
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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22 ส.ค.65  TTIA/TPFA ประชมุหารอืปัญหาวกิฤตราคาวัตถุดบิไก ่ร่วมกับกรมการคา้ภายใน กรมปศุสัตว ์และสมาคมผูผ้ลติไกเ่พื่อสง่ออกไทย 
ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting)อา่นตอ่หนา้ 34 

21 ก.ค.65  TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุหารอืความร่วมมอื

ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการคา้และสภาหอ 

การคา้แหง่ประเทศไทย อา่นต่อหนา้ 21 

 

23 ม.ิย.65  TTIA TPFA และ TMPA ร่วมหารอืและรับประทานอาหาร

ค ่า เพือ่อัพเดทสถานการณ์แผ่นเหล็ก/กระป๋อง และการสง่ออกทนู่า/

อาหารสตัวเ์ลีย้ง อา่นต่อหนา้ 6 

27 พ.ค.65  TPFA รับการตรวจประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่ประจ าปี 2565 จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์อา่นตอ่หนา้ 2 

26 ส.ค.65  TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสัมมนาสมาคมการคา้“Together is Power 2022: Ench" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ร่วมกับสภาหอ 
การคา้แหง่ประเทศไทยอา่นตอ่หนา้ 35 
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สารบญั / content 
 
ข่าวกิจกรรม หน้า 
TTIA/TPFA จัดประชมุ HR ครัง้ที ่2/2565 ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting) 

 

TPFA รับการตรวจประเมินสมาคมการคา้ดีเด่นประจ าปี 2565 จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้       
กระทรวงพาณชิย ์

 
TPFA เขา้ร่วมรับฟังบรรยายวาระพเิศษ บมจ.ศรไีทยฯ น าเสนอ Packaging สนิคา้ petfood 

 

TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่3/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TPFA จัดประชมุเฉพาะกจิ ครัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TTIA TPFA และ TMPA ร่วมหารือและรับประทานอาหารค ่า เพื่ออัพเดทสถานการณ์แผ่นเหล็ก/
กระป๋อง และการสง่ออกทนู่า/อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสมัมนา Connect x Global ปลกุธรุกจิไทยเชือ่มไกลธรุกจิโลก ณ โรงแรมโน
โวเทล จัดโดย กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุสัตว ์คร ้งัที ่1/2565 ผ่าน

ระบบ VDO Conference จัดโดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้เกษตร อาหาร และ

เครื่องดื่ม ครัง้ที่4/2565 จัดโดย ส านักส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ
การคา้ระหวา่งประเทศ 

 
TTIA และ TPFA เขา้ร่วมงานวันคลา้ยวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี และ บรจิาคเงนิเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาดา้นการแพทย ์ 

 
TPFA จัดประชมุเฉพาะกจิ ครัง้ที ่2/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมสัมมนาหัวขอ้ “โปรแกรมการตรวจประเมนิโดยบุคคลที่สามของ US FDA (TPP) 

และ การรับรอง Accredited FSVP และ QIC/VQIP” ส าหรับผูส้่งออกอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

เลีย้งไปยังสหรัฐอเมรกิา จัดโดย SGS 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุใหค้วามเห็นและเสนอแนะประกอบการจัดท ายุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการ
ลงทนุ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) จัดโดย BOI 

 
TPFA เขา้ร่วมสัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ “ช่วยคิด ช่วยท า พัฒนาสินคา้ปศุสัตว์ไทย” จัดโดย 

คณะกรรมการธรุกจิปศสุตัวแ์ละแปรรูป สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมหารอืความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการคา้และ

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุหารอืกับส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ในประเด็นการ

ปรับสทิธปิระโยชนก์ารลงทนุในกลุม่ Future Food และ Food Ingredient 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสวดพระอภธิรรมคุณนวลจันทร ์รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ(์มารดา คุณภูสติ รัตนกลุ 
เสรเีรงิฤทธิ ์อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ) 

 

TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่4/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมการบรรยายพเิศษ เรือ่ง บรกิารขายสนิคา้ออนไลน์ผา่น Alibaba.com โดย บรษัิท 
โปรเฟรท โลจสิตกิส ์จ ากัด 
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สารบญั / content 
 

ข่าวกิจกรรม หน้า 
 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุชีแ้จงโครงการคณะผูแ้ทนการคา้สนิคา้อาหารและอตุสาหกรรมเดนิทางไป

เจรจาการคา้ ณ ราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี จัดโดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ครัง้ที ่8-4/2565 

จัดโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 

TPFA เขา้ร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรือ่ง อภธิานศัพทส์ขุอนามัย

สตัวบ์ก จัดโดยส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) 
 

TPFA/TTIA จัดประชมุ เรือ่ง การใชวั้ตถดุบิไกแ่ละราคา ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานวันคลา้ยวันสถาปนากระทรวงพาณชิย ์ครบรอบ 102 ปี และบรจิาคเงนิสมทบ
ทนุ"มลูนธิวิสิสกุรรม" 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุหารือปัญหาวกิฤตราคาวัตถุดบิไก ่ร่วมกับกรมการคา้ภายใน กรมปศุสัตว ์
และสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสมัมนาสมาคมการคา้“Together is Power 2022: Ench" จัดโดย กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ ร่วมกับสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

 

 
26 

 

 
28 

 
 

30 

 
 

32 
 

33 
 

 

34 
 

 
35 

 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา พฤษภาคม – สงิหาคม 2565   

 
ขา่วประจ าเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2565  รวบรวมโดย TTIA/TPFA 

 

37 

 
41 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



   Newsletter                          May-Aug 2022 1 |43 

TTIA/TPFA จดัประชุม HR คร ัง้ที ่2/2565 ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting) 

วันที ่19 พฤษภาคม 2565 คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน คุณวรพล จนท.อาวุโส  

คุณนลธวัช จนท.แรงงาน และสมาชกิ 16 บรษัิท ร่วมประชมุ TTIA/TPFA HR ครัง้ที ่2/2565 

ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting) จัดโดย สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย สาระส าคัญดังน้ี  

1. การก าหนดทศิทางของสมาคมฯ ประเด็นสรรแรงงานตามหลักการ ILO โดยใหย้ดึ

ตามหลักการตามกฎหมายไทยและประเทศตน้ทางเป็นหลักกอ่น หากลูกคา้ของแต่ละโรงงาน

ตอ้งการจะเพิม่ประเด็นในอืน่ๆ ก็ใหแ้ลว้แต่ดุลพนิจิของสมาชกิในการจัดการ ซึง่ จากขอ้คน้พบ

การสรรหาระหว่างปี 2563-2564 พบว่า ค่าใชม้ีทศิทางลดลงทุกรายการ ทัง้น้ีมีสมาชกิให ้

ความเห็นเพิม่เตมิวา่ ปัจจบุันไดเ้ริม่ออกคา่ใชจ้า่ยใหก้บัแรงงาน และ เริม่ใชห้ลักการ Employee 

Pay แลว้ 

2. แนวทางการจัดกจิกรรม GLP Visit 2022 ระหวา่งเดอืน ก.ค.  – ส.ค. 2565 เนื่องจาก

ประเทศไทยยังคงมีการระบาดของโควดิ – 19 ส่งผลใหก้ารกจิกรรมจะจัดในรูปแบบ Online 

Visit ในระหว่างวันที ่11 ก.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565 ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.30 น. โดยชว่ง 

9.00 – 12.00 จะเป็นกจิกรรมตรวจประเมนิมาตรการป้องกนั Covid19 และ ชว่ง 13.00 – 15.30 

น.เป็นช่วงกจิกรรม GLP Visit/สรรหา/สทิธิมนุษยชน โดยสมาคมจะส่งอีเมล เชญิเขา้ร่วม

กิจกรรมเพื่อใหส้มาชิกเลือกวัน รวมถึงแบบสอบถามความสมัครใจให ้NGOs เขา้ร่วม

สงัเกตการณ์ ในภายหลังการประชมุฯ  

3. การประชมุความร่วมมอื

ขั บ เ ค ลื่ อ น  GLP ร่ ว ม กั บ ก ร ม

สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

โดยคาดว่าจะมกีารจัดประชมุเพื่อ

หารือการด าเนินการ GLP อีกครัง้ 

คาดว่าจะจัดขึน้ภายในเดอืน พ.ค. 

- ม.ิย. 2565 น้ี 

4. ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกับ

แรงงานต่างดา้ว MOU 3 สัญชาต ิ

ล่าสุดจากเก็บขอ้มูลจากสมาชกิ

พบว่ายังคงพบปัญหาแรงงานขา้ม

ชาตไิม่สามารถต่ออายุ Passport 

ไดท้ันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

แต่มโีรงงานบางส่วนสามารถต่ออายุไดท้ันตามก าหนดเน่ืองจากมกีารแรงงานจ านวนนอ้ย และ

ยังพบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึง่สมาชกิไดใ้หค้วามเห็นว่าควรมกีารขยายระยะเวลาการต่อ

อายุ Passport ออกไปอกี 1 ปี และส าหรับประเด็นการต่ออายุเอกสารรับรองบุคคลของแรงงาน

ขา้มชาตทิีศ่นูย ์CI โดยทางการเมยีนมารไ์ดม้กีารแจง้แผนการด าเนนิการตอ่กระทรวงแรงงานใน

เบือ้งตน้ เชน่ จัดทมีเคลือ่นทีก่ารใหบ้รกิาร/เพิม่จ านวนการต่อใบอนุญาต/ขยายระยะเวลาการ

เปิดศนูยต์อ่ไปอกี โดยลา่สดุไดม้กีารเปิดศนูยก์ารตอ่อายฯุ เพิม่อกี 1 แหง่ คอื ในจังหวัดสงขลา  

5.การจัดกจิกรรมตอ่ตา้นแรงงานเด็กกบักระทรวงแรงงาน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

คาดวา่หากมกีารท ากจิกรรมอาจมกีารจัดกจิกรรมรว่มกบั TFFA ซึง่ขอใหส้มาชกิสนับสนุนการท า

กจิกรรมดังกล่าว เชน่ ผลติภัณฑป์ลากระป๋อง หรอื การประชาสัมพันธ ์โดยหากมคีวามคบืหนา้

จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้  
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6. การน าเสนอโครงการ 

CREST จาก  IOM เพื่ อหาความ

รว่มมอืกบัสมาคม โดยเป็นโครงการ

ที่เกี่ยวขอ้งกับสทิธิมนุษยชนและ

สทิธขิองแรงงาน โดนตัวแทนจาก

โครงการ ไดน้ าเสนอถงึการอบรม 

Guild line สรรหาแรงงานโดยไม่มี

ค่าใชจ้่าย ซึง่ใชเ้วลา 2 วัน คาดว่า

จะจัดขึน้ในอีก 3-4 เดือนขา้งหนา้ 

โดยสมาคมฯ ไดเ้สนอถึงประเด็น

การอบรมในหัวขอ้อื่นๆ ต่อ ผูแ้ทน

จาก  CREST เ ช่น  ค วาม รู ้เ รื่ อ ง

กฎหมายแรงงงานขา้มชาติจาก

ประเทศตน้ทางและประเทศไทย ทัง้น้ีหากสมาชกิตอ้งการเสนอหัวขอ้อบรมในเรือ่งอืน่ๆ สามารถ

แจง้กลับมายังสมาคมฯ เพือ่ประสานไปยังผูแ้ทนจาก CREST ในการเพิม่หัวขอ้การอบรมตอ่ไป 

หมายเหตุ การลงนามนโยบายดา้นจรยิธรรมแรงงานฉบับใหม่ โดยสมาคมฯไดส้่งให ้

สมาชกิทางอเีมลแลว้เมือ่วันจันทรท์ี ่9 พ.ค. 65 โดยขอความความร่วมมอืใหส้มาชกิลงนามและ

ตอบกลับภายในวันศกุรท์ี ่20 พ.ค. 65 น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPFA รบัการตรวจประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่ประจ าปี 2565 จากกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

วันที ่27 พฤษภาคม 2565 ทาง 

TPFA ไดร้ับการตรวจประเมินสมาคม

การคา้ดีเด่นประจ าปี 2565 กลุ่มที่ 1 

กลุ่มจดทะเบยีนจัดตัง้ 1-5 ปี (ตัง้แต่ปี 

2559-2563) จากทีมผูต้รวจประเมิน

และกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ก.พาณิชย ์

ซึง่เขา้สัมภาษณ์และขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ตามหลัก Balanced Scorecard  4 มติ/ิ 

22 ตัวชีวั้ด ไดแ้ก ่1.ผลส าเร็จตามพันธ

กจิ 2.ความสามารถในการบรหิารจัดการ 
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3 คุณภาพการใหบ้รกิาร และ 4 การพัฒนา

องค์กร ซึ่งครั ้งน้ีเป็นครั ้งแรกที่ใหแ้ต่ละ

ส ม า ค ม ส่ ง ห ลั ก ฐ า น เ อ ก ส า ร เ ป็ น

อิเล็ กทรอนิกส์ไฟล์ล่ วงหนา้  โดยจะ

ประกาศผลและจัดงานมอบรางวัลประมาณ 

ส.ค. ศกนี้ 

 

 

 

TPFA เขา้รว่มรบัฟังบรรยายวาระพเิศษ บมจ.ศรไีทยฯ น าเสนอ Packaging สนิคา้ 

petfood  

วันที ่9 มถิุนายน 2565 TPFA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม กรรมการสมาคม และสมาชกิ 

เขา้ร่วมรับฟังบรรยายวาระพเิศษ บมจ.ศรีไทยฯ น าเสนอ Packaging สนิคา้ petfood จัดโดย 

บมจ.ศรไีทยฯ สรปุดังน้ี  

บมจ.ศรไีทยซปุเปอรแ์วร ์เป็นบรษัิทไทยทีร่ับ

ผลติ Packaging จากพลาสตกิทีส่ามารถ recycle ได ้

โดยขึน้รูปพลาสตกิดว้ยการใชเ้ม็ดเรซดีละลายแลว้

ฉีดหลังจากเซตตัวจะเกดิเป็นสนิคา้บรรจภัุณฑ ์

สนิคา้ทีท่างบรษัิทผลติ เชน่ กล่องใส่อาหาร 

แกว้น ้าในโรงหนัง ถังทาส ีลังใสข่อง  

ปัจจุบันสินคา้พลาสติกยังไม่สามารถเขา้รี

ทอรต์ได ้แตใ่นอนาคตสามารถใชเ้วลาพัฒนา 6 เดอืนรว่มกบัลกูคา้ได ้

บริษัทไดค้ านึงถึงสิ่งแวดลอ้มและความยั่งยืน โดยใชพ้ลาสติก PCR หรือ Post-

Consumer Recycled คอื การน าพลาสตกิทีผ่่านการใชง้านแลว้จากลูกคา้ มาผ่านกระบวนการ

ท าความสะอาด แลว้ปรับปรุงคุณสมบัต ิดว้ยเทคโนโลยหีรอืนวัตกรรม ใหส้ามารถน ากลับมาใช ้

ใหมไ่ดอ้กีครัง้ และเนน้ circular economy 

การใช ้Packaging ที่ช่วย

ลดโลกรอ้น สามารถน ามาใชเ้ป็น 

carbon credit, carbon footprint 

ได ้

คณะกรรมการและท่ าน

สมาชิก  TPFA ให ค้ วาม เห็ น ว่ า 

ส น ใ จ พ ล า ส ติ ก แ บ บ เ พ า ซ์ , 

พลาสตกิคัพ ส าหรับสนิคา้อาหาร

สัตว์เลี้ยง แต่ตอ้งการทราบถึง

มาตรฐานอา้งองิทีใ่ชใ้นระดับสากล 

หากท่านสมาชกิสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่คุณอนันตชัย พินิจกิจโสภณ 

ผูจ้ัดการฝ่ายขายบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิส าหรับอาหาร anuntachai.phi@srithaisuperware.com 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ 086-377-6377  
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TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่3/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที ่9 มถิุนายน 2565 TPFA จัดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่3/2565 ผ่านทาง Zoom 

Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 10 บรษัิท (18 ท่าน) จาก 10 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุและครบทุก

บรษัิท) ทัง้นี้ สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม ภายในวันพุธที่ 15 ม.ิย. 65 ใหท้่านสมาชกิ

ทราบตอ่ไป 

ส าหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 4/2565 มีก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 4 

สงิหาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ผา่น Zoom Meeting และก าหนดการประชมุวสิามัญและ

ประชมุใหญส่ามัญ TTIA/TPFA ประจ าปี 2565  

  

TPFA จดัประชุมเฉพาะกจิ คร ัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

        วันที ่23 มถินุายน 2565 TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม คณุวรวรี ์เลขาธกิารสมาคม คณุ

พรชัย (แทนคุณพชิติชัย อปุนายก) และสมาชกิ 7 บรษัิท (13 ท่าน) จาก 10 บรษัิท (ครบองค์

ประชมุ) เขา้รว่มประชมุเฉพาะกจิ TPFA ครัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings โดยสรปุดังน้ี 

1. การเตรียมขอ้มูลยกระดับสิทธิ

ประโยชน ์BOI  

สมาคมฯ จะท าแบบสอบถาม

ไปยั งท่านสมาชิกในเรื่อง  R&D, 

เทคโนโลยีผลิตสินคา้อาหารสัตว์

เลี้ยง และการใชวั้ตถุดบิในประเทศ

เพิม่มูลค่า เพือ่รวบรวมใชเ้ป็นเหตผุล

ในการขอยกระดับสิทธิประโยชน์ 

จาก A3 เป็น A1 
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2. ปัญหาราคาวัตถดุบิไกส่ าหรับผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง  

ทีป่ระชมุไดใ้หข้อ้มูลราคาวัตถุดบิไกแ่ต่ละชิน้สว่นและปรมิาณการใช ้6,000-7,000 ตัน/

เดอืน หรอื 72,000-84,000 ตัน/ปี 

3. การซือ้ขอ้มลูสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งภายในประเทศจาก AC Nielsen กบั Euromonitor 

ที่ประชุม สมาคมฯไดเ้สนอขอ้มูลและราคารายงานสนิคา้ Pet Food จาก 2 หน่วยงาน 

ซึง่ทาง Euromonitor ขายเป็นรายบรษัิท โดย ดร.ชนนิทร ์แจง้วา่ หากบรษัิทใดสนใจตลาด Pet 

Food ไหน ใหท้ าการซือ้ขอ้มลูดว้ยตัวเอง 

4. ประเด็นหารอืและนัดเลีย้งกรมปศสุตัว ์

ยังไมก่ าหนดวันนัดกรมปศสุตัว ์

5. ประชุมหารือเตรียมงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมฯในงาน Pet Fair South East Asia (VNU 

organizer + TPFA) 

การจัดงานแถลงข่าว ทาง 

VNU แนะน าใหใ้ช ้ เวทีกลาง เวลา 

10.00 - 10.45 น. ตอ่จากพธิเีปิดงาน 

Pet Fair SEA  เนื่องจากจะมีนักข่าว

มารว่มในงาน ซึง่อาจมกีารจัดเลีย้งใน

รูปแบบ Snack Box หรือ  Cocktail 

ขึน้อยู่กับสมาคม ทง้นี้ ทางสมาคมฯ

ขอน ากลับไปหารือกับผูใ้หญ่ และ

จะแจง้ยืนยันกับทาง VNU ภายใน

วันที ่30 ม.ิย. 65 

 

    ทัง้นี้ ขอ้มูลการจัดงาน Pet Fair South East Asia และรูปแบบการจัดเลีย้งตามเอกสารแนบ

ค่ะ โดยสมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม ภายในวันพุธที่ 29 ม.ิย. 65 ใหท้่านสมาชกิทราบ

ตอ่ไปคะ่ 

    อนึง่ ส าหรับการประชมุเฉพาะกจิ TPFA ครัง้ที ่2/2565 เพือ่อัพเดทขอ้มูลดังกลา่ว มกี าหนด

ชว่งตน้เดอืน ก.ค.65 โดยสมาคมจะแจง้วัน เวลาทางอเีมลและไลนต์อ่ไปคะ่ 
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TTIA TPFA และ TMPA รว่มหารอืและรบัประทานอาหารค า่ เพือ่อพัเดทสถานการณ์

แผน่เหล็ก/กระป๋อง และการสง่ออกทนูา่/อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทาง TTIA/TPFA และTMPA น าโดย ดร.พจน์ ที่ปรึกษา

กติตมิศักดิ ์และดร.ชนินทร ์นายกสมาคม ร่วมกับคกก.

บริหารสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ไดห้ารือและ

รับประทานอาหารค ่่า @สลีม โดย TMPA เป็นเจา้ภาพ 

เพื่ออัพเดทสถานการณ์แผ่นเหล็ก/กระป๋อง และการ

ส่งออกทูน่า/อาหารสัตวเ์ลีย้ง ซึง่ทางผูผ้ลติกระป๋องให ้

ขอ้มูลว่าสามารถ supply กระป๋องใหอุ้ตสาหกรรมปลา

กระป๋องและอาหารสตัวเ์ลีย้งไดเ้พยีงพอ  

     ทัง้นี้ TTIA คาดว่าการส่งออกปลากระป๋องปีน้ีจะ

เตบิโตสูงขึน้ เนื่องจากวกิฤตพลังงานและเงินเฟ้อ 

อาหารสดราคาแพง ผูบ้ริโภคก็จะเลือกทานปลา

กระป๋องมากขึน้เพราะเป็นโปรตีนคุณภาพดี ราคา

ประหยัด โดยทัง้ 3 สมาคมจะนัดหารือเป็นระยะๆ 

เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูรว่มกนั 

    หมายเหตุ ก.พณ ขยายการเก็บอากรสนิคา้แผ่นเหล็ก TP และ TFS เป็นรอ้ยละ 0 ต่อไปอกี

เป็นระยะเวลา 6 เดอืน (13 พ.ค.65 -12 พ.ย.65) 

TTIA/TPFA เขา้รว่มงานสมัมนา Connect x Global ปลกุธุรกจิไทยเชือ่มไกลธุรกจิ

โลก ณ โรงแรมโนโวเทล จดัโดย กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

วันที่ 24 มถิุนายน 2565 TTIA/TPFA คุณอัสรา และคุณภรภัทร จนท.สมาคม ไดเ้ขา้

ร่วมงานสัมมนา Connect x Global ปลุกธุรกจิไทยเชือ่มไกลธรุกจิโลก ณ โรงแรมโนโวเทล จัด
โดย กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมวัีตถุประสงคค์อื สรา้งความรูใ้หแ้กส่มาคม

การคา้ สรา้งเครือข่ายสมาคมการคา้ไทย ต่อยอดธุรกจิsupply chain และกระชับความสัมพันธ์

สมาคมการคา้  

   ในช่วงแรกของงานสัมมนาเริ่มดว้ยหัวขอ้ 

“เคล็ด(ไม่)ลับ ปรับกลยุทธส์มาคมการคา้ จาก

พี่สู่นอ้ง” โดยไดร้ับเกยีรตจิากนายกสมาคม 3 

ท่าน ผูไ้ดร้ับรางวัลนายกสมาคมดีเด่นและ

กรรมการศักยภาพดเีดน่ปี 2564 คอื 

   1.คุณณัฐภู มิ  เ ป า ว รั ตน์  สมาคมธุ ร กิจ

คลังสนิคา้ ไซโล และหอ้งเย็น  

   2.คุณพฤฒ ิเมาลานนท ์สมาคมอตุสาหกรรม

ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์และโทรคมนาคมไทย  

   3.คณุสมฤกษ์ วรรณกลาง สมาคมไทยแนะแนวการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ  

สมาคมธุรกจิคลังสนิคา้ไซโล และหอ้งเย็น เป็นสมาคมที่จัดตัง้มา 16 ปี ในการเขา้

ประกวดสมาคมการคา้ดเีด่น สมาคมฯจะใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาพนักงานและสมาชกิ เพือ่

เพิม่ศักยภาพในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยจะจัดอบรมใหค้วามรูอ้ยู่บ่อยครัง้ เมือ่มคีวาม

ช านาญและมคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้ จะท าใหส้ามารถยกระดับมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพี และสรา้งความ

พรอ้มใหส้มาชกิเพือ่รองรับมาตรฐานนานาชาต ิ
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สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์และโทรคมนาคมไทย ใหค้วามส าคัญกับการ

คัดกรองบรษัิททีจ่ะเขา้มาเป็นสมาชกิ จะตอ้งเป็นบรษัิททีผ่่านมาตรฐานทีส่มาคมตัง้ไว ้เพือ่ให ้

สมาชกิที่เขา้มามีศักยภาพในการช่วยส่งเสริมสมาคมใหเ้ตบิโตมากยิ่งขึน้ และมีเจา้หนา้ที่

สมาคมทีม่คีวามพรอ้มในการท างานอย่างเต็มที ่สมาคมฯมกีารปรับตัวใหเ้ขา้กบัยคุสมัยอยูเ่สมอ 

เหมอืนเชน่เทคโนโลย ีทีม่ทีัง้ลา้สมัย ในสมัย และล ้าสมัย สมาคมฯจงึตอ้งค่อยปรับตัวอยู่เสมอ 
เพือ่ใหท้ันกบัสถานการณ์โลก และเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ เสมอ เพือ่ใหต้ามทันสิง่ทีท่ันสมัย แตจ่ะไมท่ิง้

ความลา้สมัยทีม่ปีระโยชน์ เชน่ ปัจจุบันมสีถานการณ์โควดิ ก็เปลีย่นรูปแบบการจัดประชมุเป็น

การประชมุออนไลน ์   

สมาคมไทยแนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศ ใหค้วามส าคัญกับการสรา้งเครอืขา่ยและ

พันธมิตรที่ดีต่อสมาคม สรา้งการแบ่งปันความรูร้ะหว่างเครือข่าย ท าใหไ้ดร้ับความรูจ้าก

หลากหลายแห่ง และเป็นประโยชน์ต่อสมาชกิ และต่อยอดใหส้มาชกิของสมาคมได ้โดยจะจัด

นิทรรศการการศกึษาต่อต่างประเทศปีละ 2 ครัง้ เพื่อใหผู้ส้นใจและนักเรียนไดพ้บกับตัวแทน

จากสถาบันและสมาชกิสมาคมฯโดยตรง 

   ชว่งที ่2 สมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร สรา้ง

เครอืขา่ยธรุกจิ พชิติตลาดตา่งประเทศ 

โดยมีคุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีต

อธบิดกีรมการคา้ตา่งประเทศ สรปุดังน้ี  

อุปสรรคที่ท า ให  ้SMEs ของไทย

ออกไปตา่งประเทศไมไ่ด ้ 

- ขาดแคลนเงนิทนุหมนุเวยีน 

- ความสามารถจ ากดั 

- ขาดทักษะการจัดการ 

- ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ส าหรับตลาดตา่งประเทศ 

การสรา้งเครอืขา่ย  

: เป็นแนวทางทีผู่ป้ระกอบการใชอ้อกสูต่า่งประเทศ  

Asia นยิมสรา้งเครอืขา่ยโดยการชว่ยเหลอืกนั ซึง่ต่างประเทศไม่ไดเ้ป็นทีน่ยิมมากนัก เพราะมัก

พึง่พาตัวเองกนัเป็นหลัก 

เชน่ ประเทศจนี ไตห้วัน สงิคโปร ์ทีม่กีาร

สรา้งเครือข่ายในแบบระบบกงสี หรือ

ประเทศเกาหลีใต ้มีระบบ Chabol หรือ

ประเทศญีปุ่่ น มรีะบบ Keiretsu 

   - ท า ใ ห ้ป ร ะ เ ท ศ เ ห ล่ า นี้ ป ร ะ ส บ

ความส าเร็จจากการชว่ยเหลอืกนั  

การรวมกันเ ป็น Network จะยั่ งยืนใน

ความสัมพันธ์ทางธุรกจิก็ต่อเมื่อมี Tree 

Stages of Trust  
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• ขัน้ที ่1 การมคีวามสามารถและมอือาชพี  

• ขัน้ที ่2 ความซือ่สตัยส์จุรติ 

•ขัน้ที ่3 ความเชือ่ใจ 

ท าใหเ้กดิเป็นโครงการ YEN-D: ASEAN NETWORKING โดยน าเด็กทีม่คีวามสามารถ(เกง่)และ

มฐีานะทางการเงนิของประเทศในกลุม่อาเซยีน เพือ่จับใหเ้กดิความสมัพันธใ์นรปูแบบเพือ่น และ

เกดิการตอ่ยอดทางธรุกจิระหวา่งกนัในอนาคต 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุสตัว ์

คร้งัที ่1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference จดัโดย สภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม ในนามประธาน

คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุสัตว,์ คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณศศธิร 

จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุม่ประมง และปศสุตัว ์คร ้งัที ่

1/2565 ผา่นระบบ VDO Conference จัดโดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

1. ส ม า ค ม ฯ  ไ ด ้น า เ ส น อ

สถานการณ์ภาคธุรกิจ และ

ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรม 

ดังน้ี 

1.1 ภาพรวมการคา้และ 

FTA 

- สถานการณ์การค า้

สนิคา้ประมง และสนิคา้ปศุสตัว ์

2565 (ม.ค.-เม.ย) โดยสนิคา้

ประมงส่งออกส าคัญ ไดแ้ก่ 

สนิคา้กุง้ ปลา และปลาหมกึ เป็นตน้ ดา้นสนิคา้ปศุสัตวส์ง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่ไกแ่ปรรูป และไก่

สดแชเ่ย็น แชแ่ข็ง ,สนิคา้อุตสาหกรรมการเกษตรส่งออกส าคัญ ไดแ้ก่ อาหารสุนัขและแมว ทู

น่ากระป๋อง ปลาแปรรปู กุง้แปรรปู และกุง้กระป๋อง  

- การติดตามสถานการณ์ความคืบหนา้ความตกลง เช่น  Thailand-EU, Thailand-

UK,Thailand-EFTA และ ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซฟิิก 

(Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) 

ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิใน

ประเด็นดา้นการคา้ ดังนี้  

- TH-EFTA: ไดม้ีการหารือกับท่าน

ทูต(สวสิ นอรเ์วย ์ลกิเตนสไตน์ ไอซแ์ลนด)์ 

ไดค้วามว่าทางกลุ่ม EFTA มีความตัง้ใจที่

อยากจะท า FTA ร่วมกับประเทศไทยใหเ้ร็ว

ทีสุ่ด และหากสามารถเจรจาท าความตกลง

ฯ เสร็จ ทางกระทรวงพาณิชย์จะใชเ้ป็น

แนวทางในการเจรจาท า FTA TH-EU ตอ่ไป 
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- TH-EU: ทางยุโรปมีปัญหาเรื่องค่าพลังงาน และราคาอาหารท าใหท้างยุโรปหันมา

สนใจซับพลายเชนของเอเชยีมากขึน้ โดยประเทศไทยมคีวามพรอ้มดอียู่แลว้ จงึเป็นโอกาสทีด่ี

ของประเทศไทยในการสง่ออกไปยโุรป  

- TH-UK: ทางกระทรวงพาณชิยไ์ดม้กีารท า MOU ลว่งหนา้กบั UK ไวแ้ลว้ แตต่อ้งรอให ้

UK เคลยีปัญหาภายในเสยีกอ่น 

- IPEF : เป็นนโยบายความร่วมมือของสหรัฐที่จะท าต่อภูมภิาคเอเชยี โดยมีแนวคดิ

ความรว่มมอื 4 ดา้น ไดแ้ก ่(1)การคา้, (2)หว่งโซอ่ปุทาน, (3)พลังงานสะอาด การลดการปลอ่ย

ก๊าซคารบ์อน และ(4)ภาษีและการต่อตา้นการทุจรติ  โดยคาดว่าจากนโยบายความร่วมมอืฯ จะ

โดนกดีกนัทางการคา้จากสหรัฐฯ นอ้ยลง  

- RCEP: เป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดโดยขอใหผู้ป้ระกอบการศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก 

RCEP ใหด้ทีัง้การน าเขา้-สง่ออก  

 

         1.2 ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก

สถานการณ์รัสเซียยูเครน: ท าให ้

ไทยมีโอกาสส่งสนิคา้ที่มีศักยภาพ

ทดแทนสิน ค ้า ที่ ข า ด แคลน ใน

ตลาดโลกมากขึ้น อาทิ ยางพารา 

น ้ามันพืช น ้าตาลทราย ผลิตภัณฑ์

มันส าปะหลัง ยาง ยานพหนะเป็นตน้ รวมถงึสนิคา้ดา้นอาหาร เช่น ขา้ว ไก่สดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 

และแปรรปู, ทนู่ากระป๋อง และสนิคา้ประมง เป็นตน้ 

         1.3 การแกปั้ญหาอตุสาหกรรม 

- การแกไ้ขปัญหา AD สนิคา้เหล็กแผ่นดบีุกฯ และโครเมยีม ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักในการ

ผลติกระป๋อง packaging หลักของสนิคา้เกษตรและอาหาร โดยขณะน้ี กรมการคา้ต่างประเทศ

ไดอ้อกประกาศขยายระยะเวลาเรยีกเก็บอากร 6 เดอืน (13 พ.ค.65 -12 พ.ย.65) แลว้ 

- ความรว่มมอืในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบังคับ: ทาง

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน ไดร้่วมพธิปีระกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทกึขอ้ตกลง

ความร่วมมือการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบังคับ โดยใชแ้นว

ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) เพือ่รว่มกนัแกไ้ขปัญหาดังกลา่วฯ  

ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นดา้นประเด็นแรงงานว่า การใชแ้นวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ดี 

(GLP) เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ใีนการแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงาน และขณะนี้ อเมรกิาและยุโรปเห็นความ

ตัง้ใจของประเทศไทยในการแกไ้ขปัญหาเรื่อง business and human rights protection แต่

อยา่งก็ตามตอ้งมกีารประชาสมัพันธใ์หอ้ตุสาหกรรมอืน่ๆ ไดร้ับทราบและเขา้ใจในหลักการดว้ย  

2.สมาคมการคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย(TPFA) แจง้ว่า

อุตสาหกรรมสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยงใชช้ ิ้นส่วนไก่ 

ปรมิาณ 6,000-7,000 ตัน/เดอืน หรอื 72,000-84,000 

ตัน/ปี แต่ขณะนี้พบปัญหาดา้นราคาวัตถุดบิไก่ทีสู่งขึน้

อย่างรวดเร็วท าใหก้ระทบต่อสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง 

โดยไดเ้สนอทางแกไ้ข เชน่ แบ่งสัดสว่นสนิคา้ไกอ่ย่าง

เหมาะสม ไม่ใหเ้กดิการขาดแคลน, ก าหนดกรอบราคา

และปรมิาณ, ก าหนดราคาเป็นรายไตรมาส เป็นตน้  
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             2.1 คุณคกึฤทธิ ์ สมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย ใหข้อ้มูลสาเหตุทีร่าคาวัตถุดบิไก่

ทีใ่ชผ้ลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งเพิม่สงู ดังน้ี  

-โครงไก่ราคาสงูขึน้เพราะมคีวามตอ้งการน าไปท าไสก้รอก ลูกชิน้ แทนหมูที ่supplier 

ลดลง 

-วัตถุดบิอาหารสัตว ์เชน่ ขา้วโพด ขา้วสาล ีน าเขา้มรีาคาสูงแต่คาดว่าหากชว่งผลผลติ

ขา้วโพดมปีรมิาณสงูขึน้ราคาจะลดลง 

            2.2 คุณคึกฤทธิ์ ใหข้ อ้มูล

เพิ่มเติมสถานการณ์อุตสาหกรรมไก่ 

ดังน้ี 

-ไกส่ง่ออกไป EU คอ่นขา้งมาก 

เน่ืองจากมคีวามตอ้งการสงูในสว่นของ

อกไก/่สันในไก ่อกีทัง้ทาง UK ขายไก่

ราคาสูงมาก จึงท าให ้EU ซื้อไก่จาก

บราซลิและไทยมากขึน้  

-ในชว่งล็อคดาวน์ปี 63-64 มคีวามตอ้งการไก่ลดลง ท าใหร้าคาต ่า แต่ค่าขนส่งสูง จงึ

สง่ออกไปนอ้ย ตอ่มาปี 65 จงึเริม่มคีวามตอ้งการซือ้จากทาง EU มากขึน้ ซึง่เป็นจังหวะเดยีวกับ

ทีส่นิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งก าลังสง่ออกไดด้ ี

-ญีปุ่่ นชะลอตัวการซือ้น่องไกจ่ากไทยลดลง และไปซือ้กบัจนีและบราซลิมากขึน้ 

-ทางโรงงานไกไ่ดร้ว่มมอืกบักรมการคา้ภายใน ในการคงราคาและปรมิาณสนิคา้ไกใ่หก้บั

ประชาชน เพือ่ไมใ่หข้าดแคลน                

ทั ้งนี้  ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม ให ้

ความเห็นว่าในอนาคตหากราคาวัตถุดบิไก่ยัง

สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการอาจตอ้งหา

วัตถุดิบชนิดอื่นที่มีราคาตน้ทุนที่ต ่ากว่ามา

ทดแทน เช่น ปลา เครื่องในวัว เป็นตน้ แต่

อย่างไรก็ตามจะนัดหารือกับสมาคมผูผ้ลติไก่

เพือ่สง่ออกไทยเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกัน

ตอ่ไป  

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้

เกษตร อาหาร และเครือ่งดืม่ คร ัง้ที4่/2565 จดัโดย ส านกัส่งเสรมิการคา้สนิคา้

เกษตรและอตุสาหกรรม กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ,คุณสุพัตรา ผอ.

