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ไดเ้ขา้รว่มประชุม TAIEX partnership Instrument 

Virtual Workshop: Social Dialogue 
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สมาชกิเขา้รว่มจ านวน 15 บรษิทั 

อา่นตอ่หนา้ 2 

18 ก.พ. 64 ดร.พจน ์อรา่มวฒันานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์

สมาคมฯ เขา้รว่มการแถลงขา่วรว่ม 3 องคก์ร คร ัง้ที ่29 เร ือ่ง 

“สถานการณ์ธุรกจิเกษตรและอาหารในปจัจบุนั และแนวโนม้ใน

อนาคต” อา่นตอ่หนา้ 14 
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รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท ากรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานของสถานประกอบการกจิการในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบั ในกลุม่สนิคา้

ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุง่หม่ อา่นตอ่หนา้ 6 
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TTIA เขา้รว่มประชุม กฎระเบยีบ US Food Traceability  

วันที ่2 กุมภาพันธ ์2564 คุณอนุสรา 
เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยอาหารและคุณศ
ดานันท์ เจา้หนา้ที่ประมง ร่วมกับ กมป. / 
กตส./ มกอช. / WWF Thailand /TFFA เขา้
ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  US Food 
Traceability List  โดยมี ดร .วิชาญ รอง
อธิบดีกรมประมง เป็นประธานฯ ณ หอ้ง
ประชมุปากเป่ียน ชัน้ 5 อาคารจฬุาภรณ์ กรม
ประมง สรปุดังน้ี 

 

1. WWF Thailand แนะนํามาตรฐาน GDST  ที่จะสนับสนุนการปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับ
การนําเขา้อาหารทะเลของสหรัฐ  (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) และ
ขอ้บังคับของสหภาพยุโรปเรือ่ง IUU (เพราะภาครัฐของทัง้สหรัฐอเมรกิาและสหภาพยโุรปอยูใ่น
กลุ่มที่ปรึกษาของ GDST) ในอนาคตผูซ้ื้อจากต่างประเทศที่รับรองมาตรฐาน GDST (คือนํา
มาตรฐานมาใชจ้รงิในการซือ้ขายอาหารทะเล)จะรอ้งขอขอ้มลูสําคัญ (KDEs) และใหเ้ชือ่มต่อ
หรือส่งขอ้มูลใหแ้ก่ผูซ้ือ้เพื่อใหเ้กดิการตรวจสอบยอ้นกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การ
รับรองมาตรฐาน GDST ตัง้แตช่ว่งเริม่ตน้เท่ากบัเป็นการแสดงใหล้กูคา้/ผูซ้ือ้ เห็นวา่ผูผ้ลติและผู ้
แปรรปูสง่ออกอาหารทะเลของไทยมกีารเตรยีมตัวในเรือ่งการตรวจสอบยอ้นกลับ 

2. ตามที่หน่วยงาน US FDA ไดป้ระกาศร่างกฎระเบียบย่อยว่าดว้ยการบันทึกขอ้มูล
เพิม่เตมิเพือ่การตรวจสอบยอ้นกลับสําหรับอาหารบางชนดิ และร่างบัญชรีายการอาหารเพือ่การ
ต ร วจสอบย อ้นกลั บ  ภ าย ใต ร้ ะ เบียบ  Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบยอ้นกลับไดอ้ย่างรวดเร็วเมือ่เกดิปัญหา
ดา้นสขุภาพจากสนิคา้อาหารนัน้ๆ ซึง่ทาง สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
(มกอช.) ไดข้อความเห็นจากผูป้ระกอบการเกีย่วกบัรา่งประกาศฯ ดังกลา่ว กอ่นรวบรวมและตอบ
กลับขอ้คดิเห็นกลับไปยัง US FDA ภายใน 22 กมุภาพนัธ ์2564 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณา (ร่าง) ระเบียบย่อยภายใตก้ฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมริกา
เกีย่วกบัระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ โดยมขีอ้กงัวลดังน้ี  

ขอ้กําหนดเพิม่เตมิ รา่งขอ้กําหนดฉบับน้ีกําหนดให ้

          (1) ตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูในรปูแบบเอกสารตน้ฉบับเอกสารอเิล็กทรอนกิสห์รอืสําเนาฉบับ
จรงิซึง่ตอ้สามารถอา่นออกไดช้ดัเจนและเก็บรักษาไว ้เพือ่ป้องกนัการเสือ่มสภาพหรอืสญูหาย 

          (2) ตอ้งสง่เอกสารไปยัง FDA ภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากมกีารรอ้งขอ 

          (3) เมือ่จําเป็นตอ้งสง่แผ่นตารางขอ้มูลทีส่ามารถจัดเรยีงได ้โดยวธิอีเิล็กทรอนกิส ์เชน่ 
ไฟล์ Microsoft Excel ที่ไม่ไดปิ้ดกัน้การจัดเรียงขอ้มูล) ที่มีขอ้มูลการตรวจสอบยอ้นกลับที่
เกีย่วขอ้งไปยัง FDA ภายใน 24 ชั่วโมง เพือ่ชว่ยเหลอืในระหว่างการระบาดการเรยีกคนืหรอืภัย
คกุคามอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพของประชาชน 

      - ประเด็นการสง่เอกสารไปยัง FDA ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมกีารรอ้งขอ ขอ้มูลอาจ
เจาะลกึไปถงึผูผ้ลติ ฐานขอ้มูลบางส่วนไม่อยู่ในระบบอเิล็กทรอนิกส ์อาจจะทําใหส้่งขอ้มูลไม่
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ทัน ซึง่กรมจะนําประเด็นน้ีไปแจง้ใหก้ับ USFDA ทราบเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป และมกอช. จะ
สอบถามเพิม่เตมิใหว้า่ใครจะตอ้งเปนผูร้วบรวมขอ้มลู และสง่ไปทีช่อ่งทางไหน 

      - ดร.วชิาญ ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่การนําขอ้มลูไปใชใ้นการประกอบการรายงาน ภาครัฐควร
มกีารนําขอ้มลูมาไวส้ว่นกลาง เพือ่ใหภ้าคเอกชนสามารถนําไปใชไ้ด ้ควรมกีารหารอืกนัเรือ่งน้ีอกี
ครัง้วา่จะนําขอ้มลูดังกลา่วเขา้มาสว่นกลางอยา่งไร 

ขอ้กําหนดจะมผีลบังคับใช ้60 วันหลังจากการเผยแพรใ่น Federal Register  

      - เมือ่มกีารประกาศใชค้วรมกีารจัดระดับผูป้ระกอบการ (เล็ก กลาง ใหญ่) เพื่อกําหนด
ขอบขา่ยทีช่ดัเจน  

รา่งกฎระเบยีบดังกลา่ว ยังไมไ่ดร้ะบ ุHS Code วา่ครอบคลมุสนิคา้ใดบา้ง 

      - โดยปกตสินิคา้ประมงจะมคีวามชัดเจนเรื่อง HS code อยู่แลว้ ในส่วนของพืชและปศุ
สัตวอ์าจจะยังมคีวามไมช่ัดเจนในระดับหลายๆหลัก (เน่ืองจากระบุเป็นกลุม่สนิคา้ใหญ่ๆ  เท่านัน้) 
โดยกรมประมงแนะนําว่าอยากให ้มกอช. เป็นเจา้ภาพในการประสานงานและเชญิส่วนต่างๆที่
เกีย่วขอ้ง กําหนดรว่มกนั 

กรณีสนิคา้ Composite Food ทีม่สีว่นผสมหลายชนดิ จะตอ้งมกีารบันทกึขอ้มูลอย่างไร 
และจะตอ้งเริม่บันทกึขอ้มลูในขัน้ตอนใด 

การกําหนด Traceability Lot Code ตอ้งทําอย่างไร และมคีวามแตกต่างอย่างไรกับการ
กําหนด Lot Code ของผูป้ระกอบการในปัจจบุัน 

      ทัง้น้ี กรมประมงไดเ้นน้ย้ําถงึความสําคัญในการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบย่อยภายใต ้
กฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมรกิาเกีย่วกับระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ  โดยขอความร่วมมือ
สมาคมฯ รวบรวมขอ้คดิเห็นจากสมาชกิและสง่ไปยังกรมประมงภายในวันที ่9 ก.พ. 64 น้ี และมี
การจัดประชมุระหวา่ง กรมประมง มกอช และสมาคม เพือ่หารอืประเด็นน้ีตอ่ไป 

อนึง่ หากสมาชกิมขีอ้คดิเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบั (รา่ง) ระเบยีบย่อยภายใตก้ฎหมาย FSMA 
ของสหรัฐอเมรกิาเกีย่วกบัระบบการตรวจสอบยอ้นกลับรายละเอยีดทาง ลิง้ค ์ 

หรอืสามารถดเูอกสารประกอบเพิม่เตมิจากการประชมุไดต้าม ลิง้ค ์

 
TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่1/2564 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 TTIA จัด
ประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่1/2564 ผ่านทาง 
Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 15 บรษัิท 
( 17 ท่าน) จาก 27 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) 
ทั ้ง น้ี  สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม 
( notepad)ภ า ย ใ น วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  11 
กุมภาพันธ ์2564 ใหท้่านสมาชกิทราบต่อไป
คะ่ 

สําหรับการประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่
2/2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2564 เลือกตัง้คณะกรรมการบรหิาร สมัยที่ 2 เริม่ เม.ย.2564-เม.ย.2566 มีกําหนด จัดในวัน
พฤหัสบดทีี ่8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผา่น Zoom Meeting  

https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/23/2020-20100/requirements-for-additional-traceability-records-for-certain-foods
https://drive.google.com/drive/folders/13aOUq3VpfKZExnJiJgxNAtCYlwVl7vtX?usp=sharing
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TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลนห์ารอืกบัคณะอนุกรรมการพฒันาผลติผลผลติภณัฑ์
ประมงและการพาณิชย ์

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสุพัตรา 
ผอ. คุณอนุสรา และคุณศดานันท ์จนท.สมาคม
ฯ เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการพาณิชย ์ครัง้
ที่1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 
ZOOM โดยม ีดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง เป็นประธาน 
สรปุทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 

การรับรองการปฏบิัตติามมาตรการเพื่อ
ป้องกันการปนเป้ือนเชื้อไวรัสโควิด - 19 ใน
กระบวนการผลติอาหารส่งออก โรงงานแปรรูปสัตวน้ํ์าทีป่ฏบิัตติามขอ้กําหนดในมาตรการทัง้ 3 
มาตรการ คือ 1)มาตรการกําจัดหรือลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนมากับวัตถุดบิ ingredient 
และภาชนะบรรจุ 2)มาตรการควบคุมกระบวนการผลิตที่เขม้งวด และ 3)มาตรการควบคุม
สุขอนามัยของพนักงานและสิง่แวดลอ้มในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา (blue check mark) อย่าง
ครบถว้นสามารถขอหนังสอืรับรองการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโควดิ - 
19 ผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกได ้เพือ่แสดงตอ่ผูซ้ือ้และผูนํ้าเขา้ในตา่งประเทศ ปัจจบุันกรมประมง
ไดอ้อกหนังสอืรับรองการปฏบิัตติามมาตรการดังกลา่วใหก้บัสถานประกอบการแปรรปูสตัวน้ํ์าเป็น
จํานวนรวม 52 ฉบับ และกรมประมงยังไดจ้ัดทําวดิโีอ (film)ประชาสัมพันธก์ารรับรองการปฏบิัติ
ตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยจัดทําเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
และส่งใหส้ํานักงานทีป่รกึษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์ให ้
ผูบ้รโิภคเชือ่มั่นในความปลอดภัยของสนิคา้ไทยมากขึน้ 

โดยการกําหนดมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะ
กจิในการป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้โควดิ – 19 ใน
สัตวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ัตวน้ํ์าตลอดห่วงโซ่การ
ผลติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โค
วดิ-19 ระลอกใหม ่ทีม่แีหล่งแพร่กระจายมาจาก
ตลาดกลางกุง้ จังหวัดสมุทรสาคร และขยายวง
กวา้งไปยังพื้นทีอ่ืน่ ๆ ทําใหป้ระชาชนเกดิความ
ไมม่ั่นใจในการบรโิภคสตัวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ัตว์
น้ํา กรมประมงจงึไดด้ําเนนิการเพือ่ใหผู้บ้รโิภคมี

ความมั่นใจในความปลอดภัยของสตัวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าตัง้แตต่น้น้ําจนถงึปลายน้ํา ดังน้ี 

          - กําหนดมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะกจิในการป้องกนัการปนเป้ือนไวรสัโควดิ – 19 ในสตัว์
น้ําและผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าสําหรับผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นหว่งโซก่ารผลติตัง้แตต่น้น้ําจนถงึปลายน้ํา 

          - จัดทํารปูแบบหนังสอืรับรองการปฏบิัตติามมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะกจิในการป้องกนั
การปนเป้ือนไวรัสโควดิ - 19 ในสตัวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า และสตกิเกอร ์เพือ่มอบใหก้บั
ผูป้ระกอบการทีส่ามารถปฏบิัตไิดต้ามมาตรการทีก่ําหนด 

ในสว่นประเด็นกฎหมาย US MMPA  

      ดว้ยสหรฐัอเมรกิา(US)ประกาศระงับการนําเขา้สตัวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีม่ตีน้กําเนดิ
มาจากประเทศเม็กซโิก จํานวน 10 กลุ่มชนิด ไดแ้ก่ กุง้ทุกชนิด ปลาชนิด curvina, sierra, 
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chano, anchovy, herrings, sardines, mackerels, croaker และ pilchard และประเทศทีม่กีาร
นําเขา้สัตวน้ํ์าจากประเทศเม็กซโิกมาผลติเพื่อส่งออกไปยังUS จะตอ้งกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมเพือ่ป้องกันการสง่ออกสัตวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีผ่ลติจากสัตวน้ํ์าดังกล่าวไปยัง US 
ทัง้น้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 US จึงประกาศเลื่อนการบังคับใชก้ฎหมายน้ี
ออกไป 1 ปี โดยมผีลบังคับใชใ้นปี 2566 โดยประเทศไทยมกีารจัดทํามาตรการการทําประมงไป
ยัง US เรยีบรอ้ยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง US พจิารณาความเทยีบเทา่ของกฎหมาย US ตอ่ไป 

ในสว่นโครงการปรับปรงุการทําประมง (FIP) 

 เพื่อใหก้ารทําประมงของประเทศไทยสามารถเขา้สู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐาน
ประมงยั่งยืนสากล (Marine Stewardship Council, MSC) จึงไดม้ีการจัดตั ้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการผลิตสินค า้และผลิต ภัณฑ์ปร ะมงไทย (Thai Sustainable Fisheries 
Roundtable, TSFR) ซึง่เป็นคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชน และไดล้งนามบันทกึขอ้ตกลง 
(MoU) สง่เสรมิการทําประมงอย่างรับผดิชอบและยั่งยนืตลอดห่วงโซอ่ปุทานร่วมกันของสมาคม
ผูป้ระกอบการ 8 สมาคม TSFR ไดจ้ัดทําโครงการปรับปรุงการทําประมงอย่างยั่งยืน (Fishery 
Improvement Project, FIP) กรอบระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ปัจจุบัน
โครงการปรับปรงุการทําประมงอยา่งยั่งยนืของไทย ม ี4 โครงการ ไดแ้ก ่

          - โครงการปรับปรงุการทําประมงปมูา้ของไทยอยา่งยั่งยนื (FIP ปมูา้) 

          - โครงการปรับปรงุการทําประมงอวนลอ้มปลาโอดํา (Tonggol FIP) 

          - โครงการปรับปรงุการทําการประมงอวนลากอยา่งยั่งยนื (FIP อวนลาก) 

          - โครงการปรับปรงุการทําประมงอวนลอ้มจับ (FIP Sardine) 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาร่างแนวทางการพัฒนางานดา้นผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการ
พาณิชย ์ซึง่ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์12 แผนงาน (notepad)รายละเอยีดดังสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
โดย ดร.นันธยิา คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้สนอใหเ้พิม่เรือ่งมาตรการป้องกนั COVID-19 และงบประ
มานในการดําเนนิงาน ลงในแผนงานฉบับน้ีดว้ย    

ทา่นสามารถดเูอกสารประกอบเพิม่เตมิจากการประชมุไดต้าม ลงิค ์

 
 

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะทํางานศกึษาแนวทางแกไ้ขปญัหาแรงงานของประเทศไทย
ในคณะกรรมาธกิารการแรงงานวฒุสิภา  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรพล
เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะทํางาน
ศกึษาแนวทางแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศ
ไทยในคณะกรรมาธกิารการแรงงานวุฒสิภา ณห ้
องประชมุคณะกรรมาธกิารอาคารรัฐสภา มคีุณเรณู 
ตังคจวิางกูร และ คุณพจน์อร่ามวัฒนานนท ์เป็น
ประธานคณะทํางานรว่ม รายละเอยีดสรปุดังน้ี  

ประเด็นการจา้งรายชั่วโมง ที่ประชุมไดม้ี
การแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการจา้งงานรายชั่วโมงที่ตอ้งการใหม้ีการยืดหยุ่นในการจา้ง

https://drive.google.com/drive/folders/17lq59UZwAC5Zie5vjJa1-S6R5GOlskHx?usp=sharing
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แรงงานมากขึน้เพือ่ลดผลกระทบจากการเลกิจา้ง โดยทีป่ระชมุไดเ้สนอหลักการสําคัญ เชน่ หาก
มกีารจา้งรายชั่วโมงตอ้งมกีารคุยเรื่องรายละเอยีด เชน่ สวัสดกิารประกันสังคมว่ามกีารเหมือน
หรือแตกต่างกับการจา้งงานแบบอื่นดว้ยหรือไม่ และตอ้งเชญิผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้ง เช่น กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และปลัดกระทรวงแรงงาน มาศกึษา
ใหค้วามเห็นรวมถงึฟังเสยีงจากองคก์รนายจา้งและองคก์รลกูจา้งดว้ย  

ประเด็นอนุสัญญา 87 98 ที่ประชุมไดนํ้าเสนอจากกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ไดม้ีการ
พจิารณาร่วมกับขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ ซึง่มปีระเด็นเรือ่งอนุสัญญา 87 98 รวมอยู่ดว้ยในการ
เจรจาซึง่ตอ้งพจิารณาถงึความมั่นคงของชาตริ่วมดว้ย ซึง่ขณะน้ีร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ ์อยู่
ระหวา่งการพจิารณาของกฤษฎกีารอบ 2 และคาดวา่เน้ือหาจะมหีลักการทีส่ําคัญ คอื ใหแ้รงงาน
ขา้มชาตเิขา้ร่วมเป็นกรรมการสหภาพไดใ้นสัดสว่นทีก่ําหนด โดยการประชมุครัง้ถัดไปอาจมกีาร
เชญิกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศมาใหข้อ้มูลเรื่อง 87 98 และสถานการณ์ทางการคา้เพิม่
มากขึน้  

ประเด็นเรือ่งการทําขอ้มูล Big data ที่
ประชุมไดใ้หข้อ้มูลเรื่องความร่วมมือของ 10 
กระทรวง ในการจัดทําขอ้มูลบิ๊กดาตา้และให ้
ความสําคัญเรื่องขอ้มูลส่วนบุคคลที่รัฐอาจ
สามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมได ้โดยประเด็น
สําคัญของ Big data นั้นที่ประชุมเห็นว่าตอ้ง
ทําใหเ้ห็นว่า Big data นัน้สําคัญอย่างไร เชน่ 
การจัดการสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัด
สมทุรสาครหากม ีbig data ขอ้มลูแรงงานขา้ม
ชาตใินจังหวัดสมุทรสาครจะทําใหจ้ัดการได ้

สะดวกมากขึน้โดยการประชุมครัง้ถัดไปอาจมีการเชญิผูแ้ทนจากกระทรวงแรงงานมาอัพเดท
ขอ้มลูสถานะ Big data วา่ถงึขัน้ไหนแลว้และมขีอ้มลูในระดับใด  

