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วกิฤต โควดิ-19 ปัญหาใหญ่ทีไ่ด้รบัผลกระทบกนัอย่างทัว่หน้า และรนุแรงสาหสัเหลอืเกนิ 

ไม่ใช่เกิด ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วได้รับผลเพียงแค่จุดนั้นๆ แต่วิกฤตครั้งนี้ ได้รับผลกันทั่วทั้งโลก  

อยู่ที่ประเทศใดจะรับมือได้อย่างดี และรอดปลอดภัย และถ้าประมาทเมื่อไหร่ โคโรน่าไวรัส 

สายพนัธุใ์หม่นี ้จะเข้าหาเหยือ่และแพร่กระจายเช้ืออย่างกว้างขวาง ซึง่ยงัหาวัคซนีเพ่ือจะก�าจดั 

ได้อย่างทันที ทันใดไม่ได้ คงต้องใช้เวลาศึกษาและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนอีกยาวนาน ซึ่งเชื้อ 

อาจจะกลายพันธุ์ต่อไปอีก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องสู้กันต่อไป ก็ขอเอาใจช่วย 

ให้ใครก็ได้ ประเทศไหนก็ได้ คิดค้น และเผื่อแผ่ให้ทั่วทั้งโลกนี้ ได้ใช้วัคซีน เพื่อต่อสู้กับไวรัส 

ตัวร้ายนี้ให้ได้ เพื่อให้โลกกลับมาสู่ภาวะปกติ

ประเทศไทย โดยทุกหน่วยงาน ต่างก็ช่วยกันและร่วมมือกันที่จะท�าตามหลักสุขอนามัยที่ด ี

เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้ เมื่อท�าดีแล้ว ต้องได้รับผลดี จึงต้องไม่ประมาทแม้แต่คนเดียว 

วิกฤต ทางธรรมชาติ ยังถาโถมเข้ามาไม่หยุด จากภาวะภัยแล้ง ที่จะท�าความสูญเสียจาก 

ความแห้งแล้ง พืชผลทางการเกษตรที่รอฟ้าฝนที่จะต้องตกลงมาชะโลมดิน และใจของเกษตรกร 

ที่เฝ้ารอ ซึ่งหวังว่าภัยแล้งในปีนี้ จะไม่รุนแรงซ�้าเติมเกษตรกรอีกเลย ได้แต่ภาวนาขอให้เทวดา 

ช่วย นอกจากนั้น ยังต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ก�าหนดมาตรการอะไรออกมา อย่าได้ 

ซ�า้เตมิเกษตรกรอกีเลยในเรือ่งการออกประกาศห้ามการใช้สารเคมทีางการเกษตร โดยทีย่งัไม่ได้ 

มีมาตรการอะไรทีจ่ะมาช่วยเหลอื หรอืทางออกท่ีจะมาช่วยลดต้นทุน และช่วยเพิม่ผลผลิต รวมท้ัง 

หาตลาดเพือ่ให้สนิค้าขายได้ราคาท่ีดขีึน้ และการประกาศทีอ่อกมากระชัน้มาก ไม่ค�านงึถงึปัญหา 

อปุสรรคทางการค้าระหว่างประเทศท่ีจะตามมาอกีมากมาย จงรวมใจเป็นหนึง่ทีจ่ะหาทางออกทีด่ี  

ไม่ใช่เอาชนะเพื่อประโยชน์แก่คนกลุ่มน้อยที่ไม่ฟังเสียงส่วนใหญ่ของเกษตรกร และอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่องที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนจากการออกมาตรการที่ไม่รอบคอบนี้เลย..

บก.

บรรณาธิการแถลง
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เรียนทุกท่านที่รัก ... โรค Covid-19 ยังจะอยู่กับเราต่อไปแม้ว่าโลกจะพัฒนาวัคซีนส�าเร็จ

ผมขอสรุปผลกระทบต่อธุรกิจจากโรค Covid-19 ดังนี้:-

1. ผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไป จะมกีารเรยีกร้องเรือ่งความสะอาด และปลอดภยัของอาหาร การตดิฉลาก 
อาหารอาจจะมีมาตรฐานใหม่ เร่ืองความปลอดภัยอาหารจะเชื่อมโยงกับความมั่นคงอาหาร (มีบาง 
ประเทศ ประกาศงดส่งออกข้าวในช่วง Covid-19) นอกจากนั้น เรายังจะต้องรับมือกับการเรียกร้อง 
การผลติทีต้่องไม่กระทบกบัสิง่แวดล้อมอกีด้วยเพราะมหีลายสถาบันโดยเฉพาะของสหประชาชาติ (UN)  
และ OECD ได้น�าเสนอปัญหานี้แล้ว

2. มาตรการน�าเข้าสินค้าอาหารจะเข้มงวดขึ้นกว่าปัจจุบัน

3. จะมีการเรียกร้องให้ใช้มาตรการเกี่ยวกับแรงงานที่เข้มงวดมากขึ้น

ที่ผ่านมา พวกเราก็ได้ด�าเนินการตาม 3 แนวนี้ที่ผมเรียกว่า 3 S+1 (Standards) มาตลอดแล้ว  
ขาดเพียงแต่ว่าการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ แต่ก็เริ่มมีสัญญาณท่ีจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทาง 
ส�านักงานส่งเสริมการลงทุน เริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรม 
เชื่อมโยงไปยังอาหาร 

เพื่อเป็นการย�้าถึงความส�าคัญของการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร สมาคมฯ 
ได้ส่งหนังสือพร้อมเอกสารแนบให้รัฐมนตรีพาณิชย์ และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจาก 
กระทรวงพาณชิย์ให้เป็นประธานเร่ืองข้าวโพดเลีย้งสตัว์แล้ว เพือ่ให้มคีวามเข้าใจตรงกัน และเพือ่น�าไปสู่ 
เป้าหมายการพัฒนาห่วงโซ่อาหารสัตว์และปศุสัตว์ต่อไป

โลกได้เปลี่ยนไปมากก็จริง แต่ผมเชื่อว่า พวกเราจะฟันฝ่าไปได้อย่างดีแน่นอน เนื่องจากพื้นฐาน 
ที่พวกเราได้ช่วยกันวางไว้ สอดคล้องกับสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นครับ

 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สารจากประธาน
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ทีม่า : มติชนออนไลน์ วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้าย 

วันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี นายสัตวแพทย์สรวิศ  

ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  

4 คน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช 

สมเิปรม นายสตัวแพทย์เศรษฐเกยีรต ิกระจ่างวงษ์ และนาย

สัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อ�านวยการกอง/ส�านัก ผู้แทน 

ปศุสัตว์เขต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ พร้อมกันบริเวณ 

หน้าเสาธงเคารพธงชาต ิแสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา  

และพระมหากษัตริย์ไทย ที่กรมปศุสัตว์

ต่อมาอธิบดีกรมปศุสัตว์อ่านสารแสดงความยินดี เนื่อง 

ในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากรมปศสุตัว์ครบรอบ 78 ปี จาก  

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ พร้อมทัง้มอบโอวาท ให้ขวญั และก�าลงัใจแก่ผู้ปฏบิตังิาน 

มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมปศุสัตว์ประจ�าป ี

พ.ศ. 2562 และมอบของทีร่ะลกึกรมปศุสตัว์แก่หน่วยงานต่างๆ  

ของกรมปศุสัตว์เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

5 พฤษภาคม คล้ายวันสถาปนา
กรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี

ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทย สู่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลาดโลก
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เวลา 9.19 น. สักการะพระพุทธรูปอุดมสุข สักการะศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย ประจ�ากรม 

ปศุสัตว์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 9.30 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย 

รองอธิบดีกรมปศสุตัว์ ผูอ้�านวยการกอง/ส�านกัปศสุตัว์เขต 1-9 (ผ่านระบบ Conference) และผูบ้รหิาร 

ของกรมปศุสัตว์ โดยมีการเปิดวีดีทัศน์แสดงประวัติความเป็นมา และผลงานโครงการส�าคัญของ 

กรมปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลา 78 ปีที่ผ่านมา จากนั้นมีการน�าเสนอผลงานส�าคัญ และการด�าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรมเด่นของแต่ละกอง/ส�านัก ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านมาตรฐานสินค้า 

ปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ โดยเน้นการบูรณาการ 

ทัง้ส่วนกลาง และภมูภิาค ครอบคลมุ 

ท้ังด้านงาน เงิน และคน มีความ 

โปร่งใส เพื่อประโยชน์เกษตรกร 

มุ่งสู่วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ “เป็น 

องค์กรที่น�ำ และขับเคลื่อนกำร 

ปศุสัตว์ไทย สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง 

และยัง่ยนืในตลำดโลก” ทัง้นี ้เพือ่ 

ร่วมระลึกอวยพร และแสดงความ 

ยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 

กรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพร 

แสดงความยินดีในโอกาส วัน 

สถาปนากรมปศสุตัว์ครบรอบ 78 ปี 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ ได้ที่

http://bit.ly/2yPihuR
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เปิดสาร “เฉลิมชยั” ร่วมยินดีวนัสถาปนา 

กรมปศสุตัว์ครบ 78 ปี ขอให้ขบัเคล่ือนนโยบาย 

การเกษตรปลอดภยั -เกษตรอนิทรย์ี เสรมิแกร่ง 

โอกาสไทยในตลาดโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ เผยว่า ในทุกปีของวันที่ 5 พฤษภาคม  

2563 จะมีการจัดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 

ครบรอบ 78 ปี ทางนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้ส่ง 

สารถึงกรมปศุสัตว์ สาระข้อความว่า “ผมขอส่ง 

ความปรารถนาดีมายังอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกท่าน และขอขอบคุณ 

ทุกท่านท่ีช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  

อุตสาหะ เพื่อพัฒนางานปศุสัตว์ให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานส�าคัญในการส่งเสริม 

และพัฒนางานด้านปศุสัตว ์ให ้มีความเจริญ 

ก้าวหน้า มปีระสทิธภิาพได้มาตรฐานและปลอดภยั 

ส�าหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออก 

ไปยังต่างประเทศ จึงถือว่าเป็นหน่วยงานหน่ึง 

ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

ทีต้่องการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย”

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

78 ปี กรมปศุสัตว์
ปักหมุดเกษตรอินทรีย์
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โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น 

หน่วยงานหลักในการจัดท�าโครงการ รวมท้ัง 

ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญๆ ซึ่งในปี 2563  

นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการ  

ขับเคลื่อนที่สามารถน�าไปต่อยอดได้ คือ การ 

ส่งเสรมิสนิค้าเกษตรปลอดภยั และเกษตรอนิทรย์ี 

ที่มีมาตรการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี การใช ้

ระบบการตลาดน�าการผลติ เพ่ือแก้ไขปัญหาสนิค้า 

ล้นตลาด และราคาตกต�่า การลดต้นทุนการผลิต 

และเพิม่คณุภาพการผลติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ให้เกษตรกร โดยส่งเสรมิรายได้ เพือ่บรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับเกษตรกร

การตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้ง  

77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ เพือ่จดัท�าข้อมลูสารสนเทศ 

ด้านการเกษตร (Big Data) เป็นต้น เพือ่เป็นการ 

เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ สร้างมลูค่าเพิม่ทางการ 

ตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน  

การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรสามารถ 

น�าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อม ซึง่การด�าเนนิงานของกรมปศุสตัว์นัน้ 

ล้วนเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ในปี 2563 ดังวิสัยทัศน์  

ที่ว่า “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม ตลาดน�าการผลิต ชีวิตเกษตรกร 

มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุล 

และยั่งยืน” อย่างแท้จริง

การท่ีจะด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได ้

นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที ่

ทกุท่าน รวมทัง้ความขยนัหมัน่เพยีร ความซือ่สัตย์ 

สุจริตเป็นสิ่งส�าคัญ ที่จะน�าพากรมปศุสัตว์ของ 

ประเทศให้เจรญิก้าวหน้าตลอดไป ในโอกาสนี ้ผม 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาล 

ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบ 

ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย พร้อมทั้ง 

มกี�าลงักายก�าลงัใจ สติปัญญาในการปฏบิตัหิน้าที่  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และ 

ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยทั่วกัน อันจะน�าไปสู่ความวัฒนาสถาพรสืบไป
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กรมประมงเตรียมแผนรับภัยแล้งปี 2563 คุมเข้มสถานการณ์ หวังลด 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง หวั่น! ปีนี้น�้าน้อย ภัยแล้งอาจ 

รุนแรง และยาวนาน เส่ียงกระทบการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ แนะเกษตรกรควรเตรยีม 

การเฝ้าระวงั ดูแลสตัว์น�า้อย่างใกล้ชดิ และปฏบิตัติามค�าแนะน�าของกรมประมง 

อย่างเคร่งครัด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบรรจง จ�านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า  

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกในปี 2563 ท�าให้ประเทศไทย 

มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง และยาวนานกว่าทุกปี คาดการณ์ว่า 

อาจต่อเนื่องยาวนานไปถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ท�าให้ปริมาณน�้าทั้งในแหล่งน�้า 

ธรรมชาติ และแหล่งน�้าชลประทานไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ยังท�าให ้

อุณหภูมิน�้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้าสูงขึ้นด้วย ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้สัตว์น�้าที่เลี้ยงไว้เกิด 

ความเครียด อ่อนแอ และตายได้

กรมประมงได้สัง่การให้เจ้าหน้าทีท่ัง้ในส่วนกลาง และส่วนภมิูภาค เฝ้าตดิตาม 

สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เฝ้าระวงัผลกระทบต่อสัตว์น�า้ในท่ีรกัษาพชืพนัธ์ุต่างๆ และ 

แจ้งเตอืนแก่ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้เพือ่เตรยีมตวัรบัสถานการณ์ หาวธีิการป้องกัน และ 

หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการเลี้ยงสัตว์น�้าในบ่อดิน โดยพิจารณาจาก 

น�า้ทีใ่ช้เลีย้งว่ามคุีณภาพทีดี่ และมเีพยีงพอตลอดการเลีย้งสตัว์น�า้ หากมปีรมิาณน�า้ 

ไม่เพียงพอ ให้ปรับลดขนาดการผลิต หรืองดการเลี้ยงสัตว์น�้า ท�าการตากบ่อ และ 

ตกแต่งบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น�้าในรอบต่อไป

รองอธบิดีเสนอแนะว่า หากจ�าเป็นต้องเลีย้งสตัว์น�า้ ควรคดัเลอืกพนัธ์ุสตัว์น�า้ 

ท่ีมีความแข็งแรงจากฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน และเช่ือถือได้ และเริ่มเล้ียงสัตว์น�้าที่มี 

ขนาดใหญ่ขึน้ เพราะมคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงได้ดกีว่า ปล่อย 

ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่381 เดือนเมษายน 2563

กรมประมงห่วงใย
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า แนะวิธีเหมาะสมฯ
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สัตว์น�้าลงเลี้ยงให้หนาแน่นน้อยกว่าปกติ เพื่อลดเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง นอกจากนี้  

ควรรักษาปริมาณน�้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้าให้มีการสูญเสียน้อยท่ีสุด เตรียมแหล่งน�้า 

ส�ารองไว้ใช้เพ่ิมเตมิ เลอืกใช้อาหารสตัว์น�า้ท่ีมคีณุภาพ และให้ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

งดให้อาหารสดเพื่อป้องกันน�้าเน่าเสีย และเฝ้าระวังคุณภาพน�้าให้มีความเหมาะสม 

ต่อการเลี้ยงสัตว์น�้าตลอดการเลี้ยง ทั้งนี้ ควรงดการขนย้ายสัตว์น�้าระหว่างการเลี้ยง  

พร้อมหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น�้าอย่างสม�่าเสมอ และในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น�้า 

ควรทยอยคัดสัตว์น�้าท่ีได้ขนาดตลาดออกจ�าหน่ายก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการ 

สูญเสียสัตว์น�้า

เกษตรกรควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น�้าอย่างสม�่าเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกต ิ

ให้รบีหาสาเหต ุและแก้ไขทันท ีในขณะเดยีวกัน ควรแจ้งให้ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้อืน่ๆ  

ที่อยู่ใกล้เคียงทราบ เพื่อที่จะได้หามาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค กรณีที่มี 

สัตว์น�้าป่วยตาย ควรก�าจัดโดยการฝังกลบ หรือเผา เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย 

เชื้อโรค เกษตรกรควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และหาก 

มีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ขอรับค�าปรึกษา และค�าแนะน�าได้ที่ ส�านักงาน 

ประมงจงัหวดั ศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัว์น�า้จดื/สตัว์น�า้ชายฝ่ัง ศนูย์วจิยั 

และพัฒนาประมงน�้าจืด ทุกแห่งทั่วประเทศโทรศัพท์ 0-2562-0760 ในวัน และ 

เวลาราชการ

อ้างอิง : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประมง
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ศนูย์วิจยัธนาคารออมสนิ ระบสุถานการณ์ 

ภัยแล้งปี 2563 รุนแรงกว่าปี 2558 และ ปี  

2562 คาดส่งผลกระทบเกษตรกร 2.9 ล้านราย  

และมลูค่าผลผลติพชืเศรษฐกจิส�าคญัอย่าง “ข้าว 

อ้อย มันส�าปะหลัง” ราว 2.6 หมื่นล้านบาท

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ได้เผยแพร่ 

รายงานวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจมหภาค ใน 

ประเด็นผลกระทบภัยแล้งที่จะมีต่อประเทศไทย 

ในปี 2563 พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563  

มแีนวโน้มรนุแรงมากขึน้ เป็นผลจากในปี 2562  

ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญก�าลังอ่อน (Weak  

El Nino)1/ ท�าให้ฤดูร้อนยาวนานกว่าปกติ และ 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 28.1 องศาเซลเซียส  

ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในรอบ 69 ปี (พ.ศ.  

2494 - 2562) รวมทัง้เกิดภาวะฝนทิง้ช่วง ส่งผลให้ 

เป็นปีทีเ่กดิปัญหาภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 20 ปี

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลให ้

ปริมาตรน�้าในเขื่อนที่ใช้การได้ทั้งประเทศของ 

ปี 2562 อยู่ในระดับต�่า โดย ณ สิ้นปี 2562  

ปริมาตรน�้าในเขื่อนที่ใช้การได้ทั้ง ประเทศอยู่ที ่

20,739 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29  

ของความจุเขือ่นทัง้หมด ซึง่อยู่ในเกณฑ์น�า้น้อย 

วกิฤต ิ(<=30%) ส่งผลกระทบต่อระดับน�า้ต้นทนุ 

ในเขื่อนที่เก็บสะสมไว้ใช้ในปี 2563 

ทีม่า : กรุงเทพธุรกิจ วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกอบกบัปรมิาณฝนสะสม 3 เดอืนแรก 

ของปี 2563 อยู่ที่ 74 มิลลิเมตร ต�่ากว่าช่วง 

เดียวกันของปี 2558 และปี 2562 ที่ร้อยละ 

-20.5 และ -41.0 ตามล�าดับ ส่งผลให้ปริมาตร 

น�้าในเขื่อนที่ใช้การได้ทั้งประเทศใน ปี 2563 

มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

โดยปริมาตรน�้าในเขื่อนที่ใช ้การได้ทั้ง 

ประเทศ ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563 อยู ่ที่  

12,591.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ต�่ากว่าช่วงเดียวกัน 

ของปี 2558 และปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ -18.0  

และ -37.5 ตามล�าดบั ซึง่ภาคทีม่ปีรมิาตรน�า้ลดลง 

มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2558 ได้แก่ ภาคกลาง  

ภาคเหนอื และภาคตะวนัออก อยูท่ีร้่อยละ -59.4,  

-44.1 และ -41.8 ตามล�าดับ ทั้งนี้ สถานการณ ์

ภัยแล้ง ปี 2563 จะรุนแรงมากขึ้น หากเกิด 

ฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยภาพรวม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 

ปริมาตรน�้าในเขื่อนทั้งประเทศมีจ�านวน 36,134  

ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 51 ของความจุ 

เขื่อนทั้งหมด และปริมาตรน�้าในเขื่อนที่ใช้การได ้

ทั้งประเทศมีจ�านวน 12,592 ล้านลูกบาศก์เมตร  

คิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุเข่ือนท้ังหมด ซ่ึง 

อยู่ในเกณฑ์น�้าน้อยวิกฤติ (<=30%)

ศูนย์วจิัยออมสิน ชี้ ปี 63
ไทยเจอภัยแล้งรุนแรงหนัก

คาดพืชเศรษฐกิจเสียหาย 2.6 หมื่นล้าน



	 ธุรกิจอาหารสัตว์	ปีที่	37	เล่มที่	192	พฤษภาคม	-	มิถุนายน	256313

T
Thailand Focus



14

T
Thailand Focus

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 192 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

โดยภาคที่มีปริมาตรน�้าในเขื่อนในระดับ 

เกณฑ์น�้าน้อยถึงน�้าน้อย วิกฤติ (<=50%) ได้แก่  

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

และภาคเหนือ ซึ่งมีปริมาตรน�้าในเขื่อน คิดเป็น 

ร้อยละ 17, 23, 35 และ 38 ของความจุเขื่อน 

ทัง้หมด ตามล�าดบั โดยปรมิาตรน�า้ทีน้่อยจะส่งผล 

กระทบต่อพืน้ทีท่างการเกษตร การอปุโภคบรโิภค  

และนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับความเสียหาย

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส�าคัญทั้ง 

ประเทศมีทั้งหมด 102.3 ล้านไร่ และมีพื้นที ่

เพาะปลูกที่อยู่ในเขตท่ีมีปริมาตรน�้าในเขื่อนอยู ่

ระดับเกณฑ์น�้าน้อยถึงน�้าน้อยวิกฤติ (<=50%)  

สูงถึง 92.1 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 

ของพื้นที่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส�าคัญทั้ ง

ประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่ง 

หากฝนทิ้งช่วงนาน ก็จะกระทบกับผลผลิตของ 

ข้าวนาปรัง อ้อย และมันส�าปะหลัง ซึ่งมีช่วง 

ฤดเูกบ็เกีย่วในเดอืน ม.ค. - เม.ย. 2563 รวมทัง้ 

ผลกระทบต่อน�้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และพื้นที่ 

นิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น 

คาดว่าจะมเีกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบ 2,930,673 

ราย และคาดว่าพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืเศรษฐกจิส�าคญั  

ได้แก่ ข้าวนาปรงั อ้อย และมนัส�าปะหลงั จะปรบั 

ลดลงอยู่ที่ 27.7 ล้านไร่ ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 

ร้อยละ -12.9

ส่วนผลผลิตทั้งหมดคาดว่าจะปรับลดลง 

อยูท่ี ่115.8 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนอยูท่ี ่ร้อยละ  

-31.6 โดยแบ่งออกเป็นข้าวนาปรัง 4.8 ล้านตัน  

ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ ร้อยละ -32.9, อ้อย 85.0  

ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ ร้อยละ -35.1 และ 

มันส�าปะหลัง 26.0 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 

อยู่ที่ ร้อยละ -16.3

ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง จน 

กระทบต่อก�าลงัซือ้เพือ่การอปุโภคบรโิภค รวมทัง้ 

ความสามารถในการช�าระหนี้ลดลง และส่งผล 

ต่อเนื่องไปยังผู้ประกอบการท่ีท�าธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กับภาคเกษตร เช่น ธุรกิจ ขายอุปกรณ์ทางการ 

เกษตร เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย ยาก�าจัดศัตรูพืช เป็นต้น  

ให้มีรายได้ลดลง การบริโภคลดลง และกระทบ 

ต่อการขยายทางเศรษฐกิจของไทย
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ทัง้นีศ้นูย์วจิยัธนาคารออมสินคาดว่า มูลค่าความเสยีหายผลผลติของพืชเศรษฐกจิส�าคญัอยูท่ี ่

26,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ต่อ GDP ภาคเกษตร* โดยแบ่งเป็น มูลค่าความ 

เสียหายจากผลผลิตข้าวนาปรัง 17,629 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพาะปลูกในภาคกลาง มูลค่าความ 

เสียหายจากผลผลิตอ้อย 5,939 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

มลูค่าความเสยีหายจากผลผลติมนัส�าปะหลงั 2,444 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพาะปลกูในภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ และภาคกลาง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้ม 

ที่รุนแรงกว่าปี 2558 ซ่ึงเป็นปีเกิดภัยแล้งรุนแรงสุด และมูลค่าความเสียหายอาจจะเพ่ิมขึ้นได้ 

ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาของช่วงฤดแูล้ง ซึง่คาดว่าจะสิน้สดุในเดอืนพฤษภาคม 2563 แต่ยงัคงต้องตดิตาม 

ปรากฏการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2563 ที่อาจจะเกิดขึ้น
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ผูเ้ชีย่วชาญด้านไวรสัวทิยา ยืนยันเนือ้สตัว์ 

หมู ไก่ เป็ด รับประทานได้ ไร้เชื้อโควิด-19 ย�้า 

อาหารต้องเน้นความสะอาด และปรงุสุก ให้ความ 

ร้อนฆ่าเชื้อโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ศ.นพ.ยง 

ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวย�้าว่า ปกติ เช้ือ 

โคโรน่าไวรัสสามารถพบได้ในสัตว์ทุกชนิด ส่วน 

เชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ที่เกิดโรคในคน หรือ  

โควิด-19 นั้น จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร ์

ในจีน พบว่า เชื้อนี้ติดต่อได้ในสัตว์ตระกูล Feline  

เช่น แมว และเสือ เป็นต้น ส�าหรับสัตว์เศรษฐกิจ  

เช่น หม ูไก่ และเป็ด งานวจัิยพบว่า จะไม่สามารถ 

ติดโรคโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ โรค 

โควิด-19 ที่แพร่จากคนไปสู่สัตว์เล้ียง ยังไม่พบ 

หลักฐานว่าเชื้อโรคชนิดนี้แพร่กลับมาสู่คนได้

“ผู้เชี่ยวชาญ” ย�้า COVID-19
ไม่ติดต่อปศุสัตว์หลัก
ยืนยัน หมู ไก่ เป็ด ปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