สมาคมฯ และคณุภรภัทร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มประชมุสถานการณ์และแนวทางสง่เสรมิ

การส่งออกสนิคา้เกษตร อาหาร และเครื่องดืม่ ครัง้ที4่/2565 โดยม ีคุณภูสติ รัตนกุล เสรีเรงิ

ฤทธิ ์อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน จัดโดย  ส านักสง่เสรมิการคา้สนิคา้

เกษตรและอตุสาหกรรม  กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี  

 ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมทนู่า และอาหารสตัวเ์ลีย้ง ดังน้ี 
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สนิคา้ทนู่ากระป๋อง  

• สถานการณ์ทั่วโลกในตอนนี้ พบปัญหาราคา

แก๊สหุง้ตม้สูงขึน้ และเน้ือสัตวร์าคาแพงขึน้ ท า

ใหต้น้ทนุตอ่หน่วยในสนิคา้โปรตนีสงูขึน้เป็นเทา่ 

• เป็นโอกาสส าหรับสนิคา้ทูน่ากระป๋อง เพราะ

เป็นสินคา้โปรตีนที่มีความเหมาะสม ทั ้งดา้น

คุณภาพและราคา โดยคาดว่ า ใน ปี  2565 

แนวโนม้โตขึน้ 20% 

• ปัจจบุันตน้ทนุสนิคา้ปลากระป๋อง ดังน้ี 

   - ตน้ทุนปลาทูน่า ราคาไม่ค่อนผันผวน เมือ่เทยีบกับสนิคา้โปรตนีชนิดอืน่ และเทยีบกับปีที่

แลว้  

   - ตน้ทุน Packaging พบแต่ไม่เป็นปัญหา โดยแผ่นเหล็กราคายังขึ้น แต่มีเสถียรภาพ 

ขอขอบคณุกระทรวงพาณชินท์ีไ่ดข้ยาย AD แผน่เหล็ก รอ้ยละ 0 ไปอกี 6 เดอืน 

   - เรอืมเีขา้มาเรือ่ยๆ โดยเฉพาะ Drive Cargo ทีไ่ป USA ราคาลดลงมากพอสมควร  

   - ราคาน ้ามันพชืขึน้ แตไ่มส่งูมาก 

ดร.ชนินทร์ แจง้ในที่ประชุม วันที่ 6 

ก.ค. 65 จะน าสมาชกิสมาคม TTIA และ TPFA 

ไปเขา้ร่วมงาน Thai-Saudi Business Forum 

& Business Matching ณ ICON SIAM  

สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง  

• เป็นสินคา้ดาวรุ่ง ซึ่งในปีน้ีตัวเลขสูงกว่า

สนิคา้ทนู่ากระป๋อง เฉลีย่ 25% เมือ่ปีทีแ่ลว้ อาหารสตัวเ์ลีย้งชนดิ Dry และ Wet มมีลูคา่ 2,500 

ลา้นเหรยีญ โดยปีนี้คาดว่าจะถงึ 3,000 ลา้นเหรยีญ และภายใน 3 ปี ประเทศไทยกา้วขึน้เป็นผู ้

สง่ออกอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศเยอรมัน และในปี 2565 แนวโนม้จะโตขึน้ 20-25% 

   - ปัจจัยหลักคือ โรคระบาด ที่ส่งผลใหค้นหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึน้, ตลาดเอื้ออ านวยจาก

สงคราม ท าใหต้่างประเทศมาซือ้วัตถุดบิจากไทย เน่ืองจากราคาถูกกว่า และผลติภัณฑม์กีาร

สรา้งมลูคา่เพิม่สงู โดยมกีารใชวั้ตถดุบิเทยีบเทา่อาหารคน  

   - ตน้ทุนหลักในการผลติ Pet Food คอื ปลาทูน่า, เลอืดปลา, เครื่องในวัว (น าเขา้) และไก่ 

(โครงไก,่ อกไก,่ สนัในไก)่  

>>> ดร.ชนินทร ์ฝาก สมาคมไก่

ใหช้่วยคุยกับกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อใหก้ารปรับราคาไก่เป็นธรรม

(สมเหตุสมผล) หากราคาสูง

เกินไป อุตสาหกรรม Pet Food 

อาจจะปรับสูตรไปใชวั้ตถุดบิชนิด

อืน่ 
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TTIA และ TPFA เขา้รว่มงานวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมศลุกากร ครบรอบ 148 ปี และ 

บรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนุนการพฒันาดา้นการแพทย ์ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานวันคลา้ยวันสถาปนากรมศุลกากร 

ครบรอบ 148 ปี โดยสมาคมฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิเพือ่สนับสนุนการพัฒนาดา้นการแพทย ์แกค่ณะ

แพทศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีสมาคมฯ ละ 10,000 บาท รวมทัง้สิน้ 20,000 บาท รับมอบ

โดยคณุพชร อนันตศลิป์ อธบิดกีรมศลุกากร 

 

TPFA จดัประชุมเฉพาะกจิ คร ัง้ที ่2/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม คุณวรวีร์ เลขาธกิารสมาคม 

คุณพรชัย (แทนคุณพชิติชัย อุปนายก) คุณชาตรี กรรมการ และสมาชกิ 9 บรษัิท (14 ท่าน) 

จาก 10 บริษัท (ครบองค์ประชุม) เขา้ร่วมประชุมเฉพาะกจิ TPFA ครั ้งที่ 2/2565 ผ่านทาง 

Zoom Meetings โดยสรปุดังน้ี 

1.  ปัญหาราคาวัตถุดบิไก่ส าหรับ

ผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง  

สมาคมฯ จะท าหนังสอืถงึ

ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ส าเนาถงึ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

อธบิดกีรมการคา้ภายใน เพื่อแจง้

ปัญหาการปรับราคาไก่อย่างไม่

เ ป็นธรรม และขอใหม้ีการจัด

ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

โดยดว่น  

หากสมาชกิทา่นใดถกูเอาเปรยีบในการซือ้ขายวัตถดุบิไกใ่หแ้จง้มายังสมาคมฯได ้

2. งานแถลงขา่วเปิดตัวสมาคมฯในงาน Pet Fair South East Asia 

ที่ประชุม สมาคมฯน าเสนอ PPT ส าหรับใชใ้นงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคม โดย ดร.

ชนนิทร ์นายกสมาคม ใหค้วามเห็นว่า ควรปรับ PPT ใหก้ระชับขึน้ และในชว่งพธิกีารแถลงข่าว 

45 นาท ีดร.ชนนิทรข์อปรกึษากบัคณุพจน ์โดยจะสรปุใหเ้สร็จภายในเดอืนกรกฎาคม เพือ่เตรยีม

บัตรเชญิ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและนักขา่ว  
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รูปแบบการจัดเลี้ยงเสนอใหเ้ป็น Snack Box (กาแฟ/ชา และขนม 4 ช ิน้) โดยคาดว่า

ผูเ้ขา้รว่มงานประมาณ 100 คน 

3. การเตรยีมขอ้มลูยกระดับสทิธปิระโยชน ์BOI  

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาขอ้มลูจากการทีส่มาคมฯ ท าแบบสอบถามส ารวจสมาชกิ มกีารตอบ

กลับมา 8 บรษัิท จาก 10 บรษัิท ในดา้น R&D, ดา้นเทคโนโลยสีมัยใหม ่และดา้นการเพิม่มลูคา่

วัตถุดบิภายในประเทศ โดยเห็นควรใหเ้พิ่มเรื่องบรรจุภัณฑแ์ละ BCG ดว้ย ซึง่สมาคมจะร่าง

หนังสือถึงเลขาธิการ BOI และเวียนสมาชกิใหค้วามเห็น ส่วนหลักฐานประกอบที่ประชุม

เห็นชอบใหผ้่านขัน้ตอน BOI รับพิจารณาและมีการประชุมร่วมกันก่อนถึงค่อยมารวบรวม

หลักฐานชีแ้จงเพิม่เตมิ 

    ทัง้น้ี สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันอังคารที ่12 ก.ค. 65 ใหท้า่นสมาชกิทราบ

ตอ่ไปคะ่ 

    ส าหรับการประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่4/2565  มกี าหนด จัดในวันพฤหัสบดทีี ่4 สงิหาคม 

2565 เวลา 09.00-10.30 น. ผา่น Zoom Meeting 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมสมัมนาหวัขอ้ “โปรแกรมการตรวจประเมนิโดยบุคคลทีส่าม

ของ US FDA (TPP) และ การรบัรอง Accredited FSVP และ QIC/VQIP” ส าหรบั

ผูส้ง่ออกอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัวเ์ลีย้งไปยงัสหรฐัอเมรกิา จดัโดย SGS 

วันที ่14 กรกฎาคม 2565 TTIA/TPFA คณุอนุสรา และคณุศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วม

สัมมนาในหัวขอ้ “โปรแกรมการตรวจประเมนิโดยบุคคลที่สามของ US FDA (TPP) และ การ

รับรอง Accredited FSVP และ QIC/VQIP โดย SGS” ส าหรับผูส้ง่ออกอาหารมนุษยแ์ละอาหาร

สัตวเ์ลีย้งไปยังสหรัฐอเมรกิา จัดโดย บรษัิท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด บรรยายโดย คุณ

บณุฑรกิา บ าเพ็ญผล ผูช้ว่ยผูจ้ัดการผลติภัณฑด์า้นอาหาร สรปุดังน้ี 

FDA Food Safety 

Modernization Act (FSMA) เ ป็ น

กฎหมายของสหรัฐอเมรกิา เพือ่ให ้

แน่ใจว่าแหล่งอาหารของสหรัฐฯ 

ปลอดภัย โดยเปลี่ยนจุดเนน้จาก

การตอบสนองต่อการปนเป้ือนเป็น

การป้องกัน ชว่ยให ้FDA สามารถ

ปกป้องสขุภาพของประชาชนไดด้ี

ขึน้ โดยการเสรมิสรา้งระบบความ

ปลอดภัยอาหาร ซึง่ FDA ออกระเบยีบพืน้ฐาน 7 ขอ้ส าหรับการปฏบิัตติาม FSMA ดังน้ี 
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     1. การควบคมุเชงิป้องกนัส าหรับอาหารมนุษย ์(21 CFR part 117) 

     2. การควบคุมเชิงป้องกัน

ส าหรับอาหารสัตว์ (21 CFR 

part 507) 

     3. ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

ผลติผลจากฟารม์ (21 CFR part 

112) 

     4. การป้องกันการปลอมปน

โดยจงใจ (21 CFR part 121) 

     5. สขุลักษณะในการขนสง่อาหารและอาหารสตัว ์(21 CFR part 1 subpart O) 

     6. การทวนสอบซพัพลายเออรต์า่งประเทศ (21 CFR part 1 subpart L) 

     7. การตรวจประเมนิโดยหน่วยงานบคุคลทีส่าม (21 CFR part 1 subpart M) 

Accredited Third-Party Certification Program (TPP) 21 CFR part 1 subpart M >> 

เกีย่วขอ้งกับ Accreditation Bodies (AB) และ Certification Bodies (CB) เพื่อออกใบรับรอง 

Voluntary Qualified Importer Program (VQIP) โดยมขีัน้ตอนการตรวจประเมนิ FSMA VQIP 

(QIC) ดังน้ี 

     - Consultative Audit (optional) >> แบบ Unannounced audit เตรียมความพรอ้มก่อน 

Regulatory Audit 

     - Regulatory Audit >> แบบ Unannounced audit เพื่อประเมินความสอดคลอ้งตาม

กฎหมาย FD&C Act และ FDA regulations ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใบรับรองมอีาย ุ1 ปี  

 

21 CFR part 1 subpart L: 

Foreign Supplier Verification 

Program (FSVP) >> เ กี่ ย วข อ้ ง

กับ  Importer ในการทวนสอบ 

Supplier และประเมนิอันตรายของ

สนิคา้ที่น าเขา้ โดยมีขัน้ตอนการ

ตรวจประเมนิ FSMA FSVP ดังน้ี 

     - การตรวจ Stage 1: การทบทวนเอกสาร และ Stage 2: การตรวจประเมนิการประยุตใ์ช ้

ขอ้ก าหนด 

     - แบบ announced audit ตรวจประเมนิพรอ้ม GFSI standard ได ้เชน่ BRCGS and FSSC 

โดยใบรับรองมอีาย ุ1 ปี 

ประโยชนข์องการตรวจรับรอง FSMA 

     - มขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการคา้ส าหรับผูผ้ลติอาหารและอาหารสตัวท์ีส่ง่ออกไปสหรัฐฯ 

     - เพิม่โอกาสทางการคา้ดงึดดูลกูคา้ผูน้ าเขา้ของสหรัฐ 

     - การรับรอง FSMA VQIP (QIC) ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าอาหารไปยังสหรัฐฯ 

อยา่งรวดเร็ว เป็นประโยชนส์ าหรับ Supplier and Importer 
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     - ลดความเหนื่อยลา้ในการตรวจสอบและค าขอการตรวจสอบหลายรายการจากลูกคา้ใน

สหรัฐฯ 

     - การรับรองส าหรับผูน้ าเขา้ใน

ส ห รั ฐ ฯ  ว่ า  Supplier จ า ก

ต่ า งป ร ะ เทศด า เ นิ นกา รตาม

กระบวนการและขัน้ตอนทีเ่ป็นไป

ตามขอ้บังคับของ FDA 

     ทัง้น้ี สามารถศกึษาขอ้มลูดา้น

มาตรฐานหรอืการรับรองมาตรฐาน

ต่ า ง ๆ  ข อ ง  SGS ไ ด ้ท า ง 

www.sgs.co.th หรอื โทร 02 678 1813 ext.6 

 

TTIA/TPFA เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นและเสนอแนะประกอบการจดัท า

ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิการลงทนุ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) จดัโดย BOI 

วันที ่19 กรกฎาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการบรหิาร 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และคุณศศิธร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุมให ้

ความเห็นและเสนอแนะประกอบการจัดท ายุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-

2570) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ มคีณุดวงใจ อัศวจนิตจติร ์ เลขาธกิาร

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

1. BOI (ร่าง) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2566-2570 เพื่อใช ้“การ

ลงทุน” ดันไทยใหพ้น้ “กับดักรายได ้

ปานกลาง” โดยทุกประเทศทีพ่น้กับดัก 

มี แ ร ง ง า นทั ก ษ ะ สู ง , ก า ร พั ฒน า

เทคโนโลยีของตนเอง, FDI ช่วยปรับ

โครงสรา้งเศรษฐกจิ 

- การลงทุน = ใชท้รัพยากรปัจจุบัน 

สรา้งผลตอบแทนในอนาคต จงึจ าเป็น

ในการยกระดับผลติภาพ และสรา้งขดี

ความสามารถของประเทศ  

- สง่เสรมิการลงทนุเพือ่ลดจดุออ่นของประเทศ 

- เพิม่ผลติภาพแรงงาน และท า R&D 

- เพิม่ความสามารถดดูซบั+ใชเ้ทคโนโลย ี

- ภมูริัฐศาสตรใ์หมแ่ละการยา้ยฐานการผลติ 

2. BOI มแีผนการปรับทศิทางสง่เสรมิการลงทนุ 7 ขอ้ ดังนี้  

    1) เป้าหมายการพัฒนา: จาง “ปรมิาณ” สู ่“คณุภาพ” การลงทนุ 

การสง่เสรมิการลงทนุเป็นการใชท้รัพยากรสาธารณะ ควรใชใ้นกรณีทีม่ ีSpillover 

• สง่เสรมิการลงทนุที ่“มคีณุภาพ” (Indirect Spillover) 
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- พัฒนาทักษะแรงงาน 

- เพิม่ผลติภาพ ดว้ยกระบวนการลนี และระบบอัตโนมัต ิ(หุน่ยนต ์ไอโอทแีละเอไอ) 

- เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เชน่ ประหยัดพลังงาน ประหยัดน ้า ลดการปลอ่ย GHG 

• ชว่ยกจิการอืน่ใหม้ขีดีความสามารถและคณุภาพขา้งตน้ (Direct Spillover) 

     2) กลุม่เป้าหมาย: จาก “กจิการ” สู ่“ระบบนเิวศ” 

• ส่งเสริมกิจการที่เพิ่มมูลค่าใน value 

chain รวมทัง้อตุสาหกรรมสนับสนุน 

• ส่งเสรมิกจิการทีช่ว่ยสาขาอุตสาหกรรม

ตา่งๆ ใหเ้ขม้แข็ง 

- ขอ้มลูการตลาด 

- การรับเทคโนโลย ี

- การฝึกทักษะแรงงาน 

- ท างานแบบ Triple/Quadruple Helix 

    3) สาขาธรุกจิ: จาก “อตุสาหกรรมการผลติ” สู ่“บรกิาร” 

- จะใหส้ทิธปิระโยชนแ์กง่านบรกิารมากขึน้ 

    4) การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน: จาก “ทั่วไป” สู ่“เฉพาะเจาะจง” 

- โครงสรา้งพืน้ฐานเฉพาะเจาะจงกบั อตุสาหกรรมเป้าหมาย เชน่ ศนูยท์ดสอบยานยนต,์ การวัด

และออกใบรับรองทางการแพทย,์ การวัดและออกใบรับรองการปลอ่ยคารบ์อน 

    5) บทบาทบโีอไอ: จาก “ผูส้ง่เสรมิ” สู ่“ผูป้ระสานงานเพือ่แกปั้ญหา” 

- ลดบทบาททีไ่มใ่ชค่วามถนัด เชน่ การลดความเหลือ่มล ้า 

- ท างานรว่มกบัหน่วยงานภาครัฐ ธรุกจิในประเทศและมหาวทิยาลัย 

- เพิม่การอ านวยความสะดวกในการ

ขออนุญาตต่างๆ เชน่ ใชร้ะบบ case 

manager ใหบ้ริการแบบ OSS, ช่วย

ท า  fast track ในการขออ นุญาต

ตา่งๆ เชน่ อย. 

