
จัดท ำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                 

บรรณำธิกำร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณำธิกำร : : นลธวัช  ผดุงเกียรติ และ ทีมงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

   

   

 

14 ก.ย. 64  คณุอมรพันธุ ์กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากร

ในงาน X World Tuna Conference "VIGO 2021" 

อา่นตอ่หนา้ 20 

3 ก.ย. 64  ดร.พจน์ และ ดร.ชนนิทร ์เป็นประธานร่วม พรอ้มคณุอรรถพันธ ์

ทีป่รกึษาสมาคมฯ ร่วมประชมุ คกก. แรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน คกก.

ธรุกจิประมง และอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง ครัง้ที ่2/2564 อา่นตอ่หนา้ 5 

 

September 

2021 

8 ก.ย. 64  คณุวรวรี ์เลขาธกิาร เขา้ร่วมงาน “Together is Power 

2021" และขึน้รับรางวัล สมาคมการคา้ดเีดน่รายมติปิระจ าปี 2564 

5/2564 อา่นตอ่หนา้ 16 

3 ก.ย. 64  TTIA /TPFA /TMPA /TFFA และ บจก. ทัง้ฮั่วซนิการพมิพ ์ร่วม

มอบเงนิมลูคา่ 6 ลา้นบาท เพือ่จัดตัง้โรงพยาบาลสนามสเีหลอืง(ทองอไุร) 

และครุภัณฑท์างการแพทย ์ใน จ.สมทุรสาคร อา่นตอ่หนา้ 5 

14 ก.ย. 64  TTIA /TPFA /TMPA /TFFA และบจก.ทัง้ฮ่ัวซนิการ

พมิพ ์ร่วมมอบเงนิมลูค่า 3 ลา้นบาท โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชนิีนาถ ณ อ. นาทว ีจ. สงขลาอา่นต่อหนา้ 20 

 

2 ก.ย. 64  TTIA และ TPFA มอบเงนิ 3 แสนบาท ใหก้ับ สสจ. 

สมทุรปราการ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรค 

และรักษาพยาบาล โควดิ-19 ใน จ.สมทุรปราการ อา่นตอ่หนา้ 1 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

    

   

6 ก.ย. 64  TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืเพือ่พจิารณาการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าการประมงอวนลอ้มจับ ผา่น

ออนไลน ์อา่นต่อหนา้ 7 

 

23 ก.ย. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ, คุณทว ีกรรมการ และ

สมาชกิ TTIA เขา้ประชมุหารอืประเด็นการน าเขา้เลอืดปลาสกุ (Red 

Meat) ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง อ่านต่อหนา้  49 

20 ก.ย. 64  คณุนรนิทร ์อปุนายก เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการ

วชิาการเพือ่จัดท าขอ้มูลสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการ

ท าประมงต่อสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ครัง้ที ่1/2564 อา่นต่อหนา้  43 

  
September 

2021 

15 ก.ย. 64  ดร.พจน์ รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย ในนามประธาน

คณะท างานร่วมฯ คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงานสมาคมฯ เขา้ร่วมการ

ประชมุคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย

ครัง้ที ่4/2564 (ครัง้ที ่5) อา่นตอ่หนา้ 29 

 

6 ก.ย. 64  คณุทว ีกรรมการสมาคม, คณุนภาพร เหรัญญกิ เขา้ร่วม

ประชมุออนไลน ์ปัญหาการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ ้าตามพกัิดกรมศลุกากร 

อา่นต่อหนา้ 8 

8 ก.ย. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการบรหิารสภา

หอฯ คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน FTA กกร. 

ครัง้ที ่5/2564 อา่นต่อหนา้ 15 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA และ TPFA มอบเงนิ 3 แสนบาท ใหกั้บ สสจ. สมุทรปราการ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน เฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคมุโรค และรักษาพยาบาล โควดิ-19 ใน จ.สมทุรปราการ 

1 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ คกก. แรงงาน ครัง้ที ่9 /2564 ผา่นออนไลน ์ 1 

 
TTIA /TPFA /TMPA /TFFA และ บจก. ทัง้ฮ่ัวซนิการพิมพ์ ร่วมมอบเงินมูลค่า 6 ลา้นบาท เพื่อจัดตัง้

โรงพยาบาลสนามสเีหลอืง(ทองอไุร) และครุภัณฑท์างการแพทย ์ใน จ.สมทุรสาคร 

5 

 

TTIA ร่วมประชมุ คกก. แรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน คกก.ธุรกจิประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครัง้

ที ่2/2564 

5 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืเพือ่พจิารณาการด าเนนิโครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าการประมงอวนลอ้ม
จับ ผา่นออนไลน ์

7 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุ ออนไลน ์ปัญหาการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ ้าตามพกัิดกรมศุลกากร 8 

 

ดร.ชนนิทร ์ในนามกรรมการสภาหอฯ และคุณสพุัตรา ผอ.ไดเ้ขา้ร่วมประชมุศูนยป์ฏบัิตกิารดา้นการแกไ้ข
สถานการณ์ฉุกเฉินในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดโควดิ-19 ในสถานประกอบ

กจิการและโรงงานอตุสาหกรรม ครัง้ที ่1/2564 

10 

คุณอรรถพันธ ์ในนามรองประธานกลุ่มอาหารฯ สภาอุตฯ เขา้ร่วมการสัมภาษณ์ใน หัวขอ้ “การประเมนิ

อยา่งรวดเร็วเรือ่งการปรับตัวและเพิม่ทักษะคนท างานจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 และการ

เปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบอัตโนมัตใินประเทศไทย” 

12 

 

TTIA เขา้ร่วมการสมัมนา “ตอบโจทย ์ตรงใจ ขนสง่ปลอดภัย กับมาตรฐานคณุภาพบรกิารขนสง่ดว้ย
รถบรรทกุ Q Mark 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน FTA กกร. ครัง้ที ่5/2564 ผา่นระบบ zoom meeting 15 

 

TTIA เขา้ร่วมงาน “Together is Power 2021" 16 

 

TTIA เขา้ร่วมสัมมนา Webinar Series เรื่อง ห่วงโซอุปทานไทยกา้วไกลดว้ย (FTA) จัดโดย กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ 

18 

 

สมาคม TTIA /TPFA /TMPA /TFFA และบจก.ทั้ง ฮ่ัวซินการพิมพ์ ร่วมมอบเงินมูลค่า 3 ลา้นบาท 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ ณ อ. นาทว ีจ. สงขลา 

20 

 
คุณอมรพันธุ ์อร่ามวัฒนานนท ์กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรในงาน X World Tuna Conference 

"VIGO 2021" 
20 

 
TTIA เขา้ร่วมรับฟังประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศกึษาและขอ้เสนอยุทธศาสตร์การคา้ของชาต ิพ.ศ. 

2565-2570 และแนวทางการขับเคลือ่นการคา้ของชาต ิ

21 

สารบญั / Content 
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ขา่วกจิกรรม 

 
หนา้ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาบรรยายพเิศษ หัวขอ้ “มมุมองของจนีต่อการคา้พหภุาค ีและ Trade War กับสหรัฐฯ” 25 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุวชิาการประมง ประจ าปี 2564 (วันที ่1) 26 

 
TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทยครัง้ที ่4/2564 

(ครัง้ที ่5) 

28 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุวชิาการประมง ประจ าปี 2564 (วันที ่2) 29 

 
TTIA ร่วมประชมุ คณะกรรมการทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารครัง้ที ่9/2564 30 

 
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ไดม้อบขา้วสาร รอบที่ 1 จ านวน 5,000 ถุง และ รอบที่ 2 จ านวน 2,600 ถุง 

มลูคา่ 800,000 บาท ใหกั้บกระทรวงแรงงาน 
32 

 
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์พรอ้มดว้ย คุณอมรพันธุ ์อร่ามวัฒนานนท ์กลุ่มบรษัิท ซแีวลู จ ากัด (มหาชน) 

มอบผลติภัณฑอ์าหารกระป๋อง ใหกั้บกระทรวงการตา่งประเทศ 
33 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืกลุม่ยอ่ยคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ 33 

 
TTIA เขา้ร่วมใหข้อ้คดิเห็นและหารอืในหัวขอ้ “ผูป้ระกอบการไทยสูไ้ดห้รอืไมใ่น CPTPP” 34 

 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา"เปิดประตูการคา้เสรสีูส่หภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี (EAEU) โอกาสการคา้ การลงทุน 
และความร่วมมอื" 

36 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุวชิาการประมง ประจ าปี 2564 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มประมง 37 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ สาขาสตัวน์ ้าและผลติภัณฑ์
สตัวน์ ้า ครัง้ที ่39-1/2564 

39 

 
TTIA ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการวชิาการเพือ่จัดท าขอ้มูลสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการท า

ประมงตอ่สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ครัง้ที ่1/2564 ผา่นออนไลน ์

42 

 
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน ใหส้มัภาษณ์ TV Senate รายการ Zoom-In เรือ่ง “จับสญัญาณสง่ออกไทย” 

43 

 

TTIA เขา้ร่วมฟังสมัมนาหัวขอ้ The future of alternative proteins in Asia ในงาน V-Connect Asia 43 

สารบญั / content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง เจาะลกึโอกาสการคา้การลงทนุในถิน่หมขีาวผา่นมมุมองนักการทตู 45 

 
TTIA เขา้ร่วมฟังสมัมนาออนไลนเ์พือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับระบบการรับรองตนเองของผูป้ระกอบกจิการโรงงาน 45 

 
TTIA เขา้ประชมุหารอืประเด็นการน าเขา้เลอืดปลาสกุ (Red Meat) ส าหรับอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง 48 

 

TTIA เขา้ร่วมประชาพจิารณ์และใหข้อ้เสนอแนะ Foods with Function Claims (FFC Thailand) ภายใต ้
โครงการ “การจัดท าบทสรุปนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตัง้ FFC Thailand” 

49 

 
TTIA ร่วมประชมุ คกก. ทีป่รกึษาโครงการ Ship to Shore Rights Sea ครัง้ที ่2   51 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืกลุม่ยอ่ย ประเด็นอปุสรรคทางการคา้และการลงทนุระหวา่งไทยและอยีปิต์        52 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา FTA THAI-EU Moving Forward   54 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนา “กฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ (Rules of Origin) และระเบยีบปฏบัิตภิายใตก้ฎว่า

ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ ภายใต ้14 FTA ของไทย” 

55 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที่ 3/2564 และการประชุมสามัญ
ประจ าปี 

57 

 
TTIA ใหส้ัมภาษณ์ ผ่านออนไลน์ กับ องคก์ารเพือ่การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมรกิา ส านักงาน

ประจ าภาคพืน้เอเชยี (USAID/RDMA) ในประเด็นเรือ่งการประเมนิสถานการณ์ดา้นการต่อตา้นการคา้มนุษย์

ในประเทศไทย 

58 

 

TTIA เขา้ร่วม งานสมัมนาออนไลนห์ัวขอ้ "เจาะตลาดใหม ่โอกาสการลงทนุไทยในแอฟรกิา หลังโควดิ-19" 58 

 

TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท ไอ เอส เอ แวล ูจ ากัด 60 

 
TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท เอส.พ.ีเอ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด กรุ๊ป 

จ ากัด 

60 

 

TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท คงิเบล โปรดวิเซอร ์จ ากัด 60 

 
TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท ผลติภัณฑป์ลากระป๋องสยาม จ ากัด 61 

 
TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท เอ.อ.ีซ.ี แคนนิง่ จ ากัด 61 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา มต ิคณะรัฐมนตร ีประจ าเดอืนกันยายน 2564 62 

 

ขา่วประจ าเดอืนกันยายน 2564 63 

สารบญั / content 
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TTIA และTPFA มอบเงนิ 3 แสนบาท ใหก้บั สสจ.สมุทรปราการ เพื่อสนบัสนุนการ

ด าเนนิงาน เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และรกัษาพยาบาล โควดิ-19 ในพืน้ที ่จ.

สมทุรปราการ 

 วันที่ 2 กันยายน 2564 ผูแ้ทน TTIA และTPFA น า

โดยคุณวรวรี ์เอง่ฉว้น เลขาธกิาร 2 สมาคม และ คุณสรญิญ ์

จรัสยศวุฒชิัย ผูบ้รหิารจาก บจก.อาร์ เอส แคนเนอรี่ มอบ

เงนิ 3 แสนบาท ใหก้บั สสจ.สมทุรปราการ เพือ่สนับสนุนการ

ด าเนนิงาน เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค และรักษาพยาบาล 

โควดิ-19 ในพืน้ที ่จ.สมทุรปราการ 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คกก. แรงงาน คร ัง้ที ่9 /2564 ผา่นออนไลน ์

 วันที่ 2 กันยายน 2564 คุณอรรถพันธ ์ที่

ปรึกษาดา้นแรงงานสมาคมฯ คุณนลธวัช จนท.

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุ คกก. แรงงาน ครัง้ที่ 9 

/2564 ผา่นออนไลน ์มสีาระส าคัญดังน้ี 

 ก าหนดการประชุมสามัญประจ าปี 2564 

สภาอุตสาหกรรมฯ จะจัดขึน้ในวันที ่27 ก.ย. 64 

เวลา 8.30 – 10.30 สามารถลงทะเบยีนล่วงหนา้

ไดท้ี ่https://lin.ee/BZdNQNQ  ภายในวันที ่23 

ก.ย.64 น้ี 

 การแต่งตัง้ขา้ราชพลเรือนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งบรหิารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน

โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่1ต.ค. 64 เป็นตน้ไป ดังน้ี 

         - นายบญุชอบ สทุธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

         - นางสาวบปุผา เรอืงสดุ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

         - นายประทปี ทรงลายอง  อธบิดกีรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

         - นายนยิม สองแกว้ อธบิดกีรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

         - นายบญุสงค ์ทัพชยัยทุธ ์เลขาธกิารส านักงานประกนัสงัคม 

  

 กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

ประกาศแนวปฏบิัตกิารปรับปรุงสภาพการ

จา้งงานในสถานการณ์วิด -19 โดยมี

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง 4 วธิ ีดังนี้ 

        1. แจง้ขอ้เรียกรอ้งโดยนายจา้ง/

ลกูจา้ง 

https://lin.ee/BZdNQNQ
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        2. แจง้ขอ้เรยีกรอ้งโดยสมาคมนายจา้งหรอืสหภาพแรงงาน/สหพันธแ์รงงาน 

        3. รว่มปรกึษาหารอืดว้ยความสมัครใจ 

        4. สภาพการจา้งเดมิ 

  

 กรมการจัดหางาน ชีแ้จงถงึแนวทางการ

จา้งงานแรงงานไทยและแรงงานตา่งดา้ว ดังน้ี 

 1. แนวทางการบริหารจัดหางานเพื่อ

สง่เสรมิการจา้งงานคนไทย ไดแ้ก ่

           - การบรกิารจัดหางาน ณ สนง. จัดหา

งานจังหวัดทั่วประเทศ 

           - การบริการผ่านระบบออนไลน์ ที่ 

www.doe.go.th   

           - การนัดพบแรงงาน 

           - การจัดท าโครงการ 3 ม (มงีาน มเีงนิ มกีารศกึษา) 

           - ประสานการเคลือ่นยา้ยแรงงานอยา่งเป็นระบบ 

           - โดยมีผูส้มัครงานที่ใชบ้ริการจัดหางานทั่วประเทศอยู่ 365,062 คน และ จ านวน

ต าแหน่งวา่งอยูท่ี ่449,611 คน (เดอืน ต.ค.63 - ส.ค.64) 

 2. แนวทางการบรหิารแรงงานตา่งดา้ว (กมัพูชา ลาว และเมยีนมา) ดังน้ี 

           - แรงงานต่างดา้ว สิน้สุดการท างาน วันที่ 30 ก.ย. 2564 และ 31 มี.ค. 65 ตอ้งขอ

อนุญาตท างานภายในวันที ่30 ก.ย. 64 

           - แรงงานต่างดา้ว สิน้สุดการท างาน วันที ่31 ม.ีค. 65 ตอ้งขออนุญาตท างานภายใน

วันที ่31 ม.ีค. 65 

           - แรงงานต่างดา้ว ระหว่างวันที ่1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64 โดยไดร้ับอนุญาตท างานไม่

เกนิ 2 ปี นับจากสทิธเิดมิสิน้สดุ 

           - แรงงานต่างดา้ว สิน้สุดการอนุญาตท างานแลว้ (ระหว่างวันที ่1  ม.ค. - 3 ส.ค. 64) 

โดยไดร้ับอนุญาตท างาน ถงึวันที ่13 ก.พ. 2566 

 ทัง้น้ีจะตอ้งผา่นการตรวจและไดร้ับอนุญาตจาก ตม.และ สธ. ภายในวันที ่1 ส.ค. 65 

 

 ความคืบหนา้แนวปฏบิัตใินการไดร้ับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุ

สดุวสิยัทีเ่กดิจากโควดิ -19  

          - กรณีนายจา้งไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควดิ-19 และไดห้ยุดประกอบ

กจิการเป็นการชั่วคราว โดยลูกจา้งซึง่เป็นผูป้ระกันตนจะยังคงมสีทิธไิดร้ับประโยชน์ทดแทนใน

กรณีว่างงานในอัตรารอ้ยละ 50 ของค่าจา้ง จากอัตราเงนิเดือนไม่เกนิ 15,000 บาท โดยให ้

http://www.doe.go.th/
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นายจา้งออกหนังสอืรับรองการขอรับประโยชนท์ดแทนในกรณีวา่งงาน ซึง่ส านักงานประกนัสงัคม

จะพจิารณาขอ้เท็จจรงิและจา่ยประโยชนท์ดแทนตามระยะเวลาวันทีไ่มไ่ดท้ างานจรงิตอ่ไป 

          - การทีน่ายจา้งจ่ายเงนิชว่ยเหลอืแกล่กูจา้งดว้ยเหตุผลดา้นคุณธรรมและมนุษยธรรม ซึง่

ไมใ่ชเ่ป็นสว่นหนึง่ของค่าจา้งสามารถท าได ้และเน่ืองจากไมใ่ชค่า่จา้งจงึไมต่อ้งสง่เงนิสมทบใน

เงนิชว่ยเหลอืน้ี 

          - กรณีผูป่้วยตดิเชือ้ทีเ่ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 จะมสีทิธไิดร้ับประโยชนท์ดแทนใน

กรณีว่างงานในอัตรารอ้ยละ 50 ของค่าจา้งรายวัน โดยใหไ้ดร้ับตลอดระยะเวลาทีม่ีการกักตัว

รวมกนัไมเ่กนิ 90 วัน ทัง้น้ีโดยใหม้ใีบแพทยร์ับรอง 

          - กรณีผูใ้กลช้ดิผูต้ดิเชือ้ทีย่ังตรวจไมพ่บเชือ้แตจ่ าเป็นตอ้งกกัตัว 14 วัน สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากเหตุสุดวสิัยได ้โดยใหใ้ชใ้บรับรองแพทยข์อง ผูต้ดิ

เชือ้และการรับรองจากนายจา้งเพือ่ยืน่แกส่ านักงานประกนัสงัคม 

          - ทัง้น้ีทีป่ระชมุยังมขีอ้สงสยัถงึขอ้ก าหนดดังกล่าวจากทางประกนัสังคม ซึง่ยังมคีวามไม่

ชดัเจนในบางสว่น เชน่ ระยะเวลาการกกัตัว หรอืสทิธปิระโยชนร์ะหวา่งผูป้ระกนัตนและผูป้ระกอบ

ทีก่ ากวม โดยทางส านักงานประกันสังคมจะส่งหนังสอืชีแ้จง มายังสภาอุตสาหกรรมฯ อกีครัง้ 

เพือ่ไดร้ับทราบโดยทั่วกนั 

 ผลส า ร ว จ จ าก  Poll ความคิด เห็ น

ภาคอุตสาหกรรม (CEO Survey) โดยส ารวจ

จากกรรมการ ส.อ.ท. 166 ท่าน รายละเอียด

ดังน้ี 

         1. อัตราการจา้งงานช่วงสถานการณ์ 

Covid-19 อยูท่ี ่53.6%  

         2. ปัญหาขาดแคลนแรงงานในขณะนี้

พบว่าอยู่ที่อัตรา 45.2% ซึง่ไดร้ับผลกระทบ

นอ้ยกวา่ 30% 

         3. สาเหตุที่ท าใหเ้กดิปัญหาขาดแคลนแรงงานเกดิจาก แรงงานตดิเชือ้โควดิ-19 และ

ก าลังเขา้สูก่ระบวนรักษา หรอืกกัตัว ท าใหไ้มม่แีรงงานทีเ่พยีงพอ 

         4. ภาครัฐควรมกีารสนับสนุนงบประมาณการจา้งแรงงานไทย และขยายโครงการสง่เสรมิ

การจา้งงานเด็กจบใหม ่

         5. หากภาครัฐจะเปิดใหน้ าเขา้แรงงานตา่งดา้ว ตาม MOU ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มใน

ระบบคัดกรอง ตดิตาม ประเมนิสถานประกอบการทีใ่ชแ้รงงานตา่งดา้ว 

         6. รัฐควรเรง่ฉีดวัคซนีใหแ้กแ่รงงาน ใน ม.33 

 โดยสถานการณ์วา่งงานและจ านวนแรงงานตา่งดา้วในประเทศไทย (ก.ค.64) ดังน้ี 

          - ผูป้ระกนัตน ม.33 มจี านวน 11,127,233 คน 

          - ผูป้ระกนัตนมาขึน้ทะเบยีนขอรับประโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงาน จ านวน 308,295 คน 

          - คนตา่งดา่วทีไ่ดร้ับอนุญาตท างานทัง้หมดในราชอาณาจักร จ านวน 2,372,419 คน 
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 ประเด็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม ้ขอใหช้ว่ยผลักดันการน าเขา้แรงงาน

ต่างดา้วทีน่อกเหนือไปจากแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ(เมยีนมา ลาว กัมพูชา) โดยขอใหม้กีาร

พจิารณาแรงงานจากอนิเดยี และบังกลาเทศ เขา้มา ทัง้น้ีทีป่ระชมุมมีตเิห็นว่า ใหใ้ชแ้รงงานทีม่ี

อยู่ในขอ้ตกลงก่อน (3 สัญชาต ิขา้งตน้) เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายเปิดรับจากแรงงาน

สญัชาตอิืน่ และปัญหาจากสถานการณ์โควดิ -19 ในปัจจบุัน 

 ประเด็นสรุปการประชมุคณะท างานเตรียมการน าเขา้แรงงานต่างดา้วอย่างถูกกฎหมาย

ตามบันทกึความตกลงหรอืบันทกึความเขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้ับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) 

ภายใตส้ถานการณ์โควดิ -19 ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วันที ่27 ก.ค.64 รายละเอยีดดังน้ี  

         - ขัน้ตอนการน าแรงงานตา่งดา้วเขา้มาท างานตามระบบ MOU ดังน้ี 

           1. ยืน่แบบค ารอ้งขอน าคนตา่งดา้วมาท างานในประเทศ เชน่ หนังสอืแตง่ตัง้/สญัญาจา้ง

งาน/เอกสารนายจา้ง 

           2. การด าเนนิการของประเทศตน้ทาง เชน่ การรับสมัคร/ท าสญัญา 

           3. การยืน่ค าขอรับใบอนุญาตท างานแทนคนตา่งดา้ว เชน่ บัญชรีายชือ่คนตา่งดา้ว 

           4. การอนุญาตใหน้ าคนตา่งดา้วเขา้มาท างานกบันายจา้งในประเทศ เชน่ กรมการจัดหา

งานจะออกหนังสอืแจง้ สถานทตู และ ตม.  

           5. จุดผ่านแดน/ด่านตรวจคนเขา้เมือง โดยคนต่างดา้วตอ้งแสดงหลักฐานต่างๆ เช่น 

หนังสอือนุญาตท างาน/ใบรับรองแพทย ์

           6. สถานที่กักกัน โดยคนต่างดา้วตอ้งเขา้รับการกักตัว เพื่อสอบซักประวัต ิและตรวจ

ประวัตกิารฉีดวัคซนี 

           7. การอบรมและรับใบอนุญาต เชน่ อบรมผ่านระบบ Video Conference โดยนายจา้ง

เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

 ทัง้น้ี ไดม้กีารเสนอความเห็นอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ สถานประกอบการทีต่อ้งการน าเขา้ตอ้งมี

ความพรอ้มเรือ่งสถานทีก่กักัน/ มวัีคซนีทางเลอืก /มคีวามพรอ้มทีจ่ะรองรับคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ โดย

กรมการจัดหางาน จะน าแนวทางดังกลา่วเสนอเขา้ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาตอ่ไป 

 ส าหรับก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่7 ต.ค. 64 เวลา 13.30 -

15.30 ณ หอ้งประชมุ PTT Group (1012) สภาอตุสาหกรรมฯ หรอืผ่านทางออนไลน์ หากมกีาร

เปลีย่นแปลงก าหนดการ จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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TTIA /TPFA /TMPA /TFFA และ บจก. ท ัง้ฮ ัว่ซนิการพมิพ ์รว่มมอบเงนิมูลคา่ 6 ลา้น

บาท เพือ่จดัต ัง้โรงพยาบาลสนามสเีหลอืง(ทองอไุร) และครภุณัฑท์างการแพทย ์

 วันที่  3 กันยายน 2564 ทางสมาคม TTIA 

/TPFA /TMPA /TFFA และบจก.ทัง้ฮั่วซนิการพมิพ ์ซึง่

ผูแ้ทน TTIA& TPFA น าโดยคุณอมรพันธุ ์อร่ามวัฒนา

นนท ์กรรมการ TTIA&เหรัญญกิTPFA, คุณวรวีร์ เอ่งฉ ้

วน เลขาธกิาร TTIA&TPFA และคณุวชิยั ลลีาเจษฎากลุ 

ผูแ้ทนไทยยูเนี่ยน ร่วมมอบเงนิมูลค่า 6 ลา้นบาท เพื่อ

จัดตั ้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง(ทองอุไร) และ

ครุภัณฑท์างการแพทย ์เพือ่รองรับกลุ่มแรงงานในคลัส

เตอรโ์รงงาน ในจังหวัดสมุทรสาคร ใหก้ับนายวรีะศักดิ ์

วจิติรแ์สงศร ีผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาคร 

 

TTIA ร่วมประชุม คกก.แรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน คกก.ธุรกิจประมง และ

อตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่2/2564 

  วันที่ 3 กันยายน 2564 คุณอรรถพันธ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ.

สมาคมฯ และคุณวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ร่วม

ประชุม คกก.แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

คกก.ธุรกจิประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ครั ้งที่ 2/2564 มี ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 

และ ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศ ์เป็นประธานร่วม  

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet มี

ประเด็นส าคัญ ดังน้ี  

 1. การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานใน

สถานการณ์โควดิ 19  

 - สภาหอไดท้ าขอ้เสนอขยายการชดเชยการปิดกจิการดว้ยค าสัง่ของรัฐจากโควดิ วันที ่9 

กรกฏาคม 2564 ซึง่ สนง.ประกันสังคมไดต้อบรับ วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ขยายมาตรการ

ประโยชน์ทดแทนว่างงานเน่ืองจากเหตุสดุวสิัยจากโรคระบาดหากปิดกจิการเกนิ 90 วันลูกจา้ง

สามารถใชส้ทิธเิริม่ตน้ครัง้ใหมไ่ดอ้กีไมเ่กนิ 90 วัน  

 - การสนับสนุน Factory sandbox จ.สมุทรสาคร) 15 บ.น าร่อง  และท า Kickoff model 

Factory Sandbox ที ่บมจ.ยนูคิอรด์ วันที ่23 สงิหาคม 2564 

 - การน าสมาคมการคา้ TTIA TPFA TFFA เขา้พบผูว้่าสมุทรสาครเพื่อหาทางแกปั้ญหา

โควดิในกลุ่มคลัสเตอร์โรงงาน วันที่ 27 กรกฏาคม 2564  รวมถงึการจัดตัง้ รพ.สนาม การ

ป้องกันแพร่ระบาดโควดิ การเพิม่จ านวนเตยีงผูป่้วยสเีหลอืงและการสนับสนุนจากภาคเอกชน 

อุปกรณ์การแพทย ์ซึง่ต่อมาวันที่ 10 และ 16 สงิหาคม 2564 TTIA /TPFA /TFFA /TFPA ได ้

สนับสนุน อาท ิจัดซือ้เครื่องวัดอณุหภูมแิละวัดออกซเิจน ให ้จ.สมุทรสาคร และสงขลา มูลค่า 

1.7 ลา้น สนับสนุนอปุกรณ์การแพทย ์ใหักับ 4 รพ.ใน จ.สมุทรสาคร และสงขลา มูลค่ากว่า 17 

ลา้น และสนับสนุน สธ.จว.สมทุรปราการจัดหาอปุกรณ์การแพทย ์จ านวน 3 แสนบาท  
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 - จัดแถลงข่าว นโยบายแรงงานกับสถานการณ์โควิด วันที่ 25 สงิหาคม 64 เสนอ

มาตรการ 6 ขอ้ คือ เร่งรัดจัดหาวัคซีนใหผู้ป้ระกันตน / สนับสนุน Factory Sandbox ที่จับคู่

สถานประกอบการ โรงพยาบาล และภาครัฐ / เร่งจัดหาเตยีงเหลอืงแดงใหผู้ป้ระกนัตน / จัดสรร

วัคซนีใหแ้รงงานทุกภาคส่วน / เร่งด าเนินการจัดสรรวัคซนีจับคู่งานกับนายจา้งเพื่อใหแ้รงงาน

ขา้มชาตเิขา้ระบบได/้จัดตัง้ทมี thailand แกปั้ญหาขาดแรงงาน  

 - จัดท าขอ้เสนอขยายเวลาชว่ยเหลอืการ

หักเงนิประกันสังคมเร่งด่วน โดยสง่เรือ่งไปที ่

ก.แรงงาน ปลัดกระทรวง และเลขาธิการ

ประกันสังคมแลว้เมือ่วันที ่1 กันยายน 2564 

และที่ประชุมคาดว่าจะไดร้ับตอบกลับให ้

ขยายเวลาตอ่ในเร็ววัน 

 

 2 .  ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้นการ

พาณิชย ์ครัง้ที่ 2/2564 มี 7 ประเด็นส าคัญ

คอื การแกปั้ญหาขาดตูค้อนเทนเนอร ์และการ

เพิม่ค่าระวางเรอื มกีารเสนอแกไ้ขปัญหาการถ่ายล ากอ่นเพือ่จูงใจใหเ้รอืใหญ่เขา้มาทีไ่ทยมาก

ขึน้ / ขอใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยรักษาค่าเงนิบาทใหอ้ยู่ในระดับ 32-33 บาท ต่อ ดอลล่า

สหรัฐ / ปัญหาวัตถดุบิผลติอาหารราคาสงู การน าเขา้แผ่นเหล็กเคลอืบดบีกุและเคลอืบโครเมยีม

เพือ่ผลติอาหารกระป๋อง เปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติกระป๋องในประเทศแสวงหาแผ่นเหล็กจากแหล่งอืน่

ทีม่ตีน้ทนุถกูลง /  การแกปั้ญหาขาดแรงงานในการผลติ โดยเสนอการฉีดวัคซนีใหแ้รงงาน และ

เร่งรัดใหม้ีการขึน้ทะเบียนแรงงานใหถู้กกฎหมายและเจรจาน าเขา้ MOU 500,000 คน โดยมี

มาตรการกกัตัวตรวจเชือ้โควดิ / การเสนอเพิม่จดุผ่านแดนถาวรไทยลาว / มาตรการ SMEs Soft 

Loan และการกระตุน้เศรษฐกจิในประเทศ  

 

 3. น าเสนอหลักการท า Bubble and 

Seal ในสถานประกอบกจิการ/โรงงาน โดย

คุณเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผูต้รวจราชการ

กระทรวงแรงงาน (ไฟล์ภาพประกอบ

ดา้นลา่ง)  

 

 4. การเจรจาเพื่อท าความตกลงว่า

ดว้ยการอดุหนุนประมง ในกรอบ WTO โดย

คุณนพวรรณ  ฉลองพันธรัตน์ ซึง่เป็นเรื่องการจับปลาไม่ผดิ IUU จะไม่เกีย่วกับการเพาะเลี้ยง 

โดยหลักการการเจรจาจะเนน้ การหา้มท าประมง IUU ไม่จับสัตวน์ ้าจนร่อยหลอ และไม่ Over 

fishing โดย ดร.พจน์ ไดข้อให ้คุณนพวรรณ ดร.ผดศิวร และ ดร.ชนินทร์ ร่วมกันช่วยตดิตาม

เรือ่ง คกก.ประมงแห่งชาต ิและประเด็นการเจรจาอดุหนุนประมงในกรอบ WTO ซึง่คาดว่าเดอืน 

ธันวาคม 2564 จะมคีวามชดัเจนขึน้   
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืเพือ่พจิารณาการด าเนนิโครงการปรบัปรุงและพฒันาการท า

การประมงอวนลอ้มจบั ผา่นออนไลน ์  

 วันที่  6  กันยายน  2564  TTIA คุณ

สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้น

ประมง และสมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการ Tonggol 

FIP (I-Tail, Unicord, TU, CMC, SIF, TPC, ฯ)  

เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาการด าเนิน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าการประมง

อวนลอ้มจับ ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรมประมง 

และเชิญสมาคมที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม 

(TFFA,TFPA, TTIA แล ะสมาคมปลา ป่น ) 

ประธาน คอื ท่านวชิาญ องิศรสีว่าง รองอธบิดี

กรมฯ สรปุดังน้ี 

 

 1. กรมฯ ไดง้บประมาณจากส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตรให ้3 ปี กรมฯ แจง้ว่าจะ

น าไปใชก้ับ FIP 3 โครงการ คือ อวนลาก, อวนลอ้มจับ และปูมา้ เพื่อมุ่งใหไ้ด ้MSC โดย

งบประมาณสว่นน้ีจะเอาไปใชก้ับกจิกรรมทีต่อ้งท าวจิัยเพิม่เตมิ ทัง้น้ีกรมฯ เห็นว่า Tonggol FIP 

และ FIP อวนลอ้มปลาซารด์นี ใชเ้ครือ่งมอืประมงชนดิเดยีวกนั ดังนัน้ก็น่าจะสามารถท างานวจิัย

ทีไ่ปในทศิทางเดยีวกัน และประหยัดค่าใชจ้า่ยได ้เชน่ การวจิัยดา้นสิง่แวดลอ้ม และการจัดการ

ประมงทีม่ปีระสทิธภิาพ แตส่ว่นงานดา้นสต๊อกโอด าและซารด์นีก็เป็นงานเฉพาะของแตล่ะ FIP 

 

 2. กรมฯ ไดเ้ชญิ Key Traceability (คุณ

นุ่น คณุเอยีน คณุแคท) เขา้รว่มการประชมุเพือ่ให ้

ความเห็น เน่ืองจาก KT ไดด้ าเนนิการในสว่นของ 

Tonggol FIP อยู่แลว้ ซึง่ทางสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง

ไม่ตดิขัด หาก KT จะมาด าเนินการในส่วนของ 

FIP อวนลอ้มปลาซาร์ดีนดว้ย และไดส้่ง Pre 

assessment ของ MRAG ปี 2019 ทัง้นี้ไดเ้พิม่ส

ปีชสีซ์ารด์นีจาก 7 เป็น 10 ชนดิ โดยให ้KT ชว่ย

ทบทวนและเสนอ Proposal และงบประมาณ กลับมา โดยมอบคุณอภสิทิธิ ์จากบรษัิท อนุสรณ์

มหาชยัซรูมิ ิจ ากดั เป็น Contact point 

 

 3. ทางกรมฯ ไดเ้ชญิชวนใหผู้ป้ระกอบการเขา้รว่มใน FIP ซารด์นี เพราะในอนาคตเทรนด์

การใชท้รัพยากรอย่างยังยนืจะมเีพิม่มากขึน้ เบือ้งตน้ทราบว่า สมาคมทีส่นใจเขา้ร่วมมสีมาคม

ปลาป่นและสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็ง 

 ในส่วน TTIA ไดม้กีารเวยีนสอบถามสมาชกิ ณ ขณะน้ี สมาชกิส่วนใหญ่แจง้ว่ายังไม่มี

การรอ้งขอจากลกูคา้เขา้มา แตม่ ี1 บรษัิททีส่นใจเขา้รว่ม 
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 4. TTIA ไดอ้ัพเดทโครงการ Tonggol FIP ว่า FIP มมีตอิอกจาก Fishery Progress มา

สรา้งเว็บไซต์ใหม่ ในส่วนของ Social Policy จะมีการ Workshop และปรับปรุงนโยบายทาง

สังคม จากนั้นจะจัดอบรมใหก้ับสมาชกิ ซึง่ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณา Proposal ของ KT 

หากไดข้อ้สรปุจะด าเนนิการหารอืกบักรมฯ อกีครัง้     

  

TTIA เขา้รว่มประชุม ออนไลน ์ปญัหาการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ า้ตามพกิดักรมศลุกากร 

 

 วันที่ 6 กันยายน 2564 TTIA/ TPFA 

คุณทวี  ก ร ร มก า รสม าคม , คุณนภาพร 

เหรัญญิก, คุณสุพัตรา ผอ., คุณวรพล และ

คุณอนุสรา จนท.TTIA, คุณศศธิร และคุณภร

ภัทร จนท.TPFA เขา้ร่วมประชุม ออนไลน์ 

ปัญหาการน าเขา้ส่งออกสัตวน์ ้าตามพกิัดกรม

ศุลกากร ร่วมกับกรมประมง กรมศุลกากร 

สมาคมผูน้ าเขา้และส่งออกระดับมาตรฐานเอ

อโีอ(AEO) สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว ์(TFMA) 

สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป(TFPA) สมาคม

อาหารแช่เยือกแข็งไทย(TFFA) และสมาชกิ TTIA 11 บรษัิท โดยมี นายบัญชา สุขแกว้ รอง

อธบิดกีรมประมง เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 

 สบืเน่ืองจากประกาศกรมศุลกากร ที่ 125/2564 เรื่อง การเชือ่มโยงขอ้มูล/ใบรับรอง

อเิล็กทรอนกิสร์่วมกบักรมประมง ลงวันที ่13 สงิหาคม 2564 โดยแจง้ใหท้ราบถงึพกิัดศุลกากร

และรหัสสถติ ิรายการสนิคา้ทีต่อ้งท าการเชือ่มโยงขอ้มูลใบอนุญาตหรอืใบรับรองอเิล็กทรอนกิส์

ผา่นระบบ National Single Window (NSW) กอ่นการสง่ขอ้มลูใบขนสนิคา้ มผีลบังคับใชวั้นที ่1 

กนัยายน 2564 นัน้ รายละเอยีดดังสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

 

 จากการประชุมหารือระหว่างกรม

ประมงและสมาคม AEO เมื่อวันที่ 30 

สงิหาคม 2564 ไดร้ับขอ้เสนอแนะและ

ปั ญ ห า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง

ผูป้ระกอบการ ดังน้ี 

 -  สิน ค ้า บ า ง ร า ย ก า ร ที่ มี ก า ร

เชือ่มโยง ไม่ควรอยู่ในการควบคุมของ

กรมประมง เนื่องจากการเพิ่มรายการ

สิ น ค ้า ใ น ร ะ บ บ  Fisheries Single 

Window เป็นการแจง้เพิม่เตมิโดยผูป้ระกอบการ จงึอาจมคีวามผดิพลาด ไมถ่กูตอ้งตามค าจ ากดั

ความของแตล่ะรายพกิดั 

 - ขอใหก้รมประมงพจิารณาทบทวนสนิคา้ทีไ่ม่ควรอยู่ในข่ายทีก่รมประมงจะตอ้งควบคุม 

จ านวน 25 รายการ ตามบัญชแีนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่125/2564 ที ่15-22, 25-27, 29-

40, 43 และ 45 

 

 ในส่วนของ 2 สมาคม คือ TTIA,  TFFA ยังไม่ไดร้ับแจง้จากสมาชกิถงึผลกระทบต่อ

ประกาศดังกล่าว โดยหากสนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตจากกรมประมง อยากใหค้รอบคลุมพกิัดแค่
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จ าเป็นจรงิๆ ซึง่พกิดัทีเ่ปิดกวา้ง มคีวามหลากหลาย น่าจะเป็นการเพิม่ขัน้ตอนของผูป้ระกอบการ

มากกว่า โดยอยากใหม้กีารหารือกับผูป้ระกอบการก่อนจะประกาศใช ้ส าหรับ TFPA ไดร้ับแจง้

จากสมาชกิในทีป่ระชมุเรือ่งสนิคา้ตดิดา่นประเภท ซอส เนื่องจากประกาศฉบับใหมด่ังกลา่วแลว้ 

 

 กรมประมงแจง้ขัน้ตอนการด าเนินพธิกีารศุลกากร กรณีไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งมใีบอนุญาต

รับรอง ดังน้ี 

 1. (ผูป้ระกอบการ) ส่งขอ้มูลใบขนสนิคา้ โดยระบุเลขที่ยกเวน้ในรายการที่ไดร้ับการ

ยกเวน้ และส าแดงรหัสทีย่กเวน้ตอ่กรมศลุกากร 

 2. (กรมศลุกากร) ฐานขอ้มลูของตอ้งก ากดั (Permission Goods) 

 3. (กรมศลุกากร) คน้หาขอ้มลูการยกเวน้ใบอนุญาตของแตล่ะหน่วยงาน 

 4. (กรมศลุกากร) ออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ก าหนดสัง่การตรวจตามเงือ่นไขความเสีย่ง 

 5. (ผูป้ระกอบการ) รับเลขทีใ่บขนสนิคา้และขอ้ความตอบกลับ 

 รหัสยกเวน้ไม่ตอ้งมีใบอนุญาต/ ใบรับรอง กรณีสนิคา้ในฐานขอ้มูลสนิคา้ที่ตอ้งไดร้ับ

ใบอนุญาต/ ใบรับรอง แตเ่ป็นของยกเวน้ ไดแ้ก ่

      - Exempt 1 สว่นราชการหรอืวสิาหกจิ 

      - Exempt 2 เป็นของตัวอยา่งหรอืน าเขา้มาเพือ่การศกึษา 

      - Exempt 3 กฎหมายอืน่ควบคมุและไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานทีค่วบคมุแลว้ 

      - Exempt 99 กรณีอืน่ๆ 

 

 ทีป่ระชมุรว่มกนัพจิารณาปัญหาการน าเขา้สง่ออก ตามขอ้เสนอของสมาคม AEO จ านวน 

25 ขอ้ ตามบัญชแีนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่125/2564) ซึง่สรปุมตทิีป่ระชมุไดด้ังน้ี 

 1. ใหย้กเลกิการเชือ่มโยงขอ้มลูระบบ NSW จ านวน 3 รายการ เนื่องจากพกิัดนี้เฉพาะที่

มสีว่นผสมของสตัวน์ ้าไมเ่กนิรอ้ยละ 20 จงึไมอ่ยูใ่นความควบคมุของกรมประมง (หากมสีว่นผสม

ของสตัวน์ ้าเกนิรอ้ยละ 20 จะอยูใ่นการควบคมุของกรมประมง) ไดแ้ก ่

  1.1 ล าดับที ่16 พกิดั 1902.30.30 -- วุน้เสน้ 

  1.2 ล าดับที ่17 พกิดั 1902.30.40 -- นูด้เดลิพรอ้มปรงุอืน่ๆ 

  1.3 ล าดับที ่18 พกิดั 1902.30.90 -- พาสตา้อืน่ๆ 

 2. สว่นอกี 22 รายการทีย่ังไมม่ขีอ้สรปุ เน่ืองจากยังมขีอ้มลูไมเ่พยีงพอ โดยกรมศลุกากร

จะหาขอ้มูลสถติกิารน าเขา้-ส่งออก เพื่อน ามาเปรียบเทยีบ % ของวัตถุดบิในแต่ละพกิัด และ

พจิารณาร่วมกันในครัง้ต่อไป อนึง่ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตัวแทนผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามเห็นว่าควร

ชะลอการบังคับใชป้ระกาศออกไปกอ่นเพือ่ลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในชว่งความไม่ชดัเจนขณะใช ้

ประกาศฉบับนี้ และอาจเกดิปัญหากับผูป้ระกอบการภายหลังจากการถูก post audit ได ้แต่

ศุลกากรแจง้ว่า การจะชะลอประกาศจะตอ้งท าเรื่องเขา้กรมและตอ้งใหผู้ใ้หญ่เห็นชอบ ซึง่

ขณะเดยีวกนั พกิดั harmonized ใหม ่จะใชอ้กีประมาณ 4-5 เดอืนน้ี เกรงจะไมท่ันกนั 

 3. กรมประมงจัดท าสรปุรายงานการประชมุ และท าหนังสอืแจง้ไปยังกรมศลุกากร เพือ่ให ้

ออกประกาศยกเลกิการเชือ่มโยงระบบ NSW ของ 3 รายการทีส่รปุไดข้า้งตน้ 

 4. หากจ าเป็นจะตอ้งเลื่อนการบังคับใชป้ระกาศกรมศุลกากรที่ 125/2564 จะตอ้ง

น าเสนอตอ่คณะท างานยอ่ย NSW เพือ่พจิารณากอ่น 
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 5. ก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป 

  5.1 ประชุมระหว่างกรมประมงและกรม

ศลุกากร เพือ่หารอืขอ้มลูรว่มกนั ในอาทติยห์นา้ 

  5.2  ประชุมระหว่างกรมประมง กรม

ศลุกากร และ 4 สมาคม ในอาทติยถั์ดไป 

 

 อนึ่ง คุณทวี กรรมการสมาคม ไดฝ้ากประเด็นถงึ

กรมศุลกากร เพือ่พจิารณาว่า การตคีวามพกิัดน าเขา้ของ

ศุลกากรกับกรมปศุสัตว์ไม่ตรงกัน เช่น น าเขา้เน้ือปลาบด ไม่มีอย่างอื่นเป็นส่วนผสม กรม

ศลุกากรใหน้ าเขา้พกิดั 23 สว่นกรมปศสุตัวช์ีพ้กิดั 05 จงึอยากใหห้น่วยงานภาครัฐตกลงรว่มกนั  

 ซึง่กรมศุลกากรแจง้ว่า การแยกพกิัด 23 และ 05 จะแยกตามวัตถุประสงคก์ารน าเขา้ คอื 

23 ส าหรับผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง สว่น 05 ไมเ่หมาะส าหรับมนุษยบ์รโิภค 

 

 ทัง้น้ี หากทา่นสมาชกิมปีระเด็นปัญหาการน าเขา้สง่ออก ตามประกาศกรมศลุกากรฉบับน้ี  

สามารถแจง้มายังสมาคม เพือ่เสนอเป็นขอ้มลูประกอบการประชมุครัง้ถัดไป 

 

ดร.ชนนิทร ์ในนามกรรมการสภาหอฯ และคุณสุพตัรา ผอ.ไดเ้ขา้ร่วมประชุมศูนย์

ปฏบิตักิารดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและ

ควบคุมการแพรร่ะบาดโควดิ-19 ในสถานประกอบกจิการและโรงงานอุตสาหกรรม คร ัง้

ที ่1/2564 

วันที ่8 กนัยายน 2564  ดร.ชนนิทร ์ในนามกรรมการสภาหอฯ และคณุสพุัตรา ผอ.ไดเ้ขา้

รว่มประชมุศนูยป์ฏบิัตกิารดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉนิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันและ

ควบคมุการแพรร่ะบาดโควดิ-19 ในสถานประกอบกจิการและโรงงานอตุสาหกรรม ครัง้ที ่1/2564 

ทางออนไลน์ ประธานคอื นายกอบชัย สังสทิธสิวัสดิ ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูเ้ขา้ประชมุ

จากหน่วยงานรัฐ ก.อุตสาหกรรม, ก.สาธารณสุข, ก.แรงงาน, ก.มหาดไทย, กทม., การนิคม

อตุสาหกรรม ฯและภาคเอกชน สภาอตุฯ สภาหอฯ สมาพันธ ์SMEs สรปุดังน้ี 

 

1. จากปัญหาการพบผูป่้วย

สะสมในสถานประกอบกิจก าร

โรงงานมแีนวโนม้สูงขึน้ พ.ค.-ส.ค.

