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อ่านข้อมูลเพิ่มเติมท่ี : https://thailandtrustmark.com/th

Thailand Trust Markหรือ T Mark คือตราสัญลักษณ์
ที่การันตีความปลอดภัยด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยส านักส่งเสริมนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์  จะ เป็ นผู้ ม อบ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าและบริการที่ผลิตใน
ประเทศไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยปัจจุบันมี            
ส       สมาชิกแล้วกว่า 559 ราย 

คุณประโยชน์ของ T Mark
1 ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านตราสัญลักษณ์ T MARK 
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ
2 โอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสินค้า
ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรม
3 ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรม 
ทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า
4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า/
โครงการพันธมิตรคู่กระจายสินค้าในต่างประเทศ 
5 ลดปัญหาการถูกกดราคา ต่อราคา และปัญหาย้ายฐานการ
สั่งซื้อสินค้า ช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองกับช่องทางจัดจ าหน่าย 
ไม่ถูกก าหนดโดยผู้ซื้อเพียงผู้เดียว

สินค้าและบริการที่สามารถขอรับตราสัญลักษณ์ T 
Mark มีทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ธุรกิจบริการ
รักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก) ธุรกิจบริการส่งเสริม
สุขภาพ (สปา) และธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

กรมได้ปรับปรุงใบสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark เพ่ือความ
สะดวกและง่ายต่อการสมัครสมาชิก โดยมีการเชื่อมโยง
ระบบ DITP Single Sign On (DITP SSO) ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่มี
การลงทะเบียน DITP SSO ไว้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบและใช้งาน
ระบบ T Mark ได้ในทันทีผ่านการ Log in ด้วยเลขนิติบุคคล
และ Password อีกทั้งยังสามารถเข้าสู่ระบบอ่ืนๆ
ภายใต้ DITP ได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสมาชิกได้ที่ QR Code นี้

T Mark คืออะไร สินค้าและบริการที่สามารถขอรับ
ตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ มีอะไรบ้าง

การสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark

การสัมมนาเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีก าหนดจัดสัมมนาเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ (Modern Logistics & 

Supply Chain Management) โดยเนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง

กลยุทธ์การจัดการคลังสินค้า

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 
รวมถึงพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยจะจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฟรี สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-5475955

อ่านต้นฉบับได้ที่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/index.php



อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค กองบริหารการพาณิชยภ์ูมภิาค 

ความเห็น สคต. : จากการประกาศของส านักงานรัฐบาลกลางและส านักงานสภา
แห่งรัฐที่ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยให้ความส าคัญกับการผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนสามารถบริโภคอาหารที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี 
โดยวางแผนในการลดการใช้ธัญพืชเป็นส่วนผสมในการท าอาหารสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบหลักส าคัญ
ในการผลิตอาหารสัตว์ท าจากข้าวโพดและกากถั่วเหลือง ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวโพด
ในตลาดสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลต่อความไม่แน่นอน ท าให้ต้นทุนในซัพพลายเชนของ
อุตสาหกรรมอาหารสูงขึ้น การผลิตอาหารสัตว์จึงควรลดการพ่ึงพาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว
และหันมาวิจัยพัฒนาศึกษาการใช้วัตถุดิบอ่ืนทดแทน ซึ่งประเทศจีนได้ประกาศกลยุทธ์   
เพื่อลดการใช้ธัญพืชและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอ่ืนๆทดแทน โดยปัจจุบันมีการศึกษา   
โดยใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบทดแทนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มสารอาหารและ 
ปรับสูตรให้เหมาะสมกับพันธุ์สัตว์ในทุกช่วงอายุ 

ปัจจุบันการใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 40 ของธัญพืช
ถูกใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และถั่วเหลืองถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มากกว่าร้อยละ 50 ส านักงานรัฐบาลกลาง
และส านักงานสภาแห่งรัฐจีนได้ตีพิมพ์แผนปฏิบัติการประหยัดอาหาร มีข้อเสนอให้ลดธัญพืชเป็นอาหารสัตว์และใช้สิ่งอ่ืน
ทดแทน ตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเป้าหมายจะปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นภารกิจหลัก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการน าเข้าข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่สูงเกินไป จึงส่งเสริม
การหาวัตถุดิบมาทดแทน โดยสมาคมอาหารสัตว์มีหลักการด าเนินการ ดังนี้

1 ปรับปรุงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลด
การสูญเสียวัตถุดิบ โดยในปี 61 ได้มีการจัดสถาบันวิจัยเพื่อประเมินปริมาณสารอาหารของอาหารสัตว์แบบผสม 

2 เพิ่มแหล่งที่มาของเมล็ดธัญพืชส าหรับอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนช่องว่างความต้องการข้าวโพด นอกจากข้าวโพดแล้ว
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ข้าวเปลือกและธัญพืชอ่ืน ๆ ก็เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ที่คุณภาพสูงเช่นกัน โดยเติม
เอนไซม์อ่ืน ๆ เป็นสารเติมแต่ง สามารถใช้แทนข้าวโพดในส่วนผสมอาหารสัตว์ 

3 ส่งเสริมการใช้อาหารสัตว์โปรตีนต่ าอย่างจริงจัง คุณภาพสูง ลดปริมาณความต้องการกากถั่วเหลืองเป็นอาหารสัตว์
การเจริญเติบโตของสัตว์ต้องการโปรตีน เพ่ือจะได้รับกรดอะมิโนที่จ าเป็น ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์จะต้อง
รับรองว่ามีกรดอะมิโนที่จ าเป็นทั้งหมด

4 พัฒนาอุตสาหกรรมหญ้าอาหารสัตว์คุณภาพสูง ลดปริมาณการใช้อาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคและแกะ โดยใช้ที่ดิน
บางส่วนมาพัฒนาปลูกพืชอาหารสัตว์  

จีนประกาศกลยุทธ์ลดการใช้ธัญพืช
และส่งเสริมการใช้สิ่งทดแทนในอาหารสัตว์

ในเดือนมกราคม-กันยายน 64 จีนมีการน าเข้ามันส าปะหลัง (HS Code : 07141020 รวมมันเส้นกับมันอัดเม็ด) จากไทย
ปริมาณ 4 ล้านตัน โดยกว่าร้อยละ 50 ใช้มันเส้นในการผลิตแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์ ทั้งนี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ในจีนส่วนใหญ่อยู่ทางจีนตอนใต้ จากการสอบถามผู้น าเข้าจีนรายใหญ่ ให้ข้อมูลว่าจีนใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ประมาณ 
200 ล้านตัน และน าเข้ามันส าปะหลัง ข้าวฟ่าง และข้าวบาร์เลย์เป็นวัตถุดิบเสริม เพียงภาคใต้ของจีนมีความ
ต้องการมากกว่า 60 ล้านตันต่อปี โดยใน 60 ล้านตัน หากใช้มันส าปะหลังเป็นสูตรเสริมเพียงสัดส่วนร้อยละ 5 จะมีความ
ต้องการใช้มันส าปะหลังสูงถึง 3 ล้านตัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างส าหรับมันส าปะหลังไทยอีกมากส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในจีน


