




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
บรรณาธิก

ารแถลง

INOINOI INOI INOINO INOINOI INOI 

INOINOINOINOI INOI INOINOINOINOI INOI 

INOINO INOINOI INOIINOINO INOINOI INOI

INOINO INOINOI INOI INOINO

INOINOI INOI INOINO INOINOI INOI 

INOINOINOINOI INOI INOINOINOINOI INOI 

INOINO INOINOI INOIINOINO INOINOI INOI

INOINO INOINOI INOI INOINO

สิ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คือการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น  

จนประเทศไทยขยับสถานะผู้ติดเชื้อเข้าสู ่หลักล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ 

รัฐบาลจะขยายมาตรการล็อคดาวน์จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ยังมอง 

ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เท่าไหร่นัก คงต้องหยิบยกค�าว่าอยู่กับมันให้ได ้

ขึ้นมาใช้อีกครั้ง 

ในหลายธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ภาพรวมภาคปศุสัตว์ในช่วง 

ครึ่งปีแรกของปี 2564 พบว่ายังมีความผันผวน ผู้เล้ียงรายย่อยอาจจะพบกับ 

ปัญหาอุปสรรคจนต้องเลิกราอาชีพไปจ�านวนหนึ่ง ผู้เล้ียงรายกลาง และรายใหญ่ 

ก็ต้องพยายามปรับตัวให้มากขึ้น และท�าหน้าที่แทนส่วนของผู้ประกอบการรายย่อย 

ท่ีหายไปด้วย เป็นอีกปีที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ต้องยอมรับว่า ยากที่จะ 

วางแผนบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับภาคผู้เลี้ยง นอกจากนี้ ยังต้อง 

ประเมินสถานการณ์วตัถดิุบสนิค้าเกษตรให้ดเีพ่ือควบคมุต้นทนุการผลติให้เหมาะสม 

เพื่อให้ไม่เกิดเป็นภาระต่อเนื่องไปยังภาคปศุสัตว์ ในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มจะมีข่าวด ี

บ้าง ที่ราคาธัญพืชโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ จากที่ปรับตัว 

สูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 

สมาคมเองยังคงมุ ่งเน้นภารกิจส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนต่อยอดโครงการต่างๆ ท่ีสมาคมด�าเนินการอยู่แล้ว รวม 

ไปถึงโครงการที่ด�าเนินการร่วมกับภาครัฐซึ่งหายไปกว่า 2 ปี นั้นคือ โครงการ 

ส่งเสรมิโครงการเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์หลงัฤดทู�านา โดยภายหลงัจากสมาคม 

มีหนังสือร้องขอไปยังกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้รับการตอบรับกลับมาว่า กระทรวง 

เกษตรเอง มีแผนที่จะด�าเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา 

ปี 2564/2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เดินหน้า 

ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ปีท่ี 3 โดย 

อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาใน ครม. อีกด้วย จึงถือเป็นข่าวดีให้วงการปศุสัตว ์

ได้ชื่นใจอยู่บ้าง 

บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 38 เล่มที่ 199
กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

ด�ำเนินกำรโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2564
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้วิเครำะห์ และประมำณกำรภำวะ 

เศรษฐกิจกำรเกษตรในไตรมำส 2 ของปี 2564 (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน)  

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
1.1 ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรและดัชนีรำคำที่เกษตรกรขำยได้ ในช่วง 

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 101.4  

เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.3 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.2 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู ่ที่ระดับ 147.0 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 130.4 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12.8

รายงาน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2564
และแนวโน้มปี 2564

Agricultural Economic Report: 2nd Quarter 2021 and Outlook for 2021

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

ที่มา : ส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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1.2 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีรำคำหมวดพืชผลที่เกษตรกรขำยได้ ในช่วงเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2564 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 84.5 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 

ของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 82.4 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกร 

ขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 154.3 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 133.9 หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

1.3 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีรำคำหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้ ในช่วงเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2564 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 175.7 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 

ของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 171.2 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกร 

ขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 131.8 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 124.2 หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
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1.4 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชน ี

รำคำหมวดประมงที่เกษตรกรขำยได้ ในช่วง 

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ดัชนีผลผลิต 

หมวดประมงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 69.0 ลดลงจาก 

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 73.3 

หรือลดลงร้อยละ 5.9 ขณะที่ดัชนีราคาหมวด 

ประมงที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 117.6  

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู ่ที่ 

ระดับ 112.6 หรือลดลงร้อยละ 4.4

2. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 ไตรมาส 2 ปี 2564
 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)

ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรในไตรมำส 2  

ปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปรับตัวดีข้ึนเมื่อ 

เทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2563 ที่หดตัวถึง 

ร้อยละ 3.1 เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศท่ีร้อน 

จดั หลายพืน้ท่ีของประเทศประสบภาวะฝนทิง้ช่วง 

และภัยแล้ง ท�าให้มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อ 

การผลิตทางการเกษตร ขณะที่สถานการณ์ในปี  

2564 มีปริมาณน�้าฝนที่เพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึงหลัง 

ของปี 2563 และช่วงต้นปี 2564 ท�าให้มปีริมาณ 

น�้าสะสมในอ่างเก็บน�้าที่ส�าคัญ และในแหล่งน�้า 

ตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ 

ท�าการเพาะปลูกได้มากขึ้น รวมทั้งสภาพอากาศ 

โดยทั่วไปที่เอื้ออ�านวยมากขึ้น และไม่ประสบ 

ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ท�าให้สถานการณ์การ 

ผลิตพืชและปศุสัตว์ดีกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับ 

ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จูงใจ 

ให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้  

นโยบายและมาตรการของภาครัฐ อาทิ การ 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

ส่งเสริมอาชีพเกษตร การพัฒนาช่องทางการ 

ตลาดท้ังตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ การ 

ประกันรายได้สินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ และการ 

พักช�าระหนี้ ท�าให้เกษตรกรสามารถท�าการผลิต 

ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า 

เกษตรในบางพื้นที่ ประกอบกับกิจกรรมการผลิต 

ของโรงงานแปรรปูบางแห่งต้องหยดุชะงกัลง ท�าให้ 

ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดชะลอตัวลง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรท่ีขยายตัวได้ใน 

ไตรมาสนี้ เป็นผลจากการขยายตัวในสาขาพืช  

สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และ 

สาขาป่าไม้ ในขณะที่สาขาประมงยังคงหดตัว  

ส�าหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้
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2.1 สำขำพืช ในไตรมำส 2 ปี 2564  

ขยำยตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี 2563 โดยพืชส�ำคัญ ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น  

ได้แก่ ข้ำวนำปรัง มันส�ำปะหลัง ข้ำวโพดเลี้ยง 

สัตว์ สับปะรดโรงงำน ยำงพำรำ ปำล์มน�้ำมัน  

และทุเรียน

 ข้ำวนำปรัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ปริมาณน�้าฝนที่มีมากข้ึนในช่วงปลายปี 2563 

ถึงต้นปี 2564 และราคาข้าวเปลือกที่ยังอยู ่ 

ในเกณฑ์ดี ท�าให้เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่ 

เพาะปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

 มนัส�ำปะหลงั ผลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก 

ในช่วงที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึง 

ขยายเนือ้ทีป่ลกู มนัส�าปะหลังทดแทนอ้อยโรงงาน 

ที่ราคามีแนวโน้มลดลง และเกษตรกรบางส่วน 

ปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับ ความ 

เสียหายจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และ 

ภัยแล้งเมื่อปีที่ผ่านมา

 ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์ ผลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่ง 

จากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรมีการ 

ดูแลเอาใจใส่แปลงปลูก และเฝ้าระวังโรคมากข้ึน  

ประกอบกับมีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการเจริญ 

เติบโต ท�าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น

 สบัปะรดโรงงำน ผลผลติเพิม่ข้ึน เนือ่ง 

จากราคาในปีท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกร 

จึงมีการบ�ารุงรักษา ต้นสับปะรดดี และจูงใจให ้

เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีปลูก 

สับปะรดที่ปล่อยว่างในช่วงที่ผ่านมา

 ยำงพำรำ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ปริมาณน�้าฝนที่เพียงพอ ท�าให้ต้นยางสมบูรณ์ดี  

ประกอบกับต้นยางพาราที่กรีดได้ส่วนใหญ่ อยู ่

ในช่วงอายท่ีุให้ผลผลิตสงู รวมท้ังภาครฐัได้ด�าเนนิ 

โครงการรกัษาเสถียรภาพราคายาง ขณะเดยีวกัน 

ราคายางมีแนวโน้มสูงข้ึนจากความต้องการท่ี 

เพิ่มขึ้น จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา และเพิ่ม 

จ�านวนวันกรีดมากขึ้น

 ปำล์มน�ำ้มนั ผลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก 

เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่ปลูกปาล์มน�้ามันในปี  

2561 ทดแทนพืชชนิดอื่น โดยปาล์มน�้ามันที่ปลูก 

เริ่มให้ผลผลิตในช่วงปี 2564 ประกอบกับใน 

แหล่งผลิตส�าคัญมีสภาพอากาศเอื้ออ�านวยมาก 

ขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน�้ามันเพิ่มขึ้น

 ทเุรียน ผลผลิตเพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคา 

ในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรม ี

การบ�ารุงและดูแลรักษาเป็นอย่างดี ประกอบกับ 

พืน้ทีป่ลกูใหม่ในปี 2559 ในจงัหวดัจนัทบรุ ีระยอง 

และตราด ซึ่งปลูกทดแทนยางพาราและผลไม้ 

อืน่ๆ เช่น เงาะ มงัคดุ และลองกอง เริม่ให้ผลผลติ 

ในปี 2564 เป็นปีแรก

 ส�ำหรับพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ 

ข้ำวนำปี อ้อยโรงงำน ล�ำไย มังคุด และเงำะ

 ข้ำวนำปี ผลผลิตลดลง เนื่องจาก 

ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนท้ิงช่วงระหว่างฤดู 

เพาะปลูก

 อ้อยโรงงำน ผลผลิตลดลง เนื่องจาก 

พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง 

ในปีท่ีผ่านมา และเกษตรกรบางส่วนหันไปป 

ลูกพืชอื่นแทน ประกอบกับความต้องการของ 

โรงงานที่มีอยู่มาก ท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ 

เก็บเกี่ยวอ้อยไปในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ผลผลิต 

อ้อยที่เก็บเกี่ยวในช่วงไตรมาส 2 ลดลง
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 ล�ำไย ผลผลิตลดลง เนื่องจากในช่วง 

ปลายปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงต ้นปี 2564 

แหล่งผลิตส�าคัญประสบปัญหาสภาพอากาศท่ี 

ร้อนจัด และมีภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ ท�าให้ 

ต้นล�าไยขาดน�้า ส่งผลให้การออกดอก และติด 

ผลไม่ดี

 มั งคุด ผลผลิตลดลง เนื่ องจาก 

เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง 

มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยโค่นต้นมังคุดที่ม ี

อายุมากไปปลูกทุเรียนท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า 

ประกอบกับในช่วงปลายปี 2563 มีฝนตก 

ติดต่อกัน ท�าให้มังคุด ออกดอกน้อย

 เงำะ ผลผลิตลดลง เนื่องจากเนื้อ 

ที่ให้ผลลดลง ประกอบกับสภาพอากาศแล้ง 

และร้อนจัด รวมทั้งมีปัญหา ฝนทิ้งช่วงนานหลาย 

เดือน ไม่เอื้ออ�านวยต่อการออกดอก และติดผล 

นอกจากนี้ ในแหล่งผลิตส�าคัญของภาคใต้ มี 

การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไปปลูกพืชอื่น เช่น ทุเรียน 

และปาล์มน�้ามัน ส่งผลให้ผลผลิตทั้งประเทศ 

ลดลง

2.2 สำขำปศุสัตว์ ในไตรมำส 2 ปี 2564  

ขยำยตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปี 2563 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการ

ผลติตามความต้องการบรโิภคของตลาดทัง้ในและ

ต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุม

โรคระบาดอย่างเข้มงวด และการจัดการฟาร์มที่

ได้มาตรฐาน ท�าให้สินค้ำปศุสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่

เนือ้ สกุร ไข่ไก่ และน�ำ้นมดิบ มผีลผลติเพิม่ขึน้

 ไก่เนื้อ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

มีการขยายการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการ 

ของตลาดท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดส่งออก 

ส�าคัญ อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ 

และเกาหลใีต้ ทีม่กีารน�าเข้าเนือ้ไก่และผลติภณัฑ์ 

จากไทยเพิ่มขึ้น

 สุกร ผลผลิตเ พ่ิมขึ้น เนื่ องจาก 

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรมกีารบรหิารจดัการฟาร์มทีด่ ี

รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity  

ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

(ASF) ในระดบัสงูสดุ ส่งผลให้อตัรารอดของสกุร 

เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยด้านราคาที่จูงใจ 

ให้เกษตรกรขยายการผลิตต่อเนื่อง

 ไข ่ไก ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เ น่ืองจาก 

เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน มีการเฝ้าระวังโรคระบาดได้ดี ประกอบ 

กับสภาพอากาศแวดล้อมของการเลี้ยงเอื้ออ�านวย  

ส่งผลต่อการออกไข่ของแม่ไก่ รวมทั้งการด�าเนิน 

มาตรการรักษาสมดุลของผลผลิตไข่ไก่ในระบบ  

ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง

 น�้ำนมดิบ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี มีการ 

น�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

ตลอดจนภาครัฐได้มีการควบคุมและเฝ้าระวังโรค 

ระบาด

 ส�าหรับการระบาดของโรคลัมปี สกิน  

ในโค-กระบือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ม ี

การติดตามเฝ้าระวัง โรคมาอย่างต่อเนื่อง โดย 

เน้นการรู้โรคให้เร็ว ควบคุมได้ทัน โรคสงบได้ 

อย่างรวดเร็ว มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์  

อย่างเคร่งครัด การป้องกันและควบคุมแมลง 

พาหะน�าโรค และการรักษาสัตว์ป่วยตามอาการ  

รวมทั้งการใช้วัคซีนควบคุมโรค โดยการน�าเข้า 

วคัซนีเพือ่ใช้ควบคมุโรคในพืน้ทีเ่กิดโรค และพืน้ที ่

รอบจุดเกิดโรคเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ 
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โรค ในภาพรวมจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต 

สาขาปศุสัตว์ในไตรมาส 2 มากนัก

2.3 สำขำประมง ในไตรมำส 2 ปี 2564  

หดตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี 2563 เป็นผลมำจำกผลผลิตประมง 

ทะเลในส่วนของปริมำณสัตว์น�้ำที่น�ำข้ึนท่ำ 

เทียบเรือในภาคใต้มีแนวโน้มลดลงจากสภาพ 

อากาศที่แปรปรวน ท�าให้จ�านวนวันที่ชาวประมง 

น�าเรือออกไปจับสัตว์น�้าลดลง ส่วนปริมาณกุ้ง 

ทะเล ผลผลติมทีศิทางลดลง เนือ่งจากผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดพื้นท่ีการเลี้ยง  

ปรับลดจ�านวนลูกพันธุ์ และชะลอ การลงลูกกุ้ง  

ประกอบกับบางพ้ืนที่มีการระบาดของโรคขี้ขาว 

และโรคตัวแดงดวงขาว ท�าให้ผลผลิตออกสู่ตลาด 

ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตประมงน�้ำจืด เช่น  

ปลานิล และปลาดุก มีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ปริมาณน�้าฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้มีปริมาณ 

น�้าที่เพียงพอต่อการเลี้ยง อีกทั้งเกษตรกรมีการ 

อนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาด และแข็งแรง ก่อน 

ปล่อยลงบ่อเลี้ยง เพื่อเพิ่มอัตราการรอด ส่งผล 

ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

2.4 สำขำบรกิำรทำงกำรเกษตร ในไตรมำส 

2 ปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของ ปี 2563 โดยกิจกรรมกำร 

เตรียมดิน และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น  

เนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีปริมาณน�้า 

ในอ่างเก็บน�้า และแหล่งน�้าธรรมชาติเพิ่มขึ้น  

ประกอบกับราคาพืชหลายชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้น  

ท�าให้เกษตรกรมีการขยายพ้ืนทีเ่พาะปลกูพชื และ 

มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ข้าว และ 

มันส�าปะหลัง

2.5 สำขำป่ำไม้ ในไตรมำส 2 ปี 2564  

ขยำยตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี 2563 เนื่องจากผลผลิตไม้ยำงพำรำ ไม้ 

ยคูาลปิตัส รังนก และถ่านไม้ เพิม่ขึน้ โดยผลผลติ 

ไม้ยางพารา ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวน 

ยางพาราเก่าเพ่ือปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ ์

ดี และพืชอื่น ขณะที่ผลผลิตไม้ยูคำลิปตัสซึ่งเป็น 

วัตถุดิบส�าคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ และเป็น 

พืชพลังงาน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายใน 

ประเทศ และต่างประเทศ เช่น จนี และญีปุ่น่ ด้าน 

ผลผลิตรังนกของไทยยังมีศักยภาพ และคุณภาพ 

สูง เมื่อเทียบกับรังนกของคู่แข่ง ท�าให้มีความ 

ต้องการจากประเทศจีนอย่างต่อเนือ่ง และถ่ำนไม้ 

ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดจีน และญี่ปุ่นอย่าง 

มาก ส�าหรับผลผลิตครั่งลดลง เนื่องจากผล 

กระทบจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน ประกอบกับ 

ความต้องการของประเทศอินเดียซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก 

ลดลงอย่างมาก

3. แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 ปี 2564

แนวโน้มเศรษฐกิจกำรเกษตรในปี 2564  

คำดว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 - 2.7  

เม่ือเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิต  

ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง 

สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม ้

มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณฝนที่มี 

มากขึน้ในช่วงต้นปี และคาดว่าจะมปีรมิาณฝนตก 

ในระดับปกติในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้ 

ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า และแหล่งน�้าธรรมชาติ 

มีมากขึ้น เพียงพอส�าหรับการเพาะปลูกพืช และ 

เล้ียงสัตว์ ประกอบกับการด�าเนินนโยบาย และ 
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มาตรการของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการ 

การผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การใช ้

เทคโนโลยีในการผลติ และ การยกระดบัคณุภาพ 

สินค้าให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมี 

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคา 

น�้ามันท่ีสูงข้ึน และความผันผวนของค่าเงินบาท  

อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า ต้นทุน 

การผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรและ 

ผลิตภัณฑ์

4. ราคาสินค้าเกษตรที่สำาคัญ
๏ สินค ้ำเกษตรที่ เกษตรกรขำยได ้ที่

มีรำคำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษำยน - 

มิถุนำยน 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปี 2563 ได้แก่ ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ มนัส�ำปะหลัง 

ยำงพำรำ ปำล์มน�ำ้มนั ล�ำไย ทเุรยีน มงัคดุ เงำะ 

ไก่เน้ือ สุกร น�้ำนมดิบ กุ้งขำวแวนนำไม และ

ปลำนิล

 ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่อง 

จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกปรับตัว 

เพ่ิมข้ึน ประกอบกับความต้องการใช้ในอุตสาห- 

กรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศยังมีอย่างต่อ 

เนื่อง

 มันส�ำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ผลผลิตมันส�าปะหลังของไทยยังเป็นที่ต้องการ 

ของตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ราคามนัส�าปะหลงั 

ในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ยำงพำรำ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้นส�าหรับการ 

ผลิตถุงมือยาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  

และสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ยัง 

คงมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ปำล์มน�้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ภาครัฐมีมาตรการลดปริมาณสต็อกน�้ามันปาล์ม 

ดิบส่วนเกิน และรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม 

น�้ามันและน�้ามันปาล์มในประเทศ ประกอบกับ 

ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะความต้องการในช่วงเดอืน 

รอมฎอนของอินเดีย ท�าให้ราคาภายในประเทศ 

ปรับตัวสูงขึ้น

 ล�ำไย ราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณ 

ผลผลิตลดลง ในขณะท่ีความต้องการของตลาด 

ต่างประเทศยังคงมี อย่างต่อเนื่อง

 ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิต 

ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งใน 

ประเทศ และต่างประเทศ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  

ประกอบกับเกษตรกรมกีารบริหารจดัการควบคมุ 

คุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ 

ของตลาด

 มังคุด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิต 

มังคุดของภาคตะวันออก ออกสู่ตลาดลดลงมาก

 เงำะ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิต 

ออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการของตลาด 

ในประเทศเพิ่มขึ้น และคุณภาพเป็นไปตามความ 

ต้องการของตลาด
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 ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ 

ผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด และปริมาณสต็อก 

ผลผลิตไก่เนื้อมีความสมดุลกับความต้องการ 

บริโภคมากขึ้น

 สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ 

ต้องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อ 

เนื่อง ประกอบกับต้นทุนการจัดการฟาร์มสูงขึ้น 

จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น และการใช ้

ระบบ Biosecurity เพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

 กุ้งขำวแวนนำไม ราคาเพิ่มข้ึน เนื่อง 

จากปริมาณผลผลิตกุ้งท่ีออกสู่ตลาดน้อยลง จาก 

การปรับลดพื้นที่เลี้ยงและปัญหาการระบาดของ 

โรคกุ้ง

 ปลำนิล ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ 

ต้องการบริโภคปลานิลเพิ่มขึ้น

๏ สินค้ำเกษตรที่เกษตรกรขำยได้ที่ม ี

รำคำเฉลีย่ลดลงในช่วงเดอืนเมษำยน - มถินุำยน  

2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563  

ได้แก่ ข้ำว สับปะรดโรงงำน ไข่ไก่ และปลำดุก

 ข้ำว ราคาลดลง เนือ่งจากผลผลติออกสู ่

ตลาดมากขึ้น ในขณะท่ีค�าสั่งซ้ือของผู้ประกอบ 

การส่งออกยังอยู่ในระดับเดิม

 สับปะรดโรงงำน ราคาลดลง เนื่อง 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ท�าให้โรงงานแปรรูปสับปะรดใน 

แหล่งผลิตท่ีส�าคัญขาดแคลนแรงงาน จ�าเป็น 

ต้องหยุดการผลิต จึงลดการรับซ้ือสับปะรดจาก 

เกษตรกร ท�าให้ราคาสับปะรดภายในประเทศ 

ปรับตัวลดลง

 ไข่ไก่ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิต 

ไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ปลำดุก ราคาลดลง เนื่องจากผู้บริโภค 

มีความต้องการลดลง

๏ สินค้ำเกษตรที่เกษตรกรขำยได้ที่ม ี

รำคำเฉลี่ยทรงตัวในช ่วงเดือนเมษำยน -  

มิถุนำยน 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปี 2563 ได้แก่ น�้ำนมดิบ เนื่องราคาที่เกษตรกร 

ขายได้เป็นไปตามคุณภาพน�้านมโค

5. การส่งออกสินค้าเกษตร
 และผลิตภัณฑ์

กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ ์

ในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2564 มีมูลค่า 

ส่งออกอยู่ท่ี 264,915.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  

2563 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 253,559.09 ล้านบาท

๏ สนิค้ำเกษตรและผลติภัณฑ์ทีม่ปีรมิำณ 

และมูลค่ำส่งออกเพิม่ขึน้ เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีว 

กันของปี 2563 ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ น�้ำมัน 

ปำล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและ 

ผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ และกุ้งและ 

ผลิตภัณฑ์

 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตโดยรวม 

ของโลกลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งใน 

ประเทศผู้ผลิตส�าคัญ ท�าให้ราคาข้าวโพดเล้ียง 

สัตว ์ ในตลาดโลกสูงข้ึน และความต้องการ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพิ่มขึ้น

 มนัส�ำปะหลงัและผลติภณัฑ์ มปีรมิาณ 

และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศ 

จีนมีความต้องการน�าเข้ามันส�าปะหลังเพิ่มขึ้นต่อ 

เนื่อง เพื่อน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
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การผลิตเอทานอลทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 

ประเทศจีน ที่มีราคาสูงขึ้น

 ยำงพำรำ ปริมาณและมูลค่าส่งออก 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพารา 

ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก 

ความต้องการใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

และถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น

 น�้ำมันปำล์ม มีปริมาณ และมูลค่า 

ส่งออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณความต้องการ 

ใช้น�้ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่มาเลเซีย 

ส่งออกได้น้อยลงจากการขาดแคลนแรงงานเก็บ 

เกี่ยวผลผลิต ประกอบกับราคาน�้ามันปาล์มใน 

ประเทศของไทยต�่ากว่าราคาในตลาดโลก ส่งผล 

ให้การส่งออกน�้ามันปาล์มดิบของไทยสามารถ 

แข่งขันได้

 สับปะรดและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ 

และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ 

ของประเทศคู่ค้าส�าคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากความต้องการ 

บริโภคทุเ รียนและผลิตภัณฑ์ของตลาดต่าง 

ประเทศเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็น 

ตลาดส่งออกหลักของไทย

 เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดส่งออก 

ส� าคัญของไทย ได ้แก ่  สหราชอาณาจักร  

เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ มีความต้องการ 

เนื้อไก่ปรุงแต่งเพิ่มขึ้น

 กุ ้งและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าหลัก  

ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ ่น มีความ 

ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๏ สินค ้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่ มี 

ปริมำณและมูลค่ำส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ได้แก่ ข้ำว น�้ำตำล 

และผลิตภัณฑ์ ล�ำไยและผลิตภัณฑ์ มังคุด 

เงำะและผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ 

นมและผลิตภัณฑ์ และปลำและผลิตภัณฑ์

 ข้ำว มีปริมาณ และมูลค่าส่งออกลดลง 

เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทั้ง 

อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ส่งผลให้ 

ประเทศคู่ค้าบางประเทศปรับเปลี่ยนไปน�าเข้า 

ข้าวจากประเทศอื่นที่มีราคาข้าวต�่ากว่าไทยแทน  

ประกอบกับ มีข้อจ�ากัดในเรื่องการขาดแคลน 

ตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับการส่งออก และค่าระวาง 

เรือที่ปรับตัวสูงขึ้น

 น�้ำตำลและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิต 

อ้อยโรงงานที่ลดลง ท�าให้ผลิตน�้าตาลได้น้อย ส่ง 

ผลให้มีการส่งออกลดลง

 ล�ำไยและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มลูค่าส่งออกลดลง เนือ่งจากผลผลิตทีอ่อกสูต่ลาด 

น้อย ประกอบกับประสบปัญหาการขาดแคลน 

ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก

 มังคุด มีปริมาณ และมูลค่าส่งออก 

ลดลง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีลดลงมาก ไม ่

เพียงพอส�าหรับการส่งออก แม้ว่าตลาดส่งออก 

หลักอย่างจีนจะยังมีความต้องการบริโภคมังคุด 

อย่างต่อเนื่อง

 เงำะและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิต 

ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับ มีปัญหาด้านการ 

ขนส่งจากมาตรการการป้องกันการระบาดของ 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 นอกจากนี ้ประเทศ 
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คู่ค้า เช่น เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความต้องการลดลง 

ส่งผลให้การส่งออกลดลง

 เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ 

และมูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากตลาดส่งออก 

หลัก โดยเฉพาะฮ่องกงมีความต้องการเนื้อสุกร 

แช่เย็นแช่แข็ง และเนื้อสุกรปรุงแต่งลดลง

 นมและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้าส�าคัญ  

ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และสปป.ลาว  

มีความต้องการนมและผลิตภัณฑ์นมลดลง

 ปลำและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณ และ 

มูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง 

เป็นคู่ค้าส�าคัญมีการน�าเข้าลดลง

๏ สินค ้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่มี 

ปรมิำณส่งออกลดลงแต่มูลค่ำส่งออกเพิม่ขึน้ คอื  

ปลำหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยตลาดส่งออกหลัก 

อย่างประเทศญี่ปุ ่นมีการน�าเข้าลดลงต่อเนื่อง 

ขณะที่ประเทศอิตาลีมีความต้องการเพิ่มขึ้น

6. การดำาเนินการของกระทรวง
 เกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทาง 

การพฒันาภาคเกษตรเพือ่รองรบัสถานการณ์ทาง 

เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลีย่นไป และปรบัสูร่ปูแบบ 

การเกษตรวิถีใหม่ โดย

1) การใช้นโยบายเพิ่มช่องทางการตลาด

 นโยบาย “ตลาดน�าการผลิต” เป็น 

นโยบายหลักในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ 

หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ ตลาด 

ออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รถ 

โมบาย ตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวานสินค้า  

เกษตรพันธสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัด 

กิจกรรมจับคู ่ ธุรกิจผู ้ ซ้ือกับผู ้ขาย เพื่อสร้าง 

เครือข่ายธุรกิจ โดยร่วมมืออย่างเข้มข้นกับ 

กระทรวงพาณชิย์ภายใต้โมเดล “เกษตร - พาณิชย์ 

ทันสมัย”

2) การพัฒนาฐานข ้อมูล และระบบ 

โลจิสติกส์

 พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ 

ประโยชน์ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน 

ต่างๆ เพื่อการบริหาร และช่วยให้เกษตรกรม ี

ข้อมูลท่ีดี และเพียงพอต่อการตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

และเหมาะสมเพื่อการผลิตและการจ�าหน่าย 

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงพัฒนาระบบ 

โลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อ 

โซ่อุปทานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการค้า 

สินค้าเกษตรออนไลน์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง เพื่อ 

รักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความสดใหม ่

และถงึมอืผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็ และพฒันาระบบ 

เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ�านวยความ 

สะดวกในการส่งออก และน�าเข้าสินค้าเกษตร

3) เกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นย�าสูง

 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และ 

นวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้

ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุน และ 

ส่งเสรมิเทคโนโลยเีกษตร โดยเชือ่มโยงการท�างาน 

กับ ศพก. เพื่อยกระดับสู่การท�าเกษตรสมัยใหม่ 

และเกษตรแบบแม่นย�า (Precision Agriculture)  

เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่สามารถวางแผนบริหาร 

จัดการการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของตลาด
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4) การบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน�้า

 บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อ 

ให ้เกษตรกรสามารถใช ้ประโยชน์จากท่ีดิน 

ตรงตามศักยภาพของที่ดิน และสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด โดยก�าหนดเขตความ 

เหมาะสมในการท�าการเกษตรในแต่ละพืน้ท่ี ผ่าน 

ข้อมูล Agri - Map รวมถึงบริหารจัดการน�้าอย่าง 

เป็นระบบ มีกระจายน�้าอย่างเหมาะสม และ 

ทั่วถึง เพียงพอส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค 

และท�าการเกษตร ตลอดจนป้องกัน และบรรเทา 

ปัญหาอุทกภัย

5) สินค้าเกษตรคุณภาพ และมูลค่าสูง

 ยกระดับขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอก- 

ลกัษณ์เฉพาะถิน่ สร้างแบรนด์ให้กบัสนิค้าเกษตร 

อัตลักษณ์ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากความ 

หลากหลายทางชีวภาพ เช่น สมุนไพร แมลง 

เศรษฐกิจ ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทาง 

ด้านการตลาดในอนาคต ทั้งสินค้าอาหารอนาคต  

(Future Food) และสินค้าเกษตรที่ตอบสนอง 

ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Functional Food) รวมทั้ง 

สินค้าเกษตรเพื่อพลังงานและอุตสาหกรรมแห่ง 

อนาคต

6) การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็น 

ภูมิคุ ้มกัน และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร  

ได้แก่ เกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตร 

อินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ด้วย 

การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ ์

ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่าง 

ถูกต้อง และมีการพัฒนาอาหารของไทยให้เป็น 

รูปแบบอาหารที่ปลอดภัย และมีกระบวนการ 

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง 

ต่อความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยใน 5 ร  

ได้แก่ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล เรือนจ�า  

และร้านอาหาร

7) การสร ้างความเข ้มแข็งในสถาบัน 

เกษตรกร

 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบนัเกษตรกร 

และเศรษฐกิจฐานราก ให้สามารถเชื่อมโยง 

เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ มีอ�านาจต่อรองในการซื้อ 

ขายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เพื่อเป ็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน ตลอดจน 

ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ  

Start Up เป็นหน่วยธรุกจิให้บรกิารทางการเกษตร 

(Agriculture Service Providers: ASP) เพื่อ 

ยกระดับสู ่การให้บริการทางการเกษตร เช่น  

เทคโนโลยีในการดูแลรักษา รถจักรกลในการ 

เตรียมดิน และการเก็บเกี่ยว ส�าหรับให้บริการ 

แก่พี่น้องเกษตรกรแบบครบวงจร
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ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร
หน่วย: ร้อยละ

สำขำ ไตรมำส 2/2564
(เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2564)

ภำคเกษตร 1.2

พืช 2.0

ปศุสัตว์ 2.3

ประมง -3.6

บริการทางการเกษตร 2.5

ป่าไม้ 2.0
ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 2 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำ คัญ (ปีปฏิทิน)
หน่วย: ล้านตัน

สินค้ำ
ไตรมำส 2 (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน)

กำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2563** 2564**

ข้าวนาปี 0.11 0.09 -16.56

ข้าวนาปรัง 2.03 2.27 11.59

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.31 0.32 4.46

มันส�าปะหลัง 4.17 4.58 9.87

อ้อย 0.99 0.93 -5.88

สับปะรดโรงงาน 0.48 0.55 13.66

ยางพารา 0.66 0.71 6.74

ปาล์มน�้ามัน 5.81 5.85 0.64

ล�าไย 0.09 0.07 -19.73

ทุเรียน 0.57 0.61 6.68

มังคุด 0.20 0.08 -58.89

เงาะ 0.20 0.17 -15.26

ไก่เนื้อ (ล้านตัว) 398.35 413.96 3.92

สุกรมีชีวิต (ล้านตัว) 4.94 5.06 2.50

ไข่ไก่ (ล้านฟอง) 3,768.48 3,788.28 0.53

น�้านมดิบ 0.318 0.323 1.55

กุ้งขาวแวนนาไม* (พันตัน) 71.44 68.59 -3.99

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 *กรมประมง (ข้อมูลผลผลิตตามใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์น�้า (Movement Document: MD))

หมายเหตุ : **ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2564 (เบื้องต้น)
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ตารางที่ 3 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้
หน่วย: บาท/กิโลกรัม

สินค้ำ
2563 2564 กำรเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ)ทั้งปี ไตรมำส 2 ไตรมำส 2

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% (บาท/ตัน) 8,600 9,304 8,802 -5.40

ข้าวนาปีหอมมะลิ (บาท/ตัน) 10,916 14,471 11,836 -18.21

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% 7.65 7.53 7.89 4.87

หัวมันส�าปะหลังสดคละ 1.89 1.69 1.99 18.03

อ้อยโรงงาน (บาท/ตัน) 725 - - -

สับปะรดโรงงาน 10.68 11.48 6.09 -47.00

ยางแผ่นดิบชั้น 3 44.85 35.95 56.53 57.25

ผลปาล์มน�้ามันทั้งทะลายมีน�้าหนัก>15 กก. 4.27 2.99 5.29 77.16

ล�าไยเกรด A 22.28 20.70 25.55 23.44

ทุเรียนหมอนทองคละ 102.15 101.63 128.28 26.22

มังคุดคละ 39.63 31.13 115.57 271.29

เงาะโรงเรียนคละ 23.48 20.13 22.19 10.22

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 35.44 34.31 34.61 0.89

สุกร น�้าหนัก 100 กก. ขึ้นไป 71.87 67.23 74.87 11.37

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 282 283 281 -0.83

น�้านมดิบ 18.16 18.08 18.10 0.07

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก. 140 137 143 4.62

ปลานิลขนาดกลาง 51.96 51.40 52.20 1.56

ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2-4 ตัว/กก. 49.07 49.43 42.78 -13.47

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำ คัญ

สินค้ำ

ปริมำณ (พันตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

2563 2564
%∆

2563 2564
%∆

ทั้งปี ไตรมำส 2 ไตรมำส 2 ทั้งปี ไตรมำส 2 ไตรมำส 2

สินค้ำเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์
1,288,818.74 353,817.48 395,037.21 11.65

ข้าว (ล้านตัน) 5.72 1.45 1.04 -28.66 115,914.51 33,499.54 19,701.95 -41.19

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.63 0.18 26.29 14,728 6.41 1.84 254.59 13,754

มันส�าปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์ (ล้านตัน)
5.90 1.54 2.08 35.44 58,757.22 14,871.81 21,308.38 43.28

น�้าตาลและผลิตภัณฑ์ 

(ล้านตัน)
6.57 2.02 1.14 -43.35 70,403.76 21,233.00 15,852.03 -25.34

ยางพารา (ล้านตัน) 3.89 0.92 0.98 6.66 181,931.41 42,165.60 57,218.85 35.70

น�้ามันปาล์ม 297.92 30.40 287.17 844.49 6,618.72 753.79 10,301.00 1,266.57

สับปะรดและ

ผลิตภัณฑ์
361.64 91.95 114.93 25.00 15,283.01 4,105.76 4,894.54 19.21

ล�าไยและผลิตภัณฑ์ 631.99 29.03 23.79 -18.07 24,709.21 1,247.91 1,031.30 -17.36

ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ 653.16 361.04 508.78 40.92 72,458.85 38,544.31 64,151.35 66.44

มังคุด 292.15 200.56 88.77 -55.74 15,040.17 10,131.46 7,197.09 -28.96

เงาะและผลิตภัณฑ์ 16.71 11.57 7.35 -36.48 435.23 179.42 173.78 -3.15

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 919.33 218.62 271.52 24.20 103,890.59 25,822.53 27,294.95 5.70

เนื้อสุกรและ

ผลิตภัณฑ์
38.16 9.46 6.48 -31.52 5,113.21 1,313.55 907.93 -30.88

นมและผลิตภัณฑ์ 1,544.86 88.01 80.59 -8.44 13,009.48 3,614.25 3,427.29 -5.17

ปลาและผลิตภัณฑ์

(ล้านตัน)
1.01 0.27 0.22 -21.03 111,648.11 31,125.35 23,153.99 -25.61

ปลาหมึกและ

ผลิตภัณฑ์
47.50 13.44 10.93 -18.63 9,442.55 2,269.60 2,823.86 24.42

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 153.88 37.10 41.26 11.21 45,044.51 11,475.02 12,259.28 6.83

ผลิตภัณฑ์จากป่า 74.78 16.92 9.29 -45.11 1,638.11 445.03 438.27 -1.52

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

หมายเหตุ: สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 4002.80, 4002.91, 4002.99, 40.05, 44.03, 

 50.01 50.03, 52.01, 53.03
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สมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทยได้น�ำเสนอ 

บทควำมเรือ่ง ข้อเทจ็จรงิ “ข้ำวโพดอำหำรสตัว์” 

ที่ทุกคนควรรู้ โดยระบุอุตสำหกรรมผลิตอำหำร 

สัตว์ ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยรัฐที่ปล่อย 

ให้มกีำรส่งออกวตัถดิุบเสรี แต่ควบคมุกำรน�ำเข้ำ 

และมีกำรประกันรำยได้ถึง 2 ชั้น เอ้ือพ่อค้ำ 

คนกลำง

กลไกตลาดในด�าเนินธุรกิจอาหารสัตว์โดย 

รวม เป็นผลจาก “นโยบำยรัฐ” และ “นโยบำย 

ของต่ำงประเทศ” เป็นส�าคัญ ดังที่ทราบกันว่า  

ปัจจบุนัไทยปล่อยให้มกีารส่งออกวตัถดิุบเสรี แต่ 

ควบคุมกำรน�ำเข้ำ ซ่ึงส่งผลต่อความยืดหยุ ่น 

ในการด�าเนินธุรกิจอาหารสัตว์ และภาคปศุสัตว ์

เป็นอย่างมาก จากมาตรการปกป้องเกษตรกร 

ที่ขาดการพัฒนาควบคู่กันไป ท�าให้ภาคอุตสาห- 

กรรมอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ถูกบั่นทอนควำม 

สำมำรถในกำรแข่งขันลง ภาคการส่งออก 

ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์มต้ีนทนุทีส่งูกว่าหลายประเทศ  

ทั้งๆ ที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ได้ท�าตามนโยบำยรัฐ  

โดยรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศทุกเมล็ด 

ในรำคำประกันที่ 19.75 บำทต่อกิโลกรัม และ 

ให้ความร่วมมือรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 

ราคาไม่ต�่ำกว่ำ 8 บำทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการ 

ช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ตีแผ่ข้อเท็จจริง

“ข้าวโพดอาหารสัตว์”
ที่คนไทยควรรู้

ขณะที่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีปัญหำในด้ำน 

ประสทิธภิำพกำรผลติเป็นอย่างมาก ไทยสามารถ 

ผลิตข้าวโพดได้เพียง 724 กก./ไร่ เท่านั้น ใน 

ขณะที่โลก อยู ่ที่ 955 กก./ไร่ และประเทศ 

สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 1,825 กก./ไร่ ด้วยเหตุนี้เอง  

ข้าวโพดไทยจึงมีต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยง 

สัตว์สูงกว่ำในหลำยประเทศ สาเหตุหลักที่ท�าให ้

ผลผลิตต่อไร่ต�่ำนั้น มาจากระบบบริหารจัดการ 

พืน้ทีเ่พาะปลกู และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องพึง่พำ 

แหล่งน�้ำธรรมชำติ (น�้าฝน) ท�าให้ไม่สามารถ 

ควบคุมการผลิตได้ ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

ของไทย ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี และ 

มีการผลิตจ�ำหน่ำยไปยังประเทศต่ำงๆ ใน 

อำเซียน

ปัญหาแก้ไขได้
แค่หยุดเห็นแก่ตัว!!

ปัญหากำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เพำะปลูก 

เป ็นป ัญหาหลักท่ีควรแก ้ไขเป ็นล�ำดับแรก  

ประเทศไทยมกีารปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(Good  

Agricultural Practices: GAP) แต่มิได้มีการ 

บังคับใช้ข้าวโพดที่ได้รับกำรรับรอง GAP จึง 

มีเพียงหลักหม่ืนไร่เท่านั้น หากมีการผลักดัน 

ให้มีการเพาะปลูกตามหลัก GAP แล้ว จะช่วย 
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ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 

เกษตรกรได ้ เป ็นอย ่างดี และยังแก ้ป ัญหา 

สิ่งแวดล้อม ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

ได้อีก

เมื่อต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของ 

ไทยมีราคาที่สูง รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย และ 

มาตรการต่างๆ ในการก�ากับดูแล อาทิ การขอ 

ควำมร่วมมือโรงงำนอาหารสัตว์ให้ซื้อข้ำวโพด 

เลี้ยงสัตว์ในรำคำไม่ต�่ำกว่ำ 8 บำท/กก. การ 

จ�ำกัดเวลำน�ำเข้ำข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และมาตรการ 

ควบคุมการน�าเข้าข้าวสาลี 3 : 1 ส่วน เป็นต้น  

ท�าให้ที่ผ่านมา ราคาข้าวโพดไทยสูงกว่าราคา 

ตลาดโลกมาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่า รำคำ 

ข้ำวโพดไทย ไม่เคยอิงรำคำตลำดโลก

แต่วันนี้เมื่อราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับตัว 

สูงข้ึนมาก “พ่อค้ำคนกลำง” กลับเรียกร้องให้ 

ราคาข้าวโพดไทยปรับข้ึนตาม เพื่อจุดประสงค์ 

ในการท�ำก�ำไร ... แต่จะเป็นเช่นนัน้ได้ รัฐบาลต้อง 

ยกเลิกนโยบำย และมำตรกำรควบคุมทั้งหมด  

เพื่อปล่อยกำรค้ำให้เป็นเสรีจริงๆ อิงรำคำตลำด 

โลกทั้งขึ้น และลง ก็จะเกิดความเป็นธรรม และ 

เป็นเหตุเป็นผล 

ประกันราคาข้าวโพด
2 ชัน้ ... ใครไดป้ระโยชน?์

ข้อมลูจากส�านกัเศรษฐกจิการเกษตร แสดง 

ให้เหน็ว่า ต้นทนุกำรปลกูข้ำวโพดของไทยสูงกว่ำ  

6 บำท/กก. มาโดยตลอด รัฐบาลจึงมีโครงการ 

ประกนัรายได้ให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

เริ่มในปี 2562/2563 เป็นปีแรก โดยก�าหนด 

ราคารับประกันไว้ท่ี 8.50 บาท/กก. และยังคง 

มาตรการเดิมท่ีเคยใช้อยู่ไว้ทั้งหมด รวมถึงการ 

ขอให้โรงงานอาหารสัตว์ช่วยซื้อข้าวโพดในราคา 

ไม่ต�่ากว่า 8 บาท/กก. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเป็น 

พืชเดียวที่มีกำรประกันถึงสองชั้น

ด้วยเหตุนี้ รัฐบำลจึงใช้จ่ำยชดเชยเงิน 

ประกนัรำยได้ส�ำหรบักำรปลกูข้ำวโพดเลีย้งสตัว์ 

น้อยที่สุดในบรรดาพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 ตัว 

ที่มีการประกันรายได้ โดยในปี 2562 ใช้งบ 
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ประมาณไปเพียง 1,000 ล้ำนบำทเศษเท่านั้น  

เพราะได้ผลักภาระดังกล่าวมาไว้ที่ผู้ผลิตอาหาร 

สัตว์แทน

ตลอดระยะเวลาโครงการประกันรายได ้

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีเสียงเรียกร้องใดๆ 

จากเกษตรกร แต่กลบัมีเสยีงเรยีกร้องจาก “พ่อค้ำ 

คนกลำง” ว่าข้าวโพดเลีย้งสตัว์ยงัคงมรีาคาตกต�า่ 

และกล่ำวหำว่ำโครงกำรประกันรำยได้ เอื้อ 

ประโยชน์ให้แก่โรงงำนอำหำรสัตว์ แต่ใน 

ข้อเท็จจริงแล้ว การชดเชยส่วนต่างตามรำคำ 

รับประกันน้ัน ถูกพิจำรณำจำกรำคำที่พ่อค้ำ 

คนกลำงในพื้นที่ ซ้ือกับเกษตรกร ซ่ึงไม่ได้มี 

กลไกควบคุมราคารับซื้อในส่วนนี้

จึงมีความเป็นไปได้ว่า โครงกำรประกัน 

รำยได้ช่วยให้ “พ่อค้ำคนกลำง” ซื้อข้ำวโพดได ้

ในรำคำที่ต�่ำลง เพราะเกษตรกรสามารถไปรับ 

เงินชดเชยจำกภำครัฐได้ และอีกข้อที่ควรระวัง 

คือ ข้ำวโพดชำยแดนที่น�าเข ้ามาโดยพ่อค้า 

คนกลางก็พลอยได้รับอานิสงส์จากนโยบายรัฐ 

ในเร่ืองประกนัราคา 2 ชัน้ไปด้วย เพราะส่วนใหญ่ 

ไม่มีระบบตรวจสอบพ่อค้าว่าน�าข้าวโพดมาจาก 

แหล่งใด

รัฐควรทบทวน และ
วางระบบให้เป็นสากล

การอุดหนุนโดยรัฐเป็นนโยบายสากล ท่ี 

ทกุประเทศทัว่โลกยดึปฏบิตั ิเพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 

คงขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ และ 

ส่งผลกลับมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ  

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สนับสนุนโครงการ 

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเกษตรกร  

เพราะเป็นการแก้ตรงจุด หากแต่เมื่อพบปัญหา 

เกิดที่ส่วนใด ก็ควรแก้ที่ส่วนนั้น และปล่อยให ้

จุดอื่นท�าหน้าที่ของตัวเองตามกลไกตลาด ไม่ควร 

ให้ปัญหาเพียงจุดเดียวกระทบห่วงโซ่ทั้งระบบ

ในช่วง 3 ปีหลังมานี้ ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

มีกำรเติบโตแบบถดถอย จนกระทั่งประเทศไทย 

ถูกเวียดนำมแซงหน้ำในกำรผลิตอำหำรสัตว์ไป 

แล้ว เวียดนามเป็นประเทศที่ขาดแคลนวัตถุดิบ 

การผลิตอาหารสัตว์ แต่มีนโยบายส่งเสริมให้มี 

การน�าเข้าวตัถุดบิได้อย่างเสร ีแต่ละปีมกีารน�าเข้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 10 ล้านตัน ในราคาที่ต�่า 

