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7 ก.ค. 64  TTIA จัดประชมุคณะกรรมการแรงงานครัง้ที ่1 โดยมี

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ,คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงานฯ 

และสมาชกิคณะกรรมการแรงงาน 4 บรษัิทเขา้ร่วม อา่นต่อหนา้ 8 

8 ก.ค. 64 ดร.พจน์ ในนามรองประธานกรรมการหอการคา้ไทย และ  

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุหารอืตดิตามสถานการณ์การแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ร่วมกับภาครัฐ อา่นตอ่หนา้ 10 

 

27 ก.ค. 64  ดร. พจน์ ในนามรองประธานหอการคา้ไทย พรอ้มดว้ย คณุเชง,คณุ
นคร และคณุอมรพันธ ์ในนามผูแ้ทนสมาคมทนู่าไทยฯ และผูแ้ทนจากสมาคมอืน่ๆ เขา้

พบผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาคร ในประเด็นหารอืและสนับสนุนการด าเนนิการของ

จังหวัด  อา่นตอ่หนา้ 29 

8 ก.ค. 64  TTIA จัดประชมุ เรือ่งนโยบายทางสงัคมในการด าเนนิ

โครงการ Thai Tonggol FIP โดยม ีคณุนรนิทร ์อปุนายก, คณุชาตร ี

กรรมการ และสมาชกิ 10 บรษัิทเขา้ร่วม อา่นตอ่หนา้ 9  

12 ก.ค. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นผูบ้รรยายในงาน 

Thailand and The US TIP Report 2021 อา่นต่อหนา้ 15 

9 ก.ค. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และ คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคม 

เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่1/2564 

ในนามประธานและกรรมการคณะเจรจาฯ อา่นตอ่หนา้ 11 
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9 ก.ค. 64  TTIA และ สมาชกิ TPFA 8 บรษัิทเขา้ร่วมประชมุเพือ่แกไ้ข

ปัญหาการยืน่ขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งและประเด็น

อืน่ๆ อา่นตอ่หนา้ 13 

 

26 ก.ค. 64  TTIA และสมาชกิทีตั่ง้อยูใ่นจังหวัดสมทุรสาคร  7 บรษัิท จาก

ทัง้หมด 13 บรษัิท เขา้ร่วมประชมุกับสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย เรือ่ง การ

ด าเนนิการตามค าสั่งจังหวัดสมทุรสาครที ่2013/2564 อา่นตอ่หนา้ 28 

 

16 -19 ก.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืก

และตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธรุกจิสง่ออกดเีดน่ (Prime Minister’s Export Award) 

ประเภทรางวัลสนิคา้ฮาลาลยอดเยีย่ม (Best Halal) ครัง้ที ่4/2564 

อา่นตอ่หนา้ 20 

16 ก.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบัิตกิาร ออนไลน์ การใหค้วามรู ้

เกีย่วกับอนุสัญญา ฉบับที ่188 วา่ดว้ยการท างานในภาคประมง คศ.2007 

อา่นตอ่หนา้  18 

29 ก.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการยกร่าง

พระราชบัญญัตสิภาการประมง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

กองทนุประมง พ.ศ. .... ครัง้ที ่1/2564 อา่นตอ่หนา้  34 

2 ก.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมรับฟังการจัดงานแสดงสนิคา้และบรกิารฮา

ลาลนานาชาตแิละการสมัมนาเพือ่สง่เสรมิสนิคา้และบรกิารของ

อตุสาหกรรมฮาลาลโลกอา่นต่อหนา้ 3 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการแรงงาน ครัง้ที ่7/2564 (10) 1 

 
TTIA เขา้ร่วมรับฟังการจัดงานแสดงสนิคา้และบรกิารฮาลาลนานาชาตแิละการสัมมนาเพือ่สง่เสรมิสนิคา้

และบรกิารของอตุสาหกรรมฮาลาลโลก 

3 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการท าประมงต่อสัตว์ทะเล

หายากและสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม ครัง้ที ่1/2564 

5 

 

TTIA เขา้ประชมุระดมความคดิเห็นออนไลน์ โครงการ “การศกึษาการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกภายใต ้

บรบิท Next Normal เพือ่เตรยีมการเป็นเจา้ภาพการจัดประชมุเอเปควสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 
พ.ศ. 2565 

7 

 
TTIA จัดประชมุคณะกรรมการแรงงานครัง้ ที ่1/2564 ผา่นทางออนไลน ์ 8 

 
TTIA จัดประชมุ เรือ่งนโยบายทางสงัคมในการด าเนนิโครงการ Thai Tonggol FIP 9 

 

คณุพจน ์อร่ามวัฒนานนท ์และ ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์เขา้ร่วมประชมุหารอืตดิตามสถานการณ์การแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ร่วมกับภาครัฐ ภาคอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษัิทสายเรอื(Maersk/บ.

โอเชีย่นเน็ตเวคิ/ONE/CNA) 

10 

TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่1/2564 11 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาการยืน่ขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งและ
ประเด็นอืน่ๆ 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมงานเสวนา Thailand and The US TIP Report 2021 จัดโดย สถาบันเอเชยีศกึษา ศนูยว์จัิย

การยา้ยถิน่แหง่เอเชยี ร่วมกับ เครอืขา่ยเพือ่การประมงยั่งยนืและการคุม้ครองแรงงาน 

15 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์(Webinar) เรือ่ง “เขา้ถงึ เขา้ใจ โอกาสการคา้ไทยในปากสีถาน” 17 

 
TTIA เขา้ร่วมอบรมเชงิปฏิบัติการ ออนไลน์ การใหค้วามรูเ้กี่ยวกับอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ว่าดว้ยการ

ท างานในภาคประมง ค.ศ.2007 

18 

 

TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืกและตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่ 

(Prime Minister’s Export Award) ประเภทรางวัลสนิคา้ฮาลาลยอดเยีย่ม (Best Halal) ครัง้ที ่4/2564 

20 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย-รัสเซยี ครัง้ที ่1/2564 20 

 

TTIA เ ข า้ ร่ ว ม ง านสัมมน าออนไลน์  “ India-Thailand Business Meet on Marine & Aquaculture 

Product”   

21 

TTIA เขา้ร่วมการสมัมนา “ปรับสมดลุตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควดิ-19 สูค่วามย่ังยนื 22 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง “FTA น าเกษตรไทย ทะลโุควดิ ตะลุยตลาดมังกรและแดนภา

รตะ” 

24 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุและรับฟังอัพเดทสถานการณ์ทางการเมอืงและสถานการณ์โควดิ-19 ใน

แอฟรกิาใต ้

28 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เรื่อง การด าเนินการตามค าสั่งจังหวัด
สมทุรสาครที ่2013/2564 

28 
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กับผูว้า่ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในประเด็นหารอืและสนับสนุนการดาเนนิการของจังหวัด โดยร่วมมอื
กันระหวา่งรัฐและเอกชน 

29 
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TTIA เขา้ร่วมฟังการบรรยายทางช่องทางออนไลน์ เรือ่ง “โอกาสของเอกชนไทยต่อการจัดท าความ
ตกลงการคา้เสรกัีบแคนาดา” 
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พระราชบัญญัตกิองทนุประมง พ.ศ. .... ครัง้ที ่1/2564 ผา่นออนไลน์ 

34 

 
TTIA เขา้ร่วมสัมมนาเรื่อง "เปิดประตูการคา้เสรีสู่สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซยี โอกาสการคา้ การลงทุน 

และความร่วมมอื ครัง้ที ่1" 

35 
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สารบญั / content 
 



   Newsletter                           July 2021 1 |57 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการแรงงาน คร ัง้ที ่7/2564 (10) 

 วันที ่1 กรกฎาคม 2564 คณุ

อรรถพันธ ์ทีป่รกึษา สมาคมฯ และ

คุณนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้

ร่วมประชุม คณะกรรมการแรงงาน 

ครั ้งที่ 7/2564 (10) จัดโดย สภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่าน

ทางออนไลน ์มสีาระส าคัญ ดังน้ี 

 1. อัพเดตความคบืหนา้จาก

หน่วยงานภาครัฐ  

          1.1 กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน แจง้เรื่อง สถติกิารเกดิอัคคีภัยส าหรับสถาน

ประกอบการมอีัตราเพิม่สงูขึน้ และประเด็นการผละงานของลูกจา้ง เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-

19 ในปัจจุบัน จงึอยากใหส้ถานประกอบการต่างๆ เพิม่มาตรการดูแลเรื่องอัคคภัีย รวมถงึสทิธิ

ประโยชนท์ีล่กูจา้งควรไดร้ับในสถานการณ์โควดิ-19 ดว้ย 

          ทัง้นี้ทีป่ระชมุเสนอแนวทางการแกไ้ขประเด็นลูกจา้งผละงาน ว่า ควรจะมแีนวทางในแต่

ละกรณีทีขั่ดเจน เชน่ กรณีพนักงานตดิโควดิ หรือ พนักงานจัดอยู่ในกลุ่มเสีย่ง ควรไดร้ับสทิธิ

ประโยชน ์หรอืเงนิชดเชยหรอืไม ่หรอืแนวทางการแกไ้ขอืน่ๆ แลว้แตก่รณีไป 

          1.2 กรมพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร แจง้เรื่อง การจัดตัง้โรงพยาบาลสนาม โดยจะรับ

เฉพาะคนพกิารและเป็นกรณีไมร่า้ยแรงเทา่นัน้  

 2. โครงการ Labour Matching “’งานหาคน คนหางาน” โดยสภาอตุสาหกรรมฯ 

           - มจีดุประสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิในการจัดหาแรงงาน อันเน่ืองมาจากสถานการณ์โค

วดิ-19 ซึง่ โครงการดังกลา่วฯ ทางสภาอตุสาหกรรมฯ ไดอ้อกแบบแบบส ารวจ โดยมวีธิกีารจับคู่

กันระหว่างธุรกจิทีต่อ้งการแรงงาน และธุรกจิทีต่อ้งการลดจ านวนพนักงาน โดยจะเก็บเป็นขอ้มลู

และเพือ่แกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงานในปัจจบุัน 

 3. ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ข ย า ย

ระยะเวลาการตรวจโควดิ-19 ใน

แรงงานตา่งดา้ว สรปุดังน้ี 

           - ก ร ณี ก า ร ป ร ะ กั น

สุขภาพและกา รขออ นุญาต

ท า ง า น  จ า ก เ ดิ ม  วั น ที่  16 

มิถุนายน 2564 เ ป็น วันที่  13 

กนัยายน 2564  

           - กรณีที่ลงทะเบียนไม่มี

งานท า ไปจัดท าประวัตคินไม่มีสัญชาตไิทย จากเดมิ วันที่ 16 มถิุนายน 2564 เป็นวันที่ 31 

มนีาคม 2564 

           - กรณีนายจา้งยืน่ขออนุญาตท างานแทน โดยยืน่ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 ภายใน

วันที ่13 กนัยายน 2564 และใบรับรองไมเ่ป็นโรคตอ้งหา้ม 6 โรค ภายในวันที ่18 ตลุาคม 2564 
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           - ปรับระยะเวลาการแจง้ท างานกับนายจา้งใหม่จากเดมิ 30 วันเป็น 60 วัน นับแต่วันที่

เลกิท างานกบันายจา้งเดมิ 

 4. ประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของ

แรงงานตา่งดา้ว ครัง้ที ่5/2564  

           - จากสถานการณ์โควดิ-19 ท าใหม้คี าสั่งปิดสถานประกอบการ หรอืแคมป์คนงานต่างๆ 

และทางภาครัฐไดม้นีโยบายเชงิรกุในการตรวจดว้ย ท าใหพ้บประเด็นอืน่ๆ เชน่ มแีรงงานตา่งดา้ว

ที่ผดิกฎหมายเขา้มาท างาน ทัง้นี้ ไดม้ีความพยายามในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว โดยการขึน้

ทะเบียนแรงงานต่างดา้วที่ผดิกฎหมายใหเ้ขา้ในระบบใหถู้กตอ้ง โดยแนวทางการด าเนินการ 

สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ (หนา้ 45) 

          ทัง้นี้แนวทางดังกล่าว อยู่ในขึน้ตอนพจิารณาของ ครม. หากมีความคืบหนา้เพิม่เตมิ

จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 5. ประเด็นการเตรียมการน าเขา้

แรงงานต่างดา้วอย่างถูกกฎหมาย (MOU) 

ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 

          - จากการส ารวจพบว่ามีความ

ตอ้งการแรงงานต่างดา้ว 424,703 คน 

( เ มียนมา ร์ :  256,029 คน /  กั มพู ช า : 

130,138 คน / ลาว: 38,536 คน) 

          - ทั ้งนี้ หากสถานประกอบการ

ต ้อ งก า รน า เ ข ้า แ ร ง ง านต่ า งด า้ ว ใน

สถานการณ์ปัจจบุัน จะตอ้งด าเนนิการตามมาตรการดังน้ี (รายละเอยีดอืน่ๆดังเอกสารแนบ) 

            > กรณีฉีดวัคซนีครบโดส ตอ้งเขา้รับการกักตัวอย่างนอ้ย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกกักนั 

และตรวจโควดิ -19 จ านวน 1 ครัง้ ระหวา่งวันที ่5-6 ของระยะเวลาทีถ่กูกกักนั 

            > กรณียังไม่ไดร้ับการฉีดวัคซนี ตอ้งเขา้รับการกักตัว อย่างนอ้ย 14 วัน ขณะอยู่ใน

สถานทีก่ักกัน ตรวจโควดิ -19จ านวน 2 ครัง้ โดยครัง้ที ่1 ไม่เกนิวันแรกของการกักกัน และครัง้

ที ่2 ระหวา่งวันที ่12-13 ของระยะเวลาทีถ่กูกกักนัและฉีดวัคซนี 

            > กรณีตรวจโรคไม่ผ่าน (พบเชื้อ) สธ. จะใหก้ารรักษาโรค โดยค่าใชจ้่ายจะเป็น 

นายจา้ง/กรมธรรม/์ผูน้ าเขา้แรงงาน เป็นผูร้ับผดิชอบ 

            > เมื่อผ่านการตรวจโรคโควดิ -19 (ไม่พบเชือ้) /รักษาหาย นายจา้ง/ผูร้ับอนุญาตฯ 

สามารถรับแรงงานตา่งดา้วไปยังศนูยแ์รกรับเขา้ท างานและสิน้สดุการจา้ง 

            > คนต่างดา้วเขา้อบรมและรับใบอนุญาตทางาน E-work permit (อนุญาตใหท้ างาน

ในวันทีล่งตรา Visa) 

          ทัง้น้ีคุณอรรถพันธ์ ในมีขอ้คิดเห็นว่า ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ดังกล่าว ผูน้ าเขา้แรงงาน

บางส่วน อาจผลักภาระไปสู่แรงงานได ้ซึง่อาจไดร้ับขอ้รอ้งเรียนจากทาง NGO จงึอยากใหทุ้ก

ฝ่ายใหค้วามส าคัญในสว่นน้ีดว้ย 

 6. ประเด็นการประชมุคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระเบยีบ ปรับปรุงการก าหนด

อัตราเงนิสมทบ การเพิม่การจัดเก็บเงนิสมทบ และการพัฒนาสทิธปิระโยชน ์ครัง้ที ่5/2564 



   Newsletter                           July 2021 3 |57 

 

         -  การจัดตัง้ธนาคารและโรงพยาบาล ประกันสังคม โดยทางสภาอตุสาหกรรมฯ ไดก้ังวล

ถงึปัญหาการจัดตัง้ทีจ่ะตามมา เชน่ การจัดการและบรหิาร รวมถงึงบประมาณ ทีไ่มเ่พยีงพอ อาจ

ท าใหไ้มม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

          - การแกไ้ข พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อรองรับการท าความตกลงระหว่างประเทศดา้นการ

ประสังคม (SSA) โดยจะท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อแรงงานไทย ภาคเอกชน บุคคลทีย่า้ยถิน่พ านัก

และรัฐบาล ทัง้น้ีอยูร่ะหวา่งยกรา่งกฎหมายทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 7. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่น ตดิตาม และประเมนิผล การปฏบิัตงิานตาม

นโยบายและแผนระดับชาต ิเพือ่ขจัดการใชแ้รงงานเด็ก ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ย ครัง้ที ่1/2564 

          - การใชแ้รงงานเด็กในประเทศไทย ปัจจุบันถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่เด็กตอ้ง

ช่วยงานพ่อแม่ในบา้น ทัง้น้ีหน่วยงานที่ดูแลควรมกีารสือ่สารเพื่อสรา้งความชัดเจน และสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชนภายในพืน้ที ่เพือ่ไมใ่หม้กีารใชแ้รงงานเด็ก 

          - ประเด็นการเตรยีมความพรอ้มการด าเนินการขจัดการใชแ้รงงานเด็กตามขอ้เสนอแนะ

ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมรกิา โดยม ี3 ประเด็นหลัก คอื ดา้นกฎหมาย ดา้นการบังคับใช ้

กฎหมาย และ ดา้นแผนงานทางสังคม โดยทีป่ระชมุไดข้อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าขอ้มูล

รายงานผลความคบืหนา้ในการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมรกิา

ดว้ย และควรมกีารประชาสมัพันธใ์หอ้งคก์รสว่นทอ้งถิน่รับทราบ เพือ่เป็นการบรูณาการ และเพิม่

การตรวจสอบใหเ้กดิความรวดเร็ว เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 

 ส าหรับการประชมุ ครัง้ตอ่ไปจะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่5 สงิหาคม 2564 เวลา 13.30 ณ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 

TTIA เขา้รว่มรบัฟังการจดังานแสดงสนิคา้และบรกิารฮาลาลนานาชาตแิละการสมัมนา

เพือ่สง่เสรมิสนิคา้และบรกิารของอตุสาหกรรมฮาลาลโลก 

 วันที ่2 กรกฎาคม 2564 TPFA คณุภรภัทร 

จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมรับฟังการจัดงาน

แสดงสนิคา้และบรกิารฮาลาลนานาชาตแิละการ

สัมมนา เพื่ อส่ ง เส ริมสินค า้และบริกา รของ

อุตสาหกรรมฮาลาลโลก จัดโดย ส านักงาน

ส่งเสรมิการคา้แห่งชาตมิาเลเซียประจ าประเทศ

ไทย (MATRADE) สรปุดังน้ี 

 (1) หัวขอ้ Malaysia: Spearheading the 

Global Halal Industry โดย Mr. Mazlan Harun สรปุดังน้ี 

 เศรษฐกจิอสิลามโลก : มีการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค 2.02 ลา้นลา้น โดยชาวมุสลมิ 1.9 

พันลา้นคนในหกภาคสว่นของเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ + ทรัพยส์นิทางการเงนิอสิลาม 2.88 ลา้นลา้น 

 มาเลเซยี ยังคงรักษาต าแหน่งสงูสดุในการจัดอันดับ GIEI โดยรวม ตลอดจนเป็นผูน้ าใน

ดา้นการเงนิอสิลาม, อาหารฮาลาล,การเดนิทาง, เภสัชภัณฑแ์ละเครือ่งส าอาง และเป็นประเทศ

แรกในโลกทีพ่ัฒนามาตรฐานยาฮาลาล ในปี 2012 และในปี 2019 ไดเ้ผยแพรม่าตรฐานอปุกรณ์

การแพทยฮ์าลาลฉบับแรก  

 Halal Ecosystem in Malaysia  
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 ภาครัฐบาล/ GLCs 

 - นโยบายและกฎหมาย 

 - การวจิัยและพัฒนา 

 - มาตรฐานและการรับรอง 

 - โครงสรา้งพืน้ฐานทางอตุสาหกรรม 

 - การสรา้งแบรนดแ์ละโปรโมชัน่ 

 - การพัฒนาผูป้ระกอบการ 

 - แรงจงูใจและเงนิทนุ 

 - ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

 - การพัฒนาความสามารถ 

 - โลจสิตกิส ์

 - e-Commerce  

 - นักทอ่งเทีย่ว 

 สมาคม/สภาหอการคา้ 

 ผูเ้ลน่ในอตุสาหกรรมและผูบ้รโิภค 

 - อาหารแปรรปู 

 - สว่นผสม/วัตถดุบิ 

 - เครือ่งส าอาง 

 - เวชภัณฑ ์

 - สนิคา้และบรกิารอืน่ๆทีม่คีวามสมัพันธก์บัฮาลาล  

 การสง่ออกฮาลาลของมาเลเซยีไปทั่วโลก  

 - สินคา้ที่ส่งออก ไดแ้ก่ อาหารและเครื่องดื่ม 

ส่วนผสมฮาลาล เครื่องส าอาง น ้ ามันปาล์ม 

อตุสาหกรรมเคมภัีณฑ ์และสนิคา้เวชภัณฑ ์

 - ส่งออกไปยังประเทศ 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ 

สงิคโปร ์จนี สหรัฐ ไทย และอนิโดนีเซยี ตามล าดับ 

 

 (2) หัวขอ้ โอกาสการเขา้รว่มงาน MIHAS 2021 ของผูป้ระกอบการไทย โดย Ms. Azlina 

Jane สรปุดังน้ี 

 งาน MIHAS 2021: Malaysia International Halal Showcase ครัง้ที ่17  

 - แบบ Hybrid: จัดวันที ่9-12 กนัยายน 2564 ณ MECC ประเทศมาเลเซยี 
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 - แบบ Virtual: จัดวันที ่9 กนัยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

 

 MIHAS เป็นตลาดที่แข็งแกร่งส าหรับผูเ้ล่นทัง้ในและต่างประเทศ ในการควา้โอกาส

นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาลาลแบบดัง้เดิม เช่น เภสัชกรรมฮาลาล การเงิน แฟชั่น 

เครือ่งส าอาง เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม แมแ้ตก่ารทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัชาวมสุลมิ 

 

 เหตผุลทีค่วรเขา้รว่มงาน MIHAS 2021 

 (1) ชว่ยใหธ้รุกจิของคณุท าการตลาดและสรา้งเครอืขา่ยกบัตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก 

 (2) ถกูจัดเป็นตลาดงานแสดงสนิคา้เสมอืนจรงิทีใ่หโ้อกาสนานถงึสามเดอืน 

 (3) เป็นงานเสมือนจริงตามความตอ้งการ 90 วัน สามารถเขา้ถึงบูธ , การน าเสนอ, 

เอกสาร, วดิโีอ และอกีมากมาย 

 (4) ปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพมากตอ่การด าเนนิธรุกจิ 

 (5) ผูท้ าการจัดแสดงสนิคา้สามารถประหยัดเงนิไดจ้ านวนมาก เน่ืองจาก MIHAS เป็น

การน าลกูคา้เป้าหมายทีม่คีณุสมบัตติรงความตอ้งการ 

 (6) ผูเ้ยีย่มชมงานและผูจ้ัดแสดงสนิคา้มสีว่นรว่มกบังาน 

 ทัง้น้ี สามารถดขูอ้มลูการจัดงาน MIHAS 2021 ไดต้าม เอกสารแนบคะ่ 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการท า

ประมงตอ่สตัวท์ะเลหายากและสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม คร ัง้ที ่1/2564 

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 TTIA คุณสุพัตรา 

ผอ.สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาผลกระทบของการท าประมงต่อสัตวท์ะเลหา

ยากและสัตวท์ะเลเลี้ยงลูกดว้ยนม ครัง้ที่ 1/2564 

ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง โดยมี ท่านโสภณ ทองดี อธิบดีกรม

ทรัพยากรฯ เป็นประธานการประชมุฯ ร่วมดว้ยกรม

ประมง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุดังน้ี 

 

 1. จุดประสงค์ เพื่อรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินการตามกฏระเบียบ Marine 

Mammal Protection Act (MMPA) และหารือปรับปรุงการท าประมงในกลุ่ม Export ทีส่่งผลให ้

เกดิการตายและไดร้ับบาดเจ็บของสัตวท์ะเลทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนม ประกอบการรา่งมาตรการอนุรักษ์ 

และรา่งรายงานสถานภาพสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม พ.ศ. 2560-2563 
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 2. สหรัฐอเมรกิาไดป้ระกาศรายชือ่ผูส้่งออกสนิคา้ประมงต่างประเทศ (LOFF) ประจ าปี 

2020 ผา่นทางเว็บไซต ์https://www.fisheries.noaa.gov/foreign/international-affairs/list-

foreign-fisheries  และแจง้ขยายเวลาการบังคับใชก้ฎระเบยีบ MMPA กับประเทศผูส้ง่ออกสตัว์

น ้าและสนิคา้สัตวน์ ้าจากเดมิทีจ่ะเริม่ด าเนนิการในวันที ่1 มกราคม 2565 เป็น 1 มกราคม 2566

โดยประเทศไทยสามารถปรับปรุงขอ้มูลใน LOFF ผ่านการยืน่ขอรับการประเมนิเปรียบเทยีบผล

รับรองมาตรฐาน (Comparability Finding) ซึง่จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกรอบระยะเวลาภายใน

วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 

  3.การเตรียมขอ้มูลการส่งออกสนิคา้สัตว์

น ้าเพือ่แสดงผลกระทบในกรณีทีส่หรัฐอเมรกิาแบน

สนิคา้สตัวน์ ้าทีม่าจากไทย  

  3.1 มลูคา่การสง่ออกของไทยไปสหรัฐฯ ปี 

2563 พบว่าปลาทูน่าและกุง้เป็นสัตว์ส าคัญที่

ส่งออก มีมูลค่ารวมประมาณ 3.17 หมื่นลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 79.38 แตเ่มือ่พจิารณาจากพกิดัสตัว์

น ้ าที่มีการรายงานการท าประมงในประเทศ หรือ

กลุม่ Export Fishery โดยตัดปลาทนู่าซึง่สว่นใหญ่

ไดจ้ากการน าเขา้ และกุง้ที่ไดจ้ากการเพาะเลี้ยง 

พบว่ามูลค่าของสัตวน์ ้าทีไ่ดจ้ากการประมงในน่านน ้าไทยทีค่าดว่าจะไดร้ับผลกระทบในกรณีที่

สหรัฐแบนสตัวน์ ้าทีม่าจากกลุม่เครือ่งมอื Export 2.9 พันลา้นบาท 

 3.2 ในกรณีน าเขา้สัตวน์ ้าเพือ่แปรรูปสง่ออกไปสหรัฐฯ ควรมคี าอธบิายประกอบว่าเสีย่ง

ตอ่การปฏบิัตติาม MMPA โดยเฉพาะทนู่า เพราะสดัสว่นการสง่ออกสงู 

 TTIA แจง้วา่  

 (1) แหล่งจับทูน่าทีไ่ทยน าเขา้มาจาก WCPO 95% ม ีIndian Ocean ไม่ถงึ 5%  และ

ไม่มีการน าเขา้จาก Eastern Pacific Ocean ซึ่งเป็นแหล่งที่สหรัฐฯ จับตาดู เช่น เม็กซิโก 

เอกวาดอร ์ โดย By catch ทีเ่ป็น Marine mammal จากการท าประมงทนู่า มมีากสดุ 2% ดังนัน้ 

การส่งออกทูน่าจงึไม่มีปัญหาหรือไดร้ับผลกระทบตรงนี้ (ขอ้มูลนี้ไดส้อบถามกรรมการTTIA

แลว้) 

 (2) สมาคมเสนอใหเ้พิม่ตัวเลขปรมิาณการส่งออกดว้ย และตัง้ขอ้สังเกตว่าตัวเลขมูลค่า

การส่งออกทูน่าแปรรูปทีไ่ทยส่งไปสหรัฐฯ ในปี 63 จากฐาน FSW ของกรมประมง จะต่างจาก

กรมศลุการ 3,838 ลา้นบาท ทัง้น้ีแลว้แตท่างกรมประมงจะพจิารณาใชฐ้านใด 

 

 4. มาตรการอนุรักษ์สัตวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ยนม

ในประเทศไทย 

 วัตถุประสงค ์เพื่อคุม้ครองและลดภัยคุกคาม 

โดยเนน้กลุ่มประชากรทีอ่ยู่ประจ าถิน่ในพื้นทีป่ระเทศ

ไทย ลดอัตราการตายจากเครื่องมอืการท าประมงให ้

นอ้ยกวา่ 10% ของคา่ Bycatch Limit ตามขอ้ก าหนด

ของ MMPA 

https://www.fisheries.noaa.gov/foreign/international-affairs/list-foreign-fisheries
https://www.fisheries.noaa.gov/foreign/international-affairs/list-foreign-fisheries
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  แนวทางการด าเนนิการ ซึง่ตอ้งหารอืในรายละเอยีด 

 - จัดท าและประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครอง 

 - พัฒนาเทคนคิการตดิตาม และประเมนิจ านวนประชากร 

 - ลดภัยคกุคามจากเครือ่งมอืประมง 

 - เพิม่ศักยภาพศนูยช์ว่ยชวีติสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนมเกยตืน้ 

 - ศกึษาวจิัยแนวโนม้ภัยคกุคามดา้นอืน่ๆ 

 - สง่เสรมิดา้นจติส านกึและการมสีว่นรว่ม 

 

 5. (ร่าง) รายงานสถานภาพสัตวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ยนมในประเทศไทย พ.ศ. 2560-2563 

วธิีการค านวณประชากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกดว้ยนมชนิดที่อยู่ใกลฝ่ั้ง เพื่อใชใ้นการค านวณค่า 

Bycatch Limit ในการรายงานในระบบ IAICRS ของ NOAA  

 

TTIA เขา้ประชุมระดมความคดิเห็นออนไลน ์โครงการ “การศกึษาการเปลีย่นแปลงของ

สงัคมโลกภายใตบ้รบิท Next Normal เพื่อเตรียมการเป็นเจา้ภาพการจดัประชุม

เอเปควสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี พ.ศ. 2565 

  

 วันที ่5 กรกฎาคม 2564 TTIA คณุ

สุพัตรา ผอ.แทน ดร.ชนินทร์ ในนาม

กรรมการสภาหอฯ เขา้ประชุมระดมความ

คดิเห็นออนไลน์ โครงการ “การศกึษาการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใตบ้รบิท 

Next Normal เพื่อเตรียมการเป็นเจา้ภาพ

การจัดประชุมเอเปควสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม ปี พ.ศ. 2565” ด าเนนิงาน

โดยมูลนิธคิีนันแห่งเอเชยี สนับสนุนโดย

สนง.วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มี

หน่วยงานรัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม

หารือเพื่อจัดท าธีมหลักและธีมย่อย สรุป

ดังน้ี 

      1. จากเทรนด ์5 Next Normal ผูเ้ขา้ร่วมฯ 17 คน ไดเ้ลอืกเทรนด ์Top 3 ทีเ่ห็นว่าทัง้ผู ้

ก าหนดนโยบายและผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญในล าดับตน้ ไดแ้ก่ (trophy)1.Digital 

Transformation(17)100%, อันดับ 2 คะแนนเท่ากัน คือ Sustainability (10) 59% และ 

Future of Work (10) 59%, อันดับ 3 คะแนนเท่ากัน คอื Supply Chain Resilience (6) 35% 

และ Health and Well-being (6)35% โดยสรปุขอ้คดิเห็นดังแนบ 

 2. TTIA ใหค้วามเห็น ดา้น Digital Transformation >>ความพรอ้มของหน่วยงานรัฐใน

การเชือ่มโยง National Single Window กบักรมศลุกากร ยังมขีอ้ตดิขัดและกระทบในทางปฏบิตัิ

ของผูป้ระกอบการ, การสง่เสรมิ e-Government, การใชป้ระโยชน์จากเว็ปไซดโ์ดย CA update 
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ขอ้มูลกฎระเบียบใหเ้ป็นปัจจุบัน/ ดา้น Sustainability การท าประมงอย่างยั่งยืนมีแนวโนม้

เชือ่มโยงไปถงึดา้นสังคม แรงงาน ซึง่ตอ้งมีการท างานร่วมกับรัฐและชาวประมงที่เกีย่วขอ้ง/ 

ดา้น Supply Chain Resilience ตอ้งมีการสื่อสาร-ร่วมมือกับผูค้า้ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวขอ้ง

เพือ่ใหบ้รรลมุาตรฐานทีก่ าหนด 

      

TTIA จดัประชุมคณะกรรมการแรงงานคร ัง้ ที ่1/2564 ผา่นทางออนไลน ์  

 

 วันที ่7 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ 

ไดจ้ัดประชมุคณะกรรมการแรงงานครัง้ ที ่

1 /2564  ผ่านทางออนไลน์  (Zoom 

meeting) โดยมี  ด ร .  ชนินทร์  นายก

สมาคมฯ /คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาดา้น

แ ร ง ง า น  /  ค ก ก .  แ ร ง ง า น  จ า ก 

TU/SEAPAC/Unicord/ASEAN เ ข ้า ร่ ว ม

ประชมุ สรปุดังน้ี 

      

 1. ประเด็นการท างานร่วมกับ Mr. 