64 (พบในโรงงานอาหารสูงสุด) 

ดั ง นั้ น  ศู น ย์ป ฏิบั ติก า ร ฯ  โ ด ย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

ประธาน จึงไดถู้กจัดตัง้ตามค าสั่ง

นายกรัฐมนตรีที่ 14 /2564 การจัด

โ ค ร ง ส ร ้า ง ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ห า ร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ–

19 ) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 7)ขอ้ (9) “ศูนยป์ฏบิัตกิารดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่

เกีย่วกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ – 19 ในสถานประกอบ

กจิการและโรงงานอตุสาหกรรม”  
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2. ก.สาธารณสขุและ ก.อุตสาหกรรม น าเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 และ

การด าเนนิการป้องกนัทีผ่า่นมา และ COE ทีจ่ะรองรับตอ่ไป 

Bubble & Seal (BBS) แนวคดิ “ปกป้องได ้ควบคุมไว แรงงานปลอดภัย เศรษฐกจิไทย

เดนิหนา้” กรมควบคมุโรคปรับปรงุคูม่อื BBS ส าหรับสถานประกอบการแบบใหม ่โดยจัดพนักงาน

เป็นกลุม่ยอ่ยเพือ่จะไดบ้รหิารจัดการไดร้วดเร็วขึน้ ลดการขาดแคลนแรงงาน และก าลังเตรยีมท า

คลปิวดีโีอแนะน า BBS 

Factory Sandbox Phase แนวคิด “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตรวจ รักษา ควบคุม 

ดแูล” เฟส1 น ารอ่ง นนทบรุ ีปทมุธานี สมทุรสาคร ชลบรุ ีกลุม่เป้าหมายโรงงานขาด 500 คนขึน้

ไป 4 อตุสาหกรรมสง่ออก คอื ผลติอาหาร ยานยนต ์ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์และอปุกรณ์ทางการ

แพทย์ โดยโรงงานตอ้งมีความพรอ้มและท า MOU กับกระทรวงแรงงาน ส่วนเฟส 2 เป็น

สมุทรปราการ ฉะเชงิเทรา อยุธยา แต่ยังไม่ไดก้ าหนดว่าจะเริม่เมือ่ใด ทัง้น้ีหากจังหวัดใดสนใจ

ขอใหน้คิมอตุสาหกรรมจังหวัด/ทมีอตุฯจังหวัด ประสานกบัสถานประกอบการดคูวามพรอ้ม  

COE Certificate of Entry สธ.เตรียมพัฒนาและขับเคลื่อนระบบรองรับบุคคล ใช ้

มาตรฐาน EU และ WHO โดยบูรณาการขอ้มูลดา้นสุขภาพต่างๆ จากหลายๆที่ไวท้ี่เดียว 

ประมวลผล ตรวจสอบ ออกใบรับรอง การใชป้ระโยชน์จากapplication platform เพื่อสามารถ

ด าเนนิกจิกรรม/เดนิทางหลังโควดิ-19 ซึง่มกีารฉีดวัคซนีไปมากแลว้ 

 

3.การพจิารณา การก าหนดนิยามสถานประกอบกจิการและโรงงานอุตสาหกรรม การ

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางขับเคลือ่นมาตรการ BBS ในสถานประกอบการ โดยตัง้เป้าหมาย 

Output 3 ขอ้ ไดแ้ก ่สถานประกอบกจิการและโรงงานเป้าหมายไดร้ับความรูค้วามเขา้ใจ/ ไดร้ับ

ค าปรกึษาแนะน าการด าเนินตามมาตรการ BBS และการเขา้ร่วม BBS ไม่นอ้ยกว่า 10%  โดย 

Outcome คอืพบแรงงานตดิเชือ้โควดิ-19 ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองภายใน 3 เดอืน 

- ประธานฯ ขอให ้ก.มหาดไทยและ ก.สาธารณสขุ ชว่ยดสูถานประกอบการทีไ่ม่เขา้ข่าย

โรงงานตาม พรบ.โรงงาน 2535 และมคีวามเสีย่งตอ่การแพรโ่ควดิ19 เชน่ ลง้ 

    -  ด ร .ชนินทร์  เห็ นด ว้ย

หลักการภาครัฐน า เอกชนสนับสนุน 

โดยภาครั ฐมีองค์ความรู ใ้ นการ

จัดการโควิดมากกว่า เสนอว่าจาก 

BBS ใ ห ้ ป รั บ ไ ป สู่  Factory 

Sandbox(thumbtack) ม า ก ขึ้ น 

ยกตัวอย่างอตุสาหกรรมทูน่า อาหาร

สตัวเ์ลีย้ง เคยเกดิปัญหาแรงงานขา้ม

ชาตติดิเชือ้โควดิ ก็ผ่านมาได ้ทาง

โรงงานไดจ้ัดเตยีงกลุม่เขยีว FAI/FQ 

รวมกันในอตุฯ ไดถ้งึ 10% บางโรงไม่พรอ้มก็สามารถชว่ยเหลอืกัน และภาคเอกชนไดส้นับสนุน

รวบรวมเงนิกว่า 20 ลา้นบาท จัดซือ้อปุกรณ์การแพทย ์สรา้งเตยีงกลุ่มผูป่้วยสเีหลอืงและสแีดง 

ใหก้บั สสจ.สมทุรสาคร สงขลา   

- สภาหอฯ เสนอประเด็นตา่งๆ เชน่ ขอใหจ้ัด ATK ทีม่มีาตรฐาน มเีพยีงพอราคาไม่แพง, 

ขอใหจ้ัดวัคซีนแก่แรงงานต่างดา้วที่ผิดกฎหมายเพราะแพร่เชื้อต่อได ้และออกระเบียบให ้

นายจา้งสามารถใชแ้รงงานส่วนน้ี ทดแทนแรงงานทีห่ายไป โดยค่าใชจ้่ายไม่แพง, การเยยีวยา
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ผูป้ระกอบการยังไมท่ั่วถงึ, ขอใหน้ าคา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้ FQ/FAI มาหักภาษีไดม้ากกว่า 1 เทา่

, ขอใหร้ัฐเป็นคนกลางจัดท า รพ.สนาม แบบ pull โดยสถานประกอบการแชรค์า่ใชจ้า่ยรว่มกนั 

 

4. ประธานนัดประชมุทกุ 2 สัปดาห ์และใหฝ่้ายเลขาจัดตัง้คณะท างานเพือ่สนับสนุนงาน

ของศูนยป์ฏบิัตกิารฯ เช่น คณะกลั่นกรอง คณะรับความเห็น โดยน าความเห็นภาคเอกชนมา

พจิารณาดว้ย 

 

คณุอรรถพนัธ ์ในนามรองประธานกลุม่อาหารฯ สภาอตุฯ เขา้รว่มการสมัภาษณ์ใน หวัขอ้ 

“การประเมนิอยา่งรวดเร็วเรือ่งการปรบัตวัและเพิม่ทกัษะคนท างานจากการแพรร่ะบาด

ของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 และการเปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบอตัโนมตัใินประเทศไทย” 

 วันที ่8 กนัยายน 2564 คณุอรรถพันธ ์ในนามรองประธานกลุม่อาหารฯ สภาอตุฯ และคณุ

นลธวัช จนท.สมาคมฯ เขา้รว่มการสมัภาษณ์ใน หัวขอ้ “การประเมนิอยา่งรวดเร็วเรือ่งการปรับตัว

และเพิม่ทักษะคนท างานจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 และการเปลีย่นแปลงไปสู่

ระบบอัตโนมัตใินประเทศไทย” จัดโดย วทิยาลัยประชากรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ผ่าน

ทางออนไลน ์มสีาระส าคญั ดังน้ี 

 จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

เ พื่ อ ใ ห ้ท ร าบ  ถึ ง ผลก ร ะทบขอ ง

สถานการณ์โควดิ-19 ตอ่กลุม่คนท างาน

หรือผู ป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม

อาหารว่าไดร้ับผลกระทบมากนอ้ย

เพียงใด  โดยคุณอรรถพันธ์ได ใ้ห ้

สมัภาษณ์ ดังน้ี  

 1. ในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อาหารไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 ไม่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับ

อตุสาหกรรมในภาคส่วนอืน่ๆ ซึง่จะเห็น

ไดจ้ากขอ้มลูสถติใินปีทีผ่่านมา พบวา่ยอดการสง่ออกในกลุม่ฯ เพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากคนสว่นใหญ่

ตอ้งการกักตุนอาหาร จากความกังวลต่อสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจุบัน แต่ทัง้นี้อาจดีกว่านี้ 

หากไมม่สีถานการณ์โควดิ-19 เกดิขึน้ 

 2. การพัฒนาฝีมอืแรงงาน ยังขาดในส่วนของการอบรบ ทีย่ังจัดอยู่ในอัตราชั่วโมงการ

อบรมทีต่ ่า(แต่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน) ซึง่ควรทีจ่ะเพิม่ความถีใ่นการจัดอบรมใหม้ากขึน้ เพือ่ท า

ใหเ้กดิการ Re-Skill และ Up-Skill ในการเพิม่ทักษะใหก้ับแรงงาน อกีทัง้ควรส่งเสรมิการอบรม

ส าหรับระบบ Automation  ในระบบอาชวีศกึษา หรอื กลุ่มเกษตรกร เพือ่เพิม่อัตราแรงงงาน ที่

ยังขาดอยูใ่นสว่นน้ี  ซึง่ประเทศไทยยังคงอยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งปรับปรุงเป็นอย่างมาก เมือ่เทยีบกับ

ประเทศเพือ่นบา้น เชน่ ในเวยีดนามมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการท าเกษตรกรทีม่ากขึน้ (การปลูก

ขา้ว)  

 3. ปัจจุบันแรงงานในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารยังคงใชแ้รงงานต่างดา้วเป็นสว่นใหญ่ แต่

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัแตล่ะจังหวัดว่าจะมุง่เนน้ไปในทศิทางการใชแ้รงงานคนไทย หรอืแรงงานตา่งดา้ว 

ซึง่อยู่ทีค่วามเหมาะสมของผูป้ระกอบการเป็นหลัก เชน่ ในอุตสาหกรรมทูน่าฯ ใชแ้รงงานต่าง

ดา้วค่อนขา้งเยอะส าหรับในไลน์การผลติ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ซึง่มี
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จ านวนแรงงานต่างดา้ว อยู่ที่ 80% ของจ านวนแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมทูน่าฯ ส่วน

แรงงานไทยจะอยูใ่นจังหวัดทางภาคใต ้เป็นสว่นใหญ ่เชน่ สงขลา 

 4. อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารฯ ซึง่ไดม้กีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาตลอดเวลา 

เชน่ ในบางผูป้ระกอบการไดม้กีารน า เครือ่งมอืแยกกลิน่แทนการใชค้น เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การผลิตและคุณภาพ ใหม้ากยิ่งขึ้น แต่ในบางอุตสาหกรรม อย่างทูน่า ยังคงมุ่งเนน้ไปที่

แรงงานคนเป็นหลัก เน่ืองจากยังมกีระบวนทีซ่ับซอ้นทีเ่ครือ่งจักรไม่สามารถท าได ้เชน่ การแกะ

เน้ือปลา แตย่ังมสีว่นทีย่ังเป็น Automation ดว้ยเชน่กนั เชน่ กระบวนการบรรจผุลติภัณฑ ์ 

 อีกทัง้ยังมีอาชพีที่เพิ่มเขา้มาใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น Food Scienlist  ที่จะมี

หนา้ทีใ่นการออกแบบผลติภัณฑอ์าหารในรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 5. ทางสภาอตุสาหกรรมฯ ไดม้คีวามร่วมมอืในดา้นแรงงานกับภาครัฐตลอดมา เชน่ การ

จัดอบรม หรือสัมมนา โดยเชญิภาครัฐมาใหค้วามรู ้หรือการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ทัง้นี้ 

กจิกรรมดังกลา่วอาจถกูจัดเป็นแลว้แตต่ามวาระหรอืตามโอกาสทีไ่ดร้ับ 

 สดุทา้ยอยากจะเสนอใหภ้าครัฐควรออกแบบระบบการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ในอนาคตใหม้ากยิง่ขึน้ เช่น การพัฒนาหลักสูตรอาชวีศกึษาในการผลติบุคลากรเพื่อเขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรมใหม้ากขึน้ อกีทัง้เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และชว่ยสง่เสรมิ

อัตราการว่างงานในประเทศไทย  และพัฒนาความสามารถ ทักษะแรงงานใหต้รงต่อความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานดว้ย 

 

TTIA เขา้ร่วมการสมัมนา“ตอบโจทย ์ตรงใจ ขนส่งปลอดภยั กบัมาตรฐานคุณภาพ

บรกิารขนสง่ดว้ยรถบรรทกุ Q Mark 

 วันที่ 8 กันยายน 2564 TTIA คุณปิยะ

ราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมการสัมมนา“ตอบ

โจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐาน

คุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก Q Mark  

วัตถปุระสงคเ์พือ่สนับสนุนความปลอดภัยในการ

ขนส่ ง สิน ค ้า ท า ง ถนน  แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้

ผูป้ระกอบการขนส่งสนิคา้ทางถนนเขา้สู่ระบบ

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 

(Q Mark) จัดโดย ส า นักการขนส่งสินค า้ 

กรมการขนสง่ทางบก สรปุดังน้ี 

 

 1. มาตรฐานคุณภาพบรกิารขนส่งดว้ยรถบรรทุก หรือ Q Mark  กรมการขนส่งทางบก 

ก าหนดขึน้เพื่อพัฒนาการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของประเทศ ชว่ยสนับสนุนและผลักดันใหก้ระบวนการจัดการโลจสิตกิส ์และซัพพลาย

เชนของภาคการคา้ และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถลดตน้ทุนการ

ด าเนนิการ และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัอตุสาหกรรมตา่งๆ ไดม้ากขึน้ 
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 2. มาตรฐาน Q Mark จัดท าขึน้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูป้ระกอบการขนส่ง โดยได ้

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังน้ี 

 - ยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุของประเทศไทย 

 - เสรมิศักยภาพผูป้ระกอบการขนสง่ใหม้ขีดีความสามารถแขง่ขันในยคุเสรกีารคา้บรกิาร 

 - เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการขนสง่มกีารด าเนนิการขนสง่ทีป่ลอดภัย 

 - เพือ่ใหล้กูคา้ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการคัดเลอืกผูป้ระกอบการขนสง่ทีม่คีณุภาพ 

 - เพือ่ใหภ้าครัฐสนับสนุนและสง่เสรมิกจิการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 

 3 .แนวโนม้การขนสง่แบบ Cold Chain ในอนาคตคาดการณ์ ดังน้ี 

 (1)ความตอ้งการของผูจ้ัดส่งในดา้นประสทิธภิาพที่เนน้ความสดใหม่ของผลติภัณฑ์

สงูขึน้ 

 (2)ใหค้วามส าคัญในเรือ่งมาตรฐานดา้นการขนสง่และความปลอดภัย 

 (3)ใหค้วามส าคัญรปูแบบบรรจภัุณฑแ์ละหบีหอ่ในการขนสง่แบบ cold chain 

 (4)ทัศนคตขิองลกูคา้ทีม่ตีอ่ Cold Chain ยังมองว่ามาตรฐานการจัดการ Cold Chain ยัง

ตอ้งพัฒนา 

 

  4 .  ม า ต ร ฐ า น  Q Cold Chain 

(มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค า้

เกษตรและอาหารดว้ยรถบรรทุกแบบ

ควบคุมอุณหภูม)ิ กรมการขนส่งทางบก

จัดท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการ

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน าศั ก ย ภ าพขอ ง

ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เกษตรและ

อาหารดว้ยรถบรรทุกแบบ Cold Chain 

ถือ เ ป็ นม าต ร ฐ านขั ้น ก า้ วหน ้า ของ

มาตรฐาน Q Mark ในการประกอบการอย่างเป็นระบบ ลกูคา้สามารถเลอืกผูข้นสงูทีม่คีณุภาพท า

ใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพและความปลอดภัย 

 

 5. มาตรฐาน Q Cold Chain ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก ่    

 (1)ดา้นปฏิบัติการขนส่ง>>ผูป้ระกอบการขนส่งเขา้ใจถึงขอบเขตการจา้งงานและ

สามารถวางแผนปฎบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมกีารวางแผนเพือ่รองรับเหตฉุุกเฉนิ 

 (2)ดา้นความสะอาด>>มกีารป้องกันไมใ่หเ้กดิปัญหาการปนเป้ือนทีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่

สนิคา้ รวมถงึผลกระทบตอ่ความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 
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 (3)ดา้นมาตรฐานรถหอ้งเย็นและการบ ารุงรักษา>>มคีวามเขา้ใจในเรือ่งของมาตรฐานรถ

หอ้งเย็นและการบ ารุงรักษา รวมถงึการเลอืกใชง้านรถไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกับ

ชนดิสนิคา้ 

 (4)ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล>>พนักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจและมคีวามพรอ้มใน

การปฎบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ผูท้ี่สนใจจัดท ามาตรฐานคุณภาพบรกิารขนส่งดว้ยรถบรรทุก สามารถตดิต่อสอบถาม

ข อ้มูล เพิ่ม เติมได ท้ี่  ก รมการขนส่งทางบก  โทรศัพท์ 0 -2271 -8490  หรืออี เมล์  

developdlt.aec.@gmail.com  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน FTA กกร. คร ัง้ที ่5/2564 ผา่นระบบ zoom meeting 

 วันที่ 8 กันยายน 2564 TTIA 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนาม

กรรมการบริหารสภาหอฯ คุณสุพัตรา 

ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.

การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน FTA 

กกร. ครัง้ที่ 5/2564 ผ่านระบบ zoom 

meeting โดยมคีุณชศูักดิ ์ชืน่ประโยชน์ 

รองประธานสภาหอฯ เป็นประธาน สรุป

ดังน้ี 

 1.จากที่ทางกกร. ไดจ้ัดท า

แบบสอบถามความเห็นกับทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ต่อการเจรจาความตกลงการคา้เสรีไทย-

สหภาพยโุรป  เพือ่จัดท าเป็นทา่ทขีองภาคเอกชน น าไปหารอืกบักรมเจรจาฯ ในการเตรยีมความ

พรอ้มส าหรับการเปิดเจรจา FTA ไทย-สหภาพยโุรป และสง่ขอ้มลูใหก้บัสภาธรุกจิไทย-ยโุรป นัน้ 

โดยเบือ้งตน้ จากการเก็บขอ้มลู สรปุดังน้ี 

 - สนิคา้ทีอ่ยากให ้EU มกีารลดภาษีเหลอื 0% ไดแ้ก ่ สนิคา้อาหารทะเลแปรรูป,อาหาร

สตัวเ์ลีย้ง ,กุง้สด , อัญมณีและเครือ่งประดับ เครือ่งนุ่งหม่/สิง่ทอ เป็นตน้  

 - ดา้นประเด็นขอ้ห่วงกังวล ไดแ้ก่ มาตรการคุม้ครองพันธุพ์ืช UPOV 1991 , มาตรการ

สิง่แวดลอ้ม , ทรัพยส์นิทางปัญญา และประเด็นดา้นแรงงานการรับอนุสญัญา ILO 87 และ 98 

 ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมที่ใหข้อ้มูลท่าทีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น 

อตุสาหกรรมอาหาร  ก็ควรด าเนนิการสรุปต่อไดเ้ลย ในสว่นภาคอตุสาหกรรมทีเ่หลอืและบรกิาร

ใหส้ง่ขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้หีลัง แต่ตอ้งก าหนดกรอบเวลาใหช้ัดเจน ทัง้น้ี เสนอว่าใหท้างกกร.ใช ้

ขอ้มูลเดิมที่เคยมีจัดท าร่างท่าทีเตรียมไว ้ในที่ประชุมเห็นดว้ย โดยใหส้ภาหอฯ สภาอุตฯ 

รวบรวมสรุปขอ้มูลอกีครัง้ภายในวันที ่25 กันยายน 2564 สว่นประเด็นการสง่ขอ้มูลทา่ทฯี ใหก้ับ

สภาธรุกจิฯ ดร.ชนนิทร ์เห็นวา่ยังไมค่วรสง่เพราะขอ้มลูมคีวามออ่นไหวตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ

และชดัเจนเสยีกอ่น 

mailto:developdlt.aec.@gmail.com
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 >>คุณสนุีย ์กรรมการและเลขานุการคณะฯ ไดใ้ห ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า ณ ขณะนี้ ทางกรมเจรจาฯ อยู่ระหว่าง

จัดท าร่างกรอบเจรจา FTA ไทย-EU อยู่ ซึ่งยังคงติด

ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา ส่วน FTA ไทย-UK อยู่

ระหวา่งด าเนนิการ  

 2.ประธานฯ ไดน้ าเสนอการจัดท าความร่วมมือ

ระหว่างไทย-ยุนนาน/กว่างส ีเพื่ออ านวยความสะดวกให ้

การคา้ชายแดนรวดเร็วยิง่ขึน้ เน่ืองจากประเทศไทยไม่มชีายแดนตดิกับจนี จะสง่ผลดตี่อการคา้

ของประเทศไทยอยา่งมาก  รวมถงึจะมกีารเปิดเสน้ทางรถไฟในอนาคตอกีดว้ย 

 ดร.ชนินทร์ เห็นดว้ยกับแนวทางความร่วมมือดังกล่างฯ จะท าใหม้ี Trade Facilitation 

และ trade circulation ดขีึน้อยา่งมาก ซึง่หากในอนาคตสามารถลดขัน้ตอนการขนสง่ และ VAT 

ได ้การน าเขา้-สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยจะเพิม่สงูขึน้  

 ทัง้นี้ ทางคณะท างานฯ จะประชมุสรุปร่างท่าทฯี อกีครัง้ ในวันที ่29 กันยายน 2564 นี้ 

เพือ่จะน าเสนอในทีป่ระชมุ กกร. ชว่งตน้เดอืนตลุาคม 2564  

 

TTIA เขา้รว่มงาน “Together is Power 2021" 

 วันที ่8 กนัยายน 2564 คณุวรวรี ์เลขาธกิาร 

คณุธันยากานต ์และคณุภรภัทร จนท.สมาคมฯ ได ้

เขา้ร่วมงาน “Together is Power 2021" จัดโดย

กรมพัฒนธุรกจิ การคา้ ร่วมกับสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย  

 การบรรยาย หัวขอ้ “ ทิศทางเศรษฐกิจ

โลกและไทย: ชี้ทางผูป้ระกอบการไทยไปต่อ

อย่างไร “ โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

(นักวิชาการอิสระดา้นเศรษฐกจิและการเมือง) 

สรปุดังน้ี 

 1. การยอมรับเศรษฐกิจในปีนี้กับอนาคต ตอ้งเดินคู่ขนาน โดยการอยู่และพัฒนา

เศรษฐกจิไปพรอ้มกับโควิด ดังนั้นเศรษฐกจิโลก ปีนี้ยังคงสามารถขยายตัวไดถ้ึง 5% ใน

อัตราก าลังทีช่า้ลง  

 2. ในปีนี้ 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเทียบกับปีที่แลว้ที่ติดลบ โดยคาดว่า

เศรษฐกจิจะดขีึน้ไม่ต ่ากว่า 1% เพราะมกีารสง่ออกเกนิ 10% และมาตรการรัฐกระตุน้ได ้1% ณ 

ตอนนี้สถานการณ์โควดิในไทย มกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ เพราะเริม่มกีารฉีดวัคซนีมากขึน้ ชว่ย

ใหเ้ศรษฐกจิไทยอยูใ่นฐานะเริม่มขียายตัวขึน้ 

 3. การทีจ่ะประคองประเทศไดนั้น้ 

 (1) วัคซนี: ตอ้งมเีพยีงพอและมคีวามหลากหลาย 
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 (2) งบประมาณ: ตอ้งน ามาใชใ้หคุ้ม้ และตรงจดุ รวมถงึน ามากระตุน้เศรษฐกจิ 

 4. อุตสาหกรรมที่จะมีการฟ้ืนตัว ไดแ้ก่ 1) สนิคา้เกี่ยวกับโควดิ 2) สนิคา้สุขภาพ 3) 

สนิคา้เกษตร 4) ของใชใ้นบา้น 5) ดา้นโลจสิตกิส ์รวมถงึPackaging 

 5. ธุ ร กิ จ  SMEs ต ้อ ง พั ฒ น า ใ น ด ้า น

สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีและภมูริัฐศาสตร ์ 

      - ธุรกจิ SMEs เป็นหัวใจส าคัญ แต่มักเจอ

ปัญหาเรือ่งของการผกูขาด  

 6. โรคระบาดโควดิ สามารถก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของทัง้โลก รวมถงึประเทศ

ไท ย ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ก ร ะ ตุ ้น ใ ห ้เ กิด ก า ร

เปลีย่นแปลงถงึโครงสรา้งเศรษฐกจิในอกี 5-10 ปี  

 7. เศรษฐกจิโลก จะเกดิการฟ้ืนตัวเป็น K-Shaped คอื บางกลุม่มกีารฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ

กลับมาได ้และบางกลุม่ไมส่ามารถฟ้ืนตัว  

 8. การทอ่งเทีย่วไทย  

 - คาดว่าอกีหลายปีถงึจะฟ้ืนตัวกลับมาเหมอืนเดมิได ้จงึตอ้งมกีารจัดท าการท่องเที่ยว

คูข่นานไปกบัโควดิ ซึง่คาดวา่การทอ่งเทีย่วภายในจะฟ้ืนตัวเร็วขึน้ 

 การบรรยายพิเศษ โดยนายจุรินทร์ 

ลั กษณวิศิษฏ์  ( รองนายกรั ฐมนตรีและ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย)์ ดังน้ี 

 1. สรา้งเซลลแ์มนประเทศและเซลล์

แมนจังหวัด: เพื่อขยายการคา้ไทย ส่งเสรมิ

การขายสนิคา้ เพื่อผลักดันการส่งออก และ

เพิม่ศักยภาพการแขง่ขันทางการคา้  

 2. การคา้ในอนาคต 

     - การทวนกระแสโลกาภวัิตน์/ปกป้อง

ทางการคา้ มแีนวโนม้เขม้ขน้ขึน้ 

     - ท่าทปีระเทศไทย 🇹🇭คอื การวางตัวเป็นกลาง ผนึกก าลังกับประเทศอาเซยีน และเนน้

สรา้งความสมัพันธ ์

     - มแีนวโนม้ใชม้าตรการทีม่ใิชภ่าษีมากขึน้ตัง้แต่เกดิไวรัสโควดิ-19 โดยเฉพาะมาตรการ

สขุอนามัยและสขุอนามัยพชื 

     - ดจิมิัลดสินัปชัน่ กอ่ใหเ้กดิยคุเศรษฐกจิดจิติอลเร็วขึน้ 

 3. การผลักดันและบรกิารทีม่อีนาคต 
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     - สง่เสรมิสนิคา้เทคโนโลยรีะดับกลางและสงู 

     - สง่เสรมิ 4 สาขาภาคบรกิาร  

     - ปรับตัวการคา้ใหส้อดรับนโยบาย/มาตรการสิง่แวดลอ้มของคูค่า้ 

     - สง่เสรมิอคีอมเมริซ์ 

 4. แผนพัฒนาตลาดใหก้บัภาคบรกิาร 

 (1) บรกิารสขุภาพและการแพทย ์

 (2) ดจิติอลคอนเทนท ์

 (3) บรกิารวชิาการและสาขาสนับสนุน 

 (4) บรกิารโลจสิตกิส ์

 

 สุดทา้ยนี้ คุณวรวีร์  เลขาธกิารสมาคมฯ ไดข้ึน้รับรางวัล สมาคมการคา้ดีเด่นรายมติิ

ประจ าปี 2564 ณ หอ้งบรุฉัตรไชยากร กระทรวงพาณชิย ์ในรุน่กลุม่ที ่2 จัดตัง้ 6-15 ปี จ านวน 3 

มติ ิคือ มติทิี่ 1 ผลส าเร็จตามพันธกจิ มติทิี่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ และมติทิี่3 

คณุภาพการใหบ้รกิาร และในปีนี้มสีมาคมไดร้ับรางวัลรวม 27 สมาคม 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนา Webinar Series เรือ่ง ห่วงโซอุปทานไทยกา้วไกลดว้ย (FTA) 

จดัโดย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

 วันที่ 13 กันยายน 2564 TTIA 

คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงาน X 

WORLD TUNA CONFERENCE "TUNA 

VIGO 2021 "  จั ด โดย  ห น่ วย ง าน 

ANFACO-CECOPESCA (the leading 

Spanish Association of Fish 

Processing Industry)  ผ่ า น ร ะ บ บ 

online สรปุดังน้ี 

 

 แนวโนม้ตลาดปลาทนู่ากระป๋องทั่วโลก 

 - เทรนดส์ังคมสูงวัย และการรักสุขภาพของผูบ้รโิภคจะมมีากขึน้ซึง่ผลติภัณฑจ์ากปลา

ถอืเป็นสนิคา้ทีค่ านงึถงึเรือ่งสขุภาพในระยะยาวและสามารถรองรับสงัคมสงูวัยไดด้ ีเน่ืองจากเป็น

แหล่งของโปรตนี กรดไขมันโอเมกา้ 3 แคลเซยีม วติามนิด ีและสารอาหารอืน่ๆ สามารถช่วย

ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการดูแลสขุภาพเชงิรุกในหลายๆ ดา้น เชน่ หัวใจ ตา กระดูก และระบบภูมคิุม้กนั  

สารอาหารในปลายังสามารถชว่ยในการตอบสนองต่อขอ้จ ากัดทีเ่กีย่วขอ้งกับอายุมากขึน้ เชน่ 

การรับรูแ้ละมวลกลา้มเนื้อลดลง และลดผลกระทบดา้นลบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขาดสารอาหาร ทัง้

น ้าหนักเกนิ/โรคอว้น และภาวะขาดสารอาหาร และการขาดสารอาหารทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 การเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคในสนิคา้ปลากระป๋อง  

 - ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึน้: ผูบ้ริโภคตอ้งการอาหารที่เป็นธรรมชาต ิมีคุณค่าทาง

โภชนาการ หรือปรับแต่งไดซ้ึง่เหมาะกับไลฟ์สไตล ์ซึง่สนิคา้ปลาทูน่ากระป๋องเป็นสนิคา้พรอ้ม

รับประทานไดท้กุเวลาจงึตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ใีนปัจจบุัน 

 - ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคัญกับผลติภัณฑท์ี่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม อนุรักษ์สัตว ์และ

ตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้100%  

 - ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคัญกบัผลติภัณฑท์ีต่ดิฉลากทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยั่งยนื โดยมขีอ้มลู

จากการศกึษา ดังน้ี 

 (1) 30% ของประชากรใน UK เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีม่ฉีลากเกีย่วกบัความยั่งยนื 

 (2) 21% ของประชากรใน UK พรอ้มทีจ่ะซือ้ผลติภัณฑใ์หมท่ีม่กีารตดิฉลากความยั่งยนื 

 (3) 30% ของ buyer มแีนวโนม้ทีจ่ะซือ้สนิคา้จากแบรนดท์ีม่กีารใหค้ะแนนความยั่งยนื

ในผลติภัณฑข์องตนเอง 

 ความทา้ทายความยั่งยนืในผลติภัณฑป์ระมง 

 - สนิคา้ประมงตอ้งเผชญิกับมาตรการทีเ่พิม่มากขึน้ การตรวจสอบทีม่ากขึน้: เน่ืองจาก

ปัญหาดา้นสุขภาพและความปลอดภัย/การจับปลา IUU fishing / สิง่แวดลอ้ม (การปล่อย

มลพษิ)/มาตรฐานทางสงัคมและการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 - ผูป้ระกอบการตอ้งมกีารใหข้อ้มลูในสนิคา้มากขึน้ ใหค้วามส าคัญกบัฉลากสนิคา้มากขึน้ 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมแีนวโนม้ตัดสนิใจซือ้สนิคา้จากฉลาก รวมถงึกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน 

EU อกีดว้ย 

 ผลกระทบจากการระบาด COVID-

19 ใน EU 

          - ท าใหก้ารคา้ขายออนไลนม์ี

ยอดผูใ้ชส้งูขึน้ถงึ 55% ในปี2020 

          - การซือ้ขายของผูบ้รโิภคยัง

มี ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น เ นื่ อ ง จ า ก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ระบาดใหญ่ของ COVID-19  มีผล

การศกึษาดังน้ี 

 (1) 37% ของผูบ้รโิภคตอ้งการประหยัดเงนิ 

 (2) 50% ของผูบ้รโิภควางแผนทีจ่ะซือ้อาหารเพือ่สขุภาพ ในทอ้งถิน่ หรอือาหารทีเ่ป็น

มติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ในปี 2544 

  (3) 26% ของผูบ้รโิภคตอ้งตอ้งการประหยัดเงนิ และใหค้วามส าคัญกับความยั่งยนืมาก

ขึน้ 
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สมาคม TTIA /TPFA /TMPA /TFFA และบจก.ท ัง้ฮ ัว่ซนิการพมิพ ์รว่มมอบเงนิมูลคา่ 3 

ลา้นบาท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนินีาถ ณ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

 วันที ่14 กนัยายน 2564 สมาคม TTIA 

/TPFA /TMPA /TFFA และบจก.ทัง้ฮั่วซนิการ

พมิพ ์ซึง่ผูแ้ทน TTIA& TPFA น าโดยคุณปิยะ 

SIF, คุณเสกสรรค์  (Asst. to DCHR), คุณ

นรินทร์ (ผูแ้ทนCMC), ผูจ้ัดการ HR (TCB), 

คุณธนศักดิ ์และ PFP ผูแ้ทน TFFA ร่วมมอบ

เงินมูลค่า 3 ลา้นบาท เพื่อสนับสนุนขยาย

ศักยภาพและจัดระบบดูแลผูป่้วยสีแดง ณ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ 

อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงตกึศรีตรัง พัฒนาระบบการระบายอากาศและการ

ป้องกันการตดิเชือ้ ปรับปรุงระบบ Telemedicine เพือ่สือ่สารระหว่างบุคลากรทางการแพทยก์ับ

ผูป่้วย รวมไปถงึจัดซือ้เครือ่งตรวจและตดิตามชพีแบบรวมศนูย ์และเพิม่จ านวนเตยีงผูป่้วยกลุ่มสี

แดงเพิม่เป็น 16 เตยีง ใหก้บันายจารวัุฒน ์เกลีย้งเกลา ผูว้า่ราชการจังหวัดสงขลา ซึง่ปัจจบุันได ้

เปิดใหใ้ชบ้รกิารแลว้ตัง้แตเ่มือ่วันที ่7 กนัยายน 2564 ทีผ่า่นมา 

 

คณุอมรพนัธุ ์อรา่มวฒันานนท ์กรรมการสมาคมฯ รว่มเป็นวทิยากรในงาน X World Tuna 

Conference "VIGO 2021" 

 วันที่ 14 กันยายน  2564 TTIA คุณอมรพันธุ์ 

อร่ามวัฒนานนท ์กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรใน

งาน X World Tuna Conference "VIGO 2021" โดยรว่ม

บ ร ร ย า ย ใ น  Session 7: TUNA MARKET IN ASIA 

TOPIC: Asia-Thailand: current situation and future 

perspectives of raw material supply, processing and 

commercialization of canned tuna. จัดโดย Anfaco 

Cecopesca ประเทศสเปน (hand pointing right)  

 โดยคุณอมรพันธุ ์น าเสนอ 3 หัวขอ้ คือ 1.สถติิ

น าเขา้-ส่งออก 2.การบรหิารจัดการในสถานการณ์โควดิ

19 และ 3.ความทา้ทาย&โอกาส  
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TTIA เขา้รว่มรบัฟงัประชุมสมัมนาเผยแพรผ่ลการศกึษาและขอ้เสนอยทุธศาสตรก์ารคา้

ของชาต ิพ.ศ. 2565-2570 และแนวทางการขบัเคลือ่นการคา้ของชาต ิ

 วันที่ 14 กันยายนย 2564 TPFA 

คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ร่วม

ฟังประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

และขอ้เสนอยุทธศาสตร์การคา้ของชาต ิ

พ.ศ. 2565-2570 และแนวทางการ

ขั บ เคลื่ อ นกา รค า้ ขอ งช าติ  จั ด โดย 

ส านักงานศูนยว์จิัยและใหค้ าปรึกษาแห่ง

มหา วิท ย าลั ย ธ ร ร มศ าสต ร์  ร่ ว ม กั บ

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้

กระทรวงพาณชิย ์สรปุดังน้ี 

 (1) กรอบแนวทางการจัดท ายทุธศาสตร ์

 มาจาก 3 D: (1) Define: รับรูก้ารคา้ทัง้ในประเทศและโลก รวมถงึคู่แขง่ แลว้มาท าร่าง 

Initial Directions    น าไปสู่ (2) Develop มกีารท าโฟกัสกลุ่มกับทัง้ 5 ภาคของไทย เป็นการ

เก็บขอ้มลูจากfeedback และ (3) Deliver สง่ใหผู้ค้ณุวฒุทิบทวนกอ่นเป็นตัวยทุธศาสตรใ์นวันน้ี 

 

 (2) สถานการณ์การคา้และรปูแบบการคา้และเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไป 

 เศรษฐกจิโลกในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ มแีนวโนม้กลับมาขยายตัวเฉลีย่ 4.4% ต่อปี แต่จะมี

