




รายนามสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

1. บรษัิท เบทาโกร โฮลด้ิง จ�ากัด

2. บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

3. บรษัิท ผลิตภัณฑ์อาหารเซน็ทรลั จ�ากัด

4. บรษัิท ป.เจรญิพนัธ์อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

6. บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

7. บรษัิท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

8. บรษัิท ลพีฒันาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

9. บรษัิท คารกิ์ลล์สยาม จ�ากัด

10. บรษัิท ลพีฒันาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. บรษัิท ฟดีสเปเชยีลตี ้จ�ากัด

12. บรษัิท โกรเบสท์คอรโ์พเรชั่น จ�ากัด

13. บรษัิท เอเชีย่น ฟดี จ�ากัด

14. บรษัิท ไทยลักซเ์อ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

15. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด

16. บรษัิท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

17. บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จ�ากัด

18. บรษัิท คารกิ์ลล์มทีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

19. บรษัิท ยูไนเต็ดฟดีมิลล์ จ�ากัด

20. บรษัิท มิตรภาพอาหารสัตว์ จ�ากัด

21. บรษัิท เหรยีญทอง ฟดี (1992) จ�ากัด

22. บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

23. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

24. บรษัิท เอส พ ีเอ็ม อาหารสัตว์ จ�ากัด

25. บรษัิท อสีเทิรน์ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

26. บรษัิท ซนัฟดี จ�ากัด

27. บรษัิท ยูนโีกร อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด

28. บรษัิท พนัสโภคภัณฑ์ จ�ากัด

29. บรษัิท ยูสู่ง จ�ากัด

30. บรษัิท แหลมทองอะควอเทค จ�ากัด

31. บรษัิท บางกอกแรน้ซ ์จ�ากัด (มหาชน)

32. บรษัิท กาญจนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

33. บรษัิท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ�ากัด

34. บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

35. บรษัิท ว.ีซ.ีเอฟ. กรุป๊ จ�ากัด

36. บรษัิท ชยัภูมิฟารม์ผลิตภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด

37. บรษัิท ไทยยูเนีย่น ฟดีมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

38. บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จ�ากัด

39. บรษัิท บุญพศิาล จ�ากัด

40. บรษัิท เฮกซา่แคลไซเนชั่น จ�ากัด

41. บรษัิท หนองบวั ฟดี มิลล์ จ�ากัด

42. บรษัิท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

44. บรษัิท วพีเีอฟ กรุป๊ (1973) จ�ากัด

45. บรษัิท อารท์ ีอะกรเิทค จ�ากัด

46. บรษัิท ฟารม์จงเจรญิ จ�ากัด

47. บรษัิท เจบเีอฟ จ�ากัด

48. บรษัิท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด

49. บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

50. บรษัิท ไทสัน ฟดี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

51. บรษัิท เกษมชยัฟารม์อาหารสัตว์ จ�ากัด

52. บรษัิท พนัส ฟดีมิลล์ จ�ากัด

53. บรษัิท เอพเีอ็ม อะโกร จ�ากัด

54. บรษัิท แสงทองอาหารสัตว์ จ�ากัด อภ
ิน
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คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ประจ�าปี 2562 - 2563

1. นายพรศลิป ์พัชรนิทรต์นะกุล นายกสมาคม บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

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

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

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

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

6. นายบุญธรรม อรา่มศริวัิฒน์ เลขาธิการ บรษัิท ลพีัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

7. น.ส. สุวรรณ ีแต้ไพสิฐพงษ์ รองเลขาธิการ บรษัิท เบทาโกรโฮลด้ิง จ�ากัด

8. นายสมภพ เอ้ือทรงธรรม รองเลขาธิการ บรษัิท อินเทคค์ ฟีด จ�ากัด

9. นายโดม มกีุล ประชาสัมพันธ์ บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด 

10. นายวิโรจน์ กอเจรญิรตัน์ ปฏิคม บรษัิท ลพีัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. นายเธยีรเทพ ศริชิยาพร นายทะเบยีน บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

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

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

14. นายสุทธิชัย ศกัดิช์ัยเจรญิกุล กรรมการ บรษัิท ท็อป ฟีด มิลล์ จ�ากัด

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

16. นายพน สุเชาว์วณิช กรรมการ บรษัิท บางกอกแรน้ช์ จ�ากัด (มหาชน)
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BCG Model อาจเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ส�าหรับใครหลายคน แต่แท้จริงแล้ว  

BCG Model เป็นสิ่งที่อยู่ข้างตัวกับภาคธุรกิจมาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับภาค 

ธุรกิจไทย เพราะเรามีการด�าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้มาแต่ช้านานแล้ว ถือว่า 

เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้นโยบาย BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และ 

มองว่า BCG Model จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับกระแส 

โลกาภิวัฒน์ในโลกปัจจุบัน

B = เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการน�าความรู้ เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากรากฐานเดิม C = เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  

Economy) การน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าท่ีสุด ท่ีส�าคัญคือ 

การมุ่งไปที่การลดปริมาณของเสียให้น้อยลง หรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการ 

ผลิต G = เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลก 

อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้น�้า การลด 

การปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นต้น รัฐบาลออกแบบโมเดลนี้ไว้ครอบคลุมอุตสาหกรรม 

เป้าหมายที่เป็น S-Curve ทั้งหมด 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมเกษตร 

และอาหาร 2. อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ 3. อุตสาหกรรมการแพทย์และ 

สุขภาพ 4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภาคปศุสัตว์จะต้องตระหนัก และตื่นตัวกับเรื่องนี้ให้มาก เพราะต่อจากน้ี กลไก 

การค้าจะเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตการแข่งขันจะพูดกันถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และ 

ราคา แต่หลังจากนี้สินค้าจะต้องบ่งบอกให้ได้ถึงคุณค่าในตัวมัน เราจะต้องแสดงให้ผู้ซื้อ 

เหน็ว่าสนิค้าทีผ่ลติออกมานัน้มกีารใช้ หรอืท�าลายทรพัยากรธรรมชาตน้ิอยกว่าประเทศอืน่ 

อย่างไร โดยจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่ ไม่สามารถท�าเฉพาะ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ แต่จะต้องท�าพร้อมกันในทุกๆ ข้อต่อของห่วงโซ่ ไล่ตั้งแต่สินค้าเกษตร 

ขึ้นมา จนกระทั่งอาหารส่งออก...

บก.



วัตถุประสงค์
1.	เพื่อสง่เสรมิความรูแ้ละเผยแพรอุ่ตสาหกรรมอาหารสัตว์
	 และการปศุสัตว์
2.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและผู้ทีเ่กีย่วข้องท่ัวไป
3.	เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์
	 ของประเทศให้เจรญิรุง่เรอืงในแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์
	 ต่อเศรษฐกิจของชาติ
4.	ไมเ่กีย่วข้องกับการเมือง

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 38 เล่มที่ 196
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ด�ำเนินกำรโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ : นายประเสริฐ พุ่งกุมาร  ๏  รองประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ : นายวีรชัย รัตนบานชื่น • นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

กรรมกำรที่ปรึกษำ : นายสมชาย กังสมุทร • นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์ • นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม • นายอดิเรก ศรีประทักษ์ • นายนิพนธ์ ลีละศิธร
นางเบญจพร สังหิตกุล • นายชยานนท์ กฤตยาเชวง • นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ • นายประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์

บรรณำธิกำร : นายปรีชา กันทรากรกิติ  ๏  กองบรรณำธิกำร : นายไพบูลย์ ขุนทอง • นายอรรถพล ชินภูวดล • นางสาวดวงกมล  รัชชะกิตติ • นางสาวกรดา พูลพิเศษ

ส�ำนักงำน : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 43 ไทย ซีซี ทำวเวอร์ ห้อง 170 ชั้น 17 ถนนสำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท ์0-2675-6263-4   โทรสำร 0-2675-6265  ๏  Email: tfma44@yahoo.com  ๏  Website: www.thaifeedmill.com
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Thailand Focus-----------------
สารจากนายกสมาคม ..............................................................................5

‘เฉลิมชัย’ เปิดงานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
‘เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่ ขับเคล่ือนไทย
อย่างยั่งยืน' ..........................................................................................6

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563
และแนวโน้มปี 2564 ..................................................................... 10

สศก. โดย AFSIS จับมือ กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ลุย
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ชาวหมูเฮ!! สมาคมหมูจับมือท�า MOU

ส่งออกหมูไปต่างประเทศ ...........................................................33

เลือกเน้ือหมูปลอดภัย ดูอย่างไร
ถึงจะปลอด “สารเร่งเน้ือแดง” ..................................................35

“ทางรอด” จากโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)
ส�าหรับฟาร์มหมูรายย่อย............................................................37

“ไข่” อุดมด้วยคุณค่า ของดีคุณประโยชน์มาก ............................. 41

ชาวหมูโอด!! ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง
ท�าต้นทุนขยับ 300 บาท/ตัว .....................................................43

สินค้าปศุสัตว์ ปลอดภัย ไร้ “ โควิด” ..................................................45

‘สุกรไทย’ ยืนหน่ึงเอเชีย ‘PRRS-ASF’ ไม่ติดคน ..........................47
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Market Leader-----------------
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ด�ำเนินกำรโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ : นายประเสริฐ พุ่งกุมาร  ๏  รองประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ : นายวีรชัย รัตนบานชื่น • นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

กรรมกำรที่ปรึกษำ : นายสมชาย กังสมุทร • นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์ • นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม • นายอดิเรก ศรีประทักษ์ • นายนิพนธ์ ลีละศิธร
นางเบญจพร สังหิตกุล • นายชยานนท์ กฤตยาเชวง • นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ • นายประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์

บรรณำธิกำร : นายปรีชา กันทรากรกิติ  ๏  กองบรรณำธิกำร : นายไพบูลย์ ขุนทอง • นายอรรถพล ชินภูวดล • นางสาวดวงกมล  รัชชะกิตติ • นางสาวกรดา พูลพิเศษ

ส�ำนักงำน : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 43 ไทย ซีซี ทำวเวอร์ ห้อง 170 ชั้น 17 ถนนสำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2675-6263-4   โทรสำร 0-2675-6265  ๏  Email: tfma44@yahoo.com  ๏  Website: www.thaifeedmill.com

เรียนทุกท่านครับ

เป็นทีน่่าเสยีดายเป็นอย่างยิง่ทีเ่กิดเหตกุารณ์แพร่ของโรคโควดิอกีครัง้ เป็นผลให้เกิดแรงกระแทก 

อย่างแรงต่อเศรษฐกิจ และสังคมของเรา การด�าเนินชีวิตประจ�าวันต้องเปล่ียนไปอีกครั้ง เช่น การ 

บริโภคภายในประเทศจะลดจ�านวนลง แม้การบริโภคอาหารจะไม่ลดลงโดยรวม แต่วิธีการท�าธุรกิจ 

กจ็ะเปลีย่นแปลงไปอีกคร้ัง แม้วธิกีารของรัฐจะเข้มงวด และไม่เอือ้ต่อธรุกจิโดยรวม แต่เราก็ไม่สามารถ 

จะหาวิธีที่ดีกว่านี้ได้เนื่องจากมีผู้ป่วยสองประเภทคือ 1. ผู้ที่มีอาการ และ 2. ไม่มีอาการ แต่แพร่เชื้อได้  

ผมคาดหวังว่า ภายในหนึ่งเดือน จ�านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มคงจะลดลงได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเราคงได้รับ 

วัคซีนแล้ว หากเหตุการณ์เป็นไปตามนี้เราอาจจะกลับมาเป็นปกติภายในหกเดือน 

โรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตของคนทั่วโลก ดังนั้นการผลิตสินค้าก็จะต้อง 

เป็นไปตามนั้น เช่น 1. การใส่หน้ากากจะเป็นเรื่องปกติ การพัฒนาธุรกิจหน้ากากจะต้องเกิดขึ้นให้ 

เหมาะสมกับเป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินชีวิต และต้นทุนท่ีลดลงเรื่อยๆ 2. การทิ้งระยะห่าง จะเป็น 

พฤติกรรมใหม่ของสังคม พื้นที่ในรถไฟฟ้า รถเมล์ รถแท็กซี่ ลิฟท์ ที่นั่งในร้านอาหาร ภัตตาคาร 

การท�างาน และประชุมผ่านสื่อจะเพิ่มขึ้น เป็นต้น 3. การตรวจโรคบุคคลจะถี่ขึ้น พวกเราอาจจะต้อง 

จัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิประจ�าบ้าน หรือประจ�าตัว 

การส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยว ก็จะต้องตอบสนองแนวโน้มใหม่ซึ่งจะคล้ายๆ กัน คือ จะ 

เน้นมาตรการปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมีข่าวว่า โรคนี้สามารถแพร่กระจายผ่าน 

สินค้าอาหารสดบางชนิดได้ ผมจึงเสนอให้พวกเราเร่งศึกษาวิธีที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อได้ เพราะ 

มาตรการนี้จะกลายเป็นประเด็นการแข่งขันต่อไป

ประเด็นที่น่าติดตามคือ ปัญหาของประเทศในสหรัฐฯ ยุโรปบางประเทศ และญี่ปุ่น ที่การ 

แพร่กระจายยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งจะกระทบกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของเรา ดังนั้น ผมก็หวังว่า 

ประธานาธิบดีท่านใหม่ของสหรัฐฯ จะสามารถสกัดโรคนี้ได้ภายในเวลารวดเร็วหลังเข้ารับต�าแหน่ง 

ในวันที่ 20 มกราคมนี้

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

4 มกราคม 2564

สารจากนายกสมาคมสารจากนายกสมาคม
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 “เดนิหน้าเกษตรวถีิใหม่ ขบัเคลือ่นไทยอย่างยัง่ยนื”  

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ใน 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการ 

ขับเคล่ือนงานส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564 ว่า ภาคเกษตร 

มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่เป็น 

รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยประชากรร้อยละ 40 ของ 

ประเทศอยู่ในภาคเกษตร และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ประเทศไทย 

จะต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความผันผวนของเศรษฐกิจ 

โลก ล้วนส่งผลกระทบ จงึจ�าเป็นทีภ่าคเกษตรไทยต้องปรบัตวัให้ทนัต่อความท้าทาย 

เหล่านี้

การด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในช่วงท่ีผ่านมาถงึปัจจบัุน มกีารก�าหนด 

นโยบายด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และทันต่อบริบทของ 

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงแนวทางตลาดน�าการผลิต จะให้ความส�าคัญในทุกมิติ 

ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต 

สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหาร การตรวจสอบย้อนกลบั ตลอดจนส่งเสรมิ และให้ความรูด้้านเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา 

ในทุกด้าน จะยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และค�านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร 

เป็นหลักเสมอ

ที่มา : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 23 ธันวาคม 2563

‘เฉลิมชัย’ เปดิงานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
‘เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่ ขับเคลื่อนไทยอย่างยั่งยืน'

สศก. แถลง GDP เกษตร ปี 63 หดตัว 3.3% เหตุเผชิญแล้งเป็นหลัก
รวมถึงโควดิ-19 ทีส่่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
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“การน�าเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  

ที่ สศก. จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี นับว่าเป็นเร่ือง 

ส�าคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นตัวชี้วัดการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมของประเทศ  

ท�าให้ทราบว่า โครงสร้างการผลิตของภาคเกษตร 

และความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรของ 

ประเทศในแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการก�าหนดนโยบาย มาตรการ  

รวมทั้งเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรต่างๆ  

โดยปีนี้ ภาคเกษตรเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง 

ที่รุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 ถึงช่วงกลางปี  

2563 ท�าให้มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการ 

เพาะปลูก และการเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลผลิต 

พืช และผลผลิตประมงที่ส�าคัญลดลง รวมถึง 

ปัญหาด้านโลจิสตกิส์จากมาตรการปิดเมือง เพราะ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การ 

ขาดแคลนแรงงาน และเศรษฐกจิโลกท่ียงัชะลอตวั 

ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ และการส่งออก 

สินค้าเกษตร จึงเป็นสาเหตุส�าคัญ ที่ส่งผลต่อการ 

ชะลอตัวของ GDP ภาคเกษตรในปี 2563” 

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

ทัง้นี ้ภายในงาน ทกุภาคส่วน ทัง้เกษตรกร  

นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ ที ่

เกีย่วข้องกบัการเกษตร จะได้ทราบถงึสถานการณ์ 

เศรษฐกิจการเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ทั้ง 

เชงิบวก และเชงิลบ รวมทัง้แนวโน้มทีก่�าลงัจะเกดิ 

ขึ้นในปีถัดไป มีการวิเคราะห์กระแสการเปลี่ยน 

แปลงของโลก ในมมุมองของวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ  

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อ�านวยการใหญ ่

องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ 

พัฒนา (UNCTAD) ที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ  

หัวข้อ “ก้าวทันเศรษฐกิจวิถีใหม่ สู่โอกาสภาค 

เกษตรไทยทีท้่าทาย” รวมถึงการเสวนา “ทางรอด 

ปลอดภยั สูเ่กษตรวถิใีหม่ทีย่ัง่ยนื” โดย อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ผศ.ดร.ธนวรรธน์  

พลวิชัย) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) (นายปริญญ์ 

พานิชภักดิ์) และผู้แทน Young Smart Farmer  

(นายยงยุทธ เลารุจิราลัย) ซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆ  

ที่ได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ สามารถน�าไปเป็น 

แนวทางในการก�าหนดนโยบาย และมาตรการ 

เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ หรือปัจจัยท่ีคาดว่า 

จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในระยะต่อไป 

น�าไปสู่การพัฒนาการเกษตรของไทยให้เท่าทัน 

ต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้อย่าง 

มั่งคง และยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธกิาร 

สศก. กล่าวถงึภาวะเศรษฐกจิการเกษตรปี 2563  

พบว่า หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562  

โดยหดตวัจากสาขาพชื สาขาประมง สาขาบรกิาร 

ทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขณะที่สาขา 

ปศสุตัว์ขยายตวั โดย สาขาพชื หดตวัร้อยละ 4.7  

เนือ่งจากสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ�านวย ปรมิาณน�า้ 

ในอ่างเก็บน�า้ และแหล่งน�า้ธรรมชาตมิปีรมิาณน�า้ 

น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้พืชส�าคัญมีผลผลิต 

ลดลง เช่น ข้าวนาปรงั มนัส�าปะหลงั อ้อยโรงงาน  

สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน�้ามัน มังคุด  

และเงาะ อย่างไรก็ตาม ยังมีผลผลิตพืชส�าคัญ 

ที่เพิ่มขึ้น คือ ข้าวนาปี เน่ืองจากในช่วงกลางปี  

2563 เป็นต้นมา มีปริมาณน�้าฝนมากกว่าในปี  

2562 ท�าให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวนาปีรอบ 

2 ได้เพิ่มขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการควบคุม 

และก�าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ดี ล�าไย  
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เนือ่งจากต้นล�าไยท่ีปลกูในปี 2560 เริม่ให้ผลผลติ 

ในปีนี้ และทุเรียน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ราคาจูงใจให้เกษตรกรมีการบ�ารุง และดูแลรักษา  

ประกอบกับมีพื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2558 ที่เริ่มให้ 

ผลผลิตได้ในปีนี้

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.7 จาก 

ปรมิาณการผลติทีเ่พ่ิมข้ึน เพือ่รองรับความต้องการ 

ของตลาด ทัง้ใน และต่างประเทศ ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ 

มีการจดัการฟาร์มทีไ่ด้มาตรฐาน การเฝ้าระวงั และ 

ควบคุมโรคระบาดที่ดี ท�าให้สินค้าปศุสัตว์ส�าคัญ 

ทั้งไก่เนื้อ ไข่ไก่ โคเนื้อ และน�้านมดิบ มีผลผลิต 

เพิม่ขึน้ สาขาประมงหดตัวร้อยละ 2.6 เนือ่งจาก 

ผลผลิตกุง้ทะเลเพาะเลีย้งลดลงตามความต้องการ 

ของตลาดต่างประเทศ จากการสูญเสียตลาด 

บางส่วนให้กบัประเทศคูแ่ข่ง ท�าให้เกษตรกรมกีาร 

ปรบัลดจ�านวนลกูพนัธุ ์และชะลอการลงลกูกุง้ ท�าให้ 

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ประมงน�้าจืด 

มีผลผลิตลดลงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปลานิล 

และปลาดุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น

สาขาบรกิารทางการเกษตร หดตวัร้อยละ  

3.6 เนื่องจากกิจกรรมการจ้างบริการทางเกษตร 

ต่างๆ ทั้งการเตรียมดิน การดูแลรักษา และการ 

เก็บเกี่ยวลดลง ตามเนื้อที่เพาะปลูก และเนื้อที ่

เก็บเกี่ยวของพืชส�าคัญที่ลดลง และสาขาป่าไม ้

หดตัวร้อยละ 0.5 เนื่องจากผลผลิตไม้ยางพารา  

ไม้ยูคาลิปตัส ครั่ง และรังนก ลดลง เป็นผลจาก 

การตัดโค่นสวนยางเก่าเพื่อปลูกทดแทนด้วยยาง 

พนัธ์ุดีลดลง ความต้องการไม้ยคูาลปิตสั และคร่ัง 

ของประเทศคู่ค้าส�าคัญลดลงจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 และผลกระทบจากสภาพอากาศที ่

แปรปรวน

อย่างไรกต็าม แม้ภาวะเศรษฐกจิการเกษตร 

ปี 2563 จะหดตัว แต่ด้วยการด�าเนินนโยบาย 

และมาตรการต่างๆ ของรฐับาล และของกระทรวง 

เกษตรฯ ท�าให้ภาคเกษตร และเกษตรกรไม่ได้รบั 

ผลกระทบมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนโดย 

การด�าเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องของรัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การ 

บริหารจัดการน�้า การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  

Farmer การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  

การตลาดน�าการผลิต ควบคู่กับการใช้เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม มาตรการเยียวยาเกษตรกร จาก 

ผลกระทบของโควดิ-19 ทีไ่ด้มกีารจ่ายเงนิ 5,000  

บาท ให้เกษตรกรเป็นระยะเวลา 3 เดือน การ 

ส่งเสริมการบริโภค และการใช้สินค้าเกษตรใน 

ประเทศ การเพิม่ศกัยภาพในการผลติสนิค้าเกษตร 

ของไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเชื่อมั่น  

ในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทย

ส�าหรับ ปี 2564 คาดว่า ภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตรจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.3-2.3 แต่ 

ยังคงต้องค�านึงถึงปัจจัย และสถานการณ์ส�าคัญ 

ทีอ่าจจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตร ทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

อัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

 หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2563 2564
ภาคเกษตร -3.3 1.3–2.3

 พืช -4.7 1.9–2.9
 ปศุสัตว์ 2.7 1.0–2.0
 ประมง -2.6 0.1–1.1

 บริการทางการเกษตร -3.6 0.2–1.2
 ป่าไม้ -0.5 1.0–2.0

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 196 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 I 9

Thailand Focus

สถานการณ์การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช การระบาดของโรคในสัตว์ 

ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโควิด-19 

อัตราแลกเปลี่ยน เพราะหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จะส่งผล 

ต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย รวมไปถึงราคา 

น�้ามันดิบท่ีส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่ง สศก. จะมีการติดตาม 

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

“ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการพัฒนาภาคเกษตร 

ในภาพรวม แต่ยงัไม่ใช่การบ่งชีว่้าเกษตรกรจะมรีายได้เพิม่ขึน้หรือลดลง นอกจากนี้ 

การเติบโตของภาคเกษตรในระดับสูง ไม่ได้น�าไปสู ่การเพิ่มขึ้นของมาตรฐาน 

การครองชีพของเกษตรกรทุกคน เสมอไป ดงันัน้ หากต้องการมองถงึความอยูด่กีนิด ี

และการกระจายรายได้ของเกษตรกรในประเทศ จะต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไป 

ถึงตัวชี้วัดอ่ืนๆ อาทิ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกร สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน 

สัดส่วนเกษตรกรยากจน เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่าง 

กัน ท้ังนี้ สศก. หน่วยงานเนวิเกเตอร์เศรษฐกิจการเกษตร จะเดินหน้าพัฒนา 

ฐานข้อมูลด้านการเกษตร และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การเป็น Big Data  

เพือ่การวเิคราะห์เศรษฐกจิการเกษตรท่ีถูกต้องและแม่นย�า” เลขาธิการ สศก. กล่าว 

ในที่สุด

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกจิการเกษตรปี 2563 หดตวั 

ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยหดตัวจาก 

สาขาพชื สาขาประมง สาขาบรกิารทางการเกษตร  

และสาขาป่าไม้ ส่วนสาขาปศุสัตว์ยังคงขยายตัว 

ได้ดี

ปัจจัยลบ
• สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องจาก 

ปี 2562 ถึงช่วงกลางปี 2563 ท�าให้มีปริมาณ 

น�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช และการเจริญ 

เติบโตของพืช และสัตว์น�้า ส่งผลให้ผลผลิตพืช 

และประมงส�าคัญลดลง ทั้งข้าว มันส�าปะหลัง 

อ้อยโรงงาน สบัปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน�า้มนั 

มังคุด เงาะ กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง และปลาน�้าจืด  

นอกจากนี ้ฝนทีม่าล่าช้าในช่วงต้นฤดเูพาะปลกู และ 

ภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ท�าให้เกษตรกรมีการ 

ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช

• การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช 

หลายชนิด อาทิ โรคใบด่างมันส�าปะหลัง โรค 

ไหม้ข้าว โรคใบร่วงยางพารา และการระบาดของ 

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ส่งผลให้ผลผลิตพืช 

บางส่วนได้รับความเสียหาย

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

ในช่วงต้นปี 2563 ท�าให้มมีาตรการปิดเมอืง ไม่ม ี

เที่ยวบิน และพนักงานในการขนส่งสินค้า รวมถึง 

การปิดด่านการค้าชายแดน ส่งผลกระทบต่อการ 

ขนส่ง การค้า และการส่งออกสินค้าเกษตร

• การปิดสถานประกอบการ การหยดุชะงกั 

ของกิจกรรมการผลติ การขนส่ง ภาคการท่องเทีย่ว 

ภาคบรกิารต่างๆ จากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ท�าให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ และ 

ยงัไม่สามารถเดินทางกลบัเข้ามาท�างานทีป่ระเทศ 

ไทยได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

ในภาคเกษตร อาท ิแรงงานเกบ็ผลไม้ และแรงงาน 

กรีดยาง

• เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว รวม 

ทั้งความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล 

ให้การส่งออกสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ของ 

ไทยฟื้นตัวได้ช้า

๏ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 ๏

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563
และแนวโน้มปี 2564
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ปัจจัยบวก
• มาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเกษตรกร  

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

โดยมาตรการเยียวยาเกษตรกร ได้มีการจ่ายเงิน  

5,000 บาท ให้แก่เกษตรกร ต่อเนื่อง 3 เดือน  

เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-19 ท�าให้เกษตรกรมรีายได้ และสามารถ 

ท�าการเกษตรได้ต่อเนือ่ง มาตรการรองรบัแรงงาน 

คืนถิ่น ได้ช่วยเหลือให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง กลับ 

คืนถิ่นบ้านเกิด มาท�าการเกษตรให้สามารถเลี้ยง 

ตนเอง และครอบครัวได้ และโครงการ 1 ต�าบล  

1 เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และ 

เป็นทางรอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19

• การส่งเสริม และพัฒนาตลาดสินค้า 

เกษตรออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada และ  

Shopee ช่วยเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้า 

เกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

• การด�าเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การพัฒนา 

เกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนาสถาบัน 

เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกร 

มอือาชพีท่ีมศีกัยภาพ ท้ังด้านการผลติ การแปรรปู  

และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดน�าการผลิต 

ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  

อาท ิโครงการ “เราไม่ทิง้กัน” โครงการ “เราเท่ียว 

ด้วยกนั” และโครงการ “คนละคร่ึง” ท�าให้คนไทย 

เดนิทางท่องเทีย่ว และบรโิภคสนิค้ามากขึน้ ส่งผล 

ให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น

• ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรของ 

ไทย และความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของ 

สนิค้าเกษตรไทย ท�าให้หลายประเทศยงัคงมคีวาม 

ต้องการน�าเข้าสินค้าเกษตร และอาหารของไทย

สาขาพืช
สาขาพืชในปี 2563 หดตวัร้อยละ 4.7 เม่ือ 

เทยีบกบัปี 2562 โดยพชืส�าคญัทีม่ผีลผลติลดลง 

ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันส�าปะหลัง อ้อยโรงงาน  

(รวมพันธุ์) สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์ม 

น�า้มนั มงัคดุ และเงาะ โดยข้าวนาปรงั มผีลผลติ 

ลดลง เนื่องจากปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าส�าคัญ 

และแหล่งน�้าธรรมชาติมีปริมาณน�้าน้อยกว่าปี 

ที่ผ่านมา เกษตรกรบางส่วนจึงงดการท�านาปรัง  

ท�าให้เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง นอกจากนี ้

ปริมาณน�้าท่ีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ 

ต้นข้าว ท�าให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ 

ผลผลติข้าวนาปรงัลดลง มันส�าปะหลงั มผีลผลติ 

ลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่เริ่มมีการ 

เพาะปลูก ส่งผลให้การเจริญเติบโตของมันส�าปะ- 

หลังไม่สมบูรณ์ และหัวมันส�าปะหลังโตไม่เต็มท่ี 

ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคใบด่าง 

มันส�าปะหลังในหลายพื้นท่ี ท�าให้ผลผลิตได้รับ 

ความเสยีหาย อ้อยโรงงาน (รวมพันธ์ุ) มผีลผลิต 

ลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกประสบภัยแล้ง 

รุนแรง ท�าให้เนื้อที่เก็บเก่ียว และผลผลิตต่อไร่ 

ลดลง ผลผลิตอ้อยที่ได้มีคุณภาพต�่า ประกอบกับ 

ราคาอ้อยท่ีอยู่ในระดบัต�า่อย่างต่อเนือ่ง เกษตรกร 

จึงมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่า  

สับปะรดโรงงาน มีผลผลิตลดลง เนื่องจากแหล่ง

ผลิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง และอากาศ 

ร้อนจัด ส่งผลให้ต้นสับปะรดไม่สมบูรณ์ ผลเล็ก 
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แกร็น น�้าหนักน้อย และบางส่วนไม่ติดผล ยาง- 

พารา มีผลผลิตลดลง เนื่องจากภาคใต้ซ่ึงเป็น 

แหล่งผลติยางพาราส�าคญัของประเทศมฝีนตกชุก 

ประกอบกบัในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 บางพืน้ที ่

ประสบปัญหาน�้าท่วม ท�าให้มีจ�านวนวันกรีดยาง 

ลดลง ส�าหรับภาคอ่ืนๆ ประสบภัยแล้งในช่วง 

ต้นปี 2563 ท�าให้ต้นยางให้น�้ายางน้อยกว่าปกติ  

นอกจากนี ้เกดิการขาดแคลนแรงงานกรดียางจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให ้

