
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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16 พ.ย. 63 TTIA ร่วมจัดแสดงสนิคา้ 

ในงานประกาศความส าเร็จการเจรจา RCEP 

16 พ.ย. 63 ดร.ชนนิทรร์่วมเป็นวทิยากรบรรยาย 

 ในหัวขอ้ "การใชป้ระโยชน์และโอกาสจากความตกลง RCEP" 
   

11 พ.ย. 63 TTIA ร่วมประชมุชีแ้จง GLP Recruitment  

Covid-19 กับ Supply Chain ในอตุสาหกรรมทนู่า (7 บรษัิท) 

5 พ.ย. 63 TTIA ร่วมหารอืการจัดท า VDO  

มาตรการป้องกันโควดิ-19 ณ ทา่ขนถา่ยทนู่า 

 

18 พ.ย. 63 TTIA ร่วมหารอืแนวทางบรรเทาปัญหา                     

การขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ 

 17 พ.ย. 63  ดร.ชนนิทรเ์ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการร่วมเพือ่

ขับเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดน าการผลติ ครัง้ที ่1/2563 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA เขา้ร่วมหารือเรื่องการจัดประชุมถอดถอนสนิคา้ที่ตดิแรงงานเด็กและแรงงานบังคับกับกระทรวง
แรงงาน 

1 

TTIA เขา้ร่วมประชมุแจง้ผลการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ไทยภายใตค้วามตกลง RCEP 1 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือขอความเห็น Storyboard การจัดท า VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 ณ 

ทา่ขน่ถา่ยทนู่า 

2 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ สาขาสขุลักษณะอาหาร  3 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย – อยีปิต ์ครัง้ที ่4/2563 4 

TTIA สมัภาษณเ์กีย่วกับการด าเนนิโครงการ การสง่เสรมิการยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงาน และการจา้งงานในประเทศ กัมพูชา ลาว เมยีนมา และไทย  

5 

TTIA เขา้ร่วมประชมุชีแ้จง GLP สรรหา Covid-19 Supply Chain  6 

TTIA เขา้ถ่ายท VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 การขนถ่ายปลาในอุตสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย 
ณ ทา่เรอืราชบรูณะ 27A 

6 

TTIA เขา้ร่วมในนามประชมุหารอืแกไ้ขปัญหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ 7 

TTIA จัดประชมุ Online กับสมาชกิฯ หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ 8 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และเครื่องนุ่งห่ม ครัง้ที่ 

1/2563 

8 

TTIA เขา้ประชุมร่วมคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานและ คณะกรรมการ
ยทุธศาสตรธ์รุกจิประมงและอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง ครัง้ที ่5-3/2563 

9 

TTIA เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็นเรื่อง “โอกาสและความทา้ทายต่อการจัดท าความตกลงการคา้เสรี
ไทย-สหราชอาณาจักร” 

11 

TTIA ร่วมจัดแสดงสนิคา้ในงานการประกาศความส าเร็จการเจรจา RCEP 12 

TTIA ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์ร่วมเป็นวทิยากรในงานเสวนาและแลกเปลีย่น/รับฟังความเห็น หัวขอ้ "การ
ใชป้ระโยชนแ์ละโอกาสจากความตกลง RCEP" 

13 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารือพจิารณาการปรับอัตราค่าระวางและค่าบรกิารภายในประเทศ (Local Charge) 
ทีเ่กีย่วกับการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

14 

TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการร่วมเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดน าการผลติ ครัง้ที ่1/2563 15 

สารบญั / content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA เลีย้ง เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็น เรื่อง "โอกาสและความทา้ทายต่อการจัดท าความตกลง
การคา้เสรไีทย-สหราชอาณาจักร: การคา้สนิคา้เกษตร" 

16 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืแนวทางการบรรเทาปัญหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ 17 

TTIA เขา้ร่วมสัมมนา INFOFISH WEBINAR SERIES 2020 ออนไลน์ผ่าน Zoom หัวขอ้"TUNA 

FISHERIES IN THE PACIFIC AMIDST COVID-19" 
18 

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

ขา่วประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2563 รวบรวมโดย TTIA 19 
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TTIA เขา้รว่มหารอืเร ือ่งการจดัประชุมถอดถอนสนิคา้ทีต่ดิแรงงานเด็กและแรงงาน

บงัคบักบักระทรวงแรงงาน 

วันที ่3 พฤศจกิายน 2563 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ และคุณวรพล 

จนท.อาวุโส เขา้ร่วมหารือกับผูแ้ทนจากกระทรวงแรงงาน คุณพีระ โชคบุญเจรญิ ผอ.กลุ่มงาน

หญงิและเด็ก และเครอืขา่ยคุม้ครองแรงงาน ดร.วภิาว ีศรเีพยีร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแรงงาน และคณุ

จันทรพร วสิทุธกินัต ์นักวชิาการแรงงานช านาญการ ณ ทีท่ าการ TTIA สรปุดังน้ี  

1.ก.แรงงานไดร้ับนโยบายจาก บอรด์ระดับชาต ิในการขับเคลือ่นใหป้ระเทศไทย หลุด

จาก Tier 2 ขึน้ Teir 1 เป้าหมายภายในปี 64-65 น้ี และเป้าหมายการถอดถอนสนิคา้ทีต่ดิใน 

List การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ อย่างนอ้ยใหไ้ด ้1 สนิคา้ (โดยสนิคา้ประเภทปลาตดิใน

ประเด็นการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับ) 

2.ภาครัฐไดต้ัง้ คณะชดุใหญ่ ซึง่จะมรีัฐมนตร ีก.แรงงานร่วมอยู่ และตัง้ ท างานขึน้ ซึง่ม ี

สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยเป็นคณะท างานรว่มดว้ย  

3.การท างานเพือ่ถอดถอนสนิคา้นัน้ จะมกีารจัดกจิกรรมประกาศเจตนารมณ์ หรอืการเซ็น 

MOU รว่มกนั และจะมกีารจัด Workshop เพือ่หาวธิกีารด าเนนิการรว่มกนั และจะมกีาร Followup 

ผลต่อไป และหลังจากนัน้จะมจีัดงานประชาสัมพันธซ์ึง่อาจจะเชญิ ผูแ้ทนกระทรวงต่างประเทศ 

และฑตูสหรัฐ เขา้รว่มงานดว้ย รวมถงึซบัพลายเชนของอตุสาหกรรมตา่งๆ  

4.มกีารตดิตามประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการ 

คุณอรรถพันธ ์ไดใ้หข้อ้มูลเพิม่ว่า อุตสาหกรรมทูน่าในขณะน้ีมกีารสง่ออกทีเ่ตบิโตมาก

ขึน้ และมกีารตดิตามกบัสมาชกิอยา่งสม ่าเสมอเรือ่งแรงงานผา่นทาง GLP และสมาคมฯ พยายาม

ใหซ้บัพลายเชนเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย จงึเห็นวา่สมาคมฯ คอ่นขา้งมคีวามพรอ้ม เชน่กนั  

ส าหรับการหารือวันน้ีเป็นการหารือเพื่อใหส้มาคมฯ ทราบรายละเอียดเบื้องตน้เท่านั้น 

โดย ก.แรงงานจะจัดประชมุคณะท างานครัง้แรก ในวันที ่13 พย. นี้เพื่อก าหนดทศิทางร่วมกัน

ตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมแจง้ผลการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ไทยภายใตค้วามตกลง RCEP 

วันที ่4 พฤศจกิายน 2563 TTIA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 

เขา้ร่วมประชุมแจง้ผลการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ไทยภายใตค้วามตกลง RCEP ณ กรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศ โดยม ีคุณอรมน ทรัพยท์วธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

ไทยและประเทศสมาชกิความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ไดแ้ถลงการณ์ประกาศสรุปผลการเจรจา

จัดท าขอ้ตกลง RCEP ร่วมกันในการประชมุสดุยอด RCEP ครัง้ที ่3 เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
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ทีผ่า่นมา ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอนเตรยีมการลงนามความตกลง โดยทางกรมเจรจาฯ คาดวา่จะลง

นามไดป้ลายปี 63 น้ี ในงานประชมุผูน้ าอาเซยีน ทีป่ระเทศเวยีดนามเป็นเจา้ภาพ 

1. ทางกรมเจรจาฯ ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิดังน้ี 

-สนิคา้ของไทยทีไ่ดป้ระโยชน์จากการเปิดตลาดเพิม่เตมิใน RCEP ไดแ้ก่ สนิคา้ประมง 

แป้งมันส าปะหลัง สปัปะรด น ้ามะพรา้ว อาหารแปรรปู ผักและผลไมแ้ปรรปู ชิน้สว่นยานยนต ์ฯลฯ 

- ดา้นสนิคา้ของคูเ่จรจาทีม่โีอกาสเขา้มาแขง่ขันมากขึน้ ไดแ้ก ่ช ิน้สว่นยานยนต ์ปลาสด

แชเ่ย็น/ แชแ่ข็ง ทอ่นเหล็ก หนิทีใ่ชก้อ่สรา้ง ชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

2. การเปิดตลาดของประเทศสมาชกิใน RCEP แต่ละประเทศจะมีตารางการลดภาษี

หลายตารางใหก้บัประเทศอืน่ๆ  

3. ทางกรมเจรจาฯ ไดแ้จง้ว่าไดร้ับหนังสือจากสมาคมฯ เรื่องการขอลดภาษีและกฎ

แหลง่ก าเนดิสนิคา้ในกรอบความตกลง RCEP แลว้ ซึง่ทางกรมฯ ใหข้อ้มลูวา่ ดา้นสนิคา้ปลาทนู่า

กระป๋องของไทยจะไดป้ระโยชน์จากความตกลง RCEP ในกฎแหล่งก าเนิดสนิคา้เพิม่ขึน้ โดย

สามารถน าเขา้ปลาตอนที ่03 จากทีแ่หลง่ใดก็ไดซ้ึง่เปิดกวา้งมากกว่ากรอบ JTEPA และ AJCEP 

ส่วนตารางการลดภาษีนั้นไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะจนกว่าจะมีการลงนามความตกลง 

RCEP แลว้เสร็จ ทางกรมเจรจาฯ จงึจะน าขึน้เว็ปไซต ์ 

ทัง้นี้ ในทีป่ระชมุไดฝ้ากประเด็นให ้

ทางกรมเจรจาฯ พจิารณาเตรยีมความพรอ้ม

ส าหรับผลกระทบจากการเปิดตลาด เช่น 

การติดตามตรวจสอบขอ้มูลสถิติ , การ

แกไ้ขปัญหาการน าเขา้, การใชม้าตรการ  

AD, CVD, safeguard , การปรับโครงสรา้ง

ทางภาษี ฯลฯ  

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืขอความเห็น Storyboard การจดัท า VDO มาตรการ

ป้องกนั COVID-19 ณ ทา่ขน่ถา่ยทนูา่ 

วันที ่5 พฤศจกิายน 2563 TTIA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้

เขา้ร่วมประชุมหารือขอความเห็น Storyboard การจัดท า VDO มาตรการป้องกัน COVID-19     

ณ ท่าข่นถ่ายทูน่า ร่วมกับคณะท างาน TU, SVG, Trader (FCF, Tri Marine) และผูแ้ทนจาก 

Ship Agent ( N.P Shipping, เค กรุ๊ป อนิเตอร์

เนชัน่แนล) ณ หอ้งประชมุ TTIA และผา่นระบบ

ออนไลน์ Zoom จุดประสงคเ์พือ่ประชาสัมพันธ์

เพิ่มความมั่นใจใหก้ับผู บ้ ริโภคทั่ วโลกว่า

อุตสาหกรรมทูน่าของไทยมีมาตรการป้องกัน 

COVID-19 ทัง้น้ี สมาคมจะส่งใหก้ับกระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งจะส่งต่อใหส้ านักงานส่งเสริม

การคา้ในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธต์่อไป 

และจะส่งใหก้ระทรวงเกษตร และกระทรวง

สาธารณสขุไดร้ับทราบดว้ย 
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ในการประชุมสมาคมฯ ไดน้ าเสนอ VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 ในโรงงาน

อตุสาหกรรมทูน่า เพือ่เป็นตัวอย่างในการด าเนนิงานจัดท าวดิโีอ ณ ท่าขนถ่ายทูน่า โดยจะเนน้

ในเรือ่งมาตรการคัดกรอง การเวน้ระยะหา่ง และสขุอนามัย 

จากการหารอืไดข้อ้สรปุ ดังนี้  

1. Location และท่าเรอื: ทีป่ระชมุไดเ้สนอทา่เรอื 27A ,23 ,11B และจะหาเรอืทีม่สีภาพ

ที่ดีพรอ้มถ่ายท าให ้โดยทางทีมถ่ายท าบริษัท mascot jack จะเขา้ดูสถานที่ท่าเทียบเรือใน

สปัดาหห์นา้ 

2. ถ่ายท าชว่งเรือเขา้สู่ท่า และเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขขึน้ตรวจดา้น COVID-19 จากนัน้

ทางกรมประมงและศุลกากรตรวจดา้นเอกสารการขนถ่ายปลา ในส่วนน้ีทาง ship agent จะ

ประสานกบัสมาคมฯ 

3. ถ่ายท าช่วงขนปลาออกจากเรือขึน้รถบรรทุก ซึง่สมาคมฯ จะประสานกับ บมจ.ไทย     

ยเูน่ียน กรุ๊ป โดยจะใชร้ถบรรทกุแบบมฝีาปิดดา้นบนในการถา่ย 

4. ชว่งขนปลาเก็บทีห่อ้งเย็น สมาคมฯ จะประสานกับ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดยเลอืก

หอ้งเย็นของ บรษัิท แปซฟิิค หอ้งเย็น จ ากดั  เป็นสถานทีถ่า่ยท า 

5. สมาคมจะปรับปรุง Storyboard และจัดท า script vdo เวยีนใหค้ณะท างานทราบอกี

ครัง้ภายในวันศกุรท์ี ่13 พฤศจกิายนศกนี้ 

6. กรอบเวลาการท างาน>>> ทีป่ระชมุตัง้เป้าถ่ายท า VDO ใหเ้สร็จสิน้ภายในพ.ย.63 

และตัดตอ่ภาคเสยีงใสซ่บัอังกฤษ ภายในกลางเดอืนธันวาคม 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขา

สขุลกัษณะอาหาร คร ัง้ที ่30-2/2563 

วันที ่5 พฤศจกิายน 2563 TTIA คุณอนุสรา 

จนท.ความปลอดภัยอาหาร  เข า้ร่ วมประชุม

คณะอนุกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 

สาขาสุขลักษณะอาหาร ครัง้ที ่30-2/2563 จัดโดย 

ส า นักงานมาตรฐานสินคา้ เกษตรและอาหาร

แห่งชาต ิโดยมีคุณพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธกิาร 

มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

วัตถปุระสงค ์

พจิารณาเกีย่วกับการทบทวนแผนภูมกิารตัดสนิใจเพือ่ใชก้ าหนดจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุม 

ซึง่เป็นภาคผนวกของมาตรฐานหลักการทั่วไปส าหรับสขุลักษณะอาหาร (General Principles of 

Food Hygiene, CXC 1-1969) เพื่อเสนอต่อที่ประชุม Codex Committee on Food Hygiene 

(CCFH) ครัง้ที ่52 
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โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO (Codex) ไดเ้ลื่อนการประชุม 

CCFH ครัง้ที ่52 จากเดมิในชว่งเดอืน พ.ย. 2563 เป็น 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564 ณ เมอืงซานดเิอ

โก มลรัฐแคลฟิอรเ์นีย สหรัฐอเมรกิา โดยยังไมม่วีาระการประชมุ 

Decision Tree for Identification of Critical Control Points 

ที่ประชุมเห็นดว้ยกับการมีแผนภูมกิารตัดสนิใจเพื่อใชก้ าหนดจุดวกิฤตที่ตอ้งควบคุม 

(Decision tree) ในร่างมาตรฐานหลักการทั่วไปส าหรับสุขลักษณะอาหารทีป่รับปรุงใหม่ และมี

การพจิารณาแผนภูม ิDecision Tree ร่วมกัน โดยมกีารปรับรูปแบบค าถามใหค้ลา้ยแบบเดมิและ

เขา้ใจงา่ย 

Methods of Analysis for Irradiated Foods 

ทีป่ระชมุเห็นดว้ยทีส่หพันธส์าธารณรัฐบราซลิยังไมจ่ัดท า performance crireria ส าหรับ 

General Methods for the Detection of Irradiated Foods เพราะในการจะปรับเปลีย่นจากการ

ระบุวธิีวเิคราะห์ เป็นการระบุ performance crireria จะตอ้งมีรายละเอียดที่จ าเป็นต่างๆ โดย