Andy hall ในประเด็นการสรรหาแรงงาน

ของสมาคมฯ และการจัดท ารายงานดา้น

แรงงานสว่นขอ้มลูของการสรรหาแรงงานของสมาชกิสมาคมฯ  

          - ทีป่ระชมุใหค้วามเห็นว่า การท างานร่วมกับ Mr.Andy ควรจะมกีารเวน้ระยะห่างในการ

ท างาน แตย่ังคงรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

          - รายงานสมาคมฯ เรือ่ง ค่าใชจ้่ายส าหรับแรงงาน ควรมุ่งเนน้แค่แรงงานภายในสมาชกิ 

ไมค่วรไปถงึหน่วยงานอืน่ภายนอก 

          - ในส่วนการก าหนดทศิทางแนวทางการสรรหาแรงงานร่วมกัน  โดย ดร.ชนินทร์ ให ้

ความเห็นว่า ควรมดี าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และให ้

สมาคมฯ จัดท าแบบส ารวจว่า มีประเด็นดา้นการสรรหาใดที่สามารถท าไดห้รือท าไม่ได ้

นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด  

 

 2. ประเด็นการจัดกจิกรรม GLP Visit 2564 

(GLP/สรรหา/สทิธมินุษยชน) 

 - ในปี 2564 การจัดกจิกรรม GLP Visit จะ

แบง่แบบประเมนิออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก ่1. แบบ

ประ เมิน  GLP ยึดหลั กตาม  Checklist ที่ ได ้

ออกแบบรว่มกบั ILO ในปี 2562 /2.แบบประเมนิ

ดา้นสรรหา ก าหนดใชต้ามแบบเดมิจากปี 2563 

/3.แบบประเมินดา้นสทิธิมนุษยชน ซึง่จะเป็น

เรือ่งทีถ่กูเพิม่เขา้มาลา่สดุในปี 2564 

 - ทาง TU ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติม เช่น 

การน าเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนเขา้เพิ่มในการ 

GLP จะใหท้ า Checklist กระจัดกระจาย และค าถามทีใ่ชนั้น้เขา้ใจไดย้ากทัง้คนตรวจและคนถูก

ตรวจ รวมถงึบางค าถามทีไ่มส่อดคลอ้งกนั ซึง่อาจตอ้งมกีารปรับปรงุอกีครัง้ 
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 - ดร.ชนนิทร ์ไดใ้หค้วามเห็นว่าควรน าประเด็น Checklist ดา้นสทิธมินุษยชน ไปปรกึษา

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน กอ่นน าเอามาปรับใชก้บัสมาชกิ  

 เบือ้งตน้สมาคมฯ ไดส้ง่แบบถามดา้นสทิธมินุษยชนไปใหก้ับทาง ILO เพือ่ขอความเห็น

แลว้ หากมคีวามคบืหนา้จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 

 3. แนวทางการจัดงาน Social Dialogue Workshop 2564 ผ่านทางออนไลน์ ร่วมกับ 

NGO  

 - การจัดกจิกรรมควรเป็นหัวขอ้ เรื่อง การใชป้ระโยชน์และบทบาทหนา้ทีจ่าก คกส. ใน

สถานการณ์โควดิ-19 เชน่ การรณรงคใ์หแ้รงงานขา้มขาต ิฉีดวัคซนี 

 - TU ไดใ้หค้วามเห็นว่า การจัดกจิกรรมควรเป็นครึง่วัน โดยแนวทางของแต่ละโรงงานที่

จะเขา้ร่วมกจิกรรม อาจเป็นการจัดแบบหอ้งประชุมย่อย และมีจอมอนิเตอร์ และยินดีที่จะ

ชว่ยเหลอืส าหรับลา่มแปลภาษา 

 - Unicord ไดใ้หค้วามเห็นว่า หากจัดกจิกรรมครึง่วัน ควรจะมกีารจัดตารางกจิกรรมใหม้ี

ความกระชบั และตอ้งมกีารควบคมุเวลาใหเ้หมาะสม 

 - SEAPAC ไดใ้หค้วามเห็นว่า การจัดกจิกรรมควรจะเป็นครึง่วัน เช่น ช่วงเชา้ควรเป็น

บทบาท หนา้ที ่ของ คกส. และประเด็นของสถานการณ์โควดิ-19 เชน่ การรณรงคใ์หแ้รงงานฉีด

วัคซนี และชว่งบา่ย เป็นชว่งแสดงความคดิเห็นและสรปุกจิกรรม 

 - ASEAN เห็นดว้ยส าหรับการจัดกจิกรรม เพือ่ใหท้ราบถงึของบกพร่องของแตล่ะโรงงาน

และน าแนวทางมาปรับปรงุรว่มกนั 

 - คณุอรรถพันธ ์ไดใ้หค้วามเห็นวา่ เรือ่งลา่มแปลภาษา ควรใหท้าง MWRN เป็นคนจัดหา

ลา่ม เนื่องจากเป็นผูจ้ัดกจิกรรมรว่มกบัสมาคมฯ 

 ทัง้นี้ทางสมาคมฯ จะน าขอ้สรุปดังกล่าว น าไปปรกึษากับทาง MWRN อีกครัง้ เพื่อหา

แนวทางในการจัดกจิกรรมดังกลา่ว และจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

  

 

 

TTIA จดัประชุม เรือ่งนโยบายทางสงัคมในการด าเนนิโครงการ Thai Tonggol FIP 

วันที ่8 กรกฎาคม 2564 TTIA คณุนรนิทร ์

อุปนายก, คุณชาตรี กรรมการ, คุณสุพัตรา ผอ.

และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง ประชมุหารอืกับ

สมาชกิที่เขา้ร่วมโครงการฯ 10 บริษัท (MMP, 

SEAPAC, TPC, SIF,  TUM, Unicord, ISA, CMC, 

SCC, PFG) เรือ่งนโยบายทางสังคมในการด าเนนิ

โครงการ Thai Tonggol FIP สรปุดังน้ี 

 

1.ดา้นนโยบายทางสังคม ประเด็น Social 

ยังคงเป็นเรื่องส าคัญ และมผีลต่อการตัดสนิใจของลูกคา้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการฯ 

ยังคงมุง่เนน้เพือ่ใหไ้ด ้MSC Standard เร็วทีส่ดุ โดยมปีระเด็นสงัคมเป็นเรือ่งรอง 

โดยคณุนรนิทรไ์ดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิดังน้ี 

- ตอนน้ีมหีลาย FIP ในฝ่ังยโุรป เริม่ลงนามใน Fishery Progress แลว้  
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- คนงานบนเรอืประมงไทยจ านวนมากทีล่งนามในขอ้ตกลงท างานโดยทีไ่ม่เขา้ใจภาษา 

จงึอยากใหม้กีารชีแ้จงอธบิายกบัทางเรอืและแรงงานประมง 

2. ทีป่ระชมุตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิประกอบการตัดสนิใจ ว่าจะอยู่บน Fishery Progress 

ต่อไป หรอืไปใชม้าตรฐานดา้นสังคมอืน่ทีย่ดืหยุ่นมากกว่า จงึมอบหมายใหท้างสมาคมประสาน

กับ KT จัดท าเอกสารเปรียบเทยีบ การด าเนินกจิกรรม ค่าใชจ้่าย ทมีงาน และเวยีนใหส้มาชกิ

ทราบ ประกอบการตัดสนิใจ และลงคะแนนเสยีง เพือ่น าไปพจิารณาขออนุมัตใินทีป่ระชมุ TTIA 

วสิามัญ ครัง้ที ่4/2564 ในวันที ่5 สงิหาคม 64 

3. เมื่อลงคะแนนเสยีงแลว้ ขัน้ตอนต่อไปตอ้งหารือร่วมกับกรมประมง และเรือประมง 

เพื่อใหค้วามเห็นว่าปฏบิัตไิดห้รือไม่ ซึง่อาจจะเกดิ Option ใหม่ คือ การปฏบิัตติาม ILO และ

กฎหมายไทยดา้นแรงงาน 

 

ดร.ชนนิทร ์และคุณพจน ์อรา่มวฒันานนทเ์ขา้รว่มประชุมหารอืตดิตามสถานการณ์การ

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์รว่มกบัภาครฐั ภาคอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และ

บรษิทัสายเรอื(Maersk/บ.โอเชีย่นเน็ตเวคิ/ONE/CNA)  

 วันที ่8 กรกฏาคม 2564 TTIA 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และคุณ

พจน์  อร่ าม วัฒนานนท์ ที่ปรึกษา

กิตติมศั กดิ์  ใ นนาม รองปร ะธ าน

กรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วม

ประชุมหารือตดิตามสถานการณ์การ

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทน

เนอร์ ร่วมกับภาครัฐ ภาคอกชนที่

เ กี่ ย ว ข ้อ ง  แ ล ะ บ ริ ษั ท ส า ย เ รื อ

( Maersk/บ . โ อ เ ชี่ ย น เ น็ ต เ วิ ค /

ONE/CNA) จัดโดย กรมการคา้ภายใน 

โดยมีคุณบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร 

ปลัดกระทรวงพาณชิย ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 ทางกรมการคา้ฯ ใหข้อ้มูลว่าปัจจุบันมปีรมิาณตูห้มุนเวยีนในระบบที ่153,523 TEU โดย

สาเหตุที่มีปรมิาณตูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากประกาศกรมเจา้ท่าเมื่อเดอืนกุมภาพันธท์ีอ่นุญาตใิหเ้รือ

ขนาด 399 เมตร เขา้เทียบท่าได ้จึงมีตูเ้ปล่าเขา้มาเพิ่มเติมเป็นจ านวน 34,600  TEU และ

มแีแผนการน าเขา้เรอืใหญอ่กี 5 ล า คาดวา่จะไดตู้เ้ปลา่อกีจ านวน 13,000-15,000 TEU  

 >>ในภาพรวมทีป่ระชมุ ใหค้วามเห็นว่าในภาคปฎบิัตทิีตู่ไ้ม่เพยีงพอเบือ้งตน้สาเหตุเกดิ 

จากตูส้นิคา้ไปคา้งทียุ่โรปจงึไม่มตีูเ้ปล่ากลับเขา้มาทันตามก าหนด และระบบ Transhipment 

ของประเทศมคีวามล่าชา้ ตอ้งรอหลายหน่วยงานอนุมัตถิงึปล่อยสนิคา้ได ้รวมถงึมกีารสง่ออกตู ้

สนิคา้เปลา่อกีดว้ย 

  คุณพจน์ ใหข้อ้มูลว่าทีผ่่านมากระทรวงพาณิชย ์ไดม้นีโยบายเร่งแกไ้ขปัญหาขาดแคลน

ตูค้อนเทนเนอรม์าอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ชว่งตน้ปี 64 และร่วมกับกรมเจา้ท่าโดยการใหเ้รือขนาด 

ไมเ่กนิ 400 เมตร เทยีบทา่ทีแ่หลมฉบังได ้ท าใหล้ดภาระปัญหาตูข้าดแคลนไดด้ขีึน้ แตอ่ยา่งไร

ก็ตาม นอกจากปัญหาเรือ่งตูค้อนเทนเนอรแ์ลว้ยังมปัีญหาอืน่ๆ อกี เชน่ space เรอืไม่เพยีงพอ ,

ตารางเรอืเขา้มคีวามลา่ชา้กวา่ก าหนด ,คา่ Freight ทีส่งูขึน้ เป็นตน้ 
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 สมาคมเจา้ของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ (BSAA) ใหข้อ้มูลประเด็นค่า Freight ทีสู่งขึน้ 

วา่สาเหตเุกดิจากกลไกตลาดโลก demand และ supply ผันผวนตามสถานการณ์ แต่เรือ่งกลไก

การตัง้ราคาขึน้อยู่กับเจา้ของเรือโดยอิงจากการจองเรือมากนอ้ยแค่ไหน  เสนอใหภ้าครัฐ

สนับสนุนผลักดันใหเ้รอืแม่เขา้แหลมฉบังใหม้ากขึน้เพือ่สามารถลดคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ และจะท าให ้

ม ีspace เรอืเพิม่ขึน้อกีดว้ย  

 แนวทางแกไ้ขปัญหา 

 (1)ในทีป่ระชมุเสนอใหท้ า Service 

Contact กับบริษัทสายเรือ  โดย

ก าหนดราคาและปรมิาณทีผู่ส้่งออก

ในแต่ละกลุ่มสินคา้ตอ้งการ เพื่อ

ควบคมุตน้ทนุไมใ่หส้งูขึน้  

 (2)ขอใหส้ายเรือ fix ค่า Freight 

ตามทีต่กลงไวต้ัง้แต่แรก หากเรือที่

เข า้มามีความล่าช า้กว่าก าหนด 

เ พ ร า ะ ไ ม่ ใ ช ้ค ว า ม ผิ ด ข อ ง

ผูป้ระกอบการทีจ่ะโดนคดิคา่ Freight 

เพิม่จากกรณีดังกลา่ว 

 ประธานฯ ใหข้อ้สรปุดังน้ี  

 (1)เรือ่งตูค้อนเทรนเนอร ์เบือ้งตน้ยังมเีพยีงพอสามารถจัดการหมุนเวยีนไดอ้ยู่ แต่ตอ้งดู

ในระยะยาวหากมลูคา่การสง่ออกเพิม่สงูขึน้จะมผีลกระทบหรอืไม ่ 

 (2)เรื่องค่า Freight ที่สูงขึ้น ทางกรมการคา้ภายในจะร่วมกับสรท.หารือแนวทาง

แกปั้ญหากนัตอ่ไป รวมถงึจะคอยตดิตามบรษัิทสายเรอืรายใหญแ่ละรายยอ่ย 

 (3)การปรับปรุงระบบ Transhipment ทางกรมการคา้ฯ  จะหารือกับกรมศุลกากรและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาแนวทางลดขัน้ตอนการน าเขา้สนิคา้          

(4)หากผูป้ระกอบการไดร้ับผลกระทบหรอืไม่ไดร้ับความเป็นธรรม สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่

ส านักงานแขง่ขันทางการคา้ไดท้ันท ี

 

TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ คร ัง้ที ่1/2564 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 TTIA ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนามประธาน

คณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ,

คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาฯ ในนามกรรมการ

คณะเจรจาฯ และคุณสพุัตรา ผอ.สมาคม ใน

นามกรรมการและเลขานุการ เขา้ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่าง

ประ เทศ ครั ้งที่  1 /2564 จัดโดย สภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
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     1.หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการเจรจาความ

ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ วาระปี 2564-2565 และไดเ้ชญิ ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศ์ เป็น

ประธานคณะฯ ,คณุอรรถพัน มาศรังสรรค ์เป็นกรรมการ และคณุสพุัตรา ริว้ไพโรจน ์เป็นกรรมการ

และเลขานุการรว่ม  

 วัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้คณะฯ ดังนี้  

  (1) ตดิตามความคบืหนา้การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศทัง้กอ่นการเจรจา ระหว่างการ

เจรจา และผลกระทบภายหลังการเจรจา ในประเด็นตา่งๆ 

  (2) เสนอขอ้มลูทา่ท ีเสนอแนะการเจรจากบัภาครัฐ 

  (3) เผยแพรข่อ้มลู FTA ใหแ้กส่มาคมการคา้ฯ และสมาชกิฯ 

  (4) รับพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนปัญหาหรอือปุสรรคจากความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ 

  (5)รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ ใหค้ณะกรรมการการคา้และการลงทุน

ระหวา่งประเทศทราบเป็นระยะๆ  

     2. อัพเดทขอ้มูลสถานการณ์การ

เจรจากรอบ FTA ตา่งๆ ดังน้ี 

 TH-EU กรมเจรจาฯ อยู่ ระหว่าง

จัดท าร่างกรอบการเจรจาแต่ยังมี

ป ร ะ เ ด็ น ค ง ค ้า ง ที่ ต ้อ ง ห า รื อ ข อ

ความเห็นเพิม่เตมิ เช่น ทรัพยส์นิทาง

ปัญญา CL เป็นตน้ โดยทางจร. คาดวา่

จะใช ้TH-EU FTA นี้ เป็นแนวทางใน

การหารอืกรอบอืน่ๆ ดว้ย อาท ิTH-UK 

, TH-EFTA เป็นตน้  

 TH-EAEU และ TH-CANADA จร. อยู่ระหว่างศกึษาความเป็นไปได ้และผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้อยู ่

 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): ล่าสุด สงิคโปร์ จีน และ

ญี่ปุ่ น ไดย้ื่นใหส้ัตยาบันความตกลงฯ ต่อส านักเลขาธกิารอาเซยีนแลว้ ส่วนประเทศสมาชกิที่

เหลอืรวมทัง้ไทยก าลังอยู่ระหว่างเร่งด าเนนิกระบวนการภายในเพือ่ใหส้ัตยาบันความตกลง คาด

ว่าจะแลว้เสร็จภายในเดอืนตุลาคม 64 เพื่อใหท้ันต่อแผนด าเนินงานทีจ่ะบังคับใชค้วามตกลง 

RCEP ในชว่งตน้มกราคม 2565   

 ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นในกรอบ RCEP ว่าทางคณะเจรจาฯ อยากใหม้กีารหารอื review 

แบบฟอร์มของ RCEP รวมถงึแบบฟอร์มทีม่อียู่ทัง้หมด เช่น Form D, From E เป็นตน้ ร่วมกับ

กรมการคา้ต่างประเทศ กรมศุลกากร และสมาคมการคา้ต่างๆ  เนื่องจากทีผ่่านมามกีรณีความ

เขา้ใจไม่ตรงกนัระหว่างกรมศลุกากร กับภาคเอกชน ท าใหเ้กดิปัญหา Post Audit เรยีกเก็บภาษี

ยอ้นหลัง 
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 3.ประเด็นการจัดตัง้กองทนุ FTA ของจร. ทางสภาหอฯ ขอใหก้รมเจรจาฯ มกีารประเมนิผู ้

ทีไ่ดร้ับผลกระทบในแต่ละกรอบการเจรจาใหช้ัดเจน และการเก็บค่าธรรมเนียมควรมคีวามเป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจาก ผูท้ี่ไดร้ับประโยชน์จาก FTA ไม่ใช่เฉพาะผูส้่งออก แต่ยังรวมถงึผู ้

น าเขา้ ผูน้ าเขา้เพือ่การสง่ออก และภาคบรกิารอกีดว้ย 

 ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่าอยากใหใ้ชก้องทุน FTA ส่งเสรมิ SMEs และ YEC (Young 

Entrepreneur chamber of commerce)   ดว้ย โดยอาจใชโ้มเดลจากต่างประเทศ และทาง

สภาหอฯ จะเนน้ดา้นสนิคา้เกษตรและอาหารเป็นหลัก 

 4.ประธานฯ มแีผนจัดประชมุกลุม่ยอ่ยหารอืในประเด็นกรอบความตกลง TH-EU, TH-UK, 

TH-EFTA เพือ่รวบรวมขอ้คดิเห็นในประเด็นตา่งๆ ในชว่งปลายเดอืน ก.ค.64 น้ี 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่แกไ้ขปญัหาการยืน่ขอหนงัสอืรบัรองสขุอนามยัสนิคา้อาหาร

สตัวเ์ลีย้งและประเด็นอืน่ๆ  

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 TPFA คุณวรวีย์ 

เลขาธิการสมาคมฯ , ผูแ้ทนสมาชิก TPFA 8 

บ ริ ษั ท  คื อ  SEAPAC, TUM, TCB, PFG, AAI, 

Unicord, ISA,CMC  และบริษัทชปิป้ิง 2 บริษัท 

คอื บจก.บอรเ์นียว โลจสิตกิส ์และ บจก.ซ.ีเอ็ม.

อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณ

ศศธิร คุณภรภัทร และคุณอนุสรา จนท.สมาคม 

เขา้ร่วมประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาการยืน่ขอหนังสอื

รับรองสุขอนามัยสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยงและ

ประเด็นอืน่ๆ ร่วมกับสัตวแพทยจ์ากส านักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว ์(สพส.) กรมปศุสัตว ์โดยม ีผอ.อภนัินท ์คงนุรัตน์ กลุ่ม

ตรวจสอบมาตรฐานดา้นการปศสุตัว ์เป็นประธาน สรปุประชมุดังน้ี 

 1.ปัญหาสบืเน่ืองจากการประชมุ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 การปรับเอกสาร MD ทาง 

สพส. แจง้ว่าน่าจะแลว้เสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2564 ส่วนคู่มือการตรวจสอบ HC ทาง 

สพส. อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึง่ใชเ้วลาพอสมควร ดังนั้น จึงใหผู้ป้ระกอบการอ่านเอกสารที่ 

สพส.ใชอ้บรมจาก สพ.โรงงานกอ่น ดังไฟลแ์นบ 

 2.ปัญหาใหม ่

 2.1 ปัญหาการแจง้ปรับเปลี่ยนขอ้มูลในการยื่น-รับ เอกสารบ่อยครัง้ กรมฯแจง้ว่า เดมิ

หอ้ง HC เปิดใหร้ับเอกสาร 2 ครัง้ตอ่วัน แตข่ณะนี้ไดเ้ปิดทัง้วัน เพือ่ลดการแออัด กรณีเรง่ดว่นรับ

ไดใ้นเวลา 11.00 น. 

 2.2 ขัน้ตอนการพมิพใ์บปะหนา้ สพส.ชีแ้จงว่าใหเ้ครดติผูป้ระกอบการปริน้หนา้เมลของ

หมอ รง. ทีอ่นุมัตกิารขอ HC แนบมาประกอบการรับ HC ตัวจรงิทีห่อ้ง HC เพื่อลดขัน้ตอนการ

ตรวจซ ้าจากหมอหอ้ง HC แต่หากทาง รง.ใด ไม่มเีมสเซนเจอร์เดนิทางทุกวัน จ าเป็นตอ้งให ้

หมอHC เปิดยอ้นขอ้มลูที ่หมอ รง.อนุมัต ิจะท าใหเ้สยีเวลาในการออกเอกสารมากขึน้ 

 2.3 ขัน้ตอนหลังส่งออกตอ้งยืน่เอกสารภายใน 7 วัน นัน้ กรมไม่มขีอ้ก าหนดแต่ให ้HC 

ถงึกอ่นเคลยีรข์อง ซึง่ผูป้ระกอบการแจง้วา่ประเทศมาเลเซยีทีช่ว่งการเดนิเรอืสัน้ HC ออกชา้ ท า
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ใหส้นิคา้ตดิท่าเรือ ทาง สพส.ใหแ้จง้หมอ รง. เพื่อพจิารณาใหเ้ร็วขึน้ โดยหอ้ง HC สามารถ

อนุมัตไิดภ้ายใน1วัน 

 2.4 ปัญหาการก าหนดใหร้ะบุวันผลติใน HC สพส.แจง้ว่าเป็นขอ้บังคับของประเทศ

ปลายทางใน HC จึงตอ้งใส่ขอ้มูลน้ี ซึ่งหากตอ้งการไม่ระบุขอ้มูลดังกล่าว ตอ้งดูประเทศ

ปลายทางใดว่ายอมรับได ้โดยตอ้งปรับแบบฟอร์ม 3,11และไดร้ับการยนิยอมจากประเทศ

ปลายทาง  

 ทาง สพส. จงึขอใหส้มาคมฯ รวบรวมขอ้มูลจากสมาชกิว่ามปีระเทศใดไม่ตอ้งระบุวันที่

ผลติ โดยสมาคมฯ จะท าแบบสอบถามไปยังทา่นสมาชกิตอ่ไป  

 3.ปัญหาอืน่ๆ  

 3.1 อุปสรรคในการเขา้ถงึขอ้มูล หรือ ขอ

ใบอนุญาตน าเขา้วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ 

ตัวอย่างเชน่ ไกง่วง เลอืดวัวป่น ไกป่่น เน้ือสัตว์

ตา่งๆ 

 >>ผอ.อภนัินท ์แนะน าใหด้ขูอ้มลูจากกอง

สารวัตรและกกักนัวา่โรงงานไหนสามารถน าซาก

สตัวช์นดิใดเขา้ได ้ดังลิง้ก ์

https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/office-service-menu  และ

ประเทศไหน มปีระกาศหา้มน าเขา้เน่ืองจากโรคระบาด ดังลิง้ก ์

https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/203-

diseasecontrol63-2   เพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการหาวัตถดุบิจากผูผ้ลติตา่งประเทศ   

 3.2 กรณีตัวอยา่งปัญหาการน าเขา้เน้ือโคแชแ่ข็งแบบบดเกรดอาหารสตัว ์ 

 สพส. ขอขอ้มูลก่อนว่ามพีกิัดใดทีไ่ม่ตรงกับกรมศุลกากร เพื่อแจง้กองสารวัตรฯว่าควร

ด าเนนิการอยา่งไรตอ่ไป โดยสมาคมฯจะท าแบบสอบถามไปยังทา่นสมาชกิตอ่ไป 

 3.3 ขอปรกึษาแนวทางรวบรวมขอ้มูลสถติสินิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง เพื่อประเมนิปรมิาณ

และมลูคา่การจ าหน่ายในประเทศและการสง่ออก 

 >>ทางผอ. อภนัินท์ แจง้ว่า ตัวเลขการส่งออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยง มีอยู่ดว้ยกัน 2 

สว่น คอื  

 1) ตัวเลขจากหน่วยงาน สพส. จะเป็นตัวเลขการสง่ออกเฉพาะทีม่าขอ H/C  

 2) ส่วนทีไ่ม่ตอ้งขอ H/C ขอ้มูลจะไปออกทีท่างหน่วยงาน  อยส. (แต่ไม่แน่ชัดว่าทาง 

อยส. ไดท้ าตัวเลขไวห้รอืไม)่ ใหส้มาคมฯ ประสานไป อยส. 

 ซึง่หากตอ้งการตัวเลขอัพเดตการสง่ออก Pet Food ทกุๆ 2 เดอืน ใหท้ าหนังสอืแจง้เรือ่ง

มายังหน่วยงาน สพส.  

 ทางคุณหมอพันเลศิ ไดแ้นะน าว่า สอบถามกับกองสารวัตรและกักกัน เพื่อมีขอ้มูลดบิ

เกีย่วกบัสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งทีอ่าจไปตรงกบัพกิดั 2309 ของอาหารสตัว ์

https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/office-service-menu
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/203-diseasecontrol63-2
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/203-diseasecontrol63-2
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    อนึ่ง คุณวรวรี ์เลขาธกิารสมาคม กล่าวว่าการส่งออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไดเ้ตบิโตอย่าง

รวดเร็ว อา้งองิจากกระทรวงพาณิชย ์พกิัด 230910 อาหารสนัุขและแมว จัดท าขึน้เพือ่การขาย

ปลกี ในปี 2012 มปีรมิาณ 346,212 ตัน เทยีบกับปี 2020 มปีรมิาณถงึ 608,989 ตัน ในขณะที่

บคุลากรของกรมฯ มอีัตราเทา่เดมิ ซึง่สมาคมฯ จะน าประเด็นน้ีไปหารอืกบันายกสมาคมฯตอ่ไป 

 

TTIA เขา้ร่วมงานเสวนา Thailand and The US TIP Report 2021 จดัโดย สถาบนั

เอเชยีศกึษา ศนูยว์จิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชยี รว่มกบั เครอืขา่ยเพือ่การประมงย ัง่ยนืและ

การคุม้ครองแรงงาน 

 วันที ่12 กรกฎาคม 2564 ดร.ชนนิทร ์

นายกสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และ 

คุณวรพล เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมงาน

เสวนา  Thailand and The US TIP Report 

2021 จัดโดย สถาบันเอเชยีศกึษา ศูนยว์จิัย

การยา้ยถิน่แห่งเอเชยี ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อ

การประมงยั่งยนืและการคุม้ครองแรงงาน โดย

มกีารเชญิผูเ้ขา้ร่วมจากหน่วยงานต่างๆ อาท ิ

ผูแ้ทนจากกรมยุทธการทหารเรือ / ILO / ผู ้

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (โดย ดร.

ชนินทร์ ขึ้นเป็น Speaker) / ผูแ้ทนสมาคม

ประมงแหง่ประเทศไทย และนักวชิาการจาก ม.จฬุา และสถาบันเอเชยีศกึษา โดยสรปุดังน้ี  

  

 นาวาเอกดรณ์ ทพินันทร์อง ผอ.ดา้นความมั่นคงกรมยุทธการทหารเรือ ไดใ้หข้อ้มูลการ

ด าเนินการของภาครัฐ ทัง้เรื่องการออกกฎหมาย พระราชก าหนดประมง พระราชก าหนดการ

บรหิารจัดการการท างานคนต่างดา้ว พรบ.ป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์เพื่อแกปั้ญหา

ประมงผดิกฎหมายและชว่ยเหลอืเหยือ่คา้มนุษย ์รวมถงึการจัดระบบการจา้งงานประมง สภาพ

การท างาน การก าหนดรายงานเขา้ออก pipo และมกีารตรวจสอบใหม้กีารกระท าตามกฎหมาย 

ของภาคเอกชน และเจา้ของเรอื รวมถงึ การสนับสนุนใหป้ระเทศไทยรับอนุสญัญา c188 ซึง่จาก

การตรวจแรงงานประมงเรอืแพปลาและโรงงานอาหารทะเล ในภาคปฏบิัต ิพบว่ามกีารกระท าผดิ

ลดลงถงึ 80% 

 ดร.สรุเดช นลิอบุล รองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ใหข้อ้มูลว่าการออก

กฎหมายในปัจจุบันถอืว่าแกไ้ขปัญหาไม่ถูกตอ้ง เพราะไม่ตอบสนองต่อการท างานภาคประมง 

จนท าใหปั้จจุบันตอ้งน าเขา้สนิคา้สัตวน์ ้าแทนการส่งออกสัตวน์ ้า โอกาสท าประมงของคนไทย

ลดลง ซึง่ปัจจุบันอตุสาหกรรมทีย่ังไปไดเ้พราะมกีารน าเขา้สัตวน์ ้า ส าหรับประเด็นค่าจา้ง มกีาร

ก าหนดใหจ้่ายเงนิผ่าน ATM ซึง่ปัจจุบันทา่เทยีบเรอืยังไมม่ตีูเ้อทเีอ็มเลยสรา้งปัญหาใหแ้รงงาน

ประมงอยา่งมาก เมือ่ตอ้งการใชเ้งนิ และขอเสนอใหก้ารออกกฎหมายหรอืหากมแีนวทางเกดิขึน้

ใหผู้ท้ าอาชพีประมงมสีว่นรว่มเพือ่จะไดแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูจดุ 

 คุณ Ben Harkins จาก ILO และโครงการ Ship to Shore Rights South East Asian 

Program ไดใ้หข้อ้มูลการท างานของโครงการ ซึง่มคีวามเห็นเรื่องการแกปั้ญหาแรงงานบังคับ

และคา้มนุษยส์ าหรับรายงาน tip Report ทีม่กีารจัดสถานการณ์ประเทศไทยลดลงนัน้ อาจเกดิ

จากการด าเนนิคดตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับคา้มนุษยท์ีล่ดลง และการตรวจแรงงานทีศ่นูย ์pipo ทีไ่ม่

พบการคา้มนุษยเ์ลย อาจเป็นขอ้สงัเกต ถงึการด าเนนิการของภาครัฐได ้
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 นอกจากน้ี ในปีน้ีชว่งเดอืนกันยายนประเทศไทยตอ้งท ารายงานการรับอนุสัญญา c188 

สง่ถงึองคก์รสหประชาชาตดิว้ย 

  

 ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายก

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดใ้ห ้

ขอ้มูล การด าเนินการดา้นแรงงานของ

สมาคม การก าหนดหลักจริยธรรมดา้น

แรงงาน และการท างานรว่มกบั รเีทลเลอร์

และ NGO การด าเนนิการนโยบายสมาคม

เรื่องความปลอดภัยอาหาร ทีปี่ 2563 ได ้

เพิ่มความร่วมมือกับ ก.สาธารณสุข ก.