แรงงานกรีดยางที่เป็นคนต่างด้าว ไม่สามารถ 

เดินทางกลบัเข้ามาในประเทศไทยได้ ปาล์มน�า้มนั  

มีผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และ 

มีปริมาณน�้าฝนน้อย ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต 

ของทะลายปาล์ม ส่งผลให้ในปีนี้มีผลผลิตลดลง  

มังคดุ มผีลผลติลดลง เนือ่งจากในปี 2563 สภาพ 

อากาศทางภาคใต้ไม่เอือ้อ�านวยต่อการผลติ มกีาร 

ออกดอกตดิผลลดลงจากภาวะฝนท้ิงช่วงเป็นเวลา 

นาน แม้ว่าจะมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ปลูก 

ใหม่ในปี 2556 ทีเ่ร่ิมให้ผลในปี 2563 เป็นปีแรก  

แต่ในภาพรวมผลผลิตยังคงลดลง และเงาะ มี 

ผลผลติลดลง เนือ่งจากเนือ้ทีใ่ห้ผลรวมทัง้ประเทศ 

ลดลง โดยแหล่งผลิตที่ส�าคัญในภาคใต้มีการปรับ 

เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน และ 

ปาล์มน�้ามัน ประกอบกับสภาพอากาศแล้ง และ 

ฝนทิง้ช่วงนานติดต่อกนัหลายเดอืน ไม่เอือ้อ�านวย 

ต่อการออกดอก และติดผลของเงาะ

ส�าหรบัผลผลติพชืทีเ่พิม่ขึน้ ได้แก่ ข้าวนาปี 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล�าไย และทุเรียน โดย 

ข้าวนาปี มผีลผลิตเพิม่ขึน้ เนือ่งจากในช่วงกลางปี 

2563 เป็นต้นมา มีปรมิาณน�า้ฝนมากกว่าปี 2562 

ท�าให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวนาปีรอบ 2 ได้ 

เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ 

อยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรท�าการผลิตในท่ี 

นาท่ีมกีารปล่อยว่างในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิต 

ข้าวเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น  

เน่ืองจากเกษตรกรมกีารจดัการควบคม ุและก�าจดั 

หนอนกระทูข้้าวโพดลายจดุได้ดขีึน้ การระบาดของ 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจึงลดลง ประกอบกับ 

ฝนตกสม�่าเสมอในแหล่งเพาะปลูกส�าคัญ ท�าให ้

ต้นข้าวโพดเจริญเตบิโตได้ด ีส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ 

เพิม่ขึน้ ล�าไย มผีลผลิตเพิม่ขึน้ เนือ่งจากต้นล�าไย 

ที่ปลูกในปี 2560 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ประกอบ 

กบัสภาพอากาศทีเ่หมาะสมมากขึน้ และมปีรมิาณ 

น�้าเพียงพอ ท�าให้ต้นล�าไยออกดอกติดผลได้มาก 

กว่าปีที่ผ่านมา และทุเรียน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 

เนือ่งจากราคาในปีทีผ่่านมาอยูใ่นเกณฑ์ด ีจงูใจให้ 

เกษตรกรมกีารบ�ารงุ และดูแลรักษาด ีประกอบกบัม ี

เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ปลูกใหม่ในปี 2558

สาขาปศุสัตว์
สาขาปศุสัตว์ในปี 2563 ขยายตัวร้อยละ  

2.7 เม่ือเทียบกับปี 2562 เป็นผลจากการเพิ่ม 

ปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการบริโภค 

ของตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศที่ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดการฟาร์มที ่

ได้มาตรฐาน การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด 

ที่ดี ท�าให้สินค้าปศุสัตว์ที่ส�าคัญทั้งไก่เนื้อ ไข่ไก ่ 

โคเนื้อ และน�้านมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที ่

ผลผลิตสุกรลดลง โดยผลผลิตไก่เนื้อ มีปริมาณ 

เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับ 

ความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะตลาดส่งออก เช่น จีน สิงคโปร์ และ 

ฮ่องกง ทีม่กีารน�าเข้าเนือ้ไก่และผลติภณัฑ์จากไทย 

เพิม่ขึน้ ขณะทีค่วามต้องการบรโิภคภายในประเทศ 

เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากราคาเนื้อไก่ที่ต�่ากว่าเนื้อ



 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 196 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 I 13

Thailand Focus

สัตว์ประเภทอื่น ส่วนผลผลิตไข่ไก่ ออกสู่ตลาด 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่ม ี

ประสทิธิภาพมากขึน้ รวมท้ังสภาพอากาศมคีวาม 

เหมาะสม และเอือ้อ�านวยต่อการออกไข่ของแม่ไก่ 

มากกว่าปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้ ภาครัฐมีการเฝ้า 

ระวังโรคระบาดที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู ่

ตลาดได้ต่อเนื่อง ด้านผลผลิตโคเนื้อ เพิ่มขึ้น  

เนื่องจากมีการขยายการเลี้ยงเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของตลาดในประเทศ และประเทศ 

เพื่อนบ้าน อีกทั้งภาครัฐ มีการด�าเนินมาตรการ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นอาชีพทางเลือก 

ใหม่แก่เกษตรกร ส�าหรับผลผลิตน�้านมดิบ ม ี

ปรมิาณเพิม่ข้ึน เนือ่งจากแม่โครดีนมมจี�านวนเพิม่ 

ขึน้ ประกอบกบัมกีารปลดแม่โครีดนมท่ีให้ผลผลติ 

น้อย และอายุมากออกจากฟาร์ม และทดแทน 

ด้วยแม่โคพันธุ์ดี รวมทั้งเกษตรกรมีการพัฒนา 

การเลี้ยง และการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ท�าให ้

อัตราการให้น�้านมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ 

อยู ่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลผลิตสุกร มีชีวิตลดลง  

เนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาใน 

สุกร (African Swine Fever: ASF) ในประเทศ 

เพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม และกัมพูชา ท�าให้ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหลายรายมีความกังวลต่อ 

การแพร่ระบาดของโรค จงึตดัสนิใจชะลอ และลด 

ปริมาณการเลี้ยงสุกรลง

สาขาประมง
สาขาประมงในปี 2563 หดตวัร้อยละ 2.6 

เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากผลผลิต 

ประมงทะเลในส่วนของกุ ้งทะเลเพาะเลี้ยง มี 

ปริมาณลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาด 

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศลดลงจากสถาน- 

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ 

เกษตรกรปรับลดจ�านวนลูกพันธุ์ และชะลอการ 

ลงลกูกุง้ ท�าให้ผลผลิตออกสูต่ลาดลดลง ในขณะท่ี 

ปริมาณสัตว์น�้าที่น�าขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ ม ี

ปริมาณเพิ่มขึ้น ในด้านประมงน�้าจืด มีผลผลิต 

ลดลงเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะปลานลิ และปลาดกุ  

เนือ่งจากภาวะภยัแล้งท่ีเกดิขึน้ในแหล่งผลิตส�าคญั  

ประกอบกับในช่วงต้นปี ปริมาณน�้าในเขื่อน และ 

แหล่งน�้าตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อการเล้ียง  

ท�าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาน�า้จืด ท้ังในบ่อดนิ และ 

ในกระชังตามแหล่งน�้าธรรมชาติ ลดเนื้อที่เล้ียง 

ปลา มกีารปล่อยลกูปลาในอตัราน้อยกว่าปกต ิหรอื 

ชะลอการเลี้ยงออกไป ส่งผลให้ผลผลิตประมง 

น�้าจืดลดลง

สาขาบรกิารทางการเกษตร
สาขาบริการทางการเกษตรในปี 2563 

หดตวัร้อยละ 3.6 เมือ่เทยีบกบัปี 2562 เนือ่งจาก 

กิจกรรมการจ้างบริการทางเกษตรต่างๆ ท้ังการ 

เตรยีมดิน การดแูลรกัษา และการเก็บเกีย่วลดลง 

ตามเนื้อที่เพาะปลูก และเนื้อที่เก็บเกี่ยวที่ลดลง 

ของพืชส�าคัญ เช่น ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และ 

สับปะรดโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งท่ี 

ต่อเนื่อง โดยเนื้อที่เพาะปลูก และเนื้อที่เก็บเกี่ยว 

ข้าวนาปรังลดลงอย่างมาก ประกอบกับเนื้อที่เก็บ 

เกี่ยวอ้อยโรงงานลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการ 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่า

สาขาป่าไม้
สาขาป่าไม้ในปี 2563 หดตัวร้อยละ 0.5 

เม่ือเทยีบกบัปี 2562 เนือ่งจากผลผลติไม้ยางพารา 

ไม้ยูคาลิปตัส ครั่ง และรังนกลดลง โดยไม้ยาง- 

พาราลดลงตามพืน้ทีก่ารตัดโค่นสวนยางพาราเก่า 

เพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี และพืชอ่ืน 
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ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม้ยูคาลิปตัสลดลง เนื่อง 

จากความต้องการน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

กระดาษ และแปรรูปเป็นเช้ือเพลงิชวีมวล (Wood  

Pellet) ของประเทศคู่ค้าส�าคัญลดลง โดยเฉพาะ 

จีน และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ด้านผลผลิตครั่ง ลดลง เนื่องจากได้รับ 

ผลกระทบจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน ประกอบ 

กับความต้องการของประเทศคู่ค้าส�าคัญอย่าง 

ประเทศอนิเดยีลดลงอย่างมาก และรงันก มปีรมิาณ 

การส่งออกไปต่างประเทศลดลงเช่นกัน ในขณะที ่

ถ่านไม้มปีริมาณเพิม่ขึน้ เนือ่งจากยงัเป็นทีต้่องการ 

ของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอย่าง 

ต่อเนื่อง

ราคาสินค้าเกษตร ปี 2563
• สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ มีราคา 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน  

2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562  

ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน (รวมพนัธุ)์ สบัปะรดโรงงาน 

ยางพารา ปาลม์น�้ามัน ทุเรียน มังคุด สุกร ไข่ไก่  

โคเนื้อ ปลานิล และปลาดุก โดยข้าว มีราคา 

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวท่ีเพิ่มขึ้น ทั้ง 

จากการบริโภคภายในประเทศที่ประชาชนส�ารอง 

ไว้บริโภคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 และจากที่ผู้ประกอบการต้องการ 

ข้าวเพือ่ส่งออกตามค�าสัง่ซือ้ท่ีเพิม่ข้ึน อ้อยโรงงาน  

(รวมพันธุ์) มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่เก็บ 

เกี่ยวประสบภัยแล้ง ท�าให้ผลผลิตอ้อยโรงงาน 

ลดลง และปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบโรงงานน�้าตาล 

ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ราคาท่ีเกษตรกรขาย 

ได้สูงขึน้ สบัปะรดโรงงาน มรีาคาเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการของโรงงานแปรรูป จงึส่งผลให้ราคา 

ปรับตัวสูงขึ้น ยางพารา มีราคาเพิ่มขึ้น เป็นผล 

มาจากปรมิาณผลผลิตท่ีลดลงจากภาวะขาดแคลน 

แรงงานกรดียาง และแรงงานในโรงงานแปรรูปยาง  

รวมถึงจ�านวนวันกรีดยางได้ลดลง ในขณะที่ความ 

ต้องการใช้เพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมผลติ 

ถุงมือยาง ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ 

โควดิ-19 รวมท้ังมาตรการส่งเสรมิการใช้ยางพารา 

ในประเทศของภาครฐั ปาล์มน�า้มนั มรีาคาเพิม่ขึน้ 

เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ใน 

ขณะที่ความต้องการใช้น�้ามันปาล์มในประเทศ  

เพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 เริ่มคล่ีคลาย ประกอบกับภาครัฐ มี 

มาตรการระบายสตอ็กน�า้มนัปาล์มดบิ โดยกระตุน้ 

การใช้น�้ามันปาล์ม ทั้งการน�าน�้ามันปาล์มไปผลิต 

กระแสไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล เพื่อ 

ลดผลผลิตส่วนเกินในประเทศ ทุเรียน มีราคา 

เพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด 

ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งใน 

และต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ 

เกษตรกรมีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ 

ทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ ท�าให้ 

ราคาทุเรียนเพิ่มสูงขึ้น มังคุด มีราคาเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สุกรมีราคา 

เพิม่ขึน้ เป็นผลจากปริมาณผลผลติภายในประเทศ 

ที่ลดลง อีกทั้งการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกรในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะขาด 

แคลน ท�าให้ราคาสุกรในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  

ส่งผลให้ราคาสุกรของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ไข่ไก ่

มรีาคาเพิม่ข้ึน เนือ่งจากมาตรการรกัษาเสถยีรภาพ 

ราคาไข่ไก่ภายในประเทศ โคเนื้อ มีราคาเพิ่มขึ้น  

เน่ืองจากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศเพ่ือน 

บ้านยังคงมีอย่างต่อเน่ือง ปลานิล และปลาดุก  
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ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เน่ืองจากความ 

ต้องการบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง

• สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ มีราคา 

เฉล่ียลดลงในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน  

2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562  

ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง ล�าไย  

เงาะ ไก่เนื้อ น�้านมดิบ และกุ้งขาวแวนนาไม โดย 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิต 

ในภาพรวมเพิ่มข้ึน ประกอบกับจีนต้องปิดด่าน 

การค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 

19 ท่ีระบาดทั่วโลก ท�าให้เมียนมาร์ไม่สามารถ 

ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังจีนได้ จึงส่งออก 

มายังประเทศไทย ผ่านทางด่านศุลกากรแม่สอด  

จงัหวดัตาก เพิม่ข้ึน ส่งผลให้ราคาภายในประเทศ 

ปรบัตวัลดลง มนัส�าปะหลงั มรีาคาลดลง เนือ่งจาก 

ในช่วงต้นปี 2563 ประสบปัญหาภัยแล้ง และ 

ในช่วงปลายปีมีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี ส่งผล 

ให้หัวมันส�าปะหลังคุณภาพไม่ดี และมีเปอร์เซ็นต ์

เชื้อแป้งต�่ากว่าเกณฑ์รับซื้อ ล�าไย มีราคาลดลง  

เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตล�าไยที่ออกสู่ตลาด 

จ�านวนมากจากการปรับเปลี่ยนมาผลิตล�าไยนอก 

ฤดูเพิ่มข้ึน รวมถึงสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ�านวย  

ท�าให้ต้นล�าไยออกดอก และติดผลได้ดี เงาะ มี 

ราคาลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาดใน 

ประเทศลดลง และคุณภาพไม่เป็นไปตามความ 

ต้องการของตลาด ไก่เนือ้ มรีาคาลดลง เนือ่งจาก 

มีปริมาณไก่เนื้อ และชิ้นส่วนต่างๆ ของไก่ ออกสู ่

ตลาดมาก ในขณะที่ความต้องการบริโภคภายใน 

ประเทศโดยรวมลดลง เนื่องจากผลกระทบจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ี 

ท�าให้เศรษฐกิจชะลอตวั รวมทัง้จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ลดลง น�้านมดิบ มีราคาลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก 

สหกรณ์โคนม เพิ่มความเข้มงวดในการรับซื้อ 

น�้านมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม ให้เป็นไปตาม 

เกณฑ์คุณภาพมากย่ิงขึ้น และกุ้งขาวแวนนาไม 

มีราคาลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาด 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง

การส่งออกสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ ปี 2563

การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ ์

ในช่วงเดอืนมกราคม-ตลุาคม 2563 มีมูลค่าลดลง 

ร้อยละ 2.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  

2562

• สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ 

และมลูค่าส่งออกลดลง เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั 

ของปี 2562 ได้แก่ ข้าวรวม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

น�้าตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา น�้ามันปาล์ม  

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ล�าไยและผลิตภัณฑ์  

มังคดุ เงาะและผลติภัณฑ์ ไข่ไก่สด และกุง้และ 

ผลิตภัณฑ์ โดยข้าวรวม เนื่องจากราคาข้าว 

ของไทยสงูกว่าประเทศคูแ่ข่ง อาทิ เวยีดนาม และ 

เมยีนมาร์ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตวัจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล 

ให้ก�าลังซื้อชะลอตัว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก 

ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

สัตว์ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง น�า้ตาล 

และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลผลิตอ้อยโรงงานในป ี

2563 มปีรมิาณน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา จงึมกีารส�ารอง 

ไว้เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายใน 

ประเทศ น�้ามันปาล์ม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกท่ี 

ยงัคงชะลอตวัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควดิ-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น�า้มนัปาล์มดบิ 

ในตลาดโลกลดลง ประกอบกับปริมาณสต็อก 

น�า้มนัปาล์มดิบของโลกยงัอยูใ่นระดบัสงู สบัปะรด 
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และผลิตภัณฑ์ เป็นผลมาจากโรงงานแปรรูป 

สบัปะรดกระป๋องหลายแห่งปิดท�าการผลติเร็วกว่า 

ช่วงปีปกติ เนื่องจากราคาสับปะรดโรงงานที่ปรับ 

ตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู ้ประกอบการ 

ไม่สามารถแบกรับต้นทุนวัตถุดิบสับปะรดโรงงาน 

ท่ีเพิ่มสูงข้ึนได้ ล�าไยและผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให ้

ประสบปัญหาการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้า 

หลักอย่างจีน มังคุด เน่ืองจากปริมาณผลผลิต 

ออกสู่ตลาดน้อย เงาะและผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก 

ความต้องการของประเทศคู่ค้า เช่น เวียดนาม  

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความต้องการลดลง 

ไข่ไก่สด เนื่องจากเป็นผลจากในปี 2562 มีการ 

ผลักดันการส่งออกเพื่อระบายผลผลิตภายใน 

ประเทศ และกุง้และผลติภณัฑ์ เนือ่งจากประเทศ 

คูค้่าหลกั ได้แก่ สหรฐัอเมริกา จนี และญีปุ่น่ มกีาร 

น�าเข้าลดลง ประกอบกับราคาของประเทศคู่แข่ง 

ยังถูกกว่าไทย ท�าให้การส่งออกของไทยลดลง

• สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ 

และมลูค่าเพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของ 

ปี 2562 ได้แก่ เนือ้สกุรและผลติภณัฑ์ นมและ 

ผลติภณัฑ์ และปลาและผลิตภณัฑ์ โดยเนือ้สกุร 

และผลิตภัณฑ์เป็นผลจากการส่งออกเนื้อสุกรสด 

แช่เย็นแช่แข็งไปยังประเทศคู่ค้าส�าคญั ได้แก่ ญีปุ่น่ 

ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ผลิต 

สุกรในหลายประเทศ รวมท้ังจีน และเวียดนาม  

ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

ในขณะที่ไทย มีมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว 

อย่างเข้มงวด รวมถึงมีมาตรฐานการผลิตที่ม ี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เนื้อสุกรของไทยเป็นที่ 

ต้องการของตลาดท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะตลาด 

ฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ส�าคัญของไทย นม 

และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพน�้านมดิบของ 

ไทย เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ เช่น  

กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สปป.ลาว และ 

ฮ่องกง ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ ์

นมของไทยอย่างต่อเนื่อง และปลาและผลิตภัณฑ์  

เนื่องจากประเทศคู่ค้าส�าคัญอย่างจีน มีความ 

ต้องการเพิ่มขึ้น

• สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ ทีม่ปีริมาณ 

ส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่มูลค่าส่งออกลดลง เมื่อ 

เทียบ กับช่วงเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ มัน 

ส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์  

และปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยมันส�าปะหลัง 

และผลิตภัณฑ์ ปริมาณการส่งออกในภาพรวม 

เพิม่ขึน้ตามความต้องการน�าเข้ามนัส�าปะหลงัของ 

ประเทศจีน ซ่ึงเป็นคู ่ค้าหลักท่ีส�าคัญของไทย 

โดยเฉพาะมันเส้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตแอล- 

กอฮอล์ทดแทนข้าวโพด เนื่องจากสต็อกข้าวโพด 

ในประเทศจีนลดลง และไม่เพียงพอกับความ 

ต้องการใช้ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ 

ส่งออกใกล้เคยีงกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลกระทบ 

ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อภาวะ 

เศรษฐกิจในหลายประเทศ และร้านอาหารหลาย 

แห่งยังไม่ฟื้นตัวเต็มท่ี ในขณะท่ีปริมาณสต็อก 

ยงัมจี�านวนมาก และปลาหมึกและผลติภณัฑ์ เนือ่ง 

จากตลาดส่งออกหลักอย่างญี่ปุ่น อิตาลี และจีน  

ยังคงมีความต้องการน�าเข้าอย่างต่อเนื่อง

• สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ ทีม่ปีริมาณ 

ลดลง ขณะที่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบ 

กับช่วงเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ ทุเรียนและ 

ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปริมาณส่งออกทุเรียนและ 

ผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดหลัก ได้แก่ จีน เวียดนาม  

และฮ่องกง ชะลอตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ราคาทุเรียนเพ่ิมขึ้น 

ส่งผลให้มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น
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๏ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 ๏

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564  

คาดว่าจะขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 1.3-2.3 โดย 

สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการ 

ทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

• สภาพอากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการท�าการ 

เกษตรมากข้ึน โดยคาดว่าจะมปีรมิาณน�า้เพยีงพอ 

ส�าหรับการเพาะปลกู และไม่ประสบปัญหาภยัแล้ง 

ที่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา

• การด�าเนินนโยบายด้านการเกษตรที่ต่อ 

เนือ่ง ทัง้การบรหิารจดัการทรัพยากรน�า้ การพฒันา 

Smart Farmer และ Young Smart Farmer การ 

จัดท�าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการ 

ตดัสนิใจ การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีในการผลติ 

และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร การส่งเสริม 

การรวมกลุ่ม การใช้หลักการตลาดน�าการผลิต  

ท�าให้การบริหารการผลิตมีความสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด มีการวางแผนการผลิต 

และการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วย 

ลดต้นทุนการผลิต ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ที่มี 

เสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงการด�าเนินแผนงาน 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตามกรอบการ 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

• ในปี 2564 คาดว่าจะเป็นโอกาสของ 

ภาคเกษตรไทยท่ีประเทศต่างๆ มีการน�าเข้าอาหาร 

จากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว ์

และผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน  

และการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง  

ท�าให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า 

ของไทย

• สถานการณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 

2564 ทีมี่แนวโน้มขยายตวั รวมทัง้มาตรการกระตุน้ 

เศรษฐกิจของภาครฐัท่ีต่อเนือ่ง ช่วยสนบัสนนุให้มี 

การบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น ส่งผลให ้

ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น

• ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่มี 

แนวโน้มขยายตัวได้ รวมถึงโอกาสในด้านความ 

ร่วมมือ และการเจรจาข้อตกลงทางการค้าของ 

ไทยกับประเทศคูค้่า ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการส่งออก 

สินค้าเกษตรและอาหารของไทย

อย่างไรกต็าม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิการ 

เกษตรปี 2564 ยังมีปัจจัยเสี่ยง และสถานการณ ์

ส�าคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

ท่ีอาจท�าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

และภัยธรรมชาติ ท้ังภัยแล้ง น�้าท่วม ดินโคลน 

ถล่ม และความรุนแรงของลมพายุ ซึ่งอาจท�าให้ 

พืน้ท่ีเกษตรได้รบัความเสยีหาย และส่งผลกระทบ 

ต่อปริมาณ และคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 

19 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ แม้ว่า 

การผลิตวัคซีนจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่หาก 

สถานการณ์ยงัคงยดืเยือ้ และมคีวามเสีย่งของการ 

กลับมาระบาดในรอบใหม่ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจ 

และการค้าของโลกฟื้นตัวได้ช้า
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อาหาร ประกอบกบัภาครฐัมกีารด�าเนนิมาตรการ 

ควบคุมการระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลัง 

อย่างต่อเนือ่ง สบัปะรดโรงงาน คาดว่าผลผลติจะ 

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคารบัซือ้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

2562 ถึงปี 2563 ปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง จงูใจ 

ให้เกษตรกรมกีารบ�ารงุรกัษามากขึน้ โดยเกษตรกร 

บางส่วนมีการดูแลแปลง หรือไถเหง้าสับปะรดท่ี 

แห้งตายท้ิงเพื่อปลูกใหม่ และเกษตรกรรายใหม่ 

มีการขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างที่เคยปลูก 

สบัปะรดมาก่อน รวมทัง้ปลกูแซมในสวนยางพารา  

ประกอบกับคาดว่า จะมีปริมาณน�้าฝนเพียงพอ 

ต่อการเจริญเติบโต ไม่ประสบภัยแล้งเหมือนปีที ่

ผ่านมา ยางพารา คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เนื่อง 

จากมเีนือ้ท่ีเปิดกรดียางเพิม่ขึน้จากการขยายพืน้ท่ี 

ปลูกต้นยางพาราทดแทนพืชอ่ืนของเกษตรกร 

ในทุกภูมิภาค ประกอบกับได้รับปัจจัยสนับสนุน 

จากนโยบาย และความช่วยเหลือจากภาครัฐ  

ปาล์มน�้ามัน คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตามเน้ือที ่

ให้ผลทีเ่พิม่ขึน้จากต้นปาล์มน�า้มนัทีป่ลกูในปี 2561 

อย่างไรก็ตาม อทิธพิลของภัยแล้งในช่วงปี 2562- 

2563 ซึ่งท�าให้พื้นที่ผลิตส�าคัญทางภาคใต้ มี 

ปริมาณฝนตกน้อย ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ 

ต้น อาจท�าให้การติดผลปาล์ม ลดลง และทะลาย 

ปาล์มน�า้หนกัน้อย ล�าไย คาดว่าผลผลติจะเพิม่ข้ึน  

เนื่องจากเกษตรกรปรับเปล่ียนมาผลิตล�าไยนอก 

ฤดเูพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผลผลิตรวม (ล�าไยในฤด ูและ 

ล�าไยนอกฤดู) มปีรมิาณมากขึน้ รวมถึงจากการท่ี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  

ช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล�าไย ปี 2563  

ท�าให้เกษตรกรมีการดูแลรักษาต้นล�าไยเป็นอย่าง 

ดี ทุเรียน คาดว่าผลผลิตจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 

ราคาทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ดอีย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เกษตรกร 

ดแูล และบ�ารงุรกัษาเพิม่มากข้ึน ประกอบกบั คาดว่า 

3. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

และการระบาดของโรคในสัตว์ทั้งในประเทศไทย  

และต่างประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการผลิต และ 

การค้าสินค้าเกษตร

4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 

ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดย 

หากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศ 

คู่แข่ง จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 

ทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย

5. การเปลีย่นแปลงราคาน�า้มนัดิบดูไบ ที่ 

จะส่งผลต่อแนวโน้มราคาน�้ามันในประเทศ และ 

ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร

สาขาพืช
สาขาพชืในปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัอยู่ 

ในช่วงร้อยละ 1.9-2.9 โดยสินค้าพืชที่มีปริมาณ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยง 

สัตว์ มันส�าปะหลัง สับปะรดโรงงานยางพารา  

ปาล์มน�้ามัน ล�าไย ทุเรียน และมังคุด โดย

ข้าวนาปี คาดว่าผลผลติจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคา 

ข้าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จูงใจให้เกษตรกรขยาย 

พืน้ทีเ่พาะปลูกในพืน้ท่ีนาท่ีเคยปล่อยว่าง และปลูก 

ทดแทนอ้อยโรงงานทีค่รบอาย ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์  

คาดว่าผลผลติจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเกษตรกรมกีาร 

ควบคุม และก�าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได ้

ดขีึน้ และคาดว่าเนือ้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

จะเพิม่ข้ึนจากการท่ีเกษตรกรผูป้ลกูมนัส�าปะหลงั 

และอ้อยโรงงานปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยง 

สตัว์แทน มนัส�าปะหลัง คาดว่าผลผลติจะเพิม่ขึน้  

เนือ่งจากปรมิาณน�า้ฝน ในช่วงเดอืนถนุายน 2563  

ถงึช่วงก่อนเกบ็เกีย่วผลผลติในปี 2564 จะมเีพยีง 

พอในช่วงมันส�าปะหลัง เริ่มลงหัว และสะสม 
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สภาพอากาศจะเอือ้อ�านวยต่อการตดิดอกออกผล 

และมังคุด คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น จากสภาพ 

อากาศที่คาดว่าจะเอื้ออ�านวยต่อการติดดอกและ 

ออกผลมากขึ้น

ส�าหรับสินค้าพืชที่คาดว่าจะมีปริมาณ 

ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน  

(รวมพนัธ์ุ) และเงาะ โดยข้าวนาปรงั คาดว่าผลผลติ 

จะลดลง เนือ่งจากพืน้ทีเ่พาะปลกูลดลง ซึง่เป็นผล 

จากระดับน�า้ต้นทนุในอ่างเกบ็น�า้ส่วนใหญ่ และตาม 

แหล่งน�า้ธรรมชาตยิงัมปีริมาณน�า้น้อย ไม่เพียงพอ 

ต่อการเจริญเติบโตของข้าว อาจส่งผลให้ผลผลิต 

ต่อไร่ลดลง อ้อยโรงงาน (รวมพนัธุ)์ คาดว่าผลผลติ 

จะลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไป 

ปลกูพชือืน่ทีม่รีาคาดกีว่า และเงาะ คาดว่าผลผลติ 

จะลดลงตามเนื้อที่ให้ผลที่ลดลง

สาขาปศุสัตว์
สาขาปศสุตัว์ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตวั 

อยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 การผลิตสินค้าปศุสัตว ์

โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกร ม ี

การขยายการเลี้ยงเพื่อรองรับความต้องการของ 

ตลาดในประเทศ และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดย 

เกษตรกรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการ 

เลีย้ง และมกีารบรหิารจดัการฟาร์มทีไ่ด้มาตรฐาน 

และมปีระสทิธภิาพมากข้ึน มกีารดูแลเอาใจใส่ และ 

ควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 

คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ 

โคเนือ้ และน�า้นมดบิ เพิม่ขึน้ โดยการผลติไก่เนือ้ 

และไข่ไก่ จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความต้องการ 

บรโิภคทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ด้านผลผลติ 

สกุร จะเพิม่ขึน้จากการขยายการผลติ เพือ่รองรับ 

ความต้องการบริโภคของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น หลัง 

การระบาดของโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรในหลาย 

ประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการเนื้อสุกรเพิ่ม 

มากขึ้น ส่วนปริมาณการผลิตโคเนื้อ มีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นจากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อ 

รองรบัความต้องการบรโิภค ประกอบกบัภาครฐั ได้ 

ด�าเนินมาตรการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อเพื่อเป็น 

การสร้างอาชีพทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร ส�าหรับ 

การผลิตน�้านมดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

เกษตรกรผู้เลี้ยงมีระบบการเลี้ยง และการบริหาร 

จัดการฟาร์มที่ดี โดยได้รับแรงจูงใจจากการรับซื้อ 

น�า้นมดบิตามคณุภาพน�า้นม จงึมกีารใช้เทคโนโลย ี

ในการพัฒนาคุณภาพน�้านมโค อย่างไรก็ตาม ยัง 

ต้องมีการติดตามสถานการณ์ด้านสภาพอากาศ 

ท่ีอาจมคีวามแปรปรวน การเกิดโรคระบาดในสตัว์  

รวมทั้งราคาน�้ามัน และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้

สาขาประมง
สาขาประมงในปี 2564 คาดว่าจะขยายตวั 

อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.1-1.1 โดยผลผลิตกุง้ทะเลเพาะ 

เลี้ยง จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 

เนื่องจากเกษตรกรบางรายเพิ่มเนื้อที่เพาะเลี้ยง  

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

ในประเทศไทยมีทิศทางดีขึ้น และมีการเดินทาง 

ท่องเที่ยวมากขึ้น ท�าให้ความต้องการของตลาด 

ในประเทศปรบัตัวเพิม่ขึน้ ส�าหรบัผลผลิตจากการ 

ท�าประมงทะเล มแีนวโน้มดขีึน้จากการแก้ไขปัญหา 

การท�าประมงทะเลอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ส่วน 

ผลผลิตประมงน�้าจืด คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

จากการด�าเนนิงานตามนโยบายของภาครฐั โดยมี 

การยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน  

GAP และมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดมากขึ้น
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สาขาบรกิารทางการเกษตร
สาขาบริการทางการเกษตรในปี 2564  

คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2-1.2 เนื่อง 

จากการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่ 

ส�าคัญมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ทั้งข้าวนาปี ข้าวโพด 

เล้ียงสตัว์ มนัส�าปะหลงั และสบัปะรดโรงงาน ท�าให้ 

มีกิจกรรมการจ้างบริการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก  

การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งการ 

จ้างบรกิารรถเกีย่วนวดข้าว การจ้างบรกิารเกบ็เกีย่ว 

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลัง เพิ่ม 

ขึ้น

สาขาป่าไม้
สาขาป่าไม้ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 

ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 โดยมีปัจจัยหลักมาจาก 

ความต้องการไม้ยูคาลิปตัสที่มีอย่างต่อเน่ือง ทั้ง 

จากในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อน�าไปใช้ 

เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และแปรรูปเป็น 

เชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) ส�าหรับผลผลิต 

รังนก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความต้องการน�าเข้า 

อย่างต่อเนื่องของตลาดจีน และกัมพูชา ซึ่งเป็น 

ตลาดหลักของไทย เนื่องจากรังนกไทยมีคุณภาพ 

สูง เมื่อเทียบกับรังนกของประเทศคู่แข่ง ด้าน 

ผลผลติถ่านไม้ คาดว่าจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจากปัจจบุนั 

มีการแปรรูปเป็นถ่านชาร์โคลมากขึ้น เพื่อน�าไป 

ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตเครื่อง 

ส�าอาง ส่วนไม้ยางพารา คาดว่าจะมผีลผลติลดลง 

เนื่องจากการปรับลดพื้นที่เป้าหมายการตัดโค่น 

พ้ืนที่สวนยางพาราเก่า และปลูกทดแทนด้วยยาง 

พาราพันธุ์ดี หรือพืชเศรษฐกิจอื่น และภาครัฐ ม ี

โครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน

ยาง ส่งผลให้เกษตรกรตัดโค่นไม้ยางพาราลดลง 

ในขณะท่ีผลผลิตครั่ง อาจได้รับผลกระทบจาก 

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ

แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
ท่ีสำาคัญในปี 2564

• สินค้าเกษตรที่คาดว่าราคาจะอยู ่ใน 

เกณฑ์ดี ได้แก่ ข้าว ทุเรียน มังคุด สุกร และ 

โคเนื้อ โดยข้าว เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณ 

ผลผลิตข้าวท่ีจะออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ความ 

ต้องการของตลาดภายในประเทศยังคงมีอย่างต่อ 

เนื่อง ทุเรียน เนื่องจากความต้องการของตลาด 

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อ 

เนื่อง ประกอบกับภาครัฐ มีนโยบายพัฒนา 

คุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการ 

แปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น มังคุด เนื่อง 

จากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และ 

ต่างประเทศยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัภาค 

รฐั มนีโยบายพฒันาคุณภาพผลผลติให้มมีาตรฐาน 

และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพ่ิมมูลค่าให ้

สูงขึ้น สุกร และโคเนื้อ เนื่องจากมีการวางแผน 

การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ทั้งในและต่างประเทศ

• สินค้าเกษตรที่คาดว่าราคาจะใกล้เคียง 

กบัปีทีผ่่านมา ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ สบัปะรด 

โรงงาน ยางพารา ปาล์มน�้ามัน ล�าไย เงาะ และ 

ไข่ไก่ เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการในการรักษา 

เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต�่า และ 

กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากราคากุ้งของไทยยังถูก 

ก�าหนดโดยราคากุ้งในตลาดโลกเป็นหลัก จึงไม่ 

สามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้ แม้ยังคงมีความ 

ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

ซึ่งเป็นฐานลูกค้าเดิม
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ท่ีคาดว่าจะขยายตัวได้มากขึ้น และเนื้อสุกรและ 

ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากยังคง 

มีความต้องการจากตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นผล 

จากการแพร่ระบาดของโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร 

ในประเทศจนี และประเทศเพือ่นบ้าน ทีย่งัต้องใช้ 

เวลาในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งการ 

แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อก�าลัง 

การผลิตในต่างประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทย 

ยงัไม่พบการระบาดของโรคดงักล่าว จึงคาดว่าจะมี 

ความต้องการน�าเข้าสุกรจากไทยเพิ่มมากขึ้น

• สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่คาดว่า 

การส่งออกใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าวรวม  

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ น�้าตาลและผลิตภัณฑ์ ยาง 

พารา เงาะและผลิตภัณฑ์ ล�าไยและผลิตภัณฑ ์

นมและผลติภณัฑ์ และสินค้าประมงและผลติภณัฑ์ 

ทัง้น้ี ภาครฐัมแีผนการท�างานเชงิรุก เพือ่เร่งขยาย 

ตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย โดยจะมีการ 

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเดนิหน้าลงพืน้ที ่

พบปะ สร้างความรูค้วามเข้าใจกบัเกษตรกรไทยใน 

ภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศ เรือ่งการใช้ประโยชน์จาก 

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายโอกาส 

การส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ โดย 

เฉพาะตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  

และฮ่องกง ซึ่งมีการท�า FTA กับไทย และได้ 

ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับการน�าเข้าสินค้า 

ส่วนใหญ่จากไทยแล้ว ในขณะทีภ่าวะเศรษฐกจิโลก 

โดยรวมยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ และสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศที่ยังคง 

มีอยู่ ยังเป็นข้อจ�ากัดของการส่งออกสินค้าเกษตร 

ของไทย

• สินค้าเกษตรที่คาดว่าราคาจะปรับตัว 

ดีขึ้น ได้แก่ มันส�าปะหลัง อ้อยโรงงาน (รวม 

พันธุ์) ไก่เนื้อ น�้านมดิบ ปลานิล และปลาดุก  

โดยมันส�าปะหลัง เป็นผลจากความต้องการมัน 

ส�าปะหลังของประเทศคู่ค้าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

และอ้อยโรงงาน (รวมพันธุ์) เนื่องจากผลผลิต 

ที่ลดลง ประกอบกับราคาในตลาดโลกมีแนวโน้ม 

ปรับตัวดีข้ึน ไก่เนื้อ มีการวางแผนการผลิตให ้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งใน และ 

ต่างประเทศ น�้านมดิบ มีการปรับปรุงคุณภาพ 

และผลผลิตน�้านมดิบให้ได้ตามมาตรฐานการรับ 

ซื้อน�้านมดิบ ปลานิล และปลาดุก เนื่องจากความ 

ต้องการบริโภคภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ในปี 2564

• สนิค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ ทีค่าดว่าจะ 

อยูใ่นเกณฑ์ด ีได้แก่ มนัส�าปะหลงัและผลติภณัฑ์  

น�้ามันปาล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียน 

และผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ และ 

เนือ้สกุรและผลติภณัฑ์ เนือ่งจากสนิค้ามีคณุภาพดี  

และเป็นทีต้่องการของตลาดต่างประเทศ ประเทศ 

คู่ค้าหลักยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 

แนวโน้มเศรษฐกจิโลกท่ีค่อยๆ ฟ้ืนตวั ประกอบกบั 

ภาครัฐยังมีนโยบายในการขยายโอกาส และเพ่ิม 

ช่องทางการค้าใหม่ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ ์

ในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี ้การส่งออกเนือ้ไก่ 

และผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มขยายตัวทั้งในตลาด 

ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน รวมถึงเกาหลีใต้ 
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ข้อเสนอแนะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจดัเตรยีม 

มาตรการและเร่งด�าเนินการ เพื่อรองรับสถาน- 

การณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการ 

บรโิภคทีเ่ปลีย่นไปอย่างถาวร (New Normal) โดย

1) บริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ และ 

พัฒนาแหล่งน�้าในไร่นาของเกษตรกร และชุมชน  

เพื่อให้เกษตรกรมีน�้าเพียงพอส�าหรับใช้ในการ 

อปุโภคบรโิภค และท�าการเกษตร ตลอดจนป้องกนั 

และบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งบริหารจัดการ 

พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ 

ประโยชน์จากที่ดินตามความเหมาะสมในแต่ละ 

พื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดผ่าน 

ข้อมูล Agri-Map

2) พัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเกษตร  

เพื่อใช้ในการติดตาม และเตือนภัยเกี่ยวกับการ 

เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ การระบาดของโรค 

และแมลงศัตรูพืช ภาวะการผลิต และราคาสินค้า 

เกษตร แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และโลก  

รวมทั้ง พัฒนาช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน 

แพลตฟอร์มออนไลน์ และ Application ต่างๆ  

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได ้

อย่างทันท่วงที และสามารถปรับแผนการผลิตให ้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 

รวดเร็ว ตลอดจนการสร้างหลกัประกนัความมัน่คง 

ทางด้านรายได้ อาทิ การประกันภัยพืชผล การ 

เกษตรพันธสัญญา

3) ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบ 

อาชีพได้อย่างม่ันคงด้วยการท�าเกษตรในรูปแบบ 

เกษตรกรรมยัง่ยนื อาท ิเกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตร 

ผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งช่วยเหลือ 

ให้แรงงานท่ีกลับคืนถ่ินหันกลับมาท�าการเกษตร 

ให้สามารถเลีย้งตนเอง และครอบครวั ซึง่เป็นการ 

สร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นทางรอดในสถานการณ ์

การระบาดของโควิด-19

4) สร้างมลูค่าเพิม่ และยกระดบัมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ 

อาหารแปรรปู ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิเกษตร โดย 

เน้นความเป็นอัตลักษณ์ด้านอาหาร ที่ผสมผสาน 

ระหว่างวัฒนธรรมท้องถ่ิน และวิถีชีวิตรูปแบบ 

ใหม่ (Fusion Food) ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของ 

กลุม่เกษตรกร โดยให้ความส�าคญักบักระบวนการ 

ผลติสินค้าท่ีปลอดภยั มคีณุภาพ และได้มาตรฐาน  

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

5) ขับเคล่ือนแนวคิด “การตลาดน�าการ 

ผลิต” โดยเพิ่มช่องทาง และโอกาสทางการตลาด  

เพือ่ชว่ยให้เกษตรกรและผู้บรโิภคสามารถซือ้ขาย 

สินค้าเกษตรออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ DGT  

Farm หรอืดจิติอลฟาร์ม ผ่านทาง www.dgtfarm. 

com และ อตก. เดลเิวอรี ่ผ่านทาง www.ortorkor. 

com รวมท้ังพฒันาระบบโลจสิตกิส์ด้านการเกษตร 

ให้สามารถรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความ 

สดใหม่ และถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดย 

พัฒนาระบบกระจายและขนส่งสินค้า และเพิ่ม 

ประสทิธภิาพระบบสนบัสนนุโลจิสตกิส์การเกษตร 

ให้เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหาร 

จัดการสินค้าเกษตรในประเทศ และการส่งออก 

น�าเข้าสินค้าเกษตร
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6) พฒันา Smart Farmer และ Young Smart Farmer โดยส่งเสรมิองค์ความรู้ในการท�าการเกษตร 

ในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นย�าสูง (Precision Farming) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

สมยัใหม่ผ่านศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ส่งเสริม 

สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/Start up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการทางการเกษตร (Agricultural 

Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร รองรับการเข้าสู ่

สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยให้ประหยัดต้นทุน และมีการใช้แรงงานลดลง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น 

เกษตรกรมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดโซ่อุปทาน

7) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(Creative Economy) ให้แก่ชุมชนเกษตร เช่น การจับคู่ผู้เช่า/ให้เช่าเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่าง 

เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง การเชื่อมโยงกลุ่มแปลงใหญ่กับกลุ่มเกษตรกรที่ท�าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานราก

ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
หน่วย : ร้อยละ

สาขา 2563 2564

ภาคเกษตร -3.3 1.3-2.3

พืช -4.7 1.9-2.9

ปศุสัตว์ 2.7 1.0-2.0

ประมง -2.6 0.1-1.1

บริการทางการเกษตร -3.6 0.2-1.2

ป่าไม้ -0.5 1.0-2.0

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่ 2 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำ คัญ (ปีปฏิทิน)
หน่วย: ล้านตัน

สินค้า 2562 2563* การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ข้าวนาปี 24.12 25.42 5.39

ข้าวนาปรัง 7.17 4.54 -36.66

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.69 4.76 1.39

มันส�าปะหลัง 30.77 29.17 -5.23

อ้อยโรงงาน (รวมพันธุ์) 128.42 74.57 -41.93

สับปะรดโรงงาน 1.83 1.39 -23.61

ยางพารา (ยางแผ่นดิบ) 4.84 4.75 -1.84

ปาล์มน�้ามัน 16.41 16.17 -1.45

ล�าไย 1.019 1.023 0.44

ทุเรียน 1.02 1.11 9.20

มังคุด 0.35 0.34 -3.76

เงาะ 0.28 0.27 -4.31

ไก่เนื้อ (ล้านตัว) 1,588.63 1,694.52 6.67

สุกรมีชีวิต (ล้านตัว) 20.48 20.45 -0.16

โคเนื้อ (ล้านตัว) 1.35 1.38 2.21

ไข่ไก่ (ล้านฟอง) 14,848.85 15,132.09 1.91

น�้านมดิบ (ล้านลิตร) 1.28 1.37 6.77

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง (พันตัน) 364.02 356.04 -2.19

ปลานิล (พันตัน) 213.87 206.58 -3.41

ปลาดุก (พันตัน) 102.36 99.91 -2.40

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ: * ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
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นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ 

ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทย มคีวาม 

มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความอดอยาก หิวโหย  

โดยพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้าง 

ความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไร 

ก็ตาม องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ก�าหนด 

ให้ประเทศทีม่รีะดบัความอดอยากหวิโหยมากกว่า 

ร้อยละ 5 จะต้องรายงานผลของตัวชี้วัด SDGs  

2.4.1 Proportion of Agricultural Area under  

Productive and Sustainable Agriculture หรือ  

สัดส่วนของเนื้อที่เกษตรที่ท�าการผลิตอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และยั่งยืน ต่อเนื้อที่เกษตรทั้งหมด  

ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 โดย UN  

ต้ังเป้าลดจ�านวนผู้อดอยากหิวโหยทั่วโลกให้เหลือ 

ร้อยละ 5 ภายในปี 2025 และร้อยละ 3 ภายใน 

ปี 2030

ที่มา : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ส�าหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีจ�านวน 

ผู้อดอยากหิวโหยอยู่ที่ร้อยละ 9 ดังนั้น จะต้อง 

รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ 

เกษตรกรรมยัง่ยนื ตามตวัชีวั้ด SDGs 2.4.1 ต่อ 

UN ภายในปี 2573 ซึง่การรายงานผลของตวัช้ีวดั 

ดังกล่าวนี้ จะต้องรายงานในรูปแบบเปอร์เซ็นต ์

ของพื้นที่เกษตรกรรมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) 

ไม่ยั่งยืน (Unsustainable: สีแดง) 2) ยอมรับได้  

(Acceptable: สีเหลือง) และ 3) ยั่งยืน (Desir- 

able: สีเขียว) ทั้งนี้ ภายหลังจากปี 2573 จะต้อง 

รายงานต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ได้ด�าเนนิการขบัเคล่ือนเกษตรกรรม 

ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 

ชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้ผลักดันการด�าเนินงาน 

ตามตวัช้ีวดั SDGs 2.4.1 สดัส่วนของเนือ้ท่ีเกษตร 

ท่ีท�าการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อ 

เนื้อท่ีเกษตรท้ังหมดของประเทศไทยมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560-2563 มีการด�าเนินการ 

ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 4.38 ล้าน 

ไร่ โดยปี 2560 โดยได้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม 

ยั่งยืนประมาณ 1.08 ล้านไร่ และด�าเนินการ 

เรื่อยมาจนในปี 2563 ได้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม 

ยั่งยืนประมาณ 1.15 ล้านไร่ 

สศก. โดย AFSIS จับมือ กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น
ลุย โครงการ SAS-PSA

มกราคม 2564 น�าร่อง ฉะเชิงเทรา ส�ารวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 
สร้างความมั่นคงอาหาร ตามเป้า SDGs
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ล่าสุด สศก. ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแล 

โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทาง 

อาหารในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Food 

Security Information System (AFSIS) Project  

ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง  

(Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries: 

MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินโครงการ Sup- 

porting Agricultural Survey on Promoting 

Sustainable Agriculture in ASEAN Region 

หรอืโครงการ SAS-PSA โดยได้รบัการสนบัสนนุ 

งบประมาณจาก MAFFประเทศญีปุ่่น เพือ่สนบัสนนุ 

และส่งเสริมการส�ารวจการเกษตรแบบยั่งยืน 

ตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 และใช้เป็นฐานข้อมูล 

ให้แก่ภาครัฐ และผู้วางนโยบายด้านการเกษตร  

สู่การเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลสารสนเทศความ 

มั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียน

“ในปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นก้าว 

ส�าคัญ ที่ส�านักงานเลขานุการ AFSIS ได้ร่วมกับ  

MAFF ประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินโครงการ SAS-PSA  

ซึ่งจะด�าเนินการน�าร่องส�ารวจ (Pilot survey) 

ตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ตามระเบียบวิธีของ FAO 

และที่ส�าคัญ คือ จะเพิ่มข้อค�าถามที่เกี่ยวข้อง 

กับ COVID-19 ในแบบส�ารวจด้วย ทั้งมิติด้าน 

เศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม  

และจะด�าเนินโครงการน�าร่องส�ารวจข้อมูลที ่

จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการ 

ผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชไร่ พืชสวน  

ปศุสัตว์ และประมง และขยายผลการส�ารวจ 

เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป” เลขาธิการ สศก.  

กล่าว

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการ  

สศก. กล่าวเสริมว่า ส�าหรับระยะเวลาด�าเนินงาน 

โครงการ SAS-PSA มีก�าหนด 2 ปี 8 เดือน  

(26 มีนาคม 2563-25 พฤศจิกายน 2565) ซึ่ง 

ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน (The 18th  

AFSIS Focal Point Meeting) มีมติให้ด�าเนิน 

โครงการน�าร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพชูา  

และลาว โดยเริ่มท่ีประเทศไทยเป็นประเทศแรก  

โดยมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 9 เดือน (วันที่ 1  

ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

ส�าหรับกรอบท่ีจะน�ามาใช้ในการก�าหนด 

ตัวอย่าง สศก. จะใช้เกษตรกรจากฐานข้อมูล 

ทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer One) มาใช้ 

ประกอบการพจิารณา และเลอืกเกษตรกรตัวอย่าง 

ที่จะท�าการส�ารวจน�าร่อง โดยเลือกอ�าเภอที่ม ี

จ�านวนประชากรเกษตรมากที่สุดของจังหวัด 

ฉะเชงิเทรา จ�านวน 5 อ�าเภอ ได้แก่ พนมสารคาม  

สนามชัยเขต บางน�้าเปรี้ยว เมืองฉะเชิงเทรา  

และบ้านโพธ์ิ ซึ่งคาดว่าการส�ารวจจะเริ่มด�าเนิน 

การตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และจะมีการ 

จัดประชุม สรุปผลการด�าเนินการ และน�าเสนอ 

ร่างรายงานผลการส�ารวจตามโครงการน�าร่อง 

ส�ารวจ (Pilot Survey) ตามตัวชี้วัด SGDs 2.4.1  

ของประเทศไทย (In-country Wrap up Meeting) 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมทั้ง ได้ 

วิเคราะห์ และจัดท�ารายงานผลการส�ารวจตาม 

โครงการน�าร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

มิถุนายน 2564

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ส�านักงานเลขานุการ AFSIS ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
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นางอญัชนา ตราโช รองเลขาธกิารส�านกังาน 

เศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานโครงการ 

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 

เศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 ของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ รวม 12 โครงการ อาทิ โครงการ 

บริหารจัดการที่ดินท�ากินแก่เกษตรกรรายย่อย 

และผู้ด้อยโอกาส โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการ 

ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 

ทั้งใน และนอกภาคเกษตร และโครงการส่งเสริม 

การพฒันาระบบตลาดภายในส�าหรบัสนิค้าเกษตร  

ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30  

กนัยายน 2563 โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ให้ชุมชน 

และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่าง 

ความเหลื่อมล�้าของรายได้ประชากร เป้าหมาย  

คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อย  

สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการชุมชน

ที่มา : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 24 ธันวาคม 2563

แนวทางการด�าเนินงานทั้ง 12 โครงการ  

ประกอบด้วย ต้นทาง ด้วยการพัฒนาศักยภาพ 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนการเข้าถึง  

ทรัพยากร และปัจจัยการผลิต โดยจัดที่ดินท�ากิน 

ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏริปูท่ีดนิ 72 จงัหวัด รวม 

217,000 ราย ส่งเสริมและสร้างทักษะในการ 

ประกอบอาชีพทั้งใน และนอกภาคเกษตร รวม  

359,159 ราย กลางทาง เป็นการพัฒนาความ 

เข้มแข็งของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,958 

กลุ่ม และผูป้ระกอบการ 24,845 ราย/กลุ่ม พฒันา 

ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าชุมชน 5,811 ผลิตภัณฑ์ 

และปลายทาง มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการ และกลไกการตลาด เพื่อเชื่อมโยงตลาด 

รองรบัผลผลติข้าวอินทรย์ี ข้าว GAP และส่งเสรมิ 

เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ครบ 77  

จังหวัด 

โชว์ความส�าเร็จ
แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก

ช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน
หนุนรายได้เพิ่ม เสรมิกลไกตลาด
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ผลจากการติดตามในพืน้ท่ี พบว่า หลงัการ 

ด�าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าว  

เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ดิน โดยได้รับ 

การจัดสรรทีดิ่นท�ากนิ ร้อยละ 80 ได้รบัประโยชน์ 

จากเอกสารสิทธ์ิเพื่อขอสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. ม ี

เงินทุนหมุนเวียนในการท�าเกษตร และที่ผ่านการ 

เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ผลติสินค้าเกษตร ใช้ทกัษะความรูใ้นการประกอบ 

อาชีพ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตในฟาร์ม 

ที่เหลือจากการบริโภค และการประกอบอาชีพ 

เสริม ประมาณ 15,000 บาท/ราย/ปี

ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 

และผลิตภัณฑ์ ท�าให้กลุ่ม และชุมชน อาทิ กลุ่ม 

เกษตรกรผูป้ลกูหม่อนเลีย้งไหม รวมกลุม่กนัผลติ 

ทั้งผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ส่งจ�าหน่ายในชุมชน และ 

งานแสดงสนิค้าต่างๆ มรีายได้เฉลีย่รายละ 30,000- 

50,000 บาท/ปี ส่วนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ม ี

การรวมกลุ่มผลิต EM Ball ใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า 

ของตนเอง และเพือ่การจ�าหน่าย รวมถึงการพฒันา 

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า 

เกษตรและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ  

82 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลผลิต ด้าน 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และกลไก 

การตลาด มีการเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิต 

และส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

ท�าให้ชุมชนมีการจ�าหน่ายสินค้า และมีรายได้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากเป้าหมายร้อยละ 10

ทั้งนี้ ภาพรวม ดัชนีความส�าเร็จในการ 

ด�าเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เฉล่ียท่ีร้อยละ 90  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�าให้การ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการภายใต้แผน 

บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยเฉพาะกิจกรรม 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมตวัของเกษตรกรจ�านวนมาก  

เช่น การจัดอบรม ส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ  

ต้องมกีารชะลอในด�าเนนิการในช่วงกลางปีออกไป 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที ่

ควบคุมไม่ได้ และการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว  

จ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการส่งเสริม และอบรม 

โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท�าในลักษณะกลุ่ม 

ย่อย รวมถึงการใช้อาสาสมัครในการถ่ายทอด 

ความรู้ ทบทวน เชื่อมโยงการเข้าร่วมโครงการ  

เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ ทั้ง 

รายเดมิ และรายใหม่ ให้มคีวามพร้อมในการเรยีนรู้ 

ต่อไป

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล
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น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายก 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุตสาห- 

กรรมการเลี้ยงสุกรของไทยในช่วงปลายปีเช่นนี ้

มีแนวโน้มสดใส จากภาวะการบริโภคที่คึกคัก 

เป็นปัจจัยสนับสนุน ท้ังการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น  

ท�าให้ความต้องการในบางภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่าง 

มาก เช่น ในภาคเหนือที่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว  

ประกอบกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล 

ท่ีได้ผลดีมากอย่างเช่นโครงการ “คนละคร่ึง” ทีม่ี 

ผูร่้วมโครงการเป็นจ�านวนมาก ยิง่ท�าให้การบรโิภค 

อาหารจากเนื้อสุกรมากขึ้นถึง 100% จากช่วง 

ก่อนหน้านี้ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกในช่วง 

สิ้นปี และปีใหม่ที่อาจจะสูงถึง 300% ด้วยเหตุนี ้

ท�าให้บางพืน้ท่ีต้องการผลผลิตหมเูพิม่ เพือ่รองรบั 

การบริโภคที่มากขึ้น สมาคมผู้เลี้ยงสุกร ร่วมกับ 

ผู้เล้ียง จงึร่วมกนับรหิารจดัการด้วยการส่งช้ินส่วน 

สุกร หรือสุกรแปรรูป จากภาคกลางไปเติมเต็ม 

ความต้องการดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการ 

ขาดแคลน

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ท่องเที่ยว - คนละครึ่ง คึกคัก
หนุนบริโภคหมูเพ่ิม คาดปใีหม่ทะลุ 300%

สมาคมหมู ชี้ ปลายปี
ท่องเที่ยวคึกคัก “คนละครึ่ง”

หนุนบริโภค เพิ่ม100%
คาดปีใหม่ความต้องการสูง

ถึง 300% พร้อมย�้า
“เอาอยู่” โรคหมูตามฤดูกาล
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ส่วนประเดน็เร่ืองโรคในสกุรทีมี่กระแสข่าว 

ในช่วงนี้ อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  

กล่าวว่า ขณะนี ้เป็นช่วงรอยต่อของฤดกูาล ปลาย 

ฝนต้นหนาวของปีที่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อสขุภาพสตัว์อย่างหลกีเลีย่ง 

ไม่ได้ เป็นเร่ืองท่ีคนในวงการหมตู่างรับทราบ และ 

เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยได้เน้นย�้า 

เกษตรกรให้ดูแลสุขภาพสัตว์เป็นพิเศษ มีการ 

ป้องกนัโรคอย่างเข้มงวด ด้วยระบบความปลอดภยั 

ทางชีวภาพ (Biosecurity system) ในระดับ 

สูงสุด ส�าหรับฟาร์มที่พบปัญหาสุขภาพสัตว์ หรือ 

ต้องสงสัยว่ามีโรคระบาด ก็จะเข้าสู ่มาตรการ 

ท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควร 

สงสัยว่าเป็นโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสตัว์ เพือ่ขดีวงจ�ากดัไม่ใหแ้พรก่ระจาย 

ไปยังฟาร์มอื่นๆ ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ 

ในสัตว์ของภาครัฐ และสอดคล้องกับมาตรฐาน 

สากล

โดยโรคท่ีมักพบและเป็นโรคตามฤดูกาล 

อยู่แล้ว อาทิ PRRS (เพิร์ส) และ APP ที่ติดต่อ 

เฉพาะในสุกรไม่ติดต่อสู่คน ซ่ึงกรมปศุสัตว์ ได้ 

ติดตามอย่างใกล้ชิด ท�าให้สามารถควบคุมโรค 

ต่างๆ ไม่ให้กระทบกับอุตสาหกรรมสุกรได้

“ผู ้ผลิตสุกร และเกษตรกร ต่างจับมือ 

เหนียวแน่น ในการป้องกันโรคติดต่อในสุกร เน้น 

การจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน ยังคงบริหาร 

จัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใน 

ประเทศเป็นหลกั ส่วนการส่งออก มคีณะกรรมการ 

ดูแลอยู่ ทั้งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

สมาคมผู้เลีย้งสกุรแห่งชาต ิสมาคมพัฒนาธรุกิจ 

สุกรไทย และสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกร 

เพื่อการส่งออก โดยมีการรายงานภาวะการ 

ส่งออก ต่อ รมว. พาณิชย์ และรมว. เกษตร 

และสหกรณ์ ทุกๆ 15 วัน จึงไม่ต้องกังวลว่า 

จะเกิดภาวะขาดแคลนสุกรภายในประเทศ ส่วน 

ผู้เลี้ยงก็ไม่ต้องกังวลว่า ปริมาณภายในจะเหลือ 

จนส่งผลกระทบต่อภาวะราคา ขอให้มั่นใจ และ 

ให้ความร่วมมือต่อเนื่อง รวมถึงอย่าตื่นตระหนก 

กับข่าวลือต่างๆ” น.สพ.วิวัฒน์ กล่าว

อย่าเดินซ�้ารอยไต้หวัน
เปิดรับหมูอเมริกาที่มีสารเร่งเนื้อแดง 

ปกป้องอาชีพคนเลี้ยงหมู
อย่าท�าลายสุขภาพ ความปลอดภัย

คนไทยต้องมาก่อน
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เหตุชุลมุนขว้างปา “ไส้หมู” ในรัฐสภา 

ไต้หวัน จากความไม่พอใจทีม่ต่ีอรัฐบาล ของพรรค 

ก๊กมินตั๋ง (เคเอ็มที) ซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก 

ของไต้หวัน มีชนวนเหตุจากการอนุมัติให้น�าเข้า 

เนื้อหมูสหรัฐที่มีสารเร่งเนื้อแดง แรคโตพามีน  

(Ractopamine) ท่ีสหภาพยุโรป (อียู) และจีน  

ห้ามน�าเข้าเนื้อหมูที่มีสารอันตรายดังกล่าว

ก่อนหน้านีช้าวไต้หวนัหลายพนัคน กอ็อกมา 

ชุมนุมบนท้องถนนในกรุงไทเป เพื่อประท้วงการ 

ตัดสนิใจของรฐับาล จากความกงัวลของสาธารณ- 

ชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และย�้าว่า  

“หมูในไต้หวันไม่ได้กินสารแรคโตพามีน แล้ว 

ท�าไมรัฐบาลจะให้ชาวไต้หวันกินเนื้อหมูน�าเข้า 

ที่มีสารนี้”

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 10 ธันวาคม 2563

อย่าอ่อนข้อ “หมูอเมริกา”
หวั่นซ�้ำรอยไต้หวัน สุขภาพคนไทยต้องมาก่อน

• โดย น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ •

ภาพทั้ งหมดนี้ เป ็นบทเรียนส�าคัญ ที ่

ประเทศไทยต้องศึกษา และไม่เดินซ�้ารอยไต้หวัน  

เพราะต้องไม่ลืมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี 

นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สหรัฐฯ ใช้ความ 

พยายามอย่างหนกัเพือ่ให้รฐับาลไทย ยอมเปิดรบั 

เนื้อหมูปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงมาอย่างต่อเนื่อง  

จากสมัยที่บารัค โอบามา เป็นประธานาธิบด ี

สหรัฐฯ มาจนถึงสมัย โดนัล ทรัมป์ ที่ใช้เรื่อง 

การตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 

สินค้าไทย มาเป็นเครื่องมือในการกดดัน

เป้าหมายใหญ่ของสหรัฐในการส่งออก 
เนื้อหมู และชิ้นส่วนที่คนอเมริกาไม่บริโภค ทั้ง 
ขา หัว และเครื่องในหมู มาขายในไทย รวมถึง 
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียที่นิยมบริโภค 
ชิน้ส่วนเหล่านี ้เพือ่สร้างมลูค่าให้กบัขยะเหลอืทิง้ 
แทนทีจ่ะต้องท�าลาย กส่็งขายให้ประเทศอ่ืน ทัง้ๆ ที ่
สหรัฐฯ รู้อยู่เต็มอกว่า ในขยะท่ีว่านี้เต็มไปด้วย 
สารแรคโตพามีน ที่ผู้เลี้ยงหมูสหรัฐสามารถใช ้

