
สารจากนายกสมาคมฯ

มาตรการค้าสีเขียว

สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ 
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของส านักงานปศุสัตว์ยั่งยืน ภายใต้สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย  

เพื่อน าเสนอข้อมูลด้านการพฒันาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจ
อาหารสัตว์  และความก้าวหน้ากิจกรรมที่สมาคมฯ ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินธุรกิจของสมาชิก
ใหเ้ข้าสู่ระบบการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production)

ท าไมสมาคมฯ ต้องให้ความส าคัญกับแนวคิดนี้
ช่วงที่ผ่านมา  จะพบว่า ทั้งวิกฤติโควิด 19 และสงครามยูเครนสร้างผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก 
แต่ก็ยังไม่มากเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของกระแสผู้บริโภค โดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่เรียกร้องให้ลดการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ความอยู่รอดของชนรุ่นหลัง ซึ่งประเด็นนี้ ”สวนทาง” กับการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากรโลกที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ในขณะนี้ประชาคมโลกยังไม่มีวิธีแก้โจทย์สวนทางนี้ 
แต่ถ้าดูดีๆ เราก าลังมีแนวทางหนึ่งคือ การผลิตและการบริโภคที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

• แผนปฏิรูปสีเขียวของสหภาพยุโรป
(European Green Deal)

วิธีแก้คือการด าเนินการ “สวนทาง” คือ 
• ปกป้องดินให้เป็นธรรมชาติที่สุดเช่นวิธีที่เรียกว่า

Regenerative Agriculture 
• การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ Drone หรือ น ้าหยดช่วยให้เกิดความ
แม่นย าในการปลูกเพื่อลดปริมาณสญูเสีย 

• การลดการปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ ด้วยพลังงานทดแทน เช่น การใช้กังหัน
ลม หรือ Windmill หรือ Wind Turbines หรือ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Panel) เพื่อทดแทน
การใช้น ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ขณะนี้มีการคิดค้น
มาตรการใหม่ๆเพื่อลดการใช้พลงังาน “สกปรก”
เช่น การใช้พลังงานนิวเคลยีร์ ก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น 

ค าถาม :  ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องท าอะไร? 
ค าตอบ :  1) ติดตามกระแสผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

อย่างใกล้ชิด 
2) ก าหนดนโยบายบริษัทให้สอดคล้องกับกระแส

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสงัคม หรือการ
ผลิตที่ลดคาร์บอน และการใช้แรงงานตลอดจน
การบริหารจัดการที่ดี (Governance)   

3) เตรียมทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับโครงสร้าง
การผลิตและการจัดการ 

4) จัดหาเทคโนโลยี และ 
5) เชื่อมโยงทุกข้อต่อของห่วงโซ่วัตถุดิบทั้งในและ

ต่างประเทศซึ่งรวมถึงผู้บริโภค หน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนต่างๆ

โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร? จะแบ่งกลุ่มกันอย่างชัดเจน? พวกเราก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้
โดยเฉพาะในแนวที่ผมเชื่อมั่นว่า โลกจะเดินไปในทิศทางที่รุ่นใหม่เรียกร้องในวันนี้อย่าง
แน่นอน

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
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ด้านการแขง่ขนั ร่วมมือกับทุกฝ่ายในห่วงโซ่การผลิตปศุสัตว์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการยกระดับ
และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานสากล

ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคสังคมทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาโครงการ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐานคู่ค้า

ด้านสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการใช้แรงงานทาส แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดกฎหมาย มาตรฐานแรงงาน ทั้งระดับประเทศและสากล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงาน สนับสนุนและ

เคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด้านธรรมาภิบาล สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส  และมีความรับผิดชอบ 

การด าเนินงานดา้นวตัถดุิบยั่งยืนของสมาคมฯ

นโยบายสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

พัฒนาให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับการปกป้องส่ิงแวดล้อม
สนับสนุนมาตรการด้านสิทธิ มนุษยชน และการบริหารทีโ่ปร่งใสมีธรรมาภบิาล 

ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์
สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะท างาน “ศึกษาและก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิต

ปศุสัตว์สีเขียว” ซึ่งจัดตั้งโดยกรมปศุสัตว์เมื่อเดือนมีนาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีการ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการด าเนินการพัฒนาและยกระดับให้วัตถุดิบ

หลัก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันส าปะหลัง เข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมด ภายใน 5 

ปี (2565-2570) 

