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วิกฤต โควิด-19 ยังเล่นงานมนษุย์โลก ไม่จบ ยดืเยือ้ยาวนานจะข้ามปีอยูแ่ล้ว 
นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ก็สู้ไม่ถอย ต้องหาวิธีการรับมือและจัดการโรคร้ายนี ้

ให้ได้โดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของประชากรบนโลกใบนี ้ จะต้องมีความ 

เข้มแขง็และอดทน และเช่ือฟังผูน้�าของแต่ละประเทศทีม่อีดุมคตทิีด่ ีทีจ่ะพาให้ประชากร 

ของแต่ละประเทศ อยู่รอดปลอดภัย  ไม่ว่าประเทศจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม ต้อง 

ได้รับความช่วยเหลือให้ปลอดภัยจากการเล่นงานของเช้ือโรคร้ายที่เข้ามาทดสอบ ว่า  

มนุษย์โลกใบนี้  จะมีความรักษ์โลกมากน้อยแค่ไหน  มีการท�าลายล้างสิ่งแวดล้อม 

ท�าลายธรรมชาติที่งดงาม และสร้างมลภาวะที่เป็นอันตราย ย้อนกลับมาท�าร้ายมนุษย์ 

ทั่วทุกพื้นที่บนโลกใบนี้  ที่เชื่อมต่อกันแบบโลกาภิวัตน์  นับว่า ประเทศไทย ยังอยู่ใน 

ความร่วมมอืทีดี่ในระดับหนึง่ ทีจ่ะให้ความร่วมมือปฏบัิตติามค�าแนะน�าของผู้รูท้ัง้หลาย  

แล้วประเทศก็จะรอดปลอดภัยจากวิกฤต โควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ภาคปศสุตัว์ของไทย ด้วยความร่วมมอืทีผ่่านๆ มา เราได้พยายามท�าตามมาตรฐาน 

ต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วผลสัมฤทธิ์ ย่อมออก 

มาดีเป็นที่ปรากฏให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคทางด้านปศุสัตว์ต่างๆ หรือถึงแม้จะได้รับ 

ผลกระทบบ้าง แต่กย็งัพอรบัได้ในภาพรวมของท้ังประเทศ แม้ว่าการเตบิโตของภาคปศสุตัว์ 

จะขยายตัวแบบถดถอยจากที่คาดการณ์ไว้ ก็ยังดี และถ้าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันแบบ 

องค์รวมให้อยู่ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดแล้ว ก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิบัติได้ให้ประเทศ 

เจริญขึ้น ไม่แพ้ประเทศคู่แข่งที่เคยตามหลัง แล้วแซงขึ้นหน้าไปสู่เป้าหมายที่ประเทศไทย 

เคยชูธงว่าจะต้องเป็นผู้น�าในภูมิภาคนี้ให้ได้ บัดนี้ เป้าหมายเหล่านั้น เริ่มจะหลุดลอยไป  

หากความร่วมมือของทุกภาคส่วน มัวแต่จะมากีดกัน และมัวแต่จะมาให้เตี้ยอุ้มค่อม 

อยู่ตลอดไป คงไม่ไปถึงไหนแล้ว ก็ต้องปล่อยให้คู่แข่ง แซงหน้าไปเลยดีกว่า…

บก.

บรรณาธิการแถลง
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นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ 

ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม- 

กันยายน 2563) พบว่า หดตัวร้อยละ 0.4 เมื่อ 

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยสาขาพืช  

สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และ 

สาขาป่าไม้ หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ยังคง 

ขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจการ 

เกษตรในไตรมาสนี้ ปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาส 2  

ทีผ่่านมา แต่ยังคงหดตวัเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั 

ของปี 2562 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง 

ที่ต่อเนื่องถึงช่วงกลางปี เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงใน 

บางพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งปริมาณน�้าในอ่าง 

เก็บน�้าส�าคัญ และปริมาณน�้าตามแหล่งน�้า

ธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผล

ให้ สาขาพืช ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักยังคง 

หดตัวที่ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี 2562 โดยผลผลิตพืชเศรษฐกิจส�าคัญ 

ทีล่ดลง ได้แก่ ข้าวนาปรงั มนัส�าปะหลัง สบัปะรด 

โรงงาน ปาล์มน�้ามัน มังคุด และเงาะ ขณะที ่

ยางพาราลดลงจากจ�านวนวันกรีดยางที่ลดลงจาก 

ฝนตกชุก รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการ 

ทีม่า : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วนัพุธที ่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สศก. ระบุ GDP เกษตร Q3 ปรบัตัวดีขึ้น
จาก Q2 แต่ยังคงหดตัว 0.4

ธันวาคมนี้ เตรียมแถลงใหญ่ ทั้งปี คาด ยังหดตัวในช่วงร้อยละ (-3.4)-(-2.4)

กรีดยาง นอกจากนี้ การผลิตพืชหลักที่ลดลง 

ยังส่งผลให้ สาขาบริการทางการเกษตร หดตัว 

ตามไปด้วย โดยไตรมาส 3 หดตัวที่ร้อยละ 0.2  

เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนท้ิงช่วง 

ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว 

ผลผลิตทางการเกษตร

ส�าหรับสาขาประมง หดตวัเช่นกนัทีร้่อยละ 

0.9 จากปริมาณการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น�้าจืด 

ที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท�าให้ความต้องการของตลาดท้ังใน 

ประเทศและต่างประเทศลดลง ส่งผลให้เกษตรกร 

ปรบัลดพืน้ทีก่ารเลีย้ง ปรบัลดจ�านวนลกูพันธุ ์และ 

ชะลอการลงลูกกุ้ง ส่วนสาขาป่าไม้หดตัวร้อยละ  

1.0 จากปรมิาณผลผลติไม้ยคูาลปิตสั ไม้ยางพารา  

และครัง่ ท่ีลดลงตามความต้องการของตลาด และ 

การส่งออกท่ีชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ 

ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สาขาปศสุตัว์ 

ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.4 จากการ 

เพิม่ปรมิาณการผลิตเพือ่รองรบัความต้องการของ 

ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

ตลาดญ่ีปุ่น และจีน ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกเน้ือไก่ 

ท่ีส�าคัญของไทย และการใช้สายพันธุ์โคนมท่ี 

เหมาะสม ส่งผลให้อัตราการให้น�้านมเพิ่มขึ้น
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ส�าหรบัภาวะเศรษฐกจิการเกษตรตลอดปี  

2563 คาดว่า จะหดตวัอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.4)- 

(-2.4) เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาขาพืช และ 

สาขาบริการทางการเกษตร มีทิศทางหดตัวลง 

ตามการผลิตพืชเศรษฐกิจส�าคัญหลายชนิดท่ีมี 

แนวโน้มลดลง เนือ่งจากหลายพ้ืนทีป่ระสบภยัแล้ง  

ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน  

2563 มฝีนตกเพิม่ขึน้ ท�าให้เกษตรกรมกีารขยาย 

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงครึ่งหลังของปี 

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง จะได้มกีารตดิตามสถานการณ์น�า้ท่วม 

และภัยแล้งในพื้นที่ต ่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ 

ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก ่

เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ส่วนสาขาประมง 

คาดว่าจะปรบัตวัลดลง ท้ังการท�าประมงทะเล และ 

ประมงน�้าจืด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน 

และปริมาณน�า้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ในขณะที ่

สาขาปศุสตัว์และสาขาป่าไม้ คาดว่าจะขยายตวัได้ 

ตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการ 

ด�าเนินนโยบายด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และ 

การวางแผนการใช้น�้า การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

เกษตรกร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ 

ผลติ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร  

การส่งเสริมการขายสนิค้าเกษตรออนไลน์ รวมถงึ 

การส่งเสริมการบริโภค และการใช้สินค้าเกษตร 

ในประเทศ อย่างไรกต็าม การคาดการณ์แนวโน้ม 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 สศก. ยังมี 

ปัจจัย และสถานการณ์ส�าคัญที่ต้องติดตามอย่าง 

ต่อเนื่อง อาทิ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ความเส่ียง 

จากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาด 

ของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ในประเทศ และต่างประเทศ โดยสถานการณ ์

การระบาดที่ยังคงยืดเยื้อ และความเสี่ยงของการ 

กลับมาระบาดในรอบท่ี 2 และความเสี่ยงจาก 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า 

และความมั่นคงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบ 

เศรษฐกิจ และการลงทุน เป็นต้น

ด้านนางสาวทศันย์ี เมอืงแก้ว รองเลขาธกิาร 

สศก. กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาถึง ราคาสินค้า 

เกษตรที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาส 3  

(กรกฎาคม-กันยายน 2563) สินค้าส�าคัญที่ 

เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ 

กับช่วงเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

เลีย้งสตัว์ มันส�าปะหลงั สบัปะรดโรงงาน ยางพารา  

ปาล์มน�้ามัน ทุเรียน มังคุด เงาะ สุกร กุ้งขาว 

แวนนาไม ปลานิล และปลาดุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

ผลมาจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง และบางสินค้า 

มีความต้องการของตลาดในประเทศ และตลาด 

ส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าส�าคัญที่เกษตรกร 

ขายได้มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ล�าไย ไก่เนื้อ 

ไข่ไก่ และน�้านมดิบ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิต 

ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

ขณะที่ การส ่งออกสินค ้าเกษตรและ 

ผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู ่ท่ี 205,010.19 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.97 เมื่อเทียบกับช่วง 

เดยีวกนัของปี 2562 ซึง่มีมลูค่าอยูท่ี ่225,222.45  

ล้านบาท สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณ 

และมูลค่าส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี 2562 ได้แก่ ข้าวรวม ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
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น�้าตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์  

มังคุด และเงาะและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ และปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ 

ขณะที่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ 

กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ได้แก่ มนัส�าปะหลงัและผลติภณัฑ์ น�า้มนัปาล์ม ล�าไย 

และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ และปลาและผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ในช่วงหลังกลางเดือนธันวาคม 2563 สศก. จะมีการจัดสัมมนา 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 โดยจะมีการเสวนา 

จากวิทยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ถึงมุมมอง และ 

ทิศทางของภาคเกษตรไทย รวมทั้งการแถลงรายละเอียดให้แก่สื่อมวลชน และ 

ทุกภาคส่วนได้รับทราบไปพร้อมกัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวัน และสถานที่การ 

จัดงานให้ทราบเร็วๆ นี้ต่อไป

อัตราการเติบโตของภาคเกษตร
หน่วย: ร้อยละ

สาขา ไตรมาส 3 ปี 2563 ปี 2563

ภาคเกษตร -0.4 (-3.4) - (-2.4)

พืช -0.8 (-4.6) - (-3.6)

ปศุสัตว์ 2.4 2.5 - 3.5

ประมง -0.9 (-3.5) - (-2.5)

บริการทางการเกษตร -0.2 (-1.5) - (-0.5)

ป่าไม้ -1.0 0.3 - 1.3

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
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รัฐมนตรีเกษตรฯ ชงงบฉุกเฉินกว่าพันล้านบาท คุมเข้มโรค  

ASF ในหมู สกัดไม่ให้เข้าไทย จับมือทุกภาคส่วน เน้นเชิงรุก 

สร้างความตระหนักรู้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 

ป้องกัน ควบคุมและก�าจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาต ิ

ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  

โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวง 

มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง 

ดิจิทัลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ 

กรมศุลกากร กรมขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม 

การปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 

การเกษตร และสมาคมผู้ผลิต และผู้ประกอบการสุกรต่างๆ

เนือ่งจากสถานการณ์การเกดิโรค ASF ยงัคงระบาดอย่างต่อเนือ่งเป็นวงกว้าง 

ปัจจุบันพบการระบาดของโรคแล้วกว่า 34 ประเทศทั่วโลก จากการส�ารวจประเทศ 

ไทย (15 พฤษภาคม 2563) มีสุกรจ�านวน 12.99 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 

จ�านวน 192,889 ราย ประเทศไทยแม้ปัจจุบันไม่มีรายงานการเกิดโรค แต่ยัง 

คงมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะเข้าสู่ประเทศ จึงต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ติดตาม 

สถานการณ์ แผนงาน และผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ร่วมป้องกัน  

ควบคุม และเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สาระ 

ส�าคัญ ดังนี้

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัเสารที์ ่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รัฐมนตรเีกษตรฯ ยกระดับเข้ม
สกัดโรค ASF ในหมู ไม่ให้เข้าไทย
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1. เสนออนุมัติงบกลางรายการเงินส�ารอง 

จ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ�าเป็นปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เร่งด่วน เพื่อป้องกันโรค ASF อย่าง 

เข ้มงวดต่อเนื่อง ท่ีประชุมเห็นชอบเสนอขอ 

งบประมาณ 1,111.557 ล้านบาท

2. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการยกระดับมาตรการป้องกนัโรค ASF ในสุกร 

ขัน้สงูสุด เช่น เข้มงวดการตรวจสอบนกัท่องเท่ียว 

ห้ามน�าผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้ามาในประเทศไทย  

การประชาสัมพันธ์ในความรู้เกี่ยวกับโรค การ 

ตรวจสอบ และเฝ้าระวังข่าว การรับแจ้งโรค และ 

การยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio- 

security system)

3. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลูกจ้างเหมา 

บริการตามโครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ  

(Tambon Smart Team) ในการบันทกึข้อมลู และ 

ประสานงานด้านการเกษตรกรรมในการเฝ้าระวัง  

ป้องกัน และควบคุมโรค ASF

4. แต่งตั้งคณะท�างานร่วมภาครัฐ เอกชน  

และสถาบันการศึกษาเพื่อติดตาม ประเมิน 

สถานการณ์ และก�าหนดมาตรการในการป้องกัน 

และควบคุมโรคท่ีเหมาะสม ที่ประชุมอนุมัติใน 

หลักการ และให้กรมปศสุตัว์ศกึษาโครงสร้าง และ 

ขอบข่ายหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจน และน�าเสนอ 

ที่ประชุมครั้งหน้า

ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค ASF ไม่ให ้

เข้าสู่ประเทศไทย ให้ยกระดับมาตรการด�าเนิน 

การอย่างเข้มงวดทั้งด้านบังคับใช้กฎหมาย การ 

ด�าเนินงานงบประมาณ และบุคลากร เน้นการ 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความตระหนัก และ 

การรับรู ้ ท่ีถูกต้องทันสถานการณ์ ร่วมมือกัน 

บูรณาการด�าเนินงานทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน  

ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง  

และปลายทางอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด



10

T
Thailand Focus

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 195 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

สมาคมหมเูผยภาพรวมอตุสาหกรรมหม ูท้ังในประเทศ และส่งออกสดใส  

การบริโภคคึกคัก ชี้ PRRS ควบคุมได้ ย�้าไม่ติดต่อคน

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  

เปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรว่า ปริมาณการผลิต 

สุกรขุนของไทยในปัจจุบันอยู่ท่ี 55,000 ตัวต่อวัน ขณะที่การบริโภค 

ภายในประเทศอยูท่ี ่50,000 ตวัต่อวนั การผลติจงึเพยีงพอกบัการบรโิภค 

ภายในประเทศ ส�าหรับผลผลิตส่วนท่ีเกินจากการบริโภคนั้น จะท�าการ 

ส่งออกในรูปแบบสุกรขุน สุกรพันธุ์ ลูกสุกร ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ ์

เพื่อน�าเงินตราเข้าประเทศ ด้านสถานการณ์การบริโภคในประเทศช่วงที ่

ผ่านมาคึกคักข้ึน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ก�าลังกลับมา 

อีกคร้ัง ผนวกกับใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุด และการกระตุ้นการท่องเที่ยว 

ในช่วงปลายปี

ขณะที่มีข่าวดีเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท�าให้คนไทยเริ่มออกมา 

ใช้จ่าย รวมถึงการบริโภคที่ดีขึ้นในสินค้าทุกหมวด ถือเป็นอานิสงส์ให้กับสินค้า 

ปศุสัตว์ ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ที่คนหันมาบริโภคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ส�าหรับสถานการณ์การผลิตที่ในบางพื้นที่พบการระบาดของโรค PRRS นั้น  

พบว่า ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ได้เข้าดูแล ควบคุม และเฝ้าระวังโรค ให้อยู่ใน 

วงจ�ากัดได้ท้ังหมด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรที่แจ้งเหต ุ

อย่างทันท่วงที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าด�าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุม และ 

ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นความส�าเร็จจากการสื่อสารในเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัจันทรที์ ่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สมาคมหมู ชีอุ้ตสาหกรรมหมู ทัง้ใน และสง่ออกสดใส

“PRRS” ควบคุมได ้ไมต่ิดตอ่คน
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แก่สาธารณชนในเร่ืองโรคในสกุรทีไ่ม่ตดิต่อสูค่นทีก่รมปศสุตัส์ ร่วมกับนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญด้านสกุร 

และโรคสตัว์ ได้ด�าเนนิการสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผู้บรโิภคเข้าใจว่า โรคในสกุรทีเ่กดิขึน้ เกิดเฉพาะ 

ในสุกรเท่านั้น ไม่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้ และผู้ที่บริโภคเนื้อสุกรก็ไม่มีอันตรายอย่างแน่นอน

“ขอให้พี่น้องเกษตรกรยืนหยัดในการป้องกันโรคในสุกร ที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินการ 

อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด จนท�าให้ไทยยังเป็นประเทศเดียว ที่สามารถคงสถานะปลอดโรคในสุกร 

ที่ส�าคัญ อย่างเช่นโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ได้อย่างน่าภูมิใจ ส่วนโรค PRRS นั้น 

ก็เป็นโรคในสัตว์ที่ไม่มีการติดต่อสู่คน ไม่ก่ออันตรายกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องนี้ ท�าให้การบริโภคในภาพรวมไม่ได้ลดลง

อย่างไรก็ตาม การให้ข่าวของคนบางกลุ่มว่าการบริโภคลดลงนั้น เป็นการหวังผลในเชิงจิตวิทยา  

เพื่อกดดันราคาหมูหน้าฟาร์มให้ถูกลง จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารจากสมาคมฯ เพื่อให้ได ้

ข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจในการขายสุกรหน้าฟาร์มต่อไป” น.สพ.วิวัฒน์ กล่าว
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ประธานที่ประชุม: นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย: นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคม

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินการจัดประชุมภายใต้หัวข้อ เกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง  

เพือ่ประเมนิผลกระทบจากสภาพปัญหา อปุสรรค และโอกาสจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกจิประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิการต์ อิสสระชัยยศ ภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาวิจัยผลกระทบ และแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์ จาก 

วิกฤตโควิด-19 โดยผลกระทบต่อภาคการเกษตรแบ่งออกเป็น ต้นน�้า ท�าให้สินค้าเกษตรบางประเภท 

มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด กลางน�้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าปิดท�าการชั่วคราว 

ตามมาตรการของภาครัฐ ประชาชนถูกจ�ากัดการเดินทาง ท�าให้การซ้ือสินค้าลดน้อยลง และหันมา 

เน้นการซื้อสินค้าแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลง ปลายน�้า ปริมาณ และ 

ระยะเวลาในการส่งของที่ล่าช้าจากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ของประเทศผู้ส่งออก

วัตถุประสงค์ในการทำาวิจัย
• เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและประเมินผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่อภาคการ 

เกษตรตลอดห่วงโซ่

• เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินโอกาสจากวิกฤต COVID-19 ต่อภาคการเกษตร

• เพื่อศึกษามาตรการ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา

• เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม

• เพ่ือน�าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการด�าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 

ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สรุปการประชุมหัวข้อ

เกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชัน้ 4 กระทรวงพาณิชย์
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ผลกระทบในแต่ละประเทศ
• อปุสงค์ในสนิค้าเกษตรลดลง จากการปิด 

สถานทีท่่องเทีย่ว ร้านอาหาร และภตัตาคาร รวมถงึ 

ยุติการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คน

• การขนส่งสนิค้าทีล่่าช้าจากการจ�ากดัการ 

เดนิทาง ท�าให้สนิค้าโดยเฉพาะกลุม่ผกัสด ผลไม้สด  

และไม้ประดับเสื่อมคุณภาพ ท�าให้ราคาลดลง

• การขาดแคลนแรงงานทางการเกษตรจาก 

การปิดชายแดน และจ�ากัดการเดินทาง

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์
ระยะสั้น

• กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกระทรวง 
เกษตรฯ เพือ่เร่งรัด ธ.ก.ส. ในการจดัหาสนิเชือ่ให้ 
แก่เกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบ พร้อมเสนอให้ปรับ 
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

• ช ่วยรับซื้อสินค้าเกษตรบางประเภท 
ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงฯ ก�าหนด ในราคาที ่
เหมาะสม

ระยะยาว

• จัดท�าฐานข้อมูลร่วมกันกับกระทรวง 
เกษตรฯ (Big Data) เพื่อแสดงความต้องการ 
สินค้าเกษตรในไทย และต่างประเทศ เพื่อให ้

เกษตรกร ผู้ประกอบการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

การวางแผนการคาดการณ์เพาะปลูก/ด�าเนนิธุรกิจ

• จัดอบรมให้ความรู ้แก ่เกษตรกร ผู ้ - 

ประกอบการด้านการเกษตรเกี่ยวกับความส�าคัญ 

และประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร (Certification)

• การสนับสนุนเพิ่มช่องทาง และอ�านวย 

ความสะดวกในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

ความเห็นที่ประชุม โดยคุณทรงศักดิ์ ส่งเสริม- 

อดุมชัย ผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

พาณิชย ์ เป ็นผู ้ด�าเนินการเชิญหน่วยงานที ่

เกี่ยวข้องร่วมทั้งเกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็น  

ดังนี้

คณุมนตร ีส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

ในภาพรวมของภาคการเกษตร ช่วงวิกฤตโควิด 

ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทางสภา 

เกษตรกรได้รบัการร้องเรยีนจากเกษตรกรทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบในด้านผลผลิตทางด้านการตลาด

1. เนื่องจากพ่อค้าไม่สามารถเดินทางไป 

รับซื้อของได้ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มีระยะเวลาจ�ากัด หากเก็บล่าช้าเกินไปจะท�าให้ 

เกิดความเสียหายอย่างมาก สภาเกษตรกร 

มีนโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วน 

และในช่วงนั้นไม่สามารถจัดประชุมเพื่อสั่งการได ้

ต้องเปลี่ยนเป็นประชุมโดยระบบ Video Con- 

ference ท้ังนี้ ตัวแทนสภาเกษตรกรในแต่ละ 

จังหวัด รับเอานโยบายไปปรับใช้ว่าจะท�าอย่างไร 

ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าทาง online ได้ 

หลังจากเริ่มไปได้ 1 เดือน ได้รับการสนับสนุน 

จากกรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และขยับไปร่วมกับ 

Lazada, Shopee จัดอบรมตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 

ด้วย
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2. จากงานวิจัยท่ี ดร.ศิการต์ กล่าวไป 

มีประเด็นนึงที่น ่าสนใจ คือ การคาดการณ์ 

สถานการณ์ความต้องการของสินค้าในด้าน De- 

mand Side ซึ่งไม่เคยมีการท�ามาก่อน ที่ผ่านมา 

เกษตรกรเพาะปลูกตามๆ กัน เพราะไม่มีตัวชี้วัด 

ว่า หากปลูกพืชชนิดนี้แล้วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า  

จะเป็นอย่างไร

3. สิ่งที่อยากน�าเสนอส�าหรับภาคการ 

เกษตรขณะนี้ เรื่องของน�้าส�าคัญที่สุด ระบบ 

ชลประทานยังไม่เต็มท่ี มีแนวคิดในการปรับ 

เปลี่ยน 2 ทาง 1. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์

ต้องจ�าแนกกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่ให้ชัดเจน 

ซึ่งจากที่กล่าวมา อยากจะให้เป็นผลอย่างจริงจัง  

หากเป็นไปได้กระทรวงพาณชิย์เป็นตัวอย่างน�าร่อง 

ในแต่ละพื้นที่น่าจะเห็นผลที่ดีกว่า

คุณสรศักดิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จาก 

ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปัญหาหลักๆ ของ 

สินค้าเกษตรได้แก่ มะม่วง ซึ่งไม่สามารถส่งออก 

ได้ ท�าให้มีการแปรรูปมากข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภค 

ในประเทศได้บริโภคมะม่วงในราคาถูกลง การ 

แก้ไขปัญหาของกรมส่งเสริมการเกษตรคือ สร้าง 

เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ข้ึนมา โดย 

ผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าจากเกษตรกรผ่านทาง 

เว็บไซต์ได้ และจัดอบรมการขายแบบ online 

ให้เกษตรกรโดยประสานจาก Lazada, Shopee 

และไปรษณีย์ไทย อีกปัญหาหนึ่งคือ ฤดูแล้ง 

เรือ่งของน�า้ส�าคัญมาก เนือ่งจากไม่สามารถควบคมุ 

ปริมาณผลผลิตในช่วงฤดูแล้งได้เลย รวมถึง 

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เกษตรกรไม่ทราบ 

แนวโน้มตลาดว่าเป็นอย่างไร ผลผลิตที่ออกมา 

จะล้นตลาดหรือไม่

คุณระเบียน ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 

การเกษตร บทบาทหน้าที่ของ สวก. คือ เป็น 

การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งทางด้านการ 

เกษตรท่ีเก่ียวข้องกับโควิดท่ี สวก. ให้ทุนไป 

ตอนนี้จะเป็นในเร่ืองของการวิจัยพืชสมุนไพร 

ท่ีมีฤทธิในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้น หรือ 

ต้านเชื้อโควิดได้ และมีให้ทุนวิจัยในการตรวจ 

สินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าเพื่อการส่งออก ซึ่งจะ 

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า

คุณเกรียงศักดิ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย

1. ปัจจุบันมีระบบชลประทานประมาณ 

30% แต่ชลประทานไม่มีน�้า จึงต้องมีการพัฒนา 

ระบบชลประทาน และน�้าใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่จะบรรเทาเกษตรกรได้ในเบื้องต้น

2. ควรจะวิเคราะห์ และหาจุดสมดุลที่ 

เหมาะสมระหว่างภาครัฐเข้าช่วยเหลือเกษตรกร 

ตามนโยบาย ควรดูผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น หาก 

ช่วยเหลือด้านหนึ่งจะกระทบอีกด้านหนึ่งหรือไม ่

เช่น ในอดตีพชืผลทางการเกษตรราคาถูก ภาครฐั 

ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการช่วยซ้ือ ช่วย 

ซื้อเงาะ 1 คันรถ แต่ต้องน�าไปแจกจ่ายเพราะ 

ทานไม่ไหว ส่งกระทบต่อแม่ค้าในตลาดที่ขาย 

เงาะอยู่ เป็นต้น
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3. เร่ืองของหน้ีสิน รัฐมักจะให้เกษตรกร 