ในการเลี้ยงได้อย่างเสรี

ขณะที่ข้อก�าหนดของไทยชัดเจนว่า “ห้าม 

ใช้สารเร่งเนือ้แดงในการเลีย้งหมูอย่างเดด็ขาด”  

ผู้ใดลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษหนัก ทั้ง 

จ�าท้ังปรับ ตามประกาศของกระทรวงเกษตร 

อย่าเดินซ�้ารอยไต้หวัน
เปิดรับหมูอเมริกาที่มีสารเร่งเนื้อแดง 

ปกป้องอาชีพคนเลี้ยงหมู
อย่าท�าลายสุขภาพ ความปลอดภัย

คนไทยต้องมาก่อน
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และสหกรณ์ พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข พ.ศ.2546 สอดคล้องกับแนวทาง 

ของสหภาพยุโรป

แต่ที่ผ ่านมาสหรัฐฯ ก็ไม ่ลดละความ 

พยายาม ยังคงอ้างมาตรฐานของคณะกรรมการ 

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Ali- 

mentarius Commission - CAC) ทีก่�าหนดค่าสูงสุด 

ที่อนุญาตให้มีได้ หรือที่เรียกว่าค่า MRL ของ 

สารแรคโตพามีน ไว้ที่ 10 ppb (part per billion)  

ส�าหรับเนื้อหมู ซึ่งข้อก�าหนดนี้กลายเป็นอาวุธลับ 

ท่ีสหรัฐฯ สามารถน�าไปกล่าวอ้างกับทุกประเทศ 

เป้าหมายได้อย่างชอบธรรม เพื่อสร้างราคาให้ 

สนิค้าเหลอืทิง้ น�าเงนิตราเข้าประเทศ และปกป้อง 

รักษาอาชีพเกษตรกรคนเลี้ยงหมูอเมริกา

ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าคนเอเชียทานหมูทุกส่วน ท้ัง 

เนื้อหมู หัว เครื่องใน หนัง มัน ฯลฯ โดยเฉพาะ 

คนไทยทีม่วีฒันธรรมการกินทีแ่ตกต่างออกไป ทัง้ 

การกินหมูแบบสุก แบบดิบ ก่ึงดิบกึ่งสุก เช่น 

ลาบ ลู ่ และเน้ือแดงๆ ผิดกับชาวยุโรป และ 

อเมรกัินทีร่บัประทานเฉพาะเนือ้หม ูความพยายาม 

ส่งผลิตภัณฑ์หมูที่เคลือบสารเร่งเนื้อแดงเป็นของ 

แถมมาให้คนไทยกนินี ้กเ็ท่ากบัพญาอนิทรย์ีตัง้ใจ 

ยัดเยียดสารอันตรายให้คนไทยตายผ่อนส่ง

ยังโชคดีที่ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไทย 

ยังคงยืนหยัดปกป้องคนไทย ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ภัยร้ายในเนื้อหมูสหรัฐฯ โดยใช้เหตุผลด้านผล 

กระทบต่อสุขภาพ และสุขอนามัยของประชาชน  

ในการคัดค้านการน�าเข้าชิ้นส่วนหมูสหรัฐฯ มา 

ตลอดจนถึงปัจจุบัน

และยังช่วยปกป้องอาชพีเกษตรกรเลีย้งหม ู

ไม่ยอมให้หมสูหรฐัฯ ทีม่ต้ีนทนุต�า่กว่า และมีความ 

สามารถทางการตลาดที่แข็งแกร่งกว่ามาขายใน 

ไทย เพื่อไม่ให้คนผู้เลี้ยงหมูไทยกว่า 2 แสนคน 

ท่ีเล้ียงหมูได้ 22 ล้านตัวต่อปี ต้องล้มหายตาย 

จากไปกันหมด ไม่ให้ผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึง 

เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ รวมถึงภาคอาหารสัตว ์

และเวชภัณฑ์สัตว์ไทย ที่ทั้งหมดในอุตสาหกรรม 

เลี้ยงสัตว์ต่างเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

วันนี้ยังต้องเชียร์ภาครัฐต่อ อย่ายอม 

อ่อนข้อให้สหรฐัฯ ขอให้คดิถงึคนไทยเป็นส�าคญั 

เพราะสารเร่งเนื้อแดงที่อยู ่ในเนื้อหมูสหรัฐฯ 

นั้นเป็นภัยร้ายที่แฝงมาท�าร้ายคนไทย อย่าเดิน 

ซ�้ารอยไต้หวัน อย่ายอมให้หมูสหรัฐฯ เคลือบ 

พิษสารเร่งเนื้อแดงที่ไม่ต่างจากระเบิดเวลา เข้า 

มาท�าลายสุขภาพ ความปลอดภยัในอาหาร และ 

อาชีพของคนไทย

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย
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เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคม 

ผู ้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและผู ้ส่งออกสุกรต่างประเทศ 

ร่วมลงนาม MOU ส่งออกสุกรไปประเทศเวียดนาม  

กัมพูชา และสปป.ลาว เพื่อให้การส่งออกสุกรไป 

ต่างประเทศ มีการกระจายตัวในวงกว้างทั่วถึงผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาค  

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จึงเป็นตัวกลางในการประสานงานให้ 

สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย เป็นการด�าเนินการก�ากับดูแล 

ด้านการรวบรวมสุกรขุนมีชีวิตทุกภูมิภาคตามมาตรฐานกรมปศุสัตว ์

ตามราคาซื้อขายที่เหมาะสมให้กับฟาร์มผู้เลี้ยงสุกร ร่วมกับผู้ประกอบการ 

ส่งออกสกุร อกีทัง้ช่วยแก้ปัญหา และอปุสรรคในการส่งออกสกุรมีชวีติ ท�าให้ 

เกษตรกร ผูบ้รโิภค รวมถงึผูท่ี้เก่ียวข้องกับธุรกิจสกุรในไทยได้รับประโยชน์สูงสุด

นายนพิฒัน์ เนือ้นิม่ นายกสมาคมผูเ้ล้ียงสกุรจงัหวดัราชบรุ ีกล่าวว่า ในนาม 

ตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า เราท�างานเพื่อ 

ผู้เลี้ยงสุกร 200,000 รายในไทย เพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องมองปัญหาการส่งออก 

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ชาวหมูเฮ!! สมำคมหมูจับมือท�ำ MOU
ส่งออกหมูไปต่างประเทศ
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ว่าจะจบอย่างไร จะจบเมื่อไหร่ จบรูปแบบไหน 

แต่ ณ วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่าง เราเจอมรสุม 

หลายด้าน สิ่งหนึ่งที่เราต้องท�าคือ เราต้อง 

รวบรวมผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ มาร่วมเป็นทีม 

ของผูเ้ลีย้งสกุรแห่งชาต ิแล้วกส็ร้างคอนเนคชัน่  

(Connection) กบัผูเ้ลีย้งสกุรท่ีสามารถส่งออก 

จากไทยไปต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. 

ลาว) กัมพูชา เวียดนาม จีน หรือประเทศ 

เมียนมาร์ (พม่า) ใครที่มีความสามารถที่จะส่งออกทางสมาคมยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุน

ส่วนของผู้เลี้ยง เราพยายามที่จะดูแลในเรื่องของความสะดวก ความสบายในแง่ของการดีลคอน- 

เนคชั่นระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ส่งออก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในแง่ของการซ้ือขายท่ีชัดเจน สิ่งใด 

ที่เกิดการติดขัดในส่วนของราชการ ทางสมาคมฯ พร้อมที่จะเข้าไปร่วมมือแก้ไขด้วยกัน หรือติดอะไร 

ก็แล้วแต่ ที่ท�าให้การส่งออกมีปัญหา ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มั่นใจว่าพร้อมที่จะเข้าไปร่วมด้วย 

ช่วยกันที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทเ รียนจากการแพร ่ ระบาดไวรัส 

โควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของ 

คนยุคใหม่เริ่มให ้ความส�าคัญกับการเลือก 

รับประทานอาหารมากขึ้น มีการเลือกวัตถุดิบ 

ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย จากแหล่งที่เชื่อถือได้  

หลีกเลี่ยงบริโภคอาหารดิบ และที่ส�าคัญต้อง 

ปลอดภัยจากการปนเปื ้อนจากเชื้อโรค และ 

สารตกค้างต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ มีส่วน 

ช่วยให้สุขภาพดี แข็งแรง และมีภูมิต้านทาน 

ต่อโรค

เนื้อหมู ถือเป็นเนื้อสัตว์ที่คนไทยนิยม 

บริโภค สามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุง 

เป็นอาหารได้นานาชนิด แต่หากเราใช้วัตถุดิบ 

ที่มีสารต่างๆ เจือปนมาแล้ว ก็อาจมีโรคภัย 

แฝงอยู่มาสู่ร่างกายก็เป็นได้ ในปัจจุบัน นับว่า 

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรับผู้บริโภคต้องรู้จัก 

“สารอันตราย” ต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนในอาหาร 

โดยเฉพาะในเนื้อสัตว์ ซ่ึงนับเป็นความโชคดี 

อย่างมาก ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)กระทรวง 

สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เข้ามาก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมท้ัง 

มีการยกระดับคุณภาพการผลิตเนื้อสุกร เพื่อ 

ให้ประชาชนทุกคนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

ตามหลักมาตรฐานสากล

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 11 ธันวาคม 2563

เลือกเนื้อหมูปลอดภัย ดูอย่างไร
ถึงจะปลอด “สารเร่งเนื้อแดง”

• โดย ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •

ตัวอย่างสารปนเปื้อนท่ีส�าคัญในเนื้อสุกร 

ได้แก่ สารกลุม่เบต้าอะโกนสิท์ หรอืทีรู่จ้กักันในชือ่ 

“สารเร่งเน้ือแดง” ซึ่งจัดเป็นเป็นสารอันตราย 

ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ.2546 ที่ห้ามมิให้ใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว ์

“อย่างเด็ดขาด” ซึ่งสอดคล้องกับสหภาพยุโรป 

(อียู)และอีกหลายประเทศ ทั้งรัสเซีย จีน ที่มี 

การห้ามการใช้ สารเร่งเนือ้แดง เพือ่ปกป้องความ 

ปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชากรของประเทศ 

อย่างถึงที่สุด

สารเร่งเนื้อแดง กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ถือ 

เป็นยาในทางการแพทย์ ที่ช่วยขยายหลอดลม 

ในผู้ป่วยโรคหอบหืด และหลอดลมอักเสบ เมื่อ 

เบต้าอะโกนิสต์ถูกน�าไปผสมในอาหารส�าหรับ 

เลี้ยงสุกร เพื่อเป็นสารเร่งเนื้อแดง จะกระตุ้นให้ม ี

การใช้พลังงานจากไขมัน ลดการสะสมของไขมัน  
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เพิม่การสะสมโปรตีนในกล้ามเนือ้ เพือ่ให้มเีนือ้แดง 

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร 

ในประเทศไทยในปัจจบุนั ค่อนข้างมัน่ใจได้ว่า ไม่ม ี

การใช้สารเร่งเนือ้แดงในการเลีย้ง เพราะเป็นเร่ือง 

ที่ผิดกฎหมาย และมีโทษค่อนข้างสูง

หากผู้บริโภค (โดยเฉพาะผู้ท่ีมีโรคประจ�า 

ตวั) รบัประทานเนือ้หมทูีป่นเป้ือนสารเร่งเน้ือแดง 

อาจมีความเสี่ยง และเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้  

เช่น เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติ นอนไม่หลับ  

คล่ืนไส้อาเจียน ซึ่งเป็นอันตรายโดยตรงต่อสตร ี

มคีรรภ์ และผูป่้วยทีม่โีรคประจ�าตวั เช่น โรคหวัใจ 

เต้นผิดปกติ สารกลุ ่มนี้มีคุณสมบัติเสถียรต่อ 

ความร้อน ทัง้น�า้เดือดท่ี 100 องศาเซลเซียส  และ 

น�้ามันที่ 260 องศาเซลเซียส การต้ม อบ ทอด  

หรือใช้ไมโครเวฟ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความ 

เข้มข้นของสารกลุ่มนี้ได้

“การบริโภคอย่างไร
จึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพ?”

นอกจากผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทัน 

อันตรายของสารเร่งเนื้อแดงแล้ว ในการเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่างๆ ผู้บริโภคควรใส่ใจ 

เลือกหาเนื้อหมูที่มีคุณภาพ สะอาด จากแหล่งที่ 

น่าเชือ่ถือ เพือ่น�ามาประกอบอาหาร ซ่ึงมข้ีอแนะน�า 

การเลือกซื้อเนื้อหมู ดังนี้

ประการแรกท่ีผู้บริโภคจะต้องสังเกต คือ 

สีของเนื้อ เนื้อหมูที่ดีจะมีสีตามธรรมชาติ คือ 

ชมพเูรือ่ๆ เน้ือแน่น นุม่ วาวเป็นมนั ไม่กระด้าง  

เม่ือตดัชิน้เนือ้สตัว์เป็นแนวขวางจะเหน็ไขมนัแทรก 

ระหว่างชิน้ส่วนบริเวณกล้ามเนือ้อย่างชดัเจน ส่วน 

เน้ือหมูสามชั้นนั้น จะต้องมีสัดส่วนของมันหมู 1  

ส่วน ต่อเนื้อแดง 2 ส่วน หากเนื้อหมูมีสีแดงเข้ม 

สดเกินไป เนื้อที่แห้งกว่าปกติ มีความด้าน และ 

กระด้าง อาจพิจารณาเบื้องต้นได้ว่า เนื้อหมูนั้น 

อาจผ่านการเลี้ยงโดยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงได้

อย่างไรกด็ ีผูบ้รโิภคอาจจะไม่สามารถมอง 

เห็นความแตกต่างระหว่างหมูท่ีมีสารเร่งเนื้อแดง 

กับหมูท่ีปลอดสารเร่งเนื้อแดงได้ ดังนั้น ในการ 

เลอืกซือ้เนือ้สกุรส�าหรบัประกอบอาหาร ผูบ้รโิภค 

ควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์หมูสดจากผู้ประกอบการ  

หรือจากแหล่งจ�าหน่ายที่เชื่อถือได้ และได้รับการ 

รับรองผ่านมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ซ่ึงผู้ซ้ือ 

สามารถสงัเกตจากตราสญัลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”  

ที่จุดจ�าหน่าย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

ผูบ้ริโภคได้มัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกซือ้ไป ปลอด 

สารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ  

รวมถึงสารตกค้างต่างๆ

นอกจากที่ผู้บริโภคจะต้องให้ความส�าคัญ 

กับเลือกซื้ออาหาร หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ 

มีความปลอดภัยแล้ว ผู ้บริโภคก็ต้องใส่ใจใน 

ขั้นตอนการเตรียม การปรุง และการเก็บรักษา 

อาหารอกีด้วย และทีส่�าคัญ อย่าลมืยดึหลักสากล 

ง่ายๆ ในการดูแลตัวเอง คือ “กินร้อน ช้อนกลาง  

หม่ันล้างมือ” ก่อนรบัประทานอาหารทุกครัง้ เพือ่ 

ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ในการด�าเนินชีวิต 

ตามวถิกีารด�าเนนิชวิีตแบบใหม่ หรือ New Normal 

ได้อย่างมีความสุข

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
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เป็นที่ทราบกันดีว่า “การติดเชื้อ ASF มักเกิดในรายย่อย  

โดยเฉพาะเกษตรกรทีเ่ลีย้งแบบหลงับ้าน” สาเหตเุพราะช่องทาง 

การติดโรค คือ การใช้เศษอาหารที่มีเนื้อสุกรที่ติดเชื้อ รถขนส่งที ่

มาจับสุกรหน้าเล้า การใช้น�้าจากแหล่งที่มีความเสี่ยง เป็นต้น แต่การ 

ป้องกันโรค หรือไบโอซีเคียวริตี้ก็ยากที่จะให้รายย่อยปฏิบัติได้ เพราะ

1. “ไม่รู้” เพราะไม่มีใครมาแนะน�าง่ายๆ เช่น รถซื้อหมูคันเดียว 

จับพร้อมกัน 5 เล้า อาหารสัตว์คันเดียวส่ง 10 ฟาร์มติดต่อกัน ฟาร์มข้างๆ 

เป็นโรค มีหมูตาย มีฟาร์มอื่นมาช่วยฝัง หรือที่แย่กว่านั้น คือมีการลักลอบ 

เอาหมูตายออกมาขาย ท�าให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

2. “ไม่คุ้ม” รู้แต่ไม่อยากท�า เพราะลงทุนสูง อาหารส�าเร็จรูปก็ราคาแพง  

ต้องเสริมด้วยเศษอาหาร เลีย้ง 20-30 ตวั จะให้สร้างโรงสเปรย์ฆ่าเชือ้รถ ราคาเป็น 

หมื่นเป็นแสน คงไม่มีใครท�า

3. “ไม่สนใจ” คอื มศัีกยภาพทีพ่อท�าได้ แต่ไม่ท�า เพราะไม่เหน็ความส�าคญั  

ไม่เห็นประโยชน์ ไม่รู้ผลกระทบ เป็นโรคก็เป็น โรคเข้าก็เลิก เพราะหลายๆ ราย  

ท�าเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น

ทางรอดส�าหรบัรายย่อย หรอืหลงับ้าน ไม่ใช่ไปแนะน�าให้เขาป้องกนัอย่างเดียว 

จะไม่ได้ผล แต่จะท�าอย่างไรไม่ให้คน หรือรถ หรืออะไรก็แล้วแต่ เอาเช้ือเข้าไป  

เป็นการป้องกันระดับพื้นที่ ไล่จากระดับประเทศไปจนถึงระดับหมู่บ้าน การป้องกัน 

ระดับฟาร์ม อาจจะท�ายาก แต่การป้องกันระดับพื้นท่ีจะท�าได้ง่ายกว่า เพราะถ้า 

เกิดโรคแล้ว หยุดได้ไม่แพร่กระจาย โอกาสที่ฟาร์มอื่นๆ จะรอดก็มีมากขึ้น

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

“ทางรอด” จากโรคแอฟรกัินสไวน์ฟเีวอร ์(ASF) 
ส�าหรบัฟารม์หมูรายย่อย
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การจัดการโดยภาพรวม
หรือระดับพ้ืนที่ที่ว่านี้ ได้แก่

1. รู้เร็ว - ต้องรู้ว่าหมูเป็นโรค จากอาการ  

รอยโรค ข้ันตอนนีต้้องใช้วธิอีบรมให้ความรู ้ไม่ว่า 

จะเป็นการจดัสมัมนา หรือการเข้าไปหาเกษตรกร 

ที่บ้าน โดยอาสาสมัครในชุมชน หรือเจ้าหน้าที ่

ของกรมปศุสัตว์ในท้องที่

2. แจ้งไว - แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เข้ามา 

ตรวจสอบ เกษตรกรอาจไม่แจ้งเอง แต่อาจขอ 

ความร่วมมือกับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น  

เป็นตัวแทนในการรับแจ้งเหตุ

3. รีบท�าลาย - ถ้ายืนยันว่าเป็น ASF ต้อง 

ท�าลายทันที พร้อมกับฟาร์มที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อ 

ป้องกันการติดเชื้อลุกลามจนยากที่จะควบคุม  

ปกติโรคนีถ้้าเป็นกจ็ะไม่รอด ถ้าไม่ท�าลายเช้ือ กจ็ะ 

แพร่กระจายไปฟาร์มอื่นเรื่อยๆ

4. งดเคลือ่นย้าย - ฟาร์มทีอ่ยูใ่นรศัมพีืน้ท่ี 

เกิดโรคงดเคลื่อนย้าย เพื่อเฝ้าดูอาการ และตรวจ 

ประเมิน จนกว่าจะประกาศยกเลิก

5. จ่ายชดเชย - เพ่ือเป็นแรงจูงใจให ้

เกษตรกรแจ้งเมื่อมีโรคเกิดขึ้น และเพื่อลดการ 

ต่อต้านจากสังคม

แนวทางป้องกันโรค
ส�าหรับฟาร์มรายย่อย/หลังบ้าน
สามารถท�าได้ 6 ข้อ ได้แก่

1. แยกเล้าหมูออกจากตัวบ้าน
2. ต้มเศษอาหารก่อนน�าไปใช้
3. ไม่ให้ใครเข้ามาในเล้า
4. เปลี่ยนรองเท้า และล้างมือ
5. ซื้อหมูเข้าจากแหล่งที่ปลอดภัย
6. ขายหมูให้หมดเป็นรอบๆ

ถ้าท�าได้ครบ 6 ข้อ ก็พอป้องกนัได้ระดบัหนึง่ 
เพราะเรื่องน�้ากินน�้าใช้ในฟาร์ม อาหารการกิน 
คนงาน สิ่งของเครื่องใช้ในเล้า สัตว์พาหะ ก็เป็น 
จดุเสีย่ง แต่คงเป็นเรือ่งยากทีจ่ะปรบัเปลีย่นส�าหรบั 
รายย่อย จึงไม่ได้น�ามาแนะน�า และในที่นี้ จะขอ 
อธิบายเฉพาะข้อ 6 เพราะเป็นจุดที่ส�าคัญ และ 
ท�าได้ค่อนข้างท�ายากส�าหรับฟาร์มหลังบ้าน เผื่อ 
เป็นประโยชน์ส�าหรับการน�าไปปรับใช้

เริม่จากการขายหม ูถ้าเกษตรกรยงัขายหมู 
โดยให้พ่อค้ามาจบัทีห่น้าเล้า กย็งัเสีย่งอยูว่นัยงัค�า่ 
แก้ไม่ได้ แต่ถ้าขายออกไปจนหมดเล้าพร้อมกัน  
ความเสี่ยงก็พอลดน้อยลง โอกาสที่โรคจะแพร ่
เข้าไปในหมูท่ีเหลือก็ไม่มี รูปแบบนี้ท�าได้เฉพาะ 
ฟาร์มที่เลี้ยงขุนอย่างเดียว

ส�าหรบัฟาร์มแม่พันธ์ุ จะมคีวามเสีย่ง ท้ังการ 
ขายลูกหย่า และการขายแม่ปลด ตามหลักแล้ว 
รถต้องผ่านการล้างให้สะอาด ฆ่าเชื้อ พักโรค 
8 ชม. ก่อนมารบัหม ูแต่กต็ดิ “ท�าไม่ได้” จงึเสีย่ง 
โดยปริยาย

อีกวิธีคือ เกษตรกรเอารถของตัวเอง หรือ 
รถรับจ้างที่ควบคุมได้ ขนหมูไปส่งให้ลูกค้านอก 
ฟาร์ม โดยไม่ให้รถมาจับถึงฟาร์ม รถที่ขนไปส่ง 
ก็น�าไปล้างอัดฉีดให้สะอาด วิธีนี้ดูดี แต่มีคนบอก  
“ไม่คุ้ม” เอาไงต่อ?
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ภาพประกอบ :
Slavomir_Kozusek_pixabay

อีกวิธี ชาวบ้านอาจรวมตัวกัน หรืออาจ 

เป็นงบของสมาคมผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรใน 

จังหวัด เป็นต้น จัดตั้งงบ (อีกแล้ว) จัดท�าที่ล้าง 

พ่นยาฆ่าเชื้อรถจับหมู ก่อนเข้าหมู่บ้าน วิธีนี้ก็ 

ป้องกันได้ระดับหน่ึง เพราะอย่าลืมว่า รถท่ีไปมา

หลายๆ ฟาร์ม หลายๆ โรงฆ่าสัตว์จะเสี่ยงที่สุด

คิดว่าทุกคนทุกฟาร์มก็อยากให้ไทยปลอด 

โรค แม้ราคาตกไปบ้าง แต่กจ็ะได้ไม่ต้องเหน็หมตูาย 

หรือถูกท�าลายเยอะๆ บริษัทยา บริษัทอาหาร เอเย่นต์ค้าขายต่างๆ ก็จะอยู่รอด  

การป้องกันระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทุกคน 

กพ็ยายามท�าหน้าทีใ่ห้ดท่ีีสุด ไม่มใีครอยากให้ไทยเป็นโรคนี ้แต่เหนอืสิง่อืน่ใด กค็อื 

การเฝ้าระวังในพื้นที่ของตัวเอง ถ้าประเทศเอาไม่อยู่ บางจังหวัดก็ต้องเอาอยู่ ต่อไป 

กค็วบคมุระดบัอ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน และสดุท้ายกถึ็งฟาร์มของเราเอง ระดบัฟาร์ม 

ขนาดกลางขึ้นไปก็พอป้องกันได้ แต่ระดับฟาร์มรายเล็ก หรือหลังบ้าน จะต้องใช้ 

การควบคุมระดับพื้นที่เท่านั้นถึงจะป้องกันได้ เช่น อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน 

เบื้องต้น ส่งเสริมให้มีการแจ้งกรณีพบหมูป่วย จะได้จัดการได้ถูกวิธี

ถ้าทุกคนช่วยกัน รัฐบาล กรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ รายใหญ่ รายเล็ก 

รายย่อย พ่อค้า ขนส่ง โรงฆ่าสตัว์ บรษิทัยาสตัว์ ต้องช่วยกนัถึงจะรอด คนภายนอก 

กต้็องเข้ามามส่ีวนร่วม ทัง้ผู้ใหญ่บ้าน ก�านนั อบต. ต้องร่วมมอืกนัจรงิจงัถงึจะเรยีกว่า  

“วาระแห่งชาต”ิ และสดุท้ายคอื “งบประมาณ” เพราะอย่าลมืว่า กองทพัต้องเดนิ 

ด้วยท้อง ถ้าไม่มีงบในการจัดการป้องกันก็จะล้มเหลว ประชาชนก็เตรียมตัว 

ส�าหรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหลังไทยประกาศ คือ บริษัท “ตกงาน” ชาวบ้าน 

“เลกิเลีย้งหม”ู ผูบ้รโิภค “ชือ้หมแูพง” และส่งผลกระทบไปสูธ่รุกิจอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

อีกเป็นจ�านวนมาก

ถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่าง “สู้ต่อ” หรือ “ยอมแพ้” ส�าหรับมหันตภัย 

ในครั้งนี้

ขอบคุณ : CPF Swine Veterinary Service
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หลายคนไม่ชอบเนือ้ไก่ จะด้วยปัญหาข่าวลอืเรือ่งการปนเป้ือนสารฮอร์โมน  

หรือสารเคมี หรือเป็นเพราะรสชาติก็ตามที คนเหล่านี้จ�านวนไม่น้อย เลือก 

กินเนื้อ กินหมู กินปลา ค�าถามคือ พฤติกรรมไม่กินไก่อย่างนี้ จะสร้างปัญหา 

ต่อสุขภาพบ้างไหม ค�าตอบที่ไม่เชิงเป็นค�าตอบ ถือเป็นข้อแนะน�ามากกว่า คือ 

หากเกลียดตัวคือไก่ยังไม่เป็นปัญหามากนัก โดยยังแนะน�าให้ “กินไข่” ซึ่ง 

หมายถึงไข่ไก่นั่นเอง

ใครไม่กินไก่ขอแนะน�าให้กินไข่ไก่ อย่าได้เลิกกิน เพราะไข่ไก่ให้คุณค่า 

ทางโภชนาการมากมหาศาล หาซื้อก็ง่าย ราคาก็ถูก ถือว่าเป็นแหล่งโภชนาการ 

ที่มีราคาถูกที่สุด ไข่ให้ทั้งวิตามินเอ บีสอง บีสิบสอง บีห้า วิตามินดี วิตามินอ ี

ไบโอติน โคลีน กรดโฟลิก ไอโอดีน เหล็ก ลูทีน และซีอแซนทีน ฟอสฟอรัส 

ซีลีเนียม ทั้งเป็นแหล่งที่ถือว่าดีที่สุดส�าหรับเลซิติน และโปรตีน คุณความดีมีมาก 

ถึงขนาดนี้แล้ว คิดจะไม่กินไข่ได้อย่างไร

ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง ไข่ไก่ขนาดกลางหนึ่งฟองหนัก 44 กรัม 

ให้โปรตีน 5.53 กรัม หมายความว่า ส่วนของไข่ที่กินได้ 100 กรัม เป็นโปรตีน 

สูงถึง 12.6 กรัม หรือ 12.6% ไข่ไก่ขนาดกลางที่ว่านี้ ให้พลังงานเพียง 63 กิโล- 

แคลอรี เท่านั้น ไม่ต้องห่วงว่ากินไข่แล้ว จะเป็นโรคอ้วน ส่วนไขมันในไข่มีอยู่ 

9% โดยอยู่เฉพาะในไข่แดงเท่านั้นไม่พบในไข่ขาว อย่างไรก็ตาม ไขมันในไข่ เป็น 

ไขมันที่มีประโยชน์ โดย 38% ของไขมันในไข่ไก่ เป็นกรดไขมันโมโน 16% เป็น 

ไขมันโพลี หรือไขมันไม่อ่ิมตัวสูง ส่วนไขมันอิ่มตัวที่อาจเป็นปัญหามีแค่ 28% 

เท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัพบด้วยว่า ในไข่ไก่ยคุหลังๆ มกีรดไขมนัโอเมก้าสาม อย่างเช่น 

ดีเอชเอ เพิ่มเติมเข้ามาอีก

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

“ไข่” อุดมด้วยคุณค่า
ของดีคุณประโยชน์มาก
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ส่วนคอเลสเตอรอลในไข่ที่หลายคนเป็นห่วง ไข่ไก่ขนาดกลางหนัก 44 กรัม  

มีคอเลสเตอรอลประมาณ 164 มิลลิกรัม ไม่ถือว่าสูง ปัญหาของคอเลสเตอรอล 

ในเนื้อสัตว์บกเป็นเพราะเนื้อสัตว์บกมักมีคอเลสเตอรอลควบคู่กับกรดไขมันอิ่มตัว  

ส่วนไข่ไก่ อย่างที่บอกคือ มีกรดไขมันอิ่มตัวไม่มากนัก นักวิจัยพบว่า การกินไข่ 

แม้ท�าให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นในเลือด แต่เป็นคอเลสเตอรอล ทั้งชนิดเลว คือ 

แอลดีแอล และชนิดดี คือ เอชดีแอล พิจารณาลงในรายละเอียด กลายเป็นว่า 

มันช่วยให้คอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือด คือ เอชดีแอล เพิ่มสูงมากกว่า แอลดีแอล  

จึงให้ประโยชน์มากกว่าให้โทษ

กินไข่แล้วช่วยเสริมกล้ามเนื้อ ให้ประโยชน์กับสมอง และช่วยดูแลสายตา 

ช่วยบ�ารุงผิว ช่วยเสริมวิตามิน เกลือแร่ ช่วยเสริมพลังงานที่เป็นประโยชน์แก ่

ร่างกาย ใครท่ีห่วงเรื่องโรคหัวใจ และหลอดเลือดก็ไม่ต้องห่วง เพราะไข่ให้กรด 

โฟลิก ช่วยลดสารโฮโมซิสเทอีนในเลือดได้ด้วย จึงช่วยลดความเส่ียงต่อโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด สุภาษิตไทยมีว่า เกลียดตัวกินไข่ ใครที่เกลียดไก่ จึงแนะน�าว่า 

ควรกินไข่ ไม่อยากให้เกลียดไข่ตามไปด้วย เกลียดไก่ยังต้องกินไข่ สมควร 

จะต้องเป็นอย่างนั้น

ขอบคุณ : ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เกษตรกรหมู ชี้ ASF-โควิด ท�าต้นทุนป้องกันโรคขยับ 300 บาท/ตัว 

โอดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งซ�้าเติม

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผย

ว่า จากการป้องกันโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร มาตลอดเวลา 

กว่า 2 ปี ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2563 กระทั่งมีการ 

ระบาดรอบใหม่เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา ท�าให้เกษตรกรผู้เล้ียงสกุรต้องด�าเนนิมาตรการ 

