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TTIA เขา้ร่วมร่วมงานแถลงข่าวแบบออนไลนข์องการจดังานแสดงสนิคา้อาหาร 
2563 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2020) 

วันที ่3 สงิหาคม 2563 TTIA คณุอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร และคณุธันยากานต ์
จนท.สารสนเทศ เขา้ร่วมงานแถลงข่าวแบบออนไลน์ของการจัดงานแสดงสนิคา้อาหาร 2563 
(THAIFEX - ANUGA ASIA 2020) โดยไดร้ับเกียรติจาก นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรม
สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ นายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการคา้
ไทย และนายแมธเธยีส คเูปอร ์กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท โคโลญเมสเซ ่จ ากดั เขา้รว่มแถลงขา่ว 
พรอ้มเปิดตัวการจัดงานแสดงสนิคา้อาหารและเครื่องดื่มเสมือนจรงิ THAIFEXporter: Virtual 
Trade Show สรปุดังน้ี 

คณะก ร รมกา รจั ด งานแสดงสินค า้อาหา ร  (THAIFEX - ANUGA ASIA) 3 ฝ่ าย 
ประกอบดว้ย กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ หอการคา้ไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศ
เยอรมนี ไดก้ าหนดจัดงานแสดงสนิคา้อาหาร 2563 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2020) ระหว่าง
วันที่  22 - 26 กันยายน 2563 และงานแสดงสินค า้อาหารและเครื่องดื่ม เสมือนจริง 
(THAIFEXporter : Virtual Trade Show) ในรปูแบบดจิทิัล เพือ่ลดผลกระทบและบรรเทาความ
เดือนรอ้นของผูป้ระกอบการไทยจากสถานการณ์การระบาดโรคตดิเชือ่ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ของไทย ซึง่เป็นการจัดงานคูข่นานกบั
งานแสดงสนิคา้อาหาร 2563 โดยมรีายละเอยีดการจัดงาน ดังน้ี 

1. มกีารจัดงานในรูปแบบ The Hybrid Edition ซึง่ไดร้วบรวมสนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่
ทีห่ลากหลายจากผูผ้ลติชัน้น าของโลก ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์พรอ้มเชือ่มต่อกับ
พันธมติรทางธรุกจิ เพือ่จดุประกายความรว่มมอืตา่งๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นภายในงานเดยีว 
 2. ภายในงานมีมาตรการสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยมีมาตรการ social 
distancing, ควบคุมความหนาแน่น ลดการแออัด, การออกแบบ/วางผังคูหา ใหม้พีืน้ทีม่ากขึน้, 
มมีาตรการทางสขุอนามัย การสวมหนา้กากอนามัยและมจีุดวางเจลแอลกอฮอล์, หลกีเลีย่งการ
สมัผัสโดยตรง มกีารลงทะเบยีนทางออนไลน ์และพมิพบ์ัตรไดท้ีห่นา้งาน 
     3. ขณะนี้ มผีูเ้ขา้ร่วมจัดงานจ านวน 319 บรษัิท 1,116 คูหา โดยมสีทิธปิระโยชนส์ าหรับ
ผูจ้ัดงาน >> ลดค่าเชา่คูหา 20% โดยจะมสีทิธเิขา้เจรจาซือ้ขายทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ 
หากปีนี้รายใดไมส่ะดวกสามารถเขา้รว่มในปีหนา้ได ้

งานแสดงสนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่เสมอืนจรงิ THAIFEXporter: Virtual Trade Show   

เป็นการเขา้เยีย่มชมงานทาง online โดยผูท้ีส่ามารถเขา้ชมไดจ้ะตอ้งมกีารลงทะเบยีน
ก่อน ซึ่งจะยืนยันตัวตนผ่านทาง e-mail ก็จะสามารถเขา้ชมไดเ้สมือนอยู่ในงานจริง ส่วน
ผูป้ระกอบการสามารถลงทะเบยีนและเพิม่ขอ้มูลไดด้ังนี้ 1)ขอ้มูลทัง้หมดของบรษัิท 2)โบชัว 3)
ขอ้มูลสนิคา้ 4) Contact โดยผูป้ระกอบการสามารถพูดคุยกับผูท้ี่สนใจเขา้มาเยี่ยมชมไดผ้่าน
ทาง chat, call และ VDO call ซึง่ขอ้มูลการสนทนาจะเป็นระบบปิดและเป็นส่วนตัว สามารถ
รับชมงานแถลงขา่วยอ้นหลังไดท้ี ่

https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/videos/340475906971758/?vh=e&extid=0LlS1Bj4fOvBIhqU&d=n  

https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/videos/340475906971758/?vh=e&extid=0LlS1Bj4fOvBIhqU&d=n
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TTIA ประชุมหารอืแนวทางการสง่เสรมิและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  

วันที่ 3 สงิหาคม 2563 TTIA ดร.ชนิทร์ 
นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการ
สมาคมการคา้กลุ่มอุตสาหกรรมประมง และปศุ
สัตว ์จัดประชมุหารอืร่วมกับคณะกรรมการสมาคม
กา รค า้กลุ่ ม ผู ้ผลิต และผู ้ส่ ง ออกพืช , กลุ่ ม
อตุสาหกรรม ประมง ปศุสัตว ์และกลุ่มอาหารและ
เครือ่ง ผา่นระบบ VDO Conference วัตถปุระสงค์
เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา เพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขัน และพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศของ
กลุ่มเครือข่ายสมาคมการคา้ ณ สภาหอการคา้
แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
 

1. ประเด็นการเขา้ร่วม CPTPP: ทางคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศ สภาหอฯ ไดแ้บ่งประเด็นขอ้กังวลในการเขา้ร่วมไว ้5 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การคุม้ครอง
พันธุพ์ชืใหมภ่ายใต ้UPOV 1991 (2)การเขา้ถงึยา และการบังคับใช ้CL (3)ประเด็นดา้นแรงงาน 
(4)การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ และ (5) การเปิดเสรภีาคธรุกจิบราิกร 

ดร.ชนนิทรใ์หค้วามเห็นในประดังกล่าวว่า ประเทศไทยมกีารจัดท า FTA กบัประเทศตา่งๆ 
ไวอ้ยู่แลว้ หากจะเขา้ร่วม CPTPP ควรมกีารศกึษาผลไดผ้ลเสยีอย่างจรงิจังใหด้กีอ่น และอยาก
ใหท้างรัฐมคีวามชัดเจนในเรื่องของการท ามาตรการรองรับผลกระทบต่างๆ ใหช้ัดเจน หรือท า
เป็นแผนยทุธศาสตรช์าต ิรวมถงึทกุฝ่ายตอ้งรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจัง  

2. สถานการณ์ AD แผ่นเหล็กฯ: ปัจจุบันกรมการคา้ต่างประเทศ อยู่ระหว่างรวบรวม
ขอ้มลูเพือ่พจิารณาการใชม้าตรการ AD โดยในทีป่ระชมุมคีวามเห็นว่าการท ามาตรการ AD จะไม่
เป็นผลดตีอ่อตุสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปู โดยเฉพาะการท า AD กบัประเทศจนีจะท าให ้
ตน้ทุนสูงมากขึน้ในเรือ่งของ packaging และอาจสง่ผลต่อความสัมพันธก์ารคา้ระหว่างไทยจนี 
เน่ืองจากจนีเป็นตลาดสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารทีส่ าคัญทีส่ดุของไทยในตอนน้ี 

3. การผลักดันขอ้เสนอและจุดยืนการแบน 3 สาร: ทางสภาหอฯ ไดท้ าหนังสือถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับใชป้ระกาศในการ
ก าหนดให ้พาราควอด และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายที่ 4 โดยขอขยายเวลาบังคับใช ้

ออกไปถงึ 31 ธันวาคม 2563 หรอืจนกวา่การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่าจะสิน้สดุลง 
4. ขอ้เสนอมาตรการช่วยเหลือดา้นแรงงานจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อกระทรวง

แรงงาน เชน่ เพิม่สทิธปิระโยชน์การว่างงาน เน่ืองจากเหตุสดุวสิัยรับเงนิกรณีว่างงาน 62% ไม่
เกนิ 90 วัน, เลือ่นเวลาสง่เงนิสมทบของนายจา้งและผูป้ระกันตนมาตรา 33 และ 39 (3 เดอืน), 
อนุญาตใหม้ีการจา้งงานรายชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาการเลกิจา้งแรงงาน ,เสนอใหร้ัฐบาลมี
มาตรการชว่ยเหลอืแรงงานทีเ่งนิเดอืนไม่เกนิ 15,000 บาท โดยยังไดร้ับเงนิเดอืน 75%, ขยาย
มาตรการผ่อนปรนใหแ้รงงานต่างดา้ว MOU ทีม่วีาระการจา้งงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชัว่คราวและสามารถท างานได ้เป็นตน้ 
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ทั ้งนี้ ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมเรื่องมาตรการป้องกันโรคไวรัส 
COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมทูน่าและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยว่า ทาง
สมาคมฯ จะมีการตรวจตดิตามสมาชกิในทัง้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยอาหาร การท า
มาตรการต่างๆ เชน่ GMP HACCP รวมถงึระบบการตรวจสอบคนเขา้-ออกในโรงงาน เพือ่ใหก้รม
ประมงออกใบรับรองใหก้ับโรงงาน ในระหว่างรอการลงนาม MOU ของ 4 กระทรวง (กระทรวง
เกษตร, กระทรวงสาธารณะสุข, กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงมหาดไทย) เพื่อใหผู้ซ้ ือ้มั่นใจ
สนิคา้ของไทยมรีะบบรป้องกนัโรคไวรัส COVID-19 

 
TTIA จดัประชุม ประชุมคณะกรรมการแรงงาน คร ัง้ที ่1/2563 ทาง Online 

 
วันที่ 4 สงิหาคม 2563 TTIA ไดม้ีการจัดประชมุ ประชุม คกก.แรงงาน ครัง้ที่ 1/2563 

ผ่านออนไลน์ โดยมีคุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ เป็นประธาน และมีผูแ้ทน 
คกก.แรงงาน เขา้ร่วม 4 บรษัิท คอื บรษัิท เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่นแพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่ จ ากัด / 
บรษัิท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) / บรษัิท ยูนคิอรด์ จ ากัด (มหาชน) / บรษัิท เอเชีย่น 
อะไลอันซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั สรปุดังน้ี  

1.หารือประเด็นมาตรฐานลูกคา้ที่ขอใหท้ า Recruitment Fee ตามหลักการ ILO ซึง่ที่
ประชมุไดล้งความเห็นเบือ้งตน้ทีจ่ะท าตามกฎหมายไทยเป็นหลัก และการท าตามมาตรฐานอืน่ที
เหนือกวา่นัน้อาจจะตอ้งดแูนวทางนโยบายบรษัิทเป็นหลัก  

2.ประเด็นการท างานรว่มกบั MWRN เรือ่ง คณะกรรมการสวัสดกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ โดย
ม ีบรษัิทสมาชกิที ่MWRN ยอมรับเป็นตน้แบบ ทีป่ระชมุเห็นว่าการมบีุคคลทีส่ามเขา้ร่วมจะสรา้ง
ความน่าเชือ่ถอืทีม่ากขึน้ แต่ตอ้งรอความเห็นจากผูบ้รหิารดว้ยเช่นกัน และตอ้งพจิารณาระดับ
ความรว่มมอืทีเ่กดิขึน้วา่อยูใ่นระดับใด  

3.เรื่องการพิจารณา ร่าง Checklist เก็บขอ้มูลการสรรหาแรงงาน ซึง่จะน ามาตดิตาม
สมาชกิร่วมกับ GLP Visit นั้นเบื้องตน้ที่ประชุมเห็นว่าเนื้อหาครบถว้นดีแลว้ แต่อาจมีการท า
ความเห็นเสนอต่อร่างกลับมาอกีครัง้ซึง่สมาคมฯ แจง้ว่าสามารถสง่ความเห็นต่อร่างฉบับน้ีไดถ้งึ
วันที ่15 สงิหาคม 2563 นี ้ 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการยโุรป คร ัง้ที ่1/2563  

วันที ่4 สงิหาคม 2563 TTIA คณุสพุัตรา ผูอ้ านวยการฯ แทนดร.ชนนิทร ์นายกฯ และคณุ
ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการยุโรป ครัง้ที่ 1/2563 และรับฟังสรุปขอ้มูล
เรือ่ง การรือ้ฟ้ืนความตกลงการคา้เสรไีทย- สหภาพยโุรป (FTA Thai - EU) และ  ผลกระทบและ
ความสัมพันธท์างการคา้การลงทุนของไทยกับสหราชอาณาจักรภายหลังการถอนตัวออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) โดย คณุดวงอาทติย ์นธิอิทุัย รองอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
ณ หอ้งประชมุสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
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1. ผลการศกึษาผลกระทบจากจากการจัดท า FTA กบั EU เบือ้งตน้ มดีังน้ี 
1.1คาดวา่การลดภาษีน าเขา้สนิคา้ทัง้ของไทยและของสหภาพยโุรปในระยะยาวจะท าให ้

GDP เพิม่ขึน้ 1.63%, การสง่ออกสนิคา้และการสง่ออกเพิม่ขึน้ 3.43% และ 3.42% ตามล าดับ  
1.2สาขาการผลติทีค่าดว่าประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์จากการส่งออก เชน่ ผลติภัณฑ์

อาหาร ยานยนตแ์ละชิน้สว่น อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เคมภัีณฑ ์เป็นตน้ 
1.3 ประเด็นทา้ทายในการท าความตกลง FTA Thai-EU ไดแ้ก่ เรื่อง การคุม้ครอง