กู้เงิน แต่ลืมคิดไปว่าเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนให้ 

เกษตรกรขึ้นไปทุกวัน เพราะไม่มีรายได้ไปผ่อน 

ช�าระเงินกู ้กับดอกเบ้ีย ท้ายท่ีสุดแล้ว หน้ีสิน 

ไม่ได้หายไป กลับกลายเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ส่งผล 

ให้ที่นาหลุดจ�านองจากพ่อค้า หรือ ธกส. ดังนั้น  

ดอกเบี้ย ธกส. ควรจะต�่ากว่าดอกเบี้ยธนาคาร 

พาณิชย์

4. การพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยเป็นไปได ้

ช้า ซึง่ใช้เวลาในการพฒันาประมาณ 7 ปี นกัวจิยั 

ควรมีการพัฒนาทุกปี และพัฒนาให้มีความ 

หลากหลาย เช่น ควรพฒันาข้าวพืน้นุม่ให้มากขึน้ 

เพราะตอนนีเ้รามข้ีาวพืน้แข็งมากแล้ว เพือ่ให้เป็น 

ทางเลือกของเกษตรกรในการเลือกเพาะปลูก 

พันธุ์ใดให้ผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ผลผลิตด ี

น�าไปสู่การลดต้นทุน

5. ปัจจุบันไทยสูญเสียตลาดข้าวให้กับ 

ประเทศเวยีดนามค่อนข้างมาก ยกตวัอย่าง ประเทศ 

ฟิลิปปินส์ นิยมน�าเข้าข้าวพื้นแข็ง แต่เราเสีย 

ตลาดให้กับประเทศฟิลิปปินส์ ให้กับประเทศ 

เวียดนาม ประมาณ 1 ล้านตัน/ปี การค้าข้าวโลก 

มีประมาณ 40 ล้านตัน ปี 2562 ไทยส่งออกข้าว 

7.5 ล้านตัน จากเดิมท่ีเคยส่งออกได้ประมาณ 

9.5 ล้านต้น ส�าหรับปี 2563 คาดว่าการส่งออก 

ข้าวจะอยู ่ที่ไม่เกิน 6.5 ล้านตัน ค�าถามคือ 

ผลผลิตในประเทศมีมากกว่า 30 ล้านตัน/ป ี

หากส่งออกได้เพียง 6.5 ล้านตัน จะส่งผลให้มี 

สต็อกสะสมภายในประเทศทันที ดังนั้น เราจะท�า 

อย่างไรเพื่อให้เรากลับไปอยู่ในตลาดได้อย่างเดิม

คุณวิรัช สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคม 

ไม่ได้รับซื้อข้าวจากชาวนาเพียงอย่างเดียว แต ่

มีการลงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับชาวนาด้วย 

โดยใช้สมุนไพร ผลไม้ในท้องถ่ิน จัดตั้งสหกิจ 

ชุมชน ตั้งกลุ่ม SME ให้ชาวนา รวมท้ังให้การ 

สนับสนุนโครงการของภาครัฐ แต่เมื่อด�าเนินการ 

ไปได้ระดับหนึ่ง กลับพบปัญหาเรื่องมาตรฐาน  

วันนี้ท�าผลไม้กระป๋อง หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จากข้าว เมื่อจะบรรจุเพื่อขายจะต้องขออนุญาต 

จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ซึ่งเดิมสามารถขอได้ไม่ยาก แต่วันนี้ต ้องขอ 

อนุญาตพาดพิงกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก 

มีการก�าหนดมาตรฐาน Codex ซึ่ งชุมชน 

ไม่สามารถท�าได้ตามมาตรฐาน Codex ได้ ซึ่ง 

ชุมชนท�าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เมื่อ 

ไปขออนุญาตจาก อย. ก�าหนดให้มีห้อง 3 ห้อง 

ในการด�าเนินการ และข้อก�าหนดอื่นๆ อีกหลาย 

ข้อ จนหลายๆ SME ต้องหยุดชะงักไป เพราะ 

ไม่ได้รับการอนุญาตจาก อย. หากจะน�าไปขาย 

โดยไม่ผ่าน อย. กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจ 

เจอก็เป ็นความผิด จึงขอเสนอให้กระทรวง 

สาธารณสุขทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ท่ีเกิดจากวิสาหกิจ หรือ SME เล็กๆ ในชุมชน 

ข้อก�าหนดให้ผลิตภายใต้ความสะอาด และ 

ปลอดภัย โดยไม่ต้องอ้างอิงมาตรฐาน Codex ได ้

หรอืไม่ เป็นมาตรฐานแบบครวัเรอืน ตรวจเฉพาะ 

ความปลอดภัย และบรรจุภัณฑ์ หรือมาตรฐาน 

ที่ทุกคนสามารถยอมรับได้ และเลือกที่เหมาะสม 

กับเกษตรกรแทน

เกษตรกรผู ้ปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 

จ.เพชรบูรณ์ ปัญหาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก ่

ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพด จึงอยากทราบ 

ว่า กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จะมีให้เงินกู้ดอกเบ้ีย 

ต�่ากับเกษตรกรจริงหรือไม่
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คุณทรงศักด์ิ จะน�าประเด็นหารือกับ 

รองปลัดที่ดูแลในส่วนของกองทุนฟื้นฟูอีกครั้ง 

หากได้รับความคืบหน้าอย่างไรจะน�าส่งข้อมูล 

ให้ต่อไป

เกษตรกรผู ้ป ลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 

จ.นครราชสีมา ท่ีผ่านมาได้รับผลกระทบจาก 

โควิดเช่นกัน ที่เป็นห่วงคือผลผลิตในฤดูกาล 

ที่จะถึงนี้ เนื่องจากตอนน้ีเกษตรกรเพาะปลูก 

ข้าวโพดเสร็จแล้ว มีความเป็นห่วงในเร่ืองราคา 

ข้าวโพดทีจ่ะเกดิข้ึน อย่างปีทีผ่่านมาราคาข้าวโพด 

และผลิตค่อนข้างไม่ดี แต่ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี  

และมีโควิดเข้ามาด้วย กลัวว่าสถานการณ์จะ 

แย่ลงไปอีก เท่าที่ทราบ มีการน�าเข้าข้าวโพด  

ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์ เข้ามา ส่งผลให้ราคา 

ข้าวโพดในประเทศตกต�่าลงทุกครั้ง จึงอยากฝาก 

ให้รัฐบาลดูแลเรื่องนี้ด้วย

เกษตรกรผู ้ป ลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 

จ.สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง ประสบปัญหาเกี่ยวกับ 

ภัยแล้งเป็นอย่างมาก และยังมีการแพร่ระบาด 

ของหนอนกระทู้ข ้าวโพด จึงอยากให้รัฐบาล 

ช่วยเหลือ รวมทั้งปัญหาราคาข้าวโพดด้วย เพราะ 

ตอนนี้ข้าวโพดต้องการน�้าในการเพาะปลูก หาก 

ไม่มีน�้าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดหรือ 

ไม่

เกษตรกรผู ้ป ลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 

จ.นครสวรรค์ ในช่วงนี้เกษตรกรทั้งพืชไร่ และ 

พืชสวนพบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรบางราย น�า 

เมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูก พบว่าข้าวโพดยืนต้นตาย 

ซึ่งบริษัทเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่วน 

เกษตรกรที่ปลูกเสียหาย จะท�าการเพาะปลูกใหม ่

ก็ไม่ทันฤดูกาล นอกจากฝนตกไม่ทั่วถึงแล้ว 

ชลประทานก็ไม่มีน�้า จึงอยากขอให้กรมชล- 

ประทานช่วยส่งน�้าให้เกษตรกรจนถึงสิ้นเดือน 

ตุลาคม เพื่อว่าเกษตรกรจะได้มีน�้าส�าหรับเพาะ 

ปลูก และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

คุณวิญญู สมาคมผู ้ส ่ งออกข ้าวไทย 

ขอน�าเสนอสถิติการส่งออกข้าวท่ีผ่านมาของ 
ประเทศไทยช่วง 3 ปีหลังพบวา่ การสง่ออกลดลง 

ทุกปี มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง 

กันมาหลายปี

ตัวเลขการส่งออก ปี 2561 อยู่ที่ 11 ล้าน 

ตนั ปี 2562 อยูท่ี ่7.5 ล้านตนั ปี 2563 มกราคม- 
กรกฎาคม ลดลง 32% ดังนั้น ปีนี้ที่ตั้งเป้าหมาย 

ไว้ 6.5 ล้านตัน ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือไม่ และ 

คาดการณ์ว่าช่วงครึง่ปีหลงัคงมแีนวโน้มไม่ต่างกนั 

นกั ส�าหรบัประเด็นผลกระทบจากโควดิ ทางสมาคม 

ไม่ได้รับผลกระทบมากในแง่การบริโภคที่ลดลง  
เพราะบางประเทศ อย่างประเทศอเมริกา โดย 

เป็นผู ้น�าเข้าข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทย 
มีการน�าเข้าข้าวมากขึ้นด้วยซ�้า ซ่ึงในปีท่ีแล้ว 

มีการส่งออกข้าวหอมมะลิอยู่ท่ี 6 แสนตัน แต่ 

ปีนี้อยู่ที่ 7 แสนตันในช่วง 7 เดือนแรก แต่ชนิด 
ข้าวท่ีหายไปจะเป็นข้าวขาวในช่วง 7 เดือนแรก  

จากท่ีส่งออกได้ 2 ล้านตัน ลดลงเหลือ 1.1 
ล้านตัน ส่วนข้าวนึ่งจาก 1.5 ล้านตัน ลดลงเหลือ 
6 แสนตันเท่านั้น

ประเดน็การส่งออกข้าว ทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ประกอบการ โรงสี ได้รับผลกระทบหมดจาก 
การส่งออกที่ลดลง แต่ผลที่เกษตรกรได้รับ คาด 
ว่า ราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันค่อนข้างสูง ส่วน 

ปัญหาในเชิงลบ เช่น เรื่องของค่าเงินบาท เนื่อง 
จากสินค้าข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างผันผวน 

ต่อค่าเงิน หากค่าเงินแข็งขึน้ 10% กจ็ะท�าให้ราคา 

ข้าวสูงขึ้น 10% เช่นกัน
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อกีประเด็น จะเป็นเรือ่งการพฒันาผลผลติ  

ผลผลิตข้าวในประเทศไทยนิ่งมาเกือบ 10 ปีแล้ว  

หรอือาจจะมกีารพฒันาแต่ไม่ตรงกบัความต้องการ  

ในขณะทีผ่ลผลติของประเทศเพือ่นบ้าน อย่างเช่น  

ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย ซึ่งมีการ 

พัฒนาพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเร่ือยๆ ท�าให้มีสายพันธุ ์

หลากหลายกว่าประเทศไทย มีผลผลิตที่ดีกว่า  

และมต้ีนทนุทีถู่กกว่าประเทศไทย ซ่ึงในระยะยาว 

จะท�าให้ประเทศไทยแข่งขันได้ล�าบาก

 ในเร่ืองผลกระทบโดยตรงจากโควดิ คดิว่า 

หากมีการชะงักเร่ืองการขนส่งก็จะส่งผลกระทบ 

ต่อการส่งออกได้

 การพัฒนาพันธุ ์ข้าวไทย อาจจะมีการ 

พัฒนามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการ  

เช่น ข้าวหอมมะลิ ได้รับความนิยมจากต่างชาต ิ

มากทีส่ดุ ท้ังอเมรกิา ยโุรป เอเชีย จนี ฮ่องกง ทีม่ ี

การสั่งซื้อข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่องมายาวนาน 

กว่า 30 ปี โดยข้าวหอมมะลิมีผลผลิตต่อไร่ 

ประมาณ 400 กก./ไร่ ในขณะท่ีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ  

ทีป่ระเทศอนิเดียพฒันามผีลผลติต่อไร่ค่อนข้างสงู 

ประมาณ 1,000 กก./ไร่ ส่วนข้าวที่ทางกระทรวง 

เกษตรได้ท�าการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับการ 

ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง จึงมีแต่ 

พันธุ์เก่าๆ ที่เกษตรกรเลือกใช้ ข้าวขาวมีผลผลิต 

700 กก./ไร่ ซึ่งหากเทียบกับประเทศเวียดนาม 

หรือประเทศอินเดีย ก็ยังมีปริมาณต�่ากว่า นอก 

จากนี้ ประเทศเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าว 

พื้นนิ่มส่งออกขายให้กับประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึง 

ปีที่แล้วขายไปประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนปีนี้น่าจะ 

ขายได้กว่า 1 ล้านตัน ทั้งนี้ ประเทศไทยก็มีพันธุ ์

พืน้นิม่เหมอืนกนั แต่ปริมาณผลผลติต่อไร่ไม่มาก 

ท�าให้การแข่งขันในด้านต้นทุนยังล�าบากอยู่

คุณจามีกร กรมการข้าว ตามท่ีสมาคม 

ผู้ส่งออกข้าวกล่าวมา ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ 

ก็เป็นไปตามที่กล่าว หากจะพัฒนาให้มีปริมาณ 

เพิ่มขึ้น อาจจะท�าให้คุณภาพของผลผลิตลดลง  

ส่วนท่ีเวียดนามผลผลิตดีกว่าเนื่องจากเป็นข้าว 

คนละประเภท ต้องแยกให้ออก ในเรื่องของการ 

พัฒนา กรมก็มีการพัฒนาอยู่ตลอด และมีการ 

รับรองพันธุ์ข้าว ซ่ึงตอบสนองความต้องการของ 

ตลาด

คุณวิญญู สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ทาง 

สมาคม หรือจะเป็นผู้ส่งออก หรือผู้เก่ียวข้องใน 

อุตสาหกรรมข้าว ต้องยอมรับว่าการพัฒนาพันธุ์ 

ข้าวมองไปข้างหน้าไปไม่ทันประเทศเวียดนาม  

เพราะช่วง 1-2 ปีหลังนี้ พบว่า ประเทศเวียดนาม 

มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ออกมา ซึ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าว 

ต้องมีการเตรียมการอย่างน้อย 6-7 ปี แต่ทาง 

ผู้ส่งออกเองมาตื่นตัวช่วง 2-3 ปี หลังจากการ 

ประชมุร่วมกับกระทรวงพาณชิย์ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ซ่ึงมีการพูดถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าว 

ด้วย คิดว่าเราน่าจะได้เห็นพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ใน 

เร็วๆ นี้ เพียงแต่ตอนนี้เรายังตามเค้าอยู่ อาจจะ 

ต้องพยายามพัฒนากันต่อไป

สมาคมโรงสีข้าวไทย เทรนตลาดข้าว เริ่ม 

เปลี่ยนจากการบริโภคข้าวพื้นแข็ง มาเป็นข้าวพื้น 
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นุ่มมากขึ้น กรมการข้าว ใช้เวลาถึง 7 ปี ในการ 

พฒันาเพือ่ให้ได้เมล็ดพนัธุ ์แต่กม็พีนัธุใ์หม่ออกมา 

ทกุปี และมกีารเพิม่ความหลากหลายในการพฒันา 

ตอนนี้มีพันธุ์ใหม่ออกมา 2 ชนิด ได้แก่ กข79  

และ กข87 แต่เมื่อน�าไปเพาะปลูก อายุการปลูก 

กลับยาวนานกว่าการเพาะปลูกในแปลงทดลอง 

แต่ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของกรม 

การข้าว ที่ส�าคัญ นอกจากประเด็นโควิดที่มีผล 

กระทบแล้ว คอื เราไม่รูเ้ลยว่า การเงนิของคูค้่าเรา 

ในต่างประเทศเป็นอย่างไร สภาพการเงนิคล่องตวั  

หรือมีหนี้สินหรือไม่

คุณสรกิจ สภาอุตสาหกรรม สภาอุต- 

สาหกรรมมีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการเกษตรขึ้น 

มาเพื่อเน้นการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ 

วางกรอบมาตรฐานของสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาส 

ในการขายได้มากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมองเร่ืองของ 

เกษตรปลอดภัย และกลายเป็นนโยบายหลักใน 

ตอนนี้

ในส่วนของสภาพแวดล้อมหลังโควิด คาด 

ว่า ตลาดในต่างประเทศ ผู้บริโภคสินค้าเกษตร 

ต้องมีความสะอาด และปลอดภัย ดังนั้น คิดว่า 

หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้มี 

มาตรการ หรือการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ 

ผลิตสินค้า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเรื่อง 

ความสะอาดได้อย่างไร ยกตัวอย่าง สินค้าไม้  

และผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากไม้ สภาฯ เข้าไปร่วมการ 

ท�ามาตรฐานไม้เพื่อการส่งออกทั่วโลก ซึ่งเป็น 

มาตรฐานของไทย ใช้เป็นมาตรฐาน มอก. 14061  

เพือ่วางกรอบมาตรฐานเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัทัว่โลก  

ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับไม้  

เช่น กล่องกระดาษ ก็จะเริม่มมีาตรฐานด้วย หลงั 

จากมมีาตรฐานแล้ว กจ็ะมตีราประทบัเครือ่งหมาย 

มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าเป็นสินค้าท่ีด ี 

ปลอดภัย และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี ้

เป็นแนวทางที่เรายังต้องด�าเนินการอีกมาก ในแง ่

ของกระทรวงพาณิชย์ จะท�าอย่างไรให้มีการ 

สนับสนุน และช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน�้า อยากให ้

ทุกคนร่วมมือกันผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

นอกจากนี ้ยงัมกีารวางกรอบเรือ่งการผลิต 

สินค้าที่มีมาตรฐานสูง ความต้องการในตลาดม ี

แน่นอน แต่เราสามารถตอบโจทย์ตลาดได้แล้ว 

หรอืยงั ขณะนีท้างสภาฯ ได้ด�าเนนิการท�ามาตรฐาน 

GAP เพื่อช่วยเหลือเกษรตรกรจ�านวน 5,000 

รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากสินค้าเกษตรต้นน�้ายัง 

ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อน�าไปผลิตในขั้นตอนอื่นๆ 

อาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้น จึงควรให้สินค้ามีมาตร- 

ฐานท้ังลูป เม่ือสินค้าของเรามีมาตรฐานสูงขึ้น  

ความต้องการก็จะมีสูงขึ้นตามไปด้วย และส่งผล 

ให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น

คณุปภาว ีสภาอุตสาหกรรม ผลกระทบจาก 

โควิดในการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ  

ได้แก่ สายการบินปิดท�าการ ที่จะสามารถส่งออก 

ได้จะต้องผ่าน Charter Flight ซึ่งมีพื้นที่จ�ากัด  

และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัว พืชผักหลักๆ  

ที่ส่งออกเป็นผักพื้นบ้าน เช่น กะเพรา โหระพา  

พริก ส่งไปยุโรป ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ส่งผล 
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กระทบต่อผู้ส่งออก และเกษตรกร ท�าให้ต้องขาย 

สินค้าในราคาที่แพงขึ้น ในทางกลับกัน ทางผู้ซื้อ 

ปลายทางเอง ก็ต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นเช่นกัน จึง 

เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากผู้ซ้ือ 

บางกลุ่มไม่สามารถรับราคาที่สูงขึ้นได้

ปัญหาของเกษตรกร คือ การปลูกพืช 

ซ�้าซาก ปลูกพืชชนิดเดิมทุกปี สารอาหารอะไรจะ 

ถกูกลนืไปดนิหมด สิง่ทีเ่กษตรกรท�า คอื การใส่ปุ๋ย 

เพิ่มขึ้นไปทุกปีๆ ต้นทุนจึงสูงขึ้นทุกปี ในขณะ 

ที่ราคาขาย ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งหลายๆ  

ประเทศที่เข้ามาท�าให้เกิดการเปรียบเทียบ เช่น  

ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม

อกีส่วนหนึง่อยากจะฝากกระทรวงพาณชิย์ 

ในเร่ืองของการแข่งขนั การทีเ่ราจะแข่งขนัได้ เรือ่ง 

ภาษกีารน�าเข้าของแต่ละประเทศกม็ส่ีวนเกีย่วข้อง  

ยกตัวอย่างที่เคยพบมา มะม่วงประเทศไทย ได้ 

รับความนิยมมาก แต่ภาษีน�าเข้าประเทศเกาหลี  

จากเดิมอยู่ที่ 30% ปัจจุบันลดลงมาเหลือ 24%  

ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น เปรู เริ่มจากไม่กี่ % 

แต่ภายใน 3 ปีลดลงเหลือ 0% แล้ว จะเห็นว่า 

ประเทศไทยต้องน�า 24% ไปต่อสู้กับ 0% เป็น 

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราแข่งขันไม่ได้ และเร่ืองมาตร- 

ฐานต่างๆ ที่เจรจากับประเทศผู้น�าเข้า อยากจะ 

ให้มีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มีส่วนเข้ามาร่วมออก 

ความเห็นตั้งแต่ต้นจริงๆ เพราะที่ผ่านมา ไม่เป็น 

อย่างนั้น ไม่อยากให้รอจนถึงสุดท้ายที่ไม่สามารถ 

แก้ไขมาตรการได้แล้วจึงค่อยมาเชิญ ซึ่งถึงตอน 

นั้น มาตรการก็จะไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

คุณบุญธรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว ์

ไทย การศึกษาวิจัยในวันนี้เกี่ยวข้องกับทางด้าน 

ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า 

ส่วนนี้ถือเป็นห่วงโซ่อุปทานอาหารประเทศไทย 

ตามท่ีท่านรฐัมนตรไีด้ให้เป้าว่า เราจะเป็นครวัโลก 

ที่แข็งแรง จากแนวนโยบายดังกล่าว ขอให้ความ 

เห็นให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย ในประเด็น 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เก่ียวกับสถานการณ์ 

ปัจจุบัน พบปัญหาการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องของภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด ส่วนหนึ่ง 

ภาครัฐก็ได้ให้การช่วยเหลือ

ภาคปศุสัตว์ประเทศไทยในวันนี้ ได้รองรับ 

สินค้าเกษตรในประเทศ โดยเฉพาะข้าวโพดได ้

หมด หากย้อนไปในอดตีประมาณ 20-30 ปีท่ีแล้ว  

จะพบว่ามีการเพาะปลูกข้าวโพดอยู่ท่ี 3-5 ล้าน 

ตัน/ปี มุ ่งเน้นเพื่อการส่งออกเป็นหลัก และมี 

การใช้ภายในบางส่วน และมีการพัฒนาต่อเนื่อง  

จนการลงทุนภาคปศุสัตว์เข้ามาเช่ือมโยงในการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สมาคมเห็น 

ชอบด้วยในการใช้สถานการณ์น�าตลาดมาชี้น�า 

การผลิตสนิค้า ห่วงโซ่ท้ังต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ 

ตั้งแต่สินค้าเกษตรพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด  

การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป 

อาหาร จะต้องมีการเรียนรู้ และปรับตัว เพื่อให ้

ได้ตามเป้าหมายตามท่ีท่านรัฐมนตรีได้ตั้งไว้ว่า 

เราเป็นครัวโลกที่แข็งแรง ให้ได้ในอนาคต

สิ่งที่เป็นห่วงในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า 

เกษตรกรค่อนข้างเป็นห่วงว่าราคาจะเป็นอย่างไร  

หากประเทศไทยไม่ได้ปรับโครงสร้างภาคปศุสัตว ์

ให้แข็งแรง ณ วันนี้ข้าวโพดประเทศไทยราคาอยู ่

ที่ประมาณ 6 บาท ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปี จะพบว่าราคาตลาด 

โลก อยูท่ี ่4-5 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

วิวัฒนาการของการปรับประสิทธิภาพการผลิต 

ในประเทศหลักๆ อาทิ อเมริกา บราซิล อาร์- 

เจนติน่า มีการปรับตัวที่มีคุณภาพในแนวคิด 
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เกษตรแปลงใหญ่ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี 

ในเรื่องต่างๆ ที่ท�าให้เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก 

ข้าวโพดได้สูงขึ้น ตัวเลขชี้วัดค่าเฉลี่ยผลผลิต 

ต่อไร่ของข้าวโพดไทย อยู่ที่ 700 กก./ไร่ เทียบ 

กับประเทศอเมริกา อยู่ที่ 1,700 กก./ไร่ ตรงนี ้

เป็นการชี้วัดที่น่าเป็นห่วง ซึ่งเราคงจะต้องร่วมมือ 

กันทัง้ห่วงโซ่ สิง่ส�าคญัคอืการปรบัตวั หากไม่มกีาร 

ปรับตัวในอนาคต ภาพการเป็นครัวโลกที่แข็งแรง 

จะยากพอสมควร หากน�าข้อมูลในปี 2562 มา 

ศกึษา พบว่า ราคาข้าวโพดของไทยเฉลีย่ประมาณ  

9.10 บาท/กก. (ณ หน้าโรงงานกรุงเทพฯ) ส�าหรับ 

ราคาตลาดโลก อยู่ท่ี 4.80 บาท/กก. หากส่งมาถงึ 

เอเชีย อยู่ที่ประมาณ 6 บาท/กก. แตกต่างกัน 

ประมาณ 90% เป็นตัวชีว้ดัทีเ่ราต้องเร่งแก้ไข ภาค 

ปศุสัตว์รับนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์ ในการ 

ช่วยเหลือกันไปทั้งห่วงโซ่ และมีการช่วยเหลือ 

มาตั้งแต่ปี 2560 โดยการเข้ารับซ้ือข้าวโพดใน 

ประเทศไทยไม่ต�า่กว่า 8 บาท/กก. หากดรูาคาเฉลีย่ 

ต่อเดือนมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีเดือนใดที่ราคา 

รับซื้อต�่ากว่า 8 บาท/กก. ซ่ึงก็เป็นส่วนหนึ่งที ่

อยากให้เกษตรกรมั่นใจในเร่ืองการเพาะปลูก 

ข้าวโพด อีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ ก็มี 

นโยบายช่วยเหลือในเรื่องการประกันรายได้ 

ผู้เพาะปลูกข้าวโพด ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ปีที่แล้ว จน 

ถึงปีหน้า มีราคารับซื้ออยู่ที่ 8.50 บาท/กก. นี่ก ็

เป็นมาตรการเสรมิท่ีจะให้ความมัน่ใจกบัเกษตรกร 

ได้

ผลกระทบจากโควิดกับห่วงโซ่อุปทาน 

อาหารในประเทศไทย หากดูจากผลวิจัยของ 

อาจารย์พูดถึงแนวโน้มในการดูสินค้าเกษตรหลัก 

ในปี 2563/64 ว่าจะลดลง 5-10% ภาคปศุสัตว ์

ลดลง 8-12% ผลของการคาดการณ์ค่อนข้าง 

น่าเป็นห่วง ห่วงโซ่อาหารประเทศไทย โดยโครง- 

สร้างเราผลติเน้ือไก่ หม ูกุ้ง ปลา เพือ่ใช้ในประเทศ 

ประมาณ 70% และส่งออกประมาณ 30% แต ่

การคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบ 

ว่า ค่า GDP ถดถอยลงถึง 8% ขึ้นไป

ข้อเสนอต่อที่ประชุม
1. ภาวะปศุสัตว์ ยังไม่มีสัญญาณเชิงลบ  

หากจะกอบกู้ให้ได้ตามสถานการณ์เดิม คาดว่า 

จะใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อจะกลับไปสู่ฐานในปี 2562  

ระหว่างนี้เป็นช่วงของการปรับตัว หากผลผลิต 

ล้นตลาดขอให้มีการพิจารณาปรับให้สมดุล

2. เห็นด้วยให้มีการผลักดันตลาด น�าการ 

ผลิตให้ได้ในสินค้าเกษตรทุกตัว เพื่อให้เกิดความ 

สมดุล

3. เห็นด้วยให้มีการเร่งปรับประสิทธิภาพ 

การผลติสนิค้าเกษตรต้นน�า้ ให้มคีวามสามารถใน 

การแข่งขัน แหล่งน�้าเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นมากส�าหรับ 