ทีม่า : สยามรฐั ออนไลน์ วนัพุธที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

“งานวจิยัชีช้ดัว่า ไวรสัตัวนีไ้ม่ติดใน หม ูไก่  

เป็ด หรือปศุสัตว์อ่ืนๆ ประชาชนจึงสบายใจได้ 

ในการบริโภคเนื้อสัตว์เหล่านี้ แต่อยากเน้น ต้อง 

ปรุงอาหารให้สุก สะอาด และไม่แนะน�าให้ทาน 

อาหารดิบๆ สกุๆ เดด็ขาดในช่วงนี ้การทานอาหาร 

ที่สุก ความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด 

รวมทั้งโควิด-19” ศ.นพ.ยง กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในอุตสาห- 

กรรมอาหาร ควรมมีาตรการป้องกนัโรคทีเ่ข้มงวด 

และแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล 

ที่เคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการดูแลตัวเอง และ 

การควบคุมอนามัยส่วนบุคคล ความสะอาด การ 

ล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝอย 

ละอองท่ีเกิดจาการไอ หรือจาม ปนเปื้อนไปกับ 

อาหาร และหากผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย และ 

มีไข้ ควรหยุดการปฏิบัติงานในทันที
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ศ.นพ.ยง ย�้าว่า ในโรงงานช�าแหละ และ 

แปรรปูสตัว์ กรณพีบผู้ป่วยตดิเช้ือในไลน์การผลติ  

ต้องหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อกักตัว และ 

เฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน และให้หยุด 

สายการผลิตบริเวณท่ีผูป่้วยตดิเชือ้ปฏิบตังิาน เป็น 

เวลา 1 วัน เพื่อท�าความสะอาด และฆ่าเชื้อ โดย 

ไม่จ�าเป็นต้องปิดสายการผลิตทั้งโรงงาน และการ 

ฆ่าเชื้อ จะใช้น�้ายาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีน 

หรือแอลกอฮอลล์ ซ่ึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 

-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฆ่าเชื้อจะช่วย 

ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนี้ แพร่กระจายไปสู่เพื่อน 

ร่วมงานคนอื่นๆ

“สิ่งที่เรากลัวท่ีสุดคือ การระบาดของโรค 

โควิด-19 ในโรงงาน เพราะเป็นสถานที่รวมของ 

คนจ�านวนมาก จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนเตรยีม 

การที่ดี เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  

Distancing) หรือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  

(Physical Distancing) การเข้ากะ-ออกกะ ต้อง 

พยายามหลีกเล่ียงการสัมผัส และการรวมพล 

ของคนหมูม่าก เพราะถ้าเกดิโรคกับคนใดคนหนึง่  

คนที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทุกคนจะต้องถูกกักตัวเป็น 

กลุ่มใหญ่ จนไม่เหลือคนท�างาน” ศ.นพ.ยง กล่าว

ศ.นพ.ยง แนะน�าว่า ในสายการผลิต ควร 

เตรียมแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้ากรณีเกิดการ 

ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกะ 

การท�างาน ควรแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน เพราะ 

หลังปิดไลน์การผลิตท�าความสะอาด และฆ่าเช้ือ 

แล้ว ต้องมทีมีงานกลุม่ใหม่เข้าไปท�างานแทนทนัที 

เพราะไม่สามารถปิดโรงงานได้ 14 วนั การเตรยีม 

การต่างๆ ถือว่ามีความจ�าเป็นมาก ต้องมีการ 

วางแผน และซ้อมแผนเป็นอย่างด ีหากไม่วางแผน 

ที่ดี เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก 

หากไม่สามารถด�าเนินการผลิตต่อไปได้

จากการท�าวิจัยมากว่า 10 ปีในไทย พบ 

ว่า โรคในระบบทางเดนิหายใจทัว่ไป มกัจะระบาด 

ได้ง่ายช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน ดังนั้น ในฤดูฝน 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถึงสงิหาคมนี ้ประเทศไทย 

ต้องเตรยีมตัง้รับแบบเข้มแขง็กว่าปกต ิเพราะหาก 

พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ การวินิจฉัยโรคจะ 

ค่อนข้างยุ่งยากกว่าปกติ จ�าเป็นต้องตรวจโรค 

มากขึน้ เพือ่ให้แน่ใจว่าผูป่้วยติดเชือ้โควดิ-19 หรอื 

ติดเชื้อไข้หวัดธรรมดา ดังนั้น ปีนี้ไทยจ�าเป็นต้อง 

ระวังมากกว่าทุกปี ศ.นพ.ยง กล่าว

“อยากฝากคนไทยเรื่องระเบียบวินัย และ 

ค�าแนะน�าต่างๆ ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยท�าตาม 

ค�าแนะน�าได้ดี เร่ืองการดูแลสุขอนามัย ทาน 

อาหารปรงุสกุ การสวมหน้ากากอนามยั การล้างมอื 

และอืน่ๆ ตลอดจนการเว้นระยะทางสงัคม (Social 

Distancing) และการเว้นระยะระหว่างบุคคล  

(physical distancing) ถ้าคนไทยท�าได้มากกว่า  

90% คงความมวิีนยั เคร่งครดั และเชือ่ค�าแนะน�า 

ของทางราชการ เชือ่ว่าโรคโควดิ-19 จะมอีบุติัการณ์ 

การสูญเสียทางสุขภาพร่างกาย และเศรษฐกิจ 

น้อยกว่าประเทศทางตะวันตกแน่นอน” ศ.นพ.ยง 

กล่าว
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ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่381 เดือนเมษายน 2563

อุตสาหกรรมกุ้งไทย
ร่วมใจฝา่วิกฤตโควิด-19

ดร.สมศักดิ ์ปณีตัธยาศัย นายก ส.กุ้งไทย

เมือ่เราทบทวนให้ดจีะพบว่า มวีกิฤตการณ์ทีเ่กิดขึน้แล้วในอดตี ท่ีมผีลกระทบ 

ถงึอตุสาหกรรมกุง้ไทยหลายคร้ัง เช่น ปี 2538 เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทีเ่มอืงโกเบ 

ประเทศญีปุ่่น ปี 2544 มกีารก่อการร้ายจีเ้คร่ืองบินชนอาคารแฝดเวลิด์เทรดเซน็เตอร์ 

ทีส่หรฐัอเมรกิา ปี 2547 เกดิสนึามใินประเทศไทย อนิโดนเีซยี และอนิเดยี และปี 2550 เกิดวกิฤตการเงิน 

ครั้งใหญ่ที่ชื่อว่า แฮมเบอร์เกอร์ ไครซิส (Hamburger Crisis) ซึ่งทุกวิกฤตการณ์ได้สร้างความเสียหาย 

อย่างมหาศาล ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ในทุกครั้งของวิกฤต ไม่มีครั้งไหน 

ที่ท�าให้การบริโภคกุ้งลดลงเลย

ดร.สมศักดิ์ ให้ก�าลังใจ และแนวคิดว่า “แน่นอนว่า วิกฤตโคโรน่าไวรัส หรือโควิด-19 ที่ทั่วโลก 

ก�าลังเผชิญอยู่นี้ มีความหนักหนาสาหัสมากกว่า แต่อย่าลืมว่า อาหารยังคงความส�าคัญ และจ�าเป็น 

ของมวลมนษุย์เสมอ ผมมัน่ใจว่า การมสีต ิความอดทน และจติใจทีมุ่ง่มัน่ในการฟันฝ่าความท้าทายของ 

เชื้อโรคร้ายนี้ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ”

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ขอน�า

นานาทัศนะจากบุคคลส�าคัญที่คลุกคลีในวงการกุ้งมาน�าเสนอดังนี้
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นายบรรจง นิสภาวาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ-ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

สถานการณ์โควิด-19 วนันี ้กระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวม และความเป็นอยู่ของ 

ประชาชนทั่วโลกอย่างมหาศาล และยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าวิกฤตนี้จะถึงเวลาสิ้นสุด 

เมื่อใด ในส่วนอุตสาหกรรมกุ้งไทยเอง ได้รับผลกระทบจากปัญหารอบด้าน รวมถึง 

จากโควดิ-19 ตัง้แต่เดอืนธนัวาคมปีทีแ่ล้วจวบปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นราคากุ้งโลกตกต�า่ทีส่่งผลถงึผูส่้งออก 

กุง้ไทยไม่สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก เพราะไทยมต้ีนทุนการเล้ียงกุ้งค่อนข้างสงู ยงัมปัีญหากุง้ตดิโรค 

และภาวะไม่มคีนซือ้กุง้ ส่งผลให้เกษตรกรเพาะเลีย้งกุง้ขาดทนุ ต่อเนือ่งถงึปรมิาณลกูกุง้คงเหลอืทีบ่่อเพาะ 

ซึง่บางคร้ังจ�าเป็นต้องตดัใจทิง้ลกูกุง้เลยกมี็ เรยีกได้ว่ากระทบกันท้ังห่วงโซ่อตุสาหกรรมกุ้งไทย ภาวะอย่างนี ้

เรียกว่าหายนะของอุตสาหกรรมกุ้งไทยก็ว่าได้

“ผมคิดว่าวิกฤตในวนันีถื้อเป็นบทเรียน ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การผลติกุง้ ควรทีจ่ะต้องหนัหน้า 

และจบัมอืกนั ช่วยเหลอืกนัแก้ไขปัญหา ละทิง้ผลประโยชน์ส่วนตวั มองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

เป็นหลัก เพือ่น�าอตุสาหกรรมกุ้งไทยออกสูกั้บตลาดโลกเพือ่ทวงบลัลงัก์แชมป์คนืกลบัมา ซึง่จรงิๆ แล้ว  

บคุลากรในอตุสาหกรรมกุ้งไทยมีความสามารถทุกเรือ่ง แพ้อยูเ่รือ่งเดียว คอืความเหน็อกเหน็ใจในองค์กร  

ขอเถอะครับ วิกฤติครั้งนี้ขอให้เราทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ พร้อมกับการท�า 

ทุกวิถีทางในการทวงแชมป์คืนกันนะครับ” นายบรรจง กล่าวทิ้งท้าย

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก ส.ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วิกฤตโควิด-19 กระทบกับทุกภาคส่วนของโครงสร้างโลกในสามด้าน คือ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อย่างรุนแรงที่สุดใน 100 ปี มนุษย์ยังไม่สามารถ 

เอาชนะได้ นอกจากใช้วิธีชะลอโรค เช่น การกักตัวที่บ้าน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ในทุกประเทศในด้านปริมาณ และพฤติกรรมการบริโภค ธุรกิจทั้งห่วงโซ่ของการผลิต และส่งออก 

กุ้งเลี้ยงจึงได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายพรศิลป์ ชี้แนะเพิ่มว่า “มีการคาดการณ์ว่าวิกฤตนี้จะใช้เวลาอย่างเร็ว 6 เดือน และอาจนาน 

ถึง 1 ปี ดังนั้น สิ่งที่พวกเราจะต้องท�าคือ 1) ประเมินสถานการณ์ความเสียหายเป็นตัวเงินทั้งหมด โดย 

เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปกติเพื่อให้รัฐบรรเทา 2) แยกประเด็นให้ชัดเจนว่า จะให้รัฐสนับสนุนใน 

ส่วนไหน อย่างไร เช่น เงินกู้ เงินให้เปล่า หรือการลดต้นทุนอื่นๆ เช่น การอ�านวยความสะดวกทาง 

การค้า ระเบียบการน�าเข้าและส่งออก เป็นต้น 3) ร่วมกันพัฒนาข้อต่อของห่วงโซ่กุ้งเพื่อแข่งขันกับ 

ตลาดที่จะเปลี่ยนไปในประเด็นความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม”
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ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม ที่ปรึกษา ส.ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

วกิฤตโควดิ ส่งผลกระทบต่อทกุประเทศทัว่โลกรนุแรงมาก จนีเริม่ฟ้ืนตวัอย่าง 

มาก กลายเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภัย และมีศักยภาพสูงในการน�าเข้าสินค้า 

อาหาร/กุ้ง ในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้ผลิตกุ้ง ซึ่งอยู่ในหมวดอาหารที่ทุกคนยังต้อง 

บริโภค ผมว่ามันก็เป็นโอกาส แม้หลายประเทศคู่แข่งพยายามส่งขายจีนในราคาถูก เช่น เอกวาดอร์  

อินเดีย และอ่ืนๆ โดยส่งขายในกลุ่มสินค้าทั่วไป ซึ่งเราแพ้ในเร่ืองราคา แต่ในกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยม 

(Premium) เชื่อมั่นว่าเราดีกว่า เพราะไทยมีความรู้ ประสบการณ์ ความช�านาญ เทคโนโลยีการผลิต  

มีระบบขนส่งสาธารณูปโภค และอื่นๆ ที่ดีมาก จึงอยากฝากถึงรัฐ - ผู้เลี้ยง - ทุกท่านในอุตสาหกรรม 

กุ้งไทย ดังนี้

1. รัฐ : กุ้งเป็นสินค้าที่มี Local Content กว่าร้อยละ 80 ที่สามารถท�ารายได้เข้าประเทศได้มาก  

หลายประเทศ เช่น เอกวาดอร์ อินเดีย เวียดนาม ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน ฯลฯ เห็นว่าเป็นสินค้าที่ม ี

อนาคต ให้ความส�าคัญอย่างมาก เป็นสินค้าหลัก อาหารโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งในโลก 

มีไม่กี่ตัว ก็มีกุ้งกับปลา อยากให้รัฐเห็นความส�าคัญตรงนี้

2. คนเลี้ยง : ต้องหยุดต้นทุนแอบแฝงให้ได้ โดยเฉพาะ “โรค” ต้องร่วมมือกันป้องกันโรคอย่างที ่

เขาป้องกันโควิด-19 กันในตอนนี้ที่มีการป้องกันอย่างเข้มแข็ง คือ ต้องร่วมมือช่วยกันป้องกันโรคไม่ให ้

แพร่กระจายออกจากฟาร์ม ซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ต้นทนุเราสูต่้างประเทศไม่ได้ ยังไงเราไปได้แน่นอน 

ทั้งช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

 จริงๆ นาทีนี้ เรามีฟาร์มที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากพอสมควร ไม่ว่าสถานการณ์ราคาจะเป็น 

อย่างไรก็นิ่งอยู่ได้ เราต้องช่วยตัวเองในการเลี้ยงอย่างเต็มที่ก่อน

3. อตุสาหกรรมกุ้ง : เมอืงไทยยงัมกีุง้ ยงัมฐีานผูเ้ล้ียง ท่ีสามารถเล้ียงได้ และอยูไ่ด้ในทุกสถานการณ์ 

จ�านวนตันอาจจะผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้/อยากได้ เพราะพื้นที่เลี้ยงเราน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศ 

อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพ คุณภาพเรายังสู้ได้ ที่เหลือนั้นของจริงทั้งนั้นแล้ว ก็เป็นก�าลังใจกัน

 ทีผ่่านมา เราต้องยอมรบัว่า ตลาดภายในดดูซบักุง้ไปมาก จากธรุกจิท่องเทีย่ว จากนกัท่องเทีย่ว 

หลายล้านคน แต่ตอนนีห้ายไปหมดเราจึงล�าบากเพราะตลาดภายในหายไป โรงงาน ห้องเยน็จงึมกีุง้ให้ท�า 

เพิ่มจากส่วนนี้

 “ตอนนีร้ายได้หลกัๆ ของประเทศ เช่น การท่องเทีย่วหายไป เหลอืไม่กีต่วั เชือ่มัน่ว่าสนิค้ากุง้ 

เป็น Product Champion ทีจ่ะช่วยประเทศยามนี ้และอนาคตได้ เรามีเทคโนโลย ีมีความรูค้วามสามารถ 

ไม่แพ้ใคร เพียงแต่ละตัวจะช่วยเราได้อย่างไร ในเรื่องพื้นที่การเลี้ยง ตลาดต่างประเทศ ฯลฯ ฝากรัฐ 

ด้วยครับ” ท.พ.สุรพล กล่าว
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ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายก ส.อาหารแช่เยือกแข็งไทย

อนาคตของอุตสาหกรรมกุ้งไทยอยู่ในมือของคลัสเตอร์กุ้งทั้งประเทศ (ต้นน�้า  

กลางน�้า ปลายน�้า)* ภาครัฐ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ต้อง 

มาร่วมมือกันจริงๆ เพราะเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รอบนี้จะยาวนาน  

และเป็นเรือ่งใหญ่ทีส่่งผลกระทบมากมาย กระเทอืนทกุภาคส่วนทัว่โลก โดยเฉพาะท�าให้พฤตกิรรมของ 

ผู้บริโภค ตลอดจนผู้น�าเข้าเปลี่ยนแปลงไป ที่ส�าคัญประเทศไทยเองขณะนี้ ส่งออกกุ้งก็หล่นลงมาอยู่ที ่

อันดับที่ 5 หรือ 6 ไม่ได้เป็นเบอร์ 1 เช่นที่ผ่านมา

“…ก่อนโรคโควิด เดิมเราก็อ่อนแอในเรื่องจ�านวนผลผลิตกุ้งมีปริมาณไม่มากพอที่จะไปแข่งขัน 

ด้านราคากับ ปท. คู่แข่ง รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งมาก และอื่นๆ ถึงวันนี้ ถ้าทุกภาคส่วนในคลัสเตอร ์

กุ้งของประเทศไม่เกาะกันให้แน่น รัฐไม่ให้การสนับสนุน เราอาจถึงขั้นล่มสลาย/ตายได้ เพราะฉะนั้น 

ต้องช่วยกันนะครับ” ดร.พจน์ กล่าว

นายสมชาย ฤกษ์โภคี นายก ส.ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

การเกิดสภาวะโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 นั้นท�าให้มนุษยชาติได้เรียนรู ้

จากเหตุการณ์คร้ังนี้เป็นอย่างดี เป็นอุทาหรณ์สอนให้มนุษย์ต้องมาทบทวนหลายๆ  

เรื่องราว ต้ังแต่ความเป็นอยู่ ท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนถึงการบริโภคต่างๆ คงจะอยู่ 

บนความประมาทไม่ได้

การถอดจากบทเรียนคร้ังนีท้ีเ่กิดข้ึน หลายๆ ประเทศทัว่โลกจะเป็นประโยชน์กับมนษุย์ไม่ใช่น้อย  

การบริโภคอาหารจะเปลี่ยนไป การอยู่อาศัยจะเปลี่ยนไป เพราะผมเชื่อว่าไวรัสโควิด-19 ยังจะอยู่คู่กับ 

มนุษย์ตลอดไป เพียงแต่มนุษย์จะต้องปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้อย่างไร

นายสมชาย ฝากให้ก�าลงัใจว่า “ในฐานะอาชีพของเรา เป็นอาชพีเกษตรกรเกีย่วกบัอาหารบรโิภค 

โดยตรง เราคงจะต้องมบีทบาทในการปรบัตวัของมนุษยชาติแน่นอน ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุคนผ่านวกิฤต 

ตรงนี้ไปให้ได้ แล้วกลับมาผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อเลี้ยงคนทั้งโลกได้อย่างมีความสุข”
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นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายก ส.กุ้งตะวันออกไทย

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับ 

ผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้กระทัง่ธุรกจิอาหารซึง่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการด�ารง 

ชีวิต การล็อคดาวน์เกือบท่ัวโลก ท�าให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างพวกเรา 

โดยตรง ทั้งในส่วนของตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออก ก�าลังซื้อหดหาย ตลาดจีนเองซึ่งเป็น 

ตลาดความหวงัของเรากก็ระทบหนกัมาก ถงึแม้ว่าในวนันีส้ถานการณ์โควดิ-19 ในจนีจะดข้ึีนตามล�าดับ  

แต่อย่าลืมว่าจีนเองก็มีสต็อกกุ้งที่สั่งซ้ือไว้ขายช่วงตรุษจีนเยอะมากเช่นกัน ดังนั้นเขาก็ต้องระบาย 

สตอ็กทีม่ก่ีอนจงึจะสัง่ซ้ือใหม่ ซ่ึงคาดว่าน่าจะใช้เวลาสกัระยะหนึง่ แต่รูปแบบสนิค้ากุ้งทีจ่นีสัง่ซือ้ น่าจะ 

เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นกุ้งเป็น อาจจะเป็นกุ้งต้มแทน

นางสาวพัชรินทร์ กล่าวต่อว่า “ที่ส�าคัญในการเลี้ยงกุ้ง ต้องควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต�่าท่ีสุด 

การใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ลกูกุง้ หรอืปัจจยัอืน่ๆ ต้องได้คณุภาพ การเลีย้งต้องไม่เสยีหาย  

หรอืเสียหายให้น้อยทีส่ดุ รวมถงึสถานการณ์เช่นน้ี ทกุฝ่ายต้องเหน็อกเหน็ใจกนั ช่วยเหลอืกนั คนละไม้ 

คนละมือ บริษัทผู้ผลิตอาหาร ลูกกุ้ง เวชภัณฑ์ต่างๆ ภาครัฐ และส�าคัญที่สุด ตัวเกษตรกรเองควร 

มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด”

“โควิด-19 ไม่ใช่ท�าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่โควิด-19 ท�าให้เราเรียนรู้ว่า  

สุดท้าย สิ่งที่จ�าเป็นในชีวิตเรา คืออาหาร และยารักษาโรค เราในฐานะผู้ผลิตอาหาร เราก็ยังต้องผลิต 

ต่อไปเพราะมันคืออาชีพของเรา สุดท้ายขอบคุณโควิด-19 ที่ท�าให้คนทั้งโลกมีความเห็นอกเห็นใจกัน 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน และท�าให้เราคิดถึงค�าว่า สมดุล หรือพอดี ซึ่งเหมือนที่พ่อหลวงสอนเราไว้ว่า 

พอแล้วดี ขอให้ทุกอย่างอยู่บนความพอดีทุกๆ ฝ่ายนะคะ” นางสาวพัชรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย
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ทีม่า : สาส์นไก่ & สุกร ปีที ่18 ฉบบัที ่204 เดือนพฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติด 

เช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ “โควิด-19” ไปทั่วโลก  

ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจ  

อาจเรียกได้ว่า ประเมินค่าไม่ได้ เพราะได้สร้าง 

ความเสียหายไปทุกหย่อมหญ้า ทั้งธุรกิจขนาด 

เล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น 

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวและ 

บริการ หรือแม้แต่ธุรกิจการเกษตร ต่างได้รับ 

ผลกระทบอย่างถ้วนหน้า ประชาชนหลายล้าน 

คนต้องตกงาน จนกระทั่งวันนี้ ก็ยังไม่มีใครให ้

ค�าตอบได้ว่า จะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไร

“ประเทศไทย” เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม ่

อาจหลีกพ้นผลกระทบดังกล่าว เพราะได้เกิด 

การระบาด พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับอีกหลายๆ  

ประเทศ จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ ์

ฉุกเฉิน ตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.  

ฉุกเฉิน) ขึ้นมา เพื่อควบคุมการระบาดของโรค  

ตามมาด้วยการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชน 

ออกจากที่พักอาศัยช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.  

