




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 โกรเบสท์คอรโ์พเรชั่น จ�ากัด

12. บรษัิท เอเชีย่น ฟดี จ�ากัด

13. บรษัิท ไทยลักซเ์อ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

14. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด

15. บรษัิท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

16. บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จ�ากัด

17. บรษัิท คารกิ์ลล์มทีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

18. บรษัิท ยูไนเต็ดฟดีมิลล์ จ�ากัด

19. บรษัิท มิตรภาพอาหารสัตว์ จ�ากัด

20. บรษัิท เหรยีญทอง ฟดี (1992) จ�ากัด

21. บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

22. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

23. บรษัิท เอส พ ีเอ็ม อาหารสัตว์ จ�ากัด

24. บรษัิท อสีเทิรน์ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

25. บรษัิท ซนัฟดี จ�ากัด

26. บรษัิท ยูนโีกร อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด

27. บรษัิท พนัสโภคภัณฑ์ จ�ากัด

28. บรษัิท ยูสู่ง จ�ากัด

29. บรษัิท แหลมทองอะควอเทค จ�ากัด

30. บรษัิท บางกอกแรน้ซ ์จ�ากัด (มหาชน)

31. บรษัิท กาญจนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

32. บรษัิท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ�ากัด

33. บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

34. บรษัิท ว.ีซ.ีเอฟ. กรุป๊ จ�ากัด

35. บรษัิท ชยัภูมิฟารม์ผลิตภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด

36. บรษัิท ไทยยูเนีย่น ฟดีมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

37. บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จ�ากัด

38. บรษัิท บุญพศิาล จ�ากัด

39. บรษัิท เฮกซา่แคลไซเนชั่น จ�ากัด

40. บรษัิท หนองบวั ฟดี มิลล์ จ�ากัด

41. บรษัิท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

43. บรษัิท วพีเีอฟ กรุป๊ (1973) จ�ากัด

44. บรษัิท อารท์ ีอะกรเิทค จ�ากัด

45. บรษัิท ฟารม์จงเจรญิ จ�ากัด

46. บรษัิท เจบเีอฟ จ�ากัด

47. บรษัิท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด

48. บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

49. บรษัิท ไทสัน ฟดี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

50. บรษัิท เกษมชยัฟารม์อาหารสัตว์ จ�ากัด

51. บรษัิท พนัส ฟดีมิลล์ จ�ากัด

52. บรษัิท เอพเีอ็ม อะโกร จ�ากัด

53. บรษัิท แสงทองอาหารสัตว์ จ�ากัด

54. บรษัิท เจรญิภัณฑ์สามชุกฟดีมิลล์  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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การกลบัมาระบาดอกีระลอกของโควดิ-19 ส่งผลให้หลายภาคธรุกจิจะต้องกลบัมา 

รองรับกับสถานการณ์แบบเดิม หรือยิ่งกว่าเดิม เพราะการระบาดในรอบนี้ขยายตัว 

มากขึ้น เราต้องกลับมาอยู่บ้านมากขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม "ธุรกิจอาหารสัตว์" ยังคง 

ต้องด�าเนินการไปให้ได้ท่ามกลางวิกฤติเช่นนี้ นับเป็นความท้าทายต่อที่หนึ่ง

ต่อที่สอง ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ราคาธัญพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 15-30% ยกตัวอย่าง พืชโปรตีนที่ต้องน�าเข้ามากกว่า  

99% อย่างเมล็ดถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง มีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมา 3-4 บาท สูงขึ้น 

ประมาณ 30% และปัจจุบันยังคงทรงตัวสูงอยู่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว ์

ตลอดปี 2564 สูงขึ้น 

ต่อทีส่าม การขยับตัวของคูค้่า ในช่วงปลายเดอืนมีนาคมทีผ่่านมา สมาคมผู้ผลติ 

อาหารสัตว์ไทย ได้เข้าพบผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ�าประเทศไทย เพ่ือหารอืการด�าเนนิการ 

ต่างๆ ภายใต้นโยบาย European Green Deal (Green new deal: The European  

Green Deal is our roadmap for making the EU's economy sustainable. This  

can only happen if we turn climate and environmental challenges into  

opportunities across all policy areas and making the transition just and  

inclusive for all)

ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในทุกๆ ด้าน เฉกเช่นเดียวกับ 

สายพันธุ์โควิดที่ขยันกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา...

บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 38 เล่มที่ 197
มีนาคม - เมษายน 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
โทรศัพท์ 0-2675-6263-4   โทรสำร 0-2675-6265  ๏  Email: tfma44@yahoo.com  ๏  Website: www.thaifeedmill.com
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ผมขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจเลือกผมเป็นนายกสมาคมฯ อีกหนึ่งสมัยครับ ผมยังยืนยันวิธี 
การท�างานของสมาคมฯ ซึ่งมีสองเรื่อง คือ 1. แก้ปัญหา 2. พัฒนา 

ผมเห็นว่าธุรกิจอาหารสัตว์จะเติบโตต่อเน่ืองได้นั้นก็ต่อเมื่อ “ข้อต่อ” อื่นๆ ในห่วงโซ่ปศุสัตว ์
ต้องเติบโตไปด้วย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ชวนสมาคมฯ ในข้อต่อต่างๆ ในภาคปศุสัตว์ เข้ามารวมตัวกัน 
เป็น สมาพันธ์ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ในปี 2552 เพื่อร่วมกันพัฒนาห่วงโซ่การผลิตนี้ให้ได้ 
มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้

ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขคือ การถูกกดดันจากประเทศสหรัฐฯ และยุโรป 
บางประเทศที่จะให้ไทยเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สุกร การห้ามน�าเข้าโดยอ้างมาตรฐานความปลอดภัยจาก 
สารเร่งเนื้อแดงนั้น ไม่สามารถท�าได้ตลอดไป ค�าถามคือ เราจะเจรจาอย่างไร? ข้อเสนอของผมคือ 
เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว จะกระทบกับธุรกิจสุกรไทยเป็นอย่างย่ิง 
และหากธุรกิจนี้มีปัญหาก็จะกระทบกับอาหารสัตว์ ซ่ึงก็จะกระทบกับวัตถุดิบ เช่น ถ่ัวเหลือง กาก- 
ถั่วเหลือง ยารักษาโรค วิตามิน ฯลฯ ที่ต้องน�าเข้าจากประเทศของเขาด้วย มันจึงไม่น่าจะคุ้มกับการที ่
ไทยน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรเพียงไม่กี่ตัน แล้วกระทบกับธุรกิจทั้งห่วงโซ่จนไปถึงธุรกิจของเขาเองด้วย  
ตัวอย่างที่สองคือ มาตรฐานการปลูกข้าวโพดที่ต้นทุนต่อไร่ยังสูง และท�าลายสิ่งแวดล้อม ค�าตอบคือ 
เราต้องท�างานกับภาครัฐให้เพิ่มศักยภาพการผลิตต่อไร่ แต่หากยังท�าไม่ได้ รัฐก็ต้องให้การอุดหนุน 
(ประกนัรายได้เกษตรกร) ไปก่อน และในขณะเดยีวกนักว็างแผนร่วมกนัในการปรบัโครงสร้างการผลติ 
ให้ตอบสนอง “ตลาด” ที่เรียกร้องสินค้าที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น อัตราการปล่อยคาร์บอน การใช้น�้า  
การไม่ตัดไม้ท�าลายป่า เป็นต้น เพราะหากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่เป็นผู้น�าในการพัฒนาการปลูก 
แล้ว ผลของมันก็จะไปกระทบกับการส่งออกสินค้าไก่ เป็ด กุ้ง ปลา ต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มีคนถามว่า “ท�าไมเราไม่ให้รัฐบาลเป็นผู้ด�าเนินการ”? ค�าตอบคือ “สินค้าในโลกนี้มีความ 
เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ทั้งหมด หรือเรียกว่า “Global Value Chain” เช่น เนื้อไก่ 1 กก. จะประกอบ 
ด้วยวัตถุดิบจากไทย สหรัฐฯ หรือบราซิล ฯลฯ ดังนั้น มันจึงเป็นภาระของผู้ผลิตในการพัฒนา เพราะ 
รัฐไม่สามารถใช้อ�านาจไปจัดการแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศได้ ตราบเท่าที่ประเทศไทยยังไม่สามารถ 
บังคับใช้มาตรฐานเดียวกัน

มีค�าถามซ�้าๆ ในช่วงนี้ว่า ธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรหลังจากโรคโควิด-19 ผ่านไป ค�าตอบของผม 
คอื สนิค้าต้องปลอดภยั (ต่อคน)  มัน่คง (ต่อประเทศ) และยัง่ยนื (ต่อโลก) ด้วยมาตรฐานเท่านัน้ครบั 
อ่านดูแล้วมันก็คุ้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ครับ วันนี้เราก�าลังประสานทั้งสามเรื่องนี ้
กับข้อต่ออื่นๆ และรัฐเพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

เมษายน 2564

สารจากนายกสมาคมสารจากนายกสมาคม
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วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. 

ที่ท�าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงภายหลัง 

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการ 

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน- 

เศรษฐกจิสเีขียว (Bio-Circular-Green Economy:  

BCG Model) หรือ BCG ครั้งท่ี 1/2564 ว่า 

วันนี้เป็นการประชุมที่เราก�าลังจะพัฒนาประเทศ 

ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตามท่ีเราตั้งไว้ ซ่ึงเรา 

เป็นประเทศเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ และ 

ประชากรท�าอาชีพเกษตรกรรม แต่สิ่งที่ท�ามาคือ 

ท�ามากแต่ได้น้อย วันน้ีจึงต้องมาหาวิธีการใหม ่

คอื ในเร่ืองของการท�าเกษตร BCG ท่ีมหีลายอย่าง 

เกี่ยวข้อง และเราจะท�าอย่างไรให้เกิดประโยชน ์

ในพื้นที่ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาท่ีสอดคล้อง 

กับวาระของโลก ในเรื่องการลดขยะ ลดการใช ้

พลังงาน รวมถึงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  

และภัยพิบัติ การประชุมวันนี้ จึงเป็นการเสนอ 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในช่วงปี 2564-2569  

ตนแนะน�าคณะกรรมการไปให้ปฏิบัติสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล ไปก�าหนดมาว่าจะท�าที่ไหน 

อย่างไร ทกุฝ่ายต้องมส่ีวนเกีย่วข้องทัง้หมด ไม่ว่า 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

นายกฯ ประชุม BCG

ยกเกษตรอินทรีย์ ลดโลกร้อน
วาระแห่งชาติเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรีประชุม BCG
ยกเกษตรอินทรีย์ลดโลกร้อน

วาระแห่งชาติเร่งด่วน
สร้างสินค้าแปรรูปแบบใหม่
เพิ่มมูลค่า-รายได้เกษตรกร
ชี้รัฐบาลพร้อมหนุนทุกมิติ
เดินหน้าขับเคลื่อนปี 64-69

มุ่งสู่ประเทศรายได้สูง
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นายกรัฐมนตรีประชุม BCG
ยกเกษตรอินทรีย์ลดโลกร้อน

วาระแห่งชาติเร่งด่วน
สร้างสินค้าแปรรูปแบบใหม่
เพิ่มมูลค่า-รายได้เกษตรกร
ชี้รัฐบาลพร้อมหนุนทุกมิติ
เดินหน้าขับเคลื่อนปี 64-69

มุ่งสู่ประเทศรายได้สูง

ภาคธุรกิจ เอกชน ภาครัฐ วิสาหกิจ โดยเฉพาะเกษตรกร และประชาชน  

ที่เป็นต้นทางของกลไก และกระบวนทั้งหมด เราจะท�าอย่างไรให้เกิดการ 

แปรรปูสนิค้าให้มคีณุภาพสงู แข่งขนัได้ รวมถึงเรือ่งสาธารณสขุ การท่องเท่ียว  

โดยมีการหารือในคณะรัฐมนตรีมาแล้วว่าจะมีคณะกรรมการอย่างไรไปขับเคลื่อน เราต้องหาเป้าหมาย 

ตรงนี้ให้เจอ และขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น หาทุนสนับสนุนให้มากขึ้น

“ผมเคยพบปะกับบรรดาลูกๆ หลานๆ ที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่ง 

ผมคิดว่าเราจะน�าทั้งหมดมาขับเคลื่อนด้วยกัน วันนี้จึงตัดสินใจว่าจะก�าหนดให้การท�า BCG เป็นวาระ 

แห่งชาติ เหมือนที่เคยก�าหนดไว้ในนโยบายตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกฯ คือ 4.0 วันนี้ก็ 4.0 แล้ว ซึ่งจะ 

ท�าตรงนี้อีกอัน ถือเป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใน 5 ปี เราจะท�าได้ และจะลดการพ่ึงพา 

จากต่างประเทศ และจะท�าอย่างไรประทศไทยจะเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยในเรื่องสาธารณสุข 

นี่คือโอกาสของเรา เราจะท�าอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าการเกษตร และลดปัญหาโลกร้อนไปด้วย ซึ่งเกษตร 

อินทรีย์จะช่วยเรา เพื่อหารายได้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น” นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวต่อว่า วันนี้เรื่องของค่าเงินบาทเราต้องระวังให้มากท่ีสุด ไม่ให้แข็งค่าจนเกินไป  

ฉะนัน้การลงทนุของเราต้องเพิม่มากขึน้ ตนได้เน้นย�า้ฝ่ายเศรษฐกิจไปแล้ว เรามเีงนิอยูพ่อสมควรทีเ่ป็น 

เงินบาทในประเทศไทย ช่วงที่ผ่านมามีการลงทุน แต่วันนี้ลดลงเพราะสถานการณ์โควิด-19 เราจึง 

จ�าเป็นต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด เป้าหมายรายปีต้องออกมาให้ได้ ไปหา 

มาให้ได้ อะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆ ต้องจัดท�า และรัฐบาลจะเป็นน�าร่องตรงนี้ในทุกมิติ
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สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก�าหนดให้ BCG Model เป็น 

วาระแห่งชาต ิและมีอตุสาหกรรมเป้าหมายทีเ่ป็น S-Curve ทัง้หมด 4 อตุสาหกรรม  

โดยม ีอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมเป้าหมาย สมาพันธ์ 

ปศุสัตว์และเพาะเล้ียงสัตว์น�้า ในฐานะกลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความ 

ส�าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดเสวนา เรื่อง “BCG Model เป้าหมายใหม ่

สู่ปศุสัตว์ไทยที่ยั่งยืน” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย  

กรุงเทพฯ โดยมคีณุพรศลิป์ พัชรินทร์ตนะกุล เลขาธกิารสมาพันธ์ฯ เป็นประธาน  

และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อ�านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ชีวภาพแห่งชาติ สวทช. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในฐานะเป็นหน่วยงานประสาน 

การขบัเคลือ่นนโยบาย BCG เพือ่เผยแพร่ข้อมลูและท�าความเข้าใจให้ภาคปศสุตัว์ 

ไทย ซึ่งมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการเสวนาฯ ทั้งหมดจ�านวน 61 คน มุ่งเน้น 

กลุ่มอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

การเสวนา “BCG Model เป้าหมายใหม่สูป่ศสุตัว์ไทยทีย่ัง่ยนื” จะเป็นเวที 

ให้ภาคปศสุตัว์ไทย ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย BCG Model และแลกเปลี่ยน 

ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนน�าไปสู่การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต ้

สรุปการเสวนา

“BCG Model เป้าหมายใหม่สู่ปศุสัตว์ไทยที่ยั่งยืน”
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น2  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 
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นโยบายดังกล่าว และเสนอประเด็นปัญหา 

อปุสรรคในการประกอบธรุกจิ หรือแนวคดิการท�า 

ธุรกิจปศุสัตว์ใหม่ๆ การสนับสนุนด้านนโยบาย  

ด้านการลงทุน พร้อมทั้งผลักดัน และร่วมมือกัน 

แก้ไขปัญหาของธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการของ 

รัฐบาล และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกลไก 

หลักของการขับเคลื่อนนโยบาย BCG คือ ภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคชุมชน และต่างประเทศ ซึ่งต้อง 

ประสานการท�างานร่วมกัน

โดยภาคปศุสัตว์ไทยเสนอให้ริเร่ิมจาก G  

คือ Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) เพื่อ 

สร้างความยัง่ยนืทางธรุกจิปศุสตัว์และอาหาร และ 

เป็นการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์  

เพิม่ความเป็นธรรมทางสงัคม และในขณะเดียวกนั 

ก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และ 

ปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ พร้อม 

ทั้ง การตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งห่วงโซ่การผลิต 

วสิยัทศัน์นโยบาย BCG Model “เศรษฐกจิ 

เติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ประชาชน 

มีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษา และฟื ้นฟู 

ฐานทรพัยากร ความหลากหลายทางชวีภาพ และ 

วัฒนธรรม ให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้  

เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ภายใต้ยุทธศาสตร์  

1. การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. การพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากให้แข้มแข็ง 3.ยกระดับอุต- 

สาหกรรม BCG ให้แข่งขันได้อย่างยัง่ยนื 4. สร้าง 

ความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการ 

เปลี่ยนแปลงของโลก

การขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทยด้วย 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร โดยปัจจุบัน  

BCG Model เป็นโอกาสในการพัฒนาภาคเกษตร 

ของประเทศไทย เพราะในปี ค.ศ. 2050 ความ 

ต้องการอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 60 

ซึ่งประเทศไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ผลิตสินค้า 

เกษตรได้มากกว่าความต้องการบรโิภคในประเทศ  

และในปัจจุบัน มีคนรุ่นใหม่จ�านวนหน่ึงกลับไปสู ่

ชนบทจากผลของโควิด-19 ทั้งนี้ ประเทศไทย 

มีโอกาสเป็น Hygienic Kitchen of the World  

ได้ แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนภาคเกษตร โดย 

ต้องท�าให้เกษตรเป็นอาชีพท่ีมั่นคง ยกระดับ 

ผลผลิตสู่มาตรฐานที่คู่ค้าก�าหนด ซึ่งมีแนวโน้ม 

ท่ีจะเข้มงวดขึ้นหลังยุคโควิด-19 เพิ่มผลิตภาพ  

คุณภาพภายใต้ทรัพยากรดินและน�้า ที่จ�ากัด และ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อเสนอ BCG เพ่ือการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาสาขาเกษตรในระยะ 5 ปีข้างหน้า มี 

เป้าหมาย “ปรับเปล่ียนระบบการเกษตรของ 

ประเทศไทยสู ่3 สงู คอื ประสทิธภิาพสงูด้วยการ 

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา มุ่ง 

ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูงครอบคลุม 

ทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และ 

ระบบการผลติทีย่ัง่ยนื เพือ่เป้าหมายให้การท�าการ 

เกษตรเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้สูงด้วยการผลิต 

สินค้าเกษตรที่เน้นความเป็นพรีเมียม มีความ 

หลากหลาย และก�าหนดราคาขายได้ตามคุณภาพ 

ของผลผลิตเกษตร โดยอาศัยกลไกในการด�าเนิน 

งาน ประกอบด้วย 4 เรื่องที่ส�าคัญ คือ
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1. การพัฒนาคน เช่น การสร้างอาสา- 

สมัครเกษตรด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกในการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้สมัยใหม่ให้กับเกษตรกร 

และต่อยอดการสร้าง และพฒันา Smart Farmers  

และพัฒนา Training Hub

2. การพัฒนาคลังข้อมูล โดยเชื่อมโยง 

ข้อมูล Big Data ทั้งในด้านเกษตร เศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลเกษตร 

ขนาดใหญ่ และใช้เทคโนโลยี Data Analytics  

และ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกษตรกร 

น�าไปใช้วางแผนการปลกู การขาย และการบรหิาร 

ความเสี่ยง รวมถึงการน�ามาใช้เพื่อบริหารจัดการ 

เกษตรเชิงพื้นที่

3. การพฒันาและใช้ความรูส้มยัใหม่ โดย 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาเกษตร 

ด้วย BCG แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้วยการ 

ส่งเสริมการสร้าง และใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตร ยกระดับ 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ Young Smart  

Farmer ให้มีทักษะ และความรู้ด้านเกษตรสมัย 

ใหม่ ใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต- 

การตลาด สนับสนุนสินเชื่อ เชื่อมโยงตลาด 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนากฎหมาย และ 

กฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร 

ทั้งระบบ และเชื่อมโยงกับ BCG สาขาอื่น

4. การพัฒนาความพร้อมของปัจจัยการ 

ผลิต เช่น การอนุรักษ์ และสร้างแหล่งน�้าชุมชน 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวภัณฑ์ 

ก�าจัดศตัรพูชื และปุ๋ยชีวภาพ เพือ่ลดการปนเป้ือน 

สารเคมี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการผลิต 

เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

การขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทยด้วย 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหาร เป้าหมาย 

คือ เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ มีความ 

ปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู ้บริโภคในประเทศ และ 

ตลาดโลกในทุกสถานการณ์

แผนงาน และโปรแกรมขับเคลื่อนนโยบาย 

BCG ด้านอาหารมี 6 แผนงาน ดังนี้

1) การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการผล- 

ผลติเพือ่เข้าสูก่ระบวนการผลติ การกระจายสนิค้า 

และผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ (logistics 

และ traceability)

2) การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริม 

การผลิตสีเขียว ลดการสูญเสียระหว่างการผลิต 

และขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการ 

ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (ลดต้นทุน ลดใช้ 

ทรัพยากร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
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3) การยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้าง 
อุตสาหกรรมใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วย 
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟังก์ชั่น/Functional  
Ingredients สร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาอาหาร 
ฟังก์ชั่น อาหารทางการแพทย์ และการผลิต  
Functional Ingredients และมาตรการปลดล็อก 
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

4) การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย  
และมาตรฐานของอาหารท้องถิ่น (Street Food/ 
วิสาหกิจชุมชน)

5) การส่งเสริมแบรนด์อาหารไทยในระดับ 
โลกด้วยอัตลักษณ์ และสนับสนุนการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม

6) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานหน่วย 
วิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารฟังก์ชั่น และโรงงาน 
ต้นแบบผลิตอาหารฟังก์ชั่น และ Functional 
ingredients ที่ได้มาตรฐาน GMP

ในการนี้ สวทช. ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
และเอกชน เสนอประเด็นปัญหาหลัก หรือ 
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันยุทธศาสตร์ BCG  
เพ่ือน�าเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน ตามล�าดับขั้นตอน ซึ่งภาคเอกชน 
ได้น�าเสนอบางส่วน ดังนี้

1. กฎระเบียบของรัฐบาลท่ีไม่เอ้ืออ�านวย 
ต่อการด�าเนินธุรกิจการน�าเข้า หรือการส่งออก

2. กฎหมายบางอย่างสร้างภาพลบกับภาค 
ธุรกิจ

3. การขาดความมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน

4. รัฐขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกของ 
แต่ละธุรกิจ ท�าให้เกิดการบริหารผิดพลาด และ 

