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

บรรณำธิกำร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณำธิกำร : : วรพล พัฒนะนกุิจ, วรรณชนก นกขมิ้น           
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6 ต.ค.63 ดร.ชนนิทร ์ร่วมประชมุจัดตัง้คณะกรรมการ 

ร่วมศกึษาแรงงาน 

14 ต.ค.63 ดร.ชนนิทร ์ใหส้มัภาษณ์ Nation TV เกีย่วกับผลกระทบ

ของอุตสาหกรรมทนู่าไทยในชว่ง COVID-19 

8 ต.ค.63 TTIA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่4/2563 เดอืนตลุาคม TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020/ Recruitment 
และ Covid-19 กับสมาชกิสามัญ 

 

28 ต.ค.63 TTIA ร่วมหารือการปรับราคาเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวาง         
และ คา่บรกิารภายในประเทศ (Local Charge) ของการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

 

6 ต.ค.63 TTIA ประชมุคณะท างาน Tonggol FIP เพือ่เตรยีมความ

พรอ้มการจัดงานประชาสมัพันธ ์
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA ร่วมหารอืแนวทางการจัดงาน 16th Infofish World Tuna 2021 1 

TTIA ประชมุรับฟังความคดิเห็น การจัดท ารายงานร่วมการทบทวนนโยบายการคา้ระหว่างไทยกับ สหราช

อาณาจักร (Joint Trade Policy Review: TPR) 

1 

TTIA พาคณะผูแ้ทน ปตท. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดท าโครงการ Cold Chain 2 

TTIA เขา้ร่วมประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุคณะอนุกรรมการดา้นการคา้และความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐรัสเซยี ครัง้ที ่4 

3 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยร่วมประชมุจัดตัง้คณะกรรมการร่วมศกึษาแรงงาน 4 

ประชมุคณะท างาน Tonggol FIP เพือ่เตรยีมความพรอ้มการจัดงานประชาสมัพันธ ์ 5 

จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่4/2563 ณ หอ้งประชมุ TTIA และผา่นระบบ VDO Conference 5 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์กับสถานีโทรทัศน ์Nation TV การด าเนนิงานของสมาคมฯ และ

ผลกระทบของอตุสาหกรรมทนู่าไทยในสถานการณ์ COVID-19 

6 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนา INFOFISH WORLD TUNA 2021 Virtual PRELUDE 
Theme: Sustainability, Technological Innovation and Marketing: Drivers amidst COVID-19 ผ่าน
ทาง Zoom Meeting 

7 

TTIA เขา้ร่วมประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุคณะท างานดา้นการคา้และการลงทนุไทย-สหภาพยโุรป 
ครัง้ที ่15 

8 

TTIA เขา้ร่วมการประชมุสมาพันธ ์หอการคา้ไทย-จนี และสมาคมธรุกจิตา่งๆ ครัง้ที ่221 9 

TTIA เขา้ร่วมประชุมการส่งเสรมิความมั่นคงทางอาหารระหว่างไทยกับมาเลเซยี และประเทศที่สาม 
(Online) 

10 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา เรือ่ง "การจัดตัง้กองทนุ FTA" 11 

TTIA ร่วมหารือในประเด็นโอกาสและประโยชน์ของไทยในการสนับสนุนขอ้รเิริม่ของมาเลเซยี ร่วมกับ

อธบิดกีรมเอเชยีตะวันออก 

12 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา Brexit the series : โอกาสดีๆ  ทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้ไทยตอ้งรู"้ 12 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 9/2563 13 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือการพิจารณาการปรับราคาเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวาง และค่าบริการ
ภายในประเทศ (Local Charge) ทีเ่กีย่วกับการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

14 
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TTIA เขา้ร่วมการแถลงข่าวขอ้เสนอหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เรือ่ง การพัฒนาและ
แกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย 

15 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กับสมาชกิสามัญ 16 

ขา่วประจ าเดอืนตลุาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 21 
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TTIA รว่มหารอืแนวทางการจดังาน 16th Infofish World Tuna 2021 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.ชนินทร์ TTIA ไดร้่วมหารือกับ Infofish และคุณฟิลปิส ์ถงึ
แนวทางการจัดงาน 16th Infofish World Tuna 2021, 19-21 May 2021 ซึง่เดมิก าหนดในปี 
2020 แต่ตอ้งเลื่อนเนื่องจากปัญหาโควิด-19 โดยครั ้งล่าสุดจัดในปี 2018 ณ รร.แชงกลีร่า 
กรงุเทพฯ 

     จากการหารือเห็นว่า ทั่วโลกสถานการณ์โค
วดิ-19 ยังไมด่ขี ึน้ ไมม่วัีคซนี หลายประเทศยังปิด 
ส่วนนโยบายของไทยขณะน้ี รับเฉพาะคนไทยที่
อยู่ในต่างประเทศและตอ้งการกลับสู่ไทย มี
เปิดรับนักท่องเทียวเฉพาะบางประเทศ แบบพัก
ระยะยาว และก าหนดเฉพาะใหท้่องเที่ยวบาง
พื้นที ่โดยตอ้งกักตัว 14 วันก่อน จงึเห็นว่ายังไม่
พรอ้มจัดงานที่ รร.แชงกลีร่า ในปี 2021 ตามที่
คาดไว ้

สรุป เห็นควรปรับงานเป็นลักษณะผ่านระบบออนไลน์ Stream Live และลดเวลาเหลอื 2 
วัน โดยก าหนดหัวขอ้และ speaker ทีน่่าสนใจดงึดูดคนเขา้ฟัง เชน่ New normal อตุสาหกรรม
ทูน่าไทยจะแชรก์ารด าเนินมาตรการป้องกันโควดิกับ supply chain นอกเหนือจากโรงงานดว้ย  
โดยจะะหารอืกนัอกีท ีและประชาสมัพันธก์อ่นปิดครสิมาสตป์ลายปีน้ี  

 

TTIA ประชุมรบัฟังความคดิเห็น การจดัท ารายงานรว่มการทบทวนนโยบายการคา้

ระหวา่งไทยกบั สหราชอาณาจกัร (Joint Trade Policy Review: TPR) 

วันที ่2 ตลุาคม 2563 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และคณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ เขา้

ประชุมรับฟังความคดิเห็น การจัดท ารายงานร่วมการทบทวนนโยบายการคา้ระหว่างไทยกับ  

สหราชอาณาจักร (Joint Trade Policy Review: TPR) โดยอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ คณุอรมล เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

     1. จุดประสงค ์เพือ่รับฟังความเห็นจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง อปุสรรค/โอกาส 

ในการท า Joint TPR ร่วมกัน >>ส่วนจะน าไปสู่การท า TH-UK FTA หรือไม่ ตอ้งรอดู แต่ทราบ

เบือ้งตน้วา่ UKจะใหค้วามส าคัญกบัประเทศทีท่ า FTA กบั EUแลว้กอ่น 

     2. ความเป็นมา/กรอบเวลา : ในเดือนมยิ 61 ผูน้ า ไทยและ UK เห็นพอ้งใหม้กีารทบทวน

นโยบายการคา้เพื่อพจิารณารูปแบบความสัมพันธห์ลัง BREXIT >>ทาง จร.ไดจ้า้งที่ปรกึษา

ด าเนินการศกึษาเรื่องโอกาสและแนวทางขยายการคา้และการลงทุน ไทย-UK เสร็จแลว้ เมือ่
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ส.ค.63 >> ในเดอืนธ.ค.63 จะจัดประชมุระดับอาวุโสทัง้ 2 ฝ่าย >> คาดว่าตน้ปี 64 ระดับ รมว 

ของ 2 ฝ่าย จะประกาศความส าเร็จของการจัดท าTH-UK Joint TPR 

     3. ดร.ชนนิทร ์ในนามสภาหอฯ และTTIA เสนอและใหค้วามเห็นดังน้ี 

   - ขอลดภาษีสนิคา้เกษตร ประมง ทูน่า อาหารสัตวเ์ลีย้ง และอาหารเป็น 0% ทันท ีเพราะUK

ไม่มีอุตสาหกรรมอาหาร ยกเวน้สนิคา้ไก่ที่ UK มี

อตุสาหกรรม 

   - คาดวา่ UK จะขอเปิดตลาดสนิคา้ประมงเขา้ไทย

มากขึ้น เช่น ลอบสเตอร์ seabass แมคเคอเรล 

ซารด์นี แซลมอน เพราะปัญหา Fishing rights เมือ่ 

BREXIT แลว้ จะลดจ านวนเรอืจากสมาชกิ EU ทีเ่ขา้

มาท าประมงในน่านน ้า UK ท าใหผ้ลผลติสตัวน์ ้าของ 

UKเพิม่ขึน้ 

   - มาตรฐานเทคนคิและ SPS/TBT จะปรับจาก EU 

เป็น UK std เชน่ BRC ซึง่ยังคงยนื food safety แต่

ปัญหาNTBs น่าจะลดลง 

   - เสนอใหม้คีวามร่วมมอืดา้น R&D เทคโนโลยนีวัตกรรมซึง่ชว่ยรองรับThailand 4.0 ซึง่เป็น

จดุแข็งของ UK /และการทอ่งเทีย่วซึง่ TH และ UK มคีวามเขม้แข็งอยูแ่ลว้ 

   - ผูบ้รโิภค UK ใหค้วามส าคัญต่อประเด็นสวัสดภิาพสัตวแ์ละสิง่แวดลอ้ม ดังนัน้ ตอ้งมกีลยทุธ์

ในการประชาสมัพนัธส์ือ่สารท าความเขา้ใจ กบั NGOs ผูซ้ือ้ ผูบ้รโิภค เชน่ Green Peace 

      4. กรมปศุสัตว์แจง้ว่าโดยปกติ CA มีการท าตามมาตรฐานของประเทศคู่คา้ และอิง

มาตรฐานสากล WTO, OIE อยู่แลว้ ในขณะน้ีน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การ

ตรวจสอบโรงงาน 

     5. ขอ้มูลสาขา/ธรุกจิศักยภาพในรายงาน TPR ของ ไทย และUK ทีข่อเป็น Priority แรก ใน

การหารอื 

    - ไทย เสนอ 10 สาขา ไดแ้ก่ เกษตรกรรมและอาหาร การประมง ยานยนต์และชิน้ส่วน 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ยาง ทอ่งเทีย่ว ขนสง่ บรกิารดา้นการเงนิ โทรคมนาคม และการกอ่สรา้ง 

    - UK เสนอ 8 สาขา ไดแ้ก ่เทคโนโลยทีางการเกษตร เครือ่งดืม่ การศกึษา การใหบ้รกิารทาง

เงนิ การดแูลสขุภาพและเภสชักรรม บรกิารวชิาชพี เทคโนโลย ีและการผลติ 

 

TTIA พาคณะผูแ้ทน ปตท. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงการ Cold Chain 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณศดานันท์ จนท.ประมง

รว่มกบั Sea Value ไดพ้าคณะผูแ้ทน ปตท. ซึง่ก าลังศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดท าโครงการ 

Cold Chain จ.ระยอง >> ไปดูงาน Unload ปลาทูน่า ทีท่่าเรอื 21A พระประแดง และเขา้ดูการ

น าเก็บปลาทีค่ลังหอ้งเย็น และการฟรซีปลา ที ่บจก. อนิเตอรเ์ซยี จ.สมทุรสาคร 
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โดยคณะผูแ้ทนสนใจรายละเอยีดเกีย่ว ขนาดเรอื 

อุณหภูมิในเรือและหอ้งเย็น ช่วงเวลาในการขนถ่าย 

ระบบการขนส่งจากท่าไปหอ้งเย็น ระบบไฟฟ้าในหอ้ง

เย็น คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

ทัง้น้ี คณะผูแ้ทน ปตท. จะน าเสนอผลการศกึษา

และขอ้มูลโครงการฯ สรา้งหอ้งเย็นใหส้มาชกิ TTIA 

ไดร้ับทราบในทีป่ระชมุ TTIA วสิามัญ ครัง้ที ่4/2563 ใน

วันที่ 8 ต.ค.63 น้ี  เพื่อขอความคิดเห็นจากสมาชิก

สมาคมฯ ดว้ย 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการส าหรบัการประชุมคณะอนุกรรมการดา้นการคา้และ

ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิไทย-สหพนัธรฐัรสัเซยี คร ัง้ที ่4 

วันที ่2 ตลุาคม 2563 TTIA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ (แทน ดร ชนนิทร ์ในนามกรรมการ

สภาหอฯ) เขา้ร่วมประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุคณะอนุกรรมาธกิารดา้นการคา้และความ

รว่มมอืทางเศรษฐกจิไทย-สหพันธรัฐรัสเซยี ครัง้ที ่4 ประธานโดยอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ สรปุดังน้ี 

1. ประธานแจง้วา่กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกจิสหพันธรัฐรัสเซยี เสนอใหจ้ัดประชมุคณะ

อนุกรรมาธกิารฯ ครัง้ที ่4 ผ่านระบบวดีทีัศน์ทางไกล ในวันที ่22 ต.ค.63 จงึเชญิหน่วยงานรัฐที่

เกีย่วขอ้ง สภาธุรกจิไทย-รัสเซยี สภาหอฯ สภาอุตฯร่วมหารือจัดท าท่าท ีประเด็นทีส่นใจหรือ

ตอ้งการผลักดัน  

2. คณุสพุัตรา ในนามสภาหอฯ แจง้ปัญหา FSVPS ระงับการน าเขา้สนิคา้สตัวน์ ้าจากไทย

ในบางบรษัิท(red list) โดยทาง FSVPS มาสุ่มตรวจ รง.ที่ไทย ก.ย.62 ซึง่กรมประมงไดแ้จง้

รายงานแกไ้ขกลับไป เม.ย.63 แต่จนถงึบัดนี้ยังไม่ไดร้ับแจง้ผลฯ จงึขอใหพ้จิารณาหยบิยกขึน้

หารอืกบัรัสเซยีในครัง้น้ีดว้ย.  

