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SEP 

2020 

15 ก.ย. 63  TTIA รว่มงานประชุม Annual General 

Meeting Thailand-Australia-New Zealand Business 

Council 

18 ก.ย. 63 TTIA รบัรางวลัสมาคมการคา้ดเีดน่ 2 มติจิากทา่น   

รองนายกจรุนิทรใ์นงานสมาคมการคา้ Together is Power 

2020" 

23 ก.ย. 63  TTIA มอบกระเชา้ใหท้า่นอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ ในโอกาสการพฒันาความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ  

22-25 ก.ย. 63  TTIA รว่มออกบูธในงาน Thaifex  2020       

มสีมาชกิสมาคมเขา้รว่ม 7 บรษิทั 

เดอืนกนัยายน TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 / Recruitment และ Covid 19 กบัสมาชกิสามญั 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA เขา้ร่วมประชุม ทศิทางบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาต ิและแกไ้ขปัญหาแรงงาน และการจัดการในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 

1 

TTIA ประชมุใหญส่ามัญสมาชกิสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2563 2 

TTIA เขา้พบกับอธบิดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ การคา้และการลงทนุ 

3 

TTIA เขา้ร่วมประชมุพจิารณาการเปิดตลาดสนิคา้ภายใตก้ารเจรจาความตกลงการคา้เสรไีทย-สหภาพยโุรป 3 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาเรือ่ง "3rd Tuna Webinar Series: Certification and Technology" ทางออนไลน ์ 5 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ เรือ่ง แนวทางการปฏบัิตติามระเบยีบสขุอนามัยผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าสง่ออกสหพันธรัฐรัสเซยี

และสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี (วันที ่1) 

6 

TTIA เขา้ร่วมประชมุแนวทางการปฏบัิตติามระเบยีบสุขอนามัยผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าส่งออกสหพันธรัฐรัสเซยีและ

สหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี (วันที ่2) 

7 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที ่2/2563 10 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอื เรือ่ง Improvement logistics opportunities for Thailand tuna industry 10 

TTIA เขา้ร่วมงานประชมุ Annual General Meeting Thailand-Australia-New Zealand Business Council 11 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย-แอฟรกิาใต ้ครัง้ที ่2/2563 12 

TTIA เขา้ร่วมประชมุรับฟังความคดิเห็นร่างกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง 13 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะท างาน Tonggol FIP ทาง Online 13 

TTIA รับรางวัลสมาคมการคา้ดเีดน่ 2 มติจิากทา่น   รองนายกจุรนิทรใ์นงานสมาคมการคา้ Together is Power 14 

TTIA เขา้ร่วมประชมุสภาธรุกจิไทย -รัชเซยี ครัง้ที ่1/2563 15 

TTIA ขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่35/7 ผลติภัณฑเ์นื้อสตัว ์ครัง้ที ่3-3/2563 16 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-อยีปิต ์ครัง้ที่ 3/2563 และร่วมฟังการบรรยายภาพรวมการ
สง่เสรมิความสมัพันธ ์และโอกาสการคา้ การลงทนุ ของไทยในอยีปิต ์

17 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการว่าจา้งแรงงานขา้มชาติระหว่างภาครัฐกับเอกชน ครั ้งที่ 
2/2563 

18 

TTIA  ร่วมออกบธูในงาน Thaifex 2020  20 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาเรือ่งไทยพรอ้มหรอืยังทีจ่ะฟ้ืนการเจรจา FTA ไทย-EU 21 

สารบญั / content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA มอบกระเชา้ใหท้า่นอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ในโอกาส การพัฒนาความร่วมมอื         
ดา้นเศรษฐกจิ 

23 

TTIA เขา้ร่วมหารอืการสง่เสรมิการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศ 23 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟ ูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่8/2563 24 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนา "โอกาสขยายตลาดใหม ่ผา่น FTA อาเซยีน-แคนาดา" 26 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างานจัดท านโยบายการพัฒนา การสง่เสรมิ การแกไ้ขปัญหา การประมงในน่านน ้า

ไทย การประมงนอกน่านน ้าไทย และอตุสาหกรรมตอ่เนื่องดา้นการประมง 

27 

TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนา Leadership Transformation ปลดล๊อคความเป็นผูน้ าจากการเปลีย่นแปลงภายใน
องคก์ร 

28 

TTIA เขา้ร่วมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) ครัง้ที ่4 29 

TTIA จัดประชมุร่วมกับ Trader และ Ship Agent  ณ หอ้งประชมุสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย 30 

TTIA เขา้ร่วมหารอืการจัดคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ 31 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กับสมาชกิสามัญ 32 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กันยายน 2563  39 

ขา่วประจ าเดอืนกันยายน 2563 รวบรวมโดย TTIA 

 

39 

สารบญั / content 
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TTIA เขา้ร่วมประชุม ทศิทางบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาต ิและแกไ้ขปัญหา
แรงงาน และการจดัการในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ -19 
 

วันที่ 31 สงิหาคม 2563 TTIA คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษา, คุณวรรณา กรรมการแรงงาน
สมาคมฯ และคุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุเวทเีสวนาเรือ่ง ทศิทางการบรหิารจัดการ
การจา้งแรงงานขา้มชาตแิละการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกจิการอาหารทะเลและ
ประมงทะเล และการจัดการในชว่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ณ รร.เรดสิันบลู จัดโดย 
Migrant Working Group งบฯโดย Freedom Fund สรปุดังน้ี 

หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งใหข้อ้มูลสถานการณ์ การบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาตใิน
ปัจจุบัน การด าเนินการน าแรงงานต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีนมาเขา้มาท างานตาม 
MOU ตามมาตรการของศนูยบ์รหิารสถานการณ์โควดิ-19 (ศบค.) และมาตรการทางสาธารณสขุ
ในการบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาต ิ  

หากเขา้มาไทยตอ้งถูกกักตัว มีประเด็นปัญหาการหาที่กักตัว อาหาร การบรหิารเตียง
คนไข ้งบประมาณ โดย สธ ก าลังหาวธิีการตรวจที่ประหยัดและลดภาระค่าใชจ้่าย เช่น pull 
sample เงือ่นไขการท าประกนั และเบีย้ประกนัโควดิในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 3 เดอืน / 1 ปี   

หากแรงงานขา้มชาติเขา้มาโดยถูกกฎหมายก็ไม่น่ามีปัญหา แต่หากเขา้มาโดยผิด
กฎหมายก็จะเขา้ไมถ่งึแหลง่เงนิและการรักษา อกีทัง้จะท าใหเ้กดิการระบาดในประเทศดว้ย 

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยใหข้อ้มูลว่า เรือประมงพาณิชย์ไม่มีแรงงานผิด
กฎหมาย เพราะโทษตาม พรก การประมง ปรับสงูถงึ 4-8 แสนบาท ตอ่ 1 คน 

 
สภาหอฯ  และ TTIA  มีความเห็นว่า มาตรการของภาครัฐทีอ่อกมาถือว่าดี แต่ในภาค

ปฎบิัตขิอใหม้ปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว รวมถงึรูปแบบการบรหิารจัดการ และปฏบิัตขิอใหย้ดึถอื
บนมาตรฐานเดยีวกัน การใหบ้รกิารแบบ one stop service อกีทัง้ขอใหม้คีวามชัดเจนเกีย่วกับ
นโยบายการน าเขา้แรงงานขา้มชาตทิีย่ั่งยนื  
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TTIA ประชุมใหญส่ามญัสมาชกิสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2563 
 

วันที ่1 กันยายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกฯ และคุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ เขา้ร่วม
ประชมุออนไลน ์ในการประชมุใหญส่ามัญสมาชกิสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 
จัดที ่ม.หอการคา้ไทย โดยมคีุณกลนิท ์สารสนิ เป็นประธาน ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ
การประชมุ ดังน้ี 

การรายงานผลงาน การท างานร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในช่วงโควดิ-19 การ
อบรมออนไลน์ การขับเคลื่อนห่วงโซ่ธุรกจิ (การคา้&การลงทุน เกษตร&อาหาร ท่องเที่ยว&
บริการ) การจัดท าคู่มือมาตรการทางการเงินจากสถาบันการเงิน สทิธพิิเศษการเป็นสมาชกิ    
สภาหอฯ ในการใชบ้รกิารของสถาบันอาหาร เป็นตน้ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การ
ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน การปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับ) 

พจิารณารับรองงบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธ.ค.2562 (มรีายไดสู้งกว่าค่าใชจ้่าย 
6.636 ลา้นบาท)  

พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 (เลอืก บจก.พ ีแอนด ์
เอ ออดทิ คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบ 75,000 บาท และสอบทานงบการเงนิ 25,000 บาท)  
 

นอกจากน้ี ไดป้ระชาสัมพันธง์านสัมมนาสมาคมการคา้และมอบรางวัลสมาคมการคา้
ดีเด่นประจ าปี 2563(18 ก.ย.63), การแนะน ากิจกรรมและคุณภาพทางการศึกษาของ ม.
หอการคา้ไทย ตลอดจนขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณพเิศษ (มีสมาชกิ
สมาคม Sea Value และ Thai Union รว่มดว้ย) 
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TTIA เขา้พบกบัอธบิดกีรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพือ่แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น
เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ การคา้และการลงทนุ 
 

วันที ่3 กันยายน 2563 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ แทน ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 
ในนามกรรมการสภาหอฯ ไดเ้ขา้พบหารอืกับอธบิดกีรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (นายเชดิชาย 
ใชไ้ววทิย ์) และอธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้(นายวชิช ุเวชชาชวีะ) ร่วมกับคณะสภาธุรกจิ
ไทย-ลาตนิอเมรกิา วัตถุประสงคเ์พื่อแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาความ
รว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ การคา้และการลงทนุ ณ กระทรวงการตา่งประเทศ มสีรปุดังน้ี 

      1. ท่านอธิบดีฯ ใหข้อ้มูลว่า สนิคา้ที่จะเป็นที่ตอ้งการในอนาคตของแถบลาตนิ
อเมรกิา ไดแ้ก ่สนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปู ,สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั new normal และสนิคา้เวช
พันธุ ์เป็นตน้ 

      2. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามกังวลดา้นมาตรฐานอาหารมาก
ขึน้ ดังนัน้ผูป้ระกอบการไทยควรมมีาตรการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการตดิเชือ้โควดิในกระบวนการผลติ 
เพือ่การสง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรฐานทีส่งูขึน้     

      3. ท่านอธบิดฯี มคีวามเห็นในทีป่ระชมุว่าหากสนิคา้หรอือตุสาหกรรมไหนสนใจทีจ่ะ
มาเปิดตลาดแถบลาตนิอเมรกิาสามารถแสดงเจตจ านงมาได ้เพื่อหาแนวทางการคา้ หรือการ
จัดท า businesses matching online 

     ทั ้งน้ี ในที่ประชุมไดฝ้ากเรื่องการส่งเสริมการคา้การลงทุนและการร่วมมือทาง
เศรษฐกจิร่วมกัน ผ่านทางท่านอธบิดีฯ และไดเ้ชญิกระทรวงการคา้ต่างประเทศเขา้มาเป็นที่
ปรกึษาใหก้บัสภาธรุกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา อกีดว้ย 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมพจิารณาการเปิดตลาดสนิคา้ภายใตก้ารเจรจาความตกลง
การคา้เสรไีทย-สหภาพยโุรป 

วันที่ 3 กันยายน 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้   
เขา้ร่วมประชมุพจิารณาการเปิดตลาดสนิคา้ภายใตก้ารเจรจาความตกลงการคา้เสรไีทย-สหภาพ
ยโุรป ณ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี 
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1. ภาพรวมการคา้ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ในปี 2562 สหภาพยุโรป (EU) เป็นคู่คา้
อันดับ 4 ของไทย (รองจากจีน ญี่ปุ่ น และสหรัฐฯ) 5ปี ที่ผ่านมา (2558-2562) การคา้รวมมี
มูลค่าเฉลี่ย 43,297 ลา้นเหรียญฯ ส าหรับปี 2562 การคา้รวมมีมูลค่า 44,500 ลา้นเหรียญฯ 
ลดลงจากปี 61 รอ้ยละ 6   

1.1 สนิคา้ส่งออกที่ส าคัญของไทย ไดแ้ก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
สว่นประกอบ, รถยนต ์,อาหารแปรรปู ,อัญมณี ,เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งขยายตัวไดด้ใีนตลาดสหภาพยุโรป ในชว่งตน้ปีทีผ่่านมา 
คดิเป็นรอ้ยละ 10  

1.2 สนิคา้น าเขา้ที่ส าคัญ ไดแ้ก่ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, 
ผลติภัณฑเ์วชกรรม ,สว่นประกอบรถยนต ์เป็นตน้ 

2. ทางกรมเจรจาฯ ใหค้วามเห็นว่า รายการสนิคา้ทีไ่ทยจะไดป้ระโยชน์จากการสง่ออก
ไปยัง EU ควรพจิารณาจากกลุ่มสนิคา้ทีไ่ทยมมีูลคา้การสง่ออกไปโลกสงู และ EU ยังมกีารเก็บ
ภาษีน าเขา้ ซึง่หาก EU เปิดตลาดยกเวน้ภาษีจะท าใหผู้ป้ระกอบการไทยลดตน้ทุนการสง่ออก 
โดยทางกรมฯ ไดแ้บง่ออกเป็น2 กลุม่ ดังน้ี   

(1)กลุ่มอุตสาหกรรม ได่แก่ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรและ
อปุกรณ์ ยานยนต ์เครือ่งแตง่กาย เป็นตน้ 

(2) สินคา้เกษตรและประมง  ไดแ้ก่ ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว 
เน้ือสตัวป์รงุแตง่ เน้ือทีบ่รโิภคได ้สด/แชแ่ข็ง/แชเ่ย็น ขา้ว เป็นตน้ 

     3. คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็นในทีป่ระชมุว่า สนิคา้ทูน่ากระป๋องเป็น
สนิคา้ทีส่่งออกไปโลกเป็นอันดับ 1 ทีผ่่านมาตัวเลขของปรมิาณส่งออกไป EU ลดลงมาเรื่อยๆ 
ตัง้แต่ปี 2017-2019 แต่ทัง้นี้ในปี 2563 ภายใน 7 เดอืนแรกกลับมปีรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้คดิ
เป็นรอ้ยละ 12 เน่ืองจากมาตรฐานสนิคา้ของไทยสูง มคีุณภาพ และประเทศไทยมกีารจัดการ
เรือ่ง COVID-19 เป็นอยา่งด ีจะเห็นไดว้า่สนิคา้ทนู่ากระป๋องของไทยมศีักยภาพเป็นอย่างด ีและ
อยากจะผลักดันใหม้กีารลดภาษีจาก 24% เหลอื 0% ทันท ีและขอใช ้ROO (Rules of Origin) 
เป็น CC (change of chapter) โดยทางสมาคมฯ จะสง่ท่าทขีอลดภาษีและกฎแหล่งก าเนดิของ
สนิคา้ปลากระป๋องใหท้างกรมภายหลังการประชมุอกีครัง้นงึ 

       ดา้นสนิคา้อาหารสัตว ์ทางผอ.สมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า อุตสาหกรรมทูน่า
ไดม้กีารท าสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้ และมกีารสง่ออกไป EU เป็นอันดับ 1 เพราะประชากร
ของ EU มีการเปลี่ยนแปลงในวถิีชวีติ และใหค้วามส าคัญกับสัตวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้ และมีภาษีเป็น 
0% แตย่ังมพีกิดัของอาหารสตัวเ์ลีย้งทีย่ังมภีาษีอยู ่ซึง่ทางสมาคมฯ จะจัดท าทา่ทขีอลดภาษีสง่
ใหก้รมฯ ตอ่ไป 

      ทัง้น้ี ทางกรมเจรจาฯ แจง้ว่าขณะน้ียังอยู่ในช่วงเก็บรวบรวมขอ้มูลอยู่ ซึง่ประเด็น
ดา้นการคา้เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญ และฝ่ายไทยควรมีขอ้มูลรอบดา้นเพื่อประเมนิโอกาส 
ประโยชน์ และผลกระทบจากการเปิดตลาด โดยทางกรมฯ จะสง่แบบฟอรม์เสนอทา่ทกีารขอลด
ภาษีและกฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ใหก้ับผูเ้กีย่วขอ้ง และส่งกลับมาใหก้รมเจรจาฯ ภายในวันที ่23 
กนัยายน 63 นี้ เพือ่ทางกรมจะไดร้วบรวมเป็นขอ้มลูในการเจรจากบั EU ตอ่ไปในอนาคต 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง "3rd Tuna Webinar Series: 
Certification and Technology" ทางออนไลน ์

วันที่ 9 กันยายน 2563 TTIA คุณศดานันท ์จนท.ประมง 
เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ของ INFOFISH 3rd Tuna Webinar 
Series หัวขอ้ "Certification and Technology" สรปุดังน้ี 

1. Dr.Paolo Bray (Friend of the Sea) กล่ า ว ถึง 
การรับรองมาตรฐานทีห่ลายหน่วยงานทั่วโลกใหค้วามส าคัญ
ไมว่าจะเป็น IWC/Earth Island/FAO/EU เพื่อความยั่งยืน
ในการใชท้รัพยากรทางทะเล ซึง่ Friend Of the Sea กอ่ตัง้
ในปี 2008 ทีเ่ขา้มารับรองโรงงานทูน่าทั่วโลกคอื โครงการ 
Dolphin safe นอกจากนี้ผลกระทบ Covid ที่ผ่านมาพบว่า 
ความตอ้งการของทูน่าเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของสารอาหาร
โปรตนีทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จงึท าใหภ้าคประมงอาจจะมกีารตรวจสอบเขม้งวดมากขึน้ในการ
ขอใบรับรองโรงงาน 

2. Ms.Kathryn Gravira O'Neill (Satlink, Spain) 
กล่าวถึง Satlink ซึง่เป็นบริษัทวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญดา้น
โทรคมนาคมผ่านดาวเทยีม และพัฒนาเทคโนโลยทีีท่ันสมัย
ในการตดิตามเรอืและการตดิตามปรมิาณการจับปลาไม่ว่าจะ
เป็นระบบ VMS/ ERS/EM ซึง่ Satlink ยังมโีครงการจะพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีใหก้ า้วหนา้ต่อไป เช่น Zero Impact 
Campaign/EM PilotProject ซึง่ถอืวา่เทคโนโลยใีนสว่นน้ีจะ
มีประโยชน์อย่างมากในดา้นการประมงที่ช่วยเป็นขอ้มูลใน
การตัดสนิใจในการออกเรือจับปลา ลมฟ้าอากาศ เน่ืองจาก Satlink ยังมบีรกิารเผยแพร่ขอ้มูล
ดา้นสมทุรศาสตรบ์นเว็บไซตด์ว้ย 

3. Mr.Maxime Paul (Atato,Thailand) Kathryn 
Gravira O'Neill (Satlink, Spain) กล่าวถงึ หน่วยงาน Atato 
ว่ า ได ก้่ อ ตั ้ง ขึ้น ใน ปี  2017 ตั ้ง อยู่ ก รุ ง เทพฯ  ได ส้ ร ้า ง 
Application ที่ชื่อว่า Blockchain เป็นการกระจายอ านาจ
ส าหรับลูกคา้ที่เขา้มาใชA้ppนี้ โดยมี Gustav Gerig/ Thai 
Union/ Sea Value ทีร่ว่มกนัพัฒนาเริม่แรก เพือ่การตรวจสอบ
ยอ้นกลับและการด าเนินอุตสาหกรรมทูน่า โดยเฉพาะในปี 

2020 นี้ FAO มกีารรายงานความเคลือ่นไหวตา่งๆผา่น Blockchain ใน Seafood value chains  

 

ทั ้งนี้  Mr. Apimeleki Cokanasiga ผูด้ าเนินรายการ 
(Infofish) ไดป้ระชาสัมพันธ์งานสัมมนาต่อไปคือ TUNA 
2021 Virtual PRELUDE ทีก่ าลังจะเกดิขึน้ในวันที ่14 ตค. 63 
นี้ เวลา 10.30-14.20 น. ตามเวลาประเทศไทย  

 

โดย TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็น speaker ในหัวขอ้ " Industry Status 
and Update: Thai Tuna Canning Industry" เวลา11.10-11.30 น. โดย 
 
ทา่นใดสนใจสามารถลงทะเบยีนไดท้ี ่https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JleH-mq4THaHEuG8qIsmZg  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JleH-mq4THaHEuG8qIsmZg


   Newsletter                           September 2020 6 |44 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม เร ือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบสขุอนามยัผลติภณัฑส์ตัว ์
น า้สง่ออกสหพนัธรฐัรสัเซยีและสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี (วนัที ่1) 
 

วันที่ 10 กันยายน 2563 TTIA คุณศดานันท์
และคุณศศิธร(ออนไลน์) จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วม
ประชุม  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามระ เบียบ
สขุอนามัยผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าส่งออกสหพันธรัฐรัสเซยี
และสหภาพเศรษฐกจิยูเรเซีย(EAEU) จัดโดย กอง
ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง(กตส.) ซึง่ม ีดร.วชิาญ 
องิศรีสว่าง รองอธบิดีกรมฯ เป็นประธานในการเปิด
การประชุมครัง้นี้ ณ หอ้งประชุมอานนท ์กรมประมง 
สรปุดังน้ี 

 
1. ขอ้บกพร่องทีพ่บในโรงงานของไทยจากการสุ่ม

ตรวจโดยเจา้หนา้ทีร่ัสเซยี ไดแ้ก ่ 

เอกสารที่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ/ เอกสารบางอย่างไม่
ครบถว้น คุณภาพวัตถุดบิ/ การตรวจ Parasite การจัดเก็บ
สนิคา้ในหอ้งเย็น และสขุลักษณะต่างๆเกีย่วกับการท าความ
สะอาด ทีต่อ้งตรงตามมาตรฐานของรัสเซยี 

 
2. มาตรฐานเกีย่วกับการตรวจวเิคราะหท์างดา้นเคม ี

ตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบียบรัสเซยี ดังน้ี TR CU 021/2012, 
TR CU 029/2012 และ TR EAES 040/2016 

โดยกฎระเบียบแต่ละขอ้  จะประกอบไปดว้ย 
Appendix หรอื Annex ทีแ่ตกตา่งกนัออกไปตามผลติภัณฑ์
และสัตวน์ ้า โดยมาตรฐานการตรวจวเิคราะหส์ารปนเป้ือนทู
น่าคอื Lead ตอ้งไม่เกนิ 2 ppm / Arsenic ไม่เกนิ 5 ppm/ 
Cadmium ไม่เกนิ 0.2 ppm/ Mercury ไม่เกนิ 1 ppm และ 
Histamine ไม่เกิน 100 ppm โดยรายละเอียดของสาร
ปนเป้ือนอืน่ๆ สามารถสบืคน้ไดท้ีเ่ว็บไซต ์กตส. 
 

3. มาตรฐานผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าทางจุลชวีวทิยา อา้งองึกฎระเบยีบ TR EAES 040/2016 
และ TR CU 021/2011 โดยรัสเซยีแบง่ผลติภัณฑอ์อกเป็น 10 กลุม่ เพือ่สะดวกในการตรวจเชือ้
ต่างๆเพราะสัตวน์ ้าและบรรจุภัณฑข์องอาหารจะพบเชือ้ไดต้่างกัน ซึง่รายละเอยีดของคุณภาพ   
ทนู่า สามารถสบืคน้ไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง กตส.  

4. กฎระเบยีบทางเทคนิคของสหภาพศุลกากร เรื่อง ความปลอดภัยอาหาร อา้งองึ TR 
CU 021/2011 ประกอบไปดว้ย 7 บท 40 มาตรา ซึง่ส่วนใหญ่โรงงานปฏบิัตสิอดคลอ้งตรงกับ
มาตรฐาน GMP และ HACCP ของกรมประมงทีอ่อกตดิตามและตรวจโรงงานอยูแ่ลว้ 

5. Sanitary rules and norms sanpin 
2.3.4.050-96 Production and sale of fish products 
ประเด็นที่ส าคัญและแตกต่างจาก GMP ของกรมประมง 
ทัง้หมด 17 ดา้น ดา้น เชน่ ผังโรงงาน/ บรเิวณผลติ/ น ้า
ใชแ้ละน าเสยี เป็นตน้ ซึง่จะขอยกประเด็นทีน่่าสนใจและ
ส าคัญ ดังน้ี 
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บรเิวณผลติ สว่นผลติอาหารและสว่นผลติยาตอ้งแยกจากกันอย่างชัดเจน รวมถงึอาหาร
สตัว ์ตอ้งมแียกทางเขา้บรเิวณผลติและแยกบรเิวณผลติ  

บรเิวณผลติภายในอาคารและตัวอาคารในบรเิวณโรงงานตอ้งจัดการใหม้กีารไหลของ
กระบวนการผลติอย่างต่อเน่ือง ตอ้งมกีารป้องกันการปนเป้ือนขา้มจากสิง่แวดลอ้มและชอ่งเปิด
ภายนอกได ้ 

วัตถุดบิกอ่นตัดแต่ง ตอ้งวางบนพาเลทสงูจากพืน้ไม่นอ้ยกว่า 30 เซนตเิมตร และไม่วาง
วัตถดุบิบนพืน้  

ตอ้งน าของเสยีไปเก็บในทีเ่ย็นอุณหภูม ิ0-5 องศาเซลเซยีส และระยะเวลาเก็บตอ้ง ไม่
เกนิ 4 ชัว่โมง  

ก่อนทีจ่ะแชเ่ย็นและแชเ่ยอืกแข็งสัตวน์ ้า ตอ้งลา้งดว้ยน ้าสะอาดทีม่อีุณหภูมไิม่เกนิ 15 
องสาเซลเซยีส ส าหรับสตัวน์ ้าบางชนดิอนุญาตใหใ้ชน้ ้าทะเลทีผ่า่นการฆา่เชือ้โรคแลว้ได ้ 

กราฟบันทกึอุณหภูมติอ้งมกีารจัดเก็บไวใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร โดยตอ้งจัดเก็บเอกสารของ
ผลติภัณฑก์ระป๋องเป็นเวลา 6 เดอืน 

6. EURASIAN ECONOMIC COMMISSION 
COUNCIL DECISION No. 162 วิท ย าก ร ได ส้ รุ ป
กฎระเบียบนี้ที่เกี่ยวขอ้งกับภาคประมง ทั ้งหมด 4 
มาตรา ไดแ้ก ่มาตรา 1,5,6 และ 8 
I. Area of application 
V.Safety requirements for fishery and 
aquaculture products 
VI. Requirements for production processes 
pertaining to fishery and aquaculture products 
VIII. Requirements for the storage, transport, sale and disposal of fishery and 
aquaculture products 

ทัง้นี้รายละเอยีดกฎระเบยีบภาษาไทยและสไลดใ์นการน าเสนอทัง้ 2 วัน(10-11 กย 63) 
ทาง กตส จะน าสง่ใหท้างโรงงานและอัพโหลดลงเว็บในภายหลัง 

 
หรอืหากสนใจสามารถศกึษารายละเอยีดฉบับบภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ตามลิง้กด์ังตอ่ไปน้ี 

1. http://www.eurexcert.com/TRCUpdf/TRCU-0021-On-food-safety.pdf  
2.https://www.fisheries.go.th/quality/russia/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%
AB%E0%B8%99%E0%B8%94/Sanitary%20Rules%20and%20Norms%20SanPiN%20%20%20%20%202.3.4.050-96.pdf  
3. https://www.fisheries.go.th/quality/russia/63/1.%20TG%20CU%20040-2016%20EU.pdf  

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมแนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบสุขอนามยัผลติภณัฑส์ตัวน์ า้

สง่ออกสหพนัธรฐัรสัเซยีและสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี (วนัที ่2) 

วั น ที่  11 กั น ย า ย น  2 5 63 TTIA คุ ณ  
ศดานันท ์จนท.ประมง และคุณศศธิร จนท.อาหาร
สตัวเ์ลีย้ง (ออนไลน)์ รว่มประชมุ เรือ่งแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า
สง่ออกสหพันธรัฐรัสเซยีและสหภาพเศรษฐกจิยูเร
เซยี(EAEU) จัดโดย กองตรวจสอบคุณภาพสนิคา้
ประมง(กตส.) ณ หอ้งประชมุอานนท ์กรมประมง 
สรปุดังน้ี 

http://www.eurexcert.com/TRCUpdf/TRCU-0021-On-food-safety.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/russia/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94/Sanitary%20Rules%20and%20Norms%20SanPiN%20%20%20%20%202.3.4.050-96.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/russia/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94/Sanitary%20Rules%20and%20Norms%20SanPiN%20%20%20%20%202.3.4.050-96.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/russia/63/1.%20TG%20CU%20040-2016%20EU.pdf
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1. ขอ้ก าหนดการควบคมุปรสติในผลติภัณฑ์
สัตว์น ้ าส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย อา้งอิง
กฎระเบียบ SanPiN2.3.4.050-96 และ TR EAEU 
040/2016 Article 5 และ Annex 3 การตรวจสอบ
ปรสติตอ้งตรวจเบือ้งตน้ดว้ยสายตาจากบนเรือ ซึง่
หากพบปรสติในปลาจะตอ้งไม่น าปลาตัวนั้น หรือ
ชิน้ส่วนปลานั้น หรือเศษซากนั้นทิง้ลงในน ้า หาก
พบปรสิตตอ้งลา้งดว้ยน ้ าร อ้นหรือสารละลาย
โซเดยีมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 5 % ก่อนลงลา้งน ้า
ปกต ิ

ปรสติทีพ่บบ่อยๆ คอื พยาธติัวกลม, พยาธติัวตดืและพยาธใิบไม ้ซึง่เชือ้ทีพ่บในสัตวน์ ้า
ไดแ้ก ่Trichodinella,Costia, Chilodonella, Ichthyophthirius  

กฎระเบียบนี้ยังมีการระบุอีกว่า ไม่อนุญาตใหม้ีการขายปลาสดที่ถูกพิจารณาเป็น 
"conditionally acceptable"  
 
วธิกี าจัดปรสติในกระบานการผลติ 

(1) การก าจัดพยาธดิว้ยความเย็น (Freezing) นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ -20 C เก็บในความ
เย็นไมน่อ้ยกวา่ 24 ชม. หรอื นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั -35 C เก็บในความเย็นไมน่อ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง  

(2) การใชค้วามรอ้น (heating) ตอ้งใชอ้ณุหภมูมิากกวา่ 60 C ในเวลาอยา่งนอ้ย 1 นาท ี 
การก าจัดพยาธแิละเก็บรักษาสตัวน์ ้าน้ีจะปฎบิัตติามมาตรฐาน Codex/USA/EU ก็ได ้ 

 
2. การจ าแนกชนดิปรสติทีเ่ป็นตัวชีวั้ดความ

ปลอดภัยตามขอ้ก าหนดสหพันธรัฐรัสเซีย และ
วธิกีารตรวจ 
 
โดยวทิยากรไดอ้ธบิายลักษณะและวงจรชวีติปรสติ
ทีพ่บในสตัวน์ ้า 4 ชนดิคอื  

(1) พยาธใิบไม(้Digenean trematode)  
(2) หนอนตัวกลม (Nematode) 
(3) พยาธหิัวหนาม (Acanthocephalan) 
(4) พยาธติัวตดื (Cestode) 

 
3. ขอ้ก าหนดภาชนะบรรจุและฉลากผลติภัณฑ์สัตว์น ้าส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย 

อา้งถงึกฎระเบยีบ 3 ฉบับคอื TR TS005/2011, TR TS022/2011และTR EAEU 040/2016 
ภาชนะบรรจุตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด TRTS 005/2011 ในหัวขอ้ On packaging safety 
ประเด็นส าคัญ ดังน้ี 

วัตถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นขอ้ก าหนดในการควบคมุความปลอดภัยของภาชนะบรรจุ (รวมถงึ
ฝาปิด) ทีใ่ชใ้น Custom union 

ภาชนะบรรจุ (รวมฝาปิด) ตอ้งมีคุณสมบัติสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด รวมถึงวิธีการ
ทดสอบ และหลักการเลอืกตัวอยา่งเพือ่ใชใ้นการทดสอบ 

ภาชนะบรรจุตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัย กรณีที่สัมผัสกับอาหาร
โดยตรงตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นสขุอนามัย 

เครือ่งหมายของภาชนะบรรจุ(รวมฝาปิด) ตอ้งมขีอ้มูลทีบ่่งชีถ้งึวัสดุทีผ่ลติ ประกอบดว้ย
ตัวเลขและตัวอักษรย่อของวัสดุทีผ่ลติ และตอ้งมขีอ้มูลเกี่ยวกับความเป็นไปไดใ้นการรไีซเคลิ/
ขอ้มลูส าหรับผูบ้รโิภคเป็นรปูภาพหรอืสญัลักษณ์ตามทีก่ าหนด 

ประเทศสมาชกิสามารถจ ากัด หา้มใช ้และถอดถอนออกจากตลาดได ้เมือ่พบว่าภาชนะ
บรรจ(ุรวมฝาปิด)ไมเ่ป็นไปตามกฎระเบยีบฉบับนี้ 
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ทัง้น้ี ขอ้ก าหนดภาชนะบรรจ ุแบง่ภาชนะเป็น 2 ประเภท คอื Packaged food product มี
ขอ้ก าหนดลักษณธบนภาชนะทัง้หมด 11 ขอ้และ Transport packages มีขอ้ก าหนดลักษณะ
ของภาชนะทัง้หมด 7 ขอ้ 

4 .  Decision of the commission the custom 
union No.299  
สนิคา้ประมงอยู่ในรายการสนิคา้ทีต่อ้งควบคุมและมีการ
ลงทะเบียนของ EAEU ซึ่งผลิต ภัณฑ์ประมงจัดอยู่  
Group03 และ 16 และปรากฎใน Article 3 ทีก่ลา่วถงึ 

ผลติภัณฑป์ลาตอ้งควบคุมสาร Polychlorinated 
biphenyl หรื อห าก รมค วั นต อ้ งค วบคุ ม  benzo (a) 
pyrene, ผลิตภัณฑ์ทูน่าตอ้งควบคุม histamine, หาก
เป็นสารปรงุแตง่ดา้นความปลอดภัยอาหารตอ้งปฏบิัตติาม 
Annex No.1 และ 9 
 
5. มติคณะกรรมาธิการสหภาพศุลกากร ฉบับที่ 317 
ประกอบดว้ย 4 สว่น  

ส่วนที่  1 รายการสินคา้ที่ต อ้งมีการควบคุม 
ผลติภัณฑป์ระมงจะปรากฎที ่HS CODE 0301-0308 

ส่วนที ่2 ระเบยีบการด าเนินการควบคุมทางสัตว
แพทย ์ณ เขตศุลกากรในสหภาพศุลากรและอาณาเขต
สหภาพศลุกากร 

Health Certificate ควรเป็นภาษารัสเซียและ
ภาษาของประเทศผูส้ง่ออกและ/หรอืภาษาอังกฤษ  

สถานประกอบการทีจ่ะสง่ไปยังรัสเซยีหรอื EAEU จะตอ้งมรีายชือ่ทีด่า่นเขตศลุกากรแห่ง
สหภาพศุลกากร(EAEU) ทัง้นี้ วทิยากรบอกเพิม่เตมิว่าตอนนี้โรงงานในไทยยังไม่มีโรงงานใด
ประกาศบนเว็บของศลุกากรวา่เป็นโรงงานทีส่ามารถสง่ออกได ้ตอ้งตดิตามประกาศน้ีตอ่ไป 

สว่นที ่3 ขอ้ก าหนดขัน้ตอนด าเนนิการตรวจสอบสนิคา้และการสุม่ตัวอยา่งสนิคา้ ภายใต ้
การควบคมุสตัวแพทย ์

ถกูยกเลกิ ตามมตขิองคณะกรรมาธกิารสหภาพศลุกากร ที ่834 ลงวันที ่18/10/54  
ส่วนที ่4 ขอ้ก าหนดสัตวแพทย ์(สัตวแพทยศ์าสตรแ์ละสุขอนามัย)ในสนิคา้เพื่อรับรอง

การควบคมุทางสตัวแพทย ์
บทที ่17 การน าเขา้ปลาตอ้งมกีารรับรองว่าปลอดโรคจากฟารม์ในระยะเวลา 24 เดอืน 

ซึง่หากจะตรวจสอบชือ่สตัวน์ ้าและโรค สามารถดใูนกฎระเบยีบน้ีไดใ้นสว่น "บัญชรีายชือ่ของโรค
และสัตว์น ้ าที่มีความไวต่อโรค" และตอ้งผ่านการกักกันโรคในบริษัท ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ที่
อุณหภูมสิูงกว่า 12 C และภาชนะบรรจุสัตวน์ ้าตอ้งผ่านการท าความสะอาดและท าเครื่องหมาย
ตดิ ลากบนภาชนะดว้ย 

บทที ่29 การน าเขา้ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า สัตวน์ ้าตอ้งเจรญิในแหล่งเพาะเลีย้งไม่มีมลพษิ
และการแปรรูปโดยบรษัิททีไ่ม่อยู่ในการเผา้ระวัง ผลติถัณฑส์ัตวน์ ้าตอ้งไดร้ับการตรวจหาพยาธ ิ
แบคทเีรยี และไวรัสกอ่โรค 

บทที ่34 การน าเขา้ปลาป่น จะตอ้งผา่นความรอ้นไมต่ ่ากวา่ 80 C ภายใน 30 นาท ี

ทัง้นี้รายละเอยีดกฎระเบยีบภาษาไทยและสไลดใ์นการน าเสนอทัง้ 2 วัน(10-11 กย 63) 
ทาง กตส จะน าส่งใหท้างโรงงานและอัพโหลดลงหนา้เว็บในภายหลังหรือหากสนใจสามารถ
ศกึษารายละเอยีดฉบับบภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ตามลิง้กด์ังตอ่ไปน้ี 
1. http://www.eurexcert.com/TRCUpdf/TRCU-0021-On-food-safety.pdf  
2.https://www.fisheries.go.th/quality/russia/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%
AB%E0%B8%99%E0%B8%94/Sanitary%20Rules%20and%20Norms%20SanPiN%20%20%20%20%202.3.4.050-96.pdf  
 
3. https://www.fisheries.go.th/quality/russia/63/1.%20TG%20CU%20040-2016%20EU.pdf  

http://www.eurexcert.com/TRCUpdf/TRCU-0021-On-food-safety.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/russia/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94/Sanitary%20Rules%20and%20Norms%20SanPiN%20%20%20%20%202.3.4.050-96.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/russia/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94/Sanitary%20Rules%20and%20Norms%20SanPiN%20%20%20%20%202.3.4.050-96.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/russia/63/1.%20TG%20CU%20040-2016%20EU.pdf


   Newsletter                           September 2020 10 |44 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา คร ัง้ที ่2/2563 

วันที ่11 กนัยายน 2563 TTIA คณุปิยะราช จนท.การคา้ แทนดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 
เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที ่2/2563 ณ สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

1. ที่ป ร ะชุม  update การ เชิญตั วแทน
หน่วยงานภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาใหก้ับสภา
ธรุกจิฯ มดีังน้ี 

หน่วยงานภาครั ฐ  ได แ้ก่  อธิบดีก รม
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ, อธบิดกีรมอเมรกิาและ
แปซฟิิกใต ,้  อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ฯ, อธิบดี
กรมเจรจาฯ,  เลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุน, (6) ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การคา้ และ (7) ธนาคารเพื่อการ
สง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 

รวมถงึไดเ้ชญิเอกอัครราชทูตกลุ่ประเทศลาตนิอเมรกิาในประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นทึ่
ปรกึษาดว้ย 

2. ทีป่ระชมุไดป้ระชาสัมพันธก์ารจัดงาน Columbia Investment Summit 2020 ซึง่จัด
โดย Ministry of Trade และหน่วยงาน Procolumbia ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 (ใน
รปูแบบ Virtual platform)  

หากสนใจสามารถดขูอ้มลูและลงทะเบยีนไดท้ี ่www.colombiainvestmentsummit.co/en  

3. สภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมริกามีแผนเขา้
พบหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ ในวันที ่24 กันยายน 2563 นี้ ณ กระทรวง
พาณิชย ์เพื่อหารือนโยบายการคา้การลงทุน แนว
ทางการจัดกจิกรรมตา่งๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย 

  ทั ้งนี้  สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกามี
ก าหนดจัดประชุมครัง้ที ่3/2563 ขึน้อีกครัง้ภายใน
เดอืนธันวาคม 2563 นี ้

 
TTIA เข้าร่วมงานประ ชุม  เ ร ื่อง  Improvement logistics opportunities for 
Thailand tuna industry 

วันที ่14 กันยายน 2563 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และ
คณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้รว่มประชมุเพือ่หารอื เรือ่ง Improvement logistics opportunities 
for Thailand tuna industry รว่มกบั PTT ณ ส านักงานใหญ ่PTT สรปุดังน้ี 

บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  มโีครงการ Cold Chain จัดท าหอ้งเย็น ทีจ่ังหวัดระยอง มี
ความจุอยู่ทีป่ระมาณ 100,000 ตัน และจะใชก้๊าซ LPG เป็นพลังงานในการท าความเย็น ซึง่ขาด

http://www.colombiainvestmentsummit.co/en
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ว่าจะช่วยลดตน้ทุน และท าความเย็นรักษาคุณภาพไดด้ี   โดยจะท าน าร่องกับสนิคา้ ปลา ไก่ 
ผลไมภ้าคตะวันออก ใหส้อดรับกบัแผน EEC ของรัฐบาล 

PTT มีแผนศึกษาดูงานท่าเทียบเรือขนถ่ายปลา ,หอ้งเย็น รวมถึงขอสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการเรือ่งขอความคดิเห็นการจัดสรา้งหอ้งเย็นของ PTT และความคาดหวังของสมาชกิ
ฯ ในการใชห้อ้งเย็น 

    ทัง้นี้ ทาง PTT จะเขา้มาน าเสนอโครงการฯ และขอรับฟังความเห็นสมาชกิสมาคมใน
วันที ่8 ต.ค.63 ในการประชมุ TTIA วสิามัญ ครัง้ที ่4/2563 นี้ดว้ย 

 

 
TTIA เขา้ร่วมงานประชุม Annual General Meeting Thailand-Australia-New 
Zealand Business Council  

 
วันที่ 15 กันยายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.
การค า้  เข า้ ร่ วมงานปร ะชุม  Annual General Meeting 
Thailand-Australia-New Zealand Business Council ณ 
โรงแรม รอยัล ออร์คดิ แชงกรีล่า จัดโดย สภาธุรกจิไทย-
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์ร่วมกับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลยี
ป ร ะ จ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( H.E. Allan Mckinnon) แ ล ะ
เอกอัครราชทูตนิวซแีลนดป์ระจ าประเทศไทย (H.E. Taha 
Macpherson) 

 
สภาธรุกจิไทย-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ์ เป็นคนกลาง

ในการเชือ่มโยงสมาชกิ  TANZBC ไปยังสมาชกิในเครือข่าย
ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่ง
ประกอบดว้ยสภาหอการคา้ฯ สภาอตุสาหกรรมฯ และสมาคม
ธนาคารไทย 

ในทีป่ระชมุไดน้ าเสนอความเป็นมา และกจิกรรมตา่งๆ 
ทีส่ภาธรุกจิฯ ไดด้ าเนนิการตลอดชว่งทีผ่า่นมา  

