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8 ก.ย.65  TPFA ประชมุกับ BOI หารอืขอยกระดับกจิการผลติอาหาร
สัตวเ์ลีย้ง ต่อมามปีระกาศ BOI ลงวันที ่30 พ.ย.65 ใหส้ทิธปิระโยชน์ 

กจิการผลติอาหารประกอบการรักษาโรคส าหรับสัตวเ์ลี้ยง ระดับ A2 
อา่นตอ่หนา้ 2 

24 พ.ย.65  ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรออนไลน์
ในหัวขอ้ "Thailand Premium Pet Food" จัดโดย บมจ.หลักทรัพย ์
เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) อา่นตอ่หนา้ 15 

6 ต.ค. และ16 ธ.ค.65  TPFA จัดประชุมวิสามัญครั ้งที่ 5/2565 
ผ่านทาง Zoom Meetings และครัง้ที ่6/2565 ณ หอ้งประชมุสมาคม
อาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย อา่นตอ่หนา้ 12 และ 25 

15 ก.ย.65  TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานลงนามบันทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี (Good babour 
Practices: GLP) อา่นตอ่หนา้ 4 

14 ธ.ค.65  TPFA ร่วมงานพธิมีอบรางวัล “ส าเภา-นาวาทอง” จัดโดย

สภาหอฯ มหีน่วยงานกรมปศสุตัวไ์ดร้ับรางวัล ไดแ้ก ่ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว ์กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์และ
กองสารวัตรและกักกัน อา่นตอ่หนา้ 25 

26 ต.ค.65  TPFA จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมการคา้อาหารสัตว์

เลี้ยงไทยอย่างเป็นทางการและวันที่ 27 ต.ค.65 ไดต้อ้นรับคณะทีม
อธบิดกีรมปศสุตัวเ์ยีย่มคหูาสมาชกิ อา่นตอ่ดงัลิง้ก ์thaipetfood.org   

https://thaipetfood.org/download/TPFA%20spcial%20newsletter%2026-28%20Oct%202022.pdf
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สารบญั / content 
 

ข่าวกิจกรรม หน้า 
TTIA/TPFA ร่วมโครงการส่งเสรมิการขยายช่องทางตลาดและการจับคู่เจรจาธุรกจิซาอุดอีาระเบยี - 

ไทย  (Saudi - Thai Business Forum and Networking) ณ กรุ ง ริย าด  แล ะ เ มื อ ง เ จดดาห์  
ราชอาณาจักรชาอดุอีาระเบยี  

 

TPFA เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการใหส้ิทธิและประโยชน์กิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงกับ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการขับเคลือ่นแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงาน 

ทีด่ ี(Good babour Practices: GLP) 

 
TTIA/TPFA ประชุมหารือร่วมกับผูแ้ทนดา้นการคา้และการลงทุนสหภาพยุโรป ณ ส านักงานคณะ

ผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทย 
 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมสมัมนาวชิาการประจ าปี ส.มก. เรือ่ง ปฏริูปเกษตรไทยสูเ่กษตรมลูคา่สงู 

 
หอการคา้ไทยและ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการคา้

อาหารสัตว์เลี้ยงไทย ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคและของใชท้ี่จ าเป็น  เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยน ้าทว่ม มลูคา่รวม 1,800,000 บาท 

 
TPFA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรในงานประชุม Expert Forum เพื่อการพัฒนาวจิัย 

และอุตสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งพรเีมยีม หัวขอ้ “สถานการณ์การคา้ของอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง และ

อาหารสตัวเ์ลีย้งพรเีมยีม” 
 

TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่5/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

TPFA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์ ในหัวขอ้ “ความตอ้งการอาหารสัตวเ์ลีย้งในปัจจุบัน และ

แนวโนม้การสง่ออกในประเทศไทย และตา่งประเทศ”    
 

TPFA เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ "แนะน าการสนับสนุนทุนและการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัยอาหาร
สตัวเ์ลีย้ง"   

 
TPFA ร่วมกับทางสภาหอฯ หารอืการจัดงาน Pet Fair SEA กับ VNU organizer 

 

TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรออนไลนใ์นหัวขอ้ "Thailand Premium Pet Food" 
 

TTIA/TPFA ร่วมกับ MWRN จัดกิจกรรม Social dialogue Workshop ครั ้งที่ 7 “การเสริมสรา้ง
ประสทิธภิาพคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ” ณ บา้นคุง้น ้า จ.สมทุรสาคร 

 

TPFA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่อนาคต ครัง้ที ่9-5/2565 
 

TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรออนไลน์ในงานสัมมนา TISCO Expert Series: 
โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทยในตลาดโลก หัวขอ้ "Thailand Premium 

Pet Food" 

 
TPFA เขา้ร่วมฟังสัมมนาในกจิกรรมออนไลน์ “Pet Food Module เทคโนโลยีการผลติการวจิัย และ

พัฒนาอาหารสตัวเ์ลีย้ง” 
 

TPFA ใหส้ัมภาษณ์ในหัว "ปัจจัยที่มีความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งสุนัข (Gen Y) ในการเลอืกซือ้อาหาร
สนัุข แบบพรเีมีย่มในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” 

 

TPFA ร่วมงานพิธีมอบรางวัล “ส าเภา-นาวาทอง” จัดโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย 
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สารบญั / content 
 

ข่าวกิจกรรม หน้า 
TTIA/TPFA จัดประชมุวสิามัญ ครัง้ที ่6/2565 ณ หอ้งประชมุสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย  

ตกึสาธรธานี 2 

 
TPFA เขา้ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ

มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อสรา้งเศรษฐกจิใหม่ ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร การแพทย์ และ
เทคโนโลยชีวีภาพ” 
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กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กนัยายน – พฤศจกิายน 2565   
 

ขา่วประจ าเดอืนกนัยายน – ธนัวาคม 2565  รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
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TTIA/TPFA รว่มโครงการสง่เสรมิการขยายชอ่งทางตลาดและการจบัคูเ่จรจาธุรกจิ

ซาอุดีอาระ เบีย  - ไทย  (Saudi - Thai Business Forum and Networking)  

ณ กรงุรยิาด และเมอืงเจดดาห ์ราชอาณาจกัรชาอดุอีาระเบยี  

วันที ่2 กันยายน 2565 TTIA/ TPFA ร่วมโครงการสง่เสรมิการขยายชอ่งทางตลาดและ

ก า ร จั บ คู่ เ จ ร จ า ธุ ร กิจ ซ า อุ ดี อ า ร ะ เ บี ย  - ไท ย  (Saudi - Thai Business Forum and 

Networking) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน  2565 ณ กรุงริยาด  และเมืองเจด

ดาห ์ราชอาณาจักรชาอดุอีาระเบยี จัดโดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ มผีูป้ระกอบการ

เขา้ร่วม 90 บรษัิท 138 คน จากธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ ไฟฟ้า ยานยนต ์เฟอรน์ิเจอร ์โดย

สมาชกิสมาคมเขา้รว่ม 2 บรษัิท คอื SVG และ MMP และผูแ้ทนสมาคมคอื คณุสพุัตรา ผอ. สรปุ

กจิกรรมและผลการเดนิทางดังน้ี 

1. พิธี เ ปิดกิจกรรมจับคู่ เ จ รจาการค า้  Business matching 

@Federation of Saudi Chambers, Riyadh ฝ่ายซาอฯุ ผูแ้ทน รมว.พณ.

H.E.Dr.Saad Bin Othman Al Qasabi และประธานหอการคา้ซาอุฯ/ 

ฝ่ายไทย คุณจุรนิทร ์ลักษณวศิษิฏ ์รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงพาณิชย ์และคุณเกรียงไกร ประธานสภาอุตฯ โดยซาอุฯ เนน้

เป้าหมายบรรลุปี 2030 ใน 3 เสาหลัก คอื Vibrant society ลดอัตราการ

ว่างงาน, เพิม่การลงทุนจากต่างชาต/ิ Thriving Economy เพิม่สนิคา้อืน่

ทีไ่มใ่ชน่ ้ามัน เพิม่แรงงานผูห้ญงิ / Ambitious Nation เพิม่ทนุในกองทนุ

รวม รองนายกฯ กล่าวถึงการน าคณะผูแ้ทนการคา้ไทย  พบปะหารือ

กับ 5 รัฐมนตรขีองซาอดุอีาระเบยี ไดแ้ก ่กระทรวงพาณิชย ์แรงงาน ท่องเทีย่ว การลงทุน และ

อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ โดยบรรลหุารอืดา้น 1.ผลักดันท า FTA ไทย-กลุ่มประเทศอา่วอาหรับ 2.

จัดตัง้ JTC Joint Trade Committee และ 3.จัดตัง้สภาธรุกจิไทย-ซาอฯุ 

2. กจิกรรม Business matching จัดโต๊ะเจรจาทีห่อการคา้ของรยิารด์และเจดดาห ์โดย

สมาคมน าเสนอโบชัวรร์ายชือ่สมาชกิ TTIA/TPFA พบว่านักธุรกจิเขา้เยีย่มงานทีเ่มอืงเจดดาห์

มากกวา่รยิารด์ รวมแลกนามบัตรกบัสมาคม 18 คน 

@ริยาร์ด มีนักธุรกิจ 2 บริษัท และหน่วยงาน 

Saudi Customs แวะมา 

@เจดดาห ์มนัีกธุรกจิเขา้มาตดิต่อแลกนามบัตร

กับสมาคม 14 บรษัิท สนใจทูน่ากระป๋องและอาหารสัตว์

เลี้ยง, ตอ้งการทูน่ากระป๋องชนิด SKJ, สอบถามรายชือ่

โรงงานที่ขายเขา้ซาอุฯ สมาคมแจง้ว่าส่วนใหญ่อยู่ใน

รายชือ่ SFDA, ชวนมาลงทุนตัง้โรงงานปลากระป๋องใน

ซาอุฯ เพื่อขายภายในและกระจายไปยังประเทศใน

ตะวันออกกลาง , ตอ้งการร่วมพัฒนาสินคา้เพื่อท าตลาดทูน่าส าหรับกลุ่มผู บ้ริโภคที่

ชอบ fitness และ Sport    

3. กจิกรรมส ารวจตลาดย่านการคา้และธุรกจิ เยีย่มหา้งสรรพสนิคา้ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต เขา้ 

Panda, LuLu, Carrefour และซุปเปอรม์าเก็ต โดยสนิคา้ทูน่า ซารด์นี ส่วนใหญ่ผลติจากไทย 

70% รองลงมาคอื อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์อติาล ีเยเมน / ส่วนสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งกระป๋อง

แบบเปียกผลติจากไทยเป็นหลัก และเป็นอาหารแมวเพราะวัฒนธรรมคนซาอฯุไมไ่ดใ้กลช้ดิสนัุข

แบบคนไทย 
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3.1 Carrefour, Panda, LuLu บน shelf กลุ่ ม

ปลากระป๋อง มสีัดสว่นทูน่ากระป๋อง 90-95% มซีารด์นี

กระป๋องนอ้ย สนิคา้ House brand ส่วนใหญ่ผลติจาก

ไทย ทัง้น้ี ในเมืองเจดดาห์มีวางสนิคา้ทูน่าประเภท

สลัดผสมถ่ัว มากกว่าในรยิารด์/ อาหารสัตวเ์ลีย้ง เป็น

ชนดิแบบเปียกมากกวา่แบบเม็ด 

3.2 ซุปเปอรม์าเก็ตย่านผูใ้ชแ้รงงาน มสีัดส่วน

การขายซาร์ดีนกระป๋องกับทูน่ากระป๋องใกลเ้คียงกัน 

หลากหลายแบรนด ์จากไทย อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส ์

เยเมน และจัดสง่เสรมิการขาย/ สว่นอาหารสตัวเ์ลีย้งเป็นสนิคา้ชนดิเม็ดมากกวา่แบบเปียก    

4. ขอ้สงัเกตอืน่ๆ 

-ซาอฯุใช ้WhatsApp ตดิตอ่ธรุกจิ 

-ประชากร 35 ลา้นคน 50% เป็นแรงงาน ตปท.(ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน อินเดีย 

อนิโดนีเซีย)  รายไดป้ระชาชาตปีิ 2564 คือ 833.54 พันลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ นับเป็น

ตลาดทีม่ศีักยภาพสงู เงนิเดอืนเริม่ตน้ 5,500 RIYALS ประมาณ 55,000 บาท ถา้ตกงาน ไดเ้บีย้

เลีย้ง 2,500 RIYALS ผูห้ญงิซาอฯุ อยู่บา้นเฉยๆ ได ้2,000 RIYALS พบว่ามผีูห้ญงิออกมาขาย

ของในหา้งมากขึน้ ไดเ้งนิมากกวา่และไดพ้บปะผูค้น 

-รยิาร์ดและเจดดาห ์ก าลังพัฒนา ดา้นโครงสรา้งหลายแห่ง เช่น สรา้งสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ ทุบตกึเกา่เป็นบรเิวณกวา้งเพือ่สรา้งทีอ่ยู่อาศัยใหม่แบบแฟลตใหเ้หมอืนกัน/ในชว่ง

กลางคนืเกนิ 3 ทุม่ ยังพบผูห้ญงิออกมาทานอาหาร ซือ้ของ เปิดหนา้ ทีเ่จดดาหด์เูครง่ครัดนอ้ย

กวา่ทางรยิารด์  

-การเจรจาจับคู่ทางธุรกจิ ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของภาครัฐทัง้ 2 ฝ่าย เป็นการประกัน

ความเชือ่มั่นในการเจรจาระหวา่งคูค่า้ได ้เป็นประโยชนต์อ่การคา้การสง่ออก  

-ซาอฯุมคีวามสมัพันธท์างการฑตูทีไ่มร่าบรืน่กบั

ไทยมานานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 และเพิง่กลับมาฟ้ืนฟู

ความสัมพันธ์กันใหม่เมื่อตน้ปี 2565 ที่ผ่านมา การ

เดนิทางร่วมคณะธุรกจิครัง้นี้เป็นการแสดงออกใหเ้ห็น

วา่ทางเราใหค้วามส าคัญกับผูน้ าเขา้และตลาดของซาอ ุ

ท าใหเ้กดิความสัมพันธ์ที่ดียิง่ขึน้ เกดิโอกาสที่เราจะ

สามารถขยายการส่งออกทูน่าและpet food ไปสู่

ประเทศนี้ตอ่ไป 

TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืแนวทางการใหส้ทิธแิละประโยชนก์จิการผลติอาหารสตัว์

เลีย้งกบัคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

วันที่ 8 กันยายน 2565 TPFA ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคม , คุณวรวีร์ เลขาธิการ , คุณชาตรี 

กรรมการ, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ, คุณศศธิร และ

คุณปิยะราช จนท.สมาคม พรอ้มดว้ยผูแ้ทนบริษัท

สมาชกิ (10 บริษัท 17 ท่าน) เขา้ร่วมประชุมหารือ

แนวทางการใหส้ทิธแิละประโยชน์กจิการผลติอาหาร

สัตวเ์ลีย้งกับคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 
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เพื่อใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกจิการอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมีนางสาวซ่อนกลิน่ พลอยมี รอง

เลขาธกิาร BOI เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

1. สบืเน่ืองจากสมาคมฯ ไดส้่งหนังสอืเมือ่วันที ่27 ก.ค.65 

เรือ่ง ขอยกระดับการใหส้ทิธปิระโยชนก์จิการผลติอาหารสตัว์

เลีย้งเกรด Premium จาก A3 เป็น A1 ถงึเลขาธกิาร BOI นัน้ 

โดยในที่ป ร ะชุม  สมาคมฯ  น า เสนอ  VDO "Thailand 

Premium Pet Food" ซึง่เกยีวกับมาตรฐานการผลติจากตน้

น ้าจนถงึผูบ้รโิภค และคุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ ไดน้ าเสนอ

ขอ้มูลการขอยกระดับการส่งเสริมกจิการผลิตอาหารสัตว์

เลีย้ง (Pet food) เกรด Premium แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก ่1)

การวจิัยและพัฒนา, 2)เทคโนโลยีสมัยใหม่, 3)การเพิม่มูลค่าวัตถุดบิภายในประเทศ, 4)ดา้น

บรรจภุัณฑ ์และ 5)การขับเคลือ่น BCG  

2. ทาง BOI น าเสนอมาตรการส่งเสรมิในปัจจุบันและรูปแบบการใหส้ทิธปิระโยชน์อาหารสัตว ์

โดยระดับ A1 คอื อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้ R&D 

และการออกแบบ ส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขดี

ความสามารถของประเทศในระยะยาว รวมถงึเรื่อง

ของสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม ขณะน้ี 

BOI ก าลังจัดท ารายละเอยีดการขอสทิธปิระโยชน์

ใหม่  หากทางสมาคมฯ มีขอ้มูลเพิ่ม เติมเพื่อ

สนับสนุนการยกระดับฯ สามารถสง่มาพจิารณาได ้

3. คณะกรรมการสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็นในทีป่ระชมุ ดังน้ี 

     - ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม แจง้ว่า สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งมี

