




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 2564 - 2565

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. นายธรีศกัดิ ์อุรุนานนท์ 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 เบทาโกร โฮลด้ิง 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. นายรตันชัย 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)

17. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

18. นายนพพร อเนกบุณย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

19. นายปรชีา เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการ บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟีดมิลล์ จ�ากัด



บรรณาธิการแถลง
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ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ประกาศถึงนโยบาย 

และแนวทางของสมาคมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ค้าและโลกในอนาคต ซ่ึงถือเป็น 

การเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสามารถในการ 

แข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการด้าน 

สิทธิมนุษยชน และการบริหารที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

ด้านการแข่งขนั ร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตของธุรกจิปศสุตัว์เพือ่เพิม่ความสามารถ 

ในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า 

ตามมาตรฐานสากล 

ด้านการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ร่วมมอืกบัภาครฐั ภาคสงัคมทัง้ใน และต่างประเทศในการ 

พฒันาโครงการด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานคูค้่า

ด้านสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการใช้แรงงานทาส แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก พร้อมสนับสนุน 

การมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎหมาย มาตรฐานแรงงาน ทั้งระดับประเทศ และสากล เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาคุณภาพแรงงาน รวมถึงสนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด้านธรรมาภิบาล สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีความ 

รับผิดชอบ

วนันี ้พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ตัง้เป้าประเทศไทยต้องเปิดประเทศ  

ภายใน 120 วัน ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญๆ หากพร้อมได้เร็วกว่า ก็ควรทยอยเปิดให้ได้เร็วกว่านั้น 

นกัท่องเท่ียวทีฉ่ดีวคัซนีครบโดสเรยีบร้อยแล้ว ควรเดนิทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกกัตวั และไม่ต้อง 

มีเงือ่นไขข้อห้ามทีส่ร้างความยากล�าบาก รวมทัง้คนไทยท่ีเดนิทางไปต่างประเทศ หากเป็นคนท่ีฉดีวคัซีน 

ครบโดสแล้ว ก็ควรที่จะสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศของตัวเองได้ โดยไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกัน 

ฟังดูแล้วพระเอกของเรื่องนี้ ชื่อ “วัคซีน” ไม่ว่าจะยี่ห้อไหน ก็มองว่าเป็นอนาคตของประเทศ 

การจัดการฉีควัคซีนภายในประเทศเป็นสิ่งแรกท่ีควรจะท�าให้ส�าเร็จก่อน มิฉะนั้นพวกเรา และรัฐบาล 

จะต้องต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ต่อไปอีกอย่างไม่มีก�าหนด แม้เราจะเตรียมพร้อมรับศึกภายนอก 

ได้ดีมากแค่ไหนก็คงจะไม่รอด..

 บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 38 เล่มที่ 198
พฤษภาคม - มิถุนายน 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 • นางสาวภาสินี  วงษา • 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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คกก. มาตรฐานสินค้าเกษตร ไฟเขียว
ดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ประจ�ำเดือนเมษำยน 2564

ข้าว
1. สรุุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

1.1	การผลิต
 1)	ข้าวนาปี	ปี	2563/64

  คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนกุุมภาพันธ์ 2564 มีเนื้อที่เพาะปลููก 61.702 ล้านไร่ ผลผลิต  

25.314 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 410 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2562/63 ที่มี 

พื้นท่ี 61.197 ล้านไร่ ผลผลิต 24.064 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 393 กิโลกรัม หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 ร้อยละ 5.20 และร้อยละ 4.33 ตามล�าดับ เนื้อที่เพาะปลููกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  

จากรายงานของกรมอุุตุุนิยมวิทยา ปริมาณน�้าฝนสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุุลาคม 2563  

มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 ท�าให้มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลููก ประกอบกับราคา 

ข้าวเปลอืกทีเ่กษตรกรขายได้อยูใ่นเกณฑ์ด ีรวมท้้ังภาครฐัมมีาตรการเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกูข้าว  

จึงจููงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อท่ีเพาะปลููกจากที่นาที่ปล่อยว่างเมื่่อปีที่แล้ว และบางส่วนปลููกแทน 

อ้อยโรงงานทีค่รบอาย ุและราคามแีนวโน้มลดลง ส�าหรบัผลผลติต่อไร่เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว แต่ยงัเพิม่ขึน้ 

ไม่เท่ากบัปีปกต ิโดยผลผลติปีนี ้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิง้ช่วงระหว่างฤดูกูาลเพาะปลูกู แต่ความ 

เสียหายจะน้อยกว่าปีที่แล้ว ซึ่่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยาวนาน และอุุทกภัยในช่วงใกล้เก็บเกี่่ยว

  ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดการณ์ผลผลิตจะเริ่่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 - 

เมษายน 2564 โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2563 ปริมาณ 15.483 

ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 61.15 ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563/64

รวม
ส.ค. 63 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 64 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รวมทั้งประเทศ 

(ล้านตัน

ข้าวเปลือก)

1.799 2.318 2.230 15.483 2.393 0.630 0.248 0.089 0.124 25.314

ร้อยละ 7.11 9.16 8.81 61.15 9.46 2.49 0.98 0.35 0.49 100.00

ที่มา : วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ปีที่ 67 ฉบับที่ 774 เดือนพฤษภาคม 2564
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 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2564

  คาดการณ์ข้อมลู ณ เดือนเมษายน  

2564 มีเนื้อที่เพาะปลููก 8.326 ล้านไร่ ผลผลิต  

4.917 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 591  

กิโลกรัม เมื่่อเทียบกับปีการผลิต 2563 ที่ม ี

พื้นที่เพาะปลููก 7.342 ล้านไร่ ผลผลิต 4.554  

ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 620 กิโลกรัม  

พบว่า เนือ้ทีเ่พาะปลูกู และผลผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 

13.40 และร้อยละ 7.97 ตามล�าดับ ส�าหรับ 

ผลผลติต่อไร่ ลดลงร้อยละ 4.68 เนือ้ทีเ่พาะปลูกู 

เพิม่ข้ึนจากปีทีแ่ล้ว เนื่อ่งจากเกษตรกรยงัคงขยาย 

เนือ้ทีเ่พาะปลูกูเพิม่ขึน้ ถึงแม้ว่าภาครฐัได้ขอความ 

ร่วมมือให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลููกข้าวนาปรัง  

เพ่่ือให้การบริหารจัดการน�้ามีเพียงพอส�าหรับการ 

อุุปโภค บริิโภค และรักษาระบบนิเวศในฤดููแล้ง 

แล้วก็ตาม สาเหตุหุนึ่ง่เพราะราคาข้าวเปลอืกยงัอยู่ 

ในเกณฑ์ดี ประกอบกับมีบางจังหวัดขยายเนื้อที ่

ปลููกข้าวนาปรังเพื่่อชดเชยข้าวนาปีในฤดููการผลิต 

ท่ีผ่านมาท่ีเสียหายจากภยัแล้ง และอุทุกภยั ส่งผล 

ให้ผลผลิตในภาพรวมทั้้งประเทศเพิ่มข้ึนตามการ 

เพิ่มขึ้นของเนื้อที่เพาะปลููก ส�าหรับผลผลิตต่อไร ่

ลดลง เนื่่องจากเกษตรกรในบางจังหวัดเพาะปลููก 

เกินแผนการเพาะปลููกพืชฤดููแล้ง ซึ่งอาจท�าให้มี 

ปริมาณน�้าไม่เพียงพอในช่วงท่ีต้นข้าวก�าลังเจริญ 

เติบโต รวมทั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง 

มกราคม 2564 มีอากาศหนาวนาน ส่งผลให้บาง 

พื้นท่ี ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต หรือเติบโต 

ไม่สมบููรณ์ ท�าให้ต้นข้าวเติบโตไม่สมบููรณ์ ส่งผล 

ให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

  ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดการณ ์

ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดต้ังแต่เดือนกุุมภาพันธ์ - 

ตุลาคม 2564 โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู ่

ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 

ปริมาณรวม 2.915 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 

ร้อยละ 59.29 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

รวม
ก.พ. 64 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รวมทั้งประเทศ 

(ล้านตัน

ข้าวเปลือก)

0.929 1.565 1.350 0.548 0.322 0.158 0.029 0.012 0.004 4.917

ร้อยละ 18.90 31.83 27.46 11.15 6.55 3.22 0.58 0.24 0.07 100.00

1.2	การตลาด
	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	 2563/64 

ประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

  ช่วงที่ 1 การก�าหนดอุปสงค์และอุปทานข้าว ได้ก�าหนดอุปสงค์ 28.786 ล้านตัน 

ข้าวเปลือก อุปทาน 30.865 ล้านตันข้าวเปลือก
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  ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิตข้าว

  2.1) การวางแผนการผลิตข้าว  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผน 

การผลิตข้าว ปี 2563/64 รวม 69.409 ล้านไร่  

คาดการณ์ผลผลิต 30.865 ล้านตันข้าวเปลือก  

จ�าแนกเป็น รอบที่ 1 พื้นที่ 59.884 ล้านไร่ คาด- 

การณ์ผลผลิต 24.738 ล้านตันข้าวเปลือก และ 

รอบที่ 2 พื้นที่ 9.525 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต  

6.127 ล้านตนัข้าวเปลอืก โดยสามารถปรับสมดุล 

การผลิตได้ในการวางแผนรอบท่ี 2 หากราคา 

มีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้าวลดลง และ 

สถานการณ์น�้าน้อย รวมทั้งการปรับลดพื้นท่ี 

การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวน 

โครงการลดรอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพาะ 

ปลูกข้าวรอบที่ 2

  2.2) การจัดท�าพื้นท่ีเป ้าหมาย 

ส่งเสรมิการปลูกูข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้มกีารจดัท�าพืน้ท่ีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกูข้าว 

ปี 2563/64 รอบที่ 1 จ�านวน 59.884 ล้านไร ่

แยกเป็น 1) ข้าวหอมมะลิ 27.500 ล้านไร่  

ผลผลติ 9.161 ล้านตนัข้าวเปลอืก 2) ข้าวหอมไทย 

2.084 ล้านไร่ ผลผลติ 1.396 ล้านตนัข้าวเปลอืก  

3) ข้าวเจ้า 13.488 ล้านไร่ ผลผลิต 8.192 

ล้านตันข้าวเปลือก 4) ข้าวเหนียว 16.253 

ล้านไร่ ผลผลิต 5.770 ล้านตนัข้าวเปลอืก และ 5)  

ข้าวตลาดเฉพาะ 0.559 ล้านไร่ ผลผลิต 0.219  

ล้านตันข้าวเปลือก

  2.3) การจัดการปัจจัยการผลิต  

ได้แก่ โครงการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ดี  

และควบคุมค่าเช่าที่นา

  2.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ผลิตข้าว ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบนาแปลง 

ใหญ่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ในการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตร 

อินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว กข43 

และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79) และโครงการรักษา 

ระดับปริมาณการผลิตและคุณภาพข้าว

  2.5) การควบคมุปรมิาณการผลติ 

ข้าว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลาก 

หลาย

  2.6) การพัฒนาชาวนา ได้แก่  

โครงการชาวนาปราดเปรื่อง

  2.7) การวิจัยและพัฒนา ได้แก่  

โครงการปรับปรุง และการรับรองพันธุ ์ข ้าว 

คุณภาพดีเพื่อการแข่งขัน และโครงการปรับปรุง  

และการรับรองพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่

  2.8) การประกันภัยพืชผล ได้แก่  

โครงการประกันภัยข้าวนาปี

  ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยว และ 

หลังเก็บเก่ียว ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้าง 

ยุ้งฉางให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

  ช่วงที ่4 ช่วงการตลาดในประเทศ

  4.1) การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว  

ได้แก่ โครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ 

ข้าว GAP ครบวงจร และโครงการรณรงค์บริโภค 

ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดภายใน 

ประเทศ และต่างประเทศ

  4.2) การชะลอผลผลิตออกสูต่ลาด  

ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 

นาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้าง 

มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชย 
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ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และ 

พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  ช่วงที ่5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ

  5.1) การจัดการและเชื่อมโยง 

ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาขยายตลาด 

ข้าว และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในต่าง 

ประเทศ โครงการกระชับความสัมพันธ์ และ 

รณรงค์สร้างการรับรู้ในศักยภาพข้าวไทย เพื่อ 

ขยายตลาดไทยในต่างประเทศ และโครงการ ลด/ 

แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวไทย และเสรมิ 

สร้างความเชื่อมั่น

  5.2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ และ 

ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรม 

ข้าว ได้แก่ โครงการส่งเสริม และขยายตลาด 

ข้าวไทยเชงิรกุ โครงการผลกัดนัข้าวหอมมะลไิทย 

คุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก โครงการ 

ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย 

ในงานแสดงสินค้านานาชาติ โครงการจัดการ 

ประชุม Thailand Rice Convention 2021  

และโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตร 

นวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

  5.3) ส่งเสริมพัฒนาการสินค้า 

มาตรฐาน และปกป้องคุม้ครองเครือ่งหมายการค้า/ 

เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

  5.4) ประชาสมัพนัธ์รณรงค์บรโิภค 

ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยในตลาดข้าวต่าง 

ประเทศ

	 2)	ม า ต ร ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 ปีการผลิต	 
2563/64

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ท่ี 3  

พฤศจกิายน 2563 อนมุตัโิครงการประกันรายได้ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 มาตรการ 

คู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก 

ข้าว ปีการผลิต 2563/64 และโครงการสนบัสนนุ 

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และ 

งบประมาณดังนี้

  2.1) โครงการประกันรายได ้

เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดย 

ก�าหนดชนิดข้าว ราคา และปริมาณประกัน 

รายได้ (ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15%) ดังนี้ (1)  

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000  

บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน (2) ข้าวเปลือก 

หอมมะลินอกพื้นท่ี ราคาประกันตันละ 14,000  

บาท ครวัเรอืนละไม่เกนิ 16 ตนั (3) ข้าวเปลอืกเจ้า 

ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละ 

ไม่เกิน 30 ตัน (4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  

ราคาประกันตันละ 11,000 ครัวเรือนละไม่เกิน  

25 ตนั และ (5) ข้าวเปลอืกเหนยีว ราคาประกนั 

ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

  2.2) มาตรการคู่ขนานโครงการ 

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต  

2563/64 ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

   (1) โครงการสินเช่ือชะลอ 

การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64  

โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกร และ 

สถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ  

เพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกร และ 
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สถาบนัเกษตรกร จ�านวน 1.50 ล้านตนัข้าวเปลอืก  

วงเงินสินเช่ือต่อตัน จ�าแนกเป็นข้าวเปลือกหอม 

มะลิ ตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

นอกพื้นที่ ตันละ 9,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 

ตันละ 5,400 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธาน ี

ตันละ 7,300 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ  

8,600 บาท รวมทั้งเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือก 

ในยุ้งฉางตนเอง จะได้รับค่าฝากเก็บ และรักษา 

คุณภาพข้าวเปลือกในอัตรา ตันละ 1,500 บาท  

ส�าหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกจาก 

เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ได้รบัในอัตรา ตนัละ 

1,000 บาท และเกษตรกรผู้ขายข้าวเปลอืก ได้รับ 

ในอัตรา ตันละ 500 บาท

   (2) โครงการสินเชื่อ เพื่อ 

รวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน 

เกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส.  

สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบ 

ด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุม่เกษตรกร วสิาหกจิ 

ชมุชน และศนูย์ข้าวชุมชน เพือ่รวบรวมข้าวเปลอืก 

จ�าหน่าย หรือเพื่อการแปรรูป วงเงินสินเชื่อ 

เป้าหมาย 15,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 

เงนิกู้ร้อยละ 4 ต่อปี โดยสถาบนัเกษตรกรรบัภาระ 

ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระชดเชย 

ดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี

   (3) โครงการชดเชยดอกเบีย้ 

ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการ 

ผลิต 2563/64 ผู ้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อ 

ข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อก เป้าหมาย 4 ล้านตัน 

ข้าวเปลือก โดยสามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ 

ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม  

2564 (ภาคใต้ 1 มกราคม - 30 มถินุายน 2564)  

และเกบ็สตอ็กในรูปข้าวเปลอืก และข้าวสาร ระยะ 

เวลาการเก็บสต็อกอย่างน้อย 60 - 180 วัน (2 - 6  

เดือน) นับแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย 

ในอัตราร้อยละ 3

	 3)	โครงการสนับสนุน ค่า 
บริหารจัดการ	 และพัฒนาคุณภาพ 
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 ปีการ 
ผลิต	2563/64

  ธ.ก.ส. ด�าเนินการจ่ายเงินให้ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริม 

การเกษตร เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน ลดต้นทุน 

การผลิต ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากข้ึน ใน 

อตัราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรอืนละ 20 ไร่ 

(ครวัเรอืนละไม่เกนิ 20,000 บาท) ทัง้นี ้กระทรวง 

พาณิชย์ขอด�าเนินการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้น 

ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปีการผลติ 2563/64  

รอบท่ี 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตรา 

ไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือ 

ครัวเรอืนละไม่เกนิ 10,000 บาท ก่อนในเบือ้งต้น

1.3	การค้า
 ภาวการณ์ซือ้ขายข้าวในเดอืนมนีาคม  

2564 ข้าวเปลอืกเจ้าทีเ่กษตรกรขายได้ราคาลดลง 

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ 

ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับ 

ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสั่งซื้อข้าวลดลง

1.4	การส่งออก
 ปี 2563 ไทยส่งออกข้าว 5.725 ล้านตนั 

ข้าวสาร มูลค่า 115,914 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 

ปี 2562 ที่ส่งออก 7.584 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า  

130,505 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 

ร้อยละ 24.51 และร้อยละ 11.23 ตามล�าดับ  

(ที่มา: กรมศุลกากร)
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 ปี 2564 (ม.ค. - ก.พ.) ไทยส่งออกข้าว  

0.829 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 15,542 ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ส่งออก  

0.949 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 17,563 ล้านบาท  

ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 12.64 และ 

ร้อยละ 11.51 ตามล�าดับ (ที่มา: กรมศุลกากร)

1.5	การน�าเข้า
 ตั้งแต่ ปี 2548 ตามพันธกรณี WTO  

ไทยจะต้องเปิดตลาดน�าเข้าข้าวตามพันธกรณ ี

ในปริมาณ 249,757 ตนั ภาษนี�าเข้าข้าวในโควตา 

อัตราร้อยละ 30

 ปี 2563 ไทยน�าเข้าข้าว 45,244  

ตันข้าวสาร มูลค่า 580 ล้านบาท เมื่อเทียบกับป ี

2562 ที่น�าเข้า 32,706 ตันข้าวสาร มูลค่า 493  

ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ  

38.34 และร้อยละ 17.65 ตามล�าดับ (ที่มา: 

กรมศุลกากร)

 ปี 2564 (ม.ค. - ก.พ.) ไทยน�าเข้าข้าว  

7,240 ตันข้าวสาร มูลค่า 74 ล้านบาท เมื่อเทียบ 

กับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่น�าเข้า 6,793 ตัน 

ข้าวสาร มูลค่า 82 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 6.58 แต่ปริมาณลดลงร้อยละ 9.76 ตาม 

ล�าดับ (ที่มา: กรมศุลกากร)

2. สถานการณ์การผลิต
 และการค้าของโลก

2.1	สถานการณ์ข้าวโลก
	 1)	การผลิต

  ผลผลิตข้าวโลก กระทรวงเกษตร 

สหรฐัฯ ได้คาดการณ์ผลผลติข้าวโลกปี 2563/64  

ณ เดือนเมษายน 2564 ผลผลิต 504.167 ล้าน 

ตนัข้าวสาร เพิม่ขึน้จาก 497.692 ล้านตนัข้าวสาร  

ในปี 2562/63 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30

	 2)	การค้าข้าวโลก

  บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวง 

เกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลก 

ปี 2563/64 ณ เดือนเมษายน 2564 มีปริมาณ 

ผลผลิต 504.167 ล้านต้นข้าวสาร เพิ่มข้ึนจาก 

ปี 2562/63 ร้อยละ 1.30 การใช้ในประเทศ  

504.309 ล้านตันข้าวสาร เพิม่ข้ึนจากปี 2562/63  

ร้อยละ 1.61 การส่งออก/น�าเข้า 45.975 ล้านตัน 

ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2562/63 ร้อยละ 2.24  

และสต็อกปลายปีคงเหลือ 177.740 ล้านตัน 

ข้าวสาร ลดลงจากปี 2562/63 ร้อยละ 0.08

  โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออก 

เพิ่มขึ้น ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน กายานา 

อินเดีย ปากีสถาน ไทย เวียดนาม และสหรัฐ- 

อเมริกา

  ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออก 

ลดลง ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล เมียนมา อียู  

ปารากวัย ตุรกี และอุรุกวัย

  ส�าหรับประเทศท่ีคาดว่าจะน�าเข้า 

เพิม่ขึน้ ได้แก่ บังคลาเทศ ไอเวอรีโ่คสต์ เอธโิอเปีย  

อียู กานา อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น เคนย่า  

แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้า 

ลดลง ได้แก่ เบนิน บราซิล จีน กินี มาเลเซีย 

เม็กชิโก โมแซมบิค เนปาล ฟิลิปปินส์ ซาอุดิ- 

อาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอเมริกา

  ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลาย 

ปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย และสหรัฐ- 

อเมริกา
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  ส่วนประเทศท่ีคาดว่าจะมีสต็อก 

คงเหลือปลายปีลดลง ได้แก่ บังคลาเทศ จีน  

อินเดีย และญี่ปุ่น

2.2	สถานการณ์ข้าว	 ของ 
ประเทศผู้ผลิต	 และผู้บริโภคที่ 
ส�าคัญ

	 เวียดนาม
 ภาวะราคาข้าวปรับลดลงเนื่องจาก 

ผู้ส่งออกเสนอราคาลดลงเพื่อแข่งขันกับประเทศ 
คู่แข่งอื่นๆ เช่น ไทย อินเดีย (หลังจากปรับตัว 
สูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี ที่ประมาณ 
ตันละ 515-520 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นระดับ 
ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 โดย 
ข้าวขาว 5% ราคาอยูท่ี่ประมาณตนัละ 505 - 510  
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากตันละ 515 - 520  
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

 The Oceanic Agency and Ship- 
ping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21  
มนีาคม - 5 เมษายน 2564 จะมเีรือบรรทกุสนิค้า 
อย่างน้อย 11 ล�า เข้ามารอรับขนถ่ายสินค้าข้าว  
(breakbulk ships) ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City  

Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 192,300 ตัน

	 ที่มา:	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

 “อินเดีย”	 ถล่มส่งออกข้าว 
เวียนเทียนสต็อกราคาถูก

 “อนิเดีย” ถล่มส่งออกข้าว หลงัรฐับาล 

ชนูโยบายขายข้าวถกูให้ประชาชน หวัน่เวยีนเทียน 

สต็อกต้นทุนต�า่มาส่งออก ด้านเอกชนชี้ปัจจัยลบ 

ข้าวไทยเพียบ ทั้งผลผลิตหด ราคาพุ่งแซงคู่แข่ง 

ทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ขาดตู้คอน- 

เทนเนอร์ส่งออก ยอด 2 เดือนแรกได้แค่ 8.29  

แสน ได้แค่เบอร์ 3 โลก

 นายวชิยั ศรปีระเสรฐิ นายกกติตมิศกัดิ ์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ต้องติดตาม 

อย่างใกล้ชิดในกรณีที่รัฐบาลอินเดียมีนโยบาย 

ขายข้าวราคาถูกให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ  

เพื่อให้ได้มีข ้าวรับประทาน บรรเทาภาระค่า 

ครองชพี แต่ยงัมข้ีอสงัเกตว่า ข้าวท่ีรฐับาลน�าออก 

มาขายให้กับประชาชนในราคาถูกนั้น มีโอกาส 

จะถูกน�ามาหมุนเวียนขายให้กับผู้ส่งออก ซึ่งจะ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกอินเดียได้ข้าวที่ม ี

