




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
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ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้ว พอจะมีลมหนาวพัดเข้ามาให้เย็นตัวอยู่บ้าง  

แต่ภาคปศุสัตว์ไทยคงจะเย็นใจไม่ได้ สถานการณ์ในปีนี้เรียกได้ว่า “สาหัสสากรรจ์”  

มกีารประเมนิแล้วว่ากลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรรายย่อยเสยีหายไปไม่น้อยกว่า 30%  

ปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อก็ปรับตัวลดลง ตัวเลขส่งออกใน 3 ไตรมาสแรกติดลบ  

1.3% ท�าให้การผลิตอาหารสัตว์ลดน้อยถอยลงกว่าปีที่ผ่านมา สวนทางกับราคา 

สินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง ปาลม์น�้ามัน ปรับตัว 

สูงขึ้นเกินกว่าราคาประกัน ท�าให้รัฐควักเงินชดเชยประกันรายได้น้อยลงกว่าปีก่อน  

มีเพียงข้าวที่ประสบปัญหาชะลอการส่งออก แต่ตัวเลขส่งออกเมื่อเดือนตุลาคม 

ถอืเป็นสญัญานทีดี่เพราะท�าให้ภาพรวมตวัเลขทัง้ปีกลบัมาบวกอกีครัง้ โดยภาพรวม 

แล้ว ปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ยากล�าบากส�าหรับภาคปศุสัตว์

แนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ไตรมาสแรกของปีหน้ายังคงทรงตัวสูง 

ภาคปศุสัตว์ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนอาหารต่อไปอีกระยะหนึ่ง หวังว่ารัฐบาล 

จะเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และผ่อนคลายมาตรการโควิดให้มากขึ้นอีกเพื่อเพิ่ม 

ความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยจะต้องอยูบ่นหลกัสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 

กับการป้องกัน 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ คณะผู้จัดท�าขออ�านวยพรให้ “คนไทยทุกคนพบเจอ 

สิ่งที่ดี ขอให้แข็งแรง และปลอดภัย เรียนรู้กับปัญหาที่ผ่านมา และพบสิ่งใหม่ 

ที่จะท�าให้เอาชนะทั้งโรค และเศรษฐกิจได้” และพบกันใหม่ปีขาล

บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 38 เล่มที่ 201
พฤศจิกายน - ธันวาคม 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-----------------
บิ๊กตู่ ส่ังแก้ปัญหา ปุ๋ยแพง ราคาพืชตก

ให้ไปแจงเกษตรกรว่ากำาลังเร่งช่วย ������������������������������������������������5

ครม� อนุมัติ! “จุรินทร์” ชงประกันรายได้ ‘ข้าว - มัน - 
ข้าวโพด’ ปี 3 ฉลุย วางเป้าส่งออกครึ่งปีหลังพุ่ง �����������������������6

เฉลิมชัย ส่ังกรมส่งเสริมการเกษตร
เดินหน้าต่อเน่ือง "หยุดเผาพื้นท่ีเกษตร" �����������������������������������������8

สมาคมอาหารสัตว์ วอนใช้ GAP
มาตรฐานขั้นต�าสินค้าเกษตรไทย ��������������������������������������������������� 11

อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายทำางานพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัด
เขต 9 เพื่อขับเคล่ือนงานเกิดประโยชน์สูงสุด ���������������������������14

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" ปี 2564/65
งวด 1 “ธ�ก�ส�” โอนเงินให้ภายใน 3 วัน �����������������������������������������16

สมาพันธ์ปศุสัตว์ฯ จ้ีรัฐทบทวนวัตถุดิบอาหารสัตว์
หลังราคาพุ่ง 30% แบกขาดทุน ������������������������������������������������������18

ร้อง “พาณิชย์” เกียร์ว่าง ปล่อย อาหารสัตว์ปรับขึ้นราคา �������21

สภาอุตสาหกรรม เร่งรัฐ MOU แรงงานต่างด้าว
แก้ปัญหาขาดแคลน 5 แสนคน �������������������������������������������������������22

Food Feed Fuel-----------------
กรมปศุสัตว์ แนะผู้บริโภคปฏิเสธ หากเจอเน้ือสัตว์ผิดปกติ

เตือนร้านขายอาหารไม่บริสุทธิ์มีความผิด ��������������������������������23

กรมอนามัย เผย คนไทยกินไข่ไก่ เฉล่ียปีละ 223 ฟองต่อคน
ต้ังเป้าหมายปี 2566 ดันให้ถึง 300 ฟองต่อคน ����������������������25

ผู้เล้ียงไก่เน้ือแนะรัฐ หนุนผลิตไก่ไร้คาร์บอน
แข่งตลาดโลก ����������������������������������������������������������������������������������������27

ข้าวเปลือก 1 กก� ถูกกว่าบะหมี่ สต็อกล้นปีละ
4 ล้านตัน จ้ี ‘นบข�’ เร่งระบาย ��������������������������������������������������������28

โลกผวา “ข้าวโพด ข้าวสาลี ถ่ัวเหลือง” ขาด
ดันราคาพุ่งยกแผง ������������������������������������������������������������������������������30

มัดมือ “อาหารสัตว์” ซ้ือข้าว 130 โรงสีหวังระบายสต็อก ��������32
ราคาข้าวโพดพุ่งไม่หยุด โดมิโนต้นทุนคนเล้ียงสัตว์ �������������������35