สภาธุรกจิฯ ร่วมมอืกับท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์และทูตพาณิชย์
ประจ าประเทศไทยของทัง้สองประเทศ ในการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รวมทัง้ส่งเสริมธุรกจิดา้นการคา้และการลงทุนระหว่างสาม
ประเทศ 

โดยในที่ประชุมไดม้ีการแนะน าสมาชิกและคณะท างานของสภาธุรกิจฯ ใหท้่าน
เอกอัครราชทตูรับทราบ 

 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีล่งิก ์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1aA2JETppY5ELrNY_Li0w8WnRanH1sw9P?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1aA2JETppY5ELrNY_Li0w8WnRanH1sw9P?usp=sharing
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้คร ัง้ที ่2/2563 
 

วันที ่16 กนัยายน 2563 TTIA คณุปิยะราช จนท.การคา้ แทนดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย-แอฟรกิาใต ้ครัง้ที ่2/2563 ณ สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยในการประชมุมผีูแ้ทนจากกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ, กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ และกองเอเชยีใต ้กระทรวงการตา่งประเทศ เขา้รว่มการประชมุ สรปุดังน้ี 

1. ชว่งแรกของการประชมุ ประธานสภาธุรกจิ
ไทย-แอฟรกิาใต ้ไดนั้ดหมายใหม้กีารประชมุออนไลน์ 
ระหว่างที่ปรกึษา และคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-
แอฟริกาใต ้และสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต ้
ประจ าประเทศไทย โดยม ีH.E. Mr. Geoffrey Doidge 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟรกิาใตป้ระจ าประเทศ
ไทย เขา้รว่มประชมุดว้ย  

สภาธุรกจิฯ และสถานทูตแอฟรกิาใต ้ประจ า
ประเทศไทย มีการวางแผนจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ร่วมกัน อาท ิงานสัมมนาออนไลน์ กจิกรรม

จับคูธ่รุกจิ และสถานทตูฯ ยนิดเีป็นสือ่กลางในการประสานงานระหวา่งสภาธรุกจิฯ และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความสมัพันธท์างการคา้รว่มกนัมากยิง่ขึน้  

สภาธุรกจิฯ ไดย้ ้าถงึประเด็นการหาหน่วยงานภาคทีีจ่ะรว่มงานกับสภาธรุกจิฯ เพือ่ใหเ้กดิ
การด าเนนิงานอยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้  

ทางเอกอัครราชทูตไดแ้นะน า wesgro ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วกับ Tourism, Trade & 
Investment ( https://www.wesgro.co.za/corporate/home ) ใหท้างสภาธรุกจิฯ พจิารณา  

2. ทางกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศใหข้อ้มูลในที่ประชุมว่า เคยสอบถามไปยัง
แอฟรกิาใตใ้นการจะจัดท า FTA (Free trade area) ระหว่างไทยและแอฟรกิาใต ้ไดข้อ้มูลว่า
หากจะจัดท า FTA กับแอฟริกาใตนั้้น อาจจะตอ้งท า FTA เป็นแบบทั ้งทวีปแอฟริกาแทน 
เน่ืองจากเป็น Customs Union 

3. ในที่ประชุมมีการแจง้เบื้องตน้ถึงการจัดงานกิจกรรม "Thaitam 2020" (ไทยท า 
2020) ในช่วงวันที่ 1-10 ธ.ค.63 โดยกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม เครื่ อ งจั ก ร กลการ เกษตร  สภาอุตสาหกรรมแห่งปร ะ เทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ยกระดับ และขยายช่องทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมสนิคา้เกษตร อาหาร และเครื่องจักรกลของไทยสู่ระดับสากล รวมถงึจะใชเ้ป็น
ชอ่งทางประชาสมัพันธส์ภาธรุกจิไทย-แอฟรกิาใตภ้ายในงานอกีดว้ย 

ในการนี้ทางสภาธุรกจิฯ จะรวบรวมขอ้มูลและประชาสัมพันธ์ใหส้มาชกิรับทราบถึง
รายละเอยีดของงานอกีครัง้นงึ 

https://www.wesgro.co.za/corporate/home
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TTIA เขา้ร่วมประชุมรบัฟังความคดิเห็นร่างกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงาน
ประมง 

วันที ่17 กนัยายน 2563 คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ ในนามผูแ้ทนสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมประชุมรับฟังความคดิเห็นร่างกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงาน
ประมง พ.ศ...... ณ กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน(สว่นแยกตลิง่ชนั) สรปุดังน้ี 

ดว้ยกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน ไดย้กร่างกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงาน
ประมง พ.ศ..... เพื่อคุม้ครองสทิธขิองแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใชแ้รงงานในงาน
ประมง และใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าดว้ยการ
ท างานในภาคประมง ค.ศ. 2007 ซึง่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล จงึเปิดใหม้กีารใหค้วามเห็น
ตอ่กฎกระทรวงฯ ดังกลา่ว โดยในทีป่ระชมุมคีวามเห็นตอ่รา่งกฎกระทรวงฯ ในภาพรวมดังน้ี 

1. เรื่องของสัญญาจา้งงานควรมีภาษาของแรงงานขา้มชาตดิว้ย เพื่อใหลู้กจา้งและ
นายจา้งมคีวามเขา้ใจตรงกัน และเสนอใหท้างกรมฯ ศกึษาสัญญาจา้งงานแรงงานต่างดา้วของ
ประเทศอืน่ๆ เพิม่เตมิ  

2. ในที่ประชุมมีความเห็นเรื่องการจา้งงานเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีว่า เจา้ของเรืออาจจะ
อยากฝึกทายาทของตัวเองในการท างานในเรือประมง ซึง่ผูส้บืสันดานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ลูก 
หลาน เหลน เป็นตน้ จงึเห็นวา่หากจะออกกฎอยากใหเ้ห็นประโยชนร์่วมกันทัง้สองฝ่าย  อยา่งไร
ก็ดตีามอนุสญัญา 188 ไดเ้ปิดใหเ้ด็กอาย ุ16 ปี สามารถเขา้ไปเรยีนรูง้านบางอย่างบนเรอืได ้แต่
ขอใหม้ีขอ้ระวังว่าหากเด็กจะเขา้ไปท างานบนเรือตอ้งไดร้ับความคุม้ครองอย่างเต็มที่ และมี
มาตรการทีช่ดัเจน  

3. ในทีป่ระชมุมคีวามเห็นว่าค านิยามต่างๆ ในกฎกระทรวงฯ ยังมคีวามไม่ชัดเจนในการ
ตคีวาม    นอกจากนี้ การจะออกกฎหมายหรือกฎกระทรวงต่างๆ อยากใหค้ านึงถงึสถานการณ์
ปัจจบุัน และสามารถปฎบิัตไิด ้

 
TTIA เขา้รว่มประชุม คณะท างาน Tonggol FIP ทาง Online 
 

วันที่ 17 กันยายน 2563 TTIA คุณสมพงศ์ CMC,คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณ 
ศดานันท ์จนท.ประมง เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน Tonggol FIP ทาง Online โดยม ีดร.วชิาญ 
รองอธบิดกีรมประมง เจา้หนา้ทีก่รมฯ SEAFDEC และ KT รว่มดว้ย สรปุดังน้ี 

1.การจัดงานประชาสัมพันธ ์Tonggol FIP ร่างก าหนดการจัดงาน ทีป่ระชมุรับทราบและ
เห็นดว้ยควรจัดในสัปดาหท์ี ่3 ธันวาคม 2563 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมฯจะสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการจัดงานทัง้หมด ส่วนค่าเดนิทางใหเ้บกิจากตน้สังกัด ทัง้น้ี จะมีการหารือใน
คณะท างานเกีย่วกบัวทิยากรและวัน เวลา สถานที ่ทีช่ดัเจนจะมกีารแจง้ใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 

2. การตดิตัง้ EM Pilot ระบบตดิตามเรอืประมง ซึง่ในขอ้ก าหนดมาตรฐาน MSC ตอ้งม ี
Third Party โดย Observers on board หรอื ใชเ้ครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส ์ทาง KT เสนอ

ระบบ EM เขา้มาใชบ้ันทกึเสน้ทางเดนิเรือและเหตุการณ์บนเรือ >>กรมประมงขอให ้KT ส่ง
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เจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงาน TNC ในไทยเขา้มาคยุหารอืกบักรมฯกอ่น จงึจะใหส้มาคมฯ หาแนวทาง
เชญิชวนเรอืและชาวประมงในการตดิตัง้ตอ่ไปสกั 4-5 ล า ในลักษณะท าการทดลอง 

3. การของบประมาณในการว่าจา้งทีป่รกึษาในการตรวจสอบรายงาน Stock Assesment 
ของ SEAFDEC และ DOF ทาง KT จะสง่รายละเอยีด จดุประสงค ์ขอบเขตงาน จ านวนเงนิใหก้ับ
สมาคมฯ ซึง่ทางสมาคมฯ ขอให ้KT ประมาณการคา่ใชจ้า่ยปี 2564 ใหด้ว้ยเพือ่สมาคมฯจะน าไป
พจิารณาในทีป่ระชมุ 

4. FIP code of conduct ทาง KT จะร่างทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมลงนาม โดยจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนการจัดงานประชาสัมพันธ์
ปลายปี 

 

TTIA รบัรางวลัสมาคมการคา้ดเีดน่ 2 มติจิากทา่น   รองนายกจุรนิทรใ์นงานสมาคม
การคา้ Together is Power 

วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และ คณุธันยากานต ์
จนท.สานสนเทศ ไดเ้ขา้ร่วมงานสัมมนาสมาคมการคา้ 
“Together is Power 2020" จัดโดยกรมพัฒนธุรกิจ
การคา้ ร่วมกับสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนดแ์อท เซ็นทรัลเวลดิก์รงุเทพฯ 

นายกสมาคมฯ ดร.ชนินทร์ ไดข้ึ้นรับรางวัล
สมาคมการคา้ดเีด่นรายมติปิระจ าปี 2563 ในรุ่นกลุ่มที ่
2 จัดตัง้ 6-15 ปี จ านวน 2 มติ ิคือ มติทิี่ 1 ผลส าเร็จ
ตามพันธกจิ และมติทิี่ 2 ความสามารถในการบรหิาร
จัดการ และในปีน้ีมสีมาคมฯเขา้ร่วมประกวดทัง้สิน้ 137 
สมาคม และสมาคมทีไ่ดร้ับรางวัลรวม 32 สมาคม  

ในชว่งทา้ยยังมปีาฐกถาพเิศษ เรื่อง “นโยบาย
รั ฐบาลในการส่ ง เสริมการส่ งออก  การบริโภค
ภายในประเทศและกรสง่เสรมิ SMEs” โดย นายจุรนิทร ์
ลักษณวศิษิฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า พณ จัดตัง้คกก.ร่วมรัฐ-
เอกชนดา้นพาณชิย ์เอกชนเป็นทัพหนา้ภาครัฐเสรมิทพั 
ทูตพาณิชยแ์ละพาณิชยจ์ังหวัดท าหนา้ทีเ่ซลแมนดว้ย 
เพิม่บทบาทการคา้ออนไลน์และเกษตรพันธะสัญญา /
พณ.สนับสนุนการแกไ้ข พรบ หอการคา้ 2509 เพือ่ชว่ย

ใหก้ารคา้และลงทุน ภายในและภายนอกสะดวกยิง่ขึน้ เพิ่มอ านาจบทบาท เช่น หอการคา้
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สามารถรับรองเอกสารบางชนดิแทนรัฐได ้ท าหนา้ทีไ่กล่เกลีย่ประนีประนอมทางการคา้ได ้การ
ยกเลกิหอการคา้ยากขึน้ เสยีงตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 เป็นตน้ 

และการบรรยายพเิศษ เรือ่ง "ทศิทางเศรษฐกจิโลกและไทย จะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร” 
โดย ดร.ศุภวุฒ ิสายเชือ้ ทีป่รกึษาสถาบันวจิัยภัทร กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร กล่าวว่า 
กอ่นโควดิ-19 เศรษฐกจิไทยก็ยังไม่ไดด้นัีก และรัฐมุ่งสง่เสรมิการท่องเทีย่ว และเขตเศรษฐกจิ 
EEC แต่เมื่อเกดิโควดิ-19 สถานการณ์ทั่วโลกเปลี่ยนไป จงึเสนอว่ารัฐและ ธปท ควรก าหนด
ทศิทางกระตุน้เศรษฐกจิใหก้ับธนาคารพาณิชย์ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกัน ปรับโครงสรา้งและอัด
ฉีดทุนให ้SMEs ทีม่ศีักยภาพ เชน่ การรวมกลุ่มท่องเทีย่วปลอดโควดิ นอกจากน้ีควรผลติสนิคา้
ทีม่มีลูคา่เพิม่ สง่เสรมิ Healthy aging เพือ่ใหผู้ส้งูวัย 60-79 ปี มสีขุภาพดที างานได ้แทนทุม่งบ
เพือ่รักษาโรค เป็นตน้ 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมสภาธุรกจิไทย -รชัเซยี คร ัง้ที ่1/2563 

วันที ่18 กนัยายน 2563 TTIA คณุปิยะราช จนท.การคา้ แทนดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 
เขา้ร่วมประชุมสภาธุรกจิไทย - รัสเซยี ครัง้ที่ 1/2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
สรปุดังน้ี 

      1. สภาธุรกจิไทย -รัสเซยี  ไดร้ับการจัดตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิและขยายความร่วมมอื
ทางธุรกจิระหว่างประเทศไทยและประเทศรัชเซยี โดยม ีคุณเกรยีงไกร เธยีรนุกลุ ด ารงต าแหน่ง
ประธาน วาระปี 2563-2565 ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

      2. สภาธุรกจิไทย – รัสเซยี มวัีตถุประสงคส์่งเสรมิความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิ 
การคา้ การบรกิาร การอุตสาหกรรม และการลงทุน รวมถงึเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นความ
คดิเห็น ความรู ้ระหวา่งสมาชกิกบัหน่วยงานของรัฐและบคุคลทั่วไป 

      3. แผนการด าเนนิการของสภาธุรกจิฯ ในอนาคตจะมกีารประชมุหารอืร่วมกบัภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหาแนวทางการส่งเสรมิการคา้ และร่างยุทธศาสตรร์่วมกัน รวมถงึ
การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการคา้ เช่น การท า business matching online ,การหาช่องทางขาย
ของผา่นทาง online เป็นตน้ 
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TTIA ขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่35/7 ผลติภณัฑ์
เนือ้สตัว ์คร ัง้ที ่3-3/2563 

วันที ่18 กันยายน 2563 TTIA คุณเกรยีงชัย ประธานกรรมการเทคนคิและคุณศดานันท ์
จนท.ประมง เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่35/7 ผลติภัณฑเ์น้ือสตัว ์
ครัง้ที ่3-3/2563 โดยม ีดร.ชตุมิา ขมวลิัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิคา้ประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบคน้ กรมประมง เป็นประธาน ณ หอ้งประชุม 402 ชัน้ 4 ส านักงาน
มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) สรปุดังน้ี 

 
1. ทีป่ระชมุสรุปผลการเวยีนขอคดิเห็นร่างมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมปลาซารด์นี 

แมกเคเรลและทนูาจาก 80 หน่วยงาน โดยจะสรปุขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ดังน้ี 
ขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิจากกรมประมงทีป่ระชมุไม่มกีารปรับแกเ้น่ืองจาก บางขอ้ซ ้าซอ้นกับ

ขอ้อืน่ๆ ทีใ่นรา่งมอียูแ่ลว้  
 
สารหนู (Arsenic) มกีารปรับแกใ้นใหเ้หมอืนกันทัง้ปลาซารด์นี แมกเคเรลและทูนา คอื

ตรวจเป็น Total arsenic ซึง่ทีป่ระชมุใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิว่าสารหนูเป็นสารปนเป้ือนทีพ่บนอ้ย
มาก โดย อย.ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 2 mg/kg  

การตรวจจุลินทรีย์กรมประมงใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติ่ม ไม่พบในตั วอย่าง 1 g ซึ่งร่าง
มาตรฐาน สมอ. ระบุว่าตอ้งนอ้ยกว่า 10 โคโลนีต่อ 1 g ทีป่ระชมุพจิารณาและเห็นว่าไม่ต่างกัน 
กรมประมงเก็บตัวอยา่งเชงิคณุภาพแต ่สมอ.ตรวจเชงิปรมิาณ 

 
การขอเพิ่มชนิดกลุ่มปลาแมกเคเรลในภาคผนวก 2 ชนิดคือ  Atule mate และ 

Rastelliger branchysoma  
การทดสอบหาปริมาณชิน้ปลาย่อยและปลาชิน้เศษ ที่ประชุมมีการปรับนิยามในการ

ทดสอบเพื่อไม่ใหเ้ขา้ใจผดิและระบุชัดเจนว่า "ไม่มีการร่อนหรือเขย่า" เพื่อคงสภาพชิน้ปลา 
ไมใ่หช้ ิน้ปลาแตก 
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การทดสอบปรมิาณน ้า ซึง่ทีป่ระชมุเห็นว่าเน่ืองจากผลติภัณฑส์นิคา้ทูนาในน ้ามัน หรือ
น ้าเกลือ มีน ้ าออกมาบา้งแต่ไม่ไดม้ีปริมาณมากนัก จึงไม่ควรมีการควบคุมหรือทดสอบแต่
อยา่งไร 

 ทัง้นี้ ร่างมาตรฐานดังกล่าวทัง้ 3 ฉบับ จะมกีารสง่เวยีนใหค้ณะอนุกรรมการวชิาการราย
สาขา คณะที ่35/7 ทราบเป็น Final draft เพือ่เสนอคณะกรรมการสว่นกลางตอ่ไป 

2. คุณชนัดดา เลขานุการ แจง้ว่า ในการประชุมครัง้ต่อไปปี 2564 ยังมีก าหนดการไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กับงบประมาณของ สมอ โดยหากมคีวามคบืหนา้การประชมุครัง้ถัดไปและความ
คบืหนา้ของรา่งมาตรฐานน้ีจะมกีารแจง้ผา่นอเีมลลเ์ป็นระยะตอ่ไป 

  
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-อยีปิต ์คร ัง้ที ่3/2563 และรว่ม
ฟงัการบรรยายภาพรวมการสง่เสรมิความสมัพนัธ ์และโอกาสการคา้ การลงทนุ ของ
ไทยในอยีปิต ์

วันที่ 18 กันยายน 2563 TTIA คุณศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
สภาธุรกจิไทย-อยีปิต ์ครัง้ที ่3/2563 และร่วมฟังการบรรยายภาพรวมการสง่เสรมิความสัมพันธ ์
และโอกาสการคา้ การลงทนุ ของไทยในอยีปิต ์จากกรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา 
กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย,์กรมส่งเสรมิ
การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์และ BOI ซึง่จัดโดย สภาธุรกจิไทย-อยีปิต ์ ณ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยม ีบมจ.ซแีวลู และ บจก.คงิเบล โปรดวิเซอร ์สมาชกิของ
สมาคมฯ เขา้รว่มดว้ย สรปุดังน้ี 

 
 1.หน่วยงานภาครัฐทัง้ 4 หน่วยงาน ใหข้อ้มูลว่าอยีปิตเ์ป็นประเทศทีไ่ทยสง่ออกไปเป็น

อันดับ 2 ของทวีปแอฟรกิา มีประชากรมาก แต่ก าลังการซือ้ต ่า ความสัมพันธท์างการคา้ต ่าที่
ระดับ 0.2% การน าเขา้สนิคา้ไม่ค่อยหลากหลาย โดยสว่นมากจะน าเขา้สนิคา้ เชน่ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรปู, ยานยนตแ์ละสว่นประกอบของรถยนต,์ ผลติภัณฑย์าง เป็นตน้ 

2.โดยหน่วยงานภาครัฐทัง้ 4 หน่วยงาน ไดต้อบรับการเป็นที่ปรึกษาสภาธุรกจิไทย-
อยีปิต ์

ทีป่ระชมุไดเ้สนอใหป้ระชมุครัง้หนา้เชญิสถานทตูอยีปิตม์าเขา้รว่มดว้ย 
3.กรมส่งเสริมฯ ฝากประชาสัมพันธ์ ในงาน Thaifex-anusa asia ระหว่างวันที่ 22-26 

ก.ย. 63 มอียีปิตเ์ขา้ร่วมทางออนไลน์ดว้ย หากผูป้ระกอบการสนใจเจรจาทางการคา้กับอยีปิต์
สามารถตดิตอ่ทางกรมสง่เสรมิฯได ้

4.สมาชกิไดเ้สนอปัญหาเกีย่วกับการส่งออกสนิคา้ทูน่า อาท ิการสั่งออเดอรจ์ านวนมาก 
แลว้ยกเลกิกะทันหันเน่ืองจากราคาจากเวยีดนามถกูกวา่, การเงนิทีไ่มค่อ่ยเสถยีรภาพของอยีปิต,์ 
ปัญหาทางเรอืในการขนสง่สนิคา้ 

 
ทีป่ระชมุรับรวบรวมปัญหาและส่งให ้กกร. ต่อไป. ทัง้น้ี การประชมุครัง้ที ่4/2563 (ธง)

จัดในเดอืน พฤศจกิายน 2563 สว่นรายละเอยีดอืน่ๆ จะแจง้เพิม่เตมิทางอเีมลภายหลัง 
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TTIA เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม คณะก ร ร มก า ร
ขบั เคลื่อนการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ
ระหวา่งภาครฐักบัเอกชน คร ัง้ที ่2/2563 