หลงัจากก่อนหน้าน้ีสัง่ปิดสถานประกอบการต่างๆ  

มาแล้ว ซึ่งผลจากมาตรการดังกล่าว ท�าให้ธุรกิจ 

หยุดชะงัก และผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาอย่างท่ี 

ทราบกัน

ผลกระทบโควิด-19
ต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์ไทย

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เป็นอีกธุรกิจ 

ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่น้อยไปกว่าธุรกิจ 

อื่นๆ ทั้งอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร หรือหมู  

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และการเลี้ยง 

สัตว์อื่นๆ ต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด 

มากน้อยแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 

การเลีย้งไก่ไข่ ทีช่่วงหนึง่เกิดภาวะไข่ไก่ขาดแคลน  

เนื่องจากประชาชนเกิดการแห่ซื้อเพ่ือกักตุนไว ้

บริโภคช่วงทีอ่ยูบ้่าน ท�าให้ไข่ไก่ในระบบเกดิความ 

ไม่สมดลุเกิดขึน้ เหตกุารณ์ดงักล่าวมท้ัีงผลดี และ 

ผลเสีย

ผลกระทบดังกล่าวหนักหนาสาหัสอย่างไร  

เกษตรกร หรอืผูป้ระกอบการมวีธิกีารปรบัตวั หรอื 

แก้ไขปัญหากันอย่างไร และอนาคต สถานการณ ์

จะเป็นไปในทิศทางไหน จึงขอน�าเสนอความคิด 
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เห็นจากเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  

ถึงผลกระทบดังกล่าวจากหลายๆ ส่วน หลายๆ  

ท่าน เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรน�าไป 

พิจารณา เพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้

ไก่ไข่ เกิดขาดแคลน
หลังผู้บริโภคแห่กักตุน
ก่อนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เร่ิมจากอุตสาหกรรมไก่ไข่ ที่ถือว่าเป็น 

อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวอยู่อย่างต่อ 

เนื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ก�าลังเกิดโรค 

โควิด-19 ระบาด เพราะเป็นอตุสาหกรรมท่ีกระทบ 

ความรู้สึกของทั้งคนเลี้ยงไก่ไข่ และผู้บริโภคมาก 

ที่สุด เนื่องจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไข่ไก่ ถือ 

เป็นดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ไม่ว่า 

สถานการณ์ปกติ หรือไม่ปกติ แต่จะมากน้อยแค ่

ไหน อย่างไร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนั้นๆ

สหกรณ์ผู ้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ล�าพูน  

จ�ากัด เป็นอีกสถานประกอบการด้านไก่ไข่ที ่

ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพราะภายหลังจาก 

สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ท�าให้ภาคเอกชน  

ลูกจ้างทั่วไป เกษตรกร และอีกหลายกลุ่มได้รับ 

ความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้าจากโรคระบาด 

ในครั้งนี้ หลายคนตกงาน หลายคนโดนลดเงิน 

เดือน บ้างก็ขายของไม่ได้ บางสถานที่ก็ถูกปิด 

จนท�าให้ขายของไม่ได้ ท�าให้ประชากรส่วนใหญ่  

80 - 90% ขาดรายได้ เกษตรกรที่อยู่ตามพื้นที ่

ห่างไกลความเจริญ หรือประชากรที่ไม่รู้หนังสือ  

ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากภาครัฐ 

ส่วนที่ได้รับเงินจะเป็นคนที่มีรายได้อยู่แล้ว หรือ 

ค่อนข้างมีฐานะ ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆ

จากนั้นในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน  

2563 ที่ผ่านมา มีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  

ปิดจังหวัดต่างๆ จึงท�าให้ประชาชนแตกตื่น ท�าให ้

มีการกักตุนซื้อไข่ไก่กันอย่างมากมาย จนท�าให ้

ไข่ไก่ขาดตลาด ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบั มกั 

จะเป็นพ่อค้าคนกลางที่โก่งราคาไข่ไก่ จนท�าให้ 

ราคาไข่ไก่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เป็นการตอกย�้า 

ความเดือดร้อนของคนอีกหลายๆ คน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสิริพงศ์ 

ตระการกมล (เฮียหนู) ประธาน

กรรมการ สหกรณ์ผู ้เลี้ยงไก่ไข ่

เชียงใหม่ - ล�าพูน จ�ากัด ได้กล่าวว่า สถานการณ ์

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นภาพลวงตา  

ไม่ใช่ความจรงิ จากสถานการณ์ทีไ่ข่ขาดตลาดนัน้ 

เป็นแค่ช่วง 2 อาทิตย์แรกเอง แต่พอประชาชน 

กักตุนสินค้าตามจ�านวนท่ีต้องการแล้ว ทุกอย่าง 

ก็กลับมาสู ่สภาวะปกติ ไข่ก็กลับมาล้นตลาด 

เหมือนเดิม เกษตรกรผลิตไข่ออกมาจ�านวนเท่า 

เดิม ต้นทุนการผลิตก็ยังเหมือนเดิม ราคาลูกไก่  

ราคาอาหารทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม ทางฟาร์ม 

เกษตรกรทางภาคเหนือขายไข่คละ ราคา 2.80  

บาทเอง แต่พ่อค้าคนกลางน�าไปขายราคาสูงเกิน 

ความเป็นจริง ยกตัวอย่าง ไข่ไก่เบอร์ 0 ราคา  

100 กว่าบาท

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  

เริ่มนิ่งแล้ว ประชาชนที่ซื้อไข่ไก่ไปกักตุนไว้ ก็เริ่ม 

ทยอยเอาของออกมาท�าอาหารรับประทาน จึง 

ท�าให้สถานการณ์ไข่ไก่กลับมาสู่สภาวะปกติคือ  

ไข่ไก่เร่ิมกลับมาล้นตลาดเหมือนเดิม ราคาจาก  

2.80 บาท ก็จะตกลงกว่าเดิม ท�าให้สถานการณ ์

ไข่ไก่ล้นตลาดเหมือนเดิม
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คณุสริพิงศ์กล่าวอกีว่า คาดการณ์ในอนาคต 

ข้างหน้า เกษตรกรรายย่อยจะหายไปจากวงการ  

จะมแีต่ผูเ้ลีย้งไก่รายใหญ่เท่านัน้ เพราะไม่มลีกูไก่ 

เลี้ยง เนื่องจากบริษัทพ่อ - แม่พันธุ์ จะส่งลูกไก่ 

ให้กับรายใหญ่ก่อน และค่อยส่งให้รายย่อยทีหลัง  

ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ท�าให้รายย่อยหายไป  

ส่วนความม่ันคง และยั่งยืนของฟาร์มไก่ไข่ภาค 

เหนือ ก็ต้องอยู่กับทางบริษัทพ่อ - แม่พันธุ์ด้วยว่า  

จะมลีกูไก่ให้พวกเราเลีย้งหรอืเปล่า เพราะเราไม่มี 

พ่อ - แม่พันธุ์เป็นของตัวเอง

สุดท้ายคุณสิริพงศ์ ฝากเป็นก�าลังใจให้กับ 

พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่า “ขอให้ทุกคนอยู ่

อย่างประหยัด ประหยัดทุกอย่าง และลดต้นทุน 

ในการเลีย้ง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายเลก็ รายย่อย 

หรือรายใหญ่ เราต้องหันมาลดต้นทุนในการเลี้ยง  

ถ้าเราท�าไม่ได้ ท�าอย่างไรกไ็ม่ประสบความส�าเร็จ  

ยกตัวอย่าง ถ้าเราจ้างคนงานมาเลี้ยงไก่ ถ้าเรา 

ไม่ไปดูแลเองก็แย่ ทุกอย่างเราจ้างเขาท�าหมด  

หรือแม้แต่ในเรื่องของอาหารไก่ ทางสหกรณ์ฯ  

ก็พยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยลด 

ต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วย”

วอนภาครัฐปลดล็อคส่งออก

ส่วนทางภาคใต้ คุณสุเทพ 

สวุรรณรตัน์ นายกสมาคมผู้เลีย้ง 

ไก่ไข่ภาคใต้ ให้ความเหน็ว่า สถาน- 

การณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ ก็เหมือนกับพื้นท่ี 

อื่นๆ คือได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยภาคใต ้

จะได้รับผลกระทบในเร่ืองของนักท่องเที่ยวท่ี 

หายไป ซึง่เป็นกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นตลาดหลกัของ 

ทีน่ี ่เมือ่นกัท่องเทีย่วหาย การบริโภคไข่ไก่กห็ายไป 

ด้วย โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ได้แก่  

จังหวัดกระบ่ี พังงา และภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยว 

หายหมด ท�าให้ผู้เล้ียงไก่ไข่ประสบปัญหาไม่มี 

ตลาด ไม่มีผู้บริโภคมากินไข่

ส่วนช่วงท่ีผ่านมา ท่ีมีข่าวไข่ไก่ขาดแคลน 

ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะช่วงนั้น 

เป็นช่วงที่ผู ้บริโภคเกิดความตื่นตระหนกจาก 

เหตุการณ์โรคโควิด-19 ระบาด และในเวลาต่อมา 

รัฐบาลประกาศพระราชก�าหนดฉุกเฉิน ตามมา 

ด้วยการประกาศเคอร์ฟิว ท�าให้ประชาชนต้องรีบ 

กักตุนอาหาร และของใช้ที่จ�าเป็น รวมถึงไข่ไก ่

ในระหว่างทีต้่องอยูบ้่าน เพราะกลวัว่าของจะหมด  

ซึง่ไม่ได้เกดิจากไข่ไก่ขาดแคลนตามธรรมชาต ิส่ง 

ผลให้ไข่ไก่ในเวลานัน้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

แต่อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ครั้งนั้น รัฐบาล 

โดยกระทรวงพาณิชย์ กลับมองกันว่าขาดแคลน  

เพราะมีการส่งออกไข่ไก่ ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง 

ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะการส่งออกไข่ไก่มปีริมาณ 

ที่น้อยมาก เพียงแค่ 1 ล้านฟองเท่านั้น ขณะที ่

ไข่ไก่ทีผ่ลติได้มากกว่านัน้หลายเท่า จงึไม่ใช่สาเหตุ 

ท่ีท�าให้ไข่ไก่ขาดแคลนแต่อย่างใด ซ่ึงเหตุการณ์ 

ครัง้นัน้ได้น�าไปสูก่ารระงบัการส่งออกไข่ไก่ในท่ีสดุ  

จนกระทั่งปัจจุบัน ยังไม่ได้ยกเลิกค�าสั่งดังกล่าว  

ท�าให้ช่องทางการระบายไข่ที่ขณะนี้ก็มีอยู่อย่าง 

จ�ากัดต้องหายไปอีกช่องทาง

ผลท่ีตามมาคือ ไข่ไก่เกิดการล้นตลาด  

เพราะภายหลังจากท่ีกระทรวงพาณิชย์สั่งระงับ 

การส่งออกแล้ว เวลาต่อมาประชาชนก็หยุดการ 

แห่ซื้อกักตุน ส่งผลให้ไข่ไก่ซึ่งมีออกมาทุกวัน  

เกดิการสะสมจนล้นตลาดตามมา โดยพืน้ทีภ่าคใต้ 

ขณะนี้มีไข่ไก่เหลือประมาณ 25 - 30% ขณะที่ 

ราคาขายหน้าฟาร์มยงัอยู่ที ่2.80 - 2.90 บาท ส่วน 

จะขยับขึ้น หรือลง หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  
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ส่วนแนวโน้มที่จะขยับขึ้นนั้นเป็นไปได้ยาก แต ่

แนวโน้มขยับลงมีโอกาสสูง เพราะตามธรรมชาติ  

เมื่อของมากราคาก็จะต�่าลงมาเป็นไปตามกลไก 

ตลาด

ขณะที่ต้นทุนการผลิตแน่นอนว่าเพิ่มขึ้น  
เพราะทุกอย่างได้รับผลกระทบกันหมด เมื่อเป็น 
เช่นนั้น จึงเกิดปัญหาที่ลุกลามเป็นลูกโซ่ ไม่ 
เฉพาะผลกระทบจากโรคโควดิ-19 เท่านัน้ แต่จาก 
ปัจจัยแวดล้อมอืน่ๆ ทีช่ดัเจนทีส่ดุกค็อืเร่ืองของน�า้ 
เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูแล้ง และยิ่งปีนี้เป็นปีที่เกิด 
ภาวะแล้งอย่างหนัก ยิ่งตอกย�้าปัญหาการขาด- 
แคลนน�้ากว่าที่ควรจะเป็น ซ่ึงขณะน้ีผู้เลี้ยงมีการ 
แก้ไขปัญหาด้วยการซื้อน�้ามาส�ารองใช้ ตรงนี้เอง 
ทีท่�าให้ต้นทนุเพิม่ขึน้ หากจะใช้แหล่งน�า้ธรรมชาต ิ
ก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรค ต้องเอามาฆ่าเชื้อ หรือ 
พักน�้าก่อนใช้ ซึ่งก็เสี่ยงเกินไป

ดังนั้น ทางออกที่พอจะท�าได้ขณะนี้ในเรื่อง 
ของตลาด อันดับแรกคือ พึ่งตัวเองก่อน ด้วยการ 
น�าไข่ทีเ่หลอืเข้าห้องเยน็ไว้ก่อน ทัง้รายเลก็ รายใหญ่ 
โดยรายเล็กที่ไม่มีห้องเย็น ทางรายใหญ่ก็จะช่วย 
รับฝากเอาไว้ ตรงนี้ก็น่าจะพอลดปริมาณไข่ใน 
ท้องตลาดได้บ้าง อันดับต่อมา คงต้องเป็นหน้าที่ 
ของภาครัฐท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ สิ่งแรกที่ 
ต้องท�าเลยคือ การปลดลอ็ค หรอืยกเลิกการระงบั 
การส่งออกไข่ไก่ เพื่อให้ไข่ไก่บางส่วนได้ระบาย 
ออกไป แม้จะเป็นเพียงเลก็น้อย แต่กดี็กว่าส่งออก 

ไม่ได้เลย

“สถานการณ์ ณ ตอนนี้ อยากให้ทุกคน 

อดทนขอให้เข้มแขง็ ใจสูห้น่อย อย่าเพ่ิงท้อ เพราะ 

คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะเข้าสู ่สภาวะปกติ ทาง 

คณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ก็ก�าลัง 

พยายามช่วยกันแก้ไขอีกทาง แต่อย่างไรก็ตาม  

อยากฝากไปถึงกระทรวงพาณิชย์ อยากให้ช่วย 

เกษตรกรในการปลดล็อคการส่งออก ที่ผ่านมา 

เกษตรกรให้ความร่วมมอืตลอด เวลาทีภ่าครฐัขอ 

ความช่วยเหลือ มาถึงตอนนี้เกษตรกรอยากขอ 

ความร่วมมือบ้าง ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือ 

เช่นกัน” คุณสุเทพ กล่าวฝากทิ้งท้าย

ในส่วนของภาคกลาง ซึง่เป็น 

พืน้ทีท่ีม่กีารเลีย้งไก่ไข่ โดยเฉพาะ 

รายย่อยต่างก็ได้รับผลกระทบ 

เช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณพเยาว์ อริกุล นายก 

สมาคมการค้าผูเ้ลีย้งไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เปิด 

เผยถึงสถานการณ์ไก่ไข่ในขณะนี้ว่า ปัญหาไข่ไก ่

ขาดแคลนก่อนหน้านี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกต ิ

แล้ว จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ประกอบกับ 

กระทรวงพาณชิย์เร่งตรวจสอบจบักุม และด�าเนนิ 

คดีกับผู้จ�าหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศที่ไม่ได้ปิดป้าย 

แสดงราคาขายไข่ไก่ในราคาแพง มีพฤติกรรม 

กกัตนุสนิค้า ท�าให้ผูค้้าไม่กล้าฉกฉวยโอกาส และ 

ผู้บริโภคมีความเข้าใจในสถานการณ์ และเริ่ม 

ซื้อไข่ไก่ในปริมาณที่เพียงพอกับการบริโภคใน 

ครัวเรือน

ทัง้นี ้สมาคมฯ และเกษตรกรผูเ้ลีย้งทกุคน 

ยังคงร่วมมือการบริหารจัดการการเลี้ยงอย่างมี 

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลผลิตไข่ไก่เพียงพอกับ 

การบริโภคของคนไทย และยืนยันว่าไข่ไก่จะไม่ 

ขาดแคลน ตลอดจนก�าชับให้สมาชิกสมาคมฯ  

ดูแลราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ให้เป็นไปตามที ่

ตกลงกับกระทรวงพาณิชย์คือ ไม่ให้เกิน 3 บาท 

ต่อฟอง และเกษตรกรได้ยืดอายุแม่ไก่ไข่ยืนกรง 

ออกไปตามที่แต่ละฟาร์มเห็นว่าเหมาะสม จาก 

เดิมก�าหนดให้ปลดแม่ไก่ยืนกรงอายุ 80 สัปดาห ์

เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดตามท่ีกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ สั่งการ
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“ปัจจุบันเกษตรกรยังได้รับผลกระทบจาก 

สภาพอากาศทีร้่อนอบอ้าว ท�าให้แม่ไก่ให้ไข่ลดลง 

ประมาณ 10 - 15% และอากาศเช่นนี้ส่วนใหญ่ไข ่

จะมแีต่ขนาดกลางถึงเลก็ ประมาณเบอร์ 3 - 4 - 5  

เท่านั้น จากปกติมีไข่ไก่ 6 ขนาด คือ เบอร์ 0  

ใหญ่สุด เบอร์ 5 เล็กสุด ส่งผลให้เกษตรกรขาย 

ไข่ได้ราคาลดลงตามไปด้วย ขณะที่สถานการณ ์

ภัยแล้งยังส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงข้ึน จากค่า 

น�้า ที่ต้องซื้อมาใช้ในฟาร์ม ซึ่งน�้ามีหลายราคา 

ตามคุณภาพของน�้า และยังมีค่าไฟที่เพ่ิมข้ึนจาก 

การต้องเปิดระบบน�้าพ่นฝอย เพื่อลดความร้อน 

ภายในโรงเรอืน รวมถึงระบบน�า้ และพดัลมระบาย 

อากาศของโรงเรือนอีแว๊ป ช่วงนี้เกษตรกรทุกคน 

ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากค่าน�้าค่าไฟที ่

เพิ่มขึ้นประมาณ 5 - 10 สตางค์ต่อฟอง จึงขอให ้

ผู้บริโภคเข้าใจเกษตรกรด้วย” คุณพเยาว์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีอากาศร้อนจัด  

โดยเฉพาะบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา 

เซลเซียส ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีความเครียด กิน 

อาหารได้น้อย และให้ผลผลิตไข่น้อยลงจากปกติ  

ที่ส�าคัญ ภาวะแล้งท�าให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้อง 

ซื้อน�้ามาใช้ในฟาร์ม เพื่อให้แม่ไก่กิน รวมถึงน�้าที ่

ใช้ส�าหรับฉีดพ่นละอองฝอยตามโรงเรือนเลี้ยงไก่  

และบนหลังคาโรงเรือน เพื่อลดความร้อนให้ไก่ไข ่

ได้อยู่ในอณุหภมิูท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเกษตรกร 

รายย่อยที่ส่วนใหญ่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด จึง 

จ�าเป็นต้องใช้วิธีนี้ในการปรับสภาพอากาศในการ 

เลีย้งไม่ให้ร้อนจดัจนส่งผลกระทบกบัตวัสตัว์ ขณะ 

ที่การเล้ียงในโรงเรือนปิดแบบอีแว๊ป ก็ต้องเปิด 

ระบบท�าความเย็นที่ต้องใช้น�้าหล่อเลี้ยงอยู่ตลอด 

เวลา ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างหลีก 

เลี่ยงไม่ได้

หมู เริ่มอืด
หลังปิดด่านชายแดน

สุกร หรือหมู ถือว่าเจอแจ็กพอต หลังจาก 

ที่ก่อนหน้านี้ ต้องเผชิญปัญหาการระบาดของ 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือโรค ASF แต่ก็ 

สามารถเอาอยู่ แม้จะยังไม่ 100% เพราะรอบๆ  

ประเทศยังคงระบาด ท�าให้ขณะนี้ต้องเฝ้าระวัง 

กนัอย่างเตม็ที ่แต่ภายหลงัเจอการระบาดของโรค 

ในคน คือ โรคโควิด-19 แล้ว ท�าให้หลายฝ่ายต้อง 

ท�างานกันอย่างหนัก และแบกรบัภาระราคาทีเ่ริม่ 

จะตกต�่าเรื่อยๆ

น.สพ.ววิฒัน์ พงษ์ววิฒันชยั 

อุปนายกสมาคมผู้เล้ียงสุกร 

แห่งชาต ิและประธานสหกรณ์

การเกษตรปศสุตัว์ราชบรุ ีจ�ากดั

กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ภาพรวมตอนนี้ในส่วนของหมู 

ถือว่าไม่ดี เพราะราคาตกต�่าลงเรื่อยๆ สาเหตุก็ 

มาจากผลกระทบเรื่องโรคโควิด-19 หลังจากท่ี 

ก่อนหน้านี้ก็ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาใน 

สกุร หรอืโรค ASF แต่ปัญหานัน้กบ็รรเทาเบาบาง 

ลงไป หลังจากที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างร่วมมือร่วมใจ 

กันแก้ไข จนสามารถสกัดกั้นการระบาดเข้ามาใน 

ประเทศ แต่กับโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์ท่ี 

เกินความคาดเดา เป็นปัญหาที่กระทบในวงกว้าง  

เป็นเรื่องของทุกคน ทั้งใน และนอกวงการ ซึ่ง 

ส่งผลมาถึงผู้เลี้ยงสุกรด้วย ท�าให้การควบคุมเป็น 

ไปได้ยาก แม้จะไม่ใช่โรคระบาดที่เกิดกับหมูโดย 

ตรง แต่เป็นโรคระบาดที่ส่งผลให้ผู้บริโภค หรือ 

ตลาดการค้าหายไป

ผลกระทบดงักล่าวเริม่จากผูบ้รโิภคท่ีลดลง  

นักท่องเที่ยวหาย กิจการห้างร้านปิด คนตกงาน  
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ไม่มีเงินจับจ่าย สถานการณ์ตรงนี้ก็ท�าให้ดีมานด ์

ต�่ากว่าซัพพลาย แต่ก็ยังพอไปได้ แต่ท่ีถือว่า 

กระทบหนักก็คือ ภายหลังจากที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

เพราะมีการปิดด่านเกิดขึ้น ส่งผลให้การส่งออก 

หมูมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านต้องหยุดชะงัก  

จุดนี้เองที่ถือว่ากระทบหนักส�าหรับผู้เลี้ยง ทั้งๆ ที ่

ความเป็นจริง การส่งออกหมูไม่เกี่ยวกับการ 

ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะเรามีด่าน มีการ 

สั่งห้ามคนเข้าออก หรือข้ามไปมากันอยู่แล้ว แต ่

ด้วยอ�านาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อ 

การบริหารของผู้มีอ�านาจในแต่ละแห่ง ท�าให้การ 

ท�างานจงึต้องยดึมาตรการเดยีวกนั แม้เราจะชีแ้จง  

หรืออธิบายเหตุผล แต่ก็ไม่เป็นผล หากเราจะพูด 

ไปมากกว่านีก้จ็ะกลายเป็นว่าเหน็แก่ตัว ดงันัน้ จงึ 

ปฏิบัติตาม

“ที่ผ่านมา เราก็มีการวางแผน และพูดคุย 

กันตลอด โดยเฉพาะเรื่องการเก็บเงินเข้ากองทุน 

พฒันาธรุกจิสกุรไทย ซึง่ตรงน้ีจะช่วยเหลอืในยาม 

ท่ีผู้เล้ียงมปัีญหา อย่างเช่น ช่วงนีผ้มเองกเ็สนอไป 

ให้ทางภาครัฐว่า ขอให้สมาคมฯ ดูแลเรื่องส่งออก 

เอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมป้องกัน 

โรคด้วย แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ก็คาดว่า 

น่าจะมีการรับฟังกันมากขึ้น”

น.สพ.ววิฒัน์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ตอนนี้ 

ก็คงต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆ ก่อน ทุกคนต้องปรับ 

ตัว ใครมีกลยุทธ์ หรือแผนอะไรให้เอาออกมาใช้ 

เลย เพราะเวลานีไ้ม่มใีครช่วยเราได้เท่ากับเราช่วย 

เหลือตัวเอง การได้รับการเยียวยาไม่ใช่เรื่องดี  

เพราะถ้าได้รับการเยียวยา ก็แสดงว่าเราแย่แล้ว  

ดังนั้น ไม่อยากได้รับการเยียวยาต้องวางแผนแต่ 

เนิน่ๆ แต่ถ้าพดูถงึการแก้ไขปัญหาทีด่ทีีส่ดุคอื ต้อง 

ส่งออกให้ได้ เพราะอย่างอื่นวิธีอื่นท�ายาก ไม่เห็น 

ช่องทางไหน การพึง่พาการบรโิภคภายในประเทศ 

เป็นเรื่องยาก เนื่องจากทุกคนได้รับผลกระทบ  

ไม่มีก�าลังซื้อ การเก็บเข้าห้องเย็นก็เป็นการแก้ไข 

ท่ีได้ผลระยะสั้นๆ หากสถานการณ์โรคโควิด-19  

ยังจบไม่ลงก็จะแย่ แต่คิดว่าน่าจะจบเร็วๆ นี้ ถ้าด ู

การแก้ทีจ่นี ทีอู่ฮ่ัน่แล้ว เทยีบกบัไทย โดยส่วนตวั 

คิดว่าน่าจะจบกลางเดือนพฤษภาคม

ดงันัน้ ณ เวลานี ้ขอให้ทกุคนอดทน และก ็

อดทน สถานการณ์ตอนนีเ้หมอืนเล่นหุน้ มโีอกาส 

พลิกผันได้ตลอดเวลา แต่เชื่อว่าถ้าปิดเกมเร็ว  

โอกาสของคนเลี้ยงหมูน่าจะเป็นไปในทิศทางบวก  

เพราะฉะนัน้ จงึขอฝากทกุคนว่า ขอให้อดทน เอา 

ตัวรอดให้ได้ อย่าตกใจ ต้องมีสติ อย่าใจร้อน 

เทขาย เพราะอย่าลืมว่าคนต้องกินทุกวัน ยังไง 

มันก็ต้องไปได้ ขอให้ทุกคนอดทนไว้
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ด้านคุณประสิทธิ์ หลวงมณ ี

ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 

4.0 ร้อยเอด็ จ�ากดั และประธาน 

ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

สถานการณ์ตอนนี้ว่า ทางภาคอีสานก็ได้รับผล 

กระทบเช่นกัน เพราะผู้บริโภคไม่มีก�าลังซื้อ โดย 

ปกตช่ิวงเวลานีข้องทกุปีหมจูะขาด แต่ปีนีห้มเูหลอื  

เน่ืองจากหลายๆ กิจกรรมหยุด เช่น เทศกาล 

สงกรานต์ งานแต่ง งานบวช หายไป จะพอไปได ้

คืองานศพ แต่ยอดก็หายไปจากเดิม ปกติงาน 

งานหนึ่งจะใช้หมู 4 - 5 ตัว แต่ตอนนี้เหลืองานละ  

1 ตวั ภาพรวมตรงน้ีจะมยีอดหายไปจากเดิม 60 - 

70% เลยทีเดียว แต่ก็ยังดีว่า ยอดขายที่เป็นหน้า 

เขียงจะมาแทนที่ แต่ยังไม่เท่ากับที่หายไป เพราะ 

เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 30 - 40% เท่านั้น

ส่วนราคาก็ยังพอไปได้ คือ สูงกว่าภาค 

ตะวันตก และตะวันออก ขณะนี้ต้นทุนการเลี้ยง 

ยังไม่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ส่วน 

ในระยะยาวก็ยากจะคาดเดาได้ แต่ ณ ตอนนี ้

ถือว่ายังพอประคับประคองกันไปได้อยู่ แม้จะยัง 

ไม่ขาดเหมือนกับทุกปี แต่ก็ไม่เหลือ การผลิตยัง 

สมดุลกับตลาด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนเลี้ยงทาง 

ภาคอีสานจะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ไม่ได้เป็นฟาร์ม 

ใหญ่ เลี้ยงหมูไม่มากเหมือนภาคอื่นๆ ท�าให้หมูที ่

ผลิตได้สามารถระบายออกไปได้ ตลาดส่วนใหญ ่

จะเป็นตลาดในท้องถิ่นที่จะมีการซื้อกินกันปกติ  

ไม่เหมือนรายใหญ่ หรือทางภาคตะวันตก และ 

ตะวันออก ที่พึ่งตลาดในกรุงเทพฯ ซึ่งเมื่อเกิด 

เหตุการปิดเมือง ปิดกิจการ ซึ่งผู้บริโภคส่วนหนึ่ง 

คือผู้ใช้แรงงานจากต่างจังหวัด เมื่อปิดเมือง ปิด 

กจิการ กพ็ากนักลบับ้าน ท�าให้ผูบ้รโิภคลดลง ส่ง 

ผลให้ฟาร์มดังกล่าวไม่สามารถระบายหมูของ 

ตัวเองออกไปได้หมด ซ่ึงแตกต่างจากภาคอีสาน  

ที่พึ่งพาตลาดในท้องถิ่น คนในท้องถิ่นเป็นหลัก

“การปรับตัวของคนเลี้ยงที่นี่ไม่ได้เปลี่ยน 

แปลงมากนัก แม้จะมีหลายคนเริ่มท้อ แต่ทุกคน 

กม็คีวามหวงัว่า วนัหน่ึงสถานการณ์จะกลบัมาปกติ 

แต่ถ้าคนไหนปรบัตวัไม่ได้ ปรบัตวัไม่ทนั กค็อืเลิก 

เลี้ยง ซึ่งการเลิกเลี้ยงของคนที่นี่ไม่ต้องคิดนาน  

เพราะเป็นรายย่อย หยุดเพื่อกลับมาเลี้ยงใหม่จึง 

ไม่ใช่ปัญหา”