“ผู้เล้ียงหมู” โอด แบกขาดทุนนานกว่า 6 เดือน
น�าท่วมทุบซ�า ����������������������������������������������������������������������������������������37

คนเล้ียงหมูงง ต้นทุนอาหารสูงขึ้น 30%
ราคาปลายข้าวแพงสวนทางข้าวราคาถูก ���������������������������������39

ผู้เล้ียงไก่พันธุ์วอนรัฐช่วย แบกต้นทุนอ่วม
วัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งปรี๊ด ���������������������������������������������������������������41

“ไข่ไก่” ขานรับ เปิดประเทศ เปิดเทอม
ปรับราคาใหม่ 2�80 บาท/ฟอง ������������������������������������������������������43

Market Leader-----------------
เตรียมต้ัง “Sandbox ปศุสัตว์” ตามด่านชายแดน ������������������������45

ได้เวลาเปล่ียน วัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย
สู่มาตรฐานการผลิตท่ียั่งยืนระดับโลก ���������������������������������������47

รัฐ-เอกชน พร้อมเดินหน้า “วัตถุดิบสีเขียว”
รองรับตลาดอนาคต ��������������������������������������������������������������������������50

นายกสมาคมประมงสตูลเผย ผู้ประกอบการ
ปิดตัวลงกว่า 40% แล้ว อัดรัฐเมินแก้ปัญหา����������������������������56

เอกชนหว่ันนำาเข้ากุ้ง กระทบเกษตรไทย ราคาตก-
เส่ียงโรค พาณิชย์ยันจะคุมเข้มมากขึ้น ���������������������������������������58

ปศุสัตว์ ยัน ไทยปลอด ASF ไข้หวัดนก
คุมลัมปี สกินได้ แถมไม่พบกาฬโรคม้า ��������������������������������������60

Around the World--------------
ประมงยันนำาเข้า ‘กุ้งทะเล’ ไม่กระทบ

เกษตรกรไทย ����������������������������������������������������������������������������������������62

ประมงไทยป่วน “สหรัฐอเมริกา” จ่อแบนสินค้าไทย ������������������63

มหันตภัยสะเทือนโลก “ปัญหาเช้ือด้ือยา”
ท่ีไม่ควรมองข้าม ���������������������������������������������������������������������������������65

กฎกระทรวงใหม่ “โรงฆ่า” 3 ฉบับ เข้มผลิต ขนส่ง
และขออนุญาต มุ่งยกระดับมาตรฐาน ���������������������������������������69

สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์
ในวิกฤติการณ์ COVID-19 (ภาค 2) ���������������������������������������������72

ขอบคุณ���������������������������������������������������������������������������������������������������������80





ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
GMP / HACCP

ISO 9001 : 2015 / ISO 14001 : 2015
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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

บ๊ิกตู่ ส่ังแก้ปัญหา ปุ๋ยแพง ราคาพืชตก ให้ไปแจงเกษตรกรว่าก�าลังเร่งช่วย 
โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ เร่งช่วยเหลือ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้แก้ไขปัญหาปุ๋ย 

ราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซ่ึงมีราคาสูงมาตั้งแต่ต้นปี 2564 

จากมีปัจจัยหลายอย่าง

ทั้งราคาน�้ามัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ และการต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต ์

นายกฯ จึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน 

ไปพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร รวมไปถึง 

การชี้แจงท�าความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรว่า รัฐบาลก�าลังเร่งด�าเนินการแก้ไขอยู่

นายธนกร กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น นายกฯ ห่วงใยเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก 

ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต�่า จากสถานการณ์น�้าท่วม และราคาน�้ามันโลกที่สูงขึ้น โดยมอบหมาย 

ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือ

โดย ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3 โครงการ คือ 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ที่มา : ทรูไอดี วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บิ๊กตู่ สั่งแก้ปัญหา ปุ๋ยแพง ราคาพืชตก
ให้ไปแจงเกษตรกรว่ากำ ลังเร่งช่วย
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี  

และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 

ประกันรายได้ ปี 3 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้ววันนี ้

ทั้ง 3 ตัว ก็คือ 1. ข้าว โดยจะประกอบด้วย ข้าว 5 ชนิด วงเงิน 18,000 ล้านบาท  

2. มันส�าปะหลัง วงเงิน 7,100 ล้านบาท และ 3. ข้าวโพด วงเงิน 1,900 ล้าน 

รวมทั้งหมดที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติไป 27,000 ล้านบาท ซ่ึงหลักการเป็นไป 

อย่างเดียวกับประกันรายได้ข้าว มันส�าปะหลัง และข้าวโพด แบบปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ทุกประการ โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 3

ส�าหรับมันส�าปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ถือว่ามีราคาดี และมีราคาเกิน 

รายได้ที่ประกัน อย่างมันส�าปะหลัง วานนี้มีราคา กก. ละ 2.70 บาท ซึ่งประกัน 

รายได้ท่ี 2.50 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้ ส่วนข้าวโพดประกัน 

รายได้ กก. ละ 8.50 บาท ขณะนี้มีราคา 9 - 10 บาท ถือว่าราคาสูงกว่ารายได้ 

ท่ีประกัน ยกเว้นข้าวที่มีราคาหย่อนลงมา เพราะอาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจ 

ในเรื่องนโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่ และจะมีมาตรการคู่ขนานที่จะมาช่วย 