เกิดผลกระทบในธุรกิจนั้นๆ

5. การเช่ือมโยงข้อมูล และการเข้าใจ 

ในบทบาทหน้าท่ีตามนโยบาย BCG ระหว่าง 

หน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละกระทรวง และ 

รัฐบาลต่อเอกชน ยังไม่สอดคล้องกัน

6. รัฐบาลควรมีนโยบาย หรือมีกฎหมาย 

ให้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย BCG อย่างจริงจัง

7. การรณรงค์ให้ผู้บรโิภคเลืกซือ้ผลิตภณัฑ์ 

จากเอกชนที่ให้ความส�าคัญ และปฏิบัติตามแนว 

นโยบาย BCG

8. รัฐบาลสร้างแรงจูงใจให้เอกชนท่ีปฏิบัต ิ

ตามนโยบาย BCG เช่น การลดภาษีการน�าเข้า - 

ส่งออก

9. รัฐบาลควรส่งเสริมเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 

นโยบาย BCG ทุกมิติ เช่น อ�านวยความสะดวก 

ต่างๆ เพื่อให้เอกชนเดินหน้าพัฒนาสินค้า

10. การด�าเนินการนโยบาย BCG จะม ี

ต้นทุนท่ีสูงขึ้น จึงจ�าเป็นท่ีรัฐต้องสนับสนุนเงิน 

ลงทุน

• สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเล้ียงสัตว์น�้า 

ให้ความส�าคญัของวตัถดุบิเกษตรต้นน�า้ทีต้่องสร้าง 

มาตรฐานของอาหารปลอดภัย ซึ่งต้องด�าเนินการ 

ท้ังห่วงโซ่อาหาร ตัง้แต่วตัถุดบิ ฟาร์ม โรงฆ่า ฯลฯ  

ซึ่งต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Trace- 

ability) ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green ลด  

CFP ลด WFP)

• ด้านสัตว์น�้า เสนอให้พิจารณากฎหมาย 

เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน�้าส�าหรับการเกษตร  

(สัตว์น�้า) และด้าน FTA ของอุตสาหกรรมปลา

• การผลิตวตัถุดบิอาหารเล้ียงสตัว์ ขณะนี้ 

มีความต้องการวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์ 20 ล้าน 

ตัน โดยเป็นการผลิตในประเทศไทย 10 ล้านตัน 
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และอกี 10 ล้านตนั เป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ภาครัฐให้น�าเข้าจากต่างประเทศได้ โดย 

ต้องซื้อวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยง 

สัตว์) ในประเทศก่อน หากมีปริมาณไม่เพียงพอ 

จึงจะสามารถน�าเข้าวัตถุดิบ (ข้าวสาลี) จากต่าง 

ประเทศได้ และก�าหนดอัตรารับซ้ือข้าวโพด 3  

ส่วน เพื่อน�าเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ 1 ส่วน  

(มาตรการ 3 ต่อ 1) เพื่อให้เกษตรกรไทยอยู่ได้  

และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอยู่ได้ด้วย

• มีข ้อเสนอให้เน้นการพัฒนาวัตถุดิบ 

อาหารเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) ควรปลูก 

ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (ไม่บุกรุกท�าลายป่า) และ 

มีการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP ให้มีต้นทุน 

ต�่า เพ่ิมผลผลิตต่อพื้นที่ และควรสร้าง value  

added แทนการเผาตอซัง และภาครัฐไม่ควร  

subsidize ควรยกเลิกการประกันราคาพืชผล 

โดยให้ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด เน้นการ 

ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่

• ขอให้มีการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร  

เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ผลิต 

ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรกรท่ีผลิตไม่ได้ 

มาตรฐาน GAP ราคาในการรบัซ้ือควรจะแตกต่าง 

กัน โดยมีระบบ Traceability เพื่อให้เห็นความ 

แตกต่างในการผลิต

• จ.ราชบุรี มีการน�าเอาขี้หมูจากฟาร์ม 

เล้ียงหมมูาท�าปุ๋ย เพือ่ใส่ในนาข้าว ท�าให้ข้าวมกีาร 

เจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงขึ้น (ท�าให้ดินดีขึ้น  

ไม่ต้องใช้สารเคมี) ปัจจุบันติดข้อกฎหมายของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในการห้ามขนขีห้มอูอกนอกฟาร์มเลีย้ง นอกจากนี้ 
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ยังมีข้อกฎหมายไม่สามารถเลี้ยงสุกรในพื้นท่ี  

1,000 ตรม. ได้

• สมาคมเมลด็พนัธุแ์ห่งประเทศไทย การ 

ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Seed  

Hub ต้องให้เป็น Seed Business Center โดย 

ต้องมีการผลักดันทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา 

การผลิต การส่งออก (ไม่ควรเน้นเพียง seed  

production hub) โดยต้องเน้นการปรับปรุงพันธุ ์

ให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมี ให้ผลผลิตต่อพื้นที่ 

สูงขึ้น และที่ส�าคัญต้องปรับแก้ไขด้าน biosafety  

regulation การคุ ้มครองพันธุ ์พืช ฯลฯ เพื่อ 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการท�าความ 

เข้าใจเรือ่ง green ระหว่างรฐั และเอกชน (green  

คือ safe and sustain เพื่อน�าไปสู่ safe food  

และ safe environment)

• ขอให้แต ่ละกลุ ่ม Commodity ไก ่

หมู เป็ด ปลา กุ ้ง สรุปประเด็นปัญหา และ 

ข้อเสนอแนะ ตลอดท้ัง Value Chain ทั้งด้าน 

การวิจัยพัฒนา ด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค  

การท�าอย่างไรให้ Green และงบประมาณ เพ่ือ 

เสนอผ่าน สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ BCG  

รวมท้ัง ขอความอนุเคราะห์สมาคมเมล็ดพันธุ์ 

แห่งประเทศไทย สรปุประเดน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประเดน็ 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านเมล็ดพันธุ์  

ทั้งด ้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง 

แนวทาง/มาตรการที่ควรแก้ไข นอกจากนี้ อาจจะ 

มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการผลักดันงานด้านเมล็ด

พันธุ์

ซึ่งประธานได้มอบหมายให้สมาคมต่างๆ  

จัดท�าร่างประเด็นปัญหาข้อเสนอแก้ไข และแผน 

กิจกรรมที่ต้องการด�าเนินการตามนโยบาย BCG  

โดยต้องค�านึงถึงกฎระเบียบภายในประเทศ และ 

คู่ค้าในต่างประเทศ โดยรวบรวมโดยสมาพันธ ์

ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และน�าส่งต่อไปยัง 

ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ 

(สวทช.) เพือ่ด�าเนนิการจดัการประชมุหารอื ผลกั 

ดันเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป

 น.ส.ภาสินี วงษา  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  25 มีนาคม 2564
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ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ต้นทุนเล้ียงหมูพุ่ง 77.49 ส�าหรับเกษตรกรที่ซื้อลูกหมู 

มาเลี้ยงเอง โดยมีค่าพันธุ์กระโดด 2,800 - 3,000 บาท ที่น�้าหนัก 

ลูกสุกร 16 กโิลกรมั โดยมีกากถัว่เหลอืงวิง่ใกล้ 20 บาท ข้าวโพด 

สูงแบบยืนระยะ 9.25 - 9.50 บาทต่อกิโลกรัม

การประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร คณะ 

กรรมการชุดเล็กของ Pig Board หรือคณะกรรมการนโยบายพัฒนา 

สุกรและผลิตภัณฑ์ โดยมีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน 

ได้มกีารประชุมประมาณการต้นทนุการผลติสกุรของไตรมาสท่ี 1/2564 ท่ีเป็นการประชุมครัง้ท่ี 1/2564  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ช้ัน 3 อาคาร 

ศูนย์ปฏิบัติการ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยได้มีการสรุปต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 1 กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุนเดือนตุลาคม -  

ธันวาคม 2563 ท่ี 75.16 บาทต่อกิโลกรัม และประมาณการเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ที่ 

77.49 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนท่ีค�านวณ และประมาณการเป็นต้นทุนทั้งหมดเมื่อหักผลพลอยได ้

แล้ว ต้นทุนไตรมาสที่ 4 ที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากค่าพันธุ์ลูกสุกร และค่าอาหาร ปรับตัวสูงขึ้น  

โดยมีกากถั่วเหลืองวิ่งใกล้ 20 บาท ข้าวโพดสูงแบบยืนระยะ 9.25-9.50 บาทต่อกิโลกรัม

ต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 2 กรณีผลิตลูกสุกรเอง ของเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

เฉลี่ยที่ 65.84 บาทกิโลกรัม และประมาณการของเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ  

66.30 บาท ต้นทุนทั้งหมดเป็นต้นทุนเมื่อหักผลพลอยได้ เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนไตรมาส 3 

ปี 2563 พบว่าต้นทนุลดลง สาเหตหุลกัเนือ่งจากค่าพันธุล์กูสกุร ค่าน�า้ และค่าไฟฟ้า ปรบัตวัลดลงตาม 

ฤดูกาล โดยต้นทุนที่ค�านวณ และประมาณการต้นทุนทั้งหมดเมื่อหักผลพลอยได้ของเดือนมกราคม -  

มีนาคม 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับตันทุนไตรมาส 4 ปี 2563 พบว่า 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากค่าอาหาร ค่าน�้า และค่าไฟฟ้า ปรับตัวสูงขึ้น

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สศก. ประเมินไตรมาสแรก ปี 64
“ตน้ทนุหมขูนุ” ราคาพุ่ง 77.49 บาท/กก.
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ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมระดมความคิดเห็น และ 

ความต้องการใช้งานระบบ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาต 

อาหารสัตว์และวตัถอัุนตรายด้านการปศสุตัว์ ระยะที ่3 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น และเพื่อน�าไปพัฒนา 

ระบบตามความต้องการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระบบ 

บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว ์

มีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมปศุสัตว์ได้ให้ความส�าคัญ และก�ากับดูแลผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว ์

และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด โดย 

กรมปศุสตัว์ ได้ริเร่ิมให้บริการทางด้านระบบอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่อ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2551  

เป็นต้นมา ซ่ึงในหลายปีทีผ่่านมา มผีูป้ระกอบการด้านอาหารสตัว์และวตัถุอันตราย 

ด้านการปศุสัตว์ใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริการทาง 

ปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมดิจิทัล
วันสต๊อปเซอร์วิส - เปเปอร์เลส - 

อนุญาต - ตรวจสอบ - ลงนาม ในวันเดียว

ณ โรงแรมบางกอก โอเอซิส
กรุงเทพฯ
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ด้านอิเล็กทรอนิกส์ด ้านอาหารสัตว์และวัตถุ 

อนัตรายด้านการปศสุตัว์ เพือ่อ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ผู ้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุ 

อันตรายด้านปศุสัตว์อย่างมุ ่งมั่นตั้งใจท่ีจะให้ 

บริการแก่ผู้ประกอบการ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ก�าหนด 

ให้ภาครัฐด�าเนินการตามพระราชบัญญัติอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ระยะ 

เวลา การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็น 

การบริการในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless)  

โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัล เป็นเคร่ืองมือ 

ในการด�าเนินงาน เพ่ือก้าวสู ่การเป็น “ดิจิทัล 

ไทยแลนด์” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบ 

บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก  

รวดเร็ว รัดกุม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ 

บริการออกใบอนุญาตผลิต น�าเข้า ขาย รวมถึง 

การแจ้งน�าเข้า ส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน  

และออกใบรับรองต่างๆ ด้านอาหารสัตว์และ 

วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดย 

กองควบคุมอาหารและยาสตัว์ จงึได้จดัท�าโครงการ 

ปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และ 

วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ขึ้น โดย 

เพิ่มระบบการปฏิบัติการ ดังนี้

1) ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการ 

ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation service)

2) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล  

(e-Signature) ใน PC และ smart phone

3) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

license)

ท้ังนี้ ส�าหรับการบริการทางระบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน 

การปศุสัตว์ ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ 36,325  

ราย โดยใช้งานเฉล่ียประมาณเดือนละ 10,000  

ค�าขอ โดยจ�านวนผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย  

ซึ่งระยะเวลาที่ให้การอนุมัติหลังจากรับค�าขอที ่

ถูกต้องครบถ้วนเฉล่ีย 3 วันท�าการ เมื่อระบบ 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนา 

เรียบร้อยแล้ว จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วัน 

ท�าการ ซึ่งผู ้ประกอบการสามารถใช้บริการได ้

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
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คณะท�างานพัฒนากองทุนฯ เห็นชอบตั้ง “กองทุนเอฟทีเอ” มอบ 

กรมเจรจาฯ เร่งสรุปแหล่งรายได้ก่อนเสนอ “จุรินทร์” พิจารณา ก่อนเข้าสู่ 

กระบวนการจัดตั้งกองทุนตามกฎหมายต่อไป

นายบณุยฤทธิ ์กลัยาณมติร ปลดักระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยถงึผลการประชมุ 

คณะท�างานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู ้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากการเปิดเสรีทางการค้า ครั้งที่ 1/2564 ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าร่วม ว่าคณะท�างานฯ ได้ 

พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่าง 

ประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมมาจากการลงพื้นที่ และจัดระดม 

ความเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุป โดยเห็นด้วยกับแนวทางการจัดตั้ง 

กองทุนฯ และได้มอบหมายให้ไปหาข้อสรุปเพิ่มเติม ก่อนที่จะน�าเสนอนายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณา

“หากนายจุรินทร์เห็นชอบ ก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายการบริหาร 

ทุนหมนุเวยีนท่ีมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเป็นประธาน และกรมบญัชกีลาง 

เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ  

และถ้าเห็นชอบในหลักการ ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่กระบวน 

ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายจัดต้ังกองทุนเอฟทีเอ และรัฐสภาตามกระบวนการ 

ตรากฎหมายต่อไป”

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

“ พาณิชย์ ”
เร่งตั้งกองทุน FTA
ช่วยเอกชนจากเปิดเสรีการค้า



 18 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 197 มีนาคม - เมษายน 2564 

Thailand Focus

ส�าหรับข้อสรุปเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุน 

เอฟทีเอ ก�าหนดให้ความช่วยเหลือจากกองทุน  

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเงินจ่ายขาด  

เช่น ทนุวจิยัพฒันา ทนุจดัหาท่ีปรกึษา ทนุฝึกอบรม 

ทนุจดักิจกรรมสนับสนนุการตลาด และรปูแบบเงนิ 

หมุนเวียน เช่น เงินลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และค่า 

เครื่องมืออุปกรณ์ และในส่วนการด�าเนินงาน มี 

ข้อเสนอว่า กองทุนควรให้หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ และ 

ธนาคารของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นตัวกลางส�าหรับ 

ประสานงาน และเสนอค�าขอรับความช่วยเหลือ 

ไปยังหน่วยบริหารกองทุนเอฟทีเอ

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับแหล่งรายได้เข ้า 

กองทนุเอฟทเีอ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

ได้เสนอว่า นอกจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว 

กองทนุควรจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผู้ได้ประโยชน์ 

จากเอฟทีเอ สมทบเข้ากองทุนเพิ่มเติม เพื่อให ้

กองทุนสามารถด�าเนินการได้อย่างยั่งยืน โดย 

ในส่วนดังกล่าว คณะท�างานฯ มีข้อเสนอว่า 

ต้องพิจารณาถึงรูปแบบ และวิธีการจัดเก็บอย่าง 

รอบคอบ เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม 

และไม่เป็นภาระกับผู้ถูกเก็บจนเกินไป และได้ 

มอบกรมเจรจาฯ ไปหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุป

ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ  

เพราะมีเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ โดย 

เฉพาะภาคเกษตร ที่ขอให้มีกลไกช่วยเหลือผู้ที ่

ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ให้สามารถปรับตัว 

รับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้ง 

ยังเป็นข้อแนะน�าจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความ 

ตกลง CPTPP ของรัฐสภา ทีเ่สนอให้รฐับาลจดัตัง้ 

กองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

เอฟทีเอด้วย
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กระทรวงเกษตรฯ รกุเดนิหน้า 8 ร่างมาตรฐาน 

ใหม่ รมช.ประภัตร ผลักดัน มกอช. เร่งสร้าง 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรฯ ครบทกุมิตลิดการน�าเข้า รุก 

ตลาดส่งออกต่างประเทศ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ 

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร คร้ังที่  

1/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ประชุม 

ได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือ 

ด�าเนินการประกาศเป็นมาตรฐานท่ัวไปของประเทศ 

ซึ่งการปฏิบัติการสร้างมาตรฐานสินค้าจะเป็นกลไกล 

ส�าคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า และมูลค่า 

การส่งออกทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให ้

ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และยังสร้างรายได้ 

ให้กับผู้ผลิต

โดยมาตรฐานใหม่ จ�านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. น�้านมควายดิบ 2. การปฏิบัต ิ

ทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มควายนม 3. แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า 

เกษตร การปฏิบัติเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มควายนม 4. การชันสูตรโรคอหิวาต์ 

แอฟริกาในสุกร 5. การปฏิบัติท่ีดีส�าหรับศูนย์รวบรวมน�้ายางสด 6. แนวทาง 

ปฏิบัติส�าหรับการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งผักและผลไม้สด 7. การปฏิบัติท่ีดี 

ส�าหรับโรงเชือดช�าแหละจระเข้ และ 8. แนวปฏบิตัใินการใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตร 

การปฏิบัติเกษตรที่ดีส�าหรับการท�านาเกลือทะเล

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

มกอช. เร่งสร้าง 8 มาตรฐานใหม่
ครอบคลุม “นมควายดิบ-GAP ฟาร์มควายนม”
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ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ 

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง 

ชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับสาระ 

ส�าคัญของร่างมาตรฐานใหม่ 8 เรื่อง คือ

1. น�า้นมควายดิบ เพือ่ช่วยส่งเสริมการเลีย้ง 

ควายนมให้เป็นอาชีพทางเลือก ช่วยส่งเสริมด้าน 

การตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เป็นสินค้า 

ทดแทนการน�าเข้าประเภทเนยและชสีทีต้่องน�าเข้า 

จากต่างประเทศมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท

2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ 

ฟาร์มควายนม

3. แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า 

เกษตร การปฏิบัติเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มควาย 

นม เพื่อก�าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตร 

ที่ดีส�าหรับฟาร์มควายนม ครอบคลุมข้อก�าหนด 

ต้ังแต่องค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม  

บคุลากร สขุภาพสตัว์ สวสัดิภาพสตัว์ สิง่แวดล้อม  

และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต ควายนมมีสุขภาพดี และ 

ได้น�้านมดิบที่มีคุณภาพ ในการน�าไปใช้ผลิตเป็น 

อาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

4. การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

เพือ่ก�าหนดการชันสตูรโรคอหวิาต์แอฟริกาในสกุร 

ทางห้องปฏิบัติการ ที่มีความสอดคล้องกับคู่มือ 

การชันสูตรโรคสัตว ์บกขององค์การสุขภาพ 

สัตว์โลก เพื่อให้ได้ให้มาตรฐานการชันสูตรโรค 

ที่ เป ็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการ 

ตรวจติดตาม และเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย  

ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การน�าส่ง 

ตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ และการชันสูตรโรค  

ซึ่งมี 2 วธิีการหลกั คือ การตรวจหาเชื้อ (Identi- 

fication of the Agent) และการตรวจทางวิทยา 

เซรุ่ม (Serological Test)

5. การปฏิบัติ ท่ีดีส�าหรับศูนย ์รวบรวม 

น�้ายางสด ก�าหนดการปฏิบัติที่ดีส�าหรับศูนย์ 

รวบรวมน�า้ยางสด ต้ังแต่ขัน้ตอนการรบัน�า้ยางสด  

การทดสอบคุณภาพน�้ายางสด การควบคุมการ 

ปฏบิตังิาน จนถึงการขนส่งเพ่ือจ�าหน่าย เพือ่ให้ได้ 

น�้ายางสดที่มีคุณภาพ เหมาะส�าหรับเป็นวัตถุดิบ 

ในการแปรรูปขั้นกลาง โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม  

สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
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6. แนวทางปฏิบัติส�าหรับการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งผักและผลไม้สด 

มีข้อก�าหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน Codex เรื่อง Recommended International  

Code of Practice for Packaging and Transport of Fresh Fruits and 

Vegetables (CXC 44-1995) ได้แก่ (1) การบรรจุหีบห่อเพื่อรักษาคุณภาพ 

ของผลิตผลระหว่างการขนส่ง และการจ�าหน่าย (2) วิธีปฏิบัติในการลดอุณหภูม ิ

เบื้องต้น (3) การออกแบบสภาวะ และวิธีการขนส่ง และขนถ่ายของอุปกรณ์ 

ขนส่ง (4) การดูแลรักษาความสะอาด และซ่อมบ�ารุงพาหนะ 

และภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ส�าหรับขนส่ง หรือตู้คอนเทนเนอร์  

และ (5) การปฏิบัติที่ถูกต้องในการขนถ่ายผลิตผล การรักษา 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การไหลเวียนของอากาศ และการ 

ดัดแปรสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ส�าหรับขนส่ง 

หรือตู้คอนเทนเนอร์

7. การปฏิบัติท่ีดีส�าหรับโรงเชือดช�าแหละจระเข้ ก�าหนดครอบคลุมตั้งแต่ 

การจับบังคับ และการขนส่งจระเข้มีชีวิตจากฟาร์มสู่โรงเชือด เพื่อให้ได้ผลิตผล 

จระเข้ส่วนที่จะน�าไปบริโภคที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยค�านึงถึงสุขภาพ และ 

สวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมาตรฐานฯ นี้ ใช้กับจระเข้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากฟาร์ม 

ทีไ่ด้รับอนญุาต หรือแจ้งประกอบกจิการฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ควบคมุกบัหน่วยงาน 

ที่มีอ�านาจหน้าที่ และ

8. แนวปฏบิตัใินการใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตร การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ี 

ส�าหรับการท�านาเกลอืทะเล แนวปฏบัิตนิี ้เพือ่ใช้อธบิายและขยายความทางวชิาการ  

ครอบคลุมเหตุผล และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละข้อก�าหนดของมาตรฐานสินค้า 

เกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับการท�านาเกลือทะเล (มกษ.  

