




รายนามสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

1. บรษัิท เบทาโกร โฮลด้ิง จ�ากัด

2. บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

3. บรษัิท ผลิตภัณฑ์อาหารเซน็ทรลั จ�ากัด

4. บรษัิท ป.เจรญิพนัธ์อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

6. บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

7. บรษัิท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

8. บรษัิท ลพีฒันาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

9. บรษัิท คารกิ์ลล์สยาม จ�ากัด

10. บรษัิท ลพีฒันาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. บรษัิท โกรเบสท์คอรโ์พเรชั่น จ�ากัด

12. บรษัิท เอเชีย่น ฟดี จ�ากัด

13. บรษัิท ไทยลักซเ์อ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

14. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด

15. บรษัิท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

16. บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จ�ากัด

17. บรษัิท คารกิ์ลล์มทีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

18. บรษัิท ยูไนเต็ดฟดีมิลล์ จ�ากัด

19. บรษัิท มิตรภาพอาหารสัตว์ จ�ากัด

20. บรษัิท เหรยีญทอง ฟดี (1992) จ�ากัด

21. บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

22. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

23. บรษัิท เอส พ ีเอ็ม อาหารสัตว์ จ�ากัด

24. บรษัิท อสีเทิรน์ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

25. บรษัิท ซนัฟดี จ�ากัด

26. บรษัิท ยูนโีกร อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด

27. บรษัิท พนัสโภคภัณฑ์ จ�ากัด

28. บรษัิท ยูสู่ง จ�ากัด

29. บรษัิท แหลมทองอะควอเทค จ�ากัด

30. บรษัิท บางกอกแรน้ซ ์จ�ากัด (มหาชน)

31. บรษัิท กาญจนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

32. บรษัิท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ�ากัด

33. บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

34. บรษัิท ว.ีซ.ีเอฟ. กรุป๊ จ�ากัด

35. บรษัิท ชยัภูมิฟารม์ผลิตภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด

36. บรษัิท ไทยยูเนีย่น ฟดีมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

37. บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จ�ากัด

38. บรษัิท บุญพศิาล จ�ากัด

39. บรษัิท เฮกซา่แคลไซเนชั่น จ�ากัด

40. บรษัิท หนองบวั ฟดี มิลล์ จ�ากัด

41. บรษัิท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

43. บรษัิท วพีเีอฟ กรุป๊ (1973) จ�ากัด

44. บรษัิท อารท์ ีอะกรเิทค จ�ากัด

45. บรษัิท ฟารม์จงเจรญิ จ�ากัด

46. บรษัิท เจบเีอฟ จ�ากัด

47. บรษัิท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด

48. บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

49. บรษัิท ไทสัน ฟดี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

50. บรษัิท เกษมชยัฟารม์อาหารสัตว์ จ�ากัด

51. บรษัิท พนัส ฟดีมิลล์ จ�ากัด

52. บรษัิท เอพเีอ็ม อะโกร จ�ากัด

53. บรษัิท แสงทองอาหารสัตว์ จ�ากัด

54. บรษัิท เจรญิภัณฑ์สามชุกฟดีมิลล์  จ�ากัด อภ
ิน
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คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ประจ�าปี 2564 - 2565

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

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

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

4. นายธรีศกัดิ ์อุรุนานนท์ อุปนายก บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

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

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

7. น.ส. สุวรรณ ีแต้ไพสิฐพงษ์ รองเลขาธิการ บรษัิท เบทาโกร โฮลด้ิง จ�ากัด

8. นายสมภพ เอ้ือทรงธรรม รองเลขาธิการ บรษัิท อินเทคค์ ฟีด จ�ากัด

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

10. นายวิโรจน์ กอเจรญิรตัน์ ปฏิคม บรษัิท ลพีัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. นายเธยีรเทพ ศริชิยาพร นายทะเบยีน บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

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

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

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

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

16. นายพน สุเชาว์วณิช กรรมการ บรษัิท บางกอกแรน้ช์ จ�ากัด (มหาชน)

17. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

18. นายนพพร อเนกบุณย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

19. นายปรชีา เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการ บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟีดมิลล์ จ�ากัด



บรรณาธิการแถลง
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อุตสาหกรรมไก่เนื้อพบปัญหาขาดแคลนแรงงานในโรงเชือด การยืดอายุ 

การเลี้ยง ท�าให้ขายไม่ได้ราคา ยอดส่งออกตก ส่วนหมูต้องเผชิญกับโรคเพิร์ส 

ซึ่งเป็นเหตุให้หมูล้มป่วย และตายเป็นจ�านวนมาก ราคาขายต�่ากว่าต้นทุนการผลิต  

พืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นมากที่สุดในรอบสามปี ทุกคนต้องดิ้นรนปรับตัว 

อย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ นโยบายรัฐต้องช่วยสนับสนุนไม่ซ�้าเติม ต้อง 

ปล่อยให้ราคาสินค้าเกษตร รวมถึง ปศุสัตว์ ประมง เดินไปโดยอิสระ ไม่แทรกแซง 

หรือฝืนกลไกของตลาด

ในขณะนี้ สหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา ก�าลังเดินหน้า ฉลาก 

คาร์บอน ต่อไปสินค้าที่จะส่งออกจะต้องมีการควบคุมการผลิตเพื่อไม่ให้มีการ 

ปล่อยคาร์บอนที่สูง ซ่ึงถือเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับสินค้าส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิต 

อาหารสัตว์ไทย ร่วมกับ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก  

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง และสมาคมสัตวแพทย์สัตว์น�้าไทย  

จดัตัง้กลุม่เครอืข่ายภาคปีศสุตัว์และสตัว์น�า้ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิการ 

เรื่องดังกล่าว โดยเห็นพ้องกันว่า การสร้างความตระหนักรู้ เป็นสิ่งแรกที่จะต้อง 

เร่งสร้าง และจะต้องท�าตลอดทั้งห่วงโซ่ 

ประเทศก�าลังนับถอยหลังเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว  

ภาคธุรกิจปศุสัตว์จะต้องนับก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ใหม่ของ 

ตลาดด้วย

บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 38 เล่มที่ 200
กันยายน - ตุลาคม 2564

ด�ำเนินกำรโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

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

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

บรรณำธิกำร : นายปรีชา กันทรากรกิติ  ๏  กองบรรณำธิกำร : นายไพบูลย์ ขุนทอง • นายอรรถพล ชินภูวดล • นางสาวภาสินี  วงษา • นางสาวกรดา พูลพิเศษ

ส�ำนักงำน : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 43 ไทย ซีซี ทำวเวอร์ ห้อง 170 ชั้น 17 ถนนสำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท ์0-2675-6263-4   โทรสำร 0-2675-6265  ๏  Email: tfma44@yahoo.com  ๏  Website: www.thaifeedmill.com
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Thailand Focus-----------------
ประกันรายได้ปี 3 มาแน่ “พาณิชย์” ท�าโครงการ

ชง ครม. ดูแลต่อพืชเกษตรส�าคัญ 5 ชนิด ......................5

ประกาศ! ใช้หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
‘ผู้ประสบภัยพิบัติ’ ด้านการเกษตรฉบับใหม่ .................11

‘พาณิชย์’ ถกบทบาท และทิศทาง WTO
รับมือการค้ายุคใหม่ ............................................................. 14

PM2.5 กับมาตรการ Lockdown & Work from Home .... 18

Food Feed Fuel-----------------
ผู้เล้ียงสุกรได้อะไร ถ้ารัฐลดอากรน�าเข้า

กากถ่ัวเหลืองเป็น 0% .................................................. 22

ฝนถล่มท่ัวไทย ทุบราคาไข่ไก่ด่ิง
วอนเอกชนปรับลดการผลิต ...................................... 27

พายุกระหน�า ข้าว-มัน-ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ลพบุรีอ่วม เสียหาย 3.5 แสนไร่ ...............................29

โควิดถล่มไก่เน้ือทะลักตลาด
หว่ันส่งออกวืดเป้า 9 แสนตัน ..................................... 31

ส่งออกข้าวไทย ส.ค. ทะลุ 8 แสนตัน
โตแรง 133% คาดท้ังปี ถึงเป้า 6 ล้านตัน ..............35

“พิกบอร์ด” รับลูกสภาเกษตร ขอ 45 วัน
ปั๊ มหัวใจฟาร์มหมู ...........................................................37

อาหาร - เครื่องด่ืม - เกษตร น�าล่ิว ใช้ FTA-GSP
ลดภาษีส่งออกพุ่ง ..........................................................39

ผู้ส่งออกมันส�าปะหลังต้องเข้มงวด
หว่ันสินค้าปนโควิด-19.................................................. 41

สนค. เผย “เน้ือสัตว์เพาะเล้ียง”
สินค้ามาแรงในตลาดโลก ............................................43

Market Leader-----------------
สภาเกษตรจูงมือสมาคมโรงสีข้าว .................................. 45

จีนกว้านซ้ืออาหารสัตว์ ดันต้นทุนวัตถุดิบกระฉูด ...48

ชง “จุรินทร์” เคาะแผนฟื้ นฟูเยียวยา -
ยกเครื่องการเล้ียงสุกรไทยหลังโรคระบาด ........50

สภาเกษตรกร ช้ีช่องช่วยเหลือคนเล้ียงหม ู.................53

“ดีป้า” เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับมาตรฐาน - คุณภาพทุเรียนไทย
สู่เวทีโลก ............................................................................ 56

แผนกระจายวัคซีน “ลัมปี สกิน” 5 ล้านโดส
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ด�ำเนินกำรโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

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

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

บรรณำธิกำร : นายปรีชา กันทรากรกิติ  ๏  กองบรรณำธิกำร : นายไพบูลย์ ขุนทอง • นายอรรถพล ชินภูวดล • นางสาวภาสินี  วงษา • นางสาวกรดา พูลพิเศษ

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

โครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นหนึง่ 

ในโครงการส�าคัญของรฐับาลชดุนีท้ีไ่ด้แถลงเป็น 

นโยบายเอาไว้ และได้ด�าเนินการมาแล้ว 2 ป ี

และปัจจบุนั ก�าลงัอยู่ระหว่างการด�าเนนิโครงการ 

ปี 2 โดยหลายโครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว แต่ 

เกษตรกรท่ีได้รับการดูแลจากโครงการประกัน 

รายได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ตั้งค�าถามว่า 

โครงการจะเดนิหน้าต่อหรอืไม่ ท่ามกลางสถาน- 

การณ์ที่เงินงบประมาณมีจ�ากัด เพราะต้องน�า 

ไปใช้ต่อสู้โควิด-19 และโครงการที่จ�าเป็นต่อ 

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่รับผิดชอบ 

โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรหลัก 4 ชนิด  

จากทั้งหมด 5 ชนิด คือ ข้าว ปาล์มน�้ามัน 

มันส�าปะหลัง และข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ โดย  

ยางพารา อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ได้ยืนยันว่าโครงการประกัน 

รายได้ปี 3 มาแน่นอน เพราะยังจ�าเป็นต้องน�า 

มาใช้ในการดูแลเกษตรกร ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ 

ของประเทศ ให้มีหลักประกันในเรื่องรายได้ที่ 

แน่นอน เพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกันรายได้ปี 3 มาแน่
“พาณิชย์” ท�าโครงการชง ครม.
ดูแลต่อพืชเกษตรส�ำคัญ 5 ชนิด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก 

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

กล่าวว่า โครงการประกนัรายได้ปี 3 ต้องม ีเพราะ 

เป็นนโยบายของรัฐบาล ตราบใดที่รัฐบาลยัง 

บรหิารประเทศ โครงการนีก้ต้็องเดนิหน้าต่อ เพือ่ 

เป็นหลักประกันในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ม ี

รายได้ที่แน่นอน หากราคาสินค้าเกษตรที่ขายได้ 

ในช่วงนั้นๆ มีราคาต�่ากว่าราคาที่ประกันรายได้ 

เอาไว้ กจ็ะได้รบัส่วนต่างเป็นการเพิม่เงนิในกระเป๋า 

ให้แก่เกษตรกร แต่ถ้าช่วงนัน้ๆ ราคาสงูกว่าประกนั 

รายได้ เกษตรกรก็ได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย

photo from : @4045-freepik.com
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“ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมคณะ- 

อนุกรรมการที่ก�ากับดูแลพืชเกษตรทั้ง 4 ชนิด 

ที่อยู ่ในความดูแลแล้ว เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการประกันรายได้ส�าหรับปีที่ 3 รวม 

ท้ัง มาตรการเสริมที่จะน�ามาใช้ในการผลักดัน 

ราคาแล้ว”

โชว์ผลส�ำเร็จโครงกำรปี 2
ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดโครงการประกัน 

รายได้ปี 3 นายจุรินทร์ ได้สรุปผลการด�าเนิน 

งานโครงการประกันรายได้ปี 2 โดยมีเกษตรกร 

ได้ประโยชน์รวมทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน 

แยกเป็น ข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78  

ล้านครัวเรือน มันส�าปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน  

ปาล์มน�้ามัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน

นายจรุนิทร์ บอกว่า บางช่วงหลายครัวเรือน 

ได้รับส่วนต่างท่ีรัฐบาลจ่ายชดเชยให้แบบเป็น 

กอบเป็นก�า เช่น ข้าวหอมมะลิ มีผู ้ได้รับเงิน 

ส่วนต่างสูงสุด 42,830 บาท ข้าวหอมมะลิ 

นอกพื้นที่ รับสูงสุด 41,680 บาท ข้าวเปลือกเจ้า  

รับสูงสุด 36,670 บาท ข้าวหอมปทุมธานี รับ 

สูงสุด 26,674 บาทต่อครัวเรือน และข้าวเหนียว  

รับสูงสุด 33,350 บาท ส่วนมันส�าปะหลัง รับ 

สูงสุด 26,000 บาท เป็นต้น

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า กระทรวงพาณชิย์ 

จะปล่อยให้ราคาตกต�่าจนรัฐบาลต้องเข้าไปจ่าย 

ชดเชย เพราะเป้าหมายของโครงการประกัน 

รายได้ คือ ช่วยดูแลเกษตรกรในช่วงท่ีผลผลิต 

ราคาตกต�่ากว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ แต่ในส่วน 

ของกระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้าใช้มาตรการ 

ต่างๆ เพือ่ผลกัดนัราคาให้สงูขึน้ เพือ่ให้เกษตรกร 

มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่าง สินค้าเกษตรที่ประสบความ 

ส�าเร็จในการผลักดันราคา เช่น ปาล์มน�้ามัน 

มีมาตรการก�ากับดูแลการน�าเข้า การดูแลการ 

ซ้ือขาย การเร่งระบายสต็อก การเร่งรัดส่งออก  

ในช่วงท่ีสต็อกมีมาก ส่งผลให้ปัจจุบันราคาขยับ 

ขึน้เกินไปกว่าราคาประกนัรายได้ จนท�าให้รฐับาล 

ประหยัดเงินท่ีจะต้องจ่ายชดเชยรายได้ไปได้มาก  

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมาตรการให้สินเชื่อเก็บ 

สต็อก ดูแลการน�าเข้า ดูแลการซื้อขาย ส่งผลให ้

ราคาปัจจุบันขยับขึ้นเกินราคาประกันรายได้อีก 

ตัว และมันมีมาตรการดูแลการน�าเข้า เร่งรัดการ 

ส่งออก จนปัจจุบันราคาใกล้เคียงกับราคาประกัน 

รายได้

ส่วนข้าวเปลือก มีบางช่วงบางเวลาที่ราคา 

ข้าวเปลือกบางชนิดไม่ต้องจ่ายชดเชยประกัน 

รายได้ เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันเอาไว้ ขณะที ่

ยางพารา มีบางช่วงที่ราคาสูงกว่าราคาประกัน 

รายได้ ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยก็มี ซึ่ง 

ส่งผลดีต่อการจ่ายเงินของรัฐบาลท่ีประหยัดได ้

มากขึ้น

เคำะประกันรำยได้ข้ำวตัวแรก
หลังจากที่โครงการประกันรายได้ปี 2 

ใกล้ที่จะสิ้นสุดโครงการ นายจุรินทร์ ได้สั่งการให ้

เตรียมความพร้อม เร่งประชุมคณะอนุกรรมการ 
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ที่ก�ากับดูแลสินค้าเกษตรแต่ละชนิดโดยเร็ว เพื่อ 

เป็นการเตรียมการล่วงหน้า เพราะเมื่อคณะ 

อนุกรรมการเห็นชอบแล้ว ก็ต้องมีขั้นตอนเสนอ 

ให้คณะกรรมการที่ดูแลพืชเกษตรแต่ละชนิด 

พิจารณาเห็นชอบอีก จากนั้นถึงจะเสนอให้คณะ 

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อเดินหน้าโครงการ  

เพราะหากไปเร่งรีบท�าตอนใกล้ๆ โครงการหมด 

อายุ จะไม่ทันการณ์เอา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 

นายจุรินทร์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะ 

อนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ 

ด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom  

ร่วมกับ กรรมการที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาค 

เอกชน และเกษตรกร โดยได้มีมติเห็นชอบ 

ในการเดินหน้านโยบายประกันรายได้สินค้า 

ข้าว ซึ่งเป็นการนับหนึ่งโครงการประกันรายได้ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 3 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 

กับโครงการปี 2 และจากนี้จะน�าเสนอขอความ 

เห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ 

บริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตร ี

เป็นประธานอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน�าเสนอที่ประชุม  

ครม. พิจารณาต่อไป

เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถ 

ลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และภาคใต้ลงทะเบียน 

ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนการก�าหนดราคา 

เกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - 

พฤษภาคม 2565 ประกาศทุกวันศุกร์ งวดแรก 

เริ่มวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยเกษตรกร 

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว ปีการผลิต  

2563/64 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเก่ียวก่อน 

วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 และงวดสุดท้ายจะ 

ประกาศวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ส�าหรับ 

เกษตรกรท่ีระบุวันท่ีคาดว่าเก็บเก่ียวจนถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2565 รวมจ�านวน 33 งวด

ส�าหรับมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วย 
เสรมิเพือ่ช่วยเกษตรกรผูป้ลกูข้าว ม ี3 มาตรการ  
โดย 1. สนับสนุนให้เกษตรกรชะลอการขาย 
ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมาก เพ่ือป้องกันไม่ให ้
ข้าวราคาตกจนเกินไป โดยเกษตรกรที่ชะลอขาย 
ข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาท 
2. ช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ หรือ 
โรงสีที่เก็บสต็อกข้าว และไม่ปล่อยออกสู่ตลาด  
โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% และ 3. เร่งรัดส่งเสริม 
การส่งออกข้าวเพื่อระบายข้าวในประเทศ เพราะ 
ฤดูกาลผลิตหน้า จะมีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่า 
ปีที่ผ่านมาถึง 26 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ  
5% จึงต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีการส่งออก 
ข้าว โดยช่วยดอกเบ้ีย 3% เป็นเวลา 6 เดือน 

ในเดือนตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565

จากนัน้ วนัที ่23 สงิหาคม 2564 ทีป่ระชมุ  

นบข. ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรือประกัน 

รายได้ข้าวปี 3 โดยเป็นการประกันรายได้ให้แก ่photo from : jcomp-freepik.com
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ชาวนาทีป่ลกูข้าว 5 ชนดิ ในราคาความช้ืนไม่เกนิ  

15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า 

ไม่เกิน 50 ไร่ รวม 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงิน 

รวม 89,306.39 ล้านบาท และจะน�าเสนอ 

ครม. เพื่ออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ข้ำวโพด-ปำล์มน�ำ้มัน
ตำมมำติดๆ

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นาย 

จุรินทร์ ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ  

2 คณะ ที่ดูแลสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 

ปาล์มน�า้มนั เพือ่พจิารณาหลกัเกณฑ์ และเงือ่นไข 

ในโครงการประกนัรายได้ปี 3 และมาตรการเสรมิ 

ที่จะใช้ผลักดันราคา

โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหาร 
จดัการข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (นบขพ.) ได้มมีตเิหน็ชอบ 
ในการเดินหน้านโยบายประกันรายได้ ปีการผลิต  
2564/65 เป็นปีท่ี 3 โดยใช้หลักการเดียวกับ 
ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2 ที่ก�าหนด 
ราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม ่
เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เป้าหมายเกษตรกรที ่
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อกรม 
ส่งเสริมการเกษตร จ�านวนประมาณ 452,000  
ครัวเรือน ที่ข้ึนทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันท่ี 1  
มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 งวดแรก 
จะเร่ิมจ่ายให้เกษตรกรวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2564 งวดต่อไปทกุวนัท่ี 20 ของเดือน งวดสดุท้าย 
20 ตลุาคม 2565 รวม 12 งวด วงเงนิงบประมาณ  
1,800 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยจะ 
น�าเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป

ส่วนมาตรการคูข่นานทีจ่ะเข้ามาช่วยรกัษา 

เสถียรภาพราคาข้าวโพด ก�าหนดมาตรการให ้

สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเร่งการรับ 

ซื้อ และเก็บสต็อกไว้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 

มาก โดยได้รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี  

เป้าหมายรวม 350,000 ตัน ได้แก่ 1. โครงการ 

สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และสร้าง 

มูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย 150,000 ตัน และ 2.  

โครงการชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บสตอ็กข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 200,000 ตัน

ส� าหรับปาล ์มน�้ ามัน ที่ ประชุมคณะ 

อนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาล์มน�้ามันและ 

น�้ามันปาล์มด้านการตลาด ได้มีมติเห็นชอบให ้

น�าเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่ง 

ชาติ (กนป.) พิจารณาโครงการประกันรายได้ 

ปาล์มน�้ามัน ปี 3 โดยก�าหนดราคาเป้าหมาย 4  

บาทต่อ กก. ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ไว้ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับความช่วย 

เหลือทุกครัวเรือนตามพื้นท่ีที่ปลูกจริง แต่ไม่เกิน 

ครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้น 

ปาล์มท่ีให้ผลผลิตแล้ว มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะ 

เวลาด�าเนินการตั้งแต่กันยายน 2564 - กันยายน  

2565 โดยจะจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 15 กันยายน  

2564 วงเงินงบประมาณ 7,660 ล้านบาท

โดยมาตรการเสรมิคูข่นานเพือ่แก้ไขปัญหา 

สต็อกน�้ามันปาล์มดิบส่วนเกิน จะสนับสนุน 

ค่าบริหารจัดการให้ผู้ส่งออก กก. ละ 2 บาท เพื่อ 

ผลักดันน�้ามันปาล์มดิบออกไปตลาดต่างประเทศ  

ซึ่งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการผลักดัน 

การส่งออกน�้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน 

ปี 2564 จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาส่งออกเดือน  

กันยายน 2564 เป็นธันวาคม 2564 และขยาย 

เวลาโครงการจากเดือนธันวาคม 2564 เป็น 

มีนาคม 2565 ภายใต้เป้าหมายเดิมที่ 300,000  

ตัน และในปี 2565 เป้าหมาย 150,000 ตัน  
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โดยจะเสนอขอใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อ 

ช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการด�าเนินการโครงการดังกล่าว 

มีเงื่อนไขพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการ 

บริหารจัดการการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน�้ามัน 

ปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และ 

ราคาน�้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาด 

โลก

เคำะลุยโครงกำร
มันส�ำปะหลัง ปี 3

ถดัมาวนัที ่19 สงิหาคม 2564 นายจุรนิทร์ 

ได้เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบาย 

และบริหารจัดการมันส�าปะหลัง (นบมส.) ครั้งที ่

1/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยได้มีมติเห็น 

ชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน 

ส�าปะหลัง ปี 3 เหมือนกับปี 1 และปี 2 ยกเว้น 

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรที่จะครอบ- 

คลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น

หลกัเกณฑ์การประกนัรายได้ ก�าหนดราคา 
และปริมาณประกันรายได้ คือ มันส�าปะหลัง 
เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท  
ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ไม่ซ�้าแปลง ผู้มี 
สิทธ์ิได้รับการชดเชยขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมัน 
ส�าปะหลังต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะ 
ปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2565  
และแจ้งระยะเวลาเกบ็เกีย่วนบัจากวันทีเ่พาะปลกู 
ไม่น้อยกว่า 8 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน ระยะเวลา 
ชดเชยส่วนต่าง 1 ธนัวาคม 2564 - 1 พฤศจิกายน 
2565 ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจกิายน 2564 - 
31 พฤษภาคม 2566 วงเงินงบประมาณ 6,811  

ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4  

โครงการที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคา 

มันส�าปะหลัง ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเพาะปลูกมันส�าปะหลัง โครงการสินเชื่อเพื่อ 

รวบรวมมันส�าปะหลัง และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย 

สถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยใน 

การเก็บสต็อกมันส�าปะหลัง และโครงการเพิ่ม 

ศักยภาพการแปรรูปมันส�าปะหลัง

นอกจากนี ้ได้เหน็ชอบการเข้าร่วมโครงการ 

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ปี  

2563/64 ที่ตกหล่นของเกษตรกรที่มีวันเพาะ 

ปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลัง 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จ�านวน 8 หมื่นกว่าราย  

และเห็นชอบขยายระยะเวลาด�าเนินโครงการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส�าปะหลัง 

แบบครอบคลุมพ้ืนที่เดิม สิ้นสุดโครงการวันที่ 

30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดโครงการวันท่ี  

31 มีนาคม 2565 เห็นชอบค่าขนส่งเพิ่มเติม 

ภายใต้กรอบวงเงินค่าท่อนพันธุ์เดิมท่ีได้รับการ 

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จ�านวน 24.8  

ล้านบาท โดยใช้กรอบวงเงินเดมิทีเ่คยได้รบัอนมุตัิ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีมติ 

เห็นชอบยุทธศาสตร์มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

มันส�าปะหลัง ปี 2564 - 2567 ถือว่าเป็นเรื่อง 

ระดับชาติ เพราะการท�าเป็นยุทธศาสตร์นี้ เป็น 
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ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ คือ ไทย 