ที่มา : แนวหน้า วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ครม. อนุมัติ! “จุรินทร์” ชงประกันรายได้
‘ข้าว - มัน - ข้าวโพด’ ปี 3 ฉลุย
วางเป้าส่งออกครึ่งปีหลังพุ่ง
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สนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สามารถ 

ทีจ่ะรวบรวมข้าว และเก็บสตอ็กข้าวไว้จะได้เงนิช่วยเหลอื 

ตันละ 1,500 บาทหรือไม่ เพราะดังนั้น วันนี้ 

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบชัดเจนแล้ว ก็สามารถเก็บ 

รวมรวมข้าวได้ และยังไม่จ�าเป็นต้องน�าข้าวออก 

มาขายในยามท่ีราคายังไม่ดี ซ่ึงจะช่วยดึงราคา 

ในตลาดให้สูงข้ึนได้ ขณะเดียวกันโรงสีที่ยังไม ่

มัน่ใจว่ารฐับาลจะมมีาตรการช่วยเหลอืดอกเบีย้ 

ร้อยละ 3 หากรับซ้ือข้าวเพื่อมาเก็บสต็อกไว ้

หรือไม่ วันนี้ก็ชัดเจนแล้ว และมีมติแล้ว เพราะ 

ฉะนั้น โรงสีก็จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องภาระ 

ดอกเบี้ย 3% ท�าให้สามารถรับซ้ือจากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้น และเก็บสต็อกไว้ได้ ซึ่งก็จะมีส่วน 

ช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้ดีขึ้นจากมติ ครม. วันนี้

ขณะเดียวกัน การส่งออกข้าว ก็ถือว่าในช่วงคร่ึงปีหลังนี้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก เพราะอย่างน้อย 

ท่ีสุดสามารถท�าราคาแข่งกับตลาดได้ เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลง ท�าให้สามารถประมูลข้าวได้หลาย 

ล็อตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น การส่งออกในครึ่งปีหลังก็จะมีตัวเลขท่ีน่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก  

และช่วยดึงราคาข้าวให้ดีขึ้นอีกช่วงหนึ่งด้วย
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ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กรมส่งเสรมิการเกษตร ด�าเนินการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “การเผาในพื้นที่การเกษตร” เน้นสร้าง 

เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา น�าเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษ 

วัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ และสนับสนุนใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา มุ่งสู ่

การท�าการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  

ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประสบปัญหา 

หมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ�าทุกปี โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจากการเผาในพื้นที่โล่ง พ้ืนท่ีป่า และพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

สุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังส่งผลเสียต่อการท�า 

อาชีพการเกษตรโดยตรง ท�าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ 

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต�่ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลได้เล็งเห็น 

ความส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด�าเนินการควบคุม “การเผาในพื้นที่การเกษตร”

เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าต่อเนื่อง

"หยุดเผาพื้นที่เกษตร"
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และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ด�าเนินการส่งเสริม “การหยุดเผาในพื้นที่การ 

เกษตร” อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบ 

ที่จะเกิดจากการเผาท�าลาย พร้อมเสนอแนะทาง 

เลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการ 

เผาให้กับเกษตรกรด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรม 

ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ  

2564 ที่ผ ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได ้

ด�าเนินการโครงการส่งเสริม “การหยุดเผาใน 

พื้นท่ีการเกษตร” ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - 

พฤษภาคม 2564 ในปี 2564 ได้ผลลัพธ์เป็นที ่

น่าพอใจ ขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 

แก้ไขปัญหา “การเผาในพื้นที่การเกษตร” รวม  

280 เครือข่าย ในพื้นที่ 60 จังหวัด

โดยผลการส�ารวจจากดาวเทียม TERRA  

และ AQUA ระบบ MODIS ระหว่างวันท่ี 1  

มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 โดยส�านักงาน 

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน) (Gistda) พบว่า ภาพรวม 

จดุความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย มจี�านวน  

12,705 จุด ลดลงร้อยละ 51.71 จากเดิม จ�านวน  

26,310 จุด ในปี 2563 โดยเป็นจุดความร้อน 

ที่อยู่ในพื้นที่การเกษตร จ�านวน 3,320 จุด ลดลง 

ร้อยละ 47.17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจ�านวน 

ถึง 6,285 จุด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ใน 

ปีงบฯ 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อม 

เดินหน้าโครงการส่งเสริม “การหยุดเผาในพื้นท่ี 

การเกษตร” ต่อเนื่อง มีเป้าหมายสร้างเครือข่าย 

เกษตรกรปลอดการเผา โดยใช้กลไกของศูนย ์

เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร  

(ศพก.) หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  

หรอืกลุม่เกษตรกร ใหไ้ด้ 294 เครอืข่าย ในพืน้ที่  

60 จังหวัด

พร้อมจัดอบรมหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ 

และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็น 

วิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา มีความรู้ 

พื้นฐานด้านผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที ่

การเกษตร และสามารถน�าเสนอทางเลือก และ 

สาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการ 

เผาแก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ 

สร้างจิตส�านึกของเกษตรกรให้ยอมรับการท�า 

การเกษตรแบบปลอดการเผา
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รวมทั้งจัดกิจกรรมน�าร่องสาธิตเทคโนโลยี 

การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา  

หรือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อ 

แก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะพิจารณาใช ้

เทคโนโลยีการจดัการเศษวสัดกุารเกษตรทดแทน 

การเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อใช ้

เป็นจุดเรียนรู้ และศึกษาดูงานในด้านการท�าการ 

เกษตรปลอดการเผา เช่น จัดท�าแปลงเรียนรู้ 

การไถกลบตอซังทดแทนการเผา ท�าปุ ๋ยหมัก 

เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง  

หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น โดยใช้หลักคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็น 

ของจริง เกษตรกรได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร ม ี

ทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการ 

เกษตรทดแทนการเผา มาปรับใช้ในการ “ท�าการเกษตรแบบปลอดการเผา” ได ้

อย่างยั่งยืนต่อไป

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 4
แนะรัฐใช้ GAPเป็นมาตรฐาน

ภาคบังคับขั้นต�่าของการเกษตรไทย
มุ่งยกระดับคุณภาพพืชเศรษฐกิจหลัก

และวัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ในฐานะ 

หน่ึงในประเทศผู้ส่งออกอาหารช้ันน�าของโลก  

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องก�าหนดให้ GAP เป็น 

มาตรฐานขั้นต�่าในการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็น 

ต้นทาง และพื้นฐานส�าคัญในการส่งออกสินค้า 

เกษตรหลักหลายรายการ เช่น ข้าว ยางพารา  

ปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลัง และผลิตภัณฑ์อาหาร 

ปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก

ซึ่งปัจจุบัน ผู ้บริโภค และประเทศผู้ซื้อ 

ในต่างประเทศ มีกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดมาประกอบการตัดสินใจ 

ในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็น 

มติรกบัสิง่แวดล้อม ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมา 

ได้แน่นอน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สมาคมอาหารสัตว ์วอนใช้ GAP
มาตรฐานขั้นต�าสินค้าเกษตรไทย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 4
แนะรัฐใช้ GAPเป็นมาตรฐาน

ภาคบังคับขั้นต�่าของการเกษตรไทย
มุ่งยกระดับคุณภาพพืชเศรษฐกิจหลัก

และวัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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“สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เรียกร้อง 

รัฐบาลไทยมาแล้วหลายครั้ง ขอให้มีมาตรฐาน 

ภาคบังคับขั้นต�่าของภาคการเกษตรไทย โดย 

เฉพาะ GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�าการ 

เกษตรทั้งระบบ ตั้งแต่พัฒนาระบบการดูแล  

ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการเพาะปลูก 

การเพาะเลีย้ง การแปรรปู การผลติ การจดัจ�าหน่าย 

จนถึงผู้บริโภค ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี และ 

ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานโลก” นายพรศิลป์ กล่าว

นายพรศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนา 

ต้นทางวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของ 

ผู้บริโภคในอนาคต โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหาร 

สัตว์ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง 

ถั่วเหลือง ข้าว ต้องพิจารณา และด�าเนินการ 

เร่งด่วน เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีการผลิตอาหารที่ดี 

และเสถียรภาพด้านราคาของวัตถุดิบในประเทศ  

ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญของเกษตรกรในการพัฒนา 

ผลผลิตคุณภาพดี และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ ลด 

การพึ่งพา และความเสี่ยงจากการน�าเข้าวัตถุดิบ 

อาหารสตัว์จากประเทศ และประหยดังบประมาณ 

แผ่นดินในโครงการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร 

ปัจจุบัน GAP เป็นเพียงแนวปฏิบัติ ที่ท�า 

ด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ก�าหนดเป็นมาตรฐาน 

ภาคบังคับขั้นต�่า การพัฒนายังอยู ่ในวงจ�ากัด  

ผลผลิตต�่า และต้นทุนสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน  

ที่ส�าคัญวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ต้องน�าเข้าภายใต้มาตรการทางภาษี และไม่ใช่ 

ภาษี ท�าให้ราคาวัตถุดิบไม่มีเสถียรภาพเกิดผล 

กระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปยงัอตุสาหกรรมอาหารสตัว์  

ภาคปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  
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ท�าให้ผู้ใช้ต้องหันไปหาวัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน เช่น ข้าวสาลี ปลายข้าว DDGS  

(Dried Distillers Grains with Solubles ผลิตภัณฑ์ท่ีเหลือจากขบวนการผลิต 

เอทานอลด้วยข้าวโพด)

“วัตถุดิบอาหารสัตว์ คิดเป็นต้นทุนการผลิตประมาณ 60% ของการเลี้ยง 

สัตว์ ซ่ึงข้าวโพดเป็นหนึ่งในส่วนผสมส�าคัญทั้งของอาหารสุกรและสัตว์ปีก ขณะที ่

ราคามีการปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตขยับตามกลไกการ 

ตลาด และมีผลต่อราคาเนื้อสัตว์โดยตรง” นายพรศิลป์ ย�้า

จากผลการศึกษานโยบายทางการค้าส�าหรับวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยง 

สตัว์ท่ีเหมาะสมของประเทศไทย ของนักวชิาการ จากภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�าเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง 

มาตรฐาน GAP เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ไทยต้องเร่งด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหา 

ผลผลิตในประเทศขาดแคลน ยกระดับมาตรฐานการผลิต และราคา

ควบคู่กับการจัดระบบการน�าเข้าวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทนที่เป็นธรรม 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

ของประเทศในอนาคต
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อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวคิดการท�างาน เน้น 
งาน เงิน และคน พร้อมรับฟังปัญหา และร่วมแก้ ไข ในพื้นที่ปศุสัตว์ 
จังหวัดเขต 9 เพื่อขับเคลื่อนงานได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิด 
ประโยชน์สูงสุด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็น 

ประธานการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 

ส�าคัญของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 9 พร้อมด้วย นายบรรจง 

จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมปศุสัตว ์

ผู้แทนกองแผนงาน และหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่เขต 9 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ 

หัวหน้าด่านฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มีความหลากหลาย มีกฎหมาย 

ที่อยู ่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ นโยบายและการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ของกรมปศุสัตว์ประกอบด้วย คน (การบรรจุคน และกระจายอัตราก�าลังสู่ภูมิภาค  

และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ) เงิน (ใช้งบอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด) 

และงาน (ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก) ดังนี้

1. ด้านผลิตและส่งเสริม เน้นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และผลิตสินค้า 

ปศุสัตว์ตามศักยภาพในพ้ืนที่ ผลิตพันธุ์สัตว์ให้พอเพียง โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เช่น การผลิตอาหารสัตว์ การช่วยเหลือภัยพิบัติให้เตรียมความพร้อม 

ในการช่วยเหลือให้ทันถ่วงที

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบนโยบายท�างานพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดเขต 9
เพื่อขับเคลื่อนงานเกิดประโยชน์สูงสุด
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2. ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์  

เช่น การควบคุมและป้องกันโรค เข้มงวด 

ในการกักสัตว์และเคลื่อนย้าย เช่น โรค 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคไข้หวัด 

นก (AI) การควบคุมโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง  

อาทิเช่น โรคลัมปีสกิน โรคปากและเท้า 

เปื่อย/โรคเฮโมรายิกเซฟติซ้ีมีย เป็นต้น 

โดยทุกโรคเน้นเชิงรุก สอบสวนโรค คุม 

สถานการณ์และการระบาดให้รวดเรว็ ตาม 

หลกั “รูเ้รว็ สงบเรว็” และการสร้างเครือข่าย 

ปฏิบัติงานในพื้นที่

3. ด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า (food safety) ให้รักษาคุณภาพมาตรฐาน 

มากกว่าปริมาณ ตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า การบริหารบุคลากร  

การบรรจุแต่งตั้งอย่างเป็นธรรม การปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ

ทั้งนี้ ด้านการปฏิบัติงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริต และโปร่งใสเป็นธรรม ตาม 

หลักธรรมาภิบาล ด้านงบประมาณ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อใช้ประโยชน์ 

ทั้งต่อองค์กร และประเทศชาติต่อไป และที่ส�าคัญที่สุดขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี

นอกจากนี ้ร่วมรับฟังปัญหา/อุปสรรค และการน�าเสนอผลงาน และโครงการ 

ต่างๆ ของพื้นที่ เพื่อหาวิธีช่วยแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของ 

กรมปศุสัตว์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือ 

เกษตรกร และส�าเร็จตามเป้าหมายการด�าเนินงานต่อไป ณ ส�านักงานปศุสัตว์ 

เขต 9 จังหวัดสงขลา
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ตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” งวด 1 “ธ.ก.ส.” จะโอนเงินให้ ภายใน 3 วัน 
นับจากวันที่เคาะ “ประกันราคาข้าว” ส�าหรับเกษตรกรที่เก็บเก่ียวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 
ส่วนงวด 2 และงวด 3 นัดประชุมใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการก�ากับดูแล 

และก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ได้มีการพิจารณา 

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และรายละเอยีดการจ่ายชดเชยตามโครงการประกนัรายได้ข้าว ปีการผลติ 2564/65  

เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบให้คงหลักการการก�าหนดผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 

แหล่งที่มาของราคา และการค�านวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับโครงการ “ประกันรายได้” 

ปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะเฉลี่ยมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่

๏ ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบ

๏ ราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสี

๏ ราคาข้าวเปลือกที่ค�านวณจากราคาข้าวสาร

ซึ่งการค�านวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จะใช้ราคารายวันย้อนหลัง 7 วัน จากทั้ง 3 แหล่ง 

มาเฉลี่ยเพื่อให้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ได้เป็นปัจจุบัน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบราคาเกณฑ์กลาง 

อ้างอิงงวดที่ 1 ส�าหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 จะใช้ราคาเฉล่ียย้อนหลัง 

ระหว่างวันที่ 5 - 14 ตุลาคม 2564 โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด 

ดังนี้ 

๏ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท

๏ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 3,595.25 บาท

๏ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท

๏ ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท

๏ ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร"
ปี 2564/65 งวด 1

“ธ.ก.ส.” โอนเงินให้ ภายใน 3 วัน
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โดย เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างส�าหรับ 

งวดที่ 1 สูงสุด ดังนี้

๏ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,900.78 บาท

๏ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นท่ี 57,524  

 บาท

๏ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,303.25  

 บาท

๏ ข้าวเปลือกเจ้า 58,038.6 บาท

๏ ข้าวเปลือกเหนียว 69,399.52 บาท

ส่วนการโอนเงินส่วนต่างงวดที่ 1 ตาม 

โครงการประกันรายได้ปี 2564/65 ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

จะด�าเนนิการได้ภายหลงัจากคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนเงิน 

ของ ธ.ก.ส. ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ส�านัก 

งบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ตาม 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งกรมฯ  