ป้องกันโรคที่เข้มงวดเพื่อป้องกันฝูงสัตว์ พร้อมทั้งยกระดับการป้องกันโรคโควิด 

ในบุคลากรที่ท�างานภายในฟาร์ม เพื่อไม่ให้กระทบกับการเล้ียงสุกรอย่างเด็ดขาด 

ส่งผลให้ทุกฟาร์มมีภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 300 บาทต่อตัว

ขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มข้ึน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

เช่นกัน ทั้งความกังวลของตลาดต่อปริมาณสต็อกถ่ัวเหลืองในประเทศสหรัฐฯ ท่ี 

อาจจะปรับตัวลดลงต�่ากว่า 175 ล้านบุชเชล จากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด 

การณ์ไว้ และการเพาะปลูกถั่วเหลืองของอาร์เจนตินาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 

ภัยแล้ง ส่งผลต่อราคาเมล็ดถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองน�าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ท�า 

สถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี และมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 7 มกราคม 2564

ชาวหมูโอด!!
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง
ท�าต้นทุนขยับ 300 บาท/ตัว



 44 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 196 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

Food Feed Fuel

ส่วนวตัถดิุบอาหารสตัว์ทีผ่ลติได้ในประเทศ 

อย่างเช่น ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ร�า-ปลายข้าว  

ราคาขึ้นเช่นกัน จากมาตรการประกันรายได้ 

เกษตรกรของภาครัฐ เพื่อพยุงราคาพืชเกษตร 

ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะอากาศแล้ง และ 

ภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมา

ขณะที่การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันต้องปรับตัว 

เข้าสู่มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ทั้งฟาร์มเลี้ยง 

สุกรขนาดใหญ่ที่ต้องท�าตามมาตรฐาน GMP  

อย่างเคร่งครัด และฟาร์มขนาดเล็กที่ต้องมีระบบ 

ป้องกนัโรค และการเลีย้งสตัว์ทีเ่หมาะสม (GFM)  

ประกอบกับการต้องลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่ม  

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ที่ก�าหนดให้การเล้ียงสุกรต้อง 

ควบคมุน�า้เสยีก่อนปล่อยลงสู่สิง่แวดล้อม ทัง้หมด 

ส่งผลต่อภาพรวมต้นทนุการเลีย้งสกุรทีป่รับตวัขึน้ 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงสุกร ตามข้อมูล 

ของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เฉลีย่ 

อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 75 บาท ขณะท่ีราคาขายสุกร 

หน้าฟาร์มเกษตรกรตามประกาศของสมาคม 

ผู้เลี้ยงสุกร อยู่ท่ี 76-80 บาทต่อกิโลกรัม โดย 

ต้องจับตาประกาศต้นทุนของ สศก. ในไตรมาส 

ที่ 1/2564 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 78 บาท 

ต่อกิโลกรัม จากปัจจัยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ที่น่าจะเพิ่มขึ้น ภาวะภัยแล้งในช่วงเดือนมีนาคม 

ต่อเมษายน การป้องกันโรคท้ัง ASF และโควดิ-19  

และยังมคีวามสญูเสยีจากโรคในสกุรทีส่�าคญั อย่าง 

โรคเพิร์ส ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น

นอกจากนี ้ยงัมกีารคาดการณ์ว่า ปีนีภ้าวะ 

อากาศแปรปรวนจะรุนแรงกว่าทุกปี ฝนจะมาเร็ว 

และหมดเร็ว ส่งผลให้ช่วงฤดูแล้งยาวนานขึ้น 

ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยชาวหมูยังคงร่วมมือกับ 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการ 

ร่วมใจกันตรึงราคาหมูหน้าฟาร์มไว้ที่ 80 บาท 

ต่อกิโลกรัมทั่วประเทศ แม้ต้นทุนจะเพิ่มเกือบ 

เท่าราคาขายที่ 80 บาทแล้วก็ตาม วอนผู้บริโภค 

เข้าใจในกลไกตลาดที่แท้จริง และสุกรเป็นสินค้า 

ปศุสัตว์เดียวในยามวิกฤตินี้ ที่สามารถน�าเงินตรา 

เข้ามาพฒันาประเทศ” อปุนายกสมาคมผูเ้ลีย้งสกุร 

แห่งชาติ กล่าว
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จากการที่มีข่าวในสื่ออนไลน์ว่า “พบการ 

ระบาดของโรคโควิด-19 ลามเข้าสู่โรงงานอุต- 

สาหกรรม โดยเวลานี้โรงงานอุตสาหกรรมผลิต 

อาหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบางแห่งมีผู ้

ติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น 

ของคูค้่า และกระทบต่อการส่งออกสนิค้าอาหาร 

ของไทย” นั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหนึ่ง 

ที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร  

โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ทั้งอาหารเพื่อคนบริโภค 

และอาหารสัตว์เลี้ยง ซ่ึงกรมปศุสัตว์ได้ตระหนัก 

และให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น โดย 

โรงงานที่กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปก�ากับดูแลความ 

ปลอดภัยในกระบวนการผลิต มีจ�านวนท้ังหมด  

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 11 มกราคม 2564

สินคา้ปศสัุตว์

ปลอดภยั ไร้ “ โควิด”

454 โรงงาน แบ่งเป็น โรงงานผลิตอาหารเพื่อ 

คนบริโภค จ�านวน 373 โรงงาน และโรงงานผลิต 

อาหารสัตว์เลี้ยง จ�านวน 81 โรงงาน ซึ่งโรงงาน 

ท้ังหมดท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของกรมปศสุตัว์  

จะมีเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์คอยตรวจสอบ 

ความปลอดภัยตลอดกระบวนกระบวนการผลิต

โดยสถานการณ์จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบ 

รายงานทีเ่กีย่วข้องกับบคุลากรด้านปศสุตัว์ ไม่ว่าจะ 

เป็นในระดับฟาร์มเล้ียงสตัว์ โรงเชอืด และแปรรปู 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ ์

ปศสุตัว์ เนือ่งจากการบงัคบัใช้มาตรการรองรบัการ 

ระบาดโรคโควดิในอุตสาหกรรมอาหารทีอ่ยูภ่ายใต้ 

การก�ากับดูแลของกรมปศุสัตว์ หลักๆ จะเน้น 

ใน 3 ด้าน ได้แก่
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1) คน มุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล  

และการเว้นระยะห่างทางสังคม

2) สถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาด 

เรียบร้อยตามหลักสุขอนามัยที่ดีในการผลิต ร่วม 

กับการควบคุมกระบวนการผลิต และ

3) สินค้า มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ในการควบคุมความปลอดภยัอาหารอย่างเข้มงวด 

ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การ 

แปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเพื่อ 

ป้องกันการปนเปื ้อน สอดรับกับนโยบายของ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ 

ในสินค้าปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ ได้มี 

การเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ครอบคลุมเนื้อเป็ด  

ไก่ สกุร โค และแพะ ซึง่เป็นอาหารเพือ่คนบรโิภค  

รวมถึงอาหารกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อ 

ท�าการเฝ้าระวังการปนเปื ้อนเชื้อไวรัสโควิดใน 

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 

มีการส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์วิเคราะห์ทางห้อง 

ปฏิบัติการแล้ว 1,212 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห ์

เป็นลบทั้งหมด ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจใน 

ความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม 

ปศุสัตว์ได้มีการส�ารวจ และรายงานสถานการณ์ 

ผูติ้ดเช้ือไวรัสโควดิ-19 ในพืน้ทีโ่รงงานผลติอาหาร 

ทกุวนั เพือ่ท�าการประเมนิความเสีย่ง และเพือ่สร้าง 

ความม่ันใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ภายใต้การก�ากับ 

ดูแลของกรมปศุสัตว์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 

โดยโรงงานที่ตรวจพบว่ามีแรงงานติดเช้ือไวรัส 

โควดิ-19 โรงงานแห่งนัน้ต้องหยดุท�าการผลิตทันที 

เพือ่ท�าการล้างท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้ รวมทัง้ 

ด�าเนินการตามมาตรการแก้ไข และป้องกันการ 

ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะพิจารณา 

อนุญาตให้ผลิต และส่งออกได้

ท้ังนี้ กรมปศุสัตว์ ต้องขอความร่วมมือ 

จากภาคเอกชน ในการรับแรงงานเข้าท�างาน โดย 

ต้องมกีารตรวจสอบประวตั ิและคดักรองโรคก่อน 

รับเข้าท�างาน รวมถึงให้ความส�าคัญกับแรงงาน 

ในการดแูลสขุภาพ ความเป็นอยู ่ทีพ่กัอาศยั และ 

มีมาตรการไม่ให้พาญาติ หรือคนนอกที่ไม่ทราบ 

ประวัติเข้ามาพัก หรือเย่ียมเยียน รวมถึงให้การ 

สนับสนุนการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในกลุม่คนงาน ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกของการควบคมุ 

โรคติดต่อ หากตรวจหากเจอผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 

19 ต้องด�าเนนิการคดัแยกคนงานดงักล่าวออกจาก 

พืน้ทีก่ารผลิตทีส่มัผสัอาหาร และมีการด�าเนนิการ 

กับอาหารที่ผลิตออกมาแล้ว และด�าเนินการตาม 

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยภายใต ้

สถานการณ์นี้ โรงงาน และสถานประกอบการ 

ผลิตอาหารเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ถ้า 

หากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงงานก็จะท�า 

ให้การด�าเนนิงานสะดดุ หรอืมผีลต่อการจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกัน เราจึงจะ 

สามารถป้องกันโรคนี้ได้

ท้ังนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี กลุ่ม 

ตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ส�านัก 

พฒันาระบบ และรบัรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ 

(สพส.) กรมปศุสัตว ์ หมายเลขโทรศัพท ์ 

02-653-4444 ต่อ 3134





Naturally ahead

www.thefeedconverter.com

Digestarom® DC 
The Feed Converter.

ไดเจสตารอม ดีซี
เพิ่มประสิทธิภาพการไดรับประโยชนจากสารอาหาร

ไดเจสตารอม ดีซี Digestarom® DC
ใหประโยชนอยางชัดเจนตอสัตวเลี้ยงและตอผูประกอบการ

•  นวัตกรรมใหมลาสุดของผลิตภัณฑไฟโตเจนนิกเพื่อเพิ่มการกินไดของสัตว

• ดวยสูตรการทํางาน 3 ขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีขึ้น

•  ดวยเทคโนโลยี  ไบโอมิน ดูเพล็กซ แคปซูล Biomin® Duplex Capsule ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการแลกเนื้อ

บริษัท เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จํากดั

1/913 ถ.พหลโยธิน 60 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 

โทรศพัท: (02) 993 7500, แฟกซ: (02) 993 8499
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แม้สุกรไทยจะยืนหน่ึง เป ็นสุกรที่ม ี

มาตรฐานสูงของเอเชีย แต่ก็มีข่าวเกี่ยวกับ 

โรคระบาดเกดิขึน้มากมาย ทัง้ AFS และ PRRS  

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการติดเชื้อในสุกรเท่านั้น 

พาไปท�าความรู้จักกับ 2 โรคของสุกรกัน ว่า 

แตกต่างกันอย่างไร?

แม้สุกรไทยจะยืนหนึ่ง เป็นสุกรที่มีมาตร- 

ฐานสูงของเอเชีย แต่กลับมีข่าวเท็จเกี่ยวกับโรค 

ระบาดในสุกรเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หลายคร้ัง  

อาทิ ข่าวสุกรป่วยเป็นเอดส์ ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือ 

โรคเอดส์ไม่ใช่โรคของสกุร และไม่มโีรคนีใ้นต�ารา 

ทัง้ไทย และเทศ ซึง่เป็นไปได้ว่าข่าวเท็จทีเ่กดิข้ึนนี ้

มุ ่งหวังเพื่อท�าให้สูญเสียเสถียรภาพราคาสุกร  

เนื่องจากจะท�าให้ผู้บริโภคจ�านวนหนึ่งตระหนก  

เป็นผลให้พ่อค้าคนกลางอ้างภาวะตลาด และ 

กดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มของเกษตรกร แต ่

น�าไปขายต่อในราคาเนื้อสุกรที่ปรับสูงขึ้น โดย 

อ้างว่าสุกรตายมากเนื่องจากโรคระบาด ท�าให้ 

พ่อค้าได้ก�าไร แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุน

หรือแม้แต่กรณีโรคพีอาร์อาร์เอส ซึ่งพบ 

ล่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาใน 2 อ�าเภอ  

จ.สระแก้ว น�ามาสูก่ารท�าลายสกุรโดยการฝังกลบ 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

‘สุกรไทย’ ยืนหนึ่งเอเชีย
‘PRRS-ASF’ ไม่ติดคน

• โดย นส.พ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ และ นส.พ.กัมพล แก้วเกษ •

แล้ว 600 ตัว หลังจากพบการระบาดของโรค  

และโรคเอเอสเอฟ ท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ท�าให ้

ผู้บริโภคเกิดความตระหนก และเกรงว่าจะติดต่อ 

สู่คนได้จากการบริโภคเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ ์ 

จึงขอยืนยันซ�้าอีกครั้งว่า โรคทั้งสองของสุกรนี ้

ไม่ติดต่อสู่คน และขออธิบายเพื่อความเข้าใจที่ 

ถูกต้อง ดังนี้

โรค PRRS (พีอาร์อาร์เอส หรือเพิร์ส)  

เป็นโรคติดต่อในสุกรเท่านั้น เกิดจากเชื้อไวรัส  

ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งระบบสืบพันธุ์ และระบบ 

ทางเดินหายใจของสุกร โรคนี้พบราวปี 2523 

จนกระทั่งปี 2534 ได้มีการบัญญัติชื่อโรคนี้ว่า 

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 

หรอื PRRS โรคนีพ้บได้ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย  

ส�าหรับการป้องกันนั้น ปัจจุบันมีวัคซีนจ�าหน่าย  

ทั้งนี้ โรคนี้ไม่เคยมีรายงานการติดต่อสู่คน จึง 

ไม่ต้องกังวลต่อการบริโภค

ข่าวเท็จที่ส่งต่อกันมานั้น จะเชื่อมโยงโรค  

PRRS กบัโรคเอดส์ โดยอ้างว่าสกุรเป็นเอดส์ ห้าม 

บริโภค ท้ังสองโรคนี้เหมือนกันที่ ไวรัสก่อโรค 

เป็นชนิด RNA ส�าหรับความแตกต่างระหว่างโรค  

PRRS กับโรคเอดส์มีหลายประการ 
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นายกฯ ตู่อนุมัติงบฯ ฉุกเฉิน 1,111 ล้านบาท
สกัด ASF ตามค�าขอพิกบอร์ด ด้านกรมปศุสัตว์

ออกหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ
ท�างานเชิงรุกเข้มคุมโรงฆ่าสัตว์-

เขียงขายซากผิดกฎหมาย
ด้านสมาคมผู้เลี้ยงราชบุรี ผนึกปศุสัตว์เขต 7

ระดมเก็บตัวอย่างฟาร์มรอบข้างไปตรวจ
พร้อมประกาศราชบุรีปลอด ASF-PRRS-FMD

สิ่งแรกคือ ไวรัสก่อโรคเป็นคนละชนิดกัน  

อาการของโรคก็แตกต่างกัน แม้ว่าไวรัสทั้งสองนี ้

จะโจมตีระบบภมูคิุม้กัน แต่โรค PRRS จะมีอาการ 

หลัก 2 ระบบ คือ ระบบสืบพันธุ์ และระบบ 

ทางเดินหายใจ กล่าวคือ แม่สุกรจะพบปัญหา 

ระบบสืบพันธุ์เป็นหลัก ขณะที่สุกรขุนจะมีปัญหา 

ระบบทางเดินหายใจ ต่างจากโรคเอดส์ที่ท�าให้ภูม ิ

คุ้มกันอ่อนแอลง เสี่ยงต่อการติดเช้ือระบบต่างๆ  

ไม่เน้นระบบใดระบบหนึ่ง ดังนั้น โรค PRRS จึง 

ไม่ใช่โรคเอดส์ในสุกร และไม่ติดต่อก่อโรคในคน

ส่วนโรค ASF (เอเอสเอฟ) เป็นโรคจาก 

เชื้อไวรัสเก่าแก่โรคหนึ่งของสุกร พบครั้งแรกปี 

2452 ที่ประเทศเคนยา มีช่ือเต็มว่า African  

Swine Fever เนื่องจากชื่อโรคภาษาอังกฤษ 

ตรงกับโรคสุกรโรคหนึ่งคือ “Swine Fever” หรือ  

“Classical Swine Fever” (CSF) โดยโรคนี้ มี 

อีกชื่อหนึ่งว่า hog cholera ซึ่งค�าว่า cholera 

แปลว่า “อหิวาตกโรค” ดังนั้น จึงบัญญัติชื่อโรค  

ASF ภาษาไทยว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” 

โรคนี้ยังไม่มียา และวัคซีน เป็นโรคที่สร้าง 

ความเสียหายแก่การเลี้ยงสุกรอย่างมาก หลาย 

ประเทศทีม่โีรคนีร้ะบาด ท�าให้สกุรตายอย่างใบไม้ 

ร่วง และยากทีจ่ะก�าจดั ด้วยชือ่โรคท�าให้เกดิความ 

สับสน และเข้าใจผิดว่าโรคนี้จะติดต่อสู ่คนได้ 

และก่อให้เกิดโรคอหิวาตกโรค เนื่องจากชื่อโรค 

มีค�าว่า “อหิวาต์” ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงในคน เป็น 

แล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ จึงท�าให้ผู้ไม่หวังดีสร้าง 

ข่าวเท็จ 

ทัง้นี ้โรคอหวิาตกโรค เกิดจากเชือ้แบคทเีรยี 

ขณะที่โรค ASF เกิดจากเชื้อไวรัส และมีมานาน 

กว่าร้อยปี แต่ยงัไม่มรีายงานว่ามีผูป่้วยจากการตดิ 

เชือ้ไวรสัโรคนี ้ดงันัน้ จงึไม่ใช่โรคอหวิาตกโรค และ 

ไม่ติดต่อก่อโรคในคน

โรค ASF มีการระบาดในประเทศจีนเมื่อ 

ปี 2561 ท�าให้โรคนี้มีความส�าคัญต่อประเทศไทย 

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการเตรียม 

ความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว มีมาตรการการเฝ้า 

ระวังและป้องกันโรค โรคนี้ระบาดเข้าสู่ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียด- 

นาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ 

เมียนมาร์ ท�าให้ไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังคง 

ป้องกันโรคนี้ได้ และยังไม่มีการระบาด ด้วยการ 

ร่วมแรงร่วมใจกนัทกุภาคส่วนทัง้หน่วยงานรฐั (น�า 

โดยกรมปศุสัตว์) หน่วยงานเอกชน (ฟาร์มสุกร)  

มหาวิทยาลัย และสัตวแพทย์สุกร

ความที่โรคนี้ยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีน 

เพื่อใช้ป้องกันโรคได้ ไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น  

แนวทางเดียวคือการรักษาความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพ (biosecurity) ประเทศไทยสามารถด�ารง 

สถานภาพการเป็นประเทศปลอดโรค ASF ได้ จึง 

ส่งผลดีต่อธุรกิจการเลี้ยงสุกรและเศรษฐกิจของ 

ประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยการ 

ส่งออกสุกรมีชีวิต เน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์ ลด 

ภาระของรัฐบาลในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เป็น 

อย่างดี
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นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21  

พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบฯ กลางของส�านัก 

นายกรัฐมนตรี วงเงิน 1,111 ล้านบาท ให้กับ 

กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกัน 

ในสุกร (ASF) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

นโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด)  

ในฐานะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ต้อง 

ขอบคุณทางรัฐบาลที่เห็นประโยชน์ของผู ้เลี้ยง 

สกุร 1 แสนกว่ารายทัว่ประเทศ ในการป้องกนัและ 

บ�าบัดโรค ASF ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในเมือง 

ไทย”

รู้จัก “ไวรัส ASF” ใน “สุกร” 
หากกลายพันธุ์จะไม่แสดงอาการ 
แต่แพร่เชื้อได้

นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม อุปนายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร 

จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า หลังมีข่าวการตรวจพบ 

ผลบวกจากฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เพ่ือ 

ป้องกันความเสี่ยง ไม่ว่าสุกรดังกล่าวจะเป็นโรค 

อะไร ทางปศุสัตว์ได้เผาท�าลายท้ิงซากสุกรทันที  

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

รัฐอัดพันล้าน สกัดโรค ASF
ปศุสตัว์คมุเข้มโรงเชือด-เขยีงท่ัวประเทศ

นายกฯ ตู่อนุมัติงบฯ ฉุกเฉิน 1,111 ล้านบาท
สกัด ASF ตามค�าขอพิกบอร์ด ด้านกรมปศุสัตว์

ออกหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ
ท�างานเชิงรุกเข้มคุมโรงฆ่าสัตว์-

เขียงขายซากผิดกฎหมาย
ด้านสมาคมผู้เลี้ยงราชบุรี ผนึกปศุสัตว์เขต 7

ระดมเก็บตัวอย่างฟาร์มรอบข้างไปตรวจ
พร้อมประกาศราชบุรีปลอด ASF-PRRS-FMD

RONALDO SCHEMIDT / AFP
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ขั้นตอนต่อจากนี้ไป ปศุสัตว์จังหวัดจะเร่งเก็บ 

ตัวอย่างของฟาร์มต่างๆ ในรัศมีใกล้เคียง ไป 

ตรวจสอบซ�้าหลายครั้ง ถึงปัจจุบันไม่พบเชื้อโรค  

ASF, โรคเพิร์ส (PRRS) และโรคปากและเท้า 

เปื่อย (FMD) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

และเมื่อช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง 

สมาคมผูเ้ลีย้งสกุรจังหวดัราชบุรี ได้ลงนามบันทกึ 

ข้อตกลง (MOU) กับผู้เลี้ยงสุกรที่เป็นสมาชิก  

2,111 ราย ซึ่งมีจ�านวนแม่พันธุ ์สุกรรวมกัน 

ประมาณ 1.8 แสนตัว และหมขุูนรวมกนัประมาณ  

3 ล้านตัว โดยมีปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธาน เพื่อ 

ป้องกันโรค ASF

โดยมข้ีอตกลงร่วมกนั 3 ข้อ ได้แก่ 1. ผู้เลีย้ง 

ทีม่คีวามประสงค์จะซ้ือลกูหมเูข้ามาในพืน้ทีเ่ขต 7  

ต้องแจ้งรายละเอียดให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบก่อน 

ว่า 1. รายชื่อฟาร์มที่จะซื้อ ว่าตั้งอยู่ท่ีไหน ให ้

ชัดเจน จะซื้อจ�านวนเท่าไหร่ พื้นที่ที่จะไปซื้อ มี 

ความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้ปศุสัตว์น�าข้อมูลไป 

พิจารณาก่อนอนุญาต 2. จะต้องมีการส่งบุคคล 

ทีส่าม (third party) ไปตรวจสอบโรคยังฟาร์มขาย 

ลูกหมูก่อน และฟาร์มดังกล่าวต้องมีใบตรวจโรค 

ชัดเจนว่า ปลอดจากเชื้อ ASF, PRRS และ FMD 

3. แต่ละฟาร์มจะต้องท�าจดุกกักนัสัตว์ทีม่มีาตรฐาน 

ก่อนน�าเข้าไปเลีย้งในฟาร์ม 7-10 วนั รวมถึง ก่อน 

น�ารถขนสตัว์เข้ามาในฟาร์ม จะต้องมกีารพ่นน�า้ยา 

ฆ่าเชื้อจอดทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที

ทั้งนี้ หลังจังหวัดราชบุรีท�า MOU ทาง 

กลุ่มผู ้เลี้ยงสุกรในเขต 7 อีก 7 จังหวัด ได้ 

เห็นชอบท่ีจะด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว  

ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี, เพชรบุรี, นครปฐม,  

สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม 

และสุพรรณบุรี

ขณะเดยีวกนั มรีายงานข่าวจากกรมปศสุตัว์ 

ว่า วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ โยธคล  

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบด ี

กรมปศุสัตว์ ได้ท�าหนังสือด่วนที่สุดไปถึงปศุสัตว์ 

จงัหวดัทัว่ประเทศ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย 

เรื่องการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 

ควบคมุโรค ASF ตัง้แต่การปรับนยิามให้เหมาะสม 

กับการระบาดของโรค โดยให้ท�างานเชิงรุก และ 

เข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายกับผูป้ระกอบการ 

โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ�าหน่ายเนื้อสุกร สถานที่ 

จัดเก็บซากสุกร หรือบุคคลท่ีจ�าหน่ายเนื้อสุกร 

ที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ เป็นต้น
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นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันที ่

3 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า เพ่ือสนับสนุนการเพิ่ม 

ศกัยภาพในการแข่งขนัการส่งออกด้านปศุสตัว์กบั 

ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้นโยบาย 

ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว ่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมุ่ง่มัน่ในการแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรเพื่อลดต้นทุนของ 

เกษตรกรและผู้ประกอบการการค้าสินค้า จึงสั่ง 

การให้มกีารปรบัปรงุกฎกระทรวงเรือ่งการก�าหนด 

ค่าธรรมเนยีม และยกเว้นค่าธรรมเนยีมการน�าเข้า  

ที่มา : www.gnews.apps.go.th/news?news=77661
 สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ส่งออก หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือ 

ซากสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ. 2559 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนมีมติ 

เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก�าหนด 

ค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม 

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  

.... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา เพื่อลดค่า 

ธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้มีความ 

เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ท้ังนี้ ร่างกฎกระทรวงท่ี ครม. เห็นชอบ 

ก�าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... โดยมีสาระส�าคัญของร่างกฎกระทรวง  

ดังต่อไปนี้ 

1. ก�าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�าสัตว์  

ประเภทแพะ แกะ เข้ามาในราชอาณาจักร ตัวละ  

25 บาท (เดิมตัวละ 250 บาท) 

“เฉลิมชัย” เร่งขับเคลื่อนนโยบาย
สร้างรายได้ลดต้นทุนหนุนส่งออกเสนอ ครม.
เห็นชอบล่าสุดยกเว้น และลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
น�าเข้าส่งออกสัตว์ และซากสัตว์ดันปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก
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2. ก�าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�าสัตว์  

ประเภทแพะ แกะ ออกนอกราชอาณาจักร ตัวละ  

20 บาท (เดิมตัวละ 200 บาท)

3. ก�าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�าซาก 

สัตว์เพื่อการบริโภคของคน หรือสัตว์ออกนอก 

ราชอาณาจกัร ประเภทจิง้หรีด กโิลกรัมละ 3 บาท  

(เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท) 

4. ก�าหนดค่าท่ีพักซากสัตว์ท่ีน�าเข้ามาใน 

หรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประเภทจิง้หรีด  

กิโลกรัมละ 2 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท) 

5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�าสัตว์ 

ประเภท ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ที่น�าออกนอก

ราชอาณาจักรโดยผ่านด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 

6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�าสัตว ์

ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยานประเภทสุนัข  

แมว ไก่ เป็ด ห่าน สตัว์ปีกชนดิอ่ืน หรอืไข่ส�าหรบั 

ใช้ท�าพนัธ์ุ เฉพาะกรณีทีส่ตัว์นัน้ยงัอยูใ่นเขตปลอด 

อากร จนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้ว 

ขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจกัร ภายในระยะ 

เวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�าซาก 

สตัว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยาน กรณท่ีีไม่ม ี

การเปิดตรวจตูส้นิค้า หรอืแบ่งถ่ายโอนสนิค้า และ 

ยังอยู่ในเขตปลอดอากรจนกระทั่งมีการเปลี่ยน 

ถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราช- 

อาณาจกัรภายในระยะเวลาไม่เกนิสีส่บิแปดชัว่โมง 

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎ 

กระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่า 

ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

ใหม่ ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ยกร่างแก้ไขครัง้นี ้ถอืว่า 

เป็นการปรับใหม่ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุน และ 

ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการส่งออกสินค้า 

ปศุสัตว์ไทยไปยังต่างประเทศให้มีศักยภาพมาก 

ขึ้น ซ่ึงคาดว่าจะสามารถน�ารายได้เข้าประเทศ 

ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

ส�าหรับจิ้งหรีดซึ่งเป็นอาหารใหม่ประเภท 

โปรตีนทางเลือกใหม่น้ัน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  

รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้ประเทศ 

ไทยเป็นฮับแหล่งผลิตแมลงของโลก โดยเน้น 

การพัฒนาการผลิตการแปรรูป และการตลาด 

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่ต้นน�้า 

ถึงปลายน�า้ ทัง้ฟาร์มจิง้หรดี, อตุสาหกรรมอาหาร 

ใหม่ (Novel Food) และการสนับสนุนสตาร์ทอัพ 

เกษตรตั้งเป้าหมายเจาะตลาดโลกมูลค่า 3 หมื่น 

ล้าน 

“นโยบาย และเป้าหมายดังกล่าว สอด 

คล้องกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง 

สหประชาชาติ (FAO) ที่ส่งเสริมให้คนทั่วโลก 

บริโภคจิ้งหรีดกันมากข้ึน เนื่องจากจิ้งหรีดเป็น 

แหล่งโปรตีนทางเลือกท่ีมีราคาถูก โปรตีนจาก 

แมลงจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ด (Super Food) และเป็น 

อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ทีต้่องยกระดับ 

มาตรฐานการผลติการแปรรปู และการตลาด รวม 

ทั้ง ส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง 

“ศูนย์เทคโนโลยีแมลง” ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยี 

เกษตรและนวตักรรม (AIC:Agritech and Innova- 

tion Center) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง 

เกษตรฯ กับอีกอย่างน้อย 4 มหาวิทยาลัย ได้แก ่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัย 

อื่นๆ เพื่อน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิจัยและ 

พัฒนาสายพันธุ์ กระบวนการผลิต การแปรรูป 
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เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งแบบสด แช่แข็ง ทอด คั่ว หรือบรรจุกระป๋อง  

รวมถึงท�าเป็นผงบด เพื่อเป็นส่วนผสมในการท�าเบเกอรี่ และแปรรูป 

เป็นแป้งจ�าพวกเส้นพาสต้า โปรตีนบาร์ ผงแป้ง ขนมขบเคี้ยว และ  

protein shakes ซึ่งกลุ ่มประเทศ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา  

แคนาดา เอเชยีตะวันออก ละตนิอเมริกา แอฟริกา 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างให้ความ 

สนใจต่อการบริโภคเป็นอย่างมาก 

ซึ่งตลาดส่งออกไทยไปต่างประเทศได้รับความนิยม และ 

ขยายตัวอย่างรวดเร็วเติบโตถึงร้อยละ 23 ต่อปี โดยเฉพาะ สหรัฐฯ  

สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ และจนี และเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูบ้รโิภค  

มกอช. ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการ 

เกษตรท่ีดี (GAP) ส�าหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) เป็น 

มาตรฐานทัว่ไป นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัสามารถส่งออกผลติภณัฑ์ 

จิ้งหรีดไปยังสหภาพยุโรปได้ และกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 

อาหารใหม่ (Novel Food) ตลอดจน ประเทศเมก็ซิโก ถือเป็นตลาดใหม่ 

ที่มีศักยภาพ มกอช. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้ด�าเนินการขอเปิดตลาด 

รายการสินค้าผงแป้งจิ้งหรีด และจิ้งหรีดแช่แข็ง (สะดิ้ง) ของไทย 

ในเม็กซิโก โดยท�างานร่วมกับส�านักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย 

ความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก  

หรือ SENASICA จนลุล่วง” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด
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“เฉลิมชัย” เดินหน้าต่อ ดันไทยรักษา 

แชมป์อาเซียน ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา หนุน 

ผลิตสุกร และอุตสาหกรรมแปรรูป 150,000  

ล้าน หลัง ครม. อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท  

ชดเชยให้เกษตรกรที่ท�าลายหมูตามมาตรการ 

ป้องกันโรค พร้อมยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร  

เผยส่งออกสกุรเพิม่กว่า 300% มัน่ใจปีนี ้ขยาย 

ตัวต่อเนื่อง เพราะคู่ค้าทั่วโลกมั่นใจสุกรไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย 
สร้างโอกาสในวิกฤติ โดยสั่งการให้กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ท�างาน 

เชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต ์

แอฟริกาสุกร ในพื้นที่ความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ 

จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ 

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร ่

ระบาดโรคอหวิาต์แอฟริกาในสกุร (ASF) ส่งผลให้ 

ประเทศไทยคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เฉยีงใต้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

จะกระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลกแล้วก็ตาม  

ท�าให้การส่งออกสุกรในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมาก 

กว่า 300% คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท  

และเชื่อมั่นว่าการส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น

“เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

และประเทศชาติ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร และ 

อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150,000  

ล้านบาท รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงด้าน 

อาหารของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต 

โควิด-19 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเสนอมาตรการ 

ต่อเนื่องต่อคณะรัฐมนตรี จนเห็นชอบเมื่อวันที ่

2 กมุภาพนัธ์ ทีผ่่านมา อนมุตังิบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ 

เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ�าเป็น เพื่อ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกร ส�าหรับค่าชดใช้สุกรท่ีถูกท�าลาย ตาม 

มาตรา 13 (4) แห่งพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ 

พ.ศ. 2558 วงเงนิงบประมาณทัง้สิน้ 279,782,374 

บาท ให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก 

“เฉลิมชัย” เดินหน้าต่อ
ดันไทยรักษาแชมป์อาเซียน
ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา
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มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ 

สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ 

แอฟริกาได้ส�าเร็จ สามารถลดจ�านวนประชากร 

ของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ จังหวัดที่ม ี

ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตราร้อยละ  

15 ใน 27 จงัหวดั 108 อ�าเภอ เกษตรกรประมาณ  

6,485 ราย จ�านวนสุกรประมาณ77,578 ตัว”  

นายอลงกรณ์ กล่าว

นอกจากนี ้ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ด�าเนนิการยกระดบัมาตรการจดัการ 

ฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความ 

พร้อมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อยทีม่กีาร 

เลีย้งแบบเปิด ซึง่เป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูในการ 

ติดเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจาย 

เชื้อโรคในวงกว้างอีกด้วย

ส�าหรับการด�าเนินการลดจ�านวนประชากร 
ของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ อาศัยอ�านาจ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงก�าหนดค่าชดใช ้
ราคาสัตว์ที่ถูกท�าลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด  
หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว ์

หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.  