เกษตรกรในการเพาะปลูก

4. การวิจัย ซึ่ง สวก. มีส่วนช่วยเหลือ  

สมาคมได้มีโอกาสปรึกษาคุณเติมศักด์ิ พบว่า 

สภาเกษตรกรมีการวิจัยรูปแบบการปลูกข้าวโพด 

ในประเทศขึ้นมา โดยขอทุนจาก สวก. ซ่ึงตอบ 

โจทย์เรือ่งต้นทุนปัจจุบนั ต้นทนุเฉลีย่อยูท่ี ่4,000  

บาท/ไร่ และงานวิจัยของคุณเติมศักดิ์ ต้นทุน 

ลดลงมาอยู่ที่ 2,800 บาท/ไร่ หากผลการวิจัยนี ้

ได้ผลจริง อยากเสนอโมเดลนี้ในทุกภูมิภาค

5. ข้อกังวลเร่ือง ลิงกับมะพร้าว ในตลาด 

ยังมีอีกหลายเรื่องที่คล้ายกัน เช่น การรุกป่า 

การเผาป่า ประเทศไทยปัจจุบันใช้ข้าวโพดในการ 
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เลีย้งไก่ ดังนัน้ คงจะต้องระวงัการเพาะปลกูข้าวโพด 

ให้ถูกวิธี ไม่ให้เกิดประเด็นอย่างลิงกับมะพร้าว  

จึงขอฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรม 

ส่งเสริมการเกษตร ในการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนต่อ 

เกษตรกร

คุณเกรียงไกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ ์

การเกษตร บริษัทเป็นผู้ประกอบการการส่งออก 

ผลไม้ ในเรื่องของโควิดนั้นไม่ได้ท�าให้ผลไม้ทุกตัว 

แย่ เช่น ทุเรียน มีการส่งออกมากข้ึนประมาณ  

50,000 ตัน กลบักนั การส่งออกมะม่วงพบปัญหา  

สิ่งที่อยากจะฝากถึงกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่

• เทคโนโลยีการส่งออกทางเรือไปในตลาด 

ญี่ปุ่น และเกาหลี หากส่งทางเครื่องบินใช้เวลา 

ประมาณ 5 ชั่วโมง แต่ทางเรือใช้เวลาประมาณ  

5-6 วัน มะม่วงน�้าดอกไม้บ้านเรา ขนส่งทางเรือ 

ค่อนข้างล�าบาก จึงอยากให้ช่วยคิดค้นเทคโนโลยี 

ในการขนส่ง และจัดเก็บมะม่วงไว้บนเรือได้โดย 

ไม่เน่าเสีย

คุณพรเทพ สมาคมการค้าพืชไร่

1. เหน็ด้วยกบัสภาเกษตรกร และโรงสข้ีาว 

เรื่องน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักทางการผลิต และเป็น 

สิ่งจ�าเป็นอย่างมาก หากระบบชลประทานเพื่อ 

การเกษตรไม่พร้อม

2. ผลผลิตในไร่นา จะไม่มีออกสู ่ตลาด 

ต่อให้มีราคาสูง ก็ไม่มีผลผลิตออกมาจ�าหน่าย  

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่เพียงพอต่อความ 

ต้องการใช้ภายในประเทศ ด้วยภาคปศุสตัว์มคีวาม 

ต้องการใช้ถึง 8.5 ล้านตัน ผลผลิตในประเทศ 

เฉลี่ย 5 ล้านตัน ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า ราคาผลผลิต 

ข้าวโพดไทยไม่ควรตกต�่า แต่ท่ีผ่านมาเกษตรกร 

มักจะพบปัญหาราคาข้าวโพดตกต�่าในช่วงผล 

ผลิตออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน

3. ผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ ท�าไม 

ภาครัฐยังต้องมีโครงการประกันรายได้ให้กับ 

เกษตรกร หากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางการ 

ตลาดน่าจะดีกว่า

4. แย้งความเห็นสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

ไทย ประเด็นข้าวโพดไทยมีราคาแพงกว่าข้าวโพด 

ในตลาดโลก อยากให้ย้อนกลับมาดคูวามแตกต่าง 

ระหว่างข้าวโพด มคีวามแตกต่างกนัทางด้านต้นทนุ 

การผลิต ประเทศไทยไม่สามารถใช้เมล็ดพันธุ์  

GMO ได้ ในเมื่อต้นทุน และปัจจัยอื่นๆ แตกต่าง 

กัน จึงน�ามาเปรียบเทียบราคากันไม่ได้

5. ปริมาณวัตถุดิบข้าวโพดท่ีขาดแคลนใน 

ประเทศ เนื่องจากในประเทศผลิตได้ 5 ล้านตัน  

ขณะท่ีความต้องการม ี8 ล้านตนั อยากให้โรงงาน 

อาหารสัตว์เลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ก่อนที ่

จะน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ข้าวสาลี  

DDGS หรือข้าวบาร์เลย์ เพียงเพราะว่าราคาถูก 

เพื่อช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจเท่านั้น

ดร.พล กรมปศสุตัว์ กรมได้มกีารจดัอบรม 

ให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปสินค้าปศุสัตว ์

ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรายย่อย รวมถึง 

การออกตลาด โดยใช้วิธีสอบถาม และให้ความรู ้

ทางออนไลน์ และมีข้อสรุปผลกระทบ ดังนี้
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1. สหกรณ์โคนม เนื่องจากประเทศท่ีเรา 

ส่งออกนม มีการปิดประเทศ ท�าให้ส่งนมพาส- 

เจอร์ไรส์ไปไม่ได้ ท�าให้มนีมกล่องตกค้างมาก อยาก 

ให้ภาครฐัช่วยเหลอืในการระบายนม Lot นีอ้อกไป

2. ผู้บริโภคลดการซื้อลงเพื่อประหยัดค่า 

ใช้จ่าย อกีท้ังปัญหาในด้านการขนส่งคลาดเคลือ่น  

อยากให้แก้ไขเร่ืองการขนส่งให้มคีวามเสถยีรมาก

ขึ้น

3. งดการจดังานแสดงสนิค้า ส่งผลให้กลุม่ 

แม่บ้านไม่มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า

4. กลุ่มสินค้าปลอดสารและอินทรีย์ ขาย 

สินค้าออแกนิคได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า เนื่องจาก 

ในช่วงโควดิระบาด ผูบ้รโิภคซือ้วตัถดิุบมาประกอบ 

อาหารเองมากกว่าซื้อส�าเร็จรูป

5. ห้างร้าน บริษัท ปรับเปล่ียนช่องทาง 

การส่งสินค้า เปลี่ยนมาใช้ Grap และขายสินค้า 

ในช่องทางออนไลน์ ท�าให้ขายสินค้าได้ดีขึ้น เป็น 

การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

6. ร้านค้าในตลาด เมื่อตลาดปิด ร้านก็ 

จ�าเป็นต้องปิดด้วย จึงหนัมาแปรรปูสนิค้าทีม่รีะยะ 

เวลาในการเก็บได้นานเพื่อน�ามาขายหลังจากเปิด  

Lock down

คุณสุจิต สมาคมการค้าพืชไร่ เกษตรกร 

หลายราย สอบถามเรื่องราคาข้าวโพดว่าจะเป็น 

อย่างไร ขอตอบว่า ราคาคงไม่ดไีปกว่านี ้เนือ่งจาก 

ตอนนี้มีกลไกอื่นๆ ในการน�าเข้าวัตถุดิบทดแทน 

เข้ามา กลายเป็นว่าการน�าเข้าวัตถุดิบทดแทน 

มากดให้ราคาข้าวโพดภายในประเทศ ดังนั้น ควร 

มกีารเปรยีบเทยีบมาตรฐานวตัถดิุบก่อนน�าเข้ามา  

เช่น การน�าเข้าข้าวโพดจากประเทศพม่า ไม่มี 

การตรวจสอบเอกสารสิทธิใดๆ มีทั้งการรุกป่า  

เผาป่า เป็นข้าวโพด GMO หรือไม่ หรือมีการใช้  

2 สารเคมอีนัตรายหรอืไม่ ไม่มใีครทราบ ซึง่ส่งผล 

กระทบต่อการแข่งขันของเกษตรกรในประเทศ 

อย่างเลีย่งไม่ได้ อยากเสนอให้ภาครฐัส่งเสริมการ 

ใช้สินค้า วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลักการการ 

เลือกใช้จากต่างประเทศ

คุณบุญธรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว ์

ไทย ในปัจจุบัน ภาคปศุสัตว์ผลิตอาหารสัตว์เป็น  

GMO โครงสร้างการผลิตอาหารสตัว์ประมาณ 20  

ล้านตนั ต้องอาศยัการน�าเข้าวตัถดุบิเมลด็ถัว่เหลอืง 

และกากถ่ัวเหลืองประมาณ 6 ล้านตัน/ปี ซึ่ง 

เป็น GMO ทั้งหมด โครงสร้างปัจจุบันในการผลิต 

เมล็ดถ่ัวเหลืองท้ังโลกประมาณ 330-340 ล้าน 

ตัน/ปี 90% เป็น GMO ดังนั้น เทคโนโลยีนี ้

ถกูน�ามาใช้ในภาคปศสุตัว์ทัว่โลก ไม่ใช่ประเทศไทย 

ทีเ่ดยีว ตามทีส่มาคมการค้าพชืไร่กล่าวถึงจุดอ่อน 

ของข้าวโพดไทยที่ไม่ได้เป็น GMO นั้น มองว่า 

ข้าวโพดไทยเรายังมีจุดแข็ง เน่ืองจากเป็นเมล็ด 

พนัธ์ุผสม มศีกัยภาพทีด่หีากเพาะปลกูถูกวิธี ปัจจยั 

การผลิตเพียงพอ สามารถได้ผลผลิตประมาณ  

1,500-2,000 กก./ไร่ และตลาดตอนนี้ต้องการ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่เป็น GMO แล้ว

สรุปประเด็นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศิการต์ อิสสระชัยยศ

• วกิฤตโควดิ-19 เป็นเพียง 1 ปัจจยั ทีส่่งผล 

กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี ้ยงัม ี

ในเร่ืองของน�้า ระบบชลประทาน ดินฟ้าอากาศ  

อุปทานในตลาดมีมากเกินไป เป็นต้น

• หาช่องทางในการระบายสินค้าทางการ 

เกษตร เนื่องจากอุปทานในตลาดมีมากเกินไป  

ซึ่งหลายหน่วยงานมีการสนับสนุนการขายแบบ 

ออนไลน์ จับคู่ผู้ผลิตสินค้า และผู้แปรรูปสินค้า
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ส่ิงที่กระทรวงพาณิชย์ต้องดำาเนินการ
• จัดท�าฐานข้อมูลแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดส�าคัญเพื่อทราบความต้องการสินค้าเกษตรในไทย และต่างประเทศ เพื่อเป็น 

ข้อมูลให้เกษตรกรท�าการเพาะปลูกต่อไปได้ รวมไปถึงคู่ค้าต่างชาติ

• ราคาสินค้า เนื่องจากมีสินค้าบางรายการท่ีราคาตกต�่า เช่น สินค้าพืชไร่ ข้าวโพด เป็นต้น  

จะต้องหาวิธีบาลานซ์อุปสงค์ และอุปทานในตลาดให้เหมาะสม

• ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อ 

เป็นการเพิ่มมูลค่า และสามารถส่งออกต่างประเทศได้

• สนบัสนนุการเพิม่ช่องทางในการขนส่ง และอ�านวยความสะดวกในการส่งสนิค้าทางการเกษตร 

เช่น ของสด ผลไม้ ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะของสดที่เสียได้ง่าย แบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้

 1. ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น, ความล่าช้าในการขนส่ง

 2. ภาษีการส่งออก

 3. รูปแบบสินค้าที่เหมาะสมในการส่งออก

 4. ประเภท และชนิดสินค้าที่ส่งออก ทางเลือกในการส่งออก

สรุปโดย กรดา พูลพิเศษ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 11 ก.ย. 2563
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563 (ปีเพาะปลูก 2563/64)
(ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563)

ปี
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่)
ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

ปลูก เก็บ

2562 6,883,604 6,658,270 4,659,449 677 700

2563 6,893,732 6,840,931 4,817,867 699 704

ผลต่าง 10,128 182,661 158,418 22 4

% การเปลี่ยนแปลง 0.15 2.74 3.40 3.25 0.57

สถานการณ์การผลิต

ปีเพาะปลูก 2563/64 คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย โดยเนื้อที่เพาะปลูกรุ่น 1 เพิ่มขึ้นแทนมันส�าปะหลัง ซึ่งบางพื้นที่ประสบปัญหาโรคใบด่าง 
และกระทบแล้ง ท�าให้ขาดแคลนท่อนพันธุ์ เช่น จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว เป็นต้น รวมทั้งบางพื้นที ่
ปลูกแทนอ้อยโรงงาน ซึ่งราคาไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกต่อ เกษตรกรจึงหันมาปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
แทน เช่น จังหวัดตาก ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ เป็นต้น ส�าหรับเนื้อที่เพาะปลูกรุ่น 2 คาดว่า เพิ่มขึ้น  
เนื่องจากปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา หลายพื้นที่ฝนเริ่มตกสม�่าเสมอ คาดว่าจะมีปริมาณน�้า 
เก็บกักไว้ในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้พื้นท่ีท่ีเคยปล่อยว่าง และปีท่ีแล้วปลูก 
พืชตระกูลถั่ว จะกลับมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อีก ส�าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นทั้งรุ่น 1 และ 
รุ่น 2 เพราะปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดท�าลายต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปัจจุบันเกษตรกรเร่ิมมีการจัดการควบคุม และก�าจัดหนอนกระทู้ได้ดีข้ึน ท�าให้คาดว่าการระบาดของ 
หนอนกระทู้จะลดลง ประกอบกบัฝนเริม่ตกสม�า่เสมอดีกว่าปีทีแ่ล้ว ท�าให้ต้นข้าวโพดเลีย้งสตัว์เจรญิเตบิโต 
ได้ดี ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือ เนือ้ทีเ่พาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์รุน่ 1 คาดว่าเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเกษตรกรปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์แทนมันส�าปะหลังท่ีขาดแคลนท่อนพันธุ์ และปลูกแทนอ้อยโรงงานที่ราคายังไม่ดี ส่วนเนื้อที่
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 คาดว่าเพิ่มขึ้น โดยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนพื้นที่เคยปล่อยว่างในปี
ทีผ่่านมา เพราะขาดแคลนน�า้ แต่ปีนีค้าดว่าจะมปีริมาณน�า้เพยีงพอส�าหรบัเพาะปลกู ส�าหรบัผลผลติต่อ
ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 และรุ่น 2 คาดว่าเพิ่มขึ้น หากมีปริมาณน�้าเพียงพอในช่วงที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ออกดอก และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าปีที่แล้ว อีกทั้งเกษตรกรสามารถควบคุมการระบาด
ของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้ภาพรวมของผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เนือ้ทีเ่พาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์รุน่ 1 คาดว่าลดลง เนือ่งจากทีจ่งัหวดั 

นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส�าคัญ เกษตรกรเกรงว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในการเพาะปลูก  
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จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกมันส�าปะหลังที่ทนแล้ง และใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วน  

เนือ้ทีเ่พาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์รุน่ 2 คาดว่าเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนือ่งจากปีนีค้าดว่าจะมปีรมิาณน�า้ส�าหรบั 

เพาะปลูกมากกว่าปีท่ีผ่านมา ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 และรุ่น 2 คาดว่าเพิ่มขึ้น 

หากมีปริมาณน�้าเพียงพอในช่วงที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกดอก และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่า 

ปีที่แล้ว อีกทั้งเกษตรกรเริ่มมีความรู้ และสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีขึ้น 

กว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้ภาพรวมของผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 คาดว่าเพิ่มข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกร 

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนมันส�าปะหลังที่ขาดแคลนท่อนพันธุ์ และปลูกแทนอ้อยโรงงานที่ขาดน�้าตาย 

ช่วงเริ่มปลูกเมื่อต้นปี 2563 ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

ซึ่งปีนี้ภาครัฐยังไม่มีโครงการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนา จึงไม่จูงใจให้มีการขยายเนื้อท่ี 

เพาะปลูกเพิ่ม รวมทั้งปีที่แล้วราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีปริมาณน�้าเพียงพอ เกษตรกรอาจจะขยาย 

เนือ้ทีเ่พาะปลูกข้าวนาปรงัมากกว่า ส�าหรบัผลผลติต่อไร่ข้าวโพดเล้ียงสตัว์รุน่ 1 และรุน่ 2 คาดว่าเพิม่ขึน้ 

หากมีปริมาณน�้าเพียงพอในช่วงที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกดอก และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อย 

กว่าปีที่แล้ว อีกทั้งเกษตรกรสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

ท�าให้ภาพรวมของผลผลิตเพิ่มขึ้น
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ถั่วเหลือง ปี 2563 (ปีเพาะปลูก 2563/64)
(ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563)

ปี
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่)
ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

ปลูก เก็บ

2562 103,034 102,435 27,822 270 272

2563 105,063 104,997 28,653 273 273

ผลต่าง 2,029 2,562 831 3 1

% การเปลี่ยนแปลง 1.97 2.50 2.99 1.11 0.37

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองรวมท้ังประเทศ ปีเพาะปลูก 2563/64 คาดว่าเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ 

ถั่วเหลืองรุ่น 2 เนื่องจากปีท่ีแล้วแหล่งผลิตใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น 

และชัยภูมิ ประสบปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ไม่มีน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก แต่ปีน้ี 

มีปริมาณน�้ามากกว่าปีที่แล้ว จึงคาดว่าเกษตรกรจะกลับมาปลูกเพิ่มในพ้ืนที่ปล่อยว่าง แม้ว่าเนื้อที ่

เพาะปลูกถ่ัวเหลืองรุ่น 1 จะลดลง เพราะผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับการลงทุน การดูแลรักษายาก  

ต้นทุนการผลิตสูง เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว ประกอบกับยังขาดการ 

พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ข้าว  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัวเขียว พืชผัก และบางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่า ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ ถั่วเหลือง 

ทั้ง 2 รุ่น คาดว่าเพ่ิมข้ึน หากสภาพอากาศเอ้ืออ�านวย มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก และ 

เกษตรกรดูแลรักษาดี ท�าให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองทั้ง 2 รุ่น คาดว่าลดลง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้ม 

กับการลงทุน การดูแลรักษายาก ต้นทุนการผลิตสูง เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าแรงงานในการ 

เก็บเกี่ยว ประกอบกับยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเก็บเก่ียวถ่ัวเหลือง เกษตรกรจึงปรับ 

เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว บางส่วนปลูกถั่วเหลืองไว้เพื่อท�าพันธุ์ และ 

ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่า ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ ถั่วเหลืองทั้ง 2 รุ่น คาดว่าเพิ่มขึ้น หากสภาพอากาศ 

เอือ้อ�านวย มปีริมาณน�า้เพยีงพอต่อการเพาะปลกู และเกษตรกรดแูลรักษาด ีแต่ภาพรวมผลผลติลดลง 

ตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองทั้ง 2 รุ่น คาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่แล้ว 

ประสบปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง แหล่งน�้าส�าคัญที่ใช้ในการเพาะปลูก เช่น แม่น�้าเซิน แม่น�้าพรหม  

และเขื่อนจุฬาภรณ์ ไม่มีน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ในแหล่งพื้นที่ปลูกแหล่งใหญ่ในจังหวัด 
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ขอนแก่น และชัยภูมิ ไม่สามารถปลูกถั่วเหลืองได้ แต่ปีนี้มีปริมาณน�้าเพ่ิมมากขึ้นถ้าเทียบกับปีท่ีแล้ว  

เกษตรกรจงึกลบัมาปลกูถัว่เหลอืงในพืน้ทีท่ี่ปล่อยว่างไว้ ส�าหรับผลผลติต่อไร่ถัว่เหลอืงทัง้ 2 รุ่น คาดว่า 

เพิ่มขึ้น หากสภาพอากาศเอื้ออ�านวย มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก และได้รับผลกระทบจาก 

ภัยแล้งน้อยกว่าปีที่แล้ว อีกทั้งเกษตรกรดูแลรักษาดี ท�าให้ภาพรวมของผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองรุ่น 2 คาดว่าลดลง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้ม 

กับการลงทุน การดูแลรักษายาก ต้นทุนการผลิตสูง เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าแรงงานในการ 

เก็บเกี่ยว ประกอบกับยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเก็บเก่ียวถ่ัวเหลือง เกษตรกรจึงปรับ 

เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น พืชผัก และบางส่วนปล่อยพื้นท่ีว่าง ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ถ่ัวเหลืองรุ่น 2 

คาดว่าเพิ่มขึ้น หากสภาพอากาศเอื้ออ�านวย มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก และเกษตรกรดูแล 

รักษาดี แต่ภาพรวมผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก
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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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กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2563
(ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563)

ปี เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

2562 223,644 364,020 1,628

2563 223,833 356,037 1,591

ผลต่าง 189 -7,983 -37

% การเปลี่ยนแปลง 0.08 -2.19 -2.27

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เลี้ยงปี 2563 คาดว่าใกล้เคียงกับปี 2562 เนื่องจากราคากุ้งขาวแวนนาไมมีแนวโน้ม 

ลดลงจากปีที่แล้ว จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เลี้ยง ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ปี 2563 คาดว่าม ี

แนวโน้มลดลง เนือ่งจากเกษตรกรยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้ง เช่น โรคขีข้าว ไวรสัตวัแดง 

ดวงขาว ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให ้

ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศลดลง ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรบางรายลดจ�านวน 

บ่อเลี้ยง หรือชะลอการปล่อยลูกกุ้ง หรือปล่อยลูกกุ้งในอัตราที่น้อยลง จึงส่งผลให้ผลิตต่อไร่ และ 

ภาพรวมปริมาณการผลิตท้ังประเทศลดลงเล็กน้อย ส�าหรับช่วงคร่ึงปีหลังเป็นต้นมา สถานการณ์ 

COVID-19 ภายในประเทศดีขึ้น รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 

ประเทศ ประกอบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะประเทศจีน ท่ีมีการ 

ตรวจพบเชื้อ COVID-19 บนบรรจุภัณฑ์สินค้ากุ้งแช่แข็งที่น�าเข้าจากเอกวาดอร์ จึงระงับการน�าเข้าจาก 

เอกวาดอร์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของการส่งออกกุ้งของไทยไปยังตลาดจีน และตลาดต่างประเทศอื่นๆ
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กุ้งกุลาด�า ปี 2563
(ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563)

ปี เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

2562 11,410 15,576 1,365

2563 11,565 15,468 1,337

ผลต่าง 155 -108 -28

% การเปลี่ยนแปลง 1.36 -0.69 -2.05

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เลี้ยงกุ้งกุลาด�าปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยง 

กุ้งขาวแวนนาไมในบางพื้นท่ี ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาด�า เพราะในช่วงต้นปีมีความต้องการของ 

ตลาดเพิ่มมากขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ซ่ึงจากเดิม 

เป็นการส่งออกในรูปกุ้งมีชีวิต แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านการขนส่งทางอากาศ ท�าให้เปลี่ยนไป 

ส่งออกในรูปแบบกุ้งต้ม ณ ปากบ่อ กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง และกุ้งต้มแช่แข็ง ส�าหรับผลผลิตต่อไร ่

ปี 2563 คาดว่ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางรายลดจ�านวนบ่อเลี้ยง หรือชะลอการปล่อย 

ลูกกุ้ง หรือปล่อยลูกกุ้งในอัตราที่น้อยลง เพราะไม่มั่นใจสถานการณ์การตลาดที่ได้รับผลกระทบจาก  

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณ 

การผลิตทั้งประเทศลดลงด้วย
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงภาพรวมการผลิต และ 

การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ส�าคัญ โดยเฉพาะหมู 

และไก่เนือ้ ในช่วงท่ีผ่านมาว่า ไทยถอืเป็นประเทศ 

ทีม่คีวามโดดเด่นในระดับโลกด้านมาตรฐานความ 

ปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) จากการให ้

ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องดังกล่าว โดยมี 

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล 

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัศุกรที์ ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หมู - ไก่ไทย รุ่ง ต่างประเทศต้องการ
ผลิต - บรโิภคสมดุล เกิดเสถียรภาพราคา

เรื่องนี้โดยตรง โดยท�างานอย่างใกล้ชิดกับภาค 

ส่วนผู้ผลิต และเกษตรกร ท�าให้สินค้าปศุสัตว ์

ไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลก สะท้อนจากความ 

สามารถในการส่งออกหม ูและเนือ้ไก่ สูต่ลาดต่าง 

ประเทศได้อย่างต่อเนือ่ง โดยการด�าเนนิงาน ตัง้อยู ่

บนพื้นฐานการสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการ 

ผลิตที่ต้องเพียงพอกับการบริโภคของประชาชน 

ชาวไทยก่อน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงน�ามา 

วางแผนท�าการตลาด เพื่อระบายสินค้าส่วนเกิน  

สร้างเสถยีรภาพราคาช่วยเกษตรกรไทย และเป็น 

การสร้างรายได้เข้าประเทศ 

พบว่าในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2563 การ 

ส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ของไทย ในส่วนของ 

สุกรมีชีวิตปริมาณรวม 2,020,318 ตัว เพิ่มขึ้น 

344.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 

มูลค่า 13,674.08 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 

สุกรขุน 1,914,386 ตัว และส่งออกสุกรพันธุ์  

105,932 ตัว ขณะที่การส่งออกเนื้อสุกรและ 

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ ก็มีการเพิ่มขึ้น 

เช่นเดียวกัน โดยปริมาณรวม 43,128.92 ตัน 

มีมูลค่า 5,161.32 ล้านบาท

ปศุสัตว์โชว์ผลงาน
หมู-ไก่ รุ่ง ตลาดต่างประเทศ

อ้าแขนรับ ชูผลส�าเร็จ
สร้างสมดุลปริมาณผลิต-บริโภค

เกิดเสถียรภาพราคาช่วยเกษตรกร
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ส�าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์  

ในช่วง 10 เดือนของปี 2563 ไทยมีปริมาณการ 

ส่งออกรวม 769,665 ตัน มากกว่าช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อนหน้า 0.67% คิดเป็นมลูค่ารวม 89,889  

ล้านบาท แบ่งเป็นเนือ้ไก่แปรรปู 58.50% ปรมิาณ  

450,282 ตัน มูลค่า 62,489 ล้านบาท และ 

เนื้อไก่สด 41.50% ปริมาณ 319,383 ตัน มูลค่า  

27,400 ล้านบาท โดยตลาดส�าคัญของเน้ือไก ่

แปรรปู คอื ญีปุ่น่ องักฤษ และอยี ูขณะทีเ่นือ้ไก่สด 

มีญี่ปุ่น จีน และอียู เป็นตลาดส่งออกที่ส�าคัญ 

“ความส�าเร็จในการน�าสินค้าปศุสัตว์ไทยบุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19  