ต้นทุนถูกน�ามาส่งออกแข่งขันในตลาดโลก ซ่ึง 

ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวของไทยเช่นกัน ประกอบ 

กบัราคาข้าวไทยสงูจงึมโีอกาสท่ีจะเสยีตลาดให้กบั 

อินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ นาย 

ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคม 

ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวไทยมี 

โอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นห่างจากราคาของประเทศ 

คูแ่ข่งประมาณ 120 - 130 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตัน 

จากปริมาณผลผลิตข้าวไทยในปี 2564/65 จะ 

ลดลงจากปัญหาภัยแล้งซ่ึงติดต่อกันมา 2 - 3 ปี 

ต่อเนื่อง

 ขณะท่ีคาดการณ์ผลผลิตทั่วโลก ทั้ง 

จีน อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ไม่ได้ปรับ 

ลดลง โดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งมีโอกาสที่จะส่งออก 

มากขึ้น เนื่องจากข้าวราคาถูกกว่าไทย ประกอบ 

กับค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนช่วงต้นปี ซึ่งเป้าหมาย 

การส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 ให้ได้ 6 ล้านตัน  

จึงเป็นการท�าตลาดที่ท้าทายมาก

 “ไทยมีโอกาสจะพลิกมาท�าตลาดเพิ่ม 

ขึน้ได้ หากประเทศผูน้�าเข้าอนิโดนีเซยี บงัคลาเทศ  

ตัดสินใจน�าเข้าข้าวไทยในปีนี้”

 จากรายงานกระทรวงเกษตรสหรัฐ 

(USDA) ระบุว่ ผลผลิตข้าวอินเดียปีนี้น่าจะมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 117.9 ลันตันข้าวสาร เป็น  
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118 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบ 

จากปัญหาภยัแล้ง ส่วนความต้องกรบรโิภคภายใน 

ประเทศมปีรมิาณ 103 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับว่า 

อินเดียมีผลผลิตส่วนเกินอยู ่ถึง 15 ล้านตัน  

ส่วนปริมาณข้าวในสต็อกของอินเดียคาดว่าจะม ี

ปริมาณ 50 ล้านตันข้าวสาร อีกท้ังยังพบว่า  

นโยบายของรัฐบาลอินเดียยังสนับสนุน ส่งเสริม 

การเพาะปลูกข้าว โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน 

ค่าปลูกข้าว และเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รวมถึงการ 

จัดจ�าหน่ายข้าว

 ทั้งนี้ หากเทียบราคาส่งออกข้าวใน 

อนิเดียอยู่ในระดับทรงตวั อาท ิข้าวขาว 5% ราคา 

ตันละ 408 - 412 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวนึ่ง ตันละ 

383 - 387 ดอลลาร์สหรฐัฯ เทียบกบัราคาส่งออก 

ข้าวไทย อาทิ ข้าวขาว 5% ราคาตันละ 509  

ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวนึง่ ตนัละ 519 ดอลลาร์สหรฐัฯ

 “ที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวบาสมาต ิ

ไปยงัในตลาดสหรฐัอเมริกา ตะวนัออกกลาง และ 

สหภาพยุโรป ซึ่งจะไปแข่งขันกับกลุ่มข้าวนึ่งของ 

ไทย และเอเชียใต้ เพิ่มสูงขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา  

โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดส่งออกข้าวอินเดีย 

ในปีนี้มีปริมาณถึง 12 ล้านตันข้าวสาร ยังคงเป็น 

อนัดบั 1 ของโลก ขณะทีก่ารส่งออกข้าวไทยน่าจะ 

ท�าได้เพียง 6 ล้านตัน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา ไทย 

ตกไปอยู่อันดับ 3 ของโลกแล้ว”

 ล่าสดุ สมาคมผูส่้งออกข้าวไทย รายงาน 

ผลการส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ม ี

ปรมิาณ 407,800 ตนัลดลงร้อยละ 3.2 จากเดือน 

ก่อนหน้าท่ีมีการส่งออกปริมาณ 421,477 ตัน  

และในด้านมูลค่า 7,716 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  

1.4 จากเดอืนก่อนหน้าท่ีมมีลูค่า 7,826 ล้านบาท  

ส่งผลให้การส่งออกข้าวช่วง 2 เดือนแรกของปี  

(มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2564) มปีรมิาณ 829,277  

ตัน มูลค่า 15,542.4 ล้านบาท หรือ 521.9 ล้าน 

ดอลลาร์สหรฐัฯ โดยปรมิาณและมลูค่าการส่งออก 

ลดลงร้อยละ 12.6 และร้อยละ 11.5 เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ  

949,163 ตัน มูลค่า 17,563.4 ล้านบาท หรือ  

584.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ไทยกลายเป็น 

ผูส่้งออกอนัดบั 3 ของโลก ตามหลงัประเทศอินเดยี 

และปากีสถาน เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่า 

ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่า 

ระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควร

 ทัง้นี ้สมาคมฯ คาดว่าในเดอืนมนีาคม 

2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับใกล้เคียง 

กับช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาประมาณ 400,000 - 

450,000 ตัน

 ที่มา:	prachachat.net

	 อินโดนีเซียเลื่อนการน�าเข้า 
ข้าวเป็นเดือนมิถุนายน	เพ่ือยุติการโต้ 
แย้ง

 รัฐบาลอินโดนีเซียเลื่อนแผนการน�า 

เข้าข้าว 1 ล้านตัน จนถึงเดือนมิถุนายน 2564  

เนื่องจากได้รับการกดดันจากชาวนา ผู้เชี่ยวชาญ  

และหน่วยงานของรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมา จาก 

การที่ประเทศก�าลังใกล้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว 

ในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

 ประธานาธิบด ีJoko Widodo “Jokowi” 

กล่าวว่า รัฐบาลจะระงับแผนการน�าเข้าดังกล่าว 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากราคา 

ข้าวเปลือกต�่ากว่าที่คาดการณ์ และรับประกันว่า  

Bulog (หน่วยงานด้านโลจิสติกส์) จะซื้อข้าวจาก 

ชาวนา และให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือด้าน 

งบประมาณ
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 รัฐบาลอนิโดนเีซยี มข้ีอตกลงด้านการ 

น�าเข้าข้าวกบัไทย และเวยีดนาม แต่เป็นทางเลอืก 

สุดท้ายเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนจากการแพร ่

ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงแผนการน�าเข้าข้าว เกดิ 

ขึ้นในช่วงท่ีประมาณการผลผลิตข้าวในประเทศ 

ช่วงเดือนมกราคม - เดือนเมษายน มีจ�านวน  

14.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.84 จากข้อมูล 

ของส�านักสถิติอินโดนีเซีย (BPS)

 การน�าเข้าข้าวเป็นประเด็นข้อพิพาท 

หลายคร้ังระหว่างรฐับาล และสมาคมชาวนา โดย 

การน�าเข้าข้าวของรัฐบาลเป็นไปเพื่อการส�ารอง 

ข้าว เพื่อป้องกันราคข้าวแพง และการขาดแคลน  

ส่วนใหญ่ชาวนาซึ่งเป็นผู้มีรายได้ต�่าต้องการขาย 

ข้าวในราคาที่สูงขึ้น

 กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ประเมิน 

อุปทานข้าวของประเทศมาจากการเกินดุลของ 

ปีที่แล้ว และผลผลิตข้าวในประเทศปีนี้มีส่วนเกิน 

จากการบริโภค 12.56 ล้านตัน แม้ไม่ได้มีการ 

น�าเข้าในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม  

2564

 ข้อมูลจากโครงการอาหารโลก (WFP)  

ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 แสดงว่า 

อินโดนีเซียพึ่งพาผลผลิตข้าวภายในประเทศเป็น 

หลัก ท�าให้อัตราส่วนการพึ่งพาการน�าเข้าข้าว 

อยู่ที่ร้อยละ 6.2 แต่แผนการน�าเข้าข้าวเป็น 2 

เท่า ของการน�าเข้า 444,508.8 ตัน ในปี 2562  

โดยรัฐบาลก�าลังวางแผนท่ีจะน�าเข้าข้าวเพ่ือสร้าง 

สต็อกกันชนของประเทศ ภายใต้การด�าเนินการ 

ของ Bulog ซึง่ก�าหนดให้มสีตอ็กกนัชน 1 - 1.5 ล้าน 

ตัน เพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

 Budi Waseso ประธาน Bulog: กล่าว 

ว่า คลงัสนิค้าของ Bulog มข้ีาวส่วนเกนิ 1 ล้านตนั  

จากการซื้อจากชาวนาเมื่อต้นปี 2564 ประมาณ  

200,000 ตนั และก�าลงัวางแผนทีจ่ะเพิม่สตอ็กอกี 

ประมาณ 400,000 ตัน จนถึงเดือนพฤษภาคม  

ทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะมีจ�านวนข้าวถึง 2.2  

ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง 

ในเดือนสงิหาคม และกันยายน ซ่ึงชาวนาจะได้รับ 

การประกันการซื้อข้าว

 Budi เสริมว่า ปัจจุบัน Bulog ต้อง 

บริหารจัดการข ้าวท่ีมีคุณภาพลดลงจ�านวน  

106,000 ตัน ส่วนใหญ่มาจากการน�าเข้าในปี  

2561 โดยก�าลังรอผลการพิจารณาจากรัฐบาล 

ว่าจะด�าเนินการอย่างไรกับข้าวดังกล่าว ในขณะ 

เดียวกัน รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่  

24 มนีาคม 2564 ระบวุ่า Bulog มสีตอ็กข้าวจาก 

การซือ้ข้าวในปี 2561 ทีเ่หมาะส�าหรับการบริโภค 

น้อยกว่า 500,000 ตัน

 Yeka Hendra Fatika เจ้าหน้าที ่

ผู ้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า หน่วยงานพบการ 

บริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสมในกระบวนการ 

ก�าหนดนโยบายส�าหรับแผนการน�าเข้าข้าว การ 

บริหารจัดการสต็อกข้าว และการด�าเนินโครงการ 

ให้ความช่วยเหลืออาหารท่ีไม่ใช่เงินสด (BPNT)  

เนื่องจากนโยบายขาดความเชื่อมโยงกัน โดย 

สปัดาห์หน้าจะรวบรวมข้อมลูต่างๆ จากหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ 

ข้อมูลที่มีอยู่

 Henry Saragih ประธานสหภาพ 

เกษตรกรของอนิโดนเีซยี (SPI) กล่าวว่า สหภาพฯ 

ยินดีกับการตัดสินใจของประธานาธิบดี และ 

เรียกร้องให้บริษัทรัฐวิสาหกิจซื้อข้าวจากชาวนา  

หรอืสหกรณ์ชาวนาโดยตรง เพือ่ลดห่วงโซ่อปุทาน  

และเพิ่มผลก�าไร ชาวนาสามารถผลิตข้าว เพื่อ 
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ตอบสนองความต้องการข้าวในประเทศ ดังนั้น  

อินโดนีเซียสามารถมีอธิปไตยด้านอาหาร

 Rusli Abdullah นักเศรษฐศาสตร ์

สถาบันเพื่อการพัฒนาเศรษฐศาสตร์และการเงิน  

(Indef) กล่าวว่า รัฐบาลควรค�านึงถึงอุปสรรค 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพาะปลูกล้มเหลว รวมท้ัง 

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ก�าลังจะมาถึง ก่อนท่ีจะสั่งการ 

ให้ Bulog น�าเข้าข้าวทีอ่าจน�าไปสูค่วามผนัผวนของ 

ราคาข้าวเปลือก และส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 

ต่อไป การน�าเข้าเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อ Bulog  

ไม่สามารถซือ้ข้าวเปลอืกจากชาวนา หรือคณุภาพ 

ข้าวเปลือกของชาวนาไม่เป็นไปตามคุณภาพ 

ที่ก�าหนด

	 วิเคราะห์ผลกระทบ	 โอกาส/ 
แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาค 
เอกชน/ผู้ประกอบการไทย

 อินโดนีเซียต้องการน�าเข้าข้าวเพื่อ 

ส�ารองข้าวไว้ในคลังส�าหรับการให้ความช่วยเหลือ 

ทางสังคม ทั้งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

และภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งในอินโดนีเซีย  

โดยรัฐบาลอินโดนีเซียมีข้อตกลงด้านการน�าเข้า 

ข้าวกับไทย และเวียดนาม

 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Joko  

Widodo “Jokow” ประกาศเลื่อนการน�าเข้าข้าว 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อยุติข้อโต้แย้ง 

ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1) สมาคม 

ชาวนา จากการที่ประเทศก�าลังใกล้เข้าสู่ฤดูกาล 

เก็บเกี่ยวข้าวในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 

2) กระทรวงเกษตรอินโดนเีชีย ทีป่ระเมนิอุปทาน 

ข้าวของประเทศมาจากส่วนเกินดุลของปี 2563  

และผลผลิตข้าวในประเทศปี 2564 ซึ่งจะมีส่วน 

เกินจากการบริโภค 12.56 ล้านตัน แม้ไม่ได้ม ี

การน�าเข้าในช่วงเดอืนมกราคม - เดอืนพฤษภาคม  

2564 และ 3) Bulog (หน่วยงานด้านโลจสิตกิส์)  

ซึ่งรายงานคลังสินค้ามีข้าวส่วนเกิน 1 ล้านตัน  

จากการซื้อจากชาวนาเมื่อต้นปี 2564 ประมาณ  

200,000 ตนั และก�าลงัวางแผนทีจ่ะเพิม่สตอ็กอกี

ประมาณ 400,000 ตัน จนถึงเดือนพฤษภาคม 

ทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีจ�านวนข้าวถึง 2.2 

ล้านตัน โดย Bulog ต้องมีสต็อกกันชน 1 - 1.5 

ล้านตัน เพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารของ

ประเทศ

 นอกจากนี้ หน่วยงานผู ้ตรวจการ 

แผ่นดิน พบกระบวนการก�าหนดนโยบายส�าหรับ 

แผนการน�าเข้าข้าว การบริหารจัดการสต็อกข้าว  

และการด�าเนินโครงการให้ความช่วยเหลืออาหาร 

ที่ไม่ใช่เงินสด (BPNT) ขาดความเชื่อมโยงกัน  

โดยจ�าเป็นต้องรวบรวมข้อมลูต่างๆ จากหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ 

ข้อมูลข้าวต่อไป

 ท้ังนี้ การน�าเข้าข้าวของอินโดนีเชีย 

เป็นประเด็นข้อพิพาทหลายครั้ง ระหว่างรัฐบาล  

และสมาคมชาวนา โดยข้อมูลข้าวของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียมักไม่สอดคล้องกัน  

การตัดสินใจเล่ือนการน�าเข้าข้าวในครั้งนี้ของ 

ประธานาธิบดี Joko Widodo จะส่งผลให้เกิด 

การชะลอการน�าเข้าข้าวจากไทยในช่วงฤดูกาล 

เก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย

	 ที่มา:	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

	 จีน

 รัฐบาลจีนวางแผนที่จะระบายข้าว 

จากปริมาณส�ารองของรัฐบาลประมาณ 2 ล้าน 

ตัน ส�าหรับอาหารสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ 

พยายามในการบริหารจัดการกับภาวะราคา 
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ข้าวโพดที่ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากท่ีราคาข้าวโพด 

ปรบัตวัสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ในช่วงต้นปีนี ้เนือ่ง 

จากสต็อกมีจ�านวนลดลง และปริมาณการผลิต 

ที่มีจ�านวนลดลง ทั้งนี้ เมื่อสัปดห์ที่แล้วรัฐบาลจีน 

ได้จ�าหน่ายข้าวประมาณ 1.4-1.5 ล้านตัน เพื่อใช ้

เป็นอาหารสัตว์

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รัฐบาล 

ก�าหนดราคาพ้ืนฐานส�าหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์  

(the base price for feed rice producers) อยูท่ี่  

1,500 หยวนต่อตนั (ประมาณ 228.62 ดอลลาร์ 

สหรัฐฯ ต่อตนั) ขณะทีร่าคาข้าวโพดในปัจจบุนัอยู ่

ระหว่าง 2,700 - 3,200 หยวนต่อตัน (ประมาณ  

411 - 487 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน)

 มรีายงานว่ารัฐบาลวางแผนทีจ่ะระบาย 

ข้าว และข้าวสาลีในสต็อกเพิ่มมากข้ึน จนกว่า 

ภาวะราคาข้าวโพดจะกลับมาอยู่ในระดับทรงตัว

 ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของกองก�าลงัส�ารองของ 

กองก�าลังส�ารองอาหารและยุทธศาสตร์แห่งชาติ  

(the National Food and Strategic Reserves  

Administration's Reserves Division) กล่าวกับ 

ผู้สื่อข่าวว่า ปริมาณขายธัญพืชส�าหรับอาหารสัตว ์

ในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน 

อาหารของประเทศ

ที่มา:	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

3. ราคาข้าวไทย ในเดือน
 เมษายน 2564 มีดังนี้

3.1	ราคาข้าวท่ีเกษตรกรขาย 
ได้

 ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ เฉลี่ย 

ตันละ 11,855 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 11,823  

บาท ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 0.27 แต่ 

ลดลงจากตันละ 14,471 บาท ของเดือนเมษายน  

2563 ร้อยละ 18.08

 ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ย 

ตันละ 9,310 บาท ราคาลดลงจากตันละ 9,312  

บาท ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 0.02 และ 

ลดลงจากตันละ 9,453 บาท ของเดือนเมษายน  

2563 ร้อยละ 1.51

3.2	ราคาขายส่งตลาด
กรุงเทพฯ

 ข้าวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม่) เฉลี่ย 

ตันละ 23,719 บาท ราคาลดลงจากตันละ  

24,450 บาท ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ  

2.99 และลดลงจากตันละ 33,269 บาท ของ 

เดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 28.71

 ข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  

13,996 บาท ราคาลดลงจากตันละ 14,759 บาท  

ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 5.17 แต่สูงขึ้น 

จากตันละ 16,545 บาท ของเดอืนเมษายน 2563  

ร้อยละ 15.41

3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี
 ข้าวหอมมะลิ 100% (ใหม่) เฉลี่ย 

ตันละ 811 ดอลลาร์สหรัฐฯ (25,197 บาท/ตัน) 

ราคาลดลงจากตันละ 845 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

(25,803 บาท/ตัน) ของเดอืนมนีาคม 2564 ร้อยละ 

4.02 (ลดลงในรปูเงนิบาทร้อยละ 2.35) และลดลง 

จากตนัละ 1,126 ดอลลาร์สหรัฐฯ (36,439 บาท/

ตัน) ของเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 27.98 

(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ 30.85)

 ข้าว 5% เฉลี่ยตันละ 496 ดอลลาร์- 

สหรฐัฯ (15,395 บาท/ตนั) ราคาลดลงจากตนัละ 



 16 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 198 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 

Thailand Focus

525 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16,052 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 5.52 (ลดลงในรูปเงินบาท 

ร้อยละ 4.09) และลดลงจากตนัละ 564 ดอลลาร์สหรฐัฯ (18,257 บาท/ตัน) ของเดอืนเมษายน 2563  

ร้อยละ 12.06 (ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ 15.68)

 หมายเหตุ:	 อัตราแลกเปลี่ยน	 1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	 เท่ากับ	 31.0697	 (อัตราแลกเปลี่ยน	3	สัปดาห ์

ของเดือนเมษายน	2564)

	 โดย	น.ส.ปองวดี จรังรัตน์
  น.ส.อินทุชญา ปานปวง
	 	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมาณการเดือนเมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64
(1)

ผลต่าง
ร้อยละ (1) 
และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 34.800 -2.93

บราซิล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.602 -0.54 7.480 -1.60

พม่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 12.600 -0.79

กัมพููชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.840 1.74

จีน 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 148.300 1.07

อียิปต์ 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 -3.87 4.000 -6.98

อินเดีย 104.408 109.698 112.760 116.480 118.870 3.25 121.000 1.79

อินโดนีเซีย 36.200 36.858 37.000 34.200 34.700 -1.58 35.200 1.44

ญี่่ปุ่น 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 -1.03 7.567 -0.58

เนปาล 3.483 3.431 3.736 3.696 2.67 3.696 0.00

ไนจีเรีย 3.941 4.536 4.470 4.538 5.040 5.05 4.725 -6.25

ปากีสถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.600 5.56

ฟิลิปปินส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.927 1.66 12.400 3.97

ไทย 15.800 19.200 20.577 20.340 17.655 2.84 18.830 6.66

เวียดนาม 27.584 27.400 27.657 27.344 27.100 -0.37 27.100 0.00

สหรัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.877 -0.86 7.226 22.95

อื่น ๆ 46.082 43.561 42.565 44.627 45.094 -0.19 45.803 1.57

รวม 477.132 491.750 494.422 497.342 497.692 0.97 504.167 1.30

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมาณการเดือน เมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2) Gr ปี 2563/64

(1)
ผลต่าง

ร้อยละ (1) 
และ (2)

สต็อกต้นปี 135.048 142.488 150.402 163.737 176.492 6.98 177.882 0.79

ผลผลิต 477.132 491.750 494.422 497.342 497.692 0.96 504.167 1.30

น�าเข้า 40.195 48.359 47.970 43.638 44.966 1.22 45.975 2.24

ใช้ในประเทศ 469.843 483.956 481.087 484.587 496.302 1.11 504.309 1.61

ส่งออก 40.195 48.359 47.970 43.638 44.966 1.22 45.975 2.24

สต็อกปลายปี 142.488 150.402 163.737 176.492 177.882 6.22 177.740 -0.08

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมาณการเดือนเมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2) Gr ปี 2563/64

(1)
ผลต่าง

ร้อยละ (1) 
และ (2)

อาร์เจนตินา 0.527 0.391 0.375 0.388 0.335 -8.73 0.300 -10.45

ออสเตรเลีย 0.187 0.262 0.134 0.042 -40.25 0.150 257.14

บราซิล 0.641 0.594 1.245 0.954 1.240 19.64 0.900 -27.42

พม่า 1.300 3.350 2.750 2.700 2.300 9.70 2.100 -8.70

กัมพููชา 1.050 1.150 1.300 1.350 1.350 6.85 1.450 7.41

จีน 0.368 1.173 2.059 2.720 2.265 56.45 2.300 1.55

อียูู 0.270 0.372 0.308 0.294 0.319 0.99 0.315 -1.25

กายานา 0.431 0.455 0.414 0.496 0.520 4.73 0.530 1.92

อินเดีย 10.062 12.573 11.791 9.813 14.560 5.03 15.500 6.46

ปากีสถาน 4.100 3.647 3.913 4.550 3.934 1.40 4.000 1.68

ปารากวัย 0.556 0.538 0.653 0.689 0.803 10.32 0.620 -22.79

ไทย 9.867 11.615 11.213 7.562 5.706 -14.14 6.200 8.66

ตุุรกี 0.280 0.213 0.202 0.234 -5.74 0.200 -14.53

อุุรุุกวัย 0.996 0.982 0.802 0.809 0.967 -2.50 0.780 -19.34

เวียดนาม 5.088 6.488 6.590 6.581 6.167 4.07 6.400 3.78

สหรัฐฯ 3.343 3.349 2.776 3.138 2.865 -3.67 3.000 4.71

อื่นๆ 1.596 1.215 1.306 1.258 1.359 -2.83 1.230 -9.49

รวม 40.195 48.359 47.970 43.638 44.966 1.22 45.975 2.24

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมาณการเดือนเมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2) Gr ปี 2563/64

(1)
ผลต่าง

ร้อยละ (1) 
และ (2)

บังคลาเทศ 2.400 1.400 0.080 0.020 -82.14 1.300 6,400.00

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.640 7.30 0.625 -2.34

บราซิล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.853 0.71 0.850 -0.35

เบอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.600 0.00

จีน 4.600 5.900 4.500 2.800 3.200 -13.68 2.900 -9.38

ไอเวอรี่โคสต์ 1.300 1.350 1.500 1.350 1.100 -3.29 1.200 9.09

เอธิโอเปีย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อียูู 1.816 1.990 1.922 2.159 2.409 6.68 2.450 1.70

กานา 0.700 0.650 0.830 0.900 0.850 7.40 0.950 11.76

กินี 0.650 0.600 0.865 0.530 0.670 -0.63 0.650 -2.99

อินโดนีเซีย 0.350 2.350 0.600 0.550 0.700 27.27

อิหร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.125 0.45 1.200 6.67

อิรัก 0.930 1.161 1.237 1.263 0.970 1.70 1.000 3.09

ญี่ปุ่น 0.685 0.678 0.670 0.678 0.676 -0.26 0.685 1.33

เคนย่า 0.500 0.625 0.600 0.610 0.600 3.46 0.630 5.00

มาเลเซีย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.220 9.34 1.100 -9.84