ทรัพยส์นิทางปัญญา, UPOV 1991, การเปิดตลาดจัดซือ้จัดจา้งโดยรัฐ, การใหค้วามคุม้ครอง
สทิธแิรงงานตามแนวทางของ ILO เป็นตน้  

2. รองอธบิดกีรมเจรจาการฯ ไดน้ าเสนอขอ้มลู FTA EU-Vietnam มดีังน้ี 
2.1 เวียดนามจะลดภาษีทันทีรอ้ยละ 65 ของสนิคา้ส่งออกจากสหภาพยุโรป และจะ

ทยอยลดภาษีสนิคา้ทีเ่หลอืภายใน 10 ปี 
2.2 EU จะลดภาษีทันทรีอ้ยละ 71 ของสนิคา้สง่ออกจากเวยีดนาม และจะทยอยลดภาษี

สนิคา้ทีเ่หลอืภายใน 7 ปี ไดแ้ก ่สนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปู, สนิคา้สตัวน์ ้าและสตัวน์ ้าแปรรูป
, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งนุ่งหม่ เป็นตน้ 

2.3 ตัวอย่างการเปิดโควตา้ภาษีใหแ้ก่สนิคา้เวยีดนาม เชน่ ขา้ว 80,000 ตัน, ปลาทูน่า
กระป๋อง 11,500 ตัน (ภาษี0%), ขา้วโพดหวาน 5,000 ตัน และแป้งมันส าปะหลัง 30,000 ตัน 
เป็นตน้ 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศมแีผนฟ้ืนการเจรจา FTA กับ EU ในชว่งไตรมาสที ่4 
ของปี 2563 จนถงึ ชว่งไตรมาสที ่2 ของปี 2564 นี ้ 

3. การด าเนนิการดา้นการคา้ของ UK หลังจากสถานการณ์ Brexit มดีังน้ี 
3.1 UK จะด าเนินการเจรจาความตกลงการคา้กับ EU ก่อนในล าดับแรก และจะ ถยอย

เจรจา FTA กับประเทศทีม่คีวามตกลงเดมิอยู่แลว้ (ภายใตก้ารเป็นสมาชกิของ EU เชน่ สงิคโ์ป
และเวยีดนาม)   

3.2 UK แสดงความสนใจเขา้ร่วมความตกลง 
CPTPP  

3.3 UK ใหค้วามสนใจในการเจรจาท า FTA กับ
อาเซียน มากกว่าเจรจาเป็นรายประเทศ เนื่องจาก
สนิคา้และวัตถดุบิในประเทศอาจมไีมเ่พยีงพอในการท า
ความตกลงแบบรายประเทศ  

ทั ้งนี้ ทางสภาหอฯ จะขอประสานไปยังกรม
เจรจาฯ อกีครัง้ เพื่อขอรายละเอยีดก าหนดการการส่ง
ท่าทีขอลดภาษีและกฎแหล่งก าเนิดสินคา้ในกรอบ 
FTA Thai-EU และ FTA Thai-UK และจะแจง้กลับมา
ยังสมาคมฯ อกีครัง้นงึ 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย 
6/2563 

วันที ่5 สงิหาคม 2563 TTIA  คุณศดานันท ์
จนท.ประมง เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาศักยภาพการประมงไทย 6/2563 โดยม ีนาย
อลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารัฐมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ดว้ย
ระบบ video conference ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ 
หอ้งประชุมกุลาด า ชัน้ 7 กรมประมง ประเด็นที่
เกีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 

 
มาตรการเพือ่ออกหนังสอืรับรองว่าสนิคา้สัตวน์ ้าสง่ออกของไทยปลอดภัยจากเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 (Certificate of COVID-19 Free) ในที่ประชุม ผอ.กตส ไดแ้จง้ความคืบหนา้ 
ดังนี้ จากผลการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสขุและกระทรวงมหาดไทย วา่มมีาตรการด าเนนิการ 3 มาตรการ คอื 

     1) มาตรการก าจัดหรอืลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนมากบัวัตถดุบิ 
     2) มาตรการควบคมุกระบวนการผลติทีเ่ขม้งวด 
     3)มาตรการพเิศษเพือ่ควบคมุสขุอนามัยของพนักงานและสิง่แวดลอ้มในสถานทีผ่ลติ

อาหาร โดยกระทรวงสาธาณสุขเป็นผูด้ าเนินการจัดท า checklist ส าหรับการตรวจประเมนิ    
ทั ้งนี้  กระทรวงพาณิชย์จะมีการจัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อไป   
      

ในที่ประชุม ดร.อดศิร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหข้อ้เสนอแนะว่าควรมีการสุ่มตรวจเชื้อ
พนักงานและสนิคา้น าเขา้ของประเทศทีม่กีารแพรร่ะบาดเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจมากขึน้และสง่ผล
ใหเ้กดิภาพลักษณ์ทีด่ตีอ่สนิคา้ไทยตอ่ไป 

ความกา้วหนา้การด าเนินงานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิภาการประมง   
พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. ... โดยกรมประมงด าเนินการรับฟัง
ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่าง พรบ. ทัง้สองฉบับจากผูท้สี่วนไดส้่วนเสยีผ่านเว็บไซตก์รม
ประมงและไดส้รปุความคดิเห็นเรยีบรอ้ยแลว้ซึง่จะมกีารด าเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป 

โครงการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมตเิมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 อนุมัตใิหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใชง้บประมาณ พ.ศ.2563 วงเงนิ 171.60 
ลา้นบาท เพื่อใชใ้นโครงการฯ โดยมีกรมประมง กรมเจา้ท่า ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกรม
สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน และองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใต ้
โครงการฯ เพื่อป้องกันไม่ใหไ้ทยถูกใบเหลืองจากสหภาพยุโรปและรองรับมาตรการของ
สหรัฐอเมรกิา รวมไปถงึยกระดับคุณภาพสนิคา้และรายไดใ้นการประกอบอาชพีของชาวประมง
พืน้บา้นดว้ย 
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TTIA จดัประชุมวสิามญั คร ัง้ที ่3/2563 ณ หอ้งประชุม TTIA และผา่นระบบ VDO 
conference 
 

วันที่ 6 สงิหาคม 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จัดประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 
3/2563 ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่านระบบ VDO conference โดยในการประชุมครั ้งนี้ มี
สมาชกิสามัญเขา้ร่วมจ านวน 14 บรษัิท (14คน) จากสมาชกิ 27 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) ทัง้นี้
สมาคมฯ ไดส้ง่รายงานการประชมุ วันที ่14 ส.ค. 63 ใหส้มาชกิ  

การประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่4/2563 มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่8 ตุลาคม 2563 
เวลา 10.00-12.00 น. ผา่น Google Meet และเขา้รว่มประชมุที ่TTIA ไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น 

TTIA เขา้รว่มประชุมการยกระดบัประเทศไทยศูนยก์ลางการคา้และการลงทุนของ
ภมูภิาค ผา่นระบบ Video Conference 
 

วันที ่6 สงิหาคม 2563 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมการประชมุหารือจัดท า
แนวทางการยกระดับประเทศไทยสูก่ารเป็นศนูยก์ลางดา้นการคา้และการลงทนุของภูมภิาค ผ่าน
ระบบ Video Conference จัดโดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี  

แผนการปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกจิที่จะส่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมนัียส าคัญ (Big Rock) ในเรื่องของการพัฒนาใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการคา้ของภูมภิาคมี
การจัดท าแผนงานดา้นตา่งๆประกอบดว้ย 

1. ดา้น Connectivity 
1.1 สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการผ่านและถ่ายล า ของภูมภิาคอาเซยีน (บก 

น ้า อากาศ)  

1.2 พัฒนาระบบ NSW (National Single Window) เพื่อเชือ่มโยงระบบและพธิี
ศลุกากร ระหวา่งประเทศไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีน  

1.3 เสนอใหภ้าคเอกชนของไทยในธุรกจิ Logistics สามารถ operate ธุรกจิให ้
ครอบคลมุ Supply Chain ระหวา่งไทยกบัประเทศอาเซยีน 

2. ดา้น Law& Regulation  
2.1 สนับสนุนการแสวงหาประโยชนจ์ากการเปิดเสรทีางการคา้ทัง้ทวภิาคแีละพหุ

ภาคใีหม้ากขึน้ 

2.2 จัดการความตกลงทางการคา้และลดมาตรการกดีกนั 

2.3 สง่เสรมิการจดทะเบยีน Virtual Office จากตา่งประเทศ โดย DBD และ Thai 
Chamber  

2.4 พัฒนาระบบบรกิารใหข้อ้มลูเชงิลกึ 
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3. การพัฒนาบคุคลากรไทย และแรงงานจากตา่งชาต ิ

3.1 พัฒนาทักษะดา้นภาษา เชน่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี เป็นตน้ 
3.2 สรา้งมาตรการดงึดูดบุคคลากรทีม่คีวามสามารถใหเ้ขา้มาท างานในประเทศ

ไทย  
3.3 พัฒนาทักษะของแรงงานและผูป้ระกอบการในดา้น E-Business 
3.4 เสรมิสรา้งศักยภาพของแรงงานใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดและให ้

สอดคลอ้งกับการพัฒนาดา้นเทคโนโลยี โดยส่งเสริมการอบรมดา้นเทคนิคและการ
อาชวีศกึษา 
 
4. ดา้น Financr, Insurance, Service 

4.1 ส่งเสรมิการใชส้กุลเงนิบาทและสกุลเงินทอ้งถิน่ ในการท าการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

4.2 พัฒนาระบบการเงนิ/ธนาคาร รองรับการคา้ทุกรุปแบบ ปรับปรุงใหม้ีความ
สะดวก รวดเร็ว รองรับรปูแบบการช าระเงนิในอนาคตทีห่ลากหลาย  
 
ทัง้นี้ แนวทางดังกล่าวทางสภาหอฯ จะน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏริูปประเทศดา้น

เศรษฐกจิตอ่ไป 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมชีแ้จงแนวทาง 
การตรวจรบัรองโรงงานดา้นมาตรการป้องกนั COVID-19 

วันที ่6 สงิหาคม 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณวรพล จนท.อาวุโสแรงงาน 
คุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร และคุณศศธิร จนท.อาหารสัตวเ์ลี้ยง เขา้ร่วมประชุม
ชีแ้จงแนวทาง ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน และ Checklist การตรวจรับรองโรงงาน ดา้นมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า ร่วมกับกรมประมง TFFA และ TFPA โดยมี คุณ
วรรณวภิา สวุรรณรักษ์ ผูอ้ านวยการกองตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

อา้งถงึ เมือ่วันที ่29 ก.ค. 63 สมาคมฯ เขา้พบคณุมศีักดิ ์อธบิดกีรมประมง เพือ่หารอืแนว
ทางการรับรองมาตรการ COVID-19 ในสนิคา้สัตวน์ ้าสง่ออก ร่วมกับ จนท.กรมประมงและ TFFA 
เห็นชอบใหม้ีการรับรองมาตรการป้องกัน COVID-19 ระหว่างรอการลงนาม MOU ของ 4 
กระทรวง โดยกรมฯ จะออกเป็นใบรับรองชัว่คราวใหก้อ่น ซึง่จะมอีายกุารรับรองถงึวันที ่31 ต.ค. 
63 ส าหรับสนิคา้เกษตร ประเภทประมง แบบไม่ตอ้งมีการท า MOU ระหว่างกรมประมงกับ 2 
สมาคม ซึง่เป็นมาตรการสมัครใจ น าร่องใหก้ับกลุ่มผูท้ี่ส่งออกสนิคา้ประมงไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีกอ่น มมีาตรการควบคมุ 3 ดา้นหลัก ไดแ้ก ่แหลง่ทีม่าของวัตถดุบิ กระบวนการผลติ 
และผูป้ฏบิัตงิานในสถานประกอบการนัน้ 
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ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกรม
ประมงไดจ้ัดท า Checklist ส าหรับตรวจประเมนิ
การ ป้องกันการปนเ ป้ือ เชื้อ  COVID-19 ใน
ผลติภัณฑอ์าหารสง่ออก โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 

กระทรวงสาธารณสุข Checklist ส าหรับ
ตรวจประเมนิตามมาตรการพิเศษ เพื่อควบคุม
สุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดลอ้มใน
สถานทีผ่ลติอาหาร เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ 
COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออก 

1. สถานทีแ่ละอาคารผลติ 
2. สขุาภบิาล 
3. การท าความสะอาด 
4. บคุลากร 
5. การอบรม 

 
กตส. กรมประมง แบบประเมนิการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในผลติภัณฑ์

อาหารสง่ออก 
1. มาตรการก าจัดหรอืลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนทีม่ากบัวัตถดุบิ 
2. มาตรการเพิม่เตมิในขัน้ตอนการน าสนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร ์

 
แนวทางและการด าเนนิงาน 

กรมประมงจะท าการประชาสัมพันธ ์โดยเริม่จาก 1 โรงงานน าร่อง ซึง่อธบิดจีะเขา้ตรวจ
ร่วมกับกรมประมงและสามสมาคมในครั ้งนี้ดว้ย พรอ้มจัดท า VDO โดยมีโลโกร้่วมกัน เพื่อ
เผยแพรไ่ปยังประเทศตา่งๆ โดยผา่นทางฑตูเกษตร รวมถงึสมาคมและผูป้ระกอบการ สามารถใช ้
VDO นี้ในการเผยแพรไ่ด ้ 

 
การยื่นขอใบรับรอง สามารถยื่นไดท้ี่กรมประมง และสมาคมฯ (สมาคมฯ ตรวจตาม 

Checklist ของ กตส./สธ. และจะสง่ผลตรวจใหแ้กก่รมประมงเพือ่ออกใบรับรองชัว่คราว ใชเ้วลา
หลังจากเขา้ตรวจประมาณ 2-3 วัน) ตามความสมัครใจ 

การจัดท า QR Code หลังจากไดร้ับการรับรองแลว้ โรงงานสามารถจัดท า QR Code ที่
ใชบ้นสนิคา้เองได ้โดย link กบัเอกสารรับรองและมาตรการพเิศษของ สธ. 