- แกไ้ขกฎหมายและเพิ่มทรัพยากร 

ใหบ้ีโอไอสามารถแกปั้ญหาใหนั้ก

ลงทุน  เช่น  เชื่อมโยงขอ้มูลกับ

หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้สรรพากร, ให ้

อนุญาตประกอบธุรกิจบริการตาม

บัญช ี3 และกฎหมายอืน่ๆ,เพิม่เงนิในกองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน 

    6) เครือ่งมอื: จาก “มาตรการภาษี” สู ่“มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษี” 

- จ ากดัการใหส้ทิธปิระโยชนด์า้นภาษีแกก่จิการสมัปทาน 
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- ลดสทิธปิระโยชนด์า้นภาษีแกก่จิการทีม่ ีspillover นอ้ย 

- ลดสทิธปิระโยชนด์า้นภาษีแกบ่รษัิททีม่รีายไดเ้กนิ 750 ลา้นยโูรตอ่ปี 

- วเิคราะหค์วามตอ้งการนักลงทนุเป้าหมาย และเสนอจดุขายเฉพาะเจาะจง 

• ใชเ้ครือ่งมอืใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ 

- ใหเ้งนิอดุหนุนจากกองทนุฯ เพือ่พัฒนาบคุลากร ท า R&D ลงทนุ โครงสรา้งพืน้ฐาน ในกจิการ

เป้าหมายหลักเป็นการทั่วไป (เงนิสด/คปูอง) 

- ใหเ้งนิอดุหนุนจากกองทนุฯ แก ่anchor investor (ท า feasibility study ในมมุนักลงทนุกอ่น) 

- ลดหยอ่นภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาเพือ่ดงึดดู talent 

- ตัง้ “เขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ” ตามกฎหมาย EEC (บรกิารวชิาชพี) 

    7) การวัดผล: จาก “การวัดปรมิาณ” สู ่“การวัดผลลัพธค์ณุภาพ” 

- วัดผลงานและใหส้ทิธปิระโยชน์แก่นักลงทุนตามการชว่ยสรา้งขดีความสามารถของประเทศ 

เชน่ ฝึกทักษะแลว้คนมรีายไดส้งูขึน้ 

- วัดผลงานของบีโอไอตามการลงทุนจริงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (A) และการสรา้งขีด

ความสามารถของประเทศ  

3. ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นในที่

ประชมุ ดังน้ี 

- สินคา้เกษตรและอาหารของ

ไทยตดิอันดับท็อปสบิของสนิคา้

ทีส่รา้งรายไดใ้หแ้กป่ระเทศ โดย

ใชค้วามรู ้เทคโนโลยี มีการวจิัย

และพัฒนามูลค่าสูง ส่วนใหญ่

เจา้ของเป็นคนไทย ต่างชาตใิห ้

การยอมรับ สรา้งมูลค่าเพิ่มโดย

ใช ้waste และ by product สรา้ง 

value chain ที่ มี มู ล ค่ า สู ง  ใ ช ้

ทรัพยากรนอ้ยแต่สรา้งมูลค่ามาก เช่น สนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยงส าหรับสุนัขและแมว สนิคา้

ยางพาราในการผลติยางรถยนต ์

- อตุสาหกรรมทนู่ามมีลูคา่ 8 หมืน่ลา้นบาท ใน 5 ปี สรา้ง value chain ถงึ 1 แสนลา้นบาท โดย

น าเขา้ทนู่า 8 แสนตันเทา่เดมิ และใชวั้ตถดุบิภายในประเทศเพือ่เพิม่มลูคา่ 

- จากการที ่BOI ใหก้ารสง่เสรมิ 3 ปีทีผ่า่นมา มกีารลงทนุมากกวา่ 1 หมืน่ลา้นบาท 

- สนิคา้ future food สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ BCG ได ้ขณะนี้ก าลังร่วมมอืกับหลายบรษัิท

เตรยีมจัดตัง้สมาคม future food โดยมมีลูคา่ 1-2 แสนลา้นบาท 

- ประเทศตะวันตกใหส้ทิธปิระโยชนก์บัอตุสาหกรรมอาหารมาก ถงึแมม้เีทคโนโลยสีงู แตย่ังขาด

แรงงาน 

ทัง้นี้ ดร.ชนนิทร ์ขอใหท้าง BOI มยีุทธศาสตรเ์กษตรและอาหาร โดยสภาหอฯ ยนิดใีห ้

ขอ้มลูหารอืกบั BOI กบั TDRI ในรายละเอยีดสนิคา้เกษตรและอาหาร 
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TPFA เขา้รว่มสมัมนาปศุสตัวอ์อนไลน ์“ช่วยคดิ ช่วยท า พฒันาสนิคา้ปศุสตัวไ์ทย” 

จดัโดย คณะกรรมการธุรกจิปศสุตัวแ์ละแปรรปู สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที ่19 กรกฎาคม 2565 TPFA คณุภรภัทร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มฟังสมัมนาปศุ

สัตวอ์อนไลน์ “ชว่ยคดิ ชว่ยท า พัฒนาสนิคา้ปศุสัตวไ์ทย” จัดโดย คณะกรรมการธุรกจิปศุสัตว์

และแปรรปู สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี  

(1) อาหารสตัวแ์พง รับมอือยา่งไร 

โดย คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รอง

เลขาธิการสมาคมผูผ้ลิตอาหารสัตว์

ไทย สรปุดังน้ี 

• สถานการณ์การผลติอาหารสตัวโ์ลก  

   ขยายตัว2.3% โดยประเทศที่ผลติ

มากที่สุดคือ  ประ เทศจีน  ส าหรับ

ประเทศไทยอยูอ่ันดับชว่ง 12-14  

• สถานการณ์ขา้วโพดโลก 

   ปี 64/65 ปรมิาณการผลติอยู่ที่ 1,206 ตัน ปรมิาณการบรโิภค 1,197 ตัน Stocks 301 ตัน 

และราคาอยูท่ี ่330 USD/TON 

• สถานการณ์กากถ่ัวเหลอืงโลก  

   ปี 64/65 ปรมิาณการผลติ 248 ตัน ปรมิาณการบรโิภค 244 ตัน Stocks 12.96 ตัน และราคา

อยูท่ี ่482 USD/TON 

• สถานการณ์อาหารสตัวไ์ทย  

   ปี 31-65 โต 8% ตอ่ปี และส าหรับปี 65 ลดลง 5.63% ตอ่ปี 

• วัตถดุบิหลักในการผลติอาหารสตัว ์ 

   -  60% ขา้วโพด ขา้ว มันส าปะหลัง 

   - 28% เป็นถ่ัวเหลอืงและกาก  

   - 3% เป็นปลาป่น  

ประเทศไทยน าเขา้วัตถุดบิถงึ 60% โดยเฉพาะเมล็ดถ่ัวเหลอืง และใชจ้ากในประเทศ 

40%  
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• ปัจจัยทีม่ผีลตอ่วัตถุดบิอาหารสตัวไ์ดแ้ก ่จนีเร่งน าเขา้วัตถุดบิธัญพชื, สภาวะอากาศแปรปรวน

ของประเทศอเมรกิา, สงครามรัสเซยี-ยเูครน 

• รัฐผอ่นปรนมาตรการชัว่คราว (พ.ค.-ก.ค. 65) 

   - น าเขา้ขา้วสาล ีไมต่อ้งเอาขา้วโพดในประเทศไปแลก (3:1สว่น)  

   - ขยายโคตา้น าเขา้ขา้วโพดในกรอบ WTO เป็น 6 แสนตัน ไมม่ภีาษี 

   - จ านวนน าเขา้วัตถดุบิไมเ่กนิ 1.2 ลา้นตัน 

• วธิรีับมอืกบัอาหารสตัวแ์พง  

   - สรา้งทางเลอืก+วัตถดุบิทดแทนใหม่ๆ  

   - ตามขา่วผลกระทบราคาวัตถดุบิ 

   - ปลดล็อคนโยบายรัฐทีบ่ดิเบอืนกลไกตลาด / ลดภาษีน าเขา้ 

 (2) ทศิทางไกไ่ทยภายใตว้กิฤตปัจจบุัน 

โดย คณุคกึฤทธิ ์อารปีกรณ์ ผูจ้ัดการสมาคม

ผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย สรปุดังน้ี 

• ภาพรวมการผลติสง่ออกเน้ือไกข่องไทย  

   - ไทยสง่ออกไกเ่ป็นอันดับ 4 ของโลก 

   - ปี 65 การผลติเน้ือไก ่3.16 ลา้นตัน/ปี 

   - การสง่ออกเน้ือไกปี่ 65 เพิม่ขึน้ 1% แต่

ดา้นมลูคา่เพิม่ขึน้ 12% 

  - ตลาดสง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่ญีปุ่่ น UK EU /ในอาเซยีนไดแ้ก ่มาเลเซยี และสงิคโปร ์

• วกิฤตทีก่ระทบตอ่อตุสาหกรรมไกเ่น้ือ  

(1) โรคสตัว:์ ไขห้วัดนก และ ASF ในหม ู(ท าใหค้นหันมาบรโิภคไกเ่ยอะขึน้) 

(2) Covid-19: แรงงานขาดแคลน, โรงงานผลติลดลง 30%, ตลาดภายในซบเซา, คา่ระวางเรอื

สงูขึน้, การสง่ออกลดลง 

(3) สงครามรัสเซยี-ยเูครน: ท าใหวั้ตถดุบิอาหารสตัวส์งูขึน้ พลังงาน  

(4) อัตราแลกเปลีย่น 

• (เงนิ) ราคาไกเ่น้ือ   

   - (*) ราคาไก่เคยสูงสุดอยู่ที ่55 บาท/

kg ในปี 54 

   - ปี 65 ราคาอยูท่ี ่48-50 บาท/kg 

 (3) ท าอยา่งไรหมไูทยถงึจะปลอด ASF  

• ASF เป็นไวรัสทีไ่มต่ดิตอ่สูค่น ตดิเฉพาะ

สุกรเท่านัน้ แพร่ระบาดไดถ้งึ 3,000 ก.ม. 

และยังไม่มยีาหรือวัคซนีทีม่ปีระสทิธภิาพ 



   Newsletter                          May-Aug 2022 20 |43 

รายงานครัง้แรกทีป่ระเทศเคนย่า (ปี 1921) และ รายงานในไทยอย่างเป็นทางการเมือ่เดอืน

มกราคม 65 

• การระบาด ASF ในเอเชยี (2018-2022) 

   เกิดจากการลักลอบเคลื่อนยา้ยสุกรที่มีอาการไม่ชัดเจนและซากสุกร ท าใหเ้ชื้อโรค

แพรก่ระจายรวดเร็วจากการกระท าของคนและความไม่โปร่งใส ทัง้น้ีเขือ้จะตายที ่70 องศา นาน 

30นาท ี 

• แนวทางการป้องกนัและควบคมุ ASF 

(1) Stamping Out: เป็นโรคแลว้ตอ้งท าลายหมทูัง้หมด 

(2) Partial Depopulation: ตัวทีโ่รคท าลายทิง้ แยกตัวทีป่ลอดภัยออกมา 

(3) Partitioning Approach 

(4) Segmentation & Partial Depopulation 

ทัง้น้ีควรสรา้งฟารม์ในพืน้ทีห่า่งไกลและปลอดภัยจากโรค 

• กรมปศสุตัว:์ Pig Sandbox 

   เขตพืน้ทีค่วบคมุพเิศษ เพือ่น ารอ่งสง่เสรมิฟ้ืนฟกูารผลติ และควบคมุป้องกนัโรคสกุร 

(4) เลีย้งโคอยา่งไรใหไ้ด ้1 ไร ่1 ลา้นบาท  

โดย คุณจ านงค ์จังอนิทร ์เจา้ของอัมรีฟารม์ 

สรปุดังน้ี 

•  เปลี่ยนการ เลี้ย งแบบเดิมไปสู่ฟาร์ม

มาตรฐาน GFM 

(1) พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ: อยู่ห่างจากโรงฆ่า 

>500 เมตร 

(2) โรงเรอืน: สะอาด มรีัว้และแยกพืน้ทีจ่ากทีพ่ัก มพีืน้ทีแ่ยกสตัวป่์วย 

(3) ยานพาหนะ: หา้มเขา้พืน้ที ่เวน้แตท่ าลายเชือ้โรค 

(4) บคุคล: หา้มบคุคลจากภายนอกเขา้ออก 

(5) สขุภาพโค: ทราบแหลง่ทีม่า และกกัโคเน้ือทีน่ าเขา้มา 14 วัน, ถา่ยพยาธ+ิฉีดวัคซนี 

(6) อาหาร น ้า ยา: เก็บในทีส่ะอาด ไมอ่ับชืน้ ใชย้าตามค าแนะน าของสตัวแพทย ์

(7) ขอ้มูล: มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว ์

และมกีารขึน้ทะเบยีน 

เนน้เลี้ยงโคลูกผสมแองกัสแบบ

ปราณีต ไดร้าคาตัวละ 80,000บาท เมือ่

เทียบกับการ เลี้ย ง วั วพัน ธุ์พื้ น เ มือ ง 

(13,000-35,000฿) 

 (5) แพะชา-ทอ่มอันดามัน  
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• อันดามัน ม ี6 จังหวัด มแีพะจ านวน 1 แสนกวา่ตัว โดยมตีลาดหลักเป็นแพะมีชวีติ และเน้ือตัด

แตง่ 

• ตอ้งการพัฒนา และรองรับตลาดทีม่ ีvalue ใหญข่ึน้  

• รูปแบบการเลี้ยงคือ เลี้ยงในสวนปาลม์และส่วนยาง เพื่อตอบโจทยค์วามยั่งยืน ก่อใหเ้กดิ

เกษตรแบบผสมผสาน 

• แพะชาทอ่ม  

   เป็นการพัฒนาสนิคา้แพะ มุ่งเนน้ประสทิธภิาพดา้นการเตบิโต และสุขภาพทีด่ขีองผูบ้รโิภค 

โดยสรา้งความแตกตา่งของผลติภัณฑ ์

(1) ใชก้ระทอ่มเลีย้งแพะ 

(2) พชืกญัชา 

(6) เศรษฐกจิยคุไหนๆ กนิไขก่็คุม้คา่ 

โดย คณุสรุชาต ิก าหอม เลขาธกิารสมาคมผูผ้ลติ ผูค้า้ และสง่ออกไขไ่ก ่สรปุดังน้ี 

• สถานการณ์การผลติและตลาดไกไ่ขข่องไทยปี 65  

   - ผลติไขไ่ก ่15,148 ลา้นฟอง 

   - สง่ออก 250 ลา้นฟอง 

   - บรโิภคในประเทศ 14,898 ลา้น

ฟอง 

   - ราคาหนา้ฟารม์ 3.20 ฿/ฟอง 

   - ตน้ทนุผลติไขไ่ก ่2.91 ฿/ฟอง 

• อัตราการบรโิภคไขไ่กข่องไทยปี 

65 อยูท่ี ่225 ฟอง/คน/ปี 

ทัง้น้ี ไขไ่กถ่อืเป็นอาหารโปรตนีทีค่วรคา่แกก่ารบรโิภค  

 

TTIA/TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กบัหอการคา้และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที ่21 กรกฎาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร ์ในนามกรรมการหอการคา้ไทย คุณ

สุพัตรา ผอ. และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุหารือความร่วมมอืระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กับหอการคา้และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสน่ันฯ เป็น

ประธาน สรปุดังน้ี  

1. ประธานแจง้ว่าหอการคา้ไทย มสีมาชกิในกรุงเทพฯ 7,134 ราย หอการคา้จังหวัด 39,762 

ราย สมาคมการคา้ 144 สมาคม หอการคา้ตา่งประเทศ 40 ประเทศ และUTCC  

- จัดตัง้ขึน้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน ลดความเหลือ่มล ้า  

- มีการขับเคลื่อน 3 value chains คือ การคา้&การลงทุน, เกษตร&อาหาร และท่องเที่ยว&

บรกิาร 
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- แบง่สายงานเป็น 29 คณะกรรมการยทุธศาสตร ์

- หอการคา้ท าหนา้ทีเ่ชือ่มโยงการท างานจากเครือข่ายทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยนื 

2. คุณอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจง้ว่าปัจจุบัน

การสง่ออกสนิคา้อาหารของไทย มมีูลค่า 1.3 ลา้นบาท ขึน้เป็นอันดับที ่11 ของโลก เพิม่ขึน้ 2 

อันดับในเวลา 2 ปี มเีป้าหมายวา่ภายในปี 2030 จะสง่ออกสนิคา้อาหารของไทยใหไ้ดถ้งึ 2 ลา้น

ลา้นบาท ตดิ Top10 ผูส้ง่ออกอาหารของโลกใหไ้ด ้โดยสง่เสรมิใหว้จิัยและพัฒนา แปรรปู เพิม่

มูลค่าสนิคา้อาหาร เช่น น าแมลงทดแทนอาหารสัตว์, future food ลดโลกรอ้น และplant 

based meat โดยอัพเดทงานและหารอืประเด็นดังน้ี 

    1) รูปแบบความร่วมมืออย่างยั่งยืน การ

จัดตั ้งคณะกรรมการความร่วมมือ กรกห. 

