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2 ก.ค.63 TTIA ใหส้มัภำษณผ์ูต้รวจประเมนิสมำคมกำรคำ้ดเีดน่ประจ ำปี 
2563 จดัโดยกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ รว่มกบัสภำหอกำรคำ้ฯ 

 

20 ก.ค. 63  TTIA เขำ้รว่มประชมุมำตรกำรป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 ในสนิคำ้สตัวน์ ำ้สง่ออก ณ กรมประมง 

 

16 ก.ค. 63  คกก.TTIA เขำ้รว่มงำนสมัมนำอำหำรไทย อำหำรโลก และ

มอบกระเชำ้ผลติภณัฑท์ูนำ่แดร่องนำยกและรฐัมนตรวีำ่กำร ก.พำณชิย ์

 

 

21 ก.ค. 63  คณุนรนิทร ์อุปนำยก หำรอืมมุมองตอ่กฎหมำย US Marine 

Mammal Protection Act (MMPA) กบัอธบิดกีรมอเมรกิำและแปซฟิิคใต ้

 

17 ก.ค. 63  TTIA จดัประชมุฝ่ำยเทคนคิ คร ัง้ที ่2/2563 หำรอืกำรรบัรอง
ระบบป้องกนัโควดิในสนิคำ้สตัวน์ ำ้เพือ่สง่เสรมิกำรสง่ออก                      

โดยมคีณุเกรยีงชยั ประธำนคกก.เทคนคิ เป็นประธำนกำรประชมุ 

 

 

9 ก.ค. 63  คณุอรรถพนัธ ์ทีป่รกึษำดำ้นแรงงำน TTIA รว่มประชมุ  
คณะกรรมกำรสำยงำนแรงงำน สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 



                                       JUL 2020                              

 

 

 

  

สารบัญ / content 
 

 

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชกิ TTIAในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมเดนิหนา้

หารือกับกระทรวงพาณิชย ์และกรมประมงเพื่อร่วมก าหนดมาตรการเชงิป้องกันโควดิ-19 ใน

โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า เป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้ับคู่คา้ทูน่าทั่วโลก และจัดท าวดีโีอส าหรับ

ใหท้า่นสมาชกิน าไปใชป้ระโยชนส์ือ่สารประชาสมัพันธก์บัลกูคา้ดว้ย ดัง www.thaituna.org 

   นอกจากนี้ สมาคมไดเ้พิ่มเตมิรวบรวมข่าวสารสถานการณ์ประจ าวันของทัง้เดือน

กรกฎาคม 2563 ซึง่ทา่นสามารถอา่นไดภ้ายในฉบับคะ่ 

 

TTIA Team 

 
 
 
 

TTIA Team 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา กฎระเบยีบ U.S.FDA 
Preventive Controls for Human Food 
(PCHF) ทาง Online 

วันที ่2 กรกฎาคม 2563 คณุอนุสรา จนท.ความ
ปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมสัมมนาทาง Online ในหัวขอ้ 
กฎระเบียบ Preventive Controls for Human Food 
(PCHF) ส าหรับผูป้ระกอบการผลติอาหารทีส่ง่ออกไป
ยังสหรัฐอเมริกา จัดโดยส านักงานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) สรปุดังน้ี 

 
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ U.S.FDA: United States Food and Drug 

Administration ไดป้ระกาศใชก้ฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) เมือ่วันที ่4 
มกราคม 2554 

วัตถปุระสงค ์ 
      1) เพือ่ปฏริปูระบบการควบคมุความปลอดภัยอาหาร 
      2) เพิ่มอ านาจให ้USFDA บังคับใชก้ฎหมายระเบียบต่างๆกับผูป้ระกอบการ ใหม้ีการ
ควบคมุ และตรวจสอบกระบวนการผลติใหเ้ขม้งวดมากขึน้ 
      3) มาตรการเชงิป้องกนั ความเสีย่งทีม่ผีลตอ่ความปลอดภัยอาหาร เริม่บังคับใชปี้ 2559 
 
      ระเบยีบยอ่ยทีส่ าคัญ 7 ฉบับ (Core Regulations) 

ระเบยีบย่อยทีส่ าคัญ 7 ฉบับ เรยีกว่า Core Regulations มสีว่นส าคัญต่อการสรา้งกลไก
ตรวจทวนสอบยอ้นกลับผูผ้ลติ แปรรูป และก าหนดใหผู้น้ าเขา้ หน่วยงานรับรองระบบงาน และ
หน่วยตรวจประเมนิ เขา้มามสีว่นรว่ม แลว้จงึควบคมุขัน้ตอนการขนสง่ภายในสหรัฐฯ ใหเ้กดิความ
ปลอดภัยจนถึงมือผูบ้ริโภค โดยการควบคุมเชงิป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ (Preventive 
Controls for Human Food: PCHF) เป็น 1 ใน 7 ของระเบยีบนี้ 

Preventive Controls for Human Food: PCHF  
ผูป้ระกอบการผลติอาหารตอ้งด าเนนิการ ดังน้ี  

      1) จัดท าระบบความปลอดภัยอาหาร โดยมีการวเิคราะห์ความเสี่ยงการเกดิอันตราย 
มาตรการป้องกนั มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ 
      2) จัดท าห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain) โดยระบุความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากวัตถุดบิและ
ส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงความเชื่อมั่นว่า Supplier จะจัดหาวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายใหก้ับ
กระบวนการผลติอาหารได ้
      3) ปฏิบัติตามแนวทางการปฎิบัติที่ดีในการผลิตอาหารในปัจุบัน (Current Good 
Manufacturing Practices: CGMPs) 
 

นอกจากนี้ บุคคลทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นกระบวนการผลติและแปรรูปอาหารตอ้งเป็นบุคคลทีม่ี
คุณสมบัติตามมาตรการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control Qualified Individuals : 

PCQI) โดยผ่านการอบรมจาก Lead Instructor ที่ไดร้ับการ
ขึน้ทะเบยีนจาก U.S. FDA 

ดังนัน้ จงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ทีบ่คุคลทีป่ฎบิัตหินา้ที่
ในกระบวนการผลติขององคก์ร/ผูป้ระกอบการผลติอาหารตอ้ง
มีความรูค้วามเขา้ใจมาตรการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับ
อาหารมนุษย ์เพื่อใหอ้งคก์ร/ผูป้ระกอบการผลติอาหารมกีาร
ด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงหรือ
อันตรายที่ส่งผลใหอ้าหารไม่ปลอดภัยส าหรับการบรโิภคได ้
อย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตามกฎหมายที่ U.S. FDA ก าหนด

และทีส่ าคัญเป็นสรา้งความมั่นใจใหผู้บ้รโิภคในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร  
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TTIA ใหส้มัภาษณ์ผูต้รวจประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่ประจ าปี 2563 

วันที ่2 กรกฎาคม 2563 คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณธันยากานต ์จนท.สารสนเทศ 
ใหส้ัมภาษณ์กับผูต้รวจประเมนิสมาคมฯ โดยมอีาจารยท์ีไ่ดร้ับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกจิ
การคา้ในโครงการ ประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ ประจ าปี 2563  

โดยสมาคมฯ ไดล้งสมัครใน กลุ่มที่ 2 จัดตัง้ 6-15 ปี ทัง้นี้มีสมาคมที่เขา้ร่วมสมัคร
กจิกรรมดังกลา่วรวม 3 สมาคม โดยจะทราบผลในชว่งตน้เดอืนสงิหาคม  

 

         
 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา ความตกลง CPTPP ทาง Online 
 

วันที ่2 กรกฎาคม 2563 คุณวรพล จนท.อาวุโส แรงงาน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาทาง online 
เรื่อง ความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี จัดโดย
คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน หรอื กกร. สรปุดังน้ี 

 
มีผูแ้ทนจากภาครัฐ เอกชน และประเทศสมาชกิ 

เช่น ญี่ปุ่ น  เวียดนาม และออสเตรเลีย  มาเล่าถึง
ประสบการณ์เขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชกิ โดยทุกประเทศ
คลา้ยกับไทย เพราะส่วนใหญ่มีขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี 
หรอื FTA กบัประเทศสมาชกิเกอืบทกุประเทศ แตก่ารเขา้
ร่วมก็ยังคงเกดิประโยชน์ เช่น ท าใหเ้พิ่มมูลค่าการคา้
สนิคา้และบรกิาร รวมถงึการลงทุน แต่สิง่ทีค่วรพัฒนาขึน้
คอื การออกแนวทางทีเ่ขา้ใจง่ายเพื่อใหภ้าคธุรกจิเขา้ใจ
ถึงหลักการ CPTPP และขอ้ตกลงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันใช ้

ภาษากฎหมายอาจสรา้งความเขา้ใจทีย่าก  
 
ชว่งเสวนา โดยมคีุณ  อรมน ทรัพยท์วธีรรม อธบิดกีารเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ คุณ 

วลิาวรรณ  มังคละธนะกุล อธบิดีกรมสนธสิัญญาและกฎหมาย และ ผศ.ดร.ปิต ิศรีแสงนาม 
ผูอ้ านวยการศนูยอ์าเซยีนศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย การคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี  

CPTPP เป็นขอ้ตกลงสมัยใหม่ ซึง่อย่างนอ้ยเราควรเขา้เจรจาเพื่อใหท้ราบรายละเอียด 
สว่นจะตกลงรับหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมวา่สอดคลอ้งกบัไทยและปรับไดแ้คไ่หน 

การไมเ่ขา้รว่มเจรจาอาจท าใหไ้ทยเสยีโอกาสในการตกลงดา้นการคา้ และอาจท าใหเ้สยี
ค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมภายหลังไดห้ากภายหลังมปีระเทศทีม่ศีักยภาพเขา้ร่วมไทยอาจไม่เป็น
เป้าหมายความสนใจของขอ้ตกลงน้ีได ้ 

ควรศกึษามาตรการเยยีวยาชว่ยเหลอืกลุม่ผูท้ีอ่าจไดร้ับผลกระทบ จาก CPTPP  
-CPTPP เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ทยอาจตอ้งศกึษาเพือ่ตามแนวทางทศิทางของโลก 

ไทยอาจตอ้งปรับตัวเพือ่ใหอ้ยูใ่นกลุม่ทีบ่รษัิทระดับ GLOBALใหค้วามสนใจ 
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สภาหอการคา้ฯ เขา้รว่มประชุม เร ือ่ง ความม ัน่คงดา้นอาหาร (Food Security) 

วันที ่2 กรกฎาคม 2563 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย ไดป้ระชุมหารือเรื่อง ความมั่นคงดา้นอาหาร (Food Security) ร่วมกับ นพ.
ยุคล ลิม้แหลมทอง อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ พรอ้มดว้ย ผูบ้ริหารส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร เพื่อเตรียมประเด็นการขับเคลือ่นความมั่นคงดา้นอาหารของประเทศในการประชุม 
Policy Partnership on Food Security 

Cr: Labor&Fishery BOT 

             

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา “ผลกระทบโควดิ-19 ทีม่ตีอ่ดา้นการประมงและเพาะเลีย้งใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต”้ ของ SEAFDEC ทาง Online 

วันที ่2 กรกฎาคม 2563 คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณจุฑารัตน์ และคุณศดานันท ์จนท.
ประมง เขา้ร่วมสัมมนาทาง Online ของ SEAFDEC ในหัวขอ้ “ผลกระทบโควดิ-19 ทีม่ตี่อดา้น
การประมงและเพาะเลี้ยงในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต”้ (Impact of the COVID-19 on 
Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia) สรปุดังน้ี  

1.ดา้นการคา้ โดย Mr. Marico (FAO) ในภมูภิาค
เอเชยีตะวันออกฉียงใต ้มกีารน าเขา้และส่งออกสัตวน์ ้า
เป็นปรมิาณมาก ซึง่การแพรก่ระจายอยา่งรวดเร็วของการ
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหฟ้าร์มการเพาะเลี้ยง 
และเรือประมงมีผลผลิตลดลง เนื่องมาจาก Social 
distancing ท าใหแ้รงงานประมง งดออกจากบา้น ในชว่ง
ทา้ย Mr. Marico ยังไดก้ลา่ววา่ การระบาดของ COVID-
19 เป็นผลกระทบระยะสัน้ หากจะจัดการในระยะยาวตอ้ง
จัดการอย่างยั่ งยืน (SDG 14) คือ “อนุรักษ์และใช ้

ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อ
การพัฒนาอยา่งยั่งยนื” 

2.ดา้นผลผลติ โดย Mr. Apimeleki (Infofish) การระบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบ
อย่างหนักกับอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดา้นการขนส่งเป็นไปอย่างล าบากเพราะตอ้งมขัีน้ตอน
มากขึ้น เพื่อไม่ใหม้ีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแรงงานที่ตอ้งป้องกัน Social-
distancing ทัง้น้ี ดว้ยเทคโนโลยทีีพ่ัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน มกีารขายผลติภัณฑส์ัตวน ้า
แบบสง่ถงึบา้นมากขึน้ และมกีารขายผา่นOnline  

3.ดา้นอาหาร โดย Michael (CGIAR) การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบของ
วกิฤตสุขภาพรุนแรงและน่ากลัวกับผูย้ากไรใ้นประเทศก าลังพัฒนา การระบาดของ COVID-19 
เศรษฐกจิทั่วโลกตกต ่าอาจท าใหค้นเขา้สู่ความยากจนมากขึน้ โดยเฉพาะ แอฟริกากลาง, 
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แอฟรกิาเหนือ และตะวันออกกลาง คาดว่าจะไดร้ับผลกระทบมากทีส่ดุ เนื่องจากการหยุดชะงัก
ในการขนสง่การคา้และแรงงาน การผลติทีล่ดลงจากความพยายามท าการประมงทีล่ดลงน่ันเอง  

วดิโีอประกอบการรับชมสมัมนายอ้นหลัง Day 1 (2 ก.ค. 63) 
https://www.youtube.com/watch?v=aLY2BA3-
LOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2R6PTgsTHd216LzVA_7TBWGLRV4YatAnjifYj0k87y0kMdq1iltu0FV9U  

   
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้คร ัง้ที ่1/2563  

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และรองประธานสภาธุรกจิ
ไทย-แอฟรกิาใต ้(online) และ จนท.การคา้ คณุปิยะราช เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิ
ไทย-แอฟรกิาใต ้ครัง้ที ่1/2563 ณ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มสีรปุดังน้ี 

1. สภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้ไดร้ับการจัดตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิและขยายความรว่มมอืทาง
ธุรกจิระหว่างประเทศไทยและแอฟรกิาใต ้โดยม ีคุณญานพล ลมิปนะโชคชัย เป็นประธาน วาระ
ปี 2563-2565 ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2. สภาธุรกจิไทย-แอฟริกาใต ้มีก าหนดเขา้พบ
เอกอัครราชทูตแอฟรกิาใตป้ระจ าประเทศไทย ในวันที ่8 
ก.ค.63 นี้ โดยจะมกีารหารอืในประเด็นความร่วมมอื และ
การส่งเสริมการคา้ระหว่างไทยกับแอฟริกา เช่น high 
demand and competitive products, New frontier 
product, post covid-19 เป็นตน้ รวมถงึแผนงานต่างๆ ที่
จะจัดขึน้รว่มกนั 

>>>ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นในที่ประชุมว่า 
อยากใหน้ าเสนอการท า FTA ไทย-แอฟริกาใต ้ เพื่อ
ส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้ของไทยเพิม่ขึน้ และเป็นโอกาสทีด่ใีนการส่งเสรมิสนิคา้เกษตรและ
อาหารของไทย รวมถงึอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากประชากรของแอฟรกิาใตม้ีจ านวนมากขึน้ 
ดังนัน้ความตอ้งการน าเขา้จากอตุสาหกรรมตา่งๆ จะเพิม่ขึน้  

3.แผนการด าเนนิการของสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้ในอนาคตจะมกีารจัดประชมุหารือ
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหาแนวทางการส่งเสรมิการคา้ และร่างยุทธศาสตร์
ร่วมกัน โดยทางดร. ชนินทร์ ไดเ้สนอใหเ้ชญิกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศเขา้มาร่วมเป็น
คณะท างานดว้ย  

 
TTIA เขา้รว่มประชุม ABAC Webinar on Food Security 

วันนี้ 3 ก.ค.63 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม
ประชมุ ABAC Webinar on Food Security โดยม ีดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์เป็นผูแ้ทน ABAC 
ประเทศไทย ใหข้อ้มูลสรุปประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งของภาคเอกชนไทยส าหรับเสนอตอ่สภาทีป่รกึษา
ทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) เพื่อเป็นขอ้มูลในการจัดท า 
Policy Brief และ High-Level Statement ที่จะใชน้ าเสนอต่อคณะท างานหุน้ส่วนเชงินโยบาย
ดา้นความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS)  มสีรปุดังน้ี 

1. ความมั่นคงดา้นอาหารในภูมภิาคเอเปคในสถานการณ์ COVID-19 >>> สถานการณ์
ดา้นอาหารของโลกอยูใ่นเกณฑท์ีด่แีละ ราคาการขายปลกีมกีารปรับขึน้เล็กนอ้ย อกีทัง้ ขอ้จ ากดั
ในการสง่ออกอาหารถกูยกเลกิเน่ืองจาก COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=aLY2BA3-LOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2R6PTgsTHd216LzVA_7TBWGLRV4YatAnjifYj0k87y0kMdq1iltu0FV9U
https://www.youtube.com/watch?v=aLY2BA3-LOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2R6PTgsTHd216LzVA_7TBWGLRV4YatAnjifYj0k87y0kMdq1iltu0FV9U
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2. ดา้นการผลติสนิคา้>>> มกีารปิดการผลติชั่วคราวหลังเกดิโรคระบาด เพือ่ใหค้นงาน
มคีวามปลอดภัย แต่ความพรอ้มในการใชแ้รงงานต่างดา้วอาจลดลง เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
แพรร่ะบาด 

3. ดา้นการกระจายสนิคา้>>> การขนสง่ทางเรอืลดลง 15% และการขนสง่ทางอากาศ
ลดลง 34% เมือ่เทยีบกับชว่งเดอืนพฤษภาคมปีทีแ่ลว้ นอกจากน้ี ราคาค่าขนสง่ทางเรอืเพิม่ขึน้ 
30% ระหว่างเซีย่งไฮก้ับ US ตะวันตก และมปีระเด็นปัญหาเกีย่วกับศุลกากรอกีดว้ย แต่การคา้
ขายภายในประเทศ และระหวา่งชายแดนเพิม่มากขึน้ในชว่ง lockdowns 

