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14 ธ.ค. 63 TTIA ร่วมจัดงานสมัมนาในหัวขอ้ “โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลอ้มจับปลาโอด าฝ่ังอา่วไทย  

 

8 ธ.ค. 63 TTIA ร่วมประชมุหารอืก าหนดแนวทางการพัฒนาทา่

เทยีบเรอืคลังสนิคา้ราษฎรบ์รูณะไทย  

 

18 ธ.ค. 63 TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเจรจาความตกลง

การคา้ระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่1/2563 

 

28 ธ.ค. 63 TTIA จัดประชมุประเด็นสบืเนื่องสถานการณ์โควดิ-19 และ ประชมุ TTIA/TPFA HR ครัง้ที ่2/2563  
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TTIA ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดงานสมัมนา “โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลอ้มจับ
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บก. บอกกลา่ว 
 

       เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณแ์พร่ระบาดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ขึน้ ทางสมาคมฯ จึงร่วมประชุมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง และจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงงานสมาชิก ตามมาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข และกรมประมง 

นอกจากนี ้สมาคมไดจ้ัดท า VDO ดา้นมาตรการป้องกัน COVID 3 ชุด เพื่อใชใ้นการประชาสัมพันธ์ สรา้งความมั่นใจ

ใหแ้ก่คู่คา้ ตามลิงกด์า้นล่างนี ้

                1. TTIA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ในอตุสาหกรรมทนูา่ไทย 

                2. TTIA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ที่ท่าเรือขนถ่ายทนู่า 

                3. TPFA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ในอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

https://youtu.be/9alqa_dx72E
https://youtu.be/9alqa_dx72E
https://youtu.be/Npw7gJNuSx0
https://youtu.be/Npw7gJNuSx0
https://youtu.be/1JnlQGSXfzc
https://youtu.be/1JnlQGSXfzc
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TTIA เขา้ประชุมเตรยีมการเจรจาความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัสหภาพ

ยโุรป 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 TTIA โดยคุณสุพัตรา 

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เขา้ประชุมเตรียมการเจรจาความตกลง

การค า้ เสรี ร ะหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ณ ส า นักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธบิดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศเป็นประธานในทีป่ระชมุ และมตีัวแทนผูเ้ขา้ประชมุจาก

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย สมาคมต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง โดย

สาระส าคัญในการประชมุ สรปุดังน้ี 

1.ประธานแจง้ว่าขณะนี้ ไดศ้ึกษาผลกระทบเส ร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่งรับฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อรวบรวมและน าเสนอเจา้หนา้ทีร่ะดับนโยบายขอ

รือ้ฟ้ืนการเจรจา แตย่ังไมม่กี าหนดเวลาทีแ่น่นอน 

- วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพือ่ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทนุ, สง่เสรมิให ้

มกีารลงทุนจากต่างชาตใินภาคการผลติและบรกิารของไทย, เจรจาใหไ้ดป้ระโยชน์ในภาพรวม

สูงสุดกับประเทศโดยค านึงถงึความพรอ้ม ระดับการพัฒนา และภูมคิุม้กันของประเทศ , ใหม้ี

ระยะเวลาในการปรับตัวและสามารถจัดเตรยีมมาตรการรองรับผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. กรอบการเจรจาม ี20 หัวขอ้โดยปรับจากปี 2556 

หัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมในดา้นการคา้สนิคา้ มดีังน้ี 

2.1 กรอบการคา้สนิคา้:  

- ใหม้กีารลดหรือยกเลกิอุปสรรคดา้นอากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่รียก

เก็บกบัการน าเขา้และการสง่ออกสนิคา้ระหวา่งกนัใหม้ากทีส่ดุ 

- ใหม้กีารลดหรือยกเลกิภาษีในสนิคา้ทีไ่ทยเคยไดร้ับสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากร 

(GSP) จากสหภาพยโุรปใหม้ากทีส่ดุ 

- ใหม้กีารลดหรอืเลกิมาตรการและอปุสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษีใหม้ากทีส่ดุ 

2.2 พธิกีารศุลกากรและการอ านวยความสะดวก

ทางการคา้: 

- ใหม้ีความร่วมมอืในดา้นพธิีการศุลกากร เพื่อ

ลดหรอืขจัดอปุสรรคทางการคา้ระหวา่งกนั และไมส่รา้งภาระ

ตน้ทนุทีไ่มเ่หมาะสม 

- ใหม้ีการส่งเสริมและความร่วมมือเพื่อการ

อ านวยความสะดวกทางการคา้ 

 

2.3 กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ ROO 

- ก าหนด ROO ใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งการผลติใหม้ากทีสุ่ดและใหม้กีารสะสม

ถิน่ก าเนดิสนิคา้ได ้

- ก าหนดกฎเกณฑท์ีช่ดัเจน มกีารบังคับใชอ้ย่างโปร่งใสและเทา่เทยีมกัน รวมถงึลด

ความเป็นอปุสรรคทางการคา้ใหม้ากทีส่ดุ 
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- จัดท า และ/หรอืปรับปรงุระเบยีบปฏบิัตใินการรับรอง ROO โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ 

ไมส่รา้งภาระตน้ทนุทีไ่มเ่หมาะสม และอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2.4 มาตรการเยยีวยาทางการคา้เมือ่สนิคา้ทะลักเขา้มา AD, CVD และ Safeguard 

ใชต้ามหลักการ WTO  

2.5 มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื (SPS) และอปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้

(TBT) :    - มแีนวทางสอดคลอ้งกบัหลักการ WTO 

 - จัดตัง้กลไกการหารือ รวมทัง้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดต่อระหว่างกัน 

เพือ่ใหส้ามารถจัดการกบัปัญหาและอปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.6 การคา้และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

- ใหใ้ชร้ะเบียบ ขอ้บังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่และเปิดโอกาสให ้

ก าหนดมาตรฐานสิง่แวดลอ้มภายในประเทศเพิม่เตมิในอนาคต 

- ประเทศคู่ภาคีจะตอ้งไม่ใชน้โยบายดา้นสังคมและสิง่แวดลอ้ม เช่นมาตรฐาน

แรงงาน และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ เป็นตน้ มาเป็นเครือ่งมอืกดีกนัทางการคา้ 

- ยนืยันการปฏบิัตติามพันธกรณีหรอืขอ้ตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มและแรงงานระหวา่ง 

ประเทศทีไ่ทยเป็นสมาชกิในปัจจบุันและอนาคต 

 

TTIA เข้า ร่ ว มประ ชุมหารือ เ รื่อ ง  Improvement logistics opportunities for 

Thailand tuna industry 

เมือ่วันที ่2 ธันวาคม 2563 TTIA โดย 

ดร. ชนินทร์ นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา 

ผู อ้ านวยการสมาคมฯ และคุณปิยะราช 

เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุมหารือเรื่อง 

Improvement logistics opportunities for 

Thailand tuna industry ร่ ว ม กั บ  บ ริ ษั ท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน)  โดยมี Trader 3 

บริษัท(FCF, Itochu, Trimarine) และ SVG 

เขา้ร่วมประชมุดว้ย ซึง่มสีาระส าคัญโดยสรุป

ดังน้ี 

1. บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีโครงการ Cold Chain จัดท าหอ้งเย็น ทีม่าบตาพุด 

จังหวัดระยอง ซึง่มคีวามจุประมาณ 100,000 ตัน และใชก้๊าซ LNG เป็นพลังงานในการท าความ

เย็น เนื่องจากก๊าซประเภทดังกล่าวสามารถท าความเย็นและรักษาคุณภาพไดด้ ี โดยคาดว่าจะ

ชว่ยลดตน้ทนุ และลดคา่ไฟฟ้าไดป้ระมาณรอ้ยละ 30 นอกจากนี้ยังมกีารใชน้วัตกรรมใหม ่ๆ รว่ม

ดว้ยเพือ่ความสะดวก โครงการฯ จะใชเ้วลาศกึษาประมาณ 3-4 เดอืน เพือ่ศกึษาความเป็นไปได ้

ในการด าเนินโครงการน าร่องกับสนิคา้ ปลา ไก่ ผลไมภ้าคตะวันออก ใหส้อดรับกับแผน EEC 

ของรัฐบาล  

2. ดร.ชนินทร์มีความเห็นว่าโครงการฯ นี้ จะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทูน่าและ

อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งในอนาคตทีม่แีนวโนม้เตบิโตขึน้ อกีทัง้ ท่าเรอืทีใ่ชอ้ยู่ประจ า เชน่ 

ท่าราษฎร์บูรณะ มีโอกาสสูงที่จะถูกซือ้โดยธุรกจิอสังหารมิทรัพยไ์ด ้แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัย

หลักทีจ่ะท าใหโ้ครงการฯ น้ีส าเร็จได ้ไดแ้ก ่1. อณุหภมูคิณุภาพของปลากอ่นถงึโรงงาน 2. การ

บรหิารจัดการเรือ่งการขนสง่ 3. ราคาจะชว่ยลดตน้ทุนไดม้ากนอ้ยเพยีงใด และ 4. การท า One 

stop service ใหก้บัลกูคา้ 
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3. ดร.ชนินทร์ ไดฝ้ากประเด็นให ้

Trader 3 บรษัิท พจิารณาเกีย่วกับโครงการ

หอ้งเย็นน้ี ไดแ้ก่ (1)คุณภาพ (2)ค่าขนส่ง

ต่อปี (3)การจัดการหมุนเวยีนเรอืทีส่ามารถ

เขา้เทยีบทา่ได ้

     ทัง้นี้ ทาง ปตท. จะจัดท าตัวเลข

ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ ของหอ้งเย็นทีม่าบ

ตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อน าเสนอใหก้ับ

สมาชกิสมาคมฯ และ Trader 3 บรษัิท ใน

การประชมุครัง้ตอ่ไป  

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาเรือ่ง “เจาะลกึชลิ:ี โอกาสการคา้การลงทุนของไทยใน

อเมรกิาใต”้ ณ โรงแรมเพนนนิซูลา กรงุเทพฯ 

เมือ่วันที ่4 ธันวาคม 2563 TTIA โดย 

คณุปิยะราช เขา้รว่มงานสมัมนาเรือ่ง “เจาะลกึ

ชิลี : โอกาสการคา้การลงทุนของไทยใน

อเมริกาใต”้ ซึ่งจัดโดย กรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ ณ โรงแรมเพนนินซูลา 

กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม

การใชส้ทิธิประโยชน์ภายใต ้FTA ไทย-ชลิี 

รวมถึงพัฒนาการทางการคา้และการลงทุน

ของไทยทีจ่ะเพิม่มากขึน้ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 อกีทัง้เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่น

ความคดิเห็นเกีย่วกับแนวทางการกระชับความสัมพันธท์างเศรษฐกจิระหว่างไทย-ชลิี รวมถงึ

ภมูภิาคอเมรกิาใต ้โดยสรปุดังน้ี  

1. ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจาก

สถานการณ์โรคโควดิ-19  

               - ประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิาคฯ เป็นประชาธปิไตย แมว้่าตัง้แต่ชว่งไตรมาสสุดทา้ย

ของปี 2562 ไดเ้กดิเหตปุระทว้งรนุแรงในหลายประเทศเศรษฐกจิส าคัญ  

               - ด าเนินนโยบายเปิดเสรีการคา้ / เป็นตลาดที่มีก าลังซื้อสูงมีประชากรรวมของ

ภูมภิาคฯ กว่า 600 ลา้นคน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญของโลก (ทองแดง ลเิทยีม 

กา๊ซธรรมชาต ิน ้ามันดบิ) 

              - ในชว่งโควดิ-19 เศรษฐกจิของภมูภิาคฯ ชะลอตัวอยา่งมาก  และภาคการทอ่งเทีย่ว

ไดร้ับผลกระทบอยา่งหนักความเหลือ่มล ้าทางสงัคมยังคงเป็นปัญหาทางโครงสรา้งของภูมภิาคฯ 

มกีารแขง่ขันระหวา่งสหรัฐฯ กบัมหาอ านาจนอกภมูภิาค โดยเฉพาะจนี 

2. สนิคา้ทีม่ศีักยภาพในการประกอบธุรกจิกบัชลิ ีไดแ้ก ่ยานยนตแ์ละชิน้สว่น, อาหาร

ทะเล,ผลไมส้ดและผลไมอ้บแหง้, พลังงานทดแทน, อุปกรณ์ทางการแพทย ์ถุงมอืยาง, สนิคา้

ส าหรับการ work from home ฯลฯ 
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3.นโยบายการลงทุนทีส่ าคัญของชลิ ีมดีังน้ี 

      - นโยบายที่ส าหรับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ สามารถเขา้ไปลงทุนโดยไม่

ตอ้งมผีูร้ว่มทนุทอ้งถิน่ มกีารปฏบิัตเิทา่เทยีม

กันระหว่างคนในชาตแิละนักลงทุนต่างชาต ิ 

      - รัฐบาลชลิีส่งเสริมใหเ้กดิการลงทุน

จากต่างประเทศเพื่อใหเ้กดิการสรา้งงาน 

การพัฒนาฝีมอืแรงงาน การพัฒนาทางดา้น

เทคโนโลย ีและโอกาสส าหรับ SMEs 

          - รัฐบาลชิลีใหก้ ารสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักทั ้งสิ้น 5 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่  

(1) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (2) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ใชเ้ทคโนโลยี (3) อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว (4) อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ใชเ้ทคโนโลยี และ (4) อุตสาหกรรมพลังงาน

และโลจสิตกิส ์

4. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ ไดแ้ก ่

              - Law Decree N° 600 (Foreign Investment Statute) 

              - Direct foreign investment law (Law 20848) 

              - รปูแบบธรุกจิทีช่าวตา่งชาตสิามารถด าเนนิการได ้ไดแ้ก ่(1) บรษัิทเอกชน (Private 

Company หรือ Limited liability company (2) บรษัิทมหาชน (Corporation (S.A.) และ (3) 

บรษัิทในตลาดหลักทรัพย ์(Stock Company)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการจดัสมัมนาโครงการ Tonggol FIP คร ัง้ที ่1 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณสุพัตรา ผูอ้ านวยการสมาคมฯ คุณวรพล 

เจา้หนา้ที่อาวุโส และคุณศดานันท ์เจา้หนา้ที่ประมง ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมการจัดสัมมนา

โครงการ Tonggol FIP ครั ้งที่ 1 กับผูแ้ทนกรมประมง และคุณดวงดาว ผูแ้ทนจาก Key 

Traceability (KT) ณ อาคารเชดิชายอมาตยกุล โดยมี ดร.ชุตมิา ขมวลิัย ผูอ้ านวยการกอง
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พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา้ประมงและ

หลักฐานเพื่อการสืบคน้ เ ป็นประธาน โดยสรุป

สาระส าคัญไดด้ังน้ี  

1. ในการเสวนาชว่งที ่1 การใหค้วามรูใ้ชเ้วลา

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง วิทยากรจากกรมประมง, 

Seafdec และ KT โดย KT จะน าเสนอขอ้มูล Code of 

Conduct (COC) ซึง่จะมเีน้ือหาเกีย่วกับปัจจัยดา้นการ

ปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอ้มและปัจจัยสังคมในการ

ท างานบนเรอืประมง ซึง่เจา้ของเรอืประมงทีจ่ะเขา้ร่วม

โครงการตอ้งลงนาม  

2. การเสวนาชว่งที ่2 แลกเปลีย่นความคดิเห็นและประโยชนจ์าก FIP จะมผีูแ้ทนเขา้ร่วม 

6 ทา่น ไดแ้ก ่กรมประมง, ผูแ้ทนโรงงาน, ผูแ้ทนเรอื, ผูแ้ทนแพ, สมาคมเรอือวนลอ้มจับประเทศ

ไทย และผูแ้ทนไต๋เรอื โดยผูด้ าเนนิการเสวนาคอื คุณชตุมิา ซึง่จะตัง้ค าถามใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดง

ความเห็นสองค าถามคอื ประโยชนจ์าก FIP และการน า COC ไปใชใ้นโครงการ  

3. สมาคมฯ ไดน้ าประเด็นที่สมาชกิและสมาคมเรืออวนลอ้มฝากหารือในที่ประชุมได ้

แนวทางดังน้ี  

- ความแตกต่างของเรอืทีเ่ขา้ร่วมโครงการกับไม่เขา้ร่วมโครงการ คอื เรอืทุกล า

ตอ้งปฏบิัตติาม พระราชก าหนดการประมง 2558 และกฎหมายแรงงานเรอืประมงอยา่งเทา่เทยีม

กัน แต่สิง่ทีต่่างกันคอื เรือทีเ่ขา้ร่วมตอ้งลงนาม COC และตอ้งสุ่มเรือใหต้ดิตัง้ระบบ กลอ้ง EM 

ซึง่อาจใชแ้ทน Observer onboard 

- ประเด็น COC บางหัวขอ้ที่ไม่ชัดเจนว่าจะเกนิกว่าที่กฎหมายก าหนดทอ้งถิน่

ก าหนดหรอืไม่ ชว่งบรรยายทางคุณดวงดาวจะชว่ยขยายความว่าจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

ทีก่ าหนดไวเ้ป็นหลักที ่KT ยอมรับได ้ 

- กรมประมงขอทราบว่าตัง้แต่เริม่โปรโมท FIP Tonggol ใหม่ ทางโรงงานไดร้ับ

เสยีงตอบรับจากลกูคา้อยา่งไรบา้ง ซึง่สมาคมฯ รับวา่จะน าไปสอบถามกบัสมาชกิตอ่ไป 

-จ านวนรายชือ่เรอืทีเ่ขา้ร่วมสมัมนาคอ่นขา้งนอ้ยทางสมาคมฯ จะตรวจสอบไปยัง

แพอกีครัง้วา่รายชือ่ทีส่ง่มานัน้เป็นเจา้ของเรอืล าใด  

- คุณดวงดาว แจง้ว่ามาตรฐาน MSC ใหร้ะบุเครื่องมือจับลงบนใบรับรองดว้ย 

แต่ในทางปฏบิัตเิรอืประมงมกีารเปลีย่นเครือ่งมอืไปตามฤดูกาลจับปลา ดังนัน้ กรมประมงจะไป

