
จัดทำโดย : สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลีย้งไทย ท่ีอยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

บรรณาธิการ : สุพัตรา  ริว้ไพโรจน์ กองบรรณาธิการ : ศศิธร ผลทาน และทีมงานสมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย 
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27 เม.ย.65  TPFA ร่วมบรจิาคอาหารสัตวเ์ลีย้ง ในโครงการปัน
น ้าใจแบ่งปันอาหารใหส้ัตว์ที่ขาดแคลนในสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ชว่งสถานการณ์โควดิ-19 ใหกั้บกรมปศสุตัว ์อา่นตอ่หนา้ 32 

14 ม.ค.65  14 ม.ค. 65  TTIA/TPFA จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กอล์ฟ กระชับมติร TTIA/TPFA ครัง้ที่ 5 ณ สนามธนาซติี้ กอล์ฟ 
แอน คันทรคีลับ อา่นตอ่หนา้ 1 

7 เม.ย.65  TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่1/2565, 2/2565 และ
ประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2565 ผา่นทาง Zoom Meetings อา่นตอ่
หนา้ 5 และ 31 

18 ก.พ.65  TPFA ไดร้ับเกยีรตจิาก คณุพชิติชยั อปุนายกสมาคม ผูแ้ทน
จากไอ-เทล เป็น Speaker บรรยายในหัวขอ้ “Thai Pet Food Success” 
ในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 (วันที ่3)อา่นตอ่หนา้ 12 

4 เม.ย.65  TPFA จัดประชมุราคาวัตถดุบิไก ่ในการผลติสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้ง ผ่านทาง Zoom Meetings อา่นตอ่หนา้ 30 

 

28 เม.ย.65  TPFA จัดท า VDO “Thailand Premium Pet Food” 
ร่วมกับกรมปศุสตัว ์โดยพากยภ์าษาอังกฤษ แบง่บรรยายเป็น 3 เวอรช์ัน่ 
ไดแ้ก ่อังกฤษ, จนี และไทย อา่นตอ่หนา้ 33 



                                       Jan-Apr 2022                              

 

 

 

 

 

สารบญั / content 
 

 
 
 
 
 
 
 

TPFA Team 

 
 

ข่าวกิจกรรม หน้า 
TTIA/TPFA จัดกจิกรรมการแข่งขันกอลฟ์ กระชับมติร TTIA/TPFA ครัง้ที ่5 ณ สนามธนาซติี ้กอลฟ์ 

แอน คันทรคีลับ 
 

TPFA เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ "แลกเปลีย่นเรียนรู ้: การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
ปศสุตัว"์ 

 

TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TPFA เขา้ร่วมฟังสมัมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 (วันที ่1) 
 

TPFA เขา้ร่วมฟังสมัมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 (วันที ่2) 

 
TPFA เขา้ร่วมฟังสมัมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 (วันที ่3) 

 
TPFA ไดร้ับเกยีรตจิาก คุณพชิติชัย อุปนายกสมาคม ผูแ้ทนจากไอ-เทล เป็น Speaker บรรยายใน

หัวขอ้ “ Thai Pet Food Success” ในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 (วันที ่3) 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมคณะท างานขับเคลือ่น BCG(Bio-Circular-Green economy)  และ ESG 

(Environment  Social Governance Model) เพือ่ธรุกจิทีย่ั่งยนื ครัง้ที ่1/2565 จัดโดยสภาหอฯ 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ "การตรวจประเมนิและการขอการรับรอง FSMA 
FSVP & QIC ส าหรับผูส้่งออก อาหารมนุษยแ์ละอาหารสัตวเ์ลีย้งไปประเทศสหรัฐอเมรกิา" จัดโดย 

SGS 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้เกษตร อาหาร และ

เครื่องดืม่ ครัง้ที่ 2 จัดโดย ส านักส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลน ์"ท็อปอัพสทิธปิระโยชน์จากบโีอไอ ดว้ย Merit Incentives" จัด

โดย กองพัฒนาผูป้ระกอบการไทย ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

 
TTIA/TPFA ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดงานแสดงสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยงและการ

ร่วมงาน THAIFEX ร่วมกับสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และทมีงาน VNU 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมสัมมนา “กฎระเบยีบที่ส าคัญของกฎหมาย FSMA และการส่งออกสนิคา้เกษตร

และอาหารไปสหรัฐอเมรกิา” จัดโดยส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) 
 

TPFA เขา้ร่วมอบรมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์“ชีแ้จงพระราชบัญญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 
2558 และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และระบบ NSW ดา้นอาหารสตัว ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการอาหารสตัว”์  

 

TPFA จัดประชมุราคาวัตถดุบิไก ่ในการผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TPFA จัดประชุมวิสามัญครั ้งที่ 2/2565 และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ผ่านทาง Zoom 
Meetings 

 
TPFA ร่วมบรจิาคอาหารสัตวเ์ลีย้ง ในโครงการปันน ้าใจแบ่งปันอาหารใหส้ัตว์ที่ขาดแคลนในสถาน

สงเคราะหส์ตัว ์ชว่งวกิฤตการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรน่า 2019  

 
TPFA จัดท า VDO “Thailand Premium Pet Food” ร่วมกับกรมปศสุตัว ์โดยพากยภ์าษาอังกฤษ แบง่

บรรยายเป็น 3 เวอรช์ัน่ ไดแ้ก ่อังกฤษ, จนี และไทย 
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TTIA/TPFA จดักิจกรรมการแข่งขนักอล์ฟ กระชบัมิตร TTIA/TPFA คร ัง้ที่ 5        

ณ สนามธนาซติี ้กอลฟ์ แอน คนัทรคีลบั 

วันที ่14 มกราคม 2565 สมาคมจัดกจิกรรมการแข่งขันกอลฟ์ กระชับมติร TTIA/TPFA 

ครัง้ที่ 5 ณ สนามธนาซติี้ กอล์ฟ แอน คันทรีคลับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชกิ

สมาคมฯ Tuna supply chain ตลอดจนอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง  

สรุปการจัดกจิกรรมมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขัน

ทัง้หมด 15 ทมี 16 บรษัิท จ านวน 70 คน รวม

ผู เ้ขา้ร่วมงานภาคเชา้และงานเลี้ยงภาคค ่า

ทั ้งหมดประมาณ 100  คน  ทั ้ง นี้ ส ม าคม

ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านที่ใหก้ารสนับสนุน

กจิกรรมในครัง้นี้ และขอขอบพระคุณ sponsor 

ดังน้ี 

 1 .  บ ริ ษัท  ทั่ ง ฮั่ วซิน  จ า กั ด 

สนับสนุนคา่สนาม แคดดี ้รถกอลฟ์ 

 2. บรษัิท โลหะกจิรุ่งเจรญิทรัพย ์จ ากัด สนับสนุนค่าอาหาร (100,000 บาท) 

และชดุตรวจ ATK จ านวน 100 ชิน้  

 3. สมาคมบรรจภัุณฑโ์ลหะไทย สนับสนุนผา้ขนหนู 100 ชิน้ 

 4. บรษัิท พพีจี ีโคทติง้ส ์จ ากดั สนับสนุนรม่ 10 คัน  

บรษัิททีส่นับสนุนเงนิการจัดแขง่ขัน  

 1. บรษัิท พูนทรัพยแ์คน จ ากดั 30,000 บาท 

 2. บรษัิท ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด สนับสนุนเงนิ รางวัลชนะเลศิ

ประเภททมี 10,000 บาท 

 3. บรษัิท พัทยาฟู้ดอนิดัสตรี้ จ ากัน สนับสนุนเงนิรางวัลชนะเลศิประเภทบุคคล 

Flight A, B, C 10,000 บาท  

 4. บรษัิท เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 10,000 บาท 

 5. บรษัิท สยามแผน่เหล็กวลิาส จ ากดั 10,000 บาท 

 6. บรษัิท เอส.พ.ีเอ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 6,000 บาท 

 7. บรษัิท เอ็ม. เอ็ม .พ.ี อนิเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 5,000 บาท 
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TPFA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์"แลกเปลีย่นเรยีนรู ้: การลดกา๊ซเรอืนกระจกในหว่ง

โซอ่ตุสาหกรรมปศสุตัว"์ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 TPFA คุณศศธิร จนท.อาหารสัตวเ์ลี้ยง เขา้ร่วมงานสัมมนา

ออนไลน์ "แลกเปลีย่นเรยีนรู ้: การลดก๊าซเรอืนกระจกในห่วงโซอ่ตุสาหกรรมปศสุัตว"์  จัดโดย

สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย ภาคปีศสุตัวแ์ละสตัวน์ ้าไทย รว่มกบั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) สรปุดังน้ี 
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1. แนวโนม้ความตอ้งการสนิคา้ปศสุัตวใ์น

อนาคต และผลกระทบจากการปรับเปลีย่นระบบ

อาหารโลก 

- ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้บริโภคโปรตีนจาก

เน้ือสตัวส์งูขึน้ 14% โดยเป็นเน้ือสตัวปี์ก 17.8%,

เนื้อแกะ 15.7%, เนื้อหมู 13.1% และเนื้อโค 

5.9% 

- ผูบ้ริโภคตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม

มากขึน้ จงึลดการบรโิภคเน้ือวัวและเพิม่การบรโิภคสตัวปี์กมากขึน้ 

- แนวโนม้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเน้ือมากขึน้ ส่วนใหญ่เป็นทวปีแอฟรกิา และ

เอเชยี  

- สหภาพยุโรปมกีารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลง เน่ืองจากมเีป้าหมายทีช่ัดเจน จงึ

จะออกมาตรการคา้ใหป้ระเทศที่ 3 

ปฏบิัต ิ 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร

ปรับเปลีย่นระบบอาหารโลก เกดิจาก

กา ร เปลี่ ย นพฤติก ร รมผู ้บ ริ โ ภค

ตอ้งการส่งเสริมการผลติที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม จึงเกิดบริษัทที่น า

เนื้อสัตว์จาก lab มาท าเป็นอาหาร

แทนการผลิตจากธรรมชาติ ซึ่งจะ

สง่ผลกระทบตอ่เกษตรกร 

2. ความส าคัญของการลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคธรุกจิปศสุตัวไ์ทย 

- สถานการณ์โลกและมาตรการทางการคา้ จากการประชุม COP 26 โลกรอ้นขึ้น 

อุณหภูมเิฉลี่ย 1.5 องศาเซลเซยีส  โดยในปี 2030 มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

รวมทัง้กา๊ซมเีทน ซึง่ประเทศทีพ่ัฒนาแลว้จะสนับสนุนเงนิใหป้ระเทศก าลังพัฒนา 

- สหรัฐอเมรกิา โดย Joe Biden มีนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม เตรียมออกกฎหมายเก็บ

ค่าธรรมเนียมคาร์บอน คาดบังคับใชปี้ 2567 โดยจัดเก็บเมื่อผูป้ระกอบการน าเขา้สนิคา้จาก

ประเทศทีม่นีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มทีต่ ่ากวา่ของ US เพือ่ลดตน้ทนุในการปฏบิัตติามกฎหมาย 

- โ ด ย  US จ ะ จั ด เ ก็ บ

ค่าธรรมเนียมที่จ ะค านวณจาก

ตน้ทุนที่ผูป้ระกอบการใน US ตอ้ง

แบกรับในการปฏบิัตติามกฎหมาย

ของสหรัฐฯ ดา้นการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก 

- ภาคเกษตรและปศุสัตว์

ตอ้งสนใจเรื่องก๊าซเรือนกระจก 

เน่ืองจากมีมาตรการส าคัญที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทย 

คือ  Carbon Border Adjustment 
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Mechanism (CBAM): การเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษีคารบ์อน ตาม Corbon content ของสนิคา้ที่

น าเขา้สหภาพยโุรป 

- ภาคเกษตรและอาหารมกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเกอืบ 1 ใน 3 ของปรมิาณการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ในขณะทีภ่าคปศุสัตว ์มกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจก คดิเป็น 13% ของ

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้หมด 

- การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติอาหารสตัวค์ดิเป็น 45% ของการปลอ่ยในภาค

ปศสุตัว ์

- การเตรียมความพรอ้มเพื่อรับมอืกับกระแสโลกรอ้นและ Net zero emission โดยการ

ปรับเปลีย่นเทคโนโลยแีละการจัดการ/คารบ์อนเครดติจากโครงการ T-VER/เครอืขา่ยคาร์บอน

นวิทรัลประเทศไทย Thailand Carbon Neutral Network:TCNN 

3. บทบาทและแนวทางของกรมปศสุตัวใ์นการสง่เสรมิปศสุตัวส์เีขยีว 

- เป้าหมายภายใตก้รอบ EU Green 

Deal เพือ่ใหภ้าคเกษตรและอาหารทีย่ั่งยนื

และมศีักยภาพในเชงิเศรษฐกจิ 

- บทบาทและแนวทางของกรมปศุ

สัตวใ์นการส่งเสรมิปศุสัตวส์ีเขยีว เป็นไป

ทั ้งตลอดห่วงโซ่อาหารตั ้งแต่ วัตถุดิบ

อาหารสัตวจ์นถงึโรงงานแปรรูปผลติภัณฑ์

จากสตัว ์

- กรมฯ ไดม้ีการร่าง Roadmap 

โดยม ี4 step ตัง้แตปี่ 2565-2570 

- เริม่จากภาคสมัครใจจากเอกชนกอ่นแลว้ออกกฎหมายบังคับตอ่ไป 

4. แนวทางการด าเนนิการภายใต ้MOU และศักยภาพของ มจธ. ในการสนับสนุนการลด

กา๊ซเรอืนกระจกในภาคการผลติอาหารสตัวแ์ละปศสุตัว ์

- มจธ. มศีนูยว์จิัย และงานวจิัยเกีย่วกบัวัดคา่กา๊ซเรอืนกระจก และลดคา่กา๊ซเรอืนกระจก  

- มจธ. สนับสนุนความรู ้งานวจิัย การประเมนิคารบ์อน โมเดลการจัดการของเสยี 

เอกสารประกอบการสมัมนา https://drive.google.com/drive/folders/1TIFwFaMUqzGll9jmwtsE_Km8H9Zkvf8f?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TIFwFaMUqzGll9jmwtsE_Km8H9Zkvf8f?usp=sharing
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TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 1/2565 ผ่านทาง 

Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 9 บรษัิท (12 ท่าน) จาก 10 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) ทัง้น้ี 

สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันศกุรท์ี ่18 ก.พ. 65 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไป 

  

ส าหรับการประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่2/2565 และประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2565  

มกี าหนด จัดในวันพฤหัสบดทีี ่7 เมษายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ผา่น Zoom Meeting  

            

TPFA เขา้รว่มฟงัสมัมนาในงาน Preconnect by Fair SEA คร ัง้ที ่3 (วนัที ่1) 

เชา้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 TPFA คุณศศธิร และคุณภรภัทร เจา้หนา้ที่อาหารสัตว์

เลีย้ง ไดเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 จัดโดย VNU โดยมคีุณ 

Johannes Kraus เป็นผูก้ลา่วเปิดงาน  

Southeast Asia Pet Food Market Overview บ ร ร ย า ย โ ด ย คุ ณ  Pim-On Udee จ า ก 

Dianapetfood สรปุดังน้ี 

(1) ภาพรวมตลาดสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งในAPEC 

- ใน APEC ตลาดสตัวเ์ลีย้งก าลังเป็นทีรุ่ง่เรอืง โดยจ านวนสตัวเ์ลีย้งทีเ่พิม่ขึน้ 

- จ านวนแมว (ในปี 2021 ม ี131 ลา้นตัว) มกีารเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากดูแลง่ายและผู ้

เลีย้งมักใชช้วีติแบบ Urban lifestyle  

- จ านวนสนัุข (ในปี 2021 ม ี171 ลา้นตัว) โดยเฉพาะพันธุต์ัวเล็ก มกีารเลีย้งทีส่งูขึน้ ซึง่ไดร้ับ

อทิธพิลจาก social media  

- จีน และ SEA มีอัตราการเจาะตลาดต ่าที่สุด เป็นโอกาสส าคัญในการเติบโตส าหรับ

อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

APEC Pet Food Market Share in Value 2021 
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- จีน 🇨🇳 ก าลังกลายเป็นตลาดทีใ่หญ่ที่สุดในดา้นมูลค่าและปรมิาณในภูมภิาค และคาดว่าจะ

เตบิโตขึน้อยา่งแข็งแกรง่ 

- ออสเตรเลยีและญีปุ่่ นมปีรมิาณในตลาดทีห่ดตัว 

- CN 38%, JP 21%, ANZ 16%, TH 6%, SK 6%, SEA 3% 

Categories overview in ASPAC 2021 

- อาหารเม็ดมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด แต่

ตลาดขนมขบเคี้ยวและอาหารเปียกก็มีการ

เตบิโตทีส่งูขึน้อยา่งรวดเร็ว 

- อาหารเม็ดส าหรับสนัุขและแมวนัน้มสีว่นแบ่ง

ตลาดเกินกว่า 50% ทั ้งในดา้นมูลค่าและ

ปรมิาณ  

- ส่วนแบ่งตลาดอาหารเปียกส าหรับแมวสูง

กวา่สนัุข  

 

(2) SEA Pet Food Market Overview 

จ านวนประชากรสตัวเ์ลีย้งใน SEA 

- ประเทศฟิลปิปินส ์🇵🇭มจี านวนประชากรสนัุขสงูทีส่ดุอยูท่ี ่16.4 ลา้นตัว 

- ประเทศเวยีดนาม 🇻🇳มปีระชากรแมวเยอะทีส่ดุอยู่ที่ 5 ลา้นตัวและมอีัตราการเตบิโตของสุนัข

และแมวสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

- ส าหรับประเทศไทย 🇹🇭 มีจ านวน

ประชากรสุนัขสูงกว่าแมว โดยจ านวน

สุนัขอยู่ที่  8.3 ล า้นตัวและจ านวน

ประชากรแมวอยูท่ี ่3.7 ลา้นตัว 

- ป ร ะ เทศสิง ค โป ร์  🇸🇬มี จ า น วน

ประชากรสุนัขและแมวนอ้ยที่สุดใน 

SEA  

ภาพรวมตลาดสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง

ใน SEA ปี 2021-2026 

- ประเทศไทยจะเป็นตลาดที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใตท้ัง้

ดา้นปรมิาณและดา้นมลูคา่ 

- ตลาดสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งในประเทศเวยีดนาม มอีัตราการเตบิโตทีส่งูขึน้อย่างรวดเร็วเฉลีย่

ที ่17% 

- ส าหรับอาเซียน การคาดการณ์ในอีก 5 ปีขา้งหนา้จะมีมูลค่าอยู่ที่ 9.1% และปริมาณอยู่ที่ 

7.9% และมปีระชากรสตัวเ์ลีย้งอยูท่ี ่7.2% 

Pet Food Categories in SEA 2021  

(หมายเหต:ุ CAGR% 21/26) 

- ตลาดสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยงใน SEA มี

มู ล ค่ า ต ล า ด อ ยู่ ที่  1789.3 M€ โ ด ย 

อาหารเม็ดมสีว่นแบ่งตลาด 66% (1187.7 

M€) ตามดว้ยอาหารเปียก 20% (356.6 

M€) และ Treats 14% (245 M€) 

- ส าหรับ ตลาดสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยงใน

ไทย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1101 M€ โดย 
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อาหารเม็ด มสีว่นแบง่ตลาด 63% Treats 20% และ อาหารเปียก 16%  

Cat and Dog Food Market in SEA 2021  

(หมายเหต:ุ CAGR% 21/26) 

- อาหารสนัุขใน SEA มสีว่นแบง่ตลาดสงูถงึ 74% ส าหรับตลาดอาหารแมวมกีารเตบิโตนอ้ยกว่า

อาหารสนัุข 

- ส าหรับประเทศไทย อาหารสุนัขมีส่วน

แบ่งตลาด 64% และอาหารแมวมสีว่นแบ่ง

ตลาด 36% และอาหารเม็ดส าหรับสุนัข

และแมวก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงกว่า

อาหารเปียก ซึง่อาหารเปียกของแมวมสีว่น

แบง่ตลาดทีส่งูกวา่อาหารเปียกของสนัุข 

ชอ่งทางการจ าหน่ายสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

- ใน SEA มกีารจ าหน่ายสว่นใหญ่ใน Store 

based Retailling 78% ที่เหลือจ าหน่าย

ทาง E-commerce 

- ในประเทศไทย การจ าหน่ายสว่นใหญอ่ยูใ่น Store based Retailling (Supermarket และ Pet 

shop) เชน่เดยีวกนั แตส่งูถงึ 83.3% 

 

(3) SEA Pet Food Market Trends 

Pet care trends 

• Natural Goodness: ผูเ้ลีย้งเริม่มองอาหารสตัวเ์ลีย้งทีธ่รรมชาต ิวัตถดุบิทีส่ะอาดปลอดภัย 

• Healthy Lifestyle: ตอ้งอาหารสัตว์ที่ดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง (100% organic) โดยพบกว่า 

34% ของผูเ้ลีย้งน าสตัวเ์ลีย้งไปตรวจสขุภาพ 1 ครัง้ตอ่ 3 เดอืน 

• Premium Indulgence: มีความตอ้งการซื้อผลิตภัณฑ์ (Pet care และ Pet food) เกรด

เดยีวกบัมนุษย ์

• Emotional Discoveries: เจา้ของสัตวเ์ลี้ยงตอ้งการผลติภัณฑท์ีส่รา้งอารมณ์ร่วมใหก้ับสัตว์

เลีย้ง 

 

 

TPFA เขา้รว่มฟงัสมัมนาในงาน Preconnect by Fair SEA คร ัง้ที ่3 (วนัที ่2) 

วันที ่17 กุมภาพันธ ์2565 TPFA คุณศศธิร และคุณภรภัทร เจา้หนา้ทีอ่าหารสัตวเ์ลี้ยง 

ไดเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครั ้งที่ 3 จัดโดย VNU โดยมีคุณ 

Johannes Kraus เป็นผูก้ลา่วเปิดงาน  
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สารอาหารทีจ่ าเป็นส าหรับสตัวเ์ลีย้ง บรรยายโดย Dr.Watchara Panvoon จาก O-Square สรปุ

ดังน้ี 

- อาหารสัตว์เลี้ยงเชงิพาณิชย์ เป็นที่รูจ้ักกันดีและไดก้ลายเป็นอาหารทางเลือกที่น่าสนใจ

ส าหรับสัตว์เลี้ยง อาจกล่าวไดว้่าอาหารที่ดีที่สุดที่สามารถใหคุ้ณค่าทางโภชนาการจ าเป็น

ส าหรับรา่งกาย 

- ส่วนใหญ่อาหารสัตว์เลี้ยงเชงิพาณิชย์เป็นไป

ตามขอ้ก าหนดทางโภชนาการขัน้ต ่า อย่างไรก็

ตาม ความตอ้งการทางโภชนาการแตกต่างกัน

ขึน้อยู่กับเงือ่นไข เชน่ อายุ เพศ ร่างกาย น ้าหนัก 

กจิกรรม พฤตกิรรม สิง่แวดลอ้ม และโรคต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  

- ทุกวันนี้อาหารที่มีอยู่ในตลาด แบ่งไดเ้ป็นสอง

ประเภทคอือาหารแหง้และอาหารเปียก  

• Kibble or Dry foods ประกอบดว้ย Dry Matter 90% และ ปริมาณความชือ้กรือปริมาณน ้า 

10% 

• Wet Foods มปีรมิาณความชืน้หรอืปรมิาณน ้า 60-87% 

- ผลติภัณฑอ์าหารเปียกบางชนิด ผสมกับเน้ือสัตว ์และผลพลอยไดจ้ากสัตว ์ซึง่รวมถงึระดับ

โปรตนีทีด่เียีย่ม ในผลติภัณฑค์ุณภาพระดับพรเีมยีม เพือ่จัดการกับพฤตกิรรมการกนิทีจู่จ้ีจ้กุจกิ

กบัอาหาร 

-  เพื่อรับมือกับปัญหาสัตว์เลี้ยง เราเริ่มใหอ้าหารเปียก ปริมาณน ้ าในอาหารเปียกสูงกว่า

อาหารแหง้ประมาณ 75% อาหารมอีายกุารเก็บรักษานานกวา่เมือ่กอ่น แตค่วรเก็บไวใ้นตูเ้ย็น 

- อยา่งไรก็ตาม ควรเลอืกอาหารทีด่ ีเพือ่ใหไ้ดร้ับสารอาหารทีเ่หมาะสมและไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

โภชนาการทีส่ตัวเ์ลีย้งตอ้งการ  

- ธาตอุาหารหลัก 6 ประการ ไดแ้ก ่

01 Vitamins : ไมโครกรัมถงึมลิลกิรัม

ตอ่วัน 

02 Minerals : ไมโครแรธ่าต ุ(มลิลกิรมั

ตอ่วัน)/แมคโครแรธ่าต ุ(กรัมต่อวัน) 

03 Fat : กรดไขมันจ าเป็น (กรัมตอ่วัน) 

04 Protein : กรมอะมโินทีจ่ าเป็น (กรัม

ตอ่วัน) 

05 Carbohydrates : กลโูคส (กรัมตอ่วัน) 

06 Water : กโิลกรัมตอ่วัน 

- คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตนีสามารถใชเ้ป็นพลังงาน แต่ยังท าหนา้ที่เป็นส่วนประกอบ

โครงสรา้ง 
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นวัตกรรมบรรจุภัณฑส์ าหรับอาหารสัตวเ์ลีย้ง บรรยายโดยคุณ Tanida Onnom จาก Premier 

Tech สรปุดังน้ี 

- Systems และ Automation เพิม่สทิธภิาพของโรงงานผลติผลติภัณฑบ์รรจภัุณฑ ์

-  ในช่วงระบาดใหญ่มีแนวโนม้การเป็นเจา้ของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึน้อย่างมากตามสถติ ิโดย 

PFMA พบว่า ในปี 2020 มีประชากรสุนัขเพิม่ขึน้ถงึ 9 ลา้นตัว และประชากรแมว 7.5 ลา้นตัว 

ตา่งจากในปี 1970 ทีม่ปีระชากรสนัุข 5.1 ลา้นตัว ประชากรแมว 4.6 ลา้น 

- จ านวนประชากรสนัุขและแมว โดยประชากรสนัุขจะมมีากกวา่ประชากรแมว 

โอกาสทีน่่าดงึดดูใจในตลาดแปรรปูอาหารสตัวเ์ลีย้ง  

- The pet food processing equipment market มมีูลค่าประมาณ 4.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 

ในปี 2019 และคาดว่าจะเตบิโตที ่CAGR 

5.0% ในปี 2026 

- สิ่งที่ ขับ เคลื่อนตลาด น้ีก็คือ  ความ

ตระหนักของเจา้ของสัตว์เลี้ยงในการ

เลือกอาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร

ส าหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา โดย

โรงงานไดเ้พิ่มการลงทุน คิดคน้ และ

พัฒนาเครื่องจักร เพื่อขับเคลื่อนการ

เตบิโต 

- บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแค่ปกป้องโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงจากการเน่าเสีย แต่ยังใช ้

มาตรฐานเดยีวกันกับอาหารของมนุษย ์เทคโนโลยบีรรจุภัณฑท์ัง้หมดนี้ไดพ้ัฒนาจากอุปกรณ์

การประมวลผลขัน้สงู 

ความทา้ทายในการผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง ไดแ้ก ่วัตถแุปลกปลอม เชือ้โรค และ Food recalls 

แผนภาพการผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งชนดิเม็ด 

: การท าความสะอาดวัตถุดบิ -> บดวัตถุดบิ -> ท าการผสม -> ปรับสภาพ(Heat/Steam) -> 

การอัด -> การdryingและcooling -> การเคลอืบผวิ -> ฉลากและบรรจภุัณฑ ์

อตุสาหกรรม 4.0 สู ่5.0 

1st: water and Steam Power  

เป็นระบบอุตสาหกรรมหนักของงานที่ใช ้

พลังงานไอน ้าหรอืพลังงานน ้า 

2nd: Mass Production Assembly Lines 

เป็นระบบอตุสาหกรรมทีม่กีารผลติสนิคา้เป็น

จ านวนมากตามโรงงาน 

3rd: Electronics Automation 

เป็นระบบทีม่กีารน าระบบอัตโนมัต ิทัง้หุ่นยนตแ์ละแขนกลเขา้มาใชต้ามโรงงานแทนทีแ่รงงาน

มนุษย ์

4th: Cyber-Physical Systems 
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เป็นระบบทีม่กีารน าการตดิตอ่สือ่สารของขอ้มลูมาประยกุตใ์ช ้

5th: Personalizable Autonomous Manufacturing  

เป็นการพัฒนากระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยการท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์

และระบบอัจฉรยิะ และหุน่ยนต ์

TPFA เขา้รว่มฟงัสมัมนาในงาน Preconnect by Fair SEA คร ัง้ที ่3 (วนัที ่3) 

เชา้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 TPFA คุณศศธิร และคุณภรภัทร เจา้หนา้ที่อาหารสัตว์

เลีย้ง ไดเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 จัดโดย VNU โดยมคีุณ 

Johannes Kraus เป็นผูก้ลา่วเปิดงาน  

Trends and Best Practices -First Hand Insights into SEA- บรรยายโดย Dr.Matthias Koch 

จาก Anibene สรปุดังน้ี 

Trends 2021-2022  

(1) Premiumization (ยิง่แพงยิง่ด)ี 

- ปัจจุบัน เราเห็นผลติภัณฑแ์ละแบรนดม์าก

ขึน้เรื่อยๆ ในตลาดระดับไฮเอนด ์เช่น ขนม

แหง้แชแ่ข็ง (Freeze dried snacks) มรีาคา

อยูใ่นชว่ง 30-40$/14 oz bag  

 

(2) Snacks & Treats  

- เป็นกลุม่ทีเ่ตบิโตเร็วทีส่ดุในเอเชยี 

- ในจนี มอีัตราการเตบิโต 48.8% ในขณะที ่

Pet Food โต 19%  

และในเอเชยีนัน้มกีารโตสงูถงึเกอืบ 400%  

- กรณีศกึษา ของว่างและของทานเล่นสุนัข เนน้การรักษาทางทันตกรรมคุณภาพสูง ใชง้านได ้

จรงิ อบแหง้ดว้ยอากาศ ใหบ้รกิารทีอ่อสเตรเลยี ฮอ่งกง นวิซแีลนด ์เกาหลใีต ้

- นวัตกรรมส าหรับตลาดเอเชยี/ทั่วโลก การสรา้งผลติภัณฑพ์รีเมียมส าหรับสุขภาพของสุนัข 

เชน่ สว่นผสมของเน้ือสตัวช์ัน้น าเนน้ทีโ่ปรตนีและรสชาตทิีห่ลากหลาย, สารขจัดคราบพลัคและ

หนิปูน, ของทานเล่นทีช่ว่ยขอ้ต่อ ผวิหนัง เสน้ขน สุขเล็บและล าไสใ้หด้ขี ึน้ และอาหารสุนัขที่

แบง่ขนาดส าหรับลกูสนัุข/สนัุขสายพันธเ์ล็ก กลาง และใหญ ่

• Brand Positioning in Asian Markets  

(Premiumising Functional Categories) 

- สนิคา้พรีเมียม: ผลติในตลาดตะวันตก 

(ออสเตรเลยี) เขา้ถงึตลาดสง่ออกเอเชยี

ไดไ้มจ่ ากดั 

- ประโยชนใ์นการใชง้านและขนาดทีเ่ล็ก: 

มุ่ง เ ป้าไปที่ผู ซ้ ื้อและเจา้ของสุนัขใน

เอเชยี 

- Playful design: มุ่ ง เ ป้ า ห ลั ก ไ ป ที่

เจา้ของสนัุขทีม่สีว่นรว่มและแรงจงูใจ 

 

(3) Private Label 

- ผูค้า้ปลกีมกีารสรา้งแบรนดข์องตัวเองมากขึน้ โดยไดร้ับการขับเคลือ่นจากความโปร่งใสของ

ตลาด 

• สิง่ทีขั่บเคลือ่นส าหรับผูค้า้ปลกีในการเริม่ตน้แบรนดข์องตัวเอง  
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- การแข่งขันระหว่างแบรนด์และสินคา้ที่

แลกเปลีย่น: ตอ้งสรา้งความแตกกตา่ง 

- โดยเฉพาะ Digital players มองเห็นโอกาส

ในกาาสรา้งรายไดจ้ากขอ้มลูเชงิลกึของลกูคา้ 

- ผูค้า้ปลกีบางรายตอ้งการแบรนดใ์หมเ่ทา่นัน้ 

• ปัจจัยทีจ่ะท าใหเ้กดิความส าเร็จ 

- USP ตอ้งชดัเจน 

- สนิคา้พรเีมยีม (made in Western market) 

- ขอ้มลูเชงิลกึของตลาด 

- เลอืกการขาย D2C เพือ่ใหไ้ด ้margin 

(4) Online Platform  

- 2 แพลตฟอร์มชัน้น าที่ไดร้ับความสนใจใน E-commerce ซึง่ถูกขับเคลื่อนโดยการระบาด 

ไดแ้ก ่Shopee และ Lazada 

- แพลตฟอรม์ไดร้ับการพจิารณาใหเ้ป็นทีข่ายปลกีมากขึน้ เน่ืองจากค่อนขา้งใชธุ้รกรรมนอ้ยใน

การหาลกูคา้และสรา้งแบรนด ์

(5) ความแตกตา่งในตลาดทีผู่บ้รโิภคมคีวามพรอ้ม (Mature Market) - Online & Offline 

- เพื่อการตอบโตก้ับแพลตฟอรม์ เราจะเห็นรา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ(รา้นเพาะทาง)

จ านวนมากเกดิขึน้  

เชน่ รา้นอปุกรณ์ส าหรับสตัวเ์ลีย้ง 

- ส าหรับออฟไลน์หรือรา้นคา้ที่มีหนา้รา้น หรือรา้นที่ใหบ้ริการส าหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ตัดขน 

อาบน ้า สระวา่ยน ้า  

(6) จนี เสนอศักยภาพเพิม่เตมิใหก้บั (Premium) Western brands 

ขอ้มลูเชงิลกึทีส่ าหรับในตลาดอปุกรณ์สตัวเ์ลีย้งของจนี 

• ตลาดโดยรวม 

- ประมาณ 3 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ +16% ในปี 2564 ชะลอตัวเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกับปี 2020 

(+27%) 

- โอกาส: การเจาะตลาดสตัวเ์ลีย้ง (19%) ยังคงต ่ากวา่ JP (26%), UK (44%) และ US(67%) 

อยา่งมนัียส าคัญ 

• การแขง่ขัน 

- 10 แบรนดข์องสหรัฐฯ ไดร้ับใบรับรอง MARA ในปี 2564 และ 7 ใน 10 มีการส่งออกไปจีน

อยา่งเป็นทางการแลว้ 

• ดา้นสนิคา้ 

- ผลติภัณฑ์ปราศจากธัญพืชและ high-

end FD มอีัตราการเตบิโตสงูสดุ  

- อาหารแมวแซงหนา้ตลาดรวม P5Y 

+44% CAGR 

- อาหารเปียกของแมวก็โตเร็วกว่าอาหาร

เปียกส าหรับสนัุขเชน่กนั (45% vs. 21%) 

- ความภาคภูมใิจของจีน: ไม่มีส่วนผสม

จากประเทศจีน ซึง่คุณภาพการผลติของ

จนีสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัแบรนดน์ าเขา้ 

- ผลติภัณฑจ์าก NZ/Canada/US ถอืวา่ดทีีส่ดุดว้ยคณุภาพทและความยั่งยนื 

• ชอ่งทางจ าหน่าย 

- ตลาดอคีอมเมริซ์มสี่วนแบ่งมากกว่า 50% ซึง่กลุ่มAlibaba ยังคงครองอันดับ1 ดว้ยส่วนแบ่ง