4.การสนับสนุนเพือ่แกไ้ขปัญหา และชว่ยเหลอืผูผ้ลติอาหาร>>> มมีาตรการชว่ยเหลอื
ใหผู้ท้ีไ่ดร้ับผลกระทบ เชน่ การระดมทนุ, สนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า แจกจา่ยอาหาร เป็นตน้ รวมถงึตอ้ง
มีการใหข้อ้มูลที่ชัดเจนต่อสาธารณะ, การแจง้กฎระเบียบทีอ่อกใหม่ ตัง้แต่ด่านน าเขา้เพื่อให ้
สนิคา้ไม่ตดิปัญหา และตอ้งมคีวามร่วมมอืจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในเรือ่งการสง่เสรมิการลงทนุ
ดา้นเทคโนโลย ีนวัตกรรม เป็นตน้ และควรมกีารป้องกันเรือ่งการจ ากัดการสง่ออกสนิคา้อาหาร 
โดยไมจ่ าเป็นในชว่ง COVID-19     

ทั ้งนี้  ดร.พจน์ ผูแ้ทน ABAC ประเทศไทย ไดเ้สนอว่า ผูผ้ลิต และผูแ้ปรรูปต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งดูแลและควบคุมเรือ่งสุขอนามัยในระบบสายการผลติใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ใหส้นิคา้เกดิ
ความปลอดภัยจากการปนเป้ือนของเชือ้ COVID-19 และเพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ผูบ้รโิภค 
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TTIA ร่วมบรรยายในหวัข้อ  “ผลกระทบโควิด-19 ที่ม ีต่อด้านการประมงและ
เพาะเลีย้งในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต”้ SEAFDEC Webinar 

วันที ่3 กรกฎาคม 2563 คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณจุฑารัตน์ และคุณศดานันท ์จนท.
สมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนาทาง online ของ 
SEAFDEC ในหัวขอ้ “ผลกระทบโควดิ-19 
ที่มีต่อดา้นการประมงและเพาะเลี้ยงใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต”้ (Impact 
of the COVID-19 on Fisheries and 
Aquaculture in Southeast Asia) ซึง่ทาง
คุณนรนิทร์ อุปนายกสมาคมฯ และผูแ้ทน
จากไทยยูเนี่ยน ไดร้่วมบรรยายในหัวขอ้
แนวโนม้อุตสาหกรรมทูน่า/ผลกระทบ 
Covid-19 ตอ่ทนู่าในตลาดโลก สรปุดังน้ี 

1. คณุนรนิทร ์นริตุตนิานนท ์(THAI UNION GROUP PUBLIC CO., LTD.) และอปุนายก
สมาคมฯ ไดก้ลา่วถงึ แนวโนม้อตุสาหกรรมทนู่า/ผลกระทบ Covid-19 ตอ่ทนู่าในตลาดโลก และ
ตัวอยา่งสถานการณ์ทนู่าของ Supply chain  

2. คณุอนุชา เตชะนธิสิวัสดิ ์(Andaman Surimi Industries Co.,Ltd. Thailand) กลา่วถงึ
ผลกระทบการสง่ออกของอาหารทะเลแชแ่ข็งและซรูมิ ิว่าชว่งกลางเดอืน เม.ย. ทีผ่่านมามกีาร
ยกเลกิออรเ์ดอรท์ีจ่ะสง่ออกไป EU/US และทางโรงงานมคีวามกังวลว่าจะมกีารตดิเชือ้จงึมกีาร
รักษาระยะห่าง สว่น Supermarket/Food service สง่เสรมิผลติภัณฑภ์ายในประเทศตนเองมาก
ขึน้ และคณุอนุชาคาดการณ์วา่สถานการณ์จะกลับมาดขีึน้อยา่งชา้ๆ ประมาณตน้ปีหนา้ 

3. คุณอสิระ ชาญราชกจิ (SEAFDEC) กล่าวถงึผลกระทบต่อประมงพื้นบา้นว่าช่วงการ
แพร่ระบาด Covid19 ชาวประมงมกีารคา้ขายในตลาดพืน้บา้นมากขึน้เนื่องจากไม่ตอ้งคา้งคนื มี
ราคาถกู และมกีารทางออนไลนด์ว้ย 

4. คุณผณิศวร ช านาญเวช (บรษัิท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน)) กล่าวถงึผลกระทบการ
สง่ออกสง่กุง้วา่มกีารขนสง่ทีล่ าบากขึน้ และผูบ้รโิภคกุง้จากนักทอ่งเทีย่วก็ลดลง 

5. Ms. To Tuong Lan (Vietnam Association of Seafood Exporters & Producers) 
กล่าวถึงรายละเอียดปริมาณการส่งออกกลุ่มปลา 
Pangasius ในเวยีดนามมกีารส่งออกไปประเทศจีน/ US/ 
EU และASEAN  

6. คุณบัณฑติ กุลละวณิชย์ (นักวิชาการประมง
ช านาญการพิเศษ VMS, PSM) กล่าวถึงการติดตาม
สญัญาณเรอืประมงพาณชิยต์ลอด 24 ชม. และการท างาน
ของเจา้หนา้ที่ในช่วง COVID 19 ที่ผ่านมา และการขาย
สัตวน์ ้าราคาถูกทีก่รมประมงและประมงจังหวัดต่างๆ เพื่อ
ชว่ยเหลอืเยยีวยาชาวประมงอกีดว้ย  

วดิโีอประกอบการรับชมสมัมนายอ้นหลัง Day 2 (3 ก.ค. 63) 
https://www.youtube.com/watch?v=ccOCQdRoWKg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0LaWY-
ekFrEbChw70kRRBS66i-kvVDouy7FewRtHJ0aXEka9COPAqGOKs  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccOCQdRoWKg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0LaWY-ekFrEbChw70kRRBS66i-kvVDouy7FewRtHJ0aXEka9COPAqGOKs
https://www.youtube.com/watch?v=ccOCQdRoWKg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0LaWY-ekFrEbChw70kRRBS66i-kvVDouy7FewRtHJ0aXEka9COPAqGOKs
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TTIA เขา้รว่มประชุมประเมนิโครงการ Sea Forum for Fishers ทาง Online 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และคุณวรพล 
เจา้หนา้ทีอ่าวุโส ดา้นแรงงาน ไดเ้ขา้ร่วมประชมุประเมนิโครงการ Sea Forum for Fishers ผ่าน 
VDO Conference โดยม ีดร.Eric Oldsman เป็นผูป้ระเมนิโครงการ สรปุดังน้ี 

  
คุณอรรถพันธ ์ไดใ้หข้อ้มูลกับผูป้ระเมนิเรือ่งสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และมกีารน า

ประสบการณ์จากประเทศไทยทีไ่ดร้ับอนุสัญญา c188 ไปแลกเปลีย่นในเวทรีะดับภูมภิาค โดย
อตุสาหกรรมทนู่าไดน้ าเสนอขอ้มลูเรือ่งการน าแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ไีปใชใ้นอตุสาหกรรม  
และการตดิตามสมาชกิ นอกจากน้ีโครงการน้ีท าให ้ สมาคมฯ พัฒนา Guideline แรงงานประมง
ขึน้ โดยใชห้ลักกฎหมายไทย และ C188 มาปรับใช ้แตเ่น่ืองจาก ตดิสถานการณ์ COVID 19 ท า
ใหก้ารน า Guideline ไปใชช้า้ลงกวา่เดมิ  
 
 

ส าหรับประเด็นที่
น่ าสนใจคือการสร า้ง
ความรว่มมอืระดับภมูภิาค
ในการติดตามแกปั้ญหา
การคา้มนุษย์ โดยมีการ
ท า Case กรณีศกึษาซึง่มี
การท างานร่วมกับต ารวจ
สากล INTERPOL  

ประเด็นดา้นการสรรหาแรงงาน ยังคงเป็นเรื่องที่ตอ้งหารือร่วมกันเพราะ แนวทางของ 
ILO จะยดึหลัก Recruitment fee ซึง่ตอ้งหารอืแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัประเทศไทยดว้ย  

โดยโครงการ Sea forum for Fishers จะจบลงในเดือน กค.63 แต่ส าหรับประเด็น
ความส าคัญดา้นแรงงานนัน้ สมาคมฯ ยังด าเนนิการตอ่ไป       

 

TTIA เขา้รว่มหารอืเพือ่วางแผน และขยายความรว่มมอืระหวา่งไทยกบัแอฟรกิาใต ้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และรองประธานสภาธุรกจิ
ไทย-แอฟรกิาใต ้และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต ้
ประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Geoff Doidge) เพือ่วางแผน และขยายความร่วมมอืระหว่างไทย
กบัแอฟรกิาใต ้ณ สถานเอกอัครราชทตูแอฟรกิาใต ้สรปุดังน้ี  

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้: สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้มรีะบบเศรษฐกจิใหญ่ทีสุ่ดในทวีปแอฟรกิา 
และมรีะบบการขนสง่ โทรคมนาคม และโลจสิตกิสท์ีด่ ีมคีวามพรอ้มทัง้ทา่เรอื 

ท่าอากาศยาน และถนน ในการรองรับการขนส่งสนิคา้และการท่องเที่ยว นอกจากน้ีทวีป
แอฟรกิาใตย้ังมปีระชากรจ านวนมาก 

2. การคา้ระหว่างไทยกับแอฟริกาใต>้>>การคา้ระหว่างไทยกับแอฟรกิาใต ้มีมูลค่า
เฉลีย่ปีละ 3,784.91 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ แอฟรกิาใตเ้ป็นคูค่า้อันดับที ่1 ในภมูภิาคแอฟรกิา 

>>>สนิคา้ส่งออกส าคัญ ไดแ้ก่ (1) รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบ (3) ขา้ว (4) ผลติภัณฑย์าง (5) เหล็ก เหล็กกลา้และผลติภัณฑ ์(6) 
เม็ดพลาสตกิ (7) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (8) เคมภีัณฑ ์(9) อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรปู และ (10) เครือ่งรับวทิยโุทรทัศนแ์ละสว่นประกอบ 
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>>>สนิคา้น าเขา้ส าคัญ ไดแ้ก ่(1) เครือ่งเพชรพลอย อัญมณี เงนิแท่งและทองค า (2) 
สนิแรโ่ลหะอืน่ๆ เศษโลหะ และผลติภัณฑ ์(3) เครือ่งจักรกลและสว่นประกอบ (4) เคมภีัณฑ ์(5) 
เยือ่กระดาษและเศษกระดาษ 

3. ไทยและแอฟรกิาใตจ้ะเรง่ขยายการคา้ระหว่างกัน โดย แอฟรกิาใตไ้ดเ้สนอใหร้่วมมอื
กันพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าการคา้ในกลุ่มสินคา้เกษตรแปรรูป เคมีภัณฑ์ อัญมณี และ
เครือ่งประดับ โลหะ เรอื เครือ่งจักรและสว่นประกอบ ยานยนต ์เป็นตน้ 

4. ไทยและแอฟรกิาใตส้ามารถมคีวามร่วมมอืดา้นอัญมณีได ้เนื่องจากแอฟรกิาใตเ้ป็น
แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และแหล่งแร่อัญมณีทีส่ามารถชว่ยเหลอืดา้นการขาดแคลนวัตถุดบิของ
ไทยได ้ไดแ้ก ่ทองค า เพชร พลอย ทองค าขาว ในขณะเดยีวกัน ไทยมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ดา้นการเจยีระไนอัญมณี และการท าเครือ่งประดับเป็นสนิคา้สง่ออกหลัก 

 
ทัง้น้ี ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นในทีป่ระชมุว่า แอฟรกิาใตเ้ป็นประเทศส าคัญทีจ่ะสามารถ

ช่วยกระจายสนิคา้ไปยังภูมภิาคอื่นๆ ไดด้ี ดังนั้นควรมีการจัดประชุมร่วมกันในรูปแบบ video 
conference ในชว่งเดอืนกนัยายน-ตลุาคมนี้ รวมถงึการท า business matching ระหวา่งไทยกบั

แอฟริกาใตเ้พื่อส่งเสริมการคา้การลงทุนระหว่างกัน และหารือประเด็นส าคัญต่างๆ เช่น การ
จัดท า FTA ,ภาษี, กจิกรรมสง่เสรมิสนิคา้ และอตุสาหกรรม เป็นตน้ 

 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพฒันาระบบการผลติสนิคา้ และ
ผลติภณัฑป์ระมงของไทย (TSFR) คร ัง้ที ่2/2563 

วันที ่8 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณศดานันท ์จนท.ประมง เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาระบบการผลติสนิคา้ และผลติภัณฑป์ระมงของไทย (TSFR) ครัง้ที ่2/2563 หรอื 
"FIP อวนลาก" ณ หอ้งประชมุสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย ตกึ Thai CC  สรปุดังน้ี 

1. ความคืบหนา้โครงการปรับปรุงและพัฒนาประมงอวนลากฝังอ่าวไทย (Gulf of 
Thailand Trawl Fishery Improvement Project) หรอื FIP อวนลาก หลังจากทีค่ณะTSFR  สง่
แผนปฏิบัติการ FAP (Fishery Action Plan) ของโครงการ FIP อวนลากใหก้ับหน่วยรับรอง 
MarinTrust (เปลีย่นชือ่จากเดมิคอื International Fishmeal and Fish Oil Responsible Supply 
: IFFO RS ) ซึง่ทาง MarinTrust ไดต้อบกลับมาเป็น Recommendations หรอื ขอ้ชีแ้นะ ดังนัน้ 
TSFR จงึน าขอ้ชีแ้นะมาประชมุร่วมกับทางกรมประมงและอาจารยท์ีป่รกึษาภายใตโ้ครงการ เมือ่
วันที ่25 มถิุนายน 2563 ทีผ่่านมา ณ กรมประมง เกีย่วกับกจิกรรมเพื่อด าเนนิการใหส้อดคลอ้ง
และครอบคลุมกับโครงการตามที ่MarinTrust ไดแ้นะน า ซึง่อาจารยไ์ดเ้สนอกจิกรรมมาจ านวน 
8 กจิกรรม อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือนสงิหาคม 2563 และ  
MarinTrust น่าจะยนืยันความเหมาะสม FAP ภายในเดอืนตลุาคม 2563  
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2. หน่วยงานทีป่รกึษา/ ผูป้ระสานงานโครงการ 
         2.1 ที่ปรกึษาโครงการ เป็นอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นการประมง 3 ท่าน ซึง่กรมประมง
แนะน ามา ท าหนา้ทีช่ว่ยใหค้ าแนะน า พรอ้มทัง้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนิงาน และกจิกรรม
ภายใตแ้ผนฯ ใหก้บัTSFR รายชือ่ดังน้ี 

(1) รศ.ดร.กงัวาลย ์จันทรโชต ิภาควชิาการจัดการการประมง คณะประมง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
(2) รศ.ดร.เจริญ นิติธรรมยง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

             (3) ศ.ดร.ทวนทอง จฑุาเกต ุภาควชิาทรัพยากรการประมง คณะประมง 
   มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  

         2.2 ผูป้ระสานงานโครงการ ที่ประชุมฯ ตกลงท าสัญญาจา้ง คุณสุดารัตน์ นิลรัตน์ (มี
ประสบการณ์ท า FIP ปูมา้) โดยก าหนดหนา้ที ่ค่าตอบแทน รายละเอยีดงานใหเ้หมาะสมและอยู่
ในกรอบงานของโครงการ 

 

3. โดยช่วงก่อนหนา้น้ี TSFR ไดจ้ัดท า (ร่าง)ขอ้เสนองานวิจัย เพื่อของบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (สวก.) ซึง่ ณ ขณะน้ีไดส้่งขอ้เสนองานวจิัย
เพือ่ให ้สวก. พจิารณาแลว้ 

4. เมือ่วันที ่25 มถินุายน 2563 ทาง MarinTrust ไดน้ าเสนอขา่วประชาสมัพันธโ์ครงการ
วา่ ประเทศไทยถอืเป็น Case study แรกของโลกในการท า FIP อวนลาก CASE STUDY – Gulf 
of Thailand Mixed-Trawl Fishery  

 
 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ Executive Board สมาคมการคา้ คร ัง้ที ่
3/2563 

วันที ่8 กรกฎาคม 2563 TTIA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ แทน ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 
ในนามกรรมการสภาหอฯ และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมประมง และปศุสัตว์ เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ Executive Board สมาคมการคา้ ครัง้ที ่3/2563 โดยมคีุณสน่ัน อังอุบลกุล เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 

1.สมาคมการคา้สมัครใหม ่ในเดอืน ก.ค.63 ม ี2 สมาคม โดยมสีมาคมการคา้อาหารสัตว์
เลีย้งไทย Thai Pet Food Trade Association ซึง่ ดร.ชนนิทรฯ์ เป็นนายกฯ ดว้ย 

2. โครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ 2563 มเีขา้รว่ม 31 สมาคม ทีป่ระชมุเห็นควรจัด
แบบลดขนาดงาน และลดจ านวนรางวัล โดยจัดสมัมนาใหค้วามรูใ้นครึง่บา่ย และมอบรางวัลทา้ย
งาน ทัง้น้ี จะหารอืกบักรมพัฒนาธรุกจิการคา้อกีครัง้   

3.การจัดสัมมนา Online ร่วมกับกรมพัฒน์ฯ มแีผนในเดอืน ส.ค.63 จ านวน 4 ครัง้ เพื่อ
สรา้งโอกาสทางธุรกิจ และปรับตัวสู่ Digital Transformation ไดแ้ก่ (1) ความส าคัญของ 
Branding ในยุค Digital กับการแข่งขันบน Online และ (2) Data และการเก็บ Data ส าคัญ
อยา่งไรกบัองคก์รในยคุ Digital 
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4. การจัด Focus Group “แนวทางธุรกจิใหม่ Post 
COVID-19” จ านวน 4 ครัง้ จัดไปแลว้ 3 ครัง้ กลุม่ทอ่งเทีย่ว
และบรกิาร, กลุ่มเศรษฐกจิสรา้งสรรค์, กลุ่มการคา้และการ
ลงทนุ โดยในครัง้ที ่4 คอืกลุม่ธรุกจิเกษตรและอาหาร จะจดั
ในวันที ่16 ก.ค.63 

5.สภาหอการคา้ฯ มีก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที ่1 ก.ย.63 ณ ม.หอการคา้ไทย 

 

TTIA รว่มประชุม คกก. สายงานแรงงาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
วันที ่9 กรกฎาคม 2563  คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม และคุณวรพล เจา้หนา้ที่
อาวุโสดา้นแรงงาน ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ คกก.สายงานแรงงาน ณ หอ้งประชมุ สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย มคีณุสชุาต ิจันทรานาคราช  เป็นประธาน สรปุดังน้ี  

 
1. ประธานไดแ้จง้ในทีป่ระชมุใหท้ราบถงึกระทรวงแรงงานเตรียมจัดประชาพจิารณ์กรณี

เรื่องจา้งแรงงานเป็นรายชั่วโมง เพื่อใหเ้กดิช่องทางการแจง้แรงงานเพิม่มากขึน้ ในวันที่ 13 
กรกฎาคม 2563 น้ีทีอ่าคารใบหยกสกาย ซึง่หากชอ่งทางการจา้งงานมมีากขึน้จะเป็นประโยชน์
เพิม่เตมิกบัผูป้ระกอบการทีส่ามารถจา้งแรงงานเป็นรายชัว่โมงไดแ้ตต่อ้งหาความชดัเจนเรือ่งการ
จา่ยเงนิสมทบประกนัสงัคมตอ่ไป 