ประเด็นแนวทางแกไ้ขปัญหา COVID-19 กบัแรงงานตา่งดา้วในประเทศไทย ทีป่ระชมุได ้
นําเสนอประเด็นเรื่องการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างดา้วทีส่่วนใหญ่ที่มาขึน้ทะเบียนในชว่งน้ีเป็น
แรงงานทีถู่กกฎหมายอยู่เดมิแลว้แต่เอกสารหมดอายุมาขึน้ทะเบยีนใหม่ซึง่ผดิกับวัตถุประสงค์
ของการเปิดขึน้ทะเบยีนทีต่อ้งการใหแ้รงงานผดิกฎหมายมารายงานตัวเพือ่ใหส้อดคลอ้งในการ
จัดการสถานการณ์ COVID-19 นอกจากน้ีที่ประชุมยังเห็นว่าประเด็นเรื่องการแกไ้ขปัญหา 
COVID-19 กับแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยถอืเป็นประเด็นเร่งด่วนโดยการประชมุครัง้ถัดไป
อยากใหเ้ชญิรองผูว้่าสมุทรสาครเขา้ร่วมประชมุดว้ยผ่าน zoom conference เชญิกรมการจัดหา
งานโดยจดุประสงคท์ีต่อ้งการคอืการหาทางออกเรือ่งไม่ใหม้กีารลักลอบเขา้ประเทศของแรงงาน
ขา้มชาตเิพิม่การแกปั้ญหาหอพักหรือชมุชนของแรงงานขา้มชาตริวมถงึการสรา้งความร่วมมือ
ระหวา่งประชาชนเอกชนเชน่การตัง้คณะกรรมการเอกชนจังหวัดขึน้  
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TTIA เขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัทํากรอบแนวทางการดําเนนิงานของ
สถานประกอบการกจิการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การใชแ้รงงานเด็ก แรงงาน
บงัคบั ในกลุม่สนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุง่หม่ 
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณวรพล และคุณ
นลธวัช เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวทางการ
ดําเนินงานของสถานประกอบการกจิการในการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหา การใชแ้รงงานเด็ก 
แรงงานบังคับ ในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย 
และเครื่องนุ่งห่ม ณ โรงแรมพาลาสโซ่ โดยมี
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานเป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 
  

อธบิดีกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานไดก้ล่าวถงึความสําคัญในการแกปั้ญหาถอด
ถอนสนิคา้ทีถ่กูกลา่วหาในเรือ่ง ประเด็นแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ ซึง่หากแกไ้ขได ้
อาจทําใหส้หรัฐพจิารณาคนืสทิธ ิGSP กับประเทศไทย และเป็ฯการสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ขี ึน้ต่อ
สนิคา้ไทยดว้ย โดยปี 2563 ไทยไดร้ับการจัดอันดับความกา้วหนา้ดา้นปัญหาแรงงาน อยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านัน้ จงึทําให ้รมต.ก.แรงงาน กําหนดนโยบายสําคัญในการถอดถอนรายการ
สนิคา้ที่ถูกขึน้บัญชไีว ้(กุง้ ปลา ออ้ยเครื่องนุ่งห่ม) จากปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ 
โดยมีหลักเกณฑพ์จิารณาเพื่อใหผ้่านตามมาตรฐานที่สหรัฐกําหนด เช่น ขอ้มูลแรงงานเด็ก 
แรงงานบังคับ การมรีะบบหรอืมาตรการป้องกนัดา้นสทิธมินุษยชน ความเป็นอสิระของแรงงานใน
การมีส่วนร่วม และการรอ้งทุกช์ของแรงงานในกรณีที่มีการใชแ้รงงานบังคับ โดยให ้
ภาคอตุสาหกรรมจัดทําแนวทางการดําเนนิงาน หรอืแนวทางการแกไ้ข ในปี 2564 ใหส้อดคลอ้ง
ตามมาตรฐานตามองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ เพือ่จะไดส้ง่ใหส้หรัฐเพือ่พจิารณาถอดถอนใน
ตน้ปี 2565 ตอ่ไป  

  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแรงงาน คุณพรีะ โชคบุญเจรญิ ไดบ้รรยายเรือ่ง การใชแ้รงงานเด็ก และ
แรงบังคับ ปัจจุบันน้ี ผลการสํารวจพบว่าประเทศไทยมีแรงงานเด็ก ถงึ 10 ลา้นคน แต่หาก
พจิารณาลกึลงไป จะพบว่าเป็นปัญหาแรงงานเด็กมากถงึ 130,000 คน ซึง่ส่วนใหญ่จะอยุ่ใน
อตุสาหกรรม ออ้ย และ ประเด็นแรงงานบังคับนัน้ ปัจจบุนัการบังคับบคุคลทํางานโดยไมส่มัครใจ 
การยดึเอกสารประจําตัว หรอืแรงงานขัดหน้ี มอีัตราลดลงแตย่ังมพีบเห็นในปัจจบุัน 

ทัง้น้ีไดม้ีการแบ่งกลุ่มเพื่อกําหนด Road map ในการทําแผนถอดถอนสนิคา้ปลา โดย
คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ไดทํ้าหนา้ที่วทิยากรดําเนินการ ออกแบบแผนการปฎบิัตงิานเพื่อ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับในปี 2564 ร่วมกับผูแ้ทนจากกรม
แรงงาน กรมเจา้ทา่ และ NGO คุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยมแีผนดังน้ี 

1.ดา้นการเตรยีมการ จัดทํานโยบายดา้นแรงงานใหไ้ปถงึซับพลายเชนของสมาชกิ โดย
เสนอใหใ้ชห้ลัก GLP และ GLP Visit ใหก้ลุม่ Supply Chain ในระดับ Tier 1 

2.ดา้นการจัดการระบบหรอืมาตรการป้องกนั โดย 

   2.1 เสนอใหม้ีการจัดอบรมความรูก้ับ Supply Chain หรือ การจัดทําคู่มือคําชีแ้จง
เกีย่วกบัการดําเนนิงานตาม GLP และตดิตามผลการดําเนนิงานควบคูไ่ปดว้ย 
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              2.2 เ ส น อ ใ ห ้ Supply Chain มีก า ร
รับรองตนเองผ่านสมาชกิหรือ คู่คา้ของตนเอง 
(ตาม Checklist) 

              2.3 รวบรวมขอ้มูลจาก Checklistและ
ตดิตามผลการดําเนนิงาน 

              2.4 การสง่เสรมิใหซ้ับพลายเชนจัดทํา
ระบบรับขอ้รอ้งเรยีนและการมสีว่นรว่มของแรงงาน 
เช่น การสรา้งคณะกรรมการสวัสดกิารที่เขม้แข็ง 

การจัดทํากล่องรับฟังความคดิเห็น การสรา้งกลุ่มใน Social Media (Line Facebook) เพือ่สรา้ง
ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็นในโลกออนไลน ์

 3.ดา้นการรณรงคแ์ละสรา้งความตระหนักรูแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง 

             3.1 เสนอใหม้กีารจัดกจิกรรมเกีย่ววันแรงงานสากล หรอืการตอ่ตา้นแรงงานเด็ก 

             3.2 จัดทํา Workshop รว่มกบัทาง NGO 

             3.3 พัฒนาความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสงัคม เชน่ การเชญิมาเป็นวทิยากร
อบรมในการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหาดา้นแรงงาน) รวมถงึความร่วมมอืกับกรมเจา้ท่า ศรชล 
เพือ่ดกูารตรวจแรงงานบนเรอืหรอืการทําหนา้ทีท่ีศ่นูย ์PIPO  

4.ดา้นการตรวจสอบจากหน่วยงานอสิระ 

             4.1 เสนอใหม้ีการรวบรวมขอ้มูลสมาชกิ, Supply chain ว่าไดร้ับการตรวจมาตรฐาน
ดา้นแรงงานจากใคร หรอืหน่วยงานใด (เนน้ในสว่นของแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) 

             4.2 เสนอใหม้กีารประกวดสมาคมดเีดน่ ซึง่ตรวจสอบโดยกระทรวงพาณิชยแ์ละสภา
หอการคา้ 

5.การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
Road Map ทีไ่ดว้างไว ้ 

โดยภายหลังการประชุมนั้น ผู จ้ัดทําและ
สมาคมฯ จะรา่งรายละเอยีดการดําเนนิการและคาดว่า
จะเสร็จภายในเดอืน กมุภาพันธน้ี์ ซึง่ขัน้ตอนตอ่ไปจะ
เป็นการร่วมเซ็น MOU ระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให ้
เกดิการทําตาม Road map ซึง่จะเชญิหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งตา่งๆ รว่มกบัสถานทตูดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุม เขา้รว่มสมัมนา "Review of illegal fishing in APFIC region" 
จดัโดย FAO/APFIC 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  คุณศดานันท์ 
เจา้หนา้ทีป่ระมง เขา้ร่วมสัมมนา "Review of illegal 
fishing in APFIC region" จัดโดย FAO/APFIC สรุป
ดังน้ี 
 

การทําประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน
และไม่ไดร้ับการควบคมุ (IUU)ถอืเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้
อย่างต่อเน่ืองและเร่งด่วนคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถงึ 23 
พันลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ผลกระทบการทําประมง 
IUU อาจรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรับเกาะเล็ก ๆ 
และรัฐกําลังพัฒนาชายฝ่ังอย่างหนักขึน้อยู่กับการประมงและรวมถงึผลกระทบในทางลบต่อการ
ดํารงชวีติของประชาชนความมั่นคงทางอาหารระดับชาตเิศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม โดย FAO 
มอบหมายให ้APFIC รายงานน้ีเมือ่สองปีกอ่นเพือ่จัดทําขอ้มูลอัพเดตอย่างไม่เป็นทางการ และ
ในปี 2015 มีการศกึษาการทําประมง IUU ในพื้นที่ APFIC เท่าที่เป็นไปได ้ซึง่มีการเผยแพร่
ขอ้มลูปี 2016 ลงใน FAO ในลักษณะบทความและการสมัภาษณ์ ขอ้มลูดังน้ี 

- การพัฒนาและการดําเนินการตามวธิีการที่ตกลงกันในการประเมนิการประมงที่ผิด
กฎหมายระดับและความกา้วหนา้ 

- ขอ้มลูจากกรณีศกึษาในสามประเทศในเอเชยีแปซฟิิก 
- การวเิคราะห์ผลลัพธ์จากวธิีการที่ตกลงกันเพื่อคาดการณ์ประมงที่ผดิกฎหมายและ

ผลกระทบจากความพยายามทีจ่ะลดประมงผดิกฎหมาย  
ทัง้น้ีสามารถดเูอกสารประกอบเพิม่เตมิจากการประชมุไดต้าม ลงิค ์

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการงานแรงงาน (วาระปี 2563-2565) คร ัง้ที ่2/2564 
 

วันที ่11 กุมภาพันธ ์2564 คุณอรรถพันธ ์มาศ
รังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมและคุณนลธวัช เจา้หนา้ที่
สมาคม เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการงานแรงงาน 
(วาระปี 2563-2565) ครัง้ที่ 2/2564 (5) โดยมีคุณ สุ
ชาต ิจันทรานาคราช เป็นประธาน ณ หอ้งประชมุ PTT 
group (1012) ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  แล ะทางโป รแก รมสนทนา  zoom โดยมี
สาระสําคัญดังน้ี 

 

1. ประธานแจง้ทีป่ระชมุใหท้ราบดังน้ี 

             1.1 แจง้ใหท้ราบเกีย่วกับรายการ “The Key ไขการเมือง” เรื่องใกลต้ัว ซึง่มีเน้ือหา
เกีย่วกบั แรงงานผดิกฎหมาย ปัญหาการนําเขา้แรงงานภายใต ้MOU การเกดิปัญหาโควดิระลอก
ใหม่ แรงงานต่างดา้วมคีวามสําคัญกับแรงงานไทยมากนอ้ยเพยีงใด และมาตรแกไ้ขปัญหาดา้น
แรงงานระหวา่งภาคเอกชน ไปสู ่ภาครัฐ 

https://drive.google.com/drive/folders/12x_-lX8W0wmUnp8nlmuvcw0nzv8TH8IR?usp=sharing
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             1.2 แจง้ใหท้ราบถงึความคบืหนา้ในพธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการสรา้ง
งาน สรา้งอาชพี เพือ่คนืคนดสีูส่ังคมในระบบงานภาคนคิมอตุสาหกรรม ซึง่ในขณะน้ี ทางดกีรม
ราชฑัณฑ ์ไดม้กีารจัดตัง้นคิมอตุสาหกรรมสําหรับผูต้อ้งขังทีม่คีวามประพฤตดิ ีโดยมกีารลงนาม
รว่มกนัระหวา่ง อธบิดกีรมราชทัณฑ ์และผูว้า่การนคิมอตุสาหกรรม โดยมรีัฐมนตรวีา่การกระทรวง
ยุตธิรรม และ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นพยาน เพือ่ชว่ยเหลอืในเรือ่งของปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน และปัญหาอาชกรรรมที่กลับไปกระทําความผดิซํ้า และใหส้ทิธพิเิศษ
สําหรับผูป้ระกอบการทีต่อ้งการเขา้ร่วมโครงการ เชน่ การใหส้ทิธพิเิศษทางภาษี โดยมุ่งเนน้ไป
ทีภ่าคอตุสาหกรรมขนาดกลางเป็นหลัก 

             1.3 แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึ การนําเสนอขอ้มูล ความเห็น และขอ้เสนอแนะจากทา่น
ทีป่รกึษา  

ในส่วนของกรมสวัสดกิารไดใ้หค้วามคืบหนา้เกีย่วกับกฎหมายแรงงานสัมพันธท์ี่มกีาร
แกไ้ขเพิ่มเตมิว่า เกอืบครบถว้น สมบูรณ์ แต่อยู่ระหว่างพิจารณาของกระทรวงแรงงานเพื่อ
พจิารณาตอ่ใหก้บัคณะรัฐมนตร ีพรอ้มกบัรา่งแรงงาน พรบ. รัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์ซึง่มบีางประเด็น
ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัทําใหต้อ้งพจิารณาเพิม่เตมิ เชน่ ประเด็นการหยดุงานในกจิการสาธารณรปูโภค  

ในส่วนของสํานักงานประกันสังคมไดแ้จง้ใหท้ราบถึง เงื่อนไข และสทิธิประโยชน์ 
โครงการเรารักกัน สําหรับผูป้ระกันตนในมาตรา 33 เชน่ ตอ้งเป็นสัญชาตไิทย และมรีายได ้ไม่
เกนิ 300,000 บาท ซึง่อยุ่ในระหว่างการเสนอ พจิารณา ต่อคณะรัฐมนตรใีนวันที ่15 กมุถาพันธ ์
ทีจ่ะถงึน้ี และในเรื่องการนําเงนิชราภาพออกมาใชก้ันก่อน ซึง่ยังไม่มขีอ้สรุปจากทางทีป่ระชมุ
ของสํานักงานประกนัสงัคมในขณะน้ี  

ในสว่นของกรมการจัดหางานแจง้ใหท้ราบถงึ ความคบืหนา้โครงการจา้งงานเด็กจบใหม่ 
ซึง่มรีะยะเวลาโครงการตัง้แต ่1 ตุลาคม 2563 จนถงึ 31 ธันวาคม 2564 โดยเปลีย่นหลักเกณฑ์
ใหม่ เป็นอายุไม่เกนิ 25 ปี และใหไ้ดร้ับเงนิไม่ตํ่าความค่าแรงรายวัน และชว่ยเหลอืเงนิสมทบ
นายจา้งในการจา่ยเงนิคา่จา้งดว้ยสว่นหนึง่ 

ในสว่นของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึ การจัดกจิกรรมแขง่ขัน
ฝีมอืคนพกิารแหง่ชาต ิและทีป่ระชมุรับทราบ 

2.เรือ่งสบืเน่ืองจากการประชมุครัง้กอ่น 

สืบ เ น่ืองจากการส่ง เงิน เข า้กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม
มาตรา34 แหง่พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 ซึ่งจากที่
ประชุม เมื่อวันที่ 8 มกรารม 2564 กระทรวง
แรงงานไดจ้ัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดา้น
แรงงาน ครั ้งที่ 1/2564 และไดม้ีการหารือใน
ประเด็นดังกล่าว ยังไม่มีขอ้สรุป อีกทัง้ ผูแ้ทน
ที่มาจากสมาคมคนพิการต่างๆ ไม่เห็นดว้ยกับ
ขอ้เสนอของสภาอุตสาหกรรมฯ ประธานในที่

ประชมุ จงึขอใหม้กีารประชมุและศกึษาในรายละเอยีดเพิม่เตมิตอ่ไป  และ เมือ่วันที ่18 มกรารม 
2564 กระทรวงฯ ไดม้ีหนังสือมายังสภาอุตสาหกรรมฯ  โดยพิจารณาขอ้เสนอของสภา
อตุสาหกรรมฯเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงกาหนดจานวนรนพกิารทีน่ายจา้ง หรอื เจา้ของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะตอ้งรับเขา้ทํางาน และจํานวนเงินที่นายจา้ง หรือ 
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เจา้ของสถานประกอบการจะตอ้งนําสง่เขา้กองทนุสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร โดย
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานเป็นผูอ้อกกฎกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษยไ์ดส้ง่เรือ่งน้ีใหก้บักระทรวงแรงงานเพือ่พจิารณาแลว้ 

  3.เรือ่งเพือ่พจิารณา 

            3.1 มาตรการช่วยเหลือนายจา้งและผูป้ระกันตนเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ-19 โดยมตทิีป่ระชมุมขีอ้เสนอดังน้ี  

3.1.1 เสนอใหข้ยายเวลาการปรับลดอัตราเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ต่อไป
อกี 3 เดอืน (1เม.ย –30 ม.ิ ย 64) 

3.1.2 เสนอปรับลดอัตราเงนิสมทบฯ สว่นของนายจา้งจากรอ้ยละ 3 เหลอืรอ้ยละ 
1 ของคา่จา้งผูป้ระกนัตน 

3.1.3 ขอใหค้งอัตราเงนิสมทบฯ ของผูป้ระกันตนมาตรา 33 ที่รอ้ยละ0.5 ของ
คา่จา้งผูป้ระกนัตน 

4. เรือ่งเพือ่ทราบ 

    4.1 ทีป่ระชมุรับทราบเกีย่วกบัมาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก 
COVID-19 เช่น ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือ โครงการเรารักกัน หรือ สทิธิ
ประโยชนต์า่งๆในกรณีวา่งงาน หรอื แนวทางการบรหิารจัดการการทางานของคนตา่งดา้ว ในชว่ง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโรโรนา 2019ระลอกใหม ่ 

    4.2 ที่ประชุมรับทราบเกีย่วกับประชุมคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการ
ทํางานของแรงต่างดา้ว (รบต.) ครัง้ที ่1/2564 โดยมคีุณ สุชาต ิจันทรานาคราช ไดม้ขีอ้ชีแ้จง
เพิม่เตมิถงึสถานการณ์ว่างงานในปี 2563 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ว่าเพิม่ขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 
และไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิถงึมตคิณะรัฐมนตรเีกีย่วกบัแรงงานตา่งดา้วในสถานการณ์ปัจจบัุนดังน้ี 

4.2.1 ในส่วนแรงงานต่างดา้วที่
ดํ า เนินการตามแนวทางที่กํ าหนดแล ว้จะ
กลายเป็นแรงงานต่างดา้วที่เขา้มาทํางานตาม 
MOU ตามระยะเวลาที่ไดร้ับอนุญาตทํางานเดมิ 
แตเ่น่ืองจากสถานการณ์โควดิ19 ทีเ่กดิขึน้ ทําให ้
มีการขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และการ
อนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ออกไปอกี 6 เดอืน (นับแตวั่นทีก่ารอนุญาตใหอ้ยู่
ในราชอาณาจักรสิน้สุด) ทัง้แรงงานทีม่วีาระการ
จา้งงาน ครบ 4ปี และวาระการจา้งงาน ครบ 2 ปี 

4.2.2 ในกรณีทีเ่ป็นแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย ไดม้กีารผ่อนผันใหแ้รงต่างดา้ว 
3 สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาว และเมยีนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานอย่างถูกกฎหมายเป็น
กรณีพเิศษ ซึง่กําหนดแนวทางใหน้ายจา้ง/สถานประกอบการ แจง้รายชือ่แรงงานต่างดา้วที่
ประสงคจ์ะจา้ง และแรงงานตา่งดา้วทีไ่ม่มนีายจา้งแจง้ขอ้มลูบคุคล ในระหว่างวันที ่15 มกราคม 
2564 ถงึวันที ่13 กมุภาพันธ ์2564และคนตา่งดา้วตอ้งตรวจสขุภาพตรวจโควดิ -19 และประกนั
สขุภาพ ภายในวันที ่16เมษายน 2564 และแรงงานต่างดา้วทีอ่ยู่ระหว่างการยืน่ลงทะเบยีนและ
ตรวจ COVID-19 กับสถานพยาบาลทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด และจัดเก็บอัตลักษณ์บคุคล 
(Biometrics) กับสํานักงานตรวจคนเขา้เมืองใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย.2564 และให ้
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ตรวจโรคตอ้งหา้ม 6 โรค (โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ชา้ง โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ 
โรคพษิสุราเรือ้รัง โรคซฟิิลสิในระยะที ่3 โรคโคโรนา 2019) ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวันที ่18 ต.ค 
2564 

