประมงช้ีแจง

ว่า ปัจจุบนักรมประมงมีการค านวณ Maximum 

Sustainable Yield (MSY) เ ป็น  2 แบบ คื อ  1) 

Single Species 2) Group Species ซึ่งแบ่งเป็น 

ปลาผิวน ้า ปลาหน้าดิน และปลากะตกั ท ั้งน้ี ปลา

ซาร์ดีนจดัวา่เป็นปลาผวิน ้า โดยสามารถใช้เป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานเพือ่ตดิตามปรมิาณทรพัยากรปลาซาร์ดีนได ้ 

 2. ด้ า น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

(Ecosystem) กรมประมงช้ีแจงว่า หากต้องส ารวจ

ข้อมูลระบบนิเวศน์ของปลาซาร์ดีน ต้องวางแผนการ

สุ่มตวัอย่างที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะศึกษา โดยกรม

ประมงมีนกัวิชาการที่รองรบัการวิจยัดงักล่าวแล้ว 

และต้องใช้ข้อมูลย้อนหลงัประกอบการวิเคราะห์ 

นอกจากน้ี ยงัมีข้อมูลการอนุรกัษ์ปะการงัและหญ้า
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ทะเล รวมถึง by catch จากการท าการประมงอวน

ลอ้มอีกดว้ย 

 3. Governance (Law, Regulation, 

Management and enforcement) กระบวนการ

แจ้งเข้า-ออกโดยศูนย์ PIPO ซึ่งหวัหน้ากลุ่ม PIPO 

(คุณวิรตัน์) ช้ีแจงว่า ไม่อนุญาตให้มีการขนถ่าย

ระหว่างเรือ ยกเว้นเรือจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย 

และมีการยื่นเอกสาร MCPD ส าเนา Logbook โดย

เรือขนถ่ายและเรือประมงต้องขึน้ท่าหลกัก่อนเท่านัน้ 

ท ัง้น้ี หากประสงค์ขนถา่ยสตัว์น ้าหลายทา่ตอ้งแจ้งกจ้า

หน้าที่ PIPO เพื่อตรวจสอบก่อนน าสตัว์น ้าขึ้นท่า 

ท ั้งน้ี มีการพฒันาระบบ Fishing Info เพื่อติดตาม

เรือประมง โดยแบง่การตรวจตามกลุม่เรือประมงเป็น 

4 ระดบั คือ 1) กลุ่มเรือปกติ 2) กลุ่มเรือเฝ้าระวงั 3) 

กลุ่มเรือที่มีความเสี่ยง และ 4) กลุ่มเรือที่มีการแจ้ง

ขอ้มูลท าประมงไมถู่กตอ้ง  

      หวัหน้ากลุ่มVMS (คุณบณัฑิต) ได้อธิบาย

หลกัการท างาน ภายใต้ศูนย์ FMC ว่ามุ่งเน้นดูแล

จดัการระบบทางทะเล เรือประมง การท าประมงที่ถูก

กฎหมาย เป็นระบบที่รองรบัการ Traceability โดย

ถูกควบคุมโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัตาม พรก.การ

ประมง 2558  

 ในส่ วนขอ งท่ า ที เ บื้ อ ง ต้ นขอ ง  MRAG 

คอ่นขา้งพงึพอใจกบัขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากกรมประมงและ

ผู้เกี่ยวข้อง และคาดว่า MRAG จะใช้เวลาในการ

จดัท า Pre assessment report ประมาณ 1 เดือน

กอ่นสง่ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาในล าดบัถดัไป 

 

TTIA ประชุมฝ่ายเทคนคิ 

เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ ได้

จดัการประชุมฝ่ายเทคนิคประเด็นปญัหาคุณภาพปลา 

ร่วมกบัสมาชิก ณ ห้องประชุม TTIA โดยมีที่ปรึกษา

(คุณณฐั) เป็นประธาน เพื่อน าเสนอความคืบหน้าผล

การเก็บขอ้มูลปญัหาคุณภาพปลาแบบฟอร์มใหม่ไตร

มาส 4/2560 และไตรมาส 1/2561 น าไปสู่การ

ก าหนดท่าทีส าหรบัการประชุมกบัสมาคมเรืออวน

ล้ อมไต้ห ว ันและ  Tuna Traders ในว ันที่  29 

พฤษภาคม 2561 ที่จดัขึ้นในงาน World Tuna 

2018 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อน าไปสู่

การแกป้ญัหาคุณภาพปลาอยา่งย ั่งยืน 

 

TTIA เขา้รว่มงาน 15th Infofish World Tuna Trade Conference & Exhibition

เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า) ดร.

ชนินทร์ คุณอรรถพนัธ์ และคุณณฐั ไดเ้ขา้รว่มพธิีเปิด

ง า น  15th Infofish World Tuna Trade 

Conference & Exhibition at Shangri-La hotel 

จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 28-30 พ.ค.61 โดยทางสมาคม 

ไดร้บัการสนบัสนุนคูหาฟรีจาก Infofish  

ทางเจ้าหน้าที่ TTIA ได้ประชาสมัพนัธ์ถึง

หลกัการด าเนินงานของสมาคม ที่ยึดหลกัปฎิบตัิ 3 

ด้ า น  คื อ  Food Safety Sustainability แ ล ะ 

Ethical Standard รวมถึงได้ประชาสมัพนัธ์บริษทั

สมาชิก น าเสนอโบช ัวร์  และแนะน า Directory 

ครบรอบ 5 ปี TTIA อีกดว้ย 



Page 13 of 24 
 

  TTIA NEWSLETTER/ May 2018 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TTIA เป็น Speaker ในหวัขอ้ Thailand-Canned Tuna Industry Update

เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 (ชว่งบา่ย) 

คุณณฐั ทีป่รกึษาสมาคม ไดร้บัเชญิเป็น Speaker 

ในหวัขอ้ Thailand-Canned Tuna Industry 

Update.ในงาน 15th Infofish World Tuna 

Trade Conference & Exhibition at Shangri-

La hotel และท ัง้น้ีไดน้ าเสนอ VDO ในงาน ดงัน้ี 

1.VDO ดร.ชนินทร์ เรือ่งนโยบายหลกัของสมาคม 

TTIA 

2.VDO คุณอมรพนัธ์ เรือ่งการน าจรยิธรรมดา้น

แรงงานไปใชใ้นโรงงาน 

3.VDO คุณอรรถพนัธ์ เรือ่ง Human 

Rights Protection  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA ประชุมหารือประเด็นปญัหาคณุภาพปลากบัทางสมาคมเรืออวนลอ้มไตห้วนัและ Tuna Traders 

เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 -

8.45 น .  (ช่ ว ง เช้ า )  ทาง  TTIA (ที่ปรึกษาและ

กรรมการ คุณเชง ดร.ชนินทร์ คุณณฐั คุณนรินทร์ 

คุณเรวดี) โดยมี ดร.ชนินทร์ เป็นประธาน ได้จดั

ประชุมหารือประเด็นปัญหาคุณภาพปลาก ับทาง

สมาคมเรืออวนล้อมไต้หวนัและ Tuna Traders 

(FCF. FIshery, Tri Marine และ Itochu) ซึ่ งสืบ

เน่ืองจากการเดินทางไปประชุมที่เมืองเกาสง เพื่อหา

แนวทางการแก้ไขและลดปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น 

โดยทางสมาคมฯ รวบรวมข้อมูลคุณภาพปลาจาก

สมาชิกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และ ไตรมาสที่ 
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1 ปี  2561 เ พื่ อ ใช้พิ จ ารณาในที่ ป ระ ชุม  สรุ ป

สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.สรุปขอ้มูลปญัหาคุณภาพปลา  

1.1 ปัญหา  Histamine : จากข้อมู ลที่ ได้

พบวา่ในไตรมาสที ่4 ปี 2561 ไมพ่บปญัหาทีเ่กดิจาก

ฮีสตามีนท ั้งในช่วง 30-50 ppm และมากกว่า 50 

ppm แต่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 พบ 1.33% จาก

ท ัง้ 2 ชว่ง แตพ่บจากเรือ  2 ใน 70 ล า  

1.2 ปัญหา Salt Content : ปลาจากเรือชกั

ธงไต้หวนัและเจ้าของเป็นไต้หวนั มกัพบปญัหาจาก

เกลือ ซึ่งทางสมาคมอวนล้อมไต้หวนัรบัทราบ และ

แจ้งว่าในสมาคมมีเรือเพียง 28 ล า และจะหาสาเหตุ

เพือ่หาแนวทางการแกไ้ขตอ่ไป  

2. ขอ้เสนอแนะ  

2.1 สมาคมเรืออวนลอ้มไตห้วนั ขอบคุณและ

ขอกลบัไปวิเคราะห์ข้อมูลที่สมาคมฯได้น าเสนอวนัน้ี 

และขอใหม้ีการน าเสนอขอ้มูลของประเทศอืน่ๆเพือ่จะ

ไดเ้ปรียบเทียบ วา่ใน Fishing Period เดียวกนั พบ

ปญัหาเหมือนกนัหรือไม ่

2.2 TTIA แจง้วา่ตลาดผูบ้รโิภคตอ้งการเกลือ

ต ่ากว่า 1 % ซึ่งเดิม รง.แก้ปัญหาโดย mixed ปลา

ข้ามเรือจบั แต่ปัจจุบนัไม่สามารถท าได้เพราะติด

ปัญหา Traceability  ดงันั้น รง.ขอใช้มาตรการ 

Warning ให้ Traders ทราบ หากพบเกลือสูงกว่า 

1.5% หรือ 1.5-1.8% เพื่อน าไปสู่การน า TTIA 

Tuna Guideline 2016 ไปใช ้

2.3 ทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการจดัประชุมต่อ

จากน้ีอีก 6 เดือน เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหา

คุณภาพปลา ซึ่งในระหวา่งน้ีหากมีประเด็นเพิ่มเติมก็

ขอใหท้างคุณนรนิทร์ชว่ยประสานกบัทางไตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA จดังานแถลงขา่วในหวัขอ้ “การสง่เสรมิการประมงและจรยิธรรมดา้นแรงงานในอตุสาหกรรมทนู่าไทย” 

Promoting Sustainable Fisheries and Ethical Standard in Thai Tuna Industry 

เมื่อวนัที่  29 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า 

09.45-10.30 น.) สมาคมฯ   ไดจ้ดังานแถลงขา่วใน

หวัข้อ “การส่งเสริมการประมงและจริยธรรมด้าน

แรงงานในอุตสาหกรรมทู น่าไทย” Promoting 

Sustainable Fisheries and Ethical Standard 

in Thai Tuna Industry  ภ า ย ใ น ง า น  15th 

INFOFISH World Tuna Trade Conference & 

Exhibition โดยมี  ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ , Mr. 

Paolo Bray, Mr.Walter Anzer และ Mr.Adolfo 
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Valsecchi เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม แ ถ ล ง ข่ า ว  แ ล ะ มี ท่ า น

คณะกรรมการ TTIA(คุณอรรถพนัธ์,คุณอมรพนัธุ์,

คุณเรวดีและคุณณฐั) ,ภาครฐั, ภาคเอกชนให้เกียรติ

เขา้รว่มรบัฟงังานแถลงขา่วฯ 

  >> ท ัง้น้ี นายกสมาคมฯ ไดใ้หส้มัภาษณ์กบัสือ่ตา่งๆ 

เกีย่วกบัอุตสาหกรรมทูน่าไทยอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มงานพธิีลงนามประกาศเจตนารมณ์วา่ดว้ย “ความรว่มมอืในการปรบัปรงุการท าประมงปลาโอด า

ฝั่งอา่วไทย” 

เมื่อวนัที่  29 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า

10.45-11.30น.) สมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มงานพธิีลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการ

ปรบัปรุงการท าประมงปลาโอด าฝั่ งอ่าวไทย” The 

Signing Ceremony of the Joint Declaration 

of Intent For Gulf of Thailand Longtail Tuna 

Fishery Improvement Project โดยมี ดร.อดิศร 

พรอ้มเทพ (DOF), ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศ์ (TTIA), 

ดร.คมน์ ศิลปาจารย์ (SEAFDEC)และ คุณเยาว

ลกัษณ์ เธียรเชาวน์ (WWF)รว่มพธิีลงนาม   

ท ัง้น้ี ดร.ชนินทร์ ได้กล่าวถึงการใช้วตัถุดิบ

ปลาโอด าไปแปรรูปเพือ่บรโิภคในประเทศและสง่ออก 

ซึ่งท ั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปเริ่มตรวจสอบการ

จดัซ้ืออย่างละเอียด และเริ่มหาว่าจะซ้ืออาหารทะเลที่

ผลติอยา่งย ั่งยืนไดอ้ยา่งไร รวมถงึสนิคา้ประมงทีผ่ลิต

จากประเทศไทยดว้ยในฐานะทีเ่ป็นภาคธุรกจิสมาคมฯ 

ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของความย ั่งยืนในการ

ด าเนินธุรกิจ และพร้อมให้ความร่วมมือกบัภาครฐั

และองค์กรอิสระเพื่อเกิดแนวทางที่ชดัเจนในการ

บริหารจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรปลาโอ

ด าอยา่งยงัยืนตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มงาน Signing Ceremony of MOU on Fisheries Cooperation 

  เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 

สมาคมฯ (คุณอรรถพนัธ์,คุณสุพตัรา,คุณขวญัฤทยั) 

ได้เข้าร่วมงาน Signing Ceremony of MOU on 

Fisheries Cooperation ระหว่างกรมประมง กบั 

ประเทศปาปวันิวกนีิ ณ หอ้ง corundum โรงแรมแช

งกรีล่า กรุงเทพฯโดยมี นายอดิศร พรอ้มเทพ อธิบดี

กรมประมง  และ  นายจอห์น  เ อด เ วิ ร์ ด  ค า ซู  

Managing Director National Fisheries 

Authority (NFA) เป็นผูล้งนาม 
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>>โดยการจดัพธิีลงนาม MOU ในคร ัง้น้ี เพือ่

ประสานความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจการ

ประมงระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือในการ

บริหารจดัการทรพัยากรประมง ให้สอดคล้องกบัข้อ

ปฏิบ ัติสากล และการพ ัฒนาขีดความสามารถ

บุคคลากรของท ัง้สองประเทศ ให้มีทกัษะความรู้การ

ประมงในทุกๆดา้น 

 

TTIA เป็น chairperson ในหวัขอ้ “Market Access and Access Issues” งาน World Tuna 

 เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม ได้เป็น chaiperson ใน

หวัขอ้ “Market Access and Access Issues” ณ 

หอ้ง Bollrome ll  โดยมี speaker จากสหภาพยุโรป

ด้วย คือ Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing, Roberto Cesari, Head of IUU 

Fisheries Policy, Directorate General for 

Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), 

European Commission, Belgium ซึ่ ง  ไ ด้

น าเสนอการตรวจสอบการบริหารจดัการ ความ

ต้องการของตลาดทูน่า และการด าเนินการต่อต้าน

การท าประมงทีผ่ดิกฏหมาย

 

TTIA เขา้รว่มพธิีเปิดงาน THAIFEX World of Food Asia 2018 

 เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่

สมาคม (คุณธนัยากานต์) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 

THAIFEX World of Food Asia 2018 โดยมีนาย

สมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน

เปิดงาน งานแสดงสินค้าอาหารที่ส าคญั thaifex นั้น

จดัขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกบัสภาหอการค้าไทย 

และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จุดประสงค์เพื่อ

พฒันาและส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการอาหาร

ไทย โดยจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่29 พ.ค. - 2 ม.ิย. 61 น้ี 

ภายในงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้

รว่มออกบูท (บูทที ่ p50 challenger 3) เพือ่น าเสนอ

รายชื่อสมาชิก โบชวัร์ แนะน าข้อมูลต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ผูเ้ขา้รว่มงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 17 of 24 
 

  TTIA NEWSLETTER/ May 2018 

 

ไทย จดัเวทช้ีีแจงขอ้มลูคบืหน้า IUU-สง่คณะผูแ้ทนเดนิสายเวทปีระมงระดบัโลก 

นายมนสัวี ศรีโสดาพล เอกอคัรราชทูตไทย

ประจ าเบลเยี่ยม และหวัหน้าคณะผู้แทนไทยประจ า

สหภาพยุโรป กลา่ววา่ การจดัเวทีช้ีแจงผูน้ าเขา้อาหาร

ทะเลและสือ่มวลชนในหวัขอ้ "เส้นทางสู่การประมงที่

ย ั่ ง ยื นขอ งประ เทศไทย  (Thailand’s Path to 

Sustainable Fisheries" ใ น ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า 

Seafood Expo Global 2018 ระหว่างวนัที่ 24-

26 เม.ย.61 ณ กรุงบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 

เพื่อให้ข้อมูลแก่นานาประเทศรบัรูถ้ึงความก้าวหน้า

และความพยายามของรฐับาลไทยในการแกไ้ขปญัหา

ประมงผิดกฎหมาย ( IUU)  คณะผู้แทนไทยเข้า

ร่วมงานในคร ั้งน้ี ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯ 

โดยกรมประมง กระทรวงแรงงาน ส านกังานต ารวจ

แหง่ชาต ิสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ศูนย์อภบิาลผู้

เดินทางทางทะเล (Stella maris) เพื่อร่วมช้ีแจง

สถานการณ์ที่เป็นจริงและถูกต้องของประเทศไทย 

โดยมีผู้ซ้ือขายและจ าหน่ายอาหารทะเลท ั่วโลกสนใจ

เข้าร่วมรบัฟังการเสวนาจ านวนมาก และได้แสดง

ความชื่นชมในทิศทางการแก้ไขปัญหาประมงผิด

กฎหมายหรือประมงไอยูยูของไทย  

 นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์  นายกสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า ขณะ น้ีต่างชาติ

โดยเฉพาะคูค่า้ส าคญัๆ ทีน่ าเขา้สนิคา้ประมงของไทย

อยา่ง อียู อเมรกิา ญีปุ่่ น ออสเตรเลีย ยงัมีค าส ั่งซ้ือเขา้

มามากขึ้น แสดงถึงการยอมรบัว่านโยบายภาครฐัที่

จริงจงั และจริงใจในการแก้ไขปัญหาไอยูยู ท ัง้การ

ปรบัปรุงกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถงึความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ในรอบ 

12 เดือนทีผ่า่นมาเรามีมูลคา่การซ้ือขายอาหารทะเลดี

ขึ้น แสดงถึงความเชื่อม ั่นของไทยในสายตาของ

ประเทศคูค่า้สนิคา้ประมง อยา่งไรก็ตาม เราไมค่วรจะ

กงัวลในเรือ่งสถานะในเรือ่งใบเหลือง ใบเขียว ซึง่เป็น

ส่วนที่สหภาพยุโรปพิจารณา แต่สิ่งที่เราควรท าอย่าง

ต่อเน่ือง คือ การร่วมกนัฟ้ืนฟูทรพัยากรประมงทะเล

ให้ฟ้ืนกลบัคืนมาสมบูรณ์ เพื่อให้อาชีพประมงและ

การท าประมงไทยมีความย ั่งยืน 
Source: http://www.ryt9.com/s/iq03/2817525 

  

10 ชาตอิาเซียน รว่มหารือพฒันาภาคการประมงในภมูภิาคใหย้ ั่งยืน 

นายลกัษณ์ วจนานวชั รฐัมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการ

ประชุมระหวา่งประเทศ The 26th Meeting of the 

ASEAN Sectoral Working Group on 

Fisheries (26th ASWGFi) ที่จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 

7 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 

สุขุมวิท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรม

ประมง  เ ป็นเจ้าภาพจ ัดการประ ชุม The 26th 

Meeting of the ASEAN Sectoral Working 

Group on Fisheries (26thASWGFi) โดยมี 10 

ชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน กมัพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์  

สงิคโปร์ เวียดนาม และไทย เพือ่รว่มหารือแลกเปลีย่น

ความคดิเห็นในการพิจารณานโยบายพฒันาด้านการ

ประมงของภูมภิาคอาเซียน โดยมีประเทศและองค์กร

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสนบัสนุนการพฒันาการ

ประมงในอา เ ซี ยน เข้ า ร่ วมหารื อ เ พื่ อ ร่ วมก ัน

พฒันาการประมงในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดความ

ย ั่งยืนและม ั่นคงทางดา้นอาหาร  

 นายอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดีกรมประมง กลา่ว

เพิ่มเติมว่า การจดัประชุมดงักล่าว มีคณะท างานซึ่ง

เป็นระดบัอธิบดี และระดบัผู้ตดัสินใจเชิงนโยบาย
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สูงสุด ในการด าเนินงานความร่วมมือเพื่อพฒันาการ