สุดท้ายคุณประสิทธ์ิบอกว่า อาชีพท่ีเก่ียว 

ข้องกับอาหาร แม้จะได้รบัผลกระทบแต่ก็ไม่ถึงกับ 

ไปไม่ได้ ขอให้ทุกคนอดทน ต้องพึ่งตนเองให้มาก  

ต้องหนักแน่น อย่าเพิ่งเสียก�าลังใจ เพราะวิกฤต 

ก็คือโอกาส ถ้าเรายืนอยู่ได้ โอกาสก็จะเป็นของ 

เรา ซึ่งคิดว่ามีสูงมากหลังจากสถานการณ์นี้พ้น 

ไปได้ ดังนั้น ขอให้ทุกคนประคับประคอง ขอเป็น 

ก�าลังใจให้กับผู้เลี้ยงหมูทุกๆ คน

ไก่เนื้อ กระทบ แต่อนาคตสดใส

ไก่เนื้อ ถือเป็นอีกธุรกิจ 

อุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ ที ่

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง  

และทางอ้อม ซึ่งจากการเปิด 

เผยของคุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคม 

ผูผ้ลติไก่เพือ่ส่งออกไทย ว่าจากผลของโรคโควดิ-19 

กระทบตลาดในประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ 

โรงแรม ไม่มีนักท่องเท่ียว ร้านอาหาร ตลาด  

ประกอบกบัโรงเรยีนปิดเทอม ประชาชนขาดก�าลงั 

ซื้อ ส่งผลให้อัตราการบริโภคไก่ลดลง ด้วยเหตุนี ้

ราคาไก่ท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม อ่อนตัวลง 

เฉลี่ยที่ กก. ละ 30 บาท จากก่อนหน้านี้ กก. ละ  

33 - 34 บาท
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แต่อย่างไรก็ดี สมาคมฯ คงเป้าหมายการ 

ส่งออกปี 2563 ปริมาณ 980,000 ตัน มูลค่า  

120,000 ล้านบาท จากปัจจัยบวกตลาดจีน ซึ่ง 

เป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่น และ 

สหภาพยโุรป ทีค่าดว่า ปีนีจ้ะส่งออกได้เพ่ิมข้ึนอีก 

ถงึ 15,000 - 20,000 ตนั หลงัจากท่ีจนีได้ประกาศ 

ขึน้ทะเบยีนโรงเชือดสตัว์ปีก จ�านวน 8 โรง จะท�า 

ให้สามารถส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

ส่วนตลาดส่งออกอื่น ซ่ึงได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม ่

คลี่คลาย คาดว่าจะมีการชะลอค�าสั่งซื้อไตรมาส  

3 โดยเฉพาะกลุ่มตลาดหลัก อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพ 

ยุโรป ซึ่งก่อนหน้านี้ ต้องประสบกับภาวะไก่ล้น 

ตลาด แต่ออเดอร์ช่วงไตรมาส 1 - 2 ท่ีผ่านมา 

ได้ส่งออกไปหมดแล้ว ดังนั้น ต้องลุ้นไตรมาส 3  

ซึ่งขณะนี้ลูกค้าตลาดต่างประเทศยังอยู่ระหว่าง 

พิจารณาว่าจะสั่งมาหรือไม่

ขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” คาดการณ์

ว่า การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งช่วงครึ่งแรก

ปี 2563 มีแรงหนุนจากค�าสั่งซ้ือล่วงหน้าก่อน

ปิดประเทศของจีน และค�าสั่งซื้อที่ยังทยอยเข้ามา

หลังการเปิดด่านขนส่ง อย่างไรก็ดี ความท้าทาย

จากปัจจัยภายในประเทศ อาจท�าให้การเติบโตมี

โอกาสชะลอตัวลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 

ส�าหรับในช่วงครึ่งปีหลัง ปัจจัยหนุนการเติบโตมา

จากความเป็นไปได้ท่ีโรงงานผลติไก่อีก 12 โรงงาน

ในไทยจะได้รบัการขึน้ทะเบียนรับรองจากจนี เปิด

โอกาสให้สามารถรับค�าสัง่ซ้ือเพือ่ผลิต และส่งออก

ไปยงัจนีได้เพิม่ขึน้ รวมท้ังความต้องการบริโภคใน

จีนที่ยังมีต่อเนื่อง

แม้ว่าทิศทางการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่ 

แข็งของไทยไปจีนในปีนี้ยังให้ภาพเชิงบวก แต่ 

สิ่งท่ีแตกต่าง และเป็นปัจจัยท้าทายส�าหรับการ 

ส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีนปีนี้คือ 

1) มิติด้านการแข่งขัน เนื่องจากจีนเปิดตลาดให้ 

กบัคูแ่ข่งใหม่ๆ สามารถเข้ามาท�าตลาดไก่ในจนีได้ 

เพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการถูกชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งอาจ 

จะไม่ได้กระทบมากในปีนี้ แต่อาจจะมีผลในช่วง 

ถัดไปเมื่อโรคโควิด-19 คลี่คลาย 2) เศรษฐกิจจีน 

ที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบของโควิด-19

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี 2563 ไทย 

น่าจะมีโอกาสส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปจีนได้  

266 - 277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ  

20 - 25 (yoy) แม้จะเติบโตชะลอลงจากผลของ 

ฐานท่ีสงูมากในปีก่อน แต่กเ็ป็นอตัราการขยายตวั 

ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และถือเป็นสินค้าส่งออกตัวหนึ่ง 

ที่ไปต่อได้ในตลาดจีนปีนี้



เครื่องจักรสำหรับผลิต
อาหารสัตว์, มวลชีวภาพ, ปุ ๋ย

และ กระบวนการ รีไซเคิล

thaioffice@lameccanica.it
t e l . 0 2 7 1 1 5 4 7 0  e x t  1 0 7

p h o n e  + 3 9  0 4 9  9 4 1  9 0 0 0
lameccanica@lameccanica.it

w w w . l a m e c c a n i c a . i t

made in Italy



โพลทรียสตาร

 มีประสิทธิภาพและจําเพาะตอสัตวปก

  ไดรับการจดสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนโดย

สหภาพยุโรป (EU) 

  ความหลากหลายของสายพันธุจุลินทรีย

โปรไบโอติกทีถู่กคัดสรรมาอยางดี 

ทํางานรวมกับพรีไบโอติก

poultrystar.biomin.net

ทางเดินอาหารที่สมบูรณ

สรางความแข็งแรงของลูกไก!

Naturally ahead

บริษัท เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จํากดั 

1/913 ถ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร: 02-993-7500  แฟกซ: 02-993-8499

PoultryStar®
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ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เมือ่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2563 นายประภตัร 

โพธสธุน รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ พร้อมด้วยนายวรีะศกัดิ ์หวงัศภุกจิโกศล 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน 

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นายอทิธพิล เผ่าไพศาล ผอ.ส�านกัพฒันาอาหาร- 

สัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริม 

และพฒันาการปศสุตัว์ นายพศวีร์ สมใจ ปศสุตัว์ 

จังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อ 

ก�าหนดแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ 

ให้เกษตรกรในพื้นท่ี โดยการส่งเสริมการปลูก 

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จ�าหน่าย สร้างรายได ้

โดยมีผู ้น�า และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง  

ณ วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร อ.เสิงสาง 

จ.นครราชสีมา

นายประภัตร เผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร 

ประสบปัญหาภัยพิบัติ น�้าแล้ง ฝนทิ้งช่วง พืชผล 

ทางการเกษตรเสียหาย ตลอดจนสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในขณะนี ้

ท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ท�าให้ราคาสินค้า 

เกษตรตกต�่า ด่านต่างๆ ปิดชั่วคราว ไม่สามารถ 

ส่งออกสินค้าเกษตรได้โดยสะดวก ท่านนายก 

“ประภัตร” หนุนโคราช
ปลูกหญ้าเนเปียร์ 5 พันไร่

‘ประภัตร’ หนุนชาวโคราช
ปลูกพืชอาหารสัตว์

พื้นที่ 5 พันไร่
รอบโรงงานแป้งมัน

ส่งขาย Feed Center
ดันเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
TMR ใหญ่สุดในไทย
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รัฐมนตรีมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรในเรื่องนี ้

เป็นอย่างมาก ครม. จึงอนุมัติวงเงิน 50,000 

ล้านบาท ให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาสนับสนุนการด�าเนิน 

โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ และกิจการที ่

เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ)

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ดังกล่าว  

วตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถภาคปศสุตัว์ 

ไทย ฟื ้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความ 

เดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัย 

ธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการ 

เกษตรตกต�่า ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องน�าภาคปศุสัตว ์

มาส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีอาชีพใหม่ที่สร้าง 

รายได้ที่มั่นคง

ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเลี้ยงสัตว์ให ้

สามารถจ�าหน่ายทัง้ภายในและต่างประเทศ ได้แก่  

โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง โดยมี 

ตลาดรองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาด  

ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์  

และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ โดยม ี

อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส. สนับสนุน 

สินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ย 

ล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 - 30 พฤศจิกายน 2565

นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.นคร- 

ราชสีมา ถือเป ็นจังหวัดที่มีโคเนื้อมากที่สุด 

ในประเทศ จ�านวนกว่า 300,000 ตัว ซึ่งปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่า ความมั่นคงของอาชีพเลี้ยงวัวนั้น มา 

จากความมั่นคงทางอาหารสัตว์ โดยตลาดภายใน 

ประเทศมกีารบรโิภคโคเนือ้มากถงึ 1,200,000 ตวั  

อีกทั้งตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการโคเนื้อ 

จ�านวนมาก ซึ่งโครงการนี้ นอกจากจะส่งเสริมให ้

เกษตรกรเลีย้งววัแล้ว ยงัส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกู 

พืชอาหารสัตว์สร้างรายได้ ซึ่งพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ 

ผลิต คือ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งมีศักยภาพ 

ให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหาร

โดยเบื้องต้นสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก 

พชือาหารสตัว์ พืน้ท่ี 5 พนัไร่ รอบโรงงานแป้งมนั 

ส�าปะหลังในพื้นที่ อ.เสิงสาง และ อ.ปักธงชัย  

จ.นครราชสีมา เพื่อส่งขาย Feed Center ตลอด 

จน ดันให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร TMR ที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศไทย

“ได้หารอืร่วมกบัหน่วยงานภาคส่วนทีเ่กีย่ว 

ข้อง โดยได้ส�ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้าง 

โรงงานอาหารสัตว์ให้วัวขุน ซึ่งจะเป็นอาชีพหลัก 

ของคนภาคอีสาน เนื่องจากโคราชเป็นศูนย์กลาง 

ของภาคอีสาน และมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

รวมทัง้มแีหล่งน�า้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นบ่อบ�าบัดน�า้ทิง้ 

ของโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลังที่สามารถน�า
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ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ เนื่องจากม ี

องค์ประกอบทีเ่ป็นแหล่งธาตุอาหารพชื เช่น N P K 

และสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ จ�านวนมาก และ 

ผ่านการเจือจางความเข้มข้นโดยการเติมน�้า ซึ่ง 

ด�าเนนิการโดยกรมทรพัยากรน�า้ เป็นประโยชน์ต่อ 

การปลูกหญ้าเนเปียร์ ท�าให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

เพิ่มขึ้น

โดยจะบริหารจัดการในลักษณะ Feed  

Center กระจายผลผลติอาหารสตัว์จ�าหน่ายไปยงั 

กลุ่มเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และอีก 

หลายๆ จงัหวดัในพืน้ทีใ่กล้เคยีง ในราคาถกู ซึง่จะ 

เร่ิมด�าเนินการใน 2 อ�าเภอ ได้แก่ อ.ปักธงชัย 

และ  อ.เสิงสาง คาดว่าใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-3 

หมื่นไร่ โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. ตาม 

โครงการสินเชื่อต่างๆ” นายประภัตร กล่าว

ด้านนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี 

กรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ยินดี 

สนับสนุนด้านวิชาการให้กับเกษตรกร โดยพื้นท่ี  

จ.นครราชสีมา มีแหล่งความพร้อมด้านอาหาร  

อาท ิหญ้า และน�า้ โดยเฉพาะโรงงานผลติแป้งมัน 

ส�าปะหลงั ซึง่ปัจจุบัน น�า้ทีไ่ด้จากโรงงาน เป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่เคยเป็นมลพิษ ซ่ึงน�้า 

ทีเ่หลอืจากโรงงาน สามารถน�ามาปลกูหญ้าเนเปียร์ 

เพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยปกติการปลูกหญ้า 

เนเปียร์จะโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไรสูง รอบการตัด  

3 รอบ/ปี แต่ถ้าได้น�้าจากโรงงานที่มีสารประกอบ 

อินทรีย์สูง จะมีรอบการตัดถึง 5 รอบ/ปี เป็นการ 

เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนควบคู ่

กันไป
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กรมปศสุตัว์ ขยายตลาดสินค้าเนือ้สัตว์ปีกแช่เยน็ส่งออกไปสิงคโปร์เพ่ิม  

คาดสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ตอกย�า้ความเชื่อมั่น 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

นายสตัวแพทย์สรวศิ ธานโีต อธบิดกีรมปศสุตัว์ เปิดเผยว่า ล่าสดุหน่วยงาน  

SFA ของประเทศสิงคโปร์ มีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าสัตว์ปีก และ 

ให้การยอมรับในระบบการก�ากบัดแูลการผลติสนิค้าเนือ้สตัว์ปีกของกรมปศสุตัว์ ซึง่ 

มมีาตรการควบคมุเชือ้ซัลโมเนลลา มกีารเฝ้าระวงัยาสตัว์ตกค้าง และสารปนเป้ือน 

ในระบบการเลี้ยงไก่/เป็ดเนื้อ และอาหารสัตว์ที่มีการใช้ในการเลี้ยง 

การประกาศขยายขอบข่าย ส่งผลดีต่อระบบการผลิตสินค้าสัตว์ปีกของไทย 

ทัง้ระบบ เกดิการสร้างแรงงานในระบบการผลิตสนิค้าสตัว์ปีก โดยคาดการณ์ว่าจะมี 

ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตนั คดิเป็นมลูค่า 100 ล้านบาท โดย 

ได้ประกาศขยายขอบข่ายสนิค้าเพิม่เนือ้สตัว์ปีกแช่เยน็เพิม่เตมิ จากเดมิประเทศไทย 

สามารถส่งออกได้เฉพาะเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเท่านั้น ซึ่งทางการสิงคโปร์จัดสินค้า 

กลุ่มเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นเป็นสินค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสินค้าแช่เย็นจัดเก็บ 

รักษาที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส สามารถน�าไปปรุงสุกได้ทันที รสชาติดี และ 

มีความสดใหม่ แต่มีอายุการจัดเก็บไม่นาน ในขณะที่สินค้าแช่แข็ง จัดเก็บรักษาที่ 

อุณหภูมิไม่น้อยกว่า -18 องศาเซลเซียส มีอายุการจัดเก็บนาน ก่อนน�ามาประกอบ 

อาหาร ต้องลดอุณหภูมิก่อน ท�าให้ความสด และรสชาติลดลง

เฮ! สิงคโปร ์น�ำเข้ำ
เน้ือสัตว์ปีกแช่เย็นไทย
ครัง้แรก

ทีม่า : http://www:innnews.co.th/economy/news_667342/ วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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ปัจจุบันตลาดการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกของประเทศไทย  

ประมาณ 70% คือ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง โดยมีตลาดส่งออก 

หลัก คือ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ รวมถึง 

ประเทศสงิคโปร์ ซึง่ในปี 2562 มปีรมิาณการส่งออก 963,182.76  

ตัน คิดเป็นมูลค่า 113,023.60 ล้านบาท และอีก 30% ที่เหลือ  

เป็นการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็น มีปริมาณการส่งออก 

สินค้า 6,147.73 ตัน คิดเป็นมูลค่า 554.49 ล้านบาท ตลาด 

ส่งออก คือ ประเทศเพื่อนบ้านไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
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สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) รายงาน 

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งเพ่ิมข้ึน  

โดยเฉพาะญี่ปุ่น และสหรัฐฯ แม้ก�าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  

Covid-19 โดยสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม เผย ญี่ปุ่น 

กลายเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนาม เน่ืองจากการส่งออก 

ผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 63 เมื่อ 

เทียบกับปีก่อน และมูลค่าการค้าอยู่ที่ 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าปีก่อนถึง 

ร้อยละ 8.4 ในขณะที่ สหรัฐฯ ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งรายใหญ่อันดับ 2 พบว่า 

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังสหรัฐฯ 

เพิ่ม มีมูลค่าสูงถึง 115.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา การส่งออก 

ผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึง 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.5 

เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะเดียวกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังตลาดส่งออก 

อื่นๆ อย่าง สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และจีน พบว่ามีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ  

16 6.3 และ 6.4 ตามล�าดับ

ท้ังนี้ จากรายงานมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของเวียดนาม โดย 

รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 628.6 ล้านดอลลาร์- 

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยถึงแม้ว่ายังไม่ทราบการสิ้นสุดการ 

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ที่ชัดเจน แต่ความต้องการผลิตภัณฑ์กุ ้ง 

กลบัเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากผลติภัณฑ์ดังกล่าวนับว่าอาหารท่ีมคีวามจ�าเป็นต่อผูบ้รโิภค

ทีม่า : https://vietnamnews.vn/ วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6939)

เวียดนาม ส่งออกกุ้ง
ไป สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น รุ่ง
แม้เผชิญ Covid-19
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ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ 

ต้องปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการท�าความสะอาด และด�าเนินมาตรการป้องกัน 

การติดเชื้อ ซึ่งส่งผลท�าให้กระบวนการผลิตล่าช้า เช่น โรงงานของเครือ Smithfield  

และ Tyson Foods ที่จ�าเป็นต้องปิดท�าการช่ัวคราว คาดการณ์ปัญหาขาดแคลน 

เนื้อสัตว์ในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จึงม ี

ความเป็นไปได้สูง โดยมีข้อมูลสนับสนุนคาดการณ์ข้างต้น เช่น ปริมาณรวมของ 

ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ในประเทศ ท่ีลดลงถงึ 25% หรอืข้อมลูจากกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ของสหรัฐฯ เห็นควรให้เริ่มมีการส�ารองเบคอนบางส่วน นับตั้งแต่ปริมาณ 

เนื้อสุกรแช่แข็งของเดือนที่แล้ว พบว่าลดลงถึง 4% เหลือเพียง 282 ล้านกิโลกรัม  

นอกจากนี้แล้ว การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเนื้อสัตว ์

ไปสู่ร้านจ�าหน่ายปลีกท้องถิ่น แต่ท้ังนี้ ปริมาณส�ารองเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น เนื้อโค 

และเนื้อไก่ ลดลงเพียงเล็กน้อย และยังคงเพียงพอต่อการบริโภค

ผู้ช�านาญด้านการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ท่านหนึ่ง ให้ทรรศนะว่า การ 

ขาดแคลนเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคในขณะนี้ จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ และคาดว่า 

จะไม่ลกุลามจนถงึขัน้เกดิวกิฤตขาดแคลนอาหาร ตวัอย่างสถานการณ์เช่น ปรมิาณ 

ส�ารองเนื้อโค และสุกรแช่แข็ง ในนครชิคาโก ยังคงมีเพียงพอ มีเฉพาะช่วงต้นของ 

การระบาด ที่ประชาชนกักตุนสินค้าอย่างมากในช่วงสั้นๆ จนสินค้าเฉพาะส่วน 

ที่จ�าหน่ายหน้าร้านไม่เพียงพอ หรือในซานดิเอโก ที่ขณะนี้ก�าลังจัดหาสถานที่เก็บ 

รกัษาสนิค้าสตัว์น�า้ท่ีล้นสต็อกเพิม่เตมิ เนือ่งจากไม่สามารถจ�าหน่ายให้นกัท่องเท่ียว 

ได้ตามปกต ิรวมทัง้มปีริมาณส�ารองเนือ้สตัว์จากร้านอาหารทีปิ่ดท�าการชัว่คราว แต่ 

ทั้งนี้ หากภาคอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ปิดท�าการในระยะยาว ก็อาจส่งผลต่อการ 

ขาดแคลนเนื้อสัตว์เพื่อบริโภคได้

ทีม่า : NBCNews วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563            
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6937)

มะกันกังวลเนื้อสัตว์ขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญชี้เพียงพอ - แต่โรงงานต้องไม่ปิดยาว
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เวียดนามน�าเข้าหมูจากไทย 20,000 ตัว 

ในปีนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นผลจากโรคระบาด 

อหิวาต์สุกรแอฟริกัน

ส�านักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุง 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม  

2563 โดยอ้างจากรายงานของส�านกัข่าวแห่งชาติ 

เวียดนาม ว่า กระทรวงเกษตรในกรุงฮานอย สั่ง 

น�าเข้าสุกรจากไทย 20,000 ตัวในปีนี้ โดยเน้น 

พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์สุกร เพื่อน�าไปผลิตลูกพันธุ ์

ทีม่คีณุภาพดต่ีอไป ซ่ึงไทยได้ส่งสกุรชุดแรกให้กบั 

เวียดนามแล้ว 250 ตัว

ทีม่า : เดลินิวส์ วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เวียดนามสั่งหมูไทย 2 หมื่นตัว
แก้ปญัหาขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการล�าเลียงสุกรใน 

ช่วงนี้ ใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากอยู่ในช่วง 

วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ประเทศในเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต้ประสบปัญหากันถ้วนหน้า ขณะ 

ท่ี เส้นทางการล�าเลียงสกุรจากไทยไปยงัเวยีดนาม 

นั้น ใช้เส้นทางบก และต้องผ่านลาวก่อน และ 

การขนส่งสนิค้าข้ามประเทศตอนนี ้แต่ละฝ่ายต้อง 

จัดหาพาหนะมาเอง ไม่มีการอ�านวยความสะดวก 

ให้จากฝ่ายใด ส่งผลให้ต้นทุนในการล�าเลียงสุกร 

เพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวละประมาณ 2 ล้านดง (ราว  

2,737 บาท)

ด้านราคาน�าเข้าสุกรจากต่างประเทศแบบ 

เหมาจ่ายในช่วงนี ้อยูท่ี่ระหว่าง 13 ถึง 15 ล้านดง  

(ราว 17,791.6 ถึง 20,528.8 บาท) ส่วนราคา 

ขายปลีกลูกสุกรในตลาดปศุสัตว์ของเวียดนาม 

อยู่ที่ระหว่าง 2.8 ถึง 3 ล้านดง (ราว 3,832 ถึง  

4,105.7 บาท) ซึ่งแพงขึ้นมาก ด้วยปัจจัยจากทั้ง 

วิกฤตโรคโควิด-19 และโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน  

(เอเอสเอฟ) ท่ีส่งผลให้เวยีดนามต้องก�าจดัสกุรไป 

แล้วประมาณ 6 ล้านตัว นบัตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 

ปีที่แล้ว คิดเป็น 20% ของสุกรในประเทศ ท�าให ้

ราคาเนือ้หมถีูบตวัสงูขึน้ เพิม่แรงกดดนัให้กับระดบั 

เงินเฟ้อ และภาวะเนื้อสุกรไม่เพียงพอบริโภค

เครดิตภาพ : AFP
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งานวิจัยชี้ เนื้อไก่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ 

ก่อโรคติดเชื้ออย่างซัลโมเนลลา หรือแคมไพโลแบคเตอร์ ได้ง่าย แต่ความ 

เสี่ยงเหล่านั้น อาจลดลงได้ด้วยกระบวนการปรุงสุก ซึ่งโดยปกติแล้ว การ 

ปรุงอาหารในครัวเรือนก็มักเป็นการท�าเนื้อไก่ให้สุกก่อนรับประทาน ทว่า 

รายงานล่าสุดจากคณะนักวิจัยในประเทศนอร์เวย์ กลับชี้ให้เห็นถึงความ 

เสี่ยงที่ยังคงมีอยู่จากการปรุงโดยทั่วไป

งานวิจัยดังกล่าว ใช้การส�ารวจพฤติกรรมการปรุงของครัวเรือน 

เกอืบ 4,000 แห่ง ในหลายๆ ประเทศของยุโรป ร่วมกบัการสงัเกตการณ์ 

การปรุงอาหารในครัวเรือน และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า 

ครัวเรือนส่วนใหญ่อาศัยการประมาณเวลาจากประสบการณ์ การสังเกตจาก 

สีเนื้อไก่ หรือสีน�้าจากเนื้อไก่ และการทดสอบเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่ที่เปลี่ยนไป 

มส่ีวนน้อยทีใ่ช้เครือ่งวดัอณุหภมูเินือ้ไก่ แต่ผลการวเิคราะห์ในห้องปฏิบตักิาร พบว่า 

เน้ือไก่มีการเปลี่ยนสีตั้งแต่ที่อุณหภูมิต�่ากว่า 60 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจยังไม่พอ 

ท�าลายเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ โดยเฉพาะที่ผิวด้านนอกซึ่งไม่สัมผัสกับความร้อน 

ระหว่างปรุงโดยตรง ทั้งนี้ ค�าแนะน�าจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารโดยทั่วไป 