กว่าของไทย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว ์

ต�่ากว่าบ้านเรา ดึงดูดให้มีการลงทุนในประเทศ 

เขามากขึ้น อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์จึง 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มขยายอย่าง 

ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เวียดนามยังอนุญาตให้มีการ 

ปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) ได้ ซึ่งเป็น 

เทคโนโลยีที่หลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ 
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และช่วยให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น 

ขณะที่ไทยเองยังไม่อนุญาตให้ปลูกในประเทศ 

แต่อนุญาตน�าเข้าได้ เนื่องจากมีมาตรฐานรองรับ 

ในระดับสากลแล้ว

หากประเทศไทยยังติดกับดักทำงควำม 

คิดเดิม ติดกับเงื่อนไขที่สร้างขึ้นเพื่อกีดกันการ 

น�าเข้า เพราะต้องการปกป้องเกษตรกร (ที่อาจ 

กลายเป็นปกป้องพ่อค้าคนกลาง) โดยไม่คิดจะ 

ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภายใน 

ประเทศ ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถ 

ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ 

ปศุสัตว์รวมถึงตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ไปไม่ช้า 

ก็เร็ว

นอกจากนี้ การเร่งพัฒนาสินค้าให้ตอบ 

กระแสตลาดโลกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ 

ควรเร่งพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันประเทศคู่ค้า 

ที่ส�าคัญอย่าง EU ได้ก�าหนดนโยบายที่มุ่งเน้น 

ไปในประเด็นการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืน เรียก 

ว่า European Green Deal ยกตัวอย่าง กรณ ี

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ที่กว่าครึ่งเพาะปลูก 

ในพื้นที่ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย หากไม่ 

เร่งด�าเนนิการพฒันาและแก้ไข กไ็ม่อาจจะส่งออก 

เนื้อไก่ไปยัง EU ได้ต่อไป

ยืนยันว่า ประเด็นความยั่งยืนเป็นเรื่อง 

ส�าคัญยิ่ง และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ 

เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมากว่า 7 ปี 

แล้ว โดยมีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต ้

บริบทการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจตลอดห่วง 

โซ่ หากวันนี้จะร่วมกันลงมือจริงจัง ประเทศไทย 

สามารถเริ่มต้น ณ ก้าวท่ี 2 ท่ี 3 ได้เลย แต ่

หากผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่เห็นความส�าคัญ และ 

ไม่ร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ หรือ 

มีข้อต่อใดข้อต่อหนึ่งของห่วงโซ่ละเลย ... ก็คง 

ยากที่จะประสบผลส�าเร็จ
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ครม. ไฟเขียว 824 ล้าน
“โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร-
ซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นำงสำวรัชดำ  

ธนำดเิรก รองโฆษกประจ�า ส�านกันายกรฐัมนตรี  

เปิดเผยหลงัการประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ว่า  

วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณี 

ฉุกเฉิน หรือจ�าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วงเงิน  

140 ล้านบาท และเพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน  

ในโค และกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท ตาม 

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

1. การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า วงเงิน  

140 ล้านบาท ใช้เป็น 1) ค่าชดเชยสุกรท่ีถูก 

ท�าลาย ซึ่งเป็นสุกรที่เข้าข่ายเสี่ยงเป็นโรค โดย 

ผลตรวจเลือดสุกรท่ีถูกท�าลายนั้น ไม่พบการติด 

เชื้อโรค ASF แต่อย่างใด 2) ค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนนิงานเกีย่วกับการเฝ้าระวงัโรค ตรวจวนิจิฉยั  

และท�าลายเชื้อโรค หรือซากสัตว์

ครม. ไฟเขยีว อนุมตังิบกลาง
824 ลา้นบาท จดัการ

โรคระบาดในสตัว ์เฝ้าระวงั
โรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร-

ซือ้วคัซนีป้องกนัโรคลมัปี สกนิ
ในโคกระบอื "เฉลมิชยั"

แจง้ขา่วด ี"จฬุาลงกรณฯ์" 
ท�าการวจิยัพฒันาวคัซนีป้องกนั

โรคลมัปี สกนิ จากพชื
คาด 2 อาทติย ์จะมกีาร

รายงานผลการพฒันาวคัซนี
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 ในภาพรวมสถานการณ์ของโรคอหิวาต์ 

แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน มีการระบาดอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก ซ่ึง 

พบการระบาดในทวีปเอเชียครั้งแรกท่ีประเทศจีน  

เม่ือปลายปี 2561 และล่าสุดเมื่อต้นปี 2564 

พบการระบาดในประเทศมาเลเซยี ลาว เวยีดนาม  

กัมพูชา เมียนมา เป็นต้น

 แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังไม่มีการ 

ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพราะ 

รัฐบาลสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด�าเนินการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และ 

ปฏิบัติตามแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบกลาง 

ปี 2563 จ�านวน 523 ล้านบาท และงบกลาง 

ปี 2564 จ�านวน 279 ล้านบาท

2. การควบคุมโรคลัมป ี สกิน ในโค 

และกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) 

ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ 2) ค่าจัดซื้อวัคซีน 

โรคลัมปี สกิน จ�านวน 5 ล้านโด๊ส เพิ่มเติมจาก 

ที่น�าเข้าก่อนหน้านี้ 3) ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ที่ใช้ 

ในการฆ่าเช้ือในฟาร์ม และพาหนะในการเคลื่อน 

ย้ายสัตว์  4) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อรักษา และ 

ฟื้นฟูบ�ารุงสุขภาพโคกระบือ 200,000 ตัว และ 

5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือการแพทย์ ส�าหรับ 

การเก็บตัวอย่างฉีดวัคซีน และรักษา

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า เนื่องจาก 

“โรคลัมปี สกิน ในโค และกระบือ” เป็นโรค 

อุบัติใหม่ในไทย จึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้า 

วัคซีนจากต่างประเทศ ขณะน้ี นำยเฉลิมชัย  

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ได้สัง่การให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประสานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อท�า 

การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จาก 

พืช คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ จะมีการ 

รายงานผลการพัฒนาวัคซีนจากพืชอย่างเป็น 

ทางการ ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีน 

จากพืชส�าหรับการป้องกันโรคอื่นๆ ต่อไป
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กรมปศุสัตว์ เผยท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  

สินค้ำปศุสัตว์ส่งออกครึ่งปีแรกยังคงพุ่งแรงกว่ำ  

11% มลูค่ำกว่ำ 95,000 ล้ำนบำท ช้ี เป็นผลจำก 

กำรท�ำงำนของกรมปศสุตัว์อย่ำงเข้มงวดต่อเนือ่ง 

จนประเทศคูค้่ำเชือ่ม่ัน และหลำยประเทศคูแ่ข่ง 

ประสบปัญหำแรงงำนติดเชื้อโควิด

นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ก�ากับ 

ดูแลและส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ซ่ึงใน 

สถานการณ์เชื้อโรคโควิดระบาดนี้ ได้ก�าชับให ้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว ์

อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดส่งออกสินค้า 

ปศุสัตว์ ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เปรียบเทียบ 

กับช่วงเดียวของปี 2563 มีปริมาณส่งออกรวม 

ที่เพิ่มมากขึ้น คิดเป็น 11% โดยปี 64 ส่งออก 

สินค้าปศุสัตว์ไปแล้วจ�านวน 1.04 ล้านตัน มูลค่า  

95,000 ล้านบาท แบ่งเป็นส่งออกเนื้อสัตว์ และ 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น  

2.2% มูลค่า 56,494 ล้านบาท สินค้ากลุ่ม 

Non - frozen เช่น ไข่และผลิตภัณฑ์ นมและ 

ที่มา : ไลน์ไทม์ไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์ปลื้ม โควิดดันยอด
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ครึง่ปีแรก

พุ่งกว่า 95,000 ล้านบาท
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ผลติภณัฑ์ น�า้ผึง้และผลติภณัฑ์ รงันก ซปุไก่ และ 

อื่นๆ 0.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% คิดเป็นมูลค่า  

11,584 ล้านบาท และอาหารสัตว์เลี้ยง Petfood  

0.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28.7% คิดเป็นมูลค่า  

26,922 ล้านบาท

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม 

ปศุสัตว์ มีหน้าที่ก�ากับดูแลด้านความปลอดภัย 

อาหาร โดยเฉพาะสนิค้าปศสุตัว์ ได้ตระหนกั และ 

ให้ความส�าคัญในการป้องกันโรคระบาดโควิด 

ไม่ให้ปนเปื้อนกับสินค้า โดยมีมาตรการก�ากับ 

ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยอาหารตลอด 

ห่วงโซ่ ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มมาตรฐาน GAP 

โรงฆ่าสัตว์ และโรงแปรรูปที่ถูกสุขอนามัย มี 

มาตรการป้องกันโรคโควิดในโรงงาน และตรวจ 

สอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย 

อาหารอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านพนักงาน หรือผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร จะม ี

การเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง และต้องผ่านการ 

ตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 2) ด้าน 

สถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยตาม 

หลกัสขุลกัษณะทีดี่ในการผลติ (GMP) โดยมกีาร 

ท�าความสะอาด และฆ่าเช้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ที่ใช้ในการผลิตด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อในไลน์การผลิต  

3) ด้านสินค้า มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ในการควบคุมความปลอดภยัอาหารอย่างเข้มงวด 

มีการเก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื ้อนเช้ือไวรัส 

โควิด-19 ในสนิค้า อปุกรณ์ สิง่แวดล้อม จดุสมัผสั 

และจุดเสี่ยงในอาคารผลิต เพื่อประกันการปลอด 

เชื้อ จากการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าตรวจจ�านวน  

2,690 ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบการ 

ปนเปื้อนของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ ยังก�ากับดูแล 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food)  

เพื่อการส่งออก โดยครอบคลุมการขึ้นทะเบียน 

รับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก  

(VCN.) ควบคุมคุณภาพมาตรฐานโรงงานให้มี 

ระบบรับรองการปฏิบัติทางการผลิตท่ีดี (GMP)  

และมีระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤต 

ที่ต้องควบคุม (HACCP) การตรวจสอบกระบวน- 

การผลิต และการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย 

ส�าหรับอาหารสัตว์เล้ียง โดยสอดคล้องตามข้อ 

ก�าหนดและระเบียบของประเทศคู่ค้า เพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า

หมายเหต ุ: สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ ส�านกั 

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  

กรมปศุสัตว์ โทร. 3132, 3155 หรือ https:// 

certify.dld.go.th
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เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อโควิด-19 ท�าให้ทุกหน่วยงานออกมาตรการ 

เข้มงวดกับการปนเปื ้อนของเช้ือไวรัสดังกล่าว 

กับสินค้าทุกชนิด ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ได้สั่งการให้ตรวจสอบสินค้าเกษตร 

ทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 

ประชาชน ตั้งแต่มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน 

ส�าหรับเกษตรกรในการดูแลตนเอง การท�าความ 

สะอาดพื้นที่ และสวนเกษตร มาตรการส�าหรับ 

ผู ้ประกอบการสถานประกอบการโรงคัดบรรจุ 

ผลไม้ (ล้ง) และมาตรการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร มีการเฝ้าระวัง 

ตั้งแต่การพ่นยาฆ่าเช้ือ ต้ังแต่ต้นทางจากสวน 

จนถึงระบบขนส่ง พร้อมติดตามก�ากับดูแลที่โรง 

คัดบรรจุ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและตรวจสอบ 

ใบรับรอง GAP และศัตรูพืช เพื่อออกใบรับรอง 

สุขอนามัยพืชให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอย่าง 

เคร่งครัด โดยยดึตามแนวทางขององค์การอนามยั 

โลก (WHO) และองค์การอาหารและการเกษตร 

แห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ส�าหรบัทางด้านปศุสตัว์ ได้เน้นย�า้มาตรการ 

ป้องกนั โดยกรมปศสุตัว์ กรมควบคมุโรค ร่วมกบั 

ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ประกอบการ ซึ่งมี 

ที่มา : ไลน์ไทม์ไลน์ วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

มั่นใจ! สินค้าเกษตร - ปศุสัตว์ไร้โควิด
ชี้ทุกกระบวนการมีมาตรการคุมเข้ม

การเก็บสินค้าตัวอย่าง หากพบมีความเสี่ยง หรือ 

ปนเป้ือนเชือ้ กรมปศสุตัว์ จะไม่อนญุาตให้ท�าการ 

จ�าหน่าย หรือส่งออกในทันที นอกจากนี้ จาก 

ที่โรงงานผลิตมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน หากพบการ 

ตดิเชือ้ของพนกังานในโรงงาน จะสามารถคดัแยก 

ผูต้ดิเชือ้ออกได้อย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นไปตามแนวทาง 

Bubble and Seal ของกรมควบคุมโรค 

ขณะท่ีด้านสินค้าประมง กรมประมง ได้ 

เข้มงวดระบบการควบคมุตรวจสอบ ตัง้แต่ต้นทาง 

เช่น เรอืประมง มกีารผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน 

สุขอนามัย มีมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า 

รวมถงึตดิตาม และดแูลแรงงานในสถานประกอบ- 

การ ตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาด 

โควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดไว้

ท้ังนี้ ขอให้ผู ้บริโภคสินค้าเกษตรทั้งใน 

ประเทศ และต่างประเทศ มั่นใจว่ากระบวนการ 

สินค้าเกษตรไทย ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่พบการปน 

เปื้อนของเชื้อโควิด-19 จากการสุ่มเก็บตัวอย่าง 

สินค้าเพื่อตรวจสอบ ทั้งกลุ่มพืช ไม้ผล ปศุสัตว์  

ประมง ซึ่งหากมีการตรวจพบเชื้อปนเปื ้อนใน 

กระบวนการผลิต จะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึง 

สาเหตกุารปนเป้ือนอย่างเร่งด่วน และเร่งแก้ปัญหา 

ในทันที
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

“ค้าภายใน” สั่งเข้ม
พบกักตุน - ฉวยโอกาส

ขึ้นราคาไข่ไก่
เอาผิดขั้นเด็ดขาด

นำยวฒันศกัย์ เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการค้า 

ภายใน เปิดเผย ว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าราคา 

ไข่ไก ่ในจังหวัดพิจิตร มีการปรับราคาสูงขึ้น 

เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรบำงรำยมีกำรกักตุน  

และฉวยโอกำสข้ึนรำคำ ในเรื่องนี้ได้มอบหมาย 

ให้พาณิชย ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

สถานการณ์ปริมาณ และราคาไข่ไก่ ในเบื้องต้น 

ได้รับรายงานว่า

ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ในห้างค้าปลีกค้าส่ง 

ยังคงมีจ�าหน่าย แต่ในตลาดสดมีปริมาณลดลง  

แต่หากมีความจ�าเป็นก็จะประสานแหล่งผลิต 

เข้ามาเสริม

โดยปัจจุบันราคาจ�าหน่าย ณ ห้างสรรพ - 

สินค้า ไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 30 ฟอง อยู่ที่ 98  

บาท/แผง ไข่ไก่ เบอร์ 2 ห้างค้าปลีกราคาจ�าหน่าย 

อยู่ที่ 101 - 106 บาท/แผง

“ค้าภายใน” เข้มจริง
หลังราคาไข่ไก่ปรับตัวสูง

จากการกักตุนในจังหวัดพิจิตร
สัง่พาณิชย์จังหวัดลงพืน้ที่

ตรวจสอบ พร้อมจัดรถโมบาย
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
กว่า 70 รายการ ขู่หากพบ

มีโทษทัง้จ�าทัง้ปรับ
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นอกจากนี ้พาณชิย์จงัหวัดพจิติรยงัได้จดัรถโมบาย จ�าหน่าย 

สินค้าอุปโภคบริโภคจ�าเป็น จ�านวน 70 รายการ ภายใต ้

โครงกำรพำณชิย์ลดรำคำช่วยประชำชน โดยจ�ำหน่ำยไข่ไก่ 

ในรำคำแผงละ 93 บำท หรือ 3.10 บำท/ฟอง และ 

ในระหว่ำงวันที่ 2 - 3 สิงหำคม 2564 จะน�ำไข่ไก่รำคำ 

ประหยดัมำจ�ำหน่ำยหน้ำส�ำนกังำนพำณชิย์จงัหวดัพิจิตร  

ในรำคำเบอร์ 3 แผงละ 93 บำท

อย่างไรก็ตาม ได้ให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ว่ามีการกักตุนหรือไม่ และกรณีพบว่ามีผู้ประกอบการรายใด 

ฉวยโอกาสขึ้นราคา ก็ให้ด�าเนินคดีตามมาตรา 29 และมาตรา 30  

แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. 2542 ซึง่ท้ัง 2 กรณ ี

หากพบว่ามีการกระท�าผิดจะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับทั้ง 2 กรณี ในเรื่องนี้ นำยจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได ้

มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เข้มงวดตรวจสอบไม่ให้มีการกักตุน และ 

ฉวยโอกาสข้ึนราคาสินค้าและบริการ ทั้งนี้หากพบเห็นการกักตุน หรือฉวยโอกาส 

ขึ้นราคา แจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569
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นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ เผยถึงสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ ซ่ึง 

กรมปศุสัตว์ได้มีการส�ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล 

สถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 30  

กรกฎาคม 2564 พบว่ามีแม่ไก่ไข่ยืนกรงจ�านวน  

50.6 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 42 ล้านฟอง 

ต่อวัน โดยในสถานการณ์ปกติอัตราการบริโภค 

ไข่สดภายในประเทศ ประมาณ 40 ล้านฟอง 

ต่อวัน

แต่ในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น และรัฐบาลได้ม ี

มาตรการเข้มงวด โดยออกประกาศข้อก�าหนด 

ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ขยายเวลาการบังคับใช้ 

มาตรการส�าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด  

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ท�าให้มีแนวโน้ม 

ที่ประชาชนผู้บริโภคจะมีความต้องการบริโภค 

ไข่ไก่เพิ่มขึ้นมากกว่าในสถานการณ์ปกติ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สั่งฟาร์มยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่
เพิ่มปริมาณไข่ไก่ วันละ 42 ล้านฟอง

อัพเดทโควิดวันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ไฟเขียวให้เกษตรกรยืดอายุการเลี้ยง

ไก่ไข่ยืนกรง เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตไข่ 
วันละ 2 ล้านฟองต่อวัน จากเดิมวันละ 
40 ล้านฟอง เป็น 42 ล้านฟอง/วัน 
เพื่อรองรับความต้องการบริโภค

ที่เพิ่มขึ้นช่วงล็อกดาวน์

เนื่องจาก “ไข่ไก่” เป็นอาหารโปรตีนที่มี 

คุณภาพสูง และมีราคาต�่าท่ีสุด สามารถเก็บ 

รักษาได้ง่าย สะดวกในการน�าไปปรุงเป็นอาหาร 

ที่หลากหลาย และบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น 

เพื่อเป็นการรองรับความต้องการบริโภคไข่ไก ่

ท่ีเพิ่มมากขึ้นของประชาชนในประเทศ ดังกล่าว 
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แล้วข้างต้น กรมปศุสัตว์จึงได้ก�าหนดมาตรการปรับสมดุล  

Demand - Supply โดยได้แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มไก่ไข ่

ท่ัวประเทศ สามารถยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงออกไป 

ตามที่แต่ละฟาร์มเห็นว่าเหมาะสม

จากเดิมที่ก�าหนดให้ปลดแม่ไก่ยืนกรงที่อายุ 80 สัปดาห ์

เพือ่เพิม่ปรมิาณไข่ไก่เข้าสูต่ลาด จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย ท้ังน้ี 

จะส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการบริโภค 

ภายในประเทศ และสามารถรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 

พออยู่ได้ไม่ขาดทุน และไม่ท�าให้ผู้บริโภคเดือดร้อน คาดว่าจะท�าให้ปริมาณ 

ผลผลิตไข่ไก่ในตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 2 - 3 ล้านฟอง  

จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปริมาณผลผลิตไข่ไก่จะมีเพียงพอต่อความต้องการ 

ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์อย่างแน่นอน
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ศึกน�ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 65 เดือด 

16 บิ๊ก ค้ำนรำยใหม่น�ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่  

ผวำไข่ล้นประเทศ ขณะที่ “ชัยพร” ชี้ชัด เป็น 

เอกสำรผูกขำดทำงกำรค้ำ ไหนว่ำ เสรี หำก 

ไม่เตรียมยื่นฟ้องศำลเอำเรื่องให้ถึงที่สุด

เม่ือวนัที ่13 กรกฎาคม 2553  ครม. สมยั 
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้มีมติยกเลิกระบบโควตาการน�าเข้าพ่อแม ่
พันธุ ์ไก่ไข่ รวมท้ังสั่งให้มีการทบทวนบทบาท 
แนวทางในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด)  
ใหม่ และเปิดทางเสรีน�าเข้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวระลอกใหม่

แหล่งข่าวกรมปศุสัตว์ เผยว่า เมื่อวันที่ 1  

กรกฎาคม 2564 มีเอกสารลงนามโดย นำย 

สุรชำติ ก�ำหอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ส�านักการค้าในประเทศ - ภูมิภาค เครือเบทาโกร  

ในฐานะตัวแทนกลุ ่มผู ้ประกอบการน�าเข้าพ่อ 

แม่พันธุ์ไก่ไข่ หรือ PS ได้ท�าหนังสือถึงอธิบด ี

กรมปศุสัตว์หลังได้รับแจ้งว่าจะมีผู้ประกอบการ 

รายใหม่ 6 ราย (กราฟิกประกอบ) ขออนุญาต 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

16 บิ๊ก ค้านรายใหม่
น�าเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่
ผวาไข่ล้นประเทศ

น�าเข้า PS โดยจะขอแบ่งโควตาน�าเข้าในปี 2565  

จากผู้ประกอบการรายเดิมในปัจจุบันที่มี 16 ราย  

โดยในปี 2564 ขอน�าเข้า 440,000 ตัว ซ่ึง 

ทางกลุ่มไม่เห็นด้วย และไม่สามารถแบ่งโควตา 

น�าเข ้าพ่อแม่พันธุ ์ไก ่ไข ่ได ้ตามข้อเสนอของ 

ผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเกรงจะส่งผลไข่ไก ่

ล้นตลาด

ท้ังนี้ สาระส�าคัญในหนังสือ ระบุว่าไว้ว่า  

เมื่อปี 2562 กรมปศุสัตว์ ได้มีมาตรการรักษา 

เสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อลดปัญหาการขาดทุน 

ต่อเนื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ มีการขอเสนอ 

ปรับลดจาก 6 แสนตัว เหลือ 4.6 แสนตัว 

(ผู้ประกอบการ 4.4 แสนตัว กรมปศุสัตว์ 2  

หมื่นตัว) และปู่ย่า (GP) จ�านวน 3,800 ตัว 

ซึ่งผู ้ประกอบการ 16 ราย ก็ให้ความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี แม้ว่าจะส่งผลกระทบในเชิงธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงขอให้กรมปศุสัตว์เห็น 

ชอบในการจัดสรรน�าเข้าพ่อแม่พันธุ ์ไก่ไข่ในปี  

2565 ให้ผู้ประกอบการรายเดิมน�าเข้า โดยไม่มี 

รายใหม่
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ด้านนำยชัยพร สีถัน กรรมการผู้จัดการบริษัท  

ชัยพรสหฟาร์ม จ�ากัด เผยว่า จะไปฟ้องศาล เพราะ 

หลักฐานชัดว่าเป็นการผูกขาดทางการค้า ไหนบอกว่า 

เสรี เพราะเกษตรกรตกเป็นเบี้ยล่างต้องซื้อพันธุ์สัตว์ 

ผูกอาหารสัตว์ เป็นธรรมหรือไม่ ล่าสุดมีผู้ประกอบการ 

9 ราย จากจ�านวน 16 ราย แจ้งว่าไม่เกีย่วข้องกบัหนงัสอื 

ดังกล่าวนี้

อนึ่ง การน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 5 ปีย้อนหลัง ปี 2563 - 2564 จัดสรร 

โควตาการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ น�าเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) จ�านวน 3,800 ตัว และ 

พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จ�านวน 460,000 ตัว ปี 2562 น�าเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP)  

จ�านวน 3,800 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จ�านวน 440,000 ตัว และส�ารอง 

ไว้ท่ีกรมปศุสัตว์อีก 20,000 ตัว ปี 2561 น�าเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) จ�านวน  

5,500 ตัว พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จ�านวน 550,000 ตัว และปี 2560 น�าเข้า 

ปู ่- ย่าพนัธุไ์ก่ไข่ (GP) 6,000 ตวั และการน�าเข้าพ่อ - แม่พนัธ์ุไก่ไข่ (PS) 600,000 ตวั
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อลหม่าน “ไข่ไก่” ขาดตลาด ซ�้ารอยปีที่แล้ว

2 สมาคม กัดฟัน ปลุกสมาชิกสู้

นำยมำโนช ชูทับทิม นายกสมาคม 

ผูเ้ลีย้งไก่ไข่ และทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า วันนี้ไข่ไก่ขาดหนัก 

มาก และหลายพืน้ทีม่ท้ัีงคนค้าให้ราคาด้วยตัวเอง 

บางพืน้ท่ีไข่เบอร์น�าไปก่อนแล้ว ผมจงึแจ้งให้ทราบ 

ไว้เบื้องต้น พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้เกษตรกร 

คนเล้ียงไก่ไข่ทกุท่าน อย่าประมาทในการประกอบ 

มาโนช ชูทับทิม สุธาศิน อมฤก

2 นายกฯ ไขไก่ เผยสถานการณ์
อลหม่าน “ไข่ไก่” ขาดตลาด

ผู้เลี้ยงไก่เผย พ่อค้าดอดปรับราคาไข่เบอร์
นำ ร่อง เรียกร้อง เกษตรกรร่วมมือรัฐ
ฝ่าวิกฤติ ขณะที่ “บังจู” เผยสถานการณ์

ไม่ต่างจากปีที่แล้ว มองเป็นข้อดี
วันไหนไม่มีไข่ขาย ก็คิดเสียว่าได้

“พักผ่อน” บ้าง

อาชีพของเราเป็นอันขาด ความพอเหมาะพอดี 

และพร้อมร่วมมอืกบัราชการเพือ่การก้าวผ่านช่วง 

เวลาอันเลวร้ายของคนในชาติ ซึ่งเราเป็นคนไทย 

คนหนึง่ทีต้่องรูร้กัสามคัคี ร่วมมอืกบัรัฐบาล ฝ่าฟัน 

ปัญหาที่เกิดไปด้วยกันให้จงได้

อนึง่ การเข้าไก่ออกไก่ทีเ่ป็นรอบ ยงัถือเป็น 

เร่ืองจ�าเป็น เหตุเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน 

และการกระท�าดังกล่าวจะท�าให้ราคาไข่เราจะได้

นานๆ “เราจะได้ หรอืเสยีอยูใ่นมอืเราแล้ว สามคัคี 

คือพลัง”

สอดคล้องนำยสุธำศิน อมฤก (บังจู)  

นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย และประธานกลุ่ม 

ผู้ค้าไข่ไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสมาคมผู้ค้าไข่ไทย  

ข้อความ “ปีนี้ถือว่าเล่นเป็น เพราะประสบการณ ์

ปีทีแ่ล้วเป็นคร”ู สวสัดีครบัทกุๆ ท่าน เป็นอย่างไร 

บ้างในช่วงนี้ หาไข่ไก่กันสนุกสนานกันเลยใช่ม้ัย  

แต่อย่าไปเครยีด สนกุกบังานท่ีท�า เพราะเราไม่ได้ 

ขาดคนเดียว





 

 

 

M Y C OF IX

ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป (EU) เลขทะเบียนที่ 1060/2013,1016/2013, 1115/2014, 2018/1568

MYCOFIX (IR-554780) and BIOMIN (IR-509692) are registered trademarks of Erber Aktiengesellschaft. 
ZENZYME is a registered trademark of BIOMIN Holding GmbH (IR-1150535) zenzyme.biomin.net

ปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ

เซนไซม์ (Zenzyme®) เป็นผลิตภัณฑ์แรกและผลิตภัณฑ์

เดียวที่สามารถลดปริมาณสารพิษซีราลีโนนได้อย่างรวดเร็ว  

มีความจ�าเพาะสูง สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสารพิษให้

อยู่ในรูปไม่เป็นพิษได้ และไม่รบกวนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

กับเอสโตรเจน

กระบวนการดูดซับ

เปลี่ยนโครงสร้างทางชีวภาพ

การป้องกันทางชีวภาพ

ด้วยเซนไซม์ (ZENzyme®)

เร็วกว่าและดีกว่าให
ม่

Mycofix® Plus 5.Z  

มัยโคฟิกซ์ พลัส 5.Z 

บริษัท เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด
1/913 ถ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร: (02)993-7500, แฟกซ์: (02)993-8499

Naturally aheadNaturally ahead
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ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วมากนัก หลายคนมีข้อ 

สงสัย ไข่หายไปไหน ก็หลายๆ อย่างรวมกัน เอา 

เป็นว่า อยู่ในค่า (+, -) ที่พอรับได้ ราคาแนะน�า 

ไข่คละ คงไม่ขยับขึ้นไปมากกว่านี้แล้ว ส่วนราคา 

ไข่เบอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ตามสภาวะ 

มือใหม่ อาจยังไม่คุ้นชิน แต่มือเก่าๆ เขาเจอกัน 

จนชินแล้ว เอาเป็นว่า ช่วงนี้ถือเป็นการพักผ่อน 

ไปในตัว จัดสรรปันส่วนจ�านวนให้กับลูกค้ากันให้ 

ดีๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป 

หลายคนบ่น : ตอนนี้ขายไข่ก�าไรน้อย ไม ่

เห็นก�าไร หลายคนบ่น : ไข่ราคาแพงมาก จะไป 

ขายต่อราคาไหน หลายคนบ่น : ไม่มีไข่ขาย 

หาไข่ขายไม่ได้ หลายคนบ่น : ขายวนั หยุดสองวนั 

ผมอยากจะบอกคนที่บ่นว่า : เรามีอาชีพขายไข่ 

ดีกว่าอีกหลายร้อยอาชีพ

บางอาชีพ ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดขายวันไหน  

ก�าไรน้อยบ้าง มากบ้าง ก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เข้า 

มาเลย ไข่ขาดแบบนี้ ไข่ราคาสูงแบบนี้ ในหนึ่งป ี

มีไม่บ่อยคร้ังนัก วันไหนไม่มีไข่ขาย ก็คิดเสียว่า 

ได้ “พักผ่อน” บ้าง และคิดเสียว่า ดีเหมือนกัน  

จะได้ปลอดภยัจากโควดิไปอีกวนั มน้ีอย กใ็ช้น้อย  

ก�าไรไข่ไม่มาก เอาใจช่วยทุกคนในช่วงเวลาที่ม ี

โรคระบาดนี้
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นำยวัฒนศกัย์ เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ร่วมกบั สมาคม 

ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข ่

รายย่อยภาคกลาง บริหารจดัการสนิค้าไข่ไก่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผูบ้รโิภคในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ที่รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันการระบาด

โดยทุกสมำคม ยินดีตรึงรำคำไข่ไก่คละหน้ำฟำร์มไว้ เพื่อให้ราคาขายปลีกทรงตัว และจะ 

กระจายไข่ไก่เข้าสู่ตลาด และทุกแหล่งจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ โดยทุกสมำคมยืนยันว่ำ 

ไข่ไก่มีปริมำณเพียงพอไม่ขำดตลำดอย่ำงแน่นอน ประชำชนไม่จ�ำเป็นต้องกักตุน

ส�าหรบัสนิค้าอุปโภคบริโภค กรมฯ ได้ประสานผูป้ระกอบการห้างสรรพสนิค้า ห้างค้าปลกี - ค้าส่ง 

ทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมสต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จ�าเป็นต่อการ 

ครองชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และจากการหารือกับผู้ผลิตสินค้า พบว่า ปริมาณ 

สินค้ามีเพียงพออย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจ และไม่จ�าเป็นต้องกักตุน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

“ค้าภายใน” จับมือสมาคมไข่ไก่
ตรึงราคา ช่วยลดผลกระทบช่วงโควิด

“ค้าภายใน” จับมือสมาคมไข่ไก่ ตรึงราคาคละหน้าฟาร์มไว้
เพ่ือให้ราคาขายปลีกทรงตัว ไม่ให้กระทบประชาชน

ช่วงโควิด-19 พร้อมสั่งสายตรวจออกตรวจ
ราคาสินค้าช่วงที่จะมีการประกาศล็อคดาวน์

“จุรินทร์” ยันมีสินค้าเพียงพออย่าตื่นตระหนก
กักตุนช่วงล็อกดาวน์ 14 วัน
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ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุน หรือ 

ฉวยโอกาสจ�าหน่ายสินค้าในราคาท่ีไม่เป็นธรรม  

สามารถแจ้งได้ทีส่ายด่วนกรมการค้าภายใน 1569  

หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และ 

หากตรวจสอบพบการกระท�าผิด จะมีโทษตาม 

มาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและ 

บริการ ซึ่งมีโทษจ�าคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาท 

หรือทั้งจ�า และปรับ

ด้านนำยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ กล่าววว่า ในช่วงท่ีจะมีการล็อคดาวน ์

14 วัน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ก็จะควบคุม 

ราคาสินค้า และขอประชาชน อย่าตื่นตระหนก  

กักตุนสินค้า พร้อมยืนยันมีสินค้าเพียงพอ
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อัพเดท ราคาไข่ไก่ วันพรุ่งน้ี  
ปรับใหม่ราคาขึ้น 3 บาท/ฟอง 
ส่งผลให้ราคาหน้าแผงพุ่ง ปรับขึ้น  
5 บาท/แผง ผู้บริโภคร้องจ๊าก

การแพร่ระบาดไวรัส “โควิด” ระลอก 3 

ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง แต่เหตุการณ์ “ไข่ไก่” ต่าง 

จากปีที่แล้ว ราวหนังคนละม้วน หากจ�ากันได้ 

คนตื่นแห่ซื้อตุนจนไข่ไก่ขาดแคลน เป็นเหตุท�าให ้

กระทรวงพาณิชย์ ต้องระงับการส่งออกไข่ไก่  

ขณะที่ปีนี้ไข่ไก่ไม่ได้ขาดแคลน แต่ท�าไมราคา 

ยังปรับขึ้น ทั้งที่ร้านค้า อาหาร โรงแรม ก็ยัง 

ไม่ได้เปิด ส่งผลท�าให้ไข่ไก่แต่ละเบอร์ต้องปรับ 

ขึ้น 5 บาทต่อแผง

แหล่งข่าววงการไข่ไก่ เผยสาเหตุที่ไข่ไก ่

ราคาปรับข้ึนกม็าจากบรษิทัใหญ่ เกบ็ไข่ไก่เบอร์ 2  

ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ส่วนไข่ไก่เบอร์ 0 และ 

เบอร์ 1 เป็นไข่ไก่เบอร์ใหญ่ ขายได้อยู่แล้ว ส่วน 

เบอร์ 2 เป็นไก่สาว ค่อนข้างที่มีมาก เพราะ 

ต้องการให้คนโดดไปใช้เบอร์ 3 และเบอร์ 4 

ตอนนี้เบอร์ 2 ขาดตลาด

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

“ก่อนที่จะปรับราคาใหม่ 3 บาท/ฟอง   

วงในสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ มีการ 

ไปขอทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ขอปรับเพดานใหม่ เดิมไข่ไก่คละอยู่ท่ี 3 บาท/ 

ฟอง ไปขอปรับเพดานใหม่ ท่ี 3.30 บาท/ฟอง  

ถ้าปรับแบบนี้ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 ไม่ปาเข้าไป 120  

บาท/แผงหรือ”

คิดค�านวณง่าย 10 บาท ยกตัวอย่าง คือ  

ออกจากล้งไข่ไก่ แล้วล้งไข่ไก่ ก็ไปส่งพ่อค้าแม่ค้า 

ตลาดนัด ต้องบวกถึง 10 - 15 บาทต่อแผง 

เพราะวนัหนึง่ขายได้ไม่มาก จะขายอยูท่ี ่112 - 115  

บาท/แผง (1 แผงมี 30 ฟอง) พอถึงแม่ค้าอาหาร 

ตามสั่ง ซ้ือไข่ไก่ไปฟองละ 4 บาท จะไปขาย 

ไข่ดาวฟองละ 5 บาท ไม่ได้แล้ว ปัญหาก็จะ 

จ๊าก ไข่ไก่ ราคาขึ้น 3 บาท/ฟอง
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ตกไปถึงผู้บริโภค โชคดีเป็นของผู้บริโภค ที่กรม 

การค้าภายในไม่ยอม ยืนเพดานท่ี 3 บาท/ฟอง  

ไม่ง้ันรอบนี้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 20 สตางค์ 

จากเดิม 2.90 บาท/ฟอง พอกรมไม่ยอมกป็รับขึน้

แค่ 10 สตางค์  นี่คือที่มาของการขึ้น 10 สตางค์ 

ในรอบนี้

คนที่มีเงิน มองไม่เห็น มองไม่ถึง จะมา 

เดนิตลาดไหม คงไม่มาหรอก มคีนรับใช้มาซ้ือของ 

ให้ เพราะฉะนัน้ การขึน้แบบนีม้องไม่เหน็รากหญ้า  

พอพูดไป ก็บอกว่าให้มาเล้ียงไก่เอง แม้ว่าราคา 

ไข่ไก่จะข้ึนแล้ว เค้าก็บอกว่าราคาอาหารก็ปรับ 

ขึ้นมาเช่นเดียวกัน สงสัยมาก ในเมื่ออาหารสัตว ์

ราคาปรับข้ึน ท�าไมผู ้เลี้ยงไม่ไปคุยกับบริษัท 

อาหารสัตว์ มาพูดเสียงตกร่องในการปรับราคา 

แต่ละครัง้ว่าไม่สอดคล้องกบัราคาอาหารสตัว์เล้ียง  

แล้วหากพูดอย่างนี้ภาระจะตกอยู่กับใคร

“วันพรุ่งนี้ ราคาไข่ไก่ทุกเบอร์ จะมีการ 

ปรับขึ้นตามราคาประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า  

และส่งออกไข่ไก่ ราคาแนะน�าไข่ไก่คละอยู่ท่ีฟอง 

ละ 3 บาท  ยกตวัอย่าง เบอร์ 3  ขายส่ง 87 - 90  

บาท/แผง ตลาดขายปลีก จะบวก 10 - 12 บาท/ 

แผง ตลาดนัดจะบวก 12 - 15 บาท"  

ส่วนเบอร์ 2 จะอยู ่110 บาท/แผง “เบอร์ 1” 

จะอยู่ 115 - 120 บาท/แผง ส่วนเบอร์ 0 จะอยู่ที่  

120 - 130 บาท/แผง ส่วนบางแผง เบอร์ 0 ราคา 

ไปแล้ว 125 บาท/แผง เป็นเบอร์ไข่ไก่หายาก  

เป็นเบอร์ที่ผู ้ค้าสามารถท�าก�าไรได้ ราคาที่จะ 

บวก 125 - 130 บาท/แผง แน่นอน ส่วนเบอร์ 3  

ตลาดนัด ราคาไม่ต�่า 100 บาท/แผง แล้วเชื่อว่า  

ปรากฏการณ์แบบนี้จะไม่มีใครกั๊กของไว้ห้องเย็น 

แล้ว ถึงเวลาจะต้องปล่อยของแล้ว ต้องคอยจับตา 

ดูว่าสถานการณ์จะพลิกไปทางไหน
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นำยมงคล พิพัฒสัตยำนุวงศ์ นายก 

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยถึง 

สถานการณ์ไข ่ไก ่ในขณะนี้ว ่า จากกรณีที่มี 

ผู้บริโภคบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงไข่ไก่ ซ่ึงเป็น 

โปรตีนคุณภาพดี มีราคาต�่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว ์

ชนิดอื่น และยังมีอายุจัดเก็บที่นานกว่า จึงเป็น 

ตัวเลือกแรกๆ ของผู ้บริโภคที่จะเลือกซื้อไป 

บริโภค โดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์ ที่ประชาชน 

บางส่วนมีการซื้อตุนเพิ่มจากช่วงก่อนหน้า เนื่อง 

จากต้องท�างานที่บ้าน รวมถึงการแยกกักตัว

ประกอบกับมีหลำยหน่วยงำนซื้อไข่ไก่ไป 

บริจำค ท�าให้ปริมาณไข่ไก่มีไม่เพียงพอกับควำม 

ต้องกำรทีเ่พิม่ข้ึนอย่ำงฉบัพลนั โดยสงูขึน้จากการ 

บรโิภคปกตปิระมาณร้อยละ 10  และพบว่าขณะนี้ 

มีพ่อค้ำคนกลำงบำงส่วน ใช ้วิธีไปรับซื้อที่ 

หน้ำฟำร์มเกษตรกร โดยการให้รำคำสงูกว่ำรำคำ 

ประกำศ เพื่อจูงใจเกษตรกร แล้วน�ามาขำยต่อ 

ในรำคำที่แพงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตส่วนหนึ่ง 

หำยไปจำกช่องทำงขำยปกติ ท�าให้ประชาชน 

เข้าใจว่าของขาด

“ปัจจุบัน ไข ่ไก ่ ท่ีออกสู ่ท ้องตลำด มี 

ประมาณ 40 - 41 ล้ำนฟองต่อวัน เป็นปริมาณที ่

เพียงพอกับควำมต้องกำรบริโภคในประเทศ แต ่

ด้วยสถานการณ์ทั้งการ Work From Home การ 

แยกกกัตวัของกลุม่เสีย่ง การซือ้ไข่ไปบรจิาค โดย 

เฉพาะการเข้าไปรับซ้ือไข่ถึงหน้าฟาร์มของพ่อค้า 

คนกลางบางกลุ่ม ท�าให้เกิดสถานการณ์รำคำ 

ปั่นป่วน”

นายกฯ ผู้ผลิตผู้ค้าไข่ไก่ฯ
ชี้ 3 ปัจจัยท�าไข่ขาดตลาด

พ่อค้าฉวยปั่นราคาพุ่ง

“
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

ชี้ไข่ขาดตลาด จากล็อกดาวน์
ผู้บริโภคแห่ซื้อตุน บวกมีผู้ซื้อไปบริจาค

ท�าให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยฉับพลัน
สูงกว่าปกติ 10% อีกด้านพ่อค้าคนกลาง

ฉวยจังหวะให้ราคาสูง จูงใจเกษตรกร
น�าขายต่อราคาแพง

ยันพร้อมร่วมมือกับภาครัฐแก้ปัญหา

”
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ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ขอให้ผู้เล้ียงไก่ไข่ขำยไข่กับ 

คู่ค้ำเดิมที่เป็นช่องทางขายปกติก่อน โดยไม่ขำยให้กับ 

คู่ค้ำใหม่ หรือผู้ค้ำจร ท่ีจะรวบรวมไข่ไปท�าก�าไร โดย 

บวกราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการตัดวงจรดังกล่าว สมาคมฯ  

ขอยืนยันว่าไข่ไก่ไม่ขำดแคลน และ 

จะดูแลในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยง 

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีปริมาณไข่ 

ที่เพียงพอ และประชาชนไม่ต้อง 

เป็นกังวล” นายมงคล กล่าว

นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวด้วยว่า อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ มีนโยบายการเพิ่มปริมาณไข่ไก่ โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 

ยืดอำยุกำรเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรง จากเดิมให้ปลดแม่ไก่ท่ี 75 สัปดาห์ 

เป็น 80 สัปดำห์ โดยสมาคมฯ ได้เน้นย�้ากับสมาชิกให้ร่วมมือกับภาครัฐ 

ในการเดินหน้ามาตรการนี้ คาดว่าจะท�าให้มีไข่เพิ่มขึ้นได้อีกวันละ 1 ล้ำน 

ฟอง เป็นปริมาณไข่ไก่ออกสู ่ท้องตลาด 42 ล้านฟองต่อวัน ภายใน 

ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วง 

ล็อกดาวน์ได้อย่างแน่นอน
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อธิบดีกรมปศุสัตว ์ แกะรอยล้งใหญ่ 

นครปฐม เผยผลตรวจสอบ ไม่พบไข่ไก่เน่ำเสีย 

เสื่อมคุณภำพ ชี้ต้นเหตุ สันนิษฐำนเป็นผู้ค้ำ 

หน้ำใหม่ แนะผูบ้รโิภคมัน่ใจ เลือกซือ้ไข่ไก่ เกบ็ 

รักษำไข่ไก่อย่ำงถูกสุขอนำมัย

ตามที่มีกระแสข่าวว่าพบ “ไข่ไก่” เสื่อม 

คุณภาพ เน่าเสีย ออกมาจ�าหน่ายจากผู้ประกอบ 

การรายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ค้าไข่ไก่ และผู้บริโภค 

มีความกังวลต่อสุขอนามัยของการผลิตไข่ไก่นั้น

นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  

2564 เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ ได้ด�าเนินการ 

ประสานแหล่งข่าว และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ 

สถานท่ีรวบรวมไข่ไก่ของผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ 

ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ไม่พบมีการจ�าหน่าย 

ไข่ไก่เสื่อมคุณภาพ หรือเน่าเสียตามท่ีปรากฏ 

ในข่าว และพบว่าสถานท่ีรวบรวมไข่ไก่ดังกล่าว 

มีระบบการผลิตที่ถูกสุขอนามัย ตามข้อก�าหนด 

ของมาตรฐาน GMP ท่ีกรมปศุสัตว ์ รับรอง 

และสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของ 

ไข่ไก่ได้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กรมปศุสัตว์ ชีแ้จงข่าว

ไข่ไก่เส่ือมคุณภาพ

ตรวจสอบย้อนกลับ บิ๊กไข่ไก่ นครปฐม

บุกลงนครปฐม
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลเพิ่ม 

เติมว่า ปัจจุบันไข่ไก่มีราคาดี และเป็นที่ต้องการ 

ของตลาดจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ส่ง 

ผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า 

อุปโภคบริโภคได้บ่อยครั้ง และประชาชนต้อง 

อยู่บ้านมากข้ึน และมีการกักตุนไข่ไก่ไว้บริโภค 

ในครัวเรือน จึงท�าให้มีลูกค้าหน้าใหม่สนใจซื้อ 

ไข่ไก่ไปจ�าหน่ายในลักษณะค้าส่ง และค้าปลีก 

มากขึ้น

นายสตัวแพทย์สรวศิ  กล่าวว่า สนันษิฐาน 
ว่าเป็นผู ้ค้าหน้าใหม่ซึ่งอาจยังไม่มีความรู ้เรื่อง 
การเก็บรักษาไข่ไก่อย่างเหมาะสม ท�าให้ไข่ไก่ 
เสยีหาย และเสยีความสดอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ี 
กรมปศุสัตว์ จึงได้แจ้งเตือน และเน้นย�้าให้ 
ผู้ประกอบการรักษาสุขอนามัยในการผลิตไข่ไก ่
และให้มีการแนะน�าผู้ค้ารายใหม่ให้ทราบถึงวิธ ี
การเก็บรักษาไข่ไก่ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อรักษา 
ความสดของไข่ และลดการเสียหายด้วย

ปัจจุบัน ไข่ไก่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ 

ซื้อหาไว้บริโภคในครัวเรือนจ�านวนมาก เนื่องจาก 

เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก และมีคุณภาพดี กรม 

ปศุสัตว์ได้มีการติดตามระบบการผลิตไข่ไก่ของ 

ประเทศ ท้ังในด้านปริมาณการผลิต และด้าน 

สุขอนามัย ทั้งนี้ ขอให้ผู ้บริโภคมีการเลือกซื้อ 

สินค้าไข่ไก่สดจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ โดยมองหา 

ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” และหากประชาชน 

พบข่าว หรอืข้อมลูใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกับกรมปศสัุตว์ 