9055-2562)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการจัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตร 

จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับโกโก้ 2. การปฏิบัต ิ

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการบริโภค และ 3. การปฏิบัติทางการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าท่ีดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมกับเห็นชอบแต่งตั้งคณะ 

กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าวด้วย
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นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรม 

การค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการ 

ก�ากับดแูลและก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างองิโครงการ 

ประกนัรายได้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2564 ได้ลงนาม 

ในประกาศเรื่อง การก�าหนดราคาเกณฑ์กลาง 

อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ 

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว ์

ปี 2563/64 โดยมีมติให้งดจ่ายเงินส่วนต่าง 

ส�าหรับงวดที่ 5 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 2  

ท่ีจะจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  

ท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดย 

มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และ 

ระบุวันที่คาดว ่าจะเก็บเกี่ยวตั้ งแต ่ วันที่ 20 

กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564 เน่ืองจากราคา 

เกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย 

ที่ประกันรายได้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม  

(กก.) ละ 8.63 บาท จากราคาประกันรายได้ 

ที่กก. ละ 8.50 บาท

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้ปลูกข้าวโพดเฮ!
ราคาตลาดพุ่ง 8.63 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฮ!
ราคาตลาดพุ่งทะลุเพดานประกันรายได้

ล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.63 บาท
ส่งผลดีให้รัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง

ในโครงการประกันรายได้ส�าหรับงวดที่ 5 
หลังจากจ่ายมา 4 งวดก่อนหน้านี้
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“ถือเป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  

ที่ราคาผลผลิตปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และ 

ล่าสุดได้ทะลุราคาประกันรายได้แล้ว ท�าให ้

เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น มีรายได้มาก 

ขึ้น และที่ส�าคัญ รัฐไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่าง  

ท�าให้ประหยัดงบประมาณ” นายวัฒนศักย์กล่าว

โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการจ่ายส่วนต่าง 

ประกันรายได้ข้าวโพดมาแล้ว 4 งวด คอื งวดที ่1 

จ่ายส่วนต่าง กก. ละ 45 สตางค์ งวดท่ี 2 กก. ละ  

32 สตางค์ งวดที่ 3 กก. ละ 23 สตางค์ งวดที ่

4 กก. ละ 8 สตางค์ และงวดที่ 5 ไม่ต้องจ่าย   

ทั้งนี้ ในการการค�านวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

ต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/ 

62-2563/64) ของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่  

คูณด้วยจ�านวนไร่ตามท่ีเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียน 

ไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส�าหรับการก�าหนดราคาอ้างอิง คณะ 

อนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน  

เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดส�าคัญ  

10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน  

ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก  

และแพร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อค�านวณ 

การจ่ายส่วนต่าง โดยงวดที่ 4 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่  

8.42 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก. ละ 0.08  

บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกก.

ท้ังนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ผู ้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 คณะ 

รัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ด�าเนินโครงการ 

เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ในกรอบวงเงิน  

1,912 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยจะจ่าย 

เดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ โดย 

มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสน 

ครัวเรือน ปลูกมากท่ีสุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์  

รองลงมา คือ จังหวัดตาก เชียงราย และกระจาย 

อยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กับหลายจังหวัดในภาค 

อีสาน และมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย
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คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ 

ผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เร่งแก้ไขปัญหาราคา 

ไข่ไก่ตกต�่าจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 

ใหม่ เร่งผลักดันการส่งออก และเสนอขอใช้เงิน 

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
พัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ณ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้ม ี
การรายงานสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในปัจจุบัน  
และข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต�่า 
จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่ง 
ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาไข่ไก่ 
ล้นตลาด และราคาตกต�่า โดยการผลักดันการ 

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

‘เอ้กบอร์ด’ เร่งแก้ปัญหาราคาไข่ตกต�่า
พร้อมผลักดันส่งออก

ส่งออก ตามข้อเสนอของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและ 

ส่งออกไข่ไก่ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  

(กรมปศุสัตว์) แจ้งมติต่อกรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์ เพื่อด�าเนินการเสนอขอใช้เงิน 

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบ 

กองทุนรวมฯ ต่อไปโดยด่วน

ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในปัจจุบัน 

มีแผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) ในปี 2563  

จ�านวน 3,800 ตวั น�าเข้าเลีย้งแล้ว 100% (ข้อมลู  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) และปี 2564 จ�านวน  

3,800 ตัว ยังไม่มีการน�าเข้าเล้ียง (ข้อมูล ณ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) แผนการเลี้ยงพ่อ 

แม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ปี 2563 จ�านวน 440,000  

ตัว น�าเข้าเล้ียงแล้ว 439,168 ตัว (99.8%)  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และในป ี

2564 จ�านวน 440,000 ตัว น�าเข้าเลี้ยงแล้ว  

74,270 ตัว (16.9%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 15  

กุมภาพันธ์ 2564) จ�านวนไก่ไข่ยืนกรง ปัจจุบัน  

51,127,140 ตัว ประมาณการผลิต 42,435,526  

ฟองต่อวัน (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564) การ 

ส่งออกไข่ไก่สด ปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม)  

จ�านวน 221.29 ล้านฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกัน 



Food Feed Fuel

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 197 มีนาคม - เมษายน 2564 I 25

ในปี 2562 ร้อยละ 18.45 ตลาดหลัก คือ ฮ่องกง คิดเป็น 

ร้อยละ 49 รองลงมา คือ สิงคโปร์ ร้อยละ 48 ราคา ณ  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 

ฟองละ 2.50 บาท ลูกไก่ไข่ตัวละ 28 บาท ไก่ไข่รุ่นตัวละ  

150 บาท ต้นทุนการผลติไข่ไก่ ปี 2563 (มกราคม - ธนัวาคม)  

เฉลี่ยฟองละ 2.58 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562  

ร้อยละ 1.9 และปี 2564 (มกราคม - มนีาคม) ประมาณการต้นทนุ  

ไตรมาสท่ี 1 เฉลี่ยฟองละ 2.66 บาท โดยคาดว่าจะมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส�าหรับการด�าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ 

ของกรมปศุสัตว์ มีมาตรการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ และปลดไก่ไข่ชดเชย 

เดือนธันวาคม 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป้าหมายเพ่ือลดปริมาณไข่ไก่ 

ส่วนเกินในตลาดภายในประเทศ 65 ล้านฟอง ส่งออกแล้ว 16,787,581 ฟอง 

ปลดไก่ไข่ชดเชยแล้ว 894,267 ตัว เทียบเท่าส่งออก 45,470,305 ฟอง รวม 

ด�าเนินการแล้ว 62,257,886 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 95.78

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ Egg  

Board เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ 

ร้องเรยีนด้านการกระจายพนัธุไ์ก่ไข่ และการปรบัปรงุค�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ 

รณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ โดยเพิ่มผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน คือ ส�านักงานปลัด 

กระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ จะน�ามต ิ

ดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามต่อไป
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ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

กรมการค้าภายในเร่งช่วยเหลือ “ไข่ไก่” 

ราคาตก เตรยีมประสานป๊ัมน�า้มนั “พที-ีบางจาก” 
ช่วยน�าไข่ไปขาย เป้าหมาย 20 ล้านฟอง เบอร์  

3 แผง 30 ฟอง ราคา 70 บาท พร้อมเร่งผลกัดนั 

ไข่ไก่ส่งออก 200 ล้านฟองออกจากตลาด โดย 

รัฐชดเชยให้ฟองละ 50 สตางค์ มั่นใจดันราคา 

ขึ้นแน่

นายวัฒนศักด์ิ เสือเอี่ยม อธิบดีกรม 

การค้าภายใน เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร ได้หารือถึง 

แนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ราคาตกต�า่ หลงัจากพบว่า 
ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ได้ท�าให้เกิดปัญหา 

ผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด โดยได้จะประสานสถานี 

บริการน�้ามัน ทั้งพีที และบางจาก ช่วยน�าไข่สด 

ไปตั้งขายภายในสถานีน�้ามันเป้าหมาย 20 ล้าน 

ฟอง น�าไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 30 ฟอง ขายราคา  

70 บาท และจะเร่งผลักดันไข่ไก่ 200 ล้านฟอง 
ออกจากตลาด ด้วยการส่งออกไปยังต่างประเทศ  

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้เอกชน 100  
ล้านฟองแรก ในราคาฟองละ 50 สตางค์ คาดว่า 
จะใช้งบประมาณ 51 ล้านบาท ใช้งบประมาณ 

จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ทัง้นี ้ปกตผิลผลติไข่ไก่จะมเีฉลีย่วนัละ 42  
ล้านฟอง แต่ปัจจุบันมีการบริโภคเพียงวันละ 38  

ล้านฟอง มีผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินถึงวันละ 4 ล้าน 

ฟอง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับลดลงต่อเนื่อง จน 

ไข่คละหน้าฟาร์มเหลือเพียงฟอง 2.50 บาท ซึ่ง 
ต�่ากว่าต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่ที่ฟองละ 2.58 บาท  

และราคาท่ีผู้เล้ียงไข่ไก่ควรจะขายได้อยู่ท่ีฟองละ  

2.80 บาท ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบ 

ปัญหาการขาดทุน

ส�าหรบัสาเหตหุลกัเกิดจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ท�าให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

เข้ามาในไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มี 

การบริโภคถึงวันละ 2 ล้านฟอง และโรงเรียน 

ก็เปิดไม่เต็มรูปแบบ มีการเรียนการสอนทาง 
ออนไลน์ การบรโิภคในส่วนของนกัท่องเท่ียว และ 

นักเรียนลดลง จึงท�าให้เกิดไข่ไก่ส่วนเกินเข้ามา 

ในตลาดเพิ่มขึ้น

“ทีผ่่านมา สดัส่วนการบรโิภคไข่ไก่ท่ีผลติได้  

จะแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 95-98% 

ที่เหลือส่งออก ซึ่งผลกระทบจากโควิด-19 และ 

ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ท�าให้การบริโภค 
ไข่ไก่ส่วนนี้หายไป โดยประเมินว่า ทั้งปีนักท่อง- 

เที่ยวจะบริโภคลดลงถึง 100 ล้านฟอง กรมฯ จึง 
ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยผลักดันการส่งออก  
ซ่ึงเป็นมาตรการเดียวกับท่ีใช้เมื่อปีท่ีแล้ว และ 

สามารถผลักดันให้ราคาไข่ไก่ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง  
รวมทั้งจะมีการปลดแม่ไก่ยืนกรง เพื่อลดปริมาณ 

ไข่ไก่เข้ามาในตลาดด้วย” นายวัฒนศักย์กล่าว

“พาณิชย์” เร่งแก้ไข่ไก่ราคาตก
ประสานปั๊ ม “พีที-บางจาก”
ช่วย ดันส่งออก 200 ล้านฟอง
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ผู้เลี้ยงเร่งปรับ Supply ทั้งชิ้นส่วน และ 

โยกสุกรขนุส่งออกให้ภาคเหนอืแทน หลงัประชมุ 

พาณิชย์ สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ - ผู้เลี้ยง 

รายใหญ่ส่วนกลางใช้ช่องทางค้าส่งค้าปลีกของ 

ตัวเอง และอื่นๆ สนับสนุน Supply ผู้บริโภค 

ภาคเหนือต่อเนื่อง

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคม 

ผู ้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมกับอธิบดี 

กรมการค้าภายในคนใหม่ นายวัฒนศักย์ เสือ- 

เอี่ยม และนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว ่าการกระทรวงพาณิชย์และท่ีปรึกษาอธิบด ี

กรมการค้าภายใน ห้างค้าปลีก บริษัทผู้เลี้ยงสุกร 

รายใหญ่ โรงฆ่าช�าแหละ ตลาดสด ตลาดกลาง  

และกลุ่มผู้ประกอบการไก่เนื้อทั้งห่วงโซ่

ในการประชุมหารือแนวทางการบริหาร 

จัดการสินค้าสุกร และไก่เนื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  

ท่ีกรมการค้าภายใน เพือ่แก้ปัญหาอปุทานส่วนขาด 

ของสุกร และอุปทานส่วนเกินของไก่เนื้อ โดย 

เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือท่ีเป็นผลจากการหยุด 

เลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อลดความเสี่ยง 

ที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์ และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้เลี้ยงปรับ Supply “หมู-ไก่”
หลังภาคเหนือหมูขาดแคลน หวัน่ราคาหมูแพง

นายกฯ สุรชัย มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิบดีคนใหม่
คุณวัฒศักย์ เสือเอี่ยม และคุณวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์และที่ปรึกษากรมการค้าภายใน
หลังร่วมประชุมหารือ แนวทางการบริหารจัดการสินค้าสุกร

และไก่เนื้อ เมื่อ 12 มกราคม 2564 ที่กรมการค้าภายใน
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ลาว ที่ยังคงมีการระบาดของโรค ASF ในสุกร 

ในขณะท่ีผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ รายกลางในภาค 

เหนือ ต่างบริหารความเสี่ยงโดยการลดก�าลังการ 

ผลิตลงมา โดยเน้นเลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบความ 

ปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุด

มติกรณีอุปทานส่วนขาดในพื้นที่ภาคเหนือ  

ให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมกับสมาชิก 

สมาคมฯ และบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ จัดหา 

สุกรมีชีวิต หรือเนื้อสุกรช�าแหละเพื่อกระจายไป 

จ�าหน่ายในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ และพ้ืนที่อื่น 

ที่มีปัญหาอุปทานไม่เพียงพอกับความต้องการ 

ของตลาด

ในประเด็นดังกล่าว สมาคมฯ ได้มีหนังสือ 

ถึงบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ โดยล่าสุดบริษัท 

ส่วนใหญ่ได้แจ้งว่าได้ด�าเนินการจัด Supply ไปยัง 

ภาคเหนือในลักษณะชิ้นส่วน ผ่านช่องทางของ 

บรษิทั และห้างค้าปลกี ส่วนหนึง่โยกจ�านวนสกุรขุน 

มีชีวิตส่งออก เพื่อส่งไปภาคเหนือแทนต้ังแต ่

ต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันช่องทางห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่ม ี

หลายขนาด ยังคงเป็นช่องทางของผู้บริโภคที่ 

กระจายทั่วไทยแทบจะทุกต�าบล ส�าหรับขนาด 

มนิบ้ิาง Express บ้าง ในราคาสกุรเนือ้แดงไม่เกนิ 

ช่วงกิโลกรัมละ 150 - 160 บาท นับต้ังแต่เกิด 

กระแสสื่อเรื่องหมูแพงช่วงกลางปีท่ีแล้ว จนหลัง 

ประชุมกรมการค้าภายใน 20 กรกฎาคม 2563  

ท่ียังสามารถคงระดับราคาจ�าหน่ายปลีกเนื้อ 

สุกรนี้จนถึงปัจจุบัน ท่ีสามารถบรรเทาภาระของ 

ผู้บริโภคมาได้ จนเกิดการระบาดระลอกใหม่ของ  

COVID-19

ส�าหรับไก่เนื้อ ถือเป็นจังหวะดีที่จะจูงใจให ้

ผู ้บริโภคหันมาบริโภคไก่เนื้อให้มากขึ้นตามท่ี 

ประชุมประสงค์แก้ปัญหานี้ด้วย เพื่อช่วยลด 

Supply ส่วนเกินในขณะนี้ โดยสถานการณ์ราคา 

ไก่เนื้อล่าสุดสัปดาห์ที่ 4/2564 จากรายงานของ  

CPF ราคาอ่อนตัว โดยภาพรวมปริมาณไก่ใหญ ่

และไก่เกินไซส์เริ่มมีตัว สัปดาห์ถัดไปแนวโน้ม 

ราคายืนอ่อน ภาคเหนือตอนบน ราคาต่อกิโลกรมั 

ยืนอยู่ที่ 31 - 32 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน 

ภาคเหนือตอนล่างราคาอยู่ที่ 31 - 32 บาท แนว 

โน้มราคายืนอ่อน ภาคอีสานราคาอ่อนตัว แนว 

โน้มราคายืนอ่อน อีสานบนราคา 34 - 35 บาท 

ไก่เล็ก 37 - 38 บาท อีสานล่าง ราคา 30 - 33  

บาท ไก่เล็ก 33 - 35 บาท ภาคกลาง - ภาค 

ตะวันออก - ภาคตะวันตก ราคาคงตัว ปริมาณ 

ตัวเริ่มสะสม แนวโน้มราคายืนอ่อน ภาคกลาง  

สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 28 - 29  บาท

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแต่ละภูมิภาค ยังคง 

ตดิตาม Supply เพือ่การบรโิภคเนือ้สกุรทีเ่พยีงพอ 

ส�าหรับภายในประเทศเป็นอันดับแรก ในขณะท่ี 

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในรูปกลุ่มกากถ่ัวเหลือง 

ราคากระโดดสูงจาก 13 บาท เป็น 17 บาท ใน 

ขณะที่ต้นทุนเพื่อความเข้มงวดกับความปลอดภัย 

ทางชีวภาพของฟาร์มท่ีต้องเข้มงวดตลอด เฉล่ีย 

เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มอีกเฉลี่ยตัวละ 300 บาท

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
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ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

และรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ส่งผลให้ผู้คน 

เจ็บป ่วย และมีผู ้ เสียชีวิตทั่วโลกถึงหลักล ้านคน และตัวเลข 

คงไม่หยุดเพียงเท่านี้หากยังไม่มีวัคซีนท่ีจะสามารถหยุดการระบาด 

โควิด-19 ได้ ขณะเดียวกัน ผู้คนต่างปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิต 

ปกติใหม่ หรือนิวนอร์มัล (New Normal) เพื่อหลีกเลี่ยงจาก 

การติดเช้ือ นอกจากน้ี ทุกคนยังหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น และ 

ให้ความส�าคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัย

วัตถุดิบหลักๆ ที่ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เลือกมาประกอบอาหารส�าหรับกลุ่ม 

เนือ้สตัว์คงหนไีม่พ้นเนือ้หมู เนือ่งจากมคีวามอร่อย มสีารอาหารโปรตีนท่ีเสรมิสร้าง 

กล้ามเนื้อให้ร่างกายแข็งแรง และยังหาซื้อได้ง่าย ส�าหรับเนื้อหมูที่ดี ต้องมาจาก 

สุกรที่ดีมีคุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สายพันธุ ์

สุกร ฟาร์มถูกสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูเหมาะสม อาหารที่ใช้เลี้ยง 

มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงให้ความส�าคัญในกระบวนการผลิต 

มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าอย่าง 

เข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

เนื้อหมูคุณภาพดี
ปลอดเชื้อ ปลอดภัย
ผู้บริโภคมั่นใจได้

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปัจจบุนั การเลีย้งสกุรของไทยมกีารพฒันา 

ขีดความสามารถในการผลิตตามหลักอาหาร 

ปลอดภัย (food safety) ยกระดับมาตรฐานการ 

ผลิตเนื้อสุกรตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคุมดูแล 

ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การช�าแหละ กระบวนการ 

จัดการเนื้อสุกรที่ได้หลังการช�าแหละ ไปจนถึง 

ขั้นตอนของการเก็บรักษา จนถึงจุดจ�าหน่าย  

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แต่ยังมีความกังวลใจของผู้บริโภคว่าจะมี 

เชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในเนื้อสัตว์  

หรืออาหารทะเลที่เราน�าไปประกอบอาหาร หรือ 

ไม่ ซึง่อธิบดกีรมประมง ส�านกังานคณะกรรมการ 

อาหารและยา (อย.) รวมถงึนกัวชิาการหลายท่าน 

ได้ออกมายืนยันตรงกันว่ามีโอกาสน้อยมาก ที่ 

เชื้อโควิด-19 จะปะปนอยู่ในอาหาร แต่เพ่ือ 

เป็นการป้องกนั จงึควรรับประทานอาหารทีป่รุงสกุ  

ผ่านความร้อน ไม่ควรรับประทานอาหารดิบๆ ซึ่ง 

เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบค- 

ทีเรียอื่นๆ อีกด้วย

ขณะเดียวกัน จากกระแสในโซเชียลมีเดีย 

ที่มีการแชร์คลิปวิดีโอหญิงชาวตะวันตก ทดลอง 

เทน�้าอัดลมบนเนื้อหมูสด และมีลักษณะคล้าย 

หนอน หรือพยาธิออกมาจากเนื้อหมู ซ่ึงท่าน 

อธบิดีกรมปศสุตัว์ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง คาดว่าเป็นคลิปปลอมที่ถูกสร้างข้ึน  

อาจมีการใส่สิง่ปกติ หรอืการตกแต่งภาพเพือ่สร้าง 

การเข้าใจผิด ที่ส�าคัญ วิธีการดังกล่าวไม่ท�าให ้

สิ่งแปลกปลอมทั้งหนอน หรือพยาธิออกมาจาก 

เนื้อสุกรได้

ส�าหรับค�าแนะน�าในการเลือกซื้อเนื้อหม ู

อย่างปลอดภัย ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากแหล่ง 

ผลิตที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน GMP (Good 

Manufacturing Practices) เก็บรักษาเนื้อหมู 

ในความเย็นตลอดเวลา มีสีแดงธรรมชาติ ไม่มี 

กลิ่นเหม็นบูด ไม่ช�้าเลือด หรือมีลักษณะผิดปกต ิ

อื่นๆ เช่น ตุ่ม ก้อน ผิวของเนื้อไม่แห้ง หรือแฉะ 

เกินไป หากมีฉลาก ควรดูวันผลิต และวันหมด 

อาย ุนอกจากนี ้ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้เนือ้หมู 

หรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน 

ตลาดสดน่าซื้อ หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือสังเกต 

จากตราประทับบนหนังที่ช�าแหละจากโรงฆ่าสัตว ์

ท่ีได้รบัการรบัรองจากกรมปศสุตัว์ ตราสญัลักษณ์  

“ปศุสัตว์ OK”
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศสุตัว์ เปิดผยว่า ตามท่ีมกีารพบการระบาด 

ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วโลก รวมท้ัง 

ในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ส่งผล 

เสียหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกร 

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งกระทบความ 

ม่ันคงด้านอาหารของประเทศที่พบการระบาด  

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

เตือน!! อย่าหลงเชื่อ
วัคซีนโรค ASF ในหมูเถื่อน
หวั่นท�ำระบำดรุนแรง

อธิบดีกรมปศุสัตว์
เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่าหลงเชื่อ

ใช้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(ASF) ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
อาจพบการระบาดรุนแรง
และอาจพบการกลายพันธุ์

ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน 

และยาทีใ่ช้ในการรกัษา จงึอาจมผีูฉ้วยโอกาสจาก 

สถานการณ์ดังกล่าวผลติวคัซนีทีก่ระบวนการผลติ 

ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีประสิทธิภาพในการ 

ป้องกนั เป็นสาเหตุให้มกีารระบาดของโรคออกไป 

อย่างกว้างขวาง และเช้ือเกิดการกลายพนัธุ ์ดงัเช่น  

กรณีมีข่าวฟาร์มเอกชนในต่างประเทศ พบเชื้อ 

อหิวาต์สุกรแอฟริกันสายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์  

โดยแยกได้จากสุกรป่วยที่แสดงอาการของโรค 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

การพบไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้เกิดเนื่องจาก 

เกษตรกรได้แอบใช้วัคซีนเช้ือเป็นท่ียังไม่อนุญาต 

ให้ใช้ โดยเกษตรกรคาดหวังผลว่าจะสามารถ 

ป้องกันโรคนี้ได้ แต่ผลกลับพบว่าสุกรที่ฉีดวัคซีน 

ชนิดนี้ จะป่วยโทรม และแสดงอาการของโรค 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามมา ท�าให้ยากต่อการ 

ควบคุม เชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้ อาจสามารถ 

แพร่ระบาดไปทัว่โลกได้ โดยผ่านเน้ือหมทูีป่นเป้ือน 

เชื้อไวรัสดังกล่าว หรือจากการแอบลักลอบน�าเข้า 

วัคซีนเชื้อเป็นชนิดนี้
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ทั้งนี้โรคนี้ไม่สามารถติดต่อ หรือมีอันตราย 

ต่อมนุษย์ แต่เป็นโรคติดต่อรุนแรงเฉพาะสุกร  

ผลท�าให้สุกรที่ติดเช้ือตายเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสกุรในบางประเทศพยายามป้องกนั 

สุกรโดยการลักลอบใช้วัคซีนเช้ือเป็นที่ยังไม่ได้รับ 

การอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อโดยบังเอิญ 

จากวัคซีน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 

ส�าหรับประเทศไทย ยังไม่มีการอนุญาตให้ผลิต  

น�าเข้า ขาย และใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอหิวาต ์

แอฟริกาสุกร โดยการผลิต น�าเข้า ขาย ยา 

และวัคซีน ซึ่งไม่ผ่านการรับรองจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มคีวามผดิตาม 

พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 จงึขอแจ้งเตอืนมายงัเกษตรกร 

อย่าหลงเชือ่ น�าวคัซีนทีผิ่ดกฎหมายมาใช้ในฟาร์ม ซึง่อาจส่งผลให้สกุรทีฉ่ดี อาจตดิ 

เชือ้ไวรัสจากวัคซนีดงักล่าว และท�าให้เกดิการระบาดของโรคในประเทศในวงกว้างได้

สุดท้ายนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร หากพบเห็น 

การลักลอบใช้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือพบเห็นการลักลอบ 

จ�าหน่ายวัคซีนดังกล่าว รวมทั้งพบสุกรภายในฟาร์มป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้ง 

เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ได้ท่ี ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ หรอืส�านกังาน 

ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ หรือ application DLD 4.0 หรือสายด่วน 

กรมปศสุตัว์ 063-225 -6888 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง อธบิดกีรมปศสุตัว์ กล่าวในทีส่ดุ
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Beef Board รายงานตัวเลขสินค้าโคเนื้อ 

และผลติภณัฑ์ ประจ�าไตรมาสที ่4/2563 เดือน 

ธันวาคม พบไทยยังคงสามารถส่งออกเนื้อโค 

และโคมีชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายระพีภัทร์ 

จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายพัฒนาโคเนื้อ - กระบือ และผลิตภัณฑ ์

แห่งชาติ (Beef Board) ณ กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ โดยท่ีประชุมได้มีการรายงานสินค้า 

โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ ประจ�าไตรมาสที่ 4/2563  

เดือนธันวาคม แบ่งเป็น 

ด้านการผลิต มีการผลิตโคเนื้อ ในช่วง 

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จ�านวน 0.291  

ล้านตัว เป็นเนื้อโค 48.95 พันตัน (ในปี 2563  

มีเน้ือโค 206.15 พันตันต่อปี) การน�าเข้าพ่อ - 

แม่พันธุ ์ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  

จ�านวน 1,000 ตัว (แม่พันธุ์ 915 ตัว พ่อพันธุ์  

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ไทยยังส่งออกโค
และเน้ือโคตอ่เน่ือง

หลัง Beef Board รายงานตัวเลขไตรมาส 4 ปี 63

85 ตัว และน�้าเชื้อ 127,491 โด๊ส) มีจังหวัดที ่

เป็นแหล่งผลติโคเนือ้ทีส่�าคญั ได้แก่ นครราชสมีา  

สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ 

ด้านการตลาด ตลาดส่งออกโคมีชีวิต 

ไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม ยังคง 

มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และการส่งออก 

เนื้อโค แบ่งเป็น เนื้อโคสด ไปยังเมียนมาร์ 53%  

กัมพูชา 35% ลาว 12% และเนื้อโคแปรรูปไปยัง 

ญี่ปุ่น 100% ส�าหรับการน�าเข้าเนื้อโคของไทย 

ส่วนใหญ่น�าเข้าจากออสเตรเลีย เพื่อบริโภค และ 

เป็นวัตถุดิบแปรรูปส่งออก 
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ปริมาณการส่งออก - น�าเข้าเนื้อ และโค 

ของไทย ในปี 2563 มีการน�าเข้าโคมีชีวิตจาก 

ประเทศเมียนมาร์ 96% และส่งออกไปประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนลาว 63% ทั้งน้ี ตลาด 

โคเนื้อไตรมาส 4/63 ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกร 

ขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 93.10 บาท เพิ่มขึ้น 

จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.05 และ 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/63 ร้อยละ 0.27

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการรายงาน 

ความคืบหน้าการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่

1) ความก้าวหน้าระเบียบส�านักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโคเนื้อ กระบือ และ 

ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 25…

2) ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับ 

เคลื่อนนโยบายพัฒนาโคเนื้อ - กระบือ และผลิต- 

ภัณฑ์แห่งชาติ

3) การบรรจุแผนการผลิต และการตลาด 

โคเนื้อ เข้าไปอยู่ในแผนการพัฒนาของ EEC

4) สรุปการขับเคล่ือนโครงการส่งเสริม 

การเล้ียงโคเนื้อ - กระบือ ภายใต้ยุทธศาสตร ์

โคเนื้อ - กระบือ กรมปศุสัตว์

5) การใช้มาตรการปกป้องจากการน�าเข้า 

สินค้าที่เพิ่มขึ้น และมาตรการตอบโต้การทุ่ม 

ตลาด เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปิด 

ตลาดการค้าเสรี (FTA)

6) ความก้าวหน้าโครงการส่งเสรมิการเลีย้ง 

โคเนือ้ท่ีขอรบัการสนบัสนนุเงินกูจ้ากกองทุน FTA  

และ

7) ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ 

ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์และกิจการท่ีเก่ียวเนื่อง  

(MOU)
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“เฉลิมชัย” เดินหน้าต่อดันไทยรักษา

แชมป์อาเซียนปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา หนุน

ผลติสกุรและอตุสาหกรรมแปรรปู150,000 ล้าน 

หลัง ครม.อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท ชดเชย

ให้เกษตรกรที่ท�าลายหมูตามมาตรการป้องกัน

โรค พร้อมยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร เผยส่ง

ออกสุกรเพิ่มกว่า 300% มั่นใจปีนี้ขยายตัวต่อ

เนื่องเพราะคู่ค้าทั่วโลกมั่นใจสุกรไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย 

สร้างโอกาสในวิกฤติ  โดยสั่งการให้กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศสุตัว์ท�างานเชงิรกุ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา 

สุกรในพื้นที่ความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะจังหวัดที่ม ี

ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบ 

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร ่

ระบาดโรคอหวิาต์แอฟริกาในสกุร (ASF) ส่งผลให้ 

ประเทศไทยคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

“เฉลิมชัย” เดินหน้าต่อ
ดันไทยรักษาแชมป์อาเซียน
ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา

เฉียงใต้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคจะกระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลกแล้ว 

ก็ตาม ท�าให้การส่งออกสุกรในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 

มากกว่า 300% คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้าน 

บาท และเชื่อมั่นว่าการส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น

“เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

และประเทศชาติ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร และ 

อตุสาหกรรมท่ีต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 150,000 ล้าน 

บาท รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร 

ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ จึงเสนอมาตรการต่อเนื่อง 
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ต่อคณะรฐัมนตรจีนเหน็ชอบเมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์  

ที่ผ่านมา อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน 

ส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ�าเป็น เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร 

ส�าหรับค่าชดใช้สุกรที่ถูกท�าลาย ตามมาตรา 13 

(4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.  

2558 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 279,782,374  

บาท ให้แก่เกษตรกรที่ได ้รับผลกระทบจาก 

มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ 

สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ 

แอฟรกิาโดยได้ส�าเรจ็ สามารถลดจ�านวนประชากร 

ของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ จังหวัดที่ม ี

ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตราร้อยละ  

15 ใน 27 จงัหวดั 108 อ�าเภอ เกษตรกรประมาณ  

6,485 ราย จ�านวนสุกรประมาณ77,578 ตัว”  

นายอลงกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ด�าเนนิการยกระดบัมาตรการ 

จดัการฟาร์มเลีย้งสุกรให้ได้มาตรฐาน เพือ่เตรยีม 

ความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ท่ีอาจ 

เกดิข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อย 

ที่มีการเลี้ยงแบบเปิดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง 

สูงในการติดเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการแพร ่

กระจายเชื้อโรคในวงกว้างอีกด้วย

ส�าหรับการด�าเนินการลดจ�านวนประชากร 

ของสุกรท่ีมีความเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ อาศัยอ�านาจ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

มาตรา 13(4) และกฎกระทรวงก�าหนดค่าชดใช ้

ราคาสัตว์ที่ถูกท�าลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด  

หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว ์

หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.  

2560 ก�าหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือ 

ซากสัตว์สามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่ง 

ขายได้ในตลาดท้องทีก่่อนเกิดโรคระบาด โดยการ 

ชดใช้ราคาสตัว์ ผูว่้าราชการจงัหวดัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย 

สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครองท้องท่ี  

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็น 

กรรมการ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะ 

เร่งประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการชดเชย 

ตามระเบยีบฯ โดยเรว็ เพือ่บรรเทาผลกระทบของ 

เกษตรกรจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาต่อไป
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ขอเชิญชวนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ  แกะ ไก่ เป็ด นกกระทา 

สุนัข แมว รวมทั้งสัตว์อื่น เช่น ช้าง ม้า ลา ล่อ อูฐ กวาง นกอีมู นกกระจอกเทศ นกสวยงาม และ

จิ้งหรีด เป็นต้น ไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แล้ววันนี้ ที่ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอหรือ

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ท่านเลี้ยงสัตว์ ในวันเวลาราชการ

ขึ้นแล้วจะได้อะไร? ได้เยอะ เช่น…
1. ได้ช่วยชาติ ทางราชการจะได้มีข้อมูลจ�านวนสัตว์เล้ียง สถานการณ์การเล้ียง ปริมาณ 

ผลผลิต ฯลฯ เพื่อน�าไปวางแผนการพัฒนา การช่วยเหลือด้านแปรรูป/การตลาด ฯลฯ

2. ได้ช่วยตัวสัตว์ เม่ือทางราชการมข้ีอมลูท่ีถูกต้องครบถ้วน ก็จะสามารถวางแผนงานได้ถูกต้อง  

จัดยา/วัคซีน มาช่วยป้องกันโรคได้ครบถ้วน สัตว์จะไม่เป็นโรคและให้ผลผลิตดี รวมทั้งการแปรรูป และ 

การจ�าหน่าย ทางราชการก็จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

3. ได้ช่วยตัวเกษตรกรเอง ผู้เลี้ยงจะ 

ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเล้ียง การ 

แปรรูป การตลาด และด้านอื่นๆ ตามความ 

เหมาะสม เมื่อสัตว์ให้ผลผลิตดี ผู้เลี้ยงก็จะมี 

รายได้มากข้ึน เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ฝนแล้ง 

น�า้ท่วม โรคระบาดต่างๆ (รวมท้ัง covid-19) ทาง 

ราชการก็อาจจะมีมาตรการมาช่วยเหลือเยียวยา 

ตามความเหมาะสม โดยจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ 

ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์ เปิดขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
ง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชน
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ขึ้นอย่างไร..ท่ีไหน?
ง่ายๆ เพยีงถอืบตัรประจ�าตวัประชาชน พร้อมหลักฐานภาพถ่ายการเลีย้งไปแจ้งท่ีส�านกังานปศสุตัว์ 

อ�าเภอพ้ืนที่ท่ีเลี้ยงสัตว์อยู่ ในวันเวลาราชการเท่านั้น จากนั้นก็ไปแจ้งปรับปรุงข้อมูล เพียงปีละครั้ง 

หรือจะปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง ทางแอพพลิเคชั่นในมือถือก็ได้

ไม่ยากเลยใช่ไหม รีบไปแจ้งได้เลย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ�าเภอก�าลังรอบริการท่านอยู่นะจ๊ะ

สอบถามเพิม่เตมิทีส่�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอใกล้บ้าน หรอืส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั หรอืกรมปศสุตัว์  

โทร.02-653-4444 ต่อ 2321

ขอบคุณ : ส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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“เฉลมิชยั” เร่งเครือ่งสร้างมลูค่า “กระทรวง 

เกษตรฯ” จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ผนึก AIC  

เดินหน้าปั้นนิคมอุตสาหกรรมเกษตร (Agro- 

industry) 18 กลุ่มจังหวัด “อลงกรณ์” ดึง  

“กนก อภิรดี-ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์” นักบริหาร 

มืออาชีพเสริมทัพ ขับเคลื่อนเริ่มต้นเฟสแรก 8  

กลุ่มจังหวัด

นายอลงกรณ ์  พลบุตร  ท่ีป รึกษา 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือ 

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภา 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) แถลง 

วันที่ 27 มกราคม 2564 ว่า ภายใต้นโยบายของ  

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม 

สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และสร้าง 

รายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรฯ นั้น คณะกรรมการ 

ความร่วมมอืระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.)  

ได้จัดการประชุมคร้ังที่ 1/2564 มีมติเห็นชอบ 

โครงการ “หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร  

หนึ่งกลุ่มจังหวัด” โดยจะส่งเสริมสนับสนุนการ 

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตร (Agroindustry)  

18 แห่ง ใน 18 กลุ่มจังหวัดทุกภาค เพื่อเป็นฐาน 

การแปรรูปสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าเกษตรตาม 

ที่มา : รัฐบาลไทย

“เฉลิมชัย” เร่งเครื่องสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทานยุคโควิด

ศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด โดยผนึกความ 

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควชิาการและภาคเกษตรกร เช่น สภาเกษตรกร 

แห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

เป็นต้น มีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม  

หรอืศนูย์ AIC ทุกจงัหวดั ร่วมขบัเคล่ือนในโครงการ 

นี้ โดยได้นักบริหารมืออาชีพระดับประเทศ มา 

เสริมทัพเป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร คือ ดร. 

กนก อภิรดี อดีตประธานธนาคารเอสเอ็มอี และ 

ผู้อ�านวยการใหญ่การบินไทย นอกจากนี้ กรกอ.  

ยังมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาเกษตรแม่นย�า  

(Precision Agriculture) สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2  

ล้านไร่ ตามที่สภาอุตสาหกรรมฯ (ส.อ.ท) และ 

ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เสนอโดย 

ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

และยั่งยืน
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นายอลงกรณ์ แถลงต่อไปว่า “กรกอ.” ได ้

รบัทราบรายงานความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการ 

และกิจกรรมอีกหลายเรื่องได้แก่  “โครงการ 

อุตสาหกรรมไก่ฮาลาลครบวงจร ภายใต้การ 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล โดย ดร.ชนธัญ  

แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และประธาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อ 

ส ่งเสริมสินค้าและผลิตผลเกษตรมาตรฐาน 

ฮาลาล ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะมีการลงนาม 

ความร่วมมอืทีจ่งัหวดัยะลาในวนัที ่22 กมุภาพนัธ์  

2564  รายงานความก้าวหน้าโครงการอาหาร 
แห่งอนาคต (Future Food) ว่าด้วยโปรตีนจาก 

พืช (Plant based protein) ซึ่งเป็นโปรตีน 

ทางเลือกใหม่ โดยนายแดน ปฐมวาณิชย์  

ประธานบริษัท NRF และผู้แทน WEF (World  

Economic Forum) ซึ่งพร้อมส่งเสริมเกษตรกร 

ปลูกพืชโปรตีน เช่น ถั่วเขียว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในรูปเกษตรแปลงใหญ่ (Big Farm)  รายงาน 

สถานการณ์ และแนวโน้มอนาคตของอุตสาห- 

กรรมเกษตรและโครงการ Food Valley โดย  

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีตผู้ว่าการสถาบันวิจัย 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)  

และอดีตผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร

 รายงานการส่งเสริมการลงทุนเทคโน- 
โลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech & Innovation) 

โดยนายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานคณะอนุ- 

กรรมการส่งเสริมการลงทุน AIC  รายงาน 
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ด้านแคต- 

ตาล็อคนวัตกรรมเกษตร (Innovation Cata- 

logue) โดยดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธาน 

อนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ  รายงานความ 
ก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมการเกษตร 

อาหาร โดย บริษัท เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี  

จ�ากัด  รายงานแนวทางการพัฒนาสินค้า 

เกษตรแนวอัตลักษณ์ (4DNA) และโครงการ 

พัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าเชิง 

ทวีคูณ ภายใต้แนวคิดการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(Economy Creation) เพื่อการพัฒนาการเกษตร  

โดยผช.ศจ.เอกพงษ์ ตรีตรง คณะที่ปรึกษารอง 

นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  

และอดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร และ  รายงานแนวทางการส่งเสริม 
อาหารเสริมและยาด้วยสมุนไพรไทยส�าหรับ 

ปศสุตัว์ โดยดร.สทิธิชยั  แดงประเสรฐิ ประธาน 

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภา 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุม กรกอ. ได้พิจารณา 

เห็นว่าภายใต้วิกฤติการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบ 

ต่อภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทั้งในเชิง 

ปัญหา และโอกาส จึงต้องมีแนวทาง และแผน 

การเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร  

(Food & Agroindustry Transitional Master  

Plan) เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทย 

โดยเฉพาะเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมกลุ่มเกษตรอาหาร จงึ 

มีมติให้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการจัดท�าแนวทาง และแผนการ 

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร (Food &  

Agroindustry Transformation subcommittee)  

โดยมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญ คือ ก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ ่มเครือข่าย 

คลัสเตอร์ เกษตรอาหาร โดยเชื่อมโยงการ 

พฒันาตลอดห่วงโซ่มลูค่าของอตุสาหกรรมเกษตร 

อาหาร เริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือ การจัดหาวัตถุดิบ  
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การปรับปรุงพันธุ ์ การผลิต การพัฒนาระบบ 

มาตรฐานเกษตรและอาหาร โดยใช้เทคโนโลย ี

การเกษตรที่ทันสมัย และแม่นย�า กลางทาง คือ  

การแปรรูป การพัฒนาเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์  

ปลายทาง คือ การส่งเสริมการการตลาด การ 

สร้างแบรนด์ การบรกิารและการขนส่ง โดยตลอด 

กระบวนการผลติ จะเน้นการน�าผลงานวจิยัพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา  

สถาบันวิจัยของภาครัฐ และเอกชน และศูนย์ 

AIC มาต่อยอดให้มูลค่าเศรษฐกิจเกิดผลเชิง 

พาณิชย์ 

ส�าหรับโครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรม 

เกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัดนั้น มีอย่างน้อย  

8 กลุ่มจังหวัด ที่ก�าลังด�าเนินการ และอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาด�าเนินการ ได้แก่  1. กลุ่มจังหวัด 

อีสานตอนบน 2. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง  

3. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 4. กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

(อีอีซี.) 6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่ม 

ล้านนา) 7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 

8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

“กรกอ. จะเร่งด�าเนินการตามมติที่ประชุม  

เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2564 ในการสนบัสนนุทุก 

ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

เกษตรอาหารทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการ 

แปรรูปสินค้าเกษตรเชิงโครงสร้างทั่วประเทศ 

เป็นการกระจายการลงทุน การสร้างงาน สร้าง 

เศรษฐกิจภายในประเทศ และกระจายโอกาส 

สร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ 

กระทรวงเกษตร และส.อ.ท.” ประธาน กรกอ. 