2.ผูแ้ทนจากประกันสังคมไดร้ายงานถงึสถานการณ์การชว่ยเหลอืกรณีบรรเทาผลกระทบ 
covid ทัง้ในเกณฑส์ทิธิว์่างงานสุดวสิัยและกักตัว 14 วัน ว่าขณะน้ีมผีูใ้ชส้ทิธิป์ระกันตนแลว้ 2 
ลา้นคน ซึง่ประกนัสงัคมไดจ้า่ยไปแลว้ 1.3 ลา้นคน 

นอกจากน้ียังมปีระเด็นเรือ่งการจ่ายเงนิสมทบประกนัสงัคมทีน่ายจา้งและลกูจา้งอาจจา่ย
เพยีงรอ้ยละ 2 ซึง่ตอ้งรอตดิตามจากภาครัฐประกาศตอ่ไป  

ส าหรับประเด็นผลกระทบว่างงานจากสถานการณ์โควชิทีป่ระกันสังคมชว่ยรอ้ยละ 62 นัน้ 
คุณสุชาติเห็นว่าควรขยายขอบเขตการช่วยเหลือไปจนถึงอย่างนอ้ยสิ้นปี 2563 เพราะ
สถานการณ์คนวา่งงานนัน้อาจมยีาวถงึสิน้ปี  

3.ประเด็นการขยายระยะเวลาผ่อนปรนแรงงานต่างดา้ว ทีภ่าครัฐไดข้ยายเวลาแรงงาน
ต่างดา้วประเภท MOU ทีห่มดอายุ ใหส้ามารถอยู่และท างานไดถ้งึ 31 กรกฎาคมนัน้ คุณสุชาติ
เห็นว่า หากพน้ก าหนดอาจมกีารจัดการทีไ่ม่ทัน แต่อย่างไรก็ตามในวันที ่17 กรกฎาคมนี้ภาครัฐ
จะมกีารประชมุในประเด็นดังกล่าว ซึง่ประเด็นน้ีผูแ้ทนกระทรวงแรงงานไดใ้หข้อ้มูลว่า มคีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ต่อ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่จะมกีารเปิดใหท้ าใบอนุญาตท างานใหม่ สว่น
หลักเกณฑแ์ละแนวทางยังไมช่ดัเจน 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัรางวลัผู ้
ประกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่(Prime Minister‘s Export Award) 

วันที ่13 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ แทน ดร.ชนินทร ์นายกฯ ใน
นามกรรมการสภาหอฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืกและตัดสนิรางวัล
รางวัลผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดเีด่น(Prime Minister‘s Export Award) สาขาสนิคา้ฮาลาลยอด
เยีย่ม(Best Halal) โดยมรีองอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศเป็นประธาน  

     ซึง่ในวันน้ีไดข้อ้สรุปเบือ้งตน้ ผูช้นะเลศิระดับ Micro, Small (เช็คขอ้มูลเพิม่อกี), Medium 
และ Large Company แลว้  ทางประธานจะน าเสนอคณะกรรมการชดุใหญ่รับรองตอ่ไป ก าหนด
จัดพธิมีอบรางวัล PM Award ทกุสาขา โดย นรม.ทีท่ าเนียบรัฐบาลในวันที ่14 สงิหาคม 63 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมสภาธุรกจิไทย -อยีปิต ์คร ัง้ที ่1/2563 

วันที ่14 กรกฎาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ในนามสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย (online) และ จนท.การคา้คณุปิยะราช เขา้รว่มประชมุสภาธรุกจิไทย -อยีปิต ์ครัง้ที ่
1/2563 ณ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มสีรปุดังนี ้

1. สภาธรุกจิไทย -อยีปิต ์ไดร้ับการจัดตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิและขยายความรว่มมอืทางธรุกจิ
ระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอยีปิต ์โดยม ีคณุศภุรัตน ์ศริสิวุรรณางกรู เป็นประธาน 
วาระปี 2563-2565 ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2. สภาธุรกจิไทย – อยีปิต ์มวัีตถุประสงคส์ง่เสรมิความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 
การบรกิาร การอุตสาหกรรม และการลงทุน รวมถงึเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ความรู ้ระหวา่งสมาชกิกบัหน่วยงานของรัฐและบคุคลทั่วไป 

3. แผนการด าเนินการของสภาธุรกิจไทย – อียิปต์ ในอนาคตจะมีการเขา้พบ
เอกอัครราชทตูสาธารณรัฐอาหรับอยีปิตป์ระจ าประเทศไทย รวมถงึจัดประชมุหารอืรว่มกบัภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาแนวทางการสง่เสรมิการคา้ และร่างยุทธศาสตรร์ว่มกนั โดยในที่
ประชมุเสนอใหแ้ต่ละอตุสาหกรรมท าขอ้มูลปัญหาการสง่ออกสนิคา้ไปอยีปิต ์หรอืความตอ้งการ
ดา้นตา่งๆ ทีอ่ยากเสนอใหป้รับปรงุแกไ้ขเพือ่สง่เสรมิการคา้ในอนาคต 

ทัง้นี้ ดร.ชนนิทร ์ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นรองประธานสภาธุรกจิไทย – อยีปิต ์ในนามผูแ้ทน
จากสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
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TTIA ประชุมหารอืทา่ทตีอ่ มอก.ทนูา่ แมคเคอเรล และซารด์นีในภาชนะบรรจปิุดสนทิ 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณเกรียงชัย (ประธานกรรมการเทคนิค) คุณสมศรี 
(กรรมการเทคนคิ) คุณสพุัตรา (ผอ.สมาคมฯ) คุณอนุสรา (จนท.ความปลอดภัยอาหาร) พรอ้ม
ทัง้ผูแ้ทนจาก Sea Value และ TU เขา้ร่วมประชมุหารอืท่าท ีTTIA ต่อ มอก. ทูน่า แมคเคอเรล 
และซารด์นี ในภาชนะบรรจปิุดสนทิ ผา่นทาง Google meet เพือ่เป็นทา่ทสี าหรับผูแ้ทนสมาคมฯ 
เสนอต่อทีป่ระชมุประชมุคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่35/7 ผลติภัณฑเ์น้ือสัตว ์ใน
วันที ่16 ก.ค. นี้ โดยสรปุดังน้ี 
 

ที่ประชุมร่วมพจิารณาร่างมาตรฐานปลาทูน่าในภาชนะบรรจุปิดสนิท จากขอ้คดิเห็นที่
สมาชกิเสนอมา จ านวน 5 หัวขอ้ ดังนี้ 

1. บทนิยาม --> แกไ้ขความหมายของค าที่ใชใ้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ไดแ้ก ่ปลาทนู่าในภาชนะบรรจปิุดสนทิ กระป๋องโลหะ และภาชนะบรรจอุืน่ ใหค้รอบคลมุและเป็น
ปัจจบุัน 

2. สารปนเป้ือน --> ดีบุก ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม โดยมีการเพิม่ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของแต่ละชนดิ และก าหนดค่าปรมิาณสงูสดุ (มลิลกิรัมต่อกโิลกรัม) ใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ, CODEX และครอบคลมุส าหรับผูป้ระกอบการ 

3. การบรรจ ุ--> น ้าหนักเน้ือ ใหค้งตามมาตรฐานเดมิ 
4. การทดสอบ --> วธิทีดสอบการเปิดภาชนะบรรจ ุ 
5. ชนดิปลา (Species) --> เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน CODEX และมาตรฐาน มกอช. 

 
ร่างมาตรฐานปลาซารด์นีและแมคเคอเรล ในภาชนะบรรจุปิดสนทิ ทีป่ระชมุเห็นชอบให ้

สมาคมฯ ดูท่าทขีองทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการฯ ก่อนและหากมคีวามคดิเห็นเพิม่เตมิ สมาคมฯ 
จะน าแจง้สมาชกิตอ่ไป 

ทัง้นี้ สมาคมฯ จะจัดท าท่าทีต่อร่างมาตรฐานปลาทูน่าในภาชนะบรรจุปิดสนิท โดยจะ
น าส่งใหแ้ก่คณะกรรมการเทคนิคและสมาชกิฝ่ายเทคนิค ในวันพรุ่งนี้ เพื่อพจิารณาก่อนผูแ้ทน 
(คณุเกรยีงชยั) จะใชน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการฯ ในวันที ่16 ก.ค. ตอ่ไป                                                     

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มงานสมันาอาหารไทย อาหารโลก 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ,คุณอมรพันธุ์ 
กรรมการ, คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ ,คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และ คุณปิยะราช จนท.
การคา้ คุณธันยากานต์ จนท.สารสนเทศ และคุณศศธิร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมงาน
สัมมนา “อาหารไทย อาหารโลก” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ณ  รร.แกรนดไ์ฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ โดยมี คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และคุณเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
วัตถุประสงคเ์พือ่หารอืใหข้อ้เสนอแนะ ทศิทางการพัฒนาภาคการเกษตรและอาหารของไทยใน
ยุคหลังโควิด-19 ใหทุ้กภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งเตรียมพรอ้มเป็นก าลังขับเคลื่อนอาหารไทยสู่

ตลาดโลก มสีรปุดังน้ี 
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1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากความกังวลเรื่องความ
เสีย่งในการตดิเชือ้ไวรัสแลว้ ประชาชนทั่วโลกยังกังวลจะเกดิภาวะขาดแคลนอาหารส่งผลให ้
เกดิการกักตุนอาหาร รวมถงึหันมาใหค้วามส าคัญเรือ่งของความปลอดภัยทางอาหาร โดยหัวใจ
ส าคัญคอื อาหารตอ้งสะอาด ปลอดเชือ้ ปลอดภัย 

>>>กระทรวงพาณิชยก์ับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มเีป้าหมายใหส้นิคา้เกษตรและ
อาหารเป็นศนูยก์ลางสนิคา้ของโลก โดยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันใหก้บัประเทศ เพิม่จี
ดพีปีระเทศ และเพิม่รายไดเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการ ซึง่ทัง้ 2 กระทรวงมพีันธกจิร่วมกัน คอื 
สรา้ง Single Big Data ใชข้อ้มลูจากฐานเดยีวกัน สรา้งแพลตฟอรม์กลาง "เกษตรผลติ พาณชิย์
ตลาด" สรา้งความเชือ่มั่นดว้ยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบยอ้นกลับ 
พัฒนาคนและผลติภัณฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของตลาด  

2. สนิคา้เกษตรและอาหารของไทยมคีวามโดดเดน่ในตลาดโลกแตด่ว้ย NEW NORMAL 
ผูบ้รโิภคทั่วโลกเปลีย่นพฤตกิรรมใหค้วามส าคัญดา้นความปลอดภัยทางอาหารมากขึน้ อาหาร
ไทยจงึตอ้งใหค้วามส าคัญ เรือ่ง “อาหารปลอดภัย"(Food Safety) มากขึน้ 

3. ประเทศไทยเป็น ผูส้่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลติภัณฑท์าง
การเกษตร เชน่ ขา้ว น ้าตาล แป้งมัน ขา้วโพด เน้ือสัตว ์ผลไมต้ามฤดูกาล รวมถงึอาหารแปรรูป 
ในการน้ีทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งจึงมีแผนพัฒนาและส่งเสริม เช่น 
ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  พัฒนา SMART FARMER พัฒนานวัตกรรม
สนิคา้เกษตรและอาหาร เป็นตน้ 

ในการนี้ TTIA/TPFA ไดร้่วมออกบูธภายในงานเพื่อประชาสัมพันธส์นิคา้ของสมาชกิฯ 
และน าเสนอขอ้มูลทางการคา้ใหก้ับประธานฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสนิคา้อาหารทะเลแปรรูปและ
อาหารสตัวเ์ลีย้งไดม้าตรฐาน และมมีาตรการป้องกนัโรคไวรัส COVID-19  

ทัง้นั ้ทางสมาคมฯ ไดร้ว่มสนับสนุนโครงการฯ เป็นจ านวนเงนิ 300,000 บาท อกีดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่35/7 ผลติภณัฑ์
เนือ้สตัว ์ 

วันที ่16 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณเกรียงชัย (ประธานคณะกรรมการเทคนิค) และคุณ
อนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที่ 
35/7 ผลติภัณฑเ์น้ือสัตว ์ครัง้ที ่2-2/2563 เพื่อพจิารณาร่างมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
ปลาทูนา ปลาซาร์ดีน และปลาแมกเคแรล ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ณ ส านักงานมาตรฐาน
อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยมคีณุชตุมิา ขมวลิัย กรมประมง เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

1. ที่ประชุมมีการรับรองการประชมุครัง้ที่แลว้ โดยมีการแกไ้ขชือ่ประกาศ สธ. ฉบับที่ 
414/2563 ใหต้รงตามที ่อย. เสนอ และแกไ้ขรายชือ่วงศข์องปลา พรอ้มทัง้ร่วมพจิารณาร่าง
มาตรฐานปลาซารด์นี และแมกเคแรล ในภาชนะบรรจปิุดสนทิ ตอ่จากการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 

2. ทีป่ระชมุพจิารณาร่างปลาทูนา ในภาชนะบรรจุปิดสนิท โดยพจิารณาร่วมกับเอกสาร
ความคดิเห็นของสมาคมฯ ทีส่ง่ให ้และคณุเกรยีงชยัรว่มใหค้วามคดิเห็น ดังน้ี 
     (1) คงค าวา่ ปลาทนูา เพือ่ใชค้ าทับศัพทใ์หถ้กูตอ้งตามส านักงานราชบัณฑติยสภา 
     (2) เพิม่เตมิค านิยามของภาชะนะบรรจุปิดสนิท และภาชนะบรรจุอื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให ้
ความเห็น ดังน้ี 
         - กระป๋องโลหะ หมายถงึ ภาชนะบรรจุที่ท าดว้ยโลหะ เช่น แผ่นเหล็กเคลือบหรือไม่
เคลือบดีบุก แผ่นอะลูมเินียม ประกอบดว้ยตัวกระป๋องและฝา ภายในกระป๋องอาจเคลอืบแลก
เกอรส์ าหรับภาชนะบรรจอุาหารหรอืไมก่็ได ้
         - ภาชนะบรรจอุืน่ หมายถงึ ภาชนะบรรจทุีน่อกเหนือจากขอ้ 2.3.1 และขอ้ 2.3.2 ทีปิ่ดได ้
สนทิ เชน่ ภาชนะบรรจชุนดิลามเินต รทีอรต์เพาช ์(retort pouch) ภาชนะบรรจภุัณฑอ์ืน่ทีค่งรปู 

     (3) สารปนเป้ือน มกีารเพิม่ค าศัพทต์อ่ทา้ย เพือ่ใหช้ดัเจนขึน้ และมกีารก าหนดคา่ ดังน้ี 
         - ดบีกุ “(Tin)” ตอ้งไมเ่กนิ 250 mg/kg การทดสอบใหป้ฏบิัตติาม AOAC 985.16 
         - ตะกัว่ “(Lead)” ตอ้งไมเ่กนิ 1 mg/kg การทดสอบใหป้ฏบิัตติาม AOAC 999.11 
         - สารหนูอนนิทรยี ์“(Inorganic Arsenic)” ตอ้งไมเ่กนิ 2.0 mg/kg  
         - ปรอทฝ่ายเลขาจะน าไปหารอืกบักรมประมงอกีท ี 

     (4) น ้าหนักเนื้อ ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 60% ของน ้าหนักสุทธ ิ(ตามประกาศกระทรวงสาธรณสขุ
ฉบับ 355/2556) 

     (5) ภาคผนวก ก รายชือ่ปลาในวงศ ์Thunnidae และวงศ ์Scrombridae ฝ่ายเลขาจะหารือ
กับกรมประมงในการจัดท ารายชือ่ทีป่ระกอบดว้ยชือ่วงศ ์ชือ่วทิยาศาสตร ์และ Common name 
โดยชือ่ภาษาไทยหรอืรายละเอยีดอืน่ๆ จะอยู่ในหมายเหตุ ซึง่จะระบุว่า สามารถศกึษาเพิม่เตมิ
ไดท้ีห่นังสอืเลม่ใด เวปไซตไ์หน 

ทัง้นี้ ฝ่ายเลขาจะจัดท ารายงานการประชมุ และร่างมาตรฐานทัง้ 3 ฉบับ โดยหากแลว้
เสร็จจะเวยีนขอขอ้คดิเห็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสมาคมฯ จะเวยีนใหแ้กส่มาชกิพจิารณา 
โดยใชเ้วลาประมาณ 1 เดอืน ซึง่อาจมกีารจัดประชมุเพือ่พจิารณาร่างอกีครัง้ในวันที ่9 ก.ย. 63 
ตอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มสมันาในหวัขอ้ “สรุปประเด็น
ส าคญัและแนวโนม้ในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครือ่งดืม่” ทาง Online 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คุณศดานันท์ 
จนท.ประมง เขา้ร่วมสัมมนาทาง Online Fi Asia 
webinar EP.5 ในหัวขอ้ “สรุปประเด็นส าคัญและ
แนวโนม้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” 
("Recap on Hot Topics and Trends in Food 
and Beverage Industry") สรปุดังน้ี 

1. คุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา (ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และนายกสมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป)  ไดก้ล่าวถงึ อตุสาหกรรมการสง่ออกอาหารและ
เครื่องดืม่ของไทยและอาเซยีนทีค่าดว่าจะเตบิโตในปี 2020 มากสุดไปนอ้ยสุด ผลไม ้, Food 
preparation, อาหารพรอ้มทาน (Ready to eat) และอาหารทะเล ตามล าดับ ซึง่อาหารทะเลถกู
ส่งออกไปยังสหรัฐอเมรกิามากทีสุ่ด ในส่วนของบรรจุภัณฑก์็มคีวามส าคัญในชว่งโควทิีผ่่านมา
เพราะในไทยมกีารสง่ของแบบเดรเิวอรีม่ากขึน้พบว่ามกีารใชก้ระดาษและกระป๋องมากขึน้ เพราะ
อายกุารเก็บรักษาถงึ 3 ปี เพราะขนสง่สะดวก เน่ืองจากประชนตอ้งการความสะดวกสบายมากขึน้ 
ในอนาคตจะมใีชแ้รงงานคนนอ้ยลงและมกีารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ 

2. Mr. Adhi S. Lukman (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศ
อนิโดนีเซยี) กลา่วถงึอตุสาหกรรมการสง่ออกอาหารและเครือ่งดืม่ของอนิโดนีเซยีวา่มกีารน าเขา้
จากไทยมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังไดก้ล่าวถึงผลกระทบโควดิ-19 ต่อ
อตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ว่า ความปลอดภัยอาหารเป็นสิง่ส าคัญตัง้แต่กระบวนการผลติ
จนสง่ออก 

3. Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, MSC.อ าจ า ร ย์ภ าค วิช า เทคโนโลยีอ าหา ร
มหาวทิยาลัย Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) 
กระแสของ Anti-Globalization ตอ่ Food ingredients Asia หรอื Fi Asia และยังกลา่วอกีวา่ชว่ง
โควคิทีผ่่านมาสถาการณ์โควดิไดคุ้กคามไปถงึผูบ้รโิภคและผูผ้ลติอาหารและแรงงาน ซึง่ผูผ้ลติ
อาหารจะตอ้งท างานอยา่งหนักทีจ่ะผลติอาหารเพือ่ความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 

4. ผศ. ดร.พิสฏิฐ์ ธรรมวถิี อาจารย์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กล่าวถงึแนวโนม้ส่วนประกอบของอาหารในอนาคตคือ เป็น
อาหารเพือ่สขุภาพ, ธัญพชืและอาหารจากแหล่งธรรมชาต ิทัง้น้ีการจับจ่ายของผูบ้รโิภคชว่งโค
วคิมกีารซือ้ขายผ่านทางออนไลน์มากทีส่ดุ รองลงมาคอืรา้นสะดวกซือ้ และสดุทา้ยไดก้ล่าวถงึ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ทีจ่ะประสบความส าเร็จคอื จะตอ้งมคีวามปลอดภัยและดีต่อ
สขุภาพของผูบ้รโิภค 
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5. Ms. Irene Kersbergen ผูจ้ัดการขอ้มูลเชงิลกึและนวัตกรรม Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC ไดก้ล่าวถงึผลการส ารวจว่าสุขภาพ/ อายุการเก็บของผลติภัณฑอ์าหาร 
(Shelf life) และราคาว่าช่วงโควดิระบาดผูค้นอยู่ในบา้นเป็นหลักผูบ้รโิภคจงึตอ้งการอาหารที่
เป็นผลดตี่อสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิง่แรก ซึง่ผูบ้รโิภคจะเลอืกราคาทีป่ระหยัด ยีห่อ้ที่
น่าเชือ่ถอื และรสชาตดิ ีทัง้น้ีการส ารวจจาก 3 ประเทศในชว่งโควคิทีผ่่านมา คอื อนิดยี จนีและ
อนิโดนีเซยี ประชาชนมกีารหัดท าอาหารในบา้นมากขึน้ใชเ้วลากับหอ้งครัวมากขึน้ กนิอาหารทีด่ี
มปีระโยชนต์อ่สขุภาพเพิม่มากขึน้ 

ซึง่สามารถรับชมวดิโีอประกอบการรับชมสมัมนายอ้นหลัง ไดท้ี ่

http://www.youtube.com/watch?v=1XMHstbf73M  

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่
6/2563 

วันที่  16 กรกฎาคม 2563 คุณวรพล จนท.อาวุโส  แรงงาน ไดเ้ขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร ครัง้ที ่6/2563  มคีุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 

1. ที่ประชุมไดร้ายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-
พฤษภาคม 2563 ทีผ่่านมานี้ 5 อันดับสนิคา้อุตสาหกรรมเกษตรส่งออกส าคัญ ม ีอาหารทะเล
กระป๋องแปรรปู เป็น เบอร ์1 และเบอร์ ์4 คอือาหารสตัวเ์ลีย้ง โดยทัง้อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป
และอาหารสัตว์เลี้ยง มีแนวโนม้โตขึน้เรื่อยไป โดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยง ที่ขยายตัวสูงถงึ 
19.5% ในชว่งเดอืนพฤกษภาคม 63 ทีผ่่านมา และอาหารทะเลแปรรูปกระป๋องโตขึ้น 8% ใน
เดอืนพฤกษภาคม 63 

2. ประเด็น cptpp ภาครัฐไดข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วัน ท าใหค้าดการณ์
วา่ประเทศไทยจะไมท่ันเขา้รว่มเจรจาในชว่งตน้เดอืนสงิหาคมน้ี  

3.ที่ประชุมไดน้ าเสนอปัญหาที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยคดิค่าใชจ้่ายการใชร้่องน ้า
เจา้พระยาทีผู่ป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทางเรือขนถ่ายสนิคา้วัตถุดบิจากเกาะสชีังผ่านร่องน ้าไป
ยังโรงงาน ตันละ 15 บาท และเริ่มมีการเรียกเก็บยอ้นหลังตัง้แต่ปี 61 ส าหรับประเด็นน้ีสภา
อุตสาหกรรมอาจจะท าหนังสอืถงึ กกร. เพราะเห็นถงึความไม่เท่าเทยีมในการเรียกเก็บเงนิ แต่
ตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิกอ่นวา่การเรยีกเก็บโดยใชอ้ านาจจากกฎหมายใด 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1XMHstbf73M
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TTIA เขา้รว่มประชุมระดมความคดิเห็นแนวทางธุรกจิใหม ่POST COVID-19 

วันที ่16 กรกฎาคม 2563 TTIA/TPFA คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ.
สมาคมฯ คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตวเ์ลี้ยง เขา้ร่วมประชุม
ระดมความคิดเห็นแนวทางธุรกิจใหม่ POST COVID-19 กลุ่มเกษตรและอาหาร จัดโดย
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ณ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย สรปุดังน้ี 

1. ตามทีห่อการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดม้แีบบสอบถามเรือ่ง การ
เปลีย่นแปลงของธรุกจิเกษตรและอาหารในสถานการณ์ COVID-19 เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูน าไป
เสนอกับภาครัฐ โดยทางสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็น เรือ่งการเปลีย่นแปลงของธุรกจิอาหารทะเล
แปรรปูและอาหารสตัวเ์ลีย้งในอนาคต (New Normal)  ดังน้ี 

(1) ควรเพิม่ความเขม้งวดการตรวจตดิตามสขุอนามัยของแรงงาน เชน่ การใช ้Personal 
Portective Equipment มากขึน้  

(2) ควรเพิ่มกระบวนการดา้นความปลอดภัยดา้น
อาหาร  

(3) กระบวนการการผลติอาจจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
เพิม่มากขึน้ เพือ่ลดการสมัผัสในอาหาร 

2. ทางหอการคา้ไทยและสภาหอฯ ไดร้วบรวม
ความตอ้งการผลักดันโครงการ Big Rock โดยภาคธุรกจิ
เกษตรและอาหาร ใหค้วามส าคัญใน 5 ล าดับ ไดแ้ก ่

(1) ศนูยข์อ้มลูดา้นเกษตรครบวงจร  
(2) การส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยการผลติส าคัญ

ภายในประเทศ  
(3) โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร  
(4) การพัฒนาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart farmers 
(5) โครงการยกระดับอาหาร  
>>> TTIA ไดเ้สนอใหเ้พิ่มเรื่องการแบ่งปันองค์ความรูข้องเกษตรกร ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน (โครงการ Fishery Improvement Project) 

3. ทีป่ระชมุมกีารเสนอว่า ภาครัฐควรมนีโยบายแกไ้ขปัญหาเรื่องแรงงาน รวมถงึความ
ปลอดภัยอาหารจากเชื้อ COVID-19 ทั ้งนี้ TTIA ก าลังด าเนินการร่วมกับกรมประมง เรื่อง
มาตรการและการรับรองระบบป้องกัน COVID-19 ในสนิคา้สัตว์น ้ า เพื่อสรา้งความมั่นใจให ้
ผูบ้รโิภควา่สนิคา้ปลอด COVID-19 
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TTIA จดัประชุมฝ่ายเทคนคิ คร ัง้ที ่2/2563 รว่มกบั TPFA และ TFFA เพือ่หารอืการ
รบัรองระบบป้องกนัโควดิในสนิคา้สตัวน์ า้เป็นมาตรการสมคัรใจเพือ่ส่งเสรมิการ
สง่ออก 

 

วันที ่17 ก.ค. 63 สมาคมฯ จัดประชมุฝ่าย
เทคนคิ TTIA/TPFA ครัง้ที ่2/2563 รว่มกบั TFFA 
เพื่อหารือการรับรองระบบป้องกันโควดิในสนิคา้
สัตว์น ้ าเป็นมาตรการสมัครใจเพื่อส่งเสริมการ
สง่ออก และจะน าขอ้สรุปวันน้ีหารอืกับกรมประมง
ต่อไป โดยมี คุณเกรียงชัย ประธานกรรมการ
เทคนคิ เป็นประธาน พรอ้มดว้ย ดร.ชนนิทร ์นายก

สมาคมฯ, คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา, คุณชุตมิา, คุณสมศรี (คุณชาตรี, คุณศุภร ทาง online) 
กรรมการเทคนคิ, เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ, สมาชกิฝ่ายเทคนคิ TTIA 14 บรษัิท (Unicord, ISA, TU, 
TUM, SCC, AAI, MMP, SEAPAC, King bell, PFG, PC, RS, ST และ CMC) ร่วมกับผูแ้ทนจาก 
TFFA ณ หอ้งประชมุ TFFA/online สรปุดังน้ี 

1. ความเดมิ ในการประชมุกับกรมประมงเมือ่วันที ่30 ม.ิย. 63 เพือ่หารอืแนวทางรับรอง
สนิคา้ส่งออกของไทยปลอดเชือ้ COVID-19 ซึง่ที่ประชุมไดเ้สนอใหม้ีมาตรการควบคุมใน 3 
ดา้นหลัก ไดแ้ก ่แหล่งทีม่าของวัตถุดบิ กระบวนการผลติ และผูป้ฏบิัตงิานในสถานประกอบการ 
โดยวัตถุดบิและกระบวนการผลิตมีมาตรฐานและขอ้ก าหนดดา้น GMP HACCP และมาตรฐาน
ดา้น Food Safety ของโรงงานอยู่แลว้ สว่นผูป้ฏบิัตงิานทีป่ระชมุขอใหก้ระทรวงสาธารณสขุชว่ย
จัดท ามาตรการควบคุมสุขอนามัยของผูป้ฏบิัตงิานในสถานประกอบการผลติอาหารเพื่อการ
สง่ออกดว้ย 

2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ัดท า (ร่าง) มาตรการพเิศษ เพื่อควบคุม
สขุอนามัยในสถานทีผ่ลติอาหาร เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนของ COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหาร
ส่งออก ม ี5 หัวขอ้ คอื สถานที/่อาคารผลติ สุขาภบิาล การท าความสะอาด บุคลากรและการ
อบรม โดยขอ้ 4. บคุลากร มเีอกสารแนบ 1-4 เกีย่วกบัมาตรการคัดกรองไข)้   

3. กรมประมงไดส้ง่เอกสารของ สธ. ใหส้มาคม และแจง้ว่ามาตรการน้ีเป็นแบบสมัครใจ 
โดยมแีนวทาง ดังน้ี 

           3.1 หากมโีรงงานตอ้งการใหร้ับรองระบบฯ ดว่น ก็อาจจะตอ้งใหโ้รงงานรับรองตนเอง
ในสว่นบุคลากร ตามเอกสารของ สธ. หรอืหากมหีน่วยงานทีพ่รอ้ม ก็สามารถเขา้มาชว่ยได ้เชน่ 
สมาคม โดยกรมประมงขอใหส้มาคมชว่ยแปลเอกสารของ สธ. เป็นภาษาอังกฤษ ดว้ย เพื่อใช ้

สือ่สารกบัผูน้ าเขา้ 

           3.2 ภาครัฐก าลังด าเนนิการท า MOU ลงนาม 4 กระทรวง (กษ. สธ. พณ. มหาดไทย) 
และอยูร่ะหวา่งหารอืรายละเอยีดขัน้ตอนและการรับรอง ซึง่ตอ้งใชเ้วลาอกีระยะ 
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4. ทีป่ระชมุพจิารณาหลักการควบคมุ 3 ขอ้ และเอกสารของ สธ. สรปุความเห็น ดังนี้ 

           4.1 การควบคุมวัตถุดบิและกระบวนการผลติ >> ขอ้ก าหนดตามมาตรการของกรม
ประมง GMP HACCP และ Food Safety ผูป้ระกอบการมกีารปฏบิัตติามมาตรฐานอยู่แลว้ จงึไม่มี
ขอ้กงัวลมากนัก 

           4.2 เอกสารของ สธ. ตามขอ้ 2 ทางโรงงานปฏบิัตไิด ้ยกเวน้มขีอ้สงสัยเกีย่วกับการ
ก าหนดใหส้ถานประกอบการปิดแผนกหลังจากทีพ่บผูป่้วยทันทอีย่างนอ้ยเป็นเวลา 4 วัน เพือ่ท า
ความสะอาดและฆา่เชือ้ วา่ท าไมตอ้งเป็น 4 วัน 

4.3 ประเด็นอืน่ๆ 
          - การควบคุมวัตถุดบิและส่วนผสม >> ตอ้งมกีารสือ่สารท าความเขา้ใจขอเอกสารจาก 
Supply chain ในสว่นทีส่ามารถท าได ้
          - การมชีวีติรอดของเชือ้โควดิ-19 ในตูค้อนเทนเนอร/์ขนสง่ >> สนิคา้ในตูค้อนเทนเนอร์
แบบแหง้ เชือ้โควดิอยู่ไดไ้ม่นานแค่ 7 วัน ส่วนสนิคา้อยู่ในตูแ้ชแ่ข็งอยู่ไดน้านถงึ 2 ปี เชน่ น า
วัตถดุบิเน้ือวัวจากออสเตรเลยีเขา้ไทย ทัง้น้ี ควรมหีลักฐานขอ้มลูทางวทิยาศาสตรอ์า้งองิดว้ย 
               - ใหด้สูถานการณ์โควดิ19 ของประเทศทีน่ าเขา้วา่มกีารระบาดรนุแรงแคไ่หน โดยให ้
ประเทศตน้ทางออกใบเซอร ์หรอือาจจะมมีาตรการเช็ควัตถดุบิตอนมาถงึไทย 
               - ในสว่นกระบวนการผลติ สนิคา้ทูน่าผ่านความรอ้นระดับฆา่เชือ้โควดิ-19ได ้แต่ควร
เขม้งวดมากขึน้หลังฆา่เชือ้เป็นตน้ไปจนถงึปิด Seal 
               - การอบรมใหค้วามรูบุ้คลากรสามารถด าเนินการไดเ้องในโรงงาน เพราะ สธ.มี
เอกสาร/ความรู ้แนวทางป้องกนั COVID-19 หลายฉบับ 

5. การด าเนนิการขัน้ตอ่ไป >> ทางผูแ้ทน 2 สมาคม TTIA/TFFA จะหารอืกบักรมประมง 
ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ กรมประมง (TTIA ดร.ชนินทร์ คุณ
อรรถพันธ์ คุณชุติมา คุณสมศรี คุณสุพัตรา และคุณอนุสรา) โดยจะสอบถามขอ้ก าหนดใน
เอกสาร สธ. เรือ่งควรปิดแผนก 4 วัน/ ขัน้ตอนและระยะเวลาการสมัครเขา้รว่มขอรับรองระบบเชงิ
ป้องกันแบบสมัครใจ/ ขัน้ตอนและผูร้ับรองในส่วนของบุคลากรตามขอ้ก าหนด สธ. และจะแจง้
ผลใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 
 

TTIA ใหส้มัภาษณ์นกัศกึษา ป.เอก หวัขอ้งานวจิยั การจดัการรปูแบบอตุสาหกรรม
ปลาทนูา่กระป๋องของประเทศไทยสูค้วามย ัง่ยนื  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณวรพล เจา้หนา้ที่อาวุโส
แรงงาน ไดใ้หส้ัมภาษณ์กับนักศกึษาปริญญาเอก คุณจตุภัทร จนิดาศักดิ ์ในหัวขอ้เรื่อง การ
จัดการรูปแบบอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยคุณจตุภัทร
ตอ้งการท าดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นน้ี โดยหากหัวขอ้ผ่านจะท าวจิัยและจัดท าคู่มือเพื่อช่วยให ้
อตุสาหกรรมทนู่ามแีนวทางการจัดการทีด่ยี ิง่ขึน้ 
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คุณสุพัตรา ไดใ้หข้อ้มูลการด าเนินการนโยบายสมาคมฯ ในประเด็นเรื่องประมงยั่งยืน 
นโยบายทางการคา้ ความปลอดภัยอาหาร และจรยิธรรมดา้นแรงงาน และไดเ้ปิด VDO ผลงาน
ประจ าปี 2562 ของสมาคมฯ เพือ่เป็นขอ้มลูใหก้บันักวจิัย  

คุณจตุภัทร ใหข้อ้มูลว่าหากขอ้มลูผ่านอาจมกีารเก็บขอ้มลูจากสมาชกิของสมาคมฯ เพือ่
น าไปใชว้เิคราะห ์รวบรวมจัดท าชอ้มลูตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมมาตรการป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในสนิคา้สตัวน์ า้
สง่ออก 

วันที ่20 กรกฎาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์(นายกสมาคมฯ) คุณอรรถพันธ ์(ทีป่รกึษา
สมาคมฯ) คุณชตุมิา,คุณสมศร ี(กรรมการสมาคมฯ) คุณสพุัตรา (ผอ.สมาคมฯ) และคุณอนุสรา 
(จนท.ความปลอดภัยอาหาร) เขา้ร่วมประชุม เรื่อง มาตรการป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสนิคา้สัตวน์ ้าส่งออก ร่วมกับ กรมประมงและ TFFA ณ กรมประมง โดยมี รอง
อธบิดกีรมประมง ดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 
การตรวจสอบและการออกใบรับรอง

การปฏบิัตติามมาตรการป้องกันการปนเป้ือน
เชื้อ  COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสินค า้
ประมง —> กรมประมงจะออกเอกสารรับรอง
ก่อนการลงนาม MOU ของ 4 กระทรวง โดย
กรมฯ จะออกเป็นใบรับรองชั่วคราวใหก้่อน 
(Department of Fisheries Statement for 
...) ซึง่จะมอีายกุารรับรองถงึวันที ่31 ต.ค. 63 
และเมื่อมีการลงนาม MOU 4 กระทรวงแลว้ 
จะขยายระยะเวลาอายุการรับรองเป็น 1-2 ปี 
โดยทัง้ 2 สมาคมฯ จะด าเนนิการ ดังน้ี 
 
 1. ท าหนังสอืถงึอธบิดกีรมประมง เพือ่จัดท า MOU ระหว่าง 2 สมาคมกับกรมประมง ซึง่
กรมฯ จะเป็นผูอ้อกใบรับรอง โดยด าเนินการผ่านสมาคมฯ และผูป้ระกอบการที่จะเขา้ร่วม
โครงการ ตอ้งเป็นสมาชกิของ 2 สมาคมนี้ดว้ย ทัง้น้ี ดร.นันทยิา (ผูแ้ทนจาก TFFA) เป็นผูย้กรา่ง 
MOU และจะมกีารลงนาม พรอ้มทัง้แถลงขา่วในวันที ่3 ส.ค. 63 นี ้
  

