




1. บรษัิท เบทาโกร โฮลด้ิง จ�ากัด

2. บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

3. บรษัิท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรลั จ�ากัด

4. บรษัิท ป.เจรญิพันธอ์าหารสัตว์ จ�ากัด

5. บรษัิท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

6. บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

7. บรษัิท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

8. บรษัิท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

9. บรษัิท คารกิ์ลล์สยาม จ�ากัด

10. บรษัิท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. บรษัิท ฟดีสเปเชียลต้ี จ�ากัด

12. บรษัิท โกรเบสท์คอรโ์พเรชั่น จ�ากัด

13. บรษัิท เอเชี่ยน ฟดี จ�ากัด

14. บรษัิท ไทยลักซ์เอ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

15. บรษัิท ทีเอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด

16. บรษัิท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

17. บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จ�ากัด

18. บรษัิท คารกิ์ลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

19. บรษัิท ยูไนเต็ดฟดีมิลล์ จ�ากัด

20. บรษัิท มิตรภาพอาหารสัตว์ จ�ากัด

21. บรษัิท เหรยีญทอง ฟดี (1992) จ�ากัด

22. บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

23. บรษัิท ทีเอฟเอ็มเอส จ�ากัด

24. บรษัิท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ากัด

25. บรษัิท อีสเทิรน์ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

26. บรษัิท ซันฟดี จ�ากัด

27. บรษัิท ยูนีโกร อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด

28. บรษัิท พนัสโภคภัณฑ์ จ�ากัด

29. บรษัิท ยู่สูง จ�ากัด

30. บรษัิท แหลมทองอะควอเทค จ�ากัด

31. บรษัิท บางกอกแรน้ซ์ จ�ากัด (มหาชน)

32. บรษัิท กาญจนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

33. บรษัิท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ�ากัด

34. บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

35. บรษัิท วี.ซี.เอฟ. กรุป๊ จ�ากัด

36. บรษัิท ชัยภูมิฟารม์ผลิตภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด

37. บรษัิท ไทยยูเน่ียน ฟดีมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

38. บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จ�ากัด

39. บรษัิท บุญพิศาล จ�ากัด

40. บรษัิท เฮกซ่าแคลไซเนชั่น จ�ากัด

41. บรษัิท หนองบัว ฟดี มิลล์ จ�ากัด

42. บรษัิท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ�ากัด

43. บรษัิท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิต้ีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

44. บรษัิท วีพีเอฟ กรุป๊ (1973) จ�ากัด

45. บรษัิท อารท์ี อะกรเิทค จ�ากัด

46. บรษัิท ฟารม์จงเจรญิ จ�ากัด

47. บรษัิท เจบีเอฟ จ�ากัด

48. บรษัิท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด

49. บรษัิท ทีอารเ์อฟ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

50. บรษัิท ไทสัน ฟดี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

51. บรษัิท เกษมชัยฟารม์อาหารสัตว์ จ�ากัด

52. บรษัิท พนัส ฟดีมิลล์ จ�ากัด

53. บรษัิท เอพีเอ็ม อะโกร จ�ากัด

54. บรษัิท แสงทองอาหารสัตว์ จ�ากัด

รายนามสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

อภินันทนาการ



1. นายพรศิลป์ พัชรนิทรต์นะกุล นายกสมาคม บรษัิท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2. นายชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายก บรษัิท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

3. นายประจักษ์ ธรีะกุลพิศุทธิ์ อุปนายก บรษัิท ป. เจรญิพันธอ์าหารสัตว์ จ�ากัด

4. นายไพศาล เครอืวงศ์วานิช อุปนายก บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

5. นางเบญจพร สังหิตกุล เหรญัญิก บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

6. นายบุญธรรม อรา่มศิรวิัฒน์ เลขาธกิาร บรษัิท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

7. น.ส. สุวรรณี แต้ไพสิฐพงษ์ รองเลขาธกิาร บรษัิท เบทาโกรโฮลด้ิง จ�ากัด

8. นายสมภพ เอ้ือทรงธรรม รองเลขาธกิาร บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จ�ากัด

9. นายโดม มีกุล ประชาสัมพันธ์ บรษัิท ทีเอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด 

10. นายวิโรจน์ กอเจรญิรตัน์ ปฏิคม บรษัิท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. นายเธยีรเทพ ศิรชิยาพร นายทะเบียน บรษัิท ทีเอฟเอ็มเอส จ�ากัด

12. นายสุจิน ศิรมิงคลเกษม กรรมการ บรษัิท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

13. น.ส. รติพันธ ์หิตะพันธ์ กรรมการ บรษัิท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรลั จ�ากัด

14. นายสุทธชิัย ศักด์ิชัยเจรญิกุล กรรมการ บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จ�ากัด

15. นายจ�าลอง เติมกล่ินจันทน์ กรรมการ บรษัิท ซันฟดี จ�ากัด

16. นายพน สุเชาว์วณิช กรรมการ บรษัิท บางกอกแรน้ช์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ประจ�าปี 2562 - 2563



อานิสงส์ ของการเริ่มต้นที่ดีในการบริหารจัดการเรื่องการสร้างระบบ 

มาตรฐานต่างๆ ทีจ่ะพฒันาระบบการเลีย้ง การจดัการฟาร์ม การจดัการบุคลากร 

ในฟาร์ม ตลอดห่วงโซ่การผลิตของภาคปศุสัตว์ ซ่ึงได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วว่า 

เราล�าบากมาแต่ระยะเริ่มต้น ที่ครั้งหนึ่งมองว่าจะท�าไม่ได้ แต่เราก็ท�ามาได้ 

และก็คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งผลที่ออกมา แม้ว่าประเทศไทย จะเป็นไข่แดงที่ถูก 

ล้อมรอบด้วยประเทศที่มีปัญหาเรื่องโรค ต่างๆ ทั้งโรคในสัตว์ และปัญหาวิกฤต  

โควิด-19 ภาคปศุสัตว์ของไทย ก็สามารถข้ามพ้นวิกฤตมาได้ แต่ก็อย่าชะล่าใจ  

เรายังต้องยกการ์ดป้องกันให้ดีไว้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ อย่าให้มีอะไร 

มาท�าให้สะดุด และเสียหายได้ ต้องช่วยกันอย่างดีที่สุด

การหาทางออกที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร 

ทกุแขนง ทัง้พชืและสตัว์ ย่อมต้องฟังเสยีงจากทุกภาคส่วน การค้นคว้าหาข้อเท็จจรงิ 

มาแสดงหักล้างกัน และการประนีประนอมกันบ้าง เพื่อความอยู่รอดของผู้ที ่

อ่อนแอกว่า จะเป็นทางออกท่ีดีเสมอ เพราะหากต่อมาพิสูจน์ได้ว่า การตัดสินใจ 

ที่รวดเร็วและผิดพลาด น�ามาซึ่งความเสียหายแล้ว ยากที่จะให้อภัยแก่กันได้ แม้ว่า 

การพิจารณาตัดสินเร่ืองใดก็ตาม เม่ือใช้เวลาท่ีล่วงเลยมายาวนาน แต่ผลออกมา 

ยังจะต้องมีฝ่ายที่เสียใจ ฝ่ายที่ดีใจ และก็คงจะต้องมีฝ่ายท่ีสะใจ จึงขอให้ทุกฝ่าย  

ต้องท�าใจ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะท�าให้ทุกคนพึงพอใจได้ทั้งหมด

เมื่อหากจะจบลงแล้ว ทุกคนควรจะท�าให้สบายใจ อย่าได้เครียดไปอีกเลย  

เดี๋ยวโควิด-19 เล่นงาน แล้วไม่คุ้มนะ จะบอกให้........

บก.

บรรณาธิการแถลง
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ผ่านมากว่า 8 เดือนแล้ว ทีท่ัว่โลกต้องเผชญิกบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 หลายประเทศ 

งัดมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการกระจายของโรค สร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจทั่วโลก ยาก 

ที่จะประเมินค่าได้ในขณะนี้ ร้านอาหารหลายแห่งหยุดให้บริการ ผู้คนส่วนใหญ่จับจ่ายเท่าที่จ�าเป็น  

และให้ความส�าคัญกับการเลือกซื้ออาหารที่ต้องสด สะอาด ไม่ปนเปื้อนเชื้อโคโรน่าไวรัสก่อโรค 

โควดิ-19 เพือ่น�ามาปรงุอาหารรบัประทานทีบ้่าน ส่งผลให้ผลผลติสินค้ากุง้ในภาพรวม ทัง้อุตสาหกรรม 

กุ้งไทย และทั่วโลกในปีนี้ ไม่เป็นไปตามคาด

ดร.สมศักด์ิ ปณีตธัยาศยั นายกสมาคมกุง้ไทย ชีแ้นวโน้มสถานการณ์กุ้งปีนี้  

และสิ่งที่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยควรจะด�าเนินการภายใต้วิกฤตโควิด-19 ว่า ความต้องการกุ้ง 

ในตลาดโลกจะยงัคงมอียู ่ผูเ้ล้ียงกุง้ไทยจงึควรผลติอย่างต่อเนือ่ง เพราะอตุสาหกรรม 

การเลีย้งกุง้ในอนิเดยี และอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นผู้ผลติกุ้งรายใหญ่ของโลก จะไม่ฟ้ืนตวั 

ในเร็ววนันี ้อกีทัง้โรงงานแปรรูปยงัต้องหยดุด�าเนนิการ ท�าให้สนิค้าโปรตนีขาดแคลน  

ส่วนของไทยโรงงานแปรรูปยังเปิดด�าเนินการตามปกติ และมีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

ด้านการตลาด ไม่ควรเน้นตลาดจีน ถึงแม้จะเป็นตลาดใหญ่ และเข้าถึงง่าย แต่ให้ราคาต�่ามาก 

เนื่องจากมีคู ่แข่งหลายประเทศ เช่น อินเดีย เอกวาดอร์ ซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ ขณะที่ความ 

ต้องการกุ้งของตลาดสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง แม้สหรัฐฯ เป็นตลาดท่ีเข้าถึงยาก 

เพราะถูกก�าหนดด้วยกฎระเบียบการค้า/มาตรการต่างๆ มากมาย แต่เชื่อว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทย 

มีความสามารถ และศกัยภาพมากพอ และมากกว่าประเทศผูผ้ลิตกุ้งรายอืน่ๆ ประกอบกับอตุสาหกรรม 

สินค้าโปรตีนอื่น เช่น ไก่ หมู ในสหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ 

โรคระบาดในสัตว์ และฟาร์มเลี้ยง

นอกจากนี้ กุ้งไทยยังมีจุดแข็งที่สามารถท�าให้ฝ่าวิกฤตไปได้ อาทิ การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

และลูกกุ ้ง จนมีสายพันธุ ์ที่ดีที่สุด มีโมเดลการเล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพดี เกษตรกรผู ้เ ล้ียงกุ ้ง 

มีความรู้ ความช�านาญ มีผู้ประกอบการห้องเย็น และแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับการ 

สนับสนุนจากภาครัฐ กรมประมง มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชน ร่วมผนึกก�าลังกันอย่างเข้มแข็ง  

เพื่อส่งต่อให้ผู ้บริโภคท้ังใน และต่างประเทศ มีความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตกุ้งไทยท่ีสะอาด  

ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่385 เดือนสิงหาคม 2563

สมาคมกุ้งไทยชี้แนวโน้มสถานการณ์กุ้งปี 63

เชื่อคือโอกาสที่ดีของกุ้งไทย
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ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อน 

กลบัได้ตลอดห่วงโซ่อปุทาน และยกระดบัให้สนิค้า 

กุง้ไทยเป็นอาหารปลอดภยัคณุภาพสงู (Premium) 

ส�าหรับทกุเพศทกุวยัของคนทัว่โลก วกิฤตโควดิ-19 

นี ้จึงเป็นโอกาสทีด่ขีองกุง้ไทย ความต้องการของ 

ตลาดจงึเป็นสิง่ทีไ่ม่ต้องกงัวลแต่อย่างใด ผูเ้ล้ียง 

กุง้ไทยต้องมคีวามมัน่ใจในการเลีย้ง เพราะราคา 

กุ้งจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป หรืออาจจะขยับ 

เพิ่มขึ้น

จากการตรวจสอบราคาเฉลี่ยกุ้งหน้าฟาร์ม 

ขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  

พ.ศ. 2563 พบว่า กุง้ไทยมรีาคาขายสงูกว่าประเทศ 

คู่แข่ง ราคาของกุ้งไทยอยู่ที่ 5.50 เหรียญสหรัฐฯ  

ขณะท่ีอินโดนีเซีย ราคา 5.07 เหรียญสหรัฐฯ  

เวยีดนาม ราคา 4.58 เหรยีญสหรฐัฯ อนิเดยี ราคา 

4.37 เหรียญสหรัฐฯ และเอกวาดอร์ ราคา 3.50  

เหรียญสหรัฐฯ ถึงแม้ราคากุ้งไทยจะดีเป็นอันดับ 

หน่ึง แต่ประเดน็ท่ีส�าคญัคอื ท�าอย่างไรให้ต้นทนุ 

ลดลง เพราะสนิค้ากุง้เหมือนกนัทัว่โลก ผู้ซือ้เอง 

ต้องการสินค้าราคาถูก ประเทศที่มีต้นทุนการ 

เลี้ยงต�่า สามารถขายได้ราคาถูก จะเป็นที่สนใจ 

ของผูซ้ือ้ จงึอยากฝากถงึผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ช่วยกนั 

ให้ความส�าคัญกับในเร่ืองนี้ ส่วนผลผลิตกุ้งไทย 

ปีนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 280,000 ตัน ลดลง 

ร้อยละ 3.4 จากปี 2562 ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก 

สถานการณ์โควิด-19

ต้องขอชืน่ชม และขอบคณุการควบคมุโรค 

โควิด-19 ของรัฐบาลไทย บุคลากรทางการแพทย์  

ส่วนเกีย่วข้องทีบ่ริหารจดัการควบคมุโรคได้ดมีาก  

รวมถึงขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนท่ีเห็นความ 

ส�าคัญ และตระหนักในเรื่องนี้ ถึงแม้โควิด-19 ใน 

ไทยจะเริ่มคลี่คลาย แต่ขอให้คนไทยการ์ดอย่าตก 

เพราะมีโอกาสท่ีโควิด-19 จะกลับมาระบาดใหม ่

อยู่เสมอ

นอกจากนี้ ดร.สมศักดิ์ ยังได้คาดการณ ์

สถานการณ์ประเทศผู้ผลิต และส่งออกสินค้ากุ้ง 

ที่ส�าคัญ อาทิ เวียดนาม อินเดีย เอกวาดอร์  

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวียดนาม : มียุทธศาสตร์การตลาดกุ้งที่ดี  

คือ กระจายการส่งออกกุ้งไปยังหลายประเทศ 

ท่ัวโลก ไม่เน้นตลาดใดตลาดหนึ่ง ซ่ึงคล้ายคลึง 

กับตลาดส่งออกกุ้งของไทย ส�าหรับภาพรวมการ 

ส่งออกกุง้ช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2563 เวยีดนาม 

ส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ขณะท่ีส่งออกไป 

สหภาพยุโรป ลดลงร้อยละ 7 และส่งออกไปจีน 

ลดลง แต่ส่งออกกุ้งขนาดเล็กไปสหรัฐอเมริกา 

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสหรฐัฯ ไม่สามารถหาซือ้กุ้งจาก 

แหล่งอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของการค้า 

ปลีก (Retail) ได้ ปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศ 

เดียว ที่อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งไม่ได้รับผล 

กระทบจากโรคโควิด-19 มากนัก ประกอบกับ 

โรงงานแปรรูปกุ้งสามารถเดินเครื่องได้เต็มศักย- 

ภาพ ท�าให้หลายประเทศมุง่หน้ามาซ้ือกุง้เวยีดนาม  

คาดว่าเวียดนามจะมีผลผลิตในปี 2563 ลดลง 

จากปี 2562 ร้อยละ 6 หรืออยู่ที่ 416,000 ตัน

อินเดีย : ในปี 2563 คาดว่าผลผลิตจะ 

ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที ่500,000  

ตัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีนี้ อินเดียยังคงเป็น 

ประเทศผู้ผลิตกุ้งอันดับ 1 ของโลกเหมือนเดิม  

แต่อุปสรรคของอินเดียในตอนนี้ก็คือ ไม่สามารถ 

ส่งออกกุ้งได้ สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลน 

แรงงานในการแปรรูป เนื่องจากแรงงานหยุดงาน 

เพราะกลัวโรคโควิด-19 อีกทั้งรัฐบาลยังใช้มาตร- 
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การควบคุมการระบาดของโรคโควดิ-19 ด้วยการสัง่ 

ให้โรงงานแปรรูปหลายแห่งระงับการด�าเนินงาน 

อีกด้วย

เอกวาดอร์ : ผลผลิตกุ้งช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับ 

ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 อย่างไรก็ตาม  

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ 

อุตสาหกรรมกุ้งเอกวาดอร์อย่างมาก โดยเฉพาะ 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 บ่อกุ้ง 

ประมาณร้อยละ 20 - 30 หยุดด�าเนินการ และ 

ลดปริมาณการลงกุ้ง สาเหตุจากราคากุ้งที่ต�่าเกิน

ต้นทุน ดังนั้น คาดว่าผลผลิตกุ้งเอกวาดอร์ครึ่งปี 

หลังจะลดลง ส่งผลให้ผลผลิตกุ ้งทั้งปีนี้ลดลง 

ร้อยละ 20-25 อยู่ทีป่ระมาณ 520,000-550,000  

ตัน อกีปัญหาหน่ึงของเอกวาดอร์ คือ ไม่มโีรงงาน 

แปรรูป และแรงงานท่ีมีคุณภาพเพียงพอในการ 

แปรรูป ดังนั้น จีนจึงเป็นตลาดส�าคัญ เพราะ 

จีนต้องการสินค้าแช่แข็งเท่านั้น (การแปรรูปไม่ 

ซับซ้อน) โดยส่งออกไปจีนถึงร้อยละ 70 ของ 

ผลผลติทัง้หมด ซึง่ต่างจากตลาดสหรฐัฯ ทีต้่องการ 

กุ้งเด็ดหัว ปอกเปลือก ฯลฯ ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจ 

จีนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด- 

19 จึงส่งผลมายังเอกวาดอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อินโดนีเซีย : การเลี้ยงกุ ้งในบางพื้นท่ี 

ลดลงร้อยละ 50 เป็นผลจากแรงงานหยดุงานตาม 

มาตรการควบคุมโรคโควดิ-19 ของภาครฐั ผลผลติ 

บนเกาะสุมาตราลดลงอย่างมาก ขณะที่ผลผลิต 

บนเกาะชวาเพิ่มขึ้น ส่วนช่วง 3 เดือนแรกของ 

ปี 2563 อินโดนีเซียสามารถส่งออกกุ้งปริมาณ 

มากไปยังสหรัฐฯ แต่โรคโควิด-19 ได้สร้างผล 

กระทบด้านแรงงานเช่นเดียวกับที่ เกิดขึ้นใน 

อินเดีย สหรัฐฯ จึงหันไปซื้อกุ ้งจากเวียดนาม 

แทน ภาพรวมผลผลติในปี 2563 คาดว่าจะลดลง 

ประมาณร้อยละ 10

จีน : ปีนี้ผลผลิตกุ้งของจีนคาดว่าจะอยู่ที่

ประมาณ 500,000 ตัน หรือน้อยกว่า เนื่องจาก 

จีนประสบปัญหาโรคโควิด-19 ในคน และโรค  

Glass PL ในลูกกุ้ง ซึ่งเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่  

มุง่โจมตลีกูกุง้ในโรงเพาะฟักอย่างหนกั นอกจากนี้  

ตลาดกุ้งจีนมีความอ่อนไหวสูงด้านราคา ต้องการ 

สนิค้าทีป่ลอดภยั (ปลอดเชือ้ไวรสัโคโรนา ก่อโรค 

โควิด-19) แต่ต้องมีราคาถูก

มาเลเซีย : สิงคโปร์เป็นตลาดกุ้งที่ส�าคัญ 

ของมาเลเซีย แต่ขณะนี้ความต้องการกุ้งลดลง 

จากผลกระทบโรคโควิด-19 ผลผลิตจึงลดลง 

ตาม เม่ือความต้องการลดลง คาดว่าผลผลิต 

ในปี 2563 จะลดลงจากปีที่แล้ว น่าจะอยู ่ที ่

ประมาณ 50,000 ตัน

ฟิลิปปินส์ : คาดว่าผลผลิตกุ้งอยู่ในระดับ 

เท่าเดิมอยู่ที่ 58,000 ตัน

ออสเตรเลีย : คาดว่าผลผลิตกุ้งจะลดลง 

ปัญหาเกดิจากออสเตรเลียใช้พ่อแม่พนัธ์ุกุง้กลุาด�า 

จากธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ

สรุปภาพรวมผลผลิตกุ้งทั้งโลก คาดการณ ์

ว่าในปี 2563 น้ี จะลดลง และไม่ล้นตลาด 

สวนทางกับความต้องการที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

ตลาดค้าปลีก (Retail) จะขยายตัว ขณะท่ีร้าน 

อาหาร (Food Service) จะหดตวั ส่วนภาวะโรคกุง้ 

จะทรงตัว ไม่ดีขึ้น / ไม่แย่ลง ด้านราคายังจะ 

ไม่ลดลง
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จ�ากัด จัดสัมมนา 

ออนไลน์ในหวัข้อเรือ่ง “ทศิทางธุรกจิปศุสัตว์ หลังวกิฤตโควดิ-19” โดยได้รบัเกยีรต ิ

จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารอย่าง “คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ” Chief  

Economist ธนาคารกรุงเทพ มาพูดในประเด็นเรื่อง “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน 

ช่วงโควิด-19” และ “รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย” คณะสัตวแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็นเรื่อง “ปศุสัตว์ไทยปรับตัวอย่างไร ภายหลัง 

โควิด-19” กล่าวเปิดงานโดย นายสัตวแพทย์วรชัย มีนาค

คุณบรุนิทร์ เริม่ต้นกล่าวถงึภาพรวมเศรษฐกจิโลกก่อนว่า ปัจจบุนัภาพรวมของเศรษฐกจิ 

โลก มีการหดตัว โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 เพราะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 3%  

เท่านัน้ และหลงัวกิฤตโควดิ-19 “กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ หรอื IMF คาดว่าจะตดิลบ 

3%” แต่กย็งัไม่แน่ หากภายใน 2 - 3 เดอืนหลงัสถานการณ์คลีค่ลายยงัไม่ดขีึน้ ภาพรวม 

เศรษฐกิจจะติดลบต�่ากว่า 3% ขณะที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยภาพรวม 

ประเทศญี่ปุ่นติดลบ 5% ประเทศจีน ตอนแรกคาดว่าจะเติบโต 6% แต่ตอนนี้แค่ 

1% ก็ถือว่าดีแล้ว ท�าให้ตอนนี้ประเทศจีนไม่มีการตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของตัวเองแล้ว เพราะตั้งสูงก็กลัวว่าจะไม่ถึง ตั้งต�่าก็รู้สึกไม่ดี ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก 

การที่ประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน ท�าให้เศรษฐกิจแย่ลง

ยุโรป อีกกลุ่มประเทศท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโรคโควิด-19 โดยมีศูนย์กลาง 

การแพร่ระบาดอยู่ที่ประเทศสเปน อิตาลี และอังกฤษ โดยเฉพาะประเทศสเปน และอิตาลี มี 

มาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ส่วนประเทศอังกฤษล็อกดาวน์แค่บางพื้นท่ี ท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจ 

ของยุโรปหดตัวติดลบ 7.5% ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ภาพรวม 

เศรษฐกิจไม่ต่างกัน แต่ต่างกันตรงท่ีมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมถึงผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ 

ทิศทางธุรกิจปศุสัตว์
หลังวิกฤตโควิด-19

ทีม่า : สาส์นไก่ & สุกร ปีที ่18 ฉบบัที ่207 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

นายสัตวแพทย์วรชัย มีนาค
กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์
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เป็นเพราะผู้น�าของกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีความ 

เชื่อว่า โรคโควิด-19 ไม่รุนแรง เช่น ประเทศ 

บราซลิ มองว่าเป็นแค่โรคไข้หวดัธรรมดา แต่สดุท้าย 

ก็มีคนติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ท�าให ้

เศรษฐกิจของประเทศแย่ลง บวกกับก่อนหน้านี้ 

ที่เศรษฐกิจโลกมีการหดตัว ค่าเงินตกไป 30%  

ยิ่งท�าให้ทรุดหนักลงไปอีก ดังนั้น โดยภาพรวม 

ของเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวเยอะท่ีสุดเป็น 

ประวัติการณ์

ส�าหรับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันมี 

ผู้ติดเชื้อกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก และเสียชีวิตกว่า  

5 แสนราย เฉลีย่ 6 - 7% เมือ่เทยีบกบัโรคระบาด 

เก่าๆ ทั้งโรคซาร์ส โรคเมอร์ส เพราะเป็นโรค 

ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยธุรกิจที่ได้รับผล 

กระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรกๆ คือ การท่อง- 

เที่ยว เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเป็นคนจีน 

ที่ผ่านมา คนจีนมีการเดินทางออกนอกประเทศ 

เพื่อท่องเที่ยวประมาณ 50 ล้านคน แต่ปัจจุบัน 

เพิ่มเป็น 170 ล้านคน จึงท�าให้เม่ือเกิดวิกฤต 

โควิด-19 ท�าให้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะใน 

ประเทศไทย เพราะมีนักท่องเท่ียวที่เป็นชาวจีน  

คิดเป็น 30% จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย 

ทั้งหมดประมาณ 12 ล้านคนต่อปี

ปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจโลกเกิดมาจากเรื่อง 

ของสงครามการค้า (Trade War) ระหว่างประเทศ  

ที่สหรัฐอเมริกากับประเทศจีน โดยการตั้งก�าแพง 

ภาษีต่อกัน ท�าให้การค้าโลกได้รับผลกระทบ 

ไปด้วย แต่ก็ยังไม่ถดถอยเท่ากับปีนี้ เพราะได้รับ 

ผลกระทบท่ีรุนแรงกว่า ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ชัดเจนที่สุด คือเรื่องของการจ้างงาน โดยสหรัฐ- 

อเมริกา มีอัตราการว่างงานต�่าสุดในรอบ 50 ปี  

จากเดมิ 3.5% เพิม่เป็น 15% สาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้ 

เกิดการว่างงานที่สูงจากผลกระทบนี้ ก็เนื่องมา 

จากสหรัฐอเมริกามีนโยบายจ่ายเงินทดแทนให ้

กับคนว่างงาน แตกต่างกับประเทศในกลุ่มยุโรป 

ที่อัตราการว่างงานไม่สูงมาก ขณะเดียวกันก็ม ี

แนวโน้มดีขึ้น เพราะรัฐบาลไม่ยอมให้คนตกงาน  

การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ตกงานคือ การให้ 

กู้ยืมเงิน ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีการจ่าย 

ทดแทน

ผลกระทบอีกข้อคือ ภาคการผลิตที่หยุด 

ชะงัก แต่ภาคการผลิตจะแตกต่างจากภาคอื่นๆ  

คือ จะฟื้นตัวเร็วกว่า โดยเฉพาะการก่อสร้าง จะ 

กลับมาเร็ว เนื่องจากรูปแบบการท�างานจะท�างาน 

ห่างกัน ท�าในท่ีโล่งแจ้ง จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่า 

ภาคอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมเศรษฐกิจ 

ได้รบัผลกระทบทุกธรุกจิมากน้อยแตกต่างกนั เช่น 

เดียวกับการฟื้นตัว ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจ  

หากเป็นธุรกิจที่ท�าในที่โล่งแจ้ง คนน้อย ไม่แออัด  

ก็จะกลับมาเร็ว แต่ธุรกิจไหนมีลักษณะที่ต้อง 

รวมตัวกันมากๆ หรือพบปะกันบ่อยๆ ก็อาจจะ 

ฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่น

ดังนั้น ถามว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็น 

เช่นไร ต้องไปดูที่ปัจจัยต่างๆ ก่อน ว่ามีอะไรที่จะ 

โน้มน�าให้วิกฤตโควิด-19 อยู ่นานหรือไม่นาน 

photo: www.freepik.com
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จากการศึกษาพบว่า โรคนี้มีความเหมาะสมที่จะ 