กล่าวในที่สุด

ส�าหรับการประชุมของ กรกอ. ครั้งที่  

1/2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายนราพัฒน์ 

แก้วทอง ผู ้ช่วย รมว.เกษตรฯ นายศักดิ์ชัย 

อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ 

การเกษตร นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภา 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี  

สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรม 

เพื่อการเกษตร นายกนก อภิรดี นายยงวุฒ ิ

เสาวพฤกษ์ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ประธาน 

คณะอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ นายปริญญ ์

พานชิภกัด์ิ ประธานคณะอนกุรรมการธุรกจิเกษตร 

(Agri-Business) และตัวแทนหน่วยงานกระทรวง 

ท่ีเกี่ยวข้อง น�าโดย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม 

ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรรมแห่ง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Applica- 

tion Zoom
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รายงานองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)  

เกี่ยวกับการพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก 

ชนดิรนุแรง 5 ชนดิ ได้แก่ H5Nx H5N1 H5N5  

H5N6 และ H5N8 ทั้งในทวีปยุโรป และเอเชีย  

โดยเอเชียพบที่ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน  

กัมพูชา เวียดนาม อิรัก และอิหร่าน ส่งผลให ้

ทุกประเทศหันกลับมาเข้มข้นกับมาตรการเฝ้า 

ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกัน 

อีกครั้ง

ส�าหรับในไทย นบัจากการระบาดในประเทศ 

ครั้งแรก และถือครั้งเดียวเมื่อปี 2547 ครั้งนั้น  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์  

ได้ผนึกก�าลังทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องร่วมกันแก ้
ปัญหาอย่างทันท่วงที ท�าให้ไทยสามารถป้องกัน 

การระบาดของโรคนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทั่ง 

ไม่พบการติดเชื้อนี้ในคนตั้งแต่ปี 2549

ทีส่�าคัญ ไทยยงัคงสถานะ “ประเทศปลอด 

โรคไข้หวัดนก” ตามรายงานของ OIE นับจากปี  

2551 จนถึงปัจจุบัน

ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน สั่งการด่วน ให้ 

กรมปศุสัตว์ เฝ้าติดตามสถานการณ์และข้อมูล 

ข่าวสารโรคระบาดไข้หวัดนกใกล้ชิดเป็นพิเศษ  

เพราะปัจจุบันไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจ 

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ไทย “การ์ดไม่ตก”
คุมเข้มป้อง “ไข้หวัดนก”

ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีก ท�าให้สัตว์อ่อนแอ ติด 

เชือ้ได้ง่าย จงึต้องด�าเนนิการการเฝ้าระวัง ป้องกนั 

โรคระบาดในสัตว์ปีก แบบปูพรมท่ัวไทย พร้อม 

ป้องกันให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

ที่ส�าคัญต้องบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

ศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ 

การลักลอบเคล่ือนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออกตามแนว 

ชายแดน เพื่อไม่ให้โรคนน้ีเข้ามาท�าลายอุตสาห- 

กรรมสัตว์ปีกของประเทศได้

เรื่องนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ 

ธานีโต รับลูกทันที โดยได้สั่งการให้ปศุสัตว์ทั้ง 

77 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เข้มงวดในการป้องกัน 

โรค พร้อมทัง้ก�าชบัให้ส�ารวจ เฝ้าระวงัเชงิรกุ เพือ่ 

คุมเข้มและป้องกันไข้หวัดนกสายพันธุ์ Highly  

pathogenic avian influenza (H5N6) ซึ่งเป็น 

ไวรัสที่ร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบต่อฟาร์มจากญี่ปุ่น 

ท�าลายไก่ไปแล้วกว่า 20 ล้านตัว นับตั้งแต่เดือน 

พฤศจกิายน เป็นต้นมา จนพบการระบาดในอนิเดยี 

ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอันดบั 6 ของโลก รวมถึงการระบาด 

ในเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆ นี้
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ที่ส�าคัญหวัดนกสายพันธ์ใหม่ H5N8 มีฝูง 

นกป่าเป็นพาหะน�าโรค ท�าให้ประเทศต่างๆ ที่อยู ่

ในเส้นทางการบิน มีความเส่ียงเป็นพิเศษ ไทยก็ 

ยิ่งต้องยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

ไข้หวดันกให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ เพือ่ไม่ให้โรคนีล้ามเข้า 

มาได้ ช่วยสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัย 

ให้กับผู้บริโภค

การท�างานเชิงรุกทั้งหมด ยังด�าเนินการ 

ควบคู่กบัการประชาสมัพนัธ์ให้ความรูแ้ก่ประชาชน  

หากเกดิกรณีพบเหน็การลกัลอบเคลือ่นย้าย หรอื 

พบสัตว์ปีก ที่มีอาการป่วย หรือตายผิดปกติ โดย 

ไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสแก่อาสา 

ปศุสัตว์ ปศุสัตว์อ�าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด หรือแจ้ง 

ผ่าน Application “DLD 4.0” เพือ่ให้เจ้าหน้าทีเ่ข้า 

ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัควบคมุโรคตามมาตรการ 

ที่ก�าหนดไว้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ ยังขอความ 

ร่วมมือทุกจังหวัดเข้มงวดมาตรการป้องกันต่างๆ 

ในภาคส่วนการผลิตสัตว์ปีก อย่างเต็มท่ี โดยม ี

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นโต้โผใหญ่ในการ 

เฝ้าระวงัโรคทัง้เชิงรกุ และเชงิรบั ผ่านความร่วมมอื 

ของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในทุกพื้นที่ และ 

รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายทุกวัน หาก 

เข้าเกณฑ์ของโรคไข้หวัดนก ต้องเข้าตรวจสอบ 

และด�าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทันที  

นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ลี้ยง 

สัตว์ปีกทุกราย โดยสอบถามอาการสัตว์ปีก แบบ 

เคาะประตูบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนก อพยพ  

และนกธรรรมชาติอาศัยอยู่

ที่ส�าคัญ แนวคิดที่ว่า “การป้องกันคือวิธี 

ที่ดีที่สุด” ยังคงใช้ได้เสมอ ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกผสม 

ต้องเน้นระบบฟาร์มมาตรฐาน และการป้องกนัโรค 

ในฟาร์ม (Farm Biosecurity) ด้วยระบบความ 

ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่จะช่วยป้องกัน และลด 

โอกาสในการน�าเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม หรือโรงเรือน  

และสถานที่เลี้ยงสัตว์ เน้นการฆ่าเชื้อโรคตาม 

มาตรฐาน ห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าฟาร์ม 

เด็ดขาด รวมท้ังต้องป้องกันสัตว์พาหะท้ัง นก 

หนู สุนัข แมว ฯลฯ ไม่ให้มีในพื้นที่เลี้ยง

วันนี้ ผู้เลี้ยงทุกคน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ต้องเฝ้าระวังและช่วยกันด�าเนินมาตรการต่างๆ 

อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นหัวใจของการป้องกัน 

ที่ดีเยี่ยม ไม่เพียงโรคไข้หวัดนกเท่านั้น ยังเป็น 

ปราการส�าคัญในการป้องกันโรคสัตว์ปีกอื่นๆ ได ้

อย่างเข้มแขง็ ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการสร้างอาหาร 

ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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การส่งออกหมู เนื้อหมู อาหารสัตว์ และ 

ผลิตภัณฑ์จากหมู และสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 

ฟาร์มไปประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นเร่ืองส�าคัญ 

อีกอย่างทีป่ระเทศไทยจะต้องเตรยีมความพร้อม  

เนื่องจากสถานการณ์โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์  

(ASF) ที่ก�าลังระบาดในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ 

จีน และเวียดนาม ส่งผลให้เนื้อหมูในภูมิภาค 

ขาดแคลนอย่างหนัก และอาจจะยังคงสภาวะ 

แบบนี้ไปอีกอย่างน้อย 2-5 ปี จนกว่าโรค 

จะสามารถควบคุมได้ (ในอนาคตอาจมีเทค- 

โนโลยีวิชาการใหม่ๆ ที่สามารถน�ามาใช้แก ้

ปัญหาได้ เช่น วัคซีนป้องกันโรค)

เมือ่หมใูนภมูภิาค รวมถงึประเทศเพือ่นบ้าน 

ขาดแคลน ประเทศไทยอาจได้อานิสงส์ สามารถ 

ส่งออกหมู และสินค้าหมูไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้ แต่หลกัการด้านการป้องกนัโรคในกระบวนการ 

ส่งออกก็ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกัน ไม ่

เช่นนัน้ประเทศไทยกอ็าจไม่รอดจากโรคแอฟริกนั 

สไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันโรค ASF
จากการน�าเข้า-ส่งออกหมู

การน�าเข้าสินค้าสุกร
1. ไม่น�าเข้าสุกร เนื้อสุกร น�้าเช้ือสุกร 

ท่ีมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคแอฟริกัน 

สไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

2. กรณีน�าเข ้าสุกรมีชี วิตจากประเทศ 

ปลอดโรคแอฟรกินัสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) กต้็องมผีล 

ตรวจรับรองปลอดโรคดังกล่าวจากต้นทาง โดย 

หน่วยงานราชการ และมีการกักโรคท่ีปลายทาง  

14 วัน เพื่อตรวจยืนยันปลอดโรคแอฟริกันสไวน์ 

ฟีเวอร์ (ASF) โดยกรมปศุสัตว์

3. ไม่น�าเข้าวตัถุดบิอาหารสตัว์ โดยเฉพาะ 

เนื้อป่น เลือดป่น กระดูกป่น จากประเทศที่มี 

การระบาดของโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

4. กรณีน�าเข ้าวัตถุดิบอาหารสัตว ์จาก 

ประเทศท่ีปลอดโรค ก็ต้องมีการตรวจ ASF  

รับรองโดยหน่วยงานราชการ ทั้งต้นทาง และ 

ปลายทาง
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5. การน�าเข้าเวชภัณฑ์ จะต้องมีการตรวจ 

รับรองการไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนระหว่างการผลิต

6. สินค้าสุกรที่น�าเข้า จะต้องปฏิบัติตาม 

ระเบียบข้อบังคับของกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวด  

และมีระบบการตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบ 

น�าเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ตาม 

ด่านชายแดนต่างๆ

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค 

แอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) ในประเทศต่างๆ  

การส่งออกสามารถปฏิบัติได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. การส่งออกหมมูชีวีติ (หย่านม, รุน่พนัธุ,์ 

ขุน)

 การป้องกันโรคผ่านทางการส่งออก 

สินค้าประเภทหมูมีชีวิต สามารถท�าได้โดย

 (1) ฟาร์มต้นทาง ท�าการตรวจประเมิน 

ฝูง เพื่อยืนยันการปลอดต่อโรค ASF และตรวจ 

โรคอื่นตามที่ต่างประเทศที่จะส่งออกก�าหนด

 (2) แยกรถขนส่งท่ีใช้เฉพาะการส่งออก  

และต้องแยกใช้ตามประเภทสินค้า

 (3) รถขนส่ง ไม่ควรขับเข้าไปในประเทศ 

เพื่อนบ้านโดยตรง ควรมีการทอยสุกรแบบใช้ชู้ท 

เป็นสะพานเชื่อม แล้วย้ายหมูขึ้นรถขนส่งอีกคัน 

ที่พื้นที่ตรงชายแดน และจุดส่งควรแยกประเภท 

หมูที่ส่ง โดยให้จุดส่งหมูขุน แยกออกจากจุดส่ง 

หย่านม/รุ่นพันธุ์

 (4) รถขนส่งท่ีมาส่งหม ูหลงัจากย้ายหมู 

เรียบร้อยแล้ว ให้ล้าง ฆ่าเชื้อ ณ จุดส่ง แล้วน�า 

รถไปล้างอัดฉีดให้สะอาดอีกรอบก่อนกลับเข้าไป 

พักโรคในเขตคลีนโซน อย่างน้อย 72 ชม. ก่อน 

ไปรับหมูที่จุดขายในเที่ยวถัดไป

 (5) รถขนส ่งที่มารับหมู (ฝ ั ่ งต ่าง- 

ประเทศ) ต้องเป็นรถที่สะอาดฆ่าเชื้อมาแล้วตาม 

ข้อก�าหนด และน�ามาพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้งที่จุดรับ  

ก่อนย้ายหมูขึ้นรถ

 (6) พื้นท่ีรับส ่งหมู ควรมี ชู ้ท หรือ 

สะพานเชื่อม และพื้นจะต้องเป็นลานปูน มีร่อง

ระบายน�้า ป้องกันการหมักหมมของเชื้อโรค 

ที่บริเวณจุดรับส่ง

 (7) เมื่อท�าการถ่ายโอนสุกรเรียบร้อย 

แล้ว ก่อนเลิกงานควรล้าง พ่นยาฆ่าเช้ือให้ท่ัว 

บริเวณจุดส่ง และโรยปูนขาวในพืน้ท่ีท่ีมนี�า้ท่วมขงั 

ให้เรียบร้อย

2. การส่งออกเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์หมู  

ไปประเทศเพื่อนบ้าน

 การส ่งออกเนื้อหมูในภาวะที่มีการ 

ระบาด จะจดัการด้านการป้องกนัโรคง่ายกว่าการ 

ส่งหมูมีชีวิต ส่วนวิธีการนั้น ให้ยึดตามข้อก�าหนด 

ของประเทศนั้นๆ ท่ีเป็นฝ่ายรับ ส่วนข้อก�าหนด 

ด้านการป้องกันโรคจะเน้นที่ไม่ให้รถขนเนื้อหมู 

จากฝั่งไทยเข้าไปยังต่างประเทศโดยตรง ควรใช ้

วิธีการทอยแบบต่อท้ายที่ด่านชายแดน หรือการ 

ส่งแบบก�าหนดจดุรบัส่งเป็นห้องเยน็ทีแ่ยกทางเข้า  
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และทางออกก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถป้องกันโรค 

ได้ โดยเน้นการท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อรถที่ด่าน 

1 รอบ และล้างฆ่าเชือ้ ก่อนออกจากพ้ืนทีเ่ฝ้าระวงั  

(Buffer) อีก 1 รอบ ก่อนพักโรค 24 ชม. ก่อน 

ไปรับเนื้อสุกรที่โรงช�าแหละในเที่ยวถัดไป

 การเตรียมพร้อมด้านมาตรฐานโรง 

ช�าแหละได้ผ่าน GMP/HACCP แบบส่งออก มี 

ความส�าคัญมาก เพราะการตรวจสอบย้อนกลับ 

และมาตรการป้องกัน ASF ทั้งฟาร์มต้นทาง และ 

โรงงานช�าแหละ เป็นข้อก�าหนดหลกัท่ีคูค้่าต้องการ 

เป็นเงื่อนไขในการรับซื้อในยุคนี้

3. การส่งออกอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์  

อาหารสัตว์ เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน

 ข้อก�าหนดด้านการป้องกนัโรค จะเน้นที ่

ไม่ให้รถขนสินค้าจากฝั่งไทยเข้าไปยังต่างประเทศ 

โดยตรง ควรใช้วิธีการทอยแบบต่อท้ายที่ด่าน 

ชายแดน หรือการส่งแบบก�าหนดจุดรับส่งเป็น 

โกดังเก็บของที่แยกทางเข้า และทางออกก็อยู่ใน 

เกณฑ์ที่สามารถป้องกันโรคได้ โดยเน้นการท�า 

ความสะอาด ฆ่าเชื้อรถที่ด่าน 1 รอบ และล้าง  

ฆ่าเชื้อ ก่อนออกจากพื้นที่เฝ้าระวัง (Buffer) อีก  

1 รอบ ก่อนพักโรค 12 ชม. ก่อนไปรับสินค้า 

ที่โรงงานในเที่ยวถัดไป

กรณีส่งออกทางเรือ (ทางทะเล) หรือ 

เครื่องบินขนส่งสินค้า สามารถใช้วิธีการป้องกัน 

โรคโดยการควบคุมรถขนส่งที่ไปส่งที่ท่าเรือ หรือ 

สนามบิน โดยลดระยะพักโรครถขนส่งหลังล้าง  

เหลือเพียง 12 ชม. ทุกกรณี (กรณีไม่ได้เข้าไป 

สัมผัสจุดเสี่ยงตามพื้นที่ชายแดน)

สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้การ 

ส่งออกหมูและสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน คือ

1) ต้องก�าหนดจดุส่งออกข้ามแดนให้ชดัเจน  

และมีการตรวจการเคล่ือนย้ายตลอด 24 ชม.  

ป้องกันการลักลอบส่งออกน�าเข้าผิดกฎหมาย

2) จัดท�าจุดรับส่งสินค้าที่ใช้แดน แยกตาม 

ประเภท และความเสี่ยง

3) นโยบายลดความเสี่ยงในพื้นที่รับส่ง  

ท�าให้เป็นจุด Buffer เช่น ห้ามมีการเล้ียงหม ู

หลังบ้าน หรือเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ในรัศมี 5 กม.  

จากจุดรับส่งสินค้า

4) ติดตั้งระบบ GPS รถขนส่ง ส�าหรับ 

สนิค้าส่งออกทกุคนั เพือ่ตรวจสอบเส้นทางเดนิรถ  

และระยะพักโรคให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
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ทั้งหมดนี้เป็นทางออกของประเทศไทย ถ้าเราป้องกันโรคอย่างเดียว โดยไม่สนใจเรื่องการตลาด  

อุตสาหกรรมหมูก็อาจจะถูกประเทศอื่นแทรกแซงได้ และตอนนี้ทางอเมริกา แคนาดา ยุโรป ก็วางแผน 

การผลิตหมูเพื่อส่งออกมายังประเทศเอเชียแทบทั้งสิ้น ถ้าทุกคนในประเทศช่วยกัน ทั้งเรื่องการ 

ป้องกันไม่ให้ฟาร์มติดโรค ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเรื่องการเคลื่อนย้ายไม่ให้โรคแพร่ระบาด ประเทศไทย 

ก็จะปลอดโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) ไปอีกนาน จนถึงสถานการณ์ที่ทั้งภูมิภาคขาดแคลน 

เนื้อหมูถึงขั้นราคาพุ่งเช่นเดียวกับจีน และเวียดนามในเวลานี้ ทุกฟาร์มก็จะรวยไปด้วยกัน

แต่ถ้าประเทศไทยไปไม่รอด นอกจากหลายๆ ฟาร์มจะหายไปจากวงการ ประชาชนก็ต้องกิน 

หมูที่น�าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง ท�าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดย 

ภาพรวม

ขอขอบคุณ : น.สพ.อดิศักดิ์ สมอ่อน (CPF Swine Veterinary Service)
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TFG ตีปีก! รับอานิงส์ทั้งดีมานด์ และ 

ราคาขายสุกรอยู่ในระดับที่ดี หนุนรายได้ปี 64  

โต 10-15% นอกจากนี้ ยังประเด็นยุโรป เพิ่ม 

โควตาน�าเข้าสินค้าสัตว์ปีก ฟาก “วินัย เตียว- 

สมบูรณ์กิจ” เผยเตรียมทุ่มงบลงทุน 2.5-2.7  

พนัล้านบาท สร้างฟาร์มพ่อพนัธุส์กุร/อาหารสตัว์  

ในประเทศไทยและเวียดนาม รองรับแผนเพิ่ม 

ก�าลังการผลิต พัฒนาสายพันธุ์สุกรจากความ 

ร่วมมือกับพันธมิตรฝร่ังเศส ผลักดันให้ธุรกิจ 

เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด  

(มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่าแผนการด�าเนินงาน 

ในปี 2564 บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต 

10-15% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของสุกร 

จะขยายตัวจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และ 

ราคาที่อยู ่ในระดับที่ดี ประกอบกับธุรกิจสุกร 

ที่ประเทศเวียดนามราคายังคงยืนในระดับสูง 

เช่นกัน รวมทั้งการขยายฟาร์มระดับพันธุ์ ท้ัง 

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

TFG ตีปีก! โตต่อ 10-15%
อานิสงส์ดีมานด์-ราคาหมู
เด้งรับยุโรปเพิ่มโควตานำาเข้าสินค้าสัตว์ปีก

ในประเทศ และประเทศเวียดนาม เริ่มด�าเนิน 

ไปแล้วบางส่วน ส่วนของธุรกิจไก่จะขยายตัวขึ้น 

จากธุรกิจไก่ปรุงสุกที่จะมีก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจไก่ในปีนี้ ตามแผนงานจะยังเติบโต 

ได้ ยังคงเดินหน้าหาตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  

อาทิเช่น “ตะวันออกกลาง” ซึ่งเป็นประเทศ 

ในกลุ่มมสุลมิ ทีม่กีารบรโิภคเนือ้ไก่มากตดิอันดบั 

ของโลก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการ Approved เพิ่ม 

การส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปประเทศซาอุดิอาระเบีย  

บาห์เรน การ์ตา คูเวต และโอมาน ถือเป็น 

อีกตัวแปรหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนรายได้ธุรกิจไก่ใน 

ปีนี้ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFG กล่าวอีก 

ว ่า อีกหนึ่งป ัจจัยบวกที่ เ ก้ือหนุนคือ กรณีท่ี 

สหราชอาณาจักร (UK) ออกจากสหภาพยุโรป  

(EU) หรือเบร็กซิต ล่าสุดในช่วงปลายปี 2563  

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบการ 

จัดสรรโควตา Regulation (EU) ยืนยันปริมาณ 

โควตาภาษสิีนค้าสตัว์ปีกไทย ภายใต้ตารางผกูพัน 
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ของอียูภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว  

โดยพบว่า ปริมาณโควตาท่ีไทยได้รับจัดสรรใหม ่

เทียบกับสถิติการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไทยไปอียู  

27 ประเทศ และยเูคย้อนหลงั 3 ปี (2560-2562)  

ไทยได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน ท�าให้ไทยมีโอกาส 

ส่งออกสินค้าสัตว์ปีกได้เพิ่มขึ้น และมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ในขณะท่ีแนวโน้มธุรกิจสุกรในปีนี้ คาดว่า 

จะเติบโตอย่างมากจากดีมานด์ความต้องการของ 

ตลาด และปริมาณการผลิตในไทยท่ีมีแผนการ 

เพิม่ขึน้ประมาณ 20% ส�าหรับในเวยีดนาม บรษิทั 

มีแผนการจะขยายประมาณเท่าตัวจากก�าลังการ 

ผลิตในปีก่อน ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ คาดว่า 

จะสร้างฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เพิ่มเติม รวมถึงโรงงาน 

อาหารสัตว์ในประเทศไทย และเวียดนาม คิดเป็น 

มูลค่าเงินลงทุนในปีนี้ราว 2,500-2,700 ล้านบาท  

โดย 80% เป็นการขยายการลงทนุในประเทศไทย  

และส่วนที่เหลือ 20% ลงทุนในเวียดนาม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงมีผลกระทบต่อเนื่อง 

ในวงกว้าง บริษัทยังมีความมั่นใจว่าสามารถด�าเนินการขยายงานได้ตามเป้าหมาย  

จากผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาที่บริษัทถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผล 

กระทบน้อยเมือ่เทียบกบัอุตสาหกรรมอืน่ และยงัคงท�าก�าไรสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ 

อีกด้วย
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บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

(มหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการ 

โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) การพฒันาผูเ้ลีย้ง 

โคนมไทย “โครงการสีป่ระสาน สร้างความยัง่ยนื 

โคนมไทย” มุง่เป้าพฒันาฟาร์มต้นน�า้โคนมไทย  

พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับทั้งสหกรณ์โคนม- 

ศนูย์รวบรวมน�า้นมดิบ และเกษตรกรโคนม ดัน 

มาตรฐานการจดัการโคนม ได้น�า้นมคณุภาพสงู 

สร้างผลก�าไรสูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เกษตรกรโคนมสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

นายสชุาต ิจริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ�านวยการ 

ท�าการแทนผู้อ�านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการ 

โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า  

อ.ส.ค. มีภารกิจที่ต้องการยกระดับความสามารถ 

เกษตรกรโคนมไทยให้ด�ารงอาชพีอย่างมัน่คง และ

ยั่งยืน ดังนั้นการที่มีภาคเอกชนมาร่วมมือเพื่อให ้

บรรลุเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องน่ายินดี โดยเฉพาะ 

ความร่วมมือจาก ซีพีเอฟ ที่เป็นผู้น�าด้านเกษตร 

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ จับมือ อ.ส.ค. เดินหน้าโครงการ
“สี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย”

อุตสาหกรรมและอาหาร ที่มุ่งพัฒนาอาหารสัตว์ 

บกคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรมาโดยตลอด ขณะที ่

อ.ส.ค. เป็นผู้น�าด้านการส่งเสริมอาชีพการเล้ียง 

โคนม เป็นผู้รับซื้อ และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 

คุณภาพ การผนึกก�าลังอย่างเข้มแข็ง ท�าให้มี 

ผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการท่ีน่าพอใจ

“โครงการนี้ ถือเป็นก้าวส�าคัญของความ 

ร่วมมือที่จะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนม 

และอุตสาหกรรมนมไทย โดยที่ผ่านมามี 5 ศูนย ์

รวบรวมน�้านมดิบ ที่ได ้ร ่วมมือกับซีพีเอฟใน 

การพัฒนาตลอดกระบวนการผลิตน�้านมให้ม ี

มาตรฐาน ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้น ทั้งค่าองค์ประกอบ 

น�้านม ผลผลิต ประสิทธิภาพการเล้ียงโคนม 

รวมถึงด้านความสะอาดของน�้านม และตั้งเป้า 

ว่าต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ (ค่า SCC) ไม่เกิน 

500,000 เซลล์ต่อมลิลิลิตร ตามเกณฑ์การรบัซ้ือ 

น�้านมดิบตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการโคนม 

และผลิตภัณฑ์นม” นายสุชาติ กล่าว
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ด้าน นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รอง 

กรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก 

ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีองค์ความรู้ด้านการ 

เลี้ยง และการจัดการโคนมมานานกว่า 30 ปี  

โดยมฟีาร์มวจิยั และพฒันาด้านโคนมของซพีีเอฟ 

ทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้าน 

ทรัพยากรคน เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีทันสมัย  

ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนม เพื่อ 

แบ่งเบาภาระเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

ด้วยการพัฒนาการจัดการด้านการเลี้ยงให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยซีพีเอฟได้เร่ิมต้นความ 

ร่วมมือพัฒนาศูนย์นม และเกษตรกรโคนมใน 

เครือข่ายของ อ.ส.ค. รวม 5 ศูนย์รวบรวม 

น�้านมดิบ ได้แก่ สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี,  

สหกรณ์โคนมน�้าพอง จ.ขอนแก่น, สหกรณ์โคนม 

หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, สหกรณ์โคนมแม่โจ้  

จ.เชียงใหม่ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 

ล�าพญากลาง จ.สระบรุ ีนบัตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม  

2563 เป็นต้นมา

“ซีพีเอฟ และ อ.ส.ค. มีเป้าหมายเดียวกัน 

ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมไทย 

ทั้งห่วงโซ่ จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ข้ึน และ 

ยังร่วมกันตั้งเป้าหมายในการขยายโครงการฯ ไป 

อีก 7 ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบทั่วประเทศ ภายใน 

ปีนี้ คาดว่าจะมีประชากรโคนม มากกว่า 12,000  

ตัว มุ่งเป้าสู่ “การเกษตรแบบแม่นย�า” ด้วยการ 

เก็บข้อมูลบันทึกการเลี้ยง ส�าหรับน�ามาวิเคราะห ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และสามารถวัดผล 

ได้ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และมาตรฐานของ 

ซีพีเอฟสู่เกษตรกรโคนม มุ่งเน้นให้คนเลี้ยงโคนม 

มคุีณภาพชวีติทีดี่ข้ึน ตลอดจนร่วมกนัสร้างผลผลติ 

น�้านมที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สู ่

ผู้บริโภค” นายเรวัติกล่าว
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ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  

นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  

ร่วมกับ ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  

จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) “งานวจิยันวตักรรม 

แมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG” เพื่อ 

ต่อยอด และขยายผลในเชิงพาณิชย์ด้าน Bio- 

waste หรือ Circular Feed ซ่ึงสอดรับกับ  

Model BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ  

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - 

Circular - Green Economy: BCG) เป็นโมเดล 

ท่ีประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

ซีพีเอฟ มุ ่งมั่นผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตาม 

แนวทาง SDGs

รองศาสตราจารย์ ดร.ยทุธนา พิมลศริผิล 
ผูอ้�านวยการศนูย์นวตักรรมอาหารและบรรจภุณัฑ์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการฯ เปิด 
เผยว่า มช. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยแผนงาน  
SPEARHEAD เศรษฐกิจ โครงการนวัตกรรม 
น�้ามันสกัดจากแมลงทหารเสือ เพื่อใช้เป็นสาร 
ส�าคัญในเครื่องส�าอาง ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยา- 
ศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จาก 

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

มช. ผนึกกำ ลัง ซีพีเอฟ
ดันงานวิจัยนวัตกรรม

“แมลงทหารเสือ” เชิงพาณิชย์
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ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยา- 

ศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) และ 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยศึกษาการใช ้

ประโยชน์จากแมลงทหารเสือในหลากหลายด้าน  

ด้วยการบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือจาก 

นักวิจัยหลากหลายคณะ

อย ่างไรก็ตาม การท�างานวิจัยจะก ่อ 

ประโยชน ์สู งสุดเมื่ อสามารถผลักดันไปใช ้ 

ประโยชน์ต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ ซึง่จะก่อให้เกดิ 

ความยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นการท่ีมีภาคเอกชน 

มาร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงเป็นเรื่อง 

น่ายินดี โดยเฉพาะความร่วมมือจาก บริษัท 

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ที่เป็น 

ผู้น�าด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึง 

มีบริษัทในเครือฯ การน�างานวิจัยไปจึงสามารถ 

น�าไปใช้และต่อยอดได้หลายสาขา

“มช. และซีพีเอฟ มีเป้าหมายเดียวกัน ใน 

การพัฒนาอุตสาหกรรม BCG ซ่ึงเป็นแนวคิด 

ในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ไปยกระดับความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืน  

ให้กับอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร และยงัช่วย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร และ 

ชุมชน จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น โดย 

ซีพีเอฟสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย และ 

ร่วมกันศึกษาเพื่อสร้างระบบต้นแบบการเลี้ยง 

หนอนแมลงทหารเสือแบบ Smart Farm ที่ 

เหมาะสมส�าหรบัชมุชน เพือ่ให้เกษตรกรสามารถ 

น�าไปต่อยอด และสร้างอาชีพ โดยน�าผลิตผล 

ทางการเกษตรเหลือใช้มาสร้างมูลค่า ซึ่งจะเป็น 

แห่งแรกในประเทศไทย และจะเป็นโมเดลในการ 

เรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และชุมชนต่อไป”  

รศ.ดร.ยุทธนา กล่าว

ด้าน ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  

จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีความสนใจ 

ในการศึกษาแหล่งโปรตีนทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น  

Plant - based Protein, Cell - based Protein 

รวมไปถึง Insect-based Protein หรือโปรตีน 

จากกลุ่มของแมลง และได้พัฒนาอาหารส�าหรับ 

แมลงชนิดแรก คือ อาหารจิ้งหรีด เมื่อปี 2556  

ส�าหรับแมลงทหารเสือ เครือซีพี ได้เริ่มวิจัยมา 

ในปี 2559 ในการศึกษาถึงการน�าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดในหลายๆ ด้าน

“แมลงทหารเสือ เป็นค�าตอบหนึ่งของการ 

สร้างเศรษฐกิจท่ียั่งยืนกับวัสดุชีวภาพในประเทศ  

ให้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ในรูปของโปรตีน 

หรือไขมัน แต่ต้องมีรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสม 
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ทัง้ทางด้านการลงทนุ และการควบคมุแมลง 

ให้อยู่ในพ้ืนท่ีจ�ากัด ท้ังนี้ท่ีมาของการผลิต 

แมลงก็ต้องสามารถสอบย้อนกลับได้ มี 

ผลผลิตที่ดี ทั้งในทางด้านการผลิต และ 

ทางด้านค่าโภชนะต่างๆ รวมไปถึงการ 

น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ 

ยงัสนใจทีจ่ะศกึษาการเพิม่มลูค่า การหาสาร 

ส�าคัญที่มีประโยชน์ รวมถึงการทดสอบ 

ผลข้างเคียง เพื่อพัฒนาไปสู่ในระดับอุต- 

สาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป” ดร.ไพรัตน์ กล่าว

ส�าหรับ แมลงทหารเสือ Black  

soldier fly: Hermetia illucens (เฮอมิเทีย 

อิลลูเซ้นส์) เป็นแมลงที่มีศักยภาพ และ 

ก�าลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก และ 

ตัวอ่อนแมลง (Larvae) สามารถเปลี่ยน 

อินทรียวัตถุ ให้เป็นโปรตีน และไขมันได้  

และมีอัตราการผลิตโปรตีนต่อน�้าหนักต�่า 

รวมถึงการใช้น�้าในการเล้ียงน้อยมากเมื่อ 

เปรียบเทียบกับแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ  

ทั่วไป โดยสามารถคัดเลือกของเหลือใช้ 

ทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเกินที่เป็น 

แหล่งชีวภาพท่ีเหมาะสมมาพัฒนาการ 

เลี้ยงให้ที่มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับ 

เกษตรกร
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ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศออกมาอย่างต่อเนือ่งส�าหรบัเขตเฝ้าระวงัโรคระบาดชนดิโรคแอฟรกินัสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)  

และโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในพื้นที่เสี่ยง จากการประกาศดังกล่าวจะมีการห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ 

หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน�้าเชื้อ และเอ็มบริโอ เข้าพื้นที่ หรือออกนอกพื้นที่ หรือน�าผ่าน  

เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัต ิ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากผู้ใดท่ีฝ่าฝืน เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัต ิ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคดังนี้

โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

• ทุกหมู่บ้าน ทุกต�าบล ทุกอ�าเภอในจังหวัดอุทัยธานี

• ทุกหมู่บ้าน ทุกต�าบล ทุกอ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรี

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)

• บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ต�าบลโคกสัก อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

• บ้านท่าควายตก หมู่ที่ 5 ต�าบลโคกม่วง อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

• บ้านบางจาก หมู่ที่ 5 ต�าบลบางจาก อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

• หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ - หนองลึก ต�าบลช้างขวา อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• ทุกหมู่บ้าน ทุกต�าบล ทุกอ�าเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

• หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน ต�าบลหัวทะเล อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

• บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

• อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

• อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เช็คด่วน! 
พื้นที่ประกาศเฝ้าระวัง
ASF-PRRS ในหมู
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อย่างไรก็ตาม โรคดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในสุกร ไม่สามารถแพร่สู่คนได้ และระบบ Biosecurity 

ในฟาร์ม ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยท่ีมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคสุกรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี ้

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรควรตดิตามข่าวสารอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ สามารถสอบถาม 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สายด่วน Call Center 

063-225-6888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0
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ที่มา : ไทยพับลิก้า วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

การส่งออกไทยในปัจจุบันก�าลังเผชิญกับ 

ปัญหา Logistic disruption ซึ่งปัญหาดังกล่าว 

คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และกระทบต่อผู ้

ส่งออกไทยมากน้อยแค่ไหน

เริ่มต้นที่ ปัญหา Logistic disruption ที ่

ผู ้ส่งออกไทย และทั่วโลก ก�าลังเผชิญอยู ่ ณ  

ปัจจุบัน คือ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และ 

ค่าระวางเรือที่สูง

ค�าถามคือ ตู้คอนเทนเนอร์หายไปไหน 

และเกิดการขาดแคลนได้อย่างไร?

โควิด-19 เป็นสาเหตุหลัก…จากข้อมูล 

สหประชาชาติ ระบุว่า ท่ัวโลกมีตู้คอนเทนเนอร์ 

รวมกันประมาณ 180 ล้านตู้ โดยในปี 2019  

ท่าเรือเอเชียมีส่วนในการบริหารจัดการถึง 60%  

รองลงมา คือ ท่าเรือยุโรป 15% อเมริกาเหนือ  

7% ลาตินอเมริกา 6% และแอฟริกา 4% ตาม 

ล�าดบั แสดงให้เหน็ว่าตูค้อนเทนเนอร์เปล่าทัง้หมด 

จะอยู่ที่เอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ เป็นหลัก

ผู้ส่งออกไทยกำ�ลังเผชิญปัญหา
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

และค่าระวางเรือสูง

ในช่วงท่ีเกิดการระบาดโควดิ-19 รอบแรกๆ  

หลายประเทศต้อง lockdown หรือปิดประเทศ  

ท�าให้ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่าง 

ประเทศลดลงมาก และท�าให้ตูค้อนเทนเนอร์เปล่า 

กระจายไปอยู่ตามท่าเรือ บริษัท โรงงาน หรือ  

Inland Container Depot (ICD) ในประเทศต่างๆ  

เพราะสายเดินเรือคอนเทนเนอร์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่  

3 กลุ่มใหญ่ คือ THE Alliance, Ocean Alliance  

and 2M Alliance สัดส่วนประมาณ 80% ของ  

supply ท่ัวโลก ต้องหยุดเดินเรือ หรือจ�ากัด 

การเดินเรือมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว
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ที่มาภาพ:	 รายงาน	“What	are	Shipping	Alliances

	 and	What	are	Their	Importance?”

 by Ashley Boroski Mendoza January 21, 2020

ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และ 

ค่าระวางเรือท่ีสูงเริ่มรุนแรงมากขึ้น ในช่วงที่จีน 

เร่งส่งออกสนิค้า ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมปีทีผ่่านมา 

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ 

จีนคลี่คลาย เช่นเดียวกับเวียดนาม และอีก 

หลายประเทศในอาเซียน ท�าให้ความต้องการใช ้

ตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับการส่งออกสินค้ามีจ�านวน 

มาก

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศปลายทางที ่

ส่งออก ยงัมปัีญหาการแพร่ระบาดอยู ่โดยเฉพาะ 

สหรัฐฯ และยโุรป ส่งผลให้ตูค้อนเทนเนอร์จ�านวน 

มากไปตกค้างที่ท่าเรือ สหรัฐฯ และยุโรป และ 

ต้องใช้เวลานานในการน�าตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 

กลบัคนืสายเดนิเรือ หรือประเทศต้นทาง ประกอบ 

กับสายเดินเรือยังใช้ปริมาณเรือขนส่งเท่าเดิม 

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะไปในทิศทางที ่

ดขีึน้ ส่งผลให้ไม่มทีีว่างตู้คอนเทนเนอร์ จ�านวนเรอื 

ขนส่งมีไม่เพียงพอ และค่าระวางปรับสูงขึ้นมาก

ผู้ส่งออกไทย
ได้รับผลกระทบอย่างไร?

ประเทศไทยมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในปี  

2562 จ�านวน 9.45 ล้านตู้ (ข้อมูลท่าเรือแหลม- 

ฉบัง และท่าเรือกรุงเทพฯ) แบ่งเป็น ขาเข้า 4.85  

ล้านตู้ และขาออก 4.60 ล้านตู้ ทั้งนี้การส่งออก 

และน�าเข้าของไทยปี 2563 มีปริมาณลดลง 

ร้อยละ 5.90 และ 11.75 ตามล�าดับ เมือ่เทียบกบั 

ปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ในประเทศ 

เกดิความไม่สมดลุ เพราะปรมิาณการส่งออกมมีาก 

กว่าการน�าเข้า ประกอบกับจีน และเวียดนาม ดึง 

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับประเทศค่อนข้างมาก  
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ท�าให้ปัจจบุนัผูส่้งออกไทยเผชิญกบัการขาดแคลน 

ตูค้อนเทนเนอร์ และการปรบัตวัสงูขึน้ของค่าระวาง 

เรือ รวมถึงต้องจองคิวนานในการส่งออกสินค้า  

ตามปริมาณเรือบรรทุกที่มีอยู่จ�ากัด

โดยค่าระวางเรือไทยไปยุโรป เดิมเก็บ 

ประมาณ 700-900 เหรียญต่อตู้ มาเป็น 1,000  

2,200 และ 3,650 เหรียญต่อตู ้ ในเดือน 

พฤศจกิายน, ธันวาคม 2563 และมกราคม 2564  

ตามล�าดบั เช่นเดยีวกบัค่าระวางเรอืไทยไปสหรฐัฯ  

เดิมเก็บประมาณ 1,000-1,500 เหรียญต่อตู้ มา 

เป็น 3,200 เหรียญต่อตู ้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 

2563 - มกราคม 2564

แนวโน้มการส่งออกของไทย
ในปี 2564 จะเป็นอย่างไร?

วิจัยธุรกิจรายสาขามองว่า การส่งออก 

ของไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2564 จะยังเผชิญกับ 

ปัญหาค่าระวางเรือที่สูง และการขาดแคลนตู ้

คอนเทนเนอร์ในการบรรจสุนิค้า โดยเฉพาะสนิค้า 

เกษตร อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องนุ่งห่ม  

เนื่องจากหลายประเทศเร่งการส่งออก ท�าให้ม ี

ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์มีค่อนข้างสูง โดย 

เฉพาะจีนท่ีเร่งส่งออกก่อนปิดยาวในช่วงตรุษจีน  

(12 กุมภาพันธ์) และอีก 1 - 2 เดือนหลังตรุษจีน  

เพื่อเคลียร์ order ที่ค้าง

อย่างไรก็ตาม ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 

ทั่วโลกจะหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และใกล้เคียงกับ 

ความต้องการในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ส่วนหนึ่ง 

มาจากสหรฐัฯ และยโุรปส่งออกมากขึน้ หลงัจาก 

มีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในประเทศ  

และจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่  

สัดส่วน 96% ของโลก ได้ผลิตตู้คอนเทนเนอร ์

เพิ่มขึ้น โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมตู ้คอน- 

เทนเนอร์ของจีน (China Container Industry 

Association: CCIA) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 

ปี 2563 ที่ผ่านมาว่า จีนได้ผลิตตู้คอนเทนเนอร ์

ถึง 300,000 ตู้ มากท่ีสดุในรอบ 5 ปี เพ่ือแก้ปัญหา 

ดังกล่าว ประกอบกับค่าระวางเรือที่สูง กระตุ้น 

ให้สายเดินเรือต่างๆ เพิ่มจ�านวนเรือบรรทุกสินค้า 

มากขึ้น

รายงานโดย โอภาส ใจเครือค�า
งานวิจัยธุรกิจรายสาขาและฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ส�านักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
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เมือ่วันที ่9 เมษายน 2564 นายสตัวแพทย์สรวศิ ธานโีต อธบิดกีรมปศสุตัว์ 

ได้ช้ีแจงกรณมีกีระแสข่าวการปฏบัิตงิานของสตัวแพทย์ และหวัหน้าด่านกกักนัสตัว์ 

หลายด่าน ท�างานล่าช้า ท�าให้สินค้าเนื้อสัตว์ หรือซากสัตว์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ 

เกิดการเสื่อมสภาพ เน่าเสีย เพราะใช้เวลาในการตรวจและสั่งปล่อย 528 วันบ้าง 

575 วันบ้างนัน้ว่า การด�าเนนิการอนญุาตน�าเข้า - ส่งออก หรอืน�าผ่านราชอาณาจกัร 

ซ่ึงสตัว์ หรอืซากสตัว์ การตรวจ และการสัง่ปล่อย ด�าเนนิการภายใต้พระราชบญัญตัิ 

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 ซึ่งก�าหนด 

ให้ผู้น�าเข้า - ส่งออก หรือน�าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ ต้องได้รับ 

อนุญาตจากอธิบดี หรือผู ้ที่อธิบดีมอบหมายทุกครั้ง โดยมีการก�าหนดวิธีการ 

ขออนุญาต และออกใบอนุญาต พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�าเข้า -  

ส่งออก หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ กรณีประเทศต้นทาง ม ี

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด อธิบดีกรมปศุสัตว์จะประกาศชะลอการอนุญาตน�าเข้า 

หรือน�าผ่านจากประเทศนั้น

ที่มา : แนวหน้า วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

'อธิบดีปศุสัตว์' แจงอนุญาต

นำ�เข้� - ส่งออก 'สัตว์ - ซ�กสัตว์'
บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์
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ซึง่มาตรการ และขัน้ตอนการอนญุาต และ 

ตรวจสอบดงักล่าว เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล 

เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคระบาดเข้ามาแพร ่

ในประเทศ อันจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ 

เกษตรกร และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร 

และคุม้ครองผูบ้รโิภคอกีด้วย การพจิารณาอนญุาต 

น�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว ์

หรือซากสัตว์นั้น เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจ ลด 

ขั้นตอน และอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ในการน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน อย่างสะดวก  

รวดเร็ว อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบอ�านาจการ 

พิจารณาอนุญาตให้กับผู้อ�านวยการกองสารวัตร 

และกักกัน และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า 

ท่าออก โดยการยื่นขออนุญาต การอนุญาต การ 

ตรวจปล่อย สามารถด�าเนินการผ่านระบบเคลื่อน 

ย้ายสัตว์ และซากสัตว์ระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e- 

Movement) ของกรมปศุสัตว์ที่มีการเชื่อมโยง 

ข้อมูล การขออนุญาตผ่านระบบ Thailand Na- 

tional Single Window (NSW) ไปยังหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบอนุญาต  

เช่น กรมศลุกากร ส�านกังานอาหารและยา (กรณี 

เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับบริโภค) ซ่ึงเป็น 

การอ�านวยความสะดวก ลดขั้นตอนแก่ประชาชน  

รวมทั้งสามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะการ 

อนุญาต ว่าอยู่ในขั้นตอนใดได้อีกด้วย

ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ หรือซาก 

สัตว์ กรมปศุสัตว์ได้ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ของงานบริการประชาชนดังนี้

• เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง การ 

ตรวจสอบค�าร้องขออนุญาตน�าเข้าไม่เกิน 3 วัน 

ท�าการ

• พิจารณาค�าร้องฯ เพื่อออกเอกสารแจ้ง 

อนุมัติในหลักการและเงื่อนไขการน�าเข้าให้ผู้ขอ 

อนุญาต เพื่อด�าเนินการตามพิธีการศุลกากรผ่าน 

ระบบ NSW ไม่เกิน 3 วันท�าการ

• พิจารณาออกใบอนุญาตน�าเข้า ไม่เกิน 

1 วันท�าการ

• สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ เพื่อหาเชื้อโรคระบาด ไม่เกิน 15 วันท�าการ

เพือ่รกัษาคุณภาพสนิค้าระหว่างรอผลตรวจ 

ทางห้องปฏบัิตกิาร ซากสตัว์จะถูกกกัเกบ็รกัษาไว้ 

ณ ท่ีพกัซากสตัว์เพือ่ การน�าเข้าท่ีได้รบัการรบัรอง 

จากกรมปศุสัตว์ และการตรวจปล่อยซากสัตว ์

เป็นการตรวจร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ผ่านระบบ  

NSW ส�าหรับในปี 2563 มีการอนุญาตน�า 

ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร 8,404 ใบ ปริมาณ 

น�าเข้า 222,706,135 กิโลกรัม และได้ให้บริการ 

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น 

อีกด้วย
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เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จัดงาน Dinner 

Talk ภายใต้หัวข้อ Food for Good: Best Practices and Lesson Learned - 

เรยีนรูจ้ากแนวทางปฏิบติั สูบ่ทเรยีนจริงของการบรหิารธรุกจิ ซึง่เป็นงานสดุพเิศษ 

ส�าหรับบรรดาผู้บริหารและผู้น�าต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ สมคม สถานทูต ตลอดจน 

ภาคเอกชน น�าโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส�านกังานส่งเสริมการจัดประชมุ 

และนิทรรศการ, ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนธุรกิจการเกษตร กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซ่ึง 

ให้เกียรติมาแบ่งปันมุมมองเชิงลึก และทิศทางเศรษฐกิจระดับประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีช่วงเสวนาซึ่งเป็นไฮไลท์ส�าคัญของงาน ด�าเนินรายการโดย  

คุณไฮโก เอ็ม ชตุสซิงเงอร์ ผู้อ�านวยการ วิฟ เวิร์ดไวด์ และกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และบริษัท วีเอ็นยู ยุโรป ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

คณุประสทิธิ ์บญุดวงประเสริฐ ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 

