
จดัทำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ทีอ่ยู ่: 163 อาคารรัชต์ภาคย ์ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                บรรณาธกิาร 

: สุพัตรา  ริว้ไพโรจน์ กองบรรณาธกิาร : : วรพล พัฒนะนุกิจ, นลธวัช  ผดุงเกียรติ  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

   

May 

2021 

26 พ.ค. 64  ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์เขา้ตรวจการน าเรอื 300 เมตร ไม่

เกนิ 399 เมตร ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย)์ 

พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิาร ณ ทา่เรอืแหลมฉบัง อา่นตอ่หนา้ 25 

11 พ.ค. 64  TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ 

และเครอืขา่ยเขา้ร่วมการมอบป้ายบรจิาคผลติภัณฑป์ลากระป๋อง เพือ่

ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 อา่นตอ่หนา้ 7 

 

19 พ.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL 

CONFERENCE ภายใตธ้มีงาน The Global Tuna Industry: Trailblazing 

through tough times อา่นตอ่หนา้ 14 

18 พ.ค. 64 TTIA ร่วมประชมุหารอืประธานคณะกรรมการกลุม่ยอ่ย ภายใต ้

คณะกรรมการการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศและการหารอืแนวทางการ

จัดตัง้กองทนุ FTA อา่นตอ่หนา้  12 

24 พ.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมอื

แรงงาน ครัง้ที ่1 /2564 อา่นตอ่หนา้  23 

20 พ.ค. 64  คณุอมรพันธุ ์อร่ามวัฒนานนท ์กรรมการสมาคมฯ เขา้ร่วมมอบ

เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและความดันใหก้ับโรงพยาบาล

สมทุรสาคร อา่นตอ่หนา้ 20 



                                       May 2021                              

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA ประชาสมัพันธก์ารบรจิาค  1 

 
ดร.พจน ์ อร่ามวัฒนานนท ์ประธานกรรมการบรหิาร และคณะผูบ้รหิาร กลุม่บรษัิท ซ ีแวล ูจ ากัด (มหาชน) 

เขา้พบ  ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วัฒนาภา คณบดแีพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เพือ่มอบเงนิสนับสนุนเพือ่ร่วม

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 

2 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุใหญส่ามัญสมาชกิสภาหอการคา้ไทย ครัง้ที ่54 ประจ าปี 2563 ผา่นทางออนไลน ์ 2 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือกับกรมประมง เกีย่วกับนโยบายสทิธมินุษยชนและความรับผดิชอบต่อสังคม

ฉบับใหมข่อง Fishery Progress (ออนไลน)์ 

3 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแรงงาน (วาระปี 2563 – 2565) ครัง้ ที ่5/2564 (8) 4 

 

TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ และเครือข่ายไดร้่วมมอบผลติภัณฑ์ปลา
ซารด์นีใหกั้บ รพ.ราชพพิัฒนบ์างแคและ รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารนี่า หนองจอก) 

7 

 

TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ และเครือข่ายเขา้ร่วมการมอบป้ายบรจิาค
ผลติภัณฑป์ลากระป๋อง เพือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 

7 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืกับอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เรือ่งการจัดตัง้กองทนุ FTA 8 
 

TTIA เขา้ร่วมการประชมุพจิารณาแผนการด าเนนิการเพือ่ปรับตัวของสว่นราชการตามขอ้สงัเกตของ 

คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาผลกระทบจากการเขา้ร่วมความตกลง CPTPP 

9 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืภาคอุตสาหกรรมใน RCEP ครัง้ที ่1 (the RCEP Industry 
Cooperation Committee) 

10 

 
TTIA ร่วมประชมุประเมนิสถานการณ์การสง่ออกร่วมรัฐและเอกชน ไตรมาส 2 ปี 2564 11 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืประธานคณะกรรมการกลุ่มย่อย ภายใตค้ณะกรรมการการคา้และการลงทุนระหว่าง
ประเทศและการหารอืแนวทางการจัดตัง้กองทนุ FTA 

12 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเรือ่งการจัดท าขอ้มลูสนิคา้และตลาดสง่ออกใหม่ๆ  ทีม่ศัีกยภาพเพือ่ท าการตลาดเชงิ

รุก ร่วมกับสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE ภายใตธ้ีมงาน The Global Tuna 

Industry: Trailblazing through tough times 
14 

 

TTIA เข า้ร่ วมงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE Session 2: Sustainability and 

Social Accountability: Frontlines to the Fore  

15 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารครัง้ที ่5/2564 17 

 
TTIA เขา้ร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE Session 3: Retail Marketing: 

NOT business as Usual? 

19 

 
TTIA ร่วมมอบเครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและความดันใหกั้บโรงพยาบาลสมุทรสาคร 20 

 
TTIA เขา้ร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE Session 5 II 20 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืสถานการณ์แผน่เหล็ก/กระป๋อง ทีม่กีารปรับสงูอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ TMPA 
สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย/ TFPA สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป และผูผ้ลิตแผ่นเหล็ก 2 ราย 

(STP/TTP) 

21 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน ครัง้ที ่1 /2564 23 

 
TTIA เขา้ร่วมใหก้ารตอ้นรับและหารือ Mr.Tshelani Raymond Ndawonde อุปทูตรักษาการแทน

เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต  ้ และ Ms.Thobeka Dlamini ที่ปรึกษาด า้นความมั่ นคง สถาน

เอกอัครราชทตูแอฟรกิาใต ้

24 

 
ดร.พจน ์อร่ามวัฒนานนทแ์ละประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมต่อเนื่องได ้
เขา้ตรวจการน าเรอื 300 เมตร ไมเ่กนิ 399 เมตร ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

พาณชิย ์(คณุจุรนิทร ์ลักษณะวศิษิฏ)์ พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิารกระทรวงพาณชิย ์ณ ทา่เรอืแหลมฉบัง 

25 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเพือ่รับฟังความเห็นตอ่ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรไีทย-สภาพยุโรป 26 

 
TTIA เขา้ร่วมสัมมนาวชิาการ Online เรื่อง “ปรับตัวสู่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของ 

CODEX GHPs/ HACCP (2020) & Code of Practice on Food Allergen Management” 

27 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลนใ์นหัวขอ้เรือ่ง ระบบการน าเขา้สนิคา้ลว่งหนา้ของประเทศอยีปิต ์ 30 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษาเดอืนพฤษภาคม 2564 32 

 
ขา่วประจ าเดอืนพฤษภาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 

 

33 
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ประชาสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่30 เม.ย TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการคา้ไทย 

และสภาหอการคา้ฯ และเครอืขา่ยไดร้่วมมอบผลติภัณฑ์

ปลาซารด์นีจ านวน 250 หบี (25,000 กระป๋อง) เพือ่

ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 

โดยมอบใหก้ับ รพ.ราชพพิัฒน์บางแค 

วันที ่6 พ.ค. 2564  ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท ์ประธาน

กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ัดการ และคณะผูบ้รหิาร กลุม่

บรษัิท ซ ีแวลู จ ากัด (มหาชน)มอบเงนิสนับสนุนเพือ่ร่วม

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 

วันที ่7 พ.ค. 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการคา้ไทย 

และสภาหอการคา้ฯ และเครอืขา่ยไดร้่วมมอบผลติภัณฑป์ลา

ซารด์นีใหก้ับ รพ.ราชพพิัฒน์บางแคและ รพ.สนามเอราวัณ2(

บางกอกอารนี่า หนองจอก) 

 

วันที ่11 พ.ค. 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการคา้ไทย 

และสภาหอการคา้ฯ และเครอืขา่ยเขา้ร่วมการมอบป้าย

บรจิาคผลติภัณฑป์ลากระป๋อง เพือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับการ

รักษาจากสถานการณ์ COVID-19 

 

วันที ่20 พ.ค.2564 คณุอมรพันธุ ์อร่ามวัฒนานนท ์กรรมการ

สมาคมฯ เขา้ร่วมมอบเครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตร

และความดัน  ใหก้ับโรงพยาบาลสมทุรสาคร 
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ดร.พจน ์ อร่ามวฒันานนท ์ประธานกรรมการบรหิาร และคณะผูบ้รหิาร กลุ่มบรษิทั ซ ี

แวล ูจ ากดั (มหาชน) เขา้พบ  ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดแีพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล เพือ่มอบเงนิสนบัสนุนเพือ่รว่มแกไ้ขปญัหาการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-

19 

 วันที ่6 พฤษภาคม 2564  ดร.พจน์  

อร่ามวัฒนานนท ์ประธานกรรมการบรหิาร

และกรรมการผูจ้ัดการ พรอ้มดว้ย คุณวิจิ

ตรา อร่ามวัฒนานนท ์ คุณอมรพันธ ์อร่าม

วัฒนานนท ์และคณะผูบ้รหิาร กลุ่มบรษัิท 

ซ ีแวลู จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้พบ  ศ.ดร.

น พ . ป ร ะ สิ ท ธิ์  วั ฒ น า ภ า  ค ณ บ ดี

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เพือ่มอบเงนิ

สนับสนุนเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จ านวน 1 

ลา้นบาท  

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ระลอกที่ 3 ไดส้่งผลกระทบเป็นวง

กวา้งตอ่ระบบเศรษฐกจิ สงัคม และประชาชน โดยในวกิฤตครัง้น้ี สง่ผลใหม้ผีูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสโค

วดิ-19 มจี านวนเพิม่ขึน้จ านวนมากเป็นเหตใุหอ้ปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย์

ทีต่อ้งการใชม้นีอ้ยลงและขาดแคลนอยา่งเห็นไดช้ดั 

 กลุม่บรษัิท ซ ีแวล ูจ ากดั (มหาชน) รว่มสนับสนุนเงนิเพือ่รว่มแกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาด

ของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ใหก้บัคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล จ านวนเงนิ 

1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาโควดิ-19 ในประเทศและ

ประชาชนคนไทยตอ่ไป 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชกิสภาหอการคา้ไทย คร ัง้ที ่54 ประจ าปี 2563 

ผา่นทางออนไลน ์

   

  วันที ่6 พฤษภาคม ดร.ชนินทร ์ใน

นามนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณ

สุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ในนามสมาคมการคา้

อาหารสัตว์เลี้ยงไทย คุณปิยะราชและคุณ

ธันยากานต ์เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้รว่มประชมุ

ใหญ่สามัญสมาชกิสภาหอการคา้ไทย ครัง้ที ่

54 ประจ าปี 2563 ผ่านทางออนไลน์ โดยมี 

คณุกลนิท ์สารสนิ เป็นประธานในทีป่ระชมุ  
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 ทัง้น้ีทา่นสามารถรับชม สรปุผลงานและกจิกรรมคณะกรรมการหอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทยไดท้ี ่

https://issuu.com/corpcomm_tcc/docs/____________________________________2

fb37f610d74d1  

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืกบักรมประมง เกีย่วกบันโยบายสทิธมินุษยชนและความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคมฉบบัใหมข่อง Fishery Progress (ออนไลน)์ 

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

TTIA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคม คณุ

ว ร พ ล  แ ล ะ คุ ณ ค ร อ ง ข วั ญ 

เจา้หนา้ที่สมาคม เขา้ร่วมประชมุ

หารือกับกรมประมง เกี่ยวกับ

นโยบายสทิธมินุษยชนและความ

รับผดิชอบต่อสังคมฉบับใหม่ของ 

Fishery Progress (online) โดย

ม ีดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง รองอธบิดี

กรมประมง และคุณสมบูรณ์ ตัง้

เ จ ริ ญ ง า ม ว ง ศ์  ผู ้แ ท น จ า ก

คณะท างาน Tonggol FIP เขา้รว่มประชมุดว้ย สรปุสาระส าคัญดังน้ี 

 สบืเน่ืองจาก การประชมุชีแ้จงรายละเอยีดนโยบายสทิธมินุษยชนและความรับผดิชอบต่อ

สังคมฉบับใหม่ของ Fishery Progress โดยบรษัิท Key Traceability Ltd. เมือ่วันที ่30 เม.ย. ที่

ผ่านมา ซึ่ง Fishery Progress ไดก้ าหนดให ้FIP ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Fishery Progress 

ทัง้หมด จะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในนโยบายดังกล่าว สมาคมฯ จงึมีการหารือเบื้องตน้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในกรมประมง เพื่อท าความเขา้ใจกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

มาตรฐานแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อเป็นขอ้มูลเพิม่เตมิประกอบการตัดสนิใจในภาพรวมของ

โครงการ 

 ดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง มขีอ้คดิเห็นดังน้ี 

 1) นโยบายฉบับใหม่นี้ อยู่ภายใตพ้รบ. คุม้ครองแรงงานในเรอืประมง อยู่บนพืน้ฐานของ

การแกไ้ขเรื่องการคา้มนุษยแ์ละการใชแ้รงงานผดิกฎหมายในภาคการประมงเป็นหลัก ในส่วน

ของ CoC ไมน่่าจะมปัีญหาในทางปฏบิตุ ิ

 2) ในส่วนของเรือประมงที่เขา้ร่วมโครงการ Tonggol FIP ตอ้งมาหารือว่า ขอ้มูลของ

เจา้ของเรอืทีท่างกรมประมงเก็บ data base อยูนั่น้ จะไดร้ับการอนุญาตใหม้กีารเผยแพรห่รอืไม ่

 3) ตอ้งมกีารสรา้งความเขา้ใจใน CoC ของ fishery progress ถงึรายละเอยีดในขอ้ต่างๆ 

หรอืแผนงานในการพัฒนา 

 4) ตอ้งการใหท้างสมาคมฯ ช่วยสนับสนุนในส่วนของการส ารวจ/ การประเมินดา้น

แรงงาน ซึง่อาจจะมคีา่ใชจ้า่ย หรอืการจัดหาบคุลากรทีจ่ะมาวเิคราะหข์อ้มลู โดยกรมประมงยนิดี

สนับสนุนในสว่นของการจัดอบรมใหค้วามรู ้และสถานทีจ่ัดอบรม 

  

 

https://issuu.com/corpcomm_tcc/docs/____________________________________2fb37f610d74d1
https://issuu.com/corpcomm_tcc/docs/____________________________________2fb37f610d74d1
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คณุสมบรูณ์ ตัง้เจรญิงามวงศ ์มขีอ้คดิเห็นดังน้ี 

 - ในส่วนของรายละเอยีดในมาตรฐาน C-188 ซึง่เป็นมาตรฐานทีส่ากลยอมรับ เกีย่วกับ

การดูแลแรงงานบนเรอืประมง เทยีบกับกฎหมายประมงไทย ค่อนขา้งมคีวามแตกต่างกัน ดังนัน้

ในการน าไปใชอ้าจท าไดย้าก ซึง่ในปัจจุบัน ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของสทิธิ

มนุษยชนเป็นอยา่งมาก และมกีารผลักดันในประเด็นดังกลา่วอยู่ตลอด โดยในสว่นของบรษัิททีม่ี

การผลิตสนิคา้ปลาโอด าส่งออก อาจจะยังคงตอ้งผลักดันในประเด็นน้ีต่อไป เพื่อใหม้ีการ

ปรับปรงุการประมงใหด้ขีึน้  

 ในการนี้ ทางสมาคมฯ จะประสานกบั KT, กรมประมง และทางสมาคมประมงอวนลอ้มจับ

ประเทศไทย  ในส่วนของรายละเอียดขอ้ก าหนดที่ทาง fishery progress ไดก้ าหนดไวใ้น

นโยบายฉบับใหม่ เชน่ การเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต ์และประเด็นส าคัญทีจ่ะตอ้งน าไปหารือ 

โดยหากมคีวามคบืหนา้ ทางสมาคมฯ จะแจง้ใหส้มาชกิทราบตอ่ไป  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงาน (วาระปี 2563 – 2565) คร ัง้ ที ่5/2564 

(8) 

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษา

สมาคมฯ คุณนลธวัช เจา้หนา้ที่

ส ม า ค ม ฯ  เ ข ้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการแรงงาน (วาระปี 2563 

– 2565) ครัง้ ที่ 5/2564 (8) โดย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผ่ า น ท า ง อ อ น ไ ล น์  ( Zoom 

meeting) มสีาระส าคัญดังน้ี 

 1.เรื่องประชาสัมพันธ์จาก

หน่วยงานตา่งๆ 

            - ส านักงานประกันสังคม ไดม้มีาตรการชว่ยเหลอืส าหรับผูป้ระกันตน เชน่ หากสถาน

ประกอบการถกูสัง่ปิดจากภาครัฐเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ทางส านักงานประกันสังคมฯ จะ

จา่ยเงนิชดใหก้บัผูป้ระกนัตนไมเ่กนิ 50 เปอรเ์ซ็นต ์ของคา่จา้ง ทัง้น้ีตามทีก่ฎหมายก าหนด  

            - กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานไดใ้หข้อ้มูลว่า กรณีลูกจา้งตดิเชือ้โควดิ-19 และ

อาจเกดิการหยดุงานในระยะเวลาเกนิกว่าทีก่ าหนดตามค าวนิจิฉัยของแพทย ์ใหถ้อืวา่สามารถใช ้

สทิธิล์าป่วยได ้แต่ทัง้น้ีอาจแลว้แต่ความตกลงระหว่างลูกจา้งและนายจา้ง ซึง่รายละเอยีดตาม

ประกาศดังเอกสารแนบ 

            - กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน รายงานความคบืหนา้ดังน้ี 

              >> มาตรการชว่ยเหลอื การลดเงนิสมทบจากรอ้ยละ 1 เหลอื รอ้ยละ 0.1 และขยาย

เวลาการยืน่ สท.2 จากภายในเดอืน มนีาคม 2564 เป็นภายในเดอืน กรกฎาคม 2564 ทัง้นี้อยู่

ระหวา่งลงประกาศในราชกจินุเบกษา เมือ่ประกาศใชแ้ลว้จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้  

              >> การขยายเวลาการยื่นรับรองหลักสูตรฯ จากเดมิภายใน 60 วัน เพิม่เป็นภายใน 

90 วัน ทัง้น้ีไมเ่กนิวันที ่15 มกราคม 2565 ซึง่ขณะน้ีไดม้กีารประกาศบังคับใชแ้ลว้ 
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              >> ขณะนี้ไดม้กีารเปิดโครงการกูย้มืกองทนุพัฒนาฝีมอืแรงงาน วงเงนิไมเ่กนิ 1 ลา้น

บาท ส าหรับผูป้ระกอบการทีส่นใจ  

 2. ประเด็นร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จ

บ านาญแห่งชาติ พ.ศ..... โดยมี

หลักการและเหตผุลในการรา่งคอื 

             1. ระบบบ าเหน็จบ านาญ

พืน้ฐานของลูกจา้งยังไม่เพยีงพอตอ่

การด ารงชวีติเมือ่พน้วัยท างาน และ

มคีวามแตกตา่งระหวา่งกลุม่อาชพี 

             2. การจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพี เป็นกองทนุการออมเพือ่การชราภาพภาคสมัครใจ

ใหก้บัลกูจา้งเอกชน ซึง่ปัจจบุันไดม้กีารจัดตัง้ขึน้เป็นจานวนนอ้ยและไมค่รอบคลมุลกูจา้งเอกชน

ทกุราย 

             3. เพือ่ใหม้กีารบรูณาการฐานขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ระบบบาเหน็จบานาญเขา้ดว้ยกนั 

             ทัง้น้ีเป็นกองทุนส าหรับแรงงานในระบบทีม่อีายุ ตัง้แต่ 15 –60 ปี ทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี ผูท้ีส่ามารถเขา้ร่วมได ้เชน่ ลูกจา้งเอกชน, ลูกจา้งชั่วคราวสว่นราชการ, 

พนักงานราชการ, พนักงานรัฐวสิาหกจิ, เจา้หนา้ทีอ่งคก์ารมหาชน 

             โดยการเขา้สูร่ะบบ กบช สามารถจ าแนกไดด้ังน้ี 

                 >> นับแต่วันทีก่องทุนเปิดรับสมาชกิ > กจิการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 100 คน ขึน้ไป, 

กจิการทีไ่ดร้ับสัมปทานจากรัฐ, กจิการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์, รัฐวสิาหกจิ องคก์าร

มหาชน, หน่วยงานรัฐที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย กบข., กจิการที่ไดร้ับส่งเสรมิการลงทุน, 

กจิการทีป่ระสงคจ์ะเขา้ระบบ กบช. 

                 >> ปีที ่4 นับจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. กบช > กจิการเอกชนทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 

10 คนขึน้ไป 

                 >> ปีที ่6 นับจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. กบช. > กจิการเอกชนทีม่ลีกูจา้งตัง้แต ่1 

คนขึน้ไป 

             อัตราการเงนิสะสมและเงนิสมทบ ดังนี้ (อัตราคา่จา้งสงูสดุไมเ่กนิ 60,000 บาท) 

                 >> ปีที ่1 – 3 นับแตวั่นที ่กบช. เปิดรับสมาชกิฝ่ายละ ≥ 3%ของคา่จา้ง 

                 >> ปีที ่4 – 6 นับแตวั่นที ่กบช. เปิดรับสมาชกิฝ่ายละ ≥ 5%ของคา่จา้ง 

                 >> ปีที ่7 – 9 นับแตวั่นที ่กบช. เปิดรับสมาชกิฝ่ายละ ≥ 7%ของคา่จา้ง 

                 >> ปีที่ 10 นับแต่วันที่ กบช. เปิดรับสมาชกิ ฝ่ายละไม่เกนิ 10 %ของค่าจา้ง 

(กฎกระทรวง) 
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             ทัง้น้ีหากลูกจา้งทีไ่ดร้ับค่าจา้งนอ้ยกว่า 10,000 บาท/เดอืน ใหน้ายจา้งสง่เงนิในสว่น

ของนายจา้งฝ่ายเดยีว และลูกจา้ง/ นายจา้งสามารถส่งเพิม่ไดสู้งสุดไม่เกนิ 30 %ของค่าจา้ง 

โดยไมจ่ ากดัเพดานคา่จา้ง 

             โดยสมาชกิสามารถเลอืกรับบ านาญ 20 ปี หรือ บ าเหน็จเมื่ออายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์ 

และ ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับเงนิสะสม เงนิผลประโยชน์ และเงนิที่ไดร้ับเมือ่

เกษียณอาย ุโดยจะออกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหลัง พ.ร.บ. กบช. มผีลบังคับใช ้

            ซึ่งในขณะน้ีไดผ้่านมติ ค.ร.ม แลว้เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564  และส่งใหส้ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาตอ่ไป 

 ทัง้น้ีไดม้คีวามเห็นเพิม่เตมิจากทีป่ระชมุ โดยคณุอรรถพันธ ์ใหค้วามเห็นวา่ หากบังคับใช ้

ตามขอ้บังคับดังกล่าว อาจสง่ผลกระทบต่อ ธุรกจิ SMEs อย่างแน่นอน และทีป่ระชมุไดใ้หค้วาม

เพิม่เตมิว่า อาจสง่ผลกระทบในเรือ่งการจูงใจในการท างานของพนักงาน โดยควรปรับอัตราเงนิ

สบทบใหเ้หมาะสมกว่าน้ี ซึง่มองว่ายังอยู่ในอัตราทีค่่อนขา้งสูง และควรเป็นมาตรการสมัครใจ

เน่ืองจากพนักงานบางสว่นอาจไมม่คีวามพรอ้มส าหรับการสง่เงนิสมทบดังกลา่ว 

 3. ประเด็นเรือ่งการขาดแคลนแรงงานขา้มชาตใินอตุสาหกรรมอาหาร 

             ในสว่นของอตุสาหกรรมทนู่าขาดแคลนแรงงานประมาณ 7,700 คน และ อตุสาหกรรม

ไก่ขาดแคลนแรงงานประมาณ 13,000 คน ทัง้น้ี ซึง่เกดิจากปัญหาสถาณการณ์โควดิ-19 ,

ปัญหาภายในประเทศตน้ทาง ,ปัญหานายจา้งไม่แจง้ออกท าใหแ้รงงานไม่สามารถเปลีย่นงาน

ใหม่ได ้และปัญหาอืน่ๆ โดยทีป่ระชมุใหค้วามเห็นเพิม่เตมิส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 

เช่น เสนอใหก้รมการจัดหางานมีมาตรการการอนุญาตใหแ้รงงานสามารถเปลี่ยนนายจา้งได ้

เสนอใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถเดนิทางขา้มจังหวัดได ้

             ทัง้นี้สภาอตุสาหกรรมฯ จะน าความเห็นจากทีป่ระชมุไปร่วมหารือต่อกบัทางรัฐบาลอกี

ครัง้  

 4. มาตรการรองรับ

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม2563 ประกอบกับ

มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่26 

มกราคม 2564 กรณีการ

ด าเนินการตรวจคัดกรองหา 

COVID – 1 9  แ ล ะ ก า ร

ด าเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์

บุคคล (Biometrics) ไม่แลว้

เสร็จภายในก าหนดเวลา โดย

ใหข้ยายเวลาจากเดมิใหแ้ลว้เสร็จในวันที ่16 เมษายน 2564 ขยายเป็น 16 มถินุายน 2564 

 5. ความตกลง CPTPP ในประเด็นดา้นแรงงาน โดยทางสภาอตุสาหกรรมฯ ไมเ่ห็นดว้ยใน

สว่นของอนุสัญญา ILO ฉบับที ่87 ทีเ่กีย่วกับ การใหแ้รงงานต่างดา้วเป็นผูก้อ่การจัดตัง้สหภาพ

แรงงาน รวมถงึแรงงานต่างดา้วสามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได ้โดยคดิเป็นสัดส่วนไม่