ทั ้งน้ี กรมประมงจะท าหนังสือแจง้ทั ้ง 3 สมาคม แจง้ถึงรายละเอียดขั ้นตอนการ  
ปฏิบัติงาน, รูปแบบเอกสารที่รับรอง, Checklist การตรวจรับรอง วันที่เริ่มโครงการ และ
ก าหนดการในการเขา้ตรวจ หากสมาคมฯ ไดร้ับหนังสอืจากกรมฯ แลว้จะแจง้ใหส้มาชกิทราบ
ตอ่ไป 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืแนวทางการด าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิการส่งออก ผ่าน
ชอ่งทาง VDO Conference 

วันที่ 10 ส.ค.63 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณ    
ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุหารือแนวทางการด าเนินกจิกรรมสง่เสรมิการส่งออก ผ่าน
ช่องทาง VDO Conference (Zoom Meeting) จัดโดย ส านักส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและ
อตุสาหกรรม กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ มวัีตถปุระสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู ขอ้คดิเห็น
เกีย่วกับสถานการณ์การส่งออกของไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน และหารือแนว
ทางการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยมี กลุ่มสินคา้อาหารและ
เกษตรทีต่อบรับเขา้ร่วมประชมุจ านวน 12 
สมาคมฯ เช่น TTIA TFFA TFPA สมาคม
กุง้ไทย, สมาคมเกษตรฯ สภาอุตฯ, สภา
หอฯ เป็นตน้ ทางดร. ชนินทร์ ไดเ้สนอ
ความคดิเห็นในประเด็นการสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ ดังนี้ 

1. ขอใหภ้าครัฐเร่งด าเนินการจัดท า MOU ที่ลงนาม 4 กระทรวง (กษ. สธ. พณ. 
มหาดไทย) เกีย่วกับมาตรการป้องกัน COVID-19 หากเป็นไปไดอ้ยากใหเ้สร็จทันงาน ThaiFex 
ในเดอืนกนัยายน 63 น้ี เพือ่จะไดป้ระชาสมัพันธใ์หผู้บ้รโิภคมั่นใจสนิคา้อาหารของประเทศไทยมี
มาตรการป้องกนั COVID-19 ในโรงงาน 

2. ทางสมาคมฯ ไดจ้ัดท า VDO เรื่อง “มาตรการป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ในโรงงานอุตสาหกรรมทูน่าและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย” ที่สอดคลอ้งกับ
มาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขใน 5 หัวขอ้หลัก (1. สถานที่และอาคารผลิต 2. 
สุขาภบิาล 3. การท าความสะอาด 4. บุคลากร และ 5. การอบรม) ใชใ้นการประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกนั COVID-19 ในโรงงานทนู่าและโรงงานอาหารสตัวเ์ลีย้ง เพือ่เพิม่ความมั่นใจให ้
ผูบ้รโิภคทั่วโลกมั่นใจมากขึน้ 

คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่าขณะนี้ ทางสมาคมฯ ก าลังด าเนินการเพิม่
เนื้อหาใน VDO ใหช้ัดเจนขึ้น เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อในตูค้อนเทนเนอร์ และ packaging 
ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่โรงงานปฎิบัติ และเพิ่มเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงก าลัง
ด าเนนิการจัดท า VDO ร่วมกับกรมประมงและ TFFA เพิม่เตมิอกีดว้ย หากเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะ
น าสง่ใหท้างกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่ขอใหช้ว่ยประชาสัมพันธ์
อกีชอ่งทางหนึง่ 

 
  3. เห็นดว้ยกบัการจัดงาน Mini Trade Show online โดยใหค้วามเห็นว่า ภายในงานควร
ม ี4-5 สมาคมรว่มกนัจัด เพือ่ใหม้คีวามหลากหลายในสนิคา้ และเพิม่ความน่าสนใจมากขึน้ ทัง้น้ี 
อาจตอ้งรอดผูลตอบรับภายหลังจากจัดงาน Thaifex กอ่น 
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4. จากสถานการณ์โควดิส่งผลต่อการขนส่งระหว่างประเทศ  ท าใหคู้่คา้ไม่สามารถ
เดนิทางมาได ้รวมถงึมาตรการกกักนัสนิคา้ จงึเป็นอปุสรรคตอ่การคา้ระหว่างประเทศ และการสง่ 
ตัวอย่างสินคา้ที่เก ิดความล่าชา้ จึงอยากใหภ้าครัฐช่วยประสานงานเกี่ยวกับขัน้ตอนการ
เคลือ่นยา้ยสนิคา้ และการจัดท าเอกสารทีม่คีวามล่าชา้ ใหม้ขัีน้ตอนทีร่วดเร็วมากขึน้จะเป็นผลดี
ตอ่ผูส้ง่ออกสนิคา้ของไทย 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืการจดัท า VDO มาตรการป้องกนัเชือ้ไวรสั COVID-19 
ในโรงงานอตุสาหกรรม 

 
วันที ่13 สงิหาคม 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณปิยะราช จนท.การคา้ และ

คณุอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอหาร เขา้รว่มประชมุหารอืการจัดท า VDO มาตรการป้องกนัเชือ้
ไวรัส COVID-19 ในโรงงานอตุสาหกรรมทูน่าไทยและอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (ฉบับ
เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ ) กับคุณแจ็ค บรษัิท M Digital Films Craft Co.,Ltd. ซึง่เป็นบรษัิททีท่ า 
VDO ใหก้บัสมาคมฯ มากอ่น 

 
ในการนี้ VDO ฉบับเรียบเรยีงเนื้อหาใหม่จะเริม่การน าเสนอตัง้แต่มาตรการตรวจคนงาน

ก่อนเขา้โรงงาน มาตรการท าความสะอาดบุคคลากร การท า Social Distancing ในบรเิวณไลน์
ผลติ การน าสนิคา้เขา้หมอ้อบความรอ้นฆ่าเชือ้ การท าความสะอาดอุปกรณ์  บรเิวณไลน์ผลติ 
รวมถงึ การฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้บรเิวณ Packagings และตูค้อนเทนเนอร ์และจะจัดท าขึน้เป็นเวอ่
ชัน่ภาษาอังกฤษ  

ทางคุณแจ็คจะเรยีบเรยีงเน้ือหาและน าสง่ Story board ใหก้ับสมาคมฯ ภายในวันจันทร์
ที ่17 สงิหาคม 2563 โดยในเบือ้งตน้ทางสมาคมฯ ไดป้ระสานการถ่ายท ากับบรษัิท Sea Value 
Group ในวันศกุรท์ี ่21 สงิหาคม 2563  

เมือ่ VDO เสร็จสมบรูณ์ทางสมาคมฯ จะท าหนังสอืแจง้ไปยังกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ ใหช้่วยประชาสัมพันธว์ีดโิอดังกล่าว ใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้ทั่วโลกมั่นใจสนิคา้ของไทยมี
มาตรการป้องกนั COVID-19 

TTIA  เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง กา้วตอ่ไปของไทย หลงัปิดดลิ RCEP  
 

วันนี้ 13 สงิหาคม 2563 TTIA/TPFA คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณวรรณชนก จนท.
อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง กา้วตอ่ไปของไทย หลังปิดดลิ RCEP ณ โรงแรม แบงค็อก 
แมรอิอท มารค์สี ์ควนีปารค์ กรุงเทพ จัดโดยกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ วัตถุประสงคเ์พือ่
สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสาระส าคัญของความตกลง RCEP ประโยชนแ์ละผลกระทบ สรปุดังน้ี 

1. ระดับการเปิดตลาดเสรทีีส่งูกว่ากรอบ FTA ทีม่อียู่ สนิคา้ของไทยมโีอกาสเขา้สูต่ลาด
และสามารถแขง่ขันไดม้ากขึน้ โดย สนิคา้ทีค่าดว่าจะไดป้ระโยชน์จากการเปิดตลาดเพิม่เตมิใน 
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RCEP เชน่ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสตกิและเคมภัีณฑ ์ชิน้ส่วนยานยนต ์สนิคา้ประมง 
ผักและผลไมแ้ปรรปู กระดาษ เป็นตน้ 

2. ผูป้ระกอบการสามารถน าวัตถุดบิจาก
ประเทศสมาชกิ RCEP มาผลติและสะสมถิน่ก าเนดิ
เพือ่สง่ออกไปยังประเทศใน RCEP ต่อไปได ้โดย
กฎถิน่ก าเนดิใน RCEP ส าหรับสนิคา้บางรายการมี
ความเสรมีากขึน้กว่ากฎถิน่ก าเนดิในกรอบ FTA ที่
มีอยู่ เช่น สินคา้อาหารสัตว์ อาหารแปรรูป น ้ า
ผลไม ้และเครือ่งหนัง เป็นตน้ท าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีภายใตค้วามตก
ลง RCEP ไดง้า่ยมากขึน้ 

3.ผูน้ าเขา้สามารถเลอืกใชอ้ัตราภาษีทีต่่ า
กว่า (ระหว่างอัตราภายใต ้RCEP หรือ MFN) มาเพื่อสะสมถิน่ก าเนิดในภูมภิาคได ้นอกจากนี้ 
ผูน้ าเขา้สามารถขอคนือัตราภาษีสว่นทีจ่า่ยเกนิได ้หากไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิMFN ตอนน าเขา้ 

4. RCEP ใหค้วามส าคัญกับเรื่องของ IP (Intellectual property) ในเรื่องทรัพยส์นิทาง
ปัญญานัน้ตอ้งผ่านการเจรจากับหลายฝ่าย เน่ืองจากประเทศสมาชกิมรีะดับความตอ้งการความ
คุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาที่ไม่เท่ากัน โดยจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องน้ีคือ ขอ้ตกลง
เกีย่วกับทรัพยส์นิทางปัญญาจะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายไทย ส่งผลใหป้ระเทศไทยไดร้ับ
ประโยชน์ และผูป้ระกอบการไทยสามารถไปจดสทิธบิัตร, เครือ่งหมายการคา้ ในต่างประเทศได ้
สะดวกขึน้ ซึง่ประเทศสมาชกิ RCEP มีส่วนในการสรา้งมาตรฐาน IP (Intellectual property) 
รว่มกนั  

5. การจัดตัง้กองทนุ FTA (Free Trade Area) เพือ่เยยีวยากลุม่คนทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก
การเปิดเสรทีางการคา้นัน้ ในทีส่ัมมนามคีวามเห็นว่า การจัดตัง้กองทุนจะท าใหม้งีบประมาณใช ้

อย่างต่อเน่ือง แต่ตอ้งมีการศกึษาและใหค้วามรูท้ี่ชัดเจนแก่ผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบ รวมถงึตอ้ง
ตรวจสอบไดว้า่เงนิสง่ถงึผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้ดว้ยหรอืไม ่

ทัง้นี้ RCEP เป็นความตกลงทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่เพิม่มูลคา่การคา้ในภูมภิาค โดยก าหนด
แนวทางการลด/ยกเลกิภาษีระหว่างประเทศภาค ีและการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ทางพธิศีุลกากร ตลอดจนสรา้งความโปร่งใสและลดอุปสรรคทางการคา้สนิคา้ทีไ่ม่จ าเป็นจาก
การใชม้าตรการทีม่ใิชภ่าษีของประเทศภาค ี 

 

TTIA เขา้รว่มหารอืแนวทางแกไ้ขปญัหาการน าเขา้น า้มนัถ ัว่เหลอืงภายใตก้ารใช้

สทิธ ิASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

วันที่ 17 สงิหาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ, คุณทวี กรรมการฯ, คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม, คุณปิยะราช จนท.การคา้ และสมาชกิ TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือแนว
ทางแกไ้ขปัญหาการน าเขา้น ้ ามันถ่ัวเหลืองภายใตก้ารใชส้ิทธิ ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA) จัดโดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย โดยม ีดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์
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รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรม
ตอ่เน่ือง เป็นประธานในทีป่ระชมุ สรปุดังน้ี 

1. TTIA ไดร้อ้งขอใหส้ภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการน าเขา้น ้ามันถ่ัวเหลืองภายใตก้ารใชส้ทิธิ ATIGA นั้น ทางสภาหอฯ จึงใหค้วาม
อนุเคราะห์เชญิกรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากรมาอัพเดทขอ้มูลและร่วมหารือแนว
ทางแกไ้ขปัญหาการน าเขา้น ้ามันถ่ัวเหลอืงฯ  ทีท่างผูป้ระกอบการไม่มเีจตนา และไม่สามารถ
ตรวจสอบไปถงึตน้ทนุได ้

2. ทางหน่วยงานภาครัฐรับทราบประเด็นปัญหาของสมาชกิผูป้ระกอบการต่อปัญหาการ
น าเขา้น ้ามันถ่ัวเหลอืงจากประเทศมาเลเซยี และการออก From D ของมาเลเซยี โดยทางกรม
ศลุกากร แจง้วา่ ขณะนี้ไดร้ับขอ้มลูและหลักฐานเพิม่เตมิแลว้ แตย่ังมบีางรายทีย่ังไมไ่ดห้ลักฐาน 
ซึง่เรือ่งน้ีทางกรมศลุฯ จะประสานไปโดยตรงแตล่ะบรษัิทเอง  