ขอ้มูลใน CXS 231-2001 ไม่เพียงพอทีจ่ะระบุ และทีป่ระชมุมกีารพจิารณาความเหมาะสมของ 

Table1 ของเอกสารหมายเลข 2 รว่มกนั  

Annex II: Fishery Product of Draft Guidelines for the Safe Use and Reuse Water 

in Food Production 

ทีป่ระชมุพจิารณา Annex II ร่วมกัน โดยมมีตวิ่าจะเสนอต่อทีป่ระชมุ CCFH ใหก้ าหนด

รายละเอียดของ Purpose and Scope ใหช้ัดเจน ว่าก าหนดใหส้่วนงานไหนเป็นผูใ้ช ้หรือ 

Authority เป็นผูป้ระเมนิกอ่นทีจ่ะจัดท าเป็น Guidelines และแนะน าใหแ้กผู่ป้ระกอบการสามารถ

น าไปใชไ้ด ้ซึง่ในทีป่ระชมุมกีารพจิารณานิยามร่วมกัน โดยเน้ือหายังไม่ชัดเจนและเขา้ใจยาก 

อาจจะตอ้งมกีารปรับเพิม่เตมิตอ่ไป 

 

เอกสารการประชมุ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1X4coSAuPmKKKPC_FhOEk9KUC8LBQZDxI?usp=sharing  

 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย – อยีปิต ์คร ัง้ที ่4/2563 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ แทน ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย – อยีปิต ์ครัง้ที ่4/2563 ในรูปแบบ online 

ผา่นระบบ Microsoft Team Meeting สรปุดังน้ี 

    1. ดว้ยสภาธุรกิจไทย - อียิปต์ วาระปี 2563-2565 ภายใตก้ารก ากับดูแลของ        

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโดยไดแ้ต่งตัง้ให  ้คุณสุมิดา บุรณศริิ        

เป็นประธานสภาธุรกจิฯ และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของสภาธุรกจิไทย – อียปิต ์เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงไดแ้ต่งตั ้งให ้คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รักษาการแทน

ประธานสภาธรุกจิไทย - อยีปิต ์วาระปี 2563 - 2565 เป็นการชัว่คราว 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1X4coSAuPmKKKPC_FhOEk9KUC8LBQZDxI?usp=sharing
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   2.แผนงานการจัดกจิจกรรมของสภาธรุกจิไทย-อยีปิต ์มดีังน้ี 

       2.1 การจัดสมัมนาใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการ 

รว่มกบั EXIM Bank เพือ่แกปั้ญหาอปุสรรคทางการคา้>> อยูร่ะหวา่งประสานงานกบัทาง 

Exim bank 

       2.2 การจัดกจิกรรม Thailand -Egypt 

Touch Base Forum ครัง้ที ่1 รว่มกบักรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ >> มแีผนก าหนด

จัดกจิกรรมระหว่างเดอืนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 วัตถุประสงคเ์พื่อใหค้ าปรกึษา แนว

ทางการแกปั้ญหาทีผู่ป้ระกอบการไทยพบจากการคา้ระหว่างไทย-อยีปิต ์โดยกลุ่มอตุสาหกรรม

เป้าหมาย ไดแ้ก ่อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู, ยานยนตแ์ละสว่นประกอบ เป็นตน้  

      3.  สภาธุรกจิไทย – อยีปิตม์แีผนเขา้เยีย่มคารวะและหารือกับท่านเอกอัครราชทูต

อยีปิตป์ระจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Moustapha El Kouny) ชว่งธันวาคม 2563 โดยมปีระเด็น

การหารือไดแ้ก่เรื่อง การจัดท า FTA ช่องทางและโอกาสทางการคา้ ขอ้มูลตลาดในประเทศ

อยีปิต ์ขอ้จากัดในการเขา้ถงึตลาด การจดทะเบียนโรงงานเพื่อขอส่งสนิคา้เขา้ไปยังอียปิต ์มี

ตน้ทุนสูงและใชร้ะยะเวลานาน เป็นตน้ รวมถงึการหารือปัญหาเกีย่วกับการส่งออกสนิคา้ทูน่า 

อาท ิการสั่งออเดอร์จ านวนมาก แลว้ถูกยกเลกิกะทันหันเน่ืองจากราคาจากเวียดนามถูกกว่า, 

การเงนิทีไ่มค่อ่ยเสถยีรภาพของอยีปิต,์ ปัญหาทางเรอืในการขนสง่สนิคา้ 

 

TTIA สมัภาษณเ์กีย่วกบัการด าเนนิโครงการ การสง่เสรมิการยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยั 

การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน และการจา้งงานในประเทศ กมัพชูา ลาว เมยีนมา และ

ไทย  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณอรรถพันธ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ และ คณุวรพล จนท.

อาวุโส ไดใ้หส้ัมภาษณ์กับคุณอาร์โนลด์ เดอ นา

ดายัค ผูป้ระเมนิโครงการ PROMISE ของ IOM ซึง่

เป็นโครงการพัฒนาทักษะแรงงานขา้มชาติ ให ้

ความรูเ้รือ่งการสรรหาแรงงาน โดยคุณอรรถพันธไ์ด ้

ใหข้อ้มูลประวัติสมาคมฯ จ านวนสมาชกิ ประเภท

สนิคา้ทัง้ทูน่าและ Petfood ที่มีการส่งออกทั่วโลก 

รวมถงึการใชแ้รงงานขา้มชาตจิ านวนมากในการผลติ

อุตสาหกรรมทูน่า โดยสมาคมฯ ไดใ้หค้วามส าคัญ

ดา้นแรงงานซึง่เป็นนโยบายหลักดา้นหนึง่  

ส าหรับประเด็นส าคัญที่แรงงานขา้มชาติควรตอ้งมีความเขา้ใจคือวัฒนธรรมไทย 

กฎหมายไทย สทิธแิละหนา้ที ่โดยสมาคมฯ ไดใ้หก้ารอบรมในประเด็นตา่งๆ กบัตัวแทนนายจา้ง 
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และลูกจา้ง อาท ิGLP คณะกรรมการสวัสดกิาร Human Rights ส าหรับโครงการน้ีคุณอรรถพันธ์

ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิว่าอยากทราบประเทศอืน่ทีใ่ชแ้รงงานขา้มชาตใินอุตสหากรรม เชน่กัน 

วา่เป็นอยา่งไรบา้ง 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมชีแ้จง GLP Recruitment Covid-19 Supply Chain  

วันที ่11 พย.63 ดร.ชนินทร ์ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมฯ คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่

ปรกึษาสมาคม คุณสุพัตรา ริว้ไพโรจน์ ผูอ้ านวยการสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ ออนไลน์ กับ    

บ.ซบัพลายเชนในอตุสาหกรรมทนู่า 7 บรษัิท สรปุดังน้ี  

          เน่ืองจากอตุสาหกรรมทนู่ามกีารสง่ออกจ านวนมาก และปัจจบุันสถานการณ์ดา้นแรงงาน

และเรื่องมาตรการป้องกันโควทิ -19 มสีูงขึน้ ท าใหส้มาคมฯ ตอ้งเก็บขอ้มูลเพิม่ขึน้ขยายไปถงึ

ซบัพลายเชนทีส่ าคัญ โดยในปี 2563 น้ี สมาคมจงึจะเชญิ 7 บรษัิท ซบัพลายเชนหลัก คอื บจก.

พูนทรัพยแ์คน / บจก.  รอแยลแคนอนิดัสทรสี ์/ บจก. สวอนอนิดัสทรีส่ ์(ประเทศไทย) / บจก. 

ทัง้ฮั่วซนิ / บจก. โลหะกจิรุ่งเจรญิทรัพย ์/  บจก.น ้ามันพชืไทย /  บจก.สยามบรรจุภัณฑร์าชบรุ ี

เขา้ร่วมเก็บขอ้มูล GLP visit/ สรรหา แรงงาน / มาตรการป้องกัน Covid-19 ดว้ย  โดยกจิกรรม

เก็บขอ้มลูกบัซบัพลายเชนจะเริม่ชว่งกลางเดอืน พย.63-ตน้เดอืน ธค.63 นี้   

 

 

TTIA เข้าถ่ายท า  VDO มาตรการ ป้องก ัน  COVID-19 การขนถ่ายปลาใน

อตุสาหกรรมทนูา่ของประเทศไทย ณ ทา่เรอืราชบรูณะ 27A 

วันที ่11 พฤศจกิายน 2563 TTIA เขา้ถา่ยท า VDO มาตรการป้องกนั COVID-19 การขน

ถ่ายปลาในอุตสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย ณ ท่าเรือราชบูรณะ 27A วัตถุประสงคเ์พื่อสรา้ง

ความมั่นใจใหก้ับผูบ้รโิภคทั่วโลกว่าอุตสาหกรรมทูน่า

ของไทยมมีาตรการป้องกนั COVID-19 โดยไดร้ับความ

อนุเคราะหอ์ านวยความสะดวกในการถ่ายท าจาก บมจ.

ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ,Ship Agent (N.P. shipping)  และมี

คุณอนุรักษ์ คณะกรรมการจัดท า VDO จาก TU และ

เจา้หนา้ทีจ่ากกรมประมง เขา้สังเกตการณ์การถ่ายท า

ในครัง้นึด้ว้ย 

ในการนี้ VDO ดังกล่าวฯ จะเริ่มการน าเสนอ

ตัง้แต่มาตรการตรวจแรงงานบนเรือของสาธารณสุข

และกรมควมคุมโรค และการตรวจรับรองสนิคา้ก่อนขนถ่ายของกรมประมงและกรมศุลกากร 

มาตรการตรวจคัดกรองแรงงานก่อนขึน้ปฎบิัตงิานบนเรือ  การท า Social Distancing ในการ
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ท างาน รวมถึงการสวมชุดป้องกันของแรงงานบนเรือ โดย VDO จะจัดท าขึ้นเป็นเว่อชั่น

ภาษาอังกฤษ 

ทั ้งนี้ หาก VDO เสร็จสมบูรณ์สมาคมจะส่งใหก้ับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งต่อให ้

ส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธต์่อไป และจะส่งใหก้ระทรวงเกษตร 

และกระทรวงสาธารณสขุไดร้ับทราบดว้ย 

TTIA เขา้รว่มในนามประชุมหารอืแกไ้ขปญัหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ 

วันที ่12 พฤศจกิายน 63 ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการสภาหอการคา้ฯ 

ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการ สภาหอฯ และ คุณวรรณชนก จนท.

อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ร่วมประชมุหารอืแกไ้ขปัญหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ณ 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ โดยมี รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ท่าน

นันทพงษ์ จริะเลศิพงษ์ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

ดร.พจน ์ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นทีป่ระชมุ ดังน้ี 

      1. ตอ้งด าเนนิการใหเ้กดิการน าตูค้อนเทนเนอรเ์ขา้มาใหม้ากขึน้ สรา้งแรงจูงใจโดย

การไมเ่ก็บคา่ระวาง หรอืเก็บคา่ระวางใหน้อ้ยลง  

      2. ในทางปฏบิัตทิีผ่่านมาเคยเรือขนาด 400 เมตร สามารถจอดเทียบท่าได ้ซึง่ไม่

เกดิปัญหาใดๆ แต่กฏระเบียบอนุญาตเฉพาะเรือที่มีความยาว ไม่เกนิ 300 เมตรเขา้เทียบท่า

เทา่นัน้ หากสามารถแกไ้ขกฎระเบยีบ 

ใหเ้รอื 400 เมตร จอดเทยีบท่าได ้ก็จะท าใหม้เีรอืแม่ขนาดใหญ่เขา้มาทีป่ระเทศไทยได ้

มากขึน้ และจ านวนตูก้็จะเขา้มาไทยมากขึน้ตาม 

ประธานฯ มคีวามเห็นว่า ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชยย์ังมขีอ้มูลไม่เพยีงพอ เนื่องจากรับ

ฟังแคผู่ส้ง่อออก แตย่ังไมม่ขีอ้มลูของทางผูใ้หบ้รกิารเรอื เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นอาจจะมกีาร

นัดประชมุอกี 2-3 ครัง้ จงึจะมขีอ้ยตุ ิและน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา  

ในการนี้ จะมกีารนัดประชมุปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรอ์กี ดังนี้  

      - วันที ่16 พ.ย. 63 จะมกีารนัดประชมุรับฟังขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารเรอื  

      - วันที ่18 พ.ย. 63 สภาหอการคา้ไทยนัดประชมุกบัผูใ้หบ้รกิารเรอื 
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TTIA จดัประชุม Online กบัสมาชกิฯ หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตู ้

คอนเทนเนอร ์

วันที ่12 พฤศจกิายน 2563 TTIA จัดประชมุ Online กับสมาชกิฯ หารือแนวทางแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์โดย ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ  สรปุดังน้ี 

1. ปัญหาเร่งด่วนขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละค่าระวางสูง ซึง่ทางสภาหอฯ ไดห้ารือ

ร่วมกันกระทรวงพาณิชย ์และเสนอใหส้รา้งแรงจูงใจแกส่ายเรอืเพื่อใหตู้เ้ขา้สู่ประเทศไทยมาก

ขึน้ โดยกระทรวงพาณิชยจ์ะเชญิสายเรอืมาใหข้อ้มูล และแนวทางแกไ้ขปัญหาในวันที ่16 พ.ย.

63 ทาง TTIA ดร.ชนนิทร ์และคณุทว ีเป็นผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุ  

2. ดร.ชนินทร์ มีความเห็นว่า TTIA และ TPFA ทัง้สองสมาคมควรเจรจากับสายเรือ

โดยตรง เพราะมีปริมาณตูเ้ยอะเพียงพอที่จะต่อรองได ้โดยคาดว่าหากมาตรการโควดิ -19 

คลีค่ลายลงจะเกดิการแยง่ตูเ้พือ่สง่ออกสนิคา้ทั่วโลกมากยิง่ขึน้ 

ทีป่ระชมุเห็นดว้ยในหลักการ และสมาคมจะสง่แบบสอบถามใหก้บัสมาชกิเพือ่เก็บขอ้มลู

จ านวนตูเ้ขา้ (วัตถุดบิปลา/ ส่วนผสม) และตูอ้อกสนิคา้ทูน่าและอาหารสัตวเ์ลี้ยง ในปี 2563 

ทัง้นี้ ดร.ชนนิทรข์อนัดประชมุ Online เพือ่ออัพเดตสถานการณ์และผลการหารอืกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งอกีครัง้ผา่นการประชมุ Online ในวันจันทรท์ี ่23 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. ซึง่สมาคมจะ

เวยีนอเีมลลใ์หท้า่นสมาชกิตอ่ไป  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลการด าเนนิงาน

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบั ในกลุม่สนิคา้ประเภทกุง้ 

ปลา ออ้ย และเครือ่งนุง่หม่ คร ัง้ที ่1/2563 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วม

ประชมุคณะอนุกรรมการเพื่อตดิตามและรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหา 

การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และเครื่องนุ่งห่ม ครัง้ที ่

1/2563 จัดที ่หอ้งประชมุ ศ.นคิม จันทรวทิรุ โดยมอีธบิดกีรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานเป็น

ประธาน สรปุดังน้ี  

 

-ปี 2563 รมต.แรงงาน ไดร้ับรองนายกรัฐมนตร ีคุณประวติร วงศส์วุรรณ ถงึเรือ่งการถอด

ถอนสนิคา้ทีต่ดิในรายชือ่ทีส่หรัฐกลา่วหาวา่มกีารใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ ซึง่มดีังน้ี  

-กุง้ (ตดิเรือ่งการใชแ้รงงานเด็ก การบังคับใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ) 

-ปลา (ตดิเรือ่งแรงงานบังคับ) 

-ออ้ย (ตดิเรือ่งการใชแ้รงงานเด็ก) 

-เครือ่งนุ่งหม่ (ตดิเรือ่งการใชแ้รงงานเด็ก การบังคับใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ)  

เป้าหมาย คอื การถอดถอนสนิคา้ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 รายการ ภายในปี 2565   
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ส าหรับอปุสรรคส าคัญในการถอดถอน TVPA LIST of Goods คอื ประเทศไทยไม่ทราบ

หลักเกณฑก์ารประเมนิ หรอืขอ้แนะน าหรอืเหตผุลทีต่ดิจากสหรัฐเลย เพราะไมม่คีวามเห็นให ้ซึง่

ผิดกับ รายงาน TIP REPORT / รายงานการก าจัดการใชแ้รงงานเด็กที่เลวรา้ย  ที่มีการระบุ

ความเห็นและรายละเอยีดความคบืหนา้ทีช่ัดเจน โดยทีผ่่านมากระทรวต่างประเทศไดห้ารอืกับ