เกนิ 1 ใน 5 ของกรรมการทัง้หมด เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบความมั่นคงภายในประเทศ และ

อาจมกีรณีการใชส้หภาพแรงงานโดยผดิวัตถุประสงค ์อาท ิการชมุนุมเพือ่เรยีกรอ้งทางการเมอืง

ของแรงงานตา่งดา้ว 
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 ส าหรับการประชมุคณะกรรมการงานแรงงาน ครัง้ถัดไป( ครัง้ที ่6/2564 ) หรอื จะจัดขึน้

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มถิุนายน 2564 เวลา 13:30– 15:30 น. ณ หอ้งประชุม PTT Group ( 

1012 ) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หากมกีารเปลีย่นแปลงวันและเวลาดังกลา่วจะแจง้ให ้

ทราบอกีครัง้ 

 

TTIA และ TPFA รว่มกบัหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ และเครอืขา่ยไดร้ว่มมอบ

ผลติภณัฑป์ลาซารด์นีใหก้บั รพ.ราชพพิฒันบ์างแคและ รพ.สนามเอราวณั2(บางกอก

อารนีา่ หนองจอก) 

  

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับ

หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ และเครือข่ายไดร้่วมมอบ

ผลติภัณฑป์ลาซารด์นีจ านวน 150 หบี (15,000 กระป๋อง) เพือ่

ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 โดย

มอบใหก้ับ รพ.ราชพิพัฒน์บางแคจ านวน 50 หีบ (5,000 

กระป๋อง) และ รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารน่ีา หนองจอก)

จ านวน 100 หบี(10,000กระป๋อง)  

 

      ทั ้งนี้  ทางสมาคมฯ จะเขา้ร่วมการมอบป้ายบริจาค

ผลติภัณฑ์ปลากระป๋องกับสภาหอการคา้ โดยมีคุณสน่ัน อัง

อบุลกลุ เป็นผูร้ับมอบ ในวันที ่11 พฤษภาคม ตอ่ไป 

 

 

TTIA และ TPFA รว่มกบัหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ และเครอืขา่ยเขา้รว่มการ

มอบป้ายบรจิาคผลติภณัฑป์ลากระป๋อง เพือ่ช่วยเหลอืผูท้ ีเ่ขา้รบัการรกัษาจาก

สถานการณ์ COVID-19 

 วันที ่11 พฤษภาคม 2564 TTIA 

และ TPFA โดยคุณวรพล เจา้หนา้ที่

อาวุโส เขา้ร่วมการมอบป้ายบริจาค

ผลติภัณฑป์ลากระป๋อง จ านวน 500 หบี 

(50,000 กระป๋อง) มลูคา่ 900,000 บาท 

รว่มกบัหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้

ฯ และเครอืขา่ย เพือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับ

การรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 มี

คุณส น่ัน  อั งอุบลกุล  ปร ะธานสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทยและประธาน

หอการคา้ไทยเป็นผูร้ับมอบ และไดแ้บง่มอบใหก้บั โรงพยาบาลสนาม 3 แหง่ในกรงุเทพมหานคร 

ดังนี้  โรงพยาบาลกลาง (รพ.สนาม) รพ.ราชพพิัฒน์บางแค รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารน่ีา 

หนองจอก) และ มอบผ่านทาง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และท่านผูว้่าฯ จะน าผลติภัณฑไ์ป

มอบใหก้บั รพ.สนามอืน่ๆตอ่ไป 

 ทัง้น้ี สมาคมฯ ไดส้ง่มอบผลติภัณฑป์ลากระป๋องเสร็จสิน้แลว้ เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม ที่

ผา่นมา 
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืกบัอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ เรือ่งการจดัต ัง้

กองทนุ FTA 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 

2564 ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์

น า ย ก ส ม า ค ม ฯ  ใ น น า ม

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ

คณะกรรมการหอการคา้ไทย

แ ล ะ ส ภ า ห อ ก า ร ค ้า แ ห่ ง

ประ เทศไทยและประธาน

คณะกรรมการเจรจาความตก

ลงการคา้ระหว่างประเทศ และ

คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่

ปรกึษากติมิศักดิฯ์ รองประธาน

กรรมการหอการคา้ไทย และ

ประธานคณะกรรมการคา้และการลงทนุระหว่างประเทศ เขา้ร่วมประชมุหารอืกับอธบิดกีรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศ (คุณอรมน ทรัพยท์วธีรรม) โดยมปีระเด็นส าคัญหารอืเกีย่วกับการจัดตัง้

กองทนุ FTA สรปุดังน้ี  

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศไดม้ีการริเริ่มแนวคิด ร่างจัดตัง้กองทุน FTA เพื่อ

ช่วยเหลือผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบ หรือคาดว่าจะไดร้ับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ โดย

เบื้องตน้อยู่ระหว่างศกึษาและเก็บขอ้มูลอยู่  และเปิดรับฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

รวมถงึหารอืร่วมกบักรมบัญชกีลางและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จัดท ารายละเอยีดการขอจัดตัง้

ทนุ FTA 

 คณะกรรมการฯ ไดม้ขีอ้สงัเกตและใหค้วามเห็นเกีย่วกบักองทนุดังกลา่ว ดังน้ี    

 1)โครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารกองทนุ FTA และจ านวนผูแ้ทน พรอ้มทัง้ ไดเ้สนอใหม้ี

ผูแ้ทนสภาหอการคา้ฯ สภาอตุสาหกรรมฯ สภาเกษตรกรฯ และ SMEs เขา้ไปมสีว่นรว่ม  

 2) ควรมกีารศกึษาธรุกจิทีไ่ดป้ระโยชนแ์ละเสยีประโยชนต์อ่การเปิด FTA   

 3) การบรหิารจัดการกองทุนฯ  ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีเ่สยีประโยชน์ เพือ่ออกวธิกีาร

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งนิกองทนุ  

 4) เสนอใหม้ีการตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อศกึษาความเหมาะสมกับกลุ่มผูป้ระกอบการ

ตา่งๆ อาท ิstart up / ภาคบรกิาร / ภาคเกษตร ฯลฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมว่าการจัดตัง้กองทุน FTA ควรให ้

ครอบคลมุความชว่ยเหลอืบรษัิท startup รวมถงึการสนับสนุนเรือ่ง R&D , นวัตกรรมเทคโนโลยี

อกีดว้ย เพือ่เพิม่มลูคา่ใหแ้กส่นิคา้ของไทย 
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TTIA เขา้รว่มการประชุมพจิารณาแผนการด าเนนิการเพือ่ปรบัตวัของสว่นราชการตาม

ขอ้สงัเกตของ คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบจากการเขา้รว่มความ

ตกลง CPTPP   

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 TTIA 

คุณปิยะราช เจา้หนา้ทีก่ารคา้ เขา้ร่วมการ

ประชุมพิจารณาแผนการด าเนินการเพื่อ

ปรับตัวของสว่นราชการตามขอ้สงัเกตของ 

คณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากการเขา้ร่วมความตกลง 

CPTPP รูปแบบ online จัดโดย ส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง สรปุดังน้ี 

 

         1.การจัดท าแผนงานการด าเนนิการปรับตัวตามขอ้สงัเกตของคณะ กรรมการฯ ไดแ้บง่การ

ประเมนิความพรอ้มในการด าเนินการออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่(1) กลุ่มสเีขยีว หมายถงึ สามารถ

ด าเนนิการไดท้ันท ี(2) กลุ่มสเีหลอืง หมายถงึ สามารถด าเนนิการไดแ้ตต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ และ (3) กลุ่มสีแดง หมายถงึ ไม่สามารถด าเนินการได ้ซึง่ประเด็นที่ส านักงาน

เศรษฐกจิการคลัง(สศค.) ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลักจ านวน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 1.1 การปรับโครงสรา้งอากรขาเขา้ของวัตถุดบิและสนิคา้กึง่ส าเร็จรูปเพือ่ลดต ้นทุนของ

ผูป้ระกอบการใหแ้ข่งขันกับสนิคา้ส าเร็จรูปน าเขา้ทีม่อีัตราอากรขาเขา้เป็นศูนย ์ซึง่สศค. ไดใ้ห ้

ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่าอยู่ในกลุ่มสแีดง โดยยังไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการใน

ขณะน้ี เน่ืองจากทีผ่่านมากระทรวงการคลังไดม้กีารปรับปรุงอัตราอากรขาเขา้วัตถุดบิและสนิคา้

กึง่ส าเร็จรูปเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมเป็นระยะ ๆ 

อยูแ่ลว้ 

 1.2 การยกเวน้การเก็บอากรส าหรับสินคา้ขาออก ซึ่งสศค. ไดใ้หค้วามเห็นต่อ

คณะอนุกรรมการฯ วา่ อยูใ่นกลุม่สแีดงไมส่ามารถด าเนนิการได ้เน่ืองจากยังมคีวามจ าเป็นในการ

เก็บอากรขาออกสนิคา้บางชนดิ (หนังโคกระบอืไมแ้ปรรปู) 

 >>>ฝ่ายเลขาเห็นว่าประเด็นการปรับอากรขาออกตามขอ้เสนอของคณะกรรมาธกิารฯ 

สามารถให ้เป็นกลุม่สเีขยีวได ้ส าหรับสนิคา้ขาออกภายใตค้วามตกลง CPTPP 

 ทัง้นี้ ในภาพรวมทีป่ระชมุยังมีขอ้กังวลในการตคีวามขอ้บทกฎระเบยีบของความตกลง 

CPTPP จงึเสนอใหภ้าครัฐศกึษาหาขอ้มลูท าความเขา้ใจใหด้กีอ่น ทีจ่ะมกีารแกไ้ขกฎหมายอะไร

ก็ตามเพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตกลง รวมถงึแนะน าใหส้อบถามไปยังประเทศภาคีเพื่อการ

ตคีวามทีช่ดัเจน  ขอใหม้กีารแกไ้ขปัญหาแบบยั่งยนื ไมว่า่ประเทศไทยจะไดเ้ขา้รว่ม หรอื ไมเ่ขา้

ร่าม CPTPP ก็ถือโอกาสน้ีศึกษารวบรวมขอ้มูลใหช้ัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ตอ้งค านึงถึง

อตุสาหกรรมภายในประเทศดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการความรว่มมอืภาคอตุสาหกรรมใน RCEP คร ัง้ที ่1 

(the RCEP Industry Cooperation Committee) 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 TTIA 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และคุณสพุัตรา 

ผอ. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการความ

ร่วมมอืภาคอตุสาหกรรมใน RCEP ครัง้ที ่1 

( the RCEP Industry Cooperation 

Committee) ป ร ะ ธ า น คื อ  Mr. Xu 

Ningning, Executive President China-

ASEAN Business Council โดยมีผู ้แทน

จากประเทศสมาชกิ RCEP เขา้ร่วมประชุม

ผา่นทางออนไลน ์ซมู สรปุดังน้ี 

      

 1. RCEP the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) 

มกีารลงนามเมือ่วันที ่15 พ.ย.63 โดยในชว่งการเจรจา RCEP ปี 2018 ทางสภาธุรกจิจีนและ

อ า เ ซี ย น  the China-ASEAN Business Council (CABC) เ ส น อ จั ด ตั ้ ง  RCEP Industry 

Cooperation Committee ต่อมา ไดจ้ัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่16 เม.ย.64 ณ กรุงปักกิง่ เพื่อส่งเสรมิ

ความร่วมมอืทางอตุสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชกิ RCEP และส่งเสรมิการพัฒนาการคา้และ

การลงทนุใหม่ๆ  ในภมูภิาค RCEP 

 2. ประธานฯ แจง้วา่ RCEP เป็นสิง่ใหม ่ตอ้งผลักดันใหม้กีารน าไปใชโ้ดยเร็ว ดังนัน้ ความ

ร่วมมอื 15 ประเทศ(อาเซยีน ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์เกาหลใีต ้ญีปุ่่ น และจีน) เป็นสิง่ส าคัญ 

ตอ้งใหข้อ้มูล Major concern ของแต่ละประเทศ  หาความสัมพันธภ์ายใน supply chain ของ

อตุสาหกรรมทีผ่ลติสนิคา้ของประเทศสมาชกิ RCEP และความสมัพันธก์บัประเทศนอก RCEP จะ

ไดก้ าหนดทศิทางและเป้าหมาย ส่งเสรมิการคา้และการลงทุน ชว่ยรัฐบาลทอ้งถิน่ เกดิการจา้ง

งาน โดยตอ้งมคีวามรว่มมอืจากรัฐบาล ภาคการศกึษา สถาบันวจิัย  

 3. ผูแ้ทนแต่ละประเทศ ใหข้อ้มูลสิ่งที่

ประเทศของตนมีความเขม้แข็ง และตอ้งการ

ความร่วมมือขยายการคา้และการลงทุนใน 

RCEP ในภาพรวม เห็นว่า ควรมคีวามร่วมมอืใน

การจายวัคซนีโควดิ-19 การฟ้ืนฟูภายหลังโค

วดิ-19 สาขาทีไ่ดร้ับผลกระทบ เชน่ ท่องเทีย่ว 

สุขภาพ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และความ

ร่วมมืออุตสาหกรรรมอเิล็กทรอนิกส ์การผลติ

ไฟฟ้า ของจนีกบัประเทศในอาเซยีน   

  

 

 4. ภายหลังการประชมุฯ ไดม้พีธิเีปิดสถาบันวจิัยเพื่อความร่วมมอืของภาคอตุสาหกรรม

ใน RCEP (RCEP Industry Cooperation Research Institute) และความร่วมมอืจนี – อาเซยีน 

ดา้นอุตสาหกรรมการแพทยแ์ผนจีน (China-ASEAN Traditional Chinese Medicine Industry 
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Cooperation Secretariat) เพื่อเตรียมความพรอ้มในอนาคต การตอบสนองต่อการแพร่ระบาด

และเสรมิสรา้งความรว่มมอืในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ผนจนี 

 

TTIA รว่มประชุมประเมนิสถานการณ์การสง่ออกรว่มรฐัและเอกชน ไตรมาส 2 ปี 2564 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ใน

นามกรรมการ สภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย และคุณพจน์ อร่าม

วัฒนานนท์ ที่ปรึกษากติติมศักดิ์ฯ 

รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย  

เขา้ร่วมประชุมประเมนิสถานการณ์

การส่งออกร่วมรัฐและเอกชน ไตร

มาส 2 ปี 2564 โดยมคีุณสมเด็จ สุ

สมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ และคุณสน่ัน อัง

อบุลกลุ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วม มี

วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ส่งออกของไทย ในไตรมาส 2 ปี 2564 

ตลอดจนหารอืถงึปัญหาและอปุสรรคการสง่ออกของไทย สรปุดังน้ี 

 ทางกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศไดร้ายงานสถานการณ์ส่งออกของประเทศไทย

ไตรมาสที ่1 ปี 2564 เบือ้งตน้ ในไตรมาศที ่1 ของปี64 มมีลูคา่ 24 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ขยายตัว

รอ้ยละ 8.47 

 สนิคา้อุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัวไดด้ี ไดแ้ก่  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ผลติภัณฑย์าง เม็ดพลาสตกิ เหล็ก สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัการ work from home  

 สนิคา้เกษตรและอาหารทีย่ังเตบิโตในระดับสูงต่อเน่ือง ไดแ้ก ่ยางพารา ผลติภัณฑ ์มัน

ส าปะหลัง และอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 ตลาดสง่ออกทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่สหรัฐ จนี ญีปุ่่ น ยโุรป เกาหล ีออสเตรเลยี เป็นตน้ 

 ดร.ชนินทร ์ใหข้อ้มูลในทีป่ระชมุเบือ้งตน้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องมี

การเตบิโตในอเมรกิาทีส่งู แต่อย่างไรก็ตามในปี 64 นี้ การคา้ปลกีอาจลดลงเนื่องจากประชาชน

มกีารกกัตนุสนิคา้ไวต้ัง้แตปี่ทีแ่ลว้   

       ดา้นอุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง ดร.ชนินทรใ์หข้อ้มูลว่า จะเป็นสนิคา้ดาวรุ่งของ

ไทย และคาดวา่ปี 64 จะโตขึน้ไดป้ระมาณ 20%  

 ทีป่ระชมุไดฝ้ากประเด็นปัญหาของอตุสาหกรรมในปัจจบุันใหภ้าครัฐเรง่ชว่ยแกไ้ข ดังน้ี    

 (1) การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร/์คา่ระวางทีส่งู 

 (2) ราคาบรรจภุัณฑท์ีส่งูขึน้ จะกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติ  

 (3) การยกเลกิการใชม้าตรการ AD สนิคา้เหล็กแผน่ฯ 

 (4) ปัญหาแรงงานขาดแคลน  

 (5) การเรง่น าเขา้วัคซนีป้องกนัไวรัส COVID-19 
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืประธานคณะกรรมการกลุม่ยอ่ย ภายใตค้ณะกรรมการการคา้

และการลงทนุระหวา่งประเทศและการหารอืแนวทางการจดัต ัง้กองทนุ FTA 

 วันที ่18 พฤษภาคม 2564 ดร.ชนนิทร ์

นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการ สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ

เจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมประชุม

หารือประธานคณะกรรมการกลุ่มย่อย ภายใต ้

คณะกรรมการการคา้และการลงทุนระหว่าง

ประเทศและการหารือแนวทางการจัดตั ้ง

กองทุน FTA โดยมคีุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท ์

รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย เป็น

ประธานการประชมุ สรปุดังน้ี 

 ดร. ชนินทร ์ไดน้ าเสนอแผนงานและนโยบายการท างานของคณะกรรมการเจรจาความ

ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ ดังนี้  

 - เสนอการทบทวนการใชฟ้อร์มต่างๆ ในกรอบ FTA ร่วมกับกรมศุลกากร กระทรวง

พาณชิย ์และสภาหอฯ เพือ่จะท าใหส้ามารถลดภาษีน าเขา้ และลดปัญหาการ Post Audit  

 - ผลักดันตดิตามกรอบการเจรจาการคา้ตา่งๆ เชน่ RCEP, TH-EU TH-UK เป็นตน้ 

 - การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบทางการคา้รวมถงึปัญหาอปุสรรคตา่งๆ เพือ่

จัดดท าเป็นรายงานน าเสนอสาธารณะ 

 - จัดสมัมนาใหค้วามรูเ้รือ่งกรอบเสรทีางการคา้ 

 >>>ท่านประธานฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า เป้าหมายหลักของคณะเจรจาฯ ตอ้งศกึษาและ

ดูผลไดผ้ลเสยี ปัญหาอุปสรรคของกรอบ FTA ต่างๆ รวมถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

และเนน้ย ้าใหค้ณะท างานภาคส่วนต่างๆ 

ประสานงานรว่มกนั  

 2. ดร.ชนินทร ์ใหค้วามเห็นเรือ่งการจัดตัง้

กองทุน FTA ว่าควรใหค้รอบคลุมความ

ช่ วย เหลือบ ริ ษัท  startup ร วมถึงก า ร

สนับสนุนเรือ่ง R&D , นวัตกรรมเทคโนโลยี

อกีดว้ย เพือ่เพิม่มลูคา่ใหแ้กส่นิคา้ของไทย 

 3. คณะกรรมการฯ ไดม้ีขอ้สังเกตและให ้

ความเห็นเกีย่วกบักองทนุ FTA อาท ิวธิกีาร

ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่เสีย

ประโยชน ์เพือ่ออกวธิกีารขอ้ก าหนดในการใหเ้งนิกองทนุตอ้งชดัเจน , ควรมกีารศกึษาธรุกจิทีไ่ด ้

ประโยชนแ์ละเสยีประโยชนต์อ่การเปิด FTA เป็นตน้  

 ทัง้น้ี ทางสภาหอฯ จะท าหนังสอืแสดงความคดิเห็นและขอ้สังเกตต่อการจัดตัง้กองทุน 

FTA สง่ถงึกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศใหพ้จิารณาตอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเรือ่งการจดัท าขอ้มูลสนิคา้และตลาดสง่ออกใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพเพือ่

ท าการตลาดเชงิรุก ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 

 วันนี้ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.ชนินทร ์

นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการ สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ

เจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ และ

คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชุมเรื่องการจัดท า

ขอ้มูลสินคา้และตลาดส่งออกใหม่ๆ ที่มี

ศักยภาพเพื่อท าการตลาดเชงิรุก ร่วมกับสภา

หอการค ้าแห่ งปร ะ เทศไทย  และสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 

(สนค.) วัตถุประสงคเ์พื่อร่วมกันจัดท าขอ้มูลสนิคา้และตลาดส่งออกใหม่ๆ ทีม่ศีักยภาพ เพื่อท า

การตลาดในเชงิรกุตอ่ไป ตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ีสรปุดังน้ี 

           

 1. สนค.ไดน้ าเสนอขอ้มลูสนิคา้ทีม่ศีักยภาพในการสง่ออก ดังน้ี 

 1.1 สนิคา้เกษตรแปรรูป(อาหารและเครือ่งดืม่) 8 กลุม่ ไดแ้ก ่(1) ของปรงุแตง่จากเน้ือสัตว ์

(2)น ้าตาลและของทีท่ าจากน ้าตาล (3) แป้งจากธัญพืช (4) ของปรุงแต่งจากผัก/ผลไม ้ (5)สิง่

ปรงุรสอาหาร (6) เครือ่งดืม่ (7) ผลติภัณฑอ์าหารจากธัญพชื และ (8) ไขมันและน ้ามันจากพชืและ

สตัว 

 1.2 สินคา้เกษตร 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1)ธัญพืช (2) ผลไมส้ด แช่เย็นแช่แข็ง และแหง้ 

(3)เน้ือสตัว ์(4)สตัวม์ชีวีติ (5)ตน้ไม ้และ (6) ผักสด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง และแหง้ 

 1.3 สนิคา้อุตสาหกรรม 13 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) เสน้ใย ดา้ย ผา้ทอ (2)ผลติภัณฑจ์ากไม ้(3) 

ยานพาหนะและส่วนประกอบ (4) ผลติภัณฑจ์ากดบีุก (5) ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ (6) เครือ่งจักรกล

และสว่นประกอบ (7) ของเลน่และเกมส ์(8) เอสเซนเชยีลออยล ์เครือ่งส าอาง  ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิ 

(9) ผลิตภัณฑ์เซรามิก (10) อัญมณีและเครื่องประดับ (11) เฟอร์นิเจอร์ และชิน้ส่วน (12) 

ผลติภัณฑถั์กสาน และ(13) เครือ่งใช ้ไฟฟ้าในบา้น 

 2. ดร.ชนินทร ์ไดน้ าเสนอในที่ประชมุว่าสนิคา้ส่งออกใหม่ๆ ของไทยทีม่ศีักยภาพในการ

สง่ออกในกลุม่สนิคา้เกษตรอาหารทีอ่ยากใหภ้าครัฐศกึษาและสนับสนุน ไดแ้ก ่  

  (1) สนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง ที่ปัจจุบบันโตค่อนขา้งมาก และปี64 น้ีอาจโตไดอ้ีก 20% 

เนื่องจากไปไดท้กุตลาดโลก และการกดีกนัทางการคา้นอ้ย  

  (2) สนิคา้ Plant based เป็นสนิคา้ที่สามารถโตไดภ้ายใน 5-10ปี และในประเทศไทยมี

วัตถดุบิมาก 

  (3) สนิคา้ insect food  

  (4) สนิคา้เกีย่วกับความงามและน ้าหอม โดย ใหข้อ้มูลว่าอังกฤษและฝรั่งเศษมแีนวโนม้

อยากรว่มลงทนุดว้ย 
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  (5) สมุนไพรและยา เชน่ ขมิน้ชัน กัญชง กัญชา เป็นตน้ สามารถแลกเปลีย่นเทคโนโลยี

จากตา่งประเทศได ้อกีทัง้ ไดเ้นน้ย ้าวา่ควรมกีองทุนชว่ยเหลอืสนับสนุนบรษัิท startup และการท า 

R&D , นวัตกรรมเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่มลูคา่ใหแ้กส่นิคา้ของไทย  

 ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิในทีป่ระชมุว่าปัจจุบันประชากรมกีารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ คน

ออกไปซือ้ของขา้งนอกนอ้ยลง เน่ืองจากสถานการณแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 อกีทัง้ ตอ้งการ

สนิคา้ใหม่ๆ  เชน่ สนิคา้เสรมิสขุภาพ เป็นตน้ 

 ทัง้น้ี ในที่ประชุมใหค้วามเห็นเรื่องตลาดส่งออกว่าควรเร่งเจรจาจัดท า FTA ต่างๆ ให ้

เรียบรอ้ย เช่น TH-EU TH-UK หรือาจจะเริ่มจากประเทศที่มีความพรอ้มก่อน รวมถึงการท า

ประชาสมัพันธใ์หม้ากขึน้ 

 

TTIA เขา้ร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE ภายใตธ้มีงาน 

The Global Tuna Industry: Trailblazing through tough times 

 วันที ่19 พฤษภาคม 2564 TTIA ดร. 

ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ คุณ

สุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผอ. สมาคมฯ และคุณ

ครองขวัญ วรางค์รัตน์ เจา้หนา้ที่สมาคมฯ 

เ ข ้า ร่ ว ม ง า น  INFOFISH TUNA 2 0 2 1 

VIRTUAL CONFERENCE ภาย ใต ้ธี ม ง าน 

The Global Tuna Industry: Trailblazing 

through tough times ซึง่ในปีน้ีเป็นครบรอบ 

40 ปีของ INFOFISH มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ สภาวะทรัพยากรปลาทนู่าทั่วโลก การบรหิารจัดการทรัพยากรปลาทู

น่า การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม การก าหนดมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ การคา้และ

การตลาด ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในเชงิธรุกจิ โดยโปรแกรมการจัดงาน แบง่ออกเป็น 3 วัน 

ดังน้ี 

 >19 พฤษภาคม 2564 

 Session 1: Industry Updates: Surviving the Pandemic and Trade Wars  

 Session 2: Sustainability and Social Accountability: Frontliners to the Fore  

 >20 พฤษภาคม 2564 

 Session 3: Retail Marketing: Not Business as Usual? 