ต้องครองความเป็นผู้น�าด้านการค้าและการผลิต 

มันส�าปะหลังคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกอย่าง 

ต่อเนือ่ง มเีป้าหมาย ดังนี ้1. มลูค่าส่งออกเพิม่ข้ึน 

อย่างต่อเน่ืองเฉลีย่ปีละ 3% 2. ราคามันส�าปะหลงั 

ภายในประเทศมีเสถียรภาพ และเป็นธรรม และ  

3. เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์มันส�าปะหลังต้านทาน 

โรคใบด่างมันส�าปะหลัง (CMD) ให้เชื้อแป้งสูง 

และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่ต�่ากว่า 5 ตันภายใน

ปี 2567

ยำงพำรำคิวต่อไป
ส�าหรับโครงการประกันรายได้ยางพารา 

เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าเงื่อนไขการรับ

ประกนัจะเหมอืนกบัปี 2 แต่จะมกีารปรับปรุงราย

ละเอียดให้ดีข้ึนและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกร

ได้รับประโยชน์สูงสุด

สินค้ำเกษตรอืน่ไม่ทิ้ง
มีมำตรกำรดูแล

ส�าหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจาก 

ที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ นายจุรินทร์ กล่าว 

ยืนยันว่ามีมาตรการดูแลทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น 

ผลไม้ พืชเกษตรส�าคัญ เช่น หัวหอม กระเทียม  

พรกิ ฟักทอง และผกั เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ได้จดั 

เตรียมมาตรการรับมือไว้ล่วงหน้า ก่อนที่ผลผลิต 

จะออกสู่ตลาด อย่างผลไม้ภาคตะวันออก ได ้

เตรียมมาตรการไว้ตั้งแต่ต้นปี ท้ังการหาตลาด 

ล่วงหน้า การผลักดันส่งออก พอช่วงผลไม้ออกก ็

ไม่มปัีญหาด้านราคา ทเุรยีนราคาเกนิ กก. ละ 100  

บาท มงัคุดเกรดพรเีมยีม สงูถงึ กก. ละ 200 บาท  

ส่วนภาคใต้ก็มีมาตรการรับมือเช่นเดียวกัน แต่ 

จังหวะไม่ดี มาเจอสถานการณ์โควิด-19 เจอ 

ล็อกดาวน์ ก็เลยมีปัญหาบ้าง เช่น มังคุด แต่ก็ได ้

แก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ ตอนนี้ล้งได้เข้าไปรับซื้อ  

และได้ประสานห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ 

ภาครัฐ และเอกชนเข้าไปช่วย จนราคาปรับตัว 

สูงขึ้นแล้ว

ส่วนปัญหาล�าไยภาคเหนือ ที่จีนสั่งห้าม 

น�าเข้า ได้สั่งการให้ทูตเกษตร และทูตพาณิชย ์

เร่งเจรจากับทางการจีน โดยล่าสุดจีนได้ปลดล็อก 

อนุญาตให้โรงคัดบรรจุของไทย 56 ราย สามารถ 

ส่งออกล�าไยไปจีนได้ตามปกติ ส่วนที่เหลือ หาก 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ก็จะอนุมัติให้มีการส่งออก 

ต่อไป

ล่าสุด ในปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ 

เกษตรกร ได้มมีตเิหน็ชอบกรอบวงเงนิงบประมาณ 

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ�านวน  

2,562 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตร 10  

กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลไม้ พืชหัว พืชผัก ข้าว 

มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปศุสัตว์ ประมง กล้วยไม้แล้ว

ทั้งหมดนี้ เป็นแผนการดูแลเกษตรกรที ่

เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีโครงการหลัก  

คือ โครงการประกันรายได้ ซึ่งก�าลังจะย่างเข้าสู่ป ี

3 และมีมาตรการเสริมในพืชเกษตรตัวอื่นๆ เพื่อ 

น�ามาช่วยดูแลราคาให้แก่เกษตรกร ให้สามารถ 

ขายผลผลติได้คุม้กับต้นทนุการผลติ และมรีายได้ 

เพียงพอในการเลี้ยงชีพ
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ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30 น. 

ณ ห้องประชมุ 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การ 

แถลงข่าว การประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

ฉบับใหม่ พร้อมด้วยนางสาวศศิมา ราชานนท์ 

นิติกรเชี่ยวชาญ นางสาวพัชรณัฏฐ์ เจริญ- 

พัฒนาภคั นิตกิรช�านาญการพเิศษ จากกรมบญัชี

กลาง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดฯ 

นายสุรเดช สมิเปรม นายชัยวัฒน์ โยธคล 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วม 

ชี้แจงรายละเอียด และให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการ 

ด�าเนินงานในการให้ความช่วยเหลือ

ประกาศ! ใช้หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
‘ผู้ประสบภัยพิบัติ’ ด้านการเกษตรฉบับใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงการคลัง
ประกาศใช้หลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

ด้านการเกษตรฉบับใหม่
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โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า 

จากความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรทุกสาขา 

อาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 

กระทรวงการคลัง ประกาศใช้หลักเกณฑ์การ 

ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยด้านการเกษตร 

ฉบับใหม่

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 

เพือ่ปรับปรุงอตัราการให้ความช่วยเหลอืให้มคีวาม 

เหมาะสมย่ิงข้ึน จากหลักเกณฑ์เดิมตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 

ปลกีย่อยเกีย่วกบัการให้ความช่วยเหลอืด้านการเกษตรผูป้ระสบภยัพบิติักรณฉุีกเฉนิ 

พ.ศ. 2564 โดยมีขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการว่า จะต้องเป็นการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบภัยท่ีขึ้นทะเบียน และ 

ปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ก่อนเกดิภัยพบัิต ิซ่ึงมหีลายด้าน อาทิ ด้านพชื ด้านประมง และด้านปศสุตัว์

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าในส่วนของปศุสัตว์ 

มีการปรับเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเกือบทุกชนิดสัตว์ และมีอัตรา 

เพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคาดว่าเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก 

โรคลมัปี สกนิ จะเป็นกลุม่แรกทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืตามอตัราใหม่ โดยหลักเกณฑ์ฯ  

ระบุว่า ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีน และเวชภัณฑ์ 

รักษาสัตว์ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคา 

ท้องตลาด หรือตามความจ�าเป็นเหมาะสม การให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้า 

เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับ 

สู่สภาพเดิมได้ ให้ด�าเนินการช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราไร่ละ 1,980 บาท แต่ 

ไม่เกินรายละ 30 ไร่ การให้การช่วยเหลือกรณีสัตว์ตาย หรือสูญหาย ให้ 

ช่วยเหลือตามจ�านวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือ โดยด�าเนินการ 

ช่วยเหลือ

อาทิ โค ได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท 

อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 29,000 บาท  

อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท
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กระบือ ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 

24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 32,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท

สุกร รายละไม่เกิน 10 ตัว อายุ 1 ถึง 30 วัน 1,500 บาท อายุมากกว่า 30 บาทขึ้นไป 

3,000 บาท

แพะ / แกะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว อายุ 1 - 30 วัน 1,500 บาท อายุมากกว่า 30 วัน 3,000 บาท

ไก่พื้นเมือง / ไก่งวง ไม่เกินรายละ 300 ตัว อายุ 1 - 21 วัน 30 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป 80 บาท

ทั้งนี้ยังมี ไก่ไข่ / ไก่เนื้อ / เป็ดไข่ / เป็ดเนื้อ / นกกระทา / นกกระจอกเทศ และห่าน ตามอัตรา 

ที่ก�าหนด
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง 

พาณิชย์ จัดเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO 

ยุค New Normal” ถกบทบาทและทิศทาง 

WTO รบัมอืกระแสการค้ายคุใหม่ ด้าน ดร.ศภุชยั 

ชี้! WTO ต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้น 

ทัง้วกิฤตโิควดิ และเศรษฐกจิโลก ส่วนการประชมุ 

MC12 ปลายปีนี้ เน้นเพิ่มบทบาทการค้า และ 

สุขภาพ คาดจะผลักดันให้ได้ข้อสรุปเรื่องการ 

อุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ 

จัดท�าแผนงานปฏิรูป WTO และการรับมือ 

โควิด-19

นางอรมน ทรัพย ์ทวี ธรรม อธิบดี 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผล 

การจดังานเสวนาออนไลน์ “จบัตาการปฏริปู WTO  

ยคุ New Normal” เมือ่วนัท่ี 23 สงิหาคมท่ีผ่านมา  

ว่า ขณะนี้สมาชิก WTO ก�าลังหารืออย่างเข้มข้น  

เพื่อเตรียมหาข้อสรุปส�าหรับการประชุมรัฐมนตร ี

องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 12 (MC12)  

ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิต- 

เซอร์แลนด์ โดยเฉพาะเรื่องการอุดหนุนประมง  

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

‘พาณิชย์’
ถกบทบาท และทิศทาง WTO
รับมือการค้ายุคใหม่

การค้าสินค้าเกษตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ 

ปฏิรูป WTO การปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท  

WTO และการมีส่วนร่วมของ WTO ในการรับมือ 

กับวิกฤติโควิด-19

ดร.ศภุชยั พานชิภกัดิ ์อดีตผู้อ�านวยการใหญ่ 

องค์การการค้าโลก (WTO) และอดตีเลขาธกิารใหญ่ 

องค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า 

และการพฒันา (UNCTAD) ได้กล่าวปาฐกถาพเิศษ 

เรื่อง “บทบาทของ WTO รับมือกระแสการค้า 

ยุคใหม่” โดยระบุว่าอยากเห็น WTO ปรับปรุง 

การท�างาน และมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ทั้งวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจโลก ภูมิรัฐศาสตร์  

และเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาต ิ

มากขึ้น ซึ่ง WTO จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกับ 

องค์การระหว่างประเทศอืน่ๆ อาท ิสหประชาชาติ  

และอังค์ถัด เพื่อแก้ไขปัญหา และให้เกิดความ 

เป็นธรรมกับประเทศสมาชิก WTO โดยเฉพาะ 

ประเทศก�าลังพัฒนา รวมทั้งการน�าไปสู่ข้อตกลง 

แบบใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่โลกรับได้    
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อย่างไรกดี็ แม้ WTO จะท�างานโดยยดึการ 

ขบัเคลือ่นโดยสมาชกิเป็นหลกั (member driven)  

แต่ยังสามารถปรับปรุงบทบาท และการท�างาน 

ของฝ่ายเลขานุการ WTO ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น  

การจัดท�ารายงานการค้าโลก (World Trade 

Report) เพื่อให้ความเห็นที่เป็นกลาง และข้อมูล 

เชงิวชิาการ รวมถงึเพิม่ความสามารถของประเทศ 

ก�าลังพัฒนาในการเจรจา การแก้ปัญหาความ 

ชะงักงันของกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ซ่ึง 

ถอืเป็นเร่ืองเร่งด่วน เพราะกลไกนี ้ถือเป็นกระดกู 

สันหลังของ WTO โดยอาจศึกษาผลการตัดสิน 

คดพีพิาทของ WTO ทีผ่่านมา เพือ่ใช้เป็นบทเรยีน 

และให้เกิดความเข้าใจในประสิทธิภาพการท�างาน 

ของคณะผู้พิจารณาตัดสินคดีพิพาทมากขึ้น และ 

ควรเปิดช่องให้ผลการตัดสินคดีพิพาทมีความ 

ยืดหยุ่นมากขึ้น

ส�าหรับการเจรจา WTO ในอดตี ทีส่ามารถ 

หาข้อสรุปได้ เนื่องจากการเจรจามีทั้งได้ และเสีย  

ไม่ได้มีประเทศใดประเทศหนึ่งได้อย่างเดียว หรือ 

เสียอย่างเดียว แต่ในส่วนของการปฏิรูป WTO 

ที่ผ่านมา ท�าได้ล�าบาก หากจะปฏิรูป WTO ก็ 

ควรผลักดันให้เกิดประโยชน์ที่จับต้องได้ และเพิ่ม 

บทบาทของ WTO ในเรื่องการค้า และการพัฒนา 

มากขึ้น ดังนั้น การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่  

12 ควรเน้นประโยชน์ด้านสังคมด้วย ท้ังเร่ือง 

การค้าและสุขภาพ การกระจายวัคซีนโควิด-19  

การส่งผ่านเทคโนโลยี การก�าหนดกฎระเบียบ 

สินค้าเกษตร การเพ่ิมบทบาทของประเทศก�าลัง 

พัฒนา รวมทั้งการผลักดันให้การเจรจาเร่ืองการ 

อุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการ 

ส�ารองสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร  

สามารถหาข้อสรุปได้

ด ้านนางพิมพ์ชนก พิตต์ฟ ีลด์ เอก- 

อัครราชทูตผู ้แทนถาวรไทยประจ�าองค ์การ 

การค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญา 

โลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 

ของสมาชิก WTO ส�าหรับการประชุม MC12 ว่า  

ผูอ้�านวยการใหญ่ WTO (นางเอน็โกซ)ี ได้ให้ความ 

ส�าคัญกับการเพิ่มบทบาทของ WTO ในเรื่อง 

การค้า และสุขภาพ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา 

การเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้มีข้อเสนอของ 

หลายประเทศที่มุ ่งลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย  

และอ�านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าจ�าเป็น 

ในการรับมือโควิด-19 อาทิ วัคซีน ยา เวชภัณฑ์  

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องการ 

ลดภาษี ลดเลิกมาตรการจ�ากัดการส่งออก ความ 

โปร่งใส และการร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศ 

อื่นๆ ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกยังได้หารือถึง 

บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการรับมือ 

กับโควิด-19 ด้วย อาทิ การใช้มาตรการบังคับ 

ใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory licensing) 

ตามความตกลงทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) 

ของสหภาพยุโรป การยกเว้นการบังคับใช้บท 

บัญญัติบางประการภายใต้ความตกลงทริปส์ เพื่อ 

ส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของอินเดีย 

และแอฟริกาใต้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี ท้ังนี้  

คาดว่าในการประชุม MC 12 สมาชิกจะผลักดัน 

ให้ได้ข้อสรุปเรื่องการรับมือโควิด-19 การจัดท�า 

กฎเกณฑ์เรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์ 

อิเล็กทรอนิกส ์ และการจัดท�าแผนงานเพื่อ 

ปฏิรูป WTO



 16 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 200 กันยายน - ตุลาคม 2564 

Thailand Focus

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ได ้

น�าเสนอมุมมองของไทยต่อการเจรจาความตกลง 

ว่าด้วยการอุดหนุนประมง ซึ่งประเทศสมาชิก 

มุ่งมั่นท่ีจะสรุปผลการเจรจาร่วมกันให้ได้ภายใน 

การประชุมครั้งนี้ โดยสนับสนุนกฎเกณฑ์ที ่

เข้มงวดต่อการอุดหนุนประมงที่น�าไปสู่การท�า 

ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ 

การควบคุม (IUU Fishing) และจัดท�าแผนการ 

บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าท่ีดี เพื่ออนุรักษ์ 

ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  

(SDGs) ซึง่ไทยได้มแีผนการบรหิารจดัการประมง 

ทะเลของไทย เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

ด้านนางสาวหิรญัญา สระสม ผู้อ�านวยการ 

กองเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ส�านกังานเศรษฐกจิ 

การเกษตร กล่าวถึงความท้าทายต่อภาคเกษตร 

ไทย อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที ่

ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย และสุขอนามัย 

ของอาหารมากขึ้น แต่ไทยยังมีการน�าเทคโนโลยี 

มาใช้ในกระบวนการผลิตค่อนข้างน้อย รวมถึง 

มาตรการและนโยบายทางการค้าที่เข้มข้นของ 

ประเทศคู่ค้า โดยได้น�าเสนอมุมมองต่อแนวทาง 

การปรับตัวของภาคเกษตรไทย เช่น การส่งเสริม 

การวจิยั เทคโนโลยีด้านการเกษตรและนวตักรรม  

การมุง่เน้นการพฒันางานวจิยัเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 

ในผลิตภณัฑ์เกษตร (อาทิ การวจัิยสารสกดัท่ีเป็น 

อาหารเสริม ยา เครื่องส�าอาง) การเตรียมความ 

พร้อมในการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานสนิค้า 

เกษตร โดยค�านงึถึงความเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  

(อาทิ ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์) หรือการวิจัย 

และพัฒนาอาหารทางเลือกที่ให้คุณค่าโภชนาการ 

สูง (อาทิ แมลงเศรษฐกิจ ให้ไทยเป็น Hub ของ 

แมลงโลก) ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึง 

ช่องทางออนไลน์ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าเกษตร  

ซึ่งไทยได้จับมือกับ Platform ออนไลน์ อาทิ 

อาลีบาบา เพื่อให้มีสินค้าเกษตรจ�าหน่ายบน 

Platform ดังกล่าว เป็นต้น
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รศ.ดร.จุฑาทิตย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจ�า 

คณะเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า การค้าโลก ม ี

แนวโน้มไปสู่รูปแบบการค้าทวิภาคี และภูมิภาค 

นิยมครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า  

อาทิ การคุ ้มครองผู ้บริโภค การแข่งขันทาง 

การค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการ 

ใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีเพื่อปกป้องทางการค้า 

มากข้ึน ขณะที่ภาษีสินค้าบางรายการ อาทิ  

วัตถุดิบส�าหรับการผลิตวัคซีนยังคงสูงอยู่ และ 

เห็นว่าไทยอาจสนับสนุนความร่วมมือในระดับ 

ภูมิภาค เพ่ือปรับประสานกฎระเบียบทางเทคนิค 

ที่เก่ียวข้อง และอ�านวยความสะดวกการเข้าถึง 

วัคซีน และสินค้าส�าคัญทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็น 

ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ตลอดจนสนับสนุน 

การปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานภายใต้ WTO  

ให้สามารถกลับมาท�างานอย่างต่อเนื่อง และ 

มีประสิทธิภาพ อาทิ การน�าเทคโนโลยีมาช่วย 

ในการลดระยะเวลาด�าเนินกลไกระงับข้อพิพาท

ด้านนายวิศิษฐ์ ล้ิมลือชา รองประธาน 

กรรมการหอการค้าไทย ให้ข้อมูลว่า ประเทศ 

สมาชิก WTO มีการใช้มาตรการทางภาษี และ 

มาตรการที่มิใช่ภาษีมากขึ้น ท้ังในแง่มาตรการ 

อ�านวยความสะดวกทางการค้า และมาตรการ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า โดยมาตรการที่มีการ 

ใช้มากที่สุด ได้แก่ มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค  

รองลงมาคือ มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยและ 

สขุอนามยัพชื ตลอดจนมแีนวโน้มการใช้มาตรการ 

เยียวยาทางการค้า อาทิ มาตรการตอบโต้การ 

อุดหนุน มาตรการตอบโต้การทุ ่มตลาด และ 

มาตรการปกป้องการน�าเข้า และเห็นว่า WTO  

ควรมีมาตรการเพื่อเร่งรัด และขยายการเข้าถึง 

สินค้าจ�าเป็น อาทิ การยกเว้นภาษีน�าเข้าสินค้า 

ส�าคัญทางการแพทย์ และวัตถุดิบที่จ�าเป็น ขณะ 

เดียวกัน WTO ควรส่งเสริมมาตรการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้า อาทิ การผ่อนปรน 

กระบวนการน�าเข้า และผ่อนคลายข้อจ�ากัดการ 

น�าเข้า หรือส่งออก

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่า WTO  

จะต้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคงค้าง อาทิ  

ปัญหากลไกระงับข้อพิพาททางการค้า และการ 

ขาดแคลนอาหาร รวมทั้งต้องปรับปรุงการด�าเนิน 

งานเพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ อาทิ การ 

ปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย 

พืช เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยจากโควิด-19  

การขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้า 

กับดิจิทัล และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 

ต้องร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อ 

ให้การท�างานของ WTO เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

มากขึ้น
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ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดย : ดร.โฉมศรี ชูช่วย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 และศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการสร้างพลเมืองสร้างสรรค์
 (Active Citizen) และผู้น�าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Prime Mover) ในบริบทการจัดการคุณภาพอากาศ
 ส�าหรับประเทศไทย สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

PM2.5 กับมาตรการ
Lockdown &

Work from Home
ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ในประเทศไทยพบการระบาดเพิ่มมากข้ึน จากข้อมูลทั่วโลกพบว่า 

ในช่วงการระบาด ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศลดลงในหลายพื้นที่ เนื่องจาก 

การจ�ากัดการเดินทาง องค์กรหลายแห่งให้พนกังานท�างานจากทีบ้่าน หรอืทีเ่รยีกว่า 

Work from Home และการระงับการท�ากิจกรรมหลายอย่างทางสังคม ท�าให ้

ประชาชนใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในท่ีอยู่อาศัยของตัวเอง ดังนั้นจึงส่งผลให้ประชาชน 

สัมผัสกับมลพิษทางอากาศลดลงด้วยเช่นกัน โดยวิกฤตการณ์ COVID-19 ส่งผล 

กระทบต่อผู้คนมากมายทั่วโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิต 11% ในช่วงหกเดือนแรก 

ของปี 2020 [1] ดังนั้นในหลายประเทศจึงใช้มาตรการบังคับล็อกดาวน์ (Forced  

lockdown) ที่เข้มงวด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุม COVID-19 ท�าให ้

หลายกิจกรรมต้องหยุดชะงัก ทั้งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วย 

มาตรการนี้ จึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของมนุษย์ และน�าไปสู่การลด 

ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซ่ึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับภูมิภาคที ่

เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่ทั่วโลก
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การล็อกดาวน์ในหลายประเทศ เช ่น  

ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และจีน ท�าให้ 

รัฐบาลต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้า หยุดการขนส่ง และ 

ปิดโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ระดบัความ 

เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (GHGs), ก๊าซ 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์ (SO2), PM2.5, PM10 และ CO2  

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ [2, 3] ส่งผลให้คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศดีขึ้น และการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) เมื่อ 

ปีที่แล้ว (2021) ก็มีปริมาณลดลงอย่างมาก  

มาตรการลอ็กดาวน์ทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ทีจ่ากการ 

ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คุณภาพอากาศ 

ดีขึ้นด้วย เนื่องจากแหล่งก�าเนิดหลักโดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการจราจร และภาคอุตสาหกรรมลดลง  

จากข้อมูลการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในประเทศ 

จีน โดยการจ�ากัดการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ 

ระงับการขนส่งภายในเมืองและการปิดโรงงาน 

[4, 5] ท�าให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีขึ้น 7.8%  

[6] โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณความเข้มข้นของ  

PM2.5 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเมืองอู่ฮั่น [7] 

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย 

อย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย พบว่าช่วงล็อกดาวน ์

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองลดลงในหลาย 

พืน้ที ่ถงึแม้ว่าจะยังมกีารเผาไหม้ชวีมวลในท้องถิน่ 

อยู่ก็ตาม [8-10]

อย่างที่หลายท่านทราบกันดีว่า มลพิษทาง 

อากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 หรือที่รู้จักกัน 

นาม “ฝุ่นจิ๋ว” ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในระยะสั้น และ 

ระยะยาว ทัง้นีฝุ้น่จ๋ิวในบรรยากาศยงัเป็นประเดน็ 

ที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก  

จากงานวิจัยทั่วโลก ช้ีให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศ 

ที่มีระดับความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน จะก่อให้ 

เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ 

รวมถึงมนุษย์อย่างมหาศาล ดังนั้นมลพิษทาง 

อากาศ จึงกลายเป็นประเด็นส�าคัญทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับโลก และมี 

หลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่า สาร 

มลพิษท่ีปนเปื้อนในอากาศ เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

ระบบทางเดินหายใจ โรคปอดติดเชื้อ โรคปอด 

อุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง  

และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น โดย 

เฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได ้

น้อย เป็นกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้น 

จากมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของ  

COVID-19 ที่เข้มงวดในหลายพื้นท่ี พบว่า การ 

ลดลงของ PM2.5 ในช่วงล็อกดาวน์มคีวามสมัพนัธ์ 

อย่างมีนัยส�าคัญต่อปัญหาสุขภาพของมนุษย์

โดยพบว่าระดับมลพิษทางอากาศที่มีอัตรา 

ลดลง 20% จากช่วงเวลาปกติก่อนมีมาตรการ  

ล็อกดาวน์ ท�าให้ผู้ป่วยโรคหอบหืด และระบบ 

ทางเดินหายใจมีความเสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิต 

ลดลงด้วย [11] แต่อย่างไรก็ตาม การสัมผัสกับ 
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มลพิษทางอากาศก็มีความแตกต่างกันภายใต้ข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในการควบคุม COVID-19 เนื่องจาก 

ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์ มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในท่ีอยู่อาศัยของตัวเอง 

ดังนั้น โอกาสในการสัมผัสมลพิษทางอากาศจึงมีอัตราส่วนท่ีลดลงด้วย [12] จากตัวอย่างงานวิจัย 

เรื่อง “Relationship Between COVID-19-Infected Number and PM2.5 Level in Ambient Air 

of Bangkok, Thailand” ซ่ึงได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Aerosol Science and Engineering 

เดือนพฤษภาคม ปี 2564 ได้ท�าการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นเฉล่ีย 

ของ PM2.5 กับตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลช่วงเดือนมกราคม 2564 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเข้มข้นของ PM2.5 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อมีจ�านวนผู้ติดเช้ือ 

COVID-19 มากกว่า 500 และ 700 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ 

ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจ และการค้า [13] ดังนั้น นโยบาย 

ล็อกดาวน์ และ Work from Home จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการลดลงของระดับความเข้มข้นของ 