สหรัฐเสมอเพือ่ขอเกณฑท์ีช่ดัเจน เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

ทีป่ระชมุจงึมคีวามเห็นใหก้ระทรวงต่างประเทศขอความชัดเจนกับสหรัฐ โดยกระทรวง

ต่างประเทศใหข้อ้มูลว่าการถอดถอนคาดว่าจะพจิารณาการด าเนนิการจากทัง้ 3 สว่นคอื ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม และใหก้ระทรวงตา่งประเทศประสานไปยังประเทศจอรแ์ดน ที่

มกีารถอดถอนสนิคา้เครื่องนุ่มห่มไดส้ าเร็จเพื่อจะไดข้อลักษณะรายงานเพื่อมาเป็นแนวทางให ้

ประเทศไทยในการแกป้ระเด็นตอ่ไป 

ที่ประชุมมีความเห็นใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาไปพรอ้มกันเลยทัง้ 4 สนิคา้ โดยในปี 

2564 จะมีกจิกรรมเกดิขึน้ มีความร่วมมือทีห่นักแน่นขึน้ทีส่ ือ่ถงึ ต่างประเทศ และสาธารณชน 

เพื่อใหเ้ห็นการแกไ้ขอย่างจรงิจัง มกีารประกาศแสดงเจตนารมณ์ หรือ MOU ร่วมกัน / ก าหนด

แนวทางกันท างานร่วมกัน / การติดตามการ

ด าเนินการปัญหาในการด าเนินการ / มีการลงพื้น

ที่ว่ามีการด าเนินการจริง โดยเชญิ กต. ทูตสหรัฐ 

มารว่มดว้ย 

โดยคุณอรรถพันธใ์หค้วามเห็นว่า สมาคมฯ 

ควรท าบันทึกขอ้ตกลง MOU ร่วมกัน หรือการ

ด าเนินการควรมีการศึกษาว่าจะตอ้งจัดหาล็อบ

บีย้สิตห์รอืไม ่เพือ่ใหเ้กดิความคบืหนา้ในการแกข้อ้

กลา่วหาทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 

 

TTIA เขา้ประชุมรว่มคณะกรรมการยทุธศาสตรแ์รงงานและพฒันาฝีมอืแรงงานและ 

คณะกรรมการยทุธศาสตรธ์ุรกจิประมงและอุตสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่5-3/2563 

วันที ่16 พฤศจกิายน 2563 คุณวรพล 

จนท.อาวุโส และ คุณอนุสรา จนท.ความ

ป ล อ ด ภั ย อ า ห า ร  ไ ด ้เ ข ้า ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม

คณะกรรมการยุทธศาสตรแ์รงงานและพัฒนา

ฝีมือแรงงานและ คณะกรรมการยุทธศาสตร์

ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครัง้ที่ 

5-3/2563 ณ หอ้งประชมุ สภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย โดยสรปุดังน้ี  
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คณุอนุสรา เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยอาหาร ไดร้ายงานความคบืหนา้มาตรการป้องกนัเชือ้ 

COVID 19 ในธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมต่อเนื่อง โดยไดเ้ปิด VDO การด าเนนิการมาตรการ

ป้องกัน COVID 19 ในอตุสาหกรรมทูน่าและอาหารสัตวเ์ลีย้ง การตรวจตดิตามสมาชกิเพือ่ออก

ใบรับรองจากกรมประมง และความคบืหนา้ล่าสุดทีจ่ะมีการตดิตามไปถงึสมาชกิซับพลายเชน 

เชน่ กลุม่ บรรจภุัณฑแ์ละน ้ามันพชื เป็นตน้   

ความคบืหนา้ดา้นแรงงาน  

คุณวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคม ไดน้ าเสนอ ความคบืหนา้โครงการ Ship to Shore Rights 

โครงการสิน้สดุลงเมือ่ปี 2562 มกีารผลักดันใหป้ระเทศไทยรับ อนุสัญญา C188 ว่าดว้ยแรงงาน

ประมง และ P29 ว่าดว้ยแรงงานบังคับ รวมถงึการปรับคู่มือแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีดเีพื่อให ้

สมาคมฯ สามารถน าไปตดิตามสมาชกิได ้โดยล่าสดุ ILO ไดม้กีารวางแผนโครงการใน PHASE 

2 ไวแ้ลว้ ซึง่จะเนน้เรือ่งแรงงานขา้มชาต ิการสรรหาแรงงาน และอาจขยายไปถงึระดับภมูภิาค  

สรุปสาระส าคัญประชมุคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการท างานของคนต่าง

ดา้ว คบต. ครัง้ที ่4/ 2563 อนุมัตใิหแ้รงงาน 3 สัญชาต ิMOU ทีจ่ะครบวาระ 4 ปี ใหส้ามารถไป

ตอ่ไดแ้ลว้โดยไมต่อ้งกลับประเทศ 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64  

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้ไทย มีขอ้ เสนอดา้นแรงงานที่ได เ้สนอต่อ

คณะกรรมาธกิารแรงงาน วฒุสิภา ทีม่กีารเสนอประเด็น ดังน้ี  

1.แนวทางการรับอนุสญัญา 87/98 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทางการคา้ดว้ย เห็น

วา่ภาครัฐและเอกชนควรศกึษารายละเอยีดตอ่อนุสญัญา  

2.การจา้งงานรายชัว่โมงในสถานการณ์โควทิ   

3.พัฒนาศนูยข์อ้มลูแรงงาน Big Data ใหส้ามารถ matching แรงงานกบังานได ้ 

4.การรับรองหลักสตูรของสถานประกอบการการสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน และควร

มกีารจัดตัง้คณะท างานรว่มระหวา่ง ก.แรงงาน และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย   

การลงนามความร่วมมอืระหว่างสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและสถาบันอาหาร เมือ่

วันที่  19 สงิหาคม 2563 เพื่อส่งเสรมิการแปรรูปเพื่อเพิม่มูลค่าสนิคา้เกษตรและอาหารดว้ย

นวัตกรรม โดยมกีรอบความร่วมมอื เชน่ พัฒนาอาหารตามความตอ้งการของตลาดสูเ่ชงิพาณิชย์

อย่างครบวงจร สง่เสรมิสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑด์า้นอาหาร สง่เสรมิชอ่งทางการตลาด

สนิคา้เกษตรและอาหารใหก้ับผูป้ระกอบการ SMEs ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสนิคา้

เกษตรและอาหารดว้ยนวัตกรรม  

สรุปสถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต ซึ่ง

อตุสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องมอีัตราขยายตัวเพิม่ขึน้ใน 6 เดอืนแรกของปี 2563  18.1% โดย 

ดร.ผดศิวร ไดข้อใหเ้พิม่ประเด็นการไมม่ตีูค้อนเทนเนอร ์โดยจะเชญิสายเรอืมาหารอืในวันที ่18 

พย.น้ี เพราะประเด็นน้ีสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมานาน โดยจะม ีดร.พจน์ และ ดร.ชนนิทร ์

เขา้รว่มประชมุดว้ย  
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การระดมความเห็นตอ่ประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ Post Covid 19  

มีการรายงานผลส ารวจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิประมงและอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองในสถานการณ์โควทิ โดยมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย เชน่ การสง่ออกสนิคา้ท าไดย้าก

ขึน้ ตน้ทุนการขนสง่เพิม่ขึน้จากการลดลงของเทีย่วบนิขนสง่ สนิคา้มคีวามตอ้งการสงูในชว่งกกั

ตัวแตห่ลังจากนัน้ยอดขายลดลงแตไ่มม่ากนัก กฎหมายน าเขา้แรงงาน และการตอ่อายไุมช่ดัเจน 

สนิคา้ประเภทพรีเมยีมขายไดล้ดลง การตคีวามพกิัดสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งทีไ่ม่ตรงกันระหว่าง

กรมปศสุตัวแ์ละกรมศลุกากร คา่แรงสงูกวา่ประเทศเพือ่นบา้น 

TTIA เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็นเรือ่ง "โอกาสและความทา้ทายต่อการจดัท า

ความตกลงการคา้เสรไีทย-สหราชอาณาจกัร" 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คุณศดานันท์ 

จนท.ประมง เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็นเรื่อง 

"โอกาสและความทา้ทายต่อการจัดท าความตกลง

การคา้เสรไีทย-สหราชอาณาจักร" จัดโดย กรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศร่วมกับ บจก.โบลเิกอร ์แอนด ์

คอมพานี (ประเทศไทย)  ซึง่คุณดวงอาทติย ์นธิอิทุัย 

รองอธบิดกีรมฯ กล่าวเปิดประชมุ ณ หอ้งสุรศักดิ ์ชัน้ 

11 โรงแรม อสีตนิ แกรนด ์สาทร สรปุดังน้ี 

1.การน าเสนอผลการศกึษา "โอกาสและความ

ทา้ทายตอ่การจัดท าความตกลงการคา้เสรไีทย-สหราชอาณาจักร"  

1.1) พบว่าในปี 2562 UK เป็นประเทศคู่คา้ส าคัญของไทย โดยคดิเป็นอันดับที ่19 ใน

ดา้นการสง่ออกและอันดับที ่24 ในดา้นการน าเขา้ แมว้่ายังไม่มกีารเจรจาความตกลงการคา้เสรี

ระหวา่งกนั ซึง่หากเปรยีบเทยีบกับคูค่า้ส าคัญของไทยในอาเซยีนปี 2562 สงิคโปรท์ีม่กีารจัดท า 

FTA กับคู่คา้อื่นสูงที่สุด โดยคลอบคลุมการคา้รอ้ยละ 93.19 ส าหรับไทยคลอบคลุมรอ้ยละ 

62.76 ตอ่การคา้รวม  

1.2) ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั UK ทีต่อ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 3 ประเด็นคอื 

 - การตกลงทางการคา้ UK-USA  

 - การไดร้ับทีน่ั่งเพิม่ UK ใน WTO  

 - การปรับปรงุความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิ EU-Japan 

 - การเขา้รว่ม CPTPP ของ UK 

1.3) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบและมาตรการตา่งๆของ UK 

 - อัตราอากรทั่วไป(MFN) จะมอีัตราต ่ากวา่ EU  

 - โควตา้ภาษีจะใชข้อง EU สิน้สดุปีน้ี จากนัน้จะมกีารใชโ้ควตา้ภาษีของ UK ทีอ่อกเอง 

 - ความรว่มมอืระหวา่ง UK กบั ไทย ดา้นการศกึษา เชน่ ทนุการศกึษา 

และดา้นการวจิัย เขน่ หน่วยงานตา่งๆของ UK ทีเ่ขา้มาตัง้ในไทย 

** ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีขอ้ตกลงการคา้เสรีกับ UK เนื่องจาก ไทยมีระดับ

เศรษฐกจิระดับ "ปานกลางระดับสงู" 

1.4) ทา่ทแีละรปูแบบความสมัพันธร์ะหวา่ง UK กบัประเทศคูค่า้อืน่ๆทีไ่มใ่ชส่มาชกิ EU  

 - UK ประกาศนโยบาย Global Britain และ All of Asia  

- UK จัดท าความตกลงกับภาคเีดมิทีเ่คยท ากับ EU ก่อน โดยจะมผีลบังคับใชใ้นวันที ่1 

มค 64 ทันท ี
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2.ความพรอ้มและปัญหาอปุสรรค รวมถงึแนวทางการบรรเทาแกไ้ขปัญหา สรุปขอ้เสนอ

และความคดิเห็นทีป่ระชมุดังน้ี 

2.1) ทีป่ระชมุจากหลายหน่วยงานเห็นว่า การท าFTA ไทย-UK ควรเร่งใหม้กีารท าความ

ตกลงใหเ้ร็วขึน้ เน่ืองจากว่า ทุกฝ่ายจะไดร้ับผลประโยชน์ และขณะน้ีไทยก็เสยีโอกาสใหก้ับ

ประเทศเพือ่นบา้นทีเ่ปิด FTA-UK ไปแลว้ 

2.2) หลังจากเปิด FTA แลว้ประเทศไทยควรมมีาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้

น าเขา้จาก UK ใหม้คีวามเขม้งวดมากยิง่ขึน้ และควรปกป้องสนิคา้ไทยในแงข่องภาษี 

2.3) ผลกระทบภาคเกษตรจะมผีลอย่างไรในอนาคต เชน่ หากมกีารน าสนิคา้เกษตรมา

จาก UK มากขึน้จะปกป้องสนิคา้เกษตรของไทยอยา่งไร เป็นตน้ 

ทั ้งนี้  หากท่านสมาชิกสนใจการประชุมดังกล่าว สามารถติดตามยอ้นหลังไดท้ี่ 
https://fb.watch/1NE8Re_nar/ 

 

 
TTIA รว่มจดัแสดงสนิคา้ในงานประกาศความส าเร็จการเจรจา RCEP 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 TTIA 

ดร.ชนินทร ์ นายกสมาคมฯ คุณพจน์ อร่าม

วัฒนานนท ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณปิยะราช 

จนท.การคา้ คุณศศธิร และคุณวรรณชนก 

จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมงานการ

ประกาศความส าเร็จการเจรจา RCEP ณ 

หอ้งบรุฉัตรไชยากร ส านักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ โดยมี ท่านจุรินทร์ ลักษณวศิษิฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

-ประกาศความส าเ ร็จการเจรจาความตกลง

หุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค (อารเ์ซ็ป) หลังจาก

15 ประเทศสมาชกิอาเซียนและ5 ประเทศคู่คา้นอก

อาเซยีนไดล้งนามความตกลงอารเ์ซ็ปแลว้เมือ่วันที ่15 

พฤศจกิายนทีผ่า่นมา  

-ในส่วนการใหส้ัตยาบันของไทย ไดร้ับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตร(ีครม.)วันที ่10 พฤศจกิายนแลว้ จากนี้

จะเรง่ผลักดันน าวาระการลงนามอารเ์ซ็ปเสนอเขา้รัฐสภา 

https://fb.watch/1NE8Re_nar/
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เพือ่ใหพ้จิารณาทันประชมุสมัยน้ี ซึง่เริม่ประชมุเดอืนพฤศจกิายน 2563 ถงึ กมุภาพันธ ์2564 เมือ่

ผ่านความเห็นชอบจะเขา้กระบวนใหส้ัตยาบันร่วมกับ

ประเทศอืน่ ซึง่ไทยน่าจะเป็นประเทศแรกๆทีใ่หส้ตัยาบัน

ได ้เพือ่ใหอ้ารเ์ซ็ปมผีลบังคับใชไ้ดภ้ายในกลางปี 2564 

ในการนี้ TTIA/TPFA ไดร้่วมออกบูธภายในงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์สินคา้ของสมาชกิฯ และน าเสนอ

ขอ้มูลทางการคา้ใหก้ับประธานฯ ทั ้งนี้ท่านจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ไดเ้ขา้ชมบูธสมาคมฯ และสมาคมฯ 

ไดม้อบกระเชา้สนิคา้ทนู่าและสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 
TTIA ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์รว่มเป็นวทิยากรในงานเสวนาและแลกเปลีย่น/รบัฟงั

ความเห็น หวัขอ้ "การใชป้ระโยชนแ์ละโอกาสจากความตกลง RCEP" 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 TTIA  ดร.ชนินทร์  นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากร คุณ

ศศิธร และคุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยน/รับฟัง

ความเห็น หัวขอ้ "การใชป้ระโยชน์และโอกาสจากความตกลง RCEP" ณ หอ้ง บุรฉัตรไชยากร 

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์โดยม ีนายบัญชา ชมุชยัเวทย ์เป็นผูด้ าเนนิรายการ สรปุดังน้ี 

     ความส าเร็จจากการเจรจา RCEP ท าใหไ้ทยไดป้ระโยชน์ทัง้เรื่องการส่งออกสนิคา้ การคา้ 

บรกิาร และการลงทนุ ซึง่ภายในเวลา 6 เดอืน ถงึ 1 ปี กอ่นการใหส้ตัยาบัน และความตกลงมผีล

บังคับใช ้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะตอ้งเตรียมตัว

ศกึษากฎระเบยีบ เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชป้ระโยชนจ์าก RECP ไดอ้ยา่งเต็มที ่  

ในการนี้ ดร.ชนินทร ์ไดใ้หค้วามเห็นว่า 

ใน ปีนี้ ร าย ได ข้อ งปร ะ เทศที่ ไ ด จ้ ากการ

ท่องเที่ยวลดลง 1.5 ลา้นลา้นบาท แต่รายได ้

จากการส่งออกกลับไม่กระทบมาก หากดูใน

ส่วนของเกษตรอาหารกลับมีมูลค่าเพิ่มขึน้ถงึ 

20% ดังนั้น ควรใชป้ระโยชน์จากความตกลง 

RCEP เพื่อสร า้งให เ้กิดการ เชื่อมโยงเ ป็น 

Global Value Chain เ ปิดตลาดเสรีใหม้ีการ

น าเขา้ส่งออกมากขึน้  ซึง่ไทยเป็นประเทศทีม่ี

ความพรอ้มในเรือ่งเกษตรอาหาร อยูแ่ลว้ จงึสามารถน า by product ไปพัฒนาตอ่ยอดเพิม่มลูคา่