ระหว่าง กษ.และสภาหอฯ (เช่นเดียวกับ กร

กอ. กษ. / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย) โดยเป็นการท างานระดับปฏบิัตกิารให ้

เขา้ถึง Area /Cluster base ตั ้งแต่ตน้น ้ าถึง

ปลายน ้า เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัว รวดเร็ว 

สว่นระดับนโยบายรัฐก็ผ่าน กรอ. ซึง่มอียูแ่ลว้ 

โดยจะประชมุกับสภาหอฯอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมาย  

    2) ขยายผลโครงการความรว่มมอืทีผ่า่นมา เชน่ โครงการ 1 ไร ่1 แสน 

    3) ริเริ่มความร่วมมือใหม่ 10 ขอ้ดังนี้ โครงการ The Brand Project สู่เกษตรมูลค่าสูง, 

โครงการAIC การวจิัยและพัฒนา การบ่มเพาะ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม การต่อ

ยอดธุรกจิการพัฒนาธุรกจิเกษตร, โครงการอาหารแห่งอนาคต, โครงการพัฒนาตลาดและ

รา้นคา้เกษตร ออนไลน์/ออฟไลน์, โครงการพัฒนาตลาดกลางสนิคา้เกษตร, โครงการสง่เสรมิ

ระบบ ประมูลสนิคา้เกษตร, โครงการพัฒนาระบบความเย็น, โครงการ GMP plus, โครงการ

เกษตรกรรมยั่งยนืในเมอืงและชนบท และโครงการพัฒนาโลจสิตกิสก์ารคา้  

    4) ขอ้หารืออื่นๆ ดังนี้ ประเด็นการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการพัฒนา NSW, 

ประเด็นเกีย่วกบัความตกลงระหวา่งประเทศ, ประเด็น SPS และมาตรการปกป้องทางการคา้, การ

ออกระเบยีบกระทรวงวา่ดว้ยความรว่มมอืระหวา่ง กษ.กบัภาคภีาคสว่นตา่งๆ 

         ทัง้น้ี ส านักการเกษตรตา่งประเทศ 

ไดฝ้ากใหท้างสภาหอฯแจง้ผลกระทบ

จากสงครามรัสเซยี-ยเูครน และมาตรการ

แซงชันของ  US EU ต่อการน า เข า้ -

ส่งออกสนิคา้ของไทยเพื่อก าหนดท่าที

เจรจากบัประเทศดังกลา่ว โดยจดุยนืไทย

เป็นมติรกบัทกุประเทศ 

3. สภาหอการคา้ฯ โดยคุณพจน์ ให ้

ความเห็น ดังน้ี 

- เน่ืองจากเวลาจ ากดั ทางสภาหอการคา้

ฯ จะสง่ประเด็นสนิคา้เกษตรและอาหารที่

จะท างานรว่มกบั กษ.ภายหลัง  
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- policy กษ.ควรเป็นวาระแหง่ชาตเิปลีย่นไมไ่ด ้เพือ่ใหเ้ดนิหนา้ตอ่ไปได ้

- ตัวเลขน าเขา้-ส่งออกสนิคา้ที่แถลงข่าวสภาหอฯ ใชข้องกรมศุลกากรเป็นหลักเพราะสากล

ยอมรับ การขอใบรับรองSPS เพือ่สง่ออกขึน้กบัขอ้ก าหนดของประเทศตน้ทาง 

- สนิคา้ทูน่ามมีูลค่าประมาณ 8 หมืน่ลา้นบาท และสนิคา้ Petfood มมีูลค่าประมาณ 1 แสนลา้น

บาท (ทาง TPFA เตรยีมประเด็นวัตถุดบิไกร่าคาสงูต่อเน่ือง และขอสทิธBิOI กจิการอาหารสตัว์

เลีย้งจาก A3เป็นA1) 

- ฝาก กษ.ช่วยผลักดันสนิคา้เกษตรและอาหารในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 

2566-2570 ของ BOI เนื่องจากที่ ดร.ชนินทร์ ไดป้ระชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ทาง 

BOI เนน้ใหก้ารลงทนุตา่งชาตทิีเ่ป็นอตุสาหกรรมอนาคตใหม ่เชน่ รถยนต ์EGV 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมหารอืกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

(BOI) ในประเด็นการปรบัสทิธปิระโยชนก์ารลงทนุในกลุม่ Future Food และ Food 

Ingredient 

วันที ่25 กรกฎาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร ์ในนามกรรมการหอการคา้ไทย คุณ

สุพัตรา ผอ. และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุหารอืร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในประเด็นการปรับสทิธปิระโยชนก์ารลงทนุในกลุม่ Future Food และ 

Food Ingredient สรปุดังน้ี 

1.จุดประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนจาก

นโยบายเดมิ สง่เสรมิการลงทนุทีม่คีณุคา่ ทัง้

ในประ เทศและการลงทุนของไทยใน

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน กา้วพน้การเป็นประเทศที่มีรายได ้

ร ะดับปานกลาง  (Middle Income Trap) 

และเตบิโตอย่างยั่งยนื ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  เ ป็นนโยบายใหม่  

Sustainable and Innovation Investment 

เนน้ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ตามนายกรัฐมนตร ี 

- BOI ไดร้่างการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

การเกษตร จากเดมิแบ่งเป็นประเภท

กจิการเป็นการแบ่ง 4 กลุ่มคอื กลุ่มตน้

น ้า (4 กจิการ) กลุ่มแปรรปู (7 กจิการ) 

กลุ่มเกษตรสมัยใหม่ (3 กจิการ) กลุ่ม

สนับสนุน (7 กจิการ)  

2.ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่า

ควรเสนอใหห้น่วยงานกระทรวงเกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ( ม ก อ ช . ) 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(สวทช.) และกระทรวงพาณชิย ์(กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ) ชว่ยก าหนดนยิาม Future 

food เน่ืองจากที่ประชุมเห็นว่าการน านิยามตามส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

เนน้ทีก่ารควบคมุมากกวา่การสง่เสรมิ 
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3.ความเห็นอืน่ๆจากทีป่ระชมุ 

 - ทีป่ระชมุเสนอให ้BOI แบง่ Future food อาหารอนาคต เป็น 5 กลุม่ ดังน้ี  

    2.1 FUNCTIONAL FOOD อาหารเสรมิสขุภาพหรอือาหารฟังกช์ัน่ 

    2.2 MEDICAL FOOD อาหารทางการแพทย ์

    2.3 ORGANIC FOOD อาหารอนิทรยี ์

    2.4 NOVEL FOOD อาหารทีผ่ลติขึน้มาใหม ่ทางนวัตกรรม 

    2.5 Other อาหารอื่นๆ ที่ไดก้ารรับรองจาก อย. หรือเทียบเท่ามาตรฐาน EU USA Japan 

Australia 

- ที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรแยกกิจการ

อาหารคนและอาหารสัตว์ เพราะว่า

สินคา้โปรตีนจากแมลงสามารถเป็น

ส่วนผสมไดท้ั ้งอาหารคนและอาหาร

สตัว ์

- คณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ให ้

ความเห็นวา่ กพข.เนน้สนับสนุนทนุวจิัย

ใหภ้าคเอกชน และมีการสนับสนุน

สนิคา้ Petfood มากขึน้ เพือ่สง่เสรมิให ้

ไทยเป็นผูส้่งออกอันดับ 1 ต่อไป โดยช่วงน้ีทั่วโลกใหค้วามส าคัญตลาดอาหารสัตวเ์ลี้ยงพรี

เมยีม อาหารfunctional อาหารรักษาโรคสตัว ์อาหารเพือ่สขุภาพสตัว ์

อนึ่ง ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่าอาหารสัตว์ (Feed) แตกต่างจากอาหารสัตว์เลี้ยง 

(Petfood) พรเีมยีม เชน่ ดา้นกระบวนการผลติทีท่าง petfood ใช ้by product ใชเ้ทคโนโลยสีงู 

innovation มากกวา่ feed อกีทัง้มกีารวจิัยและพัฒนามลูคา่ประมาณหมืน่ลา้นบาท  

ทัง้น้ี ทาง BOI จะรวบรวมความเห็นจากภาคเอกชน สภาหอการคา้ฯ และภาครัฐน าเสนอ

บอรด์ BOI เพือ่พจิารณา(ร่าง)แนวทางปรับประเภทสายเกษตรต่อไป โดยทางสภาหอการคา้ฯ 

ดร.ชนนิทรจ์ะหารอืกับคณุวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา ประธานคณะกรรมการอาหารแปรรปู และอาหารแหง่

อนาคต เพือ่เตรยีมขอ้มลูผลักดันรว่มกบั BOI ตอ่ไป 
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TTIA/TPFA เข้าร่วมงานสวดพระอภธิรรมคุณนวลจนัทร ์รตันกุล เสรีเรงิฤทธิ์

(มารดา คณุภสูติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธิ ์อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ)  

วันที ่1 สงิหาคม 2565 TTIA/TPFA โดย ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิ ์

เขา้รว่มงานสวดพระอภธิรรมคณุนวลจันทร ์รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ ์(มารดา คณุภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิ

ฤทธิ ์อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ) ณ วัดเทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร โดย TTIA 

และ TPFA ไดร้ว่มท าบญุ สมาคมละ 10,000 บาท 

 

TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่4/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที ่4 สงิหาคม 2565 TPFA จัดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่4/2565 ผ่านทาง Zoom 

Meetings มสีมาชกิเขา้รว่ม 9 บรษัิท (16 ทา่น) จาก 10 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) ทัง้น้ี สมาคม

จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันพฤหัสบดทีี ่11 ส.ค. 65 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไปคะ่ 

           ส าหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 5/2565  มีก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 6 

ตลุาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ผา่น Zoom Meetingคะ่ 
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TTIA/TPFA เข้าร่วมการบรรยายพเิศษ เร ื่อง บรกิารขายสนิค้าออนไลน์ผ่าน 

Alibaba.com โดย บรษิทั โปรเฟรท โลจสิตกิส ์จ ากดั  

วันที ่4 สงิหาคม 2565 TPFA เขา้รว่มการบรรยายพเิศษ เรือ่ง บรกิารขายสนิคา้ออนไลน์

ผ่าน Alibaba.com  โดย บรษัิท โปรเฟรท โลจสิตกิส ์จ ากัด เพือ่แนะน าการขายสนิคา้ไทยผา่น

ร ะบบออนไลน์  และแนะน า  Package Global Gold Supplier (GGS) by Alibaba.com by 

ProFreighgt Logistics ให ้แ ก่ ส ม าชิกสม าคมฯ  เพื่ อ ข ายแล ะติดต่ อ ใ น รู ป แบบ  B2B 

Trade ผ่าน Alibaba.com รวมถึงแนะน าบริการเคลียพิธีการศุลกากร และ Freight ระหว่าง

ประเทศดว้ย 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมชี้แจงโครงการคณะผูแ้ทนการคา้สนิคา้อาหารและ

อุตสาหกรรมเดนิทางไปเจรจาการคา้ ณ ราชอาณาจกัรซาอุดอีาระเบยี จดัโดยกรม

สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

วันที่ 8 สงิหาคม 2565 TTIA/ TPFA ดร.ชนินทร์ นายกฯ และคุณสุพัตรา ผอ.เขา้ร่วม

ประชมุชีแ้จงโครงการคณะผูแ้ทนการคา้สนิคา้อาหารและอตุสาหกรรมเดนิทางไปเจรจาการคา้ 

ณ ราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี (28 สงิหาคม – 3 กันยายน 2565) จัดโดยกรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ  ทาง ผอ.สคต.เจดดาห ์คณุอภชิาต ิประเสรฐิสดุ ใหข้อ้มลูดังน้ี 

1.กิจกรรม Business matching : ซาอุฯ มีความ

สนใจสนิคา้ไทย แต่โดยลักษณะการไดล้กูคา้ตอ้งใช ้

เวลาซือ้ใจกนัสกัพัก ชอบตอ่ราคา สง่กอ่นจา่ยทหีลัง  

กิจกรรมครั ้งนี้มาเจอ เรียนรู ้ไดเ้ห็น มองโอกาส 

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ บรโิภค-อปุโภค เพือ่ดูลู่ทาง

การคา้ เศรษฐกจิซาอุฯจะโตต่อเน่ืองเป็นสบิปี  แต่

โอกาสทีจ่ะเจอคูค่า้ในทันท ีไมไ่ดม้สีงู  
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2.ขอ้มลูตลาดสนิคา้อาหาร  

-  สนิคา้อาหารทะเลจากไทยยังครองเบอร ์1 เขา้

ซาอุตฯ แต่ทูน่าจากไทยเริม่ลดลง รวมทัง้สนิคา้

อาหารกระป๋องอื่นๆ  สาเหตุจากราคาสูงเมื่อ

เทียบกับประเทศอื่น  ไทยเริม่เสยีเปรียบในเชงิ

ตน้ทนุ (margin เริม่ต ่า market share เริม่ลด)  

-  สินค า้อาหารสัตว์เลี้ยง เ ป็นสินคา้ดาวรุ่ง

เนื่องจากผลของโควิด ชาวซาอุฯ WFH และ

เลีย้งแมวเยอะ petfoodจากไทยเขา้ตลาดซาอฯุ 

มากกวา่ 50% ซึง่ไทยมวัีตถดุบิมาตอ่ยอดการผลติสนิคา้ดังกลา่ว 

- ชาวซาอุฯ เริ่มตอบรับสนิคา้ green, clean มากขึน้ แต่ยังไปไม่ถงึระดับสนิคา้อาหารเสริม 

สมนุไพร 

- ทางซาอุฯ ยังไม่ไดใ้หส้ทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากร หรือ ท า FTA กับประเทศใด จงึเสยีภาษี

เท่ากัน ภาษีสนิคา้เกษตร 5%, สนิคา้อุปโภค-บรโิภค 5-10%, สนิคา้พเิศษ เช่น เครื่องดืม่ชู

ก าลัง ภาษีสงูมาก เพราะรัฐไมไ่ดส้นับสนุนใหบ้รโิภค  

หมายเหตุ  คณะของรองนายก

และรมว .พณ ท่ านจุลินทร์  

เดนิทาง 28-30 ส.ค.65 พบกับ

รัฐบาลซาอฯุ แต่จะมาร่วมในพธิี

เปิดกจิกรรมจับคู่เจรจาการคา้

และลงนาม MOU ระหว่างนัก

ธุรกิจไทยและซาอุฯ ณ กรุงริ

ยารด์ ในวันที ่30 ส.ค. 
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TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่ง

อนาคต คร ัง้ที ่8-4/2565 จดัโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที่ 10 สงิหาคม 2565 TTIA/TPFA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณศศิธร จนท.

สมาคม เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ครั ้งที่ 8 -

4/2565 จัดโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยมคีุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา 

รองประธานหอการคา้ไทย เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

1.การเขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกของคณะกรรมการธุรกจิอาหาร

แปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ระหว่าง

เดอืน ม.ิย.-ก.ค. 65 

- สนับสนุนผูป้ระกอบการน าสินคา้วาง

จ าหน่ายในรา้น Kleens station และรา้น 

alt eatery 

- เขา้เยีย่มชม Betagro Food Innovation Center โดยมทีมีทีป่รกึษาใหค้ าแนะน าผูป้ระกอบการ

ได ้ 

- เขา้รว่มงาน Inclusive Growth Days by OR ทีป่ระชมุเห็นวา่เป็นโอกาสทีด่ใีนการน าสนิคา้ไป

วางขายตาม station ปตท.หรอือเมซอนได ้

2. สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารและแนวโนม้

อตุสาหกรรมอาหาร  

- ม.ค.-มิ.ย.2022 อุตสาหกรรมอาหาร มูลค่า 

319,644 ลา้นบาท เติบโต 29% รวมถึงสนิคา้ 

Petfood  

- สนิคา้เกษตรอาหาร มูลค่า 371,925 ลา้นบาท 

เตบิโต 20.8% >> 5 อันดับแรก ไดแ้ก ่ผลไมส้ด 

ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง, ไก,่ ขา้ว และกุง้ 

- สนิคา้อตุสาหกรรมเกษตร มูลค่า 319,644 ลา้น

บาท เตบิโต 40.8% >> 5 อันดับแรก ไดแ้ก ่อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู, น ้าตาลทรายและ

กากน ้าตาล, ผลติภัณฑข์า้วสาลแีละอาหารส าเร็จรปูอืน่ๆ, ไขมันและน ้ามันจากพชืและสตัว ์และ

ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู 

- แนวโนม้อาหารแห่งอนาคตโลก ปี 2565 

ดั ง นี้ Flexitarian vegan foods, Wholefood, 

Immunity Boosting food, Plant based Food, 

Prebiotic, Functional Drink และCBD market  

- Future Food เดือน ม.ค.-มิ.ย.2022 มูลค่า

ส่งออก 77,019 ลา้นบาท เติบโต 11% เป็น

สัดส่ วนของ  Functional 89% , Novel 9% , 

Oganics 1% และ Medical 1% 

- ตลาดส่งออกมีส่วนแบ่งทางตลาด ดังนี้  

อาเซยีน 41% เตบิโต 75%, USA 15% เตบิโต 
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5%, จีน 12% เติบโต 54%, ญี่ปุ่ น 5% เติบโต 14%, เนเธอร์แลนด์ 4% เติบโต 11%, 

ออสเตรเลยี 3.3% เตบิโต -5% UAE 1% เตบิโต 49% 

3.ผลการหารือร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณอลงกรณ์ พล

บุตร) ในโอกาสเขา้พบประธานกรรมการสภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย เมือ่วันที ่21 ก.ค. 65 

- ทีป่ระชมุเห็นว่าโครงการภาครัฐมจี านวนมากไป 

และเสนอใหส้ภาหอฯเนน้โครงการทีท่ าแลว้สง่ผล

กระทบดทีีส่ดุ 

- โครงการทีป่ระชมุไดเ้สนอ เพือ่ตอบโจทยภ์าครฐั

สนับสนุนอาหารอนาคต ตามแผนเศรษฐกจิ BCG 

Model เช่น ปลูกกัญชง (เฮมพ์) ช่วยฟ้ืนฟูดนิได ้

ชว่ยก าจัดคารบ์อนไดออกไซด ์ท าใหไ้ดค้ารบ์อนเครดติ, ปลกูถ่ัวเหลอืง เพือ่สง่เสรมิความมั่นคง

ทางอาหาร, ใหภ้าครัฐชว่ยสนับสนุนเพิม่เมนู plant base ในมือ้กลางวัน, เลีย้งแมลงเศรษฐกจิ

ใหก้นิเศษอาหารทีเ่หลอืใชแ้ลว้น ามาท าอาหารสตัว ์

4.พธิีลงนามความร่วมมือ เรื่อง การสรา้งความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกนิที่มีความ

ปลอดภัยจากผูป้ระกอบการอาหารสูผู่ข้าดแคลนอาหาร ระหวา่ง สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

และมลูนธิสิโกลาส ์ออฟ ซสัซแีนนซ ์เมือ่วันที ่8 ส.ค. 65 

- โดยน าอาหารสว่นเกนิไปเลีย้งสตัว ์เพือ่ลดการเพิง่พาอาหารสตัวน์ าเขา้ 

- ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะมีการประชุมเพื่อใชค้ าสื่อสารไปทศิทางเดียวกัน เช่น เปลี่ยนค าว่า

โปรตนีจากแมลงเป็นชือ่ยอ่ภาษาอังกฤษ 

5.ความคืบหนา้การด าเนินกิจกรรมของ

คณะท างานดา้นตา่ง ๆ ดังน้ี 

- คณะท างานดา้นกจิกรรมและพัฒนาอาหาร

แปรรูปและอาหารแห่งอนาคต มีการนัด

ประชุมหารือระหว่างผูป้ระกอบการกับกรม

สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ เพือ่สง่เสรมิให ้

เขา้ใจอาหารแห่งอนาคตถูกตอ้ง เพิม่โอกาส

สรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศ และจะมีการ

สัมมนา trade ingredients อาหารแปรรูป 

อาหารอนาคตและเครือ่งดืม่ในปีหนา้ 

6.การแต่งตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต วาระปี 2564-

2565 เพิม่เตมิ 3 ทา่น ดังน้ี 

- คณุอรชยั อัจฉรานุกลู Management Staff of GA. Dept., Ajinomoto Thailand 

- ดร.หงลดา เทอดเกยีรตกิลุ ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

- คณุธนาภมู ิมว่งเอีย่ม The Bricket ผูพ้ัฒนาอาหารแหง่อนาคตจากแมลง 
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7.ประชาสมัพันธ ์งานสมัมนาเรือ่ง Future Food 