ประมงของภูมิภาค ที่อยู่ภายใต้การประชุมของระดบั

รฐัมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน (AMAF) จะได้

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการกิจกรรม /

โครงการ ต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์/ แผนงาน

ความร่วมมือด้านการประมงของอาเซียน นอกจากน้ี 

จะมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม

ภายใต้ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างอาเซียน

กบัองค์กรระหว่างประเทศ และประเทศผู้สนบัสนุน 

ไ ด้ แ ก่  SEAFDEC, UNEP/GEF, Islamic 

Development Bank (IDB) , สหรฐัอเมริกา และ

รสัเซีย ดว้ย 
Source: 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/801249 

 

ขีดกรอบไอยยูู 4 เดือน เพิม่ศกัยภาพแกป้ระมง 

พล.อ.ฉัตร

ชยั สาริกลัยะ รอง

น า ย ก ร ัฐ ม น ต รี  

เ ปิ ด เผยภายหล ัง

เป็นประธานประชุม

คณะอนุกรรมการ

การแกป้ญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (ไอยูยู) วา่ ที่

ประชุมเห็นชอบใหแ้ยกการแกไ้ขดา้นแรงงานประมง

ออกจากการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมายที่ใน

ขณะน้ีก าล ังยกร่างกฎหมายเพื่อรองร ับการให้

สตัยาบนัอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบบัที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมงทะเล 

เช่น สุขภาพอนามยับนเรือสวสัดิการชาวประมง ซึ่ง

คาดวา่จะรบัรองอนุสญัญาไดภ้ายในปี 2561 

 นอกจาก น้ี  ย ัง เห็นชอบแผนปฏิบ ัติก าร

ยกระดบัประสทิธภิาพการท างานเพือ่ใชด้ าเนินการใน

ช่วงเวลา 4 เดือน คือ 1.แผนปฏิบตัิการพฒันาระบบ

บริหารจดัการกองเรือประมง 2.แผนปฏิบตัิการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของศูนย์แจ้ง เข้า -ออก

เ รื อ ป ร ะ ม ง  (PIPO) 3 . แ ผนปฏิ บ ัติ ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการบงัคบัใช้มาตรการทางปกครอง “ 

ท ัง้หมดน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัที่สุดในการท างาน

ของรฐับาลเพือ่แกไ้ขปญัหาไอยูยูช่วง พ.ค.- ส.ค.และ

ถ้าหน่วยงานที่รบัผิดชอบท าได้ตามแผนก็จะท าให้

ไทยเริม่ตน้เข้าสูก่ารเป็นประเทศปลอดการท าประมง

ผดิกฎหมาย หรือ ไอยูยูฟรี” 
Source: 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/800417 

  

“บิก๊ฉตัร” ไฟเขียวระบบตรวจเอกสารแจง้เขา้-ออกศูนย์ PIPO เอือ้ชาวประมง 

พ ล เ อ ก

ฉตัรชยั สาริกลัยะ 

รองนายกรฐัมนตรี 

ในฐานะประธาน

อนุกรรมการแก้ไข

ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เปิดเผยภายหลงั

หารือร่วมกบั นายมงคล สุขเจริญคณา ประธาน

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมน า

คณะกรรมการสมาคมการประมงแหง่ประเทศไทยชุด

ใหม่เข้าพบ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบญัชาการ 1 

ท าเนียบรฐับาล ว่า ตามที่ได้ส ั่ งการให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของศูนย์รบัแจ้งเข้า-ออก

การท าประมง (PIPO) ประชุมหารือร่วมกบัสมาคม

ประมงแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางร่วมกนัใน

การพฒันาปรบัปรุงระบบการตรวจเอกสารแจ้งเข้า-

ออกเรือประมง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

ชาวประมง และผู้ประกอบการประมงให้เกิดความ

รวดเร็ว และสะดวกมากยิง่ขึน้ 

 พลเอกฉตัรชยั กลา่วเพิม่เติมถึง ขอ้เสนอของ

ทางสมาคมฯ ให้รฐับาลเร่งรดัการรบัซ้ือเรือคืนนั้น 

พบวา่ ปจัจุบนัมีเรือประมงทีไ่มม่ีใบอนุญาตถูกล็อกอยู่

ทีท่า่ จ านวน 766 ล า มีต ัง้แตข่นาดเล็กถงึขนาดใหญ่ 

ซึ่งได้ส ั่งการให้กรมเจ้าท่าและกรมประมงเร่งรดั

ติดตามเรือประมงที่ยงัไม่ทราบสถานะที่ชดัเจน ให้

เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน เพื่อให้ได้จ านวนเรือชดัเจน

แน่นอน ที่รฐัจะต้องใช้มาตรการบริหารจดัการ เช่น 

การควบรวมเรือ การแลกเปลี่ยนเรือ และการซ้ือเรือ

คืน เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงความต้องการของ

ชาวประมงที่เป็นเจ้าของเรือแต่ละประเภท อย่างไรก็

ตาม ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณา

ด าเนินการตอ่ไป 
Source: https://www.prachachat.net/economy/news-

156258 
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ไทยเพิม่ประสทิธภิาพของศูนย์ปฏบิตักิารเฝ้าระวงัการท าประมง 

เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 พลเอก ฉตัร

ชยั สาริกลัยะ รองนายกรฐัมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์

ปฏิบตัิการเฝ้าระวงัการท าการประมง (Fisheries 

Monitoring Center – FMC) ซึ่งต ัง้อยูที่ก่รมประมง 

เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และติดตามการเพิ่ม

ประสทิธภิาพของศูนย์ FMC อยา่งใกลช้ดิ 

 ไทยได้จดัต ัง้ศูนย์ FMC ที่มีการด าเนินการ

อย่างเต็มรูปแบบตลอด 24 ช ั่วโมง มาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 

2560 เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางในการควบคุม เฝ้า

ระวงั ส ั่งการ ติดตามผล และประสานการปฏิบตัิการ

ต่าง ๆ กบัศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 

(PIPO) โดยการท า ง านของศูนย์  FMC มีก าร

เชื่อมโยงกบัระบบติดตามเรือประมง (VMS) ซึ่งจะ

ควบคุมพฤติกรรมเรือประมง ต ัง้แต่การท าประมงใน

พ้ืนทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต การใช้เครือ่งมือท าการประมงที่

ถูกตอ้งตามกฎหมาย การขนถา่ยสตัว์น ้าในทะเล และ

การใช้แรงงานบนเรือ โดยระบบ VMS จะส่งข้อมูล

ที่ต ัง้ เส้นทาง และพฤติกรรมของเรือประมงระหว่าง

ออกท าประมงไปยงัศูนย์ FMC และส่งต่อไปยงัศูนย์ 

PIPO 30 แห่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ

ตรวจสอบเรือท ัง้กอ่นออกและหลงัออกจากทา่เรือ 

 ทางการไทยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ

การพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานให้มี

ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความ

ระแวดระวงัเกี่ยวกบัพฤติกรรมเสี่ยงของการท า

ประมงผิดกฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญในการใช้

เทคโนโลยี รองนายกรฐัมนตรีจงึไดส้ ั่งการให ้ศปมผ. 