โอกาสขยายตลาดไดม้าก เน่ืองจากปัจจุบันผูค้นนิยมเลีย้งสัตว์

เสมอืนคนในครอบครัว ประมาณ 2,500 ลา้นตัว อกีทัง้สนิคา้ Pet 

food มีการกีดกันทางการคา้ดา้นภาษี 0-5% นอ้ยกว่า human 

food ซึง่เป็นโอกาสดทีีใ่น 5 ปี อาจมมีูลค่าสง่ออกสงูถงึ 2 แสนลา้นบาท โดยอตุสาหกรรม Pet 

food ชว่ยสนับสนุนสนิคา้เกษตรของไทย by product ตา่งๆ มาเพิม่มลูคา่ไดด้ ี 

     - คุณวรวรี ์เลขาธกิารสมาคม ใหข้อ้มูลว่าการที ่BOI ใหส้ทิธิ

ประโยชนต์ามกจิการและมสีทิธปิระโยชนเ์สรมิขึน้มาตามเงือ่นไข 

ท าใหผู้ป้ระกอบการขอใชส้ทิธยิากในทางปฏบิัต ิมกีารทับซอ้น

กนั หากมแีพ็คเกจเดยีวจะสะดวกกวา่ 

4. แนวทางในการขอยกระดับการใหส้ทิธปิระโยชน์กจิการผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งเกรด Premium 

จาก A3 เป็น A1 ในทีป่ระชมุเสนอดังน้ี 

     - เสนอแพ็คเกจใหม่ โดยใชว้ธิตีัง้เป้าหมายประเทศไทยเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง

อันดับ 2 ของโลก โดยเสนอเงือ่นไข ตัวชีวั้ด หลักฐาน  

     - การพัฒนาผูผ้ลติวัตถดุบิในประเทศ 

     - มมีาตรฐานรองรับ ดา้นอาหารสตัวร์ักษาโรค และ

อาหารสตัวเ์พือ่สขุภาพ  

     - การด าเนินธุรกจิตามแนวทาง BCG เช่น ลดการ

ปลอ่ยของเสยีจากอตุสาหกรรม Pet food 
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     - สนิคา้ตัวอย่างทีบ่รษัิทสามารถสง่ใหท้าง BOI ดูว่าตอนน้ีสนิคา้ Pet food พัฒนาถงึขัน้ใด 

เชน่ อาหารสตัวเ์พือ่สขุภาพ อาหารสตัวร์ักษาโรค อืน่ๆ   

ทัง้น้ี สมาคมฯ ขอใหท้่านสมาชกิชว่ยส่งขอ้มูลในแบบสอบถามดังไฟลแ์นบ ภายในวัน

พุธที่ 14 ก.ย.65 โดยสมาคมฯ จะแจง้วันประชมุหารืออีกครัง้ เพื่อน าส่งขอ้มูลอัพเดทใหท้าง 

BOI ใชพ้จิารณาการใหส้ทิธปิระโยชนต์อ่ไป (สมาคมฯ จะสง่แบบสอบถามใหส้มาชกิทาง email 

ในภายหลัง  

TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการขบัเคลือ่นแนว

ปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี(Good babour Practices: GLP) 

วันที่  15 กันยายน 2565  TTIA/TPFA เข า้

ร่วมงานลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการ

ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี  (Good 

babour Practices: GLP) จัดโดย กรมสวัสดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับหอการคา้ไทยและ

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ กระทรวงแรงงาน 

ทัง้นี้เพื่อยกระดับการบรหิารจัดการดา้นแรงงานใหด้ี

ยิง่ขึน้ โดยมผีููแ้ทนจากสมาคมฯ คุณวรวรี ์เลขาธกิารฯ 

คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน คุณวรรณา คณะกรรมการแรงงาน คุณนิพนธ ์ผูแ้ทนจาก 

Unicord คุณมานะ ผูแ้ทนจาก AAI คุณสพุัตรา ผอ.สมาคม คุณวรพล จนท.อาวุโส คุณนลธวัช 

จนท.แรงงาน คุณปิยราช จนท.การคา้ คุณศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมงานฯ โดย ดร.พจน์ 

อรา่มวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และประธานคณะแรงงานและพัฒนาฝีมอื

แรงงาน เป็นผูแ้ทนในการลงนามบันทึกขอ้ตกลงดังกล่าว และมี คุณสุชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสกัขพียานในพธิลีงนามฯ 

ดร.พจน์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่

ผ่านมา หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาแรงงาน อาท ิปัญหา

การใชแ้รงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย และปัญหา IUU 

Fishing รว่มกบัรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ

กระทรวงแรงงาน ในการแกไ้ขปัญหาแรงงานเชงิรุกจน

เป็นที่ประจักษ์ในการจัดอันดับประเทศไทยใหอ้ยู่ใน

กลุ่ม Tier 2 ใน TIP Report 2022  อีกทั ้งหอการคา้

ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรมจะ

ผลักดันองคก์รและประเทศไปสูค่วามส าเร็จและเตบิโตอยา่งยั่งยนื  

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

พร อ้มด ว้ยสมาคมการค า้ที่ เ ป็นสมาชิก  ได แ้ก่  สมาคม

อตุสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย สมาคม

การคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย และสมาคมผูผ้ลติไก่เพื่อส่งออก

ไทย  

มคีวามมุง่มั่นและพรอ้มทีจ่ะรว่มสง่เสรมิและสนับสนุนให ้

สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นสมาชกิ ซึง่ครอบคลุมทัง้ประเทศมากกว่า 110,000 ราย รวมถงึห่วง

โซอ่ปุทานของสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นสมาชกิ น าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) มาใช ้

อันน ามาซึง่ภาพลักษณ์ทีด่ใีนการผลติสนิคา้และบรกิารของไทยทีเ่คารพสทิธมินุษยชนตอ่ไป   

สามารถรับชมยอ้นหลังไดท้ี ่: https://www.facebook.com/theDLPW/videos/1248560269250873/  

https://www.facebook.com/theDLPW/videos/1248560269250873/
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TTIA/TPFA ประชุมหารอืรว่มกบัผูแ้ทนดา้นการคา้และการลงทุนสหภาพยุโรป ณ 

ส านกังานคณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทย 

วันที ่16 กนัยายน 2565  ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 

ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์ประธานคณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ สภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย และผูแ้ทนภาคเอกชนไทย (SVG, TUG, CPF, Central Group) 

ไดป้ระชุมหารือร่วมกับผูแ้ทนดา้นการคา้และ

การลงทุนสหภาพยุโรป ณ ส านักงานคณะผูแ้ทน

สหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย โดยไดม้ีการหารือ

เกีย่วกับการเจรจาความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ไทย-

สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งภาคเอกชนไทย ภายใต ้

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ยนิดี

ใหก้ารสนับสนุนเพื่อใหก้ารเจรจาบรรลุผลส าเร็จได ้

โดยเร็วทีสุ่ด เพื่อขยายโอกาสในดา้นการคา้และการ

ลงทนุระหวา่งไทยและสหภาพยโุรปใหม้ากยิง่ขึน้  

ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถทางแข่งขันของไทยในภูมิภาคอาเซียน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “carbon 

neutrality” ภายในปี 2050 เพือ่เพิม่ศักยภาพการแขง่ขันดา้นการสง่ออกของไทยไปยังสหภาพ

ยุโรป นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยยังไดใ้หข้อ้มูลเกีย่วกับความพรอ้มของไทยในการปรับปรุง

มาตรฐานแรงงานใหเ้ป็นไปตามหลักสากลโดยการท างานอย่างใกลช้ดิกับ International 

Labour Organization (ILO) 

ตลอดจนการพจิารณาคุม้ครองพันธุพ์ชืภายใตอ้นุสัญญา UPOV1991 ซึง่อาจท าใหเ้กดิ

ขอ้กงัวลเรือ่งการใชพ้ชืผลในสนิคา้เกษตรกรรมทัง้หว่งโซ ่ดว้ย  

Cr. BoT Inter Dept. 

TTIA/TPFA เขา้รว่มสมัมนาวชิาการประจ าปี ส.มก. เร ือ่ง ปฏริปูเกษตรไทยสูเ่กษตร

มลูคา่สงู 

วันที่ 21 กันยายน 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม และคุณศศธิร จนท.

อาหารสัตวเ์ลี้ยง เขา้ร่วมงานสัมมนาวชิาการประจ าปี ส.มก. เรื่อง ปฏริูปเกษตรไทยสู่เกษตร

มลูคา่สงู จัดโดย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ คณะกรรมการเพิม่มลูคา่พชืเกษตร สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย, สมาคมนสิติเกา่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์และสถานี

วทิยุมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยคุณอสิระ ว่องกุศลกจิ ประธานกติตมิศักดิห์อการคา้ไทย 

และประธานคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหข้อ้มูลความรูค้วาม

เขา้ใจนโยบายการปฏิรูปเกษตรไทยสู่การสรา้ง

เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการ

ขับ เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด ว้ยโมเดล

เศรษฐกจิ BCG ใหส้นิคา้เกษตรไทยไดคุ้ณภาพ

โดยใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่ มมีาตรฐานสากล และ

รับมือความตอ้งการทางการคา้โลกที่เนน้สินคา้

เกษตรปลอดภัย 

1. แนวทาง/แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิตาม BCG Economy Model ของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์(มก.)  
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เพื่อพัฒนาและสรา้งคุณค่า (Value Creation) จากทรัพยากรชวีภาพ, เพื่อส่งเสรมิการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูจัดการการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชวีภาพและเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการ

พึง่พาตนเองของชมุชน โดยทาง มก. ไดด้ าเนนิการตอ่เน่ืองตาม 5 ยทุธศาสตร ์โดยยทุธศาสตร ์

2 เกีย่วกับการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมดา้นเกษตรและอาหาร ใหส้ามารถแข่งขันได ้

อยา่งยั่งยนื ดังน้ี 

- ก า รป รั บ เ ปลี่ ย น ร ะบบกา ร เกษตรสู่

ประสทิธภิาพสูง มาตรฐานสงู และมูลค่าสงู 

ดว้ยการผลติสนิคา้เกษตรพรีเมี่ยม เกษตร

ปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายของ

ชนดิสนิคา้ 

- การแปรรูปสินคา้เกษตรชัน้สูง ดว้ยการ

แปรรูปเป็นอาหารสุขภาพ อาหารทาง 

การแพทย์ สารออกฤทธิ์ สารส าคัญ เพื่อ

เ ป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อ เนื่ อง 

โปรตนีจากพชืและแมลง เป็นตน้ 

- ยกระดับประสทิธภิาพการผลติดว้ยการน าแพลตฟอรม์ดจิทิัล เทคโนโลยชีัน้สูง มาใชบ้รหิาร

จัดการกระบวนการผลติ และการกระจายสนิคา้สูผู่บ้รโิภค 

- การปรับปรุงกระบวนการผลติสู่ระบบการผลติสีเขียว และการผลติที่ยั่งยืน ลดการสูญเสีย

ระหวา่งการผลติและขยะอาหาร และยกระดับกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลยชีัน้สงู 

- Reskill / Upskill / Newskill บุคลากรดา้นเกษตรและอาหาร โดยการประยุกตใ์ชแ้พลตฟอรม์

ดา้นไอทสีนับสนุนประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

- การพัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหม่ทีม่กีารบูรณาการร่วมระหว่างความรูด้า้นการเกษตร และ

วทิยาการสมัยใหม ่

- พัฒนาสถานีวจิัยของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูใ้นภมูภิาค 

2. ท าไมตอ้งปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ  

- ความไม่สมดุลในการสรา้งรายไดจ้ากภาคเกษตร การจา้งงานภาคเกษตรสัดส่วน 33% (12 

ลา้นคน) แตม่สีดัสว่น GDP เพยีง 9% 

- พื้นที่การเกษตรของไทยส่วนใหญ่ถูกใช ้

ปลกูพชืทีม่มีลูคา่ทางเศรษฐกจิต ่า 

- แนวทางการปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกจิ 

เป้าหมายส าคัญ 3 เสาหลัก 1) การปฏริปูดา้น

การเพิ่มความสามารถ ทางการแข่งขันของ

ประเทศ 2) การปฏริปูดา้นความเทา่เทยีมและ

การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 3) การปฏิรูป

สถาบันทางเศรษฐกจิ 

3. แนวทางการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ ดว้ยการสรา้งเกษตรมลูคา่สงู 

- แนวทางความร่วมมือในสรา้งเกษตรมูลค่าสูง (Partnership Model) ผูป้ระกอบการ (กลาง

ทาง/ปลายทาง) เป็นพันธมติรทีม่สีว่นรว่มสง่เสรมิและพัฒนาเกษตรกร (ตน้ทาง) 
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- บูรณาการความร่วมมอืขับเคลือ่นการสรา้งเกษตรมูลค่าสงูเชงิพืน้ที ่โดยภาครัฐ, ภาคเอกชน, 

ภาคมหาลัย และภาคประชาชน  

- แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 13 เป้าหมาย: สรา้งมูลค่าเพิม่ของสนิคา้

เกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึน้ คือ GDP สาขาเกษตรเติบโต 4.5% ต่อปี, รายไดสุ้ทธิต่อ

ครัวเรอืนเกษตรกรไมต่ ่ากวา่ 537,000 บาทและพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืทีไ่มเ่หมาะสมลดลง 10 % 

4. อนาคตงานปฏริูปการผลติดา้นเกษตรตาม

แผนพัฒนา ฉบับที ่13 

- กรอบทศิทางในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ก าหนดใหไ้ทย

เป็นผูน้ าดา้นสนิคา้เกษตรและผูน้ าดา้นเกษตรแปรรูป 

โดยเฉพาะเกษตรทีม่มีลูคา่สงู 

- เนน้ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) การเพิ่มมูลค่าของ

สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป (2) การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบรหิารจัดการ (3) คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยสนิคา้เกษตร 

(4) ความมั่นคงอาหาร (5) ความยั่งยืนของภาคเกษตร (6) การเพิ่มศักยภาพและบทบาท

ผูป้ระกอบการเกษตร 

- การด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดังนี้ พัฒนาก าลังคนภาคเกษตร, พัฒนากระบวนการท างาน, 

ผลักดันการวจิัยและนวัตกรรมเกษตร และยกระดับความรว่มมอืเครอืขา่ยภาคเกษตร 

5. ปลดล็อกงานวิจัย จากหิ้งสู่

หา้ง 

- งานวจิัยใน มก. ถูกใชไ้ปแลว้80% ซึง่

งานวจิัยใชร้ะยะเวลานาน เน่ืองจากกว่า

จะประสบความส าเร็จตอ้งลม้เหลวไป

แลว้ 80% โดยนักวิจัยจะท าการวิจัย

ล่วงหนา้เพือ่ตพีมิพ ์ไม่ไดท้ าเพือ่การคา้ 

แต่ภาคเอกชนน างานวจิัยไปตอ่ยอดเพือ่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ 

- ดังนั้นหากภาคเอกชนตอ้งการน างานวิจัยไปใชเ้ชิงพาณิชย์ตอ้งเขา้มาร่วมวิจัยกับทาง

มหาวทิยาลัยหรอืสถาบันวจิัยตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดง้านวจิัยทีใ่ชไ้ดจ้รงิ ตอบสนองตอ่ตลาดได ้

6. ปฏริปูเกษตรไทยสูก่ารสรา้งเกษตรมลูคา่สงูอยา่งยั่งยนื 

- โมเดลเศรษฐกจิ BCG มเีป้าหมายเพือ่เศรษฐกจิเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนื ประชาชนมี

รายไดด้ ีคุณภาพชวีติด ีรักษาและฟ้ืนฟูฐาน ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชวีภาพและ

สิง่แวดลอ้มใหม้คีณุภาพทีด่ดีว้ยการใชค้วามรูเ้ทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

- BCG สาขาเกษตร มีเป้าหมาย เพื่อใหไ้ด ้

ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง 

เกษตรกรมรีายไดส้งูขึน้ 

- แผนการขับเคลื่อนดังนี้ สรา้งเกษตรกรมือ

อาชีพ>การผลิตแม่นย าสูง>ผลิตสินคา้พ

รเีมยีมปลอดภัยยั่งยนื>ยกระดับสนิคา้>พัฒนา
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ตลาดเชงิรกุ>ปรับปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบ>พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- การพัฒนาสนิคา้เกษตรใหม้ีมูลค่าสูงและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น มะพรา้ว ตัง้แต่ท า

มาตรฐานสวนว่าปลอดภัยไรส้ารตามขอ้ก าหนดลูกคา้>มาตรฐานโรงงานผลติ มีการออดทิ

เพื่อใหลู้กคา้มั่นใจในกระบวนการผลติ>น าผลพลอยไดท้ีเ่ป็นเปลอืกมะพรา้วมาท าเป็นปุ๋ ยขาย

ตอ่ไป 

7. กา้วตอ่ไปของเกษตรมลูคา่สงูในแผนพัฒนาฉบับที ่13 

- แนวโนม้ของตลาดโลก Future food 

แบ่งเป็น ส่วนผสมอาหาร, โปรตนีจากพชื, 

คัลเจอรม์ตี, โภชนาการส่วนบุคคล, เวอรต์ิ

คอลฟารม์มิง่, พรซีชิั่นอะควาคัลเจอร,์ การ

จัดการเศษอาหาร, สขุภาพสัตว ์มมีูลค่าทั่ว

โ ล ก  ปี  2020 ร ว ม  203 พั น ล ้า นUSD 

คาดการณ์ปี 2025 มมีลูคา่รวม 306 พันลา้น

USD มเีปอรเ์ซ็นตก์ารเตบิโตถงึ 51% 

- ในปี 2565 มูลค่าตลาดโปรตีนทางเลือกทีม่าจากนวัตกรรมอาหารใหม่ จะอยู่ที่ 4,100 ลา้น

บาท หรอื ขยายตัว 5.1% 

- ภาคเอกชนใหค้วามส าคัญของงานวจิัยและนวัตกรรมกับเกษตรมูลค่าสูง โดยลงทุนท าวจิัย

รว่มกนักบัส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) สวก. 