สามารถแจ้ง หรอืขอข้อมลูทีถ่กูต้องจากเจ้าหน้าที่ 

ปศสุตัว์ในพืน้ที ่หรอืแจ้งสายด่วนของกรมปศสุตัว์  

โทร. 063-225-6888 หรือผ่านแอปพลิเคช่ัน  

DLD 4.0 ได้ทันที

ตรวจสอบ



Food Feed Fuel

 44 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 199 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

สถานการณ์ถั่วเหลือง
1. ผลผลิตและกำรใช้ (ล้านตัน) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

 1.1 ผลผลิตพืชน�้ามัน-โลก (USDA) (ก.พ. 64) 582.570 600.000 576.430 594.480

 1.2 ผลผลิตถั่วเหลือง

  1.2.1 โลก (USDA) 342.929 361.036 336.458 361.079

  1.2.2 ไทย (สศก.) 0.041 0.028 0.029 0.029

   - ถั่วฤดูแล้ง 0.021 0.012 0.013 0.013

   - ถั่วฤดูฝน 0.020 0.016 0.016 0.016

 1.3 ความต้องการใช้

  1.3.1 โลก (USDA) 338.570 344.100 354.750 369.840

  1.3.2 ไทย (สศก.) 2.764 3.237 4.074 3.829

 1.4 ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) : (สศก.). 15.11 15.52 15.86 15.89

 1.5 น�าเข้า : กรมศุลกากร 2.723 3.209 4.045 3.800

 1.6 ส่งออก : กรมศุลกากร 0.003 0.003 0.002 0.002

  ไทยน�าเข้าจาก (ปี 63) บราซิล 69% สหรัฐอเมริกา 30% แคนาดา 1%

  ไทยส่งออกไป (ปี 63) ลาว 85% กัมพูชา 6% มัลดีฟ 3% จีน 2% สิงคโปร์ 1% 

มาเลเซีย 1%

2. รำคำ (บาท/กก.) ปี 62 ปี 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64

 2.1 เกษตรกรขายได้ ชนิดคละ : สศก. 15.97 16.82 17.00 17.02

 2.2 ขายส่ง ตลาด กทม. : กรมการค้าภายใน

  - เกรดแปรรูปอาหาร 20.12 20.50 - -

  - เกรดผลิตอาหารสัตว์ 18.50 18.50 21.00 21.00

  - เกรดสกัดน�้ามัน 18.50 18.50 19.75 19.75

 2.3 ซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก : www.cmegroup.com

  - บาท/กก. 10.20 10.99 15.22 15.32

  - เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 326.97 349.84 504.27 507.78

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)
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สถานการณ์เดือนกุมภาพันธ ์2564

ในประเทศ เป็นช่วงต้นฤดูถั่วเหลืองฤดูแล้งของไทยเริ่มออกสู ่

ตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า เดือนกุมภาพันธ์  

2564 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 2.51 ของผลผลิต 

ทั้งปี ราคาเกษตรกรขายได้ของตลาดในประเทศ 

สูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย จากความ 

ต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ที่มีอย่างสม�่าเสมอ ในขณะท่ีปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอ ท�าให้ต้องน�าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง โดย 

ในช่วงมกราคม 2564 มีการน�าเข้าจ�านวน 251,909 ตัน ลดลงจากปีก่อน ที่มีจ�านวน 365,979 ตัน  

หรือลดลงร้อยละ 31.17

ต่ำงประเทศ ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกสูงขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากการส่งออก 

ถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ไปจีนมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศของบราซิลที่เป็นแหล่งปลูก 

ที่ส�าคัญ มีฝนตกหนัก ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเก็บเก่ียว ท�าให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าไป ส่งผลให้ปริมาณ 

เมล็ดถั่วเหลืองในตลาดโลกลดน้อยลง

แนวโน้มเดือนมีนาคม 2564
คาดว่าราคาของตลาดในประเทศจะโน้มอ่อนตัวลง จากที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น 

ส่วนราคาตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย จากท่ีปริมาณผลผลิตตึงตัว และคาดว่าจีน 

จะมีค�าสั่งซื้อจากสหรัฐฯ ในช่วงนี้ อย่างไรก็ดี คาดว่าปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองจากบราซิลจะทยอยออกสู่ 

ตลาด แข่งขันกับถั่วเหลืองของสหรัฐฯ มากขึ้น

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน

มีนาคม 2564
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สถานการณ์กากถั่วเหลือง
1. ผลผลิตและกำรใช้ (ล้านตัน) ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

 1.1 ผลผลิต-โลก (USDA) (ก.พ. 64)

  1.1.1 วัตถุดิบอาหารสัตว์หมวดโปรตีน 330.800 332.780 344.520 352.620

  1.1.2 กากถั่วเหลือง 232.326 233.678 242.921 252.917

 1.2 ผลผลิต-ไทย (รายงานตามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อกากถั่วเหลือง) 1.394 1.562 2.025 2.040

  1.2.1 จากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ 0.016 0.015 0.011 0.010

  1.2.2 จากเมล็ดถั่วเหลืองน�าเข้า 1.378 1.547 2.014 2.030

 1.3 ความต้องการใช้

  1.3.1 โลก (USDA) 228.886 230.033 240.948 251.027

  1.3.2 ไทย (กรมปศุสัตว์ กรณีใช้ข้าวโพดฯ มาก) 4.188 4.213 4.200 4.370

 1.4 น�าเข้า (ล้านตัน) : กรมศุลกากร 2.952 3.208 2.645 3.000

 1.6 ส่งออก (ตัน) : กรมศุลกากร 44,596 51,658 50,843 50,000

  ไทยน�าเข้าจาก (ปี 63) บราซิล 84% อาร์เจนตินา 13% ปารากวัย 3%

  ไทยส่งออกไป (ปี 63) ลาว 49% กัมพูชา 49% เมียนมาร์ 3%

2. รำคำ (บาท/กก.) ปี 62 ปี 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64

 2.1 ขายส่ง ตลาด กทม. : กรมการค้าภายใน

  - กากถั่วเหลืองในประเทศ

   • เมล็ดฯ ในประเทศ โปรตีน 44-48% 20.50 18.38 - -

   • เมล็ดฯ น�าเข้า โปรตีน 44-46% 13.22 13.50 17.34 17.65

  - กากถั่วเหลืองน�าเข้า โปรตีน 46-48% 13.09 13.27 17.00 17.25

 2.2 ซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก : www.cmegroup.com

  - บาท/กก. 10.45 10.99 14.73 14.26

  - เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 334.56 351.12 488.24 472.64

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)
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สถานการณ์เดือนกุมภาพันธ ์2564
ในประเทศ ราคาขายส่งตลาด กทม. กากถ่ัวเหลืองผลิตจากเมล็ดน�าเข้า และกากถ่ัวเหลือง 

น�าเข้าสงูข้ึนจากเดือนก่อน เนือ่งจากความต้องการใช้เพือ่ผลิตอาหารสตัว์เพือ่ภาคปศสุตัว์มอีย่างต่อเนือ่ง

ส�าหรับช่วงมกราคม 2564 มีการน�าเข้ากากถั่วเหลืองปริมาณ 103,110 ตัน จากบราซิล 98%  

อินเดีย 2% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีน�าเข้า 132,941 ตัน หรือลดลง 22% และส่งออก 

ปริมาณ 4,468 ตัน ไปลาว 55% กัมพูชา 40% ฮ่องกง 5% สูงขึ้นจากปีก่อนช่วงเดียวกัน 

ของที่ส่งออก 51,658 ตัน หรือสูงขึ้น 173%

ต่ำงประเทศ ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากภาวะการส่งออก 

กากถ่ัวเหลืองของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว โดยผู้ใช้หันไปน�าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากประเทศแถบอเมริกาใต ้

ที่มีราคาต�่ากว่า

แนวโน้มเดือนมีนาคม 2564
คาดว่าราคาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีแนวโน้มยืนแข็ง จากความต้องการใช้ยังคงมี 

อย่างสม�่าเสมอ ขณะที่ปริมาณผลผลิตอาจตึงตัว อย่างไรก็ดี ภาวะการค้ากากถั่วเหลืองตลาดโลก 

ส่วนใหญ่จะมีการปรับตัวของราคาตามปริมาณความต้องการใช้ และการน�าเข้ากากถ่ัวเหลืองของจีน 

ซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่ของโลก

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน

มีนาคม 2564
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คณะกรรมกำรไข่สำกล (International  

Egg Commission) จดัท�ำโครงกำร Young Egg  

Leader 2020 เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้น�ำรุ่นใหม ่

ของอตุสำหกรรมไข่ไก่ทัว่โลก ด้วยกำรให้ควำมรู ้

และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์จำกผูป้ระกอบกำร 

และภำครัฐชั้นน�ำทั่วโลก สู่กำรพัฒนำห่วงโซ ่

กำรผลิตไข่อย่ำงยั่งยืน ล่ำสุด ผู้น�ำรุ ่นใหม่ใน 

อตุสำหกรรมไข่ไก่แคนำดำ ให้กำรยกย่อง ฟำร์ม 

วังสมบูรณ์ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร  

จ�ำกัด (มหำชน) หรือซีพีเอฟ เป็นฟำร์มไก่ไข่ 

แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ทีไ่ด้มำตรฐำนของ 

สหภำพยุโรป และได้รับรองมำตรฐำนของกรม 

ปศุสัตว์เป็นฟำร์มแรกของประเทศไทย

นำยสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เผยว่า นำย Jon Krahn  

ผู้บริหารของบริษัท Paragon Feed Corp ผู้ผลิต 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อาหารส�าหรับสัตว์ปีกรายใหญ่ของแคนาดา และ 

เป็นหนึ่งในผู้น�ารุ่นใหม่ท่ีร่วมโครงการ Young 

Egg Leader 2020 ได้แบ่งปันข้อมูล และ 

ประสบการณ์จากการแลกเปล่ียนกับผู้เชี่ยวชาญ 

และผู้บริหาร ในวงการอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั่วโลก  

ผ่าน Poultry World วารสารปศุสัตว์ระดับโลก  

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ฟาร์มวังสมบูรณ์  

ของซีพีเอฟ เป็นต้นแบบฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้ 

แคนาดายกย่องไทย
ฟาร์มไก่ไข่ไม่ขังกรง
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กรง ที่ประยุกต์มาตรฐานของสหภาพยุโรปมาใช้ 

เป็นการผลิตอาหารที่รับผิดชอบ รองรับแนวโน้ม 

ความต้องการบริโภคท่ีได้มาตรฐานสวสัดภิาพสตัว์ 

ที่เพิ่มสูงข้ึนทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 

อุตสาหกรรมไข่ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การพัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์เพื่อผลิต 

ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง ซีพีเอฟ 

ได้เร่ิมตั้งแต่ปี 2561 โดยประยุกต์ใช้มาตรฐาน 

ของสหภาพยุโรป โดยแม่ไก่ไข่จะถูกเลี้ยงแบบ 

ธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ ความ 

หนาแน่นไม่เกิน 9 ตัวต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร  

มีการน�าระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัต ิ

ควบคุมการผลิต อุณหภูมิ และการระบายอากาศ 

อย่างเหมาะสมตลอดเวลา ควบคู่กับการควบคุม 

และป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ติดตั้งระบบ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง  

Biosecurity Hi - tech Farming

โดยมีการจัดสภาพแวดล้อม สอดคล้อง 

ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข ่

ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ  

เช่น แต่ละตัวจะมีคอนขนาดอย่างน้อย 15 ซม.  

ส�าหรบัเกาะพกัผ่อน มวีสัดุปูรองพืน้เพือ่ใช้ส�าหรบั 

คุ้ยเข่ีย และไซ้ขนท�าความสะอาดตัวเอง แม่ไก่ 

มีอิสระ ส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่อย่างสุขสบาย มี 

คุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ป่วย 

ง่าย ส่งผลให้ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

“การที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ได้รับการยอมรับ 

ในระดับสากล ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นผู ้บริโภค 

ที่ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจาก 

แหล่งผลิตยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ท่ีบริษัทให ้

ความตระหนักในเรื่องนี้มาโดยตลอด และจะ 

เดินหน้าขยายการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มแบบไม่ใช ้

กรงเป็น 15 ล้านฟองในปีนี้” รองกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าว
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ภำพรวมตลำดส่งออกสินค้ำเน้ือสัตว์ปีก 

ของประเทศไทยปีท่ีแล้ว มีปริมำณกำรส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก 946,866 ตัน คิดเป็น 

มูลค่ำ 110,260 ล้ำนบำท

41% เป็นการส่งออกสินค้าเนื้อไก่ดิบ 

แช่แข็ง หรอืแช่เย็น ซ่ึงมีตลาดหลกั ได้แก่ ประเทศ 

ญ่ีปุ ่น จีน สหภาพยุโรป รวมถึงสิงคโปร์ อีก 

หน่ึงตลาดใหญ่มีก�าลังซื้อค่อนข้างสูง ท่ีผ่านมา 

ฝ่ายไทยตั้งโต๊ะเจรจา เพื่อหวังส่งออกไก่แช่เย็น 

เข้าตลาดสิงคโปร์มาโดยตลอด

เนื่องจากสิงคโปร์ได้ก�าหนดมาตรฐาน 

การน�าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ท่ีเข้มงวดมาก โดย 

เฉพาะเนือ้สตัว์แช่เยน็ เพราะมองว่าเนือ้ประเภทนี้ 

มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในเรื่องจะมีโอกาสปน 

เชือ้แซลโมเนลลาได้ง่าย และท่ีส�าคญัอายกุารเกบ็ 

รักษาไม่ค่อยยาวนาน

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ไก่แช่เย็นไทย
ลุยตลาดลอดช่อง

ท�ำให้ที่ผ่ำนมำ เรำจึงส่งออกเนื้อไก่ไป 

สงิคโปร์ได้แต่ประเภทไก่แปรรปู ปรงุสกุ เสยีเป็น 

ส่วนใหญ่

ในที่สุดการเจรจาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ความพยายามโดยความร่วมมือระหว่าง กรม 

ปศสุตัว์ ส�านกังานอาหารแห่งสงิคโปร์ (Singapore  

Food Agency หรือ SFA) และภาคเอกชนไทย  

เห็นผลสัมฤทธ์ิ เมื่อทางการสิงคโปร์เปิดทาง 

ให้ไทยส่งออกสินค้าเนื้อไก่สดแช่เย็นไปประเทศ 

เขาได้ สะท้อนให้เห็นถึงความมีมาตรฐานของ 

เนื้อไก่ไทยในระดับสากล

ถอืเป็นกำรเปิดตลำดใหม่ อันจะสร้ำงควำม 

เข้มแข็งให้อุตสำหกรรมไก่ไทย และเกษตรกร  

โดยมีเนือ้ไก่ แบรนด์เอสเพียว ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ 

พรีเมียม ของเครือเบทำโกร เป็นรำยแรกของ 

ไทย ทีส่่งออกผลติภณัฑ์เนือ้ไก่สดแช่เยน็ไปตลำด 

สิงคโปร์ได้

ท�าให้กรมปศุสัตว์คาดว่า ปีนี้จะส่งออก 

เนื้อไก่สดแช่เย็นไปสิงคโปร์ได้ไม่น้อยกว่า 1,000  

ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เป็นการ 

ตอกย�้า คนไทยท�าอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก หาก 

ร่วมแรงร่วมใจกันจริง
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เครอืเบทำโกร พร้อมเดินหน้ำส่งออกผลติภัณฑ์เนือ้ไก่แช่เยน็แบรนด์เอสเพียวสู่ตลำดสิงค์โปร์  

เป็นรำยแรกของไทย ชจูดุแขง็ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ไม่ใช้ยำปฏชิวีนะตลอดกระบวนกำรผลติ  

(RWA) รับรองโดย NSF เป็นรำยแรกของโลก และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ตอกย�้ำ 

ควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ และควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ 

สำกล

นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว ์

ในฐานะหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการ 

ผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ได้ท�างานร่วมกับผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมอาหารและปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนา และสร้าง 

ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทยสู่มาตรฐาน 

ระดับสากล โดยปัจจุบัน ภาพรวมตลาดส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีก 

ของประเทศไทย ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ปริมาณ 

946,866 ตัน คิดเป็นมูลค่า 110,260 ล้านบาท โดยสัดส่วน 41% เป็นการส่งออกสินค้า 

เนื้อไก่ดิบแช่แข็ง หรือแช่เย็น ซ่ึงมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศสิงคโปร์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เครอืเบทาโกร รายแรกของไทย
ส่งออกไกแ่ช่เย็นสู่ตลาดสิงคโปร์

“ชูจุดแข็งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

ตลอดกระบวนการผลิต (RWA) 
รับรองโดย NSF เป็นรายแรก

ของโลก และนวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย”
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กรมปศุสัตว์ได้ประสานงานกับส�านักงาน 

อาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency  

หรือ SFA) อย่างใกล้ชิด เพื่อขยายขอบข่ายการ 

ส่งออกสนิค้าเนือ้ไก่สดแช่เยน็ ซ่ึงทางการสงิคโปร์ 

เชื่อมั่นกรมปศุสัตว์ในการก�ากับดูแลการผลิต จึง 

ได้ให้การรับรองโรงงานผลิตเน้ือไก่ของไทย เพื่อ 

ผลิตและส่งออกสนิค้าเนือ้ไก่สดแช่เยน็ไปประเทศ 

สิงคโปร์ คาดว่าปีนี้ จะส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็น 

ไปสิงคโปร์ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน คิดเป็น  

มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึง่เครือเบทาโกรนบัเป็น 

รายแรกที่เริ่มส่งออกเนื้อไก่แช่เย็นไปสิงคโปร์”

นำยวสิษฐ แต ้ไพสิฐพงษ ์ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 

เครือเบทาโกร กล่าวว่า “สงิคโปร์นบัเป็นตลาดทีม่ี 

ศักยภาพสงู และมมีาตรฐานการน�าเข้าผลติภณัฑ์ 

เนื้อสัตว์ที่เข้มงวดทั้งในด้านความปลอดภัย และ 

คุณภาพของสินค้า จากการเปิดตลาดส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดแช่เย็นไปสิงคโปร์ได้ส�าเร็จ 

ครั้งนี้ เครือเบทาโกร ในฐานะผู้ประกอบการ 

รายแรกของไทยที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สด 

แช่เย็นไปตลาดสิงคโปร์ ต้องขอขอบคุณความ 

ร่วมมือจากภาครัฐ ภายใต้การน�าของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ 

ภาครัฐของสิงคโปร์ อาทิ Enterprise Singapore  

(ESG), Singapore Food Agency (SFA) และ 

ภาคเอกชนของไทย ที่ร่วมสนับสนุน และผลักดัน 

ให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 

ของผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดโลก

การเปิดตลาดสิงคโปร์ในคร้ังนี้ เครือ 

เบทาโกร เชื่อว่านี่คืออีกก้าวส�าคัญของการขยาย 

ฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม 

แบรนด์เอสเพียวสู ่ตลาดต่างประเทศ และจะ 

ประสบความส�าเร็จในตลาดสิงคโปร์ เช่นเดียว 

กับท่ีแบรนด์เอสเพียวได้ประสบความส�าเร็จมา 

แล้วในตลาดฮ่องกง โดยวางกลยุทธ์ มุ ่งการ 

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู ้จัก และเดินหน้าขยาย 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าหลัก 

อื่นๆ ต่อไป รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสด เพ่ือตอบโจทย์ความ 

ต้องการผู้บริโภคในตลาดสิงคโปร์ในอนาคต”

นำยเควนิ ฉอ็ก เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั

สิงคโปร์ ประจ�าประเทศไทย กล่าวว่า “รู ้สึก 

ยินดีที่เครือเบทาโกรได้เป็นผู้น�าเข้าเนื้อไก่แช่เย็น 

รายแรกของประเทศไทยสู ่สิงคโปร์ ซึ่งเครือ 

เบทาโกร ได้มีการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ 

กรมปศุสัตว์ และส�านักงานอาหารแห่งสิงคโปร์  

เพื่อให ้มั่นใจว ่าทุกผลิตภัณฑ์เป ็นไปตามข้อ 

ก�าหนดการน�าเข้าของสงิคโปร์ โดยเครอืเบทาโกร 

ได้ท�างานร่วมกับ Enterprise Singapore (ESG)  

ในการน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ท้ังหมดนี้ เพื่อ 

ให้ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์มีทางเลือกมากขึ้นในการ 

รับประทานอาหารโปรตีนคุณภาพ

ปัจจบุนั ประเทศไทยนบัเป็นหนึง่ในประเทศ 

ผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

โดยมผีูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหารทีป่ระสบ 

ความส�าเร็จเป็นจ�านวนมาก สิงคโปร์พร้อมที่จะ 

ท�างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย  

เพื่อสร้างโอกาสในการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่หลาก 

หลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ร่วมพัฒนาโอกาสทาง 

ธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้านวัตกรรมด้าน 

อาหาร การวิจัยและพัฒนา เราหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่า จะได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมของไทยในเชิงลึกต่อไป”



บริษทั ยูนีโกร อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั
120 หมู่ 4 ต ำบลสำมควำยเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3430-5101-2, 0-3439-5209 แฟกซ ์0-3430-5103
www.unigrointer.com, e-mail : unigro_inter@hotmail.com

 ผลิตจำกเมล็ดถัว่เหลืองเกรดอำหำรสตัว ์100% 
 อุดมดว้ยกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัซ่ึงจ ำเป็นตอ่กำรเจริญเติบโตของสตัว ์
 ควบคุมกำรผลิตดว้ยเทคโนโลยี และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
 โปรตีน ไมต่ ่ำกวำ่ 36% ไขมนั ไมต่ ่ำกวำ่ 18%
 เมทไธโอนีน มำกกวำ่ 5,000 ppm
 ไลซีน มำกกวำ่ 6 กรัม/100 กรัมโปรตีน

สินคำ้ Premium Grade
รบัรองมำตรฐำน GMP & HACCP

สินคำ้ คุณภำพ ส ำหรบัปศุสตัวไ์ทย



www.foss.in.th

หรือโทร 064-585-3452หรือโทร 064-585-3452
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ซีพีเอฟ เดินหน้ำมำตรกำร Seal ฟำร์ม 

เลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภำพพนักงำน ลดควำมเสี่ยง  

ป้องกันโรคโควิด-19 โรคส�ำคัญในสัตว์ มุ่งดูแล 

เกษตรกรคอนแทรคฟำร์ม พร้อมถ่ำยทอดองค์- 

ควำมรู ้ต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงหลักประกันควำม 

ปลอดภยั และควำมมัน่คงทำงอำหำรแก่ผูบ้ริโภค

นำยสมพร เจิมพงศ ์ รองกรรมการ 

ผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  

จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า 

ซีพีเอฟให้ความส�าคัญกับมาตรการเฝ้าระวัง 

และป้องกันโรคอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด โดย 

ฟาร์มเลีย้งสัตว์ของบริษทัทกุแห่งมกีารซีล (Seal)  

ให้บุคลากรท�างานที่ฟาร์มพักอาศัยอยู ่ภายใน 

ฟาร์ม งดการออกนอกพืน้ที ่เพือ่การป้องกนั และ 

ควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคใน 

สัตว์อย่างต่อเนื่อง

และเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 มาตรการท่ีด�าเนินการอย่าง 

เข้มข้นอยู่แล้ว ได้ถูกยกระดับการป้องกันสูงสุด 

ทั้งโรคในสุกร และบุคลากร โดยเฉพาะระบบ 

ซีพีเอฟ เดินหน้ามาตรการ Seal ฟาร์มเลี้ยง
ดูแลเกษตรกรคอนแทรคฯ ฝ่าโควิด 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ไบโอซีเคียวริตี้ (Biosecurity) ที่เป็นกุญแจส�าคัญ 