การขยายตัวขึน้อยา่งชา้ๆตามการขยายตัวของประเทศเศรษฐกจิหลัก  

    - เศรษฐกจิสหรัฐ คาดว่าจะขยายตัว 2.8% ต่อปี: จากการฟ้ืนตัวของอปุสงคใ์นประเทศ

ทัง้การบรโิภคและลงทนุ 

    - เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าจะ

ขยายตัวเฉลี่ย 3.5% ต่อปี: ภาคการผลติ

และสง่ออกมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวมากขึน้ 

    - เศรษฐกจิจีน คาดว่าจะขยายตัว

เฉลีย่ 6.6% ตอ่ปี 

    - เศรษฐกจิญีปุ่่ นมแีนวโนม้ขยายตัว

เฉลี่ย 1.7% ต่อปี: การส่งออกสินคา้มี

แนวโนม้กลับมาขยายตัวตามการฟ้ืนตัว

การคา้โลก 

 เศรษฐกจิโลกเปลีย่นแปลงโครงสรา้งจากการพึง่พา ภาคอตุสาหกรรม ไปสู ่ภาคบรกิาร 

มากขึน้ถงึ 65.1%: พัฒนาการของเทคโนโลยจีะผลักดันให ้Modern services เป็นทีต่อ้งการ

มากขึน้เน่ืองจากเป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ในตัวสนิคา้ 

 การเตบิโตของอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศทั่วโลก: มบีรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับไอที

เตบิโตสงูถงึ 46%  

 - เชน่ มลูคา่ตลาดของ Apple อยูท่ี ่2.1 ลา้นลา้นดอลลา่ร ์มากกวา่ 96% ของ GDP ของ

ประเทศทั่วโลก 
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 K shape : สัญญาณการฟ้ืนตัวแบบไรส้มดุล >> กลุ่มทีฟ้ื่นตัว และ กลุ่มทีย่ังไม่ฟ้ืนตัว

และแยล่ง  

  นโยบายการคา้ทีน่่าสนใจของแต่

ละประเทศ เชน่ 

 - เวียดนาม: มีนโยบายการคา้ที่

เรียกว่า Doi Moi มีการเปลี่ยนกล

ยุทธ์เนน้ส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศและดึงดูดการลงทุนจาก

ตา่งประเทศ 

 - มาเลเซีย: การคา้มาเลเซียไม่

คอ่ยโดดเดน่ แตมุ่ง่เนน้สรา้งคนและ

เทคโนโลย ี

 - สงิคโปร:์ มจีุดเด่นคอื การรวมกระทรวงการคา้และอตุสาหกรรมเขา้ดว้ยกัน และมกีาร

ตัง้สภาเศรษฐกจิแหง่อนาคต 

 - ญีปุ่่ น: มนีโยบายการคา้มานาน และเริม่มนีโยบายเสรมิสรา้งใหเ้ป็นประเทศจุดหมาย

ปลายทางการทอ่งเทีย่วของโลก 

 - จีน: นโยบายการคา้ใชยุ้ทธศาสตร ์Made in China 2025 เนน้ใหส้นิคา้ทีท่ าจากจีนมี

คณุภาพเป็นทีย่อมรับ 

 - อังกฤษ: นโยบาย Exporting is GREAT กระตุน้ใหค้นผลติและสง่ออกตา่งประเทศมาก

ขึน้ 

 - สหรัฐอเมริกา: มีนโยบาย Buy American by all of American ผลติโดยคนอเมริกา

และใหค้นอเมรกิาใชข้องในประเทศตัวเองมากขึน้ 

 

  สรปุประเด็นทีน่่าสนใจ  

 1. ทกุประเทศพยายามขับเคลือ่นดว้ย ”เทคโนโลยแีละนวัตกรรม” ในการสรา้งการเตบิโต

ทางการคา้ 

 2. เดมิแตล่ะประเทศแขง่ขันกนัดว้ยมติขิอง”ราคา” แตใ่นปัจจบุันแขง่ขัน”ดา้นความคุม้คา่

และคณุคา่ทีม่ากขึน้” โดยการเพิม่มลูคา่  

 3. แทบทุกประเทศพยายามโฟกัสการบรโิภคในประเทศ และมุ่งเนน้ใหค้นในประเทศ

บรโิภคในประเทศ เชน่สหรัฐอเมรกิา เพือ่เอาเงนิออกนอกประเทศนอ้ยลง 

 4. ทกุประเทศพยายามใหม้กีารผลติสนิคา้ในประเทศ และสง่ออกใหป้ระเทศอืน่ๆบรโิภค 
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 สถานการ ณ์ เศ รษฐกิจ

การคา้ของไทย  

 -  ป ร ะ เ ท ศ ไท ย มี ก า ร

ส่งออก บริโภคในประเทศ และ

ท่องเที่ยว: ซึ่งไดร้ับผลกระทบ

เยอะมาก โดยเฉพาะภาคการ

ท่องเที่ยวและประเทศไทยก็พึ่ง

เป็นหลัก ดังนั้น ตอ้งมีการฟ้ืนฟู 

กระจายความเสี่ยง พัฒนาและ

ส นับส นุนความต อ้ งกา รของ

ตลาดโลก และการกระตุน้การบรโิภค รวมถงึขยายฐานการบรโิภค 

 - ประเทศไทยก าลังไดร้ับความสนใจลดลงในหลายมติ ิ 

  (1) การลงทุนในสนิทรัพยท์างการเงนิทีล่ดลง: ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมานักลงทุน

ตา่งชาตขิายหุน้ไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

  (2) การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทีล่ดลง: เศรษฐกจิโตชา้ ต่างชาตยิา้ย

ฐานการผลติ นักลงทุนต่างชาตทิิง้หุน้ไทย และทยอยทิง้ประเทศไทยในฐานะเป็นฐานการผลติ

ของโลก 

  (3) การสูญเสยีความสามารถในการแข่งขันดา้นการสง่ออก: สนิคา้ส่งออกหลัก

ของไทยปัจจุบันก าลังเผชญิความทา้ทายใหม่ๆ สนิคา้ไทยไม่มเีทคโนโลยขัีน้สงู และนโยบาย

ของรัฐยังไมส่นับสนุนใหเ้กดิการพัฒนาระยะยาว 

 

 (3) การรับฟังความคดิเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 >มมุมองจากหน่วยงานภาครัฐ 

 - สนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงการคา้ 

 - สง่เสรมิเทคโนโลยแีละนวัตกรรมขัน้สงู 

 - พัฒนาความรูท้ักษะและศักยภาพของทนุมนุษย ์

 - พัฒนาชอ่งทางการขายและการตลาด 

 - พัฒนาการคา้ชายแดน 

 >มมุมองจากหน่วยงานเอกชน 

 - การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานการคา้ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 - พัฒนาโครงสรา้งภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

 - สง่เสรมิธรุกจิ SMEs 

 - การสนับสนุนอตุสาหกรรมทีม่ศีักยภาพ 
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 - แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิหลังจาก

โควดิ-19 

 (4) ยุทธศาสตร์การคา้ของชาติ 

พ.ศ. 2565-2570  

  i-TRADE vision “ ก า รค ้า ไทย

เขม้แข็ง เติบโตอย่างทั่วถึง และ

ยั่งยนืรองรับโอกาสการคา้โลก “ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่1: ขับเคลือ่นการคา้

ดว้ยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

    - มุ่งเนน้ใหเ้กดิการสรา้งและการใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยใีนการประกอบธุรกจิ เพื่อ

พัฒนาใหส้นิคา้และบรกิารมมีูลค่าเพิม่ และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ภูมภิาคและโลกในอนาคต

ตลอดจนการดงึดดูการลงทนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยขัีน้สงู 

 ยทุธศาสตรท์ี ่2: พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการคา้ใหเ้ขม้แข็ง 

    - มุ่งเนน้การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการคา้และการสรา้งระบบนิเวศทางการคา้ให ้

เหมาะสมต่อการเตบิโตของธุรกจิไทย ลดตน้ทุนใหผู้ป้ระกอบการ เพิม่โอกาสในการคา้ พัฒนา

ระบบการใหบ้รกิารภาครัฐ และการสรา้งกลไกความร่วมมอืใหเ้กดิการบูรณาการและขับเคลือ่น

ประเด็นทางการคา้ 

 ยทุธศาสตรท์ี ่3: สง่เสรมิการคา้ไทยสูต่ลาดโลก 

    - มุ่งเนน้การส่งเสรมิอุตสาหกรรมไทยทัง้ภาคสนิคา้และบรกิารใหม้ขีดีความสามารถใน

การขยายตลาดไปสูต่ลาดโลก รักษาตลาดเดมิ เจาะตลาดใหม ่พัฒนาการคา้ชายแดน และสรา้ง

ความเชือ่มั่นใหก้บัสนิคา้ของไทยใหส้ามารถแขง่ขันไดใ้นเวทกีารคา้โลกอยา่งยั่งยนื 

 ยทุธศาสตรท์ี ่4: สง่เสรมิและกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ 

    - มุ่งเพิม่มูลค่าการคา้ภายในประเทศ กระจายรายไดสู้่เศรษฐกจิฐานรากผ่านการพัฒนา

ตลาดและช่องทางการคา้ภายในประเทศ และส่งเสริมการใชส้ินคา้และบริการที่ผลิต

ภายในประเทศ 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5: พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทนุมนุษย ์

    - มุ่งพัฒนาผูป้ระกอบการ แรงงาน และบุคลากรภาครัฐ ผ่านการยกระดับระบบฝึกอบรม 

เพือ่พัฒนาทักษะใหท้ันตอ่การเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วของโลกและเทคโนโลยแีหง่อนาคต 
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TTIA เขา้ร่วมสมัมนาบรรยายพเิศษ หวัขอ้ “มุมมองของจนีต่อการคา้พหุภาค ีและ 

Trade War กบัสหรฐัฯ” 

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 TTIA 

คุณปิยะราช เขา้ร่วมสัมมนาบรรยาย

พเิศษ หัวขอ้ “มุมมองของจีนต่อการคา้

พหุภาคี และ Trade War กับสหรัฐฯ” 

วิทยากรโดย ดร.  อาร์ม  ตั ้งนิรันดร 

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและอดีตผู อ้ านวยการ 

ศูนยว์จิัยยุทธศาสตรไ์ทย-จนี ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโดย 

คณะอนุกรรมการกฎระเบยีบการคา้และพหุภาค ีสภาอตุสาหกรรม โดยมดีร.ภก.นลิสวุรรณ ลลีา

รัศม ีเป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 

1. ดร. อารม์ ใหมุ้มมองว่าปัจจุบัน จนีทีเ่ป็นประเทศเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ แต่ในความ

เป็นจรงิ GDP ตอ่หัวของจนียังดอ้ยกวา่สหรัฐฯ  

- ดา้นเทคโนโลยี แมว้่าจีนจะกา้วหนา้ และมีการต่อยอดเทคโนโลยีจนขึน้มาเป็นผูน้ า

เทคโนโลยกีารสือ่สาร 5G และปัญญาประดษิฐ ์แต่เทคโนโลยพีื้นฐานหลายอย่างยังเป็นของ

ตะวันตก ในความเป็นจรงิแลว้จีนยังตอ้งพึง่พาเทคโนโลยตีะวันตกอยู่มากทเีดยีว ดังทีเ่ห็นได ้

จากการคาดการณ์ว่า ถา้บรษัิทเทคโนโลยีสหรัฐฯ หยุดคา้ขายกับ Huawei จรงิ จะเป็นปัญหา

ใหญส่ าหรับ Huawei แตอ่ยา่งไรก็ตาม จนีก็สามารถยกระดับและพัฒนาดา้นเทคโนโลยเีพือ่เพิม่

มลูคา่และรายไดแ้บบกา้วกระโดด 

 

2. มุมมองสหรัฐฯ ต่อ Trade War กับจีน ส่วนหนึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางการเมือง

ภายในประเทศตัวเอง แบง่ได ้3 ประเด็น ดังน้ี 

(1)ไดป้ระเทศทีส่ามารถน ามาอา้งไดว้่าเป็นสาเหตุทีร่ายไดข้องชนชัน้กลางสหรัฐฯ ตดิ

ลบ (เพราะงานดีๆ  จ านวนมากยา้ยไปจนี แมค้วามเป็นจรงิจะมปัีจจัยอืน่อกีมากทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิ

สหรัฐฯ ตดิลบ)  

(2)ไดช้าตนิยิมเพือ่ประโยชนท์างการเมอืง 

(3)ไดป้ระเทศทีส่ามารถอา้งเพือ่เป็นสาเหตทุางเศรษฐกจิไดต้ทุางเศรษฐกจิได ้

          

3.มมุมองจนี ตอ่ Trade War กบัสหรัฐฯ ดังน้ี 

- จนีตอ้งการมเีพยีงสันตภิาพและเสถยีรภาพภายในประเทศ ดังนัน้ จงึไมอ่ยากมสีงคราม

การคา้ เพราะมองว่าสงครามการคา้ไม่ไดท้ าใหอ้ะไรดขีึน้ แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่า ท่ามกลาง

สงครามการคา้ การเมืองภายในประเทศกลับไดร้ับความนิยมมากขึน้ ในฐานะเป็นรัฐบาลที่

สามารถสรา้งความปึกแผน่และด ารงเสถยีรภาพเพือ่ตอ่กรกบัภัยคกุคามจากภายนอกได ้

- จีนเรียนรูเ้ก่ง สามารถผลติสนิคา้และเทคโนโลยีไดท้ันตามเป้าหมาย จีนจึงมีความ

มั่นใจและเชือ่มั่นในตัวเอง 

- หลังจากนี้ จนีจะเพิม่บทบาทการคา้ในระดับพหุภาค ีนโยบายการต่างประเทศก็จะเนน้

ประเทศเพือ่นบา้น เนน้ความเป็นหุน้ส่วน (ไม่ใชพ่ันธมติร) คอื มปีระโยชน์ร่วมกัน ไดป้ระโยชน์

รว่มกนั 

- จนีก าลังเตรยีมมาตรการรับมอืในอนาคตโดยจะเนน้เรือ่งการบรโิภคภายในประเทศมาก

ขึน้ 
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TTIA เขา้รว่มประชุมวชิาการประมง ประจ าปี 2564 (วนัที ่1) 

 

 วันที ่15 กันยายน 2564 TTIA 

คุณวิชญา จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วม

ประชุมวชิาการประมง ประจ าปี 2564 

ผา่นออนไลน ์จัดโดยกรมประมง โดยมี

คุณสรินดา เปลี่ยนแกว้ ผูอ้ านวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็น

ประธานการประชมุ สรปุดังน้ี 

  1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของ

ป ล า โ อ ด า  ( Thunnus tonggol 

(Bleeker,1851)) ในอา่วไทย พ.ศ. 2555 โดย นางปิยวรรณ หัสด ี>> วัตถุประสงค ์เพือ่ศกึษา

ความสมัพันธร์ะหวา่งความยาวล าตัวและน ้าหนักตัว ขนาดแรกสบืพันธุ ์และฤดวูางไข ่

 โดยไดด้ าเนนิการศกึษาตัง้แตเ่ดอืนมกราคม-ธันวาคม โดยเก็บตัวอยา่งจากเครือ่งมอือวน

ลอ้มจับทีม่าขึน้ทา่เทยีบเรอืประมง ตัง้แตจ่ังหวัดระยอง-ปัตตานี พบวา่ปลาโอด าทัง้หมด มคีวาม

ยาวสอ้มหางอยู่ในชว่ง 5.50-56.40 เชนตเิมตร น ้าหนักตัวอยู่ในชว่ง 2.45-3,460.00 กรัม ปลา

เพศผูม้ ีความยาวสอ้มหางอยู่ในช่วง 18.10-55.00 เชนตเิมตร น ้าหนักตัวอยู่ในชว่ง 109.00-

3,460.00 กรัม ปลาเพศเมยี มคีวามยาวสอ้มหางอยู่ในชว่ง 15.50-56.40 เซนตเิมตร น ้าหนักตัว

อยู่ในชว่ง 64.00-3,120.00 กรัม ขนาดแรกสบืพันธุ ์เพศผูเ้ท่ากับ 40.77 เซนตเิมตร และเพศ

เมียเท่ากับ 42.17 เซนติเมตร (killer whale)มีการวางไข่ไดเ้กือบตลอดปี และวางไข่มาก

ระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ-์เมษายน มคีวามดกไขอ่ยูใ่นชว่ง 99,773.00 -3,165,849.00 ฟอง 

 

 2. ชวีวทิยาการสบืพันธุข์องปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800)) และโอ

ลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849))  ในอ่าวไทย โดย นางปิยวรรณ หัสดี  >> 

วัตถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาชวีวทิยาการสบืพันธุข์องปลาโอแกลบและปลาโอลายในบรเิวณอา่วไทย  

 โดยจากการเก็บตัวอย่างทีแ่พปลา

และท่าขึ้นปลาในจังหวัดชายฝ่ังทะเล 

ตัง้แต่ระยอง-ปัตตานีในเดือนมกราคม-

ธันวาคม ผลการศกึษาพบวา่ปลาโอแกลบ

มขีนาดเริม่สบืพันธุข์องปลาเพศผูเ้ท่ากับ 

26 .11 เซนติเมตร  เพศเมีย  25 .85 

เซนตเิมตร และมกีารเจรญิพันธุท์ีแ่สดงถงึ

ความสมบูรณ์เพศเกอืบตลอดทัง้ปี มรีอ้ย

ละของระยะการเจรญิพันธุส์ูง 2 ช่วง คอื 

ธันวาคม-มีนาคม และมถิุนายน-กันยายน ส่วนปลาโอลายมีขนาดเริ่มสืบพันธุข์องปลาเพศผู ้

เท่ากับ 36.37 เซนตเิมตร เพศเมีย 38.68 เซนตเิมตร และมีการเจริญพันธุ์ที่แสดงถงึความ

สมบูรณ์เพศเกือบตลอดทัง้ปี มีรอ้ยละของระยะการเจริญพันธุ์สูง 2 ช่วง คือ พฤศจิกายน-

เมษายน และพฤษภาคม-กนัยายน 
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 3. สภาวะทรัพยากรปลาทูในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และแนวทางบรหิารจัดการ

ของประเทศไทย โดย นางเพราลัย นุชหมอน >>  วัตถปุระสงค ์ศกึษาสถานภาพทรัพยากรปลา

ทูในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละน่านน ้าไทย, ศกึษาปัจจัยสิง่แวดลอ้มกบัปรมิาณการจับ

ปลาทใูนน่านน ้าไทย และแนวทางการบรหิารจัดการทรัพยากรปลาทใูนน่านน ้าไทย 

      3.1 ปริมาณการจับปลาทูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใ้นปี 2552-2561 อยู่ในช่วง 

405,455-679,481 ตัน (รอ้ยละ 5.14 ของปรมิาณการจับในภมูภิาค) และมผีลจับลดลงในชว่งปี 

2560-2561 โดยในทะเลจีนใตป้ริมาณการจับอยู่ในช่วง 262,751-422,214 ตัน ประเทศ

อนิโดนีเซยีจับปลาทูไดม้ากที่สุด รอ้ยละ 56 รองลงมาคือไทย รอ้ยละ 23 ซึง่สอดคลอ้งกับ

ปรมิาณน าเขา้ปลาทูของประเทศไทยชว่งปี 2559-2561 สว่นปลาทูฝ่ังอา่วไทยจากอวนลอ้มจับ 

อวนลอยปลาทู และอวนลาก รอ้ยละ 75.71, 18.62 และ 4.93 ตามล าดับ มีปริมาณการจับ

ในชว่งปี 2552-2562 11,290-136,005 ตัน และมแีนวโนม้การฟ้ืนตัวอย่างชา้ๆในปี 2562 สว่น

ในทะเลอันดามันปรมิาณการจับปลาทอูยูใ่นชว่ง 262,751- 422,214 ตัน ปี 2552-2561 ประเทศ

มาเลเซยีจับปลาทูไดม้ากทีส่ดุ รอ้ยละ 55 รองลงมาคอือนิโดนีเซยี รอ้ยละ 39 และไทย รอ้ยละ 

6 ซึง่สอดคลอ้งกับปรมิาณน าเขา้ปลาทูของประเทศไทยชว่งปี 2559-2561 เชน่กัน สว่นปลาทู

ทางฝ่ังอันดามัน จากอวนลอ้มจับ อวนตดิตา และอวนครอบปลากะตัก รอ้ยละ 48.48 , 35.18 

และ 7.71 ตามล าดับ มีปริมาณการจับในช่วงปี 2552-2562 เท่ากับ 3,604-33,823 ตัน มี

แนวโนม้การฟ้ืนตัวในชว่งปี 2561-2562 

 3.2 ปริมาณปลาทูและอุณหภูมิผิวน ้ าทางฝ่ังอ่าวไทย พบ

อุณหภูมทิี่ผวิน ้าเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน ระหว่างปี 2552-2562 

แนวโนม้เพิ่มขึน้ประมาณ 0.02-0.03 องศาเซลเชียสต่อปี พบว่า

ปรมิาณปลาทลูดลงเมือ่อณุหภมูทิีผ่วิน ้าทะเลเฉลีย่เพิม่ขึน้ในอา่วไทย 

ส่วนฝ่ังอันดามันอุณหภูมิที่ผิวน ้ าเฉลี่ยมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ประมาณ 

0.02-0.03 องศาเซลเซียสต่อปี พบว่าปริมาณปลาทูลดลงเมื่อ

อณุหภูมทิีผ่วิน ้าทะเลเฉลีย่เพิม่ขึน้เชน่กัน และพบว่าค่าอณุหภูมทิีผ่วิ

น ้าทะเลเฉลี่ยกลางคืนกับปริมาณการจับปลาทูมีมากกว่าการจับใน

ตอนกลางวัน 

      3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูในน่านน ้าไทย ไดม้ี

ประกาศกรมประมง ตามมาตรา 70 แห่งพระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 แกไ้ข พ.ศ. 2560 ใหส้อดคลอ้งกบัวงจรชวีติและการอพยพของปลาท ูไดม้มีาตรการ

ปิดอา่ว 3 พืน้ทีอ่า่วไทยตอนกลาง อา่วไทยตอนใน และ ฝ่ังอันดามันครอบคลมุ 38,680 ตร.กม. 

ท าใหท้รัพยากรปลาทใูนน่านน ้าไทยมแีนวโนม้การฟ้ืนฟ ู
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TTIA เขา้ร่วมการประชุมคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของ
ประเทศไทยคร ัง้ที ่4/2564 (คร ัง้ที ่5) 
  
 วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พจน์ 
รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย ในนาม
ประธานคณะท างานร่วมฯ คุณอรรถพันธ ์ที่
ปรึกษาดา้นแรงงานสมาคมฯ คุณนลธวัช 
จ นท . ส ม า ค ม ฯ  เ ข ้า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
แรงงานของประเทศไทยครั ้งที่ 4/2564 
(ครั ้งที่ 5) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 
meetings มสีาระส าคัญดังน้ี 
 
 1. คืบหนา้การขับเคลื่อนนโยบายดา้นแรงงานในสถานการณ์โควดิ-19 ของหอการคา้
ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ดังน้ี 
  1. จัดท าขอ้เสนอขยายการชดเชยการปิดกจิการดว้ยค าสัง่ของรัฐจากสถานการณ์
โควดิ-19 โดยขยายมาตรการประโยชนท์ดแทนวา่งงานเนื่องจากเหตสุดุวสิยัจากโรคระบาด หาก
ปิดกจิการเกนิ 90 วันลกูจา้งสามารถใชส้ทิธเิริม่ตน้ครัง้ใหมไ่ดอ้กีไมเ่กนิ 90 วัน  
  2. สนับสนุน Factory Sandbox จ.สมุทรสาคร) 15 บ.น าร่อง และท า Kick-off 
model Factory Sandbox ที ่บมจ. ยนูคิอรด์  
  3. ความร่วมมอืการขับเคลือ่นแกไ้ขปัญหาสถานการณ์วดิ-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์
โรงงาน โดยไดน้ าสมาคมการคา้ TTIA TPFA TFFA เขา้พบผูว้่าสมุทรสาคร รวมถงึการจัดตัง้ 
รพ.สนาม การป้องกันแพร่ระบาดโควดิ-19 การเพิม่จ านวนเตยีงผูป่้วยสเีหลอืงและการสนับสนุน
จากภาคเอกชน ส าหรับอปุกรณ์การแพทย ์เชน่ จัดซือ้เครือ่งวัดอณุหภมูแิละวัดออกซเิจน  
  4. จัดท าขอ้เสนอขอขยายมาตรการชว่ยเหลอืการหักเงนิสมทบประกันสงัคมเป็น
การเรง่ดว่น 
  5. จัดท าขอ้เสนอต่อมาตรการผ่อนผันการจัดอบรมของผูป้ระกอบการตาม พรบ.
สง่เสรมิพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
 ทัง้น้ีทีป่ระชมุจะน าขอ้มลูดังกลา่วเสนอไปยังคณะกรรมาธกิารการแรงงานวฒุสิภา ตอ่ไป 
 
 2. รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง แนวทางการแกไ้ขปัญหาโควดิ-19 กับแรงงานต่าง
ดา้วในประเทศไทย โดยมขีอ้เสนอแนะและรายละเอยีดดังน้ี 
  1. ขอ้เสนอแนะเรื่องการแกปั้ญหาการแพร่ระบาดโควดิ-19 ในแรงงานต่าวดา้ว 
เชน่ การคัดกรองและฉีดวัคซนีใหก้ับแรงงานต่างดา้วอย่างรวดเร็วและทั่วถงึ /การจัดระเบยีบที่
พักอาศัยใหม้คีวามปลอดภัย/การด าเนนิการกบัขบวนการคา้มนุษยอ์ยา่งจรงิจัง 

  2. ขอ้เสนอแนะเรื่องการ
แกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่าง
ดา้ว เช่น การผ่อนผันแรงงานต่าง
ด ้า ว  3  สั ญ ช า ติ ใ ห ้ท า ง า น ใ น
ราชอาณาจักรไทย โดยมกีารบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ก.
แรงงาน,ก.มหาดไทย,ก.สาธารณสขุ 
/การเตรียมการน าเขา้แรงงานอย่าง
เป็นระบบ 
 ทั ้งนี้ ร ายงานดั งกล่าวได เ้สนอ
วฒุสิภา และกระทรวงแรงงาน เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ 
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 3. แนวทางการขอยืน่รับรองหลักสูตรของสถานประกอบการตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ในการใหค้วามเห็นชอบ
หลักสตูร รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและการฝึกเปลีย่นอาชพี 
 โดยกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานแจง้วา่จากส ารวจสถานประกอบการ พบวา่ สว่นใหญย่ังมกีาร
ด าเนินการจัดอบรมแบบเดมิตามปกต ิ และบางส่วนจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยวทิยากรสอน 
และสว่นนอ้ยจัดอยู่ในรูปแบบ e-Learning โดยการด าเนนิการจัดระบบ e-Learning (มาตรา 21 
ตาม พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาฝีมอืแรงงาน) ยังมปีระเด็นทีล่กูจา้งตอ้งบรหิารจัดการเวลาเรยีนเอง  
ทีอ่าจเป็นภาระใหก้บัลกูจา้ง 
 ทัง้นี้สภาหอการคา้ฯ ไดร้ับขอ้รอ้งเรียนและ พบประเด็นปัญหาการยืน่รับรองหลักสตูรที่
ส าคัญต่างๆ เช่น ความล่าชา้ในการตรวจรับรอง / มาตรฐานการตรวจรับรองที่แตกต่างกัน /
เอกสารในการยืน่มจี านวนมาก โดยทางกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน แจง้ว่าขณะนี้ อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรงุแกไ้ข และมแีกไ้ขในขัน้ตอนบางสว่นแลว้ 
 ดร.พจน์  ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า ในอนาคตแรงงานจะเกดิการขาดแคลนเพิม่ขึน้อกี
จ านวนมาก จากปัจจัยในหลายดา้น โดยผูป้ระกอบการจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรับตัว ซึง่หลักสตูรพัฒนา
ฝีมอืแรงงานถอืเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนาแรงงานทีม่อียู่ใหส้อดคลอ้งกับการท างานร่วม
เทคโนโลยีในอนาคต และทัง้นี้ไดเ้สนอใหค้ณะท างานฯ จัดท าขอ้เสนอแนะรวมถงึปัญหาที่
เกดิขึน้ สง่ไปยังกระทรวงแรงงาน เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิการในการแกไ้ขตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมวชิาการประมง ประจ าปี 2564 (วนัที ่2) 
 
 วันที ่16 กันยายน 2564 TTIA คุณ
อนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วม
ประชมุวชิาการประมง ประจ าปี 2564 สาขา
อุตสาหกรรมสัตว์น ้ า  ผ่านระบบ Zoom 
Meeting (หอ้ง Conference 2) จัดโดยกรม
ประมง โดยมีคุณบุญส่ง ศรีเจริญธรรม 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจัดการประมง เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 
 
 สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น ้า ผลงาน
วชิาการ เรือ่ง ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ปรมิาณฮสีตามนีในปลาทูน่าครบีเหลอืง (Thunnus albacare) แช่

แข็งระหว่างการละลาย โดยคุณไกรศักดิ ์ไชยมีสุข กองตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง จ.
สมทุรสาคร 
 
 1. ประเด็นปัญหา 
       1.1 ปลาทูน่าครีบเหลอืงเป็นปลากลุ่ม Scombroid fish ซึง่มปีรมิาณฮสีตดิีนสูง 
เมื่อปลาตายแบคทีเรียที่มีเอ็นไซม์ Histidine decarboxylase จะเจริญเพิ่มปริมาณและย่อย
สลายฮสีตดินีทีม่ใีนปลาใหก้ลายเป็นฮสีตามนี ซึง่ฮสีตามนีเป็นสารพษิทีท่นความรอ้นสงู 
  1.2 อาการทีเ่กดิจากฮสีตามนี เชน่ แสบรอ้นในปาก เป็นผืน่คัน ความดันโลหติ
ต ่าลง ปวดศรษีะ คลืน่ไส ้อาเจยีน ทอ้งเสยี 
       1.3 การพบฮีสตามีนในผลติภัณฑท์ูน่าบรรจุกระป๋อง มาจากหลายสาเหตุ เชน่ 
ชนดิปลา การจับ การรักษาระหวา่งขนสง่ และกระบวนการผลติในโรงงาน 
       1.4 USFDA ก าหนดว่า อุณหภูมนิ ้าที่ใชล้ะลายระหว่าง Thawing ไม่เกนิ 21.1
องศาเซลเซยีส โดยกรมประมง ก าหนดอณุหภมูใิจกลางหลังละลายไมเ่กนิ 5 องศาเซลเซยีส 
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 2. วธิกีารทดลอง 
       2.1 ส ารวจวิธีการ
ละลายปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง
ทีใ่ชเ้ป็นวัตถดุบิส าหรับการผลติปลา
ทนู่ากระป๋อง ของโรงงานในพืน้ที ่จ.
สมทุรสาคร 
       2.2 ทดลองละลาย
ปลาทูน่าครีบเหลือง เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิระหว่างการละลาย (ใจ
กลางและพื้นผวิ) โดยเลอืกทดลอง
ละลายตามวธิขีองโรงงานผลติปลา

ทนู่ากระป๋อง 2 โรงงานทีม่วีธิกีารละลายเหมอืนกนั โรงงานละ 3 ครัง้ 
       2.3 สุ่มตัวอย่างเน้ือปลาในระหว่างการละลายที่ 0, 5, 10 และ 15 ชั่วโมง 
วเิคราะหค์ณุภาพดา้นเคม ีและตรวจวเิคราะหด์า้นจลุชวีวทิยา 
 
 3. สรปุผลการทดลอง 
       3.1 โรงงานผลติปลาทูน่ากระป๋องในเขต จ.สมุทรสาคร จ านวน 8 โรงงาน ทีใ่ช ้

ปลาทนู่าครบีเหลอืงแชแ่ข็งเป็นวัตถดุบิ มกีระบวนการละลายใกลเ้คยีงกนั 
       3.2 ปรมิาณฮสีตามนีทีต่รวจพบในเน้ือปลาทัง้ทีผ่วิและทีใ่จกลางตัวปลาระหว่าง
การละลาย มผีลใกลเ้คยีงกนั โดยตรวจพบปรมิาณต ่ากวา่ 50 ppm ทกุตัวอยา่งทัง้ 2 โรงงาน 
       3.3 ค่าความเป็นกรดด่างของเนื้อปลาวัดไดต้ ่ากว่า 6 คอื ทีผ่วิปลามคี่าระหว่าง 
5.72 - 5.89 และทีใ่จกลางตัวปลามคีา่ระหวา่ง 5.64 - 5.86 
       3.4 ประมาณด่างระเหยไดท้ัง้หมด ตรวจพบต ่ากว่า 25 มลิลกิรัม/ 100 กรัม ใน
ทกุตัวอยา่ง 
       3.5 ปรมิาณความชืน้มคีา่ระหวา่งรอ้ยละ 70 - 75 
 
     ทัง้น้ี ทา่นสามารถรับชมยอ้นหลัง และงานวจิัยอืน่ๆไดท้าง https://youtu.be/rXkJvvu5UpY  
แ ล ะ  เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4  ท า ง 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/161/118623  
   
 
TTIA รว่มประชุม คณะกรรมการทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารคร ัง้ที ่9/2564 
 
 วันที ่16 กนัยายน 2564 คณุอรรถพันธ ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณนลธวัช จนท.
สมาคมฯ ร่วมประชมุ คณะกรรมการทีป่รกึษา
กลุ่มอตุสาหกรรมอาหารครัง้ที ่9/2564 โดยมี
คณุวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา ประธานกลุม่อตุสาหกรรม
อาหาร เป็นประธาน ผ่านทางออนไลน์ มี
สาระส าคัญ ดังน้ี  
 
 1. สรุปการประชุมหารือกับ สกสท. 
เรื่องประกาศฝ่ายกจิการฮาลาล พ.ศ.2564 
เมือ่วันที ่9 กนัยายน 64 โดยสภาอตุฯ ไดเ้สนอความเห็น ไปยังการประชมุฯ ดังน้ี 
 - เสนอใหม้ีการประชุมรับฟังความเห็นและประชาพจิารณ์จากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่จะ
ไดร้ับผลกระทบจากการบังคับใชก้ฏระเบยีบดังกลา่ว รวมถงึขอใหพ้จิารณาเพิม่ระยะเวลาเปลีย่น
ผ่าน หรือการบังคับใช ้เพื่อผูป้ระกอบการมีเวลาปรับตัว และเพื่อใหม้ีโอกาสหารือถงึประเด็น
ผลกระทบตา่งๆ อยา่งรอบดา้นมากขึน้ 

https://youtu.be/rXkJvvu5UpY
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/161/118623
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 โดยที่ประชุมฯกลุ่มอาหาร ไดม้ีความเห็นเพิม่เตมิ เช่น จากขอ้เสนอ ที่ไดม้าจากการ
ประชมุฯ ไม่เป็นประโยชน์กับทางสมาชกิกลุ่มอาหารฯ เท่าทีค่วร หรอื การขอใบอนุญาตฮาลาล 
มรีายละเอยีดปลกีย่อยทีค่่อนขา้งเยอะ และไม่ไดร้ับความชว่ยเหลอืกับทาง สกสท. เท่าทีค่วร 
ทัง้นี้จะน าความเห็นของกลุม่ฯ อาหารเสนอตอ่ คกก.บรหิารประจ าเดอืน เพือ่พจิารณาในประเด็น
ฮาลาลอกีครัง้ 
  

 2 .  ก า ร จั ด ตั ้ ง  Consortium 
Alternative Protein ระหว่างหน่วยงาน 
ส ว ท ช / ส ภ า อุ ต ฯ / ส ภ า ห อ  โ ด ย มี
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ เ ป็ น ภ า คี ชั ้ น น า
ระดับประเทศในดา้นความร่วมมือการ
พัฒนาเทคโนโลยีดา้นอาหารโปรตีน
ทางเลอืก ทัง้นี้ร่างแผนการด าเนินการยัง
อยูร่ะหวา่งการจัดท า 
  
 3. ร่างก าหนดอัตราบริการก๊าซ

ธรรมชาตสิ าหรับผูร้ับอนุญาตจัดหาและคา้สง่ และผูร้ับใบอนุญาตคา้ปลกี โดยก าหนดดังกลา่วสะ
สง่ผลกระทบตอ่ผูท้ีใ่ชก้า๊ซธรรมชาต ิซึง่จะท าใหต้น้ทนุการผลติมอีัตราทีส่งูขึน้  
  
 4. สายงาน Labour Affairs โดยคณุอรรถพันธ ์ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดังน้ี  
 - ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากเหตุสุดวสิัยทีเ่กดิจากโควดิ -19 โดยกรณี
นายจา้งไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควดิ-19 และไดห้ยุดประกอบกจิการเป็นการ
ชั่วคราว โดยลูกจา้งซึง่เป็นผูป้ระกันตนจะยังคงมสีทิธไิดร้ับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานใน
อัตรารอ้ยละ 50 ของคา่จา้ง จากอัตราเงนิเดอืนไมเ่กนิ 15,000 บาท โดยใหน้ายจา้งออกหนังสอื
รับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ซึ่งส านักงานประกันสังคมจะพิจารณา
ขอ้เท็จจรงิและจา่ยประโยชนท์ดแทนตามระยะเวลาวันทีไ่มไ่ดท้ างานจรงิตอ่ไป 
 - แนวทางเตรยีมการน าเขา้แรงงานต่างดา้วอย่างถูกกฎหมายตามบันทกึความตกลงหรอื
บันทกึความเขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้ับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ภายใตส้ถานการณ์โควดิ -
19 เชน่ แรงงานทีน่ าเขา้มาจะตอ้งไดร้ับวัคซนีแลว้ 2 เข็ม หรอื  หากเขา้มาแลว้จะตอ้งกกัตัวครบ
ตามทีป่ระกาศก าหนด 
 - การจัดอบรมตามกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน โดยไดม้มีาตรการเยยีวยา จาก
ทีอ่บรมใหค้รบ50 เปอรเ์ซ็นต ์ของแรงงาน ใหเ้หลอืเพยีง 20 เปอรเ์ซ็นต ์ของแรงงาน และการ
ยืน่คา่ใชข้า่ยส าหรับหลักสตูรอบรม โดยขยายระเวลาจาก ม.ค. 65 เป็น ม.ิย. 65 แทน 
 - การสัมภาษณ์โครงการวจิัยเรือ่ง 
การประเมนิอย่างรวดเร็วและการปรับตัว
และเพิม่ทักษะคนท างาน ในสถานการณ์
โควดิ -19 และการเปลีย่นผ่านไปสู่ระบบ
อั ติโ นมั ติใ นปร ะ เทศไทย  โดยคุณ
อรรถพันธ์ ไดใ้หส้ัมภาษณ์กับทาง ILO 
โดยไดใ้หค้วามเห็นว่า อุตสาหกรรม
อาหารมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
โดยความส าคัญในเรื่องของการอบรม
แรงงาน เพื่อใหท้ัน ต่อทักษะที่เกดิขึน้
สถานการณ์ในปัจจุบัน และในอนาคตระบบ Robot จะเขา้มามผีลกระทบมากขึน้ ดังนัน้การเพิม่
หลักการสตูรการศกึษาในเรือ่งของเทคโนโลยจีะชว่ยใหแ้รงงานมคีวามสอดคลอ้งในการท างาน
ตอ่ประเด็นตรงน้ีดว้ย 
  
  



   Newsletter                           September 2021 32 |80 

 

 5. สายงาน Value Chain and Export Promotion 
 - สถานการณ์การสง่ออกของอาหารไทย (มกราคม - สงิหาคม) มมีูลค่าอยู่ที ่696,570 
ลา้นบาท 
 - สนิคา้ทีม่กีารสง่ออกขยายตัวไดแ้ก ่ผักผลไม ้สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง/ไขมันและน ้ามันพืช
จากสตัว ์/อาหารสตัวเ์ลีย้ง / ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 
 - สนิคา้ทีม่กีารสง่ออกหดตัว ไดแ้ก ่น ้าตาลทราย /อาหารทะเลแชแ่ข็ง และแปรรปู/ขา้ว /
สนิคา้ปศสุตัว ์
 - ปัจจัยสนับสนุน ไดแ้ก ่การเตบิโตของเศรษฐกจิ สหรัฐ อาหรับ จนี/การออ่นคา่ของเงนิ
บาท 
 - ปัจจัยเสีย่ง ไดแ้ก่ การระบาดของโควดิ-19 (กลายพันธ)์ / การขาดแคลนตูค้อนเทน
เนอร ์
 
 6. สายงาน Foreign Affairs 
 - จากการหารือกับเอกอัครราชทูตเดนมารค ์เมือ่วันที ่14 ก.ย. 64 โดยมปีระเด็นต่างๆ 
ดังน้ี  
 > การผลักดันความตกลงการคา้เสรไีทย-สหภาพยโุรป 
 > การพูดคยุในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม พลังงานทดแทน  
 > การน าเทคโนโลยเีขา้ใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร  
  
 ส าหรับการประชมุกลุม่ฯ อาหารครัง้ตอ่ไป ครัง้ที ่10/2564 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่21 
ตลุาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอตุสาหกรรมฯ และผา่นออนไลน ์หากมี
การเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
ดร.พจน ์อร่ามวฒันานนท  ์ไดม้อบขา้วสาร รอบที ่1 จ านวน 5,000 ถุง และ รอบที ่2 
จ านวน 2,600 ถงุ มลูคา่ 800,000 บาท ใหก้บักระทรวงแรงงาน 
 
 วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.พจน์ 
อร่าม วัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย และ ประธานคณะกรรมการ
แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีแวลู 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 ไดม้อบขา้วสาร  รอบที่  1  จ านวน 
5,000 ถุง และ รอบที่ 2 จ านวน 2,600 ถุง 
มูลค่า 800,000 บาท ใหก้ับกระทรวงแรงงาน 
โดยมี คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน คุณสรุชัย ชัยตระกลูทอง ผูช้ว่ยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงแรงงาน คุณธวัิลรัตน์ 
อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจ าส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีปฏบิัตหินา้ทีป่ระจ ากระทรวงแรงงาน คุณเธยีรรัตน์ นะวะมะวัฒน์  โฆษกกระทรวง
แรงงาน (ฝ่ายการเมือง) คุณสุทธ ิสุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารระดับสูง
กระทรวงแรงงาน  รว่มรับมอบในครัง้น้ี 
 
 เพือ่น าไปชว่ยเหลอืชมุชน ประชาชน กลุม่ภาคแรงงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
โควดิ-19 และแบง่เบาภาระของพีป่ระชาชนในสถานการณ์ปัจจบุัน 
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ดร.พจน ์อรา่มวฒันานนท ์พรอ้มดว้ย คุณอมรพนัธุ ์อรา่มวฒันานนท ์กลุม่บรษิทั ซแีวลู 
จ ากดั (มหาชน) มอบผลติภณัฑอ์าหารกระป๋อง ใหก้บักระทรวงการตา่งประเทศ 
  
 วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พจน์ 
อร่าม วัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ 
ห อ ก า ร ค ้า ไ ท ย  ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีแวลู จ ากัด 
(มหาชน) พรอ้มดว้ย คุณอมรพันธุ์ อร่าม
วัฒนานนท์ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโส 
ร่วมกับหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย 
 