3. ทางกรมศุลกากรใหข้อ้มูลว่าปกติการขอเรียกดูเอกสารเพื่อจะท าการตรวจสอบ
ยอ้นหลังนัน้ได ้3 ปี แตส่ว่นผูป้ระกอบการตอ้งเก็บเอกสารไว ้5 ปี และไดเ้นน้ย ้าวา่กอ่นการขอใช ้

สิทธิขอใหผู้ป้ระกอบการตรวจสอบใหช้ัดเจนก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นจากการ
ตรวจสอบในภายหลัง 

4. ในที่ประชุมขอใหก้รมศุลกากร และกรมการคา้ต่างประเทศ หารือร่วมกันเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกนัปัญหาเฉพาะหนา้ และการป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิในระยะยาว และขอใหท้บทวน
กฎระเบียบใหช้ัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการใหง้่ายต่อการปฎบิัต ิรวมถงึ
ขอใหภ้าครัฐ ช่วยหารือกับ International Trade and Industry (MITI) ของมาเลเซีย เพื่อ
หารอืแนวทางป้องกนัปัญหาฯ ดังกลา่ว 

   ทัง้น้ี ภาคเอกชน ยนิดรีว่มแกไ้ขปัญหาและสนับสนุนการด าเนนิตามกฎหมายทีก่ าหนด 

TTIA เขา้รว่มเสวนา ในหวัขอ้ Covid-19 and The role of the board 

วันที่ 20 สงิหาคม 2563 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และคุณวรพล 
จนท.อาวโุสแรงงาน ไดเ้ขา้รว่มเสวนา ในหัวขอ้ Covid-19 and The role of the board จัดโดย 
Pipso และ ILO Private Sector มผีูเ้ขา้รว่มประชมุ อาท ิคณุเจมส ์เพยีรส์นั CEO หอการคา้ และ
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อตุสาหกรรมแหง่ออสเตรเลยี  คุณคาเรน  รังก ีรองประธานสภาศลิปะแหง่นวิซแีลนด ์ คุณเบรด  
กเีบอร ์CEO Solomon  Airline สรปุดังน้ี  

คุณอรรถพันธ์ ไดใ้หข้อ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่ไดม้ีนโยบายให ้
ความส าคัญดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะดา้นความปลอดภัยอาหาร ส าหรับมาตรการป้องกนัสถานการณ์ 
Covid-19 สมาคมฯ ไดม้คีวามรว่มมอื กบักระทรวงสาธารณสชุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กรมประมงเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกัน Covid-19 เพราะอุตสาหกรรมทูน่าส่งอาหารแปรรูป
ไปทั่วโลก นอกจากนี้สมาคมฯ ยังไดจ้ัดท า VDO เพือ่ใหเ้ห็นถงึมาตรการทีเ่ราไดด้ าเนนิการเพือ่
ความปลอดภัย และในเดือน กันยายน 2563 นี้สมาคมฯ จะเริ่มมีการตดิตามการด าเนินการ
มาตรการป้องกนั Covid-19 กบัสมาชกิรว่มกบัการท า GLP Visit  

TTIA  เขา้รว่มงานวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงพาณิชย ์ครบรอบ 100 ปี 

วันที่  20 สิงหาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ, คุณอมรพันธุ์ กรรมการฯ, คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงาน
วันคลา้ยวันสถาปนากระทรวงพาณิชย ์ครบรอบ 100 ปี 
ณ กระทรวงพาณชิย ์

ภายในงานสมาคมฯ ไดร้่วมแสดงความยนิดกีับ    
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ซ ีแวลู จ ากัด (มหาชน) และ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ ไดร้ับรางวัล  "เพชร
พาณิชย"์ ประจ าปี 2563 สาขาผูป้ระกอบการดา้นสนิคา้
อตุสาหกรรม 

ทัง้น้ี สมาคมฯ ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทุน "มูลนิธวิสิสุกรรม" เพื่อเป็นทุนการศกึษาบุตร 
ธดิา ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีก่ระทรวงพาณชิย ์จ านวน 10,000 บาท ภายในงานดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มอบรมการปฏบิตัติามมาตรการพเิศษเพือ่ป้องกนัการปนเป่ือนของเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019  

 
วันที ่25 สงิหาคม 2563 TTIA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร (ณ กระทรวงสาธารณสขุ), คุณวรพล จนท.อาวุโสแรงงาน, คุณศศธิร และคุณวรรณชนก 
จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง (Online) เขา้ร่วมอบรมการปฏบิัตติามมาตรการพิเศษ ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อป้องกันการปนเป้ือนของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในผลติภัณฑอ์าหารส่งออก  
ณ กรมควบคมุโรคและทาง Zoom meeting รว่มกบักรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ พรอ้ม
ดว้ยกรมประมง, กองระบาดวทิยา, กองโรคตดิต่อทั่วไป, กรมอนามัย, TFFA, TPFA และสมาชกิ 
TTIA จ านวน 18 บรษัิท 95 ทา่น โดยมนีายแพทยโ์สภณ เอีย่มศริถิาวร ผอ.กองโรคตดิตอ่ทั่วไป 
เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการควบคุมการแพร่เชื้อ COVID-19 ไดเ้ป็นอย่างดี         
โดยแรงงานที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ยังมีความปลอดภัย เพราะอยู่ในประเทศที่
ปลอดภัย และเน่ืองจากมีการระบาดของเชือ้ COVID-19 ในจีนที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดขายส่ง
อาหารทะเล ท าใหม้กีารเขม้งวดในการตรวจรับสนิคา้น าเขา้มากขึน้ โดยเฉพาะอาหารแชแ่ข็ง ท า
ใหป้ระเทศไทยใหค้วามส าคัญกับสขุลักษณะและความปลอดภัยอาหารมากขึน้ โดยกรมประมง
ก าหนดให ้กองตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง (กตส.) ออกหนังสอืรับรองชั่วคราว มอีายุการ
รับรองจนถงึวันที ่31 ตุลาคม 2563 ซึง่โรงงานที่ผ่านการตรวจประเมนิโดยเจา้หนา้ที่ของกรม
ประมงและ/หรอืสมาคมฯ ตาม checklist ส าหรับตรวจประเมนิตามมาตรการพเิศษของ กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) และ กรมประมง แลว้ กรมประมงจะออกหนังสอืรับรองฯ ให ้

 
คุณศิริวลัยย์ หัวหนา้งานโรคติดต่อทางอาหารและน ้า สธ. ไดใ้หข้อ้มูลและอธิบาย

มาตรการพเิศษ พรอ้มดว้ย checklist ส าหรับตรวจประเมนิตามมาตรการพเิศษ ทัง้ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
(1) สถานทีแ่ละอาคารผลติ (2) สขุาภบิาล (3) การท าความสะอาด (4) บคุคลากร และ (5) การ
อบรม โดยใหข้อ้มูลเพิม่เตมิในส่วนที่ใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ การคัดกรองและวัดไข,้ 
การลา้งมอื, การลดความแออัด, การเวน้ระยะห่าง, การแยกของใชส้่วนตัว, กระบวนการท าให ้
สนิคา้ปลอดภัย, การจัดเก็บและการขนสง่ 

ในชว่งทา้ยมกีารเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมทาง online แสดงความคดิเห็น และสอบถามขอ้
สงสยั โดยมกีารใหข้อ้มลู ดังน้ี 

1. การใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้ สามารถใชค้ลอรีน ความเขม้ขน้ 50-100 ppm ได ้แต่หากพบ
บรเิวณทีม่คีวามเสีย่ง จะเพิม่ความเขม้ขน้เป็น 500 ppm 

2. การใชส้ติ๊ กเกอร์แปะ ณ จุดคัดกรอง สามารถท าได ้โดยหากผ่านเขา้โรงงานแลว้    
ใหน้ าสติ๊กเกอร์ออกในช่วงเปลี่ยนชุดก่อนเขา้ไลน์ผลติ/หอ้งเย็น เพื่อป้องกันสิง่แปลกปลอม
ปนเป้ือนในอาหาร หรอืหากมมีาตรการอืน่ก็สามารถใชไ้ด ้
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3. การท าความสะอาดรถขนส่งภายในประเทศ ใหม้ีมาตรการท าความสะอาด เช่น 
แอลกอฮอล ์70% และการท าความสะอาดตูค้อนเทนเนอร ์ใหเ้ช็ดแอลกอฮอลบ์รเิวณจุดสัมผัส 
สว่นพืน้ผวิภายใน ใชน้ ้ายาฆา่เชือ้/ท าความสะอาด ไมต่ ่ากวา่ 30 นาท ีกอ่นโหลดสนิคา้เขา้ตู ้ 

4. การฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้ โดยใสช่ดุPPEและไมม่คีนอืน่สามารถท าไดเ้พราะมกีารป้องกนั 
5. ระยะเวลาของเชือ้ไวรัสจะขึน้อยู่กับสิง่แวดลอ้ม หากอุณหภูมสิงูจะอยู่ไดไ้ม่นาน 1-2 

ชม. อณุหภมูติ ่าจะอยูไ่ดน้านเป็นเดอืน และอณุหภมูหิอ้ง(นอกรา่งกาย) อยูไ่ด ้72 ชม.  
6. การท าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ ควรท า 1-3 เดอืนตอ่ครัง้ 
7. ควรมกีารท าความสะอาดพาเลททีใ่ชเ้รยีงสนิคา้ หรอืมกีารใชแ้ผน่รองกอ่นวางสนิคา้ 
8. ควรมกีารอบรมพนักงานท าความสะอาด ใหม้คีวามรูใ้นการท าความสะอาดทีถ่กูตอ้ง 
9. การตรวจประเมนิตาม checklist ควรมคีรบทกุขอ้ (ยกเวน้ขอ้ทีม่คี าวา่” ถา้ม”ี) และ ขอ้

ใดมเีอกสารใหน้ ามาประกอบการพจิารณา 
10. การน าเขา้วัตถดุบิ/บรรจภุัณฑ ์จากตา่งประเทศ ควรหลกีเลีย่งการน าเขา้จากประเทศ

ที่มีกลุ่มเสีย่ง ซึง่ ณ ปัจจุบัน รัฐบาลมีการสุ่มตรวจเป็นระยะๆ และก าลังก าหนดการตรวจสอบ
เพิม่เตมิ โดย สธ. รับจะมาประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ าเนนิการตอ่ไป 

อนึ่ง ทางสมาคมฯ น าทีม VDO เขา้ไปถ่ายท าการอบรม เพื่อเก็บบันทึกภาพ ใช ้

ประกอบการจัดท า VDO มาตรการป้องกนั COVID-19 ภายในโรงงานอตุสาหกรรมทนู่าไทยและ
อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทย  

เอกสารประกอบการสัมมนา ดังไฟลแ์นบ และแนวทางปฏบิัตดิา้นสาธารณสุข เพื่อการ
จัดการภาวะระบาดของโรคโควดิ-19 
ในขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

(ฉบับที ่1) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf  

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย 
7/2563 

วันที่ 25 สงิหาคม 63 TTIA  คุณศดานันท ์จนท.ประมง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 7/2563 โดยมี ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชมุฯ ณ หอ้งประชมุพะยูน ชัน้ 7 
กรมประมง สรปุดังน้ี 
 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf
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1.ความกา้วหนา้การด าเนินงานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิภาการประมง 
พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัตกิองทนุประมง พ.ศ. ... โดยกรมประมงไดเ้ผยแพร่ผลการรับฟัง
ผ่านเว็บไซตก์รมประมงเรยีบรอ้ย และจะมกีารจัดประชมุพจิารณากฎหมายนี้ในวันที ่1 กนัยายน 
63 นี้เพือ่จะน าเสนอรา่งทัง้ 2 ฉบับตอ่คณะรัฐมนตร ี

2.ประเด็นทีส่บืเน่ืองจากประชมุครัง้ที ่6/2563 คอื ร่างเอกสารพจิารณาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม
ในการจัดสรา้งอาศัยสัตวท์ะเล(ปะรังกาเทยีม) ขณะน้ีกรมประมงไดม้กีารพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการวางจดุปะการังเทยีม 

ในทีป่ระชมุ คุณสรุัตน์ ผูแ้ทนสมาคมเรอือวนลอ้ม เสนอว่าควรมเีรอืไมใ้นการวางในแนว
ปะการังเทยีมดว้ย แต่ตอ้งพจิารณาเพิม่เตมิดว้ยว่าจะมผีลกระทบตอ่ระบบนเิวศหรอืไม ่เนื่องจาก
วัสดไุมจ้ะแตกหักไดง้า่ย  

คุณก าจร ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เสนอว่า เรือไม ้แมจ้ะผุพังไปนัน้
เป็นเพียงบางส่วนเน่ืองจากเรือประมงไมม้คีวามคงทนแข็งแรงมากและไม่พัดเขา้สู่ชายฝ่ัง คุณ
ก าจรเสนออกีวา่วัสดปุะการังเทยีมควรจะมคีวามคงทนอยูไ่ดน้านหลายปี 

ซึง่ทา่นอลงกรณ์เห็นวา่ประเด็นน้ีตอ้งพจิารณาตอ่ไป 

3.ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า โดย
เสนอ เพิม่เตมิในองคป์ระกอบอนุกรรมการฯ จ านวน 2 ราย คอื 