นั้น เกิดจากความร่วมมือของท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกร ภายใต้ความมุ่งมั่นในการ 

ผลักดันให้เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตระหนัก และให้ความ 

ส�าคัญกับความปลอดภัยในอาหารมาตั้งแต่ต้น โดยร่วมมือกับภาคผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้ได ้

มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การที่ไทยมีชื่อเสียงทั้งด้านการป้องกันโรคในคน และ 

โรคในสัตว์ติดระดับโลก ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์กล่าว
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การเลี้ยงสุกรของประเทศไทยมีความ 

ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยไม่น้อย ระบบ 

การเลีย้งมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งจนเป็นระดบั 

แนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย สัตวแพทย์สุกรของ 

ไทยได้รบัความไว้วางใจให้เป็นทีป่รกึษาในหลาย 

ประเทศของภมูภิาคนี ้เช่น จนี เวยีดนาม กมัพชูา 

ขณะท่ีการผลิตสุกรส่วนใหญ่ของบ้านเรา ยัง 

เป็นการบรโิภคภายในประเทศ ซึง่มบีริโภคอย่าง 

เพียงพอ ไม่เคยขาดแคลน

แม ้สุกรไทยจะยืนหนึ่ ง เป ็นสุกรที่มี 

มาตรฐานสูงของเอเชีย แต่ในประเทศเรากลับม ี

ข่าวเท็จเกีย่วกบัโรคระบาดในสกุรเผยแพร่ผ่านสือ่ 

ออนไลน์หลายคร้ัง อาทิ ข่าวสุกรป่วยเป็นเอดส์  

ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงคือ โรคเอดส์ไม่ใช่โรคของสุกร  

และไม่มีโรคนี้ในต�าราทั้งไทย และเทศ ซึ่งเป็น 

ไปได้ว่าข่าวเทจ็ทีเ่กดิขึน้นี ้มุง่หวงัเพือ่ท�าให้สญูเสยี 

เสถียรภาพราคาสุกร เนื่องจากจะท�าให้ผู้บริโภค 

จ�านวนหนึง่ตระหนก เป็นผลให้พ่อค้าคนกลางอ้าง 

ภาวะตลาด และกดราคาสกุรมชีวิีตหน้าฟาร์มของ 

เกษตรกร แต่น�าไปขายต่อในราคาเนื้อสุกรที่ปรับ 

สงูข้ึน โดยอ้างว่าสุกรตายมากเนือ่งจากโรคระบาด  

ท�าให้พ่อค้าได้ก�าไร แต่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรขาดทุน 

หรือแม้แต่กรณีข่าวการระบาดของโรค PRRS ใน 

ประเทศไทยอย่างท่ีเกิดข้ึนล่าสุดใน จ.สระแก้ว  

และโรค ASF ทีเ่กดิข้ึนในภมูภิาคนี ้ท�าให้ผูบ้รโิภค 

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพฤหัสบดีที ่12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

“หมูไทย” ยืนหนึ่งเอเชีย
โรค PRRS-ASF ไม่ติดต่อสู่คน

เกิดความตระหนก และเกรงว่าจะติดต่อสู่คนได ้

จากการบริโภคเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งขอ 

ยนืยนัซ�า้อกีครัง้ว่า โรคทัง้สองของสกุรนี ้ไม่ตดิต่อ 

สูค่น และขออธิบายเพือ่ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ดงันี้

โรค PRRS (พีอาร์อาร์เอส หรือเพิร์ส)  

เป็นโรคติดต่อในสุกรเท่านั้น เกิดจากเชื้อไวรัส  

ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งระบบสืบพันธุ์ และระบบ 

ทางเดินหายใจของสุกร โรคนี้พบราว พ.ศ. 2523  

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 ได้มีการบัญญัติชื่อ 

โรคนีว่้า “Porcine Reproductive and Respiratory 

Syndrome” หรือ PRRS โรคนี้พบได้ทั่วโลก 

รวมถงึประเทศไทย เป็นโรคทีก่่อปัญหา และความ 

เสียหายให้กับการเลี้ยงสุกรจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับ 

การป้องกันนั้น ปัจจุบันมีวัคซีนจ�าหน่าย และ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วัคซีนนี้ ซ่ึงช่วยลดการ 

สูญเสียได้ ทั้งนี้ โรคนี้ไม่เคยมีรายงานการติดต่อ 

สู่คน จึงไม่ต้องกังวลต่อการบริโภค

ข่าวเท็จที่ส่งต่อกันมานั้น จะเชื่อมโยงโรค  

PRRS กับโรคเอดส์ โดยอ้างว่าสุกรเป็นเอดส์ 

ห้ามบริโภค ทั้งสองโรคนี้เหมือนกันที่ไวรัสก่อโรค 

เป็นชนิด RNA ส�าหรับความแตกต่างระหว่างโรค 

PRRS กับโรคเอดส์มีหลายประการ สิ่งแรกคือ 

ไวรัสก่อโรคเป็นคนละชนิดกัน ตามที่ทราบกันว่า 

โรคเอดส์นั้นเกิดจากเช้ือไวรัส HIV อยู่ในวงศ์  

Retroviridae ขณะท่ีไวรัส PRRS อยู ่ในวงศ์ 

12 3
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Arteriviridae ส�าหรับอาการของโรคก็แตกต่างกัน  

แม้ว่าไวรสัท้ังสองน้ีจะโจมตีระบบภมูคิุม้กนั ท�าให้ 

ภูมิคุ้มกันถูกกด (immunosuppression) แต่ 

โรค PRRS จะมีอาการหลัก 2 ระบบ คือ ระบบ 

สืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจ กล่าวคือ แม่ 

สุกรจะพบปัญหาระบบสืบพันธุ์เป็นหลัก ขณะที ่

สุกรขุนจะมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ต่างจาก 

โรคเอดส์ทีท่�าให้ภมูคิุม้กนัอ่อนแอลง เสีย่งต่อการ 

ติดเชื้อระบบต่างๆ ไม่เน้นระบบใดระบบหนึ่ง 

ดังนั้นโรค PRRS จึงไม่ใช่โรคเอดส์ในสุกร และ 

ไม่ติดต่อก่อโรคในคน

ส่วนโรค ASF (เอเอสเอฟ) เป็นโรคจาก 

เชื้อไวรัสเก่าแก่โรคหนึ่งของสุกร พบครั้งแรกปี  

พ.ศ. 2452 ท่ีประเทศเคนยา มช่ืีอเต็มว่า “African 

Swine Fever” เนื่องจากช่ือโรคภาษาอังกฤษ 

ตรงกับโรคสุกรโรคหนึ่งคือ “Swine Fever” หรือ  

“Classical Swine Fever” (CSF) โดยโรคนี้ มี 

อีกชื่อหนึ่งว่า hog cholera ซ่ึงค�าว่า “cholera”  

แปลว่า “อหิวาตกโรค” ดังนั้น จึงบัญญัติชื่อโรค  

ASF ภาษาไทยว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”  

โดยโรคนี้ยังไม่มียา และวัคซีน เป็นโรคที่สร้าง 

ความเสียหายแก่การเลี้ยงสุกรอย่างมาก หลาย 

ประเทศที่มีโรคนี้ระบาด ท�าให้สุกรตายอย่าง 

ใบไม้ร่วง และยากทีจ่ะก�าจดั ด้วยชือ่โรคท�าให้เกดิ 

ความสบัสน และเข้าใจผดิว่า โรคนีจ้ะตดิต่อสูค่นได้ 

และก่อให้เกิดโรคอหิวาตกโรค เนื่องจากช่ือโรค 

มีค�าว่า “อหิวาต์” ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงในคน เป็น 

แล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ จึงท�าให้ผู้ไม่หวังดีสร้าง 

ข่าวเท็จ ทั้งนี้ โรคอหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อแบค- 

ทีเรีย ขณะที่โรค ASF เกิดจากเชื้อไวรัส โรค 

ASF นี้ มีมานานกว่าร้อยปี แต่ยังไม่มีรายงานว่า 

มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโรคนี้ ดังนั้น จึงไม่ใช ่

โรคอหิวาห์ตกโรค และไม่ติดต่อก่อโรคในคน

โรค ASF นี้มีการระบาดในประเทศจีน

เมื่อปีพ.ศ.2561 ท�าให้โรคนี้มีความส�าคัญต่อ

ประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยมี

การเตรยีมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว มมีาตรการ

การเฝ้าระวังและป้องกันโรค โรคนี้ระบาดเข้าสู่

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ 

เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

และเมียนมา ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียว

ท่ียังคงป้องกันโรคนี้ได้ และยังไม่มีการระบาด 

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนทั้ง หน่วย

งานรัฐ (น�าโดยกรมปศุสัตว์) หน่วยงานเอกชน 

(ฟาร์มสุกร) มหาวิทยาลัย และสัตวแพทย์สุกร

ความที่โรคนี้ยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีน

เพื่อใช้ป้องกันโรคได้ ไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น 

แนวทางเดียวคือการรักษาความปลอดภัยทาง

ชวีภาพ (biosecurity) ประเทศไทยสามารถด�ารง

สถานภาพการเป็นประเทศปลอดโรค ASF ได้ จึง

ส่งผลดีต่อธุรกิจการเลี้ยงสุกรและเศรษฐกิจของ

ประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้กบัประเทศด้วยการส่ง

ออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ลดภาระ

ของรฐับาลในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เป็นอย่างดี

โดย ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ดุสิต เลาหสินณรงค์

และ รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล แก้วเกษ

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพและผลผลิตสุกร

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต 

ผูค้้า และส่งออกไข่ไก่ ทีป่รบัขึน้ฟองละ 0.20 บาท มาอยูท่ี ่2.90 บาทต่อฟองนัน้ 

เป็นผลจากความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม PS Support ที่ภาครัฐ โดย 

กรมปศุสตัว์ รับฟังเสยีงเกษตกรผูเ้ลีย้งทีใ่นช่วงทีผ่่านมาต้องประสบกบัภาวะราคา 

ตกต�่า จากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

แผนกิจกรรมเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ จึงถูกขับเคลื่อนให้เดินหน้า 

อย่างรวดเร็ว ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ที่มีปริมาณ 

แม่ไก่ไข่ยืนกรงขนาด 1 แสนตัวขึ้นไป ร่วมกันควบคุมการปลดแม่ไก่แก่ จากเดิม 

ท่ีต้องปลดไก่ไข่ยนืกรงทีอ่าย ุ80 สปัดาห์ ให้ขยบัเวลาปลดเรว็ขึน้ทีอ่าย ุ75 สปัดาห์  

ส่วนเกษตรกรรายเล็กลงมาก็ปลดแม่ไก่ตามระยะเวลาที่ก�าหนดปกติที่ 80 สัปดาห์  

ท�าให้ปริมาณแม่ไก่ไข่ลดลง ผลผลิตไข่เข้าสู่สมดุลกับปริมาณการบริโภค

ขณะเดียวกัน ทางการได้เร่งผลักดันกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ ตามแผน PS 

Support โดยให้ผู้ผลิตลูกไก่ไข่ 16 ราย ร่วมกันส่งออกไข่ไปยังต่างประเทศ เพ่ือ 

ระบายปริมาณไข่ไก่ส่วนที่เกินจากการบริโภคภายในประเทศ จ�านวนรวม 200 

ล้านฟอง พบว่าจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกไข่ไก่ไปแล้ว 

ถึง 330 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 107.34 ล้านฟอง โดยไข่ไก่ที่ส่งออกนี้ ถือเป็น 

การเสียสละของผู้ผลิตลูกไก่ไข่ทั้ง 16 ราย ที่ช่วยกันสร้างสมดุล ระหว่างปริมาณ 

ผลผลิต และการบริโภค แม้จะต้องแบกรับภาระขาดทุนจากราคาไข่ไก่ส่งออก 

ท่ีฟองละ 1 บาท ขณะทีต้่นทุนการเลีย้งตามข้อมลูของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

(สศก.) พุ่งสูงขึ้นไปถึงฟองละ 2.55 บาท แล้วก็ตาม แต่ผู้ประกอบการทั้งหมด 

ก็ยินดีช่วยกัน เพื่อประคับประคองอุตสาหกรรมไข่ไก่ท้ังประเทศให้เดินหน้าต่อได้  

ไม่ให้เกษตรกรต้องล้มหายตายจากเพราะภาวะราคาตกต�า่ ให้ทกุคนก้าวผ่านวกิฤต 

ไปด้วยกัน

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัอังคารที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ไข่ไก่ปรับราคาขึ้น “2.90 บาท/ฟอง”
แต่เกษตรกรยังไม่พ้นวกิฤต
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาไข่ไก่จะขยับขึ้นมา แต่ก็เพียงฟองละ 0.20  

บาทเท่านั้น หากแต่เกษตรกรไม่อาจผ่านพ้นวิกฤติไปได้ เพราะยังต้อง 

แบกรับภาระต้นทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูง โดยเฉพาะ 

กากถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบส�าคัญ โดยกากถั่วเหลือง 

จากเมล็ดถั่วเหลืองน�าเข้าราคาปรับเพิ่มขึ้น จากกิโลกรัมละ 15.85 บาท 

ในสัปดาห์ก่อน เป็นกิโลกรัมละ 16.35 บาทในปัจจุบัน ส่วนราคาซื้อขาย 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ของไทย ราคาอยู่ที่ 8.95  

บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาในตลาดโลก แต่เกษตรกร 

ก็จ�าต้องแบกรับภาระนี้เพื่อเดินหน้าอาชีพต่อไป

วันนี้เกษตรกรผู้เล้ียงท้ังประเทศต่างให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไข 

ปัญหากันเอง ด้วยการปลดแม่ไก่แก่ยืนกรงตามก�าหนดของภาครัฐ ควบคู่ 

กับแผน PS Support ที่เร่งเดินหน้าต่อ เพื่อไม่ให้ผู้เลี้ยงทั้งประเทศประสบ 

ภาวะขาดทุนจนต้องเลิกอาชีพ ซึ่งจะกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่ 

ในภาพรวม

ขณะที่ผู ้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ สามารถช่วยสนับสนุนการแก้ 

ปัญหา และร่วมสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้กับประเทศได้ ด้วยการ 

บริโภคไข่ให้มากข้ึน จากปัจจุบันที่การบริโภคไข่ของไทย ยังอยู่เพียง 221  

ฟอง/คน/ปี ถือว่าเป็นอัตราที่ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน  

อย่างเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ที่บริโภคเฉลี่ยสูงถึง 300 ฟอง/คน/ปี หรือ 

มากกว่านั้น

แค่เพียงทานไข่ไก่คนละ 1 ฟองต่อวัน นอกจากจะช่วยกระตุ้น 

ปริมาณการบริโภคของทั้งประเทศให้เพิ่มขึ้น และสามารถช่วยเกษตรกร 

ได้เดินหน้าอาชีพต่อแล้ว ยังได้สุขภาพดีจากการบริโภคไข่ไก่ โปรตีน 

คุณภาพเยี่ยม ที่ราคาถูกที่สุด… วันนี้คุณทานไข่แล้วหรือยัง

ภาพประกอบ : JP
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ทีม่า : สาส์นไก่ & สุกร ปีที ่18 ฉบบัที ่210 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อาหารสัตว์ไทย แนวโน้มถดถอย
เหตุจากนโยบายรัฐไม่สอดคล้องความต้องการใช้

วิกฤตโควิด-19 ไม่กระทบอาหารสัตว์ไทย
แต่แนวโน้มถดถอย เหตุเกิดจากนโยบาย

ภาครัฐ เลขาธิการสมาคมฯ แนะรัฐ
ก�าหนดนโยบายให้เกิดความสมดุล
ทั้งห่วงโซ่อาหาร พร้อมแก้ไขปัญหา

ข้าวโพดให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งการปลูก และการแข่งขันในตลาดโลก 

ปล่อยให้ข้าวโพดไทยปรับตัว
ตามกลไกตลาดโลก มั่นใจไทย

มีศักยภาพเป็นทั้งครัวไทย และครัวโลก

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  

สมาคมนสิิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ศาสตราจารย์  

ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม และคณะสัตว- 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด 

สัมมนา ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์ และ 

วตัถดุบิ 2563 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 6 รอบฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับ 

เกียรตจิาก คณุบุญธรรม อร่ามศิรวิฒัน์ เลขาธิการ 

สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นวิทยากร 

บรรยาย

คุณบุญธรรม เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง 

สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้งนี้เนื่องจากเป็น 

สถานการณ์ที่กระทบกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 

เศรษฐกิจโดยรวม โดยกล่าวว่า สถานการณ์โรค 
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โควิด-19 ถือเป็นวิกฤตหน่ึงที่สร้างความเสียหาย 

ให้กับหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย แต่ 

อย่างไรก็ดี ถ้านับวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะ 

เศรษฐกิจของโลกแล้ว ช่วง 150 ปีที่ผ่านมา โลก 

เราเผชิญกับวิกฤตทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมครั้งล่าสุดนี ้

คือ วิกฤตโควิด-19 ซ่ึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง 

ช่วยกันก้าวข้ามมันไปให้ได้

จากวิกฤตดังกล่าว จึงคาดว่าสถานการณ์ 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะถดถอยประมาณ  

-4.9% ต่างจากปี 2561-62 ท่ีเติบโตอยู่ที่ 3.6  

และ 2.9% ตามล�าดับ สหรัฐอเมริกา คาดว่าจะ 

ติดลบลบ -8.0% ยุโรป -10.2% ญี่ปุ่น -5.8% 

มีเพียงประเทศจีนที่คาดว่าจะไม่ถึงกับติดลบ แต ่

ก็ถดถอยจากปีที่แล้วอย่างมากเช่นกัน จากท่ี 

เติบโตในปี 2561-2562 มากถึง 6.7 และ 6.1%  

ตามล�าดับ มาปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 1% เท่านั้น 

ขณะที่อาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย คาดว่า 

จะติดลบ คือ -2.0% ฉะนั้น จึงมองว่าโดยรวม 

เศรษฐกิจได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง

ส่วนประเทศไทยภาวะเศรษฐกจิในปี 2563  

การเติบโตของเศรษฐกิจติดลบแน่นอน โดยคาด 

ว่าจะอยู ่ที่ -8.1% ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

(-5%) แตกต่างจากปี 2561-2562 ท่ีเติบโต 

อยูท่ี่ 4.2% และ 2.4% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ 

ท่ีรุนแรงดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการท่ีประเทศ 

ไทยมีโครงสร้างที่อาศัยการส่งออก และการท่อง 

เท่ียวเป็นหลัก จึงท�าให้ได้รับผลกระทบค่อนข้าง 

รุนแรง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่ตอนแรกว่า 

จะเข้ามา 40 ล้านคน แต่สดุท้ายมาแค่ 6 ล้านคน  

ดงันัน้ จงึคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของ 

ไทย มลูค่าการส่งออกจะลดลง 8.0% การบรโิภค 

เอกชน ลดลง 1.7% การลงทุนรวม ปรับตัวลดลง  

2.1% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ยอยู่ในช่วง -1.7%  

และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 4.9% ของ GDP

มาที่สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ของ 

โลก พบว่า ผลผลิตรวม 1,126.5 ล้านตัน โดย 

อุตสาหกรรมไก่เนื้อเป็นสัดส่วนที่มีผลผลิตมาก 

ที่สุด คือ 307.3 ล้านตัน คิดเป็น 27% รองลงมา 
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คอื สกุร 260.9 ล้านตัน คดิเป็น 23% ถดัมา คอื 

ไก่ไข่ 157.7 ล้านตัน คิดเป็น 14% ตามมาด้วย  

โคนม 12% โคเนื้อ 10% สัตว์น�้า 4% สัตว์เลี้ยง 

2% และอื่นๆ รวมกันประมาณ 8% แต่อย่างไร 

ก็ดี หากมาดูวัตถุดิบที่ส�าคัญอย่างข้าวโพด ที่ม ี

การใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ 60% ของการ 

ใช้ทั้งหมด พบว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตัวอุปสงค์  

อุปทาน มีทิศทางค่อยๆ เติบโตขึ้นทุกปี การผลิต 

รวมอยู่ที่ 1,171 ล้านตัน ความต้องการใช้ 1,164  

ล้านตัน ส่วนราคาจะอยู่ในช่วง 140-150 เหรียญ 

สหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่กากถั่วเหลืองที่มีการใช้ใน 

อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์มากถงึ 90% มทีศิทาง 

เช่นเดียวกับข้าวโพด คือมีการเติบโตทุกปี การ 

ผลติปีล่าสดุอยู่ที ่252 ล้านตัน ปริมาณการใช้อยูที่ ่

249 ล้านตัน

ขณะที่ประเทศไทย อุตสาหกรรมการผลิต 

อาหารสัตว์ไทยมาถึงวันนี้ครบ 70 ปี นับตั้งแต่ที ่

ก่อตัง้โรงงานอาหารสตัว์แห่งแรกเมือ่ปี พ.ศ 2494  

ซึ่งช่วงแรกๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 

ไทยมากนัก แต่ต่อมาก็มีการยอมรับมากขึ้น 

ภายหลังจากมีการน�าเอาเทคโนโลยีวิชาการมา 

พัฒนาการผลิต ท�าให้ภาพรวมของการใช้ และ 

การผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531-2563  

มีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 9.28% ต่อปี แต่ ปี พ.ศ.  

2562-2563 เติบโตเฉลี่ยลดลงคือ -0.45% ต่อ 

ปี แต่อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลานับต้ังแต่ที่ 

ประเทศไทยเร่ิมผลติอาหารสตัว์อย่างเป็นทางการ  

คือสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  

2531 พบว่า ประสบปัญหาวิกฤตอยู่ 3 ช่วง คือ  

ปี พ.ศ 2540 ปัญหาวิกฤตการเงินไทย หรือ 

ที่เรียกว่า วิกฤตต้มย�ากุ้ง ปี พ.ศ 2547 วิกฤต 

โรคไข้หวัดนก และ ปี พ.ศ 2551 ปัญหาวิกฤต 

การเงินอเมริกา หรือที่เรียกว่า ซับไพรม์

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตอาหาร 

สัตว์ ได้ประมาณ 20.34 ล้านตัน มีมูลค่า 

ประมาณ 300,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่ม ี

การใช้อาหารสัตว์มากที่สุด คือ ไก่เนื้อ ประมาณ  

37% จากอาหารสัตว์ที่ผลิตได้ทั้งหมดประมาณ  

20 ล้านตัน รองลงมา คือ สุกร 33% ไก่ไข่ 17%  

เป็ด, โค 4% ปลา 3% กุ้ง 2% ในไก่เนื้อ 

ท่ีมีสัดส่วนการใช้อาหารสัตว์มากท่ีสุด ส่วนหนึ่ง 

เป็นเพราะอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาท่ีค่อนข้าง 

เป็นรูปธรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการน�าไป 

ปรับใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ดังนั้น  

จะเหน็ได้จากอัตราการเตบิโตทีส่งูถงึ 14.5% ต่อปี 

เช่นเดียวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่เพิ่มขึ้น 

1.8% ต่อปี แต่อย่างไรก็ดี อุตสาห- 

กรรมการเลี้ยงไก่เนื้อก็เผชิญวิกฤต 

มาหลายครั้ง ทั้งเรื่องราคา และโรค 

ระบาด แต่สุดท้ายก็ผ่านวิกฤตแต ่

ละครัง้นัน้ได้ นัน่เป็นเพราะการปรับ 

ตัวได้ดีของผู้ประกอบการ จนท�าให้ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยคือผู้ส่งออก 

เนื้อไก่อันดับต้นๆ ของโลก
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สุกร หรือหมู มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี 

เช่นกัน แม้จะยังไม่เท่าไก่เนื้อ ส่วนหน่ึงก็เนื่อง 

มาจากการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการเลี้ยง การ 

จัดการ การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการเลี้ยง 

น่ันเอง จุดที่ท�าให้หมูไทยยังพัฒนาได้ไม่เท่า 

ไก่เนื้อ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างการตลาด 

ทีย่งัพึง่พาภายในประเทศเป็นหลกัทีม่ากถงึ 90%  

ส่งออกยังไม่ถึง 10% ปัจจุบันอัตราการเติบโต 

อยู่ที่ 7.2% ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้นของราคา  

5.7% ต่อปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการ 

เลี้ยงหมูก็มีวิกฤตเกิดขึ้นเช่นเดียวกับไก่เนื้อ แต่ 

ส่วนมากเป็นเร่ืองของราคาขายที่ต�่ากว่าต้นทุน 

การผลิต สาเหตุมาจากเรื่องของอุปสงค์ อุปทาน  

แต่ปัจจบุนั ราคาหน้าฟาร์มถอืว่าด ีโดยเฉลีย่ล่าสดุ 

อยู่ที่ 69.9 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 

ปัญหาโรค ASF

ไก่ไข่ ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาอัตราการ 

เติบโตของปริมาณอยู่ที่ 9.5% ต่อปี อัตราการ 

เพิ่มข้ึนของราคา 3.4% ต่อปี โดยภาพรวมของ 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ถือว่าเกษตรกรยัง 

พออยู่ได้ สัดส่วนการตลาดยังคงคล้ายๆ กับหมู  

คือ ยังพึ่งตลาดภายในประเทศเป็นหลักประมาณ  

90% เพราะการส่งออกส�าหรับไข่ไก่เป็นแค่เรื่อง 

การปรับสมดุลไข่ไก่ภายในประเทศเท่านั้น ไม่ใช ่

เพื่อเหตุผลทางด้านการตลาด ขณะที่ เป็ดเนื้อ 

เป็ดไข่ อตัราการเตบิโตถอืว่าด ีอยูท่ี่ 14.9% ต่อปี  

อตัราการเพิม่ขึน้ของราคาในส่วนของไก่เนือ้ 4.7%  

ต่อปี ในเป็ดไข่ 4.12% ต่อปี ในเป็ดเนื้อ เป็ดไข่  

ที่ผ่านมาพบวิกฤตเช่นเดียวกับไก่เนื้อ ไก่ไข่ คือ 

เรือ่งของไข้หวดันก ท�าให้การเลีย้งเป็ดไล่ทุง่ ต้องม ี

การระวังมากขึ้น บางส่วนหันมาเลี้ยงในโรงเรือน

โคเนื้อ โคนม เป็นอีกตัวท่ีมีความส�าคัญ 

ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ เพราะมคีวามต้องการ 

ใช้อาหารสัตว์มากถึง 1 ล้านตันต่อปี จากเดิม 

ที่ยังมีการใช้ไม่มาก ส่วนใหญ่พึ่งพาอาหารหยาบ  

แต่ด้วยการแข่งขันด้านคุณภาพ ท�าให้เกษตรกร 

หนัมาใช้อาหารข้นมากขึน้ ปัจจบัุนอตัราการเตบิโต 

ของปริมาณอยู่ที่ 36.4% ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้น 

ของราคาน�้านม 3% ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ราคาเนือ้โค 6.3% ต่อปี ส่วนปัญหา และอปุสรรค 

ในส่วนของโค คือเรื่องของ FTA กับต่างประเทศ  

ซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย ที่ท�าให้เกษตรกรไทยต้องมีการ 