     ทางประธานรับทราบ และไดร้ับขอ้มลูเพิม่เตมิจากกรมปศสุตัวแ์ละกรมประมงแลว้   
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3. สภาธุรกจิไทย-รัสเซยี ใหค้วามเห็นว่า

ปัจจุบันท่าทีการคา้ของรัสเซียเป็นแบบต่างตอบ

แทน และสามารถปรับตัวมาผลติสนิคา้อาหารเพื่อ 

food security ของประเทศได ้ดังนัน้ ควรหาทาง

สือ่สารท าความเขา้ใจเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนร์ว่มกนั 

      4. ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงร่างบันทึก

ความเขา้ใจว่าดว้ยการขยายความร่วมมือทาง

การคา้และเศรษฐกจิระหว่างกระทรวงพาณิชยข์อง

ไทยและกระทรวงการพัฒนาฯ ของรัสเซยี หากมี

แกไ้ขใหแ้จง้กลับภายใน 6 ต.ค. 63 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยรว่มประชุมจดัต ัง้คณะกรรมการรว่มศกึษาแรงงาน 

วันที ่6 ตลุาคม 2563 คณุกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการ และ ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์

รองประธานกรรมการ ดร.ชนินทร์ กรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย พรอ้มดว้ย 

คณะกรรมการยทุธศาสตรแ์รงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน ไดป้ระชมุหารอืกบัประธานกรรมาธกิาร 

(พล.ต.อ.อดลุย ์แสงสงิแกว้) และคณะกรรมาธกิารการแรงงาน วุฒสิภา โดยไดน้ าเสนอประเด็น

ส าคัญ อาท ิ 

การด าเนินการเสนอมาตรการดา้นแรงงานในสถานการณ์โควดิ-19 ของสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย อาท ิการเสนอขยายเวลาการส่งเงินสมทบประกันสังคมของนายจา้งและ

ลูกจา้ง, การจา้งงานรายชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และการใหน้ายจา้งสามารถน า

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจา้งงานมาลดหยอ่นภาษีได ้3 เทา่ เป็นตน้ 

การสง่เสรมิผลติภาพแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน อาท ิการสง่เสรมิการ Re skill , Up 

Skill และ New Skill ตลอดจน การลดขัน้ตอนการขอยืน่รับรองหลักสตูรของสถานประกอบการ 

-การจัดท าฐานขอ้มูลดา้นแรงงาน 

(Big Data) ของประเทศ  

    -จุดยืนของประเทศไทยต่อการรับ

สัตยาบันอนุสัญญา ILO 87&98 ทีม่ผีลต่อ

กรอบเจรจาการคา้ระหว่างประเทศในระดับ

ภาคีและพหุภาคี (อาทิ FTA Thai-EU, 

CPTPP, RCEP) 

    -นโยบายการบรหิารจัดการแรงงาน

ตา่งดา้วของประเทศไทย 

       

โดยทีป่ระชมุมมีตจิัดตัง้คณะกรรมการร่วมศกึษาระหว่างกรรมาธกิารแรงงาน วุฒสิภาและ 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ในประเด็นดังน้ี 

1. ศกึษาการจา้งงานรายชัว่โมงเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในสถานการณ์โควดิ-19 

2. ศกึษาการขอยื่นรับรองหลักสูตรของสถานประกอบการตามประกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการใหค้วามเห็นชอบ

หลักสตูร รายละเอยีดทีเ่กีย่วของ้และรายการค่าใชจ้่ายทีใ่ชในการ ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและ

การฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี 

3. ศกึษาการจัดท าฐานขอ้มลูแรงงาน (Big Data) ของประเทศไทย 
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4. ศกึษาแนวทางของประเทศไทยต่อการรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO 87&98 ทีม่ผีลต่อ

กรอบเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศในระดับภาคแีละพหภุาค ี(อาท ิFTA Thai-EU, CPTPP, RCEP) 

ประชุมคณะท างาน Tonggol FIP เพือ่เตรยีมความพรอ้มการจดังานประชาสมัพนัธ ์ 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีการประชุมคณะท างาน Tonggol FIP จากโรงงานทางใตเ้พื่อ

เตรยีมความพรอ้มการจัดงานประชาสมัพันธ ์Tonggol FIP ใหช้าวประมง แพปลา และ รง. ทีจ่ะมี

ขึน้ที ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ในเดอืนธันวาคม 2563 นี้  โดยคณะท างาน จ านวน 4 โรงงานคอื 

Thai union Songkhla/ Siam International Food / Tropical Canning และ Chotiwat 

โดย คณุสมพงศ ์CMC กรณุารับเป็นผูป้ระสานหลัก สรปุแนวทางด าเนนิการดังน้ี 

1.ก าหนดใหแ้ต่ละโรงงานประสานแพปลา 

เจา้ของเรอื ไตเ๋รอื  

2.ก าหนดส่ง รายชื่อ และจ านวนจาก 4 

โรงงานในวันที ่20 พย 63 นี้   

3.รวบรวมส่งรายชือ่ให ้TTIA ภายในวันที่ 

30 พย 63 นี้ และTTIAจะประสานออกหนังสอืเชญิ

อย่างเป็นทางการและส่งใหท้างโรงงานเพื่อจัดส่ง

แพปลาตอ่ไป 

4. รวบรวมค าถามที่คาดการณ์ว่าจะมีจาก

แพ เจา้ของเรอื ไต ๋เพือ่เตรยีมขอ้มลู ในการอธบิาย 

ชว่งเสวนา 

5.เสนอใหท้างผูจ้ัดควรมกีารนัดคุยกอ่นกับทมีงานภาคใตอ้กีสักครัง้ เพือ่เตรยีมการกอ่น

จะมกีารประชมุจรงิ (อาจใช ้ VDO call ) 

โดยคณุสมพงศ ์จะมาใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในทีป่ระชมุวสิามัญ TTIA ในวันที ่8 ต.ค.63  

 

 

 

จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่4/2563 ณ หอ้งประชุม TTIA และผา่นระบบ VDO 

Conference 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยจัดประชุมวิสามัญ TTIA ครั ้งที่ 

4/2563 ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่านระบบ VDO Conference โดยในการประชุมครั ้งนี้              
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มีสมาชกิสามัญเขา้ร่วมจ านวน 17 บริษัท (14คน)

จากสมาชิก 27 บริษัท (ครบองค์ประชุม) ทั ้งนี้

สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุมภายในวันศุกร์ที่ 

16 ต.ค. ใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 

       ส าหรั บการปร ะชุม วิส ามัญ  TTIA ครั ้งที่  

5/2563 มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่17 ธันวาคม 

2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting 

และสามารถเขา้ร่วมประชุมที่ TTIA ไดไ้ม่เกนิ 10 

ทา่น 

 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ Nation TV การ

ด าเนนิงานของสมาคมฯ และผลกระทบของอุตสาหกรรมทูน่าไทยในสถานการณ์ 

COVID-19 

วันนี้ 14 ตุลาคม 2563 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ไดใ้หส้ัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์

เนชัน่ทวี ี(Nation TV) เกีย่วกบัการด าเนนิงานของสมาคมในชว่ง COVID-19 และผลกระทบของ

อตุสาหกรรมทนู่าไทย 

    ทางดร.ชนินทร์ ไดใ้หข้อ้มูลเบื้องตน้เรื่องนโยบายหลักของสมาคมฯ  ไดแ้ก่ ความ

ปลอดภัยอาหาร การท าประมงอย่างยั่งยนื การตรวจสอบยอ้นกลับ จรยิธรรมดา้นแรงงานและ

สทิธมินุษยชน โดยสมาคมไดร้่วมมือกับกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วขอ้ง เช่น ก.

แรงงาน ก.พาณิชย ์ในการสง่เสรมิและแกไ้ขประเด็นการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้สตัวน์ ้า และให ้

ความเห็นตอ่ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   นอกจากน้ี สนิคา้ทนู่าในชว่ง 8 เดอืนแรกสามารถขยายตัว

ไดถ้งึ 15% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท าใหม้ีความตอ้งการ

สนิคา้ทูน่ากระป๋องเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ และมกีารสง่ออกเพิม่มากขึน้ ดังนัน้ เพือ่เพิม่ความเชือ่มั่น ลด
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ปัญหาอุปสรรคและสรา้งเสรมิศักยภาพการส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้าของไทย ทางโรงงานแปรรูป

อาหารทะเล จึงไดท้ าตามมาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส 

COVID-19 ในโรงงานอตุสาหกรรมทนู่า 

ส าหรับรายการที่ดร.ชนินทร์ ใหส้ัมภาษณ์ ทาง Nation TV จะน าไปออกอากาศใน

รายการ News Room หอ้งข่าวเศรษฐกจิ ทาง Nation TV ช่อง 22 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.15-

12.20น.) 

ทัง้น้ี หากสมาคม ไดวั้นออกกาศทีแ่น่นอนจะประชาสมัพันธใ์หส้มาชกิฯทราบ 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา INFOFISH WORLD TUNA 2021 Virtual PRELUDE 
Theme: Sustainability, Technological Innovation and Marketing: Drivers 
amidst COVID-19 ผา่นทาง Zoom Meeting 

วันนี้ 14 ตุลาคม 2563 TTIA ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์              
นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณศดานันท์ 
จนท.ประมง เขา้รว่มสมัมนา INFOFISH ผา่น Zoom Meeting 
TUNA 2021 VIRTUAL PRELUDE Theme: Sustainability, 
Technological Innovation and Marketing: Drivers amidst 
COVID-19 ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 200 คน โดย ดร.ชนินทร์ร่วม
เ ป็น speaker บรรยายหั วขอ้  "Update on the Thai tuna 
industry" สรปุดังน้ี 

1.มาตรการป้องกัน Covid19 ในโรงงานอุตสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย ที่ผ่านมา
จนถงึปัจจุบันประเทศไทยมมีาตรการป้องกัน Covid19 เป็นอย่างดแีละไดร้ับการยอมรับทั่วโลก 
มคีวามตระหนักถงึความปลอดภัยของผูบ้รโิภค จงึมกีารป้องกนัครอบคลมุดา้นน าเขา้ แปรรปูและ
สง่ออก นอกจากน้ีหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะ กรมประมง กระทรวงสาธารณสขุ ไดอ้อกแนวปฏบิัติ
และการออกหนังสือรับรอง Covid แมว้่าอุตสาหกรรมในไทยมีมาตรฐาน GMP/HACCP อยู่
แลว้แต่ตอ้งสรา้งความมั่นใจดา้นแรงงานการผลติในโรงงานไทยตอ้งปลอดเชือ้ Covid ก่อน
สง่ออกไปทั่วโลกเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหแ้กป่ระเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

2.สถิติการคา้น าเขา้-ส่งออกทูน่าและอาหารสัตว์ ในช่วงการแพร่ระบาด Covid 
อตุสาหกรรมทนู่า ตัง้แตเ่ดอืนม.ค. -ส.ค. 63 ปรมิาณการสง่ออกทนู่ากระป๋องทั่วโลกเพิม่ขึน้ สว่น
ปรมิาณการน าเขา้ปลาทนู่าลดลง เนื่องจากการแพรร่ะบาด Covid มผีลกระทบผลตอ่การขนสง่ที่
ตอ้งมมีาตรการเขม้งวดมากกว่าปกต ิจงึถอืเป็นอุปสรรคหนึ่ง การแพร่ระบาดจะส่งผลถงึปีหนา้
หากยังไม่มกีารผลติวัคซนีป้องกัน นอกจากน้ีอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งเตบิโตอย่างต่อเน่ือง
ในไทย ภาพรวมปีน้ีอุตสาหกรรมทูน่าไทยและอาหารสัตวเ์ลีย้งเนน้ดา้น Food safety เป็นหลัก 
นอกจากน้ียังตระหนักถงึการใชท้รัพยากรประมงอย่างยั่งยนื มาตรฐานทางจรยิธรรมแรงงาน ซึง่
ท าใหอ้ตุสาหกรรมทนู่าและอาหารสตัวเ์ลีย้งประสบความส าเร็จสามารถแขง่ขันในตลาดโลกได ้

ไฟล์น าเสนอ ดร.ชนินทร์ ดังเอกสารแนบ และท่านสามารถรับชมวิทยากรท่านอื่น

ยอ้นหลังไดท้ี ่https://youtu.be/dyB0em3APhc  

 

 

 

 

https://youtu.be/dyB0em3APhc
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TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการส าหรบัการประชุมคณะท างานดา้นการคา้และการ

ลงทนุไทย-สหภาพยโุรป คร ัง้ที ่15 

 วันที ่15 ตลุาคม 2563 TTIA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้

ร่วมประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุคณะท างานดา้นการคา้และการลงทนุไทย-สหภาพยโุรป 

ครัง้ที ่15 โดยม ีคุณอรมน ทรัพยท์วธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน 

ณ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี 

1. ประธานแจง้ว่าประเทศไทยมีก าหนดจัดประชุมคณะท างานกับสหภาพยุโรปในช่วง

เดือนพฤศจกิายน 2563 น้ี ผ่านระบบออนไลน์ จงึเชญิภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 

หารอืเตรยีมการประเด็นทีค่าดว่าทางยุโรปจะยกขึน้

ถามประเทศไทย และติดตามความคืบหนา้

สถานะการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช ้

เป็นขอ้มลูในการเจรจา 

 2. ประเด็นทีส่หภาพยโุรปอาจหยบิยก ดังนี้ 

 (1) กระบวนการอนุญาตน าเขา้สินคา้ผัก 

ผลไม ้และเน้ือสตัวข์องไทย โดยทาง            กรม

วิชาการเกษตร ใหข้อ้มูลว่า สินคา้ผลไมท้ี่ได ้

อนุญาตการน าเขา้แลว้ ไดแ้ก่ แอปเป้ิล จาก

เบลเยียม เยอรมนี โปแลนด ์เนเธอร์แลนด ์และฝรั่งเศส,เชอร์รี่ จากสเปน ,กวีี่จากกรีซ และ

ฝรั่งเศส (Actinidia deliciosa) และที่อยู่ระหว่างพจิารณา ไดแ้ก่ มันฝรั่ง กวีี่สทีอง และ baby 

kiwi จากฝรั่งเศส 

 ดา้นสนิคา้ปศุสัตว ์ที่ไดอ้นุญาตการน าเขา้ ไดแ้ก่ เน้ือวัวและเครื่องใน จากเบลเยียม,

ลกูไกแ่ละไขฟั่ก จากเยอรมนี ฝรั่งเศส ฮังการ ีโปแลนด ์และเดนมารก์, ฟัวกรา จากฝรั่งเศส 

และทีอ่ยูร่ะหวา่งพจิารณาคอื เนื้อหมจูากสเปนและเยอรมนี 

  (2) มาตรการฉลากและใบรับรองการ 

วเิคราะหค์ณุภาพเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์คาดวา่จะสอบถามเรือ่ง สถานะลา่สดุของมาตรการฉลาก

เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องไทย และการจัดท าภาพค าเตือนบนเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์การแจง้

คณะกรรมการ TBT  ของ WTO และการหารอืผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี 

 (3) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามติ อัตราภาษีทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งว็อดกา้และเหลา้ขาว รวมทัง้

ระหว่างไวน์องุ่นและสรุาแชผ่ลไมผ้สมองุ่น โดย EU ตอ้งการใหไ้ทยลดความแตกต่างของอัตรา