จ�ากัด (มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ / คณุจักรนิ แต้ไพสฐิพงษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เรียนรูจ้ากประสบการณต์รงผ่านมุมมองผู้บริหารระดับสงู
จากบริษัทแนวหน้าของอุตสาหกรรมปศุสัตว์-อาหาร

วีเอ็นยูฯ รวมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ-เอกชน
ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ผ่านงาน Dinner Talk เมื่อเร็วๆ นี้
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บรหิาร กลุม่งานบรหิารส่วนกลาง เครอืเบทาโกร / 

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม 

อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ 

แบ่งปันประสบการณ์จากหลากหลายมุมมอง 

ส�าหรับ วิธีการน�าหัวใจมาใช้ในการผลิตอาหาร -  

สร้างทรพัยากรบคุคล - สร้างบรรจภุณัฑ์ และสร้าง 

แบรนด์ให้ย่ังยืน ซึ่งน�าเสนอแนวทางการบริหาร 

อย่างมอือาชพีทีน่�ามาใช้จริงในการบริหารงานของ 

องค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ข้อคิด และกลยุทธ ์

ใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้เข้ากับการพัฒนาธุรกิจ 

ต่อไป ภายในงานคับคั่งด้วยจ�านวนผู้เข้าร่วมงาน 

มากกว่า 170 ราย พร้อมด้วยแขกจากต่างประเทศ 

ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้และรับชมผ่านการ 

ถ่ายทอดสดมากกว่า 100 รายในวันดังกล่าว

 แนวโน้มของธุรกิจการผลิต 
 อาหารและโปรตีนจากเนื้อสัตว์/ 
 ความส�าคัญของการจัดงาน 
 แสดงสินค้า

คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพธิี 

ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาในหัวข้อ 

ความส�าคัญของอตุสาหกรรมปศสุตัว์ โดยกล่าวว่า 

“อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และโปรตีนจาก 

สัตว์นั้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะคนไทย 

มีสัดส่วนของการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนหลัก 

ในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นทางภาครัฐจึงพร้อมที่ 

จะรองรับความต้องการของตลาดดังกล่าว และ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดปศุสัตว์ใน 

ประเทศตลอดเวลา อนึ่ง การจัดงานแสดงสินค้า 

ส�าหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยตรงอย่าง VIV  

Asia (วฟิ เอเชีย) และ Meat Pro Asia (มที โปร  

เอเชยี) กน็บัเป็นอกีกลไกให้การกระตุน้การเตบิโต 

ของเศรษฐกิจระดับประเทศที่น่าจับตามอง ผม 

จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกท่านให้การ 

สนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ส�าคัญนี้”

คณุจิรตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  

(องค์การมหาชน) ให้เกยีรตเิข้าร่วมแบ่งปันข้อมลู 

ในประเด็น การพัฒนาประเทศไทยสู่จุดหมาย 

ปลายทางที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม โดยกล่าวว่า  

“กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 จากผลการจัดอันดับ 

เมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงาน 

ที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก  

GDS-Index ประเทศของเราเป็นรองแค่เพียง 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ผมเช่ือมั่นว่า 
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ทุกท่านจะภูมิใจกับผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่ง 

แสดงให้เหน็ว่าประเทศเรามีศักยภาพ แต่เน่ืองจาก 

การจดัอนัดบัมทีัง้ขาข้ึน - ลง สิง่ท่ีดทีีส่ดุทีผู้่จัดงาน 

ทกุท่านจะท�าได้คือการรกัษามาตรฐานการจดังาน 

และพยายาม มุ่งมั่นที่จะรักษาความยั่งยืนนี้ไว้ ซึ่ง 

ทาง สสปน. เรากเ็ข้าใจเป็นอย่างยิง่ และตระหนกั 

ถึงความส�าคัญของการจัดงานแสดงสินค้า อันจะ 

เป็นกลไกที่ส�าคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน 

ทุกภาคส่วน และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อ 

เสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทยต่อไป”

ผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมส่วนรวม แน่นอน 

ว่า การพูดนัน้ง่ายกว่าการกระท�า แต่มนัจะเกิดขึน้ 

ได้กต่็อเมือ่ท่านเริม่เปลีย่นมมุมอง และ DNA ของ 

องค์กรของท่านเอง”

คุณปริญญ์ พานิชภักด์ิ ประธานคณะ- 

กรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารองนายก

รัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หนึ่งในวิทยากร 

หลักของการจัดงานได้ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถา 

พิเศษ โดยกล่าวถึง “ความส�าคัญระหว่างภาค 

รัฐ - เอกชน ที่ต้องผสานความร่วมมือในการเร่ง 

แก้ไขปัญหาภาวะทุพภิกขภัย หรือสภาวะของการ 

ขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวาง ซ่ึงเป็นวิกฤต 

ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในอนาคต ที่ 

ทุกภาคส่วนควรให้ความส�าคัญ ดังนั้นการจัดงาน 

แสดงสินค้าอันมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

อาหาร-ปศุสัตว์ จึงมีความส�าคัญในการแก้ปัญหา 

ความขาดแคลนในอนาคต ในส่วนของภาคเอกชน 

ก็ควรน�าแนวคิดการบริหารธุรกิจโดยตระหนักถึง 

 บทเรียนการน�าหัวใจมาใช้ในการ
 ผลิตอาหาร/สร้างทรัพยากร- 
 บุคคล/สร้างบรรจุภัณฑ์ และ 
 สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธาน 

คณะผู้บริหารของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  

จ�ากัด ได้ให้เกียรติแบ่งปันวิธีการน�าหัวใจมาใช้ใน 

การผลิตอาหารให้ยั่งยืน โดยกล่าวว่า เป้าหมาย 

หลักของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คือ การ 

ผลิตอาหารที่เต็มด้วยสารอาหาร และเป็นราคา 

ที่เข้าถึงได้ในทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อการนี้ ทางบริษัท 

จึงได้น�าเอาเทคโนโลยีอย่าง Internet of Things  

(IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ เพื่อ 

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุก 

กระบวนการ ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารจนถึงโรง 

เชอืด ตลอดจนระบบขนส่งจนจบทีโ่ต๊ะอาหารของ 

ผู้บริโภค และอีกส่วนท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งคือ 

การบรหิารทรพัยากรบคุคล อนัจะเป็นสนิทรัพย์ที ่

ส�าคัญที่สุดขององค์กร เพราะพวกเขาคือฟันเฟือง 

ส�าคัญในการน�าเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต 

อย่างแท้จริง”
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คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง  

เครือเบทาโกร ได้ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์  

และแลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารบุคลากร 

ของเครือเบทาโกร ด้วยแนวคิด Purpose Driven  

Organization ที่ช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กร 

มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและท�างานร่วมกันอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ ภายใต้ค�าว่า “One Thought, One  

Goal & Direction และ One Team ซึ่งเป็น 3 ค�า 

ที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กร 

ไปสู่เป้าหมายในอนาคตร่วมกัน การหาจุดสมดุล 

ระหว่างก�าไร บุคลากร และสิ่งแวดล้อม นั้นคือ  

การน�าหัวใจมาใช้ในการสร้างทรพัยากรบคุคลของ 

เรา”

คณุวศิษิฐ์ ล้ิมลือชา ประธานกลุม่อุตสาห- 

กรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์การน�าหัวใจมาใช ้

ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์อย่าง 

ยั่งยืน คุณวิศิษฐ์กล่าวว่า “การระบาดของเชื้อ 

ไวรสัโควดิ-19 นัน้ ท�าให้บรรจภุณัฑ์อาหารมคีวาม 

ส�าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากความกังวลในเรื่อง 

ความปลอดภัยทางอาหาร และความนิยมในการ 

ใช้บริการจัดส่งอาหาร ส�าหรับส่วนส�าคัญของ 

บรรจุภัณฑ์นั้น ต้องมีการออกแบบที่น่าดึงดูด  

สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้อย่างย่ังยืน ในด้าน 

แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ท่ีน�ามาใช้กับบรรจุภัณฑ ์

นั้น ได้มีการน�าระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ  

RFID มาปรบัใช้กบัเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิมาก 

ไปกว่านั้น ขณะนี้มีผู้ผลิตหลายรายพยายามที่จะ 

น�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ 

ตนมากขึ้นผ่านทาง QR code บนบรรจุภัณฑ์” 

ส�าหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางคณะ 

ผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง 

เป็นทางการจาก บริษัท Ceva Animal Health,  

บรษิทั Big Dutchman ตลอดจน บรษิทั Munters 

ผู ้ร่วมสนับสนุน ตลอดจน ส�านักงานส่งเสริม 

การจัดประชุมและนิทรรศการ และพันธมิตรสื่อ 

ที่ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 

นติยสาร Asia Food and Beverage, หนงัสอืพมิพ์ 

บางกอกโพสต์, นิตยสาร Food Focus Thailand,  

นิตยสาร INNOLAB, หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 

ปศุศาสตร์ นิวส์ และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  

ทางวีเอ็นยูฯ ผู้จัดงานแสดงสินค้า VIV Asia (วิฟ  

เอเชีย) และ Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย)  

พร้อมทีจ่ะน�าเสนองานแสดงสนิค้า และงานประชมุ 

สมัมนาระดบัภมูภิาคเพือ่เสรมิความเข้มแขง็ให้กับ 

ห่วงโซ่อาหารต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าในภาคการ 

ผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์ตลอดจนกระบวนการ 

ผลิตอาหาร และเป็นศูนย์หลางของการอัพเดท 

เทคโนโลยี ข่าวสารของอุตสาหกรรมจากทั่วโลก 

สู่ตลาดเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร 

การจัดงาน และกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทาง www.
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vivasia.nl และ www.meatpro-asia.com หรือ 

โทร. 02-1116611 (วีเอ็นยูฯ)

สื่อมวลชน ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะ- 

ปฏิภาณดี (วีเอ็นยูฯ) | อีเมล saengtip@vnu 

asiapacific.com / www.vnuasiapacific.com 

 เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษัท 

เครือ วีเอ็นยูฯ ด�าเนินกิจการด้านการจัดงาน 

แสดงสินค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีส�านักงาน-

ใหญ่ อยู่ที่เมืองอูเทร็คท์ - ประเทศเนเธอร์แลนด์  

นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้ - ประเทศจีน  

และกรงุเทพ - ประเทศไทย เป็นส่วนหนึง่ของธุรกจิ 

การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุ่ม 

บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ส�าหรับภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Royal Dutch  

Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับ บริษัท TCC Assets  

ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทช้ันแนวหน้าที่มีการเติบโตอย่าง 

ก้าวกระโดดในภมิูภาค ท�าให้บรษิทั วเีอน็ยู เอเชยี  

แปซิฟิค ด�าเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชีย 

แปซิฟิกได้อย่างสมบรูณ์ โดยมคีวามเชีย่วชาญการ 

จัดงานแสดงสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์  

เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร  

เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและชีววิทยา 

Royal Dutch Jaarbeurs เป็นหนึ่งใน 20  

ผูจ้ดังานแสดงสนิค้าระดบัโลก ให้บรกิารด้านพืน้ที่ 

จดัแสดงสนิค้า และให้บริการด้านการจดังานแสดง 

สนิค้าครอบวงจร บนพืน้ทีม่ากถงึ 100,000 ตาราง 

เมตร ใจกลางเมอืงอเูทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์  

ในส่วนของทางผู้ถือหุ้นไทย บริษัท TCC Assets  

(ประเทศไทย) มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเอเชียตะวัน- 

ออกเฉียงใต้ ด�าเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย ์

และสินทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนให้บริการธุรกิจ 

ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ 

อสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิโรงแรม การให้บรกิารด้าน 

วิศวกรรม และการให้บริการด้านไลฟ์สไตล์อื่นๆ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเย่ียมชม  

www.vnuasiapacific.com
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ฮีโร....มิไดเปนมาโดยกำเนิด

นวัตกรรมสารเสริมอาหารสัตวจากประเทศเยอรมนี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับวีระบุรุษของคุณ

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

asia.info@phytobiotics.com | 026942498

ออกฤทธ์ิใน 
ระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ
จากพืช

ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากยุโรป

202 อาคารเลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

New !



ดวยเทคโนโลยีการผลิตอันเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท JRS

(High Pressure Centrifugal-Fibrillation) ทําใหได

เยื่อใยที่บางและออนนุ ม มีปริมาณเย่ือใยสูงถึง 67% และ

สามารถอุมนํ้าไดมากกวาเยื่อใยจากแหลงอ่ืน ๆ

อัตราการใช

สัตวเล้ียง  : 0.5-18% ในสูตรอาหาร

อาโบเซล...ดีอยางไร

ปราศจากพลังงาน ชวยควบคุมนํ้าหนัก

ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ลดปริมาณมูลของสัตวเล้ียง

ชวยใหมูลจับตัวเปนกอนขับถายไดสะดวก

ลดการเกิดกอนขน (Hair ball) ในแมว

ลดการสะสมของคราบหินปูน

ชวยใหอาหารไมฉํ่านํ้ามัน มีความนากิน

ยืดอายุการเก็บรักษา
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ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโก ประกาศห้ามเกษตรกรปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ
เครือข่ายเกษตรกรรายใหญ่ของเม็กซิโกได้วิพากษ์การตัดสินใจของรัฐบาล 

เกี่ยวกับการห้ามใช้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม (GMO) โดยเม็กซิโกจะเพิกถอน 

และงดเว้นการให้ใบอนุญาตส�าหรับการปล่อยเมล็ดข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสู่ตลาด และเกษตรกร 

ภายในปี 2567 โดยผู้สนับสนุนข้าวโพด GMO กล่าวว่า การห้ามการเพาะปลูกในประเทศ จะเป็นการ 

จ�ากัดตัวเลือกของเกษตรกรชาวเม็กซิกัน และการน�าเข้าธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมจากสหรัฐอเมริกา 

เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผลิตภัณฑ์จ�านวนมากในห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรของประเทศ

เม็กซิโกผลิตข้าวโพดสีขาวส�าหรับประกอบอาหารหลักของประชากรได้อย่างเพียงพอ แต่การ 

น�าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นการน�าเข้าข้าวโพดสีเหลือง GMO จากสหรัฐอเมริกามาปลูกเพื่อใช้เป็นอาหาร 

ปศุสัตว์ ซึ่งยังเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับกฎที่ยังไม่ชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับการน�าเข้าข้าวโพด GMO ว่าจะ 

ครอบคลุมถึงข้าวโพดส�าหรับปศุสัตว์ด้วย หรือจะใช้เฉพาะกับข้าวโพดที่ปลูกเพื่อการบริโภคส�าหรับ 

มนษุย์เท่านัน้ ทัง้น้ีกฎดงักล่าวยงัก�าหนดให้ยตุกิารใช้สารก�าจดัวชัพชืไกลโฟเซตภายในปี 2567 อกีด้วย

ที่มา : https://www.agcanada.com/daily/mexico-farm-lobby-blasts-ban-on-gmo-corn

สรุปโดย : มกอช. วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

คาดการณ์ การบริโภคเนือ้สัตว์ของยุโรป
จะลดลงในทศวรรษหน้า!

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) เปิดเผยถึง 

การคาดการณ์แนวโน้มการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรสหภาพยุโรปว่าจะลดลง 1.1 กิโลกรัม สู่ระดับ  

67.6 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2573 โดยคาดการณ์ว่าการบริโภคเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ และเนื้อแพะ 

จะลดลง แต่ในทางกลับกันการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกจะกลับเพิ่มสูงขึ้น

โดยการบริโภคเนื้อวัวลดลง 0.9 กิโลกรัม เนื่องจากการลดปริมาณการเลี้ยงวัว รวมถึงการผลิต 

เนื้อวัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การผลิตเนื้อหมูของสหภาพยุโรปคาดว่าจะลดลง 1 ล้านตัน คิดเป็น 

4.6% ในระหว่างปี 2563-2573 เนื่องจาการแพร่ระบาดของ ASF ในตลาดเอเชียซึ่งเป็นตลาดส่งออก 

เนื้อหมูหลักของสหภาพยุโรปก�าลังจะสิ้นสุดลง ในขณะที่สหภาพยุโรปจะยังคงเป็นผู้น�าการผลิตเนื้อหม ู
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ของโลกอยู่ และในส่วนของการบริโภคเนื้อแกะ และเนื้อแพะนั้น ทั้งการผลิต และบริโภคในสหภาพ 

ยโุรป คาดว่าจะยังคงตัว แต่ยังไม่สามารถส่งออกได้มากนกัเนือ่งจากมคีูแ่ข่งทีส่�าคญั ได้แก่ ออสเตรเลยี 

และนิวซีแลนด์

ในส่วนของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปีกในสหภาพยุโรป นับว่าเป็นปศุสัตว์เพียงประเภทเดียว 

ทีส่ามารถขยายการผลติท่ามกลางวฤิตการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะมปีรมิาณการผลติ 

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งระหว่างปี 2563 - 2573 โดยคาดว่า การบรโิภคเนือ้สตัว์ปีกในสหภาพยโุรปจะสงูถึง 

24.6 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2573 (เพิ่มขึ้น 1.2 กิโลกรัม/คน/ปี เมื่อเทียบกับปี 2563) เนื่องจาก 

ผูบ้รโิภคเหน็ว่าสตัว์ปีกเป็นผลติภณัฑ์ท่ีประหยดั อกีทัง้ดีต่อสขุภาพ และสามารถผลติได้อย่างยัง่ยนืกว่า

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Meat-consumption-in-the-EU-to-decline-over-the-next-10-years/4378

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เป็ด 600,000 ตัว ถูกก�าจัดในฝรัง่เศส เหตุติดไข้หวัดนก
หลงัพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันกสายพนัธ์ุ H5N8 มาแล้วหลายพืน้ท่ีท่ัวโลก  

ล่าสุดฝรั่งเศสก็พบการติดเชื้อในฟาร์มเป็ด และจ�าเป็นต้องก�าจัดเป็ดจ�านวนกว่า 600,000  

ตัว ภายในฟาร์มเป็ดหลายแห่งทั่วประเทศ การแพร่ระบาดในฝร่ังเศสครั้งนี้ เจ้าหน้าที ่

ยืนยันการตรวจพบเชื้อ H5N8 ทั้งหมด 61 ครั้ง ซึ่ง 48 ครั้ง อยู่ในพื้นที่ทางตะวันตก- 

เฉียงใต้ของประเทศ โดยในพื้นท่ีดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเพาะพันธุ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 

ฟัวกราส์ ส�าหรับฟาร์มที่มีการพบเชื้อ H5N8 เจ้าหน้าที่ได้เข้าท�าการคัดแยก และก�าจัดทั้งเป็ดในฟาร์ม 

และนกต่างๆ บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแล้ว

การแพร่ระบาดของไข้หวดันกระลอกนี ้พบการตดิเชือ้ในหลายพืน้ท่ีของยโุรป ท้ังเยอรมน ีฮังการี  

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ก็พบการแพร่ระบาด 

ในรัสเซีย คาซัคสถาน และญี่ปุ่น ซึ่งท�าให้สินค้าในกลุ่มสัตว์ปีกจากพื้นท่ีท่ีมีรายงานการระบาด ถูก 

ประกาศระงับน�าเข้าจากหลายประเทศ

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-600%2C000-ducks-to-be-culled-in-France/4401 

สรุปโดย : มกอช. วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

จีนอนุมัติพืช GMO ในประเทศเพ่ิมเติม
จีนถือเป็นประเทศที่น�าเข้าถั่วเหลืองมากท่ีสุดในโลก และ 

เป็นหนึ่งในผู้น�าเข้าข้าวโพดรายใหญ่ ปัจจุบันจีนอนุญาตให้มีการน�าเข้า 

พืช GMO เพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทางการจีนก็มีการสนับสนุนการปรับปรุง 



Around the World

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 197 มีนาคม - เมษายน 2564 I 71

พนัธ์ุ โดยใช้เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพ่ิมความมัน่คงด้านอาหาร โดยล่าสดุจนีได้เริม่กระบวนการประเมนิ 

ความปลอดภัยของถั่วเหลือง และข้าวโพด GMO สายพันธุ์ใหม่ชนิดละ 1 สายพันธุ์ ของผู้พัฒนา 

ภายในประเทศ ได้แก่ ถั่วเหลือง DBN9004 ท่ีต้านทานสารก�าจัดวัชพืชกลูโฟเซต และกลูโฟซิเนต 

ซึง่ได้รับการรบัรองแล้วว่าปลอดภยัในอาร์เจนตนิา และข้าวโพด DBN9501 ทีม่คีวามต้านทานต่อหนอน 

กระทู้ (fall armyworm) ซ่ึงเป็นศัตรูพืชที่ส�าคัญ โดยได้เปิดรับความเห็นจากสาธารณชนต่อความ 

ปลอดภัยของพืชทั้งสองสายพันธุ์ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ จีนได้เริ่มกระบวนการประเมิน 

เพื่อรับรองความปลอดภัยของพืช GMO ซ่ึงพัฒนาข้ึนในประเทศมาแล้ว 3 สายพันธุ์ ในปี 2563 

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่จีนเริ่มผลักดันให้ปลูกพืช GMO เชิงพาณิชย์

นอกจากนั้น ทางการจีนยังได้อนุมัติพันธุ์ข้าวโพด GMO ใหม่อีกสองสายพันธุ์ส�าหรับการ 

น�าเข้า คือ MON87411 และ MZIR098 ท่ีมีความต้านทานต่อไกลโฟเซต และแมลงศัตรูพืช โดย 

ข้าวโพดทั้งสองสายพันธุ์ได้รับการรับรองในแคนาดาตั้งแต่ปี 2558 และ 2559 ตามล�าดับ และแม้ว่า 

ขณะนี้เกษตรกรจีนยังไม่สามารถปลูกถั่วเหลือง และข้าวโพด GMO ได้ แต่การเริ่มกระบวนการอนุมัต ิ

ในครัง้นี ้กเ็ป็นสญัญาณว่าจนีน่าจะผลกัดนัให้การปลูกพชื GMO เชิงพาณิชย์ในประเทศด�าเนนิการได้ทัน 

ต่อความต้องการเพื่อลดการขาดดุลทางการค้า

ที่มา : https://www.agcanada.com/daily/china-to-approve-further-domestic-gmo-corn-soy-crop-varieties

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จีนโคลนนิ่งหมู หวังประกาศอิสรภาพทางปศุสัตว์ส�าคัญ
จีนจัดตั้งศูนย์สาธิตการคัดเลือก และเพาะพันธุ์สุกรคุณภาพสูงแห่งแรก 

ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพิงสายพันธุ์สุกรจากประเทศ 

และแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสุกรของจีน 

ที่ประสบมาอย่างยาวนาน โดยเทคโนโลยีการโคลนนิ่งจะถูกน�ามาใช้อนุรักษ์สายพันธุ ์

สุกรท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ และสามารถใช้ขยายพันธุ์สุกรได้อย่างรวดเร็ว จากรายงานของสื่อพบว่า 