เม็กซิโก 0.731 0.913 0.776 0.740 0.843 0.75 0.800 -5.10

โมแซมบิค 0.625 0.710 0.530 0.635 0.655 -0.18 0.650 -0.76

เนปาล 0.530 0.535 0.700 0.620 0.975 14.64 0.900 -7.69

ไนจีเรีย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.800 -6.17 1.800 0.00

ฟิลิปปินส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.450 36.63 2.000 -18.37

ซาอุุดิอาระเบีย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.613 6.93 1.500 -7.01

เซเนกัล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.150 2.27 1.125 -2.17

แอฟริกาใต้ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.031 0.60 1.050 1.84

สหรัฐอาหรับ

เอมิเรสต์
0.670 0.700 0.775 0.850 0.850 6.93 1.000 17.65

สหรัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.210 11.99 1.175 -2.89

อื่นๆ 15.714 19.863 17.376 16.070 16.366 -1.30 16.555 1.15

รวม 40.195 48.359 47.970 43.638 44.966 1.22 45.975 2.24

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมาณการเดือนเมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2) Gr ปี 2563/64

(1)
ผลต่าง

ร้อยละ (1) 
และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.500 0.34 35.900 1.13

บราซิล 7.900 7.850 7.650 7.350 7.300 -2.21 7.350 0.68

พม่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.400 0.25 10.400 0.00

กัมพููชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.350 2.95 4.400 1.15

จีน 141.028 141.761 142.509 142.920 145.230 0.67 149.000 2.60

อิยิปต์ 3.900 4.300 4.200 4.200 4.300 1.73 4.300 0.00

อียูู 3.550 3.600 3.700 3.800 4.060 3.28 4.140 1.97

อินเดีย 93.451 95.838 98.669 99.160 105.984 2.90 106.500 0.49

อินโดนีเซีย 37.850 37.500 37.000 36.300 36.000 -1.32 35.800 -0.56

ญี่ปุ่น 8.806 8.730 8.600 8.400 8.350 -1.44 8.250 -1.20

เนปาล 3.353 4.033 4.101 4.376 4.496 6.91 4.596 2.22

ไนจีเรีย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.850 1.52 6.700 -2.19

ฟิลิปปินส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.400 0.70

ไทย 9.100 12.000 11.000 11.800 12.300 6.03 12.500 1.63

เวียดนาม 22.500 22.000 21.500 21.200 21.250 -1.50 21.250 0.00

สหรัฐฯ 3.590 4.230 4.299 4.565 4.586 5.82 5.017 9.40

อื่่นๆ 66.115 73.514 68.259 69.666 71.046 0.91 73.806 3.88

รวม 469.843 483.956 481.087 484.587 496.302 1.11 504.309 1.61

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564



 20 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 198 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 

Thailand Focus

ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมาณการเดือนเมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2) Gr ปี 2563/64

(1)
ผลต่าง

ร้อยละ (1) 
และ (2)

บังคลาเทศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.771 13.52 1.467 -17.17

จีน 88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 116.400 -0.09

อินเดีย 18.400 20.550 22.600 29.500 29.900 14.25 28.900 -3.34

อินโดนีเซีย 3.509 3.215 5.563 4.063 3.313 1.20 3.413 3.02

ญี่ปุ่น 2.552 2.410 2.223 2.046 1.980 -6.49 1.902 -3.94

ฟิลิปปินส์ 2.117 2.003 2.288 3.520 3.597 17.63 3.597 0.00

ไทย 8.403 4.238 2.852 4.080 3.979 -14.21 4.309 8.29

สหร็ฐฯ 1.475 1.462 0.933 1.424 0.910 -9.45 1.364 49.89

อื่นๆ 16.827 17.170 16.778 15.454 15.932 -2.12 16.388 2.86

รวม 142.488 150.402 163.737 176.492 177.882 6.22 177.740 -0.08

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564
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การผลิต
ผลผลติมนัส�าปะหลัง ปี 2564 (เร่ิมออกสู่ 

ตลาดตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564)  

คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 9.163 ล้านไร่ ผลผลิต  

30.108 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3.286 ตัน เมื่อ 

เทียบกับปี 2563 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.918 ล้าน 

ไร่ ผลผลิต 28.999 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่  

3.252 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และ 

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 ร้อยละ 3.82  

และร้อยละ 1.05 ตามล�าดับ โดยเดือนเมษายน  

2564 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 2.35 ล้าน 

ตัน (ร้อยละ 7.82 ของผลผลิตทั้งหมด)

ทั้งนี้ ผลผลิตมันส�าปะหลังปี 2564 จะ 

ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม  

2564 ปริมาณ 18.40 ล้านตัน (ร้อยละ 61.13  

ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด
การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 สรุปได้ดังนี้

มันเส้น มีปริมาณส่งออก 0.468 ล้านตัน 

มูลค่า 3,503 ล้านบาท ลดลงจากปริมาณ 0.572  

ล้านตนั มลูค่า 4,196 ล้านบาท ในเดือนทีผ่่านมา 

คิดเป็นร้อยละ 18.18 และร้อยละ 16.52 ตาม 

ล�าดับ

มันอัดเม็ด มีปริมาณส่งออก 776 ตัน  

มลูค่า 7.22 ล้านบาท สงูขึน้จากปรมิาณ 448 ตนั 

มูลค่า 4.24 ล้านบาท ในเดือน ที่ผ่านมา คิดเป็น 

ร้อยละ 72.99 และร้อยละ 70.28 ตามล�าดับ

มันส�าปะหลัง
แป้งมนัส�าปะหลงั มปีรมิาณส่งออก 0.451  

ล้านตัน มูลค่า 6,056 ล้านบาท สูงขึ้นจาก 

ปริมาณ 0.362 ล้านตัน มูลค่า 4,794 ล้านบาท  

ในเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 24.59 และ 

ร้อยละ 26.32 ตามล�าดับ

แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร มีปริมาณ 

ส่งออก 108.41 ล้านตัน มูลค่า 2,388 ล้านบาท  

ลดลงจากปรมิาณ 144.07 ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 

24.75 แต่สูงขึ้นจากมูลค่า 1,895 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 26.02 ตามล�าดบัในเดอืนทีผ่่านมา

ราคา
ความเคลื่อนไหวของราคามันส�าปะหลัง 

ในเดือนเมษายน 2564 สรุปได้ดังนี้

1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	ณ	 
ระดับไร่นา

 1.1 ราคาหัวมันส�าปะหลังสดท่ีเกษตร- 

กรขายได้ ณ ระดับไร่นา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.11  

บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.13 บาท ในเดือน 

ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.94 แต่สงูข้ึนจากราคากิโลกรัม 

ละ 1.73 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 21.97

 1.2 ราคามันเส้นท่ีเกษตรกรขายได้ ณ  

ระดับไร่นา เฉล่ียกิโลกรัมละ 5.79 บาท ลดลง 

จากราคากโิลกรมัละ 5.84 บาท ในเดอืนทีผ่่านมา 

ร้อยละ 0.86 แต่สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 4.80  

บาท ในช่วงเดยีวกันของปีทีผ่่านมาร้อยละ 20.63
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2.	ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายส่งมันเส้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.09 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 7.07 บาท  

ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 และสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 5.97 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที ่

ผ่านมา ร้อยละ 18.76

 2.2 ราคาขายส่งแป้งมันประเภท สตาร์ชขั้นพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.85 บาท สูงขึ้นจาก 

ราคากิโลกรัมละ 13.73 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.87 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 12.65  

บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.49

3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี

 3.1 ราคาส่งออกมนัเส้น ราคาเฉลีย่ตนัละ 263 ดอลลาร์สหรฐัฯ ทรงตวัเท่ากับเดอืนทีผ่่านมา  

แต่สูงขึ้นจากตันละ 208 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 26.44

 3.2 ราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 478 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากตันละ  

483 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.05 และสูงขึ้นจากตันละ 409 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.87

	 โดย	น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
  นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
	 	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การผลิต

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิต 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี 2563/64 (ณ เดือน 

เมษายน 2564) ปรมิาณ 1,137.05 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 

จาก 1,116.52 ล้านตัน ในปี 2562/63 ร้อยละ  

1.84 โดยสหรัฐอเมรกิา บราซลิ แคนาดา ไนจเีรยี  

เอธโิอเปีย อนิเดีย เมก็ซโิก ฟิลิปปินส์ แอฟรกิาใต้  

และเซอร์เบีย ผลิตได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลผลิต 

ในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การค้า
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความ 

ต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของโลก ปี 2563/64  

มปีรมิาณ 1,156.19 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จาก 1,134.60  

ล้านตัน ในปี 2562/63 ร้อยละ 1,90 โดย จีน  

อาร์เจนตินา เวียดนาม รัสเซีย บราซิล แคนาดา  

ไนจีเรีย เม็กซิโก อินโดนีเซีย อินเดีย และ 

แอฟริกาใต้ มีความต้องการใช้เพิ่มข้ึน ส�าหรับ 

การค้าของโลกมี 185.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก  

174.98 ล้านตัน ในปี 2562/63 ร้อยละ 5.79  

โดย สหรัฐอเมริกา บราซิล เซอร์เบีย ปารากวัย  

แอฟริกาใต้ และอินเดีย ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบ 

กับผู้น�าเข้า เช่น อิหร่าน บราซิล โคลอมเบีย  

คอสตาริก้า โมร็อกโก เปรู มาเลเซีย จีน ชิลี  

สาธารณรัฐโดมินิกัน อิสราเอล กัวเตมาลา และ 

แอลจีเรีย มีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น

เดือนเมษายน 2564 (1 - 15 เมษายน  

2564) มีปริมาณการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

566 ตัน (สมาคมพ่อค้าข้าวโพด และพืชพันธุ์

ไทย)

ราคา
สรุปราคาข้าวโพดเลีย้งสัตว์เดอืนเมษายน 

2564 มีดังนี้

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 

ความชืน้ไม่เกิน 14.5% เฉล่ียกโิลกรมัละ 7.90 บาท 

ลดลงจากกโิลกรมัละ 8.06 บาท ของเดอืนมนีาคม 

2564 ร้อยละ 1.99 แต่สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 7.49 

บาท ของเดอืนเมษายน 2563 ร้อยละ 5.47 ส�าหรบั 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ความชื้นเกิน 14.5% เฉล่ีย 

กิโลกรัมละ 6.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ  

6.44 บาท ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 3.11  

แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.00 บาท ของเดือน 

เมษายน 2563 ร้อยละ 4.00

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายส่งในตลาด 

กรงุเทพฯ ทีโ่รงงานอาหารสตัว์รับซือ้เฉลีย่กโิลกรมั 

ละ 9.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.27 บาท  

ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 0.86 แต่สูงขึ้น 

จากกิโลกรัมละ 8.74 บาท ของเดือนเมษายน  

2563 ร้อยละ 5.15 ส�าหรับราคาขายส่งที่ไซโล 

รบัซือ้เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.78 บาท เท่ากบักโิลกรมั 

ละ 8.78 บาท ของเดือนมีนาคม 2564 แต่สูงขึ้น 

จากกิโลกรัมละ 8.34 บาท ของเดือนเมษายน  

2563 ร้อยละ 5.28

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ  

302.00 ดอลลาร์สหรฐัฯ (9,303.00บาท/ตนั) ลดลง 

จากตันละ 307.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9,370  

บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 1.63  

และลดลงในรูปของเงินบาท ตันละ 67 บาท  

เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 เฉลี่ยตันละ  
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271.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (8,775บาท/ตัน) สูงขึ้นร้อยละ 11.44 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ  

528.00 บาท

ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2564 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2  

เฉลีย่ตนัละ 231.91 ดอลลาร์สหรฐั (7,574 บาท/ตนั) สงูขึน้จากตนัละ 217.72 ดอลลาร์สหรฐัฯ (6,739  

บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 6.52 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาท ตันละ 835.00 บาท  

เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 เฉลี่ยตันละ 126.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ (4,165.00บาท/ตัน) สูงขึ้น 

ร้อยละ 82.65 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 3,409.00 บาท

	 โดย	น.ส.สุดารินทร์ รอดมณี
  น.ส.พัทริยา วงศ์พรม
	 	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 302.99 321.07 -5.63

ผลผลิต 1,137.05 1,116.52 1.84

น�าเข้า 185.11 174.98 5.79

ส่งออก 185.11 174.98 5.79

ใช้ในประเทศ 1,156.19 1,134.60 1.90

สต็อกปลายปี 283.85 302.99 -6.32

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564
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การผลิต
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตข้าวฟ่างโลก ปี 2563/64 (ณ เดือนเมษายน 2564)  

มีปริมาณ 62.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.04 ล้านตันของปี 2562/63 ร้อยละ 6.86 โดยประเทศ 

สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย โบลิเวีย ไนจีเรีย ชูดาน แคเมอรูน สหภาพยุโรป และ 

บูร์กินาฟาโช ผลิตได้เพิ่มขึ้น

การค้า
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวฟ่างโลก ปี 2563/64 มี 61.85 ล้านตัน  

เพิ่มขึ้นจาก 59.54 ล้านตันของปี 2562/63 ร้อยละ 3.87 โดย อาร์เจนตินา โบลิเวีย จีน ไนจีเรีย  

เอธิโอเปีย ซูดาน สหภาพยุโรป แคเมอรูน และบูร์กินาฟาโซ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ด้านการค้าโลก  

คาดว่ามี 9.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.45 ล้านตัน ของปี 2562/63 ร้อยละ 47.85 โดยอาร์เจนตินา  

ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และเคนยา ส่งออกเพิ่มข้ึน ประกอบกับยูกันดา เอธิโอเปีย จีน ซูดานใต้  

ไต้หวัน และเคนยา น�าเข้าเพิ่มขึ้น

ราคาข้าวฟ่างแดงคละที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม 2564 ไม่มีรายงานราคา

ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 4.03 5.54 -27.24

ผลผลิต 62.02 58.04 6.86

น�าเข้า 9.54 6.45 47.85

ส่งออก 9.54 6.45 47.85

ใช้ในประเทศ 61.85 59.54 3.87

สต็อกปลายปี 4.20 4.03 4.22

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนเมษายน	2564
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ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต

ในประเทศ
ในปี 2564/65 มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.106  

ล้านไร่ ผลผลิต 28,803 ตัน ลดลงจาก 0.109  

ล้านไร่ 29,231 ตันในปี 2563/64 ร้อยละ 2.75  

และร้อยละ 1.46 ตามล�าดับ แต่ผลผลิตต่อไร่  

271 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจาก 268 กิโลกรัมในปี  

2563/64 ร้อยละ 1.12

ต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมาณการ 

ผลผลิตถ่ัวเหลืองโลกปี 2563/64 ประจ�าเดือน 

มีนาคม 2564 มีประมาณ 361.82 ล้านตัน 

เพ่ิมข้ึนจาก 339.00 ล้านตัน ของปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 6.73

สถานการณ์ในต่างประเทศ
ส�านกัข่าวต่างประเทศ รายงานว่า จนีน�าเข้า 

ถั่วเหลืองจากบราซิลลดลงค่อนข้างมากในช่วง 2  

เดือนแรก (มกราคม - กุมภาพันธ์) ของปี 2564  

โดยน�าเข้า 1.03 ล้านตัน ลดลง 80% จาก 5.14  

ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 

ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตก และมีปริมาณ 

น�า้ฝนทีส่งู ท�าให้การเกบ็เกีย่วล่าช้าไปด้วย ส�าหรบั 

การน�าเข้าถ่ัวเหลืองจากสหรัฐอเมริกา พบว่า ใน 

ช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม - กุมภาพันธ์) ของปี  

2564 จีนน�าเข้าประมาณ 11.9 ล้านต้น เกอืบเท่าตวั 

ของปรมิาณ 6.1 ล้านตนั ในช่วงเวลาเดยีวกันของ 

ปีที่ผ่านมา และจีนยังคงเพิ่มการซื้อสินค้าเกษตร 

ของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงถ่ัวเหลืองด้วย หลังจาก 

ทัง้สองฝ่ายลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในเดอืน 

มกราคม 2563

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64

บราซิล 128.50 133.00

สหรัฐอเมริกา 96.67 112.55

อาร์เจนตินา 48.80 48.00

จีน 18.10 19.60

อินเดีย 9.30 10.50

ปารากวัย 9.90 10.25

แคนาดา 6.15 6.35

อื่นๆ 21.58 20.83

รวม 339.00 361.82

ที่มา	:	Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	March	2021
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ด้านราคา
ในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ของถั่วเหลืองชนิดคละในเดือนนี้เฉล่ียกิโลกรัมละ 16.90 บาท ลดลง 

จากกิโลกรัมละ 17.02 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.71 แต่สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ 16.34 บาท 

ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.43 ราคาขายส่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัดน�้ามัน 

ในเดือนนี้ ไม่มีรายงานราคา

ต่างประเทศ
ราคาถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ยบูชเชลละ 1,417.04 เซนต์ (15.89 บาท/ 

กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,374.21 (15.22 บาท/กก.) ในเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.12 และสูงข้ึน 

จากบุชเชลละ 863.44 เซนต์ (10.30 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 64.12

ราคากากถัว่เหลืองซือ้ขายล่วงหน้า ณ ตลาดชิคาโก เฉล่ียตนัละ 410.03 ดอลลาร์สหรฐัฯ (12.62  

บาท/กก.) ลดลงจากตนัละ 429.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.96 บาท/กก.) ในเดอืนทีผ่่านมาร้อยละ 4.63  

และสูงขึ้นจากตันละ 311.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.12 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 31.69

	 โดย	น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์
  นายภาณุพันธ์ ค�าวังสง่า
	 	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร



 28 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 198 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 

Thailand Focus

ปาล์มน�้ามัน
การผลิต

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี  

2564 ผลผลิตปาล์มน�้ามันเดือนเมษายน จะมี 

ประมาณ 1.902 ล้านตัน คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ  

0.342 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย  

1.526 ล้านตัน คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ 0.275  

ล้านตันของเดือนมีนาคม คิดเป็นร้อยละ 24.64  

และร้อยละ 24.36 ตามล�าดับ

การตลาด
มาเลเซียกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน 

ปาล์มไปอินเดียมากที่สุด แซงหน้าอินโดนีเซีย  

หลังจากที่มาเลเซียลดภาษีส่งออกเป็น 0 เมื่อ 

เดือนธันวาคม 2563 ในเดือนกุมภาพันธ์ อินเดีย 

เพิม่ภาษนี�าเข้าน�า้มันปาล์มดิบข้ึนอีกร้อยละ 17.50  

เพือ่ลดช่องว่างอตัราภาษรีะหว่างน�า้มนัปาล์ม และ 

น�้ามันถ่ัวเหลือง แต่อย่างไรก็ตาม น�้ามันปาล์ม 

ยังมีข้อได้เปรียบในด้านราคา และความต้องการ 

ในช่วงเดือนเราะมะฎอนของอินเดีย ถึงแม้ว่า 

จะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

โควิด-19 ที่ท�าให้มาเลเซียขาดแรงงานในการตัด 

ผลผลิต

ราคา
ราคาผลปาล์มทัง้ทะลายท่ีเกษตรกรขายได้ 

เดือนนี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.83 บาท ลดลงจาก 

กิโลกรัมละ 5.47 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ  

11.70 แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.00 บาท ใน 

เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 61.00

ราคาขายส่งน�้ามันปาล์มดิบ ณ ตลาด 

กรงุเทพฯ เฉลีย่กโิลกรมัละ 32.12 บาท ลดลงจาก 

กิโลกรัมละ 35.66 บาทในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ  

9.93 แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 23.35 บาท ใน 

เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 37.56

ราคาน�้ามันปาล์มดิบซ้ือขายล่วงหน้า ณ  

ตลาดมาเลเซียเฉล่ีย ตันละ 4,242.77 ริงกิต  

(32.68 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 4,068.40  

รงิกิต (31.85 บาท/กก.) ในเดอืนท่ีผ่านมาร้อยละ 

4.29 และสูงขึ้นจากตันละ 2,022.45 ริงกิต  

(16.88 บาท/กก.) ในเดอืนเดยีวกันของปีทีผ่่านมา 

ร้อยละ 91.09

ราคาน�้ามันปาล์มดิบซ้ือขายล่วงหน้า ณ  

ตลาดรอตเตอร์ดมั เฉล่ียตนัละ 1,171.67 ดอลลาร์ 

สหรัฐฯ (36.93 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ  

1,131.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (34.81 บาท/กก.) ใน 

เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.60 และสูงขึ้นจากตันละ  

556.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ (18.25 บาท/กก.) ใน 

เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 110.52

	 โดย	 น.ส.ยุพยง นามวงษา
  นางอัมพิกา เพชรเสถียร
	 	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ในเดือนนี้สถานการณ์ตลาดสุกร ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก 

ความต้องการบริโภคผลผลติเนือ้สกุรออกสูต่ลาดมอีตัราเพิม่ขึน้ แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคาจะทรงตวั  

หรือสูงขึ้นเล็กน้อย

ด้านการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็งเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 1,942 ตัน มูลค่า  

240.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 2,080 ตัน มูลค่า 260.24 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 6.63 และ 7.68 ตามล�าดับ

ส�าหรับการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 388 ตัน มูลค่า 81.31  

ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 452 ตัน มูลค่า 85.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

14.16 และร้อยละ 5.22 ตามล�าดับ ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ คือ ญี่ปุ่น และฮ่องกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
สกุรมชีวีติพันธุผ์สมน�า้หนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป ราคาทีเ่กษตรกรขายได้เฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรัม 

ละ 77.12 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.05 บาทของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.41 โดยแยกเป็นราคา  

ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 74.16 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 73.72 บาท ภาคกลาง  

กิโลกรัมละ 78.94 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 77.97 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของ 

บริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 2,800 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 2,760 บาท ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.45

ราคาขายส่ง
ในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิต 

ภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ย 

กิโลกรัมละ 80.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัม 

ละ 79.63 บาท ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ  

1.09
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ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต
การค้า และราคาในประเทศ

ในเดือนนี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ 

สงูขึน้เลก็น้อยจากเดอืนทีผ่่านมา เนือ่งจากปรมิาณ 

ผลผลิตไก่เนื้อและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ออกสู่ตลาด 

มีมากกว่าความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่า 

เดือนหน้าราคาจะทรงตัว หรือสูงขึ้นเล็กน้อย

ด้านการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 30,417 ตัน  

มลูค่า 2,216.47 ล้านบาท ปริมาณสงูข้ึนจากเดือน 

มกราคม 2564 มีปริมาณ 30,200 ตัน มูลค่า  

2,099.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 และ 

คิดเป็นร้อยละ 5.59 ตามล�าดับ

ส่วนการส่งออกไก่แปรรปู เดอืนกมุภาพนัธ์  

2564 ปริมาณ 41,105 ตัน มูลค่า 5,345.54  

ล้านบาท ลดลงจากเดอืนมกราคม 2564 ปรมิาณ  

45,003 ตัน มูลค ่า 5,776.53 ล ้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 8.66 และร้อยละ 7.46 ตามล�าดบั  

ตลาดส่งออกที่ส�าคัญคือ ญี่ปุ ่น สหภาพยุโรป 

และเกาหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้ง 

ประเทศ กิโลกรัมละ 34.71 บาท

ราคาไก่เนื้อท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยท้ัง 

ประเทศ กิโลกรัมละ 34.57 บาท ลดลงจาก 

กิโลกรัมละ 34.66 บาท ของเดือนที่ผ่านมา 

ร้อยละ 0.26 โดยแยกเป็นรายภาค ดงันี ้ภาคเหนอื 

กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ  

33.75 บาท ภาคใต้ กิโลกรมัละ 42.91 บาท ส่วน 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไม่มรีายงาน ส่วนราคา 

ลกูไก่เนือ้ตามประกาศของ บรษัิท ช.ีพ.ี ราคาเฉลีย่ 

อยูท่ีต่วัละ 11.17 บาท สงูขึน้จากตวัละ 10.70 บาท  

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.39

ราคาขายส่ง
ในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรม 

การค้าภายใน เฉลีย่กโิลกรัมละ 33.50 บาท สงูขึน้ 

จากกิโลกรัมละ 32.80 บาทของเดือนท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 2.13 และราคาขายส่งไก่สด เฉลีย่กโิลกรมั 