 Session 4: Technological Innovations 

 >21 พฤษภาคม 2564 

 Session 5: Sustainable Tuna Resource Management 

 Session 6: Partners in Development 
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ดร. ชนนิทร ์ไดบ้รรยายในหัวขอ้ Thai Tuna 

Industry Updates: Surviving the 

Pandemic สรปุสาระส าคัญดังน้ี 

 จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปี

ทีผ่่านมา อุตสาหกรรมปลาทูน่าในประเทศ

ไทยมีความตระหนักในเรื่องของความ

ปลอดภัยของวัตถุดบิ บรรจุภัณฑท์ีจ่ะส่งไป

ถึงมือผูบ้ริโภคไม่ใหม้ีการปนเป้ือนในทุก

ขั ้นตอน เพื่อสร า้งความเชื่อมั่ นใหก้ับ

ผูบ้รโิภคว่าผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ

มีความปลอดภัย และวิธีการที่จะท าให ้

อตุสาหกรรมทูน่า สามารถอยู่รอดและมกีารผลติไดอ้ยา่งต่อเนื่องในสถานการณ์โรคระบาด ทาง

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดใ้หค้วามส าคัญใน 3 ประเด็นหลัก ไดแ้ก่ ความปลอดภัยดา้น

อาหาร IUU Fishing และจรยิธรรมดา้นแรงงาน ซึง่ในปีทีแ่ลว้ทางสมาคมฯ ไดม้กีารร่วมมอืกับ

ภาครัฐ เพือ่ควบคุมการผลติใหอ้ยู่ในมาตรฐาน และไดย้กตัวอย่างสถานการณ์โควดิของโรงงาน

ในจังหวัดสมุทรสาครทีผ่่านมา โดยทางโรงงานไดม้กีารตรวจสอบอย่างเคร่งครัด มกีารจัดท า 

Factory Quarantine เพื่อป้องกัน Covid-19 มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลและมีการ

จัดหาวัคซนีใหก้ับพนักงานใหไ้ดร้ับอย่างเร็วทีสุ่ด ในส่วนของสถติกิารน าเขา้และส่งออกทูน่า

ของประเทศไทย มีการเตบิโตอย่างมากในปีน้ีและปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกเตบิโตขึน้ 9% 

รวมถงึการขยายตลาดไปยังอเมรกิา และลาตนิอเมรกิา เน่ืองจากในสถานการณ์โควดิ สง่ผลให ้

ความตอ้งการในอตุสาหกรรมทนู่าและอาหารกระป๋องเพิม่สงูขึน้      

 ในตอนทา้ย ดร ชนนิทรก์ลา่วถงึประเด็นทา้ทายของอตุสาหกรรมทนู่า ไดแ้ก ่คา่ Frieght 

ที่สูงขึน้มากในช่วงสถานการณ์โควดิ  ปัญหาตน้ทุนบรรจุภัณฑก์ระป๋อง แผ่นเหล็ก น ้ามันถ่ัว

เหลือง เพิ่มขึน้ ก าลังการผลติที่ตอ้งเพิ่มเพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการที่เพิ่มสูงขึน้ ใน

ขณะเดยีวกันตอ้งดูแลแรงงานใหป้ลอดภัยปลอดจากโควดิ และอตุสาหกรรมทูน่ามกีารขยายไป

ท าสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ท าใหไ้ดก้ าไรเพิม่ขึน้จากสว่นน้ี 

 

 

TTIA เข้าร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021  VIRTUAL CONFERENCE Session 2: 

Sustainability and Social Accountability: Frontlines to the Fore โดยในการ

ประชุมมผีูแ้ทนจากผูแ้ทนจาก ILO รว่มหารอืในหวัขอ้นีด้ว้ย  

  

 วันที ่19 พฤษภาคม 2564 TTIA คุณสพุัตรา  ผอ. สมาคมฯ และคุณวรพล จนท.สมาคม

ฯ ไดเ้ขา้รว่มงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE Session 2: Sustainability 

and Social Accountability: Frontlines to the Fore โดยในการประชมุมผีูแ้ทนจากผูแ้ทนจาก 

ILO รว่มหารอืในหัวขอ้นี้ดว้ย สรปุดังน้ี 
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 สรุปสาระส าคัญ( สามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มตามลงิคแ์ต่ละ

หัวขอ้) 

 ILO โ ด ย  Mr.Brandt 

Wager ไ ด ้น า เ ส น อ ห ลั ก พื้ น

ฐ า น ข ้อ มู ล ด ้า น แ ร ง ง า น บ น

เรือประมงและขอ้มูลดา้นแรงงาน

ในชว่งโควดิ-19 ดังนี้  

 - การน าเสนอ อนุสัญญา 

C188 การท างานบนเรือประมง 

และ หลักการว่าดว้ยการท างานในภาคประมงทะเลและมาตรฐานแรงงานประมง C199 work in 

fishing recommendation โดยหลัก C188 ILO ไดท้ าคูม่อื ส าหรับรัฐเจา้ของธงและรัฐเจา้ทา่ไว ้

แลว้เพือ่เป็นแนวทาง (www.ilo.org/fishing )  

 - การน าเสนอโครงการของ ILO ต่อตา้นการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบังคับ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

งานประมง เชน่ Ship to Shore Rights , Sea Fisheries project , Ship to Shore Rights South 

east Asia (ซึง่ TTIA ไดเ้ขา้รว่มโครงการเหลา่นี้ทัง้หมด)  

 - ความร่วมมอืกับองคก์ร IOTC เรื่องการสรา้งความตระหนักใหก้ับผูต้รวจ การสนับสนุน

การพัฒนาตา่งๆ การแลกเปลีย่นดา้นกฎหมาย  

 - การท าขอ้มลูเรือ่งผลกระทบการท างานในชว่งโควดิ-19  มปีระเด็นเรือ่ง ความปลอดภัย

และการดแูลสขุภาพคนเดนิเรอืและชาวประมง การเขา้ถงึการรักษาพยาบาลบนบก  

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm   

 -  การน า เสนอขอ้มูลจาก FAO เ รื่องโควิด -19 กับผลกระทบของงานประมง 

http://www.fao.org/fishery/covid19/en   

 - การน าเสนองานวจิัยเรือ่ง ความไมม่ั่นคงของแรงงานขา้มชาตใินเอเชยี ในชว่งโควดิ-19 

http://theconversation.com/migrant-worker-segregation-doesnt-work-covid-1 9 -

lessons-from-southeast-asia-155260  

 -  การด า เนินการที่ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อ Tuna sector เช่น 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร ด ้า น

สาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อโค

วดิ -19 บนเรือบรรทุกสนิคา้และ

แนวทางปฏบิัตริะหว่างเรอืประมง 

วั นที่  2 5  สิง ห าคม  2 5 6 3  / 

ค าแนะน าส าหรับสหภาพแรงงาน

และสมาคมคนเดนิทะเลของเจา้ของเรอื ในดา้นสขุภาพและการขนส่ง การปกป้องคนเดนิเรือที่

ท างานบนเรือบรรทุกสนิคา้และเรือประมง และการจัดการ covid-19 ทีอ่าจเกดิขึน้ในประชากร

กลุม่นี้ เป็นตน้  

( https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2 0 1 9 - nCoV-Non-passenger_ships-

2020.1 )  

http://www.ilo.org/fishing
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/fishery/covid19/en
http://theconversation.com/migrant-worker-segregation-doesnt-work-covid-19-lessons-from-southeast-asia-155260
http://theconversation.com/migrant-worker-segregation-doesnt-work-covid-19-lessons-from-southeast-asia-155260
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-passenger_ships-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-passenger_ships-2020.1
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 ความทา้ทายตอ่การท างาน ของ ILO เชน่ 

 - การรับรองเกีย่วกบัหนา้ทีแ่ละสทิธขิองคนหาปลาในทะเล ทีค่วรไดร้ับการคุม้ครองอยา่ง

เต็มที ่

 - การท าใหท้กุภาคสว่นเขา้ใจปัญหางานดา้นทะเล 

 - การตัง้กรอบกฎหมายทีก่ าหนดสทิธขิองคนท างานประมง เชน่ อนุสญัญา c188 

 - การแกปั้ญหาการเปลีย่นลกูเรอืเพือ่ใหส้ามารถรับการรักษาาพยาบาลบนฝ่ังได ้

 - การฉีดวัคซนีใหค้นงานประมง 

 

TTIA เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารคร ัง้ที ่

5/2564 

 วันที ่20 พฤษภาคม 2564 TTIA 

คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา

สมาคมฯ คุณนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ 

เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการและที่

ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารครั ้งที่ 

5/2564 ผ่านระบบ MS Teams โดยมี

สาระส าคัญดังน้ี 

 การน าเสนอการศกึษาผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร 

โ ด ย  FIA (Food Industry Asia) ซึ่ ง

องคก์รมจีุดประสงคเ์พือ่สรา้งความไวว้างใจระหว่างภาคอตุสาหกรรมและภาครัฐ ผ่านการพัฒนา

และการปรับนโยบายต่างๆ โดยพยายาม สรา้งกฎระเบยีบและความปลอดภัยดา้นอาหาร สขุภาพ 

โภชนาการและนวัตกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานใหเ้กดิความยั่งยนื ทัง้น้ีไดก้ล่าวถงึภาพรวม

ของภาคกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทยว่า ในอนาคตอาจมปีระเด็นในเรื่อง

ของการเขา้แทรกแซงราคาสนิคา้ไม่ใหเ้ป็นไปตามกลไกของราคาตลาด และปัญหาการว่างงาน

ทีส่งูขึน้จนท าใหเ้กดิอัตราการบรโิภคทีล่ดลง และประเด็นปัญหาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทางองคก์ร

ไดฝ้ากถงึแนวทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว เชน่ ควรใหค้วามส าคัญเรือ่งการลงทุนในดา้นของ

เทคโนโลย ีและการพัฒนาทักษะของแรงงานใหม้สีมรรถนะทีส่งูขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาอยา่งยังยนื

ในอนาคต 

 การแนะน าประเทศฮังการี โดย สถานทูต

ฮังการปีระจ าประเทศไทย ปัจจบุันประเทศฮังกา

รี ่มปีระชากรทัง้หมด 9.7 ลา้นคน ม ีGDP อยู่ที ่

163.5 ลา้นเหรียญสหรัฐและเป็นสมาชกิของ

สหภาพยุโรป(EU) โดยประเทศฮังการี ่มกีารท า

อตุสาหกรรมการเกษตรมาอย่างยาวนาน โดยมี

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมดั งกล่าวอยู่

ประมาณ 145,000 คน ทัง้น้ีในส่วนของอัตรา

การส่งออกสนิคา้ทัง้หมดของประเทศฮังการี่มี

มลูคา่ประมาณ 8.996 ลา้นยโูร  
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      เรือ่งประธานแจง้เพือ่ทราบ 

 1. ปัจจุบันประเทศเมียร์มาร์ไดห้า้มน าเขา้สนิคา้ 5 รายการผ่านด่านการคา้ชายแดน

ระหว่างประเทศ เชน่ น ้าอัดลม เครือ่งดืม่ชกู าลัง กาแฟ/ชา นมขน้หวานและนมขน้จดื เน่ืองจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกส าหรับภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเทศไทย ทัง้นี้อาจมกีารประชมุหารือกับทางภาครัฐเพื่อหาแนวทางช่วยเหลอืต่อปัญหา

ดังกลา่ว 

      เรือ่งสบืเน่ือง 

 2 .  ส า ย ง า น  Trade Rule and 

Trade Environment 

 - ประเด็นการจัดสรรปรมิาณโควตา

ภาษีระหว่างสหภาพยุโรปและสหราช

อาณาจัก รกรณีการออกจากสมาชิก

สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึง่

ในขณะนี้กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรปริมาณ

โควตา ดังกล่าว โดยล่าสุด สหราชอาณาจักรไดเ้สนอปรับปรมิาณโควตาส าหรับสนิคา้ทั่วไป 

ทัง้น้ี ทาง ส.อ.ท.           

 3.สายงาน Labor Affair  

 - ความคบืหนา้การส่งเงนิสบทบเขา้กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน ขณะน้ีไดม้กีารปรับลด

อัตราเงนิสบทบ จากรอ้ย 1 เหลอืรอ้ยละ 0.1 ของคา่จา้ง ทีผู่ป้ระกอบกจิการจา่ยในปี 2564 และ

ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงนิสมทบ ส าหรับปี 2563 จากเดอืน มนีาคม 2564 

เป็นเดอืนกรกฎาคม 2564และขยายระยะเวลาการยืน่ขอรับรองหลักสตูร ตอ้งไมเ่กนิ 15 มกราคม 

2565 

 - พ.ร.บ.กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิพ.ศ..... ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

 - ประเด็นการขาดแคลนแรงงาน ในขณะน้ี มคีวามตอ้งการแรงงานจากอตุสาหกรรมสัตว์

ปีก 13,000 คน และ อุตสาหกรรมทูน่า 7,700 คน ทัง้นี้ จะน าเรื่องดังกล่าวเขา้หารืออกีครัง้ใน

การประชมุคณะกรรมการแรงงานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในวันที ่24 พฤษภาคม 2564 

หากมคีวามคบืหนา้จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

        - ประเด็นการลดอัตราเงนิสมทบของกองทุนประกันสังคม โดยมมีาตรการชว่ยเหลอืเป็น

ระยะเวลา 3 เดอืน (ม.ิย.- ส.ค.64) โดยจากเดมินายจา้งและผูป้ระกันตน ม.33 จ่ายเงนิสมทบ 

5% โดยใหล้ดลงเหลอื 2.5% และกรณีผูป้ระกนัตน ม.39 จากเดมิ 9 % ลดลงเหลอื 4.5%  

 4. สายงาน Law and Special Activities 

 - ประเด็นแนวทางการควบคุมการสง่เสรมิการตลาดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล ์

ส าหรับเด็ก โดยทางกลุม่ฯ อาหารไดม้หีนังสอืไปยังกรมอนามัยไปแลว้ โดยในขณะนี้อยูร่ะหวา่ง

การออกแนวทางการด าเนนิงานทีช่ดัเจน หากออกแนวทางมาแลว้จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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 5. สายงาน Value Chain and Export Promotion 

 > สถานการณ์ของตลาดส่งออกในปัจจุบันที่มีการขยายตัว ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์มัน

ส าปะหลัง ไกส่ดแชแ่ข็งและแปรรปู และอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 > สถานการณ์ของตลาดส่งออกในปัจจุบันทีม่กีารหดตัว ไดแ้ก่ น ้าตาลทราย ผักผลไม ้

สดแชแ่ข็งและแปรรปู ขา้ว และสนิคา้ปศสุตัว ์

 โดยปัจจัยสนับสนุนตอ่การสง่ออกอาหารไดแ้ก ่การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการ

ทีห่ลายประเทศไดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ 19 หรอื ราคาน ้ามันดบิทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่

ทัง้น้ียังมปัีจจัยทีท่ าใหเ้กดิการชะลอตัวส าหรับการสง่ออกดว้ย เชน่ ปัญหาตูส้นิคา้ขาดแคลนและ

อัตราระวางทีท่รงตัวในระดับสูงหรือ ตน้ทุนแผ่นเหล็กทีน่ ามาผลติภัณฑบ์รรจุภัณฑ ์มกีารปรับ

ราคาทีส่งูขึน้ 

 ส าหรับการประชมุกลุม่ฯอาหาร ในครัง้ถัดไป (ครัง้ที ่6/2564) จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่

17 มถิุนายน 2564 เวลา 13.30 ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศและทาง

ออนไลน ์หากมกีารเปลีย่นเวลาการประชมุดังกลา่ว จะแจง้ใหท้า่นสมาชกิทราบอกีครัง้ 

 

TTIA เข้าร่วมงาน INFOFISH TUNA 2021  VIRTUAL CONFERENCE Session 3: 

Retail Marketing: NOT business as Usual? 

 วันที ่20 พฤษภาคม 2564 TTIA 

คุณปิยะราช และคุณภรภัทร เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมงาน INFOFISH 

TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE 

Session 3 :  Retail Marketing: NOT 

business as Usual? สรปุดังน้ี 

 ผลกระทบทางการคา้ความทา้

ทายและโอกาสส าหรับอตุสาหกรรมทนู่า 

(post-COVID):   

 - กระบวนการผลติอาจจะลดลงในหลายประเทศเพราะความตอ้งการนอ้ยลงประกอบกับ

พบวา่คนงานมกีารตดิเชือ้ไวรัส 

 - อาจมปีระเด็นเรือ่งความปลอดภัยเเละสวัสดกิารของลูกจา้งรวมถงึอาจตอ้งเพิม่การให ้

การชว่ยเหลอืทางการเเพทยเ์เละจติวทิยา 

 - มาตรการ lockdown เเละการเวน้ระยะทางสังคมมผีลไม่มากต่อภาคธุรกจิการเเปรรูป

อาหารทะเล 

 - ผูส้ง่ออกไดร้ับผลกระทบมากกวา่ผูผ้ลติภายในประเทศ 

 ความทา้ทายในการพัฒนาการประมงและหว่งโซอ่ตุสาหกรรมทนู่า: 

 - สนิคา้ประมงตอ้งเผชญิกับมาตรการทีเ่พิม่มากขึน้ การตรวจสอบทีม่ากขึน้: เน่ืองจาก

ปัญหาดา้นสุขภาพและความปลอดภัย/การจับปลา IUU fishing / สิง่แวดลอ้ม (การปล่อย

มลพษิ)/มาตรฐานทางสงัคมและการละเมดิสทิธมินุษยชน 
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 - บรษัิทต่างๆ ตอ้งมกีารลงทุนและการปรับตัวเพิม่เตมิ เชน่ การเวน้ระยะห่างของคนงาน 

การฉีดฆ่าเชือ้ ,การแจกถุงมือ หนา้กากและการวัดอุณหภูม)ิ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

โดยรวม 

 - เมื่อมาตรการ lockdowns กลายเป็นวถิี

ใหม่ของธุรกจิและผูบ้ริโภค จะท าใหก้า้ว

ไปสูด่จิทิัล  

 

 โอกาสและความทา้ทายในปี 2021 และ 

2022 

 - ยังคง Work from Home อยู ่ทัง้น้ี มกีาร

กกัตนุสนิคา้ไวแ้ลว้ การใชจ้า่ยอาจนอ้ยลง   

 - ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคัญกบัสนิคา้พรอ้มรับประทานและสามารถเก็บไวไ้ดน้าน โดยสนิคา้

ทนู่าเป็นหนึง่ในสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคสนใจและใหก้ารยอมรับ 

 - ในสแกนดเินเวยี เยอรมนี เบเนลักซ ์หันมาใชม้าตรฐาน MSC ในรา้นคา้ปลกีมากขึน้>>

ไม่ใชข้องพรเีมีย่มอกีต่อไป เพือ่เป็นมาตรฐานส าหรับสนิคา้ตราหา้ง (Private Label) อกีทัง้ UK 

retailer หันมาสนใจโครงการ Fips ทีเ่ป็นทีม่าของมาตรฐาน MSC มากขึน้ แตแ่บรนดห์ลักใหญ่ๆ 

ยังเลือ่นการ adop MSC มาใช ้

 

TTIA รว่มมอบเครือ่งช่วยหายใจชนดิควบคุมปรมิาตรและความดนัใหก้บัโรงพยาบาล

สมทุรสาคร 

         วันที่ 20 พฤษภาคม TTIA โดยคุณ
อมรพันธุ์ กรรมการสมาคมฯ เขา้ร่วมมอบ
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปรมิาตรและ
ค ว ามดั น   จ า น วน  1  เ ค รื่ อ ง  ใ ห ้กั บ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่า 300,000 
บาท เพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยในชว่งทีม่กีารแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 โดย
เครื่องดังกล่าวสามารถใชไ้ดท้ัง้ผูป่้วยเด็ก
และผูใ้หญ่ รวมไปถึงใชไ้ดต้ั ้งแต่ระยะสี

เหลอืง (ผูป่้วยเบือ้งตน้) จนถงึสแีดง (ผูป่้วย
วกิฤต) 

 
 
TTIA เขา้รว่มงาน INFOFISH TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE Session 5 II 

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 TTIA คุณวรพล จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมงาน INFOFISH 

TUNA 2021 VIRTUAL CONFERENCE  

 Session 5 II: Social Accountability and Certification During the Pandemic Period 

โดยในการประชุมมีผู แ้ทนจากผู แ้ทนจาก MSC / Friend of the sea / Onboard Social 
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Accountability the Netherlands / 

Greenpeace, Human rights at Sea 

UK รว่มหารอืในหัวขอ้นี้ดว้ย สรปุดังน้ี 

 MSC ไดน้ าเสนอหลักการเรอื่ง

ไม่ใชแ้รงงานบังคับและแรงงานเด็กซึง่

เป็นโยบายของ MSC / การท ารายงาน

เผยแพร่ดา้นแรงงานของผูท้ีไ่ดร้ับรอง 

MSC และการก าหนด labour practice 

at sea 12 ขอ้  

 Friend of the sea โดยคุณ เปาโล เบ ไดน้ าเสนอการเตบิโตของการใชต้ราสัญลักษณ์ 

Dlophin safe และ Freined of the sea รวมถงึแนวทางการออดทิรปูแบบใหมโ่ดยใชเ้ทคโนโลย ี

และ CCTV  

 Greenpeace ไดน้ าเสนอหลักการไม่ใชแ้รงงานบังคับ ของ ILO และการท าขอ้มูล

เกีย่วกบัแรงงานทาสสมัยใหมข่อง Greenpeace   

 Human rights at sea UK ไดน้ าเสนอการจัดท าขอ้มูล แรงงานบนเรือประมง ดา้นสทิธิ

มนุษยชน การก าหนดนโยบาย การใชแ้รงงานประมง  

 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืสถานการณ์แผน่เหล็ก/กระป๋อง ทีม่กีารปรบัสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

รว่มกบั TMPA สมาคมบรรจุภณัฑโ์ลหะไทย/ TFPA สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป และ

ผูผ้ลติแผน่เหล็ก 2 ราย (STP/TTP) 

 วั น ที่  2 1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4 

TTIA/TPFA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ, คุณ

สุพัตรา ผอ. และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 

เขา้ร่วมประชุมหารือสถานการณ์แผ่นเหล็ก/

กระป๋อง ทีม่กีารปรับสงูอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ 

TMPA สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย/ TFPA 

สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรปู และผูผ้ลติแผน่

เหล็ก 2 ราย (STP/TTP) สรปุดังน้ี 

 1. ผูผ้ลติแผ่นเหล็กทัง้ 2 ราย (flags) 

ไดช้ีแ้จงเหตผุลการขึน้ราคาแผน่เหล็ก ดังน้ี 

 -  ตัง้แต่ปลาย Q3/2563 ราคาวัตถุดบิแผ่นเหล็กเพิม่สงูขึน้และต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทั่ว

โลก คาดว่าจะยาวถงึ Q4/2564, อกีทัง้จนีมกีารปิดโรงหลอมทีส่รา้งนานแลว้ เนื่องจากนโยบาย

ประเทศตอ้งการลดมลพษิและยกเลกิการสนับสนุนการส่งออก(ผลติภัณฑเ์หล็ก) เนน้ขายใน

ประเทศเป็นหลัก จงึท าใหต้อ้งเพิม่การน าเขา้เหล็กจ านวนมากแทน สัดส่วนของเหล็กถูกใชใ้น

อตุสาหกรรมยานยนตม์ากกวา่อตุสาหกรรมอืน่ๆ จงึท าใหไ้มเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งาการ  ประกอบ

กับอัตราคนืภาษีของ Tin free steel ลดลง จาก 13% เหลอื 0%/ เกาหล ีไตห้วัน และ EU การ

สง่ออกลดลง ไดร้ับผลกระทบจากจนีทีล่ดการสง่ออก จงึตอ้งผลติใชใ้นประเทศแทนกอ่น และมี

ปัญหาคา่ freight ทีส่งูขึน้ดว้ย 
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 1.1 TTP แจง้ว่า ปรับองคก์รมาไดเ้กอืบปี ก าลังการผลติมเีพยีงพอ แต่มปัีญหาเรือ่งการ

จัดหาวัตถุดบิเพราะราคาสูงมากเช่นกัน ขณะน้ี ก าลังเจรจาซือ้เหล็กกับผูค้า้ต่างๆ อยู่ และจะ

ขยายหาซบัพลายใหม้ากขึน้  

 1.2 STP แจง้ว่าตอ้งการคา้ขายแบบยั่งยนื ขณะนี้ไม่ไดบ้วกเพิม่ margin โดยเนน้ก าไร

จากการพัฒนาเทคโนโลยคีุณภาพเหล็กและบรกิารใหม้ากขึน้ ใหก้ับลูกคา้ในประเทศ ไม่ไดม้ี

การสง่ออก 

 2. TTIA/ TPFA ดร.ชนินทร ์ใหข้อ้มูลว่าเมือ่ปี 63 ชว่งโควดิ ทูน่าและอาหารสัตวเ์ลี้ยง

กระป๋องขายดี แต่ช่วงตน้ปี 64 แนวโนม้การส่งออกปลากระป๋องลดลง 5% เพราะว่า retail 

customer นอ้ยลง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในอเมริกาเริ่มดีขึ้น คนเริ่มกลับไป