2560 ก�าหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์ หรือ 

ซากสัตว์สามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่ง 

ขายได้ในตลาดท้องทีก่่อนเกิดโรคระบาด โดยการ 

ชดใช้ราคาสตัว์ ผูว่้าราชการจงัหวดัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย 

สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครองท้องท่ี 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็น 

กรรมการ อย่างไรกต็าม กระทรวงเกษตรฯ จะเร่ง 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการชดเชย 

ตามระเบยีบฯ โดยเรว็ เพือ่บรรเทาผลกระทบของ 

เกษตรกรจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรค 

อหิวาต์สุกรแอฟริกาต่อไป
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การประกาศความส�าเร็จของอตุสาหกรรม 

หมูไทย ที่ร่วมกันป้องกันโรคส�าคัญในหมู อย่าง  

แอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF โรคระบาด 

ร้ายแรงที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรม 

หมู ใน 35 ประเทศ หากแต่ทุกภาคส่วนที่ 

เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมฯ ต่างๆ  

และเกษตรกร ได้เตรียมรับมือกับโรคนี้ตั้งแต่ 

ครัง้แรกทีร่ฐับาลกลางของจนีรายงานการตดิเชือ้ 

เมื่อ 3 สิงหาคม 2561

ขณะเดยีวกนั รัฐบาลไทยได้ยกระดับเร่ืองนี้ 

ให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยเห็นความส�าคัญของ 

โรคที่ไม่เพียงท�าลายวงการหมู เพราะท�าให้หม ู

มอีตัราการตายสงูถงึ 100% และยงัไม่มยีารกัษา  

หรือวัคซีนป้องกัน ที่ส�าคัญยังสร้างผลกระทบ 

ใหญ่หลวงต่อผู้บริโภคท่ีต้องแบกรับราคาหมูที่สูง 

กว่าปกติ 2-3 เท่า ดังเช่น ประเทศจีน ที่ราคาหม ู

มีชีวิตเฉล่ียสูงถึง 160 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ 

กัมพูชาราคา 95 บาทต่อกิโลกรัม เวียดนาม 

ราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม ลาวราคา 85 บาท 

ต่อกิโลกรัม และเมียนมาร์ราคา 82 บาทต่อ 

กิโลกรัม

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 4 มกราคม 2564

การที่ทุกหน่วยงานพร้อมใจกันยกเร่ืองนี้ 

เป็นภารกจิร่วมทัง้ภาครฐั และภาคผูผ้ลติ จนกลาย 

เป็นความร่วมมือคร้ังส�าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์  

ส่งผลให้ไทยยังคงสถานะ “ปลอดโรค ASF” เพยีง 

ประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย มานานกว่า 2 ปี

ส่งผลให้การเลีย้งหมขูองไทยทีส่ร้างผลผลิต 

มากกว่า 22 ล้านตวัต่อปี ยงัคงเดินหน้าต่อไม่ต้อง 

หยดุชะงกัเหมอืนกบัประเทศอืน่ๆ รอบบ้านเรา ที่ 

ได้รับผลกระทบจากโรค ASF กันถ้วนหน้า ขณะ 

เดยีวกนั ผูบ้ริโภคชาวไทยกย็งัได้ทานเนือ้หม ู“ราคา 

ถกูท่ีสดุในภมูภิาค” จากราคาหมมูชีวีติหน้าฟาร์ม 

ล่าสดุทีกิ่โลกรมัละ 72-80 บาท ตามประกาศของ 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

แม้ว่าที่ผ่านมา คนเลี้ยงหมูจะต้องทุ่มเท 

กับการป้องกันโรคอย่างหนัก ด้วยการมุ่งเน้น 

มาตรฐานการเลี้ยง ทั้งมาตรฐาน GAP ในฟาร์ม 

ขนาดใหญ่ และการยกระดับการเลี้ยงในฟาร์ม 

ขนาดเล็ก สู่มาตรฐาน GFM ที่เน้นการปกป้อง 

ฟาร์มเลี้ยงหมู ด้วยการจัดการฟาร์มให้มีความ 

ปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity System  

อย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องอาชีพเดียวของตนเอง
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ไทยชนะ…ASF
หลังคงสถานะปลอดโรคนานกว่า 2 ปี
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ขณะเดียวกัน ยังช่วยปกป้องคนไทย ให้ 

รอดพ้นจากภาวะราคาหมูแพงดังท่ีประเทศอื่น 

ก�าลังประสบอยู่ ที่ผ่านมา หมูไทยจึงไม่เคยขาด 

แคลน เพราะภาคผู้ผลติต่างร่วมกนับริหารจดัการ 

ปริมาณการผลิตหมูให้เพียงพอกับความต้องการ 

ของผู้บริโภคในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อ 

สร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหาร 

ให้กับผู้บริโภคชาวไทย

ขณะที่ความเข้มแข็งของมาตรการการ 

เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรค ASF ด้วยความ 

ร่วมมือร่วมใจกันของภาครัฐ เอกชนทุกฝ่าย ที ่

ระดมทั้งความคิด ระดมแรงกาย สละเวลา ระดม 

ทุนกันหลายรอบ ซ่ึงนับเป็นความร่วมมือครั้ง 

ส�าคัญของผู้เลี้ยงสุกรไทยทั่วประเทศ ท�าให้ไทย 

เป็นประเทศที่ปลอดการระบาดของ ASF เป็นที่ 

ต้องการของตลาดประเทศเพือ่นบ้าน สร้างโอกาส 

ทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งหมูพันธุ์ หมูขุน 

มีชีวิต รวมถึงเนื้อหมูช�าแหละ

สอดคล้องกับการประเมินของ OIE ท่ีว่า  

1 ใน 4 ของสุกรทั้งโลกจะได้รับความเสียหาย 

จาก ASF แสดงว่าประเทศท่ีปลอดจาก ASF จะมี 

โอกาสทางการตลาดจากเนื้อสกุร 25-30 ล้านตนั  

หรือ 350-400 ล้านตัวต่อปี

วนันี ้ผูป้ระกอบการฟาร์มหมคูรบวงจร และ 

เกษตรกรรายย่อย ร่วม 200,000 ฟาร์ม พร้อม 

จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และ 

ของประเทศชาติโดยรวม ท�าให้อุตสาหกรรมหมู 

มส่ีวนในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง  

รวมแล้วกว่าสองแสนล้านบาทต่อปี จากการเป็น 

โซ่ข้อกลางทีส่�าคญัในการสร้างอปุสงค์ให้กบัห่วงโซ่ 

ต่อเนือ่ง ในกลุ่มของผลผลิตทางการเกษตร ท่ีเป็น 

พืชอาหารสัตว์ของไทย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ถัว่เหลอืง รวมถงึผลพลอยได้จากข้าว ทัง้ปลายข้าว  

ร�าข้าว ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

น่าช่ืนชมความสามารถของคนในวงการหมู  

ที่ร่วมแรงร่วมใจในฐานะ “ทีมไทยแลนด์” เพื่อ 

สร้างความมัน่คง และความปลอดภยัอาหารให้กบั 

คนไทย รางวัลที่พวกเขาควรได้รับ คือการหันมา 

บริโภคหมูให้มาก เพื่อช่วยหมุนวงล้อเศรษฐกิจ 

ให้คนเลี้ยงหมู และปล่อยให้กลไกตลาดท�างาน 

อย่างเสรีตามอุปสงค์อุปทานท่ีแท้จริง ไม่ต่างกับ 

สนิค้าเกษตรชนดิอืน่ๆ ท้ังไก่ ไข่ กุ้ง ปลา ท่ีผูบ้รโิภค 

ทุกคนคือผู้สนับสนุนคนส�าคัญ ให้วงล้อเศรษฐกิจ 

ขับเคลื่อน ท�าให้เกษตรกรยังคงเดินหน้าอาชีพ 

ของพวกเขาสร้างอาหารให้คนไทยต่อไปเช่นเดียว 

กัน

ขอบคุณ : ปฏิภาณ กิจสุนทร นักวิชาการอิสระ

ภาพประกอบ : @wirestock_freepik
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประเมินส่งออกไทยปี 2564
ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดโตร้อยละ 4

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม 

การค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประเมนิ 

ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2564 ว่าจะ 

กลับมาขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าจะม ี

อัตราการขยายตัวร้อยละ 4 ซึ่งสอดคล้องกับ 

หลายหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีปัจจัย 

สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดย 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า 

ปี 2564 เศรษฐกิจโลกจะมีอัตราการขยายตัวที่ 

ร้อยละ 5.2 จากติดลบที่ร้อยละ 4.4 ในปี 2563  

โดยประเทศก�าลังพัฒนาในกลุ ่ม Emerging  

Markets ในเอเชีย จีน อินเดีย และอาเซียน 5  

ประเทศ จะมีการฟื้นตัวเร็วที่สุดเทียบกับภูมิภาค 

อ่ืนๆ และองค์การการค้าโลก (WTO) คาดว่า 

การค้าโลกในปี 2564 จะสามารถกลับมาขยาย 

ตัวที่ร ้อยละ 7.2 ซ่ึงล ้วนแต่เป ็นปัจจัยที่จะ 

สนับสนุนการส่งออกของไทยให้ฟื้นตัวขึ้นได้ 

นอกจากนี ้ยงัมปัีจจยัอืน่ๆ ท่ีช่วยสนบัสนนุ 

การส่งออก ได้แก่ การคิดค้น และริเริ่มการฉีด 

วัคซีนโควิด-19 ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสถาน- 

การณ์แพร่ระบาด และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

มากขึ้น มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจในหลาย 

ประเทศ ท�าให้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมปรับตัว 

ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงเร่ิมมีค�าสั่งซื้อ 

จากประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น  ขณะเดียวกัน การ 

ส่งออกยังได้รับผลดีจากทิศทางนโยบายของ 

สหรฐัฯ ซึง่เป็นคูค้่าอันดับ 1 ของไทย โดย นายโจ 

ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ มี 

นโยบายเน้นการยึดถือกฎเกณฑ์การค้าระหว่าง 

ประเทศ ภายใต้กรอบ WTO มากขึน้ และความส�าเรจ็ 

ของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

ระดบัภมูภิาค (อาร์เซป็) จะส่งผลดต่ีอการขยายตวั 

ของการค้าในภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาค 

อาเซียน อีก 5 ประเทศ  (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  

ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์) โดยจะช่วยให้เศรษฐ- 

กิจอาเซียน และไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในปีหน้า

ส�าหรับสินค้าส่งออกท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด- 

19 โดยเฉพาะสนิค้าอาหาร สนิค้าสขุอนามยั และ 

สินค้าเพื่อความบันเทิงในที่พัก และการท�างาน 

ที่บ้าน (work from home) ยังคงมีแนวโน้ม 

ขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากมีการกลับมาระบาด 

ระลอกใหม่ของโควดิ-19 ในหลายประเทศ รวมถึง 

บรกิารดจิิทลัคอนเทนต์ และบรกิารสขุภาพ ขณะที ่

ระบบโลจิสติกส์ ไม่มีการหยุดชะงัก และคู่ค้า 

มีความมั่นใจในสินค้าไทยที่ปลอดเชื้อจากมาตร- 

การควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี อย่างไรก็ตาม  

มีปัจจัยเสี่ยงท่ีจะต้องระวังคือ การขาดแคลน 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า รวมถึงค่าเงินบาท 

แขง็ค่าท่ีจะกระทบต่อการแข่งขนั ความไม่แน่นอน 

ของโควิด-19 ท่ีจะท�าให้มีการล็อกดาวน์ในบาง 

ประเทศ และการกีดกันทางการค้าที่จะมีมากขึ้น  

เช่น มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

นสพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวถึง 

ปัญหาการส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศกัมพูชาว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถส่งออกได้ 

จากความขัดแย้งระหว่างโบรกเกอร์กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ท�าการค้ากับทางกัมพูชา

กับอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธ์ิ ที่ใช้รถยนต์ และรถบรรทุกปิดกั้นถนน ไม่ให้รถ 

ขนสุกรผ่านจุดผ่านแดนได้ ยืดเยื้อนานกว่า 1 เดือน ส่งผลให้ปริมาณสุกรล้นตลาด  

กระทบต่อราคาหมูที่ตกต�่าลงอย่างมาก จากราคาสุกรหน้าฟาร์ม กก. ละ 80 บาท  

ตอนนี้ราคาเหลือ กก. ละ 60 กว่าบาทต่อ กก.

ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ท่ี กก. ละ 75 บาทต่อ กก. เท่ากับเกษตรกร 

ต้องมารับผลกรรมท่ีไม่ได้ก่อ ต้องจ�ายอมกับภาวะขาดทุนมานานกว่า 3 ปี และ 

ยังต้องแบกรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการป้องกันโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

ปัญหาดังกล่าวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 4,500 ล้านบาท 

จากราคาสุกรท่ีลดลง คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท จากการผลิต 1.85 

ล้านตัวต่อเดือน และการส่งออกสุกรมีชีวิตที่ต้องหยุดชะงักเป็นมูลค่ากว่า 2,000  

ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีผู้รับผิดชอบ

“คนเลี้ยงหมู” ขู่ม็อบท�ำเนียบแน่
“จุรินทร์” ขอ 7 วันปลดล็อกสง่ออก

คนเลี้ยงหมูแฉไม่ส่งออกเขมร
เสียหายเดือนละ 4,500 ล้าน

ไม่มีคนรับผิดชอบ
ยื่นร้อง จุรินทร์ ขีดเส้น 7 วัน

ขอค�าตอบ นัดชุมนุม 
หน้าท�าเนียบ
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“แม้จะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหา 

ผ่านท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพาณิชย ์ จุรินทร ์ 

ลักษณวิศิษฏ์ และกรมปศุสัตว์ แต่ยังหาข้อสรุป 

ไม่ได้ และไร้วี่แววว่าเมื่อไหร่การส่งออกสุกร 

จะเกิดขึ้น ประชุมไปหลายครั้ง ทั้งที่รองนายกฯ 

นั่งหัวโต๊ะ”

“โดยที่แท้จริงแล้ว กระทรวงพาณิชย์ดูแล  

เรื่องตลาดน่าจะตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง และยัง 

ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาด�าเนินการ  

แต่หลังประชุมหารือแล้วเสร็จ ก็ยังให้เกษตรกร 

รอค�าตอบโดยไม่มีก�าหนด นั่งดูความเสียหาย 

ต่อไป”

“กรมปศสุตัว์เป็นผูม้อี�านาจโดยตรง ควรจะ 

ตัดสินใจตามอ�านาจหน้าที่ หากไม่ท�า จะเกิดการ 

ละเว้นตามมาตรา 157 ได้ ด้านข้อโต้แย้งเรื่อง 

การเป็น AEC ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวง 

การต่างประเทศ ควรเข้ามาร่วมท�าหน้าที่เช่นกัน  

ตามนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

“ขณะนี้ เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก 

ต้องขายหมูขาดทุน ภาครัฐ และเอกชน ร่วม 

กรมปศุสัตว์ ลงทุนป้องกันโรค ASF จนส�าเร็จ 

ผลประโยชน์น่าจะตกกับเกษตรกร และประเทศ 

ชาติ แต่ท�าไมจึงโยนปัญหาน้ีไปมา หาคนรับ 

ผิดชอบไม่ได้ หรือมีผู้มีอิทธิพลแสวงหาประโยชน ์

บนความล�าบากของเกษตรกรอยู่เบื้องหลัง”

“คนเลีย้งหมทูัว่ประเทศจงึจะนดัรวมตวักัน 

ครั้งใหญ่ เพื่อไปทวงถามค�าตอบจากท่านนายกฯ 

ที่ท�าเนียบรัฐบาล ภายใน 7 วัน นับจากการ 

ประชุม 5 ฝ่ายที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม ที่ผ่านมา” นสพ.วิวัฒน์กล่าว

ภาพประกอบ : armbrustanna_pixabay
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ มีนโยบายยก 

ระดับมาตรฐานการผลิต และจ�าหน่ายเนื้อสัตว ์

ปลอดภัย (Food Safety) สู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะ 

การปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงทั้งระบบ 

ในสุกร และโคขุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สาร 

อันตรายนี้หมดไปจากประเทศ ด้วยการเดินหน้า 

ปฏิบัติการ “หมูสะอาด” ซึ่งเป็นการด�าเนินการ 

เชิงรุกของคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไข 

ปัญหาการใช้สารเร่งเนือ้แดงในการเลีย้งสตัว์ และ 

คณะท�างานปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง 

ในการเลี้ยงสุกร และโคขุน ที่ท�าหน้าที่วางแผน 

และขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ก�าหนดรูปแบบ 

การปราบปราม ทั้งการน�าเข้าเคมีภัณฑ์ การ 

ลักลอบใช้ การผสมสารในอาหารสัตว์ที่โรงงาน 

ผลิตอาหารสัตว์ ที่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และสถานที ่

จ�าหน่ายเน้ือสัตว์ พร้อมส่งชุดเฉพาะกิจสารวัตร 

กรมปศุสัตว์ และชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว บุก 

สุ่มตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ และฟาร์มเล้ียง ท่ีต้อง 

สงสยัว่าจะมกีารกระท�าผดิในทกุพืน้ทีท่ัว่ไทย ท�าให้ 

สถานการณ์ปัจจุบันมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงลด 

น้อยลงอย่างมาก

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ปศุสัตว์ ลุยปราบ “สารเรง่เน้ือแดง”
วัว-หมู โทษทั้งจ�าทั้งปรบั

ปศุสัตว์เดินหน้าปฏิบัติการ 

“หมูสะอาด” ปราบปราม

สารเร่งเนื้อแดง ทั้งหมู และ

วัวขุน ให้หมดจากประเทศ

ดันสร้างอาหารปลอดภัย

เพื่อผู้บริโภค



 62 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 196 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

Market Leader

“กรมปศุสัตว์ได้เร่งปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 

การใช้สารอันตรายในการเล้ียงสัตว์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเมื่อปี 2557 พบ 

สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร ร้อยละ 3.5 ขณะท่ีปี 2563 นี้ พบเพียง 

ร้อยละ 0.1 เท่านั้น และคาดว่าไทยจะก้าวสู่การเป็น “ประเทศปลอดสาร 

เร่งเนื้อแดง” และสามารถประกาศความส�าเร็จได้ภายในปี 2564 

ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ยังมุ่งผลักดันการเล้ียงสุกรท่ีได้มาตรฐาน 

ท้ัง GAP ในฟาร์มขนาดใหญ่ และการยกระดับการเลีย้งในฟาร์มขนาดเลก็ 

สู่มาตรฐาน GFM ที่เน้นการจัดการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ  

Biosecurity อย่างเข้มงวด” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทัง้นี ้การปฏบัิติการปราบปรามการใช้สารเร่งเน้ือแดงท่ีฟาร์มเล้ียงสตัว์ 

และโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ใช้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากเข้า 

ตรวจพบการกระท�าความผิด จะต้องได้รับโทษจ�าคุกไม่เกิน 1-3 ปี หรือปรับ  

60,000-100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และอาจต้องปิดกิจการ

ส�าหรับผู้ที่พบเห็นการกระท�าผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD  

4.0” เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และด�าเนินการตามกฎหมายได้ทันที
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ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 10 ธันวาคม 2563

เบร็กซิต หนุนส่งออกไก่ไทยไป EU
พุ่ง!! หลังได้โควตาเพ่ิม

ภายใต้ตารางผูกพันของอียูภายใต้องค์การการค้า 

โลก (WTO) แล้ว โดยพบว่าปริมาณโควตาที่ไทย 

ได้รับจัดสรรใหม่เทียบกับสถิติการส่งออกสินค้า 

สัตว์ปีกไทยไปอียู 27 ประเทศ และยูเคย้อนหลัง 

3 ปี (2560-2562) ไทยได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น  

ท�าให้ไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าสัตว์ปีกได้เพ่ิมขึ้น 

และจะมีผลบงัคับใชต้ั้งแตว่ันที ่1 มกราคม 2564  

เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สินค้าเน้ือไก่ปรุงสุก แปรรูป ไทยม ี

โอกาสส่งออกไปอียู 27 ประเทศ ได้เพิ่มขึ้น  

เนื่องจากปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรรใหม่ ม ี

ปริมาณมากถึง 109,441 ตันต่อปี ในขณะที่ไทย 

ส่งออกไปเพียง 59,910.7 ตันต่อปี แต่ตลาดยูเค  

ได้รับจัดสรร 66,692 ตันต่อปี ส่งออกเฉล่ีย  

153,823.4 ตันต่อปี ส่วนไก่หมักเกลือ ตลาดอีย ู

ได้รับจัดสรร 68,385 ตันต่อปี ไทยส่งออกเฉลี่ย  

73,024.5 ตันต่อปี และตลาดยูเค ได้รับจัดสรร  

24,225 ตันต่อปี ส่งออกเฉลี่ย 6,888.3 ตัน 

ต่อปี ส่วนเนื้อเป็ด ห่านแปรรูป ตลาดอียูได้รับ 

จัดสรร 278 ตันต่อปี แต่ส่งออกเฉลี่ย 2,817.5  

ตันต่อปี และตลาดยูเค ได้รับจัดสรร 14,432 

ตันต่อปี มีการส่งออกเฉลี่ย 2,105.3 ตันต่อปี

กรมการค้าต่างประเทศเผย สหราช- 

อาณาจักร (ยูเค) ออกจากอียู หรือเบร็กซิต  

ไม่กระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทย 

หลังล่าสุดมีการประกาศรายละเอียดการให้ 

โควตาออกมาแล้ว ชี้ไก่ปรุงสุก แปรรูป จะ 

ส่งออกไปอียูได้เพิ่ม เหตุได้โควตาสูงมาก ส่วน 

ไก่หมักเกลือ เป็ด ห่านแปรรูป ส่งออกไปยูเค 

พุ่งแน่ ดีเดย์มีผลบังคับใช้ 1 มกราคา 2564 นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่าง 

ประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามความคบืหน้า 

กรณทีีส่หราชอาณาจกัร (ยเูค) จะออกจากสหภาพ 

ยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิตมาโดยตลอด และ 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบการ 

จัดสรรโควตา Regulation (EU) ที่ 2020/1739  

ยืนยันปริมาณโควตาภาษีสินค้าสัตว ์ป ีกไทย 
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“หากเบร็กซิตแล้ว จะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเนื้อไก่ปรุงสุก  

แปรรูป ไปยังตลาดอียูได้เพิ่มขึ้น เพราะได้โควตาเพิ่มขึ้นมาก 

ส่วนไก่หมักเกลือ และเนื้อเป็ด ห่านแปรรูป ก็มีโอกาสส่งออก 

ไปตลาดยูเคได้เพิ่มขึ้น จากการได้โควตาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ไทย 

เคยส่งออก ซ่ึงจะส่งผลดีต่อมูลค่าส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทยใน 

ภาพรวมที่จะขยายตัวได้เพิ่มขึ้น” นายกีรติกล่าว

ส�าหรับอียู เป็นตลาดส่งออกสินค้าสัตว์ปีกที่ส�าคัญของไทยเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น โดย 

ในปี 2562 ส่งออกไปอียมูลูค่ากว่า 32,737.2 ล้านบาท และช่วง 10 เดอืนปี 2563 (มกราคม-ตลุาคม)  

ส่งออกมูลค่า 22,992.0 ล้านบาท ลดลง 16.8% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และไอร์แลนด์ เป็นต้น

ปริมาณ : ตัน/ปี

ประเภท/พิกัด ประเทศ
ปริมาณ

โควตาเดิม
ปริมาณโควตา

ที่ได้รับจัดสรรใหม่(1)

ปริมาณการส่งออกแท้จริง
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
(ปี 2560-2562)(2)

ไก่หมักเกลือ

021099

EU27
92,610

68,385.0 73,024.5

UK 24,225.0 6,888.3

เนื้อไก่ปรุงสุก/แปรรูป

160232

EU27
176,133

109,441.0 59,910.7

UK 66,692.0 153,823.4

เนื้อเป็ด/ห่านแปรรูป

160239

EU27
14,710

278.0 2,817.5

UK 14,432 2,105.3

ที่มา : (1) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1739 of 20 November 2020

 (2) ข้อมูลสถิติกรมศุลกากร
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ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 27 ธันวาคม 2563

ภาพประกอบ : Apryll_pixabay

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ด�าเนินการ 

โครงการโคบาลบูรพาขึ้น เพื่อช่วยเหลือฟื ้นฟ ู

เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง โดยเฉพาะ 

จงัหวดัสระแก้ว ซึง่เป็นแหล่งเกษตรกรรมทีส่�าคญั 

ของภาคตะวนัออก แต่มพีืน้ทีอ่ยูใ่นเขตชลประทาน 

เพียงร้อยละ 10.4 ของพื้นที่ในการท�าการเกษตร  

ท�าให้ค่าเฉล่ียผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต�่า และบาง 

พื้นท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน สภาพดินมีความ 

สมบูรณ์ต�่า ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอ

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบ 

หมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสรมิอาชพีปศสุตัว์ให้เกษตรกรในพืน้ที ่ส.ป.ก.  

ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ และ 

พัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์  

“โคบาลบูรพา” ที่ส�าคัญของประเทศ มีศักยภาพ 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร 

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยเกษตรกรจะได้รับ 

การสนบัสนนุโคเนือ้รายละ 5 ตวั แพะเนือ้รายละ  

32 ตัว พร้อมค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างแปลงพืช 

อาหารสัตว์ โรงเรือน และบ่อบาดาล

“โคบาลบูรพา”
เงินสะพัดส่งท้ายปี

จ�าหน่ายผลผลิตลูกโค
และส่งต่อความช่วยเหลือ

เกษตรกรระยะ 2
กว่า 195 ราย

โคเนื้อ 990 ตัว

“โคบาลบูรพา”
เงินสะพัดส่งท้ำยปี ผลผลิตออกสู่ตลำด
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ทั้งนี้ เกษตรกรต้องส่งคืนโคเพศเมียอายุ 

12 เดอืน 5 ตัวแรก/ลกูแพะเพศเมยีอาย ุ6 เดอืน 

32 ตัวแรกให้โครงการ เพื่อน�าไปขยายผล 

ช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่น�าไปใช้ประโยชน ์

ต่อไป

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม 

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

พร้อมด้วย นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง  

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว น�าสื่อมวลชนลงพื้นที่ 

อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อถ่ายภาพ 

ท�าข่าว เป็นสื่อกลางในการน�าเสนอผลส�าเร็จของ 

โครงการโคบาลบรูพา ซึง่ต้ังแต่เริม่โครงการจนถึง 

ปัจจบุนั สมาชกิในโครงการสามารถจ�าหน่ายโคเนือ้ 

เพศผู้มากกว่า 375 ตัว สร้างรายได้แก่เกษตรกร 

มากกว่า 10 ล้านบาท และยังสามารถขยายผล 

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรระยะท่ี 2 ได้ถึง 

195 ราย เป็นโคเนื้อ 990 ตัว

นายวิวัฒน์ ไชชะอุ ่ม กล่าวเพิ่มเติมว่า 

นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบ 

ภัยแล้งแล้ว ยังช่วยเหลือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 

แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจที่ได้รับผล 

กระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นการสร้าง 

อาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ออีกด้วย
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ในงาน “สมาคมกุ้งไทยพบสื่อมวลชน” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม 

แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรงุเทพฯ ทีผ่่านมา ดร.สมศกัดิ ์ปณตีธัยาศยั นายกสมาคม 

กุ้งไทย น�าทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ 

อปุนายกสมาคมกุง้ไทย ประธานสมาพนัธ์การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ไทย และผูท้รงคณุวฒุ-ิ 

ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาต ินายปกครอง เกิดสขุ  

อุปนายกสมาคม และประธานที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ นายสมชาย 

ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย และเลขาธิการสมาคมกุ้งไทย และนางสาว

พัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และกรรมการบริหารสมาคม 

กุ้งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์กุ้งของไทย ปี 2563 ว่า ผลผลิตกุ้งเลี้ยงปี 2563 โดย 

รวมอยู่ที่ 270,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับผลผลิตกุ้งเลี้ยง ปี 2562 ที่อยู่ที่ประมาณ  

290,000 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องโรคระบาด ความไม่มั่นใจเรื่องสถานการณ ์

โควิด-19 ทีส่่งผลกระทบต่อตลาด และสถานการณ์ราคา คาดปี 2564 ผลติได้ 310,000  

ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ที่มา : ข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 390 เดือนมกราคม 2564

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ภายหลังเสร็จสิ้นการพบปะสื่อมวลชน และเปิดเผยสถานการณ์กุ้ง 

ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564 ในงาน “สมาคมกุ้งไทยพบสื่อฯ” 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ รร. แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

สรุปสถานการณ์กุ้ง ปี 63 - แนวโน้ม
ส.กุ้งไทย ชี ้หากทุกภาคส่วน
จับมือเหนียวแน่น-รัฐส่งเสริม

แนวโน้มแจ่มใส ผลผลิตเพ่ิม 15%
พร้อมผงาดเป็นผู้น�า

กุ้งคุณภาพสูงของโลก

ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย

นายกสมาคมกุ้งไทย
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ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่า ไทยมีข้อได้เปรียบ 

ด้านการเลี้ยง ทั้งลูกพันธุ์ อาหาร ระบบการเลี้ยง 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การตรวจสอบย้อนกลบั 

ได้ อาหารปลอดภัย นอกจากนี้ ไม่มีความเสี่ยง 

ในการปนเปื้อนของโควิด-19 ที่ส�าคัญคือ การได ้

เครดิต และชืน่ชมจากองค์การอนามยัโลก (WHO) 

ว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมโรคโควิด-19 ได้ม ี

ประสทิธิภาพ จากการบรหิารจดัการทีด่ขีองรฐั และ 

ความร่วมมือของประชาชน (แม้เกิดการระบาด 

ระลอกใหม่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563) 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องปรับตัว/รูปแบบการ 

เลี้ยงให้เหมาะสม ลดความเสียหายจากโรค เพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง และลดต้นทุนแฝง 

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ กุง้เข้าโรงงาน ต้องไม่มยีาปฏชิวีนะ 

รัฐต้องช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องโรค และเร่ง 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เจรจา FTA ให้เกษตกร 

ผูเ้ลีย้งกุง้รายย่อยเข้าถงึแหล่งทุน หลงัสถานการณ์ 

โควิด-19 คล่ีคลาย จะเป็นโอกาสส�าหรับกุ้งไทย 

ที่จะกลับมาเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมกุ้งได้อีกครั้ง

ขณะท่ี สถานการณ์การผลิตลูกกุ้งปี 2563  

จากข้อมูลของกรมประมง พบว่า มีก�าลังการผลิต 

ลูกกุ้ง (จากโรงเพาะฟักทั่วประเทศ จ�านวน 908  

แห่ง) รวม 33,000 ล้านตัว ลดลงจากปีท่ีแล้ว 

ร้อยละ 7 ส่วนสถานการณ์ด้านราคากุง้มรีายงานว่า 

การระบาดโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 

ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย/ส่งออก และราคากุ้ง  

แต่ยงัมกีารส่งเสรมิการบรโิภคกุง้ในประเทศในช่วง 

รูปที่ 1 ประมาณการผลผลิตและสถานการณ์กุ้งไทย ปี 2563
 และแนวโน้มผลผลิตกุ้งไทย ปี 2564
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• ระยอง จันทบุรี ตราด ประสบปญหาโรคขี้ขาวหนักมาก
 และพบปญหาตัวแดงดวงขาวอยูทั่วไป
• ฉะเชิงเทรา ตนปประสบปญหาภัยแลง ชวงโควิด
 ลูกกุงไมพอ ทําใหผลผลิตนอย และพบขี้ขาวคอนขางหนกั

ผลผลิต
85,000 ตัน

3%�

• ผลผลิตในชวงครึ่งปแรกดี
• ครึ่งปหลัง ปญหาอาการขี้ขาว สงผลใหการเจริญเติบโตลดลง
 รวมทั้งโรคตัวแดงดวงขาว และ EMS ทําใหผลผลิตไมเปนไป
 ตามที่คาดการณไว

• ประสบปญหาขี้ขาวโดยทั่วไป ทุกชวงอายุกุง และพบถี่ขึ้น
 ในชวงรอยตอฤดูกาล รวมถึงพบหัวเหลืองมาก
 โดยเฉพาะตนป และชวงฤดูหนาว
• เกษตรกรปลอยกุงในชวง 50,000-100,000 ตัว/ไร

ผลผลิต
98,000 ตัน

3%�
• สัดสวนผลผลิต กุงขาว : กุงดํา
  อาวไทย 95 : 5
  อันดามัน 70 : 30
• มีการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวชวงตนปในเขต จ.สงขลา
 และ จ.นครศรีธรรมราช
• ภาคใตฝงอันดามัน มีการระบาดของอาการขี้ขาว

ภาคตะวันออก
จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี

ภาคใตตอนบน
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี ระนอง

ภาคใตตอนลาง
ภูเก็ต สตูล ตรัง พงงา กระบี่

พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช
ปตตานี นราธิวาส

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุริ
นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี ราชบุรี

• โรคตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
• การจัดการ
• ภัยจากธรรมชาติ
• ราคากุงตกตํ่า

ปญหา-อุปสรรค การสนับสนุนจากภาครัฐเรงดวน

ตองผลิตสินคาที่ไมไปแขงขันดานราคา
กับอินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร

สนับสนุน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตฯ กุงไทย
อยางจริงจัง และตอเนื่อง

เปดการเจรจา
FTA ไทย-อียู
FTA ไทย-สหราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธภาพลักษณสินคากุงไทยเชิงรุก
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบการตรวจสอบยอนกลับ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปนที่ยอมรับ

เพิ่มโอกาสเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายยอย เขาถึงแหลงทุน
การเสริมสภาพคลอง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับภาคการผลิต
ภาคการสงออก และสวนเกี่ยวของตางๆ

คาเงินบาทแข็ง
สงผลตอภาคสงออก

เนนยํ้าเรื่องการผลิตสินคาคุณภาพ
เพื่อสรางความยั่งยืน และมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคากุงไทย

อินเดีย

• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 5% เมื่อเทียบป 62)
• สหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดอันดับ 1 ของอินเดีย 
 แมจะสูญเสียสวนแบงตลาดใหกับเวียดนาม และเอกวาดอร
• ผลผลิตลดลง จากการระบาดของขี้ขาว EHP และตัวแดงดวงขาว
 ในรัฐอานธรประเทศ สถานการณโรคกุงในพื้นที่อื่นยังคงที่

• คาดวาป 2564 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
 จากป 2563 เพียงเล็กนอย
• โควิด-19 สงผลกระทบตออินเดีย
 มากที่สุดในประเทศผูผลิตกุง 
 โดยเฉพาะโลจิสติกส, แปรรูป
 และการขาดแคลนแรงงาน

• ผลผลิต* 270,000 ตัน
 (เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบป 62)
• แตละพื้นที่ไดรับผลกระทบ
 จากโควิด-19 ไมเทากัน
• ภาคโลจิสติกส และแปรรปู
 ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

• โรค AHPND : มีการติดเชื้อ ในเกาะจาวา และสุมาตรา
 เนื่องจากโรงเพาะฟกใชพอแมพันธุจากธรรมชาติ
 ขี้ขาว : ความรุนแรงลดลง จากการลดความหนาแนนในการปลอยกุง
 (80 ตัว/ตร.ม.) การใหอาหาร และการจัดการฟารมที่เหมาะสม
 IMNV : มีการพบโรคตอนลางของเกาะสุมาตรา และจาวา ตะวันตก
 (Banyuwangi)
• การสงออกกุงไปสหรัฐฯ ลดลงอินโดนีเซีย

• ระบบการเลี้ยงยังเปนแบบดั้งเดิม แตสามารถเพิ่มผลผลิตกุงจากการเพิ่มเคร่ืองตีนํ้า และเครื่องใหอาหาร
 อัตโนมัติ ประสิทธิภาพการผลิตกุงเพิ่มจาก 2 ตัน/แฮคแตร เปน 2.4 ตัน/แฮคแตร
• มีพื้นที่เลี้ยงประมาณ 1.562 ลานไร หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเปน 3 ตัน/แฮคแตร (ซึ่งมี
 ความเปนไปได โดยไมตองเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงมาก) เอกวาดอรจะสามารถผลิตประมาณ 7-8
 แสนตัน/ป
• ในชวงกลางป เอกวาดอรสูญเสียสวนแบงตลาดกุงในจีน จากการปฏิเสธการนําเขา เนื่องจากการ
 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ แตไดมีการปรับกลยุทธการสงออก จากเดิมการสงออกกุง
 พึ่งพาตลาดจีน และเอเชีย สูงถึง 70% แตเอกวาดอรไดลดสัดสวนเหลือ 30% และหันไปเพิ่มสัดสวน
 การสงออกไปยุโรป 35% และสหรัฐฯ 35% และตลาดอื่นๆ แทน
• ชวงครึ่งหลัง ผลผลิตกุงเอกวาดอรเพิ่มขึ้นอยางมาก คาดวาปนี้จะมีผลผลิตเกิน 610,000 ตัน (ขณะที่
 ภาพรวมของประเทศในกลุมลาตินอเมริกา ผลผลิตรวมอยู 1.03 ลานตัน)
• ปจจุบัน ราคากุงเอกวาดอรอยูในระดับที่สูงขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงที่พึ่งพิง
 ตลาดจีนเปนหลกั

เอกวาดอร

เวียดนาม
• ผลผลิต* 416,000 ตัน
 (ลดลง 6% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• อุตฯ กุงไมกระทบมากนกั
 จากการระบาดโรคโควิด-19

จีน
• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 12% เมื่อเทียบป 62)
• พบโรค Glass Shrimp PL สงผล
 ใหลูกกุงในโรเพาะฟกตาย และ
 โรคกุงอื่นๆ
• ผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะ
 ในภาคโลจิสติกส อุตสาหกรรม
 การเพาะเลี้ยงกุงในจีนประสบ
 ปญหามากขึ้นเรื่อยๆ และอยาง
 รวดเร็ว คาดวาผลผลิตกุงจีนในป
 2563 ลดลง 15-20%
• ประสบปญหาการเลี้ยงกุงมากวา
 10 ป มีการนําเพรียงปนเปอน
 เชื้อโรคมาใชเปนอาหารกุงสําหรับ
 พอแมพันธุกุง ซึ่งยังไมสามารถ
 แกปญหานี้ได เพราะไมมีระบบ
 ควบคุม/ปองกันโรคที่ดี

มาเลเซีย
• ผลผลิต* 52,000 ตัน
 (ลดลง 4% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• เปนปที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุง
 มาเลเซีย ไดรับผลกระทบจาก
 โควิด-19 เพียงเล็กนอย
• สงออกประมาณ 25,000 ตนั
 ตลาดหลัก ไดแก จีน ไตหวัน
 และเกาหลี ไมมีผลกระทบจาก
 มาตรการการกีดกันทางการคา
• โรคตัวแดงดวงขาว, EMS, IMNV
 และ EHP สงผลกระทบตอการ
 เลี้ยงกุงขาว ทําใหมีการหันไปเลี้ยง
 ปลานิล ปลากะพงขาว และ
 กุงกุลาดํา

ประมาณการผลผลิต-สถานการณ์เลี้ยงกุ้งไทย ปี 2563* ที่มา : สมาคมกุ้งไทย
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ผลผลิต
57,000 ตัน

17%�

ผลผลิต
30,000 ตัน

270,000
ตัน

6%�

• ระยอง จันทบุรี ตราด ประสบปญหาโรคขี้ขาวหนักมาก
 และพบปญหาตัวแดงดวงขาวอยูทั่วไป
• ฉะเชิงเทรา ตนปประสบปญหาภัยแลง ชวงโควิด
 ลูกกุงไมพอ ทําใหผลผลิตนอย และพบขี้ขาวคอนขางหนกั

ผลผลิต
85,000 ตัน

3%�

• ผลผลิตในชวงครึ่งปแรกดี
• ครึ่งปหลัง ปญหาอาการขี้ขาว สงผลใหการเจริญเติบโตลดลง
 รวมทั้งโรคตัวแดงดวงขาว และ EMS ทําใหผลผลิตไมเปนไป
 ตามที่คาดการณไว

• ประสบปญหาขี้ขาวโดยทั่วไป ทุกชวงอายุกุง และพบถี่ขึ้น
 ในชวงรอยตอฤดูกาล รวมถึงพบหัวเหลืองมาก
 โดยเฉพาะตนป และชวงฤดูหนาว
• เกษตรกรปลอยกุงในชวง 50,000-100,000 ตัว/ไร

ผลผลิต
98,000 ตัน

3%�
• สัดสวนผลผลิต กุงขาว : กุงดํา
  อาวไทย 95 : 5
  อันดามัน 70 : 30
• มีการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวชวงตนปในเขต จ.สงขลา
 และ จ.นครศรีธรรมราช
• ภาคใตฝงอันดามัน มีการระบาดของอาการขี้ขาว

ภาคตะวันออก
จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี

ภาคใตตอนบน
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี ระนอง

ภาคใตตอนลาง
ภูเก็ต สตูล ตรัง พงงา กระบี่

พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช
ปตตานี นราธิวาส

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุริ
นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี ราชบุรี

• โรคตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
• การจัดการ
• ภัยจากธรรมชาติ
• ราคากุงตกตํ่า

ปญหา-อุปสรรค การสนับสนุนจากภาครัฐเรงดวน

ตองผลิตสินคาที่ไมไปแขงขันดานราคา
กับอินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร

สนับสนุน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตฯ กุงไทย
อยางจริงจัง และตอเนื่อง

เปดการเจรจา
FTA ไทย-อียู
FTA ไทย-สหราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธภาพลักษณสินคากุงไทยเชิงรุก
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบการตรวจสอบยอนกลับ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปนที่ยอมรับ

เพิ่มโอกาสเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายยอย เขาถึงแหลงทุน
การเสริมสภาพคลอง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับภาคการผลิต
ภาคการสงออก และสวนเกี่ยวของตางๆ

คาเงินบาทแข็ง
สงผลตอภาคสงออก

เนนยํ้าเรื่องการผลิตสินคาคุณภาพ
เพื่อสรางความยั่งยืน และมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคากุงไทย

อินเดีย

• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 5% เมื่อเทียบป 62)
• สหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดอันดับ 1 ของอินเดีย 
 แมจะสูญเสียสวนแบงตลาดใหกับเวียดนาม และเอกวาดอร
• ผลผลิตลดลง จากการระบาดของขี้ขาว EHP และตัวแดงดวงขาว
 ในรัฐอานธรประเทศ สถานการณโรคกุงในพื้นที่อื่นยังคงที่

• คาดวาป 2564 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
 จากป 2563 เพียงเล็กนอย
• โควิด-19 สงผลกระทบตออินเดีย
 มากที่สุดในประเทศผูผลิตกุง 
 โดยเฉพาะโลจิสติกส, แปรรูป
 และการขาดแคลนแรงงาน

• ผลผลิต* 270,000 ตัน
 (เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบป 62)
• แตละพื้นที่ไดรับผลกระทบ
 จากโควิด-19 ไมเทากัน
• ภาคโลจิสติกส และแปรรปู
 ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

• โรค AHPND : มีการติดเชื้อ ในเกาะจาวา และสุมาตรา
 เนื่องจากโรงเพาะฟกใชพอแมพันธุจากธรรมชาติ
 ขี้ขาว : ความรุนแรงลดลง จากการลดความหนาแนนในการปลอยกุง
 (80 ตัว/ตร.ม.) การใหอาหาร และการจัดการฟารมที่เหมาะสม
 IMNV : มีการพบโรคตอนลางของเกาะสุมาตรา และจาวา ตะวันตก
 (Banyuwangi)
• การสงออกกุงไปสหรัฐฯ ลดลงอินโดนีเซีย

• ระบบการเลี้ยงยังเปนแบบดั้งเดิม แตสามารถเพิ่มผลผลิตกุงจากการเพิ่มเคร่ืองตีนํ้า และเครื่องใหอาหาร
 อัตโนมัติ ประสิทธิภาพการผลิตกุงเพิ่มจาก 2 ตัน/แฮคแตร เปน 2.4 ตัน/แฮคแตร
• มีพื้นที่เลี้ยงประมาณ 1.562 ลานไร หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเปน 3 ตัน/แฮคแตร (ซึ่งมี
 ความเปนไปได โดยไมตองเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงมาก) เอกวาดอรจะสามารถผลิตประมาณ 7-8
 แสนตัน/ป
• ในชวงกลางป เอกวาดอรสูญเสียสวนแบงตลาดกุงในจีน จากการปฏิเสธการนําเขา เนื่องจากการ
 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ แตไดมีการปรับกลยุทธการสงออก จากเดิมการสงออกกุง
 พึ่งพาตลาดจีน และเอเชีย สูงถึง 70% แตเอกวาดอรไดลดสัดสวนเหลือ 30% และหันไปเพิ่มสัดสวน
 การสงออกไปยุโรป 35% และสหรัฐฯ 35% และตลาดอื่นๆ แทน
• ชวงครึ่งหลัง ผลผลิตกุงเอกวาดอรเพิ่มขึ้นอยางมาก คาดวาปนี้จะมีผลผลิตเกิน 610,000 ตัน (ขณะที่
 ภาพรวมของประเทศในกลุมลาตินอเมริกา ผลผลิตรวมอยู 1.03 ลานตัน)
• ปจจุบัน ราคากุงเอกวาดอรอยูในระดับที่สูงขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงที่พึ่งพิง
 ตลาดจีนเปนหลกั

เอกวาดอร

เวียดนาม
• ผลผลิต* 416,000 ตัน
 (ลดลง 6% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• อุตฯ กุงไมกระทบมากนกั
 จากการระบาดโรคโควิด-19

จีน
• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 12% เมื่อเทียบป 62)
• พบโรค Glass Shrimp PL สงผล
 ใหลูกกุงในโรเพาะฟกตาย และ
 โรคกุงอื่นๆ
• ผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะ
 ในภาคโลจิสติกส อุตสาหกรรม
 การเพาะเลี้ยงกุงในจีนประสบ
 ปญหามากขึ้นเรื่อยๆ และอยาง
 รวดเร็ว คาดวาผลผลิตกุงจีนในป
 2563 ลดลง 15-20%
• ประสบปญหาการเลี้ยงกุงมากวา
 10 ป มีการนําเพรียงปนเปอน
 เชื้อโรคมาใชเปนอาหารกุงสําหรับ
 พอแมพันธุกุง ซึ่งยังไมสามารถ
 แกปญหานี้ได เพราะไมมีระบบ
 ควบคุม/ปองกันโรคที่ดี

มาเลเซีย
• ผลผลิต* 52,000 ตัน
 (ลดลง 4% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• เปนปที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุง
 มาเลเซีย ไดรับผลกระทบจาก
 โควิด-19 เพียงเล็กนอย
• สงออกประมาณ 25,000 ตนั
 ตลาดหลัก ไดแก จีน ไตหวัน
 และเกาหลี ไมมีผลกระทบจาก
 มาตรการการกีดกันทางการคา
• โรคตัวแดงดวงขาว, EMS, IMNV
 และ EHP สงผลกระทบตอการ
 เลี้ยงกุงขาว ทําใหมีการหันไปเลี้ยง
 ปลานิล ปลากะพงขาว และ
 กุงกุลาดํา

*ประมาณการ, ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

* *
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ไตรมาสที่ 2 ท�าให้พยุงราคากุ้งไม่ให้ลดต�่าลงมาก 

ส่วนในช่วงไตรมาสที่ 3 มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ท�า 

ให้มีการจับกุ้งก่อนก�าหนด ส่งผลให้กุ้งขนาดเล็ก 

ราคาลดลง แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 

ที ่4 เนือ่งจากกุง้ขนาดเลก็บางส่วนถกูจบัออกก่อน 

ก�าหนด

“ประเทศไทย และอุตสาหกรรมกุ้งไทย ม ี

ความได้เปรียบในเรื่องภาพลักษณ์ เรื่องคุณภาพ  

ความปลอดภัยอาหาร และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ  

ทั้งเป็นแหล่งผลิตลูกพันธุ์กุ ้งที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ในโลก อาหารกุ้งที่มีประสิทธิภาพ และการที่ไทย 

สามารถบริหารจัดการเรื่องโรคโควิด-19 ในการ 

ควบคุม และจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพของ 

รัฐบาล ส่งผลให้ประเทศไทยได้เปรยีบกว่าประเทศ 

คู่แข่ง แต่เกษตรกรต้องผลิตกุ้งให้ได้ และต้องลด 

ความเสยีหายจากโรคให้ได้ โดยภาครฐั โดยเฉพาะ 

กรมประมง จะต้องด�าเนินการศึกษาวิจัย และหา 

แนวทางในการแก้ปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะ 

อาการขี้ขาว ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงให้กับเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกุ้ง ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริม ทั้ง 

ในด้านการผลติ และการตลาด การประชาสมัพนัธ์ 
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2564* ~ 310,000 ตนั
2563* ~ 270,000 ตนั

ตัน

ผลผลิต
57,000 ตัน

17%�

ผลผลิต
30,000 ตัน

270,000
ตัน

6%�

• ระยอง จันทบุรี ตราด ประสบปญหาโรคขี้ขาวหนักมาก
 และพบปญหาตัวแดงดวงขาวอยูทั่วไป
• ฉะเชิงเทรา ตนปประสบปญหาภัยแลง ชวงโควิด
 ลูกกุงไมพอ ทําใหผลผลิตนอย และพบขี้ขาวคอนขางหนกั

ผลผลิต
85,000 ตัน

3%�

• ผลผลิตในชวงครึ่งปแรกดี
• ครึ่งปหลัง ปญหาอาการขี้ขาว สงผลใหการเจริญเติบโตลดลง
 รวมทั้งโรคตัวแดงดวงขาว และ EMS ทําใหผลผลิตไมเปนไป
 ตามที่คาดการณไว

• ประสบปญหาขี้ขาวโดยทั่วไป ทุกชวงอายุกุง และพบถี่ขึ้น
 ในชวงรอยตอฤดูกาล รวมถึงพบหัวเหลืองมาก
 โดยเฉพาะตนป และชวงฤดูหนาว
• เกษตรกรปลอยกุงในชวง 50,000-100,000 ตัว/ไร

ผลผลิต
98,000 ตัน

3%�
• สัดสวนผลผลิต กุงขาว : กุงดํา
  อาวไทย 95 : 5
  อันดามัน 70 : 30
• มีการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวชวงตนปในเขต จ.สงขลา
 และ จ.นครศรีธรรมราช
• ภาคใตฝงอันดามัน มีการระบาดของอาการขี้ขาว

ภาคตะวันออก
จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี

ภาคใตตอนบน
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี ระนอง

ภาคใตตอนลาง
ภูเก็ต สตูล ตรัง พงงา กระบี่

พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช
ปตตานี นราธิวาส

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุริ
นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี ราชบุรี

• โรคตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
• การจัดการ
• ภัยจากธรรมชาติ
• ราคากุงตกตํ่า

ปญหา-อุปสรรค การสนับสนุนจากภาครัฐเรงดวน

ตองผลิตสินคาที่ไมไปแขงขันดานราคา
กับอินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร

สนับสนุน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตฯ กุงไทย
อยางจริงจัง และตอเนื่อง

เปดการเจรจา
FTA ไทย-อียู
FTA ไทย-สหราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธภาพลักษณสินคากุงไทยเชิงรุก
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบการตรวจสอบยอนกลับ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปนที่ยอมรับ

เพิ่มโอกาสเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายยอย เขาถึงแหลงทุน
การเสริมสภาพคลอง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับภาคการผลิต
ภาคการสงออก และสวนเกี่ยวของตางๆ

คาเงินบาทแข็ง
สงผลตอภาคสงออก

เนนยํ้าเรื่องการผลิตสินคาคุณภาพ
เพื่อสรางความยั่งยืน และมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคากุงไทย

อินเดีย

• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 5% เมื่อเทียบป 62)
• สหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดอันดับ 1 ของอินเดีย 
 แมจะสูญเสียสวนแบงตลาดใหกับเวียดนาม และเอกวาดอร
• ผลผลิตลดลง จากการระบาดของขี้ขาว EHP และตัวแดงดวงขาว
 ในรัฐอานธรประเทศ สถานการณโรคกุงในพื้นที่อื่นยังคงที่

• คาดวาป 2564 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
 จากป 2563 เพียงเล็กนอย
• โควิด-19 สงผลกระทบตออินเดีย
 มากที่สุดในประเทศผูผลิตกุง 
 โดยเฉพาะโลจิสติกส, แปรรูป
 และการขาดแคลนแรงงาน

• ผลผลิต* 270,000 ตัน
 (เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบป 62)
• แตละพื้นที่ไดรับผลกระทบ
 จากโควิด-19 ไมเทากัน
• ภาคโลจิสติกส และแปรรปู
 ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

• โรค AHPND : มีการติดเชื้อ ในเกาะจาวา และสุมาตรา
 เนื่องจากโรงเพาะฟกใชพอแมพันธุจากธรรมชาติ
 ขี้ขาว : ความรุนแรงลดลง จากการลดความหนาแนนในการปลอยกุง
 (80 ตัว/ตร.ม.) การใหอาหาร และการจัดการฟารมที่เหมาะสม
 IMNV : มีการพบโรคตอนลางของเกาะสุมาตรา และจาวา ตะวันตก
 (Banyuwangi)
• การสงออกกุงไปสหรัฐฯ ลดลงอินโดนีเซีย

• ระบบการเลี้ยงยังเปนแบบดั้งเดิม แตสามารถเพิ่มผลผลิตกุงจากการเพิ่มเคร่ืองตีนํ้า และเครื่องใหอาหาร
 อัตโนมัติ ประสิทธิภาพการผลิตกุงเพิ่มจาก 2 ตัน/แฮคแตร เปน 2.4 ตัน/แฮคแตร
• มีพื้นที่เลี้ยงประมาณ 1.562 ลานไร หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเปน 3 ตัน/แฮคแตร (ซึ่งมี
 ความเปนไปได โดยไมตองเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงมาก) เอกวาดอรจะสามารถผลิตประมาณ 7-8
 แสนตัน/ป
• ในชวงกลางป เอกวาดอรสูญเสียสวนแบงตลาดกุงในจีน จากการปฏิเสธการนําเขา เนื่องจากการ
 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ แตไดมีการปรับกลยุทธการสงออก จากเดิมการสงออกกุง
 พึ่งพาตลาดจีน และเอเชีย สูงถึง 70% แตเอกวาดอรไดลดสัดสวนเหลือ 30% และหันไปเพิ่มสัดสวน
 การสงออกไปยุโรป 35% และสหรัฐฯ 35% และตลาดอื่นๆ แทน
• ชวงครึ่งหลัง ผลผลิตกุงเอกวาดอรเพิ่มขึ้นอยางมาก คาดวาปนี้จะมีผลผลิตเกิน 610,000 ตัน (ขณะที่
 ภาพรวมของประเทศในกลุมลาตินอเมริกา ผลผลิตรวมอยู 1.03 ลานตัน)
• ปจจุบัน ราคากุงเอกวาดอรอยูในระดับที่สูงขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงที่พึ่งพิง
 ตลาดจีนเปนหลกั

เอกวาดอร

เวียดนาม
• ผลผลิต* 416,000 ตัน
 (ลดลง 6% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• อุตฯ กุงไมกระทบมากนกั
 จากการระบาดโรคโควิด-19

จีน
• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 12% เมื่อเทียบป 62)
• พบโรค Glass Shrimp PL สงผล
 ใหลูกกุงในโรเพาะฟกตาย และ
 โรคกุงอื่นๆ
• ผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะ
 ในภาคโลจิสติกส อุตสาหกรรม
 การเพาะเลี้ยงกุงในจีนประสบ
 ปญหามากขึ้นเรื่อยๆ และอยาง
 รวดเร็ว คาดวาผลผลิตกุงจีนในป
 2563 ลดลง 15-20%
• ประสบปญหาการเลี้ยงกุงมากวา
 10 ป มีการนําเพรียงปนเปอน
 เชื้อโรคมาใชเปนอาหารกุงสําหรับ
 พอแมพันธุกุง ซึ่งยังไมสามารถ
 แกปญหานี้ได เพราะไมมีระบบ
 ควบคุม/ปองกันโรคที่ดี

มาเลเซีย
• ผลผลิต* 52,000 ตัน
 (ลดลง 4% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• เปนปที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุง
 มาเลเซีย ไดรับผลกระทบจาก
 โควิด-19 เพียงเล็กนอย
• สงออกประมาณ 25,000 ตนั
 ตลาดหลัก ไดแก จีน ไตหวัน
 และเกาหลี ไมมีผลกระทบจาก
 มาตรการการกีดกันทางการคา
• โรคตัวแดงดวงขาว, EMS, IMNV
 และ EHP สงผลกระทบตอการ
 เลี้ยงกุงขาว ทําใหมีการหันไปเลี้ยง
 ปลานิล ปลากะพงขาว และ
 กุงกุลาดํา

รูปที่ 2 ปัญหา-อุปสรรค และการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งด่วน

เชิงรุก โดยใช้จุดเด่นที่มี คือ กุ้งคุณภาพ ระบบ 

การผลิตท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และสามารถ 

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ท้ังระบบ โดยไม่ต้องแข่งขัน 

ด้านราคากบัประเทศผู้ผลติทีม่ต้ีนทนุถกูกว่า การ 

เจรจากับตลาดคู่ค้าเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ รวมถึง 

การเจรจา FTA โดยเฉพาะกับสหภาพยุโรป และ 

สหราชอาณาจกัร การให้โอกาสเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ 

รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน การเสริมสภาพคล่อง  

การเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคการ 

ผลติ ภาคการส่งออก และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง  

เชือ่ว่า หากไทยใช้ศกัยภาพเหล่าน้ีเตม็ที ่โดยความ 

ร่วมมือของทุกภาคส่วน หลังสถานการณ์โควิด- 

19 คลี่คลาย จะเป็นโอกาสส�าหรับกุ้งไทย ท่ีจะ 

กลบัมาเป็นผู้น�าในอตุสาหกรรมกุง้ได้อีกครัง้อย่าง 

แน่นอน” ดร.สมศักดิ์ กล่าว

ส�าหรับผลผลิตกุ้งเลี้ยง และสถานการณ์ 

กุง้โลก ปี 2563 แต่ละประเทศท่ีผลิต และส่งออก 

กุง้ ต่างเผชญิความท้าทายจากหลายด้าน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งจากโรคโควิด-19 จึงขอสรุปมาดังตาราง  

ที่ 1 และรูปที่ 3 นี้
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สถานการณ์กุ้งโลก ปี 2563
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2564* ~ 310,000 ตนั
2563* ~ 270,000 ตนั

ตัน

ผลผลิต
57,000 ตัน

17%�

ผลผลิต
30,000 ตัน

270,000
ตัน

6%�

• ระยอง จันทบุรี ตราด ประสบปญหาโรคขี้ขาวหนักมาก
 และพบปญหาตัวแดงดวงขาวอยูทั่วไป
• ฉะเชิงเทรา ตนปประสบปญหาภัยแลง ชวงโควิด
 ลูกกุงไมพอ ทําใหผลผลิตนอย และพบขี้ขาวคอนขางหนกั

ผลผลิต
85,000 ตัน

3%�

• ผลผลิตในชวงครึ่งปแรกดี
• ครึ่งปหลัง ปญหาอาการขี้ขาว สงผลใหการเจริญเติบโตลดลง
 รวมทั้งโรคตัวแดงดวงขาว และ EMS ทําใหผลผลิตไมเปนไป
 ตามที่คาดการณไว

• ประสบปญหาขี้ขาวโดยทั่วไป ทุกชวงอายุกุง และพบถี่ขึ้น
 ในชวงรอยตอฤดูกาล รวมถึงพบหัวเหลืองมาก
 โดยเฉพาะตนป และชวงฤดูหนาว
• เกษตรกรปลอยกุงในชวง 50,000-100,000 ตัว/ไร

ผลผลิต
98,000 ตัน

3%�
• สัดสวนผลผลิต กุงขาว : กุงดํา
  อาวไทย 95 : 5
  อันดามัน 70 : 30
• มีการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวชวงตนปในเขต จ.สงขลา
 และ จ.นครศรีธรรมราช
• ภาคใตฝงอันดามัน มีการระบาดของอาการขี้ขาว

ภาคตะวันออก
จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี

ภาคใตตอนบน
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี ระนอง

ภาคใตตอนลาง
ภูเก็ต สตูล ตรัง พงงา กระบี่

พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช
ปตตานี นราธิวาส

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุริ
นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี ราชบุรี

• โรคตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
• การจัดการ
• ภัยจากธรรมชาติ
• ราคากุงตกตํ่า