Transformations: เปิดมุมมอง สรา้งโอกาส

ใหม ่ดว้ยอาหารแหง่อนาคต ในวันที ่5 ก.ย. 65 

เวลา 13:30 – 15:30 น. โดยวธิ ีConference 

Call ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook live 

Thai chamber 

-  โ ด ยมี  คุณ วิศิษ ฐ์  ลิ้ ม ลื อ ช า  ป ร ะ ธ าน

คณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรปูและอาหารแหง่อนาคต หอการคา้ไทย เป็นผูก้ลา่วเปิดงาน  

- วทิยากร 3 ทา่น ไดแ้ก ่

(1) คณุภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิฤกธิ ์อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

(2) คณุอนงค ์ไพรจติรประภาภรณ์ ผอ.สถาบันอาหาร 

(3) ดร.เอกอนงค ์จางบัว ผอ.ฝ่ายเมอืงนวัตกรรมอาหาร 

   ทัง้น้ี เอกสารประกอบการประชมุดัง Link : 

https://drive.google.com/drive/folders/1XmM0WTGgtoVV4wYLxQkYsRYRlw5gEvQy  

และก าหนดการประชมุคณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรปูและอาหารแหง่อนาคต ครัง้ที ่9-

5/2565 จะจดัขึน้ในวันศกุรท์ี ่2 ธ.ค. 65 

 

TPFA เขา้รว่มการสมัมนาระดมความเห็นตอ่รา่งมาตรฐานสนิคา้เกษตร เร ือ่ง อภธิาน

ศพัทส์ขุอนามยัสตัวบ์ก จดัโดยส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

(มกอช.) 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 TPFA คุณศศิธร 

จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อ

ร่างมาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์

สขุอนามัยสตัวบ์ก ณ หอ้งค็อกพทิ โรงแรมอมาร ีดอน

เมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) 

โดยมีคุณยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผูอ้ านวยการส านัก

ก าหนดมาตรฐาน เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

1. วัตถุประสงค ์เพือ่รับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อรา่งมาตรฐาน

สนิคา้เกษตร เรื่อง อภธิานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก โดยขอ้คดิเห็นที่ไดจ้ากสัมมนาจะน าไป

ปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ใหม้ีความสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ก่อนน าเสนอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑ ์และคณะกรรมการ

มาตรฐานสนิคา้เกษตร เพื่อพิจารณาใหก้ารรับรอง และประกาศลงราชกจิจานุเบกษาเป็น

มาตรฐานของประเทศตอ่ไป  

    โดยมี นสพ.ประสทิธิ ์ชัยทวีทรัพย์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตวปี์ก กรมปศุสัตว ์

เป็นประธานการอภิปราย และมีวิทยากรผูร้่วมอภปิราย

ประกอบดว้ย นสพ.ศษิฎ ์เปรมัษเฐยีร ผูแ้ทนส านักควบคุม 

ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สพญ.วมิวกิาร์ 

ศักดิ์ชัยนานนท์ ผูแ้ทนกรมควบคุมโรค คุณอารี พลดี 

https://drive.google.com/drive/folders/1XmM0WTGgtoVV4wYLxQkYsRYRlw5gEvQy
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ผูแ้ทนส านักงานราชบัณฑติยสภา สพญ.ลัดดาวัลย ์รัตนนคร ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการป้องกันและ

บ าบัดโรคสัตว ์และสพญ.อรพันธ ์ภาสวรกุล ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการควบคุมโรคระบาดสัตวต์าม

มาตรฐาน รวมถงึผูแ้ทนจากหน่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มการสมัมนา จ านวน 60 คน 

2. อภธิานศัพทส์ุขอนามัยสัตวบ์ก ยกร่างมา

จากบัญญัตคิ าศัพท์ 128 ค า ในขอ้ก าหนดสุขภาพ

สตัวบ์ก (Terrestrial Animal Health Code ปี 2022) 

ขององค์ก า รสุขภาพสั ต ว์ โ ลก (earth) (World 

Organisation for Animal Health หรอื WOAH) หรอื

ชือ่เดมิ OIE  เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิน าไปใชอ้า้งองิ

และสรา้งความเขา้ใจที่สอดคลอ้งกัน เมื่อน า

ขอ้ก าหนดสุขภาพสัตวบ์กดังกล่าวไปใชป้ฏบิัต ิเชน่ 

ค านยิามดา้นโรค การรายงานโรค และสถานะสขุภาพ

สัตว ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง การคา้สัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ระหว่าง

ประเทศ การจัดสวัสดภิาพสตัว ์รวมทัง้การด าเนนิงาน

ดา้นการสตัวแพทยแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร  

3. ศัพทบ์ัญญัตแิละค านยิามดา้นสขุอนามัยสตัวบ์ก เชน่  

- Animal (สตัว)์ หมายถงึ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม สตัวเ์ลือ้ยคลาน สตัวปี์กหรอืผึง้ 

- Feed (อาหารสตัว)์ หมายถงึ วัตถหุนึง่ชนดิหรอืมากกว่า ทีอ่าจผา่นกระบวนการแปรรปู กึง่แปร

รปู หรอืดบิ เพือ่ใหส้ตัวบ์กกนิโดยตรง (ยกเวน้ผึง้) ซึง่ค าน้ีมกีารเสนอจากค าว่าดบิ เป็นค าวา่ ไม่

แปรรูป/คงสภาพเดมิ/ยังดบิ/เป็นวัตถุดบิ และเสนอค าว่าเพือ่ใหส้ัตวบ์ก(ยกเวน้ผึง้)กนิโดยตรง 

เพือ่ใหร้ปูประโยคมคีวามตอ่เน่ืองกนั 

- Feed ingredient (ส่วนประกอบอาหารสัตว์) 

หมายถงึ วัตถดุบิ สว่นประกอบหรอืองคป์ระกอบ

ของสว่นผสมทีท่ าใหเ้กดิเป็นอาหารสัตว ์อาจมี

หรือไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเมื่ออยู่รวมใน

อาหารสัตว์นั้น  รวมถึง วัตถุ เจือปนอาหาร 

ส่วนประกอบอาหารไดม้าจากพืช (รวมถงึพืช

น ้ า) หรือไดม้าจากสัตว์บกหรือสัตว์น ้ า หรือ 

สารอนิทรยีห์รอืสารอนนิทรยีอ์ืน่ ๆ 

- Responsible dog ownership (ความรับผดิชอบต่อสุนัขทีต่นเป็นเจา้ของ) หมายถงึ ภาวะที่

บุคคลยอมรับ และจะกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นหนา้ทีต่ามกฎหมาย และมุ่งเนน้ในการตอบสนอง

ความตอ้งการทางพฤตกิรรม สิง่แวดลอ้มและกายภาพของสนัุขนัน้ เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (การ

แสดงความกา้วรา้ว การแพรก่ระจายโรค หรอืการท าใหบ้าดเจ็บ) ทีส่นัุขอาจกระท าตอ่สงัคมสตัว์

อืน่ หรอืสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในทีป่ระชมุเห็นว่ามกีารใชค้ าวา่ และ มากเกนิไป ทางฝ่ายเลขาจะแกไ้ข

ตอ่ไป 

- Safe commodity (สินคา้ปลอดภัย) หมายถึง สินคา้ที่สามารถซื้อขายโดยไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งมีมาตรการลดความเสีย่งต่อโรคในบัญช ีการตดิเชือ้หรือการตดิเชือ้ปรสติ และไม่

ค านึงถึงสถานะโรค การติดเชื้อหรือการติดเชื้อโดยปรสิต ของประเทศหรือโซนที่เป็น

แหลง่ก าเนดิของสนิคา้นัน้ ๆ 
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      ทัง้นี้ หากท่านมีขอ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ สามารถ

ติ ด ต่ อ ไ ด ้ที่  oie123acfs@gmail.com 0 2561 

2277 ต่อ 1430 โทรสาร 0 2561 3357, 0 2561 

3373 ภายในวันที ่23 ส.ค.65 เอกสารประกอบการ

ประชมุ ดังลิง้ก ์https://rb.gy/iugnnc 

 

TPFA/TTIA จดัประชุม เร ือ่ง การใชว้ตัถดุบิไกแ่ละราคา ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที่ 17 สงิหาคม 2565 TPFA/TTIA จัด

ประชมุ เรื่อง การใชวั้ตถุดบิไก่และราคา ผ่านทาง 

Zoom Meetings มีท่านสมาชกิเขา้ร่วม 8 บริษัท 

(9 ท่าน) จาก 10 บริษัท (ครบองค์ประชุม) และ

คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณศศธิร และคุณภรภัทร 

จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มประชมุดว้ย สรปุดังน้ี 

     สบืเน่ืองจากสมาคมฯ ไดท้ าหนังสอืถงึกระทรวง

พาณิชย ์เรือ่ง ปัญหาวกิฤตราคาวัตถุดบิไกข่ึน้ต่อเน่ืองสงูสดุ ส าหรับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ทกุรปูแบบ ลงวันที ่19 ก.ค.65 นัน้ 

โดยไดร้ับแจง้จากกรมการคา้ภายใน กองจัดระบบราคาและปริมาณสนิคา้ และกอง

สง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 วา่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่ใชพ้จิารณานัดประชมุ ดังน้ี 

     1) ขอเป็นขอ้มูลสดัสว่นการใชท้ีเ่ป็นเปอรเ์ซ็นต ์เชน่ 

ใชอ้กไก่ 30% ของปรมิาณการใชไ้ก่ทัง้หมด (10,000 

ตัน/เดอืน) 

     2) สดัสว่นทีใ่ชไ้กท่ีเ่ป็นปัจจัยการผลติของสนิคา้ คดิ

เป็นกี ่% ของสนิคา้ทัง้หมดทีข่ายในประเทศ และสนิคา้

ทัง้หมดที่ขายนอกประเทศ เช่น ใชไ้ก่ 20% เพื่อผลติ

สนิคา้ขายภายในประเทศ และใชไ้ก ่80% ผลติสนิคา้เพือ่สง่ออก  

     3) ขอราคาเฉลีย่ทีร่ับซือ้ เป็นรายเดอืนเทยีบตัง้แต ่ม.ค. - ส.ค.65 

โดยสมาคมฯ ไดส้อบถามขอ้มูล 4 ค าถาม เพื่อหาค่าเฉลี่ยการใชวั้ตถุดิบไก่ของ

อตุสาหกรรม petfood และ Human food รว่มกบัทา่นสมาชกิ ไดข้อ้สรปุดังน้ี (ดังตารางแนบ) 

     Q1. ปริมาณการใชไ้ก่ส าหรับผลติ

อาหารสตัวเ์ลีย้งและ Human Food  

- คิดเป็นสัดส่วน Petfood 65% และ 

Human food 35%  

     Q2 .  %การ ใช วั้ตถุดิบไก่  เพื่ อ

สง่ออกและเพือ่ขายในประเทศ 

- Petfood เพื่อส่งออก 94% และเพื่อ

ขายในประเทศ 6% 

- Human food เพือ่สง่ออก 100% และเพือ่ขายในประเทศ 0% 

https://rb.gy/iugnnc
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     Q3. สดัสว่นปรมิาณการใชช้ ิน้สว่นไก ่ในสนิคา้ Petfood และ Human food 

- Petfood ใชอ้กไก่ 52% สันใน 25% โครงไก่ 17% ตับ/เครื่องใน 5% สะโพก 0.15% น่อง 

0.15% ปีก 0.8% หัวไก ่0.1% 

- Human food ใชอ้กไก ่90% สนัใน 8% สะโพก 2% 

     Q4. ราคาทีส่มาชกิซือ้เฉลีย่รายเดอืน ม.ค.-ส.ค.65  

อนึง่ มที่านสมาชกิใหค้วามเห็นว่า แนวโนม้ราคาอกไก ่ไตรมาสที ่3 สงูสดุ สว่นไตรมาส

ที่ 4 มีแนวโนม้ปรับลง เน่ืองจากไม่ไดส้่งไก่ไป EU มาก, มีแรงงานเขา้มาแลว้ และขึน้อยู่กับ

ปัจจัยแต่ละโรงงานไก่ ส่วนโครงไก่ราคาขึน้สูงมาก แต่ก็มโีอกาสราคาลง อย่างไรก็ตาม หาก

เทยีบกบัราคาเดมิแลว้ยังคงแพงอยู ่ขึน้อยูก่บัปัจจัยภายในประเทศ 

ทางสมาคมฯ จะน าขอ้มลูดังกลา่วสง่ใหก้รมการคา้ภายใน ในวันพรุง่น้ีเชา้ตอ่ไปคะ่ 

 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงพาณิชย ์ครบรอบ 102 ปี 

และบรจิาคเงนิสมทบทนุ"มลูนธิวิสิสกุรรม" 

วันที่ 22 สงิหาคม 2565 TTIA และ TPFA เขา้ร่วมงานวันคลา้ยวันสถาปนากระทรวง

พาณชิย ์ครบรอบ 102 ปี @พณ นนทบรุ ี

โดยสมาคมไดร้่วมบรจิาคเงนิสมทบทุน"มูลนิธวิสิสุกรรม" รับมอบโดย ผูต้รวจราชการ

กระทรวงพาณิชย ์คุณวรรณภรณ์ เกตุทัต เพือ่เป็นทุนการศกึษาแก่บุตรและธดิาของ จนท.และ

ขา้ราชการในสงักดักระทรวงพาณชิย ์สมาคมละ 5,000 บาท รวมทัง้สิน้ 10,000 บาท 
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TTIA/TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืปัญหาวกิฤตราคาวตัถุดบิไก ่รว่มกบักรมการคา้

ภายใน กรมปศสุตัว ์และสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย ผา่นทางออนไลน ์(Zoom 

meeting) 

วันที ่25 สงิหาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม ท่านสมาชกิ 9 บรษัิท 

14 ทา่น คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุศศธิร จนท.สมาคม และคณุภรภัทร จนท.สมาคม เขา้ร่วม

ประชุมหารือปัญหาวกิฤตราคาวัตถุดบิไก่ ร่วมกับกรมการคา้ภายใน กรมปศุสัตว ์และสมาคม

ผูผ้ลติไก่เพื่อส่งออกไทย โดยมีคุณรอ้ยตรีจักรา ยอดมณี รองอธบิดีกรมการคา้ภายใน เป็น

ประธาน สรปุดังน้ี 

1. วั ตถุป ร ะสงค์ของกา รจั ด

ประชุมจากกรมการคา้ภายใน เพื่อเปิด

ชอ่งใหท้กุฝ่ายหารอืกนั เกดิความเขา้ใจ

ตรงกัน และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

รว่มกนั โดยสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออก

ไทยเขา้ร่วม 11 ท่าน TTIA/TPFA 19 

ท่าน และกรมปศุสัตว์ 5 ท่าน รวม 35 

ทา่น 

2. ทางท่านประธาน แจง้ว่า กรมฯ รับประกัน

รายไดก้ารปลูกขา้วโพดจากเกษตรกรที่ราคา 8.50 

บาท และภาครัฐยินดีหากเกษตรกรขายไดใ้นราคา

สงูขึน้ ทัง้นี้ไม่ไดก้ าหนดราคา ขา้วโพด ขา้ว ถ่ัวเหลอืง 

แต่ใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด และเห็นดว้ยในการท า

สัญญาราคาไก่ทั ้งฝ่ายสมาชิกสมาคม TTIA/TPFA 

และสมาคมผูผ้ลติไกฯ่ 

3. ทาง ผอ.กองเกษตร2 ใหข้อ้มูลว่า ราคาไกข่ายสง่มชีวีติ ปี 65 ราคา 41 บาท สงูขึน้

กวา่ปีทีแ่ลว้ 29% ราคาชิน้สว่นไกเ่ทยีบปีทีแ่ลว้ เชน่ อกไกเ่พิม่ขึน้ 46% สนัในไกเ่พิม่ขึน้ 50% 

โครงไก่เพิม่ขึน้ 50% เครื่องในเพิม่ขึน้ 17% ขา้วโพดเลีย้งสัตวเ์พิม่ขึน้ 30% ซึง่ราคาทีก่รมฯ

เก็บนัน้มาจากตลาดสด หา้งคา้ปลกี  

4. ทาง คุณคกึฤทธิ ์สมาคมผูผ้ลติไก่ฯ แจง้ว่า 

2 ปีที่ผ่านมาราคาต ่ามากไม่อยากใหเ้ปรียบเทียบกัน

เพราะจะท าใหร้าคาไกปี่ 65 สงูเกนิไป เนื่องจากปี 65 

ตลาดเริ่มกลับมาแลว้ ทัง้น้ี ตน้ทุนอาหารสัตว์ยังสูง 

ถงึแมว้า่ราคาขา้วโพดจะเริม่ลงแลว้  

5. ดา้นปริมาณไก่ ทางคุณคึกฤทธิ์ สมาคม

ผูผ้ลิตไก่เพื่อส่งออกไทย แจง้ว่าเพิ่มก าลังการผลิตเพียงพอทัง้ในประเทศและส่งออกได ้

เนื่องจากขณะนี้ม ีsupplier จดทะเบยีนโรงงานเพือ่

สง่ออกมากขึน้ และมแีรงงานเขา้มาแลว้ 

6. ดา้นราคาไก่ ทาง ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคม TTIA/TPFA ใหค้วามเห็นว่าจุดยืนของ

สมาคมคอืราคาไกค่วรเป็นราคาสมเหตุสมผลอยู่ได ้

ทุกฝ่าย เพื่อความยั่งยืนในการคา้ขาย คุยกันดว้ย

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งทัง้ 2 ฝ่าย 
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7. ทาง ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม TTIA/TPFA แจง้ว่า จุดแข็งของสมาชกิคอืรับซือ้ใน

ราคาเฉลีย่อยู่แลว้ถงึแมใ้นชว่งตลาดขาลง และไม่มคี่าความเสีย่งดา้นค่าเงนิหรือค่าขนส่ง ซึง่

ตลาดตา่งประเทศจะผันผวน และมคีวามเสีย่งสงูกวา่ทัง้ดา้นคา่เงนิและการขนสง่ 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะขอขอ้มลูรายชือ่ฝ่ายจัดซือ้วัตถดุบิไกข่องแตล่ะสมาชกิ และคาดการณ์

ปรมิาณ (ตัน) และชิน้สว่นไกใ่นการจัดซือ้ ชว่งเดอืน ก.ย.-ธ.ค.65 ตอ่ไปคะ่ 

 

TTIA/TPFA เขา้รว่มงานสมัมนาสมาคมการคา้“Together is Power 2022: Ench" 

จดัโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ รว่มกบัสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที ่26 สงิหาคม 2565 ดร. ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ. และ 

คุณปิยะราช คุณศศธิร และคุณอัสรา เจา้หนา้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมงานสัมมนาสมาคมการคา้“Together 

is Power 2022: Ench" จัดโดยกรมพัฒนธุรกจิการคา้ ร่วมกับสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ณโรงแรมแกรนด ์รชิมอนด ์สไตลชิ คอนเวนชัน่ จังหวัดนนทบรุ ี

        นายกสมาคมฯ ดร.ชนินทร์ ไดข้ึ้นรับ

รางวัลสมาคมการคา้ดีเด่นรายมิติประจ าปี 

2565(ถว้ยรางวัล)  

TPFA ไดร้างวัลสมาคมการคา้ดเีด่น รุน่ 1-5 ปี 

รายมติ ิคอื  

      มติ ิ3 : คณุภาพการใหบ้รกิาร  

TTIA ไดร้างวัลสมาคมการคา้ดีเด่นรุ่น 6-

15 ปี รายมติ ิคอื  

     มติ ิ1: ผลส าเร็จตามพันธกจิ 

     มิติ 2 : ความสามารถในการบริหาร

จัดการ 

     มติ ิ3 : คณุภาพการใหบ้รกิาร 

และในปีน้ีมีสมาคมฯเขา้ร่วมประกวดทัง้สิน้ 137 สมาคม และสมาคมที่ไดร้ับรางวัลรวม 26 

สมาคม 

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน

(Enhance The Dots) ในการส่งเสรมิการส่งออก การคา้ชายแดน การบรโิภคภายในประเทศ 

เพื่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทย โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

คณุจรุนิทร ์ลักษณวศิษิฏ ์ สรปุดังน้ี  
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       - พณ. จัดตัง้คกก.ร่วมรัฐ-เอกชน ดา้นพาณิชย ์เนน้

ใหภ้าครัฐสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อชว่ยการคา้การลงทุน 

ภายในและภายนอกใหส้ะดวกยิง่ขึน้   

       - ปรับบบาททูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดท า

หนา้ทีเ่ป็นเซลลแ์มนประเทศและตา่งประเทศ 

       

 

      - จัดกิจกรรส่งเสริมการคา้การลงทุน 

โดยจะหารอืกบัทตูพาณชิยแ์ละภาคเอกชน 

      - น าคณะผูแ้ทนการคา้เยอืนประเทศซา

อุฯ ชว่งสิน้เดอืนสงิหาคม เพื่อเจรจาการคา้

ตา่งๆ โดยเฉพาะการเจรจาดา้นสนิคา้เกษตร 

ร วมถึง มี แผน เดินท า ง ไปยั ง ป ร ะ เทศ

มองโกเลยีเพือ่ประชมุ JTC รว่มกนั 

      - เป้าหมายการสง่ออกปี2565 ตัง้ไวท้ีร่อ้ยละ 4 

     และในช่วงทา้ยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

"แนวโนม้เศรษฐกจิโลกและไทย ในโคง้สุดทา้ยปี 

2022 และปี 2023” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 

ประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนทุนไทย กล่าว

ว่า คาดการณ์ GDP ไทยจะเติบโตขึน้สวนทางกับ

เศรษฐกจิโลก โดยปี 2022 ไทยเตบิโต 3% และใน

ปี 2023 เตบิโต 4.3% ซึง่ GDPโลกจะเตบิโตลดลง

ในปี 2022 ที ่3.2% และในปี 2023 ที ่2.9% 

- การลงทุนในไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมีการ

ลงทุนนอ้ยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ท าใหอ้าจ

สง่ผลเตบิโตชา้ลงได ้

- ดา้นการเกษตร ควรปรับใหด้ขี ึน้ เนื่องจาก

ผลผลติของไทยนอ้ยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

และการใชพ้ื้นที่ท าเกษตรของไทยมากกว่า

คา่เฉลีย่ของโลก 

- ศักยภาพของไทยดทีีก่ารแปรรูปอาหาร แต่

สนิคา้เกษตรตน้น ้ายังคงพึง่การน าเขา้อาหาร

สตัว ์ท าใหส้นิคา้เกษตรทัง้วงจรยังไมม่ั่นคง 

- งานวจิัยของคนไทยชีว้่าหากปลูกป่าเพือ่ใชเ้ป็นคารบ์อนเครดติจะมมีลูค่าสงูกว่าปลูกขา้วโพด 

เน่ืองจากการสง่ออกไป EU เริม่เก็บภาษีคารบ์อนเครดติสงูขึน้ เพือ่ใหท้กุประเทศชว่ยกนัลดโลก

รอ้น 
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กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา พฤษภาคม – สงิหาคม 2565   

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา ส าคญั เดอืนพฤษภาคม 2565  

กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงนิสมทบทีร่ัฐบาลจา่ยเขา้กองทนุประกนัสงัคมส าหรับบคุคลซึง่สมัคร

เขา้เป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2565  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/029/T_0001.PDF      

 

กฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. 2565 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/022/T_0011.PDF    

 

ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่65/2565 เรือ่ง ก าหนดหนา้ทีน่ายเรอืของเรอืไทยทีพ่งึปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดในอนุสญัญาระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยความปลอดภัยแหง่ชวีติในทะเล ค.ศ. 1974 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/100/T_0007.PDF  

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนพฤษภาคม 2565 

วันที ่3 พฤษภาคม 2565  

11. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนกมุภาพันธ ์2565 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54173    

 

วันที ่10 พฤษภาคม 2565  

4. เรือ่ง รา่งพระราชบัญญัตปิระกนัสงัคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

10. เรือ่ง การก าหนดอัตราคา่จา้งตามมาตรฐานฝีมอื 3 กลุม่สาขาอาชพี 16 สาขา  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54442    

 

วันที ่17 พฤษภาคม 2565  

10. เรือ่ง   ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโนม้ปี 2565  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54659   

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา ส าคญั เดอืนมถินุายน 2565 

1. กฎกระทรวง การจัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานบคุลากร หน่วยงาน หรอืคณะ

บคุคลเพือ่ด าเนนิการดา้นความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2565 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/039/T_0009.PDF   

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนมถินุายน 2565 

วันที ่7 มถินุายน 2565  

3. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปีใหแ้กผู่ป้ระกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. .... 

12. เรือ่ง รายงานภาวะและแนวโนม้เศรษฐกจิไทยประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2565 

13. เรือ่ง รายงานความคบืหนา้แผนปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร ระยะที ่

1 (พ.ศ. 2562 - 2570) 

21. เรือ่ง การเขา้รว่มเจรจาจัดท าความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัสมาคมการคา้เสรแีหง่

ยโุรป (European Free Trade Association : EFTA) 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55486   

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/029/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/022/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/100/T_0007.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54173
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54442
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54659
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/039/T_0009.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55486
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วันที ่14 มถินุายน 2565  

3. เรือ่ง รา่งประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง การออกหนังสอืคนประจ าเรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย

การประมง พ.ศ. .... และรา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การยกเวน้ขอ้หา้มมใิหค้นตา่ง

ดา้วเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว เมยีนมา และ

เวยีดนาม สามารถมายืน่ค าขอรับหนังสอืคนประจ าเรอืเพือ่อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว 

และท างานกบันายจา้งในกจิการประมงทะเล ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที.่.......................... 

พ.ศ. 2565 

12. เรือ่ง รายงานตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2560  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55705 

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนกรกฎาคม 2565 

วันที ่5 กรกฎาคม 2565  

4. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงได ้

โดยสะดวก พ.ศ. .... 

5 . เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเวน้มิใหน้ า

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มาใชบ้ังคับ พ.ศ. .  

11. เรื่องการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และ

เวยีดนาม เพือ่รองรับการฟ้ืนฟปูระเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน     และควบคุม

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

17 .เรื่องการจัดท าแถลงการณ์ว่าดว้ยความเป็นพันธมติรและหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร ์ระหว่าง

ไทยและสหรัฐอเมรกิา 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/56572  

 

วันที ่12 กรกฎาคม 2565  

23. เรือ่ง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธบิดกีรมปศุสัตว ์(ครัง้ที ่1) (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์)  

คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ การต่อเวลาการ

ด ารงต าแหน่งของ นายสรวศิ ธานีโต อธบิดกีรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ด ารง

ต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2565 ต่อไปอีก (ครัง้ที่ 1) ตัง้แต่วันที่ 29 

มถิุนายน 2565 ถงึวันที ่30 กันยายน 2565 ทัง้นี้ นายสรวศิ ธานีโต จะเกษียณอายุราชการใน

วันที ่1 ตลุาคม 2565 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55705    

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา ส าคญั เดอืนสงิหาคม 2565 

1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักร
เป็นกรณีพเิศษ   ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  (ฉบับที ่ 6)   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0001.PDF   
 
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๒๐  สงิหาคม  ๒๕๖๒   ภายใต ้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 
๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ 2)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0003.PDF    
 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55705
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/56572
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55705
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0003.PDF
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3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจักรเป็น
กรณีพเิศษ ส าหรับคนตา่งดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๔  สงิหาคม  ๒๕๖๓   ภายใต ้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 
๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ 2)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0005.PDF    
 
4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมยีนมา  ซึง่ใบอนุญาตท างาน ของคน
ตา่งดา้วสิน้สดุลงโดยผลของกฎหมาย  ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัส
โคโรนา  2019  ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ 2)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0007.PDF    
 
5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมยีนมา   ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 
๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ 3) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0009.PDF   
 
6.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  เมยีนมา  และเวยีดนาม   ตามมตคิณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0011.PDF    
 
7.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะ ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  เมยีนมา  และเวยีดนาม ซึง่ไดร้ับอนุญาตให ้
อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวถงึวันที ่ ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๖ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่
วันที ่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0014.PDF   
 
8.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๒๐  สงิหาคม  ๒๕๖๒ ภายใต ้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 
๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ ๒)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0017.PDF    
 
9.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ ส าหรับคนตา่งดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๔  สงิหาคม  ๒๕๖๓ ภายใต ้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 
๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ ๒)   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0019.PDF    
 
10.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมยีนมา  ซึง่ใบอนุญาตท างาน ของคน
ตา่งดา้วสิน้สดุลงโดยผลของกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารจัดการการท างาน ของคนตา่งดา้ว  ตาม
มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ ๒)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0022.PDF    
 
11.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ   ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมยีนมา   ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0005.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0017.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0019.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0022.PDF
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๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๔  (ฉบับที ่ ๓)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0024.PDF    
 
12.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษ ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  เมยีนมา  และเวยีดนาม   ตามมตคิณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0026.PDF    
 
13.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะ ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา  ลาว  เมยีนมา  และเวยีดนาม ซึง่ไดร้ับอนุญาตให ้
ท างานถงึวันที ่ ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๖ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0030.PDF     
 
14.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การขยายระยะเวลาการเปลีย่นนายจา้งและระยะเวลาการ
ท างานกบันายจา้งรายใหม ่  ส าหรับคนตา่งดา้วซึง่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง  ภายใตบ้ันทกึความตกลงหรอืบันทกึความเขา้ใจ
ทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาลตา่งประเทศ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0034.PDF    
 
15.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง  การยกเวน้การแจง้ขอ้มลูการเขา้ท างานของคนตา่งดา้ว
ตามมาตรา  ๖๔/๒ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0035.PDF   
 
16.ประกาศกรมการจดัหางาน เรือ่ง  ก าหนดแบบค าขออนุญาตท างาน ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต
ท างาน  และค าขออนุญาตท างานแทนคนตา่งดา้ว ส าหรับคนตา่งดา้วซึง่คณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เห็นชอบใหส้ามารถท างานในราชอาณาจักรไดเ้ป็นกรณีพเิศษ  (ฉบับที ่ ๓)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T   
 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนสงิหาคม 2565 

วันที ่9 สงิหาคม 2565  
9. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย 
ประจ าปี 25645.เรือ่งรา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดลักษณะ กจิการ หรอืหน่วยงานทีย่กเวน้มใิห ้
น าพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มาใชบ้ังคับ พ.ศ. .  
Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57833   
 
วันที ่16 สงิหาคม 2565  
15. เรือ่ง ขอความเห็นชอบและอนุมัตใิหม้กีารลงนามในรา่งบันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความ
รว่มมอืดา้นการเกษตรระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวง สิง่แวดลอ้ม อาหาร และ
กจิการชนบท แหง่สหราชอาณาจักร 
16. เรือ่ง ขอความเห็นชอบตอ่รา่งปฏญิญาความมั่นคงอาหารเอเปค ประจ าปี 2565 และเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
30. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 
(กระทรวงพาณชิย)์Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58097   
 
วันที ่23 สงิหาคม 2565  
2 เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ส านัก
นายกรัฐมนตร ีพ.ศ. .... 
10.เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนมถินุายน และครึง่แรกของปี 2565 
Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58367   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0024.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0026.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0030.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0034.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T_0035.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/185/T
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57833
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58097
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58367
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ขา่วประจ าเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2565  รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนพฤษภาคม 

1. 3.Amazon Pet Day launches amid pet food e-commerce boom 

2. NutriSource® announces opening of new cannery to meet growing demand for wet food pets crave 

3. Hygienic design for food safety to avoid pet food recalls 

4. Pet food plants keep workers who use tech to advise boss 

5. IS YOUR PET PUTTING ON POUNDS? TIME FOR HELP FROM A NUTRITION EXPERT 

6. Dog food made from maggots a sustainable meal deal cooked up by RSCPA vet 

7. 5 Petfood Industry blogs, columns in April 2022 

8. ครม.ไฟเขยีว ลดภาษีน าเขา้ขา้วโพดเลีย้งสัตว ์เหลอื 0 เปอรเ์ซ็นต ์3 เดอืน 

9. Pet food marketing via storytelling about health, quality 

10. Pet food format pros and cons: kibble, wet, treats, toppers 

11. พรอ้มแลว้ PET Expo Thailand 2022 

12. สมศักดิ ์อมรรัตนชยักลุ น า “ASIAN” สูส่ากล 

13. ตลาดสัตวเ์ลีย้งแรงไมห่ยดุ ‘สนิคา้-บรกิาร’ คกึคักแยง่เคก้ 4 หมืน่ลา้น 

14. สอ่งแนวโนม้ตลาดผลติภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้งของจนีปี 2022 

15. แคนาดาแกไ้ขขอ้ก าหนดน าเขา้ขนมสัตวเ์ลีย้ง 

16. เทรนดอ์าหารสัตวเ์ลีย้งทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมและมาแรง 

17. ขา่วเดน่ 23-29 พ.ค. 65 เรือ่ง ความเป็นอยูท่ีด่ขีองสัตวเ์ลีย้ง ปัจจัยส าคัญสูก่ารเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับสัตวเ์ลีย้งของชาวอติาเลยีน 

18. สถานการณ์อตุสาหกรรมอาหารสัตวข์องจนีในปี ค.ศ. 2021 

19. รายงานตลาดสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งและสนิคา้เพือ่การดแูลสัตวเ์ลีย้งในอติาล ี

20. อาหารมังสวรัิตสิ าหรับสนัุขดจีรงิหรอื? (สคต.แฟรงกเ์ฟิรต์) 

21. EU ประเมนิความปลอดภัยใช ้l-lysine sulfate จาก E. coli CGMCC 7.398 ในอาหารสัตว ์

22. เนสทเ์ลทุ่ม่ 5 พันลา้นบาท เปิดโรงงานผลติอาหารแมวรับตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งโต 

23. Pet food industry stock market revenue peaked in June 2021 

24. Robots run cricket farm for low-CO2 pet food ingredients 

25. Pet food processing, ingredient, claims research gaps seen 

26. US pet food sales eclipse pandemic spike, keep climbing 

27. 4 novel animal by-product pet food ingredients 

28. UK pet ownership at 62% overall in 2022, dogs top list 

29. Subtle threats to strong spring 2022 pet food growth 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนมถุินายน 

1. รูไ้หมวา่ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งในโลกน้ี ม ี‘เจา้ตลาด’ อยูแ่ค ่2 บรษัิท 

2. Pet food sales, employment, pet ownership grow in Europe 

3. Fresh Pet Food’s Rapid Evolution Has Ripple Effect on Pet Food Industry 

4. รายงานตลาดสนิคา้กัญชา/กัญชงในประเทศเยอรมนี (สคต.แฟรงกเ์ฟิรต์) 

5. Is California closer to officially legalizing cannabis for pets? 

6. What is the real size of the Mexican pet food market? 

7. Human trends moving quickly into pet foods 

8. Not all fibers in cat food may control appetite 

9. กรมปศสัุตวป์ระชมุคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคณุภาพ อาหารสัตวเ์ลีย้งเพือ่การสง่ออก 

10. UK consumers pay 6% more for pet products than last year 

11. China’s pet food imports have nearly doubled over the pandemic 

12. Insect Protein in Pet Food: Fad or Solution? 

13. 4 novel animal by-product pet food ingredients 

14. รายงานภาวะสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งในสหรัฐอเมรกิา 

15. CHARMY PET™ ANNOUNCES FIRST LINE OF FREEZE DRIED RAW PET FOOD IN NORTH AMERICA TO USE 

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 

16. ไทยสง่ออกสนิคา้ปศสัุตว ์5 เดอืนแรกแลว้กวา่ 1 แสนลบ. คาด H2/65 ยอดพุ่งตอ่เน่ือง 

17. ขึน้ราคาตอ่เน่ือง เน้ือไก ่ผักกาดขาว ตน้หอมขึน้โลละรอ้ย     

18. Longer life reported with plant-based dog food    

19. ปศสัุตวไ์ทยฝ่าขวากหนาม ตน้ทนุวัตถดุบิสงู น ้ามันแพง สรา้งอาหารมั่นคง    

20. Singapore pet store accepts cryptocurrency   

21. Cat owners report no plant-based diet health problems    

22. Throw-away pet food bags make biogas energy in landfills  

23. "เฉลมิชยั” ปลืม้ยอดสง่ออกสนิคา้ปศสัุตว ์5 เดอืนแรก โกยรายได ้1 แสนลา้น   

24. ทาสแมว-ทาสหมา ยังมาแรงไมห่ยดุ คาดดันตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งแตะ 1.6 ลา้นดอลลารท์ั่วโลกในปี 2572 