ทัง้น้ี เอกสารประกอบการสมัมนาดังลิง้ก ์

https://drive.google.com/drive/folders/1fxa82fHlQvNLJ8PEwGSQ4WeR_i1lGdzr?usp=

sharing และรับฟังการสมัมนายอ้นหลัง ไดท้ี ่https://youtu.be/yosdgF5z9D8  

หอการคา้ไทยและ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
และสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย รว่มสนบัสนุนเครือ่งอุปโภค บรโิภคและของ
ใชท้ีจ่ าเป็น  เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัน า้ทว่ม มลูคา่รวม 1,800,000 บาท 
 
 วันที ่27 กันยายน 2565 ดร.พจน์ ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคม ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม 
คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม คุณวรพล จนท. อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน ในนาม หอการคา้
ไทยและ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการคา้
อาหารสัตวเ์ลี้ยงไทยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บรโิภคและของใชท้ีจ่ าเป็น  เพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภัยน ้าท่วม มูลค่ารวม 1,800,000 บาท โดยการสนับสนุนของสมาชกิ 3 บรษัิท ไดแ้ก่ 
TU , SVG , PFG ม ีรมต. กระทรวงแรงงาน คณุสชุาต ิชมกลิน่ เป็นผูร้ับมอบสิง่ของ ณ กระทรวง
แรงงาน 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fxa82fHlQvNLJ8PEwGSQ4WeR_i1lGdzr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fxa82fHlQvNLJ8PEwGSQ4WeR_i1lGdzr?usp=sharing
https://youtu.be/yosdgF5z9D8
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TPFA คณุสพุตัรา ผอ.สมาคมฯ รว่มเป็นวทิยากรในงานประชุม Expert Forum เพือ่

การพฒันาวจิยั และอุตสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งพรเีมยีม หวัขอ้ “สถานการณ์การคา้ของ

อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง และอาหารสตัวเ์ลีย้งพรเีมยีม”  

วันที ่5 ตุลาคม 2565 TPFA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคม เขา้ร่วมเป็นวทิยากรในงานประชมุ 

Expert Forum เพื่อการพัฒนาวจิัย และอุตสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งพรเีมยีม ในหัวขอ้ “สถานการณ์

การคา้ของอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง และอาหารสัตวเ์ลีย้งพรีเมยีม” จัดโดย หน่วยบรหิาร

และจัดการทนุดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด ์

สขุมุวทิ  

คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม ไดน้ าเสนอ

การเพิ่มมูลค่าใหก้ับสินคา้ pet food การ

ส่งออก โดยเฉพาะเรื่องความทา้ทายของ

อตุสาหกรรม 3 เรือ่ง ดังน้ี 

(1) ตน้ทนุวัตถดุบิ/บรรจภุัณฑ ์ 

   - การแกไ้ขปัญหาราคาวัตถุดิบไก่ และ

ราคาแผน่เหล็ก  

(2) การวจิัยและพัฒนา นวัตกรรม 

   - ใหม้กีารพัฒนาวัตถุดบิในประเทศ เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยนื เชน่ ฟารม์ไก่ ไก่งวง 

เน้ือวัว 

   - การพัฒนาวัตถุดบิสว่นผสมทีม่กีารใชล้ักษณะของ Future Food / Plants Base จากแมลง

มากขึน้ 

   -  การพัฒนาสูตรยกระดับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังกช์ั่น อาหารเพื่อการดูแลรักษา

โรค 

ในวันน้ีเป็นโอกาสและชอ่งทาง ในการสนับสนุนงบ สรา้งเครือข่ายในการท าดา้น R&D 

ผา่นหน่วยงาน บพข. 

(3) กฎร ะ เบียบภาย ในปร ะ เทศและ

ตา่งประเทศ 

• ภายในประเทศ 

   - ปัญหาการปฏบิัตติามกฎระเบียบการ

ขึน้ทะเบยีน/การน าเขา้วัตถุดบิของกรมปศุ

สัตว การรับรองแหลง่ผลติ ซึง่สมาคมตอ้ง

ขอความอนุเคราะหผ์ูเ้ชีย่วชาญจากกรมฯ

มาใหค้วามรูเ้พือ่ปฏบิัตไิดถ้กูตอ้ง 

• ตา่งประเทศ 

   - ภาษีสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งอยู่ที ่0-5% แต่ยังมปีระเด็นอืน่ๆทีอุ่ตสาหกรรมตอ้งปรับตัวและ

ตามใหท้ัน รวมถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม ความยั่งยนื และแรงงาน 

ทัง้น้ี คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม ไดเ้สนอเพิ่มเตมิว่า อยากใหก้รมปศุสัตว์มี One Stop 

Service ดา้นสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งเน่ืองจากเป็นสนิคา้ดาวรุ่ง และมมีูลค่าการสง่ออกสงู มกีาร

น าเขา้วัตถดุบิทีห่ลากหลาย ซึง่หากปฏบิัตไิมถ่กูตอ้งอาจท าใหข้องถกูกกัอยูท่ีด่า่น เป็นอปุสรรค
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ต่อการผลติสนิคา้ ทัง้น้ี ไทยมกีารท า FTA กับหลายประเทศ ล่าสุดเมือ่ตน้ปี 2022 ไดท้ า FTA 

กบัRCEP เป็นโอกาสดใีนเรือ่งของการน าเขา้วัตถดุบิ 

 

ภายในงานมวีทิยากรรว่มบรรยาย 5 หัวขอ้ ดังน้ี 

1. อาหารเพื่อสขุภาพส าหรับสัตวเ์ลีย้ง

ในมุมมองสัตวแพทย์: การวิจัยและทดสอบ

ทางคลนิกิ โดย รศ. ดร.ณัฐสทิธิ ์ตน้สกลุ คณะ

สตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Pet Food by law ม ี3 ประเภท คอื Complete 

Pet Food, Complementary Pet Food, 

Therapeutic Pet Food (Prescription by Vet) 

- Terms related to pet food in market มี  5 ป ร ะ เภท  ดั งนี้  Pet humanization, Holistic 

health care, Organic-Natural pet food/treat, Functional pet food/treat, Premiumization 

- อาหารพรเีมยีมเพือ่สขุภาพส าหรับสตัวเ์ลีย้งแบง่ตาม ชว่งอาย,ุ สายพันธุ ์และสขุภาพเฉพาะตัว 

โดยเพิม่กรดไขมันทีจ่ าเป็นส าหรับลกูสนัุข, เพิม่วติามนิ แรธ่าต ุส าหรับบ ารงุขนและผวิ, เพิม่สาร

เสรมิบางอยา่งเพือ่ชว่ยเรือ่งฟัน การยอ่ยไดข้องสตัว ์ระบบขับถา่ย และระบบขอ้ตอ่ 

- ความปลอดภัยในอาหารสัตว์เลี้ยงจากมุมมองสัตวแพทย์ ไดแ้ก่ Microbiological safety: 

Salmonella spp., Toxicants: Heavy metal, Contamination: Mycotoxin, pesticide 

2. การทดสอบ การขึ้นทะเบียน 

และการรับรองมาตรฐานอาหารสัตวเ์ลีย้ง

เพื่อออกสู่ตลาด โดย น.สพ.มงคล แมน้

มาลัย ผูอ้ านวยการสมาคมผูป้ระกอบ

กจิการอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

- การทดสอบอาหารสัตว์เลี้ยง แบ่งเป็น

การทดสอบเพือ่การพัฒนาผลติภัณฑ ์คอื

การ  R&D ร่ วมกับระหว่าง นักวิจั ยกับ

การตลาด และการทดสอบเพื่อความสอดคลอ้งทางการกฎหมายส าหรับการขึน้ทะเบยีน เชน่ 

shelf-life, clinical trials 



   Newsletter                          Sep-Dec 2022 11 |33 

- โภชนาการอาหารสตัวเ์ลีย้งของไทยไม่มกี าหนด แต่ยอมรับกฏระเบยีบ AAFCO ของประเทศ 

USA และกฏระเบยีบ FEDIAF ของกลุม่ EU 

- ผลการวเิคราะหต์อ้งแจง้ว่าใชว้ธิใีดทดสอบ และระวังสารถนอมอาหารสัตวใ์ส่เกนิมาตรฐาน

ก าหนดหรอืไม ่

- การขึน้ทะเบียนเป็นไปตาม พรบ.อาหารสัตว์ ที่ส าคัญคือตอ้งตรวจสอบวันหมดอายุของ

ใบอนุญาตผลติ/น าเขา้ 

3. แนวโนม้ผลติภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

ในตลาดโลก โดย Christine Wu (Technical 

sales manager of Corbion) 

- แนวโนม้เจา้ของสัตวเ์ลีย้งรักสัตวเ์สมอืนคนใน

ครอบครัว โดยตอ้งการอาหารสัตวเ์ลีย้งคุณภาพ

มาตรฐานสูง เพื่อใหส้ัตวเ์ลีย้งสุขภาพด ีอายุยนื 

และมคีวามยั่งยนืในอาหารสตัวเ์ลีย้ง  

- โอเมกา้ 3 มคีวามจ าเป็นต่อสขุภาพสนัุขและแมว หากมาจากพชื โดยใชเ้ทคโนโลยชีว่ยสกัด 

จะชว่ยลดโลกรอ้นและสง่เสรมิความยั่งยนืได ้

4. กฎระเบียบและมาตรฐานอาหารสัตว์

เลีย้ง โดย สพ.ญ.โสมศร ีศวิลิัยกลุ นายสตัวแพทย์

ช านาญการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์กรม

ปศสุตัว ์

- อาหารสัตวเ์ลีย้งส าหรับสนัุขและแมว ตาม พรบ.

อาหารสตัว ์เป็นอาหารควบคุมเฉพาะตอ้งมกีารขึน้

ทะเบียนก่อนจ าหน่ายในประเทศ หากลูกคา้

ประเทศปลายทางไมต่อ้งการ Free Sale สามารถสง่ออกได ้

- ผูป้ระกอบการสามารถสง่ใบอนุญาตผลติ,น าเขา้อาหารสัตวไ์ด ้(ยกเวน้สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง

เนื่องจากปรับปรุงระบบ) ผ่านระบบ e-service โดยใชเ้วลาเจา้หนา้ที่ตรวจไม่เกนิ 7 วัน ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัปรมิาณงาน   

5. การทดสอบ Palatability ในอาหาร

สตัวเ์ลีย้ง โดย ศ. ดร.ภาวณีิ ชนิะโชต ิ

- การกนิไดข้องสนัุขและแมวคอ่นขา้งแตกต่าง

กัน โดยแมวตอ้งการโปรตีนสูงกว่าสุนัข ซึง่

ต่อมรับกลิน่ของสนัุขและแมวมมีากกว่ามนุษย ์

แต่ต่อมรับรสของสุนัขและแมวมีนอ้ยกว่า

มนุษย์มาก แต่ตอ้งพัฒนาความน่ากินของ

อาหารสัตวเ์ลีย้งใหต้รงตามความตอ้งการของ

เจา้ของ  

- การทดสอบความน่ากนิในประเทศไทยยังไม่มหีน่วยงานกลาง มแีต่หน่วยงานภายในบริษัท

ทดสอบเอง หากมหีน่วยงานกลางในไทยจะชว่ยพัฒนาอตุสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งมากยิง่ขึน้ 
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และกจิกรรม Workshop ระดมความคดิเห็นเพือ่การวจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

สัตวเ์ลีย้ง ในทีป่ระชมุเห็นว่า ประเทศไทยควรมศีนูยท์ดสอบความน่ากนิสว่นกลาง มสีัตวแพทย์

ชว่ยดูแล และทดสอบสัตวแ์บบมจีรยิธรรมสัตว ์ซึง่อาจจะใหต้่างชาตชิว่ยถ่ายทอดเทคโนโลยี

หรืองานวจิัยต่างๆ เน่ืองจากลูกคา้บางทีต่อ้งการใหม้ีหน่วยงานที่สามเขา้มาชว่ยทดสอบเพื่อ

ความมั่นใจ 

เอกสารประกอบการสมัมนาของวทิยากร ดังลิง้ก ์
https://drive.google.com/drive/folders/1bYgB_DV_z2uirU8rOFFzpn3fRKjKLZM_?usp=sharing  

TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่5/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 TPFA จัดประชุมวสิามัญ TPFA ครัง้ที่ 5/2565 ผ่านทาง Zoom 

Meetings มสีมาชกิเขา้รว่ม 7 บรษัิท (10 ทา่น) จาก 10 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) โดยสมาคมฯ 

จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันพฤหัสบดทีี ่12 ต.ค. 65 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไป 

อนึ่ง วาระการเก็บค่าบ ารุงพิเศษประจ าปี 2566 ของ TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม 

ปรับจาก 4,300,000 บาท เป็น 6,500,000 บาท และขอใหท้่านสมาชกิพจิารณาสัดส่วนการ

จ่ายเงินค่าบ ารุงพิเศษของบริษัทท่าน หากตอ้งการแกไ้ขตัวเลขกรุณาระบุเหตุผล และแจง้

กลับมายังสมาคมทางอเีมล tpfa@thaipetfood.org ถงึ คณุศศธิร ภายในวันที ่12 ต.ค.ศกนี้  

ก าหนดการประชมุวสิามัญ TTIA และ TPFA ครัง้ที ่6/2565  จะจัด onsite เท่านัน้ และ

เปลีย่นจากวันพฤหัสบดทีี ่15 ธ.ค. เป็นวันศกุรท์ี ่16 ธ.ค. เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชมุ

สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย ตกึสาธรธานี 2 โดยจะรับประทานอาหารเทีย่งร่วมกัน เมนูคอื

ขา้วหมแูดงสมีรกต และกว๋ยเตีย๋วลิม้เหลา่โงว 

ขณะนี้ มคีกก.ยนืยันเขา้ร่วมแลว้ 4 ท่าน คอื ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม,  คุณนรนิทร ์อปุ

นายก, คุณวรวีร์ เลขาธกิาร และ คุณทวี กรรมการค่ะ (เรียนเชญิ คกก.TTIA/TFPA ประชุม

รว่มกนัในเวลา 9.30-10.00 น. ในวันเดยีวกนั) 

https://drive.google.com/drive/folders/1bYgB_DV_z2uirU8rOFFzpn3fRKjKLZM_?usp=sharing
mailto:tpfa@thaipetfood.org
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TPFA คุณสุพตัรา ผอ.สมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์ ในหวัขอ้ “ความตอ้งการอาหารสตัว์

เลีย้งในปจัจบุนั และแนวโนม้การสง่ออกในประเทศไทย และตา่งประเทศ”    

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 TPFA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม ใหส้ัมภาษณ์ ในหัวขอ้ “ความ

ตอ้งการอาหารสัตวเ์ลีย้งในปัจจุบัน และแนวโนม้การสง่ออกในประเทศไทย และต่างประเทศ”  

โดยบรษัิท ชโินดะ แอนด ์โค จ ากดั ผา่นระบบ Zoom Meeting 

ดว้ยบริษัท ชโินดะ แอนด์ โค จ ากัด ไดร้ับมอบหมายจากAgriculture & Livestock 

Industries Corporation of Japan (ALIC) โดยองคก์รมรวัตถุประสงคใ์นการรักาาเสถียรภาพ

ของอปุทานอาหารของญีปุ่่ น รวมถงึการจัดหาจากทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศคู่

คา้ทีส่ าคัญทีส่ดุรายหนึง่ของผลติภัณฑป์ศสุัตว ์ALIC โดยทราบว่า 10 ปีทีผ่่านมา อตุสาหกรรม

อาหารสัตวเ์ลีย้งมคีวามตอ้งการเน้ือไกม่ากขึน้ จงึประสงคศ์กึษาความตอ้งการอาหารสัตวเ์ลีย้ง

ในปัจจบุันและภาพรวมการสง่ออกในประเทศไทย 

คณุสพุัตรา ผอ.สมาคม ไดน้ าเสนอวดีทิัศน ์Thailand Premium Pet Food และใหข้อ้มลู

สมัภาษณ์ สรปุดังน้ี 

- แนวโนม้อุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยงยังสามารถเตบิโตสูงขึน้ไดอ้ย่างต่อเนื่องจาก

สถานการณ์โควดิ-19 ขนาดครอบครัว พื้นทีอ่ยู่อาศัย และการเลีย้งเสมอืนสมาชกิในครอบครัว 

ดังนัน้ Wet Pet Food จงึมคีุณค่าทางโภชนาการ และไทยเป็นฐานการผลติทนู่ากระป๋อง ไดต้อ่