แพร่ระบาดในอุณหภูมิประมาณ 5 - 7 องศาเซล- 

เซียส ถ้าอุณหภูมิสูงข้ึนจะท�าให้การแพร่ระบาด 

ลดลง แต่จะไม่หาย ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน ถ้า 

อากาศหนาว หรือเย็นลง มันก็จะกลับมาระบาด 

อีกคร้ัง รูปแบบนี้มักจะเกิดกับประเทศในยุโรป  

หรือเอเชียที่เป็นเมืองหนาว

แต่อย่างไรก็ดี ในประเทศเขตร้อนชื้น 

อย่างประเทศอินเดีย หรือแม้กระทั่งประเทศไทย 

ทีม่กีารระบาด เร่ืองอากาศอาจไม่ใช่ปัจจยัทีส่่งผล 

ให้เช้ือโรคแพร่ระบาด แต่หากอยู่ที่ความแออัด 

หนาแน่นของประชากร หรือการที่คนเข้าไปรวม 

ตัวกันมากๆ เช่น สนามมวย ซึ่งอากาศไม่ถ่ายเท  

เย็น และชื้น ขณะที่สิงคโปร์ติดเชื้อเป็นจ�านวน 

มาก แต่เม่ือดูข้อมูล จะพบว่าเป็นกลุ่มแรงงาน 

จากต่างชาติ ซึ่งคนเหล่านี้จะอาศัยรวมกันใน 

ห้องเช่าแคบๆ ประเทศบราซิลก็เช่นกัน อยู่แบบ 

แออดั บวกกบัผูน้�าทีม่คีวามเชือ่ว่าโลกนีไ้ม่รนุแรง  

จึงท�าให้เชื้อมีการแพร่ระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ จึงมองว่า ถ้ายังไม่มีวัคซีน และ 

เศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอ จะท�าให้รัฐบาลแต่ละ 

ประเทศมีหนี้เพิ่มขึ้น เพราะทุกรัฐบาลของทุก 

ประเทศจะต้องกูเ้งนิเพือ่เอามาช่วยเหลอืประชาชน 

ของตนเอง แต่รัฐบาลไทยจะกู้ได้มากน้อยก็ขึ้น 

อยูกั่บความเชือ่มัน่ แต่รฐับาลมหีนีเ้พิม่ขึน้แน่นอน  

แต่อย่างไรก็ดี เร่ืองของวัคซีน ปกติต้องใช้เวลา  

4 - 5 ปีในการผลิต แต่เนื่องจากมีความจ�าเป็น 

เร่งด่วน อาจท�าให้มาตรการที่เคยใช้เป็นเงื่อนไข 

ในการผลิตวัคซีนลดลง และมีการอนุญาต หรือ 

ไฟเขียวในการผลิตท่ีง่ายขึ้น แต่ถ้ายังผลิตไม่ได้  

หรอืไม่ได้เลย การด�าเนินชวีติจะเปลีย่นไปแน่นอน  

ธุรกิจบางธุรกิจก็จะไม่เหมือนเดิม เช่น โรงแรม  

จากเดิมที่มีพนักงานท�าความสะอาดในห้องพัก 

ลูกค้าทุกๆ วัน ก็อาจจะต้องใช้หุ่นยนต์ท�าแทน

ส�าหรับเศรษฐกิจไทย คุณบุรินทร์ บอกว่า  

ค่อนข้างหนกั ถึงไม่มเีรือ่งของโรคโควดิ-19 เข้ามา  

แต่เมื่อมีโรคโควิด-19 เข้ามา ก็ยิ่งหนักมากขึ้น 

ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เศรษฐกิจไทยไม่ดีเกิดจากปัญหา 

หลกั 3 เรือ่ง หรือเรยีกว่าปัญหา “3D” คอื D แรก  

Disease หมายถึงโรค D ตัวที่ 2 คือ Drought  

หมายถึง ภัยแล้ง และ D ตัวที่ 3 คือ Delay  

หมายถึง ความล่าช้าในเร่ืองของงบประมาณ 

แผ่นดินที่ผ่านช้า

ปัญหาภัยแล้งถือเป็นวิกฤตท่ีแย่ในรอบ 

40 - 50 ปี ขณะท่ีการเมอืงก็ไม่นิง่ ท�าให้การด�าเนนิ 

นโยบายภาครัฐต้องสะดุด ส่วนการคาดการณ์ 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทย เดิมคาดว่าจะโต 

ประมาณ 3% แต่สุดท้ายก็ลดลงมาเรื่อยๆ เหลือ  

1% ก่อนจะกลายเป็นติดลบ 5 และติดลบ 9 

สาเหตุท่ีโตไม่ได้ เพราะการท่องเท่ียวสะดุดจาก 

ปัจจัยที่กล่าวมา การที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการโต 

ของเศรษฐกิจก็เนือ่งจาก 20% ของ GDP มาจาก 

การท่องเท่ียว เม่ือการท่องเท่ียวกระทบหนัก ก็ 

ท�าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต�่าลง

ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ 

ที่มีต้นตอมาจากวิกฤตโควิด-19 คือ การที่รัฐบาล 

ล็อกดาวน์ประเทศ ท�าให้กระทบแรงงานร้าน 

อาหาร ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้มีประมาณ 10 ล้านคน  

แต่โดยรวมของผลกระทบจะเกิดขึ้นกับคนระดับ 

ล่าง คนท่ีมีรายได้ประจ�าจะไม่กระทบ เห็นด้วย 

กับการล็อกดาวน์ เช่นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ต 

ที่จะได้ประโยชน์ เพราะมีประชาชนแห่ซื้อสินค้า 

กักตุน ขณะที่ยอดขายรถยนต์ตกลงไป 40%
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การลงทุน คนไม่กล้าลงทุน ไม่ว่าจะเป็น 

การลงทนุใหม่ หรอืการลงทนุต่อยอดธรุกจิ เพราะ 

ขาดความเชื่อมั่น ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะกลับ 

มาปกติอีกเมื่อไร แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมองไปที่ 

ฐานะการเงินของประเทศ พบว่าเป็นบวก กล่าวคอื  

ไทยมีหนี้สินเมื่อเทียบกับ GDP แค่ 34-42% ถ้า 

รฐับาลมกีารกูเ้งนิ 1 ล้านล้านบาท จะท�าให้รฐับาล 

มีหนี้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ถ้ารัฐบาลกู้เงิน 

จะไม่ส่งผลกระทบ

“โดยสรุป ถามว่า เศรษฐกิจไทยน่ากลัว 

หรือไม่ ถ้าดูตัวเลขน่ากลัว แต่เนื่องจากที่ผ่านมา  

ไทยเจอวิกฤตต้มย�ากุ้งมาแล้ว ดังนั้น จึงท�าให้ 

วิกฤตคร้ังนี้หลายคนมีประสบการณ์ และมีการ 

เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว ขณะที่ทุนส�ารองประเทศ  

(เงนิคงคลงั) ยังมมีากกว่าหนีต่้างประเทศเกอืบ 4 

เท่า หนี้เสียของธนาคารก็น้อยกว่า ช่วงวิกฤต 

ต้มย�ากุ้งที่ตอนนั้นสูงถึง 40% ขณะที่ปัจจุบันแค่  

3% ดังนั้น โดยสรุป วิกฤตครั้งนี้ไทยจะไปรอด  

แตกต่างจากวิกฤตต้มย�ากุ้งแน่นอน”

ซือ้ไก่สดทัว่ไปเพ่ิมขึน้ น่ันแปลว่า มกีารกนิอาหาร 

ทีบ้่านมากกว่านอกบ้าน ส่วนหนึง่เป็นเพราะมาตร- 

การความเข้มงวดจากนโยบายภาครฐั ประกอบกบั 

ปัญหาในการขนส่งสินค้า การผ่านแดนที่เข้มงวด  

ท�าให้การขนส่งสินค้าล�าบาก จึงท�าให้การบริโภค 

ไก่ลดลง

โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ จาก 

เดิมที่เราผลิตไก่ได้เป็นอันดับ 8 ของโลก ส่งออก 

อันดับ 4 ของโลก คิดเป็น 60% ของการส่งออก  

40% เป็นการบริโภคภายในประเทศ

อย่างไรกต็าม ภาพรวมการส่งออกทีผ่่านมา 

ค่อนข้างดี แต่ราคาอาจจะตกลงไปเพราะปัญหา 

การบริโภคภายในประเทศท่ีลดลง ท่ีการส่งออก 

ค่อนข้างดี เป็นผลมาจากค�าสั่งซื้อเมื่อปลายป ี

ท่ีแล้วท�าให้ไตรมาส 1 และ 2 ยอดการส่งออก 

โต 7% แต่คาดว่าไตรมาส 3 และ 4 ซ่ึงมีผล 

มาจากค�าสั่งซื้อในไตรมาส 1 และ 2 ยังคงดี แต ่

ไม่มากนัก ขณะที่การบริโภคภายในประเทศ ใน 

ช่วงหลังโควิด-19 ประมาณกลางปีเป็นต้นไป  

ภายหลังจากท่ีมีการคลายล็อกดาวน์จะท�าให้การ 

ด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคเริ่มเคลื่อนไหว เพราะจะ 

มคีนจบัจ่ายใช้สอย มกีารจ้างงานเกดิขึน้ การท่อง- 

เที่ยวเริ่มเปิด ก็ท�าให้เชื่อว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

เป็นต้นไป การบริโภคภายในประเทศจะดีขึ้น  

ประกอบกับค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ คาดว่าการ 

ส่งออกจะยังคงไม่ต�่ากว่าเดิม โดยเฉพาะตลาด 

ประเทศจีนจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ค่อนข้างมาก  

เพราะฉะนัน้มองในแง่ของสนิค้าปศสุตัว์ อย่างเช่น  

ไก่เนื้อ ทั้งปีมูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น คือไม่ต�่า 

กว่า 1 แสนล้านบาท แม้ช่วงเดอืนเมษายนจะตกลง 

ไปบ้าง แต่ภาพรวมทั้งปีจะไม่ต�่ากว่าเดิม

รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร กล่าวในประเด็น  

“ปศสุตัว์ไทยปรบัตัวอย่างไร ภายหลังโควิด-19”  

ซึง่กล่าวว่า ปัญหาโควดิ-19 ซ่ึงนบัตัง้แต่กลางเดือน 

มกราคมจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

พอสมควร เช่น ในเรื่องของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

ยอดซื้อจากภัตตาคารร้านอาหารลดลง แต่ยอด 
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ขณะที่ตลาดไก่ไข่ ช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็น 

ช่วงที่มีมาตรการเข้มงวดเก่ียวกับโรคโควิด-19 

ส่งผลให้เกิดปัญหาการซื้อกักตุนไข่ไก่ ทั้งๆ ที่ 

ความเป็นจริง ไก่ไข่ออกไข่ทุกวัน และเก็บได ้

ไม่นาน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการขาด- 

แคลนไข่ไก่ในประเทศไทย แต่ภาพที่เกิดขึ้น เกิด 

จากความรู ้สึกของผู้บริโภคที่มีความวิตกกังวล 

ซึง่เหตกุารณ์ตรงนัน้กจ็ะน�าไปสูก่ารลอ็กดาวน์การ 

ส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้เดือน 

ต่อมา คือเดือนเมษายน ไข่ไก่เกิดการล้นตลาด  

พอเกดิการล้นตลาด กม็ปัีญหาตามมา คอืราคาตก 

สุดท้ายปัญหาก็ไปตกอยู่ที่เอ้กบอร์ดต้องเข้ามา 

แก้ปัญหา เพราะมีการเรียกร้องจากเกษตรกรใน 

ปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของการผลิต 

ไข่ไก่ของไทย ปัจจุบันมีแม่ไก่ยืนกรงประมาณ  

45 ล้านตัว ผลิตไข่ได้ปีละ 16,000 ล้านฟอง 

ซึ่งเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับการบริโภคไข่ไก่ของ 

ประเทศไทย เพราะฉะนัน้โอกาสทีไ่ข่จะขาดตลาด 

จงึเป็นไปได้ยาก ดังนัน้ ทีเ่กดิภาพการแย่งซ้ือไข่ไก่ 

จนดูเหมือนว่าไข่ไก่ขาดแคลน จึงเป็นเพียงระยะ 

เวลาสั้น เพราะหลังจากห้ามการส่งออก ก็ท�าให ้

ไข่ไก่ล้นตลาดทันที เช่นเดียวกับเนื้อไก่ที่ตกลงใน 

ช่วงเดียวกัน จนมาวันนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย  

ก็ท�าให้ไข่ไก่ราคาเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม

โดยสรุปตอนนี้ ทั้งไก่เนื้อ ทั้งไข่ไก่ ในปีนี ้

ไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่าปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะไก่เนือ้ 

ทีเ่ราน่าจะส่งออกได้มากขึน้ ส่วนไข่ไก่ซึง่ส่วนมาก 

จะผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ ไม่ได้เน้นเพื่อ 

การส่งออก ที่ส่งออกเพราะต้องการระบายไข่ที่ม ี

อยู่ภายในประเทศให้สมดุลกันเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน 

ก็มีการอนุญาตให้มีการส่งออกได้แล้ว หลังจาก 

ที่มีการห้ามส่งออกในช่วงที่ผ่านมา

ส่วนประเด็นที่ว่า จะปรับตัวอย่างไรหลัง 

วกิฤตโควดิ-19 ส�าหรับฟาร์มปศสุตัว์ไทย อนัดบัแรก 

ต้องบอกก่อนว่า จากประสบการณ์ที่ได้เดินทาง 

ไปดูฟาร์มท่ัวโลก พบว่า ฟาร์มไก่ของไทยถือว่า 

ดไีม่แพ้ทีไ่หนๆ มมีาตรฐาน และความปลอดภยัสงู  

มคีณุภาพไม่แตกต่างจากประเทศผูผ้ลิตอืน่ๆ ทัง้นี ้

เป็นผลมาจากวกิฤตโรคไข้หวดันกทีผ่่านมา ท�าให้ 

เรามีการปรับตัวกันอย่างหนัก ดังนั้น เมื่อเกิด 

วิกฤตโรคโควิด-19 จึงท�าให้เราปรับตัวทันท่วงท ี

มีการรักษามาตรฐานได้ดี เพราะมีประสบการณ์ 

มานาน แต่ก็มีช่องโหว่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงบาง 

ฟาร์ม

ช่องโหว่ที่ยังมีอาจเกิดจากพฤติกรรมของ 

คนที่อาจจะหลงลืมไปบ้าง ดังนั้น ถ้าปล่อยให้เลย 

ตามเลยอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะฉะนั้น 

ช่วงหลงัวกิฤตโควดิ-19 ซึง่เป็นช่วงทีอ่ะไรๆ กต้็อง 

มีมาตรฐาน ถ้าหากเรามองว่าเร่ืองบางเรื่องเป็น 

เรื่องปกติ ก็อาจจะท�าให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้  

เมือ่เป็นเช่นนี ้หากมองเหน็อะไรทีผ่ดิปกตต้ิองรบี 

แก้ไข โดยเฉพาะช่องโหว่ทีท่�าให้เป็นจดุเริม่ต้นของ 

ปัญหา เช่น รอยรัว่ รอยแตกร้าวในฟาร์ม ถ้าปล่อย 

ไปอาจท�าให้พาหะอย่างหนูเข้าไป เมื่อหนูเข้าไป 

ก็จะน�าพาโรคเข้าไป

photo: congerdesign_pixabay
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โดยสรุปมาตรการหลังวิกฤตโรคโควิด-19 ในการดูแลฟาร์มจะต้องเป็นไป 

ในลักษณะ นิว นอร์มอล (New Normal) คือ เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความ 

เข้มงวดมากขึ้น เพื่อจะอุดช่องโหว่ต่างๆ แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของโรคโควิด-19  

สิง่ทีอ่ยากเน้นย�า้ คอืเรือ่งของตวับุคคลมากกว่า โดยเฉพาะคนงานต่างๆ ในฟาร์ม  

ต้องเน้นความสะอาด การดูแล การดูแลสุขภาพตัวเอง ต้องมีการวัดไข้ ที่ส�าคัญ  

หากป่วยไม่ควรจะมาท�างาน ถ้ามีไข้ควรจะพักให้หายก่อน แต่ถ้าสงสัยเป็น 

โควิด-19 ก็ควรไปตรวจให้แน่ใจ

ดงันัน้ พงึระลกึไว้เสมอว่า เราในฐานะผูผ้ลติอาหาร ความสะอาดคอืสิง่ส�าคญั  

ไม่ว่าผู้ผลิตไก่เนื้อ หรือไก่ไข่ ถ้าไม่สะอาดมันก็ส่งผลกระทบกับฟาร์มของเรา 

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอาหาร เพราะฉะนั้น เรื่องอะไรที่มองว่าเล็กๆ น้อยๆ  

กไ็ม่ควรมองข้าม แต่กเ็ข้าใจว่าการทีเ่ราเหน็อะไรทกุๆ วนั บางทกีช็นิตา มองเป็นเรือ่ง 

ธรรมดา แต่อย่าลืมว่า เชื้อโรคเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะฉะนั้น ในทุกๆ วัน เรา 

ต้องเข้มงวด ต้องป้องกันอย่างเต็มที่ และเข้มแข็งมากกว่านี้

“สดุท้ายสิง่ทีอ่ยากฝากไว้ คอื เรือ่งของโรคระบาดในช่วงน้ีทีห่ลายคนกงัวล 

มากเกินไป คงจะเห็นได้จากเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์ ทั้งยา และวัคซีน มีการสั่งซื้อ 

เก็บไว้กันค่อนข้างมาก ซึ่งจริงๆ ไม่มีความจ�าเป็นถึงขนาดนั้น แต่อย่างไรก็ดี 

การระวังป้องกันเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งโรคที่ควรระวังเพราะมีการพบการระบาดขึ้น 

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา คือ โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่เนื้อ และไก่พันธุ์ ซึ่ง 

ที่ผ่านมา ไม่เคยเจอมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ก็เจอโรคหัวบวม ส่วนใน 

ไก่ไข่ที่พบเจอ คือ โรคหวัดหน้าบวม โรคทางเดินหายใจ แต่อย่างไรก็ดี ก็ไม ่

อยากให้มองข้ามโรคพืน้ฐาน เช่น โรคซลัโมเนลลา เพราะจะมีผลกระทบในเรือ่ง 

ของการส่งออก นี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้”

photo: vipbum
_pixabay
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พาณิชย์จับมือเกษตร เดินหน้านโยบาย ‘เกษตรผลิต  

พาณิชย์ตลาด’ ป้ัน ‘พาณชิย์เกษตรจงัหวดั’ รบับทเซลส์แมน  

หาตลาดระบายผลผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด 5 เดือน 

ปั๊มยอดขาย 2.5 พันล้าน ชู ‘เคาน์เตอร์ เทรด’ สินค้า 

แลกสินค้า ปลุกกระแสการค้าในประเทศ ฝ่าวิกฤติโควิด-19  

น�าร่อง 4 สหกรณ์จบัคู ่‘ข้าวโพดแลกไข่’ และ ‘ข้าวแลกมังคดุ’

เปิดโมเดล ‘เกษตรโอลิมปิก’ เพิ่มรายได้ 3 เท่า ขึ้นแท่น 

ท็อปเทนเกษตรโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน “เซลส์

แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE” ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น 

เซน็เตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็นท์ ว่า รฐับาลชดุนีม้วีสิยัทัศน์ชดัเจนในเรือ่งของ “เกษตรผลติ 

พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดน�าการผลิต” โดยมีพาณิชย์จังหวัด เกษตร 

จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในภูมิภาคแต่ละจังหวัด เพื่อ 

ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และการเดินหน้า 

ไปสู่เป้าหมายรวมของวิสัยทัศน์ในการสร้างไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร และ 

อาหารคุณภาพของโลก โดยพาณิชย์จังหวัดต้องจับมือกับเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ 

ภาคเอกชน และภาคส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายตลาด และหาช่องทางการ 

จ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ 

เซลส์แมนจงัหวดัได้อย่างเป็นรปูธรรม และบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ ผ่าน 4 ช่องทาง 

คือ

ทีม่า : สยามธุรกิจ วนัเสารที์ ่5 กันยายน พ.ศ. 2563

ไทยขึ้น ‘ท็อปเทน’ เกษตรโลก
ปลุก ‘เซลส์แมนจังหวัด’

เปิด ‘เคาน์เตอร์เทรด’
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1. ตลาดออฟไลน์ ที่จะขยายให้มีความ 

เติบโตขึ้นในสถานการณ์โควิด และเศรษฐกิจที ่

ประสบปัญหาในโลก และประเทศของเราที่ได้รับ 

ผลกระทบ ด้วยการเปิดพืน้ท่ีช่องทางการจ�าหน่าย 

ในทกุรปูแบบ ทัง้ตลาดนดั ตลาดสด ตลาดมมุเมอืง 

โมเดิร์นเทรด สมาร์ทโชห่วยในทุกรูปแบบ

2. ตลาดออนไลน์ เป็นรูปแบบที่สอง ที ่

พาณชิย์จงัหวดัจะต้องช่วยประสานด�าเนนิการผ่าน 

แพลตฟอร์มต่างๆ ท้ังในประเทศ และระหว่าง 

ประเทศ ซึง่จะกลายเป็น New Normal ทางการค้า 

ของประเทศ และการค้าของโลก

3. คอนแทรคฟาร์มมิ่ง คือการท�าเกษตร 

พันธสัญญาที่มีพระราชบัญญัติก�าหนดไว้แล้ว  

ได้ด�าเนินการที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ หรือ  

“อมก๋อยโมเดล” จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่พวกเราจะ 

ต้องช่วยกันขยายให้เกิดขึ้น

4. เคาน์เตอร์เทรด มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ในภาวะวิกฤติโควิดท่ีเราต้องให้ความส�าคัญมาก 

ขึ้น เพราะรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้า จะช่วย 

แก้ปัญหาเรื่องการขาดเงินสด ขาดสภาพคล่อง 

ของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ เอาสินค้า กับ 

สนิค้า กบัผลติภณัฑ์บริการมาแลกกนั ถ้าแลกแล้ว 

มูลค่าไม่เท่ากัน ส่วนเหลื่อมก็จ่ายเป็นเงิน หรือ 

เอาสินค้าชนิดอื่นเติมเข้ามาจนเท่ากัน แล้วแลก 

เปลี่ยน

“นโยบายดังกล่าว เป็นส่วนส�าคัญของ 

วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยเฉพาะ 

การจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบเคาน์เตอร์- 

เทรด” รมว.พาณิชย์ กล่าว

โดยการจัดงาน “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อ 

ขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE” นอกจาก 

จะมีบริษัทใหญ่ๆ เช่น บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร ์

เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์  

กรุ๊ป จ�ากัด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม  

จ�ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จ�ากัด บริษัท  

สยามแมค็โคร จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ซีพี ออลล์  

จ�ากัด (มหาชน) และโรงงานต่างๆ จับคู่ซื้อสินค้า 

กับสหกรณ์ เทรดเดอร์ หรือบิสคลับของแต่ละ 

จังหวัด จ�านวน 12 คู่แล้ว ในส่วนของเคาน์เตอร์- 

เทรด มีสหกรณ์ 2 คู่ น�าสินค้ามาแลกเปลี่ยน 

กัน คือ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ�ากัด จังหวัด 

ตาก แลกเปลี่ยนข้าวโพดกับไข่ไก่ ของสหกรณ ์

ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จ�ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มลูค่า 80,900,000 บาท และสหกรณ์การเกษตร 

เกษตรวิสัย จ�ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด แลกเปล่ียน 

ข้าวกับมังคุดของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี  

จ�ากัด จงัหวดันครศรธีรรมราช 23,000,000 บาท  

โดยมีพาณิชย์จังหวัดท�าหน้าท่ีเป็นเซลส์แมนของ 

จังหวัด
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“ต้องขอชื่นชมพาณิชย์จังหวัด ในฐานะ 

เซลส์แมนจังหวัดที่ได้รับนโยบายเคาน์เตอร์เทรด 

ไปปฏบิตั ิจนปรากฏผลงานในครัง้นี ้ถอืว่าท�าหน้าท่ี 

ได้บรรลุเป้าหมายตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม  

รวม 5 เดือนเตม็ คาดว่าจะเกดิยอดสัง่ซือ้เกนิกว่า 

2,500 ล้านบาท ซึ่งถือว่าได้ช่วยเหลือ กระจาย 

ผลผลิตของเกษตรกรท่ีประสบปัญหาในช่วงที่ 

ผ่านมาได้เป็นอย่างดี”

รุกพัฒนาเกษตรกรครบวงจร
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาคเกษตร 

ถอืเป็นรากฐานของประเทศ และมคีวามเชือ่มโยง 

กบัการพฒันาประเทศในทกุมติ ิทัง้ด้านเศรษฐกจิ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ จงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาเกษตรกร 

และภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการ 

ปรับเปล่ียนแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้อง 

กับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการ 

พัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรไทยสู่การ 

เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ท่ีสามารถบริหารจัดการ 

สินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต  

การแปรรูป และการตลาดท้ังภายในประเทศ 

และต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีการ 

ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความ 

ปลอดภยัต่อผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค สามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลบัได้ อกีทัง้ยังค�านงึถงึการฟ้ืนฟ ูและอนรัุกษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วย 

เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทนุการผลติ เพิม่ 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงยกระดับ 

รายได้ และความเป็นอยูข่องเกษตรกรให้มคีณุภาพ 

ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เปิดโมเดล ‘เกษตรโอลิมปิก’
เพ่ิมรายได้ 3 เท่า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  

กระทรวงเกษตรฯ จะไม่ใช้นโยบายแบบเดิมอีก 

ต่อไป แต่ต้องวางแนวคิดอย่างเป็นระบบ ภายใต ้

เป้าหมายส�าคญั คอื การยกระดับพฒันาภาคเกษตร 

และเพิ่มรายได้เกษตรกรที่เป็นฐานรากส�าคัญ 

ของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ด้วย 

เป้าหมายการปฏิรูปภาคเกษตรไทยให้เป็นแชมป ์

โอลิมปิกเกษตรให้ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า 

อาหาร ไทยเป็นอันดับ 11 ของโลก แซงหน้า 

อินเดีย และใน 20 ประเทศ มีเพียงไทย และ 

เม็กซิโก ที่กระโดดขึ้น 2 อันดับ เป็นอันดับที่ 2 

ของเอเชียรองจากจีน ดังนั้น จะต้องแซงหน้าอีก 

10 ประเทศท่ีอยูเ่หนอืเราให้ได้ และรายได้เกษตรกร 

ต้องสงูขึน้จากท่ีเคยตกต�า่ ท้ังท่ีเป็นผูส่้งออกสนิค้า 

เกษตรส�าคัญของโลก ซึ่งการจะไปสู่มิติใหม่ หรือ 

ยคุดจิิทลัได้นัน้ จ�าเป็นอย่างย่ิง ทีต้่องเปลีย่นแปลง 

แนวความคิดครั้งใหญ่ของภาคเกษตร โดยจะใช ้

โมเดล “เกษตรโอลิมปิก” ที่จะมี 5 นโยบายหลัก 

ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย

1. นโยบายเทคโนโลยีเกษตร จะช่วยยกระดบั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน 6 เดอืน ด้วย 

การสร้างบิ๊กดาต้า ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น จะต้อง 

น�าไปใช้ภาคเกษตรกรได้จรงิ 2. ตลาดน�าการผลิต 

ต้องดูว่าตลาดมีขนาดใหญ่แค่ไหน สินค้าและ 

ราคาค้าปลีกในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร การขนส่ง 

เป็นอย่างไร ต้นทุนเท่าไหร่ ต้องมข้ีอมลู และเลือก 
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ตลาดที่ถูกกับผลิตภัณฑ์ 3. การประกันรายได้ 

เกษตรกร ซึ่งไม่ใช่นโยบายประชานิยม แต่เป็น 

หลักคิดที่ดีในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ท่ีผ่านมา  

เกษตรกรยงัเป็นหนีจ้ากราคาพชืผลตกต�า่ แต่ถ้ามี 

การประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด จะท�าให ้

เกษตรกรมีก�าไรจากการขายผลผลิต และจะช่วย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วย 4. เกษตร 

ปลอดภัย จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 

ของไทย ท่ีส�าคัญคือการท�าเกษตรอย่างยั่งยืน 

โดยยึดหลักธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง 5.  