หารือกับ PIPO อาจมกีารปรับแบบฟอรม์ใน Logbook และสอบถามพฤตกิรรมการจับปลาโอด า

จากเจา้ของเรอื เพือ่ให ้KT มขีอ้มลูไปใชอ้ธบิายขอรับรองมาตรฐาน MSC  

- คุณดวงดาวแจง้ว่าในภาพรวมความคบืหนา้ FIP ตดิประเด็นส าคัญคอืยังไม่ไดร้ับขอ้มลู 

Stock Assesment ระดับภูมภิาคจาก Seafdec ซึง่

ขอ้มูลส่วนน้ีมีความส าคัญในการน าไปใชต้อบ

ตัวชีวั้ดหลายขอ้ แลว้หากไดร้ับแลว้จะส่งขอ้มูลให ้

ดร.Jo เป็นคนสอบทานขอ้มลูตอ่ไป  

4. สมาคมเป็นเจา้ภาพเลีย้งอาหารค ่าผูแ้ทน

กรมประมง 8 ท่านและขอเชญิคณะท างานทางใต ้

เขา้รว่มดว้ย ในวันอาทติยท์ี ่13 ธันวาคม 2563 โดย 

CMC รับด าเนนิการจัดหาหาสถานทีใ่ห ้
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TTIA ถา่ยท า VDO มาตรการป้องกนั COVID-19 การขนถา่ยปลาในอตุสาหกรรมทนูา่

ของประเทศไทย ณ ทา่เรอืราษฎรบ์รูณะ 27A 

วันที ่7 ธันวาคม 2563 TTIA ถา่ยท า VDO มาตรการป้องกนั COVID-19 การขนถา่ยปลา

ในอตุสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย (ซนีหน่วยงานภาครัฐตรวจรับรองเรอืเทยีบท่า) ณ ท่าเรอื

ราชบูรณะ 27A วัตถุประสงคเ์พือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูบ้รโิภคทั่วโลกว่าอตุสาหกรรมทูน่าของ

ไทยมมีาตรการป้องกนั COVID-19 โดยไดร้ับความ

อนุเคราะห์ประสานงานในการถ่ายท าจาก Ship 

Agent (Thaicen) โ ด ย มี คุ ณ พ ร ชั ย  เ ถิ ด ศิ ริ  

นั ก วิช าก า รสาธ า รณสุ ขช าน าญการพิ เ ศษ  

กรมควบคุมโรค เป็นผูต้รวจรับรองก่อนอนุญาตให ้

แรงงานบนเรือลงจากเรือ และเจา้หนา้ที่จากกรม

ประมง กรมศุลกากร เขา้ตรวจรับรองเอกสารสนิคา้

กอ่นขนถา่ย  
ในการนี้ VDO ดังกล่าวฯ จะจัดท าขึน้เป็น Version ภาษาอังกฤษ และหากเสร็จสมบูรณ์

สมาคมฯ จะส่งใหก้ับกระทรวงพาณิชย ์ซึง่จะส่งต่อใหส้ านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ

เพือ่ประชาสมัพันธต์อ่ไป และจะสง่ใหก้ระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสขุไดร้ับทราบดว้ย

 

TTIA ร่วมประชุมหารอืก าหนดแนวทางการพฒันาท่าเทยีบเรอืคลงัสนิคา้ราษฎร์

บรูณะ 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร. ชนินทร์ 

นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยและนายก

สมาคมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย และคณุปิยะราช 

เจา้หนา้ทีก่ารคา้ เขา้รว่มประชมุหารอืก าหนด

แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือคลังสนิคา้

ราษฎรบ์ูรณะ จัดโดยองคก์ารคลังสนิคา้ และ

มีหน่วยงานภาครัฐ(กรมเจา้ท่า กรมประมง) 

ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมหารือในครัง้นี้

ดว้ย สรปุดังน้ี 

1. ในปี 2564 องคก์ารคลังสนิคา้ไดร้ับงบประมาณและมแีผนพัฒนาปรับปรุงทา่เทยีบเรือ

คลังสนิคา้ราษฎร์บูรณะ และคลังสนิคา้หอ้งเย็นราษฎร์บูรณะใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นโลจสิตกิส ์

โดยมวัีตถปุระสงค ์ดังนี้ 

          - ลดตน้ทนุเรือ่งเวลา  

          - ลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการขนสง่ 

          - สง่เสรมิระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

     2. ท่าเทียบเรือคลังสนิคา้ราษฎร์บูรณะเป็นท่าเทียบเรือที่ไดร้ับการรับรองจาก

หน่วยงานรัฐและเป็นท่าเทยีบเรือทีส่ามารถรองรับเรือสนิคา้ทีม่รีะวางบรรทุกไดม้ากถงึ 5,000 

เมตรกิตัน ทัง้น้ี มแีผนพัฒนา ดังน้ี 

           - การขดุลอกหนา้ทา่เทยีบเรอื ลกึ 8 เมตร 

           - การปรับปรงุทา่เทยีบเรอื (พืน้ทา่ หลักผกูเรอืและอืน่ ๆ) 

           - กอ่สรา้งหอ้งเย็นความจ ุ600 ตัน เก็บสตัวน์ ้า ผักและผลไม ้

           - การปรับปรงุคลังสนิคา้เกษตร 

           - ซอ่มแซมหลังคาคลังสนิคา้ 
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     3. ดร. ชนนิทร ์นายกสมาคม

ฯ เห็นดว้ยกับแนวคดิทีจ่ะพัฒนาปรับปรงุ

ท่าเทยีบเรอืคลังสนิคา้ราษฎรบ์ูรณะ และ

การสรา้งหอ้งเย็นไวท้ี่ราษฎร์บูรณะนี้  

เพื่อใหเ้ป็น cold storage หลักในระแว

กพื้นที่กรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตาม แผน

สรา้งหอ้งเย็นความจุ 600 ตันนั้น ดร. 

ชนินทร์ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมว่ามีขนาด

เล็กไป อาจไม่เพียงพอต่อการเก็บสินคา้เกษตรและประมง ดังนั้น อยากใหท้างองค์การ

คลังสนิคา้ศกึษาและพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจนเสยีกอ่น และหาวธิกีารสรา้งความ

น่าเชือ่ถอืใหก้บัภาคเอกชนใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 

        นอกจากนี้ ดร.ชนนิทร ์เสนอใหท้ าเป็นแหล่งขายสนิคา้เกษตรและประมง เพือ่ชว่ย

เกษตรกรและชาวประมงอกีทางหนึง่ดว้ย 

 

 
 

 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาน าเสนอผลการศกึษา โครงการศกึษาเพือ่ก าหนดทา่ทไีทย

ในการฟ้ืนฟูการเจรจาความตกลงการคา้เสร ีไทย-สมาคมการคา้เสรแีห่งยุโรป  

ณ โรงแรม พลูแมน กรงุเทพ สขุมุวทิ 

วันที ่8 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณ

วรพล เจา้หนา้ทีอ่าวุโส ไดเ้ขา้ร่วมงานสัมมนา

น าเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษาเพื่อ

ก าหนดท่าทีไทยในการฟ้ืนฟูการเจรจาความ

ตกลงการคา้เสรี ไทย-สมาคมการคา้เสรีแห่ง

ยุโรป ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ สขุมุวทิ มี

คุณดวงอาทติย ์นิธอิุทัย รองอธบิดกีรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศเป็นประธาน จัดโดยกรม

เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบัน

อนาคตศึกษา เพื่ อ กา รพัฒนา  น า เ สนอ

ผลงานวจิัยโดยคณุทวชียั เจรญิเศรษฐศลิป์ ผูอ้ านวยการการวจิัย สถาบันอนาคต ศกึษาเพือ่การ

พัฒนา และ ดร. ปะการัง ชืน่จติร นักวจิัยโครงการ สรปุดังน้ี  

- การศกึษางานวจิัยมขีึน้เพือ่ชว่ยก าหนดท่าทขีองรัฐบาลในการรือ้ฟ้ืนการเจรจา

การคา้กบั EFTA และมกีารศกึษาถงึสถติ ิขอ้ด ีขอ้เสยี และการรับฟังความเห็นจากภาคสว่นตา่ง ๆ  
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- การคา้เสรี EFTA (กลุ่มประเทศ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และ  

ลกิเตนสไตน์) เคยมกีารเจรจากับไทยมากอ่น มคีวามยดืหยุ่นสงู เพราะตลาดไม่ใหญ่ ประชากร

ไมม่าก  

- EFTA ส่งออกสินคา้มาไทยที่ส าคัญ คือ อัญมณี นาฬิกา ปลาแซลมอน  

ปลาแมคเคอเรล และสินคา้ประเทศไทยส่งออกไป EFTA ที่ส าคัญ เช่น นาฬิกา อัญมณี 

ฮารด์ดสิก ์อเิล็กทรอนกิส ์ช ิน้สว่นยานยนต ์ขา้ว ปลา เน้ือไก ่น ้ามันจากปลา   

- EFTA น าเขา้สนิคา้จากไทย ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่รีายจ่ายภาษีสูงสุด เชน่ ไก่ ปรุง

แตง่ไวไ้มใ่หเ้สยี เน้ือสตัว ์เสือ้ผา้ ผักทีบ่รรจใุนภาชนะทีอ่ากาศเขา้ไมไ่ด ้ปลาทีบ่รรจใุนภาชนะที่

อากาศเขา้ไมไ่ด ้ 

- บรกิารส่งออกสูงสดุของกลุ่ม EFTA คอื บรกิารดา้นวชิาชพี บรกิารประกันและ

การเงนิ และบรกิารขนสง่  

- EFTA มาลงทุนในไทยสูงสุดคือ ดา้นอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสตกิ การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจักรยานยนต ์และไทยไปลงทุนใน 

EFTA สูงสุดคือ ผลติภัณฑ์อื่น ๆ การขายส่งขายปลีกการซ่อมยานยนต ์กจิกรรมการเงนิและ

ประกนัภัย 

          - ผลกระทบของการลดภาษีน าเขา้ระหว่าง EFTA กับประเทศในอาเซยีน ทีม่ตี่อ

เศรษฐกจิไทย คอื เดมิ EFTA มกีารซือ้ของกบัไทยอยูแ่ตอ่าจจะไปซือ้กบัประเทศอืน่ไดเ้น่ืองจาก

ราคาที่ถูกกว่าและอาจเกดิผลกระทบการยา้ยฐานการผลติหรือการลงทุนได ้โดยประเทศที่มี

ขอ้ตกลงกับ EFTA แลว้คอื อนิโดนีเซยี เวยีดนาม มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และอาจมผีลกระทบกับ

ภาคการผลติของไทย เชน่ เคมภัีณฑ ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งจักรอปุกรณ์ ผลติภัณฑอ์าหารอืน่ ๆ 

เชน่ (ปลาแปรรปู ผลกระทบจากเวยีดนาม) ผัก ผลไม ้ 

- หมวดการเจรจากับ EFTA จะมปีระเด็น เชน่ การคา้สนิคา้ มาตรการสุขอนามัย 

การคา้บรกิาร การจัดตัง้ธุรกจิ การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา การแข่งขัน การจัดซือ้จัดจา้ง

โดยรัฐ การคา้การพัฒนาทีย่ั่งยนื การระงับขอ้พพิาท ฯลฯ 

*ประเด็นการคา้การพัฒนายั่งยืนจะมีขอ้ก าหนดของ ILO ในสทิธิขัน้พื้นฐาน

รวมอยู่ดว้ย การปฏบิัตติ่อกลุ่มแรงงานเปราะบาง และมเีรื่องอนุสัญญาคุม้ครองพันธุพ์ืช UPOV 

ดว้ย 

- ภาพรวมการคา้สนิคา้ EFTA / จะลดอัตราภาษีเป็นศูนยท์ัง้หมดในกลุ่มสนิคา้

อตุสาหกรรม (NAMA/NON-Agriculture Product) / สนิคา้แปรรูป PAP เป็นกลุ่มที ่EFTA จะให ้

อัตราภาษีในระดับเดยีวกบัทีใ่ห ้EU / มมีาตรการตา่ง ๆ กบัสนิคา้ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั    

- หากมกีารเจรจาการคา้กับ EFTA สาขาการผลติทีไ่ดร้ับผลประโยชน์สูงสดุ คอื 

ผลติภัณฑเ์น้ือจากสัตว ์การคา้ ผลติภัณฑอ์าหารอืน่ ๆ เชน่ แปรรูปจากปลา ผักและผลไม ้ธุรกจิ

กอ่สรา้ง การบรหิารภาครัฐ การป้องกนัประเทศ 



   Newsletter                           December 2020 9 |33 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา คร ัง้ที ่3/2563  

ณ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการสภาธรุกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที ่3/2563 ณ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สรปุดังน้ี  

1. สภาธรุกจิฯ ไดเ้รยีนเชญิสถานเอกอัครราชทตูกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาประจ าประเทศ

ไทย (ถิน่พ านักอยูต่า่งประเทศ) มาเป็นทีป่รกึษาใหก้บัสภาธรุกจิฯ โดยลา่สดุสถานเอกอัครราชทตู

ไดต้อบรับเขา้รว่มการเป็นทีป่รกึษาษาใหก้บัสภาธรุกจิฯ แลว้  

2. ทางสภาธุรกจิฯ มแีผนจัดประชมุใหญ่สามัญครัง้ที ่1/2564 ในวันที ่25 มนีาคม 2564 

โดยจะเชญิกระทรวงพาณิชยเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ย เพื่อหารือแนวทางการขยายตลาดการสง่ออก 

และหารอืการกจิกรรมรว่มกนั 

3. มีการหารือแนวทางการส่งเสริมการคา้การลงทุนและการจัดกจิกรรมร่วมกันผ่าน

ชอ่งทาง Digital เพือ่เป็นการขยายโอกาสของภาคธุรกจิทัง้สองฝ่ายและเป็นการสรา้งเครือข่าย

ของผูป้ระกอบการไทยและลาตนิอเมรกิาใหม้คีวามแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ รวมถงึการสง่เสรมิดา้น

วัฒนธรรมซึง่กนัและกนั 

ทั ้งนี้  ทางสภาธุรกิจฯ มีแผนจัดท า Action 

plan การด าเนินงานและกจิกรรมของสภาธุรกจิ โดย

ชว่งแรกจะเนน้ไปทีป่ระเทศ เม็กซโิก บราซลิ และอาร์

เจนตน่ิา โดยทางสภาธรุกจิฯ จะสง่แผนการด าเนนิงาน

ใหท้างกระทรวงพาณิชย์อีกครั ้งหนึ่ง เพื่อดูความ

เป็นไปไดใ้นการจัดกจิกรรมร่วมกนั 

 

TTIA เขา้รว่มในนามประชุมหารอืแกไ้ขปญัหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ 

วันที ่9 ธันวาคม 2563 TTIA โดย ดร. ชนนิทร ์

นายกสมาคมฯ และคุณสพุัตรา ผูอ้ านวยการสมาคมฯ 

เขา้รว่มประชมุกบัทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ TFFA โดยม ีดร. พจน์ ประธานคณะกรรมการ

แรงงานและอตุสาหกรรมประมงต่อเนื่อง เป็นประธาน

ที่ประชุม เพื่อหารือเตรียมการจัดงานในนามสภา

หอการคา้ฯ ดังน้ี 

1. ง าน เสวนา  show case ผลดี - ผล เสีย

ประเทศไทยกับการส่งเสรมิการท าประมงอย่างยั่งยืน IUU Fishing คาดว่าจัดงานปลายเดือน 

มกราคม 2564 

2. การแถลงขา่วสนับสนุนการเจรจา TH-EU FTA โดยจะหารอืก าหนดการจัดงานในวันที ่

18 ธันวาคม 2563 ซึง่จะมปีระชมุคณะกรรมการเจรจาการคา้ สภาหอการคา้ฯ 

ทัง้นี้ ฝ่ายเลขาฯ ของสภาหอการคา้ฯ จะประสานไปยังสมาคมการคา้ต่าง ๆ เพื่อขอรับ

ทราบขอ้มลูน าไปใชเ้ตรยีมการจัดงานตอ่ไป  
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TTIA รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดังานสมัมนา “โครงการปรบัปรงุและพฒันาการ

ท าประมงอวนล้อมจบัปลาโอด าฝั่งอ่าวไทย (Gulf of Thailand Longtail Tuna 

Fishery Improvement Project: Tonggol FIP)” 

 วันที ่14 ธันวาคม 2563 TTIA ร่วมกับกรม

ประมง ศนูยพ์ัฒนาการประมงแหง่เอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้(SEAFDEC) สมาคมอวนลอ้มจับประเทศ

ไทย โรงงานทูน่า แพ ชาวประมงทีเ่กีย่วขอ้ง และ

บรษัิท Key Traceability (ผูป้ระเมนิตามมาตรฐาน 

MSC) จัดงานสัมมนา “โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาการท าประมงอวนลอ้มจับปลาโอด าฝ่ังอา่ว

ไทย” (Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery 

Improvement Project : Tonggol FIP) เพือ่สรา้ง

ความเขา้ใจและผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนทรัพยากรปลาโอด าสู่ความยั่งยืน ณ 

โรงแรมครสิตัล อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มี ดร.วชิาญ องิศรีสว่าง รองอธบิดกีรมประมงเป็น

ประธาน 

โดยคณะกรรมการ TTIA ที่เขา้ร่วมงาน ประกอบดว้ย คุณสมบูรณ์ โชตวัิฒนะพันธุ ์อุป

นายก, คุณนรินทร์ นิรุตตินานนท์ อุปนายก (ร่วมประชุมออนไลน์), คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง 

เลขาธกิาร, คุณชาตรี ประพันธพ์งษ์ชัย กรรมการ และคุณวรวยี ์เอ่งฉว้น เลขาธกิาร TPFA ร่วม

ดว้ยบรษัิทสมาชกิคอื TU, SCC, SVG, CMC, SIF, MMP, SEAPAC, TCB และสมาคมฯ โดย คณุ

สพุัตรา ผูอ้ านวยการ, คณุวรพล เจา้หนา้ทีอ่าวโุส และคณุศดานันท ์เจา้หนา้ทีป่ระมง 

ในช่วงที่ 1 บรรยายวชิาการโดย กรมประมง SEAFDEC กรมประมง เนื้อหาความรูแ้ละ

หลักการ FIP สูก่ารท าประมงไทยอยา่งยั่งยนื, เรือ่งชวีวทิยาปลาโอด า, KT หลักจรรยาบรรณของ 