ปญหา-อุปสรรค การสนับสนุนจากภาครัฐเรงดวน

ตองผลิตสินคาที่ไมไปแขงขันดานราคา
กับอินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร

สนับสนุน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตฯ กุงไทย
อยางจริงจัง และตอเนื่อง

เปดการเจรจา
FTA ไทย-อียู
FTA ไทย-สหราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธภาพลักษณสินคากุงไทยเชิงรุก
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบการตรวจสอบยอนกลับ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปนที่ยอมรับ

เพิ่มโอกาสเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายยอย เขาถึงแหลงทุน
การเสริมสภาพคลอง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับภาคการผลิต
ภาคการสงออก และสวนเกี่ยวของตางๆ

คาเงินบาทแข็ง
สงผลตอภาคสงออก

เนนยํ้าเรื่องการผลิตสินคาคุณภาพ
เพื่อสรางความยั่งยืน และมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคากุงไทย

อินเดีย

• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 5% เมื่อเทียบป 62)
• สหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดอันดับ 1 ของอินเดีย 
 แมจะสูญเสียสวนแบงตลาดใหกับเวียดนาม และเอกวาดอร
• ผลผลิตลดลง จากการระบาดของขี้ขาว EHP และตัวแดงดวงขาว
 ในรัฐอานธรประเทศ สถานการณโรคกุงในพื้นที่อื่นยังคงที่

• คาดวาป 2564 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
 จากป 2563 เพียงเล็กนอย
• โควิด-19 สงผลกระทบตออินเดีย
 มากที่สุดในประเทศผูผลิตกุง 
 โดยเฉพาะโลจิสติกส, แปรรูป
 และการขาดแคลนแรงงาน

• ผลผลิต* 270,000 ตัน
 (เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบป 62)
• แตละพื้นที่ไดรับผลกระทบ
 จากโควิด-19 ไมเทากัน
• ภาคโลจิสติกส และแปรรปู
 ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

• โรค AHPND : มีการติดเชื้อ ในเกาะจาวา และสุมาตรา
 เนื่องจากโรงเพาะฟกใชพอแมพันธุจากธรรมชาติ
 ขี้ขาว : ความรุนแรงลดลง จากการลดความหนาแนนในการปลอยกุง
 (80 ตัว/ตร.ม.) การใหอาหาร และการจัดการฟารมที่เหมาะสม
 IMNV : มีการพบโรคตอนลางของเกาะสุมาตรา และจาวา ตะวันตก
 (Banyuwangi)
• การสงออกกุงไปสหรัฐฯ ลดลงอินโดนีเซีย

• ระบบการเลี้ยงยังเปนแบบดั้งเดิม แตสามารถเพิ่มผลผลิตกุงจากการเพิ่มเคร่ืองตีนํ้า และเครื่องใหอาหาร
 อัตโนมัติ ประสิทธิภาพการผลิตกุงเพิ่มจาก 2 ตัน/แฮคแตร เปน 2.4 ตัน/แฮคแตร
• มีพื้นที่เลี้ยงประมาณ 1.562 ลานไร หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเปน 3 ตัน/แฮคแตร (ซึ่งมี
 ความเปนไปได โดยไมตองเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงมาก) เอกวาดอรจะสามารถผลิตประมาณ 7-8
 แสนตัน/ป
• ในชวงกลางป เอกวาดอรสูญเสียสวนแบงตลาดกุงในจีน จากการปฏิเสธการนําเขา เนื่องจากการ
 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ แตไดมีการปรับกลยุทธการสงออก จากเดิมการสงออกกุง
 พึ่งพาตลาดจีน และเอเชีย สูงถึง 70% แตเอกวาดอรไดลดสัดสวนเหลือ 30% และหันไปเพิ่มสัดสวน
 การสงออกไปยุโรป 35% และสหรัฐฯ 35% และตลาดอื่นๆ แทน
• ชวงครึ่งหลัง ผลผลิตกุงเอกวาดอรเพิ่มขึ้นอยางมาก คาดวาปนี้จะมีผลผลิตเกิน 610,000 ตัน (ขณะที่
 ภาพรวมของประเทศในกลุมลาตินอเมริกา ผลผลิตรวมอยู 1.03 ลานตัน)
• ปจจุบัน ราคากุงเอกวาดอรอยูในระดับที่สูงขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงที่พึ่งพิง
 ตลาดจีนเปนหลกั

เอกวาดอร

เวียดนาม
• ผลผลิต* 416,000 ตัน
 (ลดลง 6% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• อุตฯ กุงไมกระทบมากนกั
 จากการระบาดโรคโควิด-19

จีน
• ผลผลิต* 550,000 ตัน
 (ลดลง 12% เมื่อเทียบป 62)
• พบโรค Glass Shrimp PL สงผล
 ใหลูกกุงในโรเพาะฟกตาย และ
 โรคกุงอื่นๆ
• ผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะ
 ในภาคโลจิสติกส อุตสาหกรรม
 การเพาะเลี้ยงกุงในจีนประสบ
 ปญหามากขึ้นเรื่อยๆ และอยาง
 รวดเร็ว คาดวาผลผลิตกุงจีนในป
 2563 ลดลง 15-20%
• ประสบปญหาการเลี้ยงกุงมากวา
 10 ป มีการนําเพรียงปนเปอน
 เชื้อโรคมาใชเปนอาหารกุงสําหรับ
 พอแมพันธุกุง ซึ่งยังไมสามารถ
 แกปญหานี้ได เพราะไมมีระบบ
 ควบคุม/ปองกันโรคที่ดี

มาเลเซีย
• ผลผลิต* 52,000 ตัน
 (ลดลง 4% เมื่อเทียบป 62)
• มีสัดสวนกุงขาว 82%
 กุงกุลาดํา 18%
• เปนปที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุง
 มาเลเซีย ไดรับผลกระทบจาก
 โควิด-19 เพียงเล็กนอย
• สงออกประมาณ 25,000 ตนั
 ตลาดหลัก ไดแก จีน ไตหวัน
 และเกาหลี ไมมีผลกระทบจาก
 มาตรการการกีดกันทางการคา
• โรคตัวแดงดวงขาว, EMS, IMNV
 และ EHP สงผลกระทบตอการ
 เลี้ยงกุงขาว ทําใหมีการหันไปเลี้ยง
 ปลานิล ปลากะพงขาว และ
 กุงกุลาดํา

ตารางที่ 1 ผลผลิตกุ้งเลี้ยงโลก ปี 2556-2563*                  หน่วย : พันตัน

ประเทศ/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563* % เปลี่ยนแปลง
63/62

ไทย 250 230 260 300 300 290 290 270 -7
จีน 650 625 600 550 525 525 625 550 -12
เวียดนาม 240 300 210 260 320 410 443 415 -6
อินโดนีเซีย 180 200 220 270 260 270 260 270 4
อินเดีย 270 420 470 530 600 560 580 550 -5
มาเลเซีย 46 35 30 40 45 39 48 50 4
ฟิลิปปินส์ 52 57 48 53 55 56 58 65 12
อเมริกากลาง-ใต้ 555 630 628 669 810 870 973 1,030 6
อื่นๆ 65 70 100 110 160 200 135 120 -11

รวม 2,308 2,567 2,566 2,782 3,075 3,220 3,412 3,320 -3

*ประมาณการ, ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

เชื่อว่าตลอดทั้งปี 2564 นี้ ยังคงมีปัญหาที่ท้าทายรอให้พวกเราแก้ไขไม่มากก็น้อย และมีการ 

เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอเพียงแต่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์กุ้ง มุ่งหน้าผลิต 

อาหารที่ปลอดภัย มีความรัก และสามัคคีต่อกัน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกอุปสรรค และปัญหา ได้ม ี

การแก้ไขจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป

รูปที่ 3 สถานการณ์กุ้งโลก ปี 2563

*ประมาณการ,

ที่มา : สมาคมกุ้งไทย
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แหลงโปรตีนจากแบคทีเรียเซลลเดียว

PROTORSAN
โปรโตรซาน

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

เมทไธโอนีน

เมทไธโอนีน+ซีสทีน

ไทโรซีน

ไกลซีน

ฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

กลูตามีน

ทริปโตเฟน

แอสปาติก

อารจินีน

ลิวซีน

ทรีโอนีน

วาลีน

ไอโชลิวซีน

ฮิสติดีน

5.00

3.10

3.10

3.00

2.90

2.20

0.90

2.33

0.90

1.15

1.30

2.40

3.90

12.30

0.20

อัตราการใช : 2.5-5% ในอาหารสัตว

ผลิตโดย : บริษัท อายิโนะโมะโตะ ประเทศฝรั่งเศส

ขนาดบรรจุ : นํ้าหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม

โปรตีน 70%

บีเทน 4.5% ชวยเพิม่ปริมาณเนื้อแดง

นิวคลีโอไทด 11% ชวยในการสรางเซลลใหม

แหลงโปรตีนคุณภาพสูง ใชทดแทนปลาปน กากถั่วเหลือง 
และโปรตีนตาง ๆ ไดดี และชวยปรับปรุงคุณภาพซาก

อุดมไปดวยวิตามินบี และวิตามินอี

ผลิตภัณฑมีกลิน่หอมกระตุนการกิน

กลตูาเมท 12% เปนแหลงพลงังานสาํหรบัลาํไสเล็ก

คุณคาทางโภชนะ (%)

โปรตีน

ความชื้น

ไขมัน

เยื่อใย

เถา

พลังงานในสุกร (ME)

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

แมกนีเซียม

โพแทสเซียม

โซเดียม

พลังงานในสัตวปก (ME)

70

7.8

6.0

1.6

4.4

2,850 Kcal/kg

0.1

1.0

0.04

0.85

0.60

3,015 Kcal/kg
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นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ 

ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ร่วมประชุม 

ออนไลน์ United Nation Framework Convention  

on Climate Change Dialogues หรือ UNFCCC  

Climate Change Dialogues ระหว่างวันที่ 

23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็น 

เวทีในการแลกเปลี่ยนการด�าเนินงานของรัฐภาค ี

ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว ่าด้วยการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็นต่างๆ  

รวมถึงประเด็นด้านการเกษตร โดยการประชุม 

ดงักล่าว มกีารแลกเปล่ียนประเดน็ด้านการเกษตร  

2 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย ที่ทุกประเทศ 

ทัว่โลกเผชญิอยู ่ ได้แก่ ประเด็นการปรบัปรงุระบบ 

การจัดการด้านปศุสัตว์ และระบบการผลิตหญ้า 

อาหารสัตว์ และประเด็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และความมั่นคงทางอาหารของการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศภาคเกษตร

ที่มา : สำานักงานเสรษฐกิจการเกษตร วันที่ 5 มกราคม 2564

สศก. ร่วมเวทีออนไลน์
UNFCCC Climate Change Dialogues
ถกประเด็นท้าทาย การผลิตสนิค้าปศุสตัว์
สร้างสมดลุการผลิตอาหาร รับมือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

จากการรายงานขององค์การอาหารและ 

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricul- 

ture Organization of the United Nations:  

FAO) คาดการณ์ว่า การบริโภคโปรตีนที่มาจาก 

เนื้อสัตว์ทั่วโลก จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น เป็น 

ร้อยละ 50  ในปี 2593  ซึ่งปัจจุบัน ภาคปศุสัตว ์

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูง ดังนั้น  

หลายประเทศ จงึได้ปรบัปรงุระบบการผลติสินค้า 

ปศุสัตว์ เช่น การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 

ท่ีให้เนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น การผลิตก๊าซชีวภาพ 

จากมูลสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในฟาร์ม  

การคิดค้นนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์

 ส�าหรบัความมัน่คงอาหาร และระบบอาหาร 
เป็นอีกประเด็นท้าทายของโลก สถาบันวิจัย 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พอทสดัม (Porsdam Institute for climate  
change impact research: PIK) ระบุว่า ระบบ 
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การผลติอาหารในปัจจบัุน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประมาณร้อยละ 30 ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ของโลก การเพิ่มขึ้นของประชากรจะท�าให้ต้อง 

ผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการวางแผนระบบการ 

ผลิตอาหารที่มีความสมดุลของมิติด้านเศรษฐกิจ  

สงัคม และสิง่แวดล้อม จะช่วยสามารถผลติอาหาร 

ให้เพียงพอต่อความต้องการ  ลดผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 จากการหารือร่วมกันในที่ประชุมหลาย 

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาในเอเชีย 

รวมถึงไทย แอฟริกา และละตินอเมริกา ยังคง 

ต้องการความช่วยเหลือมิติด้านการเงิน องค ์

ความรู้ ทักษะต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบปศุสัตว์ 

ในประเทศ ให้สามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ 

เพียงพอต่อความต้องการ และค�านึงถึงมิติด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย และยัง 

ได้น�าเสนอแนวทางการสร้างความสมดุลระหว่าง 

การผลิตอาหาร และการรับมือจากผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การ 

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ที่ดิน การส่งเสริม 

การท�าเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดขยะอาหาร เป็นต้น   

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการ 

เกษตร 2 ประเดน็ข้างต้น ก�าหนดไว้ใน Koronivia  

Roadmap ภายใต้ “การท�างานร่วม Koronivia”  

(Koronivia Joint Work on Agriculture: KJWA)  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศภาคเกษตร โดยกลุ่มประเทศ 

ก�าลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย และประเทศ 

พัฒนาน้อยท่ีสุด ยังคงให้ความส�าคัญกับการ 

เรียกร้องให้เกิดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน 

ภาคเกษตร โดยเน้นการสนับสนุนด้านการเงิน  

การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ 

เสริมสร้างศักยภาพด้านการปรับตัวของภาค 

เกษตร อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการตาม Road- 

map ของ KJWA จะสิ้นสุดลงในปี 2020 

ดังนั้น จะต้องมีการเจรจาในประเด็นที่ต้องการ 

ผลักดันในอนาคตของ KJWA ว่าจะมีทิศทางต่อ 

ไปอย่างไร ในการประชุมรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญา 

สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ครั้งท่ี 26 ในช่วงปลายปี 2564 ท่ี 

กรุงกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ต่อไป

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย  

ปี 2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 

ไปตลาดโลกขยายตัวดี ส่งออกไปประเทศคู่ 

เอฟทีเอ โตถึง 5% เมื่อเทียบกับปี 2562 ชี้!  

แป้งมนัส�าปะหลงัแปรรปูไทยแข่งขันได้ในตลาด 

โลก แนะตลาดจีน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย 

มาแรง หนุนเจาะตลาดคู่เอฟทีเอ ขยายส่งออก 

เพิ่ม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรม 

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ  

ได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ ์

มันส�าปะหลังของไทย พบว่า การส่งออกไปตลาด 

‘กรมเจรจาฯ’ ปลืม้
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
ไปประเทศคู่เอฟทีเอ โต 5%
หนุนเจาะตลาด FTA ขยายส่งออกเพ่ิม

ที่มา : https://gnews.apps.go.th/news?news=77630
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

โลกขยายตัวได้ดีแม้เผชิญวิกฤติโควิด-19 โดย 

ในปี 2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 

สูต่ลาดโลกรวม 2,676 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ขยาย 

ตัว 3% จากปี 2562  โดยเฉพาะส่งออกไป 

ประเทศคู่เอฟทีเอ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน  

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  

อินเดีย เปรู ชิลี และฮ่องกง มีมูลค่าสูงถึง 2,314  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 86% ของ 

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังทั้งหมด  

ซึ่งขยายตัวถึง 5% เมื่อเทียบกับปี 2562 

ส�าหรับตลาดส�าคัญที่การส่งออกเติบโต 

เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน มูลค่า 1,600 ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 18%) เกาหลีใต้ มูลค่า 76  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 7%) ออสเตรเลีย  

มูลค่า 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 11%) 

และนิวซีแลนด์ มูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

(เพิ่มขึ้น 3%) สินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ แป้ง 

มันส�าปะหลัง (สัดส่วน 44%) เด๊กตริน และ 

โมดิฟายด์สตาร์ช (สัดส่วน 28%) และมัน 

ส�าปะหลังอัดเม็ด/มันเส้น (สัดส่วน 26%)
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นางอรมน กล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรี  

(เอฟทีเอ) ถือว่ามีส่วนส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการ 

ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จนท�าให้ไทยเป็น 

ผูส่้งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลังอันดบัต้นของโลก  

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังของไทยไม่ต้อง 

เสียภาษีน�าเข้าใน 14 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่  

อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และ 

ฮ่องกง เหลอืเพยีง 4 ประเทศ คอืญีปุ่น่ เกาหลใีต้  

อินเดีย และเปรู ที่ลดเลิกการเก็บภาษีน�าเข้า 

สินค้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังบางส่วน แต่ยังเก็บ 

ภาษีการน�าเข้าบางรายการ เช่น ญี่ปุ่นเก็บภาษ ี

แป้งมันส�าปะหลังที่ไม่ได้ใช้ส�าหรับอาหารสัตว์ 

สตาร์ชจากมันส�าปะหลัง มันส�าปะหลังอัดเม็ดที่ 

ภาษ ี2.7-25% อนิเดยี เกบ็ภาษแีป้งมนัส�าปะหลงั  

สาคูที่ท�าจากมันส�าปะหลัง 30% เกาหลีใต้ เก็บ 

ภาษีสาคูที่ท�าจากมันส�าปะหลัง 5% รวมท้ังใช ้

โควตาภาษีกับมันส�าปะหลังเส้น และแป้งมัน 

ส�าปะหลัง และเปรู เก็บภาษีเด๊กตริน และโม- 

ดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ 6% นอกจากนี้ ภายใต้ความ 

ตกลง RCEP ไทยยังสามารถผลักดันให้เกาหลีใต ้

ลดภาษีเพิ่มเติมในรายการแป้งมันส�าปะหลัง 

ที่ทยอยลดภาษี 0.5% ต่อปี

ทัง้นี ้จากสถิตใินปี 2563 พบว่าผลติภณัฑ์ 

มันส�าปะหลังของไทยเป็นที่ต้องการของประเทศ 

คู่เอฟทีเอ เช่น จีน ต้องการน�าเข้ามันส�าปะหลัง 

อัดเม็ด/มันเส้น และแป้งมันส�าปะหลังในสัดส่วน 

ท่ีสูง อาเซียนต้องการน�าเข้าแป้งมันส�าปะหลัง 

และเด๊กตรนิ และโมดฟิายด์สตาร์ชในสดัส่วนท่ีสงู  

ส่วนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย 

น�าเข้าเด๊กตริน และโมดิไฟด์สตาร์ชในสัดส่วน 

ถึง 67-99% และนิวซีแลนด์น�าเข้ากากเหลือ 

จากการผลิตสตาร์ชสูงถึง 64%

“ความต้องการผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 

ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมัน 

ส�าปะหลังเป็นพืชทีม่ศีกัยภาพ ซึง่เป็นทัง้พชือาหาร  

วัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรม และยังเป็นพืชท่ีใช ้

ผลิตพลงังานทดแทน โดยเฉพาะแป้งมนัส�าปะหลงั 

แปรรูปซึ่งไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด 

โลก และถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง  

ซึง่สอดคล้องกบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมต่างๆ  

เช่น อาหารคนและอาหารสตัว์ เครือ่งส�าอาง และ 

ยา เป็นต้น ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสทองของ 

เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย ที่จะขยายการ 

ส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยเน้นเจาะตลาดประเทศ 

คู ่เอฟทีเอที่ปลดล็อคภาษีส่วนใหญ่ให้ไทยแล้ว 

และควรมุง่เน้นการรกัษาคณุภาพควบคูไ่ปกบัการ 

พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสินค้า เช่น ปรับ 

เปล่ียนกระบวนการแปรรปู การเก็บรกัษา ตลอดจน 

ความสะอาดในการขนส่งให้สอดคล้องกับมาตร- 

ฐานด้านสุขอนามัยพืช เป็นต้น” นางอรมน กล่าว 

ทิ้งท้าย
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1. อาหารสัตว์
รับอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตที่ได้มาตร- 

ฐาน มีระบบป้องกันโรคที่ดี และมีการตรวจสอบ 

เชื้อ ASF สม�่าเสมอ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ  

ASF

2. รถรับอาหาร
จากโรงงานมายังร้าน
 การจัดการขนส่ง

 - ก�าหนดเส้นทางการเดนิรถ หลกีเล่ียง 

  พื้นที่เสี่ยง

 - แยกรถท่ีจ�าเป็นต้องผ่านพื้นที่เสี่ยง 

  ออกจากรถอื่น

 กรณผ่ีานพืน้ทีเ่สีย่ง ก่อนเข้ามาในเขต 

 ร้านขายอาหารสัตว์

 - งดการแวะพัก พ่นยาฆ่าเชื้อที่ด้าน 

  นอกตัวรถ ล้อ และช่วงล่าง

 - พกัรถก่อนลงอาหารทีร้่านหลงัพ่นยา 

  ฆ่าเชื้ออย่างน้อย 30 นาที

3. พ้ืนที/่สถานทีจ่ัดเก็บอาหาร
 มีระบบควบคุมความสะอาด

 - ท�าความสะอาดทุกวัน และพ่นยา 

  ฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์

9 ข้อแนะน�ำ
เฝ้ำระวัง และป้องกันโรค ASF

(AFRICAN SWINE FEVER) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

๏ ร้านขายอาหารสัตว์ ๏
 - ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง ต้องจุ่มรองเท้า 

  ฆ่าเชื้อ สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอลล์

 มีการจัดระบบเก็บสินค้า

 - แยกพืน้ทีจ่ดัเกบ็จากจดุอืน่ให้ชดัเจน

 - จดัเกบ็สนิค้าให้เป็นสดัส่วน ไม่ปะปน 

  กัน

 ห้ามบคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้อง เข้าพืน้ทีจ่ดั 

 เก็บอาหาร

4. หน้าร้าน
 มีระบบควบคุมความสะอาด

 - ท�าความสะอาดทุกวัน และพ่นยา 

  ฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์

 - ลูกค้าต้องจุม่รองเท้าฆ่าเชือ้ สเปรย์มอื 

  ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ร้าน

 แยกพืน้ทีล่กูค้าออกจากจดุเกบ็อาหาร  

 หรือโกดัง

5. พนักงาน
 สุขศาสตร์ส่วนบุคคล

 - จุ่มรองเท้าฆ่าเชื้อ สเปรย์มือ ด้วย 

  แอลกอฮอลล์ก่อนเข้าพื้นที่ท�างาน

 - ล้างมอืทกุครัง้หลงัรบัประทานอาหาร  

  และเข้าห้องน�้า
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 - ไม่น�าอาหาร และของใช้ส่วนตัวเข้า 

  พื้นที่ท�างาน

 - ทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะที่มีฝาปิด 

  มิดชิด

 จัดพื้นที่รับประทานอาหารแยกออก 

 จากพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์

 พ่นยาฆ่าเชื้อที่ล้อยานพาหนะส่วน 

 บุคคลทุกคัน และจัดจุดจอดรถแยก 

 ออกจากรถที่มารับ หรือส่งอาหาร

 พนกังานไม่ควรมกีารเลีย้ง หรือสมัผสั 

 สุกร

6. รถลูกค้า และรถขนส่ง
 อาหารไปทีฟ่าร์ม

 รถทุกคันต้องพ่นยาฆ่าเชื้อที่ล้อ

 แยกจุดจอดรถลูกค้า และรถขนส่ง 

 อาหารให้ชัดเจน และพ่นยาฆ่าเชื้อ 

 จุดจอดรถทุกวัน

 การจัดการการขนส่ง

 - หลีกเลี่ยงการผ่านพ้ืนที่เสี่ยง กรณี 

  จ�าเป็นต้องพ่นยาฆ่าเช้ือด้านนอก 

  ตัวรถ ช่วงล่าง และล้อ ห้องโดยสาร  

  และพักรถอย่างน้อย 30 นาที ก่อน 

  กลบัเข้ามาในเขตร้านขายอาหารสตัว์

 - ส่งอาหารนอกเขตฟาร์ม ไม่เข้าไป 

  ในเขตเลี้ยงสัตว์

7. พนักงานขับรถ และ
 คนลงอาหาร

 สุขศาสตร์ส่วนบุคคล

 - จุ ่มรองเท้าฆ่าเชื้อ สเปรย์มือด้วย 

  แอลกอฮอลล์ ท้ังก่อน และหลัง 

  ท�างาน

 - ล้างมือหลังรับประทานอาหาร และ 

  เข้าห้องน�้า

 - ไม่รับประทานอาหารบนรถขนส่ง

 - เปลีย่นชดุท�างาน และผ้าหนนุกระสอบ 

  ทุกวัน

 ข้อปฏิบัติในการส่งอาหารที่ฟาร์ม

 - หลีกเล่ียงการขับรถเข้าพื้นที่ฟาร์ม  

  หรือเขตสัตว์เลี้ยง หากจ�าเป็นต้อง 

  เข้าฟาร์ม ต้องอาบน�า้ เปลีย่นเสือ้ผ้า  

  รองเท้า ตามมาตรการฟาร์มทุกครั้ง

8. การก�าจัดสัตว์พาหะ
 มีโปรแกรมก�าจัดสัตว์พาหะ นก หนู  

 แมลง

 มีการติดตามประสิทธิภาพการก�าจัด 

 สัตว์พาหะ

9. กระบวนการตรวจสอบ
 มกีารบันทกึข้อมลูลกูค้า การรบัส่ง และ 

 ซื้อขายอาหารสัตว์

 มีการตรวจประเมินมาตรการป้องกัน 

 โรค

พนักงานร้าน พนักงานขับรถ และคนลงอาหาร ต้องไม่เลีย้ง หรือสัมผัสสุกร
ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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ซี.พี. เวียดนาม เปิดคอมเพล็กซ์ผลิตไก่ครบวงจร ใหญ่ และทันสมัยที่สุด 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ซี.พี. เวียดนามคอร์ปอเรช่ัน หรือ ซี.พี. เวียดนาม เปิดโครงการ 

คอมเพลก็ซ์โรงงาน CPV Food Binh Phuoc ผลิตไก่ครบวงจร ท้ังอาหารสตัว์ ฟาร์ม  

และอาหารแปรรูปอย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ทางตอนใต้ของเวียดนาม 

โดยเป็นโครงการเลีย้งไก่แปรรปูแบบครบวงจรเพือ่การส่งออกแห่งแรกของเวยีดนาม  

และมขีนาดใหญ่ รวมถงึทันสมยัทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่จะช่วยยกระดบั 

การผลิตอาหารของประเทศเวียดนาม ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับโลก

โครงการคอมเพล็กซ์ มีเป้าหมายการผลิตไก่เนื้อ 50 ล้านตัว/ปี ในเฟสแรก  

(ตัง้แต่ปี 2019-2023) ส่วนเฟสที ่2 (ต้ังแต่ 2023 เป็นต้นไป) จะเพิม่ก�าลงัการผลติ 

ขื้นเป็น 100 ล้านตัว/ปี

พิธีเปิดโครงการคอมเพล็กซ์โรงงาน CPV Food ได้รับเกียรติจาก รองนายก 

รัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ (Truong Hoa Binh) พร้อมด้วยผู้น�ากระทรวงต่างๆ ผู้น�า 

ของจงัหวดับิน่ห์เฟ้ือก พนกังาน ซี. พี. เวยีดนาม รวมถึงคูค้่า และลูกค้า เข้าร่วมงาน

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันที่ 5 มกราคม 2564

ซีพี เวียดนำม เปิดโรงงานส่งออกเนื้อไก่
ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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โครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการ 

ส่งออก CPV FOOD Binh Phuoc ใช้งบประมาณ 

ลงทุน 250 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่จะช่วยผลกัดนั 

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศเวียดนาม สู่การ 

เป็นผูผ้ลติอาหารระดบัโลก ด้วยผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ 

ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค ทั้งภายใน 

ประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น่ 

ยุโรป และตะวันออกกลาง ซ่ึงคาดว่าโครงการนี ้

จะน�าเงินเข้าสู่ประเทศเวียดนามประมาณ 100  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในเฟสที่ 1 และ 200  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในเฟสที่ 2

นายมนตรี สุวรรณโพธ์ิศรี กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เวียดนามคอร์ปอเรชั่น  
เปิดเผยว่า ซี.พี. เวียดนามเข้าลงทุนในเวียดนาม 
เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี จึงเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ถึงนโยบายมหภาคของรัฐบาลเวียดนามในการ 
ส่งเสริมเวียดนามให้เป็นประเทศที่ผลิตอาหาร 

ได้มาตรฐานสากล

“ด้วยความส�าเร็จ และประสบการณ์ในการ 

ส่งออกสัตว์ปีกของซีพีเอฟ เราจึงก�าหนดพันธกิจ 

ของโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการ 

ส่งออกจากเวยีดนาม นัน่คอืการยกระดบัคณุภาพ 

อาหาร เพ่ือน�าเวียดนามไปสู่การเป็นประเทศ 

ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกชั้นน�าของโลก” นายมนตรี  

กล่าว

ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากคอมเพล็กซ์โรงงานนี้  

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดตลอด 

ห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบส�าหรับ 

การผลิตอาหารสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป 

เป ็นต ้น ด ้วยการด�าเนินการท่ีเป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม และหลักสวัสดิภาพสัตว์ท่ีได้รับการ 

ยอมรับในระดับโลก ซึ่งในเฟสที่ 1 ได้ด�าเนินการ 

ใน 6 อ�าเภอในจังหวัด Binh Phuoc ได้แก่ เมือง  

Dong Xoai เมือง Binh Long อ�าเภอ Dong Phu  

อ�าเภอ Chon Thanh อ�าเภอ Hon Quan อ�าเภอ  

Bu Dang ซึ่งทั้งหมดได้รับการรับรองจากองค์กร 

โรคระบาดสัตว์โลก (OIE) ให้เป็นเขตปลอดโรค 

แห่งแรกของประเทศ โดยในแต่ละท้องที่ บริษัท 

ได้สร้างระบบโรงเรือนตามมาตรฐานขององค์กร

สัตวแพทย์โลก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและ

อหิวาตกโรค
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ซี.พี. เวียดนาม ยังให้ความส�าคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

การผลิต และการแปรรูปที่ปลอดภัย ปลอดโรค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 ปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึง Big Data เป็นต้น  

ในการควบคุม และบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม 

ผลผลิต และคณุภาพของผลิตภณัฑ์ สร้างความสามารถในการแข่งขนั สูก่ารพฒันา 

ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการยังส่งผลดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น 

การสร้างงานมากกว่า 3,000 อัตรา

บริษัทยังได้ให้ค�าปรึกษา และสนับสนุนการป้องกันโรคฟรี เพื่อความ 

ปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีของชุมชน รวมถึงอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ 

จัดการ สัตวแพทย์ สร้างความตระหนักในเรื่องโรคในสัตว์ให้กับเกษตรกร และ 

ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ในพื้นที่

“ด้วยประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และการส่งออก 

เนือ้สตัว์ปีก เราได้กล่ันกรองความส�าเรจ็เพือ่น�ามาใช้ในโครงการน้ี และน�าเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยที่สุดในโลกมาใช้ในจังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความ 

เช่ือมั่น และความภาคภูมิใจได้ว่า เวียดนามสามารถส่งออกไก่ ด้วยกระบวนการ 

ทีท่นัสมยั และคณุภาพตรงตามมาตรฐานการส่งออกไปยงัทุกประเทศท่ัวโลก แม้แต่ 

ตลาดที่มีมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด เช่น ยุโรป และญี่ปุ่น” นายมนตรี กล่าว



ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ความสนับสนุน
และความร่วมมือในการจัดท�าวารสารธุรกิจอาหารสัตว์

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

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

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

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

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

	 6	 บรษัิท		ซ	ีพ	ี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		ยูนโีกรอินเตอรเ์นชั่นแนล	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	 บรษัิท	แอนิมัล	ซพัพลเีมนท์	แอนด์	ฟารม์าซูติคอล		จ�ากัด	 โทร.	 0-2937-4888