 ไดม้อบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
จ านวน 50,000 กระป๋อง มูลค่า 1,000,000 
ลา้น ใหก้ับกระทรวงการต่างประเทศ โดยม ีรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (คุณดอน ปรมัตถว์นัิย) ผูบ้รหิารกระทรวงการต่างประเทศ และนายกสมาคมไทย-

พม่าเพื่อมติรภาพ ร่วมรับมอบ 🇲🇲🇲🇲เพื่อน าไปมอบใหส้ภากาชาดเมียนมาในการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืประชาชนเมยีนมาทางดา้นมนุษยธรรมในประเทศเมยีนมา 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืกลุ่มย่อยคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศ 
 
 วันที ่17 กันยายน 2564 TTIA 
ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนาม
ประธานคณะกรรมการเจรจาความตก
ลงการคา้ระหว่างประเทศ คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.
การคา้ เขา้ร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อย
คณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้
ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อ
จัด เตรียมท่าทีภาคสินคา้เกษตร/
อาหารและบริการ ต่อการเจรจา FTA 
ไทย-อยี ูจัดโดยสภาหอฯ สรปุดังน้ี  
 
 คุณสนุีย ์กรรมการและเลขานุการคณะฯ ใหข้อ้มูลรูปแบบการเจรจาในภาคการคา้บรกิาร 
ดังน้ี  
 1.รปูแบบการคา้บรกิารม ี4 รปูแบบ ไดแ้ก ่ 
 (1) การใหบ้รกิารขา้มพรมแดน หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารหรือผูร้ับบรกิารสามารถอยู่คนละ
ประเทศได ้แต่มีเทคโนโลยีในการใหบ้รกิารที่ครอบคลุม เช่น e-commerce การซือ้ขายจอง
โรงแรมผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามทาง EU มคีวามออ่นไหวกับภาคบรกิาร
ในรูปแบบที่1 น้ีมากที่สุด เนื่องจากหากเกดิปัญหาจะแกไ้ขไดย้ากเนื่องจากอยู่คนละประเทศ 
หรอืใชเ้วลานาน 
 (2) การบรโิภคในต่างประเทศ: การใหบ้รกิารในอาณาเขตของฝ่ายหนึ่งไปยังบุคคลอืน่
หรอืนักลงทนุในประเทศของตัวเอง 
 (3) การจัดตัง้ธรุกจิ: การเปิดใหต้า่งชาตสิามารถเขา้มาจัดตัง้ธรุกจิภายในประเทศได ้
 (4) การใหบ้ริการโดยบุคลธรรมดา: ประเทศไทยมีประเด็นในเรื่องของขอ้กฎหมาย
กฎระเบยีบทีย่ากตอ่การปฎบิัต ิและไมเ่ปิดใหต้า่งชาต ิเชน่ แพทย ์พยาบาล เป็นตน้ 
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 2.พันธกรณีหลักในการเจรจาภาคบรกิาร มดีังน้ี 
 - National Treatment: การปฎบิัต ิคนในชาตกิบัคนตา่งชาตอิยา่งเทา่เทยีม  
 - MFN: ขอ้ตกลงการเปิดภาคบรกิารตอ้งดกีวา่หรอืเทา่เทยีมกบัความตกลงอืน่ๆ  
 - Market Accesses การเปิดใหช้าวตา่งชาตสิามารถเขา้มาลงทนุได ้โดยไมม่ขีอ้จ ากดั 
 - Senior Management Board of Director: ในส่วนของประเทศไทยยังมขีอ้จ ากัดทีว่่า
ผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นคนไทย  
 - Prohibition of Performance Requirements: หา้มจ ากัดหรือก าหนดเงื่อนไขต่อนัก
ลงทนุในการผลติสนิคา้   
 - Local Presence: การบังคับใหนั้กลงทนุตอ้งเขา้มาลงทนุในประเทศ 
 คณุสนุีย ์ใหค้วามเห็นวา่ในภาพรวมของภาคบรกิารยังสามารถเจรจากบัทาง EU ได ้
 ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นว่า ภาคบรกิารควรมกีารปรับตัวและพัฒนาอย่างมแีบบแผน โดย
เสนอใหท้างสภาหอฯ ใชข้อ้มูลเดมิทีเ่คยมจีัดท าร่างทา่ทขีองภาคบรกิารเตรยีมไว ้และสอบถาม
ขอ้มูลเพิม่เตมิโดยเนน้ภาคการท่องเทีย่ว ,ยาและสขุภาพ ,การขนสง่ (หารอืกับคณะโลจสิตกิส์

ของสภาหอฯ) และประกนั รวมถงึภาคอตุสาหกรรมบันเทงิ(หนัง อนเิมะชัน่ เกมส)์  
         - ดา้นการเจรจาฯ ขอใหเ้นน้ในเรือ่งงานวจิัย R&D การศกึษา การแลกเปลีย่นความรูด้า้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
 3. ดา้นสนิคา้เกษตรและอาหาร: จากทีท่าง กกร. ไดจ้ัดท าแบบสอบถามความเห็นต่อ
การเจรจาความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพยุโรป  เพื่อจัดท าเป็นท่าทขีองภาคเอกชน น าไป
หารอืกับกรมเจรจาฯ ในการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการเปิดเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปนัน้
ดร.ชนนิทร ์มคีวามเห็นว่า ขอใหม้คีวามชัดเจนในเรือ่งของขอ้มูลสนิคา้ พกิัดและภาษีทีต่อ้งการ
เปิดการเจรจากับ EU และขอใหส้ภาหอฯ ขอขอ้มูลเพิม่เตมิกับสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย 
และสมาคมผูเ้พาะเลีย้งปลาไทย  
 
 ทัง้นี้ ทางคณะท างานฯ จะรวบรวมสรุปขอ้มูลอกีครัง้ภายในปลายเดอืนกันยา 2564 น้ี 
เพือ่จะน าเสนอขอ้มลูขอ้มลูใหท้าง กกร. ตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ร่วมใหข้้อคดิเห็นและหารือในหวัขอ้ “ผูป้ระกอบการไทยสู ้ไดห้รือไม่ใน 
CPTPP” 
 
 วันที่ 17 กันยายน 2564 TTIA/ TPFA คุณอนุสรา 
และคุณภรภัทร จนท.สมาคม เขา้ร่วมใหข้อ้คดิเห็นและ
หารอืในหัวขอ้ “ผูป้ระกอบการไทยสูไ้ดห้รอืไม่ใน CPTPP” 
จัดโดยศูนย์ศกึษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลัย
หอการคา้ไทย โดยมี รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช เป็นผู ้
ด าเนนิรายการ สรปุดังน้ี 
 
 ศูนย์ศกึษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลัย
หอการคา้ไทย ร่วมกับกองนโยบายมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหาร ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.) จัดท า "โครงการศกึษาเพื่อวเิคราะห์
โอกาสและผลกระทบของสนิคา้เกษตรและอาหารของ
ไทยจ ากกา ร เ ข ้า ร่ ว มคว ามตกลง  CPTPP" โดยมี  
(thumbtack)วัตถปุระสงคด์ังน้ี 
 1. เพือ่วเิคราะหโ์อกาสและผลกระทบของสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย จากการเขา้
รว่มความตกลง CPTPP 
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 2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการก าหนดนโยบายเชงิรุกและเชิงรับที่สอดคลอ้งกับ
มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื (SPS) ในรายการสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการ
เขา้รว่ม CPTPP 
 

 ขัน้ตอนการศกึษา 
 1. รวบรวมและวเิคราะห์ส
ถาการณ์การคา้ระหว่างไทยและ
ประเทศ CPTPP ทัง้ 11 ประเทศ 
 2. รวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มลูภาพรวมของมาตรการ SPS 
ที่เกีย่วขอ้งกับสนิคา้เกษตรของ
ประเทศไทยและประเทศสมาชกิ 
CPTPP 
 3. คัดเลือกสินคา้เกษตร
ส าคัญที่จะไดร้ับผลกระทบจาก

การเขา้รว่มความตกลงการคา้เสร ีCPTPP เพือ่เป็นสนิคา้เป้าหมายในการศกึษาอยา่งนอ้ย 2 ชนดิ 
(น าเขา้ 1 ชนดิ และสง่ออก 1 ชนดิ) โดยใหเ้ป็นสนิคา้ทีไ่ทยมศีักยภาพเปิดหรอืขยายตลาด และ
สนิคา้ทีป่ระเทศคูค่า้มศีักยภาพหรอืโอกาสจะผลักดันการสง่ออกมายังไทย 
 4. วเิคราะหแ์ละจัดท าขอ้เสนอแนะเชงิรุกและเชงิรับ ทีส่อดคลอ้งกับมาตรการ SPS  ใน
รายการสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้ับผลจากการเขา้รว่ม CPTPP ของไทย 
      
 สรุปนโยบายเชงิรุกและเชงิรับที่สอดคลอ้งกับมาตรการ SPS ในสนิคา้ที่ไดจ้ากการ
วเิคราะห ์จากการเขา้รว่ม CPTPP ของไทยในภาพรวม 
 นโยบายเชงิรกุ (สนิคา้สง่ออก) 
      - รักษาตลาด โดยการสรา้งความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนใหแ้ก่ประเทศคู่คา้ ผ่านการด าเนิน
มาตรการ SPS ของแตล่ะประเทศ 
      - ส่งเสรมิความรูด้า้นมาตรการ SPS รวมถงึมาตรฐานและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
สง่ออก ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 
      - ด าเนนินโยบาย Food Safety และใชเ้ป็นจดุขายในการบกุขยายตลาดอยา่งตอ่เน่ือง 
      - เขม้งวดการใชต้รารับรองคณุภาพสนิคา้เกษรและสนิคา้เกษตรแปรรปูของไทย 
      - ใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกรดา้นเทคนคิ 
      - สนับสนุนการใชวั้ตถดุบิทีม่าตรฐานรับรองคณุภาพและความปลอดภัย 
      - พัฒนาระบบตรวจสอบยอ้นกลับและส่งเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพที่สามารถ
ใชไ้ดจ้รงิ และมคีวามน่าเชือ่ถอื 
 นโยบายเชงิรับ (สนิคา้น าเขา้) 
      -  ก าหนดมาตรการ  SPS เพื่ อ
น าเขา้วัตถุดบิในการผลติ จากแหล่งที่มี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และปลอดภัยต่อ
ผูบ้รโิภคในประเทศ 
      -  ก ร ณี วั ต ถุ ดิ บ น า เ ข ้า  ต ้อ ง
ด าเนนิการควบคมุคณุภาพอยา่งเครง่ครัด 
      - ส่งเสริมความรูด้ า้นมาตรการ 
SPS รวมถึงมาตรฐานและกฏระเบียบที่
เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ก า ร น า เ ข ้า  ใ ห ้แ ก่
ผูป้ระกอบการ 
      - เรียนรูแ้ละพัฒนาประสทิธิภาพการผลิตสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน SPS รวมไปถึงแนว
ทางการปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี
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 TTIA โดยคณุอนุสรา ไดใ้หข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิดังน้ี  
      1. จดุแข็ง จดุออ่น และโอกาสของการเขา้รว่ม CPTPP 
 - จุดแข็ง อตุสาหกรรมทูน่าของไทยเป็นการผลติแบบ economy of scale หมายถงึเป็น
การผลติทีม่ตีน้ทุนต ่า แต่มคีุณภาพมาตรฐานสูง โดยมสีนิคา้ทูน่ากระป๋อง รวมถงึสนิคา้อาหาร
สตัวเ์ลีย้งทีม่กีารน าวัตถดุบิจากทนู่ามาใช ้เป็นสนิคา้ทีม่ศีักยภาพสงูในการสง่ออก 
 - จุดออ่น อตุสาหกรรมฯ ไม่มวัีตถุดบิภายในประเทศทีเ่พยีงพอ ตอ้งพึง่พาการน าเขา้ถงึ 
95% 
 - โอกาส การเขา้ร่วม CPTPP จะชว่ยเพิม่โอกาสดา้นการคา้และการลงทุน และน าไปสู่

การลดภาษีจากประเทศทีย่ังไม่ไดท้ า FTA คอื แคนนาดาและเม็กซโิกได ้โดยเดอืน มกราคม -
กรกฎาคม 2021 ไทยส่งออกสนิคา้ทูน่ากระป๋องไปแคนนาดามากเป็นล าดับที่ 5 และสนิคา้
อาหารสตัวเ์ลีย้งมากเป็นล าดับที ่14 

 2. ขอ้ห่วงกังวล ดา้นแรงงานเนื่องจาก
อุตสาหกรรมทูน่ามกีารใชแ้รงงานขา้มชาติ
เป็นจ านวนมาก โดยความตกลง CPTPP 
ก าหนดใหต้อ้งบังคับใชก้ฎหมายกฎระเบยีบ
แ ล ะ แ น ว ท า ง ป ฎิ บั ติ ด ้า น แ ร ง ง า น
ภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกับองค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) เรือ่งเสรภีาพ
ในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการ
รวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญา 87 
98 และการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานขา้ม

อตุสาหกรรมได ้(thumbtack)ซึง่ปัจจุบัน ไทยใชค้ณะกรรมการสวัสดกิารแทน หากแรงงานขา้ม
ชาตมิีเรื่องรอ้งเรียน จะมีกล่องรับความคดิเห็นหรือแจง้ไปยัง คกส. ไดโ้ดยหากบังคับใชอ้าจ
ส่งผลกระทบต่อหลายๆอุตสาหกรรม ในประเด็นขอ้กังวลน้ีควรศกึษาใหช้ัดเจน ถงึผลดีผล
เสยีกอ่น 
 3. ขอ้เสนอแนะตอ่ภาครัฐ หากมกีารลดภาษีในสนิคา้ทนู่ากระป๋อง และสนิคา้อาหารสตัว์
เลีย้ง ดา้นกฎแหล่งก าเนดิสนิคา้ขอเป็น CC (Chang of Chapter) สามารถน าเขา้วัตถุดบิตอนที ่
03 จากประเทศไหนก็ไดม้าผลติเพือ่สง่ออก โดยไมม่ขีอ้จ ากดัหรอือปุสรรคในการน าเขา้วัตถดุบิ 
 
 ทัง้น้ี ศูนยศ์กึษาการคา้ระหว่างประเทศ จะน าขอ้เสนอแนะของทุกๆหน่วยงาน ไปศกึษา
เพื่อวเิคราะหโ์อกาสและ ผลกระทบของสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยจากการเขา้ร่วมความ
ตกลง CPTPP ตอ่ไป 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา"เปิดประตูการคา้เสรสีู่สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซีย (EAEU) 
โอกาสการคา้ การลงทนุ และความรว่มมอื" 
 
 วันที่ 17 กันยายน 2564 TTIA คุณปิยะราช เขา้ร่วมงานสัมมนา"เปิดประตูการคา้เสรีสู่

สหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี (EAEU) โอกาสการคา้ การลงทนุ และความรว่มมอื" วัตถปุระสงค ์เพือ่
น าเสนอและเผยแพร่ผลการศกึษาเบือ้งตน้ตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมทัง้รับ
ฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะในประเด็นความพรอ้มและปัญหาอุปสรรคของไทยต่อการจัดท า
ความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซยี จัดโดย บรษัิท ฟรอสท์ แอนด ์ซัลลวัิน 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั รว่มกบักรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี 
 
 บรษัิท ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลวัิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดร้ับการวา่จา้งจากกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ ใหศ้กึษาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ละผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการจัดท า
ความตกลงการคา้เสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเศรษฐกจิยูเรเซีย (Eurasian 
Economic Union: EAEU) ซึง่ปัจจุบันมีสมาชกิ 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส 
อารเ์มเนีย และครีก์ซีสถาน มผีลการศกึษาเบือ้งตน้ ดังน้ี 
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 1 .EAEU เ ป็นตลาดที่มีศั กยภาพการ
ส่งออกส าหรับไทย เน่ืองจากมีฐานประชากร
จ านวนมากกว่ามี GDP ต่อประชากรสูงกว่า และ
เป็นตลาดทีค่่อนขา้งเปิดเสรทีางการคา้เมือ่เทยีบ
กั บ ไทย  ร วมถึง  EAEU เ ป็ นผู ้ผลิตหลั ก ใน
ทรัพยากรส าคัญทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่เศรษฐกจิไทย
เป็นสว่นใหญ่ เชน่ การผลติน ้ามัน ผลติก๊าซ ถ่าน
หนิ ปุ๋ ยแรธ่าต ุเหล็กกลา้ เป็นตน้  
 - สินคา้ส่งออกส าคัญของไทยไปยัง 
EAEU ประกอบดว้ย ยานยนต ์ยางและพลาสตกิ 
เครือ่งจักรและอปุกรณ์ และ เคมภีัณฑ ์ 
 
 2.อปุสรรคทางการคา้แบง่ได ้3 ประเด็น ดังน้ี 
 (1)อปุสรรคดา้นความรูค้วามเขา้ใจในภาษา 
และการตลาด 
 (2)ดา้นเอกสารและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในกการสง่ออกสนิคา้มคีวามซบัซอ้น 
 (3)อุปสรรคดา้นการขนส่ง:ตน้ทุนการขนส่งทีส่งูระหว่าง EAEU และไทย รวมถงึปัญหา
ดา้นเทีย่วบนิเชือ่มตอ่ทีไ่มเ่พยีงพอ 
 
 3.ขอ้เสนอแนะเพือ่ในการคา้และสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์าก FTA ดังน้ี 
 - พธิกีารศุลกากรแบบชอ่งทางเดยีว การก าหนดมาตรฐานของกระบวนการศุลกากรใน
ประเทศสมาชกิและการพัฒนาชอ่งทางเดยีวเพือ่เพิม่ความสะดวกในการน าเขา้และสง่ออก 
 - การปรับประสาน (Harmonization) มาตรการ มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบโดย
การท าความเขา้ใจดา้นเอกสารทางการคา้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
 - เสรมิสรา้งการอ านวยความสะดวกและการสง่เสรมิดา้นการคา้และการลงทนุ 
ยกระดับบรกิารส่งเสรมิดา้นการคา้และการลงทุนทัง้สองจากทัง้สองฝ่าย โดยมุ่งเนน้ในการปิด
ชอ่งวา่งความรูด้า้นภาษาและการตลาด 
 - ก าหนดเงื่อนไขของกฎว่าดว้ยถิ่นก าเนิดสนิคา้ที่เป็นมิตรส าหรับ SME และะท าให ้
กระบวนการในการขอหนังสอืรับรองกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้งา่ยขึน้ 
          - มุ่งเนน้โอกาสในการร่วมมอืระหว่างไทยและ EAEU ในดา้นการศกึษา ดา้นภาษาและ
เชงิสรา้งสรรค์ ดา้นพลังงาน ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology: 
S&T) และดา้นการขนสง่ 
 
 สามารถดขูอ้มลูผลการศกึษาเพิม่เตมิไดท้ีล่ ิง้ก ์ 
https://drive.google.com/file/d/1RJR_P7uKzxKKwFEkIGVLDuAV7yA-ZkbJ/view  
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมวชิาการประมง ประจ าปี 2564 สาขาการจดัการทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มประมง 
 
 วันที ่17 กนัยายน 2564 TTIA คณุวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้รว่มประชมุวชิาการประมง 
ประจ าปี 2564 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มประมง ผ่านระบบ Zoom Meeting 
(หอ้ง Conference 1) จัดโดยกรมประมง โดยมคีุณบุญส่ง ศรีเจรญิธรรม ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการ
จัดการประมง เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 

https://drive.google.com/file/d/1RJR_P7uKzxKKwFEkIGVLDuAV7yA-ZkbJ/view
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 ผลงานวชิาการภาคบรรยาย 
เรื่อง แนวทางการก าหนดเขตพื้นที่
ท าการประมงในน่านน ้ าไทย โดย
คุณเพราลัย นุชหมอน ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการประมงทะเล กองวจิัยและ
พัฒนาประมงทะเล 
 
 1. วัตถปุระสงค ์>> เพือ่เป็น
แนวทางการก าหนดเขตพืน้ทีท่ าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ังบริเวณ
อา่วไทยและอันดามัน  
      
 2. วธิดี าเนนิการ >> เก็บรวบรวมขอ้มูลทรัพยากรสัตวน์ ้า และการประมง จากเรอืส ารวจ
ประมง ประมงพืน้บา้น และประมงพาณิชย ์โดยการรวบรวมจากชาวประมง แพปลา และผูร้ับซือ้
สัตวน์ ้าประมงทุกเดอืน ซึง่แบ่งเป็นบรเิวณชายฝ่ังอ่าวไทยตัง้แต่จังหวัดตราด-จังหวัดปัตตานี 
และอันดามันตัง้แตจ่ังหวัดระนอง-จังหวัดสตลู โดยเขตส ารวจตามระยะหา่งฝ่ัง >1.6-3.0, >3.0-
5.0 และ >5.0-10.0 ไมลท์ะเล และมรีะยะเวลาเก็บขอ้มลูตัง้แตม่กราคม-ธันวาคม พ.ศ.2553 
 
 3. การศกึษา 
 3.1 อา่วไทย 
          - มสีภาวะแวดลอ้มเขตชายฝ่ังอ่าวไทยมคีุณภาพน ้า และปรมิาณธาตุอาหารมคี่าอยู่ใน
เกณฑป์กต ิ
          - พบแพลงกต์อนพืซมคีวามหนาแน่นเฉลีย่สูงทีสุ่ดทีร่ะยะห่างฝ่ัง >1.6-3.0 ไมลท์ะเล 
491,451 เซลล์ต่อลติร ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์พบมีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดที่ระยะห่างฝ่ัง 
>5.0-10.0 ไมลท์ะเล 2,446 ตัวตอ่ลกูบาศกเ์มตร 
          - ปลาวัยออ่นทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิพบ 22 วงศ ์พบวงศป์ลาหลังเขยีว วงศป์ลา
กะตัก วงศป์ลาท-ูลัง วงศป์ลาทรายแดง และวงศป์ลาสกีนุ และมคีวามชกุชมุมากทีส่ดุทีร่ะยะหา่ง
ฝ่ัง 5.0-10.0 ไมลท์ะเล 
          - ความชกุชมุของสตัวน์ ้ามอีัตราการจับสัตวน์ ้าทัง้หมดเฉลีย่เท่ากบั 27.56 กก./ชม. พบ
กลุ่มปลาเป็ดแทสู้งสุด 50.76 กก./ชม. รองลงมา คอื กลุ่มปลาหนา้ดนิ 21.29 กก./ชม. หมกึ 
14.33 กก./ชม. ปลาผวิน ้า 6.05 กก./ชม. สัตวน์ ้าเศรษฐกจิอืน่ๆ 4.34 กก./ชม. ปู 2.88 กก./
ชม. และกุง้ 0.35 กก./ชม. โดยพบว่ามีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น ้าสูงสุดเขตระยะห่างฝัง 
>1.6-3.0 ไมลท์ะเล เทา่กบั 31.76 กก./ชม. 
          - การกระจายขนาดความยาวของสัตวน์ ้าชนิดทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิส่วนมากมี
ความยาวเฉลีย่เพิม่มากขึน้ตามระยะห่างฝ่ัง เมือ่เปรียบเทยีบขนาดความยาวสัตวน์ ้าจ านวน 32 
ชนดิทีจ่ับไดก้บัขนาดแรกเริม่สบืพันธุ ์ 

 3.2 อันดามัน 
 - สภาวะแวดลอ้มในแหล่งประมง
เขตอันดามันโดยรวมมีคุณภาพน ้ า 
และปริมาณธาตุอาหารอยู่ในเกณฑ์
ปกต ิ
          - แพลงกต์อนสัตวพ์บทัง้หมด 
81 สกุล 132 ชนิด โดยพบระยะวัย
อ่อนของสัตวท์ะเล 29 กลุ่ม และพบ
กลุ่ มโคพีพอดมากที่สุด  (ไฟลัม 
Arthropoda) ใน เขต ร ะย ะห่ า ง ฝ่ั ง 
>5.0-10.0 ไมล์ทะเล ส่วนปลาวัย

ออ่นพบ 51 วงศ ์เป็นปลาเศรษฐกจิวัยออ่น 30 วงศ ์ 
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          - สภาวะทรัพยากรสตัวน์ ้ามอีัตราการจับสตัวน์ ้าทัง้หมดสงูสดุ เทา่กบั 64.22 กก./ซม. ที่
เขตระยะหา่งฝ่ัง >1.6-3.0 ไมลท์ะเล รองลงมาที ่>3.0-5.0 และ >5.0-10.0 ไมลท์ะเล เทา่กับ 
47.75 กก./ชม. และ 44.15 กก./ชม. พบกลุ่มปลาหนา้ดนิสงูสุด รอ้ยละ 59.33 รองลงมา คอื 
กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาผวิน ้า กลุ่มหมกึ กลุ่มปู กลุ่มสัตว์น ้าอื่นๆ และกลุ่มกุง้ รอ้ยละ 19.75 
10.90 8.62 0.56 0.53 และ 0.31 ตามล าดับ 
          - สภาวะทรัพยากรสตัวน์ ้าจากการประมงพืน้บา้น ปี 2553 พบ เครือ่งมอืหลัก ไดแ้ก ่อวน
จมปู อวนจมกุง้ อวนลอยปลาทู อวนจมปลาเห็ดโคน ลอบปู และลอบหมกึ มีแหล่งประมงที่
ส าคัญบรเิวณใกลเ้กาะ แนวกองหนิและปะการัง ตลอดแนวชายฝ่ังทีร่ะดับน ้าทะเลลกึ 5.0-25.0 
เมตร มฤีดทู าการประมงชว่งฤดมูรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - สภาวะทรัพยากรสัตวน์ ้าจากเครือ่งมอืประมงพาณิชยป์ระกอบแสงไฟตามระยะห่างฝ่ัง
ใน พ.ศ. 2554 จากเรืออวนลอ้มจับ ไดแ้ก่ อวนด า อวนลอ้มจับป่ันไฟ อวนลอ้มซัง้ อวนตังเก 
และอวนครอบปลากะตักป่ันไฟ โดยเรืออวนลอ้มจับป่ันไฟ มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ใน 
3.0-5.0 ไมลท์ะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในระยะห่างฝ่ัง 5.0-10.0 ไมลท์ะเล, อวนด า มี
แหลง่ท าการประมงในระยะห่างฝ่ัง <1.6 ไมลท์ะเล และมอีัตราการจับเฉลีย่สงูสดุในระยะห่างฝ่ัง 
>3.0-5.0 ไมลท์ะเล, อวนลอ้มซัง้ มแีหล่งท าการประมงในระยะห่างฝ่ัง >5.0-10.0 ไมลท์ะเล มี
อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดเขตระยะห่างฝ่ัง <1.6 ไมลท์ะเล, อวนเขยีวมีแหล่งท าการประมงใน
ระยะห่างฝ่ัง >3.0-5.0 และ >5.0-10.0 ไมลท์ะเล มอีัตราการจับเฉลีย่สูงสุดเขตระยะห่างฝ่ัง 
<1.6 ไมลท์ะเล, อวนตังเกมแีหลง่ท าการประมงในระยะห่างฝ่ัง >3.0-5.0 ไมลท์ะเล มอีัตราการ
จับเฉลี่ยสูงสุดเขตระยะห่างฝัง >1.6-3.0 ไมลท์ะเล, อวนครอบปลากะตักป่ันไฟขนาด >14 
เมตร มแีหลง่ท าการประมงสว่นในระยะห่างฝ่ัง >1.6-3.0 ไมลท์ะเล มอีัตราการจับเฉลีย่สงูสดุใน
ระยะห่างฝ่ัง >3.0-5.0 ไมลท์ะเล และอวนครอบปลากะตักป่ันไฟขนาด <14 เมตร มแีหล่ง ท า
การประมงในเขตระยะห่างฝ่ัง <1.6 ไมลท์ะเล มอีัตราการจับเฉลีย่สงูสดุเขตระยะห่างฝัง >1.6-
3.0 ไมลท์ะเล 
 
     ทัง้น้ี ทา่นสามารถรับชมยอ้นหลัง และงานวจิัยอืน่ๆไดท้าง https://youtu.be/3Ik582lvDQE  
แ ล ะ  เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4  ท า ง 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/161/118623  
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ สาขา
สตัวน์ า้และผลติภณัฑส์ตัวน์ า้ คร ัง้ที ่39-1/2564 
 
 วันที่ 20 กันยายน 2564 TTIA 
คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ ในนาม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
คุณอนุสรา จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ สาขาสัตวน์ ้าและ
ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า ครัง้ที ่39-1/2564 จัด
โดยส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมี คุณ
วชิาญ องิศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง 
เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 ดว้ยคณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้เกษตรไดม้คี าสัง่ที ่12/2564 ลงวันที ่21 ม.ิย. 64 เรือ่ง 
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ คณะที ่1 สาขาสัตวน์ ้าและ
ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า (red flag)โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดแ้ต่งตัง้ คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ เขา้รว่มเป็นคณะอนุกรรมการฯ 

https://youtu.be/3Ik582lvDQE
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/161/118623
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 ก าหนดการและวาระการประชุม Codex Committee on Fish and Fishery Products 
(CCFFP) ครัง้ที่ 35 (hand pointing right)ประเทศนอร์เวยใ์นฐานนะเจา้ภาพ (host country) 
ในการจัดประชมุคณะกรรมการโคเด็กซ ์สาขาสัตวน์ ้าและผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า Codex Committee 
on Fish and Fishery Products (CCFFP) ก าหนดใหม้กีารประชมุ CCFFP ครัง้ที ่35 (red flag) 
ระหว่างวันที ่20 กันยายน - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยด าเนนิการประชมุผ่านจดหมายโตต้อบ 
(working by correspondence) ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ
รับรองรายงานการประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสโ์ดยใช ้

ระบบ Zoom 
 

 ฝ่ า ย เ ล ข าแจ ้ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการโคเด็กซส์าขาตา่งๆ ไดแ้ก ่
 1 .  Matters Arising from The Codex 
Alimentarius Commission and Other 
Subsidiary Bodies 
 2. Information on activities of FAO and 
WHO relevant to the work of CCFFP 
 โดยคณะท างานของ มกอช. และกรม
ประมง จะจัดท าสรปุเน้ือหา และ link ในการ
สบืคน้เรื่องต่างๆที่เกีย่วขอ้ง ใหแ้กส้มาคม

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ประชาสมัพันธใ์หแ้กผู่ป้ระกอบการตอ่ไป 
 
 การประชุม CCFFP คร ัง้ที ่35 
 ความคดิเห็นทีไ่ดร้ับจากประเทศสมาชกิแสดงใหเ้ห็นถงึความจ าเป็นในการประเมนิทาง
ประสาทสัมผัส จึงเห็นควรใหจ้ัดการประชุม CCFFP ครัง้ที่ 35 โดยการท างานผ่านจดหมาย
โต ต้อบ  (work by correspondence) ร ะหว่ า ง วันที่  2 0  ก .ย .  -  25  ต .ค .  64  ตามที่  
คณะกรรมาธกิารโคเด็กซ ์(CAC) ครัง้ที ่43 เห็นชอบในการประเมนิวา่มาตรฐาน CXS 94 สามารถ
แกไ้ขใหร้วมปลาซาดนี S. lemuru (Bali Sardinella) ในสกลุ Sardinella ตามมาตรา 2.1 
 1. การประเมนิทางประสาทสัมผัสส าหรับชนิดปลาซาดีนที่ไดร้ับเลือกเป็น candidate 
species 
เอกสาร Codex Procedural Manual และ The Procedure for the Inclusion of Additional 
Species in Codex Standards for Fish and Fishery Products (IP) ระบุใหป้ระเทศสมาชกิที่
ตอ้งการเพิม่ชนดิของสตัวน์ ้าในมาตรฐานด าเนนิการ ดังน้ี 
          - พจิารณาเลอืกหอ้งปฏบิัตกิาร 3 แหง่ ในการด าเนนิการประเมนิทางประสาทสมัผัส และ
ก าหนดให ้หอ้งปฏบิัตกิาร 1 แห่ง ท าหนา้ทีป่ระสานงานการประเมนิและจัดท ารายงานผลการ
ประเมนิทางประสาทสมัผัส 
          - พจิารณาเลอืก 3 species ทีจ่ะน ามาเปรยีบเทยีบกบัสายพันธุท์ีเ่สนอ 
 2. ขอ้เสนอส าหรับหอ้งปฏบิัตกิารประเมนิทางประสาทสัมผัสและสายพันธุเ์ปรียบเทยีบ
ทัง้ 3 กบัสายพันธุ ์ 
S. lemuru รายละเอยีดตาม CX/FFP 21/35/4 Add.1 
 3. ตามเอกสาร IP คณะกรรมการอาจตัดสนิใจจัดตัง้ EWG เพื่อดูแลการประเมนิทาง
ประสาทสมัผัส 
ของผลติภัณฑข์อง candidate species รวมถงึการทบทวนเอกสารทีเ่สนอใหส้มาชกิตรวจสอบ
รายงานหอ้งปฏบิัตกิารเกีย่วกับการประเมนิทางประสาทสัมผัสและแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ
หากสายพันธุ ์
ทีส่มัครมคีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดส าหรับการรวมไวใ้นมาตรฐาน 
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 สรุปมติที่ประชุม จากการพิจารณา
เ อ ก ส า ร  Proposed amendment of the 
Standard for Canned Sardines and 
Sardine-Type Products (CXS 94-1981) ตาม
ขอ้ เสนอของประ เทศฟิลิป ปินส์ เพื่ อ ให ้
ขอ้คดิเห็นแก ่Codex ดังน้ี 
 1. หอ้งปฏิบัติการ 3 แห่ง  ในการ
ด าเนินการประเมินทางประสาทสัมผัส และ
ก าหนดให ้หอ้งปฏิบัติการ 1 แห่ง ท าหนา้ที่
ประสานงานการประเมนิและจัดท ารายงานผล
การประเมนิทางประสาทสมัผัส (รายละเอยีดตาม CX/FFP 21/35/4 Add.1 ขอ้ 3) ไดแ้ก ่
 1.1 Sensory and Marketing Spain (Spain) หรอื AGRIBIOECO SRL (Italy) 
 1.2 EUROFINS SAM SENSORY AND MARKETING MOROCCO (Morocco) 
 1.3 Intertek Test Hizmetleri A.Ş (Turkey) 
 2. ปลาซาดีน 3 species ที่จะน ามาเปรียบเทียบกับสายพันธุท์ีเ่สนอ (รายละเอยีดตาม 
CX/FFP 21/35/4 Add.1 ขอ้ 2) ไดแ้ก ่
 2.1 Sardinella aurita or Round Sardinella 
 2.2 Sardinella maderensis or Madeiran Sardinella 
 2.3 Sardina pilchardus or European Pilchard (this species has been suggested 
by Cuba) 
 3. (blue check mark)ใหค้วามเห็นชอบ Terms of Reference รวมถึงประเทศที่ท า
หนา้ทีป่ระธานและภาษา 
ในการพิจารณาส าหรับ EWG (รายละเอียดตาม CX/FFP 21/35/4 Annex I) โดยที่ประชุม
เห็นชอบดังน้ี 
          3.1 The EWG will be chaired by the Philippines. 
          3.2 The working languages of the EWG will be English and Spanish. 
          3.3 The EWG will start working immediately following the end of CCFFP35 and 
will finish its work by October 1, 
2022. 

 4 .  Sampling Protocol and sample for 
submission โ ด ย  Samples for sensory 
evaluation ฟิลปิปินสเ์สนอดังน้ี 
          - frozen whole fish 
          - thawed whole fish 
          -  cooked/steamed fish fillets 
according to the Codex guidelines 
 ที่ประชุมเห็นว่าควรเพิม่ตัวอย่างเป็นแบบ 
Can ดว้ย และจะตอ้งมกีารเตรียมตัวอย่างใน 
condition เดยีวกนั ควรม ีProtocol แบบฉบับ

เดยีวกนัเพือ่ควบคมุการทดสอบใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
 
 ทัง้น้ี ฝ่ายเลขาจะสรปุขอ้มลูจากทีป่ระชมุ เพือ่น าไปเสนอในการประชมุ CCFFP ครัง้ที ่35 
และเวยีนแจง้ใหแ้กค่ณะอนุกรรมการฯ ทราบ ตอ่ไป 
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TTIA รว่มประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการเพือ่จดัท าขอ้มูลสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบของการท าประมงตอ่สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม คร ัง้ที ่1/2564 ผา่นออนไลน ์
 
 วันที่ 20 กันยายน 2564 TTIA คุณนรินทร์ 
อุปนายก, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณวิชญา 
จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
วชิาการเพื่อจัดท าขอ้มูลสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบของการท าประมงต่อสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม 
ครัง้ที ่1/2564 ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมี ท่านจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมดว้ยกรมประมง และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุดังน้ี 
 
 1. จุดประสงค ์>> เพือ่หารอืเรือ่งสบืเน่ืองในการปรับปรงุขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ภายใตก้ฎหมาย Marine 
Mammal Protection Act (MMPA) เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถส่งออกสินคา้สัตว์น ้ าไปยัง
สหรัฐอเมรกิาได ้อกีทัง้เพื่อรวบรวมขอ้มูล จัดท าแผนปฏบิัตกิารระดับชาตเิพื่อการอนุรักษ์และ
บรหิารจัดการสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม พ.ศ. 2566-2570 
 - คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต ิในการประชมุครัง้ที ่3/2564 เมือ่วันที ่11 
ส.ค. 64 มมีตแิต่งตัง้คณะอนุกรรมการวชิาการฯ โดยม ีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เป็นประธานอนุกรรมการ และมอีธบิดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และอธบิดี
กรมประมง เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 และ 2 ตามล าดับ และมีผูท้รงคุณวุฒ ิและ
อนุกรรมการจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวม 21 ทา่น 
 
 2. การด าเนินงานที่ผ่านมา >> การด าเนินการของประเทศไทยตัง้แต่ ปี พ.ศ.2560-
2562 ด าเนนิการโดยกรมประมง ซึง่จัดสง่ขอ้มลูให ้NOAA รวม 4 ครัง้ 
  ล่าสุดครัง้ที่ 5 เมื่อ 15 พ.ค. 63 กรมประมง และกรม ทช. ไดจ้ัดส่งขอ้มูลผ่านระบบ  
International Affairs Information Capture and Reporting System (IAICRS) ผลประ เมิน
ปรากฎว่า มรีายการสัตวน์ ้าและเครื่องมอืประมงในกลุ่ม Export Fisheries 11 รายการทีไ่ม่ผ่าน
การประเมนิ ตอ้งมีการแกไ้ข ปรับปรุง ดังนั้นจงึมีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อเร่งจัดท า
รายงานสถานภาพ ชนดิ และจ านวนประชากรสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม และคยีข์อ้มลูลงในระบบ 
IAICRS 
 

  3. การด าเนินงานในปัจจุบันและแผนงาน >> 
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหแ้ต่งตัง้คณะท างาน
จัดเตรยีมขอ้มูลสถานภาพ และแผนมาตรการในการ
อ นุ รั ก ษ์สั ต ว์ท ะ เล เลี้ ย งลู กด ว้ ยนม  เพื่ อ ดู ใน
รายละเอียดการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกดว้ยนม 
และป้องกันผลกระทบจากการท าประมง และศกึษา
ขอ้มูลที่จะเสนอต่อ NOAA เพิ่มเติมในการแกไ้ข
ปัญหาเครื่องมือประมงกลุ่ม Export Fisheries 11 

รายการ โดยทางสมาคมประมงทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้สนอขอเขา้ร่วมคณะท างานฯ นี้ดว้ย และขอใหร้ัฐ
ออกมาตรการทีไ่มส่ง่ผลกระทบในทางปฏบิัตติอ่ชาวประมง 
 
 โดยใน 3 สัปดาห์ถัดไป จะมีการนัดประชุมหารืออีกครั ้ง เพื่อพิจารณาขอ้มูลจากที่
คณะท างานฯไดร้วบรวมมา และน าขอ้สรปุเสนอตอ่คณะอนุกรรมการฯ 
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ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธาน
คณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน ใหส้มัภาษณ์ TV Senate รายการ 
Zoom-In เรือ่ง “จบัสญัญาณสง่ออกไทย”  
  

วันที่ 21 กันยายน 2564 ดร.พจน์ 
อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย และประธานคณะกรรมการ
แรงงานและพัฒนา ฝีมือแรงงาน  ให ้
สัมภาษณ์ TV Senate รายการ Zoom-In 
เรื่อง “จับสัญญาณส่งออกไทย” ณ กรม
ประชาสมัพันธ ์  
  
 โดยไดน้ าเสนอประเด็นไดแ้ก ่
 - สถานการณ์การสง่ออกของไทยในปัจจบุัน และแนวโนม้การสง่ออกของไทยในอนาคต 
 - การน าเสนอทิศทางอุตสาหกรรมส่งออกอาหารไทย และปัญหา อุปสรรคของ
ภาคเอกชนไทยในปัจจบุัน 
 - การขาดแคลนแรงงานในอตุสาหกรรมเขม้ขน้ และการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาแรงงาน
ของประเทศไทยของภาคเอกชนโดยหอการคา้ไทย 
 - ความคดิเห็นต่อการเพิม่เพดานหนี้สาธารณะของประเทศ ของรัฐบาล เพิม่ขึน้ 10% 
โดยขอใหภ้าครัฐ มุ่งเป้าในการวางแผน และการบรหิารโครงการฟ้ืนฟู ใหถ้งึประชาชนทุกภาค
สว่น 
 
 
TTIA เขา้รว่มฟงัสมัมนาหวัขอ้ The future of alternative proteins in Asia ในงาน 
V-Connect Asia 
 
  วันที่ 22 กันยายน 2564 TPFA คุณภรภัทร 
เจา้หนา้ทีอ่าหารสตัวเ์ลีย้ง ไดเ้ขา้รว่มฟังสมัมนาหัวขอ้ 
The future of alternative proteins in Asia ในงาน 
V-Connect Asia จั ด โ ด ย  VIV โ ด ย มี คุ ณ  Tony 
Hunter เป็นผูพู้ด สรปุดังน้ี 
 
 1. ความทา้ทายทางดา้นอาหารระดับโลก 
 - ในปี 2025 จะมปีระชากร 10 พันลา้นคน 
   - การเติบโตของชนชัน้กลางโดยเฉพาะใน
แถบเอเชยี 
   - ขอบเขตสากล  
  > การผลติอาหาร (tostada)ใชพ้ืน้ที ่50% ของทีอ่ยูอ่าศัยทัง้หมดบนโลก 
  > 70% ใชส้ าหรับปศสุตัว ์ 
  > ภายในปี 2025 สองในสามของประชากรจะอยูภ่ายใตส้ภาวะตงึเคลยีด 
 - การท าฟารม์สตัวใ์นปัจจบุันไมย่ั่งยนื 
 - การบรโิภคเน้ือสตัวข์องโลกสงูขึน้  
 - ความตอ้งการโปรตนีในเอเชยีเพิม่ขึน้ 
 
 2. สถติปิระชากรเอเชยี  
 - มปีระชากร 4.7 พันลา้นคน เป็นประชากรโลกถงึ 60% 
 - 36% บรโิภคเน้ือสตัวต์ ่าหรอืไมบ่รโิภคเลย 
 - มปีระชากรชนชัน้กลางเพิม่ขึน้ 
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 - ในปี 2028 ในเอเชยีจะมกีารน าเขา้เน้ือ 56% ทั่วโลก 
 