4.2.3 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบเกีย่วกับการประชมุ
ระดมสมองเรื่อง “การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย: เสรีภาพในการ
ประกอบอาชพี กับการคุม้ครองแรงงานในงานประมง” โดยมุ่งเนน้ไปถงึ พรบ. คุม้ครองแรงงาน
ประมง หรือ พรก.การประมง หรือ อนุสัญญา ILO 188 และ IUU Fishing ซึง่เกีย่วขอ้งกับหลัก
สทิธมินุษยชนหรอื การทําประมงทีผ่ดิกฎหมาย โดยทีป่ระชมุรับทราบ 

5.วาระเรือ่งอืน่ๆ 

       5.1 คําพพิากษาศาลฎกีาทีน่่าสนใจ โดยกรณีการเลกิจา้งทีไ่ม่เป็นธรรม เชน่ แมเ้ลกิ
จา้งดว้ยวาจา หากนายจา้งไม่ไดร้ะบุเหตุขณะที่บอกเลกิจา้งจะมาอา้งภายหลังเพื่อไม่จ่าย
คา่ชดเชยไมไ่ด ้ 

   5.2 สําหรับการการประชมุครัง้ถัดไป เบือ้งตน้แจง้วา่เป็นวันพฤหัสบดทีี ่4 มนีาคม 
2564 เวลา 13:30 –15:30 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group (1012) สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

โดยทา่นสามารถดเูอกสารประกอบเพิม่เตมิจากการประชมุไดต้าม ลงิค ์

 
 
 

TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลน ์โครงการพรอมมสิ (Promise) 

วันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 คณุนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคม ไดเ้ขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการ
ทีป่รกึษาโครงการพรอมมสิ ผา่นแอปพลเิคชนัซมู (Zoom) ซึง่มสีาระสําคัญดังน้ี 

คณุภัคชนก พัฒนถาบตุร เจา้หนา้ที่
โครงการพรอมมสิ ไดก้ลา่วถงึความคบืหนา้
โครงการ เชน่  การกําหนดนโยบายตา่งๆ 
ความรว่มมอืระหวา่งรัฐและเอกชนจดัทํา
นโยบายรว่มกนั เชน่ การมคีณะกรรมการ
รว่มกนัระหวา่งรัฐและเอกชน หรอื การ
พัฒนาทักษะแรงงานขา้มชาตใิหม้คีวามรู ้
ความสามารถเฉพาะทางมากยิง่ขึน้ เชน่ 
ทักษะการกอ่สรา้ง หรอื การรับรองทักษะ
และความสามารถของแรงงานขา้มชาต ิการ
ออกประกาศนียบตัรรับรองใหก้บัแรงงาน
ตา่งชาตทิีผ่า่นการอบรมหลักสตูรตา่งๆ หรอืการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับรษัิทจัดหาแรงงาน
ขา้มชาตใินเรือ่งขอ้กฎหมายและจรยิธรรม รวมไปถงึการคุม้ครองแรงงานขา้มชาต ิความรูแ้ละ
เขา้ใจดา้นกฎหมาย หรอืพัฒนาการทกัษะการตดิตอ่สือ่สารเพือ่ใหส้ามารถปรับตัวใหเ้ขา้กบัคน
ในทอ้งถิน่ได ้ 

การใหข้อ้มูลเรื่องการจัดทําเว็ปไซด์ข่าวสารประเทศไทย อย่าง “MitrThai.com” ซึง่
เป็นเว็ปไซดท์ีเ่กีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารทีแ่รงงานขา้มชาตทิีจ่ะเขา้มาในประเทศไทยควรทราบ เชน่

https://drive.google.com/file/d/1eURiKribzz9Th1UZhsFiHUQDR1F-ElaA/view?usp=sharing
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ขา่วสถานการณ์โควดิ หรอื ขา่วจัดฝึกอบรม โดยมทีัง้ภาษาไทย เมยีนมาร ์ลาว และกัมพูชาให ้
เลอืกใช ้

คุณ Tim Bishop หัวหนา้คณะที่ปรกึษา มูลนิธริักษ์ไทย ไดก้ล่าวว่า มูลนิธไิดพ้ยายาม
ทํางานร่วมกับทัง้รัฐและเอกชน หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ทีจ่ะทําใหเ้กดิการจา้งงานอยา่งเป็น
อย่างธรรมมากขึน้ และพยายามสรา้งความเขา้ใจต่อหลักจรยิธรรมของแรงงานขา้มชาตทิัง้ใน
ชายหรอืหญงิ ตอ่นายจา้งและผูป้ระกอบการ  และพยายามสนับสนุนแรงงานขา้มชาตใิหก้า้วผ่าน
ขดีจํากัดทางสังคม เพือ่สามารถอยู่ร่วมกับชมุชนทอ้งถิน่ไดอ้กีดว้ย โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิผลลัพธท์ี่
เห็นไดช้ดัเจน ทัง้ในสว่นของภาคนโยบายและภาคปฏบิัต ิและในเดอืนถัดไปทางมลูนธิไิดม้แีผน
ทีจ่ะสรา้งการเรียนผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส ์หรือ E-learning เพื่อใหท้างแรงงานขา้มชาติ
สามารถเขา้ไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัทักษะ หรอืการอบรมตา่งๆ ไดต้ลอดเวลา 

        คุณคาเทยีร ์ไฟรว์าลด ์จาก UN Women ไดก้ล่าวถงึประเด็น เป้าประสงคต์่างๆ เชน่ ดา้น
การตอบสนองตอ่โครงการ โดยมกีารพัฒนาแนวทางการปฏบิัตทิีด่ ีหรอืแนวทางการจา้งงานทีม่ี
จรยิธรรมในทางเพศสภาวะ  หรอื ดา้นความพยายามผลักดันนโยบายกบับรษัิทตา่งๆ ในเรือ่งของ
การฝึกอบรมตา่งๆ ตอ่แรงงานขา้มชาต ิเพือ่ประโยชนต์อ่แรงงานเมือ่ไดก้ลับภูมลํิาเนา หรอื ดา้น
การคุม้ครองแรงงาน ไดม้กีารทําการวจิัยเพือ่สรา้งเขา้ใจ ต่อบทบาทหนา้ที ่รวมไปถงึการเขา้ไป
ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกฎหมายแรงงานขา้มชาต ิไม่ว่าจะเป็นดา้นทักษะอาชพี และดา้นการเงิน 
โดยเฉพาะแรงงานเพศหญงิ  

        คุณวิเวียน เลียง เจา้หนา้ที่โครงการพรอมมิส ฝ่ายติดตามและประเมินผล ไอโอเอ็ม 
ประเทศไทย โดยไดก้ล่าวถงึแผนโครงการและกจิกรรมสําหรับปีที ่4 โดยเนน้ย้ํา เรื่องการเพิม่
โอกาสในการจา้งงาน สภาพการทํางานทีด่ขี ึน้ผ่านการพัฒนาทักษะ และเพิม่ความคุม้ครองดา้น
กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะทัง้แรงงานขา้มชาตทิัง้หญงิและชายใหม้สีภาพการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม
และปลอดภัยขึน้ รวมไปถงึความพยายามในการพัฒนาทักษะแรงงานมากขึน้ 

        คุณนาเดยีร ์โอตเิกอร ์หัวหนา้โครงการ/ทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาทักษะและการจา้งงาน
ระดับภูมภิาคและรองหัวหนา้ฝ่ายประสานความร่วมมอื เอสดซี ีไดเ้สนอเกีย่วกับขอ้คน้พบและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆทีส่ําคัญของโครงการพรอมมสิ ไม่ว่าจะเป็น พบว่าองคก์รตา่งๆ ในโครงการ มี
การใหค้วามรว่มมอืซึง่กันและกันมากขึน้ และการปรับเปลีย่นนโยบายตามสถานการณ์โควดิ 19 
ไดด้ ีและพบวา่สมาชกิสว่นใหญ่มกีําลังใจเพิม่ขึน้จากการดําเนนิการทีผ่่านมา ทําใหต้อ้งการทีจ่ะ
ดําเนินโครงงานน้ีต่อไปอีกในอนาคต แต่ทัง้น้ียังมีอุปสรรคเกดิขึน้ เช่น ในส่วนของโครงการ
พัฒนาฝีมอืแรงงานทีย่ังไมช่ดัเจนว่ามุง้เนน้ไปทีแ่รงงานกลุม่ไหน (ไมส่ามารถแยกแยะไดว้่าเป็น
แรงงานมฝีีมอืหรอืแรงงานไมม่ฝีีมอื) อกีทัง้ยังกลา่วว่าตัวโครงการนัน้มรีะยะเวลาทีส่ัน้เกนิไป จงึ
ควรไปใหม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ืองไปอกี และควรมกีารเพิม่หลักสตูรการฝึกอบรมใหม้ากขึน้ 

คุณแซลลี่ บาร์เบอร์ ผูจ้ัดการโครงการพรอมมสิ ไอโอเอม ประเทศไทยไดก้ล่าวถึง
ทศิทางของโครงการใน Phase 2 ว่า มกีารพัฒนาต่อเน่ืองมากจาก Phase 1 ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การตอบสนองต่อโครงการ ในเรือ่งของการเคลือ่นยา้ยแรงงานและประเด็นเรือ่งเพศสภาพ เพือ่
การตอบสนองความตอ้งการของแรงงานขา้มชาตทิัง้ในส่วนของแรงงานและนายจา้งในการ
ทํางานหรอืจา้งงานมากขึน้ หรอื ดา้นความครอบคลมุ เรือ่งของแรงขา้มชาตใินโอกาสทีจ่ะเขา้ถงึ
การพัฒนาทักษะทางวชิาชพี และการดํารงชวีติอย่างเหมาะสม เชน่ ดา้นทักษะการใชช้วีติ ดา้น
การเงิน หรือ ดา้นความคุม้ครองทางกฏหมาย ในส่วนของการไดร้ับขอ้มูลที่เพียงพอต่อการ
โยกยา้ยถิน่ฐานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการชว่ยเหลอืจากทัง้หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจากใหก้ารใหข้อ้มลู 
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ทัง้น้ีในทีป่ระชมุไดม้กีารเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิในเรื่องต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ
โครงการพรอมมสิ เชน่ ควรทีจ่ะเอาผูป้ระกอบการขนาดใหญ่เขา้มามสี่วนร่วมในโครงการ หรอื 
การเสนอออกกฎหมายใหม้ีการรับรองการโยกยา้ยที่ถิ่นฐานที่ถูกตอ้งและปลอดภัย หรือ 
มาตรการรับมอืต่อสถานการณ์ทีไ่ม่คาดคดิในอนาคตอย่างสถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ที่
เกดิขึน้ 

 

TTIA ประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษา กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่2/2564  

วั น ที่  18 กุ ม ภ า พั น ธ์  2564 คุ ณ
อรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ 
และคุณนลธวัช เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ที่ 2/2564 ผ่านทาง
ออนไลน์โปรแกรม (Microsoft team) โดยมี
สาระสําคัญดังน้ี 

 

1. ก่อนเริ่มวาระการประชุม ดร นฤกมล ภู่ขาว ผูอ้ํานวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อ
อตุสาหกรรม ไดก้ลา่วเกีย่วกบัประเด็น โครงการพัฒนากลไกการสรา้งขอ้มลูออนไลน์ขนาดใหญ่
ของระดับความพรอ้มอุตสาหกรรมไทยตามแนวความคดิ Thailand industry 4.0 index ดว้ย
เครื่องมือชดุดัชนีชีวั้ดสําหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อุตสาหกรรม automotive 
part หรอื electric part หรอื food and beverage วา่จะมแีนวโนม้ไปในทศิทางใด 

ทัง้น้ี คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม ไดข้อความคดิเห็นกับโครงการดังกล่าวต่อ
อตุสาหกรรมทนู่า เพือ่ตอ้งการคําแนะนําเกีย่วกับตัวชีวั้ดกลา่ว และนํามาปรับใชต้่ออตุสาหกรรม
ทนู่าเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ  

2. ในส่วนของวาระเพื่อทราบ ประธานไดแ้จง้ใหท้ราบเกี่ยวกับการส่งเสริมหลักสูตร
ชว่ยเหลอืคนว่างงาน ทัง้ในสว่นของหลักสตูรมาตรฐาน street food smart food และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร หรือการปรับอัตราภาษีน้ําตาลในเครื่องดืม่ หรือในส่วนของประชมุ
สามัญประจําปี ในวันที ่22 มนีาคม 2564 โดยมกีารบรรยายพเิศษเกีย่วกบั การผลักดันพชืกญัชง 
กญัชาใหเ้ป็นพชืเศรษฐกจิ และเครือ่งดืม่ทีม่สีารสกดั CBD และทีป่ระชมุไดม้ปีระเด็นเกีย่วกบัการ
เก็บอัตราภาระสนิคา้ (cargo dues) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาสนิคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ทางทีป่ระชมุไดม้กีารเสนอความเห็นในการแกไ้ข 
โดยเสนอใหม้ีการยกเลกิค่าธรรมเนียมอัตราสนิคา้ หรือออกกฏหมายใหช้ัดเจนเกีย่วกับอัตรา
คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

3. ในส่วนของเรื่องสบืเน่ือง คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม ไดก้ล่าวถงึ
ความคบืหนา้เกีย่วกบัมาตรการลดการจัดเก็บเงนิประกนัสงัคม จากเดอืน มกราคม ถงึ มนีาคม ให ้
ขยายเวลาไปอกี 3 เดอืน เป็น เมษายน ถงึ มถิุนายน และปรับลดอัตรา การจ่ายเงนิสมทบ ของ
ฝ่ังลกูจา้งใหค้งไวท้ี ่0.5 เปอรเ์ซนต ์และเสนอใหฝ่ั้งนายจา้งจ่ายสมทบจาก 3 เปอรเ์ซนต ์ลดลง
เป็น 1 เปอร์เซนต์ และความพยายามในการทําตามนโยบายของภาครัฐ ในส่วนของความ
พยายามปลดล๊อคการระงับรายการสนิคา้อย่างนอ้ย 1 รายการ ในอุตสาหกรรม ปลา กุง้ ออ้ย 
และเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถงึความพยายามในการผลักดัน พรบ แรงงานสัมพันธ ์และ อนุสัญญา 
87/98 ใหเ้กดิการบังคับใช ้เพือ่ไมใ่หเ้ป็นเหตผุลในการจํากดัการคา้ตอ่ประเทศไทย 
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4. กําหนดการประชมุครัง้ต่อไป 22 มนีาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ หอ้งประชมุ 1012 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรวมกบัการประชมุสามัญประจําปี หากมกีารเปลีย่นแปลง
เพิม่เตมิ จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

  
 
 

TTIA เขา้รว่มการแถลงขา่วรว่ม 3 องคก์ร คร ัง้ที ่29 เรือ่ง “สถานการณ์ธุรกจิเกษตร
และอาหารในปจัจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต” 

ชว่งเชา้วันที ่18 กุมภาพันธ ์2564   คุณศ
ดานันท์ เจา้หนา้ที่ประมง (Online) เขา้ร่วมการ
แ ถล ง ข่ า ว ร่ ว ม  3 อ ง ค์ก ร  ค รั ้ ง ที่  29 เ รื่ อ ง 
“สถานการณ์ธุรกจิเกษตรและอาหารในปัจจุบัน 
และแนวโนม้ในอนาคต” ณ หอ้ง Activity Hall 
อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย สรปุดังน้ี  

 

1) ในปี 2563 สถิติในการส่งออกสินคา้
ของไทย ดังน้ี 

- อันดับการสง่ออกไทยอยู่อันดับที ่13 ของโลก อันดับตกจากปี 2562 จากเดมิอันดับที ่
11 ของโลก มูลค่าการส่งออกสนิคา้ทัง้หมดของไทย ลดลง -5.7%โดยสนิคา้อาหารแปรรูป 
ลดลง -5.6% และสนิคา้อาหารเกษตรลดลง -2.0% 

- 3 ตลาดหลักทีไ่ทยสง่ออกเพิม่ขึน้ คอื USA China และ Oceania  

- การคา้อาหารโลก 7 อันดับ ทีม่สีดัสว่นกลุม่สนิคา้อาหารทีม่มีลูคา่สงูสดุ เรยีงตามลําดับ
จากมากไปนอ้ย ดังน้ี  

ผักและผลไม(้18.7%) ธัญพืช (13.1%) เน้ือสัตว์(11.7%) สัตว์น้ํา (10.7%)  ผลติภัณฑ์นม 
(5.9%) น้ําตาล (2.7%) น้ํามันพชื (1.6%) 

- ในปี 2563 สินคา้ทูน่า ไทยมีการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก อัตราการเติบโต 
+9.1% ทัง้น้ี มูลค่าการส่งออกแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ยทุกปี จากขอ้มูลสถาบันอาหาร พบว่า 
ประเทศคูค่า้ทีแ่ยง่ตลาดสง่ออก EU คอื ฟิลปิปินสแ์ละจนี 

2) คาดการณ์สง่ออกในปี 2564 คาดว่าจะมมีลูคา่ 1,050,000 ลา้นบาท ขยายตัวเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 7.1 ในปี 64 กลุ่มทูน่ากระป๋อง คาดว่ามีการส่งออกเพิม่ขึน้ 3.6% มูลค่า 76,500 ลา้น
บาท โดยมปัีจจัยสนับสนุนหลักมาจาก  



   Newsletter                           February 2021 15 |37 

 

2.1) ความตอ้งการสนิคา้ในตลาดโลกมี
แนวโนม้เพิม่สูงขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิหลังจาก
ทีห่ลายประเทศเริม่มกีารใหวั้คซนีป้องกันโควดิ-
19 แกป่ระชาชน 

2.2) ราคาสนิคา้เกษตรและอาหารทีเ่พิม่
สู งขึ้น  โดย เฉพาะกลุ่ มสินค า้ ไก่  น้ํ าตาล 
ผลติภัณฑม์ันสําปะหลัง และสบัปะรด   

2.3) การกําหนดมาตรการป้องกันการ
ปนเป้ือนเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการผลิต
อาหารส่งออก เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับ

ประเทศคูค่า้ทีนํ่าเขา้สนิคา้อาหารจากไทย  

ดร.พจน์ รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ใหค้วามเห็นดังน้ี การแกไ้ข
ปัญหาการสง่ออกของไทย แบง่เป็น 3 ระยะ คอื ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

               - ระยะสัน้ ทีต่อ้งไดร้ับการแกไ้ขโดยดว่น คอื ค่าเงนิบาทแข็งคา่ การขนสง่ทางเรอืตู ้
คอนเทรนเนอร ์และขอ้ตกลงการคา้ทวภิาค/ีพหภุาค ี

           - ระยะกลาง คอื การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ ทีต่อ้งนําเขา้มาเพือ่แปรรูป 
เชน่ ทูน่ามกีารนําเขา้ถงึ 90% วัตถุดบิภายในประเทศเพียง 10% เท่านัน้ หากวัตถุดบิปรมิาณ
จํากดัก็จะสง่ผลตอ่การสง่ออกดว้ย 

           - ระยะยาว รัฐตอ้งดําเนินการออกยุทธศาสตรน์โยบายส่งเสรมิภาคเอกชน สําหรับ
แนวทางในการสง่ออก กําหนดกฎระเบยีบ/ทศิทางตา่งๆใหช้ดัเจน 

คุณวศิษิฐ ์ประธานกลุ่มอาหาร สภาอุตฯ ใหค้วามเห็นว่า อัตราแลกเปลีย่นไม่ใชผ่ลจาก
แข่งขันของผูป้ระกอบการ โดยปัญหาค่าเงนิบาทแข็งค่า ส่งผลโดยตรงกับสนิคา้อาหารและ
เกษตร เพราะมผีลใหร้าคาส่งออกตํ่าลง หรือขายสนิคา้ในราคาทีถู่กลง ในขณะที ่ราคาตน้ทุน
ภายในประเทศราคาเท่าเดมิ และการถูกตัดสทิธิ ์GSP ภาษีนําเขา้ FTA ทีล่ดลงหรือลดลงเป็น 
0%  นัน้ทําใหบ้างประเทศ เชน่ เวยีดนาม ทีทํ่าขอ้ตกลง FTA ไปแลว้ จงึไดเ้ปรยีบกว่าไทย ทํา
ใหไ้ทยดา้นการส่งออกจงึตกอันดับ ทัง้น้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ อาหารสุขภาพ 
หรืออาหารทีไ่ปตอบโจทยด์า้นอารมณ์ เชน่ อาหารสัตวเ์ลีย้ง ก็เริม่เป็นทีน่ิยมมากขึน้ เพราะ มี
การ WFH มากขึน้จงึมกีารเลีย้งสัตวม์ากขึน้ และกลุ่มอาหาร Plant-Based Protein ก็เริม่กลับมา
เป็นทีน่ยิมมากขึน้ เพราะ กลุม่คนทีร่ักสขุภาพเพิม่มากขึน้ดว้ย 