PM2.5 และท�าให้คุณภาพอากาศในช่วงนั้นดีขึ้นนั่นเอง

รูปที ่1 เปรียบเทียบระดับควำมเข้มข้นของ PM 2.5
กับตัวเลขผู้ติดเชือ้ COVID-19 ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ช่วงเดือนมกรำคม 2564
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นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ทวงถามกรมการค้าภายใน ลดภาษี 

กากถั่วเหลือง 0% แม้ไม่มาก แต่ก็จะเป็นก�าลังใจให้ผู้เลี้ยงยามต้นทุนการเลี้ยง 

สุกรไตรมาส 3/2564 แตะ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม ส�าหรับเกษตรกรซื้อลูกหม ู

เข้าเลี้ยง ในขณะที่ก�าลังการบริโภคลดลงมากช่วงการระบาดของโควิด-19

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู ้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึง 

ปัจจุบันต้นทุนในการดูแลส่วนหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพสูงขึ้น 

มากในระดับฟาร์ม และต้นทุนอาหารสัตว์ที่พูดกันอยู่เสมอๆ ที่เกษตรกรผู้เลี้ยง 

ประสงค์ดูแลพืชอาหารสัตว์ที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทย โดยล่าสุดคณะ 

อนุกรรมการต้นทุนของ Pig Board ประเมินต้นทุนการเลี้ยงสุกรประจ�าไตรมาส 

ที่ 3/2564 แยกเป็น 2 กรณี

1) กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ที่ 78.31  

บาทต่อกิโลกรัม และประมาณการไตรมาส 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564  

ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม

2) ต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 2 กรณีผลิตลูกสุกรเอง ของเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2564 เฉลี่ยท่ีละ 70.13 บาทกิโลกรัม และประมาณการ 

ของเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้เลี้ยงสุกรได้อะไร
ถ้ารัฐลดอากรนำ�เข้า

กากถั่วเหลืองเป็นำ 0%
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คุณสุรชัย ได้กล่าวในเชิงการบริหารราคา ต้นทุนการเลี้ยงสุกร เป็นสิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงเข้าใจ 

ปัญหาของอุตสาหกรรมดี ท้ังการเป็นอาหารโปรตีนที่ต้องดูแลการบริโภคของพลเมืองของประเทศ 

การเป็นห่วงโซ่อาหารที่ต้องรองรับพืชผลทางการเกษตร การลดอากรน�าเข้ากากถั่วเหลืองอาจไม่มาก  

อย่างน้อยก็สะท้อนว่า รัฐบาลได้ท�าอะไรบ้างให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

การลดภาษี 2% ของกากถั่วเหลือง (การน�าเข้าภายใต้ WTO ในโควตา อัตราภาษีร้อยละ 2)  

จะส่งผลต่อต้นทุนกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั้งระบบ เพราะจะมีการส่งผ่านต้นทุนไปต่อๆ กัน 

โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย

1. ผู้น�าเข้าท่ีผ่านหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์น�าเข้าทั้ง 11 ราย รวมทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดย 

สมาชิกสมาคมจะเป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์จากการน�าเข้าตามจ�านวนอากรขาเข้าท่ีค�านวณตามจ�านวนน�าเข้า 

ตามสิทธิ์ที่รับโอนจากสมาคมฯ ที่น�าไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์

ต้นทุนสุกรขุนที่เพิ่มขึ้นต่อตัว 118.83 บาท
ประชุมหารือฯ นอกรอบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม

รายการต้นทุนสุกรขุนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : บาท/ตัว) เฉลี่ย

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดวิเคราะห์โรค ASF 11.63

2. ค่าใช้จ่ายในการ swab 2.74

14.37

3. ค่าน�้ายาฆ่าเชื้อ (บริเวณเล้าจุดขายสุกร และเล้า 

 กักสุกรเข้าฟาร์ม)

78.83

ค่ายาและเวชภัณฑ์ 93.21

4. ค่าแรงงานพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ 9.39

7. ค่าแรงงานที่เล้า ขุดขายสุกร และเล้ากักสุกรเข้าฟาร์ม 11.60

ค่าแรงงาน 20.99

5. ค่าสร้างเล้า จุดขายสุกร 0.66

6. ค่าสร้างเล้ากักสุกรเข้าฟาร์ม 0.80

8. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 2.35

ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 3.80

ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.83

รวม 118.83

5 กันยายน 2564 ประชุมหารือแก้ปัญหาสถานการณ์สุกร PIG ASSOCIATION GROUP

เวลา 10.00 น.

ค่ายา
93.21





 
ค่า

แรงงาน
20.99 118.83 ค่าเสื่อม

3.80

ค่า
เสียโอกาส

0.83
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ตารางที่ 1 การประเมินจำานวนภาษี

กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการลดอากรน�าเข้า
ประโยชน์อื่นๆ

ทางตรง ทางอ้อม

น�าเข้าโดยผู้เลี้ยงสุกร
ที่ผสมอาหาร

น�าเข้าโดยผู้ผลิตอาหารสัตว์
(โดยจะเป็นส่วนลด
ราคาขายอาหารสัตว์)

กากถั่วจาก
ผู้น�าเข้าถั่วเหลือง

ที่มาของกากถั่วเหลืองต่อปี
โดยประมาณ (ล้านตัน)

3.50 1.50

อากร 2% ที่ประหยัดได้ต่อปี
โดยประมาณ (ล้านบาท)

900.00 -

ราคากากถั่วจากเมล็ดน�าเข้า
ที่ลดราคาขายลงต่อปี
โดยประมาณ (ล้านบาท)

400.00

รวมต้นทุนอาหารสัตว์ที่คาดว่า
จะลดลงจากการลดอากรน�าเข้า
กากถั่วเป็น 0% ทั้งทางตรง
และทางอ้อม (ล้านบาท)

1,300.00

2. ผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่น�าเข้าจากการรับโอนสิทธ์ิ โดยประโยชน์ท่ีได้ส�าหรับอากรขาเข้าท่ีลดลง 

จะไปลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ที่จะไปเป็นส่วนลดราคาอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปท่ีจ�าหน่ายให้กับ 

เกษตรกร 

3. เมื่อราคาขายกากถ่ัวเหลืองน�าเข้าลดลง จะส่งผลให้กากถ่ัวเหลืองจากผู้ประกอบการน�าเข้า 

ถั่วเหลือง(เพื่อน�าน�้ามันออก) จะต้องปรับราคาลงตามกากถั่วเหลืองน�าเข้า

ปริมาณกากถั่วเหลืองที่ใช้ในภาคปศุสัตว์ 

และภาคการประมง (บางส่วน) ประมาณ 5.0  

ล้านตันต่อปี เป็นภาคการเลี้ยงสุกรเฉลี่ยต่อป ี

ประมาณ 1.5 ล้านตัน คิดเป็นส่วนแบ่งจาก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งทางตรง และ 

ทางอ้อมในการลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรประมาณ 

390 ล้านบาทต่อปี

1. การประเมินประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทั้งทางตรง และทางอ้อม เป็นการประเมินเชิง 

ปริมาณ ซึ่งการเข้าถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได ้

รับหรือไม่ หรือเกรงว่าประโยชน์จะไปกระจุกตัว 

กับกลุ่มใดนั้น เป็นการประเมินเชิงคุณภาพที่ไม ่

สามารถแจงออกให้ชัดเจนได้ โดยเมื่อมีการลด 

อากรน�าเข้าลงตามที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรร้องขอ  

การกระจายตัวของประโยชน์จะเป็นไปตามหัวข้อ 

ที่แจกแจงเชิงปริมาณ

2. กรณกีารตัง้ข้อกังวลว่าเกษตรกรท้ังหมด 

จะไม่ได้รับประโยชน์ ที่จะท�าให้เป็นเหตุให้กรม 

การค้าภายในไม่พิจารณานั้น ขอเปรียบเทียบกับ 

การให้ความร่วมมือ ของภาคผู้เลี้ยงสุกรในการ 
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จ�าหน่ายสกุรขุน เช่น ไม่เกนิกโิลกรมัละ 80 บาท  

การจะประเมนิว่า ผู้บริโภคแต่ละกลุม่ได้ประโยชน์ 

เท่าไร อย่างไร ไม่สามารถแจกแจงเชิงคุณภาพได ้

เช่นกนั ถงึแม้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะสามารถ 

พึงกระท�าเชิงสมมติฐานราคาต้นทางสุกรขุน 

สู่ปลายทางราคาจ�าหน่ายปลีกเนื้อสุกรได้ก็ตาม  

โดยธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานจากเนื้อสุกร 

ไปไกลมากกว่าราคาเนือ้สกุรนานแล้ว กไ็ม่ปรากฏ 

ว่า ภาครัฐจะเข้าไปจัดการอะไรได้

3. กรณีถ้ามีการขอความร่วมมือคุมราคา 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงเป็นไปได้ยากมากที่กรม 

การค้าภายในจะใช้มาตรการขอความร่วมมือคุม 

ราคา ทั้งๆ ที่มักขอความร่วมมือกับภาคปศุสัตว์ 

เสมอมา โดยที่ทุกฝ่ายขอให้ปล่อยราคาให้เป็นไป 

ตามกลไกของตลาด ซึ่งจะลดปัญหาการถูกมอง 

จากภาคปศุสัตว์ถึงการเลือกปฏิบัติ ซึ่งในความ 

เป็นจริง ภาคปศุสัตว์สามารถเลือกท่ีจะยืนกราน 

ให้กลไกตลาดท�างานจะดีกว่า และไม่รับนโยบาย 

การขอความร่วมมือก็สามารถท�าได้ แต่ที่ผ่านมา 

ภาคปศุสัตว์จะมีความรับผิดชอบสูงกับการช่วย 

ลดภาระของผู้บริโภคในยามราคาตลาดสุกรขุน 

ขยับสูงข้ึน และจะบริหารจัดการกันเองเป็นส่วน 

ใหญ่ในช่วงราคาตกต�่า

4. การประเมินราคาที่ลดลงกิโลกรัมละ 1 

บาทของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ จากการใช้ปีละประมาณ 

1.5 ล้านตัน ของภาคการเลี้ยงสุกรจะท�าให้ลด 

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรได้เท่ากับ 1,500 ล้านบาท 

ต่อ 1 บาทต้นทุนข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ประหยัด 

ได้ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

สรุปประโยชน์ที่จะได้รับ ส�าหรับการลด 

ต้นทุนอาหารสัตว์ 2 กรณี

1. ลดอากรขาเข้าลงเหลือ 0% จ�านวน 

ประมาณ 390 ล้านบาทต่อปี

2. กรณีมีการคุมราคาสูงสุดข้าวโพดเกรด 

อาหารสัตว์ (ถ้าท�าได้) จะได้ต้นทุนการเลี้ยงสุกร 

ที่สามารถลดลงได้ จ�านวนประมาณ 1,500 ล้าน 

บาทต่อปี ที่ค�านวณ ณ ลดได้ 1 บาทต่อกิโลกรัม

3. รวมข้อ 1, 2 เท่ากับ 1,890 ล้านบาท  

จากผลผลติ 22 ล้านตวั ลดได้ 1,890/22 เท่ากบั  

85.91 บาทต่อตัว หรือลดลงเพียงกิโลกรัมละ  

0.85 บาท

ในขณะที่ภาคปศุสัตว์ ต้องแบกภาระ 

ต้นทุนในทุกสปีชี่ส์ เสียงส่วนใหญ่ต่างพร้องกัน 

คือ ไม่เรียกร้องอะไรมาก ถ้ากรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์ ปล่อยให้ราคาสนิค้าภาคเกษตร 

ทุกชนิด ทั้งพืชไร่ ปศุสัตว์ ประมง ให้เป็นไป 

ตามกลไกของตลาด เพราะพระราชบัญญัติ ว่า 

ด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร มบีทบญัญัตทิีถู่กต้อง 

เป็นธรรมอยู่แล้ว ไม่ควรใช้นโยบายใดๆ ที่นอก 

เหนือกฎหมายบัญญัติ เลิกตระหนกกับข่าว 

ช่วงหมูแพง ไข่แพง เพราะทุกสถานการณ์มันม ี

ค�าตอบ และระยะเวลาของมัน โดยกลไกตลาด 

จะท�างานเข้าสู่สมดุลเองเสมอ





โพลทรียสตาร

 มีประสิทธิภาพและจําเพาะตอสัตวปก

  ไดรับการจดสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนโดย

สหภาพยุโรป (EU) 

  ความหลากหลายของสายพันธุจุลินทรีย

โปรไบโอติกทีถู่กคัดสรรมาอยางดี 

ทํางานรวมกับพรีไบโอติก

poultrystar.biomin.net

ทางเดินอาหารที่สมบูรณ

สรางความแข็งแรงของลูกไก!

Naturally ahead

บริษัท เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จํากดั 

1/913 ถ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร: 02-993-7500  แฟกซ: 02-993-8499

PoultryStar®
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ฝนถล่มทั่วไทย ทุบราคาไข่ไก่ดิ่ง
วอนเอกชนปรับลดการผลิต

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงข่าวชะลอน�าเข้า - น�าผ่านสัตว์ หรือซากสัตว์เพื่อสกัด 

การน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 2565 ช้ีไข่ไก่ราคาตกจากฝนตกหนัก เร่งขอ 

ความร่วมมือเกษตรกรส่งออก ปลดไก่พยุงราคา

จากกระแสข่าวท่ีระบุว่าทางกรมปศุสัตว์อาจประกาศชะลอน�าเข้า - น�าผ่าน 

“สตัว์หรือซากสตัว์บางประเภท” สกัดโรคระบาดเข้าไทย ในการสกัดการน�าเข้าพ่อแม่ 

พันธุ ์ไก่ไข่ในปี 2565 ทั้งหมด หรือเฉพาะ 7 ราย ท่ีขอน�าเข้าใหม่ โดยม ี

ผู้ประกอบการบางรายที่มีปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ในไทยได้รับประโยชน์ นั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง 

แต่อย่างใด เนื่องจากมาตรการในการชะลอน�าเข้า หรือน�าผ่านสัตว์และซากสัตว ์

จากต่างประเทศ จะมีการด�าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะน�าเข้าโรคระบาด 

มากับสัตว์หรือซากสัตว์ ในกรณีที่มีรายงานว่าประเทศต้นทางมีโรคระบาดสัตว ์

เท่านั้น

ซึ่งเป็นการด�าเนินการรายประเทศ เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ไม่มีสามารถ 

เลือกปฏิบัติในการระงับ หรือชะลอการน�าเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ของผู้ประกอบการ 

รายใดรายหนึ่งได้ และในปัจจุบัน ยังไม่มีการก�าหนดแผนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์

ไก่ไข่ของปี 2565 ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาสถานการณ์การผลิต และการตลาด 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ก่อนน�าเสนอเข้าสู่เอ้กบอร์ด
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ส�าหรับเรื่องราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์ม 

เกษตรกร ที่ทางสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออก 

ไข่ไก่ ได้มีการแจ้งราคาแนะน�าไข่ไก่คละ ณ หน้า 

ฟาร์มเกษตรกร ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ อยู่ที่ 

ฟองละ 2.80 บาท เทียบกับคาดการณ์ต้นทุน 

การผลิตไข่ไก่ปัจจุบันที่ฟองละ 2.75 บาท (คณะ 

อนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่) นั้น  

มีสาเหตุจากปัจจุบันมีฝนตกหนักติดต่อกัน รวม 

ถึงมีน�้าท่วมในหลายพื้นท่ี ประกอบกับแนวโน้ม 

อัตราการบริโภคไข่ไก่จากการกักตุนในครัวเรือนลดลง จากเดิมท่ีประชาชน 

มีการกักตุนไข่ไก่ เพราะความกังวลต่อสถานการณ์และส่วนหนึ่งต้องท�างานที่บ้าน

ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้มีการหารือ และวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้ค้าไข่ไก่ ได้วิเคราะห ์

สถานการณ์ว่า ในเดือนตุลาคมของทุกปี มีฝนตกหนัก และเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็น 

ฤดูกาลที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงทุกปี

จึงได้มีมาตรการขอความร่วมมือผู้เล้ียงไก่ไข่ยืนกรง ให้ปลดไก่ไข่ท่ีอาย ุ

เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ ่

ร่วมกันผลักดันการส่งออกไข่ไก่ หรือปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงชดเชยการส่งออก 

เพื่อปรับลดก�าลังการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศตามสถานการณ์ระหว่างเดือน 

ตลุาคม - พฤศจกิายน 2564 แล้ว ซึง่กรมปศสุตัว์ จะเร่งด�าเนนิการขอความร่วมมอื 

และติดตาม ทั้งนี้ จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ในการช่วย 

กันด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อพยุงราคาในเดือนตุลาคม 2564 โดย 

เร็วด้วย
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เกษตรฯ เร่งส�ารวจความเสียหาย ช่วย 

เหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

เผยมวลน�้าเหนือสะสมริมคลองชัยนาท - ป่าสัก  

กรมชลฯ งัดแผนปรับลดระบายน�้า ประสาน 

ผูว่้าฯ แจ้งเตือนสถานการณ์น�า้ให้ประชาชนชาว 

ลพบรุใีนทกุอ�าเภอ ให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ทันที พร้อมแผนอพยพ ชี้พื้นท่ีเพาะปลูกได้รับ 

ความเสียหายรวมแล้วกว่า 350,215 ไร่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรม 

ส่งเสริมการเกษตร ลงพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรุ ีตดิตาม 

สถานการณ์น�้าท่วมเพ่ือเร่งให้ความช่วยเหลือ 

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้รับรายงานตัวเลข 

ภาพรวม (ข้อมูลวันท่ี 27 กันยายน 2564)  

ความเสียหายด้านพืชเบื้องต้นของจังหวัดลพบุรี  

มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ�านวน 50,184 คน 

ใน 82 ต�าบล 972 หมู่บ้าน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

พายุกระหน�่า ข้าว-มัน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลพบุรีอ่วม เสียหาย 3.5 แสนไร่

มีพื้นท่ีเพาะปลูกได้รับความเสียหายรวม  

350,215 ไร่ โดยแบ่งเป็นข้าว 99,233 ไร ่

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 89,346 ไร่ มันส�าปะหลัง  

136,367 ไร่ อ้อยโรงงาน 23,530 ไร่ และไม้ผล/ 

ผัก 1,739 ไร่

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งส�ารวจความ 

เสียหายในพื้นท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ความเสียหาย และให้เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ 

อีกครั้งว่ามีความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือไม่ เพื่อ 

เร่งรัด ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ 

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และ 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให ้
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ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

โดยจะน�าเสนอคณะกรรมการให้ความ 

ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ อ�าเภอ/จังหวัด  

(ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยด�าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิด 

ภัยพร้อมทั้งพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียม 

พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร  

ในการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์น�้าในพื้นที่ การดูแลรักษา และการ 

จัดการความช้ืนในฤดูฝน การจัดการพ้ืนท่ี และ 

การระบายน�้าออกจากพื้นที่เพาะปลูก การฟื้นฟู 

พืชหลังน�้าลด การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช การ 

สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืน

นอกจากนี้ ยังได้ก�าชับให้ส�านักงานเกษตร 

จังหวัด รายงานความก้าวหน้าผลการส�ารวจ 

ความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือให้กรม 

ส่งเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาห์ จนกว่าการ 

ช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรม 

ชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน�้าจากพื้นที ่

ทางตอนบนของจังหวัดลพบุรี จะไหลต่อเนื่อง 

ลงมาสะสมในพื้นที่ริมคลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่ง 

ตะวันออก โดยระดับน�้าจะเพ่ิมขึ้นช้าๆ แผ่กว้าง 

ออกไป ตามทีม่ฝีนตกหนกัมากท่ัวทัง้จงัหวดัลพบุรี  

ติดต่อกันในช่วง 23 - 25 กันยายนที่ผ่านมา

ท�าให้น�า้ป่าจากพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั  

ได้แก่ อ�าเภอสระโบสถ์ อ�าเภอโคกเจริญ อ�าเภอ 

หนองม่วง และอ�าเภอโคกส�าโรง ไหลตามเส้นทาง 

น�้ามาถึงพื้นท่ีต�าบลดงพลับ ต�าบลหนองเมือง  

อ�าเภอบ้านหมี่ ตั้งแต่เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่  

26 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบตามล�าดับ  

ตัง้แต่พืน้ทีต่�าบลหนองกระเบยีน ต�าบลหนองเมอืง  

ต�าบลบ้านกล้วย ต�าบลบ้านทราย ต�าบลหนอง- 

ทรายขาว และจะไปสะสมที่ต�าบลพุคา ซึ่งคาดว่า 

จะมีน�้าท่วมสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ถึง 1  

เมตร 20 เซนติเมตร

ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ได้ปรับลด 

การรบัน�า้เข้าคลองชยันาท - ป่าสกั ทีป่ระตมูโนรมย์ 

อ�าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จาก 16 ล้าน 

ลูกบาศก์เมตร/วัน เหลือเพียง 4 ล้าน ลูกบาศก ์

เมตร/วัน เพื่อพร่องน�้า ลดระดับน�้าในคลอง และ 

เดินเครื่องสูบน�้าของสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าทั้ง 11  

แห่ง สามารถสบูน�า้ได้วนัละ 2,500,000 ลูกบาศก์ 

เมตร ลงสู่คลองชัยนาท - ป่าสัก เพื่อระบายลงสู ่

แม่น�้าป่าสักต่อไป โดยน�้าส่วนนี้ จะไม่ไหลเข้า 

พื้นท่ีฝั่งตะวันตกของคลองชัยนาท - ป่าสักในเขต 

อ�าเภอท่าวุ้ง และอ�าเภอบ้านหมี่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

ลพบุรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประสานแจ้ง 

เตือนสถานการณ์น�้าให้ประชาชนในทุกอ�าเภอ  

ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน และพร้อมให้ความ 

ช่วยเหลือประชาชนทันที โดยให้วางแผนอพยพ  

ก�าหนดจุดพักพิงส�าหรับประชาชน และขนย้าย 

ประชาชนออกจากพื้นท่ีเพื่อเกิดความปลอดภัย 

ทนัท ีนอกจากนี ้ยงัได้รับการสนบัสนนุจากหน่วย 

ทหารในพื้นที่ ซึ่งสนับสนุนทั้งก�าลังพล เครื่องมือ  

อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย
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หวัน่ส่งออกไก่ปีนีว้ดืเป้าไปไม่ถงึ 950,000 

ตัน หลังโรงเชือดยักษ์ใหญ่ถูกโควิด-19 ถล่ม  

คนงานติดเชื้อระนาว ส่งผล 8 โรงงานส่งออก 

เฉพาะเดือนสิงหาคมยอดส่งออกหด 20% ต้อง 

น�าไก่ไปเกบ็ไว้จนล้นห้องเย็นทัว่ประเทศ กระทบ 

ไปถึงฟาร์ม - เกษตรกรผู้เล้ียงรายย่อย ราคา 

เนือ้ไก่ยันโครงไก่ด่ิงลงเหว ซ�า้ถกูรายใหญ่เทขาย 

ไก่ ดัมพ์ราคาหนีตาย จนราคาขายเหลือ กก. 

20 - 24 บาท สวนทางต้นทนุอาหารสัตว์พุง่พรวด

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคม 

ผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า การส่งออกไก ่

ในปีนี้ จะลดลง และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ 

วางไว้ที่ 950,000 - 960,000 ตันแน่ เนื่องจาก 

โรงงานผลิตและส่งออกไก่ 8 - 9 โรงงาน ต่าง 

ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน 

โรงงาน ท�าให้ต้องหยุดการผลิต เพื่อท�าความ 

สะอาดโรงงานตามที่แต่ละพื้นที่ก�าหนด ประกอบ 

กับยังเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หลังจาก 

ที่ต้องปิดโรงงานไปชั่วคราว มีแรงงานบางส่วน 

ยังไม่กลับเข้ามาท�างาน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

โควิดถล่มไก่เนำื้อทะลักตลาด
หวั่นำส่งออกวืดเป้า 9 แสนำตันำ

จนท�าให้ยอดส่งออกเนื้อไก่เฉพาะเดือน 

สิงหาคมเดือนเดียว มีปริมาณลดลงถึง 20%  

(มูลค่าลดลง 2.38%) แม้ว่าจะมียอดส่งออก 

สะสมในช่วง 7 เดือนแรกขยายตัว 2% “แต ่

สถานการณ์ก็ยังน่าห่วง ต้องรอดูว่าในเดือน 

กันยายน โรงงานจะฟื้นกลับมาผลิตได้หรือไม่”

อย่างไรก็ตาม เม่ือโรงงานไม่สามารถเปิด 

การผลิตได้ตามปกติ ก็จะส่งผลไปยังการเล้ียง 

ไก่เนื้อด้วย ท�าให้ฟาร์ม และผู้เลี้ยงจ�าเป็นต้อง 

เลี้ยงไก่ “รอไว้ก่อน” ส่งผลให้ไก่เนื้อมีขนาดใหญ ่

น�้าหนัก 3 - 4 กก. หรือตัวเกินกว่ามาตรฐาน 

ส่งออก ที่ปกติจะใช้ไก่น�้าหนัก 2.6 - 2.7 กิโลกรัม  

ส่วนการปรับเปลี่ยนไก่ไซส์ใหญ่ไปช�าแหละเป็น 

ชิ้น ส่งออกตลาดที่นิยมไก่ special cut อย่าง 

ตลาดญี่ปุ่นนั้น ก็ไม่สามารถท�าได้ เพราะโรงงาน 

ส่วนใหญ่ไม่มีแรงงานที่เชี่ยวชาญการตัดแต่ง 

ไซส์นี้
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“เมื่อส่งออกไม่ได้ ก็ต้องหันมาเชือด และ 

ช�าแหละขายในประเทศแทน ผลคือไม่มีท่ีเก็บ 

เพียงพอ ท�าให้ไก่ล้น ต้องไปเช่าห้องเย็นเก็บไก่ 

แทน และตอนน้ีห้องเย็นก็เกือบเต็มอีกแล้ว เมื่อ 

ไก่ไปไหนไม่ได้ ต้องมาขายในประเทศ ราคาขาย 

ในประเทศก็ลดลงเหลือ กก. ละ 20 บาท จาก 

ปกติ 31 - 32 บาท และมีแนวโน้มราคาจะลดลง 

ต่อเนื่องในช่วงเทศกาลกินเจ

ซึ่งไม่เพียงแต่ราคาตกต�่าเท่านั้น แต่ผู ้

ประกอบการยังต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการเลี้ยง 

ยังขยับสูงข้ึน โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์สูงขึ้น 

มาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท้ังข้าวโพดปรับขึ้น 

กก. ละ 11 บาท จากปีก่อน 8 - 9 บาท ราคา 

กากถั่วเหลือง 18 - 19 บาท จากเดิมที่ราคา กก. 