วันที ่18 กนัยายน 2563 TTIA คณุอรรถพันธ ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ และเป็นหนึ่งในกรรมการของ
คณะกรรมการขับเคลือ่นการว่าจา้งแรงงานขา้มชาติ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน และคุณวรรณชนก จนท.
อาหารสัตว์เลี้ยง ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลือ่นการว่าจา้งแรงงานขา้มชาตริะหว่างภาครัฐกับเอกชน ครัง้ที ่2/2563 ณ โรงแรม พูล
แมน คงิ เพาเวอร ์กรุงเทพฯ จัดโดย International Organization for Migration (IOM) มกีรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ผูแ้ทนภาคเอกชน องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาต ิ(UN Women) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รว่มประชมุดว้ย สรปุดังน้ี  

คุณนันท์ศิริ เอี่ยมสุข จาก UN Women ไดพู้ดถึง 
การเสรมิพลังหญงิและการจา้งงานทีเ่หมาะสม ดังน้ี 

ในอาเซยีนไทยเป็นประเทศปลายทางที่ใหญ่ที่สุด
ส าหรับผูย้า้ยถิ่นหญิงโดยมีจ านวนถึง 1.6 ลา้นคน กว่า
ครึง่หนึง่ของจ านวนผูย้า้ยถิน่ในประเทศไทยเป็นผูห้ญงิ โดย
ส่วนใหญ่แรงงานขา้มชาติหญิงจากประเทศเพื่อนบา้น
เดนิทางมาท างาน เพื่อสนองความตอ้งการแรงงานในการ
จา้งงาน โดยเฉพาะภาคการท างานในบา้น ภาคการเกษตร 

ภาคกอ่สรา้ง และภาคการผลติ ซึง่การเสรมิพลังหญงิมหีลักการทีส่ าคัญ คอื 
1. สรา้งเป็นผูน้ าระดับสงู ใหก้บัองคก์รเพือ่ความเทา่เทยีบระหวา่งเพศ 
2. ปฏบิัตติ่อผูห้ญงิและผูช้ายทุกคนในทีท่ างานอย่างเป็นธรรมเคารพและสนับสนุนสทิธิ

มนุษยชนและการไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ 
3. สรา้งความมั่นใจดา้นสขุภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงานผูห้ญงิ

และผูช้ายทกุคน 
4. สง่เสรมิการศกึษา การฝึกอบรมณ์และการพัฒนาอาชพีส าหรับผูห้ญงิ 
5. ใชก้ารพัฒนาองคก์รเครอืขา่ยหว่งโซอ่ปุทาน และวธิทีางการตลาด ทีเ่รมิพลังผูห้ญงิ  
6. สง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัผา่นความคดิรเิริม่ของชมุชนและการสนับสนุน   
7. วัดผลและรายงานความคบืหนา้ตอ่สาธารณะ เพือ่ใหเ้กดิความเสมอภาคระหวา่งเพศ  

หากสนใจเพิม่เตมิตดิตามไดท้ีล่งิก ์https://www.weempowerasia.kenan-asia.org/   
 
อาจารยต์ณิณภพจ ์สนิสมบรูณ์ทอง จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ไดพู้ดถงึ รา่งโครงการ

พัฒนาแนวทางปฏบิัตทิีม่คีณุภาพในการพัฒนาทักษะแรงงาน ดังน้ี  

สถานการณ์ปัจจบุัน  

    ระดับทักษะของแรงงานนั้น นายจา้ง
คาดหวังว่าแรงงานควรสื่อสารภาษาไทย และมี
ทักษะทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการท างาน อกีทัง้ไมส่ามารถ
ก าหนด เพศ อายุ สัญชาติของแรงงานได ้หาก
ตอ้งการแรงงานที่คุณสมบัติตามความตอ้งการ 
นายจา้งตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 

https://www.weempowerasia.kenan-asia.org/
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ในส่วนของความกา้วหนา้ของแรงงานขา้มชาตนัิ้นมักขึน้อยู่กับทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ท างานและทักษะการสือ่สารภาษาไทย ถา้บุคคลใดสามารถสือ่สารภาษาไทยไดก้็ท างานอยู่ใน
ระดับหัวหนา้คนงานไดด้ว้ย 

ขอ้เสนอแนะ 

ควรมกีารทดสอบทักษะหรอืประสานงานกับบรษัิทจัดหางานก่อนเพื่อใหไ้ดแ้รงงานตรง
ตามความตอ้งการ นอกจากนี้นายจา้งควรพจิารณาตามขดีความสามารถของแรงงานมากกวา่เพศ
ของแรงงาน 

นอกจากน้ีนายจา้งควรสรา้งเครอืขา่ยนายจา้งในภาคสว่นของตนกบัหน่วยงานรัฐ องคก์ร
ไม่แสวงหาผลก าไรและองค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน และสนับสนุนให ้
แรงงานขา้มชาตมิสีว่นรว่มการพัฒนาทักษะแรงงาน 

 
ดร.เปรมใจ วังศิริไพศาล จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย ไดพู้ดถงึ ร่างแนวทางความรับผดิชอบ
ร่วมกันในการน าเขา้ ว่าจา้ง และพัฒนาแรงงานขา้ม
ชาตอิยา่งมจีรยิะธรรม ดังนี้ 

สถานการณ์ปัจจบุัน  

ความรับผดิชอบของการจา้งแรงงานขา้มชาตมิี
หลายภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ นายจา้ง หน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานจัดหางานทัง้ในและต่างประเทศ โดยจะตอ้งดูแลแรงงานขา้มชาตติัง้แต่
ประเทศตน้ทางจนถงึประเทศปลายทาง กล่าวคอื ตัง้แต่การรับสมัครงาน เดนิทางมาถงึสถาน
ประกอบการ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งจะตอ้งเป็นขอ้เท็จจรงิ มคีวามชัดเจน
เพียงพอต่อผูส้มัคร อ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าหนา้ที่ความรับผิดชอบของงานคืออะไร รวมถึง
รายละเอยีดคา่ตอบแทนและสทิธสิวัสดกิาร แรงงานตอ้งผ่านการอบรมกอ่นเดนิทางมาท างาน มี
พาหนะทีป่ลอดภัยในการเดนิทาง  

 
ขอ้เสนอแนะ  

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งควรจัดท าเป็นภาษาของแรงงานขา้มชาต ินอกจากพาหนะทีป่ลอดภัย
ในทางเดนิแลว้ ประเทศตน้ทางควรมกีารท าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางดว้ย เมือ่ท างานใน
สถานประกอบการควรมีการใหข้อ้มูลเกี่ยวกับเครือข่ายความช่วยเหลือแรงงาน ใหข้อ้มูล
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจวถิชีวีติและสามารถอยูร่ว่มกนัได ้ 

 
คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ไดใ้หค้วามเห็น

ว่า ที่ส ารวจมาในอุตสาหกรรมทูน่านั้นมีแรงงาน
หญงิอยู่ประมาณ 80-90% งานทีป่ฏบิัตนัิน้จะเป็น
พวก การขูดปลา แยกเน้ือปลา ซึง่ถือเป็นทักษะ
เฉพาะทาง โดยปกตแิลว้โรงงานเป็นผูส้อนงาน
ใหแ้ก่แรงงานเหล่านี้  ดังนั้นจึงตอ้งการความ
ชัดเจนของการทีเ่สนอใหส้รา้งเครอืขา่ยจากหลาย
ภาคส่วน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน ว่ าจะมี
วธิีด าเนินการอย่างไร และผูเ้ชีย่วชาญที่มาสอน
งานนัน้เป็นใคร 

 
IOM ไดแ้นะน าเว็บไซด ์แหล่งขอ้มูลการยา้ยถิน่ในประเทศไทยและการพัฒนาทักษะ

ส าหรับแรงงานขา้มชาต ิ“มติรไทย” ลงิก ์www.mitrthai.com  เป็นเว็บไซดท์ีเ่กดิจากความร่วมมือ

http://www.mitrthai.com/
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ของกลุ่มองคก์รตา่งๆหลากหลายองคก์รทีด่ าเนนิการ เพือ่สง่เสรมิการใหค้วามคุม้ครอง และการ
พัฒนาทักษะ แกแ่รงงานขา้มชาต ิจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมยีนมาร ์ทีย่า้นถิน่ฐานมาท างานในประเทศไทย ในเว็บไซดม์กีารรวบรวมเผยแพร่ขอ้มูลความรู ้
และค าแนะน าดา้นกฎหมายรวมถงึการบรกิารต่างๆที่แรงงานขา้มชาตสิามารถเขา้ถงึได ้ทัง้ใน
ภาษาไทย ลาว กมัพูชาและเมยีนมาร ์แต่เว็บไซดด์ังกลา่วยังไมเ่ปิดอยา่งเป็นทางการ 

 
TTIA รว่มออกบธูงานThaifex anuga asia 2020 

TTIA เขา้ร่วมงานThaifex anuga asia 2020 จัดระหว่างวันอังคารที ่22 กันยายน - วัน
เสารท์ี ่26 กนัยายน 2563 ณ IMPACT Muang Thong Thani, โดยสมาคมฯ ไดอ้อกคหูารว่มกบั
สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย ภายใตห้อการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ใน
งานมสีมาชกิของสมาคมฯ เขา้รว่มรวม 7 บรษัิท ดังนี้  

1.Siam tin food products co.,ltd. 
2.Kodanmal group co.,ltd. 
3.Koliate co.,ltd. 
4.Lakshita holdings co.,ltd. 
5.Red sea (thailand) co.,ltd. 
6.Siam food corporation co.,ltd. 
7.Swan industries (thailand) co.,ltd. 

ชว่งบ่าย วันที ่22 ก.ย 63 คุณพจน์ ทีป่รกึษากติตมิศักดิข์องสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมพธิเีปิด
งาน Thaifex anuga asia 2020 โดยมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี  

กระทรวงพาณิชย์ไดใ้ชโ้อกาสในการจัดงานครัง้น้ี จัดใหม้ีการลงนามในบันทกึความ
เขา้ใจ (MOU) การปฏบิัตติามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเป้ือนเชือ้โควดิ-19 ในกระบวนการ
ผลติอาหารสง่ออก ร่วม  กับ 4 กระทรวง ไดแ้ก ่กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงมห  าดไทย เพือ่ชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นอาหารไทยสูส่ายตา
ชาวโลกว่าเป็นสนิคา้อาหารทีม่คีุณภาพ มาตรฐาน ปลอดเชือ้โควดิ-19 เนื่องจากปัจจุบันก าลัง
เผชญิกับสถานการณ์โควดิ-19 ดังนัน้ระบบตรวจสอบยอ้นกลับอาหารปลอดภัย จงึมคีวามส าคัญ 
และเป็นเรือ่งใหญท่างการตลาดของอาหารของทกุประเทศ รวมทัง้ไทย ซึง่ไดม้อบนโยบายให ้4  
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กระทรวงไปด าเนินการใหเ้กดิความร่วมมอืในการก ากับดูแลการผลติอาหารใหเ้ดนิหนา้
ไปสูอ่าหารปลอดภัย แลว้ออกหนังสอืรับรองกระบวนการผลติ ทีไ่ดป้ฏบิัตติามมาตรการป้องกัน
โควดิ-19 เพือ่ใหผู้ผ้ลติน าไปแสดงกบัผูซ้ือ้ ผูน้ าเขา้ เพือ่สรา้งความมั่นใจในอาหารไทยว่าปลอด
โควดิ- 19 

งาน Thaifex anuga asia 2020 เกดิจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์, สภา
หอการคา้ไทย และAnuga ผูจ้ัดจากเยอรมัน โดยการจัดงานนี้เป็นครัง้ที ่30 ถอืเป็นปีแรกทีไ่ดม้ี
การปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดงานใหเ้ป็นแบบไฮบรดิ เพื่อใหเ้ขา้กับสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 
ซึง่ตา่งชาตไิมส่ามารถเดนิทางมารว่มงานได ้เป็นการผสมผสานการจัดงานระหวา่งออฟไลน ์และ
เทคโนโลยอีอนไลน์ โดยการจัดงานแสดงสนิคา้เสมอืนจรงิ หรือ Virtual Trade Show ทีผู่ซ้ ือ้ 
ผูน้ าเขา้ ทีไ่มส่ามารถ 

เดนิทางมาร่วมงานได ้จะสามารถเขา้ชมงาน ชมสนิคา้ และเจรจาธุรกจิกับผูจ้ัดแสดง
สนิคา้ได ้และจะกลายเป็นงานตน้แบบการจัดงานรูปแบบใหม่ของโลกต่อไป มผีูเ้ขา้ร่วมงาน 12 
ประเทศ 1,700 คหูา คาดวา่จะท ารายไดใ้หป้ระเทศไทยประมาณ 7,000 ลา้นบาท 

 
TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาเรือ่งไทยพรอ้มหรอืยงัทีจ่ะฟ้ืนการเจรจา FTA ไทย-EU 

วันที ่22 กันยายน 2563 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณ   
ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงานสัมมนาเรื่องไทยพรอ้มหรือยังทีจ่ะฟ้ืนการเจรจา FTA ไทย-
EU? จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ณ รร.แบงค็อก แมรอิอท มาร์คสี ์ควนีปารค์ โดย
ดร.ชนินทร ์ไดร้ับเชญิใหเ้ป็นวทิยากรในหัวขอ้ "ประโยชน์และผลกระทบจากการฟ้ืนการเจรจา 
FTA ไทย-EU ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสงัคม สรปุดังน้ี 

       1. ทางสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ
การพัฒนา ( Institute of Future Studies for 
Development หรือ IFD) ไดน้ าเสนอผลการ
ศกึษาวจิัยประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้กับไทยจากการฟ้ืนการเจรจาความตกลง
การคา้เสร ี(FTA) กบัสหภาพยโุรป ดังน้ี 
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การลดภาษีน าเขา้สนิคา้ทุกรายการทัง้ของไทยและอยีูในระยะยาวจะช่วยใหเ้ศรษฐกจิ
ของไทยขยายตัวไดถ้งึ 1.28% หรือคดิเป็นมูลค่าประมาณ 2.05 แสนลา้นบาท โดยคาดการ
สง่ออกจากไทยไปอยีจูะสงูขึน้ 2.83% หรอื 2.16 แสนลา้นบาท  

สนิคา้ส่งออกของไทยมีโอกาสขยายตัว เช่น ผลติภัณฑอ์าหาร ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน 
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เสือ้ผา้และสิง่ทอ เคมภัีณฑ ์ยาง และพลาสตกิ เป็นตน้ 

ประเด็นที ่EU เรยีกรอ้งเพิม่ในการจัดท าความตกลงฯ ไดแ้ก ่การปรับปรงุกฎระเบยีบ เพือ่
ลดอุปสรรคในการเขา้มาลงทุน การขออนุญาตเขา้มาประกอบกจิการการเปิดสาขา รวมถงึการ
แขง่ขันทีเ่สมอภาค เป็นตน้ 

2. ภาคประชาสังคมไดฝ้ากประเด็นในเรื่องการยกระดับมาตรฐานการคุม้ครองทรัพยส์นิ
ทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ถงึยาและการคุม้ครองพันธุพ์ชืใหม่ ซึง่เป็นประเด็นทีไ่ทยตอ้ง
ตัดสนิใจอยา่งรอบคอบเพือ่แกไ้ขขอ้หว่งกงัวลและเตรยีมการเจรจาอยา่งรัดกมุตอ่ไป 

3. ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ใหค้วามเห็นในทีส่ัมมนาว่า ควรรบีจัดท าความตกลง FTA 
กับ EU รวมถงึ FTA กับ UK ไปพรอ้มๆ กันดว้ย เพราะจะชว่ยขยายตลาดการคา้และการลงทุน
ของไทย สรา้งแตม้ตอ่ทางภาษี และเพิม่ศักยภาพการแขง่ขันของสนิคา้ไทย 

สนิคา้อาหารแปรรูปของไทยมตีัวเลขการสง่ออกไป EU ทีโ่ตขึน้ เชน่ สนิคา้ทูน่ากระป๋อง
เพิม่ขึน้ 15% และสนิอาหารสัตวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้ 20% เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าแมจ้ะอยู่ในสถานการณ์
แบบไหนสนิคา้อาหารของไทยมศีักยภาพในการแขง่ขันทีส่งู  

ดร.ชนนิทรไ์ดฝ้ากประเด็นเรือ่งการเจรจาฯ ขอลดภาษีใหเ้หลอื 0% ทันทใีนสนิคา้เกษตร
และอาหารของไทยในกรอบ FTA Thai-EU เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ไดแ้ก่ กุง้ ไก่ สนิคา้
เกษตร เป็นตน้ ไทยจะไดป้ระโยชน์จากการท า FTA กับ EU ในเรือ่งการคา้การลงทุน เนื่องจาก
เทคโนโลยีต่างๆ ของยุโรป รวมถงึองค์ความรูต้่างๆ จะท าใหอุ้ตสาหกรรมของประเทศไทย
พัฒนาไปไดเ้ร็วขึน้ นักทอ่งเทีย่วจากยโุรปจะชว่ยเพิม่ GDP ใหป้ระเทศไทยมากขึน้  

นอกจากนี้ ดร.ชนินทร์ไดเ้สนอใหจ้ัดท า quality improvement fund เพื่อน าไปเป็น
กองทุนพัฒนาดา้นนวัตกรรมและคุณภาพ  โดยใหผู้ท้ี่ไดร้ับผลกระทบจากการท า FTA เป็น
ตัวแทนในการขับเคลือ่นกองทนุ  

     ทั ้ง น้ี  กรมฯ จะน าผลการศึกษาและ
ความเห็นที่ไดจ้ากการสัมมนาครั ้ง น้ี เสนอระดับ
นโยบายเพือ่พจิารณาตอ่ไป โดยกระทรวงพาณชิยอ์ยู่
ระหวา่งพจิารณาแนวทางพัฒนากองทนุชว่ยเหลอืผูท้ี่
ไดร้ับผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้ (FTA) ให ้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
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TTIA มอบกระเช้าใหท้่านอธิบดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ในโอกาส       
การพฒันาความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ  

วันที่ 23 กันยายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ในนามประธานสภาธรุกจิไทย-แอฟรกิา 
พรอ้มคณะฯ เขา้หารือกับคุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธบิดี
กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  วัตถุประสงคเ์พื่อ
แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือดา้นเศรษฐกจิ การคา้และการลงทุน ณ 
อมิแพคฯ เมืองทองธานี (งาน Thaifex -Anuga Asia 
2020) สรปุดังน้ี 

1. สนิคา้ที่ทางสภาธุรกจิไทย-แอฟริกาใหค้วามสนใจในการผลักดันการคา้กับทวีป
แอฟรกิา ไดแ้ก่ ขา้ว อาหารส าเร็จรูป เครื่องจักรกลการเกษตร ผลติภัณฑย์าง เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
และเครือ่งปรับอากาศ เป็นตน้ 

2. ท่านอธบิดฯี ไดน้ าเสนอโครงการพีช่ว่ยนอ้ง โดยการใหป้รกึษาหารอืกับอตุสาหกรรม
ทีม่กีารลงทุนอยู่แลว้ในทวปีแอฟรกิามาเป็นตน้แบบ ในการหาแนวทางการคา้ในตลาดแอฟรกิา
รว่มกนั  

3. ทางสภาธุรกจิฯ จะน าประเด็นการคา้การลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรมเขา้หารือกับ
เอกอัครราชทตูไนจเีรยี ในรปูแบบ Online meeting คาดวา่จะจัดชว่งกลางเดอืนตลุาคมน้ี 

4. ในที่ประชุมมีการแจง้เบื้องตน้ถึงการจัดงานกิจกรรม "Thaitam 2020" (ไทยท า 
2020) ในชว่งวันที ่1-10 ธ.ค.63 โดยรฝกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับกลุม่
อุตสาหกรรม เครื่ อ งจั ก รกลการ เกษตร  สภาอุ ตสาหกรรมแห่งปร ะ เทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ยกระดับ และขยายช่องทางการตลาดใน
อตุสาหกรรมสนิคา้เกษตร อาหาร และเครือ่งจักรกลของไทยสูร่ะดับสากล 

 

TTIA เขา้รว่มหารอืการสง่เสรมิการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศ 

วันที ่24 กนัยายน 2563 TTIA คณุปิยะราช จนท.การคา้ แทนดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 
ร่วมคณะสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา เขา้พบหารือกับอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ
(คุณอรมน ทรัพยท์วีธรรม) , รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ(คุณวทิยากร มณี
เนตร) และผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ (คุณพมิพช์นก วอนขอพร) ณ 
กระทรวงพาณชิย ์มสีรปุดังน้ี 

1. คุณมนตร ีมหาพฤกษ์พงศ ์ประธานสภาธรุกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ไดน้ าคณะสภาธรุกจิ
ไทย-ลาตนิอเมรกิามาแนะน าและหารือถงึแนวทางโอกาสการคา้ การลงทุน ในภูมภิาคลาตนิ
อเมรกิา โดยการหารอืไดม้กีารแนะน าวัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้สภาธุรกจิฯ  เพือ่เป็นการสง่เสรมิ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มลาตนิอเมริกาและแคริเบียน  พรอ้มทัง้
เสรมิสรา้งเครอืขา่ยภาคธรุกจิระหวา่งกนัในสาขาตา่งๆ ทีท่ัง้สองฝ่ายมศีักยภาพ 
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 นอกจากนี้ไดม้กีารหารือในประเด็นต่างๆ อาท ิการลงทุนในโครงการระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย โดยเนน้อตุสาหกรรมเป้าหมายตามแผน S-Curve และ 
New S-Curve 

2.ภูมภิาคลาตนิอเมริกามีความสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีความหลากหลาย 
สนิคา้ส่งออกทีส่ าคัญของกลุ่มประเทศลาตนิอเมรกิาส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย ผลติภัณฑท์าง
การเกษตร สนิแร่ รวมถงึน ้ามันและก๊าซธรรมชาต ิสัตวแ์ละผลติภัณฑจ์ากสัตว ์ลาตนิอเมรกิาจงึ