(1)ผูแ้ทนฟารม์จระเขไ้ทย 
(2)ผูแ้ทนสหกรณ์ปลาสวยงามแหง่สยาม จ ากดั 

4. ท่านอลงกรณ์แจง้ทีป่ระชมุว่า ตอนนี้มกีารสรา้งแบรนด ์"ทูน่าน ้าจดื" เกดิจากการผสม
พันธุจ์ากปลาสวายและปลาบกึ จากการวจิัยนัน้พบว่าการผสมพันธุป์ลา 2 ชนดินี้ มสีารอาหารโอ
เมกา้3,9 ไม่มกีลิน่โคลน โดยมหาวทิยาลัยแม่โจแ้ละมหาวทิยาลัยสรุนาร ีร่วมพัฒนาต่อไป เพือ่
เป็นทูน่ากระป๋องส าหรับคนงบนอ้ย ซึง่ท่านอลงกรณ์มอบหมายกองเพาะเลีย้งน ้าจดืชว่ยประสาน
และด าเนนิการตอ่ไป 

5.ที่ประชุมเห็นชอบร่างโครงการสนิเชือ่เพื่อเสรมิสภาพคล่องผูป้ระกอบการเพาะเลีย้ง
จระเข ้
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิา คร ัง้ที ่1/2563 
   

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ประธานสภาธรุกจิไทย-แอฟรกิา  
คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคณุปิยะราช จนท.
การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธุรกจิ
ไทย-แอฟรกิา ครัง้ที ่1/2563  ณ สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนว
ทางการด า เนินงาน และจัดสรรงานของ
คณะกรรมการสภาธรุกจิฯ สรปุดังน้ี 

    
   1. สภาธุรกิจไทย-แอฟริกา ไดร้ับการจัดตัง้จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบัน (กกร.) เพื่อส่งเสรมิและขยายความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างประเทศไทยและภูมภิาค
แอฟรกิา โดยมดีร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์ด ารงต าแหน่งประธานในวาระปี 2563-2565 ภายใตก้าร
ดแูลของสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

  2.  สภาธุรกจิไทย-แอฟรกิา มวัีตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิธุรกจิระหว่างประเทศไทยและ
ภมูภิาคแอฟรกิา และสง่เสรมิความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การบรกิาร การอตุสาหกรรม 
และการลงทุน รวมถงึเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ความรู ้ระหว่างสมาชกิกับ
หน่วยงานของรัฐและบคุคลทั่วไป 

  3. แผนการด าเนนิการของสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิา ในอนาคตจะมกีารเขา้พบหารือกับ
อธบิกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ และอธบิดกีรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา 
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือการส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ และร่างยุทธศาสตร์
ร่วมกัน รวมถงึการจัดกจิกรรมส่งเสริมการคา้ใหก้ับผูป้ระกอบการที่สนใจที่จะลงทุนในทวีป
แอฟรกิา 

      ทั ้ง น้ี  ในที่ประชุมเสนอใหม้ีการเชิญหน่วยงานทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผูป้ระกอบการของแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมเขา้มาร่วมเป็นสมาชกิ และคณะท างานของสภาธุรกจิฯ 
เพือ่ด าเนนิการตามนโยบายการสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศใหค้รอบคลุมทุกดา้นร่วมกัน เชน่  
กรมส่งเสริมการคา้ฯ กรมเจรจาฯ ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข สภาการชาติ และ
มหาวทิยาลัยตา่งๆ ทีม่กีารศกึษาเกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศของแอฟรกิา 

TTIA ประชุมรว่มกบั Trader คร ัง้ที ่1/2563 ณ หอ้งประชุมสมาคมอาหารแช่เยอืก
แข็งไทย  

วันที ่27 สงิหาคม 2563 สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย จัดประชมุร่วมกับ Trader ครัง้ที ่
1/2563  ณ หอ้งประชมุสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย โดยในการประชมุ มสีมาชกิเขา้ร่วม 4 
บริษัท (Unicord , TU , AAI , PFG ) และ Trader 3 บริษัท (Trimarine, Itochu, FCF ) สรุป
ดังน้ี  
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1.สมาคมฯ ไดน้ าเสนอหลักการ TTIA Guideline 
ตรวจแรงงานบนเรือประมง ให ้Trader รับทราบทัง้ 14 
ขอ้ อา้งองิตามกฎหมายไทย และ ILO C188 เพื่อให ้
Trader พจิารณาว่า สามารถน าเรื่องน้ีไปใชก้ับเรอืจับทู
น่า และ เรอืขนถ่ายไดห้รอืไม่ หาก Trader ไปพจิารณา
ว่าสามารถท าได ้ใหท้ าการยืนยันยันกลับมาที่สมาคม
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ หากมคีวามเห็นเพิม่เตมิให ้
ตอบกลับมาวันที่ 30 กันยายน 2563 Guideline นี้ให ้
Trader ไปตดิตามกับเรอืใหส้อดคลอ้ง และหากมกีารรอ้งเรยีนจาก NGO สมาคมอาจเขา้ไปรว่ม
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

2.สมาคมฯ ไดน้ าเสนอการก าหนดมาตรการเชงิพิเศษ เพื่อควบคุมสุขอนามัยของ
พนักงานและสิง่แวดลอ้มในสถานทีผ่ลติอาหารเพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัส Covid 19 ใน
ผลติภัณฑอ์าหารสง่ออก ซึง่ไดร้ว่มมอืกบั ก.สาธารณสขุ และกรมประมง  

 สมาคมจะส่งขอ้มูลมาตรการ สาธารณสุข ให ้Trader อีกครัง้ และขอให ้Trader ช่วย
ประสานกับ Ship agent เพื่อใหส้่งกฎระเบยีบ เรื่องน าเรือเขา้ และมาตรการป้องกันแรงงานบน
เรอืกบัคนงาน Stevedore เพือ่ป้องกนัเชือ้ Covid มาใหส้มาคมดว้ย และสมาคมไดป้ระชาสมัพันธ์
ให ้Trader ทราบถงึการจัดท า VDO มาตรการ Covid ซึง่สามารถรับชมไดบ้นเว็บสมาคม  

หลังจากนี้ สมาคมจะมจีัดประชมุอกีครั ้ง เพื่อพจิารณาถงึความคบืหนา้กับ Trader และ 
Ship agent เรือ่งมาตรการป้องกนั Covid และเรือ่ง TTIA Guideline  ซึง่อาจมผีลสรปุคอืการท า 
MOU ร่วมกันในการรับ TTIA Guideline และสมาคมจะน าความคืบหนา้นี้ไปน าเสนอต่อในงาน 
Tuna conference  

 
3.เรือ่งขนสง่ปลาทาง Trader แจง้วา่ชว่งน้ีอาจลา่ชา้เพราะชาวประมงไมม่าท างานเพราะ

กงัวลเรือ่ง Covid ซึง่ทาง trader คาดการณ์วา่สถานการณ์จะดขีึน้หากมวัีคซนี covid แลว้ 

 
 

TTIA ใหส้มัภาษณ์กบัสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส (Thai PBS) เกีย่วกบัสถานการณ์
อตุสาหกรรมทนูา่ไทย 

วันที ่27 สงิหาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ และคุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา 
ใหส้ัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS) เกีย่วกับสถานการณ์การน าเขา้-สง่ออก
ของอุตสาหกรรมทูน่าไทย และผลกระทบของ COVID-19 รวมถงึการใหค้วามเห็นเรื่องการ
จัดการดา้นแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงานของ Greenpeace ทีเ่ผยแพร ่

ทางดร.ชนนิทรไ์ดใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้เรือ่งทศิทางของอตุสาหกรรมทนู่าของไทยว่า สนิคา้
ทูน่ากระป๋องยังเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ศีักยภาพและเป็นทีต่อ้งการของทั่วโลก โดยในเดอืนก.ค.ที่
ผ่านมาสามารถขยายตัวไดถ้งึ 15-18% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-
19 ท าใหม้คีวามตอ้งการสนิคา้ทนู่ากระป๋องเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ และมกีารสง่ออกเพิม่มากขึน้ ดังนัน้  
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เพือ่เพิม่ความเชือ่มั่น ลดปัญหาอปุสรรคและสรา้งเสรมิศักยภาพการสง่ออกสนิคา้สัตวน์ ้า
ของไทย ทางโรงงานแปรรูปอาหารทะเล จงึไดท้ าตามมาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ 
เพือ่ป้องกนัเชือ้ไวรัส COVID-19 ในโรงงานอตุสาหกรรมทนู่าและอตุสาหกรรมอาหารสัวตวเ์ลีย้ง
ของไทย  

ทัง้น้ี ทางดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายงานของ Greenpeace วา่ทางอตุสาหกรรม
ทูน่าของไทย ยนิดทีีใ่หค้วามร่วมมอืในทุกมติ ิโดยเฉพาะเรือ่งการท าประมงอย่างยั่งยนืและเรือ่ง
ของแรงงาน ซึง่ปัจจุบันประเทศไทยไดซ้ือ้เครื่องมือการท าประมงอย่างยั่งยืนไวอ้ยู่แลว้ และ
ขณะนี้ก าลังร่วมมือกับกรมประมงในการน าเรือมาเขา้ระบบการท าประมงอย่างยั่งยืนขาดว่าจะ
สมัฤทธิผ์ลภายใน 1-2 ปี เพือ่ใหไ้ดร้ับการยอมรับจากตา่งประเทศ  

ทางคุณอรรถพันธ์ใหข้อ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องนโยบายหลักสมาคมฯ และขอ้มูลสมาคมที่
ปัจจบุันมสีมาชกิ 27 บรษัิท โดยสมาชกิสมาคมตอ้งน าหลักการจรยิธรรมแรงงานทีส่มาคมวางไว ้
ไปปฏิบัติ และขณะนี้สมาคมไดอ้อก Guideline แรงงานบนเรือประมงเพื่อให ้Trader น าไป
ปฏิบัติซึง่ Guideline นั้นน ามาจากหลักกฎหมายไทยและตามอนุสัญญา c188 โดย Trader 
จะตอ้งท าหนังสอืยืนยันใหก้ับสมาคมฯ และมีบันทกึการตดิตาม โดยสมาคมจะเขา้ร่วมตรวจ
ตดิตามดว้ย    

สามารถอา่นรายงานของ Greenpeace ไดท้ีล่ ิง้ค ์ 
>>>https://www.greenpeace.org/thailand/publication/17329/ocean-sustainability-canned-

tuna-ranking-report-2020/  

 

 
กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา สงิหาคม 2563  

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019   

Source:   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0017.PDF  

 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา และเมยีนมา ซึง่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019  

Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0020.PDF   

 
3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

https://www.greenpeace.org/thailand/publication/17329/ocean-sustainability-canned-tuna-ranking-report-2020/
https://www.greenpeace.org/thailand/publication/17329/ocean-sustainability-canned-tuna-ranking-report-2020/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0017.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0020.PDF
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Source:   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0022.PDF    
 

4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา และเมียนมา ซึง่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 

Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0027.PDF  

 
ขา่วประจ าเดอืนสงิหาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. 'บิ๊กป้อม'ลงใต ้ตดิตามแกปั้ญหาประมงผดิกม. ตัง้เป้าปราบคา้มนุษยเ์ทยีร ์1 
2. ประมงเรอืเล็กสวนสนเพรอ้ง! โครงการสรา้งเขือ่นกันตลิง่รมิหาดสวนสนท าเดอืดรอ้น 
3. ชาวประมงโอด! พายถุลม่ท าปลาตายเป็นแพ แถมโดนโกง่ราคา 
4. กรมประมง ออกขอ้บังคบัซือ้ขายสัตวน์ ้าตอ้งมใีบรับรอง 
5. 'ดร.ธรณ์' จีห้น่วยงานเอาผดิคนจับปลาสวยงามจากแนวปะการัง พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มภเูก็ต 
6. MSC certification of bluefin tuna fishery before stocks have recovered sets dangerous precedent      
7. No end in sight for EU probe into Irish fishery controls  
8. คลืน่ลมแรง! เรอืประมงกวา่ 300 ล าจอดเทยีบทา่ไมก่ลา้ออกทะเล 
9. ประมงไทยอยา่การด์ตก 
10. "พายซุนิลาก"ู ถลม่หนัก ท าใหป้ลากระชงัน็อคน ้าตายเป็นแพ ช ้าหนักตอ้งเอามาขายแบบขาดทนุ 
11. Bayer increasing footprint in China’s aquaculture scene 
12. Impact of COVID-19 on Aquaculture Market: Implications on Business 
13. FWC UPDATES: Possible flounder fishery changes 
14. Global Tuna Alliance calls for 25 percent reduction in Indian Ocean yellowfin tuna catch 
15.'บิ๊กป้อม'ย ้าตรวจเรอืประมงเขา้ออก-แรงงานภาคประมง  
16. โฉมใหม ่‘ตลาดประมงอา่งศลิา’ ตลาดปลากลางทะเลแหง่แรกในไทย สะอาด ปลอดภัย ยตุธิรรม 
17. ชาวประมงปลอ่ยปลาทะเลสนิสมทุรลายฟ้าสูธ่รรมชาต ิ
18. ‘ซนิลาก’ู กระทบชาวประมงออกเรอืไมไ่ด ้ท าอาหารทะเลขาดตลาด 
19. อว่มซ ้า!พษิซนิลากทู าน ้าเหนือหลาก ปลากระชงัน ้าน่านน็อกตายวันเดยีวนับ 10 ตัน 
20. Giant Bluefin Tuna Are Showing Up Near Half Moon Bay, Thrilling Sport Fishermen 
21. คลืน่ลมแรง!เรอืประมงกวา่ 300 ล าจอดเทยีบทา่ไมก่ลา้ออกทะเล 

22. ประมงไทยอยา่การด์ตก 

23. "พายซุนิลาก"ู ถลม่หนัก ท าใหป้ลากระชงัน็อคน ้าตายเป็นแพ ช ้าหนักตอ้งเอามาขายแบบขาดทนุ 

24. Bayer increasing footprint in China’s aquaculture scene 

25. Impact of COVID-19 on Aquaculture Market: Implications on Business 

26. FWC UPDATES: Possible flounder fishery changes 

27. Global Tuna Alliance calls for 25 percent reduction in Indian Ocean yellowfin tuna catch 

28. จับ! 8 ผูต้อ้งหาท าประมงผดิ ก.ม. ตะลมุบอนวุน่ กดดันปลอ่ยตัว 

29. 'ดร.นณณ์' ชีก้ารปลอ่ยปลาดกุสรา้งความเสยีหายตอ่ระบบนเิวศ 

30. ชาวสชิล จ.นครศรธีรรมราช รอ้งขอขดุลอกคลอง หวังท าประมงสรา้งอาชพีไดต้ามเดมิ 

31. 'บิ๊กฉัตร'ลงพืน้ทีจ่. ชมุพร ตดิตามเกษตรกร-ประมงพืน้บา้น 

32. กะพรุนไฟอาละวาดเต็มอา่วหัวไทร กระทบชาวประมงตอ้งชะลอออกหาปลา 

33. น่าทึง่! หนุ่มรังสรรคส์ิง่ประดษิฐ ์จากขยะลอยทะเลเพิม่มลูคา่สรา้งรายได ้

34. The Nature Conservancy (TNC) has partnered with Hatch Blue in a bid to identify – and invest in – the next 

generation of sustainable aquaculture farms. 