FIP ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม, SEAFDEC Stock Assessment ปลาโอด า และโครงการชว่ยลด

แรงงานประมงและเก็บสตัวน์ ้า    

ชว่งที ่2 ชว่งเสวนา แลกเปลีย่นความเห็นและประโยชนจ์ากโครงการ Tonggol FIP โดย

มรีองอธบิด ีกรมประมง ดร.วชิาญ, คุณศักดิช์าย ผูแ้ทนจาก SEAFDEC, TTIA มคีุณสมพงศ ์แผ่

เต็ม จาก CMC, คณุอภชิยั ผูแ้ทนแพปลา, คณุประเสรฐิ 

ผูแ้ทนไต๋เรอื, คุณสรุัตน์ ผูแ้ทนสมาคมเรอือวนลอ้มจับ

ประเทศไทย สรปุดังน้ี  

- การร่วมเสวนา ทุกฝ่ายกล่าวถงึ การผลักดัน

โครงการ Tonggol FIP ใหส้ าเร็จและทรัพยากรปลาโอ

ด าตอ้งมาจากการท าประมงอย่างยั่งยนื ทุกฝ่ายเห็นว่า

โครงการน้ีเป็นประโยชน์ทัง้ห่วงโซอ่ปุทาน สรา้งความ

เชือ่มั่นใหคู้่คา้ต่างประเทศได ้อนึ่ง ผูแ้ทนเรือประมง 

ใหข้อ้แนะน าว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ 

Tonggol FIP ไปยังเรอืประมงอย่างทั่วถงึและใหก้รมประมงและสมาคมฯ เรง่ด าเนนิการใหส้ าเร็จ

โดยเร็ว 

- ขอ้กังวลเรื่อง COC ดา้นสังคมนั้น คุณดวงดาว ผูแ้ทนจาก Key Traceability 

(KT) ไดอ้ธบิายหลักว่าพืน้ฐานของ COC จะเนน้ตามกฎหมายเป็นหลัก และหลักสากลทีย่อมรับ

ได ้ทัง้ 12 ขอ้ ส าหรับ COC ยังไม่จ าเป็นตอ้งปฏบิัตไิดค้รบทุกขอ้ก็สามารถเขา้ร่วมได ้ซึง่หาก

พบขอ้บกพร่องก็จะมีการแนะน าใหแ้กไ้ขต่อไป และ KT เองก็พรอ้มที่จะสนับสนุนความรูด้ว้ย  

ซึง่คุณสุรัตน์ กรรมการสมาคมเรืออวนลอ้ม ไดแ้สดงความเห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธใ์ห ้
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ชาวประมงไดร้ับทราบก่อนเพราะงานประมงใชแ้รงงานขา้มชาตถิงึรอ้ยละ 90 ความรับรูก้็จะยิง่

นอ้ยลงไปดว้ย ส่วนเรื่องความร่วมมอืนัน้ก็พรอ้มใหค้วามร่วมมอื แต่เรื่องตน้ทุนก็อาจจะมสีงูขึน้

เชน่กนั จงึอยากใหภ้าคอตุสาหกรรม และภาครัฐ ชว่ยท าใหเ้ห็นวา่การเขา้รว่มนัน้จะมปีระโยชน์ที่

แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่เขา้ร่วมดว้ย ซึง่คุณสมพงศ ์CMC ไดใ้หค้วามเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่อง

ส าคัญซึง่อตุสาหกรรมจะน าไปหารอืกับลูกคา้ต่อ เพราะสิง่ทีเ่กดิขึน้น้ีเป็นการท าเพือ่สรา้งความ

ยั่งยนืในสิง่แวดลอ้ม  

- สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการตอ่ 1. ฝึกอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง COC สิง่แวดลอ้ม

และสังคม และการคัดแยก ETP Species 2. การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ Tonggol FIP ให ้

เขา้ถงึเรอืกลุ่มเป้าหมาย 3. การประชมุในรายละเอยีดงาน เชน่ เน้ือหาและการปฏบิัตติาม COC, 

การระบุชือ่เรอืทีเ่ขา้ร่วมโครงการใหช้ดัเจน ถา้เรอืล าใดสามารถท าตาม COC ไดก้็ใหเ้ริม่กอ่นได ้

เลย ฯลฯ 

ในชว่งทา้ยของการสมัมนา คณุสพุัตรา 

ผูแ้ทน TTIA และคณุสมพงศ ์CMC ผูแ้ทนโรงงาน ให ้

สัมภาษณ์ผูส้ือ่ขา่วกรมประมงเกีย่วกบัค าถามเรือ่งการ

ปรับตัว หรอืการบรหิารจัดการใหเ้ขา้สูม่าตรฐานประมง

ยั่งยนืสากล (FIP) และในสถานการณ์โรคระบาด โค

วดิ-19 ขึน้ มกีารเตรียมการป้องกันและตัง้รับอย่างไร

บา้ง เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้ับต่างชาตแิละ

ผูบ้รโิภค โดยสมาคมไดน้ าเสนอวดิโีอการป้องกันโค

วดิ19 ของโรงงานทนู่าดว้ย 

ทา่นสมาชกิสามารถรับชมงานสมัมนายอ้นหลังไดท้ัง้ 2 ชว่งผา่นทางลงิก ์

ชว่งที ่1: คลกิ   ชว่งที ่2: คลกิ  

 

TTIA เข้าร่วมประชุมเตรียมจดังานสมัมนา IUU Fishing ณ ส านกังานต ารวจ

แหง่ชาต ิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 TTIA โดยดร. 

พจน์  อร่ าม วัฒนานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ  

ด ร . ช นิ นท ร์  น า ย กสม าคมฯ  คุณสุพั ต ร า 

ผู อ้ านวยการสมาคมฯ  และคุณศดา นันท์  

เจา้หนา้ที่ประมง เขา้ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน

สัมมนา IUU Fishing  ณ หอ้งประชุม 4 ชัน้ 2 

อาคาร 1 ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิสรปุดังน้ี 

1. ดร. พจน์ กล่าวถึงความส าคัญของ 

IUU Fishing ว่าหากประเทศไทยไดร้ับใบเหลอืง

อีกครั ้ง จะท าใหส้่งผลกระทบดา้นการส่งออก

อาหารเป็นห่วงโซ่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด จงึอยากใหม้กีารเปิดเวทีเสวนาผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อ

แสดงให ้EU เห็นว่า ประเทศไทยมคีวามจรงิใจในการแกปั้ญหา IUU Fishing พรอ้มรับฟังความ

คดิเห็นจากทกุภาคสว่น โดยมกีรมประมง ผูจ้ัดงานหลักพรอ้มเชญิผูเ้กีย่วขอ้งภาคประมง ร่วมกบั

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เชญิผูเ้กีย่วขอ้งสมาคมฯ และภาคเอกชน 

และก าหนดคอนเซ็ปการจัดงานรว่มกนั 

https://youtu.be/wYHCxyAvSuM
https://youtu.be/r3jQAkS-a7M
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2. ดร. ชนินทร ์กล่าวถงึความส าคัญ IUU กับ

อุตสาหกรรมทูน่าว่า มีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ 

ไม่ ใช่แค่  IUU เช่น  สมัยประธานาธิบดี  Barack 

Obama ของสหรัฐอเมรกิาออกกฎหมาย "US Human 

trust" ปัจจุบัน ยกตัวอย่างประเทศทีไ่ดร้ับผลกระทบ 

"Force Labour" เชน่ มาเลเซยี ไมส่ามารถสง่ออกถุง

มือยางได ้ซึง่หากประเทศใดที่ไดใ้บแดง IUU จาก 

EU จะกระทบถงึ สหรัฐอเมรกิาและออสเตรเลยีดว้ย 

สง่ผลกระทบเป็นลูกโซไ่ปยังสนิคา้ทุกประเภท ไม่ใช่

เฉพาะสินคา้ประมง และส่งผลกระทบดา้นอื่นที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ ดา้นแรงงาน ทัง้น้ี ชว่งโควดิทีผ่า่นมา สนิคา้หลักทีม่กีารสง่ออกและมกีารจา้งงาน

สูงสุด คือ สนิคา้อาหาร ซึง่ทูน่าและpetfood มีการจา้งงานเพิ่มมากขึน้เตบิโตถงึ 20% ดังนัน้ 

กล่าวโดยสรุป IUU จงึกระทบเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมอาหารและส่งผลมากกว่าประมง

พาณชิย ์

3. ร่างก าหนดการเสวนา เบือ้งตน้ไดก้ าหนดชือ่งานดังน้ี เรือ่ง “ประเทศไทย: จุดยนืและ

แนวทางแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU fishing)” จัดโดย กรมประมง ร่วมกับ 

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย วันศุกรท์ี ่15 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 

13.30 น. ณ หอ้ง Grand Hall ชัน้ 2 โรงแรม พลาซา่ แอทธนีิ กรงุเทพฯ  

อนึ่ง ดร. พจน์มอบหมายใหก้รมประมงน าร่างก าหนดการนี้ เรียนท่านอธบิดกีรมประมง 

และมอบหมายให ้TTIA และ TFFA สนับสนุนค่าหอ้งสัมมนา จ านวน 5 แสนบาท พรอ้มทัง้นัด

หารือการจัดงานและดูสถานที่จัดงานอีกครัง้ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นี้ ณ โรงแรม 

พลาซา่ แอทธนีิ กรงุเทพฯ 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาประชาพจิารณ์ เร ือ่ง เจาะลกึความตกลง RCEP และการเตรยีม

ใชป้ระโยชน-์ปรบัตวั ณ โรงแรมนกิโก ้กรงุเทพ  

วันที ่16 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณอนุสรา 

เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนาประชาพจิารณ์ เรือ่ง 

เจาะลกึความตกลง RCEP และการเตรยีมใชป้ระโยชน์-

ปรับตัว ณ โรงแรมนิกโก ้กรุงเทพ จัดโดยกรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศ โดยม ีคุณอมร ทรัพยท์วธีรรม 

อธบิดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน 

สรปุดังน้ี 

การสัมมนาครัง้น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ ์สรา้งความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจใน

ความส าคัญของความตกลง RCEP และเป็นโอกาสทีด่ี

กอ่นทีก่รมเจรจาจะจัดท าความตกลงฉบับน้ีเขา้สูร่ัฐสภา

เพือ่ขอความเห็นชอบใหส้ตัยาบัน ซึง่เป็นการท าประชา

พิจ า ร ณ์ไปด ว้ย  พร อ้มทั ้ง รั บ ฟั งความ เห็ นและ

ขอ้เสนอแนะจากภาคสว่นตา่งๆ 
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ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) เป็นความตกลงการคา้เสรี (FTA) ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิอาเซียน 10 

ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอกี 6 ประเทศ ไดแ้ก ่จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์

และอนิเดยี (ยังไม่ไดเ้ขา้ร่วม) ถอืเป็นยุทธศาสตร์ของอาเซยีนทีต่อ้งการรวมกลุ่มเศรษฐกจิที่

ใหญ่ขึน้ในภูมภิาค โดยมอีาเซยีนเป็นแกนกลางในการขับเคลือ่น ในสว่นของประเทศไทยความ

ตกลง RCEP จะชว่ยสรา้งโอกาสในการสง่ออกสนิคา้ บรกิาร และการลงทุน เขา้สูต่ลาดการคา้ที่

ใหญ่ขึน้ เพิม่โอกาสใหผู้ป้ระกอบการไทยในการ

หาวัตถุดบิการผลติ และกระจายสนิคา้ในประเทศ

สมาชกิ RCEP ตลอดจนเชือ่มโยงสูห่ว่งโซค่ณุค่า

โลกอกีดว้ย 

 ขอ้แนะน าส าหรับการน าเขา้-ส่งออก 

ภายใตก้รอบ RCEP โดยพิจารณารายสินคา้  

5 ประการ ไดแ้ก่ กฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ ความ

ยากงา่ยของการใชส้ทิธิ ์คา่ขนสง่ระหวา่งประเทศ 

คุณภาพ และราคา ซึง่ถา้เป็นผูน้ าเขา้ ดูที่ความ

ยากง่ายของการใชส้ทิธิ ์ส่วนผูส้่งออก ชว่งน้ีให ้

ขาย FOB และเลอืก FTA ทีด่ทีีส่ดุ เจรจาต่อรอง

คา่เฟส 

  สนิคา้ทีไ่ดร้ับประโยชน์จากความตกลง RCEP ไทยไดป้ระโยชน์จากการลดอัตราภาษี

เพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ สนิคา้โภคภัณฑ์ เช่น สนิคา้ประมง หมวดอาหาร เช่น อาหารแปรรูป สนิคา้

อตุสาหกรรม เชน่ กระดาษ พลาสตกิ ฯลฯ  

   แนวทางเตรยีมความพรอ้ม/ ปรับตัวของภาคเอกชน 

     1) วเิคราะหแ์ละปรับกลยทุธท์างธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับกตกิาความตกลง เชน่ ศกึษา

ขอ้มลูกฏระเบยีบ อัตราภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

     2) สง่เสรมิการพัฒนาเครอืขา่ยโซอ่ปุทาน และการออกไปลงทนุในระดับภมูภิาค 

     3) รว่มมอืกบัคูค่า้เพือ่ใช ้Local Currency ในการช าระเงนิคา่สนิคา้และบรกิารเพือ่ลด

ความเสีย่ง 

     4) เขา้สูร่ะบบ E-Commerce แบบ B2C ใหม้ากขึน้ 

     5) เลอืกใชบ้รกิาร Integrated Service จากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีเ่ชือ่ถอืได ้ 

     6) รวมกลุ่มพัฒนา National rade Platform (NDTP) และเชื่อต่อกับชาติสมาชกิ

อาเซยีน และสมาชกิอกี 6 ประเทศ 

     ในการนี้ หน่วยงานภาครัฐไดฝ้ากถึงผูป้ระกอบการ ว่าในบางประเทศยังมีความ

เขม้งวดในการน าเขา้ ซึง่ผูป้ระกอบการทีม่คีวามประสงคจ์ะสง่ออกไปยังกลุม่ประเทศ RCEP และ

คู่เจรจา ใหร้ักษาคุณภาพ รักษามาตรฐานในการผลติใหด้อียู่เสมอ หรืออาจมขีอ้บังคับใหม่ ๆ 

เชน่ การขึน้ทะเบยีน โดยโรงงานอาหารทีส่ง่ออก มแีนวโนม้ทีจ่ะตอ้งขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานที่

เป็น CA ของประเทศ เชน่ สนิคา้ประมงขึน้ทะเบยีนกับกรมประมง สนิคา้ปศุสัตวข์ ึน้ทะเบยีนกับ

กรมปศสุตัว ์ซึง่อาจจะเป็นขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขการน าเขา้ทีป่ระเทศคูค่า้ก าหนดขึน้ 

     ทัง้นี้ สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาไดต้ามลงิกน์ี้ และหาขอ้มูลภาษี

ของประเทศสมาชกิ RCEP (ROO Chang of Chapter) คลกิ  

 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ynf6NRb6b7mYHoc-pGRzVy6eZ_NboH9H?fbclid=IwAR3miDe7fOEIQms_j-Bu3ykOxS3zMYQYTKzm93fncgPPzOjnvYRX1UcaSuk
https://rcepsec.org/legal-text/
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสายแรงงาน คร ัง้ที ่3/2563 ณ สภาอุตสาหกรรม 

กรงุเทพมหานคร 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณ

อรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และคุณ

กฤตพัฒน์ เจา้หนา้ที่แรงงาน ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการสายแรงงาน ครัง้ที ่3/2563 ณ สภา

อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสุชาติ 

จันทรานาคราช เป็นประธานในทีป่ระชมุ ซึง่มวีาระ

การประชุมในประเด็นส าคัญที่อาจเกี่ยวขอ้งกับ

อตุสาหกรรมทนู่า ดังนี้  

1. กรมการจัดหางานเร่งผลักดันโครงการ

สนับสนุนใหเ้กดิการจา้งงานเด็กจบใหม่ โดยรัฐสนับสนุนค่าจา้งใหค้รึง่หนึ่ง ร่วมกับนายจา้งอกี

ครึง่หนึง่ โดยทีผ่่านมา โครงการยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าทีค่วร จงึพยายามลดเงือ่นไขของ

การเขา้รว่มโครงการลง ซึง่อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา 

              ในประเด็นนี้ ประธานที่ประชุมมีความเห็นว่า การจา้งงานมีอัตรานอ้ยเมื่อเทียบกับ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อาจเกดิจากระบบการศกึษาทีย่ังไมต่อบโจทยก์บัความตอ้งการของตลาด จงึ

ตอ้งคอ่ย ๆ พจิารณาหาแนวทางตอ่ไป 

2. ประเด็นโครงการจัดตัง้นคิมอตุสาหกรรมราชทัณฑเ์พือ่ใหผู้เ้คยตอ้งโทษมอีาชพีและ

รายไดใ้นการด ารงชวีติและเพือ่เป็นการลดความแออัดของเรอืนจ า อันเน่ืองมาจากผูต้อ้งขังทีพ่น้

โทษแลว้มักจะไม่มอีงคก์รไหนรับเขา้ท างาน จงึตอ้งกระท าความผดิเพื่อใหไ้ดก้ลับเขา้เรอืนจ า

อกี โดยขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาวา่ 

2.1 ขอใหท้ีป่ระชมุเสนอ sector ทีส่นใจและเหมาะสมทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการฯ : 

ในประเด็นนี้ ประธานทีป่ระชมุใหค้วามเห็นว่าอุตสาหกรรมทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการควรจะตอ้งเป็น

อตุสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานคนเป็นจ านวนมาก, ใชเ้ทคโนโลยไีม่สงู และเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ใน

อตุสาหกรรมขนยา้ยไดง้า่ย 

              2.2 ขอใหท้ีป่ระชมุเสนอสทิธปิระโยชน์หรือแรงจูงใจต่าง ๆ ทีภ่าคเอกชนไดร้ับ

จากการเขา้ร่วมโครงการฯ : ในประเด็นนี้ประธานทีป่ระชมุเห็นว่ากรมราชทัณฑค์วรจัดหาพืน้ที่