พาณิชย์ กรมประมง เพื่อใหม้ีมาตรการ

ป้องกัน covid-19 เกิดขึ้น และมีการจัดการโรงพยาบาลสนามและจัดท า Bubble seal ซึ่ง

โครงการเหลา่นี้สรา้งความปลอดภัยใหก้บัแรงงานขา้มชาตมิากขึน้ดว้ย  

 นอกจากนี้ ประเด็นการสรรหาแรงงาน  สมาคมไดจ้ัดประชมุแลกเปลีย่นความเห็นรว่มกบั 

ILO เพือ่ใหค้วามรูก้บัสมาชกิมากขึน้ และปรับหลักจรยิธรรมแรงงาน ใหต้อ้งปฏบิัตติามกฎหมาย

ไทยและประเทศตน้ทาง และทศิทางการสรรหาแรงงานในอนาคต อาจค่อยๆมกีารปรับไป โดย

รว่มมอืกบั ILO แตต่อ้งใชเ้วลา  

 น าเสนอการจัดท าแนวปฏิบัติดา้น

แรงงานที่ดี การพยายาม น าหลักสิทธิ

มนุษยชนมาปรับ  ใชใ้นอุตสาหกรรมทูน่า 
รายการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการ 

เพื่อใหแ้รงงานขา้มชาตใิชเ้ป็นช่องทางใน

การเจรจาต่อรอง รวมถึง การหารือกับ 

Trader  แล ะ  Ship Agent เ พื่ อ ให ้ น า  

guideline แรงงานบนเรอืประมงไปใช ้

  

 คุณมงคล สุขเจริญคณา ที่ปรึกษากติตมิศักดิส์มาคมการประมงแห่งประเทศไทย ให ้

ขอ้มูลถงึปัญหา การจัดอันดับของสหรัฐ ว่าอาจมเีรือ่งการเมอืงเกดิขึน้ การออกกฎหมายกระทบ

อาชพีประมงของเจา้หนา้ที่รัฐ ปัญหาแรงงานประมง ละทิง้งานหลังจากไดร้ับค่าแรง รวมถงึ

กระบวนการน าเขา้แรงงาน MOU ทีใ่ชเ้วลา 90-150 วันซึง่นานเกนิไป  

 

คุณกวี จงกิจถาวร นักวิจัยอาวุโส สถาบันความมั่นคงนานาชาติจุฬา  เห็นว่าดว้ย

สถานการณ์ covid ปัจจุบัน ประเทศไทยควรไดร้ับการจัดอันดับในที่ 2 เพราะเป็นเรื่องที่

ด าเนนิการยากและมองว่าสหรัฐใชร้ายงานน้ีเป็นเครือ่งมอืกดดันทางการเมอืง และประเทศไทย

ควรสง่เสรมิหลักสทิธมินุษยชนและหาผูแ้ทนทีส่ามารถเป็นกระบอกเสยีง ในการน าเสนอประเด็น

เหล่านี้ของประเทศไทยรวมถงึการท างานของภาครัฐ ควรมีความโปร่งใส และไม่ควรจ ากัด

ขอบเขต การท างานของ NGO 
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TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาออนไลน ์(Webinar) เรือ่ง “เขา้ถงึ เขา้ใจ โอกาสการคา้ไทย

ในปากสีถาน” 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 TTIA 

คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงาน

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “เขา้ถงึ 

เขา้ใจ โอกาสการคา้ไทยในปากสีถาน” จัด

โดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ร่วมกับกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

และสถานเอกอัครราชทูตปากสีถานประจ า

ประเทศไทย วัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกับศักยภาพ โอกาส และ

ความทา้ทายในตลาดปากสีถาน สรปุดังน้ี 

 

ขอ้มลูพืน้ฐานของปากสีถาน 

ปากีสถานถือเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ เป็นตลาดศักยภาพแห่งใหม่ของเอเชยีใต ้

เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่อันดับ 5 ของโลก ประชากรสว่นใหญ่เป็นวัยท างานมกี าลัง

ซือ้สนิคา้ ปากสีถานยังตัง้อยู่ในพื้นทีจุ่ดศูนยก์ลางการเชือ่มต่อระหว่างเอเชยีใตแ้ละตะวันออก

กลาง อกีทัง้ยังเป็นสว่นหนึง่ของขอ้รเิริม่สายแถบและเสน้ทาง (Belt and Road Initiative: BRI) 

ท าใหเ้หมาะแกก่ารเป็นฐานการผลติและลงทนุเพือ่กระจายสนิคา้สูภ่มูภิาคอืน่ๆ ในเอเชยี  

ในชว่ง 5 เดอืนแรกของปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) การคา้รวมระหว่างไทย-ปากสีถาน มมีูลคา่

สงูถงึ 708 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ขยายตัวกว่า 64% เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีผ่่านมา 

เป็นการสง่ออกไปปากสีถาน 629 ลา้นเหรยีญสหรัฐ (ขยายตัว 71%)  

สนิคา้ส่งออกส าคัญของไทยไปปากีสถาน ไดแ้ก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เคมภัีณฑ ์เสน้ใยประดษิฐ ์เม็ดพลาสตกิ  เหล็ก เป็นตน้ 

สนิคา้น าเขา้จากปากสีถาน ไดแ้ก ่สัตว์

น ้าสด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง แปรรูปและกึง่ส าเร็จรูป 

ผลิต ภัณฑ์สิ่งทออื่ น ๆ  เ สื้ อ ผ ้าส า เ ร็ จ รู ป 

เครือ่งดืม่ประเภทน ้าแร่น ้าอัดลม และเครือ่งมอื

เครือ่งใชเ้กีย่วกับวทิยาศาสตร ์การแพทย ์เป็น

ตน้ 

 

การเจรจา FTA ไทย-ปากสีถาน: มกีาร

เจรจากันมาแลว้ 9 รอบ  และสามารถเจรจา

รายละเอียดในส่วนของขอ้บทความตกลงไป

แลว้บางสว่น คงเหลอืการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ ซึง่ทัง้สองฝ่ายอยู่ระหว่างการปรับปรุงขอ้เสนอ 

และก าหนดแผนการท างาน อย่างไรก็ตาม จากผลการศกึษาพบว่า การคา้เสรีระหว่างไทยและ

ปากสีถานจะชว่ยใหอ้ัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิของไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.08-0.32 
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โอกาสทางการคา้ระหวา่งไทย-ปากสีถาน: เน่ืองจากไทยและปากสีถานตา่งก็ตัง้อยูใ่นจดุ

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญของภมูภิาค โดยปากสีถานตัง้อยูใ่นจดุทีส่ามารถกระจายสนิคา้ไปยังประเทศ

ในแถบเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และเอเชยีกลาง ซึง่เป็นตลาดใหมท่ีน่่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ประเทศในกลุ่มองคก์ารความร่วมมืออสิลาม (Organization of the Islamic Cooperation: 

OIC) เป็นโอกาสทีด่ขีองสนิคา้ฮาลาลของไทยในการสง่ออก   อกีทัง้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่

เป็นวัตถุดบิต่อการผลติของไทย เชน่ อัญมณี และสัตวน์ ้า เป็นตน้  ในทางกลับกัน ประเทศไทย

ก็ตัง้อยู่ใจกลางของภูมภิาคอาเซยีน และสามารถเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสนิคา้และแหล่ง

ลงทนุแหง่ใหมใ่หแ้กป่ากสีถานได ้จะเห็นไดว้า่ ไทยและปากสีถานยังคงมลีูท่างขยายการคา้และ

การลงทนุระหวา่งกนัอยา่งมาก 

 

TTIA เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิาร ออนไลน ์การใหค้วามรูเ้ก ีย่วกบัอนุสญัญา ฉบบัที ่188 

วา่ดว้ยการท างานในภาคประมง ค.ศ.2007  

 วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 คุณวรพล 

เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมอบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร ออนไลน์ การใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ

อนุสัญญา ฉบับที ่188 ว่าดว้ยการท างานใน

ภาคประมง คศ. 2007 จัดโดย ส านักประสาน

ความร่ วมมื อ ร ะหว่ า งปร ะ เทศ  ส า นั ก

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย  โดยมีผูแ้ทน

จากกระทรวงแรงงาน สมาคมประมงทะเล

ไทย สภาองค์การลูกจา้งสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย มูลนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการ

พัฒนา และผูแ้ทนจากกรมประมง กองตรวจสอบเรอืประมงสนิคา้สตัวน์ ้า สรปุดังน้ี  

 

 คุณวไิลวรรณ โกยแกว้พริง้ ไดน้ าเสนอหัวจอ้อนุสัญญา C188 และงานทีม่คีุณค่าในภาค

ประมง > การรับอนุสัญญา C188 เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าไทยจะแกปั้ญหาการท างานประมงทีไ่ทยตดิ 

Tier2 watchlist และตดิใบเหลอืง IUU ,การออกกฎหมาย พรบแรงงานประมง ปี 2562 การอธบิาย

หลักการส าคัญของ C188 เพือ่ปรับสภาพการท างานประมงใหด้ขี ึน้ โดยไทยจะตอ้งท ารายงานส่ง 

UN ในเดอืนกนัยายน 2564 น้ีถงึความคบืหนา้ส าคัญ  

 

 คุณณรงคฤ์ทธิ ์วรรณโส ผูแ้นจากกระทรวงแรงงานไดอ้ธบิายหลักการของกฎหมายไทย ที่

ตอ้งปรับตาม C188 ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมายหลัก 7 ฉบับที่ไดม้ีการปรับปรุงแลว้ คือ พรบ 

คุม้ครองแรงงาน การจัดหางาน การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย การบรหิารจัดการการท างานคนตา่งดา้ว 

กฎหมายประมง เงนิทดแทน แรงงานสัมพันธ ์แต่ยังมปัีญหาทีเ่กดิขึน้ในทางปฏบิัต ิเชน่ปัญหาการ

แปล และการตคีวามไมถ่กูเจตนาอนุสญัญาทีอ่าจเกดิขึน้ได ้  

 

 วา่ทีเ่รอืโททรงเผ่า สมติ ิไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนนิการ พรบ.คุม้ครองแรงงานประมง 

2562 มกีารด าเนนิการทีส่ าคัญ เชน่ สง่เสรมิการน าเขา้แรงงานถูกกฎหมายแบบ MOU จัดใหม้กีาร
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ตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อใหม้ีความ

พรอ้มต่อการท างานบนเรือประมง 

จัดตัง้ศูนย์แรกรับเขา้และสิน้สุดการ

จา้ง จัดตั ้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน

ประมง  น า  GLP ไปใช ก้ั บสถาน

ประกอบการ มีการตรวจแรงงานและ

ตรวจ เ รื อ  ใช ศู้ นย์  PIPO ในการ

ด าเนนิการ  

 

 ชว่ง เสวนาแรกเปลีย่นความเห็น หัวขอ้ 1 ปีหลังการใหส้ัตยาบัน C188 ความกา้วหนา้และ

กา้วต่อไปของไทย โดยคุณ ธงชัย วงศข์จรกติต ินายกสมาคมการประมงทะเลไทย คุณวรีสขุ แกว้

บุญปัน รองประธานสภาองคก์ารลูกจา้งสมาพันธแ์รงงานแห่งปะเทศไทย คุณปภพ เสยีมหาญ ผอ.

โครงการมูลนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพัฒนา คุณวริัตน สมทิมัจโร หัวหนา้กลุ่มตรวจสอบ

เรอืประมง  กรมประมง มคีวามเห็นภาพรวมดังนี้  

 - บ.เดนิเรอื ไมม่กีารด าเนนิการทีเ่ปลีย่นแปลงจากเดมิเพราะท าตามกฎการเดนิเรอืสากลอยู่

แลว้ แต่ทีพ่บคอืปัญาธนาคารไม่เพยีงพอปิดสาขาจ านวนมาก โดยเฉพาะสาขาใกท้่าเทบีเรอืและ

ไมม่ตีู ้ATM ท าใหแ้รงงานเขา้ถงึการใชเ้งนิล าบาก 

 - ลกูจา้งไมม่อีะไรตอ้งปรับตัว แตน่ายจา้งจะตอ้งปรับตัวในหลายอยา่งเชน่สภาพการท างาน 

การจา้งงาน และภาครัฐเองตอ้งปฎบิัตติามกฎหมายและมกีารบังคับใชก้ฎหมายมากขึน้ดว้ย  

 - อตุสาหกรรมขนาดใหญ ่กลาง ไมพ่บปัญหา แตข่นาดเล็กโดยเฉพาะเรอืเล็กยังพบปัญหา

การเอเปรยีบแรงงานอยู ่ซึง่ตอ้งเรง่แกไ้ข  

 - ปัจจุบันเครื่องมือติดตาม

เรอืมชไ้มไ่ดแ้ลว้จ านวนมาก  

 - ควรตอ้งเพิ่มสทิธิใหแ้รงงาน

สามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานได ้เพราะ

จะท าใหแ้รงงานกลา้แสดงความเห็น 

แตเ่ป็นเรือ่งยากเนื่องจากแรงงานประมง

ไมอ่ยูเ่ป็นทีร่วมตัวกนัล าบาก  

 - ยังพบปัญหาแรงงานไม่มปีระกันสังคมหรอืใชส้ทิธกิองทุนเยยีวยาไดล้ าบากบางเคสนาน 

1 ปียังไมไ่ด ้ 

 - วงจรนายหนา้ยังมสีว่นส าคัญในการเอาเปรยีบแรงงานเพราะขัน้ตอนซบัซอ้น 

 - ควรใหม้ีการด าเนินการตามกฎหมายมากกว่าผลักเขา้สู่การไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่าง

นายจา้งลกูจา้ง  
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TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัผูป้ระกอบ

ธุรกจิส่งออกดเีด่น (Prime Minister’s Export Award) ประเภทรางวลัสนิคา้ฮาลา

ลยอดเยีย่ม (Best Halal) คร ัง้ที ่4/2564 

 วันที ่16 และ 19 กรกฏาคม 2564 TTIA 

คุณสุพัตรา ผอ. แทน ดร.ชนินทร์ ในนาม

กรรมการ สภาหอฯ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม 

คณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลือกและตัดสนิ

รางวัลผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime 

Minister’s Export Award) ป ร ะ เ ภท ร า ง วั ล

สินคา้ฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ครั ้งที่ 

4/2564 จัดโดยกรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ ก.พาณชิย ์

ครั ้งน้ีเป็นการตัดสนิใหค้ะแนนในรอบ

สุดทา้ย การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 8 

บรษัิท ทางออนไลน์ ใชเ้วลา 2 วัน ซึง่ไดข้อ้สรุป 3 รางวัล ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

1 บ.(จาก 4 บ.) ขนาดกลาง 1 บ.(จาก 1 บ.) และขนาดเล็ก 1 บ.(จาก 3 บ.) ซึง่ผลการตัดสนิ

จะน าไปพจิารณาในคณะกรรมการชดุใหญ่ PM Award ในวันที ่4 ส.ค.ศกนี้ และจะมกี าหนดการ

มอบรางวัลในล าดับตอ่ไป 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-รสัเซยี คร ัง้ที ่1/2564 

 

วันที ่20 กรกฎาคม 2564 TTIA 

คุณปิยะราช แทน ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ ในนามกรรมการสภาธุรกิจ

ไ ท ย - รั ส เ ซี ย  เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย 

ครั ้งที่ 1/2564 โดยมี คุณเกรียงไกร 

เธยีรนุกลุ เป็นประธาน จัดโดย สภาอตุฯ  

สรปุดังน้ี 

  

คณุธนาธปิ อปัุตศิฤงค ์อดตีเอกอัครราชทตูวสิามัญผูม้อี านาจเต็มประจ าสหพันธรัฐรัสเซยี 

ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ของประเทศรัซเซยี ดังน้ี 

1. รัชเซยีเป็นประเทศทีม่ ีGDP อยูท่ี ่1.483 ลา้นลา้น USD ในปี63 มลูคา่การคา้โดยรวม 

571.91 พันลา้น USD สนิคา้สง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่น ้ามัน โลหะ อัญมณี เคมภัีณฑ ์เป็นตน้ ดา้น

สนิคา้น าเขา้ ไดแ้ก ่เครือ่งจักร เคมภัีณฑ ์อากาศยาน โลหะ เป็นตน้  ประเทศคูค่า้หลัก ไดแ้ก ่จนี

, เยอรมนี, เบลารสุ 

2. โอกาสในการสง่ออกไปยังรัชเซยี 

- รัชเซยีแสวงหาคูค่า้ใหม่ๆ  ทดแทนตะวันตก 

- นักทอ่งเทีย่วรัชเซยีทีเ่ดนิทางมาไทยมคีวามนยิมหิว้สนิคา้ไทยกลับไปขาย  

3.อุปสรรคทางการคา้กับรัชเซีย ไดแ้ก่ ระบบศุลกากรมีความซับซอ้น ,มาตรการ

สขุอนามัยรวมถงึมาตรการทอ้งถิน่ไม่สอดคลอ้งกับรัฐบาล ,ภาษาและความเขา้ใจกฎหมายเป็น

ตน้ 
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ประธานคุณเกรียงไกร แจง้

ขอ้มลูในทีป่ระชมุ ดังน้ี 

1.สถานการณ์ COVID-19 ใน

รัฐเซีย>>ปัจุบัน ทางรัชเซียใชวั้คซนี 

SputnikV เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม

ยังคงมผีูต้ดิเชือ้สูงขึน้เรื่อยๆ เน่ืองจาก

สายพันธุ์เดลตาที่แพร่กระจายอย่าง

รวดเร็ว  

2. ความตกลงการคา้ไทย-

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย(FTA TH-

EAEU)>>EAEU มีการจัดท าความตก

ลงไปแลว้กับเวียดนาม สงิคโปร์ ที่อยู่

ระหว่างเจรจา ไดแ้ก่ อินโดและกัมพูชา ส่วนประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษา โดยหาก

ท าการศกึษาเสร็จสิน้จะน าเรื่องเขา้สู่คกก.นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ และน าส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรพีจิารณาตอ่ไป 

 

ทัง้น้ี สมาคมฯ ไดแ้จง้ประเด็นปัญหาผูป้ระกอบการไทยทีผ่ลติสนิคา้อาหารทะเลกระป๋อง

แปรรูปบางบรษัิทตดิปัญหา Red list บนเว็ปไซดข์องทางรัชเซยี จงึไม่สามารถสง่ออกสนิคา้ได ้

ตัง้แต่ปี 61  อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานรัชเซยีไดเ้ขา้มาตรวจประเมนิในปี62 แลว้ แต่จนถงึ

ปัจจุบันยังไม่มขีอ้สรุปดังกล่าวฯ จากทางรัชเซยี จงึท าใหผู้ป้ระกอบการไทยยังคงตดิปัญหาใน

การสง่ออกสนิคา้ไปรัชเซยีอยู ่

>>>ทางสภาธุรกจิฯ รับทราบประเด็นปัญหาดังกล่าวฯ และจะชว่ยตดิตามหาชอ่งทาง

แกไ้ข โดยขอใหส้มาคมฯ สง่ขอ้มูลไปยังสภาธุรกจิไทย-รัชเซยี เพือ่ทางสภาธุรกจิฯ จะรวบรวม 

และตดิตอ่กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งชว่ยเรง่ตดิตามแกไ้ขปัญหา 

 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์“India-Thailand Business Meet on Marine & 

Aquaculture Product”   

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 TTIA 

คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงาน

สั ม ม น า อ อ น ไ ล น์  “ India-Thailand 

Business Meet on Marine & 

Aquaculture Product”  วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์

เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งโอกาสเจรจาทาง

ธุรกิจ ระหว่างผูป้ระกอบการไทยและ

อนิเดยี ตลอดจนการเพิม่มูลค่าการคา้และ

การลงทุนระหว่างกันประจ าประเทศไทย 

จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอนิเดยี สรุป

ดังน้ี 

 

 1. อนิเดยีเป็นผูส้ง่ออกอาหารทะเลรายใหญอ่ันดับ 4 ของโลก รองจาก จนี นอรเ์วย ์และ

เวียดนาม ในขณะที่ ประเทศอื่นที่เป็นน าเขา้-ส่งออกในภาคอาหารทะเล ไดแ้ก่ ไทย ชลิี 
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เนเธอร์แลนด ์แคนาดา เอกวาดอร์ เป็นตน้ ในช่วงหกปีที่ผ่านมาการส่งออกอาหารทะเลของ

อนิเดยีมมีูลค่าสงูขึน้จาก 4,688 ลา้นดอลลาร ์ในปี 2015-2016 เป็น 5,956 ลา้นดอลลาร ์ในปี 

2019-2020   

 2.Tuna Global Market  

 - ญีปุ่่ นถอืวา่เป็นตลาดใหญท่ีส่ดุส าหรับทนู่าเกรดซาซมิ ิทัง้ในรปูแบบยา่งและแชแ่ข็ง   

 - ตลาดยโุรปจะเนน้ไปที ่fresh tuna loins, frozen loins, steaks เป็นตน้ 

 - สหรัฐอเมรกิาจะเนน้ไปทีป่ลาทนู่าสดและผลติภัณฑป์ลาทนู่าแชแ่ข็ง 

 - ไทยและเวยีดนาม ถอืเป็นผูแ้ปรรูปรายใหญ่ทีส่ดุ โดยมกีารน าเขา้ปลาทูน่าจากอนิเดยี 

ศรลีังกา และ มัลดฟีส ์

 3.ความทา้ทายในตลาดอนิเดยี  

 -  เ รื่องของคุณภาพและความ

สม ่าเสมอ  

 - การไมม่ฉีลากดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 - ปัญหาและการด าเนินการดา้น

ความยั่งยนื 

 - อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ 

(TBT) 

 4.โอกาสในการลงทนุในอนิเดยี 

 - มกีารอนุญาต FDI 100% ในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและอาหารทะเลแปรรปู 

 - นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถเขา้มาท าการลงทุนไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอการอนุมัติ

ใดๆ จากรัฐบาลอนิเดยีส าหรับการลงทนุ 

 5. ไทยและอนิเดยีสามารถแลกเปลีย่นความรู ้ดา้นเทคโนโลยตี่อกันได ้รวมถงึการเพิม่
การลงทุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหแ้กส่นิคา้อาหารของทัง้ 2 ประเทศ โดยเฉพาะสนิคา้ปลาและ
กุง้ทีเ่ป็นสนิคา้ทีม่ศีักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เชน่ สหรัฐอเมรกิา สหภาพยุโรป 
ญีปุ่่ น และอืน่ๆ ทัง้น้ี ในปัจจุบันประชากรตอ้งการสนิคา้ทีเ่นน้พรอ้มรับประทานและอาหารพรอ้ม
ปรงุมากขึน้ 

 

TTIA เขา้รว่มการสมัมนา “ปรบัสมดุลตลาดแรงงานไทยยคุหลงัโควดิ-19 สูค่วามย ัง่ยนื
 วันที ่23 กรกฎาคม 2564 TTIA คณุนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้รว่มการสมัมนา “ปรับ
สมดลุตลาดแรงงานไทยยคุหลังโควดิ-19 สูค่วามยั่งยนื” ผา่นรปูแบบออนไลน ์(Webex) จัดโดย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา (องคก์ารมหาชน) โดยไดเ้ชญิผูแ้ทนจาก
องคก์รภาคเอกชน ภาครัฐ และ NGO มารว่มบรรยาย มสีาระส าคัญดังน้ี 
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 จุดประสงค์ของการสัมมนา เพื่อ
เป็นเวทีในการใหค้วามรูแ้ละแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นระหว่างองคก์รต่างๆทีเ่ขา้ร่วม
ฯ ในสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยใน
ปัจจุบัน ว่ามีแนวโนม้และปัญหาไปใน
ทศิทางใด 
    
 1 .  Ms. Makiko Matsumoto จาก 
ILO ได ้บ ร ร ย าย ในป ร ะ เ ด็ น  “ Labour 
Development Directions in Post 
COVID-19 Pandemic” มสีาระส าคัญดังน้ี 
 - สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในขณะนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่ไดแ้ย่ แต่ไม่ถงึกับดมีาก เมือ่
เปรยีบเทยีบจากสถติใินอดตีทีผ่า่นมา ทัง้น้ีคาดวา่ในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้จะท าให ้
เกดิการสญูเสยีอัตรางาน 1 ลา้นอัตรา และไมส่ามารถฟ้ืนตัวไดใ้นระยะเวลาอันสัน้ 
 - ทัง้น้ีภาครัฐควรเรง่แกไ้ขปัญหา โดยอาจมุง่เนน้ไปที ่การคุม้ครองรายไดข้องประชาชน/
การเร่งพัฒนาและใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นทรัพยากรบุคคล เชน่ การศกึษา/สุขภาพ/การเพิม่
ทักษะอาชพี และการชว่ยเหลอืในสว่นของภาคธุรกจิ SMEs โดยสามารถแบ่งนโยบายไดเ้ป็น 2 
ระยะ คอื ระยะสัน้ และระยะกลาง ดังน้ี  
         > นโยบายระยะสัน้ควรมุ่งเนน้ไปทีค่วามชว่ยเหลอืใหร้อดพน้จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจุบัน เช่น การสรา้งนโยบายที่ส่งเสริมใหเ้กดิการจา้งงาน/ การพัฒนาระบบราชการใหม้ี
ประสทิธภิาพพอทีจ่ะชว่ยเหลอืประชาชน ภาคเอกชน ตอ่วกิฤตทิีเ่กดิขึน้ในปัจจบุัน 
         > นโยบายระยะกลาง ควรมุ่งเนน้ไปที่การสรา้งโอกาสและการเตบิโต เช่น การลงทุน
ใหก้ับโครงสรา้งพื้นฐานของรัฐ เชน่ ระบบขนส่งมวลชน และระบบการศกึษาในประเทศ / การ
พัฒนานโยบายการจัดการความเสีย่งในดา้นเศรษฐกจิเพือ่รับมอืกับสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต 
 

 2 .  ด ร . ปิ ย ะ บุ ต ร  ช ล วิ จ า ร ณ์  
(ประธานอ านวยการแห่งมูลนิธคินัีน
แหง่เอเชยี) ในหัวขอ้“การพัฒนาคน
ไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื” มสีาระส าคัญดังน้ี 
 - ในอนาคตประเทศไทยจะพบกับ
สถานการณ์ 5 เรือ่งดว้ยกนั ไดแ้ก ่
  1. สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
อันใกล ้เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
เทรนของโลกเกดิขึน้อย่างรวดเร็ว 

ท าใหห้ลายธุรกจิเปลีย่นไป และตลาดแรงงานจะเปลีย่นไปดว้ยเชน่กนั (การลดการใชก้ าลังคน/
การเกดิธรุกจิ Start-up ทีม่ากขึน้) 
  2. การเตรียมพรอ้มรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยแรงงานจะตอ้งปรับตัวและ
ทักษะใหท้ันกบัโลก เชน่ ทักษะการคดิวเิคราะห/์ความสามารถในการสือ่สารหลายภาษา 
  3. การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เช่น สายดิจิทัล/สายโลจิสติกส์/สาน
อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ(AI)/สายยานยนตแ์ห่งอนาคต/สายหุ่นยนต/์สายการบนิอากาศยาน/สาย
การขนสง่ระบบราง 
  4. อัตราการวา่งในชนบททีเ่พิม่สงูขึน้  
  5. การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็ว (การใช ้
AI) 
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 3. ประเด็นเสวนา เรื่อง “เรื่อง
การขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนา
ตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควดิ-19สู่

ความยั่งยนื” โดย ผูแ้ทนจากภาคสว่น
ตา่งๆ ดังน้ี 
 -  ด ร . ธนิต  โส รั ตน์   ( ร อ ง
ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ง ค์ ก า ร น า ย จ ้า ง
ผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรม
ไทย) 
 > ใน ปัจจุบั นปร ะ เทศไทย
แกปั้ญหาไดไ้ม่ตรงจุดส าหรับนโยบาย
ของประเทศไทยจะไปในทิศทางใด 
ซึง่สง่ผลใหเ้กดิเป็นปัญหาทัง้ขาดแคลนแรงงานและมคีวามตอ้งการแรงงาน 
         - ดร.เกยีรตอินันต ์ลว้นแกว้ (อาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร)์ 
 > ปัญหาของตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่เกดิมาจากทักษะของแรงงานทไีม่สอดคลอ้ง
กับตลาดในปัจจุบัน ซึง่เกดิจากโครงสรา้งและนโยบายของรัฐที่ไม่มีความชัดเจน ท าใหไ้ม่
สามารถมุ่งเนน้ไปทีก่ารพัฒนาอยา่งถูกตอ้ง โดยเห็นไดจ้ากตัวเลขการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยถอืไดว้า่ไปในทศิทางแยล่ง เมือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบา้น ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบั
ตลาดแรงงายไทยในอนาคตอันใกลไ้ด ้
 - นายวุฒศิักดิ ์ปฐมศาสตร ์(หัวหนา้ศูนยท์ะเบยีนขอ้มูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน) 
 > ถงึแมใ้นปัจจุบันจะมกีารเลกิจา้งและอัตราการว่างงานทีเ่พิม่มากขึน้ แต่โครงสรา้งของ
ความตอ้งการแรงงานยังคงอยู่สว่นในสว่นทีถ่อืว่าอยู่ในเกณฑ ์ปกต ิและภาครัฐเองไดม้กีารเก็บ
ขอ้มูลมาโดยตลอด เชน่ อุตสาหกรรมทีร่องรับการจา้งงานทีไ่ม่เปลีย่นแปลงจากอดตี คอื ดา้น
การผลติฯ/ดา้นขายส่งและขายปลีก ทัง้น้ีภาครัฐเองไดม้ีความพยายามในการช่วยเหลือภาค
ประชาชน และภาคเอกชน เชน่ ความพยายามในการสรา้งนโยบายในสนับสนุนใหม้กีารจา้งงาน 
หรอื การบูรณาการการเชือ่มโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานตา่งๆ เพือ่อ านวยความสะดวกในการใช ้