ยอดท าการผลติ Pet Food ซึง่ในปี 64 ประเทศไทยไดก้า้วขึน้เป็นผูส้่งออกอันดับ 3 ของโลก 

โดยตลาดสง่ออกหลักของไทย ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา  รองลงมาคอื ญีปุ่่ น มาเลเซยี อติาล ีและ

ไทยสง่ออกไปยังแถบเอเชยีถงึ 42% จากทั่วโลก  

- สินคา้ Pet Food มีการใชวั้ตถุดิบที่หลากหลายและคัดสรรในระดับ Human Grade ซึ่ง

สว่นมากใชป้ลาทูน่าเป็นหลัก (ปลากระป๋อง) และมกีารใชวั้ตถุดบิจากเน้ือไก ่(ไก)่ เครือ่งในวัว 

ผัก ผลไม ้ขึน้กับความตอ้งการของลูกคา้ รวมถงึราคาของวัตถุดบิในแต่ละช่วงเวลา และทุก

โรงงานทีผ่ลติสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งเพือ่การสง่ออกตอ้งขึน้ทะเบยีนกับกรมปศสุัตว ์จงึมั่นใจได ้

ในเรือ่งของคณุภาพและความปลอดภัย  

- ไทยมจีดุแข็งในเรือ่งของความเชีย่วชาญดา้นการผลติ และวัตถดุบิมคีณุภาพ ไดม้าตฐานสากล  

มกีารพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ๆ  โดยเฉพาะเรือ่งของตน้ทนุ ท าใหส้ามารถแขง่ขันกบัประเทศทีเ่ป็น

ผูน้ าได ้และไทยมกีารท า FTA กับประเทศทีเ่ป็นตลาดสง่ออกหลัก ท าใหภ้าษีอาหารสัตวเ์ลีย้ง

อยูท่ี ่0-5% 

TPFA เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์"แนะน าการสนบัสนุนทุนและการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวจิยัอาหารสตัวเ์ลีย้ง"   

วันที ่25 ตุลาคม 2565 TPFA คุณศศธิร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ร่วมประชมุออนไลน์ 

"แนะน าการสนับสนุนทุนและการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัยอาหารสัตวเ์ลีย้ง" จัดโดยหน่วย
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บรหิารและจัดการทุนดา้นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงาน

อาหารมลูคา่สงู บรรยายโดยคณุณัฐดนัย หาญการสจุรติ สรปุดังน้ี  

1. บพข. เป็นหน่วยงานภาครัฐ กอ่ตัง้เพือ่เสนอ

ทุนส่งเสริมงานวิจัยใหส้ามารถใชใ้นเชงิพาณิชย์ได ้

โดยมีประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน กลุ่มอาหาร

มูลค่าสูงร่วมกับผูท้รงคุณวุฒภิายนอกในการพจิารณา

อนุมัตงิบทุนวจิัย ซึง่เนน้การวจิัยอาหารสัตว์เลี้ยงพรี

เมียม อาหารสัตว์เลี้ยงรักษาโรค อาหารสัตว์เลี้ยง

ฟังกช์นันอล หรอืสารสกดัเพือ่ใชใ้นเครือ่งส าอางค ์

2. วัตถปุระสงคใ์นการใหท้นุวจิัย ดังน้ี 

- พัฒนา/ถา่ยทอดเทคโนโลยรีว่มกนัอยา่งใกลช้ดิระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

- ยกระดับความพรอ้มของเทคโนโลยเีขา้สูก่ารผลติเชงิการคา้ 

- เกดิผลติภัณฑอ์าหารมลูคา่สงูชนดิใหมอ่อกสูต่ลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

3. หลักการวจิัยเพือ่ขายในเชงิพาณิชย ์

จะแบ่งเป็น 3 ชว่ง คอื LABORATORY, PILOT 

PLANT SCALE-UP แ ล ะ  COMMERCIAL 

MANUFACTURING โดย บพข.จะใหทุ้นวิจัย

ในขั ้นตอน  PILOT PLANT SCALE-UP และ

สามารถขอทุนวจิัยเพื่อขึน้ทะเบยีนอาหารสัตว์

กับกรมปศุสัตว,์ ขอใบรับรอง เชน่ ตราฮาลาล 

ออแกนิค และเพื่อการตลาดไดแ้ต่หากรับ

ประโยชน์เพียงบรษัิทเดยีวจะขอใหท้างบรษัิท

ชว่ยออกงบประมาณบา้ง 

4. ขอ้เสนอโครงการ มี 17 ขอ้ ประมาณ 10-30 หนา้ เนื่องจากมีหลายโครงการ 

ระยะเวลาโครงการสว่นใหญ่สงูสดุ 1-3 ปี งบประมาณ 4-10 ลา้นบาทต่อโครงการ ซึง่โครงการ

รอบปกติปิดแลว้ แต่รอบ Petfood เปิดรับภายในวันที่15 พ.ย. 2565 สามารถส่งขอ้เสนอ

โครงการมาไดท้ี ่pmucfood@ku.th หลังจากยืน่ขอ้เสนอโครงการประมาณ 3 เดอืนถงึจะทราบ

ผล และอกี 2 เดอืนถัดไปจะไดร้ับอนุมัตงิบ หากประสงคเ์สนอโครงการแตย่ืน่ขอ้เสนอโครงการ

ไมท่ัน ตดิตอ่คณุณัฐดนัย หาญการสจุรติ หัวหนา้แผนงานอาหารมลูคา่สงู เบอร ์099-215-9000 

     ทัง้นี้  เอกสารประกอบการประชมุ, คู่มอืในการสง่ขอ้เสนอโครงการของ บพข., แบบฟอรม์

ขอ้เสนอโครงการ 66_Pet food และ link วีดโิอการประชุมพัฒนาขอ้เสนอโครงการดา้น pet 

food ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และเอกสารประกอบส าหรับการยื่นขอ้เสนอโครงการดังลิง้ก ์
https://drive.google.com/drive/folders/1mR7a6Wer0y-8W2cbKJvmX5qz7sa_QOeX?usp=share_link  

 

mailto:pmucfood@ku.th
https://drive.google.com/drive/folders/1mR7a6Wer0y-8W2cbKJvmX5qz7sa_QOeX?usp=share_link
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TPFA รว่มกบัทางสภาหอฯ หารอืการจดังาน Pet Fair SEA กบั VNU organizer 

วันที ่23 พฤศจกิายน 2565 ดร.ชนนิทร ์นายกฯ และในนามกรรมการสภาหอฯ และคุณ

สพุัตรา ผอ. รว่มกบัทางสภาหอฯ หารอืการจัดงาน Pet Fair SEA กบั VNU organizer สรปุดังน้ี 

1.จุดประสงคเ์พื่อใหง้าน Pet fair ขยาย

ใหญ่และโตเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกับ

จ านวนประชากรโลกและสัตว์ เลี้ยง

เพิ่มขึ้น อีกทั ้งคาดว่าไทยจะขึ้นเป็นผู ้

สง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้งอันดับ 1 ในอกี 5 

ปีขา้งหนา้  

2. สภ าหอฯ  เ สนอ ใช  ้Model แบบ 

Thaifex ซึ่งสภาหอฯและกรมส่งเสริม

การคา้ระหว่างประเทศมาร่วมสนับสนุน 

จะท าใหเ้กดิเครอืข่ายต่อยอด ขยาย exhibitors และ buyers ทั่วโลกเชน่ ธุรกจิของใช ้คลนีคิ 

โรงพยาบาล ฟารม์เพาะ ประกวดสตัวเ์ลีย้ง ครบวงจร จัดงานแบบ B to B และ B to C และยนิดี

ชว่ยประสานกับกรมปศุสัตวเ์พื่อหาแนวทางอ านวยความสะดวกใหก้ับ Exhibitors ทีต่ดิปัญหา

เรือ่งการน าตัวอยา่งหรอืสนิคา้เขา้มาแลว้ขายปลกีในงานไมไ่ด ้ 

3.สรุป VNU กับสภาหอฯ จะสรุปประโยชน์และแนวทางจัดงานร่วมกัน เพื่อ VNU Thailand 

เตรียมเสนอ Head office เนเธอรแ์ลนด ์และสาขาในเซีย่งไฮ ้โดยคาดว่าจะแจง้ผลกลับมาให ้

สภาหอฯ ภายในธันวา 65 เพือ่สภาหอฯ จะน าหารอืกบักรมสง่เสรมิฯ ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรออนไลนใ์นหวัขอ้ "Thailand 

Premium Pet Food" 

วันที ่24 พฤศจกิายน 2565 TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรออนไลน์

ในหัวขอ้ "Thailand Premium Pet Food" จัดโดย บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) ผา่นทาง Zoom Meeting  มวัีตถปุระสงค ์เพือ่หารอืและแบง่ปันมมุมองเกีย่วกบั

โอกาสทางการตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งในประเทศไทยโดยรวมและแนวโนม้ในอนาคตแกก่องทนุ

สถาบัน สรปุดังน้ี 

MayBank เป็นธนาคารทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี ซึง่มเีครอืขา่ยกวา้งขวางใน 17 ประเทศ

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ส่วนหนึ่งใหบ้ริการวเิคราะหว์จิัยส าหรับนักลงทุนสถาบันทัง้ในและ

ต่างประเทศ รวมถงึลูกคา้รายบุคคล โดยผูจ้ัดงานแจง้ว่าผูเ้ขา้ร่วมรับฟังสว่นใหญ่เป็นผูจ้ัดการผู ้

ลงทนุสถาบัน 
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ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ไดเ้ปิดวดิทีัศน์ Thailand Premium Pet Food และบรรยาย 

3 หัวขอ้ ดังนี้ 

1.มลูคา่เพิม่ในอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย  

   - เดมิเป็นการใชเ้ลอืดปลาทนู่า หรอื by porduct 

จากทูน่า มาท า petfood เมื่อตอ้งการพัฒนา

อาหารสตัวเ์ลีย้งจงึตอ้งสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้ับสนิคา้ 

โดยมีการพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่ น 

อเมริกา EU อติาลี อังกฤษ ออสเตรเลีย เพื่อให ้

Petfood มคีวามเป็น Premium ท าใหพ้ัฒนาสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งไดม้ากกวา่ 3,000 รายการ ถอืเป็น

จดุแข็งของไทย 

   - คาดการณ์ว่าปีน้ี เป็นครัง้แรกทีย่อดส่งออกทูน่า human food ประมาณ 80,000 ลา้นบาท 

จะนอ้ยกวา่ยอดสง่ออก Pet Food ทีม่ปีระมาณ 90,000 ลา้นบาท  

   - อตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ตอบสนองในเรือ่งของ BCG Model สงูมาก เพราะไดน้ า 

by product มาใชป้ระโยชนส์งูสดุ 

   - เมื่อปี 63 สมาคมฯ ขอยกระดับสทิธปิระโยชน์ BOI จาก B1 ไม่ไดก้ารยกเวน้ภาษีเงนิได ้

เป็น A3 ยกเวน้ภาษีเงินได ้5 ปี ซึ่งภายหลังการยกระดับอุตสาหกรรม Pet Food มีบริษัท

ต่างชาตแิละบรษัิทไทยลงทนุมากกว่า 10,000 ลา้นบาท ในดา้น R&D Innovation เพือ่พัฒนา

สนิคา้เป็นอาหารสตัวเ์ลีย้งรักษาโรค เป็นตน้ 

   - ปัจจุบันสมาคมไดย้ื่นขอยกระดับ A1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้8 ปี ไม่ก าหนดวงเงนิ เนื่องจาก

อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งเป็นอตุฯ แรกๆทีใ่ช ้BCG สงูมาก และยังตอ้งการเงนิทนุเพือ่ R&D 

Innovation โดยคาดการณ์วา่ปีหนา้ BOI จะออกมาตรการสง่เสรมิทีร่ะดับสงูขึน้ 

2.สถานการณ์อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

   - คาดวา่ภายใน 2 ปี จะเป็น Top 2 และภายใน 

5 ปี(ปี 2026) จะขึน้เป็นผูส้่งออก Top 1 ของ

โลก 

   - มองหาตลาดใหม่ๆ เช่น กรีซ ซาอุฯ ซึ่ง 

Petfood มโีอกาสโตค่อยขา้งมากและมแีนวโนม้

ไปไดทุ้กประเทศ อาจมีอุปสรรคในดา้นการ

ประหยัดเงนิของผูบ้รโิภค หรอืเงนิเฟ้อ 

3.อปุสรรคของอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

   - ดา้นตน้ทุนวัตถุดบิ เชน่ ปีน้ีวัตถุดบิไก่แพงมากใน Q3 หลังจากหารือกับสมาคมผูผ้ลติไกฯ่ 

Q4 ราคาเริม่ลงแลว้ และบรรจภัุณฑ ์เชน่ เหล็กทีน่ ามาท ากระป๋องราคาเริม่ลงแลว้ 

   - R&D และInnovation ในปีน้ีจะมกีารลงทุนมากขึน้ในหอ้งทดลองโดยใชผู้บ้รโิภคตัวจรงิคอื

สนัุขและแมว 

   - การปฏบิัตติามกฎระเบียบทัง้ในและต่างประเทศ โดยกรมประมงและกรมปศุสัตวใ์หค้วาม

รว่มมอือยา่งด ีและภาษีทั่วโลกประมาณ 0-5% นอ้ยกวา่ภาษีสนิคา้ทนู่า 
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TTIA/TPFA ร่วมกบั MWRN จดักจิกรรม Social dialogue Workshop คร ัง้ที ่7 

“การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ” ณ บา้น

คุง้น า้ จ.สมทุรสาคร   

วันที่ 25 พฤศจกิายน 2565 TTIA/TPFA ร่วมกับ MWRN จัดกจิกรรม Social dialogue 

Workshop ครัง้ที่ 7 ในหัวขอ้ การเสริมสรา้งประสทิธภิาพคณะกรรมการสวัสดกิารในสถาน

ประกอบการ ณ บา้นคุง้น ้า จ.สมทุรสาคร โดยมสีมาชกิเขา้รว่ม 14 บรษัิท มสีาระส าคัญดังน้ี  

จุดประสงคข์องการจัดกจิกรรม 

เพื่อ เสริมสรา้งประสิทธิภาพใหก้ับ

คณะกรรมการสวัสดกิารในการท าหนา้ที่

ของตนในสถานประกอบการ เช่น การ

น าเสนอสัดสว่นคณะกรรมการฯ ทีส่รา้ง

ความเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน

ระหว่างจนน าไปสู่ก ารพัฒนาใหม้ี

ประสทิธิภาพต่อการแกไ้ขปัญหามาก

ขึน้ โดยไดเ้ชญิวทิยากรจากส านักงาน

สวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจังหวัด

สมุทรสาคร และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เขา้มาใหค้วามรูใ้นดา้นบทบาท หนา้ที่ และกฎหมาย รวมถงึ การยก

กรณีศกึษาของการเสรมิสรา้งคณะกรรมการสวัสดกิารภายในสถานประกอบการอย่างไรใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

คุณสุรเชษฐ์ วิริยะศิริกุล นักวิชาการแรงงาน

ช านาญการพเิศษ จากส านักงานสวัสดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไดบ้รรยายถึง บทบาท 

หนา้ที ่ของคณะกรรมการสวัสดกิาร ทีมุ่ง่เนน้ถงึ บทบาท 

หน ้าที่  แ ล ะ  คุณสมบั ติ  เ ช่ น  ค ว า มหม ายขอ ง

คณะกรรมการสวัสดกิาร จ านวน อ านาจหนา้ที ่บทบาท

ของตน ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ก าหนดโทษ

หากสถานประกอบการไมม่คีณะกรรมการสวัสดกิาร  

คุณศิริลักษณ์ ยัง เลิศ  ผู จ้ัดการอาวุโสฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ไดบ้รรยายถึง กรณีศึกษาแนวทางการ

ด าเนินการของคณะกรรมการสวัสดกิารของบรษัิท โดย

ไดย้กตัวอย่างการขัน้ตอนการเลือกตัง้ สวัสดกิารอื่นๆ 

ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สวัสดิการที่สรา้งภูมิใจใหก้ับแรงงานเขา้มาสมัครเป็น

คณะกรรมการสวัสดิการมากขึน้ เช่น กจิกรรมประชุม 

หรอื งานเสวนา ศกึษาดงูานรว่มกบัหน่วยงานภายนอก  

ช่วงกจิกรรมระดมความเห็นในครัง้นี้ ไดแ้บ่งออกเป็นความเห็นจากฝ่าย HR และ ฝ่าย

คณะกรรมการสวัสดกิารในประเด็นการสรา้งความเทา่เทยีมในดา้นเพศ จ านวนแรงงานในโรงงาน 

เชือ้ชาตใิหท้ าหนา้ทีค่ณะกรรมการ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามเห็น เชน่ วธิกีารจูงใจให ้

แรงงานเขา้มาสมัครมากขึน้ ไดแ้ก ่การประชาสมัพันธด์ว้ยวธิตี่างๆใหม้ากขึน้ทัง้ในทางออฟไลน์

และออนไลน์ หรือ การสนับสนุนสวัสดกิารใหก้ับแรงงานตัง้ครรภเ์พิม่เตมิ ไดแ้ก่ การจัดท ามุม
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ส าหรับใหน้มบุตร การเพิ่มสวัสดกิารพิเศษใหก้ับแรงงานตัง้ครรภ์ อีกทัง้ในประเด็นการเพิม่