อาคารพรอ้มสิง่สาธารณูปโภคเพือ่ใหเ้อกชนเขา้ร่วมโครงการ พรอ้มทัง้ลดภาษีหรอืยกเวน้ภาษี

นติบิคุคล 

      2.3 ขอ้จ ากัดหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ

เสนอต่อคณะอนุกรรมการ : ประธานทีป่ระชมุให ้

ความเห็นว่า อาจมขีอ้จ ากัดในเรื่องของการจ่าย

ค่าจา้ง คือ ไม่สามารถจ่ายค่าแรงเป็นเงนิใหแ้ก่

ผูต้อ้งขังได ้จะตอ้งจ่ายผ่านเรอืนจ าเท่านัน้ และ

หา้มผูต้อ้งขังท างานเกิน 4 ชั่วโมง/วัน ตาม

ระเบยีบของกรมราชทัณฑ ์

      ในประเด็นนี้  คุณอรรถพันธ์ใหค้วามเห็น

เพิ่มเติมว่า เห็นดว้ยกับโครงการฯ แต่การให ้

ผูต้อ้งขังท างานในอุตสาหกรรมนั้น จะตอ้งมาจากความยนิยอมของผูต้อ้งขังเองเท่านั้น เพื่อ

ไมใ่หเ้กดิการใชแ้รงงานบังคับขึน้  
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ทัง้นี้ ประธานทีป่ระชมุไดนั้ดหมายการประชมุครัง้ถัดไป วันที ่14 มกราคม 2564 ณ หอ้ง

ประชมุ1012 PTT Group 

  
TTIA และ TPFA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่าง

ประเทศ คร ัง้ที ่1/2563 ณ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที ่18 ธันวาคม 2563 ดร. ชนินทร ์

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ

สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย ในนาม

กรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย คณุ

สุพัตรา ผู อ้ านวยการสมาคมฯ และคุณ 

ปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการเจรจาความตกลงการค า้

ระหว่างประเทศ ครั ้งที่  1/2563 ณ สภา

ห อ ก า ร ค ้า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  โ ด ย ม ี

คุณไกรสนิธุ ์วงศส์ุรไกร เป็นประธาน และมีคุณอรมน ทรัพยท์วีธรรม อธบิดีกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ เขา้รว่มประชมุในครัง้น้ีดว้ย ซึง่สาระส าคัญของการประชมุ สรปุดังน้ี  

กรมเจรจาการคา้ฯ ไดน้ าเสนอผลการศกึษาและความคืบหนา้การเจรจาความตกลง

การคา้ระหวา่งประเทศในกรอบตา่ง ๆ ดังน้ี  

          1. CPTPP: กรมเจรจาการคา้ฯ อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมขอ้มูลอยู่ ยังไม่มีการ

พิจารณาเขา้ร่วมเจรจาในกรอบดังกล่าวฯ ดา้นประเด็นความทา้ทายภายใต ้CPTTP ไดแ้ก่ 

UPOV1991 เรื่องสิทธิบัตรยา CL ประเด็นดา้นแรงงานโดยสมาชกิ CPTPP ตอ้งปฏิบัติตาม

มาตรฐานแรงงานของ ILO ทัง้นี้ ในประเด็นดา้นแรงงาน อธิบดีกรมเจรจาการคา้ฯ จะรับเป็น

ตัวกลางในการเชญิกระทรวงแรงงาน และสมาคมการคา้ต่าง ๆ มาหารอืว่าจะมวีธิกีารหารอืกับคู่

เจรจาอยา่งไร เชน่ เรือ่งการใหส้ทิธเิทา่เทยีมกนัยกเวน้กรณีความมั่นคงในประเทศ จงึตอ้งหารอื

กนัใหช้ดัเจนเพือ่ใหฝ่้ายเจรจาฯ น าขอ้มลูไปเจราจาตอ่ในกรอบ FTA  

           - ประเทศทีร่ับ CPTPP แลว้ม ี7 ประเทศ ไดแ้ก ่แคนาดา เม็กซโิก ญีปุ่่ น 

ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์สงิคโปร ์และเวยีดนาม 

           - ประเทศทีแ่สดงความสนใจจะเขา้รว่มกรอบ CPTPP ไดแ้ก ่UK และจนีไทเป 

          2. ผลการ เจรจาความตกลงหุ น้ส่ วนทาง เศรษฐกิจ ระดับภูมิภ าค  (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP): อธบิดีกรมเจรจาการคา้ฯ แจง้ว่า กรมฯ ได ้

จัดท าสรุปสาระส าคัญของความตกลง RCEP และน าความตกลง RCEP ฉบับสมบูรณ์ทั ้ง

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ คลกิ และความตกลง RCEP ไดล้งนามเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ คาดว่าความตกลงจะมผีลบังคับใชไ้ดภ้ายในเดอืนกมุภาพันธ ์2564 หลังจากผ่าน

รัฐสภาพจิารณาเห็นชอบ 

      - RCEP ก าหนดใหส้มาชกิใชก้ฎถิน่ก าเนดิสนิคา้เดยีวกันทัง้ 15 ประเทศ จากเดมิ

ทีก่ฎถิน่ก าเนิดสนิคา้จะแตกต่างกันไปตาม FTA ซึง่ชว่ยใหก้ารสะสมถิน่ก าเนิดท าไดง้่ายและมี

ประสทิธภิาพขึน้ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการส่งออกสนิคา้

วัตถุดบิของไทยสู่ห่วงโซ่การผลติในภูมภิาคมากขึน้ นอกจากน้ี กฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ยังมคีวาม

ยดืหยุ่นขึน้ จงึเพิม่ทางเลอืกใหก้ับผูผ้ลติไทยสรรหาแหล่งวัตถุดบิทีห่ลากหลายทัง้จากในและ

นอกภูมภิาค RCEP เชน่ ในอาหารปรุงแต่ง (พกิัด 16) สามารถใชแ้หล่งวัตถุดบิจากทีใ่ดก็ไดม้า

https://www.dtn.go.th/th/negotiation/categories/5cff753c1ac9ee073b7bd27d


   Newsletter                           December 2020 16 |33 

 

ผลติ ซึง่ง่ายกว่าความตกลงอาเซยีน-ญีปุ่่ น และอาเซยีน-เกาหลใีต ้ทีจ่ ากัดแหลง่วัตถุดบิตอ้งมา

จากประเทศภาคขีองความตกลงเทา่นัน้ 

3. FTA ไทย-สหภาพยโุรป และ FTA ไทย-

สมาคมการคา้ยุโรป (EFTA): กรมเจรจาการคา้ฯ 

แจง้ว่า EFTA อยู่ระหว่างขั ้นตอนสุดทา้ยของ

การศกึษา โดยกรอบ EFTA มีความยืดหยุ่นต่อคู่

เจรจา และค านึงถึงระดับการพัฒนา และเป็น

เศรษฐกจิขนาดเล็กแต่มีรายไดต้่อประชากรที่สูง 

ดา้น FTA TH-EU ทางกรมเจรจาการคา้ฯ อยู่

ระหว่างศกึษาขอ้มูล โดยแนวโนน้มการเจรจาจะ

ยกเลกิภาษีน าเขา้ 90%-99% ของรายการสนิคา้มลูคา่น าเขา้จากประเทศคูภ่าค ีมรีะยะเวลาการ

ลดภาษี 3-10 ปีส าหรับสนิคา้บางประเภท  

ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นในทีป่ระชมุ ดังน้ี 

1. ประเด็นดา้นแรงงานมคีวามเห็นว่าน่าจะเจรจาได ้เนื่องจากหลายปีทีผ่่านมาประเทศ

ไทยมีการแกปั้ญหา IUU และ human trafficking มาดีพอสมควร ทางกระทรวงแรงงานก็มี

ขอ้มลูครบถว้นระดับหนึง่อยูแ่ลว้ และนอกจากนี้ทาง ILO ก็ยอมรับเรือ่งนโยบายดา้นแรงงานของ

ไทยจากการร่วมงานกันมา จงึเสนอว่าควรหาวธิสีรา้งความเขา้ใจใหก้ับคู่เจรจาว่าประเทศไทยมี

นโยบายปกป้องสทิธขิองแรงงานอยูแ่ลว้และยังท างานรว่มกบั NGO ดว้ย  

2. เสนอใหจ้ัดตัง้คณะท างาน review แบบฟอรม์ของ RCEP โดยกรมการคา้ตา่งประเทศ 

กรมศุลกากร และสมาคมการคา้ต่าง ๆ รวมถงึขอใหพ้จิารณา Form D, From E พรอ้มกันดว้ย 

เนื่องจากทีผ่่านมามกีรณีความเขา้ใจไมต่รงกนัระหว่างกรมศลุกากรกับภาคเอกชนท าใหม้ปัีญหา 

post audit เรยีกเก็บภาษียอ้นหลัง  

3. ประเด็นกองทุน FTA เสนอว่าอยากใหภ้าครัฐมคีวามชัดเจน และแกปั้ญหาใหต้รงจุด 

เชน่ กรณีโคนม อาจจะใหเ้งนิชว่ยเหลอืและมนีโยบายใหบ้รโิภคนมทีผ่ลติภายในประเทศใหม้าก

ขึน้, การสง่เสรมิพันธุข์า้ว ก็ควรเปิดโอกาสตอ่ยอดไปถงึการท าสรุาจากขา้วพันธุด์ ี 

4. FTA TH-EU มคีวามเห็นวา่ ทางเยอรมันกบั

ฝรั่งเศสน่าจะสนับสนุน แต่ทางยุโรปใตอ้าจจะมเีรือ่ง

อ่อนไหว ดา้นประมง แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ 

ไดม้กีารพูดคุยเบือ้งตน้แลว้น่าจะมกีารแกไ้ขปัญหานี้

ได ้นอกจากน้ี ส าหรับผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก FTA 

ภาคก็ควรมนีโยบายชว่ยเหลอืทีช่ดัเจนและตรงจดุ 

5. กรอบ FTA TH-UK ไดร้ับเสยีงสนับสนุนว่า

เอกชนของ UK ใหค้วามสนใจ เช่น ใน BRC, Food 

and Drink Federation จงึมคีวามเห็นวา่การเจรจาในกรอบนี้จะเจรจาไดเ้ร็วกวา่ FTA TH-EU 

อนึง่ อธบิดกีรมเจรจา แนะน าวา่ใหภ้าคเอกชนไทยจัดคณะเพือ่หารอืกบัองคก์รทีไ่ทยจะ

ท าการเจรจาเพือ่กระชบัความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศดว้ย 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์หารอืขอ้เสนอโครงการการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรประมงเพือ่ความย ัง่ยนื (โครงการวจิยัปูมา้-อวนลอ้มจบั) ปีงบประมาณ 

2564 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณศดานันท์ 

เจา้หนา้ที่ประมง เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ หารือขอ้เสนอ

โครงการการบรหิารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน 

(โครงการวจิัยปูมา้-อวนลอ้มจับ) ปีงบประมาณ 2564 โดยม ี

ดร. ชตุมิา ขมวลิัย ผูอ้ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรอง

มาตรฐานสินคา้ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน้ เป็น

ประธาน ณ หอ้งประชมุทนู่าชัน้ 6 อาคารจฬุาภรณ์ กรมประมง สรปุดังน้ี 

1. FIP ปูมา้ มีการหารือเรื่องการขอทุนจาก สวก. เพื่อไม่ใหเ้ป็นการขอซ ้าซอ้นกับ

งานวจิัยอืน่ของกรมประมงโดยสมาคมแชเ่ยอืกแข็งไทยจะเป็นผูส้รปุขอ้มลูรายละเอยีดการขอทนุ

โดยในปีแรกจะของบเป็นจ านวนเงนิ 1.5 ลา้นบาท 

2. FIP อวนลอ้มจับปลาหลังเขยีว ประกอบดว้ย Stakeholder หลัก คอื อตุสาหกรรมซูริ

มิ/อุตสาหกรรมปลาป่นและอุตสาหกรรมปลากระป๋อง ซึ่ง FIP นี้อยู่ในขัน้ตอนการพัฒนา

แผนปฏบิัตกิาร ซึง่ตอ้งจัดท าโดยผูป้ระเมนิจากต่างประเทศ (งบประมาณการจัดท าแผนฯ รวม

ประมาณ 7.7 แสนบาท) โดย ฝ่ายเอกชนไมม่งีบประมาณเพยีงพอเพือ่สนับสนุนการจัดท าแผนนี้ 

จงึขอความอนุเคราะหก์รมประมงในการน างบประมาณไปเสนอต่อ สวก. ดว้ย ทัง้นี้ กรมประมง

แจง้วา่ยังตดิในสว่นของเงือ่นไขการจา้งผูป้ระเมนิจากต่างประเทศ จงึขอรับรายละเอยีดไปเจรจา

กับ สวก. ก่อนและจะน าเรียนท่านรองอธบิดีกรมประมงเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าร่าง

ขอ้เสนอโครงการอวนลอ้มต่อไป    

 

ดร. ชนนิทร ์นายกสมาคม เขา้รว่มเป็นวทิยากรในงานสมัมนา เร ือ่ง”เผยแพร่

ผลการศกึษาโครงการศกึษาผลกระทบจากพนัธกรณีการเปิดตลาดการคา้สนิคา้

ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรขีองไทยและแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงใน

อนาคต”  

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร. ชนินทร์ 

นายกสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคม

การคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย ในนามกรรมการสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมเป็นวทิยากร

ในงานสัมมนา เรื่อง”เผยแพร่ผลการศึกษา

โครงการศกึษาผลกระทบจากพันธกรณีการเปิด

ตลาดการคา้สนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

ของไทยและแนวทางการเจรจาทบทวนความตก

ลงในอนาคต” จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ มี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาฯ และหารือในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการใช ้

ประโยชนจ์ากความตกลงการคา้เสร ี(FTA) สรปุดังน้ี 

       1. บริษัท โบลลิเกอร์แอนด์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ไดน้ าเสนอ ผล

การศกึษาการจัดท าความตกลงการคา้เสรเีบือ้งตน้ ดังน้ี 

          -ความตกลงการคา้เสรีส่วนใหญ่ที่ไทยเป็นภาคีความตกลงที่มีผลบังคับใชใ้น

ปัจจบุัน ประกอบดว้ยพันธกรณีดา้นการคา้สนิคา้วา่ดว้ยการลดและยกเลกิภาษีศลุกากร กฎวา่ดว้ย

ถิน่ก าเนิดสนิคา้ พธิกีารศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ รวมถงึมาตรการทีม่ใิช่
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ภาษี ไดแ้ก ่มาตรการเยยีวยาทางการคา้ มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื และอปุสรรคทาง

เทคนคิตอ่การคา้ 

          - ส าหรับการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใตค้วามตกลงทางการคา้เสร ี(FTA) ในชว่ง 8 

เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 37,565.99 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดยีวกันของปีทีผ่่านมา 16.84% มสีัดสว่นการใชส้ทิธฯิ 77.37% โดยตลาดทีไ่ทยสง่ออกโดยมี

มูลค่าการใชส้ทิธฯิ ภายใต ้FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ (1) จีน (มูลค่า 12,785.19 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ) (2) อาเซียน (มูลค่า 12,209.53 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (3) ญี่ปุ่ น (มูลค่า 

4,369.54 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) (4) ออสเตรเลยี (มูลค่า 4,089.69 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) และ (5) 

อนิเดยี (มลูคา่ 2,075.68 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ)  

         -ในภาพรวม กลุ่มสนิคา้น าเขา้ที่มสีัดส่วนการใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง 

FTA สงู เชน่ ผลติภัณฑจ์ากพชื อาหารปรุงแต่ง เครือ่งดืม่ สรุา ยาสบู และสิง่ทอ ในขณะทีก่ลุม่

สนิคา้สง่ออกทีม่สีดัสว่นการใชส้ทิธปิระโยชนจ์าก FTA สงู เชน่ สนิคา้ผลติภัณฑจ์ากพชื ยานบก 

ยานน ้า อากาศยาน และผลติภัณฑท์างเคม ีเป็นตน้ 

       2. ดร.ชนินทร์ไดใ้หค้วามคดิเห็นในที่สัมมนาว่า สนิคา้เกษตรและอาหารเป็น

สนิคา้ส าคัญของไทย และสามารถเตบิโตไดใ้นชว่งสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจุบัน แต่อย่างไร

ก็ตาม สิง่ทีจ่ะท าใหส้นิคา้เกษตรและอาหาร สามารถเพิม่มูลค่าไดค้อื การสรา้ง Global Value 

Chain ใหก้บัสนิคา้ สรา้งผลติภัณฑท์ี ่high value มากขึน้  

          นอกจากนี้ หากประเทศไทยสามารถจัดท า FTA กบั EU และ UK ไดนั้น้ ใหส้นิคา้

เกษตรและอาหารของไทย การสง่ออกจะโตขึน้ไดป้ระมาณ 5-10%  เพราะเป็นผูน้ าเขา้หลักใน

สนิคา้อาหาร จงึเป็นโอกาสดใีหก้บัสนิคา้สง่ออกของไทย รวมถงึประเทศไทยจะไดป้ระโยชนใ์น

เรือ่ง Innovation R&D วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีกีดว้ย 

 

คุณอรรถพนัธ ์มาศรงัสรรค ์เขา้ร่วมประชุมคณะท างานศกึษาแนวทางการ

แกไ้ขปญัหาแรงงานของประเทศไทย ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธกิาร (ส.ว.) อาคาร

รฐัสภา 

     วันที ่23 ธันวาคม 2563 คุณอรรถพันธ ์

มาศรังสรรค์ ผูแ้ทนคุณชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ใน

ฐานะคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา

แรงงานของประเทศไทย และคุณกฤตพัฒน์ 

เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมคณะท างาน

ศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของ

ประเทศไทย ซึง่เป็นการประชมุนัดแรก มคีุณพจน์ 

อร่ามวัฒนานนท ์และ คุณเรณู ตังคจวิางกูร เป็น

ประธานคณะท างานร่วม ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงคจ์ัดการประชมุครัง้นี้เพือ่ก าหนดกรอบการด าเนินงาน รวมทัง้