ในปี 2560 จีนมีการน�าเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ อังกฤษ และแคนาดา จ�านวนกว่า 10,000 ตัน และ 

เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)

จีนยังนับเป็นผู้ผลิตและบริโภคเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ในส่วนของการเพาะพันธุ์นั้น 

จีนยังไม่มีพันธุ์สุกรในประเทศที่สามารถแข่งขันกับสายพันธุ์ของต่างประเทศได้ ซึ่งหลังจาก ASF 

ระบาดในปี 2561 ก็ท�าให้การขนย้ายสกุร และการซือ้ขายถูกจ�ากดั จงึส่งผลกระทบต่อจนีเป็นอย่างมาก  

ดงันัน้การคัดเลอืก และเพาะพนัธุส์ุกรในประเทศให้มคีณุภาพสงู จงึถอืเป็นความท้าทายทีอ่ตุสาหกรรม 

สุกรของจีนต้องเผชิญเพื่อลดการพึ่งพาการน�าเข้า

ที่มา : https://www.globaltimes.cn/page/202101/1211902.shtml4388

สรุปโดย : มกอช. วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
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อาร์เจนตินาผ่อนมาตรการจ�ากัดการส่งออกข้าวโพด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ออกประกาศ 

ยกเลิกการระงับการส่งออกข้าวโพดท่ีประกาศไว้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  

2563 โดยทางการสามารถท�าข้อตกลงเกี่ยวกับการรับประกันการจัดหาข้าวโพดในประเทศ และ 

รองรับราคาในท้องถิ่นจากความผันผวนของตลาดต่างประเทศได้ จึงท�าให้สามารถหาข้อสรุปส�าหรับ 

มาตรการดังกล่าวว่าจะเปลี่ยนเป็นการจ�ากัดปริมาณส่งออกไม่เกินวันละ 30,000 ตัน แทนการระงับ 

ส่งออกโดยสิ้นเชิง

สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�าให้มาตรการห้ามส่งออกข้าวโพดถูกยกเลิก เนื่องจากมีการคัดค้านจากกลุ่ม 

เกษตรกร และเริ่มมีการหยุดงานประท้วง และสมาคมด้านธัญพืชส�าคัญต่างๆ ร่วมกันแสดงความเห็น 

ว่าการแทรกแซงตลาดส่งออกครั้งนี้ อาจเป็นการท�าลายความเช่ือมั่น และน�าไปสู่การถอนการลงทุน 

ในอาร์เจนตินา

ที่มา : https://www.agcanada.com/daily/argentina-lifts-corn-export-ban

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รัสเซียขึน้ภาษีขาออกถัว่เหลือง หวังคุมค่าครองชีพในประเทศ

มรีายงานว่ารัฐบาลรัสเซียจะยกระดบัอัตราภาษีศลุกากรขาออกของถัว่เหลือง 

ขึ้นเป็น 30% แต่ไม่ต�่ากว่า 165 ยูโรต่อตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30  

มิถุนายน 2564 เป็นมาตรการลดการส่งออกเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าในประเทศ 

ให้ระดับราคาลดต�่าลง ภายหลังจากการดีดตัวขึ้นของสินค้าเกษตร และอาหาร 

หลายรายการ รวมทั้งอาหารหลักอย่างขนมปัง และน�้ามันเมล็ดทานตะวัน โดยรัฐบาลรัสเซีย 

ได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมระดับราคาของสินค้าเกษตรเหล่านี้ คือ เพิ่มอัตราภาษีศุลกากร 

ขาออกของข้าวสาลีเป็น 25 ยูโรต่อตัน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564  

ลดโควตาส่งออกธัญพชื และออกข้อตกลงควบคมุราคาน�า้มนัเมลด็ทานตะวนั และน�า้ตาลร่วมกับผูผ้ลติ

มาตรการลดการส่งออกถั่วเหลืองดังกล่าวมีขึ้นหลังการส่งออกถั่วเหลืองของรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง  

70% ในช่วงที่ผ่านมา จนรัสเซียมีการส่งออกถั่วเหลืองไปแล้วถึง 1.5 ล้านตัน โดยมี จีน และเบลารุส 

เป็นประเทศผู้น�าเข้าปลายทางหลักของช่วงเวลาดังกล่าว          

ที่มา : https://www.bloomberg.com/

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
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FSA ชีอ้าหารมนุษย์-สัตว์เลีย้ง ผลิตด้วยกันได้

FSA (Food Standard Agency) แห่งสหราชอาณาจักร ได้เปิดรับ 

ความเหน็และข้อเสนอแนะ ก่อนเผยแพร่แนวทางการผลติอาหารสตัว์เลีย้ง 

ในสถานประกอบการผลิตอาหารส�าหรับมนุษย์ เพื่อขยายขอบเขตการ 

บริหารจัดการวัตถุดิบอาหาร และลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง โดยเปิด 

โอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถน�าวัตถุดิบจากสายการผลิตอาหารมนุษย์ไปใช้ในสายการผลิตอาหาร 

สัตว์เลี้ยงได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้านอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าสู่กระบวนการ 

วิเคราะห์อันตราย และวางแผน HACCP รวมทั้งการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างสายการผลิต

ผู ้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหลายภาคส่วน ได้แสดงความกังวลต่อแนวทางดังกล่าว ว่า 

ผู้ประกอบการอาจน�าวัตถุดิบอาหารสัตว์เขามาใช้ผลิตอาหารมนุษย์ได้ นอกจากนั้นยังอาจมีปัญหาการ 

ติดฉลาก และการค้ากับสหภาพยุโรปหลังสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิก (Brexit) ท้ังนี ้

แนวทางดังกล่าวถูกก�าหนดให้ใช้ได้ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ มีก�าหนดแก้ไขอีกครั้งภายใน 

เดือนธันวาคม 2564 และสามารถศึกษาแนวทางฉบับเต็มได้จาก https://www.food.gov.uk/sites/ 

default/files/media/document/guidance-on-co-location-of-food-and-pet-food-production.pdf  

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/

สรุปโดย : มกอช. วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ฮ่องกงประกาศห้ามน�าเข้าสัตว์ปีกจาก 3 ประเทศ

หน่วยงานความปลอดภยัด้านอาหาร (CFS) ของฮ่องกงออก ประกาศ 

ระงับการน�าเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8 ได้แก่ เกาหลีใต้  

เยอรมนี และโปแลนด์ โดยการแจ้งเตือนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)  

เก่ียวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8 ในพื้นที่ทั้งสามประเทศครั้งนี้ ส่งผลให้ CFS  

ฮ่องกง ส่ังระงับการน�าเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิด โดยมีผลบังคับใช้ทันที 

เพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชนในฮ่องกง นอกจากนัน้ ยังมรีายงานการระบาดอีกหลายครัง้ท่ัวสหภาพ 

ยุโรป ทั้งในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฮังการี และบัลแกเรีย ท�าให้ประเทศในยุโรปเหล่านี้ 

ถูกประกาศห้ามน�าเข้าสัตว์ปีกจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วย

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Hong-Kong-bans-poultry-imports-from-3-countries/4490

สรุปโดย : มกอช. วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
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31 มีนาคม 2564 - กรุงเทพฯ

เพื่อลดผลกระทบจากข้อจ�ากัดในการเดินทางทั้งภายใน และระหว่างประเทศที่ก�าหนดโดย 

ภาครัฐ งาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) ซึ่งมีก�าหนดการจัดงานในเดือนกันยายน 2564  

จึงตัดสินใจปรับแผนการจัดงานใหม่ระหว่าง 12 - 14 มกราคม 2565 การตัดสินใจคร้ังนี้เกิดขึ้น 

เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกต่อการวางแผน และการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในส่วนของการขนส่งเครื่องจักรส�าหรับการแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ 

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งงาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) จะยังคงจัด 

พร้อมกันกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) งานแสดงสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหาร 

ระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการประกาศเล่ือนก�าหนดการจดังานไปยงัเดือนมกราคม ปี 2565 เช่นเดยีวกัน  

โดยทั้งสองงานจะจัดแสดงที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยิ่งไปกว่านั้น 

ทางผู้จัดมีการวางแผนการจัดกิจกรรมผ่านทางระบบดิจิทัล เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด เจรจาจับคู่ 

ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศก�าหนดการจัดงาน  Meat Pro Asia
(มีท โปร เอเชีย) เป็น เดือนมกราคม 2565

เนื่องจากข้อจ�ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ
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ในฐานะผู้น�าด้านการจัดงานแสดงสินค้า 

นานาชาติส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีน 

จากสัตว์ในเอเชีย งาน Meat Pro Asia (มีท โปร  

เอเชีย) ควบคู่กับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย)  

นับเป็นประตูที่เปิดโอกาสในการเข้ามาท�าธุรกิจ 

ภายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ 

ตัดสินใจในการเลื่อนก�าหนดการจัดงานส�าหรับ 

ทัง้สองงาน เป็นวันที ่12 - 14 มกราคม 2565 เป็น 

ผลมาจากการประกาศจากกระทรวงการท่องเทีย่ว 

และกีฬาที่ได้ก�าหนดแผนการเปิดประเทศรับ 

นักท่องเที่ยว โดยแบ่งช่วงเป็น 4 ระยะ เพื่อการ 

เปิดประเทศต้อนรับการเดินทางของชาวต่างชาติ 

เต็มรูปแบบในปี 2565 นี้

“แม้ว่าผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะ 

ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการ 

เอาชนะการแพร่ระบาด แต่การเดินทางระหว่าง 

ประเทศยังคงไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงท�าให้การ 

วางแผนจัดงานในเดือนกันยายน ส�าหรับงาน  

Meat Pro Asia นั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งการก�าหนด 

วันจัดงานครั้งใหม่จะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย การแจก 

จ่ายวัคซีนจะครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท�าให้ผู้ที่จะ 

เดินทางมาร่วมงานมีเวลามากพอในการเตรียม 

ความพร้อมในการเดนิทาง” คณุ Stephan Buurma 

คณะกรรมการผูบ้รหิาร บรษิทั Messe Frankfurt  

Group และกรรมการผู้จัดการส�านักงานใหญ ่

ประจ�าภูมิภาคเอเชีย กล่าว

เหตผุลหลกัท่ีทางผูจั้ดงานเล่ือนก�าหนดการ 

ไปเป็นปี 2565 นั้น เกิดจากความตั้งใจที่แน่ว- 

แน่ ที่จะน�าเสนอเวทีเจรจาธุรกิจระดับนานาชาต ิ

ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างแท้จริงให้แก่ลูกค้า พร้อม 

มอบโอกาสให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องท่ีเดนิทางมาจาก 

ทั่วโลกเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน อันก่อให้ 

เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงตลอดระยะ 

เวลา 3 วัน ของการจัดงานทั้ง Meat Pro Asia  

และ VIV Asia 

“ต้องขอขอบคณุความร่วมมอืของพันธมติร 

ของเรา ที่ท�าให้เราสามารถเลือกช่วงเวลาการ 

จัดงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับงาน Meat Pro  

Asia ในปี 2565 ผูป้ระกอบการและผูเ้ข้าร่วมงาน 

ทุกท่านจะสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่าง 

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดการจากเลื่อน 

ก�าหนดการจัดงานในครั้งนี้” คุณปนัดดา ก๋งม้า  

ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ และ 

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค  

กล่าวเสริม

 งานในรูปแบบออนไลน์
 ที่จะจัดขึ้นก่อนงานรูปแบบปกติ

ก่อนการมาถึงของงานแสดงสินค ้าใน 

รปูแบบปกตใินเดอืนมกราคม ปี 2565 งาน Meat  

Pro Asia จะถกูจดัขึน้ในรปูแบบออนไลน์ช่วงเดอืน 

กนัยายน ปี 2564 โดยจดัขึน้ร่วมกันกบังาน VIV  

Asia เพื่อเปิดโอกาสในการน�าเสนอสินค้าให้แก่ 

ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งจัดหาสินค้าท่ีครบ 

วงจรให้แก่ผู้ซื้อรายส�าคัญจากทั่วเอเชีย นอกจาก 

นั้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมสร้าง 

เครอืข่ายธรุกจิทีส่ามารถท�าได้ผ่านบนแพลตฟอร์ม 

ออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมมีการประกาศตาม 

มาในภายหลัง

คุณ Stephan Buurma
คณะกรรมการผู้บริหาร
บริษัท Messe Frankfurt Group
และกรรมการผู้จัดการส�านักงานใหญ่
ประจ�าภูมิภาคเอเชีย
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งานจัดแสดงสินค้าครั้งแรกของ Meat Pro  

Asia จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 มกราคม 2565  

ควบคูก่บังาน VIV Asia ซ่ึงงานทัง้คู่ถกูคาดการณ์ 

ว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย  

ต้ังแต่ผู ้ผลิตอุปกรณ์และผู้จัดจ�าหน่าย รวมถึง 

ผูเ้ข้าร่วมงาน ผูเ้ชีย่วชาญ และผูซ้ือ้รายส�าคญัจาก 

ทั่วโลกกว่า 50,000 ราย

งาน Meat Pro Asia ถูกจัดขึ้นจากความ 

ร่วมมือระหว่าง บริษัท Messe Frankfurt (HK)  

Ltd. และบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ส�าหรับ 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเย่ียมชม www.meatpro- 

asia.com สอบถามเพิ่มเติมที่ อีเมล meatpro 

asia@vnuasiapacific.com หรือติดต่อ meat 

proasia@china.messefrankfurt.com, meatexpo 

@china.messefrankfurt.com 

 เกี่ยวกับ บริษัท Messe
 Frankfurt

กลุ่มบริษัท Messe Frankfurt นั้นเป็น 

หนึ่งในผู้จัดแสดงงาน และงานประชุมที่ใหญ่ที่สุด 

ในโลก พร้อมด้วยพื้นท่ีจัดแสดงงานของตนเอง 

ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 2,500 ภายใต้ทั้ง 30 

บริษัทลูก และได้มียอดขายประจ�าปี 2020 อยู่ที ่

มูลค่าราว 250 ล้านยูโร หลังท�าสถิติได้ที่ 738  

ล้านยูโรในปีก่อนหน้านั้น กลุ่มบริษัท Messe  

Frankfurt นั้น เป็นผู ้จัดงานแสดงสินค้าด้าน 

เทคโนโลยี และการผลิตชั้นน�าของโลก อย่างงาน  

IFFA ที่เป็นผู้น�าในงานจัดแสดงสินค้านานาชาต ิ

ในด้านการแปรรปู, บรรจภุณัฑ์, และการจ�าหน่าย 

ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ IFFA ถูกจัดขึ้นทุก 3 ป ี

ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ซึ่งงานครั้ง 

ต่อไปจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม  

2565 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iffa.com  

ส�าหรับข้อมูลโปรไฟล์งานระดับโลกของ Messe  

Frankfurt สามารถดูได้ท่ี www.food-techno 

logies.messefrankfurt.com ส�าหรับข้อมูล 

เกีย่วกบั Messe Frankfurt โปรดเยีย่มชม www. 

messefrankfurt.com

 เกี่ยวกับ วีเอ็นยู กรุ๊ป
VNU Group เป็นบริษัทจัดนิทรรศการ 

ที่มีการด�าเนินการอยู่ทั่วโลก มีส�านักงานอยู่ที่ 

เมอืงอเูทรค็ท์ (วเีอน็ย ูยโุรป) นครเซีย่งไฮ้ (วเีอน็ยู 

เอเชีย) และ กรุงเทพฯ (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)  

ซึ่ง VNU Group เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Royal  

Dutch Jaarbeurs และด�าเนินธุรกิจการจัด 

นิทรรศการระหว่างประเทศ และนอกประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ โดยแต่ละส�านักงานของวีเอ็นยูฯ  

จะด�าเนินกิจกรรมด้านการจัดงานแสดงสินค้า 

และการประชุมด้วยความเป็นมืออาชีพในแต่ละ 

ตลาด และอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่างๆ โดยมี 

นิทรรศการด้านอาหารและปศุสัตว์เป็นธุรกิจหลัก 

ของทั้งสามส�านักงานแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้  

VNU Group ยังมีกิจกรรมหลักด้านอื่นๆ อาทิ  

เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ การก่อสร้าง วิทยาศาสตร์  

ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ส�าหรับ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาเยี่ยมชม www.vnuasia 

pacific.com และ www.vnueurope.com

คุณปนัดดา ก๋งม้า
ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ
เกษตร-ปศุสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
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กรุงเทพฯ - 6 เมษายน 2564

สบืเน่ืองจากความคบืหน้าของการน�าเข้าวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ยงัไม่ทัว่ถงึ ซึง่ส่งผลกระทบ 

ต่อสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนของการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงโรคระบาด ผูจั้ดงาน Free From 

Food Asia ได้ค�านงึถงึความปลอดภยัของผูเ้ข้าร่วมงานทกุท่าน และประเมินสถานการณ์ของแผนการ 

จดังานแสดงสนิค้าอกีคร้ัง ด้วยเหตนุีท้าง บริษทั วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค และ Expo Business Com- 

munications BV (EBC) จึงตัดสินใจประกาศเลื่อนก�าหนดการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบปกต ิ

โดยงาน Free From Food Asia มีก�าหนดการจัดงานใหม่ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 

นอกจากนี้ ทางผู้จัดยังค�านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาร่วมงานของทุกท่าน จึง 

ตัดสินใจย้ายสถานที่การจัดงานมายัง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ที่จะท�าให ้

ผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาเยี่ยมชมสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า นอกจากนั้น งาน Free  

From Food Asia จะจัดร่วมกันกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง 

การเชื่อมโยงในแง่ของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางอาหาร อาหารปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย 

ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เราได้มีการเปิดตัวกิจกรรมออนไลน์ครั้งแรก 

ภายใต้ชือ่ “Free From Food Asia Virtual Summit” ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมมากกว่า 525 คน จาก 50 ประเทศ 

ทั่วโลก ซึ่งน�ามาสู่การจับคู่ทางธุรกิจมากกว่า 190 ครั้ง ภายในสามวันของการจัดงาน ซึ่งการจับคู่ธุรกิจ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน Free From Food Asia
ประกาศเลื่อนก�าหนดการจัดงาน
เป็นวันที ่14-16 กันยายน 2565
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ดังกล่าว มีทั้งผู้ผลิตอาหารทางเลือก บริษัทจัดจ�าหน่าย และร้านค้าปลีกในอุตสาหกรรมเข้ามาเจรจา 

ธุรกิจกัน พร้อมด้วยการจัดงานสัมมนาออนไลน์ที่มีวิทยากร 15 ท่าน จากนานาประเทศมาร่วมแบ่งปัน 

ความรู้ส�าหรับคนในอุตสาหกรรม อาทิ IFOAM ASIA (องค์กรระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อน 

อาหารอินทรีย์ จากประเทศเกาหลี) The Good Food Institute India (สถาบันอาหารทางเลือก จาก 

ประเทศอินเดีย) Allergen Bureau Australia (สถาบันภูมิแพ้ จากประเทศออสเตรเลีย) More Foods  

Innotech (ร้านค้าปลีกอาหารเพื่อสุขภาพ) ฯลฯ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกจาก 

การบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ 

ในระหว่างปี 2564 นี้ ทางผู้จัดงานพร้อมน�าเสนอแผนกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือกระตุ้น 

อุตสาหกรรมอาหารทางเลือกเพ่ือสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยงานประชุมสัมมนา ตลอดจนเวทีเจรจา 

การค้า และการจับคู่ธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้ประเทศของเราเป็นศูนย์กลาง 

ของธุรกิจอาหารทางเลือกของภูมิภาค และตอบโจทย์ธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร ตัวแทนจัดจ�าหน่าย 

ร้านค้าปลีก และการจัดหาแหล่งผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ด�าเนินต่อไปในระหว่างที่นโยบายการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่ชัดเจน ซ่ึงรายละเอียดของ 

กิจกรรมเหล่านี้ ทางผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบในล�าดับถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคณะผู้จัดงานได้ทาง

อีเมล freefromfoodasia@vnuasiapacific.com 

โทร 02 111 6611 ต่อ 222 หรือ 232

เว็บไซต์หลักของงาน เยี่ยมชมได้ทาง https://bangkok.freefromfoodexpo.com

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดงาน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกาหลีใต้ และจีน 

ฐิตา สุวรรณอ�าไพ 02 111 6611 ต่อ 232 thita@vnuasiapacific.com 

โรซานา ดับเบรรา 02 111 6611 ต่อ 233 rozanna@vnuasiapacific.com 

สนใจแสดงสินค้า (ภูมิภาคยุโรป และอเมริกา) ติดต่อ

Mr. Chris Gottschalk +31 76 205 0501 chris@ebcexpo.com 

Mr. Ronald Holman +31 76 205 0501 ronald@ebcexpo.com 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด ติดต่อ

แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี 02 111 6611 ต่อ 330 saengtip@vnuasiapacific.com 
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 เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย 
 แปซิฟคิ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษัท 

เครือ วีเอ็นยูฯ ด�าเนินกิจการด้านการจัดงาน 

แสดงสินค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีส�านักงาน

ใหญ่ อยู่ที่เมืองอูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์  

นอกจากนั้น มีสาขาในเมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน  

และกรงุเทพ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ 

การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุ่ม 

บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ส�าหรับภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Royal Dutch  

Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับ บริษัท TCC Assets  

ซึ่งเป็นกลุ ่มบริษัทชั้นแนวหน้าท่ีมีการเติบโต 

อย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ท�าให้บริษัท วีเอ็นย ู

เอเชีย แปซิฟิค ด�าเนินกิจการครอบคลุมตลาด 

เอเชียแปซิฟิคได้อย่างสมบูรณ์ มีการจัดงาน 

แสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้ง 

รูปแบบปกติ และทางออนไลน์มากกว่า 19 งาน  

โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อ 

การเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้อง 

ปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 5G 

และ IoT และการจัดการกบัภยัภบัิต ิศึกษาข้อมลู 

เพิ่มเติม www.vnuasiapacific.com 

 เกี่ยวกับ บริษัท Expo
 Business Communications 
 BV (EBC)

บริษัท Expo Business Communications  

BV (EBC) เป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจด้านสื่อมวลชน 

รปูแบบ Business - to - Business โดยมสี�านกังาน 

ตั้งอยู่ท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่ียวชาญ และ 

มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ และการ 

จัดงานแสดงสินค้าเพื่อกลุ ่มลูกค้าธุรกิจ และ 

เช่ือมโยงระหว่างธุรกิจสู่ผู้บริโภคส�าหรับอุตสาห- 

กรรมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างยาวนาน

EBC เป็น บริษัทสื่อมวลชนที่ล�้าสมัย และ 

เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Free From Functional &  

Health Ingredient Expo และโครงการอื่นๆ ที ่

เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้



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