รับประทานอาหารนอกบา้น ขาย food service มากขึน้ การใชก้ระป๋องก็ลดลง ส่วนอาหารสัตว์

เลีย้งสง่ออกเพิม่ขึน้ บรรจภัุณฑใ์ชแ้บบ non-can ในสดัสว่นทีม่ากกวา่สนิคา้ทนู่า   

 ปัจจุบันผูป้ระกอบการเผชญิปัญหาคา่ freight ทีส่งู 200%, น ้ามันถ่ัวเหลอืงราคาสงู การ

ขาดแคลนแรงงาน สนิคา้ทูน่าเป็น Commodity แข่งขันในตลาดโลก ราคามีขึน้มีลง เหล็กก็

เชน่กนั 

 หากแนวโนม้ราคากระป๋องยังคงสงูขึน้ต่อเนื่อง ลูกคา้คงไม่รับราคา ท าใหผู้ป้ระกอบการ

ตอ้งเปลีย่นไปผลติสนิคา้ทีม่ ีmargin โดยใชถุ้งเพา้ซ/์กระป๋องอะลูมเินียม แทน เพราะน ้าหนัก

นอ้ยกว่า ใสใ่นตูค้อนเทนเนอรไ์ดม้ากขึน้ ชว่ยประหยัดค่า freight ได ้ตอนน้ี มกีารใช ้non can 

20-30% can 70-80%  

 ประเด็นการใชม้าตรการ AD สนิคา้เหล็กแผ่น TFS  ทางดร.ชนนิทร ์เสนอใหผู้ผ้ลติแผ่น

เหล็กทัง้ 2 ราย พจิารณาถอนการใชม้าตรการ AD เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย คาดว่าจะมกีาร

ประกาศผล ต.ค.64 

 3. ในภาพรวมทีป่ระชมุใหค้วามเห็นว่า อนาคตอตุสาหกรรมอาหารกระป๋องจะมกีารใชถ้งุ

เพา้ซห์รืออลูมเินียมมากขึน้ ตามความตอ้งการจากลูกคา้ และท าใหส้นิคา้ดูพรเีมีย่มกว่า ขอให ้

ผูผ้ลติแผ่นเหล็กมกีารบรหิารจัดการราคา เป็นราย 3 เดอืน 6 เดอืน การเปลีย่นแปลงราคาเพิม่

สงูขึน้รายเดอืนสง่ผลตอ่ธรุกจิสง่ออก ไมส่ามารถขอแกไ้ขสญัญากบัลกูคา้ปลายทางได ้

 ผูผ้ลติแผ่นเหล็กทัง้ 2 ราย รับทราบปัญหาและจะน าประเด็นกลับไปพจิารณาโดยเฉพาะ

เรือ่งการขึน้ราคา และการยกเลกิการใชม้าตรการ AD  

 ภายหลังการประชมุ 3 สมาคม (TTIA/TMPA/TFPA) ไดพ้จิารณาแลว้ว่าสถานการณ์แผ่น

เหล็ก/กระป๋อง เป็นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามส าคัญและตอ้งแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น  

 ทาง TFPA เสนอว่า จะจัดท า press release ชีแ้จงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ไดแ้ก่ เรื่อง

ตน้ทนุทีส่งูขึน้ ปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ราคาแผน่เหล็ก/กระป๋อง สว่นการขอยกเลกิ AD 

ดร.ชนนิทร ์แนะน าใหห้ารอืกับสภาหอฯ เพือ่ใหท้างสภาหอฯ เป็นคนกลางในการแกปั้ญหาและ

สง่เรือ่งถงึรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์(คณุจรุนิทร ์ลักษณวศิษิฎ)์  

 ** หมายเหตุ: เรื่องหนังสือ AD ทางสภาหอฯ เคยส่งหนังสือของ 6 สมาคม (TTIA, 

TPFA, TFPA,TMPA ,สมาคมอตุฯ นม และสมาคมผูผ้ลติสเปรยไ์ทย)  ถงึรองนายกรัฐมนตรแีละ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์ เมือ่วันที ่30 มนีาคม 2564 
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TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน คร ัง้ที ่1 /2564 

 วันที ่24 พฤษภาคม 2564 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ คุณ

อรรถพันธท์ี่ปรกึษาสมาคมฯ คุณ

สุพัตรา ผอ.สมาคม คุณวรพล  

และคุณนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคม

ฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการ

แรงงานและพัฒนามือแรงงาน 

ครั ้งที่ 1 /2564 โดยมี ดร.พจน์ 

อร่ามวัฒนานนท์ เป็นประธาน

ประชมุ มรีายละเอยีดดังน้ี  

 คุณอ าพันธ์ ธุววิทย์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน มาบรรยายมาตรการแกไ้ขปัญหา

สถานการณ์โควดิ-19 ดา้นแรงงาน เชน่  

-การตรวจโควดิเชงิรกุตัง้แตก่ารระบาดระลอกแรก และปัจจบุันทีต่ัง้โครงการตรวจ "แรงงานเราสู ้

ดว้ยกัน"  และการใชส้มุทรสาครโมเดลในการจัดการ การตรวจโควดิใหก้ับกลุ่มผูป้ระกันตนและ

การขยายจดุตรวจใน 9 จังหวัดใหญ ่ 

 - มาตรการตั ้ง Hospitel เปลี่ยน รพ.เป็นสถานพยาบาลดูแลโดย สธ กว่า 15 แห่ง

ครอบคลมุกวา่หมืน่เตยีงส าหรับระลอก 3 มสีายดว่นหาเตยีง 1506 กด6   

 - การกระจายวัคซนีโควดิใหผู้ป้ระกนัตน ตามทีค่รม.ไดอ้นุมัตวัิคซนีใหจ้ านวน 6 ลา้นโดส 

โดยมกีารสอบถามความเห็นการตอ้งการฉีดวัคซนีผ่านระบบ eservice มผีูป้ระกันตนกว่า 70% 

แสดงความตอ้งการฉีด  

 - มาตรการดูแลเยยีวยาผูป้ระกันตนและสถานประกอบการ เชน่ การลดเงนสมทบ การ

สง่เสรมิการจา้งงานผา่นเว็บไซต ์ไทยมงีานท า.com  

 - การก าหนดมาตรการหา้มเคลือ่นยา้ยแรงงานตา่งดา้ว การก าหนดมาตรการสวมหนา้กาก

อนามัย การประชาสมัพันธ ์ 

 โดย ดร.พจน์ เห็นว่าการด าเนินการของ ก.แรงงานมีท าไวม้ากแลว้อยากใหส้่งการ

ด าเนนิการทีท่ าทัง้หมดรวบรวมมาใหส้ภาหอการคา้ไทยเพือ่จะไดช้ว่ยกระจายการด าเนนิการของ 

ก.แรงงาน ใหท้ั่วถงึ ตอ่ไป  

 - ดร.พจน ์ไดเ้สนอแนวคดิการฉีดวัคซนีโดยให ้ประกนัสงัคมด าเนนิการเพราะผูป้ระกนัตน

ม ีรพ.ประจ าอยูแ่ลว้จะสามารถกระจายไดท้ั่วถงึ และลดความแออัดได ้ 

 - ประเด็นดา้นเศษฐกจิ ปัจจุบันมกีารขับเคลือ่นจากภาคการเกษตรและการส่งออกทีย่ัง

เตบิโต และมคีนงานอยูใ่นหว่งโซท่ีเ่กีย่วขอ้งกว่า 30 ลา้นคน ขณะนี้ก าลังประสบปัญหาการขาด

แคลนแรงงานหนัก เน่ืองจากการปิดดา่นน าเขา้แรงงาน ไมส่ามารถน าเขา้ MOU ได ้การเดนิทาง

กลับบา้นของแรงงาน ซงึปัจจบุันมขีาดแรงงานกวา่ 300,000 คน ซึง่ปัญหาแรงงานปัจจบุันมดีังน้ี  

 1.ปัญหาแรงงานยา้ยนายจา้งไมท่ัน / เอกสารขาด  

 2.แรงงานผดิ กม.ในประเทศ ทีไ่มส่ามารถท างานได ้ 

 3.แรงงานขา้มชาตเิดมิทีเ่ดนิทางกลับบา้นชว่งปิดดา่นและกลับไทยไมไ่ด ้  
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 จงึฝากประเด็นให ้ก.แรงงานหาแนวทางแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานตอ่ไป  

 การแจง้ที่ประชุมเรื่องแต่งตัง้ 

คกก.แรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ปี 

2564 - 2565 ม ีดร.ชนินทร ์เป็นรอง

ประธาน และคุณอรรถพันธ์ เ ป็น

กรรมการ มี กรอบการด าเนินงาน 4 

ดา้น ไดแ้ก ่  

 1) การแกไ้ขปัญดา้นแรงงาน

ของประเทศไทย (แรงงานต่างดา้ว 

แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคา้

มนุษยด์า้นแรงงาน) 

 2) สง่เสรมิและพัฒนายกระดับฝีมอืแรงงาน (Labor Productivity) 

 3) การทดแทนแรงงานและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (Re-Skill & Up-Skill) 

 4) การแกไ้ขปัญหากฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค 

 - รับทราบ สรุปการด าเนนิงานคณะกรรมการยุทธศาสตรแ์รงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน  

วาระประจ าปี 2562 - 2563 

 ส าหรับชว่งขณะน้ีประเด็นแรงงานและโควดิมคีวามส าคัญมาก จงึจะมกีารนัดประชมุครัง้

ตอ่ไป 2 สปัดาหค์รัง้ เพือ่ตดิตามสถานการณ์ 

 
 
 
TTIA เขา้รว่มใหก้ารตอ้นรบัและหารอื Mr.Tshelani Raymond Ndawonde อปุทตู

รกัษาการแทนเอกอคัรราชทตูแอฟรกิาใต ้และ Ms.Thobeka Dlamini ทีป่รกึษาดา้น

ความม ัน่คง สถานเอกอคัรราชทตูแอฟรกิาใต ้

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 TTIA 

คณุปิยะราช เจา้หนา้ทีก่ารคา้ เขา้รว่มใหก้าร

ตอ้นรับและหารือ Mr.Tshelani Raymond 

Ndawonde อุ ป ทู ต รั ก ษ า ก า ร แ ท น

เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต แ อ ฟ ริ ก า ใ ต ้ แ ล ะ 

Ms.Thobeka Dlamini ที่ปรึกษาดา้นความ

มั่นคง สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต ้

โดยมีคุณไพรัช บูรพชัยศรี  รองประธาน

กรรมการหอการคา้ไทย เป็นประธานใหก้าร

ตอ้นรับ  

 ประธานฯ ไดแ้นะน าขอ้มูลของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ใหแ้ก่

อุปทูตแอฟริกาไดร้ับทราบถงึโครงสรา้งการท างานของไทย และพรอ้มร่วมมือสนับสนุนการ

ลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และหวังว่าในอนาคตจะมีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนร์ะหวา่งประเทศรว่มกนั 
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           -สนิคา้ไทยทีม่กีารส่งออกไปยังแอฟรกิาใต ้ไดแ้ก่ รถยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

ขา้ว เครือ่งจักรกลและสว่นประกอบของเครือ่งจักร อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู เป็นตน้  

           -สนิคา้น าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ไดแ้ก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงนิแท่งและทองค า 

เศษโลหะและผลติภัณฑ ์เคมภีัณฑ ์เป็นตน้ 

         ทัง้นี้ ทาง Ms.Thobeka Dlamini อุปทูตรักษาการแทนฯ ไดแ้จง้ว่าช่วงเดือนสงิหาคม 

ทางทา่นทตูจะกลับมาประจ าการ อาจจะมขีอนัดประชมุหารอืรว่มอกีครัง้ 

 

 
 
TTIA ดร.พจน ์อร่ามวฒันานนทแ์ละประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการธุรกจิประมงและ

อุตสาหกรรมตอ่เนือ่งไดเ้ขา้ตรวจการน าเรอื 300 เมตร ไมเ่กนิ 399 เมตร รว่มกบัรอง

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์(คณุจรุนิทร ์ลกัษณะวศิษิฏ)์ พรอ้ม

ดว้ย ผูบ้รหิารกระทรวงพาณิชย ์ณ ทา่เรอืแหลมฉบงั 

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

ด ร .พจน์  อ ร่ าม วัฒนานนท์  รอง

ประธานกรรมการ หอการคา้ไทย  

ประธานคณะกรรมการการคา้ การ

ลงทุนระหว่างประเทศ และประธานที่

ปรกึษาคณะกรรมการธรุกจิประมงและ

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ไดเ้ขา้ตรวจการ

น าเรือ 300 เมตร ไม่เกนิ 399 เมตร 

ร่ ว ม กั บ ร อ งน ายก รั ฐ ม นต รี แ ล ะ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์(คณุ

จรุนิทร ์ลักษณะวศิษิฏ)์ พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิารกระทรวงพาณชิย ์ณ ทา่เรอืแหลมฉบัง  

 โดยไดต้รวจเยีย่มเรอืสนิคา้ MSC Amaterdam ณ ท่าเรอื D1 ฮัทชสิัน ซึง่เป็นการน าเรอื

ขนาดมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกนิ 399 เมตร เขา้เทยีบท่าเรอื ซึง่เป็นการผลักดันความรว่มมอื

ระหว่างภาคเอกชนและรัฐ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูส้นิคา้ในปัจจุบัน ตามขอ้เสนอของ

หอการคา้ไทยตัง้แตส่ิน้ปี 2563 ซึง่จะเริม่สรา้งความสมดลุกบัการสง่ออกสนิคา้และตูส้นิคา้ทีข่าด

แคลนใหก้บัผูป้ระกอบการ 

 พรอ้มทัง้ ไดย้ื่นหนังสอืปัญหาและขอ้เสนอต่อการแกไ้ขปัญหาราคาแผ่นเหล็กและค่า

ระวางเรอืตอ่รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์

 ซึง่ 6 สมาคม ไดแ้ก ่สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรปู สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย สมาคม

การคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผูผ้ลิต

ผลติภัณฑส์เปรยไ์ทย และสมาคมบรรจภุัณฑโ์ลหะไทย ไดม้ขีอ้รอ้งเรยีนมายังหอการคา้ไทย ถงึ

ปัญหาตน้ทุนการผลติและส่งออกอาหาร โดยเฉพาะอาหารกระป๋องทีสู่งขึน้ต่อเนื่อง จากสภาพ

ปัญหาราคาแผน่เหล็ก คา่ระวางเรอื ทีข่ ึน้ไมห่ยดุ และการขาดแคลนตูข้นสง่สนิคา้ หากไมไ่ดก้าร

แกไ้ขจะกระทบอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปของไทยทีส่รา้งรายไดก้ว่าปีละ 2 แสนลา้นบาท 

โดยมขีอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหา อาท ิ
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 ยกเลกิการไต่สวนค ารอ้งมาตรการ

การทุ่มตลาดแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 

และแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม โดย

เร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน

แผ่นเหล็กในประเทศซึง่น ามาสูก่ารปรับ

ราคาสงูขึน้อย่างไม่เป็นธรรม และผูข้าย

แผ่นเหล็กในต่างประเทศฉวยโอกาส

ปรับขึน้ราคาแผ่นเหล็กที่ส่งออกมายัง

ประเทศไทย 

 เ ร่ ง รัดด า เนินมาตรการใดๆ ที่

สามารถแกไ้ขสถานการณ์การปรับขึ้น

ค่าระวางเรือและการขาดแคลนตูค้อน

เทนเนอร ์เพือ่ใหต้น้ทนุคา่ขนสง่กลับสูส่ถานการณ์ปกตโิดยเร็ว 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่รบัฟงัความเห็นตอ่ รา่งกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรี

ไทย-สภาพยโุรป 

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 TTIA ดร.
ชนินทร์ นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. และ
คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุม
เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่างกรอบการเจรจา
ความตกลงการคา้เสรีไทย-สภาพยุโรป โดยมี
อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ(คุณอร
มน ทรัพยท์วธีรรม) เป็นประธาน เพื่อพจิารณา
ร่างกรอบการเจรจา FTA ไทย - อียู ร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สรุป
ดังนี ้
 
        1. ทางกรมเจรจาฯ ไดข้อความเห็น และขอ้เสนอแนะจากภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง ในเรื่อง 
การคา้สนิคา้เกษตรและขยะอันตราย /ทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัดา้นสารธารณสขุและพันธุ์
พชื /การด าเนนิธุรกจิทีร่ับผดิชอบตอ่สังคม และเรือ่งการจัดซือ้จะดจา้งโดยรัฐ โดยทางกรมฯ จะ
น าความเห็นทีไ่ดร้ับไปปรับปรงุรา่งกรอบการเจรจาฯ ใหม้คีวามสมดลุยิง่ขึน้ 
        - ในภาพรวมทีป่ระชมุเห็นดว้ย กบัรา่งกรอบการเจรจาฯ แตย่ังคงมขีอ้กงัวล เชน่ การน าเขา้
ขยะอันตราย ควรมนีิยามทีช่ัดเจน  หรือระบุเหตุผลการน าเขา้เพื่อเอามาใชป้ระโยชน์ในการขอ
อนุญาต เมือ่ผา่นการพจิารณาแลว้ถงึจะน าเขา้ได ้เป็นตน้    
        >>ทางกรมฯ จะขอหารอืในประเด็นคงคา้งกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการประชมุกลุม่ยอ่ย
ตอ่ไป 
 
        2.ประธานฯ ใหข้อ้มูลว่าทัง้ไทยและ EU มคีวามสนใจในการฟ้ืนเจรจาความตกลง Thai-
EU FTA  โดยประเด็นความคาดหวังของ EU และไทยที่ใกลเ้คียงกันในการเจรจามีอยู่ 10 
ประเด็น จากทัง้หมด 20 ประเด็น ไดแ้ก ่(1)กฎว่าดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ (2)มาตรการเยยีวยาทาง
การคา้ (3)อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ (4)พธิกีารศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทาง
การคา้ (5)การแขง่ขัน (6)รัฐวสิาหกจิ (7)ความโปร่งใส (8)วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(9)หลักปฏบิัต ิทีด่ดีา้นกฎระเบยีบ และ(10)ขอ้บททางสถานบัน  
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>>สว่นประเด็นทีเ่หลอืยังคงตอ้งเจรจากนัเพิม่เตมิ และจะใหภ้าครัฐทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการเจรจาดว้ย 
 
       3.กรมยุโรปใหข้อ้มูลเพิม่เตมิใน เรือ่แนวโนม้นโยบายดา้นการคา้ของ EU ณ ปัจจุบัน เพือ่
เป็นประโยชนใ์ชเ้ป็นแนวทางการเจรจาฯ ดังน้ี 
            - EU มนีโยบายเนน้สรา้งความเขม้แข็งในหว่งโซอ่ปุทาน 
            - การไมพ่ึง่พาการน าเขา้จากตา่งประเทศมากเกนิไป ซึง่ปัจจบุัน EU น าเขา้วัตถดุบิจาก
จนีและเวยีดนามคอ่นขา้งมาก 
            - EU มยีธุทศาสตรค์วามรว่มมอืของอยีูในอนิโดแปซฟิิค โดยระบเุกีย่วกบัความตอ้งการ
ทีจ่ะเพิม่ความรว่มมอืกบัประเทศตา่งๆ ในภมูภิาคอนิโดแปซฟิิค ซึง่มไีทยรวมอยูด่ว้ย  
            - กรมยโุรปเคยเนน้ย ้ากบัทางอยีเูรือ่งการจัดท า FTA วา่ตอ้งมกีารสรา้งขดีความสามารถ
ทางการคา้ และการใหร้ะยะเวลาปรับตัวทีเ่หมาะสม 
 
 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาวชิาการ Online เรือ่ง “ปรบัตวัสูม่าตรฐานความปลอดภยัอาหาร

ฉบ ับ ใหม่ของ  CODEX GHPs/ HACCP (2020)  & Code of Practice on Food 

Allergen Management” 

 วันที่  27 พฤษภาคม 2564  TTIA คุณ

อนุสรา และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วม

สัมมนาวชิาการ Online เรื่อง “ปรับตัวสู่มาตรฐาน

ความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของ CODEX 

GHPs/ HACCP (2020) & Code of Practice on 

Food Allergen Management” จั ด โ ด ย  ส ภ า

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มก

อช.) โดยมี คุณวศิษิฐ์ ลิม้ลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ และคุณพิศาล 

พงศาพชิณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นอตุสาหกรรมหลักทีข่ับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ

ไทย จงึตระหนักถงึความส าคัญของความยั่งยนืในกระบวนการผลติ การแปรรปู ตัง้แตต่น้น ้าจนถงึ

ปลายน ้า ตามแนวทาง 3 F คือ Food Safety, Food Security และ Food Sustainability เพื่อ

สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในสนิคา้ ผลติภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ตลอดจน

โภชนาการทีด่ใีหเ้กดิความมั่นคง การเขา้ถงึอาหารของทุกเพศทกุวัย และเนน้ย ้าถงึกระบวนการ

ผลติ ซึง่จะตอ้งไม่ท าลายและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสังคม เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนไป

พรอ้มๆกัน (thumbtack)โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ทางดา้นมาตรฐาน

ระหวา่งประเทศของ CODEX โดยทั่วกนั 

 คุณพิศาล ไดพู้ดถึงภาพรวมทิศทางอุตสาหกรรมอาหารไทยตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยฉบับใหม ่
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 CODEX: มาตรฐาน GHPs/ HACCP 

ฉบับใหม ่เป็นฉบับที ่4 ประกาศเมือ่เดอืน

พฤศจกิายน 2563 เป็นมาตรฐาน CODEX 

ที่ถูกน าไปใชม้ากที่สุด มีความพยายาม

ในการน าระบบ Management System 

มาใสเ่ขา้ในระบบ Food Safety ปรับใหม้ี

ค ว าม เชื่อ ม โยง ร ะหว่ า ง  GHP และ 

HACCP มี  Control measuresใ น  GHP 

แล ะ ใน  HACCP แล ะมี  Food Safety 

culture 

 ทิศทางโลกต่อมาตรฐาน GHPs/ 

HACCP ฉบับใหม ่

     หลายประเทศปรับเปลีย่นมาตรฐาน/ กฎระเบยีบไปก่อนหนา้น้ีแลว้ เชน่ EU, US, etc. โดย

ประเทศทีอ่า้งองิ Codex GHP/ HACCP อยู่แลว้จะทยอยปรับตาม และลูกคา้ต่างประเทศจะเริม่

ขอเปลี่ยนใบรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ ซึง่ CB เริ่มเปลี่ยนมาตรฐานในการรับรอง โดย 

Private standard (รวมทัง้ ISO 22000) อยู่ระหว่างการพจิารณา และมกีารน ามาตรฐาน Codex 

GHP / HACCP ไปใชก้วา้งขวางขึน้ 

 ทศิทางของประเทศไทยตอ่มาตรฐาน GHPs/ HACCP ฉบับใหม ่

 มาตรฐานไทยที่ adopt Codex มาก าลังปรับเปลี่ยนตาม (มกษ. 9023, 9024) โดย

กฎระเบยีบ/ มาตรฐานไทย (เชน่ ประกาศ สธ.) ทีน่ า Codex มาอา้งองิปรับใช ้รับเป็นขอ้มลูเพือ่

พจิารณาปรับปรุงในระยะตอ่ไป อตุสาหกรรมไทยทีท่ าระบบ GHP / HACCP อยู่แลว้ ปรับปรุงให ้

ไดต้ามมาตรฐานใหม่ (HACCP ปรับเล็กนอ้ย, GHP อาจจะปรับมากกว่า) และอุตสาหกรรม 

(รวมทัง้ภาคสว่นอืน่ เชน่ เกษตรกรรม, บรกิารอาหาร, คา้ปลกี) มแีนวโนม้จะเขา้มาใชม้าตรฐาน

มากขึน้ ซึง่ CB ในไทยหลายรายปรับเปลีย่นมาตรฐานแลว้ บางรายอยู่ระหว่างด าเนินการ โดย

หน่วยงานรัฐ/ เอกชน สถาบันการศกึษา หน่วยงานฝึกอบรม ด าเนินการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

รวมทัง้จัดท าคูม่อื สือ่ และหลักสตูร 

 ดร.วริัชนี โลหะชุมพล นักวชิาการมาตรฐานช านาญพิเศษ มกอช. ไดอ้ธบิายถงึการ

ตีความและการน าไปประยุกต์ใชข้องมาตรฐานความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของ CODEX 

GHPs/ HACCP (2020) & Code of Practice on Food Allergen Management (CXC 80-2020)  

 - โดยฉบับนี้เนน้ไปทีส่ารกอ่ภมูแิพใ้นอาหาร เพือ่ลดการปนเป้ือนในอาหาร 

 - GHPs ทุกขอ้ส าคัญ แต่บางขอ้ที่มีพื้นฐานจากขอ้กังวลดา้นความปลอดภัยอาหาร

ตอ้งการเอาใจใสม่ากขึน้ เพือ่ใหอ้าหารปลอดภัย 

 - ในกรณีที ่GHPs น าไปปฏบิัตไิม่เพยีงพอใหเ้กดิความปลอดภัยในอาหารได ้ควรไดร้ับ

การจัดการใน HACCP plan 

 - สว่นทีเ่พิม่ขึน้มาจะเป็นนยิาม โปรแกรมการฝึกอบรม การตรวจเฝ้าระวังประสทิธผิลการ

ท าความสะอาด สขุลักษณะสว่นบคุคล การควบคมุการปฏบิัตงิาน  

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ ดังลิง้ก ์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1z5XP0eLIgoYxfrkY54QjLl2_69vXtngl?

usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1z5XP0eLIgoYxfrkY54QjLl2_69vXtngl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1z5XP0eLIgoYxfrkY54QjLl2_69vXtngl?usp=sharing


 

   Newsletter                           May 2021 29 |49 

 

 การเสวนาการปรับตัวของภาครัฐ และภาคเอกชนเขา้สู่มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

ระหวา่งประเทศฉบับใหม ่จากกรมประมง, กรมปศสุตัว,์ กรมวชิาการเกษตร และสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โดยมคีุณรุง้เพชร ผอ.กลุ่มโครงการ-ภูมภิาคอาเซยีน อนิฟอรม์า มาเก็ตส ์เป็น

ผูด้ าเนนิรายการ 

 CODEX ฉบับใหม่นี้  ภาครัฐแจง้ว่ า

ผูป้ระกอบการปฏบิัตอิยู่แลว้อาจจะมเีพิม่เพิม่

เรือ่งสารกอ่ภูมแิพบ้า้ง ใหท้ าตามฉบับใหม่ได ้

เลย แต่ยังตอ้งใช ้มกษ. อยู่ เน่ืองจากฉบับ

ใหม่ตอ้งรอประกาศลงราชกจิจานุเบกษากอ่น 

ส่วนสภาอุตฯ แจง้ว่าใหผู้ป้ระกอบการเริ่ม

ปฏบิัตติามฉบับใหม่ไดเ้ลยเช่นกัน เน่ืองจาก 

CODEX  ปรับใหง้่ายขึ้น และน าผลลัพธ์มา

เปรยีบเทยีบของเดมิวา่ดขีึน้หรอืไม่ 

 กรมประมง ใหค้วามเห็นว่า CODEX เป็นพื้นฐานที่ใชก้ันทั่วโลก แต่มาตรฐานอื่น เช่น 

ISO 22000 หรือBRC มีการเพิ่มหัวขอ้ในบางจุด ตามความตอ้งการของคู่คา้ แนะน าให ้

ผูป้ระกอบการยดึ CODEX GHPs HACCP เป็นหลัก และต่อยอดเป็นมาตรฐานอื่นตามที่ลูกคา้

ปลายทางตอ้งการได ้ไมแ่นะน าใหร้วมกนัป้องกนัการสบัสน 

 กรมปศุสัตวแ์ละกรมวชิาการเกษตร เห็นดว้ยกับกรมประมง เน่ืองจากง่ายและสะดวกใน

การด าเนนิการ ออดทิเตอรข์องรัฐประเทศผูน้ าเขา้ก็ไม่มปัีญหาอะไร ซึง่ผูป้ระกอบการอธบิายให ้

ออดทิเตอรเ์ขา้ใจวา่ใชห้ลักการใดในการตรวจและปฏบิัตไิด ้

 สภาอุตฯ ใหค้วามเห็นว่าผูป้ระกอบการรายใหญ่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

มาตรฐานของคู่คา้ไดด้ ีสว่นรายเล็กตอ้งมคีู่มอืใหบุ้คลากรท างานไดง้่าย โดยเห็นดว้ยกับภาครัฐ

ทีใ่ช ้CODEX เป็นหลักแลว้ตอ่ยอดมาตรฐานตอ่ไป 

 การจัดการสารก่อภูมิแพใ้น GHPs HACCP ภาครัฐใหค้วามเห็นคลา้ยกันว่าขึน้อยู่กับ

มาตรฐานของประเทศคู่คา้ปลายทางว่าตอ้งการแบบไหน โดยผูป้ระกอบการสามารถปฏบิัตไิด ้

ตัง้แตต่น้ทางแลว้ 

 แนวทางการตรวจโรงงานในปัจจุบัน ดว้ยสถานการณโควดิ 19 กรมปศุสัตว ์มมีาตรการ

ตรวจโรงงานอยู่แลว้โดยใหผู้ป้ระกอบการท าแผน covid 19 เพิม่เตมิจากเดมิ GHPs HACCP ซึง่

กรมฯไดสุ้ม่ตรวจสนิคา้ภายในประเทศและสง่ออก จ านวน 3,000 ตัวอยา่ง พบวา่ยังไมเ่จอเชือ้โค

วดิ 19 ในอาหาร ส่วนกรมวชิาการเกษตร ไดค้วบคุมสุขอนามัยพนักงานมากขึน้ ตามหลักของ 

FAO,WHO ซึง่ผูป้ระกอบการไดม้ีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโควดิ19 แพร่ระบาดในพนักงาน

และในภาชนะบรรจอุาหาร และกรมประมง ไดจ้ัดท าแนวทางป้องกนัโควดิ 19 รว่มกนั 4 กระทรวง 

โดยในช่วงแรกเป็นมาตรการสมัครใจ และมีใบรับรองให ้เพื่อสรา้งความเชือ่มั่นใหคู้่คา้ ต่อมา

ประเทศคูค่า้หลักไดใ้หค้วามส าคัญมาก เน่ืองจากกงัวลเชือ้โควดิ19 จะตดิไปตามแพคเกจจิง่ จงึ

เป็นมาตรการบังคับแลว้ ซึง่มาตรการน้ีครอบคลุมตัง้แต่ตน้น ้า ท่าเรอื จนถงึ supply chain โดย

ผูป้ระกอบการสว่นใหญ ่90%  สามารถปรับตัวไดไ้วมากและปฏบิัตติามมาตรการดังกลา่วไดแ้ลว้ 

 สภาอุตฯ ไดก้ล่าวขอบคุณภาครัฐทีช่ว่ยเหลอื โดยผูป้ระกอบการปฏบิัต ิGHPs HACCP 

และมาตรการป้องกนัโควดิ19 ได ้ท าใหม้โีอกาสปนเป้ือนนอ้ยมาก ทัง้น้ีภาคเอกชนยนิดใีหค้วาม

รว่มมอืปฏบิัตติามภาครัฐ เพือ่สง่เสรมิการสง่ออกของไทยตอ่ไป 
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     ทัง้น้ีทา่นสามารถรับชมการสมัมนายอ้นหลังไดท้าง 

https://www.youtube.com/watch?v=VaPCrIcsQ8k 

 

 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้เรือ่ง ระบบการน าเขา้สนิคา้ลว่งหนา้ของประเทศ

อยีปิต ์

 วันที ่27 พฤษภาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ใน

หัวขอ้เรือ่ง ระบบการน าเขา้สนิคา้ล่วงหนา้ของประเทศอยีปิต ์ส าหรับผูส้ง่ออกสนิคา้ไปยังอยีปิต ์

จัดโดย กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ รว่มกบับรษัิท CargoX สรปุดังน้ี 

 วัตถปุระสงค ์เพือ่แนะน าขัน้ตอนการสง่เอกสารทางการคา้ผา่นระบบ Blockchain ส าหรับ

ผูส้่งออกไทย และผูร้ับขนส่งสนิคา้ทางเรือทีม่กีารส่งออกสนิคา้ไปยังอยีปิต ์ตามขัน้ตอนระบบ

การแจง้ขอ้มลูลว่งหนา้ของสนิคา้น าเขา้ (ACI) ของประเทศอยีปิต ์

 อยีปิตอ์อกกฎระเบยีบใหผู้น้ า

เขา้ตอ้งแจง้ขอ้มูลสนิคา้ทุกรายการ

กอ่นการน าเขา้ภายใตร้ะบบ ACI 

 อียิปต์ก าหนดใหผู้ น้ า เข า้

สนิคา้ทุกรายการแจง้ขอ้มูลก่อนการ

น าเขา้  ผ่านระบบการแจง้ขอ้มูล

ล่ ว งหน ้าของสินค า้ที่ จ ะ น า เ ข ้า 

( Advance Cargo Information 

System : ACI) เพื่อลดขัน้ตอนและ

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ด า เ นิ น พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร  โ ด ย เ ริ่ ม ท ด ล อ ง ใ ช ้ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว 

(thumbtack)(thumbtack)ตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2564 และบังคับใชอ้ย่างเป็นทางการตัง้แต่

วันที ่1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยกระทรวงการคลังของอยีปิตไ์ดอ้อกค าสัง่ก าหนดใหผู้น้ า

เขา้ตอ้งแจง้ขอ้มูลสนิคา้ทุกรายการล่วงหนา้ก่อนการน าเขา้ภายใตร้ะบบ ACI ผ่าน Nafeza 

Platform ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ทีอ่ านวยความสะดวกทางการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการ

ด าเนินการดา้นการคา้ การท าธุรกรรม และการรับ-ส่งเอกสารใหก้ับผูน้ าเขา้ โดยมขัีน้ตอนการ

ด าเนนิการกอ่นน าเขา้สนิคา้ ดังน้ี 

 1) ผูน้ าเขา้ตอ้งลงทะเบยีนเพื่อเขา้ใชง้านผ่าน Nafeza Platform ภายใตร้ะบบ ACI และ

ตอ้งเป็นผูม้สีทิธิใ์นการใชล้ายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital Signature) 

 2) ผูน้ าเขา้ตอ้งกรอกรายละเอียดขอ้มูลของผูส้่งออกและสนิคา้ที่น าเขา้ผ่าน Nafeza 

Platform ประกอบดว้ย ประเทศทีส่่งออก ชือ่ผูส้่งออก หมายเลขทะเบยีนผูส้่งออก ประเภทผู ้

สง่ออก ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์อเีมล ์รายละเอยีดสนิคา้ พกิัดอัตราศุลกากร รหัสประเทศผูส้ง่ออก 

รหัสทา่เรอืทีส่ง่ออก และขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3) สนิคา้จะถูกตรวจประเมนิความเสีย่งโดยกรมศลุกากรของอยีปิต ์หากผ่านการประเมนิ

ความเสี่ยง จะออกหมายเลข ACID number (Advance Cargo Information Declaration 

number) และจะแจง้หมายเลขดังกล่าวใหก้ับผูน้ าเขา้ เจา้ของคลังสนิคา้ หรอืตัวแทนออกของ 

และผูส้ง่ออกทราบ แตห่ากไมผ่า่นการประเมนิความเสีย่งจะแจง้เหตผุลในการปฏเิสธใหท้ราบ 

https://www.youtube.com/watch?v=VaPCrIcsQ8k
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     4) เมื่อสนิคา้มาถงึอียปิต์ ผูน้ าเขา้จะตอ้งยื่นใบราคา

สนิคา้และขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย หมายเลขภาษี

ของผูน้ าเขา้ หมายเลขทะเบียนผูส้่งออก ACID number 

และพกิัดอัตราศุลกากร พรอ้มลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์

ผ่าน Nafeza Platform เพื่อประกอบการด าเนินพิธีการ

ศลุกากร 

     ทัง้น้ี ผูส้ง่ออกไทยเมือ่ไดร้ับแจง้ ACID number แลว้

ใหร้ะบ ุACID number ในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

commercial invoice , B/L และจัดสง่เอกสาร shipping 

documents ทัง้หมดใหผู้น้ าเขา้ผา่นระบบ block chain ซึง่

ใหบ้รกิารโดย CargoX อยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมงกอ่นสนิคา้จะ

ออกจากทา่เรอืประเทศตน้ทาง ผูส้ง่ออกตอ้งสมคัรเป็น

สมาชกิ (ฟร)ี กบั CargoX ทาง 

https://heip.cargox.digital/en/user-manual/logging-

in/login/  และศกึษาขัน้ตอนจัดสง่เอกสารจากเว็บไซตข์อง 

CargoX โดยมคีา่ธรรมเนียมเป็นรายเอกสารทีจ่ัดสง่ แต่

เรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการรับรองเอกสาร และการจดัสง่ 

ส านักงานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุไคโร ก าลัง

พยายามยกหารอืให ้ซึง่เขา้ใจว่าเป็นภาระกบัผูป้ระกอบการ

คอ่นขา้งมาก  

     อนึง่ ณ ปัจจุบันธนาคารหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

ยังไม่ไดเ้ขา้ร่วมระบบน้ีทัง้หมด ทางบริษัทยังคงตอ้งส่ง

เอกสารที่เป็น paper ใหลู้กคา้ปลายทางอยู่  เนื่องดว้ยระบบยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% 

เพราะฉะนัน้ขัน้ตอนต่างๆในรูปแบบเดมิยังคงตอ้งใชแ้บบ Manual คู่ไปดว้ย ซึง่คาดว่าหลังจาก 

1 กรกฎาคม 2564 ทีบ่ังคับใชอ้ยา่งเต็มรปูแบบ ผูป้ระกอบการจะสามารถปรับตัวไดด้ขี ึน้    

 ห า ก ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี ข ้อ ส ง สั ย ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ข ้อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ที่  

ditpcairo@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://heip.cargox.digital/en/user-manual/logging-in/login/
https://heip.cargox.digital/en/user-manual/logging-in/login/
mailto:ditpcairo@gmail.com
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืนพฤษภาคม 2564  
 

1.พระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับ

แหง่พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/032/T_0001.PDF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/032/T_0001.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนพฤษภาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. มาบตาพุดเฟส3 ตัง้ 2 กองทนุดแูลชมุชนรอบพืน้ที ่
 
2. นักวจัิยเซอรไ์พรส ์ปลอ่ยฉลามมาโกลงทะเล วกกลับมากัดเรอื 
 
3. ไทยยเูน่ียน ตัง้เป้าจัดหาทนู่าอยา่งยั่งยนื 100%ฉลองวันทนู่าโลก 
 
4. World Tuna Day 2021: When is Tuna Day? Know history and significance of this day 
 
5. ทช. ลยุประมลูสรา้งถนนรเิวยีร่า 
 
6. Thai Union joins Ocean Disclosure Project 
 
7. Can aquaculture save a species from extinction? 
 
8. ฟิลปิปินสเ์มนิ ‘จนี’ หา้มท าประมงฤดรูอ้น ส่ังชาวบา้นลยุหาปลาตามปกต ิ
 
9. New fishing regulations from state division take effect 
 
10. Seasogood Launches the First Plant-Based Canned Tuna in The Netherlands 
 
11. ตัวแทนประมงฝร่ังเศสอธบิาย ‘ความโกรธ’ ตอ่ขอ้ จ ากัด ของเจอรซ์ยี ์
 
12. 25 พ.ค.น้ี สิน้สดุวันใหป้ระมงกูเ้สรมิสภาพคลอ่ง - ร่วมโครงการแลว้จ านวน 5,438 วงเงนิ 6,359 ลา้น 
 
13. Overfishing, Conservation, Sustainability, and Farmed Fish 
 
14. ดาเมจ แรงส ์“ไอโ้ง่” ท าประมง ผดิกฎหมายทกุกรณี 
 
15. ระนองผงาดอตุสาหกรรมประมง เคาะ“บา้นสามแหลม” ตัง้“นคิมฯครบวงจร”รับSEC 
 
16. ผอ.ศปพร. ตรวจเยีย่มฟารม์ตัวอยา่ง บา้นไอรป์าโจ เพือ่ขับเคลือ่น และพัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน์ 
 
17. 10 พ.ค. “วันป่าชายเลนแหง่ชาต”ิ ซพีเีอฟร่วมอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่า ดแูลสังคม-สิง่แวดลอ้มย่ังยนื 
 
18. Turning fish waste into a valuable resource 
 
19. ชาวประมงคา้นถมทะเล ผดุทา่เรอืมาบตาพุดเฟส 3 หว่งซ ้าเตมิโควดิ 
 
20. British shoppers still choosing fishing’s ‘big five’ despite abundance of species in UK waters 
 
21. ‘ICES-PLUS’: IMPROVING SCIENTIFIC ADVICE IN SCOTTISH FISHERIES MANAGEMENT 
 
22. SMARTPHONE APP HELPS REDUCE BYCATCH 
 
23. ก.เกษตรฯ เร่งยกระดับประมงไทยใหเ้ป็นสากลลดผลกระทบมาตรการกดีกันทางการคา้ 
 
24. รายงานสนิคา้ปลาทนู่าในตลาดสหรัฐอเมรกิา 
 
25. ศรชล. บรูณาการร่วมศนูยป้์องกันและปราบปรามประมงทะเล จับอา้ยโง่ 69 ลกู 
 
26. 'สวก.'ร่วม 'กรมประมง' พัฒนาระบบการท าประมงยั่งยนื 
 
27. ผวาสารพษิ! ประมงพืน้บา้นเมอืงระยองพบตะกอนสชีมพูเกลือ่นใตท้ะเล ซ ้ากลิน่เหม็นรุนแรง 
 
28. อธบิดกีรมเจา้ทา่ แจง้ความด าเนนิคด ีนายทนุลอบตัดเรอืเหล็กปากอา่วแมน่ ้าแมก่ลอง 
 
29. ฟิลปิปินสเ์จอ "กองเรอืประมงจนี" 287 ล าในทะเลพพิาท 
 
30. Bolton Food first year assessment shows stronger efforts needed to improve its environmental and human rights 
performance 
 
31. Poole Fishermen plead guilty to Obstruction and Retaining Undersize Shellfish 
 

https://www.posttoday.com/economy/news/651831
https://www.komchadluek.net/news/foreign/465638
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935712
https://english.jagran.com/lifestyle/world-tuna-day-2021-when-is-tuna-day-know-history-and-significance-of-this-day-10026255
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935889
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/thai-union-joins-ocean-disclosure-project
https://thefishsite.com/articles/can-aquaculture-save-a-species-from-extinction-totoaba-mexico
https://mgronline.com/around/detail/9640000042963
https://www.carolinacoastonline.com/news_times/article_e6f32a18-adcf-11eb-ad5c-7f299eeb1a0b.html
https://vegconomist.com/products-and-launches/seasogood-launches-the-first-plant-based-canned-tuna-in-the-netherlands/
https://www.thaifrx.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4/
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6382492
https://www.pressenza.com/2021/05/overfishing-conservation-sustainability-and-farmed-fish/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936587
https://www.thansettakij.com/content/478545
https://siamrath.co.th/n/242977
https://www.prachachat.net/public-relations/news-665516
https://timesofmalta.com/articles/view/turning-fish-waste-into-a-valuable-resource.870553
https://news.thaipbs.or.th/content/304206
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/food-and-drink/british-shoppers-choosing-fishings-big-five-species-uk-waters-989057
https://fishingnews.co.uk/news/ices-plus-improving-scientific-advice-in-scottish-fisheries-management/
https://www.worldfishing.net/news101/industry-news/smartphone-app-helps-reduce-bycatch
https://www.ryt9.com/s/iq03/3222058
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/732588/732588.pdf&title=732588&cate=413&d=0
https://siamrath.co.th/n/243992
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937620
https://mgronline.com/local/detail/9640000045787
https://www.komchadluek.net/news/local/466760
https://www.dailynews.co.th/foreign/843236
https://www.miragenews.com/bolton-food-first-year-assessment-shows-560044/
https://www.miragenews.com/bolton-food-first-year-assessment-shows-560044/
https://thefishingdaily.com/featured-news/poole-fishermen-plead-guilty-to-obstruction-and-retaining-undersize-shellfish/
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32. Collins slams Taoiseach and Minister for abandonment of Irish fishing sector 
 
33. ฤดนู ้าแดง 2564 
 
34. NI fishermen say incomes lost over license delays 
 
35. European Green Deal: Developing a sustainable blue economy in the European Union 
 
36. 19-21 พ.ค.น้ี ไทยเป็นเจา้ภาพประชมุ ‘ทนู่าโลก’ ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Event) เป็นครัง้แรก 
 
37. ทตูเกษตรแนะใชม้าตรการภาษีชว่ยผูส้ง่ออกกุง้ในตลาดสหรัฐ 
 
38. ชมูาตรฐาน "เกลอืทะเล" ไทย 
 
39. The International Tuna Center in Bermeo will strengthen the links between science and fishing 
 
40. ปลาย ่าสวาท ปลาทะเลเน้ือดยีอดวัตถดุบิจากทะเลตราด เลีย้งสรา้งรายไดง้าม 
 
41. 'เอฟเอโอ-อยี'ู ถกมาตรการไอยยู ูดันไทยเป็นตน้แบบ 
 
42.ไทยเป็นเจา้ภาพร่วมจัดประชมุใหญ่ ทนู่าโลก ครัง้ที ่16 ฝ่าวกิฤตโิควดิ-19 
 
43. PH protests as China reimposes annual fishing ban ‘without basis’ 
 
44. ตรัง ปลอ่ยลกูปมูา้ 30 ล.ตัว ตามโครงการขยายผลธนาคารปมูา้เพือ่ “คนืปมูา้สูท่ะเลไทย” 
 
45. เปิดปม: ไตเ๋งาอ าพราง 
 
46. จนีโวยเรอืรบอเมรกัินรุกล ้าน่านน ้าในทะเลจนีใตซ้ ้าซาก 
 
47. The One Canned Food You Need to Stop Buying Immediately, According to Health Experts 
 
48. Pandemic, new NOAA rules sink tuna tourney 
 
49. Without a fisheries agreement with the UK, Norway can reap in profits on mackerel fishing 
 
50. New UK Fisheries Centre of Excellence launched by Cefas 
 
51. ตรวจสอบเรอืตามมาตรการรัฐเจา้ของทา่: SEA STAR V 
 
52. นายกรัฐมนตรกี าชบับังคับใชก้ฎหมายป้องปรามการท าประมงผดิกฎหมายตามพันธกรณีระหวา่งประเทศเขม้งวด ดแูลภาคสง่ออก
ควบคูกั่บการดแูลประมงพืน้บา้น 
 
53. Fish 'not as carbon friendly' as previously thought 
 
54. Tuna industry brings in ‘about K600million’ from fishing day sales 
 
55. Irish fishing industry prepares for flotilla in Cork Harbour on Wednesday 
 
56. Small victory for fishers on having a say in locations of offshore wind farms 
 
57.Steele wants to increase number of EFCA fisheries inspection vessels 
 
58.ศรชล. บรูณาการตรวจจับลักลอบท าประมงผดิกฏหมาย 
 
59. MCCONALOGUE CALLS ON EU TO REJECT NORWAY’S INCREASE IN MACKEREL QUOTA 
 
60. NORWAY SETS MACKEREL QUOTA FOR 2021 AT 298,299 TONNES 
 
61. BRIDPORT: FISHING FOR THE FUTURE 
 
62.Time to end the “Slaves and Masters” scenario of Irish fishers in the EU 
 
63.EU HOSTS MEETING ON THE PORT STATE MEASURES AGREEMENT 
 
 
 
 

https://thefishingdaily.com/latest-news/collins-slams-taoiseach-and-minister-for-abandonment-of-irish-fishing-sector/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/20/105177
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-57148905
https://thefishingdaily.com/latest-news/european-green-deal-developing-a-sustainable-blue-economy-in-the-european-union/
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6403611
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938778
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/480387
https://thedailyguardian.net/the-international-tuna-center-in-bermeo-will-strengthen-the-links-between-science-and-fishing/
https://www.thairath.co.th/video/news/topnews/hotclip/512585
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938971
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2096280
https://globalnation.inquirer.net/196379/ph-protests-as-china-reimposes-annual-fishing-ban-without-basis
https://www.77kaoded.com/news/mydear/2116062
https://news.thaipbs.or.th/content/304518
https://www.thaipost.net/main/detail/103586
https://www.shefinds.com/collections/canned-food-stop-buying-tuna/#slide-1
https://news.yahoo.com/pandemic-noaa-rules-sink-tuna-230200994.html
https://thefishingdaily.com/featured-news/without-a-fisheries-agreement-with-the-uk-norway-can-reap-in-profits-on-mackerel-fishing/
https://thefishingdaily.com/featured-news/new-uk-fisheries-centre-of-excellence-launched-by-cefas/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/184/105763
https://www.thansettakij.com/content/481037
https://www.thansettakij.com/content/481037
https://www.bbc.com/news/science-environment-57202758
https://pasifika.news/2021/05/tuna-industry-brings-in-about-k600million-from-fishing-day-sales/
https://thefishingdaily.com/featured-news/irish-fishing-industry-prepares-for-flotilla-in-cork-harbour-on-wednesday/
https://thefishingdaily.com/latest-news/small-victory-for-fishers-on-having-a-say-in-locations-of-offshore-wind-farms/
https://thefishingdaily.com/latest-news/steele-wants-to-increase-number-of-efca-fisheries-inspection-vessels/
https://siamrath.co.th/n/247822
https://thefishingdaily.com/featured-news/mcconalogue-calls-on-eu-to-reject-norways-increase-in-mackerel-quota/
https://thefishingdaily.com/featured-news/norway-sets-mackerel-quota-for-2021-at-298299-tonnes/
https://fishingnews.co.uk/featured/bridport-fishing-for-the-future/
https://thefishingdaily.com/featured-news/time-to-end-the-slaves-and-masters-scenario-of-irish-fishers-in-the-eu/
https://thefishingdaily.com/latest-news/eu-hosts-meeting-on-the-port-state-measures-agreement/
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ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. UNR study shows mercury levels in pet food cause for concern, fish-based foods main culprit 
 
