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เร่งจัดทาํเวบไซต์ (ภาษาอังกฤษ) – ศูนย์ข้อมูล และโชว์รูมด้านปศุสัตว์
Our show room and forum to speak out

จะเปิดตวั



การสรางเครือขายและนําเสนอขอมูลของขาราชการกรมปศุสัตว
ที่จบการศึกษาจากตางประเทศ

งองค์กร

Unit school / Community of Practitioner (CoP)



Briefing & Debriefing
ผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของกรมปศุสัตว

ไปทําไม ได้ประโยชน์อะไร กลบัมาจะทําอะไรตอ่ไป

Unit school / Community of Practitioner (CoP)



การฝกอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
“รางอยางไร ใหผานฉลุย”

Unit school / Community of Practitioner (CoP)



Thailand
Exports of livestock products
• The third world’s largest exporter of

poultry (chicken) and poultry products,
• Pigs and pork products,
• Dairy products (1st in ASEAN),
• Feed and petfood (1st in Asia),
• Live cattle,
• Animal genetics
• Etc.
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183,580

Value of livestock product exports, 2003-2015
Million Thai Baht

Export of 5.25 Billion USD in 2015

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011   2012    2013    2014    2015



Highlight ผลงานเชิงรุกดานการคาและความรวมมือฯ
o สรุปผลการประชุมไทย – มาเลเซีย
o ความคืบหนาการจัดทํา MOU กับญี่ปุน
o ความคืบหนาการขอเจรจาการรับรองการนาํเขาสนิคาสตัวปกตาม

หลักการนําเขาจากเขตปลอดโรคระบาด (Regionalization) ระหวาง
ไทย – ฝรั่งเศส/EU

o ความคืบหนาเจรจาการเนื้อสกุรสหรัฐ
o ความคืบหนา EU ขอตรวจประเมินระบบการผลติสัตวปกและผลติภัณฑ

ของไทย



สรุปผลการประชุมไทย - มาเลเซีย

1. ตั้งผูประสานงาน (Focal Points) ทั้งสวนกลาง
และจังหวัดชายแดน

2. มาเลเซีย ขอสงออกเครื่องใน/ตีนไกมายังประเทศ
ไทย (ฝายไทยจะสงเงือ่นไข requirements และ
questionnaires ใหตอไป)

3. มาเลเซียขอใหไทยรับรองโรงงานผลติขนไกปน
มายังประเทศไทยเพิม่เติม



• ไทยขอใหมาเลเซียสงเจาหนาท่ีมาตรวจเพื่อตออายุการอนุญาต
สงออกโรงงานผลิตสินคาเน้ือไก นม และไขแปรรูป

• มาเลเซีย/ไทย ตกลงจะเริ่มทํา Pre-export Quarantineเพื่อการ
สงออกโดยจะบังคับใชกับ วัว ควาย แพะ แกะ จากประเทศไทย

• ท้ังสองฝายตกลงใหใส เรื่องหามใช Beta-agonist อยูใน Health
Certificate (ตามท่ีฝายไทยเสนอ)

• มาเลเซีย ยินดีนําเขาแพะ-แกะ แบบถูกตอง จากประเทศไทย โดย
มาเลเซียจะสง เงื่อนไขการนําเขา requirements/ protocols
มาใหฝายไทย

• ท้ังสองฝายตกลงเบื้องตนวา จะทําเงื่อนไข requirements/
protocols นําเขาและสงออก นกเขาชวาเสียง (Zebra dove)

• ท้ังสองฝาย ตกลงทําความรวมมือทางวิชาการดานหองแลบ
(Inter-laboratory proficiency test)

• ป 2561 มาเลเซียจะเปนเจาภาพการจัดประชุม
• การประชุมครั้งตอไป จะเชิญภาคเอกชนดานปศุสัตว เขารวมหารือ

ดวย เพื่อทําความเขาใจรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน



การจัดทํา MOU กับญี่ปุน

เพื่อรวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย
และเปนตนแบบของโครงการความรวมมือในอุตสาหกรรมการปศุสัตวดานอื่นๆ



การจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวางกรมปศุสัตว JICA
และบริษัทคาเคอุจิ จํากัดประเทศญี่ปุน

for Disseminating Japanese Technologies
for Area-based Recycle-Oriented Pelletized Livestock
Feed/Fertilizer Production and Utilization in Thailand



การจัดทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยริวกิว ประเทศญี่ปุน



การจัดทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุน

อยูร่ะหวา่งดําเนินการก่อนสง่ไปกษ.และกต.ในลําดบัตอ่ไป



การลงนาม Minutes of Discussion
การดําเนินการความตกลงสําหรับความช่วยเหลือให้เปลา่

(Non-Project Grant Aid)

346,532,360 เยน
หรือประมาณ 99,553,368.43 บาท)



ความคืบหนาการขอเจรจาการรับรองการนําเขาสินคา
สัตวปกตามหลักการนําเขาจากเขตปลอดโรคระบาด

(Regionalization) ระหวางไทย - ฝรั่งเศส

(Regionalization) และร่างใบรับรองสขุภาพสตัว์ (Health Certificate)



การจัดตั้งคณะทํางานรวมไทย - สหรัฐ
ในการเปดตลาดเนื้อสุกรที่มีสารเรงเนื้อแดงตกคาง

อยูระหวางกษ.พิจารณาลงนามในคําสั่ง



ความคืบหนา EU ขอตรวจประเมินระบบการผลิตสัตวปก
และผลิตภัณฑของไทย

EU จะเดินทางมายังประเทศไทย
ระหวางวันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2561



Building Policy Capacity towards
Sustainable Livestock Sector Development

in East and Southeast Asia Area

Goal : Enhance the contribution of an internationally
competitive livestock sub-sector to economic growth,
and  food and nutrition security  through efficient and
environmentally sustainable production and marketing
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