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยในระยะแรกได้พิจารณา
คัดเลอืกขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์หเ้ปน็สนิคา้น ารอ่ง และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดสรร
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อศึกษาการลดคาร์บอนจากการพฒันากระบวนการปลูก การเก็บ
เกี่ยว การขนส่งและการจัดเก็บสนิค้า กระบวนการจ าหน่าย เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส่งต่อห่วงโซ่การผลิตสนิค้าปศุสตัว์ไทย

www.thaifeedmill.com
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กิจกรรมส าคัญ

สมาคมฯ ได้เป้นผู้ผลักดันให้มีการจัดต้ัง คณะท างานโครงการ
พัฒนาระบบการผลติสินค้าและผลติภัณฑ์ประมงของไทย (Thai
Sustainable Fisheries Roundtable – TSFR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4
มกราคม 2556 โดยเป็นการท างานร่วม 8 สมาคม คือ สมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงนอกน่านน ้าไทย สมาคมผูผ้ลิต
ปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลติอาหาร
ส าเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สินค้าประมงไทยมคีวาม
มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การด าเนนิโครงการพัฒนาปลาปน่ยั่งยนื

ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น ้าไทย 
Thai Livestock and Aquatic Consortium

สมาคมด้านธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์น ้า จ านวน 14 สมาคมเข้าร่วมเป็น
ภาคีปศสุัตวแ์ละสัตวน์ า้ไทย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการและด าเนิน
กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยตลอด
ห่วงโซ่ให้ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น ้าไทย มีความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี(มจธ.) โดยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อ
ด าเนินโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย (Greenhouse Gas
Emissions Reduction in Thai Livestock
Production Chain Towards Climate Neutrality in
Year 2040) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีสินค้า
เป้าหมายที่จะท าการศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 4 รายการ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อโค นมโค
ปลาป่น

• การด าเนินโครงการ Fishery Improvement Program (FIP) เขตการประมงแหล่งวัตถุดิบปลาป่นของไทย คือ 

“โครงการแนวทางพัฒนาการประมงอวนลากในอ่าวไทยสูค่วามยั่งยืนตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล” 
โดยขอการสนับสนุนงบประมาณจาก จากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

• การร่วมมือกับ Marin Trust เพื่อพัฒนามาตรฐาน Multi-species Fisheries เป็นครั้งแรกของโลก และได้มี 43 โรงงานปลาป่น
และ 13 โรงงานอาหารสัตว์ ลงนามสนับสนุน FIPอ่าวไทย ซ่ึงมี 6 โรงงานปลาป่นยื่นอขอการตรวจสอบโรงงานเพื่อขอรับรอง
มาตรฐาน Marin Trust Improver Program ซ่ึงจะท าให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีแหล่งวัตถุดิบปลาป่นที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
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จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน   จัดท าโดย ส านักงานปศุสัตว์ยั่งยืน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
สพ.ญ.บุญญิตา  รุจทิฆัมพร ที่ปรึกษา 
คุณบุญธรรม  อร่ามศิริวัฒน์   ที่ปรึกษา 

ค นางสาวสุกัญญา  ใจชื่น หัวหน้าส านักงานฯ  (บรรณาธิการ)
นางสาวภาสินี  วงษา ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)  

ภาพกจิกรรม

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

(Thai SCP Network)
เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง

ประเทศไทย (Thai SCP Network) เป็นเครือข่ายที่ได้รับการเห็นชอบ
จากมูลนิธเิพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Pacific Roundtable for Sustainable
Consumption and Production Foundation, APRSCP)
โปรแกรมสิ่งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม และ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวด ล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมฯ ได้รับ
เชิญให้ด ารงต าแหน่ง        กรรมการบริหารเครือข่าย 
และ อุปนายก สมาคมส่งเสริมการผลติและการบริโภค
ที่ยั่งยืน(ประเทศไทย)

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiscp.net

การเป็นสมาชิก สมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact
Network Thailand) หรือ GCNT ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย
15 บริษัท ในฐานะเครือข่ายท้องถิ่น (Local
Network) ล าดับที่ 70 ของโครง การส าคัญในระดับ
โลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact
เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท Business Association
Local เมื่อเดือนสิงหาคม 2563

https://globalcompact-th.com/#

การมีส่วนร่วมกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมฯ  และ คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม 
รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม Sustainability & Sustainable 
Agriculture Forum ตามค าเชิญของผู้จัดคือ US Soybean Exporter 
Council (USSEC) ระหว่างวันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2565 ณ สิงคโปร์ 

โทรศัพท์ 02-6756263-4
E-mail : phasinee.tfma@gmail.com

Sustainable Livestock Newsletter 
จดหมายขา่วปศสุตัว์ยัง่ยนื  

ส านักงานปศุสัตว์ยัง่ยนื 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตวไ์ทย
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