35. "ประมง" ประกาศขายเรอืใหรั้ฐ 
36. ทัพเรอืเอกวาดอรต์ืน่! เรอืประมงจนีหลายรอ้ยล าโผลใ่กล ้“กาลาปากอส” สง่กองพันลาดตระเวนจับตาใกลช้ดิ 
37. ประมงลพบรุเีตอืนคนรมิคลองชยันาท-ป่าสัก ระวังหลังมขีา่วพบจระเข ้2 ตัว 
38. Philippines looking at renewable energy program for agriculture and fishery sector    
39. Hokkaido wind farms get tailwind as tides shift for fisheries     
40. Asian shrimp producers urged to take action regarding new diseases in farms 
41. พรบึ 22 จังหวัด ขึน้ป้าย “ขายเรอืประมง” 
42. สมาคมประมงประกาศเลกิอาชพีขายเรอืคนืรัฐ 
43. ประกาศขายเรอืเปลีย่นอาชพี IUU-โควดิทบุประมงน่วม 
44. กลุม่ประมงพืน้บา้น-กลุม่เลีย้งนกเขา หนุนโครงการเมอืงตน้แบบที ่4 จะนะ 
45. ประมงดันกะพงขาวขึน้หา้งแกร้าคาตก 
46. รมว. กษ. คยุส. แชงค ์22 จว. หลังขึน้ชนเตอ๋ญวนอาชพีแมน้ 

47. ธ.ก.ส.-ออมสนิ ร่วมปลอ่ยกูป้ระมง 1 หมืน่ลา้น 
48. ชาวบา้นถกูใจแหเ่ขา้ร่วม โครงการสง่เสรมิและสรา้งทักษะอาชพี “เพาะเลีย้งปลาน ้าจดื” กรมประมง 
49. ถว้ยรางวัลสดุแปลก! ท าจากขยะทอ้งทะเลไทย 
50. เรอืประมงตรังยนิดทีิง้ปลาในอวน เพือ่ชว่ยฉลามวาฬ 2 ตัว กลับคนืสูท่ะเล 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0022.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0027.PDF
https://www.naewna.com/politic/508872
https://mgronline.com/local/detail/9630000078686
https://www.one31.net/news/detail/23408
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891572
https://www.thaipost.net/main/detail/73057
https://wwf.panda.org/wwf_news/?364790/MSC-certification-of-bluefin-tu
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/no-end-in-sight-for-eu-probe-into-irish-fishery-controls
https://www.posttoday.com/social/local/629867
https://www.naewna.com/politic/columnist/44856
https://www.komchadluek.net/news/regional/439010
https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/bayer-increasing-footprint-in-china-s-aquaculture-scene
https://marketresearchposts.com/2020/08/03/impact-of-covid-19-on-aquaculture-market-implications-on-business/
https://www.crestviewbulletin.com/news/20200803/fwc-updates-possible-flounder-fishery-changes
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/global-tuna-alliance-calls-for-25-percent-reduction-in-indian-ocean-yellowfin-tuna-catch
https://www.dailynews.co.th/politics/788276
https://www.matichon.co.th/prachachuen/prachachuen-scoop/news_2294050
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_739749/
https://www.one31.net/news/detail/23493
https://mgronline.com/local/detail/9630000080170
https://sfist.com/2020/08/05/giant-bluefin-tuna-are-showing-up-near-half-moon-bay-thrilling-sport-fishermen/
https://www.posttoday.com/social/local/629867
https://www.naewna.com/politic/columnist/44856
https://www.komchadluek.net/news/regional/439010
https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/bayer-increasing-footprint-in-china-s-aquaculture-scene
https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/bayer-increasing-footprint-in-china-s-aquaculture-scene
https://www.crestviewbulletin.com/news/20200803/fwc-updates-possible-flounder-fishery-changes
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/global-tuna-alliance-calls-for-25-percent-reduction-in-indian-ocean-yellowfin-tuna-catch
https://www.newtv.co.th/news/62134
https://siamrath.co.th/n/175775
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/202336
https://www.dailynews.co.th/article/788855
https://mgronline.com/south/detail/9630000081162
https://www.banmuang.co.th/news/region/201851
https://thefishsite.com/articles/tnc-seeks-sustainable-aquaculture-investments
https://thefishsite.com/articles/tnc-seeks-sustainable-aquaculture-investments
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445063
https://mgronline.com/china/detail/9630000081879
https://www.thairath.co.th/news/local/central/1907529
https://www.thinkgeoenergy.com/philippines-looking-at-renewable-energy-program-for-agriculture-and-fishery-sector/
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Hokkaido-wind-farms-get-tailwind-as-tides-shift-for-fisheries
https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/asian-shrimp-producers-urged-to-take-action-regarding-new-diseases-in-farms
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445238
https://www.dailynews.co.th/politics/789531
https://www.prachachat.net/economy/news-504690
https://www.matichon.co.th/region/news_2304364
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893246
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000082611
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893484
https://www.matichon.co.th/region/news_2305437
https://mgronline.com/sport/detail/9630000083015
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1909984
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51. Japanese bluefin fishery wards off objections to nab MSC stamp in world first 
52. ชาวประมง ขูนั่ดชมุนุมใหญ่หากเจรจาไมส่ าเร็จ  

53. ไพลนิ ส.ส. สมทุรปราการ เสนอตัง้ กมธ. แกปั้ญหาประมงพืน้บา้น    

54. ชาวประมงใจด!ี ชว่ยเตา่กระ ตดิซากอวนลอยเกยชายหาด ลงสูท่ะเล    

55. ไมม่เีรอื ก็ใชห้ว่งยางจับปลา     

56. ปรสติดดูเลอืดท าตัวเป็น "ลิน้เทยีม" ในปากปลาทะเล    

57. ยอ้นรอย“ เอเลีย่นสปีชยี”์ รวมพล“ ปลาดกุ” จอมเขยีดปลอ่ยสัตวไ์ดร้บยันโลกหนา้  

58. Japan firm wins world's 1st sustainable label for bluefin tuna fishing 

59. มตปิระชมุใหญ่ "เลกิอาชพีประมง" (มคีลปิ) 
60. น ้าโขงยังขึน้อยา่งรวดเร็ว ประมงออกตรวจฟารม์จระเข ้
61. คณะเกษตร มรภ.สงขลา เพาะพันธุป์ลาดกุลกูผสมบิ๊กล าพัน 
62. ESG calls for tuna fishing ban 
63. Kerala government bans roadside sale of fish 
64. ประชาสัมพันธก์ารใหบ้รกิารออกหนังสอืรับรองสขุภาพสัตวน์ ้า ในชว่งวันหยดุราชการ 4-7 ก.ย. 63 
65. จับ! เรอืเวยีดนาม 4 ล า ลกูเรอื 36 คน ลักลอบท าประมงผดิ ก.ม. 
66. ปลกุประมงแกผ้่าน “คกก.ขับเคลือ่นไทยไปดว้ยกัน” 
67. กระทรวงตา่งประเทศเวยีดนามรอ้งมาเลเซยีสอบสวนเหตชุาวประมงถกูยามฝ่ังยงิดบั 
68. แม็คโคร จัดลดราคาปลากะพงเคยีงขา้งเกษตรกรไทย มเีป้าหมายมากกวา่ 150 ตัน 
69. Chinese Boats Return as South China Sea Fishing Ban Ends 
70. Ainu minority files lawsuit against gov't on salmon fishing rights 
71. ประมงภเูก็ตปั้น "อังเกย" ป้อนตลาดซฟีู้ดทั่วโลก 

72. กรมประมง จับมอื พาณชิย ์ดัน “ปลากะพงขาว” เขา้ “โมเดริน์เทรด”พรอ้มเปิดบา้นจัดงาน “ชาตนิยิม กะพงไทย” 
73. เรอืขา้มฟากคหูาเรอืส าเภานอกลูน่อกทางซอ้มยงิดับ 1 ราย 
74. ประมงดัน “ปลงิทะเล” ขึน้แทน่สัตวน์ ้าเศรษฐกจิ กโิลกรัมละ 7,000 บาท 
75. ยอ้นความประทบัใจ"มาเรยีม" ทตูสันถวไมตรแีหง่ทอ้งทะเล 
76. ทช โชวภ์าพการส ารวจ "ทะเลไทยสมบรูณ์" เปิดตัวโลมามาใหเ้ห็น 
77. How America’s Canned Tuna Industry Went Belly Up 
78. Japanese Bluefin Tuna Fishery Now Certified as Sustainable 
79. ประชาสัมพันธช์ือ่หน่วยงานใหม ่“กองตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สัตวน์ ้าและปัจจัยการผลติ (กรป.)” (ชือ่เดมิ กองควบคมุการคา้

สัตวน์ ้าและปัจจัยการผลติ (กคส.)) 

80. ชาวตรวจสอบการเรยีกรอ้งรัฐยกเลกิกฎระเบยีบรัฐเงยีบขายเรอืเลกิอาชพี 

81. องคก์ารสะพานปลาจับฉลากล็อคแผงคา้ตลาดประมงอา่งศลิา ยันพรอ้มเปิดตน้ธันวาคมน้ี 

82. นักเรยีนไทยควา้รางวัลออกแบบนวัตกรรมจัดการขยะพลาสตกิชายฝ่ังทะเล 

83. ประมงเรอืเล็กหว้ยยางกวา่ 100 ล า เดอืดรอ้นหนักหลังตะกอนทรายปิดปากคลอง 

84. อธบิดกีรมประมง น าขรก. เยีย่มชมและเป็นประธานปลอ่ยพันธุสั์ตวน์ ้าทีโ่ตเตม็วัยลงแหลง่น ้าธรรมชาต ิ

85. “ประยทุธ”์ เยีย่มชมกลุม่ประมงเรอืเล็ก โชวท์ าย าสัมพันธ ์5 
86. “ประมง” นับแสนพรอ้มเดนิเทา้เขา้ท าเนียบ 
87. กรมประมงชีแ้จงรายละเอยีดขอ้กฎหมายจับสัตวน์ ้า    
88. นักวชิาการมองโฉม! แมฉ่ลามหดู าอา่วมาหยาชีท้ะเลไทยกลับมาสมบรูณ์อกีครัง้ 
89. “จับสลากล็อคแผงคา้” ตลาดประมงอา่งศลิา คกึคัก-โปร่งใส 
90. EU and US agree to cut tariffs on lobster imports 
91. NOAA designates first Aquaculture Opportunity Areas 
92. ปลกุผกีองเรอืทนู่าลดน าเขา้ ดัน ‘ภเูก็ต’ ศนูยโ์รงงานแปรรูป 
93. กรมประมง...แจง รัฐเร่งด าเนนิการตามขอ้เรยีกรอ้งของพีน่อ้งชาวประมง 
94. ฟังชาวประมง 
95. ประชาสัมพันธ>์>>การใหบ้รกิารออกหนังสอืรับรองสขุภาพสัตวน์ ้า ในชว่งวันหยดุราชการ 4-7 ก.ย. 63 
96. แกนน าประมงพืน้บา้นประจวบฯออกแถลงการณ์จีบ้ ิ๊กตูแ่กปั้ญหา 
97. ประมง จ.ยโสธร มอบพันธุป์ลาตะเพยีนขาวจ านวน 85,000 ตัวใหกั้บเกษตรกรเลีย้งปลาเพือ่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรอืน 
98. คนตากรับไมไ่ด ้อบต.จัดทอดแห ลา่ปลาบกึ หนองเลม่ บงึประวัตศิาสตร ์(คลปิ) 
99. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: เขือ่นมบีทบาทส าคัญชว่ยชะลอระดับน ้าทะเลเพิม่ 
100. นาซาไขปรศินา “ท าไมระดับน ้าทะเลพุ่งสงูเกนิคาด” ชว่ยรับมอื ‘เมอืงจมน ้า’ ในอนาคต 
101. “ประมง” ตัง้ทมีเจรจารัฐบาลยุตปัิญหา 
102. ชาวประมง 22 จังหวัด ประกาศขายเรอื-เตรยีมบกุ พบ “บิ๊กตู”่ 28 ส.ค.น้ี   
103. ประมงสงขลา ประกาศขายเรอื 531 ล า เผยรัฐออกกฏหมายไมเ่อือ้ท ากนิ      
104. 'ไทยภักด'ีหนุนทร.ซือ้เรอืด าน ้า อา้ง'มั่นคง-ปกป้องทะเล' 
105. โลกวกิฤต ทะเลขัว้โลกเหนือจะไรน้ ้าแข็งภายในปี 2035 
106. ใหม!่ ทนู่าในซปุญีปุ่่ น คัตซโึอะบชุ ิสัมผัสตน้ต ารับแท ้เมนูดตีอ่ใจทีท่กุคนตอ้งลอง 
107. ไทยผ่านเกณฑ ์"ทนู่ายั่งยนื" ระดับดแีค ่1 แบรนด ์
108. ชาวประมง 22 จังหวัด บกุกระทรวงเกษตรฯ พรุ่งน้ี 
109. THE EXIT: เสยีงสะทอ้นอาชพีประมงภายใต ้พ.ร.ก.การประมง 
110. กรมประมง จัดการประชมุแนวทางการสบืสวนเกีย่วกับคดปีระมง 
111. ชาวประมงพืน้บา้นสรุาษฎรฯ์ 2 อ าเภอ รอ้งระงับรือ้ขน าคอกหอยอา่วบา้นดอน 
112. มกอช. จับมอื ประมง ลยุยกระดับแปลงใหญ่กุง้กา้มกราม สูร่ะบบมาฐาน GAP 
113. Dow - ทช. - IUCN ร่วมตา้นโลกรอ้น ลดขยะทะเล 
114. ตืน่ตา! ระบบนเิวศน์ใตท้ะเลเกาะหา้ อดุมสมบรูณ์สวยงาม รับทอ่งเทีย่วแบบใหม ่
115. Study finds evidence of dolphin meat in Mexican canned tuna 
        