ตลาดมากกวา่ 80% 
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TPFA ไดร้บัเกยีรตจิาก คุณพชิิตชยั อุปนายกสมาคม ผูแ้ทนจากไอ-เทล เป็น 

Speaker บรรยายในหวัขอ้ “ Thai Pet Food Success” ในงาน Preconnect by 

Fair SEA คร ัง้ที ่3 (วนัที ่3)  

 

บ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 TPFA คุณศศธิร และคุณภรภัทร เจา้หนา้ที่อาหารสัตว์

เลีย้ง ไดเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครัง้ที ่3 โดยไดร้ับเกยีรตจิาก คุณ

พชิติชัย อปุนายกสมาคม ผูแ้ทนจากไอ-เทล เป็น Speaker บรรยายในหัวขอ้ “ Thai Pet Food 

Success” สรปุดังน้ี 

Pet Food trade statistic  

ในปี 2018 – 2020 ประเทศที่มี

มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง ออกสู งสุ ด  คือ 

เยอรมนี  สว่นประเทศไทยสง่ออก

เป็นอันดับ 4 ของโลก ใกลเ้คียง

กบัสหรัฐอเมรกิารและฝรั่งเศส 

ประเทศไทยส่งออกสนิคา้อาหาร

สัตว์เลี้ยง(ส าหรับสุนัขและแมว) 

เพิม่ขึน้ ในปี 2020 มมีลูคา่ 1,658 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งไป

สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ม าก สุ ด  28%  

ล าดับสองคอืญีปุ่่ น 17% ล าดับสามคอือติาล ี8% 

 

COVID-19 Preventive Measures in Pet Food Industry in Thailand 2020-2021  

เมือ่วันที ่22 กันยายน 2020 มพีธิลีงนาม บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการรับรองการปฏบิัตติาม

มาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลติอาหาร ลงนามโดย 4 

กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

กระทรวงมหาดไทย  

 

Pet Food Safety 

- วัตถุดบิและส่วนผสมของสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง ตลอดจนคุณภาพของสนิคา้ฯ ตอ้งไดก้าร

รับรองจากกรมปศสุตัว ์และตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประเทศปลายทาง เชน่ ผา่นมาตรฐาน 

USFDA, ขอ้ก าหนดสารเสรมิในอาหารสตัวเ์ลีย้ง จาก EU, BRC Global Standard   

เป็นตน้ 

- กระบวนการผลติไดม้าตรฐาน GMPs, HACCP ของกรมปศุสัตว ์และกรมฯ มีการสุ่มตัวอย่าง

สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งเพือ่ตรวจหาเชือ้ไวรัสโควดิ-19 

ปี 63 สมาคมฯ ไดป้ระชมุหารือร่วมกับกรมปศุสัตวเ์พื่อพจิารณาแนวทางปฏบิัตใินการเฝ้าระวัง

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) และมาตรการ

ป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble 

and Seal) ในสถานประกอบกจิการดา้น

สินค า้ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ตาม

แนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ  
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Thai Pet Food Success  

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนก็มีการ

เปลีย่นแปลงใชช้วีติแบบใหม่ (New Normal) และรูปแบบการท างาน Work From Home  ท า

ใหผู้ค้นสนใจเลี้ยงสัตวเ์ลี้ยงกันมากขึน้ โดยเฉพาะสุนัขและแมว ท าใหต้ลาดธุรกจิสัตวเ์ลี้ยง

ขยายเตบิโตขึน้อย่างรวดเร็ว จงึสง่ผลต่อความตอ้งการซือ้สนิคา้อาหารสัตวเ์พิม่มากขึน้ตามไป

ดว้ย  

ปัจจัยส าคัญในการเตบิโตของสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทยอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก  

1. ภาษีน าเขา้ส าหรับอาหารสัตวเ์ลีย้งทีไ่ทยสง่ออกไปยังประเทศคู่คา้ ณ ปัจจุบันเฉลีย่ 0-5 % 

และหากเป็นประเทศคูส่ญัญาเขตการคา้เสร(ีFTA)กบัไทยภาษีเป็นศนูย ์ 

2. การท างานทีบ่า้นมากขึน้ เกดิความเหงา ท าใหซ้ือ้สตัวเ์ลีย้งมากขึน้ในทกุประเทศทั่วโลก  

3. คนมปัีญหาเศรษฐกจิและอยูเ่ป็นโสดเพิม่ขึน้ จงึเลีย้งสตัวเ์ลีย้งไวเ้ป็นเพือ่นมากขึน้ 

การผลติอาหารสนัุขและแมวแบบเปียก มวัีตถุดบิเน้ือสัตวห์ลักจากปลาทูน่า เพราะส่วน

ใหญ่เป็นโรงงานผลติทูน่ากระป๋อง และผลติภัณฑท์นู่าอยูแ่ลว้ โดยใช ้by-product จากทูน่ามา

ใชผ้ลติเพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้มากขึน้  

นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่คาดว่าในปี 2022 จะกา้วขึน้สู่อันดับ 3 เป็นผู ้

ส่งออกอาหารสัตวเ์ลีย้งโลก สามารถสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ สวนทางกับเศรษฐกจิโลกในชว่ง

วกิฤตการณ์การระบาดของโควดิ-19 นี้  

ทัง้น้ีสามารถรับชม VDO ยอ้นหลังไดท้ี ่ลิง้ค:์ https://www.youtube.com/watch?v=Zz7yz_gO2L0&t=21s   

 

TTIA/TPFA เข้าร่วมประชุมคณะท างานขบัเคลื่อน BCG(Bio-Circular-Green 

economy)  และ ESG (Environment  Social Governance Model) เพือ่ธุรกจิที่

ย ัง่ยนื คร ัง้ที ่1/2565 จดัโดยสภาหอฯ 

 

วันที ่24 กมุภาพันธ ์2565 TTIA/TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภา

หอฯ และคุณสุพัตรา ผอ.เขา้ร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อน BCG(Bio-Circular-Green 

economy)  และ ESG (Environment  Social Governance Model) เพื่อธุรกจิที่ยั่งยืน ครัง้ที่ 

1/2565 จัดโดยสภาหอฯ ผา่นระบบออนไลน ์สรปุดังน้ี 

1.สภาหอฯ แตง่ตัง้คณะท างานขับเคลือ่นBCGฯ ประจ าปี 2565 – 2566 โดย ดร.ชนนิทร ์

ไดร้ับการแต่งตัง้เขา้ร่วมอยู่ในองคป์ระกอบคณะท างานฯ ดว้ย เพื่อก าหนดทศิทางการท างาน

ของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนา

ประเทศดว้ย BCG Model และ ESG Model, ติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุตอ่สมาชกิ ผูป้ระกอบการ และรายงานผล 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zz7yz_gO2L0&t=21s%20%20
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2. ความกา้วหนา้ของการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกจิ 

BCG โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.

สนง.พัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ(สวทช.)  

- คณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจ BCG 

Model เห็นชอบแนวทางขับเคลือ่นฯ >> 

โดยใหท้กุกระทรวงม ีfocal point, จัดสรร

งบประมาณ , ภาครัฐปรับยุทธศาสตร์

บูรณาการ BCG เพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่, การสรา้งระบบนิเวศเพื่อกระตุน้การลงทุน และการ

สนับสนุนภาคประชาสงัคม เป็นการท างานแบบจตภุาค ีคอื รัฐ เอกชน ประชาสงัคม วชิาการ  

- จากขอ้มูล BOI มีการลงทุนในกลุ่ม BCG ปี 64 เพิ่มขึ้น 160% อยากใหส้ภาหอฯ ช่วย

ประชาสมัพันธใ์หส้ง่แผนลงทนุเขา้มา ธนาคารมกีารสนับสนุนสนิเชือ่สเีขยีว  

- ตัวอย่าง BCG การผลติโปรตนีจากจิง้หรีดและหนอนแมลงวันผลไม ,้ ผลติพลาสตกิชวีภาพ, 

โครงการ Hygiene Street Food-อุปกรณ์รถเข็นนวัตกรรมอัจฉรยิะเพื่อผลติและแปรรูปอาหาร 

เพื่อมอบโอกาสสรา้งอาชพีอสิระใหผู้เ้ปาะบางในสังคม, ธนาคารอาหารเพื่อช่วยเหลือผูข้าด

แคลนอาหารชว่งโควดิ-19 

 

3. การด าเนินงานของหอการคา้ไทย มี

การตัง้สาขาต่างๆ และจัดท าโครงการ

กจิกรรม ซึง่ตอบโจทย ์BCG บา้งแลว้  

      -  ด ร . ช นิ น ท ร์  ใ ห ้ข ้อ มู ล ว่ า 

อุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งเตบิโตสงู

มาก ingredient ใช ้by product ของทู

น่า เกษตรและอุตฯ เป็นส่วนหนึ่งของ 

BCG ปี 63-64 มกีารลงทนุมาก ได ้BOI เป็น B1 ตอนนี้ได ้A3 ตอ้งการผลักขึน้เป็น A1 ในปี 65 

จะลงทุนอกีไม่ต ่ากว่า 3 พันลา้น ใน 3 ปีนี้ ไม่ต ่ากว่า 1 หมื่นลา้น โดยในเรื่องนี้สมาคมจะท า

หนังสอืผลักดันผา่นทางสภาหอฯ ตอ่ไป 

      - การพัฒนากาแฟในภาคเหนือ น ามาตรฐานเขา้ไป จนถึงพัฒนาตลาด >> สวทช แนะน า

ใหท้ าคลปิวดีโีอกาแฟ เนน้ลดความเหลือ่มล ้าและสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิการขยายผล  

      - อาหาร >> สวทช. ยกตัวอย่าง มี

ผูป้ระกอบการไทยผลติ ingredient เชน่ 

แคลเซยีมจากกระดูกปลา จงึแนะน าว่า

ค ว ร ใส่  platform เ ช่ น  นม  แล ะท า

การตลาดเขา้สู่นมเสริมสารอาหารใน

โรงเรียน เอาหลายๆ บริษัทมาน่ังคุย 

บู ร ณ า ก า ร เ ป็ น  ingredient-base-

marketing 
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TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ "การตรวจประเมนิและการขอ

การรบัรอง FSMA FSVP & QIC ส าหรบัผูส้ง่ออก อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัวเ์ลีย้ง

ไปประเทศสหรฐัอเมรกิา" จดัโดย SGS 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 TTIA/TPFA คุณวชิญา และคุณภรภัทร จนท.สมาคม เขา้

ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ "การตรวจประเมนิและการขอการรับรอง FSMA FSVP & QIC 

ส าหรับผูส้ง่ออก อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัวเ์ลีย้งไปประเทศสหรัฐอเมรกิา" จัดโดย SGS โดย

มีคุณบุณฑรกิา บ าเพ็ญผล ผูช้่วยผูจ้ัดการผลติภัณฑด์า้นอาหาร, แผนกการรับรองระบบและ

พัฒนาธรุกจิ เป็นผูบ้รรยาย สรปุดังน้ี 

 

1. ผูน้ าเขา้อาหารมนุษย์และ

อาหารสัตว์  (US Importer) 

ตอ้งท าอะไร 

- การทวนสอบซัพพลายเออร์

ต่ า งป ร ะ เทศต าม  Foreign 

Supplier Verification 

Program (FSVP) 

-  ผู ้น า เ ข ้า อ า ห า ร  ( US 

Importer) ตอ้งตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์ของตนผลติอาหารสอดคลอ้งตาม 21 CFR part 

117, 21 CFR part 507 และกฎหมาย FDA ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ตอ้งมั่นใจวา่อาหารนัน้ไมม่กีารปลอมปน และมฉีลากทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสารกอ่ภมูแิพ ้

- มสีว่นรับผดิชอบในการดแูลความปลอดภัยของอาหารน าเขา้ 

- ด าเนินการตรวจสอบความเสี่ยงตามประเภทของอันตราย ใครเป็นผูค้วบคุมอันตราย 

ประสทิธภิาพของซพัพลายเออร ์

 

2. การตรวจประเมนิโดยหน่วยงานบคุคลทีส่าม 

- FDA อนุญาตให ้certification body ทีไ่ดร้ับการ accredited ตรวจประเมนิและออกใบรับรอง

ใหโ้รงงานผลติอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัวไ์ด ้

- โรงงานทีไ่ดร้ับการรับรองจาก CB สามารถใชใ้บรับรองน้ี แสดงความสอดคลอ้งตาม 21 CFR 

117, 21 CFR part 507 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้

- US importer สามารถใชใ้บรับรองของโรงงาน เพื่อแสดงความสอดคลอ้งตามโปรแกรมการ

ทวนสอบซพัพลายเออรต์า่งประเทศได ้(FSVP) หรอืใชใ้นการสมัครโปรแกรม VQIR (Voluntary 

Qualified Importer Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ FDA ออกแบบมาเพื่อ US importer ให ้

น าเขา้อาหารไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ 

 

3. การขอรับรอง และการใช ้

ใบรับรอง 

- ผูผ้ลิตภายใตก้ฎหมาย FSMA 

สามารถขอการรับรองได ้ เช่น 

ผูผ้ลิตขา้ว, ผลิตภัณฑ์ประมง , 

อาหารปรับกรด, อาหารกรดต ่าใน

ภาชนะบรรจุปิดสนิท, เครื่องดื่ม, 

น ้าผลไม,้ อาหารสตัวเลีย้ง 

- ใบรับรองมอีาย ุ1 ปี และมรีอบการตอ่ใบรับรองทกุๆ 1 ปี 

- ผูผ้ลติอาหาร ใชใ้บรับรอง FSVP และ QIC แสดงตอ่ลกูคา้ 
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- ผูน้ าเขา้อาหาร ใชใ้บรับรอง FSVP และ QIC แสดงต่อเจา้หนา้ที่ US FDA เพื่อแสดงความ

สอดคลอ้งในโปรแกรมการทวนสอบซพัพลายเออรต์า่งประเทศ 

- ผูน้ าเขา้อาหาร ใชใ้บรับรอง QIC ส าหรับสมัครเขา้โปรแกรม VQIP เพือ่ลดการตรวจสอบสนิคา้

โดย US FDA และเพิม่ความรวดเร็วในการน าเขา้ 

 

4. ขัน้ตอนการตรวจประเมนิ FSMA QIC 

- Consultative Audit (optional) : 

     >> การตรวจประเมนิแบบ Unannounced audit เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งตามกฎหมาย 

FD&C Act และ FDA regulations ทีเ่กีย่วขอ้ง 

     >> ผลการตรวจประเมนิถกูใชง้านภายในองคก์ร 

     >> เป็นการเตรยีมพรอ้มกอ่น 

Regulatory Audit 

- ผลการตรวจประเมนิถูกใชเ้พื่อ

พจิารณาใหก้ารรับรอง 

-  ขอ้มูลการตรวจประเมินถูก 

upload ขึน้สูร่ะบบของ US FDA 

- กรณีที่ส ินคา้ไม่ปลอดภัยต่อ

ผูบ้ริโภค CB ตอ้งแจง้ US FDA 

ทันท ี

 

5. ขัน้ตอนการตรวจประเมนิ FSMA FSVP 

- ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื 

     >> Stage 1: การทบทวนเอกสาร (on site หรอื off site) 

     >> Stage 2: การตรวจประเมนิการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด (onsite) 

- การตรวจประเมนิเป็นแบบแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (announced audit) 

- การออกใบรับรอง หลังจากตรวจประเมนิ stage 2 

- ตรวจแบบ integrate กบัมาตรฐาน GFSI ได ้เชน่ BRCGS และ FSSC 

- สามารถตรวจ remote audit ได ้

 

6. การเตรยีมตัวเพือ่ขอการรับรอง 

6.1 Identify/train qualified PCQI 

6.2 Know the applicable regulations 

6.3 Select Certification Program 

6.4 Doc Review/ Stage 1 or 

Consultative audit 

6.5 Get FSMA Certified 

 

7. ประโยชนข์องการตรวจรับรอง FSMA 

- ออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั FSMA 

- ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการคา้ส าหรับผูผ้ลติอาหารและอาหารสตัวท์ีส่ง่ออกไปยังสหรัฐอเมรกิา 

- เพิม่โอกาสทางการคา้ ดงึดดูลกูคา้ผูน้ าเขา้ของสหรัฐฯ 

- การรับรอง FSMA QIC ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าอาหารไปยังสหรัฐอเมริกาอย่าง

รวดเร็ว เป็นประโยชนส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละผูน้ าเขา้ 

- การตลาดและการจดจ าแบรนด ์
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- ลดความเหนื่อยลา้ในการตรวจสอบและค าขอการตรวจสอบหลายรายการจากลูกคา้ใน

สหรัฐอเมรกิา 

- การรับรองส าหรับผูน้ าเขา้ในสหรัฐอเมรกิาว่าซัพพลายเออรจ์ากต่างประเทศด าเนินการตาม

กระบวนการและขัน้ตอนทีเ่ป็นไปตามขอบังคับของ FDA 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้

เกษตร อาหาร และเครือ่งดืม่ คร ัง้ที ่2 จดัโดย  ส านกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและ

อตุสาหกรรม กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

วันที ่1 มนีาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ,คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ 

และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุสถานการณ์และแนวทางสง่เสรมิการสง่ออกสนิคา้

เกษตร อาหาร และเครื่องดืม่ ครัง้ที2่ โดยม ีคุณภูสติ รัตนกุล เสรีเรงิฤทธิ ์อธบิดกีรมส่งเสรมิ

การคา้ระหวา่งประเทศ เป็นประธาน จัดโดย  ส านักสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม  

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี  

 

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

รับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคทางการ

คา้ของผูป้ระกอบการไทย อาท ิการขาดแคลน

ตูค้อนเทรนเนอร์ และค่าระวางเรือสูง, การ

จ าแนกพกิัดสนิคา้อาหารแห่งอนาคต, ปัญหา

เรือ่งตน้ทุนวัตถุดบิสงู, การขาดแคลนแรงงาน 

เ ป็นต น้   และรั บด า เนินการประสานกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บรรเทาปัญหาตอ่ไป 