 3. สิง่ทีจ่ะขับเคลือ่นอนาคต 
 - มกีลุม่ Millennials ในเอเชยีมากกวา่ 1.1 พันลา้นคน ซึง่มากกวา่สหรัฐและยโุรปรวมกนั 
5 เทา่ 
 - การเพิม่ขึน้ของคนเจน Z  
 - คา่นยิมจะเป็นตัวขับเคลือ่นอนาคตในระยะยาวของโปรตนีในแถบเอเชยีและโลก 
 
 4. โปรตนีทางเลอืก  
 - เชน่ ถ่ัวเขยีว บกุ ถ่ัวเลนทลิ ขา้วฟ่าง มันฝรั่ง เมล็ดถ่ัว ทานตะวัน ขา้วสาล ีชวีมวล เห็ด 
และmycoprotein 

  
 5.  โอกาสโปรตีนทางเลือกในแต่ละ
ประเทศ 
 -  จีน: เป็นผูส้่งออกหลักในสินคา้ Soy 
และ Pea protein ในส่วนของขา้งฟ่างและ Lentil 
นัน้ เหมาะกบัพืน้ทีน่ ้านอ้ย  
 - เวยีดนาม: บุก เป็นทางเลอืกในการปลูก
พืชสวนยาง , ขนุน ยังเป็นตัวเลือกส าหรับการ

ขยายพันธุ ์และ  ถ่ัว เหมาะส าหรับฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรม 
 - สงิคโปร์: Mycoprotein เป็นทรัพยากรที่มีประสทิธภิาพ มีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ 
และสามารถปลกูในทีร่ม่ได ้
  
 6. เอเชยีมตีลาดมากมาย 
 - จีน: Plantbased meats มคีวามนิยมมากขึน้เรื่อยๆ มกีารสนับสนุนการคนดังเขือ่มถงึ
สขุภาพ 
 - ไทย: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก าลังเริ่มมองหาสินคา้ plantbases meats ซึ่งตอ้งให ้
ประสทิธภิาพสงูสดุในเรือ่งของ รสชาต,ิ ราคา, โภชนาการ และความสะดวก 
 
 7. ความทา้ทายของ Plantbased  
 - ความคุน้เคยของแบรนด ์
  - มักจะเป็นราคาพรเีมีย่ม 
 - มกีารจ าหน่ายในจ านวนจ ากดั 
 - เรือ่งรสชาตแิละรสสมัผัส  
 - ความสบัสนของตลาด 
  
 8. โอกาสในโปรตนีทางเลอืก 
 - ความกา้วหนา้ในกระบวนการ plant-based 
 - เป็นเสน้ทางของผูบ้รโิภคดจิทิัล 
 - กลายเป็นหุน้สว่นเชงิกลยทุธก์บัรา้นอาหารมากขึน้ 
 - สามารถสรา้งมลูคา่และสรา้งแบนดใ์หเ้ป็นจดุเดน่ 
 - เป้าหมายทีแ่ตกตา่งกนั สามารถสรา้งสว่นแบง่ 
 - สอดคลอ้งกบัการใชช้วีติอยา่งการมสีขุภาพทีด่แีละเทรนดก์ารกนิ 
 
 
 
 
 



   Newsletter                           September 2021 45 |80 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง เจาะลกึโอกาสการคา้การลงทุนในถิน่หมขีาวผา่น
มมุมองนกัการทตู 
 
 วันที่ 23 กันยายน 2564 TTIA 
คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมสัมมนา
ออนไลน์ เรือ่ง เจาะลกึโอกาสการคา้การ
ลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการ
ทู ต  ( คุ ณ ศ ศิ วั ฒ น์  ว่ อ ง สิน ส วั ส ดิ์  
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก) 
วัตถุประสงค์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทย 
รับทราบขอ้มูลทางเศรษฐกิจ รวมถึง
โอกาสทางการคา้การลงทุนของประเทศ
รัสเซียในปัจจุบัน โดยมี คุณเกรียงไกร 
เป็นประธาน จัดโดย สภาธุรกิจไทย-
รัสเซยี สรปุดังน้ี 
 
 1. รัสเซยีเป็นประเทศทีม่ ีGDP อยูท่ี ่1.483 ลา้นลา้น USD ในปี63 มลูคา่การคา้โดยรวม 
571.91 พันลา้น USD สนิคา้สง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่น ้ามัน โลหะ อัญมณี เคมภัีณฑ ์เป็นตน้ ดา้น
สนิคา้น าเขา้ ไดแ้ก ่เครือ่งจักร อากาศยาน โลหะ เป็นตน้  
 
 2. โอกาสในการสง่ออกไปยังรัสเซยี 
 - รัชเซยีแสวงหาคูค่า้ใหม่ๆ   
 -นักท่องเทีย่วรัชเซยีทีเ่คยเดนิทางมาไทยมคีวามชืน่ชอบและนิยมสนิคา้ไทยเป็นอย่าง
มาก เชน่ ยาดม ยาหมอ่ง สบู ่เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เป็นตน้  
 
 3. ผูบ้ริโภคของคนรัสเซียนิยมซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลีกถงึ 50% และ ซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์อกี 50% โดยสนิคา้ทีร่ัสเซยีใหค้วามนิยม ไดแ้ก่ สมุนไพร เครื่องส าอาง ผลติภัณฑ์
สปา ขนมขบเคีย้ว เป็นตน้  
 
  4.อุปสรรคทางการคา้กับรัสเซีย ไดแ้ก่ ระบบศุลกากรมีความซับซอ้น ,มาตรการ
สขุอนามัยรวมถงึมาตรการทอ้งถิน่ไม่สอดคลอ้งกับรัฐบาล ,ภาษาและความเขา้ใจกฎหมาย เป็น
ตน้ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมฟังสมัมนาออนไลนเ์พือ่ใหค้วามรูเ้ก ีย่วกบัระบบการรบัรองตนเองของผู ้
ประกอบกจิการโรงงาน 
 
 วันที ่23 กนัยายน 2564 TTIA คณุวชิญา 
จนท.ดา้นประมง ไดเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบการรับรองตนเองของ
ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน จัดโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมี ท่านประกอบ วิวิธจินดา 
อธบิดกีรมโรงงานฯ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. (ร่าง) กฎกระทรวง ว่าดว้ยการรายงาน 
ก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให ้
ค ารับรองรายงาน ผลการปฏบิัตกิารตามกฎหมาย โดยคุณรนิทวัฒน์ สมบัตศิริ ิผูอ้ านวยการกอง
พัฒนาระบบมาตรฐานงานก ากับโรงงาน >> อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรค 1 และ
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มาตรา 9 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.โรงงาน 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 นัน้ ผ่านความเห็นชอบของ ค.ร.ม. และอยู่ในระหว่างปรับปรับปรงุ (ร่าง) 
กฎกระทรวงกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยแบ่งเป็น 4 ประกาศกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งการจัดท า 
 - (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานฯ เรื่อง หลักเกณฑข์องโรงงานทีต่อ้งเสนอรายงานผลการ
ปฏบิัตติามกฎหมาย พ.ศ. .... >> ก าหนดประเภทหรอืชนดิของโรงงานทีต่อ้งเสนอรายงานฯ 
 - (รา่ง) ประกาศกรมโรงงานฯ เรือ่ง แบบรายงานผลการปฏบิัตกิารตามกฎหมาย พ.ศ. .... 
>> ก าหนดรปูแบบรายงาน 
 - (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานฯ เรื่อง ระยะเวลาในการเสนอรายงานผลการปฏบิัตติาม
กฎหมาย พ.ศ. .... >> โดยตอ้งเสนอรายงานผลการปฏบิัตกิารทีม่กีารรับรองจากผูต้รวจสอบ
เอกชนต่อพนักงานเจา้หนา้ทีทุ่ก ๆ 3 ปี (ภายในเดอืนเมษายนของปีถัดไปนับจากทีค่รบก าหนด 
3 ปี) และเพือ่เป็นขอ้ยกเวน้ในการก าหนดระยะเวลา เชน่ การยน่ หรอื ขยายระยะเวลา การเสนอ
รายงาน 
 - (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานฯ วธิีการเสนอรายงานผลการปฏบิัตกิารโดยวธิีการทาง
อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. .... >> ก าหนดวธิกีารเสนอรายงานฯทางอเิล็กทรอนกิส ์
 
 2. ผูต้รวจสอบเอกชน (Third party) 
>> หมายความว่า ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตตรวจสอบ
หรอืรับรองตามพ.ร.บ.น้ี แบง่เป็น 2 ประเภท 
 2.1 ประเภทบคุคลธรรมดา ประกอบดว้ย 
3 คณุสมบัต ิและ 6 ลักษณะตอ้งหา้ม 
 >คณุสมบัต ิ
  (1) สญัชาตไิทย 
  (2) มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 
หรือใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและมปีระสบการณ์การท างาน ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีใน
งานทีเ่กีย่วขอ้งโรงงานอตุสาหกรรมดา้นหนึง่ดา้นใดก็ได ้
  (3) ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรูด้า้นการตรวจสอบหรือรับรองโรงงาน
หรอืเครือ่งจักร ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ัฐมนตรกีาหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 >ลักษณะตอ้งหา้ม 
  (1) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย ทุจรติ หรืออยู่ในระหว่าง
ถกูพทิักษ์ทรัพย ์
  (2) เป็นบคุคลวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (3) เป็นผูเ้คยตอ้งคาพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เนื่องจากเป็นผูก้ระท าความผดิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่ไดพ้น้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ก่อนวันยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรอืรับรอง 
  (4) ตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุและถกูคมุขังอยูโ่ดยหมายของศาล 
  (5) เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสั่งพักใชห้รอืถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ตาม
กฎหมายว่าดว้ยวศิวกร หรอืใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  (6) เป็นผูเ้คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรอื รัฐวสิาหกจิเพราะกระทาผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรง 
 
          2.2 ประเภทนติบิคุคล ประกอบดว้ย 4 คณุสมบัต ิและ 3 ลักษณะตอ้งหา้ม 
 >คณุสมบัต ิ
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   (1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิหรือ
ใหบ้รกิารเกีย่วกับการตรวจสอบหรอืรับรองโรงงานหรอืเครือ่งจักร และตอ้งมทีุนจดทะเบยีนหรอื
หุน้ทีช่ าระแลว้ทีม่มีลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 1,000,000 บาท 
   (2) หุน้สว่น ผูจ้ัดการ กรรมการ หรอืสมาชกิในคณะผูบ้รหิารของนติบิุคคลอย่าง
นอ้ย 1 คน ตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9/1 
   (3) มผีูต้รวจสอบเอกชนซึง่มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9/1
ตามจ านวนทีร่ัฐมนตรปีระกาศก าหนด 
   (4) ตอ้งไดร้ับการรับรองมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือ
หน่วยรับรองในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงานอตุสาหกรรม 
 >ลักษณะตอ้งหา้ม 
  (1) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย ทุจรติ หรืออยู่ในระหว่าง
ถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืฟ้ืนฟกูจิการ 
  (2) เป็นผูเ้คยตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าเป็นผูก้ระท าความผดิ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงงาน เวน้แตเ่ป็นความผดิทีม่โีทษปรับสถานเดยีว 
  (3) มลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9/1 ข. (5) 
 

 3. ระบบการรับรองตนเองของผู ้
ประกอบกจิการโรงงาน โดยคุณวราวุฒ ิ
ศภุมติรมงคล ผูจ้ัดการโครงการ 
          3.1 การด าเนินการและการ
รายงาน 
   (1) ผูป้ระกอบการเตรียม
รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ดา้นสิง่แวดลอ้ม, ความปลอดภัย และ
สารเคม)ี 
   (2) ผูป้ระกอบการรับรอง
ตนเอง (Self-Declaration) ตามมาตรา 

9 วรรค 2 ผ่าน http://www.selfapp.diw.go.th/ (ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา) และส่งขอ้มูล
ภายใน 30 เมษายน (ขอ้มลูพืน้ฐานโรงงาน, การด าเนนิการตามกฎหมาย และการมุง่สูก่ารพัฒนา
อยา่งยั่งยนื) และท าการเลอืกผูต้รวจสอบเอกชนใหด้ าเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 
   (3) ระบบประมวลผล (การจัดระดับโรงงาน (Good Factory), การปฏบิัตติาม
กฎหมาย และการประเมนิประสทิธภิาพ) >> การด าเนนิการในสว่นน้ียังตอ้งพัฒนาระบบการให ้
คะแนนและการค านวณ 
  (4) Feedback Report >> ก ากบั ดแูล สง่เสรมิ และสนับสนุน (ก าหนดนโยบาย/
โครงการเพือ่สง่เสรมิ, ก าหนดสทิธปิระโยชน ์และคณุสมบัตใินการเขา้รว่มโครงการ) 
 
(red flag) งานสัมมนาออนไลน์เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผูป้ระกอบ
กจิการโรงงาน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกจัดขึน้อกีครัง้ในวันจันทรท์ี ่27 กันยายน 
2564 
 
 ทัง้น้ี ทา่นสามารถรับชมยอ้นหลังไดท้าง 
https://www.youtube.com/channel/UCke3BJCH9z5JLaprEW_BvKw/featured  และ 
ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการสมัมนาทาง 
https://drive.google.com/drive/folders/10pCl8F7gJwQrIgikRfIqLxiY5elSHjfX  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCke3BJCH9z5JLaprEW_BvKw/featured
https://drive.google.com/drive/folders/10pCl8F7gJwQrIgikRfIqLxiY5elSHjfX
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TTIA เข้าประ ชุมหารือประ เ ด็นการน า เข้า เลือดปลาสุก  (Red Meat) ส าหร ับ
อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
 วันที่ 23 กันยายน 2564 TTIA 
ดร.ชนินทร์ ในนามนายกสมาคม และ
ประธานคณะกรรมการธุรกจิประมงและ
อตุสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอฯ, คุณทว ี
กรรมการ, คุณสมร SVG, คุณสุพัตรา 
ผอ. และคุณอนุสรา จนท.สมาคม เขา้
ประชุมหารือประเด็นการน าเขา้เลือด
ป ล า สุ ก  ( Red Meat)  ส า ห รั บ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับ 
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย กรมศุลกากร และกรมการ
คา้ต่างประเทศ(คต.) กระทรวงพาณิชย์ โดยมีคุณธัชชญาน์พล อภมินต์เตชบุตร รองอธบิดี
กรมการคา้ตา่งประเทศ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. ประธานฯ แจง้วา่เป็นการประชมุสบืเน่ือง จงึยกประเด็นปัญหาเพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนั 
3 ขอ้ คอื 
      1.1 อุตสาหกรรมผลติอาหารสัตวเ์ลี้ยงขาดแคลนวัตถุดบิภายในประเทศ >> ตอ้งการ
น าเขา้ "เลือดปลาสุก (Red Meat)" ซึง่สมาคมเพิ่มเตมิว่า รวมทัง้ปลาบดที่ไม่เหมาะส าหรับ
มนุษยบ์รโิภค เพือ่น ามาเป็นวัตถดุบิ 
      1.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ว่าดว้ยการน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่72) 
พ.ศ. 2533 ก าหนดให ้"ปลาป่น ตามพกิัดฯ ขาเขา้ประเภทที ่2301.20 เฉพาะชนิดคุณภาพต ่า
กว่า 60% โปรตีน" ตอ้งขออนุญาตน าเขา้จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (แต่ยังไม่มี
ระเบยีบรองรับ) โดยเลอืดปลามพีกิดัระดับ 11 หลักคอื 2301.20.10.000 เหมอืนกับปลาป่น แต่
จะแตกตา่งกนัทีร่ะดับยอ่ย (หลักที ่12 และ 13) ดังน้ี 
  - 2301.20.10.000.10 >> ปลาป่น ชนดิโปรตนีต ่ากวา่รอ้ยละ 60 
  - 2301.20.10.000.29 >> อืน่ๆ รวมถงึเลอืดปลาสกุ (Red Meat) 
 1.3 การน าเขา้จะตอ้งไมก่ระทบกบัอตุสาหกรรมภายใน และไดย้กกรณีศกึษาเมือ่ตน้ปี 64 
มกีารพจิารณายกเลกิประกาศ พณ. ฉบับที ่72 เพื่อลดความซ ้าซอ้นการบังคับใชก้ฏหมายของ
ภาครัฐ  แตจ่นบัดนี้ยังคา้งอยู ่เนื่องจากตอ้งสรา้งความเขา้ใจกบัชาวประมงและผูผ้ลติทีเ่กีย่วขอ้ง  
   

 2. คต. เสนอแนวทางแกไ้ขระยะยาววา่  
 2.1 ใหส้ภาหอฯ ไปท าความเขา้ใจกบักลุม่
ชาวประมงพื้นบา้น ประมงพาณิชย์ และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งกับปลาป่นในประเทศ ว่าการน า
เลือดปลาเขา้มาผลติสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง
เพือ่การสง่ออกนัน้ ไม่ท าใหเ้กดิผลกระทบกับ
อตุสาหกรรมภายใน 
 2.2 ขอใหก้รมศุลกากรหาแนวทางแยก
พกิัดสนิคา้ปลาป่นใหช้ัดเจน ซึง่ผูแ้ทนส านัก
พกิัด กรมศุลฯ ใหข้อ้มูลว่า ปี 2022 พจิารณา
เรื่องพกิัดไปแลว้คงไม่ทัน ตอ้งไปรอรอบหนา้
อกี 5 ปี ในปี 2026 ทัง้นี้ คต. ขอใหส้ภาหอฯ 
สง่เรือ่งใหก้บักรมศลุฯ ดว้ย 
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 2.3 หากด าเนนิการขอ้ 2.1 และ 2.2 แลว้ กระทรวงพาณชิย ์โดย คต. จงึสามารถปรับปรงุ
ประกาศฯ ฉบับที่ 72 โดยการยกเลกิประกาศฉบับเดมิ และท าการออกประกาศฉบับใหม่ ระบุ
พกิดัชดัเจน เพือ่ควบคมุเฉพาะการน าเขา้ "ปลาป่น ชนดิโปรตนีต ่ากวา่รอ้ยละ 60" 
 อนึ่ง กรมศุลกากรใหค้วามเห็นว่า การน าสนิคา้เขา้มาในพิกัด 2301.20.10.000 หาก
พจิารณาแลว้ไม่ใช่ปลาป่น แต่เป็นชนิดอื่นๆ (2301.20.10.000.29) ก็ไม่น่าจะเขา้เกณฑ์ตาม
ประกาศ พณ. ฉบับที ่72 ทัง้น้ี คต.ก็ตอ้งชีช้ดักอ่น 
 
 3. ดร.ชนินทร ์ขอให ้คต.ชว่ยพจิารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาในระยะสัน้ใหด้ว้ย  และให ้
ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันการสง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งของไทย อยู่อันดับ 4 ของโลก ซึง่มี
การเตบิโตอย่างมาก ท าใหม้กีารน าเขา้วัตถุดบิเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะชว่งน้ีขาดแคลนวัตถุดบิ จงึ
ตอ้งน าเลอืดปลาเขา้มาผลติ ผสมกับวัตถุดบิภายในประเทศ ทีผ่่านมามกีารชว่ยเหลอืชาวประมง
ปลาโอด า จงึไม่สง่ผลกระทบต่อชาวประมงและผูป้ระกอบการภายในประเทศ ทัง้น้ี ดร.ชนนิทร ์
ในนามสภาหอฯ และนายกสมาคม ยนิดใีหข้อ้มูล และอธบิายท าความเขา้ใจกับผูม้สี่วนไดส้ว่น
เสยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชาพจิารณ์และใหข้อ้เสนอแนะ Foods with Function Claims (FFC 
Thailand) ภายใตโ้ครงการ “การจดัท าบทสรปุนโยบายการพฒันากลไกการจดัต ัง้ FFC 
Thailand” 
 
 วันที ่23 กนัยายน 2564 TTIA คณุศศธิร 
จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชาพิจารณ์และให ้
ขอ้เสนอแนะ  Foods with Function Claims 
(FFC Thailand) ภายใตโ้ครงการ “การจัดท า
บทสรปุนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตัง้ FFC 
Thailand” ทางออนไลน์ผ่ านแอพลิเคชั่ น 
Zoom เพือ่ท าความเขา้ใจขอ้เสนอเชงินโยบาย
ในการน าระบบ FFC มาใชใ้นประเทศไทย, รับ
ฟังความคิดเห็นต่อบทสรุปนโยบาย และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการปิดชอ่งว่างในการจัดตัง้และขับเคลือ่นระบบการรับรองมาตรฐาน FFC 
Thailand ตัง้แตต่น้น ้าจนถงึปลายน ้า เพือ่ยกระดับการผลติอาหารมลูคา่สงูของประเทศไทย โดย
ม ีดร.สวุทิย ์ชัยเกยีรตยิศ ผูอ้ านวยการส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร เป็นประธาน จัดโดย 
สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแหง่ประเทศไทย (FoSTAT) สรปุดังน้ี 
 
 1. ปัจจุบันผูบ้รโิภคมแีนวโนม้ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเลอืกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพมากขึน้ แนวโนม้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ จงึมคีวามตอ้งการซือ้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
หากมกีารพัฒนามาตรฐาน FFC Thailand จะเป็นการยกระดับดา้นคุณภาพและมูลค่าของสนิคา้
เกษตรและอาหารได ้
 
 2. ระบบ Foods with Function Claims (FFC) คือ ระบบส่งเสริมการวจิัยพัฒนาสนิคา้
เกษตรและอาหารทีม่ปีรมิาณสารส าคัญในระดับทีใ่หผ้ลทางสรีระต่อร่างกาย เกดิประโยชน์ใน
รูปแบบผลติภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูง ซึง่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานที่น่าเชือ่ถือของประเทศญี่ปุ่ น 
ผูผ้ลติอาหารสามารถขอการรับรองและตดิตราสญัลักษณ์ FFC บนฉลากอาหารทีผ่า่นการประเมนิ
แลว้ ซึง่เป็นทางเลอืกในการอนุญาตใหก้ลา่วอา้งทางสขุภาพประเภทหนึง่ ทีเ่หมาะกับเกษตรกร
และผูป้ระกอบการรายเล็ก โดย FFC สามารถเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิใหก้ับวัตถุดบิอาหารใน
ทอ้งถิน่จากตน้น ้าถงึปลายน ้าได ้ 
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 3. การจัดท าขอ้เสนอเชงินโยบาย FFC Thailand จะเป็นเครื่องมอืกลยุทธท์ีส่ามารถปิด
ชอ่งว่างดา้นการบรหิารจัดการ แกปั้ญหาวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารเชงิหนา้ทีแ่ละอาหาร
มลูคา่สงูอืน่ๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจัดท าระบบมาตรฐานการผลติตลอดหว่ง 
โซ่มูลค่า มีระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ และการประเมนิผลลัพธเ์ชงิสุขภาพ เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจใหผู้ซ้ือ้ เพิม่โอกาสในการพัฒนา 
ธรุกจิ 

 
 4. ระบบ FFC หรืออาหารที่อา้งองิ
สรรพคุณ เป็นระบบใหม่ส าหรับอาหาร
สุขภาพ เริ่มน ามาใชท้ี่ญี่ปุ่ นตั ้งแต่ ปี 
2015 จากเดิม อย.อนุญาตใหใ้ชแ้ค่ 2 
ระบบ คอื FOSHU และ FNFC 
 - ระบบ FFC พัฒนาขึน้จากสนิคา้
เกษตรที่มีสารเชิงหนา้ที่ที่พิสูจน์ได ้
ตัง้แตต่น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า  
 - วจิัยโดยกรมวชิาการเกษตรญีปุ่่ น 
ซึง่มกีารจดแจง้กับกรมคุม้ครองผูบ้รโิภค

ไมซ่บัซอ้น ไมยุ่ง่ยาก ท าไดบ้นระบบออนไลน ์ลงทนุวจิัยนอ้ยกวา่ 3 เทา่ และอนุญาตภายใน 60 
วัน 
 - ผูป้ระกอบการยืน่เอกสารขอ้มูลหลักฐานทางวทิยาศาสตรแ์สดงความปลอดภัยและผล
ต่อสขุภาพ และมหีนา้ทีร่ับผดิชอบตอ่ความปลอดภัยในการบรโิภค ระบุสรรพคุณ ตอ้งมหีลักฐาน
ทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก ่Clinical Trials หรอื Systematic Reviews 
 
 5. ระบบ FFC กบัการผลติอาหารมลูคา่สงูในไทย 
- เพื่อเพิม่โอกาสในการสง่ออกสนิคา้ของไทยและเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประเทศ เน่ืองจากตัวอย่าง 
FFC Japan สามารถพัฒนาธรุกจิไดเ้ร็วกวา่ 
- ตอ้งอาศัยความรว่มมอืจากภาครัฐ ภาคประชาชน นักวจิัย เกษตรกร และเอกชน เพือ่ตอบโจทย์
เศรษฐกจิ และสขุภาพด ีชวีติยนืยาว 
 
 6. ศ.ดร.ภาวณีิ ชนิะโชต ิและคณะ เป็นผูจ้ัดท าประชาพจิารณ์ขอ้เสนอเชงินโยบายและ
การพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหารมูลค่าสูงดว้ย FFC Thailand สนับสนุนโดย ส านักงาน
พัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) คาดว่าปลายปีหนา้จะเริม่ท าระบบ FFC Thailand 
และอกี 2 ปี ผูป้ระกอบการสามารถขอการรับรองและตดิตราสัญลักษณ์ FFC บนฉลากอาหารที่
ผา่นการประเมนิแลว้ได ้ 
 - วัตถปุระสงค ์ม ี4 ขอ้ ดังนี้ 
   1) เพื่อน าเสนอรูปแบบที่ได ร้ับการ
รับรองจาก อย.และกลไกการบริหารจัดการ 
FFC ในไทย ทีโ่ปรง่ใส เป็นกลาง ตรวจสอบได ้
   2) ปัญหาและอุปสรรค ขอ้มูลสภาพ
การเกษตรและอาหารมลูคา่สงูของไทย 
   3) ร่าง Model FFC Thailand ขอ้เสนอ
เชงินโยบายใหเ้ป็นแนวทางการผดิชอ่งว่างและ
พัฒนาขดีความสามารถ 
   4) ถามตอบและประชาพจิารณ์ 
 
 7. ประชาพจิารณ์จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มีขอ้คดิเห็นไปในแนวทางสนับสนุนให ้
เกดิ FFC Thailand แตย่ังคงมขีอ้กงัวลดังน้ี 
 - ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และความโปรง่ใสในการตรวจสอบหน่วยงาน 
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 - งานวจิัยทีย่ังมไีมเ่พยีงพอและขาดทนุสนับสนุน 
 - ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภค 
 - การระบบุนฉลากวา่มคีณุสมบัตอิยา่งไร กนินานเทา่ใดจงึเห็นผล ผลขา้งเคยีง 
 - อยากใหจ้ัดหารือร่วมกับสาขาแพทยศาสตร ์เพื่อสนับสนุนงานวจิัยสาขาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยอีาหารร่วมกับสาขาแพทยศาสตร ์เนื่องจากในไทยยังมขีอ้พสิจูน์ทางการแพทย์
สนับสนุนนอ้ย ซึง่ในทีป่ระชมุ Codex จะพจิารณาจากเอกสารวชิาการเป็นส าคัญ 
 - การสนับสนุนพืน้ทีใ่หเ้กษตรกรน าสนิคา้เกษตรมาเพิม่มลูคา่  
 - ภาคเอกชนสามารถชว่ยไดโ้ดยการสนับสนุนงานวจิัย และดแูลตลอดหว่งโซก่ารผลติให ้
มคีณุภาพ 
 - สนับสนุนใหค้นรุน่ใหมช่ว่ยพัฒนางานวจิัยใหม้จี านวนมากขึน้ 
 
 
 
TTIA รว่มประชุม คกก. ทีป่รกึษาโครงการ Ship to Shore Rights Sea คร ัง้ที ่2   

 

 วันที่ 27 กันยายน 2564 คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมและ จนท.สมาคม
คุณวรพลไดร้่วมประชมุ คกก.ทีป่รกึษาโครงการ 
Ship to Shore Rights Sea ครัง้ที ่2  มคีุณนิยม 
สองแกว้ ผูต้รวจราชการ ก.แรงงานและ คุณจู
เซปเป บูซนีิ อัครราชทูตที่ปรกึษา รองหัวหนา้
คณะผูแ้ทน EU ประจ าประเทศไทย เป็นประธาน
รว่ม โดยสรปุดังน้ี 
 
 การด าเนนิการตามวัตถปุระสงคท์ี ่1  
 - การใหค้วามรู ้ภาคประชาสังคม เรื่อง
อนุสัญญา c188 โดยด าเนินการ ร่วมระหว่าง 
ILO, IOM 
 - สนับสนุน ก.แรงงาน ประชาสัมพันธเ์อกสาร ค่าจา้งและการท างานบนเรือประมง เป็น
ภาษาของแรงงาน โดย IOM  
 - ศกึษาผลกระทบ covid ตอ่ภาคประมงและแปรรปูอาหารทะเลในประเทศไทย โดย ILO   
 - การพัฒนาชดุอบรมการสรรหาแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม ส าหรับนายจา้งและบรษัิทจัดหา
งานในอตุสาหกรรมประมงโดย IOM 
 - การศกึษา ห่วงโซ่แรงงานขา้มชาตใินอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย 
โดย IOM 
 
 การด าเนนิการตามวัตถปุระสงคท์ี ่2 
 - การใหค้วามรูพ้นักงานตรวจแรงงาน ของกรมสวัสฯ จัดเดอืนสงิหาคมและกนัยายน 64 
 - การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งการสรรหาแรงงาน ตามแนวปฏบิัตขิอง ilo กับสมาชกิ TTIA 
26 บรษัิท  
 - การศกึษาประเมนิผลโครงการ GLP Seafood 
การประชมุ เชงิปฏบิัตกิารแบง่ปันขอ้คน้พบ เบือ้งตน้ของ Seafood GLP ในเดอืนพฤศจกิายน 64 
 
 การด าเนนิการตามวัตถปุระสงคท์ี ่3 
 - การช่วยเหลือแรงงานขา้มชาตใินภาคประมงและครอบครัว 3,000 รายเพื่อบรรเทา
ผลกระทบโควดิ 
 - การจัดตัง้ ศนูยอ์บรมแรงงานในจังหวัดตราดสงขลาระนอง 
 - การใหค้วามชว่ยเหลอืแรงงานดา้นกฎหมาย 
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 กระทรวงแรงงานรายงานมาตรการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับผลกระทบจากโควดิ 19 ดังน้ี 
 - การจัดท าโครงการแรงงานเราสูด้ว้ยกันเพือ่ตรวจ 
covid เชงิรกุในสถานประกอบการ และการ ประสาน
โรงพยาบาล 15 แห่งเพื่อใหม้ี hospitel รองรับ
ผูป้ระกันตน และการด าเนินการสายด่วนเพื่อจัดหา
เตยีง 
 - การก าหนดมาตรการเยยีวยา 3 ระดับ ทัง้การเพิม่
รายไดแ้ละลดภาระ  เช่นลดอัตราเงินสมทบ
ประกันสังคม และรักษาการจา้งงาน เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานในเหตุสดุวสิัย รวมถงึกระตุน้

การจา้งงานผา่นโครงการ Job Expo Thailand 2020 
การผอ่นผันใหแ้รงงานตา่งดา้วสามารถอยูใ่นราชอาณาจักรตอ่ได ้และขยายเวลาหานายจา้งใหม่ 
จากเดมิ 30 วันเป็น 60 วัน รายงานทีไ่ดร้ับผลประโยชน ์มถีงึ 2.15 ลา้น คน 
สนับสนุน แผนกระจายวัคซีน covid เชงิรุกผ่านระบบ eService และ ออกมาตรการ Factory 
sandbox 
 
 เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาต ิ รายงานขอ้สังเกต แรงงานขา้มชาตใินกจิการ
ประมงอาหารทะเลในชว่งโควดิ 
 - แรงงานเขา้ถงึการชว่ยเหลอื ไดอ้ย่างยากล าบาก ไม่ถงึการตรวจคัดกรองไม่สามารถ
แยกกักตัวไดแ้ละไม่มโีรงพยาบาลรักษาและแรงงานไม่กลา้เปิดเผยตัวตนเพราะหลายคนไม่มี
เอกสาร 
 สภาพการจา้งงาน ในโรงงานแปรรูปอาหารงบมีพื้นฐานดา้น 10 แรงงานที่ยังดีอยู่ จะ
ไดร้ับผลกระทบส าหรับโรงงานขนาดเล็กในการปิดโรงงาน 14 วัน ส าหรับกลุ่มแรงงานประมง
ลกูเรอืรักษา covid ไมไ่ดร้ับเงนิชดเชย และเขา้ไมถ่งึการชดเชยรายได ้
 
 องคก์ร Fisher rights network น าเสนอขอ้เรยีกรอ้งของแรงงานประมง 3 ขอ้ไดแ้กข่อ้ 1 
การกักตัวตอ้งไดร้ับมาตรฐานและมอีาหารยาและการรักษาทีด่ ีโดยแรงงานตอ้งไดร้ับชว่ยเหลอื
ค่าใชจ้่ายดว้ย ขอ้ 2 ทุกคนควรไดร้ับการรักษาอย่างเสมอภาค ขอ้ 3 ควรมีวัคซีนฟรี ใหก้ับ
แรงงานบนเรอืประมง 
 
 ส าหรับการประชมุครัง้ถัดไปคาดวา่จะมขีึน้ในเดอืนมนีาคม 2565 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืกลุม่ยอ่ย ประเด็นอุปสรรคทางการคา้และการลงทุนระหว่าง
ไทยและอยีปิต ์
 วันที่ 28 กันยายน 2564 TTIA คุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมประชมุ
หารือกลุ่มย่อย ประเด็นอุปสรรคทางการคา้และการลงทุนระหว่างไทยและอยีปิต ์จัดโดย สภา
ธุรกจิไทย-อยีปิต ์โดยมีคุณศุภรัตน์ ศริสิุวรรณางกูร รักษาการประธานสภาธุรกจิไทย - อยีปิต ์
เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
      วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นเวทแีลกเปลีย่นขอ้เท็จจรงิ ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ
ประเด็นปัญหาและอปุสรรคทีผู่ป้ระกอบการไทยพบ อาท ิกฎระเบยีบการคา้ (การบังคับใชร้ะบบ 
ACI) และขอ้จ ากัดนโยบายของอียปิต ์รวมถงึแนวทางสนับสนุนเพื่ออ านวยความสะดวกทาง
การคา้ เพื่อที่สภาธุรกจิฯ จะผลักดันประเด็นดังกล่าวไปยังภาครัฐของไทย และใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการเจรจากบัอยีปิตต์อ่ไป 
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     สืบเน่ืองจากกระทรวงการคลังของอียิปต์
ออกประกาศ เรื่อง การบังคับใชร้ะบบการแจง้
ขอ้มูลน าเขา้สนิคา้ล่วงหนา้ (ACI) ของอยีปิตม์ี
ผลบังคับใชใ้นวันที ่1 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
โดยสนิคา้ตอ้งผ่านการลงทะเบยีนผ่าน Nafeza 
Platfrom ก่อนการขนส่ง  และจะได ร้ับ เลข 
Advance Cargo Information (ACID No.) เพือ่
ใชต้รวจสอบการน าสนิคา้เขา้ประเทศ 
     ซึ่งจะท าให  ้ เ รือที่ออกจากท่าต น้ทาง 
(ประเทศไทย) ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จ าเป็นที่จะตอ้งมีหมายเลข  ACID No. ประกอบ 
shipment นัน้ดว้ย มเิชน่นัน้ จะถกูปฎเิสธเมือ่สนิคา้มาถงึปลายทางทีป่ระเทศอยีปิต ์
 
 ขัน้ตอน 
      1. ผูน้ าเขา้ลงทะเบยีน Nafeza Platfrom กอ่นการขนสง่ 
      2. กรอกขอ้มลูรายละเอยีดของผูส้ง่ออกและสนิคา้น าเขา้ 
      3. ตรวจประเมนิความเสีย่งโดยศลุกากร 
          - ไดร้ับ ACID No. 
          - แจง้เหตผุลทีป่ฏเิสธ 
      4. เมือ่ไดร้ับเลย ACID No. บันทกึในใบสนิคา้ขาออก 
      5. ผูน้ าเขา้สนิคา้ตอ้งยืน่เอกสารผา่น Nafeza Platfrom และบันทกึ ACID No. 
      6. เมื่อสนิคา้ถงึอียปิตศ์ุลกากรจะท าการเช็คแบบอเิล็กทรอนิกส ์ACID No./ Invoice/ 
Tax. / HS Code 
      7. อยา่ลมืแจง้ผูน้ าเขา้/ เอเจนต ์เรือ่ง ACID No. 
 