จดัส่งเจ้าหน้าที่ 5 นาย มาประจ าที่ศูนย์ FMC เป็น

เวลา 3 เดือน เพื่อติดตามการท างานและฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และให้ก าหนดกระบวนการ

ท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีแบบ

แผนและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจน เพื่อให้ข้อมูลจากศูนย์ 

FMC สามารถน ามาบงัคบัใช้ทางกฎหมายได้ทนัที 

นบัต ัง้แตก่ารตดิตามเฝ้าระวงั การสืบสวน การจบักุม

ผู้กระท าผิด และการด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด โดย

รองนายกรฐัมนตรีได้ย ้าความมุ่งม ั่นที่จะพฒันาศูนย์ 

FMC ให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยัที่สุดในภูมิภาค 

เพือ่สนบัสนุนการกา้วไปสูก่ารเป็นผู้น าการท าประมง

อย่างย ั่งยืน และการเป็นประเทศปลอดจากสินค้า

ประมงและการท าประมงผดิกฎหมายท ัง้ระบบในช่วง

อีก 2-3 ปีขา้งหน้าตอ่ไป 
Source: http://www.ryt9.com/s/mfa/2833074 

 

จดัประชุมวชิาการ 'ประมง' ปี 2561 โชว์ 83 งานวจิยั 9 สาขาพฒันาย ั่งยนื 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง

เปิดเผยวา่ กรมประมงไดม้ีนโยบายใหค้วามส าคญัใน

การพฒันาผลงานวจิยัของนกัวชิาการกรมประมง โดย

ก าหนดจดัการประชุมวชิาการประมงเป็นประจ าทุกปี

เพือ่พฒันาคุณภาพงานวิจยัดา้นประมงในสาขาต่างๆ 

ของนกัวิชาการให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาภาคการประมงของประเทศให้ก้าวหน้ามาก

ยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 กรมประมงได้ก าหนดจดั

ประชุมวิชาการขึ้นภายใต้หวัข้อ "การบริหารจดัการ

ทรพัยากรประมง เพื่อความม ั่นคง ม ั่งค ั่ง และย ั่งยืน" 

ขึน้ ระหวา่งวนัที ่14-15 มถิุนายน ทีโ่รงแรมมริาเคิล 

แกรนด์ คอนเวนช ั่น กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการ

น าเสนอผลงานวชิาการ 9 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาการ

เพาะเลี้ยงสตัว์น ้าจืด สาขาการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าชายฝั่ง 

สาขาการประมงทะเล สาขาโรคสตัว์น ้าสาขาอาหาร

สตัว์น ้า สาขาพนัธุกรรมสตัว์น ้า สาขาอุตสาหกรรม

สตัว์น ้า สาขาการจดัการทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม

ประมง และสาขาเศรษฐกจิ สงัคม และตา่งประเทศ 

นอกจากน้ี ยงัมีการบรรยายพิเศษในหวัข้อ 

"ทางออกการจดัการทรพัยากรประมงอย่างย ั่งยืน" 

และ การอภปิรายในหวัขอ้ "การขบัเคลือ่นการบรหิาร

จดัการทรพัยากรประมงเพื่อความม ั่นคง ม ั่งค ั่ง และ

ย ั่งยืน" รวมท ั้งการน าเสนอผลงานวิจยัที่น่าสนใจ

จ านวน 83 เรื่อง โดยเป็นการน าเสนอผลงาน 45 

เรื่อง และเป็นโปสเตอร์ อีก 38 เรื่อง โดยมีหวัข้อ

งานวิจยัที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่อง การวิเคราะห์

โครงข่ายอาหารและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของ

ก า ร ป ล่ อ ย กุ้ ง ก้ า ม ก ร า ม  Macrobrachium 

rosenbergill(de Man, 1879)ในบอ่ประมงหมูบ่า้น 

, การส ารวจเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ใน ปลา

ตระกูลตะเพียน โดยวธิีการทดสอบพีซีอาร์ ขา้มชนิด, 

การประมงอวนลอ้มซ ัง้และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ของสตัว์น ้าทางฝั่งทะเลอนัดามนัของไทย เป็นตน้ 

 ส าหรบัการจดัประชุมวชิาการประจ าปี 2561 

ของกรมประมง ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา 

นกัวิชาการ เกษตรกร และประชาชนท ั่วไปที่สนใจ

สามารถเข้าร่วมรบัฟังการประชุมได้ ท ัง้น้ีสามารถ

สอบถาม รายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี ่กองแผนงาน กรม

ประมง โทรศพัท์ 0-2561-0834 
Source: http://www.ryt9.com/s/nnd/2832009 
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ฉตัรชยัแจงอียูปฏริูปประมงคืบหน้าและย ั่งยืน ลุ้นปลดธงเหลืองปลาย ต.ค.น้ี 

พล.อ.ฉัตรช ัย 

ส า ริ ก ั ล ย ะ  ร อ ง

นายกรฐัมนตรี กล่าว

ภายหลงัหารือกบันาย

กาเบรียล มาโต และ

นางคาล่า การ์เซีย รอง

ประธานกรรมาธิการ

ประมงแห่งรฐัสภายุโรป สมาชิกสภายุโรป (อียู) ใน

โอกาสที่ เ ดินทางมาร่วมประ ชุมประจ า ปี ของ

คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 21-25 

พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ได้ยืนยนัถึงความต ัง้ใจของ

รฐับาลไทยในการปฎริูปการประมงใหเ้กดิความย ั่งยืน 

และมีการปรบัปรุงการบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาติ

ในภาคประมง เน้นบงัคบัใช้กฎหมาย ด าเนินการกบั

ผู้กระท าผิด ซึ่งจนถึงปัจจุบนัได้ด าเนินคดีไปแล้ว

ท ั้งหมด 4,427 คดี มีค าตดัสินไปแล้ว 3,883 คดี 

หรือคดิเป็นรอ้ยละ 88 ในฐานความผดิตา่งๆ เช่น ไม่

ติดต ั้งระบบ VMS, ไม่แจ้งจุดจอดเรือ  รวมถึง

ความผิดเกี่ยวกบัการท าประมง เช่น เรือนอกน่านน ้า 

ซึ่งในคดีท ัง้หมดมีความผิดด้านค้ามนุษย์ภาคประมง 

88 คดี 

 พล.อ.ฉัตรชยั กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือน

สิงหาคม และเดือนกนัยายน อียูจะส่งคณะกรรมการ

มาติดตามผลการท างานของไทย ก่อนที่จะมีการ

สรุปผลรายงานว่าไทยจะได้ปลดธงเหลืองหรือไม่ใน

ปลายเดือนตุลาคมน้ี โดยการท าประเมินล่าสุดถือว่า

ไทยไดร้บัสญัญาณทีด่ี 
Source: http://www.ryt9.com/s/iq03/2831841 

 

“IOTC” เล็งจดัสรรโควตาจบัปลาทนู่าใหม ่หวงัใหใ้ช้ทรพัยากรในน่านน ้ามหาสมทุรอนิเดยีเทา่เทยีมกนั 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่า