 

โครงการงานแสดงสินคา้อาหารเสมือนจริง (THAIFEX – Virtual Trade Show) มี

ก าหนดจัดระหว่างวันที ่24 – 28 พฤษภาคม 2565 บน www.thaifex-vts.com และก าหนดจัด

กจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

บนแพลตฟอรม์ตอ่เน่ืองตลอดทกุเดอืนจนถงึเดอืนเมษายน 2566 

 

โครงการจับคู่ธุรกจิสนิคา้ BCG กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ในรูปแบบ

ออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) ซึง่กรมฯ มีแผนการผลักดันกลุ่มสนิคา้ BCG  

อย่างต่อเนื่อง โดยกจิกรรมครั ้งต่อไปจะจัดในรูปแบบ Showcase แสดงสนิคา้และการเจรจา

ธรุกจิออนไลนภ์ายในงานแสดงสนิคา้ 

อาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ระหวา่งวันที ่24- 28 พฤษภาคม 

2565 

 

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

แจง้ตัวเลขการสง่ออกสนิคา้ ดังน้ี 

-ทู น่ ากระ ป๋องและแปรรูป  ใน เดือน

มกราคมของปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 

4,891.21 ลา้นบาท ลดลง 12.61% เมือ่

เทยีบจากชว่งเดยีวกันของปี 2564 ตลาด

ส่งออกส าคัญ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา , 

อยีปิต,์ ลเิบยี 
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-สินคา้อาหารสัตว์เลี้ยง การส่งออก

สินค า้อาหารสัตว์ เลี้ย ง  ใน เดือน

มกราคมของปี 2565 มมีูลค่าประมาณ 

7,306.98 ลา้นบาท ปรับตัวเพิ่มขึน้ 

41.05% (อาหารสุนัขและแมว(+

46.26% /สัดส่วน 85.15%) อาหาร

สั ต ว์อื่ น ๆ  (+17 . 14% /สั ดส่ ว น 

14.85%))  เมือ่เทยีบจากชว่งเดยีวกัน

ของปี 2564 ตลาดส่งออกส าคัญ 

ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา, ญีปุ่่ น, มาเลเซยี 

ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมทนู่า และอาหารสตัวเ์ลีย้ง ดังน้ี 

                - แนวโนม้การสง่ออกทูน่ากระป๋องของไทยปี 65 คาดว่าจะกลับมาโตขึน้ประมาณ 

5% เน่ืองจากตน้ทุนการผลติต่างๆ มีการปรับตัวขึน้ในเชงิมูลค่า แต่ดา้นปริมาณจะทรงตัว

เหมอืนเดมิ นอกจากนี้ สถานการณ์ของรัสเซยีและยูเครนอาจเป็นโอกาสดใีนการส่งออกทูน่า

กระป๋องของไทย เพราะแนวโนม้มคีวามตอ้งการทนู่ากระป๋องมากขึน้ แตภ่าครัฐตอ้งเรง่เจรจาให ้

ทางรัสเซยีอนุมัตกิารสง่ออกทูน่ากระป๋องใหก้ับประเทศไทยเพิม่เตมิ สว่นโอกาสทางการคา้กับ

ซาอฯุ มแีนวโนม้เป็นไปในทางทีด่โีดยสนิคา้ทนู่ากระป๋องเป็นสนิคา้ทีม่ศีักยภาพอยูแ่ลว้ สามารถ

โตไดใ้นตลาดนี้, ความตกลง RCEP จะชว่ยใหส้นิคา้ประมงส่งออกไดม้ากขึน้ เน่ืองจากไดล้ด

ภาษีในตลาดหลัก เชน่ ญีปุ่่ น 

                - สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง คาดว่าจะโตอย่างต่อเน่ืองไดอ้กี และสามารถขึน้ตดิ TOP 

2-3 ของโลก ซึง่ปัจจุบันยังมอีอรเ์ดอรจ์ากลกูคา้จนถงึกลางปี 65 เน่ืองจากผูค้นหันมาเลีย้งสตัว ์

และใหค้วามส าคัญมากขึน้ อกีทัง้ สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไม่ถูกกดีกันดา้นภาษีระหว่างประเทศ 

ประกอบกับบรษัิทในประเทศไทยหันมาลงทุนกันมากขึน้ ท าใหโ้รงงานมศีักยภาพในการผลติ

อาหารสตัวเ์ลีย้งโตขึน้ 

 - ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้ Plant 

Based ว่าเป็นสนิคา้สง่ออกดาวรุ่งในอนาคตส าหรับ

ประเทศไทย เนื่องจากผูป้ระกอบเริม่เขา้มาลงทุน

และใหค้วามส าคัญกันมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม

ยังคงตอ้งหารือกับทางกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่าง

ประเทศ และกรมศุล เรื่องพกิัดสนิคา้ อกีทัง้ เสนอ

ใหภ้าครัฐชว่ยผลักดันสนับสนุนเรือ่ง BOI ในสนิคา้

อาหารสัตวเ์ลีย้ง, Plant Based, Future Food มาก

ขึน้ เพือ่ใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชน ์เพราะจะไดเ้กดิการลงทนุเพิม่ขึน้ภายในประเทศ 

ทัง้น้ี ประธานฯ เห็นดว้ยกับการหารือกันนอกรอบในเรื่องของสนิคา้ Plant Based ดา้น

สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งทางกรมฯ จะดูขอ้มูลแนวโนม้มูลค่าการสง่ออกอกีครัง้เพือ่ใหไ้ดต้ัวเลขที่

ชดัเจนขึน้ 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลน ์ "ท็อปอพัสทิธปิระโยชนจ์ากบโีอไอ ดว้ย 

Merit Incentives" จดัโดย กองพฒันาผูป้ระกอบการไทย ส านกังานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ 

 

วันที ่2 มนีาคม 2565 TTIA/TPFA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณศศธิร จนท.อาหาร

สตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์ "ท็อปอัพสทิธปิระโยชนจ์ากบโีอไอ ดว้ย Merit Incentives" 

โดยมี คุณอรรจน์สิทธิ สรอ้ยทอง ผูอ้ านวยการกองพัฒนาผูป้ระกอบการไทย ส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เป็นประธาน จัดโดย กองพัฒนาผูป้ระกอบการไทย 

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ สรปุดังน้ี 

 

1. วัตถุประสงค ์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจในมาตรการ

ต่างๆและสามารถเขา้รับการส่งเสรมิการลงทุนเพิม่เตมิได ้

จาก BOI 

 

2. สทิธิและประโยชน์เพิ่มเตมิตามคุณค่าของโครงการ 

(Merit-based Incentives) บรรยายโดยคุณอุษณีย์ ถิ่น

เกาะแกว้ นักวชิาการสง่เสรมิการลงทนุช านาญการ (BOI)   

- ผูป้ระกอบการทีจ่ะไดร้ับการสง่เสรมิตอ้งมปีระเภทกจิการ

เป้าหมายตามประกาศ BOI ถงึเขา้รับการสง่เสรมิได ้

- Merit-based Incentives เป็นสทิธแิละประโยชน์เพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

แขง่ขัน 

- ดา้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (ตามประกาศ กกท.ที ่21/2564 และ 22/2564) 

วงเงนิและระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลเพิม่เตมิ หากมีเงนิลงทุนหรือค่าใชจ้่ายดา้น

ตอ่ไปน้ีตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

1) การวจิัยและพัฒนา เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

2) การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยแีละบุคลากรสถาบันการศกึษา ศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะ

ทาง สถาบันวจิัย หน่วยงานรัฐดา้น S&T 

3) คา่ธรรมเนียมการใชส้ทิธิเ์ทคโนโลยทีujพัฒนาจากในประเทศ 

4) การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีัน้สงู 

5) การพัฒนาผูผ้ลติวัตถดุบิหรอืชิน้สว่นในประเทศ 

6) การออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

7) การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการการท างาน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหก้ับ

นักศกึษาทีอ่ยูร่ะหวา่งการศกึษาในดา้น S&T 

 

3. มาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพ บรรยายโดยคุณอุษณีย์ 

ถิน่เกาะแกว้ นักวชิาการสง่เสรมิการลงทนุช านาญการ (BOI)  

- เป็นสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เตมิ ตามมาตรการเฉพาะ 

- เป็นมาตรการพเิศษเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ โครงการทีม่ี

อยู่เดมิ ไม่ว่าจะไดร้ับหรือไม่ไดร้ับ การส่งเสรมิการลงทุนมา

กอ่น 

- ตอ้งเป็นประเภทกจิการทีอ่ยู่ในข่ายใหก้ารสง่เสรมิ ในวันที่

ยืน่ขอรับการสง่เสรมิ 

- กรณีโครงการทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิอยู่เดมิ สทิธยิกเวน้/ลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ติบิุคลตอ้งสิน้สุด 

หรอืไมเ่คยไดร้ับยกเวน้ และตอ้งเปิดด าเนนิการแลว้ 

- มาตรการส่งเสรมิการปรับปรุงประสทิธภิาพ (ปรับปรุงโครงการเดมิหรือปรับปรุงสายการผลติ

หรอืใหบ้รกิารทีม่อียูเ่ดมิ) ม ี6 มาตรการ ดังน้ี 

มาตรการที่ 1 ดา้นการประหยัดพลังงาน การใชพ้ลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

มาตรการที ่2 ดา้นการปรับเปลีย่นเครือ่งจักร เชน่ การน าเครือ่งจักร ระบบอัตโนมัต ิหรอืหุ่นยนต ์

มาใชเ้พือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพ เป็นตน้ 

มาตรการที ่3 ดา้นการวจิัยและพัฒนา หรอืออกแบบทางวศิวกรรม 
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มาตรการที่ 4 ดา้นการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล (Sustainability 

Certification) เชน่ GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นตน้ 

มาตรการที ่5 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล 

มาตรการที ่6 ดา้นการยกระดับไปสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 

 

4. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกจิการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์บรรยายโดย ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม นักวชิาการ

สง่เสรมิการลงทนุช านาญการพเิศษ (BOI)   

- สามารถขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของ

โครงการ (Merit-based Incentives) ในการไดร้ับยกเวน้

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรวมแลว้ไมเ่กนิ 13 ปี 

- ประเภทกจิการ 7.19.1 (A1) กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพี: มกีารสอนหรอืฝึกอบรมทางเทคนิค

ในสาขาวชิาชพีเฉพาะ มวัีสดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิัตกิาร และอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รับรองหลักสูตร โดย 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม (อว.) 

- ประเภทกจิการ 7.19.2 (A1) สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง: มุ่งเนน้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตัง้ในเขตพื้นที ่EEC หรือเขตเศรษฐกจิพเิศษอืน่ทีค่ณะรัฐมนตรี

ประกาศก าหนดฯ 

- ไดร้ับยกเวน้ CIT 8 ปี No Cap 

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC กรณีพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

- ตามประกาศ กกท. ที ่2/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสรมิ 

การลงทุนในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 

กรณีพัฒนาทรัพยากรมนุษยไ์ดก้ าหนดเงือ่นไขว่าตอ้งมี 

ความร่วมมือกับสถาบันการศกึษาตามรูปแบบที่ก าหนด 

ไดแ้ก่  ความร่ วมมือในโครงการ  Work-integrated 

Learning (WIL), สหกิจศึกษา / อาชีวศึกษาทวิภาคี, 

ความรว่มมอืเพือ่พัฒนาบคุลากรไทยในดา้น วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยอีืน่ๆ ตามทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสง่เสรมิ การลงทนุ 

- ทัง้น้ี จะตอ้งยืน่แผนความร่วมมอืในการรับนักเรียน หรือนักศกึษาเขา้ฝึกอาชพี โดยมจี านวน

นักเรียน หรือนักศกึษาที่จะรับเขา้ฝึกอาชพีไม่นอ้ยกว่า 10% ของจ านวนพนักงานทัง้หมดใน

โครงการทีย่ืน่ขอรับการสง่เสรมิฯ หรอืไมน่อ้ยกวา่ 40 คน แลว้แตจ่ านวนใดต ่ากวา่ 

 

หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ ตดิต่อไดท้ี ่ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ กองประสานและ

พัฒนาปัจจั ยการลงทุน  (กพท.)02 553 8111/ 02 553 8221 หรือ  head@boi.go.th / 

ecosystem@boi.go.th www.boi.go.th 

 

ทัง้น้ี ทา่นสมาชกิสามารถชมยอ้นหลังไดวั้นที ่3 ม.ีค.65 

ตัง้แตเ่วลา 13.30 น. ดัง QR code หรอืลิง้ก ์
https://www.youtube.com/channel/UCMYe01CSszkqGR6g7WLLxlQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMYe01CSszkqGR6g7WLLxlQ
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TTIA/TPFA ประชุมหารอืแนวทางความร่วมมอืในการจดังานแสดงสนิคา้อาหาร

สตัวเ์ลีย้งและการร่วมงาน THAIFEX ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และ

ทมีงาน VNU 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 TTIA/TPFA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม คุณภรภัทร จนท.อาหาร

สตัวเ์ลีย้ง และคณุอัสรา จนท.ธรุการสารสนเทศ ประชมุหารอืแนวทางความรว่มมอืในการจัดงาน

แสดงสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งและการร่วมงาน THAIFEX ร่วมกับ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

และทมีงาน VNU สรปุดังน้ี 

 

1.การจัดงานแสดงสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง (Pet Fair)  

 : ทางทมีงาน VNU ไดม้กีารน าเสนอโปรไฟล ์บจก. 

วีเอ็นยู เอ็กซบิชิั่นส ์เอเชยี แปซฟิิค และน าเสนอ

ภาพรวมการจัดงาน Pet Fair South East Asia ที่มี

(ธง)ก าหนดการจัดงานในวันที ่26-28 ตลุาคม 2565 

ณ ไบเทค ซึ่งเป็นการจัดครั ้งแรกที่ประเทศไทย  

โดยทางทมีงาน VNU คาดว่าจะมผีูเ้ขา้ร่วมงานทีม่า

จากประเทศไทย 50% และต่างประเทศ 50% ทัง้นี้ เป็นงานเฉพาะ Business to Business 

(B2B) ไมไ่ดเ้ปิดสาธารณะ  

- สภาหอฯ รับทราบและจะน าขอ้มลูดังกลา่วไปหารอืกบัทางระดับบรหิาร ในเบือ้งตน้คาด

ว่าจะสามารถร่วมมอืในดา้นของการประชาสัมพันธง์านใหก้ับสมาชกิทางอเีมลและทางเว็บไซต์

ได ้ 

 

2.การรว่มงาน THAIFEX ระหวา่ง TTIA และสภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย  

- สภาหอฯแจง้ว่า การทีส่มาคมฯจะเขา้ร่วมงาน 

THAIFEX โดยการซื้อคู่หา จะตอ้งตรงตาม

เงื่อนไขของงานคือ  Business to Business 

(B2B) ซึง่ทางกรรมการสภาหอฯไดห้ารอืกบั ดร.

ชนนิทร ์(ในนามกรรมการสภาหอฯ) อยากใชโ้อกาสน้ีชว่ยสง่เสรมิซาชมิปิลาทูน่าไทย(salmon 

steak) โดยจะใหก้ลุ่มวสิาหกจิชมุชนภาคใตต้อนล่าง (จ.กระบี ่จ.พังงา จ.สุราษฎรธ์านี ฯลฯ)

(yacht) น าซาชมิจิากปลาทนู่ามารว่มออกบธูทีง่าน THAIFEX โดยอยูภ่ายใตบ้ธูของทางสมาคม

ฯ ซึง่ดร.ชนินทรเ์ห็นดว้ย และยนิดใีหท้างสมาคมฯเป็นสปอนเซอรใ์นการจัดซือ้คูหา(1-2คูหา)

ภายในงาน เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่กลุม่วสิาหกจิชมุชนภาคใตต้อนลา่ง  

- ทางสภาหอฯ ขอเวลาในการไปประสานงาน เพื่อยืนยันจ านวนคนของทางกลุ่ม

วสิาหกจิชมุชนภาคใตต้อนล่างทีจ่ะเขา้ร่วม และจะกลับมาแจง้สมาคมฯอกีครัง้ เพื่อด าเนินการ

จองบธูภายในงานตอ่ไป 
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TTIA/TPFA เขา้ร่วมสมัมนา “กฎระเบยีบทีส่ าคญัของกฎหมาย FSMA และการ

สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารไปสหรฐัอเมรกิา” จดัโดยส านกังานมาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) 

วันที ่23 มนีาคม 2565 TTIA/TPFA คุณอนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วม

สัมมนา “กฎระเบียบทีส่ าคัญของกฎหมาย FSMA และการส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารไป

สหรัฐอเมรกิา” จัดโดยส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) โดยม ีคณุ

พศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
วัตถุประสงค์ >> เพื่อใหผู้ เ้ขา้

สัมมนามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎระเบียบที่

ส าคัญของกฎหมาย FSMA และมองเห็น

โอกาสในการส่งออกสนิคา้เกษตรและ

อาหารไปสหรัฐอเมรกิา  

1. การด าเนนิงานของ มกอช. ตาม Third 

Party Certification Program (TPP)  

     - โดยมกีระบวนการดังนี้ US.FDA -> 

Recognized AB (ม ก อ ช . )  - > 

Accredited CB (Bureau Veritas) -> 

Audit & Certify Foreign Food Entities 

     - ประโยชน ์ 

     (1) CB : เมือ่ไดร้ับการรับรองระบบงานจาก มกอช. จะไดร้ับการยอมรับจาก USFDA ดว้ย 

และเสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่ เมือ่เทยีบกบัการยืน่ขอการยอมรับจาก US โดยตรง 