 สรปุประเด็นปัญหาอปุสรรคทางการคา้และการลงทนุระหวา่งไทยและอยีปิต ์
      1. มาตรการการคา้ระหวา่งประเทศ/ นโยบายของอยีปิต ์
          1.1 ระบบการแจง้ขอ้มลูลว่งหนา้ของสนิคา้ทีจ่ะน าเขา้มายังอยีปิต ์(ACI system)  
          - เกดิคา่ใชจ้า่ยซ ้าซอ้น และเพิม่ขัน้ตอนทียุ่ง่ยาก 
          - ปัจจบุันยังไมค่อ่ยเขา้ใจระบบดังกลา่วมากนัก 
          - ความเสีย่งเรือ่งการไมไ่ดร้ับช าระเงนิ แตผู่ซ้ ือ้น าของออกจากทา่เรอืไปแลว้ 
          - การเรยีกเก็บและช าระเงนิยังคง 
ตอ้งใชเ้อกสารทีเ่ป็นกระดาษ ซึง่ผา่นการ legalization 
  แนวทางแกไ้ข: สภาธรุกจิไทย-อยีปิต ์ผลักดันใหอ้ยีปิตส์ามารถด าเนนิการระบบ ACI ได ้
อยา่งเต็มรปูแบบ 100% โดยม ีstakeholder ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เขา้รว่มอยา่งครบถว้น 
          1.2 การจดทะเบียนโรงงานเพื่อขออนุญาตส่งออกสนิคา้มายังอียปิต ์>> กระบวนการ
ดังกล่าวใชเ้วลาค่อนขา้งนาน และกฏระเบยีบยังไม่มหีลักเกณฑแ์ละกรอบระยะเวลาทีช่ัดเจนใน
การพจิารณาอนุญาตการขึน้ทะเบยีนโรงงาน 
  เอกสารขอ้มลูเกีย่วกบั ระเบยีบ ACI system และการจดทะเบยีนโรงงานฯ สามารถ
ศกีษารายละเอยีดไดท้าง 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-x9Jry_b0hETeFQ2u  
 2. ดา้นโลจิสตกิส ์>> ค่าระวางเรือสูง ส่งผลใหต้น้ทุนการขนส่งสนิคา้สูงขึน้ ท าให ้
ตน้ทนุการผลติก็สงูตามไปดว้ย 
 เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหลายๆอตุสาหกรรม จะมกีารผลักดันใหแ้กไ้ขปัญหาดังกลา่วตอ่ไป 
      3. ดา้นคู่คา้ >> พันธมิตรที่น่าเชื่อถือ ผูป้ระกอบการสามารถแจง้ขอ้มูลคู่คา้ไปยัง
ส านักงานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ได ้เพือ่ชว่ยลดความเสีย่ง และสรา้งความ
ปลอดภัยใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-x9Jry_b0hETeFQ2u


   Newsletter                           September 2021 54 |80 

 

 
 แนวทางสนับสนุนเพือ่อ านวยความ
สะดวกทางการคา้และการลงทนุ 
      - จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู ้
ผูป้ระกอบการไทย (ชีช้่องทางการเขา้สู่

ตลาด) 
      - จัดกิจกรรม เจรจาจับคู่ ธุ รกิจ 
(Business Matching) แล ะก า รขยาย
เครอืขา่ยธรุกจิ (Business Networking) 
 
      ทัง้นี้ สภาธุรกจิไทย-อียปิต์ จะน า

ขอ้มูลจากการประชุมวันนี้ เสนอต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการ 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อ
พิจารณาขอ้มูลประกอบการเจรจาส าหรับการประชุมปรึกษาหารือทางการเมือง (Political 
Consultations: PC) ไทย - อียปิต ์ครัง้ที่ 6 ซึง่มีก าหนดจัดขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2564 
ตอ่ไป   
 
 อนึง่ หลังจากการบังคับใชใ้นวันที ่1 ต.ค. 64 หากผูป้ระกอบการพบปัญหาเกีย่วกบัระบบ
นี้ สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 ส านักงานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุไคโร 
          - Mr.Thalerngsak Vongsamsorn 
          - โทรศัพท ์(202) 33387292 
          - โทรสาร (202) 33363062 
          - ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส:์ ditpcairo@gmail.com 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา FTA THAI-EU Moving Forward   
 
 วันที่ 28 กันยายน 2564 TTIA 
ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ และคุณปิยะ
ราชเขา้ร่วมงานสัมมนา FTA THAI-EU 
Moving Forward  จั ด โ ด ย  THE 
STANDARD ร่วมกับกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ วัตถุประสงคเ์พื่อรับฟัง
มุ ม มอ งขอ งภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย ว ข ้อ ง 
น าไปใชใ้นการพจิารณาเจรจาท าความ
ตกลงการคา้ Thai-EU FTA โดย ดร.
ชนินทร์ ไดร้ับเชญิใหเ้ป็นวิทยากรใน 
Session:2 The Impact of Thai-EU FTA สรปุดังน้ี 
 
 1. ทางสถาบั นอนาคตศึกษา เพื่ อ การพัฒนา  ( Institute of Future Studies for 
Development หรอื IFD) ไดน้ าเสนอผลการศกึษาวจิัยประโยชน์และผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิ
ขึน้กบัไทยจากการฟ้ืนการเจรจาความตกลงการคา้เสร ี(FTA) กบัสหภาพยโุรป ดังน้ี 
     - แนวโนม้ประเด็นการเจรจากับ EU มีทัง้หมด 16 ประเด็น เช่น การคา้สนิคา้ พธิรการ
ศุลกากร กฎแหล่งก าเนดิสนิคา้ มาตรการเยยีวยาทางการคา้ การคา้การพัฒนาทีย่ั่งยนื พลังงาน
ทดแทน เป็นตน้  
      - ในอนาคตอาจจะมีเรื่อง social environment protection เขา้มาเพิม่เตมิในเรื่องของ
ความรับผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และอาจมกีารเรียกเก็บภาษีสนิคา้ทีค่ดิจากความรับผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มในการผลติ 

mailto:ditpcairo@gmail.com
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 2. ในภาพรวมทีส่มัมนาไดฝ้ากประเด็นขอ้หว่งกงัวลการจัดท าความตกลงฯ อาท ิ(1) การ
ยกระดับมาตรฐานการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึยาและการคุม้ครอง
พันธุ์พืชใหม่ UPOV 1991 (2) การจัดซื้อจัดจา้งโดยรัฐบาล (3) ดา้นแรงงาน เป็นตน้ โดย
ประเด็นเหล่าน้ีทไทยตอ้งตัดสนิใจอย่างรอบคอบเพื่อแกไ้ขขอ้ห่วงกังวลและเตรียมการเจรจา
อยา่งรัดกมุตอ่ไป 
 
 3. ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควทิ19 ในปัจจุบัน การ
น าเขา้-ส่งออกเป็นปัจจัยหลักทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิไทยขับเคลือ่นได ้เพราะฉะนั้นการคา้ระหว่าง
ประเทศจงึมีความส าคัญ ดังนั้น ควรมีการจัดท าความตกลง FTA กับ EU เพราะจะช่วยขยาย
ตลาดการคา้และการลงทุนของไทย สรา้งแตม้ต่อทางภาษี และเพิม่ศักยภาพการแข่งขันของ
สนิคา้ไทย รวมถงึการแลกเปลี่ยนความรู ้R&D วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนา
สนิคา้เกษตรและอาหาร การสรา้ง Global Value Chain เพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ของไทยอกีดว้ย 
       - ดา้นกองทนุ FTA เสนอใหม้กีองทนุทีช่ว่ยพัฒนาดา้นเทคโนโลย ีและสง่เสรมิศักยภาพ
ในการแขง่ขัน 
       -  ดร.ชนินทร์ใหค้วามเห็นเพิ่มเตมิว่าภาครัฐตอ้งมีนโนยบายที่ชัดเจน จึงจะสามารถ
ช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบได ้เช่น การหา้มใชน้มผงน าเขา้จากต่างประเทศมาท าเป็นนม
โรงเรยีน เพือ่ปกป้องอตุสาหกรรมโคนมภายในประเทศ เป็นตน้ 
       - อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งร่วมมอืกัน 
หารอืแกไ้ขปัญหาขอ้หว่งกงัวลในการจัดท าความตกลงฯ รว่มกนั 
 
 4.คุณอรมน ทรัพยท์วธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ใหข้อ้มูลในภาพรวม 
ดังน้ี 
       (1) EU เป็นนักลงทนุอันดับ 3 ของไทย รองจากญีปุ่่ น และจนี ซึง่การท า FTA กบั EU จะ
ช่วยสรา้งโอกาสทางการคา้ โดยเฉพาะการแข่งขันกับสินคา้จากเวียดนาม และสิงคโปร์ 
เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ม ีFTA กับ EU แลว้ นอกจากน้ี จะช่วยดงึดูดการลงทุนทัง้จาก EU และ
ประเทศอืน่ ๆ มาไทยมากขึน้ เพราะสามารถใชไ้ทยเป็นฐานในการผลติเพือ่สง่ออกสนิคา้ไป EU 
ได ้ 
 (2) ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อเตรียมเสนอรัฐบาล
เพื่อใหค้วามเห็นชอบใหฟ้ื้นการเจรจาฯ โดยตัง้เป้าทีจ่ะหาขอ้สรุปใหไ้ดภ้ายในปีนี้ หลังจากนัน้ 
กรมฯ จะเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบใหไ้ทยสามารถเริม่การเจรจารอบแรกไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้
          
 สามารถรับชมการสมัมนายอ้นหลังไดท้ี ่Facebook: THE STANDARD หรอื Youtube 
link: https://www.youtube.com/watch?v=-G0f2113Ses&t=9917s   (Session2 เริม่ที่
เวลา 1.20.20 เป็นตน้ไป) 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา “กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ (Rules of Origin) และระเบยีบ
ปฏบิตัภิายใตก้ฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ ภายใต ้14 FTA ของไทย” 
 
 วันที ่29 กนัยายน 2564 TTIA คณุปิยะราช จนท.กาารคา้ เขา้รว่มงานสมัมนา “กฎวา่ดว้ย
ถิน่ก าเนดิสนิคา้ (Rules of Origin) และระเบยีบปฏบิัตภิายใตก้ฎว่าดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ ภายใต ้
14 FTA ของไทย” บรรยายโดย คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส อดีตนักวชิาการศุลกากร ระดับ
ช านาญการพิเศษ กรมศุลกากร จัดโดย หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
คณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย วัตถุประสงค ์เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการต่อเรื่องกฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการเชือ่มโยงการใช ้FTA กบัสทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ สรปุดังน้ี 

https://www.youtube.com/watch?v=-G0f2113Ses&t=9917s
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 1. ปัจจุบันไทยมี FTA 14 ฉบับ (รวม 
RCEP) กับ 18 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่ น 
เกาหลใีต ้เปรู ชลิ ีอนิเดยี ฮอ่งกง ออสเตรเลยี 
และนวิซแีลนด ์
 
 2. ความหมายกฎว่าด ว้ยถิ่นก าเนิด
สินค า้  (Rules of Origin) เ ป็ นกฎ เกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นเพื่อก าหนดสัญชาติของสินคา้ 
เน่ืองจากปัจจุบันการผลติสนิคา้อาจไม่ไดผ้ลติ
ภายในประเทศหนึ่งประเทศใดเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มกีารน าเขา้วัตถุดบิ หรือชิน้ส่วนจาก
หลายประเทศ เพือ่ใหก้ารผลติสนิคา้มตีน้ทุนต ่าทีส่ดุ กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนดิสนิคา้จงึเป็นเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับใชจ้ าแนกวา่สนิคา้นัน้มแีหลง่ก าเนดิ ณ ประเทศใด  
 
 3.สนิคา้ส่งออกไปอาเซยีนที่ตอ้งการใชส้ทิธใินการลดอัตราภาษีศุลกากรจะตอ้งผลติ
ถูกตอ้ง ตามกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in 
Goods Agreement: ATIGA) ดังน้ี 
 (1) สนิคา้ทีผ่ลติหรอืไดจ้ากวัตถุดบิตน้ทางในประเทศเดยีวทัง้หมด (Wholly Obtained: 
WO)  
 -  ไม่มกีารน าเขา้วัตถุดบิ ผลติจากวัตถุดบิตน้ทางธรรมชาตใินประเทศทัง้หมด เชน่ พชื 
ยางพารา แร ่ธาตนุ ้ามัน ไขม่กุ สตัว ์ปลา เป็นตน้  
 (2) สนิคา้ทีค่ดิสัดสว่นมูลค่าเพิม่ (Value Added: VA) จากวัตถุดบิ ตน้ทุนการผลติ รวม
เป็นรอ้ยละของสนิคา้ (LC, RVC, QVC) 
 - เป็นการก าหนดอัตราส่วนต ่าสุดของวัตถุดบิภายในประเทศที่ใชใ้นการผลติที่ถือว่า
ประเทศนัน้เป็นแหล่งก าเนิด เชน่ อาเซยีนก าหนดสัดส่วนวัตถุดบิภายในประเทศผูผ้ลติไม่นอ้ย
กวา่ รอ้ยละ 40 ของสนิคา้ส าเร็จรปูทีส่ง่ออก  
 (3) สนิคา้ทีเ่ป็นผลผลติจากการแปรสภาพวัตถุดบิ และมผีลสอดคลอ้งกับเกณฑเ์ปลีย่น
พกิดัฯ (CTC) ไดแ้ก ่CC CTH และ CTSH 
 - จะตอ้งเป็นสนิคา้ที่ไดผ้่านกระบวนการผลิตภายในประเทศที่ท าใหส้นิคา้นั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือ ถา้มีมากกว่าหนึ่งประเทศเกีย่วขอ้งในกระบวนการผลติจะพจิารณา
แหลง่ก าเนดิสนิคา้ใหก้บัประเทศทีท่ าใหม้กีารเปลีย่นแปลงสภาพครัง้สดุทา้ย (Last Substantial 
Transformation)  
 (4) สนิคา้ทีผ่ลติและไดต้ามเกณฑร์่วมระหว่าง สัดสว่นรอ้ยละ กับการเปลีย่นพกิัด อย่าง
ใดอยา่งหนึง่หรอืทกุเกณฑร์ว่มกนั (เกณฑค์วบ 2+3) 
 

 4.เอกสารและหลักฐาน 
 -  สินคา้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศ
ภาคีความตกลงอาเซียน จะตอ้งมี
หนังสอืรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ Form 
D หรอื เอกสารรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้
ด ว้ยตนเอง ( Invoice Declaration) 
ในระบบ Self-Certification ไปแสดง
ตอ่ศลุกากรในประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ห รื อ  ป ร ะ เทศสมาชิกที่ เ ข ้า ร่ ว ม 
โ ค ร ง ก า ร น า ร่ อ ง ฯ  ร ะ บ บ  Self-

Certification เพือ่ขอรับสทิธปิระโยชนท์างภาษี 
 - เอกสาร Form D ทีถ่กูตอ้งตอ้งเป็นสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งจัดพมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษ  
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 - หากมกีารแกไ้ขขอ้ความผดิในเอกสาร ตอ้งลงนามและประทับตราก ากับตรงบรเิวณที่
แกไ้ข หรอื ออก Form D ฉบับใหมแ่ทนฉบับเกา่ทีผ่ดิ 
        
 5.องคป์ระกอบทีจ่ะท าใหไ้ดร้ับสทิธกิารลดภาษีทีส่มบรูณ์ มดีังน้ี 
 (1) สนิคา้ตอ้งมคีณุสมบัตติามกฎแหลง่ก าเนดิสนิคา้ภายใต ้FTA นัน้ๆ  
 (2) สนิคา้มกีารสง่มอบโดยตรง 
 (3) มใีบรับรอง ROO ทีถ่กูตอ้ง หรอืมกีารรับรองในเอกสารอืน่ตามทีก่ าหนด 
          (4) ปฎบิัตติามประกาศกรมศลุกากรของประเทศผูน้ าเขา้ 
          (5) การใชส้ทิธใิหเ้ป็นไปตามประกาศกรทรววงการคลัง 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา คร ัง้ที ่3/2564 และ
การประชุมสามญัประจ าปี 
  
 วันที ่30 กนัยายน 2564 TTIA คณุ
ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาธุ รกิจไทย -ลาติน
อเมริกา ครั ้งที่ 3/2564 และการประชุม
สามัญประจ าปี จัดโดย สภาธุรกจิไทย-
ลาตนิอเมรกิา ผ่านระบบ zoom meeting 
สรปุดังน้ี 
 
 ในการประชุมมีการบรรยายพเิศษ
เรื่อง“นโยบาย BCG ของประเทศไทย 
และความรว่มมอืของภมูภิาคลาตนิอเมรกิา” 
โดย ดร.สวุทิย ์เมษินทรยี ์สรปุดังน้ี 
 
 1. BCG คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนใหก้ับ 4 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ไดแ้ก่ (1)อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (2)อุตสาหกรรม
พลังงานและวัสด ุ(3)อตุสาหกรรมสขุภาพและการแพทย ์และ(4)อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและ
บรกิาร โดยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจะเขา้ไปชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัผูผ้ลติที่
เป็นฐานการผลติเดมิ เชน่ เกษตรกรและชมุชน ตลอดจนสนับสนุนใหเ้กดิผูป้ระกอบการทีผ่ลติ
สนิคา้และบรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่สงูหรอืนวัตกรรม 
 
 2. BCG ตัง้อยูบ่รหลักคดิ 3 ประการ ไดแ้ก ่
 (1) สรา้งความเขม้แข็งจากภายใน เชือ่มไทยสูป่ระชาคมโลก 
 (2) เดนิหนา้ไปดว้ยกนั ไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง 
 (3) ใชห้ลักคดิเศรษฐกจิพอเพยีง สูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื 
 
 3. BCG เป็นแนวทางการพัฒนาทีส่อดรับกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ของ
สหประชาชาตอิย่างนอ้ย 5 เป้าหมาย ไดแ้ก ่(1) การผลติและบรโิภคทีย่ั่งยนื (2) การรับมอืการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (3) การอนุรักษ์ความหลากหลาย (4) ความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา
ทีย่ั่งยนื และ (5) การลดความเหลือ่มล ้า อกีทัง้ยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่
เป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย 
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 4. Action plan ของสภาธรุกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ในปี 2565-2566 ทางสภาฯ มแีผนจัด
กจิกรรมส่งเสริมการคา้การลงทุนระหว่างผูป้ระกอบการไทยกับผูป้ระกอบการลาตนิอเมริกา 
รวมถงึหาชอ่งทางผลักดันการจัดท า FTA ในทวปีลาตนิอเมรกิาในอนาคต 
 
 
TTIA ใหส้มัภาษณ์ ผ่านออนไลน ์กบั องคก์ารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศแห่ง
สหรฐัอเมรกิา ส านกังานประจ าภาคพืน้เอเชยี (USAID/RDMA) ในประเด็นเรือ่งการ
ประเมนิสถานการณ์ดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย 

 

 วันที่  30 กันยายน 2564 คุณวรพล 
เจา้หนา้ทีอ่าวุโสสมาคมฯ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ ผ่าน
ออนไลน์ กับ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ส านักงานประจ า
ภาคพื้นเอเชยี (USAID/RDMA) ในประเด็นเรือ่ง
การประเมนิสถานการณ์ดา้นการต่อตา้นการคา้
มนุษยใ์นประเทศไทย จุดมุ่งหมายการสัมภาษณ์
เพือ่ศกึษาวา่ USAID/RDMA ควรใชแ้นวทางและ
ยุทธศ์าสตรใ์ดในการออกแบบโครงการใหม่เพื่อ
รับมอืกบัปัญหาการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย  
 
 โดยสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มูลการด าเนินการ
ดา้นแรงงานทีผ่า่นมา เชน่ การใชน้โยบายจรยิธรรมแรงงานกบัสมาชกิ การตดิตาม GLP Visit กบั
สมาชกิและขยายผลไปซับพลายเชน การเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงาน  การก าหนด TTIA 
guideline ตรวจแรงงานบนเรอืประมง  
 
 ความร่วมมอืกับองคก์รต่างๆ เชน่ ILO ผ่านโครงการ Ship to Shore Rights , IOM ผ่าน
โครงการ Promise และการท างานรว่มกบัภาคประชาสงัคม อาท ิการ Workshop รว่มกบั MWRN 
การท างานรว่มกบั PLAN International Thailand เป็นตน้  
 
 โดยหลังจากการใหข้อ้มูลสัมภาษณ์ทาง USAID จะจัดรายงานและส่งมาใหส้มาคม
รับทราบตอ่ไป 
 
 
 
TTIA เขา้ร่วม งานสมัมนาออนไลนห์วัขอ้ "เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยใน
แอฟรกิา หลงัโควดิ-19" 
 

วันที่ 30 กันยายน 2564 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้รว่ม งานสมัมนาออนไลน์หัวขอ้ "เจาะ
ตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟรกิา หลังโค
วดิ-19" จัดโดย กระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่น าเสนอ
ผลการศกึษาจ านวน 2 ฉบับ ไดแ้ก่ การศกึษาหัวขอ้ 
“โอกาสดา้นการคา้และการลงทุนไทยในอตุสาหกรรม
เป้าหมายของไทยในแอฟริกา” จัดท าโดย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และหัวขอ้ 
“สภาพแวดลอ้มและความเสี่ยงของภูมิภาคแอริกา
ต ะ วันตกและ นัยต่ อป ร ะ เทศไทย ”  จั ดท า โดย 
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถงึ ยังมีผูแ้ทนภาคเอกชนไทยที่มีประสบการณ์และประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธรุกจิในแอฟรกิ สรปุดังน้ี 
 
 1. ประเทศในทวีปแอฟรกิาถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากร 1.2 พันลา้นคน โดยมี
กลุ่มเยาวชนอายุเฉลีย่ 19.5 ปีทีจ่ะสรา้งโอกาสส าคัญใหส้ามารถขยายการเตบิโตในดา้นต่างๆ 
เพิม่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงนิ การขนส่ง การคา้ขาย และการบรกิารอืน่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคน
หนุ่มสาวทีเ่ขา้สูก่ระบวนการใชจ้่ายทางเศรษฐกจิในเรือ่งของครอบครัว การบรโิภค การศกึษา/
การดแูลสขุภาพและอาหาร ซึง่จะมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ทั่วทัง้ทวปีแอฟรกิา นอกจากน้ี แอฟรกิาใต ้
มศีักยภาพในการเป็นประตกูารคา้สูป่ระเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคแอฟรกิากวา่ 54 ประเทศ 
 - สนิคา้สง่ออกส าคัญของไทยไปแอฟรกิา เชน่ ชิน้สว่นยานยนต ์ขา้ว ยางรถยนต ์อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรปู เป็นตน้  
 - สนิคา้น าเขา้ส าคัญ เช่น อะลูมิเนียมและเศษอะลูมเินียม เคมีภัณฑ์ ทองค า เพชร 
แพลตทนัิม เยือ่กระดาษ เหล็กและเหล็กกลา้ เป็นตน้  

 
 2. จุดแข็งและจุดอ่อนของทวีปแอฟริกา 
ดังน้ี 
 - จุดแข็ง: ประชากรวัยท างานจ านวนมาก 
มีก าลังซื้อสูง, มีทรัพยากรมาก โดยเฉพาะ
น ้ ามันและแร่ธาตุที่มีค่า , มีความตอ้งการ
สนิคา้น าเขา้สงู 
 - จุดอ่อน: โครงสรา้งพื้นฐานยังพัฒนาไม่
มาก, มีค่าใชจ้่ายในการลงทุนสูง, การเมอืง
ยังไม่ชัดเจน ส่งผลต่อความเชือ่มั่นของนัก
ลงทนุ, กฎระเบยีบการลงทนุมคีวามซับซอ้น, 
ความรูใ้นอตุสาหกรรมยังมไีมม่าก          

 
 3. ยุทธศาสตรไ์ทยในแอฟรกิา: ทีผ่่านมาไทยยังไม่มียุทธศาสตรส์่งเสรมิการลงทุนใน
แอฟรกิา เนื่องจากไทยเป็นประเทศขนาดกลางจงึไม่สามารถลงทนุทุกประเทศไดต้อ้งเลอืกเป็น
รายประเทศไป อย่างไรก็ตาม ในอนาคตตอ้งมีแผนรายอุตสาหกรรม หรือมีอุตสาหกรรม
ยทุธศาสตรเ์ป็นอตุสาหกรรมน ารอ่งรวมถงึตอ้งมแีผนสนับสนุนอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 4. ในอนาคตแอฟรกิามแีผนด าเนนิงานดา้นสง่เสรมิการคา้ ดังน้ี 
 (1) เขตการคา้เสรีทวีปแอฟรกิา: การสรา้งตลาดการคา้และการลงทุนระดับภูมภิาคที่
ใหญ่ทีส่ดุ และมปีระเทศสมาชกิมากทีส่ดุ โดยจะมกีารลดอปุสรรคทางการคา้ รวมถงึภาษีน าเขา้ 
เปิดเสรกีารคา้บรกิาร สง่เสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
 (2) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในวาระ 2043-2063 เป็นโครงการสรา้งเสน้ทางรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชือ่มหลายประเทศในแอฟรกิา เชน่ เซเนกัล มาล ีบูรก์นิาฟาโซ ซูดาน กานา 
ชาด เป็นตน้ โดยไดร้ับการสนับสนุนจาก ECOWAS ร่วมกับองคก์ารความร่วมมอืระดับภูมภิาค 
(RECs) 
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TTIA จดัร่วมกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกบั บรษิทั ไอ เอส เอ 
แวล ูจ ากดั 
 
 วันที่ 13 กันยายน 2564 TTIA คุณวรพล จนท.
อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน ร่วมกจิกรรม GLP Visit 
ออนไลน์ (Virtual Visit) ร่วมกับ บริษัท ไอ เอส เอ แวลู 
จ ากัด จัดโดยสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย ณ หอ้งประชมุ
สมาคมฯ ชัน้ 11 อาคารรัชภาคย ์และผ่านโปรแกรม Zoom 
meeting 
 จุดประสงค์ ของการ GLP ครั ้งนี้ เพื่อติดตามการ
ด าเนินการดา้นแรงงานสมาชิกฯและน าขอ้มูลที่ไดม้า
วิเคราะห์ สรุปในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่า อีกทั ้ง
สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มลูเรือ่งสรรหาแรงงานกบัสมาชกิ เพือ่น าขอ้มลู
ดังกลา่วมาก าหนดทศิทางดา้นแรงงานของอตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
 
 
 
TTIA จดักิจกรรม GLP Visit ออนไลน์ (Virtual Visit) ร่วมกบั บริษทั เอส.พี. เอ. 
อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ฟู้ ด กรุป๊ จ ากดั  
 

 วันที่ 20 กันยายน 2564 TTIA คุณวรพล 
จนท.อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน ร่วม
กิจกรรม GLP Visit ออนไลน์ (Virtual Visit) 
รว่มกบั บรษัิท เอส.พ.ีเอ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด 
กรุ๊ป จ ากัด จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทย ณ หอ้งประชมุสมาคมฯ ชัน้ 11 อาคารรัช
ภาคย ์และผา่นโปรแกรม Zoom meeting 
 จุดประสงค์ ของการ GLP ครั ้งนี้  เพื่อ
ตดิตามการด าเนนิการดา้นแรงงานสมาชกิฯและ

น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์สรปุในภาพรวมของอตุสาหกรรมทนู่า อกีทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน 
GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ เพื่อน าขอ้มูลดังกล่าวมาก าหนดทศิ
ทางดา้นแรงงานของอตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
 
 
TTIA จดักจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกบั บรษิทั คงิเบล โปรดวิ
เซอร ์จ ากดั 
 
 วันที ่23 กันยายน 2564 TTIA คุณวรพล จนท.อาวุโส 
คุณนลธวัช จนท.แรงงาน ร่วมกจิกรรม GLP Visit ออนไลน์ 
(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท คงิเบล โปรดวิเซอร์ จ ากัด จัด
โดยสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย ณ หอ้งประชมุสมาคมฯ ชัน้ 
11 อาคารรัชภาคย ์และผา่นโปรแกรม Zoom meeting 
 จุดประสงค์ ของการ GLP ครั ้งนี้  เพื่อติดตามการ
ด าเนินการดา้นแรงงานสมาชกิฯและน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์
สรุปในภาพรวมของอตุสาหกรรมทนู่า อกีทัง้สมาคมฯ จะจัดท า
รายงาน GLP รวมถึงการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับ
สมาชกิ เพือ่น าขอ้มลูดังกลา่วมาก าหนดทศิทางดา้นแรงงานของอตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
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TTIA จดักจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกบั บรษิทั ผลติภณัฑป์ลา
กระป๋องสยาม จ ากดั 
 

 วันที ่27 กนัยายน 2564 TTIA คณุวรพล จนท.อาวโุส คณุ
นลธวัช จนท.แรงงาน ร่วมกิจกรรม GLP Visit ออนไลน์ 
(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท ผลติภัณฑป์ลากระป๋องสยาม 
จ ากัด จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ณ หอ้งประชมุ
สมาคมฯ ชัน้ 11 อาคารรัชภาคย ์และผ่านโปรแกรม Zoom 
meeting 
 จดุประสงค ์ของการ GLP ครัง้น้ี เพือ่ตดิตามการด าเนนิการ
ดา้นแรงงานสมาชกิฯและน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์สรุปใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่า อีกทัง้สมาคมฯ จะจัดท า

รายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ เพื่อน าขอ้มูลดังกล่าวมา
ก าหนดทศิทางดา้นแรงงานของอตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
 
 
TTIA จดักจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) รว่มกบั บรษิทั เอ.อ.ีซ.ี แคนนิง่ 
จ ากดั 
 
 วันที ่30 กันยายน 2564 TTIA คุณวร
พล จนท.อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน 
ร่วมกิจกรรม GLP Visit ออนไลน์ (Virtual 
Visit) ร่วมกับ บรษัิท เอ.อี.ซ.ีแคนนิ่ง จ ากัด 
จัดโดยสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย ณ หอ้ง
ประชมุสมาคมฯ ชัน้ 11 อาคารรัชภาคย ์และ
ผา่นโปรแกรม Zoom meeting 
 จุดประสงค ์ของการ GLP ครัง้นี้ เพื่อ
ตดิตามการด าเนินการดา้นแรงงานสมาชกิฯ
และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์สรุปในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่า อกีทัง้สมาคมฯ จะจัดท า
รายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ เพื่อน าขอ้มูลดังกล่าวมา
ก าหนดทศิทางดา้นแรงงานของอตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 
เดอืนกนัยายน 2564  

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

1. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ….  

2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ….  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46045  

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

1. ประกาศกรมเจา้ท่าที่ 180/2546 เรื่อง แกไ้ขเพิม่เตมิแนวทางปฏบิัตใินการตรวจและออก

ใบส าคัญรับรองเกีย่วกับความปลอดภัยแห่งชวีติในทะเลตามประกาศกรมเจา้ท่า ที่ 65/2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF  

 

2. ประกาศกรมเจา้ท่าที ่141/2564 เรื่อง นโยบายการตรวจควบคุมเรอืในฐานะรัฐเจา้ของเมอืง
ทา่ (Port State Control Inspection Policy) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/216/T_0003.PDF  
 
3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรือ่ง ก าหนดรายการและอัตราคา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายในการน าคน
ตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0036.PDF 
 
4. ระเบียบกรมการจัดหางานว่าดว้ยการแจง้และการรับแจง้การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2564 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/229/T_0001.PDF s 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46045
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/216/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0036.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/229/T_0001.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนกนัยายน 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. ‘กรมประมง’ เตอืน อยา่หลงเชือ่ผูแ้อบอา้ง ขอรับสนับสนุนท าหนังสอื 95 ปี 
 
2. Next stage of Fisheries reforms come into effect today 
 
3. กรมประมง...สง่หัวหนา้กลุม่บรหิารจัดการดา้นการประมง 77 จังหวัดทัว่ประเทศ ฟอรม์ทมีบรูณาการงานพืน้ที ่เร่งแกปั้ญหาประมง – 
เสรมิสรา้งความย่ังยนืของทรัพยากรสัตวน์ ้า 
 
4. 8 ความพเิศษ ‘วาฬบรูดา้’ ยักษ์ใหญ่ใจดแีหง่ทอ้งทะเลไทย 
 
5. The achievements and significant constraints in fisheries and aquaculture production of Bangladesh demand a brief 
discourse 
 
6. FISHERIES CRACKDOWN NETS RESULTS 
 
7. Southern bluefin tuna industry optimistic on growt 
 
8. Russian Fishery inks vessel financing deal with state-owned bank 
 
9.กรมประมง...สง่หัวหนา้กลุม่บรหิารจัดการดา้นการประมง 77 จังหวัดทัว่ประเทศ  เร่งแกปั้ญหาประมง 
 
10. Tuna ranching helps push South Australia’s aquaculture value up 8% 
 
11. Fisheries Officers crackdown on non-compliance in the Mid North Coast 
 
12. Reforms help fishers ‘stay afloat’ 
 
13. Another Russian pollock fishery gets MSC tick, bringing further 186,000 tons of certified whitefish to market 
 
14. 09/07/21-FADS, A NEW MARINE DEBRIS ITEM OF CONCERN 
 
15. 4 tuna species are showing signs of recovery. Here’s what that tells us about the future of fisheries 
 
16. Many sharks and rays are ‘nearly extinct,’ but we can still save them 
 
17. Bluefish Amendment aims to rebuild the fishery 
 
18. Review to improve fisheries legislation 
 
19. กฎหมายทา่เรอืในยคุ 4.0 ภายใตโ้จทยท์า่เรอือัจฉรยิะ 
 
20. Scientists say these tuna species are no longer facing extinction3 
 
21. รัฐเร่งท าแผนความมั่นคงทางทะเลผลักดัน 32 จังหวัด มสีว่นร่วม 
 
22. NBCT set to become country’s main tuna terminal 
 
23. Tuna Market Price 2021-2026: Size, Share, Demand, Trends and Forecast 
 
24. อสป. ผนกึ สถาบันแพทยฯ์ ยกระดับคณุภาพชวีติประมงไทย ปพูรมสะพานปลา-ทา่เทยีบเรอืประมง 18 แหง่ 
 
25. กรมประมงตัง้ไข ่"บอรด์กุง้" ชแูกปั้ญหาเกษตรกรตน้น ้ายันปลายน ้า 
 
26. “ทะเลเปลีย่นส”ี สภาพสาหัส! อาจารยธ์รณ์ เปิดภาพบรเิวณอา่วไทยตอนในฝ่ังตะวันออก เขต EEC 
 
27. เทศกาลลา่โลมาเดนมารก์ปีน้ี ท าสถติเิชอืดไปเกอืบ 1,500 ตัว จนทะเลแดงฉาน 
 
28. อสป. ผนกึ สถาบันแพทยฯ์ ยกระดับคณุภาพชวีติประมงไทย ปพูรมสะพานปลา-ทา่เทยีบเรอืประมง 18 แหง่ 
 
29. Bluefin tuna in Jersey to be tagged in conservation effort 
 
30. NORGES SILDESALGSLAG REPORTS OVER 200,000 TONNES OF MACKEREL FISHED 
 
31. คณะประมง ม.เกษตร โชวต์น้แบบซปุเปอรก์ระชงัสัตวน์ ้า เปิดโลกยคุใหมป่ระมงไทย 

https://www.matichon.co.th/economy/news_2916843
https://www.miragenews.com/next-stage-of-fisheries-reforms-come-into-623588/
https://www.ryt9.com/s/prg/3253311
https://www.ryt9.com/s/prg/3253311
https://www.samyan-mitrtown.com/2021/09/02/8-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81/
https://www.dhakatribune.com/business/2021/09/01/op-ed-future-in-fisheries
https://www.dhakatribune.com/business/2021/09/01/op-ed-future-in-fisheries
https://www.nswnationals.org.au/fisheries-crackdown-nets-results/
https://www.portlincolntimes.com.au/story/7415908/tuna-industry-looks-towards-further-growth/
https://www.undercurrentnews.com/2021/09/03/russian-fishery-inks-vessel-financing-deal-with-state-owned-bank/
https://www.ryt9.com/s/prg/3253311
https://www.undercurrentnews.com/2021/09/07/tuna-ranching-helps-push-south-australias-aquaculture-value-up-8/
https://www.macleayargus.com.au/story/7417690/fisheries-officers-cracking-down-on-human-flounders/
https://gympietoday.com.au/news/2021/09/07/reforms-help-fishers-stay-afloat/
https://www.intrafish.com/fisheries/another-russian-pollock-fishery-gets-msc-tick-bringing-further-186-000-tons-of-certified-whitefish-to-market/2-1-1064053
https://www.einnews.com/pr_news/550817124/09-07-21-fads-a-new-marine-debris-item-of-concern
https://europeansting.com/2021/09/09/4-tuna-species-are-showing-signs-of-recovery-heres-what-that-tells-us-about-the-future-of-fisheries/
https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/many-sharks-and-rays-are-nearly-extinct-but-we-can-still-save-them/
https://warwickonline.com/stories/bluefish-amendment-aims-to-rebuild-the-fishery,166980?
http://www.premier.tas.gov.au/site_resources_2015/additional_releases/review_to_improve_fisheries_legislation
https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/959288
https://thecounter.org/scientists-say-these-tuna-species-are-no-longer-facing-extinction/
https://news.thaipbs.or.th/content/307851
https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2021/09/13/nbct-set-to-become-countrys-main-tuna-terminal
https://www.openpr.com/news/2389758/tuna-market-price-2021-2026-size-share-demand-trends
https://www.matichon.co.th/economy/news_2937317
https://www.thansettakij.com/economy/495629
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000090957
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2192871
https://www.matichon.co.th/economy/news_2937317
https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-58543420
https://thefishingdaily.com/norway-fishing-industry-blog/norges-sildesalgslag-reports-over-200000-tonnes-of-mackerel-fished/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2942649
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32. เบรกจัดซือ้ "ระบบตดิตัง้ AIS" แจกเรอืประมงฟร ีเปลีย่นเป็นซือ้เรอืคนืดกีวา่ 
 
33. ซากอวนถกูทิง้ลงทะเล ท าเตา่เคราะหร์า้ยวา่ยตดิชว่ยเหลอืตัวเองไมไ่ด ้
 
34. Vietnam goes past Thailand, becomes Israel's biggest tuna supplier 
 
35. Fishery good exports up 18% through Aug. 
 
36. เมอืงจันทห์นุนประมงพืน้บา้นเลีย้งปสูรา้งรายได ้
 
37. Low oxygen levels are pushing fish into shallower waters, with potentially devastating impacts for fisheries and 
ecosystems 
 
38. New System To Better Track Fisheries Production 
 
39. New UN Treaty To Protect Biodiversity In The High Seas Being Negotiated 
 
40. ไมท่นแลว้ "ประมง" เริม่ทยอยตดิป้ายทวงคนือาชพี 
 
41. ลว้งตับ “เสอืนอนกนิ” จีย้กเลกิขายสติ๊กเกอร ์น ้ามันเขยีว เรอืประมง 
 
42. ผูเ้ลีย้งกุง้สงขลา เดอืดรอ้นหนัก ท าใหร้าคาตกต ่า หลังโรงงานแปรรูปหลายแหง่มแีรงงานตดิโควดิ 
 
43. “ประมง” ปลกุมวลชน นัดชมุนุมใหญ่หนา้ท าเนียบ-รัฐสภา 
 
44. ‘IMTA’ ประมงแนวใหม ่ยั่งยนื-เกือ้กลูสิง่แวดลอ้ม 
 
45. ทส. เร่งตัง้คณะท างานฯ เพือ่แกไ้ขผลกระทบของการท าประมงตอ่สัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม 
 
46. พบ “วาฬบรูดา้”มเีชอืกรัดปาก เจา้หนา้ทีเ่ร่งออกหาตัว 
 
47. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเร่งตัง้คณะท างานฯ แกท้ าประมง 
 
48. Atlantic bluefin tuna: One of world's most expensive fish may have returned to UK waters in part due to warming 
seas, scientists say 
 
49. “ซเูปอรก์ระชงั” คณะประมง มก. น าร่อง IMTA สูย่คุวถิใีหมข่อง “การเลีย้งสัตวน์ ้าแบบผสมผสานและย่ังยนื” 
 
50. ประเทศประมงน ้าลกึตอ้งมคีวามคบืหนา้ในการปกป้องระบบนเิวศทีล่ะเอยีดออ่นในการประชมุประจ าปีของ NAFO 
  
51. Saudi Arabia Aquaculture Market Report 2021: Industry Trends, Share, Size, Growth and Forecast Till 2026 
 
52. MSC certification for clam fishery syncs with China’s fisheries priorities 
 
53. ‘บิ๊กป้อม’ หนุน ออกกม. อนุรักษ์-ป้องกันทรัพยากรทะเลชายฝ่ัง ดงึปชช.มสีว่นร่วมสรา้งความย่ังยนื 
 
54. รือ้ยดึ “โพงพาง-ลอบไอโ้ง่” ท าประมงผดิกฎหมายในทะเลเมอืงนครศรธีรรมราช 
 
55. ไทยย ้าจุดยนืน าภาคประมงสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยนื โชวศ์ักยภาพเวท ี“GCA+20” 
 
56. S. Korea, China discuss measures to stamp out illegal fishing 
 
57. Aquaculture Innovation Summit: Wittaya Aqua, Next Tuna among finalists to present 
 
58. Environmental decimation: Asia’s aquaculture industry needs to prioritise urbanisation and efficiency to avoid 
catastrophe 
 
59. First Clam Fishery in China Achieves MSC Certification Following a Multi-Stakeholder Improvement Project 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. Covid-19: Pet dog in Jersey tested positive for virus 
 
2. ปศสัุตว ์ตวิเขม้‼️หอ้งตรวจเชือ้โควดิ-19 ส าหรับผูป้ระกอบการ สรา้งความมั่นใจสนิคา้สง่ออก 
 
3. Active, luxury, comfort human trends in new pet foods 
 

https://www.thansettakij.com/economy/496054
https://www.banmuang.co.th/news/region/250464
https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-goes-past-thailand-becomes-israel-s-biggest-tuna-supplier-4357262.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210916000708
https://www.dailynews.co.th/news/281005/
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210916142921.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210916142921.htm
https://jis.gov.jm/new-system-to-better-track-fisheries-production/
https://www.deeperblue.com/new-un-treaty-to-protect-biodiversity-in-the-high-seas-being-negotiated/
https://www.thansettakij.com/economy/496482
https://www.thansettakij.com/economy/496390
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2945811
https://www.thansettakij.com/economy/496676
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2949927
https://www.banmuang.co.th/news/relation/251108
https://news.ch7.com/detail/516854
https://www.thairath.co.th/news/local/2199851
https://news.sky.com/story/atlantic-bluefin-tuna-one-of-worlds-most-expensive-fish-may-have-returned-to-uk-waters-in-part-due-to-warming-seas-scientists-say-12412999
https://news.sky.com/story/atlantic-bluefin-tuna-one-of-worlds-most-expensive-fish-may-have-returned-to-uk-waters-in-part-due-to-warming-seas-scientists-say-12412999
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000094349
https://th.eureporter.co/politics/maritime/2021/09/23/deep-sea-fishing-nations-must-make-progress-on-protecting-sensitive-ecosystems-at-nafo-annual-meeting/
https://www.stillwatercurrent.com/saudi-arabia-aquaculture-market-report-2021-industry-trends-share-size-growth-and-forecast-till-2026/
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/msc-certification-for-clam-fishery-syncs-with-china-s-fisheries-priorities
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2960474
https://mgronline.com/south/detail/9640000095547
https://www.thansettakij.com/economy/497217
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210928009400325
https://www.undercurrentnews.com/2021/09/28/aquaculture-innovation-summit-wittaya-aqua-next-tuna-among-finalists-to-present/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/09/30/Environmental-decimation-Asia-s-aquaculture-industry-needs-to-prioritise-urbanisation-and-efficiency-to-avoid-catastrophe
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/09/30/Environmental-decimation-Asia-s-aquaculture-industry-needs-to-prioritise-urbanisation-and-efficiency-to-avoid-catastrophe
https://www.perishablenews.com/seafood/first-clam-fishery-in-china-achieves-msc-certification-following-a-multi-stakeholder-improvement-project/
https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-58398134
https://board.postjung.com/1336842
https://www.petfoodindustry.com/articles/10589-active-luxury-comfort-human-trends-in-new-pet-foods
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4. Growing push for national pet food laws 
 
5. ไทยยเูน่ียนประกาศเปลีย่นชือ่บรษัิทในเครอื สงขลาแคนนิง่ เป็น ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ รองรับธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
 
6. Las Vegas dog food company started during the pandemic; business is ‘booming’ 
 
7. AI finds regional differences in pet food flavors 
 
8.What is the healthiest food for dogs and cats? 
 
9. Thailand expects further growth of pet food exports. 
 
10. Pandemic sees big growth in pet retail stores 
 
11. Plants in 2020 pet food products driven by health 
 
12. รายงาน Business Creation and Networking ร่วมกับบรษัิท Monge & C. ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูจั้ดจ าหน่ายสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งใน
อติาล ี
 
13. The South African farm turning flies into food for pets - and maybe people 
 
14. Pet Food Ingredients Market Research Report by Type, by Pet, by Form, by Source, by Region - Global Forecast to 
2026 - Cumulative Impact of COVID-19 
 
15. Raw Pet Food Is a Public Health Issue Because of E. coli Contamination 
 
16. 2 freeze-dried pet food ingredient trends: raw, upcycled 
 
17. Mars Petcare Canada recalls Whiskas cat food 
 
18. Entrepreneur launches Halal cat food for Muslim pet owners 
 
19. Sustainability of freeze-dried, dehydrated pet food ingredients 
 
20. ขอแสดงความยนิดกัีบกรมปศสัุตวท์ีไ่ดรั้บรางวัลสงูสดุของประเทศ รางวัลเลศิรัฐ  
 
21. Global Pet Food Ingredients Growth Opportunities 
 
22. ASIANลยุสนิคา้จากพชื ชอูาหารสัตวเ์ลีย้งท าเงนิ 
 
23. “พาณชิย”์ เผยไทยมโีอกาสสง่ออกอาหารสัตว-์อปุกรณ์สัตวเ์ลีย้งเขา้สูญ่ีปุ่่ น 
 
24. FEDIAF AND ANIMALHEALTHEUROPE ANNOUNCE THE LINE-UP FOR THEIR ONLINE EU PET ALLIANCE #PETPOWER 
EVENT 
 
25. ศนูยอ์นุรักษ์แมวไทยฯ วอนผูใ้จบญุสนับสนุนอาหารชว่ยชวีติแมวกวา่ 150 ตัว 
 
26. Pet food inflation not soaring in Mexico in 2021 
 
27. Two deaths at pet food ingredient rendering facility 
 
28. พลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เปิดขาย “ขนมสนัุขโฮมเมด แบรนด ์BARK & PAWS” ชว่งโควดิ-19 ยิง่ล็อกดาวน์ ยอดขายยิง่ปัง! 
 