2. การรับรองตัวเอง —> ในการด าเนนิงานครัง้แรก จะมทีมีงานจากสมาคม กรมประมง 
และกระทรวงสาธรณสุข เขา้ตรวจเยี่ยมชมโรงงาน และรับรองตาม Check list หลังจากนั้น
สมาคมจะเป็นผูดู้แล โดยการจัดท า Check list ในการตรวจ จะเป็นการจัดท าร่วมกัน 2 สมาคม 
ซึง่จะจัดท าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการพเิศษ ของ สธ. และอาจเขา้ตรวจรว่มกบัการท า GLP Visit  
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3. ออกแบบ QR Code ที่ตดิบนสนิคา้ เพื่อแสดงถงึการรับรองสนิคา้นั้น และสะดวกใน
การตรวจสอบขอ้มลู โดยกรมฯ จะออกขอ้มลูเฉพาะของบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรอง พรอ้มทัง้มเีลข
ก ากบั ซึง่จะด าเนนิการผา่นสมาคม (ผูแ้ทนจาก TFFA รับออกแบบ) 
 

4. แปลมาตรการพเิศษ เพื่อควบคุมสขุอนามัยของพนักงานและสิง่แวดลอ้ม ในสถานที่
ผลติอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารส่งออก ออกโดย สธ. 
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดย 2 สมาคมเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
 

การจัดท าคลปิ VDO ประชาสัมพันธก์ารควบคุมโรค COVID-19 ในโรงงานแปรรูปสนิคา้
ประมงของกงศุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ ้—> โดยทัง้ 2 
สมาคม จะจัดท าคลปิ VDO สัน้ๆ ประมาณ 2 นาท ีเพื่อใชป้ระกอบการจัดท าคลปิดังกล่าว และ
ใชใ้นงานแถลงข่าว วันที ่3 ส.ค. นี้ดว้ย โดยใหม้เีนื้อหาสอดคลอ้งกับมาตรการพเิศษของ สธ. 
ทัง้ 5 ขอ้ ตัง้แต่กระบวนการน าเขา้วัตถุดบิจนถงึขัน้ตอนการซลีปิดตูส้นิคา้ ซึง่สมาคมฯ ไดเ้วยีน
ขอไฟลภ์าพประกอบจากสมาชกิ และใหส้ง่กลับมายังสมาคมฯ ในวันพรุง่น้ี 21 ก.ค. 63  

 
ทัง้น้ี ประเด็นสบืเน่ืองจากการประชมุฝ่ายเทคนิค TTIA/TPFA เมือ่วันที ่17 ก.ค. ทีผ่่าน

มา ในเรื่องการปิดแผนกหลังจากทีพ่บผูป่้วยทันทอีย่างนอ้ยเป็นเวลา 4 วัน นัน้ —> กรมฯ ให ้
ขอ้มลูวา่ เป็นมาตรฐานการควบคมุโรคตดิตอ่สากล ตาม พ.ร.บ. โรคระบาด โดยปิดเฉพาะแผนก
ทีพ่บเทา่นัน้ 

 

TTIA เข้าร่วมหารือมุมมองต่อกฎหมาย Marine 
Mammal Protection Act (MMPA) ของสหรฐัฯ 

วันที ่21 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณนรนิทร ์อปุนายก
สมาคมฯ และคณุศดานันท ์จนท.ประมง เขา้รว่มหารอืมมุมอง
ตอ่กฎหมาย Marine Mammal Protection Act (MMPA) ของ
สหรัฐฯ ตามค าเชิญของคุณวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรม
อเมรกิาและแปซฟิิกใต ้ณ กระทรวงการต่างประเทศ อธบิดฯี 
ขอความเห็น 2 ประเด็นหลัก และขอ้มูลอื่นๆ  โดยทางคุณ
นรนิทรใ์หค้วามเห็น ดังน้ี 

 1) ประเทศไทยมสีมาคมหรือองคก์รภาคเอกชนหน่วยงานใด ทีท่างกรมฯควรใหข้อ้มูล
เพื่อไปศกึษาขอ้บังคับและระเบยีบกฎหมาย MMPA เพื่อปรับตัว และตดิตามความเคลือ่นไหว
ของกฎหมายนี้จากแหลง่ใด 

 ตอบ ทราบจากทางสมาคมฯและบรษัิทไทยยเูน่ียน หรอืสมาชกิของTTIA ก็มกีารตดิตาม
เช่นกัน และเชือ่ว่ากฎหมาย MMPA ไม่น่าจะกระทบต่อภาคเอกชนมากนัก ทางกรมประมงก็มี
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ส่วนเกีย่วขอ้งที่จะชว่ยออกมาตรการในการด าเนินการเอกสารต่างๆใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย 
MMPA ซึง่ตรงน้ีภาคเอกชนคงตอ้งปฎบิัตติาม  
 2) มหีน่วยงานหรือองคก์ารระหว่างประเทศใดเพิม่เตมิ นอกเหนือจากกรมประมงทีเ่ขา้
ชว่ยชีแ้จงอธบิายหรอืดแูลดา้นเทคนคิมาตรฐานทีส่หรัฐฯใชวั้ดการจัดการสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม  

 ตอบ ม ี2 หน่วยงานหลักทีเ่กีย่วขอ้ง คอื กรมประมงและกระทรวงพาณชิย ์ 
-โดยกอ่นหนา้นี้จะมมีาตรการคลา้ย MMPA คอื Dolphin safe โดย NGO ออกมาตรการ

กับเม็กซโิกว่า ใหก้ัปตันเรือเขยีนรับรองตัวเองว่า การจับปลาไม่ไดม้กีารท าลายโลมา ซึง่ในปี
ค.ศ. 1980 ผูป้ระกอบการทีจ่ะขายสัตวน์ ้าจะตอ้งมเีอกสารตัวน้ี ดว้ยเหตุน้ีจงึท าใหเ้ม็กซโิกโดน
กดีกันทางการคา้ จนมาถงึกฎหมาย MMPA ก็แบนสนิคา้สัตวน์ ้าเม็กซโิกเชน่กัน ซึง่จากขอ้มูลที่
ทราบมาคือ อเมรกิาจะแบนสนิคา้ก็ต่อเมื่อ Bycatch ที่เป็น Marine mammal มากกว่า 10 % 
ดังนัน้ ทนู่าจงึไมม่ปัีญหาหรอืไดร้ับผลกระทบตรงนี้เนื่องจาก By catch ทีเ่ป็น Marine mammal 
เป็นศูนยห์รือ By catch สัตวน์ ้าเศรษฐกจิของทูน่า มากสุดคือ 3% ทัง้นี้กรมประมงตอ้งจัดท า
รายงานสง่ไปยังอเมรกิาเกีย่วกับแหล่งทีม่าของสัตวน์ ้า หรอืยนืยันไดว้่าสัตวน์ ้าทีไ่ดม้าไม่ไดท้ า
รา้ยสัตวท์ะเลทีเ่ลีย้งลูกดว้ยนม ซึง่หากอเมรกิาจับสัตวน์ ้า และไม่ส่งผลกระทบต่อสัตวท์ะเลที่
เลีย้งลูกดว้ยนม ดังนัน้ประเทศอืน่ก็น่าจะไม่มปัีญหาเชน่กัน เพราะอเมรกิาเองก็มวีธิกีารจับสัตว์
น ้าเหมอืนกบัประเทศอืน่  

 

3) ประเด็นอื่นๆ ขอทราบขอ้มูลเพิม่เตมิ เช่น นอกจากทูน่าที่ไม่มีผลกระทบแลว้ ปลา
ชนดิอืน่มผีลกระทบหรอืไม่, เทคโนโลยกีารประมงหรอืเครือ่งมอืประมงของประเทศไทยทันสมัย
เท่ากับอเมรกิาหรือไม่, ประเทศไทยมกีารน าเขา้สัตวน์ ้าชนดิใดปรมิาณมาก แลว้การจับสัตวน์ ้า
ชนดินัน้มผีลตอ่สตัวท์ะเลทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมหรอืไม ่

ตอบ อเมรกิาไมส่ามารถหาสถติไิดว้่าเรอืประมงใดท าลายสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม เนื่องจาก
เรือประมงจะไม่น าสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกดว้ยนมขึน้บนเรือ หรือไม่ก็สันนิษฐานไปก่อนว่าวาฬ 
พะยูน ไดต้ายมาก่อนหนา้นี้แลว้ และไม่มปีระมงพาณิชยใ์ดทีม่มีาตรการเขม้งวดเท่าเรือประมง  
ทูน่าในเรื่องของการเก็บสถติ ิดังนั้น สันนิษฐานว่าไม่มีการบันทกึสถติกิารท าลายสัตวท์ะเลที่
เลีย้งลูกดว้ยนม ถงึมกี็ไม่มกีารรายงานไปถงึอเมรกิาแน่นอน และเครื่องมอืประมงอวนลากไม่มี
การท าลายสตัวท์ะเลทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนม เน่ืองจากอวนลากจะจับสตัวน์ ้าเขตชายฝ่ัง 

 4. คุณนรินทร์เสนอประเด็นเพิม่เตมิว่า ตอนนี้ปัญหาหลักของอเมรกิาคือ IUU เพราะ
ภาคเอกชนจะตอ้งหาเอกสารเพิม่เตมิตามทีอ่เมรกิาตอ้งการจะทราบและตอ้งมเีอกสารครบทุก
ขัน้ตอน ซึง่หน่วยงานของอเมรกิาเองก็เปลีย่นเจา้หนา้ทีบ่่อยจงึท าใหต้อ้งออกมาตรการมาใหม่
เรื่อยๆ จงึผลักภาระมาใหภ้าคเอกชน จงึเสนอว่าเราควรโฟกัสประเด็นนี้ว่าตอ้งท าอย่างไรให ้
ขัน้ตอนการตรวจมมีาตรฐานเพือ่ใหภ้าคเอกชนมกีารเตรยีมตัวทีง่า่ยขึน้ 
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TTIA เขา้รว่มสมันา “RCEP the Series : ครบเครือ่ง เร ือ่งอารเ์ซ็ป” ทาง Online 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์
(Webinar) เรื่อง “RCEP the Series : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” จัดโดย กรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ วัตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบการ  และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้ับทราบขอ้มูล
และมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดับภมูภิาค (RCEP) ดังน้ี  

1.  ความตกลง RCEP เป็นความตกลงการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ประกอบดว้ย
สมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ (บรูไน ดารุสซาลาม ,กัมพูชา,อนิโดนีเซยี ,ลาว ,มาเลเซยี ,พม่า ,
ฟิลปิปินส ์,สงิคโปร์ ,เวียดนาม ,ไทย )และคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้
ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์และอนิเดยี มมีลูคา่ GDP กวา่ 28.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ
รอ้ยละ 32.7 ของ GDP โลก และมมีลูคา่การคา้รวมกว่า 11.2 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐ คดิเป็นรอ้ย
ละ 29.5 ของมลูคา่การคา้โลก 

2. RCEP เป็นความตกลงที่มีความทันสมัยทีค่รอบคลุมประเด็นทางการคา้ยุคใหม่ เชน่ 
เรื่องพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์และ จะชว่ยสรา้งโอกาสทางการคา้การลงทุนใหก้ับผูป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สูห่่วงโซคุ่ณค่าในระดับภูมภิาคได ้ชว่ยให ้
เกดิประโยชน์ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภูมภิาค ขณะเดยีวกัน จะรองรับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว 

3. RCEP จะชว่ยลดความซ ้าซอ้นเรือ่งกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้/มาตรการทางการคา้ ใหง้า่ยตอ่
การปฏบิัต ิเชน่ การใช ้RVC40% or CC  

4. ความคืบหนา้ล่าสุด>>>ความตกลง RCEP อยู่ระหว่างการขัดเกลาถอ้ยค าทาง
กฎหมายของความตกลงเพือ่ใหล้งนามไดภ้ายในสิน้ปี 2563 นี้ คาดว่าความตกลงจะมผีลบังคับ
ใชภ้ายในปี 2564 โดยเนื้อหารายละเอียดของความตกลง RCEP จะมกีารเผยแพร่หลังจากลง
นามเสร็จสิน้แลว้ 

ทัง้นี้ กรมเจรจาฯ มแีผนจะเดนิหนา้สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และการใชป้ระโยชน์ของ
ความตกลงใหก้ับทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งจะเริม่ตัง้แต่เดอืนก.ค.น้ีเป็นตน้ไป โดยในเบื้องตน้มี
แผนจะจัดสัมมนาผ่านทางออนไลน์ในประเด็นส าคัญ เช่น กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ การ
คุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา โดยจะชีแ้จงรายละเอียดของขอ้ผูกพันในความตกลง เป็นตน้ 
รวมถงึจะลงพืน้ทีไ่ปยังจังหวัดตา่งๆ ทั่วประเทศ เพือ่ชีแ้จงท าความเขา้ใจดว้ยเชน่กนั 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมจดัท า ร่าง แนวทางการออกแบบ Checklist เพือ่ใช้ในการ
ตดิตามการป้องกนั COVID-19 ของสถานประกอบการ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ , คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคมฯ คุณวรพล จนท.อาวุโสแรงแงน และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร ไดเ้ขา้
รว่มประชมุจัดท า รา่ง แนวทางการออกแบบ Checklistเพือ่ใชใ้นการตดิตามการป้องกนั COVID-
19 ของสถานประกอบการร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA)และร่างหนังสือ
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ขอ้เสนอการลนามความร่วมมือมาตรการป้องกันเชือ้ COVID-19 ในสนิคา้ส่งออกสัตวน์ ้า  ถงึ
อธบิดกีรมประมง 

โดย ร่าง Checklist ฉบับน้ีจะส่งใหก้รมประมงพิจารณาเน้ือหาอีกครั ้ง และมีเพื่อใช ้

ติดตามกับผูป้ระกอบการที่สมัครใจเขา้ร่วมโครงการ ซึง่จะไดร้ับการรับรองจากกรมประมง  
หลังจากมีการท า MOU ระหว่างกรมประมงและ TTIA / TFFA แลว้เสร็จในวันที่ 3 สงิหาคม 
2563 นี ้

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืการจดังานสมัมนาสมาคมการคา้และมอบรางวลัสมาคม
การคา้ดเีดน่ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ แทน ดร.ชนินทร์ในนาม
กรรมการสภาหอฯ เขา้ร่วมประชมุหารอืการจัดงานสัมมนาสมาคมการคา้และมอบรางวัลสมาคม
การคา้ดเีดน่ สรปุดังน้ี 

     1. ในปี 63 แมว้่าจะมีปัญหาโควดิ-19 แต่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ร่วมกับสภาหอฯ ยังคง
ก าหนดใหจ้ัดงานดังกล่าว เพือ่สง่เสรมิการบรหิารจัดการสมาคมการคา้ผ่านการเขา้ร่วมประกวด
สมาคมการคา้ดเีดน่ และสรา้งเครอืขา่ยของสมาคมตอ่ไปตาม concept: Together is Power  

     2. การจัดงานมีขึน้ประมาณปลายเดือนสงิหาคม 63 โดยจัดใหก้ระชับขึน้ เฉพาะช่วงบ่าย 
เป็นกจิกรรมสัมมนาใหค้วามรูด้า้นเศรษฐกจิและนโยบายรัฐ และมอบรางวัลสมาคมการคา้ดเีด่น 
ไมม่งีานเลีย้งภาคค ่า 

     3. สนับสนุนงบประมาณโดยกรมพัฒนฯ์ ทัง้หมด จ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน 300-350 คน จัดที ่รร.
เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ 

     4. พธิกีารอยู่ระหว่างการหารอืกับกรมพัฒน์ฯ หากไดข้อ้สรุปจะขอใหป้ระธานสมาคมการคา้
กลุม่ตา่งๆชว่ยประชาสมัพันธเ์ชญิชวนใหผู้แ้ทนสมาคมตา่งๆ เขา้รว่มงานตอ่ไป 
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TTIA เขา้ร่วมอบรม เร ือ่ง “กฎระเบยีบ FSVP และ VQIP ภายใตก้ฎหมาย FSMA” 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทาง online 

วันที ่22 ก.ค.63 TTIA คณุอนุสรา (จนท.ความปลอดภัยอาหาร) คณุศศธิร (จนท.อาหาร
สตัวเ์ลีย้ง) และคณุศดานันท ์(จนท.ประมง) เขา้รว่มอบรมออนไลน ์เรือ่ง “กฎระเบยีบ FSVP และ 
VQIP ภายใตก้ฎหมาย FSMA” จัดโดย กองรับรองมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) วัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบการและผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้ง ไดร้ับ
ความรูค้วามเขา้ใจขอ้ก าหนดของกฎระเบยีบ FSVP และ VQIP ภายใตก้ฎหมาย FSMA สรปุดังน้ี 

1. องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมรกิาหรือ U.S.FDA ประกาศใชก้ฎหมายว่าดว้ยความ
ปลอดภัยทางดา้นอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) วันที ่4 ม.ค. 2554 เพื่อ
ปฏริปูระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร เพิม่อ านาจให ้U.S.FDA บังคับใชก้ฎระเบยีบตา่ง ๆ 
กับผูป้ระกอบการใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลติทีเ่ขม้งวดมากขึน้ เป็นมาตรการ
เชงิป้องกัน (Preventive Measure) ความเสีย่งทีม่ผีลต่อความปลอดภัยอาหาร เริม่บังคับใชปี้ 
2559  

2. FSMA มีกฎระเบียบ 7 ฉบับ ไดแ้ก่ อาหารคน (Preventive Controls for Human 
Food : PCHF)/ อาหารสัตว์ Preventive Controls for Animal Food : PCAF)/ สินคา้เกษตร 
(Produced Safety)/ โปรแกรมการรับรองระบบงานของหน่วยงานหรือองคก์รที่ท าหนา้ที่เ ป็น
ผูต้รวจประเมนิภายนอก (3rd Party Certification Programmer) ยอมรับโดย หน่วยงานรับรอง
ระบบ (AB) หรือหน่วยรับรอง (CB) / โปรแกรมพิสูจน์ยืนยันผูจ้ัดส่งหรือผูจ้ัดหาสินคา้ใน
ต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification : FSVP) ผูน้ าเขา้ตอ้งมั่นใจว่าสินคา้น าเขา้
สอดคลอ้งตามกฎหมาย/ ควบคุมการปนเป้ือนระหว่างการขนส่ง(Sanitation transportation)/ 
ป้องกนัการจงใจใหม้กีารปนเป้ือนในอาหาร (Prevention of International Adulteration)  

3. โปรแกรมพสิูจน์ยืนยันผูจ้ัดส่งหรือผูจ้ัดหาสนิคา้ในต่างประเทศ (Foreign Supplier 
Verification: FSVP) เป็นระเบียบ 1 ใน 7 ภายใตก้ฎหมาย Food Safety Modernization Act 
(FSMA) บังคับผูน้ าเขา้ในสหรัฐฯ ตอ้งปฏบิัตติามและขอขอ้มูลจากผูส้ง่ออกสนิคา้อาหารทกุราย 
(ยกเวน้กลุ่มสนิคา้ทีม่ขีอ้ก าหนดและม ีHACCP เฉพาะของกลุ่มสนิคา้ อาท ิอาหารกระป๋องทีม่ี
กรดต ่า (Low Acid Canned Food), ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร, อาหารทะเล และน ้าผลไม)้ 