2. มน. ร่วมมอืภาคเอกชนวจัิยนวัตกรรมกัญชงในภาคอตุสาหกรรมสูส่ารเสรมิในปศสัุตว ์
 
3. How the industry kept pet food facilities purring throughout COVID-19 
 
4. 4 most common recall causes for US dog, cat, pet food 
 
5. Innovative packaging designs for inventive pet food 
 
6. Two New Studies Emphasize Pet Food Regulation Failures 
 
7. Pet ownership among higher-income households driving unprecedented pet spending 
 
8. อาหารหมา-แมวโตแสนลา้น 
 
9. THAILAND PET FOOD MARKET - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 - 2026) 
 
10. อาหารหมา-แมวโตแสนลา้น 
 
11. Meet GAPFA: The Global Alliance of Pet Food Associations 
 
12. Pet stocks beat S&P500 by 48% in 2020; Freshpet up 127% 
 
13. Canadian pet food brand launches natural protein snack for dogs 
 
14. Meow Mix Original Choice Dry Cat Food recalled for potential Salmonella contamination 
 
15. FDA plan for pet food facility inspections post-pandemic 
 
16. Cat food, lumber,chlorine: Pandemic shortages continue this spring 
 
17. Walmart aims for premium pet food, services market 
 
18. สัตวเ์ลีย้งสขุภาพด ีเริม่ดว้ยอาหารตามชว่งวัย 
 
19. Supermarket giant sharpens claws for all-out war with big-name pet food brands Royal Canin, Black Hawk 
 
20. Omnichannel pet food presence fuels new sales 
 
21. General Mills Buys Tyson Foods’ Pet Treats Business 
 
22. The pet treats that might do more harm than good: Dog experts advise caution 
 
23. โรยัล คานนิ สนับสนุนใหด้แูลสขุภาพของแมวและสนัุขดว้ยการมภีมูคิุม้กันทีด่ตีัง้แตแ่รกเกดิ โภชนาการทีด่เีป็นเรือ่งจ าเป็นตอ่
สขุภาพสัตวเ์ลีย้งในยคุโควดิ 
 
24. ASIAN บุค๊งบโคง้แรกทบุสถติติอ่เน่ืองก าไร 215 ลบ. พุ่ง 105% ธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง-อาหารสัตวน์ ้า หนุนก าไรเตบิโตสงู 
 
25. Italian pet food market up in 2020, cat food grew 5.9% 
 
26. ใสใ่จการกนิของนอ้งหมา: ท าความเขา้ใจ Home-cooked (อาหารปรุงเอง) กับ โฮมคลกุ (ขา้วคลกุ) คอือะไร 
 
27. บมูตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้ง เวริก์ฟรอมโฮมดันไทยสง่ออก PET FOOD อันดับ 3 โลก 
 
28. Things Pet Owners Find in Pet Food 
 
29. โอกาสของอาหารสัตวเ์ลีย้งของไทยในตลาดอนิเดยียังโตตอ่เน่ือง 
 
30. Cultured Pet Food Specialist ‘Because, Animals’ Closes Heavily Oversubscribed Seed Round Led By Orkla 
 
31. Natural Balance Pet Foods initiates nationwide recall of cat food because of Salmonella concerns 
 
32. South Korean pet food brand exports, domestic sales grow 
 
33. Gott Pet Products Helps Disadvantaged Pet Owners in Chicago 

https://carsonnow.org/story/05/03/2021/unr-study-shows-mercury-levels-pet-food-cause-concern-fish-based-foods-main-culprit
https://www.phitsanulokhotnews.com/2021/05/03/154262
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14700-how-the-industry-kept-pet-food-facilities-purring-throughout-covid-19
https://www.petfoodindustry.com/articles/10247-4-most-common-recall-causes-for-us-dog-cat-pet-food?v=preview
https://www.petfoodindustry.com/articles/10253-innovative-packaging-designs-for-inventive-pet-food
https://truthaboutpetfood.com/two-new-studies-emphasize-pet-food-regulation-failures/
https://www.petfoodprocessing.net/
https://www.thansettakij.com/content/478496
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/thailand-pet-food-market
https://www.msn.com/th-th/money/news/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/ar-BB1gpiVn
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14707-meet-gapfa-the-global-alliance-of-pet-food-associations
https://www.petfoodindustry.com/articles/10257-pet-stocks-beat-s-and-p500-by-48-in-2020-freshpet-up-127
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14709-canadian-pet-food-brand-launches-natural-protein-snack-for-dogs
https://www.foodsafetynews.com/tag/cat-food/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10263-fda-plan-for-pet-food-facility-inspections-post-pandemic?v=preview
https://fox8.com/news/lumber-chlorine-cat-food-pandemic-shortages-continue-this-spring/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10265-walmart-aims-for-premium-pet-food-services-market?v=preview
https://mgronline.com/celebonline/detail/9640000045481
https://www.news.com.au/lifestyle/home/pets/supermarket-giant-sharpens-claws-for-allout-war-with-bigname-pet-food-brands-royal-canin-black-hawk/news-story/58d2b74e4218c7a8e25dd50710507fc6
https://www.petfoodindustry.com/articles/10279-omnichannel-pet-food-presence-fuels-new-sales?v=preview
https://www.petproductnews.com/news/general-mills-buys-tyson-foods-pet-treats-business/article_82a6769a-b4b5-11eb-ad26-33ebdc5653c3.html
https://www.stuff.co.nz/national/125032928/the-pet-treats-that-might-do-more-harm-than-good-dog-experts-advise-caution
https://www.ryt9.com/s/prg/3223347
https://www.ryt9.com/s/prg/3223347
https://www.ryt9.com/s/prg/3222670
https://www.petfoodindustry.com/articles/10287-italian-pet-food-market-up-in-2020-cat-food-grew-59?v=preview
https://www.ryt9.com/s/prg/3224329
https://www.prachachat.net/economy/news-672706
https://truthaboutpetfood.com/things-pet-owners-find-in-pet-food/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/732740/732740.pdf&title=732740&cate=414&d=0
https://vegconomist.com/investments/cultured-pet-food-specialist-because-animals-closes-heavily-uversubscribed-seed-round-led-by-orkla/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/natural-balance-pet-foods-initiates-nationwide-recall-of-cat-food-because-of-salmonella-concerns/#more-204260
https://www.petfoodindustry.com/articles/10299-south-korean-pet-food-brand-exports-domestic-sales-grow?v=preview
https://www.petproductnews.com/news/gott-pet-products-helps-disadvantaged-pet-owners-in-chicago/article_7a0cb1a4-b98b-11eb-904c-3f4a3d32ed72.html
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34. Pet food M&A 2021: Big players focus on core businesses 
 
35. นสิติจุฬาฯ ผดุไอเดยีธรุกจิ SOPet สัตวแพทยอ์อนไลน์ เขา้ถงึ พึง่ได ้ทันใจคนรักสัตว ์
 
36. Purina wraps up $19 million expansion in Dunkirk 
 
37.Columbian company to acquire Costa Rican pet food business 
 
38. Petfood Forum Europe: Emerging Pet Food Nutrition Trends webinar 
 
39. แมรอิอท บอนวอย ปพูรมตอ้นรับเพือ่นสีข่า ในโรงแรมทีจั่ดเตรยีมไวส้ าหรับสัตวเ์ลีย้งแสนสมบรูณ์แบบทัว่ประเทศไทย 
 
40. Study highlights raw pet food as emerging source of human infection 
 
41. The hidden reason processed pet foods are so addictive 
 
42. ความตอ้งการสารอาหารทีต่า่งกันตามวัยของสัตวเ์ลีย้ง 
 
43. Online-only retailers dominating the emerging pet e-commerce market 
 
44. Study highlights raw pet food as emerging source of human infection 
 
45. EU เตรยีมปลดแบนสว่นผสมจากสัตวใ์นอาหารสัตว.์ 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. ฉอ้โกงดา้นอาหารทะเล ปัญหาทีน่่าวติกกังวลของทั่วโลก 
 
2. 'กรมอนามัย' หว่งบรกิารอาหารแบบใหม ่เสริฟ์ในรถสว่นตัว หว่ันทีแ่คบ กนิรวมกัน เสีย่งโควดิ-19 
 
3. การจ าหน่ายสนิคา้สัตวน์ ้าออนไลน์ในสหภาพยโุรป 
 
4. สหภาพยโุรปปรับแกบ้ญัชรีายชือ่สัตวแ์ละสนิคา้ทีต่อ้งถกูตรวจสอบ ณ ดา่นน าเขา้ 
 
5. EFSA tool helps firms decide what info to give consumers 
 
6. Singaporean agencies probe illnesses; help form food safety hub 
 
7. Nestlé, Irish food safety agency reveal challenges posed by COVID-19 
 
8. จนีกูธ้นาคารโลก 400 ลา้นเหรยีญ ท าโครงการอาหารปลอดภัย 
 
9. ผลส ารวจเผยผูบ้รโิภคปรับทัศนคต ิหันใสใ่จอาหารสขุภาพมากขึน้ 
 
10. Researchers say zero risk not possible in food safety 
 
11. FSIC says handwashing is best way to mitigate gastro risks 
 
12. แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ กรณีทีม่ขีอ้กังวลดา้นความปลอดภัยและสขุอนามัยทีเ่กีย่วขอ้งกับคนขับฟู้ดเดลเิวอรี่ 
 
13. Ag Secretary Vilsack, Food Safety Deputy Eskin in court defense of new hog inspection program 
 
14. California LGMA Board Recommends Preharvest Testing to Reduce Foodborne Illness Outbreaks 
 
15. มาตรการอาหารไรโ้ควดิ 
 
16. DITP คมุเขม้มาตรฐานสง่ออกอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทยสรา้งความเชือ่มั่นสนิคา้ไทยปลอดเชือ้โควดิ – 19 สรา้งความเชือ่มั่นคูค่า้-
ผูบ้รโิภคทั่วโลก เล็งปีน้ีสง่ออก 1.4 แสนลา้น 
 
17. กระแสอาหาร Clean Label มาแรงรับ New Normal 
 
18. OCEAN ศกึษาความเป็นไดเ้พือ่ลงทนุผลติสารตัง้ตน้-สนิคา้กัญชง ร่วมกับจเีอสพ ี
 
19. WHO sets new global benchmarks for salt intake 
 
20. Can eating alkaline foods kill Coronavirus? 

https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10296-pet-food-m-and-a-2021-big-players-focus-on-core-businesses
https://www.ryt9.com/s/prg/3226041
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14764-purina-wraps-up-19-million-expansion-in-dunkirk
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14762-columbian-company-to-acquire-costa-rican-pet-food-business
https://www.petfoodindustry.com/articles/10309-petfood-forum-europe-emerging-pet-food-nutrition-trends-webinar
https://www.ryt9.com/s/prg/3226603
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/study-highlights-raw-pet-food-as-emerging-source-of-human-infection/
https://www.bbc.com/future/article/20210519-the-hidden-reason-processed-pet-foods-are-so-addictive
https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/652586
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14771-online-only-retailers-dominating-the-emerging-pet-e-commerce-market
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/study-highlights-raw-pet-food-as-emerging-source-of-human-infection/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7549
https://www.prachachat.net/columns/news-659403
https://www.komchadluek.net/news/regional/465516
https://thaieurope.net/2021/04/30/การจำหน่ายสินค้าสัตว์น/
https://thaieurope.net/2021/04/30/สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชี-3/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/efsa-tool-helps-firms-decide-what-info-to-give-consumers/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/singaporean-agencies-probe-illnesses-help-form-food-safety-hub/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/nestle-irish-food-safety-agency-reveal-challenges-posed-by-covid-19/
https://warning.acfs.go.th/th/early-...
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7523
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/researchers-say-zero-risk-not-possible-in-food-safety/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/handwashing-is-best-way-to-mitigate-gastro-risk-fsic/
https://www.thansettakij.com/content/478512
https://www.foodsafetynews.com/
https://www.food-safety.com/articles/7118-california-lgma-board-recommends-pre-harvest-testing-to-reduce-foodborne-illness-outbreaks
https://www.thairath.co.th/news/local/2084778
https://www.thansettakij.com/content/478794
https://www.thansettakij.com/content/478794
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7526
https://www.ryt9.com/s/iq10/3220639
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/who-sets-new-global-benchmarks-for-salt-intake/photostory/82430424.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/can-eating-alkaline-foods-kill-coronavirus/photostory/82408032.cms
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21. COVID-19 takes center stage at Food Safety Summit this week; register now 
 
22. FDA Releases report on foodborne illness risk factors in delis2 
 
23. เปิด 7 เมนูเด็ดกนิเสรมิภมูคิุม้กันชว่ยตา้นโควดิ-19 
 
24. Mexico’s Difficulties in Protecting Safety of Its Food System Should Be An Eye-Opener For Other Countries 
 
25. Is Your Fish Fake? Report Shows Rampant Global Seafood Fraud 
 
26. อทุยานวทิยฯ์เชยีงใหมข่น"นวัตกรรมอาหารตน้แบบ"หนุนหมอสูโ้ควดิ 
 
27. ANSES sets value to protect people from emerging toxin in shellfish 
 
28. New testing program seeks to shed light on leafy greens outbreaks 
 
29. Food safety management system critical for restaurants 
 
30. เทคโนโลยดีจิทิัล' พลกิฟ้ืนธรุกจิอาหาร-เครือ่งดืม่ ใหอ้ยูร่อดหลังโควดิอยา่งไร 
 
31. Food Safety: Up to Standard 
 
32. ฮอ่งกงระงับน าเขา้ผลติภัณฑสั์ตวปี์กจากพืน้ทีไ่ขห้วัดนกระบาดในฝร่ังเศส-เยอรมนี-แอฟรกิาใต ้
 
33. DITP สรา้งความมั่นใจสง่ออกทนู่ากระป๋อง 
 
34. Food companies navigate COVID-19 crisis through flexibility 
 
35. FSA shares how it is using data to monitor food risks 
 
36. SCGP เพิม่ก าลังผลติบรรจุภัณฑอ์าหารไทย-เวยีดนาม 
 
37. แผนการเฝ้าระวังและชีแ้นะอาหารน าเขา้ประจ าปีงบประมาณญีปุ่่ น 2564 
 
38. รายงานสภาวการณ์ตลาดญีปุ่่ นหลังการระบาดของโรค COVID – 19 
 
39. WHO opens consultation on draft food safety strategy 
 
40. FDA warns food firms about seafood and import violations 
 
41. WHO Europe offers guidance for safe food in traditional markets 
 
42. Focusing in on the details of the food revolution that is on its way 
 
43. FDA blocks imports of certain cheese, seafood and papayas 
 
44. Enforcement stepped up in past year to protect USDA’s organic label 
 
45. Researchers assess food-related behavior changes during lockdown 
 
46. “อลงกรณ์” เผย “FAO-EU ยกยอ่งไทยเป็นตน้แบบการแกไ้ขปัญหาไอยยู ูพรอ้ม “เฉลมิชยั ศรอีอ่น” หนึง่เดยีวของทวปีเอเซยี กลา่ว
สนุทรพจน์ บนเวทโีลก 
 
47. DITP เผย “อาหารพรอ้มปรุง” มโีอกาสสง่ออกแคนาดา หลังคนกักตัว ท างานทีบ่า้นหนีโควดิ-19 
 
48. รายงานปัญหาสนิคา้เกษตรและอาหารในสหภาพยโุรป ประจ าเดอืนเมษายน 2564 
 
49. FDA challenges stakeholders to help develop tools for better traceability 
 
50. กระทรวงอตุสาหกรรมยกระดับโรงงานสูสั่งคมคารบ์อนต ่า ตัง้เป้า 10 แหง่ไดร้างวัลฉลากคารบ์อน 
 
51. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่27/ 2564 - เลอืกอาหารเพิม่ภมูคิุม้กัน ตา้นโควดิ-19 อยา่งปลอดภัย 
 
52. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่26/ 2564 - รับประทานอาหารนอกบา้นอย่างไร ใหป้ลอดภัยจากโควดิ-19 
 
53. เบทาโกรแบรนด ์ปรับโฉมแพ็กเกจจิง้ครัง้ใหญ่ ยกระดับความมั่นใจผลติภัณฑ ์"ปลอดภัยจากยาปฏชิวีนะ" 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/05/covid-19-takes-center-stage-at-food-safety-summit-this-week-register-now/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/fda-releases-report-on-foodborne-illness-risk-factors-in-delis/
https://www.thansettakij.com/content/479107
https://www.thenewleam.com/2021/05/mexicos-difficulties-in-protecting-safety-of-its-food-system-should-be-an-eye-opener-for-other-countries/
https://www.ecowatch.com/global-seafood-fraud-2652818770.html
https://www.thansettakij.com/content/479255
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/anses-sets-value-to-protect-people-from-emerging-toxin-in-shellfish/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/new-testing-program-seeks-to-shed-light-on-leafy-greens-outbreaks/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/food-safety-management-system-critical-for-restaurants/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937396
https://www.jamaicaobserver.com/thursday-life-food/food-safety-_218020?profile=1237
https://www.ryt9.com/s/iq38/3223061
https://www.banmuang.co.th/news/economy/234046
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/food-companies-navigate-covid-19-crisis-through-flexibility/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/fsa-shares-how-it-is-using-data-to-monitor-food-risks/
https://www.thansettakij.com/content/479560
https://www.fisheries.go.th/quality/แผนการเฝ้าระวังและชี้แนะอาหารนำเข้าประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น%202564%20ปรับปรุง.pdf
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7534
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/who-opens-consultation-on-draft-food-safety-strategy/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/fda-warns-food-firms-about-seafood-and-import-violations/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/who-europe-offers-guidance-for-safe-food-in-traditional-markets/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/focusing-in-on-the-details-of-the-food-revolution-that-is-on-its-way/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/fda-blocks-imports-of-certain-cheese-seafood-and-papayas/
https://www.foodsafetynews.com/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/researchers-assess-food-related-behavior-changes-during-lockdown/
https://www.thansettakij.com/content/480482
https://www.thansettakij.com/content/480482
https://www.thansettakij.com/content/480342
https://thaieurope.net/2021/05/18/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95-15/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/fda-challenges-stakeholders-to-help-develop-tools-for-better-traceability/
https://www.thansettakij.com/content/480628
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1549&pcid=270&pcpage=1
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1547&pcid=270&pcpage=2
https://www.ryt9.com/s/prg/3225238
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54. รูจั้กอาการทอ้งร่วงจาก “ไวรัสโรตา้” 
 
55. New York company recalls 3 tons of sausage products for inspection issue 
 
56. Can plant-based food give you food poisoning? The short answer is yes 
 
57. 23 tons of fresh and frozen catfish recalled for lack of federal inspection 
 
58. DITP เผยสง่ออกอาหารทะเลไทยไปสปป. ลาว กลับมาคกึคัก หลังไฟเขยีวน าเขา้ไดต้ัง้แต ่1 พ.ค. คนแหซ่ือ้ผ่านออนไลน์หลังส่ังล็
อกดาวน์ คาดปีน้ียอดพุ่ง 200 ลา้น 
 
59. "อาหารเฉพาะบคุคล"เทรนดใ์หมป่ฏวัิตอิาหารโลก 
 
60. Expert wanted to help WHO with foodborne disease report 
 
61. DITP จัดงานแสดงสนิคา้อาหารเสมอืนจรงิ ชว่ยผูป้ระกอบการขายออนไลน์ กอ่นจัดงานใหญ่ปลายปี 
 
62. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่28/ 2564 
 
63.Meat slicer linked to Listeria infections in Italian hospital 
 
64.FDA outbreak investigations continue 
 
65. เอเปค วางแผนความมั่นคงอาหารสูปี่2030 
 
66. Hong Kong recorded 2,000 food incidents in 2020 
 
67. "ไทยยเูน่ียน" เปิดพันธกจิความโปร่งใสการด าเนนิงานยั่งยนื 
 
68. พาณชิยม์ั่นใจสง่ออกอาหารปีน้ี 1 ลา้นลา้นบาท 
 
69. ปลากระป๋องเวยีดนามไดรั้บความนยิมมากขึน้ในยคุ COVID – 19 
 
70. Raw milk contaminated with Listeria; New York issues public warning 
 
71. 2021 Food Safety Summit sessions available on demand 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. โควดิวันน้ี เสยีชวีติ 27 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 1,763 ราย ป่วยยนืยันสะสม 72,788 ราย 
 
2. ประชาชนใชว้ธิสัีงเกตอาการตนเอง 'ประเมนิความเสีย่ง'โควดิ-19 
 
3. พืน้ทีส่แีดง สมทุรสาครพบ 'ตดิเชือ้โควดิ' วันน้ีเพิม่ 55 ราย 
 
4. “คลัสเตอรค์ลองเตย” ฉีดวัคซนีวันน้ี (4 พ.ค.) 1,000 รายแรก 2 จุด 
 
5. เดนมารก์หยดุใชวั้คซนีป้องกันโควดิ-19 ของ Johnson & Johnson หว่ันโยงภาวะลิม่เลอืดอดุตัน 
 
6. คนไทยรอลุน้ไดฉี้ดวัคซนี Moderna หลังอย. ก าลังพจิารณาขึน้ทะเบยีน 
 
7. ‘โควดิ-19’ ตดิพุ่ง 2,112 ราย ดับอกี 15 ราย น่าหว่งอาการโคมา่ 1,042 ราย 
 
8. มทภ.4 คมุเขม้ชายแดนสกัดผูห้ลบหนี หลังมาเลยต์ดิโควดิสายพันธุอ์นิเดยีมาก 
 
9. กทม. ฉีดวัคซนีโควดิกลุม่เสีย่ง ชมุชนคลองเตยวันทีส่อง ยังไมพ่บคนแพฉั้บพลัน 
 
10. เขตปทมุวัน ตรวจเชงิรุกใน 6 ชมุชน พบผูป่้วยแลว้ 162 ราย 
 
11. โควดิ-19 EXIM BANK ออกมาตรการสนิเชือ่ฟ้ืนฟ-ูรับโอนทรัพยส์นิหลักประกันพักหน้ี 
 
12. 67 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ-19 เพิม่อกี 2.8 หมืน่โดส ยอดสะสมเกนิ 1.6 ลา้นโดส 
 
13. หมอเผย ตัวเลขประสทิธภิาพวัคซนีโควดิ-19 แตล่ะชนดิ น ามาเปรยีบเทยีบกันไมไ่ด ้
 
14. โควดิ-19 วันน้ี ตดิเชือ้อกี 1,911 ราย ดับเพิม่ 18 ศพ ป่วยสะสม 76,811 ราย 
 

https://www.thairath.co.th/lifestyle/health-and-beauty/2093641
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/new-york-company-recalls-3-tons-of-sausage-products-for-inspection-issue/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/can-plant-based-food-give-you-food-poisoning-the-short-answer-is-yes/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/23-tons-of-fresh-and-frozen-catfish-recalled-for-lack-of-federal-inspection/
https://www.thansettakij.com/content/480971
https://www.thansettakij.com/content/480971
https://www.thansettakij.com/content/480382
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/expert-wanted-to-help-who-with-foodborne-disease-report/
https://www.thansettakij.com/content/481262
https://www.foodsafety.moph.go.th/en/news-national-detail.php?id=1552&pcid=270&pcpage=1
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/meat-slicer-linked-to-listeria-infections-in-italian-hospital/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/fda-outbreak-investigations-continue/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940608
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/hong-kong-recorded-2000-food-incidents-in-2020/
https://www.thansettakij.com/content/481606
https://www.thansettakij.com/content/481643
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7543
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/raw-milk-contaminated-with-listeria-new-york-issues-public-warning/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/2021-food-safety-summit-sessions-available-on-demand/
https://www.brighttv.co.th/news/covid-today-6
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935959
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935956
https://www.prachachat.net/politics/news-661612
https://thestandard.co/dha-stop-using-johnson-and-johnson-vaccine/
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2705545
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2707305
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2084628
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2084608
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2084580
https://www.ryt9.com/s/iq03/3220026
https://www.thairath.co.th/news/local/2085600
https://www.thairath.co.th/news/local/2085555
https://www.thairath.co.th/news/politic/2085311
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15.'เขา้ใจง่าย'สรุปมาตรการรัฐบาล ชว่ยบรรเทาเยยีวยาโควดิ 
 
16. องคก์ารยาแหง่สหภาพยโุรปเริม่พจิารณาการใชวั้คซนี โควดิ-19 ซโินแวค 
 
17. ศบค. เผยไทยตดิเชือ้โควดิเพิม่อกี 2,044 ราย ท าใหย้อดสะสมอยูท่ี ่78,855 ราย ผูส้ยีชวีติเพิม่อกี 27 ราย ยอดรวม 363 ราย 
 
18. คกก. โรคตดิตอ่ฯเห็นชอบคา่ปรับ"คนไมส่วมหนา้กาก" 
 
19. อัปเดต 68 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ-19 มผีูไ้ดรั้บครบ 2 เข็มแลว้ 4.5 แสนราย 
 
20. วัคซนีพ่นจมกู อนาคตของการป้องกันโควดิ-19 
 
21. อนิเดยีตดิโควดิวันเดยีวเกนิ 4 แสนคนรอบ 2 มแีววระบาดระลอก 3 
 
22. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้รายใหม ่1,630 ราย จังหวัดไหนมผีูป่้วยเพิม่บา้ง ฉีดวัคซนีแลว้เทา่ไหร่ 
 
23. 'ไทย' พบคนตดิโควดิ-19 'สายพันธุอ์นิเดยี' รายแรก 
 
24. รูห้รอืไม?่ 'วัคซนีโควดิ' สรา้งภมูติา้นทานกีเ่ปอรเ์ซ็นต ์
 
25. ก าชบันคิมฯ-โรงงานคมุโควดิใหไ้ด ้พรอ้มใชพ้ืน้ทีท่ั่วประเทศเป็นศนูยฉี์ดวัคซนี 
 
26. ยังวกิฤต! ยอดดับเหยือ่โควดิ 31 คน ตดิเชือ้ใหมพุ่่งขึน้ 1,919 ราย สะสมระลอกเมษายน 58,061 ราย 
 
27. ป้องกันโควดิ ยกระดับคมุเขม้ชายแดนไทยมาเลเซยีสงูสดุ 
 
28. เริม่วันน้ี! คนกลุม่พเิศษ ลงทะเบยีนฉีดวัคซนีโควดิ 28 พ.ค. 
 