ปรับตัว โดยจะต้องเน้นการผลิตให้มีคุณภาพ

กุง้ ทีผ่่านมาถอืว่าเป็นสตัว์เศรษฐกจิทีส่ร้าง 

ชื่อได้ดี เพราะสามารถท�ารายได้เข้าประเทศ 

ไม่แพ้การเลีย้งสตัว์บก ยคุเริม่ต้นจะเป็นการเลีย้ง 

กุง้กุลาด�า แต่ระยะหลังประสบปัญหาเรือ่งโรค ท�า 

ให้ปัจจบุนั 90% จะเป็นกุง้ขาว และเมือ่มองอตัรา 

การเติบโตอยู่ที่ 13% ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ราคากุ้งขาว 1% ต่อปี แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ราคากุ้งกุลาด�าลดลงอยู่ที่ -5.32% โดยภาพรวม 

ของกุ้งในปัจจุบัน ยังประสบปัญหาหลายๆ อย่าง  

ท�าให้กุ้งไทยที่เคยส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก 

ในช่วงปี 2551-2553 มาวันนี้ ตกลงไปอยู่อันดับ  

6-7 สถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องท้าทายของ 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งไทยเป็นอย่างมาก

ปลา สตัว์น�า้ทีม่คีวามต้องการใช้อาหารสตัว์ 

มากเช่นกัน ปัจจุบันอยู่ท่ี 5 แสนกว่าตัน ปลา 

เศรษฐกิจท่ีนิยมเล้ียง คือ ปลาดุก ปลานิล 

ปลาทับทิม ปลากระพง และอีกหลายชนิด อัตรา 

การเติบโตปัจจุบันอยู่ท่ี 25% ต่อปี ซึ่งถือว่าดี  

อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาในปลาดุก 4.1% ต่อปี  

ปลานิล 3.7% ต่อปี ถือเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างด ี

ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา
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โดยภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

ในแต่ละประเภท ตั้งแต่ปี 2531-2563 ถือว่าดี  

ยกเว้น เป็ด ที่ยังติดลบ แต่เมื่อมามองย้อนไป 

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา คอืปี 2560-2563 พบว่า  

มีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในลักษณะถดถอย โดย 

เฉพาะในสตัว์เศรษฐกจิทีส่�าคญั ทัง้ไก่เนือ้ ไก่ไข่ 

และสุกร แม้ภาพรวมตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา 

จะด ีแต่เมือ่มาดปีูล่าสดุ คอืปี 2562-2563 เตบิโต 

แบบติดลบ คือ -0.45 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ด ี

นกั เพราะต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลก แต่อย่างไรกดี็ 

การเติบโตทีถ่ดถอย ไม่ได้มสีาเหต ุหรือผลกระทบ 

มาจากปัญหาวิกฤตโรคโควิด-19 เพราะเมื่อ 

มาดูตัวเลขการน�าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลือง และกาก 

ถั่วเหลืองที่เป็นตัวชี้วัดที่ดี ปรากฏว่ายังเพ่ิมขึ้น  

8.7%

สิ่งที่มองว ่ามีผลกระทบ คือเรื่องของ 
นโยบายภาครัฐต่อวัตถุดิบอาหารสัตว ์ เช ่น  
ข้าวโพด ที่ให้มีการส่งออกที่เสรี แต่จ�ากัดการ 
น�าเข้า ทั้งที่ในความเป็นจริงผลผลิตไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ เรากเ็ข้าใจว่ารฐับาลต้องการทีจ่ะ 
ช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวโพด แต่เราก็ม ี
การประกันราคา และรายได้ให้อยู่แล้ว ปัจจุบัน 
ประเทศไทยผลิตข้าวโพดได้ 5 ล้านตันต่อป ี
และตั้งแต่ปี 2541-2563 ผลผลิตข้าวโพดของ 
ไทยเตบิโตแค่ 0.05% ต่อปี ซึง่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของ 
โลก ขณะทีค่วามต้องการใช้ข้าวโพดภายในประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2541-2563 อยู่ที่ 5.54% ต่อปี ท�าให ้
ราคาข้าวโพดไทยสูงกว่าตลาดโลก 86%

เช่นเดยีวกบักากถัว่เหลอืงทีย่งัคงอตัราภาษี 
น�าเข้า 2% ปลาป่นมีปัญหา IUU แต่ยังคงเก็บ 
ภาษีน�าเข้า 15% ในขณะท่ีผลผลิตในประเทศ 
มีไม่เพียงพอ ขณะท่ีวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ข้าวสาลี  
ข้าวบาร์เลย์ และ DDGS ซึง่ไม่มกีารผลิตในประเทศ 
ก็มีมาตรการและเง่ือนไขมากมายในการน�าเข้า  
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว หากมอง 
ในแง่บวก จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัว 
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่าง 
ประเทศได้ ยกเว้นข้าวโพดท่ีดูจะเป็นเรื่องท่ียาก 
เกินไป

ทางออกของปัญหาในส่วนของข้าวโพด  
การประกันรายได้ให้กับเกษตรกร อันนี้เป็นเรื่อง 
ที่ดีเพราะถือว่าแก้ถูกจุด ปัญหาอยู่ที่ไหน ให้แก้ 
ตรงนั้น แต่อย่าเอาปัญหาจุดใดจุดหนึ่งมาโยนให ้
ท้ังห่วงโซ่ เพราะจะท�าให้ห่วงโซ่นั้นเติบโตโดย 
ไม่เป็นธรรมชาต ิไม่เต็มศกัยภาพอย่างทีค่วรจะเป็น 
ทางออกอีกทาง คอื การเร่งปรบัประสทิธิภาพการ 
ปลูกข้าวโพดไทยเพ่ือเป็นการลดต้นทุน และเพิ่ม 
ผลผลิต และสุดท้ายคือ ต้องปล่อยให้ตลาด 

ข้าวโพดปรับตัวตามกลไกตลาดโลก
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ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตอาหารสัตว์ไทย เช่น เร่ืองการแบนสารพาราควอต 

และคลอร์ไพริฟอส ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศาลได้รับฟ้องระงับการแบนพาราควอต และ 

คลอร์ไพริฟอสแล้ว ภายหลังจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรไปยื่นฟ้องศาลปกครอง 

ให้ระงับการแบนสองสารดังกล่าว ท�าให้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหน ปัญหา 

หมอกควันและไฟป่า ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลผืนป่าร่วมกัน

ส�าหรับสถานการณ์ผลิตอาหารสัตว์ในอาเซียน พบว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตล�าดับที่ 3 รองจาก 

ประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย จากเดิมที่เคยอยู่อันดับ 1 มาโดยตลอด จากสถานะนี้ถือว่า เป็น 

เรื่องที่น่าห่วง หากเรายังไม่มีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการแข่งขันในเวทีโลก อุตสาหกรรมการ 

เลีย้งสตัว์ไทย รวมถึงอุตสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ไทย คงต้องเสยีแชมป์ให้กบัเวยีดนามไปอย่างถาวร  

เพราะขณะนี ้ประเทศเวยีดนามไม่ได้แค่เปิดเสรกีารน�าเข้าวตัถุดบิ แต่ยงัมบีรษิทัยกัษ์ใหญ่ 5 อันดบัแรก 

ของโลกมาตั้งฐานการผลิตอยู่ที่นั่นแล้ว นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดส�าหรับประเทศไทย

“โดยสรุปส�าหรับสถานการณ์ และแนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปได้ 

ปัญหาโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประเทศไทยซึ่งม ี

ศักยภาพที่ดีในการพัฒนาภาคปศุสัตว์ให้เสริมสร้างเป็นครัวไทย ครัวโลกที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น  

รัฐบาลจะต้องก�าหนดนโยบายให้เกิดความสมดุลท้ังห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยในอุตสาหกรรม 

อาหารสัตว์ไทย ให้มุ่งแก้ปัญหาของข้าวโพดไทย โดยการประกันรายได้ให้เกษตรกรอยู่ได้ และเร่ง 

ปรับประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดไทยให้แข่งขันในตลาดโลกให้เร็ว ปล่อยให้ข้าวโพดไทยปรับตัว 

ตามกลไกตลาดโลก ส่วนการแก้ปัญหา 2 สาร รัฐบาลควรปรับสมดุลระหว่างความปลอดภัย และ 

ความมั่นคงทางอาหาร และสุดท้ายห่วงโซ่อุปทานอาหารไทย จะต้องมุ่งมั่นการผลิตที่ยั่งยืน และ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
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นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการพืชน�้ามันและน�้ามันพืช ว่า จากท่ีคณะรัฐมนตร ี

มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รับทราบและเห็นชอบตามที ่

คณะกรรมการพชืน�า้มนัและน�า้มนัพชืเสนอ ในเรือ่งการเปิดตลาด 

และบริหารการน�าเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง รวมทั้งเห็นชอบ 

มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG)  

ส�าหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2563 นั้น

การเปิดตลาดและบรหิารการน�าเข้าสนิค้ากากถัว่เหลอืง พกิดัอัตราศุลกากร  

2304.00.90 รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น�าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อ 

มนุษย์บริโภค และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่น�าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

คราวละ 3 ปี (ปี 2564-2566) ในกรอบ WTO ได้แก่ JTEPA, AKFTA และ TCFTA  

รวมปริมาณ 230,559 ตัน ได้ก�าหนดภาษี ในโควตาร้อยละ 10 และนอกโควตา 

ร้อยละ 133 ส่วนกรอบการค้าอื่นๆ ตามความตกลง เช่น AFTA ไม่จ�ากัดปริมาณ 

การน�าเข้าภาษ ี0% ส่วน TAFTA และ TNZCEP ภาษ ี0% ไม่ต้องขออนญุาตน�าเข้า 

และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหารการน�าเข้า ขณะท่ีหากน�าเข้าจากประเทศ 

นอกความตกลงภาษี 6% และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

อย่างต่อเนื่อง 

ทีม่า : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วนัอังคารที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ครม.ไฟเขียว เปิดโควตาน�าเข้า
กากถั่วเหลือง ปี 64-66

พรอ้มช่วยชาวสวนมะพรา้ว ก�าหนดมาตรการเซฟการด์
หา้มน�าเข้าเกิน 3.35 แสนตัน

ภาพประกอบ : dashu83_freepik



48

M
Market Leader

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 195 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูก 

มะพร้าวไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการน�าเข้า 

มะพร้าวจากต่างประเทศเป็นจ�านวนมากจนเกิน 

ความต้องการใช้ในประเทศ ครม. จึงเห็นชอบ 

มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard  

Measure: SSG) ภายใต้ความตกลง WTO  

และ AFTA ส�าหรบัสนิค้ามะพร้าว ปี 2563 เพือ่ 

เป็นมาตรการคู่ขนานตามข้อเรียกร้องเครือข่าย 

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โดยก�าหนดกฎระเบียบการน�าเข้ามะพร้าวทั้ง 

กะลา มะพร้าวอ่อน และมะพร้าวอื่นๆ (พิกัด 

อัตราศุลกากร 0801.12.00 0801.19.10 และ  

0801.19.90 ตามล�าดับ) ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

ทั้งกรอบความตกลง WTO และ AFTA

 ส�าหรับการน�าเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ 

ความตกลง WTO ก�าหนดให้น�าเข้ามะพร้าวได ้

2 ช่วง รวม 6 เดือน คือ มกราคม-กุมภาพันธ์  

และกันยายน-ธันวาคม (จากเดิม มกราคม- 

พฤษภาคม และพฤศจกิายน-ธนัวาคม) โดยกรอบ 

ความตกลง WTO นอกโควตาไม่ก�าหนดช่วง 

เวลาน�าเข้า ส่วนการน�าเข้ามะพร้าวผลตามความ 

ตกลง AFTA ก�าหนดช่วงเวลาน�าเข้า 4 เดอืน คอื  

กันยายน-ธันวาคม 2563 โดยจัดสรรปริมาณ 

น�าเข้าให้แก่ผู ้มีสิทธิน�าเข้าที่มีคุณสมบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ท้ังนี้ หากมีการน�าเข้าเกิน 

กว่าปริมาณ trigger volume ท่ีก�าหนด คือ  

335,926 ตัน จะมีการปรับภาษีน�าเข้าเพิ่มข้ึน 

จากร้อยละ 54 เป็น ร้อยละ 72 ตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการพชืน�า้มันและน�า้มนัพชื อย่างไร 

ก็ตาม หากพบว่า ปริมาณมะพร้าวในประเทศ 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการน�าเข้า 

มะพร้าวไม่กระทบต่อราคาที่เกษตรกรได้รับ อาจ 

พิจารณาไม่บังคับใช้มาตรการ SSG ซึ่งทาง 

กรมศุลกากรจะเป็นผู้รายงานข้อมูลให้แก่ สศก.  

ต่อไป

จากการคาดการณ์ผลผลิตมะพร ้าวที ่

ออกสู่ตลาด พบว่า ปี 2563 อยู ่ที่ประมาณ 

0.837 ล้านตนั ขณะท่ีความต้องการใช้อยูท่ี่ 1.417  

ล้านตัน ท�าให้ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวม ี

วัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต ซ่ึงปัจจุบัน มี 

ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีคุณสมบัติ และ 

เป็นผู้มีสิทธิน�าเข้ามะพร้าวผลตามกรอบความ 

ตกลงของ AFTA ปี 2563 จ�านวน 15 ราย ซึ่งจะ 

สามารถน�าเข้ามะพร้าวผลได้หลังจากกรมการค้า 

ต่างประเทศออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือ่นไข ในการขอและการออกหนังสอืรบัรอง 

แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด 

หรือบางส่วน ส�าหรับเมล็ดถ่ัวเหลือง มะพร้าว  

เนื้อมะพร้าวแห้ง และน�้ามันมะพร้าวที่น�าเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสร ี

อาเซียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ จะมีการ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ และ 

การอนุญาตให้มีการน�าเข้าดังกล่าวจะไม่ส่งผล 

กระทบต่อเกษตรกรในประเทศ เนื่องจากช่วง 

เวลาดังกล่าว (กันยายน-ธันวาคม 2563) เป็น 

ช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคา 

มะพร้าวผลแห้ง (ใหญ่) ท่ีเกษตรกรขายได้ในปี  

2563 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง  

11.50-16.50 บาท/ผล

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการระบาดของโรค PRRS 

ซึ่งเป็นโรค หรือกลุ่มอาการในระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจเฉพาะในสุกรว่า ที่ผ่านมา 

ได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ�าเภอ และชุดเฉพาะกิจ 

กรมปศุสัตว์ ในทุกพื้นที่ของไทยติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด พร้อมด�าเนินมาตรการ 

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 

โดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ต่างตื่นตัวในการดูแลสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว ์

มาโดยตลอด เมือ่พบความผิดปกตท่ีิเกดิขึน้ในฟาร์มเลีย้ง จงึเร่งประสานเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีเ่ข้าตรวจสอบ 

อย่างเร่งด่วน ท�าให้การป้องกันโรคเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จนสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรค 

ได้เป็นอย่างดี

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัศุกรที์ ่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปศุสัตว์ ยัน!! โรค PRRS
เกิดเฉพาะในหมู ไม่แพร่สู่คน

อธบิดีกรมปศุสัตว์ ยืนยัน PRRS
เกิดเฉพาะในหมู ไม่ติดต่อคน

ย�าบรโิภคหมูได้อย่างปลอดภัย
เน้นซ้ือจากแหล่งมาตรฐาน 

สังเกต “ปศุสัตว์ OK”
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“ขอยืนยันว่าโรค PRRS เป็นโรคที่ 

เกิดขึ้นเฉพาะในหมู ไม่สามารถแพร่สู่คนได้  

และกรมปศุสัตว์ได้ด�าเนินการควบคุม และ 

ป้องกนัโรคในพืน้ทีท่ีต่รวจพบ ทีส่�าคญัผูบ้รโิภค 

สามารถรับประทานเนื้อหมูได้อย่างปลอดภัย  

เน้นการเลอืกซือ้จากผูผ้ลิตท่ีมมีาตรฐาน สงัเกต 

สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ท่ีกรมปศุสัตว ์

มอบให้กบัจดุจ�าหน่ายสนิค้าปศุสตัว์กว่า 7,000  

แห่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่ง 

ที่มา ตั้งแต่ต ้นทางที่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงมือ 

ผู้บริโภค ส�าคัญที่สุดคือการปรุงสุกทุกครั้ง ไม่ทานดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อ 

สุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงทั้งเรื่องอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง หรือไข้หูดับ” อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ กล่าว

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ก�าหนดไว้ว่า หาก 

กรณีที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ จะต้องให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เร่งแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี 

ปศุสัตว์แต่ละจังหวัด เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคระบาด โดย 

กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และส่งตัวอย่างซากสัตว์มาท�าการ 

ชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการ 8 แห่งท่ัวประเทศ ว่าโรค 

ที่เกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ในการสรุปผลตรวจ ส�าหรับ 

ผู้ที่พบปัญหาด้านโรคสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ สามารถติดต่อกับกรมปศุสัตว์ 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านแอพพลิเคชัน “DLD 4.0” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการ 

อย่างทันท่วงที
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ภายหลังจากท่ีจีนเปิดตลาดน�าเข้าให้กับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจาก 

ไทยอีกครั้งเมื่อเดือนเมษายน 2561 หลังถูกระงับการส่งออกตั้งแต่ 

ปี 2547 เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกในไทย ปัจจุบันสถานะของ 

ไทยในตลาดจีน คือ ผู้ส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งอันดับ 4 ของจีน และ 

มียอดส่งออกที่เติบโตกว่าร้อยละ 252.0 (YoY) ในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนั้น  

จีนจึงเป็นตลาดส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่มีความส�าคัญกับไทย และแม้จะเผชิญกับสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีนตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แต่จีนก็ยังมีค�าสั่งซื้อสินค้าไก่สดแช่เย็น 

แช่แข็งจากไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อทิศทางการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปจีน 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีนน่าจะคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีข้ึน ซึ่งเอื้อ 

ต่อการส่งออกไทยไปจีนปี 2563: ปัจจุบันจีนได้ประกาศว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีน 

ได้ผ่านพ้นจดุสูงสดุไปแล้ว สะท้อนจากตวัเลขผู้ตดิเชือ้ใหม่มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส่งสญัญาณ 

บวกต่อการควบคุมโรคระบาดในจีน หลังจากท่ีจีนมีมาตรการป้องกันโรคระบาดท่ีเข้มข้นตลอด 1-2 

เดือนที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมถึงการปิดด่านขนส่งสินค้าส�าคัญเพื่อควบคุมการระบาดของโรค (ระหว่าง 

วันที่ 24 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา) จนกระทบต่อการขนส่งสินค้า ทั้งใน และระหว่างประเทศ 

ของจีน รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย ท�าให้การขนส่งชะงักงัน และ 

เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ดี สถานการณ์ที่คลี่คลาย ส่งผลให้จีนเริ่มกลับมาเปิดระบบการขนส่งตั้งแต่ 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ท�าให้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย ถูกล�าเลียงไปป้อนตลาดจีนได้เป็น 

ปกตอิกีคร้ัง ทัง้นี ้เส้นทางการส่งออกผลติภัณฑ์ไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ของไทยไปจนีหลังจากจนีเปิดตลาด 

ให้กับไทยอีกครั้ง จะเป็นการขนส่งทางเรือ ผ่านด่านท่าเรือเชียงแสนของไทย ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย  

มณฑลยูนนาน แห่งเดียวเท่านั้น จากนั้นจะถูกกระจายต่อไปยังมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศโดยการขนส่ง 

ทางบก

ปี 2563 ฝ่าวิกฤต COVID-19
คาดส่งออกไก่สดแช่แข็งไทยไปจีน โตได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

ปัจจุบันจีนก้าวขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ของไทยไปตลาดโลก โดยเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น

ทีม่า : FOOD focus Thailand ปีที ่15 ฉบบัที ่173 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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• การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย 

ไปจีนช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ยังมีแนวโน้ม 

เติบโต แต่อาจชะลอลงจากช่วง 2 เดือนแรก ที่ 

เตบิโตถงึร้อยละ 31.4 (YoY) หรือมมีลูค่าส่งออก 

ราว 41.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ แรงหนุน 

การเติบโตส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้น�าเข้าในจีนได้ม ี

ค�าส่ังซื้อล่วงหน้าในไตรมาส 1/2563 ไปแล้ว 

ก่อนช่วงเทศกาลตรษุจีน และปิดประเทศ ในขณะท่ี 

ค�าสั่งซื้อไตรมาสท่ี 2/2563 หลังจากการเปิด 

ด่านขนส่งก็ทยอยเข้ามาต่อเนื่องจนเต็มก�าลังการ 

ผลิตของไทย จากจ�านวนโรงงานทีผ่ลติไก่สดแช่เยน็ 

แช่แข็งเพื่อส่งออกจ�านวน 16 แห่ง เนื่องจาก 

ปริมาณสินค้าคงคลังของจีนท่ีลดลง โดยปัจจุบัน 

ศุลกากรจีนได้ออกมาตรการใหม่ทางด้านการค้า  

เพื่อสนับสนุนการน�าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร 

จากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาจ�าหน่ายใน 

ประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น1 ซึ่งผลิตภัณฑ์ไก่ก็จัดอยู ่

ในกลุ่มสินค้าที่ได้อานิสงส์นี้ด้วย เนื่องจากเป็น 

สินค้ากลุ่มอาหารที่มีความจ�าเป็นต่อการบริโภค

ในจีน

อย่างไรกด็สีถานการณ์ COVID-19 ในไทย 

ทีม่จี�านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ จนท�าให้ภาครัฐจ�าเป็น 

ต้องประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระหว่างวันที่  

26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และ 

มีการ Lockdown ในหลายจังหวัด การปิดด่าน 

ชายแดน รวมถึงการดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด  

และข้ามแดน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ  

COVID-19 นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต  

และการขนส่งสินค้าเพื่อป้อนตลาดจีนอยู ่บ้าง  

จากกระบวนการตรวจสอบ และขั้นตอนที่อาจ 

เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการอนุญาตการขนถ่าย 

สนิค้าทีจ่�ากดัเวลาลงจากภาวะปกติ เป็นต้น ดังนัน้ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อ 

การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีน 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 และท�าให้คาดว่าอัตราการ 

เติบโตในช่วงครึ่งปีแรกอาจขยายตัวราวร้อยละ  

20-25

• การส่งออกไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ไทยไปจนี 

ช่วงครึ่งปีหลังยังมีแรงหนุนต่อจากโรงงานผลิต  

และแปรรูปไก่ท่ีรอการประกาศขึ้นทะเบียนอย่าง 

เป็นทางการเพื่อส่งออกไปจีน 12 แห่ง โดยคาด 

ว่าหาก COVID-19 ในจีนไม่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง  

อย่างช้าที่สุดไม่เกินไตรมาสที่ 3 ของปี 2563  

จีนน่าจะประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ 

1 ได้แก่ การเพิม่จ�านวนชนดิสนิค้าเกษตรบริษทัทีจ่ดทะเบยีน และประเทศ 
ส่งออกสนิค้าอาหารมายงัจนี รวมทัง้ลดระยะเวลาของขัน้ตอนการอนมุติั 
การตรวจสอบ และกักกันโรคสินค้า รวมถึงเปิดช่องสีเขียวส�าหรับสินค้า 
เกษตรและอาหาร ที่น�าเข้าจากต่างประเทศในด่านที่ส�าคัญๆ เป็นต้น

รูปที่ 1 มูลค่าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีน
ที่มา : MOC รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ให้กับโรงงานผลิตและแปรรูปไก่ของไทยอีก 12  

โรงงาน ให้สามารถส่งออกไปจีนได้ หลังจาก 

เข้ามาตรวจสอบโรงงานในไทยไปแล้วเมือ่ปี 2562  

สาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้คาดว่าจีนจะเร่งอนุมัติขึ้น 

ทะเบียนให้กับโรงงานของไทยก็คือ ความกังวล 

ของผู้บริโภคที่มีผลิตภัณฑ์อาหารภายในประเทศ 

ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

COVID-19, H5N1 ทีท่�าให้ทางการจนีต้องสัง่ฆ่าไก่ 

ไปกว่า 18,000 ตัว รวมถึงสถานการณ์โรค 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ที่ยังไม่ฟื้นตัว 

ในจีน ท�าให้จีนไม่เพียงจะต้องขยายการผลิต แต ่

จ�าเป็นต้องน�าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกประเภท 

เพิ่มขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งน�าเข้า 

ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คาดว่าผู้บริโภคจะให้การ 

ตอบรับท่ีดีต่อเนือ่งจากปีทีแ่ล้ว สะท้อนจากตวัเลข 

แนวโน้มการน�าเข้าไก่ของจีนท่ีกระทรวงเกษตร 

สหรัฐอเมริกา หรือ USDA ประเมินไว้ว่า ในปี  

2563 จะยังพุ่งสูงถึง 7.5 แสนตัน หรือขยายตัว 

ร้อยละ 20.0 (YoY)

ดงันัน้ ด้วยก�าลงัการผลติทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ 

จาก 12 โรงงาน บวกกับฤดูกาลส่งมอบสินค้า 

ปลายปี ทีจ่ะมคี�าสัง่ซือ้เข้ามามากขึน้กว่าช่วงปกติ  

จึงคาดว่าภาพรวมการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 

ของไทยในครึ่งปีหลัง น่าจะขยายตัวประมาณ 

ร้อยละ 20-25 (YoY) ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก

อย่างไรก็ดี แม้ว่าทิศทางการส่งออกไก่สด 

แช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีนในปีนี้ ยังให้ภาพเชิง 

บวก แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าสิ่งที่แตกต่าง  

และเป็นปัจจัยที่ท้าทายส�าหรับการส่งออกไก่สด 

แช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีนในปีนี้ คือ

1) การแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในตลาดจีน  

จากการเปิดตลาดให้กับคู่แข่งใหม่ๆ ให้สามารถ 

เข้ามาท�าตลาดไก่ในจีนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการ 

ถูกชิงส่วนแบ่งตลาด: โดยเฉพะการแข่งขันกับ 

คู่แข่งเจ้าเดิม ที่กลับเข้ามาท�าตลาดใหม่ในจีนปีนี้ 

อย่างเต็มตัวอย่างสหรัฐฯ หลังจีนเปิดตลาดให้ 

น�าเข้าอีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ด้วย 

รูปที่ 2 ส่วนแบ่งตลาดของไทย และคู่แข่งส�าคัญในตลาดจีนในกลุ่มสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ที่มา : MOC รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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โรงงานที่ผ่านการรับรองเป็นจ�านวนถึง 172 แห่ง 