ดร.ผณิศวร คณะกรรมการยทุธศาสตรธ์รุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ไทยตอ้งให ้
ความสําคัญในการพัฒนาสนิคา้เกษตร เพราะอาชพีคนไทยสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกับเกษตร ดังนัน้ 
ตอ้งมกีารพัฒนาใหเ้กษตรกรมรีายไดไ้มต่ํ่ากว่ารายไดป้ระชาชาต ิทัง้น้ี หากไทยตอ้งการเป็นครัว
ของโลกมีการส่งออกมากขึน้ รัฐจงึตอ้งมีนโยบายยุทธศาตร์ที่ชัดเจนสนับสนุนตัง้แต่ตน้ทาง
จนถงึปลายทางทีเ่ป็นตัวขับเคลือ่นเศรษฐกจิ ใหม้กีารแกไ้ขปัญหาการสง่ออกทีย่ั่งยนื 

 

 

 



   Newsletter                           February 2021 16 |37 

 

คุณอนงค ์ ผอ.สถาบันอาหาร เห็นดว้ยว่า การวางนโยบายการคา้ของไทยมคีวามสําคัญ 
เพื่อทราบถงึปัญหา การนําเขา้วัตถุมาเพื่อแปรรูปหรือภาพรวมของประเทศวัตถุดบิและแรงงาน
ภายในประเทศ มองเห็นปัญหาการสง่ออก และความคลอ่งตัวในการแกไ้ขปรับเปลีย่นกฎระเบยีบ 
ควรมีความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันอาหารความเชีย่วชาญในการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารบรกิารทีค่รบวงจร พรอ้มทีจ่ะทําใหธุ้รกจิขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
พรอ้มจะเดนิหนา้ตอ่ไป   

ทา่นสามารถดเูอกสารประกอบเพิม่เตมิจากการแถลงขา่ว ไดต้าม ลงิค ์

  
 

TTIA เขา้รว่มอบรมออนไลน ์หวัขอ้ "กระบวนการไตส่วนการหลบเลีย่งมาตรการตอบโต้
การทุม่ตลาดและการอดุหนุน (Anti-circumvention: AC)"  

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คุณปิยะราช 
เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมอบรมออนไลน์ หัวขอ้ 
"กระบวนการไตส่วนการหลบเลีย่งมาตรการตอบโต ้
ก า ร ทุ่ ม ต ล า ด แ ล ะ ก า ร อุ ด ห นุ น  ( Anti-
circumvention : AC)"  จั ด โ ด ย   ก ร ม ก า รค า้
ต่างประเทศ กองบริหารการนําเขา้และรับรองถิน่
กําเนิด วัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบการ และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย มีความรูค้วามเขา้ใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการไต่สวนการหลบเลีย่งมาตรการตอบโต ้
การทุม่ตลาดและการอดุหนุน สรปุดังน้ี 

หลักการของการตอบโตก้ารหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน
(Anti-circumvention: AC) ดังน้ี 

     1. Circumvention คือ การหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD หรือ การที่ผูผ้ลติ ผูส้่งออก 
หรอืผูป้ระกอบสนิคา้ กระทําการดว้ยวธิตี่างๆ เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งชําระอากร AD/CVD ทีป่ระเทศผู ้
นําเขา้กําหนดขึน้ 

   2. วธิกีารหลบเลีย่งฯ ม ี5 ประเภท ไดแ้ก ่

             (1) Slight modification หรือ การแกไ้ข
ดัดแปลงสนิคา้ทีถ่กูใช ้AD/CVD เพยีงเล็กนอ้ย โดยที่
ไมม่ผีลตอ่คณุสมบัตทิีส่ําคัญของสนิคา้นัน้ 

             (2) Transshipment หรือ การส่งสินคา้ที่
ถูกใช ้AD/CVD ผ่านประเทศที่ไม่ถูกใชม้าตรการ 
AD/CVD 

             (3) Channeling หรือ การส่งสนิคา้ทีถู่กใช ้
AD/CVD ผา่นผูส้ง่ออกทีไ่มถ่กูเรยีกเก็บหรอืถกูเรยีกเก็บอากรในอัตราทีต่ํ่ากวา่อากรตนเอง 

             (4) Completion หรือ การนําสินคา้ที่ยังทําไม่สําเร็จมาทําใหส้ําเร็จเป็นสินคา้ที่
เหมอืนกับสนิคา้ทีถู่กเรียกเก็บอากร AD/CVD ในประเทศไทยหรือประเทศอืน่ทีไ่ม่ถูกเรียกเก็บ
อากร AD/CVD 

https://drive.google.com/drive/folders/1UI8gM6GF8DKw9SeTOWhesVdtNe05iQyH?usp=sharing
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             (5) Assembly operation หรอื การนําชิน้สว่นของสนิคา้ทีถู่กใช ้AD/CVD ทีผ่ลติจาก
ประเทศทีถู่กไทยใชม้าตรการ AD/CVD มาประกอบเป็นสนิคา้ทีเ่หมอืนกับสนิคา้ทีถู่กเรียกเก็บ
อากร AD/CVD ในประเทศไทยหรอืประเทศอืน่ทีไ่มถ่กูเรยีกเก็บอากร AD/CVD 

3. ขัน้ตอนกระบวนการไตส่วน มดีังน้ี 

             (1) ตอ้งมผีูย้ืน่คําขอพรอ้มแสดงหลักฐานตา่งๆ เพือ่ขอเปิดไตส่วน 

             (2) คณะกรรมการจะวนิจิฉัยใหเ้ปิดไตส่วนเมือ่คําขอมมีลู 

             (3) ไต่สวนเฉพาะบรษัิททีถู่กกล่าวหาว่ามกีารหลบเลีย่งมาตรการ AD/CVD ตามทีม่ี
การระบไุวใ้นคําขอเทา่นัน้ ดังนัน้ ผูท้ีไ่มม่รีายชือ่ถกูกลา่วหาจะไมถ่กูไตส่วนตามกระบวนการ 

             (4) ระยะเวลาไตส่วน: 9 เดอืน ขยายเวลาไดไ้มเ่กนิ 3 เดอืน นับแตวั่นประกาศเปิดการ
ไตส่วน 

             (5) ในระหว่างการไต่สวน กรมศุลกากรจะจัดทําทะเบยีนการนําเขา้สนิคา้ทีถู่กไต่สวน 
AC ตัง้แต่วันประกาศเปิดไต่สวน โดยไม่มกีารเรยีกเก็บหลักประกันอากร แต่หากไต่สวนพบว่ามี
การหลบเลีย่งฯ จะเรยีกเก็บอากรยอ้นหลังตัง้แตวั่นทีม่กีารจัดทําทะเบยีนการนําเขา้ 

             (6) เจา้หนา้ทีเ่ดนิทางไปตรวจสอบขอ้มลูขอ้เท็จจรงิ ณ ทีทํ่าการบรษัิท 

             (7) ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายสามารถเขา้ร่วมกระบวนการไต่สวนและร่วมใหข้อ้มูลที่เป็น
ประโยชนต์อ่การพจิารณาเพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องตนไดต้ลอดกระบวนการไตส่วน 

 
 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา “พฒันาเครอืขา่ยธุรกจิ เสรมิศกัยภาพ Cold Chain Logistics 
ไทย” ภายใตโ้ครงการพฒันาเครอืข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลติ และการ
กระจายสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูม ิ(Cold Chain) วตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิการขนส่ง
ทางถนนใหม้คีวามปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คุณปิยะราช 
เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมงานสัมมนา “พัฒนา
เครือข่ายธุ รกิจ  เสริมศักยภาพ Cold Chain 
Logistics ไทย” ภายใตโ้ครงการพัฒนาเครือข่าย
อตุสาหกรรมการขนสง่ การผลติ และการกระจาย
สิน ค ้า แ บ บ ค ว บ คุ ม อุณ ห ภู มิ  ( Cold Chain) 
วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการขนส่งทางถนนใหม้ี
ความปลอดภัย และมปีระสทิธภิาพ จัดโดย สํานัก
การขนสง่สนิคา้ กรมการขนสง่ทางบก สรปุดังน้ี 

 

1.ตลาดการขนสง่สนิคา้แบบควบคมุอณุหภูมนัิน้มกีารขยายตัวอย่างตอ่เน่ืองคาดว่าจะสงู
ถงึ 340.3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐภายในปี 2568 สาเหตเุน่ืองมาจาก (1) พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
หันมาบริโภคอาหารแปรรูปมากขึน้ และ (2) การเปิดเสรีทางการคา้ที่ทําใหภ้าคการส่งออก
เกษตรและอาหารมกีารเตบิโตมากขึน้ เป็นตน้ 
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2.สถานการณ์ตลาดการขนส่งสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมใินไทยมีแนวโนม้การเตบิโต
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 8 เน่ืองจาก (1) การขยายตัวของธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ทีน่ยิมใชก้ารขนสง่
สนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมมิากยิง่ขึน้เพื่อรักษาคุณภาพสนิคา้และลดอัตราความสูญเสียของ
สนิคา้ (2) ปรมิาณการสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารทีม่กีารเตบิโตเพิม่ขึน้  

และ (3)การขยายตัวอยา่งรวดเร็วของธรุกจิรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหาร 

3. แนวโนม้การขนสง่แบบ Cold Chain ในอนาคตคาดการณ์ ดังน้ี 

             (1) ความตอ้งการของผูจ้ัดสง่ในดา้นประสทิธภิาพทีเ่นน้ความสดใหม่ของผลติภัณฑ์
สงูขึน้ 

             (2) ใหค้วามสําคัญในเรือ่งมาตรฐานดา้นการขนสง่และความปลอดภัย 

             (3) ใหค้วามสําคัญรูปแบบบรรจุ
ภัณฑแ์ละหบีหอ่ในการขนสง่แบบ cold chain 

             (4) ทัศนคตขิองลูกคา้ที่มีต่อ Cold 
Chain ยังมองว่ามาตรฐานการจัดการ Cold 
Chain ยังตอ้งพัฒนา 

4. มาตรฐาน Q Cold Chain (มาตรฐาน
คณุภาพการขนสง่สนิคา้เกษตรและอาหารดว้ย
รถบรรทกุแบบควบคมุอณุหภมู)ิ กรมการขนสง่
ทางบกจัดทําขึน้เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการ

สง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพของผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้เกษตรและอาหารดว้ยรถบรรทกุแบบ 
Cold Chain ถือเป็นมาตรฐานขัน้กา้วหนา้ของมาตรฐานQ Mark (มาตรฐานคุณภาพบริการ
รถบรรทุก) ในการประกอบการอย่างเป็นระบบ ลูกคา้สามารถเลอืกผูข้นสงูทีม่คีุณภาพทําใหก้าร
บรกิารมปีระสทิธภิาพและความปลอดภัย 

5. มาตรฐาน Q Cold Chain ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก ่    

   (1) ดา้นปฏบิัตกิารขนส่ง>>ผูป้ระกอบการขนส่งเขา้ใจถงึขอบเขตการจา้งงานและ
สามารถวางแผนปฎบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมกีารวางแผนเพือ่รองรับเหตฉุุกเฉ ิ

   (2) ดา้นความสะอาด>>มกีารป้องกันไมใ่หเ้กดิปัญหาการปนเป้ือนทีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยี
ตอ่สนิคา้ รวมถงึผลกระทบตอ่ความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 

   (3) ดา้นมาตรฐานรถหอ้งเย็นและการบํารุงงรักษา>>มีความเขา้ใจในเรื่องของ
มาตรฐานรถหอ้งเย็นและการบํารุงรักษา รวมถงึการเลอืกใชง้านรถไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัชนดิสนิคา้ 

   (4) ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล>>พนักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจและมคีวามพรอ้ม
ในการปฎบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการตดิตามพจิารณาและคดัเลอืกองคก์รตน้แบบดา้น
สทิธมินุษยชนคร ัง้ที ่1/2561 

วันท ี24  กุมภาพันธ ์2564 คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรพล
เจา้หนา้ทีส่มาคม ไดเ้ขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการ
ตดิตามพจิารณาและคัดเลอืกองคก์รตน้แบบดา้น
สทิธมินุษยชนครัง้ที ่1/2561 ณ หอ้งประชมุ 6-01 
กระทรวงยตุธิรรมใหม ่ รายละเอยีดสรปุดังน้ี  

กรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพไดนํ้าเสนอ
โครงการคัด เลือกองค์กรต น้แบบดา้นสิทธิ
ม นุษยชนในปี  2564  ทั ้งห น่วยงานภาครัฐ 
รัฐวสิาหกจิ ภาคธุรกจิ และภาคประชาสังคม โดยการประชมุในวันน้ีเป็นการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑก์ารพจิารณาคัดเลอืกองคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชน รายการประชมุวันน้ีจะเนน้ไป
ทีห่น่วยงานภาครัฐ ซึง่ไดก้ําหนดประเด็นสําคัญเชน่ คุณสมบัตทิีส่ามารถเขา้รว่มประกวดได ้การ
ตรวจประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิผล เป็นตน้ 

โดยจะมกีารเปิดรับสมัครตัง้แต่มนีาคม 64 และเริม่รวบรวมใบสมัครแจง้ตรวจประเมนิแลว้
ลงพืน้ทีใ่นชว่งมถิุนายนถงึกรกฎาคมถา้จะมปีระชมุคณะกรรมการองคก์รตน้แบบประมาณชว่งตน้
เดอืนสงิหาคมและปลายเดอืนสงิหาคม 64 จะเป็นการคัดเลอืกประเมนิ  

สําหรับการคัดเลอืกองคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยช์นในภาคธุรกจิและภาคประชาสังคม
นัน้จะมกีําหนดรายละเอยีดใหท้ราบอกีครัง้ซึง่คาดว่าจะมปีระชมุประมาณชว่งกลางเดอืนมนีาคม 64 
 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย - อยีปิต ์คร ัง้ที ่1/2564 ในรูปแบบ 
Online 

 
วันน้ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 คุณปิยะราช 

แทน ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย - อียิปต์ ครั ้งที่ 
1/2564 ในรปูแบบ Online สรปุดังน้ี 

1. สภาธุรกิจไทย - อียิปต์ไดนํ้าเสนอ
แผนการดําเนินงานจัดกจิกรรมของสภา ประจําปี 
2564 ดังน้ี 
             (1) กจิกรรมใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการ เชน่ 
กฎระเบยีบนําเขา้-สง่ออก, พกิัด อัตราภาษีเป็นตน้ 
โดยมีแผนจัดช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 
2564 
             (2) กิจกรรมส่งเสริมการคา้ เช่น Business Matching/Product Showcase) โดยมี
แผนจัดชว่งเดอืนมนีาคมและกนัยายน 2564 
             (3) กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิ โดยมแีผนจัดชว่งเดอืนธันวาคม 2564 
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TTIA เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้เรือ่ง กฎระเบยีบ VQIP และ FSVP ภายใตก้ฎหมาย 
FSMA 

 
วันน้ี 25 กุมภาพันธ ์2564 คุณอนุสรา (คุณศศธิร 

และคุณศดานันท ์online) จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนา
ในหัวขอ้เรื่อง กฎระเบียบ VQIP และ FSVP ภายใต ้
กฎหมาย FSMA จัดโดยสํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์
โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 

 
การส่งออกอาหารไปยังสหรัฐภายใตก้ฎระเบยีบ Food Supplier Verification Program 

(FSVP), Voluntary Qualified Importer Program (VQIP) and Third Party Auditor Program 
(TPP) ทีอ่อกโดย Food Safety Modernization Act (FSMA) ประกอบดว้ย 4 สว่น ดังน้ี 

 
1.International Food Trade พืน้ฐานเพือ่ความเขา้ใจกฎหมายสหรัฐ 
- นําเขา้ภายใตก้ตกิาการคา้อาหารระหว่างประเทศ SPS/TPT ภายใต ้WTO ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักฎหมายอาหารสหรัฐ 
- สหรัฐอนุญาตใหอ้าหารนําเขา้มาได ้ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า (demonstration) อาหารที่

นําเขา้มรีะดับความปลอดภัย (Same Level of Public Health Protection) เท่ากับอาหารทีผ่ลติ
ในประเทศ โดยสิง่ที่ตอ้งแสดง คือ การผลติตามกฎหมายอาหาร (มาตรฐาน) ของประเทศผู ้
นําเขา้ และมรีะบบการตรวจสอบรับรองเพือ่มั่นใจว่าอาหารทีส่ง่มอบเป็นไปตามมาตรฐานอย่าง
สมํ่าเสมอ ตลอดเวลา 
 

2. US food Control & FSVP 
- กฎระเบยีบสหรัฐดา้นอาหารใช ้FSMA ซึง่ประกอบไปดว้ย 7 ฉบับ โดยสนิคา้ทูน่าและ

อาหารสตัวเ์ลีย้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย PCHF และ PCAF 
- อาหารทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งปฏบิัตติาม FSVP โดยแสดงหลักฐานทีด่า่น สว่นอาหารทีไ่ดร้ับ

การยกเวน้ ไดแ้ก ่seafood, fruit juice, dietary supplement นัน้ ม ีกฎหมายเฉพาะอยูแ่ลว้ 
 
3. US Food control TPP & VQIP 
- การสง่ออกอาหารตอ้งผ่านการรับรองจาก TPP (โครงสรา้งการทํางานระหว่าง CB-AB 

ตามแนวทางสากล) ซึ่งควบคุมการทํางานโดย USFDA ซึ่ง CB-AB ตอ้งรายงานการออก
ใบรับรอง ใบเพกิถอน พักใช ้ตามเวลาที่กําหนด ทําให ้FDA สามารถมั่นใจว่าสนิคา้มมีความ
ปลอดภัยตามทีก่ําหนดในกฎหมายสหรัฐ 

- VQIP คือช่องทางพิเศษ (green line) ที่ทําใหส้นิคา้ส่งไดไ้วขึน้ ซึง่ตอ้งนําเขา้โดย 
VQIP Importer ทีม่คีวามสามารถ "level of control over supply chain" ตามที ่FDA กําหนด
และอนุญาตเทา่นัน้ 

 
4. Conclusion: ปัจจุบันการแข่งขันดา้นอาหารมนุษยม์ีมูลค่า 1.3 แสนลา้น ต่อปี และ

อาหารสัตวม์มีูลค่า 4.5 พันลา้น หากโรงงานเขา้ระบบ TPP/VQIP จะสามารถนําสนิคา้เขา้ไปยัง
สหรัฐ โดยไม่ถูกตรวจสอบ ณ ด่านนําเขา้ฯ สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขันกับประเทศอืน่ 
และชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นในการผลติของไทย ลดการตรวจสอบจาก USFDA ในไทย 

 



   Newsletter                           February 2021 21 |37 

 

การรับรองระบบงาน (accreditation) ดา้น
สนิคา้เกษตรและอาหาร  

- มกอช. ใหบ้ริการการรับรองระบบงาน
หน่วย CB ในปัจจบุันม ี7 ขอบขา่ย รวมถงึขอบข่าย
ของการป้องกันควบคุมอาหารมนุษย์ PCHF และ
การป้องกนัควบคมุอาหารสตัว ์PCAF 

- มกอช. ใหบ้ริการการรับรองระบบงาน
หน่วย IB ม ี4 ขอบขา่ย รวมถงึ GMP, HACCP 

- กฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่
ของสหรัฐ เริม่ใช ้4 ม.ค. 2554 เพื่อเนน้มาตรการ

เชงิป้องกนั เพิม่อํานาจ FDA และกระจายอํานาจ องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ว่ยกนัทํางานมาขึน้ 
- FSMA มกีฎระเบยีบ 7 ฉบับ โดยการรับรองระบบงานก็เป็นสว่นหนึง่ในกฎหมายน้ี 
- หน่วยงาน มกอช. ไดร้ับการรับรองจาก USFDA เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61 ในขอบข่าย 

PCHF/PCAF โดยใหเ้ป็นหน่วยงาน AB ซึ่งสามารถใหก้ารรับรองหน่วยงาน CB ได ้แต่ทาง 
USFDA จะให ้CB-AB ตอ้งรายงานการออกใบรับรอง ใบเพกิถอน พักใช ้แบบเรยีลไทม ์เพือ่ใช ้
ตรวจสอบนําเขา้อาหารในสหรัฐ 