ละ 14 บาท และจากการท่ีจีนมีการเพิ่มการ 

เลี้ยงไก่ และหมูมากขึ้น ท�าให้มีความต้องการใช้ 

อาหารสัตว์มากข้ึน ด้านประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์อย่างสหรัฐฯ ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง”  

นายคึกฤทธิ์กล่าว

ล่าสุดทางสมาคมผู ้ผลิตไก่เพื่อส่งออก 

ไทย ได้ประสานขอให้กระทรวงแรงงาน เร่งด�าเนนิ 

การแก้ไขปัญหาในส่วนแรก คือ การขาดแคลน 

แรงงาน ด้วยการจัดหาแรงงาน MOU น�าเข้า 

แต่ติดปัญหาตรงที่แต่ละประเทศก็มีการระบาด 

โควิด-19 เหมือนกันอีก

“ทั้งๆ ที่เรามีตลาดที่ต้องการน�าเข้าเนื้อไก่ 

เพื่อน�าไปใช้ช ่วงปลายปี แต่ประเทศไทยไม่ 

สามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้เพียงพอ และ 

ในอนาคตน่าห่วงว่าไม่เพียงเรื่องเหล่านี้ แต่ยัง 

มีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ค่าเฟรท  

ต้นทุนอาหารสัตว์

ดังน้ัน โรงงานไก่ไทยอาจจะต้องปรับลด 

ก�าลังการผลิตลง เพื่อให้กลับสู่ภาวะสมดุลพอกับ 

แรงงานที่มีอยู่ ท�าให้ไทยมีความเสี่ยงที่จะเสีย 

ตลาดระยะยาวให้กับคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นจีน หรือ 

บราซิล ซ�้ารอยเมื่อครั้งท่ีเคยเกิดการระบาดใหญ่ 

ของไข้หวัดนกในประเทศ” นายคึกฤทธิ์กล่าว

ผู้เลีย้งไก่ขำดทุนทัว่หน้ำ
แหล่งข่าวจากวงการไก่กล่าวว่า ภาพรวม 

การผลิตไก่ลดลง 20 - 30% และยังมีไก่ที่มี 

อายุเกินกว่าปกติกว่า 40 วันขึ้นไปเกิดขึ้นด้วย 

ส่งผลกระทบต่อราคาขายไก่ ทัง้ไก่เป็น และไก่สด 

ณ หน้าโรงงานลดลง โดยล่าสุดผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 

ประสบการขาดทุนไปแล้วตก กก. ละ 5 - 6 บาท  

จากที่ปัจจุบันราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม กก. ละ 25  

บาท ขณะที่ชิ้นส่วนไก่หน้าโรงงาน กก. ละ 27 - 

28 บาท หรือ “ต�่ากว่า” ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อ 

มีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ กก. ละประมาณ 31 บาท

ซึ่งมีต ้นทุนการผลิตช้ินส่วนไก่สดหน้า 

โรงงานเฉลี่ยค่าใช้จ่าย กก. ละ 3 - 5 บาท แตก 

ต่างกนัตามความสามารถในการผลติ และปรมิาณ 

การผลิตในแต่ละวัน ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการ 

ผลิตเพื่อส่งออก และท่ีส�าคัญก็คือ ราคาอาหาร 

สัตว์ส�าเร็จรูป ปรับขึ้นทุกๆ 2 - 3 วัน เนื่องมาจาก 

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพด  

เป็นปัจจัยกดดันด้านต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“หากแนวโน้มราคาชิ้นส่วนไก่สดยังไม ่

สามารถปรับราคาขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนการ 

ผลิต ก็จะส่งผลกระทบในอนาคตในเรื่องจ�านวน 

ไก่ท่ีน้อยลงเพราะทนขาดทุนกนัไม่ไหว นอกจากนี ้

ยังมีทั้งปัจจัยไก่โอเวอร์ไซส์ ฝนตก และเทศกาล 

กินเจ รวมทั้งก�าลังซ้ือของผู้บริโภคที่หดหายไป 



Food Feed Fuel

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 200 กันยายน - ตุลาคม 2564 I 33

อย่างน่าตกใจจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย ส่ง 

ผลให้เกษตรกรรายย่อย และรายกลางคงต้อง 

ปรับตัวเลี้ยงไก่น้อยลง และอาจต้องพักระยะการ 

เลี้ยงไปยาวจนกว่าสถานการณ์ COVID จะมี 

ทิศทางที่แจ่มใส ยังไม่มีใครฟันธงได้ 100% ว่า 

จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า” ผู้เลี้ยง 

ไก่รายหนึ่งกล่าว

และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันส�าหรับ 

ผู้ผลิตไก่รายใหญ่ก็ยังไม่สามารถกลับมาด�าเนิน 

การผลิตได้ตามปกติ เพราะมีไก่โอเวอร์ไซส์ - ไก ่

อายุเกินมาตรฐานส่งออกกดดันอยู่ ซึ่งน่าจะใช้ 

เวลาอีกอย่างน้อย 2 - 3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความ 

สามารถในการเชือด และการกลับมาของคนงาน 

ของแต่ละโรงงาน อันเนื่องมาจากปัญหาการหยุด 

ผลิตเมื่อ 1 - 2 เดือน จากการปิดโรงงานอันเนื่อง 

มาจากโควิด-19 ระบาดในกลุ่มคนงาน แต่ก็ยังมี 

ความหวงัอยูบ้่างว่า ถ้าหลงักนิเจช่วง 5 - 13 ตลุาคม 

2564 ไปแล้ว ราคาไก่อาจจะดีขึ้น ถ้าราคายัง 

ไม่ขึ้น “ปีนี้ก็จบข่าว ปิดบัญชีขาดทุนแน่นอน”

เช่นเดียวกับในส่วนของราคาลูกไก่ ใน 

สัปดาห์หน้าก็ยังไม่เคลื่อนไหวอยู่ที่ 5.50 บาท 

ท้ังๆ ท่ีต้นทุนการผลิตลูกไก่ตวัละประมาณ 10 - 11  

บาท ดังนั้น ผู ้ผลิตลูกไก่เองก็ต้องไปประเมิน 

ตัวเองว่า จะท�าอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

กับโรงเชือดในวันนี้ “ตอนนี้โรงเชือดไก่ยิ่งใหญ่ 

ก็ยิ่งขาดทุนเยอะ วันนี้สู ้กันด้วยใครมีสายป่าน 

ของเงินทุนมากกว่ากัน ส่วนที่ว่า low cost low  

loss นั้น ตอนนี้ไม่เพียงพอในการท�าธุรกิจ ต้องม ี

ลองเทอม มีเงินเข้ามาช่วยด้วย”

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า วันนี้  

ราคาไก่ในตลาด แบ่งเป็น 2 ขนาด คอื 1) น�า้หนกั 

ประมาณ 2.5 - 2.8 กิโลกรัม เป็นไซส์ปกต ิ

ราคาขาย กก. ละ 25 - 26 บาท กับ 2) น�้าหนัก 

ไก่ 3.5 กโิลกรมัขึน้ไป ราคา กก. ละ 15 - 17 บาท  

โดยไก่ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 3.5 กก. ขึ้นไป ยังเหลือ 

อยูป่ระมาณ 10 - 15% ของภาพรวมไก่เนือ้ทัง้หมด  

ดังนั้น จึงเป็นตัว “กดดัน” ไก่หน้าโรงงาน ไม่ให ้

ราคาเคล่ือนไหวแรงได้ ท�าให้การส่งออกช่วงนี ้

ท�าได้ไม่เต็มที่ อีกทั้ง ตลาดจีนวันนี้ยังรอการ 

ตรวจสอบรับรองโรงงานอีก 8 โรงงาน และยังม ี

ปัญหาแรงงานมาเพิ่มด้วย
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รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้ง 

ภาพรวมการส่งออกสินค้าไก่ช่วง 8 เดือนแรก 

ของปีนี้ มีมูลค่า 66,974 ล้านบาท หรือลดลง  

2.85% จากปีก่อนหน้า โดยตลาดใหญ่ 5 อันดับ 

แรก คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 35,452 ล้านบาท ลดลง  

1.06%, สหราชอาณาจักร มูลค่า 9,942 ล้าน 

บาท ลดลง 10.52% จีน 6,718 ล้านบาท 

ลดลง 13.17% เนเธอร์แลนด์ 2,893 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 15.18% และเกาหลีใต้ 2,853 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 14.26%

เก็บจนไก่ล้นห้องเย็น
มีรายงานข่าวจากห้องเย็นว่า สถานการณ ์

ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ในโรงเชือด 

ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปศุสัตว์ของประเทศ 

หลายบริษัท จนท�าให้ต้องหยุดการผลิตช่ัวคราว  

การขาดแคลนแรงงานได้ส่งผลกระทบให้ไก่ท่ี 

เชือดแล้วต้องถูกน�าเข้าไปเก็บใน “ห้องเย็น” เป็น 

จ�านวนหลายล้านตัว จนล้นห้องเย็นของโรงเชือด 

เองกล้็น และต้องไปเช่าห้องเยน็ขนาดใหญ่ ขนาด 

กลาง ขนาดเล็ก ในหลายจังหวัดเก็บไก่เพ่ิมเติม 

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

“ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณไก่ที่จะต้องเก็บ”

ขณะเดียวกัน ไก่ที่ถึงก�าหนดเข้าโรงเชือด 

ที่น�้าหนักขนาด 1.8 - 2 กก. ก็ถูกสั่งให้เลี้ยงต่อไป 

จนกลายเป็นไก่ไซส์ขนาด 2.8 - 3.5 - 4 กก. 

เพราะไม่มีห้องเย็นให้เก็บ ส่งผลกระทบให้ผู้เลี้ยง 

ไก่ ประกันขาดทุนกันอย่างหนักถ้วนหน้า โดย 

เฉพาะ ผูเ้ล้ียงอสิระท่ีผลิตไก่เพือ่ขายตลาดภายใน 

ประเทศได้รับผลกระทบจากมีไก่เนื้อบางส่วนของ 

บริษัทส่งออกถูกส่งเข้ามาขาย “ดัมพ์ราคาตลาด 

ภายในประเทศ” ท�าให้ราคาเนือ้ไก่ เครือ่งใน และ 

โครงไก่ ราคาดิ่งลงอย่างมาก

“ราคาไก่มีชีวิตตลาดภายในประเทศ ไซส์  

2.6 - 2.7 กก. ราคากิโลกรัมละ 30 บาทขึ้นไป 

แต่ปัจจุบันราคาเหลือ 24 บาท/กก. ขณะที่ไก ่

ขนาด 3.5 - 4 กก. ต่อตัว ราคาเดือนสิงหาคม  

2564 อยู่ท่ี 12 บาท/กก. ปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น 

มาอยู่ที่ราคา 15 - 16 บาทต่อ กก. ด้านราคา 

โครงไก่จากที่ขาย 18 บาทต่อ กก. ปัจจุบันขาย 

ทิง้เข้าเป็นอาหารปลาที ่3 - 4 บาทต่อ กก. เท่านัน้  

ขณะทีภ่าพรวมเฉลีย่ต้นทนุการเลีย้ง อยูท่ี่ประมาณ 

33 - 35 บาทต่อ กก.”

ตอนนี้ภาพรวมปริมาณการเล้ียงไก่เนื้อ 

ทั้งประเทศก่อนเกิดโควิด-19 มีประมาณ 34 

ล้านตัวต่อสัปดาห์ ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ  

27 ล้านตัวต่อสัปดาห์ โดยราคาไก่เนื้อที่ลดลง 

ยังส่งผลกระทบไปถึงไก่ไข่ 18 เดือน ที่ถึงก�าหนด 

ปลดระวาง เพราะไข่ลดน้อยลงท่ีจะต้องถูกขาย 

เป็นไก่เนื้อก็ไม่สามารถขายออกมาได้ ต้องปล่อย 

ยืนกรงต่อ เพราะราคาขายถูกกดลงอย่างมาก 

บางฟาร์มต้องยอมยืดอายุการเล้ียงต่อไปอีก ใน 

ภาพรวม ปัญหาผู้เลี้ยงขาดทุนจะส่งผลกระทบ 

ไปถึงสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ในธุรกิจนี้ด้วย
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พาณิชย์เผยภาพรวมส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง กลับมา 

โตบวกต่อเน่ือง 3 เดือน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน โดยมีปัจจัยบวกมาจาก 

ปริมาณผลผลิตเพิ่ม และเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาข้าวไทยแข่งขัน 

ได้ ลูกค้าสนใจหันมาส่ังซื้อข้าวจากไทยมากขึ้น ลุ้นส่งออกปี 64 ได ้

ตามเป้า 6 ล้านตัน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผย 

ถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564  

ว่า การส่งออกข้าวไทยกลับมาขยายตัวเป็นบวกตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน - กรกฎาคม ที่ขยายตัว 7.35% เมื่อเทียบกับช่วง 

เดยีวกนัของปีก่อน ตลาดหลักท่ีไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต ้

จีน เยเมน และอิรัก และชนิดข้าวที่ส่งออกเป็นบวก ได้แก่ ข้าวนึ่ง ข้าวขาว และ 

ข้าวกล้อง

ท้ังนี้ คาดว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวต่อเนื่อง โดย 

จะเห็นได้จากสถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ใน 

เดือนสิงหาคม ที่มีปริมาณสูงถึง 831,260 ตัน ขยายตัว 133.13% และล่าสุด 

เดือนกันยายน (วันที่ 1 - 20 กันยายน) ปริมาณ 631,363 ตัน เพิ่มขึ้น 61.78%  

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2563 โดยตัวเลขการขอใบอนุญาตส่งออกข้าว 

ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงค�าสั่งซื้อจากลูกค้าในต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น คาดว่า 

ในปีนี้ ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

ส่งออกข้าวไทย ส.ค. ทะลุ 8 แสนตัน
โตแรง 133% คาดทั้งปี ถึงเป้า 6 ล้านตัน
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ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ข้าวไทยสามารถส่ง 

ออกได้เพิ่มข้ึน มาจากราคาข้าวไทยที่ปรับตัวมา 

อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาข้าวจากประเทศ 

คู่แข่ง เช่น เวียดนาม และอินเดีย โดยเฉพาะ 

ข้าวขาว และข้าวนึ่ง โดยราคาข้าวไทยที่ปรับตัว 

ลดลง เป็นผลมาจากผลผลิตข้าวปีการผลิต  

2564/65 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาด 

การณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนประมาณ 4.97%  

และเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจากประมาณ 29 - 30  

บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงต้นปี มาอยู่ที ่

ประมาณ 32 - 33 บาท ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน 

มิถุนายน เป็นต้นมา ท�าให้ช่องว่างระหว่างราคา 

ข้าวไทยกับข้าวจากประเทศคู ่แข่งลดลง และ 

สามารถแข่งขันได้มากขึ้น

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ร่วมกับ 

ทูตพาณิชย์ในฐานะเซลส์แมนประเทศเร่งการ 

เจรจาหารือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า 

และประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับคู่ค้าส�าคัญอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยได้ปรับรูปแบบการท�างานในสถาน- 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการ 

นัดประชุมหารือกับคู ่ค ้าส�าคัญผ่านระบบ  

Video conference ทั้งนี้  

ในช่วงทีผ่่านมา ได้หารอื 

กับคู่ค้า เช่น ผู้น�าเข้า 

ข้าวฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  

สิงคโปร์ ฮ่องกง อิรัก  

เป ็นต้น ซึ่งจากการ 

หารอืดังกล่าว ท�าให้ 

ได้รบัทราบถึงความ

ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

โดยผู้น�าเข้าข้าวให้ความเห็นว่า นอกจาก 

ปัจจัยด้านราคาที่ข้าวไทยปรับตัวอยู ่ในระดับที ่

แข่งขันได้มากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ 

ช่วยกระตุ้นการน�าเข้าข้าวไทย ได้แก่ คุณภาพ 

และมาตรฐานข้าวไทยท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง รวมท้ัง 

ศักยภาพของผู ้ส่งออกข้าวไทย ที่สามารถส่ง 

ข้าวคุณภาพดีให้ลูกค้าได้แม้ช่วงสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้ผู ้น�าเข้า มี 

ความเชื่อมั่นในการน�าเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น 

ในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนการ 

จัดประชุมหารือกับประเทศคู่ค้าส�าคัญอื่นๆ เช่น  

อินโดนีเซีย บังกลาเทศ จีน เป็นต้น รวมทั้งเร่ง 

ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ภายใต้แนวคิด “Think  

Rice Think Thailand” ผ่านช่องทางออนไลน์ 

และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ให้แก่ผู้บริโภค และขอให้ทูตพาณิชย์ในฐานะทีม 

เซลส์แมนประเทศ ใช้แนวคิดดังกล่าวในการ 

ประชาสมัพันธ์ข้าวไทย เพือ่กระตุน้ให้เกดิการรบัรู้ 

เกี่ยวกับข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป
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นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกร 

และผลิตภัณฑ์ (Pig Board) เมื่อวันท่ี 15  

กันยายน ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมมีมติรับข้อเสนอ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการฟื้นฟูเยียวยา  

และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกร 

รายกลาง ถงึรายย่อยทัง้ประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

การแข่งขันแบบยั่งยืน

โดยมอบให้กรมปศุสัตว์ ฝ่ายเลขานุการ  

พิจารณาจัดท�ารายละเอียด และความเป็นไปได้ 

ในการด�าเนินโครงการ เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎเกณฑ ์

และกฎหมายด้านการเงินการคลัง และให้น�ากลับ 

มาเสนอภายใน 45 วัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

เกษตรกรฟ้อง “พิกบอร์ด”

ราคาดิ่งหลังล็อกดาวน์

ขาดทุนยับ กก. ละ 20 บาท

แถมเจอต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งอีก

ปลัดไฟเขียวข้อเสนอสภาเกษตรฯ 

ฟื้นฟูเยียวยา ปรับโครงสร้าง

การเลี้ยงทั้งประเทศ

ขีดเส้น 45 วันต้องเห็นแผน

“พิกบอร์ด” รับลูกสภาเกษตร
ขอ 45 วัน ปั๊มหัวใจฟาร์มหมู
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ส�าหรบัหลกัการด�าเนนิมาตรการ ประกอบ 

ด้วย

1. มาตรการเร่งด่วน ต้องควบคุมโรคใน 

สุกร รวมถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผล 

กระทบจากโรคในสุกร

2. ระยะปานกลาง ให้เร่งรัดกรมปศุสัตว์ 

เพ่ิมศักยภาพการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรคที่ได้ 

มาตรฐาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

การเลี้ยงสุกรเข้าสู่ระบบ precision agriculture  

รวมถึงการวิจัยวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆ โดย 

สถาบันการศึกษาร่วมกับกรมปศุสัตว์

3. มาตรการระยะยาว เสนอให้ก�าหนด 

เป็นวาระแห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรค 

ปากและเท้าเปื่อย และสนับสนุนให้ภาคเอกชน 

หรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อใช ้

ในประเทศ และจ�าหน่ายในกลุ่มอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให ้

เสนอ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ 

แต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบ 

ด้วย 1. นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม ผู้แทนสมาคม 

ผูเ้ลีย้งสกุร 2. นายสรุะ พาขุนทด ผูแ้ทนสหกรณ์ 

ผู้เลี้ยงสุกร 3. นายประพจน์ โชคพิชิตชัย เป็น 

ผู้แทนผู้ค้า 4. นายธนกฤต หนังสือ เป็นผู้แทน 

ผู้ประกอบการ

นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการบอร์ด เปิดเผย  

ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วน หลังจากน้ี จะท�ารายละเอียดเก่ียวกับ 

งานกฎระเบียบ และความเป็นไปได้ในการเสนอ 

งบประมาณ เพือ่เสนอบอร์ดอกีครัง้ภายใน 45 วนั

“สถานการณ์ราคาหมูหน้าฟาร์มที่ปรับ 

ตัวลดลงนั้น ปัจจัยหลักมาจากการระบาด 

โควิด-19 ที่มีมาตรการปิดเมือง ส่งผลให้การ 

บริโภคเนื้อหมูลดลง แต่คาดว่าราคาจะปรับตัว 

ดีขึ้นในเดือนตุลาคม”

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร 

กล่าวว่า ขณะนี้ราคาจ�าหน่ายหมูลดลงอย่างมาก 

เหลอื กก. ละ 60 บาท จากมาตรการปิดเมอืง ไม่มี 

นักท่องเที่ยว ปิดร้านอาหาร เกษตรกรขาดทุน  

การใช้หมูลดลง ส่วนตั้งทุนการเล้ียงก็สูงขึ้นถึง 

กก. ละ 88 บาท สูงกว่าต้นทุนท่ีส�านักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ไว้ กก. 

ละ 70 - 80 บาท จากราคาอาหารสัตว์ในประเทศ 

ท่ีแพงขึ้น เกษตรกรจึงขาดทุนอยู่ กก. ละ 20 

บาท

“ทีผ่่านมา ผู้ประกอบการร่วมมือจ�าหน่าย 

ตามราคาควบคุม กก. ละ 80 บาทมาตลอด 

แต่เมื่อราคาตลาดตกต�่า ท�าไมจึงไม่มีมาตรการ 

ช่วยเหลอื วตัถดุบิอาหารสตัว์ภายในกมี็ราคาสงู  

ภาครัฐควรมาดูเเลอย่างจริงจัง ตอนนี้เกษตรกร 

ขาดทุน กก. ละ 20 บาทแล้ว แต่ยังคาดว่า  

จากที่หลายจังหวัดเตรียมตัวเปิดการท่องเที่ยว  

สถานการณ์จะคลี่คลายในเดือนตุลาคม”
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พาณิชย์เผยภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ 

ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP 7 เดือนแรก 

โต 36.23% สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ สูง  

อาหาร เครื่องดื่ม และเกษตร

นายกรีต ิรชัโน อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์ส�าหรับการส่งออก 

ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต ้

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป  

(GSP) ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564  

พบว่า มีมูลค่า 46,394.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้สิทธิ 77.30% 

แบ่งเป็นมลูค่าการใช้สทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสร ี(FTA) 44,178.04  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทาง 

ภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) 2,216.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ โดย 

ภาพรวม การใช้สทิธปิระโยชน์ฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 เพิม่ขึน้ 36.23%

การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) 7 เดือนแรก 

ของปี 2564 มีมูลค่า 44,178.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 

เวลาเดียวกันของปีก่อน 36.30% มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 78.17% โดยตลาด 

ท่ีไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1) อาเซียน (มูลค่า 15,409.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2) จีน (มูลค่า 14,773.87  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 3) ออสเตรเลีย (มูลค่า 4,893.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

4) ญ่ีปุน่ (มลูค่า 4,072.09 ล้านเหรียญสหรฐัฯ) และ 5) อนิเดีย (มลูค่า 2,645.32  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ส�าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีท่ีมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 

5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไทย - เปรู (100%) 2) อาเซียน - จีน (93.84%) 3) ไทย -  

ญี่ปุ่น (79.12%) 4) อาเซียน - เกาหลี (72.51%) และ 5) ไทย - ชิลี (70.67%)

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

อาหาร - เครื่องดื่ม - เกษตร นำ�ลิ่ว
ใช้ FTA-GSP ลดภาษีส่งออกพุ่ง
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การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธ ิ

พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP  

ทั้ง 4 ระบบ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์  

รัสเซียและเครือรัฐเอกราช และนอร์เวย์ 7 เดือน 

แรกของปี 2564 มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 2,216.32  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 34.98% เมื่อเทียบ 

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วน 

การใช้สิทธิฯ 63.30% ตลาดส่งออกที่ไทย มี 

มูลค่าการใช้สิทธิฯ มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ม ี

มูลค่าการใช้สิทธิฯ 1,973.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

เพิ่มขึ้น 43.16% และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ  

66.30%

อันดับสองคือ สวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่า 

การใช้สิทธิฯ 153.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  

9.56% และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 38.78%  

อนัดบัสามคือ รัสเซยีและเครอืรฐัเอกราช มมีลูค่า 

การใช้สิทธิฯ 79.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ ลดลง  

5.68% และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 70.88% 

และนอร์เวย์ มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 9.37 ล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 6.40% และมีสัดส่วน 

การใช้สิทธิฯ 59.97%

ส�าหรับสินค้าส่งออกที่มีการใช้สิทธิฯ สูง  

อาทิ มะพร้าวปรุงแต่ง ซอสปรุงรส น�้า/เครื่องดื่ม 

ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารปรุงแต่ง สับปะรด 

กระป๋อง กระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ่ เนือ้ปลาแบบ 

ฟิลเล สด แช่เย็น แช่แข็ง ข้าวที่สีบ้างแล้ว หรือ 

สีทั้งหมด ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอมชนิดที่ใช ้

ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 ไทย 

มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อส่งออก 

ภายใต้กรอบ FTA ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเป็นการ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการ 

ส่งออก อาทิ ไทย - เปรู (เพิ่มขึ้น 132.51%)  