29. Veterinarian shares what food ingredients could be harmful to your pet 
 
30. Marel: 5 key trends shaping pet food industry growth 
 
31. US startup aims to transform pet food with lab-made chow 
 
32. รางวัลแหง่ความภาคภมูใิจ ประจ าปี 2564 กรมปศสัุตวค์วา้รางวัลเลศิรัฐยอดเยีย่ม 
 
33. ประชมุการมอบนโยบายดา้นมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตว ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
34. ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย รับการขึน้ทะเบยีน
เป็น Foreign Halal Certification Body 
 
35. Thousands support calls for changes to pet food industry 
 

https://www.braidwoodtimes.com.au/story/7413811/growing-push-for-national-pet-food-laws/?cs=9676
https://www.ryt9.com/s/prg/3253394
https://www.8newsnow.com/news/local-news/8-on-your-side-las-vegas-dog-food-company-started-during-the-pandemic-business-is-booming/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10591-ai-finds-regional-differences-in-pet-food-flavors
https://www.news10.com/top-stories/what-is-the-healthiest-food-for-dogs-and-cats/
https://view.publitas.com/pets-international-1/pim-4-2021/page/58-59
https://www.independent.ie/regionals/sligochampion/news/pandemic-sees-big-growth-in-pet-retail-stores-40811129.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/10595-plants-in-2020-pet-food-products-driven-by-health
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752316/752316.pdf&title=752316&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752316/752316.pdf&title=752316&cate=414&d=0
https://www.bbc.com/news/world-africa-58384761
https://finance.yahoo.com/news/pet-food-ingredients-market-research-111500436.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMxdZVfK1fdUPRjGzbopkyiVimijqSW4Xgfay4U3bRfYIE9Bs_03n2YjFwX1oq6ghB38eCmTDOXvZQe981s8T_41N1lgW0cLyecmfr5NE7ciCx8WKm3DuOVOOygVKkGTADC8rB-3Ft_Vx_ghu48OQjoMueY46NX58uEXRLnwXMj0
https://finance.yahoo.com/news/pet-food-ingredients-market-research-111500436.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMxdZVfK1fdUPRjGzbopkyiVimijqSW4Xgfay4U3bRfYIE9Bs_03n2YjFwX1oq6ghB38eCmTDOXvZQe981s8T_41N1lgW0cLyecmfr5NE7ciCx8WKm3DuOVOOygVKkGTADC8rB-3Ft_Vx_ghu48OQjoMueY46NX58uEXRLnwXMj0
https://foodpoisoningbulletin.com/2021/raw-pet-food-is-a-public-health-issue-because-of-e-coli-contamination/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10605-freeze-dried-pet-food-ingredient-trends-raw-upcycled
https://www.petfoodindustry.com/articles/10604-mars-petcare-canada-recalls-whiskas-cat-food
https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/19566870.entrepreneur-launches-halal-cat-food-muslim-pet-owners/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10609-sustainability-of-freeze-dried-dehydrated-pet-food-ingredients
https://www.facebook.com/1460610184239849/posts/2701292570171598/
https://uk.sports.yahoo.com/news/global-pet-food-ingredients-growth-081000418.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALJBxrGLedoat5IwlVs2TL24SpD7dgF1Xj6GmXfE7_V4zrRZvN91rn3IOCbIuEC85BR6U7JKKemUZOBMhmQuuaW_vvrlH--X1EJwjv6TcZzZYGQgqh5DFwM9xyzNkmKVNrLUYvoaf8T6r64ciqz-s_cThST7zIQAWRBjkZUFiULz
https://news.trueid.net/detail/9xAkXYgPWAEn
https://mgronline.com/business/detail/9640000090250
https://www.fediaf.org/press-releases/2783-fediaf-and-animalhealtheurope-announce-the-line-up-for-their-online-eu-pet-alliance-petpower-event.html
https://www.fediaf.org/press-releases/2783-fediaf-and-animalhealtheurope-announce-the-line-up-for-their-online-eu-pet-alliance-petpower-event.html
https://www.dailynews.co.th/news/215689/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10628-pet-food-inflation-not-soaring-in-mexico-in-2021
https://www.petfoodindustry.com/articles/10627-two-deaths-at-pet-food-ingredient-rendering-facility
https://mgronline.com/smes/detail/9640000090822
https://www.valleycentral.com/news/local-news/veterinarian-shares-what-food-ingredients-could-be-harmful-to-your-pet/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/MAREL-HF-58675001/news/Marel-5-key-trends-shaping-pet-food-industry-growth-36420804/
https://www.bangkokpost.com/tech/2182243/us-startup-aims-to-transform-pet-food-with-lab-made-chow
https://dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/award-menu/442-award-256409/24025-award-25640916-1
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1483-2565
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1479-foreign-halal-certification-body
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1479-foreign-halal-certification-body
https://www.narrominenewsonline.com.au/story/7434148/thousands-support-calls-for-changes-to-pet-food/?cs=9397
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36. Plant-Based Pet Food Brand Wild Earth Raises $23 Million 
 
37. อาหารโปรตนีจากพชืส าหรับสัตวเ์ลีย้งก าลังมาแรงในสหรัฐอเมรกิา 
 
38. Mexican government proposes to end VAT tax on pet food 
 
39. US startup makes vegan pet food for our carnivorous pets 
 
40. “พาณชิย”์ เผยอาหารโปรตนีจากพชื-แมลงส าหรับสัตวเ์ลีย้งมโีอกาสสง่ออกสหรัฐฯ 
 
41. AAFCO calls for hemp ingredient research from pet food, feed industry stakeholders 
 
42. Pet food is a 'hot' sector that's attracting investment 
 
43. Pets can help fight climate change with an insect-based diet. 
 
44. รายงานตลาดสนิคา้และบรกิารส าหรับสัตวเ์ลีย้งในเวยีดนาม 
 
45. UK dog, cat and other pet food companies’ revenues 2020 
 
46. Animal Welfare Groups And Consumers Call For Pet Food Regulations 
 
47. AAFCO urges additional research on animal food hemp products 
 
48. รพ.สัตวท์องหลอ่ แตกไลน์ธรุกจิ สง่ “Dr.Choice” ลยุตลาดสนิคา้พรเีมยีม 
 
49. CMCF intensifies efforts to expand into pet food business 
 
50. Pet businesses take bite out of pandemic 
 
51. Silkworm pupae added to cat food to improve feline health 
 
52. Yeast Cell Wall Extract Market Growth and key Industry Players 2020 Analysis and Forecasts to 2025 
 
53. 10 countries where US pet food comes from 
 
54. Pet Food Alliance gathered members to prioritize research initiatives 
 
55. Pet food is a problem for the environment 
 
56. Column: Will dogs be bugged by insect-based pet food? 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. นักวจัิยยนืยัน บรโิภคอาหารไดอ้ย่างปลอดภัย หมดหว่งโควดิ-19 
 
2. อยีปิตข์ยายเวลาบังคับใชร้ะบบ ACI ถงึ 1 ต.ค. 64 
 
3. Fresh line Foods expands recall of ‘noodles’ because of Listeria tests 
 
4. China food safety watchdog demands greater restaurant regulation 
 
5. EU evaluates food irradiation rules as usage declines 
 
6. Norovirus reports affected more than Campylobacter during COVID pandemic 
 
7. Parasite causes illnesses to spike, but they’ve not been connected to recalls 
 
8. FSIS seeks more comments on labeling lab-grown ‘meat and poultry’ products 
 
9. สหภาพยโุรปปรับแกบ้ญัชรีายชือ่ประเทศทีส่ามทีอ่นุญาตใหส้ง่ออกสัตวแ์ละสนิคา้ทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตว ์
 
10. อยีปิตป์ระกาศใชเ้กณฑท์างจุลชวีวทิยาในอาหาร 
 
11. ทส.จับมอืสภาอตุสาหกรรมฯ หนุน“ฉลากอโีคพ่ลัส”สรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
 
12. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่36/ 2564 - ขา่วปลอมดา้นอาหาร เดอืนสงิหาคม 2564 (ฉบับที2่) 

https://plantbasednews.org/news/economics/wild-earth-vegan-business-news/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752935/752935.pdf&title=752935&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10637-mexican-government-proposes-to-end-vat-tax-on-pet-food
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.1246310643j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://mgronline.com/business/detail/9640000093482
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15103-aafco-calls-for-hemp-ingredient-research-from-pet-food-feed-industry-stakeholders
https://www.stuff.co.nz/business/126454872/pet-food-is-a-hot-sector-thats-attracting-investment
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2021/09/21/pet-food-sustainable-bugs-insects/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753059/753059.pdf&title=753059&cate=414&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10644-uk-dog-cat-and-other-pet-food-companies-revenues-2020
https://www.newsofthearea.com.au/animal-welfare-groups-and-consumers-call-for-pet-food-regulations-78784
https://www.dvm360.com/view/aafco-urges-additional-research-on-animal-food-hemp-products
https://www.prachachat.net/marketing/news-766877
https://www.bangkokpost.com/business/2186763/cmcf-intensifies-efforts-to-expand-into-pet-food-business
https://www.conwaydailysun.com/news/local/pet-businesses-take-bite-out-of-pandemic/article_cc01e706-1bfe-11ec-b540-bbdfb6a51ca8.html
https://en.rti.org.tw/news/view/id/2006168
https://marketprimes.com/yeast-cell-wall-extract-market-105738/
https://kgmi.com/news/030030-10-countries-where-us-pet-food-comes-from/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15117-pet-food-alliance-gathered-members-to-prioritize-research-initiatives
https://nowtoronto.com/news/pet-food-is-a-problem-for-the-environment
https://suncommunitynews.com/news/92176/column-will-dogs-be-bugged-by-insect-based-pet-food/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2912552
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7647
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/freshline-foods-expands-recall-of-noodles-because-of-listeria-tests/
https://www.jurist.org/news/2021/09/china-food-safety-watchdog-demands-greater-restaurant-regulation/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/eu-evaluates-food-irradiation-rules-as-usage-declines/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/norovirus-reports-affected-more-than-campylobacter-during-covid-pandemic/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/parasite-causes-illnesses-to-spike-but-theyve-not-been-connected-to-recalls/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/fsis-seeks-more-comments-on-labeling-lab-grown-meat-and-poultry-products/
https://thaieurope.net/2021/09/06/สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชี-5/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7657
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2925606
http://foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1585&pcid=270&pcpage=2
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13. FDA’s new test results on PFAS in food tell an incomplete story 
 
14. End the summer without food poisoning: Labor Day food safety tips 
 
15. โดมนิกัินเขม้มาตรการสนิคา้เกษตรและอาหารไมเ่ปลีย่น 
 
16. รองเลขาธกิาร มกอช. เป็นประธานเปิดโครงการจัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ สอ่งกระแสสนิคา้ฮาลาล: การรับรองมาตรฐานและ
โอกาสในตลาดสากล 
 
17. Simple actions can keep food safe and foodborne illnesses at bay 
 
18. Report shares highlights of World Food Safety Day 
 
19. Austrian report gives Campylobacter overview 
 
20. Urgent action needed to curb the spread of African Swine Fever in the Americas 
 
21. Update for European Butcher brand bacon ‘chuncks’ and smoked side bacon slices 
 
22. รมว.เกษตรฯ ร่วมประชมุ SPS เนน้พัฒนาศักยภาพผลติสนิคา้เกษตรและอาหารในภมูภิาค 
 
23. "สรุยิะ" เดนิเครือ่งดันไทยผงาดศนูยก์ลางอาหารอนาคตแหง่อาเซยีน 
 
24. “เฉลมิชยั” เขา้ร่วมประชมุรัฐมนตรปีระเทศสมาชกิอาเซยีนผ่านระบบออนไลน์ เดนิหนา้สง่เสรมิความร่วมมอืดา้น SPS ยกระดับ
คณุภาพการผลติ-สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารภายในอาเซยีนและจนี 
 
25. "เฉลมิชยั"ประกาศจัดการอาหารสว่นเกนิ-ขยะอาหารในกระบวนการผลติ ผ่านเวท ีG20 
 
26. SMEs อาหารเกาะกระแสโลกคกึคัก พาณชิยช์ว่ย “จับคู”่ จ่อวางตลาดผ่านบิ๊กคา้ปลกีไทย-ผูแ้ทนการคา้จนี 
 
27. 10 อาหาร เสรมิภมูคิุม้กันสูโ้ควดิ 
 
28. Imported pet treats, seafood and cheese subject to revised enforcement 
 
29. Survey shows how U.S. and others view Danish food safety 
 
30. EU ออกกฎหมายสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางฉบับใหม ่เริม่ใชบ้ังคบั 9 กันยายน 2564 
 
31. หน่วยงานรัฐ-เอกชนเปิดตัว Thai Taste Therapy บมูอาหารไทยฮติทั่วโลก กนิอร่อยและสรา้งภมูติา้นโรค 
 
32. นักวชิาการแนะ กนิอาหารแชแ่ขง็ใหไ้ดป้ระโยชน์ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม ่
 
33. “เคอรี ่โลจสิตคิส”์ รับมาตรฐาน GMP Codex ย ้าคลังสนิคา้อาหารปลอดภัย 
 
34. Parents can make frozen food lessons fun for their children, increasing food safety 
 
35. ไทย ประกาศลั่นเวทโีลก พลกิโฉม "ระบบอาหารยั่งยนื" 9 ปี ขา้งหนา้ ผ่านมรสมุโควดิ 
 
36. UK further delays border control checks on EU food imports 
 
37. การประชมุทางวชิาการร่วมกับส านักงานแหง่ชาตดิา้นสขุอนามัยความปลอดภัยและคณุภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซโิก 
(SENASICA) ซึง่จัดขึน้ระหวา่งวันที ่13 - 14 กันยายน 2564 
 
38. การประชมุคณะท างานผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุอนามัยพชืและมาตรฐานอาหาร ไทย – ออสเตรเลยี ครัง้ที ่17 ภายใตพั้นธกรณีความตก
ลงการคา้เสรไีทย – ออสเตรเลยี (TAFTA) ผ่านระบบการประชมุทางไกล 
 
39. "โควดิ-19" ฉุด มอก.เอสสะดดุยาวสวนทางมาตรฐานกัญชา-กัญชงผ่านฉลยุ 
 
40. เครอืซพีร่ีวมแบง่ปันประสบการณ์การขับเคลือ่นระบบอาหารทีย่ั่งยนืในเวทเีสวนาอนาคตอตุสาหกรรมโปรตนีจากสัตว ์
 
41. ‘ทตูอนิโดนีเซยี’ หารอื ‘หอการคา้มหาชยั’ หวังน าเจาะตลาดสง่ออกวัตถดุบิอาหารทะเล 
 
42. การประชมุคณะท างานผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุอนามัยพชืและมาตรฐานอาหาร ไทย – ออสเตรเลยี ครัง้ที ่17 ภายใตพั้นธกรณีความตก
ลงการคา้เสรไีทย – ออสเตรเลยี (TAFTA) ผ่านระบบการประชมุทางไกล 
 
43. จนีออกค าแนะน าการตคีวามเกีย่วกับขอ้ก าหนดการตดิฉลากอาหารน าเขา้ 
44. ไตห้วันแกไ้ขกฎระเบยีบเกีย่วกับวัตถเุจอืปนอาหาร! 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/09/fdas-new-test-results-on-pfas-in-food-tell-an-incomplete-story/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/end-the-summer-without-food-poisoning-labor-day-food-safety-tips/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7659
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1263
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1263
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/simple-actions-can-keep-food-safe-and-foodborne-illnesses-at-bay/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/__trashed-3/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/austrian-report-gives-campylobacter-overview/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/urgent-action-needed-to-curb-the-spread-of-african-swine-fever-in-the-americas/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/update-for-european-butcher-brand-bacon-chuncks-and-smoked-side-bacon-slices/
https://www.ryt9.com/s/iq03/3256152
https://www.thansettakij.com/economy/495629
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1271
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1271
https://www.thansettakij.com/economy/495762
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2938447
https://www.matichon.co.th/lifestyle/food-travel/news_2938379
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/imported-pet-treats-seafood-and-cheese-subject-to-revised-enforcement/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/survey-shows-how-u-s-and-others-view-danish-food-safety/
https://thaieurope.net/2021/09/13/eu-dual-use-goods/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2939000
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2940087
https://www.thansettakij.com/tech/495869
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/parents-can-make-frozen-food-lessons-fun-for-their-children-increasing-food-safety/
https://www.thansettakij.com/economy/496120
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/uk-further-delays-border-control-checks-on-eu-food-imports/
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1273
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1273
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1274
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1274
https://www.thansettakij.com/economy/496089
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2942756
https://www.matichon.co.th/region/news_2943546
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1274
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1274
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7666
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7665
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45. ผลวจัิยชีอ้าหารสามารถระงับอาการทีค่ลา้ยไขเ้ลอืดออกได ้
 
46. วันชยั พนมชยั อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 
47. FSA looks at why people eat food after use-by dates 
 
48. EFSA ประเมนิความปลอดภัย Silver Nanoparticles ส าหรับใชใ้นวัสดสัุมผัสอาหาร! 
 
49. สดทั่วไทย!! ไปรษณียไ์ทยสง่อาหารทะเลสดๆ จากภาคใต ้
 
50. ซพีเีอฟ ดงึสตารท์อัพ ลยุ “นวัตกรรมอาหาร” ตอบเทรนดโ์ลกอนาคต 
 
51. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่41/ 2564 - ขา่วปลอมดา้นอาหาร เดอืนกันยายน 2564 
 
52. Chemicals in food continue to be a top food safety concern among consumers 
 
53. AFDO puts the states’ food safety role to the numbers 
 
54. CCFFP35 / Fish Committee to discuss adding new sardine species to standard 
 
55. Produce, fish, cheese subjects of changes in import alerts 
 
56. 50 sick in Ireland by contaminated drinking water; officials chided 
 
57. เคลด็(ไม)่ลบั เลอืกและเก็บของสด-เน้ือสัตว ์กนิไดน้าน คงคณุคา่อาหาร 
 
58. โควดิวกิฤตไมเ่ทา่กัน ในวันทีแ่รงงานอาหารทะเลไทยถกูซ ้าเตมิ 
 
59. เจาะน ้าบาดาลตอ้งผ่านการตรวจวเิคราะหก์อ่นน าไปใช ้เพือ่ความปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 
 
60. วารสารขา่ววทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 
 
61. Outbreak linked to shrimp ends; consumers urged to check freezers 
 
62. Here’s how to report your USA food problem directly to USDA or FDA 
 
63. FDA announces new ‘Office of Digital Transformation’ 
 
64. ประภตัร ไฟเขยีว มกอช. จัดท า 4 ร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร ตาม ASEAN GAP  
 
65. Outbreak linked to shrimp ends; consumers urged to check freezers 
 
66. นายกฯ ย ้าเสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหาร ในการประชมุ Food Systems Summit 2021 
 
67. มกอช. เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการโคเด็กซ ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสนิคา้อาหารน าเขา้และสง่ออก 
(Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems: CCFICS) ครัง้ที ่25 
 
68. ทตูอนิโดฯบกุสมทุรสาครจบี"หอการคา้"เพิม่ซือ้ขายอาหารทะเล 
 
69. CMCF เพิม่พอรต์สนิคา้อาหารส าเร็จรูปตตีลาดโลก 
 
70. คพ. ยืน่ดเีอสไอเอาผดิโรงงานลกัลอบทิง้ของเสยีอันตราย 
 
71. จาก สตรทีฟู้ด สู ่อาหารท าเอง เมือ่ความเคม็ไมม่ฉีลาก ท าลายสขุภาพคนไทยอยา่งเงยีบๆ 
 
72. U.S and EU ease Fukushima import rules 
 
73. ไทยเขม้ วัตถดุบิน าเขา้อาหาร บงัคับใช ้7 ต.ค.น้ี 
 
74. สสส. ผนกึภาคเีครอืขา่ย รุกสรา้งระบบอาหารไทย สูเ่วทโีลก 
 
75. One month to go until China food safety conference; early registration discount available 
 
76. ซพีแีรม ช ู3S ขานรับนโยบายชาตดิา้นความปลอดภัยทางอาหาร 
 
77. Applications of hyperspectral imaging in food safety 
 
78. Evaluating food safety training programs 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2944009
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2941120
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/fsa-looks-at-why-people-eat-food-after-use-by-dates/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7668
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2944667
https://www.thansettakij.com/business/496552
http://foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1590&pcid=270&pcpage=1
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/chemicals-in-food-continue-to-be-a-top-food-safety-concern-among-consumer/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/afdo-puts-the-states-food-safety-role-to-the-numbers/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1440023/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/produce-fish-cheese-subjects-of-changes-in-import-alerts/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/50-sick-in-ireland-by-contaminated-drinking-water-officials-chided/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2948359
https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2951294
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2952679
https://thaieurope.net/2021/09/17/ost-journal-august-2021/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/outbreak-linked-to-shrimp-ends-consumers-urged-to-check-freezers/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/heres-how-to-report-your-usa-food-problem-directly-to-usda-or-fda/
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/fda-announces-new-office-of-digital-transformation/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2953575
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/outbreak-linked-to-shrimp-ends-consumers-urged-to-check-freezers/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2955895
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1278
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1278
https://www.thansettakij.com/economy/497034
https://www.thansettakij.com/business/497097
https://www.thansettakij.com/general-news/497157
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2953566
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/u-s-and-eu-ease-fukushima-import-rules/
https://www.thansettakij.com/economy/497233
https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_2956925
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/one-month-to-go-until-china-food-safety-conference-early-registration-discount-available/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2960297
https://www.newfoodmagazine.com/article/155908/hyperspectral-imaging-food-safety/
https://www.foodprocessing.com.au/content/business-solutions/article/evaluating-food-safety-training-programs-1515940981
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80. FDA reports Salmonella outbreak growing; virtually no details revealed 
 
81. Food Safety Testing Market Outlook with Key Industry Manufacturers and Forecasts to 2026 – Mérieux, Intertek, 
TUV SÜD, SGS, AsureQuality, etc 
 
82. Hong Kong investigating SA oysters after food poisoning – but local farm says they’re clear 
 
83. KKP เปิด 3 โจทยท์า้ทายธนาคารกลาง แนะดงึเครือ่งมอืการเงนิใหมเ่ตรยีมพรอ้ม 
 
84. ขัน้ตอนใช ้คนละครึง่ จ่ายฟู้ดดลีเิวอรี ่ส่ังอาหาร-ช าระเงนิอยา่งไร เช็ก 
 
85. หุน้ไทยวันน้ี (30 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้-3 จุด ซือ้ขาย 4.6 หมืน่ลา้น 
 
86. ราคาทองวันน้ี (30ก.ย.) เปิดตลาด ขึน้ 50บาท 
 
87. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.855 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.183 บาท/ดอลลาร)์ 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. กระบีพ่บคลัสเตอรผ์ูค้า้อาหารทะเลในตลาด ตดิเชือ้แลว้กวา่ 60 ราย เร่งคัดกรองเพิม่ แตช่ดุตรวจมจี ากัด 
 
2. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี พบเสยีชวีติ 252 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 14,802 ราย ไมร่วม ATK อกี 1,880 ราย 
 
3. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 6,513 จับตาปากน ้า ระยอง 
 
4. อัปเดตลา่สดุ เปิดพกัิด6จุดตรวจโควดิฟรใีนพืน้ทีก่ทม. 1-30 ก.ย.64 
 
5. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 3,322 จับตาสมทุรปราการ อยธุยา 
 
6. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี พบเสยีชวีติ 262 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 14,956 ราย ไมร่วม ATK อกี 2,718 ราย 
 
7. เผย 10 อันดับจังหวัดตดิเชือ้รายใหม ่ฉีดวัคซนีเพิม่ 8.2 แสนโดส เขม็ 2 มากกวา่ 
 
8. คลัสเตอรแ์มค่า้อาหารทะเลแพร่เชือ้กวา่ 60 คนตาย 1 คน 
 
9. ยอดดบัไมล่ดเลย โควดิวันน้ี เสยีชวีติเพิม่ 271 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 14,653 ราย 
 
10. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 3,428 จับตาสมทุรปราการ นนทบรุ ี
 
11. 'โควดิ 19 ตดิเชือ้' วันน้ี ชลบรุพีบ 822 เสยีชวีติ 12 ราย จับตาคลัสเตอรอ์ติาเลยีนไทย 
 
12. โควดิวันน้ียังม ีATK 2,327 คน อัตราการเสยีชวีติไทยเพิม่เป็น 0.99% 
 
13. หมอใหเ้ฝ้าระวัง “มวิ” โควดิพันธุใ์หม ่ลามแลว้ 39 ประเทศ 
 
14.โควดิวันน้ี ตดิเชือ้ลดเหลอื 13,988 ราย หายเพิม่17,284 ราย ดับอกี 187 ศพ 
 
15.เลขาฯ สมช. ใหร้อฟัง สธ. เสนอคลายล็อกเพิม่ ยังไมท่บทวน "ภเูก็ตแซนดบ์็อกซ"์ 
 
16.โควดิ ดขี ึน้ แตก่ารด์อยา่ตก ไมง่ัน้ ต.ค. ตดิเชือ้อาจพุ่ง 3 หมืน่ตอ่วัน 
 
17.จับตา “บิ๊กตู”่ นัดถก ศบค.ชดุใหญ่ 10 ก.ย. เล็งยกเลกิ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ 
 
18. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 13,821 ราย เสยีชวีติ 241 ราย หายป่วย 16,737 ราย 
 
19. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 5,826 จับตาเพชรบรูณ ์
 
20. โควดิวันน้ี นนทบรุ ีตดิเชือ้ 394 ราย จากครอบครัว-สถานทีท่ างาน-ชมุชน 
 
21. โควดิสายพันธุเ์ดลตายดึครอง กทม. เกอืบ 100%-ยังไมพ่บสายพันธุม์วิ 
 
22. ยอดโควดิทั่วโลก 7 ก.ย.64 ตดิเชือ้เพิม่ 319,365 ราย เสยีชวีติเพิม่ 6,428 ราย 
 
23. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 14,176 ราย เสยีชวีติ 228 ราย หายป่วย 16,769 ราย 
 
24. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 3691 จับตาระยอง สงขลา 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/09/fda-reports-salmonella-outbreak-growing-virtually-no-details-revealed/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_MlGoiOJpgkv3.O8Spvq_NtI_FKXu9Jgs3lM4GWl8.LI-1632992554-0-gqNtZGzNAxCjcnBszQil
https://todaysxm.com/news/160021/food-safety-testing-market-outlook-with-key-industry-manufacturers-and-forecasts-to-2026-merieux-intertek-tuv-sud-sgs-asurequality-etc/
https://todaysxm.com/news/160021/food-safety-testing-market-outlook-with-key-industry-manufacturers-and-forecasts-to-2026-merieux-intertek-tuv-sud-sgs-asurequality-etc/
https://www.businessinsider.co.za/south-african-oysters-investigated-for-food-poisoning-in-hong-kong-2021-9
https://www.prachachat.net/finance/news-772573
https://www.prachachat.net/finance/news-772635
https://www.prachachat.net/finance/news-772389
https://www.bangkokbiznews.com/business/963017
https://www.bangkokbiznews.com/business/963019
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2916273
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957651
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957748
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/89684/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957944
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957852
https://www.thaipost.net/main/detail/115391
https://tna.mcot.net/region-771698
https://www.sanook.com/news/8437410/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958118
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958081
https://news.ch7.com/detail/512300
https://www.thairath.co.th/news/local/2183963
https://www.thairath.co.th/news/politic/2186301
https://www.thairath.co.th/news/politic/2186508
https://www.thairath.co.th/news/local/2186448
https://www.thairath.co.th/news/politic/2186360
https://www.sanook.com/news/8439230/
https://www.bangkokbiznews.com/news/958487
https://www.bangkokbiznews.com/news/958757
https://www.thansettakij.com/general-news/494832
https://www.thansettakij.com/general-news/494823
https://www.sanook.com/news/8439762/
https://www.bangkokbiznews.com/news/958923
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25. โควดิสมทุรสาคร ลดลงตอ่เน่ือง พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่641 คน ดบั 17 
 
26. ยอดโควดิทั่วโลก 8 ก.ย.64 ตดิเชือ้เพิม่ 482,683 ราย เสยีชวีติเพิม่ 8,134 ราย 
 
27. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 16,031 ราย เสยีชวีติ 220 ราย หายป่วย 15,417 ราย 
 
28. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 6,318 จับตาชลบรุ ีสมทุรปราการ 
 
29. แปลงร่าง ศบค. ดว้ย พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ฉบับใหม ่จ่อบังคับใชส้ิน้เดอืน ก.ย. น้ี 
 
30. เริม่วันน้ี! ลงทะเบยีนฉีดวัคซนีไทยร่วมใจ สตูรไขวซ้โินแวค+แอสตรา้ 
 
31. ยอดโควดิทั่วโลก 9 ก.ย.64 ตดิเชือ้เพิม่ 586,159 ราย เสยีชวีติเพิม่ 9,545 ราย 
 
32. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 14,403 ราย เสยีชวีติ 189 ราย หายป่วย 15,610 ราย 
 
33. ขา่วโควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ อันดับหนึง่ กทม.3,495 ราย 
 
34. เช็กเลย! 11 จุดตรวจโควดิฟร ีในพืน้ที ่กทม.-ปทมุธานี เดอืน กันยายน 
 
35. รพ.ศริริาช เปิดจองฉีดวัคซนีโควดิ ของแอสตรา้ฯ ไดแ้ลว้วันน้ี 
 
36. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้ลดเหลอื 12,583 ราย ดับเพิม่ 132 ศพ หายอกี 16,304 ราย 
 
37. เยอรมันจัดยา "โมโนโคลนอล" กลุม่แอนตบิอด ีสง่ชว่ย "พษิโควดิ" 
 
38. เชค็ดว่น โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.3,329 จับตาระยอง นนทบรุ ีนราธวิาส 
 
39. รพ.ภมูพิลเปิดลงทะเบยีนจองวัคซนีไฟเซอร ์15 -17 ก.ย.น้ี 
 
40. ยอดโควดิทั่วโลก 13 ก.ย.64 ตดิเชือ้เพิม่ 370,201 ราย เสยีชวีติเพิม่ 5,790 ราย 
 
41. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้รายใหมเ่พิม่ 11,786 ราย รักษาหาย 14,738 ราย 
 
42. อัพเดท โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 4,860 จับตาชลบรุ ีสมทุรปราการ นนทบรุ ี
 
43. "อนุทนิ" ไมข่วาง ฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ-19 ใหเ้ด็กอาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
 
44. ฉีดวัคซนีโควดิชนดิ mRNA ผลวจัิยชีผู้ช้ายควรเลอืก Pfizer-ผูห้ญงิ Moderna 
 
45. ยอดโควดิทั่วโลก 14 ก.ย.64 ตดิเชือ้เพิม่ 400,711 ราย เสยีชวีติเพิม่ 6,498 ราย 
 
46. โควดิวันน้ี 15/9/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่13,798 ราย ดับเพิม่ 144 ศพ 
 
47. เปิด 10 เขต กทม. ตดิ COVID-19 สงูสดุ 
 
48. สธ. ร่วม ศธ. ขยายมาตรการ Sandbox Safety Zone in School สูโ่รงเรยีน 
 
49. Back To School กางแผนเปิดเทอม ภาคเรยีนที ่2 เร่งฉีดวัคซนี นักเรยีนอาย ุ12-18 ปี 
 
50. ฉีดวัคซนีทะลักกวา่ 42 ลา้นโดส เข็มแรกใกลแ้ตะ 30 ลา้นคน 
 
51. โควดิวันน้ี ไทยพบตดิเชือ้เพิม่ 13,897 ราย เสยีชวีติ 188 ราย หายป่วย 13,527 ราย 
 
52. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 5,261 จับตาสมทุรปราการ ชลบรุ ีสงขลา 
 
53. ดเีดยวั์นน้ี แจก ATK ใหก้ลุม่เสีย่งตรวจโควดิ-เช็ก 1,114 หน่วยบรกิาร 
 
54. เช็กภาวะ “Long COVID” หลงัหายป่วยโควดิพบ 30-50% 
 
55. พบแลว้ในไทย ตดิโควดิปอดร่ัวเองทัง้ 2 ขา้ง "หมอมนูญ" แนะรบีฉีดวัคซนี 
 
56. คมุไมอ่ยู!่ "คลัสเตอรเ์รอืนจ าชยัภมู"ิ ตดิเชือ้ "โควดิ-19" พุ่งกวา่ 1,178 ราย 
 
57. วันน้ีเพิม่! โควดิวันน้ี ไทยพบตดิเชือ้เพิม่ 14,555 ราย เสยีชวีติ 171 ราย 
 
58. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 5,039 จับตาสมทุรปราการ ชลบรุ ีระยอง 
 

https://www.thansettakij.com/general-news/494977
https://www.thansettakij.com/general-news/494971
https://www.sanook.com/news/8440306/
https://www.bangkokbiznews.com/news/959203
https://www.thansettakij.com/general-news/495080
https://www.thansettakij.com/general-news/495107
https://www.thansettakij.com/general-news/495118
https://www.sanook.com/news/8440918/
https://www.thansettakij.com/general-news/495313
https://www.springnews.co.th/news/815504
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000089726
https://www.thairath.co.th/news/politic/2192271
https://www.thairath.co.th/news/local/2192000
https://www.bangkokbiznews.com/news/959742
https://www.thansettakij.com/general-news/495494
https://www.thansettakij.com/general-news/495587
https://www.thairath.co.th/news/politic/2193098
https://www.bangkokbiznews.com/news/959976
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https://www.thairath.co.th/news/local/2193786
https://news.thaipbs.or.th/content/307785
https://www.thairath.co.th/news/local/2193910
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https://www.thaipost.net/main/detail/116742
https://www.sanook.com/news/8443742/
https://www.bangkokbiznews.com/news/960458
https://news.thaipbs.or.th/content/307940
https://news.thaipbs.or.th/content/307948
https://news.ch7.com/detail/515410
https://www.bangkokbiznews.com/news/960502
https://www.sanook.com/news/8444338/
https://www.bangkokbiznews.com/news/960682
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59. ชลบรุ ีป่วยโควดิพุ่ง! ดบั12ศพ ส่ังหา้มเขา้-ออกสถานประกอบการเพิม่ 
 
60. โควดิสมทุรสาครดตีอ่เน่ือง พบผูป่้วยตดิเชือ้รายใหม ่387 ราย ดับ 3 ราย 
 
61. อย.สหรัฐฯ เผยวัคซนีเขม็สามของ "ไฟเซอร"์ ชว่ยกระตุน้ภมูไิด ้
 
62. ลดลงตอ่เน่ือง! โควดิวันน้ี ไทยพบตดิเชือ้เพิม่ 12,709 ราย เสยีชวีติอกี 106 ราย 
 
63. ชลบรุ ีเผยยอดป่วยโควดิใหม ่กระจาย10อ าเภอ เศรา้ ตดิเชือ้ดับเพิม่2ศพ 
 
64. เชค็กอ่นซือ้ ชดุตรวจโควดิ ATK ซือ้มาใชท้ีบ่า้นได ้แบบไหนปลอดภยั 
 
65. ยอดโควดิทั่วโลก 20 ก.ย.64 ตดิเชือ้เพิม่ 349,554 ราย เสยีชวีติเพิม่ 5,669 ราย 
 
66. ลดตอ่เน่ือง! โควดิวันน้ี ไทยพบตดิเชือ้เพิม่ 10,919 ราย เสยีชวีติอกี 143 ราย 
 
67. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 4,184 จับตาสมทุรปราการ ชลบรุ ีนราธวิาส 
 
68. ชลบรุ ีเศรา้ ตดิโควดิดับ 6ศพ ป่วยใหม ่629ราย ส่ังหา้มเขา้-ออกแคมป์เพิม่ 
 
69. ปลัด สธ.ตัง้เป้าฉีดวัคซนีโควดิวันละ 1 ลา้นโดส ขอ ปชช.มั่นใจบสูตเ์ขม็ 3 อยา่กังวล 
 
70. นายกเล็กเมอืงสพุรรณฯ ส่ังปิดรา้นคา้หนา้รพ.เจา้พระยายมราช หลังพบผูต้ดิโควดิกวา่ 20 ราย 
 
71. โควดิวันน้ี 22/9/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่11,252 ราย เสยีชวีติ 141 ศพ 
 
72. เชค็ดว่น "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 3,859 จับตาชลบรุ ีราชบรุ ีสงขลา 
 
73. ไทย 1 ใน 5 ชาตทิีเ่ปิดประเทศ ให ้ปชช.ใชช้วีติอยูร่่วมกับโควดิใหไ้ด ้
 
74. ชะลอเปิด 1 เดอืน 5 จังหวัดทอ่งเทีย่ววดื ผวาสกลนคร เลีย้งเกษียณ ตดิโควดิบาน 
 
75. ชลบรุ ีพบ 3 คลสัเตอรใ์หม ่ผูป่้วยเพิม่ 715 ราย ตดิเชือ้เสยีชวีติ 3 ราย 
 
76. โควดิวันน้ี 23/9/64 ยอดผูต้ดิเชือ้รายใหม ่13,256 ราย ดับเพิม่ 131 ศพ 
 
77. การด์อยา่ตก หมอย ้าขอ้ควรปฏบิัตกิอ่นเขา้บา้น เพือ่ป้องกัน "โควดิ-19" 
 
78. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 4,174 จับตาระยอง นครศรธีรรมราช 
 
79. แรงจรงิ!WHOชี'้เดลตา'ครองโลก กลบไวรัสโควดิ19สายพันธุอ์ืน่ๆมดิ 
 
80. สธ.เชญิชวนผูไ้ดรั้บวัคซนีซโินแวคครบ 2 โดสกอ่น 31 พ.ค. ไปฉีดเข็ม 3 ตัง้แต ่24 ก.ย. 
 
81. "ศริริาช" เปิดผลการศกึษาตัวเลขภมูคิุม้กัน จากการฉีดวัคซนีโควดิ-19 สตูรไขว ้
 
82. โควดิวันน้ี 24/9/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่12,697 ราย เสยีชวีติ 132 ศพ 
 
83. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 3,721 จับตาชลบรุ ียะลา ระยอง สงขลา 
 
84. ชลบรุ ีป่วยโควดิใหม ่897 ราย ตดิเชือ้เสยีชวีติ 7ราย พบเพิม่ 2 คลสัเตอร ์
 
85. ลงทะเบยีนฉีดวัคซนีเขม็ 3 วันน้ี 24 กันยายน 2564 วันหยดุราชการ 
 
86. "ราชกจิจาฯ"ประกาศแลว้คา่ตรวจโควดิ-19ในสถานประกอบการFactory sandbox 
 
87. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 3,163 จับตาสมทุรปราการ สงขลา ระยอง 
 
88. มตศิบค. ลดกักตัว จาก 14 เหลอื 10 วัน คาดเปิดทอ่งเทีย่ว 10 จังหวัด 1 พ.ย. 
 
89. 10 จังหวัดตดิเชือ้โควดิรายใหมส่งูสดุ กทม.ยอดลดวันน้ี 1,785 ราย 
 
90. โควดิ-19 เชยีงใหมต่ดิเชือ้รายวันอกี 90 ราย-อาการโคมา่ขยับเพิม่เป็น 7 ราย 
 
91. ศบค.หว่ง! 4 จว. ชายแดนใตต้ดิเชือ้รายวันเพิม่ตอ่เน่ือง แตโ่ดยรวมทัง้ปท.ลดลง 
 
92. รมว.สธ.ยันฉีดวัคซนีโควดิ-19 ฟรสี าหรับประชาชนทกุคน 
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93. "ศบค."ไฟเขยีวเปิด ฟิตเนส เลน่ดนตรใีนรา้น ลดเคอรฟิ์ว 4ทุม่-ต4ี 
 
94. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้ต ่ากวา่หมืน่คน แตไ่ทยถกูเลือ่นอันดับขึน้มาอยูท่ี ่28 ของโลก 
 
95. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ อันดับหนึง่ กทม. 1,557 ราย 
 
96. รบ.เปิด 4 แนวทางจัดหาวัคซนีโควดิ ตามแผนกวา่ 126 ลา้นโดสในปลายปีน้ี 
 
97. โควดิวันน้ี ผูเ้สยีชวีติเพิม่ 107 ราย พบอายสุงูสดุ 105 ปี ต ่าสดุเด็ก 9 ปี 
 
98. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 3,133 จับตาสมทุรปราการ นราธวิาส สงขลา 
 
99. ไทยฉีดวัคซนีโควดิแลว้ 51 ลา้นโดส 29กย.ฉีดได ้6.28 แสนโดส 
 
100. ยอดโควดิวันน้ี 30 ก.ย.64 ป่วยใหม ่11,646 หายป่วย 10,887 ตาย 107 คน 
 
101. สธ. อนุมัตขิายชดุตรวจ ATK ผ่านรา้นคา้-ชอ่งทางออนไลน์ได ้ย ้าโฆษณาทกุแบบตอ้งผ่าน อย. 
 
102. จ่อเปิด รพ.สนามเลดิสนิรับผูป่้วยโควดิ 200 เตยีง คาดเริม่ใหบ้รกิารตลุาฯน้ี 
 
 
ขา่วการเงนิ 

1. หุน้ไทยวันน้ี (01 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้-2.98 จุด ซือ้ขายพุ่ง 65,493 ลา้น 
 
2. ราคาทองวันน้ี (1 ก.ย.) คงที ่รูปพรรณขายออก 28,250 บาท 
 
3. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.338 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.169 บาท/ดอลลาร)์ 
 
4. ราคาน ้ามันวันน้ี (1 ก.ย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
5. เคทซีผีลักดันกลุม่ธรุกจิสนิเชือ่ พาคนไทยฝ่าวกิฤตเิศรษฐกจิ 
 
6. StashAway แพลตฟอรม์การลงทนุสงิคโปร ์ลยุตลาดไทย หลัง ก.ล.ต.อนุมัตไิลเซน่ส ์
 
7. หุน้ไทยวันน้ี (02 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้+6 จุด ซือ้ขายหนาแน่น 54,294 ลา้น 
 
8. ราคาทองวันน้ี (2 ก.ย.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,350 บาท 
 
9. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด ‘แข็งคา่’ ที3่2.30บาทตอ่ดอลลาร ์
 
10. แบงกช์าต-ิสมาคมธนาคารไทย เร่งชว่ยเหลอืลกูหน้ีตามมาตรการเพิม่เตมิ 
 
11. ทองค า 3 ก.ย. ไมข่ยับ แทง่ขายออกบาทละ27,900 บาท 
 
12. ก.ล.ต. เปิดเฮยีริง่ ปรับปรุงเกณฑ ์“ตราสารหน้ี” จนถงึ 1 ต.ค. 
 
13. หุน้ไทยวันน้ี (3 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +3.42 จุด ซือ้ขาย 4.5 หมืน่ลา้น 
 
14. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.447 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.123 บาท/ดอลลาร)์ 
 
15.ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.50 แข็งคา่จากแรงขายดอลลาร ์หลังตัวเลขจา้งงานสหรัฐต ่ากวา่คาด 
 
16.ราคาทองวันน้ี (6 ก.ย.) คงที ่รูปพรรณขายออก 28,550 บาท 
 
17.'หุน้ไทย' ปิดภาคเชา้ลบ 0.06 จุด คาดภาคบา่ยพักฐาน 
 
18.ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.555 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.108 บาท/ดอลลาร)์ 
 
19. เงนิเฟ้อ ส.ค.ตดิลบรอบ 5 เดอืน ผลมาตรการลดคา่ครองชพีรัฐ 
 
20. หุน้ไทยวันน้ี (7 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +3 จุด ซือ้ขายกวา่ 5.1 หมืน่ลา้น 
 
21. ราคาทองวันน้ี (7 ก.ย.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,500 บาท 
 
22. ยืน่ภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรขยายเวลาถงึสิน้เดอืน ก.ย. เช็กไทมไ์ลน์ 
 
23. ธนาคารกรุงเทพตอ่ยอด BeWallet ใหบ้รกิารผูกบัญชชี าระเงนิขา้มประเทศผ่าน QR 
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24. หุน้ไทยวันน้ี (08 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ -2 จุด ซือ้ขาย 4.9 หมืน่ลา้น 
 
25. ราคาทองวันน้ี (8 ก.ย.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,450 บาท 
 
26. ราคาน ้ามันวันน้ี (8 ก.ย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
27. ราคาทองวันน้ี (9 ก.ย.) ปรับลง 200 บาท รูปพรรณบาทละ 28,250 บาท 
 
28. คา่เงนิดอลลารแ์ข็งคา่ หลังอตัราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสงูขึน้ 
 
29. คา่เงนิบาทวันน้ี (9 ก.ย.) ทรงตัวที ่32.78 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
30. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,635.50 จุด ลบ -4.95 จุด หรอื -0.30%. 
 
31. เกาะกระแส ‘Fintech’ เทรนดท์ีม่าแรงตอ่เน่ืองในปี 2021 
 
32. ราคาทองวันน้ี (10 ก.ย.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณบาทละ 28,350 บาท 
 
33. หุน้ไทยวันน้ี (10 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้-0.28 จุด 3 หุน้ใหญ่ซือ้ขายสงูสดุ 
 
34. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.738 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.042 บาท/ดอลลาร)์ 
 
35. แนวโนม้ดชันีเชา้น้ีแกวง่ขึน้กรอบจ ากัดรับโควดิดขี ึน้แตร่อตดิตามปัจจัยตปท. 
 