ให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ไปท�าตลาด 

ในจีนได้2 เช่นเดียวกับรัสเซียที่เป็นคู่แข่งใหม่ที่น่า 

จับตา เพราะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นแบบก้าว 

กระโดด หลังจากทางการจีนอนุญาตให้ส่งผลิต- 

ภัณฑ์ไก่จากรัสเซียไปท�าตลาดในจีนได้ตั้งแต่ 

เมษายน 2562 จากโรงงานท่ีผ่านการรับรอง 

ไม่ต�่ากว่า 23 แห่ง ตอกย�้าถึงแรงกดดันด้าน 

การแข่งขันในตลาดจีนเพิ่มอีกระดับ จากเดิม 

ที่ไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งส�าคัญในตลาดอยู่แล้ว 

ไม่ว่าจะเป็น บราซิล อาร์เจนตินา และชิลี ซึ่ง 

แม้ในปีนี้อาจจะไม่ถูกกระทบมาก เพราะคู่แข่ง 

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือรัสเซีย ก็ต่างเผชิญกับ 

COVID-19 เช่นเดียวกัน แต่อาจจะเป็นความ 

ท้าทายมากขึ้นในช่วงถัดไปเมื่อ COVID-19  

คลี่คลาย

2 หลังถูกระงับการส่งออกตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนก

รูปที่ 3 แนวโน้มการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีน
ที่มา : MOC รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รูปที่ 4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีน

ที่มา : MOC รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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2) เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวอาจกระทบก�าลังซื้อผู้บริโภค: จากการ 

แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระทบต่อชีวิตผู้คน สังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของจีน โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเผชิญกับภาวะชะงักงันครั้งใหญ่ 

จนกระทบต่อห่วงโซ่อปุทานทุกอตุสาหกรรมท่ัวโลก ซ่ึงศนูย์วจิยักสกิรไทย  

ประเมินว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนทั้งปี 2563 

อาจขยายตัวชะลอลงมาอยู่ในกรอบร้อยละ 1-3 จากปี 2562 ท่ี 

ขยายตัวได้ร้อยละ 6.1 อย่างไรก็ดี ด้วยตัวสินค้าไก่สดแช่เย็น 

แช่แข็งเป็นสินค้าบริโภคท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และหาสินค้าอื่น 

มาทดแทนได้ยาก ดังนั้น คาดว่าความต้องการยังคงมีอยู่ แต่อาจจะปรับลดลง 

ในช่วงที่จีนควบคุมการระบาดของโรค ท�าให้กลุ่มลูกค้าส�าคัญอย่างร้านอาหาร ไม่ 

สามารถเปิดท�าการในรูปแบบปกติได้ ท�าให้ความต้องการสินค้าในช่วงนั้นลดลง 

บวกกับก�าลังซ้ือของผู้บริโภคในปีนี้ที่ยังอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ท�าให้ 

ต้องระมัดระวังด้านการใช้จ่ายมากขึ้น

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า แม้ความต้องการไก่เพื่อการบริโภค 

ในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูง แต่โอกาสของไทยในการเจาะตลาดจีนในปีนี้ก็มีความ 

ท้าทายเช่นกัน ดังนั้น ภายใต้สมมติฐานเส้นทางการขนส่งสินค้าเปิดให้บริการปกติ  

และทางการจนีสามารถป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรคได้อย่างมเีสถยีรภาพ 

มากขึ้นตามล�าดับ ตลอดจนการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าจากไทยไม่ได้รับผลกระทบ 

จาก COVID-19 และมาตรการของภาครัฐที่อาจเพิ่มความเข้มงวดขึ้น เบื้องต้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี 2563 ไทยน่าจะมีโอกาสส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 

ไปจีนเป็นมูลค่า 266-277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 20-25 (YoY) แม้จะ 

เติบโตในทิศทางที่ชะลอตัวจากปีก่อน ส่วนหนึ่งจากผลของฐานปีก่อนที่สูงมาก แต ่

ก็เป็นอัตราการขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ดี และถือเป็นสินค้าส่งออกตัวหนึ่งที่ยังไปต่อ 

ได้ในตลาดจีนปีนี้
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ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัพุธที ่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เกมส์การค้า!! สหรัฐฯ ยัดเยียดไทย
รับหมู “สารเร่งเนื้อแดง” แลก GSP

การใช้เรื่องการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)  

สินค้าไทย ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัล ทรัมป์ มาเป็น 

เคร่ืองมือในการกดดนัให้ไทยต้องยอมเปิดตลาดให้กับ 

ชิ้นส่วน และเครื่องในหมูจากสหรัฐฯ เข้ามาท�าตลาด 

ในไทยนั้น ถือเป็นแนวทางการท�าการค้าตามสไตล์ 

ทรัมป์ ด้วยนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ “อเมริกาต้องมาก่อน : America  

First” ที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของคนอเมริกัน การสร้างก�าแพงภาษี 

น�าเข้า และไม่สนบัสนนุการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศอืน่ๆ เพ่ือท�าให้อเมริกา 

กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (Make America great again)

ยิง่กบัประเทศทีไ่ด้เปรยีบดลุการค้ากับสหรฐัฯ ด้วยแล้ว จะกลายเป็นประเทศ 

ท่ีถกูจบัตามองเป็นพเิศษ หนึง่ในนัน้คอืประเทศไทย ทีเ่กนิดลุการค้ามาอย่างต่อเนือ่ง 

พบว่าในปี 2562 ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ราว 2.01 หม่ืนล้านดอลลาร์  

ขณะที ่ช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 ไทยยงัคงเกินดลุการค้ากบัสหรฐัฯ ทีร่าวๆ 1.16  

หมื่นล้านดอลลาร์

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ท�าไมทรัมป์จึงจ้องไทยตาเขม็งไม่ต่างกับที่จ้องจีน และ 

เวียดนาม ที่ “เกินดุลการค้า” กับสหรัฐฯ มาตลอด และการกดดันให้ไทยเปิดรับ 

เนื้อหมูจากสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เป็นความพยายามอย่างย่ิงยวด 

ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสร้างราคาให้ “ขยะ” ที่คนอเมริกันไม่บริโภค 

ทั้งขา หัว และเครื่องในหมู ด้วยการน�าไปเทขายให้กับประเทศอื่น โดยเฉพาะ 

ในภูมิภาคเอเชียที่นิยมทานชิ้นส่วนเหล่านี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าในขยะที่ว่านี้ เต็มไปด้วยสาร 

เร่งเนื้อแดง-Ractopamine ที่ผู้เลี้ยงหมูสหรัฐฯ สามารถใช้ในการเลี้ยงได้อย่างเสรี
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ขณะท่ีข้อก�าหนดของไทย “ห้ามใช้สาร 

เร่งเนื้อแดงในการเล้ียงหมูอย่างเด็ดขาด” ผู้ใด 

ลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษหนัก ทั้งจ�า 

ทั้งปรับ ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข พ.ศ. 2546 สอดคล้องกับแนวทาง 

ของทางสหภาพยุโรป (EU) และท่ีผ่านมา ไทย 

ก็ใช้เหตุผลด้านผลกระทบต่อสุขภาพ และสุข- 

อนามัยของประชาชนในการคัดค้านการน�าเข้า 

ชิ้นส่วนหมูสหรัฐฯ มาตลอด

และครั้งนี้ที่ผู ้น�าสหรัฐฯ ใช้เร่ืองหมู มา 

กดดันไทยอีกครั้ง ไม่เพียงหวังผลทางเศรษฐกิจ 

เท่านั้น แต่ยังเป็นเกมส์การเมืองของทรัมป์ ท่ี 

หวังใช้เรื่องนี้ยึดคะแนนเสียงจากเกษตรกรผู้เลี้ยง 

หมูในรัฐใหญ่ อย่างรัฐไอโอวา ที่มีผู้เลี้ยงหมูมาก 

ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นรัฐสวิงสเตท (Swing  

State) หรือรัฐที่ผู้สมัครทั้ง โดนัล ทรัมป์ และ 

โจ ไบเดน ให้ความสนใจ และทุม่สดุตัวในช่วงโค้ง 

สดุท้ายเพือ่เรยีกคะแนน การบงัคับให้คนไทยต้อง 

มาบริโภคหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงจึงเกิดข้ึนเพื่อ 

เอาใจคนเลี้ยงหมูสหรัฐฯ 

ทัง้ๆ ทีส่หรฐัฯ เองกย็งัไม่เคยเปิดรบัหมไูทย 

หรือแม้แต่เนื้อไก่ไทยท่ีผลิตได้มาตรฐานสากล 

เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก แถมยังราคาไม่แพง  

จนสามารถรั้งต�าแหน่งเบอร์ 8 ประเทศผู้ผลิตไก ่

มากที่สุดในโลก และเบอร์ 4 ผู้ส่งออกไก่ของโลก  

การปิดก้ันสินค้าไทย แต่กลับขอให้ไทยเปิดรับ 

สินค้าของสหรัฐฯ เพื่อปกป้องเกษตรกรสหรัฐฯ  

โดยใช้ GSP มาบีบบังคับ ให้รับเอาเศษหมูเหลือ 

ท้ิง แถมสารอันตรายตกค้างมาให้คนไทยกิน 

แบบตายแบบผ่อนส่ง สะท้อนการจ้องเอาเปรียบ 

ไทยอย่างเห็นได้ชัด

วนันีต้้องชืน่ชม และเป็นก�าลงัใจให้รฐับาล 

ไทยยืนหยัดป้องกันคนไทยจากสารเร่งเนื้อแดง 

ในหมูสหรัฐฯ และในเมื่อสหรัฐฯ ท�าทุกอย่าง 

เพ่ือปกป้องเกษตรกรอเมริกันได้ รัฐบาลไทย 

ก็ต้องยอมหักกับสหรัฐฯ เพื่อปกป้องไม่ให้ 

เกษตรกรกว่า 2 แสนรายในห่วงโซ่การผลิตหม ู

ทั้งหมดต้องล่มสลาย เพราะไม่สามารถแข่งขัน 

กับหมูสหรัฐฯ ที่ต้นทุนต�่ากว่าไทยถึงเท่าตัวได้ 

เช่นกัน

ปฏิภาณ กิจสุนทร

นักวิชาการอิสระ : patipan.kijsoontorn@gmail.com

ภาพประกอบ : @aleksandarlittlewolf_freepik
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ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลงันอก) ท�าเนยีบรัฐบาล พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส�าคัญดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.  

…. ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้ว ตามทีก่ระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดท�า 

กฎหมายล�าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญของกฎหมายล�าดบัรอง 

ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ

โดย กษ. ได้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย  

และเปิดเผยสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ และการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

จากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง 

การด�าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 

การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และ 

ได้เผยแพร่ผลการรบัฟังความคดิเหน็ พร้อมการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนจาก 

กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว

ทัง้นี ้ร่างพระราชบญัญติันีไ้ด้ก�าหนดให้มกีารออกกฎหมายล�าดบัรอง จ�านวน  

27 ฉบับ

ทีม่า : ปศุศาสตร ์นิวส์ วนัอังคารที ่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ครม. มีมติเห็นชอบ
รา่ง พ.ร.บ. วิชาชีพการสัตวบาล
ฉบับกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
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สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป ็นการก�าหนดให ้มีกฎหมายว ่าด ้วย 

วิชาชีพการสัตวบาลขึ้น โดยมีสภาการสัตวบาล  

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ�านาจในการรับ 

ขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล เพ่ือส่งเสริมการ 

ประกอบวชิาชพีการสตัวบาล ควบคมุ และก�าหนด 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล เพื่อ 

ให้การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็นไปใน 

มาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ก�าหนดให้ “วิชาชีพการสัตวบาล”  

หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เลี้ยง  

การปรับปรุงและบ�ารุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง การจัดการ 

อาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการสุขาภิบาลต่อสัตว ์

เลี้ยง ตลอดจนการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ ์

จากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อท�าให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพ 

แข็งแรงสมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ 

ที่มีคุณภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการ 

สัตวแพทย์

2. ก�าหนดให้มี “สภาการสัตวบาล” เป็น 

นิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการควบคุม และ 

ก�าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตว- 

บาล ควบคุมความประพฤติและการด�าเนินการ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้ถูกต้องตาม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวบาล ส่งเสริม 

การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ 

การสัตวบาล โดยมีหน้าท่ี และอ�านาจในการรับ 

ขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวบาล รับรองปริญญา  

อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือ 

วุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาลของสถาบันต่างๆ  

เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก และออก 

ค�าสั่งยกข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าว 

ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอน 

ใบอนุญาต

3. ก�าหนดให้สมาชิกสภาการสัตวบาล 

ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ มีความรู้ 

ในวิชาชีพการสัตวบาลโดยได้รับปริญญา อนุ- 

ปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือ 

วุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาล หรือสาขาอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันท่ีสภาการสัตวบาลรับรอง  

ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ 

จ�าคกุ เว้นแต่ในความผดิอันได้กระท�าโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิต 

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคตามที่ก�าหนด 

ไว้ในข้อบังคับ ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ และหน้าท่ีใน 

การเลือกตั้ง หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือ 

ด�ารงต�าแหน่งอื่นอันเก่ียวกับกิจการของสภาการ 

สัตวบาล ช�าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ารุง 

และค่าใช้จ่ายตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ท้ังนี้  

สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อตาย ลาออก  

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม คณะ- 

กรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ช�าระ 

ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ารุง หรือค่าใช้จ่าย 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร

4. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสภาการ 

สัตวบาล โดยมีหน้าท่ี และอ�านาจในการบริหาร 

กิจการสภาการสัตวบาลตามวัตถุประสงค์ และ 

หน้าที่ และอ�านาจของสภาการสัตวบาล แต่งตั้ง 

คณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ คณะอนกุรรมการ 

สอบสวน และคณะอนกุรรมการอืน่ เพือ่ท�ากจิการ 

หรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่ง 
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วัตถุประสงค์ และหน้าที่ และอ�านาจของสภา

การสัตวบาล ก�าหนดให้มีการจัดตั้งส�านักงาน 

สาขาของสภาการสัตวบาลตามความจ�าเป็น ออก 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแต่งตั้งถอดถอน 

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตว- 

บาล หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า ตน

เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้น 

ทะเบียน และรับใบอนุญาตจากสภาการสัตวบาล

6. ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว- 

บาล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสัตวบาลประเภท ก. และผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสตัวบาลประเภท ข. ซึง่ผูม้สิีทธขิอขึน้ทะเบยีน 

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ต้อง 

เป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ดังนี้

 6.1 ผู ้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล

ประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพ 

การสัตวบาลจากสถานศึกษาในประเทศไทย 

ท่ีกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และ 

นวตักรรม (อว.) หรอืกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.)  

รับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามท่ีก�าหนด 

หรือได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวบาล 

จากสถานศึกษาในต่างประเทศที่สภาการสัตว- 

บาลรบัรอง ได้รบัอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพี 

ในประเทศที่ตนได้รับปริญญา และผ่านการสอบ 

ความรู้ตามทีก่�าหนด เว้นแต่เป็นผูท้ีมี่สญัชาตไิทย 

อาจไม่ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ 

วิชาชีพในประเทศที่ผู้น้ันได้รับปริญญาก็ได้ แต่ 

ต้องผ่านการสอบความรู้ตามที่ก�าหนด

 6.2 ผู ้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 

ประเภท ข. ได้รับปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขา 

วิชาชีพการสัตวบาลจากสถานศึกษาที่ อว. หรือ  

ศธ. รบัรอง และผ่านการสอบความรู้ตามทีก่�าหนด  

หรอืได้รับวฒุบิตัร หรอือนมุตับิตัรด้านการสัตวบาล 

ขั้นพื้นฐานจากสถาบันท่ีสภาการสัตวบาลรับรอง  

และผ่านการสอบความรู้ตามที่ก�าหนด

ภาพประกอบ : tombock1_pixabay



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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นักวิทยาศาสตร์ค้นพบไวรัสไข้หวัดใหญ ่

สายพันธุ์ใหม่ในจีนซึ่งมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิด 

การระบาดครั้งใหญ่ได้

ไวรัสชนิดน้ีมีสุกรเป็นพาหะ และสามารถ 

ติดต่อสู่คนได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสก�าลังกังวลว่า 

มันอาจกลายพันธุ ์จนท�าให้ติดต่อจากคนสู ่คน 

ได้โดยง่าย และกลายเป็นการระบาดใหญ่ในที่สุด

แม้สถานการณ์ของไวรัสชนิดนี้จะยังไม่น่า 

วิตกมากนัก แต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า มันมี 

องค์ประกอบครบทุกอย่างที่จะพัฒนากลายเป็น 

ไวรัสทีต่ดิต่อไปสูม่นษุย์ และจ�าเป็นท่ีจะต้องจบัตา 

ดอูย่างใกล้ชดิ เนือ่งจากความทีเ่ป็นไวรัสสายพนัธุ ์

ใหม่ มนุษย์จึงมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้ต�่ามาก 

หรือไม่มีเลย

นักวิทยาศาสตร์ที่ท�าการศึกษาไวรัสไข้- 

หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้กล่าวว่า แม้ไวรัสชนิดนี ้

ยังไม่จัดว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรง แต่หน่วยงานที ่

เกี่ยวข้องศึกษาควรเริ่มวางมาตรการควบคุมไวรัส 

ในสุกร และเฝ้าระวังการติดเช้ือในกลุ่มคนงาน 

ในอุตสาหกรรมสุกร

G4 EA H1N1
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อเรียก 

อย่างไม่เป็นทางการว่า G4 EA H1N1 มนัสามารถ 

เพิม่จ�านวนได้เมือ่เข้าไปอยู่ในเซลล์ทางเดนิหายใจ 

ทีม่า : บีบีซี นิวส์ ออนไลน์ วนัอังคารที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โรคระบำด : ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่พบในจีน
มีลักษณะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดหมูที่ระบาดในปี 2009

ของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบร่องรอยการติด 

เช้ือไวรัสชนิดนี้ในกลุ่มคนงานโรงฆ่าสัตว์ และ 

ในอุตสาหกรรมสุกรในจีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน ไม่ 

สามารถป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้ แต่อาจพัฒนาให ้

ป้องกันได้หากมีความจ�าเป็น

๏ โควิด-19 : รัฐบาลจีนผลักดันการรักษา 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาด้วยการแพทย์แผนโบราณ

๏ จีนพบไวรัสใหม่ในค้างคาวจากยูนนาน 

ชี้พันธุกรรมใกล้ชิดเชื้อโควิด-19 เป็นหลักฐาน 

ไม่ได้มาจากห้องแล็บตัดต่อยีน

๏ การระบาดใหญ่ (pandemic) คืออะไร

“ตอนนี้เราทุ่มความสนใจทั้งหมดไปที่ไวรัส 

โคโรนาซ่ึงก็เป็นเรื่องท่ีถูกต้องแล้ว แต่เราต้อง 

ไม่ละสายตาจากไวรสัสายพนัธ์ุใหม่อืน่ๆ ทีม่คีวาม 

ร้ายแรงไม่แพ้กัน” ศาสตราจารย์คิน-โฉว ฉาง 

แห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในอังกฤษกล่าวกับ 

บีบีซี “เราไม่สนใจมันเลยไม่ได้” เขาย�้า

เส่ียงระบาดใหญ่
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นหนึ่ง 

ในเชือ้โรคทีผู่เ้ชีย่วชาญเฝ้าระวงัอยูต่ลอดเวลา แม้ 

ในขณะที่ทั่วโลกก�าลังต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของ 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
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การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุด 

คือการระบาดของโรคไข้หวัดหมูเมื่อปี 2009 

ซึ่งเริ่มต้นจากประเทศเม็กซิโก แต่การระบาด 

ครั้งนั้นไม่ได้รุนแรงอย่างท่ีหลายฝ่ายกลัว เนื่อง 

จากประชากรวัยผู้ใหญ่จ�านวนมากมีภูมิคุ้มกันต่อ 

ไวรัสสายพันธุ์น้ี ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมันมีความ 

ใกล้เคียงกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นๆ ที่เคย 

ระบาดมาแล้ว

ขณะนี้เราสามารถป้องกันการติดเช้ือไวรัส 

ไข้หวัดใหญ่ A/H1N1pdm09 ที่ท�าให้เกิดไข้หวัด 

หม ูด้วยการฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ประจ�าปี

๏ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบาด 

ทั่วเอเชีย อินโดนีเซียคือประเทศล่าสุด แต่ไทย 

ยังรอด

๏ โควิด-19 : เหตใุดไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ 

ใหม่ จะไม่ใช่การระบาดครั้งสุดท้าย

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ไวรัสไข้หวัดใหญ ่

สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดท่ีพบในจีน มีความคล้ายคลึง 

กับไวรัสไข้หวัดหมู 2009 แต่มีการเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้นบางอย่าง

เจมส์ วูด หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ชื่นชมงานวิจัยเกี่ยวกับ 

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ว่ามีประโยชน์ 

มาก เพราะช่วยย�้าเตือนว่า มนุษยชาติอยู่ท่าม 

กลางความเสี่ยงจากเชื้อโรคอุบัติใหม่ที่มีพาหะ 

ของโรคเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งมีความ 

ใกล้ชิดกับคนมากกว่าสัตว์ป่า

เสียงจากผู้เชี่ยวชาญของไทย
ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ หวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญ 

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมาร 

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เขยีนไว้ทาง 

หน้าเพจเฟซบุ๊กของเขา เตือนคนไทยอย่าเพิ่งตื่น 

ตระหนก “ในความจริงที่ยังไม่เกิด”

ศ.นพ.ยง อธิบายว่า หมูเป็นสัตว์ท่ีพบ 

ไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว และมักจะไม่มีอาการ หมู 

จะเป็นตัวกลางที่ผสมให้เกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 

ใหม่ และเข้าสู่มนุษย์ได้ เมื่อเข้าสู่มนุษย์ ถ้าเป็น 

สายพนัธุใ์หม่ ทกุคนยงัไม่เคยเป็นไม่มภีมูต้ิานทาน 

ก็จะระบาดใหญ่ทั่วโลกได้

ข่าวท่ีเกิดขึ้น เป็นเพียงทางการจีนเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ ในวารสารที่มีชื่อเสียง PNAS  

และเป็นงานวิจัยที่ท�ามายาวนาน และศึกษาแบบ 

ลึกซึ้ง เหตุการณ์ทั้งหมดยังอยู่ในหมู ยังไม่เคย 

พบติดในคน และยังไม่มีการแพร่ระบาดในคน 

แต่อย่างใด เป็นการทดลอง และมีสมมติฐานด้วย 

เหตุผลดังกล่าวในสัตว์ทดลอง

“ถึงจะพบในคน การพัฒนาวัคซีนไข้หวัด 

ใหญ่ กส็ามารถท�าได้ง่าย เป็นเพยีงเปลีย่นสายพันธุ์ 

ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่มีการระบาด”

ที่มาของภาพ : GETTY IMAGES

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่พบในจีน

มีความคล้ายคลึงกับไวรัสไข้หวัดหมูที่ระบาดใหญ่ในปี 2009
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ญีปุ่่นเสนอ EMRLs ของ Hepachlor
และ MRLs ของ Azoxystrobin

ตามการแจ้งเวียนสรุปมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรค 
ทางเทคนคิต่อการค้า (TBT) ระหวา่งวนัที ่1-31 กรกฎาคม 2563 มกอช. เหน็ว่า มบีางมาตรการทีอ่าจ 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศคู่ค้าดังนี้

1. ญี่ปุ่นเสนอแก้ไขค่าสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือ 
EMRLs (Extraneous Maximum Residue Limit) ของสาร Hepachlor ในอาหารสัตว์ และวัตถุเจือปน 
อาหารสัตว์ ต่อไปนี้

 - อาหารสัตว์ผสมส�าหรับโคกระบือ แพะ แกะหรือกวาง ที่ 0.02 ppm
 - อาหารสัตว์ผสมส�าหรับสุกร ที่ 0.02 ppm
 - อาหารสัตว์ผสมส�าหรับไก่ หรือนกกะทา ที่  0.02 ppm
 - ฟางข้าว ที่ 0.02 ppm (เดิมไม่มีการก�าหนด)
 - ต้นข้าวทั้งต้นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ที่ 0.02 ppm (เดิมไม่มีการก�าหนด)
 - ข้าวไม่ผ่านการแปรรูป ที่ 0.02 ppm (เดิมไม่มีการก�าหนด)

โดยค่าตกค้างจะรวมถงึ sum of heptachlor and heptachlor epoxide ท้ังนีก้ารแก้ไขค่า EMRLs  
ของสาร Hepachlor ก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะประกาศวันที่ก�าหนดใช ้
ค่า EMRLs ของสารดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หมายเลขประกาศG/SPS/N/JPN/763)

2. ญี่ปุ่นเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขค่า MRLs ของสาร Azoxystrobin โดยเสนอปรับลดค่า MRLs  
ของ Azoxystrobin ในมันฝรั่งจากเดิม 7 mg/kg เป็น 1 mg/kg  

ที่มา : กนร.1 สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

จนีงดน�ำเข้ำเน้ือไก่จำกโรงงำนแปรรูปในสหรัฐฯ
หลังพบพนักงำนติดเชือ้โควดิ-19

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 จีนได้สั่งระงับน�าเข้าเนื้อไก่จากโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง 

ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ตสมิธ รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ถือเป็นครั้งที่สองหลังการระงับน�าเข้าครั้งแรก 

จากโรงงานในเมืองสปริงเดล รัฐอาร์คันซอ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563  สาเหตุของการระงับทั้งสองครั้ง 

มาจากการยืนยันตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่พนักงานของโรงงานท้ังสองแห่ง โดยการระงับ 

ข่าวต่างประเทศ
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การน�าเข้าเนือ้สตัว์จากโรงงานแปรรูปในหลายประเทศของจนีมข้ึีนเพือ่พยายามจะควบคมุการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ที่น�าเข้า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานท่ีมาสนับสนุนได้ว่า 

การถ่ายทอดโควิด-19 จะมีความเกี่ยวข้องกับอาหารก็ตาม ท�าให้ผู้ประกอบการท่ีถูกระงับการน�าเข้า 

จากจีนมีความหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะสามารถน�าไปสู่ทางออกของการน�าเข้า- 

ส่งออกนี้ได้

แม้ว่าขณะนี้ จะยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีความเกี่ยวข้อง 

กับอาหาร แต่กระนั้นส่ิงส�าคัญท่ีสุดท่ีผู้ประกอบการในไทยจะด�าเนินการเพื่อป้องกันการระบาด คือ 

การท่ีให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดี จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสถานที ่

ให้พร้อมส�าหรับพนักงาน ในส่วนของผู้บริโภคก็ควรท่ีจะต้องปรุงอาหารให้สุกท่ีอุณหภูมิ และเวลาท่ี 

เหมาะสม รวมถึงไม่ลืมล้างมือทุกครั้งหลังการหยิบจับอาหารดิบ

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/09/china-refuses-imports-from-fort-smith-and-springfield-poultry-plants-in-u-s/

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

แคนำดำเพ่ิมกำรส่งออกเน้ือหมูไปยังจนี
และเวยีดนำมหลังวกิฤติโควดิ

อุตสาหกรรมเนื้อหมูของแคนาดาก�าลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และมีส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้น 

โดยการส่งออกเนื้อหมูในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 นี้เพิ่มขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการส่งออกไปยงัจนีทีเ่ตบิโตขึน้จนครองส่วนแบ่งถึง 45% ของการส่งออกเนือ้หมู 

ทั้งหมดของแคนาดา ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 688,300 ตัน นอกจากนี้ การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 