ประสทิธภิาพกลไกรับขอ้รอ้งเรยีนภายในองคก์ร โดยมคีวามเห็น เชน่ การสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร

ใหค้วามมคีวามเขม้แข็ง การจัดอบรมใหแ้รงงานไดร้ับทักษะการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สดุทา้ยน้ีคุณอรรถพันธ ์ไดก้ล่าวถงึการใหค้วามส าคัญตอ่คณะกรรมการสวัสดกิาร ซึง่ถอื

เป็นอกีชอ่งทางหนึง่ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการมสีว่นรว่มของแรงงานขา้มชาต ิตลอดจนเป็นชอ่งทาง

หนึ่งที่ช่วยใหแ้รงงานสามารถเขา้มารอ้งเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม ดังนั้นการเสริมสรา้ง

คณะกรรมการสวัสดกิารใหม้ีประสทิธภิาพในสถานประกอบการ จะช่วยใหแ้รงงานมีความพึง

พอใจ ตลอดจนเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญต่อหลักสทิธ ิเสรภีาพ สทิธมินุษยชน 

และการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเหมาะสม 

 

TPFA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่อนาคต คร ัง้

ที ่9-5/2565  

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 TPFA คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ครัง้ที่ 9-5/2565 จัดโดยหอการคา้

ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยมคีุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา รองประธานหอการคา้ไทย 

เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

Greenhouse ส าหรับกญัชงกญัชา   

โดย ดร.บรรพต มาตรจ ารญูกลุ Co-Founder of DeHemp สรปุดังน้ี 

• Global Hemp Market Value ปี  

2021f 5.5 US$,bn โดย Marijuana 79% 

และ Hemp 21% ซึง่การเตบิโตของตลาด

จะเรง่ขึน้ที ่CAGR มากกวา่ 30% 

• HempHub ช่ ว ย ผู ้ ป ลู ก ใ ห ้

สามารถปลูกแบบ Medical Grade ได ้

ผลผลติมากขึน้ โดยการใหบ้รกิาร Smart 
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Greenhouseและ Growth Recipe ทีเ่หมาะสมกบักญัชาและกญัชงสายพันธุต์า่ง ๆ 

• Target Customer : เนน้ปลกูแบบ Medical Grade 

• Potential Customer : เนน้การใชง้านใน อาหาร เครือ่งดืม่ 

แตอ่าจจะมาลงมาปลกูเองในอนาคต ปัจจบุันรับซือ้อยา่งเดยีว 

• โรงเรอืนรปูแบบใหมH่ybrid Smart Greenhouse  

   - สรา้งเสร็จเร็ว ปลกู ดแูลรักษางา่ย ปลอดโรค/แมลง 

   - ตน้ทนุการผลติตา่กวา่การปลกู indoor indoor 

   - คณุภาพชอ่ดอกแบบ Indoor Indoor เกรดทางการแพทย ์

   - ผลผลติสงู ผลติไดต้ลอดทัง้ปี 

   - ประหยัดไฟ 

   - สามารถควบคุมการทางาน

ผา่นระบบ online 

ก า ร บ ร ร ย า ยหั ว ข ้อ ง า น วิจั ย

เกีย่วกบักญัชงและกญัชา  

โดย ดร.หงษ์ลดา เทอดเกียรติ

กลุ สรปุดังน้ี 

• Biorefinery :  การดงึสารส าคัญ

ออกมาใชใ้หคุ้ม้คา่มากทีส่ดุ 

- Hemp seed oil เป็นแหล่งของ PUFA และสารอาหาร มี polyunsaturated fatty 

acids/แรธ่าต/ุวติามนิ 

- Hemp seed protein เป็นแหล่งของโปรตนี 2 ชนดิคอื โกลบูลนิ/เอเดสตนิ (60–80% 

ของโปรตนีทัง้หมด) และอัลบมูนิทีย่อ่ยงา่ย ลดความดัน *มคีณุคา่มากกวา่ถ่ัวเหลอืง 

- Hemp seed cake as animal feed เมื่อใชจุ้รนิทรียม์าชว่ยย่อยไฟเบอร ์ท าใหสู้ดซมึ

วติามนิได ้

- Hemp fiber as materials ใชเ้ป็นสิง่ทอหรอืใชเ้ป็นวัสดทุีไ่มใ่ชส่ ิง่ทอ 

 วัสดปุระกอบกบัพลาสตกิ และ 

วัสดกุอ่สรา้ง ซึง่เสน้ใยมคีวามสะอาด มกีารน ามาทพชามชานออ้ย  

- Hemp for environment สามารถดูด CO2 ในชัน้บรรยากาศ และปล่อยออกมาเป็น 

O2 (โดยคาดการณ์วา่ Hemp 1 Acre ดดู CO2 ไดถ้งึ 10 ตัน) 

สถานการณ์และแนวโนม้อตุสาหกรรมอาหารส าเร็จรปู  

โดย สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรปู สรปุดังน้ี 

• การส่งออกสินคา้อาหาร 10 

เดือนแรกของปี 65 อยู่ที่ 1.2 ลา้นบาท 

โต 25%  

• สินคา้ส่งออกในหมวดสินคา้

อุตสาหกรรมเกษตร ช่วง 10 เดือนแรก

ของปี 65 ไดแ้ก่ 1) อาหารทะเลกระป๋อง 

23.8% 2) น ้ าท ร ายท ร าย  139% 3) 

ผลิตภัณฑ์ข า้วสาลี  19.4% 4)น ้ ามั น 

62.4% และ 5) ผลไมก้ระป๋อง 21.7% 

• ตลาดสง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่จนี อาเซยีน ญีปุ่่ น USA EU 

• แนวโนม้สนิคา้เตบิโต  

ในสว่นของ Tuna&Seafood คาดปี 66 โต 3-5% 

  - Tuna loin +33% 

  - Tuna petfood+39%  
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• ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสง่ออกอาหารของไทย 

  - ความตอ้งการสนิคา้อาหารของโลกมแีนวโนม้เพิม่สงู 

  - หลายประเทศตอ้งการน าเขา้อาหารเพิม่สงู 

  - อาหารกระป๋องเก็บรักษาไดน้านในอณุหภมูปิกต ิ

  - ไทยมวัีตถหุลากหลาย 

  - เศรษฐกจิประเทศคูค่า้ 

  - อัตราแลกเปลีย่น/การเจรจาการคา้ 

สถานการณ์และแนวโนม้อตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต  

โดย สมาคมการคา้อาหารอนาคตไทย  สรปุดังน้ี 

• สถานการณ์เศรษฐกจิไทยปี 65 : GDP 3-3.5%, การสง่ออก 7-8%, เงนิเฟ้อ 6-6.5%  

• เทรนดอ์าหารสขุภาพปี 65  

เป็นโอกาสของอาหารอนาคตไทย 

       - อาหารอาหารทีม่สีารกระตุน้ภูมคิุม้กนั 

       - อาหารทีส่นับสนุนสขุภาพจติ 

       - รักษ์โลกและสิง่แวดลอ้ม 

       - รูป้ระวัตบิรษัิทและแหลง่ผลติ 

       - การกนิแบบยดืหยุน่ทัง้พชืและสตัว ์

       - เนน้โภชนาการ และราคาทีคุ่ม้คา่ 

• การส่งออกอาหารอนาคต โดยเฉพาะ Fuctional food มมีูลค่าการส่งออกสงูสุด ตาม

ดว้ย Oganics food, Novel food และ Medical food ตามล าดับ 

• ตลาดสง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่อาเซยีน USA จนี ญีปุ่่ น และออสเตรเลยี 

สรุปผลการจัดงานสัมมนาหอการคา้ทั่วประเทศ ครัง้ที ่40 ภายใตห้ัวขอ้ "Connect the 

dots: Enhancing Thailand Competitiveness" ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ 

จังหวัดอบุลราชธานี 

ตัง้เป้าหมายร่วมกับภาครัฐและเอกชน คอื การยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ดว้ยการน าเขา้ Digital Transformation มา

ใช ้รวมถงึ เพิม่โอกาสเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ ตลอดจนชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นดา้นการคา้ การลงทนุ 

และการทอ่งเทีย่ว ซึง่จะเป็นทางออกในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทา่มกลางวกิฤตซิอ้นวกิฤต ิ

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

 

TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ รว่มเป็นวทิยากรออนไลนใ์นงานสมัมนา TISCO 

Expert Series: โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลี้ยงไทยใน

ตลาดโลก หวัขอ้ "Thailand Premium Pet Food" 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 TPFA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรออนไลน์ใน

งานสัมมนา TISCO Expert Series: โอกาสและอปุสรรคของอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย

ในตลาดโลก ในหัวขอ้ "Thailand Premium Pet Food" จัดโดย บรษัิท หลักทรัพยท์สิโก ้จ ากดั

ผา่นทาง Zoom Meeting   

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

มโีอกาสรับทราบขอ้มลูเกีย่วกบัภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งของโลกและของไทย การ

เตบิโตในอดตีและในชว่งปีทีผ่า่นมา การสง่ออก รวมถงึราคาวัตถดุบิ 

ในการนี้ ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ 

ได ้เ ปิ ด วิดีทั ศน์  Thailand Premium Pet 

Food และบรรยาย 3 หัวขอ้ สรปุดังน้ี 

 

(1) มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

เลีย้งไทย 

- การใชค้ าว่า Premium เพื่อแยกออกจาก

ค าว่า Feed Mills ที่เป็นอาหารของสุกร วัว 

ไก ่ปลา 

- เดมิการผลติ Petfood ใช ้by product ของปลาทนู่ามาท า ตอ่มามกีารพัฒนารว่มกบัตปท.เพือ่

สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 

- ในวันน้ี มลูคา่การสง่ออก Petfood สงูกวา่ ทนู่ากระป๋อง  

- วัตถุดบิหลัก ไดแ้ก่ ทูน่า เน้ือไก่ ซึง่ใชเ้กรดเดียวกับมนุษยบ์รโิภค นอกจากน้ี มีการน าเขา้

เครือ่งในวัวจาก AUS มาผสมกบัวัตถดุบิอืน่ๆ ท าใหม้สีนิคา้สง่ออกไปหลายหลาก 

- อตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ตอบสนองในเรือ่งของ BCG Model  

-  ปี 2563 สมาคมฯขอ BOI ยกระดับสทิธปิระโยชน์จาก B1 เป็น A1 แต่ไดเ้พียง A3 ต่อมาปี 

2565 สมาคมผลักดัน ขอ A3 เป็น A1 เพือ่ใหอ้ตุสาหกรรมเตบิโตอยา่งยั่งยนื  

 

(2) สถานการณ์อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง  

- คาดการณ์ว่าปี 2022 จะสามารถเป็นผูส้่งออกอันดับ 2 ของโลกได ้ดว้ยมูลค่าประมาณ 2.6-

2.7 พันลา้นเหรยีญ  

- ตลาดทีน่่าสนใจคอื จนี  

- 15 พ.ย.65 ประชากรโลกประมาณ 8 พันลา้นคน ในขณะทีส่ัตวเ์ลีย้ง ประมาณ 20-25% ของ

ประชากรโลก หรอื 2พันลา้นตัว โอกาสส าหรับอาหารสตัวเ์ลีย้งยังเตบิโตไปไดอ้กี 

 

(3)จุดแข็ง อุปสรรค และความทา้ทาย

ของอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

3.1) จดุแข็ง  

   - ความเชีย่วชาญในการผลติอาหาร

กระป๋อง  

    - ความหลากหลายของวัตถดุบิ  

    - การใหค้วามส าคัญตอ่ R&D  

    - การตอบสนองตอ่นโยบาย BCG 

3.2) อปุสรรค 

    - สงคราม ทีส่ง่ผลตอ่ Supply Chain  

    - Labour supply  

    - ดา้น Logistics เชน่ ตูค้อนเทนเนอร ์และคา่ระวางเรอืง 

    - ภาวะเงนิเฟ้อ ท าใหก้ าลังซือ้ลดลง 

3.3) ความทา้ทาย  

    - ตน้ทนุวัตถดุบิและบรรจภุัณฑ ์

    - การวจิัยและพัฒนา 

    - ภาษีในสนิคา้ Petfood 
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    ทัง้นี้ ดร.ชนนิทร ์ไดต้อบค าถามทา้ยการ

บรรยาย สรปุดังน้ี 

1. โอกาสเติบโตของอุตสาหกรรม Pet 

food ไดแ้ก่ ประเทศจีน ตะวันออกกลาง 

ละตนิอเมรกิา และตลาดในประเทศไทย 

2. ปัจจัยที่ท าใหอุ้ตสาหกรรม Pet food 

เติบโตไดม้ากขึ้น คือ การลงทุน R&D 

innovation 

3. ตลาดโลกตอ้งการสนิคา้ Wet Pet Food เนื่องจากตอบโจทยเ์รื่องสขุภาพไดด้กีว่า dry pet 

food  

4. คูแ่ขง่ของไทย  

    ประเทศทีม่โีรงงานทนู่า เชน่ ฟิลลปิินส ์อนิโดนีเซยี เอกวาดอ  

    แตย่ังไมม่คีวามพรอ้มเทา่ไทย เนื่องจากไมม่กีารลงทนุดา้น R&D innovation  

    ส่วนประเทศทีส่ง่ออกอันดับตน้ๆของโลก เชน่ เยอรมัน USA คาดว่าจะไดร้ับผลกระทบจาก

ตน้ทนุวัตถดุบิแพง แรงงานนอ้ย สงครามรัสเซยี-ยเูครน 

5.  สาเหตทุีใ่นเดอืนตลุาคม 65 ตัวเลขเตบิโตหลักเดยีว  

    เน่ืองจากภาวะเงนิเฟ้อ ค่าครองชพีสูงขึน้ สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งแพงขึน้จากตน้ทุนวัตถุดบิ 

คาดการณ์วา่จะอยูใ่นภาวะเงนิเฟ้อ 6-12 เดอืน 

6. ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนอตุสาหกรรม Pet food ดังน้ี 

1) BOI ช่วยยกระดับสทิธิประโยชน์ของสนิคา้อาหาร

สตัวเ์ลีย้ง เพือ่ชว่ยขยายตลาดในไทยมากขึน้ 

2) กรมปศสุตัว ์ก าลังจัดตัง้ศนูย ์Pet Food เพือ่เป็น one 

stop service ในอตุสาหกรรม Pet Food ชว่ยดา้นน าเขา้-

สง่ออกอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

3) กระทรวงพาณิชย์ ช่วยโปรโมตอาหารสัตว์เลี้ยงใน

ตา่งประเทศมากขึน้ เพือ่กระตุน้ตลาดตอ่ไป 

 

TPFA เขา้รว่มฟังสมัมนาในกจิกรรมออนไลน ์“Pet Food Module เทคโนโลยกีาร

ผลติการวจิยั และพฒันาอาหารสตัวเ์ลีย้ง” 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 TPFA คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ร่วมฟังสัมมนาใน

กจิกรรมออนไลน ์“Pet Food Module เทคโนโลยกีารผลติการวจิัย และพัฒนาอาหารสตัวเ์ลีย้ง” 

จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนดา้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(บพข.) แผนงานอาหารมูลค่าสงู ร่วมกับคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

สรปุดังน้ี 

วัตถุประสงค:์ เพื่อเจาะกระบวนการวจิัย

และพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารสตัว ์

(1) แนวโนม้ผลติภัณฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง  

• โอกาสทางนวัตกรรมในอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

   - การใหค้วามส าคัญกบัสขุภาพสตัว ์

   - ความยั่งยนื เชน่ การพัฒนาบรรจภัุณฑท์ีด่ตีอ่

สิง่แวดลอ้ม 

   - การพัฒนาสินคา้ที่คลา้ยกับมนุษย์ เช่น 

เครือ่งดืม่ส าหรับสตัวเ์ลีย้ง 
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• Top 5 ในโอกาสของ  Functional Pet 

Food ไดแ้ก ่1)ภาวะอว้น 2)สขุภาพชอ่งปาก 

3)กระดกู 4)ล าไส ้และ5) สมอง+จติใจ 

• Top 5 การ Claims บนฉลากสินคา้ pet 

food  

1. การป้องกนัหนิปนู/ฟัน  

: พบมากในขนมขบเคีย้วของสนัุข  

2. การยอ่ยอาหาร  

3. สขุภาพผวิหนังและขน 

: พบมากในสินคา้ขนม Dry และ wet pet 

food ทัง้สนัุขและแมว 

4. ขอ้ตอ่ กระดกู กลา้มเนื้อ 

: พบมากในขนมขบเคีย้วของสนัุข และ Dry pet food ทัง้สนัุขและแมว 

5. การสนับสนุนระบบภมูคิุม้กนั 

: พบมากในสนิคา้ขนม Dry และ wet pet food ทัง้สนัุขและแมว  

การพัฒนา pet food เรือ่ง claims เป็นสิง่ส าคัญ ซึง่ประเทศในแทบเอเชยีใหค้วามส าคัญ