ได ้เชน่ ปลาหนึ่งตัว เมือ่น าไปผ่านกระบวนการผลติเป็นอาหารสัตวเ์ลีย้ง มูลค่าก็จะเพิม่ขึน้มา

หลายเท่า แมใ้นตอนนี้ค่าเงนิบาทยังถอืว่าแข็งไป หากค่าเงนิบาทออ่นค่าลงอยู่ทีป่ระมาณ 33-

35 บาท/ดอลลารส์หรัฐ ก็จะท าใหส้ามารถแขง่ขันกบัตา่งประเทศไดด้ขีึน้  

อุปสรรคและความทา้ทายคอื มผีูป้ระกอบการบางส่วนมผีลกระทบ สิง่ทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิ

บุคคลเหล่านี้ไดไ้ม่ใช่มองแค่ตัวเงินอย่างเดียว แต่ตอ้งมีการผลักดันใหเ้กิด innovation 

improvement ซึง่หากจะพัฒนาไม่ควรพัฒนาแค่ทีเ่ดยีวแต่ตอ้งเป็น value chain เช่น พัฒนา

ทุกภูมภิาคในสนิคา้ทีเ่ป็นจุดเด่นของภาคนั้น  การเปิดตลาดเสรีใหม้กีารน าเขา้ส่งออกมากขึน้  

ซึง่ไทยเป็นประเทศทีม่คีวามพรอ้มในเรือ่งเกษตรอาหาร อยูแ่ลว้      

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายสนับสนุนใหผู้ผ้ลติสามารถแข่งขันได ้

เช่น เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรสามารถน าขา้วมาผลติสุรา หรือสามารถท าใหม้ี  free and fair 

trade ไดท้ัง้ในและนอกประเทศ จะท าใหเ้กดิ start up ใหม่ๆ  อกีมากตามมา 
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาการปรบัอตัราค่าระวางและค่าบริการ

ภายในประเทศ (Local Charge) ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

วันที่ 16 พฤศจกิายน 2563 TTIA คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุมหารือ

พจิารณาการปรับอัตราค่าระวางและค่าบรกิารภายในประเทศ (Local Charge) ที่เกีย่วกับการ

ขนส่งสนิคา้ทางทะเล ณ กรมการคา้ภายใน โดยมีคุณวัฒนศักย ์เสือเอี่ยม รองอธบิดี รักษา

ราชการแทนอธบิดกีรมการคา้ภายใน เป็นประธาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการคา้,สภาผูส้่งออกสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) และมสีายเรอื (Maersk,Yang 

Ming,BTL,SITC,Evergreen,One Cosco) เขา้รว่มประชมุดว้ย สรปุดังน้ี 

1. ทางสายเรอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ดังนี้ 

              -เนื่องจากปีนี้มพีายุเขา้มากกว่าปกตจิงึท าใหเ้รอืไมส่ามารถเขา้ท่าไดต้ามปกต ิท าให ้

การหมนุเวยีนตูค้อนเทนเนอรไ์มท่ันตอ่ความตอ้งการ และเป็นปัญหากบัทา่เรอืทกุแหง่ทั่วโลก 

              - กองเรอืสว่นใหญ่ยกเลกิการเชา่เรอืทีเ่กนิความจ าเป็นเมือ่ชว่งตน้ปีทีผ่่านมา ท าให ้

ปัจจบุันมปัีญหาเรอืไมเ่พยีงพอ 

             - เกดิการเปลีย่นแปลงเรือ่งการผลติของจนีและเวยีดนามท าใหตู้อ้ยูท่ีจ่นีและเวยีดนาม

เป็นส่วนใหญ่ และจีนยอมจ่ายค่าระวางเรือในอัตรที่สูงกว่าประเทศอื่น ท าใหส้ายเรือเลือกรับ

สนิคา้จากจนีกอ่น อกีทัง้ ตูค้อนเทนเนอรบ์างสว่นยังตดิอยูท่ีอ่เมรกิาดว้ย 

            -ค่าระวางที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ดังนั้น ประเทศไทย

อาจจะตอ้งแขง่ขันเรือ่งคา่ระวางกบัประเทศอืน่จงึจะไดตู้ค้อนเทนเนอรเ์พิม่  

         2. คา่ใชจ้า่ยเรือ่ง Equipment Maintenance Charge>>  ทางกรมการคา้ฯ อยากใหส้าย

เรอืชีแ้จงกบัผูค้า้ใหช้ดัเจนว่า เป็นค่าใชจ่่ายทีส่ามารถเลอืกจา่ยได ้ไม่ใชเ่ป็นค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งถกู

เรยีกเก็บทกุครัง้ แตห่ากทางลกูคา้ท าตูเ้สยีหายก็สามารถเรยีกคา่ซอ่มบ ารงุไดต้ามจรงิ 

         3. ทางกรมการคา้ขอใหส้ายเรือทีม่ีการปรับค่า Local Charges ในปี 2020 ขึน้ กลับไป

เป็นเลทราคาปี 2018 (เชน่ THC ตู2้0' เลทประมาณ 2,800 ,THC ตู4้0' เลทประมาณ4,300 เป็น

ตน้) แทน และขอใหไ้มม่กีารขึน้คา่ Freight อกี 

ประธานขอใหส้ายเรอืชว่ยแจง้กลับและยนืยันตามขอ้เสนอภายหลังการประชมุอกีครัง้ 

         4. กรมการคา้ฯ ขอใหผู้เ้กีย่วขอ้งสง่ขอ้มลูใหก้รมการคา้ภายในเดอืนพฤศจกิายน ดังน้ี 

                 - สรท.>>ใหร้วบรวมขอ้มูลรายชือ่สายเรอืทีม่กีารขึน้ราคาของค่า Freight และค่า 

Local Charges 

                 - สายเรอื>> ใหส้ง่ขอ้มลู list คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บตามจรงิ  

                 - การทา่เรอื>>ขอใหร้วบรวมขอ้มลูตดิตามปรมิาณตูเ้ขา้-ออก ทกุทา่เรอื 

           ทัง้นี้ ทางกรมการคา้ฯ จะเรยีกหารอืกับสายเรอืทีม่กีารขึน้ราคาของค่า Freight และค่า 

Local Charges เป็นรายเจา้ไป เพือ่หาทางแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการรว่มเพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรต์ลาดน าการ

ผลติ คร ัง้ที ่1/2563 

วันนี้ 17 พ.ย.63 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) และนายก

สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (TPFA) ในนามผูแ้ทนประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลติ ครัง้ที่ 1/2563 โดยมีคุณบุณยฤทธิ ์กัลยาณมติร ปลัดกระทรวง

พาณิชย ์และดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วม ณ  

กระทรวงพาณชิย ์สรปุดังน้ี 

       1. ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณจุรินทร์ ลักษณ

วศิษิฏ ์และ ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้่วมลงนามใน

ค าสั่งของกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงเกษตรฯ 

เรื่องการแต่งตัง้คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร ์ ตามวสิยัทัศน์ "เกษตรผลติ พาณิชย์

ตลาด" ภายใตยุ้ทธศาสตรต์ลาดน าการผลติ  เพือ่

พัฒนาภาคเกษตรกรไทยไปสู่เป้าหมายการเป็น

ศูนย์กลางสนิคา้เกษตรและอาหารคุณภาพของ

โลก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น 

และในทีป่ระชมุวันนี้ ไดม้มีตเิห็นชอบในหลักการ

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์

ตลาดน าการผลติขึน้ 4 คณะ ดังน้ี  

    (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งและใชข้อ้มูลจากฐานเดียวกัน (Single Big 

Data) มหีนา้ทีใ่นการจัดท าระบบ ดา้นการผลติและการตลาดของสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป 

เพือ่ใหก้ระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงเกษตรฯ ใชข้อ้มูลจากฐานเดยีว และจัดท าขอ้มูลใหต้รง

กลุม่ผูใ้ชง้าน รวมถงึการสรา้งความแมน่ย าใหก้บัขอ้มลู 

 (2) คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการสรา้งแพลตฟอรม์กลาง "เกษตรผลติ พาณชิยต์ลาด"

มหีนา้ทีใ่นการออกแบบ พัฒนา และจัดท าแพลตฟอรม์กลาง เพือ่การซือ้ขายสนิคา้เกษตรทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ เช่น สนิคา้เกษตรอนิทรีย ์สนิคา้เกษตรปลอดภัย สนิคา้เกษตรอัต

ลักษณ์ และสนิคา้เกษตรแปรรปู รวมทัง้ประชาสมัพันธใ์หเ้กดิการใชป้ระโยชนใ์นวงกวา้ง 

 (3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งความเชือ่มั่นดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ความ

ปลอดภัยและการตรวจสอบยอ้นกลับ>>มหีนา้ทีใ่นการจัดท าแผนและขับเคลือ่นการพัฒนาเพือ่

สรา้งความเชือ่มั่นดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบยอ้นกลับ รวมถงึ

แผนการด าเนนิงานเพือ่สรา้งแบรนด ์เพิม่มลูคา่ของสนิคา้เกษตรไทย 

 (4) คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนาคนและผลติภันฑใ์หต้รงตามความตอ้งการ

ของตลาด มีหนา้ที่ในการจัดท าแผน ออกแบบและพัฒนาตามหลักสูตร รวมถงึขับเคลื่อนการ
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พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูป้ระกอบการและผูส้่งออก เพื่อใหผ้ลติสนิคา้และพัฒนา

ผลติภัณฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของตลาด  

คณะอนุกรรมการฯ ทัง้ 4 ชดุ สามารถเรยีกหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมา

ใหข้อ้มูล หรอืเขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ รวมถงึสามารถแต่งตัง้คณะท างานย่อยของตนเอง

ได ้เพือ่ใหเ้ขา้มาปฏบิัตหินา้ทีต่ามบทบาทภารกจิของคณะอนุกรรมการฯ ตอ่ไป 

   2. ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิในทีป่ระชมุว่าปัจจัยทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาสนิคา้

เกษตรและอาหารของไทยไดค้อืการสรา้ง Global Value Chain การเพิม่มูลค่าใหก้ับสนิคา้ โดย

ที่ตอ้งมีนโยบายของภาครัฐช่วยสนับสนุน ซึง่ไทยเป็นประเทศที่มีความพรอ้มในเรื่องเกษตร

อาหารอยู่แลว้ นอกจากนี้ นโยบายการคา้ในประเทศมีระบบกึง่ผูกขาดมากเกนิไปควรตอ้งรีบ

แกไ้ข เพราะสนิคา้ของไทยยังจ าเป็นตอ้งเพิง่ตลาดตา่งประเทศและในประเทศดว้ย  

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็น เร ือ่ง "โอกาสและความทา้ทายต่อการจดัท า

ความตกลงการคา้เสรไีทย-สหราชอาณาจกัร: การคา้สนิคา้เกษตร" 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คุณศศิธร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุมระดม

ความเห็น เรื่อง "โอกาสและความทา้ทายต่อการจัดท าความตกลงการคา้เสรีไทย-สหราช

อาณาจักร : การคา้สินคา้เกษตร" จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศร่วมกับ                 

บรษัิท โบลเิกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด โดยคุณจริัตถ ์อศิรางกูร ผู แ้ทนรอง

อธบิดกีรมฯ กลา่วเปิดประชมุ ณ หอ้งสรุศักดิ ์ชัน้ 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร สรปุดังน้ี 

1.การน าเสนอผลการศกึษา "โอกาสและ

ความทา้ทายต่อการจัดท าความตกลงการคา้เสรี

ไทย-สหราชอาณาจักร: การคา้สนิคา้เกษตร"จาก 

บจก. โบลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี ประเทศไทย   

1.1) การคา้สนิคา้ระหวา่งไทยและ UK 

-การส่งออกสินคา้ :  มูลค่าในปี  2562 

เท่ากับ 3,841 ลา้นเหรียญสหรัฐ อัตราการเตบิโต

เฉลีย่ ในชว่งปี 2553-2562 เทา่กบั 0.54 % ตอ่ปี  

-สนิคา้สง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่ไกแ่ปรรูป รถยนตแ์ละสว่นประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณี

และเครือ่งประดับ รถจักรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ 

-การน าเขา้สนิคา้:  มูลค่าในปี 2562 เท่ากับ 2,451 ลา้นเหรียญสหรัฐ อัตราการเตบิโต

เฉลีย่ ในชว่งปี 2553-2562 เทา่กบั 2.82 % ตอ่ปี  

-สนิคา้น าเขา้ส าคัญ ไดแ้ก ่แผงวงจรไฟฟ้า เครือ่งดืม่ ผลติภัณฑเ์วชกรรมและเภสชักรรม 

และเคมภีัณฑ ์

1.2) การวเิคราะหโ์อกาสของการจัดท า TH-UK FTA มดีังน้ี 

-สง่ผลดตี่อการสง่ออกและน าเขา้ทัง้สนิคา้และบรกิารของไทย ในภาพรวมและในระดับ

ทวภิาค ี 

-สนิคา้ไทยที่มีศักยภาพในการเขา้สู่ตลาด UK ไดแ้ก่ สนิคา้เกษตรและอาหาร อาหาร

สัตวเ์ลีย้ง ยานยนตแ์ละชิน้สว่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ผลติภัณฑย์างและพลาสตกิ 

และสนิคา้ประมง 

-สนิคา้ UK ทีม่ศีักยภาพในการเขา้สู่ตลาดไทย ไดแ้ก่ เครื่องจักรและเทคโนโลยขัีน้สงู 

ยาและเคมภัีณฑ ์แรแ่ละโลหะ อปุกรณ์ขนสง่ เครือ่งดืม่ 

-อัตราอากรทั่วไป (MFN) ของ UK นอ้ยกว่า อัตรา MFN ของ EU ซึง่จะเริ่มบังคับใช ้

ตัง้แต ่1 ม.ค. 2564 เป็นตน้ไป 
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1.3) การวเิคราะหผ์ลกระทบของการจัดท า TH-UK FTA มดีังน้ี 

- การลดและยกเลกิภาษีศุลกากรในระดับสงูมาก โดยเฉพาะสนิคา้เกษตรและอาหารทีม่ี

ความอ่อนไหวสูง ซึง่อาจน าไปสูก่ารน าเขา้สนิคา้ดังกล่าวเขา้มาแข่งขันกับสนิคา้ในประเทศได ้

อย่างไรก็ตามไทยยังสามารถเจรจาขอสงวนการยกเลกิภาษี หรอืค่อยๆลดภาษี โดยขยายเวลา

การลดภาษีใหน้านทีส่ดุ เพือ่ใหภ้าคธรุกจิสามารถปรับตัวรับการแขง่ขันทีเ่พิม่ขึน้ได ้

-มาตรการเยยีวยาทางการคา้ 

-ทรัพยส์นิทางปัญญา 

-การคา้และการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

1.4) ขณะนี้ประเทศทีม่ขีอ้ตกลงการคา้เสรกีบั UK แลว้ ไดแ้ก ่เกาหลใีต ้ญีปุ่่ น เวยีดนาม 

สงิคโปร ์

2. ความพรอ้มและปัญหาอุปสรรค รวมถงึแนวทางการแกไ้ขปัญหา สรุปขอ้เสนอและ

ความคดิเห็นทีป่ระชมุดังน้ี 

2.1) การจัดตัง้กองทุน FTA โดยเสนอใหเ้พิม่วงเงนิและจัดเก็บจากอตุสาหกรรมทีไ่ดผ้ล

ประโยชน ์  

2.2) ภาครัฐควรชว่ยเหลอืดา้นเครือ่งมอื เครือ่งจักร การเพิม่นวัตกรรมสนิคา้ใหเ้กษตรกร

ทีไ่ดร้ับผลกระทบ เพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนฟแูละพัฒนาตอ่ไปได ้

2.3) มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื การสง่ออกอาหาร/อาหารสตัวท์ีม่คีวามเสีย่ง

สงู ยังสามารถสง่ออกไปได ้แตม่กีารสุม่ตรวจทีเ่ขม้ขน้ประมาณ 10%  

ทั ้งนี้  หากท่านสมาชิกสนใจการประชุมดังกล่าว สามารถติดตามยอ้นหลังไดท้ี่  
https://fb.watch/1Qvds72nsI/ 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืแนวทางการบรรเทาปัญหาการขนส่งสนิคา้ทางทะเล