และเวียดนามเองก็สูงขึ้นเช่นกัน แต่ปริมาณเนื้อหมูที่ส่งออกไปยัง เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ 

ไต้หวันนั้นกลับลดลง

ศักยภาพในการส่งออกไปยังจีนนี้เป็นส่วนหน่ึงของผลจากการเพิ่มปริมาณหมูพ่อแม่พันธุ์ใน 

แคนาดา แต่ในทางกลับกันพบว่าราคาเนื้อหมูเฉลี่ยของแคนนาดาในช่วงฤดูร้อนนี้ (มิถุนายน ถึง 

กันยายน) กลับอยู่ในจุดต�่าสุดนับแต่ปี 2552 เพราะปริมาณเนื้อหมูในท้องตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงกลางเดือนสิงหาคม 2563 โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นเป็น 4% ประกอบกับการชะงัก 

ของการขนส่งซึ่งมาจากการระบาดของ Covid-19

จากข้อมลูทางสถิตขิองแคนาดา ท�าให้ทราบว่าจ�านวนหมท้ัูงหมดในแคนาดาเมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  

2563 อยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 14 ล้านตัว แต่ก็ยังพบว่าปริมาณหมูพ่อแม่พันธุ ์

เพิ่มขึ้น 1.4% ใกล้เคียงกับปริมาณลูกหมูที่น�้าหนักต�่ากว่า 7 กิโลกรัม

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Canada-increases-pork-exports-to-China-and-Vietnam/4077

สรุปโดย : มกอช. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
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หมูเวยีดนำมฟ้ืนตัวได้ดี ท�ำให้ระดับรำคำเร่ิมมีเสถียรภำพ

หลังประสบปัญหาจากโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (ASF) และได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่ 

ปี 2562 ส่งผลให้ก�าลงัการผลติเนือ้สกุรในเวยีดนามลดต�า่ลง และระดบัราคาเพิม่สงูขึน้ จนข้ึนสูจ่ดุสูงสดุ 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ท�าให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเวียดนามต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธี 

ต่างๆ เช่น การน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์สุกรและสุกรมีชีวิตจากไทย ดังที่ได้รายงานอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ล่าสุดในเวียดนาม พบว่า จ�านวนสุกรในเวียดนามเริ่มกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงก่อน 

เกดิโรค ที ่81.9% หรือ 25.18 ล้านตวั แล้วเมือ่ช่วงปลายเดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมา โดยก�าลังการผลิตนี ้

กระจายกันในพื้นที่หลายจังหวัด ซ่ึงบางจังหวัดก็ยังมีจ�านวนสุกรไม่เพียงพอต่อการผลิตตอบสนอง 

ความต้องการภายในพื้นที่ และในส่วนของสุกรพ่อแม่พันธุ์ก็ยังต้องรอการเจริญเติบโตท่ีนานกว่าสุกร 

เพื่อการบริโภคอีกระยะหนึ่ง ท�าให้ก�าลังการผลิตยังไม่ฟื้นตัวไปมากกว่านี้

แต่การค่อยๆ ฟื้นตัวของก�าลังการผลิตนี้ ประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ระลอกใหม่ และการเข้าสูเ่ทศกาลมงัสวริตัขิองชาวเวยีดนามบางส่วน ท�าให้ระดบัราคาเนือ้สกุร 

ในเวียดนามลดลง และเร่ิมมีเสถียรภาพแล้ว ทั้งน้ีมีการคาดการณ์ว่าเวียดนามจะสามารถรักษาสมดุล 

ของก�าลังการผลิต และความต้องการซื้อ อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพอย่างมั่นคงให้กับราคาเนื้อสุกร 

ได้ภายในช่วงปลายไตรมาสที่สาม ถึงต้นไตรมาสที่สี่ของปี 2563

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

บรำซลิ ส่งออกสัตวป์ีกไปประเทศแถบตะวนัออกกลำงรุ่ง

หน่วยงานภาครัฐของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของบราซิลในช่วง 

เดือนสิงหาคม 2563 ท่ีผ่านมา พบว่า บราซิลมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวไปยังประเทศ 

ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 

ของปีก่อน โดยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทั้งสิ้น 362,400 ตัน ทั้งสัตว์ปีกดิบ และ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป ซ่ึงประเทศซาอุดิอาระเบียมีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากบราซิลเพิ่มข้ึน 

ถึงร้อยละ 24 สู่ปริมาณ 46,700 ตัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์น�าเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 24 เช่นกัน สู่ปริมาณ 25,800 ตัน นอกจากนั้น ยังมีการส่งออกไปยังประเทศจีนท่ีเพิ่มข้ึน 

ถึงร้อยละ 46 สู่ปริมาณ 54,700 ตัน อีกด้วย
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สมาคมโปรตีนจากสัตว์แห่งบราซิล (ABPA) จึงได้แสดงความเห็นว่า การส่งออกผลิตภัณฑ ์

สัตว์ปีกที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นสัญญาณที่ดีจากประเทศคู่ค้าผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ ์

สัตว์ปีกรายใหญ่เจ้าต่างๆ ของบราซิล และยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นนี้จะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากต้นทุน 

ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปัญหาโรคระบาด และราคาธัญพืชเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้น

ที่มา : thepoultrysite.com สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

คำดกำรณ์ ASF ระบำดในเยอรมนี
จะท�ำให้รำคำหมูใน EU ลดลง

ข้อมลูล่าสดุเมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2563 พบว่ามกีารยนืยนัจ�านวนหมปู่าทีต่ดิโรคอหวิาต์แอฟริกา 

ในสุกร (ASF) แล้ว 13 ราย ในพื้นท่ีจังหวัด Oder-Spree รัฐ Brandenburg ซึ่งห่างจากบริเวณ 

ทีพ่บการระบาดครัง้แรกประมาณ 20 กโิลเมตร ตามท่ีเคยรายงานในข่าว : https://warning.acfs.go.th/ 

th/early-warning/view/?page=7144 โดยภาครัฐของเยอรมนีได้ก�าหนดให้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นบริเวณ 

ควบคุมโรคแล้ว และเจ้าหน้าทีข่องรฐัได้ก�าจดัหมใูนฟาร์มทัง้ 17 แห่ง ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุโรคเพือ่จ�ากัด 

การแพร่เชื้อก่อนที่การแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นในระดับฟาร์ม

การแพร่ระบาดของ ASF ในหมปู่าของเยอรมนคีร้ังนี ้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลง 

ของตลาดค้าหมใูนยโุรป โดยเฉพาะการทีห่ลายประเทศในทวีปเอเชียระงับการน�าเข้าเนืือ้หมจูากเยอรมนี  

ล่าสุดในช่วงวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ราคาเนื้อหมูในเยอรมนีลดลงถึง 13% และคาดว่าจะลดลง 

ทั่วสหภาพยุโรปในระยะเวลาอันใกล้ เพราะเนื้อหมูจากเยอรมนีซึ่งไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศ 

ผู้รับซื้ออ่ืนได้จะล้นตลาด แต่ยังโชคดีท่ี โปแลนด์ โรมาเนีย และบัลแกเรีย ซึ่งมีการแพร่ระบาดของ 

ASF อย่างต่อเนื่องยังคงมีความต้องการเนื้อหมูที่สูง แต่ในส่วนของเบลเยียมนั้น มีการจัดการกับการ 

ระบาดได้ดีและปลอด ASF มากกว่า 12 เดือน จึงมีความพร้อมท่ีจะเริ่มส่งออกไปยังสิงคโปร์ และ 

เวียดนามได้อีกครั้ง

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-5-new-cases-of-ASF-confirmed-in-Germany/4102 

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2563

สหภำพยุโรปเตือน
พบกำรระบำดไข้หวดันกสำยพันธุรุ์นแรง

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ได้มีการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธ์รุนแรงในกลุ่มนกป่าทางตะวันตก 

ของรัสเซีย และคาซัคสถาน ซึ่งมีเส้นทางอพยพมุ่งหน้าสู่ทวีปยุโรป โดยทางตอนเหนือ และตะวันออก 
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ของยุโรปเป็นภมูภิาคท่ีมคีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดมากทีส่ดุ ด้วยเหตนุี ้ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค 

ของยุโรป (ECDC) จงึออกมาแจ้งเตอืนให้สมาชกิของสหภาพยโุรปเพิม่มาตรการเฝ้าระวงั และรกัษาความ 

ปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์ปีก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์รุนแรงนี้

ที่มา: https://www.globaltimes.cn/content/1202548.shtml สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

APHIS ปรับปรุงระเบียบอตุสำหกรรมสัตวป์ีกในอเมริกำ

หน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ของกระทรวงเกษตร 

สหรัฐอเมริกา ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาค 

อุตสาหกรรมระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ (National Poultry Improvement  

Plan: NPIP) เมื่อปี 2561 โดยมีประเด็นส�าคัญได้แก่

(1) ก�าหนดโปรแกรมป้องกนัโรคนวิคาสเซลิ โดยจะมุ่งเน้นไปที ่พ่อ-แม่พนัธุ ์สายพนัธุเ์ศรษฐกจิ 

หลัก คือ สายพันธุ ์ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่งวง ซึ่งจะควบคุมการดูแลฝูงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรค 

นิวคาสเซิล พร้อมทั้งใช้แนวทางปฏิบัติในสถานประกอบการปลอดโรคนิวคาสเซิลในลักษณะเดียวกับ 

คอมพาร์ทเมนต์ของโรคไข้หวัดนก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าแม้ในช่วงที่มีการระบาดของ 

โรคนิวคาสเซิล

(2) ปรับปรุงข้อบังคับของ NPIP เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายและก�าหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 

ของการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ไม่รุนแรงท่ีก่อให้เกิดโรคส�าหรับฟาร์มที่ติดเชื้อ โดยสอดคล้อง 

กับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน

(3) พัฒนาส่วนย่อยในการปฏิบัติของ NPIP ส�าหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับนกที่ถูกล่าเป็นกีฬา 

แล้วน�าเนื้อมาเป็นอาหาร (Game bird) เพื่อก�ากับดูแลเก่ียวกับขั้นตอนวิธีการทดสอบความปลอดภัย  

นิยามศัพท์เฉพาะ และโครงการปฏิบัติที่ออกแบบมาเฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว

(4) ปรบัเปลีย่นหลกัปฏิบัตเิกีย่วกับการประมาณ/ค�านวณความเสยีหาย (หรอืมลูค่าชดเชยในการ 

ก�าจดัสตัว์ปีกทีเ่ป็นโรค) และแนวทางวนิจิฉยัเกีย่วกบัวธีิค�านวณความเสยีหายหากทัง้ผูข้อรับการชดเชย 

และ APHIS เห็นพ้องต้องกันว่าไม่สามารถประเมินด้วย Virus Elimination (VE) calculator ตาม 

หลักการประเมินความเสียหายทั่วไปได้

ทัง้นี ้จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่4 พฤศจกิายน 2563 นี ้สามารถศกึษาแผนดงักล่าวฉบบัเตม็ได้จาก 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/05/2020-21798/national-poultry-improve- 

ment-plan-and-auxiliary-provisions

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/10/aphis-is-making-changes-to-national-poultry-plan/

สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
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USDA ดันร่ำงบังคับใช ้RFID
เพ่ือกำรตรวจสอบย้อนกลับในปศสัุตว์

สหรัฐอเมริกามีการใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาใช้เพื่อติดตาม 

ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2561 น�าร่องใน 3 รัฐคือ แคนซัส ฟลอริดา  

และเท็กซัส โดยมีลักษณะเป็นการน�าป้ายอิเล็กทรอนิกส์ติดที่บริเวณใบหูของวัว แล้วเก็บข้อมูลในทุก 

ขั้นตอนเพื่อใช้ในการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารและโรคระบาดสัตว์ ซึ่งแนวทางปฏิบัต ิ

ดังกล่าวได้ออกเป็นร่างกฎระเบียบเพื่อบังคับใช้ และได้สิ้นสุดระยะรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันท่ี 5  

ตุลาคม 2563

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อุตสาหกรรมปศุสัตว์สหรัฐฯ ได้แสดงความคิดเห็น เช่น สมาคม 

โคกระบือสหรัฐฯ (USCA) มีความเห็นในแนวทางสนับสนุนการใช้ RFID ภายใต้เงื่อนไขว่าภาครัฐต้อง 

สนับสนุน และให้เวลาเปลี่ยนผ่านอย่างเพียงพอเพื่อไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบการมากเกินไป และ 

ไม่เก็บข้อมูลเกินความจ�าเป็น USDA มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการตรวจสอบแบบย้อนกลับในภาคปศุสัตว์ 

มากขึน้ โดยจะให้ใช้แทก็ RFID ฟรีแก่ผู้ประกอบการทีส่นใจ เพือ่เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเปลีย่น 

มาใช้แท็ก RFID

ทั้งนี้แนวทางของการบังคับใช้ในอนาคตของแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้แก่

1. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 USDA จะไม่อนุญาตให้ใช้ตราของ USDA กับผู้ประกอบการ 

ที่ไม่ได้ใช้แท็ก RFID

2. ในวันที่ 1 มกราคม 2566 แท็ก RFID จะกลายเป็นอุปกรณ์ระบุตัวเดียวที่จะได้รับอนุญาต 

ในการติดตามวัว ตามมาตรฐาน § 86.4(a)(1)(i)

3. ส�าหรับวัวที่มีแท็กโลหะอื่นๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 APHIS จะยอมรับว่าแท็กโลหะ 

เป็นอุปกรณ์ระบุตัวตนจนสิ้นอายุวัวตัวนั้นๆ

ที่มา: https://www.foodsafetynews.com/2020/10/national-cattlemens-organizations-split-on-rfid-for-traceability/

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

แอฟริกำใต้ต้ังห้องปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ี ลยุถึงฟำร์ม
หนุนอำหำรปลอดภัย

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนส�าคัญในการควบคุมคุณภาพผลผลิต และ 

ความปลอดภัยของอาหาร แต่อาจไม่ใช่เรื่องสะดวก หรือเข้าถึงได้ง่ายนักส�าหรับเกษตรกรรายย่อย 

ในพื้นที่ห่างไกล ท�าให้เกษตรกรกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า อันเป็นเงื่อนไข 
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ส�าคัญของการส่งผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขั้นสูงอย่างมีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  

จงึเป็นเหตหุนึง่ท่ีส่งผลให้เกษตรกรกลุม่นีม้กัประสบปัญหายากจนเรือ้รังอย่างยากจะแก้ไขในหลายพืน้ที ่

ของโลก

ในแอฟริกาใต้ ขณะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงการตรวจทางห้อง 
ปฏบิติัการส�าหรับสนิค้าเกษตรและอาหารในพืน้ทีห่่างไกล โดยหน่วยงานสนบัสนนุได้ให้ความช่วยเหลอื 
ด้านเงินทุนในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมประกอบธุรกิจรับตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับเกษตรกรใน 
พื้นที่ห่างไกล โดยจัดหน่วยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นท่ีของเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งหน่วย 
ปฏิบัติการเคลื่อนที่นี้จะสามารถตรวจสอบเชื้อก่อโรค สารตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา และโลหะหนักได้  
และให้ผลในเวลาอันรวดเร็ว ท้ังนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบริการนี้ไม่เพียงช่วยในการขายผลผลิตมูลค่า 
สูงขึ้นให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการได้รับอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

แม้ว่าบริการนี้จะยังอยู่ในช่วงทดลอง และจะด�าเนินไปเป็นเวลาเพียงสามปีก่อนในเบื้องต้น แต่ก ็
เป็นแนวคิดการก่อตั้งกิจการเพื่อมุ่งแก้ปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่มส�าคัญของสังคมที่อาจยากต่อการเข้าถึง 
โอกาสต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และคงทรงคุณค่าไม่น้อยหากกิจการลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง

ที่มา : https://www.sanews.gov.za/ สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ASF ระบำดเยอรมนี ฉุดรำคำสกุรทรุด

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 

ในหมูป่าของเยอรมนี มากกว่า 86 ตัว โดยสถิติการติดเชื้อสูงสุดถึง 15 ตัว ในเวลา 2 วัน 

แสดงให้เห็นว่าเชื้อ ASF มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แต่แม้ว่าในพื้นที่การแพร่ระบาดจะมีฟาร์มสุกร 

อยู่ถึง 12 แห่ง ก็ตรวจพบเฉพาะการแพร่ระบาดในหมูป่าเท่านั้น โดยหลังจากมีการยืนยันว่า พบการ 

ติดเชื้อ ASF ในหมูป่าของเยอรมนี ก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อสุกรของเยอรมนีไปยังจีน และ 

ประเทศคู่ค้าอื่นๆ ที่ออกมาตรการระงับการน�าเข้า ท�าให้ราคาเนื้อหมูในประเทศผู้น�าเข้าเพิ่มสูงขึ้น 

ในขณะที่ราคาเนื้อสุกรในเยอรมนีลดลงอย่างรวดเร็ว

แม้มาตรการระงับน�าเข้าของจีนและประเทศอื่นๆ จะส่งผลให้เนื้อสุกรจากเยอรมนีจัดจ�าหน่าย 

ได้เพียงในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของ ASF ในอีกหลายประเทศ เช่น 

โรมาเนยี บลัแกเรีย และโปแลนด์ กลบัรุนแรงกว่าในเยอรมนมีาก เพราะมกีารตดิเชือ้ในฟาร์มสกุรด้วย 

ท�าให้เนื้อสุกรขาดตลาด ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรเยอรมันปรับตัวลดลงเพียง 14% แม้ว่าจะสูญเสีย 

โอกาสในการส่งออกตลาดเอเชีย ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศแถบเอเชียที่ระงับน�าเข้าจากเยอรมน ี

ไปนั้น พบว่าผู้น�าเข้าต้องรับซื้อสุกรจากบราซิล แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้ระดับราคาสุกร 

ของประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Germany-reports-86-ASF-cases-in-wild-boar-population/4182

สรุปโดย : มกอช. วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
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บรำซลิลดภำษีน�ำเข้ำถ่ัวเหลือง
และข้ำวโพดสู้ภำวะเงินเฟ้อ

บราซลิเป็นประเทศท่ีมกีารส่งออกถัว่เหลอืงมากทีส่ดุในโลก โดยผลติภณัฑ์ทีส่่งออก 5 อนัดบัแรก 

ในเดือนกันยายน 2563 คือถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง ข้าวโพด น�้าตาลอ้อย และเนื้อวัว ซึ่งรวมแล้ว 

คิดเป็น 55.4% ของการส่งออกของประเทศท้ังหมด แต่เนื่องจากบราซิลประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อ 

จากระดับราคาสินค้าเกษตร รัฐบาลจึงได้งดภาษีน�าเข้าถ่ัวเหลืองและข้าวโพด โดยถ่ัวเหลืองจะมีการ 

งดภาษีน�าเข้าจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และข้าวโพดจะมีการงดจัดเก็บภาษีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม  

2564 ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบราซิลเป็นท่ีสนใจของตลาดต่างประเทศมากขึ้น เกิดการกระตุ้นให้มีอัตราการ 

ส่งออกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณส�ารองของผลิตผลในประเทศ และท�าให้ระดับราคาสินค้า 

ในประเทศสูงขึ้นในที่สุด

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/18/c_139448439.htm

สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จนียกเคร่ืองระบบตรวจสอบอำหำร
กัน COVID-19 ระบำดได้ชะงัด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จะเริ่มใช้มาตรการ 

ตรวจสอบแบบย้อนกลบัส�าหรบัสนิค้าแช่แขง็น�าเข้า โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเรยีกว่า “Beijing cold- 

chain” ซึ่งจะท�าการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอป Wechat หรือ Alipay ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา 

ของอาหารทะเล และเนื้อสัตว์แช่แข็งน�าเข้า เพื่อป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้น คือ การตรวจพบ 

เชื้อไวรัส COVID-19 ที่สัมพันธ์กับอาหารแช่แข็ง แต่ไม่ทราบแหล่งที่มาของสินค้า  โดยสาเหตุหลักของ 

การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสชนิดนี้ในระบบความเย็น คือการท่ีเช้ือไวรัสชนิดนี้สามารถคงสภาพ 

อยู่ได้ยาวนานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต�่า นอกจากนี้ ทางกรุงปักกิ่งยังสั่งห้ามมิให้ผู้ประกอบการใช้ หรือ 

ขายอาหารทะเล หรือเนื้อสัตว์แช่แข็งท่ีไม่มีข้อมูลแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  เพื่อ 

ป้องกนัปัญหาดังกล่าวอกีด้วย ซึง่การใช้มาตรการในการตรวจสอบนี ้อาจส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ  

คอื ผูป้ระกอบการจะต้องใช้ต้นทนุแรงงานเพิม่สงูขึน้ การจดัส่งสนิค้าเกิดความล่าช้า และอาจเกดิข้อผดิ

พลาดในการป้อนข้อมูล เนื่องจากบริษัทน�าเข้าหรือผู้ค้าจะต้องอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดไปยังแพลตฟอร์ม

ดังกล่าว

ที่มา : https://www.globaltimes.cn/content/1204702.shtml  สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
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ฮีโร....มิไดเปนมาโดยกำเนิด

นวัตกรรมสารเสริมอาหารสัตวจากประเทศเยอรมนี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับวีระบุรุษของคุณ

บริษัท ไฟโตไบโอติกส (ประเทศไทย) จำกัด | www.phytobiotics.com

asia.info@phytobiotics.com | 026942498

ออกฤทธ์ิใน 
ระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ
จากพืช

ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากยุโรป

202 อาคารเลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

New !



ดวยเทคโนโลยีการผลิตอันเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท JRS

(High Pressure Centrifugal-Fibrillation) ทําใหได

เยื่อใยที่บางและออนนุ ม มีปริมาณเย่ือใยสูงถึง 67% และ

สามารถอุมนํ้าไดมากกวาเยื่อใยจากแหลงอ่ืน ๆ

อัตราการใช

สัตวเล้ียง  : 0.5-18% ในสูตรอาหาร

อาโบเซล...ดีอยางไร

ปราศจากพลังงาน ชวยควบคุมนํ้าหนัก

ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ลดปริมาณมูลของสัตวเล้ียง

ชวยใหมูลจับตัวเปนกอนขับถายไดสะดวก

ลดการเกิดกอนขน (Hair ball) ในแมว

ลดการสะสมของคราบหินปูน

ชวยใหอาหารไมฉํ่านํ้ามัน มีความนากิน

ยืดอายุการเก็บรักษา
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กิจกรรม เฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์ม
ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. หลักการและเหตุผล
เช้ือแซลโมเนลลา เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค 

ที่มีความส�าคัญทั้งต่อด้านสุขภาพสัตว์ คน โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงต่อปัญหาด้านสาธารณสุข รวมถึง 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศ 

ไทย เป็นประเทศที่อยู่ในล�าดับต้นๆ ของประเทศ 

ผู ้ส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยัง 

ต่างประเทศ โดยตลอดปี 2560-2563 ที่ผ่านมา 

ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้ง 

เตือนด้านอาหาร และอาหารสัตว์ของสหภาพ 

ยุโรป (Rapid Alert System for Food and  

Feed หรือ RASFF) ว่าพบเช้ือแซลโมเนลลา 

ในผลติภณัฑ์สตัว์ปีกส่งออก จงึจ�าเป็นต้องให้ความ 

ส�าคญัในการเฝ้าตดิตาม ตรวจสอบ และเกบ็ข้อมูล 

ของเชื้อที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงมีมาตรการ 

เข้มงวดในการควบคุม และป้องกันการปนเปื้อน 

ของเช้ือแซลโมเนลลาในทุกขั้นตอนของการผลิต  

เพื่อให้สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์ปีก 

ปลอดจากเช้ือแซลโมเนลลา เพื่อเป็นการสร้าง 

ความเชื่อมั่นต่อผู ้บริโภคทั้งภายใน และต่าง 

ประเทศ ที่จะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  

และมีความปลอดภัย และเพื่อสนับสนุนการ 

ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และไข่ เพื่อการบริโภค 

จากประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ ต่อไป

อีกท้ังกรมปศุสัตว์ ได้ออกระเบียบกรม

ปศุสัตว์ ว่าด้วยการควบคุมโรคแซลโมเนลลา 

ส�าหรับสัตว์ปีก พ.ศ. 2553 โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 140 ง  

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

ตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความ 

เรยีบร้อย กรมปศสุตัว์ จงึก�าหนดให้มกีจิกรรมเฝ้า 

ระวังเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 

การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัฟาร์มสตัว์ปีก  

เพื่อหาความชุกของการพบเชื้อแซลโมเนลลา 

และน�ามาประกอบการวางแผนควบคุม และป้องกนั 

โรค ตลอดจนลดการแพร่กระจายของเชื้อแซล- 

โมเนลลาไปยงัสตัว์อืน่ๆ รวมถงึมนษุย์ นอกจากนี้ 

ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวัง ยังสามารถน�ามา 

วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อแซล- 

โมเนลลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร์มที่ได้รับ 

การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ 

ไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดพันธุ์ เป็ดเนื้อ และ 

เป็ดไข่ การด�าเนินการในครั้งนี้ ได้ก�าหนดให้ 

ด�าเนินการระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563- 

16 สิงหาคม 2564

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือศึกษาหาความชุกของการพบเชื้อ 

แซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการ 

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่พันธุ ์ 

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดพันธุ์ เป็ดเนื้อ และเป็ดไข่
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2.2 เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงที่พบเชื้อแซลโม- 

เนลลาในฟาร์มที่ได ้รับการรับรองการปฏิบัต ิ

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์ม 

เป็ดเนื้อ

3. การดำาเนินงาน
3.1 วิธีการด�าเนินงาน

 3.1.1 การเกบ็ตวัอย่างให้ด�าเนนิการใน 

ฟาร์มทีไ่ด้รบัการรบัรองการปฏิบัตทิางการเกษตร 

ที่ดีส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) 6 ชนิด ได้แก่

  - ไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่ไข่

  - เป็ดพันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่

 3.1.2 การท�าแบบสอบถาม เพื่อหา 

ปัจจัยเสี่ยงในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัต ิ

ทางการเกษตรทีดี่ส�าหรับฟาร์มสตัว์ปีกเนือ้ ได้แก่

  - ไก่เนื้อ

  - เป็ดเนื้อ

 3.1.3 การสอบสวนทางระบาดวิทยา 

เมื่อพบเชื้อแซลโมเนลลาซีโรวาร์ที่เฝ้าระวัง

3.2 การเก็บตัวอย่าง

 3.2.1 “ส�านกังานปศสุตัว์เขต” ร่วมกบั  

“ส�านกังานปศสุตัว์จังหวดั” สุม่ฟาร์ม และโรงเรือน 

ในการเกบ็ตวัอย่างตามจ�านวนเป้าหมายท่ีก�าหนด  

(จ�านวนเป้าหมายตามเอกสารแนบ 1)