ละ 48.00 บาท ราคาทรงตวัเท่ากบัเดอืนทีผ่่านมา
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ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต
การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก ่เดือนนี้ ราคาไข่ไก ่ที ่

เกษตรกรขายสูงข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก 

ความต้องการบริโภคมีจ�านวนมากกว่าผลผลิต 

ไข่ไก่ในท้องตลาด แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคา 

ทรงตัว หรือสูงขึ้นเล็กน้อย

ด้านการส่งออกไข่ไก่สด เดือนกุมภาพันธ์  

2564 ปรมิาณ 24.06 ล้านฟอง เพิม่ข้ึนจากเดือน 

มกราคม 2564 ปรมิาณ 23.82 ล้านฟอง คดิเป็น 

ร้อยละ 1.01 ส่วนมลูค่าการส่งออกไข่ไก่สด เดอืน 

กุมภาพันธ์ 2564 มูลค่า 81.29 ล้านบาท สูงขึ้น 

จากเดอืนมกราคม 2564 มลูค่า 75.38 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 7.84 ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ คือ  

ฮ่องกง สิงค์โปร์ และเกาหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายได้ เฉล่ียท้ัง 

ประเทศ ร้อยฟองละ 267 บาท ลดลงจากร้อยฟอง 

ละ 274 บาท ของเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 2.55  

โดยแยกเป็นรายภาค ดงัน้ี ภาคเหนอื ร้อยฟองละ 

301 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 

283 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 253 บาท  

ส่วนภาคใต้ ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตาม 

ประกาศของ บริษัท ซี.พี. ตัวละ 28.00 บาท  

ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่ง
ในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉล่ียเบอร์ 0 - 4) ใน 

ตลาดกรงุเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลีย่ร้อย 

ฟองละ 267 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 248  

บาท ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.99
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ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศ ร้อยฟองละ 342 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ  

340 บาท ของเดือนทีผ่่านมาร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาค ดงันี ้ภาคเหนอื ร้อยฟองละ 348 บาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 359 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 316 บาท ภาคใต้ ร้อยฟองละ 

342 บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลติภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลีย่ร้อยฟองละ 289 บาท 

ลดลงจากร้อยฟองละ 307 บาท ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.86
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมง
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ 
ประจ�าเดือนเมษายน 2564 
และแนวโน้ม
1.	สถานการณ์การผลิต
	 เดือนเมษายน	2564

สถานการณ ์ผลผลิตสัตว ์น�้ า ในเดือน 

เมษายน พบว่า ไม่มีรายงานปริมาณสัตว์น�้า 

ที่จ�าหน่ายในตลาดกลางองค์การสะพานปลา 

กรงุเทพฯ ในขณะท่ีราคาสตัว์น�า้ท่ีเกษตรกรขายได้ 

ในเดือนเมษายนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ กุ้งขาว 

แวนนาไม ปลาเป็ด และปลาช่อน ส่วนสัตว์น�้า 

ชนดิอืน่ๆ คือ ปลาท ูและหมกึกระดอง มแีนวโน้ม 

ลดลง ส�าหรับปลาดุกบิ๊กอุย ไม่มีรายงานราคาที่ 

เกษตรกรขายได้ สถานการณ์ข่าวที่ส�าคัญ มีดังนี้

NZ King Salmon กระตุ ้นการเพิ่ม 

พื้นท่ีเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนใกล้ชายฝั่งของ 

นิวซีแลนด์ ด้วยวิธีการเลี้ยงแบบใหม่มากขึ้น  

เป็นการสร้างความหวังในการทดแทนการเพาะ 

เลี้ยงนอกชายฝั่ง 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีรายงานข่าว 

จาก Undercurrent news ว่า บริษัท New Zealand 

King Salmon (NZKS) ผู้ผลิตและเพาะเลี้ยงปลา 

แซลมอนรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ จะเริ่มใช้วิธี 

การท�าประมงรูปแบบใหม่ภายในปีนี้ เพื่อให้เกิด 

การท�าฟาร์มเพาะเลี้ยงใกล้ชายฝั่ง ถือเป็นการ 

ท�าประมงอย่างยั่งยืนในระยะยาว แทนการเพาะ 

เลีย้งนอกชายฝ่ังทีร่ฐับาลมีแผนผลกัดนัก่อนหน้านี้  

โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ผู ้สนใจเข้ามาท�าฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงใกล้ชายฝั่งของช่องแคบคุกส์ ซึ่งเป็น 

ช่องแคบท่ีส�าคัญ ต้ังอยู่ระหว่างเกาะเหนือ และ 

เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ โดยจะให้มีการใช้พื้นท่ี 

ในรัศมี 7 กิโลเมตร ใกล้กับแหลม Lambert ซึ่ง 

อยู่ทางด้านเหนือของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ โดย 

จะเริ่มท�าประชาพิจารณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ 

ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ 

เกิดประโยชน์ต่อภูมิภาค เป็นการเพิ่มงานให้กับ 

คนท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้อาศัยในเกาะใต้ ซ่ึงมี 

ความเก่ียวข้องกับภาคประมงและสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ เป็นการท�าให้พ้ืนที่ชายฝั ่ง และ 

มหาสมุทรเกิดความสมดุลของทรัพยากร ก่อให้ 

เกิดแหล่งอาหารที่มีความเหมาะสมต่อปลา และ 

สัตว์น�้าในการเจริญเติบโตมากขึ้น ทั้งน้ี คาดว่า 

ผลผลิตของแซลมอนท่ีเพาะเล้ียงจะสามารถ 

จับได้ในช่วงกลางปี 2567 การเปิดพื้นที่ใกล้ 

ชายฝั่ง และนอกชายฝั่งของนิวซีแลนด์นั้น NZKS  

เชื่อว่า จะเป็นการสร้างวิกฤติให้กับภาคประมง  

โดยเฉพาะด้านแผนกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ของ 

รัฐบาลที่วางไว้ตามเป้าหมายที่จะเพิ่มการเจริญ 

เติบโตในภาคอุตสาหกรรมประมง จากมูลค่า 

ปัจจุบันที่ 625 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น 

มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในปี 2578  

ซึ่ง NZKS เห็นว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาวะภูมิอากาศ จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้น 

ให้มีการใช้พื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ด้วยวิธีการท�าประมง
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เพาะเล้ียงในรูปแบบใหม่ จะท�าให้มีผลผลิต 

แซลมอนที่ได้ขนาดในพื้นที่ที่เหมาะสม และใช้ 

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2.	สถานการณ์การตลาด
	 เดือนเมษายน	2564

เปรูชดเชยยอดส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม 

ที่ลดลง โดยน�าผลผลิตกุ้งจากอาร์เจนตินา มา 

แปรรูปอีกครั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มีรายงาน 

จาก Undercurrent news ว่าความต้องการกุ้ง 

ของสหรัฐอเมริกา และแคนาดาจากการน�ากุ้ง 

จากอาร์เจนตินามาแปรรูปอีกคร้ังที่เปรู เพื่อเพิ่ม 

มูลค่า สามารถชดเชยมูลค่าส่งออกกุ้งขาวแวน- 

นาไมของเปรูได้ในปีท่ีแล้ว แนวโน้มความต้องการ 

กุ้งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเติบโตมากขึ้นในตลาด 

อเมริกาเหนือในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 โดยผู้ซื้ออาหารทะเลในสหรัฐอเมริกา  

และแคนาดามียอดสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นเท่าตัว โดย 

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกุ้งได้เน้นว่า ความ 

ต้องการของผลติภณัฑ์กุง้แปรรปูทีม่คีวามต้องการ 

สูงขึ้นในตลาด ได้แก่ กุ้งแกะหัวแกะเปลือก และ 

กุ้งต้มปรุงสุกแล้ว จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้ม 

ความต้องการสูงข้ึน แม้ว่าจะหมดช่วงการแพร ่

ระบาดของโรคโควดิ-19 แล้ว โดยเปรูเป็นประเทศ 

ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่า ท�าให้ธุรกิจการแปรรูป 

กุ้ง สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านของเปรู 

ได้ โดยเฉพาะประเทศเอกวาดอร์ โดยภาพรวม  

ส�าหรับปี 2563 เปรู มีปริมาณส่งออกกุ้งสดและ 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี อยู่ที่  

33,500 ตัน ขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ 4 ต่อปี  

เฉพาะการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมนั้น มีปริมาณ 

ลดลงร้อยละ 9 และมูลค่าลดลงร้อยละ 10 ทั้งนี้  

การน�ากุ้งจากอาร์เจนตินามาแปรรูปอีกครั้งท่ีเปรู  

มีปริมาณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และมูลค่า 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 35 ท�าให้มกีารเพิม่ส่วนแบ่ง 

การตลาดให้กับเปรู และสามารถชดเชยยอด 

ส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมที่ลดลงได้เช่นกัน

3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
	 เดือนเมษายน	2564

ราคาสัตว ์น�้าท่ีส�าคัญบางชนิดในเดือน 

เมษายน 2564 มีความเคลื่อนไหว ดังนี้

3.1 กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตัว/

กิโลกรัม

 ราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ  

153.60 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 150.08 บาท/ 

กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.35

 ราคาขายส่งกุ้งขาวขนาดกลาง (70  

ตัว/กิโลกรัม) จากตลาดทะเลไทย กิโลกรัมละ  

146.67 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 146.30 บาท  

กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.25

3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง

 ราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ 

90.00 บาท ราคาลดลงจาก 100.00 บาท/ 

กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 10.00

 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ จาก 

องค์การสะพานปลา กิโลกรัมละ 220.00 บาท  

ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา

3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง

 ราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ  

71.19 บาท ราคาลดลงจาก 71.83 บาท/กิโลกรัม  

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.89

 ราคาขายส่งปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ  

จากองค์การสะพานปลา กโิลกรมัละ 85.00 บาท  

ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา
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3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง

 ราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ 

75.69 บาท ราคาเพิ่มข้ึนจาก 75.50 บาท/ 

กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.25

 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ จาก 

องค์การสะพานปลากิโลกรัมละ 130.00 บาท  

ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3 - 4 ตัว/ 

กิโลกรัม

 ไม่มีรายงานราคาที่ชาวประมงขายได้  

ขณะทีร่าคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ จากองค์การ 

สะพานปลา กโิลกรมัละ 70.00 บาท ราคาทรงตวั 

เท่ากับเดือนที่ผ่านมา

3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น

 ราคาที่ชาวประมงขายปลาเป็ดได ้

กิโลกรัมละ 7.41 บาท ราคาเพิ่มข้ึนจาก 7.34  

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.95

 ราคาขายส่งปลาป่นชนดิโปรตนี 60%  

ขึ้นไปเบอร์ 2 ในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้า 

ภายใน กโิลกรมัละ 31.00 บาท ราคาเพิม่ขึน้จาก  

30.70 บาท ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.98

4.	แนวโน้มของราคา
	 เดือนพฤษภาคม	2564

จากการศกึษาวเิคราะห์ทางสถติ ิคาดคะเน 

แนวโน้มของราคาเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้

4.1 กุ ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/ 

กิโลกรัม

 ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะ 

กโิลกรมัละ 155.15 บาท ราคาเพิม่ข้ึนจาก 153.60 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 1.00

 ราคาขายส่งกุ้งขาว (70 ตัว/กิโลกรัม)  

จากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร คาดว่าจะ 

กโิลกรัมละ 145.00 บาท ราคาลดลงจาก 146.67  

บาท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 1.15

4.2 ปลาหมึกกระดองสด

 ราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ  

90.00 บาท ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ จาก 

องค์การสะพานปลา คาดว่าจะกโิลกรมัละ 220.00  

บาท ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา

4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง

 ราคาท่ีชาวประมงขายได้ คาดว่าจะ 

กิโลกรัมละ 72.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 71.19  

บาท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 1.15

 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ จาก 

องค์การสะพานปลา คาดว่าจะกิโลกรมัละ 85.00  

บาท ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง

 ราคาท่ีชาวประมงขายได้ คาดว่าจะ

กิโลกรัมละ 75.50 บาท ราคาลดลงจาก 75.69  

บาท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 0.25

 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ คาดว่า 

จะกิโลกรัมละ 130.00 บาท ทรงตัวเท่ากับเดือน 

ที่ผ่านมา

4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย

 คาดว ่ายังไม ่มีรายงานราคาที่ชาว

ประมงขายได้ ขณะทีร่าคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ 

จากองค์การสะพานปลา คาดว่ากโิลกรมัละ 70.00  

บาท ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
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4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น

 ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้ คาดว่าจะกิโลกรัมละ 7.48 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 7.41  

บาท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 1.00

 ราคาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป ในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน  

คาดว่าจะกิโลกรัมละ 31.70 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 31.00 บาท/กิโลกรัมของเดือนก่อนร้อยละ 2.30

	 โดย	นายปวเรศ เมืองสมบัติ
	 	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ปลาดุกบิ๊กอุย
เดือน ราคา

เกษตรกร
ราคา
ขายส่ง

เม.ย. 63 50.00 70.00

พ.ค. 48.67 70.00

มิ.ย. 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ต.ค. 45.00 70.00

พ.ย. 52.75 70.00

ธ.ค. 50.00 70.00

ม.ค. 64 50.00 70.00

ก.พ. 48.00 70.00

มี.ค. - 70.00

เม.ย. - 70.00

ปลาช่อน

เดือน
ราคา

เกษตรกร
ราคา
ขายส่ง

เม.ย. 63 84.19 130.00

พ.ค. 84.01 130.00

มิ.ย. 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ต.ค. 82.93 130.00

พ.ย. 77.90 130.00

ธ.ค. 76.85 130.00

ม.ค. 64 75.16 130.00

ก.พ. 74.11 130.00

มี.ค. 75.50 130.00

เม.ย. 75.69 130.00

กุ้งขาวแวนนาไม
เดือน ราคา

เกษตรกร
ราคา
ขายส่ง

เม.ย. 63 127.41 129.80

พ.ค. 136.26 140.83

มิ.ย. 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ต.ค. 132.90 132.29

พ.ย. 136.08 138.80

ธ.ค. 154.00 153.44

ม.ค. 64 140.98 131.43

ก.พ. 137.95 137.33

มี.ค. 150.08 146.30

เม.ย. 153.60 146.67

ปลาเป็ด
เดือน ราคา

เกษตรกร
ราคา
ขายส่ง

เม.ย. 63 9.68 28.00

พ.ค. 7.86 29.00

มิ.ย. 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ต้.ค. 7.24 30.00

พ.ย. 7.20 30.00

ธ.ค. 7.08 30.00

ม.ค. 64 7.24 29.00

ก.พ. 7.88 29.89

มี.ค. 7.34 30.70

เม.ย. 7.41 31.00

ปลาหมึก
เดือน ราคา

เกษตรกร
ราคา
ขายส่ง

เม.ย. 63 - 200.00

พ.ค. - 200.00

มิ.ย. - 200.00

ก.ค. - 200.00

ส.ค. - 200.00

ก.ย. - 200.00

ต.ค. - 200.00

พ.ย. 97.50 200.00

ธ.ค. 100.00 200.00

ม.ค. 64 100.00 200.00

ก.พ. 100.00 210.83

มี.ค. 100.00 220.00

เม.ย. 90.00 220.00

ปลาทู
เดือน ราคา

เกษตรกร
ราคา
ขายส่ง

เม.ย. 63 67.69 90.00

พ.ค. 68.78 90.00

มิ.ย. 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ต.ค. 72.22 85.00

พ.ย. 72.20 85.00

ธ.ค. 62.49 85.00

ม.ค. 64 69.42 85.00

ก.พ. 65.78 85.00

มี.ค. 71.83 85.00

เม.ย. 71.19 85.00
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พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	2558
๏ ยกเลิก พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

๏ มีผลบังคับใช้วันที่ 6 มีนาคม 2558

๏ ประกอบด้วย 11 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 104 มาตรา

นิยามที่ส�าคัญ
“อาหารสัตว์” หมายความว่า

1. วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้ หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือน�าเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 

โดยวิธีการใดๆ หรือ

2. วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

 “ผลิต” หมายความว่า ท�า ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง เปลี่ยนรูป หรือแบ่งบรรจุ

 “อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ 

สังคม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพื่อขาย หรือ 

การน�าเข้าเพือ่ขายต้องขึน้ทะเบียน ทัง้นี ้ตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

 1. อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (มาตรา 6(1))

  - ผลิต/น�าเข้า เพ่ือขาย ต้องได้รับใบอนุญาตและได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ เช่น  

   อาหารส�าเร็จรูปส�าหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด ฯลฯ

 2. อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ตามข้อ 1(มาตรา 6(2))

  - ผลิต/น�าเข้า เพื่อขาย  จดแจ้ง และได้ใบรับแจ้ง (เช่น ข้าวโพดเมล็ด ฯลฯ)

  - ผลิต (ตามที่ก�าหนด)  จดแจ้ง และได้รับใบจดแจ้ง (เช่น อาหารสัตว์ผสมยา)

 3. อาหารอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 (เช่น ปลายข้าว มันส�าปะหลัง)

UPDATE
กฎหมาย เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์

นายวีระ อิ้งสอาด
นักวิชาการสัตวบาลช�านาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
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ก�าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
๏ อาหารสัตว์ตามประเภท และชนิด ดังต่อไปนี้

 - ประเภทวัตถุดิบ (27 ชนิด)

 - ประเภทผลิตภัณฑ์นมส�าหรับสัตว์ (8 ชนิด)

๏ อาหารสัตว์ที่ใช้ส�าหรับเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา สุกร โค กระบือ สุนัข แมว กระต่าย กบ  

ตะพาบน�้า กุ้งทะเล กุ้งน�้าจืด ปลาดุก ปลาน�้าจืดกินพืช ปลาน�้าจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ 

ตามประเภท และชนิดดังต่อไปนี้

 - ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว

 - ประเภทอาหารเสริมส�าหรับสัตว์

๏ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว

 - หัวอาหารสัตว์

 - อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป

 - สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)

๏ ประเภทอาหารเสริมสาหรับสัตว์

 - อาหารเสริมโปรตีน

 - อาหารเสริมแร่ธาตุ

 - อาหารเสริมวิตามิน

 - อาหารเสริมไขมัน

๏ อาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ที่ใช้ส�าหรับเลี้ยงสุนัข และแมว ชนิดดังต่อไปนี้

 - อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food)

 - อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary Pet Food)

 - อาหารประกอบการรักษาโรคส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Therapeutic Pet Food)

นิยาม	(definition)
๏ วัตถุที่เติม (Feed Additives) หมายความว่า

 วัตถุที่ใช้เติมในอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหารสัตว์ และ 

ซากสัตว์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์ และสุขภาพของสัตว์

๏ สื่อ (Carriers) หมายความว่า

 วัตถุที่ใช้ในการเจือจางหรือใช้เป็นส่วนผสมในปริมาณที่เหมาะสมของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  

และให้หมายความรวมถึงส่วนของพืช แร่ธาตุ กากน�้าตาล ฯลฯ
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ประเภทของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
๏ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๏ เรือ่ง ก�าหนดวตัถท่ีุเตมิในอาหารสตัว์ ปริมาณการใช้ 

และเงื่อนไขในการห้ามผลิต น�าเข้า หรือขายอาหารสัตว์

๏ ได้จ�าแนกวัตถุที่เติม ตามสรรพคุณการใช้ทั้งหมด  

จ�านวน 10 ประเภท

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรือ่ง ก�าหนดวตัถทุีเ่ติมในอาหารสตัว์ ปรมิาณการใช้ 

และเงื่อนไขในการห้ามผลิต น�าเข้า หรือขายอาหารสัตว์ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562)

• ก�าหนดปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารไก่ไข่ หรือเป็ดไข่

• ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 50,000 มิลลิกรัม ในอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป 1 กิโลกรัม

เรือ่ง ก�าหนดประเภท ชนดิ และคณุสมบติัของอาหารสัตว์ทีห้่ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2562

อาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ ถ้าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้ามน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์

1. เนื้อป่น 6. ขนสัตว์ปีกป่น

2. เนื้อป่นสกัดไขมัน 7. เลือดป่น หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น

3. เนื้อและกระดูกป่น 8. พลาสมาผง

4. เนื้อสัตว์ปีกป่น 9. อาหารเสริมส�าหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบของ 1 - 8

5. ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น

โรงงานผลิตอาหารสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือบุคลคลใดที่ใช้อาหารสัตว์ตามข้อ 1-9 ที่ไม่ม ี

ทะเบียน มาผสมอาหารสัตว์มีโทษทางกฎหมาย!! จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60 ,000 บาท

1. เนื้อป่น 6. ขนสัตว์ปีกป่น

2. เนื้อป่นสกัดไขมัน 7. เลือดป่น หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น

3. เนื้อและกระดูกป่น 8. พลาสมาผง

4. เนื้อสัตว์ปีกป่น 9. อาหารเสริมส�าหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบของ 1 - 8

5. ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
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เรือ่ง ก�าหนดแบบค�าขออนญุาตน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ แบบค�าขอต่ออายใุบอนญุาต 

น�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และ 

แบบใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.  

2562)

1. ค�าขออนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ใช้ แบบ น.ส. 1

2. ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ใช้ น.ส. 2

3. ค�าขอใบแทนใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ใช้ น.ส. 3

4. ใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ใช้ แบบ บ.น.ส. 1

เรื่อง ก�าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2562)

• ก�าหนดวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพิ่มเติม ได้แก่

 - ข้าวบาร์เลย์

 - เลือดป่น หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น

 - พลาสมาผง

• ก�าหนดบทนิยามของค�าว่า

 - สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) หมายความว่า สารผสมของวัตถุที่เติมอย่างน้อย 1 ชนิด 

ที่น�าไปผสมกับสื่อ โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สารผสมล่วงหน้าท�าเพื่อช่วยให้ส่วนผสมย่อยง่าย 

ต่อการกระจายตัว และผสมเป็นเนื้อเดียวกันในส่วนผสมหลัก โดยสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) จะต้อง 

ไม่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์กินโดยตรง ทั้งนี้ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ต้องมีอย่างน้อย 1 ชนิด ที่ก�าหนดไว้ใน 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ฯ แต่ไม่รวมถึงรายชื่อ 

ทะเบยีนต�ารับยาทีม่ตีวัยา ท่ีเป็นวตัถทุีเ่ตมิในอาหารสตัว์ ใช้เพือ่ควบคมุ ป้องกันโรคบดิ สาหรับสตัว์ปีก

• ก�าหนดบทนิยามของค�าว่า

- อาหารเสริมส�าหรับสัตว์ หมายความว่า วัตถุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน หรือหากเป็น 

วตัถชุนดิเดยีว ต้องเป็นวตัถุท่ีเตมิในอาหารสตัว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนด 

วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือใช้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์ โดยให้สัตว์กินโดยตรงและ 

หรือท�าให้เจือจางก่อนใช้เลี้ยงสัตว์ และหรือใช้ผสมอาหารสัตว์ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

เรื่อง ก�าหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับ 

ที่ 5) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

• ก�าหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของวัตถุดิบเพิ่มเติม ดังนี้
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 1. ข้าวบาร์เลย์

  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.2 ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

  กาก ไม่มากกว่าร้อยละ 5 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 14

  เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ 3

 2. เลือดป่น หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น

  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 กาก ไม่มากกว่าร้อยละ 2

  ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 10 เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ 5

 3. พลาสมาผง

  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 7

  เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ 18

เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขในการน�าเข้าเพือ่ขาย อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

• ผูร้บัใบอนญุาตน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ ผูใ้ดประสงค์จะน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

เข้ามาในราชอาณาจักร ให้แจ้งการน�าเข้าโดยยื่นค�าขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่น�าเข้า

• เมื่อได้รับค�าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าขอ และพิจารณา 

ออกเอกสารรับแจ้งการน�าเข้า

เรื่อง ก�าหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ  

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

• ก�าหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพแก้ไขและเพิ่มเติม ได้แก่

 1. ข้าวโพดป่น มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม

 2. ข้าวโพดเมล็ด มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม

 3. กากดีดีจีเอส มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม

เรือ่ง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขให้ผูร้บัใบอนญุาตน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

จัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการน�าเข้า พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.  