ระหวา่งประเทศ 

วันที ่18 พฤศจกิายน 2563 ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย (TTIA) และ

นายกสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย (TPFA) คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช 

จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุหารือแนวทางการบรรเทาปัญหาการขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่าง

ประเทศ โดยม ีดร พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

แล ะคุณภู มินท ร์  ห ะ รินสุด  ร อ ง

ประธานกรรมการหอการคา้ไทย เป็น

ประธานการประชมุ ณ สภาหอการคา้

แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

1.  เน่ืองจากผูส้่งออกและ

ผู ป้ระกอบการของประเทศไทย 

ก าลังประสบปัญหาการขนส่งสนิคา้

ส่งออกทางทะเลระหว่างประเทศ

https://fb.watch/1Qvds72nsI/
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เน่ืองจาก (1) อัตราคา่ระวางมกีารปรับเพิม่ขึน้ (2) การขาด

แคลนระวางเรือและตูส้นิคา้ส าหรับบรรจุสนิคา้ในหลาย

เสน้ทาง ในการน้ี ทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยจงึ

ไดจ้ัดประชมุและเชญิทางสมาคมฯ และผ ู้ เูกีย่วขอ้งร่วม

หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกัน เพือ่ไม่ใหส้ง่ผลกระทบ

ตอ่ทกุฝ่าย 

        2. จากการหารอืโดยสรุปแลว้การแกไ้ขปัญหาควรมี

ระยะสัน้ กลาง และยาว โดยในระยะสัน้ตอ้งรีบหาระวาง

และตูท้ีเ่พยีงพอ ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมาะสม ท ้งัน้ี สมาคมฯ จะนัดหารอืกับสมาชกิอกีครัง้ภายใน

สปัดาหห์นา้ เพือ่อัพเดตสถานการณ์และแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนา INFOFISH WEBINAR SERIES 2020 ออนไลนผ์่าน 

Zoom หวัขอ้"TUNA FISHERIES IN THE PACIFIC AMIDST COVID-19" 

วันที ่25 พฤศจิกายน 2563 TTIA คณุศดานันท ์จนท.ประมง เขา้รว่มสมัมนา INFOFISH 
WEBINAR SERIES 2020 ออนไลน์ผ่าน Zoom หัวขอ้"TUNA FISHERIES IN THE PACIFIC 
AMIDST COVID-19" สรปุดังน้ี 

ในชว่งการแพร่ระบาด Covid-19 ทีผ่่านมาสง่ผลกระทบไปทั่วโลก ซึง่การท าประมงทนู่า
ในมหาสมุทรแปซฟิิกก็เช่นเดยีวกัน โดยแปซฟิิกตะวันตกมกีารท าประมงทูน่ารอ้ยละ 55 จาก
พื้นทีม่หาสมุทรแปซฟิิกทัง้หมด ซึง่ดา้นการประมง Key person จะอยู่ทีแ่รงงานประมง โดยที่
ผ่านมาจากการส ารวจในหลายประเทศพบว่า หมู่เกาะต่างๆมกีาร Lockdown เกดิการชะลอตัว
ทางเศรษฐกจิ ท าใหช้ว่งหลายเดอืนทีผ่่านมา วันทีเ่รอืออกไปท าการประมงกลางทะเล (ส ารวจ
จากสัญญาณเรือ VMS) จ านวนวันลดลงอย่างมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแรงงานบนเรือมจี านวน
ลดลงและปัจจัยทางการเงนิไมเ่พยีงพอ จงึมกีารตัดสนิใจงดออกท าการประมง 

การขนส่งทางเรือที่ผ่านมา มีการปรับตัวกับสถานการณ์แพร่ระบาดcovid-19 เช่น เรือ
ขนส่งทูน่าออกจากเกาะ solomon Island ตอ้งตรวจสอบการน าเรือเขา้แต่ละประเทศให ้
สอดคลอ้งกบัมาตรการของประเทศนัน้ว่ามกีารป้องกนัการแพรร่ะบาดอย่างไร สว่นใหญ่มักจะให ้
ลูกเรอืกักตัวบนเรอื ใชเ้วลาบนเรอืมากขึน้ สง่ผลใหวั้ตถุดบิถงึ supply chain ชา้ลง ก็เป็นความ
ทา้ยในการเก็บรักษาสภาพปลาดว้ย 

การท าประมงจากเครื่องมืออวนลอ้มจับ จากผลการส ารวจของ WCPO พบว่า ปี 2020 
การประมงที่ใชเ้ครื่องมืออวนลอ้มจับจะนอ้ยกว่าเบ็ดราว ทัง้น้ี การท าประมงดว้ยเบ็ดราวจะ
สามารถเลอืก speciesและขนาดของปลาทูน่าได ้และลดจ านวน Bycatch เชน่ กลุ่มฉลาม วาฬ 
โลมา เพราะจ านวนแรงงานลดลงชว่งcovid-19 ทีผ่า่นมา หากท าประมงดว้ยเครือ่งมอืออวนลอ้ม
จับจะตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากกวา่เบ็ดราวน่ันเอง 

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ จากการคาดการณ์แนวโนม้ผลกระทบที่ผ่านมา คาดว่า 
supply chain จะมีการใชร้ะบบ "Blockchain" มากขึน้ เพราะลดการท าประมงผดิกฎหมายได ้
หลกีเลีย่ง IUU เพราะ Blockchain สามารถตรวจสอบตัง้แต่แหล่งทีม่าวัตถุดบิ แปรรูป ก่อนถงึ
ผูบ้รโิภคได ้

สามารถรบัชมยอ้นหลงัไดท้ี:่ https://www.youtube.com/watch?v=uHtOWI-UJOU&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=uHtOWI-UJOU&feature=youtu.be
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ตรวจโรงงาน เดอืนพฤศจกิายน 2563 

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

อ.ีซ ีแคนนิง่ 

วันที่ 10 พฤสจกิายน 2563 TTIA  คุณวรพล 

จนท.อาวุโส และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

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

Recruitment และ Covid 19 กับ บจก. เอ.อ.ีซ ีแคน

นิ่ง (TH.No.2081) โดยบรษัิทไดข้อการรับรองตรวจ

ประเมนิมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 

ในโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า และสมาคมฯ ไดต้รวจ

ประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวง

สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมินส่งใหก้ับกรมประมงพิจารณาออก

ใบรับรองต่อไป และจะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ

ดว้ย เชน่กนั 

TTIA เข้าท ากิจกรรม  GLP Visit 2020 

Recruitment และ  Covid 19 ก บั  บจก. 

กลุม่สยามบรรจภุณัฑ ์

     วันที ่24 พฤศจกิายน 2563 TTIA  คุณวรพล 

จนท.อาวุโส คุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร และคุณกฤตพัฒน์ จนท.แรงงาน ไดเ้ขา้

ท ากจิกรรม GLP Visit 2020 Recruitment และ 

Covid 19 กับ  บจก .กลุ่ ม  สยามบรรจุภัณฑ์ 

โรงงานราชบุรี โดยบรษัิทเป็นซับพลายเชนหลัก

ทีผ่ลติบรรจภัุณฑใ์หก้บัสมาชกิอตุสาหกรรมทนู่า   

     ทัง้นี้ การ visit บ.ซับพลายเชน นั้น เป็นไปตามนโยบายหลักสมาคมฯ เรื่องจรยิธรรมดา้น

แรงงาน และความปลอดภัยอาหาร เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในห่วงโซม่ากขึน้ว่ามกีารใชแ้นวปฏบิัติ

ดา้นแรงงานทีด่แีละมมีาตรการป้องกนัโควทิรองรับในสถานประกอบการ 

ขา่วประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. อธบิดกีรมประมง ลงพืน้ทีบ่รุรัีมย ์ตดิตามโครงการ “สรา้งรายไดจ้ากอาชพีประมงในแหลง่น ้าชมุชน” 

2. ดันภเูก็ตชสูนิคา้ประมงมลูคา่สงู เจาะตลาดพรเีมีย่ม 

3. กรมประมง...หนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ โชวผ์ลส าเร็จ "ธนาคารผลผลติสัตวน์ ้าแบบมสีว่นร่วม" หนองซบัสมบรูณ์ – หนองทานตะวัน 

4. ผูว้า่ฯ สตลูยันไมท่อดทิง้ครอบครัวประมงพืน้บา้น เหยือ่เรอืมาเลยช์น 

5. ประมงจังหวัดบงึกาฬ ร่วมพธิ ี“บวชปลา สบืชะตาแมน่ ้า” พรอ้มปลอ่ยพันธุป์ลา ลงในเขตพืน้ทีรั่กษาพันธุสั์ตวน์ ้า แมน่ ้าสงคราม 

6. กรมประมง เตอืน กระทงขนมปัง ท าแหลง่น ้าเน่าเสยี”ปลาชอ่น-ปลาดกุ”ไมก่นิ 

7. ผุดเสน้ทางสายศรัทธาความเชือ่ 

8.‘วราวธุ’ เปิดป่าในเมอืง-อาสาพทิักษ์ทะเล กระบี ่พังงา 

https://siamrath.co.th/n/193713
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/455010
https://www.ryt9.com/s/prg/3171618
https://mgronline.com/south/detail/9630000112978
https://siamrath.co.th/n/194097
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5218760
https://www.thairath.co.th/news/business/1966866
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2422520
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9."ประภัตร" เดนิเครือ่งปรับปรุงทา่เทยีบเรอืภเูก็ต หนุนสรา้งมาตรฐานสนิคา้ประมงปลอดภัย 

10. ทัพเรอืภาคที ่2 จับเรอืประมงเวยีดนามลา่ปลงิทะเลในอา่วไทย 

11.‘เสรมิทราย’ป้องกันกัดเซาะชายฝ่ัง ชบุชวีติ"หาดทอ่งเทีย่ว"แจง้เกดิใหม ่

12. แขง่ตกปลาพืน้บา้นฟ้ืนทะเลมหาราชกรุงเกา่ หนุนทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ 

13. ทช.เดนิหนา้ผุดถนนเลยีบทะเลกวา่ 1,500 กม. วางแนวผ่านจุดไฮไลต ์หนุนทอ่งเทีย่วไทย 

14. บิ๊กป้อม เปิดโครงการเก็บขยะชายหาด ชวน ปชช.ชว่ยอนุรักษ์ธรรมชาต ิเพือ่ความย่ังยนื 

15. เปิดวนิาท'ีเตา่กระ'วางไขเ่กาะทะล ุ

16. ปรับโฉมพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลางรับทอ่งเทีย่ว 

17. “ประวติร” ส่ังทกุภาคสว่นร่วมมอื อนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

18. เกษตรฯเล็งทา่เรอืประมงภเูก็ตขึน้แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

19. เจอแลว้ ชาย 2 คนหายกลางทะเลกระบี ่ไดเ้รอืประมงมาชว่ยเลยไดก้ลับฝ่ัง 

20. ชาวบา้นปักธงชยั ออกมาทอดแหตามนาจับปลาไปขายหารายได ้ชดเชยน ้าทว่ม 

21. ครม.เห็นชอบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอันดามัน 

22. To Save Indian Ocean Yellowfin Tuna From Overfishing, Managers Must Act Now 

23. ปลากับญีปุ่่ น (1) 

24. อธบิดกีรมประมง ประชมุหารอืกับเครอืขา่ยแมน่ ้าโขง 7 จังหวัดภาคอสีาน 

25.ปลากับญีปุ่่ น (2) 

26. A shift in financing can make our fisheries more sustainable 

27. Why Covid should fast-track tech adoption in Indian aquaculture     

28. หนุ่มสดุหวิ เคีย้วเต็มปาก ปลากระป๋องเจา้ดัง เจอของแถมสยองเบ็ดยาว 2 ซม. 

29. อนุรักษ์ฟ้ืนฟชูายฝ่ังอันดามัน ครม.เคาะ 2,000 ลา้น เพิม่จา้งงาน มุง่ทอ่งเทีย่วยั่งยนื 

30. กรมทะเลจับมอืสมาคมอนุรักษ์สัตวป่์า พัฒนาระบบลาดตระเวนทางทะเล 

31. กลุม่ประเทศ 4 ชาตใินอเมรกิาใตร่้วมตา้นประมงเถือ่น 

32. ผอ.อสป.รับลกู”ประภัตร” เร่งเครือ่ง! ปรับปรุงพัฒนาทา่เทยีบเรอืประมงภเูก็ตยกใหญ่ 

33. กองกจิการชายแดนไทย-มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ลงตดิตามเหตเุรอืประมงสตลูเสยีชวีติ 

34. จระเขต้ัวเขือ่งโผลท่ะเล เจอรุมจับลากเขา้หาด ประมงปินสค์กึคะนอง 

35. สัตวแพทยช์ว่ยชวีติ "ปลาจอมตะกละ" หลังเขมอืบหมวกของหนูนอ้ยลงทอ้ง 

36. ชาวเน็ตภาวนาหนุ่มไทยปลอดภยัหลังออกไปตกปลาทีอ่อสเตรเลยี 

37. แมเ่ตา่กระนรินามขึน้วางไข!่ ทีป่ลายอา่วเทยีน สะทอ้นชายฝ่ังทะเลไทยสงบและปลอดภัย 

38. เซ็นทรัลชวนสัมผัสประตมิากรรมดอกกลว้ยไมรู้ปสัตวใ์ตท้อ้งทะเล 

39. Gulf of Thailand fishery becomes MarinTrust’s first multispecies FIP 

40. 11 พ.ย. นัดยืน่แก ้“กฎหมายประมง” 

41. อสป. ยกระดับ"ทา่เทยีบเรอืภเูก็ต" หวัง เป็นศนูยก์ลางดา้นการประมงทนู่าในภมูภิาค 

42. ปตท.สผ. จับมอืกลุม่ประมงพืน้บา้น ตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้พาะฟักลกูปแูหง่ใหม ่

43. กรมเจา้ทา่ ลยุเสรมิทรายอา่วนาจอมเทยีน เฟสแรก 3.5 กโิลเมตร ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

44. 'จับกัง1' ตรวจลกูจา้งกจิการประมงทะเล ป้องกันคา้มนุษย ์

45. ยกยอ่งหนุ่มนักทอ่งเทีย่วชว่ยโลมาเกยตืน้ทีเ่กาะสกุร จนวา่ยน ้ากลับสูท่อ้งทะเลไดส้ าเร็จ (ชมคลปิ) 

https://siamrath.co.th/n/194193
https://mgronline.com/south/detail/9630000113897
https://www.thaipost.net/main/detail/82385
https://www.77kaoded.com/news/samrit/2028494
https://mgronline.com/business/detail/9630000113883
https://www.matichon.co.th/politics/news_2423838
https://siamrath.co.th/n/194384
https://www.innnews.co.th/social/news_811251/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1969001
https://www.nationtv.tv/main/content/378804135
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1968619
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1968335
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000114003
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/11/03/to-save-indian-ocean-yellowfin-tuna-from-overfishing-managers-must-act-now
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1967944
https://siamrath.co.th/n/194879
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1968846
https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/a-shift-in-financing-can-make-our-fisheries-more-sustainable/
https://thefishsite.com/articles/why-covid-should-fast-track-tech-adoption-in-indian-aquaculture-1
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1969960
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000114888
https://news.ch7.com/detail/447868
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1970490
https://www.thaipost.net/main/detail/82978
https://siamrath.co.th/n/195248
https://www.khaosod.co.th/hot-clips/news_5261845
https://www.thairath.co.th/news/local/1970004
https://www.newtv.co.th/news/68741
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000114888
https://mgronline.com/celebonline/detail/9630000114701
https://www.undercurrentnews.com/2020/11/05/gulf-of-thailand-fishery-becomes-marintrusts-first-multispecies-fip/
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/455960
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906513
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906560
https://siamrath.co.th/n/195326
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906538
https://mgronline.com/south/detail/9630000115515
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46. ชวนชมิทนู่าบลฟิูน ทีS่ushi Mega สาขาพษิณุโลก พรอ้มเปิดประมลูใหล้กูคา้ มอบเงนิใหกั้บกาชาดจังหวัดพษิณุโลก 

47. ชาวประมงไตห้วันจับปลาพญานาคยาวเกอืบ 5 เมตร วันเดยีวกับทีเ่กดิแผ่นดนิไหว 2 ระลอก 