ยงัเป็นการให้สงัเกตสเีนือ้ และน�า้จากเนือ้ ตลอดจนเนือ้สมัผสั หรอืการวดัอณุหภมู ิ

ภายในเนื้ออยู่ รายงานการวิจัยดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า ข้อแนะน�าเหล่านั้นไม่เป็น 

วิทยาศาสตร์ และอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท�าให้ยังจ�าเป็นจะต้องมีงานวิจัย 

เชิงลึกต่อไปเพื่อหาข้อแนะน�าที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

ทีม่า : https://www.foodsafetynews.com/ วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6963)

ถึงสุกก็ไม่อาจวางใจ
นักวิจัยชี้

ปรุงไก่ไม่ดีอาจยังมีเชื้อโรค
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รายงานการวิจัยเสนอไว้ในเบื้องต้นว่า เพื่อความปลอดภัย ควรปรุงให้เนื้อไก่ได้รับความร้อน 

อย่างทัว่ถงึบนผวิด้านนอก อาจโดยวธิทีอดท้ังช้ิน หรอืปรงุในของเหลวอณุหภมูสิงู ตลอดจนปรงุไก่ให้สกุ 

จนเนื้อแห้ง เป็นลักษณะเส้นใย ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารรายย่อยในประเทศไทยส่วนใหญ่เอง 

ก็ยังใช้การปรุง และสังเกตความสุกของเนื้อไก่แบบใกล้เคียงกับชาวยุโรปในงานวิจัยนี้อยู่เช่นกัน จึงควร 

มีความตระหนักถึงความปลอดภัยอาหารในระหว่างการปรุง ตามหลักสุขอนามัยอาหาร และแนวทาง 

แนะน�าจากงานวิจัยนี้ ตลอดจนผู้ผลิตวัตถุดิบก็ควรรักษาสุขอนามัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อช่วย 

ลดความเสี่ยงของผู้บริโภคด้วย

ติดตามงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230928
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นายมงคล พพิฒัสัตยานวุงศ์ นายกสมาคม 

ผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า ในสัปดาห ์

หน้า สมาคมฯ จะเดนิทางไปกระทรวงพาณชิย์ เพ่ือ 

เรียกร้องให้กระทรวงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่ไข่ เนื่องจากขณะนี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 

ลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉลีย่ลดลงมา 40 สตางค์  

เหลือฟองละ 2.40 บาท จากเดิมฟองละราคา  

2.80 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายห้ามการ 

ส่งออกไข่ไก่ 30 วันก่อนหน้านี้

ดังนั้น สิ่งที่สมาคมฯ ต้องการให้กระทรวง 

พาณิชย์ช่วยเหลือ โดยพิจารณาขออนุมัติให้ 

ผูส่้งออกไข่ไก่สามารถกูย้มืเงนิจากคณะกรรมการ 

ผู้เลี้ยงไก่ไข่
บุกพาณิชย์สัปดาห์หน้า

หลังส่งออกไม่ได้ - ราคาตกต�่า

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นโยบายและมาตรการช่วยเหลอืเกษตร (คชก.) เพือ่ 

เสริมสภาพคล่องในการรับซื้อไข่ไก่จากเกษตรกร  

โดยคาดว่าจะใช้เงินในส่วนนี้ประมาณ 250 ล้าน 

บาท เพราะจากปัญหาห้ามส่งออกไข่ไก่ที่ผ่านมา 

ท�าให้สตอ็กเพิม่ ไข่ไก่ล้นตลาด นอกจากน้ี ผูน้�าเข้า 

ไข่ไก่ท่ีเคยน�าเข้าจากไทย ก็หันไปน�าเข้าจาก 

ประเทศอื่น ดังนั้น จึงต้องการให้รัฐเข้าช่วยเหลือ 

พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมากินไข่ไก่มากขึ้น

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าหากผู ้ส่งออกไข่ไก่ม ี

สภาพคล่องทางการเงินมากข้ึน และสามารถเร่ง 

ระบายไข่ไก่ออกไปต่างประเทศ ผูส่้งออกสามารถ 

น�าเงินมาคืนได้ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ การกู้ยืม 

จะต้องปลอดดอกเบี้ย เนื่องจากผู้ประกอบการ 

ในระบบได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของ 

ภาครัฐท่ีห้ามการส่งออกไข่ไก่ ซึ่งปกติจะส่งออก 

ได้วันละ 1 - 2 ล้านฟองต่อวัน ประกอบกับช่วงนี้ 

เกดิภาวะแล้ง และสภาพอากาศร้อน ท�าให้เกษตรกร 

ผู้เล้ียงไก่ไข่มีต้นทุนในการดูแลฟาร์มสูงข้ึน เช่น  

ในบางพื้นท่ีขาดน�้าที่จะใช้ในฟาร์ม ก็ต้องซื้อน�้า 

จากพื้นท่ีอื่นเข้ามาเพ่ือใช้ในฟาร์ม และลดความ 

ร้อนให้กับฟาร์ม

ผู้ค้าไก่ไข่
เตรียมบุกพาณิชย์

สัปดาห์หนา้ ร้องแก้ปัญหา
ไข่ไก่ราคาตก

ผลจากห้ามส่งออก 30 วัน
พบไข่ตกค้างในระบบ

100 ล้านฟอง
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“สิ่งที่เกษตรกรอยากให้หน่วยงานภาครัฐ 

ด�าเนินการคือ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ 

ได้รับผลกระทบอย่างเร็วท่ีสุด เพราะที่ผ่านมา 

สมาคมฯ ทีม่สีมาชกิเป็นส่วนใหญ่ของผู้เล้ียงไก่ไข่ 

ทัว่ประเทศ ให้ความร่วมมอืกบัภาครฐัมาโดยตลอด 

และเคยส่งสัญญาณไปว่า ภาครัฐไม่ควรเข้ามา 

ก้าวก่ายในเรื่องของกลไกตลาด โดยเฉพาะการ 

ห้ามการส่งออก เพราะจะท�าให้ราคาตกต�่า และ 

การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต�่าใช้เวลายาวนาน  

ต่อไปนี ้จงึอยากให้ภาครฐัรบัฟังเสยีงของเกษตรกร 

ให้มากกว่าทีผ่่านมา ไม่ใช่เพราะกระแสในโซเชยีล”

จากกรณีที่มีกระแสไข่ไก่ขาดแคลน และ 

มรีาคาแพง ซึง่เกิดจากผูค้้าบางรายโก่งราคา และ 

กักตุนสินค้า ท�าให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามา 

ก�ากับดแูล และมนีโยบายห้ามการส่งออก ซึง่จาก 

ประเดน็ดังกล่าว แม้ว่ากระทรวงพาณชิย์จะยกเลกิ 

ค�าสั่งห้ามการส่งออกแล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน 

พฤษภาคม ท่ีผ่านมา แต่เนือ่งจากประเทศผูน้�าเข้า 

ส�าคัญ คือ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ต่างหันไป 

สั่งน�าเข้าไข่ไก่จากประเทศอื่นทดแทนไข่ไก่จาก 

ประเทศไทย ส่งผลให้มีไข่ไก่ตกค้างอยู่ในระบบ 

รวมแล้วกว่า 100 ล้านฟอง ดังนั้น จึงต้องการให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเร่ืองดังกล่าว 

อย่างเร่งด่วน
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นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน  

กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่ในประเทศ  

ว่า ขณะนี้มีก�าลังการผลิตอยู่ท่ี 40 - 41 ล้านฟองต่อ 

วัน ขณะที่การบริโภคอยู่ที่ 38 - 39 ล้านฟอง ท�าให้มี 

ปริมาณการผลิตส่วนเกินวันละ 3 ล้านฟอง จึงควรให ้

ใช้มาตรการระบายผลผลติ โดยการผลกัดนัการส่งออก 

ไปตลาดต่างประเทศ 200 ล้านฟอง ภายใน 6 เดือน  

เริ่มต้น 100 ล้านฟองแรก ภายใน 4 เดือน ตั้งแต่เดือน 

มิถุนายนเป็นต้นไปถึงเดือนกันยายน และอีก 100 ล้าน 

ฟอง ที่เหลือในช่วง 2 เดือนหลังจากนั้นระหว่างเดือน 

ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ขณะเดียวกันจะต้องเร่งระบายในประเทศอีก 15  

ล้านฟอง ผ่านร้านธงฟ้า และโครงการธงฟ้าในช่วง 2  

เดือนหลังจากนี้ เชื่อว่าจะสามารถผลักดันราคาไข่ไก่ 

ของเกษตรกรให้ปรบัราคาดขีึน้อยูท่ี่ราคาฟองละ 2.80 - 

3.00 บาท จากปัจจุบันไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ท่ีฟองละ 

2.40 บาท ส่วนในระยะยาวอาจมกีารพจิารณาลดปรมิาณ 

แม่ไก่ยืนกรงลงประมาณ 3 ล้านตัว เพ่ือลดปริมาณ 

การผลิตต่อวันลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาจให้อยู ่

ต�่ากว่า 41 ล้านฟองต่อวัน ต่อไป

ทีม่า : เกษตรพันธุ ์๙ วนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พาณิชย์เร่งส่งออก
ไข่ไก่ 200 ล้านฟอง

ภายใน 6 เดือน
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โควดิ ท�าความต้องการบรโิภคลดลง ส่งผล 
ยอดผลิตปศุสัตว์หด ท�าอุตฯอาหารสัตว์ปีนี้ร่วง 
5 - 10% ผวากฎระเบยีบทางการค้าเข้มงวด ท่าม  
กลางปัจจัยเศรษฐกิจซบ ส่งออกยังไม่โงหัว 

นายพรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกลุ นายกสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ 
โรคโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคทั้งใน และต่าง 
ประเทศปรับตัวลดลง ภาคการผลิตสินค้าปศุสัตว ์
จึงต้องปรับลดตามไปด้วย คาดว่าผลผลิตในปีนี้ 
จะลดลงประมาณ 5 - 10% ดงันัน้ การผลติอาหาร 
สัตว์ ต้องลดปริมาณตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
รวมทั้งการปรับลดราคา ซึ่งในส่วนของกุ้ง ได้ 
ประมาณการณ์ไปแล้วเฉลี่ยกระสอบละ 20 บาท  
ส่วนสินค้าอ่ืนๆ คาดว่าแต่ละบริษัทจะพิจารณา 
ตามความเหมาะสม

“การระบาดของโควดิ ส�าหรับประเทศไทย 

คาดว่า 2 - 3 เดือนนี้ อาจจะเห็นทิศทางที่รับมือ 

ได้ และอาจจะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศ 

กลับมา แต่จะไม่มากเพราะรายได้แต่ละคน 

ไม่เท่าเดิม ในขณะทีก่ารส่งออกจะยงัไม่ฟ้ืน เพราะ 

สถานการณ์โควิดดูจะแย่กว่าไทย”

ความหวังที่คาดว่า ปีหน้าเศรษฐกิจจะเริ่ม 
ดีนั้น มากสุดคือจะกลับมาเท่าเดิมช่วงก่อนเกิด 
โควิดที่จีน และจะไม่มากไปกว่านี้ ในขณะที่การ 
ส่งออกจะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น วิถ ี
ความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป การรับ 
ประทานอาหารนอกบ้านจะลดลง การเลือกซ้ือ 
สินค้าจะให้ความส�าคัญด้านบรรจุภัณฑ์ ความ 
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ทีม่า: กรุงเทพธุรกิจ วนัที ่18 พฤษภาคม 2563

โควิดท�าผลิตอาหารสัตว์ ลด 5 - 10%
ดังนั้น ผู้ประกอบการของไทยต้องปรับตัว 

ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้อง 
ผลักดันเรื่องฟู้ดเซฟตี้ให้เร็วขึ้น จากปัจจุบันที่แม ้
จะท�าอยู่ แต่ยงัช้า รฐับาลต้องใส่ใจเร่ืองสิง่แวดล้อม 
ให้มากขึ้น เนื่องจากสาเหตุของโควิด-19 มีการ 
สันนิษฐานว่ามาจากสิ่งแวดล้อม

“ทุกประเทศ คาดว่าจะมีกฎระเบียบออก 

มา เช่นเดียวกับไทย รัฐบาลต้องวางแผนจัดการ 

สิ่งแวดล้อม ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดด้านความ 

ปลอดภัยของอาหาร จากปัจจุบันที่ขยับตัวได้ช้า 

มาก การรับรองมาตรฐาน การตรวจสอบ ต้อง 

รัดกุม และรวดเร็ว เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

ผู้บริโภค”

ส�าหรับ ปี 2563 สมาคมผู้ผลิตอาหาร 

สตัว์ คาดว่า ภาคปศสุตัว์ของไทยจะมคีวามต้องการ 

อาหารสัตว์รวม 20.3 ล้านตัน แบ่งเป็น อาหาร 
ไก่เนื้อ 7.3 ล้านตัน ไก่พ่อ - แม่พันธุ์ 9.1 แสนตัน  

ไก่ไข่เล็กรุ่น 7.9 หมื่นตัน ไก่ไข่ให้ไข่ 2.27 ล้าน 

ตัน ไก่ไข่พ่อ - แม่พันธุ์ 2.2 หมื่นตัน หมูขุน 5.3  
ล้านตัน หมูพันธุ์ 6.3 แสนตัน เป็ดเนื้อ 3.4 

แสนตัน เป็ดพันธุ์ 2.5 หมื่นตัน เป็ดไข่ (ฟาร์ม)  
3.4 แสนตัน โคนม 1 แสนตัน กุ้ง 4.9 แสนตัน  

และปลา 5.4 แสนตัน โดยการผลิตอาหารสัตว ์
ทั้งหมด คาดว่าจะใช้วัตถุดิบเป็นปลาป่น 7.93  
แสนตัน กากถั่วเหลือง 4.88 ล้านตัน ข้าวโพด  

8.5 ล้านตัน และปลายข้าว 1.7 ล้านตัน
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สมาคมผู้แปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของเมียนมาร์ช�้า ตลาด 

ต่างประเทศทั้งหมดยกเลิกการสั่งสินค้า

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความสูญเสียต่อภาคอุตสาหกรรม 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และการประมงของเมียนมาร์อย่างมาก เนื่องจากประเทศต่างๆ 

มีมาตรการปิดประเทศเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงท�าให้ 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น�้า และสินค้าประมงทรุดตัวลง

ข้อมูลจากสมาคมผู ้แปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของเมียนมาร์  

(MPEA) พบว่า การสัง่สนิค้าจากตลาดต่างประเทศท้ังหมดได้ถูกยกเลิก โดยเฉพาะ 

จากสหภาพยุโรป (EU) เมียนมาร์ยังไม่ได้รับการสั่งสินค้าเพิ่มอีกเลยตั้งแต่ EU 

มีมาตรการปิดประเทศ จากที่ปกติเป็นตลาดใหญ่หนึ่งในสามแห่งหลัก คือ  

อเมริกาเหนือ EU และจีน และส่งผลกระทบไปยังภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้า การประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เก็บรักษา แปรรูป  

และส่งออกอาหารทะเล โดยเฉพาะห้องเย็นที่ปิดตัวลงเป็นจ�านวนมาก

MPEA พบว่า เมียนมาร์มีโอกาสจะสูญเสียรายได้จากการส่งออกจ�านวน 

มาก ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และการส่งออก/กิจกรรมทางการ 

ประมง และการเพาะเลี้ยงอาจหยุดชะงักไปจนถึงสิงหาคม นอกจากนี้ ในส่วนของ 

ภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งเดิมไม่อยู่ในรายชื่อบัญชีภาคส่วนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทาง 

รัฐบาล

ทีม่า : TheFishSite วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563         
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6977)

โควิด-19 ซัดอุตสาหกรรมสง่ออกสตัว์น้�า
และสนิ้ค้าประมงเมียน้มาร์สูช่่วงขาลง
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ระบบไบโอซีเคียวริตี้ในฟาร์มเลี้ยงกุ ้ง  

สามารถท�าได้หลายระดบั ขึน้อยูก่บัการประเมนิ 

ความคุ้มค่า ความสามารถในการรับความเสี่ยง  

และความพร้อมของฟาร์มนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่ง 

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไป มีระบบ 

ไบโอซีเคียวเป็นพ้ืนฐานในการป้องกันโรคอยู่ 

แล้ว แต่บางครั้งมีหลายฟาร์มมักจะเกิดโรคขึ้น  

เมื่อถึงช่วงรอยต่อของฤดูกาล หรือช่วงที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงของอากาศแบบเฉียบพลัน ดังนั้น  

มาทบทวนเกี่ยวกับระบบไบโอซีเคียวริตี้กัน 

อีกครั้ง

หลักการสำาคัญมีดังนี้
1. ประเมนิหาจดุเสีย่ง ทีอ่าจท�าให้เกดิโรค 

และหาแนวทางแก้ไข อาทิเช่น ต�าแหน่งที่ตั้งของ 

ฟาร์มเส่ียงต่อโรคระบาดอะไร แหล่งน�้าที่ใช้ มี 

ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้มากแค่ไหน การออกแบบ 

แผนผังฟาร์ม การก�าหนดโซนผลิต โครงสร้างบ่อ 

เป็นแบบไหน ทางน�า้เข้า - น�า้ออก วธิกีารฆ่าเชือ้น�า้  

ชนิดสารเคมี ความเข้มข้นที่ใช้เพียงพอเหมาะสม 

หรือไม่ ยานพาหนะที่ใช้ จัดแบ่งโซน หรือใช้ร่วม 

กันท้ังฟาร์ม รวมถึงการก�าจัดซากกุ้ง และขยะ 

ภายในฟาร์ม

ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่381 เดือนเมษายน 2563

โรคไวรสัระบาดในฟารม์กุง้ ย�ำ้เตอืน
อย่ำลมืพืน้ฐำนไบโอซเีคยีวรติี ้

 ส่วนของลูกกุ้งที่รับมาจากฟาร์มผู้ผลิต  

ได้มาตรฐาน และเชือ่ถอืได้หรอืไม่ การตรวจสอบ 

เชื้อก่อโรคก่อนรับเข้าฟาร์มเป็นอย่างไร บุคคล 

ภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อท่ีฟาร์ม ท้ังผู้รับเหมา ผู้ 

เยี่ยมชมฟาร์ม และเซลล์ ท่ีเข้ามาภายในฟาร์ม  

มีมาตรการ และแนวทางปฏิบัติอย่างไร ทั้งหมด 

ที่กล่าวมานี้ เป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องพิจารณา 

เพื่อประเมินหาจุดเสี่ยง และหามาตรการในการ 

ป้องกันต่อไป

2. ก�าหนดมาตรการป้องกนั หรือสกดัไม่ให้ 

เชือ้เข้าสูร่ะบบฟาร์ม ทัง้ทางพืน้ดนิ ทางน�า้ และทาง 

อากาศ เพื่อให้ฟาร์มคงสภาวะปลอดเชื้อไว้ได้

 ภาพรวมพ้ืนที่ฟาร์ม จัดแบ่งพ้ืนท่ีออก 

เป็น 2 ส่วน ออกจากกันอย่างชัดเจน คือ พื้นที ่

เลี้ยง และพื้นที่สนับสนุนการเลี้ยง พื้นที่เลี้ยง ม ี

การจัดโซนบ่อเล้ียง และพื้นท่ีผลิต มีรั้ว หรือ 

เทยีบเท่ารัว้ เช่น ทะเล-แนวคลอง/แนวป่าชายเลน 

ที่มีรั้วกั้นปูรอบอาณาบริเวณฟาร์มครบถ้วน ซึ่ง 

สามารถป้องกนับคุคลภายนอก และสตัว์พาหะได้ 

ในเขตท่ีเกิดโรคระบาดไวรัสอย่างรุนแรง การใช้ 

เชือกกนันก หรอืมุง้ขาวคลมุบ่อเตรยีมน�า้ และบ่อ 

เลี้ยง มีส่วนอย่างมากในการช่วยลดอุบัติการณ์ 

การเกิดโรคได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบ 
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และเฝ้าติดตามปริมาณของนกที่หากิน สัตว์น�้า  

หรอืแมลงอย่างสม�า่เสมอ เพราะสตัว์เหล่านีก้เ็ป็น 

ตัวพาไวรัสให้เคลื่อนท่ีจากบริเวณหนึ่งไปยังอีก 

บริเวณหน่ึงในระยะทางท่ีไกลด้วยเวลาที่รวดเร็ว 

ได้เช่นกัน และจากการสุ่มตรวจขี้นกท่ีบินอยู่ใน 

ฟาร์มเป็นประจ�า เราสามารถตรวจพบทัง้เชือ้ไวรสั 

ตัวแดง หรือเชื้อก่อโรคอีเอชพี ในขี้นกที่ตกลงบน 

มุง้ขาวคลมุบ่อ ถ้าเราใช้เชือกกนันกคุม้บ่อ โอกาส 

ที่ขี้นกที่ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว ก็มีโอกาสตกลงบ่อ 

ได้โดยตรงมากกว่า นก หรอืแมลงกเ็ป็นสตัว์พาหะ 

ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีในฟาร์ม การก�าจัดแหล่ง 

อาหารของสตัว์เหล่านี ้ถอืว่าเป็นวธิลีดจ�านวน หรอื 

รูปที่ 1	 กั้นรั้วบรเิวณบ่อเลี้ยง/พื้นที่ผลิต
	 รวมถงึรอบฟารม์	เพือ่ป้องกนับคุคลภายนอก
	 และสัตว์พาหะเข้า

รูปที่ 2	 ระบบโรงเรอืนปิด	และมุ้งขาวคลุมบ่อ
	 ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรค

รูปที่ 3	พื้นที่เก็บอาหาร	และสารเคมี
	 (แยกห่างจากพื้นที่เลี้ยง)

รูปที่ 4	 ฆ่าเชื้อก่อนเข้าบ่อเลี้ยง

ลดปริมาณนก และแมลง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

บ่อเลี้ยงต้องไม่ติดกับบ่อเก็บเลน คลองส่งน�้าแยก 

กันชัดเจน ระหว่างคลองส่งน�้าดีเข้า และคลอง 

น�้าทิ้งออก มีบ่อบ�าบัด และบ่อพักน�้าเพียงพอต่อ 

การใช้งาน ในกรณีที่มีบ่อเลี้ยงจ�านวนมาก แต่ละ 

โซนควรลงกุ้งพร้อมกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อให ้

ง่ายต่อการจัดการควบคุมโรคในกรณีท่ีเกิดโรค 

ระบาด ถนนภายในฟาร์มต้องสามารถใช้งานได้ทกุ 

ฤดูกาล และระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

 การป้องกันการปนเปื ้อนที่เกิดจาก 

ยานพาหนะ

 ก�าหนดจดุเข้า - ออกของฟาร์มแต่ละโซน 

ผลติ และควรมทีางเข้าออกทางเดยีว มกีารฆ่าเชือ้ 

ส�าหรับยานพาหนะทุกชนิดที่จะผ่านเข้า - ออก 

ฟาร์ม แต่ละโซนผลิตควรมีอ่างล้างล้อท่ีเติมด่าง 

ทบัทมิ 300 พพีเีอม็ เปลีย่นใหม่ทกุวนั มรีะบบสเปรย์ 
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โดยใช้ โบรโมเซฟ (Bromosept) 400 พีพีเอ็ม  

อย่างน้อย 10 วินาท ีถังเกบ็น�า้ยาต้องสะอาด และ 

มฝีาปิด ก�าหนดเส้นทางการเดนิรถ เวลา และเขต 

ห้ามเข้าที่เหมาะสม แบ่งแยกรถที่ใช้ภายใน และ 

ภายนอกฟาร์ม รถขนอาหาร/อุปกรณ์ ไปยังบ่อ 

เลีย้ง กบัรถขนซากกุง้/ขนขยะออกจากกนั หลงัการ 

ใช้งานต้องท�าความสะอาด และฆ่าเช้ือ ก�าหนด 

จุดจอดรถส�าหรับรถขนส่งลูกกุ้ง ก่อนท่ีจะเข้าไป 

ยังบ่อเลี้ยงให้ชัดเจน

 การป้องกันการปนเปื ้อนที่เกิดจาก 
บุคลากรภายนอก

 มกีารก�าหนดทางเข้า - ออก ส�าหรับบุคคล 
ท่ีผ่านเข้าออกพื้นที่ผลิต มีสารเคมีฆ่าเชื้อด้วย 
แอลกอฮอล์ 70% หรือเดทตอล และมอ่ีางฆ่าเช้ือ 
ส�าหรับรองเท้าบทูใช้ด่างทบัทมิ 300 พพีเีอม็ หรอื 
คลอรีน 1,000 พีพีเอ็ม เปลี่ยนสารเคมีในอ่าง 
ทุกวัน

3. มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวัง การ 
น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ท�าให้ระบบป้องกันมี 
ประสทิธิภาพ มตีารางการตรวจสอบ (Check List) 
ที่เป็นมาตรฐาน จัดโปรแกรมการตรวจอย่าง 
สม�า่เสมอ และจดบนัทกึทกุครัง้ พนกังานใหม่ ต้อง 

ได้รบัอบรม ให้ความรูเ้รือ่งไบโอซีเคียวทุกครัง้ท่ีรบั 

เข้ามาท�างาน หมั่นพูดคุย ทวนสอบกับคนท�างาน 

ในฟาร์มเกี่ยวกับไบโอซีเคียว จะได้เข้าใจถูกต้อง 

ตรงกัน

4. การแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเม่ือเกิด 

โรค โดยการก�าจัด และสกัดการแพร่ของเชื้อโรค  

ทั้งในฟาร์ม และระหว่างฟาร์ม ในกรณีที่มีกุ้งป่วย 

ต้องท�าการตรวจวนิจิฉยัอย่างรวดเร็ว เพือ่หาสาเหตุ 

ของการป่วย และต้องรีบด�าเนินการเพื่อป้องกัน 

การแพร่กระจายของเชื้อ

 กรณีที่กุ้งมีขนาดใหญ่พอที่จะจับขาย

 • ก�าหนดให้มีการล้อมสแลน หรือ PE  
สูง 1.5 เมตร รอบบ่อที่กุ้งติดเชื้อ และตลอดแนว 

ถนนที่ใช้ในการขนส่ง เพื่อไม่ให้เชื้อจากละอองน�้า 

กระเซ็นไปสู่บ่อเลี้ยง หรือพื้นที่ข้างเคียง

 • แยกอปุกรณ์ และคนทีป่ฏบิตังิานในบ่อ 

นี้ ไม่ให้ปะปนกับบ่ออื่น

 • เครือ่งสบูน�า้ และท่อสบูน�า้ท่ีใช้ ต้องไม่ 
รัว่ ขณะจบักุง้ต้องเฝ้าตดิตามระดบัของน�า้ในคลอง 