อาเซียน - อินเดีย (เพิ่มขึ้น 55.72%) อาเซียน  

(เพิ่มขึ้น 42.70%) อาเซียน - จีน (เพิ่มขึ้น  

32.47%) เป็นต้น และหลายตลาดเริ่มกลับมา 

ฟ้ืนตัวหลังจากหดตวัตอ่เนื่อง ได้แก่ ไทย - อนิเดยี  

(เพิ่มขึ้น 4.91%) และอาเซียน - ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น  

3.89%)

ส�าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ สูง  

ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลาย ทั้งสินค้า 

อุตสาหกรรม อาหาร/เครื่องดื่ม และเกษตร อาท ิ

แผ่นและแถบท�าด้วยอะลูมิเนียม (อาเซียน - 

ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์) เครื่องเพชรพลอยและ 

รูปพรรณ ท�า หรือชุบด้วยเงิน (อาเซียน - ออส- 

เตรเลยี - นวิซแีลนด์) เครือ่งปรับอากาศ (อาเซยีน)  

ทเุรยีนสด (อาเซยีน - จนี) ผลไม้ เช่น ฝรัง่ มะม่วง 

มงัคดุ (อาเซียน - จนี) โพลิไวนิลคลอไรด์ (อาเซียน - 

อินเดีย) ปลาซาร์ดีนปรุงแต่ง (อาเซียน - ญี่ปุ่น)  

เครื่องซักผ้าเกิน 10 กก. (อาเซียน - เกาหลี)  

ถุงมือยาง (ไทย - ชิลี) เคร่ืองแต่งกายและของ 

ที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (ไทย - เปรู)  

เป็นต้น
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กรมการค้าต่างประเทศแนะน�าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป และ 

ส่งออกสินค้าเกษตร ต้ังแต่ต้นน�า้จนถึงปลายน�้า ยกระดับมาตรการป้องกัน 

การปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ป้องกันการถูกปฏิเสธการเทียบท่า ณ เมือง 

ปลายทาง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า 

กรมได้รับแจ้งข้อกังวลของภาคเอกชน เก่ียวกับการเพิ่มความ 

เข้มงวดการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ณ ท่าเรือปลายทางของประเทศ 

จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือใหญ่เดินทะเลที่ขนส่งสินค้ามันส�าปะหลัง 

จากไทยไปจีน ที่ไม่มีใบรับรองการตรวจโควิด-19 อาจถูกปฏิเสธ 

ให้เรือเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือปลายทางของจีน

ดังนั้น ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศที่ขนส่งมันส�าปะหลังจาก 

ไทยไปจีน ควรมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่า พนักงาน 

บนเรือของตนปราศจากเชื้อโควิด-19 เพ่ือให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันเป็นไป 

อย่างราบรื่น และต่อเนื่อง

ท้ังนี้ ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตร 

ต้องเพิ่มความเข้มงวดการป้องกันการปนเปื ้อนเชื้อโควิด-19 ในทุกขั้นตอน 

ของกระบวนการส่งออก ยกตัวอย่างเช่น สินค้ามันส�าปะหลัง กรมได้ประสาน 

ภาคเอกชน หากพบการติดเช้ือของพนักงานท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่การผลิต ให้เร่ง 

คัดแยกผู้ติดเชื้อออก และด�าเนินการภายใต้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble  

and Seal) โดยเคร่งครัด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

ผู้ส่งออกมันส�ำปะหลังต้องเข้มงวด
หวั่นสินค้าปนโควิด-19
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รวมทั้งให้พนักงานมีการตรวจสอบการติดเชื้อโดยวิธี ATK (Antigen Test  

Kit) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

ส่งออกจะปลอดจากเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ดี ในส่วนของเรือใหญ่เดินทะเลที่ลูกค้าปลายทางเป็นผู ้จัดหา 

มาเองนั้น กรมแนะน�าให้ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศมีมาตรการรองรับ 

เพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่า พนักงานบนเรือปราศจากการติดเชื้อโควิด-19  

ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังทุกตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน เพื่อ 

ป้องกันการถูกปฏิเสธการเทียบท่า ณ เมืองปลายทาง

เดอืนมกราคม - กรกฎาคม 2564 ไทยส่งออกสินค้ามันส�าปะหลังรวม 6.361  

ล้านตัน มูลค่า 2,330.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ และมูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 

43 และ 48 ตามล�าดับ จากช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ที่มีปริมาณ 

ส่งออกรวม 4.441 ล้านตัน มูลค่า 1,573.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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สนค. เผย “เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง” สินค้า 

มาแรง หลงัความต้องการบริโภคเนือ้สัตว์เพิม่ข้ึน 

ตามประชากรโลก ชี้ หากต้องผลิตเนื้อสัตว์ให้ 

เพียงพอ ก็เสี่ยงท�าลายสิ่งแวดล้อมโลก ท�าให้ 

หลายประเทศหันมาเร่งพัฒนา ล่าสุด สิงคโปร์ 

ไฟเขียวให้จ�าหน่ายเนื้อไก่เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย ์

ได้แล้ว ส่วนไทย ม ี“ไทยฟู้ดส์ กรุป๊” ก�าลังจบัมอื 

จุฬาฯ พัฒนาเน้ือหมูเพาะเลี้ยง แนะรัฐหนุน 

ผู้ประกอบการไทยเต็มที่ คาดอนาคตเติบโต 

เพิ่มขึ้นแน่

นายภสูติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธิ ์ผูอ้�านวยการ 

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)  

เปิดเผยว่า สนค. ได้ท�าการศกึษาแนวโน้มการเกดิ 

และการพัฒนาสินค้ารายการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด  

ตามนโยบาย นายจุ รินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ ที่ต ้องการให้หาโอกาสให้ผู ้ผลิต ผู ้ 

ส่งออกของไทย โดยล่าสุดพบว่าสินค้า “เนื้อสัตว ์

เพาะเลี้ยง” หรือ Cultured Meat เป็นสินค้าใหม ่

ที่มีการเติบโตสูง เพราะปัจจุบันนี้ ท่ัวโลกได้ให ้

ความส�าคัญต่อการผลิตอาหารเพื่อป้อนความ 

ต้องการของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ 

อาหารจากเนือ้สัตว์ท่ีการผลติไม่เพยีงพอต่อความ 

ต้องการ จึงได้มีการเร่งศึกษาวิจัย และพัฒนา 

เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง เพื่อตอบสนองความต้องการ 

เพิ่มมากขึ้น

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สนค. เผย

ทั้งนี้ AT Kearney บริษัทที่ปรึกษาด้าน 

การบริหารจัดการระดับโลกของสหรัฐฯ ระบุว่า  

ประชากรโลกจะเพิ่มจาก 7,600 ล้านคนในป ี 

2018 เป็น 10,000 ล้านคนในปี 2050 ส่งผลให้ 

ความต้องการอาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56 และ 

ข้อมลู World Resources Institute (WRI) รายงาน 

ว่า ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ (ประเภทสัตว์ 

เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว แกะ และแพะ) จะเติบโตสูง 

ถึงร้อยละ 88 ระหว่างปี 2010 ถึง 2050 และ  

AT Kearney ยังชี้ให้เห็นอีกว่า หากต้องผลิต 

เนื้อสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค จะ 

ต้องเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร 

เลี้ยงสัตว์ ต้องใช้ทุ ่งหญ้าที่มีพื้นที่ขนาดเท่า 

ประเทศอินเดีย และใช้เนื้อที่ 2 ใน 3 ของพื้นที ่

เกษตรกรรมโลกเพื่อท�าปศุสัตว์ ท�าให้มีการตัดไม ้

ท�าลายป่า ท�าให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.5 องศา- 

เซลเซียส และสร้างก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน 

“เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง”
สินค้ามาแรงในตลาดโลก



Food Feed Fuel

 44 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 200 กันยายน - ตุลาคม 2564 

ส่วนการพัฒนาของไทย พบว่า บริษัท  

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ Veterinary  

Stem Cell and Bioengineering Innovation  

Center (VSCBIC) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อ 

พัฒนาเนื้อหมูรูปแบบ Cultured Meat แต่ยัง 

อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มี 

รสสัมผัส คุณค่าทางอาหาร และต้นทุนที่ใกล ้

เคียงกับอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน รวมทั้ง 

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ขณะที่ เมือง 

นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ชาติ (สวทช.) ก็มีความพร้อมท่ีจะสนับสนุน

ผู ้ประกอบการไทยที่สนใจในธุรกิจ Cultured  

Meat และต้องการต่อยอดการพฒันาสูก่ารค้าเชงิ 

พาณิชย์

อย่างไรก็ตาม แม้อุตสาหกรรมการผลิต 

เนื้อสัตว์เทียม ทั้งของโลก และของไทย ยังอยู่ 

ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา แต่เช่ือว่ามูลค่า 

ทางการตลาดของสินค้าดังกล่าวในโลก มีแนว 

โน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งภาครัฐควรจะสนับสนุน 

การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารให ้

แก่ผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิ- 

บัตร เพื่อให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ และจะต้อง 

ช่วยในการศึกษาความต้องการของตลาดเพ่ือใช ้

เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้ตรง 

ตามความต้องการ ทั้งในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส  

คณุค่าทางโภชนาการ ราคา และก�าลังซ้ือ ซึง่จะช่วย 

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยว 

ข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู ้

เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และยอมรับจากผู้บริโภค 

เป็นวงกว้าง

คาร ์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์)  

ประมาณร้อยละ 50 ของก๊าซที่เกิดจากการผลิต 

ภาคเกษตรกรรม

“จากความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ ความ 

ท้าทายในการผลิตเนื้อสัตว ์ และปัญหาการ 

ขาดแคลนเนื้อสัตว ์ ในอนาคต เป ็นสิ่ ง ท่ีนัก 

วิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ  

และมีความพยายามท่ีจะคิดค้นนวัตกรรมด้าน 

อาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู ้บริโภค 

และชะลอปัญหาดงักล่าว เช่น การคดิค้นเนือ้สตัว์ 

เพาะเลี้ยง และเนื้อสัตว์เทียมที่ผลิตจากพืช หรือ  

Plant-based Meat ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศ 

ได้ให้ความส�าคัญในการวิจัยพัฒนา และเริ่มผลิต 

เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงออกมาแล้ว” นายภูสิตกล่าว

นายภูสิต กล่าวว่า เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง 

เป็นทีรู่จ้กัครัง้แรกในปี 2013 ในรปูแบบเบอร์เกอร์ 

เนื้อ ที่ผลิตโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหา- 

วิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด ์

และต่อมาได้มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านอาหารหลาย 

ราย ที่พยายามคิดค้นการผลิตให้ต้นทุนต�่าลง  

นอกจากนี้ ยังมีหลายบริษัทก�าลังยื่นจดสิทธิบัตร 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ และคาดการณ์ว่าตลาด 

Cultured Meat จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จากในปี  

2020 ที่มีมูลค่าตลาด 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ไปเป็น 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2026

photo from : https://www.khaosodenglish.com/
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ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สภาเกษตร
จงูมือ

สมาคมโรงสีข้าว
สภาเกษตรจูงมือสมาคมโรงสีข้าว พบกรมการค้าภายใน ขออาหารสัตว ์

ช่วยใช้ปรับสูตรอาหาร หลังส่งออกอาจพลาดเป้า ได้เพียง 5 ล้านตัน

6 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom - สภาเกษตรกรฯ และสมาคมโรงสีข้าว 

แจง ไม่สามารถส่งออกได้ หาแนวทางดูดซับผลผลิตข้าว ประเมินว่าอาจส่งออกปีนี ้

ได้เพียงประมาณ 5 ล้านตัน

สภาเกษตรกรฯ และสมาคม โรงสีข้าวแจ้งถึงสถานการณ์ข้าวท่ีไม่ปกต ิ

ไม่สามารถส่งออกได้ ท�าให้แจ้งมายังกรมการค้าภายใน เพื่อหาแนวทางดูดซับ 

ผลผลิตข้าว ซึ่งประเมินไว้แล้วว่าจะส่งออกปีนี้ได้เพียงประมาณ 5 ล้านตันเท่านั้น

คุณรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย แจ้งว่าสถานการณ ์

ข้าวเปลือกปีนี้อยู่ที่ 30 กว่าล้านตัน คิดเป็นข้าวสารประมาณ 21 ล้านตัน บริโภค 

ในประเทศ 10 ล้าน ส่งออกในปีนี้ได้อย่างมาก 5 ล้าน เหลือ 6 ล้าน จะต้อง 

หาทางระบายส่วนนี้

คุณบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล สมาคมโรงสีข้าวไทย แจ้งเพิ่มเติมว่า กลุ่ม 

โรงงานอาหารสัตว์มีการน�าเข้ากลุ่มคาร์โบไฮเดรตมาใช้อยู่แล้วประมาณเกือบๆ  

2 ล้านตัน อยากให้ช่วยดูดซับไปอีก 4 ล้านตัน เพ่ือช่วยโรงสี แต่ต้องหาทาง 
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ทั้งห่วงโซ่ เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ก�าไรมากเหมือนสมัยก่อนแล้ว

ในส่วนของข้าวโพด ปลายข้าว หากมอง 

ในค่าโภชนะหลักๆ แล้ว ไม่ต่างกันมาก อาหาร 

สัตว์ มีการศึกษาวิจัยเพ่ือลดต้นทุนอยู ่ตลอด 

เวลา เพราะนอกจากจะต้องดูแลเกษตรกรผู้ปลูก 

แล้ว จะต้องดูแลเกษตรกรภาคผู้เลี้ยงด้วย ขณะนี ้

สถานการณ์ไก่เนื้อ และหมูก็ย�่าแย่ เพราะได้รับ 

ผลกระทบจากโควิด ท�าให้การบริโภคลดลงพอ 

สมควร การช่วยดูดซับข้าว 4 - 5 ล้านตันนั้น 

จะต้องดูสถานการณ์ปศุสัตว์ประกอบกัน ท้ังนี ้

ก่อนจะคุยว่าอาหารสัตว์จะช่วยดูดซับปริมาณ 

เท่าไหร่ รัฐควรผลักดันให้ผู ้ส่งออกท�าหน้าท่ี 

ส่งออกไปด้วย เพื่อรักษาตลาดต่างประเทศไว ้

ไม่ให้หายไป รัฐจะต้องอุดหนุนให้เกิดการส่งออก 

เพิ่มขึ้นด้วย หลังจากนั้นหากต้องการให้อาหาร 

สัตว์ช่วยซื้อ ก็จะต้องมาคุยกันในเรื่องของราคา  

ซ่ึงหากราคาเหมาะสม ก็สามารถซ้ืออยู่แล้วโดย 

ไม่ต้องมาขอกันด้วยซ�้า

คณุวฒันศกัดิ ์เสอืเอีย่ม อธบิดีกรมการค้า 

ภายใน ประธานท่ีประชุม แจ้งว่า เราไม่ได้มอง 

กลุ่มโรงงานอาหารสัตว์เป็นผู้ร้าย แต่วันนี้โรงงาน 

อาหารสตัว์ คอืพระเอกท่ีจะมาช่วยพวกเรา เพราะ 

สถานการณ์หลายอย่างในตอนนี้บีบรัดมาก เรา 

หันมาก็เจอแต่อาหารสัตว์

คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ สมาคมผู้ผลิต 

อาหารสตัว์ไทย ให้ข้อมลูต่อท่ีประชมุว่า สมยัก่อน 

ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกที่สุด ข้าวโพด 

ในตลาดโลกถูกกว่าข้าวโพดไทย 20 - 30% ผู้ผลิต 

อาหารสัตว์ ศึกษาและมีการน�าเข้าข้าวสาลีมา 

จากแหล่งที่จะไม่มีสารตกค้าง เรามีนักวิชาการ 

ท่ีศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ และในประเทศอยู ่

ไม่ให้กระทบต่อธุรกิจของอาหารสัตว์ด้วย ตอนนี ้

ค่าขนส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศปรับตัวสูงมาก  

จึงเห็นว่าการหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศน่าจะ 

ท�าได้ และผลผลิตข้าวจะออกมากในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน 2564 นี้

นายวัชระ ศิริตันติ์ ผู้แทนกรมปศุสัตว ์ 

ระบุฤดูกาลนี้กลุ่มอาหารสัตว์ จะมีการน�าเข้าข้าว 

สาสี บาร์เลย์ รวมๆ ประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่ม 

เตมิส่วนทีข่าดจากวตัถดุบิข้าวโพดภายในประเทศ 

ที่มีการประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

ไทย อยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตัน บางส่วนมีการ 

น�าเข้าข้าวโพดยังไม่เพียงพอ จึงคิดว่าน่าจะหันมา 

ใช้ข้าวทดแทนได้ ซ่ึงคุณภาพข้าวนั้นเทียบเท่า 

ข้าวโพด เพียงแต่การน�ามาใช้จะต้องพิจารณา 

ต้นทุนด้วย โดยข้าวมีคุณค่าทางโภชนะใกล้เคียง  

หรือเทียบเคียงกับข้าวโพด ข้าวสาลี และบาร์เลย์  

ส่วนเร่ืองอัลฟ่าทอกชินของวัตถุดิบน�าเข้า ตรวจ 

ไม่พบ หรือพบน้อยมากไม่เกินค่ามาตรฐาน

คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายก 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจ้งว่าการใช ้

วัตถุดิบภายในประเทศนั้นท�าได้อยู่แล้ว แต่ 

ขอท�าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในเวที 

นี้ก่อนว่า เวลาวัตถุดิบในประเทศ 

มีปัญหา จะกล่าวหาว่าเกิดจากการ 

น�าเข้าวัตถุดิบอ่ืนของโรงงานอาหาร 

สัตว์ตลอด ซึ่งถ้าย้อนไปในอดีต อาหารสัตว์ใช้ 

วัตถุดิบภายในประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต ่

พอสามารถส่งออกวัตถุดิบได้ กลุ่มโรงงานอาหาร 

สัตว์ก็ถูกทอดทิ้ง ท�าให้ต้องดิ้นรนน�าเข้าวัตถุดิบ 

อื่นมาใช้ ที่ผ่านมาอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวโพด และถ่ัวเหลืองมาโดยตลอด และ 

สมาคมพยายามเสนอแนวคิดให้มองผลกระทบ 
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มาก ต่อมามีการควบคุมการน�าเข้า เราจึงต้อง 

พึ่งพาข้าวบาร์เลย์เนื่องจากวัตถุดิบขาดแคลน แต ่

ข้าวบาร์เลย์ก็ยังเทียบข้าวโพดกับข้าวสาลีไม่ได้ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง เรา 

ใช้ข้าวโพด และมันส�าปะหลังในประเทศค่อนข้าง 

เยอะ และรู้วิธีใช้ปลายข้าว ต้นข้าว ข้าวเปลือก 

แต่เราไม่ได้มองแค่โปรตนีเท่าน้ัน ต้องมองถงึกรด 

อะมิโน และค่าพลังงานซึ่งต่างกันด้วย ข้าว ใช้ใน 

สุกรได้ดีกว่าสัตว์ปีก แต่จะต้องดูราคาด้วย ส่วน 

ข้าวเปลอืก เราพบว่ามไีฟเบอร์ทีส่ตัว์ย่อยไม่ได้ แต่ 

ก็มีการน�ามาวิจัยและใช้อย่างเหมาะสม ที่ผ่านมา 

ราคาปลายข้าวยังไม่อยู่ในราคาที่เหมาะสมจะน�า 

มาใช้ แต่ ณ วนันี ้ข้าวโพดมรีาคาสงูขึน้ ซึง่เกดิจาก 

ราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงเกิดอานิสงส์ 

แก่ผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศ หรือส่วนอื่นซ่ึงขอ 

ไม่กล่าวถึง และขอยืนยันว่า หากราคาเหมาะสม 

อาหารสัตว์สามารถน�ามาใช้ได้ ส่วนข้าวกล้อง 

ก็สามารถน�ามาใช้ได้ แต่ไม่สามารถเก็บรักษา 

ได้นาน ยกตัวอย่างร�าสด ต้องใช้ภายใน 2 - 3 

สัปดาห์ ส่วนข้าวสาลี ตอนนี้มีราคาท่ีค่อนข้างสูง 

ไม่คุ้มกัน

ผศ.ณัฐพล พจนาประเสริฐ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ น�าเสนอข้อมูลการศึกษาว่า ที ่

ผ่านมา ปลายข้าวมีราคาแพงท่ีสุด อาหารไก่ไข่ 

จะต้องใช้ข้าวโพดอย่างน้อย 40% และไก่เนื้อ 

จะต้องใช้ข้าวโพดอย่างน้อย 26% หากจะใช ้

ปลายข้าวแทน จะต้องเติมสารสี ซึ่งมีราคาสูงที่ 

กิโลกรัมละ 2,100 บาท ส่วนมันส�าปะหลังก็จะ 

พบปัญหาเรื่องฝุ่น แต่ใช้ในไก่ไข่ได้ดี ส่วนสุกรรุ่น 

จะใช้ปลายข้าวทดแทนข้าวโพดได้ดี โดยสามารถ 

ใช้ปลายข้าว 1 กิโลกรัม ทดแทนข้าวโพดได้ถึง  

1.26 กิโลกรัม สุกรขุนจะใช้มันส�าปะหลังทดแทน 

ได้ดีกว่า

ข้อสรุปจากการหารือ ประธานที่ประชุม  

อยากให้แก้ไขปัญหาในปีนี้ก่อน ขณะนี้ต้นทุน 

ข้าวในต่างประเทศต�่ากว่าไทย แต่จะพยายาม 

ผลกัดนัเรือ่งการส่งออกเพือ่รกัษาตลาดด้วย และ 

ขอสอบถามอาหารสัตว์ว่าจะสามารถรับซื้อข้าว 

ในจ�านวน 4 ล้านตันได้หรือไม่ โดยอาหารสัตว ์

แจ้งว่า ในหลักการเราขาดวัตถุดิบ 3 ล้านตัน  

ก็น่าจะพอช่วยดูดซับได้ ทั้งนี้จะต้องดูข้อมูล 

วชิาการประกอบด้วย หากเข้าใจตรงกนักส็ามารถ 

คุยกันได้

จากอดีตที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตอาหาร 

สัตว์ไทย เคยไปช่วยอาหารสัตว์ที่ไต้หวัน โดย 

ทางรัฐบาลไต้หวันได้น�าผลผลิตข้าวส่วนเกิน 

มาให้ทางโรงงานอาหารสตัว์น�าไปใช้เป็นวตัถดุบิ 

โดยกะเทาะเปลือกเป็นข้าวกล้องหักก่อนส่ง ใช ้

ราคาข้าวโพดเป็นฐานราคา โดยให้ข้าวกล้อง 

ต�่ากว่าเล็กน้อย

ประธานที่ประชุมเห็นว่า โรงสีควรมีการ 

การันตีปริมาณส่งมอบให้กับอาหารสัตว์ ไม่ควร 

ขอให้ช่วยเพยีงอย่างเดยีว เมือ่ทกุคนเหน็ตรงกนั 

แล้ว จะขอนัดหารือรายละเอียดระหว่างสมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กับสมาคมโรงสีข้าวไทย 

ต่อไปในสัปดาห์หน้า
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

“วัตถุดิบอาหารสัตว์” ราคาแพงข้ามป ี

หลังจีนแห่เลี้ยงมากข้ึน - พายุถล่มสหรัฐฯ ฉุด 

ผลผลิตหด ส.ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เตรียมหันใช้ 

วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น หวังลดต้นทุนเลี้ยง 

สัตว์ “ปลายข้าว - ร�า - มัน” ส้มหล่น

แหล่งข่าวจากสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย 

เปิดเผยว่า สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว ์ 

ในไตรมาส 4 เช่น ข้าวโพดเพิ่มขึ้น 30% เฉลี่ย 

ราคา กก. ละ 11 - 11.50 บาท จากปี 2563 ราคา  

กก. ละ 9 บาท ส่วนราคาถั่วเหลืองปรับเพิ่มข้ึน  

25% เฉลี่ย กก. ละ 20 บาท จากปีที่ผ่านมา 

เฉลีย่ กก. ละ 15 บาท ส่งผลให้ต้นทุนในการผลติ 

อาหารสัตว์สูงขึ้น 10% นับตั้งแต่ไตรมาส 4 และ 

ต่อเนื่องไปยังไตรมาส 1 ของปี 2565

จีนกว้านซื้ออาหารสัตว์
ดันต้นทุนวัตถุดิบกระฉูด

โดยปัจจัยที่ท�าให้วัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับ 

ราคาเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากผู้น�าเข้ารายใหญ่อย่าง 

จีน สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื ้นจากปัญหา 

โควิด-19 ส่งผลให้จีนมีความต้องการวัตถุดิบ 

อาหารสตัว์มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมกีารน�าเข้า 

มาสต็อกไว้เพื่อใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นต้ังแต ่

ปลายปี 2563 จนถึงกลางปีนี้

ขณะที่ประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ เช่น สหรัฐฯ  

บราซิล อาร์เจนตนิา และสหราชอาณาจกัร (ยเูค)  

เริ่มมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะ 

สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ส�าคัญของ 

โลก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง แม้ว่าจะ 

ขยายพ้ืนทีก่ารเพาะปลกู เพือ่รองรบัความต้องการ 

ที่เพิ่มขึ้น เมื่อต้นปี 2564 แต่ผลผลิตไม่ได้เป็น 

อย่างท่ีคาดการณ์ไว้เพราะได้รับผลกระทบจาก 

พายุ

แม้ราคาจะอ่อนตวัลงบ้างทีใ่นช่วงท่ีผลผลติ 

ออกในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 แต่ 

ราคาวัตถุดิบยังคงมีแนวโน้มที่สูง ต้นทุนผู้ผลิต 

อาหารสัตว์ของไทยยังได้รับผลกระทบอย่างค่า 

เงินบาทที่อ ่อนค่าตอนนี้ 34 บาทต่อเหรียญ 

สหรัฐฯ ค่าระวางเรือที่สูงขึ้น ค่าน�้ามัน รวมเป็น 

ต้นทุนค่าขนส่งการน�าเข้าวัตถุดิบ ท�าให้ราคา 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทยยังคงสูง
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ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ราคาซ้ือ - ขายเฉลีย่ กก. 