36. ภาวะตลาดหุน้ไทย: แนวโนม้ดชันีเชา้น้ีแกวง่ขึน้กรอบจ ากัดรับโควดิดขี ึน้แตร่อตดิตามปัจจัยตปท. 
 
37. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาดออ่นคา่ที ่32.74 บาท/ดอลลาร ์
 
38. ราคาน ้ามันวันน้ี (13 ก.ย.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
39. ราคาทองวันน้ี 13/9/64 ลา่สดุเปิดตลาดเชา้วันจันทร ์ปรับลด 50 บาท 
 
40. บทวเิคราะห ์ราคาทองค าวันน้ี (14 ก.ย.) โดย YLG Bullion 
 
41. ตลาดหุน้เอเชยีปิดเชา้ผันผวน จับตาสหรัฐเผยดชันี CPI วันน้ี 
 
42. เงนิบาทออ่น! นวิไฮรอบ 3 สัปดาห ์
 
43. เงนิบาทเปิด 32.89/90 แนวโนม้ออ่นคา่ใหก้รอบ 32.85 – 33.10 รอดเูงนิเฟ้อสหรัฐคนืน้ี 
 
44. เปิดแบงกใ์หมข่า้มชาต ิไทย-มาเลเซยีบรรลขุอ้ตกลง QAB 
 
45. ราคาทองวันน้ี (15 ก.ย.) ปรับขึน้ 150 บาท รูปพรรณบาทละ 28,550 บาท 
 
46. ตลท.ร่วมกับตลาดหุน้สงิคโปร ์พัฒนา DR เชือ่มตอ่การลงทนุ 2 ประเทศ 
 
47. หุน้ไทย ปิดภาคเชา้บวก 4.28 จุด INTUCH-ADVANC หนุนตลาด 
 
48. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.924 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.126 บาท/ดอลลาร)์ 
 
49. ราคาทองวันน้ี (16 ก.ย.) ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,450 บาท 
 
50. หุน้ไทยวันน้ี (16 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +5 จุด ซือ้ขายกวา่ 4 หมืน่ลา้น 
 
51. ธปท. ยนืยัน ยังไมส่นับสนุนครปิโตฯ ใชช้ าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย พรอ้มยก 3 เหตผุล 
 
52. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.913 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.011 บาท/ดอลลาร)์ 
 
53. ราคาทองวันน้ี (17 ก.ย.) ร่วงลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 28,200 บาท 
 
54. หุน้ไทย(17 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้-10 จุด KCE PTT HANA ซือ้ขายสงูสดุ 
 
55. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.926 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.013 บาท/ดอลลาร)์ 
 
56. กสกิรไทย สง่ FinVest เปิดตัวฟีเจอรใ์หม ่ซือ้ขายกองทนุตา่งประเทศไดโ้ดยตรง 
 
57. ก.ล.ต. เตอืนบ จ.และระมัดระวังกอ่นจะลงทนุในสนิทรัพยด์จิทิัล 
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58. หุน้ไทยวันน้ี (20 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ -9 จุด ซือ้ขาย 42,122 ลา้นบาท 
 
59. ออมสนิ ใหกู้ ้10 ลา้น ผ่อน 0% นาน 6 เดอืน เสรมิสภาพคลอ่ง 
 
60. ‘ราคาทอง’วันน้ี (20ก.ย.) ปรับตัวลง 50 บาท 
 
61. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’ออ่นคา่’ ที3่3.35 บาทตอ่ดอลลาร ์
 
62. ราคาทองค าฟิวเจอรพุ่์งสวนทางหุน้ร่วง 12.40 ดอลล ์
 
63. STOCKFOCUS: จับตาหุน้เดน่วันน้ี 
 
64. รับมอื “ราคาพลังงาน” ขาขึน้ เตรยีมใชก้องทนุน ้ามันฯ ชว่ย 
 
65. เพิม่เพดานหน้ี70% ยดืหยุน่หรอืเสีย่งมากขึน้ 
 
66. หุน้ไทยวันน้ี (22 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +1.68 จุด ซือ้ขาย 4.1 หมืน่ลา้น 
 
67. ราคาทองวันน้ี (22 ก.ย.) ดดีขึน้ 200 บาท รูปพรรณบาทละ 28,600 บาท 
 
68. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.428 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.065 บาท/ดอลลาร)์ 
 
69. ระทกึคา่บาทสิน้ปีน้ี 32.75 บาทตอ่ดอลลารฯ์ “กสกิรไทย” ชีต้า่งชาตเิทขายตราสารหน้ี 
 
70. เตอืน 23 ก.ย. สิน้สดุการขยายเวลาการยืน่แบบเสยีภาษี 
 
71. ราคาทองวันน้ี (23 ก.ย.) ปรับลง 200 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,400 บาท 
 
72. หุน้ไทยวันน้ี (23 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้+7 จุด SCB ซือ้ขายสงูสดุ 
 
73. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.442 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.014 บาท/ดอลลาร)์ 
 
74. บทวเิคราะห ์ราคาทองค าวันน้ี (24 ก.ย.) โดย YLG Bullion 
 
75. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี “ออ่นคา่” ทีร่ะดับ 33.46 บาท/ดอลลาร ์
 
76. ราคาน ้ามันวันน้ี (24 ก.ย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
77. หว่ันเศรษฐกจิจนีซ ้ารอยวกิฤตติม้ย ากุง้ไทย 
 
78. มองการเปลีย่นแปลงจากการลกุมาปรับตัวของธนาคารสูก่ารปรับตัวของผูค้นและสังคม 
 
79. คาด ธปท. คงดอกเบีย้นโยบาย พยงุเศรษฐกจิจากพษิโควดิ 
 
80. ธปท. แนะเจา้หน้ี-ลกูหน้ี จับมอืฝ่าวกิฤต หนุนธรุกจิปรับตัวรับโลกใหม ่
 
81. ราคาทองวันน้ี (27 ก.ย.) ปรับขึน้ 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,350 บาท 
 
82. หุน้ไทยวันน้ี (27 ก.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้+2จุด ซือ้ขายทะลัก 7.6 หมืน่ลา้น 
 
83. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’ออ่นคา่’ ที3่3.41บาทตอ่ดอลลาร ์
 
84. คา่เงนิบาทวันน้ี (28 ก.ย.) ออ่นคา่ที ่33.59 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
85. ราคาทองวันน้ี (28 ก.ย.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,350 บาท 
 
86. ราคาน ้ามันวันน้ี (28 ก.ย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
  
ขา่วแรงงาน   

1. 'แรงงานนอกระบบ'ฟันเฟืองหนุนศก. สงิคโปร ์
 
2. แฉคลปิเสยีงเรยีกเก็บสว่ยแรงงานตา่งดา้วในพืน้ที ่อ.หาดใหญ่ 
 
3. ครม. รับทราบความคบืหนา้ 'Factory Sandbox' น าร่องดแูลแรงงาน 9.2 หมืน่คน 
 
4. ศบค. ผวาคลายล็อค แรงงานทะลักเขา้กรุง ท าตัวเลขโควดิกลับมาพุ่งซ ้า 

https://www.prachachat.net/finance/news-764650
https://www.prachachat.net/finance/news-764666
https://www.bangkokbiznews.com/business/961062
https://www.bangkokbiznews.com/business/961269
https://www.bangkokbiznews.com/news/961254
https://www.ryt9.com/s/iq05/3258198
https://www.prachachat.net/economy/news-765846
https://www.posttoday.com/finance-stock/news/663770
https://www.prachachat.net/finance/news-766473
https://www.prachachat.net/finance/news-766473
https://www.bangkokbiznews.com/business/961512
https://www.thairath.co.th/business/finance/2200633
https://www.posttoday.com/finance-stock/news/663832
https://www.prachachat.net/finance/news-766992
https://www.prachachat.net/finance/news-767193
https://www.bangkokbiznews.com/business/961732
https://www.prachachat.net/finance/news-767971
https://www.thansettakij.com/money_market/497117
https://www.prachachat.net/economy/news-767941
https://www.posttoday.com/finance-stock/news/663958
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/664120
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/664118
https://www.prachachat.net/finance/news-769649
https://www.prachachat.net/finance/news-769472
https://www.prachachat.net/finance/news-769682
https://www.bangkokbiznews.com/business/962304
https://www.prachachat.net/finance/news-770433
https://www.prachachat.net/finance/news-770403
https://www.prachachat.net/economy/news-770368
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957696
https://mgronline.com/south/detail/9640000086205
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957442
https://www.naewna.com/local/599030


   Newsletter                           September 2021 75 |80 

 

 
5. ส.อ.ท.แนะรัฐปรับ Factory Sandbox ป้องคลัสเตอรภ์าคผลติรับออเดอรส์ง่ออกพุ่ง 
 
6. คลายล็อกดาวน์ คมุเขม้ตรวจแรงงานกลับแคมป์ ไมใ่หเ้กดิคลัสเตอรซ์ า้ 
 
7. แฉคลปิเสยีงเรยีกเก็บสว่ยแรงงานตา่งดา้วในพืน้ที ่อ.หาดใหญ่ 
 
8. ก.แรงงาน-ก.ล.ต.จับมอืเสรมิความรูก้ารเงนิการลงทนุใหก้ลุม่แรงงาน 
 
9. เขม้แรงงานทะลักกลับกรุง 
 
10. สงิคโปรเ์ล็งแกปั้ญหาการคุม้ครองแรงงานแพลตฟอรม์ หลังพบวา่ 'งานหนัก เงนินอ้ย เขา้ไมถ่งึสทิธ'ิ 
 
11. 'ฝ่ายคา้น' ไมไ่วว้างใจ 'รมว.แรงงาน' ชี ้รูเ้ห็นกระบวนการคา้แรงงาน 'เจ๊ อ.' ตน้ตอ โควดิระบาด 
 
12. ส ารวจความตอ้งการแรงงานดว่นใน EEC 
 
13. แฉขบวนการเรยีกเก็บสว่ยแรงงานตา่งดา้ว 
 
14. เชค็สทิธ ิ'ลกูจา้ง'ทีป่ระสบภาวะ 'น ้าทว่ม' ขาดงานตอ้งไดรั้บงานชดเชย 
 
15. สถานทตูไทย ณ คเูวต เยีย่มเยยีนแรงงานไทย แสดงความหว่งใยพรอ้มมอบ “ถงุยังชพี-ฟ้าทะลายโจร” 
 
16. “สดช.” แนะเร่งพัฒนา แรงงานดา้นดจิทิัล-นวัตกรรมใหม”่พาไทยสูย่คุดจิทิัล  
 
17. หอการคา้ไทย ชง กระทรวงแรงงานลดสง่เงนิสมทบประกันสังคม อกี 3 เดอืน 
 
18. เอกชนเตรยีมชงรัฐน าเขา้แรงงานตา่งชาต ิเพิม่การผลติสง่ออกรับตลาดโลกฟ้ืน 
 
19. ก.แรงงาน เตรยีมเสนอครม. พรุ่งน้ีจ่ายเยยีวยาผูป้ระกันตน ม.33 รอบ 2 อกี 2,500 บาท 
 
20. มอบใบประกาศขอบคณุเอกชน หนุนฉีดวัคซนี 'ผูป้ระกันตนม.33' 
 
21. ไขขอ้สงสัย! พนง.ตดิโควดิ นายจา้งมสีทิธไิมข่ ึน้เงนิเดอืน-ไมจ่่ายโบนัส ไดห้รอืไม ่
 
22.กา้วไกล ซดั รมว.แรงงาน ส่ังปิดกจิการ แตเ่ยยีวยาลา่ชา้ ละเลยผูใ้ชแ้รงงาน  
 
23. หา้มนายจา้งลดคา่จา้ง ลกูจา้งทีต่ดิโควดิ ฝ่าฝืนกฎหมายมโีทษจ า-ปรับ 
 
24. หอการคา้ไทย จี ้ก.แรงงานตอ่อาย-ุลดสง่เงนิสมทบประกันสังคม อกี 3 เดอืน 
 
25. ลุน้วันน้ี! แรงงานชง 2,500เขา้ครม.รอบ2 ใหผู้ป้ระกันตัวม.33ใน13จว.แดงเขม้ 
 
26. เอกอัครราชทตูกัมพูชา มอบเครือ่งบรโิภคใหแ้รงงานประสบโควดิในพืน้ทีจ่.ระยอง  
 
27. รมว.แรงงาน ชง ครม. เห็นชอบลดเงนิสมทบประกันสังคมนายจา้ง-ลกูจา้ง อกี 3 เดอืน 
 
28. ครม.เคาะจ่ายเงนิเยยีวยาแรงงานเพิม่ 
 
29. เอกชนเชยีรย์บุ ศบค. ชว่ยเศรษฐกจิ-แรงงาน แนะตัง้ศนูยด์แูลรูปแบบใหม ่
 
30. หาแนวทางชว่ยวัคซนีแรงงานชายแดน 
 
31. จ.สมทุรสาคร เตรยีมฉีดวัคซนีโควดิ-19 น าร่องกลุม่แรงงานขา้มชาตเิสารน้ี์ - จ.นครปฐม ตรวจเชงิรุกพบผูต้ดิเชือ้ลดลง 
 
32. บอรด์พัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนาก าลังคนรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
 
33. แรงงาน 9.3 ลา้นคน เสีย่งถกูเลกิจา้ง ลดเงนิเดอืน 
 
34. เร่งประสานกระทรวงการตา่งประเทศฉีดวัคซนีโควดิ-19 ใหแ้รงงานชาวกัมพูชา 
 
35. โรงงานป่วนขาดแรงงาน 8 แสนคน จากผลกระทบโควดิ-19 
 
36. รมว.แรงงาน เผยหลักส าคัญน าร่อง Factory Sandbox ป้องกันโควดิคลัสเตอรโ์รงงาน 
 
37. ผูว้า่ฯ ป ูยันฉีดวัคซนีแรงงานขา้มชาต ิตามแผน Sakhon Box พรุ่งุน้ี ! 
 
38. รมว.แรงงานคาด "จ่ายเงนิเยยีวยา" ผูป้ระกันตนรอบ 2 ภายใน 20 – 30 ก.ย.64 
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39. "เช็กสทิธปิระกันสังคม" รมว.แรงงาน ยัน จ่ายเช็ค กลุม่ตกหลน่ไมผ่กูพรอ้มเพย ์
 
40. น าร่องฉีดวัคซนีใหแ้รงงานตา่งชาต ิจ.สมทุรสาคร 
 
41. พษิโควดิแรงงานคนืถิน่ 1.6 ลา้นคน หนุนเครือ่งจักรกลเกษตรขายทะลัก  
 
42. “เสีย่เฮง้” ฟิตตรวจงานกรมพัฒน์ฯ หลัง“นฤมล” หลดุรมช.แรงงาน  
 
43. ผูป้ระกันตนทกุมาตรการ เตรยีมรับเงนิเยยีวยารอบ 1 รอบ 2 ภายในเดอืนน้ี 
 
44. อนาคตแหลง่รวมแรงงานทักษะสงู 
 
45. วกิฤตติลาดแรงงานโลก คาดโควดิท าตกงานทะล ุ200 ลา้นคน คนรุ่นใหมเ่สีย่งทีส่ดุ 
 
46. พษิโควดิแรงงานคนืถิน่ 1.6 ลา้นคน หนุนเครือ่งจักรกลเกษตรขายทะลัก 
 
47. โรงงานปรับแผนใชหุ้น่ยนตแ์ทนมนุษย ์แกว้กิฤตแรงงานขาด 
 
48. เขม้โควดิแรงงานตา่งดา้วฉีดวัคซนี 2 เขม็ อยา่งนอ้ย 1 เดอืน มใีบรับรอง นายจา้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย. 
 
49. ก.แรงงาน แกค้นงานตา่งดา้วขาดแคลน จัด MOU น าเขา้ 5-8 หมืน่คน 
 
50. JETRO พบกระทรวงแรงงาน ถกปัญหาธรุกจิ-วัคซนี-วซีา่ท างาน 
 
51. ขอ้สังเกตและขอ้เสนอตอ่นโยบาย Factory Sandbox ของกระทรวงแรงงาน 
 
52. คลายล็อกดาวน์-สง่ออกดันจา้งงานทยอยฟ้ืนหนุนเลกิ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ-อัดเงนิกระตุน้เพิม่ 
 
53. "นฤมล" อดตี รมช.แรงงาน ยังอยูช่ว่ยงาน “บิ๊กป้อม” อยู่ 
 
54. ตัวเลขจา้งงานออสเตรเลยีร่วงกวา่ 1.4 แสนต าแหน่ง เหตลุ็อกดาวน์กระทบภาคธรุกจิ 
 
55. ออกประกาศ 'หญงิตัง้ครรภ'์ ท างานทีบ่า้น ลดเสีย่งตดิโควดิ-19 
 
56. บกุรวบพมา่ ลอบเขา้เมอืง ขายแรงงาน 
 
57. ก.แรงงาน ขยายปลอ่ยกูน้ายจา้งดอก 0% ถงึ ส.ค. 65 
 
58. "นายกฯ"เยีย่มแรงงาน แหลมฉบัง คยุผูบ้รหิารมติซฯู นักลงทนุญีปุ่่ น 17 ก.ย.น้ี 
 
59. 20 องคก์รนายจา้ง ใหก้ าลังใจ นายกฯ- ขอบคณุ รมว.แรงงานเยยีวยาโควดิ-19 ดเียีย่ม 
 
60. รมว.แรงงาน ย ้าใหม้ั่นใจ ผูป้ระกันตนทกุมาตราไดเ้งนิเยยีวยารอบ 2 ตามก าหนดเดมิเริม่ 20 กันยายนน้ี 
 
61. โอนเยยีวยา ม.33, 39, 40 แลว้ 10 ลา้นคน กลุม่ตกหลน่รับเงนิครบ ก.ย.น้ี 
 
62. การบรหิารจัดการ แรงงานตา่งชาตใินมาเลเซยี 2 
 
63. ถกูเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมเพราะมคีรรภ ์นายจา้งมโีทษ-ลกูจา้งไดเ้งนิชดเชย 
 
64. "กระทรวงแรงงาน" เตรยีม "แรงงานไทย" ทดแทน "แรงงานตา่งดา้ว" ขาดแคลน 
 
65. "คลัสเตอร"์ ใหญ่ แรงงานตา่งดา้วตดิเชือ้จ านวนมาก เร่งกักตัว รพ.สนาม 
 
66. ‘กรมการปกครอง’ก าชบัหน่วยงาน 31 จังหวัด สกัดแรงงานเถือ่น ลดแพร่เชือ้โควดิ 
 
67. กลยทุธฟ้ื์นตลาดแรงงานไทย (4) : โครงสรา้งพืน้ฐานทะเบยีนแรงงาน คอื กญุแจส าคัญ 
 
68. รง. สับปะรดกระป๋องส่ังซโินฟารม์ฉีดแรงงานพมา่ หว่ันเจอคลัสเตอรใ์หญ่กระทบสง่ออก 
 
69. กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน เอาจรงิ! นายจา้งเลกิจา้งหญงิทอ้ง คกุไมเ่กนิ 6 เดอืน ปรับไมเ่กนิ 1 แสนบาท 
 
70. เตอืนสต!ิ เพจกฎหมายแรงงานเผย ลกูจา้งแคบ่น่เจา้นายลงโซเชยีล ก็โดนไลอ่อกได ้
 
71. โอนแลว้วันน้ี 5,000 บาท ม.39 โซน 13 จังหวัด กลุม่แรกรับเงนิเยยีวยารอบ 2 
 
72. กลยทุธฟ้ื์นตลาดแรงงานไทย (4) : โครงสรา้งพืน้ฐานทะเบยีนแรงงาน คอื กญุแจส าคัญ 

https://www.komchadluek.net/news/482922
https://news.ch7.com/detail/514475
https://www.prachachat.net/economy/news-758819
https://www.dailynews.co.th/news/266475/
https://news.ch7.com/detail/514640
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2192230
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2192761
https://www.prachachat.net/economy/news-758819
https://www.prachachat.net/economy/news-758807
https://news.trueid.net/detail/zkxNnORmooXV
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-760057
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-761019
https://www.tcijthai.com/news/2021/9/labour/11926
https://mgronline.com/business/detail/9640000091498
https://www.thairath.co.th/news/politic/2193596
https://www.infoquest.co.th/2021/126706
https://www.bangkokbiznews.com/news/955587
https://www.thaipost.net/main/detail/116835
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-762443
https://www.bangkokbiznews.com/news/960448
https://www.dailynews.co.th/news/274661/
https://news.ch7.com/detail/515538
https://www.prachachat.net/general/news-763120
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2943647
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-763501
https://www.bangkokbiznews.com/news/960880
https://www.komchadluek.net/news/484441
https://www.dailynews.co.th/news/290659/
https://www.thairath.co.th/business/feature/2196133
https://www.matichon.co.th/region/news_2950196
https://news.ch7.com/detail/515798
https://www.springnews.co.th/news/816032
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-765096
https://www.thairath.co.th/business/feature/2196133


   Newsletter                           September 2021 77 |80 

 

73. ก.แรงงาน ขยายผลหญงิไทยถกูหลอกคา้กามดไูบ ปราบนายหนา้เถือ่น 
 
74. ก.แรงงาน จับมอืเอกชนสรา้งก าลังคนดา้นหุน่ยนตรั์บโลกอนาคต 
 
75. เปิดรายละเอยีด ประกันสังคมลดเงนิสมทบ ม.33 ม.39 เหลอืจ่ายเดอืนละเทา่ไหร่ 
 
76. "เงนิเยยีวยาประกันสังคมมาตรา 40" แจง้ย ้าโอนวันน้ี 5,000 บาท เชค็ดว่น  
 
77. "บิ๊กอู๊ด" ลงตรวจดา่นชายแดนพืน้ทีอ่สีาน เนน้ย ้าจับกมุ "แรงงานเถือ่น" 
 
78. ‘ตรวจ รักษา ควบคมุ ดแูล’ แนวคดิ Factory Sandbox สรา้งภมูคิุม้กันแรงงานทีย่ั่งยนื 
 
79. ภาคประชาสังคม-เอกชน เปิดแพลตฟอรม์ใหแ้รงงานขา้มชาตแิจง้ความประสงคฉี์ดวัคซนีโควดิ-19 
 
80. จีแ้กว้กิฤตแรงงานโควดิกระทบภาคผลติ ฉุดจดีพี ี0% 
 
81. สมทุรสาคร ยอดเสยีชวีติโควดิเป็นศนูย ์‘นายกประมง’ เผย ชาวเรอืไมร่อรัฐ จัดซือ้วัคซนีฉีดลกูเรอืเอง 
 
82. สชุาต ิเผยยคุโควดิ ก.แรงงาน มกีารปรับเปลีย่นมากทีส่ดุในรอบ 28 ปี 
 
83. สอ่งแรงงานของบรษัิทจดทะเบยีนใน SET และ mai ทา่มกลางวกิฤต COVID-19 
 
84. ญีปุ่่ นพัฒนาหุน่ยนตเ์พือ่การเกษตรแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
 
85. ประกันสังคม’ พรอ้ม ‘เยยีวยา’ ลกูจา้งวา่งงาน จาก ‘โควดิ-19’ 
 
86. ก.คลัง เตรยีม 1 แสนลา้นบาท อุม้แรงงาน - SMEs 
 
87. ผูว้า่ฯปสูง่ไมต้อ่สูโ้ควดิ ปมแรงงาน ‘ตา่งดา้วมหาชยั’ 
 
88. ก.แรงงาน จับมอืเอกชน ฝึกอบรมสรา้งและพัฒนาแอปพลเิคชนั มุง่ยกระดับทักษะแรงงาน 
 
89. โอนแลว้! เงนิเยยีวยา ผูป้ระกันตน ม.33 รับอกี 2,500บาท กวา่ 3ลา้นคน 
 
90. เปิด 3 มาตรการ กระทรวงแรงงาน ชว่ยลกูจา้ง-นายจา้ง สถานการณ์น ้าทว่ม 
 
91. แรงงานพมา่เผชญิวกิฤตครัง้ใหญ่ เฉพาะยา่งกุง้โรงงานปิดไปแลว้ 73 แหง่ 
 
92. จับ 9 แรงงานเมยีนมา ลอบเขา้ประเทศ เผยจ่ายคา่จา้งหัวละ 18,000 บาท 
 
93. โควดิ-19 : เสยีงแรงงานตา่งชาตใินสงิคโปรท์ีย่ังคงถกูจ ากัดเสรภีาพจากมาตรการสกัดโควดิ 
 
94. เพราะเหตใุดถงึตอ้งมกีองทนุชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและแรงงานในภาคการทอ่งเทีย่ว 
 
95. สสส. ร่วมกับ อสต. ลยุแจกชดุยังชพี "Home-Isolation" ชมุชนแรงงานขา้มชาต ิ
 
96. 24 องคก์ร NGO รอ้งชาตอิาเซยีนปกป้องสทิธมินุษยชนของแรงงานประมงขา้มชาต ิ
 
97. ผูป้ระกันตนรับเยยีวยาแลว้กวา่ 9 หมืน่ล.จีล้กูจา้ง 4 แสนคน นายจา้ง 2,100 ราย เร่งผูกบัญชพีรอ้มเพย ์
 
98. ศบศ. เคาะชว่ยนายจา้งจ่ายคา่จา้งแรงงาน 3 เดอืน 3,000 บาท ไมเ่กนิ 200 คน 
 
99. ก. แรงงานชว่ยเหลอืลกูจา้ ‘บรลิเลยีนท’์ เต็มที-่วอนอยา่ใชค้วามเดอืดรอ้นเลน่เกมการเมอืง 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. สัญญาณเริม่บวก! กกร. ปรับเพิม่ GDP ปีน้ีเป็น -0.5 ถงึ 1% หลังสง่ออกโตแรง 
 
2. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.24/25 แนวโนม้แข็งคา่ คาดกรอบวันน้ี 32.10-32.40 จับตาตัวเลขจา้งงานสหรัฐ 
 
3. รัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน ถกดัน9ความร่วมมอื จับตาอังกฤษร่วมเจรจาครัง้แรก 
 
4. พาณชิย ์ชนูโยบายไทยเป็นศนูยก์ลาง CLMVT เชือ่มอาเซยีน-ฮอ่งกง-จนี ดงึดดูลงทนุ 
 
5. ทตูพาณชิยช์ีช้อ่งสง่ออกของเลน่ไปสหรัฐหลังความตอ้งการสงูขึน้ชว่งโควดิ 
 
6. ก.พาณชิย ์เปิดกจิกรรมสง่เสรมิการคา้ชายแดนไทย-กัมพูชาดา้น จ.สระแกว้ผ่านระบบออนไลน์ 

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-766303
https://www.ryt9.com/s/prg/3258683
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/91645/
https://www.bangkokbiznews.com/news/961557
https://www.komchadluek.net/news/484897
https://www.dailynews.co.th/news/290544/
https://prachatai.com/journal/2021/09/95111
https://www.prachachat.net/economy/news-746524
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2954068
https://www.posttoday.com/social/general/663891
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000094191
https://www.tnnthailand.com/news/tech/91842/
https://www.bangkokbiznews.com/news/961937
https://news.ch7.com/detail/517651
https://www.prachachat.net/columns/news-765159
https://siamrath.co.th/n/283421
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6642378
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-769584
https://mgronline.com/indochina/detail/9640000096008
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6640913
https://www.bbc.com/thai/international-58678434
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/664220
https://www.springnews.co.th/photo-story/816308
https://prachatai.com/journal/2021/09/95232?__cf_chl_managed_tk__=pmd_UbLfhD8VPFftS3_OL9wUEhNITmpO3yDDbP0hUg1RofE-1632990234-0-gqNtZGzNAtCjcnBszQpl
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2966801
https://www.dailynews.co.th/news/329063/
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6649933
https://thestandard.co/jsccib-increase-gdp-estimation-from-negative-0-5-to-1-percent/
https://www.ryt9.com/s/iq03/3252984
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2916576
https://www.infoquest.co.th/2021/122129
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/155443
https://mgronline.com/local/detail/9640000086924
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7. กลุม่บรษัิทสหรัฐคา้นขอ้จ ากัดทางการคา้กับจนี หว่ันกระแสตอ่ตา้นจนีกระทบลงทนุ 
 
8. ‘พาณชิย’์ ย ้าจุดยนืใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลาง CLMVT เชือ่มอาเซยีน – ฮอ่งกง – จนี 
 
9. คา่ระวางแพง “ตน้ทนุน าเขา้” พุ่ง เอกชนกมุขมับแยง่ “ตูค้อนเทนเนอร”์ แขง่จนี 
 
10.หอการคา้ไทย ส่ังลยุเกษตร-อาหารมลูคา่สงู เคลือ่นเศรษฐกจิเขม้แข็ง 
 
11.หอการคา้ไทยหนุนเกษตร-อาหารไทยเดนิหนา้สรา้งความร่วมมอื 
 
12.สขค.ชีเ้อสเอ็มอไีทยเสีย่งเสยีเปรยีบทางการคา้ 
 
13.ขนุคลังออสซีเ่ตอืนภาคธรุกจิลดพึง่พาตลาดจนี หว่ันความตงึเครยีดรอบใหมก่ระทบการคา้ 
 
14.พาณชิย ์เผย CPI ส.ค.64 หดตัว -0.02% Core CPI ขยายตัว 0.07% 
 
15. “พาณชิย”์ เดนิหนา้หนุนผปก.ไทย ดันสนิคา้ T Mark บกุตลาดจนีและอาเซยีน 
 
16. “จุรนิทร”์ปลืม้ เด็กรุ่นใหมแ่ห ่เขา้คก.ปั้น Gen Z เป็น CEO 
 
17. DITP โชวผ์ลงานทตูพาณชิย ์ลยุขายสนิคา้ไทยตามนโยบาย “จุรนิทร”์ เขา้เป้าทกุตัว 
 
18. ไทย-ศรลีังกา เร่งผลักดันเจรจา FTA เพิม่มลูคา่ทางการคา้และการลงทนุในอนาคต 
 
19. สรท.มองสง่ออกปีน้ีมโีอกาสขยายตัวถงึ 12% จากเดมิทีค่าด 10% 
 
20. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.46 แนวโนม้ทรงตัวในกรอบ 32.25-32.55 หลงัตลาดเงนินวิยอรก์ปิดท าการ 
 
21. จนีสง่ออกพุ่งขึน้ 25.6%,น าเขา้ทะยาน 33.1% สงูกวา่คาดการณ์ 
 
22. “จุรนิทร”์ ช ูจับคูกู่เ้งนิ ชว่ยรา้นอาหาร -SMEs ฝ่าโควดิ-19 กวา่ 6,000 ลา้นบาท 
 
23. เห็นชอบ เปิดดา่นเพิม่ 7 แหง่ เดนิหนา้แกปั้ญหาสง่ออกขา้มพรมแดนไปจนี 
 
24. EXIM BANK ชีโ้ควดิท าการคา้โลกหดตัว สวนทางการคา้ออนไลน์โตกา้วกระโดด 
 
25. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.68 ออ่นคา่จากวานน้ี ตลาดรอปัจจัยใหม ่คาดกรอบวันน้ี 32.60 - 32.80 
 
26. FTA กูว้กิฤตดันสง่ออกสนิคา้เกษตร 7 เดอืนปี 64 ทะล ุ1 หมืน่ลา้น! 
 
27. “พาณชิย”์ ชีช้อ่งผูส้ง่ออกขาย “เสือ้ผา้เด็ก” เจาะตลาดตะวันออกกลาง 
 
28. 'จุรนิทร'์น าพาณชิยผ์นกึเอกชนลยุขับเคลือ่นการคา้ 
 
29. คดิคา้.com รวมขอ้มลูเชงิลกึเจาะตลาดสนิคา้หนุนการสง่ออก 
 
30. ประยทุธ ์ลยุตรวจ Factory Sandbox รักษาธรุกจิสง่ออก และการจา้งงาน 
 
31. “ทตูพาณชิยช์คิาโก” ชีช้อ่งสง่ออกผลติภัณฑบ์รรจุอาหารใชค้รัง้เดยีวขายสหรัฐฯ 
 
32. นายกฯกลา่วเวทแีสดงสนิคา้จนี-อาเซยีน ย ้าฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลังโควดิสง่เสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
 
33. EU-US เปิดตัวสภาการคา้และเทคโนโลยเีพือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางดจิทิัลทั่วโลกตามคา่นยิม 
 
34. ‘จุรนิทร’์ ร่วมประชมุงานฟอร่ัมผูน้ าธรุกจิจนี-อาเซยีน ครัง้ที ่18 ผ่านวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์
 
35. พาณชิย ์ชี ้ตลาดออนไลน์ ดันคา้ปลกีเตบิโตเทา่ตัวทา่มกลางวกิฤต สงิคโปรค์รองแชมป์ลงทนุอันดับ 1 
 
36. ไทย-จนี จับมอืขยายดา่นน าเขา้-สง่ออกผลไมเ้พิม่ 16 ดา่น 
 
37. ‘จุรนิทร ์ลักษณวศิษิฏ’์ ปลกุพลัง ‘สง่ออก’ ฝ่ามรสมุโควดิ พลกิ ศก.ไทย 
 
38. ครม.เห็นชอบความร่วมมอือาเซยีน-สหราชอาณาจักร สง่เสรมิความร่วมมอืศก.-การคา้-การลงทนุ 
 
39. ครม.ไฟเขยีวแพ็คเกจพเิศษ ดงึตา่งชาตลิงทนุในไทย 4 กลุม่เป้าหมาย 
 
40. ครม.ผ่านร่างกม. อนุญาตผลติ-น าเขา้-สง่ออก-จ าหน่าย-ครอบครองยาผสมกัญชา 
 

https://www.infoquest.co.th/2021/122605
https://www.ryt9.com/s/beco/3253734
https://www.prachachat.net/economy/news-751147
https://www.thansettakij.com/economy/494736
https://tna.mcot.net/latest-news-774164
https://www.thansettakij.com/economy/494649
https://www.ryt9.com/s/iq29/3254142
https://www.ryt9.com/s/iq03/3254131
https://www.thansettakij.com/economy/494795
https://www.thansettakij.com/economy/494776
https://www.commercenewsagency.com/news/4394
https://www.ryt9.com/s/iq02/3254247
https://www.ryt9.com/s/iq03/3254551
https://www.ryt9.com/s/iq03/3254513
https://www.ryt9.com/s/iq28/3254482
https://www.thansettakij.com/economy/495015
https://www.thairath.co.th/news/politic/2188046
https://www.ryt9.com/s/iq03/3254961
https://www.ryt9.com/s/iq03/3254891
https://www.ryt9.com/s/beco/3255381
https://mgronline.com/business/detail/9640000089458
https://www.thaipost.net/main/detail/116122
https://www.prachachat.net/economy/news-757633
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-758534
https://mgronline.com/business/detail/9640000089785
https://www.thaipost.net/main/detail/116266
https://th.eureporter.co/economy/trade-2/2021/09/10/eu-us-launch-trade-and-technology-council-to-lead-values-based-global-digital-transformation/
https://www.dailynews.co.th/news/265371/
https://mgronline.com/smes/detail/9640000090579
https://www.infoquest.co.th/2021/125564
https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_2935881
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41. “ทตูพาณชิยด์ไูบ” แนะไทยลงทนุยเูออ ีหลังรัฐบาลมุง่สูน่วัตกรรม-อตุสาหกรรมขัน้สงู 
 
42. หน้ีครัวเรอืนไทยพุ่งสงู หว่งหน้ีสว่นบคุคล จุดเปราะบางทีม่องขา้มไมไ่ด ้
 
43. ระเบดิเวลาหลังโควดิ-19 Post-Pandemic Economic Boom ผนวกกับ K-shaped Recovery 
 
44. ไทย-จนี เพิม่ดา่นสง่ออกสนิคา้เกษตร 16 ดา่น 
 
45. ครม. ไฟเขยีวแพ็คเกจดงึตา่งชาตเิปิดประเทศ 
 
46. “จุรนิทร”์ รุกตลาดจนีตอ่เน่ือง ขยายการคา้ไทย-ไหห่นาน 
 
47. ไทย ประกาศลั่นเวทโีลก พลกิโฉม "ระบบอาหารยั่งยนื" 9 ปี ขา้งหนา้ ผ่านมรสมุโควดิ 
 
48. สง่ออกทะยานทบุสถติ ิ10 ปี อานสิงส ์ศก.โลกฟ้ืน-คา่ระวางเรอืพุ่ง 4 เทา่ตัวถว่ง 
 
49. “พาณชิย”์ วาง5แนวทางขับเคลือ่น ยทุธศาสตรก์ารคา้ไทย5ปี 
 
50. China officially applies to join CPTPP 
 
51. “พาณชิย”์ ดันรา้น Thai SELECT ปั้นยอดขายโตชว่งวกิฤตโควดิ-19 
 
52. “จุรนิทร”์ ส่ังรุกสง่ออกเต็มพกัิด   พระเอกพยงุเศรษฐกจิไทยปี64 
 
53. “พาณชิย”์ ชีไ้ทยใชส้ทิธFิTA-GSP  7เดอืนโต36% เผยโควดิ-19ไมก่ระทบ 
 
54. “จุรนิทร”์ รุกตลาดจนีตอ่เน่ือง ขยายการคา้ไทย-ไหห่นาน 
 
55. ไทย ประกาศลั่นเวทโีลก พลกิโฉม "ระบบอาหารยั่งยนื" 9 ปี ขา้งหนา้ ผ่านมรสมุโควดิ 
 
56. “พาณชิย”์ ชีจ้นีร่วมCPTPP ตลาดใหญ่ขึน้แตย่งัเล็กกวา่RCEP 
 
57. “จุรนิทร”์ ส่ังลยุ 4 มนิเิอฟท ีขยายการคา้เจาะตลาดเมอืงรอง 4 ชาต ิ
 
58. จนีร่วมวง CPTPP ดันการคา้เอเชยีพุ่ง จับตาไทยขาดดลุการคา้พญามังกรเพิม่ 
 
59. เปิดชือ่ 8 สายเดนิเรอื กมุชะตาคา่ระวาง-การคา้โลก 
 
60. กลุม่อาหารวอนยตุเิอดเีหล็กแผน่ท ากระป๋อง ผวาทบุสง่ออก 1 ลา้นลา้น 
 
61. รัฐมนตรพีาณชิยส์หรัฐ ขอบคณุ ‘จุรนิทร’์ พรอ้มประกาศร่วมมอืไทย-อาเซยีน ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลกหลงัโควดิ 
 
62. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.35/37 แนวโนม้ออ่นคา่ ตลาดจับตาสัญญาณการลด QE จากเฟดสัปดาหน้ี์ 
 
63. “จุรนิทร”์ ใชเ้วท ีดัชนีนวัตกรรมโลกโชวเ์ศรษฐกจิไทยดว้ยทรัพยส์นิทางปัญญา 
 
64. ‘พาณชิย’์ เผยขา่วดสีมาชกิเตรยีมขยายความร่วมมอื หลัง FTA อาเซยีน-ฮอ่งกง มผีลบังคับใชกั้บทกุภาค ี
 
65. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.37 ออ่นคา่ตอ่เน่ืองจากวานน้ีตามภมูภิาค ใหก้รอบวันน้ี 33.30-33.50 
 
66. “จุรนิทร”์ ชีรั้ฐหนุนเอกชนฝ่าความทา้ทาย ย ้าสง่ออกไทยยังเป็นความหวัง 
 
67. “พาณชิย”์ ย ้าสัมพันธแ์น่นแฟ้นอาเซยีน-จนี ขยายความร่วมมอืตอ่เน่ือง 
 
68. พาณชิย ์โชวค์วามส าเร็จแคมเปญ DBD ชวน ฟิน กนิ Thai SELECT 
 
69. ยกเลกิ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิปลกุเศรษฐกจิ เปิดประเทศเตม็รูปแบบ 1 พ.ย. 
 
70. รัฐขยับเพดานหน้ีกูเ้พิม่แกว้กิฤต โปะลงทนุรัฐวสิาหกจิ-รับมอืโควดิ 
 
71. เอกชนแนะตัง้ทมีไทยแลนดด์แูลสง่ออก จีรั้ฐเร่งลงนามFTA-CPTPP หว่ันตกขบวน 
 
72. สถานการณ์การสง่ออกตอ้งเผชญิสารพัดปัจจัยเสีย่ง 
 
73. ‘พาณชิย’์ เตรยีมหารอืสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมอืทางการคา้ 
 
74. รัฐบาลเดนิหนา้ขยายตลาดในกลุม่ประเทศยเูรเซยี เพิม่การคา้-ลงทนุ ผลักดันสู ่FTA 
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https://www.thansettakij.com/economy/495955
https://www.thansettakij.com/economy/495857
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75. ‘พาณชิย’์ ร่วมเวทรัีฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน-จนี ครัง้ที ่20 ชืน่มืน่ สองฝ่ายย ้าสัมพันธแ์น่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยนืยันขยายความ
ร่วมมอืตอ่เน่ือง 
 
76. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.50 ออ่นคา่สดุรอบ 3 ปี หลังดอลลารแ์ข็งคา่ตอบรับผลประชมุเฟด 
 
77. “จุรนิทร”์ มั่นใจสง่ออกไทยสดใส ฝ่าวกิฤตโควดิ 8 เดอืนโต 15.25% 
 
78. ปั้นแสนราย ดัน SME สง่ออก สรา้งนักรบรุ่นใหม ่EXIM อัด 5 พันลา้นเตมิสภาพคลอ่ง 
 
79. "สง่ออกไทย"เดอืนสงิหาคมขยายตัว 8.93% 
 
80. “จนี-อังกฤษ”ร่วม CPTPP กดดนัไทยตัดสนิใจ ไปตอ่หรอืหยดุ 
 
81. อาเซยีน-เกาหลใีต ้เดนิหนา้อัพเกรด FTA เล็งลดภาษีเพิม่ 
 
82. อาเซยีน-สหรัฐฯ เคาะแผน ความร่วมมอืการคา้การลงทนุฉบับใหม ่
 
83. ภาวะตลาดเงนิบาท: เงนิบาทเปิด 33.41 ตลาดกังวลเฟดทยอยถอน QE คาดกรอบวันน้ี 33.35-33.50 
 
84. หนุนเปิดประเทศ เจรจาการคา้ต่างประเทศ 
 
85. “จุรนิทร”์ ถกยเูรเซยีเดนิหนา้ร่วมมอืเศรษฐกจิดจิทิัล การเกษตร ปทูางท า FTA 
 
86. ไทยผลักดันวาระการพัฒนาทีย่ั่งยนืบนเวท ีUNCTAD เนน้หลักเศรษฐกจิหมนุเวยีน ลดความเลือ่มล ้าจากโควดิ-19 
 
87. อาเซยีนเร่งฟ้ืนเจรจา FTA กับอยี ูจับมอืยเูคร่วมมอืเศรษฐกจิ 11 เรือ่ง 
 
88. ธปท. หนุน 7 แนวทางสรา้งเศรษฐกจิไทย resilient รับมอืบรบิทโลกใหม ่
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