บรกิาร 
 - นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ (ผูอ้ านวยการมูลนิธเิพื่อการพัฒนาแรงงานและ
อาชพี) 
 > จากสถานการณ์โควดิ-19 ท าใหเ้ห็นความเหลือ่มล ้าทีช่ัดเจนมากขึน้ ทัง้แรงงานใน
ระบบและนอกระบบ จะเห็นไดจ้ากระบบประกันสังคมที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน และใน
ประเทศไทยยังขาดนโยบายในระยะยาว เชน่ การชว่ยเหลอืเนน้การเยยีวยาซึง่เป็นการแกปั้ญหา
ในระยะสัน้ แตพู่ดเรือ่งการฟ้ืนฟใูนระยะกลาง และระยะยาวนอ้ยมาก และปัญหาอืน่ๆอกีมากมาย 
  
 ทัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดการสมัมนาเพิม่เตมิไดท้ีเ่อกสารแนบ หรอื รับชมการ
สัมมนายอ้นหลังไดท้ี่ https://www.itd.or.th/event/balancing-the-thai-labor-market-in-
the-post-covid-19/  
 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง “FTA น าเกษตรไทย ทะลุโควดิ ตะลุยตลาด
มงักรและแดนภารตะ” 
 
 วันที ่23 กรกฎาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ร่วมงานสัมมนา
ออนไลน์ เรือ่ง “FTA น าเกษตรไทย ทะลุโควดิ ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” วัตถุประสงค์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจการใชป้ระโยชน์จากเอฟทเีอ การขยายโอกาสในการผลักดันดันสนิคา้สู่

ตลาดโลกใหเ้พิม่มากขึน้ จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์สรปุดังน้ี 
 

https://www.itd.or.th/event/balancing-the-thai-labor-market-in-the-post-covid-19/
https://www.itd.or.th/event/balancing-the-thai-labor-market-in-the-post-covid-19/
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 (1) หัวขอ้ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แนวโนม้ตลาดจีน และการใชป้ระโยชน์
จาก FTA อาเซยีน-จีน” โดย ผอ.จีรนันท ์
หิรัญญสัมฤทธิ์ ผูอ้ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นคร
เซีย่งไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจนี สรปุดังน้ี 
 - ปี 63 เศรษฐกิจจีนยังคงมีการ
ขยายตัว โดยมปัีจจัยหลักทีผ่ลักดนั ไดแ้ก ่
การบริโภคในประเทศ การส่งออก และ
การลงทนุ 
 - คูค่า้(ธง)ส าคัญของจนี ไดแ้ก ่1) 
ASEAN 2) EU 3) US 
 - สถานการณ์COVID-19 ในประเทศจีน สามารถควบคุมไดแ้ลว้ ปัจจุบันมกีารฉีดวัคซนี
มากกวา่ 150 ลา้นโดส (เข็ม) 
 - การคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัจนี: ปัจจบุันมมีลูคา่ 40,865 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 
 - สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการใชป้ระโยชนจ์ากFTA ดา้นเกษตรกรรม : HS01-HS08 (ผลไม)้ 
 - แนวโนม้ทีไ่ดร้ับความนยิมในจนี 
  (1) สินคา้สุขภาพ(ผัก) : มีโอกาสขยายตัวในเรื่องของสินคา้แปรรูป และ
เครือ่งดืม่ 
  (2) สนิคา้ทีเ่กีย่วกับผูสู้งอายุและเด็ก: มอีัตราการเกดิในปี20 ลดลงรอ้ยละ 14 
แมจ้ะมนีโยบายลกูคนทีส่าม ซึง่โครงสรา้งประชากรวัยท างานเริม่เทา่กบัจ านวนผูส้งูอาย ุ
  (3) สนิคา้/อาหารสัตวเ์ลี้ยง: คนจีนมากกว่า 75 ลา้นคน มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะสนัุขและแมว ในอกี 10 ปีขา้งหนา้คาดวา่อัตราการเลีย้งแมวจะสงูกว่าสนัุข และคนจนี
ใชจ้า่ยเฉลีย่ 25,000 บาทตอ่ปี 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในจนี  
 - ใหค้วามสนใจกบัสขุภาพ 
    - การฉลาดในการเลอืกซือ้ 
    - ชอ่งทางการขาย เชน่ ออนไลน์ นยิมในกลุ่ม Gen Z ซึง่การขายออนไลน์ในจนีมมีูลคา่
ถงึ 11.76 ลา้นลา้นหยวน ใหญท่ีส่ดุในโลก 
  ดา้นโลจสิตกิส ์(รถบรรทุก): ขึน้กับโครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่ง เพิม่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
  (1) รถไฟความเร็วสงู (2) ศนูยก์ระจายสนิคา้ (3) การใชเ้ทคโนโลย ี
 แพลตฟอร์มที่เจาะตลาดจีนโดยใชช้่องทางออนไลน์ : Thaitrade.com / Thailand 
Food CountyTmall official Store  
 

 (2) หัวขอ้ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แนวโนม้ตลาดอินเดีย และการใช ้

ประโยชน์จาก FTA ไทย-อนิเดีย 🇮🇳 

และอาเซยีน-อนิเดีย” โดย ผอ.สาย
ทอง  ส ร ้อ ย เพชร  ผู ้อ า น วยการ
ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ค ้า ใ น
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ณ  ก รุ ง นิ ว เ ด ลี  
สาธารณรัฐอนิเดยี สรปุดังน้ี 
 - ประเทศอนิเดีย ประกอบไปดว้ย 
28 รัฐ มปีระชากร 1.3 พันลา้นคน 
 - ปัจจุบันผูห้ญิงมีอ านาจในการ
ตัดสนิใจ 

 - 70% สามารถบรโิภคเน้ือสตัวไ์ด ้เชน่ เน้ือไก,่ซฟีู้ด อกี 30% เป็นมังสวริัต ิ(มังสวริัต)ิ 
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 - พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอนิเดยี 
 - ชนชัน้กลางขับเคลือ่นการบรโิภค 
 - รายไดเ้พิม่ขึน้ การบรโิภคเพิม่ตาม 
 - ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ เลอืกของทีด่ขี ึน้ 
 - โครงสรา้งพืน้ฐานชว่ยกระตุน้การบรโิภคในภาคชนบท 
 - กลุม่มลิเลนเนียลและGen Z มบีทบาทส าคัญ 
 - การเขา้ถงึแพลตฟอรม์ดจิทิัลมผีลตอ่การใชจ้า่ย 
 - สนิคา้คณุภาพชว่ยใหอ้คีอมเมริซ์เตบิโต 
 - ผูน้ าดา้นธรุกจิ นโยบาย และประชาสงัคม จะชว่ยขับเคลือ่นอนาคตทีย่ั่งยนื 
 - 7 เทรนดด์า้นการบรโิภคของชาวอนิเดยีทีย่ังคงอยูต่อ่ไปหลังโควดิ 
  (1) เขา้สูร่ะบบดจิทิัลมากขึน้  
  (2) สนใจสนิคา้เพือ่การผอ่นคลายและความสะดวกสบาย  
  (3) ไมช่อบการลงทนุความเสีย่งสงู 
  (4) เลอืกแบรนดร์าคาถกูลง  
  (5) อ านาจการตัดสนิใจอยูท่ีผู่ห้ญงิ  
  (6) เลอืกทีจ่ะเชา่หรอืผอ่นมากกวา่ซือ้ 
  (7) ซือ้สนิคา้ขนาดใหญข่ึน้หรอืเล็กลง ขึน้อยูก่บัระดับของผูบ้รโิภค 
 - กลุม่สนิคา้เกษตรและอาหารส าคัญสง่ออกไปอนิเดยีในปี 2563 (  
ไดแ้ก ่1)ไขมันและน ้ามันจากพชืและสัตว ์2)ผลติภัณฑจ์ากขา้วสาร ี3)ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 
4)ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู 5)เครือ่งดืม่ 6)สิง่ปรงุรสอาหาร 7)ผลไม ้8)เครือ่งเทศ 
 สนิคา้ 8 กลุ่มนี้ อนิเดียลดภาษีใน 
FTA กับไทยเหลือ 0-5% ส่วนภาษีน ้ามัน
ปาลม์สงูกวา่ 5%  
 ปี 63 ไทยสง่ออกสนิคา้ 8 กลุม่นี้ไป
อินเดียมูลค่ารวม 6,354 ลา้นบาท (-
12.8%) 
 ปี 64 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยสง่ออกกลุม่
นี้ไปอินเดียมูลค่า 6,030 ลา้นบาท (+
196%) 
 อาหารสตัวเ์ลีย้งในอนิเดยี  
    - คนอนิเดียนิยมเลี้ยงสุนัข (หมา) 
ซึง่ประชากรสตัวเ์ลีย้งมมีากถงึ 30 ลา้นตัวและมแีนวโนม้สงูขึน้  
 - ปัจจัยส าคัญคอื เหงา, คนอยูเ่ป็นครอบครัวขนาดเล็ก, คนสงูวัยเพิม่ขึน้  
 - มกีารสต๊อกอาหารสตัวม์ากขึน้และดแูลสตัวอ์ยา่งด ี
 - FTA ไทยมีภาษีเป็น 0% จงึเป็นแตม้ต่อ รวมถงึมาตรฐานทีส่รา้งความมั่นใจ และคน
อนิเดยียอมจา่ยสงูใหก้บัสตัวเ์ลีย้ง 
 - ตอนน้ีคนอนิเดยีใหค้วามสนใจในดา้นอาหารโภชนาการเฉพาะ เชน่ อาหารส าหรับสตัว์
ป่วย อาหารทีเ่ป็นออแกรนติ อาหารทีไ่มม่สีว่นผสมของเน้ือวัว 
    - ประเทศอนิเดยีน าเขา้สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งจากประเทศไทยเป็นอันดับ 1 
 
 (3) หัวขอ้ “การปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสนิคา้เกษตรไทยสู่ตลาดโลก” โดย นาย
วศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย สรปุดังน้ี 
 การสง่ออกอาหารและสนิคา้เกษตรของไทย 
 สง่ออกไปจนี มอีัตราเพิม่ขึน้ 
 สง่ออกไปอนิเดยี มลีักษณะเป็นตัว V ในปี 64 มอีัตราเพิม่ขึน้ 
 สง่ออกไปตลาดโลก : ปี64 (-0.2%) 

 >10 สนิคา้ทีเ่ตบิโตในจนี 🇨🇳 ชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19 

  (1) ผลไม:้ ทเุรยีน  
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  (2) ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง  
  (3) ไก ่ 
  (4) เครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์
  (5) ผัก 
  (6) ผลไมก้ระป๋อง: ล าไยกระป๋อง 
  (7) อาหารสตัวเ์ลีย้ง อาหาร ปี 63 โต 13% 
  (8) ทะเลกระป๋องและแปรรปู (ปลา): ปี 63 โต 16% 
  (9) สิง่ปรงุรสอาหาร 
  (10) เครือ่งเทศและสมนุไพร  

  >10 สนิคา้ทีเ่ตบิโตในอนิเดยี 🇮🇳ชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19 

  (1) ไขมันและน ้ามันจากพชืและสตัว ์
  (2) อาหารสตัวเ์ลีย้ง : ปี 63 โต 28% 
  (3) ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 
  (4) เครือ่งเทศและสมนุไพร 
  (5) น ้าผลไมอ้ืน่ๆ  
  (6) ล าไยสด  
  (7) ผลไมร้วมกระป๋อง 
  (8) เสน้หมีก่ว๋ยเตีย๋ว  
  (9) ซอสมะเขอืเทศ  
  (10) สบัปะรดแปรรปู 
 >Future Food: เ ท ร นด์อ าห า ร
เพือ่นสขุภาพ 
 โปรตีนทางเลือก  ไดแ้ก่  Plant 
Bases Food, Insect Protein 
 Functional Food ไ ด ้ แ ก่  
Probiotics, Functional Drink  
 Personalized Nutrition  
 Foods for Aging 
 - คนอนิเดยี 63% หันมารับประทาน
เน้ือสตัวจ์ากพชืทดแทนการกนิเน้ือสตัว ์
 - คนจีน 62% มีแนวโนม้ที่จะซื้อ 
Plant-based Meat เป็นประจ า 
 - คนไทย 53% ตอ้งการลดการบรโิภคเน้ือสตัว ์ขณะทีอ่กี 45% สนใจรับประทานอาหาร
แบบมังสวริัต ิวแีกน  
 
 (4) หัวขอ้ “กลยุทธก์ารเจาะตลาดสนิคา้เกษตรของไทยในตลาดโลก” โดย ดร.นราธปิ 
อ ่าเที่ยงตรง ที่ปรกึษาดา้นการตลาด การขาย การบรกิาร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
องคก์ร ภาครัฐและเอกชน สรปุดังน้ี 
 - กลยทุธก์ารปรับตัวดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรในยคุโควดิ-19 และในตลาดโลก 
 1. เปิดใจ/เขา้ใจตลาด (การปรับตัวของตลาด และตลาดสมัยใหม)่ 
 - ตลาดกลุม่คนรุน่ใหม่ 
 - LOHAS: Lifestyle of health and sustainability  
 - ตลาดสงูวัย 
 - ขนาดครอบครัวทีเ่ล็ก (Lonely Economy: โอกาสของตลาดสตัวเ์ลีย้งและอาหารสตัว)์ 
    - VMP: Value for money + Tasty Economy  
    - ตลาด Massive  
    - โอกาสในการประยกุตส์นิคา้เกษตรสูม่ติติา่งๆ 
 2. เขา้ใจตลาดทีจ่ะเลอืกท าตลาดของกลุม่นัน้ เชน่ กลุม่วัยท างานในเมอืง กลุม่ผูส้งูวัย 
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 3. พัฒนา : เขา้ใจการประยกุตส์นิคา้เกษตรสูก่ารเปลีย่นแปลงของตลาด 
 4. หมั่นประเมนิ : ประเมนิผลการตอบรับของตลาด ทัง้ปรมิาณและคณุภาพ 
 - พัฒนาสนิคา้เกษตรสู ่Convenience Goods “8 สะดวก” 
 (1) สะดวกหา (2) สะดวกซือ้ (3) สะดวกใช ้(4) สะดวกเก็บ+รักษา (5)สะดวกใจ (6) 
สะดวกจา่ย (7) สะดวกขาย (8) สะดวกแปรรปู (ส าหรับตลาด Manufacturing)   
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมและรบัฟังอพัเดทสถานการณ์ทางการเมอืงและสถานการณ์โควดิ-
19 ในแอฟรกิาใต ้
 
 วันที ่23 กรกฎาคม 2564 TTIA 
คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม
ประชุมและรับฟังอัพเดทสถานการณ์
ทางการเมอืงและสถานการณ์โควดิ-19 
ใ น แ อ ฟ ริ ก า ใ ต ้  โ ด ย ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพรทิอเรยี ท่าน
อุปทูตไพสฐิ บุญปาลติ จัดโดย สภา
ธรุกจิไทย-แอฟรกิาใต ้สรปุดังน้ี 
  
 ท่ านอุปทูต ให ข้ อ้มู ล เ กี่ ย ว
สถานการณ์โควดิ-19 ในแอฟรกิาใตว้่า ณ ขณะนี้ยังมตีัวเลขของผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้เรื่อยๆ และมี
การล็อกดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์ ดา้นวัคซีนหลักที่ใช ้ไดแ้ก่ Pfizer และ J&J โดยใน
อนาคตแอฟรกิาใตจ้ะมกีารเปิดโรงงานผลติวัคซนีขึน้เองอกีดว้ย โดยจะร่วมมอืกับอนิเดยีในการ
จัดตัง้โรงงานและพัฒนาวัคซนี 
 
 ปัญหาและอปุสรรคของแอฟรกิาใตน้อกจากเรือ่ง COIVD-19 แลว้ ยังคงมปัีญหาเรือ่งการ
ขาดแคลนแรงงาน รวมถงึเรือ่งการเมอืง และความไม่สงบภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐตอ้ง
รบีแกไ้ขเพือ่ไมใ่หก้ระทบตอ่ความน่าเชือ่ถอืของนักลงทนุในประเทศโดยเร็วทีส่ดุ 
 
 สนิคา้ไทยทีแ่อฟรกิาใตใ้หค้วามสนใจ ไดแ้ก่ ขา้ว ชิน้ส่วนยานยนต ์เครื่องยนตส์ันดาป 
ยางรถยนต์ ยางขอบกระจกและประตู อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นตน้ นอกจากนี้ 
แอฟรกิาใตม้ศีักยภาพในการเป็นประตกูารคา้สูป่ระเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคแอฟรกิากวา่ 54 ประเทศ 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมกบัสมาคมอาหารแช่เยอืกแข็งไทย เรือ่ง การด าเนนิการตามค าส ัง่
จงัหวดัสมทุรสาครที ่2013/2564 
 
 วันที ่26 กรกฎาคม TTIA คุณสพุัตรา 
ผอ. คณุวรพล จนท.อาวโุส คณนลธวัช จนท.
แรงงาน และสมาชิก 7 บริษัทที่ตั ้งอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ไดแ้ก่  Unicord, TU, 
TUM, AAI, Diamond Food, PC Tuna, MMP 
เขา้ร่วมประชมุกับสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็ง
ไทย เรื่อง การด าเนินการตามค าสั่งจังหวัด
สมทุรสาครที ่2013/2564 การใหโ้รงงานหรอื
สถานประกอบการ จัดตัง้โรงพยาบาลสนาม 
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(Factory Accommodation Isolation: FAI) ผา่นระบบ VDO Conference โดยม ีดร.พจน ์อรา่ม
วัฒนานนท ์เป็นประธานการประชมุ สรปุดังน้ี 
    
 1. จุดประสงค ์เพือ่ใหส้มาชกิไดร้ว่มเสนอความเห็นปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิัตติาม
ประกาศขา้งตน้ และสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร ซึง่สาระส าคัญของประกาศฯ 
ก าหนดให ้รง.หรอืสถานประกอบการทีม่จี านวนพนักงานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป... จัดตัง้ รพ.สนาม
ส าหรับแยกกักผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 โดยจะตอ้งมจี านวนเตยีงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
พนักงาน และตอ้งเพยีงพอตอ่การแยกกัก ตามแนวทาง สธ.ก าหนด โดยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 
ก.ค.64 
 
 2. ปัญหา/อปุสรรค ทีพ่บมดีังน้ี 
 2.1 การคัดกรองส าหรับแรงงานหรือบุคลากรที่ตดิเชือ้เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่มี
บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทีเ่พียงพอ โดยที่ประชมุไดเ้สนอความเห็นว่า อาจสอบถามไปยัง
วทิยาลัยพยาบาล โดยจา้งนักเรยีนพยาบาลทีอ่ยูใ่นชัน้ปีสดุทา้ยเขา้มาชว่ยดแูลในสว่นน้ี 
 2.2 การจัดตั ้งโรงพยาบาลสนาม หรือ FAI จ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานจากกระทรวง
สาธารณสุขใหก้ารรับรอง เพื่อใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และที่ประชุมไดเ้สนอ
ความเห็นเพิม่เตมิ เช่น หากโรงงานมีจ านวนพนักงานนอ้ย อาจรวมตัวกับโรงงานอืน่ๆ ในการ
จัดท าเป็น FAI เพื่อใหม้จี านวนเตยีงทีส่ามารถรองรับต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดท้ันท ีทัง้นี้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปดว้ยความล่าชา้ เน่ืองจากภาครัฐเองไม่มีบุคลากรเพียงพอในการ
รับรองการด าเนนิการดังกลา่ว 
 2.3 ประเด็นเมือ่จัดตัง้ FAI แลว้ โดยไดแ้บง่ระดับออกเป็น 3 ขัน้ เพือ่แยกผูป่้วยทีม่รีะดับ
ความรุนแรงทีแ่ตกต่างกัน คอื เตยีงระดับสเีขยีว /เตยีงระดับสเีหลอืง /เตยีงระดับสแีดง พบว่า 
ภาครัฐไมม่กีารแจง้วา่จะใหด้ าเนนิการหรอืสง่ตอ่ผูป่้วยไปทีไ่หนอยา่งไร 
 
 3. การด าเนนิการขัน้ตอ่ไป         
     3.1 การนัดประชุมหารือกับทางผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคารที่ 27 
กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.(thumbtack) ณ จวญ ผูว้่าฯ เพื่อเสนอถึงปัญหาที่เกดิขึน้ 
รวมถงึแนวทางนโยบายว่าจะมีการด าเนินไปในทศิทางใด โดยมีผูแ้ทนจากสภาหอฯ และ 3 
สมาคม (TTIA TFFA TFPA) เขา้ร่วม ดังนี้ 1. สภาหอฯ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท ์2.TTIA โดย 
คุณเชง นิรุตตนิานนท ์ที่ปรกึษากติตมิศักดิ/์ คุณนคร นิรุตตนิานนท ์บจก. ไทยรวมสนิพัฒนา
อตุสาหกรรม/ คณุเอกราช พรรณสงัข ์บจก.เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
 3.2 ทาง ดร.พจน์ แนะน าใหทุ้กโรงงาน เตรียมการตามประกาศขา้งตน้ ทัง้นี้อาจจะจัด
สัมมนาโดยเชญิผูแ้ทนโรงงานทีจ่ัดตัง้ FAI มาแลกเปลีย่นประสบการณ์การจัดการงบประมาณ 
ก าลังคน และการประสานตา่งๆ 
 
 
ดร. พจน ์อร่ามวฒันานนท ์รองประธานหอการคา้ พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งท ัง้ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประธานหอการคา้จงัหวดัสมุทรสาคร และ
ภาคส่วนเอกชนตา่งๆ เขา้พบกบัผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรสาคร ในประเด็นหารอืและ
สนบัสนุนการดาเนนิการของจงัหวดั โดยรว่มมอืกนัระหวา่งรฐัและเอกชน 
 
 วันอังคารที ่27 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร. พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์รองประธาน
หอการคา้ไทย พรอ้มดว้ยนายกสมาคม (ดร.ผณิศวร ชานาญเวช) อปุนายกฯ (นายอนุชา เตชะ
นิธสิวัสดิ)์ เลขาธกิารฯ (นายชพูงษ์ ลอืสุขประเสรฐิ) และกรรมการ (คุณพรศักดิ ์ถาวรทวีวงษ์ 
คณุเอกราช พรรณสงัข)์ พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ สมาคมอตุสาหกรรมทูน่า
ไทย (นายเชง นริุตตนิานนท ์และนายนคร นริุตตนิานนท ์นายอมรพันธ ์อร่ามวัฒนานนท)์ และ
ประธานหอการคา้จังหวัดสมทุรสาคร ไดเ้ขา้พบกับผูว้่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร (นายวรีะศักดิ ์
วจิติรแสงส)ี เพือ่นาประเด็นหารอืและสนับสนุนการดาเนนิการของจังหวัด โดยรว่มมอืกนัระหว่าง
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รัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เนื่องจากในภาคการปฏบิัตติามประกาศค าสั่งยังมี
ปัญหาทีถ่อืว่าเป็นคอขวดทีจ่ะใหเ้อกชนด าเนินงานไดต้ามประกาศและค าสั่ง จงึไดน้ าประเด็น
ทีม่าจากการประชมุของสมาชกิสมาคมฯ เขา้หารอืดังน้ี 
  
 1) ตามประกาศของจังหวัด ไดก้ าหนด
แรงงานเกนิกว่า 50 คน โรงงานจะตอ้งท า FAI 
นั้น โรงงานในจังหวัดสมุทรสาครมีมากกว่า 
7,000 โรงงาน ในขณะที่โรงงานซึง่เป็นสมาชกิ
สมาคมอาหารแช่ เ ยือกแ ข็งไทย  สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผูผ้ลิตอาหาร
ส าเร็จรูป ทีแ่จง้รายชือ่มายังสมาคม 69 โรงงาน 
จ านวนแรงงานประมาณ 100,000 คน แต่
ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ในจังหวัดทัง้รายกลาง 
รายย่อยมีจ านวนแรงงานต่างกัน จังหวัดควรไป
จัดมาตรฐานในการทา FAI ตามที่ SME หรือ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย รายกลาง เพือ่ใหค้รอบคลมุทกุโรงงานสามารถด าเนนิการได ้เพือ่ควบคมุ
และป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ไปยังสงัคม และโรงงานทีไ่ดม้กีารจัดทา FAI ไวแ้ลว้ 
 
 2) กรณี โรงงานที่มีความพรอ้มในการจัดทา FAI จังหวัดควรมีค าแนะน าการบริหาร
จัดการพืน้ทีค่วามเสีย่ง เพือ่ใหป้ลอดจากการแพร่ระบาดของไวรัสในคนงาน สถานที ่การจัดการ
น ้าเสยี หรือแนวทางการจัดการ FAI ของผูป้ระกอบการรายย่อยซึง่มขีอ้จ ากัดในการด าเนินการ
ดว้ยตนเอง 
 
 3) มาตรการ FAI ของสมาชกิโรงงาน สามารถที่จะอ านวยความสะดวกตามมาตรการ
ค าสั่งของจังหวัด เพือ่คัดแยกกลุม่คนงานมอีาการในระดับกลุม่สเีขยีว แต่โรงงานไม่มบีคุลากรที่
มทีักษะในการจะจ าแนกและวเิคราะหอ์าการของผูป่้วยตดิเชือ้ในกลุ่มสเีหลอืงหรอืสแีดง เพือ่จะ
น าตัวผูป่้วยไปรักษาตอ่เพราะขัดตอ่ พรก. ทางการแพทย ์
 
 ดังนัน้ การคัดกรองแรงงานกลุม่เสีย่ง การดแูลรักษาแรงงานผูต้ดิเชือ้ รวมถงึการตดิตาม 
ผลการรักษา จึงตอ้งใหห้น่วยงานสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์เขา้ไปช่วยแยก
แรงงาน กลุม่สเีขยีวและสเีหลอืงออกจาก FAI 
 ผูว้า่ราชการจังหวัด รับทีจ่ะน าเรือ่งน้ีไปหารอืในสว่นงานนโยบาย และสาธารณสขุจังหวัด
เป็นการเรง่ดว่น เพือ่รับผูป่้วยตดิเชือ้เขา้สูร่ะบบประกนัสงัคม 
 รองประธานหอการคา้ไทยฯ ในฐานะบอร์ดประกันสังคม จะผลักดันเรื่องน้ีส าหรับการ
ประชมุคณะกรรมการประกนัสงัคมอกีชอ่งทางในสปัดาหห์นา้ 
  

 4) จังหวัดสมุทรสาคร ตอ้งรีบเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์วิธีการใช ้Antigen Test Kite 
(ATK) ใหถู้กตอ้ง เนื่องจากที่ผ่านมาโรงงานมี
การปฏบิัตกิันอาจจะไม่ถูกตอ้ง เนื่องจากไม่มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตรวจอย่างไม่
ถูกตอ้งอาจทาใหผ้ลการตรวจคาดเคลื่อน จึง
ค ว ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห ้ทั่ ว ถึ ง ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรสาคร เพื่อโรงงานและประชาชนไดท้ราบ
กนัโดยทั่วถงึกนั 
 ชุดตรวจ ATK แมจ้ะไดร้ับการอนุมัตจิาก 
อ.ย. แลว้ก็ตาม แต่ก็ไดพ้บว่าหลังจากการใช ้

แบบเปรียบเทยีบ พบว่ามคีวามแตกต่างกันมาก
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ในผลทีอ่อกมาจากผูท้ีถู่กสุม่ตรวจคนเดยีวกัน ในการน ามาใช ้กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นตอ้ง
รีบตรวจสอบและก าหนด benchmark ในการน ายี่หอ้ใดมาใชไ้ดบ้า้ง เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
โรงงานและภาคประชาชนจะไดเ้ลอืกใชอ้ย่างถูกตอ้งและมผีลไม่คาดเคลือ่นเกนิไป และมคีวาม
จ าเป็นยิง่ยวด ยนืยันการตรวจ PCR หากแรงงานอยู่นอกสทิธปิระกันสังคม สาธารณสุขจังหวัด
จะตอ้งเป็นผูต้รวจยนืยันผล 
 มอบหมาย สธ. ไปด าเนนิการเรือ่งของ Benchmark ยีห่อ้ของชดุตรวจ ATK 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รับที่จะเร่งทาแนวทางและประชาสัมพันธ์วิธีการใช ้

เครือ่งมอืทีถ่กูตอ้งเพือ่เผยแพรใ่หก้บัสถานประกอบการทีจ่ัดทา FAI 
 มอบหมายกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์อบรมภาคเอกชน และใหด้ าเนนิการโดยเร็ว 
  
 5) กระทรวงสาธารณสุขและระบบประกันสังคม จาเป็นตอ้งเขา้มารองรับ เพราะโรงงาน
ไมส่ามารถรองรับคนป่วยในกลุม่อาการสเีหลอืงหรอืสแีดงได ้เน่ืองจากกการทา FAI ของโรงงาน
ทาเพื่อรองรับกลุ่มคนตดิเชือ้สเีขยีว ไม่มคีวามพรอ้มในการการรองรับกลุ่มผูป่้วยสเีหลอืงและสี

แดงและควรจะมแีพทยแ์ละพยาบาลเขา้มาชว่ยและวนิจิฉัยในหอ้งกกัตัว ส าหรับโรงงานทีม่คีวาม
พรอ้มในการจัดการและอานวยความสะดวกในหอ้งกกัตัว 
 ผูว้่าราชการรับที่จะหารือกับส่วนที่เกีย่วขอ้งและมอบหมายใหน้ายแพทยส์าธารณสุข
จังหวัด นาเสนอแนวทางด าเนนิงานและจัดหาฟ้าทะลายโจร มาเพือ่รักษาผูป่้วยตามอาการ เพือ่
กนัคนในกลุม่สเีขยีวไมใ่หเ้ขา้สูผู่ป่้วยกลุม่สเีหลอืง 
 
 6) การเพิ่มจ านวนเตียงเพื่อรองรับ
ผู ป่้ วยกลุ่ มสีเหลือง  สีแดง  จั งห วัดและ
สาธารณสุขตอ้งรีบจัดหาเตียงสแีดงเพิม่เตมิ
หรือปรับปรุงเตยีงสเีขยีวของจังหวัดมาเป็นสี

เหลอืง เพือ่รองรับผูป่้วยจากโรงงาน เน่ืองจาก
โรงพยาบาลทัง้หมดในจังหวัดสมุทรสาคร มี
จ านวน 2006 เตยีง และเต็มตลอดเวลา แมว้่า
จังหวัดจะเปลีย่นจากเหลอืงมา 200 เตยีงก็ไม่
เพยีงพอ 
 ดังนั้น เอกชนจึงเสนอปรับเตียงจาก
กลุ่มเขยีวเป็นผูป่้วยตดิเชือ้กลุม่เหลอืงเพิม่อกี 
500 เตยีง ซึง่งบประมาณทีจ่ะใชจ้ังหวัดจะไป
ค านวณและแจง้ใหท้ราบ แต่เนื่องจากจังหวัด
มีปัญหางบประมาณ เอกชนจึงน า เสนอ
โครงการประชารัฐในการแกปั้ญหา 
  โดยมอบหมาย รองผู ว้่ าราชการ
จังหวัด (นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง) รองผู ว้่า
ราชการจังหวัด ด าเนินโครงการและจัดท า
งบประมาณเสนอ 
 