48. Thailand’s mixed trawl fishery becomes first MarinTrust FIP 

49. Russian Fishery gets temporary approval to use MSC pollock certificate, starts own process  

50. สงขลาสภาพอากาศแปรปรวน เรอืประมงตอ้งจอดรอไมก่ลา้ออก หว่ันเจอคลืน่ลมแรง 

51. ปลาพญานาคประหลาด ยาว 5 เมตร โผลห่ลังแผ่นดนิไหวทีไ่ตห้วัน 

52. ของมันแซบ่! “ปลาสม้เขือ่นล าปาว” สรา้งรายไดเ้ดอืนละแสน 

53. Infection by parasites disturbs flight behaviour in shoals of fish 

54. ประมงจังหวัดปราจนีฯเฝ้าระวังคณุภาพน ้า 

55. กรุงเกา่เตรยีมจัดกจิกรรมตกปลาพืน้บา้น สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ 

56. หาดชลาทัศน์วกิฤตหินักคลืน่ซดัหนา้มรสมุ 

57. THE EXIT: ฟ้ืนชพี "ตะรุเตา" ตอน 2 

58. ระทกึรับอรุณ! ไฟไหมบ้า้นพักขา้ราชการกรมประมง วอดทัง้หลัง 

59. India set to step up brackish water aquaculture production 

60. ประมง จ.สงิหบ์รุ ี!!!เตอืน!!! เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลา ระวังอากาศหนาว 

61. ฟิลปิปินสอ์พยพคนหนีภัยไตฝุ้่ น "หวา่มกอ๋" 

62. เจา้ทา่พัทยาเตรยีมด าเนนิคดรีสีอรต์รุกทะเลเกาะลา้น      

63. 58 cases of encroachment into sea found at Koh Lan 

64. เริม่ใหบ้รกิารแลว้! เรอืไฟฟ้าทอ่งเทีย่วล าแรก เปิดมติใิหมเ่ทีย่วทะเลอันดามัน 

65. China breaks national record for Mariana Trench manned-dive amid race for deep sea resources 

66. Remembrance Day: Ottawa navy veteran dreamed about life 'away at sea' 

67. Fisheries Ministry prepares draft regulation on business licensing 

68. TU ชอูนิโนเวชัน่ปั้นรายไดห้มืน่ลา้น ตัง้โรงงานคอลลาเจน “เปปไทด”์ 

69. หวดิดับ! ลกูเรอืประมงถกูเสากระโดงลม้ทบัเจ็บสาหัส 

70. ชมุชนบางเสร่โชวห์นังเพลงเรอืประมงเล็กจุดเช็คอนิใหม ่กระตุน้เศรษฐกจิชมุชน 

71. เจา้ฟ้าสริวัิณณวร ีทรงด าน ้าปลกูปะการัง ปลอ่ยเตา่-ปลาทะเล เก็บขยะชายหาดสัตหบี 

72. ประมงพืน้บา้นเชงิอนุรักษ์ กา้วสูเ่ศรษฐกจิชมุชนอยา่งย่ังยนื 

73. จาก “ปลาจอ้งมอ้ง” สู ่“ปลาวง” แปรรูปเพิม่รายไดช้าวประมงตันหยงโป 

74. กมธ.ตา่งประเทศลงน่านน ้าชายแดน ไลบ่ีค้ดลีกูเรอืประมงพืน้บา้นถกูทางการมาเลเซยีไลช่น คดยัีงไมค่บื 

75. “ปลาโอซฟีู๊ ด” แหลมแมพ่มิพ ์อร่อยลิน้ดัง้เดมิกวา่ 30 ปี 

76. กรมประมง หนุน 250 ชมุชนประมงทอ้งถิน่ ฟ้ืนฟทูรัพยากร พัฒนาอาชพี เสรมิรายได ้สรา้งคณุภาพชวีติย่ังยนื 

77. แผนสบืพันธุสั์ตวน์ ้า 

78. กระบี-่ตืน่เตน้ ฉลามวาฬ ปลาชอ่นทะเลโผลอ่วดโฉม นทท.ทีเ่กาะหอ้ง จ.กระบี ่บง่ชีท้ะเลสมบรูณ์ (มคีลปิ) 

79. กรมป้องกันฯ วางทุน่เตอืนสนึามชิดุใหมใ่นทะเลอันดามัน 

80. กลุม่ GPSC ร่วมกจิกรรมกับภาคเีครอืขา่ย ปลอ่ยพันธุสั์ตวน์ ้า ปี 2563 คนืสมดลุสูท่ะเล 

81. ระดมตรวจเรอืประมงกลางทะเลชลบรุป้ีองกันคา้มนุษย ์

82.  อดตีรมต.ประมงศรลีังกากนิปลาสดโชวส์ยบกระแสตืน่โควดิเป้ือนอาหารทะเล 

https://www.phitsanulokhotnews.com/2020/11/09/147937
https://www.komchadluek.net/news/foreign/448395
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/thailand-mixed-trawl-fishery-becomes-first-marintrust-fip
https://www.undercurrentnews.com/2020/11/09/russian-fishery-gets-temporary-approval-to-use-msc-pollock-certificate-starts-own-process/
https://mgronline.com/south/detail/9630000115788
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_5287211
https://mgronline.com/local/detail/9630000115926
https://phys.org/news/2020-11-infection-parasites-disturbs-flight-behaviour.html
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_816931/
https://mgronline.com/local/detail/9630000116431
https://www.nationtv.tv/main/content/378805218
https://news.thaipbs.or.th/content/298228
https://www.banmuang.co.th/news/region/212236
https://thefishsite.com/articles/india-set-to-step-up-brackish-water-aquaculture-production
https://www.77kaoded.com/news/benja/2032114
https://news.thaipbs.or.th/content/298258
https://news.thaipbs.or.th/content/298263
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2017899/58-cases-of-encroachment-into-sea-found-at-koh-lan
https://mgronline.com/business/detail/9630000116371
https://edition.cnn.com/2020/11/11/asia/china-record-dive-mariana-trench-intl-hnk/index.html
https://ottawacitizen.com/news/local-news/navy-veteran-dreamed-about-life-away-at-sea
https://en.antaranews.com/news/161096/fisheries-ministry-prepares-draft-regulation-on-business-licensing
https://www.prachachat.net/economy/news-554697
https://mgronline.com/south/detail/9630000117038
https://siamrath.co.th/n/196795
https://www.khaosod.co.th/royal-news/news_5311330
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1976167
https://siamrath.co.th/n/197376
https://siamrath.co.th/n/197156
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/1976523
https://siamrath.co.th/n/197549
https://www.thaipost.net/main/detail/84038
https://www.77kaoded.com/news/pradit/2034001
https://siangtai.com/2020/11/16/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://www.ryt9.com/s/prg/3176264
https://www.posttoday.com/social/local/638259
https://www.komchadluek.net/news/foreign/449334
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83. ลกูเรอืขูจุ่ดถังแกส๊ สูจ้นท.จับเรอืประมง 

84. หวดิวุน่! ลกูเรอืยกถังแกส๊ขูเ่ปิดวาลว์พ่นไฟใส ่จนท.ประมงนครฯ ขณะถกูเขา้จับกมุใชเ้ครือ่งมอืผดิกฎหมาย 

85. ชาวประมงพัทลงุ แปรรูปปลาน ้าจดืไมม่รีาคา เป็นปลาแดดเดยีวราคากโิลฯละ 300 บาท 

86. น ้าทะเลหนุนสงูท าน ้าทว่ม'ตลาด-หา้ง-รพ.' สัญจรล าบาก 

87. เวยีดนามเริม่ผลติกา๊ซจากแหลง่นอกชายฝ่ังภาคใตค้รัง้แรก คาดสบูไดปี้ละ 1.5 พันลา้น ลบ.ม. 

88. บรบิทใหมค่วามยั่งยนื ชขูอ้มลู-สทิธพิเิศษ-เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

89. ทช.รับมอบ ขาแทน่หลมุผลติปิโตรเลยีม วางเป็นปะการัง คงสมบรูณ ์"ทะเลไทย" 

90. ผวาถกูจับโร่สง่คนืเครือ่งมอืประมงผดิกฎหมายใหท้างการ ลยุรือ้เสาโพงพางกลางปากน ้าทา่ซกั 

91. "อสป."เตรยีมตัง้บรษัิทลกู บรหิารธรุกจิ"สะพานปลา" 

92. น ้าทะเลหนุนสงู ทว่มถนน ท ารถตดิทีช่ลบรุ-ีส าโรง ชาวบา้นบอกเจอทกุปี 

93. ทส. พัฒนาระบบลาดตระเวนทางทะเล  

94. เกษตรกรเลีย้งปลากระชงัเดอืดรอ้นหนัก ปลาตายไมท่ราบสาเหต ุ

95. ท าไม Banpu NEXT e-Ferry เรอืเฟอรร์ีไ่ฟฟ้า จงึเกดิที ่‘ภเูก็ต’ เป็นทีแ่รก? 

96. Malta’s tuna farming declined 29% last year  

97. New paper questions balance of aquaculture focus 

98. ชาวประมงกระบีเ่จอปลาประหลาด ทีแ่ทป้ลาคางคก พบไมบ่อ่ย มักเอาไปแกงกะท ิ

99. ปตท.สผ.จับมอืกลุม่ประมงพืน้บา้น ตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้พาะฟักลกูปแูหง่ใหม ่

100. สาวพัทลงุเพาะเลีย้งปลาคารป์ขายสรา้งรายไดเ้ลีย้งครอบครัว 

101. ชาวบา้นระยองพบลกูจระเข ้ในอา่งหนองปลาไหล คาดมคีนแอบปลอ่ยสะเดาะเคราะห ์

102. Is Canned Tuna Healthy? What To Look For On A Label + How To Eat It 

103. Fisheries minister says she hasn't read Marshall decisions in full 

104. เยีย่มแมวประมง "ใบเฟิรน์ ทองพับ ทองมว้น" ทีด่ังในโซเชยีล น่ังเรอืไปหาปลา (คลปิ) 

105. “เครอืซพี”ี เสนอโมเดลการท างานร่วม “สมาคมประมงพืน้บา้นหัวไทร จ.นครศรธีรรมราช” 

106. อากาศหนาวกระทบปลาไมก่นิอาหาร 

107. ผูเ้ลีย้งปลากระชงัเดอืดรอ้นหนัก ปลาตายคา่เสยีหายนับลา้นบาท 

108. Katsina empowers citizens in fishery 

109. ข าจนทอ้งแข็ง ชาวประมงกระบีอ่อกตกปลา เยอ่แทบตายไดน้ก 2 ตัวตดิเบ็ดแทน (คลปิ) 

110. ชาวประมงเซเนกัลเป็นโรคผวิหนังลกึลับ 

111. สรา้งบา้นหลังใหมใ่หสั้ตวท์ะเลจากขาแทน่หลมุผลติปิโตรเลยีม 

112. Tuna Fishing Oversight Body Should Advance Adoption of Electronic Monitoring 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. สหภาพยโุรปอนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

2. EU ตอ่อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

3. Ingredient substitution adapts pet food to disruption 

4. สหภาพยโุรปปรับแกว้ธิกีารตรวจวเิคราะหเ์พือ่ระบอุงคป์ระกอบทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตวใ์นอาหารสัตว ์

5. สหภาพยโุรปปรับปรมิาณสารตกคา้งสงูสดุ (MRLs) ของยาปราบศัตรูพชืในสนิคา้พชืและสัตว ์

https://www.thairath.co.th/clip/467281
https://mgronline.com/south/detail/9630000118728
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/218598
https://www.dailynews.co.th/regional/807357
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000118684
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-555508
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1978967
https://mgronline.com/south/detail/9630000119425
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/908495
https://www.thairath.co.th/news/local/east/1978887
https://www.nationtv.tv/main/content/378806642?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=social
https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2034995
https://www.beartai.com/news/sci-news/504612
https://www.undercurrentnews.com/2020/11/18/maltas-tuna-farming-declined-29-last-year/
https://www.undercurrentnews.com/2020/11/18/new-paper-questions-balance-of-aquaculture-focus/
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1979976
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/908618
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/908618
https://www.thairath.co.th/news/local/east/1979960
https://www.mindbodygreen.com/articles/is-canned-tuna-healthy
https://www.thetelegram.com/news/local/fisheries-minister-says-she-hasnt-read-marshall-decisions-in-full-522396/
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1981056
https://www.prachachat.net/public-relations/news-559871
https://www.nationtv.tv/main/content/378807372
https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2036327
https://thenationonlineng.net/katsina-empowers-citizens-in-fishery/
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1981945
https://www.newtv.co.th/news/69899
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/449856
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/11/23/tuna-fishing-oversight-body-should-advance-adoption-of-electronic-monitoring
https://thaieurope.net/2020/10/30/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA-10/
https://thaieurope.net/2020/11/04/สหภาพยุโรปต่ออนุญาตสาร/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9751-ingredient-substitution-adapts-pet-food-to-disruption
https://thaieurope.net/2020/11/19/สหภาพยุโรปปรับแก้วิธีก/
https://thaieurope.net/2020/11/19/สหภาพยุโรปปรับปริมาณส-18/
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ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. FDA posts alerts against imports of cheese, seafood, juice, etc 

2. Beijing city require tracing data of imported cold-chain food 

3. FDA posts alerts against imports of cheese, seafood, juice, etc. 

4. EU ผุดฉลากคะแนนโภชนาการ อติาลยีังคา้นอา้งปัจจุบันพอแลว้ 

5. จนีแกไ้ขขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 

6. อนิเดยีเดนิเครือ่งระบบปฏบิตักิารดา้นความปลอดภัยอาหารทั่วประเทศ 

7. ญีปุ่่ นจ ากัดโควตาการจับสัตวน์ ้า 15 ชนดิเพิม่เตมิ 

8. November launch for webinars on methods of analysis and sampling 

9. Judge orders FDA to analyze risks of escape by genetically engineered salmon 

10. ธรุกจิอติาลจัีบมอืใช ้Blockchain สรา้งระบบตรวจสอบยอ้นกลับ 

11. Man who sold poor quality fish jailed 

12. Growing relevance of standards as WTO committee celebrates 25 years 

13. บราซลิผ่านระเบยีบฉลากใหมเ่พือ่สขุภาพผูบ้รโิภค 

14. สหภาพยโุรปอัพเดทความเสีย่งของ Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) ในอาหาร 

15. ขา่วปลอม! สารกันบดูในปลาทนูึง่ หากสัมผัสโดนจะเป็นมะเร็งผวิหนัง 

16. Ruling puts pressure on genetically modified salmon sector 

17. Maple Leaf Foods catches a break in Supreme Court of Canada 

18. HelloFresh recalls fish because of link to illnesses 

19. จนีเล็งยกระดบัมาตรการควบคมุอาหารน าเขา้ หว่ันเป็นแหลง่แพร่กระจายเชือ้โควดิ-19 

20. สหรัฐฯ ตรวจสถานประกอบการผ่านวดีโิอคอล 

21. ตลาดสง่ออกปลาทนู่าเวยีดนามปรับตัวหลัง EVFTA 

22. เม็กซโิกแจงสนิคา้ยกเวน้ไมต่อ้งตดิฉลากโภชนาการใหม ่

23. Food law under review in Australia, New Zealand is first in decades 

24. FAO guide helps national agencies rank food safety risks 

25. Guidance for planning safe holiday gatherings amid COVID-19 pandemic 

26. China reports further food-related coronavirus findings 

27. Clarity urged for post Brexit food safety policies 

28. ยโุรปลงดาบ! เขม้ตรวจงาอนิเดยีหลังพบสารตกคา้งบอ่ยครัง้ 

29. 8 ประเด็นน่ากังวลเกีย่วกับการจัดการสารเคมแีละของเสยีอยา่งถกูตอ้ง 

30. เครอืซพีปัี้นโลตัสชงิผูน้ า หลงัลา่สดุแม็คโคร-เฟรชมารท์ ควา้ต าแหน่ง“ซเูปอรม์ารเ์ก็ต”รับผดิชอบสังคมสงูสดุ 