น�า้ท้ิง ให้มรีะดบัต�า่กว่าพ้ืนถนน การขนกุง้จากบ่อ 

เล้ียงไปโรงคัด พยายามหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีผ่าน 

บ่อเลีย้ง เมือ่จบักุ้งเสรจ็ให้เก็บซากกุ้งทีห่ลงเหลอือยู่ 

ท�าการเผา หรือต้มเพื่อท�าลายเชื้อ

 ก�าจดักุ้งในบ่อท้ิง กรณีทีกุ่ง้มีขนาดเลก็ 

ไม่สามารถจับขายได้

 • ควบคุมพื้นที่เสี่ยง โดยล้อมรั้วรอบบ่อ 

ด้วยสแลนสูง 2 เมตร

 • ก�าจัดกุ้งติดเช้ือโดยใส่ซันเทอเร็กซ์ 2 
พีพีเอ็ม นาน 6 ชั่วโมง เก็บซากกุ้งตามผิวน�้า ท�า 

การเผา หรือต้มเพื่อท�าลายเชื้อ ก�าจัดเชื้อที่เหลือ 

ในน�้าโดยใช้คลอรีน 35 พีพีเอ็ม Active ทิ้งน�้าไว้ 

รูปที่ 5	 จัดเตรยีมน�้ายาฆ่าเชื้อทางเข้าบรเิวณผลิต
	 และชุดส�าหรับบุคคลภายนอก
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ก่อนสูบทิ้ง กรณีติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ ฮีโมไล- 

ติคัส ที่ก่อโรคอีเอ็มเอส ให้กักน�้าไว้อย่างน้อย 1  

วัน โรคไวรัสตัวแดง (WSSV) กักน�้าไว้อย่างน้อย  

7 วัน โรคไวรัสหัวเหลือง (YHV) กักน�้าไว้อย่าง 

น้อย 14 วัน

5. สร้างเสริมสุขภาพกุ้งด้วยความหลาก 

หลายของจุลินทรีย์

 การจัดการให้กุ้งในบ่อเลี้ยงมีสุขภาพที ่

แข็งแรง และไม่เครียด เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ  

ท่ีด�าเนินการควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงจาก 

การติดเชื้อด้วยระบบไบโอซีเคียว โดยการสร้าง 

ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในน�้าบ่อเลี้ยง การ 

ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จัดการสภาพแวดล้อมใน 

บ่อเลี้ยง ทั้งในส่วนของคุณภาพน�้า และพื้นก้นบ่อ 

เพือ่ให้มคุีณภาพดี เหมาะสมกบัการเลีย้งกุง้ รวมทัง้ 

ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในตัวกุ้ง ท�าให้กุ้งมี 

สุขภาพแข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น โดย 

ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกของซีพีเอฟ ประกอบด้วย

รูปที่ 6	จัดเตรยีมน�้ายาฆ่าเชื้อทางเข้าบรเิวณผลิต
	 และชุดส�าหรับบุคคลภายนอก

 พีเอชฟิกเซอร์ เป็นแบคทีเรียกลุ ่ม 

บาซลิลสัสายพนัธุท์ีค่ดัสรรแล้วว่า มคีวามสามารถ 

ในการย่อยสลายได้ดี ร่วมกับสารอาหารคาร์บอน 

เพือ่ปรบัสมดลุของน�า้ และควบคมุพเีอชน�า้ให้คงท่ี  

ใช้ 2 กิโลกรัม/น�้า 8 ลิตร เป่าอากาศ หรือคนให ้

เข้ากัน 10 - 20 นาที สาดในบ่อ

 ซุปเปอร์ไบโอติก เป็นแบคทีเรียกลุ่ม 

บาซลิลสัสายพนัธุท์ีค่ดัสรรแล้วว่า มคีวามสามารถ 

ในการควบคมุแบคทเีรยีก่อโรค และช่วยย่อยสลาย 

สารอนิทรย์ีในน�า้ ใช้ 1 กโิลกรมั/ไร่/สปัดาห์ ตลอด 

การเลี้ยง โดยผสมกับน�้าสะอาด 4 ลิตร แล้วคน 
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ให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 6 - 12 ชั่วโมง น�าไปสาดให้ทั่ว 

บ่อ หรือหน้าเครื่องตีน�้าในช่วงเช้า

 ไบโอทริม เป็นแบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัส 

หลายสายพันธุ์ ซ่ึงมีความสามารถในการย่อย 

สลายสารอินทรีย์ในน�้า และตะกอนพื้นบ่อได้ดี 

ใช้ปริมาณ 200 กรัม/ไร่/สัปดาห์ โดยละลายเติม 

ในบ่อเลี้ยงเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ร่วมกับการ 

ดูดตะกอนเลน

 ซุปเปอร์พีเอส ประกอบด้วยแบคทีเรีย 

สังเคราะห์แสง ซ่ึงได้รับการคัดเลือกสายพันธุ ์

มาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการลดก๊าซไฮ- 

โดรเจนซัลไฟด์ และย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า 

และพื้นบ่อ ใช้ 5 - 10 ลิตร/ไร่/สัปดาห์ ใช้ผสม 

จุลินทรีย์กับซีโอไลท์ หรือปูนดิบก่อนสาดทุกครั้ง

 ไบโอ - รดีอกซ์ เป็นจลุนิทรีย์กลุม่บาซิล- 

ลัส 3 สายพันธุ์ ใช้ 2 - 5 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์  

ผสมน�า้เลก็น้อย สาดให้ท่ัวบ่อ เพือ่สร้างสมดลุของ 

จุลินทรีย์ และควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อ

 ไซมินตินพลัส ประกอบด้วยแบคทีเรีย 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกุ้งหลายกลุม่ ร่วมกบัสารเสรมิ 

ชีวนะ และเอนไซม์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับสมดุลของ 

จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของกุ้ง ใช้ 10 กรัม/ 

อาหาร 1 กิโลกรัม ผสมอาหารตลอดการเลี้ยง

โปรไบโอตกิแต่ละชนดิ จะมวีธิกีารใช้ และ 

ช่วงเวลาในการใช้ที่แตกต่างกัน ทางซีพีเอฟ มีให ้

เกษตรกรเลือกใช้ตามความต้องการของแต่ละ 

พืน้ที ่และปัญหาทีพ่บ และเพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุ 

ควรใช้อย่างต่อเนื่องตลอดการเลี้ยง

การปลกูฝังให้เจ้าหน้าทีท่กุระดบัในฟาร์ม  

มีจิตส�านึกต่อไบโอซีเคียวตลอดเวลา พร้อมกับ 

มีการตรวจติดตามระบบต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ 

ไปแล้ว เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ไม่มีความผิดพลาด 

เกิดขึ้น เชื่อมั่นได้ว่า หากสามารถปฏิบัติตามที ่

ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะท�าให้ความสามารถ 

ลดความเสี่ยง และสามารถสร้างผลส�าเร็จใน 

ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งได้อย่างยั่งยืน
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ไทยมกีารน�าเข้าสารเคม ี3 ประเภท ได้แก่  

สารก�าจัดวัชพืช สารก�าจัดแมลง และสารป้องกัน 

และก�าจดัโรคพชื ซ่ึงในปี 2562 น�าเข้า 1.31 แสน 

ตัน มูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการน�าเข้า 

ต�า่สดุในรอบ 10 ปี(กราฟิกประกอบ) ผลจากช่วง 

2-3 ทีผ่่านมา มมีาตรการจ�ากดัการใช้สารเคม ีและ 

ผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ล่าสุด ที่ประชุม 

คณะกรรมการวตัถอุนัตราย (30 เมษายน 2563) 

มมีตคิงการประกาศแบน 2 สารเคมทีางการเกษตร 

คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ให้เป็นวัตถุ 

อันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามใช้ ห้ามครอบครอง)  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วน 

ไกลโฟเซต ให้คงมาตรการจ�ากัดการใช้นั้น 

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวย 

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า 

ทุกฝ่ายต้องยอมรับมติให้คงแบน 2 สาร ตาม 

ก�าหนดการเดิม ส่วนเรื่องสารไกลโฟเซต ต้องน�า 

มาคุยใหม่ ว่าการจ�ากัดการใช้ จ�ากัดแบบไหน 

เพราะที่ผ่านมาการจ�ากัดการใช้ไม่ประสบความ 

ส�าเร็จ จากเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ 

และยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ

ผู้ค้ำหนำว “มนัญญา” ลั่น
ไล่แบนสารเคมีต่อ

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พาราควอต คลอรไ์พรฟิอสไกลโฟเซต

ผู้ค้าสารเคมีหนาว
“มนัญญา” ลั่น เตรยีมไล่แบน
อีกหลายรายการ เผย ผิดหวัง

จ�ากัดการใช้ไม่ได้ผล
เร่งประกาศกระทรวงเกษตรฯ

คุมโรงงานผลิตต้องได้ IS0 เป็นทางออก 
ป้องเกษตร และผู้บรโิภครับกรรม
ด้านนายกฯ กากถั่วเหลือง ผวา
แบน 2 สาร หวั่นคู่ค้าเอาคืน

กีดกัน สินค้าไทย รง. แห่ปักฐาน
เพื่อนบ้านแทน
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ดังนั้น หนึ่งในมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อลด 

อันตรายจากการใช้สารเคมีคือ การออกประกาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ ์

และวธิกีารในการผลติ การน�าเข้า การส่งออก และ 

การมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่ง 

ทางกรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับฟังความเห็น 

จากผู้มีส่วนได้เสียทางเว็บไซต์ของกรมฯ ระหว่าง 

วันที่ 27 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 รวม  

15 วัน มีผู้ให้ความเห็น 10,258 คน โดยสัดส่วน 

93.49% เห็นด้วย และ 6.51% ไม่เห็นด้วย

สาระส�าคญัของร่างประกาศ คอื ก�าหนดให้ 

สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย (โรงงาน 143 โรงงาน)  

ต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหาร 

คุณภาพ ISO 9001 ได้รับการรับรองระบบ 

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

และห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ต้องได้รับการรับรอง 

มาตรฐาน ISO/IEC17025 ด้านการวเิคราะห์วตัถุ 

อันตราย จากสถาบันการตรวจรับรองมาตรฐาน  

โดยหน่วยงานมาตรฐานในประเทศไทย ยกเว้น 

สถานท่ีผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารสกัดจากพืช  

(ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน)  
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สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายที่ผู ้ประกอบการได้รับ 

อนุญาตให้ด�าเนินการผลิตวัตถุอันตรายอยู่ก่อนแล้ว  

ให้ระยะเวลาด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขเป็นระยะเวลา 

อีก 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

“สาเหตุที่จ�าเป็นต้องให้โรงงานมีมาตรฐาน  

ISO เพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดทุก 

ขัน้ตอน ซึง่ในเรว็ๆ น้ี จะมกีารน�าสารเคมอีกีหลายตวั 

มาแบนต่อไปอกี ไม่ใช่จบแค่นี ้กล่าวคอื หากสารเคมี 

ชนิดใดมีพิษ และเป็นอันตราย ก็จะมาแบนต่อ 

หากไม่ได้ ก็จะใช้วิธีจ�ากัดการใช้แทน เพราะประเทศไทยมีสารเคมีจ�านวน 

มาก มีการน�าเข้าตัวใหม่ๆ ขณะที่ตัวเก่าก็ยังใช้อยู่ ท�าไมไม่เอาออกไปบ้าง  

อย่างไรก็ดี ต้องขอขอบคุณทุกก�าลังใจที่สนับสนุนทางกระทรวงฯ ในการ 

แสดงจุดยืนแบนสารพิษเพื่อปกป้องเกษตรกร ปกป้องผู้บริโภค ซึ่งเรา 

ท�าด้วยใจบริสุทธิ์”

ขณะที่นายสืบวงศ์ สุขะมงคล นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ กล่าวว่า การยกเลิกแบน 2 สารเคมีเกษตรข้างต้น ต้องติดตาม 

ว่า หลังแบนแล้ว เกษตรกร และคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งลดลงจริงหรือไม่  

เพราะสารเคมีถูกน�ามากล่าวอ้างว่าท�าให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุด ขณะที ่

ประเทศญ่ีปุน่ยังมีการใช้สารเคมทีัง้ 3 สาร แต่ตดิอนัดบัประเทศท่ีคนอายยุนื 

ที่สุดในโลก ย้อนแย้งกันหรือไม่

“อนาคตการเลีย้งไก่เนือ้ ไก่ไข่ หากต้นทนุในประเทศสงู จากการแบน 

ใช้สารเคมีในพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร ต้องมีสารตกค้างเป็นศูนย์ ผู้ผลิต 

รายใหญ่อาจจะเบนเข็มไปเลี้ยงที่ประเทศเพื่อนบ้านกันหมด ไม่จ�าเป็นต้อง 

เลี้ยงในไทย เพื่อนบ้านก็จะได้ประโยชน์แทน และอย่าลืมว่า การแบนสาร 

เป็นการกีดกันทางการค้ารูปแบบหนึ่ง หากประเทศที่ไทยน�าเข้าสารเคม ี

ใช้มาตรการกีดกนัสนิค้าไทยเพือ่เอาคืน ไทยในฐานะผูส่้งออกอาหารทอ็ปเทน็ 

ของโลก ก็อาจกระทบเช่นกัน เรื่องนี้เป็นการบ้านรัฐบาลต้องน�าไปคิด และ 

หาทางออก”

นายสืบวงศ์ สุขะมงคล
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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วันนี้ คุยเรื่องหนักหัว ก็รู้...ท่านไม่อยาก 

อ่านเรื่องท�านองนี้ซักเท่าไหร่

แต่อยากให้ฝืนซักนิด

เพราะมันไม่เพียงเป็น “ห่วงโซ่ชีวิต” ที่ 

ทุกคน ทั้งรู้ตัว - ไม่รู้ตัว ล้วนอยู่ในนั้นแล้ว

มันยังเป็นห่วงโซ่ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 

ประเทศ ทัง้ผลติ - บรโิภค - ส่งออก - น�าเข้า สมัพนัธ์ 

ถึงแรงงาน บนฐานตัวเลขประเทศ ปีละร่วม 2  

ล้านล้านบาท!

ก็เรื่องวัตถุอันตราย........

“พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส” ที่เข้าใจ -  

เข้าถึงกันครึ่งๆ - กลางๆ สุดแต่ว่า ฝ่ายไหนจะมี 

แรงฉุดกระชาก ก็ลากกันไปนั่นแหละ

ขณะนี ้ราชกจิจานเุบกษา ลงประกาศไปแล้ว 

เมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ว่า

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

ไม่ว่าใครก็ตาม "ห้ามมี - ห้ามใช้" วัตถุอันตรายทั้ง  

2 ตัวนั้นเด็ดขาด 

ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกแดง 2 เส้น.....

“ให้ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน 

ครอบครองวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๔ (พาราควอต,  

คลอร์ไพริฟอส) ที่ได้ด�าเนินการอยู่ก่อนวันที่ 

ทีม่า : ไทยโพสต์ วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
ประกาศฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบั ต้องปฏบิตัติามค�าสัง่ 

ของพนกังานเจ้าหน้าทีภ่ายในระยะเวลาทีพ่นกังาน 

เจ้าหน้าที่ก�าหนด”

แปลภาษาราชการ เป็นภาษาชาวบ้านเพื่อ 

ความเข้าใจก็คือ

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน คือ ตั้งแต่สัปดาห์หน้านี ้

เป็นต้นไป ใครผลติ ใครน�าเข้า ใครส่งออก และใคร 

มีไว้ในครอบครอง

ผิดกฎหมาย.........

“ผู้ใดน�าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้อง 

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง 

ล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

ทีย่กมาคยุ อย่าเข้าใจผดิ ว่าผมจะมาต้าน - 

มาค้านการห้ามมี - ห้ามใช้

เลิก - ก็เลิก เมื่อเกษตรฯ, อุตสาหกรรม,  

สาธารณสขุ ลงมต ิ“ห้ามใช้ - ห้ามม”ี พาราควอต  

คลอร์ไพริฟอส ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ก็ต้อง 

เป็นตามนั้น

และผมก็หรี่หูฟังมาตลอดว่า......

เมือ่ “ห้ามม ี- ห้ามใช้” แล้ว มวีตัถอุนัตราย 

ตัวไหนล่ะ ที่รัฐบาลสรรหามาให้ชาวไร่/ชาวนา/ 

ชาวสวน ใช้แทน ๒ ตัวที่ยกเลิกไป 
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โดยวัตถุอันตรายที่น�ามาทดแทนนั้น เม่ือ 

ตรวจหาสารพิษตามพืช, ผัก, ผลไม้ ต่างๆ นานา 

แล้ว

“สารตกค้าง” ต้องเป็น “0” 

“ต้องเป็น 0” ตามความหมายของ “วัตถุ 

อนัตรายทางการเกษตร ชนดิท่ี 4” ของไทย กคื็อ

“ต้องไม่มีสารตกค้างปนเปื้อนอยู่เลย”!

เหนือกว่ามาตรฐาน Codex ที่องค์การการ 

ค้าโลก (WTO) และองค์การอาหารและการเกษตรฯ 

(FAO) ก�าหนดซะอีก

มาตรฐาน Codex ก็คือ.....

“ระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ียอม 

รับได้ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์”

มหีน่วยเป็น “มลิลกิรัมสารพิษตกค้าง/กโิล- 

กรมัสนิค้าเกษตร” โดย “คณะกรรมการมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร” เป็นผู้ก�าหนด 

แต่กฎหมายไทยขณะนี้ ก�าหนดไว้เหนือ 

มาตรฐานโลก........

สนิค้าเกษตร จะส่งออก - น�าเข้า ต้องปลอด 

สารตกค้าง 100% 

ฟังดูเท่ “ทางค�าสั่ง” มาก

แต่เมื่อดู “ทางปฏิบัติ” ที่เป็นจริง จากเท่ 

กลายเป็นทเุรศ มนัเป็นค�าสัง่ สกัแต่ว่าสัง่ ไม่ค�านงึ 

ถึงความเป็นจริงท้ังทางปฏิบัติ ทั้งทางกลไกธุรกิจ 

การค้า

ถ้าในช่วง 5 - 6 วัน ก่อนถึงมิถุนายน ไม่ 

แก้ไขปัญหาดังที่ผมมองเห็นดังจะกล่าวต่อไป  

รับรอง เมื่อมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว

ไม่อยากใช้ค�าว่าวินาศสันตะโร.....

แต่จะเดือดร้อน วุ่นวาย ไล่ตามแก้แต่ละ 

เร่ือง แต่ละจดุ เสยีเวลา เสยีความรูส้กึ เสียโอกาส 

ทั้งทางท�ามาหากินชาวบ้าน 

ที่ส�าคัญ ธุรกิจอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 

สินค้าเกษตร มันจะเป็นปัญหาย้อนศร 

ถึงตอนจะรวย แทนที่จะรวยจากเกษตร  

กลับต้องซวย เพราะบริหารกันสักแต่มีอ�านาจส่ัง  

และที่สั่ง แทนจะเป็นคุณ กลับเป็นโทษ

ไม่รู้จะบอกใคร ก็ต้องลงท่ีท่าน “นายกฯ  

ประยุทธ์” นั่นแหละ

ประเด็นแรก เกษตรกร ชาวไร่ - ชาวนา - 

ชาวสวน ใครยงัมพีาราควอต, คลอร์ไพรฟิอส เหลอื 

ติดบ้าน ไม่ต่างซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบ้าน

ถึงคุก!

พ่อค้า, บรษิทั, ห้างร้าน ใครยงัมสีาร 2 ตวั 

นั้นเหลือในสต็อก หรือสินค้าอยู่ระหว่างเดินทาง 

เข้ามาจากสั่งซื้อ 

นอกจากเจ๊งแล้ว ยังจะติดคุก ฐานมี หรือ 

น�าเข้าสารพิษ!

นี่ยังไม่เท่าไหร่.......

จากกฎหมาย ว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการ 

เกษตร ชนิดที่ 4 ยังหมายไปถึงว่า

วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เอาเฉพาะพืช 

ที่ไทยต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ เพราะผลิตเอง 

ไม่ได้/ไม่พอ 

นั่นคือ ถั่วเหลือง และข้าวสาลี!

มันเป็นวัตถุดิบหลักและจ�าเป็นในอุตสาห - 

กรรมแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม 

เลี้ยงสัตว์  ตลอดถึงอาหาร, ขนม
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เรียกว่าสารพัด ที่มี ที่ใช้ ที่กิน ที่ขาย ที่ 

ส่งออก ต้องใช้ถัว่เหลอืง และข้าวสาล ีเป็นวตัถดุบิ 

ตั้งต้นแทบทั้งนั้น

ประเด็นก็คือ ในต่างประเทศ.......

เขาใช้พาราควอต ก�าจดัวชัพชื และใช้คลอร์ - 

ไพริฟอส ก�าจัดศัตรูพืช ทั้งนั้น

นั่นคือ ทั้งข้าวสาลี ถ่ัวเหลืองน�าเข้า ล้วน 

มีสารพิษปนเปื้อนตามมาตรฐาน Codex ทั้งนั้น

ในเมื่อสารทั้ง 2 ตัวนั้น เป็นวัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร ชนดิท่ี 4 ตามกฎหมาย ทีบั่งคบัใช้ 

1 มิถุนายน นี้ 

ก็ยุ ่งสิ เมื่อน�าเข ้าถั่วเหลือง - ข้าวสาลี 

ไม่ได้....

แล้วบะหม่ีส�าเร็จรูป อาหารกระป๋อง เช่น 

ปลาทูน่า เนื้อสัตว์ท้ังสด/แช่แข็ง ซอสปรุงรส  

ขนมปัง น�้ามันถั่วเหลือง ขนม อาหารชุบแป้ง  

อาหารสัตว์ อาหารแปรรูปต่างๆ กระทั่งซาลาเปา  

และ ฯลฯ

เจ๊งหมด!

เมื่อกิจการเหล่านี้ขาดวัตถุดิบ ธุรกิจเดิน 

ไม่ได้ แรงงานในวงจรนี้กว่า 10 ล้านคนแน่ๆ 

“ว่างงาน”

ความเสียหายด้านอาหารคน, อาหารสัตว์,  

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประเมินกันแล้ว เฉียด 2  

ล้านล้านบาทต่อปี!

นีเ่พราะ สกัแต่ “ออกประกาศ - ออกค�าส่ัง”

สารพิษนั้น เลิกได้ จะออกมาตรการอะไร 

ก็ออกได้ แต่ก่อนเลิก - ก่อนออก

ต้อง “อุดรูรั่ว” ให้เรียบร้อยก่อน เช่น หา 

สารเคมีมาให้ชาวไร่/ชาวสวน ซื้อหาแทนสารที ่

ห้ามใช้ก่อน 

ที่ยังเหลือ อนุโลมให้ใช้จนหมดภายใน 1 

ปี หรือไม่ก็รับซื้อคืน ไม่ใช่ด้วยโมหะแห่งอ�านาจ  

ประกาศปุ๊บ ของถูกกลายเป็นของผิด กูจับอย่าง 

เดียว

การค้าก็เหมือนกัน ธุรกิจซื้อ - ขายระหว่าง 

ประเทศ เทอมเวลาการค้าเขาว่ากันเป็นปีๆ 

แทนที่ภาครัฐจะคิดค�านึง...... 

กลับเป็นว่า...ไม่รู้ กูมีหน้าที่สั่ง สั่งปุ๊บ ของ 

ถูกกลายเป็นของเถื่อนตั้งแต่อยู่ในท้องเรือขนส่ง 

สินค้า นั่นเรื่องของมึง กูไม่รับรู้ด้วย

อย่างนี้เสียครับ เสียมากด้วย!

ถ้าไม่รีบแก้ไข ไม่ได้หมายถึง ให้กลับไปใช ้

สารอนัตราย แต่หมายถงึ ความเป็นจรงิทางบรหิาร 

และปกครอง กับของจ�าเป็นต้องใช้ 

เมื่อให้เขาเลิกใช้อย่างหนึ่ง ก็ต้องหาอีก 

อย่างมาทดแทนให้เขาใช้ แต่ก็ไม่หา - ไม่มี

พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส
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จากของที่รัฐบาลบอกให้ใช้ มาอีกวันบอก 

ไม่ให้ใช้ แล้วประกาศหน้าตาเฉย ที่เอ็งมีอยู่ ถือ 

เป็นของผิดกฎหมาย 

แบบนี้อันธพาลท�า ไม่ใช่รัฐบาลบริหาร

การสักแต่ว่า กูจะเอา - กูจะประกาศ โดย 

ไม่ดูกฎหมายที่เชื่อมโยงถึงกันว่า มันขัดแย้งเป็น 

โทษ หรือสอดคล้องเป็นคณุ ผลเสยีตกกบัส่วนรวม 

มหาศาล

โลกเป็นจริงทางเกษตรปัจจบุนั มมีัย้ ทีส่าร 

ตกค้างเป็นศูนย์?

ขนาดมาตรฐานโลก ด้วย WTO และ FAO  

ยังก�าหนดให้มีสารตกค้างได้ ระดับมิลลิกรัมสาร 

พิษตกค้าง/กิโลกรัมสินค้าเกษตร

แล้วนี ่เกษตรฯ - อุตสาหกรรม - สาธารณสขุ  

มีมติ เป็นประกาศเปรีย้งปร้าง โดยไม่คดิให้รอบคอบ 

ว่า 

ด้วยมาตรฐานเทวดาไทย เราจะไปซื้อ - ไป 

ขายกับเขาได้อย่างไร เช่น ถั่วเหลือง ข้าวสาลี 

ในเมื่อต่างประเทศใช้วัตถุอันตรายทางการ 

เกษตร ชนิดที่ 4 เพาะปลูก มีสารตกค้างตาม 

มาตรฐาน  Codex ทัง้นัน้ กฎหมายไทยบอก ไม่ได้ 

...ต้องเป็นศูนย์  

ก็หมายความว่า.........