ละ 4 - 5 บาท ช่วงกลางปี 2563 แต่เมื่อจีน 

เริ่มน�าเข้า ราคาปัจจุบันปรับขึ้น เฉลี่ย กก. ละ 

6 - 8 บาท หากคิดค่าจัดการขนส่ง เช่น หาก 

ส่งมาที่เวียดนามราคาก็ปรับขึ้นที่ กก. ละ 7 บาท  

คือ บวกต้นทุนอีก 2 บาท ถั่วเหลืองและกาก 

ถั่วเหลือง กก. ละ 12 - 13 บาท ขณะนี้ข้ึนเป็น  

กก. ละ 15 - 18 บาท กากถ่ัวเหลอืง กก. ละ 18 - 19  

บาท ซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่ง การจัดการแล้ว

ข้าวสาลี เดิมเฉลี่ย กก. ละ 7 - 8 บาท  

ตอนนี้ กก. ละ 11 - 12 บาท และประเมินว่าจะมี 

ราคานี้จนถึงไตรมาส 1 ปีหน้า ส่งผลให้แนวโน้ม 

ผู ้ประกอบการอาหารสัตว์จะหันมาใช้วัตถุดิบ 

ในประเทศมากข้ึน เช่น ข้าวโพด มันส�าปะหลัง  

และปลายข้าว

ทั้งนี้ สัดส่วนความต้องการใช้อาหารสัตว ์

กว่า 90% อยู่ท่ีสัตว์บก และจะสูงสุดในช่วง 

ไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ซึ่งเป็นช่วงอากาศด ี

ท�าให้สัตว์กินอาหารได้มาก ส่วนสัตว์น�้า ความ 

ต้องการอาหารสัตว์ต่อปีอยู่ที่ 5 - 6% ซึ่งกินน้อย  

และช่วงหน้าหนาวก็กินน้อยเนื่องจากอากาศเย็น

อย่างไรก็ตาม ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีผ่ลผลติออกสู ่

ตลาดใกล้หมดแล้ว จ�าเป็นต้องรอดูว่าจะเร่ิมการ 

เพาะปลูกในปีหน้า แต่จากแนวโน้มจะรอการ 

ประเมิน “ยังคงสูง” ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารสัตว ์

หันมาใช้วัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ทั้งข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง

ส่วนปลาป่น ปัจจุบันความต้องการใช้ลด 

ลง เนื่องจากผู้น�าเข้ามีมาตรฐานให้ผู้ผลิตอาหาร 

สัตว์ลดการใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

อาหารสัตว์ โดยให้ไปใช้พืชแทน ส่งผลให้การใช้ 

น้อยมาก ส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ทาง 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องค�านึงถึงสารอาหารโปรตีน  

เนื่องจากวัตถุดิบบางตัวโปรตีนไม่มากพอ โดย 

วัตถุดิบที่มีโปรตีนมากสุด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ซ่ึงผลผลิตประเทศไทยมีผลผลิตน้อยไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการ

ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ อยู่ระหว่าง 

การส่งเสริมปลูกมันส�าปะหลังหลังนาเพื่อน�ามา 

ทดแทน คาดว่าจะมีการเพาะปลูกท่ีมากขึ้น แม ้

โปรตีนมันส�าปะหลังจะน้อยเพียง 2% แต่ก็ช่วย 

ลดการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เนื่องจาก 

ราคายังคงสูงอยู ่ เพราะต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ 

70% มาจากอาหารสัตว์ หากราคาอาหารสัตว์ 

สูงข้ึน ย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงของ 

กลุ่มผู้เล้ียงได้ ต่อปีอาหารสัตว์ผลิตออกสู่ตลาด 

ประมาณ 20 ล้านตัน
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ชง “จุรินทร์” เคาะแผนฟื้นฟูเยียวยา -
ยกเครื่องการเลี้ยงสุกรไทยหลังโรคระบาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท�า  

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ 

ฟาร์มสุกร (มกษ.6403) ปรากฏ ทางคณะ 

กรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีมติเม่ือ 

วันที่ 8 เมษายน 2564 ก�าหนดให้มาตรฐาน 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มสุกร 

ฉบับทบทวน (Good Agricultural Practices:  

GAP) เป็น “มาตรฐานบังคับ” ส่งผลให้ผู้เลี้ยงหม ู

รายกลาง - ใหญ่ จ�านวน 4,768 ฟาร์ม หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 61.9 ของจ�านวนฟาร์มหมูทั้ง 

ประเทศ (7,314 ฟาร์ม) ไปนั้น

ล่าสุด นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลัง 

การประชุมคณะท�างานแก้ไขปัญหาเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร  

ชง “จุรินทร์ ” ประธาน
คณะกรรมการปอ้งกัน ควบคุม 
และก�าจัดโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ไฟเขียวโครงการฟ้ืนฟูเยียวยา

และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกร
ของเกษตรกรรายกลาง

ถึงรายย่อย “สภาเกษตรกรฯ“ 
หนุนกองทุนช่วยเหลือผู้เลี้ยง 

1 พันล้าน พร้อมขอ
ร่วมบริหารแบบภาคีเครือข่าย



Market Leader

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 200 กันยายน - ตุลาคม 2564 I 51

คร้ังที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล 

ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  

ว่า ที่ประชุมในครั้งนี้ ท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในโครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างการ 

เลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลาง ถึงรายย่อย 

ทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบ 

ยั่งยืน

โดยก�าหนดมาตรการ 3 ระยะ แบ่งเป็น 

มาตรการเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการทันที อาทิ  

เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 

ผูเ้ลีย้งสกุร ด้วยทุนประเดิมงบประมาณอย่างน้อย  

1,000 ล้านบาท ซ่ึงทางสภาฯ ต้องการให้การ 

บริหารกองทุนดังกล่าว เป็นแบบภาคีเครือข่าย  

ความร่วมมือ หรือประกอบไปด้วย นักวิชาการ  

ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกร และรัฐบาล

“สภาเกษตรฯ ไม่เห็นด้วยที่กองทุนดัง 

กล่าว จะบริหารงานผ่านราชการเพียงหน่วยงาน 

เดยีว อยากให้กองทนุนีบ้รหิารงานแบบอสิระ เพือ่ 

ให้เกษตรกรฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละ 

ช่วงเวลา อาทิ ราคาสุกรตกต�่า หรือพบการแพร ่

ระบาดหนักในสุกร ก็สามารถน�าเงินในกองทุนนี ้

มาช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นได้รวดเร็วกว่า 

การรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่กว่าจะทราบ 

ปัญหาอาจกินเวลาไปถึง 2 - 3 ปี อีกด้วย ดังนั้น  

จึงอยากให้มีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อลด 

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นท้ังในปัจจุบัน และอนาคต 

ต่อไป”

ขณะทีม่าตรการระยะปานกลางภายใน 3 ปี 

ได้แก่ การเร่งรัดให้กรมปศุสัตว์ เพ่ิมศักยภาพ 

ในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรค ท่ีได้มาตรฐาน  

ทั้งก�าลังคน และเคร่ืองมือ หรือสร้างเครือข่าย 

การชันสูตรโรคกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค  

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็ว ในการเคล่ือนย้าย และควบคุมโรค  

สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาการเล้ียงสุกร 

เข้าสู่ ระบบ Precision agriculture ที่เหมาะสม 

กบัเกษตรกรแต่ละระดบัรวมถงึการวจิยัวคัซนี และ 

ชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดย 

สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ 

กรมปศุสัตว์
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และมาตรการระยะยาว ก�าหนดให้ด�าเนิน 

การภายใน 5 ปี ได้แก่ การก�าหนดเป็นวาระ 

แห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคปาก 

และเท้าเปื่อย หรือควบคุมโรคได้ด้วยวัคซีนที่มี 

ประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ภาคเอกชน หรือกลุ่ม 

เกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนส�าหรับสัตว์ที่มี 

ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในประเทศ และจ�าหน่าย 

ในกลุ่มอาเซียน โดยอาจอยู่ในรูป 4 P ได้แก ่

Public Private Professional และ People 

Partnership

นอกจากนี้ อยากให้ผู ้เลี้ยงสุกรเข้าถึง 

การประกันภัยสุกร ท้ังสุกรขุน และพ่อแม่พันธุ ์

ซึ่งหลังจากได้คุยกับทางสมาคมวินาศภัย และ 

คณะกรรมการประกันภัย ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน 

แต่ยังมีบางอย่างที่ต้องเล็กน้อย โดยเรื่องนี้ก็จะ 

มีการเสนอไปยังรัฐบาลให้รับทราบเช่นกัน เพื่อ 

ให้มีส่วนร่วมในการประกันภัยสุกรสักระยะเวลา 

หนึง่ ส่วนจะเป็นช่วงเวลาใด คงจะต้องมกีารหารือ 

ร่วมกันอีกครั้งหน่ึง อาจจะใช้ลักษณะเดียวกัน 

กบัการประกนัข้าวนาปี แต่ไม่ได้ต้องการให้รฐับาล 

ช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร หรือปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ 

ในระยะยาวเกินไป อยากให้ก�าหนดเวลาในการ 

ช่วยเหลือ และลดการช่วยเหลือลงมาเรื่อยๆ เพื่อ 

ให้คนกลุ่มนี้ เกษตรกรรายย่อยเองสามารถพึ่งพา 

ตัวเอง และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

ในที่สุด

“โครงการฟ้ืนฟเูยยีวยา และปรบัโครงสร้าง 

การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลาง ถึงรายย่อย 

ทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบ 

ยั่งยืน จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่ 

เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 

ของประเทศไทย ท่ีประชุมฯ จึงจัดท�าข้อเสนอ 

เชิงนโยบาย และจากนี้ จะรวบรวมข้อคิดเห็น 

ท้ังหมดเสนอต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวย- 

การป้องกัน ควบคุม และก�าจัดโรคอหิวาต์ 

แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ พร้อมทั้ง นายเฉลิมชัย 

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ และประธานคณะกรรมการนโยบาย 

พัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) ในเร็วๆ นี ้

เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป”

นายประพัฒน์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้  

เป็นผลมาจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการ 

ระบาดของโรคในสุกร อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกร (ASF) ซึ่งก ่อให้เกิดความเสียหาย 

ทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เกษตรกรต้องสญูเสยี 

สุกรที่ป่วยตายจากโรคถึงปีละ 30% และไม่ 

สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้ เนื่องจากเชื้อโรค 

ยังสะสมอยู่ในพื้นที่ และในอนาคตอาจถึงขั้นต้อง 

สูญเสียอาชีพการเล้ียงสุกรไปในที่สุด ซึ่งมูลค่า 

ความเสียหายโดยรวมไม่ต�่ากว่า 150,000 ล้าน 

บาท/ปี

อีกทั้งการเกิดโรคระบาดต่างๆ ในสุกร ยัง 

ส่งผลเสียต่อโอกาสในการส่งออกสุกรมีชีวิต 

เนื้อสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกร ซึ่งมีมูลค่า 

ไม่ต�่ากว่า 22,000 ล้านบาท/ปี



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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ที่มา : อะกรี พลัส นิตยสารเกษตรออนไลน์ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

“สภาเกษตรกรแห่งชาต ิได้เลง็เหน็ความ 

ส�าคัญในการท�าประกันภัยสุกร เพื่อเป็นการ 

ประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในการเล้ียง 

สุกรจากสภาวะปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบใน 

การเลี้ยงสุกรดังกล่าว จึงได้เชิญส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ 

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกัน 

วนิาศภยัไทย มาให้หลกัเกณฑ์ และแนวทางการ 

ช่วยเหลือเกษตรกร

จากการประชุมหารือพบว่า การประกนัภยั 

สุกรนั้นยังมีค่าเบี้ยประกันที่สูงอยู่ และในระยะ 

เริ่มต้นเห็นควรเสนอให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน 

งบประมาณในบางส่วนระยะเวลาหนึ่งก่อน เพื่อ 

ให้เกษตรกรได้ปรับตัว และมีความเข้มแข็ง โดย 

สภาเกษตรกร ชี้ช่องช่วยเหลือ
คนเลี้ยงหมู

“สภาเกษตรกรชี้ช่องช่วยเหลือ
คนเลี้ยงหมู วิกฤตโรคระบาด 

พร้อมผลักดันประกันภัย
ฟาร์มสุกร”

ให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยไปปรับหลักเกณฑ ์

ที่สามารถเอื้อให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคสุกรอีกคร้ัง แล้วค่อยน�า 

กลับมาหารือกันใหม่ในอีก 1 เดือน”   

นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการ 

ประชุมคณะท�างานแก้ไขปัญหาเกษตรกรท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 

4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่าน 

อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุม 1  

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคาร 

วชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

กรุงเทพมหานคร
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เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ 

แก่เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

อาหารของประเทศไทย เพิ่มความเข้มแข็ง และ 

อ�านาจในการต่อรองของเกษตรกร และสามารถ 

สร้างโอกาสทางธุรกิจหากสามารถป้องกันไม่ให้ 

เกิดโรคในประเทศได้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ในนามคณะท�างานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร สภา 

เกษตรกรแห่งชาติ ซ่ึงคณะท�างานประกอบด้วย 

ผู ้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู ้แทนผู ้เลี้ยงสุกรทุก 

ภูมิภาค และเอกชนผู้ประกอบการการเลี้ยงสุกร  

จึงจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย

“โครงการฟ้ืนฟเูยยีวยา และปรบัโครงสร้าง 

การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลาง ถึงรายย่อย 

ทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบ 

ยั่งยืน”

โดยเตรียมเสนอแนวทางในการด�าเนิน 

งาน แบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนท่ีต้องด�าเนินการ 

ทนัท ีได้แก่ การเร่งด�านนิการจ่ายเงนิเยยีวยาเพือ่ 

ชดเชยความเสียหายจากโรคระบาดกับเกษตรกร  

รายกลาง รายเล็ก รายย่อย ที่ท�าลายซากสุกร 

ไปแล้ว รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า 

หรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อฟื ้นฟูอาชีพเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบ

โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ้ เพื่อให ้ 

เกษตรกรรายย่อย และรายกลาง ปรับปรุง 

โรงเรือน สถานท่ี และระบบความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพ เพื่อเป็นระบบ GFM ของกรมปศุสัตว์  

และผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร โรงงานแปรรูป  

ปรบัปรงุโรงเรอืน และกระบวนการผลติเข้าสูร่ะบบ 

มาตรฐาน GMP, HACCP หรือระบบของกรม 

ปศุสัตว์ ให้น�าระบบ Zoning และ Compartment  

มาใช้ในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์  

ขึ้นทะเบียนคนกลางรับซื้อสุกร( broker) ทุกราย 

ทุกขนาด เร่งท�างานวิจัยเรื่องผลกระทบของ 

กฎหมาย ประกาศกระทรวงต่างๆ และระเบียบ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาวงการสุกร โดยเฉพาะ 

รายกลาง - รายย่อย เพื่อแก้ไข และปรับปรุงโดย

ด่วน

สนับสนุนให้การจัดตั้งกองทุนสุกร ให้เป็น 

รูปธรรม น�าระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Model  

มาใช้ในวงการปศุสัตว์  มาตรการระยะปานกลาง  

ภายใน 3 ปี ได้แก่ การเร่งรดัให้กรมปศสุตัว์ เพิม่ 

ศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรคที่ได้ 

มาตรฐาน ทั้งก�าลังคน และเครื่องมือ หรือสร้าง 

เครือข่ายการชันสูตรโรคกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ในภูมิภาค เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ในการเคลื่อนย้าย 
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และควบคุมโรค สนับสนุนให้มีการวิจัย และ 

พัฒนาการเล้ียงสุกรเข้าสู ่ ระบบ Precision 

agriculture ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละระดับ

รวมถึงการวิจัยวัคซีน และชีวภัณฑ์ต่างๆ 

เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยสถาบันการศึกษา 

ทั้งใน และต่างประเทศ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และ  

มาตรการระยะยาว ภายใน 5 ปี ได้แก่ การ 

ก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอด 

จากโรคปากและเท้าเปื ่อย หรือควบคุมโรคได ้

ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ภาค 

เอกชน หรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีน 

ส�าหรับสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในประเทศ 

และจ�าหน่ายในกลุ่มอาเซียน โดยอาจอยู่ในรูป 

4P (Public, Private, Professional, People  

Partnership)

โดยมาตรการทั้งหมด จะส่งถึงนายก 

รัฐมนตรี, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก 

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ 

อ�านวยการป้องกัน ควบคุมและก�าจัดโรคอหิวาต์ 

แอฟริกาในสกุรแห่งชาต,ิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์, ประธานคณะกรรมการ 

นโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)   

ต่อไป

โดยการประชุมหารือครั้งนี้ สภาเกษตรกร 

แห่งชาติ จัดข้ึนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคในสุกร เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

(ASF) ทีม่กีารตรวจพบว่ากลายพนัธ์ุแพร่กระจาย 

ในภูมภิาคเอเชยี และแปซิฟิก ซ่ึงต่างไปจากท่ีเคย 

ตรวจพบในทวีปยุโรป และเอเชียมาก่อนหน้านี้ 

โรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจ 

ในสุกร(PRRS) เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย ่างร ้ ายแรง  

เกษตรกรต้องสูญเสียสุกรที่ป ่วยตายจากโรค 

ถึง 30% และไม่สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้  

เนื่องจากเชื้อโรคยังสะสมอยู่ในพ้ืนที่ และท�าให ้

เกิดโรคซ�้าในคอก หรือฟาร์ม จนเกษตรกร 

รายย่อยหมดตัวไปแล้วก็มี และในอนาคต อาจ 

ถึงขั้นต้องสูญเสียอาชีพการเลี้ยงสุกรไปในที่สุด  

รวมทั้งยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อื่นๆ อาทิ โรงงานอาหารสัตว ์ โรงฆ่าสัตว ์

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวช- 

ภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช ้

เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

มันส�าปะหลัง ถั่วเหลือง มูลค่าความเสียหาย 

โดยรวมไม่ต�่ากว่า 150,000 ล้านบาท

ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาชีพ 

ให้กับเกษตรกร ซ่ึงต้องใช้เงินงบประมาณเป็น 

จ�านวนมาก และใช้เวลานานในการฟื้นฟู และจะ 

ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภค 

อย่างรุนแรง กระทบต่อภาระค่าครองชีพของ 

ประชาชน และความมัน่คงทางอาหารของประเทศ 

อีกด้วย หมายรวมว่า ประเทศไทยต้องสูญเสีย 

โอกาสในการส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแช่แข็ง 

และผลิตภัณฑ์สุกรไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่ง

มีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 22,000 ล้านบาทต่อปี
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ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์ ผูอ้�านวยการ 

ใหญ่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า  

เปิดเผยว่า หนึง่ในภารกจิส�าคัญทีด่ป้ีา ด�าเนินการ 

มาอย่างต่อเนือ่งคอื การมุง่ส่งเสรมิ และสนบัสนนุ 

ให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึง และประยุกต ์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน จากเครือข่าย 

ดิจิทัลสตาร ์ทอัพสัญชาติไทย เพ่ือยกระดับ 

ประสิทธิภาพการผลิต และการดูแลผลผลิต เพื่อ 

ให้ได้ผลติผลทีม่คีณุภาพ เป็นทีต้่องการของตลาด 

และผู้บริโภค รวมถึงการขยายช่องทางการจัด 

จ�าหน่ายสูร่ะบบออนไลน์ วางรากฐานภาคเกษตร- 

กรรมไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ สามารถแข่งขันได ้

ในระดบัสากล อกีทัง้รองรับการเข้าสูย่คุเศรษฐกจิ 

และสังคมดิจิทัลในอนาคต

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

“ดีป้า” เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับมาตรฐาน - คุณภาพทุเรียนไทยสู่เวทีโลก

โดยปัจจุบัน ทุเรียน นับเป็นหนึ่งในพืช 

เศรษฐกิจท่ีส�าคญัของประเทศ ซ่ึงไทยคอืผูส่้งออก 

ทุเรียนสด อันดับ 1 ของโลก โดยการส่งออก 

ทุเรียนสดของไทยในช่วงที่ผ่านมาของปี 2564  

มีมูลค่าประมาณ 2,800 - 2,900 ล้านดอลลาร ์

สหรัฐฯ นบัเป็นยอดส่งออกท่ีสงูท่ีสดุครัง้ใหม่ จาก 

ทีเ่คยท�าไว้ในปีทีผ่่านมา จนทเุรยีนกลายเป็นสนิค้า 

เศรษฐกิจตัวใหม่รองจากยางพารา และแซงหน้า 

ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และหากนับเฉพาะการ 

ส่งออกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทุเรียนสด 

ของไทยสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็น 

ประวัติการณ์ที่ 934.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย 

การส่งออกไปยังประเทศจีนมีอัตราการเติบโตสูง 

ถึง 130.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ท้ังนี้ ดีป้า เล็งเห็นความส�าคัญของพืช 

เศรษฐกิจอย่างทุเรียน จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร 

ชาวสวนทุเรียนกว่า 300 คน ประยุกต์ใช้แอป- 

พลิเคชัน Kasettrack ที่ได้รับการพัฒนาโดย  

บริษัท วีเดฟซอฟท์ จ�ากัด ดิจิทัลสตาร์ทอัพ 

สัญชาติไทย หนึ่งในผู ้บริการดิจิทัล (Digital  

Provider) ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับดีป้า ซึ่ง 

ดีป้าได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการผ่าน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล (mini  

Transformation Voucher) โดยที่เกษตรกรได ้

เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้เอง และดีป้า 
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จะช่วยสนับสนุนเป็นค่าเช่า หรือซื้อบริการดิจิทัล  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรมดิจิทัลในทางหนึ่ง ซึ่ง Kasettrack ถือ 

เป็นบริการดิจิทัลในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน 

ที่ท�าหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยเกษตรกรในการ 

วางแผนการผลิตให้ได้ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน  

GAP เช่ือมโยงตลาดกับแหล่งผลิต โดยปัจจุบัน 

มีเกษตรกรที่ผลิตพืชผักผลไม้ในจังหวัดชุมพร  

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส  

ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม จันทบุรี สกลนคร  

สระบุรี ฯลฯ ใช้งาน Kasettrack แล้วกว่า 1,700  

คน

นางสาวเจยีวหลงิ พาน กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ ๊ปจ�ากัด (Thailand)

ผู ้ส ่งออกทุเรียนไทยไปจีน รองนายกสมาคม 

การค้าผลไม้ยคุใหม่ ฝ่ายต่างประเทศ และกรรมการ 

สมาคมผู ้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด 

กล่าวว่า ผู้บริโภคชาวจีนรู้จักชื่อเสียงของทุเรียน 

ไทย และให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยหมอน- 

ทอง ยังคงได้รับความนิยมมากท่ีสุด และตาม 

มาด้วยพันธุ์อื่นๆ ขณะที่ผู้บริโภครุ่นใหม่จะนิยม 

ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม และสั่งซ้ือผ่านช่องทาง 

ออนไลน์เพิ่มขึ้น โดย Kasettrack นอกจาก 

จะช่วยเชื่อมโยงผู้ซื้อกับเกษตรกรที่ผลิตทุเรียน 

คณุภาพเข้าหากนัแล้ว ยังช่วยให้ผูบ้รโิภคสามารถ 

รับรู ้แหล่งที่ปลูก เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจ 

ในคุณภาพ และคุณค่าของทุเรียนไทยอีกด้วย

ด้าน นายบรรเลง ศรีสวัสด์ิ รองนายก 

องค์การบริหารส่วนต�าบลรับร่อ ประธานกลุ่ม 

ทุเรียนคุณภาพเนิน 491 จังหวัดชุมพร ได้เล่า 

ประสบการณ์ใช้งาน Kasettrack ว่า เกษตรกร 

ทุกช่วงวัยสามารถน�าแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช ้

ได้จริง ซึ่งช่วยเกษตรกรในการรวมกลุ่ม วางแผน 

ค่าใช้จ่าย บริหารจัดการสวนทุเรียน จดบันทึก 

ข้อมูลเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ท�าให้การ 

ผลิตทุเรียนได้คุณภาพ และสามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลับได้
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ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล เลขานุการเครือข่ายเกษตรและ 

อาหารปลอดภัย (GAP Net) กล่าวว่า ทุเรียนที่ส่งออก 

ไปยังประเทศจีนได้ ต้องเป็นไปตามพิธีสารว่าด้วย ข้อ 

ก�าหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยทุเรียน 

ต้องมาจากแปลงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน  

GAP ซึ่งสมาคม และองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ 

รวมถึงห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า  

ได้บูรณาการการท�างานร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับ 

องค์กรภาครัฐ พร้อมเห็นถึงประโยชน์ของ Kasettrack 

ท่ีสามารถช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่ ท�าให้เกษตรกรจดบันทึก 

ได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึกภาพถ่ายแหล่งน�้า พื้นที่ปลูก  

วิธีจัดการแปลง คาดการณ์ผลผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

คุณภาพภายในกลุ่ม และสนับสนุนการตรวจประเมินแบบเสมือนจริงแทนการ 

เดินทางไปตรวจ ณ แปลงเกษตรกร ท�าให้สามารถประเมิน ให้ค�าปรึกษาวิชาการ 

ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และออกใบรับรองมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรได้ 

รวดเร็วข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อตรวจประเมิน อีกทั้งช่วยป้องกันการ 

น�าเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรคุณภาพไปใช้ และลดการสวมสิทธิ์ใบรับรอง 

มาตรฐาน GAP
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กระทรวงเกษตรประกาศแผนการกระจายวัคซีน 5 ล้านโดส ครอบคลุม  

65 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เปิดเผยความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSDV) 

จ�านวน 5 ล้านโดส ที่เตรียมกระจายให้กับ 65 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก 

โรคลมัปี สกนิ โดยวคัซีนลอ็ตแรกมาถึงไทยแล้ว 1 ล้านโดส ตัง้แต่วนัที ่3 กันยายน  

ที่ผ่านมา และจะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

แผนกระจำยวัคซีนลัมปี - สกิน
ส�าหรับแผนการกระจายวัคซีนจ�านวน 5 ล้านโดส มีดังนี้

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  

อ่างทอง ลพบรุ ีสงิห์บรีุ ชยันาท และสระบรุ ีมปีระชากรโค - กระบอื รวม 463,803  

ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 224,100 โดส

พืน้ทีป่ศสุตัว์เขต 2 สมทุรปราการ ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชงิเทรา  

ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว มีประชากรโค - กระบือ รวม 269,287 ตัว 

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 130,100 โดส

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  

ยโสธร ชัยภูมิ และอ�านาจเจริญ มีประชากรโค - กระบือ รวม 3,359,880 ตัว 

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,623,300 โดส

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

แผนกระจายวัคซีน

“ลัมปี สกิน” 5 ล้านโดส
ครอบคลุม 65 จังหวัด
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พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 บึงกาฬ หนองบัวล�าภู  

ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม  

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และ 

มกุดาหาร มีประชากรโค - กระบือ รวม 2,334,733  

ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,127,900 โดส

พืน้ท่ีปศสุตัว์เขต 5 เชยีงราย ล�าพนู ล�าปาง  

แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

มีประชากรโค - กระบือ รวม 839,412 ตัว ได้รับ 

การจัดสรรวัคซีน 405,600 โดส

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 อุตรดิตถ์ นครสวรรค์  

อุทัยธานี ก�าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก  

พิจิตร และเพชรบูรณ์ มีประชากรโค - กระบือ 

รวม 779,635 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน  

376,600 โดส

พื้นที่ปศุสตว์เขต 7 ราชบุรี กาณจนบุรี  

สุพรรณ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรโค -  

กระบือ รวม 1,166,145 ตัว ได้รับการจัดสรร 

วัคซีน 563,400 โดส

พืน้ทีป่ศุสตัว์เขต 8 จงัหวดันครศรธีรรมราช  

จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด 

สรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดัระนอง จังหวดัชมุพร จงัหวดั 

ตรัง และจังหวัดพัทลุง มีประชากรโค - กระบือ  

รวม 706,502 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน  

341,300 โดส

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา จังหวัด 

สตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด 

นราธิวาส มีประชากรโค - กระบือ รวม 429,852  

ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 207,700 โดส

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ กับจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันผลิตวัคซีนป้องกันโรค 

ลัมปี สกิน ขึ้นมาเองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ 

ทดลองผล โดยคาดว่าจะสามารถน�ามาใช้งานจริง 

ได้ภายใน 60 วัน ซ่ึงจะเข้ามาเสริมกับวัคซีน 

ทีน่�าเข้า ท�าให้ปรมิาณวคัซนีเพยีงพอต่อประชากร 

สัตว์ของประเทศ และคาดว่าสถานการณ์การ 

ระบาดของโรคลัมปี สกิน จะจบลงภายใน 2 

เดือน
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บมจ.ไทยฟู ้ดส์ กรุ ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมมือ 

ทางวิชาการและวิจัยด้าน “การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน”  

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ  “น.สพ.เพชร นันทวิสัย” ประธาน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระบุความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานวิจัย และ 

นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์   

พร้อมให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ ด้านห้องปฏบิตักิารและบคุลากร ตลอดจน 

การฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

ประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

นายสัตวแพทย์ เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท 

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช   

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู ้ร ่วมลงนาม 

โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน “การส่งเสริมพัฒนา 

งานวิจัยเช่ือมโยงกับภาคเอกชน” ซึ่งรวมไปถึงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมืออื่นๆ 

ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย  

และภาคเอกชน

“ส�าหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีมีประโยชน์ต่อปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ คืองานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ท้ังในการพัฒนาด้านวิชาการ 

สัตวแพทย์ และสนับสนุน หรือพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของภาคอุตสาห- 

กรรมปศุสัตว์ นักวิจัย และบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุด”

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

TFG ลงนาม MOU กับคณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ
“ส่งเสรมิพัฒนางานวจิัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน”
ยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย
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ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย 

ด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ รวมท้ังด้านห้องปฏบิตักิาร และบคุลากร การน�าความรูแ้ละเทคโนโลย ี

ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ตลอดจนกิจกรรมด้านการเรียน การสอน และการฝึกงานของ 

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ โดยมีก�าหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษา 

รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ด้านการส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ 

สนับสนุน และร่วมมือในการท�าวิจัย เพราะองค์ความรู้ และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ TFG  และยังเป็นการรองรับการ 

ขยายตัว และพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
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ชุมพร - พบโรค PRR ระบาดในหมู ท�าให ้

ป่วยตายจ�านวนมากใน 2 อ�าเภอ ของจังหวัด 

ชุมพร เจ้าหน้าที่เร่งก�าจัดหวั่นระบาดเอาไม่อยู่  

ขณะชาวบ้านระบุเดือดร้อนหนัก โควิด-19 ยัง 

ไม่จาง ยังมีโรคระบาดในหมูเกิดขึ้นอีก เหมือน 

เป็นการซ�้าเติม

นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต. ท่าข้าม  

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์อ�าเภอ 

ท่าแซะ เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ได้ออก 

ก�าจัดซากสุกรตาย และสุกรเป็น ในพื้นที่ต�าบล 

ท่าข้าม หลังพบสุกรป่วยตายจ�านวนมากมานาน 

กว่า 2 สัปดาห์ จึงต้องเร่งก�าจัดสุกรที่ชาวบ้าน 

เล้ียงตามครัวเรือน และตามฟาร์มต่างๆ ในรัศมี 

การแพร่ระบาด 3 - 5 กิโลเมตร

โดยเจ ้าหน้าที่ ได ้ขอความร ่วมมือจาก 

ชาวบ้าน ที่พบมีสุกรป่วยตายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 

เพื่อท�าลายซากและสุกรท่ียังไม่ตายท้ังหมด เพื่อ 

จ�ากัดวงการแพร่ระบาดท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ขณะน้ี โดยการใช้รถแบ็กโฮขุดหลุมขนาดใหญ ่

ตามจุดต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาด จ�านวน 8 จุด  

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ในพ้ืนที่หมู่ 5, 7, 10, 13 ของพื้นที่ ต.ท่าข้าม  

อ.ท่าแซะ เพื่อฝังกลบซากสุกรตายและสุกรเป็น 

ที่ถูกก�าจัด พร้อมทั้งฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ 

ระบาดดังกล่าว โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

มีสุกรตาย และถูกก�าจัดไปแล้วหลายร้อยตัว

ส�าหรับสุกรป่วยตายดังกล่าว มีการแพร่ 

ระบาดอยูใ่น ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ และ ต.บางหมาก 

อ.เมืองชุมพร ซึ่งมีสุกรท่ีป่วยตาย และที่สุกร 

เป็น ท่ีต้องถูกก�าจัดในรัศมี 3 - 5 กิโลเมตร ท่ีมี 

การแพร่ระบาด รวมแล้วเป็นจ�านวนมาก ส่งผล 

ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรได้รับความเดือดร้อน 

อย่างมาก

นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต. ท่าข้าม 

กล่าวว่า สุกรป่วยตายในพืน้ท่ีต�าบลรบัร่อ ประมาณ 

2 สัปดาห์แล้ว มีพื้นที่ระบาด 4 หมู่บ้าน คือ 

หมู่ที่ 7, 5, 10, 13 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ 

ก�าจัดแหล่งแพร่เช้ือในรัศมี 5 กิโลเมตร ซ่ึง 

ได้ขอความร่วมมอืกบัชาวบ้านทกุรายในการก�าจดั  

และขอความร่วมมือชาวบ้าน และเจ้าของฟาร์ม 

สุกร อย่าได้ปกปิดข้อมูล เพื่อจะได้ป้องกันยับยั้ง 

พบโรคระบาดในหมูที่ชุมพร
เจ้าหน้าที่เร่งก�ำจัดสกัดกำรแพร่เชื้อ



Market Leader

 64 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 200 กันยายน - ตุลาคม 2564 

การแพร่ระบาด ซึ่งทุกรายท่ีให้ความร่วมมือ 

จะได้รับเงินชดเชยเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของ 

ทางราชการ

นายกฤษฏ์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับโรคระบาด 

ในสุกรหมู ่ดังกล่าว ซ่ึงตนได้สอบถามไปยัง 

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ว่าเข้ามาในพ้ืนที่อย่างไร ซึ่ง 

ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เพราะการ 

แพร่ระบาดทราบว่าเข้ามาได้หลายทาง ท้ังการ 

ขนส่ง การซื้อขาย การผสมพันธุ์ แหล่งอาหาร 

ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 

19 ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากอยู่แล้ว แต่ยัง 

มีโรคมาแพร่ระบาดในสุกรอีกถือเป็นการซ�้าเติม 

ชาวบ้านให้เดือดร้อนมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่เลี้ยงสุกร และ 

เจ้าของฟาร์มทุกแห่ง ขอให้เปิดเผยความจริง 

อย่าปกปิดเพราะกลัวว่ารัฐจะก�าจัดท�าลายแล้วรีบ 

ชิงขายสุกรออกไป ซ่ึงจะท�าให้เกิดปัญหาลุกลาม 

มากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากทุกคนด้วย

“ขอฝากไปถึงชาวบ้าน และผู้บริโภคเนื้อ 

สุกรด้วย อย่าได้ตื่นตระหนกตกใจ ยังคงซื้อ 

เนื้อสุกรบริโภคได้เหมือนเดิม เพราะไม่มีการ 

เคลื่อนย้ายสุกรออกจากพื้นที่แพร่ระบาดอย่าง 

เดด็ขาด ขอให้มคีวามมัน่ใจได้” นายก อบต.ท่าข้าม 

กล่าว

ด้านนายอนนท์ บุญล�้า อายุ 62 ป ี

ชาวบ้านหมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ กล่าวว่า  

ลูกสาวตนเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรี แต่ยังไม่มี 

งานท�าจึงกลับมาอยู่บ้านในช่วงระบาดของไวรัส 

โควดิ-19 และได้กูเ้งนิมาจาก ธ.ก.ส. และสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ ลงทุนเลี้ยงหมูจ�านวน 24 ตัว ตอนนี ้

หมูมีน�้าหนักรวมราว 2 ตัน และอีกประมาณ 2  

เดอืน กจ็ะขายได้ และช่วงนีห้มมูรีาคาด ีกิโลกรัม 

ละ 70 - 80 บาท ท�าให้สูญเงินไปเกือบ 2 แสน 

บาท เงินเยียวยาที่จะได้รับจากทางราชการคง 

ไม่คุ้มทุน จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับ 

หนี้สินที่กู้มาจากสถาบันการเงิน ให้ช่วยลดหย่อน 

ดอกเบี้ย และพักช�าระหนี้ไปสักระยะก่อน หาก 

สถานการณ์ดีขึ้นก็ว่ากันใหม่

ขณะที ่นสพ.พชิยั โพธิก์ระสงัข์ สตัวแพทย์ 

ช�านาญการ หัวหน้ากลุ ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า โรค 

ระบาดในสกุรดงักล่าวคอืโรค PRRS หรอื Porcine 

Reproductive and Respiratory Syndrome  

เป็นโรคท่ีท�าให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ 

แทรกซ้อนในสุกร และทางเดินหายใจ มีการแพร ่

ระบาดอย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีการพร่ระบาดใน  

ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ และ ต.บางหมาก อ.เมือง 

ชุมพร ซ่ึงท่ีผ่านมาเป็นโรคระบาดท่ีเกิดขึน้อยูก่่อน 

แล้วในหลายจังหวัดของประเทศไทย

นสพ.พิชัย กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือ 

เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร หากพื้นท่ีใดพบสุกรป่วย 

ไม่สบาย หรือตาย ขอให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าท่ี 

ปศุสัตว์อ�าเภอทันที เพื่อจะได้เข้าไปก�าจัด และ 

ป้องการการแพร่ระบาด ซึง่จะมกีารชดเชยเยยีวยา 

ให้ทกุคนอย่าได้ปกปิดข้อมลู เพราะจะส่งผลกระทบ 

ในวงกว้างกับผู้เลี้ยงสุกรเอง
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สรุปสถานการณ์สินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 จากกรมประมง เสนอ 

ต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่าน รวมถึงผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งทราบ ดังนี้

สถำนกำรณ์ภำยในประเทศ
การผลิต

๏ เดือนมิถุนายน 2564 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเล้ียง 25,292.74 ตัน ปริมาณลดลง 

ร้อยละ 4.84 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน (26.578.66 ตัน) แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.17 เม่ือเทียบปีก่อน 

ในเดือนเดียวกัน (21.587.11 ตัน) แบ่งเป็นกุ้งขาว 23,974.89 ตัน (ร้อยละ 94.79) และกุ้งกุลาด�า  

1,317.85 ตัน (ร้อยละ 5.21) สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 33.46 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ร้อยละ 23.42 ภาคตะวันออก ร้อยละ 18.14 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 14.82 และภาคกลาง 

ร้อยละ 10.16

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 397 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

กรมประมง สรุปสถานการณ์กุ้ง
ครึ่งปีแรก 2564 - แนวโน้ม?

รูปที่ 1 ผลผลิตกุ้งทะเลไทย ปี 2562-2564 (ม.ค.-มิ.ย.)
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๏ ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 118,164.97 ตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (116,779.35 ตัน) โดยเป็นผลผลิตที่ซื้อขาย 
ผ่านระบบ MD และ APPD แบ่งเป็น กุ้งขาว 113,032. 1 1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.66 กุ้งกุลาด�า 
5,132.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.34 สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 32.72 ภาคตะวันออก  
ร้อยละ 23.62 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร้อยละ 20.96 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 11.76 และภาคกลาง  
ร้อยละ 10.94

๏ สิน้สดุเดอืนมถินุายน 2564 มจี�านวนฟาร์มทีไ่ด้รบัการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งกุง้ทะเล  
จ�านวน 10,772 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง จ�านวน 57 ใบ GAP กรมประมง  
จ�านวน 10,535 ใบ, GAP มกษ.7401-2557 จ�านวน 106 ใบ, GAP มกษ.7422-2553 จ�านวน 22 ใบ  
และ GAP มกษ.7432-2558 จ�านวน 52 ใบ

 หมายเหตุ : 1 ฟาร์ม สามารถมีใบรับรองมาตรฐานฟาร์มได้มากกว่า 1 ใบ

ขยายเวลาหมดอายุ
หนังสืออนุญาต 16 เรื่อง ถึง 30 กันยายน 2564
ขยายเวลา หรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง 

โดยเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการท่ีได้รับการขยายเวลาฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ที่ ก�าหนดไว้ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการขยายเวลาฯ เม่ือการขยายเวลาฯส้ินสุดลง ต้องเร่ง 

ด�าเนินการยื่นค�าขอต่ออายุภายใน 30 วัน

16 เรื่องมีอะไรบ้าง?
- ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (ทบ.1)-ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
- ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าเพ่ือการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น�้า เพื่อการส่งออก (สอ.4) และ 
 การรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น�้า
- หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก
- หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น�้า และประกาศรับรองให้ออกหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้า
- ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน�าเข้ามาเพาะพันธุ์
- ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC
- ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (GAP)
- ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี ส�าหรับการผลิตสัตว์น�้า (GAP)
- หนังสือรับรองส่งหอย และเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
- หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น�้า
- หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
- หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการย่ืนขอเปล่ียนประเภทของเรือ เปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวเรือ หรือเครื่องจักรโอนกรรมสิทธ์ิเรือประมง หรือ 
 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า และแยกชิ้นส่วน หรือท�าลายเรือประมง
- หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน
- หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น�้า
- ใบรับรองการผลิตสัตว์น�้าขั้นปลอดภัย
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ราคา
๏ เดือนมิถุนายน 2564 ผลผลิตกุ้งขาว 

เข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 70 ตู้ เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 2.94 และร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับ 

เดอืนก่อน (68 ตู)้ และเมือ่เทยีบกบัปีก่อนในเดอืน 

เดียวกัน (60 ตู้) และจากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให ้

เกษตรกรบางส่วนจ�าหน่ายกุง้ขาวผ่านทางห้องเยน็ 

โดยตรง ดังนั้น จึงไม่แสดงราคากุ้งขนาด 40 - 50  

ตัว ณ ตลาดทะเลไทย

กำรค้ำต่ำงประเทศ

การนำาเข้า เดือนมิถุนายน 2564 ไทย 
น�าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 3.407.74 ตัน มูลค่า  

544.46 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 

ร้อยละ 9.51 และ 15.48 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  

แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.04 และ 82.67 เมื่อเทียบ 

กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือนมกราคม - 

มิถุนายน 2564 ไทยน�าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ  

28,272.71 ตัน มูลค่า 4,154.22 ล้านบาท  

ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.67 และ  

155.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หาก 

พิจารณาจากสดัส่วนมลูค่าการน�าเข้า พบว่า ตลาด 

รูปที่ 2 ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร
ปี 2562-2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

ตารางที่ 1 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2564

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว

มิถุนายน 2564 - - 146.96 139.35 131.09 121.30 115.87

พฤษภาคม 2564 - - 138.13 131.96 121.88 114.79 109.79

มิถุนายน 2563 170.95 165.95 158.81 153.33 147.14 138.81 132.86

%∆ มิถุนายน/พฤษภาคม 2564 - - 6.39% 5.60% 7.56% 5.67% 5.54%

%∆ มิถุนายน 2564/2563 - - -7.46% -9.12% 10.91% -12.61% -12.79%

น�าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา  

เมียนมา อินเดีย กรีนแลนด์ และประเทศอื่นๆ  

โดยมีสัดส่วนร้อยละ 51.79, 32.09, 1.85, 1.74,  

1.74 และ 10.79 ตามล�าดับ

การส่งออก เดือนมิถุนายน 2564 ไทย 

ส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 14,470.61 ต้น มูลค่า  

4,607.66 ล้านบาท  ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 14.42 และ 22.58 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน 

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.46 และ 19.90 เมื่อเทียบ 

กับปีก่อนในเดือนเดียวกันในช่วงเดือนมกราคม - 

มิถุนายน 2564 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ  

70,578.65 ตัน มูลค่า 21,117.44 ล้านบาท โดย 

ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 และ 

3.66 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หาก 

พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า  
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ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา  

ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ 

โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.20, 24.96, 17.71, 

7.40, 4.06 และ 17.67 ตามล�าดับ

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 32.6  

 1 บาท

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2564

สถำนกำรณ์ภำยนอกประเทศ

อินเดีย : อินเดียประสบปัญหาการปรับ 

แผนการผลิต เนื่องจากสหรัฐฯ มีสต็อกสินค้า 

กุ ้งของอินเดียในปริมาณที่เพียงพอแล้ว และ 

มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร 

ที่เข้มงวดของจีน นอกจากนี้ การรายงานของ  

Asia-Agribiz พบว่า ผู้เลี้ยงกุ้งในอินเดียก�าลัง 

เผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น โดยราคา 

ถั่วเหลืองที่แพงขึ้น ส่งผลท�าให้ค่าอาหารสัตว ์

เพิม่ข้ึน รวมถึงความกงัวลเกีย่วกบัโรคทีจ่ะเกิดขึน้ 

หลังจากพายุไซโคลน Yaas (INFOFISH 13/2021:  

ก.ค. 2564)

เวยีดนาม : ภาคการผลติกุง้ของเวยีดนาม 
ต้องรับมือกับอุปสรรคมาก ในช่วง 6 เดือนแรก 

จากราคาวัตถุดิบในการผลิตที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

และการก�าหนดอัตราค่าระวางสินค้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา   

2019 ซึ่งยังคงส่งผลต่อการด�าเนินงานภาคอุต- 

สาหกรรม เนื่องจากเวียดนามมีผู้ได้รับการฉีด 

วัคซีนในจ�านวนน้อย (INFOFISH 13/2021: ก.ค.  

2564)

ตลาดญี่ปุ่น : ก่อนงานโตเกียวโอลิมปิก 
จะเร่ิมขึ้น รัฐบาลญี่ปุ ่นได้ตัดสินใจประกาศใช ้

ภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม - 

22 สิงหาคม 2564 ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาการ 

จัดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก เพื่อควบคุม 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

ที่เพิ่มขึ้น ส�านักงานประมงญี่ปุ ่นได้รายงานว่า 

ในปี 2563 การบริโภคอาหารทะเลลดลง โดย 

ความต้องการกุ ้งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 

ภาคการค้าปลีก (ชูเปอร์มาร์เก็ต และออนไลน์)  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงจ�ากัดเฉพาะสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์กุ้งส�าหรับการท�าอาหารที่บ้าน และ 

สินค้ากุ้งที่พร้อมรับประทาน และจากรายงาน 

ตารางที่ 2 ปรมิาณและมูลค่าการส่งออก และน�าเข้ากุ้งทะเล (ไม่รวมล็อบสเตอร์)
ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท

เดือน/ปี
การน�าเข้า การส่งออก

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

มิถุนายน 2564 3,407.74 544.46 14,470.61 4,607.66

พฤษภาคม 2564 3,765.88 644.15 12,646.63 3,758.84

มิถุนายน 2563 1,892.82 298.05 11,816.94 3,842.96

%∆ มิถุนายน 2564/พฤษภาคม 2564 -9.51% -15.48% 14.42% 22.58%

%∆ มิถุนายน 2564/2563 80.04% 82.67% 22.46% 19.90%

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
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การประมงประจ�าปีของส�านักงานประมงญี่ปุ ่น 

พบว่า การบริโภคอาหารทะเลต่อหัวในญี่ปุ ่น 

ต�่ากว่านอร์เวย์ และเกาหลีใต้ ในขณะที่ระดับ 

การบริโภคในอินโดนีเซีย และจีน อยู่ในระดับ 

ที่ใกล้เคียงกับญ่ีปุ่น (INFOFISH 13/2021: ก.ค. 

2564)

ตลาดสหรัฐฯ : ตลาดกุ้งในสหรัฐฯ ม ี

ความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี และยังคงมีความ 

แขง็แกร่ง จากข้อสังเกตด้านความต้องการในภาค 

การค้าปลีก และภาคบริการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น  

ท�าให้การบริโภคกุง้มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจาก 

ร้านอาหารได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง และ 

การท�ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ในฤดูร้อน 

ทีก่�าลังใกล้เข้ามา รวมถึงจ�านวนประชากรส่วนใหญ่ 

ที่ได้รับการฉีดวัคนป้องกันอย่างครบถ้วนแล้ว  

ท�าให้สามารถออกไปท�ากิจกรรมกลางแจ้ง และ 

รับประทานอาหารในร้านอาหารได้มากขึ้น ซึ่ง 

ส่งผลต่ออุตสาหกรรมกุ้งของสหรัฐฯ ในเชิงบวก  

(INFOFISH 13/2021: ก.ค. 2564)

ปัญหำ/อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค

๏ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย 

รุนแรงมากขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิต 

และการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งในอนาคต

๏ ตลาดสหรฐัฯ มกีารน�าเข้ากุง้จากอนิเดยี  
อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ที่มีราคาต�่ากว่าไทย 
ส่งผลให้ความสามารถในการแช่งขันด้านตลาดของ 
กุ้งจากประเทศไทยลดลงต่อเนื่อง และเกษตรกร 
ที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน

๏ การผลิตกุ ้งในประเทศไทยยังพบการ 

ระบาดโรคกุง้ โดยเฉพาะการเกดิอาการขีข้าว EHP 

AHPND และ WSSV ท�าให้ผลผลิตเสียหาย และ 

เป็นต้นทุนแฝงท่ีส�าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่น เช่น แรงงาน และ 

พลังงาน สูงกว่าประเทศคู่แข่ง

๏ ในปี 2564 ฤดูฝนท�าให้เกิดน�้าท่วมใน 

หลายภูมิภาคของโลก เช่น จีน ยุโรป ส�าหรับ 

ประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า  

ไทยเข้าสูฤ่ดฝูน ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2564  

โดยคาดการณ์ว่ามปีรมิาณฝนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 - 10 

เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในการ 

เกิดน�้าท่วม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

ข้อเสนอแนะ

๏ เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย  

ควรคงการใช้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

๏ เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิต 

ท่ีเหมาะสม มีต้นทุนต�่า และควรเลือกซ้ือกุ ้ง 

ในระบบ White List Hatchery รวมทั้ง เน้นการ 

จัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อลด 

ความสญูเสยี เนือ่งจากการเกิดโรคในระหว่างการ 

เลี้ยง และควบคุมตันทุนแฝงให้อยู่ในระดับต�่า

๏ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 ส่งผลให้ 

แรงงานมีการเคล่ือนย้ายกลับภูมิล�าเนา หรือ 

เคลื่อนย้ายแรงงานไปยังภาคธุรกิจอื่น จึงท�าให้ 

เกิดการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการ 

ห้องเย็นควรด�าเนินการซื้อกุ ้งขนาดเล็กมาเป็น 

วัตถุดิบเพ่ือให้แรงงานมีงานท�า และสามารถคง 
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การจ้างงานไว้ได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีมาตรการ 

ดึงแรงงานกลับเข้าสู ่ภาคผลิตให้มากข้ึน และมีการ 

จัดการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ 

อย่างเข้มข้น

๏ เกษตรกรควรติดตามพยากรณ์อากาศ และ 

ปรับแผนการผลิตกุ้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหาย

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กรมประมง

------------------------------------------------------

ข้อสังเกต* ทั้งๆ ที่การเพาะเลี้ยงกุ้ง ประสบปัญหาโรค แต่เกษตรกรไทยก็สามารถรับมือได ้

มีการปรับกระบวนการเลี้ยง ฯลฯ แบบค่อยเป็นค่อยไป ท�าให้มีกุ้งป้อนตลาดสม�่าเสมอ เพราะไทย 

มีพ้ืนฐานวิชาการที่ดี เกษตรกรมีทักษะ และประสบการณ์เลี้ยงฯ หากได้รับการสนับสนุนจากภาค 

การตลาด/ส่งออก และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐ - สถาบันการเงิน ในการปรับปรุง 

ฟาร์ม จะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรผู้เพาะและผู้เลี้ยงกุ้ง สร้างความ 

เข้มแข็ง มั่นคง อันจะช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และ 

ยั่งยืนสืบไป...