เศรษฐกิจการเกษตรภาคเกษตรจะต้องเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญ โดยมีการบริหารจัดการ 

ภายในฟาร์มต่างๆ ที่ทันสมัย อาทิ สมาร์ทฟาร์ม- 

เมอร์ เพื่อช่วยยกระดับภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืน

“ป ัจจุบัน เกษตรกรไทยมีรายได ้เพียง  

6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ซึ่งถือเป็น 

รายได้ที่ต�่ามาก เมื่อเทียบกับการเป็นประเทศ 

ผู้น�าด้านการเกษตร จงึจ�าเป็นต้องสร้างรายได้เพิม่ 

ให้เกษตรกรอย่างน้อย 3 เท่า โดยรายได้ต้องไปถงึ  

15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 450,000 บาทต่อ 

คนต่อปี ภายในไม่เกิน 20 ปี แต่ในยุคดิสรัปชั่น 

สามารถท�าให้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นได้” ที่ปรึกษา  

รมต. เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ส�าหรับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย ์

ตลาด” คอืแพลตฟอร์มกลางจากความร่วมมอืของ 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ร่วมกันสร้าง  

Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐาน 

ความปลอดภยั และการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต ตั้งเป้าให้ไทยเป็น  

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของ 

โลก” ขณะท่ีภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตร 

ปี 2562 ที่ผ่านมา ในช่วง 7 เดือนแรกไทย ขยับ 

ติด “ท็อปเทน” ส่งออกสินค้าเกษตรมากท่ีสุดใน 

โลก จากปีก่อนหน้าที่อยู่อันดับที่ 11 โดยมีตลาด 

ส่งออกส�าคัญ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน  

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  

เปรู ชิลี และฮ่องกง คู่ค้าส�าคัญ 3 อันดับแรก คือ  

อาเซียน จีน และญี่ปุ่น
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ทีม่า : สยามรฐั วนัพฤหัสบดีที ่3 กันยายน พ.ศ. 2563

เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ด้วยระบบ ICS 
สร้างความเข้มแข็งการผลิตข้าวไทยอย่างยั่งยืน

การผลิตข้าวไทยให้มคีวามยัง่ยนื เป็นเรือ่งส�าคญัทีต้่องอาศยัความร่วมมือ 

จากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็น 

รูปธรรม ทัง้ด้านคณุภาพ และศกัยภาพการแข่งขันในด้านการตลาด สิง่ทีส่ามารถ 

ยืนยันได้ว่า การผลิตข้าวมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม คือการมุ่งสร้างความ 

เข้มแขง็ให้แก่กลุม่เกษตรกร พร้อมกนันี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริม 

ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิต และบริหารจัดการในรูปแบบ “นาแปลงใหญ่”  

ซึ่งผสานเชื่อมโยงตั้งแต่เริ่มการผลิตข้าวไปจนถึงด้านการตลาด เพื่อให้ได้สินค้า 

เกษตรที่ปลอดภัย รวมทั้งการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน อาทิ การปฏิบัติทางการ 

เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และมาตรฐานข้าวอินทรีย์  

โดยผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการส�านักงานมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) เปิดเผยว่า   

กระบวนการรบัรองมาตรฐานแบบกลุม่ จะช่วยประหยดั 

งบประมาณ และเวลา สร้างความเข้มแข็ง และความ 

ยั่งยืนในการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร เป็นแนวทาง 

หนึง่ ทีช่่วยให้เกษตรกรสามารถขอการรับรองได้รวดเรว็ 

ขึ้น โดยกลุ่มเกษตรกรต้องจัดท�าระบบควบคุมภายใน  

(Internal Control System: ICS) ซึ่งการมีระบบควบคุม 

ภายในของกลุ่ม จะช่วยให้กลุ่มมีการบริหารงานเป็นระบบในลักษณะการประกัน 

คุณภาพกระบวนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เอกสารต่างๆ เป็นเครื่องมือ 

ช่วยให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อปฏิบัต ิ

ของกลุ่มที่ได้ตกลงกันไว้
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“โดยปี 2563 มกอช. ได้ด�าเนิน “โครงการ 

พัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบ 

การรับรองแบบกลุ่ม” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต 

ข้าวในพืน้ท่ีโครงการนาแปลงใหญ่ จงัหวดัร้อยเอด็  

ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเข้าร่วมโครงการฯ  

7 กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ และทักษะ 

ในการจัดท�าเอกสารระบบควบคุมภายใน ตาม 

มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และเตรียมความ 

พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรในการขอการรับรองแบบ 

กลุ่มขอบข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง” ดร.จูอะดี กล่าว

ด้านนายทองมา สิงห์มาก ประธานกลุ่ม 

ผูป้ลกูข้าวอนิทรีย์บ้านเมอืงคลอง หมู ่4 ต.หนอง- 

ขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบัน 

กลุ่มฯ มีสมาชิก 16 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 129 ไร่  

โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรสมาชิก เพื่อให้ 

ได้การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เพือ่สร้างความเข้มแข็ง และมคีวามยัง่ยนืในอาชีพ 

ปลูกข้าว ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันคือ  

ผลติข้าวให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้ตวัเอง และผูบ้รโิภค 

มคีวามปลอดภยั โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาให้ 

ความรู้ เช่น มกอช. ได้ให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน 

ข้าวอนิทรย์ีว่ามปีระโยชน์อย่างไร เรือ่งการรบัรอง 

มาตรฐานแบบกลุ่มการตรวจแปลง

ทัง้นี ้กลุม่ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาระบบ 

การผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรอง 

แบบกลุ่ม เป็นปีท่ี 2 แล้ว ซ่ึงในปีท่ี 1 กลุ่มฯ อยูใ่น 

ระยะปรบัเปลีย่น ขณะนีก้�าลงัเข้าสูปี่ที ่2 ก�าลงัเร่ง 

ด�าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเพื่อน�าไปสู่ 

การรบัรองมาตรฐาน โดยแรกเริม่กลุม่ฯ ผลติข้าว 

มาตรฐาน GAP และได้ก้าวมาสู่การปลูกข้าว 

อินทรีย์ เน่ืองจากช่วยให้ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน หากเรามีใบรับรองการผลิตข้าว จะ 

สามารถต่อรองราคากับผู้ซ้ือได้ในราคาท่ีสูงข้ึน  

รวมทัง้จากการศกึษาตลาดพบว่า ผูบ้รโิภคต้องการ 

ข้าวที่ปลอดภัย
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ราคาเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ที่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที  

ถือเป็นผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ใจคนไทยไปเต็มๆ ด้วย 

การดูแลทุกภาคส่วนให้ได้รับความเป็นธรรมแบบไม่มีตกหล่น ทั้งการดูแลค่า 

ครองชีพของผู้บริโภคซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงฯ

ขณะที่เกษตรกรคนเลี้ยงหมูท้ังประเทศ ก็ได้รับความเข้าใจจากภาครัฐ ว่า 

ภาวะราคาที่เกิดขึ้น “เป็นไปตามกลไกตลาด” จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 

อย่างฉับพลัน ทั้งจากภาคผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ และการเปิดภาคเรียนของ 

สถานศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระทรวงฯ รู้ดีว่าที่ผ่านมา ชาวหมูทุกคนต่างให ้

ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ดูแลผู้บริโภค ด้วยการตรึงราคาหมูมีชีวิต 

หน้าฟาร์มไว้ไม่ให้เกนิ 80 บาทต่อกิโลกรมั เพือ่ให้ราคาขายปลกีเนือ้หมทูีห่น้าเขยีง 

ไม่เกิน 150 - 160 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

การเร่งแก้ปัญหาปากท้องแบบตรงจุดของ รมว. พาณิชย์ ที่มองการณ์ไกล 

ด้วยการหารือกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหานี้ด้วยซ�้า เพื่อ 

ขอความร่วมมอืจากเกษตรกรผูเ้ลีย้งหม ูในการดแูลวางแผนการผลติหมใูห้เพียงพอ 

กบัการบรโิภค ไม่ให้มปัีญหาขาดแคลน และท�าสญัญาลูกผู้ชายว่า จะช่วยกันปกป้อง 

ผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยยืนหยัดขายหมูเป็นไม่ให้สูง 

ไปกว่า 80 บาทมาตลอด ขอเพียงให้เกษตรกรพอมีรายได้ต่อยอดอาชีพเดียวของ 

ตนเองต่อไป หลงัจากต้องเผชิญปัญหาราคาหมตูกต�า่มาตัง้แต่ปี 2560 จนเกษตรกร 

กว่า 20% ไม่สามารถประคองอาชีพไว้ได้ จ�าต้องถอดใจเลิกอาชีพ

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัเสารที์ ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พาณิชย์แก้ปัญหาราคาหมู
ได้ใจผู้บริโภค และเกษตรกร
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ส่วนที่ยังพอมีแรงสู้ต่อก็ต้องพยายามหา 

รายได้เสริมมาสานต่ออาชีพ แต่ก็มิวายเจอ 

อุปสรรคส�าคัญ เมื่อโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์  

(ASF ในหมู) ที่แพร่ระบาดสร้างความเสียหาย 

อย่างใหญ่หลวงให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมู 

ในหลายประเทศรอบบ้านเรา ทั้งจีน เวียดนาม  

กมัพชูา และเมยีนมาร์ กลายเป็นผลทางจติวทิยา 

กดดนัให้เกษตรกรอีกกว่า 20% หายไปจากระบบ  

เพื่อตัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่วนเกษตรกร 

ที่เหลือ ก็พยายามสร้างปราการป้องกันโรคนี้ 

จนส�าเร็จ ท�าให้ไทยยังคงสถานะประเทศที่ปลอด 

จาก ASF จนถึงปัจจุบัน แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วย 

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 100 - 200 บาทต่อตัว 

จากระบบป้องกันโรคท่ีเข้มข้น ซึ่งทุกคนพร้อม 

ด�าเนินการเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมหมูจากโรคนี้  

และปกป้องชาวไทย ไม่ให้มีปัญหาราคาหมูปรับ 

สูงข้ึนหลายเท่าตัว อย่างประเทศอื่นที่ถูก ASF  

เล่นงาน ก�าลังเผชิญอยู่

ปัญหาที่เกษตรกรต้องแบกรับทั้งหมดนี ้

อยู่ในสายตาของกระทรวงพาณิชย์ การแก้ปัญหา

ปากท้องของประชาชนในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างเร่ง

ด่วน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคผู้

เล้ียงน�าเนื้อหมูสดไปจ�าหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค 

ตัดขั้นตอนพ่อค้าคนกลางออกไป โดยขายเนื้อหมู

ในราคา 100-130 บาท ผ่านกิจกรรม “เนื้อหมู… 

สู้โควิด” ที่จัดพร้อมกันทั่วไทย เริ่ม 7 สิงหาคม  

เป็นต้นไป

ขณะเดยีวกนัยังขอความร่วมมอืห้างค้าปลกี  

ห้างค้าส่ง ตลาดสด และร้านจ�าหน่ายเนือ้สตัว์ มา 

ร่วม “โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน”  

ด้วยการจัดจ�าหน่ายเนื้อหมูธงฟ้าราคาพิเศษ เพื่อ 

ดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ร่วมกันฝ่าวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน

ต้องขอช่ืนชมการท�างานของกระทรวง 

พาณิชย์ ที่มองออกว่า วันนี้หมูเป็นสินค้าเดียว 

ท่ีกลายเป็นโอกาสในการฟ้ืนเศรษฐกจิไทยได้ และ 

เข้าใจในกลไกตลาดอย่างแท้จริง จึงมองปัญหา 

อย่างทะลปุรุโปร่ง มกีารตดิตามสถานการณ์อย่าง 

ใกล้ชิด รวมถึงวางแผนและผนึกก�าลังกับทุก 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับราคาหมูที่ปรับ 

ขึ้นอย่างทันท่วงที ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จ  

ท�าให้ปัญหานี้คลี่คลาย และราคากลับเข้าสู่ภาวะ 

ปกติในทุกพื้นที่

ส่วนผู้ที่พบเห็นการขายเนื้อหมูเกินราคา 

กส็ามารถโทรแจ้งศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนราคาสนิค้า  

สายด่วน 1569 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าด�าเนินการ 

กับไอ้โม่งที่หาประโยชน์ในวิกฤตที่ทุกคนก�าลัง 

ยากล�าบาก ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในที่สุด 

กลไกตลาดก็กลับมาท�างานเป็นปกติเหมือนทุก

ครั้ง

photo: Hans_pixabay 
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ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 194 กันยายน - ตุลาคม 2563

เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2563 นายอรรษษิฐ์ สมัพนัธรตัน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัตาก ได้ออกหนงัสอื 

ประกาศให้จังหวัดตากเป็นเขตเฝ้าโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร  

และหมปู่า ห้ามเคลือ่นย้ายสตัว์ หรอืซากสตัว์ เข้า - ออก หรอืน�าผ่าน เขตเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว์ เพือ่ 

ป้องกนัการแพร่ระบาดและการปฏิบตังิานควบคมุโรคดงักล่าวของเจ้าหน้าทีท่�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

โดยประกาศระบุเรื่องว่า ก�าหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

(African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า

เนื่องด้วยจังหวัดตาก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดของโรค 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican swine fever) ซึ่งอาจมีการระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก และก่อ 

ให้เกดิความเสยีหายกบัเกษตรกรผู้เลีย้งสกุรในพ้ืนทีจ่งัหวดัตาก ฉะนัน้อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา  

21 แห่งพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจงัหวดัตาก จงึออกประกาศไว้ดงัต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดตาก ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง ก�าหนดเขตเฝ้าระวัง 

โรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร  

และหมูป่า

ข้อ 2 ให้ก�าหนดท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกต�าบล และทุกอ�าเภอ ในจังหวัดตาก เป็นเขตเฝ้าระวัง 

โรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร  

และหมูป่า 

ข้อ 3 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขต 

เฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ�าเขตนั้น 

ทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา  

65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพุธที ่2 กันยายน พ.ศ. 2563

จังหวัดตาก ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค ASF
ห้ามเคลื่อนย้ายหมูก่อนได้รับอนุญาต
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ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 194 กันยายน - ตุลาคม 2563

ธ.ก.ส. เปิดโครงการประกนัภยัโคเนือ้ เพือ่ 

ช่วยเกษตรกร ลดความเสี่ยงจากการตายของ 

โคเนือ้ทีเ่จ็บป่วย หรอือุบติัเหตุ ค่าเบีย้ประกนัภยั 

400 บาท/ตัว วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท/ตัว 

ระยะเวลาคุม้ครอง 6 เดือน เร่ิมจ�าหน่ายกรมธรรม์ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

นายอภริมย์ สขุประเสรฐิ ผูจ้ดัการธนาคาร 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ ได้มี 

นโยบายในการส่งเสริมการเลีย้งสตัว์ ได้แก่ โคเนือ้ 

กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการ 

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาค 

ปศุสัตว์ไทย และช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร  

พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านตลาดผลิตผล 

การเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อสร้าง 

อาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม ่

เหมาะสม มาเลี้ยงสัตว์ส�าหรับจ�าหน่ายทั้งภายใน 

และต่างประเทศ และเพ่ือสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 

และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการผลิต

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพฤหัสบดีที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้เลี้ยงโคเนื้อมีเฮ!!
ประกันภัยจาก ธ.ก.ส.
เพียง 400 บาท/ตัว
คุ้มครองสูงถึง 6 เดือน

ธ.ก.ส. ได้จัดท�าโครงการประกันภัยโคเนื้อ  

เพือ่ช่วยบรรเทาความเสยีหายของเกษตรกรผูเ้ลีย้ง 

โคเนื้อ อันเนื่องมาจากการตายของโคเนื้อท่ี 

เจบ็ป่วย หรอือบุตัเิหต ุให้สามารถพยงุตวัได้ และ 

มีทุนเหลือเพียงพอต่อการเริ่มต้นใหม่ ในอัตรา 

ค่าเบ้ียประกันภัยตัวละ 400 บาท (รวมภาษ ี

มูลค่าเพิ่ม และอากรแล้ว) โดยให้ความคุ้มครอง  

การตายจากการเจบ็ป่วยของโคเนือ้ ไม่เกิน 30,000 

บาทต่อตัว และการตายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้  

ฟ้าผ่า น�้าท่วม ดินถล่ม พายุ และแผ่นดินไหว 

ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว ระยะเวลาคุ้มครอง 

สิน้สดุเมือ่ส่งขายคอกกลาง หรอื 6 เดือน นบัจาก 

วันขอเอาประกันภัย

ส�าหรบัเงือ่นไขผูข้อเอาประกนัภยั ต้องเป็น 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และได้มีการขึ้นทะเบียน 

เกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อที่ขอเอา 

ประกันภัย ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มี 

ความพิการ ซึ่งมีผลกับสุขภาวะ และไม่เป็นโรค 

เรื้อรัง ไม่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล มีอาย ุ

ไม่เกิน 36 เดือน ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์  
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และมกีารท�าเครือ่งหมายประจ�าตวัสตัว์ (NID คอื การเขยีนทีใ่บห/ูRFID คอื การฝังชบิทีใ่บห)ู มบีนัทกึ 

ประวัติถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวม (Hemorrhagic Septicemia) 

มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ขอเอาประกันภัย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงเอกสาร 

ยืนยันตัวตนของโคเนื้อ ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเอาประกันภัยโคเนื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555



26

F
Food Feed Fuel

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 194 กันยายน - ตุลาคม 2563

ภายใต้สถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรอืโรคโควดิ-19 

ทียั่งมกีารแพร่ระบาดต่อเนือ่ง และยงัไม่มแีนวโน้มทีค่วามรนุแรงของโรคจะลดลง 

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข่าวการตรวจพบเช้ือโควิด-19 ในอาหารจากต่าง 

ประเทศ อธบิดกีรมปศสุตัว์จงึขอเน้นย�า้ว่า ประเทศไทยมมีาตรการป้องกนัเข้มงวด 

ในโรงงานผลติอาหาร ขอให้ประชาชนมัน่ใจสนิค้าปศสุตัว์ไทยทีก่รมปศสุตัว์ให้การ 

รับรองว่ามีมาตรฐาน ปลอดภัย และปลอดโควิด-19

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึง กรณ ี

ที่มีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์

ใหม่ หรอืโควดิ-19 บนปีกไก่แช่แขง็น�าเข้าจากบราซลิไปยงัสาธารณรฐั 

ประชาชนจนี รวมถึงก่อนหน้านี ้เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ทางการ 

จนี สัง่ระงบัการน�าเข้ากุ้งแช่แขง็จากผูป้ระกอบการเอกวาดอร์ 3 แห่ง  

หลังพบเช้ือไวรัสโควิด-19 บนตู้สินค้า โดยความกังวลในจีนเก่ียวกับ 

เช้ือโควิด-19 ที่อาจมากับวัตถุดิบน�าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

เมือ่เดอืนมถินุายนท่ีผ่านมา มกีารพบการระบาดของโรคโควดิ-19 ครัง้ใหม่ในปักกิง่  

ซ่ึงเช่ือมโยงกับตลาดขายส่งอาหาร ท�าให้จีนเริ่มด�าเนินการตรวจคัดกรองเนื้อสัตว์ 

และอาหารทะเลที่น�าเข้าจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแล 

ด้านความปลอดภยัอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศสุตัว์ ได้ตระหนกั และให้ความส�าคญั 

กับเร่ืองนี้มาตั้งแต่ต้น โดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน 

โรงงาน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพฤหัสบดีที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปศุสัตว์มั่นใจ
ไก่ไทยปลอดโควิด
ชี้โอกาสในการส่งออก
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1. คน ให้มุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล และการเว้นระยะห่างทางสังคม

2. สถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขอนามัยที่ดีใน 

การผลิต ร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตที่มีผลต่อ 

การลด หรือก�าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 

3. สินค้า ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่าง 

เข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และ 

การขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ 

ในสนิค้าปศสุตัว์ให้มากย่ิงข้ึน กรมปศสุตัว์ได้มกีารเก็บตวัอย่างสินค้าปศสุตัว์ เพือ่ท�าการ 

เฝ้าระวังการปนเปื้อนเช้ือไวรัสโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง จนถึง 

ปัจจบุนั มกีารส่งตวัอย่างสนิค้าปศสุตัว์วเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิารแล้ว 237 ตวัอย่าง  

ผลการวิเคราะห์เป็นลบทั้งหมด ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของ 

สินค้าปศุสัตว์

ปัจจบุนัสนิค้าปศสุตัว์ของไทย ได้รับการยอมรบัในระดบัสากลในด้านคณุภาพ และ 

ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีข้อมูลการส่งออกสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงจาก 

ข่าวเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของบราซิล 

จะท�าให้ผู้บริโภคอาจหันมาซื้อสินค้าปศุสัตว์จากประเทศผู้ส่งออกรายอื่นแทน เป็น 

โอกาสในการส่งออกของอุตสาหกรรมสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะไก่ส่งออกของ 

ไทยให้มีปริมาณการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว ์

ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลข 

โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134
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แนวโน้มสุกร หลังโควิด-19 สดใส
แต่ต้องใส่ใจประสิทธิภาพการเลี้ยง

ทีม่า : สาส์นไก่ & สุกร ปีที ่18 ฉบบัที ่207 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

จากการจดัสมัมนาออนไลน์ เมือ่วันที ่19 มถินุายน 2563 โดยบรษิทั เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จ�ากดั 

ในหวัข้อเรือ่ง “ทศิทางธรุกจิปศสุตัว์ หลงัวกิฤตโควดิ-19” ส�าหรับช่วงที ่2 เป็นการเสวนาในส่วนของ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมสุกรในหัวข้อ “ปศุสัตว์ไทย ปรับตัวอย่างไร ภายหลังโควิด-19” 

ซึ่งช่วงที่ 2 นี้ ได้รับเกียรติจาก “ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน” คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยาย ด�าเนินรายการ 

โดย สพ.ญ.สุนิตย์ มีบ�ารุง สัตวแพทย์ช�านาญการบริการวิชาการ บริษัท เบทาโกร 

จ�ากัด (มหาชน)

ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้เลี้ยงสุกรคงคุ้นเคยกับ 

ค�าว่า “นิวนอร์มอล” (New Normal) ก็คือ การด�าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือวิถีชีวิตใหม่ แต ่

ตอนนี้มองว่า นิวนอร์มอลก�าลังจะผ่านไปเป็น “นาวนอร์มอล” (Now Normal) ทั้งนี้ 

เพราะว่าสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนทีเ่ราเรียกว่าสิง่ใหม่ มนัก�าลงักลายไปเป็นความปกตทิีเ่กษตรกร 

ผู้เลี้ยงสุกรของประเทศไทยจะต้องประพฤติปฏิบัติตัว เพราะฉะนั้น โรคโควิด-19 เข้ามา 

กระทบชีวิต เข้ามากระทบต่อธุรกิจ ต่อการผลิตสุกรของเรา ซึ่งผลกระทบมีหลายอย่าง

ส�าหรบัผลกระทบจากการท่ีได้เข้าไปสมัผัสกบัฟาร์มเกษตรกร สิง่แรกทีพ่บตัง้แต่ก่อนการระบาด 

ของโรคโควิด-19 ก็คือ เกษตรกรต้องยกระดับในเรื่องของไบโอซีเคียวริตี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ 

จะท�าให้เราป้องกนัได้ท้ังโรคโควดิ-19 และโรค ASF ทีย่งัอยูใ่กล้ๆ เรา โดยภาพไบโอซเีคยีวรติีท้ีเ่กษตรกร 

ท�านัน้ถอืว่าดมีากๆ แต่การท่ีดีมากๆ ส่งผลให้เกดิค่าใช้จ่ายทีส่งูขึน้ จนต่อมาก็มกีารปรบัลดให้เหมาะสม 

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการรักษาสุขอนามัยของบุคลากรในฟาร์มมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน

ผลกระทบต่อมาคือ การบริโภคเนื้อสุกรท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนไม่สามารถ 

ออกจากบ้านได้เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ท�าให้คนแห่ซื้อกักตุน รวมถึงการซื้อขายออนไลน์ที่เพิ่ม 

สงูขึน้ มบีรษิทัขนส่งมารับสนิค้าถงึหน้าฟาร์ม แต่อย่างไรก็ด ีเรือ่งนีก็้มข้ีอเสยีคอื เสีย่งต่อการน�าโรคอืน่  

เช่น โรค ASF เข้ามาท่ีฟาร์มได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าผลกระทบยังส่งผลไปถึงเรื่องของแรงงาน ที่ 

บางฟาร์มประสบกับปัญหาแรงงานขาด ท�าให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม เพราะ 

ธุรกิจการเลี้ยงสุกรถือเป็นธุรกิจที่มีการใช้แรงงานค่อนข้างมาก
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ตลอดจนเรือ่งของ Social Distancing ท�าให้ 

มกีารเข้าฟาร์มน้อยลง แต่พบปะผ่านการออนไลน์ 

แทน เพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี ้

ผ่านสื่อให้มากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะจะ 

ท�าให้เราได้รบัความรู้จากผู้มคีวามรู้ ความช�านาญ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสุกรของเราได้  

แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ จะเริ่มคลายล็อกเรื่องโรค ASF  

เพราะมัวแต่ไปสนใจเรื่องของโรคโควิด-19 แทน  

ซึ่งไม่ควรท�า เนื่องจากทั้งสองโรคมีความส�าคัญ 

เท่าๆ กัน อย่าให้การ์ดตก

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากเรื่องภาย 

นอกอื่นๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศอย่าง  

CPTPP หากรัฐบาลไทยเข้าร่วม สิง่หนึง่ท่ีเราจะต้อง 

เจอคือ การน�าเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ ซ่ึง 

ผลกระทบที่ตามมาคือเรื่องของราคา นอกจากนี ้

ยังมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  

ตรงนีก้จ็ะกระทบกบัไทยด้วยเช่นกนั ดงันัน้ ความ 

ผันผวนที่เกิดขึ้นเกษตรกรจะต้องเตรียมอยู่ตลอด 

เวลา โดยเฉพาะเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต 

ต้องดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือสถานการณ์จะ 

เป็นอย่างไร สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ การท�าต้นทุน 

ให้ต�่า เพราะถ้ามีการน�าเข้าเนื้อสุกร เราสู้เขา 

ไม่ได้แน่นอน เนือ่งจากตอนนีต้้นทุนเราสงูกว่าเขา  

ฉะนั้นต้องใส่ใจเร่ือง FCG (ต้นทุนค่าอาหารต่อ 

การผลิตเนื้อ 1 กิโลกรัม) ให้มากๆ ซึ่งการท�าให้  

FCG เป็นที่น่าพอใจ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญที ่

ต้องควบคุม คือ สดัส่วนการกนิอาหาร และความ 

สูญเสียของสุกรขุน เนื่องจากการตาย และคัดทิ้ง

ปัจจัยที่จะท�าให้ประสิทธิภาพของฟาร์มดี 

นัน้ ม ี2 ส่วนใหญ่ๆ คอื แม่พนัธุ ์ซ่ึงดัชนท่ีีจะช้ีวดั 

ว่าแม่พันธุ์มีประสิทธิภาพดีหรือไม่คือ ลูกหย่านม 

ต่อแม่ต่อปี (PSY) ปัจจุบันความสามารถของ 

แม่พันธุ์ที่ดีจะต้องไม่น้อยกว่า 28 ตัวต่อแม่ต่อปี  

อีกส่วนที่จะเป็นดัชนีชี้วัดคือ ส่วนของลูกสุกรขุน  

โดยหมูขุนที่ดี ความเสียหายตั้งแต่อนุบาล - ขุน 

จะต้องน้อยกว่า 10% แต่สิ่งส�าคัญคือ FCG ต้อง 

ไม่เกนิ 35 บาทต่อกโิลกรมั เพราะสกุรขนุมต้ีนทนุ 

ค่าอาหารที่สูงกว่าอาหารในส่วนอื่นๆ ซึ่งเฉลี่ย 

อยู่ท่ี 55% ขณะที่อาหารลูกสุกรหย่านมอยู่ท่ี  

22% และอาหารสุกรอนุบาล 10% ดังนั้น เมื่อ 

ฟาร์มต้องการทีจ่ะลดต้นทนุ ต้องจดัการเรือ่ง FCG  

ให้ได้ต�่าที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ปัจจุบันพบว่า ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิต 

เนื้อ 1 กิโลกรัม (FCG) ฟาร์มที่ท�าได้ต�่าสุดจะอยู ่
ท่ีประมาณ 30 - 32 บาท สงูสดุอยูท่ี่ 40 - 43 บาท 

โดยฟาร์มท่ีท�าต้นทุนได้ต�่าสุดส่วนใหญ่จะเป็น 
ฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกสุกรขุน 

เอง ขณะที่ฟาร์มที่ท�าต้นทุนได้สูงๆ ส่วนใหญ่ 
จะเป็นฟาร์มขนาดเล็กท่ีมีการซ้ือลูกสุกรเข้ามา 

เลี้ยง แต่อย่างไรก็ดี ความสูญเสียจะเป็นอีกตัว 
ชี้วัดที่จะท�าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตเนื้อ 1 

กิโลกรัม แม้แต่ฟาร์มรายใหญ่ หากเกิดความ 
สูญเสียก็ท�าให้ FCG สูงได้เช่นกัน ซึ่งความต่าง 
ระหว่าง FCG ของฟาร์มแต่ละระดับจะมีมูลค่า 

ประมาณ 500 - 1,000 บาทต่อตัว ดังนั้น สิ่งที ่
อยากจะฝากไปยังเกษตรกรก็คือว่า วันนี้ ควร 

เอาข้อมูลมาดูว่าประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 

เป็นอย่างไร สัดส่วนการให้อาหารเป็นแบบไหน
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อย่างไรกต็าม เป็นทีท่ราบดว่ีา การสญูเสยี 

ของสกุร หากสญูเสยีทีอ่ายนุ้อยจะกระทบกบั FCG  

ที่น้อยกว่าการสูญเสียที่สุกรอายุมากกว่า ดังนั้น  

การประเมินประสิทธิภาพของสุกรอนุบาลเป็น 

เรื่องที่ส�าคัญ ส่วนดัชนีที่ใช้ชีวิตประสิทธิภาพของ 

สุกรอนุบาล ให้ดูช่วงท่ีน�าลูกสุกรเข้าอนุบาล ถ้า 

สุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ โอกาสที่จะสูญเสีย 

ก็ไม่มี อีกข้อคือ การดูที่ผลแล็บ คือ การประเมิน 

สขุภาพจากผลแล็บ เพราะอาจจะมโีรคแอบแฝงอยู่  

หากดผูลแล็บจะช่วยท�าให้เราสามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ทนัท่วงท ีเพราะมนัจะบ่งบอกถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้  