ส�าหรบัการป้องกนัโรคต่างๆ ท่ีปฏบัิตมิาโดยตลอด  

ช่วยให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพสูง ควบคู ่

กับการอบรม และให้ความรู้แก่พนักงาน และ 

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร  

หรือคอนแทรคฟาร์ม อย่างต่อเนื่อง

“ซีพีเอฟ ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และ 

มาตรการป้องกันโรคในสุกร และโควิด-19 แก ่

เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มกับบริษัทมาโดยตลอด  

ท้ังการแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกร การ 

เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม และการอบรมผ่านออนไลน์  

ท�าให้เกษตรกรมพีืน้ฐานความรู ้และวธีิการปฏบิตั ิ

ท่ีถูกต้อง สามารถน�าไปปรบัใช้ในฟาร์มของตนเอง  

ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ท�าให้เดินหน้าอาชีพ 

ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกร 

ท�า Seal ให้บุคลากรพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณ 

ฟาร์ม

โดยยังคงได้รับการดูแลความเป็นอยู่ และ 

อาหารการกินที่เหมาะสม ตลอดจนใช้กล้อง 

วงจรปิด ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยลดความ 
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เสี่ยงการน�าโรคต่างๆ เข้าไปสู่ฝูงสัตว์ โดยคน 

ไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปในโรงเรือน เพราะสามารถ 

มอนิเตอร์ผ่านกล้องได้ทุกที่ทุกเวลา ถือเป็นการ 

สร้างความปลอดภัยในอาหาร และเป็นหลัก 

ประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภค”  

นายสมพรกล่าว

ด้าน นำยสมคดิ วรรณลกุข ีรองกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  

นอกจากระบบไบโอซีเคียวริตี้ที่เข ้มงวดขึ้นใน 

ทุกๆ ฟาร์ม เพื่อเป็นการป้องกันโรคสัตว์ปีกต่างๆ 

ที่ท�าควบคู่กับการซีลพนักงานในฟาร์ม และห้าม 

บุคคลภายนอกเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาดแล้ว

บุคลากรทุกคนให้ความส�าคัญอย่างย่ิง 

กับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเน้นเรื่อง 

สุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตามแนวทาง 

การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอด 

เวลา และหมั่นล้างมือ ซึ่งถือเป็นวิถีใหม่ (new  

normal) ที่ทุกคนถือปฏิบัติ จนกลายเป็นชีวิต 

ประจ�าวันไปแล้ว

ขณะเดียวกัน ยังมีการปรับกิจกรรมการ 

ท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ  

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน ซึ่ง 

จัดในสถานที่โล่งแจ้ง การรับประทานอาหารแบบ 

เว้นระยะห่างและใช้ภาชนะส่วนตัว รับประทาน 

เฉพาะอาหารปรุงสกุเท่านัน้ และเน้นการท�าความ 

สะอาดในจุดสัมผัสร่วมให้บ่อยครั้งขึ้น

“ซีพีเอฟ ยังคงเน้นมาตรการป้องกันสูงสุด 

อย่างเคร่งครัด มกีารประยุกต์ใช้มาตรการป้องกนั 

โรคต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมให้ความรู้และ

รณรงค์การป้องกันโรค ทั้งแก่บุคลากรของบริษัท

และเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ 

ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกัน 

โรคที่ดี จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และ 

สามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เพื่อ 

สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ 

การผลิต ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตเช่นนี้”  

นายสมคิดกล่าว
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เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2564 นำยฤทธริงค์ 

บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ 

อาหารแช ่แข็งและธุรกิจที่ เกี่ยวข ้อง บริษัท 

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ TU ผู้น�า 

ด้านอาหารทะเลระดับโลก เปิดเผยว่า อุตสาห- 

กรรมสัตว์น�้า ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ม ี

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นผู้น�า 

อุตสาหกรรมประมง เนื่องจากปริมาณผลผลิต 

สัตว์น�้าที่มีเพียงพอส�าหรับส่งออกไปยังตลาด 

ส�าคัญทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพ 

ยุโรป เป็นต้น

โดยผลผลิตสตัว์น�า้ท่ีมกีารส่งออกสงู ได้แก่ 

กุ้งสดแช่เย็น กุ้งสดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์กุ้ง 

ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตกุ้ง เป็น 

อันดับ 6 ของโลกในปี 63 ขณะที่แหล่งที่มาของ 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

TFM ตั้งเป้าเป็น Food Supply Chain
ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ของเอเชีย

“
ไทยยูเนีย่น ฟดีมิลล์ ตั้งเป้า
เป็น Food Supply Chain 
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ของเอเชีย วาง 3 กลยุทธ์

เพ่ิมศักยภาพแข่งขัน
อุตสาหกรรมสัตว์น�า้

”
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ผลผลิตสัตว์น�้าในประเทศมาจาก 2 แหล่งที่ส�าคัญ คือ การจับสัตว์น�้าจากแหล่ง 

ธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

จากข้อมลูประมาณการของกลุม่วจิยัและวเิคราะห์สถิตกิารประมงฯ ประเมนิ 

ผลผลิตสัตว์น�้าของประเทศไทยในปี 2563 ทั้งสิ้นกว่า 3,498,137 ตัน แบ่งเป็น 

ผลผลิตท่ีมาจากแหล่งน�้าธรรมชาติ 2,553,101 ตัน และมาจากการเพาะเลี้ยง 

ประมาณ 945,036 ตัน

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสัตว์น�้ามักจะประกอบไปด้วยหลากหลายภาคธุรกิจท่ี 

เชื่อมโยงกัน เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้า คือธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น�้า ส�าหรับใช้เป็น 

วัตถุดิบให้กับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ต่อมาเป็นธุรกิจกลางน�้า ได้แก่ ธุรกิจ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและธุรกิจประมง ซึ่งเป็นผู้จัดหาผลผลิตสัตว์น�้าน�าส่งให้แก่ธุรกิจ 

แปรรูปอาหารทะเล

สุดท้ายธุรกิจปลายน�้า เพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าอาหารทะเลสดในรูปแบบ 

พร้อมจ�าหน่าย และส่งออกไปยังตลาดหลักต่างๆ ของโลก ทั้งหมดนี้เก่ียวโยงกัน 

ในรูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 

มากที่สุด เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับ Food Supply Chain แก่อุตสาหกรรมอาหาร

นำยบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน 

ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFM เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย 

อาหารสัตว์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสัตว์น�้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในราคาท่ีแข่งขันได้ ส่งเสริมลูกค้ากลุ่มเกษตรกรในประเทศ 

และยกระดับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของไทย

ปัจจุบัน TFM มีการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ  

ได้แก่ โปรฟีด (PROFEED) นานาม ิ(NANAMI) อโีก้ฟีด (EGOFEED) แอคควาฟีด  

(AQUAFEED) และดี - โกรว์ (D-GROW) เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์  

ได้แก่

1. ผลติภณัฑ์กลุม่อาหารกุง้ โดยข้อมลูปี 63 TFM มส่ีวนแบ่งการตลาดอาหาร 

กุ้ง 17% ของปริมาณอาหารกุ้งไทย และมีสัดส่วนรายได้จากการขายอาหารกุ้ง 

ณ ไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 43.3%

2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) แบ่งออกเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ อาหารปลาทะเล เช่น อาหารปลากะพง ปลาเก๋า เป็นต้น 

อาหารปลาน�้าจืด เช่น อาหารปลานิล ปลาดุก อาหารสัตว์น�้าวัยอ่อน ส�าหรับการ 

อนุบาลลูกปลา และสุดท้าย อาหารกบ



Market Leader

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 199 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 I 57

 โดยข้อมูลเมื่อปี 2563 TFM มีส่วนแบ่งการตลาดอาหารปลากะพง 

ประมาณ 24% ของปริมาณอาหารปลากะพงไทย และมีสัดส่วนรายได้จากการ 

ขายอาหารปลา ณ ไตรมาส 1/64 ประมาณ 41.4%

3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์บก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาหารสุกร 

และอาหารสัตว์ปีก ได้แก่ อาหารไก่ อาหารเป็ด และอาหารนกกระทา โดย 

บริษัทฯ เร่ิมขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์บกปลายปี 61 มีสัดส่วนรายได ้

จากการขายอาหารสัตว์บก ณ ไตรมาส 1/64 ประมาณ 10.5%

บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตอาหารสัตว์รวมทั้งหมด 288,000 ตันต่อปี 

แบ่งเป็นก�าลังการผลิตอาหารกุ้ง 168,000 ตันต่อปี ก�าลังการผลิตอาหารปลา  

90,000 ตันต่อปี และก�าลังการผลิตอาหารสัตว์บก 30,000 ตันต่อปี ในโรงงาน 

จังหวัดสมุทรสาคร และสงขลา สามารถติดตามข้อมูลกระบวนการผลิตได้

ปัจจุบันมี กลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ รักษาและพัฒนาความเป็นผู้น�าการผลิต 

และจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในประเทศ ผ่านความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทาง 

ธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ารายเดิม และ 

ลูกรายใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผ่านการลงทุน และจัดหา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และขยายฐาน 

ลูกค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต เริ่มจากประเทศอินเดีย ไปยัง 

ปากีสถาน และอินโดนีเซีย คาดว่าจะขยายธุรกิจอาหารสัตว์น�้า อาหารสัตว ์

ประเภทอื่นๆ ไปตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีศักยภาพเติบโตจากตลาด 

ภายในประเทศแล้ว
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เข้ำสูเ่ดือนที ่2 ของปี 2564 เดอืนทีท่กุคนยังคงใช้ชีวติท่ำมกลำงโรคโควดิ-19 

หลำยประเทศต้องด้ินรนต่อสู้ เพือ่ให้หลดุพ้นจำกผลกระทบทีต่ำมมำในหลำยด้ำน 

โดยเฉพำะเศรษฐกิจ แต่ในห้วงเวลำนี้ ผู้ผลิตกุ้งบำงประเทศได้ใช้กลยุทธ์เพ่ือ 

ดึงควำมสนใจจำกประเทศคู่ค้ำ ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันใจ รวมถึง 

ปลุกควำมฮกึเหมิในตวัผู้ทีเ่กีย่วข้องในอตุฯ กุง้ พร้อมกบัประกำศเป้ำหมำย และ 

ผลักดันกำรผลิต หรือกำรเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำกุ้ง เพื่อให้ประเทศของตนขึ้นเป็น 

ผู้น�ำอุตฯ กุ้งของโลก ขอน�ำข้อมูลซึ่งได้จำกกำรประมวลสรุปจำกข่ำวในสื่อ 

ต่ำงประเทศต่ำงๆ ดังนี้

เวียดนาม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม  

ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2564 นี้ เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 

ผลผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าขึ้นอีกร้อยละ 3 - 4 ต่อปี อันจะส่งผลให้ 

เวียดนาม เป็นผู้น�าในเวทีโลกด้านการผลิตและการส่งออกอาหารทะเล ปัจจุบัน  

เวียดนามมีสินค้าสัตว์น�้าท่ีผลิตในประเทศอยู่ประมาณ 9.8 ล้านต้น แบ่งเป็น 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 7 ล้านตัน และการประมง 2.8 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 

อาหารทะเลอยู่ระหว่าง 14,000 - 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งแห่งเวียดนาม หรือ 

วาเสป (VASEP) เปิดเผยถึงเป้าหมายการส่งออกกุ้งของเวียดนามว่า ขณะท่ี 

ประเทศผู้ส่งออกกุ้งรายอื่นยังไม่ฟื ้นตัวจากผลกระทบการระบาดโรคโควิด-19  

ประกอบกบัเวยีดนามได้รบัประโยชน์จากการลดภาษภีายใต้ข้อตกลงการค้า (FTA)  

ที่ท�าไว้กับหลายประเทศ เวียดนามจึงอยู่ในสถานะท่ีได้เปรียบคู่แข่ง สมาคมฯ 

จึงได้ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกุ้งในปี 2564 ไว้ที่ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่แล้ว แต่เวียดนามยังคงต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคา 

ที่รุนแรงจากอินเดีย เพราะมีต้นทุนการผลิตกุ้งที่ต�่ากว่า

ที่มา : ข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 391 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

photo: JaP

อนาคตสดใส รัฐบาล ปท. ผู้ผลิตกุ้งทั่วโลก
เรง่ผลกัดัน อุตฯ การเพาะเลีย้งกุง้-สัตว์น�า้
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อินโดนีเซีย : เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาล 

อินโดนีเซีย โดยนำยสักติ วำยู เทรกโกโน  

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกจิการทางทะเลและการ 

ประมงอินโดนีเซีย ได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงการ 

หลักในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศ  

โดยตั้งเป้าคว้าประเทศที่ผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 

รายใหญ่ที่สุดของโลกว่า รัฐบาลอินโดฯ เตรียม 

พฒันาพืน้ทีส่�าหรบัเลีย้งกุง้ขาวเพิม่ข้ึนอีกประมาณ  

1.25 ล้านไร่ (200,000 แฮคแตร์) ภายในปี  

2567 หรืออีก 3 ปีข้างหน้านี้ มีวัตถุประสงค ์

ใช้เลี้ยงกุ้งจ�านวน 2 รอบต่อปี หรือมีผลผลิต 

ประมาณ 12.8 ตันต่อไร่ต่อปี โดยการด�าเนินการ 

นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งให้อินโดฯ มีผลผลิตกุ้งขาว 

ราว 16 ล้านตันต่อปี ตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้  

อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างปราการอันแข็งแกร่ง ใน 

การปกป้องความมั่นคงทางทะเลของประเทศได ้

อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี ้อนิโดฯ ยงัต้องการสร้างหมูบ้่าน 

เพาะเล้ียงสัตว์น�้า ให้เกิดขึ้นในอีกหลายพื้นท่ี 

ของประเทศ โดยหวงัให้เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ 

ของชุมชนฐานราก ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

อีกด้วย

อินเดีย : นำยแชมชัน ลี (ประธาน 

กรรมการบริหาร บจก. โกรเบสท์) กล่าวในงาน 

สัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “Farmed shrimp  

production, price outlook with pandemic 

now ‘new normal’” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที ่

ผ่านมาว่า รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าผลิตกุ้งเป็น 1.4  

ล้านตัน ในปี 2567 โดยส่วนตัวเชื่อว่าท�าได้  

เนื่องจากมีความพร้อมด้านพ้ืนท่ีการเลี้ยง และ 

ปัญหาโรคระบาดในกุ้งค่อนข้างน้อย หากแต่จะ 

ต้องมแีผนการด�าเนนิงานทีถู่กต้อง และต้องมกีาร 

วางโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก

รูปที่ 1 เป้าหมายการผลิตกุ้ง (สัตว์น้ำ ของประเทศผู้ผลิตรายสำ คัญ
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สอดคล้องกบันำยมำโนช ชำร์มำ (กรรมการ 

ผู้จัดการ บจก. Mayank Aquacutture)  

ที่กล่าวเห็นด้วยกับนายแซมซัน แต ่

ได้แนะเพิ่มเติมว่า อินเดียควรมุ่งเน้น 

ความย่ังยืนของอุตสาหกรรมมากกว่า 

การที่จะไปแข่งขันด้านปริมาณผลผลิต

เอกวาดอร์ : นำยโฮเซ่ คัมโพซำโน่ ประธานสภาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

แห่งชาตเิอกวาดอร์ กล่าวว่า วกิฤตโควดิ-19 ขณะน้ียงัไม่ถึงจดุสิน้สดุ ความต้องการ 

กุ้งลดลง แต่ผลผลิตกุ้งเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ราคากุ้งตกต�่า ส่วนก�าไรลดลง เราจึง 

ไม่อาจพูดได้ว่าจะผลิตกุ้งได้เท่าเดิมในปีนี้ วิกฤตนี้จึงสอนให้เราต้องสร้างตลาด 

ให้แข็งแกร่ง และไม่พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป (เดิมจีนเป็นตลาดหลัก)  

ต้องปรับปรุงฟาร์มให้ทันสมัยยิ่งข้ึน เพื่อลดตันทุนในการผลิต และที่ส�าคัญ เรา 

ก�าลังศึกษาวิจัยตลาด เพื่อให้สินค้ากุ้งเราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให ้

มากที่สุด

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกุ้งเอกวาดอร์ เปิดเผยว่า ถึงแม้อุตสาหกรรรม 

กุ้ง จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลก็ตาม แต่กลับได้รับการ 

ช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยมาก ซึ่งท�าให้สร้างความกังวลแก่ภาคเอกชนอยู่ไม่น้อย  

(ช่วงมกราคม - พฤศจิกายน 2563 เอกวาดอร์ส่งออกกุ้งอยู่ท่ี 633,022 ตัน 

มูลค่าประมาณ 3.39 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ฮอนดูรัส : เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ฮอนดูรัสได้เผชิญกับพาย ุ

เฮอริเคนอีต้า และโลต้า สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะท่ี การแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 ยังคงต้องควบคุมอย่างเข้มแข็ง แต่อุตสาหกรรมกุ้งในฮอนดูรัส 

ปี 2563 กลับมีผลผลิตสูงกว่า 47,500 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ 

ปี 2562 ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตสูงสุดในรอบ 10 ปี ด้านนำยฮำเวีย อมำดอร์  

นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแห่งชาติฮอนดูรัส คาดหมายผลผลิตของปี 2564  

ว่าจะเทียบเท่ากับปี 2563 (ปัจจุบันฮอนดูรัส มีฟาร์มกุ้ง 420 แห่ง พื้นที่เลี้ยง 

ประมาณ 153,000 ไร่ ผู้ส่งออกกุ้งประมาณ 12 ราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องในอุตฯ กุ้ง  

รวมประมาณ 150,000 รายส่วนตลาดส่งออกกุ้งอันดับ 1 ล่าสุดคือ ไต้หวัน จาก 

เดิมที่เป็นสหภาพยุโรป)

photo: JaP
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บราชิล : สมาคมผู ้ เลี้ยงกุ ้ งบราชิล 

เปิดเผยผลผลิตกุ้งท่ีได้จากการเลี้ยงในปี 2563  

ประมาณ 120,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อ 

เทียบกับปี 2562 พร้อมตั้งเป้าผลผลิตกุ้งในปี  

2564 นี้ อยู่ที่ 150,000 ตัน เพราะมีปัจจัย 

เกื้อหนุนท้ังพันธุศาสตร์ท่ีดีขึ้น อาหารกุ ้งที่ดี 

ขึ้น การจัดการเงินทุน รวมถึงการป้องกันโรค 

ในกุ้ง เช่น ตัวแดงดวงขาว ด้วยการคลุมบ่อเลี้ยง 

เพือ่รักษาอณุหภมู ิและควบคมุคณุภาพน�า้ให้คงท่ี  

ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในบราซิลประสบ 

ปัญหาการระบาดของโรค และค่าเงินที่ตกต�่า ส่ง 

ผลให้อุตฯ กุ้ง ไม่สามารถขยายตัวได้มากว่า 2 - 3  

ทศวรรษแล้ว

ในขณะท่ี ประทศไทย สมาคมกุ้งไทย 

ได้คาดการณ์ผลผลิตปี 2564 อยู่ที่ 300,000 ~  

310,000 ตัน แต่ยังไม่เห็นเป้าหมายท่ีชัดเจน 

จากภาครัฐ/ส่วนที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับแผนการผลิต 

กุ้งในอนาคต (หรืออาจจะด�าเนินการจัดท�าอยู่)  

ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการตั้งเป้า วาง 

ต�าแหน่งของกุ้งไทยในตลาดโลกอยู่ตรงไหน ภาค 

รัฐจะมีนโยบายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร 

ท่ีจะก�าหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรม 

กุ้งไทย

ท้ังนี้ เช่ือเหลือเกินว่า หากภาคส่วนรัฐ- 

เอกชน ตลอดห่วงโช่อุตฯ กุ้งไทย หรือคลัสเตอร ์

กุง้ไทย รวมใจกนัเป็นหนึง่ หนัหน้าหารอื ร่วมด้วย 

ช่วยกัน ตัง้เป้าหมาย ก�าหนดทศิทาง และกลยทุธ์ 

ให้ชดัเจน ในการผลติกุง้คณุภาพ ควบคูก่ารรกัษา 

สมดุลสิ่งแวดล้อม ท่ีส�าคัญ น�ามาปฏิบัติอย่าง 

จริงจัง ก้าวไปข้างหน้า ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค 

เพื่อให้ถึงเป้าหมาย และความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ ่

ไปด้วยกัน เม่ือน้ันอนาคตกุ ้งไทยต้องกลับมา 

สดใส และครองใจผู้บริโภคทั่วโลกได้อีกนาน
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ที่มา : ข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 394 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

รู้เขา...สถานการณ์

กุ้งเวียดนาม ปี 2564

ด้วยเวียดนำม เป็นประเทศผู้ผลิตกุ้งรำยหนึ่งของโลก และเป็นคู่แข่ง 

รำยส�ำคญัของไทย จงึขอน�ำเสนอสถำนกำรณ์กุง้เวยีดนำมล่ำสดุมำให้ทรำบ ดงันี้

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศเวียดนาม เริ่มมีการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา  

มาตั้งแต่ปี 2541 เป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�า บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น�้าโขง 

และมีการขยายต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น 

จังหวัดกว๋าง นินห์ (Quång Ninh) ค้ัน หว่า (Khánh Hòa) นินห์ ถ่วน (Ninh  

Thuâฺn) เบ็น แจ (Bên Tre) จ่า วินห์ (Trà Vinh) และกา เมา (Cà Mau) เป็นต้น  

โดยเร่ิมมีการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2548 และเมื่อปี 2555 ประสบ 

วิกฤตโรคตายด่วน หรือโรคอีเอ็มเอส (EMS) อย่างหนัก แต่ด้วยนโยบายรัฐที ่

เข้มแข็ง ชัดเจน เห็นถึงความส�าคัญ และปัญหาของอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียง 

สัตว์น�้า นอกเหนือจากอุตสาหกรรมปลาทรา หรือบาซา (แพงกาเชียส) ท่ีสร้าง 

รายได้จากการส่งออกปีละมหาศาลตามท่ีทราบกันแล้ว ยังได้มีการส่งเสริม 

พัฒนา ทุ่มเทงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนา 

อุตสาหกรรมกุ้ง/สัตว์น�้า ตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างมาก

ถึงแม้เวียดนามจะประสบปัญหาขาตแคลนวัตถุดิบกุ้ง แต่รัฐฯ ก็มีนโยบาย 

น�าเข้ากุง้จากต่างประเทศมาแปรรูปส่งออก ท�าให้สามารถรกัษาตลาดกุง้ทีม่อียูไ่ว้ได้  

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมาย เพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าขึ้นอีกร้อยละ  

3 - 4 ต่อปี เพื่อเป็นผู้น�าด้านการส่งออกสินค้ากุ้ง/อาหารทะเลในอีก 10 ปีข้างหน้านี ้

ตลอดจนก�าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาอุตฯ อาหารทะเล และยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาอุตฯ ประมง (ดังแสดงในตารางท่ี 1) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ มุ่งสู่ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

´
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ตารางที่ 1 นโยบายอุตฯ อาหารทะเล และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตฯ ประมงเวียดนาม

แนวทางการพัฒนาอุตฯ อาหารทะเลเวียดนาม
-	รง.แปรรูป	 และฟาร์มเลี้ยง	 ให้ความ 

	 สนใจเรื่อง	ความปลอดภัยของอาหาร 

	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

	 สงัคมมากขึน้	รง.แปรรปู	น�าหลกัการ	 

	 HACCP	มาใช้	 ส่วนฟาร์มเลี้ยง-รง. 