31. 'อาหารมาตรฐานเดยีว' ไทยร่วม 40 ประเทศ เนน้ความปลอดภัย ตรวจยอ้นหลังได ้

32. China defends COVID-19 stance at WTO meeting 

33. Research records rise in global concern about food safety 

34. FDA boosts transparency; begins weekly reports on some outbreaks 

35. FSMA Proposed Rule for Food Traceability 

36. Problems found at Turkish Super Cereal food aid supplier 

37. FDA sends warning letters to companies with foreign supplier and sanitation violations 

https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-posts-alerts-against-imports-of-cheese-seafood-juice-etc/
https://www.globaltimes.cn/content/1204702.shtml
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-posts-alerts-against-imports-of-cheese-seafood-juice-etc/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7240
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7242
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7244
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7245
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1321964/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/judge-orders-fda-to-analyze-risks-of-escape-by-genetically-engineered-salmon/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7255
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/man-who-sold-poor-quality-fish-jailed/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1327773/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7252
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7250
https://mgronline.com/factcheck/detail/9630000115726
https://thefishsite.com/articles/ruling-puts-pressure-on-genetically-modified-salmon-sector
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/maple-leaf-foods-catches-a-break-in-supreme-court-of-canada/#more-198787
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/hellofresh-recalls-fish-because-of-link-to-illnesses/
https://www.infoquest.co.th/2020/47121
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7259
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7261
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7263
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/food-law-under-review-in-australia-new-zealand-is-first-in-decades/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fao-guide-helps-national-agencies-rank-food-safety-risks/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/guidance-for-planning-safe-holiday-gatherings-amid-covid-19-pandemic/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/china-reports-further-food-related-coronavirus-findings/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/clarity-urged-for-post-brexit-food-safety-policies/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7275
https://thaieurope.net/2020/11/17/unep-assesses-eight-issues-of-concern-for-chemicals-and-waste-management/
https://siamrath.co.th/n/198382
https://www.thebangkokinsight.com/480208/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/china-defends-covid-19-stance-at-wto-meeting/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/research-records-rise-in-global-concern-about-food-safety/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-boosts-transparency-begins-weekly-reports-on-some-outbreaks/
https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-proposed-rule-food-traceability?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/problems-found-at-turkish-super-cereal-food-aid-supplier/#more-199041
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-sends-warning-letters-to-companies-with-foreign-supplier-and-sanitation-violations/
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38. GAO delivers 3 recommendations to make CDC better 

39. HACCP tops demand in EU training program 

40. FDA policy change on retail lists takes final step 

41. อย. แจง้ขัน้ตอนการขออนุญาตสถานทีผ่ลติอาหาร/ สถานทีน่ าหรอืส่ังอาหารเขา้มาในราชอาณาจักร 

42. เปิดแลว้! วงเจรจาอดุหนุนประมงรอบใหมข่อง WTO 

43. รายงานการคาดการณ์เศรษฐกจิ EU และกลุม่ประเทศ Eurozone (EA19) ฉบบัฤดใูบไมร่้วง 2563 

44. สธ.วอนคนไทยการด์อยา่ตก หลังพบมแีนวโนม้สวมหนา้กากนอ้ยลง 

45. ชาวไตห้วันประทว้งรัฐบาลไฟเขยีวน าเขา้เน้ือหมสูหรัฐ 

46. เกษตรเกาะยาว ชวนมอบขา้วใหมป่ลอดภัย แทนใจสูค่นทีรั่ก เป็นของขวัญปีใหม ่

47. มลภาวะ "ไมโครพลาสตกิ" แพร่ไปถงึสว่นยอดของเขาเอเวอเรสตแ์ลว้ 

48. ขา่วปลอม! กนิอาหารคา้งคนืทีน่ าไปอุน่ซ ้า ท าใหเ้ป็นโรคมะเร็ง 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. Covid: The new lockdown rules for England, Wales, Scotland and Northern Ireland 

2. How Singapore fights COVID with contact tracing: 5 things to know 

3. ออสเตรเลยีส่ังซือ้วัคซนีโควดิอกี 2 ชนดิ หวังใหป้ชช. ไดใ้ชเ้ป็นกลุม่แรก 

4. จนีคมุเขม้โควดิ แบนอังกฤษ-ฟิลปิปินสเ์ขา้ประเทศ-ไทยตอ้งโชวผ์ลปลอดเชือ้ 

5. ไบเดนตัง้เป้าจัดการโควดิทันท ีวอนมะกันสวมหนา้กากอนามัย 

6. “หมอยง” ชี ้ปีหนา้มวัีคซนีคมุโควดิ-19 ได ้

7. เปิดไทมไ์ลน์ทตูตดิโควดิ-19 จาก รมต.ฮังการ ีสธ.ชีเ้หตน่ัุงกนิขา้วร่วมกัน 30 นาท ี

8. โควดิไทยวันน้ี 13 พ.ย. พบป่วยใหม ่9 ราย เหลอืรักษาใน รพ. 104 ราย 

9. ‘อนุทนิ’ ย ้า เดนิหนา้ลดกักตัวเหลอื 10 วัน มั่นใจ สธ.รองรับได ้เผย ศบค.เล็กเห็นชอบแลว้ 

10. ไทยพบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ใหม ่1 ราย เดนิทางมาจากประเทศญีปุ่่ น 

11. อาเซยีนเพิม่ความร่วมมอืทกุมติ ิฝ่าวกิฤตโิควดิ-19 

12. จนีส่ังเพิม่มาตรการหวังสกัดโควดิแพร่ระบาดผ่านอาหารน าเขา้ 

13. ไฟเซอร ์ยันซ ้า วัคซนีตา้นโควดิ-19 ไดผ้ล 94% 

14. วันน้ี ไทยพบป่วยโควดิ 4 ราย เมยีนมาตดิเชือ้วันเดยีว 1,560 ราย 

15. ตาก ส่ังล็อกดาวน์ศนูยพั์กพงิฯ บา้นอุม้เป้ียม หลังพบชาวเมยีนมาตดิโควดิ  

16. ‘ฮอ่งกง-สงิคโปร’์ เลือ่นแผนผ่อนปรนการเดนิทางระหวา่งกัน 

17. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่24 พฤศจกิายน 2563 

18. องคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลกชี ้โควดิ-19 ระบาด สง่ผลไมม่ากตอ่การลดความเขม้ขน้กา๊ซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ 

19. ชมคลปิ: พษิโควดิ-19 โลกระบาดรอบใหม ่ฉุดสง่ออกไทยเดอืนตลุาคม 2563 กลับมาทรุด 6.7% | HIGHLIGHT 

20. เอเชยีตัง้รับโควดิระบาดระลอกทีส่าม คาดรุนแรงกวา่เดมิ 

21. โควดิ-19 : วัคซนีมหาวทิยาลัยอ็อกซฟ์อรด์ชว่ยป้องกันการตดิโรคได ้70% 

ขา่วแรงงาน   

1. หอการคา้ ชงแกว้กิฤตแรงงาน แก ้กม.จ่ายราย ชม.-เพิม่สทิธคินวา่งงาน  

2. ทดีอีารไ์อ แนะ ปรับรูปแบบการจา้งงานเป็นรายชัว่โมง รักษาแรงงานไว ้ขณะผูห้ญงิยิง่มอีายยุิง่เสีย่งตกงาน  

3. กลุม่สทิธฯิ-สหภาพแรงงาน ขอ EU ก าหนดสทิธแิรงงานเป็นเงือ่นไขเจรจาการคา้กับไทยอกีครัง้  

https://www.foodsafetynews.com/2020/11/gao-delivers-3-recommendations-to-make-cdc-better/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/haccp-tops-demand-in-eu-training-program/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-policy-change-on-retail-lists-takes-final-step/
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=FoodNews&TF=1&IDdata=153
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7278
https://thaieurope.net/2020/11/22/the-autumn-2020-economic-forecast/
https://www.infoquest.co.th/2020/49384
https://www.thaipost.net/main/detail/84706
https://siamrath.co.th/n/199193
https://www.bbc.com/thai/features-5503473
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000120858
https://www.bbc.com/news/explainers-52530518
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/How-Singapore-fights-COVID-with-contact-tracing-5-things-to-know
https://www.infoquest.co.th/2020/46234
https://www.infoquest.co.th/2020/46376
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2434736
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2435091
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2435380
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2439504
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2439930
https://www.infoquest.co.th/2020/48167
https://www.dailynews.co.th/foreign/807116
https://www.ryt9.com/s/iq29/3176659
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2448884
https://www.matichon.co.th/local/news_2450446
https://www.prachachat.net/general/news-560389
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2452056
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909315
https://thestandard.co/world-meteorological-organization-point-out-coronavirus-spreading/
https://thestandard.co/morning-wealth-highlight-24112020-5/
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1982053
https://www.bbc.com/thai/international-55041311
https://www.prachachat.net/economy/news-548018
http://www.voicetv.co.th/read/7w9Zv9lnc
https://prachatai.com/journal/2020/10/90196
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4. รมช.แรงงาน หารอืตัวแทนคนพกิาร 5 ประเภท หาแนวทางชว่ยเหลอืคนพกิาร 3 มติ ิไดแ้ก ่การฝึกอาชพี การมงีานท า และความ 

เสมอภาคทางสังคม  

5. เห็นชอบร่างแรกทปิรพีอรต์ ประจ าปี 2563 ด าเนนิคดคีา้มนุษย ์109 คด ี 

6. ราชกจิจาฯ แพร่ค าส่ัง "ศปม." ฉบับที ่9 คมุเขม้กจิการไดรั้บการคลายล็อกดาวน์ ตัง้ดา่น ป้องกันอาชญากรรม การชมุนุมทีเ่สีย่งตอ่

การแพร่เชือ้ สกัดจับกมุแรงงานตา่งดา้วหลบหนีเขา้เมอืง ป้องกันโควดิ-19  

7. แรงงานชง ครม. ขอ 1.5 พันลา้น 'จา้งงาน' 6 จังหวัดใต ้ 

8. ‘บิ๊กป้อม’ เปิดมหกรรมแรงงานพบประชาชน กระตุน้จา้งงานภเูก็ต     

9. ส ารวจภาวะ ‘ตลาดแรงงานไทย’ แนวโนม้วา่งงานพุ่ง vs ไดง้านท าเพิม่?  

10. แรงงานไทยชว่ยสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ ลดการวา่งงาน หลังเป็นทีต่อ้งการของตา่งประเทศ สว่นส าคัญจากการบรหิารจัดการโควดิ-
19 ทีด่ขีองไทย  

11. ก.แรงงาน ระดมแพ็กเกจฝีมอืทัว่ไทย ดันวา่งงานมงีานท า ฟร!ี  

12. รัฐมนตรสีชุาต ิชมกลิน่ มอบหมาย เลขานุการรัฐมนตรฯี ประชมุตดิตามความคบืหนา้โครงการสง่เสรมิการจา้งงานใหมส่ าหรับผูจ้บ
การศกึษาใหมท่ัง้ภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในการสง่เสรมิการจา้งงานขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
ภายหลังโควดิ – 19 คลีค่ลายใหก้ลบัมาฟ้ืนตัวโดยเร็ว  

13. ก.แรงงาน ร่วมประชมุคณะประศาสน์การขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ สมัยที ่340  

14. ขดีเสน้ตาย คนตา่งดา้วตามมต ิครม. 20 ส.ค. 2562 ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตท างาน และท าบัตรสชีมพู ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 
พ.ย. 2563 

15. ก.แรงงาน เพิม่ชอ่งทางจา้งงานเด็กจบใหม ่Co-Payment ผ่านโมบายแอปพลเิคชนั  

16. พนักงานแหแ่จง้ความบรษัิทไมจ่่ายเงนิเดอืน ปิดส านักงานหนี แถมเป็นหน้ี  

17. นศ.สังคมสงเคราะห ์มธ.รอ้ง กมธ.แรงงาน คุม้ครองสทิธิ ์ปมแชทหลดุไมรั่บนักศกึษาเห็นตา่งการเมอืงฝึกงาน ลั่นละเมดิสทิธิ
มนุษยชนในการแสดงออกทางการเมอืง  

18. นักวจัิยชีค้นไทยลงทนุเพือ่การเกษียณนอ้ย แนะรัฐสง่เสรมิความรูก้ารลงทนุระยะยาว  

19. เตรยีมจัดตัง้จัดตัง้ส านักงานสง่เสรมิอาชพีผูต้อ้งขัง พัฒนาทักษะใหม้งีานท าเมือ่พน้โทษ  

20. รมว.แรงงาน ลยุตรวจสวัสดภิาพแรงงานประมงทะเล 

21. สง่ 206 แรงงานไทย ไปท างานภาคเกษตรในอสิราเอล ตัง้เป้า 2 พันคน เดอืน ม.ค. 64 

22. ก.แรงงาน ผนกึ แคทบัซซ ์จัด Free WiFi ความเร็วสงู ใหบ้รกิารแรงงาน 

23. “นฤมล” เกีย่วกอ้ย “สชุาต”ิ เยอืนกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ขับเคลือ่นภารกจิเชงิรุก 

24."สชุาต"ิสง่มอืขวาชว่ยแรงงานอาชพีอสิระ   

25. ‘สภาพัฒน์’ ชงเคาะงบฟ้ืนฟแูสนลา้น ‘รสีกลิ-อัพสกลิ’ อุม้แรงงาน 

26. ทีป่รกึษา รมว.แรงงาน ลงพืน้ที ่จังหวัดสมทุรสงคราม แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น ใหแ้กผู่ใ้ชแ้รงงาน และสถานประกอบกจิการ  

27. ยธ.เดนิหนา้จัดตัง้นคิมอตุสาหกรรมราชทัณฑ ์แกปั้ญหาผูต้อ้งขังลน้เรอืนจ า และผูท้ีพ่น้โทษไปแลว้ กลับมาท าความผดิซ ้าอกี 
เพราะไมม่งีานท า   

28. ครม.เห็นชอบ ใหค้นตา่งดา้ว MoU ครบ 4 ปี อยูใ่นราชอาณาจักรและท างานไดต้อ่ไปอกี 2 ปี ไมต่อ้งกลบัประเทศ 

29. รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ระหวา่ง สปส.-บจธ. สง่เสรมิผูป้ระกันตนทีว่า่งงานกลับภมูลิ าเนาท าเกษตรกรรม 

30. ปี 2562 คนไทยมคีา่จา้งรายอาชพีเฉลีย่ 12,644 บาท/เดอืน  

31. พษิจากโควดิ-19 สง่ผลกระทบซ ้าหนักแรงงาน "นอกระบบ"  

32. ทตูอยียู ้าผูส้ง่ออกไกไ่ทยใหค้วามส าคัญสทิธแิละคณุภาพชวีติแรงงาน  

33. แรงงานเขมรจ่อทะลักไทยนับพันคน ทหารเร่งเสรมิลวดหนามสกัดตามตะเข็บชายแดน  

34. ‘นฤมล’หนุนยกระดับแรงงาน ป้อนอตุฯเป้าหมายพืน้ที‘่ออีซี’ี  

35. เด็กจบใหม ่แรงงานอายนุอ้ย การศกึษาสงู "วา่งงานมากสดุ"  

36. ปี62ลกูจา้งประสบอันตรายจากงานกว่า 9 หมืน่ราย  

37. อธบิดกีรมการจัดหางาน ส่ังปพูรมตรวจสถานประกอบการ เตอืนรับตา่งดา้วไมม่ใีบอนุญาตท างาน มโีทษทัง้จ า-ทัง้ปรับ 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1958755
https://www.thairath.co.th/news/politic/1958755
https://www.thairath.co.th/news/society/1954941
https://www.springnews.co.th/society/801888
https://www.springnews.co.th/society/801888
https://www.nationtv.tv/main/content/378804209
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-548645
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905355
https://www.ryt9.com/s/govh/3171663
https://www.ryt9.com/s/govh/3171663
https://www.ryt9.com/s/prg/3172093
https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-มอบ-เลขารัฐมนตรีฯ-ติดตามความคืบหน้าจ้างงานเด็กจบใหม่-co-payment/
https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-มอบ-เลขารัฐมนตรีฯ-ติดตามความคืบหน้าจ้างงานเด็กจบใหม่-co-payment/
https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-มอบ-เลขารัฐมนตรีฯ-ติดตามความคืบหน้าจ้างงานเด็กจบใหม่-co-payment/
https://www.mol.go.th/news/ก-แรงงาน-ร่วมประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ-สมัยที่-340/
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/40489
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/40489
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-550567
https://www.dailynews.co.th/regional/804945
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5251875
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5251875
https://www.posttoday.com/finance-stock/news/637001
https://mgronline.com/crime/detail/9630000115313
https://www.thairath.co.th/news/local/1975155
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907425
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1975604
https://mgronline.com/politics/detail/963000011751
https://www.dailynews.co.th/politics/807215
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907926
https://www.ryt9.com/s/prg/3176504
https://www.newtv.co.th/news/69255
https://www.newtv.co.th/news/69255
https://www.komchadluek.net/news/politic/448684
https://tna.mcot.net/social-581219
https://prachatai.com/journal/2020/11/90379
https://news.trueid.net/detail/GK476VVZjP5k
https://www.bbc.com/thai/thailand-54934080
https://www.naewna.com/local/532105
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/908099
https://www.pptvhd36.com/news/136794
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907442
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/40903
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38. กนง. ชีเ้ศรษฐกจิไทยฟ้ืนตัวด ีแตม่แีนวโนม้ชา้ ย ้าตลาดแรงงานยังเปราะบาง  

39. ราชกจิจานุเบกษา กฎกระทรวงการออกหนังสอืส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรอื พ.ศ. ๒๕๖๓  