     (2) ผูป้ระกอบการ : ลดตน้ทุน/ค่าใชจ้่ายดา้นการตรวจรับรอง สามารถเลอืกใชบ้รกิารจาก 

CB ในประเทศได ้ลดขัน้ตอนการตรวจซ ้าทีป่ลายทาง และสนิคา้เกษตรไทยมศีักยภาพในการ

แขง่ขันในตลาด US มากขึน้ 

     -  ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ

ประสานไปยังหน่วยงาน USFDA 

เพื่ อ เ ชิญผู เ้ ชี่ย วชาญมาให ้

ความรู ้ในเรื่องประโยชน์ของ 

VQIP and TPP อั พ เ ด ต

สถานการณ์ในปัจจุบัน และแชร์

ประสบการณ์ของผูต้รวจประเมนิ 

โดย USFDA จะมาตรวจประเมนิ 

CB ที่ไดร้ับการรับรองและ AB 

ในชว่ง ก.ค. 65 น้ี  
     อนึง่ หากมคีวามเห็นต่อการ

รั บ ร อ ง ภ า ย ใ ต ้ Third Party 

Certification Program ของกฎหมาย FSMA สามารถสง่ไดท้าง https://bit.ly/fsma11 

2. สาระส าคัญ กฎหมาย FSMAและประโยชนต์อ่ผูส้ง่ออกอาหารของไทย 

การแข่งขันดา้นอาหารในปัจจุบัน! ที่มีมูลค่าต่อปี 1.3 แสนลา้น [Human Food] และ 4.5 

พันลา้น [Animal Food] 

1) กตกิาการคา้อาหารระหว่างประเทศ[SPS/TBT]ภายใต ้WTO ทีเ่กีย่วขอ้งกบั กฎหมายอาหาร

สหรัฐ 

- 7 Rules from FSMA เป็นมาตรการบังคับ โดยขอ้ที่เกีย่วขอ้งกับการผลติและส่งออก คือ 3 

rules และ 2 rules ดังน้ี 

https://bit.ly/fsma11


   Newsletter                          Jan-Apr 2022 23 |39 

3 rules Productionsystem ไดแ้ก่  PCHF= Preventive Controls for Human Food, 

PCAF = Preventive Controls for Animal Food, Produced Safety 

2 rules Strengthening& facilitating Import control ไดแ้ก ่3rdParty auditors rules, 

FSVP (to verify and confirm safety of importing food) 

       The Other 2  ไ ด ้แ ก่  Sanitation transportation, Prevention of International 

Adulteration 

2) การอนุญาตใหอ้าหารน าเขา้มาได ้ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าอาหารทีน่ าเขา้มรีะดับความปลอดภัย

เทา่กบัอาหารทีผ่ลติในประเทศ [หลักการ Equivalence SPS Agreement] 

- ประเด็นส าคัญทีต่อ้งแสดง เพือ่ยอมรับการน าเขา้อาหาร ไดแ้ก ่การผลติตามกฎหมายอาหาร 

(มาตรฐาน) ของประเทศผูน้ าเขา้ และมรีะบบการตรวจสอบรับรองเพือ่มั่นใจว่าอาหารทีส่่งมอบ 

เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอตลอดเวลา 

3) TTP & VQIP  

TPP สาม า ร ถ ให ้บ ริก า ร ได ทุ้ ก

ประเภทอาหารทีส่ง่ไปสหรัฐ  

-CFR 117 PCHF [อาหารทกุชนดิ] 

-CFR 507 PCAF [อาหารสัตว-์pet 

food & animal food]  

-CFR 113 LACF [อาหารกระป๋องที่

มคีวามเป็นกรดต ่า] 

3.1) TPP=Third Party Auditor 

Program  

- TPP RULE มโีครงสรา้งการ

ท างานระหว่าง CB-AB ตาม

แนวทางสากล 

- USFDA ควบคุมการท างานของ AB & CB โดยใหต้อ้งรายงานการด าเนินงานลูกคา้รายใหม่ 

รายงานการตรวจตัดสนิใจ พักใช ้เพกิถอน การUPDATE ขอ้มูล รวมทัง้ปัญหาและประสทิธผิล

ของระบบตามทีก่ าหนดไวใ้น TPP RULE 

3.2) VQIP=Voluntary Qualified Importer Program เป็นมาตรการสมัครใจ ประกอบดว้ย 

-  VQIP Importer : Importer ที่ได ร้ับการประเมินและอนุญาตจาก USFDA ซึ่งจะตอ้ง 

“DEMONSTRATED HIGH LEVEL OF CONTROL OVER THE SAFETY & SECURITY OF ITS 

SUPLY CHAIN” 

- VQIP Portal : เป็น Hub ทีก่ าหนดขึน้ เพือ่เป็นชอ่งทางสง่ขอ้มลูผลการรับรอง Certified firm 

และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง จาก TPP ซึง่ VQIP Importer จะเป็นผูน้ าอาหารดังกล่าวเขา้สหรัฐ ผ่าน

ชอ่งทางพเิศษ โดยไมต่อ้งตรวจสอบซ ้า 

4) เหตุผลทีอ่าหารเขา้โปรแกรม TPP/VQIP สามารถน าเขา้สหรัฐ โดยไม่ถูกตรวจสอบ ณ ด่าน

น าเขา้ฯ มดีังน้ี 

- โรงงานถูกตรวจสอบออกใบรับรอง โดย Accredited CAB และทวนสอบการท างานโดย 

Recognized AB ตามแนวทางทีย่อมรับโดยหลักสากล (Chain of Verification) 

- FDA ควบคมุการท างานของ CB-AB โดยการก าหนดใหต้อ้งรายงานผลการรับรอง ปัญหา และ

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งให ้FDA ตามเกณฑ ์และระยะเวลาทีก่ าหนด 

- FDA อนุญาตใหเ้ฉพาะ VQIP Importer ที่แสดงว่ามีระบบความสามารถ (high level of 

competence)น าอาหารที ่Certified โดย TPP เขา้สหรัฐ ผา่นชอ่งทาง VQIP portal 

- FDA มบีทลงโทษ VQIP importer หากน าอาหาร นอก TPP เขา้ระบบ 

5) ประโยชน ์เมือ่ผูป้ระกอบการเขา้สูก่ารตรวจสอบรรับรอง ภายใตโ้ปรแกรม TPP 



   Newsletter                          Jan-Apr 2022 24 |39 

- สรา้งความไดเ้ปรยีบการแขง่ขันโดยเฉพาะคู่แข่งทีน่ าเขา้สนิคา้ชนดิเดยีวกันจากประเทศอืน่ๆ 

ขจัดปัญหาการเสยีเวลาเขา้ระบบการตรวจสอบสนิคา้เขา้สูต่ลาดสหรัฐทันท ีเพิม่ยอดการสง่ออก 

- ใชใ้บรับรอง ในการขออนุญาต และตอ่อายทุกุสองปี 

- เพิม่ชอ่งทางการสือ่สาร ระหวา่ง มกอช.-หน่วยรับรอง-โรงงาน กบั USFDAแกไ้ขปัญหารว่มกับ 

USFDA 

- หากโรงงานเขา้ระบบ TPP ไดม้ากเท่าไร ก็สามารถชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นการผลติของไทย 

ลดการตามสอบUSFDAในไทย 

- มกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแตถ่กูกวา่ เน่ืองจาก CB อยูภ่ายในประเทศเอง 

- ลดการท างานทีด่า่นสหรัฐเน่ืองจากมคีวามเชือ่มั่นในระบบน้ี 

3. โอกาสในการส่งออกสนิคา้เกษตรและ

อาหารไทยไปสหรัฐอเมรกิา  
- การส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารไป

สหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกสนิคา้เกษตร+

อาหารของไทยไปสหรั ฐฯ  ≥  4 ,500 

mil.USD อาหาร 3,000  m.USD เกษตร 

1,500 m.USD 

- สินคา้เกษตรที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ขา้ว 

สนิคา้ประมง (กุง้ ปลา) นา้ตาล แป้ง (แป้ง

มันสาปะหลัง แป้งขา้วจา้ว แป้งขา้วเหนียว) 

ผักและผลสด/ไมแ้หง้/แชแ่ข็ง  

- โอกาสสนิคา้อาหารไทยในสหรัฐฯ แบ่ง 3 

กลุม่ ดังน้ี 

1) กลุ่มแข็งแกร่ง ไดแ้ก่ อาหารทะเลแปรรูป (ทูน่ากระป๋อง) ผักผลไมก้ระป๋อง เครื่องดื่มน ้า

ผลไม ้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

2) กลุม่เตบิโตตอ่เน่ือง ไดแ้ก ่ซอสปรงุรส เสน้กว๋ยเตีย๋ว เครือ่งแกง 

3) กลุ่มมโีอกาสขยายตัว ไดแ้ก ่Plant Based Food Healthy Snack Food Healthy Beverage 

Ready to Eat Frozen Meal Meal Kit 

ขอ้แนะน า-การสง่ออกสนิคา้อาหารไปสหรัฐฯ 

- หา้มใชก้ัญชงและกัญชาเป็นส่วนผสมในสนิคา้อาหารและเครื่องดืม่ เน่ืองจากUS FDAยังไม่

อนุญาตวางแผนและบรหิารจัดการในดา้นการขนสง่ 

- การรว่มมอืกบัผูน้ าเขา้ผลักดันแบรนดแ์ละขยายตลาด 

- การขยายตลาดเขา้สูก่ลุม่ผูบ้รโิภคฮสิแปนกิ 

- ใชช้อ่งทางการคา้ออนไลนช์ว่ยขยายตลาดในสหรัฐฯ เชน่ amazon.com, Walmart.com 

- การใชS้ocialMedia ชว่ยประชาสมัพันธส์นิคา้ 

- การเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้อาหาร

ในสหรัฐฯ Winter Fancy Food 

Show (Las Vegas) Summer 

Fancy Food Show (NY) Natural 

Product West,(CA) Natural 

Product East (PA) National 

Restaurant Show (Chicago) 

บริการของ DITP กจิกรรมส่งเสรมิ

การตลาด: 

-กจิกรรม Online Business 

Matching 
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- งานแสดงสนิคา้อาหาร ในประเทศและตา่งประเทศ 

- ตดิต่อส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ 4 ส านักงานในสหรัฐอเมรกิา Los Angeles, 

New York, Chicago, Miami 

- ขอ้มลูตลาดและสนิคา้ www.ditp.go.th 

- ใหค้ าปรกึษา สายตรง 1169และDITP ONE APP  
 

TPFA เขา้รว่มอบรมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์“ชีแ้จงพระราชบญัญตัคิวบคุมคุณภาพ

อาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 และกฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง และระบบ NSW ดา้นอาหาร

สตัว ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการอาหารสตัว”์ จดัโดยกองควบคมุอาหารและยาสตัว ์(อยส.) 

กรมปศสุตัว ์

วันที ่31 มนีาคม 2565 TPFA คุณศศธิร และคุณภรภัทร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง ไดเ้ขา้

ร่วมอบรมผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์“ชีแ้จงพระราชบัญญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558 

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และระบบ NSW ดา้นอาหารสัตว ์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอาหารสัตว”์ 

จัดโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.) กรมปศุสัตว ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมไดร้ับ

ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับ พระราชบัญญัตคิวบคมุคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานดา้นกฎหมายอาหารสัตว์ และ ระบบ NSW ดา้นอาหารสัตว์ พรอ้มทั ้งร่วมให ้

ขอ้เสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง กระบวนงาน หรือขัน้ตอนต่างๆ 

ใหป้ฏบิัตติามกฎระเบยีบกฎหมายอาหารสัตวไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึง่ น.สพ. โสภัชย ์ชวาลกลุ รอง

อธบิดกีรมปศสุตัว ์เป็นประธานในทีป่ระชมุ สรปุดังน้ี  
 

มองไปขา้งหนา้อาหารสตัว ์ 

ดา้นวัตถดุบิ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการใชวั้ตถุดิบ

ภายในประเทศ 

2. หาวัตถุดิบทดแทน โดยเฉพาะ

แหล่งโปรตีนและแหล่งพลั งงาน

ทางเลอืก 

3. พัฒนาวัตถุดบิใหส้ามารถน าไปใช ้

ไดเ้ต็มประสทิธภิาพมากขึน้ 

4. ส ารองวัตถดุบิ 

5. สง่เสรมิการใชวั้ตถดุบิทีเ่พิม่มลูคา่อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

6. วัตถดุบิสเีขยีว 

 

ดา้นการยกระดับการก ากับดูแล

มาตรฐานอาหารสตัว ์

1.ปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้ง

กบัปัจจบุัน 

2.อ านวยความสะดวก ลดขัน้ตอน 

เอกสาร ระยะเวลา ในการบริการ

ผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

3.ตรวจสอบภายหลังการน าเขา้ 

ภายหลังการผลติ ภายหลังออกสู่

ตลาดอยา่งเขม้ขน้ 

4.สง่เสรมิใหเ้อกชนก ากบัดแูลกนัเอง 

5.สรา้งองคค์วามรู ้ชอ่งทางการสือ่สาร ใหก้บัประชาชนและผูบ้รโิภคอาหารสตัว ์

www.ditp.go.th


   Newsletter                          Jan-Apr 2022 26 |39 

ปศสุตัวส์เีขยีว 

(ไฟนอลปี 2570) 

1. วัตถดุบิ: ลดการใชส้ารเคม ี

2. อตุสาหกรรมผลติอาหารสตัว:์ GMP+HACCP, ลด Waste  

3. ฟารม์: GAP, ใชพ้ลังงานทดแทน 

4. โรงฆา่/โรงแปรรปู: การจัดการซาก 

5. ตลาด: ฉลากบนสนิคา้ 

• เพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจก ลดการท าลายทรัพยากรโลก (typhoon) 

 

Update กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร

สตัว ์ 

พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. 2558  

(บังคับใช ้6 ม.ีค. 2558) 

-  ยกเลิก  พรบ.ควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 และ (ฉบับที ่

2) พ.ศ. 2542 

- ประกอบดว้ย 11 หมวด และบท

เฉพาะกาลรวมทัง้หมด 104 มาตรา 

อาหารสตัว ์ 

(1) วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใชห้รือใชเ้ลีย้งสัตว ์โดยการใหก้นิ ดื่ม เลีย หรือน าเขา้สู่ร่างกายสัตว ์

โดยวธิกีารใดๆ หรอื 

(2) วัตถทุีมุ่ง่หมายเพือ่ใชห้รอืใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติอาหารสตัว ์

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ : อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคม หรืออาจเป็น

อันตรายต่อสัตว ์หรือส่งผลต่อผูบ้รโิภคเน้ือสัตวโ์ดยรวม (*) การผลติเพื่อขาย หรือการน าเขา้

เพือ่ขาย ตอ้งขึน้ทะเบยีน 

 

อาหารสตัวแ์บง่ออกเป็น 3 กลุม่  
1. อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ : ตอ้งขึน้ทะเบยีน 

2. อาหารสตัวท์ีม่ใิชอ่าหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ : ตอ้งไดร้ับใบรับจดแจง้เป็นผูผ้ลติหรอืน าเขา้ 

3. อาหารสตัวอ์ืน่ ทีม่ใิชอ่าหารสตัวต์ามขอ้(1)และ(2) 

 

ประเภทอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะ ประกอบดว้ย  
- ประเภทวัตถุดิบ (28 ชนิด: 

จากพืช 15 ชนิด และจากสัตว ์

13 ชนิด ** เพิ่ม เติม  (12) 

เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จาก

เลือดป่น และ(13) พลาสม่า

ผง) 

- ประเภทผลติภัณฑน์มส าหรับ

สตัว ์

- ประเภทวัตถทุีผ่สมแลว้ 

- ประเภทอาหารเสรมิ 

- ประเภทอาหารสตัวเ์ลีย้ง(*) 
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การก าหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน “เลอืดป่น หรอืผลติภัณฑจ์ากเลอืดป่น”  

• นยิาม: ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากเลอืดหรอืเม็ดเลอืดของสตัวปี์ก หรอืสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม โดยเลอืด

หรอืเม็ดเลอืดดังกลา่วตอ้งสะอาด ไมร่วมถงึขนสิง่ ตกคา้งทัง้ในกระเพาะเดีย่ว และกระเพาะหมกั 

และปัสสาวะ เวน้แต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจเลี่ยงได ้แลว้มาผ่าน

กระบวนการผลติทีเ่หมาะสม 

• มาตรฐาน: โปรตนี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 84 

 

(*) อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทอาหารสตัวเ์ลีย้ง (ส าหรับสนัุขและแมว)  

(1) อาหารสัตวท์ีม่โีภชนาการครบถว้น 

(Complete Pet Food) 

:  อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการ

ครบถว้น ตรงตามความตอ้งการของ

รา่งกายสตัวเ์ลีย้ง 

(2) อาหารขบเคีย้ว/อาหารว่างส าหรับ

สั ต ว์ เ ลี้ ย ง  ( Complementary Pet 

Food) 

: อาหารสตัวเ์ลีย้งทีไ่มไ่ดเ้ป็นอาหารมือ้

หลั ก  และมีคุณค่ าทางโภชนะไม่

ครบถว้น 

(3) อาหารประกอบการรักษาโรคส าหรับสตัวเ์ลีย้ง (Therapeutic Pet Food) 

: อาหารสตัวเ์พือ่ป้องกนัและประกอบการรักษาโรค โดยใชภ้ายใตก้ารแนะน าของสตัวแพทย ์

• คณุภาพหรอืมาตรฐาน 

: ก าหนดใหม้อีัตราสว่นของ โปรตนี ไขมัน กาก ความชืน้ คดิเป็นรอ้ยละของน ้าหนักอาหารสตัว ์

ตามทีป่รากฏในใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 

 

อาหารสตัวท์ีห่า้มใชผ้สมในอาหารสตัว ์พ.ศ. 2562  

• หา้มใชอ้าหารสัตวท์ี่ตอ้งขึน้ทะเบียนอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ แต่มไิดข้ึน้ทะเบียนไว ้เป็น