https://www.intrafish.com/fisheries/japanese-bluefin-fishery-wards-off-objections-to-nab-msc-stamp-in-world-first/2-1-857243
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445767
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445767
https://www.banmuang.co.th/news/region/202729
https://www.nationtv.tv/main/content/378790539/
https://www.bbc.com/thai/features-53792083
https://mgronline.com/daily/detail/9630000083393
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/3c0ccce2247b-japan-firm-wins-worlds-1st-sustainable-label-for-tuna-fishing.html
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446213
https://www.matichon.co.th/region/news_2314949
https://www.banmuang.co.th/news/education/203106
https://www.chronicle.gi/esg-calls-for-tuna-fishing-ban/
https://www.livemint.com/news/india/kerala-government-bans-roadside-sale-of-fish-11597896959296.html
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1272/85827
https://www.newtv.co.th/news/62817
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445949
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000084549
https://www.phitsanulokhotnews.com/2020/08/18/145740
https://www.benarnews.org/english/news/philippine/ban-ends-08182020184018.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/b117fbdeae50-ainu-minority-files-lawsuit-against-govt-on-salmon-fishing-rights.html
https://www.thairath.co.th/news/local/1912200
https://news.gimyong.com/article/13596
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000084210
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893960
https://news.thaipbs.or.th/content/295541
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000083941
https://slate.com/business/2020/08/canned-tuna-industry-price-fixing-starkist-bumble-bee.html
https://www.perishablenews.com/seafood/japanese-bluefin-tuna-fishery-now-certified-as-sustainable/
https://www.facebook.com/FSWcallcenter/
https://www.facebook.com/FSWcallcenter/
https://mgronline.com/south/detail/9630000085692
https://siamrath.co.th/n/176282
https://www.bbc.com/thai/thailand-53844468
https://siamrath.co.th/n/176101
https://siamrath.co.th/n/176133
https://mgronline.com/politics/detail/9630000086826
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446810
https://news.ch7.com/detail/433132
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000086872
https://www.newtv.co.th/news/63272
https://thefishsite.com/articles/eu-and-us-agree-to-cut-tariffs-on-lobster-imports
https://thefishsite.com/articles/noaa-designates-first-aquaculture-opportunity-areas
https://www.prachachat.net/local-economy/news-509956
https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/3502
https://www.thairath.co.th/news/politic/1916493
https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=p0-rpt_aboutid3&news_id=285&page=1
https://siamrath.co.th/n/176659
https://siamrath.co.th/n/176756
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1916041
https://www.bbc.com/thai/international-53864916
https://www.beartai.com/news/sci-news/470572
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446931
https://www.prachachat.net/local-economy/news-511237
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2321911
https://www.dailynews.co.th/politics/791718
https://www.posttoday.com/world/631423
https://www.ryt9.com/s/prg/3153711
https://news.thaipbs.or.th/content/295843
https://tna.mcot.net/business-520490
https://news.thaipbs.or.th/content/295859
https://siamrath.co.th/n/177695
https://www.matichon.co.th/region/news_2323899
https://siamrath.co.th/n/177851
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/72935
https://www.banmuang.co.th/news/region/203908
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/study-finds-evidence-of-dolphin-meat-in-mexican-canned-tuna
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ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. Japan rainy season brings interest in ‘emergency’ pet food    
2. Nestlé invests $90 million to upgrade Australian pet food plant 
3. South Korea develops new pet food from local plants 

4. Hong Kong gets first branded herbal supplements for pets 

5. Superpremium pet food in Mexico poised for growth 
6. Pet food brands can educate pet owners on gut microbiome     
7. RS rejigs model via pet food 
8. New functional ingredients in Latin American dog foods 

9. Sri Lankan pet food industry to contract in 2020 due to Covid-19    
10. Trace minerals in pet food may help bone health 
11. 3 aroma compounds ‘vital’ to dog food palatability 
12. Trace minerals in pet food may help bone health  
13. 4 novel functional pet food ingredients, like turmeric 

 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร 

1. สหภาพยโุรปออกขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพสัตวแ์ละการรับรองการเคลือ่นยา้ยสัตวน์ ้า และสนิคา้ทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตวน์ ้า 
2. Experts share regional and global COVID-19 insight 
3. นักวชิาการชี ้UK-EU ก าหนดปรมิาณทีแ่นะน าตอ่วันวติามนิ D ไมต่รงกัน 
4. นานาชาตร่ิวมหาทางสูพ้ยาธใินเอเซยี 
5.  EU plans to include food safety culture in regulation 

6. Frozen shrimp imported from a restaurant in Wuhu, Anhui tested positive for new coronavirus 
7. ออสเตรเลยีพัฒนาเทคนคิล ้ายคุป้องสนิคา้ประมง 
8. USDA world food security report measures the damage caused by COVID-19 pandemic 
9. สภานวิยอรก์ผ่านร่างกฎหมายแบน PFAS 
10. USDA Appoints New Members to Food Safety Advisory Committees 

11. National Herring Import Co. recalls smoked trout spread because of possible listeria 

12. Administrative action light against large establishments during ‘COVID-19 Quarter’ 

13. สหรัฐฯ แจง้ผูป้ระกอบการสง่ออก ขอเลข DUNS-ตอ่ทะเบยีนโรงงาน ภายในสิน้ปี 
14. เกาหลใีตแ้จง้นโยบายพธิกีารศลุการกรชัว่คราวชว่งโควดิ   
15. Is Your Hand Sanitizer on FDA’s List of Products You Should Not Use? 

 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. ศบค.เผยกักตัว ‘ทหารสหรัฐ’ เขา้ฝึกในไทย 110 ราย 
2. พบสนัุข 2 ตัว ในญีปุ่่ น ตดิเชือ้โควดิ-19 เป็นครัง้แรก 
3. นอรเ์วยค์มุเขม้เรอืส าราญ หลังพบผูป่้วยโควดิ 41 คน 
4. ญีปุ่่ นแหซ่ือ้น ้ายาบว้นปาก หลังมกีระแสเชือ่วา่ฆา่ โควดิ-19 ได ้

5. รัฐบาลฟิลปิปินสเ์ริม่ทดลองยา Avigan กับผูป่้วยโควดิ-19 

6. อนามัยโลกชีค้นหนุ่มสาวตดิ ‘โควดิ’ พุ่ง 3 เทา่ใน 5 เดอืน 

7. มะกันตดิโควดิทะล ุ5 ลา้น อนิเดยี 2 ลา้นหลังป่วยเพิม่วันเดยีวกวา่ 6 หมืน่ 

8. ไทยตดิ 1 ใน 7 ของโลก ประเทศความเสีย่งต ่าโควดิ -19 

9. กรมคมุโรคเผยผลถอดบทเรยีนสกัดโควดิ-19 “ไทย” ดแีตย่ังตอ้งเฝ้าระวังกลุม่เปราะบาง 
10. วันน้ียอดทัว้โลกมผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19  
11. ศบค.เผยไทยพบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 3 ราย ไมพ่บตดิเชือ้ในประเทศครบ 80 วันแลว้ 
12. นายกฯ นวิซแีลนด ์ยอมรับสถานการณ์โควดิ-19 แยล่ง หลังผูต้ดิเชือ้เมอืงโอ๊คแลนดพุ่์ง 
13. รัสเซยี ขึน้ทะเบยีนวัคซนีไวรัสโคโรนา ประเทศแรก! ปตูนิอา้งใหล้กูสาวฉีดกันโรคแลว้ 
12. China's lead in coronavirus vaccines raises concern as well as hope  
13. หมอธรีะ หว่ันโควดิยดืเยือ้ กระทบอปุกรณ์การแพทย-์ยาขาดแคลน 
14. หมอยง เผยไมใ่ชค่รัง้แรก ผูป่้วยออกจาก รพ. แลว้ ตดิตามผล ยังพบเชือ้ แตป่รมิาณนอ้ย    
15. More infectious coronavirus mutation may be 'a good thing': expert 

16. มะกันตดิโควดิทะล ุ5.9 ลา้น เปรูป่วยเกนิ 6 แสน 
17. แพทย ์ชี ้ไทยมโีอกาสเกดิ โควดิ 19 ระลอก 2 เดนิทางขา้มพรมแดน - พัสดจุาก ตปท. ก็เสีย่ง !   
18. 172 countries and multiple candidate vaccines engaged in COVID-19 vaccine Global Access Facility 
19. แผ่นทดสอบโควดิ รูผ้ลใน 15 นาท ี

 
ขา่วแรงงาน   
1. "หมอทวศีลิป์"ชี ้แรงงานตา่งดา้วกลุม่เสีย่งตรวจเจอบวกสง่กลับทันท ีรับหว่งแรงงานผดิกฎหมายหลบเขา้เมอืง วอนปชช.ชว่ยเป็นหู
เป็นตา     
2. กสร.ผนึกก าลัง ขจัดการใชแ้รงงานเด็กทกุรูปแบบภายใน ปี 2025  
3. ครม.รับทราบผลการคุม้ครองแรงงานประมงตามนโยบาย 5P พบท าความผดิลดลงตอ่เน่ือง  
4. มองคนท างาน คดิอยา่งไร? กับ Work From Home 

5. ลกูเรอืส าราญไทย 46 คน ลอยคาน่านน ้าสงิคโปร ์6 เดอืน รอ้ง ก.แรงงานชว่ย 

6. ครม.ขยายเวลาแรงงานตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิท างานในไทยถงึ 31 ม.ีค.6 

7. ประยทุธ ์2/2 : ภาคแรงงานรุกพสิูจน์ฝีมอืสชุาต-ินฤมล ย ้า รมว. แรงงานตอ้ง "พรอ้มใช"้      

8. ม.ิย. 2563 ผูป้ระกันตนวา่งงาน 395,693 คน เลกิจา้ง 145,747 คน สงูสดุเป็นสถติใิหม ่