 
TTIA รว่มหารอืกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบราซเิลยี รว่มกบัสภาธุรกจิไทย-ลาตนิ
อเมรกิา 
 
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมหารือกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซเิลยี (ท่านนิธวิด ีมานิตกุล) ร่วมกับสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา 
สรปุดังน้ี 
 
 1. ทา่นเอกอัครราชทตูใหข้อ้มลูดา้นการคา้ของบราซลิ ดังน้ี   
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 (1) การส่งออกสนิคา้ของบราซลิในชว่งเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2564 มกีารขยายตัว
ไดด้ี เน่ืองจากมีความตอ้งการสนิคา้โภคภัณฑเ์พิม่ขึน้จากการฟ้ืนตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศตา่งๆ รวมถงึความ 
ตอ้งการสนิคา้อาหารจากตา่งประเทศโดยเฉพาะจากจนี   
 (2)การน าเขา้วัตถุดบิเพิม่ขึน้มากจากการที่อุตสาหกรรมต่างๆ ของบราซลิเริม่กลับมา
ผลติสนิคา้เพิม่ขึน้ 
จากปีที่ผ่านมาซึง่อุตสาหกรรมของบราซลิลดการน าเขา้สนิคา้ต่างๆ เน่ืองจากมาตรการการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสโควดิ-19 
 (3)การน าเขา้สนิคา้อปุโภคบรโิภคลดลงเน่ืองจาก ตน้ทนุการ 
น าเขา้ทีสู่งขึน้ การลดลงของก าลังซือ้ของผูบ้รโิภคจากรายไดท้ีล่ดลง รวมทัง้อัตราเงนิเฟ้อที่
เพิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ8.35 
 
 2. บราซลิเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่
และมีภูมอิากาศที่เหมาะกับการผลติสนิคา้
เกษตร จงึมกีารผลติ 
สนิคา้เกษตรที่ใกลเ้คียงกับไทย เช่น ขา้ว 
ออ้ย ถ่ัวเหลือง ขา้วโพด ยางพารา กาแฟ 
รวมทัง้ผลไมเ้มอืงรอ้น 
ชนดิตา่งๆ รวมทัง้มกีารผลติดา้นปศสุตัวแ์ละ
สัตว์ปีกในปริมาณมาก สินคา้เกษตรและ
เกษตรแปรรปูของบราซลิ 
จึงเป็นคู่แข่งดา้นสนิคา้เกษตรของไทยใน
ตลาดโลก เชน่ น ้าตาล และไกแ่ปรรปู เป็นตน้  
 - สนิคา้ทีไ่ทยน าเขา้จากบราซลิ ไดแ้ก ่ถ่ัวเหลอืงและกากถ่ัวเหลอืง 
 - สนิคา้ทีบ่ราซลิน าเขา้จากไทยเป็นสนิคา้ 
 ประเภทอุตสาหกรรม กึง่อุตสาหกรรม และวัตถุดบิ เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
รถยนต์/อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ยางพารา เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน แบบลกูสบู เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ เป็นตน้ 
 >>ท าใหไ้ทยขาดดลุการคา้ใหแ้กบ่ราซลิ เน่ืองจาก บราซลิ 
เป็นประเทศที่มกีารผลติภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ จงึมีความตอ้งการสนิคา้เกษตรจากไทย
เพยีงเล็กนอ้ย 
เท่านั้น ในขณะที่ไทยมีการน าเขา้ถ่ัวเหลืองปีละเป็นจ านวนมากจากบราซิลเพื่อมาใชใ้น
อตุสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว ์
 
 3. ท่านเอกอัครราชทตูฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่าบราซลิเปิดโอกาสใหนั้กลงุทุนตา่งประเทศ
เขา้มาลงทุนในบราซลิ ไดแ้ก ่(1)เกษตร (2)พลังงาน (3)infrastructure และ (4)สขุภาพ ทัง้นี้ 
ปัจจบุันบราซลิใหค้วามส าคัญกบัการจัดการโควดิ-19 ภายในประเทศ และเรง่หาวัคซนีอยู ่ 
 
 4. ทางสถานทูตฯ มีแผนการจัด business matching online ช่วงเดือนกันยายน 64 น้ี 
ส าหรับผูป้ระกอบการไทยและบราซลิ เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนั โดยทางสถานทตูจะแจง้
รายละเอยีดใหท้างสภาธรุกจิฯ อกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมฟังการบรรยายทางช่องทางออนไลน ์เรือ่ง “โอกาสของเอกชนไทยตอ่
การจดัท าความตกลงการคา้เสรกีบัแคนาดา” 
 
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมฟังการ
บรรยายทางชอ่งทางออนไลน์ เรือ่ง “โอกาสของเอกชนไทยต่อการจัดท าความตกลงการคา้เสรี
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กบัแคนาดา” จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ รว่มกบั บจก.โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี 
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลและรับฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง ซึง่จะน าไป
ประกอบการพจิารณาจัดท า FTA อาเซยีน-แคนาดา มสีรปุดังน้ี 
 
 โอกาสในการเขา้สูต่ลาดแคนาดาของสนิคา้ไทย 10 อันดับ 
 
 สนิคา้ทีไ่มใ่ชเ่กษตรกรรม   
 (1) ปลาและผลติภัณฑจ์ากปลา (ปลา) 
 (2) แรธ่าตแุละโลหะ  
 (3) ปิโตรเลยีม  
 (4) เคม ี 
 (5) ไม ้กระดาษ  
 (6) สิง่ทอ  
 (7) เสือ้ผา้  
 (8) หนัง รองเทา้  
 ( 9 )  เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
 (10) อปุกรณ์ขนสง่ 
 
 สนิคา้เกษตรกรรม  
 (1) ผลติภัณฑส์ตัว ์ 
 (2) ผลติภัณฑน์ม  
 (3) ผัก ผลไม ้ 
 (4) กาแฟ ชา  
 (5) Cereals  
 (6) เมล็ดพชืน ้ามัน 
 (7) น ้าตาล 
 (8) เครือ่งดืม่และยาสบู  
 (9) คอตตอน  
 (10) อืน่ๆ  

 
 สนิคา้ไทยทีม่ศีักยภาพในการเขา้สู่

ตลาดแคนาดา 
 - สนิคา้เกษตรและอาหาร เชน่ ผัก
และผลไมแ้ปรรปู 
 - ผลติภัณฑย์าง เชน่ ยางรถยนตร ์
และถงุมอืยาง 
 - เครื่องมือและเครื่องจักร เช่น 
เครือ่งปรับอากาศ ตูเ้ย็น  
 -  ยานยนต์และชิ้นส่ วน   เช่น 
รถยนตน่ั์ง สว่นประกอบรถ 
 

 สาขาธรุกจิของไทยทีม่คีวามเป็นไปไดว้า่จะสง่ออกหรอืลงทนุในแคนาดาไดเ้พิม่ขึน้ 
 >ดา้นการคา้และบรกิาร  
    - การทอ่งเทีย่ว  
    - บรกิารดา้นธรุกจิ  
    - การขนสง่และโลจสิตกิส ์ 
 >ดา้นการลงทนุ  
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    - บรกิารดา้นการเงนิ (ธนาคาร) 
    - การกอ่สรา้ง (กอ่สรา้ง) 
 
 พันธกรณีดา้นกฎเกณฑท์ีไ่ทยตอ้งใหค้วามส าคัญในการจัดท า FTA 
    - พธิกีารศลุกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 
    - การลงทนุและการใหค้วามคุม้ครองการลงทนุ 
    - พาณชินะอเิล็กทรอนกิสแ์ละการคา้ดจิทิัล 
    - การจัดซือ้จัดจา้งโดยภาครัฐ 
    - นโยบายการแขง่ขัน 
    - ทรัพยส์นิทางปัญญา 
    - แรงงาน 
    - สิง่แวดลอ้ม 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการยกรา่งพระราชบญัญตัสิภาการประมง พ.ศ. .... 
และรา่งพระราชบญัญตักิองทนุประมง พ.ศ. .... คร ัง้ที ่1/2564 ผา่นออนไลน ์
 
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คุณอรรถพันธ์ 
ทีป่รกึษาฯในนามสภาอตุฯ/ TTIA คณุสพุัตรา ผอ.
สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ
สภาการประมง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนประมง พ.ศ. .... ครั ้งที่ 1/2564 ผ่าน
ออนไลน์ จัดโดยกรมประมง โดยม ีท่านอรรถพร 
พลบุตร เป็นประธานฯ ร่วมดว้ยท่านรองอธิบดี
บัญชา สภาหอฯ สภาอุตฯ สมาคมที่เกี่ยวขอ้ง 
สรปุดังน้ี 
 
  1. จุดประสงค์ เพื่อทบทวนและหารือประเด็นที่มีหน่วยงานแสดงความเห็นต่อ ร่าง 
พ.ร.บ.ทัง้ 2 ฉบับ เช่น มีความซ ้าซอ้นกับ พ.ร.บ.สภาเกษตรกร ซึง่มีกลไกตามกฎหมายและ
ภาคเอกชนอยู่แลว้ และขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณรัฐ  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า (hand 
pointing right) การประกอบการดา้นประมงนัน้มคีวามแตกตา่งจากการเกษตรทัง้ในวถิชีวีติ และ
การด าเนนิการ จงึจ าเป็นตอ้งม ีพ.ร.บ. 2 ฉบับน้ี 
 
  2. ความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.สภาการประมงฯ จากหน่วยงานต่างๆ และแนวทางการ
ด าเนนิการ 
 2.1 จากมต ิคกก.ฟ้ืนฟฯู มอบหมายกรมประมงน าร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงฯกลับมาให ้
คณะอนุกรรมการยกร่างเพือ่พจิารณาแนวทางการด าเนินการ โดย สนง.คณะกรรมการกฤษฎกีา
,สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิส านักงบประมาณ ใหค้วามเห็นว่ามีความ
ซ ้าซอ้นกับ พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ. 2553 เน่ืองจากอ านาจหนา้ทีข่องสภาเกษตรกรฯ 
ครอบคลุมภาคการเกษตรท ้งัดา้นการเพาะปลูก การเลีย้งสัตว ์และการประมง หากจ าเป็นตอ้ง
จัดต ้งัสภาการประมงฯ แยกออกมาเป็นการเฉพาะ ตอ้งด าเนินการเสนอขอแกไ้ข พ.ร.บ.สภา
เกษตรกรฯ และในปัจจบุันภาคการประมงมกีลไกตามกฎหมายและความรว่มมอืกบัภาคเอกชนอยู่
แลว้ การทีม่หีน่วยงานหรือองคก์รทีร่ับผดิชอบงานในลักษณะเดยีวกัน 2 หน่วยงาน อาจท าให ้
เกดิปัญหาการเสนอแนะนโยบายไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 สภาหอฯ ดร.นันทยิา ไดช้ีแ้จงและ
ใหค้วามเห็นในเรื่องคกก.ธุรกจิประมง 
และอตุสาหกรรมต่อเน่ือง ซึง่เป็นคกก.
ยุทธศาสตร์ สามารถมีหรือไม่มีก็ได ้
ขึน้อยูก่บันโยบายของประธานสภาหอฯ 
ซึง่ในสว่นน้ีจะไม่ไดใ้ชง้บประมาณของ
แผ่นดนิ และไม่กระทบกับกฎหมายที่
ยกรา่งขึน้ใหม ่
 สภาอตุฯ คณุสนุีย ์ไดใ้ความเห็นถงึ
ความซ ้าซอ้นและการปรับแกพ้.ร.บ.
สภาเกษตรกรฯ ในเรื่องอ านาจหนา้ที่ 
ถา้หากประเด็นน้ียังมีความซ ้าซอ้นอยู่ 

จะท าใหก้ารอนุมัตกิฎหมายนัน้เป็นไปไดย้าก แตถ่า้หากมกีารปรับแกพ้.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ และ
เขยีนเฉพาะหนา้ทีข่องสภาประมงฯใหช้ดัเจน อาจจะท าใหก้ฎหมายผา่นการอนุมัตไิด ้
 2.2 การมผีลตอ่พันธกรณีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) สรปุความเห็นของกระทรวง
พาณิชย ์กรณีการด าเนินงานของสภาการประมงฯ มผีลต่อการอดุหนุนภาคการประมง เชน่ การ
ใชง้บประมาณจากภาครัฐเพื่อการอุดหนุนประมง มีผลเกีย่วกับพันธกรณีภายใตค้วามตกลงว่า
ด ว้ ยก า รอุดห นุนและมาต รกา รตอบโต ก้ า รอุดห นุน  ( Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures : ASCM) ขององค์การการคา้โลก (WTO) ซึ่ง WTO อยู่ระหว่าง
เจรจาจัดท ากฎเกณฑข์องการอดุหนุนทีห่า้มกระท าหรือสามารถกระท าได ้ซึง่อาจเก่ยีวขอ้งกับ
การด าเนนิการของสภาการประมงฯในอนาคต 
 2.3 รายไดข้องสภาการประมงฯ สรุปความเห็นของส านักงบประมาณ ซึง่รายไดข้องสภา
การประมงฯ ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ของ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึง่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพือ่เป็นเงนิอดุหนุนในการด าเนนิงานนัน้ ไมอ่าจกระท าได ้เน่ืองจากสภาการประมงฯ 
ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐทีม่สีถานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมภีาระ
ดา้นการงบประมาณและภาระทางการคลังเป็นจ านวนมาก และการก าหนดทีม่าของรายไดเ้พือ่ใช ้

ในการด าเนนิงานของสภาการประมงฯ จะตอ้งพจิารณาจากแหลง่เงนินอกงบประมาณเป็นส าคัญ 
 การด าเนินการในขึ้นต่อไป กรมฯจะมีการจัดหารืออีกครั ้งกับทางสภาเกษตรฯ ใน
รายละเอยีด จากนัน้จะเสนอ รมว.กษ. หากเห็นชอบก็จะเสนอ ครม.ในล าดับตอ่ไป 
 
 3. ความเห็นและขอ้สงัเกตตอ่รา่ง พ.ร.บ.กองทนุฯ   
  ทางกรมประมงจะไปหารอืกับ 14 หน่วยงาน ภายใน 2 สัปดาห ์และจะน าผลการประชมุ
มาเสนอคณะอนุกรรมการฯ เมือ่ไดม้ตจิะน าเสนอตอ่กระทรวงและครม.ตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาเรือ่ง "เปิดประตูการคา้เสรสีู่สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซยี โอกาส
การคา้ การลงทนุ และความรว่มมอื คร ัง้ที ่1" 
  
 วันที ่30 กรกฎาคม 2564 TTIA คณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง "เปิดประตู
การคา้เสรสีูส่หภาพเศรษฐกจิยูเรเซยี (EAEU) โอกาสการคา้ การลงทุน และความร่วมมอื ครัง้ที ่
1" จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษัท Frost & Sullivan ที่ปรึกษาใน
การศกึษาปัจจัย สรปุดังน้ี 
 
 1. สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซีย (EAEU) มีสมาชกิ 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน 
เบลารสุ อารเ์มเนีย และครีก์ซีสถาน ซึง่มเีป้าหมายยกระดับความรว่มมอืทางเศรษฐกจิกบัภมูภิาค
เอเชยีผ่านการจัดท าความตกลงการคา้เสรี (FTA) โดยมปีระเทศอาเซยีนทีท่ า FTA กับ EAEU 
แลว้ ไดแ้ก ่เวยีดนาม จนี สงิคโปร ์เป็นตน้ 
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 2.ความสมัพันธท์างการคา้ระหวา่งไทยกบั EAEU>> EAEU มุง่เนน้การจัดหาสนิคา้ขัน้ตน้
ใหไ้ทย ขณะทีไ่ทยเนน้ 
สง่ออกสนิคา้กึง่ส าเร็จรปู และสนิคา้ส าเร็จรปูไปยังภมูภิาค EAEU   
          -สนิคา้ทีไ่ทยน าเขา้จาก EAEU ไดแ้ก ่น ้ามัน ปุ๋ ย ธัญพชื ผลติภัณฑเ์หล็ก ปลาและสัตว์
น ้า เป็นตน้ 
          -สนิคา้ทีไ่ทยสง่ออก ไดแ้ก ่เครือ่งจักร อปุกรณ์และสว่นประกอบยานพาหนะ ยาง อาหาร 
และวัตถดุบิทางการเกษตร เป็นตน้ 
 
 3.อุปสรรคทางการคา้ในความตก
ลงการคา้เสรขีอง EAEU ดังน้ี 
          (1) EAEU ไดใ้ชม้าตรการป้องกัน
การน าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้และการก าหนด
โควตาภาษีส าหรับสนิคา้ประเภทต่างๆ ที่
ไทยส่งออกอยู่แล ว้  อีกทั ้ง เกณฑ์ถิ่น
ก าเนิดทีเ่ขม้งวดยังเป็นอุปสรรคต่อสนิคา้
ส าเร็จรูปของไทยซึง่ผลติมาจากวัตถุดบิที่
น าเขา้มาจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ ่
 ROO FTA EAEU ก าหนดใหส้นิคา้
ทีจ่ะใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี  
ความตกลงการคา้เสรตีอ้งมมีลูคา่ถิน่ก าเนดิของสนิคา้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 55 
          (2) ผูส้ง่ออกการประมงของไทยตอ้งไดร้ับการรับรองเฉพาะผลติภัณฑป์ระมงจากทัง้หา้
ประเทศสมาชกิ EAEU ขัน้ตอนการรับรองนี้มีความยาวและละเอียดถี่ถว้นตัง้แต่การตรวจสอบ 
เครือ่งจักรนการผลติผลติภัณฑป์ระมงดังกล่าวในประเทศไทยจนถงึขัน้ตอนการรับรองเครือ่งจักร
ดังกลา่ว 
          (3)กลไกการระงับขอ้พิพาท EAEU ก าหนดใหป้ระเทศภาคีในความตกลงการคา้เสรี
สามารถใชก้ลไกการระงับขอ้พพิาทผ่านชอ่งทางทีป่ระชมุส าหรับการอภปิรายของ WTO และ
ผา่นกลไกความตกลงการคา้เสรไีด ้
 
 สามารถดขูอ้มลูการวจิัยเพิม่เตมิไดท้ี ่https://qrgo.page.link/oy1SA   
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการและทีป่รกึษา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่
7/2564 
  
 วันที ่30 กรกฎาคม 2564 คณุอรรถพันธ ์
ที่ปรกึษาสมาคมฯ คุณนลธวัช จนท.สมาคมฯ 
เขา้ร่วมประชุม คกก.และที่ปรึกษา กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ที่ 7/2564 ผ่านทาง
ออนไลน ์มสีาระส าคัญดังน้ี 
 
  1. การบรรยายพเิศษจาก สถาบันวจิัย
วทิยาศาสตรท์างเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
มีจุดประสงค์เพื่อ เสริมสรา้งศักยภาพและ
งานวจิัยในการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร โดยมแีผนการด าเนนิงานดังน้ี 
 - สถาบันฯ ก าลังมองหาผูป้ระกอบการทีต่อ้งการร่วมโครงการในการผลติสนิคา้ในรูปแบบ 
OEM เพือ่เพิม่ก าลังการผลติใหก้บัลกูคา้ กลุม่ FISP โดยตัวโครงการจะแบง่ความส าคัญในแต่ละ
ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการผลติ ดา้นกระบวนการ ดา้นการควบคมุคณุภาพ ดา้นการวจิัยและพัฒนา 

https://qrgo.page.link/oy1SA
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 - การร่วมโครงการฯ จะชว่ยลดความเสีย่งในเรือ่งของการด าเนนิธุรกจิ เชน่ ชว่ยเหลอืใน
เรือ่งของการขอใบรับรอง อ.ย./GMP/HACCP 
 - ส าหรับการด าเนนิการมกีารรับรองตามมาตรฐาน ISO, ASTM, JIS, TAPPI, BS, มอก. 
 
 2. ประเด็นจากสายงานเลขาธกิาร  
 -  การพิจารณาคัดเลือกและตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบการธุรกจิส่งออกดีเด่น ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการพจิารณา หากประกาศผลแลว้จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 - ความคบืหนา้ ประกาศฝ่ายกจิการฮาลาล (สกอท.) พ.ศ. 2564 โดยรายละเอยีดของ
ประกาศไดเ้พิม่ความเขม้งวดส าหรับสถานประกอบการทีต่อ้งการรับรองจาก ฮาลาล ซึง่จะสง่ผล
ใหเ้กดิค่าใชจ้่ายทีสู่งขึน้ โดยจะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ทัง้นี้
ทางสภาอุตฯ ไดส้่งหนังสือไปยัง CICOT แลว้ เพื่อเรียกรอ้งใหเ้กดิการปรับปรุงต่อประกาศ
ดังกลา่ว โดยขณะนี้อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของฝ่ายกจิการฮาลาล แลว้ 
 - การผลักดันแกไ้ขปัญหาการจัดเก็บภาระสนิคา้ (Cargo Dues) ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนของผูป้ระกอบการทีส่งูขึน้ โดยทาง สคช. ไดแ้นะน าเรื่องใหเ้สนอไปยัง รองนายก และ 
รมต.สาธารณสขุ เพือ่ขอใหม้คี าสัง่การแกไ้ขกฏระเบยีบใหเ้ป็นรปูธรรม ตอ่ไป 
 

 3 .  ส า ย ง า น  Trade Rule and 
Trade Environment 
 - จากการประชมุเรื่องการยกระดับ
และทบทวนความตกลงการคา้เสรี 
(FTA) เมือ่วันที ่15 ก.ค. 64 ในขณะนี้ 
มีร่างขอ้เสนอเพิ่มเติม และไดม้ีการ
แลกเปลี่ยนความเห็นก่อนการประชุม
ครั ้งต่อไปซึ่งคาดว่าจะจะจัดขึ้นใน
เดอืนสงิหาคม 2564 โดยลา่สดุ ขณะน้ี
มี ก า ร เ ปิ ด ตล าดส า ห รั บ สิน ค ้าที่
ออ่นไหว ในเขตการคา้เสรอีาเซยีนไป

แลว้ 
 
 4. สายงาน Labour Affair  
 - คุณอรรถพันธ ์แจง้ว่า ขณะนี้ ไดม้ตอินุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วทีใ่บอนุญาตหมดอายุ
สามารถอยู่ในประเทศไดอ้กี 6 เดอืน ทัง้นี้ ตอ้งด าเนนิการต่ออายใุบอนุญาต ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ขณะนี้ก าลังรอประกาศอยา่งเป็นทางการจาก ครม. 
 
 5. สายงาน Law and Special Activities 
 - จากการประชมุคณะอนุกรรมการยกรา่ง พ.ร.บ.สภาการประมง พ.ศ. .... และรา่ง พ.ร.บ.
กองทุนประมง พ.ศ. ... ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่29 ก.ค. 64 โดยทีป่ระชมุประมงฯ ไม่เห็นดว้ย
กับ พ.ร.บ. ดังกล่าว เนื่องจากยังมปีระเด็นทีแ่ต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ับผลกระทบจงึอาจ
ตอ้งหารอืรว่มกนัอกีครัง้ 
 - ประเด็น พ.ร.บ. ผูส้งูอายุ ปัจจุบัน เงนิกองทุนดังกล่าวมาจากรายไดใ้นการจัดเก็บของ
ภาษีสรรพสามติ เป็นหลัก โดยในอนาคต อาจเก็บภาษี จากส่วนอื่นๆ ตามที่ คกก. พ.ร.บ. 
ผูส้งูอายุเห็นสมควร ซึง่อาจกระทบต่อสมาชกิในภาคธุรกจิอืน่ๆ เชน่ ธุรกจิเครือ่งดืม่/น ้าตาล ซึง่
ในปัจจบุันมกีารเรยีกเก็บภาษีความหวานเพิม่ 
 
 6. สายงาน Value Chain and Export Promotion 
 - สถานการณ์ การส่งออกในขณะน้ี (ม.ค.-พ.ค. 64) ในส่วนของสนิคา้ทีม่กีารขยายตัว 
ไดแ้ก่ ผักผลไม ้สด และแปรรูป/ไก่สด และแปรรูป/อาหารสัตวเ์ลีย้ง/ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 
สว่นสนิคา้ทีม่กีารหดตัวไดแ้ก ่น ้าตาลทราย/อาหารทะเลแชแ่ข็งและแปรรปู/ขา้ว /สนิคา้ปศสุตัว ์
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 - ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก ไดแ้ก่ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิโลก/ราคาน ้ามันดบิที่พุ่ง
สงูขึน้/สถานการณ์โควดิ-19 ในหลายประเทศลดลง 
 - ปัจจัยเสีย่ง ไดแ้ก่ การระบาดโควดิ-19 ในประเทศยังไม่คลีค่ลาย/ปัญหาขาดแคลนตู ้
สนิคา้/ตน้ทนุแผน่เหล็กทีส่งู/การขาดแคลนแรงงาน 
 
 ส าหรับก าหนดการประชุมกลุ่มฯ อาหารครั ้งที่ 8/2564 (ครั ้งถัดไป) จะจัดขึน้ในวัน
พฤหัสบดทีี ่19 สงิหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอุตสาหกรรมฯ และ 
Online หากมกีารเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 

เดอืนมถินุายน 2564  

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนกรกฎาคม  2564  

วนัที ่6 กรกฎาคม 2564 

1. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนเมษายน 2564 

2. เรือ่ง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสนิคา้และบรกิารประจ าเดอืนพฤษภาคม 2564 

3. เรือ่ง รายงานภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไตรมาสที ่1/2564 และแนวโนม้ไตรมาส ที ่2/2564 และรายงานภาวะ

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมประจ าเดอืนเมษายน 2564 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43490 

 

วนัที ่13 กรกฎาคม 2564 

4. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิงานการตรวจสอบทีม่ตีอ่ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื

ค าสัง่ใด ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับหลักสทิธมินุษยชน (เรือ่ง การเลอืกปฏบัิตติ่อผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนการสมัครงานกับ

บรษัิทเอกชน) 

5. เรือ่ง สรุปผลการประชมุคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วดิ - 19) ครัง้ที ่9/2564 

6. เรือ่ง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เตมิ เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที ่7 

7. เรือ่ง แนวทางการบรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาว เมยีนมา) เพือ่ใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจักรและท างานไดต้่อไป ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 8. เรือ่ง มาตรการบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชน กลุม่แรงงานและผูป้ระกอบการอันเนื่องมาจากขอ้ก าหนดตาม

ความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่27)  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43714    

 

วนัที ่20 กรกฎาคม 2564  

9. เรือ่ง ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่26 พฤษภาคม 2563 เรือ่ง ขออนุมัตโิครงการสนิเชือ่เพือ่เสรมิสภาพ

คลอ่งผูป้ระกอบการประมง 

10. เรือ่ง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุกเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 

11. เรือ่ง ขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอยีดของมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่

13 กรกฎาคม 2564 เรือ่งมาตรการบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชน กลุม่แรงงานและผูป้ระกอบการอันเนื่องมาจาก

ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

(ฉบับที ่27) 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43928   

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน กรกฎาคม  2564  

1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง การออกหนังสอืคนประจ าเรอืตามกฎหมายว่าดว้ยการประมง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0007.PDF  

 
2. ประกาศกรมศุลกากร ที ่103/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอทเุลาการเสยีอากร 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0009.PDF  

 

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การยกเวน้ขอ้หา้มมใิหค้นตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ

ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกัิมพูชา ลาว และเมยีนมา สามารถมายืน่ค าขอต่ออายหุนังสอืคนประจ าเรอืเพือ่อยูใ่น

ราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวและท างานกับนายจา้งในกจิการประมงทะเล ภายใต4้. สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่29 มถินุายน 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0015.PDF  

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43490
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43714
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43928
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0015.PDF
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4. ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนด การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

(ฉบับที ่27)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF  

 
5. ค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน า 2019 (โควดิ - 19) 

ที ่9/2564 เรือ่ง พืน้ทีส่ถานการณ์ทีก่ าหนดเป็นพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวดพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ พืน้ทีค่วบคมุ และ

พืน้ทีเ่ฝ้าระวังสงูตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0007.PDF  

 

6. ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

(ฉบับที ่28)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF  

 
7. ประกาศ เรือ่ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุกเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 

(คราวที ่13)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0031.PDF  

 
8. ประกาศ เรือ่ง การใหป้ระกาศทีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิยังคงมผีลใชบั้งคับ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0032.PDF   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0031.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0032.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. CPF ร่วมฟ้ืนทะเลสะอาด เก็บ-คัดแยก-รไีซเคลิ เพิม่มลูคา่ขยะจากทะเล 
 
2. สัตวแ์พทยศ์นูยว์จัิยทรัพยากรทางทะเลฯผ่าซากวาฬบรูดา้ หนักกวา่ 10 ตัน แตย่ังไมรู่ส้าเหตกุารตาย 
 
3. Permit push aims to plug labour crisis in fisheries 
 
4. FiTI signs MoU with landlocked Bolivia to increase fishery transparency 
 
5. California Department of Fish & Wildlife will close Pacific Halibut fishery Wednesday 
 
6. ชวีติชาวประมงในกาซา เสีย่งตายออกหาปลา 
 
7. กรมประมงออกประกาศฯหา้มเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าตา่งถิน่ 13 ชนดิ 
 
8. กรมประมงเปิดหน่ายพันธุก์ุง้ขาวสายพันธุใ์หม ่
 
9. นาทรีะทกึ เจา้หนา้ทีไ่ลเ่รอืคราดหอยผดิกฎหมายกลางทะเล 
 
10. U.S. lobster fisheries anxious over upcoming whale protections 
 
11. Bristol Bay Fisheries Report: July 4, 2021 
 
12. ทกุขข์องคนปากคลอง บอ่กุง้ปลอ่ยน ้าเสยี ท าทะเลเน่า ปปูลาหนีหาย 
 
13. P13M worth of banned fishery products seized in Lapu-Lapu City 
 
14. US red shrimp fishery worried about future whale protection | Business 
 
15. ประกาศ!!!กรมประมงแนะน าเกษตรกรใชย้าตา้นจุลชพีในการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าอยา่งสมเหตผุล เพือ่ลดปัญหาการดือ้ยา และความ
ปลอดภัยของผูบ้รโิภค 
 
16. Aquaculture main driver of fish production globally 
 
17. A more sustainable future for aquafeeds: a CEO's perspective 
 
18. Rapid erosion threatens set net fishery in Southwest Alaska village 
 
19. กลุม่ประมงพืน้บา้นภเูก็ต ยืน่หนังสอืขอทบทวนมตทิ าการประมงไมเ่กนิ 1.5 ไมลท์ะเล 
 
20. รองนายก อบจ.ภเูก็ต น าเจา้หนา้ที ่เก็บขยะ ณ สะพานเกาะสเิหร่ 
 
21. Vietnam's fishery exports expected to hit US$8.5bil this year 
 
22. European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund เพือ่สนับสนุนมหาสมทุรทีย่ั่งยนืไดรั้บการอนุมัต ิ
 
23. ประมงจังหวัดนครฯ ลยุรือ้ถอนคอกหอยและขน านายทนุลอบสรา้งกลางอา่วปากพนัง 
 
24. กาฬสนิธุเ์ล็งเปิดตลาดกลางสัตวน์ ้าชว่ยเกษตรกรขายกุง้-ปลา ชว่งโควดิระบาด 
 
25. เกษตรกรเลีย้งกุง้ เฮ!! คบท. ไฟเขยีวโครงการลดตน้ทนุผลติกุง้ทะเลฯ เตรยีมปลอ่ยสนิเชือ่วงเงนิกวา่ 3 พันล. 
 