	 หลายแห่ง	ได้รบัการรบัรองด้านความ 

	 ยั่งยืน	 เช่น	ASC,	GLOBAL,	GAP,	 

	 MSC,	 VietGAP	 และมีจ�านวนเพิ่ม 

	 ต่อเนื่อง

-	รัฐฯ	ก.เกษตร	คณะกรรมการประมง	 

	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 หันมา 

	 พัฒนาอุตฯ	ประมง	 โดยมีเป้าหมาย 

	 ที่สูงขึ้น	 และมีแผนงานที่ครอบคลุม 

	 มากขึ้น

-	28	จังหวัดชายฝั่งทะเล	และแหล่งน�า้ 

	 ของเวยีดนาม	มีศักยภาพ	และปริมาณ 

	 การผลิตมากขึ้น	 มีผู้แปรรูปส่งออก 

	 กว่า	600	ราย	เป็นเอกชน	สามารถ 

	 ลงทุนเชิงรุกได้ต่อเนื่อง

-	แรงงานมีความมั่นคง	 และมีทักษะ 

	 สูง

-	พฒันาเทคโนโลยกีารแปรรปู	ได้หลาก 

	 หลาย	และมมีลูค่าเพิม่	ตอบสนองทกุ 

	 ความต้องการของลูกค้าได้	โดยอาศัย 

	 การเชื่อมโยงห่วงโช่อุปทานที่เข้มแข็ง

-	ความตกลงทางการค้า	 (FTA)	 16	 

	 ฉบบั	หรอืร้อยละ	73	ของการส่งออก 

	 อาหารทะเลเวียดนาม	น�ามาซึ่งข้อได้ 

	 เปรยีบภาษนี�าเข้า-ส่งออก	และโอกาส 

	 ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตฯ ประมงเวียดนาม
ตามนโยบาย	ฉ.339/QD-TTg	ลงวันที่	11	มีนาคม	2564	(ระยะที	่1	ถึงปี	2573	ระยะถัดไปถึงปี	2588)

เป้าหมายทั่วไป (ถึงปี 2573)
เป้าหมายหลักบางประการ

(ถึงปี 2573)
การพัฒนาแนวทางการควบคุม

-	พัฒนาการประมงให้เป็นเศรษฐกิจ 

	 ที่ส�าคัญของประเทศ

-	ปรับตัวเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง 

	 สภาพภูมิอากาศ	 มีโครงสร้างและ 

	 องค์กรการผลิตที่เหมาะสม

-	ต้องมีศักยภาพ/คุณภาพ/ประสิทธิ- 

	 ภาพสูง	 มีชื่อ/ตราสินค้าที่มีความ 

	 สามารถในการแข่งขัน	 และเป็นที่ 

	 ยอมรับในระดับสากล

-	คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่าง 

	 ต่อเนื่อง	มีหลักประกันทางสังคม

-	ต้องปกป้อง	 รักษาเอกราช	 และ 

	 อธิปไตยทางทะเล	 และหมู่เกาะของ 

	 เวียดนาม

-	มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า 

	 จากการเลี้ยงเติบโตร้อยละ	3-4	ต่อปี

-	การผลิตสัตว ์น�้าของประเทศรวม 

	 9.8	 ล้านตัน	 (เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 7	 

	 ล้านตัน,	 การประมงและอื่นๆ	 2.8	 

	 ล้านตัน)

-	มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลอยู่ที่	 
	 14-16	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

-	สร้างงานมากกว่า	3.5	ล้านอัตรา	โดย 

	 รายได้เฉลี่ยคนงานประมงต่อคน	 

	 เทียบเท่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ

-	สร้างหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง	 และ 

	 หมู่เกาะ	 ให้เป็นชุมชนที่มีอารยธรรม	 

	 วัฒนธรรม	 และจิตวิญญาณที่เต็มไป 

	 ด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง	ท่ามกลาง 

	 ปัจจัยพื้นฐาน/สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ

-	ควบคมุการใช้ยาปฏชิวีนะในการเลีย้ง 

	 กุ้งอย่างเคร่งครัด

-	สร้างฟาร์มขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน 
	 ในระดับสากล

-	ให้ความส�าคัญกับสินเชื่อ	 และการ 

	 ประกันการเลี้ยงกุ ้ง	 รวมถึงขยาย 

	 รปูแบบการเลีย้งใหม่ๆ	ทีป่ระสบความ 

	 ส�าเร็จ

-	รวมกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานกุ้ง	เพื่อแบ่ง 
	 ปันผลประโยชน์และพัฒนาร่วมกัน

-	รวมกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปกุ้ง	 

	 เพื่อสร้างตราสินค้าของประเทศ	 โดย 

	 ยึดถือชื่อเสียงของประเทศเป็นส�าคัญ

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม หรือวาเสบ (VASEP)
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รูปที่ 1 พื้นที่เลี้ยงกุ้งในเวียดนาม
ตามจังหวัดต่างๆ

ขณะที่ปัจจุบัน พื้นท่ีการเลี้ยงกุ้งทะเลของ 

เวียดนาม ตามจังหวัดต่างๆ (ดังแสดงในรูปที่ 1)  

โดยแต่ละจังหวัดมีนโยบายการส่งเสริม พัฒนาฯ  

ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดกว๋าง นินห์  

(Quång Ninh) กว๋าง บิ่นห์ (Quång Bình) บิ่น  

ดิ่นห์ (Bình Ðinฺh) คั้น หว่า (Khánh Hòa) นิน 

ถ่วน (Ninh Thuâฺn) บิ่นห์ ถ่วน (Bình Thuâฺn) 

บาเรีย วุ๋ง เต่า (Bà Riaฺ- Vung Tàu) เบ็น แจ  

(Bên Tre) จ่า วินห์ (Trà Vinh) บัก ลิว (Baฺc  

Liêu) กา เมา (Cå Mau) เกียน ยาง (Kiên  

Giang) และด่อง นาย (Ðông Nai) เป็นต้น

ล่าสุด คาดว่าปี 2564 จะมีพื้นท่ีการ 

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งกุลาด�า-กุ้งขาวแวนนาไม)  

กว่า 737,000 เฮกแตร์ (~ 4.6 ล้านไร่) ดงัแสดง 

ในตารางที่ 2 ขณะที่มีจ�านวนเกษตรกรกว่า  

55,000 คน โดยจะสามารถผลิตกุ ้งทะเลได ้

มากกว่า 500,000 ตัน (กุ้งกุลาด�า 100,000 ตัน  

และกุ้งขาว 400,000 ตัน)

ในขณะที่ การส่งออก มีการเปิดเผยล่าสุด 

จากกรมศุลกากรเวียดนามว่า 4 เดือนแรกปีนี้  

เวียดนามส่งออกอาหารทะเลไปแล้วกว่า 2.48 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียว 

กันของปีก่อน มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 โดย 

มผีูซ้ือ้รายใหญ่ ได้แก่ สหรฐัฯ 483.8 ล้านเหรยีญ 

สหรัฐฯ (เพ่ิมร้อยละ 28) ตามมาด้วย ญี่ปุ่น  

429.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 1.2)  

จีน 253.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มร้อยละ 2.9  

และเกาหลีใต้ 228 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่ม 

ร้อยละ 5.4)

~

´

´

รูปที่ 2 สถานการณ์กุ้งเวียดนาม
 ปี 2564
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ตารางที่ 2 จ�านวนพื้นที่เลี้ยงกุ้ง ผลผลิต และเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในเวียดนาม
หน่วย : พื้นที่เลี้ยง-ล้านไร่, ผลผลิต-ตัน

ปี
(พ.ศ.)

กุ้งกุลำด�ำ กุ้งขำว รวม จ�ำนวน
เกษตรกร 
(รำย)พื้นที่เลี้ยง ผลผลิต พื้นที่เลี้ยง ผลผลิต พื้นที่เลี้ยง ผลผลิต

2558 3.76 58,000 0.56 152,000 4.32 210,000 51,200
2559 3.75 61,000 0.59 199,000 4.34 260,000 53,300
2560 3.84 68,000 0.55 252,000 4.39 320,000 55,600
2561 3.75 81,000 0.59 329,000 4.34 410,000 56,200
2562 3.94 83,000 0.59 360,000 4.53 443,000 52,800
2563* 3.85 76,000 0.68 340,000 4.53 416,000 53,900
2564* 3.89 100,000 0.71 400,000 4.60 500,000 55,500

*ประมาณการ ที่มา : กรมประมง เวียดนาม / สรุปโดย : ทีมงานข่าวกุ้ง ตปท.

VASEP : สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม
รายงานการส่งออกอาหารทะเลเวียดนามในไตรมาส 1

๏ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเล 1.73 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 7 

 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (การประมง 728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10. การเพาะเล้ียงสัตว์น�้า 

 สูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4)

๏ การแพรร่ะบาดของโควดิ-19ส่งผลให้ต้นทนุการขนส่งทางทะเลไปยงัตลาดยโุรป และสหรฐัฯ เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ รวมถึง 

 การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม

๏ ในบรรดาสินค้าอาหารทะเลส่งออกของเวียดนาม กุ้ง มียอดขายสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38 ปลาทะเล (ยกเว้นทูน่า) 

 มีอัตราการเติบโตเชิงมูลค่ามากที่สุด เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 14 และคิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าการส่งออกอาหารทะเล 

 ท้ังหมด อันดับท่ี 3 ได้แก่ ปลาทรา (แพงกาเซียส) มูลค่าการส่งออก 344 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

 และคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลทั้งหมด การส่งออกทูน่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่า 

 344.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกหมึก และหมึกยักษ์ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 8 คิดเป็นมูลค่า 116 

 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

๏ ในขณะที่โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดแช่แข็ง ท�าให้ราคาสูง เช่น ปลา 

 หมึกสด หมึกยักษ์ และกุ้งกุลาด�าแช่แข็ง แต่การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแห้ง ซูริมิ น�้าปลา  

 กลับมีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีนี้

๏ ในไตรมาสแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกอาหารทะเลไปยัง 140 ตลาดทั่วโลก ซึ่งตลาดสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้น�า ทั้งเชิง 

 การเติบโต และมูลค่ารวม มีสัดส่วนการน�าเข้าสินค้าอาหารทะเลเวียดนามเกือบร้อยละ 19 ของการส่งออกอาหารทะเล 

 ทั้งหมดของเวียดนาม รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 17.6 อันดับ 3 คือ จีน ร้อยละ 11

๏ ความต้องการอาหารทะเลจากกลุ่มค้าปลีก และบริการอาหาร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในตลาดหลักหลังจากที่สหรัฐฯ ยุโรป 

 และจีน แก้ไขปัญหาความแออัดของท่าเรือน�าเข้าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้ส่งผลในเชิงบวกต่อการส่งออก 

 อาหารทะเลของเวียดนามไปยัง 3 ตลาดนี้
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เฉพาะเดือนเมษายน เวียดนามส่งออก 

อาหารทะเลไปสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน (ไม่รวมฮ่องกง)  

และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลัก กว่า 750.1 ล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบ 

กับช่วงเดียวกันของปี 2563

ที่ส�าคัญ เวียดนามก�าลังเพิ่มสัดส่วนการ 

ส่งออกอาหารทะเลไปยังออสเตรเลีย ซึ่งเป็น 

ประเทศทีม่มีาตรฐานการครองชีพสงูท่ีสดุแห่งหนึง่ 

ของโลก และมีการบริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้น  

(เฉลี่ยต่อคนต่อปี) อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ส�าหรับการส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม 

ไปสหรัฐฯ ยุโรป และจีนที่ดีขึ้นเป็นล�าดับน้ัน 

ผู้เช่ียวชาญมองว่า เกิดจากความต้องการของ 

กลุ ่มค้าปลีก และบริการอาหารที่มีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นจากที่ผู้บริโภคหันมาปรุง และรับประทาน 

อาหารในที่พัก เนื่องจากเกรงการแพร่ระบาด 

โควิด-19 อีกท้ัง 3 ประเทศนี้ ได้แก้ไขปัญหา 

ความแออัดของท่าเรือน�าเข ้า เมื่อช่วงเดือน 

มีนาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย

ในส่วนของการส่งออกกุ ้ง ผู ้เชี่ยวชาญ 

วิเคราะห์อีกว่า ความต้องการกุ้งทั่วโลกก�าลังเพิ่ม 

ขึ้น กุ้งเวียดนามยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เพราะหลาย 

ประเทศผู ้ผลิตกุ ้ ง ยังคงต ้องเผชิญกับวิกฤต 

โควดิ-19 แต่เวยีดนามสามารถควบคมุสถานการณ์ 

ได้ และมีผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนราคา 

กุ้งในตลาดโลก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรก 

ของปีนี้

ทางด้านกลุ ่มการค้าเวียดนาม คาดว่า 

ไตรมาสที่ 2 ปีนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 

ทะเลเวียดนามทุกชนิดสินค้า จะมีมูลค่ามากกว่า  

2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส�าหรับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว ์น�้ า ใน 

เวียดนาม แหล่งข่าว ระบุว่า ช่วง 4 เดือนแรก 

ของปีนี้ หลายจังหวัดได้เพิ่มพื้นท่ีการเพาะเลี้ยงฯ  

ส่งผลให้มีผลผลิตสัตว์น�้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัด คั้น หว่า (Khánh  

Hòa) ปัจจุบันมีพื้นท่ีรวมกว่า 2,066 เฮกแตร์  

(12,912.5 ไร่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 จากช่วง 

เดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นพื้นท่ีเล้ียงกุ้ง 1,113  

เฮกแตร์ (6,956.25 ไร่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44  

พื้นท่ีเล้ียงปลา 305.5 เฮกแตร์ (1,909.4 ไร่)  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 และพื้นที่เลี้ยงสัตว์น�้าอื่นๆ  

อีก 636 เฮกแตร์ (3,975 ไร่) เพ่ิมขึ้นร้อยละ  

0.32 และพบว่ามีสินค้าอาหารทะเลทั้งหมด 

จากจังหวัดน้ีกว่า 43,117 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด- 

19 ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อเวียดนามไม่มาก 

ก็น้อยเช่นกัน จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่าง 

ใกล้ชิดต่อไป
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รู้เรา...สถานการณ์

ส่งออกกุ้งไทย ไตรมาสแรก ปี 2564
กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง)

เป้ำหมำยกำรส่งออกปี 2564 : มีมูลค่า 32,553.06 ล้านบาท คิดเป็น 
อัตราขยายตัวร้อยละ 0

สถำนกำรณ์กำรส่งออกเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564

การส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง เดือน 
มกราคม - มีนาคม 2564 มีมูลค่า 6,199.59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.36 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นปริมาณ 24,301ตัน แบ่งเป็น 
กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง คิดเป็นปริมาณ 14,305 ตัน ลดลงร้อยละ 21.68 และ 
กุง้แปรรปู ปรมิาณ 9,995 ตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.47 เมือ่เทยีบกับช่วงเวลาเดยีวกัน 
ของปีที่ผ่านมา

ตลำดหลัก : ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมกัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.81

ตลำดอื่นที่มีอัตรำขยำยตัวสูง: ชิลี (ร้อยละ 100.40) ฮ่องกง (ร้อยละ  
97.66)

จุดแข็งของไทย

1. คุณภาพสินค้า และกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งของไทยมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

2. มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานด้านการผลิต 
ทางการเกษตร และมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนาสินค้าได้ 
ตามความต้องการของตลาด

3. มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องรองรับการผลิต/แปรรูปอย่างครบวงจร 
มีองค์กรเกษตรท่ีเข้มแข็งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้เพื่อพัฒนา 

อุตสาหกรรม

ที่มา : ข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 394 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
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โครงสร้ำงรำคำ (ร้อยละ)
ในประเทศ นอกประเทศ Approximate Margin

90 10 4

จ�ำนวนผู้ผลิต : 190 รำย
ขนาดเล็ก

(คนงานไม่เกิน 50 คน)
ขนาดกลาง

(คนงาน 51-200 คน)
ขนาดใหญ่

(มากกว่า 200 คน)
จ�านวนคนงาน

รวมทั้งสิ้น
สมาชิกกรมฯ

- ราย 66 ราย 124 ราย 700,000 คน 88 ราย

ตลำดส่งออกส�ำคัญ

ประเทศ
มูลค่ำ : ล้ำนบำท อัตรำขยำยตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ

2563
(ม.ค.-ธ.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

2563
(ม.ค.-ธ.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

2563
(ม.ค.-ธ.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

1. ญี่ปุ่น 10,272.19 1914.01 -10.27 -9.06 27.67 30.87
2. สหรัฐอเมริกา 11,683.20 1876.07 -22.70 2.27 31.47 30,26
3. จีน 5,560.08 450.51 61.39 -45.06 14.98 7.27
4. เกาหลีใต้ 1,407.12 416.99 -10.22 51.95 3.79 6.73
5. ไต้หวัน 1}015.80 290.04 -14.65 91.85 2.74 4.68
6. ออสเตรเลีย 1}347.96 20.7.39 -20.38 -22.72 3.63 3.35
7. เมียนมา 462.08 186.30 78.58 -20.82 1.24 3.01
8. สหราชอาณาจักร 971.94 176.55 -10.80 -2.02 2.62 2.85
9. แคนาดา 1,331.12 175.10 -19.75 75.14 3.59 2.82
10. มาเลเซีย 195.88 160.91 -18.90 -2.25 1.87 2.60
รวม 10 ประเทศ 34,747.37 5,853.87 -9.33 -4.55 93.59 94.42
อื่น ๆ 2,381.57 345.72 -43.24 -17.26 6.41 5.58
มูลค่ารวม 37,128.94 6,199.59 -12.68 -5.36 100.00 100.00

แหล่งที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรำฟกำรส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง)
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ภาวะกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง)

สินค้า
มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว สัดส่วน

2563
(ม.ค.-ธ.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

2563
(ม.ค.-ธ.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป 

(ไม่รวมกุ้งกระป๋อง)

32,553.06 6,199.59 -12.32 -5.36 100.00

1.กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 19,385.80 3,217.82 -13.74 -14.39 51.90

2.กุ้งแปรรูป 13,167.25 2,981.77 -10.15 6.80 48.09

แหล่งที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง : Carbon Foot Print (Japan >>      ) (USA >>        )       USDA Organic

แบรนด์หลักที่ส่งออก : ไม่มี เนื่องจากเป็นสินค้า OEM

ผู้ส่งออกกุ้งรายส�าคัญของไทย

1. บจก. เคเอฟฟู้ดส์

2. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

3. บจก. ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด

4. บมจ. มารีนโกลด์โปรดักส์

5. บจก. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์
ที่มา : ส�านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดิศรณ์ ง้วนพันธ์ เมษายน 2564

ปัญหาอุปสรรค

1. การขาดแคลนวตัถดุบิซ่ึงเป็นผลจากการชะลอการเพาะเลีย้งตามการแปรปรวนของภมูอิากาศ 

ในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

2. กฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวด

3. การขาดแคลนแรงงาน

4. ภาพลักษณ์ในเชิงลบที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย (ทางด้านการใช้แรงงาน และทางด้าน 

การท�าลายทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศป่าชายเลน) และการจัดอันดับไทยอยู่ใน Tier 2 ของ 

สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้า และผู้บริโภคในตลาดส�าคัญ

5. ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

6. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD-19 ท�าให้มีการชะลอการสั่งซื้อ และชะลอการส่งมอบ 

สินค้า
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กลยุทธ์

1. ขับเคล่ือนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) จัด 

ระเบียบแรงงานต่างด้าว และเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานผดิกฎหมาย

2. เร่งพัฒนาสายพันธุ์ลูกกุ้ง และพัฒนาเทคโนโลยีการ 

เพาะเลี้ยง เพื่อให้มีอัตราการรอดสูง/ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

3. แก้ไขปัญหาสุขอนามัย โดยการจัดระเบียบแพกุ้ง ยก 

ระดับมาตรฐาน Food Safety และระบบตรวจสอบย้อนกลับ  

ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

4. ยกระดบัมาตรฐานสถานแปรรปูสตัว์น�า้ รวมถึงสนบัสนนุ 

ให้สถานประกอบการท�าการแปรรปูสตัว์น�า้ โดยไม่ผ่านสถานแปรรปูสตัว์น�า้เบือ้งต้น

5. ส่งเสรมิความหลากหลาย และเพิม่มลูค่าให้แก่สนิค้า พร้อมท้ังขยายตลาด

6. สนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการแปรรูปสินค้ากุ้งในภูมิภาคอาเซียน

7. ด�าเนินงานตามข้อก�าหนดของลูกค้า และตลาดเป้าหมายอย่างเคร่งครัด



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 !



แหลงโปรตีนจากแบคทีเรียเซลลเดียว

PROTORSAN
โปรโตรซาน

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

เมทไธโอนีน

เมทไธโอนีน+ซีสทีน

ไทโรซีน

ไกลซีน

ฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

กลูตามีน

ทริปโตเฟน

แอสปาติก

อารจินีน

ลิวซีน

ทรีโอนีน

วาลีน

ไอโชลิวซีน

ฮิสติดีน

5.00

3.10

3.10

3.00

2.90

2.20

0.90

2.33

0.90

1.15

1.30

2.40

3.90

12.30

0.20

อัตราการใช : 2.5-5% ในอาหารสัตว

ผลิตโดย : บริษัท อายิโนะโมะโตะ ประเทศฝรั่งเศส

ขนาดบรรจุ : นํ้าหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม

โปรตีน 70%

บีเทน 4.5% ชวยเพิม่ปริมาณเนื้อแดง

นิวคลีโอไทด 11% ชวยในการสรางเซลลใหม

แหลงโปรตีนคุณภาพสูง ใชทดแทนปลาปน กากถั่วเหลือง 
และโปรตีนตาง ๆ ไดดี และชวยปรับปรุงคุณภาพซาก

อุดมไปดวยวิตามินบี และวิตามินอี

ผลิตภัณฑมีกลิน่หอมกระตุนการกิน

กลตูาเมท 12% เปนแหลงพลงังานสาํหรบัลาํไสเล็ก

คุณคาทางโภชนะ (%)

โปรตีน

ความชื้น

ไขมัน

เยื่อใย

เถา

พลังงานในสุกร (ME)

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

แมกนีเซียม

โพแทสเซียม

โซเดียม

พลังงานในสัตวปก (ME)

70

7.8

6.0

1.6

4.4

2,850 Kcal/kg

0.1

1.0

0.04

0.85

0.60

3,015 Kcal/kg
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กำรเลี้ยงกุ้งในฤดูฝนที่ก�ำลังจะมำถึงนี้ สิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมรับมือ คือ กำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพอำกำศในรอบวนั และทีส่�ำคญัทีส่ดุกค็อื ปริมำณน�ำ้ฝนทีต่กลงมำ ซึง่จะส่งผลกระทบกบัคณุภำพ 

น�้ำในบ่อเลี้ยงหลำยๆ ด้ำน ปัญหำหนึ่งที่สร้ำงควำมหนักใจต่อเกษตรกร คงหนีไม่พ้น น�้ำเล้ียงกุ้ง 

มีควำมเค็มต�่ำลง ท�ำให้กำรเล้ียงกุ้งนั้นมีควำมยำกกว่ำกำรเลี้ยงที่ควำมเค็มปกติ เพรำะควำมเค็ม 

ที่ลดต�่ำลง จะส่งผลกระทบต่อกำรเลี้ยงกุ้งในหลำยๆ ด้ำน ดังนี้

1. ควำมเคม็ทีล่ดต�ำ่ลงท�ำให้กุง้ทนต่อควำมเป็นพิษทีเ่กดิจำกแอมโมเนยี (TAN) และไนไตรท์ 

(N02-N) ได้ลดลง ดังตารางที่ 1 เป็นงานวิจัยที่แสดงถึงการทนต่อค่าแอมโมเนีย และไนไตรท์ ใน 

กุ้งขาว L. vannamei ระยะ juvenile พบว่า เมื่อความเค็มต�่าลง การทนต่อแอมโมเนีย และ 

ไนไตรท์ก็จะลดลงไปด้วย หากเกษตรกรเตรียมน�้าเปล่ียนถ่ายไม่ทัน ก็จะท�าให้เกิดความเสียหายกับ 

การเลี้ยงกุ้ง

การจัดการแร่ธาตุ
กับการเลี้ยงกุ้งในฤดูฝน

ที่มา : ข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 394 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 แสดงค่า LC50 (ความเข้มข้นของสารที่ท�าให้กุ้งตาย 50% ตามระยะเวลาที่ระบุไว้) ของ 
 ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (TAN) และไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2-N) ในกุ้งขาว L.vannamei ระยะ  
 Juvenile ที่ความเค็มต่างๆ

สำรประกอบ
ไนโตรเจน

น�้ำหนักกุ้ง
(กรัม)

ควำมเค็ม
(พีทีที)

ควำมเข้มของสำรที่ท�ำให้กุ้งตำย 50% 
(LC

50
) อ้ำงอิง

24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 96 ชม.
แอมโมเนีย-

ไนโตรเจน

3.8 35 - 111 84.5 70.2 Frias-Espericueta et al. (1999)
1.0 35 120 92.5 69.2 61.2 Frias-Espericueta et al. (1999)