ถึงแม้เราจะท�าวัคซีนไปแล้วก็ตาม

ความสูญเสียในสุกรขุน บางครั้งอาจไม่ม ี

ความชัดเจนในช่วง 2 สัปดาห์แรกที่ลงขุน แต ่

จากการทดลองพบว่า จะชัดเจนในช่วง 2 สัปดาห ์

เป็นต้นไป ดังนั้น ช่วง 2 สัปดาห์แรกที่ลงขุน คือ 

ช่วงวกิฤตท่ีเกษตรกรจะต้องจบัตามอง แต่อย่างไร 

ก็ดี ช่วงรอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นสุกรอะไร ถือว่าเป็น 

ช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็น 

ในสุกรสาวทดแทน สุกรพันธุ์ ก็มีความเสี่ยง เป็น 

จุดวิกฤตที่ต้องจับตามากที่สุด ดังนั้น หากพบว่า 

มีความผิดปกติเกิดขึ้น เกษตรกรจะต้องรีบเข้าไป 

แก้ไข เช่น มกีารกนิอาหารทีล่ดลง กถ็อืว่ามคีวาม 

ผิดปกติแล้วต้องรีบแก้ไข

โดยสรุป ในกระบวนการผลิตของฟาร์ม 

เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีจะต้องท�าให้ดีก่อน โดย 

เริ่มตั้งแต่แม่พันธุ์ มาที่สุกรอนุบาล และมาที่สุกร 

ขนุ ถ้าจดัการด ีความสญูเสยีน้อย มนักจ็ะบ่งบอก 

ถึงประสทิธิภาพการผลิตของเราว่าดรีะดับไหน ถ้า 

ความสญูเสยีน้อย สกุรกนิอาหารดี โตเรว็ ก็จะท�าให้ 

ต้นทุนของเราลดต�่าลง เพราะฉะนั้น สิ่งที่ส�าคัญ 

ทีสุ่ดไม่ว่าจะเป็นวกิฤตใดๆ ถ้าฟาร์มสามารถจดัการ 

เรื่องพวกนี้ได้ ฟาร์มก็จะผ่านวิกฤตนั้นไปได้

ส่วนประเด็นของนิวนอร์มอล ที่บอกว่า 

ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นนาวนอร์มอลแล้วนั้น ก ็

หมายความว่า การที่ฟาร์มมีการปรับตัว โดย 

เฉพาะเรื่องของไบโอซีเคียวริตี้ท่ีถือว่าเป็นนาว- 

นอร์มอล เพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องท�าทันที ซึ่ง 

ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ฟาร์มค่อนข้างให้ความ 

ส�าคัญกันน้อย จนกระทั่งมีวิกฤตของโรค ASF  

ท�าให้หลายฟาร์มมีความกระตือรือร้นที่จะท�า 

ให้เรื่องของไบโอซีเคียวริตี้ให้ดีขึ้น จนมาถึงโรค 

โควดิ-19 กเ็ป็นตวัเร่งให้ฟาร์มปรบัตวัอย่างรวดเรว็  

ดังจะเห็นได้จากตัวพนักงาน จากเดิมที่เวลาเข้า 

ฟาร์มจะไม่ค่อยอาบน�า้ก่อนเข้าฟาร์ม พอเกิดวกิฤต 

โรคโควิด-19 ท�าให้หลายคนพร้อมใจกันอาบน�้า 



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

โปรไบโอติกทีถ่กูคัดสรรมาอยางดี 

ทํางานรวมกบัพรีไบโอติก

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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โดยไม่ลังเล ส่วนหนึ่งนั่นเป็นเพราะมองว่าเป็น 

ผลกระทบกับตัวเองโดยตรงนั่นเอง

อีกประเด็นที่สร้างผลกระทบมาจากโรค 

โควิด-19 คือ ภาวะการตลาด แต่เป็นผลกระทบ 

ทางบวก นัน่คอื ราคาสกุรท่ีมทีศิทาง และแนวโน้ม 

ที่ดี หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 เช่นเดียวกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศจีนที่ราคาสุกร 

ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะประเทศจีน และเวียดนาม  

ที่ราคาสุกรสูงกว่าหลายๆ ประเทศ คือ มีราคาสูง 

ถึง 120 - 150 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ประเทศ 

กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ รวมถึง ฟิลิปปินส์ ก็มี 

ราคาสูงเกือบ 100 บาท คือประมาณกิโลกรัมละ  

80 - 100 บาท ส่วนไทยแม้จะต�่ากว่าประเทศอื่นๆ  

แต่ก็ถือว่าสูงกว่าที่ผ่านมา โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที ่

68 - 72 บาท

ดังนั้น ทิศทางและแนวโน้มราคาสุกรใน 

อนาคตน่าจะดี และสงูขึน้จากปัจจยับวกด้านต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่ยังคงมีแรงเสริมจาก 

ประเทศเพื่อนบ้าน ท้ังในส่วนของลูกสุกร และ 

สุกรขุน ยังคงไปได้ดี ขณะที่การบริโภคภายใน 

ประเทศมแีนวโน้มมากข้ึน แม้จะไม่มากมาย เพราะ 

การท่ีคนอยู่บ้านท�าให้มกีารท�าอาหารกนิเองทีบ้่าน  

แต่อย่างไรก็ดี การบริโภคภายในประเทศ โดย 

ภาพรวมมีการบริโภคที่ลดลง เนื่องจากตลาด 

ท่องเทีย่วทีห่ายไป ท�าให้ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่ว 

ไม่มี ที่เพิ่มขึ้นคือผู้บริโภคที่เป็นคนไทย

แต่อย่างไรก็ดี แม้ทิศทางแนวโน้มจะยังด ี

โดยเฉพาะในช่วง 3 - 4 เดอืนต่อจากนี ้แต่แนวโน้ม 

ปีหน้าอาจมีความผันผวนสูง เพราะเม่ือดูสถาน- 

การณ์ภายในประเทศในเรื่องของการเลี้ยง การ 

ผลิต ยังคงพบว่า มีหลายฟาร์มที่มีการขยาย 

ก�าลังการผลิตมากขึ้น แม้จ�านวนฟาร์มจะลดลง  

แต่จ�านวน หรือประชากรสุกรแม่พันธุ์ก็มีการเพิ่ม 

ก�าลังการผลิตกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สิ่งที่ท�าได ้

ในวนันีค้อื การควบคมุเรือ่งคุณภาพและประสทิธิ- 

ภาพของการผลิต

“สิง่ทีอ่ยากจะฝากไว้คอื ปัจจบัุนนอกจาก 

โรคโควิด-19 ที่เราต้องระวัง เรื่องของโรค ASF  

ก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเช่นกัน เพราะ 

อย่าลืมว่า รอบๆ ประเทศเรายังคงมีโรคนี้เกิด 

ขึ้นอยู่ ไม่ได้หายไปไหน ดังนั้น การ์ดต้องอย่า 

ตก ต้องป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไป ระบบ 

ไบโอซีเคียวริตี้ต้องท�าให้มีประสิทธิภาพ เพราะ 

ไม่ใช่แค่โรค ASF เท่านั้น แต่ยังมีโรคอื่นๆ ที ่

เราต้องเฝ้าระวังเช่นกัน อย่ามองว่าเป็นโรค 

ธรรมดาๆ ที่สามารถจัดการได้อย่างง่าย ซึ่งโรค 

ส�าคัญๆ ที่ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเช่น APP 

ซึ่งมักเกิดกับสุกรขุนในช่วงท้ายๆ ท�าให้เสี่ยงต่อ 

การขาดทุนเป็นอย่างมาก อีกโรคคือ PED ที่ 

เป็นอีกโรคที่สร้างความเสียหายไม่น้อย ดังนั้น 

ขอให้เกษตรกรทุกคน พึงระวัง และใส่ใจในการ 

เลี้ยงการจัดการให้มากที่สุด” ผศ.น.สพ.ดร. 

อลงกต กล่าวฝากช่วงท้าย
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มติ Pig Board เหน็ชอบตัง้กองทนุพฒันาสุกรไทย บริหารจัดการสร้างสมดลุรักษาเสถยีรภาพ 

ทุกภาคส่วน ให้ “เกษตรกรอยู่ได้ดี ผู้บริโภคในประเทศไม่เดือดร้อน”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพฒันา 

สุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) คร้ังที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดี 

กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี 

กรมปศสุตัว์ ผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร 

แห่งชาติ กรมการค้าภายใน ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองสารวัตรและกักกัน กองส่งเสริมและ 

พัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกสุกร 

เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานสุกรของประเทศไทย

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพฤหัสบดีที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

มติ Pig Board เห็นชอบ
ตั้งกองทุนพัฒนาสุกรไทย
สร้างสมดุลทุกภาคส่วน
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เนื่องด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือให ้

กรมปศุสัตว์ พิจารณาแนวทางการจัดการอุปสงค ์

อุปทานของสุกรภายในประเทศไทย และขอทราบ 

ข้อมูลด้านปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสุกร 

และซากสุกร กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ประชุมหารือ เพื่อพิจารณาหา 

แนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทาน 

สุกรในประเทศไทย โดยครอบคลุมท้ังด ้าน 

สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  

สถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรของโลก และ 

ของประเทศไทย ต้นทนุการผลติสกุร สถานการณ์ 

ด้านราคาและมาตรการด�าเนินการ และแนวโน้ม 

การส่งออกสุกรและซากสุกร มีมาตรการรักษา 

เสถียรภาพราคาสุกรในปี 2563 ประกอบด้วย  

ความปลอดภยัอาหาร สขุภาพสตัว์ สวสัดภิาพสตัว์  

และการจัดตั้ งกองทุนพัฒนาสุกรโดยภาค

เอกชน เพื่อใช ้ส�าหรับการแก ้ป ัญหาต ่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกร

โดยจากการประชุม มีมติตั้งคณะท�างาน 

ร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และสมาคมฯ เพื่อดูแลรักษา 

เสถียรภาพราคาสุกรให้ “เกษตรกรอยู ่ได้ดี 

ผู ้บริโภคในประเทศไม่เดือดร้อน” โดยให  ้

ติดตาม และรายงานการด�าเนินงานแก่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งให้ตั้งกองทุน 

พัฒนาสุกรไทย ซ่ึงให้สมาคมพัฒนาสุกรไทย เป็นผู้ด�าเนินการให้กรมปศุสัตว ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่างระเบียบข้อบังคับ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง 

บริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทานสุกรในประเทศไทย สร้างสมดุล และเสถียรภาพ 

แก่ทุกภาคส่วน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคน้อยที่สุด
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นายประภตัร โพธสธุน รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเยีย่มชม 

การด�าเนินงานของฟาร์มหนองไร่ ม.3 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่า ฟาร์มหนองไร่ เป็นฟาร์ม 

ที่มีการเล้ียงสุกรแบบครบวงจร มีทั้งฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกสุกร และฟาร์มสุกรขุนที่รับลูกสุกร 

มาเลีย้งต่อเพือ่จ�าหน่ายต่อไป เป็นการเลีย้งในระบบฟาร์มปิด ถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์มทีก่รมปศสุตัว์ 

ก�าหนดไว้ มีการแยกพื้นที่ภายใน และภายนอก ส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน ปัจจุบันฟาร์มหนองไร ่

มีสุกรแม่พันธุ์ จ�านวน 2,000 ตัว สุกรพ่อพันธุ์ จ�านวน 20 ตัว และสุกรขุน จ�านวน 12,000 ตัว 

มีพื้นที่ 150 ไร่

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัจันทรที์ ่24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

“ประภัตร” หนุนผู้ประกอบการฟาร์มหมู
ร่วมโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ฯ ให้เกษตรกรมีอาชีพช่วงภัยแล้ง

‘รมช.ประภัตร’
หนุนผู้ประกอบการฟาร์มหมู

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์
ฟื้นฟูเกษตรกรให้มีอาชีพ

มีรายได้ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง
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นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาล 

ได้ให้ความส�าคัญกับภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะ 

เกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัแล้ง ฝนทิง้ช่วง 

ท�าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ 

ดังนั้น จึงต้องหันมาส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  

ผ่านโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการส่งเสริม 

การเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย วงเงิน 50,000  

ล้านบาท

ซึง่ได้หารือร่วมกบัผูผ้ลติ ผูเ้ลีย้ง และธ.ก.ส. 
เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการร่วมกนั ซึง่ได้ท�าความตกลง 
กัน โดยฟาร์มหมูหนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
จะเป็นผู้ผลิตลูกสุกรส่งให้เกษตรกร ซึ่งมีน�้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม ราคาตัวละไม่เกิน  

2,500 บาท และให้นายก อบต.หนองไร่ เป็นผู ้

รวบรวมเกษตรกรจดวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า  

7 ราย โดยสมาชิกรับลูกสุกรไปเล้ียง 100 วัน 

ไม่น้อยกว่า 50 ตวัต่อราย หรอืมากกว่า พร้อมท้ัง 

อาหารในการเลี้ยงดู และน�ามาขายให้ฟาร์ม เป็น 

ผู้ซื้อ ในราคาประกันกิโลกรัมละ 85 บาท และ  

ธ.ก.ส. ด�าเนนิการปล่อยสนิเชือ่โครงการสนบัสนนุ 

สนิเชือ่เพือ่การส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์ และกจิการที ่

เกีย่วเนือ่งฯ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถภาคปศสุตัว์ 

ไทย ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ภายใต ้

โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยกู้ได้กลุ่มละ 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือกู้ 1 ล้านบาท อัตรา 

ดอกเบีย้ 100 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี  โดยต้อง 

มีตลาดรองรับ
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ไทยต้ังเป้าหมายในการเป็น “ครวัของโลก” เป็นแหล่งผลติ 

อาหารป้อนคนทั้งโลก “กรมปศุสัตว์” กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่เบ้ืองหลังการเดินหน้า 

ผลักดันเป้าหมายนี้สู่ความส�าเร็จมาตลอด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังคงมีค�าถามเกี่ยวกับสินค้า 

เกษตรปศุสัตว์ วันนี้ “นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต” อธิบดี 

กรมปศุสัตว์ เปิดค�าตอบทุกประเด็นค�าถาม โดยเฉพาะเรื่อง 

สวสัดภิาพสตัว์ (Animal Welfare) ท่ีกรมปศสุตัว์มกีฎหมายควบคมุ ท้ังในสตัว์เล้ียง 

และสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์

ยกตวัอย่างในการเลีย้งไก่ไข่ทีม่มีาตรฐานฟาร์ม GAP เป็นหลกัปฏบิตัสิ�าหรบั 

เกษตรกร ซึ่งโดยปกติ แม้จะเล้ียงไก่ในกรง แต่ก็มีข้อก�าหนดว่าต้องเล้ียงได้กี่ตัว 

ต่อกรง เพื่อให้ไก่อยู ่สบายไม่แออัด ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์เดินหน้าสร้าง 

มาตรฐานใหม่ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือ “Cage Free” ซึ่งเป็นรูปแบบ 

การเลี้ยงที่ก�าลังเป็นที่นิยม และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญ 

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัอาทิตย์ที ่6 กันยายน พ.ศ. 2563

ปศุสัตว์ เดินหน้ำ “หลักสวัสดิภาพสัตว์”
สู่สินค้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย
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กบัหลกัสวัสดภิาพสตัว์ โดยสนบัสนนุให้เกษตรกร 

และผู้ประกอบการเลี้ยงไก่นอกกรงตับ ภายใต้ 

ระบบการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ส�าหรับฟาร์ม 

เล้ียงสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ  

ได้แก่ อิสระจากความหิวกระหาย อิสระจาก 

ความไม่สบายกาย อิสระจากความเจบ็ปวด และ 

โรคภยั อสิระจากความกลัว และไม่พงึพอใจ และ 

อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

นับเป็นการยกระดับมาตรฐานที่น�าไปสู่มาตรฐาน 

อาหารปลอดภัยให้กับคนไทย และผลักดันการ 

พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ท�าให้ Cage Free egg เป็น 

อีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค

ทีผ่่านมาพบว่าม ีNGOs บางกลุม่ ทีพ่ยายาม 

บดิเบือนความจริงเกีย่วกบัการเลีย้งไก่ไข่ ด้วยการ 

ผลติคลปิวดีีโอโดยใช้ภาพประกอบเป็น ภาพไก่ไข่ 

ที่แออัดในกรงแคบๆ มีภาพไก่ที่อ่อนแอ หรือมี 

ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งกระบวนการเลี้ยงที่โบราณ 

ไม่ต�า่กว่า 20 - 30 ปี แล้วน�ามาแชร์ต่อๆ กนั สร้าง 

ความเข้าใจผิดแก่สังคม และส่งผลกระทบกับ 

อุตสาหกรรมไก่ไข่ ซ่ึงเร่ืองนี้ขอยืนยันว่า การ 

เลี้ยงไก่ไข่ในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นมาตรฐานฟาร์ม 

และความปลอดภัยในอาหารเป็นส�าคัญ

ขณะที่การเล้ียงไก่เนื้อมีมาตรฐานฟาร์ม 

และการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ก�ากับอยู ่ โดยมี 

ข้อก�าหนดว่า ต้องเลี้ยงกี่ตารางเมตรต่อตัว เพื่อ 

ให้มีพื้นท่ีให้ไก่ได้อยู่อาศัยกว้างขวาง มีระบบการ 

จดัการแสงสว่าง และชัว่โมงการพกัผ่อนทีเ่หมาะสม 

ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง เหมือนกับคน และมีเวลา 

กิน เวลานอน มีเวลาเล่นคุ้ยเขี่ย ภายใต้การเลี้ยง 

ในโรงเรือนปิดเพื่อป้องกันโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในการ 

คุม้ครองสวสัดภิาพสตัว์ และการท่ีไก่อยูใ่นโรงเรอืน 

ปรบัอากาศได้ หรอืท่ีเรียกว่า “โรงเรอืนอแีวป” ทีม่ ี

อุณหภูมิเหมาะสมกับไก่ในแต่ละช่วงวัย ท�าให้อยู ่

สบาย กินอาหารได้ด ีเตบิโตได้ตามความสามารถ 

ของสายพนัธุ ์เมือ่ไก่ไม่เครยีด ไม่ป่วย จงึไม่จ�าเป็น 

ต้องใช้ยารักษา เมื่อได้อายุ ไก่จะถูกขนส่งด้วย 

ระบบรถท่ีดูแลเป็นพิเศษ ไก่ต้องไม่ร้อน ไม่มี 

การทารุณสัตว์ การเข้าเชือดต้องท�าให้สลบแบบ 

นุม่นวล เนือ้ไก่ทีบ่รโิภคต้องมาจากการฆ่าทีไ่ด้รบั 

อนญุาตเท่านัน้ เพือ่คุม้ครองความปลอดภยัให้กบั 

ผู้บริโภค

ส่วนเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช ้

ฮอร์โมนในสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ย�้าว่า ใน 

อตุสาหกรรมการเลีย้งไก่เนือ้ “ไม่มกีารใช้ฮอร์โมน 

เพื่อเร่งการเจริญเติบโต” มานานกว่า 20 ปีแล้ว 

โดยมีกฎหมายควบคุม และกรมปศุสัตว์มีการ 

ตรวจมาโดยตลอด ส่วนท่ีมีข้อสงสัยว่า ถ้ากิน 

ไก่แล้ว จะท�าให้มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมาก ท�าให ้

หน้าอกโต เรื่องนี้ขอย�้าว่า “ไม่มีจริง” และปัญหา 

ส่วนใหญ่เกิดจาก Junk Food จ�าพวกอาหารทาน 

ด่วน อาหารทอด ท่ีเป็นตัวเพิ่มไขมันในร่างกาย 

ท�าให้เกิดภาวะอ้วน
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ส�าหรับการเลี้ยงหมูก็อยู่ภายใต้มาตรฐาน 

ฟาร์มเช่นกัน โดยมีการคุ้มครอง และดูแลสวัสดิ- 

ภาพสตัว์ในฟาร์มเลีย้ง และปัจจบัุนผูป้ระกอบการ 

ฟาร์มหมูรายใหญ่ของไทย ได้พัฒนาการเลี้ยง 

และยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการ 

เปลี่ยนการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง เป็นการเลี้ยง 

แบบรวมกลุ่ม หรือคอกขังรวมแทน

เร่ืองการควบคมุโรค นบัว่าเป็นความส�าเรจ็ 

ที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการป้องกันโรค 

ไข้หวัดนกที่ระบาดหนักในช่วงปี 2547 โดยไทย 

ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้มาตั้งแต่ปี 2551  

เท่ากับไม่เกิดโรคนี้ต่อเนื่องกันมากกว่า 12 ปี  

ถือว่าดีที่สุดระดับโลก จากมาตรการที่วางไว้ใน 

ด้านการเฝ้าระวงั ควบคมุ ป้องกนัอย่างด ีมปีศสุตัว์ 

อ�าเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์เข้าดูแลพี่น้อง 

เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ที่ส�าคัญคือการป้องกันโรคในสุกร อย่าง 

โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร 

ที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย เพราะ 

อุตสาหกรรมหมูในประเทศหลายประเทศ ท้ัง 

จีน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ ต่างได้รับ 

ผลกระทบจากโรคน้ี แต่ไทยเรายังคงสถานะ 

ปลอดโรค แม้โรคนี้ไม่มีวัคซีน ไม่มียารักษา แต ่

ไทยก็สามารถป้องกัน ASF ได้ตั้งแต่ปี 2561 

เรยีกว่า “เอาอยู”่ มาสองปีกว่า เพราะทกุภาคส่วน 

ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง โดย 

กรมปศสุตัว์ ร่วมกบัภาคเอกชนในการด�าเนนิการ 

ด้านการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดมาตลอด เมื่อ 

หมูไทยปลอดภัยปลอดเช้ือโรค ASF ท�าให้เป็น 

ที่ต้องการของหลายประเทศ แต่ไทยมีการดูแล 

เรื่องการผลิตหมูอย่างเพียงพอกับการบริโภค มี 

การจ�ากัดการส่งออก ไม่ให้มผีลกระทบต่อคนไทย

ความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์  

ที่น�าเงินตราเข้าประเทศถึงปีละ 2 แสนกว่าล้าน 

บาท และก้าวข้ึนเป็นที่ 1 ในอาเซียนในด้านการ 

ส่งออก เป็นภาพสะท้อนมาตรฐานการผลิตของ 

ไทยท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก โดยมีสินค้า 

ส�าคัญท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ คือ เนื้อไก ่

และผลิตภัณฑ์ ที่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็น 

อันดับ 4 ของโลก มีคู่ค้าส�าคัญคือ สหภาพยุโรป 

(EU) กับญี่ปุ่น ที่ให้ความส�าคัญสูงสุดกับเรื่อง 

คณุภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยัทางอาหาร และ 

สวัสดิภาพสัตว์ ภารกิจทั้งหมดของกรมปศุสัตว ์

นอกจากจะเพือ่ให้เกิดความปลอดภยัของผูบ้รโิภค  

ความอยู ่รอดของผู ้ผลิตแล้ว ยังมีส่วนส�าคัญ 

ในการผลักดันเศรษฐกิจที่ดีของไทย จากการ 

ส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก เพื่อเป้าหมาย “ครัว 

ของโลก” ที่ยั่งยืน
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ปีทองผูเ้ลีย้งหม ูตลาดในประเทศ - ส่งออก 

โตกระฉดู หลงัโรค ASF ระบาดประเทศเพือ่นบ้าน 

เผย 8 เดือนแรกส่งออกแล้วกว่า 1.5 ล้านตัว  

บวกเน้ือหมู - ช้ินส่วน รวมกว่าหมื่นล้านบาท 

พกิบอร์ดผวาในประเทศขาดแคลน ส่ังหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องรายงานข้อมลู รมต. พาณชิย์ - เกษตร 

ทุก 15 วัน

ปี 2563 คณะกรรมการนโยบายพัฒนา 

สุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) คาดการณ์ไทย 

จะมปีรมิาณผลผลิตสกุรขนุ 22.41 ล้านตวั ลดลง 

จากปี 2562 ร้อยละ 0.53 เนื่องจากภาวะ 

ราคาสุกรมีชีวิตตกต�่าในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให ้

เกษตรกรลดการเลี้ยงแม่พันธุ์ ประกอบกับตลาด 

ต่างประเทศมีความต้องการสินค้ามากขึ้นจาก 

ไทย ปลอดโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) เช่น 

เดียวกับตลาดในประเทศ มีความต้องการมากขึ้น  

หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์จาก 

โควิด-19 ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 

ปรบัตวัสงูข้ึน มผีลให้ราคาเนือ้สกุรช�าแหละสงูขึน้ 

ตามไปด้วย ขณะทีก่ารส่งออกสุกรมชีวีติมแีนวโน้ม 

เพิ่มข้ึน และเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่อาจส่งผลท�าให ้

สุกรในประเทศมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ วนัพฤหัสบดีที ่3 กันยายน พ.ศ. 2563

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายก 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า พิกบอร์ด ได ้

มีมติตั้งคณะกรรมการติดตามการส่งออก และ 

การบริโภคภายใน ประกอบด้วย กรมการค้า 

ภายใน กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  

สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย และสมาคมผู้ผลิต 

และแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก โดยจะต้องท�า 

รายงานเสนอ 2 รัฐมนตรี คือ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงพาณิชย์ ทุก 15 วัน เพื่อสร้างความ 

สมดุลของหมูมีชีวิตส�าหรับตลาดในประเทศ และ 

ส่งออก รวมทั้งหมูแปรรูปท่ีส่งออกไปญี่ปุ่น และ 

ฮ่องกง

ปัจจบัุน ไทยมผีลผลติหมูมชีวีติออกสูต่ลาด 

วนัละประมาณ 6 หมืน่ตวั บริโภคในประเทศ 4 - 5 

หมืน่ตวัต่อวนั ทีเ่หลอืส่งออกไปประเทศเพือ่นบ้าน  

(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม จีน) โดย 

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งออก 6,000 ตัว   

ซึง่บางเดอืนก่อนหน้านีเ้คยส่งออกภายใต้การดแูล 

มาตรฐานโรคของกรมปศุสัตว์ถึง 8,000 ตัว แต ่

โดยเฉลี่ยอยูที่ 6,000 ตัวต่อเดือนบวก/ลบ โดย 

ราคาส่งออกเฉลี่ยที่ 85 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)  

ทัง้นี ้ผูบ้รโิภคไม่ต้องกลวัว่าหมจูะขาดแคลน หรอื 

ราคาแพง เพราะมกีรมการค้าภายในเป็นกรรมการ 

ร่วมด้วย

ปีทองผู้เลี้ยงหมู ฟัน กก. ละ 80 บาท
ส่งออกแล้วหมื่นล้าน
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“จากราคาหมูที่ปรับตัวสูงข้ึน จูงใจให ้

เกษตรกรเลี้ยง และมีการขยายฟาร์ม ทั้งรายเล็ก 

รายย่อย แม้กระทั่งรายใหญ่ มองอนาคตอุต- 

สาหกรมหมนู่าดอีย่างน้ีไปอกี 1 - 2 ปี ถอืว่าโอกาส 

ทองของหมูไทย”

ด้านนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิกล่าวว่า จากสถานการณ์ 

ภัยแล้งท่ีผ่านมา ท�าให้เกษตรกรต้องซื้อน�้าเลี้ยง 

หม ูบางฟาร์มมค่ีาใช้จ่ายเป็นล้านบาท ขณะทีก่รม 

การค้าภายใน และกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือ 

ให้ทุกฟาร์มตรึงราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มไม่เกิน  

80 บาทต่อ กก. ถือเป็นราคาที่น่าจะเป็นโอกาส 

ของผูเ้ลีย้งบ้าง ซึง่ทกุฟาร์มพร้อมให้ความร่วมมอื 

ช่วยผู้บริโภค

“ในข้อเท็จจริงแล้ว ขณะนี้เกษตรกรเจอ 

ค่าอาหารราคาค่อนข้างสงู ประกอบกบัเจอภยัแล้ง 

น�า้ไม่ม ีต้องหาซือ้น�า้มาเล้ียงหม ูท�าให้ต้นทนุสงูลิว่ 

บางฟาร์มจ่ายค่าน�้าอย่างเดียวเดือนละล้านบาท  

เกษตรกร หรือฟาร์มรายใหม่เร่ิมต้นปีนี้ล�าบาก  

ความจริงแล้ว ควรปล่อยตามกลไกราคาตลาด  

เพื่อให้โอกาสคนเลี้ยงบ้าง อย่ามองแต่ผู้บริโภค 

เพยีงอย่างเดยีว เพราะเกษตรกรแบกภาระขาดทนุ 

มาหลายปีแล้ว”

อนึ่ง บริษัทส่งออกสุกรขุนและลูกสุกรมีชีวิต 10 อันดับแรกในปี 2563  

(มกราคม - 13 สงิหาคม 2563) ได้แก่  บริษทั ค�า่คณูทรานสปอร์ต จ�ากดั (บจก.)  