กบัการ claim ในเรือ่งของการยอ่ยอาหารและสขุภาพชอ่งปากของสตัวเ์ลีย้ง  

• ภาพรวมตลาดโลกของสนิคา้ Pet food ปี 2022 พบวา่ USA เป็นประเทศทีม่กี าลังซือ้สงู ทัง้น้ี 

ไทย อนิเดยี เวยีดนาม เป็นตลาดทีม่มีลูคา่การเตบิโตสงู 

(2) เทคโนโลยกีารผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งเชงิ

อตุสาหกรรม  

• ประเภทของอาหารสัตว์เลี้ยง แบ่งตาม%

ความชืน้ได ้3 ประเภท 

(1) อาหารแหง้: MC < 14% 

(2) อาหารกึง่เปียกกึง่แหง้: 14%<MC<60% 

(3) อาหารเปียก: MC>60% 

• เทคโนโลยสี าหรับการผลติ pet food 

1) สนิคา้ Dry และ Semi-most pet food  

   - มลีักษณะเป็นเม็ด แน่น กรอบ     

   - ผลติโดยกระบวนการ Extrusion/Molding/Co-extrusion (ขนมสอดไส)้/Freeze drying  

2) สนิคา้ Wet pet food  

   - สนิคา้จะอยูใ่นกระป๋องหรอืซอง 

   - กระบวนการ retort ใหค้วามรอ้นเป็นตัวกลาง ไดแ้ก ่Steam retort (ใชก้ับกระป๋องเท่านัน้) 

ส าหรับ Water spray retort/ water immersion retort/ Steam-air retort ใชก้ับ  pouches 

และ trays 

• High Pressure Process (HPP) 

   - มักน าเน้ือสด มาใส่ในเครื่อง HPP เพื่อ

ลดเชือ้จุลนิทรยีใ์นตัววัตถุดบิ ซึง่เป็นการใช ้

น ้า ถา่ยเทความดัน 

   - ขอ้ดี: เชือ้จุลนิทรียล์ดลง คุณภาพและ

โภชนาการดขีึน้ กลิน่ไมเ่ปลีย่น  

   - ขอ้เสยี: สขีองเน้ือวัตถดุบิเปลีย่นแปลง  

(3) แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ ์pet food 

เชงิพาณชิย ์

• Product Development Life Cycle ไดแ้ก ่ 
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   - idea : ตอ้งรูเ้ทรนด ์และinsight ของผูบ้รโิภค 

   - Design : สรา้ง design brief และทบทวนหรอืรับ feedback แลว้น ามาท าใหเ้ป็น finished 

design  

ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการท าอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

แบบHomemade คือ ขาดสารอาหาร ซึง่ มนุษย์ 

สุนัข และแมว มีความตอ้งการทางโภชนาการที่

แตกตา่งกนั  

• การระบุขอ้มูลบนบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา

จะตอ้งไมข่ัดกบักฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ  

• ขอ้มลูจ าเป็นทีต่อ้งระบบุนฉลาก 

- ชือ่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะทางการคา้ 

- เลขทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ตามทีป่รากฏในใบส าคัญการขึน้ทะเบยีน 

- ชือ่ผูผ้ลติและสถานทีผ่ลติ/ชือ่ผูน้ าเขา้และสถานทีน่ าเขา้ 

- น ้าหนักสทุธ ิ

- ชือ่ของวัตถดุบิทีส่ าคัญ 

- คณุภาพทางเคม ี

- วันเดอืนปีทีผ่ลติและหมดอายุ 

- วธิใีช ้ขนาดการใช ้และอัตราการใช ้

• ตอ้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร/ตราสนิคา้/Registered design rights/ 

copyright 

TPFA ใหส้มัภาษณ์ในหวั "ปจัจยัทีม่คีวามพงึพอใจของผูเ้ล ีย้งสนุขั (Gen Y) ในการ

เลอืกซือ้อาหารสนุขั แบบพรเีมีย่มในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” 

วันที ่8 ธันวาคม 2565 TPFA คณุศศธิร และคณุภรภัทร เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ใหส้มัภาษณ์

ในหัว "ปัจจัยที่มีความพงึพอใจของผูเ้ลี้ยงสุนัข (Gen Y) ในการเลือกซือ้อาหารสุนัข แบบพ

รีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ของนักศกึษาปรญิญาโท มหาวทิยาลัยมหดิล 

สรปุดังน้ี 

1. สมาคมไดเ้ปิด VDO Thailand Premium Pet Food และคลปิพิเศษสมาคมการคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย เพือ่แนะน านโยบายสมาคม 

2. สมาคมใหส้ัมภาษณ์ขอ้มูลเรื่องวัตถุดบิ กฎระเบยีบกรมปศุสัตวท์ีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคา้

อาหารสัตวเ์ลีย้ง พฤตกิรรมการกนิของสุนัข การเก็บรักษา ความแตกต่างของอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

พรเีมยีม ดา้นโปรโมตหรอืการโฆษณาสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง  

3. แนวโนม้อุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งยังสามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน โดยในปี 2021 ไทยเป็นผูส้่งออกอันดับ 3 ของโลก ดว้ยมูลค่า 95,391 ลา้นบาท โดย

ในชว่ง 10 เดอืนแรกของปี 2022 มมีลูคา่การสง่ออก 72,120 ลา้นบาท ทัง้น้ี ตลาดสง่ออกหลัก 

ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา ญีปุ่่ น อติาล ีมาเลเซยี และออสเตรเลยี  
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TPFA ร่วมงานพธิมีอบรางวลั “ส าเภา-นาวาทอง” จดัโดยหอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.พจน์ ดร.ชนินทร์ ใน

นามคกก.หอการคา้ไทยและสภาหอฯ และ คุณสพุัตรา ผอ. 

รว่มงานพธิมีอบรางวัล “ส าเภา-นาวาทอง” จัดโดยหอการคา้

ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดร้ับเกยีรตจิาก 

ดร.วิษณุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา คุณสน่ัน 

ประธานสภาหอฯ กล่าวแสดงความยนิด ี จ านวน 34 รางวัล 

จาก 7 กระทรวง 19 กรม 8 หน่วยงาน  

รองนายกฯกล่าวชืน่ชม เอกชนจัดประเมนิเป็น

ครัง้แรก เป็นประโยชน์ต่อรัฐ ฝากหน่วยงานรัฐที่มารับ

ราง วัล  ช่วยจัดการกฎหมายที่ล า้สมัย  เพื่อสร า้ง

สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการด าเนนิธุรกจิ เพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขัน โดยหลักการพิจารณา 1)ยกเลิกที่ไม่

จ าเป็น 2)ปรับปรุงใหท้ันสมัย และ 3)ท าใหม้ี/ทันสมัย 

โดยเทยีบเคยีงกบัประเทศอืน่  

— การจะด าเนินการปฏริูปกฎระเบยีบไดนั้น้ พบว่า ตอ้ง

ปรับทัศนคต ิท าความเขา้ใจ ในทุกระดับ ยอมรับว่าโลก

เปลีย่นแปลง จงึจะสามารถแกไ้ขได ้ตอ้งใชค้วามอดทนและเวลา 

—ใชว้ธิกีาร BottomUp คอืใหห้น่วยงานไปส ารวจเอง อยากปรับปรุงกฎระเบยีบใดใหบ้อกมา มี

การประเมนิพจิารณาคณุงามความด ีจัดงบให ้

TTIA/TPFA จดัประชุมวสิามญั คร ัง้ที ่6/2565 ณ หอ้งประชุมสมาคมอาหารแช่

เยอืกแข็งไทย ตกึสาธรธาน ี2 

วันที ่16 ธันวาคม 2565 TTIA/TPFA จัดประชมุวสิามัญ ครัง้ที ่6/2565 ณ หอ้งประชมุ

สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย ตกึสาธรธานี 2 TTIA มสีมาชกิเขา้ร่วม 12 บรษัิท (11 ท่าน) 

จาก 26 บรษัิท TPFA มสีมาชกิเขา้ร่วม 7 บรษัิท (9 ท่าน) จาก 10 บรษัิท ทัง้น้ี สมาคมฯ จะสง่

รายงานการประชมุ ภายในวันพฤหัสบดทีี ่22 ธ.ค. 65 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไปคะ่ 
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         ส าหรับการประชมุวสิามัญ TTIA/TPFA ครัง้ที ่1/2566  มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่9 

กมุภาพันธ ์2566 โดย TPFA เวลา 9.00-10.30 น. และTTIA เวลา 10.30-12.00 น. ผา่น Zoom 

Meeting และสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย/สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย ตกึรัชตภ์าคย ์

ชัน้11คะ่ 

 

TPFA เขา้ร่วมฟังสมัมนาออนไลน ์“ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 

2566 - 2570) และมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพือ่สรา้งเศรษฐกจิใหม่ ส าหรบั

อตุสาหกรรมเกษตร การแพทย ์และเทคโนโลยชีวีภาพ” 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565  TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม คุณสุพัตรา ผอ. คุณศศธิร 

และคณุภรภัทร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มฟังสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ

การลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อสรา้งเศรษฐกจิใหม่ 

ส าหรับอตุสาหกรรมเกษตร การแพทย ์และเทคโนโลยชีวีภาพ จัดโดย กองสง่เสรมิการลงทนุ 1 

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) สรปุดังน้ี 

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความรู ้

ความเขา้ใจยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ

ลงทุน 5 ปี และมาตรการสง่เสรมิการลงทนุ

ทัง้แบบเดิมและแบบใหม่ โดย BOI ผ่าน

การเสนอบอรด์บรหิารทีม่นีายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน 2 ครัง้ เมือ่เดอืน ต.ค.และ พ.ย.65 

เพื่อยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมสูงขึน้ และ

ปรับเงือ่นไขใหล้ดลง 

เ ป้าหมายของยุทธศาสตร์ก าร

ส่งเสรมิการลงทุน 5 ปี ส่งเสรมิการลงทุน เพื่อปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิไทยไปสู่ “เศรษฐกจิ

ใหม”่ และสรา้งอนาคตทีด่ใีหก้บัคนรุน่ตอ่ไป  

- Innovative เศรษฐกจิทีข่ับเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ีนวัตกรรม และความคดิสรา้งสรรค ์

- Competitive เศรษฐกจิทีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขัน สามารถปรับตัวไดเ้ร็ว และสรา้งการ

เตบิโตสงู 

- Inclusive เศรษฐกจิทีค่ านงึถงึความยั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและสังคม รวมทัง้การสรา้งโอกาส 

และลดปัญหาความเหลือ่มล ้า 

โดยม ี7 หมดุหมาย ดังน้ี 

(1) ปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรม และสรา้งความเขม้แข็ง Supply Chain 

(2) เรง่เปลีย่นผา่น อตุสาหกรรมไปสู ่Smart & Sustainable Industry 
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(3) ผลักดันไทยเป็นศนูยก์ลางธรุกจิระหวา่งประเทศ และประตกูารคา้การลงทนุของภมูภิาค 

(4) สง่เสรมิ SMEs & Startup ใหเ้ขม้แข็งและเชือ่มตอ่กบัโลก 

(5) สง่เสรมิการลงทนุตามศักยภาพพืน้ที ่เพือ่สรา้งการเตบิโตอยา่งทั่วถงึ 

(6) สง่เสรมิ การลงทนุเพือ่ชมุชน & สงัคม 

(7) สง่เสรมิการลงทนุไทยในตา่งประเทศ เพือ่ขยายโอกาสทางธรุกจิ 

แ ล ะ  3  เ ค รื่ อ ง มื อ

ขับเคลือ่น ดังน้ี 

( 1 )  สิท ธิป ร ะ โ ยชน์ แ บ บ 

Whole Package (Tax + 

Non-tax + Financial 

Incentives) 

(2) การใหบ้ริการแบบครบ

วงจร ทัง้กอ่น-หลังการลงทนุ 

( 3 )  Ecosystem & Ease of 

Investment 

 

1. มาตรการสง่เสรมิการลงทนุอตุสาหกรรมทีม่คีวามส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศ 

- เปลีย่นจาก 7 หมวดอุตสาหกรรมเดมิทีใ่ชม้าตัง้แต่ปี 2536 เป็น 10 หมวดอุตสาหกรรมใหม่ 

โดยแบง่เป็น 4 กลุม่ ดแูลโดย 4 กอง ดังน้ี 

กอง 1 รับผดิชอบ 1. เกษตร อาหาร และ เทคโนโลยชีวีภาพ 2. การแพทย ์

กอง 2 รับผดิชอบ 3. เครือ่งจักรและยานยนต ์4. เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ อเิล็กทรอนกิส ์

กอง 3 รับผดิชอบ 5. โลหะและวัสด ุ6. เคมแีละปิโตรเคม ี7. สาธารณูปโภค 

กอง 4 รับผดิชอบ 8. ดจิทิัล 9. สรา้งสรรค ์10. บรกิารทีม่มีลูคา่สงู 

- ประเภทกจิการใหมท่ี ่กองสง่เสรมิการลงทนุ 1 รับผดิชอบ (มผีล 3 พ.ย.65) 

การปลกูพชืพลังงาน A1 

การผลติแป้งอนิทรยี ์A2 

การผลติแป้งดบิ A4 

การผลติอาหารแหง่อนาคต A2 

การผลิตอาหารประกอบการ

รักษาโรคส าหรับสตัวส์ตัว ์A2 

บรกิารระบบเกษตรสมัยใหม ่A4 

การผลติเคมชีวีภาพ A2 
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2. BOI ยกระดับสทิธปิระโยชน์ใหม่เพิม่เป็น A1+ คอื อุตสาหกรรมตน้น ้าทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมขัน้สูง และกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Biotech, Nanotech, Advanced 

Material Tech) โดยมกีารถา่ยทอดเทคโนโลยรี่วมกบัสถาบันการศกึษา/วจิัย ยกเวน้ภาษีเงนิได ้

ฯ 10-13 ปี (ไมจ่ ากดัวงเงนิ) 

3. ประเภทกจิการทีเ่พิม่ขอบขา่ยใหม่ รับผดิชอบโดยกองสง่เสรมิการลงทนุ 1 (มผีล 3 ม.ค.66) 

- การผลติน ้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ เพิ่มขอบข่ายใหน้ ้ ามันจากถ่ัวเหลืองขอรับการ

สง่เสรมิได ้A3 

- การผลติอาหาร/เครือ่งดืม่/สิง่ปรงุแตง่ อาหาร ปรับลด Negative List ใหน้อ้ยลง A3 

- การผลติน ้าตาลทราย เพิม่ขอบขา่ยใหจ้ากเดมิใหก้ารสง่เสรมิเฉพาะในเขตพเิศษเทา่นัน้ A4 

4. 9 มาตรการ เพือ่ขับเคลือ่น "ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิการลงทนุ เพือ่สรา้งเศรษฐกจิใหม"่ 

1) มาตรการส่งเสริมการ

ลงทุ นอุตสาหก ร รมที่มี

ความส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ (ปรับปรงุใหญ)่ 

2) มาตรการเสริมสรา้งขีด

ความสามารถในการแขง่ขัน 

(ปรับปรงุ) 

3)  มาตรการรั กษาและ

ขยายฐานการผลิต เดิม 

(Retention & Expansion 

Program) (ใหม)่ 

4) มาตรการสง่เสรมิการยา้ยฐานธรุกจิแบบครบวงจร (Relocation Program) (ใหม)่ 

5) มาตรการกระตุน้การลงทนุในระยะฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ (ปรับปรงุ) 

6) มาตรการยกระดับอตุสาหกรรม (Smart & Sustainable industry) (ปรับปรงุ) 

7) มาตรการส่งเสรมิการลงทุน SMEs (ส าหรับ Startup มีสทิธปิระโยชน์ตามมาตรการที ่1 + 

Grant กองทนุเพิม่ขดีฯ) (ปรับปรงุ) 

8) มาตรการสง่เสรมิการ ลงทนุในพืน้ทีเ่ป้าหมาย (ใหม)่ 

9) มาตรการสง่เสรมิการลงทนุ เพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคม (ปรับปรงุใหญ)่ 

ชว่งถาม-ตอบ 

- ผูท้ีย่ืน่ค าขอแลว้แตย่ังไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี สามารถเปลีย่นระดับสทิธปิระโยชนไ์ด ้

แตถ่า้หากมกีารใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีแลว้ จะไมส่ามารถเปลีย่นระดับสทิธปิระโยชนไ์ด ้



   Newsletter                          Sep-Dec 2022 29 |33 

- กจิการผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งทีใ่ชส้่วนผสม

เขา้ขา่ย Future Food เชน่ โปรตนีผงจิง้หรดี

มาผสม จะไม่ไดส้ทิธปิระโยชน์ A2 เหมอืน

กิจการผลิตอาหารแห่งอนาคต เนื่องจาก

ทาง BOI พจิารณาจากประเภทของกจิการ

เป็นหลัก โดยกจิการผลติอาหารสัตวจ์ะแบ่ง

สิท ธิป ร ะ โ ยชน์  A3 ,A4 ,B1  ต าม ร ะดั บ

ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ กิ จ ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร

ประกอบการรักษาโรคส าหรับสตัวเ์ลีย้ง สทิธิ

ประโยชน ์A2 

   ทัง้น้ี เอกสารประกอบการสมัมนาทาง BOI จะสง่ใหท้างอเีมลทีแ่จง้เขา้รว่มสมัมนาคะ่ 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กนัยายน – พฤศจกิายน 2565   

เดอืนกนัยายน 2565  

มต ิคณะรฐัมนตร ี

วนัที ่13 กนัยายน 2565  

14. เรือ่ง ก าหนดอัตราคา่จา้งขัน้ต ่า ปี 2565 

18. เรือ่ง การออกเอกสารรับรองบคุคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมยีนมา 

ใหแ้กแ่รงงานเมยีนมาทีด่ าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 2565 เรือ่ง การ

บรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม เพือ่รองรับ

การฟ้ืนฟปูระเทศภายหลังการผอ่นคลายมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 

44. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยรู อนิสกลุ ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง) 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59214   

 

วนัที ่20 กนัยายน 2565  

4. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. .... 