จาก 1 มิถุนายน ไป น�าเข้าถั่วเหลือง/ข้าว 

สาลีไม่ได้ ใครสั่ง ผิดกฎหมาย คุกไม่เกิน 10 ปี!

ยังไม่พูดถึง ชาวไร่/ชาวนา/ชาวสวน ทั่วไป  

ค�านึงถึงเขามั้ย ว่าเขาจะใช้อะไรในการเพาะปลูก  

หรือมีใครแอบตั้งโรงงานท�าสารเคมีทดแทนไว้ 

แล้ว?

ถ้าดีจริง ปราบวัชพืชได้ ปราบศัตรูพืชได้ 

จริง โดยสารตกค้างเป็น 0 ก็ไม่ต้องกระมิด - 

กระเมี้ยน โผล่หน้ามาเลย

ครับ.....

นี่ไม่ใช่ปัญหาโลกแตก แต่เป็นปัญหาซ่อน 

เงื่อนหาแหลกของใครหรือเปล่าก็ไม่รู้?

แต่เห็นมันจะเป็น “ปัญหาประเทศ” ก็ 

เลยกราบเรียนให้ท่านนายกฯ ได้เดือดร้อนอีก 

สักครั้ง!



บริษทั ยูนีโกร อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั
120 หมู่ 4 ต ำบลสำมควำยเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3430-5101-2, 0-3439-5209 แฟกซ ์0-3430-5103
www.unigrointer.com, e-mail : unigro_inter@hotmail.com

 ผลิตจำกเมล็ดถัว่เหลืองเกรดอำหำรสตัว ์100% 
 อุดมดว้ยกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัซ่ึงจ ำเป็นตอ่กำรเจริญเติบโตของสตัว ์
 ควบคุมกำรผลิตดว้ยเทคโนโลยี และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
 โปรตีน ไมต่ ่ำกวำ่ 36% ไขมนั ไมต่ ่ำกวำ่ 18%
 เมทไธโอนีน มำกกวำ่ 5,000 ppm
 ไลซีน มำกกวำ่ 6 กรัม/100 กรัมโปรตีน

สินคำ้ Premium Grade
รบัรองมำตรฐำน GMP & HACCP

สินคำ้ คุณภำพ ส ำหรบัปศุสตัวไ์ทย
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เกษตรกรกลุ่มมันส�าปะหลังโคราช หวั่นเดือดร้อนหนักปีหน้า  

คาดผลผลิตลดกระทบ MOU ส่งออกไทยสู่จีน มูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้าน 

บาท และเสียตลาดการส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมูลค่ากว่าแสนล้าน 

ให้คู่แข่ง เหตุจากแบนสารเคมีเกษตร ท�าให้ผลผลิตตกต�่า ต้นทุนเพิ่ม  

สวนทางวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม 

กลับล้าหลังส่งเสริมเกษตรไทยใช้จอบ แรงงานคนถางหญ้า นายภมร  

ศรีประเสริฐ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังโคราช เปิดเผยว่า “มันส�าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ 

ส�าคญั เกีย่วข้องกบัเกษตรกรกว่า 7 แสนครัวเรอืน ผลผลติประมาณ 27 - 30 ล้านตนั ใช้ภายในประเทศ 

เพียงร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ส่งออกไปยังตลาดโลก สร้างรายได้เข้าประเทศ มูลค่ารวม 

เกือบสามแสนล้านบาท โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังอันดับหนึ่งของโลก 

ส่งออกไป 3 ตลาดส�าคัญ ได้แก่ จีน ร้อยละ 57 อาเซียน ร้อยละ 16 และญี่ปุ่นร้อยละ 11 การควบคุม 

ต้นทุน และผลผลิตเป็นสิ่งจ�าเป็น ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันได้มากในตลาดโลก เมื่อต้นทุนการ 

ผลิตต�่าลง ท�าให้ต้นทุนการแปรรูปที่ลดลง สร้างรายได้เข้าประเทศ และให้เกษตรกรได้มากขึ้นด้วย”

เกษตรกร ผดิหวงักบัภาครฐั โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การน�าของรฐัมนตรี 

และรัฐมนตรีช่วยจาก 2 พรรคใหญ่ ผิดหวังกับกระทรวงพาณิชย์ ผิดหวังกับข้าราชการกรมวิชาการ 

เกษตร ทีไ่ม่มีความรู ้และไม่คดิปกป้องเกษตรกร และประเทศชาต ิเมนิเสยีงเกษตรกร เพราะเดอืดร้อน 

จึงต้องออกมาคัดค้าน เกษตรกรมองเห็นผลกระทบท่ีชัดเจน หากยังยืนยันจะยกเลิกสารพาราควอต  

ทกุท่านทีเ่กีย่วข้อง ต้องหามาตรการมาช่วยเหลอืเกษตรกรในฤดกูาลปลูกปีนี ้เพราะทุกพชืจ�าเป็นต้องใช้ 

สารพาราควอตตลอดทั้งปี จะช่วยลดต้นทุนอย่างไร อย่ามาบอกว่า จะของบ จัดท�างบประมาณฉุกเฉิน  

เพราะเป็นความคิดล้าสมัยของการเมืองแบบโบราณ และขอเรียกร้องไปยังสมาคมมันส�าปะหลัง และ 

โรงงาน ให้เตรียมตัวรับผลกระทบ หากไม่มีมันส�าปะหลังเข้าโรงงาน และเปิดช่องให้มีข้ออ้างการน�าเข้า 

มันส�าปะหลังจากประเทศอื่น

ทีม่า : plewseengern วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เกษตรกรมันส�าปะหลัง ทวงสัญญารัฐ
หยุดนโยบายรังแก ทุนเพิ่ม ราคาตก
เน้นของบ เอื้อประโยชน์ใคร?
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นายวชิระ ถนดัค้า ประธานกลุม่เกษตรกร 

ผู้ปลูกมันส�าปะหลัง กล่าวว่า “การแบนสารเคม ี

เกษตร พาราควอต อยากให้ภาครฐัพจิารณาอกีครัง้ 

ขอให้ยึดแนวทางการจ�ากัดการใช้สารเคมีเกษตร  

ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมัน- 

ส�าปะหลังได้รับผลกระทบมายาวนาน ยังเป็น 

ปัญหาวนเวียนทีร่ฐับาลไม่สามารถแก้ไขได้ ต้ังแต่  

ต้นทนุการผลติท่ีสงูขึน้ แต่ราคาผลผลติกลบัตกต�า่  

เหตุจากปัญหาภัยแล้ง ศัตรูพืช วัชพืช แรงงาน 

ที่ราคาสูง และหายาก แถมด้วยการแพร่ระบาด 

ไวรัสโควิด ยิ่งท�าให้แย่ไปใหญ่ จึงอยากให้รัฐบาล 

ไตร่ตรองให้มากกว่านี้ ไม่ใช่อะไรก็แจกเงินตาม 

มาตรการชดเชย เพราะเงนิทีแ่จกนัน้ ไม่เพียงพอ 

ต่อการเลี้ยงดูครอบครัว และการลงทุนเพื่อสร้าง 

ผลผลิตในอนาคต ควรแก้ปัญหาระยะยาวในภาค 

การเกษตร เช่น จดัการต้นทนุภาคเกษตรให้ต�า่ลง  

พฒันาผลผลติต่อไร่ให้สงูข้ึน เพ่ือสร้างการเติบโต 

ในระยะยาวของเศรษฐกิจเกษตรกรไทย”

นอกจากนี้ เกษตรกรกลุ่มมันส�าปะหลัง  

อ�าเภอหนองบญุมาก จงัหวัดนครราชสมีา ได้แสดง 

ความเห็นถึงรัฐบาลว่า ก่อนการเลือกตั้ง สัญญา 

กับเกษตรกรว่า เมือ่เป็นรฐับาลแล้ว ชวีติเกษตรกร 

จะดข้ึีน แต่ในความเป็นจรงิ เศรษฐกจิกไ็ม่ดตีัง้แต่ 

ก่อนโควดิแล้ว ราคามนัส�าปะหลงัก็ไม่ด ีเจอวกิฤต 

ภัยแล้งอีก เกษตรกรก็อยู่แทบจะไม่รอดแล้ว ยัง 

จะมาเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยให้ใช้สารเคมีเกษตร 

ตัวอื่นท่ีมีราคาแพง และก็ยังไม่รู้ว่าจะปลอดภัย 

กบัเกษตรกร และผูบ้ริโภคมากขนาดไหน ท่ีส�าคัญ 

เกษตรกรมีประสบการณ์ด้วยตัวเองกับสารพารา- 

ควอต ที่ไม่ได้มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  

และไม่มีสารอื่นแทนได้ เกษตรกรจึงมีค�าถามว่า 

การแบนนี้ เอื้อประโยชน์ใคร หนทางที่เกษตรกร 

เห็นตรงกันคือ การอบรม และส่งเสริมการใช้ 

สารเคมอีย่างถกูต้องเป็นสิง่ทีด่ท่ีีสดุ และก่อให้เกดิ 

ประโยชน์ยั่งยืนกว่า เพราะไม่ใช่แค่ พาราควอต  

สารเคมีเกษตรทุกตัวล้วนอันตราย เกษตรกรจะ 

ได้ใช้ทุกตัวได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อตนเอง 

และผู้บริโภค

“เกษตรกรชาวไร่มัน ยังจ�าเป็นต้องใช ้

พาราควอต เนือ่งจากเป็นสารฯ เพยีงตวัเดยีวทีไ่ม่ม ี

สิ่งใดมาทดแทน เพราะไม่ใช่สารดูดซึม ไม่สะสม 

ในหัวมัน ส่วนการใช้เครื่องจักรกล ผู้มีอ�านาจ 

ในบ้านเมืองต้องลงมาดูความจริงในพื้นท่ีจากเรา 

ด้วย หากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นางสาวมนัญญา  

ไทยเศรษฐ์ และนายจุลินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ จะ 

มาดูพื้นที่จริง และถางหญ้าในแปลงมันส�าปะหลัง 

เพือ่ศึกษาข้อเท็จจรงิ เกษตรกรมนัส�าปะหลังยนิด ี

ต้อนรับ แต่ท่านควรมาลงพ้ืนที่จริงก่อนการแบน 

จะเกดิข้ึนในเดอืนมถุินายนนี”้ เสยีงของเกษตรกร 

กลุ่มมันส�าปะหลังกล่าวทิ้งท้าย
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ผู้น�าเข้าไก่อียูยังคงน�าเข้าไก่จากต่างประเทศเพื่อไม่ให้เสียสิทธิในระบบ 

โควตาภาษีของอียู ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ไก่ล้นตลาดเนื่องจากร้านอาหาร 

ยังคงปิดบริการจากสถานการณ์โควิด

วกิฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้ร้านอาหารต้องปิด ความต้องการ 

ไก่จึงน้อยลง อย่างไรก็ดี บริษัทผู้น�าเข้าไก่ยังคงน�าเข้าไก่จากต่างประเทศ (จาก 

บราซิล ยูเครน และไทย เป็นหลัก) เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิในระบบโควตาภาษีของ 

อียู และเก็บรักษาไว้ในช่องแข็งจนกว่าร้านอาหารจะเปิดอีกครั้ง ดังนั้น จึงท�าให้เกิด 

สถานการณ์ไก่ล้นตลาด

พิษโควิด-19! ‘อียู’ อาจใช้มาตรการ
ปกป้องตลาดสินค้าเกษตร

ทีม่า : ธนาคารกรุงเทพ SME SOCIAL PLANET วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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ในขณะทีส่ถานการณ์แพร่ระบาดโรคไข้หวดั 

นก ในโปแลนด์ ฮังการี และโรมาเนีย ท�าให้ไก่ 

ของประเทศทัง้สาม ไม่สามารถส่งออกไปประเทศ 

ท่ีสามได้ และไหลเข้าสูต่ลาดยโุรปด้วย ท�าให้วกิฤต 

ยิ่งเลวร้ายลง

ทั้งน้ี สถานการณ์ไก่ล้นตลาด ท�าให้ราคา 

ไก่ลดลงร้อยละ 20 และผู้ผลิตไก่ในยุโรปต้อง 

ลดปริมาณการผลิต แต่ประเทศที่สามกลับได ้

ประโยชน์ ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มอุตสาหกรรม 

ผู้ค้าสัตว์ปีกในยุโรปจึงเรียกร้องขอให้ประเทศ 

สมาชิกอียู ลดโควตาการน�าเข้าสินค้าไก่เป็นการ 

ชั่วคราวไปจนถึงสิ้นปีนี้

นอกจากนี ้ยงัมสีนิค้าเกษตรหลายประเภท 

ล้นตลาด เช่น มันฝรั่ง เนื้อสัตว์ นม และดอกไม้  

เป็นต้น คณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความห่วง 

กังวลต่อมาตรการ หรือท่าทีของสมาชิกอียูบาง 

ประเทศ เกีย่วกบัการจ�ากดัการส่งออก หรือน�าเข้า 

สินค้าเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบตลาด 

เดียวของอียู และอาจขัดต่อกฎหมายการแข่งขัน 

ของอียู เช่น กรณีรองนายกรัฐมนตรีบัลกาเรีย 

เสนอให้จ�ากัดการน�าเข้าสินค้าเกษตรมายังบัลกา- 

เรีย

อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้การจ�ากัดการน�าเข้า 

ดงักล่าว ยังเป็นเพยีงข้อเสนอ ในส่วนของประเทศ 

อยีอ่ืูนๆ เช่น สาธารณรฐัเชก็ ออสเตรยี กรซี และ 

เยอรมนี ได้มกีารรณรงค์ให้ประชาชนบรโิภคสนิค้า 

เกษตรท้องถิ่น โดยให้เหตุผลท้ังเพื่อช่วยเหลือ 

เกษตรกรภายในประเทศ และเหตุผลทางด้าน 

ข้อกงัวลของคณะกรรมาธกิารยโุรปตามทีเ่กีย่วข้อง 

กับการไหลเวียนสินค้าภายในอียู ซึ่งหากสมาชิก 

อียูประเทศใดประเทศหนึ่งออกมาตรการจ�ากัด 

การน�าเข้าสินค้าจากประเทศอียูอื่น ก็อาจขัดต่อ 

ระบบตลาดเดียว ซึ่งมีหลักการส�าคัญ คือ การ 

เคลื่อนย้ายโดยเสรีของสินค้า

ส�าหรบัการค้าระหว่างอียกัูบประเทศทีส่าม  

ข้อเรียกร้องของสมาคมผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ  

อาจกดดันให้อียูต้องพิจารณาหาแนวทางปกป้อง 

ตลาดมากขึ้น

สอดคล้องกับค�ากล่าวของนาย Phil Hogan 

กรรมาธิการการค้ายุโรป ในการประชุม INTA  

เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2563 ซึง่ระบุว่า สถานการณ์ 

การค้าระหว่างประเทศท่ีตกต�า่ สบืเนือ่งจากวกิฤต 

โควิด-19 ท�าให้อียูต้องทบทวนนโยบายการค้า  

รวมถึงการทบทวนเร่ืองเคร่ืองมือปกป้องทางการ 

ค้าด้วย

แหล่งที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/

คณะผู้แทนไทยประจ�าสหภาพยุโรป
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อังกฤษ ประสบปัญหาขาดแคลนไข่ไก่อันเป็นผลจากการระบาดของ 

ไข้หวัดนก (H5N3) ในช่วงปี 2562 ผนวกกับเหตุการณ์ปิดเมืองเพื่อหยุดการ 

ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากการที่ไข้หวัดนก (H5N3) ระบาดในช่วงปี 2562 ท�าให้แม่ไก่ไข่ตาย 

เป็นจ�านวนมาก ผนวกกับเหตุการณ์ปิดเมืองเพื่อหยุดการระบาดของไวรัสโควิด-19  

แม้ร้านอาหารจะปิดกิจการชั่วคราวหลายแห่ง แต่ก็ส่งผลให้มีการกักตุนไข่ไก่เพื่อ 

บริโภคในครัวเรือนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะไข่คุณภาพดี ซึ่งสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ปล่อย 

เล้ียงอสิระของสหราชอาณาจกัร (BFREPA) พบว่า ไข่ไก่ชัน้คณุภาพต�า่กว่าเกรดเอ  

มีความต้องการสั่งซื้อลดลงเป็นอย่างมาก ท�าให้การบริหารจัดการสต็อกของบริษัท 

คัดบรรจุ เป็นไปด้วยความยากล�าบาก

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมผลิตไข่ไก่แห่งสหราชอาณาจักร (BIEC) ได ้

เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ขาดตลาด ด้วยการขยายก�าลังการขนส่ง 

ไปยังร้านค้าปลีก และเรียกร้องรัฐบาลประกาศให้ประชาชนซื้อเท่าที่จ�าเป็นต่อการ 

บริโภคเท่านั้น หลังจากพบสถิติการจ�าหน่ายไข่ไก่ถึง 621 ล้านฟอง ตั้งแต่ช่วง 

ปลายเดือนกมุภาพันธ์ ถงึวนัท่ี 22 มนีาคม 2563 คดิเป็นมลูค่า 88 ล้านปอนด์ หรือ 

เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 20 ทัง้ปรมิาณ และมลูค่า จากช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2562

ทั้งนี้ BFREPA ได้ก�าชับให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทคัดบรรจุไข่ไก่  

โดยไม่ขายให้ผู้รับซ้ือหน้าฟาร์มที่ได้ผลก�าไรมากกว่า หากเกินไปจากโควตาขาย 

นอกสัญญาได้ไม่เกินร้อยละ 10 และได้กระตุ้นให้บริษัทคัดบรรจุไข่พิจารณาปันผล 

ก�าไรให้ฝั่งผู้ผลิตเพิ่มเติม หลังจากพบว่าราคาจ�าหน่ายไข่ไก่ปล่อยเลี้ยงอิสระใน 

ท้องตลาดลดลงมาเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของราคาทศวรรษก่อน

โควิดซ�้ำ
วิกฤติขาดแคลนไข่ไก่ในตลาดผู้ดี

ทีม่า : FarmingUK วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563            
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6940)
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คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/146 

เกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการใช้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) เป็น 

สารเสริมในอาหารสัตว์ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้เห็นชอบให้แก้ไขปริมาณความเข้มข้นขั้นต�่าของ 

สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ขุน จากเดิมอยู่ที่  

5 x 108 CFU/kg ของอาหารสตัว์ เป็น 3 x 108 CFU/kg ของอาหารสตัว์ พร้อมเหน็ควรให้อนโุลมช่วงเวลา 

เปลี่ยนผ่านให้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) หรือที่มีส่วนประกอบ 

ของสารดังกล่าวที่ผลิต ติดฉลาก และปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

สามารถวางจ�าหน่าย และใช้ได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดจากคลังสินค้า

ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  

2563)

ทีม่า : thaieurope.net  วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6964) วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

EU ปรับเงือ่นไข
การใช้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102

เปน็สารเสริมในอาหารสัตว์
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คณะผูเ้ชีย่วชาญขององค์การผูม้อี�านาจตรวจความปลอดภยัอาหารแห่งยโุรป 

(EFSA) ได้ออกรายงานฉบับใหม่ เกี่ยวกับแนวทางควบคุมเชื้อแคมไพโลแบคเตอร ์

ในฟาร์มไก่เนื้อ อ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการวิเคราะห์ ประเมิน 

ความเสีย่ง โดยรายงานระบุถงึวธีิการในการควบคมุเชือ้แคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์ม 

ไก่เนื้อ

แบคทเีรยีในสกุลแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobactor spp.) เป็นแบคทีเรยี 

ที่สามารถก่อโรคในมนุษย์ ซึ่งมักพบการปนเปื้อนได้มากในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดย 

ปนเปื้อนมาตั้งแต่ในฟาร์ม การควบคุมการปนเปื้อนต้ังแต่ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จึง 

เป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค คณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การ 

ผู้มอี�านาจตรวจความปลอดภยัอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority:  

EFSA) ได้ออกรายงานฉบับใหม่ที่ผ่านการพิจารณาทบทวนข้อเสนอแนะที่ท�าไว้ 

เมื่อปี 2011 เกี่ยวกับแนวทางควบคุมเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนื้อ ด้วย 

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการวิเคราะห ์

ประเมินความเสี่ยง

รายงานระบุถงึวธิกีารต่างๆ และประสทิธิภาพของแต่ละวธีิในการควบคมุเชือ้ 

แคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนื้อ เช่น ประเมินว่าการเติมกรดอินทรีย์ หรือสาร 

ฆ่าเชือ้โรคกลุม่คลอรนี หรอืไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน�า้อาจลดความเสีย่งปนเป้ือน 

ลงได้ถึง 55% หรือการควบคุมสัตว์ฟันแทะอย่างมีประสิทธิภาพอาจลดความเสี่ยง 

ลงได้ 19% และการจ�ากัดจ�านวนพนักงานในฟาร์มและให้มีเฉพาะพนักงานประจ�า 

ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 40% เป็นต้น

ทีม่า : https://www.foodsafetynews.com/ วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563     
สรุปโดย : มกอช. (https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6965)

ผู้เชี่ยวชาญ EFSA เผยผลวิเคราะห์แนวทางป้องกัน

แคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนื้อ
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ในรายงานยังได้ระบุถึงวิธีการใหม่ๆ เช่น การใช้ไวรัสก�าจัดแบคทีเรีย แต่ยังต้องการการศึกษา 

เพิ่มเติม ตลอดจนการทดลองในสภาพจริงอีกมาก หรือวิธีท่ีต้องใช้การลงทุนสูง อย่างการสร้างห้อง 

ฉนวนอนามัยอีกด้วย โดยข้อจ�ากัดของหลายๆ วิธี ก็ยังต้องค�านึงถึง และพิจารณาต่อไป ในเบื้องต้น 

ขณะนี ้อาจยังไม่มมีาตรการบังคบัทางใดทางหนึง่ลงเป็นการเฉพาะ แต่ผูป้ระกอบการฟาร์มไก่เนือ้ และ 

ตลอดห่วงโซ่การผลิต ก็ยังควรปฏิบัติตามหลักการจัดการฟาร์มที่ดี และสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และ 

ด้วยความระมัดระวังต่อไป

ส�าหรับผู้ประกอบการ หรือนักวิจัยของไทยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อ 

พัฒนาต่อยอดวิธีการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อ สามารถติดตามรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://efsa. 