ถอืเป็นตลาดใหมท่ีม่ศีักยภาพทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการคา้ 

ในทีป่ระชมุมคีวามเห็นว่าตอ้งใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยดีา้นเกษตรกรรม
ซึง่ภาคอตุสาหกรรมการเกษตรนัน้เป็นอตุสาหกรรมหลักของไทยและภูมภิาคลาตนิอเมรกิา และ
ตอ้งส่งเสริมสินคา้ศักยภาพของไทย เช่น สินคา้เกษตรและอาหาร ยางและผลิตภัณ์ 
เครื่องจักรกล รวมถงึสนิคา้ที่เกีย่วขอ้งกับสถานณ์ปัจจุบัน เช่น สนิคา้ดา้นสุขภาพ หรือสนิคา้
ทีส่นันสนุนวถิชีวีติใหม ่เป็นตน้  

3.มีการหารือแนวทางการส่งเสริม
การคา้การลงทุนและการจัดกจิกรรมร่วมกัน
ผา่นชอ่งทาง Digital เพือ่เป็นการขยายโอกาส
ของภาคธุรกจิทัง้สองฝ่ายและเป็นการสรา้ง
เครือข่ายของผูป้ระกอบการไทยและลาติน
อเมรกิาใหม้ีความแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ รวมถงึ
การสง่เสรมิดา้นวัฒนธรรมซึง่กนัและกนั 

ทัง้นี้ ทางสภาธุรกจิฯ มีแผนจัดท า Action plan การด าเนินงานและกจิกรรมของสภา
ธรุกจิ โดยชว่งแรกจะเนน้ไปทีป่ระเทศ เม็กซโิก บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา โดยทางสภาธรุกจิฯ จะ
สง่แผนการด าเนนิงานใหท้างกระทรวงพาณชิยอ์กีครัง้นงึ เพือ่ดคูวามเป็นไปไดใ้นการจัดกจิกรรม
รว่มกนั 

 
 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟู และพฒันาศกัยภาพการประมงไทย      
คร ัง้ที ่8/2563 

วันที ่24 กันยายน 2563 TTIA คุณศดานันท ์จนท.ประมง เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 8/2563 โดยมี ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชมุฯ Video Conference ผ่าน
โปรแกรม Zoom ณ หอ้งประชมุพะยนู ชัน้ 7 กรมประมง สรปุวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 

1. ความกา้วหนา้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาผลติผลผลติภัณฑ์ประมงและการ
พาณชิย ์ 
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การรับรองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเป้ือนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
กระบวนการผลติอาหารสง่ออก (COVID - 19 Prevention Best Practice)  
 

จัดท ามาตรการเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานแปรรปูสัตวน์ ้า 
และออกหนังสือรับรองการปฏบิัตติามมาตรการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวถงึ 31 ตค 63 โดย
ด าเนินการร่วมกับสมาคมแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมผูผ้ลติ
อาหารส าเร็จรปู 
 

เมื่อวันที่ 22 กย 63 ที่ผ่านมามีการลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือการรับรองการ
ปฏบิัตติามมาตรฐานการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลติอาหาร
สง่ออก 4 กระทรวง ไดแ้ก ่กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ 
และกระทรวงมหาดไทย หลังลงนามกรมประมงจะออกหนังสอืรับรองให ้1 ปี 

ความกา้วหนา้ของกฎหมาย Marine mammal protection Act:MMPA) กรมประมงจัดท า
มาตรการควบคุมเพือ่ป้องกันการน าสัตวน์ ้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าที่สหรัฐอเมริกา
ประกาศระงับการน าเขา้มาแปรรูปเพื่อ
ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา โดยจัดส่งให ้
NOAA ในเดอืนมถินุายนทีผ่า่นมา 

เ มื่ อ วั นที่  17 สค  63 ที่ ผ่ า นมา 
NOAA แจ ง้ผลการพิจารณามาตรการ
ควบคุมของประเทศไทยว่ามปีระสทิธภิาพ 
ดังนั้น ประเทศไทยสามารถส่งออกสนิคา้
สัตวน์ ้าทัง้ 10 กลุ่มไปยังสหรัฐอเมรกิาได ้
ปกต ิ

 
2.ความกา้วหนา้การด าเนนิงานอนุกรรมการยกรา่งพระราชบัญญัตสิภาการประมง พ.ศ. ...

และร่างพระราชบัญญัตกิองทนุประมง พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการน าเสนอร่าง พรบ ทัง้สองฉบับตอ่
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอง
นายกรัฐมนตร ี(นายจรุนิทร ์ลักษณวศิษิณ์) และเสนอตอ่คณะรัฐมนตรตีามล าดับ พรอ้มทัง้จัดท า
รายละเอยีดขอ้มลูการขอจัดตัง้ทนุหมนุเวยีน ใหก้รมบัญชกีลางตรวจสอบความครบถว้น เสนอตอ่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณา และเสนอการพิจารณาต่อ
คณะรัฐมนตรตีอ่ไป 

 
3. วาระอืน่ๆ คณุอภชิยั เตชะนธิสิวัสดิ ์ผูแ้ทนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เสนอให ้

มีวาระตดิตาม FIP ในประเทศไทยที่จัดท าหลายโครงการ ว่ามีความกา้วหนา้หรือด าเนินการ
อย่างไรบา้งแลว้ เน่ืองจากหาก สัตวน์ ้าในโครงการของ FIP ไดร้ับการรับรองว่ามคีวามยั่งยนื จะ
เป็นการสรา้งมลูคา่เศรษฐกจิไทยอยา่งมหาศาล 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา "โอกาสขยายตลาดใหม ่ผา่น FTA อาเซยีน-แคนาดา" 

วันที่ 28 กันยายน 2563 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมสัมมนา "โอกาสขยายตลาดใหม่ 
ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา" วัตถุประสงค์เพื่อ 
เผยแพรข่อ้มลู และรับฟังความเห็นและมมุมองเกีย่วกับ
โอกาสและความทา้ทายทางการคา้และการลงทุน จัด
โดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ณ โรงแรม เซ็น
ทาราแกรนดแ์ละบางกอก สรปุดังน้ี 

1. แคนาดาไดใ้หค้วามสนใจในการเจรจาจัดท าความตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-แคนาดา 
มาโดยตลอด และไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆ กับอาเซยีนมาเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพรอ้มและ
สรา้งความเขา้ใจใหแ้กส่มาชกิอาเซยีนในประเด็นตา่งๆ ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรยีคุใหม โดย
ล่าสดุ ไดม้อบหมาย SEOM-Canada ร่วมกันจัดท าเอกสารอา้งองิ (Reference Paper) เกีย่วกับ
ขอบเขตความคาดหวัง และ ขอ้บททีค่าดว่าจะบรรจุไวใ้นความตกลง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลเสนอตอ่
รัฐมนตรีเศรษฐกจิ (ในปี 2564) พจิารณาตัดสนิใจในการจัดท าความตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-
แคนาดา 

2. ในที่ประชุมรับทราบเอกสาร key milestones ที่ก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
เตรียมการส าหรับความเป็นไปไดใ้นการจัดท าความตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-แคนาดา ในปี 
2564 ทัง้นี้ แคนาดาผลักดันใหม้กีรอบระยะเวลาทีช่ดัเจน และอาเซยีนไดเ้สนอกรอบเวลาทีเ่ห็น
วา่เหมาะสมกบัอาเซยีน ไดแ้ก ่- การรายงานความคบืหนา้การด าเนนิการขัน้ตอ่ไป (Next steps) 
ตอ่ผูน้ าในเดอืนพฤศจกิายน 2563 

- การรเิริม่จัดท าเอกสาร Reference Paper ในเดอืนมกราคม 2564 
- AEM พจิารณาแนวทางด าเนินการขัน้ต่อไปตามเอกสาร Reference Paper ในเดือน

สงิหาคม 2564 

3. สนิคา้ส าคัญทีไ่ทยสง่ออกไปแคนาดา ไดแ้ก ่ปลาทนู่ากระป๋ อง ชิน้สว่นยานยนต ์ขา้ว 
กุง้สดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง ยางแผน่รมควัน ไกแ่ปรรปู เป็นตน้ 

4. แคนาดาเป็นผูส้่งออกการลงทุนสุทธ ิNet Foreign Investor โดย กจิการส าคัญที่
แคนาดาไปลงทุนในต่างประเทศ ไดแ้ก ่กจิการธนาคารและประกันภัย  กจิการพลังงาน การท า
เหมอืง สารสนเทศ และการผลติยานยนตแ์ละชิน้สว่น 

ส าหรับในไทย แคนาดายังมีการลงทุนไม่มากนัก เช่นอเิล็กทรอนิกส ์เคมีภัณฑ์และ
กระดาษ อาหารสตัว ์ชวีมวล อาหาร และบรกิารทางการเงนิ 

5. ประโยชน์ทีไ่ทยจะไดร้ับหากมกีารจัดท าความตกลง เชน่ การลดภาษีสนิคา้ศักยภาพ
ของไทย, การขอความร่วมมือแคนาดาในสาขาที่แคนาดามีความเชีย่วชาญและไทยมีความ
ตอ้งการในการยกระดับความสามารถการผลติและการจัดการ อาท ิเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยากรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานจดัท านโยบายการพฒันา การสง่เสรมิ การแกไ้ข
ปัญหา การประมงในน่านน า้ไทย การประมงนอกน่านน า้ไทย และอุตสาหกรรม
ตอ่เนือ่งดา้นการประมง 

วันที ่28 กย 63 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณศดานันท ์จนท.ประมง ประชมุ
คณะท างานจัดท านโยบายการพัฒนา การส่งเสรมิ การแกไ้ขปัญหา การประมงในน่านน ้าไทย 
การประมงนอกน่านน ้าไทย และอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมง คณุจฬุ สนิชยัพานชิ ผูต้รวจ
ราชการกรม เป็นประธานฯ ณ หอ้งประชมุกลุาด า ชัน้ 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง สรุปวาระที่
เกีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 
 

วาระเพือ่พจิารณานโยบายพัฒนาอตุสาหกรรม
ตอ่เน่ืองดา้นการประมง 
 
วสิัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผูน้ าการคา้สนิคา้ประมง 
สามารถพัฒนาอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งยั่งยนื” 
 
วัตถปุระสงค ์ 

1) ยกระดับคณุภาพและความปลอดภัยของสนิคา้ ตามมาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการในการแข่งขันทางการคา้ใน

อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นประมงอยา่งยั่งยนื 
3) วัตถดุบิทีน่ ามาผลติสนิคา้ประมงไมไ่ดม้าจากการท าประมงผดิกฎหมาย 

 
แนวทางการด าเนนิการ  

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ผลติสนิคา้ประมงทีม่คีณุภาพ มคีวามปลอดภัย ไดม้าตรฐาน  
ยทุธศาตรท์ี ่2 เพิม่ขดีความสามารถและโอกาสในการแขง่ขันทางการคา้ของสนิคา้  
ยทุธศาตรท์ี ่3 การพัฒนาอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมงอยา่งยั่งยนื  
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การสรา้งมลูคา่เพิม่ของสนิคา้ประมงสอดคลอ้งความตอ้งการของตลาด  

 
ทีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิกบัวาระดังกลา่ว คอื 

1. TFFA คณุอนุชา เตชะนธิสิวัสดิ ์อปุนายกสมาคมฯ 
ควรปรับเปลีย่นระเบยีบ กฎหมายกรมประมงใหก้ับชาวประมง เน่ืองจากสัตวน์ ้าในไทยมี

ตน้ทนุสงู สง่ผลใหภ้าคอตุสาหกรรมตน้ทนุสงูขึน้  
เสนอใหม้งีบสนับสนุนและสง่เสรมิการท า FIP จากภาครัฐเพือ่เพิม่มูลค่าใหก้บัสัตวน์ ้าใน

ไทย  
ประเทศไทยมคีวามปลอดภัยในอาหาร มาตรฐานการสง่ออกนานาชาตยิอมรับ ควรมกีาร

ยกระดับมากกวา่นี้ 
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2. TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ สนับสนุนกลยุทธด์า้นการพัฒนาระบบอเิลคทรอนกิส์

การตรวจสอบยอ้นกลับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ทูน่ามีการน าเขา้มากกว่ารอ้ยละ 90 เอกสาร
ต่างๆ ออกโดยตน้ทาง จงึขอใหก้รมประมงหารอืสมาคม ก่อนออกระเบยีบ/ประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการตรวจสอบยอ้นกลับ เพื่อไม่เป็นอุปสรรคในทางปฏบิัตแิละขอสนับสนุนการท า FIP ใน
สนิคา้สตัวน์ ้าทีม่ศีักยภาพ 

  
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา Leadership Transformation ปลดล๊อคความเป็นผูน้ า
จากการเปลีย่นแปลงภายในองคก์ร 

วันที่ 28 กันยายน 2563 คุณธันยากานต์ 
จทน.สารสนเทศ เขา้ร่วมงานสัมมนา Leadership 
Transformation ปลดล๊อคความเป็นผูน้ าจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคก์ร ณ อาคารบรรเจดิ ชล
วจิารณ์ สภาหอการคา้ฯ สรปุดังน้ี 

1. สิง่ส าคัญส าหรับผูน้ าในองคก์รคอืจ าเป็น
จะตอ้งรูจุ้ดแข็งของพนักงานทุกคน วางคนทีใ่ชใ่ห ้
อยู่ในที่ที่เหมาะสม เปลี่ยนจากองค์กรใหญ่ๆที่มี
แบบแผน ใหเ้ป็นองคก์รเล็กๆทีเ่ขม้แข็ง รวมไปถงึ
จะท าอย่างไรใหอ้งคก์รรักษาการจา้งงานใหไ้ดน้าน
ทีส่ดุ และไมว่า่จะอยูใ่นต าแหน่งใดในองคก์ร ควรมองสถานการณ์ต่างๆใหเ้ป็นเวริส์เคสมากทีส่ดุ 
เพือ่จะไดม้หีนทางพรอ้มจะรับมอืและจัดการใหไ้ดด้ทีีส่ดุ  

โดยทีเ่ราอาจจะตอ้งตัง้ค าถามและทบทวนกับองคก์รว่า กลยุทธข์ององคก์รคอือะไร จะ
วางกลยุทธอ์ย่างไร ความทา้ทายทีส่ าคัญใหก้ารเปลีย่นองคก์ร คอื คนในองคก์รสว่นใหญ่มักจะ
คุย้เคยกับความเดมิๆ วธิคีดิ วธิกีารจัดการแบบเดมิๆ แต่ปัจจุบันมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นเพือ่
ความอยู่รอดขององคก์รนัน้ๆ สังเกตุไดจ้ากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน ทุกคนมสีปีรทิใน
การเอาตัวรอดของตัวเอง หลายอย่างในชวีติทีท่ าใหเ้ราตกทีน่ั่งล าบากไมใ่ชเ่พราะความไม่รู ้แต่
คอืการทีค่ดิว่ารูแ้ต่ส ิง่นัน้ผดิ ความเชือ่ทีผ่ดิ สิง่ที ่leader ควรท าคอืการกา้วขา้มจากกรอบเดมิๆ 
กา้วขา้มจากขอ้จ ากัดเดมิๆ สิง่เหล่านัน้อาจจะใชใ่นอดตี แต่ปัจจุบันจ าเป็นตอ้งมวีธิรีับมอืใหม่ๆ
ดว้ย  

การบรกิารคนในสถานการณ์ covid-19  ในชว่งเวลาทีส่ถานการณ์แย่ๆ จะท าใหม้องจุด
แข็งและจุดออ่นของตัวองคก์รเองไดช้ัดขึน้ อะไรทีเ่ป็นจุดออ่น ตอ้งหาวธิกีารในการจัดการ ไม่
ปลอ่ยใหเ้ป็นจดุออ่นตอ่ไป อันไหนทีเ่ป็นจดุแข็งตอ้งรักษาไวใ้หน้านทีส่ดุ   

 
2. ภาวะผูน้ าเกดิจากสกลิ ตอ้งเริม่ตน้จากการเริม่ลงมอืท า  

Design thinking การสรา้งกลยทุธ ์ 
      การมองคนอื่นเป็นหลักไม่ใช่การเอาตัวเองเป็นศูนยก์ลาง ตอ้งเขา้ใจคน ตอ้งหา

ขอ้มูล พูดคุย ศกึษา และสังเกต ุการเขา้ใจถงึปัญหาของเขาอย่างลกึซึง้และหานวัตกรรมทีต่อบ
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โจทยก์ับปัญหานัน้ได ้สิง่ส าคัญคอืใหล้องท ากอ่นว่าจะไดผ้ลดขีนาดไหน คุม้เสีย่งหรอืไม่ ถา้ไม่
โอเคก็ตอ้งปรับและพัฒนาตอ่ไป จนกวา่จะเจอจดุทีพ่อด ี 

 
Objective and Key Results (OKRs) ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน  
วัตถุประสงคข์องการตัง้ OKRs คอื จุดมุ่งหมายปลายทางทีจ่ะสรา้งแรงบันดาลใจใหค้น

อยากไปถงึ และผลลัพทท์ีส่ าคัญคอืการวัดผลส าเร็จในการขับเคลือ่นใหค้นเดนิไปสูเ้ป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว ้โดยมวีธิกีาร ดังนี้  

2.1 ตัง้เป้าหมายที่ส าคัญที่ทา้ทายเอาไว ้สิง่หลักของ OKRs คือการท าเรื่องส าคัญ
เพือ่ใหอ้งคก์รอยูร่อดได ้เพือ่ดศูักยภาพของคนทีท่ างาน  

2.2 mind set ของคนในองคก์รตอ้งไปในทศิทางเดยีวกัน ตอ้งคอยซัพพอรต์ซึง่กันและ
กนั มองภาพรวมเป็นหลักไมใ่ชย่ดึทีค่นใดคนหนึง่ ตอ้งเป็นทมีเดยีวกนั 

 
TTIA เขา้รว่มเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) คร ัง้ที ่4 

เชา้วันน้ี 30 ก.ย. 63 TTIA คุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ้ (Learning and Sharing Session) ครั ้งที่ 4 ในหัวขอ้ “ผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ต่อภาคธุรกจิ: ความทา้ทายต่อการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางสังคม 
แรงงาน และความเสีย่งต่อการคา้มนุษยแ์ละการบังคับใชแ้รงงาน” จัดโดย Plan International 
Thailand สรปุดังน้ี 

 
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 สง่ผลต่อ

ภาคธุรกจิโดยหลายกจิการยอดสั่งซือ้ลดลง แต่ก็มีบาง
กจิการที่เติบโตขึน้ ซึง่การเพิ่มหรือลดก าลังผลิตย่อม
สง่ผลกระทบไปยังแรงงานดว้ย ทีป่ระชมุคยุเกีย่วกบัความ
เสีย่งตอ่การละเมดิไดป้ระเด็นตา่งๆ ไดแ้ก ่ 

1. การลดเวลาท างาน 
        ลดเวลาท างานตอ้งแจง้เหตุผลใหลู้กจา้ง

ทราบถึงความจ าเป็น การเลือกใชว้ิธีน้ีตอ้งมีความชัดเจนว่าใชก้ับใคร งานกลุ่มไหน และ 
ระยะเวลาเทา่ไหร ่และทีส่ าคัญตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย ทัง้ในดา้นของคา่แรงและสวัสดกิาร 

2. การลดจ านวนพนักงาน 
        การเลกิจา้งพนักงาน โดยทีพ่นักงานไม่มคีวามผดิ นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให ้

ครบตามกฎหมาย ในส่วนของแรงงานต่างดา้วเป็นหนา้ที่ของนายจา้งที่จะตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นของการสง่กลับประเทศดว้ย 

3. นโยบายดา้น Social distancing  
การกักตัวเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ตอ้งด าเนนิการตามความเหมาะสม 

เพราะอาจมีสถานประกอบการบางแห่งที่แรงงานขา้มชาตยิังไม่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูก
กฎหมาย ถอืโอกาสกกัตัวแรงงานขา้มชาต ิเชน่ กกัตัวไมใ่หอ้สิระ บังคับใหอ้ยูโ่รงงาน  

4. การรับออเดอรท์ีม่ากขึน้ ในชว่ง COVID-19  
มอีตุสาหกรรมบางประเภท (อาหารแปรรูป, อปุกรณ์ทางการแพทย,์ บรรจุภัณฑ)์ มยีอด

สั่งซือ้สูงขึน้ มกีารเพิม่ ก าลังผลติ ตอ้งใส่ใจความปลอดภัยในการท างาน นอกจากน้ีอาจสง่ผล
ให ้ชัว่โมงการท างานเพิม่ขึน้ นายจา้งตอ้งจา่ยคา่ลว่งเวลา(OT) ใหค้รบตามกฎหมายก าหนด   

 
ความเสีย่งตอ่การคา้มนุษยแ์ละการบังคับใชแ้รงงาน มหีลายมติทิีค่วรระวัง ไดแ้ก ่
1. การละเมดิอันเนื่องจากความเปราะบาง  
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การทีล่กูจา้งพึง่พานายจา้งมากเกนิไป เชน่ ทีพ่ักอาศัย อาหาร การไมรู่ภ้าษา มักโดนเอา
เปรยีบจากนายจา้ง ทัง้ตัง้ใจหรอืไมก่็ตาม 

2. การถกูโดดเดีย่วจากสงัคม 
พืน้ทีท่ างานหา่งไกล ตัดขาดจากโลกภายนอก  ถอืเป็นการจ ากดัการเดนิทางเพือ่ใชช้วีติ 

ประจ าวัน และท าใหโ้ดนเดีย่วแบบทางออ้ม 

3. ความรนุแรง และการขม่ขู ่
การขม่ขูพ่นักงานดว้ยความรุนแรง ใชก้ าลังบังคับขนืใจให ้ท าบางสิง่ดว้ยความไม่เต็มใจ 