2563)

ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องจัดให้มีหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการ 

น�าเข้าทุกครั้ง ดังนี้

1. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ส�าหรับการน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่

มีส่วนประกอบที่ได้จากสัตว์
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2. หนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (Certificate of Origin) ส�าหรับ 

การน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบที่ได้จากพืช

เรือ่ง ก�าหนดสถานทีย่ื่นค�าขอแจ้งการน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2563 (ประกาศ 

ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563)

• ก�าหนดสถานท่ียื่นค�าขอ ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนน

ติวานนท์ ต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ก�าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

(ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

• ก�าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (เพิ่มเติม)

 - เลือดป่น หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น (Blood Meal or Blood By - Product Meal)

 - พลาสมาผง (Plasma Powder)

เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอแจ้งการน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการ 

น�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

• ก�าหนดแบบค�าขอแจ้งการน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ น.อ. 1)

• ก�าหนดแบบเอกสารรับแจ้งการน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ น.อ. 2)

การพิจารณาอาหารสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่
วัตถุดิบอาหารสัตว์

๏ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ท้ังจากพืช และสัตว์ท่ีถูกประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เช่น 

กากถั่วเหลือง ข้าวสาลีเมล็ด ข้าวบาร์เลย์ กากดีดีจีเอส กากปาล์ม เนื้อและกระดูกป่น ผลพลอยได้ 

จากสัตว์ปีกป่น ขนสัตว์ปีกป่น ปลาป่น ฯลฯ

๏ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แต่ต้องมีการจดแจ้ง 

การผลิต และหรือการน�าเข้า

 ได้แก่ ข้าวโพดเมลด็ เกรด 1 ข้าวโพดเมลด็ เกรด 2 ร�าละเอยีด ร�าหยาบ ท้ังนี ้การน�าเข้าแต่ละครัง้ 

ต้องแจ้งการน�าเข้าที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์

๏ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

 ได้แก่ กากมันส�าปะหลัง ปลายข้าว กากเมล็ดฝ้าย กากเบียร์ กากน�้าตาล น�้ามันปาล์ม ฯลฯ  

ทั้งนี้ การน�าเข้าแต่ละครั้งต้องแจ้งการน�าเข้าที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
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อาหารสัตว์ชนิด	อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป/หัวอาหาร/พรีมิกซ์/อาหารเสริม 
ส�าหรับปศุสัตว์/สัตว์เลี้ยง

๏ กรณีที่ต้องขึ้นทะเบียน

 ได้แก่ อาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ นกกระทา กระต่าย สุนัข แมวเท่านั้น

๏ กรณีที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

 ได้แก่ อาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงแพะ แกะ กวาง ม้า ห่าน จิ้งหรีด นกสวยงาม ฯลฯ ทั้งนี้ การน�า

เข้าแต่ละครั้งต้องแจ้งการน�าเข้าที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ชนิด	อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป/หัวอาหาร/พรีมิกซ์/อาหารเสริม	 
"ส�าหรับสัตว์น�้า"

๏ กรณีที่ต้องขึ้นทะเบียน

 ได้แก่ อาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงกบ ตะพาบน�้า กุ้งทะเล กุ้งน�้าจืด ปลาดุก ปลาน�้าจืดกินพืช 

ปลาน�้าจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ เท่านั้น

๏ กรณีที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

 ได้แก่ อาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยง เช่น ปลาสวยงาม เป็นต้น ทั้งนี้ การน�าเข้าแต่ละครั้งต้องแจ้งการ 

น�าเข้าที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์

อาหารส�าหรับสุนัข	และแมว

๏ กรณีที่ต้องขึ้นทะเบียน

 ได้แก่

 - อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food) เช่น อาหารเม็ด อาหาร 

เปียก B.A.R.F. เป็นต้น

 - อาหารขบเคีย้ว/อาหารว่างส�าหรับสตัว์เลีย้ง (Complementary Pet Food) เช่น dog chew,  

dog treat, snack, ขนมแมวเลีย เป็นต้น

 - อาหารประกอบการรักษาโรคส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Therapeutic Pet Food)

๏ กรณีที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

 ได้แก่ น�้ายาบ้วนปาก น�้ายาดับกลิ่น ยาสีฟัน เป็นต้น ท้ังนี้ การน�าเข้าแต่ละครั้งต้องแจ้ง 

การน�าเข้าที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
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พรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย เขยีนบทความ 

เรื่อง “ดูนางให้ดูแม่ ดูให้แน่ต้องดูทั้งห่วงโซ่” ช้ีให้เห็นถึงภาพรวมจุดอ่อน 

และข้อเท็จจริง ธุรกิจปศุสัตว์ไทย ณ ปัจจุบัน สู่ความท้าทายในอนาคต

บริษัทผลิตรถยนต์ย่อมไม่สามารถผลิตทุกชิ้นส่วนของรถได้เอง จึงต้อง 

เตรียมค�าตอบว่า ถ้าต้องการจะเป็นผู้ “ชนะ” ในเกมนั้น ต้องท�าอย่างไร?

ค�าตอบ คือ “ต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตของทุก “ข้อต่อ” ของห่วงโซ ่

เพื่อตอบสนองตลาดในอนาคตในสามส่วน คือ 1) ให้ได้ประสิทธิภาพการแข่งขัน 

ของต้นทุน 2) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) ต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบคือ ธุรกิจปศุสัตว์ที่จะต้องพัฒนาทุกข้อต่อของห่วงโซ่ 
เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ของพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตผลวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ข้าว ที่จะต้องมีต้นทุนการผลิตที่เท่าเทียม 
หรือต�่ากว่าคู่แข่ง และต่อเนื่องไปถึงกระบวนการผลิตแต่ละขั้น จนถึงตัวผลิตภัณฑ ์
เนื้อสัตว์ หรืออาหารที่วางจ�าหน่ายในประเทศและส่งออก (ดังภาพที่	1)

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

“ธุรกิจปศุสัตว์ ไทย”
จุดอ่อน ณ ปัจจุบัน

สู่ความท้าทายในอนาคต
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ภาพที่	2	การบริหารห่วงโซ่การผลิต

ภาพที่	1	ห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

การบริหารห่วงโซ่การผลิตท่ีเป็นแนวตั้งนี้ยังต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยการผลิต หรือธุรกิจอื่น 

ที่มีส ่วนในการเพิ่ม หรือลดทอนศักยภาพอีกชุดหนึ่ง เช ่น การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี  

กฎระเบียบ หรือกฎหมายของรัฐ องค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ เป็นต้น (ดังภาพที่	2)

จากแนวคิดการบริหารห่วงโซ่การผลิตข้างต้น เราพบว่า ข้อต่อของห่วงโซ่การผลิตสินค้า 

ปศุสัตว์ไทยมีจุดท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษคือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลต่อความ 

สามารถในการแข่งขันของท้ังห่วงโซ่ใน 3 มิติส�าคัญ กล่าวคือ การจัดหาวัตถุดิบจะต้องมีคุณภาพ 

ปลอดภัย (feed safety) และราคาที่แข่งขันได้ ที่ส�าคัญที่สุดคือ ต้องหาแหล่งผลิตที่ไม่กระทบ 

สิ่งแวดล้อม และตัดไม้ท�าลายป่า รวมถึงดูแล 

ปกป้องแรงงานด้วย

ในมิติต้นทุนอาหารสัตว์ จะเห็นว่าวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ที่เป็นปัญหามากคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ไทย ที่ยังไม่สามารถลดต้นทุนโดยเปรียบเทียบกับ 

ราคาตลาดโลกได้ (ดังภาพที่	 3) ดังนั้น จึงเป็น 

ภาระของหน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้องทีจ่ะพฒันาต่อไป 

ซึ่ง ณ วันนี้มาตรการของรัฐที่ด�าเนินการอยู่คือ 

ให้การอุดหนุนเกษตรกรโดยการประกันรายได ้

เป็นเงนิต่อกโิลกรัมท่ี 8.50 บาท (1) ราคาข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์

ภาพที่ 2
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1. ขณะนี ้รฐับาลประกนัรายได้เกษตรกร

ผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในราคา 8.5 บาท/กก. แต่ 

ขณะเดียวกนั รัฐกไ็ด้มมีาตรการ “ขอ” ให้โรงงาน 

อาหารสัตว์ช่วยซื้อในราคาขั้นต�่าท่ี 8 บาท/กก. 

เพ่ือเป็นการประกันในช้ันแรกก่อน (แต่มิได้ใช้ 

นโยบายนี้กับพืชตัวอื่น) ดังนั้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

จึงถือว่ามีการอุดหนุนสองชั้น

นอกจากปัญหาต้นทุนดังกล่าว อุปสงค์ 

ข้าวโพด 8 ล้านตันต่อปี (โดยประมาณ) แต่ 

ผลิตได้เพยีง 5 ล้านตนัต่อปี (โดยประมาณ) เรา 

มีช่องทางที่จะน�าเข้าได้จากประเทศเพื่อนบ้าน 

แต่ก็ถูกจ�ากัดด้วยระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 

ที่ก�าหนดช่วงเวลาการน�าเข้า ผู้ประกอบการจึง 

ต้องหันไปน�าเข้าสินค้าทดแทนอื่นจากประเทศ 

ภาพที่	3	ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทางตะวันตก แต่ก็ถูกประกาศกระทรวงพาณิชย์  

ก�าหนดให้ต้องมีโควตารับซื้อข้าวโพดไทยก่อน 

ในอัตรา 3:1 ดังนั้น ตัวเลขที่จะน�าเข้าได้ จึงมี 

เพียง 2 ล้านตันเท่านั้น ซ่ึงรวมกับข้าวโพด 5 

ล้านตันแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอกัน จ�านวนรวม 

ที่ต ้องการคือ 8 ล ้านตัน เพื่อทดแทนการ 

น�าเข้าข้าวโพด และผลิตผลเกษตรอื่น สมาคม 

ผู ้ผลิตอาหารสัตว ์ไทย ได้ร ่วมกับกระทรวง 

เกษตรฯ ในการพัฒนาเพิ่มจ�านวนข้าวโพด โดย 

การส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้ปลูกข้าวโพด 

หลังเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และ 

ลดการปลูกข้าวนาปรัง การส่งเสริมยังไม่ประสบ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย 3 ล้านตัน (ดังภาพ 

ที่	4)
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มิติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง- 

แวดล้อม เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่ง 

ต้องอาศยัความร่วมมอืของผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะ 

ในส่วนของวัตถุดิบต้นน�้า สมาคมฯ จึงได้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�านักงานกองทุน 

สนับสนนุการวจิยั (สกว) และกระทรวงอดุมศกึษาฯ 

(ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบด้านสิ่ง- 

แวดล้อมในพื้นปลูกข้าวโพดบนที่ราบสูงภายใต้ 

โครงการ BCG (ดังภาพที่	5) โครงการสนับสนุน 

การผลิตข้าวโพดที่ยั่งยืน

มิติด้านปกป้องสิทธิมนุษยชน แม้โรงงาน 

ผลิตอาหารสัตว์จะไม่มีปัญหานี้เพราะการจ้าง 

แรงงานมีจ�านวนน้อย แต่ก็ต้องช่วยกันพัฒนา 

ร่วมกับผู้ผลิตปลายห่วงโซ่ที่จ้างแรงงานจ�านวน 

มาก เขียนมาถึงตรงน้ี ท่านก็จะได้ภาพถึงความ 

ส�าคัญของศักยภาพการแข่งขันว่าจะต้องเกิดขึ้น 

ทุกข้อต่อของห่วงโซ่การผลิต เพราะผู้ที่จะเป็น 

คนตัดสินยืนอยู่ในประเทศน�าเข้าซึ่งเป็นข้อต่อ 

สุดท้ายที่ก�าหนดข้อบังคับการน�าเข้า ภารกิจใน 

การพัฒนาศักยภาพของแต่ละข้อต่อนั้น แม้จะ 

ต้องแยกกันท�าในทางปฏิบัติ แต่ก็ต้องตอบโจทย์ 

เดียวกันในที่สุด แต่เนื่องจากความสามารถ และ 

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน

ผมจึงเสนอให้แต่ละพื้นที่ที่ผู้ประกอบการ 

ของข้อต่อปศุสัตว์ท�าความเข้าใจให้ตรงกันถึง 

ภารกิจของแต่ละข้อต่อก่อนเป็นเบื้องต้น หลัง 

จากนัน้ กเ็ขยีนโครงการพฒันาซึง่จะมรีายละเอยีด 

เรื่องการเงิน เทคโนโลยี กฎระเบียบ ฯลฯ เพื่อ 

น�าไปสู่การปฏิบัติต่อไปภายใต้วาระแห่งชาติ ท่ี 

ต้องการเน้น 3 เรื่องคือ 1) เพิ่มค่าของความ 

หลากหลายทางชีวภาพ (Bioeconomy) 2)  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ  

3) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ภาพที่	4	ปริมาณพ้ืนที่	และผลผลิตข้าวโพดหลังนา
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Thailand Focus

โดยสรุป มันหมดเวลาแล้วส�าหรับแนวคิดเดิมๆ ที่ต่างคนต่างเอาเปรียบ 

กันและกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ที่อ่อนแอที่สุดในข้อต่อฯ เสียเปรียบมากที่สุด แต่ในโลก 

การแข่งขันภายใต้โจทย์ใหม่นี้ เราต้องเขียนคู่มือการผลิตใหม่ เพราะโลกให้ความ 

ส�าคญักบัความยัง่ยนืมากไปกว่าราคา และจะเริม่ตัง้ค�าถามว่า “สนิค้านีผ้ลติอย่างไร 

แทนที่จะถามว่า ราคาเท่าไหร่”?

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ขอเรียนว่า ที่เราสามารถวางหมุดสินค้าปศุสัตว์ 

ในตลาดโลกได้อย่างสง่างามนั้น ต้องยกเครดิตให้กรมปศุสัตว์ที่ช่วยเหลือ และ 

ก�ากับดูแล ตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีครอบคลุมวัตถุดิบน�าเข้าให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยได้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และ 

เป็นท่ียอมรับ โดยดูได้จากมูลค่ารายได้จากการส่งออกเนื้อสัตว์ที่สร้างให้กับ 

ประเทศมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี แต่การแข่งขันในบทต่อไปดังกล่าว ผู้ประกอบการ 

ธุรกิจปศุสัตว์ไทย ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าการท�างานร่วมกันกับกรมปศุสัตว ์

ที่ผ่านมา จะเป็นรูปแบบให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ที่จะท�าให้เกิด 

มรรคผลในการรับมือกับการแข่งขันมิติใหม่นี้ได้

ภาพที่	5	โครงการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดที่ยั่งยืน	
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เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 

สัตว์น�้าไทย น�าโดยคุณมานิตย์ จิตรชุ่ม นายกสมาคมฯ จัดรายการ TABA 

Talk EP.5 ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live ในหัวข้อ “ประเมิน 

ทิศทางอุตสาหกรรมกุ้งไทยในปี 2021” โดยเชิญผู้มากประสบการณ์ในการ 

เพาะเลีย้งกุง้มาเป็นแขกรบัเชิญ ได้แก่ คณุบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ ้งไทย คุณสมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้ง 

ทะเลไทย และทีป่รึกษาชมรมผูเ้ลีย้งกุง้สรุาษฎร์ธาน ีและอาจารย์ปกครอง เกดิสขุ อปุนายกสมาคม 

กุง้ไทย การพดูคุยในวนันัน้เป็นไปอย่างเข้มข้น พุง่เป้าเรียกร้องภาครัฐ/กรมประมง ก�าหนดเป้าหมาย 

และมาตรการช่วยเหลืออุตฯ กุ้งไทยตลอดห่วงโซ่ พร้อมประกาศให้ชัดเจน ที่ส�าคัญ ขอให้ทุกคน 

ทุกฝ่าย ร่วมด้วยช่วยกันฟันผ่าอุปสรรคที่มีอยู่นี้ไปให้ได้

คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ปธ.สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าไทย

ระบุว่า ปีนี้เป็นปีที่ชาวกุ้งไทยต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากกว่าเดิม แต่โชคด ี

ที่อุตฯ กุ้งไทยมีคนเก่งอยู่มาก มีนโยบายตลาดน�าการผลิตของภาครัฐ และ 

เช่ือว่าหากเกษตรกรปรับตวัให้ทนักับสถานการณ์ จะสามารถพลกิกลบัมาผลติกุ้ง  

6 แสนตันได้ ที่เชื่อเช่นนั้นเพราะเรามีข้อได้เปรียบจากคู่แข่งอยู่มาก

กุ้งไทยเล้ียงได้ดี โตเร็ว เกษตรกรให้ความส�าคัญเรื่องเตรียมบ่อเล้ียง เตรียมน�้าภายใต้ระบบ 

ไบโอซีเคียว (Biosecure) ช่วยจัดการท�าให้มีปริมาณผลผลิตกุ้งมากขึ้น ส่วนพ่อแม่พันธุ์กุ้งไทย นับว่า 

ดีที่สุด ปัจจุบันมีการส่งออกเพิ่มข้ึน ด้านแม่พันธุ์กุ้งก็ให้ไข่ได้มากกว่าทุกประเทศ นอกจากนี้ ยังม ี

โรงเพาะนอเพลยีสทีม่คีณุภาพ ภายใต้มาตรฐาน มกษ.7432 ของกรมประมง ส�าหรบัลูกกุ้ง กรมประมง 

ได้เข้ามาช่วยจัดท�าไวท์ลิสต์ (White List) คัดกรองกุ้งปลอดเชื้อโรค และฟาร์มท่ีจัดการได้ไม่ดีนัก 

ออกจากระบบ

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 393 เดือนเมษายน 2564

ทิศทางอุตสาหกรรม
กุ้งไทย ปี 2564?
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“เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก 

ได้ ซ่ึงหากเปรยีบแล้ว ทุกคน ทุกฝ่ายต่างก็มีดาบ 

เป็นอาวธุกนัคนละเล่ม “ดาบคนละเล่มต้องช่วย 

กนัฟันอปุสรรคทีก่ดีขวาง” ถงึเวลาแล้วท่ีทุกคน 

ในอุตฯ กุ้งไทย ต้องหันมาจับมือหารือกัน เพื่อ 

ก�าหนดทิศทาง ตั้งเป้าหมายการผลิตกุ้งไทย  

แล้วรวมตัวกันไปหารือกับกรมประมง ส่วนตัว 

เห็นว่า ขณะนี้กรมฯ ยังไม่ได้ก�าหนดเป้าหมาย  

และวธิปีฏบิตัทิีชั่ดเจน ภาครฐัควรต้องมองให้ลกึ 

และให้ความส�าคัญกับอุตฯ กุ้งมากกว่านี้ เช่น  

ต้องมีการชดเชยส่วนต่างๆ ต้องมีการท�างานท่ี 

เป็นระบบ เพือ่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเล้ียงกุ้ง 

ได้ ส่วนกฎระเบียบต่างๆ ที่กรมประมงออกมา  

เหน็ว่าควรเป็นวิธปีฏิบตัท่ีิดีท่ีเหมาะสม ท่ีจะช่วย 

สนับสนุนฯ มากกว่าสร้างปัญหา หรืออุปสรรค  

ต่อการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า และการ 

เตบิโตของอตุฯ กุง้ไทย” คณุบรรจง กล่าวทิง้ท้าย

คุณสมชาย ฤกษ์โภคี
นายก	 ส.	ผู้เล้ียงกุ้งทะเลไทย	 

และที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง 

สุราษฎร์ธานี

กล่าวเสริมว่า โควิด-19  

ท�าให้สถานการณ์ต่างๆ ของโลก เปลี่ยนแปลงไป  

หากอุตฯ กุ้งไทย ต้องการอยู่รอด เราต้องปรับตัว 

ทัง้ระบบให้สอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ๆ อย่างไร 

ก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังมั่นใจว่าคู่ค้าของเรา ยังเชื่อ 

มั่นกุ้งจากประเทศเราอยู่

ส่วนกรณีห้องเย็นน�าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์  

ซึ่งเป็นปัญหาคาใจของเกษตรกรนั้น ทางชมรม 

ผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ฯ ได้เชิญห้องเย็นเข้ามาหารือ 

ปัญหานี้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สรุปว่า  

ห้องเย็นยืนยันยังซ้ือกุ้งไทยเป็นอันดับหนึ่ง ส่วน 

เหตุผลในการซ้ือกุ้งจากเอกวาดอร์ ก็เพื่อน�ามา 

เก็บไว้ชดเชยช่วงที่กุ้งไทยขาดตลาด เป็นการซื้อ 

กุ้งราคาถูกชดเชยราคาแพง แบ่งซื้อเป็นครั้งคราว  

และเป็นบางขนาดเท่านั้น เพราะห้องเย็นเลือก 

ขนาดกุง้เอกวาดอร์ได้ตามต้องการ และยงัเป็นการ 

ลดต้นทุนเรื่องแรงงานด้วย ขอให้พี่น้องเกษตรกร 

สบายใจ และมัน่ใจได้ นอกจากนี ้ชมรมฯ ได้หารอื 

ว่าจะให้ห้องเย็นท�าราคารับซ้ือกุ้งขั้นต�่าให้กับเรา  

โดยตกลงท�าสัญญาแบบหลวมๆ ไว้

คุณสมชาย กล่าวเพิ่มเติมช่วงท้ายว่า “ขอ 

ให้ก�าลังใจพ่ีน้องเกษตรกร ตลอดท้ังคลัสเตอร ์

กุ้งไทยทุกท่าน อย่าเพ่ิงหมดก�าลังใจ ปัญหาที ่

รุมเร้าเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโรคในกุ้ง การกีดกัน 

ทางการค้า เชื่อว่าเราสามารถแก้ไขได้ ได้โปรด 

เหน็ใจซึง่กนัและกนั มองข้ามเร่ืองหยุมหยิม เรา 

ต้องมองจากด้านบนลงมา แล้วเราจะเหน็ปัญหา 

และจะแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น เราต้องอยู่อย่างม ี

สติ ระมัดระวังในการเลี้ยง เลือกวิธีที่เหมาะกับ 

ศักยภาพ หรือเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับพื้นที ่

เลี้ยงของเรา ไทยมี Know how ที่ดี ซึ่งตรงนี ้

ต่างชาติได้น�าไปต่อยอดทั้งนั้น”

อาจารย์ปกครอง เกิดสุข
อุปนายก	ส.กุ้งไทย

ฝากแนวทางการ 

เล้ียงกุ ้งให้ประสบความ 

ส�าเร็จ ดังนี้ 1. การดูแล 

สภาพแวดล้อม ต้องวิเคราะห์ให้ออก พื้นที่เลี้ยง  

สภาพแวดล้อมเราเป็นอย่างไร โรคในกุ้งที่เกิด 

ขึ้น  เหตุใดถึงเกิดซ�้าแล้วซ�้าอีก 2. เกษตรกรต้อง 

เข้าไปในพื้นที่การเลี้ยงกุ้งของตนเอง พิจารณา 
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เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับพื้นที่เลี้ยงของเรา 3. การดูแลพื้นบ่อที่ดี ท�าให้ผลผลิต 

สูงข้ึน 4. การจัดการน�้าต้องเหมาะสม และเอ้ือต่อการเลี้ยง มีความปลอดภัย 

กับลูกกุ้งมากที่สุด กล่าวคือ ไม่ให้มีเชื้อโรคในน�้า 5. พิจารณาเลือกสายพันธุ์ 

ลูกกุ้งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง 6. ปัจจัยการผลิต และจุลินทรีย์ 

ท่ีมาใช้ในการจัดการน�้า หรือน�ามาให้กุ้งกินนั้น ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย 

ในการบริโภคของคนด้วย อยากฝากเกษตรกรว่า ควรต้องตั้งเป้าหมายว่า 

เลีย้งอย่างไรให้มกี�าไร และท�าอย่างไรให้มผีลผลติทีป่ลอดภยัสงูสดุไปสู่ผูบ้รโิภค

“กุ้ง คือ ธุรกิจอาหาร อย่างไรคนก็ต้องบริโภค เพราะฉะนั้น ตลอด 

ห่วงโซ่ของอุตฯ กุ้ง ต้องช่วยกัน ผลผลิตกุ้งต้องมีตลาดรองรับ และมีอย่าง 

ต่อเน่ือง เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ ปัจจัยการผลิตต้องมีความปลอดภัย 