สว่นผสมในอาหารสตัว ์เชน่ เน้ือป่น เน้ือสตัวปี์กป่น กระดกูป่น เลอืดป่น  

อาหารสตัวท์ีห่า้มน าเขา้พ.ศ. 2561 

• หา้มผูใ้ดน าเขา้อาหารสตัวป์ระเภทอาหารสตัวท์ีผ่สมยา  

อาหารสตัวท์ีห่า้มน าเขา้ซึง่มคีวามเสีย่งจากโรควัวบา้ พ.ศ. 2560 

• หา้มน าเขา้ เน้ือป่น เน้ือและกระดกูป่น เน้ือป่นสกดัไขมัน กระดกูป่น กากไขมัน ไขมันสกดัและ

อนุพันธข์องไขมันสกัด เจราตนิ และคอลลาเจน้ทีไ่ดจ้ากกระดูก ไดแคลเซยีมทีม่โีปรตีนหรือ

ไขมัน ผลพลอยไดจ้ากการผลติเจลาตนิ ทีน่ าเขา้จากประเทศทีม่คีวามเสีย่ง 

อาหารสตัวท์ีห่า้มน าเขา้ ซึง่มคีวามเสีย่งกบัโรคไขห้วัดนก พ.ศ. 2560 

• หา้มน าเขา้ เน้ือสัตวปี์กป่น ผลพลอยไดจ้ากสัตวปี์กป่น ขนสัตวปี์กป่น หรืออาหารสัตว์ที่มี

ส่วนผสมดังกล่าว ที่ซ ึง่ผลติหรือน าเขา้จากประเทศที่เสี่ยงในช่วง 12 เดือน นับจากเกดิการ

ระบาดลา่สดุ  

วัตถทุีห่า้มใชใ้นอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

• หา้มใชย้าตา้นจลุนิทรยีท์กุชนดิผสมลงในอาหารสตัว ์

• หา้มใชเ้ภสชัเคมภัีณฑ ์เกลอืของเภสชัเคมภัีณฑ ์และเคมภัีณฑก์ึง่ส าเร็จรปูทีเ่ป็นสารออกฤทธิ ์
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ก าหนดดา่นตรวจสอบอาหารสตัว ์พ.ศ. 2559 

• ด่านกักกันสัตว ์ซึง่เป็นท่าเขา้และท่าออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 จ านวน 46 

ดา่น เป็นดา่นตรวจสอบอาหารสตัวท์ีน่ าเขา้หรอืสง่ออก 

• ด่านตรวจสัตวน์ ้า กรมประมง เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว ์(เฉพาะอาหารสัตวน์ ้า) ทีน่ าเขา้

หรอืสง่ออก 

 

อาหารสตัวเ์สือ่มคณุภาพ  

ไดแ้ก่ อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ และอาหารสัตวท์ีม่ใิชอ่าหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ทีม่ลีักษณะ

ดังตอ่ไปน้ี 

- มเีชือ้ซลัโมเนลลา 

- มเีชือ่แบคทเีรยี มากกว่า 8x10(6) โคโลนีต่อ1 กรัม/ เชือ้รา มากกว่า 1x10(5) โคโลนีต่อ 1 

กรัม 

- วัตถดุบิทีม่สีารพษิอะฟลาทอกซนิ มากกวา่ทีก่ าหนด 

 

ก าหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะบรรจอุาหารสตัวเ์พือ่ขาย พ.ศ. 2559 

- ใหม ่แหง้ สะอาด และกนัความชืน้ได ้

- ไมม่สีารปนเป้ือนทีเ่ป็นอันตรายกบัสตัว ์

- ไมม่เีชือ้จลุนิทรยี ์

- ผวิภายในภาชนะบรรจทุีท่ าดว้ยโลหะตอ้งไมม่สีนมิ 

- รถบรรทกุทีใ่ชข้นสง่อาหารสตัว ์ตอ้งท าใหส้ว่นบรรจอุาหารสตัว ์แหง้ สะอาด ไมม่สีารตกคา้ง 

 

อาหารสตัวท์ีผ่สมยาและการใชย้าตา้นจลุนิทรยีอ์ยา่งสมเหตสุมผล 

• เป้าประสงค ์

1. การป่วยจากเชือ้ดือ้ยาลดลง 50%  

2.ปรมิาณการใชย้าตา้นจลุนิทรยีส์ าหรับมนุษยล์ดลง 20%  

3.ปรมิาณการใชย้าตา้นจลุชพีส าหรับสตัวล์ดลง 30% (*) 

4.ประชาชนมคีวามรูเ้รือ่งเชือ้ดือ้ยา ตระหนักในการใชย้าตา้นจลุชพีอยา่งเหมาะสมเพิม่ขึน้ 20%  

5.ระบบจัดการดือ้ยาตา้นจลุชพีมสีมรรถนะตามเกณฑส์ากล 

อาหารสตัวท์ีผ่สมยา (Medicate Feed) 

: อาหารสตัว ์(อาหารสตัวผ์สมส าเร็จรปูหรอืหัวอาหารสตัว)์ ทีม่สีว่นผสมของยา 

: พรบ. ยา พ.ศ. 2510 “ ใหย้าทีไ่ดร้ับอนุมัตขิ ึน้ทะเบยีนต ารับยาส าหรับผสมอาหารสตัว ์ทีน่ าไป

ผสมกับอาหารสัตวผ์สมส าเร็จรูป หรือหัวอาหารสัตว ์ตามกฏหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตวท์ี ่มุ่งหมายส าหรับใชใ้นการเกษตร ใหอ้าหารสัตวท์ีผ่สมยานัน้ ไดร้ับการยกเวน้จาก

การเป็นยา” 

ยาควบคมุพเิศษ  

มรีายชือ่ดังน้ี 

(1) ยาตา้นแบคทีเรียที่มีวิธีใชโ้ดย

การผสมในอาหารสัตว์ (Medicated 

premix) 

(2) ยากลุ่มควิโนโลนและอนุพันธ์

ส าหรับสตัว ์

(3) ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน ส าหรับ

สตัว ์

(4) ยากลุม่มาโครไลด ์ส าหรับสตัว ์

(5) ยากลุม่โพลมิกิซนิ ส าหรับสตัว ์ 
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ระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์ดา้นอาหารสตัวแ์ละวัตถอุันตรายดา้นการปศสุตัวแ์บบเบ็ดเสร็จ 

- ระบบต่าง ๆ ทีก่รมปศุสัตวพ์ัฒนาขึน้เพือ่ออกใบอนุญาต ใบส าคัญการขึน้ทะเบยีน เอกสารรับ

แจง้ ใบรับรอง หนังสอืรับรอง ใบผ่านการพจิารณา ใบจดแจง้ ใบรับแจง้การด าเนินการ ใบแจง้

ขอ้เท็จจรงิ อันเกีย่วกบัดา้นอาหารสตัวแ์ละวัตถอุันตรายดา้นการปศสุตัว ์

- ระบบใหมท่ีจ่ะพัฒนาคอื ใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส ์(e-Receipt) 

- ระบบแอพพลเิคชัน่มใีหโ้หลดเพือ่ไวแ้จง้เตอืน 

 

น าเขา้ - สง่ออกอาหารสตัว ์ยคุดจิทิัล อยา่งไรใหส้ะดวก ปลอดภัย แคป่ลายนิว้สมัผัส 

1.การตรวจโรงงานและการผอ่นผันการน าเขา้อาหารสตัวจ์ากตา่งประเทศ 

- ชนดิอาหารสัตวท์ีต่อ้งไดร้ับการตรวจรับรองแหล่งผลติจากต่างประเทศ เชน่ อาหารสัตวเ์ลีย้ง

ส าหรับสนัุขและแมวชนดิอาหารขบเคีย้ว/อาหารวา่งส าหรับสตัวเ์ลีย้ง  

- เอกสารส าหรับขอรับการตรวจรับรองแหลง่ผลติอาหารสัตวจ์ากตา่งประเทศ แบ่งกรณีผูน้ าเขา้ 

ใหย้ืน่เอกสาร 7 ขอ้/กรณีผูผ้ลติของประเทศตน้ทาง ใหย้ืน่เอกสาร 6 ขอ้/กรณีหน่วยงานภาครัฐ

ของประเทศตน้ทาง ใหย้ืน่เอกสาร 5 ขอ้ 

- การตรวจผ่อนผันการน าเขา้ หากผูป้ระกอบการยืน่ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป ให ้

ด าเนนิการตรวจ ณ แหลง่ผลติอาหารสตัวจ์รงิ 

 

2 .UPDATE !!! ก า รน า เ ข ้า

อาหารสตัว ์

- กรณีเป็นอาหารสัตวค์วบคุม

เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบที่มา

จากสตัวท์ีม่คีวามเสีย่ง รวมถงึ

อาหารสัตว์เลี้ยงบางชนิด 

ตามกฎหมายตอ้งผ่านการ

ตรวจรับรองแหล่งผลิตตน้

ทางกอ่นการน าเขา้ 

 

3. REVIEW การสง่ออกอาหารสตัว ์ยังไมไ่ดใ้ชร้ะบบ e-signature 

- เอกสารประกอบการขอหนังสอืรับรองสขุภาพ (Certificate of Health) แบง่เป็นอาหารควบคุม

เฉพาะ 10 ขอ้ และอาหารสตัวอ์ืน่ 8 ขอ้ 

- เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free sale) 

แบง่เป็นอาหารควบคมุเฉพาะ 2 ขอ้ และอาหารสตัวอ์ืน่ 3 ขอ้ 

- ขัน้ตอนการตรวจสถานประกอบการเพือ่การสง่ออก ม ี4 ขอ้ ไดแ้ก ่ 

1) ผูป้ระกอบการแจง้ความประสงคข์อตรวจสถานประกอบการเพือ่การสง่ออก 

2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร พรอ้มนัดหมายผูต้รวจประเมนิและผูป้ระกอบการ 

3) ตรวจสอบสถานประกอบการ 

4) แจง้ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 

การถ่ายโอนภารกจิการรับรองระบบประกันคุณภาพใหห้น่วยตรวจเอกชน และ การรับรองระบบ 

GHPs & HACCP โรงงานผลติอาหารสตัว ์

- ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว ์ตรวจประเมนิ ออกใบรับรองระบบการ

ประกนัคณุภาพอาหารสตัวใ์หผู้ผ้ลติ pet food เพือ่การสง่ออก 

- GMP จะเปลี่ยนเป็นระบบ GHPs ตามCodex โดยมีระบบการพิจารณาลักษณะของสารก่อ

ภมูแิพใ้นอาหารสตัว ์
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การถา่ยโอนภารกจิการตรวจรับรองโรงงานอาหารสตัว ์

- ปี 2563 – 2570 หน่วยรับรองภาครัฐ เริม่ด าเนนิการตามแผนถา่ยโอนภารกจิฯ ลดการใหบ้รกิาร

ตรวจรับรองตามความพรอ้มของผูป้ระกอบการ โดยสรา้งการรับรูแ้ละประชาสมัพันธใ์หเ้กษตรกร

และผูป้ระกอบการรับทราบ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมปศุสัตวใ์หบ้รกิารตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตวค์ู่ขนานไปกับ

หน่วยรับรองภายนอก (ผูป้ระกอบการทีส่มัครใจ) โดยผูป้ระกอบการเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการ

ตรวจรับรองกบัหน่วยตรวจภายนอก 

link VDO การบรรยาย : https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-

menu/warnning-menu/1187-2022-04-04-05-04-48 

 

TPFA จดัประชุมราคาวตัถดุบิไก ่ในการผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ผา่นทาง Zoom 

Meetings  

วันที่ 4 เมษายน 2565 TPFA จัดประชุมราคาวัตถุดบิไก่ ในการผลติสนิคา้อาหารสัตว์

เลี้ยง ผ่านทาง Zoom Meetings มีดร.ชนินทร ์นายกสมาคม คุณชาตรี กรรมการสมาคม และ

สมาชกิสมาคม 9 บรษัิท (19 ทา่น) จาก 10 บรษัิท คณุสพุัตรา ผอ.สมาคม คณุภรภัทร และคณุ

ศศธิร จนท.สมาคม โดยมดีร.ชนนิทร ์นายกสมาคมเป็นประธาน สรปุดังน้ี  
1. สถานการณ์วัตถุดิบไก่ในการ

ผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง มดีังน้ี 

- ราคาตน้ทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์

( ไก่ )ป รั บตั วสู งขึ้น  เนื่ อ งจาก

สถานการณ์สงครามยูเครน-รัสเซยี 

และอากาศรอ้นขึน้ท าใหก้ารผลติ

ไกไ่ดจ้ านวนปรมิาณลดลง 

- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหข้าด

แคลนแรงงาน จงึท าใหไ้ดร้ับสนิคา้

ไม่ตรงจ านวน สเปค และเวลาตาม

สญัญา 

- ความตอ้งการสงูเกนิก าลังการผลติ ท าใหเ้กดิราคาสงูขึน้  

     โดยสมาคมฯ จะจัดท าแบบสอบถามจากสมาชกิ (ขอ้มูลแต่ละบรษัิทเป็นความลับ) เพื่อ

หารอืกบัสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทยตอ่ไป  

2. ความเห็นต่อการจัดตัง้สมาคม Future Food อาจจะรวมบรษัิท cp เขา้ไปดว้ย เนื่องจากเริม่มี

การผลติจ านวนมาก  

 

https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/warnning-menu/1187-2022-04-04-05-04-48
https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/warnning-menu/1187-2022-04-04-05-04-48
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โ ด ย ส ม า ค ม ฯ  จ ะ เ วี ย น

แบบสอบถามปัญหาวัตถุดบิไก ่

ส าหรับสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง 

ไปทางอีเมลใหส้มาชกิเย็นน้ี 

และขอความกรณุาตอบกลับมา

ภายใน วันอังคารที ่5 เม.ย.65 

เพือ่สมาคมฯ จะไดร้วบรวมและ

น ามาหารือในทีป่ระชมุวสิามัญ

ครั ้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 

7 เม.ย.65 เวลา 9.00 น.ตอ่ไป 

 

      

อนึง่ สมาคมฯ ขอความกรณุาทา่นสมาชกิใหค้วามเห็นตอ่การจัดตัง้สมาคม Future Food 

เพือ่น าไปหารอืในทีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2565 เวลา 9.30 น.ตอ่ไป 

 

TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่2/2565 และประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2565 ผา่น

ทาง Zoom Meetings 

วันที ่7 เมษายน 2565 สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทยจัดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้

ที่ 2/2565 และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ผ่านทาง Zoom meetings โดยมีสมาชกิ

สามัญเขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 9 บริษัท (ครบองค์ประชุม) ทัง้น้ี สมาคมฯ จะส่งรายงานการ

ประชมุใหท้า่นสมาชกิในสปัดาหห์นา้  
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หมายเหต*ุ 

1. การประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่3/2565 มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่9 มถินุายน 2565 

เวลา 9.00-10.00 น. ผา่น Zoom meetings 

2. ทา่นสามารถรับชม VDO ผลงานสมาคมไดท้ี ่

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

 

TPFA รว่มบรจิาคอาหารสตัวเ์ลีย้ง ในโครงการปันน า้ใจแบง่ปันอาหารใหส้ตัวท์ ีข่าด

แคลนในสถานสงเคราะหส์ตัว ์ช่วงวกิฤตการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรน่า 

2019 จดัโดย กองควบคุมอาหารและยาสตัว ์(อยส.) ร่วมกบั กองสวสัดภิาพสตัว์

และสตัวแพทยบ์รกิาร กรมปศสุตัว ์

วันที ่27 เมษายน 2565 TPFA ร่วมบรจิาคอาหารสัตวเ์ลีย้ง ในโครงการปันน ้าใจแบ่งปัน

อาหารใหส้ตัวท์ีข่าดแคลนในสถานสงเคราะหส์ตัว ์ชว่งวกิฤตการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โคโร

น่า 2019 จัดโดย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) ร่วมกับ กองสวัสดิภาพสัตว์และ      

สตัวแพทยบ์รกิาร กรมปศสุตัว ์จ านวน 2 ลัง 

ทั ้งน้ี หากท่านสมาชกิ TPFA ตอ้งการ

ร่วมบรจิาคอาหารสัตวเ์ลีย้ง สามารถส่งไปไดท้ี่ 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์ทีอ่ยู่ 91 หมู่ที ่4 

ถนนติวานนท์ ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี 

อ าเภอเมอืง จังหวัดปทมุธานี 12000 

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกที่ไดร้่วม

บรจิาคอาหารสัตว ์รบกวนท าการแจง้กลับมายัง

สมาคมทาง E-mail : tpfa@thaipetfood.org 

โดยระบจุ านวนปรมิาณ/ลัง หากมรีปูถา่ยสามารถ

แนบไฟล์ภาพไดค้่ะ  เพื่อสมาคมฯจะจัดท า

ขอ้มูลส าหรับการประชาสัมพันธก์จิกรรมสง่เสรมิ

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมคะ่ (CSR)  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่ คุณอัมรา พมิพ์เบา้ธรรม   

นักจัดการงานทั่วไป เบอรโ์ทร 062-916445-5 

หมายเหตุ: โครงการดังกล่าวมรีะยะเวลาด าเนินการทัง้สิน้ 8 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ ์ถงึ 

เดอืนกนัยายน 2565 

https://www.youtube.com/watch?v=G_MyYBzfuWU
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TPFA จดัท า VDO “Thailand Premium Pet Food” รว่มกบักรมปศสุตัว ์โดยพากย์

ภาษาองักฤษ แบง่บรรยายเป็น 3 เวอรช์ ัน่ ไดแ้ก ่องักฤษ, จนี และไทย 

วันที ่28 เมษายน 2565 TPFA ไดป้ระชาสมัพันธ ์เรือ่ง VDO "Thailand Premium Pet 

Food" ไปยังทา่นสมาชกิ 

สืบเนื่องจากสมาคมฯ หารือกับกรมปศุสัตว์เห็นชอบใหจ้ัดท า VDO ส่งเสริม

ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งของไทย (Wet Petfood) โดยน าเสนอมาตรฐาน

การผลติจากตน้น ้าจนถงึผูบ้รโิภคนัน้ 

ทางสมาคมฯ ไดร้ับค าแนะน าจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุ

สัตว ์(สพส.) กรมปศุสัตว,์ คณะกรรมการบรหิารสมาคม, คณะท างาน VDO ไดแ้ก่ ผูแ้ทน

สมาชกิ (Unicord,ISA,SEAPAC,AAI,PFG) และสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย และกงสลุ 

(ฝ่ายเกษตร) ประจ าสถานกงสลุใหญ ่ณ นครเซีย่งไฮ ้ตัง้แตวั่นที ่21 ธ.ค.64 - 28 เม.ย.65 

บัดนี้ การจัดท า VDO ดังกล่าวไดส้ าเร็จลุล่วงแลว้ โดยพากย์ภาษาอังกฤษ แบ่ง

บรรยายเป็น 3 เวอรช์ัน่ ไดแ้ก ่  

1. บรรยายภาษาอังกฤษ ดังลิง้ก ์https://www.youtube.com/watch?v=Yhf4y8NVKos&t=137s 

 

 

 

 

 

2. บรรยายภาษาจนี ดังลิง้ก ์https://www.youtube.com/watch?v=018fbfrYdho 

 

 

 

 

 

3. บรรยายภาษาไทย ดังลิง้ก ์https://www.youtube.com/watch?v=vKUlh9ZLzeA&t=25s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yhf4y8NVKos&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=018fbfrYdho
https://www.youtube.com/watch?v=vKUlh9ZLzeA&t=25s
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ทั้งนี้  ทางสมาชิกฯ  สามารถรับชม VDO ไดท้ี่หน า้ เ ว็บสมาคมฯ ดั งลิ้งก์  

https://www.thaipetfood.org/ และดาวน์โหลดไฟล์ถงึวันที่ 2 พ.ค.65 เพื่อน าไปใชใ้น

การประชาสมัพันธข์องโรงงานไดต้ามลิง้ก ์ 

1. พากยภ์าษาอังกฤษ/บรรยายภาษาอังกฤษ ดังลิง้ก ์https://we.tl/t-5EXLwij9MZ 

2. พากยภ์าษาอังกฤษ/บรรยายภาษาจนี ดังลิง้ก ์https://we.tl/t-j87KhX7ryu 

3. พากยภ์าษาอังกฤษ/บรรยายภาษาไทย ดังลิง้ก ์https://we.tl/t-rYT9S2IxSs 

 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา มกราคม – เมษายน 2565   

เดอืนมกราคม 2565  

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

วนัที ่4 มกราคม 2565  

1. แนวทางการยกรา่งพระราชบัญญัตกิารด าเนนิกจิกรรมขององคก์รไมแ่สวงหาก าไร พ.ศ. ... 