ภาษีเครือ่งดืม่แอลกอฮอลด์ังกลา่ว และตอ้งการเห็นการลดชอ่งวา่งอัตราภาษี 

เหลา้ขาวและว็อดกา้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
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 (4) การอนุญาติน าเขา้ขา้วสาลี EU ขอใหย้กเลิกมาตรการจ ากัดการน าเขา้ขา้วสาลี

โดยเร็ว และแจง้มาตรการนี้ตอ่ WTO  

 (5) ประเด็นศุลกากร คาดว่า EU จะสอบถามเกีย่วกับค านยิามของการผ่านแดนของไทย 

โดยเฉพาะการผ่านแดนทางบกว่าสามารถท าไดห้รือไม่กับสนิคา้บางชนิดที่จ าเป็นตอ้งไดร้ับ

อนุญาตน าเขา้กอ่น รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มูลศุลกากรเพือ่ป้องกันและปราบปรามการกระท า

ความผดิทางศลุกากร 

 
TTIA เขา้รว่มการประชุมสมาพนัธ ์หอการคา้ไทย-จนี และสมาคมธุรกจิตา่งๆ คร ัง้ที ่221 

วันที ่19 ตุลาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 

เขา้รว่มการประชมุสมาพันธ ์หอการคา้ไทย-จนี และสมาคมธรุกจิตา่งๆ ครัง้ที ่221 ณ หอ้งประชมุ

ใหญ ่หอการคา้ไทย-จนี โดยมคีณุสพุัฒนพงษ์ พันธม์เีชาว ์รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงพลังงาน รว่มประชมุดว้ย สรปุดังนี ้

     1. ในทีป่ระชมุไดม้กีารแนะน าสมาชกิฯ และวัตถปุระสงค ์ในการจัดตัง้สมาพันธห์อการคา้

ไทย-จนี  โดยเป็นหน่วยงานทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี รวมถงึ

มบีทบาทในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆใหแ้กนั่กธุรกจิจนี (โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู ป้ระกอบการ SME จีน) ที่เขา้มาลงทุนในประเทศไทยและสานต่อภารกิจส่งเสริม

ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยและจนี ในทกุมติ ิ อกีทัง้เป็นหน่วยงานทีจ่ะใหข้อ้มลูขา่วสารแกส่มาชกิ

หรอืรับขอ้เสนอปัญหาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตดิตอ่ธรุกจิได ้ 

    2. ทางหอการคา้ไทย-จนี ไดน้ าเสนอกจิกรรมผลักดันการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในชว่งที่

ผา่นมาโดยจัดกจิกรรมรว่มกบั Bank of China (ประเทศไทย) สมาคมการคา้ไทย-เจอ้เจยีรวมถงึ

การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารขององคก์รตรวจสอบและรับรองคุณภาพจีน CCIC ทัง้ยังจัดท า 

"ดัชนีความเชือ่มั่นหอการคา้ไทย-จนี" ขึน้พรอ้มจะแถลงขา่วใหท้ราบถงึทศิทางเศรษฐกจิในชว่ง

ปลายปีอกีดว้ย 

 3. ทาง Bank of China ไดจ้ัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ "Treade an Investment 

Matchmaking Conference of the Third CIIE" วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให ้

ผูป้ระกอบการสามารถเจรจาการคา้และขยายตลาดสูป่ระเทศจนีตอ่ไปได ้ณ ส านักงานใหญ ่BOC 

สาทร ในวันที่ 6-7 พฤศจกิายน 2563 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของงาน China International Import 

Expo 2020 ครัง้ที ่3 (CIIE 2020) โดยจะเป็นการเจรจาธรุกจิผา่นชอ่งทางออนไลน ์โดยผูจ้ัดได ้

จัดเตรยีมลา่มภาษาจนีไวใ้หอ้กีดว้ย  

 ทั ้งนี้ การจับคู่ธุรกจิจะแบ่งออกเป็น 6 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่ อาหารและสินคา้เกษตร 

อตุสาหกรรมยานยนต ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เครือ่งมอืแพทยแ์ละผลติภัณฑเ์กีย่วกบัสขุภาพ 

และธรุกจิบรกิาร 

ลงทะเบยีนไดท้ีล่ ิง้ค:์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqPs84AY7ddGYatki0tvAng3RfYUyoL8kcdTlrOuu4Yq9w2A/viewform    
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ ธนาคารแหง่ประเทศจนี สาขาประเทศไทย โทร.02-286-1010 ตอ่ 2226 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqPs84AY7ddGYatki0tvAng3RfYUyoL8kcdTlrOuu4Yq9w2A/viewform
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TTIA เขา้ร่วมประชุมการส่งเสรมิความม ัน่คงทางอาหารระหว่างไทยกบัมาเลเซยี 

และประเทศทีส่าม (Online) 

 วันที ่20 ตุลาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ,คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และ

คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมเตรียมประเด็นหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ ใน

เรือ่งการสง่เสรมิความมั่นคงทางอาหารระหว่างไทยกบัมาเลเซยีและประเทศทีส่าม (Online) จัด

โดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศ สรปุดังน้ี 

  ดว้ยกระทรวงการต่างประเทศประเทศ

มาเลเซยี ไดเ้สนอใหไ้ทยเขา้ร่วมขอ้รเิริม่ดา้นการ

เป็นคลังอาหาร (Food Stockpile Initiative) เพือ่

ส่งเสรมิความร่วมมือดา้นความมั่นคงทางอาหาร

ระหว่างไทยกับมาเลเซียและภูมภิาคตะวันออก

กลาง ดว้ยการจัดตั ้งคลังเก็บอาหารที่บริเวณ

ทา่เรอืกลัง รัฐสลังงอรข์องมาเลเซยี และเสนอให ้

ไทยและมาเลเซยีร่วมมอืกนัเพือ่จัดหาและบรหิาร

จัดการสินคา้อาหารเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาค

ตะวันออกกลางและร่วมพัฒนาศักยภาพของการ

เป็นศนูยก์ลางอาหารในภมูภิาค   

 ในภาพรวมมาเลเซยีเป็นประเทศมสุลมิทีม่จีดุแข็งในเรือ่งของการตลาดและความสัมพันธ์

ของประเทศในแถบตะวันนออกกลางจงึสามารถเป็นชอ่งทางใหป้ระเทศไทยไดก้ระจายสนิคา้ได ้

 

 ดร.ชนนิทร ์ไดเ้สนอประเด็นในทีป่ระชมุ ดังน้ี 

 1.ใหส้ง่เสรมิสนิคา้ทางใตไ้ปสง่ทีม่าเลเซยี เน่ืองจากจะไดเ้ปรยีบเรือ่งคา่ขนสง่ทีน่อ้ยกว่า

ภมูภิาคอืน่ๆ ในประเทศไทย 

 2. หากมีช่องทางในการส่งออกสนิคา้หลายช่องทางก็จะเป็นผลดีของประเทศไทย  

โดยเฉพาะสนิคา้เกษตรและอาหาร ดังนัน้ควรเจรจาและศกึษาโอกาสและวธิกีารท าตลาดของ

มาเลเซยี 

        3.เรือ่งของการลงทุนหากฝ่ังมาเลเซยีมมีาตราการหรอืนโยบายลองรับทีช่ัดเจนก็จะชว่ย

การด าเนนิงานเป็นผลส าเร็จมากขึน้ 

        4.ใหส้ง่เสรมิความรว่มมอืในการชว่ยเหลอืการท าประมงระหวา่งประเทศรว่มกนั 

     ทัง้นี้ ทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยจะน าประเด็นในทีป่ระชมุไปหารอืกบัอธบิดกีรม

เอเชยีตะวันออก (คณุอาจาร ีศรรีัตนบัลล)์ ในวันที ่22 ตลุาคม 2563 นี ้ 
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 TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา เร ือ่ง "การจดัต ัง้กองทนุ FTA" 

 วันที ่22 ตุลาคม 2563 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ คุณปิยะราช จนท.การคา้ และ

คุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมงานสัมมนา เรื่อง "การจัดตัง้กองทุน FTA" ณ 

โรงแรม แมรอิอท มารค์สี ์ควนีสป์ารค์ โดย ดร.ชนนิทร ์รว่มเป็นวทิยากร ในหัวขอ้ "เสยีงสะทอ้น

ตอ่กลไกชว่ยเหลอืในปัจจบุัน และขอ้เสนอแนะในการพัฒนากองทนุ FTA" สรปุดังน้ี  

 

 

      

 บริษัท Bolliger&Company ไดน้ าเสนอผลการศกึษาแนวทาง การจัดตัง้กองทุน FAT 

(Free Trade Area) ของกระทรวงพานชิย ์โดยมแีนวทางในการจัดตัง้กองทนุ ดังน้ี 

       (1) การจัดตั ้ง FTA Fund ควรระบุหน่วยงานผูร้ับผิดชอบด าเนินการกองทุน FTA ที่

เหมาะสมหารอืร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะกรมบัญชกีลางก าหนดวัตถุประสงคข์อง

กองทนุมใิหซ้า้ซอ้นกบัทีม่อียูเ่ดมิ 

        (2) จัดใหม้ีการช่วยเหลือทัง้ดา้นการเงิน การเปลี่ยนอาชีพ ใหค้วามรู ้และช่วยปรับ

โครงสรา้ง มแีผนรองรับทัง้ระยะสัน้ กลาง และยาว อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อปุทาน และ

หว่งโซม่ลูคา่ 

        (3) ปรับปรงุกลไกหน่วยงานขอ้กลางใหส้ามารถเขา้ถงึง่ายขึน้ โดยใชป้ระโยชนจ์ากความ

ช านาญเรือ่งการท าตลาด และการประชาสัมพันธข์องกระทรวงพาณิชย ์ร่วมกับหน่วยงานกลาง

ในการใหค้วามชว่ยเหลอื  

         (4) ชว่ยเหลอือยา่งทั่วถงึไมซ่า้ซอ้น และตอ้งตดิตามประเมนิผล มกีารระบรุายการสนิคา้/ 

ผูไ้ดร้ับผลกระทบทีจ่ะเขา้ชว่ยเหลอืทัง้กอ่น และหลังจัดท า FTA 

ใชร้ะบบ Big Data เขา้มาระบผุูไ้ดร้ับผลกระทบ และเก็บขอ้มลูผูไ้ดร้ับการชว่ยเหลอื รวมถงึมกีาร

ตดิตาม และประเมนิผลโครงการทีเ่ขา้รับการสนับสนุนจากเงนิกองทนุ อยา่งตอ่เน่ือง 

        (5) บรหิารทุนหมุนเวยีนตาม พรบ.การบรหิารทุนหมุนเวยีน 2558 ตลอดจนตดิตามการ

ปฏบิัตงิานส าคัญ 5 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นการเงนิ ดา้นทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ระบบ 

IT และ HR 

    ทัง้นี้ ดร.ชนินทร ์ใหค้วามเห็นว่ากองทุน FTA ควรเนน้

การพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมการผลติ ปรับปรุงคุณภาพการ

ผลติ เพือ่ใหผู้ไ้ดร้ับผลกระทบสามารถด าเนินธุรกจิต่อไดอ้ย่าง

ยั่ งยืน โดยใหผู้ ท้ี่ได ร้ับผลกระทบจากการท า FTA หรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนกองทุน 

เพื่อใหก้องทุนมีความยืดหยุ่นคล่องตัวสามารถด าเนินการได ้

อยา่งรวดเร็วและตรงจดุ นอกจากนี้ ทางดร.ชนนิทร ์ยังเสนอให ้

ใชอ้ตุสาหกรรมโคเป็น business model ของการจัดตัง้กองทนุ 

FTA เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่และมกีารจา้งงานสงู 
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TTIA รว่มหารอืในประเด็นโอกาสและประโยชนข์องไทยในการสนบัสนุนขอ้รเิร ิม่ของ

มาเลเซยี รว่มกบัอธบิดกีรมเอเชยีตะวนัออก 

 วันที ่22 ตลุาคม 2563 TTIA คณุสพุัตรา แทน ดร.ชนนิทร ์ในนามกรรมการสภาหอฯ เขา้

ประชมุหารือขอ้รเิริม่ดา้นการเป็นคลังอาหารเพื่อสง่เสรมิความมั่นคงทางอาหารระหว่างไทยกับ

มาเลเซียและประเทศที่สาม โดยประธานคืออธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ณ กระทรวงการ

ตา่งประเทศ สรปุดังน้ี 

 1. ประธานแจง้ว่าฝ่ายมาเลเซยี โดย รมต กต. เป็นผูน้ าเสนอโครงการน้ีมายังฝ่ายไทย 

เพื่อ food security โดยมีแนวคดิจะจัดตัง้คลังเก็บอาหารที่บรเิวณท่าเรือกลัง รัฐสลังงอรข์อง

มาเลเซยี เพือ่สง่ไปยังภมูภิาคตะวันออกกลาง ซึง่ UAE ซาอฯุ และบาหเ์รน แสดงความสนใจเขา้

รว่ม 

 2. ทางสภาหอฯ ใหค้วามเห็นว่าเป็นโอกาสทีด่ไีม่ว่าจะขายตรงหรอืขายผ่าน แต่ตอ้งขอ

ความชัดเจนและรายละเอียดจากรัฐบาลมาเลเซีย เกี่ยวกับ Business model, ใครเป็น

ผูด้ าเนินการซึง่คาดว่าตอ้งมคี่าเช่า ค่าธรรมเนียม, ใครเป็นผูร้ับผดิชอบสนิคา้เหลอื/หมดอายุ, 

ประเด็นเอกสารหนังสอืรับรอง Certificate, CO, ตอ้งแนบฟอร์ม ATIGA และ Malaysia Halal 

อกีหรอืไม ่หากขายไปประเทศในตะวันออกกลาง ซึง่ก็ตอ้งใช ้Halal ของประเทศกลุม่นี้อยูแ่ลว้ 

 สรปุ ทางประธาน รับเรือ่งไปสอบถามความชดัเจนจากมาเลเซยี 

 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา Brexit the series : โอกาสดีๆ  ทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้ไทยตอ้งรู"้ 

วันที ่27 ต.ค.63 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช 

จนท.การคา้ เขา้ร่วมงานสัมมนาเรือ่ง Brexit the series : โอกาสดีๆ  ทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้ไทยตอ้ง

รู"้ จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ณ รร.แบงค็อก แมรอิอท มารค์สี ์ควนีปารค์ โดยดร.