- ปัญหาชว่งแรกของ มกอช. คอืการตรวจ PCHF ไม่มหีัวหนา้ทมี หรือ PCQI จงึใหท้าง
สหรัฐมาอบรม ขณะน้ีทาง มกอช. สามารถใหก้ารอบรมได ้โดยจะเปิดรับ และแจง้ทางเว็บไซต์
ตอ่ไป 

- ประโยชน์ที่ไดร้ับ คือ ผูผ้ลิตมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นของสหรัฐ และลด
คา่ใชจ้า่ยในการตรวจประเมนิโดยใช ้CB ในประเทศได ้

ทา่นสามารถดเูอกสารประกอบเพิม่เตมิจากการประชมุไดต้าม ลงิค ์

 
 
TTIA ฯ เขา้รว่มนดัหารอืทีป่รกึษา เรือ่งการดําเนนิโครงการร่วมกนัและความเห็นการ
ดําเนนิการของสมาคมฯ (Ship to shore Rights Phase 2) ร่วมกบัทาง ตวัแทนของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

 วั น ที่  2 5  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 4  คุณ
อรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณ
วรพล และ คุณนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้
ร่วมนัดหารอืทีป่รกึษา เรือ่งการดําเนนิโครงการ
ร่วมกันและความเห็นการดําเนนิการของสมาคม
ฯ  (Ship to shore Rights Phase 2)  ร่ วมกับ
ทาง ตัวแทนขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ณ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทย โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

1.ทางตัวแทนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ แจง้ใหท้ราบเกี่ยวกับการประชุม 
Impact National Program Advisory Committee ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 จะ
ประกอบไปดว้ย ฝ่ังรัฐบาล ฝ่ังนายจา้ง ฝ่ังสหภาพแรงงาน และ หน่วยงาน NGO ซึง่มีเน้ือหา
เกีย่วกบั กจิกรรม หรอืปัญหาแรงงานในประเดน็ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.ในส่วนของการทํางานของสมาคมทูน่าไทย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา
สมาคมฯ ไดก้ล่าวว่า ทางสมาคมฯ ไดม้ีการประกาศ Code of Conduct และ การจัดทํา GLP 

https://drive.google.com/drive/folders/15UlmcQVlk4uNvnkwgCR9ivgCZfDpy_RB?usp=sharing
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Visit ร่วมกับทางสมาชกิแต่ยังไม่มีการรตรวจสอบองคก์รจากภายนอกอย่างชัดเจน ทัง้น้ีทาง
ตัวแทนจาก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบดังกล่าว โดยมีแผนจะเขา้มาตรวจสอบ 2 ขอ้ คือ 1.แผนการประเมนิผลกระทบต่อ
สถานการณ์โควดิทีม่ผีลตอ่ภาคอตุสาหกรรมและภาคแรงงาน และ 2.แผนการวจิัยผลลัพธต์อ่การ
ทํา GLP Programs ซึง่จะทําทัง้ในสว่นของสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย และสมาคมอาหารแช่
เยอืกแข็งไทย โดยอยู่ในขัน้พจิารณาว่า บุคคลทีส่ามขององคก์รใดเป็นผูจ้ัดทําการวจิัยดังกลา่ว 
โดยจะเริม่ภายในปี 2564 น้ี โดยหากผล GLP Programs ไปในทศิทางทีด่ ีอาจมกีารผลักดันให ้
ประเทศไทยเป็นตน้แบบของโครงการ Ship to shore Rights Phase 2 และอาจสนับสนุนให ้
ประเทศอนิโดเซยีและ ประเทศฟิลฟิปินส ์นําโครงการไปใชต้อ่ในอนาคต โดยในขณะน้ี องคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  มีความพยายามให ้GLP Programs เป็นมาตรฐานสากลดา้น
แรงงาน เพื่อเพิม่มูลคา้และความน่าเชือ่ถือของสนิคา้ รวมไปถงึการสรา้งภาพลักษณ์เกีย่วกับ
สทิธมินุษยชนในทางทีด่ ีโดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีม่กีารใชแ้รงงานตา่งชาตเิป็นหลัก  ทัง้น้ีทาง
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบัความพยายามผลักดันให ้
ภาคประชาสังคมมสี่วนร่วมต่อโครงการ Ship to shore Rights (Phase 2) เชน่ เสนอโครงการ
กูย้ืมเงนิในภาคการประมง โดยมีรายละเอยีดเกีย่วกับ การใหเ้งนิกูด้อกเบี้ยตํ่ากับทางเจา้ของ
เรอืประมง แต่มขีอ้แมว้่าตอ้งปรับปรงุในสว่นของการจัดการสทิธมินุษยชนดา้นแรงงาน เพือ่เป็น
การสรา้งแรงจงูใจและผลักดันใหเ้กดิการปฏบิัตติอ่แรงงานอยา่งถกูตอ้ง 

3. ในส่วนของการอบรมเพิม่ทักษะสําหรับแรงงานต่างดา้ว คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์
กล่าวว่าทางสมาชกิของสมาคมไดม้กีารจัดทําในส่วนน้ีอยู่แลว้ เชน่ สมาชกิแต่ละส่วนมกีารให ้
ความรูท้ีส่ําคัญกับแรงงานหลังจากเขา้มาในประเทศไทยหรือ การจัดทําวดิโิอใหค้วามรูใ้นการ
ทํางานกอ่นทีแ่รงงานตา่งดา้วจะเขา้มาเริม่งาน โดยในสว่นขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ต่อทางองคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  คอือยากใหม้หีน่วยงานสนับสนุนการอบรมเพิม่เตมิในส่วนของ
การใชภ้าษาไทย หรอื การอบรมวัฒนธรรมพืน้ฐานของชาวไทย ใหก้ับแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มา
ทํางาน และทางองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อทาง
สมาคมฯ เชน่ ความพยายามจัดการอบรมแรงงานกอ่นหรอืหลังเขา้มาในประเทศ ร่วมกันระหวา่ง
สมาชกิ โดยอาจใชพ้ืน้ทีข่องสมาชกิเอง หรอืพืน้ทีข่องภาคส่วนอืน่ เพือ่ลดระยะเวลาการอบรม
และความสะดวกตอ่การจัดการและตรวจสอบ โดยประเด็นดังกลา่วของทัง้ฝ่ายจะนําเขา้ทีป่ระชมุ
ของสมาชกิอกีครัง้หนึง่เพือ่พจิารณารว่มกนัถงึขอ้เสนอแนะดังกลา่ว 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย 2/2564 
ดว้ยระบบ video conference ผา่นโปรแกรม Zoom 

วันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 คุณสพุัตรา ผอ.(Online) และคุณศดานันท ์เจา้หนา้ทีป่ระมง 
เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพฒันาศักยภาพการประมงไทย 2/2564 ดว้ยระบบ video 
conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชมุฯ ณ หอ้งประชมุกลุาดํา ชัน้ 7 อาคารจุฬา
ภรณ์ กรมประมง สรปุวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 

 



   Newsletter                           February 2021 23 |37 

 

1.คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์ มี
ความกา้วหนา้ดังน้ี 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้โค
วดิ-19 ซึง่เป็นโรคระบาดใหม่ ตัง้แต่ปี 2563 
ต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการคา้
สนิคา้ประมง ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบที่เก ิดขึ้น คณะอนุกรรมการฯ จึง
เห็นชอบใหป้รับแกร้่างแนวทางการพัฒนางาน
ดา้นผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการพาณิชย ์
โดยเพิม่เตมิกลยทุธก์ารจัดทํามาตรการรองรับโรคอบุตัใิหมท่ีม่ผีลกระทบตอ่สนิคา้ประมง ซึง่ฝ่าย
เลขานุการฯ ไดด้ําเนินงานเรียบรอ้ยแลว้ ร่างฯ ทีป่รับแกใ้หม่น้ี ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์13 
กลยทุธ ์ไดแ้ก ่

 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ผลติสนิคา้ประมงที่
มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่

- ยกระดับกระบวนการผลิตสนิคา้
ประมงสง่ออกใหไ้ดม้าตรฐานสากล  

- เสริมสรา้งมาตรฐานสุขอนามัย
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ป ร รู ป สั ต ว์ น ้ํา
ภายในประเทศ  

- จัดทําฐานขอ้มูลมาตรฐาน กฏ
ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและการสง่ออกสนิคา้ประมง  

- สรา้งความตระหนักดา้นอาหารปลอดภัย  

- เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจรับรองสนิคา้ประมง  

- จัดทํามาตรการรองรับโรคอบุัตใิหมท่ีม่ผีลกระทบตอ่สนิคา้ประมง 

(thumbtack)ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองดา้นการประมงไดอ้ย่างยั่งยนื 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่

-พัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิสข์องการตรวจสอบยอ้นกลับไปถงึวัตถุดบิผลอตการผลติของ
หว่งโซ ่ 

- สนับสนุนการทําประมงพืน้บา้นอยา่งยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเพิม่ขดีความสามารถและโอกาสในการแขง่ขันทางการคา้ของสนิคา้ 
ประมง ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่

- การสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายในและตา่งประเทศ   

- เพิม่ชอ่งทางการตลาดและสตอปุสรรคการกดีกนัทางการคา้  
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- สง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพสนิคา้ประมงฮาลาล 

 ยุทธศาสตรท์ี ่4 การสรา้งมูลค่าเพิม่ของสนิคา้ประมงสอดคลอ้งความตอ้งการของตลาด 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่

- สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาสนิคา้ประมง โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพื่อสรา้ง
มลูคา่เพิม่  

- เพิม่ความหลากหลายและสรา้งมลูคา่เพิม่ สําหรับสนิคา้ประมงพืน้บา้น 

2.ความกา้วหนา้การดําเนินงานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิภา การประมง 
และรา่งพระราชบัญญัตกิองทนุประมง  

สบืเน่ืองจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่
10/2563 เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่26 พฤศจกิายน 2563 ไดม้อบหมายใหก้รมประมงจัดทําหนังสอืใน
นาม ประธานคณะกรรมการพจิารณาแกไ้ขปรับปรุงหรอืดําเนินการทางกฎหมายดา้นการประมง 
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ถงึประธานวุฒสิภา เพื่อทราบร่างพระราชบัญญัตกิองทุนการประมง
แห่งชาต ิและร่างพระราชบัญญัต ิสภาการประมงแหง่ประเทศไทย โดยกรมประมงไดด้ําเนนิการ
จัดทําหนังสอืที ่กษ 0509.2/5135 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2563  

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กรมประมงไดร้ับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให ้เขา้ร่วมประชมุกับคณะอนุกรรมาธกิารดา้นการผลติ ในคณะกรรมาธกิารการเกษตร
และสหกรณ์ วฒุสิภา ซึง่มปีระธานคณะอนุกรรมาธกิาร (ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุไกรสทิธิ ์ตันตศิิ
รนิทร์) เป็นประธานการประชมุ โดยในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงคเ์พื่อรับทราบขอ้มูล
เกีย่วกับหลักการและเหตุผล ตลอดจนสาระสําคัญ ของร่างพระราชบัญญัตทิัง้สองฉบับ ทัง้น้ี 
กรมประมงไดม้อบหมายนายบัญชา สขุแกว้ รองยธบิดกีรมประมง เขา้รว่มการประชมุและนําเสนอ
ขอ้มูลสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัตทิัง้สองฉบับ โดยคณะอนุกรรมาธกิารฯ ไดร้ับทราบ
ขอ้มลูสาระสําคัญของรา่งพระราชบัญญัตดิังกลา่ว และใหข้อ้สงัเกต ดังน้ี 

2.1) รา่งพระราชบัญญัตกิองทนุการประมงแหง่ชาต ิ 

                2.1.1) การเสนอร่างพระราชบัญญัตกิองทุนการประมงแห่งชาต ิตอ้งพจิารณาทัง้
ระบบของภาค การประมง โดยมุ่งเนน้การพัฒนาภาคการประมงใหเ้กดิความยั่งยนืเป็นหลัก สว่น
เรยีงประเด็นแกไ้ขปัญหาหรอื การเยยีวยาเป็นอกีประเด็นหนึง่ 

                2.1.2) ควรพิจารณาถึงกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกับการจัดตั ้งกองทุน อาทิ 
พระราชบัญญัตกิาร บรหิารทนุหมนุเวยีน พ.ศ. 2558 เพือ่เป็นแนวทางในการยกรา่ง 

                2.1.3) การจัดตัง้กองทุนการประมงแห่งชาต ิสามารถพจิารณาใหจ้ัดตัง้เพิม่เตมิใน
พระราช กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 ได ้

                2.1.4) การจัดตัง้กองทุนการประมงแห่งชาต ิควรพจิารณากองทุนอืน่ ๆ ทีม่คีวาม
เขม้แข็ง ม ีความเป็นอสิระและมคีวามคล่องตัว เชน่ พระราชบัญญัตกิองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศกึษา พ.ศ. 2561 เพือ่เป็นตน้แบบ 

                2.1.5)องคป์ระกอบของคณะกรรมการศวรพจิารณาใหม้คีวามสมดุลทัง้ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาควชิาการ โดยมจํีานวนคณะกรรมการทีเ่หมาะสม เพือ่ใหม้คีวามเป็นอสิระและ
มคีวามคลอ่งตัว 

                2.1.6) วัตถุประสงคข์องการจัดตัง้กองทุนไม่ควรเป็นสถาบันการเงนิ เพราะมภีาระ
มาก และเป็นองคก์รขนาดใหญ ่และมหีน่วยงานสถาบันการเงนิอืน่ ๆ ทีทํ่าหนา้ทีอ่ยูแ่ลว้ 
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2.2) รา่งพระราชบัญญัตสิภาการประมงแหง่ประเทศไทย  

                2.2.1) ปัจจบุันการประสานงานกบัเกษตรกร ชาวประมง และผูป้ระกอบการ สามารถ 
ดําเนนิการผา่นเครอืขา่ย กลุ่ม ชมรม สมาคม และองคก์ร ในแต่ละภาคสว่นได ้ดังนัน้ การรวมตัว
เป็นสภาการประมงอาจยังไมส่ามารถเป็นตัวแทนของทกุภาคการประมงไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

3. วาระเพือ่พจิารณา 

ดว้ยกรมประมงมีการปรับโครงสรา้งใน
ปีงบประมาณ 2563 โดยไดม้กีารปรับเปลีย่นชือ่
และภารกจิของหน่วยงานบางหน่วยงานซึง่เป็น
ห น่วยงานที่ เ ป็ นองค์ป ร ะกอบของคํ าสั่ ง
คณะกรรมการฟ้ืนฟูและ พัฒนาศักยภาพการ
ประมงไทยและคําสั่งภายใตค้ณะกรรมการฟ้ืนฟู
และพัฒนาศักยภาพการประมงไทยประกอบกับ
เพื่อใหก้ารดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเสนอปรับปรุงแกไ้ข 
องคป์ระกอบ ดังน้ี 

3.1) คณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ประกอบดว้ย 3 คําสั่ง คอื 
คําสั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่1960/2562 ลงวันที ่10 กันยายน 2562, ที ่2362/2562 
ลงวันที ่5 พฤศจกิายน 2562 และที ่2305/2563 ลงวันที ่5 พฤศจกิายน 2563 

       3.1.1) ตัดออก จํานวน 1 รายนาม 

                 - นายสวัุฒน ์จริาพันธุ ์ทีป่รกึษาคณะกรรมการ เน่ืองจากทา่นขอลาออก  

           3.1.2) ปรับปรงุชือ่กองตามโครงสรา้งใหม ่จํานวน 3 รายนาม เป็น 

                - ผูอ้ํานวยการนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  

                - ผูอ้ํานวยการกองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมประมง 

                - ผูอ้ํานวยการกองตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สตัวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ กรมประมง  

             3.1.3) รวบรวมเป็น 1 คําสัง่  

3.2) คาํสัง่ภายใตค้ณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ประกอบดว้ย 4 
คําสัง่ คอื 

                3.2.1) คณะอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบดว้ย 4 คําสั่ง คอื คําสั่ง ที ่1/2562 ลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562, ที่5 /2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563, ที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2564 และ ที ่2/2564 ลงวันที ่13 มกราคม 2564 

                   3.2.1.1) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชยแ์ละการ
ประมงนอกน่านน้ําไทย 

                   - ตัดออก จํานวน 1 รายนาม 

          - ผูอ้ํานวยการกองควบคมุการประมงนอกน่านน ้าํและขนถา่ยสตัวน้ํ์า กรมประมง เน่ืองจาก
ปรับปรงุโครงสรา้งใหม ่

                   - ปรับปรงุชือ่กองตามโครงสรา้งใหม ่จํานวน 3 รายนาม เป็น  
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                   - ผูอ้ํานวยการกองตรวจสอบเรือประมง สนิคา้สัตวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ กรม
ประมง 

                   - ผูอ้ํานวยการกองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมประมง  

                   3.2.1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์

                    - แกไ้ขเปลีย่นแปลง 

                    - ผูอ้ํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
ผูช้ว่ยเลขานุการ เปลีย่นเป็น ผูอ้ํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิคา้ประมงและ
หลักฐานเพือ่ การสบืคน้ กรมประมง ผูช้ว่ยเลขานุการ 

                    - ผูอ้ํานวยการกองควบคุมการคา้สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต เปลี่ยนเป็น 
ผูอ้ํานวยการกองวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน้ํ์า กรมประมง ผูช้ว่ยเลขานุการ 

                   3.2.1.3) รวบรวมเป็น 1 คําสัง่ 

                3.2.2) คณะทํางานพจิารณาพื้นทีท่ีเ่หมาะสมในการจัดสรา้งแหล่งอาศัยสัตวท์ะเล 
คําสัง่ที ่1/2563 ลงวันที ่4 กมุภาพนัธ ์2563 (คงไวอ้ยา่งเดมิ) 

        3.2.3) คณะทํางานโครงการ Fisherman Village Resort คําสั่งที ่4/2563 ลงวันที ่
16 กรกฎาคม 2563 (คงไวอ้ยา่งเดมิ) 

      3.2.4) คณะทํางานส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสนิคา้ประมงจากผูผ้ลิตถึง
ผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 2คําสัง่ คอื คําสัง่ที ่6/2563 ลงวันที ่27 ตลุาคม 2563 และที ่3/2564 ลง
วันที ่13 มกราคม 2564 (ใหร้วมเป็นคําสัง่) 

เบื้องตน้ ในที่ประชุมมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเตมิกองต่างๆ โดยประธานขอแจง้ว่า
เห็นชอบในหลักการกอ่น และมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการทบทวนคําสั่งต่างๆพรอ้มทัง้หารอืกบั
ทา่นประธานตอ่ไป 

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอใหม้ีการจัดประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพการ ประมงไทย 2 เดอืนตอ่ครัง้ ดังนัน้ ครัง้ที ่3/2564 จะจัดประชมุในวันพฤหัสบดทีี ่29 
เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป ดว้ยระบบประชมุทางไกลออนไลน์ หรือหอ้งประชมุ
พะยนู ชัน้ 7 อาคารจฬุาภรณ์ กรมประมง 
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TTIA เขา้รว่มประชุม TAIEX partnership Instrument Virtual Workshop: Social 
Dialogue จดัโดย ก.แรงงานไทย รว่มกบั EU Commission's Directorate-General 
for Employment, Social Affairs and Inclusion และ EU Delegation to Thailand 

วั นที่  25  กุมภาพั นธ์  2 564 คุณ
อรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม และ
คุณวรพลเจา้หนา้ทีส่มาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ 
TAIEX partnership Instrument Virtual 
Workshop: Social Dialogue จั ด โ ด ย  ก .
แรงงานไทย  ร่ วมกับ  EU Commission's 
Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion แ ล ะ  EU 
Delegation to Thailand รายละเอียดสรุป
ดังน้ี  

Mr.Diana Crumpana policy officer social later for employment social affairs and 
inclusion European commission ไดนํ้าเสนอถึงประสบการณ์ของ EU ในการสนับสนุนการ
เจรจาทางสังคมซึง่มีหลายระดับมีทัง้การคุยกันระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง การคุยกันขา้ม
อตุสาหกรรม การคุยกันระหว่างบรษัิทกบัองคก์รตา่งๆ หรอืแมก้ระทั่งการเจรจาเพือ่สนับสนุนเชงิ
นโยบายโดยเห็นวา่การใช ้social dialogue เป็นชอ่งทางหนึง่ของหลักการประชาธปิไตย 