26. กรมเจา้ทา่ลยุขดุลอกร่องน ้า3จังหวัดหนุนทอ่งเทีย่วแกกั้ดเซาะชายฝ่ัง 
 
27. กรมประมงออกประกาศคมุเขม้ หา้มเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าตา่งถิน่ 13 ชนดิ 
 
28. ตายเกลือ่นรมิหาดแคนาดา บรรดา "หอย" สกุทัง้เป็น คลืน่ความรอ้นสดุขัว้แผดเผา 
 
29. ยานผวิน ้าอัตโนมัตทิันสมัยทีส่ดุในโลกเดนิทางขา้มมหาสมทุรจากซานฟรานซสิโกถงึฮาวาย 
 
30. Tibet launches survey of fishery resources 
 
31. “ครม.” เห็นชอบกรอบเจรจาอดุหนุนประมง ในการประชมุรัฐมนตร ีWTO 
 

https://mgronline.com/business/detail/9640000063517
https://mgronline.com/local/detail/9640000063706
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2141315/permit-push-aims-to-plug-labour-crisis-in-fisheries
https://translate.google.co.th/?hl=en&sl=en&tl=th&text=FiTI%20signs%20MoU%20with%20landlocked%20Bolivia%20to%20increase%20fishery%20transparency&op=translate
https://krcrtv.com/north-coast-news/eureka-local-news/california-department-of-fish-wildlife-will-close-pacific-halibut-fishery-wednesday
https://www.bbc.com/thai/international-57680585
https://www.banmuang.co.th/news/politic/240426
https://tna.mcot.net/latest-news-729924
https://news.ch7.com/detail/497555
https://www.timesleaderonline.com/news/business/2021/07/u-s-lobster-fisheries-anxious-over-upcoming-whale-protections/
https://www.kdlg.org/post/bristol-bay-fisheries-report-july-4-2021#stream/0
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2132882
https://ph.news.yahoo.com/p13m-worth-banned-fishery-products-020600805.html
https://pennsylvanianewstoday.com/us-red-shrimp-fishery-worried-about-future-whale-protection-business/182890/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/4/111435
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/4/111435
https://seawestnews.com/aquaculture-main-driver-of-fish-production-globally/
https://thefishsite.com/articles/a-more-sustainable-future-for-aquafeeds-a-ceos-perspective-carlos-diaz-biomar
https://www.ktoo.org/2021/07/06/rapid-erosion-threatens-set-net-fishery-in-southwest-alaska-village/
https://www.banmuang.co.th/news/region/241146
https://phuketjournal.com/ppao-830.html
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/07/08/vietnam039s-fishery-exports-expected-to-hit-us85bil-this-year
https://www.eureporter.co/politics/maritime/2021/07/08/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-to-support-sustainable-oceans-approved/
ovid-19.kapook.com
https://www.banmuang.co.th/news/region/241327
https://siamrath.co.th/n/260180
https://www.thaipost.net/main/detail/109137
https://www.thairath.co.th/news/local/2137775
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6503162
https://www.ryt9.com/s/anpi/3238412
https://www.bignewsnetwork.com/news/270262290/tibet-launches-survey-of-fishery-resources
https://www.matichon.co.th/politics/news_2827206
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32. BLCP ผนกึ กลุม่วสิาหกจิชมุชนประมงเรอืเล็ก 
 
33. ครม. รับทราบสถานการณ์ชายฝ่ัง พบสัตวท์ะเลหายากเพิม่ขึน้ 'เตา่มะเฟือง' วางไข ่16 รัง 
 
34. Expressions of interest open for new fishery advisory committee 
 
35. Bristol Bay sockeye catches called ‘unprecedented’ by Alaska fishery managers 
 
36. ปัญหาการบรโิภค’ปลาวัยออ่น’ เรือ่งบางมมุทีค่นไทยควรรู ้
 
37. ครม.รับทราบรายงานปี’63 ดา้นทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง 
 
38. Fishery Expert Witness Service Market SWOT Analysis including key players NRC, ORC Expert Advisory Services, 
JurisPro 
 
39. แฉเลห่พ่์อคา้เปลีย่นชือ่หลอกขาย “ปลาขา้วสาร หมกึกระตอย” 
 
40. Green Report: สอ่งสถานการณ์ ปลาฉลาม น่านน ้าไทย 
 
41. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL DELIVERING FISHERY IMPROVEMENTS THROUGH PROJECT UK 
 
42. กรมประมงเปิดตัว “กุง้ขาวสชิล 1” ของด ีราคายอ่มเยา 
 
43. ไทยโชวจุ์ดยนื หา้มอดุหนุนประมงผดิกฎหมาย ในเวทรัีฐมนตร ีWTO 
 
44. จับตา: สถานการณ์ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและการกัดเซาะชายฝ่ังของประเทศไทย พ.ศ. 2563 
 
45. Environmental change impacting some Queensland fisheries 
 
46. ภาคประชาสังคมชีห้ากยังจับสัตวน์ ้าวัยออ่นเสีย่งไมเ่หลอืปลาในใหจั้บในอนาคต 
 
47. หลักฐานเชงิประจักษ์วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงของระดับน ้าทะเล 
 
48. THCOM เล็งสง่จานขนาดเล็กรับ-สง่สัญญาณผ่านดาวเทยีมทางทะเลวางตลาดหลังทดสอบ Q4/65 
 
49. ชะอ า ยกระดับ 16 กฎเหล็ก คมุเขม้เรอืประมง เขา้-ออก ทา่เทยีบเรอื 
 
50. กรมเจา้ทา่ถก “ส.เจา้ของเรอืไทย-ส.เรอืตา่งชาต”ิ รับฟังตัง้สายการเดนิเรอืแหง่ชาต ิ
 
51. Scallops may be off the menu if the Queensland closes fishery due to low  
 
52. Perspectives of the Development of the Fisheries Sector in the Russian Arctic 
 
53. Philippines banks on new fisheries management system, but rollout is rocky 
 
54. Restorative aquaculture: know your anemones 
 
55. Aqua-Culture Programs Planting Thousands of Oysters in Long Island Harbors 
 
56. New Rules Introduced to Protect Sea-run Salmon Fishery 
 
57. No more mackerel fishing this year as quota reached in June 
 
58. เกรตแบรร์เิออรร์ฟี มรดกโลกของออสเตรเลยี เผชญิปัญหาอะไรบา้ง 
 
59. Record-setting East Lyme menhaden fishery has disappeared 
 
60. Blue ticked off: the controversy over the MSC fish ‘ecolabel’ 
 
61. คณะกรรมาธกิารยโุรปไดป้ระกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/ 1120 วา่ดว้ย การแกไ้ข Regulation 
(EU) No 468/2010 ดา้นการจัดท ารายชือ่เรอืประมง IUU 
 
62. Some setnetters ask state to reopen limited fishery 
 
63. New Fisheries Bill Responds to Our Ever-Changing Ocean 
 
64. New Rules Introduced to Protect Sea-run Salmon Fishery – Fish and Game New Zealand 
 

https://www.banmuang.co.th/news/economy/241870
https://www.thaipost.net/main/detail/109558
https://www.portlincolntimes.com.au/story/7339188/expressions-of-interest-open-for-new-fishery-advisory-committee/
https://www.adn.com/business-economy/2021/07/12/bristol-bay-sockeye-catches-called-unprecedented-by-alaska-fishery-managers/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948885
https://www.matichon.co.th/politics/news_2827318
https://www.2x6sports.com/fishery-expert-witness-service-market-swot-analysis-including-key-players-nrc-orc-expert-advisory-services-jurispro/
https://www.2x6sports.com/fishery-expert-witness-service-market-swot-analysis-including-key-players-nrc-orc-expert-advisory-services-jurispro/
https://www.prachachat.net/economy/news-714347
https://news.ch7.com/detail/499850
https://thefishingdaily.com/featured-news/marine-stewardship-council-delivering-fishery-improvements-through-project-uk/
https://www.thairath.co.th/news/local/2141475
https://www.prachachat.net/uncategorized/news-715786
https://www.tcijthai.com/news/2021/7/watch/11798
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/07/environmental-change-impacting-some-queensland-fisheries
https://www.tcijthai.com/news/2021/7/scoop/11800
https://www.posttoday.com/politic/columnist/658312
https://www.ryt9.com/s/iq05/3240489
https://news.ch7.com/detail/501272
https://www.prachachat.net/property/news-718689
https://www.abc.net.au/news/2021-07-20/qld-scallop-industry-in-doubt/100303876
https://www.thearcticinstitute.org/perspectives-development-fisheries-sector-russian-arctic/
https://news.mongabay.com/2021/07/philippines-banks-on-new-fisheries-management-system-but-rollout-is-rocky/
https://thefishsite.com/articles/restorative-aquaculture-farming-sea-anemones-for-restocking-in-spain
https://newyork.cbslocal.com/video/5809907-aqua-culture-programs-planting-thousands-of-oysters-in-long-island-harbors/
https://www.scoop.co.nz/stories/PO2107/S00180/new-rules-introduced-to-protect-sea-run-salmon-fishery.htm
https://www.southernstar.ie/farming/no-more-mackerel-fishing-this-year-as-quota-reached-in-june-4226867
https://www.bbc.com/thai/international-57962757
https://www.theday.com/local-news/20210725/record-setting-east-lyme-menhaden-fishery-has-disappeared
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/26/blue-ticked-off-the-controversy-over-the-msc-fish-ecolabel
https://thaieurope.net/2021/07/26/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88-4/
https://thaieurope.net/2021/07/26/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88-4/
https://www.kdll.org/post/some-setnetters-ask-state-reopen-limited-fishery
https://www.nrdc.org/experts/molly-masterton/new-fisheries-bill-responds-our-ever-changing-ocean
https://thedailyblog.co.nz/2021/07/27/new-rules-introduced-to-protect-sea-run-salmon-fishery-fish-and-game-new-zealand/
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65. Division of Marine Fisheries releases annual stock overview 
 
66. 'There’s an amazing volume of fish going by.' Alaska pink salmon fishery comes alive 
 
67. Feeding the World While Protecting Our Oceans 
 
68. Indonesia reimposes ban on destructive seine and trawl nets in its waters 
 
69. สหภาพยโุรปและหมูเ่กาะคกุตกลงทีจ่ะสานตอ่ความร่วมมอืดา้นการประมงอยา่งยั่งยนื 
 
70. สนค. หนุนไทยเร่งดันกฎหมายการประกันภัยทางทะเล รับมอืวกิฤตฉุกเฉนิสง่ออกทางเรอื 
 
71. How could B.C. commercial salmon fishery closures affect Southeast Alaska? 
 
72. Nanaimo fisherman already convicted of Fisheries Act violations facing a further 11 charges 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. The future of human cat allergy treatment may be in changing cats with food, vaccines or gene editing 
 
2. Pet Food Ingredients Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 – 2027) 
 
3. Mars Petcare launches KARMA plant-focused formulas 
 
4. Pet Food Manufacturers Pursue Advances in Nutrition, Sustainability 
 
5. PHDCCI recommends measures to promote growth of pet food industry 
 
6. Pancytopenia: What is the rare illness killing cats, how can you spot it and which pet foods have been recalled? 
 
7. EU ตอ่อนุญาตให ้manganese chelate of hydroxy analogue of methionine เป็นสารเสรมิในอาหารสัตว ์
 
8. “ไทยยเูน่ียน” บรจิาคอาหารแมวเบลล็อตตา้-อาหารสนัุขมารโ์ว ่35,000 กระป๋อง 
 
9. Custom KOMBI platforms ease access across pet food manufacturing plant 
 
10. Warning as dog food recalled due to bacteria which can pose serious threat to humans 
 
11. Pet Food Additives Market | Recent Status, COVID-19 Impact, Top Players Analsis and Market Demand Forecast | 
Balchem inc, Bill Barr & Company, Bentoli INC 
 
12. Dog food recall: Manufacturer recalls food over salmonella contamination fears – full list 
 
13. Doggy diners treated to pizza, sushi, fried chicken at New Zealand's first dog restaurant in Auckland 
 
14. What an improved ingredient review process would mean for pet food manufacturers 
 
15. GAPFA, WSAVA team up to advance pet nutrition, wellness priorities 
 
16. What an improved ingredient review process would mean for pet food manufacturers 
 
17. Deerland highlights proprietary probiotic ingredients for pets’ benefit 
 
18. Pet food sustainability, in and outside the bag 
 
19. ผูว้า่ฯระยอง ส่ังบรษัิทผลติอาหารหมาและแมว หยดุการผลติ กักตัวแรงงาน หลังพบผลเป็นบวกกวา่ 120 คน 
 
20. โรงพยาบาลสัตวต์ลิง่ชนัพรอ้ม!!! จัดรถรับ-สง่ "PET TAXI" คอยใหบ้รกิารสัตวป่์วยทีอ่ยากมาหาหมอ แตเ่จา้ของสัตวเ์ลีย้งไมอ่ยาก
เสีย่ง 
 
21. How can Chicken Protein Hydrolysate improve the metabolism and health of pets 
 
22. New report shows pet-related spending trends in US and Canada 
 
23. raw dog food poses major international public health risk, says new research 
 
24. New Ukraine plant creates animal by-products for pet food 

https://coastalreview.org/2021/07/division-of-marine-fisheries-releases-annual-stock-overview/
https://www.intrafish.com/fisheries/there-s-an-amazing-volume-of-fish-going-by-alaska-pink-salmon-fishery-comes-alive/2-1-1045276
https://www.intrafish.com/fisheries/there-s-an-amazing-volume-of-fish-going-by-alaska-pink-salmon-fishery-comes-alive/2-1-1045276
https://news.mongabay.com/2021/07/indonesia-reimposes-ban-on-destructive-seine-and-trawl-nets-in-its-waters/
https://th.eureporter.co/politics/european-commission/2021/07/30/fisheries-eu-and-cook-islands-agree-to-continue-their-sustainable-fisheries-partnership/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951940
https://www.kstk.org/2021/07/29/how-could-b-c-commercial-salmon-fishery-closures-affect-southeast-alaska/
https://www.nanaimobulletin.com/news/nanaimo-fisherman-already-convicted-of-fisheries-act-violations-facing-a-further-11-charges/
https://www.inquirer.com/science/future-human-cat-allergy-treatment-may-be-changing-cats-with-food-vaccines-or-gene-editing-20210630.html
https://manometcurrent.com/pet-food-ingredients-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2027/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14867-mars-petcare-launches-karma-plant-focused-formulas
https://www.petage.com/pet-food-manufacturers-pursue-advances-in-nutrition-sustainability/
https://www.financialexpress.com/industry/phdcci-recommends-measures-to-promote-growth-of-pet-food-industry/2282620/
https://www.itv.com/news/2021-07-01/pancytopenia-what-is-the-rare-illness-killing-cats-how-can-you-spot-it-and-which-pet-foods-have-been-recalled
https://thaieurope.net/2021/06/29/สหภาพยุโรปต่ออนุญาตให้-m/
https://hoonsmart.com/archives/195664
https://www.architectureanddesign.com.au/suppliers/sayfa-group/custom-kombi-platforms-ease-access-across-plant
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/warning-dog-food-recalled-due-24460959
https://rustwire.com/2021/07/06/pet-food-additives-market-recent-status-covid-19-impact-top-players-analsis-and-market-demand-forecast-balchem-inc-bill-barr-company-bentoli-inc/
https://rustwire.com/2021/07/06/pet-food-additives-market-recent-status-covid-19-impact-top-players-analsis-and-market-demand-forecast-balchem-inc-bill-barr-company-bentoli-inc/
https://toysmatrix.com/dog-food-recall-manufacturer-recalls-food-over-salmonella-contamination-fears-full-list/
https://www.stuff.co.nz/business/prosper/125633105/doggy-diners-treated-to-pizza-sushi-fried-chicken-at-new-zealands-first-dog-restaurant-in-auckland
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14874-what-an-improved-ingredient-review-process-would-mean-for-pet-food-manufacturers
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14880-gapfa-wsava-team-up-to-advance-pet-nutrition-wellness-priorities
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14874-what-an-improved-ingredient-review-process-would-mean-for-pet-food-manufacturers
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14883-deerland-highlights-proprietary-probiotic-ingredients-for-pets-benefit
https://www.avma.org/javma-news/2021-08-01/pet-food-sustainability-and-outside-bag
https://www.matichon.co.th/region/news_2824193
https://www.ryt9.com/s/prg/3238427
https://www.ryt9.com/s/prg/3238427
https://globalpets.community/article/how-can-chicken-protein-hydrolysate-improve-metabolism-and-health-pets
https://globalpets.community/article/new-report-shows-pet-related-spending-trends-us-and-canada
https://www.euronews.com/green/2021/07/12/raw-dog-food-poses-major-international-public-health-risk-says-new-research
https://www.petfoodindustry.com/articles/10441-new-ukraine-plant-creates-animal-by-products-for-pet-food
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25. Raw Dog Food Could Be Fueling the Spread of Antibiotic-Resistant Superbugs 
 
26. รายงานปัญหาสนิคา้เกษตรและอาหารในสหภาพยโุรป ประจ าเดอืนมถินุายน 2564 
 
27. Nutro pet food maker must face suit over 'limited' ingredients 
 
28. Real Pet Food Company CEO David Grant stands by process taken to close Inverell factory 
 
29. 11 top pet food companies in Asia and Australia 2021 
 
30. Raw dog food poses major international public health risk, says new research 
 
31.สัตวแพทย ์จุฬาฯ แนะวธิดีแูลสขุภาพสัตวเ์ลีย้ง 
 
32.“จุรนิทร”์ ส่ังลยุเร่งท าตลาดออนไลน์ หลังผลงานครึง่ปีแรกท าเงนิเขา้ประเทศ 14,679 ลา้น 
 
33.'อาหารสัตวเ์ลีย้ง' รับอานสิงสโ์ควดิ 
 
34. Statewide pet food outbreak alert as Victoria grapples with worst dog death toll 
 
35. Pet owner interest in functional formulas here to stay, with digestive health topping the list 
 
36. จับตากระแส European Green Deal ประเด็นส าคัญทีผู่ส้ง่ออกไทยตอ้งรู!้ EP.1 Circular Economy 
 
37. Pet owner interest in functional formulas here to stay, with digestive health topping the list 
 
38. Tracking pet industry events, virtual or in-person, in 2021 and beyond 
 
39. State enforcement of years-old raw milk ban blindsides pet food businesses 
 
40. พณ. อัดกจิกรรมออนไลน์-ออฟไลน์ ป๊ัมสง่ออกครึง่ปีหลัง 
 
41. What are the latest pet food formulation trends? 
 
42. Changes to EU hemp feed rules delayed 
 
43. Krill omega-3 fatty acids boosted dogs’ levels over fish 
 
44. Lyka raises $6.5 million to scale fresh dog food business 
 
45. Maffra Knackery recalls pet food 
 
46. Is pet food ripe for innovation post-COVID? 
 
47. Sick dogs, deaths correlated to raw pet food in Australia 
 
48. เมกาแซงออสซีส่ง่ออกเน้ือวัวไปจนี 
 
49. โควดิงัดยอดสง่ออกปศสัุตวค์รึง่ปีทะลเุป้า 9.5 หมืน่ลา้น อาหารสัตวเ์ลีย้งพุ่ง 28.7% 
 
50. Blayney pet food plant closed amid central NSW lockdown 
 
51. Organic dog treat brand debuts large-breed bites 
 
52. Looking for Healthy Dog Food with Ingredients You Actually Recognize? Look No More 
 
53. 4 types of pet food ingredients for senior dogs 
 
54. This pet food’s too good to be called kibble. Honest! 
 
55. Could pets in the workplace boost morale, productivity? 
 
56. ASK THE VETS: For good-quality pet food, check two things 
 
57. Open Farm’s high-quality, sustainably sourced pet food helps your dog or cat live a healthier life 
 
58. 13 largest pet cat populations in Europe 2020, Russia #1 

https://www.sciencealert.com/raw-dog-food-could-be-fuelling-the-spread-of-antibiotic-resistant-superbugs
https://thaieurope.net/2021/07/13/รายงานปัญหาสินค้าเกษต-16/
https://www.reuters.com/legal/litigation/nutro-pet-food-maker-must-face-suit-over-limited-ingredients-2021-07-13/
https://www.armidaleexpress.com.au/story/7340689/pet-food-company-ceo-comes-out-swinging-over-inverell-factory-shut-down/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10452-top-pet-food-companies-in-asia-and-australia-2021?v=preview
https://www.euronews.com/green/2021/07/12/raw-dog-food-poses-major-international-public-health-risk-says-new-research
https://www.banmuang.co.th/news/education/242103
https://mgronline.com/business/detail/9640000068488
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945972
https://www.abc.net.au/news/2021-07-16/dog-deaths-victoria-toxic-raw-meat-/100276936
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14905-pet-owner-interest-in-functional-formulas-here-to-stay-with-digestive-health-topping-the-list
https://thaieurope.net/2021/07/15/european-green-deal-ep1-circular-economy/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14905-pet-owner-interest-in-functional-formulas-here-to-stay-with-digestive-health-topping-the-list
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14362-tracking-pet-industry-events-virtual-or-in-person-in-2021
https://www.hawaiinewsnow.com/2021/07/19/state-enforcement-years-old-raw-milk-ban-blindsides-pet-food-businesses/
https://mgronline.com/news1/detail/9640000070424
https://globalpets.community/article/what-are-latest-pet-food-formulation-trends
https://globalpets.community/article/changes-eu-hemp-feed-rules-delayed
https://www.petfoodindustry.com/articles/10461-krill-omega-3-fatty-acids-boosted-dogs-levels-over-fish?v=preview
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14915-lyka-raises-65-million-to-scale-fresh-dog-food-business
https://www.gippslandtimes.com.au/news/2021/07/20/maffra-knackery-recalls-pet-food/
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10459-is-pet-food-ripe-for-innovation-post-covid
https://www.petfoodindustry.com/articles/10465-sick-dogs-deaths-correlated-to-raw-pet-food-in-australia
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7608
https://www.prachachat.net/economy/news-721103
https://www.beefcentral.com/news/blayney-pet-food-plant-closed-amid-central-nsw-lockdown/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14926-organic-dog-treat-brand-debuts-large-breed-bites
https://www.thedailybeast.com/open-farm-pet-food-is-high-quality-and-ethically-sourced
https://www.petfoodindustry.com/articles/10473-types-of-pet-food-ingredients-for-senior-dogs
https://www.campbellrivermirror.com/impress-tv/this-pet-foods-too-good-to-be-called-kibble-honest/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14930-could-pets-in-the-workplace-boost-morale-productivity
https://starexponent.com/entertainment/columns/ask-the-vets-for-good-quality-pet-food-check-two-things/article_925a6052-731c-57f9-bed3-acbb888514a7.html
https://us.cnn.com/2021/07/28/cnn-underscored/open-farm-pet-food/index.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/10495-largest-pet-cat-populations-in-europe-2020-russia-1
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59. Purina survey uncovers insights into pet-friendly work policies 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. นักวจัิยไขขอ้สงสัย!! COVID-19 ไมต่ดิตอ่ทางอาหาร 
 
2. ฮอ่งกงแกร้ะเบยีบเกีย่วกับสารอันตรายในอาหาร 2021! 
 
3. WHO appoints American scientist to its foodborne disease epidemiology group 
 
4. Impact of COVID-19 and Brexit on public analysts and food safety testing discussed 
 
5. Three outbreak investigations continue as FDA searches for answers 
 
6. กรมปศสัุตว ์แจงเวยีดนาม ยนืยันหมไูทยไมพ่บเชือ้ ASF 
 
7. FDA tackles prevalence of Cyclospora infections with new action plan 
 
8. Impact of COVID-19 and Brexit on public analysts and food safety testing discussed 
 
9. Survey finds more cleaning awareness since COVID-19 
 
10. DITP เตรยีมการยกระดับสิง่พมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ใหกั้บผูป้ระกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่เพิม่มาตรฐานสนิคา้ไทย กา้วสู่

เวทสีง่ออกระดับโลก 
 
11. EU again extends flexibility for official controls due to COVID-19 
 
12. ‘เครอืซพี’ี ร่วมเวทยีเูอ็นวา่ดว้ยการพัฒนาระบบอาหาร ดันไทย ผูน้ าระบบอาหาร สรา้งความย่ังยนืทกุมติ ิ
 
13. เหตโุรงงานกิง่แกว้ระเบดิ ไมก่ระทบคณุภาพน ้าประปา กปน. ยัน น ้าประปาปลอดภัย 
 
14. "โรงงานกิง่เเกว้ไฟไหม"้ กรมควบคมุโรค เตอืนประชาชน ระวังอันตรายจากสารเคม ี
 
15. ส.อ.ท.แนะรัฐตัง้นคิมฯSME จัดระเบยีบ รง. ป้องกันผลกระทบชมุชนเหมอืนกรณีหมงิตี ้
 
16. มกอช. เขา้ร่วมประชมุคณะท างานดา้นมาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื (SPS) ของอาเซยีน ผ่านทางระบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ ์
ในวันที ่5 กรกฎาคม 2564 
 
17. เม็กซโิกเผยแพร่แนวทางการแสดงฉลากตามกฎระเบยีบใหม ่
 
18. ผูผ้ลติเน้ือสังเคราะหอ์สิราเอลลดตน้ทนุเกง่-เล็งรุกตลาดใหญ ่
 
19. ดอยค า ชวนรัก(ษ์) โลก มุง่สูสั่งคมไรข้ยะ 1 กลอ่ง มมีลูคา่ 1 บาท กับกจิกรรม "แกะ ลา้ง เก็บ" 
 
20. FSAI appoints committee to provide scientific food advice 
 
21. ASIAN ชีย้อดขายอาหารสัตวเ์ลีย้ง-แชแ่ข็งพุ่ง หนุนผลงานครึง่ปีแรกสวย 
 
22. UK border posts in race to be ready for EU import checks 
 
23. การประชมุคณะกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ สาขาวัตถเุจอืปนอาหาร (Codex Committee on Food 
Additives-CCFA) ครัง้ที ่52 
 
24. “FTE” แนะผูป้ระกอบการ-ปชช. ตรวจเช็คเลอืกใชอ้ปุกรณ์-ระบบดับเพลงิมาตรฐาน ลดการสญูเสยี 
 
25. Techman Robot เปิดหลักสตูร AI ส าหรับอตุสาหกรรมการผลติฟร!ี 
 
26. Officials seize potentially unsafe food in Lithuania; outbreak discovered 
 
27. ญีปุ่่ นเริม่ร่างมาตรฐานอาหารมังสวรัิต-ิวแีกน 
 
28. ปลดล็อกกัญชง RBF รายแรกในไทย ตัง้โรงงาน สกัดสาร CBD-THC 
 
29. Denmark records drop in foodborne outbreaks 
 
30. Study reflects on measures taken after major EU outbreaks 
 

https://globalpets.community/article/purina-survey-uncovers-insights-pet-friendly-work-policies
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2800875
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7588
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/who-appoints-american-scientist-to-its-foodborne-disease-epidemiology-group/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/impact-of-covid-19-and-brexit-on-public-analysts-and-food-safety-testing-discussed/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/three-outbreak-investigations-continue-as-fda-searches-for-answers/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946751
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/fda-tackles-prevalence-of-cyclospora-infections-with-new-action-plan/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/impact-of-covid-19-and-brexit-on-public-analysts-and-food-safety-testing-discussed/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/survey-finds-more-cleaning-awareness-since-covid-19/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2811699%20https:/www.foodsafetynews.com/2021/07/hong-kong-sees-more-outbreaks-but-fewer-sick-in-2020/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2811699%20https:/www.foodsafetynews.com/2021/07/hong-kong-sees-more-outbreaks-but-fewer-sick-in-2020/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/eu-extends-flexibility-for-official-controls-again-due-to-covid-19/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2812813
https://www.thansettakij.com/general-news/486551
https://www.thansettakij.com/general-news/486557
https://www.ryt9.com/s/iq03/3237087
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1205
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1205
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7595
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7596
https://www.ryt9.com/s/prg/3237348
https://www.agriland.ie/farming-news/fsai-appoints-committee-to-provide-scientific-food-advice/
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000066467
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/uk-border-posts-in-race-to-be-ready-for-eu-import-checks/
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1206
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1206
https://www.matichon.co.th/economy/news_2816892
https://www.ryt9.com/s/prg/3238056
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/officials-seize-potentially-unsafe-food-in-lithuania-outbreak-discovered/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7600
https://www.thansettakij.com/business/487353
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/denmark-records-drop-in-foodborne-outbreaks/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/study-reflects-on-measures-taken-after-major-eu-outbreaks/
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31. Study finds that traditional sampling methods miss harmful salmonella 
 
32. One year and counting: A review of the FDA’s New Era of Smarter Food Safety 
 
33. Modified alerts target imported shrimp, papayas, canned crabmeat and more 
 
34. "วราวธุ" กังวลขยะพลาสตกิจาก Food delivery ลน้ จนเป็นขยะทะเล ย ้าสดุทา้ยกลับมาท ารา้ยมนุษย ์
 
35. กรุงไทย ชีเ้ทรนด ์Food Traceability ก าลังมา แนะธรุกจิอาหาร เนน้มาตรฐาน ตรวจสอบได ้
 
36. บรษัิทดา้นเทคโนโลยปีศสัุตวร์ะดับโลก ยก ซพีเีอฟ น าเทรนดใ์สใ่จสวัสดภิาพสัตว ์ขับเคลือ่นมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 
37. FAO helps countries measure progress with food safety indicators, mitigation 
 
38. FDA outbreak investigations ongoing; three new illness clusters identified 
 
39. นยิามใหมด่า้นประสทิธภิาพโรงงานอาหารและเครือ่งดืม่ในการปฏวัิตอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 
 
40. FAO เตอืนโรคจากปลาน ้าจดื 
 
41. ขา่วปลอม! ผลติภณัฑส์มนุไพรเคอร่า (Kerra) รักษาโรคโควดิ-19 
 
42. Cold chain guide seeks to improve food safety in the UK 
 
43. จับตากระแส European Green Deal ประเด็นส าคัญทีผู่ส้ง่ออกไทยตอ้งรู!้ EP.1 Circular Economy 
 
44. ลงนาม MOU พัฒนาสารสกัดจากพชืกระทอ่ม เตรยีมผลักดันเป็นผลติภัณฑช์มุชน 
 
45. Rare case of illness in Brazil from fish prompts warning 
 
46. อสิราเอลมโีรงงานผลติเน้ือสัตวสั์งเคราะหจ์ากวัตถดุบิพชืแหง่แรกของโลก! 
 