ได้จัดให้มีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  

26 ตลุาคม 2564 และจะได้น�าเสนอในการประชุม 

ครม. เพื่อรับทราบในสัปดาห์หน้า

โดยการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ 

ในปีที่ 3 ก็คงหลักการเช่นเดิม ธ.ก.ส. จะโอนเงิน 

เข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันท�าการ 

หลงัจากทีไ่ด้มกีารประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 

เช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ ก�าหนดราคา 

ประกันที่ความชื้นที่ 15% เรียกข้าวแห้ง แต ่

ปัจจุบัน เกษตรกรจะเกี่ยวสด และน�าไปจ�าหน่าย  

ซึ่งจะมีความช้ืนสูง ประมาณ 28 - 30% เรียก 

ข้าวเปียก เมื่อหักความชื้นตามน�้าหนักไปแล้ว ก็ 

จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ข้าวเปลือกเจ้า  

เกษตรกรจ�าหน่ายได้ 6,200 - 6,400 บาทต่อตัน  

เมื่อหักความชื้นแล้วก็จะเป็นข้าวแห้งที่ประมาณ 

8,000 - 8,100 บาทต่อตัน

ส�าหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด  

ได้แก่

๏ ข้าวเปลอืกหอมมะล ิตนัละ 15,000 บาท  

 ไม่เกิน 14 ตัน

๏ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ  

 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

๏ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท 

 ไม่เกิน 30 ตัน

๏ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000  

 บาท ไม่เกิน 25 ตัน

๏ ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท  

 ไม่เกิน 16 ตัน

ด้านการก�าหนดหลักเกณฑ์ผลผลิตเฉลี่ย 

ต่อไร่ แหล่งที่มาของราคา และการค�านวณ 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ 

โครงการประกันรายได้ ปีที่ 1 และปีที่ 2

โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จะ 

เฉลี่ยมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ราคาข้าวเปลือก 

ท่ีกรมการค้าภายใน สืบราคาข้าวเปลือกจาก 

สมาคมโรงสี และราคาข้าวเปลือกท่ีค�านวณจาก 

ราคาข้าวสาร ซ่ึงการค�านวณราคาเกณฑ์กลาง 

อ้างอิงจะใช้ราคารายวันย้อนหลัง 7 วัน จากทั้ง  

3 แหล่งมาเฉลี่ย เพื่อให้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 

ที่ได้เป็นปัจจุบัน
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ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สมาพันธ์ปศุสัตว์ฯ
จี้รัฐทบทวนวัตถุดิบอาหารสัตว์
หลังราคาพุ่ง 30% แบกขาดทุน

สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า จี้รัฐทบทวนนโยบายวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ด่วน หลังขาดทุนหนักจากราคาวัตถุดิบพุ่งสูงกว่า 20 - 30%

สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ผนึกก�าลังเรียกร้องรัฐบาลพิจารณา 

มาตรการช่วยเหลือท่ีเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร 

จากภาระขาดทุน เดือดร้อนหนักหลังราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นต่อเน่ือง 

มากกว่า 20 - 30% หวังรัฐบาลปลดล็อกอุปสรรคส่งเสริมการผลิตและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน

สมาพันธ์ฯ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนผ่อนปรนมาตรการที่มี 

ผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความ 

เป็นธรรมของทุกฝ่ายในห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วย การยกเลิกภาษีน�าเข้า 
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กากถั่วเหลือง 2% และภาษีน�าเข้า DDGS 9%  

(Dry distillers Grains with Solubles) ผลผลิต 

ที่เหลือจากการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพดเพื่อน�า 

ไปผลิตอาหารสตัว์ ปรบัลดสดัส่วนการซือ้ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ในประเทศต่อการน�าเข้าข้าวสาลี จาก 

ปัจจบุนั 3 : 1 เหลอื 1.5 : 1 และน�ากลไกตลาดเสรี 

มาบริหารจัดการอุปสงค์ - อุปทานวัตถุดิบอาหาร 

สัตว์ ให้สอดคล้องกับปัจจัย และต้นทุนการผลิต 

ในปัจจุบัน เพ่ือลดภาระการขาดทุนสะสมของ 

เกษตรกร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

การเลี้ยงสัตว์ของไทย ส่งเสริมห่วงโซ่การผลิต 

อาหารอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ไทยต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้เพียง 5 ล้านตัน และ 

น�าเข้าส่วนต่าง 3 ล้านตัน ภายใต้มาตรการของ 

รัฐ คือ ก�าหนดสัดส่วนน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ :  

ข้าวสาลี (วัตถุดิบทดแทนข้าวโพด) ในอัตรา 3:1  

ขณะที่ผลผลิตข้าวโพดในประเทศมีเพียง 60%  

ของความต้องการต่อปี สัดส่วน 1.5 : 1 จึงเป็น 

สัดส่วนที่เหมาะสมให้ภาคปศุสัตว์บริหารต้นทุน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด 

ส่งออกได้ทั้งไก่สดแช่แข็งและอาหารสัตว์ นอก 

จากนี้ สัดส่วนดังกล่าวจะช่วยป้องกันการทุจริต

จากการน�าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากประเทศเพือ่น

บ้านมาสวมสิทธิ์

รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ท่ีราคา 8.50 บาท/กิโลกรัม ความชื้น 14.5%  

ขณะท่ีภาคเอกชนรับซื้อในราคาให้ความร่วมมือ 

กับภาครัฐท่ี 8 บาท/กิโลกรัม (เกษตรกรได้รับ 

การชดเชยส่วนต่างราคาจากรัฐบาล) และยังต้อง 

ซื้อข้าวโพดตามราคาตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องจากรัฐบาลไม่มีเพดานราคาก�าหนด ขณะที ่