4. โปรแกรมผูน้ าเขา้มาตรฐานตามความสมัครใจ (Voluntary Qualified Importer 
Program: VQIP)  

     - เป็นแบบสมัครใจและจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมส าหรับใชเ้ป็น
ค่าบรหิารจัดการการด าเนินงาน ซึง่วัตถุประสงคข์องโปรแกรมดังกล่าว เพื่อใชใ้นการน าอาหาร
เขา้สูป่ระเทศสหรัฐฯ อยา่งรวดเร็ว โดยไมต่อ้งมกีารสุม่ตรวจและลดระยะเวลาการปลอ่ยสนิคา้ ณ 
ทา่ปลายทางได ้

     - โดยผูน้ าเขา้ทีม่สีทิธิแ์ละมคีุณสมบัตเิขา้ร่วมโปรแกรม VQIP นี้ไดต้อ้งเป็นผูน้ าเขา้
ทีย่ืน่เสนอสนิคา้อาหารน าเขา้จากสถานทีผ่ลติหรอืโรงงานในต่างประเทศทีไ่ดร้ับการรับรองจาก
ผูต้รวจประเมนิภายนอก (Third Party Auditor Program: TPP) ผ่านการรับรองระบบงาน โดย 
Accreditation Body (AB) ในประเทศไทยคือส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิ(มกอช.) ซึง่ไดร้ับการตรวจจาก U.S.FDA แลว้ 
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืการจดัท า VDO มาตรการป้องกนัเชือ้ไวรสั COVID-19      
ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 

วันที ่23 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาฯ คุณวรพล จนท.
อาวุโส แรงงาน และคุณปิยะราช จนท.การคา้   เขา้ร่วมประชมุหารอืการจัดท า VDO มาตรการ
ป้องกันเชือ้ไวรัส COVID-19 ในโรงงานอตุสาหกรรมทูน่าไทยและอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง
ไทย กบับรษัิท M Digital Films Craft Co.,Ltd. ซึง่เป็นเคยท า VDO GLP ใหก้บัสมาคมฯ  

ทัง้นี้ VDO มาตรการป้องกันเชือ้ไวรัส COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมทูน่าไทยและ
อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทยทางสมาคมฯ จะสง่ใหก้รมประมง เพือ่น าไปประชาสัมพันธใ์น
วันที ่31 ก.ค. 2563 ทีป่ระเทศจนี  และในงานแถลงขา่วการจัดท า MOU รว่มกบัสมาคมฯ วันที ่3 
ส.ค.63 เพือ่ใหผู้บ้รโิภคมั่นใจว่าสนิคา้ทูน่าและสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งของไทยปราศจากการปน
เป้่ือนเชือ้ไวรัส COVID-19 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 
2563 และเลอืกต ัง้คณะกรรมการของสภา
อตุสาหกรรม วาระปี 2563-2565 
  

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 TTIA คณุ
สพุัตรา แทน ดร.ชนนิทร ์นายกฯ เขา้ร่วมประชมุ
ใหญส่ามัญประจ าปี 2563 และเลอืกตัง้
คณะกรรมการของสภาอตุสาหกรรม วาระปี 2563-
2565 ณ ไบเทค มสีมาชกิมาครบองคป์ระชมุ โดย
มจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 8 ของสมาชกิ 11,306 
ราย สรปุดังน้ี 
 

1. ประธาน คณุสพุันธุ ์มงคลสธุดี าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ไดแ้ก ่ 
1.รับรองรายงานประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2562, 2. สรปุผลงานการด าเนนิการของสภาอตุฯ 
2562 และผลการด าเนนิการของ คกก. ตรวจสอบ ปี 2561-2563 เพือ่ความโปรง่ใสและธรรมาภิ
บาล, 3.รับรองงบการเงนิ 2562, 4. เลอืกตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดประโยชนต์อบแทน เลอืก 
บจก.เอเอ็มทแีอนดแ์อสโซสเิอท  
 

2.การเลอืกตัง้ >> ตามระเบยีบสภาอตุฯทกุ 2 ปี คกก. ตอ้งออกจากต าแหน่งและท าการ
เลอืกตัง้ใหม ่ประธานคกก.เลอืกตัง้คอืดร.นลิสวุรรณ ลลีารัศม ีมผีูแ้ทนสมาชกิสามัญทีไ่ดร้ับการ
เสนอชือ่เขา้รบัเลอืกเป็นกรรมการ 357 คน(มาแสดงตน 232 คน) โดยครัง้น้ี ทาง คณุอรรถพันธ ์
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มาศรังสรรค ์ในนามสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ไดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการสภาอตุฯ จาก
ทางกลุม่อตุสาหกรรมอาหารดว้ย ส าหรับผลการเลอืกตัง้คาดวา่จะประกาศทางเวปไซตส์ภาอตุฯ
คนืน้ี 
 

3. วาระอืน่ๆ การแกไ้ข รา่ง พรบ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยเพือ่ปรับปรงุให ้
ทันสมัย ก ากบัดแูลใหม้ากขึน้ ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา อยูร่ะหวา่งรับฟัง
ความคดิเห็นฯ ภายใน 5 ส.ค.ศกน้ี สาระส าคัญคอื 
1) นยิาม “อตุสาหกรรม” เดมิเนน้โรงงาน ปรับใหม่โดยจะกวา้งกวา่ใหค้รอบคลมุกจิกรรมการวจิัย
และพัฒนา และการใหบ้รกิารเกีย่วกบัภาคอตุสาหกรรมดว้ย 
2)วัตถปุระสงค ์เพิม่หนา้ทีแ่ละอ านาจ...เพิม่ขดีความสามารถแกอ่ตุสาหกรรมทกุระดับ... 
3)เพิม่ค าวา่ กลุม่อตุสาหกรรมจังหวัด เดมิใชค้ าวา่กลุม่.. กบัทอ้งที ่
4)เพิม่คณุสมบัตสิมาชกิสามัญ ใหค้รอบคลมุโรงงานทกุจ าพวกตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานและ
นติบิคุคลทีป่ระกอบอตุสาหกรรมประเภทอืน่ 
4)แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้บังคบัการจ าแนกกลุม่ การเลอืกตัง้หรอืแตง่ตัง้กรรมการกลุม่สมาชกิ การ
ประชมุและด าเนนิการของสาขาอตุสาหกรรม การก าหนดคา่ลงทะเบยีน คา่บ ารงุ และคา่บรกิาร 

5)แกไ้ขเพิ่มเตมิองคป์ระกอบ การไดม้า การด ารงต าแหน่ง และการพน้ต าแหน่งของ
ประธาน กรรมการ และผูด้ ารงต าแหน่งอืน่ซึง่ประธานฯแตง่ตัง้ >> เลอืกตัง้จากกลุม่อตุสาหกรรม 
100 คน จากจังหวัด 100 คน กรรมการแต่งตัง้โดยประธาน 30 คน และประธานเสนอโดยไดร้ับ
ความเห็นชอบจากกรรมการ 200 คน แลว้ เพิม่อกี 20 คนเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

 

 
 

TTIA เขา้พบอธบิดกีรมประมง เพือ่หารอืแนวทางการรบัรองมาตรการ COVID-19 
ในสนิคา้สตัวน์ า้สง่ออก 

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ และคุณอนุสรา จนท.ความ
ปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมประชมุหารือแนวทางการรับรองมาตรการ COVID-19 ในสนิคา้สัตวน์ ้า
สง่ออก ร่วมกับท่านอธบิดกีรมประมง จนท.กรมประมง และสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย โดย 
คณุมศีักดิ ์ภักดคีง อธบิดกีรมประมง เป็นประธาน สรปุดังน้ี   
 

อา้งถงึการประชมุมาตรการป้องกนัเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสนิคา้สตัวน์ ้า
สง่ออก ร่วมกับ กรมประมงและ TFFA เมือ่วันที ่20 ก.ค. 63 ทีป่ระชมุใหท้ าหนังสอืถงึอธบิดกีรม
ประมง เพื่อจัดท า MOU ระหว่าง 2 สมาคมกับกรมประมงนั้น โดยวันน้ี คุณมีศักดิ ์อธบิดีกรม
ประมง เห็นชอบใหม้กีารรับรองมาตรการป้องกัน COVID-19 ระหว่างรอการลงนาม MOU ของ 4 
กระทรวง โดยกรมฯ จะออกเป็นใบรับรองชัว่คราวใหก้อ่น ซึง่จะมอีายกุารรับรองถงึวันที ่31 ต.ค. 
63 ส าหรับสนิคา้เกษตร ประเภทประมง โดยไม่ตอ้งมีการท า MOU ระหว่างกรมประมงกับ 2 
สมาคม ซึง่เป็นมาตรการสมัครใจ เพื่อรับสมัครผูป้ระกอบการที่ตอ้งการขอใบรับรองจากกรม
ประมง น ารอ่งใหก้บักลุม่ผูท้ีส่ง่ออกสนิคา้ประมงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจนีกอ่น มมีาตรการ 
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ควบคุม 3 ดา้นหลัก ไดแ้ก ่แหล่งทีม่าของวัตถุดบิ กระบวนการผลติ และผูป้ฏบิัตงิานใน
สถานประกอบการ ดังน้ี 
 

1) วัตถุดบิ และ 2) กระบวนการผลติ มมีาตรฐานและขอ้ก าหนดดา้น GMP HACCP และ
มาตรฐานดา้น Food Safety ของโรงงานอยูแ่ลว้ โดยกรมมกีารตรวจรับรองตามปกต ิ
3) บุคลากร ใหม้กีารตรวจสอบตาม Checklist (จัดท าโดย TTIA และ TFFA) อา้งองิมาตรการ
พเิศษ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสขุ และใหม้กีารรับรอง Checklist โดยกระทรวง
สาธารณะสุข/กรมประมง ซึง่กรมประมง โดย กตส. รับจะด าเนินการในขัน้ตอนการด าเนินการ 
และจะมกีารจัดคณะ 
ตรวจรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ตรวจรับรองสถานประกอบการในล าดับถัดไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ทัง้นี้ กรมประมงจะเร่งด าเนนิการโดยเร็วทีส่ดุ เพือ่สง่เสรมิและสรา้งความเชือ่มั่นในการ

สง่ออกสนิคา้ประมงของไทย 
ในการนี้ อธบิดกีรมประมง ไดข้อความรว่มมอืจากสมาชกิทัง้ 2 สมาคม ใหช้ว่ยรับซือ้ปลา

กระพงจาก จ.สมุทรสงคราม จ านวน 30 ตัน size ประมาณ 3 กก. ราคา 100 บาท/กก. โดย
สมาคมฯ จะขอความรว่มมอืจากสมาชกิ ตอ่ไป  

อนึง่ ลสิตร์ายชือ่บรษัิทผูผ้ลติ ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าทีน่ าเขา้ในประเทศจนี Update วันที ่20 
ก.ค. 63 (Green List/ Yellow List/ Red List) ผอ.วรรณวภิา กตส. ใหข้อ้มูลว่า ทุกๆ 3 เดือน
ทางจนีจะใหก้รมประมงสง่บัญชรีายชือ่ให ้ผูป้ระกอบการตอ้งการขึน้ทะเบยีนและอัพเดทรายชือ่
หรอืทีอ่ยูข่องสถานประกอบการของตนเอง สามารถแจง้ไปยัง กตส. ไดโ้ดยตรง โดยหลังจากที่
ส่งใหแ้ลว้ จีนจะมีการ update list ใหม่ (Green List/ Yellow List) ส่วน list เก่าจะปรับเป็นสี

แดง (Red List) โดยบัญชรีายชือ่ใหม ่ทางจนี update ขึน้เวปไซตเ์มือ่วันที ่21 ก.ค. 63  
ดังนัน้ โรงงานใหม่ทีอ่ยู่ในบัญชทีี ่update บนเวปไซตวั์นที ่21 ก.ค. 63 สนิคา้จะส่งไป

จนีไดต้อ้งผลติหลังวันที ่20 ก.ค. เป็นตน้ไป (สนิคา้ทีผ่ลติกอ่นวันที ่20 ก.ค. ถอืวา่ยังไมไ่ดม้กีาร
รับรอง)  

 

 

 

 

เขา้ร่วมสมัมนาหวัขอ้ "ตะวนัออกกลาง ตลาดใหม่สนิคา้อาหารและฮาลาลไทย     
กา้วไกลหลงัโควดิ-19" 

 วันที ่30 กรกฎาคม 2563 TTIA คุณศศธิร จนท.อาหารสัตวเ์ลีน้ง เขา้ร่วมสัมมนาหัวขอ้ 
"ตะวันออกกลาง ตลาดใหมส่นิคา้อาหารและฮาลาลไทย กา้วไกลหลังโควดิ-19" โดยมคีณุดสุติ 
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เมนะพันธุ ์อธบิดกีรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา กระทรวงการตา่งประเทศ กล่าวเปิด
งานและแสดงสนุทรพจน ์และมวีทิยากรบรรยายพเิศษ 3 ทา่น สรปุดังน้ี 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.และผูก้่อตั ้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

-บรรยายหัวขอ้ เจาะโอกาสทางการคา้ตลาดอาหารฮาลาลไทยในอาหรับ หลังโควดิ-19  
 -กลุม่ประเทศ GCC ไดแ้ก ่UAE การต์าร ์บาหเ์รน โอมาน คเูวต และซาอดุอิาราเบยี นัน้ม ี
GDP สงูกวา่ไทย 5 เทา่  

-สนิคา้ฮาลาลไมไ่ดห้มายถงึสนิคา้ทานไดเ้ทา่นัน้ แตร่วมไปถงึสนิคา้ทีไ่มใ่ชอ่าหารดว้ย  
-ประเทศไทยมยีุทธศาสตรก์ารสง่ออกอาหารฮาลาล มโีครงสรา้งการรับรองฮาลาล และ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหง่ประเทศไทย ท าใหต้ลาดตะวันออกกลางมั่นใจในสนิคา้ไทย  
-โดยสนิคา้สง่ออก 10 อันดับแรก มอีาหารทะเลกระป๋องและแปรรปูดว้ย  
-ประเทศทีน่ าเขา้สนิคา้อาหารมากทีส่ดุคอื UAE, ซาอดุอิาราเบยี, ตรุก ีเป็นตน้  
-ยุคโควดิ-19 ไทยมกีารควบคุมการระบาดไดด้ ีซึง่อัตราการตดิเชือ้โควดิ-19 นอ้ยกว่า 

อนิโดนีเซยี, ฟิลปิปิน, สงิคโปร ์และมาเลเซยี แต่ทางกลุ่ม GCC กลับมผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 มาก
ท าใหม้ีความตอ้งการสินคา้อาหารสูง จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายการส่งออกไปยัง
ตะวันออกกลาง 

 
2.คุณจริะศักดิ ์ค าสุรยิ ์ผจก.แผนกวจิัยนโยบายอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กระทรวง

อตุสาหกรรม 
-บรรยายหัวขอ้ วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคของชาวอาหรับกับการเปิดตลาดสนิคา้

อาหารในตะวันออกกลาง 
-แนวโนม้ตลาดอาหารฮาลาลโลกสูงขึน้ เนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ของประชากรมุสลมิ , 

เศรษฐกจิของชาวมุสลมิมกีารขยายตัวเร่งขึน้ ไม่พึง่พาน ้ามันอย่างเดยีว และความไม่มั่นคงทาง
อาหาร 

-กลุม่ GCC มรีายไดต้อ่หัวประชากรสงู จงึมกี าลังซือ้มาก 
-ส่วนแบ่งตลาด UAE หากแบ่งตามวัยแลว้ วัยท างานตอนปลาย ประมาณ 30% ของ

ประชากร เป็นตลาดบน สว่นเด็กวัยรุน่และวัยท างาน 70% เป็นตลาดระดับกลางถงึลา่ง 
-ผูป้ระกอบการตอ้งศกึษากลยุทธของสนิคา้ใหด้ ีการสง่ออกสนิคา้ฮาลาลโดยธรรมชาต ิ

ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราฮาลาลเพราะจะท าใหล้กูคา้เกดิความสบัสนได ้
-กลุ่มสนิคา้อ่อนไหว เช่น อาหารแปรรูปอื่นๆ ควรตอ้งมีตราฮาลาลเพื่อใหลู้กคา้มีควา

มั่นใจในการบรโิภค 

3.คณุอัครวฒุ ิตัง้ศริกิศุลวงศ ์ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่บ.เครอื เวกา้ กรุ๊ป 

-บรรยายหัวขอ้ ชา่งทางใหมท่างการคา้อาหารและเกษตรแปรรปู จากไทยสูด่ไูบกา้วไกล
ทั่วอาหรับ 

-เดมิกอ่นเกดิการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ไทยเคยจัดงานตลาดน ้าตะวันออกลาง 
ชาวมสุลมิใหค้วามสนใจมาก โดยเฉพาะอาหารทีไ่มห่วาน มรีสเผ็ด เปรีย้ว หรอืประเภทเสน้/ย่าง 
ทานงา่ย 
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-หา้งสรรพสนิคา้มจี านวนมากในกลุ่มตะวันออกกลาง  ขณะเกดิการแพร่ระบาดโควดิ-19 

ยังเปิดใหช้าวมุลสมิซือ้ของทัง้ทางออฟไลน์และออนไลน์ จงึเป็นชอ่งทางหนึง่ในการคา้อาหาร
ของไทย 

-ชาวมุสลมิส่วนใหญ่ยอมรับในคุณภาพของ
สนิคา้ไทย ผูป้ระกอบการจึงควรส่งออกสนิคา้โดย
ผ่านผูน้ าเขา้ซึง่มีขัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยาก และเปนการ
ขยายสนิคา้อกีชอ่งทางหนึง่ 
 
ทัง้นี้ หากผูป้ระกอบการท่านใดอยากทราบขอ้มูล
เพิม่เตมิเกีย่วกับเศรษฐกจิ การคา้ กฎระเบยีบการคา้
ต่างๆ สอบถามไดท้ี่กรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง
และแอฟรกิา กระทรวงการตา่งประเทศ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมันาทางออนไลน ์เร ือ่ง "RCEP The Series : ครบเครือ่งเร ือ่งอาร ์
เซ็ป" ในหวัขอ้เชือ่มไทยสูโ่ลกสูโ้ควดิ 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณ วรรณชนก จนท.
อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มสมันาทางออนไลน ์เรือ่ง "RCEP The Series : ครบเครือ่งเรือ่งอารเ์ซ็ป" 
ในหัวขอ้เชือ่มไทยสู่โลก Covid-19 จัดโดยกรมเจรจา การคา้ระหว่างประเทศ  โดยมคีุณพจน์ 
อรา่มวัฒนานนท ์รองประธานสภาหอการคา้ฯ นายกสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย ทีป่รกึษาษา
กติมิศักดิส์มาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย ไดร้ับเชญิเป็น
วทิยากรร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง ไดร้ับทราบขอ้มลูและมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความตกลง RCEP มสีรปุดังน้ี  