จัดล าดับความส าคัญของประเด็นตา่ง ๆ ซึง่สรปุสาระส าคัญไดด้ังน้ี 

       1. ทีป่ระชมุเห็นชอบในการเพิม่กรอบการด าเนินการอกี 1 ประเด็น คอื การบรหิาร

จัดการแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 โดยประธานในที่ประชมุ

เห็นสมควรทีจ่ะเชญิกระทรวงแรงงานงานมาใหข้อ้มูลดา้นแรงงานทัง้ชาวไทยและแรงงานขา้ม

ชาต ิทัง้ในระบบและนอกระบบ และเชญิกระทรวงสาธารณะสุขมาใหข้อ้มูลเชงิสถติเิกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัส เพือ่วางแผนด าเนนิงานดา้นการบรหิารจัดการตอ่ไป ซึง่

ในประเด็นเพิม่เตมินี้ ประธานทีป่ระชมุเห็นวา่สมควรด าเนนิการเรง่ดว่น 
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       2. ในประเด็นการศกึษาแนวทางของประเทศไทยตอ่การรับสตัยาบันอนุสัญญา ILO 

87 และ 98 ประธานทีป่ระชมุแจง้ว่าจะใหห้อการคา้ไทยท าการส ารวจกอ่นว่าในแต่ละกรอบการ

เจรจา มปัีญหาดา้นแรงงานใดเกดิขึน้บา้ง แต่ละปัญหานัน้เกีย่วขอ้งกับแรงงานสัมพันธอ์ย่างไร 

และในแรงงานสัมพันธ ์มปีระเด็นใดทีเ่กีย่วขอ้งกับอนุสัญญาบา้ง เมือ่ท าความเขา้ใจตรงกันทุก

ฝ่ายแลว้ จงึเชญิกระทรวงแรงงานมาเพือ่รับทราบประเด็นและปัญหาตอ่ไป 

       3. ในประเด็นการศกึษาแนวทางการจา้งงานรายชั่วโมง

เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในสถานการณ์โควดิ-19 ขณะนี้ก าลังอยู่

ระหวา่งการตรวจสอบหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เชญิมาใหข้อ้มลู 

      4. ในประเด็นการศกึษาแนวทางการจัดท าฐานขอ้มูล

แรงงาน (Big Data) ประธานที่ประชุมแจง้ว่าจะเริม่ตน้จากรายงาน

ของคณะกรรมาธกิารแรงงานเป็นตัวตัง้ แลว้จงึเชญิผูเ้กีย่วขอ้งมา

แลกเปลีย่นขอ้มลูกนัเพือ่เพิม่เตมิในสว่นของรายละเอยีดอกีครัง้ 

      5. ในประเด็นการศึกษาแนวทางการขอยื่นรับรอง

หลักสตูรของสถานประกอบการ ทีป่ระชมุเห็นพอ้งวา่ควรเชญิสมาคม

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มูลในเชงิลกึ เมือ่ไดข้อ้มูลและรับทราบปัญหาเรียบรอ้ยแลว้จงึเชญิ

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานมาเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู  

       ส าหรับก าหนดการประชมุ ประธานแจง้ว่านัดประชมุทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. เป็น

ตน้ไป ซึง่เลขานุการคณะท างานจะแจง้อกีครัง้ โดยคณะท างานน้ี มกีรอบการด าเนนิงาน 3 เดอืน 

 

คุณอรรถพนัธ ์มาศรงัสรรค ์เขา้ร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่

11/2563 ณ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

        วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณอรรถพันธ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณกฤตพัฒน์ 

เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร ครั ้งที่ 11/2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ซึง่ในการประชุมครั ้งน้ีเป็นการแจง้เพื่อ

ทราบในประเด็นสืบเน่ืองต่าง ๆ, ประเด็นพิจารณา

เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยของกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร ตลอดจน

การขอความร่วมมอืกรรมการในการเขา้เป็นคณะท างาน

หรอืทีป่รกึษาในคณะท างานอืน่ ๆ โดยมสีาระส าคัญสรปุได ้ดังน้ี 

 1. ทีป่ระชมุไดร้ายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมอาหาร ซึง่ในชว่งเดอืนมกราคม-ตลุาคม 

2563 ทีผ่า่นมาน้ี 5 อันดับสนิคา้อตุสาหกรรมเกษตรสง่ออกส าคัญ ม ีอาหารทะเลกระป๋องแปรรูป

มาเป็นอันดับ 1 และอาหารสัตวเ์ลีย้ง อยู่ในอันดับ 4 โดยอาหารสัตวเ์ลีย้ง มแีนวโนม้เตบิโตขึน้ 

(ขยายตัวสงูถงึ 20.2% ในชว่งเดอืน ต.ค.63) ทีผ่่านมา และอาหารทะเลแปรรูปกระป๋องหดตัว

ลง 0.7% ในเดอืน ต.ค.63 

 2. คุณอรรถพันธ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมเรื่องการตัง้นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ว่าอยู่ใน

ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการด าเนินงาน ในเบื้องตน้เห็นว่าควรใหก้รม

ราชทัณฑเ์ป็นผูจ้ัดเตรยีมสถานทีแ่ละอาคารเพือ่รองรับเครือ่งจักรของผูป้ระกอบการ 
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       ในชว่งทา้ย ทีป่ระชมุไดร้ับเกยีรตจิากคุณพศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิารส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิเขา้มาแลกเปลีย่นความคดิเห็น พรอ้มรับฟังปัญหา

ตา่ง ๆ จากทีป่ระชมุเพือ่น าไปพจิารณาแนวทางตอ่ไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ้ (Learning and Sharing 

Session) คร ัง้ที ่5 ในหวัขอ้ “การท างานรว่มกบัซพัพลายเออรเ์พือ่ลดปญัหาแรงงาน

บงัคบัในหว่งโซอ่ปุทาน” 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คุณกฤตพัฒน์ 

เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ้

(Learning and Sharing Session) ครัง้ที ่5 เรือ่ง การท างาน

ร่วมกับซัพพลายเออรเ์พือ่ลดปัญหาแรงงานบังคับในห่วงโซ่

อุปทาน  ผ่ านโปรแกรมสนทนา  Zoom จั ด โดย  Plan 

International ซึ่งมี วัตถุประสงค์การจัดการเสวนาเพื่อ

น าเสนอหลักเกณฑข์องขอ้บ่งชีแ้รงงานบังคับของ ILO (ILO 

Indicators of forced labor) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นและประเด็นปัญหาดา้นการใชแ้รงงานทีม่คีวามเสีย่งตอ่การใชแ้รงงานบังคับ 

 ในการเสวนา คุณธนิดา ดษิยบุตร ผูด้ าเนินรายการ ไดอ้ธบิายถงึขอ้บ่งชีแ้รงงานบังคับ 

ซึง่เป็นเครื่องมือในการจ าแนกว่า การใชแ้รงงานแบบใด มีความเสีย่งที่จะเขา้ข่ายเป็นการใช ้

แรงงานบังคับหรอืไม ่โดยขอ้บง่ชีด้ังกลา่ว ไดแ้ก ่

   1. การละเมดิอันเนื่องมาจากความเปราะบางของลกูจา้ง 

   2. การหลอกลวง 

  3. การจ ากดัเสรภีาพในการเดนิทาง 

   4. การถกูท าใหโ้ดดเดีย่วทางสงัคม 

   5. ความรนุแรงตอ่รา่งกาย, ความรนุแรงทางเพศ และการบังคับขม่ขู ่

   6. การยดึเอกสารประจ าตัว 

   7. การไมจ่า่ยคา่จา้ง 

   8. แรงงานขัดหนี้ 

   9. สภาพการท างานและสภาพการด ารงชพีทีเ่ลวรา้ย 

        10. ชัว่โมงการท างานลว่งเวลาทีย่าวนาน 
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 ในชว่งการแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประเด็นปัญหาทีพ่บเจอ พบวา่มปีระเด็นส าคัญที่

ผูเ้ขา้รว่มเสวนาไดแ้ลกเปลีย่น ซึง่อาจจะเกดิขึน้ไดใ้นอตุสาหกรรมทนู่า ดังน้ี 

   - ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในปัจจุบัน สถาน

ประกอบการหลายแห่งเริม่มีมาตรการส าหรับควบคุมการเขา้-ออกบรเิวณโรงงาน, ที่พัก และ

สถานที่อื่น ๆ ขอ้ควรระวังคือการจ ากัดเสรีภาพเหล่านี้ จะตอ้งท าไปดว้ยความระมัดระวัง 

สมเหตสุมผล และไมม่กีารเลอืกปฏบิัตริะหวา่งแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาต ิ

   - การต าหนแิรงงานต่อหนา้คนหมู่มาก สรา้งความอับอายใหก้ับแรงงาน อาจเขา้

ขา่ยทีจ่ะเป็นการใชค้วามรนุแรงทางจติใจ  

   - ในโรงงานที่มีแรงงานขา้มชาตทิี่ไม่เขา้ใจภาษาไทย และนายจา้งไม่เขา้ใจ

ภาษาของแรงงานขา้มชาตหิรือไม่มลี่าม การใหแ้รงงานขา้มชาตทิีม่ปีระสบการณ์หรือผ่านการ

ท างานมานานแลว้เป็นหัวหนา้แรงงานขา้มชาตคินอืน่ เพือ่ใหห้ัวหนา้งานและแรงงานสือ่สารกัน

เขา้ใจนั้น ถือเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพในการบริหารจัดการดา้นแรงงานของโรงงาน 

เนื่องจากนายจา้งจะไม่เขา้ใจว่าในหมู่แรงงานขา้มชาตนัิ้น พบปะหารือเรื่องใดกันบา้ง ในกรณี

เลวรา้ย อาจเกดิการล่วงละเมดิกันเองในหมู่แรงงานขา้มชาตไิด ้หากระบบการรอ้งทุกข์ของ

โรงงานไมเ่ขม้แข็งพอ 

   - ในโรงงานขนาดเล็ก ขอ้บง่ชีแ้รงงานบังคับอาจยังไมไ่ดร้ับการประชาสมัพันธท์ีด่พีอ 

 ทัง้น้ี การเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับการใชแ้รงงานบังคับ จะมีขึน้ในทุก ๆ 3 เดือน เพื่อ

ทบทวนและตดิตามรับฟังประเด็นปัญหาของผูเ้ขา้ร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบรษัิท

นายจา้ง หรอืสมาคมตา่ง ๆ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย 

11/2563 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 TTIA คุณศดานันท์ 

เจา้หนา้ทีป่ระมง เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการฟ้ืนฟแูละ

พัฒนาศักยภาพการประมงไทย 11/2563 ผา่นโปรแกรม

สนทนา Zoom โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรกึษา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การประชุมฯ ณ หอ้งประชุมกุลาด า ชัน้ 7 กรมประมง 

สรปุวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 

1. ท่านอลงกรณ์แจง้ที่ประชุมเพื่อทราบว่า  

ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 

ใหก้รมประมงชว่ยรณรงคพ์รอ้มประชาสัมพันธส์รา้งความเชือ่มั่นในชว่งการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัสโควดิ-19 เกีย่วกบัความปลอดภัยในสนิคา้ประมงและสรา้งความมั่นใจใหแ้กผู่บ้รโิภค   

2. แนวทางขอ้ปฏบิัตหิรอืมาตรการควบคมุการน าเขา้สตัวน์ ้าอยา่งเขม้งวด 

2.1 มาตรการดา้นสุขอนามัย มีกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 2 ฉบับ ไดแ้ก่ 

พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 ดังน้ี 

       - ผูน้ าเขา้ตอ้งแสดงหนังสอื รับรองสุขภาพสัตวน์ ้า (Health Certificate) 

หนังสอืรับรองการปลอดเชือ้ (Specific Pathogenic Free, SPE)  
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       - การน าเขา้สตัวน์ ้าทีม่คีวามเสีย่งจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ โดยการกกักนั

เพือ่ตรวจพสิจูนโ์รค ณ สถานทีพ่ักซากหรอืสถานกกักนัทีก่รมประมงรับรอง 

       -ผลการพิสูจน์โรค กรณีตรวจไม่พบโรคจะด าเนินการถอนกักกันและ

อนุญาต ใหน้ าเขา้ไดเ้พือ่น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

กรณีตรวจพบโรคจะด าเนนิการก าจัดเชือ้โรคโดยแปรรูปเป็นผลติภัณฑท์ี่

ปลอดภัยจากเชือ้กอ่โรค (Safe Commodity) ภายใตก้ารก ากับควบคุมของเจา้หนา้ทีด่่านตรวจ

สตัวน์ ้า หากไมส่ามารถน าไปบรโิภคหรอืใชป้ระโยชนไ์ด ้จะด าเนนิการท าลาย เชน่ วธิเีผาท าลาย 

ฝังกลบ เป็นตน้ 

2.2 มาตรการดา้นการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคุม

มกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 1 ฉบับ ไดแ้ก ่พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

       - การอนุญาตน าเขา้สัตว์น ้ า ตอ้งแสดงหนังสือรับรองการจับสัตว์น ้ า 

(Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงไดว้่าสัตว์น ้ าน าเขา้นั้นไม่ไดม้าหรือมีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย 

       - การน าเขา้สัตวน์ ้า จะมีการตรวจสอบชนิดและปรมิาณสัตวน์ ้าที่น าเขา้  

ณ ดา่นตรวจสตัวน์ ้าเพือ่ยนืยันชนดิ ปรมิาณ และแหลง่ทีม่าของสตัวน์ ้าเพือ่มั่นใจว่าสนิคา้สัตวน์ ้า

ไม่ไดม้าหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการท าประมงที่ผิดกฎหมายและออกหนังสือ IMD เพื่อการ

ตรวจสอบยอ้นกลับ 

3. โครงการปรับปรงุการท าประมง: FIP เพือ่เขา้สูม่าตรฐานประมงยนืสากล 

      - กรมประมงพรอ้มดว้ยสมาคมดา้นประมงที่เกี่ยวขอ้งจะพิจารณารายละเอียด

โครงการวจิัยร่วมในภาพรวมของประเทศ ประกอบดว้ยการท าประมงปูมา้ อวนลอ้มจับปลาโอ 

อวนลาก และอวนลอ้มจับปลาผวิน ้า ซึง่ทีป่ระชมุเห็นชอบใหก้รมประมงเป็นเจา้ภาพหลักร่วมกับ

มหาวทิยาลัยนเรศวร ยืน่เสนอขอรับทุนวจิัยจากส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคก์าร

มหาชน) เป็นงบประมาณปี 2564 จ านวน 15 ลา้นบาท 

      - Tonggol FIP (killer whale) กรม

ประมงและสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยรว่มจัด

งานสัมมนาเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ 

โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี  

ดร. วิชาญ องศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง 

เ ป็ นป ร ะ ธ าน  เพื่ อ ส ร ้า ง ค ว าม เข ้า ใ จ ถึง

ความส าคัญของการ ขับเคลื่อนโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลอ้มจับ

ปลาโอด า ฝ่ังอ่าวไทยในมิติต่าง ๆ ผลการ

สมัมนาเป็นไปในทศิทางทีด่ ีผูป้ระกอบการและชาวประมงใหก้ารยอมรับและคาดวา่จะน าขอ้มูลที่

ไดร้ับ ไปปรับใชใ้นการท าประมงอย่างมีความรับผดิชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการกา้วเขา้สู่

มาตรฐานประมงยั่งยนืตอ่ไป 

     - FIP ปูมา้ (crab) ผลการประชุมการประเมนิความกา้วหนา้โครงการปรับปรุงการท า

ประมงปูมา้ของไทยอย่างยั่งยืนประจ าปี 2563 ร่วมกับหน่วยงาน Marine Resources Assessor 

Group (MRAG), กรมประมง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และส านักงานพัฒนาการวจิัย

การเกษตร (สวก.) ระหวา่งวันที ่16-17 พฤศจกิายน 2563 ทีผ่า่นมา ผลการประเมนิ MRAG แจง้ว่า 

ครัง้น้ีมพีัฒนาการดา้นการจัดการฐานขอ้มลูในระดับทีผู่ป้ระเมนิเห็นชดัและมคีวามพงึพอใจ 
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4. ความกา้วหนา้การด าเนนิงานอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิภาการประมง พ.ศ. ...

และรา่งพระราชบัญญัตกิองทนุประมง พ.ศ. ... 

     - ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. ... กรมประมงน าส่งหนังสือ กษ

0509.2/7877 ลงวันที ่4 พฤศจกิายน 2563 ขณะนี้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไดล้งนามในหนังสือน าเรียนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร ีเรยีบรอ้ยแลว้ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการเสนอเรือ่งดังกลา่ว ใหค้ณะรัฐมนตรพีจิารณา 

ทัง้น้ี กรมประมงน าสง่หนังสอืถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่ขอจัดตัง้กองทนุการประมงแห่งชาต ิ

ขณะน้ีกรมบัญชกีลางอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลู 

- รา่งพระราชบัญญัตสิภาประมง พ.ศ. ... ขณะนี้ อยูร่ะหวา่งการเสนอรัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงเกษตรฯ เพือ่ลงนามในหนังสอืน าเรยีนนายจรุนิทร ์ลักษณวศิษิฎ ์รองนายกรัฐมนตรแีละ

เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเพือ่เสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมประชุมหารอืการจดัท า VDO มาตรการป้องกนั COVID-19 

ใน Supply Chain ทาง Video Conference 

วันที ่25 ธันวาคม 2563 TTIA โดย คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุปิยะราช คณุวรพล และคุณ

อนุสรา เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้รว่มประชมุประชมุหารอืการจัดท า VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 

ใน Supply Chain โดยมีผู เ้ขา้ร่วมประชุมฯ ไดแ้ก่ สมาชิกวิสามัญที่เป็นโรงงาน 4 บริษัท  

1. บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ ากัด 2. บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3. บรษัิท ทัง้ฮั่วซนิ จ ากดั 4. บรษัิท โลหะกจิรุง่เจรญิทรัพย ์จ ากดั และซบัพลายเชนหลักทีไ่มใ่ช่

สมาชกิสมาคม 1 บรษัิท คอื บรษัิท กลุม่สยามบรรจภุัณฑ ์จ ากดั (ราชบรุ)ี สรปุดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของการจัดท า VDO ในครัง้น้ี สมาคมฯ ชีแ้จงเน่ืองจากสถานการณ์แพร่

ระบาดไวรัสโควดิ-19 ณ ขณะน้ี จงึจ าเป็นตอ้งจัดท าสือ่ประชาสัมพันธใ์หส้าธารณะรับทราบถงึ

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในอุตสาหกรรมทูน่าของไทยตลอดจนห่วงโซ่ซับพลายเชนที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่ความมั่นใจใหแ้กผู่ค้า้ของตนเอง   

โดยในทีป่ระชมุมคีวามเห็นรว่มกนั ดังน้ี 

1. ที่ประชุมรับทราบนโยบายสมาคมฯ ตาม

มาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข และกรม

ประมง เพื่อควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและ

สิ่งแวดลอ้มในสถานที่ผลิตอาหาร เป็นมาตรการ

บังคับ ครอบคลมุสมาชกิสามัญ สมาชกิวสิามัญ และผู ้

จัดหาปัจจัยการผลติ (supply chain) 

2. ที่ประชุมเห็นดว้ยที่จะมีการจัดท า VDO 

เพือ่น าเสนอมาตรการป้องกัน COVID-19 ในสว่นของ

โรงงาน กระป๋อง กลอ่ง ฉลาก               

3. ประเด็นทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุขอน ากลับไปพจิารณาและจะแจง้กลับมาภายหลัง 

3.1 ผูแ้ทนบริษัทที่จะใหค้วามอนุเคราะห์สถานที่ในการถ่ายท า บริษัทขอน า

กลับไปหารอืกบัทางผูบ้รหิารกอ่น (ในทีป่ระชมุ ทาง บจก. ทัง้ฮั่วซนิแจง้วา่ยนิดใีหเ้ขา้ถา่ยท า) 

          3.2 ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิการ: แต่ละบรษัิทขอน าไปหารอืกอ่นว่าควรใชว้ธิกีาร

ใด ซึง่สมาคมฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า หากการถ่ายท า 2 วัน ค่าใชจ้่ายจะอยู่ทีป่ระมาณ 100,000 



   Newsletter                           December 2020 24 |33 

 

บาท (ภายหลังการประชมุ บจก. สวอนอนิดัสทรีส่ ์(ประเทศไทย) ใหค้วามเห็นว่า หากเป็นการ

แบง่สว่นคา่ใชจ้า่ยดว้ยกนัทกุโรงงาน อาจเป็นวธิกีารทีด่)ี 

4. เมื่อไดข้อ้สรุปในขอ้ 3 แลว้ สมาคมจะเชิญประชุมคณะท างาน เพื่อหารือใน

รายละเอยีดเพิม่เตมิ และสมาคมฯ จะจัดท ารา่งสครปิตเ์พือ่ใหพ้จิารณาร่วมกันอกีครัง้ คาดวา่การ

ถ่ายท าจะเริม่ในเดือนมกราคม 2564 และทีมถ่ายท าที่เขา้ไปตอ้งปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน 

โควดิของบรษัิททีอ่นุเคราะหส์ถานที ่    

ทัง้น้ี ทางสมาคมฯ ขอใหส้มาชกิวสิามัญ พจิารณาใหค้วามเห็นในประเด็นพจิารณาขอ้ 3 

เพือ่รวบรวมและสรปุไปเป็นขอ้มลูแจง้ในทีป่ระชมุ HR วันจันทรท์ี ่28 ธนัวาคม 2563 ดว้ย 

 

TTIA จดัประชุมประเ ด็นสืบเนื่องสถานการณ์โควิด-19 และ ประชุม 

TTIA/TPFA HR คร ัง้ที ่2/2563 ผา่นทางโปรแกรมสนทนา Zoom Meeting  

 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 TTIA จัดประชุม

ประเด็นสบืเน่ืองสถานการณ์โควดิ-19 และ ประชมุ 

TTIA/TPFA HR ครัง้ที่ 2/2563 ผ่านทางโปรแกรม

สนทนา Zoom Meeting โดยมี ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ เ ป็นประธาน พร อ้มทั ้ง  คุณสุพัตรา 

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ คุณวรพล คุณปิยะราช คุณ

ศศิธร  คุณศดานันท์ คุณธันยากานต์ และคุณ

กฤตพัฒน์ เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ และสมาชกิสมาคมฯ 

15 บรษัิท สรปุสาระส าคัญดังน้ี 

ประเด็นสบืเน่ือง มาตรการ Covid-19  

      1. สมาคมได ้Update สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ของ

ประเทศไทย จาก ศบค. วันที ่28 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันมผีูป่้วยยนืยันสะสม 6,285 ราย เป็น

กลุม่ตดิเชือ้ในประเทศ 4,302 คน และตดิเชือ้ในแรงงานตา่งดา้ว 1,370 คน   

      2. สมาคมไดร้ายงานผลการเก็บขอ้มูลมาตรการตรวจเชคความเสีย่งแรงงาน ต่อ

การตดิเชือ้โควดิ-19 ซึง่มสีมาชกิใหข้อ้มูลมา 11 บรษัิท มกีารตรวจเอง 100% จ านวน 5 บรษัิท 

และตรวจพนักงานตามความเสีย่งอกี 4 บรษัิท และ อกี 2 บรษัิทไม่มกีารตรวจเชือ้ใหพ้นักงาน 

โดยการตรวจความเสีย่งแรงงานนัน้เป็นมาตรการสมัครใจ โดยใหแ้ต่ละบรษัิทประเมนิความเสีย่ง

ของตนเอง  

       3. รายงานมาตรการอตุสาหกรรมทนู่าไทย ตอ่สถานการณ์ Covid-19  

            - การจัดท าหนังสอืถงึบรษัิทซับพลายเชนใหป้ฏบิัตติามหลักมาตรการ

ป้องกนั Covid-19 ของสาธารณสขุ  

            - การใชห้ลักของสาธารณสขุในการพจิารณาควบคมุผูต้ดิเชือ้ Covid-19  

            - การจัดท า VDO มาตรการป้องกนั Covid-19 ในซบัพลายเชน 

ประเด็นดา้นแรงงาน 

 1. ปัญหาค่าใชจ้่ายในการต่ออายุ Passport CI แรงงานขา้มชาตทิี่ตลาดทะเล

ไทย มคีวามไม่ชัดเจน เนื่องจากบรษัิทเอกชนของประเทศตน้ทางทีด่ าเนินการใหไ้ม่มกีารระบุ
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ค่าใชจ้่าย จึงอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายไม่

เท่ากัน ทีป่ระชมุเสนอใหส้มาคมฯ ชว่ยผลักดันให ้

การด าเนินการส่วนน้ีมีมาตรฐานที่ชัดเจนและ

ปร ะก าศ ใช ต้่ อ ไป  เพื่ อ ลด ปัญหาดั ง กล่ า ว 

นอกจากนี้ อาจเสนอใหห้น่วยงานภาครัฐจัดท า 

One Stop Service ในจังหวัดใหญใ่นแตล่ะภมูภิาค 

เพือ่ลดภาระการเดนิทาง และลดความเสีย่งในการ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให ้

รัฐบาลมีมาตรการพิเศษเพื่อรองรับกรณีหนังสือ

เดนิทาง (Passport) หมดอายุ เพือ่ใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถปฏบิัตงิานในประเทศไทยต่อไป

ไดโ้ดยไมก่ระทบกบัอตุสาหกรรม 

 2. การพัฒนาคณะกรรมการสวัสดกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ถอืเป็นเรือ่งส าคัญทีส่รา้ง

ประโยชนใ์หโ้รงงานและสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหก้บัอตุสาหกรรม ทีป่ระชมุเห็นวา่การพัฒนาระบบ

การจัดการและศักยภาพของคณะกรรมการสวัสดกิารถอืเป็นเรือ่งส าคัญ สมาคมฯ สรปุในทีป่ระชมุ

ว่า จะจัดท าแบบสอบถามในกระเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดกิารส่งไปยังบริษัท

สมาชกิ เพือ่ก าหนดมาตรฐานอยา่งต ่าทีค่ณะกรรมการสวัสดกิารของแตล่ะบรษัิทพงึม ี

 3. ในประเด็นอืน่ ๆ ทีป่ระชมุขอใหส้มาคมฯ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐในการ

ออกมาตรการป้องกันโควดิ-19 ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมอย่างชัดเจน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการป้องกัน เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มาตรการของโรงงานแต่ละแห่งจะขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ

ผูบ้รหิาร ท าใหม้มีาตรฐานการป้องกันทีต่่างกัน ซึง่ในประเด็นน้ี ทางสมาคมฯ รับทราบและจะ

ประสานไปยังสภาอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 ทัง้น้ี ส าหรับประเด็นอืน่ ๆ ในทีป่ระชมุ เชน่ การจัดกจิกรรม GLP Visit 2021, การ

ท าวจิัยการใชแ้รงงานในอุตสาหกรรมทูน่าไทย จะน าไปหารือกับผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป และจะแจง้

ความคบืหนา้ใหท้ราบเป็นระยะ ๆ   
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ตรวจโรงงาน เดอืนธนัวาคม 2563 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) และสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (TPFA) 

โดย คุณอนุสรา และคุณกฤตพัฒน์ เจา้หนา้ที่สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020  

การสรรหาแรงงาน และ มาตรการป้องกัน Covid-19 กับบรษัิทสมาชกิวสิามัญ (Supply Chain) 

จ านวน 3 บรษัิท และบรษัิทซบัพลายเชนหลักอกี 1 บรษัิท ซึง่ในปี 2563 ถอืเป็นปีแรกในการจัด

กจิกรรม GLP Visit กับบรษัิทซัปพลายเชนบางสว่นเป็นการน าร่อง ซึง่บรษัิทซัปพลายเชนทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ ครอบคลุมในทุก ๆ องคป์ระกอบของผลติภัณฑท์ูน่าแปรรูปและผลติภัณฑ์

อาหารสตัวเ์ลีย้ง ไมว่า่จะเป็น บรรจภัุณฑก์ระดาษ (ลังกระดาษ) บรรจภัุณฑก์ระป๋องโลหะ น ้ามัน

พชื และฉลากตดิบรรจภุัณฑ ์ 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ยเช่นกัน โดยในเดือนธันวาคม เจา้หนา้ที่สมาคมไดด้ าเนินกจิกรรมกับบรษัิทซัปพลายเชน 

ไดแ้ก ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วันที ่1 ธันวาคม 2563 

บรษิทั พูนทรพัยแ์คน จ ากดั 

โรงงานจังหวัดสมทุรสาคร  

(บรรจภุัณฑก์ระป๋องโลหะ) 

วันที ่2 ธันวาคม 2563 

บรษิทั โลหะกจิรุง่เจรญิทรพัย ์จ ากดั 

โรงงานจังหวัดสมทุรสาคร  

(บรรจภุัณฑก์ระป๋องโลหะ) 

วันที ่3 ธันวาคม 2563 

บรษิทั สวอนอนิดสัทรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ากดั

โรงงานจังหวัดสมทุรปราการ  

(บรรจภุัณฑก์ระป๋องโลหะ) วันที ่4 ธันวาคม 2563 

บรษิทั รอแยลแคนอนิดสัทรสี ์จ ากดั 

โรงงานจังหวัดสมทุรสาคร 

(บรรจภุัณฑก์ระป๋องโลหะ) 
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ขา่วประจ าเดอืนธนัวาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. เจรจาประมงไมค่บื อยีบูบีอังกฤษหนัก 

2. Eastern Pacific Tuna Fishing Will Be Unregulated After January 1 

3. US largest importer of Vietnam’s agro-forestry-fishery products 

4. Debate over fishery management ends in closure 

5. IATTC leaves tropical tuna unmanaged as meeting fails to reach consensus by one vote 

6. ศรชล.จังหวัดเดนิหนา้ตรวจเขม้เรอืประมงเนน้มาตรการป้องกันโควดิ19 กลุม่ชาวประมง 

7. Worry for commercial fishermen and Kenai Peninsula communities after Cook Inlet fishery closure 

8. หมดเวลาผ่อนผัน ประมงพืน้บา้น “อวนรุนเคย” 

9. Indian Ocean Tuna expands storage capacity, stocks up on supply for Seychelles 

10. ประมงเปิดเวทสัีมมนาสรา้งความร่วมมอืขบัเคลือ่นทรัพยากรปลาโอด าสูค่วามย่ังยนื 

11. ปรับเกณฑท์ าประมง แกไ้ขเครือ่งมอืท ากนิชว่ยชาวเลจับปลา 

12. เสธ.ทร. น่ังหัวโต๊ะประชมุ ศรชล. กางแผนงานปี64 ยดึผลประโยชน์ชาตทิางทะเล 

13. DSI บกุทะลายแกง๊คา้มนุษยใ์นเรอืประมงสชิล 

14. กลุม่ประมงพาณชิยปั์ตตานีเสนอรัฐพจิารณาระบบเรอืทดแทนแรงงานแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์

15. หน.สน.ผูบ้ังคับบัญชา ศรชล. ชืน่ชมการปฏบิัตงิานของ ศรชล.ภาค 1 ศรชล.จังหวัดระยอง 

16. ตอ้งลุน้! ระยองพบ 40 ลกูเรอืประมงจากมหาชยั เร่งกักตัว-รอผลตรวจโควดิพรุ่งน้ี 

17. 'ชาวประมง' ประสบภัยพบิัต ิรับสทิธขิอความชว่ยเหลอืภาครัฐ ดว้ยวธิงี่ายๆ 

18. โหดจรงิ! เกาหลเีหนือส่ังยงิเป้า ‘กัปตันเรอืประมง’ แอบฟังวทิยตุา่งชาต ิ

19. เจรจาขอ้ตกลงการคา้ยโุรป-อังกฤษยังไมค่บื เหตเุห็นตา่งเรือ่งการประมง 

20. “ประมง” ย ้าสัตวน์ ้าปลอดโควดิ แนะเลอืกซือ้สนิคา้คณุภาพ อยา่ใชม้อืสัมผัสโดยตรง 

21. รม. เกษตรฯ คดิได ้! จ าน ากุง้ กูว้กิฤตโควดิทบุสนิคา้ประมง 

22. อยีปูฏเิสธขอ้เสนอประมงอังกฤษ 

23. กองทัพบก และองคก์รเครอืขา่ย กูว้กิฤตสินิคา้ประมงสมทุรสาคร ผ่าน "โอลาลา่ชอ้ปป้ิง" 

24. จนีเริม่สรา้ง “เรอืเลีย้งปลาอัจฉรยิะ” ล าแรกของโลก ลอ่งขนุปลาในน่านน ้าสากล 

25. นับถอยหลงัระเบยีบประมง WTO 

26. กรมประมงกนิกุง้โชววั์นน้ี รับลกูนายกฯหว่งเชือ่มั่น 

27. กรมประมง ยันสนิคา้สัตวน์ ้าปลอดภัย แนะไมค่วรทานดบิ-ไมใ่ชม้อืสัมผัสโดยตรง 

28. นายกสมาคมผูเ้พาะเลีย้งสัตวน์ ้าไทย แนะแนวทางแกไ้ขปัญหาชว่ยพยงุเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ชว่งโควดิ 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. อังกฤษอัดฉีดงบวจัิยโปรตนีแมลงสูอ่าหารสัตวรั์กษ์โลก 

2. Bringing the Arab region closer together in Codex 

3. Key to success for the Brazilian pet food industry 

4. สหภาพยโุรปอนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

5. ขา่วประจ าสัปดาห ์(7-11ธ.ค.2563) ธรุกจิสัตวเ์ลีย้งในสหรัฐฯ ขยายตัวชว่งโควดิ 

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1990752
https://www.maritime-executive.com/article/eastern-pacific-tuna-fishing-will-be-unregulated-after-january-1
https://en.vietnamplus.vn/us-largest-importer-of-vietnams-agroforestryfishery-products/192842.vnp
https://www.kdll.org/post/debate-over-fishery-management-ends-closure#stream/0
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/iattc-leaves-tropical-tuna-unmanaged-as-meeting-fails-to-reach-consensus-by-one-vote
https://siamrath.co.th/n/203377
https://www.ktoo.org/2020/12/09/worry-for-commercial-fishermen-and-peninsula-communities-after-cook-inlet-fishery-closure/
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/459863?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14014/Indian+Ocean+Tuna+expands+storage+capacity%2C+stocks+up+on+supply+for+Seychelles
https://siamrath.co.th/n/204303
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1993375
https://www.thairath.co.th/news/politic/1994591
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_844466/
https://mgronline.com/south/detail/9630000128849
https://siamrath.co.th/n/205194
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2493858
https://www.thebangkokinsight.com/506757/
https://mgronline.com/around/detail/9630000129916
https://www.ryt9.com/s/iq29/3185151
https://www.matichon.co.th/economy/news_2497724
https://www.prachachat.net/economy/news-580304
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2497458
https://siamrath.co.th/n/206679
https://mgronline.com/china/detail/9630000130360
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912550
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914053
https://www.prachachat.net/economy/news-580921
https://siamrath.co.th/n/206958
https://thaieurope.net/2020/10/30/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA-10/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7300
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1334881/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9849-key-to-success-for-the-brazilian-pet-food-industry
https://thaieurope.net/2020/12/09/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเส-10/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/669722/669722.pdf&title=669722&cate=413&d=0
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6. รายงานพเิศษ : ตดิตามตลาดผลติภัณฑส์ าหรับสัตวเ์ลีย้งในฟิลปิปินส ์

7. Fermina Pet Foods selects North Carolina for US base 

8. ธรุกจิสัตวเ์ลีย้งเฟ่ืองฟสูวนกระแสวกิฤต ิ

9. Pet food exec sustainability idea differs from consumers 

10. EU อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

11. เจา้ของหมาแมวเพิม่หลังล็อคดาวน์อาหารสัตวเ์ลีย้งขยายไดอ้กีเป็นเทา่ตัว 

12. EU อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1.  “อูฮ่ั่น” พบโควดิ-19 บนบรรจุภัณฑเ์น้ือสัตวแ์ชแ่ข็งจากบราซลิ-อรุุกวัย 

2. จนีส่ังกักตัวผูต้ดิตอ่ใกลช้ดิ 43 ราย หลังพบเชือ้โควดิในอาหารแชแ่ข็ง 

3. New York becomes third state to ban PFAS chemicals in food packaging 

4. Call for evidence on food safety framework 

5. ญีปุ่่ นยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑป์ระมงน าเขา้ 

6. เวลิดแ์บงกเ์ตอืนนานาชาตติระหนัก-แกปั้ญหาอาหารเหลอืทิง้ 

7. จนีเร่งออกมาตรการตรวจสอบ Cold chain food 

8. เปิดรายงาน Food Safety ผูบ้รโิภคกังวล ครัว พนักงาน อาหารปนเป้ือน 

9. 'นาโนเทค' ดัน "มาตรฐาน-ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลย"ี ภาคอตุสาหกรรม 

10. สขุภาพคนตอ้งมากอ่น ไทยอยา่เดนิซ ้ารอยไตห้วันเปิดรับหมสูหรัฐฯ เคลอืบพษิสารเร่งเน้ือแดง 

11. Survey finds people in U.S. worry about safety of food during transport 

12. ปศสัุตวป์ลืม้!! ปีทองหมไูทย ตลาดตา่งประเทศอา้แขนรับ หมปูลอดสาร-ปลอดโรค 

13. สถานการณ์ตลาดสนิคา้ประมงในตลาดคา้สง่ประเทศจนี 

14. US.FDA เปิดระบบ VIS อ านวยความสะดวกใหส้ถานประกอบการผลติอาหารในตา่งประเทศ 

15. มณฑลฝเูจีย้นคมุเขม้การน าเขา้อาหารแชเ่ย็น/แชแ่ข็ง ป้องกันโควดิ 19 ระบาด (สคต.เซีย่เหมนิ) 

16. EU ปรับขอ้ก าหนดดา้นการบรหิารจัดการ และทางวทิยาศาสตรใ์นการยืน่ค ารอ้ง เพือ่ขอขึน้ทะเบยีน Novel Food 

17. จนีเจอ COVID-19 บนบรรจุภัณฑเ์น้ือวัวจากอารเ์จนตนิา! 