ชนนิทร ์ไดร้ับเชญิใหเ้ป็นวทิยากรในหัวขอ้ "โอกาส ผลกระทบหลัง Brexit" สรปุดังน้ี 

       1. บรษัิทโบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย)  ไดน้ าเสนอผลการศกึษาวจิัย

ประโยชนแ์ละผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ไทยจาก Brexit ดังน้ี 

      -Brexit อาจเป็นผลดตี่อผูส้ง่ออกไทย เน่ืองจากสนิคา้ของไทยสว่นใหญ่มศีักยภาพ

ทีส่ามารถแขง่ขันในตลาดโลกได ้รวมถงึ UK จะยกเลกิการเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด (anti-

dumping ) ที ่EU เรยีกเก็บกบัสนิคา้ไทย 4 รายการ ไดแ้ก ่ขา้วโพดหวาน ตาขา่ยใยแกว้ รถลาก

พาเล็ท และขอ้ตอ่ทอ่เหล็กอบเหนียวสลักเกลยีว 

       -นักลงทุน UK อาจมาลงทุนในไทยมากขึ้น หากไทยเปิดโอกาสใหนั้กลงทุน

ตา่งชาตเิขา้มาลงทนุโดยการอ านวยความสะดวกดา้นตา่งๆ 

นอกจากนี้ UK ใหค้วามสนใจเขา้รว่ม CPTPP และท า FTA กบัอาเซยีนอกีดว้ย 
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      2. ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ใหค้วามเห็นในทีส่มัมนา ดังน้ี  

         2.1 ปัจจบุันมปัีจจัยทีท่ าใหม้กีารเปลีย่นแปลงการน า-เขา้สง่ออก ไดแ้ก ่ 

               - การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัส COIVD-19 ท าใหว้ถิชีวีติของประชากรเปลีย่น 

(New Nomal) 

               - Trade war ท าใหเ้กดิการยา้ยฐานการผลติ >>>ท าใหป้ระเทศในอาเซยีน

กลายเป็นพื้นที่ส าคัญในการลงทุนในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการปรับตัวไปตาม

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของโลกใหไ้ด ้

         2.2 ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคในการสง่ออกสนิคา้ของไทย ไดแ้ก ่

               - คา่เงนิบาททีแ่ข็งเกนิไปเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

               - Tariff/FTA หากภาษ๊เทียบเท่ากับคู่แข่างทางการคา้ จะท าใหรู้ ไ้ดว้่า

ประเทศไทยมสีนิคา้อะไรทีส่ามารถแขง่ขันไดใ้นตลาดโลก 

         2.3 ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่าหากไทยมี FTA กับ UK แลว้นั้น สนิคา้

เกษตรและอาหารของไทย เชน่ กุง้ ปลา ไก ่ยาง ผักผลไม ้มันส าปะหลัง อาหารส าเร็จรูป การ

ส่งออกจะโตขึน้ ประมาณ 5-6 หมื่นลา้นบาท เนื่องจากการมี FTA กับ UK จะท าใหร้าคาของ

สนิคา้เกษตรและอาหารสง่ออกสงูขึน้ เพราะ UK เป็นผูน้ าเขา้หลักในสนิคา้อาหาร รวมทัง้จะท า

ใหก้ารเจรจาท าความตกลงกบั EU งา่ยขึน้ดว้ย  

  ดร.ชนินทรไ์ดฝ้ากประเด็นในทีส่ัมมนาว่า เรื่องของการลงทุนจะเป็นส่วนหนึ่งทีส่ามารถ

ท ารายไดใ้หก้ับประเทศได ้โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยา ยานยนตร ์ยางลอ้เครือ่งบนิ เป็นตน้ แต่

อย่างไรก็ด ีสิง่ส าคัญทีจ่ะชว่ยพัฒนาสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยไดค้อืเรือ่งขององคค์วามรู ้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยสิง่ส าคัญเหล่าน้ีประเทศไทยจะไดห้ลังจากการม ีFTA กบั EU 

และ UK  

ทัง้น้ี กรมฯ จะน าผลการศึกษาและความเห็นที่ไดจ้ากการสัมมนาครั ้งน้ี เสนอระดับ

นโยบายเพือ่พจิารณาตอ่ไป 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย 9/2563 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 TTIA  คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ (Online) และคุณศดานันท์ 

จนท.ประมง เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 9/2563 โดย

ม ีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ

ประชมุฯ video conference ผ่านโปรแกรม Zoom ณ หอ้งประชมุพะยูน ชัน้ 7 กรมประมง สรุป

วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 

1) ความกา้วหนา้ของโครงการการท าประมง (Fishery Improvement Project:FIP) เป็น

โครงการปรับปรุงการท าการประมง เพื่อน าไปสู่การรับรองมาตรฐาน MSC โดยตอ้งอาศัยความ

ร่วมมอืจากภาครัฐและภาคธุรกจิ ชาวประมง หน่วยงานดา้นการศกึษาวจิัย องคก์รพัฒนาเอกชน

(NGOs)และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ การด าเนนิการ FIP ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน กรอบระยะเวลา 

5 ปี ปัจจบุันประเทศไทยมโีครงการ FIP ทีด่ าเนนิการอยูจ่ านวน 4 โครงการ คอื 
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(1) โครงการปรับปรงุการท าประมงปมูา้ของไทยอยา่งยั่งยนื 

(2) โครงการปรับปรงุการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด า 

(3) โครงการปรับปรงุการท าประมงอวนลากอยา่งยั่งยนื 

(4) โครงการปรับปรงุการท าประมงอวนลอ้มจับ 

โดยโครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด าหรือ Tonggol FIP เป็นความ

ร่วมมอืระหว่าง กรมประมง,SEAFDEC,WWFและTTIA เป็นโครงการทีมุ่่งเนน้การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรปลาโอด า ไดม้ีการลงเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 29 พค 2561 ขณะนี้การด าเนินการ 

Tonggol FIP อยูใ่นขัน้ตอนที ่6 และ7 คอื แผนปฏบิัตกิารถกูน าไปปฏบิัตแิละการตดิตามประเมนิ

ความกา้วหนา้ ทบทวนแผนปฏบิัตกิาร ทัง้นี้สมาคมฯจะมกีารตดิตามและด าเนินงานจาก บรษัิท 

Key Traceability (KT) FIP Coordinator พรอ้มทั ้งรายงานความกา้วหนา้ในทุกๆเดือนแก่

สมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการทราบดว้ย 

ในทีป่ระชมุ ท่านอลงกรณ์ขอใหม้เีร่งรัดโครงการ FIP เพื่อเป็นแตม้ต่อของสนิคา้ประมง

ไทยและขอใหม้กีารน าไปรายงานในคณะอนุกรรมการตา่งๆ ถงึความคบืหนา้ตอ่ไปดว้ย 

2) ความกา้วหนา้การด าเนนิงานคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ. สภาประมงและพรบ.กอง

ทนุประมง พ.ศ. ... 

ขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการน าเสนอร่างพรบ.กองทนุประมงและสภาประมง พ.ศ. ...

พรอ้มเอกสารแนบ 8 ขอ้ประกอบการเสนอรา่งฉบับน้ีตอ่คณะรัฐมนตร ี

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืการพจิารณาการปรบัราคาเพิม่ข ึน้ของอตัราค่าระวาง 

และคา่บรกิารภายในประเทศ (Local Charge) ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ, คุณวรรณชนก จนท.อาหาร

สัตวเ์ลีย้ง, บรษัิท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), บรษัิท ยูนคิอรด์ จ ากัด (มหาชน) เขา้ร่วม

ประชมุหารอืการพจิารณาการปรับราคาเพิม่ขึน้ของอัตราค่าระวาง และค่าบรกิารภายในประเทศ 

(Local Charge) ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ทางทะเล ณ กรมการคา้ภายใน โดยม ีทา่นวัฒนศักย ์

เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการคา้ภายในเป็นประธาน  

    สมาชกิ TTIA ร่วมชีแ้จง้ปัญหากรณีทีตู่ค้อนเทนเนอรไ์ม่พอต่อการส่งออกและมสีภาพที่

ไมพ่รอ้มใชง้าน สรปุดังนี้ 

   1. ปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ เนื่องจากประเทศจีนคลายล็อคดาวน์หลังจาก

สถานการณ์ COVID-19 ท าใหม้กีารสง่ออกมากขึน้ ประกอบกบัจนีใหร้าคาตูท้ีส่งูกว่า ยิง่ท าใหม้ี
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การจัดสรรตูไ้ปประเทศจนีมากขึน้ นอกจากน้ียังมปัีญหาการประทว้งทีท่่าเรอืซดินีย ์ซึง่สายเรอื

บางแหง่ไดป้ระกาศงดรับ Booking ไปซดินีย ์

 2. สายเรอืไมอ่นุญาตใหผู้ส้ง่ออกเลอืกตู ้หากไดตู้ท้ีไ่มไ่ดม้าตรฐานทีม่คีวามสกปรก หรอื

ช ารดุ ผูส้ง่ออกตอ้งแบกรับคา่ใชจ้า่ยการซอ่มบ ารงุ สง่ผลใหเ้สยีเวลา และโอกาสในการสง่ออก 

     ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่าความสะอาดเป็นสิง่ส าคัญของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป     

ผูส้ง่ออกจงึตอ้งการตูค้อนเทนเนอรท์ีไ่ดม้าตรฐาน ซึง่ตอนน้ีตูท้ีไ่ดม้าตรฐานส่วนมากถูกจัดสรร

ไปใหต้่างประเทศมาก สายเรือควรมีการบริหารจัดการจากตูไ้ดด้ีกว่านี้ จะไดไ้ม่กระทบการ

ส่งออกของไทย และยังมคีวามกังวลเกีย่วกับการทีตู่ค้อนเทนเนอรข์าดแคลนจะส่งผลให ้สาย

เรอืถอืโอกาสขึน้ราคาตูอ้ยา่งไมเ่ป็นธรรม 

  ท่านวัฒนศักย ์เสอืเอี่ยม อธบิดีกรมการคา้ภายใน กล่าวว่า ปัญหาที่เกดิขึน้ตอนนี้ตอ้ง

ยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิสายเรอืจะตอ้งมกีารบรหิารจัดการใหด้ ีในสัปดาหห์นา้อาจมี

การนัดผูส้ง่ออกและสายเรอืมารว่มกนัหารอื โดยน าประเด็นทีส่ าคัญมารว่มหาทางออกดว้ยกนั 

 

TTIA เขา้รว่มการแถลงขา่วขอ้เสนอหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศ

ไทย เรือ่ง การพฒันาและแกไ้ขปญัหาแรงงานของประเทศไทย 

 วันนี้ 30 ตุลาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมการแถลงข่าวขอ้เสนอ

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย เรือ่ง การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาแรงงานของ

ประเทศไทย รว่มกบั ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้แหง่ประเทศ

ไทย และ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรแ์รงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน และ ดร.บวรนันท ์

ทองกัลยา  รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีคุณ

อรรถพันธท์ีป่รกึษาสมาคมฯ คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้รว่มงาน 

       หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้

แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ  จ ะ ร่ ว ม มื อ กั บ 

คณะกรรมาธกิารการแรงงาน วุฒสิภา ใน

กา รจั ดตั ้ง คณะท า ง าน ร่ วม ร ะหว่ า ง

คณะกรรมาธิการการแรงงาน และสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษา

และจัดท าแนวทางนโยบายการพัฒนา

และแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย

เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดังน้ี 
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        1. แนวทางของประเทศไทยต่อการรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO 87และ 98 ที่มีผลต่อ

กรอบเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศในระดับภาคแีละพหภุาค ี 

        2.การจา้งงานรายชัว่โมงเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในสถานการณ์โควดิ-19 

        3. การจัดท าฐานขอ้มลูแรงงาน (Big Data) ของประเทศไทย 

        4.การขอยืน่รับรองหลักสตูรของสถานประกอบการตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร 

รายละเอียดที่เกีย่วขอ้งและรายการค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึก

เปลีย่นสาขาอาชพี 

      ดร.ชนินทร์  ใหค้วามเห็น เพิ่ม เติม ว่ า 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 

COVID-19 ท าใหอุ้ตสาหกรรมหลักที่ท ารายได ้

ใหก้ับประ เทศเกิดผลกระทบ เช่น  ภาคการ

ท่องเที่ยว ภาคบริการ แต่อย่างไรก็ดีภาคการ

สง่ออกโดยเฉพาะสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย

ไดร้ับผลดจีากสถานการณ์การระบาดของ COVID-

19 โดยสามารถเตบิโตไดอ้ย่างตอ่เนื่องและคาดวา่

จะไมต่ าวา่ 10%   

       นอกจากนี้ การจะเพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขันใหก้ับประเทศไดนั้น้ ไทยควรเร่งเจรจา

ท าความตกลงทางการคา้ เชน่ FTA-EU ,FTA-UK 

จะชว่ยลดอปุสรรคทางการของไทยไดม้ากขึน้ แต่

การท า FTA นั้น มีเงื่อนไขที่ไทยจะตอ้งท าตาม

มาตรฐานสากลในดา้นแรงงานตาม ILO  โดยใน

ประเด็นน้ีทางดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นวา่สามารถที่

จะเจรจาตอ่รองได ้ซึง่ประเทศไทยมคีวามกา้วหนา้

ดา้นสวัสดกิารใหก้ับแรงงานที่เป็นที่ยอมรับทาง

สากลแลว้ทั ้ง เรื่องอาหาร ที่พัก การใหส้ิทธิ

เสรีภาพขัน้พื้นฐาน จงึน่าจะมีเหตุผลเพียงพอใน

การเจรจาท า FTA ตอ่ไปได ้  

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

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

ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั 

วันที ่6 ตลุาคม 2563 TTIA  คณุวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร  ได เ้ข า้ท ากิจก ร รม  GLP  Visit 2020 / 

Recruitment และ Covid 19 กบั     บรษัิท ไทยรวม

สนิพัฒนาอตุสาหกรรม จ ากดั โรงงาน 1 และโรงงาน 

2 ( TH.No.2005 และ 2077) โดยบรษัิทไดข้อการ

รับรองตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือน

เชื้อ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า และ
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สมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข และกรม

ประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั  

 

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

บรษิทั อาร ์เอส แคนเนอรี ่จ ากดั 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 TTIA  คุณวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อ า ห า ร  ไ ด ้เ ข ้า ท า กิ จ ก ร ร ม  GLP Visit 2020 / 

Recruitment และ Covid 19 กับ บจก. อาร์ เอส แคน

เนอรี่ (TH.No.2008) โดยบริษัทไดข้อการรับรองตรวจ

ประเมนิมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ใน

โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม 

checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และ

กรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020/ Recruitment และ เก็บขอ้มลูดา้นมาตรการ

ป้องกนั COVID-19 กบั บรษิทั โกลบอล โฟรเซน่ ฟู้ ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 TTIA  คุณวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020/ Recruitment 

และ เก็บขอ้มูลดา้นมาตรการป้องกัน COVID-19 กับ 

บรษัิท โกลบอล โฟรเซน่ ฟู้ด (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทัง้นี้ สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการ

เก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ และมาตรการ

ป้องกนั COVID-19 ของโรงงานดว้ย เชน่กนั 
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 TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020/ Recruitment และ Covid 19 กบั บรษิทั 

พทัยาฟู้ ด อนิดสัตร ีจ ากดั   

วันที่  15 ตุลาคม 2563 TTIA  คุณวรพล 

จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความ

ปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020/ 

Recruitment และ Covid 19 กับ บจก. พัทยาฟู้ ด 

อนิดัสตร ี(TH.No.2002) โดยบรษัิทไดข้อการรับรอง

ตรวจประเมินมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชื้อ 

COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า และสมาคมฯ 

ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของ

กระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั  

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020, Recruitment และ เก็บขอ้มลูดา้นมาตรการ

ป้องกนั COVID-19 กบั บจก. คงิเบล โปรดวิเซอร ์

วันที ่16 ตลุาคม 2563 TTIA  คณุวรพล จนท.อาวโุสแรงงาน และคณุอนุสรา จนท.ความ

ปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 

2020 , Recruitment และ  เก็บข อ้มูลด า้น

มาตรการป้องกัน COVID-19 กับ บจก. คงิเบล 

โปรดวิเซอร ์

      ทัง้นี้ สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP 

รวมถึงการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับ

สมาชกิ และมาตรการป้องกัน COVID-19 ของ

โรงงานดว้ย เชน่กนั 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 Recruitment และ Covid 19 กบั บจก. เอส 

พ ีเอ อนิเตอรเ์นช ัน่แนลฟู้ ด กรุป๊ 

วันที ่20 ตลุาคม 2563 TTIA  คณุวรพล 

จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.

ความปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  

Visit 2020 Recruitment และ Covid 19 กับ 

บจก. เอส พี เอ อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ ด กรุ๊ป 

(TH.No.2063) โดยบริษัทไดข้อการรับรอง
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ตรวจประเมนิมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า และสมาคม

ฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กบั บจก. ได

มอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์

วันที ่21 ตลุาคม 2563 TTIA คณุวรพล จนท.อาวโุสแรงงาน และ คณุอนุสรา จนท.ความ

ปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กับ บจก. 

ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ (TH.No.2088) โดยบริษัทไดข้อการรับรองตรวจประเมินมาตรการ

ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม 

checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้นี้ สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA ได้เข้าท ากิจกรรม GLP Visit 2020, Recruitment และ เก็บข้อมูลด้าน

มาตรการป้องกนั COVID-19 กบั บจก. พ ีแอนด ์ท ีฟู๊ ด 

วันที ่22 ตลุาคม 2563 TTIA คณุวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อ าห า ร  ไ ด ้เ ข ้า ท า กิจ ก ร ร ม  GLP Visit 2020, 

Recruitment และ เก็บขอ้มูลดา้นมาตรการป้องกัน 

COVID-19 กบั บจก. พ ีแอนด ์ท ีฟู๊ ด 

      ทั ้งนี้  สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP 

รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ 

และมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงงานดว้ย 

เชน่กนั 
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TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กบั บจก. เอ 

บ ีด ีกาญจน ์

 

   วันที ่23 ตลุาคม 2563 TTIA  คณุวร

พล จนท.อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา 

จนท.ความปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้ท า

กจิกรรม GLP Visit 2020 Recruitment และ 

Covid 19 กั บ  บจก .  เ อ  บี  ดี  ก าญจน์  

(TH.No.2082) โดยบรษัิทไดข้อการรับรอง

ตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือน

เชื้อ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า 

และสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist 

มาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข 

และกรมประมงดว้ย 

      ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP Visit 2020  Recruitment และ Covid 19 กบั บมจ.เอส.เค.

ฟู้ดส ์(ประเทศไทย) 

วันนี้ 27 ต.ค. 63 TTIA  คุณวรพล และคุณ

อนุสรา จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 

2020 Recruitment และ Covid 19 กับ บมจ.เอส.เค.

ฟู้ดส ์(ประเทศไทย) (TH.No.2010) โดยบรษัิทไดข้อ

การรับรองตรวจประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือน

เชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคม

ฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของ

กระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เ ข้ า ท า กิ จ ก ร ร ม  GLP  Visit 2 0 2 0  

Recruitment และ Covid 19 กบั บจก. พรเีมยีร ์

แคนนิง่ อนิดสัตรี ้

วันนี้ 28 ต.ค. 63 TTIA  คุณวรพล จนท.อาวุโส

แรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร ได ้

เขา้ท ากิจกรรม GLP  Visit 2020  Recruitment และ 

Covid 19  กับ  บจก .  พรี เมีย ร์  แคนนิ่ ง  อินดัสตรี้  

(TH.No.2019) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจประเมนิ
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มาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า และสมาคมฯ ไดต้รวจ

ประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

       ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

 

TTIA เขา้ท ากจิกรรม GLP  Visit 2020, Recruitment และ เก็บขอ้มลูดา้น

มาตรการป้องกนั COVID-19 กบั บรษิทั ไทย อนิาบะ ฟดูส ์จ ากดั 

วันที ่30 ตุลาคม 2563 TTIA  คุณวรพล จนท.

อาวุโสแรงงาน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อ าห า ร  ไ ด ้เ ข ้า ท า กิจ ก ร ร ม  GLP  Visit 2 0 20 , 

Recruitment และ เก็บขอ้มูลดา้นมาตรการป้องกัน 

COVID-19 กับ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จ ากัด ณ 

ส านักงานใน กรงุเทพ  

     ทัง้นี้ สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP รวมถึงการ

เก็บขอ้มูลเรือ่งสรรหาแรงงานกับสมาชกิ และมาตรการ

ป้องกนั COVID-19 ของโรงงานดว้ย เชน่กนั  

ขา่วประจ าเดอืนตลุาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 
ขา่วประมง 

1. แพงสดุในโลก ประมลูปลากะพง 3 น ้า ราคาครึง่แสน 

2. แมค็โคร ปลืม้!! ดันยอดรับซือ้ปลากะพง ชว่ยเกษตรกรระบายผลผลติไดก้วา่ 300 ตัน  

3. เอกชนใชน้วัตกรรมสรา้งบา้น "Upcycling" หลังแรกของไทย หวังลดขยะลงทะเลในปี 2030 

4. ฝ่ามรสมุกฎหมายปลดแอก “ประมง” 

5. เราตอ้งพลกิฟ้ืน “กองเรอืประมงพาณชิยไ์ทย” ใหก้ลับคนืมาใหไ้ด/้ดร.สังศติ พริยิะรังสรรค ์    

6. ขา่วด!ี! ยกเวน้เก็บคา่ธรรมเนียมเพาะเลีย้งหอยทะเล&สัตวน์ ้าในกระชงัทั่วประเทศ ตัง้แตบ่ัดน้ี-31 ธ.ค.65   

7. 'กรมประมง' เร่งรับรองสนิคา้หลังตลาด ‘ซนิฟาตี’้ ตัง้เงือ่นไขไรโ้ควดิ     

8. ผอ.อสป. เปิดแผนพัฒนาทา่เทยีบเรอืประมงชายแดนใต ้เลง็เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว-จุดเชคอนิใหมข่องสงขลา-ปัตตานี     

9. เข็นตราปลาตะเพยีน 3 เกรด การันตสีนิคา้ประมงสูโ้ควดิ 

10. ฉลามขาวขาวจรงิๆ ไมเ่คยพบเคยเห็น แชะเสร็จรบีปลอ่ยลงทะเล 

11. หนุนเกษตกรประจวบฯ ขยายพันธุ ์‘ปลงิทะเลขาว’ รุกสง่ออกป้อนตลาดตา่งชาต ิ

12. จับฉลามขาวยักษ์ "ราชนีิแหง่ทอ้งทะเล" 1,600 กก. ขึน้มาตดิแท็ก 

13. หายนะชดัๆ สัตวท์ะเลหลายรอ้ยตายเกลือ่นหาดรัสเซยี หลังเชือ้เพลงิจรวดร่ัวไหล 

14. East Africa: British Supermarket Tesco Threatens to Stop Buying Indian Ocean Yellowfin Tuna Without Improved 

Management 

15. Tuna value dropping, industry must plan ahead 

16. ประมงภเูก็ต เตอืนบรโิภคแมงดาทะเล ระวัง "แมงดาถว้ย" ชนดิมพีษิ 

17. ปลาลัง...เรอือวนลากตน้แบบ 

18. ปตท.เปิดตัว “โซลารช์นดิลอยน ้าทะเล” แหง่แรกของไทย 

19. ส านักงานประมงจังหวัดอา่งทอง ตรวจเขม้'ฟารม์เลีย้งจระเข'้ 

20. Aqua-IoT ระบบเลีย้งกุง้อัจฉรยิะ น าร่องในพืน้ทีภ่าคตะวันออก 

21. ศาลรัฐธรรมนูญชีข้าด พรก. ประมงไมข่ัดรัฐธรรมนูญ 

22. ประมงพืน้บา้นเร่งน าเรอืขึน้ฝ่ังรับมอืพายดุเีปรสชัน่ 

23. ส านักงานเจา้ทา่ภมูภิาคสาขาตราด ประกาศแจง้เตอืนชาวเรอืระมัดระวังในการเดนิเรอืในระยะน้ี 

24. "วราวธุ" ส่ังเร่งแก ้น ้าทะเลกัดเซาะชายฝ่ัง "พระราชนเิวศน์มฤคทายวัน" 

25. ทะเลลกึก็ไมร่อด! วจัิยพบ ‘ไมโครพลาสตกิ’ 14 ลา้นตันจมเกลือ่นพืน้มหาสมทุร 

26. Japan Seeks to Boost Catch Limits of Prized Bluefin Tuna 

27. รอพายสุงบ! เรอืประมงสงขลาทยอยลงน ้าแข็งเตรยีมออกเรอืเย็นวันพรุ่งน้ี 

26. อตุฯประมงญีปุ่่ นสกัดรง.นวิเคลยีรฟ์กูชูมิะ 

29. ผงโรยขา้วจากปลานลิ แปรรูปรับวกิฤตนิ ้าโขง 

30. “ไอโซพอด” ตัวประหลาดในหัวปลา กนิไดไ้หม? 

https://www.komchadluek.net/news/regional/444847
https://siamrath.co.th/n/186182
https://www.sanook.com/money/793211/
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/451320?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000101365
https://siamrath.co.th/n/187162
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900676
https://www.thaipost.net/main/detail/79392
https://www.thairath.co.th/news/local/1945480
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5052594
https://www.matichon.co.th/region/news_2380459
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1946050
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1946049
https://allafrica.com/stories/202010050302.html
https://allafrica.com/stories/202010050302.html
https://www.bangkokpost.com/business/1998023/tuna-value-dropping-industry-must-plan-ahead
https://www.banmuang.co.th/news/region/208319
https://www.thairath.co.th/news/local/1946409
https://mgronline.com/business/detail/9630000102097
https://siamrath.co.th/n/187676
https://www.thairath.co./
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/451878?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ
https://www.posttoday.com/social/local/634937
https://siamrath.co.th/n/187797
https://www.thairath.co.th/news/politic/1947099
https://www.thebangkokinsight.com/449775/
https://thediplomat.com/2020/10/japan-seeks-to-boost-catch-limits-of-prized-bluefin-tuna/
https://siamrath.co.th/n/188193
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901659
https://www.thairath.co.th/news/local/1948341
https://www.sanook.com/health/25507/
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31. ศอ.บต.ผลักดัน “ปทูะเล” เป็นสัตวเ์ศรษฐกจิใหมช่ายแดนใต ้

32. Phuket welcomes all for some fun in the sea 

33. เฮอรเิคน 'เดลตา' จ่อสหรัฐฯ คาดเขา้ชายฝ่ังอา่วเม็กซโิกศกุรน้ี์ 

34. เฮ! ไทยประสบความส าเร็จ ร่วมกอ่ตัง้เครอืขา่ยอาเซยีน ตา้นประมงผดิกฎหมาย 

35. ทัพเรอืภาคที ่1 ผลักดันกลุม่เรอืประมงเพือ่นบา้นรุกล ้าน่านน ้าไทย 

36. พายฝุนกระหน ่าตรังหนัก กระทบเรอืประมงพาณชิยกั์นตังจอดนิง่เทยีบแพ 

37. ไรผ้ลกระทบดเีปรสชนั ประมง-เรอืทอ่งเทีย่ว-เรอืโดยสาร จ.ตราด ยังบรกิารตามปกต ิ

38. 13 เหตกุารณ์พษิจากอาหารทะเล 

39. UK retailer refusing to sell yellowfin tuna until overfishing is addressed  

40. ‘ทยี’ู ชอูาหารกุง้ย่ังยนื ใชส้าหร่าย อัลจาไพรม ์ดเีอชเอ เป็นวัตถดุบิ กุง้โตไว โอเมกา้เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

41. ประมงลงพืน้ทีต่รวจสอบคลองพังงา หลังชาวบา้นผวาเจอจระเขว้า่ยในล าคลองถงึ 4 ตัว 

42. นศ. อาชวีะประมงปัตตานีสรา้งอุปกรณ์ตากปลาพลังงานแสงอาทติย ์

43. ‘ไตฝุ้่ นนังกา’ ถลม่ ‘ไหห่นาน’ ส่ังปิดเรยีน-เรอืประมงกลับฝ่ังหลายหมืน่ 

44. อาจารยเ์จษฎา ไขค าตอบ "บางแสน" น ้าทะเลใสแจ๋วชว่งหนา้หนาว ราวกับมัลดฟีส ์

45. "ประมงจังหวัดอา่งทอง"ขยายเวลายนืค ารอ้ง ผูป้ระสงคท์ าการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าในทีจั่บสัตวน์ ้าซึง่เป็นสาธารณะสมบัตขิองแผ่นดนิ 

46. งานประชมุแพลตฟอรม์ความร่วมมอืทางทะเลเอเชยีตะวันออกแหง่ชงิเตา่ประจ าปี 2563 จัดขึน้ในเมอืงชงิเตา่ 