47. "ดพีรอ้ม"ปั้นอตุสาหกรรมเกษตร-อาหารใน 100 วัน สู่ธรุกจิวถิใีหม ่
 
48. เตอืน “รา้นอาหารเดลเิวอรี”่ ปรุงอาหารดบิ ไมส่กุ ผดิกฎหมาย 
 
49. นวิซแีลนดส์ง่ 100 รายการอาหารเจาะครัวไทย ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคยคุโควดิ 
 
50. Ethylene oxide scandal spreads to food additive 
 
51. Salmonella: Food Safety Practices and Proper Cooking Temperatures 
 
52. Culture drives many things, but how does it impact food safety? 
 
53. "กนอ."ส่ังทกุนคิมเขม้ความปลอดภัยโรงงานตามมาตรฐาน PSM 
 
54. Let data drive the food safety process, and share knowledge with the industry 
 
55. After first year, FDA ready to invest in New Era’s future 
 
56. แผนปฏบิัตกิารป้องกันและขจัดมลพษิของอยี ู(EU Zero Pollution Action Plan) 
 
57. CDC says Salmonella outbreak traced to shrimp has ended 
 
58. Consumer education must include old school information for future generations 
 
59. Experts present on the food safety concerns of plant-based ‘meats’ at IAFP 
 
60. กรรมาธกิารยโุรปรับแผนลดการปลดปลอ่ยมลพษิเหลอืศนูย ์
 
61. STOP Foodborne Illness delivers plan to improve U.S. food recall process 
 
62. ไทยเปิดตัวแคมเปญผลักดันผลติภัณฑอ์าหารทางการเกษตรจากสหภาพยโุรป 
 
63. เปิด 10 ขอ้หา้ม เมือ่เป็นไข ้พรอ้มเมนูอาหารเสรมิภมูคิุม้กัน 
 
64. New, Free Searchable Database of FDA and USDA Food Recalls 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/07/study-finds-that-traditional-sampling-methods-miss-harmful-salmonella/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/one-year-and-counting-a-review-of-the-fdas-new-era-of-smarter-food-safety/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/modified-alerts-target-imported-shrimp-papayas-canned-crabmeat-and-more/
https://www.ryt9.com/s/prg/3239315
https://www.matichon.co.th/economy/news_2829540
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2829170
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/fao-helps-countries-measure-progress-with-food-safety-indicators-mitigation/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/fda-outbreak-investigations-ongoing-three-new-illness-clusters-identified/
https://www.ryt9.com/s/prg/3240107
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7602
https://www.thansettakij.com/general-news/487909
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/cold-chain-guide-seeks-to-improve-food-safety-in-the-uk/
https://thaieurope.net/2021/07/15/european-green-deal-ep1-circular-economy/
https://www.ryt9.com/s/prg/3239951
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/rare-case-of-illness-in-brazil-from-fish-prompts-warning/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7607
https://www.thansettakij.com/economy/488198
https://www.thansettakij.com/economy/488029
https://www.thansettakij.com/business/488009
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/ethylene-oxide-scandal-spreads-to-food-additive/
https://www.verywellhealth.com/killing-salmonella-5185310
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/culture-drives-many-things-but-how-does-it-impact-food-safety/
https://www.thansettakij.com/economy/488535
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/let-data-drive-the-food-safety-process-and-share-knowledge-with-the-industry/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/after-first-year-fda-ready-to-invest-in-new-eras-future/
https://thaieurope.net/2021/07/20/แผนปฏิบัติการป้องกันแล/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/cdc-says-salmonella-outbreak-traced-to-shrimp-has-ended/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/consumer-education-must-include-old-school-information-for-future-generations/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/experts-present-on-the-food-safety-concerns-of-plant-based-meats-at-iafp/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7612
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/stop-foodborne-illness-delivers-plan-to-improve-u-s-food-recall-process/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2848415
https://www.matichon.co.th/lifestyle/health-beauty/news_2849692
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/new-free-searchable-database-of-fda-and-usda-food-recalls/
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65. [ดว่น!!!] จนีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใชร้ะเบยีบ 248 เรือ่งการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารน าเขา้จากตา่งประเทศไปอกีแปด
เดอืน 
 
66. WHO wants data on heavy metals in food 
 
67. Salmonella dominates outbreaks in Australia 
 
68. การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดหว่งโซอ่าหารในยคุการระบาดโควดิ-19 
 
69. สภาการแพทยแ์ผนไทย ผนกึภาคเีครอืขา่ย ปลกุคนไทย กนิอาหารเป็นยา 
 
70. “ครม.” ไฟเขยีวกฎกท. ใหส้ถานประกอบการลกูจา้ง 50 คนขึน้ไปใชม้าตรฐานจัดการสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 
 
71. INFOSAN food safety work continues to increase 
 
72. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่33/ 2564 - ขา่วปลอมดา้นอาหาร เดอืนกรกฎาคม 2564 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. นักวชิาการ เปิดกราฟ เตอืน 7 วันอันตรายโควดิ เหมอืนสนึามกิ าลังเขา้ฝ่ัง 
 
2. สมาคมโรคตดิเชือ้ฯ ไมอ่อ้มคอ้ม แนะ 4 เหตผุล ซือ้วัคซนีอืน่เถอะ หว่ันซโินแวคสูส้ายพันธุใ์หมไ่มไ่ด ้
 
3. จบดรามา่ ประทว้งโรงงานทอผา้ ตดิโควดินับ 100 แตยั่งใหท้ างาน สดุทา้ยโดนส่ังจ่ายชดเชย 
 
4. โควดิวันน้ี 1/7/64 เสยีชวีตินวิไฮ 57 ศพ พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่+5,533 ราย 
 
5. เช็คดว่น 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.ยอดพุ่งตอ่เน่ือง 1,960 จับตาปากน ้า ปทมุฯ 
 
6. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ยังวกิฤต!ิ พบเสยีชวีติอกี 61 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 6,087 ราย 
 
7. สาธติ รมช.สาธารณสขุ กังวลสถานการณ์โควดิวกีหนา้ คาดอาจมผีูป่้วยรอเตยีง "ดับ" คาบา้น 
 
8. ศบค. เตอืน สัปดาหห์นา้ยอดตดิเชือ้โควดิ ’พคี’ มั่นใจมาตรการรองรับ 
 
9. โควดิวันน้ี 5/7/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหมพุ่่ง 6,166 ราย เสยีชวีติ 50 ศพ 
 
10. สัญญาณรา้ย! ผูป่้วยโควดิ-19 นอนโรงพยาบาล ยอดแซง รพ.สนามแลว้ วอนประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองขัน้สงูสดุ 
 
11. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ ตจว. พุ่งทะล ุ2,181 แซง กทม. 1,729 
 
12. ยังสงูอยู!่ โควดิวันน้ีตดิเชือ้เพิม่ 5,420 ราย เสยีชวีติ 57 ราย หายป่วย 3,586 ราย 
 
13. แหต่อ่แถวรอตรวจ "โควดิ-19" ฟรทีีวั่ดพระศรมีหาธาตฯุ ควิเตม็แลว้กอ่นฟ้าสาง 
 
14. ปัตตานี 'ตดิเชือ้โควดิ' อือ้ พบ 229 คน ดับเพิม่ 5 ราย รพ.สนามใกลเ้ต็มอกีแลว้ 
 
15. พจิติร ยอดโควดิพุ่ง เพิม่อกี31 แรงงานขับรถมาเองจากกทม. พบครู-นร.ศนูยเ์ด็กเล็ก ตดิเชือ้ 
 
16. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ ตจว. พุ่งแรง 2,632 กทม.ยอด 1,549 
 
17. ศบค. ยอมรับ ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สัปดาหห์นา้อาจถงึ 10,000 รายตอ่วัน 
 
18. กลบัมาพุ่งอกี! ป่วยโควดิวันน้ี 6,519 ยอดดบัยังสงู 54 คน ตดิเชือ้สะสมทะล ุ3 แสนราย ดับรวม 2,387 
 
19. ‘หมอยง’ เผยผลศกึษา ฉีดวัคซนีโควดิ 2 เขม็ สลับชนดิ ภมูติา้นทานสงูขึน้ คาดมคีวามชดัเจนสิน้เดอืนน้ี 
 
20. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่งสงู 2,212 ตจว. ยอดยังสงู 2,573 
 
21. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ยิง่น่าวติก! พบเสยีชวีติถงึ 75 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 7,058 ราย 
 
22. โควดิวันน้ี สมทุรสาครอว่ม ตดิเชือ้ 544 ตาย 1 ราย 
 
23. อว. เผยไทยฉีดวัคซนีโควดิแลว้ 11.3 ลา้นโดส ครบโดสแค ่4.7% 
 
24. ซโินแวค สง่ถงึไทยอกีล็อต 2 ลา้นโดส - กต. รับ อเมรกิาสง่วัคซนีใหไ้ทย ก าลังจะรับมอบ 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/07/salmonella-dominates-outbreaks-in-australia/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/salmonella-dominates-outbreaks-in-australia/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/who-wants-data-on-heavy-metals-in-food/
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/salmonella-dominates-outbreaks-in-australia/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2851464
https://www.thansettakij.com/lifestyle/489452
https://www.matichon.co.th/politics/news_2852324
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/infosan-food-safety-work-continues-to-increase/
http://foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1564&pcid=270&pcpage=1
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6484394
https://covid-19.kapook.com/view243349.html
https://covid-19.kapook.com/view243354.html
https://www.thairath.co.th/news/local/2129362
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946454
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946497
https://www.sanook.com/news/8406122/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946682
https://www.thairath.co.th/news/local/2132515
https://mgronline.com/qol/detail/9640000064967
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947068
https://www.sanook.com/news/8407866/
https://www.thairath.co.th/news/local/2133382
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947251
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6493416
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947541
บค.%20ยอมรับ%20ผู้ติดเชื้อโควิด-19%20สัปดาห์หน้าอาจถึง%2010,000%20รายต่อวัน
https://mgronline.com/qol/detail/9640000065862
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2815687
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947762
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947664
https://thethaiger.com/th/news/454825/
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2817729
https://covid-19.kapook.com/view243680.html
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25. "โควดิวันน้ี" ระบาดหนัก รัฐบาลเตรยีมเปิดโรงพยาบาลสนาม สนามบนิสวุรรณภมู ิ5,000 เตยีง 
 
26. 'ศบค.' เคาะ 'ล็อกดาวน์' 14 วัน นายกฯ ประกาศไมรั่บเงนิเดอืน 3 เดอืน 
 
27. นักวชิาการ เตอืน 9 ปัญหาสถานการณ์โควดิวันน้ี สะทอ้น ไทยก าลังกา้วสูภ่าวะโกลาหล 
 
28. โควดิวันน้ี 9/7/64 พบตดิเชือ้รายใหม ่ยอดพุ่ง 9,276 ราย เสยีชวีติเพิม่ 72 ศพ 
 
29. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 4,420 ตจว. 3,450 ราย 
 
30. เริม่วันแรก ใช ้"Rapid Antigen Test" ตรวจโควดิวันละ 1.2 หมืน่คน 
 
31. ยังวกิฤต! ป่วยโควดิในประเทศยงัพุ่ง 8,656 ยอดดบัสาหัส 80 คน ตดิเชือ้สะสมระลอกเมษาฯ 316,164 ราย 
 
32. นักทอ่งเทีย่ว "ภเูก็ตแซนดบ์็อกซ"์ ตดิโควดิอกี 3 คน 
 
33. WHO เตอืนหลกีเลีย่ง"ผสมสตูรวัคซนี"โควดิ-19 ขาดขอ้มลู-กอ่เทรนดอั์นตราย 
 
34. "หมอประสทิธิ"์ หนุนฉีดวัคซนีสลับชนดิสูเ้ดลตา้ หลงัผลการศกึษาพบภมูสิงูขึน้ 
 
35. อนามัยโลกเตอืนโควดิ-19 ‘เดลตา’ ระบาดทั่วโลกดว้ยความเร็วสงู 
 
36. โควดิไทยหนัก! อัตราตดิเชือ้ - เสยีชวีติ แซงสหรัฐฯ อนิเดยี วันน้ี +8,685 ตายอกี 56 คน 
 
37. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ตายสงู! พบเสยีชวีติ 87 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 9,317 ราย 
 
38. โควดิวันน้ี ลามไมห่ยดุแพร่ระบาดกระจายเชือ้ไปครบทัง้ 77 จังหวัด 
 
39. กัมพูชาฉีดวัคซนีโควดิ-19 ใหป้ระชาชนแลว้ 5 ลา้นคน 
 
40. ไฟเขยีวจัดหาวัคซนีโควดิ-19 ใหป้ระชาชนในปี65 จ านวน 120 ลา้นโดส 
 
41. นนทบรุ ีประกาศฉีดวัคซนี "โควดิ-19" สตูรเดมิ ชะลอการฉีดวัคซนีสลับยีห่อ้ 
 
42. โควดิวันน้ี 15/7/64 เสยีชวีตินวิไฮ 98 ศพ พบตดิเชือ้รายใหม ่+9,186 ราย 
 
43. ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ก าหนดเปิดจองสทิธิ ์"วัคซนีซโินฟารม์" 18 ก.ค.น้ี 
 
44. เชค็ดว่น 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 4,589 ตจว. 3,714 ราย 
 
45. ‘ประยทุธ’์ ขอใหค้นไทยเชือ่มั่น วัคซนี 3 ยีห่อ้ทีไ่ทยเลอืกใช ้WHO รับรองแลว้-ใชกั้นทั่วโลก 
 
46. โควดิวันน้ี 16/7/64 พบตดิเชือ้รายใหมพุ่่ง 9,692 ราย เสยีชวีติ 67 ศพ 
 
47. เปิดรายชือ่สถานทีต่รวจโควดิดว้ย Rapid Test ทั่วประเทศ ทีไ่หน-อยา่งไร-กีบ่าท บอกทีน่ี่ 
 
48. "โควดิวันน้ี" ปิด"ตลาดสวนพล"ู เจอตดิเชือ้ 2 ราย 
 
49. นับถอยหลงั 100 ลา้นโดสในสิน้ปี ขณะวันน้ียอดฉีดวัคซนีโควดิสะสม 13.8 ลา้นโดส 
 
50. THG ชีแ้จง ตลท.ยนืยันตกลงซือ้วัคซนีโควดิจรงิ 
 
51. พบคลัสเตอรแ์รงงานประมงประเทศเพือ่นบา้น พุ่ง 185 คน 
 
52. โควดิวันน้ียังหนัก "สมทุรสาคร" ตรวจพบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่789 ราย 
 
53. ศบค. คาดสถานการณ์แยส่ดุ ผูต้ดิเชือ้โควดิทะล ุ3 หมืน่ราย/วัน 
 
54. สธ.ประกาศเริม่ฉีดวัคซนีโควดิ "สลับยีห่อ้" เริม่วันน้ี 19 ก.ค. เป็นวันแรก 
 
55. นวิไฮไมห่ยดุ! โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 11,784 ราย ดับเพิม่ 81 ราย หายป่วยเพิม่ 5,741 ราย 
 
56. กทม.เปิด 5 เขตป่วยโควดิสะสมสงูสดุ-สุม่ตรวจแคมป์คนงานตดิเชือ้ 8.44% 
 
57. ยังหลักหมืน่! ป่วยโควดิในประเทศวันน้ี 11,305 ราย ตดิเชือ้ในเรอืนจ า 595 ยอดดับยังสงู 80 คน ตดิเชือ้สะสมระลอกเมษาฯ 
397,612 ราย 
 
58. อย.ไมอ่นุญาตชดุตรวจโควดิ Home Test จากเกาหล ีเสีย่งแปลผลผดิพลาด 
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59. ราชกจิจาฯ: ประกาศมาตรการฉบับใหมค่มุโควดิ มผีลบังคับใชวั้นน้ี (20 ก.ค.) 
 
60. "ไกโ่ควดิ" คลัสเตอร ์โรงงานแปรรูป แพร่เชือ้สูค่นไดห้รอืไม ่
 
61. คลัสเตอรใ์หมวั่นน้ี 4 แหง่ 3 จังหวัด พบทัง้ในโรงงาน บรษัิท และตลาด 
 
62. นวิไฮอกีครัง้! ป่วยโควดิในประเทศวันน้ีสาหัส 13,002 ราย ตดิเชือ้ในเรอืนจ า 1,049 ยอดดับสงู 108 คน ตดิเชือ้สะสมระลอกเมษาฯ 
4 แสนราย 
 
63. ศบค. เผยโควดิวันน้ีดับ 108 ศพ มผีูเ้สยีชวีติทีบ่า้น-ระหวา่งรอผลตรวจ 
 
64. "วัคซนีใบยา" สัญชาตไิทยแทป้้องกันโควดิ เตรยีมรับอาสาสมัครทดสอบกลุม่แรก ก.ย.น้ี 
 
65. โควดิวันน้ี 22/7/64 พบตดิเชือ้รายใหมพุ่่ง 13,655 ราย เสยีชวีติ 87 ศพ 
 
66. "โควดิวันน้ี" โผลอ่กี "7 คลัสเตอรใ์หม"่ สพุรรณฯอว่ม "โรงงานแปรรูปไก"่ ตดิเชือ้ทะล ุ100 
 
67. เชค็ดว่น 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 2,893 จับตาสมทุรสาคร-สมทุรปราการ 
 
68. 'ศนูยฉี์ดวัคซนีบางซือ่' คนแน่น เปิดวันแรกให3้กลุม่เสีย่งฉีดวัคซนีโควดิ 
 
69. คลัสเตอรโ์ควดิวันน้ี พบ 4 คลัสเตอรใ์หม ่"โรงงานอาหารกระป๋อง-โรงงานดว้ย-แคมป์คนงาน-บรษัิทผลติภัณฑค์อมพวิเตอร"์ อยูใ่น
จังหวัดสมทุรสาครและระยอง จังหวัดละ 2 แหง่ พบตดิเชือ้ 209 ราย 
 
70. ปธ.อนุกมธ. แรงงาน ผุดไอเดยี ตัง้ รพ.สนามในโรงงาน รับผูป่้วยโควดิตามโครงการ ‘รักษ์คนสาคร’ 
 
71. ขอ้ปฏบิตั ิ"กักตัวอยูกั่บบา้น" ท าอยา่งไร ไมใ่หเ้ชือ้โควดิ-19 แพร่กระจาย 
 
72. นวิไฮตอ่เน่ือง! ป่วยโควดิในประเทศวันน้ีสาหัส 14,575 ราย ตดิเชือ้ในเรอืนจ า 1,072 ยอดดับสงู 114 คน ตดิเชือ้สะสมระลอกเมษา
ฯ 438,844 ราย 
 
73. โควดิวันน้ี 26/7/64 ตดิเชือ้รายใหมน่วิไฮ 15,376 ราย เสยีชวีติ 87 ศพ 
 
74. '26 กรกฎาคม 2564' 'สามยา่นมติรทาวน์'เปิดควิวัคซนีโควดิ 300 คน 
 
75. เชค็ 'โควดิวันน้ี' สมทุรสาครตดิเชือ้ 1,074 ราย ผูว้า่ฯถามวุน่ 'ลาออกไดร้ยึัง' 
 
76. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 2,573 จับตาชลบรุ ีนนทบรุ ีระยอง 
 
77. โควดิวันน้ี 27/7/64 ตดิเชือ้รายใหมยั่งพุ่ง 14,150 ราย เสยีชวีติ 118 ศพ 
 
78. คณุหมอไขปรศินาโควดิ 19 ล็อกดาวน์ครึง่เดอืน แตค่นตดิเชือ้กลับพุ่งพรวด เพราะอะไรกันแน่? 
 
79. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 2,635 จับตาปรมิณฑล ชลบรุ ีระยอง อบุลฯ 
 
80. สถานีกลางบางซือ่ เตรยีมเปิดใหป้ระชาชนทั่วไป จองควิฉีดวัคซนีโควดิ 29 ก.ค.น้ี 
 
81. เตรยีมเปิดโรงพยาบาลสนาม 450 เตยีง! บางนา-ตราด กม.5 ส.ค.น้ี 
 
82. โควดิวันน้ี 29/7/64 เสยีชวีตินวิไฮ 165 ศพ ตดิเชือ้รายใหมพุ่่ง 17,669 ราย 
 
83. 'วันน้ีเราแพแ้ตกพ่าย' หมอพระน่ังเกลา้ โพสตผ์ูป่้วยโควดิเยอะลน้หอ้งฉุกเฉนิ 
 
84. ตัวเลขทีห่ายไป 
 
85. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล พุ่ง 7,098 ตจว. หนัก 8,658 
 
86. ยังวกิฤต! ป่วยโควดิในประเทศวันน้ี 17,345 ราย ตดิเชือ้ในเรอืนจ า 681 ยอดดบัสงู 117 คน ตดิเชือ้สะสมระลอกเมษาฯ 549,512 
ราย 
 
87. สถานทตูสหรัฐฯ ย ้าบรจิาควัคซนีโควดิโดยไรเ้งือ่นไขใดๆ ไทยตอ้งตัดสนิใจแผนกระจายเอง 
 
88. 'ฉีดวัคซนีโควดิ' พระ สัปเหร่อ มคันายก พืน้ที ่กทม. 221 วัด 
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ขา่วการเงนิ 

1. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.050 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.038 บาท/ดอลลาร)์ 
 
2. หุน้ไทยวันน้ี (1 ก.ค.) ปิดตลาดเชา้ +3.42 จุด ซือ้ขาย 4.3 หมืน่ลา้น 
 
3. ราคาทองวันน้ี (1 ก.ค.) ดดีขึน้ 200 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 27,400 บาท 
 
4. คนละครึง่ เงนิเขา้แอปฯเป๋าตัง 1,500 บาท ใชจ่้ายไดแ้ลว้ เริม่วันน้ี 
 
5. คา่เงนิบาทวันน้ี (2 ก.ค.) อ่อนคา่ที ่32.14 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
6. ภาวะตลาดหุน้ไทย: แนวโนม้ดัชนีเชา้น้ีลุน้ขึน้ตามตลาดเอเชยี ขานรับหลายปัจจัยบวกจากตปท. 
 
7. ราคาน ้ามันวันน้ี (2 ก.ค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
8. ราคาทองวันน้ี 2/7/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันศกุร ์พุ่งขึน้ 150 บาท 
 
9. ฐานะการคลัง 8 เดอืน รัฐกูช้ดเชยขาดดลุพุ่ง 5 แสนลา้นบาท 
 
10. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.179 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.156 บาท/ดอลลาร)์ 
 
11. ราคาทองวันน้ี (5 ก.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออก 27,750 บาท 
 
12. หุน้ไทยวันน้ี (5 ก.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +0.02 จุด ซือ้ขาย 3 หมืน่ลา้น 
 
13. ราคาทองวันน้ี (6 ก.ค.) ดดีขึน้ 200 บาท รูปพรรณขายออก 27,950 บาท 
 
14. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,592.59 จุด บวก 13.31 จุด หรอื 0.84% 
 
15. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.169 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.010 บาท/ดอลลาร)์ 
 
16. ราคาน ้ามันวันน้ี (6 ก.ค.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
17. ทเีอ็มบธีนชาต ประกาศรวมเป็นหนึง่เดยีวอยา่งสมบรูณ์ ภายใต ้ttb 
 
18. หุน้ไทยวันน้ี (7 ก.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -8 จุด ซือ้ขาย 3.9 หมืน่ลา้น 
 
19. ราคาทองวันน้ี (7 ก.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,050 บาท 
 
20. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.131 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.038 บาท/ดอลลาร)์ 
 
21. ธปท. ปรับเกณฑ ์"คลนิกิแกห้น้ี" ขยายความชว่ยเหลอืลกูหน้ีถงึอาย ุ70 ปี 
 
22. ราคาทองวันน้ี (8 ก.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,150 บาท 
 
23. หุน้ไทยวันน้ี (8 ก.ค.) ปิดตลาดเชา้ -24.35 จุด ดัชนีอยูท่ี ่1,552 จุด 
 
24. กระแส 'ล็อกดาวน์' ฉุด 'บาทออ่น' ทบุสถติริอบ 14 เดอืนอกีครัง้ 
 
25. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด ‘ออ่นคา่’ ที3่2.36บาทตอ่ดอลลาร ์
 
26. ออมสนิ เปิดลงทะเบยีนขอสนิเชือ่อิม่ใจ รายละ 1 แสน ไมต่อ้งสง่คา่งวด 6 เดอืน 
 
27. บาทเปิด 32.66 บาทตอ่ดอลลาร ์ออ่นคา่รอบ 15 เดอืน 
 
28. ราคาทองวันน้ี (9 ก.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,350 บาท 
 
29. หุน้ไทยวันน้ี (9 ก.ค.) เปิดตลาด -6.07 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,538 จุด 
 
30. ธนาคารกรุงไทยระบคุา่เงนิบาทเปิด “แข็งคา่” ทีร่ะดับ 32.52 บาท/ดอลลารส์หรัฐ 
 
31. ราคาทองวันน้ี – 12 ก.ค. 64 เปิดสัปดาห ์ปรับบวก 100 บาท 
 
32. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด ‘ออ่นคา่’ ที3่2.52 บาทตอ่ดอลลาร ์
 
33. ราคาน ้ามันวันน้ี (12 ก.ค.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
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34. 'หุน้ไทย' ปิดเชา้พุ่ง 17.95 จุด รับอานสิงส ์'วัคซนีmRNA' 
 
35. คา่เงนิบาทวันน้ี (13 ก.ค.) ทรงตัวที ่32.67 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
36. ราคาทองวันน้ี (13 ก.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 บาท 
 
37. เบีย้ประกันชวีติสอ่หดตัวแรง ก าลังซือ้ดิง่เหวลกูคา้แหเ่ลกิกรมธรรม ์
 
38. นายกฯ มอบคลัง แบงกช์าต ิหารอืธนาคารพาณชิย ์ออกมาตรการชว่ยเหลอืลกูหน้ี 
 
39. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.613 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.001 บาท/ดอลลาร)์ 
 
40. ราคาทองวันน้ี (14 ก.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,500 บาท 
 
41. คลังใหน้ายจา้ง-ลกูจา้ง หยดุสง่เงนิเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชพีไดถ้งึ ธ.ค. 64 
 
42. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.61 ใหก้รอบเคลือ่นไหววันน้ี 32.55-32.70 จับตาตัวเลขเศรษฐกจิตปท. 
 
43. แบงกช์าต ิจับมอืธนาคาร ประกาศพักหน้ี 2 เดอืน ชว่ยประชาชนเริม่ ก.ค. 64 
 
44. ราคาทองวันน้ี (15 ก.ค.) พุ่งขึน้ 250 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 บาท 
 
45. หุน้ไทยวันน้ี (15 ก.ค.) ปิดตลาดเชา้ +8.98 จุด ซือ้ขาย 4.5 หมืน่ลา้น 
 
46. 'สนิมั่นคง'ยนืยันค าส่ังเดมิ ยกเลกิ'กรมธรรมป์ระกันโควดิ' 
 
47. ‘วริยิะ’ ยกเลกิตอ่อายปุระกันโควดิ 
 
48. หุน้ไทยวันน้ี (16 ก.ค.) ปิดตลาดเชา้ +2.05 จุด ซือ้ขาย 4.4 หมืน่ลา้น 
 
49. คา่เงนิบาทวันน้ี (16 ก.ค.) ออ่นคา่ที ่32.69 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
50. ราคาทองวันน้ี (16 ก.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,800 บาท 
 
51. ราคาทองวันน้ี (19 ก.ค.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,600 บาท 
 
52. หุน้ไทยวันน้ี (19 ก.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -15 จุด ซือ้ขาย 35,366 ลา้นบาท 
 
53. 'สมาคมธนาคารไทย' ปิดสาขาชัว่คราวในหา้งสรรพสนิคา้13จังหวัด มผีล20ก.ค. 
 
54. ยอดโควดิพุ่ง ทบุ ‘บาทออ่น’ ในรอบ15 เดอืนที ่32.90บาทตอ่ดอลลาร ์
 
55. หุน้ไทยวันน้ี (20 ก.ค.) ร่วงแรง ปิดตลาดภาคเชา้-24 ซือ้ขาย 5.6 หมืน่ลา้น 
 
56. ราคาทองวันน้ี (20 ก.ค.) ปรับขึน้ 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,700 บาท 
 
57. ธปท.ผนกึแบงกรั์ฐ ดันพักทรัพย-์พักหน้ีชว่ยลกูคา้เอสเอ็มอ ี
 
58. ออมสนิประกาศพักหน้ีรายยอ่ย7.5แสนรายกระทบโควดิ 
 
59. ราคาน ้ามันวันน้ี (20 ก.ค.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
60. เช็กชือ่ ธนาคารเขา้ร่วม "มาตรการพักหน้ี" สูโ้ควดิ สงูสดุ 12 เดอืน 
 
61. ราคาทองวันน้ี (21 ก.ค.) ขยับลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,650 บาท 
 
62. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,533.65 จุด ลบ -5.21 จุด หรอื -0.34% 
 
63. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.830 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.039 บาท/ดอลลาร)์ 
 
64. หุน้ไทยวันน้ี (22 ก.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+8 จุด ซือ้ขาย 41,522 ลา้นบาท 
 
65. ราคาทองวันน้ี – 22 ก.ค. 64 เปิดตลาด ปรับลดลง 100 บาท 
 
66. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.865 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.035 บาท/ดอลลาร)์ 
 
67. ธปท.หว่ันโควดิเดลตา้กระทบจดีพีปีีน้ี -0.8-2% จากคาดการณ์เดมิ 1.8% 
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68. ราคาทองวันน้ี (23 ก.ค.) ปรับขึน้ 150 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,600 บาท 
 
69. ธปท.ลงนามร่วมธนาคารกลางญีปุ่่ นแลกเปลีย่นเงนิตรา วงเงนิ 3 พันลา้นดอลลาร ์
 
70. 'หุน้ไทย' ปิดตลาดภาคเชา้ร่วง 5.85 จุด แรงขายหุน้ขนาดใหญ่ฉุดดชันี 
 
71. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.851 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.014 บาท/ดอลลาร)์ 
 
72. ราคาทองวันน้ี (26 ก.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,700 บาท 
 
73. กองทนุ แนะชว่ง ‘รอวัคซนี’ ถอื’เงนิสด’-หาผลตอบแทน’หุน้โลก’ 
 
74. ล็อกดาวน์…ยดืเยือ้ จดีพีสีอ่ตดิลบ ธปท.จีเ้ตรยีมเครือ่งมอืรับวกิฤตลากยาว 
 
75. หุน้ไทยวันน้ี (27 ก.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -2.99 จุด ซือ้ขาย 3.5 หมืน่ลา้น 
 
76. ราคาทองวันน้ี (27 ก.ค.) ปรับลง 200 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,500 บาท 
 
77. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.922 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.071 บาท/ดอลลาร)์ 
 
78. หุน้ไทยวันน้ี (29 ก.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +2 จุด ซือ้ขาย 39,690 ลา้นบาท 
 
79. ราคาทองวันน้ี (29 ก.ค.) ปรับขึน้ 150 บาท รูปพรรณขายออก 28,700 บาท 
 
80. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด ‘แขง็คา่’ ที3่2.82บาทตอ่ดอลลาร ์
 
81. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาด “ทรงตัว” ทีร่ะดับ 32.87บาท/ดอลลาร ์
 
82. ราคาทองวันน้ี 30 ก.ค.64 รบีเลย เปิดตลาดขยับอกี เทยีบราคาปิดวานน้ี 
 
83. ราคาน ้ามันวันน้ี (30 ก.ค.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
 
ขา่วแรงงาน   

1. รมว.แรงงาน ลงพืน้ทีเ่ช็กก าลังแรงงาน พรอ้มเปิด ‘ภเูก็ตแซนดบ์็อกซ’์ 
 
2. แรงงานจาก กทม.ยังพาเชือ้โควดิ-19 ไปแพร่ตา่งจังหวัด 
 
3. รัฐบาลพรอ้มเยยีวยาผูป้ระกอบการ-แรงงาน เดอืดรอ้นจากโควดิ-19 
 
4. กระทรวงแรงงาน จ่อปลอ่ยกู ้5.8 ลา้น ใหก้ลุม่รับงานไปท าทีบ่า้น 
 
5. ‘เอพ’ี ขยายความชว่ยเหลอืผูรั้บเหมา-แรงงานกอ่สรา้ง กว่า 8,000 ชวีติ กา้วผ่านโควดิ 
 
6. แรงงานประเทศเพือ่นบา้นทยอยกลับประเทศ หลังแคมป์คนงานถกูปิด 
 
7. โฆษก กา้วไกล เดอืด นายกฯโยนบาปโควดิให ้"แรงงาน" สังเวยบรหิาร เหลว 
 
8. ฉีดวัคซนีซโินฟารม์ ใหแ้รงงานตา่งชาตใินตลาดสีม่มุเมอืง 2,000 คน 
 
9. ส.อ.ท.หนุนจับคูธ่รุกจิ ป้อนแรงงานชว่ยสง่ออก หลังออเดอรพุ่์งแตข่าดแรงงาน 
 
10. อบจ.ตรวจเยีย่มสถานทีกั่กกัน ลา่สดุแรงงานผดิกฎหมายถกูสง่ตัวมากักมากถงึ 89 คน 
 
11. เตรยีมจ่ายเงนิงวดแรกแรงงานในแคมป์กอ่สรา้งทีถ่กูส่ังปิด 
 
12. สชุาต ิชมกลิน่ รมว.แรงงานจวกปลอ่ยขา่วปลอม แจงนักธรุกจิน าอาหารชว่ยประชาชนทีห่าดพัทยา-แบง่เบาสูโ้ควดิ 
 
13. เครอืขา่ยแรงงานฯ รอ้ง รบ.หาวัคซนีทีม่คีณุภาพ-เยยีวยาแรงงาน-วางดอกไมจั้นทน์ให ้รมต. 
 