2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลา และอัตราการจา่ย ประโยชนท์ดแทนใน

กรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในชว่งทีม่กีารลดอัตราเงนิสมทบ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. เรือ่ง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการแสดงการส่ง

เงนิสมทบและการน าสง่เงนิสมทบผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e - Payment) พ.ศ. ....  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50171   

 

วนัที ่18 มกราคม 2565  

1. รายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานในงานประมงพ.ศ. 2562 

2. การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง

พาณชิย)์ 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50657  

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีใ่นการยืน่ค าขอและแจง้เกีย่วกับการท างาน

ของคนตา่งดา้วสญัชาตเิมยีนมาซึง่ถอืเอกสารรับรองบคุคล (Certificate of Identity: CI)    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0019.PDF      

 

2. ประกาศสภาผูแ้ทนราษฎร เรื่อง ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ

อาหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/004/T_0022.PDF  

 

เดอืนมนีาคม 2565 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

วนัที ่15 มนีาคม 2565  

1. เรือ่ง การบรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาวและเมยีนมา) ซึง่

เขา้มาท างานตามบันทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นแรงงาน (MOU) ภายใตบ้ันทกึ

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการจา้งแรงงาน (Agreement) ซึง่วาระการจา้งงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/52575   

 

https://www.thaipetfood.org/
https://we.tl/t-5EXLwij9MZ
https://we.tl/t-j87KhX7ryu
https://we.tl/t-rYT9S2IxSs
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50171
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50657
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0019.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/004/T_0022.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/52575
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณี

พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมยีนมา   ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 

28 กนัยายน 2564  (ฉบับที ่2)   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/053/T_0048.PDF   

2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พเิศษ ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และเมยีนมา ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่28 

กนัยายน 2564 (ฉบับที ่2)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/053/T_0050.PDF  

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวน้ขอ้หา้มมิใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษเพือ่การท างานส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีน

มา ซึง่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานในราชอาณาจักรตามบันทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมอื

ดา้นแรงงานภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/073/T_0004.PDF  

 

เดอืนเมษายน 2565 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

วนัที ่5 เมษายน 2565  

1. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลา และอัตราการจา่ยประโยชน์

ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในชว่งทีม่กีารลดอัตราเงนิสมทบ (ฉบบัที.่) พ.ศ. .... 

2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. .... 

3. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนมกราคม 2565  

4. เรือ่ง สรปุภาพรวมดัชนีเศรษฐกจิการคา้ประจ าเดอืนกมุภาพันธ ์2565 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53330  

 

วนัที ่19 เมษายน 2565  

1. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู (กระทรวง

แรงงาน) 

 คณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัตติามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการ

พลเรอืนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู จ านวน 2 ราย 

เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง ดังน้ี  

 1. นายสมชาย มรกตศรวีรรณ รองอธบิดกีรมการจัดหางาน ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  

 2. นางตอ้งใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผูช้่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารง

ต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  

      ทัง้น้ี ตัง้แตวั่นทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53723 

 
กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

1. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลา และอัตราการจา่ยประโยชนท์ดแทนใน
กรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในชว่งเวลาทีม่กีารลดอตัราเงนิสมทบ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2565  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/053/T_0048.PDF    
2. กฎกระทรวง ก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. 2565 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/022/T_0011.PDF 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/053/T_0048.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/053/T_0050.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/073/T_0004.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53330
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53723
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/053/T_0048.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/022/T_0011.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนมกราคม – เมษายน 2565  รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนมกราคม 

1. Pet food recall: Stop feeding this food to your dog immediately 
2. Seeking Healthy, Sustainable Food Options for Pets, Owners Look Beyond Meat 

3. Percuro introduces insect-based dog treats 

4. Asian pet food news 2021: insects, politics, expansion 

5. Vegan dog food grows in popularity among eco-conscious pet owners 

6. TU จัดทัพลงทนุตปท. ตัง้ i-Tail Americas บรหิารธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

7. อาหารสัตวเ์ลีย้งโตกระฉูด โรงงาน ASIAN สมทุรสาครขยายไลน์ผลติ 

8. อนาคตธรุกจิสัตวเ์ลีย้งปี 2565 มาแรง...  

9. ตลาดอาหารเสรมิสัตวเ์ลีย้งออนไลน์ โอกาสทีไ่มค่วรมองขา้ม 

10. New pet food product trends winter 2021: insects, health 

11. ตลาดสนิคา้และอาหารส าหรับสัตวเ์ลีย้งในเยอรมนี 

12. Pet food pricing, claims in Chile may confuse consumers 

13. Pet food products affected by supply chain crisis 

14. Thai Union establishes US pet food business 

15. Latin American pet food industry news 2021: price, growth 

16. There’s a cat food shortage, and Tampa Bay felines are not happy about it 

17. Still Have Your Pet's Advent Calendars? Make Sure They Haven't Been Recalled 

18. Pet owners resort to making cat food as supply chain issues leave shelves empty 

19. Pet food products affected by supply chain crisis 

20. Vegan restaurants in Brighton to offer plant-based meal for dogs 

21. Sustainability in dog, cat, other pet food news 2021 

22. 6 Petfood Industry blogs, columns in Dec. 2021 

23. Best Raw Dog Food Options For Your Pet’s Health 

24. Vegan dog food makers let owners and pets dine together 

25. Stores seeing shortage in pet food 

26. ALDI recalled cat treat Advent calendars 

27. พาณชิยส่ั์งหา้มขึน้ราคาเน้ือไก ่6 เดอืน เรยีกผูเ้ลีย้งไกไ่ขห่ารอืดว่น 

28. Insect pet food kept growing in 2021, despite logistics 

29. ประเทศเอเชยีระงับน าเขา้เน้ือวัวจากแคนาดา หลังพบเชือ้วัวบา้ 

30. Argentina pet food leaders growing with premium products 

31. Sukiyaki, soba, oden, and other Japanese comfort foods…for your pet cat or dog?!? 

32. Coconut, spinach, 3 more plant superfoods in pet recipes 

33. เปิดไทมไ์ลน์โรคระบาดหม ู(ASF) ครม. ตัง้เป็นวาระแหง่ชาต ิปี’62 

34. Why is wet pet food unpopular in Latin America? 

35. ออสเตรยีมปีระชากรโสดกวา่หนึง่ในสามและนยิมมสัีตวเ์ลีย้งเป็นสมาชกิครอบครัว 

36. ปศสัุตวเ์ตอืน “ไขห้วัดนก” ระบาดในจนี พบผูเ้สยีชวีติ 2 คน แลว้ 

37. Cat food in short supply, high demand 

38. Pet Food Shortage: Pet Stores Feeling Effects of Supply Chain Problem, Increased Pet Ownership 

39. ไทยยเูน่ียน บรจิาคอาหารคนและอาหารสัตวเ์ลีย้ง เกอืบ 4 ลา้นชิน้ เพือ่ชว่ยเหลอืจากสถานการณ์โควดิ-19 ทั่วโลก ตลอดสองปีที่

ผ่านมา 

40. Aging cats prefer wet food at prey body temperature 

41. ปศสัุตวต์รวจหอ้งเย็นลักลอบน าเขา้ซากสัตวซ์ากเน้ือโค-เน้ือแพะแชแ่ข็งผดิกฎหมาย 

42. Expert debate whether you can feed your dog a vegan diet 

43. TIPS FOR CHOOSING PET FOOD 

44. No confirmed human disease from raw pet food worldwide 

45. ปศสัุตว ์สนธกิ าลังไลล่า่กวาดลา้งแกง๊ลักลอบซากสกุร 

46. Pet Food Shortage: Pet Stores Feeling Effects of Supply Chain Problem, Increased Pet Ownership 

47. ADVENTURES IN PET FOOD 

48. “พาณชิย”์คมุ55โรงงานอาหารสัตว ์รายงานสต๊อก-ตน้ทนุราคาทกุเดอืน 

49. Doggy Delirious Rebrands with New Packaging and Products 

The new branding, packaging and products showcase the company's 100% human grade treats. 

50. Australian pet food standards must be enforced 

51. เปิด 10 ธรุกจิทีเ่ดน่ปี 2565 

52. ธรุกจิผลติภัณฑด์แูลสัตวเ์ลีย้งโตเร็วทั่วโลก สว่นอนิเดยีคาดวา่จะโตเร็วสดุถงึ 490 ลา้นเหรยีญฯ ในปี 2565 

53. Plant oils in pet food: olive, soy, coconut and sunflower 

54. Direct-to-Consumer (DTC) Pet Food Market Worth $8.16 Billion by 2028 — Exclusive Report by Meticulous Research® 

55. Alternative Proteins, Functional Foods Driving Pet Food Ingredient Trends 

56. Global consumer trends translating into pet food 2022 

57. 5 trends to watch in pet care and products 

https://bgr.com/lifestyle/pet-food-recall-stop-feeding-this-food-to-your-dog-immediately/
https://www.thomasnet.com/insights/seeking-healthy-sustainable-food-options-for-pets-owners-look-beyond-meat/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15379-percuro-introduces-insect-based-dog-treats
https://www.petfoodindustry.com/articles/10917-asian-pet-food-news-2021-insects-politics-expansion?v=preview
https://www.ft.com/content/b621233a-3076-47e7-b396-951b85a80007
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?id=aVJNa2t0ZXVFajA9
https://www.prachachat.net/local-economy/news-830590
https://www.dailynews.co.th/articles/623372/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/759424/759424.pdf&title=759424&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10921-new-pet-food-product-trends-winter-2021-insects-health
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/759632/759632.pdf&title=759632&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10920-pet-food-pricing-claims-in-chile-may-confuse-consumers
https://www.kshb.com/news/coronavirus/pet-food-products-affected-by-supply-chain-c
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15393-thai-union-establishes-us-pet-food-business
https://www.petfoodindustry.com/articles/10926-latin-american-pet-food-industry-news-2021-price-growth
https://www.tampabay.com/news/business/2022/01/05/theres-a-cat-food-shortage-and-tampa-bay-felines-are-not-happy-about-it/
https://www.yahoo.com/lifestyle/still-pets-advent-calendars-sure-160901942.html
https://www.fox13news.com/news/pet-owners-resort-to-making-cat-food-as-supply-chain-issues-leave-shelves-empty
https://www.kshb.com/news/coronavirus/pet-food-products-affected-by-supply-chain-crisis
https://www.theargus.co.uk/news/19826995.vegan-restaurants-brighton-offer-plant-based-meal-dogs/
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10933-sustainability-in-dog-cat-other-pet-food-news-2021
https://www.petfoodindustry.com/articles/10934-6-petfood-industry-blogs-columns-in-dec-2021
https://techbullion.com/best-raw-dog-food-options-for-your-pets-health/
https://www.walesonline.co.uk/whats-on/vegan-dog-food-makers-owners-22653071
https://www.wwlp.com/news/local-news/hampden-county/stores-seeing-shortage-in-pet-food/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10936-aldi-recalled-cat-treat-advent-calendars?v=preview
https://www.prachachat.net/economy/news-838828
https://www.petfoodindustry.com/articles/10942-insect-pet-food-kept-growing-in-2021-despite-logistics?v=preview
https://www.ryt9.com/s/iq38/3288501
https://www.petfoodindustry.com/articles/10943-argentina-pet-food-leaders-growing-with-premium-products
https://soranews24.com/2022/01/13/sukiyaki-soba-oden-and-other-japanese-comfort-foods-for-your-pet-cat-or-dog/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10947-coconut-spinach-3-more-plant-superfoods-in-pet-recipes?v=preview
https://www.prachachat.net/politics/news-840210
https://www.petfoodindustry.com/articles/10951-why-is-wet-pet-food-unpopular-in-latin-america
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/760698/760698.pdf&title=760698&cate=413&d=0
https://www.thansettakij.com/economy/510457
https://www.wcax.com/2022/01/17/cat-food-short-supply-high-demand/
https://www.nbcsandiego.com/news/local/pet-food-shortage-pet-stores-feeling-effects-of-supply-chain-problem-increased-pet-ownership/2840372/
https://www.ryt9.com/s/prg/3290096
https://www.ryt9.com/s/prg/3290096
https://www.petfoodindustry.com/articles/10957-aging-cats-prefer-wet-food-at-prey-body-temperature
https://www.prachachat.net/economy/news-845242
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/expert-debate-whether-you-can-22788829
https://www.onfocus.news/tips-for-choosing-pet-food/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10952-no-confirmed-human-disease-from-raw-pet-food-worldwide?v=preview
https://www.thansettakij.com/economy/510920
https://www.nbcsandiego.com/news/local/pet-food-shortage-pet-stores-feeling-effects-of-supply-chain-problem-increased-pet-ownership/2840372/
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10960-is-inflation-a-significant-problem-in-pet-food-too
https://www.bangkokbiznews.com/business/983551
https://www.petbusiness.com/industry-news/doggy-delirious-rebrands-with-new-packaging-and-products/article_838476cc-7a2e-11ec-a12e-17a80e4743e8.html
https://www.petbusiness.com/industry-news/doggy-delirious-rebrands-with-new-packaging-and-products/article_838476cc-7a2e-11ec-a12e-17a80e4743e8.html
https://pfiaa.com.au/anything-short-of-enforcing-australian-pet-food-standards-fails-nations-families/
https://www.prachachat.net/economy/news-848728
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/760831/760831.pdf&title=760831&cate=414&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10963-plant-oils-in-pet-food-olive-soy-coconut-and-sunflower?v=preview
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/20/2369938/0/en/Direct-to-Consumer-DTC-Pet-Food-Market-Worth-8-16-Billion-by-2028-Exclusive-Report-by-Meticulous-Research.html
https://foodindustryexecutive.com/2022/01/alternative-proteins-functional-foods-driving-pet-food-ingredient-trends/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10965-global-consumer-trends-translating-into-pet-food-2022?v=preview
https://www.supermarketnews.com/winning-pet-care/5-trends-watch-pet-care-and-products
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58. Supply Chain Issues Impact Availability of Some Pet Food Items 

59. Would you feed your dog a plant-based diet? 

60. Pet owners scrambling to find certain foods; experts warn supply chain disruptions could continue through 2022 

61. Globally, pet food production increased 8.2% in 2021. No regions reported declines in pet food production. 

62. Pet Food Market Growth, Industry Outlook & Opportunities | DataM Intelligence 

63. Plant oils in pet food: olive, soy, coconut and sunflower 

64. US cat food sales neared US$12.1 billion in 2021 

65. EU เตรยีมออกกฎสกัดสนิคา้และผลผลติจากภาคการเกษตรทีม่าจากการท าลายป่า 

66. Hazard analysis most common issue in pet food inspections 

67. Excessive vitamin D in pet food is toxic 

68. Pet spending boom continues despite rising cost of living 

69. Human grade pet food on trend but poses challenges 

70. DCM focus gone, but pet food faces another disease threat 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์

1. Why cruelty-free and sustainable pet food is on the rise 

2. Pet food business groups question Russian watchdog claims 

3. Century makes first Philippine-made wet cat food line 

4. Pandemic pet ownership at 14% 2021, but uneven 

5. ขนาดตลาดการบรโิภคอาหารสัตวเ์ลีย้งแชแ่ข็งและแหง้ 2022 และวเิคราะหภ์ายในปี 2571 || 

6. If pig disease hits, deals needed for US pet food exports 

7. Younger pet owners plan to spend less, lose pets in 2022 

8. คนอเมรกัินเป็นเจา้ของสัตวเ์ลีย้งเพิม่ขึน้ในชว่งโควดิ-19 

9. Antibiotic-resistant germs grown from pet food in Europe 

10. Pet food inflation arrives in Latin America 

11. Symrise acquires egg protein supplier Schaffelaarbos 

12. Global and U.S. pet food exports grow 2% in 2021 

13. ปศสัุตวค์มุเขม้สถานประกอบการผลติอาหารปลอดภัย ตามหลักคณุภาพมาตรฐานสากล GHPs & HACCP และคูค่า้ ผูบ้รโิภคมั่นใจ 

สง่ออกสรา้งรายไดต้อ่เน่ือง 

14. Conscious consumers turn away from meaty pet foods for animal-free alternatives 

15. A Dangerous Pet Food Marketing Trick? 

16. Retest of soy, corn and peanut byproducts for pet food 

17. Normandise Pet Food expands, eyes Asian markets 

18. Virbac enters pet nutrition with a unique food tailor-made for spayed & neutered cats and dogs 

19. Your dog's dinner is your chance to give them a healthy life 

20. ตลาดสัตวเ์ลีย้งในจนีเฟ่ืองฟ ูหลังคนหันมาดแูลสัตวส์ดุน่ารัก แทนการมลีกู 

21. InnovaFeed readies for major US expansion, targets pet food industry 

22. Dog, cat owners increasingly shop for natural pet foods with active health benefits, global survey shows 

23. Boomer, millennial owners lost pets for different reasons 

24. Toronto Based Pet Food Startup Dog Child Selected by Industry Leading Pet Care Accelerator 

25. INVESTIGATES: Dangerous chemicals in pet food 

26. ภาษีคารบ์อนขา้มพรมแดน โจทยใ์หญ่ปศสัุตวไ์ทยลดปลอ่ยกา๊ซ 

27. China lifts ban on wet pet food imports of avian origin 

28. Fixed pets’ high appetites met with specific food recipes 

29. หว่ันวกิฤตขิาดแคลนอาหารสัตว ์วัตถดุบิพุ่งกระฉูด จีรั้ฐเร่งแก ้

30. What to do about the limited supply of canned pet food and cat litter 

31. ‘Not completely COVID-19’s fault’: Here’s why there’s a wet cat food shortage 

32. Pet owners open to insect-based food 

33. Use Caution Before Approving Hemp as a Commercial Pet Food Ingredient, Say Industry Organizations 

34. Supply chain issues lead to pet food shortage 

35. 3 ill in Massachusetts after handling dog treats contaminated with Salmonella 

36. มรีายงานการตรวจพบ BSE ในฟารม์วัวของแคนาดา! 