3.56 แสนตัว  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด (หจก.) รักษ์ชายแดน 2.34 แสนตัว 

 หจก.โอเค รุ่งเรือง 999  2.14 แสนตัว  บจก.ไทยบรูพาเทรดดิง้ 1.29 แสนตวั 

 บจก.รัตน์ชญา อินเตอร์ เทรดด้ิง 1.14 แสนตัว  หจก.โสธดิา 5.18 หมืน่ตวั 

 บจก.สิงห์ไทยชิปปิ้ง 3.3 หมื่นตัว  นายค�าสิงห์ แสวงทรง 2.9 หมื่นตัว 

 หจก.วังน�้าเย็นอินเตอร์เทรด 2.79 หมื่นตัว และ  นางสาวเพียงนภา ทาทอง   

2.59 หมื่นตัว รวม 10 อันดับแรก 1.21 ล้านตัว จากที่ส่งออกทั้งหมด 1.57 ล้านตัว
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ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพุธที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ไขขอ้สงสัย ขนาดฟาร์มสุกร
เล็ก กลาง ใหญ่ ดูกันอย่างไร?

เกษตรกรหลายท่านอาจจะเคยสงสัย 

กนัมาบ้างว่า การท�าฟาร์มเลีย้งสกุร ต้องเลีย้ง 

สุกรขุนกี่ตัว หรือพ่อ - แม่พันธุ์เท่าไร ถึงจะ 

ถูกจัดว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

หรือขนาดเล็ก ฉะนั้น จะมาไขข้อสงสัย 

ดงักล่าวให้ทกุท่านได้ทราบ ซึง่แยกออกเป็น 

ขนาดดังนี้

ขนาดเล็ก (S)

น�้าหนักหน่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่ 6 - 60 หรือเทียบเท่าฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 50 - 500 ตัว

ขนาดกลาง (M)

น�้าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 60-600 หรือเทียบเท่าฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 501 - 5,000 ตัว

ขนาดใหญ่ (L)

น�้าหนักหน่วยปศุสัตว์มากกว่า 600 หรือเทียบเท่าฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไป

หมายเหตุ : น�้าหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) 1 หน่วย = น�้าหนักสุกรรวม 500 kg

 - สุกรพ่อแม่พันธุ์ 170 กิโลกรัม

 - สุกรขุน 60 กิโลกรัม

 - ลูกสุกร 12 กิโลกรัม
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เป็นอย่างไรกันบ้าง ส�าหรับข้อมูลนี้พอจะท�าให้ทุกท่านหายสงสัยกันบ้างหรือไม่ ทีนี้ก็ทราบ 

ขนาดฟาร์มของท่านแล้วสินะ ไปค่ะ ไปนับหมูกัน….

อ้างอิง : กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สพส. โทร. 02-653-4444 ต่อ 3161-3162
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“ไข่ไก่” เป็นอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงู หาซ้ือง่าย เป็นวตัถุดบิท่ีน�ามา 

ปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งคาว และหวาน อุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงมาก 

จนจัดได้ว่า โปรตีนจากไข่ เป็นโปรตีนในอุดมคติทีเดียว ไข่มีวิตามิน และแร่ธาต ุ

ส�าคัญหลายอย่าง เช่น สังกะสี ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ ดี อี บี 9 (โฟลิค)  

และบี 12 ไข่แดงยังมีเลซิทินที่ช่วยในการบ�ารุงสมอง ระบบประสาท และผนังเซลล ์

ของร่างกาย การกินไข่ ยังช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด จากที่ไข่มีกรดอะมิโน 

ท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย และมีความหนาแน่นของสารอาหารต่างๆ สูงมาก จึงเหมาะ 

ส�าหรับผู้ที่ต้องการลดน�้าหนัก (กินปริมาณน้อย แต่ได้รับสารอาหารครบ น�้าตาล 

ต�่ามาก)

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงใส่ใจคุณภาพ และความปลอดภัยของไข่ไก่ โดยเฉพาะช่วง 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ผู้ผลิตไข่ไก่ต้องควบคุมคุณภาพ และ 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ โดยควบคุมกระบวนการผลิตไข่ให้สด 

สะอาด ปลอดเชื้อโรค ปลอดสารเคมี และปลอดยาปฏิชีวนะ

ศ.ดร.ชยัภมิู บญัชาศกัดิ ์ภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การผลิตไข่ไก่ของไทย ได้พัฒนาตามกฎกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ซึง่ก�ากับดแูลโดยกรมปศสุตัว์ ให้ได้มาตรฐานตามปฏบิตัิ 

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่ไข่ ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตไข่ไก่  

เช่น พันธุ์ อาหาร น�้า การจัดการสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การ 

ทีม่า : แนวหน้า วนัพฤหัสบดีที ่3 กันยายน พ.ศ. 2563

ไข่ไก่ กินได้ทุกวัน
ปลอดภัย ต้องเลือกถูกวิธี
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จัดการสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม  

และการแปรรูปอย่างครบวงจร ไข่ไก่ไทยจึงเป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับสากล การเลี้ยง 

ไก่ไข่ของไทยจึงจัดว่า มีความทันสมัยอันดับต้นๆ  

ของโลก เพราะการเลือกพันธุ์ไก่ไข่ที่ดี เลี้ยงใน 

ฟาร์มระบบปิด ใช้อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการ 

เหมาะสม เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่มีการ  

ใช้ยาปฏชิวีนะเป็นสารเร่ง การให้ผลผลติ นอกจาก 

นั้น ยังต้องผ่านกระบวนการคัดคุณภาพไข่ โดย 

โรงคัดไข่มาตรฐานที่ท�าการคัดขนาด น�้าหนัก 

ล้างท�าความสะอาด ตลอดจนบรรจุไข่ลงในบรรจุ- 

ภัณฑ์ และขนส่ง

ในส่วนของผู้บริโภค การเลือกซ้ือไข่ไก่ที ่

ถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริโภคได้ไข่ไก่ที่ใหม่ และสด 

โดยสงัเกตเปลือกไข่ไก่ภายนอกเงาวาว ไม่สกปรก 

หรือมีสิ่งปนเปื้อนปนเปลือกไข่ และไม่มีรอยแตก 

ร้าว เพราะจะเป็นสาเหตุให้ไข่ไก่ปนเปื้อนเชื้อโรค  

โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรียซัลโมเนลล่า ซ่ึงเป็น 

สาเหตุให้ท้องเสีย รวมทั้ง เลือกไข่ที่มีน�้าหนัก 

มากกว่าขนาดฟอง เพราะไข่ที่ใหม่ จะมีความ 

หนาแน่น (มวลต่อปริมาตร) สูงกว่าไข่เก่า กล่าว 

คือ หากซื้อไข่เบอร์เดียวกัน ก็ให้เลือกไข่ท่ีม ี

น�้าหนักมากกว่า ก็จะได้ไข่ที่ใหม่กว่า ผู้บริโภค 

ควรเลือกซื้อไข่ไก่ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ที่ติดสลาก 

ที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน มีวันผลิต และวันหมด 

อายุอย่างชัดเจน มีระบบคิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ด 

ส�าหรับใช้ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมาของ 

ไข่ไก่ได้

ศ.ดร.ชัยภูมิ ยังเสริมว่า การบริโภคไข่ไก่ 

ให้ได้ประโยชน์ ควรปรงุสุกโดยวธิกีารต่างๆ ไม่ว่า 

จะต้ม ทอด นึ่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หาก 

ต้องการทานไข่ดบิ หรอืก่ึงสกุ กึง่ดิบ ให้เลอืกจาก 

แหล่งผลิตท่ีรับรองความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบัน 

ไทยมีความสามารถที่ผลิตไข่ไก่ให้สะอาด จน 

ปลอดเชื้อโรค และสารตกค้างอย่างที่ได้กล่าวมา  

ควรซ้ือไข่ไก่ในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่ควรซ้ือมา 

เกบ็ไว้ครัง้ละมากๆ เพราะความสดของไข่จะลดลง 

ไข่ขาวเหลว และมีค่าความเป็นกรด - ด่างสูงขึ้น  

จงึควรเก็บรกัษาไข่ไว้ในตูเ้ยน็เพือ่ยดือายคุวามสด 

ของไข่ไว้
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วงการผูเ้ลีย้งไก่ไข่ ฉะ เดือด ไอ้โม่งทบุราคา 

ไข่ไก่ดิ่งเหว ก่อนรับน้อง เทศกาลกินเจ 1 เดือน  

“มาโนช” กงัขา ใครอยู่เบือ้งหลังเลง็ปรับกระบวนท่า 

สู้แบบ “หมาจนตรอก”

สมาคมผูผ้ลติ ผูค้้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศ 

ขอแจ้งราคาแนะน�าไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร  

อยู่ที่ 2.70 บาท ปรับลดลงมา 20 สตางค์ วันนี้  

(16 กันยายน 2563) เป็นวันแรก ทั้งนี้ หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงราคา สมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แหล่งข่าวสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เผยว่า จาก 

การปรับราคา “ไข่ไก่” คละ หน้าฟาร์มลงนั้น นาย

มาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ได ้

ส่งสารผ่านสมาชกิว่า วนันีร้าคาไข่ปรบัลงมาแล้ว 20  

สตางค์ นับว่าลงมาก ถ้าเทียบกับภาวะการตลาด 

ปัจจุบันคือ ไข่มีภาวะอ่อนตัวมาระยะหน่ึง แต่ยัง 

ขายได้ค่อนข้างดี บางแห่งดีมาก แต่เอาเถอะ มัน 

ต่างกนัขึน้กบัลงอกี ส่วนเทศกาลกนิเจยงัอีกประมาณ 

1 เดอืน ถอืว่ารบัก่อนเวลามาก เหตกุารณ์ทีเ่กดิ บอก 

นัยหลายอย่าง

“สาเหตทุีร่าคา “ไข่ไก่” ปรบัราคาลงมา เพราะ 1. ปรมิาณพนัธุส์ตัว์น้อยจรงิหรอืไม่  2. ก�าลงัซือ้ 

ลดลงจริงหรือไม่ 3. มีการทุ่มตลาดโดยผู้เลี้ยงรายใหญ่หรือไม่ (มีข่าวมาระยะหนึ่งแล้ว) 4. ราคา 

อาหารสตัว์ จะปรบัลงตามหรอืไม่ และ 5. ราคาลกูไก่กบัไก่สาว จะลงตามหรือไม่ ซึง่ทกุอย่างเป็นค�าถาม 

ที่ไม่มีค�าตอบ เพราะไม่มีใครอยากจะตอบ”

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วนัพุธที ่16 กันยายน พ.ศ. 2563

ฉะไอ้โม่ง 
ทุบราคา “ไข่ไก่”
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สถานการณ์ความจรงิ “ไก่น้อย ลกูไก่ขาด” 

เลื่อนคิวราคาแพงปีก่อนปีนี้ และปีหน้าตีปี๊บกัน 

เข้าไป ผลเป็นอย่างไร เราไม่ต้องการราคาไข่ด ี

มีก�าไรทั้งปี แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุ และผล  

อย่าเห็นคนเลี้ยงเป็นลูกไก่ในก�ามือ ถ้ายังเป็นใน 

ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ อารมณ์คนเลี้ยงมันฟุ้งซ่าน 

ขึน้มาจะหาไม่บอกกล่าว เบาๆ กนับ้าง การเอารดั 

เอาเปรยีบกัน มนัยอมกนัได้แค่ขดีจ�ากัด ซึง่แต่ละ 

คนมีไม่เท่ากัน

นายมาโนช กล่าวย�้าว่า ผมขอบอกอีกครั้ง 

เราอยู่ด้วยกัน มีคนจน คนรวย คนมีน้อย มีมาก 

ไม่ว่ากนั แต่ความ  “ยตุธิรรม” ต้องเสมอกนั  อย่า 

ให้คนคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผมว่าสิ่งที่เรา 

ท�ามาที่บอกถูกต้องที่สุดแล้ว อาจไม่ใช่จากความ 

รูส้กึว่าเขาไม่ได้รบัความถูกต้องนัน้มนัจะพงัเพราะ 

คนบางกลุ่มใช้เป็นเงื่อนไข บีบบังคับให้คนเลี้ยง 

จนตรอก โดยเฉพาะควิไก่ ราคาไก่ โปรดจ�าไว้ด้วย 

ผมจะติดตามพฤติกรรมนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
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“พรศิลป์” วิพากษ์แรง ท�าร้ายเกษตรกรหรือไม่ ชี้มาตรฐานใหม่ไม่ใช่ 

“ศูนย์”ด้าน “ชวลิต” แบ่งรับแบ่งสู้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ขณะ รง. เล็งเข้ม 

ในประเทศห้ามตกค้าง ชี้ไม่เพียงพอ ขอน�าเข้าทดแทน เพราะอนุญาต 

ปนเปื้อน “พาราควอต” ได้

คณะกรรมการวตัถอุนัตรายมมีตแิบน “พาราควอต” และ “คลอร์ไพรฟิอส”  

และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย ฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2563 ซึ่งก�าหนดให้ “พาราควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” เป็นวัตถุอันตราย 

ชนิดท่ี 4 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา ล่าสุด 

คณะกรรมการอาหารเห็นชอบร่างกฎหมายเรือ่งอาหารทีม่สีารพษิตกค้าง หลงัทบทวน 

และประชุมหารือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน เอกชน และเครือข่าย 

ห้องปฏิบัติการ เห็นชอบร่วมกันใช้ค่า “ต�่าสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบ 

ได้” หรือ “LOD” (Limit of Detection) ยึดหลักการส�าคัญ เน้นคุ้มครองความ 

ปลอดภัยสุขภาพของผู้บริโภค และความเท่าเทียม ระหว่างผู้ผลิต และผู้น�าเข้า 

อาหาร ส�าหรับข้อกังวลของอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวกับผลกระทบการขาดแคลน 

สินค้าเกษตรท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะ “ถั่วเหลือง” และ  

“ข้าวสาลี” มีค่าก�าหนดสอดคล้องกับสหภาพยุโรป (EU) ที่มีการแบนพาราควอต  

และคลอร์ไพริฟอส เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2564

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย วนัพฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วิพำกษ์ไทย แบนพาราควอต
แต่ให้น�าเข้าตกค้างได้
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แต่ในระหว่างนี้ จนถึงมิถุนายน ปี 2564 

ยังอนุญาตให้น�าเข้าอาหารจากประเทศที่ใช้พารา- 

ควอต และคลอร์ไพรฟิอส แต่ผลตกค้างต้องไม่เกนิ 

ค่า MRLs (Maximum Residue Limits) ของ 

โคเด็กซ์ (CODEX) ขณะในส่วนของเกษตรกร  

“กรมวชิาการเกษตร” ให้เกษตรกรส่งมอบ 2 สาร 

เคมีเกษตรคืนร้านค้าภายในวันที่ 29 สิงหาคม  

2563 หากใครมีไว้ครอบครองผิดกฎหมาย ม ี

โทษจ�าคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเลขาธิการ 

สมาพนัธ์ปศสุตัว์และเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ เผยว่า การ 

ก�าหนดค่า “LOD” ก็คือ Limit of Detection  

เข้าใจง่ายก็คือ ระดับที่ตรวจวัดได้ ซึ่งการออกมา 

ในรูปแบบนี้ จะเห็นว่าเหมือน “ศรีธนญชัย” จะ 

ขึ้นอยู่กับวิธีวัด และเคร่ืองวัด ค�าถามที่ 1 ก็คือ  

อย. มีหรือไม่เครื่องวัด ซ่ึงผมว่าไม่มี แล้วไม่ม ี

จะท�าอย่างไร ไม่แน่ใจว่าจะไปท�างานร่วมกับกรม 

วิชาการเกษตรหรือไม่ แต่คิดว่าไม่เกี่ยวกัน ก็คิด 

ว่า อย. น่าจะมีวิธีการในรูปแบบที่ยังนึกไม่ออกว่า 

จะใช้รูปแบบไหน

แต่สมมติว่าไม่มี จะน�ามาจากไหน ก็ต้อง 

น�าตวัอย่างจรงิมาตรวจสอบจรงิว่า ท่ีผ่านมาสนิค้า 

เกษตรแต่ละล็อตที่น�าเข้ามาตรวจสอบแล้ว ค่า 

ตกค้างได้เท่าไร แล้วมาคิดเอาเองว่า ใช้ค่าเฉลี่ย 

มาตรฐานใหม่ของ อย. จะแบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่  

1. กลุม่ “ผกัผลไม้สด” ก�าหนดค่า LOD ของพารา- 

ควอต คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอสเมทิล 

0.005 mg./kg. (ในขณะท่ีค่า MRL ของ CODEX 

อยู่ระหว่าง 0.01-2 mg./kg.) 2. กลุ่ม “เนื้อสัตว ์

นม ไข่” ก�าหนดค่า LOD ของพาราควอต คลอร์- 

ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอสเมทิล 0.005 mg./ 

kg.  (ในขณะท่ีค่า MRL ของ CODEX อยูร่ะหว่าง 

0.005-1 mg./kg.) และ 3. กลุ่ม “ธัญพืชและ 

ถั่วเมล็ดแห้ง” ก�าหนดค่า LOD ของพาราควอต  

0.02 mg./kg. คลอร์ไพรฟิอส และคลอร์ไพริฟอส 

เมทิล 0.01 mg./kg. (ในขณะท่ีค่า MRL ของ 

CODEX อยู่ระหว่าง 0.03-6.00 mg./kg.) เป็น 

ตัวเลขที่คุยกันในวันนั้น สรุปว่า “ไม่ศูนย์” นี่ไง 

คือ “ศรีธนญชัย” ตั้งค�าถามว่า ในประเทศแบน  

แต่กลับปล่อยให้สินค้าน�าเข้าปนเปื้อนการตกค้าง 

ของสารเคมี “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” 

สามารถน�าเข้ามาได้”

นายพรศิลป์กล่าวว่า ตอนนี้ประเทศไทย 

ก�าลังท�าร้ายตัวเอง และคุณอนุทิน ชาญวีรกูล  

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข จะต้องตอบค�าถามว่า ก�าลังท�าร้าย 

เกษตรกรไทยใช่หรือไม่ เอาเกษตรกรไทยไป 

บูชายัญหรือ ซึ่งไม่มีเหตุผล อีกด้านต่างประเทศ 

ก็หัวเราะเยาะ แล้วกลุ่มเอ็นจีโอหายไปไหนหมด  

ซึ่งการกระท�าลักษณะแบบนี้ ถ่มน�้าลายแล้วไป 
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เลยีกลบัมา เพราะตอนแรกคณุโวยวายสารตกค้างไม่ได้ อย่างโน้นอย่างนี ้แต่วนันีใ้ห้น�าเข้าสารปนเป้ือน 

เข้ามาได้ แล้วประเทศที่ส่งสินค้ามาให้กับไทย ประเทศนั้นก็ใช้สารเคมีเต็มที่ แต่ก็ใช้ระวัง สารตกค้าง 

จึงต�่า แล้วประเทศไทย เกษตรกรก็บอกว่าสามารถท�าให้ต�่าได้ คุณก็สอนวิธีใช้ให้ แค่นี้ก็จบแล้ว
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ขณะที่นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ 

พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สภาผู้แทน 

ราษฎร กล่าวว่า ผมเข้าใจในเรือ่งนี ้ต้องมทีางออกไปด้วยกันได้ทุกฝ่าย แต่เรากต้็อง 

ยึดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ซ่ึงการท่ีจะน�าเข้าสินค้า 

จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี หรือถั่วเหลือง ซึ่งมีมาตรฐานโคเด็กซ ์

อยู่แล้วที่ปฏิบัติมาช้านาน สามารถที่จะด�าเนินการได้เพื่อไม่ให้กิจการของ 

ท่ีท�าอุตสาหกรรมด้านนี้เสียหายไป และไม่เสียหายกับผู้บริโภค ผมคิดว่า 

ได้กันทุกฝ่าย ผมไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ตัวเลขมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ 

แต่ถ้าทั่วโลกยอมรับได้ ท�าไมในประเทศไทยจะยอมรับไม่ได้ คิดว่า 

ทางออกในรูปแบบนี้น่าจะไปได้

“ในส่วนเกษตรกร เวลาใช้สารไม่ได้มาตรฐาน จะเห็นว่าไป 

สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่เห็นชัด เช่น ไปใช ้

ยาฆ่าหญ้าในพื้นท่ีต้นน�้าที่จังหวัดน่าน ที่เคยเกิดข้ึนในอดีตตาม 

คลิปวีดีโอจากป่าต้นน�้า ท�าให้พันธุ์ปลาเสียหาย สิ่งแวดล้อมเสียหาย  

นั่นใช้อย่างไม่มีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะควบคุมการน�าเข้าสินค้าตามมาตรฐาน 

โคเด็กซ์ (CODEX) ก็ไม่ใช่ปล่อยเละเทะมา มีมาตรฐานโคเด็กซ์ก�ากับอยู่ ผมคิดว่า 

อย. คงพจิารณาแล้ว ให้ทกุสิง่ทุกอย่างด�าเนนิธรุกจิได้ปกต ิและมคีวามปลอดภยัด้วย 

จึงออกมาในรูปแบบนี้”

แหล่งข่าวผู้ประกอบการเผยว่า หากในประเทศแบน 2 สารเคมีเกษตรแล้ว  

หมายความว่า ในประเทศห้ามมีสารตกค้างใช่หรือไม่ แล้วถ้าสมมุติมีเกษตรกร 

แอบใช้ แล้วโรงงานเกิดตรวจเจอ หมายถึงว่า ข้าวโพด หรืออ้อย หากตกค้าง 

พาราควอต ใช้ไม่ได้ และอาจจะรับซื้อไม่ได้ แล้วจะต้องท�าอย่างไรกับสินค้าเกษตร 

เหล่านี้ หากไม่มีวัตถุดิบ โรงงานอาจจะขอน�าเข้าสินค้าจากเพื่อนบ้าน หรือประเทศ 

อ่ืนท่ีค้าขายกันอยู่แล้ว เพราะสินค้าเกษตรให้น�าเข้ามาสามารถปนเปื้อนได้ เชื่อว่า 

ในอนาคต บูมเมอแรงจะย้อนกลับมาที่เกษตรกร จะเกิดเหตุการณ์นี้แน่นอน 

ในเร็วๆ นี้



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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ท่ามกลางความกงัวลในสถานการณ์โควดิทีย่งัคงมีการระบาดทัว่โลก และ 

คาดว่าสถานการณ์น่าจะกลับสูป่กตไิด้ในเวลาไม่ต�า่กว่า 2 ปี ส�าหรบัวงการหมแูล้ว 

ยังมีปัญหาที่น่ากังวลไม่แพ้กัน กับการระบาดของโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ  

ASF ในสุกร ที่เล่นงานอุตสาหกรรมหมูในหลายประเทศตั้งแต่ปลายปี 2561  

เป็นต้นมา ทั้งในจีน เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์

ขณะที่ประเทศไทย ยังเป็นไข่แดงของภูมิภาคนี้ ที่รอดพ้นวิกฤติ ASF มาได้  

จนกลายเป็นประเทศเดยีวทีย่งัคงสถานะปลอดโรคจนถงึปัจจบุนั จากความร่วมมอืกนั 

ป้องกันของทุกภาคส่วน ซึ่งไทยถือเป็นประเทศแรกท่ีทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ 

กันอย่างดี สอดคล้องกับข้อมูลที่ FAO และ OIE ระบุไว้ว่า โรคนี้จะจบก็ต่อเมื่อ 

มีความร่วมมือของ 4 ส่วน คือ กรมปศุสัตว์, กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ายความ 

มัน่คง, สมาคมผูเ้ล้ียงสุกร, วงการสตัวแพทย์และสตัวบาล ซึง่ประเทศไทยมทีัง้ 4  

ภาคส่วนครบถ้วน และยงัมสีายงานห้องปฏบัิตกิารเข้ามาร่วมสนบัสนนุ ถอืเป็นความ 

ส�าเร็จจากฝีมือของทุกคนที่น�าเอาองค์ความรู้ทั้งด้านสัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์ 

มาใช้เพื่อการณ์นี้ได้อย่างดี

หากแต่การที่ไทยพยายามสร้างป้อมปราการอันแข็งแกร่งสามารถป้องกัน 

โรคนีไ้ด้ส�าเร็จมากว่า 2 ปี กใ็ช่ว่าชาวหมจูะนิง่นอนใจได้ กลบัต้องก่อก�าแพงป้องกัน 

ที่หนาแน่นกว่าเดิม เพราะรอบบ้านเราโรคนี้ยังไม่ซาลง และยังพบการระบาด 

เป็นระลอก

วนันีก้าร์ดทีเ่คยตัง้ไว้สงูต้องไม่ตก การคมุเข้มเฝ้าระวงัป้องกันโรคตลอดแนว 

ชายแดนต้องเข้มงวด แม้ว่าจะเบาใจในเรือ่งการลกัลอบน�าเข้าเนือ้หมแูละผลติภณัฑ์ 

ท่ีมากับนกัท่องเท่ียวได้บ้าง เนือ่งจากปัญหาโควดิท�าให้การเดนิทางเข้าออกประเทศ 

ต้องหยุดลง แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทุกคนจะวางใจว่าโรคนี้จะไม่เล็ดรอดเข้ามา

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพฤหัสบดีที ่10 กันยายน พ.ศ. 2563

ไทย “การ์ดดีไม่มีตก”
ป้องกันเข้มโรค ASF ในหมู
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ส�าหรับผู้บริโภคก็ไม่ต้องตระหนก แม้ว่า 

โรคนี้จะรุนแรงส�าหรับอุตสาหกรรมหมู แต่ ASF  

กเ็ป็นโรคท่ีตดิเฉพาะในหมเูท่านัน้ ย�า้ว่า “คนยงักิน 

เนือ้หมไูด้เป็นปกติ ไม่มอีนัตรายใดๆ เนือ้หมไูทย 

ปลอดภัย บริโภคได้ 100% และเนื้อหมูยังเป็น 

เนื้อสัตว์ที่อร่อยปลอดภัยมาตลอด” และการ 

ปรุงสุกที่สาธารณสุขแนะน�ามาตลอด ก็ยังคงเป็น 

มาตรการที่ทุกคนพึงกระท�าให้เป็นนิสัย เพราะ 

อาหารปรุงสุกย่อมรับประทานได้อย่างปลอดภัย

สุดท้ายต้องย�้าว ่าขอให้ทุกหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องของประเทศไทย ยังคงต้องสร้างค่ายกล 

ป้องกนัโรคให้แน่นหนา เร่งระดมสรรพก�าลงั ระดม 

สมอง … ขอเพียงแค่ “การ์ดไม่ตก” และหา 

แนวทางไม่ให้โรคนี้เข้ามาท�าลายอุตสาหกรรม 

การเล้ียงหมูไทย และห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดที่ม ี

มูลค่าสูงถึงกว่า 2 แสนล้านบาทได้อย่างเด็ดขาด

ขอบคุณ ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสุกรในอาเซียนและจีน

ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสุกรในอาเซียนและจีน

ภาครัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมในการ 

ป้องกันแบบเต็มรูปแบบเช่นที่เคยท�ามา ทั้งเร่ือง 

น�า้ยาฆ่าเชือ้ และชุดตรวจทดสอบภาคสนาม เพือ่ 

ยบัยัง้โรคในทนัทท่ีีตรวจพบโรค (early detection)  

ขณะเดียวกันต้องป้องกันการลักลอบน�าเข้าหมู 

หรือซากหมูจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาได้เป็น 

อันขาด การตรวจสอบของภาครัฐจึงต้องเข้มข้น  

โดยเฉพาะตามแนวชายแดน

ส่วนเกษตรกร และผู้ประกอบการฟาร์ม 

เลี้ยง ต้องปกป้องฟาร์มเลี้ยง และฝูงสุกร ด้วย 

ระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Bio Security System) ที ่

ส�าคัญทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า “ต้องมีความ 

ตื่นตัว ตระหนัก และเร่งกวดขันการป้องกัน 

โรคให้มีประสิทธิภาพ” ต้องปรับองค์ความรู ้

ให้สามารถแก้ทางเชื้อนี้ให้ได้ ให้รีบปรับแนวรับ 

และอุดรูรั่วของฟาร์ม เสริมค่ายกลเรื่องไบโอ- 

ซีเคียวริตี้เพื่อให้ป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น

โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงหมูหลังบ้าน  

ยิ่งต้องใส่ใจในการดูแลหมูให้มากขึ้น หลีกเลี่ยง 

การน�าเศษอาหารมาเล้ียงหม ูหรือถ้าจ�าเป็นกต้็อง 

ต้มอาหารให้สุก ในลักษณะที่ต้มแบบเดือดปุดๆ  

ใช้เวลาต้ม 20 นาทีขึ้นไป ก็ช่วยให้ปลอดภัยจาก 

ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ทุกชนิด  

ที่ไม่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้อีก
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กรมปศุสัตว์ ย�้าประเทศไทยยังปลอดโรค  

ASF ในสกุร พร้อมผนกึก�าลงัสมาคมผูเ้ลีย้งสกุร 

ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในเขต 

พื้นที่ชายแดน ต้ังด่านสกัดการลักลอบเคล่ือน 

ย้ายหม ูหรอืเนือ้หม ูและบงัคับใช้กฎหมายปราบ 

ปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีการติดตาม 

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟรกินัในสกุร (ASF) 

ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และยืนยัน 

ว่ายังไม่พบโรคดังกล่าวในไทย ขณะเดียวกัน 

ได้ส่ังการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ยกระดับไบโอ- 

ซีเคียวริต้ี พร้อมด�าเนินมาตรการป้องกันควบคุม 

อย่างเข้มข้นที่สุด

“ขณะนีย้นืยนัว่ายังไม่พบโรค ASF ในไทย 

ไทยจึงยังเป็นเขตเฝ้าระวังโรคใน 20 จังหวัด 

ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่ระบาดอยู่ ซึ่ง 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดได้สัง่การให้นายอ�าเภอ ก�านนั 

ผูใ้หญ่บ้าน ตรวจสอบในแต่ละพืน้ทีต่ลอดเวลา”  

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัเสารที์ ่12 กันยายน พ.ศ. 2563

ย�้ำไทยยังปลอด ASF
ทุกภาคส่วนผนึกก�าลังเฝ้าระวัง

และลดความเสี่ยง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ลงพ้ืนที ่

ใช้แอพพลิเคชัน อี-สมาร์ทพลัส ประเมินความ 

เสี่ยงฟาร์มสุกรของเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนติด 

ประเทศเพือ่นบ้าน แล้วน�าผลการประเมนิดงักล่าว 

มาบริหารจัดการ เช่น หากพบว่ามีฟาร์มใดเข้า 

ข่ายมีความเส่ียงสูง เกษตรกรสามารถแจ้งความ 

สมัครใจที่จะจ�าหน่ายสุกรออกจากฟาร์มก่อนที่จะ 

เกิดโรค โดยกรมปศุสัตว์จะประสานความร่วมมือ 

กับสมาคมผู ้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หรือสมาคม 

ผูเ้ลีย้งสกุรในพืน้ทีเ่ข้าท�าการรบัซือ้ ซึง่เป็นไปตาม 

มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรค

ขณะเดียวกันยังเพ่ิมจุดตั้งด่านตรวจสอบ 

การลกัลอบเคลือ่นย้ายสกุร หรือเนือ้สกุร และการ 

บังคับใช้กฎหมายปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 

ในจงัหวดัท่ีอยู่ตามแนวชายแดน ตลอดจนส่งเสรมิ 

ให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกร ยกระดับการเลี้ยง 

การจัดการฟาร์มเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP  

หรือมาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์
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ส�าหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ASF แก่เกษตรกรที่เกิดจากความร่วมมือของ 

กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ได้อบรมผู้เลี้ยงสุกรในภาคอีสาน และภาคตะวันออกครบ 

ทั้ง 100% แล้ว ส่วนในภาคเหนือ และภาคใต้ คาดว่าจะครบถ้วนทั้งหมดในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมปศุสัตว์ของไทย ยังมีก�าหนดเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ของ 

เมียนมาร์ ถึงประเด็นความร่วมมือในการควบคุมการก�าจัดซากสุกรอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันการ 

แพร่กระจายของเชื้ออีกทางหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทางการเมียนมาร์

อนึ่ง หากประชาชนพบข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งผ่านแอพพลิเคช่ัน  

(Application) “DLD 4.0” ที่สามารถดาวน์โหลด  และติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store  

และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระท�าความผิด 

และด�าเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที
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ทีม่า : มติชน วนัอังคารที ่1 กันยายน พ.ศ. 2563

‘อนุทิน’ น�าทัพ สธ.
แถลง ต้านทบทวนพาราควอต   

ชี ้3 สารพษิเป็นภยัสุขภาพ ทมีหมอชวิูจยัยนัอนัตราย ‘สริุยะ’ จ่อถก กก. ในกนัยา

‘อนุทิน’ น�ำอธิบดี สธ.
ย�้ำจุดยืนแบน 3 สำร
ชี้เป็นภัยต่อสุขภำพ

วอนอย่ำกดดันเปลี่ยนมติ
ยันคัดค้ำนเต็มที่

จี้ประชำชนส่งเสียงคุ้มครอง

กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 

ท�าหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 

รัฐมนตรี ให้ทบทวนมติการยกเลิกใช้สารเคมี 

ก�าจัดศัตรูพืช ทั้ง สารพาราควอต และสารคลอร์- 

ไพริฟอส อีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส

ไกลโฟเซต

2563 ได้ท�าหนังสืออย่างเป็นทางการเลขท่ี 

กษ.0100 เพื่อน�าเสนอข้อมูลชุดใหม่ ทบทวน 

การแบน 2 สารดังกล่าว แต่เปลี่ยนใจดึงหนังสือ 

กลับ ก่อนสิ้นสุดวันผ่อนผัน คือเมื่อวันที่ 29  

สิงหาคม 2563 นั้น

เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม ท่ีอาคารฟอรั่ม 

อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญ- 

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ นพ.สุขุม  

กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และอธิบดีทุกกรม 

ในสังกัด สธ. แถลงย�้าจุดยืนการแบน 3 สารเคม ี

อันตราย

นายอนทุนิกล่าวว่า ในวนันีต้น และผูบ้รหิาร 

สธ. ขอแถลงแสดงจุดยืนของ สธ. ในการแบน 3  

สารเคมีอันตราย ที่มีข่าวในขณะนี้ว่า ขอให้มีการ 

พจิารณาเลือ่นการยกเลกิการใช้สารทีเ่ป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพประชาชน ซ่ึงเป็น 3 สารท่ีใช้ในการ 

เกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ 

ไกลโฟเซต โดย สธ. ที่ฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ 

การควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรค อาการเจ็บป่วย 

ของคนไทยทุกคน ขอยืนยันว่า ไม่เห็นด้วย และ 
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จะคัดค้านถึงที่สุด ต่อกรณีที่มีความพยายามที่จะ 

ให้มีการยกเลิกการแบนการใช้สารเคมีอันตราย 

ที่มีผลกระทบ อันร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน  

และเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความเจ็บป่วย 

ทั้งในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมี และผู้บริโภค

“โดย สธ. มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน 

ถึงอันตรายของสารเคมี ที่คณะกรรมการวัตถุ 

อนัตรายมมีตห้ิามใช้ไปแล้ว และมกีรณขีองผูป่้วย 

ท่ีแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นอาการป่วยท่ีเกิดจากการ 

ใช้สารเคมีอันตราย และมีการสะสมในร่างกาย 

เป็นเวลาต่อเนื่อง ทาง สธ. และคณะแพทย์ทุกคน 

ขอวิงวอน ขอร้องให้ผู้ใดก็ตาม หน่วยงานใดก็ตาม  

ที่ก�าลังกดดันให้มีการยกเลิกมติการห้ามใช้สาร 

เคมีอันตรายของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  

ได้หยุดการกระท�าดังกล่าว โดยขอให้ค�านึงถึง 

ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยเป็น 

อันดับแรก ขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่ว่า 

มีเงิน มีรายได้เท่าไหร่ก็ไม่อาจทดแทนสุขภาพ  

และชีวิตที่สูญเสียไปได้ สธ. ขอให้ใช้หลักคิดเดียว 

กับที่รัฐบาลในปัจจุบันก�าลังบริหารสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 ที่ได้ผลดี เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ที่ม ี

หลกัการส�าคัญว่า สุขภาพของคนไทย ต้องมาก่อน  

สุขภาพของคนไทยต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด แม้จะม ี

กระทบต่อเศรษฐกิจบ้าง แต่คนไทยต้องมีสุขภาพ 

ที่ดี ปลอดภัยจากโรคทุกชนิด” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อไปว่า สธ. มีตัวแทน 

ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพียง 2 คน จาก 

ทั้งหมด 27 คน คือ ปลัด สธ. และเลขาธิการ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

ซึ่งออกเสียงอย่างไรก็แพ้ จึงต้องมาให้ข้อมูลกับ 

ประชาชนว่า แม้จะยืนยันวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

ข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพ และรายงานผู้ป่วย 

ที่ได้รับสารพิษไปหลายครั้งแล้ว แต่ยังมีความ 

กดดันให้คณะกรรมการเปลี่ยนแปลงมติอยู่ตลอด  

และมีความพยายามที่จะให้มีการใช้สารเคมีใน 

การเกษตรโดยตลอด

“หากจ�าได้ มติการแบนสารพิษเปล่ียนไป  

เปลี่ยนมาตลอดเวลา บางครั้งแบนได้หมด แบน 

ได้เดือน 2 เดือน ก็เปลี่ยนอีกแล้ว พอกดดัน 

เปลี่ยนไม่ได้ ก็ยืด พอใกล้ถึงเวลาหมดการยืด  

ก็จะมาขอให้พิจารณาให้ใช้ก่อน แบบนี้ไม่ต้อง 

ประชุมคณะกรรมการก็ได้ มติทุกคณะกรรมการ 

ที่ตั้งโดยรัฐบาล จะต้องมีความยั่งยืน มั่นคง และ 

แน่วแน่ ไม่ใช่เปลี่ยนได้ตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่ สธ. 

มีความเป็นห่วงมาก เราเข้าไปโหวต เราไม่ได ้

ไปล็อบบี้ใคร กรรมการ 2 คนของเรา ไปโหวต 

ตามวชิาชีพ ตามความรู ้ตามนโยบายของ สธ. ซ่ึง  

สธ. เป็นหน่วยงานเดียวในการยืนหยัดการแบน 

มาตลอด” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า การแบนสารเคมี 

ไม่ได้เริ่มตอนท่ีตนเข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ  

สธ. แต่มีนโยบายมาตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการ สธ.  

สมัยก่อนหน้า และเห็นว่าเจตนารมณ์ที่ไม่ให้ใช้ 

สารเคมีต่อประชาชน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

และประเทศชาต ิตนจงึต้องสบืสานนโยบายต่อไป 

และ สธ. มีความเป็นห่วงว่า หากมีการเสนอให้ 

คณะกรรมการ พจิารณาทบทวนมตอิกีครัง้ จะเป็น 

การเปิดโอกาสให้มีการน�าสารเคมีอันตรายที่ถูก 

ห้ามใช้ไปแล้วให้กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งก่อให้เกิด 

ผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภค  

และเกิดมลภาวะในระบบนิเวศเกษตรกรรม 

ประเทศไทยอย่างไม่มีหยุดยั้ง จึงขอความร่วมมือ 

จากประชาชนในฐานะผูบ้รโิภค ให้ร่วมกนัพจิารณา 
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และแสดงการต่อต้านคัดค้าน และขัดขวางการ 

พิจารณาการทบทวนของคณะกรรมการ ทั้งนี ้

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน

“สธ. ขอยืนยนัว่า จะคดัค้านอย่างเตม็ที ่หาก 

ประชาชนพร้อมใจส่งเสียงพร้อมกันเพื่อคุ้มครอง 

ตวัเอง จะไม่มใีครกล้าเอาสารเคมอัีนตรายกลบัมา 

ท�าร้ายคนไทยต่อไป หากสารเคมี 3 สาร พอจะ 

มคีณุประโยชน์อยูบ้่าง ทกุโรงพยาบาล คงไม่ข้ึนป้าย 

ต่อต้านทั่วประเทศ” นายอนุทินกล่าว

ด้าน นพ.สุขุม กล่าวว่า ขอยืนยันว่า ที่มา 

ย�้าจุดยืนคร้ังนี้ ไม่ได้มาเพราะค�าสั่งจากรัฐมนตร ี

ว่าการ สธ. แต่อย่างใด เพราะ สธ. เป็นองค์กรหลกั 

ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งม ี

ข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า สารเคมีท้ัง 3 สาร 

มีอันตรายต่อมนุษย์ตั้งแต่อยู ่ในครรภ์มารดา 

จนถงึเสยีชวีติได้ หากสมัผสักบัสารเหล่านี ้ดงันัน้ 

การด�าเนินการของ สธ. ร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย 

รณรงค์ไปในทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนเพื่อ 

ยุติการใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 มี 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อ 

วัตถุอันตราย ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 ก�าหนดให ้

แบนสารพาราควอต และคลอร์ไพรฟิอส นบัตัง้แต่ 

วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยห้ามให้มีการ 

ผลิต น�าเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครองสารเคม ี

ทางการเกษตรเพื่อก�าจัดศัตรูพืช ซึ่งผู ้มีไว้ใน 

ครอบครองต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายดังกล่าว 

แก่ผู้ขายที่ซื้อมาภายใน 90 หรือไม่เกินวันที่ 29  

สิงหาคม 2563 ส่วนผู้ขายต้องรับคืนจากผู้ซื้อ  

แล้วรวบรวมข้อมลูการครอบครอง ส่งให้เจ้าหน้าที่ 

กรมวิชาการเกษตรภายใน 120 วัน หรือไม่เกิน  

วันที่ 28 กันยายน 2563

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการ 

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และผู้แทน 19 ภาค ี

เกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่มพืชเศรษฐกิจ  

พร้อมสนับสนุน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยื่น 

เรื่องต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายท่ีมี นาย 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

อุตสาหกรรม เป็นประธาน ในการยกเลิกแบน 

พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ซ่ึงในตอนนี้ 

การจับกุม และปรับเงินเกษตรกรมีผลบังคับใช ้

แล้ว จึงขอให้นายเฉลิมชัย ยึดถือประโยชน์ของ 

เกษตรกร และประเทศชาติเป็นส�าคัญ ความ 

เสียหายของเกษตรกรเกิดข้ึนแล้ว ทั้งในเรื่องของ 

สารทางเลือกที่มีราคาสูง ฆ่าหญ้าไม่ตาย แต่พืช 

ประธานตายทั้งหมด

ผู ้สื่อข ่าวรายงานว่า ความเคล่ือนไหว 

นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกิจ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ 

วัตถุอันตราย เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวภายในเดือน 

กันยายนนี้

ผู ้สื่อข ่าวรายงานว ่า หลังจากสมาคม 

วิทยาการวัชพืช ได้เผยแพร่ข้อความหาว่า งาน 

วิจัยภายใต้การน�าของ ศ.พรพิมล กองทิพย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกี่ยวกับการตกค้างของสารพาราควอตในซีรั่ม 

มารดา และขี้เทาทารกแรกเกิด เป็นงานวิจัยที่  

“ใช้ข้อมูลเท็จ” เพื่อหวังผลให้มีการทบทวนการ 

แบนพาราควอต นั้น ศ.พรพิมล กองทิพย์ คณะ 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลง 

ว่า ผลงานวิจัยทั้งหมดด�าเนินการในปี 2553  

เป็นการท�างานร่วมกับโรงพยาบาล 3 แห่ง และ 
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ทีมแพทย์ทั้งหมดล้วนมีชื่อปรากฏในงานวิจัยท้ังสิ้น มีหนังสือตอบรับการเข้าร่วม 

งานวิจัยจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง และได้รับใบรับรองทางจริยธรรมแล้ว ท้ังนี้  

ตัวอย่างในการวิเคราะห์ได้มาจากการเก็บเลือดหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามาฝากครรภ์ 

28 สัปดาห์ กับโรงพยาบาล โดยเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และน�้านมของมารดา  

ขี้เทา และเลือดจากสายสะดือทารก โดยสรุปผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับสาร 

ออร์แกโนฟอสเฟต ของหญิงตั้งครรภ์ และแรกคลอด จะลดลงเม่ือคลอดแล้ว 2  

เดือน ซ่ึงสัมพันธ์กับการศึกษาของต่างประเทศหลายแห่ง เมื่อเด็กอายุ 5 เดือน  

พบว่า หากแม่มีระดับออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะสูง จะท�าให้เด็กมีความฉลาด 

ทางสติปัญญาลดลง ประสิทธิภาพการท�างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก - ใหญ่ลดลง 

และสัมพันธ์กับการตอบสนองของเด็กต่อสิ่งเร้าด้วย 2. หลังคลอด เมื่อตรวจใน 

เลือดมารดา และสายสะดือ พบพาราควอต ร้อยละ 20 และพบไกลโฟเซต สูงถึง  

ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า สารดังกล่าว ส่งต่อจากแม่ไปถึงลูก 3. นอกจากนี้ 

ยังตรวจพบพาราควอตในหญิงตั้งครรภ์ และในขี้เทาเด็กแรกเกิด รวมถึงในน�้านม 

มารดาก็พบออร์แกโนฟอสเฟตหลายตัวอีกด้วย ดังนั้น คณะแพทย์ยืนยันว่า 

จะยืนหยัด จะท�างานวิชาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสุขภาพประชาชนต่อไป
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ส.อ.ท. ระดมสมองเอกชน - เกษตรกร วอนรัฐทบทวนมติแบน 3 สารเคมี หลัง 3 เดือน 

จากค�าสั่ง วุ่นกระทบอุตสาหกรรมเคมี - อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2 ล้านล้านบาท แถมผู้ค้าต่างจังหวัด 

แอบแบ่งพาราควอตขายหนีโทษ โวยรัฐปฏิบัติ 2 มาตรฐาน แบนในไทย กลับให้น�าเข้าสินค้าจาก 

ต่างประเทศ ด้านนักวิชาการแนะ 6 ข้อปฏิบัติใช้ยาปราบศัตรูพืช

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการคณะกรรมการกลุ่มอุตสาห- 

กรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในงาน เสวนา “เคมี พระเอกหรอืผูร้้าย”  

ว่า นับตั้งแต่มีการสั่งแบน 2 สารเคมี (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส) และจ�ากัดการใช้สารไกลโฟเซต 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นคือ กระทบต่ออุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม 

ต่อเน่ืองถึง 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นต้นน�้าของหลายๆ อุตสาหกรรม ทั้ง ยา 

เกษตร ปิโตรเคมี อาหาร เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 จากข้อมูลระบุว่า ไทยยังคงมีการส่งออกสารเคม ี

มูลค่า 102,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 7 ของมูลค่าการส่งออกท้ังประเทศ และมีการน�าเข้าเพื่อใช ้

เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุปโภค / บริโภค มูลค่า 480,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของสินค้าน�าเข้าไทย

ทีม่า : ประชาชาติธุรกิจ วนัจันทรที์ ่7 กันยายน พ.ศ. 2563

ชีแ้บนสารเคมี สญู 2 ล้านล้าน
ส.อ.ท. วอนรัฐทบทวน อย่าใช ้2 มาตรฐาน

ระดมสมอง - เมื่อเร็วๆ นี้ ส.อ.ท.
จัดเสวนา "เคมี พระเอก หรือผู้ร้าย" 

แลกเปลี่ยนความเห็นหลังรัฐแบนพาราควอต
คลอร์ไพริฟอส และจ�ากัดการใช้สารไกลโฟเซต
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ขณะทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�าหนด 

เวลา 90 วัน ให้เกษตรกรน�าสารพาราควอต 

ส่งคืนภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 

ซึ่งแน่นอนว่าเกษตรกร และร้านค้าจ�าหน่ายท่ี 

ครอบครอง 2 สาร อยู่ในขณะนี้ ต้องน�าส่งเพื่อ 

ท�าลาย มีความกังวลถึงการมีค่าใช้จ่ายการก�าจัด 

100,000 บาท ทีใ่ครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ และขณะน้ี 

มีเพียง บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด แห่งเดียว 

เท่านั้นที่รับก�าจัดได้ถูกระบบ ผลท่ีตามมา คือ 

พบว่ามีการลักลอบใช้ และขายกัน

“มีการพูดถึงสารกลูโฟซิเนตที่ จะเป็นสาร 

ทดแทนพาราควอต แต่ทางกรมวิชาการเกษตร 

ยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจน และกลูโฟซิเนต 

เอง ก็ยังพบว่ามีส่วนผสมของพาราควอตอยู่ด ี

ดังนั้น หากรัฐจะให้เลิกใช้สารเคมี ก็ไม่ควรใช ้

สารเคมีมาเป็นตวัทดแทนอกี รฐัเองควรวางศักดิศ์รี 

อื่นไว้ แล้วท�าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ”

ดร.จรรยา มณโีชต ินายกสมาคมวทิยาการ 

วัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ล่าสุดมีการ 

รายงานพบว่า ในพื้นที่ จ.นครปฐม มีการแบ่ง 

พาราควอตใส่ขวดอ่ืน โดยระบุว่าเป็นฮอร์โมน 

เพื่อระบายพาราควอตให้หมด เนื่องจากกังวลว่า 

จะได้รับโทษเพราะยังมีเหลือครอบครองอยู่ โดย 

กฎหมายจะเอาผิดด้วยการปรับสูงถึง 1 ล้านบาท  

จ�าคกุ 10 ปี สมาคมจงึเสนอขอทบทวนมตกิารแบน 

พาราควอต เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ขัน้ตอนการพจิารณา 

ยกเลิกการใช้พาราควอต ไม่ใช่ขั้นตอนปกติของ 

กรมวิชาการเกษตร นอกจากการแบนสารอย่าง 

เร่งรีบแล้ว ยังไม่มีความพร้อมของสารทดแทน 

ที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และราคาที่ใกล้เคียง 

กับพาราควอต ไม่มีชีวภัณฑ์ก�าจัดวัชพืชท่ีขึ้น 

ทะเบียนอย่างถูกต้อง

มแีต่ชวีภณัฑ์ปลอมปนด้วยสารพาราควอต 

และไกลโฟเซต ยกตัวอย่าง ขั้นตอนการแบนสาร 

ในสหภาพยุโรป เช่น สารก�าจัดวัชพืชกลูโฟซิเนต  

ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท ท�าให้ระบบสืบพันธุ์ 

และการเจรญิของทารกผดิปกต ิและเป็นอนัตราย 

ต่อสิง่แวดล้อม จนน�าไปสู่การประกาศยกเลกิการ 

ใช้ในปี 2561 ซึง่กระบวนการใช้เวลานานถึง 13 ปี 

ท�าให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว  

ที่จะหาวิธีการหรือสารทดแทน และ phase out  

สินค้าออกจากตลาด
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แต่ในขณะที่ไทยกลับผ่อนผันให้ภาคอุตสาหกรรมน�าเข้าสินค้าเกษตรจาก 

ประเทศที่ยังใช้พาราควอต และมีค่าตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน CODEX ไปจนถึง  

1 มถินุายน 2564 ซ่ึงเป็นการปฏบิตั ิ2 มาตรฐาน ท�าให้เกิดค�าถามส�าหรบัผูบ้รโิภค 

ว่า พาราควอตตกค้างนิดเดียวก็อันตรายตามท่ีรัฐสั่งแบน แต่ท�าไมยังอนุญาต 

ให้น�าเข้าอาหารที่ปนเปื้อนพาราควอตมาให้คนไทยบริโภค

รัฐควรมีการผ่อนผัน และควรตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ฝ่าย เพื่อร่วมกัน 

ทบทวนหลักฐานท่ีใช้ประกอบการแบนพาราควอตว่าถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร ์

ท่ีน่าเช่ือถอืหรือไม่ เพือ่ลดความขดัแย้งและความไม่เสมอภาคทีเ่กิดขึน้ในสงัคมไทย

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ�าวิชาชีววิทยาศาสตร์ คณะ 

วิทยาศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การใช้สารเคมีซึ่งจะเป็นพระเอก  

หรือผู้ร้ายนั้น ต้องดูที่ 2 ส่วน คือ 1. ปริมาณการใช้ 2. ความเข้มข้นของสาร และ 

สิง่ส�าคญัคอื ต้องมมีาตรฐานการใช้เพือ่บอกว่าในพืน้ท่ีมกีารฉดีพ่นสารเคมอีะไรบ้าง 

ส่วนวธิกีารใช้ยาปราบศัตรพูชืให้เหมาะสม คอื 1. รฐัควรต้องมกีฎหมายควบคมุ 

ที่เข้มงวด ตั้งแต่เรื่องของการจัดจ�าหน่าย การซื้อ การติดฉลาก 2. เกษตรกรที่จะ 

ใช้ยาปราบศัตรูพืช ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษเพื่อให้ใช้อย่างปลอดภัย 

3. ยาปราบศัตรูพืชบางชนิดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ควรที่จะให้เกษตรกรที่มี 

ใบอนุญาตเท่านั้นถึงจะใช้ได้ 4. คนที่ฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชนั้น จะต้องใส่เสื้อผ้า 

และอุปกรณ์ป้องกนัให้ถกูต้องเหมาะสม 5. ควรทีจ่ะมกีารตดิป้ายเตือนว่าเรอืกสวน  

ไร่นาแปลงใด ได้ถูกฉีดพ่นยาลงไปด้วย 6. ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืชที่ใช้หมด 

แล้ว ก็ต้องถูกน�าไปท�าลายทิ้งอย่างปลอดภัย

“สารเคมอียูก่บัเรามาตลอด มนัอยู่ท่ีปรมิาณการใช้ อย่างน�า้เปล่าท้ังท่ีเรารูว่้า 

น�้า คือมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าเราดื่ม 6 ลิตร ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ก็มีสิทธิ  

ตายเหมือนกัน เพราะเรารับน�้ามากเกินไป ก็เช่นเดียวกับสารเคมีอื่นๆ ถ้าใช ้

ในปริมาณที่พอดีมันก็เกิดประโยชน์”
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นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และนายก 

สมาคมเกษตรปลอดภัย กล่าวว่า ผลกระทบหลังจากการแบนพาราควอต ปัจจุบัน 

ได้ส่งผลให้เกษตรกรต้นทุนสูงขึ้น หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากค�าแนะน�าของ 

กรมวิชาการเกษตร บางส่วนเลิกท�าเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรประสบ 

ปัญหา อาจเกิดการเลิกจ้างงาน สินค้าผิดกฎหมายลักลอบผสมสารเคมี อ้างเป็น 

สารชวีภณัฑ์เพิม่ข้ึน เพราะขาดการตรวจสอบควบคมุสารชีวภณัฑ์ รวมท้ังเกษตรกร 

ได้น�าแนวทางที่กรมวิชาการเกษตรแนะน�าแล้ว ได้แก่ สารทางเลือก ไกลโฟเซต 

และกลูโฟซิเนต พบว่า วัชพืชไม่ตาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชปลูก ผลผลิต 

เสยีหาย รวมท้ังนกัวชิาการแสดงความเหน็ต่อสารทางเลือกต่างๆ พบว่า ไม่สามารถ 

ทดแทนพาราควอตได้ ทัง้ในแง่ของประสทิธิภาพ และราคา โดยในวนัที ่29 สงิหาคม 

นี้ เป็นเส้นตายที่เกษตรกรต้องน�าพาราควอตไปคืนร้านค้า แต่ตัวเองน้ันยังจ�าเป็น 

ต้องใช้

ทีม่า : สยามธุรกิจ วนัเสารที์ ่5 กันยายน พ.ศ. 2563

‘เกษตรกรกลุ่มพืชเศรษฐกจิ’ ยืน่หนังสือ
ยกเลิกการแบนพาราควอต ถงึ (คกก.วอ.)
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นอกจากนี้ สมาคมนักวิชาการอ้อยและ 

น�้าตาลแห่งประเทศไทย (สนอท.) ได้ส�ารวจ และ 

วิเคราะห์สารตกค้างในกลุ่มสินค้าเพื่อบริโภคใน 

ประเทศไทย อาทิ น�้าตาล น�้าอ้อย แป้งมัน สาคู  

ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดกระป๋อง ข้าวโพดอาหารสตัว์  

และอื่นๆ รวม 35 รายการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2563 ไม่พบสารพาราควอตตกค้างแม้แต ่

รายการเดียว ขณะเดียวกัน สนอท. ได้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส�ารวจความคิดเห็น 

จากเกษตรกรทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2563 พบว่า  

ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยต่อการแบนพาราควอต  

เพราะยังไม่มีวิธีการ หรือสารมาทดแทนได้ ไม่ 

สามารถหาแรงงานคนมาถอนหญ้าได้ พาราควอต 

มีประสิทธิภาพดี และไม่ส่งผลต่อพืชปลูก

“เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่  

อ้อย ปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลัง ยางพารา  

ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ 

จึงขอให้ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ด�าเนินการ 

จัดท�าหนังสือยกเลิกการแบนพาราควอตถึง 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อน�าไปสู ่การ 

ทบทวนอย่างเป็นธรรมใหม่อีกคร้ัง 2. ขอให้น�า 

มติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23  

พฤษภาคม 2561 โดยด�าเนินมาตรการจ�ากัด 

การใช้สารพาราควอต ซึ่งเป็นแนวทางการบริหาร 

จัดการที่เหมาะสมที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อ 

ผู ้ที่เกี่ยวข้อง และ 3. ขอให้จัดท�าหนังสือถึง 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุด 

การน�าเข้าสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรที่ม ี

การใช้สารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส 

ทันที ต้องไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือนมิถุนายน  

2564 เนื่องจากเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจ  

โดยไม่ค�านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย”

ด้าน นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีต 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้าน 

วิชาการการเกษตร กล่าวว่า กระบวนการแบน 

สารเคมีเกษตร จนออกเป็นประกาศกระทรวง 

อุตสาหกรรมนั้น ไม่ชอบ และไม่ครอบคลุมตาม 

ข้อกฎหมายเท่าที่ควร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา  

กรมวิชาการการเกษตรยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน 

เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตร แต่ 

คณะกรรมการวัตถุอันตรายกลับเร่งรีบลงมต ิ

ขาดความรอบคอบ และไม่เป ็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล

ดร.จรรยา มณโีชต ินายกสมาคมวทิยาการ 

วัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มี 

สารทดแทนที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และ 

ราคาเทียบเท่าพาราควอตให้เกษตรกรใช้เป็น 

ทางเลือก ตลอดจนปัจจุบันยังไม่มีชีวภัณฑ์ท่ี 

ขึน้ทะเบยีนถูกต้องกบักรมวิชาการเกษตร ส�าหรบั 

ให้เกษตรกรใช้ก�าจัดวัชพืช มีแต่ชีวภัณฑ์ปลอม 

ปนด้วยสารพาราควอต และไกลโฟเซต ดังนั้น  

การพิจารณาทบทวนยกเลิกการใช้พาราควอตใน 

ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรศึกษาไตร่ตรอง 

อย่างรอบคอบ และรอบด้านอย่างเป็นธรรม และ 

ควรส่งเสริมมาตรการจ�ากัดการใช้สารเคมีเกษตร  

และฝึกอบรมเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีความรู้  

เพื่อให้สามารถใช้สารเคมีเกษตรได้อย่างถูกต้อง  

ปลอดภัย ตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practices: GAP) หรือ 