47. ผงะ!ชาวประมงอนิโดนีเซยีพบลกูฉลามเผอืกสดุประหลาดมตีาเดยีว 

48. Maldivian fishermen, processors band together and reduce yellowfin tuna catch by five times the IOTC requirement 

49. Inside Canada's decades-long lobster feud 

50. Stampedes, sharks and cyclones: uncovering the adventures behind 50 years of coastal research 

51. หรอืน่ีจะเป็นตอนอวสานของอาชพีประมงไทย 

52. กรมประมงแจกปัจจัยการผลติสัตวน์ ้า 

53. "ชดุปฏบิตักิารโลมา"ฝ่าแนวคลืน่ชว่ย"ลกูประมง"กลางทะเล 

54. ทมีนักวจัิยไทยคน้พบ “ปลาปอดชนดิใหมข่องโลก” ทีภ่นูอ้ย จังหวัดกาฬสนิธุ ์(คลปิ) 

55. ทุม่ 4.5 พันลา้น ลยุถนนเลยีบทะเล หนุนเศรษฐกจิ-ทอ่งเทีย่ว “ระยอง” 

56. ตามรอย “เตา่ทะเลไทย” ที ่“เกาะมันใน” เกาะแหง่เดยีวในไทย ทีม่เีพือ่ดแูลเตา่โดยเฉพาะ 

57. Vietnam to assist Sri Lanka to develop fisheries and aquaculture industry 

58. Thai Union, Corbion expand adoption of AlgaPrime DHA into shrimp aquaculture 

59. How to export wild caught marine fishery products to the EU from 01 January 2021 

60. “Wild rhetoric about aquaculture does nothing to save wild salmon” 

61. Aquaculture Oxygenator Market Rapid Growth,Industry Competition Outlook And Future Scope 2026 | Storvik Aqua 

AS, OxyVision AS, Acquaeco 

62. รมว.กษ.น าผูบ้รหิาร กษ.พบปะกลุม่วสิาหกจิและเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอไทรนอ้ย 

63. Violent acts on Mi'kmaq fishers are 'disgusting,' federal minister says 

64. 2020 Pacific Tuna Tagging a Success 

65. ขา่วด ี“นริโทษกรรม” เครือ่งวทิยสุ าหรับเรอืประมง 

66. ชาวประมงทอ้งถิน่-นานาชาตกิดดัน “ญีปุ่่ น” ไมค่วรปลอ่ย “น ้าปนเป้ือนกัมมันตรังส”ี ลงทะเล 

67. สถานการณ์การผลติและการตลาดรายสัปดาห:์ ประมง 

68. รมว.ทส. ย ้า แก ้"กัดเซาะชายฝ่ัง" ตอ้งคุม้คา่ ลดปัญหาพืน้ทีข่า้งเคยีง 

69. อบจ.ภเูก็ต ประชมุเตรยีมพรอ้ม สรา้งปะการังเทยีม ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศชายฝ่ัง 

70. ลยุพัฒนาสะพานปลา,ทา่เทยีบเรอืประมง18แหง่ 

71. Inmarsat ร่วมมอืกับ Cobham SATCOM มุง่พัฒนาประมงย่ังยนืในมลัดฟีสด์ว้ยบรกิาร Fleet One 

72. เรอื ต.991 ทัพเรอืภาคที ่1 จับกมุ 2 เรอืประมงดัดแปลงขนถา่ยน ้ามนัเลีย่งภาษี กลางอา่วสัตหบี 

73. หนิถลม่ 3 หมืน่ตัน ทีเ่กาะทะล ุยังไมป่ลอดภัย ส ารวจแลว้เสีย่งถลม่อกี จนท. หา้มเรอืใกล ้! 

74. สง่ออกอาหารทะเลฯ 8 เดอืนแรก โกยเงนิเขา้ไทยกวา่ 2.5 พันลา้นดอลลาร ์

75. โซลารล์อยน ้าทะเล นวัตกรรม 'พลังงานทางเลอืก' ทีย่ั่งยนื 

76. หนิเกาะทะลพัุงถลม่ เตอืนนักทอ่งเทีย่วหา้มเขา้ใกล ้

77. มาแลว้! เตา่มะเฟืองวางไขแ่รกแหง่ฤด ูทีห่าดบางขวัญ จ.พังงา 

78. ถามชาวประมง...ไมเ่ขา้ใจ 

79. 5 things to know about the dispute over Nova Scotia’s Indigenous lobster fishery 

80. กรมประมง เล็งเพิม่ผลผลติกุง้กรา้มกรามปีหนา้ 4 หมืน่ตัน รุกตลาดจนี 

81. ผูเ้พาะเลีย้งสัตวน์ ้าอว่ม!! "โนอลึ" ถลม่เสยีหายกวา่ 7.5 ล. ประมงเร่งน าเรอืชว่ยเหลอื 

82. ลกูเรอืวัย 63 ปี ดับ ขณะท าประมง ออกไปถา่ยแลว้หายไปนาน พบอกีเป็นศพนอนคดุคู ้

83. อนุ กมธ.3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้วฒุสิภา เดนิหนา้แกปั้ญหา IUU fishing 

84. คา่ความเคม็เปลีย่น "ปลงิทะเล" จ านวนมาก ถกูคลืน่ซดัเกยหาดบางกะไชย 

85. ชาวประมง รวมตัวป้องสถาบัน 

86. พายถุลม่ตอ่เน่ืองผูเ้พาะเลีย้งสัตวน์ ้า 1,485 ราย เสยีหายกวา่ 10.2 ลา้นบาท 

87. พบศพลอยทะเลสัตหบี เหลอืแตโ่ครงกระดกู หา่งชายฝ่ัง 20 ไมลท์ะเล 

88. Yellowfin tuna supply crisis: what’s the best response? 

89. ปั้น 'สะพานปลาสมทุรสาคร' ขึน้แทน่ ศนูยก์ลางอาหารทะเล 

90. บิ๊กอสป. ชืน่ชมชาวประมงเก็บขยะ ลดมลพษิทางทะเล 

91. “บิ๊กประมง” น าทมีแสดงพลังปกป้องสถาบัน เตอืน หยดุจาบจว้งไมง่ัน้ปลกุม็อบประมง 

92. In Clip: สหรัฐฯสง่เรอืยามฝ่ังสกัด “จนี” ท าประมงผดิเถือ่นในแปซฟิิก พบ “บนิรบปักกิง่” ตกเป็นเป้าล็อกสอดแนมในทะเลจนีใต ้

https://mgronline.com/south/detail/9630000102524
https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/1998679/phuket-welcomes-all-for-some-fun-in-the-sea
https://www.voathai.com/a/hurricane-delta-to-hit-gulf-coast/5614279.html
https://mgronline.com/politics/detail/9630000103598
https://siamrath.co.th/n/188779
https://siamrath.co.th/n/188473
https://mgronline.com/local/detail/9630000103547
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901924
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/uk-retailer-refusing-to-sell-yellowfin-tuna-until-overfishing-is-addressed
https://www.khaosod.co.th/economics/news_5105574
https://mgronline.com/south/detail/9630000104459
https://www.banmuang.co.th/news/education/209011
https://www.newtv.co.th/news/67033
https://www.thairath.co.th/news/society/1951250
https://siamrath.co.th/n/189438
https://www.ryt9.com/s/anpi/3167192
https://mgronline.com/around/detail/9630000105424
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/maldivian-fishermen-processors-band-together-and-reduce-yellowfin-tuna-catche-by-five-times-the-iotc-requirement
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54472604
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/stampedes-sharks-and-cyclones-uncovering-adventures-behind-50-years-coastal
https://www.prachachat.net/public-relations/news-540293
https://www.innnews.co.th/economy/news_797790/
https://www.newtv.co.th/news/67336
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1953440
https://www.prachachat.net/property/news-539943
https://mgronline.com/travel/detail/9630000106106
http://www.colombopage.com/archive_20B/Oct18_1603045444CH.php
https://www.fareasternagriculture.com/live-stock/aquaculture/thai-union-corbion-expand-adoption-of-algaprime-dha-into-shrimp-aquaculture
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-export-wild-caught-marine-fishery-products-to-the-eu-from-01-january-2021
https://seawestnews.com/wild-rhetoric-about-aquaculture-does-nothing-to-save-wild-salmon/
https://prnewsleader.com/uncategorized/607430/aquaculture-oxygenator-market-rapid-growthindustry-competition-outlook-and-future-scope-2026-storvik-aqua-as-oxyvision-as-acquaeco/
https://prnewsleader.com/uncategorized/607430/aquaculture-oxygenator-market-rapid-growthindustry-competition-outlook-and-future-scope-2026-storvik-aqua-as-oxyvision-as-acquaeco/
https://mgronline.com/smes/detail/9630000106309
https://nationalpost.com/news/canada/emergency-house-debate-requested-over-disturbing-violence-at-n-s-fishery
https://emtv.com.pg/2020-pacific-tuna-tagging-a-success/
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/453636
https://positioningmag.com/1302343
https://www.ryt9.com/s/oae/3168541
https://www.thairath.co.th/news/politic/1957629
https://phuketjournal.com/ppao-527.html
https://www.innnews.co.th/economy/news_802356/
https://www.ryt9.com/s/anpi/3169157
https://mgronline.com/local/detail/9630000108077
https://hilight.kapook.com/view/207618
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903434
https://www.prachachat.net/finance/news-542107
https://news.thaipbs.or.th/content/297609
https://mgronline.com/travel/detail/9630000107206
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1958224
https://globalnews.ca/news/7410158/dispute-nova-scotias-indigenous-lobster-fishery/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904043
https://siamrath.co.th/n/191740
https://siamrath.co.th/n/191634
https://mgronline.com/politics/detail/9630000108114
https://www.thairath.co.th/news/local/east/1959896
https://www.banmuang.co.th/news/region/210234
https://www.prachachat.net/economy/ne
https://www.sanook.com/news/8280930/
https://www.thegrocer.co.uk/sourcing/yellowfin-tuna-supply-crisis-whats-the-best-response/649638.article
https://www.thebangkokinsight.com/462779/
https://siamrath.co.th/n/192268
https://www.matichon.co.th/region/news_2409762
https://mgronline.com/around/detail/9630000109018
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93. เรอืนักตกปลาถกูคลืน่ซดัลม่กลางทะเล เรอืประมงเขา้ชว่ย 2 ชวีติ เร่งคน้อกี 1 ผูส้ญูหาย 

94. พายถุลม่ตอ่เน่ืองผูเ้พาะเลีย้งสัตวน์ ้า 1,485 ราย เสยีหายกวา่ 10.2 ลา้นบาท 

95. แมวน ้ากวา่ 7,000 ตัว ตายทีช่ายฝ่ังนามเิบยี 

96. แตกตืน่! ชาวประมงกระบีเ่จอปลาประหลาดหนา้คลา้ยคน 

97. ลกูเรอืประมงสญูหาย 7 รายหลังไตฝุ้่ น"โมลาเบ"พัดเขา้ฟิลปิปินส ์

98. ผงะ!! ชาวประมงกระบี ่พบปลาหนา้ตาคลา้ยคน ไมก่ลา้น าไปทาน 

99. เปิดภาพ "โลมาสชีมพู " เลน่น ้าในทอ้งทะเล 

100. ปตท.เปิดตัว “โซลารช์นดิลอยน ้าทะเล” แหง่แรกของไทย 

101. ภมูภิาค – โคราชยดึอาชพีประมงหลังน ้าทว่ม 

102. "น ้าสะอาดเกนิไป" ปลาทะเลลดลง รัฐบาลญีปุ่่ นเตรยีมแผนท าน ้าใหเ้สยี 

103. MAURITIUS: European supermarkets demand sustainable tuna fishing 

104. ส.ประมงพืน้บา้นกลุม่ตันหยงเปาว ์แจงกรณีถกูกลา่วหาบรหิารงานไมเ่ป็นธรรม 

105. PTTEP จับมอืกลุม่ประมงพืน้บา้น ตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้พาะฟักลกูปแูหง่ใหม ่

106. ส.ประมงสงขลาเตอืนเรอืประมงระวังพายไุตฝุ้่ นโมลาเบ เลีย่งการประมงในอา่วไทยตอนบน 

107. กระบี-่ชาวประมงแหลมกรวดเฮ วางอวนจับปลาครัง้เดยีวได ้กวา่ 100 กก. (มคีลปิ) 

108. ตอ้งไมต่ายฟร!ี ภรรยาประมงพืน้บา้นสตลูโวย “มาเลย”์ ชนเรอืลม่จนสามตีายเดอืนกวา่คดไีมค่บื 

109. ไตฝุ้่ นโมลาเบ' ถลม่ภาคกลางเวยีดนาม ชาวประมงสญูหาย 26 คน 

110. วางอวนครัง้เดยีวไดป้ลาเกอืบ 100 กก. 

111. ฮอืฮา! น ้าทะเลเกาะชา้งเปลีย่นเป็นสเีขยีว เผยเกดิจากปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬ 

112. วาฬบรูดา้ตัวใหญ่ โผลอ่วดโฉมแลว้ ในทะเลอา่วไทย 4 จว.ตน้ฤดหูนาว 

113. อัปเดตความสวยทะเลบางแสน น ้าใสจนมองทะลเุห็นปมูา้เดนิอยูใ่ตน้ ้า 

114. กรมประมง MOU ม.แมโ่จ ้สรา้งความเขม้แข็งทรัพยากรบคุคลภาคประมง 

115. ประมงเมอืงคอนบกุยดึโพงพางผดิกฎหมาย 9 ปาก กลางแมน่ ้าตาปี 

116. วอนนักทอ่งเทีย่วงดลอยกระทงลงทะเล เพือ่ลดปรมิาณขยะ เสีย่งเกดิอันตรายจากเศษตะป-ูเขม็หมดุ 

117. สยองรมิทะเล 2 ชวีติหวดิดับ ถกูฉลามท ารา้ย ฉีกกระชากแขน-ขา อาการสาหัส ระหวา่งด าน ้า 

118.French Atlantic bluefin fishery gets MSC certification, over WWF opposition 

119. กรมประมงร่วมแมโ่จพั้ฒนาบคุลากร 

120. เรอืประมงลม่ 3 ลกูเรอืลอยคอในทะเล 

121. เกาหลเีหนืออา้งยงิ ‘จนท.ประมงโสมขาว’ เพือ่สกัดโควดิ จวกโซล ‘สะเพร่า’ ปลอ่ยพลเมอืงล ้าแดน 

122. น ้าแมน่ ้าปราจนีเน่า กุง้ ปลา ลอยหัวใกลต้าย ชาวบา้นชี ้เป็นประจ าหลังทว่ม 

123. Conflict over Mi'kmaw lobster fishery reveals confusion over who makes the rules 

124. New flawed MSC certification of bluefin tuna risks reaching the Mediterranean market, warns WWF 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. Pig ear dog treats linked to Canadian Salmonella outbreak 