กากถ่ัวเหลืองมีการน�าเข้าปีละ 2.5 ล้านตัน  

เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีเพียง 50,000 ตัน  

ขณะทีค่วามต้องการใช้ทัง้เมลด็และกากถัว่เหลอืง 

อยู่ที่ 5 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้ สมาชิกสมาพันธ์ฯ ใช้อาหารสัตว ์

รวมกันประมาณ 90% ของการผลิตของประเทศ  

ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากภาระต้นทุน 

การผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 20 - 30% ตั้งแต่ 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จนถึงปัจจุบันราคาวัตถุดิบ 

สูงสุดในรอบ 13 ปี ราคากากถ่ัวเหลืองปรับขึ้น 

จากกิโลกรัมละ 13 บาท เป็นกิโลกรัมละ 18 - 19  

บาท ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขยับสูงสุดในเดือน 

กันยายน 2564 ที่ 11.50 บาท/กก. จากราคา 

เฉล่ีย 8 - 9.50 บาท/กก. รวมถึงอาหารเสริม  

วิตามิน เกลือแร่ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ มีการ 

ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20 - 30% กระทบต่ออุตสาห- 

กรรมการเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

สัตว์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัว 

ขึ้นในระดับเดียวกัน

photo : jcesar2015_pixabay
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นายสมบรูณ์ วชัรพงษ์พนัธ์ นายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ หนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์ฯ กล่าวว่า  

เปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนภายใต้โครงการ 

ประกันรายได้ของรัฐ เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง  

ยางพารา และปาล์มน�้ามัน มีมาตรการโปรงใส 

ไม่ซับซ้อนเหมือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเมื่อ 

ราคาปรับสูงจนเกษตรกรมีรายได้เพียงพอ กลไก 

การตลาดจะท�างานโดยอัตโนมัติ การน�าเข้าเพื่อ 

แก้ปัญหาขาดแคลนสามารถท�าได้โดยเสรี

ด้านนายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการ 

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า อาหาร 

สัตว์เป็นต้นทุนการผลิต 60 - 70% ของการ 

เล้ียงสัตว์ และเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา 

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร โดยเฉพาะ 

กากถั่วเหลือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นวัตถุดิบ 

หลักในสูตรอาหารสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 

สัตว์ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงข้ึนดังกล่าว 

ทั้งหมด รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการบริหาร 

จดัการฟาร์มเพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากโรคระบาด 

สัตว์ ขณะท่ีสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ท�าให ้

ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่สามารถขาย และส่งออกผลผลิต 

ได้ตามปกติ

การรักษาสถานะของไทยในฐานะผู้ส่งออก 

อาหารรายใหญ่ของโลก รัฐบาลจ�าเป็นต้องดูแล 

ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้เกิดความเป็นธรรม โดย 

ใช้กลไกการตลาดเสรเีป็นเครือ่งในการสร้างสมดลุ 

การค้าและการผลิต และน�ามาตรการปกป้อง 

ผลประโยชน์ประเทศมาใช้อย่างสมเหตุสมผล 

โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียอย่างรอบด้านทุกมิติ เพื่อการพัฒนา และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่าง 

ยั่งยืน

อนึง่ สมาพนัธ์ปศสุตัว์และเพาะเลีย้งสตัว์น�า้  

เป็นการรวมตัวกันของ 14 สมาคม ประกอบด้วย  

สมาคมผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ สมาคมผูผ้ลติไก่เพือ่ส่งออก 

ไทย สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่ง 

ชาติ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและ 

ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อ 

การส่งออก สมาคมผู้เล้ียงเป็ดเพื่อการค้าและ 

การส่งออก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  

สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคม 

ผูเ้ลีย้งไก่พันธุ ์สมาคมกุง้ไทย สมาคมผูเ้พาะเลีย้ง 

ปลาไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อ 

ร่วมมือกันส่งเสริม และเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน และแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุต- 

สาหกรรมปศุสัตว์ไทย และอุตสาหกรรมสัตว์น�้า 

ไทย
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ผู้เลี้ยงกุ้งระส�่า ราคาอาหารทุบซ�้า เดี้ยงซ�้าเติม 

ต้นทุนพุ่ง ร้องพาณิชย์ เกียร์ว่าง ปล่อย อาหารสัตว์ 

ปรับขึ้นราคาได้อย่างไร ขอค�าช้ีแจง ขอให้ชะลอการ 

ปรับราคาออกไปก่อน

นายครรชิต เหมะรักษ์  นายกสมาคมเครือข่าย 

ผู้เล้ียงกุ้งไทย เผยว่า ตามที่บริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้ง ได ้

ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2564 ที่ผ่านมา มีมต ิ

จะปรับราคาอาหารกุ ้งเพิ่มขึ้น 3 - 5% ด้วยเหตุผล 

ที่ว ่าราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับราคาสูงขึ้นเช่นกัน 

โดยจะเร่ิมปรับราคาขายแก่เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 8  

พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป

“ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบ ต้อง 

แบกรับภาระต้นทุนการเล้ียงที่สูงข้ึน เป็นการซ�้าเติม และฉวยโอกาสช่วงที่ราคากุ้งเร่ิมปรับตัวในช่วงนี ้