ผู้ขายต้องมีความสามารถ และภาครัฐต้องมีส่วนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนอย่าง 

เต็มก�าลังด้วย พูดง่ายๆ คือ ต้องมองตัวเองให้ดี ปรับตัวเองให้ดี ธุรกิจจะไปได ้

อย่างมั่นคง และยั่งยืน” อาจารย์ปกครอง กล่าว

และนี่คือเสียงจากเกษตรกรตัวจริง ผู้ท่ีมีประสบการณ์การเพาะเล้ียงกุ้ง 

คร�่าหวอดในอุตฯ กุ้งไทย และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือเกษตรกรเพาะเลี้ยง 

กุ ้งไทยมาอย่างยาวนาน ทุกท่านต่างมองความร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกันของ 

ภาครัฐ และตลอดห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด นาทีนี้ ถึงเวลาแล้ว ที ่

พวกเราต้องผนึกก�าลังกัน น�าพากุ้งไทยผงาดให้ชาวโลกได้เห็นศักยภาพ และ 

คุณภาพกุ้งไทยของเรา
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อธิบดีกรมปศุสัตว ์ท�าหนังสือยืนยัน 

ทางการเวียดนามถึงผลตรวจโรค ASF ในสุกร 

ก่อนการส่งออก ยืนยันไม่พบเชือ้ หลังเวียดนาม 

จะประกาศห้ามน�าเข้าสุกรจากไทยในวันที่ 30 

มิถุนายนนี้ พร้อมสั่งเข้ม ยกระดับมาตรการ 

ตรวจสอบที่ด่านส่งออกทุกแห่ง โดยหากยังพบ 

ปัญหาอกี จะระงบัการส่งออกสกุรไปยงัเวยีดนาม 

ทันที

วนัเสาร์ที ่5 มถินุายน 2564 นายสตัวแพทย์ 

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้ส่ง 

หนังสือแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงแหล่ง 

ที่มาของสุกร จากกรณีที่กระทรวงเกษตรและ 

พัฒนาชนบทเวียดนามส่งจดหมายถึงสถานเอก- 

อคัรราชฑูตไทยในกรงุฮานอยว่า เวยีดนามจะห้าม 

น�าเข้าสกุรขุนมชีวีติจากประเทศไทย มผีลวนัที ่30  

มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สาเหตุจากตรวจพบ 

เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกร ทั้งนี้ 

กรมปศสุตัว์ยืนยันว่า สกุรลอ็ตดงักล่าวได้สุม่ตรวจ 

โรค ASF ทางห้องปฏิบัติการตามข้อก�าหนดก่อน 

การส่งออก และปรากฏว่าไม่พบเชื้อแน่นอน

นอกจากนั้น ได้สั่งชะลอการส่งออกสุกร 

มชีวิีตของฟาร์ม และบริษทัทีป่ระเทศเวยีดนามแจ้ง 

ว่า ตรวจพบเช้ือ ASF และจะเร่งตัง้คณะกรรมการ 

สอบสวนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง 

ทัง้หมด แล้วสรุปรายงานให้ทางประเทศเวยีดนาม 

ทราบ พร้อมกันนี้ได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบ 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์แจงเวียดนาม ยันหมูไทย
ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกา

ที่มา : บ้านเมือง วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สุกรมีชีวิตก่อนการส่งออกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น  

โดยมหีนงัสือแจ้งผูป้ระกอบการส่งออกสกุรทกุราย 

ว่า สุกรมีชีวิตทุกชนิดที่จะส่งออกไปยังเวียดนาม 

ต้องได้รบัการตรวจทางห้องปฏบิตักิารทีด่่านกกักนั 

สตัว์ท่าส่งออกอกีครัง้ ก่อนอนญุาตให้ส่งออก โดย 

สุม่เกบ็ตวัอย่างสกุรบนรถขนสกุรทุกคนับรเิวณจดุ 

ขนถ่ายสุกรที่ท่าส่งออก หรือจุดที่ด่านกักกันสัตว ์

ก�าหนด 10 ตัวอย่าง/คัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ให้ประเทศคู่ค้าถึงการก�ากับดูแลมาตรฐานความ 

ปลอดภัยด้านสุขภาพสุกรของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม มาตรการทีย่กระดบัขึน้มานี ้

ให้มีผลบังคับใช้ในทันที เพิ่มเติมจากข้อก�าหนด 

เดิมของประเทศเวียดนามท่ีก�าหนดไว้ว่า สุกรขุน 

มีชีวิต ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองการ 

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สุกรขุนได้รับ 

การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือย (FMD)  

และโรคกลุม่อาการทางระบบสบืพนัธ์ุและทางเดนิ 

หายใจ (PRRS) รวมท้ังต้องได้รับการตรวจจาก 

ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าสุกรขุนปลอด 

จากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคแท้ง 

ติดต่อ (Brucellosis) โรคฉี่หนู (Leptospirosis)  

และปลอดจากสารเร่งเนือ้แดง (Beta-Agonist) โดย 

หลังจากนี้เป็นต้นไป หากพบว่า ยังมีปัญหากับ 

เวยีดนาม ไม่ว่าจะกรณใีดๆ กรมปศสุตัว์ จะพจิารณา 

ระงับการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังเวียดนามโดย 

ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีท่ีสื่อโซเชียลได้เผยแพร ่

ข่าวลัมปี สกิน ติดต่อมาถึงสุกร พร้อมทั้งระบุว่า  

“ช่วงนีค้นชอบกนิเนือ้ววั	เนือ้หม	ูต้องพจิารณาดีๆ  

ลามถึงหมูแล้ว” และเผยแพร่ภาพโคป่วยด้วย 

อาการเป็นตุม่ทัว่ตวัด้วยโรคลมัปี สกนิ เทยีบภาพ 

คูกั่บภาพสกุรมอีาการเป็นตุม่แดงทีบ่รเิวณขาหลงั  

นั้น กรมปศุสัตว์ขอย�้าว่า โรคลัมปี สกิน เป็นโรค 

ติดเชื้อไวรัสท่ีส�าคัญในโคกระบือ ซึ่งมีรายการ 

การศึกษาว่า ติดต่อสู่แพะแกะได้ แต่ไม่ติดต่อ 

สู่สัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร สุนัข และไม่ใช่โรคที่ติด 

สู่คน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์ที่ติดเชื้อ 

จะมีไข้สูง ต่อมน�้าเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่  

ประมาณ 2 - 5 เซนตเิมตร ขึน้ทีผ่วิหนงัทัว่ร่างกาย  

พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะ และหว่างขา 

ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ด และเกิดเป็นเนื้อตาย  

หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน�้าใสขึ้น 

ที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร  

ท�าให้มีอาการน�้าลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มข้ึนที ่

เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 - 45% อัตราการ 

ตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูง 

ในพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบ 

ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง

ที่มา : สำานักข่าวไทย วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ย�้าบริโภคเนื้อวัว - หมูได้ปลอดภัย
ไม่ติดเชื้อโรคลัมปี สกิน

อธิบดีกรมปศุสัตว์
ย�้ำ โรคลัมปี สกิน

เป็นโรคที่เกิดเฉพำะในโค-กระบือ
ไม่ติดต่อถึงคน สุกร และ
สัตว์เลี้ยงอื่น ไม่ต้องวิตก
ในกำรบริโภคเนื้อสัตว์
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อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพ 

สุกรมีรอยโรค ตุ่มนูนแดง กระจายตัวท่ีบริเวณ 

ขาหลงันัน้ อาการแสดงลกัษณะนี ้สามารถวนิจิฉยั 

แยกโรคออกเป็น 2 กลุม่ ดังนี ้กรณีโรคไม่ตดิเช้ือ 

เช่น แมลงกัดต่อยจนเกิดอาการของเป็นตุ่มนูน 

แดง หรือกรณีโรคติดเช้ือ เช่น โรคฝีดาษสุกร  

(swine pox) เป็นเชือ้ไวรสั ซ่ึงก่อโรคเฉพาะในสกุร 
ไม่ติดต่อสู่คน รวมทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ปศุสัตว ์
ชนิดอื่น ขอย�้าว่า โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อ 
ในโคกระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คน และสัตว์ชนิดอื่น  
โรคฝีดาษ - สุกร เกิดโรคเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อ 
สู่สัตว์ชนิดอื่น และไม่ติดต่อสู่คน

ดังนั้น การบริโภคเนื้อสัตว ์จึงต ้องรับ 
ประทานสุกทุกกรณี เพื่อหลีกเล่ียงโรคบางโรค 
ที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ เช่น  
โรคท้องร่วง หรือโรคหูดับ (Streptococcus suis)  
หากเกษตรกรพบสัตว์เลี้ยงมีอาการดังข้างต้น ขอ 

ให้รีบแจ้งสายด่วน แจ้งโรคระบาดกรมปศสุตัว์ call  

center 063 - 225 - 6888 ซ่ึงเป็นบรกิารโทรศพัท์ 

รับแจ้งโรค และทุกกรณีด้านสุขภาพสัตว์ ที่จะ 

ช่วยประสานการติดต่อระหว่างเกษตรกร และ 

เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี นอกจากนี้ เกษตรกร และ 

ประชาชนทัว่ไป ยงัสามารถแจ้งผ่านแอปพลเิคชัน  

DLD 4.0 “แจ้งการเกดิโรคระบาด” ได้ตลอดเวลา  

เพื่อกรมปศุสัตว์จะได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปแก้ไข 

ปัญหาอย่างทันท่วงที อันจะเป็นการลดความ 

สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากโรคนี้ได้ และสามารถ 

ติดตามสถานการณ์การระบาดและองค์ความรู้ท่ี 

เก่ียวข้องกับโรคลมัปี สกิน ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของส�านกั 

ควบคุม ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว ์

หรือท่ี https://sites.google.com/view/dldlsd/ 

home



Food Feed Fuel

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 198 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 I 57

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

บันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอ ถึงความส�าคัญในการจัดกิจกรรม 

งานวันดื่มนมโลก ประจ�าปี2564 และเชิญชวนคนไทย 

ดื่มนมพร้อมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมบนรถ Milk  

Truck

กรมปศสุตัว์ ได้จดักิจกรรมงานวนัดืม่นมโลก ประจ�าปี 

2564 (World Milk Day 2021) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ร่วมกบั หน่วยงานภาครฐั องค์กรเครือข่าย และผูป้ระกอบการ 

ผลติภณัฑ์นม ภายใต้แนวคดิ “สร้างความสุข	เสรมิภมูคิุม้กนั 

ดื่มนมทุกวัน	ดื่มได้ทุกวัย	บริโภคนมได้	 หลากหลายเมนู”  

หรือ “Strengthen	Immunity	by	Drinking	Milk,	Everyday	 

for	Everyone	in	Every	Menu#World	Milk	Day	&	#Enjoy	 

Dairy” เพื่อสร้างการรับรู้ให้เห็นความส�าคัญ ของการดื่มนม 

ที่มา : ไลน์ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ปศุสัตว์ เชิญชวนพี่น้องคนไทยมาดื่มนมกัน

ในวันนมโลก ประจำ ปี 2564
(World Milk Day 2021)
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อันส่งผลดีต่อสุขภาพท�าให้ร่างกายแข็งแรง ก่อให ้

เกิดความยั่งยืนแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมนม 

ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ และ 

ส่งก�าลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติ 

งานโรงพยาบาลสนามในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เนือ่งจาก 

อยู ่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และเพื่อ 

ปฏบัิตติามนโยบายเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social 

Distancing จึงเน้นการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน ์

รูปแบบต่างๆ ณ ตึกอ�านวยการ กรมปศุสัตว์  

พญาไท
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นายพรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกลุ นายกสมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยว่า จากสถานการณ ์

ปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปรับตัวขึ้น 

สูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563  

จนกระทัง่ปัจจบุนั โดยราคาวตัถดุบิหลายรายการ 

มีการตัวสูงขึ้นเฉลี่ย 20 - 40%  ยกตัวอย่างราคา 

วัตถุดิบเมล็ดถ่ัวเหลือง และกากถ่ัวเหลือง ม ี

การปรับขึ้นจาก 13 บาท/กิโลกรัม เป็น 19 บาท/ 

กิโลกรัม รวมถึงอาหารเสริม วิตามิน เกลือแร่ 

ที่น�าเข้าจากประเทศจีน มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า  

20 - 30% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ 

โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น 10 - 15% ที่ผ่านมา 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ต้องพึ่งพิงการ 

น�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศกว่า 60% โดย 

การน�าเข้าจะต้องเสยีภาษนี�าเข้าซึง่ถือว่าเป็นภาระ 

ต้นทุนส่วนหนึ่ง เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ซ่ึง 

ไม่มีเก็บภาษีน�าเข้า ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต 

อาหารสัตว์ของไทยสูงกว่าประเทศอื่น และมีผล 

ต่อเนื่องไปถึงต้นทุนในภาคปศุสัตว์ และอุตสาห- 

กรรมอาหารของไทย ขอปรบัลดภาษนี�าเข้าวตัถุดบิ 

อาหารสัตว์ 29 รายการ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
เปิดจดหมายยืนยัน

หลักฐานชัดว่า ส่งตรงถึง
ก. คลัง ขอปรับลด

นำ เข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
29 รายการ ลดภาษี 0%

หวังลดต้นทุน
ช่วยเกษตรกรไทย

เปิดลิสต์ 29 รายการ
ชงคลังลดภาษี 0%
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นายพรศิลป์ กล่าวว่า ก็อยากให้ทางกระทรวงการคลัง เร่งพิจารณาโดยเร็ว เพราะหนังสือส่งไป 

ตัง้แต่วนัที ่19 มนีาคม 2564 ทีผ่่านมา สถานะผมเป็นจ�าเลยสงัคม แต่รฐัไม่ช่วยเหลอืเลย ทางสมาคม 

ก็พยายามลดต้นทุน เพราะราคาตลาดโลกสูงมาก แล้วอนาคตรัฐอาจจะมาปรับลดราคาอาหารสัตว์ 

ตอนนี้สมาคมก็ต้องหาทางลดต้นทุนก่อน ไม่งั้นจะโดน 2 ต่อเลย ราคาขายก็ต้องปรับลดราคา ราคาซื้อ 

ก็ต้องเพิ่ม อย่างนี้ตายลูกเดียว

เปิดลิสต์	29	รายการ	ลดภาษี	0%



Market Leader

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 198 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 I 61

นายพรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกลุ นายกสมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯ แบกรับ 

ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างเต็มที่ โดยไม่มี 

การปรับขึ้นราคาเกินกว่าที่รัฐควบคุม ท�าได้เพียง 

ปรับส่วนลดลงบางส่วนเท่านั้น

ทัง้นี ้เนือ่งจากราคาวตัถดุบิได้ปรบัตวัสงูขึน้ 

อย่างรุนแรง เฉลี่ย 20 - 40% เช่น ราคาเมล็ด 

ถั่วเหลือง และกากถ่ัวเหลือง มีการปรับข้ึนจาก 

กิโลกรัมละ 13 บาท เป็นกิโลกรัมละ 18 บาท 

รวมถึงอาหารเสริม วิตามิน เกลอืแร่ ทีน่�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20 - 30%  

ตลอดจน ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ขยับตัวสูง 

แตะ 10 บาท/กก. แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต 

อาหารสัตว์โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น 10 - 15%

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ส. อาหารสัตว์ ยืนยัน
แบกรับต้นทุนการผลิตเต็มที่

อนึ่ง ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปรับตัว 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของป ี

2563 แต่ขณะนั้น ราคาขายไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ  

2.10 - 2.20 บาท ผูผ้ลติอาหารสตัว์จงึแบกรบัต้นทนุ 

ในส่วนนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ปัจจุบัน  

ราคาขายไข่ไก่อยูท่ี ่ฟองละ 2.90 - 3.00 บาทแล้ว  

จึงขอปรับส่วนลดเพื่อผ่อนคลายต้นทุนลงบ้าง 

โดยในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา มีการปรับเพียง  

0.50 บาท/กก. ซึ่งไม่เกินราคาควบคุม

นายพรศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือน 

มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมฯ มีความจ�าเป็นต้องท�า 

หนงัสอืไปยงักระทรวงการคลัง เพือ่ขอให้พจิารณา 

ยกเลิกภาษีน�าเข้าวัตถุดิบ เพ่ือช่วยบรรเทาภาระ 

ต้นทนุทีส่งูขึน้ต่อเนือ่ง แต่ยงัไม่มคีวามคบืหน้าใดๆ
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นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 

ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 

มาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ณ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ที่ประชุมได ้

พิจารณาเห็นชอบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้าน 

ปศุสัตว์ คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ 

ฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ และเห็นชอบ 

มาตรฐานสนิค้าเกษตร ด้านประมง คือแนวปฏบิตัิ 

ในการใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตรการปฏบิตัทิางการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า 

เพ่ือการบริโภค ประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของ 

ประเทศต่อไป

นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้เหน็ชอบร่างประกาศ 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การ 

ขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต การขอ 

ใบแทนใบอนญุาต และการออกใบแทนใบอนญุาต  

และการขออนุญาต และการอนุญาตย้ายสถานที ่

ท�าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ประกอบการ 

ตรวจสอบมาตรฐาน พร้อมแบบ มกษ. 14 แบบ  

มกษ. 15 และแบบ มกษ. 16 รวมทั้งได้เห็นชอบ 

ที่มา : สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

คกก. มาตรฐานสินค้าเกษตร ไฟเขียว
ดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ

พร้อมออกแนวปฏิบัติใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า
เพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง ก�าชับ มกอช.

เร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด
รับส่งออกตลาดเม็กซิโก

ให้เล่ือนระยะเวลาปรับเปล่ียนการปฏิบัติตาม  

มกษ. 9035 - 2563 และร่างประกาศกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เรื่องก�าหนดมาตรฐานสินค้า 

เกษตร : การปฏิบัติที่ดีส�าหรับโรงคัดบรรจุผัก 

และผลไม้สด ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิค้า 

เกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า  

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการ 

ส่งเสริมเกษตรกรเล้ียงจ้ิงหรีด เพราะต้นทุนการ 

เล้ียงต�่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีส�าคัญ 

เป็นอาหารแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภคสมัยใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  

เช่น โปรตีนสูง และตลาดแมลงกินได้ในอนาคต 

มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  

ไทยสามารถเปิดตลาดผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเม็กซิโก 

อย่างเป็นทางการได้ส�าเร็จ โดยส่งออกจิ้งหรีด 

ไปยังเม็กซิโกได้ 3 รายการ ได้แก่ ผงแป้งจิ้งหรีด 

(cricket flour) จิง้หรดีทีผ่่านการท�าให้สุก (cooked  

crickets) และจ้ิงหรีดแช่แข็ง (frozen cricket)  

ดังนั้น ได้มอบหมายให้ส�านักงานมาตรฐานสินค้า 

เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) ไปด�าเนนิการ 
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ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิต ท้ัง 

เกษตรกร และผู ้ประกอบการแปรรูป ให้ได้ 

มาตรฐาน GAP ฟาร์มจิ้งหรีด โรงงานแปรรูป 

ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต 

อาหาร (Good Hygienic practice: GHP) ตามที ่

กรมปศสุตัว์ก�าหนด และสอดคล้องกบักฎระเบียบ 

ของเมก็ซโิก นอกจากนี ้สารของจิง้หรีดนัน้สามารถ 

น�ามาเป็นส่วนผสมของกลุ่มธุรกิจเพื่อความงาม  

เครือ่งส�าอางต่างๆ จงึต้องเร่งวางมาตรฐานจิง้หรดี 

เพื่อยกระดับ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน

ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ 

มกอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับสาระส�าคัญ 

เร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์ม 

สุกร (มกษ. 6403) ที่ผ ่านมา มกอช. ได้ 

ประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตรดงักล่าว เป็นเพยีง 

มาตรฐานทั่วไป แต่เนื่องจากการเลี้ยงสุกรได้รับ 

ความนยิมจากเกษตรกรไทย มจี�านวนผูเ้ลีย้งสกุร 

มากกว่า 160,000 ราย ทั่วทุกภูมิภาค ท้ังท่ี 

เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค หรือเพื่อการค้า และได้ม ี

การจัดสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

วิชาการ (กว.) พิจารณา และได้มีมติเห็นชอบ 

ก�าหนดให้มาตรฐานฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐาน 

บังคับ โดยมีขอบข่ายการบังคับใช้ และระยะเวลา 

ปรับเปลี่ยน แบ่งเป็น 2 ระยะ แตกต่างกันตาม 

ขนาดการเลีย้งสกุร ดงันี ้ 1. สกุรขนุ ตัง้แต่ 1,500  

ตัวขึ้นไป หรือสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป 

ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน และ 2. สุกรขุน 

ตั้งแต่ 500 - 1,499 ตัว หรือสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่  

95 - 119 ตัว ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 180 วัน เพื่อ 

ยกระดับมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม  

สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

สามารถป้องกัน และควบคุมโรคระบาดท่ีส�าคัญ 

ในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ 

ในการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์สุกรของไทย 

อย่างยั่งยืน

ส่วนเร่ืองแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน 

สนิค้าเกษตร การปฏบิตัทิางการเพาะเล้ียงสตัว์น�า้ 

ที่ดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อการบริโภค 

ได้ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติเพื่อให้เป็นตาม 

มาตรฐานก�าหนด ได้แก่ สถานท่ี ฟาร์มเลีย้งสตัว์น�า้ 

ต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ห้ามเลี้ยงสัตว์น�้า เช่น  

เขตอนุรักษ์ของป่าชายเลน และไม่ควรตั้งอยู่ใน 

เขตที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง 

ชีวภาพและระบบนิเวศ เช่น เขตพื้นที่ชุ่มน�้า การ 

จัดการการเลี้ยง ต้องมีเอกสารแสดงแหล่งที่มา 

ของลูกพันธุ์ การจัดการสุขภาพสัตว์น�้า เฝ้าระวัง 

และดแูลสขุภาพสตัว์น�า้ทีเ่ลีย้งอย่างสม�า่เสมอ การ 

ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ดูแล 

สุขภาพสัตว์น�้า ต้องใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการสุขลักษณะ 

ภายในฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และค�านึงถึงการเล้ียงอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม การจับ และการปฏิบัติหลังการจับ 

ก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม ต้องด�าเนนิการอย่าง 

ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ 

และการปนเป้ือนทีจ่ะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตผล 

และความปลอดภัยของผู้บริโภค
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เมื่ อวันที่   21 เมษายน ที่ ผ ่ านมา 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  

กล่าวเปิดตัวเคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐาน 

ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) หลังจาก 

กรมปศุสัตว์ได้เปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน 

ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ต่อยอด 

จากมาตรฐานการปฏิบัตทิีดี่ทางการเกษตรส�าหรับ 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์ (GAP) เพือ่ให้การรบัรองเกษตรกร 

ที่สนใจ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว ์

ที่ให้ความส�าคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีด 

ความสามารถของเกษตรกรและท�าให้สินค้าไข่  

Cage Free Eggs เป็นอกีทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการรับรองการ 

เลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ใช้ภาพ 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ภาพหัวใจ และตัวอักษร  

Q: Quality ประกอบเป็นเครื่องหมาย ในการสื่อ 

ความหมายถึงการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการจัดการสภาพ 

แวดล้อมภายในโรงเรือน ที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ 

มีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตาม 

ธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มี 

คุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มขีดความสามารถของ 

กรมปศุสัตว์เปิดตัวเครื่องหมาย
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

ที่มา : อปท. นิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

เกษตรกร และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้  

เลือกใช้สีเขียว เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ 

ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นมาตรฐาน และ 

สีเหลืองทอง สื่อถึงความสุข มีคุณค่า (Premium)  

และมคีณุภาพ (Quality) โดยเกษตรกรทีไ่ด้รบัการ 

รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage  

free) สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองนี้ 

บนผลิตภัณฑ์ไข่สด Cage free Eggs เพื่อใช้เป็น 

เครื่องหมายยืนยันการได้รับการตรวจสอบจาก 

กรมปศุสัตว์ และการันตีคุณภาพสินค้าให้แก ่

ผู้บริโภค

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เริ่มให้การรับรอง 

มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)  