2.ผูป้ระกอบการสหรัฐฯ เริม่ใช ้CBD ในผลติภัณฑส์ าหรับสัตวเ์ลีย้ง 

3. FEDIAF INTRODUCES LATEST NUTRITIONAL GUIDELINES AND NEW SCIENTIFIC ADVISORY BOARD MEMBERS AT 

VIRTUAL ESVCN VETERINARY CONGRESS 

4. FEDIAF LAUNCHES E-LEARNING GUIDE FOCUSED ON PET FOOD COMMUNICATION 

5. Mars sues Simmons over dog food label similarities 

6. Premium, dog food related to more greenhouse gas than cat 

7. Smaller, older dogs alter UK pet food market 

8. 5 trends guiding pet food into 2025: lux health, science 

9. EU อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์
10.  Kerry’s new plant-based palatant solution appeals to pets and owners 
11. APPA reveals slight changes in pet owner purchases, sentiments in third COVID-19 Pulse Study 
12. VR tours of pet food facility may provide transparency 
13. Listeria in pet food manufacture facility results in FDA warning letter 
14.  5 opportunities for retailer success in pet food 
15. รายงานเรือ่ง ตลาดสนิคา้อาหารสัตวใ์นประเทศเกาหล ี
16. Companies put of notice for salmonella on pig ear dog treats and foriegn import violations. 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร 

1. Lack of inspections, heavy metals cited in FDA enforcement updates 
2. COVID-19 dominated World Food Safety Day 
3. Study finds E. coli, Listeria and Vibrio in seafood 
4. ญีปุ่่ นกังวลหลังประมาณการจับปลาซมัมะไดล้ดลง 
5. 2021 National Food Safety Education Conference abstract deadline coming soon 
6. Codex covers food hygiene and allergens in first ever virtual meeting 
7. มั่นใจเน้ือหมปูลอดภัยยคุนวินอรม์อล เลอืกซือ้จากแหลง่จ าหน่ายตอ้งไดม้าตรฐาน 
8. ชว่งเวลาตอ่ทะเบยีนสถานประกอบการกับ FDA มาถงึแลว้ 
9. FDA ออกร่างบังคับเก็บขอ้มลูตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร 
10. Six in 10 people worldwide worry about safety of their food 
11. เชือ้กอ่โรคกับหอยแมลงภูแ่กะ (ตม้สกุ) 

https://mgronline.com/south/detail/9630000108848
https://www.prachachat.net/economy/news-542709
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2412021
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5188666
https://www.dailynews.co.th/foreign/803339
https://siamrath.co.th/n/192656
https://www.nationtv.tv/main/content/378802941
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/135602
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5197618
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/135609
https://www.afrik21.africa/en/mauritius-european-supermarkets-demand-sustainable-tuna-fishing/
https://mgronline.com/south/detail/9630000111842
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=ZWg5NUY1OXlMUTg9&security=PTTEP
https://mgronline.com/south/detail/9630000111696
https://www.77kaoded.com/news/pradit/2026183
https://mgronline.com/south/detail/9630000111634
https://www.voathai.com/a/vietnam-typhoon/5639141.html
https://www.nationtv.tv/main/content/378803260
https://mgronline.com/travel/detail/9630000111717
https://news.ch7.com/detail/446270
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000111617
https://siamrath.co.th/n/193288
https://mgronline.com/south/detail/9630000112117
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000112134
https://hilight.kapook.com/view/207881
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/french-atlantic-bluefin-fishery-gets-msc-certification-over-wwf-opposition
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905170
https://www.thairath.co.th/clip/462540
https://mgronline.com/around/detail/9630000112527
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5212819
https://theconversation.com/conflict-over-mikmaw-lobster-fishery-reveals-confusion-over-who-makes-the-rules-148978
https://wwf.panda.org/wwf_news/?1011266/New-flawed-MSC-certification-of-bluefin-tuna-risks-reaching-the-Mediterranean-market-warns-WWF
https://www.petfoodindustry.com/articles/9631-pig-ear-dog-treats-linked-to-canadian-salmonella-outbreak
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7168
http://www.fediaf.org/press-releases/2777-fediaf-introduces-latest-nutritional-guidelines-and-new-scientific-advisory-board-members-at-virtual-esvcn-veterinary-congress.html
http://www.fediaf.org/press-releases/2777-fediaf-introduces-latest-nutritional-guidelines-and-new-scientific-advisory-board-members-at-virtual-esvcn-veterinary-congress.html
http://www.fediaf.org/press-releases/2776-fediaf-launches-e-learning-guide-focused-on-pet-food-communication.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/9641-premium-dog-food-related-to-more-greenhouse-gas-than-cat
https://www.petfoodindustry.com/articles/9641-premium-dog-food-related-to-more-greenhouse-gas-than-cat
https://www.petfoodindustry.com/articles/9659-smaller-older-dogs-alter-uk-pet-food-market
https://www.petfoodindustry.com/articles/9676-trends-guiding-pet-food-into-2025-lux-health-science
https://thaieurope.net/2020/10/15/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสร-9/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14189-kerrys-new-plant-based-palatant-solution-appeals-to-pets-and-owners
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14186-appa-reveals-slight-changes-in-pet-owner-purchases-sentiments-in-third-covid-19-pulse-study
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/9701-vr-tours-of-pet-food-facility-may-provide-transparency
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/listeria-in-pet-food-manufacture-facility-results-in-fda-warning-letter/
https://www.supermarketnews.com/winning-pet-care/5-opportunities-retailer-success-pet-food
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/659307/659307.pdf&title=659307&cate=413&d=0
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/companies-put-of-notice-for-salmonella-on-pig-ear-dog-treats-and-foriegn-import-violations/#more-198338
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/lack-of-inspections-heavy-metals-cited-in-fda-enforcement-updates/
https://www.foodsafetynews.com/2020/09/covid-19-dominated-world-food-safety-day/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/study-finds-e-coli-listeria-and-vibrio-in-seafood/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7169
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/2021-national-food-safety-education-conference-abstract-deadline-coming-soon/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/codex-covers-food-hygiene-and-allergens-in-first-ever-virtual-meeting/
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-532732
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7176
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7178
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/six-in-10-people-worldwide-worry-about-safety-of-their-food/
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/1953529
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12. Parliament questions FSA about post Brexit food safety rules 
13. สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่1 / 2564 - กนิเจปลอดภัย หา่งไกลโควดิ-19 
14. Make food safety consumer-focused 
15. What Hep A has taught us that can be used against COVID-19 
16. Chemicals in food are a main safety concern for majority of Americans 
17. USDA ประเมนิสถานการณ์โควดิกระทบความมั่นคงทางอาหารโลกไปอกีสบิปี 
18. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ตอ่ตลาดปลาทูน่่าสง่ออกเวยีดนาม 
19. กนิเจ ระวัง! เจอของปลอม สธ.แนะ 4 วธิเีลอืกซือ้อาหารปลอดภัย 
20. ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่จนี ตรวจพบเชือ้โควดิ-19 จากบรรจุภัณฑช์ัน้นอกของอาหารแชแ่ข็งในชงิเตา่ 
21. วว.จัดตัง้ “ศนูยบ์รกิาร วเิคราะห ์ทดสอบ ดา้นอาหารฟังกช์นั” 
22. กรมวทิยเ์ผยผลตรวจวเิคราะห ์4 กลุม่อาหารยอดนยิมชว่งกนิเจ 
23. อาเซยีนดันเกษตรวถิใีหมด่งึเทคโนโลย ีสรา้ง“ความมั่นคงอาหาร” 
24. EU ปรับปรมิาณสารตกคา้งสงูสดุ (MRLs) ของสารปราบศัตรูพชืในสนิคา้พชืและสัตว ์
25. TTIA ขานรับนโยบาย WHO สรา้งความเชือ่มั่นความปลอดภัยดา้นอาหาร 
26. IAFP attendees urged to ‘think big’ to tackle challenges 
27. WHO food safety expert speaks at IAFP 
28. Hospital food review includes food safety focus 
29. Experts give insight into food safety in Africa 
30. บิ๊ก FDA-USDA เผยแนวขอ้ก าหนดความปลอดภัยอาหารในสหรัฐอเมรกิา 
31. ออส-ผูด้ตีืน่ตัวความปลอดภัยอาหารออนไลน์ 
32. ผลส ารวจเผยผูบ้รโิภคสนใจความปลอดภัยอาหาร 
33. เซเชลสเ์ขม้เอกสารสง่ออกสนิคา้ประมง 
 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. ตรวจโควดิท าน ้าหลอ่เลีย้งสมองร่ัวในผูป่้วยมะกัน    
2. President Donald Trump and first lady Melania Trump test positive for Covid-19 
3. UK battles big spike in new Covid-19 cases, but deaths remain low    
4. The global quest to find a vaccine for Covid-19 has so far tended to focus on the clinical research, but manufacture 
and distribution also need to be considered. 
5. เอฟดเีอคมุเขม้ขอ้มลูความปลอดภัยวัคซนีโควดิ 
6. อติาลบีงัคับใสห่นา้กากอนามัยในพืน้ทีก่ลางแจง้ทั่วประเทศ 
7. ศบค. : ผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหมวั่นน้ี (8 ต.ค.) เพิม่อกี 7 ราย 
8. ผูป่้วยโควดิแหข่อลองยารักษาทรัมป์ แพทยเ์ตอืนรอขอ้มลูดา้นประสทิธภิาพ 
9. เมยีนมาเร่งตรวจหาผูต้ดิเชือ้โควดิเพิม่ หลังพบผูป่้วยรายใหมเ่กอืบพันคนตอ่วัน 
10. ทชิชเูปียก/ผลติภัณฑล์า้งจาน/ผงซกัฟอก/น ้าอุน่ผสมน ้าสม้สายชใูชฆ้า่เชือ้โควดิ-19ไดจ้รงิหรอื ? 
11. อนุทนิ ชีพ้บแรงงานเมยีนมาตดิโควดิ-19 ไมเ่หนือความคาดหมาย 
12. Coronavirus 'can survive for 28 days on surfaces': study 
13. งานวจัิยชี ้วัคซนีตา้นโควดิยังมปีระสทิธภิาพ แมเ้จอไวรัสกลายพันธุ ์
14. หว่งความปลอดภัย! บรษัิทที ่2 ระงับการทดลองตา้นโควดิใน 24 ชัว่โมง  
15. เช็กลอ็กดาวน์บางสว่น หลังอัตราตดิโควดิสงูสดุในยโุรป 
16. อนามัยโลกชีโ้ควดิท าเด็กตายจากขาดอาหาร 10,000 คนตอ่เดอืน 
17.  ศบค. : ผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหมวั่นน้ี(15 ต.ค.) พุ่งพรวด 13 ราย มาจากเมยีนมา 3 ราย 
18. ไทยป่วยโควดิ 5 ราย ทั่วโลกตดิเชือ้แลว้ 40 ลา้นคน 
19. กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานไปท างานเกาหล ีโควตา้ 2,691 อัตรา 
20. ยอดตดิเชือ้โควดิโลกทะล ุ41 ลา้น แค ่2 วันป่วยเพิม่ลา้นคน 
21. Covid: China's Sinovac vaccine to be included in Brazil immunisation plan 
22. Covid-19: Testing for coronavirus on London transport     
23. พุ่งไมห่ยดุ! ทั่วโลกตดิโควดิ-19 ทะล ุ42 ลา้นรายแลว้ 
24. Moderna ไดผู้ร่้วมทดลองวัคซนีโควดิครบ 3 หมืน่ ลุน้ FDA อนุมัตเิดอืนหนา้ 
25. ท าสถติอิกี! ตดิโควดิทั่วโลกทะล ุ43 ลา้น 
26. ไทยพบป่วยโควดิ-19 ใหม ่4 ราย เป็นผูป่้วยเขา้มารักษาในไทย 
27. สธ.ขันนอตสถานกักกันโควดิ-19 จัดคนเขา้เมอืงตามกลุม่ปท.เสีย่งสงู กลาง ต ่า 
28. 12 รายใหมต่ดิเชือ้โคโรนาไวรัส ยอดป่วยสะสม 3,775 รักษาหายอกี 15 ราย 
 
ขา่วแรงงาน   

1. "กองทัพภาคที ่3 "สกัดเขม้ แรงงานตา่งดา้วชายแดนไทย-เมยีนมา 

2. อยูต่อ่ได!้ แรงงานตา่งดา้วครบวาระ 4 ปี พ.ย.น้ี ไมต่อ้งกลับประเทศ  

3. กลุม่แรงงานจีป้ฏรูิป 'ประกันสังคม' ลงทนุโปร่งใสมธีรรมาภบิาล - จัดสวัสดกิารถว้นหนา้ 

4. "นฤมล" ถกกนุซอื จัดท าพัฒนาก าลังคน รองรับ S-Curve ขับเคลือ่น ศก.ไทย 

5. เสนอตัง้คณะท างานตรวจสอบการลงทนุกองทนุประกันสังคม  

6. โควดิ-19 : ภาวะล าเค็ญของแรงงานเมยีนมา อยูไ่ทยก็ไรง้าน กลับบา้นก็เสีย่งตดิโรค ไรเ้งนิ 

7. แฉเจา้หนา้ทีรั่ฐ รับเงนินายทนุ ขอหัวละ 3 หมืน่ พาแรงงานพมา่หนีเขา้ไทย   

8. เห็นชอบร่างแรกทปิรพีอรต์ ประจ าปี 2563 ด าเนนิคดคีา้มนุษย ์109 คด ี 

9. เริม่แลว้ ฉีดวัคซนีป้องกันไขห้วัดใหญ่ผูป้ระกันตนอาย ุ50 ปีขึน้ไป      

10. ครม. อนุมัตหิลักการเพิม่คา่ท าศพ-เงนิสงเคราะหป์ระกันสังคม ผูป้ระกันตนมาตรา 40  