25. tips for handling pet food ingredient shortages, changes   

26. สถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วัดนกทั่วโลก   

27. "บโีอไอ" อนุมัตสิง่เสรมิการลงทนุกวา่ 5.11 แสนล. ปี 64 ขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย    

https://www.petfoodindustry.com/articles/11243-amazon-pet-day-launches-amid-pet-food-e-commerce-boom
https://finance.yahoo.com/news/nutrisource-announces-opening-cannery-meet-180000978.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/11238-hygienic-design-for-food-safety-to-avoid-pet-food-recalls
https://www.petfoodindustry.com/articles/11264-pet-food-plants-keep-workers-who-use-tech-to-advise-boss
https://finance.yahoo.com/news/pet-putting-pounds-time-help-173300388.html
https://www.abc.net.au/news/rural/2022-05-05/vet-creates-creates-sustainable-dog-food-made-from-maggots/101036944
https://www.petfoodindustry.com/articles/11258-5-petfood-industry-blogs-columns-in-april-2022
https://www.prachachat.net/economy/news-922861
https://www.petfoodindustry.com/articles/11252-pet-food-marketing-via-storytelling-about-health-quality
https://www.petfoodindustry.com/articles/11251-pet-food-format-pros-and-cons-kibble-wet-treats-toppers
https://www.dailynews.co.th/articles/1000135/
https://youtu.be/63OXgIMW8_o
https://www.prachachat.net/marketing/news-925137
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/777705/777705.pdf&title=777705&cate=413&d=0
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7899
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/778529/778529.pdf&title=778529&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/778897/778897.pdf&title=778897&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/779025/779025.pdf&title=779025&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/778951/778951.pdf&title=778951&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/778956/778956.pdf&title=778956&cate=413&d=0
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7909
https://www.thansettakij.com/business/526891
https://www.petfoodindustry.com/articles/11316-pet-food-industry-stock-market-revenue-peaked-in-june-2021
https://www.petfoodindustry.com/articles/11309-robots-run-cricket-farm-for-low-co2-pet-food-ingredients
https://www.petfoodindustry.com/articles/11302-pet-food-processing-ingredient-claims-research-gaps-seen
https://www.petfoodindustry.com/articles/11297-us-pet-food-sales-eclipse-pandemic-spike-keep-climbing
https://www.petfoodindustry.com/articles/11290-4-novel-animal-by-product-pet-food-ingredients
https://www.petfoodindustry.com/articles/11288-uk-pet-ownership-at-62-overall-in-2022-dogs-top-list
https://www.petfoodindustry.com/articles/11281-subtle-threats-to-strong-spring-2022-pet-food-growth
https://www.brandthink.me/content/food-pet
https://www.petfoodindustry.com/articles/11361-pet-food-sales-employment-pet-ownership-grow-in-europe
https://www.petproductnews.com/blog/fresh-pet-food-s-rapid-evolution-has-ripple-effect-on-pet-food-industry/article_964b46f6-e765-11ec-8697-8b0fb9593094.html
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/780332/780332.pdf&title=780332&cate=414&d=0
https://globalpetindustry.com/article/california-closer-officially-legalizing-cannabis-pets
https://www.petfoodindustry.com/articles/11347-what-is-the-real-size-of-the-mexican-pet-food-market
https://www.petfoodindustry.com/articles/11346-human-trends-moving-quickly-into-pet-foods
https://www.petfoodindustry.com/articles/11338-not-all-fibers-in-cat-food-may-control-appetite
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1715-2022-06-02-09-07-07
https://globalpetindustry.com/article/uk-consumers-pay-6-more-pet-products-last-year
https://globalpetindustry.com/article/chinas-pet-food-imports-have-nearly-doubled-over-pandemic
https://www.natureworldnews.com/articles/51328/20220611/insect-protein-pet-food-fad-solution.htm
https://www.petfoodindustry.com/articles/11290-4-novel-animal-by-product-pet-food-ingredients
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/789335/789335.pdf&title=789335&cate=413&d=0
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/06/28/2470498/0/en/CHARMY-PET-ANNOUNCES-FIRST-LINE-OF-FREEZE-DRIED-RAW-PET-FOOD-IN-NORTH-AMERICA-TO-USE-TRADITIONAL-CHINESE-MEDICINE.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/06/28/2470498/0/en/CHARMY-PET-ANNOUNCES-FIRST-LINE-OF-FREEZE-DRIED-RAW-PET-FOOD-IN-NORTH-AMERICA-TO-USE-TRADITIONAL-CHINESE-MEDICINE.html
https://today.line.me/th/v2/article/peaBz0l?utm_source=lineshare&fbclid=IwAR0EZfg9319h1hzU-7XaQRB6V9L4i3N-LLwAkpuMcmpIdcQczsCzWBTwthQ&liff.referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.prachachat.net/general/news-965473
https://www.petfoodindustry.com/articles/11393-longer-life-reported-with-plant-based-dog-food
https://news.trueid.net/detail/7mKRrXOMY8b4
https://www.petfoodindustry.com/articles/11391-singapore-pet-store-accepts-cryptocurrency
https://www.petfoodindustry.com/articles/9990-cat-owners-report-no-plant-based-diet-health-problems
https://www.petfoodindustry.com/articles/11376-throw-away-pet-food-bags-make-biogas-energy-in-landfills
https://www.thansettakij.com/economy/529879
https://brandinside.asia/monchu-pet-humanization/
https://www.petfoodindustry.com/articles/11374-5-tips-for-handling-pet-food-ingredient-shortages-changes
https://thaieurope.net/2022/06/21/world-avian-influenza/
https://www.thansettakij.com/economy/529620
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28. 'บมจ.เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล' มองตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งเตบิโตโดดเด่น สะทอ้นดมีานดต์ลาดโลกรับกระแส Pet 

Humanization     

29. ตลาดซือ้ขายสัตวเ์ลีย้งออนไลน์ในไทยโตขึน้ รับเทรนด ์Pet Humanization   

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนกรกฎาคม 

 

1. Dog Child enters pet food market with innovative home cooking concept for the modern dog 

2. รายงานตลาดอาหารสัตวใ์นเกาหลใีต ้สัวตเ์ลีย้งทีก่ลายเป็นสมาชกิในครอบครัว  

3. Can dogs eat broccoli? Is it healthy for them? We have the answers. 

4. เปิดวารป์อธบิดกีรมปศสัุตว ์ตอ่อายรุาชการคนแรกในรอบ 20 ปี     

5. 10 superfoods for dogs from your very own kitchen 

6. Making Sense of the Menu of Dog Food Options 

7. ตลาดอตุสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งของจนี ปี 2565    

8. FDA ออกค าแนะน าระเบยีบควบคมุเชงิป้องกันอาหารสัตวข์อง FSMA     

9. Inflation spiking the cost of pet food and supplies 

10. ไอ-เทล ยืน่ไฟลิง่ ก.ล.ต. เตรยีมเสนอขายหุน้ไอพโีอไมเ่กนิ 660 ลา้นหุน้ เดนิหนา้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย ตอ่ยอดธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้งระดับโลก     

11. ASIAN คาด "เอเชีย่น อะไลอันซฯ์" เขา้ตลาดหุน้ภายใน Q4/65 หลังยืน่ไฟลิง่     

12. สถานการณ์ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งของจนี     

13. Infographic: Pacific Rim pet food retail sales growth     

14. Pacific Rim trade group pet food US$17.5 Bil in 2020      

15. 4 nutraceutical dog, cat, other pet product ingredients          

16. Italian pet food market up 8.5% in 2021 with new owners      

17. Can dogs eat raw meat? The risks and rewards of putting your pup on a raw food diet. 

18. Can cats eat dog food? Explaining your feline pet's dietary needs. 

19. Pet food growth may outstrip animal protein supply     

20. Yes, Vegan Dog Is More Expensive Than Meat-Based Brands – And Here’s Why 

21. Best NutriSource dog food 

22. ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งในไทยคกึคัก    

23. Toxic pet food contaminants: arsenic, BPA, PCB, aflatoxin…        

24. ไทยยเูน่ียนสง่ ‘ไอ-เทล’ บรษัิทลกูบกุตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งโลก       

25. ยืน่ จ่าย จบ ปศสัุตวย์กระดับบรกิาร Digital DLD 4.0 ออกใบอนุญาต-ใบเสร็จผ่านอเิล็กทรอนกิสเ์ต็มรูปแบบ      

26. Insect-based pet and people foods marketed together           

27. BIS รุกธรุกจิใหม ่"กัญชงกัญชา’ เพือ่รักษาและยกคณุภาพชวีติในสัตวแ์บบครบวงจร      

28. ITC คาดปีน้ีโตตอ่เน่ืองตามเทรนดสั์ตวเ์ลีย้ง-บาทออ่นหนุน,จ่อออกกวา่ 10 ผลติภัณฑ ์       

29. เทรนดส์นิคา้สัตวเ์ลีย้งทีน่่าสนใจในปี 2565 (สคต.แฟรงกเ์ฟิรต์)         

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

31. Deal for Ukraine grain exports due to be sealed in Istanbul 

32. ราคาไก-่หมอูาจถกูควบคม กดดันระยะสัน้ TFG-CPF-GFPT 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนสงิหาคม 

1. อาหารสัตว ์3 แสนลา้นระส า่ วัตถดุบิยังขาดแคลน ราคาพุ่งยาวถงึปีหนา้ 
2. Group claims Japan's whale meat surplus used as pet food 
3. อังกฤษกังวลเทรนดท์ิง้สัตวเ์ลีย้งพุ่ง 
4. Healthy food for dogs 
5. สอ่งเทรนดส์นิคา้สัตวเ์ลีย้งในงาน Super Zoo 2022 
6. Pet food prices rising with inflation, food pantries see bigger need   
7. Shoppers hit out at ‘disgusting’ price hikes on pet food in supermarkets 
8. CAN DOGS BE VEGAN? YES. AND HERE’S WHY. 
9. Pet ownership growth in Pacific Rim nations 2016-2020 
10. "ของขวัญจากคุณหมอ" เพือ่คนรักสัตวเ์ลีย้ง กลุ่มบรษัิท พัทยาฟู้ด - Regalos จับมอื รพ.สัตวท์องหล่อ - Dr. Choice ร่วมทุนใน
การพัฒนาธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
11. Help owners avoid pets’ loose stools after dog food switch 
12. NRFบกุฟู้ดสัตวเ์ลีย้ง แผนใหญ่ธงขึน้ท็อป5 
12. กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชมุคณะกรรมการควบคมุคณุภาพอาหารสัตว ์ครัง้ที ่1/2565 
14. “โบทานี” พรอ้มรบศกึเพ็ตฟดู จ่อลยุอาหารสัตวแ์พลนตเ์บส 
15. ความรักไมจ่ ากัดวงเงนิให ้"ลกู" สีข่า 
15. ขา้วโพด-ขา้วสาล ีราคาร่วง 20% สบชอ่งเลกิอุม้โรงงานอาหารสัตว ์
17. เปิดตัว “IAMS™” อาหารแมวพรเีมีย่มระดับโลก พรอ้มบกุตลาดไทย 
18. Plant-based pet food proteins’ processing considerations 
19. EU อนุมัตใิหใ้ช ้Allura Red AC เป็นสารเสรมิในอาหารสัตว ์
20. ทมีวจัิย มก.พัฒนาขนมสนัุข โดยใชโ้ปรตนีจากจิง้หรดี        
21. 10 top Asia-Pacific pet food companies 2021       
22. Waggles Pet Food among 100 most impactful Pakistan startups       
23. นับถอยหลังเตรยีมพบกับ PET EXPO CHAMPIONSHIP 2022 ครัง้ที ่4 ชมความน่ารัก และการแขง่ขันสดุมันสข์องสัตวเ์ลีย้งแสนรู ้
24. Pet supplement buyers adopt trends early, like branded ingredients       

https://www.ryt9.com/s/prg/3332702
https://www.ryt9.com/s/prg/3332702
https://www.springnews.co.th/blogs/spring-life/826147
https://www.newswire.ca/news-releases/dog-child-enters-pet-food-market-with-innovative-home-cooking-concept-for-the-modern-dog-860685289.html
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/789810/789810.pdf&title=789810&cate=413&d=0
https://www.usatoday.com/story/news/2022/07/13/can-dogs-eat-broccoli-vegetables/7825590001/
https://www.thansettakij.com/economy/532407?as=&fbclid=IwAR1b7RreEyDonAJ1tSFuiJXE6NY1q-h87b7B5rnQuiOgXdTkLhiVfAgRing
https://www.news-daily.com/multimedia/slideshows/10-superfoods-for-dogs-from-your-very-own-kitchen/collection_bf2b6d93-b0a3-5247-906e-23b0c67c322c.html#1
https://www.noozhawk.com/article/dr._bonnie_franklin_making_sense_of_the_menu_of_dog_food_options_20220712
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/789701/789701.pdf&title=789701&cate=413&d=0
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7972
https://www.actionnewsnow.com/news/inflation-spiking-the-cost-of-pet-food-and-supplies/article_5d77d6ce-ffec-11ec-8d99-4b1801b3385e.html
https://www.ryt9.com/s/prg/3337427
https://www.ryt9.com/s/prg/3337427
https://www.ryt9.com/s/iq05/3337314
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/789473/789473.pdf&title=789473&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11410-infographic-pacific-rim-pet-food-retail-sales-growth
https://www.petfoodindustry.com/articles/11409-pacific-rim-trade-group-pet-food-us175-bil-in-2020
https://www.petfoodindustry.com/articles/11404-4-nutraceutical-dog-cat-other-pet-product-ingredients
https://www.petfoodindustry.com/articles/11452-italian-pet-food-market-up-85-in-2021-with-new-owners
https://www.usatoday.com/story/news/2022/07/28/can-dogs-eat-raw-meat/10059746002/
https://www.usatoday.com/story/news/2022/07/22/can-cats-eat-dog-food/10009065002/
https://www.petfoodindustry.com/articles/11450-pet-food-growth-may-outstrip-animal-protein-supply
https://plantbasednews.org/culture/ethics/vegan-dog-food-expensive-meat-based-brands/
https://www.counton2.com/reviews/best-nutrisource-dog-food/
https://www.thairath.co.th/business/market/2452431
https://www.petfoodindustry.com/articles/11447-toxic-pet-food-contaminants-arsenic-bpa-pcb-aflatoxin
https://www.prachachat.net/economy/news-984943
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1766-digital-dld-4-0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11437-insect-based-pet-and-people-foods-marketed-together
https://www.ryt9.com/s/iq05/3339629
https://www.ryt9.com/s/iq05/3339786
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/789988/789988.pdf&title=789988&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10996-antibiotic-resistant-germs-grown-from-pet-food-in-europe
https://www.yahoo.com/news/deal-ukraine-grain-exports-due-070158493.html
https://www.thunhoon.com/article/258623
https://www.thansettakij.com/economy/trade/535254
https://www.thansettakij.com/economy/trade/535254
https://www.petfoodindustry.com/articles/11489-group-says-japans-whale-meat-surplus-used-as-pet-food
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2472867
http://homenewshere.com/tewksbury_town_crier/news/article_7671636e-18ee-11ed-9a9f-6377c54b0eb2.html
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/791427/791427.pdf&title=791427&cate=414&d=0
https://www.ksn.com/news/pet-food-prices-rising-with-inflation-food-pantries-see-bigger-need/
https://www.chroniclelive.co.uk/news/cost-of-living/shoppers-pet-food-price-hikes-24741715
https://vegnews.com/2022/8/can-dogs-be-vegan-wild-earth-plant-based
https://www.petfoodindustry.com/articles/11479-pet-ownership-growth-in-pacific-rim-nations-2016-2020
https://www.ryt9.com/s/prg/3346196
https://www.ryt9.com/s/prg/3346196
https://www.petfoodindustry.com/articles/11478-help-owners-avoid-pets-loose-stools-after-dog-food-switch
https://news.trueid.net/detail/vreNmEE6ymM5
https://www.thailandplus.tv/archives/583227
https://mgronline.com/business/detail/9650000075630
https://www.bbc.com/thai/articles/c72kry5pg91o
https://www.prachachat.net/economy/news-1005382
https://positioningmag.com/1394918
https://www.petfoodindustry.com/articles/11472-plant-based-pet-food-proteins-processing-considerations
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8028
https://mgronline.com/science/detail/9650000083618
https://www.petfoodindustry.com/articles/11542-10-top-asia-pacific-pet-food-companies-2021
https://www.petfoodindustry.com/articles/11541-waggles-pet-food-among-100-most-impactful-pakistan-startups
https://www.ryt9.com/s/prg/3351483
https://www.petfoodindustry.com/articles/11527-pet-supplement-buyers-adopt-trends-early-like-branded-ingredients
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25. ข่าวด ี"ไก่สด"เริม่ปรับราคาลง "หมูสด"ยังทรงตัว เน่ืองจากมปีรมิาณไก่ออกสู่ตลาดเพิม่ขึน้ ขณะทีร่าคาในตลาดขายส่ง-ปลกีราย
ใหญ่ราคายังทรงตัว เฉลีย่ราคา150-180บาทตอ่กก.     
26. ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิง่ 'บมจ.เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอร์เนชั่นแนล' เตรียมขายหุน้ IPO ไม่เกนิ 637.5 ลา้นหุน้ เดนิหนา้เขา้จด
ทะเบยีนใน SET ตอกย ้าการเป็นผูน้ าตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งแบบเปียกรายใหญ่ของไทย     
27. เบทาโกร สง่สนิคา้ใหมช่งิสว่นแบง่ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งพรเีมยีมเนน้ดแูลสขุภาพ      
28. "AAI" ร่วมบรจิาคผลติภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้งส าหรับสุนัขและแมวแบรนดโ์ปร (PRO) ใหม้ลูนธิบิา้นสงเคราะหสั์ตวพ์กิารฯ มลูคา่กว่า 
50,000 บาท      
29. ไทยยเูน่ียนทบุสถติ ิยอดขาย Q2 พุ่ง 3.8 หมืน่ลา้น 3 กลุม่สนิคา้หลักโตยกแผง      
30. Good news for Mexican pet food market: More pets to feed 
31. High pet food prices cause issues amidst inflation and supply chain interruption 
32. What’s in Your Pet Food? 
33. Rising inflation is causing some pet owners to surrender their animals. But there is help available 
34. What ingredients to look for in dog food and treats 
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https://www.ryt9.com/s/prg/3350237
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https://www.ryt9.com/s/prg/3349811
https://www.thansettakij.com/economy/535735
https://www.petfoodindustry.com/articles/11525-good-news-for-mexican-pet-food-market-more-pets-to-feed
https://www.850wftl.com/high-pet-food-prices-cause-issues-amidst-inflation-and-supply-chain-interruption/
https://www.motherearthnews.com/homesteading-and-livestock/pets/whats-in-your-pet-food-zspz2208zper/
https://longisland.news12.com/rising-inflation-is-causing-some-pet-owners-to-surrender-their-animals-but-there-is-help-available
https://www.dvm360.com/view/what-ingredients-to-look-for-in-dog-food-and-treats