เกษตรปลอดภัย เป็นทางออกที่ดีที่สุด



64

M
Market Leader

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 194 กันยายน - ตุลาคม 2563

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ วนัพฤหัสบดีที ่10 กันยายน พ.ศ. 2563

“มนญัญา” ดบัข่าวลอื มีบริษัทเร่ขาย 

โควตาไกลโฟเซตปี 63 หลังเปิดน�าเข้า 1.3 

หมื่นตัน ยันไม่มีเอ่ียว ชี้ เป็นเรื่องของ 

กรมวชิาการเกษตร ด้านไททา ระบุ ยาก พลกิ 

มตยิกเลกิแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส 

ยกเว้นเปลี่ยนรัฐบาล”

การประชุ มคณะกรรมการวั ตถุ 

อันตราย (30 เมษายน 2563) มีมติให้ 

พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุ 

อันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต น�าเข้า ส่งออก  

หรือครอบครอง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  

มิถุนายน 2563 ส่วน ไกลโฟเซต ให้จ�ากัด 

การใช้ตามมติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  

ที่ผ่านมา ผู้ค้าสารในประเทศมีความประสงค ์

จะขอให้กรมวิชาการเกษตรเปิดโควตาน�าเข้าไกลโฟเซตต้ังแต่ปี 2563 ล่าสุด 

กรมวิชาการเกษตรได้เปิดโควตาน�าเข้าแล้ว และมีความคืบหน้าตามล�าดับ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เผยว่า การอนุญาตให้บรษิทัต่างๆ น�าเข้าสารไกลโฟเซต กรมวิชาการเกษตร 

จะเป็นผู้พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้มีคุณสมบัติน�าเข้า อาจจะมีคนมาขอ 100 คน 

กรมตัดเหลือ 10 คน ก็ไม่รู้ว่าอีก 90 คนเป็นใครบ้าง ซึ่งก็ไม่เคยไปขอดูข้อมูล 

ว่าทั้งหมดมีบริษัทใดบ้าง แต่รายชื่อที่ส่งมาให้ หมายความว่าจะต้องพิจารณาอย่าง 

รอบคอบแล้ว

“มนัญญา” ปัดไม่เกี่ยวข้อง
จัดโควตาน�าเข้าไกลโฟเซต
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“กระบวนการพจิารณาจัดสรรโควตาน�าเข้า 

ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รายชื่อแล้ว จะส่ง 

มาที่คณะที่ปรึกษาจะกลั่นกรองอีกคร้ังหน่ึง โดย 

จะมีข้อมูลว่าปีที่แล้วบริษัทนั้นๆ มีการน�าเข้า 

หรือไม่ ปีนี้จะขอน�าเข้าเท่าไร จะขอน�าเข้าเพิ่ม 

ได้หรือไม่ แล้วบริษัทที่ไม่เคยน�าเข้ามาเลย แต่จะ 

มาขอน�าเข้า แบบน้ีก็ไม่ให้ ในรายที่เคยน�าเข้า 

เช่นปีท่ีแล้ว น�าเข้า 2,000 ตัน อาจจะตัดเหลือ  

1,000 ตัน แต่ถ้าให้รัฐมนตรีช่วยฯ เป็นคนตัด 

โควตา อาจถูกตัดมากกว่าครึ่งด้วยซ�้า แต่จะพูด 

เป็นภาพรวมมากกว่า ไม่ล�าเอยีง แล้วต้องถัวเฉลีย่ 

ให้เท่ากัน หรือมีการปรับสัดส่วนการขอน�าเข้า  

ย�้าว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรโควตา 

ในครั้งนี้”

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีบริษัทเร่ขายโควตา 

น�าเข้า มองว่าเป็นไปไม่ได้ จะเร่ขายได้อย่างไร 

ในเมื่อทางกรมเป็นผู้ก�าหนดมาให้อยู่แล้ว แล้ว 

โควตาทีไ่ด้กน้็อยลง คดิว่าบรษัิทเองกไ็ม่น่าท่ีจะท�า  

เพราะเมื่อได้รับโควตาแล้วจะไปขายท�าไม เอาไว ้

กับตัวเองไม่ดีกว่าหรือ เรื่องนี้แทบจะไม่มีมูล 

ความจริงเลย แล้วคนที่จะไปเร่ขายเป็นใคร ม ี

ส่วนได้เสยีอะไร แล้วในอนาคตกไ็ม่รู้ว่าจะได้น�าเข้า 

อีกหรือไม่ หากในอนาคตตนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีฯ 

แล้ว ก็คงไม่ไปขายสารเคมี เพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได ้

ล�าบากอะไร อยูอ่ย่างพอเพยีง ท่ีส�าคัญเร่ืองโควตา 

ตนก็ยังไม่เข้าใจเลย แต่ถูกพาดพิงมาตลอด

ด้านนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธาน 

คณะทีป่รึกษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เผยว่า การก�าหนดโควตาน�าเข้า 

ไกลโฟเซต กรมวิชาการเกษตรจะก�าหนด 

ปริมาณการน�าเข้าเป็นไปตามความต้องการใช้ 

ของเกษตรกร ซ่ึงได้มีการค�านวณว่า เกษตรกร 

ต้องการใช้ 14 ล้านไร่ 1 ไร่ ให้ใช้ครึง่ลติร ออกมา 

ก็คือ 1.3 หมื่นตัน แต่เมื่อมีแบนพาราควอต คิด 

เผื่อไว้กรณีเกษตรกรจะน�าไปใช้แทนพาราควอต 

นี่คือสิ่งที่คุยกัน

“ยืนยันว่ารัฐมนตรีไม่มีใบอนุญาต ผมเป็น 

คนกลั่นกรองให้ท่าน มั่นใจการน�าเข้าไกลโฟเซต 

ตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรม ยืนยันว่า 

รฐัมนตรีไม่เก่ียวข้อง และไม่เคยช้ีน�าว่าจะอนญุาต 

ให้บริษัทไหน”

ขณะที ่ดร.วรณกิา นาควชัระ ผูอ้�านวยการ 

บริหารสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ 

เกษตรไทย หรือ “ไททา” กล่าวว่า การที่ไม่แบน 

สาร “ไกลโฟเซต” เพราะถูกบบีมาจากประเทศอืน่  

เกรงว่าจะมีปัญหาทางการค้า แต่เมื่อแบน 2 สาร 

แล้ว การก�าหนดสารตกค้างจะต้องเป็นหลกัสากล  

ไม่เช่นนั้นจะมองว่ากีดกันทางการค้า และโอกาส 

ท่ีจะพลิกมติไม่แบนซ่ึงค่อนข้างยาก ต้องเปล่ียน 

รัฐบาลเลย
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เกษตรกร 7 พืชเศรษฐกิจ ช้ีกรมวิชาการเกตร แนะใช้กลูโฟซิเนต แทนพาราควอต 

ฉีดพ่นหญ้า แต่พืชปลูกตายเรียบ เหตุพิษดูดซึม ด้านสภาอุตสาหกรรม คาดกระทบอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่องถึง 2 ล้านล้านบาท

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และนายกสมาคม 

เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อ้อย ปาล์มน�้ามัน 

มนัส�าปะหลงั ยางพารา ผลไม้ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปัจจบุนัได้รบัผลกระทบ 

พืชปลูกเสียหาย ตายเรียบ จากค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร และแรงเชียร์ 

จากเอ็นจีโอ ผลักดันให้ใช้ “กลูโฟซิเนต” ฆ่าหญ้าของนายทุนใหญ่ หลังแบน 

พาราควอต และจ�ากัดการใช้ไกลโฟเซต ด้วยความเร่งรีบแบนอย่างมีเงื่อนง�า 

และเป็นขบวนการ โดยภาครัฐยังไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจน ไร้มาตรการ 

เยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร การแบนสารหนึ่งแล้วแนะน�า 

ให้ใช้อกีสารเคมหีนึง่ ไม่ได้เป็นการช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างแท้จรงิ เพราะ 

สุดท้ายผู้ได้ประโยชน์ก็คือ นายทุน

ท่ีส�าคัญ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร  

กลับอนุมัติให้มีการน�าเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีการตกค้างสารเคมีจากต่างประเทศมาให้ผู้บริโภค 

ไทยรับประทานอีก เป็นการปฏิบัติสองมาตรฐาน เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร และเป็นอันตราย 

ต่อผู้บริโภค ท�าไมกลุ่มเอ็นจีโอจึงปิดปากเงียบกริบ

ทีม่า : กรุงเทพธุรกิจ วนัจันทรที์ ่14 กันยายน พ.ศ. 2563

เกษตรกร โวย ‘กลูโฟซิเนต’ ท�ำพิษ
พืชปลูกเสียหาย เหตุเร่งรบีแบนพาราควอต
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นายมนตรี ค�าพล ประธานสมาพันธ์ชาว 

ไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวย�้าว่า เกษตรกร 

ไร่อ้อยทัว่ประเทศกว่า 4 แสนครวัเรอืน เดอืดร้อน 

หนักมาก หลังประกาศยกเลิกใช้พาราควอต  

เพราะต้นทุนเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ท้ังค่าจ้าง 

แรงงาน สารเคมี แถมต้องใช้สารเคมีมากขึ้น แต ่

ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะกลูโฟซิเนต ที่ได้รับ 

ค�าแนะน�าให้มาทดแทน นอกจากจะฆ่าหญ้าไม่ตาย 

แล้ว กลบัท�าให้ต้นอ้อยไม่เตบิโต กระทบเกษตรกร  

4 แสนครัวเรือน หรือ 10 ล้านคน

สอดคล ้องกับนางสาวทิพวรรณ ยง- 

ประโยชน์ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง 

ประเทศไทย กล่าวว่า 4 องค์กรชาวไร่อ้อย พร้อม 

ด้วย 37 สถาบันชาวไร่อ้อย ได้เข้าหารือ นาย 

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เนื่องจากการแบนสารพาราควอต  

ท�าให้ผลผลิตอ้อยลดลง ส่งผลกระทบถึงโรงงาน 

น�้าตาล รวมทั้งข้อมูลที่น�ามาใช้ในการแบน มี 

ข้อน่ากังขาหลายประการ และเป็นการแบนสาร 

ชนดิหนึง่ ให้ใช้สารอกีชนดิหนึง่ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ

โดย รมว. เฉลมิชัย รับว่าจะส่งเร่ืองทบทวน 

ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงขอให้ 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรยิะ  

จึงรุ ่งเรืองกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการ 

วตัถอุนัตราย ได้น�าเรือ่งนีเ้ข้าท่ีประชมุอย่างเร่งด่วน 

หากล่าช้า เกษตรกรอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล  

อาจไม่รอด ถ้าเป็นเช่นนี้ ท่านจะด�ารงต�าแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างไร  

หากอุตสาหกรรมในประเทศล่มสลาย

ดร.จรรยา มณโีชต ินายกสมาคมวทิยาการ 

วัชพืชแห่งประเทศ กล่าวเสริมว่า ขั้นตอนการ 

พจิารณายกเลิกการใช้พาราควอต เป็นท่ีน่าสงัเกต 

ว่า ไม่ใช่ขั้นตอนปกติของกรมวิชาการเกษตร  

นอกจากการแบนสารอย่างเร่งรบีแล้ว ยงัไม่มคีวาม 

พร้อมของสารทดแทนท่ีมคีณุสมบัต ิประสทิธภิาพ 

และราคาที่ใกล้เคียงกับพาราควอต สารชีวภัณฑ์ 

ปลอมเกลื่อน และยังไม่มีชีวภัณฑ์ก�าจัดวัชพืช 

ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมทั้ง การสืบค้นหา 

ความจริงในงานวิจัยท่ีถูกกล่าวอ้างว่าพบสารเคม ี

ตกค้างในน�้าดื่มเมืองน่าน พบว่า นักวิจัย อ้างค่า 

มาตรฐานผิดจากความจริง และเมื่อลงพ้ืนที่หา 

สาเหตุโรคเนื้อเน่า ปลายปีท่ีผ่านมา ไม่พบการ 

ตกค้างของพาราควอต แต่พบเชือ้แบคทเีรยีสาเหต ุ

ของโรคเนื้อเน่า เช่นเดียวกับงานวิจัยพาราควอต 

ในขี้เทาทารก พบว่ามีข้อน่าสงสัยหลายประการ 

ในวิธีการทดลองของนักวิจัยที่ยังไม่สามารถให ้

ค�าตอบที่ชัดเจนได้ ขณะเดียวกัน นักวิจัยเอง ยัง 

แสดงความเห็นของตนเองในรายงานว่ามีการท�า 

การศกึษาในตวัอย่างทีน้่อยเกนิไป และไม่สามารถ 

สรุปความสัมพันธ์ของบางเหตุการณ์ได้

สิง่ทีน่่ากลัวท่ีสดุ สารก�าจดัวชัพชืกลูโฟซิเนต 

ได้แบนไปแล้วในสหภาพยุโรป ปี 2561 เพราะ 

พบว่า เป็นพษิต่อระบบประสาท ท�าให้ระบบสบืพนัธ์ุ 

และการเจริญของทารกผิดปกติ และอันตราย 

ต่อสิ่งแวดล้อม แต่กลับได้รับค�าแนะน�าจากกรม 

วิชาการเกษตร และเอ็นจีโอให้ใช้สารนี้ โดยไม่ม ี

การน�าเสนอข้อมลูท่ีเป็นอนัตรายต่อผู้บรโิภค และ 

เกษตรกรเลย บทเรียนท่ีน่าสนใจของการแบน 
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กลูโฟซิเนตของสหภาพยุโรปคือ ใช้ระยะเวลา 

ในกระบวนการยกเลิกถึง 13 ปี เพื่อให้เกษตรกร 

และผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวท่ีจะหาวิธีการ 

หรือสารทดแทน และน�าสินค้าออกจากตลาด 

แต่การแบนพาราควอตในประเทศไทย ใช้เวลา 

ไม่กี่เดือน โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เป็นการห้ามเกษตรกร และอุตสาหกรรมใน

ประเทศใช้ ต้องส่งกลับคืนไปสู่ต้นทางเพื่อเผา 

ท�าลายเท่านั้น

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธาน 

กิตติมศักดิ์  และกรรมการคณะกรรมการ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) แสดงทัศนะว่า การแบน 

พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจ�ากัดการใช ้

ไกลโฟเซต ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคม ี

และอุตสาหกรรมต่อเนื่องถึง 2 ล้านล้านบาท  

สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าความเดือดร้อนนี้ ส่ง 

ผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา 

ก่อนในประเทศไทย และที่ส�าคัญ มีผลกระทบกับ 

เกษตรกรท่ีเป็นต้นน�า้ของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ทัง้หมด  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จงึได้ 

จัดงานเสวนา และถอดบทเรียนจากการแบนสาร 

ทั้ง 2 ชนิด เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ เคยส่ง 

หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อขอให้พิจารณาข้อมูล 

ทีเ่กีย่วข้องอย่างรอบด้าน และหามาตรการบรรเทา 

ผลกระทบให้ได้ก่อนตัดสินใจแบนสารทั้ง 2 ชนิด  

ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ ก็ยังคงมีข้อเรียกร้องเดิมนี ้

ไปยังภาครัฐ และคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที ่

ต้องทบทวนมาตรการต่างๆ อย่างรอบคอบ เพราะ 

ความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว

“ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

ภายใต้การน�าของ นายเฉลิมชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรี 

ว่าการฯ ได้ด�าเนนิการยืน่หนงัสอืถงึคณะกรรมการ 

วตัถุอนัตรายแล้ว ซ่ึงเป็นการท�างานในหน้าท่ีอย่าง 

ถกูต้อง สมเกยีรต ิและศกัดิศ์ร ีในความรบัผดิชอบ 

ต่อชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

คงเหลอืแต่ กระทรวงอตุสาหกรรม ภายใต้การน�า 

ของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการฯ ที ่

จะออกมาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสมด้วยความ 

ภาคภูมิใจในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ความ 

มั่นคง และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ 

ก�าลังประสบปัญหาจากวิกฤตโรคระบาด หรือจะ 

วางเฉย เป็นทองไม่รู้ร้อน หรือมีประเด็นแอบแฝง 

อยู่เบื้องหลัง” นายสุกรรณ์ กล่าว





Nature's best binder

High performance natural pellet binder
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The solution for hard running feeds
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เพิ่มกําลังการผลิต

เหมาะกับสูตรท่ีอัดเม็ดยาก

ชวยลดฝุนอาหาร

เม็ดอาหารมีความคงทน

ผลิตดวยวัตถุดิบธรรมชาติ

ท านสามารถคํานวณคา FPQF (Feed Pellet Quality Factor) ของสูตรอาหารได ด วยตนเอง
ผานทาง www.fpqfcalculator.com หรือติดตอสอบถามข อมูลเพิ่ม เติมตามรายละเอียดดานล าง

FPQF
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ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ วนัอาทิตย์ที ่27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบน “พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส”  

ข้ึนบัญชีวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 โดย 

กรมวชิาการเกษตรได้ออกประกาศค�าสัง่ให้เกษตรกรต้องส่งมอบคืนสารเคมดีงักล่าว  

ให้กับร้านค้าท่ีซ้ือมาภายใน 90 วัน หรือภายในวันที่ 29 สิงหาคม และให ้

ร้านค้ารวบรวมแจ้งปรมิาณต่อเจ้าหน้าท่ีในพืน้ที ่ภายใน 120 วนั หรอืภายใน 

วันที่ 28 กันยายน เพื่อส่งคืนไปยังผู้ผลิตและผู้น�าเข้า ซึ่งต้องแจ้งปริมาณ 

ต่อกรมวิชาการเกษตรใน 270 วัน หรือภายในวันที่ 25  

กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อท�าลายต่อไป ปัจจุบัน 

บริษัทที่มีศักยภาพในการเผาท�าลายสารเคมี 

ก�าจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่บริษัทเดียว 

ในประเทศไทย คอื บริษทั อคัคปีราการ จ�ากดั 

(มหาชน) สัมภาษณ์พิเศษ นายวันชัย  

เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ ของบริษทัฯ ถงึความ 

พร้อมในครั้งนี้

รู้จัก “อัคคีปราการ”
นายวันชัย กล่าวว่า  “อัคคีปราการ” เป็น 

บริษัทที่ได้รับสัมปทานจากกรมโรงงานอุตสาห- 

 กรรม ในการบริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม  

(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) โดยการเผาที่อุณหภูมิสูงด้วยการ 

เผาขยะอุตสาหกรรมแบบหมุน (Rotary Kiln) เตาเผาขยะ 

อุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นเตาเผาแห่งแรก และแห่งเดียว 

คืบแบน 2 สาร ค่าเผาตันละแสน
‘อัคคีปราการ’ ยันไม่มีเอี่ยวการเมือง
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ของประเทศไทยที่สามารถก�าจัดของเสียอันตราย 

จากอุตสาหกรรม สามารถท�าลายได้ท้ังของเสีย 

จากสารอินทรีย์ ท่ีเป็นของเหลวของเสียประเภท 

กากตะกอน (Sludge) ที่สูบถ่ายได้ และสูบถ่าย 

ไม่ได้ ก๊าซ และของแข็ง รวมทั้งขยะติดเชื้อที่เกิด 

จากโรงพยาบาล

“โครงการนี้ใช้งบลงทุนสูงถึง 1,500 ล้าน 

บาท เนื่องจากกระบวนการเผาต้องควบคุม 

มาตรฐานในทุกขั้นตอนจนไม่เหลือมลพิษออกสู ่

สิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด  

(มหาชน) ได้รับสมัปทานให้เป็นผูบ้รหิารโครงการ 

ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่  

10 กุมภาพันธ์ 2571  และสามารถต่อสัญญาได ้

อีกครั้งละ 10 ปี”

ปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการเผาท�าลาย 250  

ตันต่อวัน สิ่งที่เผา มีทั้งของแข็ง และของเหลว  

หรือเป็นแก๊ส ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเผา 

ท�าลาย 2 สารทีถ่กูแบน คอื “พาราควอต-คลอร์- 

ไพริฟอส”

จะต้องขอคุยรายละเอยีดกบัผูป้ระกอบการ 

อีกครั้ง ว่าของที่จะท�าลายมีปริมาณเท่าไร ก่อน 

หน้านีม้คีนเข้าใจผดิว่าบรษิทัคดิค่าท�าลายท่ีตนัละ  

3 แสนบาท ซึง่ในข้อเท็จจรงิของการหารอืเบือ้งต้น 

กับหน่วยงานรัฐซึ่งไม่มีความพร้อมด้านรถขนส่ง 

ที่จะขนสินค้า (2 สารที่ถูกแบน) มาส่งถึงโรงงาน  

บริษัทต้องมีทีมงานไปด�าเนินการจัดหาคลังสินค้า 

ในการเก็บรวบรวมจากแต่ละภูมิภาค รับสินค้า 

เอง และบริหารจัดการเองท้ังหมด ค่าใช้จ่าย 

เบือ้งต้นในการบรหิารท้ังบุคลากร ทัง้จากคลงัสนิค้า 

ทั่วประเทศ ที่คุยกันประมาณ 1 แสนบาทต่อตัน  

หรอื 100 บาทต่อกโิลกรัมเท่านัน้เอง ไม่ใช่ 3 แสน 

บาทต่อตัน อย่างวิพากษ์วิจารณ์กัน

“ถามว่า หากรับงานรัฐบาลในการท�าลาย 

สารเคมี พอใจหรือไม่ ยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่  

และคดิหนกั เพราะลกูค้าทีเ่รามอียู ่12 - 13 ปีแล้ว 

ถ้าต้องหยุดเพื่อมารับงานนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็น 

ไปไม่ได้ทางด้านธุรกิจ แล้วถ้าเราเผาสาร 2 สาร 

ท่ีแบนแล้ว ค่อยมารับงานท่ีอื่นใหม่ ก็คงไม่ใช ่

เจตนารมณ์ของกรมโรงงานฯ ที่ให้สร้างเตาเผานี้ 

ขึ้นมา ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วว่า หากจะท�า 

อย่างนั้นก็คงท�าให้ไม่ได้“

ยันไม่มีเอี่ยวการเมือง
นายวนัชยั กล่าวว่า ในแต่ละประเทศทีแ่บน 

สารเคม ีจะปล่อยให้ใช้จนหมดไปเอง เพราะถ้าให้ 

บริษัทมาก�าจัดนั้นเป็นเรื่องใหญ่ มีหลายคนโยง 

เป็นเรื่องการเมือง ความจริงแล้วไม่รู้เรื่องอะไร 

เลย อัคคีปราการเป็นบริษัทมหาชน อยู่ในตลาด 

หลกัทรพัย์ฯ มผีูถ้อืหุน้ ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ หรอื 

บคุคลใดบคุคลหนึง่มาบงัคบัให้รับงาน หรอืมคี�าสัง่ 

อย่างนัน้ อย่างนี ้ บรษิทัท�าธุรกิจด้วยความโปร่งใส  

ทุกวันนี้ ก็รับสารเคมีมาเผาท�าลายให้ผู้ประกอบ- 

การเป็นประจ�าอยู่แล้ว ไม่ใช่เหตุผลท่ีดีท่ีจะหยุด 

รับงานทั้งหมดเพื่อมารับงานนี้เพียงงานเดียว

“จากที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการ 

เกษตร ได้ออกประกาศค�าสัง่ให้เกษตรกร ร้านค้า 

ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า รวบรวมสารข้างต้นส่งให้กับบรษิทั 

ผูร้บัก�าจดัระยะเวลากว่า 200 วนั หรอืกว่า 9 เดอืน 

จากไทม์ไลน์ที่ออกมา ความกังวลต่างๆ ของเรา 

ก็ผ่อนคลายลง”
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เมื่อใกล้เข้าสู ่ช่วงฤดูฝน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ต้องเตรียมรับมือ และเตรียมความพร้อม 

อะไรบ้างทีจ่ะท�าให้การเลีย้งกุง้ในฤดฝูนประสบผลส�าเรจ็ คงปฏเิสธไม่ได้ว่าพืน้ฐานในการจดัการฟาร์ม 

ในช่วงฤดูฝน ยังคงต้องใช้หลักการไบโอซีเคียวริตี้ และหลักการ 3 สะอาดโมเดล เหมือนฤดูร้อน 

ที่ผ่านมา เพียงแต่ในช่วงฤดูฝนจะมีความเสี่ยง และการจัดการที่ยากล�าบากมากกว่า ดังนั้น 

เกษตรกรจึงควรมีการเตรียมการที่ดี โดยเฉพาะลูกกุ้งที่จะน�ามาลงเลี้ยง จะต้องเป็นลูกกุ้งที่แข็งแรง 

ปราศจากเชื้อก่อโรค และการที่เกษตรกรมีบ่ออนุบาลลูกกุ้งให้แข็งแรงก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง 

ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ เทคนิคนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการ 

อนุบาลลูกกุ้งในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความส�าเร็จให้กับการเลี้ยงกุ้งในช่วง 

ฤดูฝน

การอนุบาลกุ้งขาว หมายถึง การน�าลูกกุ้งขาวระยะ PL (Post larva) จากโรงเพาะฟักมาท�าการ 

เลี้ยงในบ่ออนุบาล 20 - 30 วัน จนได้ขนาด 0.5 - 1.0 กรัม จึงท�าการย้ายกุ้งอนุบาลไปเล้ียงต่อ 

ในบ่อกุ้งใหญ่ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ลดระยะเวลาการเล้ียงกุ้งในบ่อกุ้งใหญ่ได ้

ควบคู่กับการใช้มาตรการป้องกันเชื้อก่อโรคร่วมกับการจัดการฟาร์มตามหลัก 3 สะอาด

ปัจจัยที่ต้องค�ำนึง และเตรียมกำรก่อนอนุบำลลูกกุ้งช่วงฤดูฝน
1. ติดตามความเค็มแหล่งน�้าธรรมชาติ ปริมาณความเค็มในแหล่งน�้าธรรมชาติในช่วง 

ฤดูฝนมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับพื้นที่ และปริมาณน�้าฝนในแต่ละปี โดยการเลี้ยงกุ้งอนุบาลที่มี 

ความเค็มสูง หรือแร่ธาตุสูง จะท�าให้กุ้งแข็งแรง และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการเลี้ยงกุ้งในความ 

เค็มต�่า แต่ในช่วงฤดูฝน จะพบว่าตามแหล่งน�้าธรรมชาติที่เคยมีความเค็มสูง จะถูกน�้าฝนเจือจาง 

จนมีความเค็มที่ต�่าลง และจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ในการเลี้ยงกุ้งอนุบาลเพื่อให้ได้ผล 

การเลี้ยงที่ดี ควรควบคุมความเค็มในบ่ออนุบาลไม่ให้ต�่ากว่า 15 ppt เพื่อให้กุ้งอนุบาลมีความแข็งแรง 

อัตรารอดสูง และพร้อมส�าหรับการย้ายไปเลี้ยงต่อในบ่อกุ้งใหญ่

ทีม่า : ข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่384 กรกฎาคม 2563

เทคนิคการอนุบาล
ลูกกุ้งขาวในช่วงฤดูฝน
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2. การวางแผนกักเก็บน�้าความเค็มสูง  

จากข้อมูลประวัติความเค็มของแต่ละพ้ืนที่ ร่วม 

กับการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ จะ 

ท�าให้เกษตรกรสามารถประเมินได้ว่า ในแต่ละปี  

ปริมาณน�้าฝนจะมีมาก หรือน้อย และควรจะเริ่ม 

กักเก็บน�้าความเค็มสูงเมื่อไร เพื่อจะได้มีน�้าความ 

เค็มสูงไว้ใช้เพียงพอส�าหรับการอนุบาล และเลี้ยง 

กุง้ในบ่อใหญ่ ร่วมกบัการหมนุเวยีนน�า้เพือ่น�ากลบั 

มาใช้ใหม่ เป็นวธีิลดการน�าน�า้ใหม่จากคลองธรรม- 

ชาติที่มีความเค็มต�่าช่วงฤดูฝนเข้ามาใช้ในพื้นที่ 

เล้ียง ซึ่งจะท�าให้น�้าท่ีกักเก็บมีความเค็มต�่าลงไป 

ด้วย ดังนั้น ผู้เล้ียงกุ้งควรตรวจสอบความเค็ม 

ของแหล่งน�า้อยูเ่สมอเพือ่ใช้คาดการณ์ และก�าหนด 

ช่วงเวลาส�าหรับการลงกุ้งเลี้ยงในแต่ละช่วงของป ี

ได้อย่างเหมาะสม

3. เทคนิคการเพิ่มความเค็มน�้าในช่วง 

ฤดูฝน

 3.1 วางแผนการเลี้ยงกุ้งอย่างรอบ- 

คอบ หากเกษตรกรสามารถเข้าใจธรรมชาติของ 

แหล่งน�้าในพื้นที่นั้นๆ มีการติดตามข่าวสาร รวม 

ถึงคาดการณ์ปริมาณน�้าฝนไว้ล่วงหน้าจากข้อมูล 

ได้แล้ว น�ามาออกแบบแผนการเลี้ยง กล่าวคือ  

กุ้งรุ ่นที่ 2 ของปี ควรจะท�าการลงเลี้ยงต้ังแต ่

ช่วงความเค็มสูง เมือ่กุง้มขีนาดใหญ่ขึน้ ความเค็ม 

น�้าค่อยๆ ลดลง ก็จะไม่มีปัญหามาก และที่ส�าคัญ 

รูปท่ี 1 รูปโรงเรอืนเล้ียงกุ้งอนุบาลและกุ้งอนุบาลขนาด 0.5 กรมั
 อายุการเล้ียง 20 วัน