แหง่มหาสมุทรอนิเดีย (IOTC) คร ัง้ที ่22 ซึ่งไทยเป็น

เจ้าภาพ จะมีการทบทวนการจดัสรรโควตาจบัปลาทู

น่าในน่านน ้ามหาสมุทรอนิเดียใหแ้กร่ฐัเจา้ทา่ท ัง้หมด 

นอกเหนือจากประเทศที่เป็นสมาชิกจ านวนท ั้ง 31 

ประเทศ อาท ิไทย อนิเดีย สหภาพยุโรป ฝร ั่งเศส เป็น

ต้น  เ พื่อให้ร ัฐ เจ้าของท่า เหล่านั้นได้ เข้ามาใช้

ประโยชน์ในทรพัยากรในน่านน ้ามหาสมุทรอินเดีย

อยา่งเทา่เทียมกนั ไดด้ว้ย และอาจอนุญาตใหร้ฐัเจา้ทา่

ขายสทิธใิหแ้กผู่อ้ืน่เขา้มาท าการประมงในน่านน ้าได้ 

ถา้หากเรือท าประมงไมเ่พียงพอ 

 ปจัจุบนัไทยเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการ 

IOTC และได้รบัโควตาจบัทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย

ไม่เกิน 110 ล า แต่ประเทศไทยยงัไม่สามารถน า

เรือประมงออกไปไดท้ าการประมงเต็มจ านวนโควตา

ที่ได้รบั เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยหลายรายไม่มี

ผูเ้ชี่ยวชาญในการจบัปลาทูน่า รวมท ัง้เทคโนโลยีที่ใช้

จบัปลาทูน่ายงัสู้กบัต่างชาติไม่ได้ โดยที่ผ่านมากรม

ประมงพยายามติดต่อขอผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ

ไตห้วนั ซึ่งเป็นผูผ้ลติเทคโนโลยีจบัปลาทูดว้ย ใช้อวน

แบบเบ็ดราว มาอบรมใหแ้กช่าวประมง แตก่็ยงัไมไ่ด้

รบัตดิตอ่กลบัมา 

 ท ั้งน้ี จากที่สื่อมวลชนได้มีการน าเสนอข่าว

กรณีเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านร่วมกบัองค์กรภาค

ประชาสงัคมดา้นแรงงาน เปิดเผยผลวจิยัเกีย่วกบัสทิธิ

ของแรงงานประมงและการท าประมงแบบไม่ย ั่งยืน 

ซึ่งเน้ือหาของงานวิจยัท ัง้ 2 เรื่อง สะท้อนถึงปัญหา

ด้านสิทธิของแรงงานภาคการประมง และผลกระทบ

ตอ่ทรพัยากรประมงจากอุตสาหกรรมการประมงของ

ไทย พร้อมเสนอให้รฐับาลและภาคเอกชนร่วมกนั

แกไ้ขปญัหาอยา่งมีประสทิธิภาพ นัน้ ในประเด็นการ

แก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU กรม

ประมงขอช้ีแจงว่า ภายใต้พรก.การประมง พ.ศ. 

2558 มีวตัถุประสงค์เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากร

ทะเลใหเ้กดิความย ั่งยืนและป้องกนัการท าประมงทีผ่ดิ

กฎหมาย ดงันั้น มาตรการต่างๆ ที่ภาครฐัได้ก าหนด

ขึ้นมานั้น อาทิ มาตรการปิดอ่าวฯ มาตรการควบคุม

การลงแรงประมง การควบคุมเครื่องมือที่ใช้ท าการ

ประมง การก าหนดค่า MSY มาตรการให้เรือที่มี

ขนาดต ั้งแต่ 30 ตนักรอสขึ้นไปติดต ั้ง VMS การ

ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ฯลฯ เป็นการ

บริหารจดัการทรพัยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และย ั่งยืน และนอกจากน้ีได้มีการออกพรก. แก้ไข

เ พิ่ ม เ ติ ม พ รบ . เ รื อ ไ ท ย  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ค ว บคุ ม 

“เรือประมง” ท ัง้ในเรื่องการจดทะเบียนเรือเพิ่ม การ
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เปลี่ยนแปลงประเภทเรือ  การท าลายเรื อ ให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

Source: https://www.prachachat.net/economy/news-

161852

 

 

 

กรุงเทพโพลล์ เผย 40.4% บอก 'ยงัไมไ่ดร้บั' การขึน้คา่แรงข ัน้ต ่าตามทีร่ฐัมมีตปิรบัขึน้ใหม ่

กรุงเทพโพลล์ เผยผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ 

64.3 % ทราบการปรบัขึน้คา่แรงข ัน้ต ่า โดย 59.6% 

ได้รบัค่าแรงข ัน้ต ่าที่ปรบัขึ้นแล้ว 39.9% ระบุว่ายงั

ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ยืม โดยส่วนใหญ่ 

85.5% กงัวลวา่ขา้วของจะราคาแพงขึน้ แรงงานสว่น

ใหญ่ 62.3 % อยากกลบัไปท างานที่บ้านเกิด วอน

นายจา้งอยากใหเ้พิม่คา่แรงรายวนัใหม้ากขึน้ 

วนัที ่1 พ.ค.2561 วนักรรมกรสากล กรุงเทพ
โพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ เผยแพร่ผล
ส ารวจความคิดเห็นประชาชน เรือ่ง “ความในใจของ
แรงงานไทย 4.0”  โดยเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ช้แรงงาน ใน
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล  จ านวน 1,045 
ค น  พ บ ว่ า  ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ ร้ อ ย ล ะ 
64.3  รบัทราบการปรบัขึ้นค่าแรงข ัน้ต ่าท ั่วประเทศ
เป็น 308- 330 บาท ตามทีร่ฐัมีมตปิรบัขึน้เมือ่วนัที ่1 
เม.ย. 2561 ทีผ่า่นมา ขณะทีร่อ้ยละ 35.7 ยงัไมท่ราบ 

เมือ่ถามตอ่วา่ไดร้บัคา่แรงข ัน้ต ่าเพิม่ขึน้ตามที่
รฐัมีมติปรบัขึ้นค่าจ้างใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
59.6 ไดร้บัแลว้ ขณะทีร่อ้ยละ 40.4 ยงัไมไ่ดร้บั 

เมื่อถามว่ารูส้ึกอย่างไรกบัการขึ้นค่าแรงข ั้น
ต ่ า 2 ปี ติดต่อกนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 รู้สึกมี
ความสุข อยากให้ขึ้นแบบน้ีทุกๆปี ส่วนรอ้ยละ 35.7 
รูส้กึเฉยๆ ไมไ่ดท้ าใหค้วามเป็นอยูด่ีขึน้ ขณะทีร่อ้ยละ 
11.6 รูส้กึแย ่คดิวา่น่าจะขึน้มากกวา่น้ี 

ท ัง้น้ีเมื่อถามว่าค่าแรงข ัน้ต ่าที่ได้รบัในแต่ละ
วนัเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายหรือไม่ ผู้ใช้แรงงานรอ้ยละ 
39.9 ระบุวา่ ไมเ่พียงพอกบัคา่ใชจ้า่ย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิ
ยืม ขณะที่รอ้ยละ 30.9 ระบุว่า เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย
และมีเงินเก็บออม ส่วนรอ้ยละ 29.2 ระบุว่า พอดีกบั
คา่ใชจ้า่ยจงึไมม่ีเงนิเหลือเพือ่เก็บออม 