29. เช็กเลย! เตรยีมตัวกอ่นไปฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ-19 
 
30. มาเลเซยี ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ หลังโควดิสายพันธุแ์อฟรกิาใตท้ ายอดตดิเชือ้พุ่ง 
 
31. โควดิวันน้ี ดับพุ่งไมห่ยดุ 34 ศพ ตดิเชือ้อกี 1,983 อาการหนัก 1,226 ราย 
 
32. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.ยอดพุ่ง จับตานนทบรุ ีสมทุรปราการ อยธุยา 
 
33. บรรจุเสร็จแลว้! จนี บรจิาค 'ซโินแวค' 500,000 โดส ใหไ้ทย 
 
34. 'บหุรีท่ั่วไป-บหุรีไ่ฟฟ้า' เสีย่งตดิเชือ้โควดิ-19 สงูถงึ 14 เทา่ 
 
35. ไฟเขยีว! วอลก์อนิฉีดวัคซนีโควดิ จังหวัดไหนพรอ้มเริม่ไดท้ันท ี
 
36.แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ตอบทกุค าถามวัคซนีโควดิ 
 
37. "พืน้ทีร่ะบาด-จุดเสีย่งโควดิ" จุดไหนใน 50 เขตกทม. เช็กขอ้มลูศบค.ไดท้ีน่ี่ 
 
38. เปิดขอ้มลูผูเ้สยีชวีติจากโควดิ วันน้ี (13 พ.ค.) 32 ราย กรุงเทพฯ มากสดุ 
 
39. นอรเ์วย ์เขา้แถวเลกิใช ้"วัคซนีโควดิ แอสตรา้เซนเนกา้" หลังพบความเสีย่ง 
 
40. ฉีดวัคซนีโควดิ 6 จังหวัด"พืน้ทีส่แีดงเขม้" ไปถงึไหนแลว้ 
 
41. เปิดขอ้มลู อย. วัคซนีตัวไหนจ่อขึน้ทะเบยีน 
 
42. ศบค. แถลงโควดิวันน้ียอดรวม 2,256 ราย รักษาหายเพิม่ 1,701 ตายสะสม 548 ศพ 
 
43. เปิดล าดับ 'ลงทะเบยีนฉีดวัคซนีโควดิ-19' กทม. กลุม่ไหนไดก้อ่นหลัง เชค็ทีน่ี่! 
 
44. เคาะมาตรการผ่อนคลายรา้นอาหาร พืน้ทีส่แีดงเขม้น่ังทานในรา้นไดถ้งึ 3 ทุม่ 
 
45. สหรัฐฯ คลายกฎคมุโควดิ ฉีดวัคซนีครบไมต่อ้งใสห่นา้กากเกอืบทกุกรณี 
 
46. ศบค. เผยคลัสเตอรเ์ฝ้าระวังสงูสดุ สว่นแคมป์หลักสีต่ดิเชือ้อกี 1,107 ราย 
 
47. คนอายนุอ้ย ฉีดวัคซนีแอสตราเซเนกา เตรยีมกนิพาราฯ อาจมไีข-้บวมแดง 
 
48. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้อกี 2,473 ราย อาการหนัก 1,150 ราย สะสม 113,555 ราย 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/841592
https://www.komchadluek.net/news/foreign/465916
https://www.posttoday.com/social/general/652212
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936598
https://www.thairath.co.th/news/local/2086433
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2086120
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2086110
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/479233
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937052
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937048
https://www.prachachat.net/economy/news-665639
https://mgronline.com/qol/detail/9640000044957
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/479300
https://www.prachachat.net/general/news-665899
https://news.thaipbs.or.th/content/304214
https://www.sanook.com/news/8379634/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2090070
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937512
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937542
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49. กทม.เร่งฉีดวัคซนี ม.ิย.-ก.ค.ตัง้เป้า 5 ลา้นคนทั่วกรุง 
 
50. กาง ‘โรดแมพ’วัคซนี กทม. ทางรอด ‘โควดิ’เมอืงหลวง 
 
51. กทม.เฝ้าระวังสงูสดุโควดิ 15 คลัสเตอร ์ใน 11 เขต 
 
52. โควดิ-19 ท าใหเ้กดิยคุมดืการศกึษา 
 
53. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ยังหนัก! ตดิเพิม่ 3,394 ราย เสยีชวีติอกี 29 ราย 
 
54. พบ 5 คลัสเตอรใ์หมใ่นกรุงเทพฯ ศบค. หว่งแคมป์กอ่สรา้ง ย ้าเคร่งมาตรการโควดิ 
 
55. กทม. เตรยีมพรอ้มฉีดวัคซนีโควดิ ตัง้เป้าครอบคลมุรอ้ยละ 70 ภายใน 2 เดอืน 
 
56. เปิดระบบ'on-site'รองรับคนไมนั่ดลว่งหนา้'วัคซนีโควดิ-19 
 
57. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 2,636 ราย รักษาหาย 2,268 ดบั 25 ราย 
 
58. ราชทณัฑ ์พบผูต้อ้งขังตดิเชือ้โควดิวันน้ีเพิม่ 999 ราย 
 
59. วางแผนกระจาย'วัคซนี'ครอบคลมุแก'่ผูป้ระกันตน ม.33' 
 
60. 20 จังหวัดทีไ่ดรั้บวัคซนีโควดิ AstraZeneca สงูสดุเดอืน ม.ิย.มทีีไ่หนบา้ง เช็กทีน่ี่ 
 
61. โควดิวันน้ี ยอดผูต้ดิเชือ้พุ่ง 3,481 ราย ดับ 32 หายป่วย 2,868 ราย 
 
62. 'โควดิไทยวันน้ี' สมทุรสาคร ตดิเชือ้เพิม่ 40 ราย เสยีชวีติสะสม 22 ราย 
 
63. วธิลีงทะเบยีน “ฉีดวัคซนีโควดิ” ปพูรมทั่วประเทศเริม่ 7 ม.ิย. แบบมว้นเดยีวจบ 
 
64. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี อาการหนัก 1,169 ราย ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ 406 ราย 
 
65. ศบค. รอเอกสารยนืยัน WHO รับรองวัคซนี "ซโินแวค" เพือ่สนับสนุนออกใบรับรอง 
 
66. "วัคซนีพาสปอรต์" บัตรผ่านเดนิทางในตา่งประเทศ เงือ่นไข ขัน้ตอนการขอไมยุ่ง่ยาก 
 
67. เลือ่นฉีด วัคซนีแอสตรา้เซนเนกา้ เข็ม 2 เพราะอะไร? ปลัด สธ. แจงแลว้ 
 
68. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ยังพุ่ง! ตดิเพิม่ 3,226 ราย เสยีชวีติ 26 ราย 
 
69. อย. เผยคบืหนา้การอนุญาตวัคซนีโควดิ-19 ลา่สดุ "ซโินฟารม์" ยืน่เอกสารครบแลว้ 
 
70. สงิคโปรอ์นุมัตเิก็บ 'วัคซนีไฟเซอร'์ ในตูเ้ย็น 
 
71. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.อันดับ1 นนทบรุพุ่ีง590 จับตาปทมุธานี นราธวิาส 
 
72. ทั่วโลกตดิเชือ้โควดิทะล ุ167,800,000 ราย 
 
73. ศบค. ผูต้ดิเชือ้โควดิวันน้ี(27 พ.ค.) เพิม่พรวด 3,323 ราย ตายพุ่ง 47 คน 
 
74. รูจั้ก “ซโินฟารม์” วัคซนีทางเลอืก กอ่นเริม่น ามาฉีดใหค้นไทย 
 
75. ระบบจองฉีดวัคซนีโควดิส าหรับคน กทม. "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" 
 
76. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.คงที1่ สมทุรปราการ-นนทบรุพุ่ีง จับตาปทมุฯ-เชยีงราย 
 
77. 'WHO' เลือ่นอนุมัต ิ'Sinovac' ขอขอ้มลูเพิม่ 
 
78.  อังกฤษพบผูต้ดิ 'เชือ้โควดิกลายพันธุใ์หมจ่ากไทย' อยา่งนอ้ย 109 รายแลว้ 
 
79. เกาะตดิเช็คอัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. คงอันดับที ่1 ยอดพุ่ง 973 เพชรบรุ ี658 จับตาสงขลา นครปฐม 
 
80. โควดิ-19 ไทย ยังตดิพุ่ง 3,759 ราย ตายอกี 34 คน สะสมตดิกวา่ 1.45 แสนคน 
 
81. ไมใ่ช ่'โควดิสายพันธุไ์ทย'! สธ.ยนืยันแลว้ 
 
82. 'อย.' ขึน้ทะเบยีนวัคซนี 'Sinopharm' แลว้ 
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83. ยอดป่วยโควดิ-19 ในไทยยังสงู เพิม่อกี 5,485 ราย ตายลดลงอยูท่ี ่19 ศพ 
 
84. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่งพันราย จับตาสมทุรปราการ สระบรุ ีตรัง 
 
85. กทม. เห็นชอบผ่อนคลายเปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท เริม่ 1 ม.ิย.น้ี 
 
86. หลายประเทศเริม่ฉีดวัคซนีโควดิใหก้ลุม่เด็ก ขณะทีท่ั่วโลกยังขาดแคลนวัคซนี 
 
87. สถาบันบ าราศนราดรู ชีแ้จง ค าเเนะน าลดความเสีย่งเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคห์ลังไดรั้บวัคซนีซโินแวค 
 
88. นพ.ยง แจง วัคซนีโควดิ-19 กับ ฮอรโ์มนเพศหญงิ ยาคมุก าเนดิ สตรตีัง้ครรภ ์
 
 
ขา่วการเงนิ 

1. ธ.ก.ส. พรอ้มน าเงนิชว่ยเหลอืจาก ธปท. อัดฉีดผูป้ระกอบการภาคการเกษตร ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 
 
2. กสกิรไทย มองกรอบเงนิบาทสัปดาหห์นา้ อยูท่ี ่31.00-31.50 บาทตอ่ดอลลารฯ์ หลังแข็งคา่สดุรอบ 1 เดอืนขณะหุน้ไทย แนวรับ 
1,570 แนวตา้น 1,600 จุด จับตาโควดิ-19 ผลประชมุ กนง. 
 
3. ลุน้ประชมุนโยบายการเงนิของ กนง. และรายงานการจา้งานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ 
 
4. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.20 มองกรอบ 31.10-31.30 จับตาตัวเลขเงนิเฟ้อ-มมุมองกนง. 
 
5. หุน้ไทยดิง่แรง เปิดตลาดลบ 15.74 จุด เหตนัุกลงทนุผวาโควดิคลัสเตอรใ์หม ่
 
6. เปิดตลาดเชา้น้ี ราคาทองค า ร่วงเล็กนอ้ย 
 
7. กนง. มมีตเิอกฉันท ์คงดอกเบีย้นโยบายทีร่ะดับ 0.50% 
 
8. ราคาน ้ามันดบิปรับเพิม่ หลงัสหรัฐ-ยโุรปเตรยีมผ่อนปรนมาตรการปิดเมอืง 
 
9. ราคาทองวันน้ี (6 พ.ค.) พุ่งขึน้ 300 บาท รูปพรรณขายออก 27,000 บาท 
 
10. หุน้ไทยวันน้ี (6 พ.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+16 จุด 
 
11. ออมสนิ เปิดลงทะเบยีนปลอ่ยกูส้นิเชือ่สูภั้ยโควดิ กลางเดอืน พ.ค.น้ี 
 
12. 'เจมารท์' เปิดเกมสใ์ชค้รปิโท JFIN ในกลุม่ ปั้มรายไดเ้พิม่ไมต่ ่ากวา่ 70ลา้นตอ่เดอืน 
 
13. ธปท. เปิดดัชนีเชือ่มั่นธรุกจิ เม.ย.ลดลงเกอืบทกุกลุม่ ค าส่ังซือ้วบู 
 
14. บาทเปิด 31.15/16 บาทตอ่ดอลลาร ์ออ่นคา่ 
 
15. หุน้ไทยวันน้ี (7 พ.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +15 จุด ซือ้ขายหนาแน่น 5.3 หมืน่ลา้น 
 
16. “สจุติพรรณ ล ่าซ า” ขายหุน้ KBANK กวา่ 8 แสนหุน้ มลูคา่ 100 ลา้น 
 
17. แบงกก์รุงเทพ ขานรับมาตรการสนิเชือ่ฟ้ืนฟ-ูพักทรัพยพั์กหน้ี 
 
18. รูจั้กการลอ่ลวงแบบฟิชชิง่ หลอกใหก้รอกขอ้มลูสว่นตัว ปลน้เงนิจากบัญชเีกลีย้ง 
 
19. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.07 แนวโนม้แข็งคา่ หลังดอลลารอ์อ่น ใหก้รอบวันน้ี 31.00-31.15 
 
20. ราคาทองค าแทง่วันน้ีบาทละ 27,000.00 บาท 
 
21. หุน้ไทยเปิดตลาด ลบ 6.13 จุด ดัชนีถกูยอดตดิเชือ้โควดิสงูตอ่เน่ืองกดดันขึน้ไมไ่หว 
 
22. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.09 ทรงตัวจากวานน้ี ตลาดรอปัจจัยใหม ่คาดกรอบวันน้ี 31.00-31.20 
 
23. ราคาทองค า วันน้ี (11 พ.ค.64) ไมเ่ปลีย่นแปลง รูปพรรณขายออก 27,500 บาท 
 
24. กลยทุธก์ารลงทนุรอบเชา้วันที ่11 พฤษภาคม 2564 
 
25. วันแรก! หุน้ WINMED เขา้เทรด ลุน้ยนืราคาเหนือ IPO 3.10 บาท3 
 
26. ราคาทองวันน้ี (12 พ.ค.) ปรับลง 50 บาท รูปพรรณบาทละ 27,500 บาท 
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27. ก.ล.ต. เตอืนนักลงทนุครปิโตฯ BitX ยังไมไ่ดไ้ลเซนสธ์รุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล 
 
28. อัพเดท 'สรรพากร' กับ 4 มาตรการลดภาระ 'ภาษี' ชว่ง 'โควดิ-19' 
 
29. หุน้ร่วง 13.37 จุด กังวลเงนิเฟ้อ-MSCI ลดน ้าหนักไทย 
 
30. หุน้ไทย (13 พ.ค.64) ร่วงหนักกวา่ 50 จุด 
 
31. ราคาทองค า วันน้ี (13 พ.ค.64) ปรับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 27,550 บาท 
 
32. คา่เงนิบาทวันน้ี (13 พ.ค.) ออ่นคา่ที ่31.31 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
33. ราคาทองค า วันน้ี (14 พ.ค.64) พุ่ง 100 บาท รูปพรรณขายออก 27,550 บาท  
 
34. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.31 แข็งคา่เล็กนอ้ย คาดเคลือ่นไหวในกรอบ 31.20-31.40 
 
35.  ภาวะตลาดหุน้ไทย: แนวโนม้ดชันีเชา้น้ีผันผวน แตม่ลีุน้รบีาวดใ์นกรอบจ ากัดหลังตัวเลขศก.สหรัฐด ี
 
36. ราคาน ้ามันดบิ ร่วงกวา่ 3% กังวลโควดิอนิเดยีกระทบดมีานด ์
 
37. BTSGIF เผยยอดผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลง 47% กระทบราคาประเมนิทรัพยส์นิร่วง 5.5 พันลา้น 
 
38. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.36 ทรงตัว แมภ้มูภิาคแข็งคา่ จับตาโควดิในปท. -ตัวเลข GDP  
 
39. OR ร่วมทนุ บลบูคิ กรุ๊ป ตัง้บรษัิทเทค ปทูางตอ่ยอดธรุกจิในอนาคต 
 
40. ราคาทองวันน้ี (17 พ.ค.) พุ่งขึน้ 250 บาท รูปพรรณขายออก 28,050 บาท 
 
41. จันทร ์17 พฤษภาคม 2564 หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,542.59 จุด ลบ -6.89 จุด หรอื -0.44% 
 
42. เงนิบาทออ่นคา่ในรอบ 1 เดอืน ทีร่ะดับ 31.50 บาท/ดอลลาร ์
 
43. เตอืนภัยลกูคา้ระวังธรุกรรม "ฟิชชิง่" อา้งเป็นตัวแทนธนาคาร 
 
44. สยามพวิรรธน์ จับมอื ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสนิเชือ่ชว่ยผูป้ระกอบการ SME 
 
45. วจัิยกรุงศรปีรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีน้ี เหลอืขยายตัว 2.0% 
 
46. หุน้ไทยวันน้ี (18 พ.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +17 จุด ซือ้ขาย 5.3 หมืน่ลา้น 
 
47. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.39 แข็งคา่จากวานน้ี หลังดอลลารอ์อ่นคา่ คาดกรอบวันน้ี 31.35-31.50 
 
48. จนี แบนสถาบันการเงนิ ไมใ่หบ้รกิาร “ครปิโทเคอรเ์รนซ”ี 
 
49. ราคาทองวันน้ี (19 พ.ค.) คงที ่ทองรูปพรรณบาทละ 28,300 บาท 
 
50. วซีา่ เปิดบรกิารรับช าระเงนิดว้ยสกลุเงนิ “สเตเบิล้คอยน์” ผ่านเครอืขา่ยเป็นรายแรก 
 
51. ตลาดหุน้ยโุรปเปิดลบตามทศิทางหุน้สหรัฐ นักลงทนุหว่ันเฟดคมุเขม้การเงนิ 
 
52. บติคอยน์ร่วงหลดุ 40,000 ดอลลแ์ลว้ วติกขา่วจนีแบนท าธรุกรรมเงนิครปิโต 
 
53. 'หุน้ไทย' วันน้ีเปิดตลาด บวก 0.95 จุด 
 
54. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.43 คาดกรอบวันน้ี 31.35-31.50 จับตา Flow ไหลออก-ตัวเลขศก. สหรัฐคนืน้ี 
 
55. ‘ราคาทอง’วันน้ี ขึน้ 100 บาท 
 
56. ม.33 เรารักกัน เตรยีมรับเงนิเยยีวยาเขา้แอปฯ เป๋าตัง 2,000 บาท 
 
57. ราคาทองค าวันน้ี (21 พ.ค.64) บวก 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,300 บาท 
 
58. เงนิบาทเปิดตลาดแขง็คา่แตะ 31.37 บาท/ดอลลาร ์รับบอนดย์ลีดส์หรัฐฯร่วง 
 
59. หุน้ไทย (21 พ.ค.64) เปิดการซือ้ขายที ่1,556.91 จุด เพิม่ขึน้ +2.37 จุด 
 
60. ราคาน ้ามันดบิ ปรับลงกวา่ 2% กังวลซพัพลายอหิร่านพุ่ง 
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61. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.38 ทรงตัวจากสัปดาหก์อ่น แนวโนม้แกวง่ในกรอบ 31.30-31.45 
 
62. ราคาทองพุ่งสวนบติคอยน์ร่วง-ในประเทศลุน้แตะ 29,000 บาท 
 
63. ราคาทองวันน้ี (24 พ.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,450 บาท 
 
64. หุน้ไทยวันน้ี (24 พ.ค.) เปิดตลาด +2.79 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,555 จุด 
 
65. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.392 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.005 บาท/ดอลลาร)์ 
 
66. OR- SCGP เขา้ค านวณดัชนีFTSE All World Index มผีล18 ม.ิย. 
 
67. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.32 แข็งคา่ตามภมูภิาคหลังดอลลารอ์อ่นคา่ จับตาตัวเลขสง่ออกไทยวันน้ี 
 
68. ดว่น! ประกาศแลว้ พ.ร.ก.เงนิกูโ้ควดิ-19 เพิม่อกี 5 แสนลา้น ใชไ้ด ้3 เรือ่ง เยยีวยาประชาชนทกุอาชพี 
 
69. ราคาน ้ามันดบิพุ่ง 2.47 ดอลล ์
 
70. ราคาทองวันน้ี (25 พ.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,450 บาท 
 
71. หุน้ไทยวันน้ี (25 พ.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+15 จุด ซือ้ขาย 4.6 หมืน่ลา้น 
 
72. ราคาทองวันน้ี (27 พ.ค.) ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,550 บาท 
 
73.หุน้ไทยวันน้ี (27 พ.ค.) เปิดตลาด +2.56 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,571 จุด 
 
74.‘เงนิบาท’วันน้ีเปิด ‘แข็งคา่’ที3่1.27 บาทตอ่ดอลลาร ์
 
75.ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.340 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.038 บาท/ดอลลาร)์ 
 
76. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,589.21 จุด บวก 6.25 จุด หรอื 0.39% 
 
77.ราคาทองวันน้ี (28 พ.ค.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,500 บาท 
 
78.คา่เงนิบาทวันน้ี (28 พ.ค.) แข็งคา่ที ่31.28 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
79.ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.280 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.060 บาท/ดอลลาร)์ 
 
80.GC ยันฐานะการเงนิแกร่ง พรอ้มจ าหน่ายหุน้ซือ้คนืตามเกณฑ ์
 
81. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.27 ทรงตัวจากสัปดาหก์อ่น ตลาดจับตาทศิทางคา่เงนิหยวน 
 
82.หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,589.93 จุด บวก 7.95 จุด หรอื 0.50% 
 
83.ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.292 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.012 บาท/ดอลลาร)์ 
 
84.ราคาทองวันน้ี (31 พ.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,650 บาท 
 
85.ราคาบติคอยน์วันน้ี (31 พ.ค.) ขยับขึน้ 2.84% อยูท่ี ่34,869.00 เหรยีญสหรัฐ 
 
 
ขา่วแรงงาน   

1. ประชาชนเตรยีมลุน้! ก.พลังงานเล็งงัดมาตรการลดคา่ไฟดแูลคา่ครองชพี 
 
2. นฤมล รมช.แรงงาน เร่งเครือ่งเตรยีมปั้นเสรมิทักษะแรงงานไทยสง่ออกจนี 
 
3. 1 พ.ค.วันแรงงานแหง่ชาต ิโควดิ-19 ระบาดหนัก นโยบายแรงงานไทย ไฉนยิง่วา้เหว่ 
 
4. แรงงานไลฟ์ยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง แทนการเดนิขบวน 
 
5. ตตีรงจุด: ตรวจตลาดแรงงานยคุโควดิ-19 กา้วไปทางไหน? 
 
6. แรงงานยังวา่งงานกวา่ 1.8 ลา้นคน 
 
7. เปิดแผนเยยีวยาแรงงานจากพษิโควดิ-19 ระลอก 3 
 
8. กรุงเทพโพลล:์ หัวอกแรงงานไทยวันน้ี 
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9. รมว.แรงงาน เปิดตัว Hospitel ประกันสังคม 
 
10. ‘บิ๊กป้อม’ ส่ัง ‘รมว.แรงงาน’ เร่งรับมอืคลัสเตอรล์กูจา้งบรษัิทเหล็กตดิโควดิดว่น!! 
 
11. กระทรวงแรงงาน เตอืนภัย นายหนา้เถือ่นหลอกท างานซาอฯุ 
 
12. 'ตรวจโควดิ-19'ฟร ี!! ส าหรับผูป้ระกันตนและแรงงานนอกระบบ 
 
13. แนะ'นายจา้ง'และ'แรงงานตา่งดา้ว' ตดิตามขา่วสารหน่วยงานรัฐ 
 
14. แรงงานพมา่ทะลัก ขา้มชายแดนตะนาวศร ีนายหนา้หวังพาไปท างานมหาชยั 
 
15. ขาด "แรงงานตา่งดา้ว" ธุรกจิเล็กแย ่ยอมเสีย่งใช ้"คนลักลอบเขา้" ลดตน้ทนุ 
 
16. รมว.แรงงาน ยัน "เอาโควดิอยู"่ ใชโ้มเดลสมทุรสาคร แกค้ลัสเตอรส์มทุรปราการ 
 
17. คกก. โรคตดิตอ่ฯ เห็นชอบฉีดวัคซนีวัยแรงงาน 
 
18. “สชุาต”ิ ดันตรวจโควดิเชงิรุกแรงงาน 
 
19. ลดบาดเจ็บโควดิ เร่งฉีดวัคซนี เยยีวยาแรงงาน 
 
20. เลกิจา้งเพราะเหตโุควดิ ลกูจา้งมสีทิธไิดค้า่ชดเชย 
 
21. บ.ญีปุ่่ นเนน้ตรวจสอบ'ละเมดิสทิธมินุษยชน'ซพัพลายเชน 
 
22. 1. ผูน้ าแรงงาน ยัน!! รัฐเยยีวยา ม33เรารักกัน ‘ไมต่กหลน่’ สว่นคนืเงนิชราภาพอยูใ่นขัน้ตอน กม. 
 