https://www.petfoodindustry.com/articles/9448-japan-rainy-season-brings-interest-in-emergency-pet-food?v=preview
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14017-nestle-invests-90-million-to-upgrade-australian-pet-food-plant
https://www.petfoodindustry.com/articles/9437-south-korea-develops-new-pet-food-from-local-plants
https://www.petfoodindustry.com/articles/9449-hong-kong-gets-first-branded-herbal-supplements-for-pets
https://www.petfoodindustry.com/articles/9480-superpremium-pet-food-in-mexico-poised-for-growth
https://www.petfoodindustry.com/articles/9468-pet-food-brands-can-educate-pet-owners-on-gut-microbiome
https://www.bangkokpost.com/business/1970615/rs-rejigs-model-via-pet-food
https://www.petfoodindustry.com/articles/9507-new-functional-ingredients-in-latin-american-dog-foods
https://asian-agribiz.com/2020/08/25/sri-lankan-pet-food-industry-to-contract-in-2020-due-to-covid-19/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9512-trace-minerals-in-pet-food-may-help-bone-health
https://www.petfoodindustry.com/articles/9515-aroma-compounds-vital-to-dog-food-palatability
https://www.petfoodindustry.com/articles/9512-trace-minerals-in-pet-food-may-help-bone-health
https://www.petfoodindustry.com/articles/9510-novel-functional-pet-food-ingredients-like-turmeric
https://thaieurope.net/2020/07/31/สหภาพยุโรปออกข้อกำหนดด-2/
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/experts-share-regional-and-global-covid-19-insight/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7088
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7089
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/eu-plans-to-include-food-safety-culture-in-regulation/
https://www.tellerreport.com/life/2020-08-12-frozen-shrimp-imported-from-a-restaurant-in-wuhu--anhui-tested-positive-for-new-coronavirus.By_NrmXWMw.html
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7103
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/usda-world-food-security-report-measures-the-damage-caused-by-covid-19-pandemic/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7100
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/usda-appoints-new-members-to-food-safety-advisory-committees/
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/national-herring-import-company-ltd-recalls-smoked-trout-spread-because-of-possible-listeria/
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/administrative-action-light-against-large-establishments-during-covid-19-quarter/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7106
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7110
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2291604
https://www.prachachat.net/world-news/news-500265
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2293267
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2295156
https://www.ryt9.com/s/iq29/3147196
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2294115
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2297303
https://www.thansettakij.com/content/444924
https://www.matichon.co.th/covid19/news_230176
https://www.thebangkokinsight.com/413234/
https://www.sanook.com/news/8229818/
https://www.sanook.com/news/8229835/
https://www.sanook.com/news/8228654/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/China-s-lead-in-coronavirus-vaccines-raises-concern-as-well-as-hope
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2315325
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2315325
https://www.bangkokpost.com/world/1970375/more-infectious-coronavirus-mutation-may-be-a-good-thing-expert
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2321123
https://covid-19.kapook.com/view230368.html
https://www.who.int/news-room/detail/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://www.thansettakij.com/content/world/447095?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=world
https://siamrath.co.th/n/174082
https://siamrath.co.th/n/174082
https://tna.mcot.net/social-483151
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891357
https://www.thansettakij.com/content/business/444549?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=business
https://www.prachachat.net/economy/news-500712
https://today.line.me/TH/article/3eRjMB?utm_source=lineshare
https://www.bbc.com/thai/thailand-53704474
https://prachatai.com/journal/2020/08/88858
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9. ทอ้งถิน่แมส่อดรอ้งขอ “บิ๊กตู”่ เก็บรายได ้“แรงงานตา่งดา้ว”  
10. กรมการจัดหางาน เผยปี 2564 จะมเีด็กจบใหมเ่ขา้สูต่ลาดแรงงาน 493,875 คนหว่ันอาจไมม่งีานพอรองรับพรอ้มชวนเด็กจบใหม่
ท างานพารท์ไทม ์2,396 อัตรา ชีเ้ป็นทางเลอืกระหวา่งรอท างาน  
11. สศช.หว่งแรงงานนอกระบบ16ลา้นคน 
12. หางานมาทางน้ี เปิด 10 ต าแหน่งงานวา่ง ทีน่ายจา้งตอ้งการตัวมากทีส่ดุ 
13. บิ๊กป้อม ปลกุใจเร่งแก ้‘คา้มนุษย’์ ตัง้เป้าปี 64 ไทยขึน้เทยีร ์1     
14. แรงงานตา่วดา้วลักลอบเขา้ไทย หนีตรวจโควดิหัวละ 2.8 หมืน่-จีรั้ฐอดุรูร่ัว  
15. รมว.แรงงาน ส่ังดว่นรวบรวมต าแหน่งงาน ชว่ยเหลอืคนวา่งงานเกอืบ 1 แสนอัตรา  
16. รมว.แรงงานโตฝ่้ายคา้น มโนตัวเลขตกงาน 8 ลา้นคน 
17.  ผลส ารวจ ILO พบวกิฤต COVID-19 กระทบการจา้งงานคนรุ่นใหม ่ 

18. ปลอ่ยกูร้ายละ 1 หมืน่ ให ้'คนพกิาร' ประกอบอาชพีสูโ้ควดิ-19  

19. ตัง้ศนูยแ์รงงานแหง่ชาต ิรมว.แรงงาน ประกาศเป็นปลาวา่ยทวนน ้า   

20. "บิ๊กป้อม"ก าชบั5เสอืแรงงานตะวันออกดแูลทกุมติ ิ 
21. องคก์รลกูจา้งเขา้พบ รมว.แรงงาน หารอืแนวทางแกปั้ญหาสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน  
22. กสร.ชวนนายจา้งท า "มาตรฐานแรงงานไทย" สรา้งเชือ่มั่น เพิม่โอกาสทางธรุกจิ  
23. รัฐชว่ยจ่ายเงนิเดอืน 50% จูงใจบรษัิทเอกชน “จา้งงานใหม”่ 
24. No plan for a return to the office for millions of staff 
25. ประกันสังคมมาตรา33 โอนเงนิชดเชยคนวา่งงาน 15,000 บาทสิน้เดอืนสงิหาฯน้ี 

 
ขา่วการเงนิ 

1. 3 ปัจจัยกดดัน SET ปรับขึน้นอ้ยกวา่ตลาดหุน้โลก   
2. กระทรวงเกษตรฯ แถลงความกา้วหนา้ 2 มาตรการชว่ยเหลอืชาวประมง ผ่านโครงการสนิเชือ่เงนิกูด้อกเบีย้ต ่า ในชว่ง 1 เดอืนทีผ่่าน

มา 

3. สอ่งทศิทางครึง่ปีหลัง ธรุกจิไหนฟ้ืนตัวจากพษิโควดิ-19 ไดก้อ่น 

4. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.03 แข็งคา่ตอ่เน่ืองตามภมูภิาค จับตาทศิทางกระแสเงนิทนุหลังทองพุ่ง-ประชมุกนง.วันน้ีคาดคงดบ. 

5. เตอืน! 6 สิง่ทีแ่บงกช์าตไิมไ่ดท้ า แตถ่กูแอบอา้ง 
6. ดอลลอ์อ่นเทยีบเยน วติกแผนกระตุน้ศก.สหรัฐลา่ชา้,สัมพันธจ์นี-สหรัฐตงึเครยีด     
7. บันทกึลบั กนง. ประเมนิเศรษฐกจิไทยใชเ้วลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กลับสูร่ะดับเดมิ 
8. หุน้ไทยปิดเชา้บวก 8.74 จุด ตามตลาดหุน้ทั่วโลก ขานรับคบืหนา้ยารักษาโควดิ 

     
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. ผวาโควดิลามอาหารแชแ่ข็ง ทยี-ูซพีตีรวจเขม้ทกุขัน้ตอน 
2. พาณชิย ์ระดมความเห็นจัดตัง้กองทนุ FTA เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากขอ้ตกลงเสรกีารคา้ 
3. สภาธรุกจิอาเซยีน-สหภาพยโุรป ใหค้ าแนะน าระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน กลยทุธส์ าคัญในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลัง COVID-19 และ
เพือ่สรา้งการเตบิโตระยะยาวในอาเซยีน 
4. “ทเีส็บ” ประเดมิน าเอกชนร่วมเจรจาธรุกจิออนไลน์กับคูค่า้ทั่วโลก 
5. “กรมเจรจาฯ” จัดอบรม “อารเ์ซ็ป เดอะซรียี”์ นัดน้ีเนน้การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

6. 8ประเทศอาเซยีน ถกความมั่นคงทางอาหารรับมอืสถานการณ์โลก ลอ้มกรอบ4พชืศก. 

7. ปิดฉาก "CPTPP” เกษตรกร เฮ 

8. EU ออกขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพสัตวแ์ละการรับรองการเคลือ่นยา้ยสัตวน์ ้า และสนิคา้ทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตวน์ ้า 

9. ไทยน าอาเซยีนหารอืจนี ยกระดับความตกลงทางการคา้ เร่งเปิดตลาดเสรเีพิม่เตมิ หลังโควดิ-19 คลีค่ลาย 

10. กกร.ปรับคาดการณ์ GDP ปีน้ีหดตัวเพิม่เป็น -9%ถงึ-7% ขาดแรงขับเคลือ่นทอ่งเทีย่ว-สง่ออก 

11. Tencent stock plummets after Trump announces plan to ban WeChat in the US 

12. รัฐงบหมด หยดุซือ้หนา้กาก ลน้ตลาด-โรงงานลุน้เปิดขายเสร ี

13. กกร.เตรยีมจา้งทมีศกึษาเจาะลกึ CPTPP ลุน้ไทยเขา้ร่วมเจรจาปี 64 อกีรอบ  

14. ไทย-จนีดันการคา้ตามเป้า 1.4 แสนเหรยีญปี 64 

15. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.17/19 แนวโนม้ทรงตัว ใหก้รอบวันน้ี 31.15-31.25 จับตาสถานการณ์โควดิ, ความขดัแยง้จนี-สหรัฐฯ 

16. 3. สนิเชือ่ “ประมง” หมืน่ลา้น สอ่แทง้ 

17. “เวยีดนาม”เน้ือหอม ตา่งชาตแิหล่งทนุหลังโควดิ-19 
18. ทยีโูชว ์Q2 พลกิวกิฤตโควดิ ก าไร 1,440% ทะล ุ1.7 พันลา้น ปันผล 0.32 บาท/หุน้ 
19. อังกฤษเร่งเจรจาการคา้ญีปุ่่ นรับ Brexit 
20. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.05 แข็งคา่  
21. EU ลงดาบตดัสทิธพิเิศษทางการคา้ตอ่กัมพูชา เหตลุะเมดิสทิธมินุษยชน 
22. สยามพรเีมีย่มเอาทเ์ลต็ กรุงเทพ สรา้งสรรคอ์นิสตอลเลชัน่อารต์สดุเท ่ชวนลกูบอกรักแมแ่บบอารต์ ๆ ผ่านจุดถา่ยรูปแสนเกท๋ั่วเอาท์

เล็ต 8-24 ส.ค.น้ี  

23. "กรอ." ฮึม่ลยุด าเนนิคด-ีส่ังปิดโรงงานท าผดิกฎหมาย    

24. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.06 ตลาดรอความชดัเจนมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐ มองกรอบวันน้ี 31.00-31.10 

25. อตุฯ อาหาร เผยโควดิฉุดสง่ออก H1/63 หดตัว คาดพลกิฟ้ืนเป็นบวก H2 หนุนทัง้ปีโต 0.8% มลูคา่ 1.02 ลา้นลบ. 

26. สามองคก์รมั่นใจสง่ออกอาหาร ปี 63 ทะล ุ1 ลา้นลา้นบาท  

27. ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่องของปี 2563 และแนวโนม้ปี 2563  
28. ปาดเหงือ่ 4 กลุม่ธรุกจิ หั่นงบโฆษณา 
29. Coronavirus: Japan suffers its biggest economic slump on record     
30. บโีอไอหนุนเอกชนลงทนุระบบอัตโนมัต ิเพิม่ประสทิธภิาพการผลติรับเศรษฐกจิฟ้ืนหลังโควดิ 
31. โควดิดันทนู่ากระป๋องยอดพุ่ง ทยีลูดเสีย่ง กระจายฐานผลติ 
32. สถาบันอาหาร จับมอื หอการคา้ฯ หนุนสมาชกิ 9.5 หมืน่ราย พัฒนาสนิคา้  
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33. “กลนิท”์ ถกสมาชกิสรุป 3 เรือ่งดว่น-อมิแพ็คสงู เสนอ ศบศ.      
34. ตา้นผังเมอืงออีซี ีถนนผ่าเมอืง 268 สาย พัฒนาทีด่นิสะดดุ!     
35. ทีป่ระชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน เตรยีมรับรองและเห็นชอบเอกสาร 7 ฉบับ เร่งเครือ่งการคา้และการลงทนุระหวา่งอาเซยีน 
สหรัฐอเมรกิา แคนนาดา สหภาพยโุรป และยเูรเซยี     
36. พาณชิย ์เผยโควดิยังฉุดภาพรวมใชส้ทิธ ิFTA-GSP ลดลง แตส่ง่ออกอาหาร-เกษตรแปรรูปขยายตัวตอ่เน่ือง 
37. ผูบ้รโิภคสหรัฐฯ บรโิภคอาหารทะเลกระป๋องเพิม่ขึน้    
38. พาณชิย ์ไฟเขยีวตา่งชาตลิงทนุในไทยก.ค. 24 ราย ญีปุ่่ น-เกาหลใีต-้จนี ลงทนุมากสดุ 
39. พาณชิยก์า้วสูปี่ที ่101 ขับเคลือ่นเศรษฐกจิทัง้ในและตปท. 

40. Nestle launches plant-based tuna, dives into the alternative seafood market 

41. สง่ออกสัญญาณด ีจับตาน าเขา้ วัตถดุบิวบู ฉุดลงทนุ    

42. กรมพัฒน์ฯ แจง้ขา่วด ีU.S.News จัดอันดับไทยน่าเริม่ตน้ท าธรุกจิมากทีส่ดุในโลก 2 ปีซอ้น    
43. การปรับตัวและอ-ีคอมเมริซ์ ปัจจัยรอดคา้ปลกีครึง่หลังปี 63 
44. ยโุรป-สหรัฐ ควัก 1 ลา้นลา้นดอลลาร ์ยา้ยออกจากจนี-แบงกรั์บอานิสงส ์    
45. สง่ออกเดอืนก.ค.ตดิลบ 11.37% เห็นสัญญาณฟ้ืนตัว กังวลพษิโควดิฉุดทัง้ปีลบ 8-9% 
46. “ใหม!่ ทนู่าในซปุญีปุ่่ น คัตซโึอะบชุ ิสัมผัสตน้ต ารับแท ้เมนูดตีอ่ใจทีท่กุคนตอ้งลอง” 
47. TU ลุน้ก าไรครึง่ปีหลงั 2563 โตตอ่เน่ืองจากธรุกจิทนู่ากระป๋องแข็งแกร่งแนะ”ซือ้”เป้า 18 บ. 
48. อาเซยีนจ่อลงนามขอ้ตกลงยานยนต-์วัสดกุอ่สรา้งในปีน้ี 
49. พายเุขา้สหรัฐดันราคาน ้ามันดบิปรับตัวเพิม่ขึน้ 
50. ภาคการผลติก าลังฟ้ืน “ยา อาหาร รถยนต”์ ดันดัชนีอตุสาหกรรมโต 3.12% 
51. สง่ออกไทย เดอืน ก.ค. ตดิลบ 11.37% ผ่านจุดต ่าสดุแลว้ 
52. พาณชิยป๊ั์มยอดสง่ออกไตรมาส 4 หวังพยงุทัง้ปี 2563 ตดิลบไมถ่งึ 2 หลัก 
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