ส าหรบัเรื่องที่กงัวลหลงัจากการขึ้นค่าแรงข ัน้
ต ่า 2 ปีติดต่อกนัพบว่า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 85.5 กงัวล
ว่ า ข้ า ว ข อ ง จ ะ ร า ค า แ พ ง ขึ้ น  เ พ ร า ะ ต้ น ทุ น
ผู้ประกอบการสูงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.1 
กงัวลว่าค่าแรงข ัน้ต ่าจะไม่ขึ้นอีกหลายปี และรอ้ยละ 
19.8 กงัวลวา่แรงงานตา่งดา้วเขา้มาแยง่งาน 

เมื่อถามว่าการขึ้นค่าแรงขึ้นต ่ าไปท ั่ ว ทุก
ภูมิภาค ท าให้อยากกลบัไปท างานที่บ้านเกิดหรือไม่ 
สว่นใหญร่อ้ยละ 62.3 อยากกลบั ขณะทีร่อ้ยละ 37.7 
ไม่อยากกลบั โดยในจ านวนน้ีให้เหตุผลว่า ในกทม. 
และปริมณฑลมีสวสัดิการดีกว่า (ร้อยละ 43.4) 
รองลงมาคือ มีงานให้เลือกน้อย (รอ้ยละ41.4) และ
ชอบอยูก่ทม.และปรมิณฑลมากกวา่ (รอ้ยละ 37.2) 

สุดท้ายเมื่อถามถึงความในใจที่อยากบอกกบั
นายจ้างพบว่า เรื่องที่อยากบอกนายจ้างมากที่สุดคือ 
อยากให้เพิ่มเงินรายวนัให้มากขึ้น (ร้อยละ 35.0) 
รองลงมาคือ อยากใหเ้พิม่สวสัดกิาร คา่รกัษาพยาบาล 
(รอ้ยละ 17.1) และอยากให้มีงานจ้างทุกวนั (รอ้ยละ 
13.8) 
Source : https://prachatai.com/journal/2018/05/76683 

 

ครม.อนุมตัหิลกัการ รา่ง พ.ร.บ.แรงงานบงัคบัเป็นของขวญัวนัแรงงาน เพิม่โทษหนกักระท า "เด็ก-สตร-ีคน

พกิาร" จ าคกุไมเ่กนิ 20 ปี ปรบั 1 ลา้นบาท  

เมื่อวนัที่ 1 พ.ค.61 ที่

ท าเนียบรฐับาล พ.อ.อธิ

สิทธิ ์ ไชยนุว ัติ  ผู้ช่วย

โฆษกป ร ะ จ า ส า นัก

นายกรฐัมนตรี กล่าวถึง

ผลประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.

อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) ป้องกนั

และปราบปรามการใช้แรงงานบ ังค ับ พ.ศ. . . . 

เน่ืองจากประเทศไทยตอ้งใหส้ตัยาบนัพธิีสาร ปี ค.ศ.

2014 ว่าด้วยแรงงานบงัคบั ภายในเดือน มิ.ย.61 
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โดยได้ก าหนดพันธกรณีเฉพาะในการป้องก ัน

แรงงานบงัคบั การคุ้มครองเหยื่อ การเข้าถึงการ

เยียวยา รวมถึงการก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมี

นโยบายและแผนปฏิบตัิการของประเทศ จึงเป็นที่มา

ของร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าว ท ั้ง น้ีร่าง  พ.ร.บ.ฉบบั

ดงักล่าวมีสาระส าคญั คือ มีการก าหนดล ักษณะ

ความผดิ ฐานใชแ้รงงานบงัคบั ใหห้มายถงึผูใ้ดขม่ขืน

ใจผู้อื่นให้ท างาน หรือบริการโดยไม่สมคัรใจ ให้กบั

ตวัเองหรือบุคคลที่สาม โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะ

ลงโทษโดยมชิอบ หรือใชก้ าลงัประทุษรา้ย ยดึเอกสาร

ส าคญัประจ าตวัของบุคคลนั้นไว้ และน าภาระหน้ีสิน

ของบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมดัโดยมิ

ชอบ หรือด้วยวิธีอื่นใด ที่ท าให้ไม่สามารถขดัขืนได้ 

ถ้าการกระท าแบบนั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ใหถ้ือวา่ผูน้ ัน้กระท าความผดิฐานใชแ้รงงานบงัคบั 
Source : https://www.thairath.co.th/content/1270204 

สนช. ไฟเขยีว รา่ง พ.ร.ก.การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว

เมือ่วนัที ่26 เม.ย.ทีผ่า่น

ม า  ส า นั ก ข่ า ว ไ ท ย 

รายงานวา่ วนัดงักลา่ว ที่

ประชุมสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาติ (สนช.) สุรชยั เลี้ยงบุญเลิศชยั รองประธาน 

สนช. ท าหน้าที่ประธานการประชุม มีมติเอกฉันท์  

177 เสียง เห็นชอบกบัรา่ง พ.ร.ก.การบรหิารจดัการ

การท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 

และมีมติ 176 เสียง เห็นชอบกบั พ.ร.ก.แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ที่คณะรฐัมนตรีเป็นผู้

เสนอพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน  ช้ีแจงหลกัการและเหตุผลการ

เสนอกฎหมาย ว่า  เพื่อปลดล็อค และแก้ปญัหากรณี

การใช้แรงงานต่างชาติในประเทศไทย ที่เป็นปญัหา

อยูข่ณะน้ี ใหม้ีการใช้กฎหมายเทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ ลด

ข ัน้ตอนการด าเนินการให้สะดวกและง่ายขึ้น  และ

ปรบัปรุงอตัราโทษใหเ้หมาะสม เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชม้ี

ประสทิธภิาพ  ม ั่นใจวา่ การปรบัปรุงกฎหมายดงักลา่ว 

จะชว่ยสรา้งความม ั่นคงทางเศรษฐกจิของประเทศได ้
Source : https://prachatai.com/journal/2018/04/76617 

 
กรมเจรจาฯ เผยยอดการใช้สทิธ ิFTA น าเขา้-สง่ออกปี 2560 เพิม่ขึน้ 

นางอรมน ทรพัย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวา่ 

การค้าระหว่างไทยกบัออสเตรเลียในช่วงที่ผ่านมา มี

การขยายตวัเพิ่มมากขึ้น ในปี 2561 (มกราคม – 

กุมภาพนัธ์) ปจัจุบนัออสเตรเลียได้ลดภาษีสินค้าทุก

รายการเป็นรอ้ยละ 0 ไปแล้ว ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 

2558 ไทยมีการส่งออกไปออสเตรเลียโดยใช้สิทธิ

ภายใต ้FTA ไทย – ออสเตรเลีย ในชว่งเดือนมกราคม 

– กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 1,445.8 ล้านเหรียญสหรฐั 

หรือรอ้ยละ 90.2 ของมูลคา่การสง่ออกสนิค้าที่ได้รบั

สิทธิ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 18.8 ในช่วงเดียวกนัของปีกอ่น

หน้า ขณะทีน่ าเขา้โดยใชส้ทิธ ิFTA ไทย – ออสเตรเลีย 

126.7 ล้านเหรียญสหรฐั หรือรอ้ยละ 18.7 ของการ

น าเข้าสินค้าที่ได้รบัสิทธิ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกนั

ของปีกอ่นหน้า รอ้ยละ 6.5 

สิ น ค้ า ส่ ง อ อ กห ล ัก ส า ค ัญ ข อ ง ไ ท ย ไ ป

ออสเตรเลีย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ส่วนประกอบ

เครื่องปรบัอากาศ ส่วนประกอบเม็ดพลาสตกิ อาหาร

ทะเลกระป๋อง ผลติภณัฑย์าง       

สินค้าน าเข้าส าคญัของไทยจากออสเตรเลีย 

ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อญัมณี เงินแท่งทองค า 

น ้ามนัดิบ สินแร่โลหะ เศษโลหะ ผลิตภณัฑ์ถ่านหิน 

และเคมีภณัฑ์ ในปี 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไป

ออสเตรเลีย 10,506.7 ลา้นเหรียญสหรฐั และน าเข้า

จากออสเตรเลีย 4,441.1 ลา้นเหรียญสหรฐั 
Source: http://www.thansettakij.com/content/279587
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ไทยรว่มลงนามและจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัดา้นผลติภณัฑ์อาหารของอาเซียน       

น.ส. เมทนี สุคนธรกัษ์ ที่ปรึกษาส านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะท างานด้าน
ผลิตภณัฑ์อาหารของอาเซียนคร ัง้ที่ 26 (The 26th 
meeting of ACCSQ Prepared Foodstuff 
Product Working Group; PFPWG) ในระหว่าง
วนัที ่29 - 30 เมษายน 2561 ณ เกาะลงักาวี ประเทศ

มาเลเซีย โดยมีนางอรทยั ศิลปนภาพร ที่ปรึกษา มก
อช. ท าหน้าทีห่วัหน้าคณะผูแ้ทนไทย รว่มดว้ยผู้แทน
จากกรมปศุ ส ัต ว์  กรมประมง  และส านัก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา เขา้รว่มการประชุม  

การประชุมคร ัง้น้ี มีผลการประชุมทีส่ าคญั คือ 
การลงนามในความตกลงยอมร ับร่วมอาเ ซียน 
(ASEAN MRA) ด้านผลิตภณัฑ์อาหารครบท ัง้ 10 
ประเทศ การจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัแล้วเสร็จ
จ านวน 2 ฉบบั คือ หลกัการและแนวปฏิบตัขิองวตัถุ
เจือปนอาหาร (รบัผิดชอบโดยอนิโดนีเซีย) และแนว
ปฏิบ ัติท ั่ ว ไปในการควบคุมว ัตถุ ส ัมผ ัสอาหาร 
(รบัผดิชอบโดยประเทศไทย) 
Source: 
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=15638&ntype=
02 

 
 

 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤษภาคม 2561

สรุปประชุม ครม. วนัที่ 1 พค.61 มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กบัอุตสาหกรรมประมงดงัน้ี  

1.ครม.อนุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ

ปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

แ ร ง ง า น  ( ร ง . )  เ ส น อ  ส า ร ะ ส า ค ัญ ข อ ง ร่ า ง

พระราชบญัญตัิ 

 1. ก าหนดลกัษณะความผิดฐานใช้แรงงาน

บงัคบั หมายถึง “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท างานหรือ

บริการโดยมิได้สมคัรใจให้กบัตนหรือบุคคลที่สาม 

โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบ ใช้ก าลงั

ประทุษรา้ย  ยดึเอกสารส าคญัประจ าตวัของบุคคลนัน้

ไว้ น าภาระหน้ีของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิง่

ผูกมดัโดยมิชอบ หรือด้วยวิธีอื่นใดโดยมิชอบที่ท าให้

บุคคลนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะขดัขืนไดห้รือมไิดส้มคัรใจที่

จะท าเอง ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานค้า

มนุษย์ให้ถือว่าผู้น ั้นกระท าความผิดฐานใช้แรงงาน

บงัคบั” 

 2. ก าหนดให้มีการจดัต ั้งกองทุนเพื่อการ

ป้องกนัและปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบั 

 3. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ 

ไดแ้ก ่ 

  3 .1  คณะกรรมการ ป้องก ันและ

ปราบปรามการใช้แรงงานบงัคบัมีอ านาจหน้าที่

ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และมาตรการในการ

ป้องกนัและปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบั 

  3.2 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ

ป้องกนัและปราบปรามการใช้แรงงานบงัคบั มีหน้าที่

ก ากบัดูแลการบริหารจดัการ ติดตามการด าเนินงาน 

และก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการ

ใชจ้า่ยเงนิ 

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน 

 4. ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครอง

สวสัดภิาพผูเ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบั    

 5. ก าหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกบั

การกระท าความผดิฐานใชแ้รงงานบงัคบั 

 

7. ครม.มีมติเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริม

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที ่29 

ว่าด้วยแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 ตามที่กระทรวง

แรงงาน (รง.)  เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณาก่อน

เสนอสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตติอ่ไป โดยมอบหมายให้

กระทรวงการต่างประเทศจดัท าสตัยาบนัสารเพื่อให้

พธิีสารฯ มีผลผูกพนั ท ัง้น้ี ใหย้ืน่สตัยาบนัสารเมือ่สภา

นิตบิญัญตัแิหง่ชาตมิีมตเิห็นชอบพธิีสารแลว้ 
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11886 

 

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนพฤษภาคม 2561 

 

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
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ราชกจิจานุเบกษา เดือนพฤษภาคม 2561 
กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ส าคญั 

เดือนพฤษภาคม 2561  

วนัที ่2 พฤษภาคม 2561  

1.ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง การอนุมตัิพระ

ราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง

ด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 และพระราชก าหนด

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 

2522 พ.ศ. 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/03

1/31.PDF 

 

วนัที ่4 พฤษภาคม 2561   

1.ประกาศส านกังานประกนัสงัคมเรื่อง ก าหนดแบบ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลง

ทางเลือก 

การจ่ายเงินสมทบผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 

2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/10

2/28.PDF 

2.ประกาศส านกังานประกนัสงัคม เรื่อง ข ัน้ตอนการ

รบัสมคัรและขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 

ผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 

Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/10

2/26.PDF 

3.ระเบียบส านกังานประกนัสงัคมว่าด้วยการขอรบั

ประโยชน์ทดแทนของผประกนัตนตามมาตรา 40 

พ.ศ. 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/10

2/3.PDF 

4.ประกาศส านกังานประกนัสงัคม เรือ่ง ก าหนดแบบ

แจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกนัตนตาม

มาตรา 40 พ.ศ. 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/10

2/29.PDF 

5.ประกาศส านกังานประกนัสงัคม เรื่อง การคืนเงิน

สมทบ และเงนิสมทบทีผู่้ประกนัตนจ่ายล่วงหน้ากรณี

ยกเลกิบ านาญชราภาพ พ.ศ. 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/10

2/32.PDF 

6.ระเบียบส านกังานประกนัสงัคมวา่ดว้ยการรบัสมคัร

และขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 

2561  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/10

2/1.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