37. Data show pet trends among Turks 

38. Branding pet food ingredients suppliers for consumers 

39. Feed, pet food organizations push for hemp ingredient research 

40. IPPE Coverage: Trend of human-grade pet food here to stay 

41. Dog Gone dog treats recalled for Salmonella 

42. Canidae Pet Food Introduces Innovative, Environmentally-Friendly Kibble Refill Stations in Exclusive Partnership with 

Petco 

43. Mars, Freshpet Lead the Pack in Exploding Fresh Pet Food Market 

44. Purina FY21 sales up US$1.7 bil, gaining market globally 

45. Organizations warn against hemp in pet food, livestock feed 

46. Dog food and baby formula urgently recalled due to salmonella 

47. Pet care tips: Cockroaches, fly larvae and crickets – pet food goes vegan via insect protein food and treats 
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48. Warning as dog food recalled due to bacteria which can cause illness in humans 

49. 4 in 10 people admit to tasting their pet’s food 

50. อาหารสัตวเ์ลีย้งโตเดน่รับเทรนดโ์ลก หนุนก าไร เอเชีย่นซ ีนวิไฮ1,044 ลบ. 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนมนีาคม 

1. How can pet food industry cope with supply chain gridlock? 

2. Mixed messaging on grains in pet food 

3. Do you know what your pet is eating? 

4. How to Read a Pet Food Label 

5. Pet Parent! หนุนธรุกจิสัตวเ์ลีย้งเฟ่ืองฟ"ูเกรทเทสทเ์พ็ทแคร"์เร่งขยายตลาด 

6.ปัญหาการขาดแคลนวัตถดุบิการผลติในอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง ก าลังท าใหเ้กดิการขาดแคลนผลติภัณฑอ์าหารสนัุขและอาหาร

แมวในประเทศเยอรมนี (สคต.แฟรงกเ์ฟิรต์) 

7. US pet food exports increased significantly in 2021 

8. Can insect-based and vegan pet foods succeed in Mexico? 

9. Petco Is Developing Its Own Fresh and Frozen Pet Food with JustFoodForDogs 

10. Feed right for purfect health 

11. Tomojo eyes new products, markets for insect-based pet food 

12. Ukraine wheat, oil disruptions may hit US pet food 

13. JP ปักธงรง.ล าพูนเป็นฐานตอ่ยอดผลติยาสมนุไพรส าหรับสัตวเ์ลีย้ง-สัตวเ์ศรษฐกจิ 

14. ความทา้ทายใหมข่องราชาทนู่า ปั้น i-Tail รุกตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

15. DNA barcoding identifies endangered shark species secretly added to pet food 

16. Animal Feed Safety Testing Market 2022 is Booming Worldwide Business Forecast by 2028 – Whitebeck Group, Foss, 

Food Safety Net Services, TUV Rheinland Group, Maxxam 

17. Endangered Shark Meat Might Be Hiding in Your Pet’s Food 

18. ความทา้ทายใหมข่องราชาทนู่า ปั้น i-Tail รุกตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

19. Premium kibble bulk refill bins, reusable bags roll out 

20. JerHigh & Jinny เปิดตัว Jinny More Grain Free รุกตลาดอาหารเม็ดส าหรับนอ้งแมวสดุเลฟิ 

21. “วัตถดุบิ” ตัวแปรส าคัญตน้ทนุอาหารสัตว ์ตน้ทางอาหารมนุษย ์โดย อาจหาญ วจิารณ์ทัศน์ 

22. Study finds major brands selling cat food that contain protected sharks 

23. Healthy pet food firm chews on bigger market 

24. Farming insects to make pet food 

25. The CITES Appendix II listed silky shark (Carcharhinus falciformis) was the second most frequently encountered 

species in the pet foods. 

26. กรมปศสัุตวเ์ปิด 'น าเขา้-ยกเลกิภาษี' แกอ้าหารสัตวแ์พง 

27. คา้นน าเขา้วัตถดุบิอาหารสัตวเ์สร ี

28. Asian insect-based pet foods boosted by US, Europe trends 

29. Canned pet food shortage continues amid supply chain woes 

30. ภาคอตุสหรัฐฯ กังวลเกีย่วกับการใชกั้ญชงในอาหารสัตว ์

31. "กรมปศสัุตวป์ระชมุคณะกรรมการทบทวนผลการตรวจประเมนิโรงงานผลติอาหารสัตวต์า่งประเทศ" 

32. Asian insect-based pet foods boosted by US, Europe trends 

33. Mars Petcare Mexico expanding wet pet food facility 

34. Canned pet food shortage continues amid supply chain woes 

35. Do we really know what we're feeding our pets? (It could be shark!) 

36. "กรมปศสัุตวต์อ้นรับคณะอัครราชทตูรัสเซยีในไทย เพือ่หารอืการน าเขา้สง่ออกสนิคา้ปศสัุตว"์ 

37. Vets advice on if pets be on a Vegan or Gluten-Free diet? 

38. ศลุกากรจนีอัพเดทรายชือ่สัตวป์ศสัุตวแ์ละผลติภัณฑป์ศสัุตวห์า้มน าเขา้! 

39. Symrise expands with acquisition of Wing Pet Food 

40. Vegan Dog Food Sales Surge By 600% In Just 6 Months At UK Start-Up 

41. 20 Pet Food Brands Join Forces to Fight Global Plastic Pollution 

42. มารส์ ชวนเจา้ของสัตวเ์ลีย้งน าถงุอาหาร 5 แบรนดด์ังแลกสว่นลด ลดขยะ 

43. Pet food, treat impulse sales in gas, grocery check-out 

44. Canned pet food shortage continues amid supply chain woes 

45. Canada imports of US pet food grew 36% 2016-2021 

46. Helpful or Harmful? How the Raw Food Diet could impact your pet's health 

47. Canadian pet foods grow despite pandemic, supply chain 

48. Dogs Plate launches wet dog food with insect protein 

49. Yes, your dog can go vegan – but cats are natural born killers 

50. Finding healthy dog food is a challenge. Begin with the ingredients 

51. Pet retail traffic up 2019-2022, Petco gains on PetSmart 

52. Common Signs That Your Dog Is Overweight 

53. ตลาดผลติภัณฑสั์ตวเ์ลีย้งในประเทศชลิ ี

54. Russian pet industry opposes Ukraine invasion, wants trade 

55. canned pet food supply issues 
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https://www.petfoodindustry.com/articles/11110-symrise-expands-with-acquisition-of-wing-pet-food
https://plantbasednews.org/news/economics/vegan-dog-food-surge/
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/15/2403579/0/en/20-Pet-Food-Brands-Join-Forces-to-Fight-Global-Plastic-Pollution.html
https://www.matichon.co.th/economy/news_3234984
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/11123-pet-food-treat-impulse-sales-in-gas-grocery-check-out
https://www.fox29.com/news/canned-pet-food-shortage-continues-amid-supply-chain-woes
https://www.petfoodindustry.com/articles/11125-canada-imports-of-us-pet-food-grew-36-2016-2021
https://www.audacy.com/wwjnewsradio/news/local/helpful-or-harmful-how-raw-food-diet-impacts-pet-health
https://www.petfoodindustry.com/articles/11127-canadian-pet-foods-grow-despite-pandemic-supply-chain
https://www.petfoodindustry.com/articles/11129-dogs-plate-launches-wet-dog-food-with-insect-protein
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/18/dog-vegan-cats-killers-plant-based-diet-pets-food
https://www.heraldtribune.com/story/news/2022/03/18/gregg-flowers-healthy-dog-food-worth-extra-cost/7050533001/
https://www.petfoodindustry.com/articles/11139-pet-retail-traffic-up-2019-2022-petco-gains-on-petsmart
https://pfiaa.com.au/common-signs-that-your-dog-is-overweight/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/767675/767675.pdf&title=767675&cate=414&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11141-russian-pet-industry-opposes-ukraine-invasion-wants-trade
https://www.westernmassnews.com/2022/03/22/getting-answers-canned-pet-food-supply-issues/
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56. How is shark in pet food despite Mars, Purina standards? 

57. Wellness Pet Co. Introduces Plant-Based Dog Food 

58. ADM expands pet food production capacity in Mexico 

59. How is shark in pet food despite Mars, Purina standards? 

60. The pet industry is still booming 

61. Pets have large carbon paw prints. Lab-grown meat is about to change that 

62. Pet Feed Marketing In A Veterinarian Quiz 

63. Boulder company introduces alternative meats to pet foods 

64. Help Your Pets Live Their Best Life 

65. Federal court orders company to stop distribution of pet food contaminated with Salmonella 

66. Champion Petfoods adding grain-inclusive dog food, new wet cat recipes later this year 

67. New freeze-dried pet foods top trend at Global Pet Expo 

68. Inflation Is Spiking the Cost of Pet Parenthood Yet Owners Are Still Splurging on Care 

69. Pet food is puzzling, but think of different life stages 

70. Why can’t I find cat, dog food? The complicated answer lies in supply chain problems 

71. Copper in dog food needs AAFCO safe upper limit, vets say 

72. Feds stop Bravo Packing raw dog food in FSMA first 

73. Listeria, salmonella, bird and rodent poop: Why the FDA shut down a pet food maker 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนเมษายน 

1. ขา่วประจ าสัปดาห ์(28ม.ีค.-1เม.ย.2565) อาหารสัตวเ์ลีย้งแบบฟรซีดรายเป็นทีน่ยิมในสหรัฐฯ 
2. European pet food industry responds to Russia-Ukraine War 
3. ประชมุคณะกรรมการระบบประกันคณุภาพอาหารสัตวเ์ลีย้งเพือ่การสง่ออก ครัง้ที ่3/65 
4. ปศสัุตวแ์จง้เตอืนสภาพอากาศแปรปรวนใหด้แูลสัตวปี์กอยา่งใกลช้ดิ 
5. สถานการณ์การผลติและการตลาดรายสัปดาห:์ ปศสัุตว ์
6. Buying pet food and other pet items 
7. Pet food market booms 
8. Aluminum shortage impacting cat food, canned beer, and more 
9. Are you feeding your dog the best pet food? 
10. Should dogs go vegan? Large-scale study suggests plant-based diet is healthiest and safest 
11. Cat food with activated AIM protein launched 
12. I compared six supermarket dog foods to find the best - and one looked like pie filling 
13. Financial fears fade for pet owners post-pandemic 
14. Millennial pet ownership generation gap grew 2018-2020 
15. สอ่งเทรนดโ์ลก: เจาะอาหารสัตวเ์ลีย้งเฉพาะกลุม่...เปลีย่นจาก Niche ใหเ้ป็น Rich 
16. Internet beats TV for new pet food awareness 2018-2020 
17. Clashing trends create pet food sustainability dichotomies 
18. New pet foods spring 2022: treats, functional, cats, CBD 
19. Blackmore เร่งพัฒนาสนิคา้ตอบโจทยก์ระแสตลาดสนิคา้ Pet Health บมู 
20. PFIAA Pet Food Recall Protocol 
21. It’s not cruel to feed my dog a vegan diet, she could well be healthier and happier than your dog 
22. VEGAN DIET FOR DOGS LINKED TO BETTER HEALTH, NEW STUDY FINDS 
23. ไทยยเูน่ียน ช ูGreen Giving อัพไซเคลิขยะขวดพลาสตกิเป็นชดุ PPE 
24. Hygienic design for food safety to avoid pet food recalls 
25. ประชมุหารอืการแลกเปลีย่นใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) และบันทกึขอ้ตกลงร่วมกับทางกรมปศสัุตว ์
26. ตลาดสนิคา้ส าหรับสัตวเ์ลีย้งในสหราชอาณาจักร 

https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/11143-how-is-shark-in-pet-food-despite-mars-purina-standards
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https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/11143-how-is-shark-in-pet-food-despite-mars-purina-standards
https://finance.yahoo.com/news/the-pet-industry-is-still-booming-191614335.html
https://www.positive.news/science/innovation/lab-grown-meat-could-soon-feed-your-pets/
https://truthaboutpetfood.com/pet-feed-marketing-in-a-veterinarian-quiz/
https://www.thedenverchannel.com/news/in-good-company/boulder-company-introduces-alternative-meats-to-pet-foods
https://www.entrepreneur.com/article/422988
https://www.foodsafetynews.com/2022/03/federal-court-orders-company-to-stop-distribution-of-pet-food-contaminated-with-salmonella/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15657-champion-petfoods-adding-grain-inclusive-dog-food-new-wet-cat-recipes-later-this-year
https://www.petfoodindustry.com/articles/11161-new-freeze-dried-pet-foods-top-trend-at-global-pet-expo
https://www.nbcsandiego.com/news/business/money-report/inflation-is-spiking-the-cost-of-pet-parenthood-yet-owners-are-still-splurging-on-care/2901586/
https://www.pacificatribune.com/news/pet-food-is-puzzling-but-think-of-different-life-stages/article_2bd2e74e-af97-11ec-bf72-c71a7d06b763.html
https://www.cbs17.com/news/national-news/why-cant-i-find-cat-dog-food-the-complicated-answer-lies-in-supply-chain-problems/
https://www.petfoodindustry.com/articles/11163-copper-in-dog-food-needs-aafco-safe-upper-limit-vets-say
https://www.petfoodindustry.com/articles/11164-feds-stop-bravo-packing-raw-dog-food-in-fsma-first
https://www.newsobserver.com/news/nation-world/national/article259949585.html
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/770715/770715.pdf&title=770715&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11189-european-pet-food-industry-responds-to-russia-ukraine-war
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1666-3-65
https://www.thailandplus.tv/archives/512315?fbclid=IwAR2SVHjdi0nk-S0atee1rOiql83Li7yBSwx9hSHUudYAJQ9TtD89jefod_c
https://www.ryt9.com/s/oae/3312626
https://www.kztv10.com/news/protecting-your-money/protecting-your-money-buying-pet-food-and-other-pet-items
https://www.newfoodmagazine.com/news/163540/the-pet-food-industry-is-set-to-rise/
https://www.clickorlando.com/news/2022/04/04/aluminum-shortage-impacting-cat-food-canned-beer-and-more/
https://www.which.co.uk/news/2022/04/are-you-feeding-your-dog-the-best-pet-food/%20-%20Which?
https://www.euronews.com/next/2022/04/13/should-dogs-go-vegan-large-scale-study-finds-plant-based-diet-is-healthiest-and-safest
https://www.petfoodindustry.com/articles/11199-cat-food-with-activated-aim-protein-launched
https://www.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/whats-on-news/compared-six-supermarket-dog-foods-23615876
https://www.petfoodindustry.com/articles/11213-financial-fears-fade-for-pet-owners-post-pandemic
https://www.petfoodindustry.com/articles/11203-millennial-pet-ownership-generation-gap-grew-2018-2020
https://www.ryt9.com/s/exim/3313631
https://www.petfoodindustry.com/articles/11219-internet-beats-tv-for-new-pet-food-awareness-2018-2020
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/11224-clashing-trends-create-pet-food-sustainability-dichotomies
https://www.petfoodindustry.com/articles/11221-new-pet-foods-spring-2022-treats-functional-cats-cbd
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/774038/774038.pdf&title=774038&cate=413&d=0
https://pfiaa.com.au/pfiaa-pet-food-recall-protocol/
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/not-cruel-feed-dog-vegan-diet-1587331
https://vegnews.com/2022/4/vegan-diet-dogs-health-study
https://www.prachachat.net/economy/news-915174
https://www.petfoodindustry.com/articles/11238-hygienic-design-for-food-safety-to-avoid-pet-food-recalls
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1673-health-certificate
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/775201/775201.pdf&title=775201&cate=414&d=0
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