40. ประทว้ง บ.ใหโ้บนัสไมเ่ป็นธรรมทัง้ทีไ่ดก้ าไรสงู 

41. สภาพัฒน์ชีสั้ญญาณฟ้ืนไมช่ดั วา่งงานเพิม่-ปรญิญาตร ีตกงานมากสดุ  

42. ประกันสังคม ตัง้คลนิกิโรคจากการท างาน ใหล้กูจา้งเจ็บป่วยเขา้รับการตรวจรักษาโรคฟร ีไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย  

43. กมธ.แรงงาน จับมอืเครอืขา่ย ชงแก ้กม. คุม้ครองแรงงานนอกระบบ-ตา่งดา้ว เขา้ถงึสวัสดกิาร 

44. อตุฯอาหารทะเลไตห้วันกับขอ้กลา่วหาบังคับใชแ้รงงาน 

45. แรงงานอาย ุ"45 - 50 ปี - จบใหม"่ เสีย่งตกงาน 

46. ไฟเขยีวเอกชนจา้งเหมา ระบบอนุญาตแรงงานตา่งดา้วครบวงจร 

47. กระทรวงแรงงาน ร่วมมอื ETDA สรา้งไกดค์ณุภาพ รับยคุดจิทิัล 

 
ขา่วการเงนิ 

1. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.19 ตลาดจับตาผลเลอืกตัง้สหรัฐฯ-สถานการณ์โควดิ ใหก้รอบ 31.15-31.25 

2. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.09/11 แข็งคา่ตามทศิทางภมูภิาค ใหก้รอบวันน้ี 31.00-31.15 

3. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.73/74 แนวโนม้ยังแข็งคา่ หลังดอลลอ์อ่นจากปัจจัยการเลอืกตัง้สหรัฐฯ 

4. คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงอยูท่ี ่30.62 บาท/ดอลลาร ์

5. หุน้ไทยขึน้ตอ่ บวก 35.89 จุด เดง้รับขา่วดวัีคซนีตา้นโควดิ-19 คบืหนา้พรอ้มใชง้านได ้

6. คา่เงนิบาททรงตัวที ่30.52 บาท/ดอลลาร ์คาดระยะสัน้รับแรงหนุนยาตา้นไวรัส 

7.ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.24/27 แนวโนม้ทรงตัว จับตาทศิทาง Flow ในตลาด-คบืหนา้วัคซนีโควดิ 

8.“อาคม” ส่ังเกาะตดิแผนลงทนุ-ฐานะการเงนิ รสก.ปี’64-65 ขงึเป้าเบกิจ่าย 95% 

9. “SEG” กลุม่ธรุกจิการเงนิ “เจา้สัวเจรญิ” ก าไรสทุธ ิ9 เดอืนวบู 51.75% 

10. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.17/18 แนวโนม้แข็งคา่ รับขา่วคบืหนา้ผลติวัคซนีตา้นโควดิ 

11. ธปท.งดัมาตรการสกัดบาทแข็ง แจง 5 ปี ทนุส ารองฯ เพิม่แสนลา้นดอลลาร ์

12. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.32 ออ่นคา่จากวานน้ีตามทศิทางภมูภิาค ใหก้รอบวันน้ี 30.25-30.40 

13. คา่เงนิบาทแขง็คา่ขึน้ที ่30.37 บาท/ดอลลาร ์ลุน้มาตรการแบงกช์าตวัินน้ี 

14. สภาผูส้ง่ออก รอ้ง “คลัง-ผูว้า่ธปท.” คมุบาทแข็ง 

15. จับตาแนวโนม้การจับจ่าย และปัญหาทีแ่อบซอ่นของคนโสดกวา่ 240 ลา้นคนในตลาดจนี 

 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. ลยุประมลูซอ่มสรา้งถนนหมืน่โครงการ อัดแสนลา้นป๊ัมเศรษฐกจิ 

2. พาณชิย ์จัดงานบางกอกเจมสผ์่านออนไลน์ 2-4 พ.ย. คาดท ารายได ้1,200 ลบ. 

3. ยทุธศาสตร ์3 ชาต ิหนุน EEC ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว 

4. อังกฤษ-อยี’ู หารอื Brexit ตอ่ หวังบรรลขุอ้ตกลงการคา้ เลีย่งปัญหา ‘No Deal’ 

5. 4 องคก์รการคา้ไทย-ญีปุ่่ น จัดเวริค์ชอปสนิคา้เพือ่พัฒนา“แบรนดิง้” ทอ้งถิน่ เจาะตลาดโลก 

6. ผลเลอืกตัง้สหรัฐกดดอลลารอ์อ่น ดันเงนิเอเชยีแข็ง กรอบบาท 31.05-31.25 บาทตอ่ดอลล ์

7. สง่ออกทนู่ารับอานสิงสโ์ควดิ มั่นใจท านวิไฮโต 7.7 หมืน่ลา้น 

8. “วรีศักดิ”์ ลงพืน้ที ่ภเูก็ต หนุนสนิคา้ประมง ใชส้ทิธิ ์FTA กูว้กิฤตโควดิ-19  

9. “ทยี”ู อูฟู้่  โชวก์ าไรไตรมาส 3 ทะล ุ2 พันลา้น เพิม่เกอืบ 50% 

https://stockradars.news/2020/11/18/bank-of-thailand-4/#:~:text=กนง.-,ชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดี%20แต่มีแนวโน้ม,ตลาดแรงงานยังเปราะบาง&text=By-,กนง.,ตลาดแรงงานยังเปราะบาง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/096/T_0001.PDF
https://news.thaipbs.or.th/content/298476
https://www.prachachat.net/economy/news-557751
https://www.tnnthailand.com/content/62517
https://siamrath.co.th/n/199010
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909264
https://news.thaipbs.or.th/content/298604
https://www.prachachat.net/general/news-560901
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5391243
https://www.ryt9.com/s/iq03/3171597
https://www.ryt9.com/s/iq03/3171969
https://www.ryt9.com/s/iq03/3173190
https://www.prachachat.net/finance/news-552264
https://www.matichon.co.th/economy/news_2434957
https://www.prachachat.net/finance/news-552911
https://www.ryt9.com/s/iq03/3175460
https://www.prachachat.net/finance/news-556315
https://www.prachachat.net/finance/news-556335
https://www.ryt9.com/s/iq03/3176593
https://www.prachachat.net/finance/news-558912
https://www.ryt9.com/s/iq03/3177441
https://www.prachachat.net/finance/news-559354
https://www.prachachat.net/finance/news-561364
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/659991/659991.pdf&title=659991&cate=413&d=0
https://www.prachachat.net/property/news-548277
https://www.ryt9.com/s/iq03/3171572
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905398
https://www.channelnewsasia.com/news/world/brexit-talks-go-into-another-week-as-eu-uk-push-to-salvage-trade-13435968
https://www.prachachat.net/economy/news-549279
https://www.matichon.co.th/economy/news_2424764
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/454996?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ
https://www.prachachat.net/economy/news-549104
https://www.prachachat.net/economy/news-549897
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10. กลุม่เครอืขา่ย “เกลอกรนี เขา ป่า นา เล หลาด” น าสนิคา้เขา้โครงการคนละครึง่ยอดขายพุ่ง 

11. ก.ล.ต.เผยขายหุน้-หุน้กูเ้พิม่ Q3 ตราสารหน้ีกลุม่ย่ังยนืฮติ - Hoonsmart 

12. ครม. อนุมัต ิวงเงนิ 2,298 ลา้นบาท เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

13. เอกชน จับตา เลอืกตัง้สหรัฐ ชีม้ผีลตอ่นโยบายการคา้-โควดิยังกระทบอยู ่

14. ไทยยเูน่ียน Q3 ก าไรพุ่ง 50% โควดิยอดขายโต 3.4 หมืน่ลา้น 

15. บอรด์บโีอไอไฟเขยีวลงทนุกวา่ 3.5 หมืน่ลา้นบาท กจิการอวี-ีผลติไฟฟ้า 

16. 2021 edition of Sea Asia sets course for 21 – 23 September 

17. Chinese President Xi opens up to more trade deals and imports 

18. “พาวเวล” ย ้าใชน้โยบายการเงนิ-การคลัง รับมอืแนวโนม้เศรษฐกจิไมแ่น่นอน 

19. พณ.ถก RCEP โคง้สดุทา้ยเพิม่ความร่วมมอื ศก. พรอ้มลงนามอ านวยความสะดวกสนิคา้จ าเป็นสูโ้ควดิ 

20. รัฐมนตรอีาเซยีนเตรยีมถกแผนงานเศรษฐกจิ กรอบฟ้ืนฟสููโ้ควดิ-19 อารเ์ซ็ปโคง้ 

21. “จุรนิทร”์หารอืบิ๊กเอกชนตา่งประเทศ หาทางฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและภาคการสง่ออกร่วมกัน 

22. พาณชิย ์เดนิหนา้ยทุธศาสตรส์รา้งความสามารถแขง่ขันสง่ออกสนิคา้มาตรฐาน 

23. อยีเูริม่ใชแ้ผนยทุธศาสตรส์ารเคมฉีบับใหม ่มุง่สรา้งสภาพแวดลอ้มปลอดสาร PFAS 

24. สหรัฐฯ บรโิภคอาหารทะเลเพิม่เพือ่ไปทดแทนเน้ือสัตว ์

25. คลกุวงหุน้ : กรุงศรคีาดตลาดขึน้รับ “ไบเดน” 

26. เอกชนคาดปีน้ีสง่ออกทนู่าโต10-15% 

27. รองนายกดา้นเศรษฐกจิ เตรยีมถก RCEP โคง้สดุทา้ย พรอ้มลงนาม MoU อ านวยความสะดวกสนิคา้จ าเป็นสูโ้ควดิ 

28. “กลนิท”์ เตอืน ไทยอาจเสยีเปรยีบเพือ่นบา้น หากไมร่่วม CPTPP 

29. TU turns to newer products as growth slows 

30. เวยีดนามก าหนดจัดการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่37 ระหวา่งวันที ่12-15 พ.ย. น้ี 

31. พาณชิย ์แถลงยทุธศาสตรก์ารคา้ไทย รับประธานาธบิดสีหรัฐฯ โจ ไบเดน 

32. พาณชิย ์กางแผนปี 64 หนุนใช ้FTA ยกระดบัสนิคา้ลยุตลาดตา่งประเทศ 

33. “กลนิท”์ ดงึสมาชกิแสนบรษัิท ปั้นธรุกจิสูค่วามย่ังยนื 

34. สหรัฐ-ไตห้วันจัดเจรจาดา้นเศรษฐกจิ 20 พ.ย.น้ี ยั่วโมโหจนีอกีรอบ 

35. ตลท.ประกาศรายชือ่ 124 หุน้ยั่งยนื ปี 2563 

36. ตลาดหลักทรัพยฯ์ ใช ้Big Data ตอ่ยอดธรุกจิยั่งยนื 

37. สมาคมแบงก ์ยกระดับธรุกจิการเงนิ ปลอ่ยกูอ้ยา่งยั่งยนื 

38. นายกรัฐมนตร ีย ้าภาคธรุกจิไทยในวถิยีั่งยนื “เราตอ้งรอด ลม้แลว้ลกุใหไ้ว” 

39. คลอดแลว้ เป้าหมายลงทนุออีซี ีปี 64 ดงึเมด็เงนิ 3 แสนลา้น เร่งพัฒนาเกษตร-5G 

40. เปิดวสัิยทศัน์รัฐบาลแกเ้ศรษฐกจิ “อาคม” ลั่นตอ้งฟ้ืนอยา่งยั่งยนื-ยดึหลักพอเพยีง 

41. จุฬาฯ เปิดตัว ศนูยน์วัตกรรมทางสังคม ขับเคลือ่นสังคมย่ังยนื 

42. GC ปลกุเศรษฐกจิหมนุเวยีน ช ู3 แนวทางธรุกจิยั่งยนื 

43. สหรัฐอเมรกิายืน่อทุธรณ์ WTO กรณีจนีขึน้ภาษี 

44. 'คลัง' ลงนาม กูเ้งนิ 'ADB' 4.5 หมืน่ลา้น เยยีวยาเศรษฐกจิจากพษิโควดิ-19 

45. โบรกฯ เชยีร ์“ซือ้” ASIAN จับตาไตรมาส 4 ก าไรโตตอ่ หนุนทัง้ปีท าออลไทมไ์ฮ! 

46. 8 เดอืนใชส้ทิธFิTA-GSP สง่ออกอาหารโตตอ่เน่ือง  
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47. รมว.พาณชิย ์เชือ่ RCEP หนุนการคา้-การลงทนุ หวังดันไทยเบอร ์1 สง่ออกอาหาร 

48. ‘จุรนิทร’์ ร่วมกับรัฐมนตรกีารคา้ 15 ประเทศ ลงนามความตกลงอารเ์ซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี  

49. ธรุกจิไทยรวมพลัง “วถิยีั่งยนื” ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 

50. บา้นปฯู มุง่สรา้งการเตบิโตอยา่งยั่งยนืดว้ย 3 ยทุธศาสตร ์

51. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป สอ่งโอกาสใหม ่ร่วมทนุสตารท์อัพ จับมอืพันธมติรรุก"ฟู้ดเทค" 

52. TTA คาด Q4/63 ก าไรดกีวา่ Q3 เดนิเรอื-บรกิารนอกชายฝ่ังฟ้ืนยาวถงึปี 64  

53. LIT ตดิอันดับหุน้ยั่งยนืปี 63 ตอกย ้าใหค้วามส าคัญตอ่สังคม-ค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม 

54. AGE ตดิโผหุน้ยั่งยนื 3 ปีซอ้น 

55. แนะ‘8แบรนด’์ซเูปอรม์ารเ์ก็ต เร่งสรา้งหว่งโซอ่ปุทานย่ังยนื 

56. อนิโดรามา เวนเจอรส์ ไดรั้บคัดเลอืกเป็นสมาชกิดัชนีความย่ังยนื DJSI ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่4 

57. KBANK แบงกไ์ทยแหง่แรก ไดรั้บเลอืกเป็นสมาชกิดชันีความย่ังยนื DJSI 5 ปีซอ้น 

58. เคลยีร ์บังคับใชก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค-ป้องกันโรคระบาด 

59. อตุสาหกรรมยา-อาหาร ดาวรุ่งปี 2564 

60. เศรษฐกจิไทยตอ้งโตอยา่งยั่งยนื ผูว้า่ ธปท.กระตุน้เอกชนใหท้ าทันทไีมต่อ้งรอรัฐ 

61. ออมสนิลดเหลือ่มล ้า แกย้ากจนสูย่ั่งยนื ชว่ยประชาชนตามนโยบายรัฐ 

62. MAJOR ตดิโผ “หุน้ยั่งยนื ประจ าปี 2563” 

63. ก.ล.ต.เปิดเฮยีริง่รองรับการออก Sustainability-linked Bond 

64. ‘ไทยเบฟ’เร่งทรานสฟ์อรม์ ปทูางพัฒนาองคก์รยั่งยนื 

65. TRACE ออกรายงานชี ้ไทยตดิอันดับ 88 ประเทศเสีย่งตดิสนิบน 

66. พาณชิยข์นผูป้ระกอบการไทย บกุงาน China-ASEAN Expo 

67. Envoys urge rule reform 

68. ‘ธปท.’ ออก 3 มาตรการเร่งดว่นดแูลคา่เงนิบาท หนุนคนไทยกระจายความเสีย่งลงทนุตา่งประเทศเพิม่ 

69. ตูเ้รอืขาดท าคา่ระวางพุ่งพรวด กองอยูจ่นี-เวยีดนามสง่ออกขา้วมะลอิว่ม 

70.  พาณชิยเ์ปิดคมัภรีเ์ขม้เอกชน "รุก-รับ" คา้สหรัฐฯ "ยคุไบเดน"    

71. WTO aiming to net fishing deal 

72. เกษตร-อาหารดาวรุ่ง เอกชนมั่นใจสง่ออกรับอานสิงส ์“อารเ์ซ็ป” 

73. เศรษฐกจิไทยตอ้งโตอยา่งยั่งยนื ผูว้า่ ธปท.กระตุน้เอกชนใหท้ าทันทไีมต่อ้งรอรัฐ 

74. จาก CSR สู ่CSV แชรแ์ละแบง่ปัน กา้วไปอยา่งยั่งยนื 

75. "หุน้ยั่งยนื ประจ าปี 2563" 

76. แงะฝา ‘ปลากระป๋อง’ กับสังคมไทย ‘สิน้เดอืน’ ทไีรเจอกันทกุท ี

77. ซพัพลายเออรม์ั่นใจ “ซพี”ี สง่เสรมิและสรา้งโอกาสใหคู้ค่า้ 

78. ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร ไขขอ้ขอ้งใจ ใครท าไดบ้า้ง รับเงนิประกันรายได ้
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