ในฤดูฝน เกษตรกรควรส�ารองบ่อพักน�้า 

ส�าหรับกักเก็บน�้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยเฉพาะบ่ออนุบาลท่ีจะต้องควบคุม 

ความเค็มให้มีค่ามากกว่า 15 ppt อาจ 

จะต้องส�ารองน�้าที่มีความเค็มสูงไว้ให ้

บ่ออนุบาลโดยเฉพาะ เพราะถ้ากุ ้ง 

อนุบาลมีสุขภาพดี มีความแข็งแรง  

การเลี้ยงในบ่อกุ้งใหญ่ก็จะสามารถเลี้ยง 

ได้ผลผลิตที่ดีตามมา

 3.2 การเพ่ิมความเค็มน�า้ด้วยการผสม

น�้าเค็มเข้มข้น ส�าหรับบ่ออนุบาลที่มีขนาดเล็ก  

และมีหลังคาโรงเรือน (Greenhouse) สามารถ 

ซ้ือน�้าความเค็ม 150 - 200 ppt เข้ามาผสมกับ 

น�้าเค็มที่กักเก็บไว้ก่อนหน้านั้นได้ โดยจะท�าการ 

ผสมให้ได้ความเค็ม 15 ppt โดยวิธีนี้ เกษตรกร 

ควรจะท�าการทรีตคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือหัวน�้าเค็ม 

เข้มข้น ก่อนจะน�าใช้ผสมกับน�้าในพื้นที่บ่อเลี้ยง

 3.3 เพิ่มความเค็มน�้าด้วยการใช้เกลือ 

สังเคราะห์ ส�าหรับฟาร์มที่อยู่ห่างไกลจากแหล่ง 

น�้าเค็มเข้มข้น หรือไกลจากแหล่งนาเกลือ ซ่ึง 

มีค่าขนส่งแพง สามารถเพิ่มความเค็มในน�้า โดย 

ใช้เกลือสังเคราะห์ที่ได้จากการผสมเกลือที่มีส่วน 

ประกอบเป็นโซเดยีม และคลอไรด์ กบัผลติภณัฑ์ 

เสรมิแร่ธาต ุ(premix) ทีม่ส่ีวนประกอบท้ังแร่ธาต ุ

หลัก และแร่ธาตุรอง ได้แก่ แคลเซียม, แมก- 

นีเซียม, โพแทสเซียม และแร่ธาตุรองอื่นๆ โดย 

ผสมในอัตราส่วน เกลือสังเคราะห์ 70 ส่วน ต่อ 

แร่ธาตสุงัเคราะห์ 30 ส่วน หรอืใช้เกลอืสงัเคราะห์  

0.7 กโิลกรมั และแร่ธาตสุงัเคราะห์ 0.3 กิโลกรัม  

ต่อการเพิ่มความเค็มขึ้น 1 ppt ต่อน�้าปริมาณ 

1 ลูกบาศก์เมตร ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรมีน�้า 

ความเค็ม 14 ppt ส�าหรับการอนุบาลกุ้งในบ่อ 

ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มความเข้ม 
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เป็น 15 ppt หรือเพิ่มขึ้น 1 ppt จะต้องเติมเกลือ 

สังเคราะห์ 70 กิโลกรัม และแร่ธาตุสังเคราะห์ 

30 กิโลกรัม โดยผสมลงในถังผสม ให้เกลือ และ 

แร่ธาตุสังเคราะห์ละลายก่อน แล้วจึงเติมเข้าไป 

ผสมกับน�้าในบ่ออนุบาล หรือบ่อเลี้ยง

4. การลงกุง้ ในการเลี้ยงกุ้งรุ่นที่สองของปี  

เกษตรกรควรจะรบีลงช่วงทีค่วามเคม็ยงัสงูอยู่ เพือ่ 

ให้กุ้งมีขนาดมากกว่า 60 ตัวต่อกิโลกรัม ก่อน 

ทีค่วามเค็มจะเริม่ต�า่ลง และควรลดความหนาแน่น 

ลงให้น้อยกว่าการเล้ียงกุ้งในช่วงฤดูร้อน เพื่อลด 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการน�้า และการจัดการ 

ของเสยีในบ่อกุง้ใหญ่ เมือ่กุง้ใหญ่ลดความหนาแน่น 

ลง และเริ่มเล้ียงในช่วงที่น�้ายังมีความเค็มสูงอยู่  

การเล้ียงกุ้งในบ่ออนุบาลก็จะสามารถท�าได้ง่าย 

ยิ่งข้ึน เนื่องจากต้องอนุบาลลูกกุ้ง 20 - 30 วัน  

ก่อนน�าไปเลีย้งในบ่อใหญ่ กล่าวคอื ความหนาแน่น 

ในบ่ออนบุาลกจ็ะลดลงตาม และน�า้ในบ่อช่วงเวลา 

นั้น ก็จะยังคงมีความเค็มสูง หรือหากความเค็ม 

เร่ิมต�่าลงในช่วงท้าย ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ 

เลี้ยง

5. การเตมิแร่ธาตรุะหว่างการอนบุาลลกูกุง้ 

ถึงแม้จะมีการควบคุมความเค็มในระหว่างการ 

อนุบาลให้มีความเค็มมากกว่า 15 ppt แล้วก็ตาม  

ในระหว่างการอนบุาล จ�าเป็นต้องมกีารตรวจสอบ 

แร่ธาตุอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถจัดการ หรือเติม 

วัสดุปูนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดย 

เฉพาะในช่วงที่กุ้งมีการลอกคราบมากกว่าปกติ  

โดยสารเคมี หรือวัสดุปูนท่ีใช้ในการเพิ่มแร่ธาต ุ

มีดังนี้

 • แคลเซียม ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์, 

แคลเซียมซัลเฟต, แคลเซียมคาร์บอเนต, แคล- 

เซียมไฮด์ดรอกไซด์, ไฮเพาว์เวอร์

 • แมกนเีซยีม ได้แก่ แมกนเีซยีมซลัเฟต  

(ดีเกลือ) และแมกนีเซียมคลอไรด์

 • โพแทสเซียม ได้แก่ โพแทสเซียม- 

คลอไรด์

6. การให้อาหารเสริมแร่ธาตุ กุ้งสามารถ 

รับแร่ธาตุได้จาก 2 ช่องทางคือ การดูดซึมเข้า 

ทางเหงือก ช่องว่างของเปลือก อีกทางหนึ่งได้แก ่

ดูดซึมเข้าทางระบบทางเดินอาหาร คือได้รับจาก 

ตารางท่ี 1 มาตรฐานประกอบการควบคุมแรธ่าตุต่างๆ ในระหว่างการอนุบาลลูกกุ้ง

ชนิดแร่ธาตุ/สัดส่วน
ค่ามาตรฐาน

10 ppt 15 ppt 20 ppt

แคลเซียม (Ca) 118 176 235

โพแทสเซียม (K) 112 168 224

แมกนีเซียม (Mg) 374 567 748

โซเดียม (Na) 3,160 4,659 6,212

K: Ca 1:1 1:1 1:1

Mg: Ca 3:1 3:1 3:1

Na: K 28:1 28:1 28:1
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การกนิอาหาร และน�า้ กุ้งทีข่าดแร่ธาตมุกัจะแสดง 

อาการเด่นชัดคือ เปลือกนิ่ม ตะคริว ตัวขาวขุ่น  

ลอกคราบไม่สมบูรณ์ ตัวงอ การกินอาหารลดลง  

และอาจท�าให้การเจริญเติบโตช้าลง ซึ่งโดยปกต ิ

ในอาหารกุง้ทกุระยะ จะมแีร่ธาตเุป็นส่วนผสมอยู่ 

แล้ว แต่ส�าหรับในช่วงฤดูฝน หรือพื้นที่ความเค็ม 

ต�่า อาจจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง  

อาจจะต้องใช้อาหารท่ีมีการเสริมแร่ธาตุ โดยขึ้น 

อยู่กับความเค็มน�้า และความหนาแน่นท้ังในกุ้ง 

ระยะอนุบาล และระยะกุ้งใหญ่

7. ทบทวนมาตรการไบโอซีเคียวริต้ี การ 

จัดท�ามาตรการป้องกันเชื้อก่อโรคร่วมกับการ 

จัดการฟาร์มตามหลัก 3 สะอาดโมเดล อยู่เสมอ 

ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการเลี้ยงกุ้งท้ังบ่ออนุบาล  

และบ่อกุง้ใหญ่ในทกุฤดูกาล แต่ในฤดูฝน เกษตรกร 

ควรจะเข้มงวดมากกว่าปกติ เพราะไม่ว่าจะเป็น 

น�า้ฝน หรือการเกิดพายตุ่างๆ มกัจะน�าพาเอาเชือ้ 

ก่อโรคตามมาด้วยเสมอ ควรรักษาระดับน�้าในบ่อ 

ให้สูงกว่าคลองต่างๆ เพื่อป้องกันการร่ัวซึมเข้า 

บ่อเลีย้ง และหากมรีะบบการหมนุเวยีนน�า้กลบัมา 

ใช้ใหม่ จะช่วยลดความเสีย่งในการเกดิโรคได้เป็น 

อย่างดี

รูปท่ี 2 กราฟข้อมูลความเค็มคลองล�าภู

ที่มา : ห้องปฏิบัติการซีพีฟาร์มบางสระเก้า

ข้อดีของการใช้กุ้งอนุบาลก่อนลงเลี้ยงใน 

บ่อกุ้งใหญ่ คือ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิด 

โรค ลดระยะเวลาการเล้ียงกุ้งในบ่อกุ้งใหญ่ได้ 

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจ 

ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูฝน หรือพื้นที่ 

ความเคม็ต�า่ นอกจากนี ้ทาง บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์ 

อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ยังได้มีการศึกษา และ 

พัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกส�าหรับการอนุบาล 

กุ้งขาวด้วยระบบไบโอฟลอค และอื่นๆ ซึ่งจะช่วย 

ในการบ�าบัดของเสีย ช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน�้า  

เหมาะส�าหรับพื้นท่ีท่ีมีปริมาณน�้าใช้อย่างจ�ากัด  

ซึ่งเป็นแนวทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ 

เกษตรกรสามารถเลี้ยงกุ้งต่อไปได้อย่างมั่นคง  

และยั่งยืน
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ทีม่า : วารสารข่าวกุ้ง ปีที ่32 ฉบบัที ่385 เดือนสิงหาคม 2563

ขอน�าเสนอมุมมองที่ส�าคัญเชิงลึกของการใช้จุลินทรีย์ ในแง่มุมที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ 

มาก่อน ดังนี้

• มุมมองของการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 ที่มีผลต่ออัตรารอด ผลผลิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อของกุ้ง

• มุมมองเร่ืองการใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์กุ้ง ระหว่าง และภายหลังการผลิต ให้ม ี

 คุณภาพเนื้อ สีกุ้ง และความปลอดภัยในการบริโภคสูงขึ้น

• มุมมองเรื่องการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อก่อโรคได ้

 กว้างขวาง (Board Spectrum) มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

• มุมมองเรื่องการใช้จุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มุมมองของการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การเลี้ยงกุ้งได้พัฒนารูปแบบการเล้ียงทางด้านการจัดการของเสียออกจาก 

ระบบการเล้ียงให้มากท่ีสุดในการเลี้ยงแบบเปลี่ยนถ่ายน�้า ซึ่งให้ผลท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพของการ 

เลี้ยงได้ดีมากขึ้นแล้วนั้น แต่ในบางครั้งมีค�าถามว่า ท�าไมถึงจะจัดการคุณภาพน�้าท้ังหมดได้ในระดับ 

ที่ดีแล้ว แต่ยังคงเลี้ยงกุ้งได้ไม่ประสบความส�าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้

ซึ่งในปัจจุบัน มีงานศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่องความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ในบ่อเล้ียง 

ด้วยเทคนคิทีท่นัสมยัขึน้ โดยท�าการศกึษาถงึสารพนัธกุรรมของแบคทเีรีย (16srRNA) ทีเ่รยีกว่าการศกึษา 

เมตาจีโนมิก (Metagenomic) ซ่ึงสามารถศึกษาถึงชนิดของจุลินทรีย์ทั้งท่ีสามารถเพาะเลี้ยงได้ และ 

เพาะเลี้ยงไม่ได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการเล้ียงกุ้งในบ่อ 

ที่มีผลผลิตที่สูง เปรียบเทียบกับบ่อที่ผลผลิตต�่ากว่า จะพบว่ามีความหลากหลายของชนิดแบคทีเรีย 

มากกว่า (มีความหลากหลายจุลินทรีย์มาก เส้นกราฟจะอยู่สูงกว่า)

มุมมองใหม่ของการใช้จุลินทรีย์
กับการเลี้ยงกุ้ง ในยุค 2020
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นัน่แสดงให้เหน็ว่า การทีใ่นบ่อมคีวามหลาก 

หลายของชนิดจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งสูง จะส่งผล 

ต่ออัตรารอด และผลผลิตกุ้งท่ีสูงมากขึ้นไปด้วย  

การใช้จลุนิทรย์ีโปรไบโอตกิระหว่างการเลีย้งกุง้ ก็ 

เป็นวธีิการหนึง่ทีจ่ะสามารถเพิม่ความหลากหลาย  

และชนิดของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งได้

ความหลากหลายของแบคทีเรีย
ในล�าไส้ของกุ้งที่ป่วย
เป็นโรคตายด่วน (EMS)

โรคตายด่วน หรือโรคอีเอ็มเอส เป็นโรค 

ติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส  

(Vibrio parahaemolyticus) ท่ีส่งผลต่ออัตราการ 

ตายของกุง้สูงตัง้แต่ช่วงต้นของการเลีย้ง จากข้อมลู 

การศึกษาพบว่า เมื่อน�ากุ้งที่ติดเชื้ออีเอ็มเอส มา 

ตรวจหาจ�านวนชนิดของแบคทีเรียในกระเพาะ 

อาหารกุ้ง จะพบว่า ความหลากหลายของชนิด 

แบคทเีรยีมจี�านวนชนดิลดน้อยลงอย่างชดัเจน เมือ่ 

เทียบกับกุ้งที่ไม่มีการติดเชื้อ (ดังรูปที่ 2) ซึ่งเชื้อ 

ที่พบเป็นเชื้อวิบริโอท่ีก่อโรค ประกอบกับจะพบ 

อัตราการตายของกุ้งที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน

ความหลากหลายของแบคทีเรีย
ในล�าไส้กุ้งที่ป่วยด้วยโรคไวรัส
ตัวแดง (WSSV)

โรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง เป็นโรคทีเ่กิดจาก 

เช้ือไวรัสตัวแดง (WSSV) ท่ีส่งผลกระทบอัตรา 

รอดของกุง้ และผลผลติอย่างรุนแรง แต่ในบางครัง้ 

พบว่า ท�าไมกุง้ในบ่อทีม่กีารตดิเชือ้บางตวัถงึไม่ตาย 

และบางตัวถึงไม่แสดงอาการติดเชื้อ ซ่ึงจากการ 

เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างกุ้งในบ่อที่ติดเชื้อ 

ตวัแดงดวงขาว เปรียบเทยีบกุง้ภายในบ่อเดยีวกัน 

ที่มีการตรวจพบระดับการติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 

ท่ีความรุนแรงแตกต่างกัน ด้วยเทคนิคพีซีอาร์  

(PCR) พร้อมทั้งเปรียบเทียบความหลากหลาย 

ของชนดิแบคทเีรยีในล�าไส้กุง้ในแต่ละชดุทีต่ดิเชือ้ 

แต่ละระดบัต่างๆ กนั พบว่า กุง้ตวัทีต่ดิเชือ้ตวัแดง 

ในระดับที่ความรุนแรงสูง จะมีความหลากหลาย 

ของชนิดแบคทีเรียน้อยกว่ากุ้งท่ีติดในระดับความ 

รนุแรงต�า่ (ดงัรปูที ่3) ซึง่นัน่หมายความว่า สมดุล 

ของชนดิแบคทเีรียในล�าไส้กุง้ จะส่งผลทางอ้อมต่อ 

ความรุนแรงในการติดเชื้อตัวแดงดวงขาว

มุมมองเรื่องการใช้จุลินทรีย์
เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์กุ้ง 
ระหว่าง และภายหลังการผลิต
ให้มีคุณภาพเนื้อกุ้งที่ดี

การเลี้ยงกุ้ง นอกเหนือจากต้องเลี้ยงกุ้งให ้

มีผลผลิตสูงแล้วนั้น ควรเลี้ยงกุ้งที่จะมีคุณภาพ 

เนื้อที่ดีด้วย เช่น กุ้งที่มีสีสวย และเนื้อแน่น โดย 

ส่วนใหญ่แล้ว กุง้ท่ีสสีวย และเนือ้แน่น จะเกดิจาก 

การเลี้ยงกุ้งให้อยู่ในสภาวะท่ีมีความเครียดน้อย  

และกุ้งมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ซ่ึงปัจจัยท่ีจะท�าให้กุ้ง 

รูปท่ี 1 การศึกษาถึงความหลากหลายของ
ชนิดแบคทีเรยี (Microbiome) ต่อผลผลิตกุ้งต่อไร่
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มคีวามเครยีดนัน้ เกดิได้จากหลายสาเหต ุเช่น 1)  

การมีค่าคุณภาพน�้า pH แกว่งตัวขึ้น - ลงสูงตลอด 

เวลา เนื่องจากการที่มีแพลงก์ตอนมาก และอาจ 

เกิดจากการเปลีย่นถ่ายน�า้ทีม่าก เป็นต้น 2) การม ี

ของเสียที่สะสมอยู่ในบ่อสูง เช่น ค่าแอมโมเนีย 

ไนไตรท์ ก๊าซไข่เน่า 3) ค่าแร่ธาตุที่ไม่สมดุล  

เป็นต้น

การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมของเสียในบ่อ 

เลีย้งอย่างต่อเนือ่ง เป็นวธิกีารหนึง่ท่ีจะท�าให้สภาวะ 

ในบ่อทีส่มดุล และส่งผลให้กุง้มคีวามแขง็แรง และ 

ไม่เครียด ท�าให้ได้ผลผลิตกุ้งมีคุณภาพเนื้อท่ีดี 

ส่งผลให้กุ้งมีราคาซื้อที่ดีด้วย

มุมมองเรื่องการใช้จุลินทรีย์
สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมเชื้อโรคได้
กว้างขวาง (Board Spectrum) 
มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

ตามธรรมชาตใินการเล้ียงกุง้นัน้ แบคทีเรยี 
กลุ่มวิบริโอ จะเป็นแบคทีเรียท่ีพบได้ท่ัวไปในน�้า  
และมีการแบ่งจ�านวนท่ีรวดเร็วตามคุณสมบัติของ 
เชื้อก่อโรค ถึงแม้ว่าเราจะท�าการฆ่าเชื้อในน�้าเป็น 
อย่างด ีแต่วบิริโอจะเป็นแบคทีเรยีกลุ่มแรกๆ ท่ีจะ 
กลับมาเพิ่มจ�านวนในบ่อ ดังนั้น การพัฒนาสาย- 
พันธุ์ของจุลินทรีย์โปรไบโอติกให้มีประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมเชื้อก่อโรคได้กว้างขวาง (Board  
Spectrum) จะเป็นประโยชน์ในการใช้ร่วมกบัระบบ 
การถ่ายน�้ามาก

วิธีการคัดเลือกโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ม ี
คุณสมบัติยับยั้งเช้ือก่อโรคท่ีดีนั้น จะท�าโดยการ 
ลากเชื้อโปรไบโอติกที่ต้องการทดสอบในเส้นแนว 
ดิ่งตรงกลาง และลากเชื้อวิบริโอก่อโรคชนิดต่างๆ  
ในแนวนอน หลังจากน�าไปบ่มในตูบ่้มเชือ้เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง สายพันธุ์โปรไบโอติกสามารถยับยั้ง 
เชื้อวิบริโอก่อโรคได้ จะเกิดช่องว่างระหว่างเชื้อ 
โปรไบโอติก และเชื้อวิบริโอเป็นโซนใส (Clear  
Zone) (ดังรูปที่ 5) ท�าการวัดผลประสิทธิภาพ 
การยับยั้ง โดยวัดระยะห่างของช่องว่างท่ีเกิดขึ้น 

ในหน่วยมิลลิเมตร

รูปท่ี 2 แสดงระดับความหลากหลายของจุลินทรยี์ 
ต่อผลของกุ้งท่ีติดเชื้อแบคทีเรยีวิบรโิอ

ท่ีก่อโรคอีเอ็มเอส

รูปท่ี 3 แสดงระดับความหลากหลายของจุลินทรยี์
ต่อระดับการติดเชื้อไวรสัตัวแดงดวงขาว

รูปท่ี 4 การศึกษาถึงความเครยีดของกุ้ง
ท่ีส่งผลต่อสีกุ้ง

 AHPND (-) Shrimp

 AHPND (+) Shrimp

 Pond Seawater
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และจากการวจิยัคดัเลอืกจุลนิทรย์ีสายพนัธุใ์หม่ๆ 

ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อโรคได้กว้างขวาง 

(Board Spectrum) (ดังตารางที่ 1) พบว่า เชื้อ 

โปรไบโอติกสายพันธุ ์ N-7 สามารถสร้างสารยับยั้ง 

เชือ้วบิรโิอก่อโรค (เกดิโซนใส) ได้ทุกสายพันธ์ุทีท่ดสอบ 

จึงเหมาะสมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส�าหรับ ควบคุมเชื้อก่อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้ง

ตารางท่ี 1 การยับยั้งเชื้อวิบรโิอได้หลากหลายสายพันธุข์องเชื้อโปรไบโอติก (N1-N7)

โปรไบโอติก
ผลการยับยั้งเชื้อก่อโรค

VP 
13-02

VP 
13-05

VP 
16-01

VP 
16-02

VP 
16-03

VP 
16-04

VP 
17-01

VP 
18-01

VH 
12-01

VA 
08-01

VC 
12-01

VV 
12-01

VF 
12-01

N-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 11
N-2 0 7 0 9 7 9 7 0 0 9 10 10 16
N-3 0 8 9 10 7 0 0 0 0 6 8 9 13
N-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
N-5 0 0 0 10 9 0 8 0 0 8 9 10 18
N-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-7 11 11 12 13 13 12 12 12 13 12 13 12 12

มุมมองเรื่องการใช้จุลินทรีย์ที่ต้องค�านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค

1. การใช้จุลินทรีย์ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเติมตรง และหมักกระตุ้นก่อนลงบ่อ 

ซึง่การใช้โปรไบโอตกิทัง้สองรปูแบบ มปีระโยชน์ และข้อควรระวงัท่ีแตกต่างกัน (ตามตารางที ่2) ข้ึนอยูกั่บ 

วิธีการหมัก และความสะอาด เพราะหากหมักไม่ดีจะท�าให้เกิดเชื้อวิบริโอที่เป็นอันตรายลงในบ่อเลี้ยง 

กุ้งได้ ซึ่งในบางครั้งอาจได้เชื้อก่อโรคที่อันตรายต่อผู้บริโภค เช่น วิบริโอ คอเลอเร (Vibrio cholerae)  

ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการหมักกระตุ้นเป็นอย่างมาก หรือในช่วงที่มีการระบาดของโรคอีเอ็มเอส  

(EMS) ก็อาจจะเป็นการเพิ่มเชื้อก่อโรคต่อกุ้งลงในบ่อเลี้ยงได้

ตารางท่ี 2 ข้อดี-ข้อเสีย ของรูปแบบการใช้จุลินทรยี์โปรไบโอติก

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย

1. หมัก (กระตุ้น) - ต้นทุนถูก
- หากวิธีการหมักเหมาะสม จะมีปริมาณ 
 โปรไบโอติกเพิ่มจ�านวนขึ้น

- ยุ่งยาก
- ข้อควรระวังสูง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
- อุปกรณ์การหมักต้องแห้ง สะอาด
- น�้าที่น�ามาใช้หมัก ควรเป็นน�้าจืด หรือฆ่าเชื้อมาก่อน

2. ใช้ตรง - สะดวก ใช้ง่าย
- ไม่มีการปนเปื้อน

- เพิ่มค่าใช้จ่าย

รูปท่ี 5 การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีก่อโรค
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2. จุลินทรีย์ที่ใช้ต้องถูกคัดเลือกตรวจสอบ 

ตลอดเวลา ว่าไม่เป็นจุลินทรีย์ที่มีการถ่ายทอด 

ยีนดื้อยาเอเอ็มอาร์ยีน (AMR gene)

 โดยจุลินทรีย์โปรไบโอติกท่ีดี ต้องไม่ม ี

ยีนด้ือยาใน DNA เพราะว่ายีนดื้อยานี้อาจส่งต่อ 

ไปยังแบคทีเรียวิบริโอชนิดอื่นๆ ที่มีในธรรมชาต ิ

ได้ หากผู้บริโภครับประทานกุ้งที่มีวิบริโอท่ีมียีน 

ดื้อยาเข้าไป และมีอาการท้องเสีย จะต้องใช้ยา 

ปฏิชีวนะในการรักษาอาการในคนได้ยากขึ้น การ 

ศึกษาเร่ืองยีนดื้อยานี้ ได้เร่ิมมีการศึกษามานาน 

แล้วในธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทย และมีอีก 

หลายประเทศทีม่กีฎหมายข้อก�าหนดเร่ืองห้ามการ 

ใช้จุลินทรีย์ที่ต้องไม่มีการถ่ายทอดยีนด้ือยา โดย 

จลุนิทรย์ีโปรไบโอตกิส�าหรับสตัว์น�า้ในเครือเจริญ- 

โภคภัณฑ์ ได้มีการคัดเลือก และตรวจสอบอย่าง 

เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

จากมุมมองทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทาง 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

โปรไบโอติก ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกด้านตาม 

ข้างต้นออกมาหลากหลายกลุ่ม เช่น

• กลุ ่มสร้างความหลากหลายของชนิด 

แบคทีเรีย และสร้างความสมดุลกับเชื้อก่อโรค  

และสามารถท�างานได้ดีกับเช้ือวิบริโอหลากหลาย 

สายพันธุ์ เช่น ไบโอติก (Biotic), ไบโอรีดอกซ์  

(Bio-redox) และเนอสแบค (Nurse-bac)

• กลุ ่มควบคุมของเสีย สารอินทรีย ์  

ไนโตรเจน และก๊าซไข่เน่า เช่น ไบโอติก (Biotic)  

และซุปเปอร์พีเอส (Super PS) ร่วมกับ ไบโอ- 

รีดอกซ์ (Bio-redox)

• กลุม่ส่งเสรมิสขุภาพกุง้ เช่น ไซมตินิพลสั 

(Zymetin-plus)

ซึง่ผลติภณัฑ์ทัง้หมดได้ผ่านการขึน้ทะเบียน 

สินค้าถูกต้องตามกรมประมงก�าหนด และได้ 

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ และมีความ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค การท่ีเกษตรกรจะประสบ 

ความส�าเรจ็ในการเล้ียงกุง้น้ัน นอกจากลูกพนัธ์ุกุ้ง 

ที่แข็งแรง ปลอดโรค และการจัดการคุณภาพน�้า  

และของเสยีในบ่อเลีย้งทีด่แีล้วนัน้ ยงัต้องประกอบ 

ไปด้วยการสร้างสมดุลของแบคทีเรียในบ่อเลี้ยง

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา การใช้โปร- 

ไบโอติกหลากหลายชนิดอย่างสม�่าเสมอตลอด 

ระยะเวลาการเลี้ยง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิม 

ความหลากหลาย และสมดุลของแบคทีเรียในบ่อ 

เลี้ยงกุ้ง ซึ่งสมดุลนี้จะส่งผลต่อกุ้ง โดยลดความ 

เสี่ยง และความรุนแรงในการติดเชื้อ ท้ังยังช่วย 

เพิ่มความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค ลดอัตราการ 

ตาย และสุดท้าย เกษตรกรจะสามารถสร้างผล 

ก�าไรจากการเล้ียงกุ้งท่ีได้ผลผลิตท่ีสูงขึ้นได้อย่าง 

ยั่งยืน



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

 15 บรษัิท อาซาฮี ไบโอไซเคิล จ�ากัด โทร. 0-2028-9420