5. เรือ่ง (รา่ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การเพิม่ระยะเวลาการอนุญาตใหค้นตา่งดา้ว

บางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ 

6. เรือ่ง การพจิารณายกเลกิการก าหนดใหโ้รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 

เป็นโรคตอ้งหา้มส าหรับคนตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรอื เขา้มามถีิน่ที่

อยูใ่นราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แหง่พระราชบัญญัต ิคนเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 (รา่ง

กฎกระทรวงก าหนดโรคตอ้งหา้มส าหรับคนตา่งดา้วซึง่เขา้มาในราชอาณาจักร หรอืเขา้มามถีิน่ที่

อยูใ่นราชอาณาจักร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....) 

10. เรือ่ง ขออนุมัตโิครงการน าเรอืประมงออกนอกระบบเพือ่การจดัการทรัพยากรประมง ทะเลที่

ยั่งยนื ระยะที ่2 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59475   

 

วนัที ่27 กนัยายน 2565 

44. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท ์อธบิดกีรมปศสุตัว)์ 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59748  

 

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59214
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59475
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59748
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

1. ประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เรือ่ง อัตราคา่จา้งขัน้ต่า่ (ฉบับที ่11)  

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D221S0000000000400   

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ยกเลกิประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ชือ่และอาการ

ส าคัญของโรคตดิตอ่อันตราย (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๕  

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D223S0000000000100  

 

เดอืนตลุาคม 2565 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

วนัที ่5 ตลุาคม 2565  

18. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนสงิหาคม และ 8 เดอืนแรกของปี 2565 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60098  
 
วนัที ่11 ตลุาคม 2565  
5. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดวธิปีฏบิัตขิองเจา้ของเรอืประมงทีใ่ชส้นับสนุนเรอืทีใ่ชท้ าการ
ประมงหรอืเรอืขนสง่ถา่ยสตัวน์ ้า พ.ศ. .... 
16. เรือ่ง ผลการประชมุหารอืรว่มกบัทา่เรอืชัน้น าระดับโลกและหน่วยงานบรหิารจัดการทา่เรอื
และโลจสิตกิส ์ณ สาธารณรัฐสงิคโปร ์ 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60347  

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา 

1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญ (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์นายสมชวน รัตนมังคลานนท ์อธบิดกีรมปศสุตัว)์ 

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D257S0000000002300  

2. ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญ (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์นายประยรู อนิสกลุ ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง) 

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D257S0000000002200 

3. ประกาศกรมปศสุตัว ์เรือ่ง แนวทางการน ากญัชง กญัชา มาใชเ้ป็นอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 

หรอืเป็นสว่นผสมในอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2565 

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D244S0000000000500  

 

เดอืนพฤศจกิายน 2565 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2565  
11. เรือ่ง รายงานสถานการณ์เพือ่ขจัดการใชแ้รงงานเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
14. เรือ่ง ขออนุมัตโิครงการสนิเชือ่เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งผูป้ระกอบการประมง ระยะที ่2 
24. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อการแกไ้ขเพิม่เตมิอนุสัญญาว่าดว้ยองคก์ารทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (Convention on the International Maritime Organization : IMO Convention)  
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61136   
 
วนัที ่8 พฤศจกิายน 2565  
14. เรือ่ง ร่างแผนการขับเคลือ่นเพือ่สง่เสรมิความสัมพันธท์วภิาครีะหว่างราชอาณาจักรไทยกบั
ราชอาณาจักรซาอุดอีาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทกึความเขา้ใจการจัดตัง้สภา
ความรว่มมอืซาอดุ ี- ไทย 
15. เรื่อง ร่างบันทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นการสง่เสรมิการลงทุนโดยตรงระหว่าง
รัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี 

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D221S0000000000400
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D223S0000000000100
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60098
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60347
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D257S0000000002300
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D257S0000000002200
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D244S0000000000500
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61136
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21. เรือ่ง การขอความเห็นชอบตอ่ร่างเอกสารทีจ่ะมกีารลงนามหรอืรับรองในการประชมุสดุยอด
อาเซยีน ครัง้ที ่40 และครัง้ที ่41 และการประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61414   
 
วนัที ่15 พฤศจกิายน 2565  
4. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชงินโยบายในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนดา้นการเงินแก่ผูป้ระกันตนและนายจา้ง ของคณะกรรมาธิการการ
แรงงานวฒุสิภ  
9. เรือ่ง ผลการพจิารณารายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง การขับเคลือ่นเกษตรอตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย ของคณะกรรมาธกิารการพาณชิยแ์ละการอตุสาหกรรม วฒุสิภา 
14. เรือ่ง ผลการประชมุรัฐมนตรคีวามมั่นคงอาหารเอเปค ครัง้ที ่7 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61682  
 

ขา่วประจ าเดอืนกนัยายน – ธนัวาคม 2565  รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนกนัยายน 

1. อเมรกิาพบไกง่วงตดิหวัดนกเพิม่    

2. ราคาขา้วโพดพุ่งใกลร้ะดับสงูสดุในรอบ 2.5 เดอืน   

3. ไอ-เทล บรจิาคอาหารสนับสนุนชมุชนสัตวเ์ลีย้งในประเทศไทย       

4. Our pets are part of the climate problem. These tips can help you minimize their carbon pawprints 

5. Toxic raw material linked to dog deaths in Brazil 

6. How inflation is taking a bite out of pet industry: Ready Pet GO! 

7. Large versus small pet food brand buyer motivations      

8. ประชมุคณะกรรมการรับรอง GHPs และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพือ่การสง่ออก ครัง้ที ่9/65    

9. สพส. ใหสั้มภาษณ์ บทบาทและภารกจิหน่วยงานเพือ่ประกอบการพจิารณาคัดเลอืกโครงการมอบรางวัล “ส าเภา-นาวาทอง”      

10. India-based Drools Pet Food now exporting to Australia    

11. ไขห้วัดนกชนดิรุนแรงถกูตรวจพบในรัฐ Ohio          

12. ญีปุ่่ นชืน่ชมการผลติและควบคมุดแูลของปศสัุตวไ์ทยดเียีย่ม  

13.ขา่วเดน่ในประเทศญีปุ่่ น【คาดการณ์ญีปุ่่ นน าเขา้เน้ือไกจ่ากไทยเพิม่ขึน้】         

14. Owners buy smaller pet food packages as inflation rises     

15. หุน้ IPO : เจาะธรุกจิ AAI ผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลีย้งระดับโลก   

16. ทมีวจัิย มก.พัฒนาขนมสนัุข โดยใชโ้ปรตนีจากจิง้หรดี     

17. EU ปรับแกบ้ัญชรีายชือ่สัตว ์สนิคา้ทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตว ์ผลติภัณฑพ์ลอยไดจ้ากสัตว ์และสนิคา้คอมโพสติ ทีต่อ้งถกูตรวจสอบ 

ณ ดา่นน าเขา้   

18. ตลาดคา้ปลกีอาหารสัตวเ์ลีย้งแบบสดและแชแ่ข็งมาแรง        

19. ฮอ่งกงระงับน าเขา้สัตวปี์กจากสหรัฐ หว่ันเจอไขห้วัดนก     

20. The Health Benefit of Feeding 20% Raw Pet Food 

21. Pet food ingredients do not belong in engines 

22. ขา่วด ี"ไก ่หม"ู ราคาลดลง รับเทศกาลกนิเจ 

23. ประวัต ิสมชวน รัตนมังคลานนท ์วา่ทีอ่ธบิดกีรมปศสัุตวค์นใหม ่ 

24. Findings of Salmonella in pet food continue to increase, finds report  

25. OSP: To Become First Listed ODM in Domestic Pet Food Industry  

26. อาหารสัตวเ์ลีย้งทีเ่จา้ของสัตวเ์ลีย้งในสหรัฐอเมรกิาตอ้งการ  

27. Portland Pet Food Company turns brew waste into dog treats   

28. Las Vegas-based pet food producer finds its niche with minimally processed offerings  

29. "Pet Fair South East Asia งานแสดงสนิคา้ส าหรับธรุกจิสัตวเ์ลีย้งครบวงจร  

30. อาหาร“หมา-แมว” แซงอาหารคน ลุน้สง่ออกแสนลา้นครัง้แรกในประวัตศิาสตร ์ 

31. มะกันมนึ! ไขห้วัดนกระบาดตอ่เน่ือง 3 รัฐ  

32. EU ประเมนิปรมิาณผลติขา้วโพดยเูครนลดฮวบ 

33. Spain leads European pet dog ownership per capita 2021  

34. ผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลีย้งของไทยหวังเอาใจเจา้ของสัตวเ์ลีย้งและสาย Pet Parent 

35. Russia has most dog, cat pets 2021; UK, fish; Italy, birds 

36. ไก-่หม ูลดราคา รับเทศกาลกนิเจ รวมถงึฝนตกชกุตอ่เน่ือง   

37. Pet owners increase plans to spend less on pet food  

38. ก.ล.ต.นับหนึง่ไฟลิง่ ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ หรอื ITC เตรยีมขายหุน้ไอพโีอ พรอ้มโชวผ์ลงานครึง่ปีแรกเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งรายได ้

โต 38%  

39. New pet owners to take China's pet market to new heights 

40. Rendered pet food ingredients digestibility helps environment 

41. Argentine pet food exports may grow using quality control 

42. Measuring cats’ delight at dinner benefits pet food makers 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61414
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61682
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8145
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8152
https://www.ryt9.com/s/prg/3356686
https://abc17news.com/news/2022/09/15/our-pets-are-part-of-the-climate-problem-these-tips-can-help-you-minimize-their-carbon-pawprints/
https://www.foodsafetynews.com/2022/09/toxic-raw-material-linked-to-dog-deaths-in-brazil/
https://www.wkyc.com/article/life/pets/ready-pet-go/inflation-impact-pet-industry/95-b8e61a9e-cb27-4471-9504-c4b48d7e700e
https://www.petfoodindustry.com/articles/11585-large-versus-small-pet-food-brand-buyer-motivations
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1849-ghps-haccp-9-65
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1845-2022-09-13-08-33-35
https://www.petfoodindustry.com/articles/11574-india-based-drools-pet-food-now-exporting-to-australia
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8139
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1839-2022-09-09-06-11-31
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/793074/793074.pdf&title=793074&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11564-owners-buy-smaller-pet-food-packages-as-inflation-rises
http://www.maoinvestor.com/2022/09/aai.html
https://www.ryt9.com/s/prg/3353937
https://thaieurope.net/2022/09/05/eu-products-of-animal-origin-animal-by-products-and-composite-products/
https://thaieurope.net/2022/09/05/eu-products-of-animal-origin-animal-by-products-and-composite-products/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/792498/792498.pdf&title=792498&cate=413&d=0
https://www.infoquest.co.th/2022/185005
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/08/31/2507992/0/en/The-Health-Benefit-of-Feeding-20-Raw-Pet-Food.html
https://www.politico.eu/sponsored-content/pet-food-ingredients-do-not-belong-in-engines/
https://www.thansettakij.com/economy/trade/540880
https://www.prachachat.net/person/news-1062780
https://www.foodsafetynews.com/2022/09/findings-of-salmonella-in-pet-food-continue-to-increase-finds-report/
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=101215
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/795989/795989.pdf&title=795989&cate=413&d=0
https://www.kgw.com/article/life/pets/portland-pet-food/283-e4dd786d-8c18-42a2-92ee-7d4225c00aca
https://lasvegassun.com/news/2022/sep/27/las-vegas-based-pet-food-producer-finds-its-niche/
https://siamrath.co.th/n/385969
https://www.thansettakij.com/economy/541405
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8186
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8189
https://www.petfoodindustry.com/articles/11609-spain-leads-european-pet-dog-ownership-per-capita-2021
https://www.ryt9.com/s/anpi/3358215
https://www.petfoodindustry.com/articles/11603-russia-has-most-dog-cat-pets-2021-uk-fish-italy-birds
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1053298
https://www.petfoodindustry.com/articles/11598-pet-owners-increase-plans-to-spend-less-on-pet-food
https://www.ryt9.com/s/prg/3357933
https://www.ryt9.com/s/prg/3357933
https://www.petfoodindustry.com/articles/11631-new-pet-owners-take-chinas-pet-market-to-new-heights
https://www.petfoodindustry.com/articles/11629-rendered-pet-food-ingredients-digestibility-helps-environment
https://www.petfoodindustry.com/articles/11628-argentine-pet-food-exports-may-grow-using-quality-control
https://www.petfoodindustry.com/articles/11624-measuring-cats-delight-at-dinner-benefits-pet-food-makers
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ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนตลุาคม 

1. รองปลัดเกษตรฯ เยี่ยมชมงาน Pet Fair South East Asia 2022 ชีเ้ป็นโอกาสสรา้งความเขม้แข็งใหเ้กษตรกรและภาคธุรกจิไทย 

2. กระแสการเลีย้งแมวทีญ่ีปุ่่ นมาแรงมาก จนเป็น "เศรษฐกจิแบบแมวๆ" ทีน่่า จับตา  

3. i-Tail คนไทยผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลีย้งอันดับ 2 ของเอเชยี | The Secret Sauce EP.566 

4. Thailand's Pet Food Producers on a Mission to Please Pet Owners and 'Pet Parents' 

5. Russian pet food producers expand despite market turmoil    

6. สง่ไมต้อ่อธบิดกีรมปศสัุตวใ์หม ่สานภารกจิป้องกัน ควบคมุ ก าจัดโรคระบาดสัตว ์   

7. Russian pet food producers expand despite market turmoil 

8. Dog ownership has soared in Egypt in the past decade 

9. What Not To Feed Your Dog 

10. สหรัฐรายงานไขห้วัดนกสายพันธุรุ์นแรงในแหลง่ผลติส าคัญ    

11. 'AAI' ชโูมเดลธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้งแบบเปียกรายใหญ่ของไทย วางโรดแม็พเตบิโต รับโอกาสจากเทรนดต์ลาดโลก เคาะราคาขาย

หุน้ IPO ที ่5.55 บาทตอ่หุน้      

12. รองอธบิดกีรมปศสัุตวส่ั์งเขม้ตรวจสอบสนิคา้ปศสัุตวน์ าเขา้-สง่ออก-น าผ่าน ปราบปรามการลักลอบเคลือ่นยา้ยสกุรเถือ่น    

13. พาณชิย ์ยันสนิคา้ไมข่าดตลาดแมช้ว่งน ้าทว่ม พรอ้มเปิดจุดจ าหน่ายราคาถกูทั่วไทย   

14. พาณชิย ์หารอื ส.อ.ท.ตอ่ยอดความส าเร็จเพิม่มลูคา่-ขยายตลาดสง่ออกสนิคา้ไทยในซาอฯุ     

15. China's Pet Food Industry Gathers at CAFIC Suzhou to Discuss Latest Industry Trends and Technologies 

16. Pet food maker looking to grow in Vigo County 

17. Digestive tract facts about flax in cat foods and snacks    

18. Inflation woes hit pets hard in Hong Kong, New Zealand  

19. Switch pet food ingredients carefully, despite prices  

20. How humanization plays out in developing pet food markets    

21. Symrise Pet Food initiates zero plastic policy in Thailand   

22. China's Pet Food Industry Gathers at CAFIC Suzhou to Discuss Latest Industry Trends and Technologies 

23. Pet food maker looking to grow in Vigo County 

24. Russian pet food producers expand despite market turmoil 

25. Dog ownership has soared in Egypt in the past decade 

26. What Not To Feed Your Dog 

27. บโีอไอเคาะยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการลงทนุ 5 ปี พลกิโฉมไทยสูเ่ศรษฐกจิใหม ่เพิม่ความสามารถการแขง่ขันของประเทศ 

28. ประวัต ิสมชวน รัตนมังคลานนท ์วา่ทีอ่ธบิดกีรมปศสัุตวค์นใหม ่

29. ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค กรุงเทพมหานคร 

30. หนุนพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

31. กระทรวงเกษตรฯ หนุนกรมปศสัุตวเ์ร่งยกระดับใหไ้ทยกา้วสูค่วามเป็นผูน้ าอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งในตลาดโลก #ครอบครัวปศุ

สัตว ์

32. “จุรนิทร”์ เปิดงาน PET FAIR SEA ครัง้แรกของไทย  ประกาศดันยอดสง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้งไทยขึน้แทน่ที ่1 ในโลก 

33. บโีอไอน าทมีผูบ้รหิารหารอืหอการคา้ฯ เร่งดงึลงทนุ ขับเคลือ่นประเทศไทยกา้วสูเ่ศรษฐกจิใหม ่

34. หอการคา้ฯ ชง บโีอไอ ปรับแผนยทุธศาสตรก์ารลงทนุระยะ 5 ปี รับเศรษฐกจิใหม ่

35. "บโีอไอ" เร่งดันไทยฮับธรุกจิระหวา่งประเทศ-ประตกูารคา้การลงทนุภมูภิาค 

36. บโีอไอ ถกหอการคา้ฯ ยกระดับ SMEs สูห่ว่งโซอ่ปุทานการผลติระดับโลก 

37. ประเด็นรอ้นเศรษฐกจิรอบวัน 27 ต.ค.65 

38. ‘บโีอไอ’ น าทมีหารอืหอการคา้ เร่งดงึลงทนุดันไทยสูศ่ก.ใหม ่

39. บโีอไอ ถก หอการคา้ฯ นัดแรก ดงึลงทนุ เพิม่สทิธปิระโยชน์ ปลดล็อกอปุสรรค 

40. บโีอไอ น าทมีผูบ้รหิารจับเขา่คยุหอการคา้ฯ เร่งขับเคลือ่นประเทศกา้วสูเ่ศรษฐกจิใหม ่

41. บโีอไอน าทมีผูบ้รหิารหารอืหอการคา้ฯ เร่งดงึลงทนุขับเคลือ่นสูเ่ศรษฐกจิใหม ่"สน่ัน" ชงปรับเพิม่สทิธปิระโยชน์ ปลดล็อกอปุสรรค 

42. ประชมุคณะกรรมการระบบประกันคณุภาพอาหารสัตว ์(อาหารสัตวเ์ลีย้งเพือ่การสง่ออก) ครัง้ที ่1/66 

   

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนพฤศจกิายน 

1. เพิม่ขดีความสามารถ อุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งพรเีมยีม ของไทยใหแ้ขง่ขันไดใ้นระดับโลก ดว้ยงานวจัิยและความเขม้แข็งของ

เครอืขา่ย แผนงานอาหารมลูคา่สงู บพข. 