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปัจจุบันม ี

เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน 

ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) แล้วจ�านวน  

4 ราย ก�าลังการผลิต รวมประมาณ 150,000  

ฟอง/วัน และมีเกษตรกรอีกหลายรายท่ีสนใจ 

ขอรับการรับรองฯ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการ 

รบัรองสามารถจ�าหน่ายสนิค้าไข่ Cage free Eggs  

ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศฮ่องกง  

เป็นการต่อยอด และสร้างมูลค่าสินค้าไข่ไก่
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กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้ให้การควบคุม ก�ากับ ดูแลการเล้ียงไก่ไข่ จึง 

เดินหน้าสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) เพื่อยกระดับ 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้กับคนไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่ไก่ต่อไป  

ท้ังนี ้เกษตรกรผูส้นใจขอรบัการรบัรองสามารถสอบถามข้อมลูการรบัรองมาตรฐาน 

ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ได้ที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และ 

ผู้บริโภคสามารถหาซ้ือไข่ไก่ Cage free ได้ ณ สถานทีจ่�าหน่ายไข่สดทัว่ไป ตลาดสด  

ในห้างสรรพสินค้า Modern trade และจุดจ�าหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 

ว่า จากท่ีขณะนีไ้ด้เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลมัปี สกิน ในโค - กระบือ  

จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมต้นตอของการระบาดของโรคลัมปี สกิน  

โดยให้เข้มงวดเร่ืองการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว ์

ตามแนวชายแดนทุกแห่ง หากพบผู้กระท�าผิดให้ด�าเนินการทางกฎหมายอย่าง 

เคร่งครัด ไม่ต้องกลัวอิทธิพล แต่หากปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเคลื่อนย้าย  

และเกิดการแพร่ระบาดของโรค LSD เพิ่มขึ้น จะด�าเนินการทางวินัยโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีการตั้งคณะ 

กรรมการอ�านวยการ และคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และเตรียม 

ความพร้อม เผชิญเหตุโรคลัมปี สกิน หรือ War room เพื่อท�าหน้าที่ติดตาม 

สถานการณ์โรคระบาด วางแผนมาตรการควบคุมโรค วางแผนการกระจายวัคซีน  

การป้องกันก�าจัดโรค ตลอดจนมาตรการชดเชยเยียวยาเกษตรกร พร้อมท้ัง 

ได้ด�าเนินการแก้ไขและควบคุมการระบาดใน 5 มาตรการ คือ 1) ควบคุมการ 

เคลื่อนย้ายโค - กระบือ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และปฏิบัติตามแนวทาง 

การเคลื่อนย้ายอย่างเคร่งครัด โดยกรมปศุสัตว์ได้ด�าเนินการปิดด่านตามแนว 

ชายแดน เช่น ด่านชายแดนพม่า พร้อมตรวจตราการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว ์

อย่างเข้มงวด และเข้มข้น 2) เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด เน้นการรู้โรคให้เร็ว  

ควบคุมได้ทัน โรคสงบได้อย่างรวดเร็ว 3) ป้องกัน และควบคุมแมลงพาหะน�าโรค  

ให้เกษตรกรป้องกันโดยใช้สารก�าจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์ และบริเวณโดยรอบฟาร์ม  

ที่มา : สวพ.FM91 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รมว. เกษตรฯ สั่งควบคุมต้นตอ
ของการระบาดของโรคลัมปี สกิน

ก�าชับให้ด�าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
และฉีดวัคซีนควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน
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ท้ังในพื้นที่ระบาดของโรค และพื้นที่เสี่ยง ด้วยการประสาน 

ด่านกักกันสัตว์ อบจ. อบต. ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าแมลง และแจก 

ยาฆ่าแมลง รวมถงึให้ค�าแนะน�าการป้องกนั 4) รักษาสตัว์ป่วยตามอาการ เนือ่งจาก 

เป็นโรคท่ีเกดิจากเชือ้ไวรสัไม่มยีาทีใ่ช้รกัษาโดยตรง ซ่ึงจ�าเป็นต้องรกัษาตามอาการ  

โดยแบ่งการรักษาเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 สัตว์ป่วยแสดงอาการ มีไข้ให้ด�าเนินการ 

ให้ยาลดไข้ ระยะที่ 2 เริ่มแสดงอาการตุ่มบนผิวหนัง ให้ยาลดการอักเสบ ระยะที่  

3 ตุ่มบนผิวหนังมีการแตก หลุดลอก ให้ยารักษาแผลที่ผิวหนังร่วมกับยาปฏิชีวนะ 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ระยะที่ 4 แผลที่ผิวหนังตกสะเก็ด ใช ้

ยารักษาแผลภายนอกจนกว่าจะหายดี และ 5) การใช้วัคซีนควบคุมโรค

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้ด�าเนินการสั่งซ้ือวัคซีน LSDV จากประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีแหล่งผลิตในประเทศแอฟริกาใต้ รวม 60,000 โดส เนื่องจาก 

ประเทศไทยไม่มีวัคซีนดังกล่าว เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย  

ซ่ึงขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการประสานงานเพื่อส่งมอบวัคซีน คาดว่าจะสามารถส่ง 

มาถึงประเทศไทยได้ภายใน 5 วันจากนี้ และหลังจากวัคซีนเข้ามาแล้ว จะต้อง 

ได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อน 

น�ามาใช้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่าน่าจะช่วงกลางเดือนมิถุนายน อีกทั้ง 

กรมปศุสัตว์ ก�าลังด�าเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกประมาณ 300,000 โดส 

จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศ เพื่อเสริมระบบในการควบคุม ป้องกัน 

โรคลัมปี สกิน ในประเทศไทยโดยเร็วต่อไป



Market Leader

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 198 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 I 69

ที่มา : แนวหน้า วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

‘กรมปศุสัตว์’ ระดมสมอง แก้ปัญหา โรคลัมปี สกิน
พร้อมก�าหนดแนวทางการใช้วัคซีนตามหลักวิชาการ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 

แก้ไขปัญหาโรคลมัปี สกนิ (Lumpy Skin Disease)  

ครั้งที่ 1/2564 ซ่ึงคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย 

ทกุภาคส่วนจากภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ ผู้ทรง 

คุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ และ 

เกษตรกร ร่วมประชมุ เพือ่ตดิตามสถานการณ์ และ 

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และ 

ก�าหนดแนวทางการใช้วัคซีน และได้ช้ีแจงกรณ ี

ที่มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนว่า กรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมการระบาดของ 

โรคลัมปี สกิน ในโคกระบือของเกษตรกรนั้น ต้องขอชี้แจงว่า เป็นข้อมูลที่คลาด 

เคลือ่นจากข้อเทจ็จริงทัง้หมด เพราะตัง้แต่พบว่า โคเนือ้ของเกษตรกรที ่อ.พนมไพร  

จ.ร้อยเอ็ด มีอาการป่วยคล้ายกับโรคลัมปี สกิน กรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ พร้อมเก็บ 

ตัวอย่างมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการจนมีผลยืนยันในช่วงปลายเดือนมีนาคม 

ว่า โคป่วยด้วยโรคลัมปี สกินจริง ช่วงรอผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการนั้น ได้ม ี

การด�าเนนิมาตรการต่างๆ เพือ่ควบคมุและแก้ไข เข้มงวดการเฝ้าระวงั และมาตรการ 

ป้องกันและควบคุมโรค กรณีสงสัยโรคลัมปี สกิน เป็นต้น โดยในการด�าเนินการ 

นัน้ ได้รายงานให้ ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ซึ่งมีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด จาก 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส�าคัญและการแก้ไข 

ปัญหาภาคเกษตร ครัง้ท่ี 4/2564 เมือ่วนัท่ี 24 พ.ค. 2564  ท่ีผ่านมาทีม่ ีดร.เฉลิมชยั 

ศรีอ่อน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้มีข้อสั่งการ 

ให้ กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมต้นตอของการระบาดของโรคลัมปี  สกิน โดยให้เข้มงวด 

เรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน 

ทุกแห่ง ดังนั้น หากพบผู้กระท�าผิดให้ด�าเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต ่
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หากปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเคลื่อนย้าย 

และเกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น จะ 

ด�าเนินการทางวินัยโดยเด็ดขาด

ทั้งน้ี อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า 

พร้อมกันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ 

และคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน  ควบคุม  

และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคลัมปี สกิน  

หรอื War room เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิตามสถานการณ์ 

โรคระบาด วางแผนมาตรการควบคมุโรค วางแผน 

การกระจายวคัซนี การป้องกนัก�าจดัโรค ตลอดจน 

มาตรการชดเชยเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการ 

การช่วยเหลือ และขอขอบคุณองค์การบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นหลายท้องถิ่นที่ช่วยด�าเนินการฉีดพ่น 

สารเคมีควบคุมแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะของ 

โรคลัมปี

“ส่วนกรณีของวัคซีน ด้วยโรคลัมปี สกิน  

เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย จึง 

ยังไม่เคยมีการใช้วัคซีนในสัตว์ส�าหรับควบคุม 

และป้องกันโรคในประเทศมาก่อน ขณะนี้ กรม 

ปศุสัตว์ ได้ด�าเนินการสั่งซ้ือวัคซีนจากประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีแหล่งผลิตในประเทศแอฟ- 

รกิาใต้ รวม 60,000 โดส และขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอน 

การประสานงานจดัส่งวคัซนี หลงัจากวคัซนีเข้ามา 

ถึงประเทศไทยแล้ว จะต้องด�าเนินการขอหนังสือ 

รบัรองรุ่นการผลติ  จากส�านกังานคณะกรรมการ 

อาหาร และยา จึงจะสามารถน�ามาใช้ได้อย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรมปศุสัตว ์

ก�าลังด�าเนนิการจดัหาวคัซีนเพิม่เตมิอกี ประมาณ  

300,000  โดส เพื่อการควบคุมโรค และเพื่อ 

ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทย” 

สถานการณ์การเกิดโรคล่าสุด ปัจจุบันพบ 

ใน 35 จังหวดั มสัีตว์ป่วย จ�านวน 7,200 ตวั ตาย 

53 ตัว และท่ีส�าคัญสามารถควบคุมการระบาด 

ให้อยู่ในวงจ�ากัด  โดยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 

เป็นต้นมา ยังไม่มีรายงานการกระจาย หรือการ 

ระบาดเพิ่มในจังหวัดใหม่ ดังนั้น ขอฝากถึง 

เกษตรกร หากมีข้อสงสัย หรือต้องการได้รับ 

ความช่วยเหลือ สามารถตดิต่อได้ท่ี ส�านกัควบคมุ 

ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ (สคบ.) หรือสายด่วน 

แจ้งโรคระบาดกรมปศสุตัว์ call center 063 -225 - 

6888 หรอืแจ้ง ผ่านแอปพลเิคชัน่ DLD4.0 “แจ้ง 

การเกิดโรคระบาด” ได้ตลอดเวลา และสามารถ 

ติดตามองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์  

https://sites.google.com/view/dldlsd/home
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ปัจจุบันน้ีแม้ว่ามีหลายโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ 

และสร้างความเสยีหายให้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ 

เป็นอย่างมาก เช่น โรคจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี  

วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ที่ก ่อให้เกิดโรค  

AHPND หรืออีเอ็มเอส และโรคติดเชื้อในกลุ่ม 

เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้ออีเอชพี เป็นต้น   

แต่โรคที่ยังคงวนเวียน และสร้างความเสียหาย 

ให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยมาอย่าง 

ยาวนาน ได้แก่ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส  

ทั้งโรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง โดยม ี

หลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดการปนเปื้อน  

และเกดิการตดิเชือ้ของกุง้ในฟาร์มได้ เช่น ลูกกุง้ 

ที่ปล่อยเลี้ยงไม่ปลอดเช้ือ ระบบไบโอซีเคียว 

ในฟาร์มไม่เข้มงวด และเคร่งครัด และการบ�าบัด 

น�า้ไม่ดพีอ เป็นต้น รวมไปถงึสภาพสภาวะอากาศ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น รอยต่อของฤดูกาล  

ฝนท่ีตกต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ หลายวนั เป็นต้น 

ท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงของอณุหภมูเิพิม่ขึน้ หรอื 

ลดลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลท�าให้กุง้เครยีด อ่อนแอ  

ภูมิคุ้มกันลดลง และสามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 392 เดือนมีนาคม 2564

การป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสในกุ้ง

ดังนั้นจึงขอน�าเสนอลักษณะของเช้ือ และ 

อาการของกุง้ทีป่่วย รวมถงึการป้องกนัและควบคมุ 

การแพร่กระจายของโรค เพือ่เป็นแนวทางป้องกนั  

และลดความเสี่ยง และความเสียหายของผลผลิต 

ที่เกิดจากการเกิดโรค

ลักษณะของเชื้อ
และอาการของกุ้งที่ป่วย

1. โรคตัวแดงดวงขาว

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว  

(White Spot Syndrome Virus, WSSV) ซึ่งมี 

สารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอสายคู่ ไวรัสตัวแดง 

ดวงขาว จะมีรูปร่างลักษณะเป็นแท่งไปจนถึงรูป 

ทรงรี มีขนาดประมาณ 120 x 275 นาโนเมตร  

และมีผนังหุ้ม (Envelope) การติดต่อของเชื้อ 

ในกุ้งนั้น กุ้งสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสผ่านทาง 

พ่อแม่พันธุ ์สู ่ลูกกุ้งได้ และจากการกินกุ้งป่วย 

สัตว์พาหะน�าโรค รวมทั้งน�้าที่ปนเปื้อนเชื้อจาก 

บ่อที่มีกุ้งป่วย หรือจากแหล่งน�้าธรรมชาติที่มีเชื้อ  
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และไม่ได้ผ่านการบ�าบัด เมื่อกุ้งติดเชื้อไวรัสตัว 

แดงดวงขาว กุง้ทีป่่วยจะแสดงรอยโรคจดุขาว หรือ 

ดวงขาวใต้เปลือก สังเกตได้ชัดโดยเฉพาะเปลือก 

ส่วนหัว (Carapace) ล�าตัวกุ้งจะมีสีชมพูถึงแดง  

กุง้ทีป่่วยอาจไม่พบรอยจดุขาวได้ แต่จะแสดงอาการ 

ทีผ่ดิปกต ิเช่น ว่ายน�า้ช้า เกาะอยูต่ามขอบบ่อ และ 

ไม่กนิอาหาร หลงักุง้ตดิเชือ้จะเริม่พบกุง้ป่วย และ 

ทยอยตายเป็นจ�านวนมาก อาจเสียหายมากถึง  

100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 3 - 10 วัน

2. โรคหัวเหลือง
มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสหัวเหลือง (Yellow  

Head Virus, YHV) ทีม่สีารพนัธกุรรมเป็นอาร์เอน็เอ 

สายเดี่ยว รูปแท่ง มีเปลือกหุ้ม ขนาดประมาณ  

40 - 60 x 150 - 200 นาโนเมตร การติดต่อของ 

โรคเกิดจากการกินชากกุ้งป่วย น�้าบ่อเล้ียง หรือ 

ละอองน�้าที่ปนเปื้อนเช้ือ รวมถึงการติดจากสัตว์ 

พาหะจ�าพวกเพรียงหิน เพรียงถั่วงอก ปูม้า และ 

โคพีพอด เป็นต้น กุ้งท่ีได้รับเช้ือไวรัสหัวเหลือง 

จะเกดิการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดท่ัวร่างกาย เนือ่ง 

จากไวรสัเข้าท�าลายเซลล์เมด็เลอืดโดยตรง รวมถงึ 

อวัยวะที่ส�าคัญต่างๆ เช่น อวัยวะสร้างเม็ดเลือด  

หัวใจ ต่อมน�้าเหลือง เหงือก เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของ 

กระเพาะอาหาร เซลล์เนือ้เยือ่ระหว่างท่อตับ ล�าไส้  

เซลล์เยือ่บผิุวใต้เปลือก อวยัวะสบืพนัธ์ุ และระบบ 

ประสาท เป็นเหตุให้กุ ้งแสดงอาการตายอย่าง 

รวดเร็ว และรุนแรงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ กุ้งป่วย 

จะว่ายน�้าอ่อนแรง ลอยเกาะขอบบ่อ ตับเปลี่ยน 

เป็นสีเหลือง และตายที่ก้นบ่อจ�านวนมาก

ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยกุ้งที่ติดเชื้อไวรัส 

นั้น ในเบื้องต้นอาจสันนิษฐานได้จากลักษณะของ 

กุ้งป่วย และอาการดังกล่าวข้างต้น แต่เพื่อยืนยัน 

ผลการติดเชื้อที่แน่ชัด จะต้องส่งตัวอย่างกุ้งป่วย 

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีย้อมสีเม็ดเลือด  

เหงอืก หรือเนือ้เยือ่ใต้เปลือก วธิทีางจลุพยาธวิทิยา 

หรือการตรวจด้วยเทคนิคพีซีอาร์

แนวทางป้องกัน	และลด
ความเส่ียงจากโรคติดเชื้อไวรัส

มีงานวิจัยที่ได้ท�าการศึกษา เพื่อหาวิธ ี

ป้องกัน และลดอัตราการตายของกุ้งที่ติดเชื้อ 

ไวรัส เช่น งานวิจัยของ Qian X. และคณะ ในป ี

2562 ได้ใช้ Hesperetin ซึ่งเป็นสารสกัดจาก 

เลมอน และมะนาว ผสมอาหารให้กุ้งเครย์ฟิซกิน  

พบว่าสามารถลดอัตราการตายของกุ้งท่ีติดเช้ือ 

ไวรัสตัวแดงดวงขาวจาก 100 เปอร์เซ็นต์ เหลือ  

55 เปอร์เซ็นต์ และยังมีประสิทธิภาพลดจ�านวน 

เชื้อไวรัสในตัวกุ้งได้ หรือการน�าเทคโนโลยีการ 

ตัดแต่งสารพันธุกรรมจากสาหร่ายสีเขียว (Chla- 

mydomonas reinhardtii) ที่มีคุณสมบัติเป็นสาร 

ยับย้ังไวรัส และกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไก 

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น  

การศึกษาของ Kiataramgul A. และคณะ ในปี  

2563 ทีใ่ช้สาร TNVP28 - op ผสมอาหารให้กุง้ขาว 

แวนนาไม กินต่อเนื่อง 14 วัน พบว่า สามารถ 

ลดความเสียหายจากการติดเชื้อไวรัสตัวแดง 

รูปที่ 1 ลักษณะของกุ้งป่วยที่ตำย
เป็นจ�ำนวนมำกจำกกำรติดเชื้อไวรัส
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ดวงขาวได้โดยมีอัตรารอด 87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 

เทียบกับกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษา 

ของ Charoonnart P. และคณะ ในปี 2562 ที่ใช ้

สาหร่ายสีเขียวตัดแต่งพันธุกรรมสายพันธุ์ PYP  

ช่วยเพ่ิมอัตรารอดให้กุ ้งขาวแวนนาไมที่ติดเช้ือ 

ไวรัสหัวเหลอืงได้มากกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ อย่างไร 

ก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีกล่าวมานั้น อยู่ใน 

ขั้นตอนการศึกษา และยังต้องมีการพัฒนาต่อไป

แนวทางหลักในปัจจุบันที่ใช้เพื่อป้องกัน  

และควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่รุนแรงคือ  

ระบบไบโอซเีคยีว ซึง่สามารถท�าให้ระบบการเลีย้ง 

ปลอดจากเช้ือได้ ถ้ามกีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และ 

เคร่งครัด ร่วมกับการสร้างสภาพแวดล้อมในบ่อ 

ให้กุง้อยู่สบาย ไม่เครยีด รวมทัง้ต้องมกีารควบคมุ 

การแพร่กระจายของเชือ้หากเกดิโรคในฟาร์ม โดย 

มีรายละเอียด ดังนี้

1. การป้องกันโรคด้วยระบบไบโอซีเคียว 

อย่างจริงจัง และเคร่งครัด

 การที่จะเล้ียงกุ้งให้ประสบความส�าเร็จ 

นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน 

และต้องมีความพิถีพิถันในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต ่

การเตรยีมบ่อ การคดัเลอืกลกูกุง้ และการจดัการ 

ระหว่างการเล้ียง นอกจากนี ้สิง่ทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้ง 

กุง้ต้องให้ความส�าคัญในระดบัสงูสดุ เพือ่ลดความ 

เสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส คือ การป้องกัน 

โรคด้วยระบบไบโอซีเคียวอย่างเคร่งครัด ซึ่งมี 

ปัจจัยต่างๆ ที่ต้องค�านึงถึง ดังนี้

 1.1	 เลือกใช้ลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อ	 (SPF)  

ลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะท�าให้การ 

เลี้ยงประสบความส�าเร็จ โดยลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อ 

จะต้องได้มาจากพ่อแม่พนัธุท์ีป่ลอดเชือ้ และระบบ 

การเลี้ยงที่ปลอดเชื้อเท่านั้น ลูกกุ้งที่ได้จากระบบ 

การเลี้ยงที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ จะมีความ 

เสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อสูง ดังนั้น จึงควร 

เลอืกใช้ลกูกุง้ทีป่ลอดเช้ือจรงิๆ จากโรงเพาะฟักทีม่ ี

มาตรฐานสูง และลูกกุ้งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

อย่างกว้างขวาง ซึง่จะต้องมรีะบบการเลีย้งทีป่ลอด 

จากเชื้อก่อโรคที่รุนแรง และมีการตรวจติดตาม 

เชือ้ก่อโรคเป็นโปรแกรมตลอดระยะเวลาการเล้ียง  

จึงท�าให้แน่ใจได้ว่า นอกจากลูกกุ้งจะปลอดจาก 

เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว และไวรัสหัวเหลืองอย่าง 

แน่นอนแล้ว ยังปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ส�าคัญอื่นๆ  

อีกด้วย

 1.2	 วิเคราะห์จุดที่เป็นความเสี่ยงใน 

ฟาร์ม ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจเกิดการปนเปื้อนของ 

เชื้อไวรัสจากภายนอกเข้าสู ่ระบบการเล้ียงใน 

ฟาร์ม ทุกครัง้ท่ีเกิดความเสยีหายของกุ้งจากโรคนี ้

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะต้องท�าการวิเคราะห์ถึงข้อ 

ผิดพลาดในคร้ังนั้นๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดบกพร่อง 

ที่ท�าให้เชื้อสามารถเข้าสู่ระบบการเลี้ยงได้ เพื่อ 

ให้สามารถท�าการป้องกนั และระมดัระวงัได้อย่าง 

ตรงจุด เช่น ฟาร์มท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีนกบินผ่าน 

บ่อเลี้ยงเป็นประจ�าทุกวัน อาจต้องคลุมบ่อด้วย 

มุง้ขาว ซึง่สามารถป้องกนัปัญหานีไ้ด้อย่างสมบรูณ์  

ส่วนฟาร์มที่มีบ่อเลี้ยงอยู่ติดกับทะเล ลมมรสุม 

อาจพดัพาละอองน�า้จากทะเลท่ีมกีารปนเป้ือนของ 

เชือ้เข้ามาสูบ่่อเล้ียงได้ ควรท�าแนวก�าบังละอองน�า้  

หรอืเว้นการลงกุง้ในบ่อทีม่กัได้รบัผลกระทบในช่วง 

ที่มีปัญหา เป็นต้น

 1.3	 ตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

ไบโอซีเคียว	และศักยภาพของฟาร์ม ผู้เลี้ยงต้อง 

ท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบไบโอ- 

ชีเคียวในส่วนที่เป็นโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรั้วกัน 

ปู เชือก หรือตาข่ายกันนก อุปกรณ์ฆ่าเชื้อก่อน 

เข้าสู่บ่อเลี้ยง และอื่นๆ ว่ามีครบถ้วน และพร้อม 
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ใช้งานมากน้อยเพยีงใด จดุไหนทียั่งขาด หรอืมข้ีอ 