ที่ส�าคัญ ในความจริงท่ีว่า กุ้งไทยยังสามารถผลิตได้ตามความต้องการ แต่จะจูงใจให้เกษตรกร 

เลี้ยงกุ้งตลอดปีอย่างสม�่าเสมอ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นฐานความรู้ที่มีสร้างความมั่นคงให ้

กับอุตสาหกรรม และเกษตรกรได้อย่างไร ..เป็นโจทย์ที่ภาครัฐ และส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมาคิดพิจารณา  

ด�าเนินการอย่างมีวิสัยทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ ์

ของประเทศ ตามแนวทาง - นโยบายของรัฐ ในการพัฒนาเพื่อน�าไปสู่ประเทศไทย 4.0



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 !



ดวยเทคโนโลยีการผลิตอันเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท JRS

(High Pressure Centrifugal-Fibrillation) ทําใหได

เยื่อใยที่บางและออนนุ ม มีปริมาณเย่ือใยสูงถึง 67% และ

สามารถอุมนํ้าไดมากกวาเยื่อใยจากแหลงอ่ืน ๆ

อัตราการใช

สัตวเล้ียง  : 0.5-18% ในสูตรอาหาร

อาโบเซล...ดีอยางไร

ปราศจากพลังงาน ชวยควบคุมนํ้าหนัก

ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ลดปริมาณมูลของสัตวเล้ียง

ชวยใหมูลจับตัวเปนกอนขับถายไดสะดวก

ลดการเกิดกอนขน (Hair ball) ในแมว

ลดการสะสมของคราบหินปูน

ชวยใหอาหารไมฉํ่านํ้ามัน มีความนากิน

ยืดอายุการเก็บรักษา
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อาหารทะเลเป ็นแหล่งอาหารส�าคัญ 

ส�าหรับมนุษย ์ และปัจจุบันยังเป ็นตัวจักร 

ที่มีความส�าคัญเพ่ิมขึ้นในการขับเคล่ือนทาง 

เศรษฐกิจ ในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก อาหาร 

ทะเลมีส่วนในการการค้า การส่งออกส�าคัญ 

ท�าให้เกดิการสรรหาสนิค้าคณุภาพสงูจากทัว่โลก  

รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลสร้างโอกาส 

ทางเศรษฐกิจที่ เข ้มแข็งที่ เป ็นที่สนใจของ 

ผู้ประกอบการทั่วโลก

ภำพรวมของอุตสำหกรรม
อำหำรทะเลทัว่โลก

อาหารทะเลอดุมไปด้วยสารอาหารทีจ่�าเป็น 

ต่อสุขภาพของมนุษย์ ส่งผลให้การบริโภคปลา 

ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

องค์การเกษตรและอาหาร (FAO) รายงานว่า  

ในระหว่างปี 2533 ถึง 2561 มีการบริโภคปลา 

เป็นอาหารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 122 ทั่วโลก ผู้คน 

มากกว่า 3.3 พนัล้านคนท่ัวโลก ได้รับโปรตนีจาก 

ปลาคิดเป็นร้อยละ 20 จากโปรตีนที่ได้รับต่อวัน

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 397 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

7 ประเทศส่งออก
อาหารทะเลชัน้น�าของโลก

ในปี 2561 ผลผลิตปลาและผลิตภณัฑ์รวม 

สูงถึง 179 ล้านตัน และ FAO ระบุว่าประมาณ 

ร้อยละ 88 ของการจบัปลานี ้ถกูใช้เพือ่การบรโิภค 

ของมนุษย์โดยตรง มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ที ่

น�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น การ 

ผลิตน�้ามันปลา ปลาป่น ยา และผลิตภัณฑ์ 

พลอยได้อื่นๆ จากอาหารทะเล

ปลาป่น และน�้ามันปลา เป็นวัตถุดิบหลักที ่

ส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

เนื่องจากมีคุณสมบัติย่อยง่าย และมีคุณค่าทาง 

โภชนาการ ท�าให้เป็นสัดส่วนที่ส�าคัญของผลิต- 

ภัณฑ์ประมงที่ไม่ใช่อาหารในอุตสาหกรรมอาหาร 

ทะเล น�า้มนัปลายงัมคีณุค่าทางโภชนาการทีส่�าคญั 

ส�าหรบัมนษุย์อีกด้วย เพราะเป็น “แหล่งกรดไขมนั 

ไม่อิม่ตวัเชงิช้อนสายยาว (PUFAs) ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ 

ทีม่อียู”่ ซึง่เมือ่รวมการผลติปลาป่น และน�า้มนัปลา 

มีการส่งออกทั่วโลกมากกว่า 60 ล้านตันต่อปี
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กำรเติบโตของอุตสำหกรรม
อำหำรทะเลทัว่โลก

ธุรกิจส่งออกอาหารทะเลก�าลังเพื่องฟู จาก 

ข้อมูลของ Statista  อุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ทั่วโลก คาดว่าจะมีมูลค่าเกือบ 1.54 แสนล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2566 ในระหว่างปี  

2555 ถึง 2560 มกีารขยายตวัท่ีอตัราการเตบิโต 

ต่อปีร้อยละ 4 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ตลาดอาหารทะเล 

ก�าลังขยายตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

รายงานระบุว่า การเติบโตนี้ มีสาเหตุหลัก 

มาจากการค้ากุ ้ง และปลาแซลมอนที่เพิ่มขึ้น 

ทั่วโลก ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย เม็กชิโก  

เอกวาดอร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีการ 

ส่งออกเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพ 

ในการเพาะเลีย้งทีส่งูขึน้ ประเทศชิล ีและนอร์เวย์  

ก็มีการขยายการส่งออกปลาแซลมอน ในขณะท่ี  

ประเทศปลายทาง เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน 

มีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น

สิ่งที่น่าสังเกตคือ FAO รายงานว่า การค้า 

อาหารทะเลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากมูลค่า 

การค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มปริมาณ ส�าหรับ 

อุตสาหกรรมที่อาจอ่อนไหวต่อการใช้ประโยชน์ 

ทรพัยากรมากเกนิไป การเปลีย่นแปลงนีเ้ป็นเร่ือง 

ที่น่ายินดี นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีรายงานปริมาณที ่

เพ่ิมขึ้น แต่มาจากผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้า ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี

กำรเพ่ิมขึน้ของผลผลิต
จำกกำรเพำะเลีย้งสัตว์น�ำ้

อุตสาหกรรมอาหารทะเลมาจากการผลิต 

หลักสองวิธี ได้แก่ การจับธรรมชาติ หรือการ 

ท�าการประมง คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ที่มีอยู ่ในธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  

ได้แก่ การเลี้ยงปลา และสัตว์น�้าอ่ืนๆ ได้แก่ 

สัตว์น�้ามีเปลือก เช่น กุ้ง ปู หอย สาหร่าย พืชน�้า  

และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

แม้ว่า FAO รายงานว่าการผลติการประมง 

ที่จับได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 14 ตั้งแต ่

ปี 2533 แต่การเพาะเล้ียงสัตว์น�้ามีการเพิ่มขึ้น 

ที่มากกว่า ด้วยอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ  

527 ในระหว่างปี 2533 ถึง 2561 อุตสาหกรรม 

อาหารทะเลท่ัวโลกมีการเดิบโตอย่างยัง่ยนืมากขึน้  

ผลผลิตท�าสถิติสูงสุดในปี 2561 โดยมีปริมาณ  

114.5 ล้านตัน และคาดว่าผลผลิตจากการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจะมีส่วนในผลผลิตอาหารทะเล 

ทั้งหมดทั่วโลกมากขึ้น โดยอัตราส่วนของผลผลิต 

จากการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าถูกประเมินไว้ท่ีร้อยละ  

46.8 ในปี 2559 และตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี

7 ประเทศส่งออกอำหำรทะเล
ชัน้น�ำของโลก

ประเทศผู ้ส ่งออกอาหารทะเลชั้นน�า 7 

อันดับแรก ท่ีมีส่วนแบ่งในตลาดการค้าอาหาร 

ทะเลระดบัโลกสงูมาก มมีลูค่าการส่งออกรวมกัน 

มากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็น 

ตัวหลักในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม นี่คือ 

ข้อมูลการส่งออกอาหารทะเลหลักของประเทศ 

เหล่านี้
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#1 : ประเทศจีน ประเทศจีนเป็นผู้น�า 

ระดับโลกในการผลิต และส่งออกอาหารทะเล  

เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลราย 

ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2545 ไม่ใช่แค่ในการจับจาก 

ทะเลเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

ด้วย ข้อมูลจาก Statista ระบุว่าการส่งออกของ 

จีนในปี 2562 มีมูลค่ามากกว่า 2.2 หมื่นล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของจีน  

ได้แก่ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ ปลาแช่แข็ง กุ้ง 

และกุ้งแช่แข็ง

ตลาดการค้าอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุด 

ของจีน ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกุง และสหรัฐอเมริกา  

อุตสาหกรรมอาหารทะเล มีการจ้างงานจ�านวน 

มากในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของจีน โดยคาดว่าจะม ี

การจ้างงานประมาณ 14ล้านคนในปี 2553

#2: นอร์เวย์ หนึ่งในประเทศนอร์ดิก  

นอร์เวย์สามารถเข้าถึงแหล่งท�าประมงท่ีส�าคัญ  

และเป็นประเทศคู่ค้าอาหารทะเลรายใหญ่กับ 

สหภาพยุโรป ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 67 ของ 

การส่งออกทั้งหมดของนอร์เวย์ อุตสาหกรรม 

7 ประเทศผู้ส่งออก
อาหารทะเลชั้นน�าของโลก

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ
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ส่งออกอาหารทะเลของนอร์เวย์ในปี 2558 ซ่ึง 

เป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุด มีการส่งออกผลิตภัณฑ ์

ปลาและอาหารทะเลมูลค่า 7.5 หมื่นล้านโครน 

หรือประมาณ 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2562  

Statista รายงานว่า การส่งออกอาหารทะเลของ 

ประเทศเติบโตขึ้นเป็น 1.19 หม่ืนล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญของนอร์เวย์ คือ 

ปลาแซลมอน และปลาเทราต์ รวมท้ัง อาหาร 

ทะเลอื่นๆ เช่น ปลาคอด (ซึ่งมีการน�ามาผลิต  

คลปิฟิช หรือปลาคอดเคม็ตากแห้ง ซ่ึงเป็นอาหาร 

ที่ได้รับความนิยม) กุ้ง ปูหิมะ และปูคิงแครบ 

ก็เป็นส่วนส�าคัญของการส่งออกของประเทศ 

เช่นกัน

#3: เวียดนาม เวียดนามมีชายฝั่งทะเล 

ที่ยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร จึงไม่น่าแปลกใจที่ 

การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามจะรุ่งเรือง 

อย่างมาก การส่งออกอาหารทะเลมีการขยายตัว 

อย่างมาก โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2540 อยู่ที ่

776 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และขยายตัวเป็นเกือบ  

6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 และ 

ในปี 2562 อุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเล 

ของเวียดนามสามารถท�าเงินเข้าประเทศเกือบ 

1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลผลิตอาหารทะเล 

รวมของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านตัน และ 

ส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (ประมาณ 

ร้อยละ 65 - 70)

ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดส�าหรับอาหาร 

ทะเลจากเวยีดนาม ทัง้สองประเทศมีความสัมพนัธ์ 

ทางการค้าอาหารทะเลที่ยาวนาน และเจริญ 

รุ่งเรือง และคาดว่าจะด�าเนินต่อไป

#4: สหรัฐอเมริกา แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็น 

ผู้น�าเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่ง แต่ก ็

เป็นประเทศผู้ค้าส�าคัญในตลาดโลกด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม ต�าแหน่งของประเทศในฐานะผู้ค้า 

อาหารทะเลรายใหญ่อันดับสี่ของโลกนั้นเพิ่งเกิด 

ขึน้ไม่นาน ด้วยปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ สหรฐัฯ  

ได้ขยายการส่งออกอาหารทะเลอย่างจรงิจงัในช่วง 

ห้าปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ  

43 ในปี 2562 รายได้จากการส่งออกปลาและ 

ผลิตภัณฑ์ประมง อยู่ที่ 5.5 พันล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ ได้แก่ ปลาอลาสก้า 

พอลลอ็ค ไข่ปลา ปลาแซลมอน และซรูมิ ิผลติภณัฑ์ 

เหล่านี้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 40 ของการส่งออก 

ทั้งหมดของสหรัฐฯ ในปี 2557 และประเทศ 

ยงัคงรกัษาสถานะหลกัในตลาดส�าหรบัผลติภณัฑ์ 

เหล่านี้

#5: อินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้ อินเดีย อยู่ใน 

ช่วงขาขึน้ของการส่งออกอาหารทะเล โดยมมีลูค่า 

การส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์ ด้วยการส่งออก 

ปลาและผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่า 4.6 พันล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่ม 

สูงขึ้นเป็นเกือบ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี  

2562 ตามรายงานของ Statista

สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของอินเดีย ได้แก่  

กุ้งและกุ้งแช่แข็ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37 ของการ 

ส่งออกรวมของประเทศ และมมีลูค่าคดิเป็นร้อยละ 

67 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ปลาแช่แข็งก็ยัง 

เป็นสินค้าอาหารทะเลส่งออกที่ส�าคัญ คิดเป็น 

ร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมด
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ประเทศคู่ค้าอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของ 

อินเดีย คือ สหรัฐฯ ผลผลิตของอินเดียร้อยละ  

26 ไปยังตลาดนี ้นอกจากนีย้งัม ีเอเชยีตะวนัออก- 

เฉียงใต้ และสหภาพยุโรปยังเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญ 

โดยมีสัดส่วนการค้าอาหารทะเลจากอินเดียถึง 

ร้อยละ 25.7 และ 20 ตามล�าดับ

#6: ชลิ ีอตุสาหกรรมปลาและอาหารทะเล 

ของชิลีก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ ่

มาจากการลงทุนด้านการประมง การเพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้า และโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น ชิลีเป็น 

ประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่อยู่ในรายชื่อนี้ มูลค่า 

การส่งออก 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และ 

ในปี 2562 ระบวุ่ามลูค่าเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 6.7  

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สินค้าส่งออกส�าคัญของชิลี ได้แก่ หอย 

แมลงภู่ ปลาเทราต์ และปลาแซลมอน ประเทศนี ้

ยงัได้รบัการยอมรบัอย่างมากส�าหรับปลาแซลมอน 

แอตแลนตกิทีเ่พาะเลีย้ง โดยชิลเีป็นซัพพลายเออร์ 

รายใหญ่อนัดับสองของสายพันธุน์ี ้การส่งออกส่วน 

ใหญ่ของชิลีส่งไปยังญี่ปุ่น บราซิล สหรัฐอเมริกา  

และสหภาพยุโรป

#7: แคนาดา อุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ของแคนาดา เป็นสัดส่วนหลักในการค้าระหว่าง 

ประเทศ ร้อยละ 85 ของปลาและผลติภณัฑ์ประมง 

ที่จับในประเทศ ส่งออกไปยังตลาดโลก รวมถึง 

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่มีการพัฒนา 

สูงมีการจ้างงาน 14,000 คน

จนถึงปี 2560 ประเทศมีมูลค่าการส่งออก 

ถึง 4.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขณะท่ีข้อมลูล่าสดุ 

ในปี 2562 ระบุว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  

5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโต 

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ล็อบสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ 

อาหารทะเลชั้นน�าของแคนาดา โดยมีมูลค่า 1.52  

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 สินค้าอื่นๆ  

ได้แก่ ปลาแซลมอนแอตแลนติก หอยเซลล์ 

ปูราชินี ปูหิมะ และกุ้ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสหภาพยุโรปจะไม่ 

อยูใ่นรายชือ่นี ้แต่ประเทศในสหภาพยโุรปกถ็อืว่า 

เป็นประเทศผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นน�าของโลก  

Statista รายงานว่าในปี 2562 การส่งออกอาหาร 

ทะเลของสหภาพยุโรปท้ังหมดมมีลูค่า 3.62 หมืน่ 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมากกว่าคู่แข่งท่ีใกล้เคียง 

ที่สุดกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : แปล และเรียบเรียงสรุปจาก Alibaba

เรื่อง 7 Top Seafood-Exporting Countries in The Worid
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ส่งออกกุ้งไทย
ครึ่งปีแรก ปี 2564

ตารางที่ 1 การส่งออกกุ้งของไทยเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

หน่วย : ปริมาณ-ตัน, มูลค่า-ล้านบาท

ประเทศ/กลุ่มประเทศ
ม.ค.-มิ.ย. 63 ม.ค.-มิ.ย. 65 %∆ แตกต่าง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

เอเชีย 43,421 11,042 45,992 11ฐ941 5.92 8.14

- จีน 10,126 2,938 9,938 2,904 -1.86 -1.16

- ญี่ปุ่น 14,896 5,133 15,947 5,268 7.06 2.63

- อื่นๆ 18,399 2,2971 20,107 3,769 9.28 31.40

สหรัฐอเมริกา 18,003 6,221 17,677 6,006 -1.81 -3.46

อียู 2,259 782 1,880 669 -16.78 -14.45

ออสเตรเลีย 1,960 625 1,733 587 -11.58 -6.08

อื่นๆ 2,635 802 2,859 888 8.50 10.72

รวม 68,278 19,472 70,141 20,091 2.73 3.18

ที่มา : กรมศุลากร
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ตารางที่ 1 การน�าเข้ากุ้งแช่แข็งของญี่ปุ่น (มกราคม-มิถุนายน 2564) หน่วย : ตัน

ประเทศ ม.ค.-มิ.ย. 63 ม.ค.-มิ.ย. 64 %∆ แตกต่าง

อินเดีย 12,007 13,859 15.42

เวียดนาม 12,494 12,977 3.87

อินโดนีเซีย 11,066 12,019 8.61

อาร์เจนตินา 5,600 4,672 -16.57

ไทย 3,531 4,710 18.10

จีน 2,996 2,714 -9.41

รัสเชีย 2,120 2,014 -5.00

แคนาดา 1,849 2,215 19.79

เมียนมา 1,417 1,035 -26.96

มาเลเซีย 973 818 -15.93

บังคลาเทศ 806 827 2.61

อื่นๆ 5,669 7,211 27.20

รวม 60,528 64,531 6.61

ที่มา : www.e-stat.go.jp

ตารางที่ 2 การน�าเข้ากุ้งของสหรัฐอเมรกิา (มกราคม-มิถุนายน 2564) หน่วย : ตัน

ประเทศ ม.ค.-มิ.ย. 63 ม.ค.-มิ.ย. 64 %∆ แตกต่าง

อินเดีย 111,543 143,143 28.33

อินโดนีเชีย 77,405 88,883 14.83

เอกวาดอร์ 48,456 90,289 86.33

เวียดนาม 21,252 31,998 50.56

ไทย 15,544 15,956 2.65

เม็กชิโก 9,242 8,863 -4.10

อาร์เจนตินา 6,797 7,891 16.10

จีน 5,700 3,633 -36.26

เปรู 3,293 3,188 -3.19

กายานา 1,957 1,709 -12.67

ฮอนดูรัส 848 848 0.00

อื่นๆ 6,507 7,267 11.68

รวม 308,544 403,668 30.83

ที่มา : U.S. Department of Commerce and Census Bureau, & App S.FAS. USDA.GOV

ข้อมูลน�ำเข้ำกุ้ง 2 ตลำดหลัก
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สเปนพัฒนาโครงการควบคุมโรคไข้หวดันก
สเปนก�าลังพัฒนาโครงการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก จากนกป่าสู่ฟาร์ม 

สัตว์ปีก โดยการพัฒนาโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางการสเปน และกลุ่มสถาบันวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางชีวภาพและป้องกันโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกของสเปน 

ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ นักวิจัยได้ท�าการศึกษา และทดสอบในนกป่าและสัตว์ปีก (ที่ถูกเลี้ยงในระบบ 

อุตสาหกรรม และในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ) โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามด้วยดาวเทียมแบบใหม ่

เพื่อประเมินผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดนกร่วมกับเชื้อโรคอื่นๆ ต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์

นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ microbiota commensal ที่มีบทบาทส�าคัญในด้าน 

สขุภาพสตัว์ เนือ่งจากเป็นส่วนหนึง่ของการป้องกนัเชือ้โรค หรอืในทางกลบักนั อาจเป็นส่วนหนึง่ในการ 

ส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อ ทั้งนี้องค์ประกอบของ microbiota commensal นั้น มีความแตกต่างกันไป 

ตามสายพนัธุ ์อาหาร และถิน่ท่ีอยู ่และมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการตดิเชือ้เช่นเดยีวกบักรณีของไวรสั 

ไข้หวัดนก

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Spain-develops-a-project-to-control-avian-influenza/4891

สรุปโดย : มกอช. วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สหรฐัอเมรกิากำาลังพัฒนาวคัซีนสำาหรบัโรค ASF
ในอนาคต โรค ASF อาจไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมสุกรทั่วโลกอีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน 

สหรัฐอเมริกาก�าลังท�าการทดสอบวัคซีนตัวใหม่ที่มีชื่อว่า ASFv-G-∆A137R โดยวัคซีนนี้มีการก�าจัด 

ยีน A137R เนื่องจากรายงานจากวารสารเผยแพร่ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รายงานไว้ว่า การก�าจัดยีน 

ดังกล่าว จะสามารถลดความรุนแรงจากการติดโรคในสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีนัยส�าคัญ

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์โรคสัตว์ในสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า สุกรที่ได้รับฉีดวัคซีนดังกล่าว 

มีการตอบสนองของแอนติบอดีจ�าเพาะที่ดี เมื่อถูกทดสอบด้วยสายพันธุ์ของ PSA จากการสังเกตสุกร 

หลังได้รับการทดสอบนี้ผ่านไปเป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า สุกรทั้งหมดยังคงมีสุขภาพแข็งแรง และ 

วัคซีนนี้ยังไม่มีการแสดงปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับไวรัส แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีทดสอบเพิ่มเติมก่อน 

การน�าไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์
ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-New-ASF-vaccine-developed-in-the-US/4914  

สรุปโดย : มกอช. วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข่าวต่างประเทศ



Around the World

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 200 กันยายน - ตุลาคม 2564 I 79

บราซิลวางแผนขยายตลาดสัตวปี์ก
ไปยังยุโรป และจีน

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมโปรตีนจากสัตว์แห่งบราซิล (ABPA) พบว่า ปัจจุบันบราซิล 

สามารถผลิตเนื้อไก่ได้ถึงปีละ 14.5 ล้านตัน ซึ่งจ�านวนการผลิตดังกล่าวเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 

ไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 40% หรือเป็นปริมาณกว่า 4.35 ล้านตัน นอกจากนั้น รายงานจาก 

ทางการบราซิล รายงานว่า ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกฮาลาลมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะในจีน และยุโรป ที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง โดยจากสถิต ิ

5 เดือนแรกในปี 2564 พบว่า ซาอุดิอาระเบียมีการน�าเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเป็นปริมาณกว่า 26% 

รองลงมาคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ได้มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ 

มีอัตราการน�าเข้าเนื้อสัตว์ปีกรวมประมาณ 27% ตามข้อมูลที่น�าเสนอโดยทางการบราซิล

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Brazil-increases-sales-of-halal-poultry-to-Europe-and-China/4928

สรุปโดย : มกอช. วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

เกาหลีใต้ยกเลิกคำาส่ัง
ห้ามนำาเข้าสัตวปี์กจากฟิลิปปินส์

ทางการเกาหลีใต้ออกประกาศยกเลิกค�าสั่งห้ามน�าเข้าสัตว์ปีกจากฟิลิปปินส์แล้ว โดยสาเหตุ 

ค�าสั่งห้ามน�าเข้าดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก 

ทีเ่กดิข้ึนในฟิลิปปินส์ ปัจจบุนัตามข้อก�าหนดด้านสขุภาพการน�าเข้าของเกาหลีใต้ส�าหรบัสตัว์ปีกท่ีส่งออก 

จากฟิลิปปินส์ ได้อนุญาตในมีการน�าเข้าสัตว์ปีก ซึ่งหมายถึง เนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นหรือแช่แข็ง กระดูก 

ไขมัน ผิวหนัง รวมถึงเส้นเอ็นที่ได้มาจากไก่

ทั้งนี้ จากการที่ฟิลิปปินส์สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังเกาหลีใต้ได้ ท�าให้ทางการฟิลิปปินส ์

ได้เพิ่มปริมาณการน�าเข้าสัตว์ปีกจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เพื่อควบคุมราคา 

สัตว์ปีกในประเทศไม่ให้สูงเกินไป

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Korea-lifts-ban-on-Filipino-chicken-meat/4888 

สรุปโดย : มกอช. วันอังคารที่ 28 กันยายน 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