Mr. Tom Bevers Atlanta general and half of division federal public service 
employment Belgium ไดนํ้าเสนอถงึหลักการ Social dialogue 3 ระดับในการเจรจาทางสงัคม 
ทัง้ในระดับชาตริะดับอตุสาหกรรมและระดับสถานประกอบการ สําหรับเบลเยีย่มมไีปถงึการเจรจา
ทางสังคมแรงงานกลุ่มทีไ่ม่อยู่ในสหภาพแรงงานดว้ย มกีฎหมายทีส่อดคลอ้งกับหลักการเจรจา
ทางสงัคมทีผู่บ้ังคับใชก้ฎหมายสามารถบังคับใชก้ฎหมายได ้ 

Mr.Branislav Ondtus expert on Social dialogue Slovakia ไดนํ้าเสนอวา่ประเทศสโล
วาเกยีไดทํ้าตามหลักการ ILO มารอ้ยกวา่ปีแลว้เรือ่งหลักการเจรจาทางสงัคม โดยในประเทศได ้
มีการตั ้งศูนย์ center social dialogue ขึ้นเพื่อใชห้ารือวิเคราะห์ร่วมกันในการเจรจาต่อรอง
มากกวา่ 10 ปีแลว้ 

 

คุณอํ านวย  งาม เนตร  ผู เ้ ชี่ย วชาญ
แรงงานจากสวัสดิการคุม้ครองแรงงาน ได ้
นําเสนอถงึประเทศไทยที่มีสถานประกอบการ
กว่า 400,000 แห่ง ซึง่มจํีานวนแรงงานในระบบ 
9 ลา้นกว่าคนปัจจุบันมีสหภาพแรงงานอยู่
ประมาณ 1,400 แห่งมสีมาชกิสหภาพ 450000 
คน และในประเทศไทยมีสภาองค์การลูกจา้ง
ประมาณ 15 องค์กร ปัจจุบันประเทศไทยมี
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาการเลิกจา้งมีการ
สนับสนุนใหม้มีาตรการลดคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหม้กีาร

รักษาการจา้งงานไว ้สนับสนุนใหน้ายจา้งรับฟังความเห็นลกูจา้งแบบหุน้สว่น สนับสนุนใหล้กูจา้ง
ซือ้หุน้บรษัิทเพือ่ใหเ้กดิการทํางานแบบหุน้สว่นจรงิๆ และประเทศไทยสง่เสรมิเรือ่งคณะกรรมการ



   Newsletter                           February 2021 28 |37 

 

สวัสดกิารทีม่าจากการเลอืกตัง้ สําหรับปัจจุบันประเทศไทยกําลังปรับ ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลักแรงงานสากล  

Mr.Arun Kumar specialist on collective bargaining and social dialogue ILO ไ ด ้
นําเสนอถงึสถานการณ์ในประเทศไทยทีปั่จจุบันกฎหมายยังไม่ชัดเจนเรือ่งการยอมรับการเจรจา
ต่อรอง หลักการ social Dialogue ตัวแทนนายจา้งและลกูจา้งยังมคีวามสามารถในการเจรจาตก
ลงหาชอ่งทางกนัไดน้อ้ย รวมถงึอาจมปัีญหาเรือ่งการสรา้งกรอบภาวะเหมาะสมในการเจรจาทาง
สังคม และปัจจุบันประเทศไทยยังไมไ่ดร้ับอนุสญัญา 87 98 โดยในกลุ่มประเทศเอเชยีหลักการ
เจรจาสงัคมทีด่จีะอยูท่ีป่ระเทศสงิคโปร ์และไทยเองยังขาดกลุม่ผูแ้ทนหญงิในบทบาทการเจรจา
ทางสงัคม และปัจจบุันสหภาพแรงงานในประเทศไทยมนีอ้ยทําใหก้ารเจรจาไมม่ปีระสทิธภิาพ  

คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม ไดนํ้าเสนอถงึอุตสาหกรรมทูน่าที่มีการ
ผลักดันใหส้มาชกิทัง้ 27 บรษัิททําตามนโยบายหลักของสมาคมทัง้เรือ่ง ความปลอดภัยอาหาร 
การใชท้รัพยากรอย่างยั่งยืนและเรื่องจรยิธรรมแรงงานทีเ่พิม่เรื่องสทิธมินุษยชนรวมถงึการนํา
หลักแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ไีปใชด้ว้ย  

ปัจจุบันแรงงานในอุตสาหกรรมทูน่ามี
ประมาณ 50 คนรอ้ยละ 90 เป็นแรงงานขา้มชาต ิ 

สําหรับ GLP สมาคมไดใ้หค้วามร่วมมอื
กับ ILO โดย GLP เป็นหลักการภาคสมัครใจซึง่
สมาคมไดทํ้ามาหลายปีแลว้มกีาร visit สมาชกิ
และทํารายงานขึน้สูเ่ว็บไซตส์มาคมดว้ย และใน
ปี 2563 ไดม้ีการนํา GLP ไปใชก้ับ supply 
chain หลัก เชน่ กระป๋อง กระดาษน้ํามัน ฉลาก 
และนอกจากน้ียังไดม้ีการใชห้ลักการตรวจ
แรงงานบนเรือประมงถงึไดร้ับคําแนะนําในการออกแบบจาก ILO และกระทรวงแรงงาน เพื่อ
แนะนําให ้Trader นําไปปฏบิัต ิ

ในปี 2563 ที่ผ่านมาสมาคมไดม้ีมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งทําร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขกรมประมงเพื่อใหส้มาชกินําไปปฏิบัตติาม ( มีการฉาย VDO มาตรการป้องกัน 
COVID-19 ในอตุสาหกรรมทนู่า) 

ปัจจุบันไทยยังไม่ไดร้ับอนุสัญญา 87 98 แต่อุตสาหกรรมทูน่าไดใ้ชค้ณะกรรมการ
สวัสดกิารเป็นชอ่งทางในการเจรจาต่อรองซึง่ปัจจุบันแรงงานขา้มชาตกิ็เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งใน
กลไกน้ีซึง่เป็นกลไกทีม่าจากการเลอืกตัง้ของแรงงานเอง 
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ขา่วประจําเดอืนกมุภาพนัธ ์2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. เกษตรกรเดอืดรอ้นหนัก น้ําทะเลหนุนเขา้คุง้บางกะเจา้ 

2. ยิม้กวา้งไมห่ยดุ! พบแมเ่ตา่มะเฟืองวางไขเ่พิม่ทะเลพังงา นับเป็นรังที ่18 ของฤดกูาลน้ี 

3. กรมประมง ประกาศ “ปิดอา่วไทย”  ขูใ่ครฝ่าฝืนโทษปรับสงู 30 ลา้น หวังฟ้ืนฟสัูตวน้ํ์า ยกเวน้ 11 เครือ่งมอืทําการประมงได ้เฮลั่น 

4. ประกาศ “ปิดอา่วไทย ปี 2564” 

5. ตา่งประเทศ - ญีปุ่่ นเดอืดจนีอกี รุกทะเล-ขูป่ระมง 

6. สดุแปลก ชาวประมงสหรัฐฯ จับกุง้ล็อบสเตอรส์เีหลอืงทอง มเีพยีง 1 ใน 30 ลา้นตัว 

7. นายกฯ ส่ังคกก. ดคูวามเหมาะสม หลังชาวประมงรอ้งขอเพิม่วันทําประมง 

8. ฟิลปิปินสเ์สรมิกําลังป้องกันลกูเรอืประมงในทะเลจนีใต ้

9. ประมงจังหวัดอา่งทอง เร่งออกใบอนุญาตใหผู้เ้พาะเลีย้งสัตวน้ํ์าในทีจั่บสัตวน้ํ์าซึง่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 

10. ส่ัง กอนช.คมุน้ําเค็มเจา้พระยา หลังน้ําทะเลเสีย่งรุกสงู 4 ครัง้ ภายใน ม.ีค.น้ี 

11. รายงานสถานการณ์ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และการกัดเซาะชายฝ่ังของประเทศไทย พ.ศ. 2562 

12. หลักเกณฑป์ระกอบการจัดทาํแผนงาน/โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 

13. 'เสยีหายกวา่ทีค่ดิ' เรอืดําน้ําญีปุ่่ นชนเรอืสนิคา้ ขณะโผลข่ึน้เหนือน้ํา 

14. อาหารปลาสตูรประมง โปรตนี 40% ลดตน้ทนุ 35% 

15. Fisheries service reallocates bluefin tuna quota 

16. Concerns emerge over IOTC delay of yellowfin tuna conservation plan 

17. “ปลาพวงชมพู” ราคาพุ่งตรังดันขึน้สัตวเ์ศรษฐกจิใหม ่

18. เพิม่วันทําการประมง 

19. Thai Union pact supports Songkhla food processors 

20. North Atlantic Right Whale Calf Stranded Dead in Florida 

21. เพาะเลีย้งสัตวน้ํ์า เตรยีมรับมอืภัยแลง้ 

22. Prayut calls for action on sea pollution 

23. บรูณาการกําลังสุม่ตรวจเรอืประมงสกัดโควดิ แรงงานผดิกฎหมาย 

24. น้ําโขงสามเหลีย่มทองคําเริม่แหง้ กระทบเดนิเรอื-ประมง 

25. นักวทิยพ์บสิง่มชีวีติพืน้ทะเลขัว้โลกใต ้ฉีกตําราเขยีนใหม-่จากเดมิคดิวา่ไมม่ ี

26. เทกซสัเร่งชว่ย “เตา่ทะเลหลายพัน” หนาวจนถกูซดัเกยฝ่ัง 

27. เร่งคน้หาชาวประมง คลืน่ซดัเรอืลม่จมหาย 

28. ปลงิทะเล สรา้งรายได ้สรา้งอาชพี คนืสมดลุใหท้อ้งทะเลอยา่งย่ังยนื 

29. South African hake trawl fishery recertified to MSC standard 

30. วาฬเกยตืน้ตายหมูช่ายฝ่ังอนิโดนีเซยี 

31. "จริาย"ุลงพืน้ทีต่รวจทุจรติ ทา่เทยีบเรอืประมงหัวหนิ 

32. เยีย่มชม กลุม่ทอ่งเทีย่ววถิชีมุชน ถิน่ประมงบางเสร่ 

33. อคส.ผนกึ 4 องคก์ร ปั้นรายไดธ้รุกจิหอ้งเย็นสนิคา้ประมง 

34. เบอร ์1 ของโลก! สือ่ดังเผยขอ้มลู "โซลารสิ" เรอืยอชตล์ําใหมข่อง "เสีย่หม"ี (ภาพ) 

https://news.thaipbs.or.th/content/301177
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000012402
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/467839
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/921502#:%7E:text=%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94,%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5913605
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2029011
https://siamrath.co.th/n/218739
https://www.dailynews.co.th/foreign/824420
https://siamrath.co.th/n/218469
https://www.matichon.co.th/economy/news_2569738
https://www.dmcr.go.th/detailAll/35118/pc/2
https://www.dmcr.go.th/detailLib/4936
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2029431
https://www.thairath.co.th/news/local/2029799
https://www.carolinacoastonline.com/news_times/article_fb582696-6aec-11eb-9b5f-9755543df5f4.html#:%7E:text=The%20National%20Oceanic%20and%20Atmospheric,seine%20category%20is%2055%20tons.
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/concerns-emerge-on-iotc-delayed-yellowfin-tuna-conservation-plan
https://www.prachachat.net/local-economy/news-610168#:%7E:text=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AF%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%9A,%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B
https://siamrath.co.th/n/219171
https://www.bangkokpost.com/business/2068235/thai-union-pact-supports-songkhla-food-processors
https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/north-atlantic-right-whale-calf-stranded-dead-florida#:%7E:text=A%20dead%20North%20Atlantic%20right%20whale%20calf%20was%20reported%20stranded,female%20named%20Infinity%20(%233230).&text=This%20is%20the%20first%20observed,in%20U.S.%20waters%20in%202021.
https://www.thairath.co.th/news/local/2032892
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2067387/prayut-calls-for-action-on-sea-pollution
https://siamrath.co.th/n/220792
https://www.one31.net/news/detail/28325
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5963931
https://mgronline.com/around/detail/964000001625
https://www.newtv.co.th/news/76931
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2584978
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/msc-certification-transforms-south-african-hake-trawl-fishery
https://www.newtv.co.th/news/77007
https://siamrath.co.th/n/222473
https://www.77kaoded.com/news/sangk/2076137
https://www.prachachat.net/economy/news-619758
https://www.sanook.com/sport/1198790/
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35. ปตท.สผ. คน้พบกา๊ซธรรมชาตแิหลง่ใหม ่

36. อคส.ลงนาม MOU กับ 4 เอกชน พัฒนาหอ้งเย็นรับฝากสนิคา้ “ประมง-เกษตร” 

37. MEA เดนิหนา้สง่มอบเสาไฟ กันคลืน่ชายฝ่ัง 

 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. 8 Petfood Industry features January 2021: sustainability, obesity 

2. Natural antioxidant curcumin in dog food may boost health 

3. ตลาดสนิคา้ของใชสํ้าหรับสัตวเ์ลีย้งแบบย่ังยนืบมูในสหรัฐอเมรกิา 

4. Cat owners report no plant-based diet health problems 

5. มกอช. เปิดเวทหีารอืผูป้ระกอบการแปรรูป-สง่ออกจิง้หรดี เตรยีมพรอ้มเปิดตลาดเม็กซโิก-สหภาพยโุรป 

6. 5 way to avoid aflatoxin in pet food ingredients 

7. กรมปศสัุตวย้ํ์า เน้ือสัตวป์ลอดภัย สุม่ 1,500 ตัวอยา่งสนิคา้ไมพ่บมกีารปนเป้ือนโควดิ แนะชว่งตรุษจนี ใหเ้ลอืกซือ้จากแหลง่
มาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศสัุตว ์OK" เนน้ทานปรุงสกุเทา่นัน้ 

8. 5 dog, cat and other pet food ingredients from cattle 

9. วศ. พัฒนาคณุภาพแลปทดสอบคณุคา่ทางโภชนาการของอาหารสัตว ์ตามมาตรฐานสากล รวม 55 หอ้งปฏบิัตกิาร 

10. ตรวจโควดิ-19 ใหสั้ตวเ์ลีย้ง เกาหลใีตนํ้าร่องใหบ้รกิารเป็นแหง่แรก 

11. สหภาพยโุรปปรับแกแ้บบฟอรม์หนังสอืรับรองสัตวแ์ละสนิคา้บางประเภทสําหรับการนําเขา้ 

12. Coastal wolves, ancient clambakes and paleo dog food 

15. Pet food mixer launches in Mexico, bringing toppers back 

16. สรุปภาวะสนิคา้เกษตรประจําสัปดาหวั์นที ่8-11 กมุภาพันธ ์2564 

17. “สมทุรสาคร” ประสานคณะสัตวแพทยศาสตร ์จุฬาฯ ตรวจฟรเีชือ้โควดิในหมา-แมว 

18. Searches for dog probiotics up in Mexico, Columbia, Chile 

19. กรมปศสัุตว ์อายัดเน้ือโคผดิกฎหมาย 7,000 กก. ทีข่อนแกน่ สง่หอ้งแลบตรวจหาสารอันตราย 

20. High-protein cat food may reduce bird, wildlife predation 

21. ทรสิเรทติง้คงอันดบัเครดติองคก์ร “บ. เอเชีย่นซ ีคอรป์อเรชัน่” ที ่“BBB-” แนวโนม้ “Stable” 

22. Past decade saw pet food sustainability growth 

23. Dog and cat diet omega-3 or -6 fatty acids recommendations 

24. Pet food caloric penetration often misunderstood or biased 

25. อธบิดกีรมปศสัุตว ์ลงพืน้ที ่‘ฟารม์เคยีงตะวัน’ หนุนสง่เสรมิการเลีย้งแพะใหไ้ดผ้ลผลติทีด่ ี

26. “เลีย้งแพะ” อยา่งไร จงึจะลดตน้ทนุ? 

 

 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. สุม่ตรวจโควดิ-19 ในอาหารและบรรจุภัณฑ ์117 ตัวอยา่ง ไมพ่บปนเป้ือน สธ.ยันกนิได ้

2. Food facility registrations with FDA are down worldwide for 2021 

3. ผูเ้ชีย่วชาญชีโ้ควดิ-19 อาจระบาดใน ‘ตลาดอาหารทะเลอูฮ่ั่น’ แตม่ตีน้ตอจากทีอ่ืน่ 

4. เลขาฯ มกอช. หารอื Ms. Amber Carol Parr อัครราชทตูทีป่รกึษา (ฝ่ายการเกษตร) ออสเตรเลยีประจําประเทศไทย 

5. กรมควบคมุโรค แนะวธิเีลอืกซือ้สัตวปี์กใหป้ลอดภัยในชว่งเทศกาลตรุษจนี โดยยดึหลัก “เลอืก หลกี ลา้ง” 

6. Large outbreak in Greece linked to tap water 

https://www.prachachat.net/economy/news-619524
https://mgronline.com/business/detail/9640000018518#:%7E:text=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20MOU%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99,%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&text=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99,%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20120%2D150%20%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/142740
https://www.petfoodindustry.com/articles/9981-petfood-industry-features-january-2021-sustainability-obesity
https://www.petfoodindustry.com/articles/9982-natural-antioxidant-curcumin-in-dog-food-may-boost-health#:%7E:text=Health%20effects%20of%20cucurmin%20on%20dogs&text=Curcumin%20increased%20activity%20in%20several,in%20the%20Beagle's%20blood%20serum.&text=The%20scientists%20concluded%20that%20curcumin,having%20an%20anti%2Dinflammatory%20effect.
https://www.ditp.go.th/ewt_news_ditp2.php?content=718850&cate=650&d=
https://www.petfoodindustry.com/articles/9990-cat-owners-report-no-plant-based-diet-health-problems
https://www.ryt9.com/s/prg/3197947
https://www.petfoodindustry.com/articles/9994-ways-to-avoid-aflatoxin-in-pet-food-ingredients
https://today.line.me/th/v2/article/3Xj6eo
https://today.line.me/th/v2/article/3Xj6eo
https://www.petfoodindustry.com/articles/10003-dog-cat-and-other-pet-food-ingredients-from-cattle
https://www.ryt9.com/s/prg/3198064
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2029689
https://www.agrithai.org/post/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%87%E0%B8%AA-%E0%B8%AD%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA-%E0%B8%95%E0%B8%A7-%E0%B8%99-%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA-%E0%B8%95%E0%B8%A7-%E0%B8%99-%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82-%E0%B8%B2
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10004-coastal-wolves-ancient-clambakes-and-paleo-dog-food
https://www.petfoodindustry.com/articles/10005-pet-food-mixer-launches-in-mexico-bringing-toppers-back
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922176
https://siamrath.co.th/n/220012
https://www.petfoodindustry.com/articles/10020-searches-for-dog-probiotics-up-in-mexico-columbia-chile
https://www.matichon.co.th/local/news_2582496
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10026-high-protein-cat-food-may-reduce-bird-wildlife-predation#:%7E:text=Cat%20owners%20played%20with%20their,than%20before%20the%20experiment%20began.
https://www.ryt9.com/s/trsn/3200929
https://www.petfoodindustry.com/articles/10029-past-decade-saw-pet-food-sustainability-growth
https://heartsmart.vet.tufts.edu/wp-content/uploads/fish-oil-supplement-brands-for-website-1-12-20.pdf
https://www.petfoodindustry.com/articles/10032-pet-food-caloric-penetration-often-misunderstood-or-biased
https://www.matichon.co.th/economy/news_2593009
https://www.thansettakij.com/content/469805
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2560356
https://www.foodengineeringmag.com/articles/99318-fda-removed-25-of-food-facilities-from-its-registration-database#:%7E:text=The%20FDA%20removed%2059%2C420%20food,of%20each%20even%20numbered%20year.
https://www.xinhuathai.com/high/175327_20210207
https://www.ryt9.com/s/prg/3197436
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16932&deptcode=brc&news_views=1655
https://www.foodsafetynews.com/2021/02/large-outbreak-in-greece-linked-to-tap-water/
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7. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ผยผลตรวจการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ ์

8. FDA’s data for 2020 shows top five violation categories at food facilities 

9. ยทุธศาสตรเ์รือ่งการใชส้ารเคมขีองอยี ูมุง่รักษาสขุภาพมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มควบคูกั่น 

10. เลอืกซือ้-เก็บอาหารอยา่งไร ใหป้ลอดภัยโควดิชว่ง “ตรุษจนี 

11. รายงานปัญหาสนิคา้เกษตรและอาหารในสหภาพยโุรป (รวมสหราชอาณาจักร) ประจําเดอืนมกราคม 2564 