ไมว่า่จะเป็นการตอ่วา่ใหอ้ับอาย ใชค้วามกดดันแบบกลุม่ ถอืเป็นการคกุคามทางจติใจ 
 
 

 

TTIA จดัประชุมรว่มกบั Trader และ Ship Agent  ณ หอ้งประชุมสมาคมอาหารแช่

เยอืกแข็งไทย 

วันที ่30 กนัยายน 2563 สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ไดจ้ัดประชมุรว่มกบั Trader และ 
Ship Agent  ณ หอ้งประชมุสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย โดยในการประชมุ มสีมาชกิเขา้ร่วม 
4 บริษัท (Unicord , TUM , AAI , PFG ) และ Trader 3 บริษัท (Trimarine, Itochu, FCF ) 
และ Ship Agent (N.P Shipping & Agency, เค กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชั่นแนล, Thaicen Transport 
ans Agency, Seng Kiat International Line สรปุดังน้ี  

 
1.สมาคมฯ ไดน้ าเสนอ VDO ประชาสัมพันธม์าตรการป้องกัน COVID-19 “Preventive 

Measures in the Establishments of Tuna Industry and Pet Food Industry in Thailand” 
ให ้Trader และ Ship Agent ไดร้ับทราบมาตรการโรงงานผลติทนู่าและอาหารสตัวเ์ลีย้ง  

2.สมาคมฯ ไดส้อบถามเรือ่งมาตรการป้องกัน COVID-19 ของแรงงานบนเรอืและคนงาน
ขนปลาจาก Ship agent 

Ship agent ใหข้อ้มลูวา่ไดม้มีาตรการรองรับอยูแ่ลว้ เชน่ การตรวจวัดอณุหภมูคินงานบน
เรอื มกีารกักตัวกรณีพบผูต้อ้งสงสัย มมีาตรการใหใ้สห่นา้กากอนามัย นอกจากนี้ ก.สาธารณสขุ
และ ด่านกักกันโรคจะมาตรวจเรอืกอ่นเสมอเมือ่เรอืเทยีบทา่ โดยสมาคมฯ เห็นว่ามาตรการทีท่ า
อยู่ค่อนขา้งครอบคลุม สมาคมฯ จึงจะขอจัดท า VDO ประชาสัมพันธ์ที่เรือขนถ่ายเพื่อ PR 
มาตรการป้องกัน COVID-19 ในห่วงโซซ่ับพลายเชนของอตุสาหกรรมทูน่าของไทย และน าขึน้
เว็บไซตต์อ่ไป ทัง้น้ี ใหป้รกึษาเรือ่งการจัดท ากบัคณุอรรถพันธ ์ 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิก.สาธารณสุข ไม่เคยมีเอกสารหรือขอ้แนะน าอย่างเป็นทางการใหก้ับ 
Ship Agent เลย , การพบปัญหาเรื่องไม่สามารถเปลีย่นลูกเรอืไดเ้นื่องจากมาตรการโควทิของ
ประเทศไทยท าใหแ้รงงานตอ้งท างานเกนิสัญญาซึง่ กรมเจา้ท่าออกระเบยีบใหเ้ปลีย่นลูกเรอืได ้
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แต่  ก . ส า ธ า รณสุ ข ไ ม่ ยิ น ย อ ม แต่
ขณะเดียวกันที่ไตห้วัน สงิคโ์ปร์ เกาหลี 
สามารถเปลี่นลูกเรือได ้โดยลูกเรือส่วน
ใหญ่มีสัญชาต ิฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี , 
ปัญหาลูกเรือป่วยไม่สามารถขึ้นฝ่ังได ้
เพราะติดมาตรการป้องกันโควิทตอ้ง
ไดร้ับกรรับรองจาก ก.สาธารณสขุกอ่น  

3.ประเด็นเรื่องการให ้Trader 
ปฏิบัติตามหลัก TTIA Guideline การ
ตรวจแรงงานบนเรือประมง ซึง่ทีป่ระชมุรับทราบหลักการ TTIA Guideline โดย ดร.ชนินทรใ์ห ้
ความเห็นว่า Trader ส่วนใหญ่ท าตามหลักการ Seafood Taskforce อยู่แลว้แต่สมาคมฯ ไม่ได ้
อยูใ่นสมาชกิ  อยา่งไรก็ตามสมาคมฯ ท างานกบักระทรวงแรงงานและ ILO เป็นหลัก ซึง่หลักการ
ของ Guideline เป็นมาตรฐานขัน้พื้นฐาน โดยทาง Trader ไดร้ับทราบมาตรฐานดังกล่าวแลว้ 
และภายหลังการประชุมทางสมาคมฯ จะน า Guideline ขึน้เว็บไซตเ์พื่อประชาสัมพันธ ์ถงึซับ
พลายเชนและสาธารณะตอ่ไป    

4.ดร.ชนนิทรไ์ดน้ าเสนอเรือ่ง โครงการจัดท าท่าขึน้ปลาและหอ้งเย็นของ PTT ทีจ่ังหวัด
ระยอง พืน้ทีป่ระมาณ 20 ไร ่ซึง่การด าเนนิการสรา้ง Phase 1 จะเก็บไดถ้งึ 100,000 ตัน ในพืน้ที่
ของ PPT เอง และใชก้า๊ซ LNG เป็นพลังงานในการท าความเย็น ซึง่คาดวา่จะชว่ยลดตน้ทนุ และ
รักษาความเย็นไดด้ ี รวมถงึการใชน้วัตกรรมใหม่ๆ รว่มดว้ยเพือ่ความสะดวก ซึง่โครงการฯ จะใช ้

เวลาศกึษาประมาณ 3 เดอืน  

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะเชญิ PPT มาใหข้อ้มูลกับสมาชกิในการประชมุ TTIA วสิามัญ ครัง้ที่ 
4/2563 ในวันที ่8 ตลุาคม 2563 นี้ดว้ย 

 
TTIA เขา้รว่มหารอืการจดัคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ 

วันนี้ 30 ก.ย.63 TTIA คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ และคณะกรรมการแรงงาน คุณ
วรรณา UNICORD คุณสมศร ีAAI คุณศริลิักษณ์ TU (ประชมุออนไลน์) คุณสพุัตรา ผอ.สมาคม 
คุณวรพล คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่ ไดเ้ขา้ร่วมหารือกับ MWRN เรื่องการจัดคณะกรรมการ
สวัสดกิารในสถานประกอบการ ณ หอ้งประชมุ TFFA มสีรปุดังน้ี  

1. คุณศริลิักษณ์ไดอ้ธบิายการท างานร่วมกับ MWRN ในการเพิม่ศักยภาพคณะกรรมการ
สวัสดกิาร เชน่ การตัง้คณะกรรมการด าเนนิการ การสง่เสรมิการเลอืกตัง้ คกส.การประชาสมัพันธ์
ใหแ้รงงานรับทราบ การก าหนดสัดส่วน การใหค้วามรูอ้บรมเรื่องบทบาท คกส. รวมถงึการ
ก าหนดหัวเรือ่งส าหรับประชมุ ซึง่ทีผ่่านมาใชเ้วลาในการปรับประมาณ 2 ปีจงึท าใหแ้รงงานกลา้
แสดงออก 

2. ในที่ประชุมมีความเห็นว่าในปีนี้ เรื่องการจัดกจิกรรม Social dialogue workshop 
เกีย่วกับคณะกรรมการสวัสดกิารฯ อาจเลือ่นไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
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COVID-19 ในปัจจุบัน  อย่างไรก็ดจีะน าประเด็นดังกล่าวไปสอบถามสมาชกิอกีครัง้ในทีป่ระชมุ
วสิามัญ TTIA ในวันที ่8 ต.ค 2563 นี ้

ขณะประชมุ คณุพจน ์อรา่มวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิ ์ไดเ้สนอหลักการใหส้มาคมฯ 
ว่าลองศกึษามาตรฐานขัน้ต ่าก่อนว่าสามารถท าไดใ้นระดับไหนเพราะแต่ละโรงงานสมาชกิมี
ขนาดทีแ่ตกต่างกัน และพยายามน าหลักการนัน้ไปหารอืกับสมาชกิ เพือ่ใหส้มาชกิน าไปปฏบิัติ
ใหไ้ดก้อ่น และหากปฏบิัตไิมไ่ดก้็ใหแ้จง้เหตผุล เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาตอ่ไป 

 
TTIA เข้าท ากิจกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ  Covid 19 ก ับ
สมาชกิสามญั 

TTIA เขา้ตรวจประเมนิมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19  
ณ บรษิทั ยนูคิอรด์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่  9 กันยายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ดร.นันทยิา ทีป่รกึษาฝ่ายเทคนิค คุณ
สพุัตรา ผอ. คุณวรพล และคุณอนุสรา จนท.สมาคมฯ 
เขา้ตรวจประเมินมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ 
COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า ตาม checklist 
มาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข และกรม
ประมง ณ บมจ. ยูนิคอร์ด TH.No. 2027 ร่วมกับ
เจา้หนา้ทีจ่ากกรมประมง ซึง่เป็นโรงงานน ารอ่ง  

ทัง้นี้ สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจ
ประเมินส่งใหก้ับทางกรมประมงเพื่อพิจารณาออก
ใบรับรองใหใ้นวันจันทร ์(คาดว่าใบรับรองจะแลว้เสร็จ
ประมาณ 1 อาทติยห์ลังจากทีส่มาคมฯ สง่ให)้ 
 

อนึง่ ทางสมาคมฯ น าทมี VDO เขา้ไปถ่ายท า
การตรวจประเมนิ เพือ่เก็บบันทกึภาพ ใชป้ระกอบการ
จัดท า VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 ภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมทูน่าไทยและอาหารสัตว์เลี้ยง
ของไทย 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020 / Recruitment และ Covid 19 กบั บจก.
PC Tuna  

วันที่ 11 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.
ความปลอดภัยอาหาร เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กบั บจก.
PC Tuna (TH.No. 1277) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิมาตรการป้องกนัการปนเป้ือน
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เชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการ
พเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก
ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ
ดว้ย เชน่กนั 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 / Recruitment และ Covid 19 กบั บมจ.แพ็คฟู้ ด   

วันที่ 14 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.

ความปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กับ 

บมจ.แพ็คฟู้ด  (TH.No.1193) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการ

ปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist 

มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020/ Recruitment และ Covid 19 กบั บรษิทั 

เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่นแพคเกจจิง้แอนดแ์คนนิง่ จ ากดั 

วันที่ 15 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment 

และ Covid 19 กับ บรษัิท เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่นแพคเกจจิง้

แอนดแ์คนนิง่ จ ากดั 
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  (TH.No.2050) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือน

เชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการ

พเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 

/Recruitment และ Covid 19 กบั บรษิทั เอ็ม 

เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั  

วันที่ 16 กันยาน 2563 TTIA คุณวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 Recruitment 

และ Covid 19 กับ บรษัิท เอ็ม เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากัด (TH.No.2065) โดยบริษัทไดข้อการรับรองตรวจ

ประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ใน

โรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวง

สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

ทัง้นี้ สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 
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TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 / Recruitment และ Covid 19 กบั  

บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุป๊  

วันที่ 17 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล และ

คุณอนุสรา จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 

2020 / Recruitment และ Covid 19 กับ บมจ. ไทยยู

เนี่ยน กรุ๊ป (TH.No. 1025) โดยบรษัิทไดข้อการรับรอง

ตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-

19 ในโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า และสมาคมฯ ไดต้รวจ

ประเมินตาม checklist มาตรการพิเศษของกระทรวง

สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020 / Recruitment 

และ Covid 19 กบั บจก. ไอ เอส เอ แวล ู 

วันนี้ 18 ก.ย. 63 TTIA  คุณวรพล และคุณอนุสรา จนท.

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020 / Recruitment 

และ Covid 19 กับ บจก. ไอ เอส เอ แวลู (TH.No. 2001) โดย

บริษัทไดข้อการรับรองตรวจประเมินมาตรการป้องกันการ

ปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคมฯ 

ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 
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TTIA เ ข้า ท า กิจ ก ร ร ม  GLP Visit 2020/  

Recruitment และ Covid 19 กบั บมจ. สงขลา

แคนนิง่  

วันที่ 21 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล 

จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความ

ปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020/  

Recruitment และ Covid 19 กับ บมจ. สงขลาแคน

นิง่  (TH.No. 2013) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจ

ประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า และสมาคมฯ ได ้

ตรวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มลูผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020 /  

Recruitment และ Covid 19 กบั  

บจก.โชตวิฒันอ์ตุสาหกรรมการผลติ 

วันที ่22 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล 

จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความ

ปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากิจกรรม GLP  Visit 

2020 / Recruitment และ Covid 19 กับ บจก.

โชตวัิฒน์อุตสาหกรรมการผลติ( TH.No. 2004) 

โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิมาตรการ

ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงาน

แปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม 

checklist ม า ต ร ก า ร พิ เ ศ ษ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทั ้งนี้ สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผล

การตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณา

ออกใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP 

รวมถึงการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับ

สมาชกิดว้ย เชน่กนั 
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TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020 / Recruitment และ Covid 19 กบั  

บจก. ผลติภณัฑป์ลากระป๋องสยาม  

วันที่ 23 กันยายน 2563 TTIA  คุณวรพล 

จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความ

ปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากิจกรรม GLP  Visit 

2020 / Recruitment แล ะ  Covid 19 กั บ  บ จก 

ผลติภัณฑป์ลากระป๋องสยาม ( TH.No. 1022 และ 

2018) โดยบริษัทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิ

มาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ใน

โรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า และสมาคมฯ ไดต้รวจ

ประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

      ทัง้นี้ สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 / Recruitment และ Covid 19 กบั 

 บมจ. ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย)  

วันนี้ 24 ก.ย. 63 TTIA  คุณวรพล และ

คณุอนุสรา จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP 

Visit 2020 /Recruitment แล ะ  Covid 19 กั บ 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย)  

( TH.No.2012) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจ

ประเมินมาตรการป้องกันการปนเ ป้ือนเชื้อ 

COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคม

ฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษ

ของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 
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TTIA เข้าท ากิจกรรม GLP  Visit 2020/  Recruitment และ เ ก็บข้อมูลด้าน

มาตรการป้องกนั COVID-19 กบั บจก. สยามอนิเตอรเ์นช ัน่แนลฟู๊ ด  

วันนี้ 25 ก.ย. 63 TTIA  คุณวรพล และคุณ

อนุสรา จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากิจกรรม GLP  

Visit 2020 / Recruitment และ เก็บขอ้มูลดา้น

มาตรการป้องกัน COVID-19 กับ บจก. สยาม

อนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู๊ ด  

     ทัง้นี้ สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP รวมถึง

การเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ และ

มาตรการป้องกนั COVID-19 ของโรงงานดว้ย เชน่กนั 

  

TTIA เ ข้ า ท า กิ จ ก ร ร ม  GLP Visit 2020 /  

Recruitment และ Covid 19 กบั บรษิทั เอเชีย่น 

อะไลอนัซ ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั 

 วันน้ี 29 ก.ย. 63 TTIA  คณุวรพล และคณุอนุสรา 

จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากิจกรรม GLP  Visit 2020 /  

Recruitment และ Covid 19 กับ บรษัิท เอเชีย่น อะไล

อันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ( TH.No.2072) โดย

บรษัิทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการ

ปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist 

มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขม้ลูผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาออกใบรับรอง

ตอ่ไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มลูเรือ่งสรรหาแรงงานกบัสมาชกิดว้ย เชน่กนั 
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กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กนัยายน 2563  

1 .กฎก ร ะทร วงยก เ ว น้ค่ า ธ ร รม เนี ยม ใบอ นุญาตและ ใบแทนใบอ นุญาต เกี่ ย ว กั บ

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2563 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/077/T_0001.PDF  

2.ค าสั่ง กระทรวงแรงงาน ที ่240/2563 เรือ่ง แต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (หม่อมหลวงปุณฑรกิ 

สมติดิ ารงต าแหน่งทีป่รกึษารัฐมนตรชีว่ยว ่าก ารกระทรวงแรงงาน) 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/206/T_0033.PDF  

3.ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตดิตัง้ระบบตดิตามเรอืประมง และดแูล

รักษาระบบตดิตามเรอืประมงของเรอืประมงพาณชิยใ์หส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบับที ่13) 

พ.ศ. 2563 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/212/T_0014.PDF 

4.ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศ เรือ่ง การออกหลักฐานการรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ตามความตก

ลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน พ.ศ. 2563  

Source:   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/216/T_0004.PDF  

5.ค าสั่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ที ่2/2563 เรือ่ง การก าหนดเงือ่นไขในการอนุญาต

ใหค้นตา่งดา้วบ างจ าพวกเข ้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว 

Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/224/T_0032.PDF  

6.ประกาศกรมเจา้ท่าที่ 98/2563 เรื่อง ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการเรือ ผูป้ระกอบการท่าเรือ 

เจา้ของเรอื นายเรอื ผูค้วบคมุเรอืและผูโ้ดยสารปฏบิัต ิกรณีทีม่ปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุก

เขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 

Source:     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/225/T_0039.PDF   

 
7.ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ทั่ว
ราชอาณาจักร 
(คราวที ่6) 
Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF  

 
8.ประกาศ เรือ่ง การใหป้ระกาศทีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมผีล
ใชบ้ังคับ 
Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0080.PDF  