บกพร่องก็ต้องท�าการเสรมิ หรอืซ่อมแซมปรับปรงุ  

เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้  

ยงัต้องมกีารทบทวนแนวทางปฏบัิตงิาน ว่ามีความ 

เหมาะสม ถูกต้อง และรัดกุมเพียงพอหรือไม่  

เพ่ือให้ระบบไบโอซีเคียวสามารถท�างานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพสูงสุด

  อย่างที่ทราบกันดีว่า ระบบการ 

เลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน ต้องใช้น�้าในการเปลี่ยนถ่าย 

ระหว่างการเลี้ยงมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของ 

การเกิดโรคต่างๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะต้องให ้

ความส�าคัญ และใส่ใจมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มีน�้า 

ที่ปลอดเช้ือส�าหรับใช้ในการเล้ียงอย่างเพียงพอ  

เพื่อก�าหนดจ�านวนบ่อที่จะเลี้ยง อัตราความ 

หนาแน่นของการลงกุ้ง และขนาดกุ้งที่จะจับ 

ที่เหมาะสม ถ้าไม่สอดคล้องกันอาจท�าให้ต้อง 

เตรียมน�้าอย่างรีบเร่งเพื่อให้มีน�้าอย่างเพียงพอ 

ส�าหรับใช้งาน ก็จะท�าให้มีโอกาสที่จะเกิดความ 

ผิดพลาดสูงขึ้น นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ที่มีปัญหา 

เรือ่งการขาดแคลนแรงงาน ก็ต้องพจิารณาว่า อตัรา 

ก�าลังคนท่ีมีอยู่ ควรจะเล้ียงกุ้งก่ีบ่อจึงจะท�าให ้

สามารถดูแลจัดการได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดโอกาส 

ที่จะเกิดความผิดพลาดในการเลี้ยงลง

	 1.4	 เน้นการบ�าบดัน�า้ก่อนน�าไปเลีย้งกุง้ 

อย่างจริงจัง เนื่องจากในช่วงที่มีความเสี่ยงในการ 

เกิดโรคสูง จะพบว่าน�้าธรรมชาติจากภายนอก 

ที่จะน�ามาเลี้ยงกุ้ง มักจะมีการปนเปื้อนของเชื้อ 

ไวรสัในน�า้มากกว่าช่วงปกต ิการบ�าบดัน�า้ในช่วงนี้ 

จึงต้องท�าอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนจึงจะลด 

ความเสี่ยงได้ โดยจะต้องไม่มีพาหะน�าโรคไวรัส  

น�า้ดบิท่ีสบูเข้ามาในฟาร์มต้องผ่านการก�าจดัพาหะ 

ด้วยไตรคลอร์ฟอน 2 พีพีเอ็มก่อน แล้วจึงสูบ 

มาเกบ็ในบ่อพกัน�า้ เพือ่ลดความขุน่โดยให้เกดิการ 

ตกตะก่อนขัน้ต้นด้วยการใช้ด่างทบัทมิ 5 พพีเีอม็  

และควรพักน�้าไม่น้อยกว่า 7 วัน จากนั้นสูบน�้า 

ส่วนใสด้านบนเข้าบ่อทรีต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ 

ฆ่าเชื้อ โดยใช้คลอรีนความเข้มข้น 15 พีพีเอ็ม  

จากนั้นสูบน�้าส่วนใสผ่านใยกรองไปเก็บในบ่อน�้า 

พร้อมใช้ ปรับคุณภาพตามมาตรฐานการเลี้ยงกุ้ง 

และน�าไปใช้ต่อไป

รูปที่ 2 บ่อเลี้ยงที่คลุมด้วยมุ้งขำว
ในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรคเป็นประจ�ำ

รูปที่ 3 แนวรั้วแบ่งแยกชัดจน และไม่ฉีกขำด
สำมำรถป้องกันสัตว์พำหะจำกภำยนอกได้

รูปที่ 4 รั้วกันปู และตำข่ำยกันนก
ของบ่อเลี้ยงกุ้ง
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2. การสร้างสภาพแวดล้อมในบ่อให้กุ้งอยู่ 

สบาย ไม่เครียด

 สภาพแวดล้อมในบ่อเลีย้งทีไ่ม่เหมาะสม  

จะโน้มน�าท�าให้กุง้เกดิความเครียด อ่อนแอ ง่ายต่อ 

การเกิดโรคมากขึ้น จากงานวิจัยของ Kathyayani  

S.A. และคณะ ในปี 2562 พบว่าค่าแอมโมเนีย 

รวม และพเีอชของน�า้ทีส่งูเกนิกว่าระดบัท่ีเหมาะสม 

จะท�าให้กุ้งขาวมีภูมิต้านทานลดลง และท�าให้ม ี

ความไวในการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวเพิ่ม 

มากขึ้น ดังนั้น การสร้างสภาพแวดล้อมในบ่อให้ 

เหมาะสมกบัการเลีย้งกุง้ตลอดระยะเวลาการเลีย้ง 

นัน้ จะช่วยให้กุง้อยูส่บาย ไม่เครียด มคีวามแข็งแรง 

และความต้านทานโรคสงูขึน้ ท�าให้มโีอกาสในการ 

เกดิโรคน้อยลง โดยแนวทางหลักๆ ของการจดัการ 

บ่อเลี้ยงที่ดีประกอบด้วย

	 2.1	 เลี้ยงกุ้งในอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้  

ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของฟาร์ม และขนาด 

ของกุ้งที่ต้องการจับ รวมทั้งการให้อาหาร ต้อง 

ระมดัระวงั อย่าให้อาหารเกนิความต้องการของกุง้  

การเพิ่มอาหารจึงควรค่อยๆ เพิ่ม ไม่ควรเพิ่มเร็ว 

เกินไป ซึ่งอาจท�าให้อาหารเหลือได้

	 2.2	รักษาค่าคุณภาพน�้าทางเคมีให  ้

เหมาะสมต่อการเล้ียงกุ้ง โดยค่าคุณภาพน�้าทาง 

เคมีที่ส�าคัญ ได้แก่ ปริมาณออกชิเจนละลายน�้า  

(DO) ต้องไม่ต�า่กว่า 5 พพีเีอ็ม พเีอช (pH) ควรอยู่ 

ในช่วง 7.5 - 8.3 และมค่ีาความแตกต่างในรอบวนั 

ไม่ควรเกนิ 0.5 ค่าอลัคาไลนต้ีิ (Alkalinity) ไม่ควร 

ต�่ากว่า 150 - 180 พีพีเอ็ม ไม่ควรมีสารพิษ เช่น  

แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ในบ่อ  

มีปริมาณแร่ธาตุท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ 

กุ้ง ถ้าความเค็มของน�้าที่เลี้ยงมากกว่า 20 พีพีท ี

ขึ้นไป ค่าแคลเซียมควรมากกว่า 250 พีพีเอ็ม  

แมกนีเซียมควรมากกว่า 400 พีพีเอ็ม และ 

โพแทสเซียมควรมากกว่า 150 พีพีเอ็ม เป็นต้น  

ทั้งนี้ปริมาณ และสัดส่วนของแร่ธาตุขึ้นอยู่กับ 

ความเค็มที่ใช้เลี้ยงกุ้งด้วย

 2.3	มีการก�าจัดของเสียท่ีเกิดข้ึนในบ่อ 

ที่ดี ในระหว่างการเลี้ยงจะมีการสะสมของสาร 

อินทรีย์ในบ่อ โดยเฉพาะท่ีพื้นบ่อ ถ้าไม่มีการ 

ก�าจัดท่ีดีจะท�าให้เกิดการหมักหมม และเน่าเสีย 

ของตะกอนเลน ก่อให้เกิดสารพิษต่างๆ ในน�้า ซึ่ง 

จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกุ้งโดยตรง ดังนั้น 

จึงต้องมีการก�าจัดตะกอนที่พื้นบ่อ โดยท�าการสูบ 

ออกจากหลมุกลางบ่อ เกบ็ในบ่อทิง้เลนทีแ่ยกเป็น 

สัดส่วนร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 

ในการช่วยย่อยสลายของเสีย เช่น ไบโอทริม 

ไบโอรีดอกช์ หรือซุปเปอร์พีเอส (ใช้ตามปริมาณ 

ท่ีแนะน�าของผลิตภัณฑ์ และติดตามคุณภาพน�้า 

อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกวนั การสบูของเสยีออก 

จากบ่อเล้ียง และการใช้จุลินทรีย์ ต้องท�าตั้งแต่ 

ช่วงต้นของการเลี้ยงต่อเน่ืองไปจนกระทั่งวันที่จับ 

กุ้ง

  นอกจากน้ี ถ้าระหว่างการเล้ียงมีการ 

จับกุ้งออกบางส่วน โดยคนงานจากภายนอกนั้น  

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจับกุ้ง ต้องมีการฆ่าเชื้อ  

รูปที่ 5 อุปกรณ์ และกำรฆ่ำเชื้อ
ก่อนเข้ำโซนบ่อเลี้ยง
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รวมทั้งคนงานจะต้องอาบน�้าด้วยสารฆ่าเชื้อ และ 

เปลีย่นชดุใหม่ทีฟ่าร์มจัดให้ก่อนลงบ่อเลีย้งทกุครัง้  

เพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอกเข้าสู่บ่อ และสร้าง 

ความเสียหายกับกุ้งที่เหลืออยู่ในบ่อเลี้ยงได้

3. ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเมื่อ

เกิดโรคขึ้นในฟาร์ม

 ถ้าในฟาร์มพบว่ามีกุ้งบ่อใดบ่อหนึ่งเกิด 

โรคตวัแดงดวงขาว หรือโรคหวัเหลอืงขึน้ สิง่ทีส่�าคญั 

ที่สุดคือ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจาก 

บ่อที่ป่วย ไม่ให้ติดต่อไปยังบ่ออื่นๆ ในฟาร์ม โดย 

เฉพาะอย่างย่ิง บ่อที่ใช้คนเลี้ยงชุดเดียวกัน หรือ 

เป็นบ่อที่อยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เมื่อเริ่มพบการ 

ตายของกุง้ทีผ่ดิปกตโิดยทีม่กีารตายต่อเนือ่ง และ 

เพิ่มมากขึ้นในวันถัดมา ประกอบกับเป็นช่วงเวลา 

ที่ก�าลังมีการระบาดของโรคนี้ในฟาร์มอื่นๆ ที่อยู ่

ในบริเวณใกล้เคียง ให้สงสัยในเบ้ืองต้นก่อนว่า 

อาจเกดิจากการตดิเช้ือไวรัสได้ ให้รีบเกบ็ตัวอย่าง 

กุ้งป่วยส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยันผล และ 

ท�าการกักแยกบ่อน้ันทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการแพร ่

กระจายของเชื้อไปสู่บ่ออ่ืนๆ ทั้งจากผู้บฏิบัติงาน 

และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ เมื่อทราบแน่ชัดแล้ว 

ว่ากุง้ป่วยเป็นโรคตัวแดงดวงขาว หรอืโรคหวัเหลอืง 

ให้ตัดสินใจจับกุ้ง หรือท�าลายท้ิงทันที เนื่องจาก 

กุ้งที่ป่วยจะมีการเพิ่มจ�านวน และแพร่กระจาย 

เชือ้ไวรสัในบ่อได้อย่างรวดเรว็ ถ้าปล่อยให้เชือ้ไวรสั 

ในบ่อมีปริมาณมาก จะท�าให้การป้องกันการแพร ่

กระจายของเชือ้ในฟาร์มเมือ่มกีารจบักุง้ท�าได้ยาก 

กว่า เมื่อเทียบกับการท�าในขณะที่กุ้งเริ่มป่วย ซึ่ง 

มีปริมาณเชื้อในน�้าน้อย

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การ 

ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัในกุง้ ทัง้โรคตวัแดงดวงขาว 

และโรคหวัเหลอืงในบ่อเลีย้งนัน้ เป็นสิง่ทีเ่กษตรกร 

สามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เกือบ 

ทั้งหมด โดยจะต้องให้ความส�าคัญ และใส่ใจกับ 

ระบบไบโอซีเคียวอย่างเคร่งครัด มีการวางแผน 

และเตรยีมความพร้อมในการเลีย้งทีด่มีกีารบ�าบดั 

น�า้ก่อนน�าไปเลีย้งกุง้อย่างจรงิจงั รวมถงึการสร้าง 

สภาพแวดล้อมในบ่อให้กุ ้งอยู่สบาย ไม่เครียด  

นอกจากนี้ จะต้องมีการควบคุมการแพร่กระจาย 

ของเชือ้หากเกดิการติดเชือ้ขึน้ในฟาร์ม ถ้าสามารถ 

ปฏิบัติได้ตามนี้แล้ว เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถ 

ป้องกัน และลดความเสี่ยง และความเสียหาย 

จากการเกิดโรคไวรัสท้ังโรคตัวแดงดวงขาว และ 

โรคหัวเหลืองได้อย่างแน่นอน



Be curious. Be brave. Be genius.

O R G A N I C  M I N E R A L S

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 !



Nature's best binder

High performance natural pellet binder

More pellets - More quality

The solution for hard running feeds

Ca
pa

ci
ty

 (T
/h

) o
r

En
er

gy
 in

pu
t (

kW
h/

T)

30

25

20

15

10

5

0
Control 1% LignoBond DD

Pe
lle

t d
ur

ab
ili

ty
 (%

)

92.0

91.5

91.0

90.5

90.0

89.5

89.0

สารชวยเพิ่มกําลังการผลิต
และปรับปรุงคุณภาพเม็ดอาหาร

To
nn

es
 p

er
 h

ou
r

30

25

20

15

10

5

0

9:
30

10
:0

0

10
:3

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

11
:3

0

12
:3

0

13
:3

0

Time

20 tonnes
0.25%

32 tonnes of control 20 tonnes
1% pellet binder

บริษัท แลบ อินเตอร จํากัด 77/12 หมู 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท 0 3488 6140-46 Ext.2311 แฟกซ 0 3488 6147 Website : www.inteqcgroup.com E-mail : techdep@inteqc.com

ค
ณุ

ภา
พ

 ม
าต

รฐ
าน

 พ
รอ

มบ
รกิ

าร
วชิ

าก
าร

ชวยใหผลิตไดตอเน่ือง
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เหมาะกับสูตรท่ีอัดเม็ดยาก

ชวยลดฝุนอาหาร

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

FPQF
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ข่าวต่างประเทศ
การส่งออกปลาสวายเวียดนาม
กลับมาฟื้ นตัวอีกครั้ง หลังเกิดวิกฤติโควิด!

ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 การส่งออกปลาสวายเวียดนามไปยังตลาดหลักบางแห่ง เช่น  
สหภาพยุโรป อาเซียน (โดยเฉพาะในไทย และสิงคโปร์) ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19  อย่างไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2564 ทีผ่่านมา การส่งออกปลาสวายของเวยีดนาม 
มีสัญญาณฟื้นตัวจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และจีน ท�าให้สถานการณ์การส่งออกปลาสวาย 
เวียดนามนัน้มคีวามหวงัมากขึน้ โดยในเดอืนมนีาคม มมีลูค่าการส่งออกปลาสวายเวยีดนามอยู่ท่ี 266.7  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และจีน 
มีมูลค่าสูงถึง 56.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 13.2% และ 43.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น  
5.4% ตามล�าดับ นอกจากนั้นแล้วในตลาดรัสเซีย มูลค่าการส่งออกปลาสวายเวียดนามก็เพิ่มขึ้นสูงสุด 
กว่า 104.5% หากแนวโน้มการส่งออกปลาสวายเวียดนามนี้ยังคงเติบโตต่อไป คาดการณ์ว่า มูลค่า 
การส่งออกของปลาสวายเวียดนามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเติบโตในทิศทางที่ดีมากขึ้น

ที่มา	:	http://seafood.vasep.com.vn/key-seafood-sectors/pangasius/

news/pangasius-exports-began-to-bounce-back-after-covid-19-pademic-lessened-21574.html

สรุปโดย	:	มกอช.	วันอังคารที่	25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564

ตลาดที่มีศักยภาพใน CPTPP ส�าหรับอาหารทะเลเวียดนาม
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2564 การส่งออกอาหารทะเลเวียดนามไปยังออสเตรเลีย 

และแคนาดาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงออสเตรเลียมีอัตราการน�าเข้าอาหารทะเลจากเวียดนามในช่วง 
2 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่ารวมกว่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ากุ้งขาวนึ่งแช่แข็ง 
และกุ้งแห้งจากเวียดนาม ในขณะที่แคนาดาตลาดใหญ่อันดับ 6 ส�าหรับอาหารทะเลเวียดนามที่มีมูลค่า 
รวมกว่า 263 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยังคงเติบโตที่ 11.5% โดยเฉพาะกุ้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดส่วน 
การน�าเข้ามากที่สุด ในขณะเดียวกันการส่งออกปลาสวาย และปลาทูน่าไปยังแคนาดาเพิ่มขึ้น 13.5%  
และ 36.4% ตามล�าดับ

นอกเหนือจากออสเตรเลีย และแคนาดาแล้ว การส่งออกอาหารทะเลเวียดนามไปยังชิลี ในปี  
2563 เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เหน็ถงึผลกระทบเชงิบวกของข้อตกลง CPTPP ต่อการส่งออกไปยงั 
ประเทศที่เข้าร่วม FTA กับเวียดนาม และข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านอัตราภาษี ทางการเวียดนาม 
จึงคาดการณ์ว่า การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามไปยังออสเตรเลีย แคนาดา และชิลีจะยังคง 
เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 2564

ที่มา	:	http://seafood.vasep.com.vn/total-seafood-trade/news/australia-and-

canada-2-potential-markets-in-the-cptpp-for-vietnam-seafood-21421.html

สรุปโดย	:	มกอช.	วันอังคารที่	18	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564
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บราซิลเปิดตลาดส่งออกไข่ใหม่ 2 แห่งในตลาดอเมริกาใต้!

สมาคมโปรตีนจากเน้ือสัตว์แห่งบราซิล (ABPA) เผยว่าขณะนี้ไข่ไก่บราซิลได้ผ่านการรับรอง 

สุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (International Health Certificate, CSI) และได้รับอนุญาตให้ส่งออก 

ไข่ไก่ไปยังอาร์เจนตินา และชิลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากที่ตั้งของทั้งอาร์เจนติน่า และชิลีนั้น อยู่ 

ใกล้กว่าตลาดไข่ไก่หลักของบราซิลในปัจจุบัน ซ่ึงก็คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่มาก ดังนั้น 

จึงท�าให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีเมื่อเปิดตลาดใหม่ โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกไข่ไก ่

ของบราซิลเพิ่มขึ้นกว่า 150% ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีส�าหรับตลาดไข่ไก่ส่งออกของบราซิลในปีนี้

ที่มา	:	https://euromeatnews.com/Article-Brazil-opens-two-new-markets-for-egg-exports/4610

สรุปโดย	:	มกอช.	วันจันทร์ที่	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564

จีนวุ่นคุม ASF ระบาดใหม่ซินเจียง

หลังมีรายงานการอุบัติซ�้าของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ในหลายมณฑลของจีน ดังข่าว  

https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7487 ล่าสุดมีรายงานอีกว่าได้พบการ 

แพร่ระบาดถึงเขตปกครองซินเจียงแล้ว โดยพบในฟาร์มที่เลี้ยงสุกรจ�านวน 599 ตัว มีสุกรติดเชื้อ 

33 ตัว และตายไปแล้ว 6 ตัว โดยทางการได้ท�าลายสุกรทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเพื่อควบคุมโรค

ทัง้นี ้มกีารประเมนิว่าการแพร่ระบาดของ ASF ระลอกใหม่ เฉพาะช่วงไตรมาสแรกของปี 2564  

ท�าให้สูญเสียสุกรไปแล้วราว 20% ของประชากรสุกรทั้งหมดในตอนเหนือของจีน

ที่มา	:	https://english.alarabiya.net/

สรุปโดย	:	มกอช.	วันพฤหัสบดีที่	13	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564

ความต้องการคาโนลาในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น

ความต้องการคาโนลาในญ่ีปุน่ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยประมาณร้อยละ 98 ของการน�าเข้า

คาโนลาของญี่ปุ่นมาจากแคนาดาเป็นหลัก และจากออสเตรเลียอีกเล็กน้อย ซึ่งข้อมูลล่าสุดของทางการ

แคนาดาพบว่า มีการส่งออกคาโนลาไปยังญี่ปุ่นถึง 1.35 ล้านตัน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้น 

10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้ซื้อคาโนลารายใหญ่อันดับ 2 

ของแคนาดา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลให้ประชาชนในประเทศญี่ปุ่นนิยม

ปรุงอาหารรับประทานเองเพิ่มขึ้น จึงท�าให้ความต้องการน�้ามันคาโนลาเพิ่มสูงขึ้น โดยทางการคาดว่าใน

ปี 2564 การน�าเข้าคาโนลาของญี่ปุ่นจะสูงถึง 2.32 ล้านตัน

ที่มา	:	https://www.agcanada.com/daily/japan-increases-demand-for-canola	

สรุปโดย	:	มกอช.	วันพุธที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564
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ฟลิิปปินส์ประกาศห้ามน�าเข้าสัตว์ปีกจาก 3 ประเทศ

ฟิลิปปินส์ประกาศห้ามน�าเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศเยอรมนี  

โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เนือ่งจากรายงานของประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป รายงานการระบาดของ 

ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา พบการแพร่ระบาดของไวรัส H5N8 ใน 

ฟาร์มขนาดใหญ่ 13 ฟาร์ม จากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้น ฟิลิปปินส ์

ยังประกาศห้ามน�าเข้าชั่วคราวส�าหรับสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ ลูกไก่ ไข่และน�้าเชื้อ 

จากประเทศเดนมาร์ก สวเีดน และฝรัง่เศส เพือ่ป้องกันการตดิเชือ้จากการแพร่ระบาดของไวรสั H5N8

อย่างไรก็ตาม การห้ามน�าเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกในครั้งนี้ อาจน�าไปสู่การเพิ่มขึ้น 

ของราคาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกภายในประเทศ โดยทางการฟิลิปปินส์ด�าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการ 

เพ่ิมโควตาการน�าเข้าเนือ้สกุร และสตัว์ปีกจากแหล่งท่ียงัยอมรบัน�าเข้าอยู่ เพือ่ควบคมุราคาในท้องตลาด 

ไม่ให้สูงเกินไป

ที่มา	:	https://euromeatnews.com/Article-The-Philippines-bans-poultry-imports-from-3-EU-member-states/4565

สรุปโดย	:	มกอช.	วันศุกร์ที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2564

จีนพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก HION3 รายแรกของโลก

หลังรัสเชียพบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในมนุษย์เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นปี 2564 

ดังข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning /view/?page=7443 ล่าสุดเมื่อวันที่ 28  

พฤษภาคม 2564 คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติ จีนได้รายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก  

สายพันธุ์ H1 ON3 ติดในมนุษย์ ซึ่งนับเป็นกรณีแรกของโลกที่พบการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในมนุษย์ 

โดยผูป่้วยเป็นชาย อาย ุ41 ปี อาศัยอยูใ่นมณฑลเจียงซ ูทางตะวนัออกของจนี เข้ารบัการรกัษามาตัง้แต่ 

วันที่ 28 เมษายน 2564 ก่อนจะตรวจวิเคราะห์ทราบได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ใดในอีกหนึ่งเดือนต่อมา  

ทั้งนี้ไม่ระบุแหล่งที่มาของการติดเชื้อ แม้ว่าเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวจะเป็นสายพันธุ์หายาก แต่ก็ไม่รุนแรง  

ผู้ป่วยจึงมีอาการไม่หนัก โดยเชื้อสายพันธุ์นี้สามารถพบได้ในประชากร นกป่า และนกน�้า ซึ่งประวัต ิ

พบเพียง 160 ครั้งเท่านั้นในรอบ 40 ปี และยังไม่เคยพบการระบาดใหญ่ในสัตว์ปีกที่เลี้ยงในสถานที่ปิด

ที่มา	:	https://www.agcanada.com/

สรุปโดย	:	มกอช.	วันพุธที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2564



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

 15 บรษัิท เอ ไอ พ ี จ�ากัด โทร. 0-2431-0360 ต่อ 20

 16 ซนิโปร แอนนิมอล นูทรชิัน่ (ไทยแลนด์) อิงค์ โทร. 0-2726-9601