1.  ความตกลง RCEP เป็นความตกลงการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญ่ สดุในโลก ประกอบดว้ย 
สมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ และคูเ่จรจา อกี 6 ประเทศ ไดแ้ก ่จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี 
นวิซแีลนด ์และอนิเดยี รวมเป็น 16 ประเทศ  

2. RCEP เป็นความตกลงทีม่ีความทันสมัยทีค่รอบคลุมประเด็นทางการคา้ยุคใหม่ เชน่ 
เรื่องพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์และ จะชว่ยสรา้งโอกาสทางการคา้การลงทุนใหก้ับผูป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สูห่ว่งโซค่ณุคา่ในระดับภมูภิาคได ้

3. RCEP จะชว่ยลดความซ ้าซอ้นเรือ่งกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้/มาตรการทางการคา้ ใหง้า่ยตอ่
การปฏบิัต ิเชน่ การใช ้RVC40% or CC 
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4.ขอ้ตกลง RCEP อยูร่ะหวา่งการ ขัดเกลาถอ้ยค าทาง
กฎหมายของความตกลง โดยจะมกีารลงนามประมาณเดือน
พฤศจกิายน 2563 และคาดวา่จะมผีลบังคับใชภ้ายในปี 2564 

ทัง้นี้ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ไดใ้หค้วามเห็นใน
สัมนาครัง้น้ีว่า RCEP จะเป็นโอกาสไปสู่ช่องทางการต่อรอง
การเจรจาการคา้ ชว่ยเปิดตลาดใหก้วา้งขึน้ มกีารลงทุนมาก
ขึ้น และจากสถานการณ์ Covid-19 ผูป้ระกอบการควรให ้
ความส าคัญในเรือ่งของความปลอดภัยอาหารมากขึน้  เพราะ
จะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูบ้ริโภคว่า สินคา้เกษตรและ
อาหารแปรรปูของไทยมคีวามสะอาด และปลอดภัย 
 

กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ผยแพรร่ายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์
ประจ าปี 2563 (TIP Report 2020) โดยในปีนี ้ไทยไดร้บัการจดัระดบัใหอ้ยู ่ใน 
Tier 2 เป็นปีที ่3   

โดยสหรัฐชีแ้จงวา่ สิง่ทีบ่กพรอ่งของไทยคอื เจา้หนา้ทีย่ังไมม่รีะบบแยกแยะเหยือ่จากการคา้
มนุษยก์บัการลักลอบน าพามนุษย ์รวมถงึกฎหมายแรงงานส าหรับการปกป้องแรงงานอพยพยังมี
จดุออ่นทีย่ังไมส่ามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานขา้มชาต ิ

Source:   https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf   

https://www.dailynews.co.th/politics/782607  

 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กรกฎาคม 2563  

1.กฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงนิคา่ท าศพในกรณีทีผู่ป้ระกนัตนถงึแกค่วามตายโดยมใิชป่ระสบ
อันตรายหรอืเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน พ.ศ. 2563  

ปรับปรงุอัตราเงนิคา่ท าศพในกรณีทีผู่ป้ระกนัตนใหม ่ทีต่ายโดยมใิชป่ระสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน ก าหนดเป็น 50,000 บาท 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0008.PDF  

 
มตกิารประชุม คณะรฐัมนตรที ีส่ าคญั เดอืน มถินุายน 2563 - กรกฎาคม 2563  

ประชุม ครม.วนัที ่29 กค 63  

11. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 
2562  

 

17. เรือ่ง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 

คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัขิยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุเขตทอ้งทีท่ั่ว
ราชอาณาจักรออกไปอกี 1 เดอืน ตัง้แตวั่นที ่1 – 31 สงิหาคม 2563 ตามทีส่ านักงานสภาความ
มั่นคงแหง่ชาตเิสนอ 

Source:   https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33742  

 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.dailynews.co.th/politics/782607
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0008.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33742
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ขา่วประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 
1. กรมประมงขานรบัการผลติเกษตร 4.0 ชวนขายสนิคา้ประมงผา่นแอปฯ M-Help Me  
2. ‘ไครยีะห’์ วอน ประยุทธ ์ไมอ่ยากใหจ้ะนะเหมอืนมาบตาพุด หว ัน่การพฒันาท าลายสิง่แวดลอ้มเดมิ 
3. ‘หยุดนคิมอตุสาหกรรมจะนะ’ เสยีงจากดา้มขวาน เดนิทางมาสะทอ้นถงึเมอืงกรุง กอ่นฟงัค าตอบจาก พล.อ. ประยุทธ ์
4. ชาวประมงอนิโดฯ ผงะ เจอปลามปีากหนา ฟนัเหมอืนคน ชาวเน็ตกงัขาภาพจรงิหรอื 
5. “ปตท.สผ.” รบัรางวลั 3G Best Social Empowerment Award 
6. Thai shrimp land "good alternative" status 
7. ฟารม์กุง้ไทยเฮ!! Seafood Watch จดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นระดบัสเีหลอืง 
8. เจา้หนา้ที ่รพ.สายตรงไตเ๋รอืขอโทษหลงัโพสตม์าจากอนิโดฯ ไมก่กัตวั 
9. “ทนูา่เวยีดนาม” ขยบัแขง่ไทย สง่ออกยุโรปไดแ้ตม้ตอ่ EVFTA ภาษ ี0% 
10. ฝ่าฝืนมตยูิเอ็น แฉเรอืประมงจนี ลอบจบัสตัวน์ า้ในทะเลโสมแดง 
11. สหรฐัฯ เซ็น MOU หนุนประมงเวยีดนามตอ่ตา้นการคกุคามในทะเลจนีใต ้

12. ไทยเพาะพนัธุป์ลากะพงทองส าเร็จ ดนัเป็นสตัวน์ า้เศรษฐกจิ       
13.รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ในทีจ่บัสตัวน์ า้ซึง่เป็น สาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ พ.ศ. …. 
14. ครม.อนุมตัหิลกัการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมชว่ยผูป้ระกอบการ-ผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้จากผลกระทบโควดิ-19 
15. กฎหมายประมงไมท่ ารา้ยใคร…เป้าหมายเพือ่ความเป็นอยูท่ ีด่ขีองชาวประมงและทรพัยากรสตัวน์ า้ท ีย่ ัง่ยนื 
16. กรมประมง จดัพธิปีลอ่ยพนัธุป์ลาไทย 38 ลา้น 5 แสนตวั ท ัว่ประเทศ 
17. ทีป่รกึษา รมว.ทส.จดักจิกรรมใหค้วามรูใ้ชข้าแทน่หลมุผลติปิโตรเลยีม สรา้งแหลง่ปะการงัเทยีม จ.สุราษฎรฯ์ 

18. ปลุกตลาดประมงอา่งศลิา ชจูุดขายตลาดปลากลางทะเลแหง่แรกของไทย 

19. Thai Union launches shelf-stable ‘Wild Catch’ tuna, salmon with resealable lids 

20. Impact of Covid-19 Outbreak on Canned Tuna Market – Global Industry Report, 2025 

21. ประกาศขอ้ก าหนดส าหรบัสตัวน์ า้ท ีต่อ้งตรวจรบัรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพือ่การ

สง่ออกไปไตห้วนั 

22. ชมคลปิ: พอ่คา้-แมค่า้อาหารทะเลหาดสวนสน ชวนเทีย่วระยอง พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ 

23. ประชาสมัพนัธก์รมประมง"การใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบภยัพบิตัดิา้นประมงตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ" 

24.  พบ ฉลามวาฬ วา่ยน า้เผยโฉมจ านวน 2 ตวั บรเิวณทะเลฝั่งอา่วไทย จงัหวดัชุมพร 

25. วนิาท!ี!จบัเรอืประมงดดัแปลง "ปั๊มน า้มนั" กลางทะเล 

26. ประมงขาดแคลนแรงงาน ขอรฐัเรง่ผอ่นปรน 

27.กระทรวงเกษตรฯ แถลงความกา้วหนา้ 2 มาตรการชว่ยเหลอืชาวประมงผา่นโครงการสนิเชือ่เงนิกูด้อกเบีย้ต า่ในชว่ง 1 
เดอืนทีผ่า่นมา 
28. ชว่ยเหลอืชาวประมงผา่นแลว้ 2 มาตรการ วงเงนิเฉยีด 3,000 ลา้น 
29. ‘นายกฯ’ ย า้ การแกป้ญัหาประมงผดิกฎหมาย เป็นวาระแหง่ชาต ิป้องกนัอยูีแบนสนิคา้ทะเล    
30. งานเขา้! "อยูี" ทว้งสนิเชือ่ประมงหมืน่ลา้น 
31. อนิโดฯจบักุมเรอืประมงเวยีดนาม ลกัลอบจบัปลาในนา่นน า้...           
32. เอกวาดอรแ์ทบช็อก! เรอืประมงจนีกวา่ 200 ล า ขา้มซกีโลก ลา่ปลาใกลเ้กาะกาลาปากอส 
33. นกัทอ่งเทีย่วผงะ เจอปลายกัษห์นา้ตาประหลาดตายเกยตืน้ชายหาดออสเตรเลยี 
34. นกัทอ่งเทีย่วแหเ่ทีย่วทะเล ซือ้อาหารทะเลประมงพืน้บา้น 
35. “บิก๊ป้อม” หว่งประมงพืน้บา้น สง่ผูช้ว่ย ผบ.ตร. ถกปญัหาหอยแครงทีสุ่ราษฎรฯ์ 
36. นาทปีระทบัใจ ลูกเรอืประมง ชว่ยชวีติเตา่กระ ตดิกระสอบลอยคอกลางทะเล 
37. US raises questions on certain Indian schemes for fishery in WTO committee 
38. Agriculture Ministry bodies ink MOU on sturgeon protection, reproduction 
39. MSC pledges funding for welfare at sea after death of fishery observer 
40. New reports detail threat to Pacific tuna observers, including from COVID-19 
41. ปลาทไูทยก าลงัฟ้ืนตวั จะท ายงัไงตอ่...ใหย้ ัง่ยนื 
42. 15 อาหารและเครือ่งดืม่คโีตในเซเวน่ ทีค่นลดน า้หนกัแบบคโีตเจนคิกนิได ้หาซือ้งา่ยมาก! 
43. The struggle for the soul of the Mekong River 
44. Eastern Atlantic bluefin fishery overcomes objections to become first to gain MSC 
 
   
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง  
1. German pet dog numbers grew 700,000 in 2019; Cats #1 
2. DITP ชี ้“อาหารแมว” สนิคา้ดาวรุง่ขายดตีลาดนวิซแีลนดช์ว่งโควดิ-19  
3. 4 main areas pandemic affects pet food, supply business 
4. งาน PET FAIR SEA ประกาศเลือ่นการจดังานไปเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 เผยแนวคดิ Virtual Buyer Platform เพือ่
จดังานรูปแบบใหมใ่นปีนี ้
5. Warning letter sent to pet food firm after inspectors find Salmonella, E. coli, Listeria 
6. Russia, Germany, UK top European pet dog populations 2019 
7. ญีปุ่่นปรบัเกณฑส์ารตกคา้งใหมใ่นประเทศ 
8. จนีระงบัการน าเขา้เนือ้ววัจากโรงงาน 8 แหง่ในอารเ์จนตนิาหลงัพบพนกังานตดิ Covid-19  
9. “สธ.-สภาอตุฯ-หอการคา้” จบัมอืสรา้งความปลอดภยัใน “สถานประกอบการ” แบบนวิ นอรม์อล 
10.  รายงานผลการจดักจิกรรม Online Business Matching ในเกาหลใีต ้สนิคา้ Pet Food & Pet Product  
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
1. มกอช. เผย Codex เตรยีมประกาศมาตรฐานใหม ่คมุเขม้จดัการสารกอ่ภูมแิพต้ลอดหว่งโซก่ารผลติอาหาร 

https://www.naewna.com/local/503995
https://thestandard.co/resisting-the-construction-of-chana-industrial-estate/
https://thestandard.co/oppose-chana-industrial-estate/
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1890635
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1877236
https://thefishsite.com/articles/thai-shrimp-land-good-alternative-status
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000072022
https://mgronline.com/south/detail/9630000072488
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-492757
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4566724
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000075659
https://www.dailynews.co.th/politics/786291
https://www.ryt9.com/s/cabt/3143779
https://www.ryt9.com/s/cabt/3143779
https://www.ryt9.com/s/iq03/3143735
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2278948
https://www.ryt9.com/s/prg/3144802
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000075186
https://www.posttoday.com/economy/news/629011
https://www.undercurrentnews.com/2020/07/16/thai-union-launches-shelf-stable-wild-catch-tuna-salmon-with-resealable-lids/
https://3wnews.org/news/3011170/impact-of-covid-19-outbreak-on-canned-tuna-market-global-industry-report-2025/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1272/83482
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1272/83482
https://thestandard.co/seafood-trader-vendor-inviting-tourists-to-rayong-revive-the-economy/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/83237
https://www.hatyaitoday.com/whale-shark/
https://www.youtube.com/watch?v=rySuKH6TP9I
https://www.youtube.com/watch?v=z0KAPX8X7_s
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/84029
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/84029
https://www.thebangkokinsight.com/404412/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2285265
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/443665
https://www.dailynews.co.th/foreign/787281
https://www.sanook.com/news/8218803/
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1899867
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1899867
https://news.ch7.com/detail/427781
https://www.thairath.co.th/news/politic/1897168
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/438189
https://www.business-standard.com/article/international/us-raises-questions-on-certain-indian-schemes-for-fishery-in-wto-committee-120072801836_1.html
https://www.tehrantimes.com/news/450596/Agriculture-Ministry-bodies-ink-MOU-on-sturgeon-protection-reproduction
https://www.thegrocer.co.uk/fish/msc-pledges-funding-for-watchdog-welfare-after-death-of-fishery-observer/646788.article
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/new-reports-detail-threat-to-pacific-tuna-observers-including-from-covid-19
https://www.thairath.co.th/news/local/1900289
https://women.trueid.net/detail/0nmQy124myyn
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1960339/the-struggle-for-the-soul-of-the-mekong-river
https://www.undercurrentnews.com/2020/07/30/eastern-atlantic-bluefin-fishery-overcomes-objections-to-become-first-to-gain-msc/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9388-german-pet-dog-numbers-grew-700000-in-2019-cats-1?v=preview
https://mgronline.com/business/detail/9630000068408
https://www.petfoodindustry.com/articles/9403-main-areas-pandemic-affects-pet-food-supply-business?v=preview
https://www.ryt9.com/s/prg/3141041
https://www.ryt9.com/s/prg/3141041
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/warning-letter-sent-to-pet-food-firm-after-inspectors-find-salmonella-e-coli-listeria/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9396-russia-germany-uk-top-european-pet-dog-populations-2019
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7081
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7080
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2278044
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/636730/636730.pdf&title=636730&cate=414&d=0
https://www.dailyboomm.com/09/07/2020/15060/?fbclid=IwAR0D1zyDRCroMZG3REjwLeLZUmq1FFEVmJ7f4K6eW4l0hF5TKgOCcUHodzs
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2. U.S. raises four issues at WTO SPS meeting 
3. Study uncovers data on Vibrio infections entering the UK 
4. Online international food safety summit set late this month 
5. แคนาดา รเิร ิม่โครงการ Surplus Food Rescue Program เพือ่ชว่ยเหลอืผูข้าดแคลนอาหาร 
6. “Codex” ประกาศมาตรฐานใหม ่ผวา 3.3 หมืน่ลา้นดอลลารส์ะดดุ 
7.  EU ออกแนวทางความปลอดภยัอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการรายยอ่ยและการบรจิาค 
8. ญีปุ่่นปรบัเกณฑส์ารตกคา้งใหมใ่นประเทศ 

9. จนีระงบัการน าเขา้เนือ้ววัจากโรงงาน 8 แหง่ในอารเ์จนตนิาหลงัพบพนกังานตดิ Covid-19 

10. “สธ.-สภาอตุฯ-หอการคา้” จบัมอืสรา้งความปลอดภยัใน “สถานประกอบการ” แบบนวิ นอรม์อล 

11. Dalian provides city-wide COVID-19 tests after seafood company employees infected 

12. Employee at Dalian seafood processor tests positive for COVID-19 

13. ชุมชนประมงญีปุ่่นปรบักลยุทธส์ูม้รสมุโควดิ-19 

14. ญีปุ่่นประกาศรายชือ่ประเทศ ภูมภิาค หรอืโรงงานทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้โดยรฐัมนตร ี

15. Virtual food hygiene inspections could reduce backlog 

16.ภาคอุตฯ เวยีดนามชีต้อ้งปฏรูิปการผลติ เหตคุูค่า้เขม้งวดน าเขา้ 

17. ทีป่ระชุม SPS ระอ ุปมมาตรการบงัคบัตรวจโควดิสนิคา้เกษตร 

18. รายงานขา่ว ความคบืหนา้ผลการสอบสวนและควบคมุโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พืน้ที ่จ.