18. กรมประมงแจงมาตรการตรวจสุขอนามัยในสัตวน์ ้า ยันปลอดภัย 

19. จนีตรวจพบเชือ้โควดิ-19 ใน "ปลาแชแ่ข็ง" ทีน่ าเขา้มาจากประเทศเมยีนมา 

20. โรงาน “ทนู่า-กุง้” มหาชยัระส า่หนัก ส่ังยกระดับคมุเขม้โควดิขัน้สงูสดุ 

21. ผูเ้ชีย่วชาญเผยสถานการณ์อาหารปลอดภัยในแอฟรกิายังน่าเป็นหว่ง 

22. ฟ้ืนแลว้! ตลาดสง่ออกอาหารทะเลเวยีดนามก าลังฟ้ืนตัว 

23. ก.เกษตร ยนืยันอาหารทะเลไทยปลอดภัยดว้ยมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล 

24. IAFP extends abstract deadline because of COVID-19 impact on lab operations 

25. DITP ส่ังทตูพาณชิย ์เร่งชีแ้จงผูซ้ือ้ ผูน้ าเขา้ สนิคา้ทะเลไทยมคีณุภาพมาตรฐาน ปลอดโควดิ-19 

26. ส่ังทตูพาณชิย ์สปป. ลาวแจงอาหารทะเลไทยปลอดภัย 

27. กรมประมงเพิม่อกี 2 มาตรฐานรับรองสนิคา้ไมป่นเป้ือนโควดิ พรอ้มเปิดบา้นขายสนิคา้สัตวน์ ้า โชวก์นิกุง้ปลอดภัย 

 
 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/670602/670602.pdf&title=670602&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9863-fermina-pet-foods-selects-north-carolina-for-us-base
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/676636/676636.pdf&title=676636&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/9871-pet-food-exec-sustainability-idea-differs-from-consumers
https://thaieurope.net/2020/12/16/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเส-11/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/676748/676748.pdf&title=676748&cate=413&d=0
https://thaieurope.net/2020/12/24%20สหภาพยุโรปอนุญาตสารเส-13/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-posts-alerts-against-imports-of-cheese-seafood-juice-etc/
https://www.infoquest.co.th/2020/52026
https://www.infoquest.co.th/2020/51971
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/new-york-becomes-third-state-to-ban-pfas-chemicals-in-food-packaging/
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/call-for-evidence-on-food-safety-framework/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7299
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7304
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7305
https://www.thebangkokinsight.com/495603/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911740
https://mgronline.com/business/detail/9630000126405
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/survey-finds-people-in-u-s-worry-about-safety-of-food-during-transport/
https://siamrath.co.th/n/203575
https://www.fisheries.go.th/quality
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7316
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/676644/676644.pdf&title=676644&cate=413&d=0
https://thaieurope.net/2020/12/16/สหภาพยุโรปปรับข้อกำหนด-4/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7317
https://www.prachachat.net/economy/news-576843
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_5568180
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/460996
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7324
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7323
https://www.infoquest.co.th/2020/54818
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/iafp-extends-abstract-deadline-because-of-covid-19-impact-on-lab-operations/
https://www.komchadluek.net/news/economic/452858
https://www.prachachat.net/economy/news-580873
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914117
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สถานการณ์โควดิ-19  

1. ศบค. พบผูต้ดิเชือ้รายใหมวั่นน้ี (8 ธ.ค.) 19 ราย บคุลากรการแพทยก์รุงเทพฯ 4 ราย 

2. 4 รายป่วยโควดิ-19 ในประเทศ ท างานที ่ASQ กรุงเทพฯ    

3. ศบค. รายงานพบผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหมวั่นน้ี (9 ธ.ค.) พุ่งพรวด 25 ราย 

4. เกาหลใีตต้ดิโควดิวันเดยีวเฉียด700คน แมค้มุเขม้'โซล' 

5. 'โควดิ19' ระบาดในเมยีนมา สายพันธุแ์พร่เร็วกวา่เดมิ 

6. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่10 ธันวาคม 2563 

7. หมอโรงพยาบาลเอกชนดัง แจงมาตรฐานดแูล หลังพยาบาลป่วยโควดิ 6 ราย 

8. สาธติ ยันเชยีงใหมค่มุโควดิ-19 ได ้มเีตยีง ยา เวชภัณฑ ์พรอ้มรับมอื 3 เดอืน 

9. หลายประเทศแยง่ซือ้วัคซนีโควดิ ล็อตแรก “อาจไมถ่งึไทย” 

10. "หมอยง"เปิด ขอ้ด-ีขอ้เสยี ของวัคซนีโควดิ-19 แตล่ะชนดิ 

11. ยอดโควดิวันน้ี! ไทยพบผูต้ดิเชือ้ 'โควดิ-19' เพิม่ 11 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ตา่งชาต ิ3 ราย 

12. ผลตรวจเป็นลบ สงิคโปรยั์น ผูโ้ดยสารบนเรอืส าราญไมพ่บเชือ้โควดิ-19 

13. เปิดไทมไ์ลน์ละเอยีด พยาบาลตดิโควดิ น่ังรถไฟฟ้า เผยป่วยรายที6่ ไดรั้บเชือ้จากคนแรก 

14. ดว่น! ไทยตดิโควดิในประเทศใหม ่1 ราย รับเชือ้จากพยาบาลใน ASQ 

15. คนไทยลุน้วัคซนีโควดิฟร ี“จุฬาฯ-ใบยา” แจงผลทดลองด ีคาดพรอ้มใชใ้นปี 64 

16. เลอืก 'หนา้กากอนามัย' ป้องกันทัง้ 'โควดิ-19' และ 'PM2.5' แบบไหนด ี

17. ศบค. พบผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหมวั่นน้ี (15 ธ.ค.) เพิม่อกี 9 ราย มาจากตา่งประเทศ 

18. เนเธอรแ์ลนดล์็อกดาวน์ 5 สัปดาห ์หลังยอดป่วยโควดิ-19 พุ่งวันละเกอืบหมืน่ 

19. สธ.เผยความเสีย่งโควดิ-19 'บิ๊กเมาน์เทน่'เพิม่พรวด 

20. เอฟดเีอจ่ออนุมัตใิชง้านวัคซนีโควดิตัวที ่2 จาก ‘โมเดอรน์า’ 

21. ไทยพบโควดิ 15 รายในสถานกักกัน ป่วยสะสม 4,261 ราย อันดับ 152 ของโลก 

22. สธ.เปิดสายพานการผลติหนา้กากอนามัย ทัง้ใชเ้องและใหค้นไทยใชใ้นราคาถกู  

23. ส านักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ออกรายงานระบวุา่ ผูท้ีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีตา้นไวรัสโควดิ-19 ของบรษัิทไฟเซอร ์องิค ์และโม

เดอรน์า อาจมอีาการใบหนา้เบีย้วครึง่ซกี (Bell’s palsy) 

24. วันน้ี ไทยตดิโควดิใหม ่20 ราย ทกุคนป่วยไมแ่สดงอาการ 

25. สะพรงึ! ทั่วโลกตดิโควดิวันเดยีวกวา่ 7 แสน ยอดรวมพุ่ง 74.5 ลา้น 

26. ยอดโควดิวันน้ี! ไทยพบผูต้ดิเชือ้ 'โควดิ-19' เพิม่ 16 ราย ตดิเชือ้ในประเทศ 1 ราย 

27. สมทุรสาคร เร่งท าความสะอาด ตลาดกุง้ หลังพบเจา้ของแพปลาตดิโควดิ 

28. เปิดไทมไ์ลน์ “เจา้ของแพปลา-ตลาดกุง้ มหาชยั” ตดิเชือ้โควดิ 

29. เริม่แลว้ ชวนคนไทยบรจิาค 500 บาท หนุนงานวจัิยผลติวัคซนีตา้นโควดิ-19 

30. 36ขา่วแหง่ปี : เคอรฟิ์ว ล็อกดาวน์ โควดิ-19 หยดุโลก ไทยอยูใ่นพ.ร.ก.ฉุกเฉนิฯ ตา้นวกิฤตกอ่เกดิวกิฤต!! 

31. ดว่น! ไทยพบผูต้ดิเชือ้ 'โควดิ-19' เพิม่ 382 ราย เป็นแรงงานขา้มชาต ิ360 คน 

32. ภเูก็ต ถกดว่น ผูค้า้กุง้-ประมงพรุ่งน้ี เหตเุสีย่งสงูวิง่รถสง่สนิคา่เขา้ตลาดมหาชยัทกุวัน 

33. ปิดการซือ้ขายตลาดปลา ในตลาดทะเลไทย 21 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 

34. 'หมอยง'ไขขอ้ขอ้งใจกนิอาหารทะเลอยา่งไรใหป้ลอดโควดิ 

35. สระบรุยีนืยันตดิโควดิ 3 ราย รับอาหารทะเลจากสมทุรสาครขายรา้นบฟุเฟ่ตซ์ฟีดู 

https://www.bbc.com/news/explainers-52530518
https://www.prachachat.net/general/news-570145
https://www.thairath.co.th/news/local/1990816
https://www.prachachat.net/general/news-570964
https://www.dailynews.co.th/foreign/811767
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911476
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911752
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_5502187
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2480023
https://www.prachachat.net/general/news-571485
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/459830?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=corona
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911936
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1992609
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5502624
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2484168
https://www.prachachat.net/general/news-573262
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905727
https://www.prachachat.net/general/news-573710
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1994985
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912223
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2487134
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2487218
https://pr.moph.go.th/?url=pr%2Fdetail%2F2%2F04%2F151131%2F&fbclid=IwAR2AzISwngRILcaNioVJbQbo1o6YI4-KYTseKa2O-YYcrILUdr0hoLG7XAM
https://www.infoquest.co.th/2020/53651
https://www.infoquest.co.th/2020/53651
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2488857
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2488579
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912915
https://www.prachachat.net/local-economy/news-576005
https://www.prachachat.net/local-economy/news-575950
https://www.thairath.co.th/news/local/1997041
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/138535
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913336
https://www.prachachat.net/local-economy/news-577841
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2493291
https://www.thaipost.net/main/detail/87500
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000129796
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36. อังกฤษเผยไวรัสโควดิกลายพันธุเ์กนิควบคมุ 

37. 4 กระทรวงถกรับมอืโควดิระลอกใหม ่22 ธ.ค.น้ี 

38. สธ.ปพูรมตรวจชมุชนตา่งดา้วทัว่สมทุรสาครแลว้ไมพ่บศนูยก์ลางระบาดแหง่อืน่ 

39. ดว่น!! ปิดรา้นคา้ใน ‘สยามเซ็นเตอร’์ 23-25 ธ.ค.หลงัพบ พนง.ตดิโควดิ-19 เพิง่ไปตลาดในสมทุรสาคร 

40. ดว่น!!! ไทยพบโควดิ-19 อกี 46 รายใหม ่ตดิเชือ้จากตลาดกลางกุง้ 39 ราย ลุน้ยอดแรงงานเมยีนมาบา่ยน้ี 

41. สธ. เตรยีมสรา้งรพ. สนามรองรับผูต้ดิเชือ้โควดิในจ.สมทุรสาคร 

42. ศบค. เผยม ี“ลกูคา้” 1,000 คนใน 22 จว.โยงตลาดกุง้ “กทม.” ตดิเชือ้พุ่ง 9 ราย 

43. ผวาอกี! โควดิชนดิยอ่ยใหม ่501.ว2ี พบทีแ่อฟรกิาใต ้ระบาดง่าย จ านวนเชือ้เยอะ 

44. อนามัยโลกยัน ‘โควดิกลายพันธุ’์ ยังคมุได ้

45. สพุรรณบรุ ีพบผูป่้วยโควดิอกี 1 ราย ขายกุง้ทีส่มทุรสาคร จังหวัดเตรยีมวางมาตรการล็อกดาวน์พืน้ทีเ่สีย่ง 

46. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่24 ธันวาคม 2563 

47. เปิดรายชือ่ 31 จว. พบตดิเชือ้โควดิระลอกใหม ่

48. เชค็มาตรการ 4 โซน ควบคมุโควดิ-19 แตล่ะพืน้ทีเ่ขม้งวดแคไ่หน? 

49. ศบค. ยันไมม่ลี็อกดาวน์ เปิดรายละเอยีด 4 พืน้ทีค่วบคมุโควดิ-19 (คลปิ) 

50. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่25 ธันวาคม 2563 

51. เปิดไทมไ์ลน์ ผูป่้วยโควดิ อบุลราชธานี เป็นพ่อคา้อาหารทะเล ไปจุดเลอืกตัง้ทีโ่คราช 

52. ลามไมห่ยดุ ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เกีย่วโยงตลาดกลางกุง้ พุ่งนับ 30 จังหวัด 

53. เอาแลว้ไง! โควดิกลายพันธุช์กัลาม เยอรมนีพบเคสแรก,เดนมารก์เจอแลว้ 33 ราย 

54. เพจ “สาธติ” พลาด แชรข์อ้มลูสว่นตัวผูป่้วยโควดิ ชาวเน็ตถลม่ 

 

ขา่วแรงงาน   

1. ต.ค. 2563 ผูป้ระกันตนวา่งงาน 491,662 คน สงูสดุเป็นสถติใิหม ่

2. รายงานฉบับใหมข่อง ILO ชี ้COVID-19 สง่ผลใหค้า่จา้งลดลง 

3. เอกชนแนะลดขัน้ตอนตา่งชาตเิขา้ไทย ระดมสมองเปิดประเทศอยา่งปลอดภัย 

4. ธรุกจิขาดแรงงานหนัก “เอกชน” ดันสดุโตง่ใหสั้ญชาตติา่งดา้ว 

5. ต.ค. 2563 ผูป้ระกันตนวา่งงาน 491,662 คน สงูสดุเป็นสถติใิหม ่

6. กสร. สรา้งมอือาชพี ขับเคลือ่นคุม้ครองแรงงาน 

7. ตราดเขม้คมุชายแดนไทยกัมพูชาทัง้บกและทะเลหลังพบการเขา้ออก 

8. รมว.แรงงานส่ัง กสร.ชว่ยลกูจา้งเครอืการบนิไทยเกอืบ 2,600 ชวีติ ถกูเลกิจา้ง 

9. กรมการจัดหางาน เตอืนแรงงานไทยไปไตห้วันไมท่ าตามกฎป้องโควดิเจอปรับหนัก 

10. สหภาพแรงงานใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น เรยีกรอ้งการขึน้คา่จา้ง แมอ้ยูใ่นภาวะ COVID-19 ระบาด 

11. หยดุยาวปีใหม ่"บิ๊กแรงงาน" หว่งเพลงิไหม ้แนะนายจา้งจัดมาตรการป้องกัน 

12. ก.แรงงาน-ไมโครซอฟท ์หนุนทักษะดจิทิัลป้อนตลาดแรงงาน 

13. ประกันสังคม เปิดใหย้ืน่เปลีย่นสถานพยาบาลประจ าปี เริม่ 16 ธ.ค.63 

14. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ดงึ 8 องคก์ร ผลติครูฝึกดจิทิลัสอนบัณฑติป้อนตลาดงาน 

15. ผลส ารวจ ตลาดแรงงาน ชี ้พนักงาน 81% มองหางานใหม ่เด็กเพิง่จบหว่ันแตะฝุ่ น 

16. รมว.เฮง้ ปลืม้ศนูยบ์รหิารแรงงาน EEC จัดหางานใหก้ลุม่อตุสาหกรรม ทะลเุป้า 144% 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913300
https://www.prachachat.net/economy/news-578326
https://www.infoquest.co.th/2020/54947
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2497383
https://www.matichon.co.th/covid19/covid19-alert/news_2496967
https://www.infoquest.co.th/2020/54511
https://www.prachachat.net/general/news-579331
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2496051
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2495912
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2495967
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913879
https://www.matichon.co.th/economy/news_2498785
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913962
https://www.thairath.co.th/news/politic/2000877
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914063
https://www.matichon.co.th/region/news_2500307
https://www.thairath.co.th/news/local/2001379
https://mgronline.com/around/detail/9630000131549
https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-581850
https://prachatai.com/journal/2020/12/90713
https://prachatai.com/journal/2020/12/90696
https://www.matichon.co.th/local/news_2475272
https://www.prachachat.net/economy/news-565847
https://prachatai.com/journal/2020/12/90713
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911631
https://siamrath.co.th/n/203701
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000126570
https://www.thebangkokinsight.com/498826/
https://prachatai.com/journal/2020/12/90810
https://www.labour.go.th/index.php/56468-2020-12-15-08-01-20
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912390
https://www.tnnthailand.com/content/65349
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2485935
https://www.thebangkokinsight.com/502870/
https://www.matichon.co.th/local/news_2487073
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17. ‘จับกัง1’ หว่งโควดิระบาดเขา้ประเทศ แนะนายจา้งสอดสอ่งลกูจา้งตา่งดา้ว 