2. Thai seafood canning companies expand into pet food space  

3. Millennial, Gen Z pet owners may reduce spending 

4. จับตามองตลาดสัตวเ์ลีย้งภายในบา้นของจนี  

5. Potential toxins found on dog and cat food packaging  

6. Hong Kong reopening expected to steady pet food market 

7. การส่งออกสนิคา้เกีย่วกับสัตวเ์ลี้ยงของประเทศเกาหลีใตใ้นปีน้ีจนถงึเดือนกันยายนเพิม่ขึน้สูงสุดเป็นประวัตกิารณ์ ข่าวเด่นราย

สัปดาห ์ระหวา่งวันที ่24-30 ตลุาคม 2565 

8. Australia tightens biosecurity measures on pet food imports    

9. ประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิสนิคา้และผลติผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”   

10. กรมปศสัุตว ์จัดพธิรัีบ-มอบงาน ในโอกาส นายสัตวแพทยส์มชวน รัตนมังคลานนท ์ไดรั้บแตง่ตัง้เป็นอธบิดกีรมปศสัุตว ์ 

11. โปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ปลัด 3 กระทรวง “เกษตร-ทอ่งเทีย่วและกฬีา-ดอีเีอส” 3 อธบิด ี 

12. รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตวม์อบนโยบายแกเ่จา้หนา้สัตวแพทย ์

13. ศกึษาดงูานการออกใบรับรองสขุอนามัยส าหรับอาหารสัตวผ์่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์  

14. Groundbreaking New Pet Treat Helps Improve our Pets' Microbiome 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60943
https://today.line.me/th/v2/article/NvJVr6G
https://www.youtube.com/watch?v=ksbDcwiOI-Y
https://www.newswire.ca/news-releases/thailand-s-pet-food-producers-on-a-mission-to-please-pet-owners-and-pet-parents--855995534.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/11672-russian-pet-food-producers-expand-despite-market-turmoil
https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/543720
https://www.petfoodindustry.com/articles/11672-russian-pet-food-producers-expand-despite-market-turmoil
https://www.africanews.com/2022/10/13/dog-ownership-has-soared-in-egypt-in-the-past-decade/
https://www.acsh.org/news/2022/10/13/what-not-feed-your-dog-16603
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8245
https://www.ryt9.com/s/prg/3364631
https://www.ryt9.com/s/prg/3364631
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-activity-aqi2/312-importexport2565
https://www.ryt9.com/s/iq03/3364306
https://www.ryt9.com/s/iq03/3363811
https://www.prnewswire.com/news-releases/chinas-pet-food-industry-gathers-at-cafic-suzhou-to-discuss-latest-industry-trends-and-technologies-301644579.html
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-thanksgiving-parachutes-for-pets-1.6611721
https://www.petfoodindustry.com/articles/11651-digestive-tract-facts-about-flax-in-cat-foods-and-snacks
https://www.petfoodindustry.com/articles/11650-inflation-woes-hit-pets-hard-in-hong-kong-new-zealand
https://www.petfoodindustry.com/articles/11645-switch-pet-food-ingredients-carefully-despite-prices
https://www.petfoodindustry.com/articles/11638-how-humanization-plays-out-in-developing-pet-food-markets
https://www.petfoodindustry.com/articles/11635-symrise-pet-food-initiates-zero-plastic-policy-in-thailand
https://www.prnewswire.com/news-releases/chinas-pet-food-industry-gathers-at-cafic-suzhou-to-discuss-latest-industry-trends-and-technologies-301644579.html
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-thanksgiving-parachutes-for-pets-1.6611721
https://www.petfoodindustry.com/articles/11672-russian-pet-food-producers-expand-despite-market-turmoil
https://www.africanews.com/2022/10/13/dog-ownership-has-soared-in-egypt-in-the-past-decade/
https://www.acsh.org/news/2022/10/13/what-not-feed-your-dog-16603
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=133090&language=th&fbclid=IwAR19cEnLcCMl5JwlmlnFWo8l2-4CEJwkgoc6UnDIXEljH4ksdQ_EtHmc-Sg
https://www.prachachat.net/person/news-1062780
https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/6053#img-link
https://tna.mcot.net/agriculture-1046033
https://vt.tiktok.com/ZSRtK4YTj/
https://vt.tiktok.com/ZSRtK4YTj/
https://fb.watch/gr5Mi9tZ6P/
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60930
https://www.khaosod.co.th/economics/news_7335957
https://www.thansettakij.com/business/economy/545127
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1034490
https://siamrath.co.th/n/394489
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_621291
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1099132
https://www.infoquest.co.th/2022/245749
https://siamrath.co.th/n/394330
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1882-1-66
https://www.salika.co/2022/11/03/speed-up-thailand-premium-pet-food-industry/
https://www.salika.co/2022/11/03/speed-up-thailand-premium-pet-food-industry/
https://www.petfoodindustry.com/articles/11760-thai-seafood-canning-companies-expand-into-pet-food-space
https://www.petfoodindustry.com/articles/11761-millennial-gen-z-pet-owners-may-reduce-spending
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/825077/825077.pdf&title=825077&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11750-potential-toxins-found-on-dog-and-cat-food-packaging
https://www.petfoodindustry.com/articles/11747-hong-kong-reopening-expected-to-steady-pet-food-market
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/822624/822624.pdf&title=822624&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/822624/822624.pdf&title=822624&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/11737-australia-tightens-biosecurity-measures-on-pet-food-imports
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1903-2022-11-04-04-20-53
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/25561-2022-11-03-04-51-46
https://www.thansettakij.com/politics/545583
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1886-2022-10-26-02-44-16
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2022-09-16-03-25-42/1885-2022-10-26-02-35-34
https://www.einnews.com/pr_news/600579352/groundbreaking-new-pet-treat-helps-improve-our-pets-microbiome
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15. Toxic chemicals found in US pet food packaging 

16. What Can My Pet Eat? A Food Safety Guide Your Furry Friend 

17. Insect-Based Pet Food Market to reach over USD 15.12 billion by the year 2030; 

18. เสรมิแกร่งกฎหมายวัตถดุบิทดแทนโปรตนีจากแมลง ตอ่ยอดธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

19. ปศสัุตวแ์จงก.ม.วัตถดุบิ ทดแทนส าหรับสัตวเ์ลีย้ง 

20. อธบิดกีรมปศสัุตว ์ร่วมยนิด ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสเขา้รับต าแหน่งฯ 

21. ปศสัุตว ์เตอืนผูป้ระกอบการยืน่ตอ่อายใุบอนุญาตขายอาหารสัตวค์วบคมุเฉพาะ ธ.ค.น้ี  

22. ASIAN รับรางวัลองคก์รตน้แบบดา้นสนับสนุนคนพกิารประเภท "ดเีดน่" ปี 2565  

23. แนวโนม้อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับสัตวเ์ลีย้งในโคลอมเบยี  

24. พบสารเคมอัีนตรายปนเป้ือนในบรรจุภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้ง  

25. ASIAN "อาหารสัตวเ์ลีย้ง-ทนู่า" ยังคงเตบิโตตามเทรนดต์ลาด ปรับเป้ารายไดเ้พิม่โต 22-23% ผลประกอบการ Q3 ก าไร 243 ลบ. 

งวด 9 เดอืนก าไร 756 ลบ.  

26. "เอกา โกลบอล" รับอานสิงส ์ไทยจ่อขึน้แทน่เบอรห์นึง่สง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้ง ดันยอดขายบรรจุภัณฑย์ดือายเุตบิโตกา้วกระโดด  

27. ไอ-เทล ผูน้ าธรุกจิผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งระดับโลกเดนิหนา้โรดโชว ์เสนอขายหุน้ไอพโีอใหนั้กลงทนุรายยอ่ย 22-25 พ.ย.น้ี  

28. Dry pet food may be more environmentally friendly than wet food 

29. Pet food inflation still going up, producer prices stable 

30. Most US pet food contaminated with ‘forever chemicals’, study finds 

31. Best Raw Dog Food – Top 5 Nutritious Choices For Your Dogs Diet 

32. Mussels in pet food help climate, wildlife and communities 

33. Pet food product innovation in Mexico hits its peak 

34. Research aims at pet treats with upcycled meat ingredients 

35. Ukraine pet food producer launches second plant despite war 

36. สอ่งเทรนดต์ลาดจนี ปี 2565 

37. อาหารสัตวก์ระทุง้พาณชิย ์ไฟเขยีวปรับราคา ชีวั้ตถดุบิยังแพงไมต่ ่า 6 เดอืน 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนธนัวาคม 

1. โตไดอ้กี! ชีช้อ่งขยายตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งในแดนมังกร 

2. “พาณชิย”์ ชีช้อ่ง “อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย” เจาะตลาดจนี 

3. “อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย”รุ่งมุ่งเจาะตลาดจนีรับคนรักสัตวเ์พิม่ ชีส้นิคา้ไฮเอนด ์มสี่วนผสมธรรมชาต ิออรแ์กนิก ไดรั้บความนิยมสูงใน

กลุม่ผูบ้รโิภคหนุ่มสาว  

4. “พาณชิย”์ ชีช้อ่ง “อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย” เจาะตลาดจนี 

5. พลัง ‘ทาสแมว’ โชวเ์หนือ จ านวนคนเลีย้ง-ตลาดอาหารโตแซงหนา้ ‘ทาสหมา’ 

6. อาหารสัตวเ์ลีย้ง 5 ลา้นลา้นแขง่ด ุผูผ้ลติไทยบกุน่านน ้าใหม ่"จนี-อังกฤษ" 

7. อธบิดกีรมปศสัุตวเ์ขา้พบท่าน หาน จือ้เฉียง เอกอัครราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจนี ประจ าประเทศไทย หารอืความร่วมมอืดา้นการ

ปศสัุตวไ์ทย-จนี  

8. ไทยยเูน่ียน สง่ ITC ธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยวั์นแรก ประเดมิราคาเปิดตลาดที ่32.75 บาท 

9. "AAI" บรจิาคผลติภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้งส าหรับแมวและสนัุขแบรนดม์องช ู(monchou) ใหม้ลูนธิบิา้นสงเคราะหสั์ตวพ์กิารฯ 

10. ออสเตรเลยีแกไ้ขมาตรการของการฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้น (Heat treatment) ส าหรับการน าเขา้ปลาและผลติภัณฑจ์ากปลาเพือ่ใช ้

เป็นอาหารสัตวเ์ลีย้งและอาหารสัตว ์(stockfeed) 

11. Lawsuit over PFAS, titanium dioxide in pet food or packaging 

12. Italian dog, cat, other pet food companies’ 2021 revenue 

13. Pet food inflation in Europe may reduce ownership 

14. German dog and cat food companies’ 2021 revenue 

15. New pet food ingredient challenges if US expands biofuels 

16. US tops pet food imports by Canada with potential to grow 

17. In-home dog food feeding trials provide digestibility data 

18. Purina recalls some Pro Plan Rx dog foods for label error 

19. War, inflation affect European pet food price, availability 

20. Pet food inflation in Europe may reduce ownership 

21. Would you switch your dog to eating lab-grown meat? 

22. Are rawhide bones safe for dogs? 

23. How inflation, shortages are impacting pet food products in the DMV 

24. Would you switch your dog to eating lab-grown meat? 

25. People are giving up pets. Blame inflation. 

26. Thai Union to grow pet-food arm in China, Europe 

27. By-products can be called upcycled pet food ingredients 

28. กรมปศสัุตวเ์ดนิหนา้พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว ์

29. กรมปศสัุตว ์ควา้รางวัลหน่วยงานเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนงาน 

30. ITC ตัง้บ.ยอ่ยรุกจนี-ยโุรปชงิสว่นแบง่ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งใหญ่กวา่ 4 หมืน่ลา้นเหรยีญฯ 

31. ตน้ทนุอาหารสัตวปี์ 66 พุ่งตอ่ กฎอยีอัูดซ ้า สง่ออกไกแ่สนลา้นบนความเสีย่ง 

32. FDA ends DCM updates; No causality data with dog foods 

33. Mexican dog, cat, other pet food companies’ revenues 2021 

34. By-products can be called upcycled pet food ingredients 

35. South Korea, Thailand report pet food export numbers 

https://www.newfoodmagazine.com/news/169647/toxic-chemicals-found-in-us-pet-food-packaging/
https://www.nbcnewyork.com/news/what-can-my-pet-eat-a-food-safety-guide-your-furry-friend/3953438/
https://www.einnews.com/pr_news/599197027/insect-based-pet-food-market-to-reach-over-usd-15-12-billion-by-the-year-2030
https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/545527
https://www.naewna.com/local/691157
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1904-2022-11-07-07-24-37
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1914-2022-11-24-08-34-40
https://www.ryt9.com/s/prg/3376776
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/837652/837652.pdf&title=837652&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/832349/832349.pdf&title=832349&cate=413&d=0
https://www.ryt9.com/s/prg/3375023
https://www.ryt9.com/s/prg/3375023
https://www.ryt9.com/s/prg/3374944
https://www.ryt9.com/s/prg/3374610
https://www.sciencenews.org/article/dry-cat-dog-food-environmentally-friendly-than-wet
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/11780-pet-food-inflation-still-going-up-producer-prices-stable
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/02/pet-food-contamination-forever-chemicals
https://www.dallasnews.com/branded-content/2022/11/23/best-raw-dog-food-top-5-nutritious-choices-for-your-dogs-diet/
https://www.petfoodindustry.com/articles/11784-mussels-in-pet-food-help-climate-wildlife-and-communities
https://www.petfoodindustry.com/articles/11783-pet-food-product-innovation-in-mexico-hits-its-peak
https://www.petfoodindustry.com/articles/11774-research-aims-at-pet-treats-with-upcycled-meat-ingredients
https://www.petfoodindustry.com/articles/11771-ukraine-pet-food-producer-launches-second-plant-despite-war
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/836900/836900.pdf&title=836900&cate=413&d=0
https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/548625
https://www.ryt9.com/s/iq03/3382165
https://mgronline.com/business/detail/9650000118750
https://www.thansettakij.com/business/550237
https://www.thansettakij.com/business/550237
https://mgronline.com/business/detail/9650000118750
https://www.brandbuffet.in.th/2022/12/kantar-reported-thailand-pet-food-market-trends/
https://www.thansettakij.com/lifestyle/549215
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/25730-chineseembassy65?fbclid=IwAR1uGS9c7cb2eYzpRxbvddTlmQ0my9OtYCGcmojMjdm3W_SNGZK8_zLIuLo
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/25730-chineseembassy65?fbclid=IwAR1uGS9c7cb2eYzpRxbvddTlmQ0my9OtYCGcmojMjdm3W_SNGZK8_zLIuLo
https://www.ryt9.com/s/prg/3381602
https://www.ryt9.com/s/prg/3380068
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8364
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8364
https://www.petfoodindustry.com/articles/11842-lawsuit-over-pfas-titanium-dioxide-in-pet-food-or-packaging
https://www.petfoodindustry.com/articles/11831-italian-dog-cat-other-pet-food-companies-2021-revenue
https://www.petfoodindustry.com/articles/11824-pet-food-inflation-in-europe-may-reduce-ownership
https://www.petfoodindustry.com/articles/11821-german-dog-and-cat-food-companies-2021-revenue
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/11812-new-pet-food-ingredient-challenges-if-us-expands-biofuels
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