ไนไตรท์-

ไนโตรเจน

3.9 15 188 142 92.5 76.5 Lin and Chen (2003)
3.9 25 274 244 225 178 Lin and Chen (2003)
3.9 35 521 423 375 321 Lin and Chen (2003)
0.2 2 30.4 16.4 10.4 8.9 Gross et al. (2004)

0.08 2 21.4 13.9 11.2 9.6 Gross et al. (2004)
0.70 2 - - - 8.4 Sowers et al. (2004)
0.62 3 31.3 24.3 20.3 15.2 Wang et al. (2006)
4.4 2 19.4 15.4 13.4 12.4 Ramirez-Rochin et al. (2016)
4.4 1 14.4 9.6 8.3 7.0 Ramirez-Rochin et al. (2016)
4.4 0.6 8.1 7.9 6.8 5.7 Ramirez-Rochin et al. (2016)
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2. ควำมเข้มข้นของแร่ธำตุหลัก และ 
แร่ธำตุรองที่อยู ่ในน�้ำลดลงไปตำมควำมเค็ม
กุ้งต้องปรับตัวให้เข้ากับน�้าที่มีความเข้มข้นของ 
แร่ธาตุในบ่อเลี้ยงที่เปลี่ยนไป โดยการปรับสมดุล 
เกลือแร่ของตวักุง้กบัน�า้ในบ่อเลีย้ง ซ่ึงการปรับตวั 
ดงักล่าว ท�าให้กุง้จะต้องสญูเสยีพลงังานไป แทนที่ 
จะน�ามาใช้ในด้านการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่  
ส่งผลไปถึงเร่ืองสุขภาพของกุ้ง ท�าให้กุ้งอ่อนแอ 
กว่าปกติ เมื่อสุขภาพของกุ้งไม่แข็งแรง การติด 
เชื้อก่อโรคจากแบคทีเรีย หรือไวรัส ก็จะเกิดขึ้น 
ได้ง่ายกว่าปกติ

 จากปัญหาที่กล่าวมา หากมีการจัดการ 
เพื่อควบคุมคุณภาพน�้า และคืนความสมดุลของ 
แร่ธาตุ ให้กับบ่อเลี้ยงที่ความเค็มลดลงได้อย่าง 
ถูกต้องและแม่นย�า ตรงตามความต้องการของ 
เกษตรกรแล้ว การเลี้ยงกุ้งให้ผ่านฤดูฝน และได ้
ผลผลิตตามเป้าหมายก็สามารถท�าได้เช่นกัน ใน 
บทความนี้จะกล่าวถึงการจัดการแร่ธาตุเป็นหลัก

ความสำาคัญของแรธ่าตุ
ท่ีมีต่อกุ้งขาว

แร ่ธาตุ เป ็นองค ์ประกอบท่ีส�าคัญใน 

โครงสร้างเปลือก และเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่ม (Soft 

Tissues) มีบทบาทต่อระบบสมดุลเกลือแร่  

ระหว่างร่างกายสัตว์กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  

ยังท�าหน้าที่เป็นปัจจัยร่วม (Cofactor) หรือตัว 

กระตุ้น (Activators) เอนไซม์ในน�้าย่อยหลาย 

ชนิดของกุ้ง แร่ธาตุแบ่งออกได้ 2 กลุ่มคือ

๏ แร่ธำตุหลัก (Macro Minerals) เป็น 

แร่ธาตท่ีุกุง้ต้องการในปริมาณมาก อาจเสรมิในน�า้  

หรอืผสมในอาหารให้กนิประกอบด้วยแร่ธาตหุลกั  

7 ชนิด ได้แก่ โซเดียม, โพแทสเซียม, แคลเซียม,  

แมกนีเชียม, ฟอสฟอรัส, คลอไรด์ และซัลเฟต

๏ กลุม่แร่ธำตรุอง (Trace Minerals) เป็น 

แร่ธาตุท่ีต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ 

ส่วนใหญ่จะได้รบัโดยผ่านการกนิทางอาหาร ได้แก่  

คอปเปอร์, เหล็ก, สังกะสี, แมงกานีส, ไอโอดีน,  

ซีลีเนียม และโคบอลท์

 เมือ่มฝีนตกตดิต่อกนันานๆ มกัจะท�าให้ 

ความเข้มข้นของแร่ธาตุในน�้าลดต�่าลง ส่งผลให ้

กุง้ขาดแร่ธาต ุเกษตรกรจึงจ�าเป็นต้องเสริมแร่ธาต ุ

อย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงก่อนกุ้งลอก 

คราบ และช่วงที่ฝนตกหนัก เพื่อเสริมแร่ธาตุที่ 

ส�าคัญในน�้า ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยกุ้ง 

สามารถรับแร่ธาตุได้จาก 2 ช่องทาง คือ การ 

ดูดซึมเข้าทางเหงือก และช่องว่างของเปลือก 

อีกทางหนึ่ง ได้แก่ ดูดซึมเข้าทางระบบทางเดิน 

อาหาร คือ ได้รับจากการกินอาหารและน�้า กุ้งที ่

ขาดแร่ธาตุ มักจะแสดงอาการที่เห็นเด่นชัด คือ  

เปลอืกนิม่ ตะครวิ ตวัขาวขุน่ ลอกคราบไม่สมบรูณ์ 

ตัวงอ การกินอาหารลดลง และอาจท�าให้การ 

เจริญเติบโตช้า

รูปที่ 1 กุ้งอ่อนแอสลัดคราบออกไม่หมด และถูกกิน

รูปที่ 2 กุ้งขาดแร่ธาตุ
 มีกล้ามเนื้อขาวขุ่น

รูปที่ 3 ไนไตรท์ท�าให้กุ้ง
 อ่อนแอ และ
 เกิดแผล
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แรธ่าตุท่ีจำาเป็นต้องใช้
เม่ือเผชิญกับความเค็มต�า

โดยส่วนใหญ่ในอาหารกุ้งที่มีคุณภาพ จะ 

มีการเสริมแร่ธาตุต่างๆ ลงในอาหารตามความ 

จ�าเป็นที่กุ ้งต้องใช้อยู ่แล้ว การใช้อาหารท่ีม ี

คุณภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีจะช่วยเสริม 

แร่ธาตใุนตวักุง้ได้ อกีช่องทางคอื การเสรมิแร่ธาตุ 

ลงในน�้าเลี้ยงกุ้ง ซึ่งกุ้งสามารถดูดซึมได้จากน�้า 

ก็จะเป็นการช่วยให้กุ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ด ี

ไม่ต้องสูญเสียพลังงานในการปรับสมดุลด้าน 

เกลือแร่กับสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป ร่างกาย 

ของกุ้งจะได้น�าพลังงานไปใช้กับการเจริญเติบโต  

และต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมน�้าเพื่อ 

เสริมปริมาณแร่ธาตุในน�้าเลี้ยงกุ้งหลากหลาย 

ยี่ห้อ การเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม 

วัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงมีความส�าคัญ ผลิต- 

ภัณฑ์ด้านแร่ธาตุเพื่อการเติมน�้าที่ดี คือ ละลาย 

น�้าได้ดี ให้แร่ธาตุตามที่ต้องการ ไม่ปนเปื้อนสาร 

ที่ก่อความเป็นพิษกับกุ้ง ดังนั้น การเลือกซื้อ จึง 

ควรเลือกจากบริษัทท่ีเชื่อถือได้เพราะมีกระบวน 

การผลิตที่ได้มาตรฐาน

ส�ำหรับแร่ธำตุที่ควรมีไว ้ใช ้เพื่อเสริม 

แร่ธำตุในบ่อเลีย้ง ให้กลบัมำสมดลุช่วงฤดฝูน ม ี

3 ตวัหลกัๆ ทีจ่�ำเป็น ได้แก่ แคลเชยีม (Calcium)  

แมกนีเซียม (Magnesium) และโพแทสเชียม  

(Potassium)

แคลเซียม (Calcium) มีความส�าคัญต่อ 

การสร้างเปลือก ควบคุมสมดุลกรดด่างภายใน 

ร่างกาย การแข็งตัวของเลือด การหดตัวของ 

กล้ามเนือ้ และการดดูชบัวติามนิ บ1ี2 กุง้สามารถ 

ดดูซึมผ่านทางน�า้ได้ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีให้แคลเซียม 

มหีลายตวั และให้ปรมิาณแคลเซยีมทีแ่ตกต่างกนั 

ออกไป ผลติภณัฑ์ทีใ่ห้แคลเซยีมได้ดคีอื แคลเซยีม 

คลอไรด์ หรือแคลเซียมซัลเฟต ส่วนที่อยู่ในกลุ่ม 

วสัดปูุน เช่น ทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติเฉพาะในการ 

เลี้ยงกุ้งของบริษัท คือ แคลแมก หรือแคลเซียม  

แมก@ และผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

การเกษตร ทั่วๆ ไป คือ แคลเซียม คาร์บอเนต  

แคลเซียมไฮดรอกไซด ์จะละลายน�้าได้น้อย จงึให ้

การละลายของแคลเชียมน้อยไปด้วย และไฮ- 

เพาว์เวอร์@ ซึ่งละลายน�้าได้ดีกว่าปูน (ดังรูปที่ 7)  

เพื่อการเกษตรตัวอ่ืนๆ เพราะเป็นปูนโดโลไมท ์

เผาให้แคลเชียม แมกนีเซียม และอัลคาไลน์ดี 

แต่ต้องระวงัพเีอชสงู เน้นให้ใช้ตอนกลางคนื (20.00 

เป็นต้นไป)

แมกนีเซียม (Magnesium) แมกนีเซียม 

อยู่ในโครงสร้างร่างกายของกุ้ง 70% ส่วนอีก  

30% พบในเนื้อเยื่อ และเลือด มีความส�าคัญต่อ 

กุ้งทะเล ในแง่เป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลเกลือแร่ 

ภายในร่างกาย ความต่างศักย์ของเนื้อเยื่อ ช่วย 

การสร้างเปลือก ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจ  

การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ และการท�างานของ 

รูปที่ 4 แร่ธาตุที่ส�าคัญส�าหรับกุ้งขาว
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เอนไชม์หลายชนิด เป็นแร่ธาตุท่ีพบปริมาณสูง 

ในน�้าทะเล ผลิตภัณฑ์ท่ีให้แมกนีเซียมได้ดี ท่ี 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเฉพาะในการเลี้ยงกุ้งของ 

บริษัท คือ เค-แมก@ แคลเซี่ยม แมก@ (ดังรูปที่  

8) และผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ 

เกษตรทั่วๆ ไป คือ แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ)  

และแมกนีเซียมคลอไรด์ แต่การใช้แร่ธาตุท่ีใช้ 

ในอุตสาหกรรมการเกษตร มาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง  

อาจต้องระวังผลกระทบเร่ืองการปนเปื้อนโลหะ 

หนัก และแอมโมเนีย ปนเปื้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

ปัญหาต่อกุ้งได้หากใช้ในปรมิาณมาก และต่อเนือ่ง 

ควรตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลก่อนน�ามาใช้ทุก 

ครั้ง

โพแทสเซียม (Potassium) ควบคุม 

และรักษาสมดุลแร่ธาตุภายในร่างกายกุ้ง กับ 

สิ่งแวดล้อมภายนอก ให้สมดุลอยู ่ตลอดเวลา 

(Osmoregulation) รกัษาสภาวะความเป็นกรด-ด่าง 

ของร่างกายให้สมดุลอยู่เสมอ โดยโพแทสเซียม 

จะท�าหน้าท่ีร่วมกบัโซเดยีม (Sodium) และคลอไรด์ 

(Chioride) ผลิตภัณฑ์ที่ให้โพแทสเซียมได้ดี ที ่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเฉพาะในการเลี้ยงกุ้งของ 

บรษิทั คอื เค-แมก@ โพแทสเซยีม-แมก โซดา-มกิซ์  

(ดงัรปูที ่9) และสนิค้าแร่ธาตท่ีุใช้ในอตุสาหกรรม 

การเกษตร ทั่วๆ ไป คือ โพแทสเซียมคลอไรด์

สัดส่วนและปรมิาณ
ของแรธ่าตุท่ีเหมาะสม

จากการส�ารวจแหล่งน�้าที่ใช้เลี้ยงกุ้ง พบ 

ว่า ความเข้มข้นของแร่ธาตุหลัก 3 ตัว ได้แก่  

แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม มีความ 

แตกต่างกันไปตามพืน้ทีก่ารเลีย้ง แม้ว่าจะมคีวาม 

เค็มที่เท่ากันก็ตาม ดังนั้น การที่จะปรับสมดุล 

ด้านแร่ธาตใุนแต่ละพืน้ท่ีจงึไม่เหมอืนกัน การปรับ 

สมดุลแร่ธาตุในน�้าเลี้ยงกุ้งน้ัน จึงต้องค�านึงถึง 2  

หลกัการ คือ ความเข้มข้นทีเ่หมาะสม (ดงัรปูท่ี 5)  

และสัดส่วนแร่ธาตุที่เหมาะสม (ดังรูปที่ 6)

รูปที่ 5 ความเข้มข้นของแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

รูปที่ 6 สัดส่วนแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาว
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การตรวจวดัแรธ่าตุ
มีประโยชน์อย่างไร

การทราบถึงความเข้มข้นของแร่ธาตุในน�้า 

บ่อเลี้ยงกุ้งนั้นส�าคัญอย่างไร ท�าไมจึงต้องตรวจ 

วัด เพราะมีเกษตรกรหลายๆ คน ที่เสริมแร่ธาต ุ

โดยให้เหตุผลว่า เติมแล้วรู้สึกอุ่นใจ หรือเติมแล้ว 

รู้สึกว่ากุ้งเข็งแรง แต่การใช้แร่ธาตุนั้นให้ผลอย่าง 

ที่ต้องการจริงหรือไม่ และการเสริมแร่ธาตุท่ีขาด 

ความเข้าใจนั้น อาจจะส่งผลเสียในระยะยาว เช่น  

ในบ่อเลีย้งอาจมปีริมาณแร่ธาตทุีส่มดลุ และเพยีง 

พออยู่แล้ว การเพิ่มแร่ธาตุลงไปโดยไม่ได้ตรวจ 

วัด อาจท�าให้น�้าเสียสมดุลแร่ธาตุ เพราะมีแร่ธาต ุ

บางตัวที่มากเกินไป และท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

โดยไม่มีความจ�าเป็น ดังนั้น หากเกษตรกรทราบ 

ถึงข้อมูลด้านแร่ธาตุในบ่อเลี้ยงกุ้งของตนเอง จะ 

ช่วยให้เกษตรกรเลือกใช้ หรือเลือกเติมได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูนท่ีเกษตรกร 

มีความจ�าเป็น ที่จะต้องเสริมแร่ธาตุในบ่อเลี้ยง 

กุ้งมากกว่าฤดูกาลอ่ืนๆ เพื่อช่วยให้กุ้งมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง

การตรวจแร่ธาตุส�าหรับการเลี้ยงกุ ้งใน 

ปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เพราะนอกจากจะช่วย 

ให้การเสริมแร่ธาตุในบ่อเล้ียงเป็นไปด้วยความ 

ถูกต้อง ท้ังการเลือกแร่ธาตุท่ีจะใช้ และความ 

เข้มข้นที่ต้องการ สามารถค�านวณการใช้ได้อย่าง 

ตรงเป้าหมาย ช่วยควบคุมต้นทุนการเลี้ยง ไม่ใช ้

เกนิความจ�าเป็น ปัจจบุนัมชีดุตรวจทีไ่ด้มาตรฐาน  

และเกษตรกรสามารถตรวจแร่ธาตุหลักๆ ในน�้า 

ได้ด้วยตนเอง ทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม และ  

โพแทสเซียม (ดังรูปที่ 10) ความถ่ีในการตรวจ 

แร่ธาตุ หากในสภาวะที่ไม่มีฝน เช็คประมาณ 1  

ครั้งต่อเดือนก็เพียงพอ แต่หากอยู่ในช่วงฤดูฝน 

ให้เกษตรกรเพิ่มความถ่ีข้ึนเป็น 2 ครั้งต่อเดือน  

หรือตามความเค็มที่ลดลง

ดังนั้น ก่อนที่ฤดูฝนจะมาเยือน เกษตรกร 

ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเริ่ม 

จาก

๏ ทราบถึงความเข้มข้นของแร่ธาตุในบ่อ 

เลีย้งกุ้ง และแหล่งน�า้ทีน่�ามาใช้ในการเลีย้ง ได้แก่  

แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ไฮเพาว์เวอร์
รูปที่ 8 ผลิตภัณฑ์แคลเซียม แมก
รูปที่ 9 ผลิตภัณฑ์เค-แมก@ โพแทสเซียม-แมก@ โซดา-มิกซ์@

รูปที่ 10 ชุดตรวจสอบคุณภาพน�้า
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๏ น�าข้อมูลเรื่องแร่ธาตุมาประเมินว่า ในฤดูฝนที่ความเค็มต�่าลงนั้น ความเข้มข้นของแร่ธาต ุ

จะเหลือเท่าไหร่ เพื่อเตรียมจัดหาแร่ธาตุมาส�ารองไว้

๏ เม่ือฤดูฝนมาถึง เกษตรกรควรมีการตรวจวัดแร่ธาตุอย่างสม�่าเสมอ และใช้แร่ธาตุให้ตรงกับ 

ความต้องการ

การเสริมแร่ธาตุลงในน�้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่ีจ�าเป็นในฤดูฝน เพราะเม่ือน�้าม ี

แร่ธาตุที่สมดุล ท�าให้กุ้งมีความเครียดน้อยลง ส่งผลให้สุขภาพกุ้งแข็งแรง ต่อสู้กับเช้ือโรค หรือทน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี เมื่อรวมกับการจัดการด้านอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย ก็จะ 

ส่งผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดี และท�าให้เกษตรกรได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
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ข่าวต่างประเทศ

ตลาดอาหารทะเลของเวียดนามในสหภาพยุโรปโตขึน้กว่า 20%

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกอาหารทะเล 

ของเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรปเติบโตขึ้นกว่า 20%  

หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 486 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจาก 

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปก�าลังฟื้นตัว 

หลังจากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการ 

ในการน�าเข้าอาหารทะเลมายังตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ต้ังแต่ช่วงเดือนมีนาคม และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ แต่ทั้งนี้ด้วยปัญหา 

ใบเหลือง IUU ทางการเวียดนาม คาดว่า การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรป 

ในช่วงครึ่งปีหลัง อาจไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ดีเท่ากับในช่วงครึ่งปีแรก

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/total-seafood-trade/news/vietnam-seafood-exports-

to-the-eu-increased-by-20-in-the-first-half-of-the-year-22203.html

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อุตฯ ไก่บราซิลสยายปีกในเกาหลีใต้

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้น�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากบราซิล 

จ�านวน 127.40 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 

บราซิลนับว่าเป็นซัพพลายเออร์จัดหาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรายใหญ่ 

แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกท่ีน�าเข้ามายังเกาหลีใต ้

ส่วนใหญ่ 80% มาจากบราซิล แต่ในทางกลับกัน ผู้บริโภคในเกาหลีใต ้

กลับไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนมากในตลาดเกาหลีใต้นั้นมาจากบราซิล ส่งผลให้ ABPA  

ได้จัดท�าแคมเปญส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากบราซิลที่น�าเข้ามายังเกาหลีใต้ โดยท�าการ 

ขึ้นป้ายโฆษณากว่า 362 แห่ง ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานีขนส่งในกรุงโซล เพื่อสร้างการ 

รับรู้ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในเกาหลีใต้ 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-ABPA-to-signal-Brazilian-poultry-importance-in-the-Korean-market/4799

สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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จีนยกระดับการสนับสนุนผู้เลีย้งสุกรรายย่อย

ทางการจีนประกาศให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้เล้ียงสุกรขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ในประเทศจีน หลังจากหลายมณฑลของจีนได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหม่ของโรค ASF 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขนาดเล็ก และขนาดกลางเป็นอย่างมาก โดยทางการจีน 
คาดว่า การสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ 
ของตลาดสกุรภายในประเทศได้ โดยการสนบัสนนุให้กลุม่ผูเ้ลีย้งสกุรกลบัมาท�าธรุกิจอกีครัง้ และบรรลุ 
เป้าหมายการผลิตสุกรให้มีจ�านวนอย่างน้อย 40 ล้านตัวได้ภายในปีนี้

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-China-to-provide-more-suport-for-pig-farmers/4800

สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รัสเซียก้าวเป็นผู้จัดหาเนือ้หมูรายใหญ่ของเวียดนาม

 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 เวยีดนามน�าเข้าเนือ้หมแูละผลิตภณัฑ์เนือ้หม ูประมาณ  
70,000 ตัน โดยประเทศผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย  
เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ โดยรัสเซียกลายเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ป้อนสู่ตลาด 
เวียดนาม ซ่ึงสามารถส่งออกได้ถึงเกือบ 50,000 ตันในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564 

เพิ่มขึ้น 500% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างมูลค่าการค้ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น  
450% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Russia-becomes-the-largest-meat-supplier-for-Vietnam/4803

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ครึง่ปีแรก 64 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลรุ่ง

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ของเวียดนามมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี  
2563 ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกกุง้ทีม่ปีรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้กว่า 13% ซึง่เป็นมลูค่ากว่า 1.7 พนัล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นตลาดหลักในการส่งออก เนื่องจากมีปริมาณการ 
ส่งออกที่เติบโตถึง 46% ต่อเดือน ส�าหรับการส่งออกปลาสวาย พบว่า มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 
ถึง 18% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 788 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส�าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่นๆ  
พบว่า มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 16% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากปริมาณการส่งออกผลติภณัฑ์ทางทะเลของเวยีดนามดงักล่าว ถือเป็นสัญญาณทีด่ ีและท�าให้ 
ทางการเวียดนาม คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลของเวียดนาม จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่ 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ภายในสิ้นปี 2564 

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/total-seafood-trade/news/vietnams-seafood-exports-in-the-first-half-of-2021-exceeded-4-1-billion-usd-22069.html

สรุปโดย : มกอช. วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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จีนประสบปัญหาราคาสุกรลดลงอย่างต่อเนือ่ง

 ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา ราคาสุกรในประเทศจีนลดลงเกือบ  

65% เนื่องจากปริมาณความต้องการของผู ้บริโภคในประเทศยัง 

ค่อนข้างต�่า รวมทั้งปริมาณเนื้อสุกรในตลาดที่มีเป็นจ�านวนมาก การ 

ลดลงของราคาดงักล่าว ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการผลติเนือ้สกุร 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

 ปัจจุบัน ทางการจีนได้พยายามแก้ไขปัญหาด้านราคาของสุกรในประเทศ และท�าการสนับสนุน 

ผู้เลี้ยงสุกรทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง ท่ีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาด แต ่

อย่างไรก็ตาม ทางการจีนยังต้องเร่งแก้ปัญหาราคาอาหารสัตว์ในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันราคา 

อาหารสัตว์ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสุกรในอุตสาหกรรมการผลิต 

สุกรของจีนเป็นอย่างยิ่ง
ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Pig-prices-are-impacting-production-in-China/4790

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

สเปนออกตราประทับใหม่
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้ขายเนือ้ในประเทศ

ทางการสเปนออกตราประทับ “Trade of Confidence” ใหม่ ซึ่งเป็นตรารับประกันเก่ียวกับ 

การรักษามาตรการป้องกันและสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะจากโรค Covid-19 ในร้านขายเนื้อภายใน

ประเทศ โดยตราประทับดังกล่าวจะมอบให้กับร้านค้าที่ผ่านการด�าเนินการตรวจสอบจากทางการสเปน 

ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจุดประสงค์ของตราประทับนี้ ทางการสเปนต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคภายใน 

ประเทศ และเพื่อแสดงถึงความส�าคัญของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่จ�าเป็น นอกจากนั้น 

ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะมีป้ายแสดงไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมด้วยป้ายข้อมูลที ่

เกีย่วข้อง ซึง่จะมรีายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการ Covid-19 ทีน่�ามาใช้ในร้านค้า เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-New-seal-to-show-confidence-for-butchers-in-Madrid/4825

สรุปโดย : มกอช. วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 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

 17 บรษัิท ฟอสส์ เซาธ์ อสีต์ เอเซยี  จ�ากัด โทร. 02 0181600