18. รมว.แรงงาน ปลืม้ ศนูยบ์รหิารแรงงาน EEC ปี 63 ผลงานดา้นการจัดหางานใหก้ลุม่อตุสาหกรรม ทะลเุป้า 144% 

19. กสร. ย ้าเตอืนนายจา้งยืน่แบบ คร.11 ภายใน ม.ค. 64 พบฝ่าฝืนมโีทษปรับไมเ่กนิ 2 หมืน่ 

20. ดงึแรงงานอสิระเขา้ระบบประกันสังคม มาตรา40 คุม้ครอง 3 ทางเลอืก 

21. รวบแลว้ 5 สาย/นายหนา้จัดหางานเถือ่น ซ ้าเตมิคนหางานชว่งโควดิ หลอกไปท างานแคนาดา 

22. สชุาต ิยันจ๊อบเอ็กซโ์ป ประสบความส าเร็จ หลัง 3 เดอืน จา้งงานแลว้เกอืบ 4 แสนอัตราจากเป้า 1 ลา้นอัตรา 

23. พบโฆษณาหางานแรงงานตา่งชาตใินออสเตรเลยีกดคา่แรงมากขึน้ชว่ง COVID-19 

24. ILO เผยแรงงานขา้มชาตมิรีายไดน้อ้ยกวา่แรงงานพืน้ถิน่ แมใ้นกลุม่ประเทศรายไดส้งู 

25. รายงานเสวนา : COVID-19 และแรงงานขา้มชาต ิ(ในระบบ) ทีห่ายไป รอ้งรัฐหามาตรการชว่ยเหลอืใหก้ลับเขา้ระบบโดยไว 

26. ILO คาด COVID-19 ท าแรงงานในเอเชยีแปซฟิิกตกงาน 81 ลา้นคน 

27. ส.อ.ท.มั่นใจจา้งงานไมส่ะดดุ พรอ้มคาดจดีพี ีปี’64 กลบัมาเป็นบวก 3-4%  

28. รวบแลว้ 5 สาย/นายหนา้จัดหางานเถือ่น ซ ้าเตมิคนหางานชว่งโควดิ หลอกไปท างานแคนาดา 

29. สชุาต ิยันจ๊อบเอ็กซโ์ป ประสบความส าเร็จ หลัง 3 เดอืน จา้งงานแลว้เกอืบ 4 แสนอัตราจากเป้า 1 ลา้นอัตรา 

30. พบโฆษณาหางานแรงงานตา่งชาตใินออสเตรเลยีกดคา่แรงมากขึน้ชว่ง COVID-19 

31. ILO เผยแรงงานขา้มชาตมิรีายไดน้อ้ยกวา่แรงงานพืน้ถิน่ แมใ้นกลุม่ประเทศรายไดส้งู 

32. รายงานเสวนา : COVID-19 และแรงงานขา้มชาต ิ(ในระบบ) ทีห่ายไป รอ้งรัฐหามาตรการชว่ยเหลอืใหก้ลับเขา้ระบบโดยไว 

33. ILO คาด COVID-19 ท าแรงงานในเอเชยีแปซฟิิกตกงาน 81 ลา้นคน 

34. ส.อ.ท.มั่นใจจา้งงานไมส่ะดดุ พรอ้มคาดจดีพี ีปี’64 กลบัมาเป็นบวก 3-4% 

35. ‘จับกัง 1’ ออกประกาศกระทรวงฯ หา้มเคลือ่นยา้ยแรงงานตา่งดา้วเขา้-ออกพืน้ทีเ่สีย่งโควดิ ในทกุกรณี 

36. 49 คนงานพมา่ ตกลงรับเงนิ 2.4 ลา้น หลังศาลแรงงานไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท ปม พนง.ตรวจแรงงานใหน้ายจา้งจ่าย 6.8 ลา้น 

37. คลอดมาตรการเชงิรุก ตรวจเขม้แรงงานตา่งดา้ว 

38. องคก์รแรงงานเมยีนมารอ้งไทยรับแรงงานเขา้ประเทศอกี 6 หมืน่ 

39. 'โมเดลสงิคโปร'์ วา่ดว้ย โควดิ-19 กับแรงงานตา่งดา้ว 

40. องคก์รสทิธแิรงงานขา้มชาต ิขอรัฐบาลไทยทบทวนมาตรการการจัดการแรงงานขา้มชาต ิ

41. รมว.แรงงาน วอนผูป้ระกอบการไมเ่คลือ่นยา้ย ‘แรงงาน’ หลัง ‘บิ๊กตู’่ ส่ังขึน้ทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วชัว่คราว 

42. จับกัง1 มอบของขวัญปีใหม ่2564 ผูรั้บงานไปท าทีบ่า้นใหกู้ย้มืกองทนุฯ ดอก 0% 12 เดอืน 

43. คนท างานสาธารณสขุเคนยาหยดุงานประทว้งทั่วประเทศ เรยีกรอ้งการคุม้ครองชว่ง COVID-19 

44. องคก์รสทิธแิรงงานขา้มชาต ิขอรัฐบาลไทยทบทวนมาตรการการจัดการแรงงานขา้มชาต ิ

45. ตัง้ 'ศบค.รง.' บรหิารสถานการณ์โควดิ-19 ชว่ยเหลอืแรงงาน 

46. '5 ของขวัญปีใหม'่ จาก กระทรวงแรงงาน ถงึ ผูใ้ชแ้รงงาน 

47. หว่งสถานการณ์โควดิ – 19 ในกลุม่แรงงาน 

48. กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใชบ้รกิารชอ่งทางออนไลน์ปลอดโควดิ-19 

49. กสร. ออกประกาศขอความร่วมมอืนายจา้ง ใหล้กูจา้งหยดุงานในชว่งเทศกาลวันปีใหม ่

50. มาเลเซยีส่ังปิดโรงงานถงุมอื 7 วันหลังพบทีพั่กแรงงานแออัด-คณุภาพชวีติแย ่

51. คณะท างานดา้นแรงงานขา้มชาตฯิ เรยีกรอ้งน าแรงงานขา้มชาตเิขา้ระบบหลักประกันสขุภาพ 

52. เครอืขา่ยแรงงานฯ เรยีกรอ้งรัฐน าแรงงานขา้มชาตเิขา้สูร่ะบบและปฏบิัตอิยา่งมมีนุษยธรรม 

53. ประสานเสยีงยตุกิารไลจั่บแรงงาน-ครม.หว่ันผูล้ักลอบทะลัก หากเปิดจดทะเบยีนบตัรชมพู 

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41490
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41441
https://www.labour.go.th/index.php/56493-11-64-2
https://www.tnnthailand.com/content/65580
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41534
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41510
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https://www.matichon.co.th/economy/news_2492392
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41534
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41510
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https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41585
https://prachatai.com/journal/2020/12/90913
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913412
https://www.tnnthailand.com/content/66032
https://www.thaipost.net/main/detail/87830
https://thestandard.co/review-measures-for-managing-migrant-workers/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2498172
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41691
https://prachatai.com/journal/2020/12/90924
https://prachatai.com/journal/2020/12/90948
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913817
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913741
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913537
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41762
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54. กสกิรไทยหว่งไทยขาดแคลนแรงงานหลายอตุสาหกรรม หลังโควดิกระทบ 

55. ‘กรมราง’ ออกประกาศฉบับที ่7 หา้ม ‘แรงงานตา่งดา้ว’ ใชบ้รกิารขนสง่ทางราง 

56. ราชกจิจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงก าหนดโรคตอ้งหา้มส าหรับคนตา่งดา้วซึง่เขา้มาในราชอาณาจักรหรอืเขา้มามถีิน่ทีอ่ยูใ่น

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ขา่วการเงนิ 

1. คา่เงนิบาท แข็งคา่ที ่30.03 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (16 ธ.ค.)  

2. เทรนดก์ารลงทนุปี 64 วัคซนีตา้นโควดิตัวแปรหุน้ใหญ่ฟ้ืน จนียังเน้ือหอมเป็นทีส่นใจในสายตานักลงทนุทั่วโลก 

3. เงนิบาทแข็งคา่หลดุ 29.91 บาท/ดอลลาร ์หลังไทยตดิโผบดิเบอืนคา่เงนิ 

4. ไมถ่งึไตรมาส “บาทแข็ง” 5.5% ธปท.ยันดแูลความผันผวน 

5. เงนิดอลลาร ์ดิง่เหวรอบ 2 ปีครึง่ ดัน 'หุน้-ทองค า-บทิคอยน์"ทะยาน 

6. เงนิบาทแข็งคา่รอบ 7 ปี 6 เดอืน ทา้ทาย ธปท.ไมก่ลา้แทรกแซงหลังสหรัฐฯ จับตา 

7. ‘การบดิเบอืนคา่เงนิ’ คอือะไร? ไทยตอ้งหว่ันสหรัฐฯ หรอืไม?่ 

8. การระบาดโควดิ-19 และทา่ทขีอง ธปท. การแข็งคา่เงนิบาทในประชมุ กนง. 

9. สหรัฐฯ กลัวเสยีเปรยีบไทย ยัดขอ้หาเดมิ จับตามอง "บดิเบอืนคา่เงนิ" 

10. คา่เงนิบาท ออ่นคา่ลงที ่30.23 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (23 ธ.ค.) 

11. ราชกจิจาฯ ประกาศฐานะการเงนิไทยลา่สดุ ขาดทนุสะสม 1.06 ลา้นล. 

12. คา่เงนิบาท อยูท่ี ่30.01 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (25 ธ.ค.) 

13. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาด"ทรงตัว" 

 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. กระทรวงพาณชิย ์จัดกจิกรรมเจรจาการคา้ออนไลน์สนิคา้เครือ่งจักรกลการเกษตร 

2. นายกฯ อังกฤษ บนิดว่นพบอยี ูเร่งท าขอ้ตกลงการคา้ใหม ่กอ่น “หมดเวลา” 

3. “พาณชิย”์ โชวผ์ลงานน าผูป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมงาน AFM 2020 เกดิมลูคา่การคา้กวา่ 100 ลา้น 

4. WTO เปิดประชมุทางไกล ทบทวนนโยบายการคา้และการลงทนุไทย 

5. 'จนี-สหรัฐ'ตอบโตห้นักขอ้หว่ันฉุดการคา้ยคุ “ไบเดน” 

6. ไทย-อนิเดยีฟ้ืนเจรจารอบ 17 ปี ปลดล็อกอปุสรรคการคา้ลงทนุ 

7. นายกฯอังกฤษเตรยีมถกอยีผู่าทางตันเจรจาการคา้ 

8. DITP น าผูป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมงาน AFM 2020 เกดิมลูคา่การคา้กวา่ 100 ลา้น 

9. เวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงานอกี 6 เดอืน 

10. อังกฤษ-อยีกู าหนดเสน้ตายปิดดลีการคา้วันอาทติยน้ี์ 

11. ‘ไบเดน’เลอืกลกูครึง่อเมรกัิน-จนีคมุสนง.ผูแ้ทนการคา้สหรัฐ 

12. กรมเจรจาการคา้ฯ เวริก์ชอปกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้อสีานบนเร่งตอ่ยอดผลติภัณฑ-์ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคใหต้รงจุด 

13. อังกฤษลงนามขอ้ตกลงการคา้เสรกัีบ ‘สงิคโปร’์ ปทูางขบัเคลือ่นศก.หลังเบร็กซติ 

14. เบร็กซทิ : นายกฯอังกฤษเตอืนประชาชนใหรั้บมอืภาวะไรข้อ้ตกลงการคา้กับอยีหูลังสิน้ปีน้ี 

15. อังกฤษลงนามขอ้ตกลงการคา้กับสงิคโปร ์

16. โคง้สดุทา้ยกอ่นสิน้ปี! 'ขยายเวลา-เพิม่วัน' บรกิารจดทะเบยีนธรุกจิ-ขอ้มลูนติบิคุคล 

17. พาณชิย ์เผยย ้าอยีใูชร้ะบบการคา้เปิดเลีย่งมาตรการกดีกันทางการคา้โดยไมจ่ าเป็น 

https://www.matichon.co.th/economy/news_2502697
https://www.matichon.co.th/economy/news_2500924
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/105/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/105/T_0012.PDF
https://www.ryt9.com/s/iq03/3171597
https://www.prachachat.net/finance/news-574527
https://www.ryt9.com/s/prg/3184100
https://www.prachachat.net/finance/news-575332
https://www.prachachat.net/finance/news-571870
https://www.thebangkokinsight.com/505353/
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-575459
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https://www.prachachat.net/finance/news-580006
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https://www.thansettakij.com/content/money_market/461716
https://www.prachachat.net/property/news-548277
https://www.prachachat.net/public-relations/news-570062
https://www.prachachat.net/world-news/news-570208
https://mgronline.com/business/detail/9630000125619
https://www.prachachat.net/economy/news-569436
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911581
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2477875
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911578
https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000126033
https://www.matichon.co.th/economy/news_2478595
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911802
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911798
https://mgronline.com/local/detail/9630000126191
https://mgronline.com/around/detail/9630000126482
https://www.bbc.com/thai/international-55268000
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911906
https://www.thebangkokinsight.com/499465/
https://www.ryt9.com/s/iq03/3182835
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18. สหราชอาณาจักรสนใจเขา้ร่วม CPTPP หลังเซ็นขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกัีบสงิคโปรเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

19. เวยีดนาม-สหราชอาณาจักร เซ็นขอ้ตกลงเขตการคา้เสรเีป็นทีเ่รยีบรอ้ย เป็นประเทศที ่2 ในอาเซยีนตอ่จากสงิคโปร ์

20. พาณชิย ์เผยย ้าอยีใูชร้ะบบการคา้เปิด เลีย่งมาตรการกดีกันทางการคา้โดยไมจ่ าเป็น 

21. รมว.พาณชิย ์เร่งแกป้มขาดแคลนตูส้ง่ออกสนิคา้-คมุเขม้อัตราคา่ระวางเรอื 

22. อยียูอมเจรจาการคา้ตอ่-ลดเงือ่นไขใหอั้งกฤษ  

23. 'DITP'รุกตลาดเอเชยีจัดเจรจาการคา้ออนไลน์หนุนสนิคา้ไทยเขา้หา้งและซเูปอรใ์นตา่งประเทศ 

24. คลัง เตรยีมปรับเป้าจดีพี ีปี’64 คาดต ่ากวา่ 4.5% 

25. EU-ABC เผยแพร่รายงาน การรับมอืกับการคา้ผดิกฎหมายในอาเซยีน ท าลายเศรษฐกจิ 2.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์

26. ออสเตรเลยีชีจ้นีละเมดิกฎทางการคา้ หากแบนการน าเขา้ถา่นหนิ 

27. WTO ชี ้การคา้ระหวา่งประเทศสัมพันธกั์บการแพร่ระบาดโรคจากสัตว ์

28. “พาณชิย”์ เผยทกุภาคสว่นตืน่ตัวร่วมถกประชาพจิารณ์ RCEP พรอ้มปรับตัวและเตรยีมใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มที ่

29. พาณชิยป์ระเดมิ"มนิเิอฟทเีอ" เปิดเสรกีารคา้กับรัฐเตลังกานา-อนิเดยี 

30. พาณชิย ์แนะเอกชนตดิตามนโยบายการคา้ใกลช้ดิ นับถอยหลังสู ่Brexit ปี 64 

31. จากโรงงานสูห่า้งนายทนุ กลุม่ 'DemHope' แขวนป้ายรณรงคส์ทิธแิรงงาน-ยกเลกิ ม.112 กลางหา้ง 

32. ไทยไดป้ระโยชน์หลัง “เบร็กซติ” สนิคา้ไทยสอ่สดใสในอังกฤษ นโยบายการคา้ยดืหยุน่กวา่อยี ู 

33. หุน้ยโุรปปิดลบวติกขอ้ตกลงการคา้อังกฤษ-อยี ู

34. ประวัตศิาสตรต์อ้งจารกึ RCEP ขยาย FTA ญีปุ่่ นสูจ่นีและเกาหลใีตเ้ป็นครัง้แรก 

35. FAO จีผู้น้ า G20 รักษากระแสการคา้อาหารระหวา่ง COVID-19 

36. EU เผยพรอ้มขยายเวลาเจรจา Brexit กับอังกฤษตอ่เน่ืองไปจนถงึปีหนา้ 

37. DITP เปิดอบรมโครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร “ครบเครือ่งเรือ่งการคา้ออนไลน์ by NEA” รุ่นที ่4 

38. ไทย-ไอรแ์ลนดก์ระชบัสัมพันธด์นัการคา้ 

39. เชอืด แจ็ก หมา่ ซ ้า! รัฐบาลจนีฟันอาลบีาบาผูกขาดการคา้ 

40. UK เฮ บรรลขุอ้ตกลงการคา้เสรหีลังเบร็กซติกับ EU แลว้ 

41. ราคาน ้ามันดบิปรับเพิม่ หลังอังกฤษและอยีบูรรลขุอ้ตกลงการคา้ Brexit 

https://brandinside.asia/uk-interested-to-join-cptpp-after-sign-fta-with-singapore-11-dec-2020/
https://brandinside.asia/vietnam-uk-sign-fta-and-supported-to-join-cptpp-soon-12-dec-2020/
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https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913101
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https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7325
https://www.infoquest.co.th/2020/54837
https://www.prachachat.net/public-relations/news-581218
https://www.innnews.co.th/economy/news_851295/
https://www.posttoday.com/world/641123
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2001313
https://www.prachachat.net/finance/news-581774

