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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีกิจกรรมแฟรนไชส์ สร้างอาชีพ ROADSHOW 2021 ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์
ฝ่าโควิด-19 ทีจ่ะช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยน าธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือก
ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์
และไลเซนต์ และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ โดยจัด
กิจกรรมแฟรนไชส์ สร้างอาชีพโรดโชว์ใน 15 จังหวัดทั่วทุกภาค คือ อุดรธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงราย ชลบุรี สมุทรสาคร ล าปาง ขอนแก่น อุบลราชธานี สมุทรปราการ และจะจัด
กิจกรรมรวมเป็นงานใหญ่ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้กิจกรรม MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยจัด 5 วัน ช่วงเดือน
ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีแฟรนไชส์กว่า 400 รายเข้าร่วมงาน และจะมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และขายแฟรนไชส์
ราคาพิเศษภายในงาน นอกจากนี้จะมีโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับแฟรนไชส์ภายในงานด้วย

สอบถามเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ได้ที่ :
นายจีรศักดิ์ ชาวกงจักร์ โทร 084-138 8797 E-mail : ao.142523@gmail.com 
นายชาญเวช ไทรชมภู โทร 087-791 4467 E-mail : Chanwach2525@gmail.com
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ระวางเรือในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับสูงขึ้นจากเดิมถึง 2.5 เท่า ส่งผลให้ต้นทุนในเรื่องของการขนส่งสูงขึ้นด้วย 
กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยเชิญประชุมผู้ผลิต
และผู้น าเข้าปุ๋ยเคมีรายใหญ่กว่า 10 ราย และขอความร่วมมือตรึงราคาจ าหน่ายปุ๋ยเคมีออกไประยะหนึ่ง แต่ด้วยราคา
วัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่งยังไม่มีทีท่าลดลง กรมการค้าภายในจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ด าเนินโครงการ 
“พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 โดยจ าหน่ายปุ๋ยเคมีราคาถูก
ให้เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร จากการด าเนินโครงการขณะนี้มีการสั่งซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกรแล้ว 1.3 ล้านกระสอบ 
เหลืออีก 3.2 ล้านกระสอบ โดยที่เกษตรกรยังคงมีความต้องการในการใช้ปุ๋ย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จึงมีบัญชาให้กรมการค้าภายในขยายระยะเวลาโครงการออกไป
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาราคาปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้น
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมการค้าภายใน  วันที่ 11 ตุลาคม 2564

กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรณีราคาปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้นตามราคา วัตถุดิบแม่ปุ๋ยน าเข้า (ยูเรีย 
ฟอสเฟต และโพแทสเซียม) ที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกนั้น มีสาเหตุส าคัญมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
แม่ปุ๋ยรายใหญ่ของโลกได้ชะลอการส่งออก เพื่อเก็บปุ๋ยไว้ใช้ในฤดูหว่านไถที่ก าลังด าเนินการอยู่
ขณะนี้ ประกอบกับประเทศอินเดียได้ประมูลซื้อปุ๋ยในปริมาณมากตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564  
ท าให้ปริมาณปุ๋ยในตลาดโลกลดลง นอกจากนี้ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ท าให้ค่า

แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ ROADSHOW 2021 ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564