 
ขา่วประจ าเดอืนกนัยายน 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. ธ.ก.ส.เตรยีม 5,300 ลา้น ชว่ยผูป้ระกอบการประมงไทย 
2. ศรชล.ภาค 2 ตัง้โตะ๊คยุชาวประมง ยันขออยูใ่นพืน้ทีแ่กไ้ขปัญหาอา่วบา้นดอน 
3. ปิดทะเลลอ้มจนี ตาขา่ยดักเรอืด าน ้าพญามังกร 
4. ส่ังตามลา่ 2 ฝร่ังชายหญงิ ด าน ้าไลจั่บสัตวใ์ตท้ะเลเกาะพะงัน เอาไมเ้ซลฟ่ีเขีย่ใหต้ืน่ 
5. Historic Bristol Bay, Alaska salmon fishery dealing with latest challenge: COVID-19 
6. สว.สัญจรลยุสมทุรสาคร พบ7ปัญหากระทบธรุกจิอตุสาหกรรม-ประมง 
7. ซวิ'2ฝร่ัง'ด าน ้าเกาะพะงันจับสัตวท์ะเล ท าเทถ่า่ยรูปโชว ์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/077/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/206/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/212/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/216/T_0004.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/224/T_0032.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/225/T_0039.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0080.PDF
https://www.thansettakij.com/content/money_market/447543
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1921617
https://www.posttoday.com/world/631928
https://www.sanook.com/news/8243106/
https://theconversation.com/historic-bristol-bay-alaska-salmon-fishery-dealing-with-latest-challenge-covid-19-142547
https://siamrath.co.th/n/179336
https://www.dailynews.co.th/regional/793072
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8.สดุยอด'ปลาคารฟ์' ถา้แพงสดุฤทธิ ์ตอ้งสวยบาดใจ 
9. เมอืงไทยประกันชวีติ จัดโครงการ เมอืงไทยอนุรักษ์ทะเลไทย 
10. DFO will not be authorizing a ‘test fishery’ for Fraser River chinook salmon 
11. Trump eyes aquaculture boom, but environmentalists dig in 
12. ยังไมท่ราบชะตากรรม ลกูเรอืประมงจนี 12 ชวีติสญูหาย หลังเรอืชนกันกลางทะเล 
13. ประมงพืน้บา้นทวงสัญญารัฐ 14 ขอ้ ขูปั่กหลักจนกวา่จะไดค้ าตอบ 
14. ตร.ยดึวซีา่-เนรเทศ 2 นทท.จับปลาทะเลเกาะพะงัน 
15.ปลงิทะเลโลละเกอืบหมืน่ ประมงพรอ้มดันเพาะเลีย้ง 
16. “วราวธุ” ตดิตามวางขาแทน่ที ่4 เป็นปะการังเทยีม พืน้ทีเ่กาะพะงัน ส่ัง “กรมทะเล” เตรยีมถอดบทเรยีน ขยายผลตอ่เน่ือง 
17. ส ารวจเลีย้งปลาย ่าสวาทในกระชงัเกาะชา้ง เมนูเด็ดจับขายราคาต ่า!ชว่งวกิฤตโควดิ-19 
18. ‘กลางเล’ New Normal อาหารทะเลเมอืง ‘ตรัง’ 
19. Thai Union, AENOR, and GSA team up to collaborate on fishing vessel standards 
20. Four-Year Forecasts Possible For Hawaii Bigeye Tuna Fishery 
21. ม็อบประมงลยุลอ้มตร.น ้า กดดันปลอ่ยเรอืประมงผดิก.ม. 
22. ฮอืฮา! ประมงนราฯ อวดภาพปลาทนู่าตัวโต ระบอุา่วไทยตอนลา่งยังสมบรูณ ์
23. เปิดโต๊ะเจรจาประมงพืน้บา้น เคลยีรป์ม 14 ขอ้เรยีกรอ้ง จับมอืแกปั้ญหาทกุมติอิยา่งยั่งยืน่ 
24. รัฐสง่ผูแ้ทนดอดเจรจา “ประมง” ถอดชนวนทัพตังเกบกุท าเนียบ 
25.  [In Clip] เรอืมาเลยพุ่์งชนเรอืประมงไทย?! รุมประณามท าเกนิกวา่เหต ุ
26.  พสิจูน์'หนินิว้'ผุดรมิทะเล จ่อเป็นแลนดม์ารค์แนวสะพรงึ...      
27.  การทา่เรอืฯเซ็น“กลุม่พรมิา” ลยุงานทะเลแหลมฉบังเฟส3 
28. #กรมประมง...เตรยีมเปิดบา้นจัดงานแฟร ์“ชาตนิยิม กะพงไทย” ครัง้ที ่2 หนุนดันกระแสบรโิภค “ปลากะพงขาว” ลยุฟ้ืนตลาดใน
ระยะยาว เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกรจากวกิฤตราคาผลผลติตกต ่า 
29. Great Barrier Reef export fishery banned for 'disappointing' failure 
30. Body found floating in sea off Songkhla 
31. หอบรายชือ่ 1.2 หมืน่ราย รือ้กฎหมายประมง (มคีลปิ)  
32. ประมงบา้นดอนปิดลอ้มกดดันเจา้หนา้ทีจั่บเรอืผดิกฎหมาย 
33. กลุม่ชาวบา้นประมงชายฝ่ังบกุศาลากลางสตลู ทวงถามความชอบธรรมเหตเุรอืมาเลยช์นประมงไทย 
34. กลุม่ผูเ้ลีย้งปลากระพงขาววอนขอรัฐชว่ย ฝนตกน ้าเสยีระบายลงสูป่ากอา่วปางปะกงปลาตายยกกะชงั 
35. รอง ผวจ.ประจวบฯเร่งแกปั้ญหาขยะทะเลจากเรอืประมง 
36. สดุทน ‘ชาวประมงสมทุรสาคร’ แถลง 7 จุดยนื ‘หมดความเชือ่ถอื’ ถกูรัฐไทยหลอก ซ ้าแลว้ซ ้าอกี 
37. หมายจับ'3แกนน า'เหมิเกรมิ จับ'ประมงอ าเภอ'ตากแดด 
38. จับ ‘เรอืประมง’ เมยีนมา ลักลอบขนปลาท ู4 ลังเขา้ไทย ขายนายทนุ แพปลา จ.ระนอง 
39. สมาคมกุง้ตะวันออกไทย จัดงาน Thai Aqua Expo 2020 สง่เสรมิผลติสัตวน์ ้าย่ังยนื 
40. กสม.แนะชะลอสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลฯ หาดมหาราช 
41. ฉลามด ุกัดนทท.ออสเตรเลยีดบันอกชายหาดโกลด ์โคสต ์ครัง้แรกในรอบ 60 ปี 
42. เจอคลืน่ทะเลซดัหนักตอ่เน่ือง ท าหาดทุง่ประดูท่รุดถกูกัดเซาะหาดทรายหาย30 เมตร 
43. รัฐฯ สวมบทบาทพีเ่ลีย้ง ปพูรมลงพืน้ทีห่นุนชาวประมงปั้นโครงการเสนอของบฯ พัฒนาชมุชนประมงทอ้งถิน่ 
44. ถอดชนวน “ม็อบประมง” เดอืด “ตอ่ - เฮง้ – แหมม่ – ตู ่- ป้อม” ไหวมัย้ 
45. "ตังเกมหาชยั" ทกุขห์นักไรค้วามชว่ยเหลอืตามสัญญา ประกาศขายเรอืทั่วหนา้ 
46. เตรยีมนับถอยหลงัวา่ซัน่... โปรของคนรักปลากะพงขาวสดุเฟียรส์ ในงาน 
47. ประโยชน์ของ "ปลาท"ู สารอาหารดีๆ  ไมแ่พป้ลาทะเลชนดิอืน่ๆ 
48. ตุ๊กตาเป็ดตกน ้า! หายลงทะเลตัง้แตปี่ 1992 สะทอ้น “ขยะทะเล” พัดไปไกลทั่วโลก 
49. ตะลงึ พบซากเรอืรบเยอรมัน ‘คารล์สรูห’์ โดนตอรปิ์โดจมกน้ทะเล 80 ปีกอ่นแลว้ 
50. Scientists Identify at Least 11 Fish Species That May Be Capable of Walking on Land 
51. ประมงภเูก็ตวางกรงเหล็กจับจระเข ้หลังชาวบา้นระบพุบในคลองเกาะผ ี
52. กรมประมง ไร่รือ้โพงพางผดิกฎหมายพน้ทะเลเมอืงตรัง 
53. ‘แปดริว้’ฟ้ืนตลาดกุง้-ปลา จัดงานรวม ‘สัตวน์ ้าไทย2020’ หนุนเกษตรกรกา้วทันยคุแบบยั่งยนื 
54. It’s like Fight Club – with tuna 
55. Population of prized tuna species decline as protections ease in the Gulf of Mexico 
56. Body found in sea at boat pier 
57. ผนกึก าลังพทิักษ์เกาะชา้ง ลยุ! เก็บขยะใตท้อ้งทะเล อภบิาลสัตวน์ ้า รักษ์สิง่แวดลอ้ม 
58. แกนน าชาวประมง ปิดลอ้มเรอืต ารวจน ้า มอบตัวแลว้ จ.สุราษฎรธ์านี 
59. เกษตรดจิทิัล“เคลด็ไมล่บั” ผลติปลานลิไรก้ลิน่โคลน 
60. China conducts first commercial sea launch 
61. Seven-month ordeal at sea takes toll on Rohingya refugees in Indonesia 
62. Female whale sharks are officially the biggest fish in the sea 
63. คณะกรรมการเฉพาะกจิแกปั้ญหาการท าประมง จัดเวริก์ช็อปเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย 
64. แกนน าประมงพืน้บา้นจีรั้ฐบาลเลกิถว่งเวลาบังคับใชก้ฎหมายหา้มจับสัตวน์ ้าวัยออ่น 
65. ชาวประมง ถงึจุดเดอืด! วอนรัฐเห็นใจ-ซือ้เรอืคนื (1) 
66. ประมงวอนรัฐซือ้เรอื 220 ล า ท าปะการังเทยีม สรา้งแหลง่ทอ่งเทีย่ว-อาชพีใหม ่
67. อนาถ! ตายทัง้กลมโลมาอริวดสีชีมพูตดิอวนชาวประมงลอยขึน้อดืในทะเล 
68. เรอืประมง จ.สงขลาไมเ่สีย่ง เขา้จอดเทยีบทา่รอ “พายโุนอลึ” สงบกลับเขา้สูส่ภาวะปกต ิ
69. ชาวประมง ถงึจุดเดอืด! วอนรัฐเห็นใจ-ซือ้เรอืคนื (1) 
70. "ชาวประมง"ถงึจุดเดอืด! กฎหยมุหยมิ-ปัญหาอา่วก.ไก(่2) 
71. "ชาวประมง"ถงึจุดเดอืด! ไปตอ่ไมไ่หว-แนะแก4้เรือ่ง(3)     
72. 94 ปีมุง่ยกระดับการ "ประมง" ไทย “มั่นคง-ยั่งยนื”     
73. เร่งส ารวจภเูขาหนิปนูถลม่ เตอืนชาวประมงหา้มเดนิเรอืใกลพ้ืน้ที ่
74. โวยรัฐบาลไมจ่รงิใจแกปั้ญหาประมง (มคีลปิ)   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896185?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=cEtDcE1WamtQZEE9
https://www.theprogress.com/news/dfo-will-not-be-authorizing-a-test-fishery-for-fraser-river-chinook-salmon/
https://bangordailynews.com/2020/08/31/national-politics/trump-eyes-aquaculture-boom-but-environmentalists-dig-in/
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/206006
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/447830
https://news.thaipbs.or.th/content/296140
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1923005
https://mgronline.com/politics/detail/9630000090232
https://policemagazine24.blogspot.com/2020/09/19.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896312?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/thai-union-aenor-and-gsa-team-up-to-enhance-fishing-vessel-standards
http://infofish.org/v3/index.php/component/k2/item/227-four-year-forecasts-possible-for-hawaii-bigeye-tuna-fishery
https://www.dailynews.co.th/regional/794062
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000091696
https://siamrath.co.th/n/180492
https://www.prachachat.net/economy/news-517143
https://mgronline.com/south/detail/9630000091638
https://www.dailynews.co.th/regional/794025
https://mgronline.com/daily/detail/9630000091661
https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/3539
https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/3539
https://www.smh.com.au/politics/federal/great-barrier-reef-export-fishery-banned-for-disappointing-failure-20200907-p55t5i.html
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1981175/body-found-floating-in-sea-off-songkhla
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/448197?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ
https://news.thaipbs.or.th/content/296270
https://mgronline.com/south/detail/9630000091922
https://siamrath.co.th/n/180858
https://siamrath.co.th/n/180833
https://www.matichon.co.th/politics/news_2343357
https://www.dailynews.co.th/crime/794677
https://www.matichon.co.th/region/news_2343272
https://www.ryt9.com/s/prg/3157817
https://www.dailynews.co.th/politics/794555
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1926577
https://siamrath.co.th/n/180943
https://siamrath.co.th/n/181984
https://mgronline.com/daily/detail/9630000093317
https://siamrath.co.th/n/182015
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/87465
https://www.sanook.com/health/24749/
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000093553
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1929217
https://www.sciencealert.com/fish-skeleton-study-shows-11-species-are-probably-capable-of-walking
https://mgronline.com/south/detail/9630000094084
https://news.ch7.com/detail/437519
https://www.matichon.co.th/region/news_2348716
https://www.ft.com/content/69e07f20-45f3-442e-8c33-64891b5dceb3
https://www.nola.com/news/environment/article_9612fa64-f449-11ea-adcf-efaf33d0785c.html
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1985115/body-found-in-sea-at-boat-pier
https://www.matichon.co.th/region/news_2349268
https://news.ch7.com/detail/437656
https://www.komchadluek.net/recommended/pr/232226
https://www.spacetechasia.com/china-conducts-first-commercial-sea-launch/
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/9/5f6069764/seven-month-ordeal-sea-takes-toll-rohingya-refugees-indonesia.html
https://www.cnet.com/news/female-whale-sharks-are-officially-the-biggest-fish-in-the-sea/
https://siamrath.co.th/n/183505
https://siamrath.co.th/n/183881
https://www.dailynews.co.th/article/796193
https://www.prachachat.net/local-economy/news-524175
https://mgronline.com/south/detail/9630000096386
https://mgronline.com/south/detail/9630000096107
https://www.dailynews.co.th/article/796193
https://www.dailynews.co.th/article/796608
https://www.dailynews.co.th/article/796611
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/449978
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898743?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=life
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450122
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75. ตราด/เรอืประมงพืน้บา้นเจอคลืน่ซดัลม่กลางทะเล วา่ยน ้าเขา้ฝ่ังนานกวา่ 3 ชม. รอดตายหวดุหวดิ 
76. Bumble Bee responds to Trump's claim about protesters throwing cans of tuna 
77. ชาวประมงกระบีจั่บปลาทนู่าขนาดใหญ่หนัก5-20 กก.ไดเ้กอืบ2ตัน 
78. เร่งชว่ยประมงใตถ้กู IUU บบี หนีจดทะเบยีนมาเลย ์กระทบธรุกจิไทย    
79. อบต.บางแกว้ จับมอื ธ.ก.ส.ยืน่มอืชว่ยชาวประมง    
80. ผูช้ว่ยผบ.ตร.ลงใตต้วิเขม้ป้องประมงผดิกม.     
81. เกาหลเีหนือเหีย้ม! ยงิเจา้หนา้ทีป่ระมงฝ่ังใต ้อา้งล ้าเขตแดน กอ่นเผาร่าง หว่ันแพร่โควดิ     
82. 'อ.ธรณ'์ เลา่เรือ่ง 'ปลาบูม่หดิล' หนึง่ปลารักษาประเทศ     
83. Unpacking Trump's beef with canned tuna, which he claims protesters are using as weapons     
84. IOTC data indicates tuna still overfished 
85. บิ๊กป้อม หว่งชาวประมง สง่ผูช้ว่ยผบ.ตร. อบรมอาสาสมัครป้องกันประมงผดิกฎหมาย 
86. “สหกรณป์ระมง” จี ้สธ.จังหวัด คมุเขม้ซฟีู้ดเมยีนมาป่วนตลาดแมก่ลอง 
87. ผอ.อสป.เปิดแผนพัฒนาทา่เทยีบเรอืประมงชายแดนใต ้เลง็เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว-จุดเช็กอนิใหมข่องสงขลา-ปัตตานี 
88. ประมงนราฯ อวดปลาทนู่าบิ๊กไซซ ์ชีช้ดัทะเลอา่วไทยอดุมสมบรูณ ์
89. ประมงขนาดเล็กเฮ ธ.ก.ส.ปลอ่ยกูร้ายละไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 
 99. กรมประมง จับมอื SEAFDEC พัฒนาเรอืประมงตน้แบบ แกปั้ญหาขาดแคลนแรงงาน 
100. “เครือ่งหมายปลาตะเพยีน” การันตมีาตรฐานสนิคา้ประมง ส่ังซือ้-ขายผ่าน "Fisheries Shop" 
101. ตะลงึ ชาวประมงเจอหญงิโคลอมเบยีลอยคอกลางทะล ยังมชีวีติ (คลปิ) 
102. “อสป.-ธอส.” ผนกึก าลังขายอาหารทะเลราคาถกู ชว่ยเหลอืชาวประมง 
103. ภาคเอกชนภเูก็ต เสนอ "กักตัวบนเรอื" 
104. Offshore Charging Buoy Extends Shore Power Benefits to Sea 
 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. Blurring the lines between people food, pet food 

2. The 4 Hottest Pet Trends for 2020, According to New Report 
3. Petco partners with The Dodo to launch pet-specific media platform 
4. เกอืบรอ้ยละ 70 ของคนมสัีตวเ์ลีย้งในไตห้วันยังชอบช็อปจากรา้นคา้ 
5. อตุสาหกรรมสัตวแ์ละสนิคา้สัตวใ์นเกาหลใีต ้
6. รายงานเรือ่ง อตุสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งในเกาหลใีต ้
7. สถานการณ์ตลาดผลติภัณฑสั์ตวเ์ลีย้งในประเทศจนี 2020 (สคต.กวางโจว) 
8. Taiwan pet population outnumbers children 14 or younger 
9. 2020 pet food sales nearing 2019 levels; dry still down 
10.  Refrigerated wet pet food sales higher than pre-pandemic 
11. 4 pet food trends post-COVID: type, retail, package, value 
12. รายงานเรือ่ง ตลาดสนิคา้อาหารสัตวใ์นประเทศเกาหล ี
13. Petfood Industry conducting Q3 Industry Confidence Survey 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร 

1. พบ "ปรอท-ตะก่ัว-แคดเมยีม"ในทนู่ากระป๋องแตไ่มเ่กนิมาตรฐาน 
2. ฉลาดซือ้ นติยสารออนไลน์: ฉบับที ่231 ผลทดสอบโลหะหนักในปลาทนู่ากระป๋อง 
3. เกาหลใีตแ้จง้นโยบายความปลอดภัยอาหารออนไลน์จากตา่งประเทศ 
4. สหภาพยโุรปเตรยีมบรรจุ “วัฒนธรรมอาหารปลอดภัย" เป็นขอ้ก าหนดสขุาภบิาลอาหาร 
5. ญีปุ่่ นตรวจพบสารพษิในหอยจากเกาหลใีต ้
6. อย. ย ้า สถานทีผ่ลติอาหารเพิม่มาตรการป้องกันโควดิ-19 จัดการใหค้นปลอดภัย อาหารจงึจะปลอดภัย 
 7. WHO to update foodborne disease estimates; FERG experts sought 
8. Egg Product Inspection Regulations Get First Update in 50 Years 
9. จนีตืน่โควดิ! ระงับน าเขา้โรงานแลว้กวา่ครึง่รอ้ย 
10. เกาหลใีตป้รับปรุงกฎหมายฉลากอาหาร 
11. U.S. regulatory update on food safety to be featured in IAFP virtual meeting 
12. FDA Halts Production at Sprouts and Soy Processing Facility for Failing to Comply with Produce Safety Rule under 
FSMA 
13. อนิโดฯ ระงับสง่ออกอาหารทะเลหลังพบปนเป้ือนโควดิ-19 
14. จนีพบเชือ้โควดิ-19 บนบรรจุภัณฑป์ลาหมกึน าเขา้จากรัสเซยี 
15. จนีเตอืนปลาหมกึน าเขา้จากรัสเซยีปนเป้ือนโควดิ-19 
16. ‘จนี’ ระงับน าเขา้สนิคา้สัตวน์ ้า ‘อนิโดนีเซยี’ ปนเป้ือนโควดิ 
17. ชวีติอยูย่าก..อาหารปนเป้ือนพลาสตกิ 
18. JWD รุกขยาย “หอ้งเย็น” พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ รองรับดมีานดท์ั่วประเทศ 
19. เทสโกโ้ลตัส ชตูรา 'ปศสัุตวO์K’ หนุนมาตรการอาหารปลอดภัย 
20. USDA food safety agencies announces plan to reduce Salmonella 
21. Federal agency warns food companies about import modifications 
22. Warning sent to company in California because of import violations 
23. Why the food supply chain needs a technology makeover 
24. EU funded project helps boost food safety in Armenia 
25. FDA proposes new rule that lays the foundation for end-to-end food traceability 
26. มกอช. ไฟเขยีวขยายรับรองระบบงาน CB 4 สง่ออกสนิคา้เกษตร-อาหารไปสหรัฐฯ 
27. พณ. จับมอื 3 กระทรวงป้องกันปนเป้ือนโควดิ-19 ในกระบวนการผลติอาหารไทยสง่ออก 
28. ท าความรูจั้ก "บรูเซลโลซสิ" จนีพบตดิเชือ้แลว้กวา่ 3 พันคนหลังหลดุจากแล็บอกีแลว้ 

https://policemagazine24.blogspot.com/2020/09/3_22.html?m=1
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/bumble-bee-responds-responds-trump-s-claim-about-protesters-throwing-n1240780
https://siamrath.co.th/n/184811
https://news.thaipbs.or.th/content/296806
https://www.dailynews.co.th/article/797266
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_780300/
https://www.sanook.com/news/8259434/
https://siamrath.co.th/n/184909
https://www.salon.com/2020/09/24/tuna-protest-trump-bumble-bee-canned-food/
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/iotc-data-indicates-tuna-still-overfished
https://www.khaosod.co.th/crime/news_4991427
https://www.prachachat.net/local-economy/news-527986
https://www.newtv.co.th/news/65720
https://www.matichon.co.th/region/news_2368210
https://www.dailynews.co.th/article/797192
https://siamrath.co.th/n/186061
https://siamrath.co.th/n/185845
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1940778
https://www.newtv.co.th/news/65948
https://news.thaipbs.or.th/content/296921
https://www.maritime-executive.com/article/offshore-charging-buoy-extends-shore-power-benefits-to-sea
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14087-blurring-the-lines-between-people-food-pet-food
https://www.petproductnews.com/news/the-4-hottest-pet-trends-for-2020-according-to-new-report/article_e29dd302-ec62-11ea-8af9-7f11e33688d6.html
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14088-petco-partners-with-the-dodo-to-launch-pet-specific-media-platform
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/644476/644476.pdf&title=644476&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/644451/644451.pdf&title=644451&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/644447/644447.pdf&title=644447&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/647495/647495.pdf&title=647495&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9549-taiwan-pet-population-outnumbers-children-14-or-younger
https://www.petfoodindustry.com/articles/9570-pet-food-sales-nearing-2019-levels-dry-still-down
https://www.petfoodindustry.com/articles/9582-refrigerated-wet-pet-food-sales-higher-than-pre-pandemic
https://www.petfoodindustry.com/articles/9588-pet-food-trends-post-covid-type-retail-package-value
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/656806/656806.pdf&title=656806&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9616-petfood-industry-conducting-q3-industry-confidence-survey
https://www.newtv.co.th/news/63834
https://www.chaladsue.com/article/3448
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7115
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7121
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7120
http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=1097
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/who-to-update-foodborne-disease-estimates-ferg-experts-sought/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/egg-product-inspection-regulations-get-first-update-in-50-years/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7136
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7137
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/u-s-regulatory-update-on-food-safety-to-be-featured-in-iafp-virtual-meeting/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/fda-halts-production-at-sprouts-and-soy-processing-facility-for-failing-to-comply-with-produce-safety-rule-under-fsma/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/fda-halts-production-at-sprouts-and-soy-processing-facility-for-failing-to-comply-with-produce-safety-rule-under-fsma/
https://www.facebook.com/188107458258082/posts/1147824948952990/?extid=X1UPFL8TRQVQ1Rxo&d=n
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133543?utm_campaign=%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&utm_source=LINE&utm_medium=oa
https://www.voathai.com/a/business-news-ct/5591169.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898573
https://www.thaipost.net/main/detail/78052
https://www.kaohoon.com/content/389702
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898107
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/usda-food-safety-agencies-announces-plan-to-reduce-salmonella/
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/federal-agency-warns-food-companies-about-import-modifications/
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/warning-sent-to-company-in-california-because-of-import-violations/
https://www.fooddive.com/news/why-the-food-supply-chain-needs-a-technology-makeover/582638/
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/eu-funded-project-helps-boost-food-safety-in-armenia/
https://www.news-medical.net/news/20200922/FDA-proposes-new-rule-that-lays-the-foundation-for-end-to-end-food-traceability.aspx
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1934607
https://www.ryt9.com/s/iq03/3160971
https://www.ryt9.com/s/iq41/3161116
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29. จีห๋ลนิเจออาหารทะเลแชแ่ข็งน าเขา้ ‘ผลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก’ 
30. ผวาโควดิแบนสัตวน์ ้าเมยีนมา ตลาดทะเลไทยเขม้หา้มจ าหน่าย     
31. อาหารปลอดภัยโควดิ 'การคา้วถิใีหม'่ ตลาดโลก 'ไทยมลีุน้'   
32. FDA action on ‘high risk’ foods settles lawsuit brought by Center for Food Safety     
33. Food safety: Preparing frozen food    
34. FSIC warns of risks because of rise in food sold on social media     
35. FDA Announces FSMA Food Traceability Proposed Rule, A Major Milestone in the New Era of Smarter Food Safety 
36. Frozen doesn’t mean thaw and eat; dangers lurk in the freezer   
37. Outbreaks down but illnesses up for Denmark 
 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. บราซลิส่ังซือ้-เตรยีมผลติวัคซนีโควดิ แตไ่มบ่ังคบัประชาชนฉีด 
2. อสิราเอลจัดไทยเขา้กลุม่ประเทศสเีขยีว เดนิทางเขา้ไดไ้มต่อ้งกักตัว 14 วัน 
3. “นวิซแีลนด”์ ปลดล็อกดาวน์ “โอ๊กแลนด”์ ส่ังปชช.การด์อยา่ตก-สวมหนา้กาก 
4. ฟิลปิปินสต์ดิเชือ้โควดิกวา่ 224,000 ราย สงูสดุในอาเซยีน 
5. Internal tensions and a resignation to virus' spread govern President Trump's pandemic response 
6. Global COVID-19 Index เผยไทยครองอันดับ 1 ของเอเชยีในการฟ้ืนตัวจากโควดิ-19 และเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะทีส่ถติใิน
ประเทศครบ 100 วันแลว้ทีไ่มม่ผีูต้ดิเชือ้รายใหม ่
7. WTO รายงานผลกระทบจาก COVID-19 ตอ่ภาคเกษตรโลก 
8. หมอธรีะ ย ้า 3 หัวใจหลักไทยป้องกันโควดิ-19 ระบาดซ ้าได ้
9. บรษัิทยาอังกฤษหยดุทดสอบวัคซนีโควดิ-19 หลังอาสาสมัคร “อาการผดิปกต”ิ 
10. อสิราเอลเตรยีมล็อกดาวน์ "เต็มรูปแบบ" เป็นครัง้ทีส่อง  
11. ประวัตศิาสตรใ์หม!่ หมอยงชีรู้ผ้ลวัคซนีโควดิ-19 ปลายปีน้ี เร็วกวา่ปกต ิ10 เทา่ 
12. "ไฟเซอร"์ พบวัคซนีโควดิ กอ่ผลขา้งเคยีงเหน่ือยลา้ หนาวส่ัน 
13. Covid and the climate crisis in SE Asia 
14. สธ.ชี ้3 ปัจจัยเสีย่งโควดิ-19 ระลอก 2 ตา่งชาต-ิแรงงานตา่งดา้ว-ตดิเชือ้ไมม่อีาการ 
15. วันน้ีไทยไรผู้ป่้วยโควดิ ยอดป่วยสะสม 3,506 ราย อยูอั่นดับที ่133 โลก 
16. อนิเดยีลุน้ผลทดสอบวัคซนีตา้นโควดิปลายปีน้ี คาดใชไ้ดเ้ร็วสดุชว่งครึง่ปีหนา้ 
17. เมยีนมาเผยยอดผูเ้สยีชวีติจากโควดิ-19 แตะหลัก 100 รายแลว้ 
18. 156 ประเทศร่วมโครงการ COVAX ระดมเงนิทนุซือ้วัคซนีตา้นโควดิ 
19. ป่วยใหมโ่ควดิ 3 ราย ใน State Quarantine เดนิทางกลับจากญีปุ่่ น-ฝร่ังเศส 
20. หมอทว ีเผยความลบั จุดเริม่ตน้ โควดิ-19 ทบทวนความส าเร็จของไทย ป้องกันโรค    
21. New Covid-19 cases from US 
22. ชายแดนผวา! ชาวเมยีนมา 1 รายดับเพราะโควดิ ตรงขา้ม อ.แมส่อด ชีภ้รรยาตดิเชือ้ดว้ย 
23. "มหาอ านาจ" สาดสงครามน ้าลายโควดิบนเวทยีเูอ็น 
24. สถานทตูสง่ 41 คนไทยในรัสเซยีกลับบา้น    
25. Global coronavirus death toll passes 1 million     
26. China Gives Unproven Covid-19 Vaccines to Thousands, With Risks Unknown 
27. โควดิ-19: ฟินแลนดท์ดลองใชส้นัุขดมกลิน่หาผูต้ดิเชือ้ 
28. โควดิมันแรง 
     