12. สธ. ยดึหลักวัคซนีโควดิ 19 ตอ้งปลอดภัย มปีระสทิธผิล 

13. อสป. ขยายทา่บก เหนือ-อสีาน ขายตรงอาหารทะเลสดๆถงึบา้น 

14. กรมประมง เร่งตัง้คณะทํางานไทย – ลาว แกปั้ญหาสง่ออกสนิคา้ประมงตดิโควดิ 

15. เกาหลใีตอ้นุมตัวัิคซนีโควดิ “แอสตราเซเนกา” เป็นตัวแรกของประเทศ 

16. ประมงย้ําชดั...อาหารทะเลไทยปลอดภัย ยดึมาตรการคมุเขม้กระบวนการผลติตน้น้ํา-ปลายน้ํา สกัดเชือ้ COVID-19 

17. Scientists call for change in EU fish parasite rules 

18. Salmonella sickens 30 in Finland 

19. At-home food selling concerning, says Food Standards Agency 

20. สกสว. เปิดเวทรัีบฟังแผนวจัิยนวัตกรรมดจิทิัลและปัญญาประดษิฐ ์กลุม่อตุสากรรม เกษตรอาหาร ครัง้ที ่1 

21. มกอช. ชง (ร่าง) ระเบยีบตามสอบสนิคา้เกษตรมะกันฉบบัใหมฯ่ เตรยีมความพรอ้มผูป้ระกอบการสง่ออก 

22. US.FDA มโีครงการนําร่องใช ้AI ในการตรวจสอบอาหารทะเลนําเขา้สหรัฐฯ 

23. ม.อ. เปิดหลักสตูร "การจัดการระบบกจิการฮาลาล" ทีแ่รกของไทย มุง่ผลติบคุลากรตอบโจทยธ์รุกจิครบวงจร เร่งยกระดับ
อตุสาหกรรมอาหารไทยสูผู่นํ้า 

24.พาณชิย ์แนะผูส้ง่ออกรักษามาตรฐานสนิคา้อาหารไทย หลังมาเลยค์มุเขม้สารตกคา้ง 

25. ฮอ่งกงปรับมาตรการควบคมุสารปนเป้ือนในอาหาร 

26. ไบเทคเสรมิแกร่งสถานทีจั่ดงานดว้ยศักยภาพความพรอ้มในระดับสากล 

27. ผูเ้ชีย่วชาญ สจล. แนะคมุเขม้ธรุกจิอาหาร อยา่ใหข้าด พรอ้มย้ํา!! กระบวนการผลติอาหารกระป๋องในไทยปลอดภัยไรเ้ชือ้โควดิ-19 

28. สหภาพยโุรปเตรยีมออกขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณธรุกจิทีย่ั่งยนืสําหรับอตุสาหกรรมอาหาร 

29. DHEC Presented with Outstanding Community Leader Award for Efforts to Ensure Food Safety at Restaurants during 
COVID-19 Pandemic 

30. Alerts include concerns about seafood, food colorings, sulfites 

31.เตอืนภัย “ถงุกระดาษ” ใสอ่าหาร อาจปนเป้ือนสารตะก่ัว-สารกอ่มะเร็ง 

32. "รมว. เฉลมิชยั เร่งขบัเคลือ่นปฏรูิประบบอาหารและเกษตรสูค่วามย่ังยนื สรา้งความเชือ่มั่นครัวไทยสูค่รัวโลก 

 
 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. งานวจัิยชีอั้ตราตดิโควดิจากการสัมผัสพืน้ผวิปนเป้ือนอยูใ่นเกณฑต์ํ่า 

2. สธ.เริม่ทดสอบเตรยีมความพรอ้มระบบใหบ้รกิารฉีดวัคซนีโควดิ-19 

3. ดขีึน้! สมทุรสาคร คน้หาเชงิรุก พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพยีง 163 ราย 

4. ผงะ! สงิคโปรพ์ลาดฉีดวัคซนีโควดิของไฟเซอรเ์กนิขนาด พอๆ กับปรมิาณ 5 โดส 

5. จุฬาฯ พบผูต้ดิเชือ้โควดิเพิม่ 3 ราย ส่ัง ‘จุฬานวิาส’ เขตตอ้งดแูลเป็นพเิศษ ย้ํา ยังควบคมุสถานการณ์ได ้

6. วเิคราะหอั์ตราฉีดวัคซนีโควดิ-19 คาดทั่วโลกตอ้งใชเ้วลา 7 ปี กวา่จะกลับมาใชช้วีติตามปกต ิ

7. อนามัยโลก"ชียั้งไมค่วรใช ้"พาสปอรต์วัคซนีโควดิ" ในการเขา้ประเทศ 

8. ทอ้งถิน่-เอกชนยังซือ้วัคซนีโควดิไมไ่ด ้“อนุทนิ” ย้ําชว่งน้ีขายใหรั้ฐบาลเทา่นัน้ 

9. นายกฯเผย'จนี'สง่มอบ'วัคซนีโควดิ'ตามแผนปลายก.พ.2แสนโดส 

https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1017
https://www.foodsafetynews.com/2021/02/fdas-data-for-2020-shows-top-five-violation-categories-at-food-facilities/
https://appdb.tisi.go.th/tis_devs/regulate/eu/pdf/Chemical.pdf
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/468138
https://www.agrithai.org/post/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B-%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564
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10. ‘สหรัฐ’ ไฟเขยีวใชแ้อนตบิอด ี'อไิล ลลิล'ี รักษาโควดิกรณีฉุกเฉนิ 

11. หมอธรีะ ยนืยัน สถานการณ์โควดิในบา้นเรายังไมป่ลอดภัย 

12. Bubble and Seal เริม่เห็นผลผูต้ดิเชือ้ลดวบู จ.สมทุรสาคร 

13. สมทุรสาคร พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 132 รายชะลอตอ่เน่ืองจากวานน้ี 

14. WHO แถลงผลสบืตน้ตอโควดิ-19 อาจมาจาก “เอเชยีอาคเนย”์ บา้นเรา? 

15. ปรับแผนคมุ “โควดิ-19"สมทุรสาคร กอ่นผ่อนคลาย 

16. "โควดิปทมุธานี"วันน้ีคน้เชงิรุกเจอตดิเทา่สมทุรสาคร 

17. อกียาว! ผูเ้ชีย่วชาญชีวั้คซนีโควดิครอบคลมุทัว่โลกอาจใชเ้วลาถงึ 7 ปี 

18. "สมทุรสาคร"ตดิเชือ้โควดิรายใหมล่ดตอ่เน่ือง เหลอื 95 ราย 

19. ทมีสบืสวน WHO เผย โควดิอาจระบาดในอูฮ่ั่นเป็นวงกวา้งกว่าทีค่ดิ 

20. อังกฤษประกาศความสําเร็จ ฉีดวัคซนีโควดิใหป้ระชาชนไดม้ากถงึ 15 ลา้นคนแลว้ 

21. พ่อคา้พลอยรายแรก ตดิโควดิสายแอฟรกิาใต ้คลัสเตอรป์ทมุธานีวอ่น แนวโนม้โลกป่วยลดลง 

22. รวมขา่ว "โควดิ-19" วันที ่15 ก.พ.64 แบบอัพเดทลา่สดุ 

23. เจอตอ่เน่ือง! โควดิ-19 ปทมุฯ ตรวจเชงิรุกตลาดสชุาต-ิตลาดพรพัฒน์ พบเพิม่อกี 48 ราย 

24. การบนิไทย’ เตรยีมขนวัคซนีโควดิล็อตแรก 2 แสนโดส จากจนีถงึไทย 24 ก.พ.น้ี 

25. ขา่วดมีาก!! อสิราเอลพบวัคซนีโควดิไดผ้ลจรงิ มปีระสทิธภิาพสงูพอๆ ในหอ้งทดลอง 

26. สธ.เตอืนวัยทาํงาน สว่นใหญ่ตดิเชือ้โควดิ-19 แบบไมแ่สดงอาการ แพร่เชือ้ง่ายในวงกนิขา้วร่วมกัน 

27. ไทยพบผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหม ่175 ราย ในปท.54-ตรวจเชงิรุก 114-ตปท.7 

28. สมทุรสาคร พบผูต้ดิเชือ้โควดิเพิม่ 73 ราย-ปิดตลาดกลางกุง้ตอ่ถงึ 28 ก.พ. 

29. ปทมุธานี พบผูต้ดิเชือ้โควดิเพิม่ 73 ราย ยอดสะสม 335 ราย 

30. หมอยง’ เทยีบขอ้มลูวัคซนีโควดิ-19 ทัง้ 3 ชนดิ ชีข้องรัสเซยีประสทิธภิาพคอ่นขา้งสงู 

31. “นายกฯ ตู”่ ลกุแจง “วโิรจน์” ปมวัคซนีโควดิ ย้ํา ไมเ่คยทํางานเชา้ชามเย็นชาม 

32. สมทุรสาคร พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 88 ราย ยอดสะสม 15,914 ราย 

33. ปทมุธานี พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 50 ราย ยอดสะสม 385 ราย 

34. ผวา! ‘ญีปุ่่ น’ เจอตดิเชือ้โควดิกลายพันธุพุ่์งกวา่ 90 ราย 

35. ประกาศ 76 จังหวัดพืน้ที ่“ควบคมุ-เฝ้าระวังสงู-เฝ้าระวัง” โควดิ-19 

36. โควดิระบาดรอบใหมท่ําคนไทย 75% ไมม่คีวามสขุในชวีติ ตอ้งประหยัดไมใ่ชจ่้ายฟุ่ มเฟือยนอกบา้น 

37. ปรศินาประสทิธภิาพวัคซนีโควดิ-19 “ซโินแวค” 

38. สมทุรสาคร พบผูป่้วยโควดิใหม ่54 ราย สะสมกวา่ 1.61 หมืน่ราย รักษาใน รพ. 325 คน 

39. “ประยทุธ-์อนุทนิ” ยิม้ร่านําบคุลากรทางแพทยรั์บมอบวัคซนีโควดิ-19 

40. WHO สงสัย “ตลาดนัดจตจัุกร” อาจเป็นตน้ตอแพร่โควดิ-19 ไปอูฮ่ั่น 

41. "ประยทุธ"์ ประเดมิคนแรก โชวฉี์ดวัคซนีป้องกันโควดิ 27 ก.พ.น้ี "อนุทนิ" คนทีส่อง 

42. เอฟดเีอมะกันรับรอง วัคซนีตา้นโควดิจอหน์สัน&จอหน์สัน เข็มเดยีวเอาอยู ่

43. ตรวจชือ่ 3 โรงพยาบาล กทม. เตรยีมพรอ้มฉีดวัคซนี 'โควดิ' ม.ีค.น้ี 

44. เมือ่ โควดิ-19 เป็นตัวเร่งนวัตกรรม เทคโนโลย ี

45. ขา่วด!ี สมทุรสาครจ่อเปิดตลาดกลางกุง้ 1 ม.ีค หลังแนวโนม้ผูต้ดิเชือ้ดขี ึน้ 
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ขา่วแรงงาน   

1. จนท.จัดหน่วยเคลือ่นที ่ลงทะเบยีนแรงงานไรน้ายจา้ง ในตลาดกลางกุง้ 

2. เดอืน ธ.ค. 2563 เลกิจา้งผูป้ระกันตน 190,079 คน 

3. แรงงานสตรรีอ้งรัฐขอใหเ้ยยีวยาแบบถว้นหนา้ ยกระดับคณุภาพชวีติในวกิฤตโิควดิ-19 

4. ผลวจัิยพบคนทํางานเครยีดจากปัญหาการใชเ้ทคโนโลย ี

5. ขา่วจรงิ! ก.แรงงาน ใหป้ระชาชนฝึกทักษะอาชพี ผ่านออนไลน์กว่า 20 หลักสตูร ฟร ี

6. เงือ่นไขใหม!่ แจกเงนิแรงงาน “ม.33 เรารักกัน” รายละ 4,000 บาท 

7. รมช.แรงงานย้ํา! ทางเลอืกใหมต่อ้งมทีักษะฝีมอื กพร.ทั่วประเทศเปิดรับผูอ้บรมจํานวนมาก 

8. แรงงาน จัดงบ 50 ลา้น ปลอ่ยกูช้ว่ยลกูจา้งนายจา้งสูโ้ควfิ 

9. กระทรวงแรงงาน' ออกประกาศลดเงนิสมทบ เร่งชว่ยเหลอืนายจา้ง ผูป้ระกันตน กระทบโควดิ-19 เตม็ที ่

10. แรงงานขา้มชาต ิโควดิ-19 และการพัฒนาทีไ่มท่อดทิง้ใครไวข้า้งหลัง 

11. ขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาต ิศบค. ชีห้ากพน้ 13 ก.พ. ถอืวา่ผดิกฎหมาย 

12. กรมโรงงานอตุสาหกรรมเผยปี 2563 มกีารแจง้ปิดโรงงานไปทัง้หมด 719 แหง่ เลกิจา้งพนักงาน 29,917 

13. เปิดขัน้ตอนลงทะเบยีนแรงงานตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิกอ่นหมดเขต 13 ก.พ.น้ี 

14. ผูนํ้าแรงงาน เตอืนอยา่ร่วมม็อบ 10 ก.พ.น้ี หว่ันตกเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืง 

15. เมยีวดเีคอรฟิ์ว หลงัคนแหอ่อกมาตา้นยดึอํานาจ แรงงานในฝ่ังไทยมร่ีวมประทว้ง 

16. บิ๊กป้อม” ส่ังเร่งชว่ยแรงงานนอกระบบเจอพษิโควดิ ตอ้งไดเ้ยยีวยา-สง่เสรมิอาชพี 

17. ก.แรงงาน ลยุประจวบฯ ชว่ยชาวบา้นเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 

18. กระทรวงแรงงาน ไขขอ้ขอ้งใจ นายจา้งส่ังทํางานลว่งเวลา ไมบ่อกกลา่ว ผดิกฎหมายหรอืไม ่

19. ก.แรงงานจ่อชง ครม.เยยีวยา ม.40 ลดจ่ายสมทบ 40% เป็นเวลา 6 เดอืน 

20. เครอืขา่ยแรงงาน’ เคาะหมอ้ ขอเยยีวยาถว้นหนา้ จวกรบ. หนา้ทน ‘พูดไมฟั่ง-ไลไ่มไ่ป’ 

21. แกปั้ญหาแรงงานเด็ก ไทยตัง้เป้าสนิคา้อยา่งนอ้ย 1 รายการหลดุบัญชดีําสหรัฐ 

22. ขึน้ทะเบยีนแรงงาน พรุ่งน้ี (13 ก.พ.) วันสดุทา้ย พบยอดทะล ุ5 แสน 

23. สถานการณ์แรงงานประจําสัปดาห ์5-11 ก.พ. 2564 

24. รมช.แรงงาน เร่งเครือ่งตัง้สถาบนัพัฒนาบคุลากรดจิทิัล 

25. แกปั้ญหาแรงงานเด็ก ไทยตัง้เป้าสนิคา้อยา่งนอ้ย 1 รายการหลดุบัญชดีําสหรัฐ 

26. ผลสํารวจชี ้"แรงงานเถือ่นกับโควดิ-19" ผลจากความบกพร่องเจา้หนา้ที ่

27. ทตูไทยในสหรัฐสง่สัญญาณ เร่งแก ้3 สนิคา้ใช ้“แรงงานเด็ก” 

28. 15 ก.พ.ชีช้ะตา ‘มหาชยั’ เช็กซํา้ 5 หมืน่กลุม่เสีย่งสงู 

29. แรงงาน ชงครม.ไฟเขยีว “ม.33 เรารักกัน” วันน้ี ผูป้ระกันตนมาตรา33 รอลุน้เยยีวยา 4,000 บาท 

30. เปิดผลสํารวจ แนวโนม้อัตราเงนิเดอืนและการจา้งงานปี 2564 

31. ตัง้สถาบันพัฒนาบคุลากรดจิทิัล เปิดตัว 18 ก.พ. 2564 น้ี 

32. จา้งงานคนพกิารไมถ่งึเป้า เอกชนรอ้งปรับสตูรสง่เงนิเขา้กองทนุ 

33. รวบ“เจ๊เพชร”ตัวการใหญ่ คา้แรงงานเมยีนมาสง่ตลาดกุง้ 

33. ‘จับกัง1’เผย ตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิลงทะเบยีนออนไลน์ทะล ุ6 แสนคน พรอ้มเร่งดําเนนิคดแีรงงานเถือ่นตามกฎหมาย 

34. ภาคธรุกจิกับสทิธมินุษยชน ตัง้รับกฎหมายใหม-่อยีหูา้มละเมดิสทิธ ิ

35. ดว่น! ครม. เคาะมาตรการ แจกเงนิ “ม.33 เรารักกัน” รายละ 4,000 บาท 
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https://www.prachachat.net/csr-hr/news-607071
https://mgronline.com/politics/detail/9640000010910
https://www.matichon.co.th/economy/news_2561851
https://siamrath.co.th/n/217837
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2564549
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-609534
https://www.prachachat.net/economy/news-606851
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/921564
https://www.posttoday.com/politic/news/644884
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2029084
https://www.thairath.co.th/news/politic/2029747
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/921717
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/468052#:%7E:text=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0,Undubzapp.com
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000013534
https://www.matichon.co.th/politics/news_2572600
https://www.thebangkokinsight.com/549993/
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-612490
https://prachatai.com/journal/2021/02/91647
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5/
https://www.thebangkokinsight.com/549993/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922481
https://www.prachachat.net/economy/news-612855
https://www.prachachat.net/columns/news-612014
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/142127
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-606486
https://www.infoquest.co.th/2021/65424
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-610452#:%7E:text=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://mgronline.com/daily/detail/9640000015225
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%871%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-6-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-612878
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-606111
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36. ไฟเขยีวคนตา่งดา้ว “กัมพูชา-ลาว-เมยีนมา” ทํางานในไทย แตต่อ้งมผีลตรวจโควดิภายใน 16 เม.ย. 6 

37. รมว.แรงงาน ลงนามประกาศ การจัดทีพั่กสวัสดกิารใหล้กูจา้ง ลดเสีย่งโควดิ 

38. ‘กา้วไกล’ อัด ‘รมว.แรงงาน’ เบยีดเบยีนเงนิประกันสังคม-บรหิารแรงงานขา้มชาตลิม้เหลว 

39. แรงงานกอ่สรา้งขาดแคลน เร่งอบรมชา่ง 18 จังหวัด ป้อนตลาด 

40. กอ.รมน.แรงงานปฏบิัตกิารรเีอ็กเรยแ์รงงานตา่งดา้วพืน้ที ่อ.แมส่าย 

41. ก.แรงงาน ดัน DISDA ยกระดับกําลังคนดจิทิัล 

42. ก.แรงงานเปิดการอบรมโครงการสมรรถนะการตอบขอ้ซกัถามและคําปรกึษาทางโทรศัพทส์ายดว่นกระทรวงแรงงาน 1506 

43. สสปท. จัดสัมมนาออนไลน์ฟร ีNew Normal New Me ปลกุ Safety ให ้Action 

44. รมว.แรงงานหารอืขนุคลัง ชว่ยกลุม่แรงงานไมม่สีมารท์โฟนเขา้ถงึ"ม.33 เรารักกัน" 

45. จับตาศก.'ไตห้วัน'โตเร็วสดุ-'เกาหลใีต'้เจอวกิฤตแิรงงาน 

46. ก.แรงงาน ปลอ่ยกูส้งูสดุ 1 ลา้น ดอกเบีย้ 0% หนุนผูป้ระกอบกจิการชว่งโควดิ 

47. ประชนัฝีมอื... "คนพกิาร" แหส่มัครแขง่ขันฝีมอืแรงงาน ครัง้ที ่10 

48. 'ม.33 เรารักกัน' ลงทะเบยีน 3 วัน มรีายชือ่ 'ประกันสังคม' 7.6 ลา้นราย 

49. แรงงานตา่งดา้วเรอืลม่เสยีชวีติ"ไดส้ทิธเิตม็"ตามกฎหมาย 

50. "แรงงาน" เปิดใหผู้ป้ระกอบการกูป้ลอดดอกเบีย้ สงูสดุไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 

51. รมว.แรงงงานเผย EEC เปิดรับแรงงาน 11,682 อัตรา 

52. แรงงานเล็งแก ้พ.ร.บ.’ลว้งเงนิ’ประกันสังคม 

53. “สรุชยั” ผูช้ว่ยรัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน ปิดโครงการตรวจคัดกรองโควดิ-19 ในชลบรุ ี

54. ตลาดแรงงานยคุดจิทิัล มทีัง้โอกาสและความทา้ทายใหม่ๆ  

 
1. คา่เงนิบาทวันน้ี (8 ก.พ.) แข็งคา่ขึน้ที ่30.05 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 