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6090





ดวยเทคโนโลยีการผลิตอันเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท JRS

(High Pressure Centrifugal-Fibrillation) ทําใหได

เยื่อใยที่บางและออนนุ ม มีปริมาณเย่ือใยสูงถึง 67% และ

สามารถอุมนํ้าไดมากกวาเย่ือใยจากแหลงอ่ืน ๆ

อัตราการใช

สัตวเลี้ยง  : 0.5-18% ในสูตรอาหาร

อาโบเซล...ดีอยางไร

ปราศจากพลังงาน ชวยควบคุมนํ้าหนัก

ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ลดปริมาณมูลของสัตวเลี้ยง

ชวยใหมูลจับตัวเปนกอนขับถายไดสะดวก

ลดการเกิดกอนขน (Hair ball) ในแมว

ลดการสะสมของคราบหินปูน

ชวยใหอาหารไมฉํ่านํ้ามัน มีความนากิน

ยืดอายุการเก็บรักษา
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ในปัจจุบัน เชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR) หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนาตัว 

จนมีคุณสมบัติต่อต้านยาท่ีวงการแพทย์ใช้ในการรักษานั้น ก�าลังเป็นวิกฤตระดับโลกที่ส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพคน และสัตว์ โดยตลอดในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาเชื้อดื้อยาได้ทวีความรุนแรงเพิ่ม 

มากขึน้ โดยคาดการณ์ว่า หากยังไม่มกีารควบคมุสถานการณ์ปัญหาเชือ้ดือ้ยาทีรุ่นแรง อาจส่งผลกระทบ 

ไม่เพียงแต่ด้านสาธารณสุข แต่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคปศุสัตว์ ประมงเกษตรกร และ 

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และไม่ใช่เฉพาะในสถานพยาบาล หรือในผู้ท่ีใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกวิธี แต่ 

ในความเป็นจริงแล้ว สามารถเกิด และแพร่กระจายได้ทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้อย่างไร?
การด้ือยาของเชื้อ ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ (Intrinsic Resistance) หรือเกิด 

การพัฒนากลไกของเชื้อเพื่อปรับตัวให้อยู่รอด (Acquired Resistance) นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช ้

ยาปฏชิวีนะ กถ็อืเป็นปัจจยัส�าคญัทีไ่ปกระตุน้การเพิม่ปรมิาณ หรอืแพร่กระจายของเชือ้ดือ้ยา เช่น การ 

ใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม ขาดความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งการใช้ผิดวัตถุประสงค์ในปศุสัตว์ ท�าให ้

เกิดการดื้อยา และปนเปื้อน/ตกค้างมายังมนุษย์

วิกฤตการณ์ปัญหา “เชื้อดื้อยา”
ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ

ทีม่า : วารสารเพ่ือการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที ่12 รายไตรมาส เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563
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ทีม่า : วารสารเพ่ือการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที ่12 รายไตรมาส เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563

จากข้อมูลที่ผ่านมา ปัญหาเชื้อดื้อยามัก 

สามารถขยายตัวอย่างรวดเรว็เป็นวงกว้าง โดยม ี

เหตุการณ์เชื้อดื้อยาที่ส�าคัญในอดีตดังนี้

การต้านทานยาของเชื้อ staphylococcus  
aureus: เช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus spp.  
สามารถพบได้บนผิวหนัง และเย่ือหุ้มผิวตาม
ร่างกายสัตว์ แต่บางสปีชีส์พบเป็นเช้ือแบคทีเรีย 
ก่อโรค เช่น S.aureus ท่ีมกัก่อให้เกดิโรคปวดบวม 
ฝีหนอง หรอืหากมบีาดแผล อาจเกดิจากการตดิเชือ้ 
โดยได้มีการคิดค้นยาปฏิชีวนะอย่าง penicillin 
หรือ methicillin ที่มักนิยมใช้รักษาอาการติดเชื้อ 

ต่างๆ

ต่อมาการใช้งานยาปฏิชีวนะรักษา เร่ิมเป็น 

ที่แพร่หลาย มีการใช้ยาดังกล่าวในปริมาณมาก  

และมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให ้

เชือ้ S.aureus พฒันาสายพนัธุ ์ท�าให้เช้ือต้านทาน 

ต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด โดยชนิดที่ส�าคัญได้แก่  

เชื้อ S.aureus ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ penicillin  

(penicillin-resistant Staphylococcus aureus:  

PRSA) เนื่องจากเช้ือแบคทีเรียดังกล่าว มีการ 

พฒันาสายพนัธ์ุ และสร้างเอนไซม์ β–lactamase  

เพือ่มาท�าลาย หรือลดการจบัตวัของยา ส่งผลให้การ 

สถำนกำรณ์ปัญหำ “เชื้อดื้อยา”
ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบ

ใช้ยาดังกล่าวไร้ประสิทธิภาพ และเชื้อ S.aureus 

ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ methicillin (methicillin- 

resistant Staphylococcus aureus: MASA)  

ซึ่งยาปฏิชีวนะ methicillin ถูกพัฒนามาจากยา 

ปฏิชีวนะ penicillin ก่ึงสงัเคราะห์ (semisynthetic  

penicillin) เพื่อน�ามาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ peni- 

cillin ซึ่งยาปฏิชีวนะ methicillin จะมีคุณสมบัต ิ

ทนทานต่อการย่อยของเอนไซม์ β–lactamase  

มากกว่า ท�าให้ได้ความนยิม และใช้แพร่หลาย ท้ังใน 

ทางการแพทย์ และปศุสัตว์ จนกระทั่งในปี 2504  

เชือ้ดงักล่าว ได้เริม่มกีารพฒันาสายพนัธุ ์ท�าให้เชือ้ 

S.aureus สามารถต้านทานต่อยา methicillin ได้  

หรือที่เรียกกันว่า methicillin-resistant S.aureus  

(MRSA) และกลายเป็นเชือ้ก่อโรคส�าคัญต่อวงการ 

แพทย์ และสัตวแพทย์ เนื่องจากยาดังกล่าว นิยม 

ใช้เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ MRSA ยังสามารถแพร ่

กระจายเป็นวงกว้าง ทั้ง MRSA ยังสามารถแพร ่

จากสัตว์สู่คนได้ ซึ่งในภาคปศุสัตว์มักพบการติด 

เชื้อในม้า สุนัข แมว สุกร กระต่าย และนกแก้ว  

โดยจะติดต่อผ่านบาดแผล และวัตถุท่ีเป็นพาหะ 

ของเชือ้โรค Klebsiella phenumonia และ Esch- 

erichia coli
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วิกฤตการณ์ “New Delhi metallo-beta-lactamase 1 (NDM-1)”
พบคร้ังแรกในชาวยโุรปทีเ่ดินทางไปท�าศัลยกรรมท่ีอินเดยี และตดิเชือ้ต้านทานยา NDM-1 ทีเ่กดิ 

จากเช้ือ Klebsiella pneumonia และ Escherichia coli ทีส่ามารถสร้างเอนไซม์ NDM-1 เพือ่ท�าลายยา 

Carbapenems ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มสุดท้ายที่รักษาการติดเชื้อ โดยหากไม่สามารถใช้ยาดังกล่าวได้  

อาจต้องกลับไปใช้ยากลุ่ม Polymyxins อย่าง Colistin ที่มีผลข้างเคียง

เมื่อ “Last Resort” คุมเชื้อไม่ได้ ในปี 2558 กว่า 30 ประเทศทั่วโลก พบเชื้อ E.coli ที ่

ต้านทานยา Colistin โดยมียีนต้านทาน MCR-1 (Mobilized Colistin Resistance) แพร่กระจายอย่าง 

รวดเร็ว ระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่วงการแพทย์ และภาคปศุสัตว์ 

ทัว่โลก เนือ่งจากยาดงักล่าวเป็นยาส�าคญัท่ีได้รบัการจดัให้เป็นยาควบคมุพเิศษ ในฐานะ “Last Resort”  

ทางเลือกสุดท้ายอีกตัวหนึ่ง

ปัญหาที่ส�าคัญในภาคปศุสัตว์
พบการใช้ยาปฏิชีวนะ Colistin ในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อรักษา และควบคุมอาการท้องเสียจากเชื้อ  

E.coli และ Salmonella ในลูกโค และสุกร ขณะที่อุตสาหกรรมสัตว์ปีกมักใช้ยาปฏิชีวนะ Colistin เพื่อ 

รกัษาโรคตดิเช้ือ Colibacillosis ในแม่ไก่ โดยหยดุใช้ยาเฉพาะก่อนออกไข่ กระทัง่ช่วงเดือนพฤศจกิายน  

2558 ทั้งในจีน ยุโรป และแคนาดา พบเชื้อ E.coli ต้านทานยา Colistin ท่ีสามารถถ่ายทอดยีน 

ต้านทาน MCR-1 ไปยังสุกร และสัตว์ปีก รวมทั้ง ตกค้างในเนื้อสัตว์ และเครื่องในได้ จนกลายเป็น 

ช่องทางการแพร่ระบาดของยีนต้านทานจากสัตว์สู่คน

มั่นใจได้อย่างไรว่า อาหารที่เราก�าลังรับประทาน ปลอดจากเชื้อดื้อยา?
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ท่ีอาจพบการปนเปื้อนของเชื้อต้านทานยาปฏิชีวนะ ทั้งใน 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือเคร่ืองในหมู เครื่องในไก่ ซ่ึงหากบริโภคอาหารดังกล่าวท่ียังไม่สุกดี เช้ือ 

ต้านทานยาดังกล่าว อาจแพร่กระจายสู่ผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก  

ในขณะทีท่ัว่โลกมรีายงานพบคนเสยีชวีติจากการตดิเช้ือต้านทานยากว่าปีละ 700,000 คน หากยงัไม่เร่ง 

หาแนวทางการควบคุม และแก้ไขอย่างจริงจัง ปัญหา “เชื้อต้านทานยา” อาจลุกลาม และท�าให้ม ี

ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ตั้งแต่วงการวิทยาศาสตร์ค้นพบสารเพนิซิลลิน สารปฏิชีวนะได้ขยายการใช้ 

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ท้ังเพือ่การรกัษาโรค หรอืบรรเทาอาการเจ็บป่วย กระตุน้ 

ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่การใช้สารปฏิชีวนะโดยขาดความ 

รับผิดชอบนั้น สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งทางปศุสัตว์ - สาธารณสุข ไปจนถึง 

มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการสูญเสียประชากรที่เป็นก�าลัง 

ส�าคัญในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละชาติ และของโลก

เชื้อดื้อยาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ประเด็นหน่ึงที่ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลกเชื่อว่าเป็นสาเหตุส�าคัญ 

ของวกิฤตการณ์เชือ้ดือ้ยา คอื “การใช้สารปฏชิวีนะในภาคเกษตร” โดยเฉพาะการใช้ 

เร่งการเจริญเติบโตของปศุสัตว์ สอดคล้องกบัข้อมลูการส�ารวจอตุสาหกรรมปศสุตัว์ 

ในบางประเทศ ที่พบการใช้สารปฏิชีวนะหลายชนิด เช่น Chlortetracycline, Baci- 

tracin หรือ Tylosin ผสมอาหารสัตว์ในลักษณะ Medicated Feed เพื่อกระตุ้น 

การเจริญเติบโต ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณสมบัติดื้อยาในเชื้อก่อโรคท่ีส�าคัญ  

โดยมีสถิติที่น่าสนใจจากระบบติดตามเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในระบบล�าไส้ ของ 

สหรัฐอเมริกา (NARMS) ดังนี้

“เชื้อดื้อยา”
สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่ก่อผลกระทบใหญ่หลวง

ทีม่า : วารสารเพ่ือการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที ่12 รายไตรมาส เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563
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สินค้า สายพันธุ์เชื้อก่อโรค คุณสมบัติเชื้อดื้อยา สถิติก่อน/หลัง: % (ปี) % ที่เพิ่ม (เฉลี่ย/ปี)

เนื้อไก่ Salmonella Ceftriaxone 6.5 (2016) 9.3 (2017) 2.8 (+43%)

Ciprofloxacin <1 (2013) 9 (2016) 8-9 (+266-300%)

เนื้อโค Campylobacter Multidrug Resistance 7 (2015) 15 (2018) 8 (+56%)

Enterococci Tylosin 6.3 (2013) 18 (2017) 11.7 (+46%)

Erythromycin 2.1 (2013) 13 (2017) 10.9 (+130%)

Enterococcus facecium Multidrug Resistance 9.3 (2015) 14 (2017) 4.7 (+13%)

นมโค Campylobacter Multidrug Resistance 4 (2015) 11 (2017) 7 (+87%)

เนื้อหมู E.coli Ceftriaxone 1.2 (2015) 4.4 (2017) 3.2 (+133%)

ล�าไส้หมู E.coli Ceftriaxone 2.7 (2015) 6.3 (2017) 3.6 (+66%)

ความน่าสนใจของสถิติดังกล่าวคือ แม้ 

ตัวเลข % ตัวอย่างชิ้นส่วนปศุสัตว์ที่พบเชื้อดื้อยา  

จากการเก็บสถิติของ NARMS จะเพิ่มไม่มากใน 

เชิงตัวเลข ทว่า เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนการ 

พบเชื้อด้ือยาในชิ้นส่วนปศุสัตว์แบบปีต่อปี สถิต ิ

การพบเช้ือก่อโรคดือ้ยาในหลายตวัอย่าง แสดงให้ 

เหน็ว่า หากปัญหานีไ้ม่ได้รบัการแก้ไข หรอืควบคมุ 

อย่างถูกต้อง อาจเกิดปัญหาในระดับทวีคูณ หรือ 

หลายเท่าตัว - ต่อปี ซ่ึงความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึนนั้น 

ไม่เพยีงเป็นผลต่อผูบ้รโิภคทีจ่ะได้รบัเชือ้ดือ้ยาจาก 

การบรโิภคชิน้ส่วนปศุสตัว์ทีส่่งผลกระทบไปจนถงึ 

ค่าใช้จ่าย และการด�าเนินงานทางสาธารณสุข แต ่

ยังหมายถึงต้นทุนฝั่งผู้เลี้ยง สัตวแพทย์ ผู้ควบคุม 

ฟาร์ม สัตวบาล ตลอดจนปศุสัตว์ ที่ต่างจะต้องม ี

ต้นทุนในการเฝ้าระวัง รักษา หรือแม้กระทั่งเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการรักษาหากพบเชื้อด้ือยา 

ในฟาร์ม โดยเปลี่ยนไปใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงขึ้น และ 

มีต้นทนุ หรอืผลข้างเคยีงสงูขึน้โดยไม่อาจแก้ปัญหา 

เชื้อดื้อยาได้อย่างยั่งยืน

ผลกระทบ “เชือ้ดือ้ยา” ต่อเศรษฐกจิ ข้อมลู 

จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุสถติผู้ิเสยี 

ชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึงปีละประมาณ 700,000  

คน และอาจเพ่ิมสูงถึงระดับ 10 ล้านคนต่อปีใน 

อีก 30 ปีข้างหน้า (2050) โดยประเทศที่ 

สถานการณ์น่าวิตกกังวล เช่น สหรัฐอเมริกา มี 

ผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึงกว่าปีละ 35,000 คน  

ในขณะท่ีอินเดีย วิกฤตเชื้อดื้อยาส่งผลให้ทารก 

แรกคลอดเสียชีวิตถึงประมาณปีละ 60,000 คน

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสูญเสียชีวิต 

ประชาชน อาจไม่สามารถตีเป็นมลูค่าได้เท่ากนัใน 

ทุกประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมต้องมีต้นทุน 

การ “สร้างคน” จนมาถงึระดบัวยัท�างานท่ีสามารถ 

สร้างความเจรญิทางเศรษฐกจิให้แต่ละประเทศได้ 

โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ผู้ผ่านการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาในแต่ละประเทศท่ีรายงานค่าประเมิน 

มูลค่าชีวิตเชิงสถิติ หรือ Value of Statistical  

Life (VSL) แม้จะมปัีจจยัค�านวณแตกต่างกัน แต่ 

ส�าหรับประเทศพัฒนาส่วนใหญ่จะประเมิน และ 
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ในเมื่อสารปฏิชีวนะในปัจจุบัน เริ่มไม ่

สามารถจัดการปัญหาโรค และเช้ือดื้อยาได ้

เหตุใดจึงไม่เร่งพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิภาพ

ทดแทน? ประเด็นดังกล่าว อาจไม่มีค�าตอบที่ 

ชดัเจน แต่มข้ีอมลูทีน่่าสนใจเก่ียวกับแนวโน้มการ 

พัฒนาสารปฏิชีวนะทดแทน หรือชนิดใหม่ในอุต- 

สาหกรรมยาท่ัวโลก ที่สถิติย้อนหลังในทศวรรษ 

ก่อน พบว่า ผู้พัฒนายาส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ 

ต่อการวิจัยตัวยาที่มีแนวโน้มท�าก�าไรได้สูงกว่า  

โดยเฉพาะการพัฒนาตัวยารักษามะเร็ง สะท้อน 

ไปยังงบลงทุนในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยท่ีจัดสรร 

ให้กับการพัฒนาสารปฏิชีวนะ คิดเป็นสัดส่วน 

เพียงประมาณร้อยละ 5 ของการร่วมทุนในธุรกิจ 

อุตสาหกรรมยาทั่วโลก ระหว่างปี 2003 - 2013  

(ประมาณ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเม็ด 

เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 3.8 หมื่นล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ)

ปัญหาดงักล่าวจงึต้องย้อนกลับมาวเิคราะห์ 

ต้นทุน และวิธีป้องกัน - ลดทอน ก่อนที่จะสาย 

เกินแก้ โดยเฉพาะการผลักดันแนวทางการ “ใช ้

สารปฏิชีวนะด้วยความรับผิดชอบ” โดยเฉพาะ 

การลด - ละ - เลิก การใช้ยาในวัตถุประสงค์อื่นๆ  

เว้นไว้เพยีงการรกัษาโรคทีเ่กดิจากแบคทเีรยี “ตาม 

เจตนารมณ์เดิม” ในการพัฒนาสารปฏิชีวนะเพื่อ 

ไม่ให้เชื้อดื้อยากลายเป็น “วิกฤต” ที่ยากต่อการ 

แก้ไขในอนาคต

รายงาน VSL ในระดับไม่ต�่ากว่า 2 ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ (ประมาณ 60 ล้านบาท) ต่อประชากร  

1 คน ด้วยเหตุนี้ ความสูญเสียจาก “เชื้อดื้อยา”  

ระดับ 700,000 คนต่อปี จึงถือเป็นมูลค่าสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่อาจประมาณค่าได้

นอกจากนี้ ปัญหาเชื้อดื้อยาอาจส่งผล 

กระทบต่อการพัฒนา และด�าเนินกิจกรรมทาง 

เศรษฐกจิทัว่โลกด้วย โดยเครือธนาคารโลก (World 

Bank Group) ได้ประมาณผลกระทบของวิกฤต 

เชื้อดื้อยาต่อการเติบโตของ GDP ซึ่งอาจได้รับ 

ผลกระทบสูงสุดถึงร้อยละ 3.8 โดยเฉพาะใน 

ประเทศที่มีรายได้ประชาชาติ หรือความสามารถ 

ในการแข่งขันทางเศรษฐกจิต�า่ จะได้รบัผลกระทบ 

ในระดบัทีส่งูมาก อาจถึงระดับร้อยละ 5 ของ GDP 

รายประเทศ
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นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่าง 

ประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มี 

การจดัสรรโควตาน�าเข้าปี 2563 คร้ังที ่1 ส�าหรับ 

สนิค้าเกษตร ตามความตกลงองค์การการค้าโลก  

(WTO) 9 รายการ คือ มะพร้าว และมะพร้าว 

ฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น�้ามันมะพร้าวฯ เมล็ด 

กาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ล�าไยแห้ง  

และกากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิต 

เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้ 

ก�าหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรท่ีไม่ประสงค์จะใช้ 

ปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรร สามารถแจ้งคืน 

ปริมาณได้ โดยกรมฯ จะน�ามาจัดสรรครั้งที่ 2 ให ้

กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ียงัมคีวามต้องการใช้ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการโควตามีประสิทธิภาพ 

มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ช่วยลดความเสีย่งของผูป้ระกอบ- 

การทีจ่ะถกูลงโทษกรณีไม่ใช้โควตา หรือใช้โควตา 

ไม่ถึงร้อยละ 95 ภายในสิ้นปี 2563 รายละเอียด 

การแจ้งคืนสรุปได้ ดังนี้

ทีม่า: www.infoquest.co.th วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พาณิชย์เปดิรับคืนโควตาน�าเข้า
สินค้าเกษตร WTO 9 รายการ
ป ี63 เพื่อจดัสรรครัง้ที่ 2

1. สินค้ามะพร้าว และมะพร้าวฝอย เนื้อ 

มะพร้าวแห้ง และน�า้มนัมะพร้าวฯ สามารถแจ้งคนื 

ครั้งที่ 1 ได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อ 

น�ามาจัดสรรครั้งที่ 2 ต่อไป

2. สินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา 

พริกไทย ล�าไยแห้ง และกากถั่วเหลือง เพื่อใช ้

ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และอุต- 

สาหกรรมอื่นๆ สามารถแจ้งคืนได้ ภายในเดือน 

มิถุนายน 2563 เพื่อน�ามาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้แก ่

ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 ที่ได้แจ้งความประสงค ์

จะขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ไว้ โดยต้องมีประวัต ิ

การน�าเข้า ทัง้ในโควตาและ/หรือนอกโควตา ย้อน 

หลงัภายใน 36 เดอืน นบัแต่เดอืนมถินุายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 สามารถ 

ยื่นขอยกเลิกการขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ได้  

และหากยังไม่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรร 

ครั้งที่ 2 สามารถยื่นขอรับจัดสรรเพิ่มเติมได้ แต ่

ต้องมปีระวตักิารน�าเข้าสนิค้าท่ียืน่ขอ ท้ังในโควตา 

และ/หรือนอกโควตา WTO ย้อนหลังภายใน 36  

เดือน นับแต่เดือนมิถุนายน 2562
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หน้า ๕๖

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการ 

วัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ 

กระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี ๒๘ สงิหาคมพ.ศ. ๒๕๕๖  

ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

 บัญชี ๑ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี ๑.๑ รายชื่อสารควบคุม ล�าดับที่ ๕๓  

คลอร์ไพรฟิอส (chlorpyrifos) ล�าดับท่ี ๕๔ คลอร์ไพรฟิอส-เมทลิ (chlorpyrifos-methyl) ล�าดบัที ่๓๕๒  

พาราควอต (paraquat) ล�าดับที่ ๓๕๓ พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) และล�าดับที่  

๓๕๔ พาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]}

ข้อ ๒ ให้ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า ผูส่้งออก หรอืผูม้ไีว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนดิที ่๔ ตามประกาศ 

ฉบบันี ้ทีไ่ด้ด�าเนนิการอยูก่่อนวนัท่ีประกาศฉบับนีม้ผีลใช้บงัคบั ปฏบิตัติามค�าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าที่ 

ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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หน้า ๒๘

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ค�าสั่งกรมวิชาการเกษตร
ที่) ๗๕๐/๒๕๖๓

เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลงวันที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ก�าหนด 

ให้วัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) 

พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) และพาราควอต [บิส (เมทิล 

ซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate)  

ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ นั้น

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ วรรคสอง มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา  

๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการ 

เกษตรจึงออกค�าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ค�าสั่งนี้เรียกว่า “ค�าสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

ชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ”

ข้อ ๒ ค�าสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกค�าสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๕๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง การด�าเนินการกับวัตถุ 

อันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ วตัถอัุนตรายชนดิที ่๔ ตามค�าสัง่นี ้หมายความว่าวตัถอุนัตรายคลอร์ไพรฟิอส (chlorpyrifos) 

คลอร์ไพรฟิอส - เมทลิ (chlorpyrifos-methyl) พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat  

dichloride) และพาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือพาราควอต 

เมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate) ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๕ ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อใช้ก�าจัดศัตรูพืชในการประกอบการ 

เกษตรกรรมของตนเอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายแก่ผู้ขายที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  

นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ไม่เกินวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)
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ข้อ ๖ ผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือขาย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตราย 

ชนิดที่ ๔ จากบุคคลตามข้อ ๕ และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความ 

ครอบครองของตนเพื่อส่งมอบคืนวัตถุอันตรายให้แก่บุคคลตามข้อ ๗ พร้อมแจ้งปริมาณวัตถุอันตราย 

ตามแบบ วอ./วก. ๔ แนบท้ายค�าสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก. ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ไม่เกิน 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

ข้อ ๗ ผู้มีใบอนุญาตผลิต หรือใบอนุญาตน�าเข้าวัตถุอันตราย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตราย 

ชนิดที่ ๔ จากบุคคลตามข้อ ๖ และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความ 

ครอบครองของตน เพื่อแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายดังกล่าวตามแบบ วอ./วก. ๕ แนบท้ายค�าสั่งนี้ โดย 

ต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก. ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายใน 

สองร้อยเจ็ดสิบวัน นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ไม่เกินวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) พร้อมแจ้ง 

แผนการเก็บรักษา ก�าหนดเวลา วิธีการและสถานที่ท�าลายที่ปลอดภัย

 เมื่อด�าเนินการท�าลายแล้ว ให้ส่งผลการท�าลายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 

ในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ ๘ เจ้าของ หรือผู้มไีว้ในครอบครอง ต้องมหีน้าทีเ่กบ็รักษา และจ่ายเงนิค่าท�าลาย หรอืจัดการ 

ตามควร โดยกรมวิชาการเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

 สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 เสริมสุข สลักเพ็ชร์

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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แบบ วอ./วก. ๔ 

แบบรายงานปริมาณการครอบครอง และส่งมอบคืนวัตถุอันตราย 
สําหรบัผู้จัดจําหนา่ย หรือรา้นคา้ 

ชื่อผู้จัดจําหนา่ย หรือร้านคา้.................................ใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองเลขท่ี................................. 
 

๑. วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของผู้จัดจําหน่าย หรือรา้นค้า 
 ๑.๑ พาราควอต 

รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 
วัตถุอันตราย 

ปริมาณ  
(กิโลกรัม หรือลิตร) 

     
     

 
๑.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๒. วัตถุอันตรายที่รับมอบคนืจากเกษตรกร 
ชื่อ-สกุล ผูส้่งมอบคืน.........................................................เลขประจําตวัประชาชน.................................... 
วันที่ส่งมอบคนื.................................................................. 
 

๒.๑ พาราควอต 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๒.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๓. ปริมาณวัตถุอันตรายทีส่่งมอบคืนให้ผูผ้ลิต และผู้นาํเข้า ทั้งหมด (ข้อ ๑ + ๒) 
     คร้ังที่ส่งมอบคืน..........................................วันที่สง่มอบคืน.................................................................. 
 

๓.๑ พาราควอต 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
 
 

 
๓.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
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แบบ วอ./วก. ๕ 

แบบรายงานปริมาณการครอบครอง การรับมอบคืน และแผนการทาํลายวัตถุอันตราย 
สําหรบัผูผ้ลิต หรือผูน้ําเข้า 

ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นาํเขา้...............................................................................  
 

๑. วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของผูผ้ลิต และผู้นาํเข้า 
๑.๑ พาราควอต 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๑.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๒. วัตถุอันตรายที่รับมอบคนืจากผู้จัดจําหน่าย หรือร้านค้า 

๓.๑ พาราควอต 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๓.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ส่งมอบคืนให้แก่ บจก./หจก ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๓. ปริมาณวัตถุอันตรายทั้งหมดและแผนการทําลาย 

๒.๑ พาราควอต 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  
(กิโลกรัม 
หรือลิตร) 

วันที่สง่
มอบคืน 

สถานที่เก็บ
วัตถุอันตราย 

กําหนด 
เวลา
ทําลาย 

วิธีการและ
สถานท่ี
ทําลาย 

         
         

 

๒.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  
(กิโลกรัม 
หรือลิตร) 

วันที่สง่
มอบคืน 

สถานที่เก็บ
วัตถุอันตราย 

กําหนด 
เวลา
ทําลาย 

วิธีการและ
สถานท่ี
ทําลาย 

         
         



ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ความสนับสนุน
และความร่วมมือในการจัดท�าวารสารธุรกิจอาหารสัตว์

 1 บรษัิท  เบทาโกร  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-2833-8000

 2 บรษัิท  ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สมุทรปราการ โทร. 0-2680-4580

 3 บรษัิท  กรุงไทยอาหาร  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-2473-8000 

 4 บรษัิท  ทีเอฟเอ็มเอส  จ�ากัด โทร. 0-2814-3480

 5 บรษัิท  ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-2632-7232

 6 บรษัิท  ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สระบุร ี โทร. 0-2680-4500

 7 บรษัิท  ท็อป ฟดี มิลล์  จ�ากัด โทร. 0-2194-5678-96

 8 บรษัิท  แลบอินเตอร ์ จ�ากัด โทร. 0-3488-6140-48

 9 บรษัิท  ฮูเวฟารม์า (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2937-4355

 10 บรษัิท  เออรเ์บอร ์ไบโอเทค (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2993-7500

 11 บรษัิท  ยูนีโกรอินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด โทร. 0-3430-5101-3

 12 บรษัิท อดิสสิโอ เทรดด้ิง (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2681-1329

 13 บรษัิท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2694-2498

 14 ลา เมคคานิค่า เอส.อาร.์ดิเรฟโฟ โทร. 0-9824-9771