ขา่วแรงงาน   

1. นายกฯ ส่ังเพิม่ก าลังตามแนวชายแดนป้องกันแรงงานตา่งดา้วลักลอบเขา้ไทย 

2. สธ.ขอความร่วมมอืหยดุน าแรงงานตา่งดา้วเขา้เมอืงผดิกม.ชว่งน้ี ชีเ้ป็นการเพิม่ความเสีย่งใหป้ท. 

3. ศบศ.เคาะแพ็กเกจ "ไทยมงีานท า" จา้งงาน 1ลา้นคนทั่วประเทศ วันน้ี 
4. ย ้าแรงงานขา้มชาต ิ4 กลุม่ เร่งตอ่ใบอนุญาตท างาน  
5. แรงงานพมา่หนีตาย โควดิ-19 วา่ยน ้าหวังเขา้ฝ่ังไทย จนท.สกัดจับหมด  
6. ลกูจา้งโรงงาน444ชวีติตกงาน รมว.แรงงานหว่งส่ังดแูล      
7. เปิด 4 ขอ้เท็จจรงิ ไทยขาดแคลน “แรงงานตา่งดา้วทักษะสงู”  
8. 'แรงงาน' จับมอื 'ออมสนิ' ปลดหน้ีนอกระบบแรงงาน  
9. นยิาม “ผูน้ า” ยคุใหม ่ไมใ่ชค่นส่ัง-ก ากับควบคมุ แตเ่ป็นคนดงึศักยภาพพนักงาน 

10. ‘ปลดัแรงงาน’ เปิดประชมุทบทวนแผนบรหิารจัดการแรงงานนอกระบบ 'สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแกแ่รงงานนอก

ระบบ'      

11. กระทรวงสาธารณสขุ วอนผูป้ระกอบการงดรับแรงงานขา้มชาตผิดิกฏหมายเขา้ท างาน หากพบการตดิเชือ้ COVID-19 ตอ้งกักตัวผูม้ี

ความเสีย่ง และส่ังปิด ก าชบักลุม่จังหวัดตดิชายแดนเมยีนมาตอ้งจัดท าแผน และซกัซอ้มความเสีย่ง  

12. เฝ้าระวังเขม้งวด “ดา่นชายแดน ตะเข็บพมา่”หลังพบการระบาดไวรัส “โควดิ-19” มากในรัฐยะไขม่ผีูต้ดิเชือ้กวา่ 600 รายในชว่งสอง

สัปดาหเ์ทา่นัน้ ทางการ “เมยีนมา” ใหป้ระชาชนอยูบ่า้นและประกาศเคอรฟิ์ว ผูเ้ดนิทางออกจากยะไขจ่ะถกูกักตัวรวมทัง้หมด 21 วัน 

สว่นประเทศไทยแนวจังหวัด ชายแดนไทย-เมยีนมาก็คมุเขม้จุดผ่านแดน  

13. ยนืยันลดเงนิสมทบผูป้ระกันตน ม.33,ม.39 เหลอื 2% ก.ย.-พ.ย. 2563  
14. บอรด์ประกันสังคม อนุมัตผิูป้ระกันตนอาย ุ50 ปีขึน้ไป ใหไ้ดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกันไขห้วัดใหญ่ 3 สายพันธุ ์โดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย  
15. "ตา่งดา้ว" ทนอยูถ่กูกดขี ่แหไ่หลออกกวา่ 3 แสน ธรุกจิป่วนเสีย่งขาดแคลน "แรงงาน"  
16. ผูป้ระกันตนเฮ สปส.สูปี่ที ่31 เพิม่สทิธลิาคลอดรับเงนิชดเชยได ้98 วัน  
17. ก.แรงงานเตรยีมจัดงงาน ‘จ๊อบเอ็กซโ์ปร ์2020’ ก.ย.น้ี  
18. เรอืประมงครึง่รอ้ยออกเรอืไมไ่ดเ้หตถุกูล็อค แรงงานตา่งดา้วมไีมพ่อ ชายแดนปิด ผูป้ระกอบการในตราด รับผลกระทบมาก 
19. กระทรวงแรงงานเตรยีม 3 มาตรการดว่น"พาคนเจองาน" 
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20. ประกันสังคมแจง นายกสมาคมโรงแรมภาคใต ้กรณีขอเพิม่การเยยีวยานายจา้ง-ลกูจา้ง จากผลกระทบโควดิ-19 
21. กระทรวงแรงงาน ชว่ยคนตกงานจากผลกระทบโควดิ-19 กวา่ 1 ลา้นต าแหน่ง สมัคร 26-28 ก.ย.น้ี 
22. เอกชนกัดฟันจา้งงานเพิม่ รัฐน าร่องบรรจุ 3 หมืน่อัตรา 
23. เลือ่นน าเขา้แรงงาน 420 คน รอกัมพูชาเคลยีรเ์อกสาร เร็วสดุ 18 กันยายน 
24. ชว่ง COVID-19 ผูห้ญงิออสเตรเลยียังเผชญิปัญหา 'ชอ่งวา่งคา่จา้งระหวา่งเพศ' 
25. รมช.แรงงาน ลยุงาน กพร. แจกไลเซนส ์เดนิหนา้ขบัเคลือ่นสูก่ระทรวงเศรษฐกจิ 

26. Original Content By thansettakij.com 

27. กระทรวงแรงงาน จัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครัง้ยิง่ใหญ่ 26-28 ก.ย.น้ี ณ ไบเทค บางนา 

28. ILO ประเมนิ COVID-19 ท าคนท างานทั่วโลกรายไดล้ด 10.7% 

29. ก.แรงงาน แจงจา้งเด็กจบใหม ่เพิม่วฒุ ิม.6 เผย 4 ขัน้ตอนเขา้ร่วมโครงการ 

30. ก.แรงงาน แจงจา้งเด็กจบใหม ่เพิม่วฒุ ิม.6 เผย 4 ขัน้ตอนเขา้ร่วมโครงการ 

31. ครม.เห็นชอบเงนิอดุหนุนจา้งงานนศ.จบใหม ่2.6 แสนคน 50% เป็นเวลา 12 เดอืน  

32. ประกันสังคม เพิม่ชอ่งทางจ่าย "เงนิสงเคราะหบ์ตุร" ผ่าน "พรอ้มเพย"์ ไดแ้ลว้  

33. ILO ประเมนิ COVID-19 ท าคนท างานทั่วโลกรายไดล้ด 10.7%  

34. เดนิหนา้ตวิเขม้บังคับใชก้ฎหมายประมงป้องกันคา้มนุษย ์ 

35. 'ดร.นฤมล'แจง้ขา่วด ีอัตราคา่จา้งฝีมอืแรงงานไดเ้กนิ425บ.   

36. โฟลก์สวาเกนชดเชย 206 ลา้นบาทใหค้นงานถกูทารุณชว่งเผด็จการบราซลิ 

 
ขา่วการเงนิ 

1. ตลาดหุน้เอเชยีเปิดผันผวน นักลงทนุจับตาดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลติเดอืนส.ค.จากไฉซนิ 

2. บลจ.กสกิรไทย ควักเงนิกวา่ 140 ลา้นบาท ปันผล 2 กองทนุตา่งประเทศ     
3. 10 อันดับ "รัฐวสิาหกจิ" น าสง่รายไดเ้ขา้รัฐสงูทีส่ดุ 
4. ภาวะตลาดเงนินวิยอรก์: ปอนดอ์่อนเทยีบดอลล ์กังวลอยี-ูอังกฤษขัดแยง้ขอ้ตกลง Brexit 
5. นักวเิคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์และดอยซแ์บงก ์คาดการณ์วา่ การทรุดตัวของตลาดหุน้สหรัฐซึง่เกดิขึน้ในระยะน้ี ใกลจ้ะสิน้สดุ
แลว้ เมือ่พจิารณาจากสถติ ิ
6. ตลาดหุน้ยโุรปเปิดบวก รับผลประกอบการ, ขอ้มลูศก.จนี 
7. กลยทุธก์ารลงทนุรอบบา่ยวันที ่15 กันยายน 2563 
8. สรรพากร เชือ่ปีหนา้ จัดเก็บรายไดต้ามเป้าแน่ 
9. เฟดกดดอกเบีย้ต ่า 0% นานอกี3 ปี พยงุเศรษฐกจิสหรัฐ 
10. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.97/31.00 แข็งคา่สดุรอบ 3 เดอืน หลังการชมุนุมไมม่เีหตรุุนแรง 
11. บล.บัวหลวง ชีต้า่งชาตยัิงเทขายหุน้ไทย เหตคุาดการณ์สง่ออกกวา่จะฟ้ืนตัวปี 64 แนะ 6 กลุม่เดน่เทรดมกี าไรชว่งตลาดซมึ 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. กรููแนะปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิ ยกเครือ่งภาคการผลติเพิม่ศักยภาพสง่ออก 

2. รมต.เศรษฐกจิอาเซยีนเห็นพอ้งตัง้กองทนุฯ รับมอืโควดิ 

3. นักวเิคราะหม์องเงนิหยวนส าคัญมากขึน้ ขณะจนีโดดคมุเทคโนโลย-ีการคา้โลก 

4. บโีอไอจับมอืศลุกากรตวิเขม้นักลงทนุ 

5. อาเซยีนเปิดใชร้ะบบรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเอง ก.ย.น้ี 

6. รัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนจับมอืคูเ่จรจา 8 ประเทศ ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 เร่งอัพเกรด FTA กับจนี-อนิเดยี-เกาหล ีเดนิหนา้ร่วมมอืการคา้

การลงทนุกับแคนาดา-รัสเซยี-ยเูรเซยี 

7. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกจิหรอื “Beige Book” เมือ่วานน้ี โดยระบวุา่ เศรษฐกจิสหรัฐขยายตัว

เพยีงเล็กนอ้ยในชว่งฤดรูอ้นทีผ่่านมา ทา่มกลางความไมแ่น่นอนเกีย่วกับผลกระทบดา้นลบของโรคโควดิ-19 ทีม่ตีอ่ผูบ้รโิภคและกจิกรรม

ในภาคธรุกจิ 

8. ‘พาณชิย’์ เดนิหนา้ระดมความเห็นทกุภาคสว่น พรอ้มเปิดใหแ้สดงความเห็นออนไลน์ แนวทางจัดตัง้กองทนุ FTA เยยีวยาผูท้ีไ่ดรั้บ

ผลกระทบจากการเปิดการคา้เสร ี

9. ‘จุรนิทร’์ออ้นเกาหลใีต ้เพิม่น าเขา้เกษตร-อาหารไทย หนุนอารเ์ซ็ปฟ้ืนฟศูก.หลังโควดิ 

10. OECD – FAO คาดการณต์ลาดสนิคา้เกษตรและสัตวน์ ้า ปี 2563 – 2572 

11. เนสทเ์ล ่สง่"วนู่า" (Vuna) เขา้ตลาด เป็นทางเลอืกใหมส่ าหรับผูบ้รโิภคสายสขุภาพ 

12. “อาหาร-ถงุมอืยาง”พุ่งแรง สนิคา้ดาวรุ่งฟ้ืนสง่ออกโคง้ทา้ย 
13. สหรัฐฯ น าเขา้ทนู่ากระป๋องเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.4 พบโอกาสดขีองกลุม่ผูผ้ลติไทย 
14. นายกฯอังกฤษก าหนดเสน้ตาย 15 ต.ค.เพือ่บรรลขุอ้ตกลงการคา้กับ EU    
15. ‘พาณชิย’์ เดนิหนา้ระดมความเหน็ทกุภาคสว่น พรอ้มเปิดใหแ้สดงความเห็นออนไลน์ แนวทางจัดตัง้กองทนุ FTA เยยีวยาผูท้ีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการเปิดการคา้เสร ี     
16. จุรนิทร ์คยุรัฐมนตรกีารคา้เกาหลใีต ้ใหน้ าเขา้สนิคา้เกษตรและอาหารไทยเพิม่ พรอ้มเร่งลงนาม RCEP ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจากวกิฤตโค
วดิ-19 
17. สรท.เผยสง่ออก ก.ค.ตดิลบ 11.37% ชีพ้ษิโควดิเป็นปัจจัยหลักฉุดภาคสง่ออก 
18. กกร.มองแนวโนม้ ศก.ไทยยังหดตัว หลัง ศก.โลกเริม่เสยี momentum ฟ้ืนตัวจากโควดิระบาดระลอก 2 
19. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.39 แข็งคา่สวนทางภมูภิาค หลงัมแีรงขายดอลล ์มองกรอบวันน้ี 31.35-31.50 
20. หอการคา้ฯ เผยดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค ส.ค.อยูท่ี ่51.0 ฟ้ืนตอ่เน่ืองเป็นเดอืนที ่4 
21. รายงานขา่วประจ าสัปดาห:์ สนิคา้อาหารไทยกับปัญหาการน าเขา้ในดไูบ 
22. สสว.จ่อชง “บิ๊กตู’่ 3 แนวทางฟ้ืนชพี SMEs 
23. สคร. เผยผลเบกิจ่ายงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ ณ สิน้ก.ค.63 ที ่1.43 แสนลบ. คดิเป็น 84% 
24. อยีเูตรยีมพรอ้มรับสถานการณ์ no-deal Brexit ขณะเจรจาการคา้อังกฤษไมค่บื 
25. อยีเูตรยีมฟ้องศาล หลังควา้น ้าเหลวเจรจาอังกฤษละเมดิขอ้ตกลง Brexit 
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26. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.31 ทรงตัวจากทา้ยตลาดวานน้ี หลัง ECB คงนโยบายการเงนิ ตลาดกังวลขอ้ตกลง Brexit 
 27. "ไทยเบฟ-ไทยยเูน่ียน-GC Group" ผนกึพลังองคก์รตน้แบบดา้นความยั่งยนื 

28. EU and China talk trade despite rifts 

29. หลัง Brexit อังกฤษท าความตกลงการคา้กับญีปุ่่ นเป็นชาตแิรก มลูคา่ราว 5.55 แสนลา้นบาท 

30. ออสเตรเลยีอึง้ เจอยาไอซซ์อ่นในกะทกิระป๋องน าเขา้จากไทย 
31. ชีช้อ่งผูป้ระกอบการใชป้ระโยชน์จาก ‘อารเ์ซ็ป’ 
32. 'เฉลมิชยั'กระตุน้ประมงเร่งขยายตลาดดันสง่ออกจนี 
33. บโีอไอเตอืนอยา่หลงเชือ่ผูแ้อบอา้งใชช้ือ่ส านักงาน หลอกลงทนุออนไลน์ 
34. พณ.ถกสภาธรุกจิสหภาพยโุรป ย ้าไทยพรอ้มร่วมมอืฟ้ืนฟ ูศก.หลังโควดิ 
35. ถกบรษัิทชัน้น ายโุรป หารอืแผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลังโควดิ-19 
36. 50 บรษัิทชัน้น ายโุรปไมห่นีไทย พรอ้มร่วมมอืพาณชิย ์สรา้งความเชือ่มั่นหลังโควดิ 
37. ยกระดบับรกิารงานวศิวกรรมใตท้ะเลดว้ยหุน่ยนตแ์ละเอไอ 
38. ดชันีเชือ่มั่นหอการคา้ฯส.ค.ฟ้ืนทกุภมูภิาค หลังโควดิคลีค่ลาย-คนเริม่ใชจ่้าย     
39. Tuna exports to EU surge thanks to trade deal 
40. “พาวเวล” ชีเ้ฟดพรอ้มใชท้กุเครือ่งมอืหนุนเศรษฐกจิสหรัฐ 
41. เวท ีรมว.คลังอาเซยีน+3 เห็นพอ้งเร่งปฏรูิปโครงสรา้งเศรษฐกจิหลังโควดิ-19 
42. ฟ้ืนเจรจา FTA ไทย-EU เร่งเครือ่งลงทนุ ป๊ัมจดีพี ี2 แสนลา้น โต 1.28% 
43. ยอดจ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์ในชลิขียายตัว 138% ในไตรมาสทีส่องของปีน้ี 

44. THAIFEX ไฮบรดิ 2020 ปรับโฉมจัดแฟรก์ึง่ออนไลน์ มั่นใจยอดซือ้ 12,000 ลา้น 

45. ฟ้ืนเจรจา FTA ไทย-EU เร่งเครือ่งลงทนุ ป๊ัมจดีพี ี2 แสนลา้น โต 1.28% 

46. Original Content By thansettakij.com 

47.  Original Content By thansettakij.com     

48. พาณชิย ์เผยธรุกจิตัง้ใหมเ่ดอืน ส.ค. ลดลง 7%  

49. BoT sees slower recovery in 2021 

50. Original Content By thansettakij.com 

51. เกษตรกรนับพัน รอฟัง ‘จุรนิทร’์ แจงประกันรายได ้5 พชืศก. ยันอัดแน่นงบจ่าย-มาตรการดดูซบัผลผลติ 

52. ฟ้ืน FTA ไทย-อยี ูกูเ้ศรษฐกจิหลังโควดิ 

53. K•FISH รุกร่วมงาน THAIFEX- ANUGA 2020 ชีป้ลาทนู่าและสาหร่ายทะเลมาแรง 

54. Canned Tuna and Sardines Market Promising Growth Opportunities Over 2016 To 2028 

55. กรููดัง อัพเดทเทรนดอ์าหารแหง่อนาคต 

56. Opportunity knocks 

57. ‘บโีอไอ’ แกล้็อกกระตุน้ลงทนุ ขอสง่เสรมิซ ้ามากกวา่ 1 ประเภทได ้      

58. ธปท.เผยเศรษฐกจิไทย ส.ค.63 ดขี ึน้เล็กนอ้ยตามสง่ออก-การผลติภาคอตุฯ 

59. ‘กรมเจรจาฯ’ เตรยีมยกทัพกรููเปิดเวทรีะดมความเห็น การจัดท า FTA ไทย – EFTA โอกาสขยายตลาดใหมย่คุ New Normal 
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