2. ราคาทองวันน้ี (8 ก.พ.) คงที ่รูปพรรณขายออกบาทละ 26,300 บาท 

3. คา่เงนิบาทวันน้ี (9 ก.พ.) แข็งคา่ขึน้ที ่29.99 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 

4. ราคาทอง 9/2/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันอังคาร ปรับขึน้ทเีดยีว 250 บาท 

5. คา่เงนิบาทวันน้ี (10 ก.พ.) แข็งคา่ขึน้ที ่29.92 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 

6. ราคาทองวันน้ี 10/2/64 ลา่สดุ ปรับลด 100 บาท รูปพรรณขายบาทละ 26,550 

7. กทม.รับไมม่เีงนิจ่ายหน้ี BTS 3 หมืน่ลา้น คาดผูโ้ดยสารสายสเีขยีววบู 30% 

8. คา่เงนิบาทวันน้ี (11 ก.พ.) ทรงตัวที ่29.90 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 

9. ราคาทองวันน้ี 11/2/64 ลา่สดุ เปิดตลาดคงที ่ทองรูปพรรณ ขายออก 26,550 

10. หุน้ OR เขา้เทรด 11 ก.พ. น้ี มารเ์ก็ตแคปกวา่ 2 แสนลา้น 

11. ดอลลารอ์อ่นคา่ หลังตัวเลขเงนิเฟ้อของสหรัฐตํ่ากวา่คาด 

12. ราคาทองคําวันน้ี (12 ก.พ.64) ปรับลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 26,350 บาท 

13. เชค็ราคาทอง! ยอ้นรอย 'ทองคํา' แพงขึน้แคไ่หนชว่ง 'ตรุษจนี' 5 ปีลา่สดุ 

14. ผูถ้อืหุน้ 'OR' อูฟู้่  กําไรวันแรก62% กําเงนิสดหมืน่ลา้นซือ้กจิการ 

15. หุน้สหรัฐฯ ปิดแคบ ดาวโจนสูล้ด น้ํามันลงแลว้หลังบวก 8 วันตดิ-ทองก็ร่วง 

16. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาดออ่นที ่29.90 บาท/ดอลลาร ์

17. ราคาทองวันน้ี 15/2/64 ลา่สดุคงที ่ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,350 

18. แวดวงการเงนิ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915388
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-615106
https://prachatai.com/journal/2021/02/91738
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-615256
https://www.banmuang.co.th/news/region/223669
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923298
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-1506/
https://www.mol.go.th/news/199970/
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000018276
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924206
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-619579
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/459295
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924136
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/469749
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/469630
https://www.matichon.co.th/politics/news_2596005#:%7E:text=Advertisement,%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%203%2C449%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%203.
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924296
https://www.thairath.co.th/news/society/2039112
https://www.voathai.com/a/ilo-digital-market-report-employment-opportunities-challenges/5791449.html
https://www.prachachat.net/finance/news-609306
https://www.prachachat.net/finance/news-609359
https://www.prachachat.net/finance/news-610016
https://www.thairath.co.th/news/gold/2029007
https://www.prachachat.net/finance/news-611049
https://www.thairath.co.th/news/gold/2029713
https://www.prachachat.net/property/news-610762
https://www.prachachat.net/finance/news-611793
https://www.thairath.co.th/news/gold/2030509
https://www.prachachat.net/finance/news-611509
https://www.prachachat.net/finance/news-612286
https://www.businesstoday.co/money-to-know/12/02/2021/62368/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/921529
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922215
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2031055
https://www.thansettakij.com/content/468654
https://www.thairath.co.th/news/gold/2032711
https://www.naewna.com/columnist/1132
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19. เตอืนนักลงทนุ ตดิดอยเก็งกําไรทอง 

20. คา่เงนิบาทวันน้ี (16 ก.พ.) ทรงตัวที ่29.89 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 

21. ราคาทองวันน้ี (16 ก.พ.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 26,300 บาท 

22. เช็กอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ Bitcoin 16 ก.พ. 64 

23. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 29.95/99 แนวโนม้ออ่นคา่หลังดอลลารแ์ข็ง ใหก้รอบวันน้ี 29.90-30.05 

24. คา่เงนิบาทวันน้ี (18 ก.พ.) ออ่นคา่ลงที ่30.01 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 

25. ราคาทองวันน้ี (18 ก.พ.) ขยับลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 25,850 บาท 

26. เช็กอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ Bitcoin 19 ก.พ. 64 

27. ราคาทองวันน้ี (19 ก.พ.) ปรับลง 200 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 25,700 บาท 

38. คา่เงนิบาทวันน้ี (23 ก.พ.) แข็งคา่ขึน้ที ่30.00 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
39. ราคาทองวันน้ี (23 ก.พ.) ปรับขึน้ 150 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 26,200 บาท 
 
40. เงนิบาทเปิด 29.99 ตอ่ดอลล ์กลับมาแข็งคา่จากวานน้ี ตลาดจับตาตัวเลขสง่ออกไทย-ถอ้ยแถลงปธ.เฟด 
 
41. รมช.แรงงาน เตรยีมลยุสพุรรณฯ สานฝันปั้นอาชพีกลุม่เปราะบาง สูพ้ษิโควดิฯ 
 
42. "แรงงาน" เปิดใหผู้ป้ระกอบการกูป้ลอดดอกเบีย้ สงูสดุไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท เช็กไดท้ีน่ี่ 
 
43. ผลคดักรอง'โควดิ-19'แรงงานตา่งดา้ว 8 จ.กวา่ 1แสนราย 
 
44. รับตา่งดา้วไมม่บีตัร นายจา้งมโีทษจํา-ปรับ 
 
45. พระราชกฤษฎกีา ประกาศเพิม่คา่ทําศพ – เงนิสงเคราะหก์รณตีาย ใหกั้บแรงงานภาคอสิระ ม.40 
 
46. Do gig workers deserve better deal? 
 
47. บทวเิคราะห ์ราคาทองคําวันน้ี (24 ก.พ. 2564) โดย YLG Bullion 
 
48. ราคาทองวันน้ี 24/2/64 ลา่สดุ "ทองรูปพรรณ" ขายออกบาทละ 26,250 
 
49. เช็กราคาทอง น้ํามัน หุน้เดน่ 
 
50. คา่เงนิบาทวันน้ี (25 ก.พ.) ออ่นคา่ลงที ่30.05 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
51. ราคาทองวันน้ี (25 ก.พ.) ราคาร่วง 100 บาท รูปพรรณบาทละ 26,100 บาท 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. https://www.matichon.co.th/economy/news_2562359 

2. กกร. คงคาดการณ์ GDP-สง่ออกปี 64 หลังมองศก.โลกฟ้ืนรับวัคซนีโควดิ 

3. “จุรนิทร”์ ลยุแกอ้ปุสรรคสง่ออก ดันสําเร็จเรอืใหญ่เทยีบทา่รับสนิคา้-คลายปมตูข้าดแคลน 

4. ไทย-ออสเตรเลยี ปลืม้! FTA ดันมลูคา่การคา้สองฝ่ายขยายตัวกวา่ 2 เทา่ เล็งขยายความร่วมมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว เกษตร พลังงาน 
และดจิทิัลตอ่ยอดความสําเร็จ 

5. กัมพูชา-เกาหลใีตบ้รรลขุอ้ตกลงการคา้เสร ีหวังฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจากโควดิ-19 

6. สนิคา้ฮาลาลไทยเฮลั่น ! พรอ้มลยุตลาดซาอดุอิาระเบยีและกลุม่ OIC 47 ประเทศ มลูคา่มหาศาล หลายแสนลา้นบาท หลังถกูแบน
มากวา่ 30 ปี 

7. ขอเวลา3เดอืนไทย เขา้-ไมเ่ขา้ CPTPP 

8. ‘พาณชิย’์ ร่วมถกรัฐมนตรกีารคา้ WTO เร่งรัดแตง่ตัง้ผูอํ้านวยการใหญ่ 

9. รือ้ ‘สง่ออก’ใหม ่ลดพึง่บรษัิทขา้มชาต ิ

10. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.03/06 แนวโนม้แกวง่แคบในกรอบ 30.00-30.10 ตลาดไรปั้จจัยใหม ่

11. อังกฤษเผยตัวเลขสง่ออกไป EU เดอืนม.ค.ลดลง68% หลงัตดิขอ้จํากัด Brexit 

https://www.thansettakij.com/content/money_market/468412
https://www.prachachat.net/finance/news-614249
https://www.prachachat.net/finance/news-614275#:%7E:text=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%2026%2C300%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-,%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20(16%20%E0%B8%81.%E0%B8%9E.)%20%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9A,%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://today.line.me/th/v2/article/vJ6wpQ
https://www.infoquest.co.th/news/2021-e4163cb2206dd29580b97f4eae468017
https://www.msn.com/th-th/money/news/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-18-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-30-01-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%9A%E0%B8%97-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/ar-BB1dMfOb
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-615831#:%7E:text=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2018%20%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%202564&text=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%2025%2C350,%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&text=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%2024%2C801.76%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97&text=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%2025%2C850%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.tnnthailand.com/news/infographic/71921/
https://www.prachachat.net/finance/news-616571
https://www.prachachat.net/finance/news-618560
https://www.prachachat.net/finance/news-618583
https://www.infoquest.co.th/2021/67275
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2037969
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/469630
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923887
https://www.thairath.co.th/news/business/2037567#:%7E:text=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B7%E0%B8%99,%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://www.thairath.co.th/news/society/2033049
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2072935/do-gig-workers-deserve-better-deal-
https://www.prachachat.net/finance/news-619564
https://www.thairath.co.th/news/gold/2038813#:%7E:text=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2024%20%E0%B8%81,%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%2026%2C250%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97.
https://www.tnnthailand.com/news/infographic/72527/
https://www.prachachat.net/finance/news-620170
https://www.prachachat.net/finance/news-620220
https://www.matichon.co.th/economy/news_2562359
https://www.infoquest.co.th/2021/63598
https://www.commercenewsagency.com/news/3875
https://gnews.apps.go.th/news?news=77729
https://gnews.apps.go.th/news?news=77729
https://www.infoquest.co.th/2021/63895
https://tangnamnews.wordpress.com/2021/02/04/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E/
https://tangnamnews.wordpress.com/2021/02/04/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E/
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/467688
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/467700
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/467493
https://www.ryt9.com/s/iq03/3197784
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?id=eFk1SUpPaHhGd289#:%7E:text=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20BBC%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2,%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Brexit
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12. ญีปุ่่ นเผยยอดสง่ออกสนิคา้เกษตรและประมงปี 63 ทําสถติสิงูสดุเป็นปีที ่8 ตดิตอ่กัน 

13. พาณชิย’์ ร่วมถกรัฐมนตรกีารคา้ WTO เร่งรัดแตง่ตัง้ผูอํ้านวยการใหญ่ 

14. กรมพัฒน์ฯ ผนกึ 23 หน่วยงาน ดันแพลตฟอรม์กลาง “เกษตรผลติ พาณชิยต์ลาด” 

15. ขอเวลา3เดอืนไทย เขา้-ไมเ่ขา้ CPTPP 

16. รือ้ ‘สง่ออก’ใหม ่ลดพึง่บรษัิทขา้มชาต ิ

17. อังกฤษเผยตัวเลขสง่ออกไป EU เดอืนม.ค.ลดลง68% หลงัตดิขอ้จํากัด Brexit 

18. สหรัฐ เผย ปี 63 ไมพ่บยา่นการคา้ขายของปลอมในไทย 

19. ผลงานไทยเขา้ตา มะกันไมพ่บยา่นการคา้ละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาในไทย จากเดมิ” พัฒน์พงษ์” ตดิโผ 

20. เมยีนมาวุน่โอกาสทองการคา้ชายแดน 

21. ดา่นโหยว่อีก้วนจะหยดุดําเนนิงานการนําเขา้ – สง่ออกสนิคา้ในชว่งเทศกาลตรุษจนี 

22. บทความการคา้ [ภาพรวมสถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศไทยและญีปุ่่ นปี 2563 และ การตัง้เป้าการส่งออกของไทยไปยังญีปุ่่ น
ในปี 2564 

23. ตา่งชาตยัิงมั่นใจศก. ไทย ปี 63 นําเงนิมาลงทนุกวา่หมืน่ลบ. จา้งงานนับหมืน่คน 

24. ขออนุมัตงิบประมาณโครงการชดเชยดอกเบีย้ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วในการเก็บสต๊อก 

25. “พาณชิย”์ ชว่ยธรุกจิโลจสิตกิส ์จัดเจรจาธุรกจิออนไลน์ เกดิมลูคา่การคา้กวา่ 130 ลา้น 

26. พาณชิยแ์นะเอกชนตรวจสอบสถานะบรษัิทร่วมลงทนุในเมยีนมา 

27. พาณชิยเ์ผยรัฐสภาเห็นชอบใหสั้ตยาบันความตกลง RCEP คาดมผีลใชปี้น้ี ผูป้ระกอบการรับประโยชน์การคา้-ลงทนุ 

28. WTO เตรยีมจัดประชมุ 15 ก.พ.พจิารณาแตง่ตัง้ผูอํ้านวยการคนใหม ่

29. พาณชิยเ์ผยกัมพูชาปิดทา้ยร่วม FTA อาเซยีน-ฮอ่งกงมผีลครบทกุชาต ิ12 ก.พ. 

30. ดัน ‘หาดใหญ่’ เมอืงปลอดภาษี ฟ้ืนนครหลวงการคา้หัวเมอืงใต ้

31. สถติย”์ เชือ่ RCEP ชว่ยเพิม่การคา้ ดงึดดูการลงทนุ สูกั้บมหาอํานาจเศรษฐกจิอืน่ได ้

32. CGTN: จนี-ยโุรปเดนิหนา้ยกระดับความร่วมมอืดา้นวัคซนี-การคา้ 

33. พณ. เร่งสรา้งมาตรฐานการคา้ธุรกจิแฟรนไชสใ์หม้ศีักยภาพเพิม่ทางรอดธรุกจิแฟรนไชสย์คุโควดิ 

34. เสน้ตาย 3 เดอืน ‘เกษตรกร-เอกชน’งัดขอ้เกาะขบวน CPTPP 

35. พณ. แนะผูส้ง่ออกตรวจสอบรายชือ่องคก์ร หลังกระทรวงการคา้ญีป่่◌นุ ทบทวนใหม ่

36. ประธานาธบิดสีหรัฐฯ เรยีกรอ้งจนีพจิารณาประเด็นการคา้และสทิธมินุษยชน 

37. จนี-เอเชยีตะวันออกนําโดง่ ควา้ ‘สว่นแบง่คา้โลก’ เพิม่ขึน้ 

38. เดนิหนา้นวัตกรรมยคุโควดิ!! ซเีล็คจับคูอ่าฟเตอรยํ์า DIY ง่ายๆ ทําไดท้ีบ่า้น 

39. โอกาสธรุกจิฟู้ดทรัค หลังโควดิ-19 มลูคา่ตลาดแตะ 3,000 ลา้น 

40. พษิโควดิสอ่ทบุเหล็กโลกขาด ผูค้า้สบโอกาสแหส่ง่ออกตลาดสหรัฐฯ 

41. ไบเดนเตรยีมยกประเด็นโรคระบาดและความทา้ทายทางเศรษฐกจิหารอืในทีป่ระชมุ G7 

42. Thaitrade.com ชวน ผปก. เจาะตลาดอนิเดยีผ่านชอ่งทางเจรจาออนไลน์ 

43. สือ่รายงาน สหรัฐฯ พจิารณาเพิม่ขอ้จํากัดการคา้กับจนีใหเ้ขม้ขน้กวา่เดมิ! 

44. FTA อาเซยีน – ฮอ่งกง มผีลบังคับใชค้รบทกุประเทศภาค ี12 ก.พ. น้ี ชวนผูป้ระกอบการไทยเร่งใชป้ระโยชน์ 

45. 'WTO' ตัง้อดตีขนุคลังไนจเีรยีน่ังผอ. ใหม ่

46. พณ. ขยายเวลาขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้กอ่นสง่ออกลว่งหนา้ได ้5 วัน 

47. กองทนุ FTA คบื วางหลักเกณฑช์ว่ยเหลอื พรอ้มเร่งหาเงนิประเดมิ กอ่นชงคลังไฟเขยีว 

48. กรมเจรจาฯ เปิดผลประโยชน์ RCEP สง่ออกเพิม่ มโีอกาสลงทนุ เสรมิแกร่ง SMEs 

49. พาณชิย ์จัดเจรจาการคา้อาหารฮาลาลผ่านออนไลน์ 
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50. ปี 65 เปิดชอ่งการคา้-ลงทนุ ผา่นชอ่งทาง“อารเ์ซ็ป” ดา้น สศช.จีรั้ฐฯตัดสนิ ร่วม “ซพีทีพีพี”ี 

51. ศาลปกครองสงูสดุยนืทเุลาคําส่ัง คกก.แขง่ขันการคา้ ส่ังนสิสันหยดุไมต่อ่สัญญาผูแ้ทนจําหน่าย 

52. พาณชิย’์ เร่งหาขอ้สรุปจัดตัง้กองทนุ FTA กอ่นชงคณะทํางานฯ เสนอกระทรวงการคลัง 

53. พาณชิย’์ เผยประโยชน์ RCEP หลังรัฐสภาไฟเขยีวไทยใหสั้ตยาบัน เพิม่โอกาสสง่ออกสนิคา้ไทยไปตลาด จนี เกาหลใีต ้และญีปุ่่ น 
ไดอ้กีมาก! 

54. ไทยร่วงสง่ออกอาหารอันดับ 13 โลก คาดปีน้ีฟ้ืนเล็งเป้า 1.05 ลา้นลา้น 

55. โควดิ-19 ฉุดดชันีเชือ่มั่นอตุสาหกรรมเดอืนมกราคมหดตัวตํ่าสดุรอบ 6 เดอืน 

56. 'จเีอสพ'ี ปมการคา้สหรัฐทีร่อการพสิจูน์ 

57. กองทนุความตกลงการคา้เสร ี(เอฟทเีอ) ใกลสํ้าเร็จ 

58. ฮอ่งกงจบีไทยหนุนร่วม RCEP กางแผนกระตุน้การคา้สวนกระแสโควดิ 

59. 10 อันดับสนิคา้สง่ออกไทยปี 63 

60. Maersk เดนิหนา้องคก์รไรม้ลพษิดว้ยการใชเ้รอืไมป่ลอ่ยกา๊ซคารบ์อนเพือ่ขนสง่พัสดใุนปี 2023 

61. นัดอาเซยีนถกทางไกล ทบทวน AEC Blueprint 2025 

62. สรท.ชี5้กลุม่สนิคา้ฟ้ืน มนัใจสง่ออกเป็นบวก 

63. อตุฯพลังงานหมนุเวยีน หว่งสหรัฐ-อยี ูกดีกันการคา้เก็บภาษีคารบ์อน 

64. เศรษฐกจิไตห้วันพุ่งแรงสดุในรอบ 7 ปี ขาย "เซมคิอนดักเตอร"์ รวยไมส่นโควดิ 

65. พาณชิย ์เผยสง่ออก ม.ค. ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดอืนกอ่น ยังคงเป้าทัง้ปีโต 4% 

66. พาณชิย ์เร่งแจงประเทศคูค่า้เปิดไตส่วน AD ใหส้อดคลอ้งกับหลักการของ WTO 

67. ทยี ูเผยรายไดปี้’63 ทะล ุ132,402 ลา้น ควา้กําไรสทุธ ิ6,246 ลา้นบาท โต 63.7% 

68. ปตท. ตัง้บรษัิทลกูในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ขยายธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศใน “IFAD” 

67. หว่ัน “การเมอืงเมยีนมา” ปรอทแตกฉุดธรุกจิไทยดิง่ 

68. พณ.เตอืนเอกชนเกาะตดิเกณฑก์ารคา้โลกกับ WTO ผ่านระบบออนไลน์ ปรับธรุกจิแขง่ขันไดเ้ปรยีบ 

69. จนีกลายเป็นคูค่า้ใหญ่ทีส่ดุของอนิเดยี-สหภาพยโุรป แซงหนา้สหรัฐฯ ในปี 2020 

70. เดนิหนา้รุกตลาดตา่งประเทศ DITP พรอ้มเป็น "แมส่ือ่การคา้" 

71. จนีพรอ้มยกระดับการคา้กับสหรัฐฯ รอ้ง 'ไบเดน' ยกเลกิภาษีเกนิจรงิ 

72. ‘DLA Magazine’เชือ่ม ศก.ไทย – ละตนิอเมรกิา 
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