ซุปเปอร์มาร์เก็ตในอนาคต ซึ่ง สคต. วิเคราะห์ว่า ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว 
ตามข้อมูลของสมาคมอาหารจากพืช (PBFA) ยอดขายปลีกอาหารจากพืชในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ในปี 2020 
หรือมีมูลค่าตลาดกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้จะเกิดการระบาดของ COVID-19 ยอดขายก็ไม่ลดลง จากข้อมูล
ท่ีเผยแพร่โดย PBFA พบว่า อัตราการเติบโตของยอดค้าปลีกอาหารจากพืชในสหรัฐฯ เติบโตแซงหน้าการเติบโต
ของยอดขายอาหารท้ังหมดในช่วงการระบาดโควิด-19 โดยยอดขายอาหารโปรตีนจากพืชในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชจะเป็นสินค้าอาหารดาวรุ่งในกลุ่มอาหารเพื่ออนาคต
อีกท้ังจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวของไทย
ในอนาคต และประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากพืชท่ีมีศักยภาพ การขยายตลาดอาหารโปรตีนจากพืช
ของไทยในสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาดังนี้ 1. การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทราบว่าเป็นอาหารท าจากพืชจริง
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในสหรัฐฯ 2. มุ่งน าเสนออาหารโปรตีนจากพืชที่ทดแทนเนื้อทุกชนิด
3. กลุ่มเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชก็ได้รับความนิยมสูง เช่น Soy Milk 4. ปัจจุบันร้านอาหารมีเมนูเป็นอาหารจากโปรตีนพืช
ดังนั้นการขยายตลาดอาหารโปรตีนจากพืชของไทยเข้าตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทยควรไป
ร่วมงานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าวงการธุรกิจบริการอาหารท่ีส าคัญท่ีสุดของสหรัฐฯ
5.การบุกตลาด Mainstream ส าหรับสินค้าอาหารจากโปรตีนพืชควรพิจารณาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 2 งาน 
คือ (1) Plant Based World Conference and Expo 2021และ (2) Natural Product Expo West 2022
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันท่ี 15 ตุลาคม 2564

เทรนด์การบริโภคอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-based food ในตลาดสหรัฐอเมริกาก าลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ด้วยยอดขายในปีที่ผ่านมาเกินกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจ านวนกว่า 71 ล้าน
ครัวเรือนได้ซื้ออาหารโปรตีนจากพืชไปบริโภค ปัจจุบันห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตลูกโซ่ เช่น ห้าง Kroger, 

Walmart ได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ผลิตอาหารโปรตีนจากพืช อาทิ บริษัท Beyond Meat
และบริษัท PlantX เพ่ือรองรับความต้องการอาหารโปรตีนจากพืชที่ก าลังเติบโตในตลาด

รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค กองบริหารการพาณิชยภ์ูมภิาค 

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID -19 และการ Lockdown ท าให้ผู้คนในสหราชอาณาจักรต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในบ้านมากข้ึนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้จ านวนสัตว์เลี้ยงมากขึ้น รูปแบบการเลือกซื้อ

อาหารสัตว์เลี้ยงยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนมากมีแนวโน้มในการให้ความส าคัญกับ
แนวคิดเรื่องความเมตตา (Humanization) ต่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้น อาทิ (1) อาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์ (2) อาหารจากธรรมชาติ 
(3) แหล่งสารอาหาร ซึ่ง สคต. มีความคิดเห็นว่า ตลาดสหราชอาณาจักรเป็นตลาดใหญ่ส าหรับอาหารสัตว์เลี้ยงโดย
อัตราส่วนประชากรต่อสัตว์เลี้ยงมากถึงครึ่งหนึ่งของจ านวนประชากรในสหราชอาณาจักร ในขณะที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้การ
ดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี และมีความต้องการอาหารหลากหลายประเภท จึงเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการณ์ไทยมีโอกาส
เข้ามาท าตลาด โดยต้องค านึงถึงคุณค่าอาหาร การพัฒนาอาหารตามความต้องการของสัตว์ในช่วงอายุและประเภท ซึ่งสินค้าท่ี
ได้รับความนิยมเป็นประเภทอาหารว่างส าหรับสัตว์โดยเฉพาะแมว นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยงจ านวนมากยังอาจ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น ของเล่น ของใช้ หรือ petcare สามารถเข้ามาท าตลาดได้อีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ควรพิจารณาประเด็นเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุดิบจากธรรมชาติ ประเด็นเรื่อง Ethical ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรให้ความส าคัญ
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

สถานการณ์ตลาดอาหารสัตว์ในสหราชอาณาจักรหลังจาก COVID-19

อาหารโปรตีนจากพืชเร่งบุกตลาดผู้บริโภคหลัก (Mainstream)