11. COVID-19 อาจเป็นตัวเร่งใหร้ะบบอัตโนมตัแิทนทีม่นุษยใ์นตลาดแรงงานมากขึน้ 

https://www.foodsafetynews.com/2020/10/fsa-asked-about-post-brexit-food-safety-rules/
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1438&pcid=270&pcpage=1
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/make-food-safety-consumer-focused/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/what-hep-a-has-taught-us-that-can-be-used-against-covid-19/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/chemicals-in-food-are-a-main-safety-concern-for-majority-of-americans/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7207
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7206
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2405626
http://thai.cri.cn/20201019/212beccb-cbc0-559d-1b67-39fa16d87e60.html
https://www.thairath.co.th/news/society/1959091
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903750
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904061
https://thaieurope.net/2020/07/17/2020-749/
https://www.thansettakij.com/content/454311
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/iafp-attendees-urged-to-think-big-to-tackle-challenges/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/who-food-safety-expert-speaks-at-iafp/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/hospital-food-review-includes-food-safety-focus/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/experts-give-insight-into-food-safety-in-africa/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7230
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7231
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7232
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7228
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2375539
https://edition.cnn.com/2020/10/01/politics/hope-hicks-positive-coronavirus/index.html
https://thethaiger.com/coronavirus/uk-battles-big-spike-in-new-covid-19-cases-but-deaths-remain-low
https://www.bbc.com/future/article/20201005-the-quest-to-make-a-global-vaccine-in-12-months
https://www.bbc.com/future/article/20201005-the-quest-to-make-a-global-vaccine-in-12-months
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901294
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2384582
https://www.prachachat.net/general/news-533850
https://www.infoquest.co.th/2020/41111
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2383738
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/816?fbclid=IwAR1WVTNrl9VcHpxJ9mOz5kn17x1tWnTS4AIzM8sEh6v9SWliBjVWqsndu-8
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2389615
https://www.bangkokpost.com/world/2000775/coronavirus-can-survive-for-28-days-on-surfaces-study
https://www.infoquest.co.th/2020/41685
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2393240
https://www.dailynews.co.th/foreign/800935
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2394976
https://www.prachachat.net/general/news-537775
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2402412
https://www.thansettakij.com/content/453554
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2405314
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54619730
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-54649463
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2409466
https://www.infoquest.co.th/2020/43865
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2412562
https://www.matichon.co.th/local/news_2417528
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2416350
https://www.thairath.co.th/news/politic/1965061
https://www.thansettakij.com/content/451737
https://www.thebangkokinsight.com/449199/
https://prachatai.com/journal/2020/10/89872
https://www.thairath.co.th/news/politic/1948386
https://prachatai.com/journal/2020/10/89811
https://www.bbc.com/thai/thailand-54477189
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5085469
https://www.thairath.co.th/news/society/1954941
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902696
https://www.thairath.co.th/news/politic/1950775
https://prachatai.com/journal/2020/10/90101
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12. ก.แรงงาน เยยีวยา "ทอ่แกส๊ระเบดิ" 

13. รมว.แรงงานเร่งชว่ยแรงงานเรอืลม่เกาสง     

14. เผยมกีารละเมดิสทิธแิรงงานฝึกงานชาวตา่งชาตใินญีปุ่่ นกวา่ 71.9% 

15. หอการคา้ไทยชง 4 ขอ้เสนอแกปั้ญหาแรงงานไทย 

 
ขา่วการเงนิ 

1. สถาบันวจัิยเศรฐกจิป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดเผย ขอ้มลู "รายไดจ้รงิของประชากรในประเทศกลุม่ ASEAN+3 (2011US$)"     

2. ก าไรตอ้งเก็บ ขากทนุตอ้งตดั   

3. ดอลลารป์รับตัวแคบเทยีบเยน ขณะนักลงทนุจับตามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐ     

4. เงนิบาทออ่นคา่ กรอบ 31.10-31.30 บาทตอ่ดอลลาร ์หลังจนีแทรกแซงเงนิหยวนใหอ้อ่นคา่ 

5. คา่เงนิบาททรงตัวที ่31.17 บาท/ดอลลาร ์มโีอกาสแข็งคา่ในระยะยาว 

6. เชือ้กอ่โรคกับหอยแมลงภูแ่กะ (ตม้สกุ) 

7. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.19 แนวโนม้ทรงตัว รอความชดัเจนจากปัจจัยใน-นอกประเทศ 

8. สแตนดารช์ารเ์ตอรด์ หนุนไทยสง่ออกไปอนิเดยี ดันยอดโตรวม 3.8 หมืน่ลา้นดอลล ์

9. ดอลลารข์ยับขึน้เทยีบเยน ขณะยโูรแข็งคา่รับความหวังเจรจาการคา้ Brexit 

10. หุน้ไทยวันน้ี (26 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -0.52 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,213 จุด 

11. ใกลเ้ลอืกตัง้สหรัฐ ป่วนตลาดเงนิทั่วโลก กรอบวันน้ี 31.20-31.40 บาทตอ่ดอลลาร ์

12. คา่เงนิบาททรงตัวอยูท่ี ่31.23 บาท/ดอลลาร ์กรอบแคบรอผลเลอืกตัง้สหรัฐ 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. นายกฯ เผยทลูเกลา้ฯ พ.ร.บ.งบฯปี 64 แลว้ แยม้รมว. คลังคนใหมใ่กลค้ลอด   
2. พาณชิยต์รวจเขม้ สวมรอยสนิคา้สง่ออก     
3. คูม่อืสบืคน้กฏหมายศลุกากรของญีปุ่่ น เกาหลใีต ้สหรัฐอเมรกิา และจนี 

4. บโีอไอ จัดทัพนักธรุกจิรายใหญ่พบนายก เร่งเครือ่งลงทนุในออีซี ี 

5. เริม่งานแลว้!! “Thailand Sustainability Expo 2020” ชแูนวคดิ “พอเพยีง ยั่งยนื เพือ่โลก” 

6. ไทยยเูน่ียนชวนสัมผัสวถิปีลาทนู่าใตท้อ้งทะเล พรอ้มชม ชมิ ชอ้ปผลติภัณฑ ์ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 สามยา่น

มติรทาวน์ 

7. เปิดประสบการณ์การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

8. ขอ 'บโีอไอ' ปีน้ีไมต่ ่า 2 แสนลา้นชงบอรด์เพิม่สทิธรัิกษาจา้งงาน 

9. ส่ังศกึษา "สะพานไทย-แลนดบ์รดิจ"์ เชืม่อแหลมฉบัง     

10. “ไพรนิทร”์ คยีแ์มน ศบศ. ชนะสงครามโควดิ-แตเ่ศรษฐกจิดิง่ลกึ 

11. ภาครัฐ-องคก์รธรุกจิ-เอกชน แถลงขา่วความพรอ้มการจัดงานโพรแพ็ค เอเชยี 2020 เปิดเวทเีสวนา ปรับตัวของอตุสาหกรรมการ

ผลติแปรรูปและบรรจุภัณฑใ์นยคุนวินอรม์อล 

12.Export outlook improves slightly: shippers 

13. สรท. ฝากงาน ‘รมว.คลังคนใหม’่ เร่งออกมาตรการเยยีวยา-ฟ้ืนฟ-ูกระตุน้ศก.แบบตรงจุด 

14. บโีอไอปรับโครงสรา้งองคก์รใหม ่น าระบบดจิทิัลมาใช-้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารนักลงทนุ     

15. โบรกฯ ชีก้ าไร TU ใน Q3/63 เตบิโตดทีัง้ QoQ, YoY 

16. ‘พาณชิย’์ เผยผลระดมความเห็นภาคเกษตร ชี!้รัฐตอ้งมกีองทนุเอฟทเีอเยยีวยา พรอ้มเล็งเสนอคณะท างานฯ พจิารณา ธ.ค.น้ี 

17. WTO มองการคา้ระหวา่งประเทศปีน้ีถดถอย -9.2% ปีหนา้ฟ้ืนตัวแตก็่มคีวามเสีย่งอกีหลายปัจจัย 

18. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.28 ออ่นคา่ จากดอลลแ์ข็งนลท.กังวลศก.สหรัฐหลังทรัมป์ส่ังเบรกมาตรการเยยีวยา 

19. ไทยเบฟ-TU กา้วสูอ่าหารเสรมิ.! 

20. สภาพัฒน์เตรยีมร่างแผนฉบบัที ่13 พัฒนาเศรษฐกจิชาตใิหย้ั่งยนืจากบทเรยีนโควดิ-19 

21. Tuna value worldwide decreasing, industry must plan ahead — new report 

22. กางแผนเจรจาการคา้ ปี 64 รุกเดนิหนา้เปิด FTA ส าคัญ อยี-ูอังกฤษ-สหรัฐ 

23. รัฐบาล ศกึษาแลนดบ์รดิจ ์เชือ่มทะเลชมุพร-ระนอง 

24. ผลส ารวจเผย ‘อาเซยีน’ มโีอกาสทาง ศก.ดทีีส่ดุ 

25. บโีอไอย ้าไทยฐานผลติอตุสาหกรรมใหม ่

26. ไมเ่สยีหนา้ ‘จนี’ บนิตรงเซ็นเอฟทเีอกัมพูชา กอ่นแวะเยอืนไทย 

27. เปิดทางสง่ออกสนิคา้ไทย จับมอืจนีลยุเศรษฐกจิรอบอา่วเป่ยปู้ 

28. สภาผูส้ง่ออกฯ ย ้า พ.ร.ก.ฉุกเฉนิจ ากัดพืน้ที ่กทม. ไมก่ระทบสง่ออก 

29. อัตราวา่งงานออสเตรเลยีเดอืนก.ย.เพิม่นอ้ยกวา่คาด บง่ชีเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตัว 

30. ลยุเตรยีมเจรจา 3FTA ใหม ่เพิม่แตง้ตอ่คา้ไทยหลังโควดิ 

31. พาณชิยส์ง่อาหาร-ผลไมไ้ทยลยุซเูปอรฯ์ ออนไลน์แดนโรต ี

32. ขา่วดเีอกชนไทย RCEP พรอ้มลงนาม พ.ย.น้ี 

33. ม็อบไมส่ะเทอืนการลงทนุ กนอ.-เอกชนไมเ่บรกพัฒนานคิมฯ เป้า Top 3 อาเซยีน 

34. "ส.อ.ท."รับภาคเอกชนกังวลปัญหาการเมอืงในประเทศ 

35. กนอ. ทุม่ 1,200 ลา้น อัพเกรดนคิมสูย่คุ 5จ ี“สมารท์ซติี”้ 

36. สะดดุตา ปลาทนู่ากระป๋องเกาหลรูีปมนิเนียน พรอ้มวางจ าหน่ายในไทย 

37. TDRI จีร้ือ้-โละกฎหมายลา้หลัง ฟ้ืนเศรษฐกจิ ลดตน้ทนุธรุกจิ 1.3 แสนลา้น 

38. การลงนามขอ้ตกลงอารเ์ซ็ป เกดิขึน้ปลายปี 63 แน่นอน 

39. FTA เพิม่โอกาสคา้ขาย 
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40. กรมเจรจาฯ เตรยีมจัดงาน “สรา้งเครอืขา่ยสนิคา้ไทย ขยายการสง่ออกดว้ยเอฟทเีอ” ระหวา่งวันที ่30 ตลุาคม - 5 พฤศจกิายน 

2563 ณ ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 

41. จ่อปิดจ็อบตัง้ “กองทนุ FTA” ลุน้ชง ครม.โคง้สดุทา้ยปี’63 

42. เอกชนเสนอเปิดสภาฯ-เจรจาม็อบ หว่ันโควดิระลอก 2 ทบุดัชนีความเชือ่มั่นร่วง 

43. แชมป์สง่ออกอันดับ 1 ของโลก "ทนู่ากระป๋อง" 

44. ผลติภณัฑใ์หมเ่พือ่สขุภาพ ซปุปลาทนู่า ZEAessen Boost จาก Thai Union Group 

45. วกิฤตโิคโรนาท าใหช้าวเยอรมันเลีย้งสัตวม์ากขึน้ (สคต.แฟรงกเ์ฟิรต์) 

46. จับตา กรอ.พาณชิย ์วันน้ีถกนัดแรกในรอบ 6 เดอืน ดันสง่ออกรับมอืผลกระทบโควดิ 
47. ไทย-รัสเซยี เตรยีมประชมุทางไกลเร่งขยายความร่วมมอืทางการคา้ 
48. รายงานปัญหาสนิคา้เกษตรและอาหารในสหภาพยโุรปประจ าเดอืนกันยายน 2563 
49. “ก.ล.ต.-สมาคมตลาดตราสารหน้ี” เปิดตัว “แหลง่รวมขอ้มลูบอนดก์ลุม่ยั่งยนื” 

50. จนีเริม่เขา้ไทยอยากไปเทีย่วทะเล ททท.ชีล้อยกระทงสะพัด 1.4 พัน ลา้น 

51. ปรับตัวอยา่งไรใหท้ันโลกและยัง่ยนื 

52. สัญญาณการสง่ออกไทยฟ้ืน 'สรท.'คาดไตรมาส 1 ปี 64 กลบัมาบวก 

53. "พาณชิย"์เจรจารัสเซยี ตัง้เป้าเพิม่มลูคา่การคา้ 3 แสนลา้น ใน 3 ปี  

54. "เพโลซ"ีเผยการเจรจามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิก าลังคบืหนา้ 

55. อังกฤษ-EU เตรยีมถกประเด็นการคา้รอบใหมท่ีล่อนดอนในสัปดาหน้ี์ 

56. จับตา รฟท. ดิน้ตอ่ หลังคณะกรรมการอทุธรณ์ตัดสนิใจให ้บ.นภากอ่สรา้ง ชนะรถไฟไทย-จนี 
57. พาณชิย ์เผยสง่ออกสนิคา้ไทยภายใตส้ทิธ ิFTA-GSP 7 เดอืน ลดลง 14.77% 
58. อาเซยีนดันเกษตรวถิใีหมด่งึเทคโนโลย ีสรา้ง“ความมั่นคงอาหาร” 
59. พาณชิย ์เผย 4 กลุม่สนิคา้สง่ออกไทย โตสวนวกิฤตโควดิ 
60. แครร์ ีลัม เตรยีมเยอืนจนี มุง่ถกแผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิฮอ่งกง 
61. โควดิฉุดยอดตัง้ธรุกจิใหม ่9 เดอืน หดตัว 13% 
62. สง่ออกอาหารทะเลฯ 8 เดอืนแรก โกยเงนิเขา้ไทยกวา่ 2.5 พันลา้นดอลลาร ์  
63. สศค.เผยเศรษฐกจิไทยก.ย.63 ทศิทางดขีึน้หลังคลายล็อกดาวน์หนุนอปุสงคข์ยายตัว 
64. สศค.ปรับคาดการณ์ GDP ปี 63 เหลอืหดตัว -7.7% จากเดมิคาด -8.5% 
65. ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ปั้นนักธรุกจิเพือ่สังคมหนา้ใหม ่ในโครงการ ‘SET Social Impact Gym 2020’ 
66. รัฐมนตรกีารคา้ WTO ถกเขม้ประเด็นการคา้ เนน้อดุหนุนประมง-เกษตร พรอ้มเร่งฟ้ืนฟ ูศก.ซมพษิโควดิ 

67. สธ. Kick off นโยบาย ‘1 จังหวัด – 1 อาหารรมิบาทวถิ ี– 77 ตลาดนัด น่าซือ้ ตน้แบบ’ 

68. รายงานสถานการณ์ภาพรวมสนิคา้อาหารในประเทศเวยีดนาม 

69. ซเูปอรม์ารเ์ก็ต Whole Food เผยเทรนดอ์าหารปี 2021 
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