ระยอง และ กทม. ประจ าวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 

19. IAFP speakers tackle COVID’s impact on food workers and how to keep them safe 
20. Three histamine outbreaks in three months for Sweden 
21. FDA takes action against seafood, spice, other food companies 
     
 
 
 ขา่วแรงงาน 
1. กรมจดัหางาน รบัลูกรองนายกฯ จบัตา “แรงงานตา่งดา้ว” พืน้ทีร่ะยอง  
2. ศาลรบัฟ้องคดบีรษิทัสปัปะรดกระป๋องเรยีกคา่เสยีหาย 'อานดี'้ 300 ลา้นบาท 
3. ต ัง้จุดตรวจ-ชุดเคลือ่นทีเ่ร็ว คมุลกัลอบแรงงานตา่งดา้วเขา้เมอืง     
4. “บอรด์ สปส.” คา้น “หมอ่มเตา่” ขอขยายเวลาเยยีวยาผูว้า่งงาน 62% ถงึสิน้ปี  
5. 'แรงงาน' หว่งเลกิจา้งพุง่ โควดิหยุดกจิการช ัว่คราว 4.4 พนัแหง่ บณัฑติจบใหม ่5 แสนคนอาจวา่งงาน 
6. แนะชว่ยเหลอืกลุม่เปราะบางทีอ่าศยัรายไดห้วัหนา้ครอบครวัเป็นหลกั อยา่งเรง่ดว่น 
7. เพิม่คา่ท าศพกองทนุประกนัสงัคมเป็น 5 หมืน่บาทแลว้  
8. จดัอนัดบัคา้มนุษย ์ไทยอยูเ่ทยีร ์2 ตอ่เนือ่งปีที ่3   
9. กสร. จดัอบรมนายจา้ง นกับรหิารงานบุคคล เตรยีมพรอ้มองคก์รสู ่New Normal และ Digital Age  
10. “บิก๊ป้อม” ส ัง่คมุเขม้แรงงานตา่งดา้วลกัลอบเขา้เมอืง หว ัน่ท าโควดิระบาดระลอกสอง  
11. กสร. ออกประกาศขอความรว่มมอืนายจา้งหยุดชดเชยสงกรานต ์         
12. มตบิอรด์ประกนัสงัคม ปรบัลดเงนิสมทบเหลอื 2% สามเดอืน เตรยีมเสนอ ครม.  
13. กรมการจดัหางาน เผย COVID-19 เร ิม่คลีค่ลาย พรอ้มเปิดใหต้อ่อายุใบอนุญาตท างานแรงงานตา่งดา้วทีค่า้งอยูก่วา่ 5 
แสนราย  
14. ''กระทรวงแรงงาน''ออกมาตราการป้องกนัการคา้มนุษย ์ประกาศเป็นวาระแหง่ชาต ิสง่เสรมิและป้องกนัสทิธแิรงงาน
ของทกุสญัชาตอิยา่งเทา่เทยีม     
15. ตกงานพุง่ ธปท.แกโ้จทย ์จีส้รา้งศก.ภูมภิาคดดูแรงงานคนืถิน่ 
16. แรงงานตา่งดา้วนบัแสน ตดิดา่นโควดิรอเขา้ไทย นายจา้งรว่มจา่ยกกัตวั 14 วนั 

17. สอ่งการจดัการแรงงานตา่งชาตใินไตห้วนัชว่ง COVID-19 

18. แรงงานตา่งดา้วขาดแคลนหนกั “กอ่สรา้ง-ประมง” ตอ้งการ 1.2 ลา้นคน  

19. ครม.แบง่งานแทน รมต.ทีพ่น้ต าแหนง่/แรงงาน เสนอเยยีวยาผูป้ระกนัตน/ททท.เสนอเพิม่เกณฑโ์รงแรมรว่มโครงการ

เราเทีย่วดว้ยกนั  

20. “แรงงานไทย” ยุคหลงัโควดิ-19  

 
ขา่วสถานการณ์โควดิ-19 
1. แอฟรกิาตดิเชือ้โควดิ-19 ทะล ุ500,000 ราย เสยีชวีติ 12,000 ราย 
2. Coronavirus: WHO rethinking how Covid-19 spreads in air 
3. สหรฐัฯ ตดิเชือ้โควดิอนัดบั 1 ของโลก ถอนตวัจาก WHO อยา่งเป็นทางการแลว้ 
4. กรมควบคมุโรค เรง่สอบสวนโรคกรณีแรงงานเมยีนมาตดิเชือ้โควดิ 19 หลงักลบัจากไทย 
5. ส ารวจประชาชนหลงัคลายกฎคมุโควดิ-19 
6. หมอยง คาดชว่งเวลาไดว้คัซนีแกโ้ควดิ-19 เผยคบืหนา้ศกึษา “ภูมติา้นทาน” ป้องกนัโรค 
7. กสร.จดัอบรมนายจา้ง นกับรหิารงานบุคคล เตรยีมพรอ้มองคก์รสู ่New Normal และ Digital Age 
8. “คณะทตูเอสโตเนยี” ขอกกัตวัคอนโดหรูยา่นสขุุมวทิ นติฯิ ไมย่อม 
9. พุง่ไมห่ยุด! มะกนัตดิ ‘โควดิ’ 3.6 ลา้น ตายทะลุ 1.4 แสน 
10. ดว่น! กทม.แจง้ผูม้ปีระวตัเิดนิทางไประยอง 8-11 ก.ค. ตดิตอ่เขา้รบัการคดักรอง ‘โควดิ-19’ 
11. ผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหมว่นันี ้เพิม่ 4 ราย มาจาก 3 ประเทศ 
12. มหาดไทยส ัง่ดว่น!! ใหผู้ว้า่ฯท ัว่ประเทศแจง้ประชาชนทีไ่ประยอง ตดิตอ่สธ.จงัหวดัในพืน้ที ่
13. “เซ็นทรลั ระยอง” ประกาศปิดหา้ง 2 วนั จดั “บิก๊คลนีนิง่” ชดุใหญ ่
14. ทหารอยีปิตท์ าวุน่ ตดิโควดิ เพน่พา่นระยอง 
15. Vaccine ready 'next year'    

https://www.foodsafetynews.com/2020/07/u-s-raises-four-issues-at-wto-sps-meeting/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/study-uncovers-data-on-vibrio-infections-entering-the-uk/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/online-international-food-safety-summit-set-late-this-month/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7062
https://www.thansettakij.com/content/441309
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7061
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7081
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7080
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2278044
https://www.globaltimes.cn/content/1195389.shtml
https://www.undercurrentnews.com/2020/07/22/employee-at-dalian-seafood-processor-tests-positive-for-covid-19/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7077
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7072
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/virtual-food-hygiene-inspections-could-reduce-backlog/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7068
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7066
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13838&deptcode=brc&news_views=2
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13838&deptcode=brc&news_views=2
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/iafp-speakers-tackle-covids-impact-on-food-workers-and-how-to-keep-them-safe/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/three-histamine-outbreaks-in-three-months-for-sweden/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/fda-takes-action-against-seafood-spice-other-food-companies/
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2265998
https://prachatai.com/journal/2020/07/88581
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889244
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-491265
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-491265
https://prachatai.com/journal/2020/07/88465
https://www.thansettakij.com/content/440783
https://prachatai.com/journal/2020/07/88447
https://www.ryt9.com/s/prg/3141243
https://www.springnews.co.th/politics/689123
https://www.ryt9.com/s/prg/314067
https://www.thairath.co.th/news/politic/1886635
https://www.thairath.co.th/news/politic/1885827
https://www.thairath.co.th/news/politic/1885827
https://www.dailynews.co.th/politics/786416
https://www.dailynews.co.th/politics/786416
https://today.line.me/TH/article/g8QZRN?utm_source=copyshare
https://www.prachachat.net/general/news-495523
https://prachatai.com/journal/2020/07/88671
https://www.prachachat.net/economy/news-495666
https://www.ryt9.com/s/iq02/3143533
https://www.ryt9.com/s/iq02/3143533
https://www.ryt9.com/s/prg/3143324
https://www.ryt9.com/s/iq29/3140096
https://www.bbc.com/news/world-53329946
https://brandinside.asia/donald-trump-withdraw-usa-from-who-officially/?fbclid=IwAR0o7rIW3n3np7bVpveAVQgzKKARM065a7Fo792EDr0qjRRy0tXfnHRF-yo
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13667&deptcode=
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2258104
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2257459
https://www.ryt9.com/s/prg/3141243
https://www.prachachat.net/general/news-492906
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2268135
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2268566
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2268461
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2266888
https://www.prachachat.net/marketing/news-491450
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2265529
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2265529
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1950292/vaccine-ready-next-year


   Newsletter                           JULY 2020 34 |35 

 

16. ปจัจยั หากไปเกดิ “โควดิ” รอบ 2 จะตา่งจากคร ัง้แรก เชือ่ดบัสะเก็ดไฟเป็นจุดๆ ได ้แนะ “กจิการ” ป้องกนัแพรเ่ชือ้ 3 
ระดบั    
17. ศนูยบ์รหิารทรพัยากรโควดิ-19 เผย ‘เครือ่งชว่ยหายใจ’ รอซอ่มนบัพนั เรง่จดัสรรก าลงัรบัระบาดรอบ2 

18. Covid-19 ท าพษิ โรมาเนยีส ัง่ปิดโรงฆา่สตัว ์

19. “ไทย”ครองแชมป์โลก ฟ้ืนตวัจากโควดิ-19 

ขา่วการเงนิ 
1. อตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทวนันีก้รอบ31.05-31.25บาท/ดอลลาร ์
2. ธนาคารกรุงเทพ แจง้ปิดปรบัปรุงระบบช ัว่คราวเพือ่พฒันาการใหบ้รกิาร วนัที ่10-11 กรกฎาคม นี ้
3. อตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาด "แข็งคา่" 
4. กรุงศรคีาดเงนิบาทหลงัหยุดยาว กรอบ 30.85-31.20 บาท/ดอลล ์จบัตาสถานการณ์โควดิ-19 หลงัคนมะกนัผูต้ดิเชือ้
เพิม่ตอ่เนือ่ง  
5. เพิม่คา่ท าศพกองทนุประกนัสงัคมเป็น 5 หมืน่บาทแลว้  
6.  หา้เดอืนแบงกยุ์บ 137 สาขา แหล่ดตน้ทนุ “ไทยพาณิชย”์ แชมป์ 
7. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.73/75 แนวโนม้ออ่นคา่เนือ่ง ตลาดรอปจัจยัใหม ่ใหก้รอบวนันี ้31.70-31.80 
8. การเงนิกบัโลกแหง่อนาคตทีก่ าลงัคอ่ยๆ เปลีย่นไป    
9. หุน้โลกยงัผนัผวน น า้มนัปรบัขึน้ 
10. เงนิบาทแข็งคา่ 31.49 บาท/ดอลลาร ์แนะจบัตาคา่เงนิ “หยวน-ฮอ่งกงดอลลาร”์ วนันี ้
11. ราคาน า้มนัดบิลดลง จากความกงัวล “โควดิ-19” รอบสอง 
12. เงนิบาทวนันี ้ออ่นคา่สดุในรอบ1เดอืนคร ัง้ใหม ่
13. ก.ล.ต. เตรยีมปรบัปรุงหลกัเกณฑร์องรบัการเสนอขายกองทนุรวมระหวา่งฮอ่งกงและไทย 
14. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.61 แนวโนม้แกวง่กรอบแคบ จบัตาความขดัแยง้สหรฐัฯ-จนีรอบใหม,่ ราคาทองค า 

15. ภาวะตลาดหุน้จนี: เซีย่งไฮค้อมโพสติปิดบวก 12.27 จุด รบัขา่วจนีปฏรูิปตลาดทนุ 

16. “สรรพากร” เก็บภาษตี า่เป้า 1.39 แสนลา้น รายไดเ้ดอืน พ.ค.หด 33.7% 

17.คปูองดจิทิลัชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิหลงัวกิฤตโควดิ-19 ในจนี 

18. ผูว้า่ธปท.เตอืน เงนิบาทยงัผนัผวน 

19. คา่เงนิบาทเชา้นีท้รงตวัทีร่ะดบั 31.69 บาท/ดอลลาร ์

20. ฮ ัง่เส็งปิดบวก 110.38 จดุ จบัตามาตรการกระตุน้ศก.สหรฐั, ผลประชุมเฟด 

21. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.32 แข็งคา่จากวานนี ้หลงัตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯกดดอลลอ์อ่น 

 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 
1. “ธนกร”เปิด 15 ผลงานยุค"อตุตม"คมุคลงั เรง่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ  
2. ครึง่ปีหลงัยงัตอ้งเรง่เจรจา FTA คา้งทอ่-จอ่เซ็น RCEP 
3. มอง CPTPP ใหล้กึกวา่ ‘เขา้’ หรอื ‘ไมเ่ขา้’ กบัอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
4. พาณิชย ์เผยยอดการคา้ชายแดน-ผา่นแดน 5 เดอืนหดตวัตอ่เนือ่ง หลงัปิดจุดผา่นแดนท ัว่ประเทศชว่งโควดิ 
5. "สมคดิ"เผยหอการคา้ญีปุ่่นม ัน่ใจลงทนุไทย หวงัศก. ครึง่ปีหลงัฟ้ืนคจข 
6. "ยูบเีอส"มองแนวโนม้เศรษฐกจิเวยีดนามสดใสทีส่ดุในเอเชยี แมเ้ผชญิโควดิ-19 
7. นคิมกรนีอุดรฯ เล็งดงึทนุญีปุ่่น-จนี รบัไฮสปีด-ระเบยีงเศรษฐกจิอสีาน  
8. “พาณิชย”์ โชวผ์ลเจรจาธุรกจิออนไลนต์ลาดสหรฐัฯ คาดท ายอดขายใน 1 ปี 2,800 ลา้นบาท 
9. สง่ออก พ.ค. 63 โดนพษิโควดิ-19 ยอดตกเหลอื 16,278 ลา้นเหรยีญสหรฐั ต า่สุด 4 ปี 
10. ‘สรท.’ห ัน่สง่ออกปี’63 เหลอื -10% พรอ้มเตรยีมยืน่หนงัสอืเสนอนายกฯพจิารณาคา่เงนิบาท 
11. ราคาน า้มนัดบิผนัผวน หลงัตวัเลขทางเศรษฐกจิมทีศิทางดขี ึน้ 
12. ‘กรมเจรจาฯ’ ชวนใชป้ระโยชนจ์ากคลงัขอ้มูลการคา้-ระบบใหค้ าปรกึษาออนไลน ์เสรมิแกรง่ผูป้ระกอบการไทยแขง่ขนั
ในตลาดอาเซยีน 
13. พาณิชย ์เตรยีมแผนท าตลาด Thai SELECT ในตลาดสหรฐัหลงัวกิฤตโควดิ-19 คลีค่ลาย 
14. พาณิชย ์เผยนกัธุรกจิญีปุ่่นมองศก.ไทย H2/63 ดขี ึน้-แนะกระตุน้ศก.วงกวา้ง 
15. กลุม่เกษตรอนิทรยีภ์าคตะวนัออก ผนกึกลุม่เครอืขา่ยฯ ไมเ่อา CPTPP 
16. “ศภุชยั พานชิภกัดิ”์ ช ัง่น า้หนกัคบคา้มหาอ านาจ จนี-สหรฐั ตงิ 5 ขอ้ไทยต ัง้สตกิอ่นขึน้ขบวน CPTPP 
17. China's economy is growing again. That's good news for the rest of the world 
18. หอการคา้ไทยชูธง หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
19. ไทยผูน้ าอาหารโลก โจทยท์า้ทายรฐับาล 
20. "จุรนิทร"์ ม ัน่ใจอาหารไทยพฒันาเป็นอาหารโลกได ้แม ้ศก.ท ัว่โลกชะลอตวั 
21. เกษตร-พาณิชยล์ุยตลาดสง่ออกอาหารไทย 
22. 'ยูเอ็น' เรง่ปฎรูิประบบอาหาร ชีห้ลงัโควดิคลาย กวา่ 132 ลา้นคนขาดแคลน 
23. ญีปุ่่นยงัคงใหค้วามเชือ่ม ัน่การลงทนุในประเทศไทย และพรอ้มขยายการลงทนุมากขึน้ในอนาคต 

24. สรท.คา้นประกาศทา่เรอื หว่งเพิม่ตน้ทนุโลจสิตกิส ์ 

25. จุดเปลีย่นการเมอืงสหรฐั “ทรมัป์” VS “ไบเดน” เอฟเฟ็กตก์ารคา้ไทย 
26. วอนผูว้า่ฯสงขลา เปิดดา่นบา้นประกอบ หลงัสง่ออกอาหารสดไมท่นัประกนั-ตน้ทนุบาน   
27. World Today: สรุปประเด็นนา่ตดิตามประจ าวนัที ่16 กรกฎาคม 2563 
28. "เกษตร-พาณิชย"์ผนกึก าลงัสรา้งไทยศนูยก์ลางอาหารโลก 
29. กรุงเทพฯตะวนัออกระอุ  ‘คา้ปลกี’ ชงิปกัธง ดกัก าลงัซือ้  
30. สนง.ศลุกากรจนีเผยยอดสง่ออกเดอืนม.ิย.ดดีขึน้ 4.3% ขณะยอดน าเขา้พุง่ 6.2% 
31. “ส.อ.ท.” ชว่ย SMEs สอนท าการตลาดในจนี เปิดรบั 9,999 คน 4 หลกัสูตรฟร ี
32. จนีเผยยอดน าเขา้ถ ัว่เหลอืงเดอืนม.ิย.พุง่สูงเป็นประวตักิารณถ์งึ 71% 
33. ดไีอทพี ีการด์ไมต่กเปิดกลยุทธด์งึตวัเลขสง่ออกไทย สรา้งผูส้ง่ออกอจัฉรยิะ ในยุค New Normal ทางรอดธุรกจิไทย
ดว้ยเครอืขา่ยครอบครวั Smart Exporter 
34. สศก. เผยกองทนุ FTA เตรยีมผนกึรฐั-เอกชน รว่มแกป้ญัหาใหเ้กษตรกรทีร่บัผลกระทบจากเปิดเสรกีารคา้ 

https://mgronline.com/qol/detail/9630000075588
https://mgronline.com/qol/detail/9630000075588
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2284802
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7084
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35. ‘วรีศกัดิ’์ เตรยีมทพัพาณชิยล์งพืน้ทีอ่สีานใต ้ชว่ยเกษตรกร SME ยกระดบัรายไดด้ว้ยมาตรฐานสนิคา้ เดนิหนา้คา้ขาย
ตา่งประเทศผา่นเอฟทเีอ 
36. พาณิชย ์แนะผูส้ง่ออกใชช้อ่งทางออนไลนเ์จาะตลาดออสซี ่รบัมอืยุค New Normal 
37.ไทยยูเนีย่น รว่มลงนามความรว่มมอื "BCG: โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื" 
38. สง่ออก ม.ิย. ตดิลบ 23.17% สูงสุดรอบ 131 เดอืน ผลจากโควดิกระทบประเทศผูน้ าเขา้หลกั 
39. พาณิชย’์ เตรยีมประชุม SEOM ผา่นระบบทางไกล ทิง้ทา้ยปี 63 พรอ้มถก 11 ชาต ิหาแนวทางจดัท า FTA เพิม่เตมิ 

40. โควดิ-19 สญัญาณปลุกการวจิยัและการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม 

41. พรุง่นีน้ า้มนัทกุชนดิขึน้ราคา40สต. 

42.EU leaders agree on landmark stimulus plan to help Europe recover from coronavirus crisis 

43. กลุม่ G7 เตรยีมถกประเด็นการออกสกุลเงนิดจิทิลัของแบงกช์าตใินการประชุมคร ัง้หนา้ 

44. ครม.เคาะลดคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตมอก.ชว่ยเอกชน30,000ราย ลดผลกระทบโควดิ 

45.อานสิงสโ์ควดิ ไทยลุน้แซงเบลเยยีม ผงาดท็อป 10 อาหารโลก 

46. ถก 11 ชาต ิหาแนวทาง ท า FTA เพิม่เตมิ  

47. ไทยลุน้แซงเบลเยยีม ผงาดท็อป 10 อาหารโลก 

48. สอ่งผลกระทบ COVID-19 ตอ่การลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศ (FDI) 

49. “ทนูา่เวยีดนาม” ขยบัแขง่ไทย สง่ออกยุโรปไดแ้ตม้ตอ่ EVFTA ภาษ ี0% 

50. กรมธุรกจิพลงังาน เผยผูค้า้ฯมองยอดใชน้ า้มนัปี 63 หดตวั 8.7% หลงั H1 ลดลง 13.8% รบัผลกระทบล็อกดาวน ์
51. หอการคา้ไทย คาดสง่ออกปี63 ตดิลบ 9.6% หนกัสุดรอบ 10 ปี 
52. ปลุกชพีประมง “พาณิชย-์พืน้บา้น” สูโ้ควดิ 
53. ปรบัแผนสง่ออกครึง่ปีหลงั เนน้รุกตลาดศกัยภาพ 
54. รฐัมนตรกีารคา้เอเปคออกแถลงการณ์รว่มรบัมอืวกิฤตโควดิ-19 
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