 3.2.2 “ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด” วาง 

แผนในการเข้าเก็บตัวอย่าง (วิธีการเก็บตัวอย่าง 

ตาม เอกสารแนบ 2) และส่งตัวอย่างมายังห้อง 

ปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภาค  

โดยใช้แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3  

การเก็บตัวอย่างด�าเนินการดังนี้

  1) การเกบ็ตวัอย่างฟาร์มสตัว์ปีก 

พันธุ์ (ไก่พันธุ์ และเป็ดพันธุ์)

   ฟาร์มไก่พันธุ์

   เก็บตัวอย่าง จากฟาร์มทั่ว 

ประเทศทั้งหมด 251 ฟาร์ม รวม 356 โรงเรือน  

จ�านวน 712 ตัวอย่าง จ�านวนฟาร์ม และโรงเรือน 

ที่ต้องเก็บตัวอย่างของแต่ละจังหวัดดูตามเอกสาร 

แนบ 1

   ให ้สุ ่มโรงเ รือน เ พ่ือเก็บ 

ตวัอย่าง โดยใช้ boot swabs ให้ใช้โรงเรอืนละ 5 คู่ 

แต่ละคู่เดิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีโรงเรือน  

แบ่งส่งเป็นจ�านวน 2 ตวัอย่างต่อโรงเรอืน (ตวัอย่าง 

ละ 5 ข้าง) ส่งห้องปฏิบัติการ และแต่ละตัวอย่าง 

ต้องมีมูลสัตว์มากกว่า 25 กรัม ช่วงระยะเวลา 

การเก็บตัวอย่างมีดังนี้

   1) เก็บภายใน 4 สปัดาห์ หลงั

มีการย้ายสัตว์ปีกไปยังขั้นตอนการวางไข่

   2) เก็บเมื่อสัตว ์อยู ่ ในช ่วง 

ประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนปลด

   3) เก็บในช่วงระหว่างข้อ 1)  

และ 2) อีกจ�านวน 1 ครั้ง

   4) หากสัตว ์ป ีกพันธุ ์  ไม ่ 

สามารถเก็บตัวอย่างในช่วงที่ก�าหนดได้ ให้เก็บ 

ตัวอย่างระหว่างช่วงเวลาเลี้ยงปัจจุบันแทนได้

   ฟาร์มเป็ดพันธุ์

   เก็บตัวอย่าง จากฟาร์มทั่ว 

ประเทศทั้งหมด 53 ฟาร์ม รวม 118 โรงเรือน  

จ�านวน 236 ตัวอย่าง จ�านวนฟาร์ม และโรงเรอืน 

ที่ต้องเก็บตัวอย่างของแต่ละจังหวัดดูตามเอกสาร 

แนบ 1

ให้สุ ่มโรงเรือนเพื่อเก็บตัวอย่างโดย ใช้  

boot swabs ให้ใช้โรงเรือนละ 5 คู่ แต่ละคู่ เดิน  
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20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โรงเรือน แบ่งส่งเป็น 

จ�านวน 2 ตัวอย่างต่อโรงเรือน (ตัวอย่างละ 5  

ข้าง) ส่งห้องปฏิบัติการ และแต่ละตัวอย่างต้องม ี

มูลสัตว์มากกว่า 25 กรัม ช่วงระยะเวลาการเก็บ 

ตัวอย่างมีดังนี้

   1) เกบ็ภายใน 4 สปัดาห์ หลงั 

มีการย้ายสัตว์ปีกไปยังขั้นตอนการวางไข่

   2) เก็บเมื่อสัตว ์อยู ่ ในช ่วง 

ประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนปลด

   3) เก็บในช่วงระหว่างข้อ 1)  

และ 2) อีกจ�านวน 1 ครั้ง

   4) หากสัตว ์ป ีกพันธุ ์  ไม ่ 

สามารถเก็บตัวอย่างในช่วงที่ก�าหนดได้ ให้เก็บ 

ตัวอย่างระหว่างช่วงเวลาเลี้ยงปัจจุบันแทนได้

  2) การเกบ็ตวัอย่างฟาร์มสตัว์ปีก 

เนื้อ (ไก่เนื้อ และเป็ดเนื้อ)

   ฟาร์มไก่เนื้อ

   เก็บตัวอย่าง จากฟาร์มท่ัว 

ประเทศจ�านวน 754 ฟาร์ม จ�านวน 754 โรงเรอืน  

รวมจ�านวน 754 ตัวอย่าง (ฟาร์มละ 1 ตัวอย่าง)  

หรืออย่างน้อย 10% ของฟาร์มไก่เนื้อที่มีทั้งหมด 

ในจังหวัด (เฉพาะฟาร์มที่เลี้ยงจ�านวนมากกว่า  

5,000 ตวั ขึน้ไป) จ�านวนฟาร์มทีต้่องเกบ็ตัวอย่าง 

ของแต่ละจังหวัดดูตามเอกสารแนบ 1

   ให้สุ่มฟาร์มละ 1 โรงเรือน 

เพื่อเก็บตัวอย่าง โดยใช้ boot swabs โรงเรือน

ละ 2 คู่ แต่ละคู่เดิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ 

โรงเรือน รวมกันเป็นจ�านวน 1 ตัวอย่างต่อ 

โรงเรือน ส่งห้องปฏิบัติการ โดย 1 ตัวอย่าง ต้อง 

มีมูลสัตว์มากกว่า 25 กรัม

   ฟาร์มเป็ดเนื้อ

   เก็บตัวอย่าง จากฟาร์มทั่ว 

ประเทศจ�านวน 26 ฟาร์ม จ�านวน 26 โรงเรือน  

รวมจ�านวน 26 ตัวอย่าง (ฟาร์มละ 1 ตัวอย่าง)  

หรอือย่างน้อย 10% ของฟาร์มเป็ดเนือ้ท่ีมท้ัีงหมด 

ในจังหวัด (เฉพาะฟาร์มที่เลี้ยงจ�านวนมากกว่า  

5,000 ตวั ขึน้ไป) จ�านวนฟาร์มท่ีต้องเกบ็ตัวอย่าง 

ของแต่ละจังหวัดดูตามเอกสารแนบ 1

   ให้สุ่มฟาร์มละ 1 โรงเรือน 

เพื่อเก็บตัวอย่าง โดยใช้ boot swabs โรงเรือน 

ละ 2 คู่ แต่ละคู่เดิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี 

โรงเรือน รวมกันเป็นจ�านวน 1 ตัวอย่างต่อ 

โรงเรือน ส่งห้องปฏิบัติการ โดย 1 ตัวอย่าง ต้อง 

มีมูลสัตว์มากกว่า 25 กรัม

**ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ หากไม่สามารถเก็บตัวอย่างฟาร์ม 

ที่ก�าหนดในเอกสารแนบ 1 ได้ ให้เก็บตัวอย่างจากฟาร์มสัตว์ปีก 

เนื้ออื่นทดแทน

  3) การเกบ็ตวัอย่างฟาร์มสตัว์ปีก 

ไข่ (ไก่ไข่ และเป็ดไข่)

   ฟาร์มไก่ไข่

   เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม 1,406  

ฟาร์ม จ�านวน 1,406 โรงเรือน รวมจ�านวน 1,406  

ตัวอย่าง (ฟาร์มละ 1 ตัวอย่าง) จ�านวนฟาร์ม 

ที่ต้องเก็บตัวอย่างของแต่ละจังหวัดดูตามเอกสาร 

แนบ 1

   สุ่มฟาร์มละ 1 โรงเรือน เพื่อ 

เกบ็ตวัอย่าง โดยเกบ็มลูสตัว์ปีกจ�านวน 2 ตวัอย่าง  

ตัวอย่างละ 150 กรัม โดยแต่ละตัวอย่างเก็บจาก  

60 จดุจากรางใต้กรงตบัใส่ในถงุซปิ จากนัน้รวม 2  

ตัวอย่างเป็น 1 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการ
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   การเกบ็ตัวอย่าง ให้เกบ็ทีอ่ายุ  

24 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ หากสัตว์ปีกไข่ 

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างในช่วงที่ก�าหนดได้ ให้เก็บ 

ตัวอย่างระหว่างช่วงเวลาเลี้ยงปัจจุบันแทนได้

   ฟาร์มเป็ดไข่

   เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม 22  

ฟาร์ม จ�านวน 22 โรงเรือน รวมจ�านวน 22  

ตัวอย่าง (ฟาร์มละ 1 ตัวอย่าง) จ�านวนฟาร์ม 

ที่ต้องเก็บตัวอย่างของแต่ละจังหวัดดูตามเอกสาร 

แนบ 1

   สุ่มฟาร์มละ 1 โรงเรือน เพื่อ 

เกบ็ตวัอย่าง โดยเกบ็มลูสตัว์ปีกจ�านวน 2 ตวัอย่าง  

ตัวอย่างละ 150 กรัม โดยแต่ละตัวอย่างเก็บ 

จาก 60 จุดจากรางใต้กรงตับใส่ในถุงซิป จากนั้น 

รวม 2 ตวัอย่างเป็น 1 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏบิตักิาร

   การเก็บตัวอย่าง ให้เก็บสัตว ์

ปีกที่อายุ 24 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ หาก 

สัตว์ปีกไข่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างในช่วงที่ก�าหนด 

ได้ ให้เก็บตัวอย่างระหว่างช่วงเวลาเลี้ยงปัจจุบัน 

แทนได้

3.3 การส่งตัวอย่าง

 น�าถุงตวัอย่างทัง้หมด (ทีร่ะบแุยกแต่ละ 

ฝงูแล้ว) ใส่รวมในถงุเดียวกนั แล้วใส่ลงในภาชนะ 

บรรจรุกัษาความเยน็ และมนี�า้แขง็หรือ Ice pack  

รองก้นภาชนะไว้ แล้วใส่น�้าแข็งในปริมาณมาก 

พอลงในกล่องอีก เพื่อรักษาอุณหภูมิของตัวอย่าง 

ให้อยู่ระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียส ตลอดระยะ 

เวลาการส่งห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง  

หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด และห้ามแช่แข็ง หาก 

ตัวอย่างไม่เหมาะสม ต้องท�าการเก็บตัวอย่างใหม่

 ทั้งนี้ ให ้ส�านักงานปศุสัตว ์จังหวัด 

ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการในพื้นที่ ได้แก่ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภาค เพื่อด�าเนินการ

ตรวจตัวอย่าง

3.4 การระบุตัวอย่าง

 ให้เขียนรายละเอียด ชื่อฟาร์ม ท่ีอยู่

ฟาร์ม เลขโรงเรือน เลข กษ. ชนิดตัวอย่าง ชนิด

สัตว์ปีก อายุสัตว์ปีก วันท่ีเก็บตัวอย่าง เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อของฟาร์ม ให้ชัดเจนบ่งบอกได้ว่า

มาจากสตัว์ปีกฝงูใด ลงใน “แบบฟอร์มส่งตวัอย่าง

เพื่อตรวจหาเช้ือแซลโมเนลลาทางห้องปฏิบัติการ

โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์” ตามเอกสารแนบ 3 

เพือ่ใช้เป็นรายละเอยีดในการสอบสวนทางระบาด

วิทยากรณีตรวจพบเชื้อแซลโมเนลลา

3.5 การรายงานผล

 1) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภาค

  1.1) รายงานผลตรวจทางห ้อง 

ปฏิบตักิาร โดยรวบรวมข้อมลูและรายงานผลตาม 

แบบฟอร์ม “แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจเชื้อ 

แซลโมเนลลาในสตัว์ปีก” (ตามเอกสารแนบ 4) หาก 

ห้องปฏิบัติการใดมีการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา 

ในระดับซีโรวาร์ให้รายงานชนิดของ ซีโรวาร์ 

(Serovar) ในช่อง “อืน่ๆ เพิม่เตมิ” ของแบบฟอร์ม 

ด้วย โดยส่งมายังกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก 

ส�านกัควบคมุ ป้องกนั และบ�าบดัโรคสตัว์ ในรูปแบบ 

File excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

ibird2@dld.go.th เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม

  1.2) รายงานผลตรวจทางห ้อง 

ปฏิบัติการ ไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีส่ง 

ตวัอย่างทันทีเมือ่ด�าเนนิการตรวจตวัอย่างเสรจ็สิน้
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  1.3) กรณีเมื่อมีการตรวจพบเชื้อ 

แซลโมเนลลาซีโรวาร์ ดังนี้ ในฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ 

หรือฟาร์มสัตว์ปีกไข่ พบเชื้อ 1) Salmonella  

Enteritidis หรือ 2) Salmonella Typhimurium  

หรอืในฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ ์พบเชือ้ 1) Salmonella  

Enteritidis หรือ 2) Salmonella Typhimurium  

หรอื 3) Salmonella Hadar หรือ 4) Salmonella  

Infantis หรือ 5) Salmonella Virchow เมือ่ตรวจ 

พบเชื้อแซลโมเนลลาซีโรวาร์ดังกล่าว ให้ห้อง 

ปฏิบัติการแจ้งส�านักควบคุม ป้องกัน และบ�าบัด 

โรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird2@ 

dld.go.th ส�านักงานปศุสัตว์เขต และส�านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบทันที โดยแนบ 

ผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลาในสัตว์ปีกมาด้วย

 2) ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด

  2.1) รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคแซลโมเนลลาในฟาร์ม 

ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

ส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ตามเอกสารแนบ 5)  

จากฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อที่ด�าเนินการเก็บตัวอย่าง 

และกรอกข้อมูลลงใน http://goo.gl/forms/ 

TgRKw1D6KP ของกลุม่ควบคมุป้องกนัโรคสตัว์ปีก 

ส�านักควบคุม ป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์ ก่อน 

สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม

  2.2) รวบรวมข้อมูลผลตรวจหาเชื้อ 

แซลโมเนลลาทางห้องปฏบิตักิารตาม “แบบฟอร์ม 

รายงานผลการตรวจเชือ้แซลโมเนลลาในสตัว์ปีก”  

(ตามเอกสารแนบ 4) ในรูปแบบ File Excel โดย 

ส่งข้อมูลมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@ 

dld.go.th ให้กลุ ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก  

ส�านกัควบคมุ ป้องกนั และบ�าบัดโรคสตัว์ เมือ่สิน้สุด 

การด�าเนินงานตามกิจกรรม และเก็บต้นฉบับไว ้

เป็นหลักฐาน และสามารถน�ามาแสดงเมื่อมีการ

ขอตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

  2.3) กรณมีกีารสอบสวนทางระบาด 

วิทยาเม่ือพบเช้ือแซลโมเนลลาซีโรวาร์ท่ีเฝ้าระวัง  

ให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง สรุปผล 

การสอบสวนส่งให้ส�านกัควบคมุ ป้องกนั และบ�าบดั 

โรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@ 

dld.go.th เมือ่ด�าเนนิการเสรจ็สิน้ และเก็บต้นฉบบั 

ไว้เป็นหลักฐาน และสามารถน�ามาแสดงเมื่อมี 

การขอตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

3.6 การตรวจวนิจิฉยั และการด�าเนนิการ

เมือ่ผลทางห้องปฏิบติัการพบเชือ้แซลโมเนลลาซี

โรวาร์ที่เฝ้าระวัง

 1) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภาค  

ด�าเนินการทดสอบตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อแซล- 

โมเนลลาทางห้องปฏิบัติการ

 **กรณีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

พบเชื้อแซลโมเนลลา ดังต่อไปนี้

 สัตว์ปีกเนื้อหรือสัตว์ปีกไข่ พบเชื้อ  

ได้แก่

 1) Salmonella Enteritidis หรือ

 2) Salmonella Typhimurium หรือ

 สัตว์ปีกพันธุ์ พบเชื้อ ได้แก่

 1) Salmonella Enteritidis หรือ

 2) Salmonella Typhimurium หรือ

 3) Salmonella Hadar หรือ

 4) Salmonella Infantis หรือ

 5) Salmonella Virchow

 ให้ห้องปฏิบัติการแจ้งส�านักควบคุม  

ป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็ก- 



76

A
Around the World

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 37 เล่มที่ 195 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ทรอนกิส์ ibird2@dld.go.th ส�านกังานปศุสตัว์เขต 

และส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ทันที โดยแนบผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา 

ในสัตว์ปีกมาด้วย

 2) ให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด และ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องลงสอบสวนทางระบาดวทิยา 

หาสาเหตุการพบเชื้อ และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ 

ยืนยันผล โดยเก็บอวัยวะภายใน (เก็บตัวอย่าง 

อวยัวะ ให้เกบ็เฉพาะสตัว์ปีกพนัธุ ์และสตัว์ปีกไข่)  

โดยเก็บ หัวใจ ตับ ม้าม รังไข่ ล�าไส้ เฉพาะในฝูง 

ที่ตรวจพบเชื้อแซลโมเนลลา จ�านวนไม่น้อยกว่า 

5 ตัวต่อโรงเรือน รวมส่งตรวจเป็น 1 ตัวอย่าง  

เพื่อตรวจยืนยันผล

 3) ถ้าผลการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยัน 

ผล พบเช้ือแซลโมเนลลาซีโรวาร์ที่เฝ้าระวัง ให้ 

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด�าเนินการตามระเบียบ 

กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการควบคุมโรคแซลโมเนลลา 

ส�าหรับสัตว์ปีก พ.ศ. 2553 และกฎหมายที่ 

เกีย่วข้อง หรือตามทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด (ขัน้ตอน 

การด�าเนินงานตามเอกสารแนบ 6)

 4) ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด สรุปผล 

การด�าเนนิการสอบสวนทางระบาดวทิยาให้ส�านกั 

ควบคุมป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย ์

อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@dld.go.th เมื่อด�าเนินการ 

เสร็จสิ้น

3.7 ประสานการด�าเนินการเก็บตัวอย่าง

ของผู้ประกอบการ

 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอความ 

ร่วมมอืฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรองการปฏบิตัทิางการ 

เกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่พันธุ ์ ไก่เนื้อ ไก่ไข ่

เป็ดพนัธ์ุ เป็ดเนือ้ และเป็ดไข่ ในพืน้ท่ีทุกฟาร์ม ให้ 

ด�าเนินการเก็บและตรวจตัวอย่าง โดยผู้ประกอบ 

การเป็นผู้ด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่างเอง ให้สอดคล้อง 

กับระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการควบคุมโรค 

แซลโมเนลลาส�าหรับสัตว์ปีก พ.ศ. 2553 หรือ 

ตามทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด โดยให้มกีารด�าเนนิการ 

เก็บตัวอย่างดังนี้

 1) ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ (ไก่พันธุ์ และ 

เป็ดพันธุ์)

  ให้เก็บตัวอย่างทุกรุ่นทุกโรงเรือน 

ในฟาร์ม ในช่วงก่อนไข่ ท่ีอายสุตัว์ปีก 1 วนั, ท่ีอายุ 

สตัว์ปีก 4 สปัดาห์, ภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนมกีาร 

เคล่ือนย้ายสัตว์ปีกไปยังขั้นตอนการวางไข่ หรือ 

โรงเรอืนส�าหรบัวางไข่ และเกบ็ในระยะท่ีให้ไข่แล้ว 

ทุกๆ 2 สัปดาห์

 2) ฟาร์มสัตว์ปีกเนือ้ (ไก่เนือ้ และเป็ด

เนื้อ)

  เก็บตัวอย่าง Boot swabs ทุกรุ่น 

ทุกโรงเรือนภายในฟาร์ม โดยเก็บตัวอย่างภายใน  

3 สัปดาห์ ก่อนส่งโรงฆ่า

 3) ฟาร์มสตัว์ปีกไข่ (ไก่ไข่ และเป็ดไข่)

  เก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีกทุกรุ่นโรง- 

เรอืนภายในฟาร์ม เร่ิมเก็บท่ีสตัว์ปีกอายปุระมาณ  

24 สัปดาห์ หรือก่อนหลังไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลัง 

จากนั้น ให้เก็บตัวอย่างทุกๆ 15 สัปดาห์ ตลอด 

ระยะเวลาให้ไข่

 4) สถานที่ฟักไข่

  เก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกฝูง 

สัตว์ปีกพันธุ์ โดย 1 ฝูงสัตว์ปีกพันธุ์ ต้องมีการ 

เก็บตัวอย่างที่สถานที่ฟักไข่อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 

ทัง้นี ้หากผูป้ระกอบการมกีารเกบ็ตัวอย่างในฟาร์ม 

สัตว์ปีกพันธุ์ ไม่จ�าเป็นต้องเก็บตัวอย่างท่ีสถานที ่

ฟักไข่
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 5) การรายงานผลการตรวจแซลโม- 

เนลลาของผู้ประกอบการ

  5.1) การรายงานผลประจ�าเดือน

    ให้ผูป้ระกอบการ รวบรวมผล 

การตรวจเช้ือแซลโมเนลลา และสรปุผลการตรวจ 

วเิคราะห์ รวมทัง้จ�านวนตวัอย่างท่ีตรวจ ตาม “แบบ 

ฟอร์มรายงานผลการตรวจเช้ือแซลโมเนลลาใน 

สัตว์ปีก” (เอกสารแนบ 4) โดยจัดอยู่ในรูป File  

excel ส่งศูนย์ข้อมูลแซลโมเนลลาทางไปรษณีย ์

อิเล็กทรอนิกส์ salmocenter@dld.go.th ทุก 

เดือน โดยรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือน 

ถดัไป และเกบ็ใบรายงานผลการตรวจเชือ้แซลโม- 

เนลลาทางห้องปฏิบัติการไว้ โดยให้สามารถน�า 

มาแสดงเมือ่มกีารขอตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีกรม 

ปศุสัตว์

  5.2) การรายงานผลเมื่อพบเชื้อ 

แซลโมเนลลาซีโรวาร์ที่เฝ้าระวัง

    กรณีมีการตรวจพบเช้ือแซล- 

โมเนลลาซีโรวาร์ ดังนี้ ในฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ หรือ 

ฟาร์มสตัว์ปีกไข่ ได้แก่ 1) Salmonella Enteritidis 

หรือ 2) Salmonella Typhimurium หรือ 

ในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ ได้แก่ 1) Salmonella En- 

teritidis หรือ 2) Salmonella Typhimurium 

หรอื 3) Salmonella Hadar หรือ 4) Salmonella 

Infantis หรือ 5) Salmonella Virchow ให ้

ผูป้ระกอบการรายงานมายงัส�านกัควบคมุ ป้องกนั  

และบ�าบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

ibird3@dld.go.th ทันที

4. ช่วงระยะเวลาในการเก็บ และ
 ส่งตัวอย่างตามกิจกรรม

ให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดด�าเนินการเก็บ 

และส่งตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน  

2563 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

5. การติดตามประเมินผล
ส�านักงานปศุสัตว์เขตก�ากับดูแล ติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ (เอกสารแนบ 7) และ 

รายงานผลมายงัส�านกัควบคมุ ป้องกนั และบ�าบดั 

โรคสัตว์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@dld.go.th

6. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
6.1 ส�านักควบคุม ป้องกัน และบ�าบัดโรค

สัตว์

6.2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

6.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ประจ�าภาค ทั้ง 7 แห่ง

6.4 ส�านักงานปศุสัตว์เขต 1-9

6.5 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ทราบความชุกของการพบเชื้อแซลโม- 

เนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง 

การเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่ไข่  

เป็ดพันธุ์ เป็ดเนื้อ และเป็ดไข่

7.2 ทราบปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อแซลโม- 

เนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง 

การเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์ม 

เป็ดเนื้อ
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เล่ม 137 ตอนพิเศษ 215 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2563

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

พ.ศ. 2563
                                           

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 6 (9) และ (10) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  

ก�าหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต น�าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561 อธิบด ี

กรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุม 

การผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของยาต้านจุลชีพ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 (1) ทดสอบการกระจายอย่างสม�่าเสมอเป็นเน้ือเดียวกัน (Homogeneity) อย่างน้อย 

1 คร้ัง/ปี โดยหาปริมาณยาตามที่ก�าหนดในสูตร หรือสารทดสอบ (Tracer) เก็บตัวอย่างอาหารสัตว ์

หลังการผสมไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง ปริมาณไม่น้อยกว่า 250 กรัม/ตัวอย่าง โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ 

การแปรผัน (Coefficient of variation) ไม่เกินร้อยละ 10

 (2) ทดสอบการปนเปื้อนข้ามของยา (Drug carryover) อย่างน้อย 1 ชนิด ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง/ปี โดยด�าเนินการ ดังนี้

  (ก) เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ผสมยาจ�านวน 5 ตัวอย่าง ปริมาณไม่น้อยกว่า 250  

กรัม/ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาปริมาณยาตามที่ก�าหนดในสูตรอาหารสัตว์ท่ีผสมยา และหาค่าเฉลี่ย 

ปริมาณยาเพื่อน�ามาใช้เป็นค่าตั้งต้นในการค�านวณค่าใน (ข)

  (ข) เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป ซ่ึงผลิตชุดถัดจากอาหารสัตว์ท่ีผสมยา 

ตาม (ก) น�ามาทดสอบจ�านวน 5 ตัวอย่าง ปริมาณไม่น้อยกว่า 250 กรัม/ตัวอย่าง

   โดยค่าผลการทดสอบการปนเปื้อนข้ามของยาแต่ละตัวอย่างเมื่อเทียบกับค่า 

เฉลี่ยของผลทดสอบยาตาม (ก) ต้องไม่เกินร้อยละ 5 เว้นแต่อาหารสัตว์ระยะสุดท้าย หรือระยะที่ 

ก�าลังให้ผลผลิตต้องไม่เกินร้อยละ 1
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ข้อ 4 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่ีมีการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา และอาหารสัตว์ท่ีไม่ผสมยา 

ในสายการผลติเดียวกนัต้องมกีารจัดล�าดบัการผลิตอาหารสตัว์ โดยอาหารสตัว์ท่ีผลิตต่อจากอาหารสตัว์ 

ที่ผสมยา ต้องมิใช่อาหารสัตว์ระยะสุดท้าย หรือระยะท่ีก�าลังให้ผลผลิต เว้นแต่มีขั้นตอนการท�า 

ความสะอาดกระบวนการผลิตอาหารสัตว์หลังจากการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

ข้อ 5 ผลการตรวจวเิคราะห์ยาในอาหารสตัว์ต้องมาจากห้องปฏบิตักิารของหน่วยงาน ดงัต่อไปนี้

 (1) หน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ และมีวิธีการทดสอบ 

ที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถตรวจสอบได้

 (2) หน่วยงานเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ในขอบข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ยา หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้การรับรอง GLP (Good 

Laboratory Practice)

 (3) หน่วยงานอื่นท่ีกรมปศุสัตว์เห็นชอบ และหน่วยงานนั้นต้องมีหลักฐานแสดงความ 

สามารถของห้องปฏิบัติการตามระบบสากลที่ยอมรับได้

 (4) โรงงานผู้ผลิตยาท่ีได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี ในสถาน 

ประกอบการ (Good Manufacturing Practice: GMP)

ข้อ 6 จัดส่งข้อมูลผลทดสอบตามข้อ 3 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม ของปีนั้น  

ให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาหารสัตว์ท่ีผสมยา ภายในวันท่ี 

30 มิถุนายน ของปีถัดไป

 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 สรวิศ ธานีโต

 อธิบดีกรมปศุสัตว์



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

 16 บรษัิท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟารม์าซูติคอล  จ�ากัด โทร. 0-2937-4888