23. เปิดใจสาวหายโควดิ-19 ถกูบบีใหอ้อกจากงาน 
 
24. โควดิทบุ “ดมีานดแ์รงงาน” ในออีซี ี
 
25. แรงงานตา่งดา้วทะลัก 'สตช.' ออกหนังสอืคมุเขม้ชายแดน 
 
26. แรงงานเมยีนมาทยอยกักตัวในโรงงานสับปะรดกระป๋อง กันลกุลามเพิม่ 
 
27. ซพีเีอฟจับมอืศนูย ์FLEC ร่วมปกป้องแรงงานในภาคประมง จ.สงขลา สูโ้ควดิ-19 
 
28. รัฐบาลลยุฉีดวัคซนีแรงงาน16 ลา้นคน 
 
29. กลุม่เสีย่งสงูตดิโควดิ-19 แนะรัฐฉีดวัคซนีใหแ้รงงาน 18-59 ปีดว่น 
 
30. แกก้ฎหมายเปิดทางดงึเงนิประกันสังคมใชจ่้าย-ค ้าเงนิกู ้
 
31. สมทุรสาคร ตดิเชือ้ใหม ่35 คน เร่งกวาดลา้งแรงงานผดิกฎหมาย 
 
32. ชงรัฐตัง้กองทนุอุม้เอสเอ็มอ ีใชเ้ครือ่งจักรแทนแรงงานเถือ่น 
 
33. กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกทักษะ 20 หลักสตูรออนไลน์ฟร ี
 
34. กรมชล จา้งแรงงานหา่งเป้าใชง้บไดแ้ค ่30 % 
 
35. รมว. สชุาต ิรับค ารอ้งวนิจิฉัย กรณีกัปตันนกแอรถ์กูเลกิจา้งไมไ่ดค้า่ชดเชย  
 
36. สว่ยแรงงานตา่งดา้ว 
 
37. แรงงานเขมรทะลักชายแดนสระแกว้จับได2้9คน 
 
38. ก.แรงงานเคาะมาตรการเร่งดว่นชว่ยโควดิ 
 
39. ชีค้า่เฉลีย่การศกึษาวัยแรงงานแค ่ม.ตน้ หว่ันปิดเรยีนนานการเรยีนรูเ้ด็กถดถอย 
 
40. รมว.แรงงาน ลงพืน้ทีเ่ยีย่มศนูยบ์รกิารตรวจคัดกรองหาเชือ้ไวรัสโควดิ 19 เชงิรุก ภายในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบรุ ี
 
41. เร่งตดิตามแรงงานขา้มชาต ิคลสัเตอรโ์รงงานสมทุรปราการ เขา้ StateQuarantine 
 
42. รวบ 50 แรงงานพมา่ลอบขา้มแดนประจวบฯ แฉเครอืขา่ย "มมิแิง" ออรเ์ดอรส์ง่โรงงานปลากระป๋องมหาชยั 
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43. เอกชนมหาชยัลั่น ‘ไมจ่า้งแรงงานเถือ่น’ 
 
44. จัดหน่วยเคลือ่นทีต่รวจฟรแีรงงานกลุม่เสีย่ง 
 
45. แนะรัฐเร่งเยยีวยาทอ่งเทีย่ว-แรงงาน 
 
46. โรตารกัีบการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์
 
47. แรงงานเราสูด้ว้ยกัน ตรวจโควดิ19 ผูป้ระกันตนกวา่แสนคน พบตดิเชือ้ 2,790 คน 
 
48. รมว.แรงงาน เผยผลส ารวจผูป้ระกันตน ม.33 กวา่ 80% ตอ้งการฉีดวัคซนีโควดิ-19 
 
49. ชง 59 นคิมฯ ตัง้จุดฉีดวัคซนีภาคแรงงาน 
 
50. แรงงานอสิระยคุโควดิ-19 จุดเปราะบางตลาดแรงงานไทย 
 
51. ก.แรงงาน ดแูลแรงงานไทยบาดเจ็บจากแรงระเบดิในฉนวนกาซา 
 
52. “อมตะ” ตัง้ศนูยค์ดักรองโควดิ-19เช็คสขุภาพแรงงานในนคิมฯ 
 
53. ผบ.ทบ. ส่ังขยายผลขบวนการขนแรงงานตา่งดา้ว สกัดน าเชือ้โควดิเขา้ประเทศ 
 
54. ตลาดยิง่เจรญิ ตดิโควดิเพิม่อกี 12 ราย สว่นใหญ่เป็นแรงงานขา้มชาต ิ
 
55. ปิดโรงงานอาหารทะเลสยามอนิเตอร ์จ.สงขลา พบโควดิแรงงานไทย-เมยีนมา 
 
56. ศกึแยง่แรงงานใน US ท าฟาสตฟ์ู้ด-หา้งดงึคา่จา้งพุ่งสงู หลังลกูคา้เขา้รา้นลน้หลาม เพราะภัยโควดิแผ่วไวกวา่คาด 
 
57. อังกฤษเริม่เห็นสัญญาณขาดแคลนแรงงานตา่งชาต ิ
 
58. ครม.ไฟเขยีวดงึเงนิจา้งแรงงานใหมค่นื 1.6 หมืน่ลา้นบาท 
 
59. รัฐบาลเตรยีมพรอ้ม รพ.สนาม รองรับคลัสเตอรแ์รงงาน-ราชทัณฑ ์เร่งตรวจหาเชือ้โควดิใหผู้ต้อ้งขัง 100% 
 
60. สยบขา่วลอืขนแรงงานตา่งดา้วตดิโควดิเขา้กรุง หว่ันแพร่เชือ้ 
 
61. แรงงานอัดสนิเชือ่เพือ่การจา้งงาน 30,000 ลา้นใหส้ถานประกอบการ 
 
62. ดว่น! แรงงานไทยในอสิราเอลตาย 2 โดนลกูหลงจรวดปาเลสไตน์ 
 
63. ขยายเวลาตรวจคัดกรองเชงิรุกโควดิ-19 แรงงานในระบบ 
 
64. รองนายกฯ ส่ัง ก.แรงงานวางแผนกระจายวัคซนีใหผู้ป้ระกันตน ม.33 
 
65. ตัง้กรรมการสอบตร. 29 นาย พัวพันแกง๊ลอบขนแรงงานตา่งดา้ว  
 
66. 10 'อาชพีอสิระ2021' สดุปัง เพิม่รายไดช้ว่งโควดิ 
 
67. "ก.แรงงาน พรอ้ม" จัดโปรฝึกทักษะฟร!ี สรา้งงานหลังสิน้โควดิ-19 
 
68. จา้งแรงงานตา่งดา้วทีไ่มม่ใีบอนุญาตท างานมโีทษหนักปรับเป็นแสน 
 
69. ศบค. หว่งคลัสเตอรแ์คมป์แรงงาน ส่ังเฝ้าระวังเขม้ 
 
70. รายงานพเิศษ: บทเรยีนทีไ่มเ่คยจ า คลัสเตอรแ์รงงานกนิน ้าแกว้เดยีวกัน 
 
71. อว่มพษิโควดิ แรงงานนอกระบบ 20.36 ลา้นคน รายไดล้ด-ยากจนเพิม่ 10 ลา้นคน 
 
72. ‘ไตห้วัน’ คมุเขม้โควดิระดับ 3 แจง้ไทยชะลอสง่ ‘แรงงาน’ เขา้เกาะ 
 
73. ประกันสังคม พรอ้มดแูลแรงงาน 3 สัญชาต ิย ้าตอ้งถกูกฏหมายเทา่นัน้ 
 
74. เร่งสรา้งสถานกักตัว หลังแรงงานหลบหนีเขา้เมอืงแมส่าย 
 
75. ไตรมาสแรกปี 64 ไทยวา่งงานพุ่ง 7.6 แสนคน หว่ง SME ภาคการทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาจบใหม ่
 
76. ประวติร ถกดว่น ฝ่ายมั่นคง-ผูว้า่ฯ 5 จังหวัดชายแดน สกัดแรงงานเถือ่นทะลัก 
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77. โรงงานปลากระป๋องชือ่ดังเมนิ พบแรงงานตดิโควดิ-19 จ่อเจรจาเปิดผลติ จ.สงขลา 
 
78. ตน้ตอน าเขา้'แรงงานเถือ่น' 'ออเดอร'์ผูป้ระกอบการ 
 
79. จ่อออกหมายจับขบวนการลักลอบขนแรงงานเมยีนมา 
 
80. เร่งนริโทษกรรมแรงงาน แกปั้ญหาโควดิ-19 
 
81. 'สมชาย' แนะ 'รัฐบาล' ปรับแผนฉีดวัคซนี 'แรงงานตา่งดา้ว' ดว่น หลังพบเป็นคลัสเตอรใ์หญ ่
 
82. ในวกิฤตมิโีอกาส โควดิ-19 หนุน ‘งานเอาทซ์อรส์-งานระยะสัน้’ เตบิโตรับนวิ นอรม์อล 
 
83. สง่ทมีตรวจสอบ 'แรงงานตา่งดา้ว'สมทุรสาคร ควบคมุโควดิ 
 
84. แรงงานปพูรม ตรวจโควดิ-19 แคมป์กอ่สรา้งทั่วกรุง เกอืบ1.3 แสนราย!! 
 
85. สมทุรสาครรวบ 12 แรงงาน เคลือ่นยา้ยจาก จ.สงขลา 
 
86. รมช.แรงงาน น าทัพ จัดหลักสตูรแอปฯ พัฒนาทักษะแรงงานไทย สู่ยคุดจิทิัล 
 
87. ศนชล. ตรวจแรงงานตา่งดา้ว โรงงาน- ทีพั่ก -แคมป์คนงาน คัดกรองโควดิ 
 
88. โควดิฯ ดัน "ตกงานพุ่ง-หน้ีเพิม่" SMEs-ทอ่งเทีย่ว-นศ. จบใหม ่"เสีย่งสงู" 
 
89. รพ.สนามฯ วุน่ เมยีนมาป่วยโควดิฯกอ่ม็อบ ฮอืประทว้งไฟดับ 12 ชม. -ทนรอ้น 
 
90. นายจา้งชงิแรงงานตา่งดา้วเดอืด ขาดแคลนหนักรัฐเปิดน าเขา้ ก.ค. 
 
91.พษิโควดิลากยาวคนตกงานพุ่ง 1.8 ลา้นราย จีรั้ฐสง่เสรมิสรา้งอาชพีใหม ่
 
92.มากไปไหม? เปิด 12 ขอ้เรยีกรอ้ง แรงงานตา่งดา้วป่วยโควดิ รง.แคล-คอมพ ์
 
93.แรงงานชาวเมยีนมา หอบครอบครัว ขา้มแดนธรรมชาต ิหวังมาหางานท าในไทย 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. อาคม ร่วมประชมุ ASEAN+3 หนุนเปลีย่นผ่านสูศ่ก. ดจิทิัล-ปรับปรุงระบบภาษี 
 
2. คลัง-ธปท. หั่น GDP ระลอกใหม ่เร่งรับมอื “ทอ่งเทีย่ว-บรโิภค” สะดดุ 
 
3. รัฐบาลดัน ‘เชยีงของ’ ศนูยก์ลางโลจสิตกิสล์ุม่น ้าโขง 
 
4. ศักดิส์ยาม ส่ังเร่ง 'แลนดบ์รดิจ'์ เชือ่มอา่วไทย-อันดามัน 
 
5. ไทยเตรยีมรับไมต้อ่จากนวิซแีลนดเ์ป็นเจา้ภาพประชมุเอเปคในปี 65 
 
6. “จุรนิทร”์ แกจ้บ 2 ปัญหาสง่ออก ขอจนีเปิดทางสะดวกผลไม ้ดันเรอืใหญ่ 400 เมตรเทยีบทา่ 
 
7. ไทยเฮ! เรอื 400 เมตรเทยีบแหลมฉบัง แกตู้ส้นิคา้ขาด-เพิม่สง่ออก 1.2 หมืน่ล. 
 
8. ครม.เห็นชอบเยยีวยาโควดิรอบใหม ่ลดคา่น ้า-คา่ไฟฟ้า นาน 2 รอบบลิ 
 
9. เกษตรเตรยีมเมล็ดกัญชง ลอตแรก 5,600 กก.ขึน้แทน่พชืเศรษฐกจิใหม ่
 
10. ‘ทเุรยีน’โกยรายไดต้ลาดจนีกวา่ 5 พันลา้น 
 
11. เตรยีมชง ครม.ไฟเขยีวเอกชนสง่ออกไม-้เพิม่ชนดิไมแ้ปรรูป 
 
12. เอกชนหนุนไทนร่วมCPTPP แตต่อ้งดเูงือ่นไขใหช้ดัเจน พรอ้มเสนอท าคูไ่ทย-อยี ู
13. "ยิง่ใชย้ิง่ได"้ คอือะไร เปิดรายละเอยีดรัฐแจก E-Voucher สงูสดุ 7,000 บาท 
 
14. “สนิติย”์ มอบนโยบาย เร่งปิดดลี FTA คงคา้ง อัพเกรดของเดมิ เปิดเจรจากับคูค่า้ใหม ่
 
15. รัฐ-เอกชนเร่งแกไ้ขปัญหาราคาเหล็ก เลง็จัด Matching – ตรงึราคาจ าหน่าย 
 
16. สนพ.เตรยีมจับตาผลกระทบโควดิ-19 ตอ่การใชพ้ลังงาน เดอืนพ.ค.น้ี 
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17. สรท. ปรับคาดการณ์สง่ออกปีน้ีโต 6-7% ตามศก.โลกฟ้ืนตัว จากเดมิคาดโต 3-4% 
 
18. ลั่น “ภเูก็ต” เหลอืศนูยก์อ่นเปิดประเทศ “พพัิฒน์” เดนิหนา้ตอ้นรับตา่งชาต ิ
 
19. พาณชิยค์มุเขม้คา่บรกิารเดลเิวอรีช่ว่งโควดิ ย ้าหา้มขึน้คา่คอมมชิชัน่รา้นคา้ 
 
20. พาณชิย ์เผย 2 เดอืนแรกปี 64 ไทยใชส้ทิธ ิFTA และ GSP เพิม่ขึน้ 5.77% 
 
21. ราคาสนิคา้เกษตรรายวัน ประจ าวันที ่7 พฤษภาคม 2564 
 
22. พาณชิย ์เผย 2 เดอืนแรกปี 64 ไทยใชส้ทิธ ิFTA และ GSP เพิม่ขึน้ 5.77% 
 
23. ‘สนิติย’์ มอบนโยบาย ‘กรมเจรจาฯ’ เร่งเครือ่งปิดดลี FTA พรอ้มลยุเจรจาคูค่า้ใหม ่
 
24. BAY คาดเงนิบาทสัปดาหน้ี์ 30.95-31.30 ตัวเลข non-farm กดดันดอลลอ์อ่นคา่ 
 
25. ไทยยเูน่ียนโชวก์ าไรสทุธ ิQ1 กวา่ 1.8 พันลา้น 
 
26. ไทยลงนามความตกลงโควตาภาษีกับอยี ู31 รายการ 
 
27. Crude Oil Price Eyes EIA Report as Pipeline Shutdown, India Fog Outlook 
 
28. บ.จัดสง่เชือ้เพลงิใหญ่สดุในอเมรกิาถกูแฮ็ก หว่ันซปัพลายสะดดุ-ราคาน ้ามันพุ่งกว่า3% 
 
29. กรมการคา้ภายใน จับตาควบคมุผูใ้หบ้รกิาร Food Delivery ทัง้ 11 ราย หา้มฉวยโอกาสขึน้ราคา และหวังขอใหล้ดคา่ GP ชว่ย
รา้นอาหารดว้ย 
 
30. DITP ชีช้อ่งผูผ้ลติ ผูส้ง่ออกไทย ขยายตลาด “สนิคา้ส าหรับทารก” เจาะอนิเดยี 
 
30. เถา้แกน่อ้ย ไดช้านมจัสท ์ดริง้ค ์ป๊ัมรายได ้เล็งหาสนิคา้อืน่แทนสาหร่าย 

31. UN เพิม่คาดการณ์เศรษฐกจิโลกปีน้ีเป็น 5.4% จาก 4.7% แตกั่งวลโควดิอาจขัดขวางการฟ้ืนตัว 

32. SCGP สรา้งการเตบิโตกลุม่บรรจุภัณฑอ์าหารในระดับโลก เดนิหนา้ขยายก าลังการผลติในไทยและเวยีดนามรองรับการขยายตลาด

ตา่งประเทศ 

33. "โตโยตา้" คาดก าไรสทุธปีิ 64 เพิม่ขึน้ 2.4% แมโ้ควดิระบาดหนักทั่วโลก 

34. วันทีร่ายไดศ้นูยบ์าท! เปิดใจแมค่า้นนท ์เจอพษิโควดิ "ปรับตัวไมใ่หล้ม้" 

35. 7 สายการบนิ ยืน่หนังสอืนายกฯ เร่งมาตรการ "Soft Loan" 

36. สนพ.ปราจนีบรุ ีขับเคลือ่นโครงการ เพิม่ผลติภาพแรงงาน สู ่SME 4.0 

37. "สชุาต"ิ ลยุชลบรุ ีตรวจโควดิ-19 เชงิรุกแรงงานในสถานประกอบการ 

38. ถอนรากคา้แรงงานเถือ่นซ ้าเตมิวกิฤต 

39. กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศขันน็อตทตูพาณชิยต์อ้งท าหนา้ทีเ่ซลสแ์มนโกยเงนิเขา้ประเทศ 

40. เคาะแลว้ มาตรการชว่ยลกูหน้ีระยะที ่3 เยยีวยาโควดิ สนิเชือ่รายยอ่ย 4ประเภท 

41. “DITP”มอบนโยบายทตูพาณชิย ์เดนิหนา้ยทุธศาสตร“์ตลาดน าการผลติ” สรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ 

42. กองทนุโอเปกสง่เสรมิพลังงานหมนุเวยีนและการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุในเนปาล 

43. “สหวริยิาสตลี” ชีร้าคาเหล็กจะสงูตอ่เน่ืองไปอกี 1-2 ปี 

44. สมาชกิ RCEP เดนิหนา้กระบวนการใหสั้ตยาบัน ตัง้เป้ามผีลบังคบัใชภ้ายในปีน้ี 

45. สงิคโปร-์จนีใหสั้ตยาบัน อารเ์ซ็ปแลว้ 

46. พาณชิยก์างแผนรับมอื คูค่า้เปิดไตส่วน กดีกันการคา้หนัก 

47. "CPTPP" ไทยพรอ้มแลว้หรอืยัง 

48. เศรษฐกจิไทย ตดิลบ -2.6 % สภาพัฒน์ แนะรัฐบาล ท าอะไรบา้ง 

49. “ไทย”เตรยีมพรอ้ม เจา้ภาพเอเปคปีหนา้ 
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50. “จุรนิทร”์หารอืนวิซแีลนด ์เห็นพอ้งดันเอเปกขับเคลือ่นการคา้ ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 

51. พาณชิย ์“อาหารพรอ้มปรุง”ของไทย มโีอกาสสง่ออกแคนาดาหลังคนกักตัว 

52. พษิโควดิยังฉุดสายการบนิ บางกอกแอรเ์วยส์ (BA) ขาดทนุ 756.5 ลา้นบาท 

53. ‘พาณชิย’์หนุนเวทเีอเปคใชก้ารคา้แกเ้ศรษฐกจิยคุโควดิ 

54. สง่ออก-ลงทนุ ความหวังเศรษฐกจิไทย 

55. ครม. ลดอัตราเงนิน าสง่เขา้กองทนุประกันสังคมเหลอื 2.5% เริม่ม.ิย.-ส.ค.64 

56. "จุรนิทร"์พอใจ สหรัฐคงสถานะไทยWL 

57. “พาณชิย”์  หนุนคอนเทนตว์าย ดันไทยเป็นศนูยก์ลางระดับโลก 

58. จุรนิทร ์ชีกู้เ้พิม่ 7 แสนลบ. หนุนเสรมิงบแกโ้ควดิและเยยีวยาเศรษฐกจิควบคูกั่น 

59. ไทยเล็งรุกตลาดขา้วในฟิลปิปินส-์เพิม่สว่นแบง่ตลาด แมร้าคาสงูกวา่อนิเดยี-เวยีดนาม 

60. หอการคา้ไทยถกทมีคา้ปลกีปลดล็อคหาซอฟโลนชว่ยสภาพคลอ่งใหเ้อสเอ็มอ ี

61. สนค.ชีไ้ทยผลติสนิคา้อาหารเสรมิ-วติามนิ ป้อนตลาดโลกหลังโควดิ19 

62. ‘สหรัฐ’ ลั่นปกป้องการคา้ทางทะเล หา่งอทิธพิล ‘จนี - รัสเซยี’ 

63. พาณชิยถ์กแนวทางก าหนดคา่ K  ลดผลกระทบเหล็กแพง 

64. มองโกเลยี-ไทย ตัง้เป้าการคา้ 3 พันลา้น ดันสง่ออกขา้ว-ยาง-อาหาร “จุรนิทร”์ดงึเทีย่วสขุภาพ-บรกิารแพทย ์

65. พณ.จัดTHAIFEXเสมอืนจรงิ25พ.ค.กอ่นจัดงานใหญ่ปลายปี 

66. ไทยพรอ้ม!ฉีดวัคซนีหนุนฟ้ืนเศรษฐกจิ 

67. “จุรนิทร”์ น าทัพ พณ.ผนกึ "หอการคา้นานาชาต"ิ หนุนสง่ออก ขับเคลือ่น ศก.ฝ่าวกิฤตโิควดิ 

68. DITP จัดงานแสดงสนิคา้อาหารเสมอืนจรงิ ชว่ยผูป้ระกอบการขายออนไลน์ กอ่นจัดงานใหญ่ปลายปี 

69. รัฐมนตรเีกษตรฯอนุญาตใหส้มาคมการคา้การสง่ออกและการพัฒนาสายพันธุสั์ตวเ์ลีย้ง เขา้พบพรอ้มแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบยีบตา่ง ๆ 

70. กระทรวงอตุสาหกรรมผนกึพาณชิยแ์กปั้ญหาเหล็กแพง เล็งขอความร่วมมอืตรงึราคาสอดคลอ้งตน้ทนุ 

71. จีภ้าคอตุฯรับมอื “เหล็กโลกขาขึน้”ยาว 

72. กกร. หนุนไทยร่วมวง "CPTPP" รับมหีลายประเด็นทีย่ังกังวล 

73. สศช.ชี“้สง่ออก”เคลือ่นศก.ปี64 ดันการคา้ฟ้ืนดงึลงทนุเพิม่ 

74. “พาณชิย"์ จับมบืICC เร่งดันการสง่ออกไทย 

75. บโีอไอเร่งดงึลงทนุหลังโควดิ ดนัไทยฮับธรุกจิระหวา่งประเทศ 

76. "จุรนิทร"์ชีส้ง่ออก พระเอกเคลือ่นศก.ปี64 

77. “จุรนิทร”์ปลืม้สง่ออกเม.ย.โต13% ยังไมป่รับเป้าทัง้ปี 

78. สง่ออก เม.ย.โตตอ่เน่ือง 13.09% น าเขา้โต 29.79% เกนิดลุฯ 182.48 ลา้นเหรยีญฯ 

79. โควดิรอบ 3 ท ารา้นอาหารปิดกจิการเพยีบ วอน บิ๊กตู ่ชว่ยผูป้ระกอบการดว่น 

80. ราคาน ้ามันวันน้ี (27 พ.ค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 

81. จุรนิทร ์ตรวจเรอืสนิคา้ขนาดใหญ่ แกปั้ญหาตูส้นิคา้ขาด 

82. เอกชนจีรั้ฐแกปั้ญหาสง่ออกขา้วทีต่น้เหต ุฟันธงเจอวกิฤตริะยะยาว 

83. ช ิน้สว่นยานยนตจ่์อปิดกจิการ เคราะหซ์ ้ากรรมซดั “ชปิ” ขาดตลาด แผนผลติ “อวี”ี ป่วน 

84. สภาพัฒน์มั่นใจไทยรอดพน้วกิฤตโควดิได ้ชีเ้งนิกู ้5 แสนลา้นบาท ชว่ยเพิม่อ็อกซเิจนเอสเอ็มอ ี 

85. DITP คาดแนวโนม้สง่ออกอาหารไทยในปีน้ียังขยายตัวได ้เดนิหนา้มาตรการป้องกันการปนเป้ือนโควดิ-19 เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นคู่

คา้ 
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86. “พพัิฒน์” ชงฉีดวัคซนีเกาะพพี ี100% ผนกึ “ภเูก็ต” เปิดประเทศรับตา่งชาตเิทีย่ว 1 ก.ค. 

87. พาณชิยเ์ดนิหนา้พาณชิยล์ดราคา ถงึควิ ฟู้ดเดลเิวอร่๊  ลดคา่จพี2ี5%  อาหารสงูสดุ 60% 

88. เร่งสดุๆ เรยีกรถผ่านแอปเริม่ ก.ค. “ศักดิส์ยาม” ชเูป็นแหลง่เงนิใหมจ่่ายภาษีเขา้รัฐ 

89. กดยอดสง่ออกไทยปีน้ีหาย 6-9 หมืน่ลา้นบาท ชี ้“ปฏวัิตเิมยีนมา” กระทบหนัก 

90. โควดิลามคลัสเตอรโ์รงงาน หว่ันทบุหว่งโซก่ารผลติ ฉุดศก.-สง่ออกชะลอตัว 

เร่งเครือ่ง “เกษตรผลติ พาณชิยต์ลาด” 

91. “จุรนิทร”์เตรยีมประชมุรัฐมนตรกีารคา้เอเปก หารอืแนวทางฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจากโควดิ-19 

92. ‘กรมเจรจาฯ’ ถกทตูพาณชิยเ์มอืงน ้าหอม เตรยีมจัดประชมุระดับสงูไทย-ฝร่ังเศส ดันการคา้และการลงทนุ 

93. สง่ออกอาหารอัน้รับออเดอร ์เหตโุควดิท าตน้ทนุพ่งซ ้าปมขาดแรงงาน 

94. เปิด 10 สนิคา้เดน่ ดันสง่ออกครึง่หลังโตตอ่เน่ือง 

95. รัสเซยี-ยเูรเซยีจ่อตดัจเีอสพไีทย ดเีดย ์12ต.ค.น้ี 

96. นายกฯ ชีแ้จง พ.ร.บ.งบฯ คาด GDP ปี 64 โต 2.5-3.5% กอ่นโตเป็น 4-5% ในปี 65 
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