14. FootNote: มาตรการ "เขม้" ตอ่แคมป์ "แรงงาน" บับเบลิแอนดซ์ลี ไมม่ปีระสทิธภิาพ 
 
15. ส.ประมง ขอ รมต.แรงงาน ใชอ้ านาจพเิศษน าเขา้แรงงานตา่งดา้ว 
 
16. ส.ส.แรงงานกา้วไกลจวก กอ.รมน.หา้มแรงงานแคมป์กอ่สรา้งอพยพ แมห้า่งจุด รง. เพลงิไหมไ้มไ่กล 
 
17. แรงงานเดอืดรอ้น ตอ้งไดรั้บการเยยีวยา 

https://www.prachachat.net/finance/news-721829
https://www.prachachat.net/finance/news-722193
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950706
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950654
https://www.prachachat.net/finance/news-723639
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951031
https://www.prachachat.net/finance/news-722586
https://www.prachachat.net/finance/news-724527
https://www.prachachat.net/finance/news-724257
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951209
https://www.prachachat.net/finance/news-726301
https://www.prachachat.net/finance/news-726077
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951605
https://www.thansettakij.com/money_market/489664
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6536929
https://www.prachachat.net/economy/news-727118
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6482894
https://news.ch7.com/detail/496729
https://news.ch7.com/detail/496460
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-702075
https://www.matichon.co.th/economy/news_2803627
https://news.ch7.com/detail/497001
https://www.thairath.co.th/news/politic/2126877
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2129566
https://www.thairath.co.th/business/economics/2130267
https://mgronline.com/local/detail/9640000064110
https://news.ch7.com/detail/497383
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6489970
https://prachatai.com/journal/2021/07/93821
https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6490843
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-705224
https://www.matichon.co.th/politics/news_2813828
https://tna.mcot.net/politics-732738


   Newsletter                           July 2021 53 |57 

 

 
18. 'ก.แรงงาน' ส่ังหน่วยงาน เร่งชว่ยเหลอืลกูจา้ง 'ไฟไหมโ้รงงานกิง่แกว้' 
 
19. How can individuals act to eliminate child labour in their communities? 
 
20. วงิวอนรัฐเร่งฉีดวัคซนีแรงงาน สรท. หวังยอดสง่ออกปีน้ีโต 7% 
 
21. ผดุมาตรการเสรมิ'ปันน ้าใจรา้นคา้สูแ่รงงาน' ชว่ยเหลอื 'แคมป์คนงาน' 
 
22. โฆษกแรงงานโตพ้รรคกา้วไกล จ่ายเยยีวยาผูป้ระกันตนถกูตอ้งตามวัตถปุระสงคก์องทนุประกันสังคม 
 
23. "กระทรวงแรงงาน" เตรยีมฉีดวัคซนี แรงงานไทย 8,200 คน กอ่นเดนิทางไปสวเีดน-ฟินแลนด ์
 
24. "สชุาต"ิ ผุด "ปันน ้าใจรา้นคา้สูแ่รงงาน" จัดขา้วกลอ่งสง่แคมป์กอ่สรา้ง 
 
25. ตากออกค าส่ังเคอรฟิ์วแรงงานขา้มชาต ิสกัดโควดิชายแดนแมส่อด 
 
26. สยามอะเมซิง่พารค์ คลายทกุขแ์รงงานกอ่สรา้ง 
 
27. "เครอืขา่ยแรงงาน" จี ้นายกฯ ลาออก เหตลุม้เหลว แกโ้ควดิ-19 ทกุดา้น 
 
28. เริม่แลว้ฉีดวัคซนีม.33ใน4จังหวัดเศรษฐกจิ 
 
29. รมช.แรงงาน เร่งอัพสกลิบคุลากร รองรับยคุดจิทิัล เริม่กลาง ก.ค.น้ี 
 
30. โฆษกแรงงาน โต ้ส.ส.มด ประกันสังคมจ่ายเยยีวยาคนงานในแคมป์ไปแลว้กวา่ 28 ลา้นบาท 
 
31. เสนา ปรับกลยทุธรั์กษาแรงงานชว่งล็อกแคมป์ 
 
32. หา้มแรงงานประเทศเพือ่นบา้นออกจากเคหสถาน 20.00 - 04.00 น. ในพืน้ที ่อ.แมส่อด จ.ตาก 
 
33. โฆษกแรงงานชีแ้จงขา่ว เคลยีรช์ดัจ่ายเยยีวยา 50 เปอรเ์ซ็นต ์ตรงตามฐานขอ้มลูในระบบประกันสังคม 
 
34. นายกฯ ส่ังเยยีวยา 'ลอ็คดาวน์' จ่ายเงนิแรงงานใน-นอกระบบ 
 
35. งดัขอ้มลูโต ้ก.แรงงาน ยัน ปิดแคมป์คนงาน 14 วัน เกอืบ 7 แสนคน ยังไมไ่ดรั้บชดเชย เยยีวยา 
 
36. 500,000 immunocompromised people at risk of being forgotten, Labour warns 
 
37. ดว่น ครม.เคาะเยยีวยา ลา่สดุ "เคอรฟิ์ว-ล็อกดาวน์" พืน้ทีส่แีดงเขม้ 5 อาชพี 
 
38. ราชกจิจาฯ ประกาศกฎกระทรวงใหม ่ใหน้ายจา้งจ่าย คา่ท าศพ 5หมืน่บาท 
 
39. ตรวจเชงิรุกแรงงานเราสูด้ว้ยกัน 
 
40. ก.แรงงาน จูงใจเจา้ของกจิการท ามาตรฐานแรงงาน ม.26 ไดเ้งนิอดุหนุน 1 หมืน่ 
 
41. ธรุกจิโรงแรมรอ้งรัฐเยยีวยาจา้งแรงงาน-ลดคา่ไฟ-เร่งฉีดวัคซนี พอ้พูดซ ้าๆ เหมอืนแผ่นเสยีงตกร่อง 
 
42. ครม. เคาะแจกเงนิเยยีวยา แรงงาน ม.33 คนละ 2,500 บาท 1 เดอืน 
 
43. ดว่น! ครม.แจกเงนิอกี แรงงานฟรแีลนซ ์ตามม.39-40 ไดค้นละ 5,000 บาท 
 
44. ประกันสังคม เปิดชอ่งทาง สมัครผูป้ระกันตน ม.40 ดว้ยตนเอง 
 
45. โควดิ-19: แรงงานกอ่สรา้ง ชนชัน้ทีถ่กูลมืกลางโรคระบาด 
 
46. BJC กวาดรางวัล “แรงงานสัมพันธ-์สวัสดกิารแรงงาน” 16 รายการ 
 
47. เชค็มาตรการ 'เยยีวยา' แรงงาน-ผูป้ระกอบการ เพิม่ทกุสทิธ ิ'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40 
 
48. รัฐบาลจ่ายเยยีวยาแรงงานรอบแรก 1.8 หมืน่คน 
 
49. รมว.แรงงานแจงเหตเุลกิตรวจโควดิกลุม่ตา่งดา้วชีเ้ป็นอ านาจกทม. 
 
50. ครม. เคาะผ่อนผันแรงงานตา่งดา้ว อยูไ่ทยตอ่ได ้
 
51. 'อาชพีอสิระ' รบีสมัคร 'ประกันสังคม ม.40' ภายใน ก.ค. รับเงนิ 5,000 บาท เช็คเงือ่นไข ใครไดบ้า้ง 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947151
https://reliefweb.int/report/world/how-can-individuals-act-eliminate-child-labour-their-communities
https://www.thairath.co.th/business/economics/2134290
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947559
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2814925
https://www.moneyandbanking.co.th/article/news/vaccine-labor-070764
https://www.thairath.co.th/news/politic/2134887
https://news.ch7.com/detail/498557
https://bangkok-today.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2132710
https://www.innnews.co.th/news/news_140810/
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2136095
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6499370
https://tna.mcot.net/latest-news-735312
https://news.ch7.com/detail/498602
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2824169
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948331
https://www.matichon.co.th/politics/news_2824822
https://labourlist.org/2021/07/labour-warns-500000-immunocompromised-people-at-risk-of-being-forgotten/
https://www.thansettakij.com/general-news/487517?as=
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6506141
https://news.ch7.com/detail/499582
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-712500
https://www.matichon.co.th/economy/news_2826246
https://www.prachachat.net/politics/news-712929
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6507073
https://www.prachachat.net/general/news-713664
https://www.bbc.com/thai/thailand-57816410
https://www.kaohoon.com/pr/460843
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948739
https://news.ch7.com/detail/500169
https://www.posttoday.com/politic/news/657983
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-713409
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949081
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52. กระทรวงแรงงานเผยคนแหฝึ่กอาชพีรับ ภเูก็ตแซนดบ์อกซ ์นับวันเปิดประเทศ 
 
53. ประกันสังคม จ่ายทกุบรษัิท สงูสดุ 6 แสน – ม. 33 ได ้2,500 ทกุคน 
 
54. ‘โฆษกแรงงาน’ เผย โอนเยยีวยาผูป้ระกันตน 10 จังหวัด 9 กจิการ ผ่านพรอ้มเพย ์
 
55. เลกิตรวจโควดิในแรงงาน 3 ชาต ิความบกพร่องของรัฐไทย อยากใชค้นแตไ่มด่แูล 
 
56. ขา่วบดิเบอืน!! กรมการจัดหางานยกเลกิโครงการชว่ยเหลอืคนตา่งดา้วดา้นสาธารณสขุ 
 
57. ก.แรงงาน ชวนลงทะเบยีนประกันสังคม มาตรา 40 
 
58. รมว.สชุาตรัิบลกูนายกฯ รับฟังเสยีงเอกชน เดนิมาตรการเยยีวยาแรงงาน ตอบโจทยธ์รุกจิ 
 
59. เลกิตรวจโควดิในแรงงาน 3 ชาต ิความบกพร่องของรัฐไทย อยากใชค้นแตไ่มด่แูล 
 
60. วอนภาครัฐชว่ยบรหิารจัดการดแูลภาคแรงงานอยา่งเร่งดว่น 
 
61. แรงงานแจงแผน 'เยยีวยา' ผูป้ระกันตน 
 
62. ขา่วบดิเบอืน! กรมการจัดหางาน ยกเลกิโครงการชว่ยเหลอืคนตา่งดา้วดา้นสาธารณสขุ 
 
63. ILO welcomes BRICS Ministers' support for human-centred recovery from COVID-19 
 
64. LETTER: Release labour regulatory stranglehold 
 
65. จับตา ครม. ถกประกันสังคม จ่ายเงนิเยยีวยาแรงงาน ม.33-39 
 
66. ธรุกจิ SMEs เมอืงรอง หลังแรงงานกลับภมูลิ าเนา 
 
67. กรููแรงงาน 
 
68. สศช.ชงครม. เยยีวยา 3 จังหวัดแดงเขม้เพิม่เตมิ แรงงานใน-นอกระบบกวา่ 1.3 ลา้น 
 
69. เช็กชือ่ ธนาคารเขา้ร่วม "มาตรการพักหน้ี" สูโ้ควดิ สงูสดุ 12 เดอืน 
 
70. รมว.แรงงาน เผย นายกฯ หว่งใยผูใ้ชแ้รงงาน หลัง ครม.อนุมัตวิงเงนิเยยีวยา 
 
71. ลกูจา้งประกันสังคม 2.8 ลา้นราย เตรยีมรับเงนิพรอ้มเพย ์6 ส.ค. 
 
72. แรงงาน สปป. ลาว หนีกลับประเทศไปฉีดวัคซนี ลั่นอยูไ่ทยตอ่ไปก็ตายเปลา่ ! 
 
73. ไฟเขยีว! ครม.เคาะเยยีวยาแรงงาน 13 จังหวัดล็อกดาวน์ 
 
74. ก.แรงงานลยุตรวจจุดฉีดวัคซนีแคมป์คนงาน 
 
75. กรมคุม้ครองแรงงาน เพิม่ศักยภาพทมีตรวจการคา้มนุษย ์ปรับตัวหนีเทยีร ์2 
 
76. วอนตรวจสอบการลักลอบเคลือ่นยา้ยแรงงานเยย้ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ 
 
77. ล็อกดาวน์สง่ผลกระทบแรงงานเกอืบ 7 แสนคน รวมถงึบรษัิทอสังหารมิทรัพย ์
 
78. รัฐมนตรแีรงงาน "สชุาต"ิ แจง"เงือ่นไข "เยยีวยาแรงงาน 13 จังหวัด" 
 
79. กระทรวงแรงงาน หารอื ก.ล.ต.-เอกชน เพิม่สัมปทานจา้งแรงงานผูพ้กิาร (ม.35) 
 
80. กรรมาธกิารการแรงงานฯ หนุน 2 โรงงาน ท า รพ.สนาม ในสมทุรสาคร 
 
81. ลยุตรวจสอบโรงงานตมีนึ ตดิโควดิอือ้ แตย่ังใหพ้นักงานมาท างานปกต ิ
 
82. กรมคุม้ครองแรงงาน เพิม่ศักยภาพทมีตรวจการคา้มนุษย ์ปรับตัวหนีเทยีร ์2 
 
83. 9 พันโรงงานรับมอืล็อกดาวน์ ญีปุ่่ นหว่งซพัพลายเชนตดิโควดิ 
 
84. “อตุฯ-แรงงาน-บโีอไอ” บรูณาการขอจัดสรรวัคซนี สธ.ใหนั้กลงทนุตา่งชาตใินนคิมฯ เพิม่อกี 8,000 คน 
 
85. รา้นคา้-คนงาน ขอบคณุรัฐบาล ปันน ้าใจรา้นคา้สูแ่รงงาน 

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-713860
https://www.prachachat.net/finance/news-715273
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2830323
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2141952
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000069463
https://news.ch7.com/detail/500435
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2831686
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2141952
https://www.thairath.co.th/business/other/2143786
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949295
https://mgronline.com/factcheck/detail/9640000069562
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_814407/lang--en/index.htm
https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/letters/2021-07-18-letter-release-labour-regulatory-stranglehold/
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-718144
https://www.prachachat.net/finance/news-715725
https://www.dailynews.co.th/articles/70521/
https://mgronline.com/politics/detail/9640000070733
https://www.thairath.co.th/business/finance/2144791
https://www.thairath.co.th/news/politic/2145766
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-719772
https://covid-19.kapook.com/view244327.html
https://news.ch7.com/detail/501484
https://www.dailynews.co.th/news/77120/
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-720942
https://news.ch7.com/detail/501785
https://www.thairath.co.th/business/economics/2146618
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/475481
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-720357
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-722123
https://news.ch7.com/detail/502289
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-720942
https://www.prachachat.net/economy/news-719337
https://mgronline.com/business/detail/9640000072065
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2849883
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86. ปิดแคมป์-กระทบกอ่สรา้ง รมช.แรงงาน สง่ทมีบรรเทาพษิโควดิ ย ้ามาตรการ สธ. 
 
87. ตะลงึ! พบแรงงาน “บ.เครอืสหฟารม์ บงึสามพัน” ตดิโควดิทัง้ไทย-ตา่งดา้วเบ็ดเสร็จ 3,177 ราย 
 
88. ปิดโรงงานหว่ันสนิคา้ขาดแคลน หอการคา้จีรั้ฐเร่งฉีดวัคซนีแรงงานภาคการผลติ 
 
89. สมัคร 'ประกันสังคม' ม.40 จ่ายเงนิสมทบงวดแรก รับสถานะ 'ผูป้ระกนัตน' ทันท ี
 
90. ก.แรงงาน แนะโชเฟอรแ์ท็กซีส่มัคร ม.40 ยันมเีงนิออม-หลักประกันความมั่นคง 
 
91. “รถไฟไทย-จนี” สปีดไมข่ึน้ “โควดิ” หา้มยา้ยแรงงาน 4 สัญญาเลือ่นแผนกอ่สรา้งไปตน้ปี 65 
 
92. 'นฤมล' เร่งชว่ยเหลอื 'แคมป์คนงาน' ตกส ารวจบรรเทาภัยโควดิ-19 
 
93. ‘ลอืแซด่’ ดันอกีครัง้โยกยา้ยปลดั มท.-แรงงานขา้มหว้ย 
 
94. “กระทรวงแรงงาน” เตอืนคนหางานท าประกันโควดิกอ่นไปท างานเกาหล ี
 
95. เปิดศนูยฉี์ดวัคซนีแคมป์คนงานกอ่สรา้งไทย-ตา่งชาต ิ
 
96. 'อมตะ' เปิดพืน้ทีฉี่ดวัคซนีใหแ้รงงานในนคิม เตรยีมประสานท าโรงพยาบาลสนาม 
 
97. ฝร่ังเศส เริม่ฉีดวัคซนีใหแ้รงงานขา้มชาตแิละคนไรบ้า้น 
 
98. วันสดุทา้ยแลว้! เผยวธิ-ีขัน้ตอน แรงงาน-ฟรแีลนซ ์เขา้ผูป้ระกันตน ม.40 รับเยยีวยา 5 พัน 
 
99. โควดิระบาดหนัก! ผูว้า่ฯ ภเูก็ต ส่ังหา้มเคลือ่นยา้ยแรงงานตา่งดา้ว ถงึ 12 ส.ค. 
 
100. ตลาดแรงงานครึง่ปีแรก โควดิกระทบเด็กจบใหม ่“ทอ่งเทีย่ว-โรงแรม-การบนิ” เควง้ 
 
101. นคิมอมตะซติีเ้ร่งฉีดวัคซนีแรงงานสรา้งความเชือ่มั่น 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. “จุรนิทร”์ ถกทตูลาว จีเ้ปิด 7 จุดผ่านแดน ดันเป้าการคา้ 1.1 หมืน่ลา้นดอลล ์
 
2. เชยีรต์ัง้กองทนุ FTA เยยีวยาผลกระทบเปิดเสร ี
 
3. เทรนดอ์าหารสขุภาพมาแรง สนค. แนะผูส้ง่ออกเร่งท าตลาด 
 
4. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.97/98 แนวโนม้แกวง่ในกรอบ 31.85-32.10 ตลาดรอปัจจัยใหม ่
 
5. เร่งศกึษาFTA อาเซยีน-แคนาดา เปิดประตสููต่ลาดอเมรกิาเหนือ 
 
6. ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ส ารวจคนไทย ช็อปออนไลน์กระฉูด 
 
7. หอการคา้คาดรายไดท้อ่งเทีย่วภเูก็ต 1.2 หมืน่ลา้น 
 
8. “พาณชิย”์ โชวผ์ลจัดกจิกรรมออนไลน์ดันสง่ออกครึง่ปี 64 สรา้งรายไดแ้ลว้ 10,152 ลา้น 
 
9. ครึง่ปีสง่ออกผ่านออนไลน์ พุ่ง10,152ลา้นบาทอานสิงสW์FH 
 
10. เอกชนตปีีก รับบาทออ่น32บาท สง่ผลดสีง่ออก-หว่งปัจจัยลบยงัอือ้ 
 
11. น ้ามันขึน้-อาหารสดขยบั ดันเงนิเฟ้อม.ิย.64 เพิม่ 1.25% ขยายตัวตอ่เน่ือง 3 เดอืนตดิ 
 
12. ภาวะตลาดเงนิบาท: เงนิบาทเปิด 32.16 แนวโนม้ออ่นคา่จากโควดิกดดัน มองกรอบ 32.10 - 32.25 
 
13. เปิดประตสููต่ลาดใหม:่ E-Commerce โลกโตไมร่อใคร...ถนนสายหลักของโลกการคา้ยคุใหม ่
 
14. เรือ่งเลา่จาก CLMV: สนิคา้เกษตรเพือ่สง่ออกของ สปป. ลาว และโอกาสของผูป้ระกอบการไทย 
 
15. เกร็ดการเงนิระหวา่งประเทศ: โอกาสทีแ่ฝงตัวหลังอนิโดนีเซยีเร่งเครือ่งโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ 
 
16. “จุรนิทร”์ คกิออฟ “จับคูกู่เ้งนิ” ชว่ย SMEs สง่ออก วงเงนิ 2,500 ลา้น 
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17. พาณชิยจั์บมอืสถานทตูปากสีถาน เจาะลกึ ตลาด “ปากสีถาน” ฐานลงทนุใหมข่องไทย 
 
18. RCEP เพิม่แตม้ตอ่สง่ออกตลาดเกาหลใีต ้ไมเ่ก็บภาษีสนิคา้ไทยเพิม่จากความตกลง AKFTA ถงึ 413 รายการ 
 
19. กกร. ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีน้ีเหลอืโต 0-1.5% จากเดมิคาด 0.5-2% 
 
20. ภาวะตลาดเงนิบาท: เงนิบาทเปิดตลาดวันน้ี 32.31 ออ่นคา่ตามทั่วโลกรับความกังวลโควดิกลายพันธุ ์
 
21. 'จุรนิทร'์ ถกทตูชลิสีานตอ่การคา้การลงทนุ 
 
22. เศรษฐกจิโลก-คูค่า้ฟ้ืนตัว เกือ้หนุนสง่ออกไทยปีน้ีโตเกนิเป้าหมาย 4% 
 
23. รมว.การคา้สหรัฐฯ แคนาดา แสดงความกังวลเกีย่วกับภาคพลังงานของเม็กซโิก โดย Reuters 
 
24. ‘จุรนิทร’์ หนุนลงทนุชลิ ีประตสููล่าตนิอเมรกิา เผย 5 เดอืนแรก บวก 30.6% พรอ้มโชวต์ัวเลขการคา้ FTA 5 เดอืนแรกทะลเุป้า
ขยายตัว 19% มลูคา่ 3.9 ลา้นลา้นบาท 
 
25. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.66 ออ่นคา่ในรอบ 15 เดอืน มองกรอบวันน้ี 32.50-32.80 
 
26. “จุรนิทร”์ เดนิหนา้ผลักดัน ดจิทิัลคอนเทนตไ์ทยบกุตลาดโลก 
 
27. ครัง้แรกในประวัตศิาสตร!์ เซ็น Mini FTA พาณชิยไ์ทย-โคฟญุีปุ่่ นร่วมมอืคา้อัญมณ ี
 
28. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.57 แนวโนม้ออ่นคา่ กังวลภาวะเศรษฐกจิหลังใชม้าตรการคมุเขม้โควดิ 
 
29. ญีปุ่่ นพรอ้มใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกจิแบบยดืหยุน่ หวังลดผลกระทบจากโควดิ 
 
30. DITP เดนิหนา้ “โครงการเปิดโลกการคา้กับทตูพาณชิย ์(Export Clinic)” 
 
31. สหรัฐเล็งขอ้ตกลงการคา้ดจิทิัลกับเอเชยีเพือ่คานอ านาจจนี 
 
32. “บซีจี ีภาคเกษตร” กลไกพัฒนา ความมั่นคงอาหารและการคา้ 
 
33. ช ู“เกษตรผลติ พาณชิยต์ลาด” กระชบัความสัมพันธ ์อาเซยีน-จนี ฟ้ืนเศรษฐกจิ 
 
34. ฮอ่งกงจัดงบใหอ้าเซยีน 105 ลา้น ขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเพิม่ 5 สาขา 
 
35. จุรนิทร”์ ส่ังลยุตอ่ท าตลาดออนไลน์ป๊ัมรายได ้หลังครึง่ปีแรกท าเงนิกวา่ 14,679 ลา้น 
 
36. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.67 ออ่นคา่หลังดอลลแ์ข็งคา่ จากเงนิเฟ้อสหรัฐสงูเกนิคาดหนุนเฟดขึน้ดบ. เร็วขึน้ 
 
37. ‘กรมเจรจาฯ’ เตรยีมระดมความเห็นอัพเกรด FTA 3 ฉบับทีอ่าเซยีนท ากับจนี เกาหลใีต ้และอนิเดยี 
 
38. เวลิดแ์บงกห์ั่นคาดการณ์ศก. เอเชยีตะวันออกเหลอื 4% ปีน้ี เหตโุควดิระบาดหนัก 
 
39. เวลิดแ์บงก ์หั่นคาด GDP ไทยปี 64 เหลอืโต 2.2% รับพษิโควดิ, มองปี 65 ฟ้ืนโต 5.1% 
 
40. ปรม ีกรุ๊ป เดนิหนา้ขยายศนูยก์ระจายสนิคา้ พรอ้มทุม่ทนุเทคโนโลยเีพือ่การขนสง่อาหารแชแ่ข็งทีส่ดใหมป่ลอดภัย 
 
41. สมาคมผูค้า้ปลกีไทย เสนอรัฐชว่ยหยดุดอกเบีย้ 6 เดอืนตอ่ลมหายใจให ้SME 
 
42. ‘จุรนิทร’์ ส่ังแกปั้ญหา ‘ตูส้นิคา้-คา่ระวางเรอื’ ดันสง่ออก 
 
43. กรอ.พาณชิยล์ยุแก ้6 เรือ่ง เปิดทางสง่ออกเพิม่ 
 
44. รมว.คลัง เผยเริม่มสัีญญาณศก. ไทยฟ้ืน พรอ้มวาง 4 แนวทางฟ้ืนฟศูก.ระยะถัดไป 
 
45. “พาณชิยบ์รุรัีมย”์ เชือ่มโยงตลาด แลกเปลีย่นสนิคา้ขา้วหอม-อาหารทะเล 
 
46. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.82/86 แนวโนม้ออ่นคา่หลังผูต้ดิเชือ้โควดิเพิม่ตอ่เน่ือง ใหก้รอบ 32.70-32.95 
 
47. กาญจนบรุ ีระงับน าเขา้-สง่ออก สนิคา้ทกุชนดิ ชอ่งทางดา่นถาวรบา้นพุน ้ารอ้น 
 
48. นักลงทนุทั่วโลกเริม่หันหลังใหไ้ทย ผลติของก าลังจะตกยคุ ผูกดว้ยคอรรั์ปชนั 
 
49. ภาพรวมการลงทนุโลกเริม่เขา้สูภ่าวะ ระมัดระวัง 
 
50. ญีปุ่่ นสง่ออกครึง่ปีแรกพุ่งขึน้ 23.2% 
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51. ล็อกดาวน์ แตไ่มล่็อกโอกาส! การคา้ 
 
52. การคา้จนี-สหรัฐ 2021 โตตอ่ แมค้วามสัมพันธย์ ่าแย ่มกี าแพงการคา้ โควดิบั่นทอนเศรษฐกจิ 
 
53. EXIM BANKหนุนกลุม่MILLพัฒนาอตุฯเหล็กในเมยีนมาฝ่าวกิฤตโิควดิ 
 
54. จนีเตรยีมดัน 5 หัวเมอืงใหญ่เป็น "ศนูยก์ลางการบรโิภคระหวา่งประเทศ" 
 
55. สง่ออกไทยเดอืน ม.ิย. ยังพุ่งแรงสงูสดุในรอบ 11 ปี 
 
56. ล็อคดาวน์ แต ่ไมล่็อคโอกาส! “กรมเจรจา” เตรยีมเสริฟ์ความรูเ้จาะลกึการใชป้ระโยชน์จาก FTA ถงึบา้น 3 เรือ่งเดด็ ชว่งเดอืน ก.ค.
ถงึ ส.ค.น้ี 
 
57. “พาณชิย”์ จับมอืสถานทตูฯ แนะลูท่างท ามาคา้ขายในปากสีถาน ผลการศกึษา ชี!้ FTA จะเพิม่โอกาสการคา้การลงทนุใหไ้ทย 
 
58. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.92/95 ออ่นคา่จากวานน้ี หลังดอลลารแ์ข็งคา่ ใหก้รอบวันน้ี 32.80-33.00 
 
59. DITP กระตุน้ผูส้ง่ออก เร่งเปลีย่นแพคเกจจิง้ สู ่เทรนดรั์กษ์โลก 
 
60. “จุรนิทร”์ เจาะตลาด “Niche Market” ฝ่าวกิฤต ิ“โควดิ-19” 
 
61. เจาะลกึตลาดจนี-อนิเดยี ชีช้อ่งโอกาสทองสนิคา้เกษตรไทย 
 
62. พาณชิย ์ชีช้อ่งทางสง่ออกสนิคา้ไปยังตลาดโลกใหกั้บผูป้ระกอบการเอสเอ็มอ ี
 
63. พาณชิยร่์วมอาเซยีนถกแผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ เพิม่บญัชสีนิคา้จ าเป็นทีห่า้มจ ากัดสง่ออก 
 
64. อาเซยีนนัดประชมุตน้ ส.ค.น้ี ตามแผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจากโควดิ-19 
 
65. DITP แนะน าชอ่งทางเสรมิแกร่งธรุกจิการคา้ตา่งประเทศดว้ยชอ่งทางออนไลน์ 
 
66. เศรษฐกจิ-สง่ออกฟ้ืน ดันตัง้ธรุกจิใหมใ่นออีซีพุ่ีง 6 % 
 
67. ศบศ. เดนิหนา้ดงึนักลงทนุตา่งชาต ิแกก้ฎ-ลดภาษี ฟ้ืนเศรษฐกจิ 
 

68. รัฐสั่งเวน้เบีย้ปรับหยุดลงทนุจากเหตโุควดิ 
 
69. FTA น าเกษตรฝ่าโควดิ ควา้ตลาดจนี-อนิเดยี 
 
70. ยอดการคา้ "จนี-อาเซยีน" พุ่ง 85 เทา่ ใน 3 ทศวรรษ 
 
71. เศรษฐกจิเกาหลเีหนือหดตัวรุนแรงสดุในรอบ 23 ปี เซน่มาตรการคว ่าบาตร-ล็อกดาวน์ 
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