วันนี้จึงอยากจะสื่อสารกับคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย และสมาชิกฯ ท่ีผ่านมา 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และวิกฤติราคากุ้งตกต�่ามาก่อนหน้านี ้

2-3 ปีแล้ว ยังจะมาถูกซ�้าเติม และแบกรับภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่มีมาตรการใดๆ มารองรับผลกระทบ 

ดังกล่าวเลย”

นายครรชิต กล่าวว่า ในการนี้ทางสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย จะท�าหนังสือร้องขอให ้

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล โดยเฉพาะหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อมูลการอนุมัติให้บริษัทผู้ผลิต 

อาหารกุ้งปรับราคาในคร้ังนี้ และขอให้มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อเกษตรกร พร้อมทั้งให้ชะลอ 

การปรับขึ้นราคาอาหารกุ้งต่อไปด้วย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ร้อง “พาณิชย์” เกียร์ว่าง
ปล่อย อาหารสัตว์ปรับขึ้นราคา

ราคาอาหารสัตว์น�้าที่ปรับราคาขึ้น



 22 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 201 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 

Thailand Focus

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนะรัฐเร่งด�าเนินการน�าเข้าแรงงาน 

ต่างด้าว หนุนการผลิตไทยในช่วงฟื้นตัว คาดว่าต้องการแรงงานไม่ต�่ากว่า  

500,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มก่อสร้างและอาหาร

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  

เผยว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลเรื่องปัญหาแรงงานขาดแคลน  

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจ�านวนมากท่ีเดินทางกลับประเทศในช่วงท่ีผ่านมา โดย 

เอกชนมีความเห็นให้รัฐมีการท�าความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ MOU เร่ือง 

การก�าหนดโควตาส่งก�าลังแรงงานข้ามประเทศตามที่มีการส�ารวจความต้องการ 

แรงงาน ให้มีการตรวจสุขภาพ และการกักตัว

ซ่ึงจะต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย 

ก็จะกลายเป็นปัญหาการลักลอบเข้าเมืองกลายเป็นความเสี่ยง ทั้งนี้ ในภาค 

อุตสาหกรรมคาดว่ามีความต้องการแรงงานไม่ต�่ากว่า 500,000 คน โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาหาร

ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และในประเทศที่ถูกแช่แข็ง 

ราวสองปีที่ผ่านมา ท�าให้ทุกโรงงานมีค�าสั่งการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการ 

ส่งออก รวมถึงในช่วงที่ผ่านมามีการกักตุนสินค้าน้อยลง หลายโรงงานเร่งปล่อย 

สินค้าในคลังจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้ในตอนนี้ความต้องก�าลัง 

การผลิตจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกคราว

สภาอุตสาหกรรม

เร่งรัฐ MOU แรงงานต่างด้าว
แก้ปัญหาขาดแคลน 5 แสนคน
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นายสตัวแพทย์ สรวศิ ธานโีต อธิบดกีรมปศสุตัว์ กล่าวว่า กรณท่ีีมผีูบ้ริโภค 

ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง พบเนื้อสุกรที่สั่งมีความผิดปกติ มีลักษณะคล้ายฝีหนอง 

แทรกอยู่ในเน้ือสุกร แต่ทางร้านค้าปฏิเสธไม่ด�าเนินการรับผิดชอบใดๆ นั้น กรม 

ปศุสัตว์ ขอเตือนไปยังผู้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ท้ังแผงจ�าหน่ายเนื้อ และร้านอาหาร 

ท่ีน�าเนื้อสัตว์มาให้บริการ หรือปรุงเป็นอาหารจ�าหน่ายว่า การจ�าหน่ายเนื้อสัตว ์

ที่ไม่มีคุณภาพ เช่น เป็นฝี หนอง เจอเข็ม มีสี หรือมีกล่ินผิดปกติ ไม่ใช่แค่จะ 

ท�าให้ร้านของท่านเสียชื่อเสียง หากปรากฏเป็นข่าว หรือในสื่อโซเชียล แต ่

ยังถือเป็นการจ�าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ผู้ขายมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร 

พ.ศ. 2522 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ซึ่งควร 

รับผิดชอบเปลี่ยนเนื้อที่มีความผิดปกติให้แก่ลูกค้า ในส่วนของเนื้อที่ร้าน พบว่า 

ผิดปกติ ให้ติดตามสอบถามไปยังผู้จ�าหน่ายที่ร้านอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้นทาง 

ที่จ�าหน่ายก็อาจมีความผิดการจ�าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์เช่นกัน

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์ที่มีฝีหนองควรเลี่ยงการรับประทานส่วนดังกล่าว แต่ 

ในส่วนของการเกิดฝีหนอง กรมปศุสัตว์ขอยืนยันด้วยข้อมูลทางวิชาการว่า ไม่ได้ 

เกิดจากการป่วยเป็นโรคระบาด หากแต่เกิดจากการอักเสบเพราะการฉีดวัคซีน 

หรือยาเพื่อการรักษาให้แก่สุกรตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ต้องดูแลให้สุกรมีสุขภาพ 

ดี อีกทั้งโอกาสที่จะเกิดฝีอักเสบดังกล่าวมีไม่มากนัก จะพบได้แค่ในเนื้อบางชิ้น 

ท่ีอาจปนมาเท่านั้น เพราะฟาร์มมาตรฐาน GAP ปัจจุบันจะเน้นความสะอาดของ 

การฉีดยา และควบคุมไม่ให้มีเข็มฉีดยาคงค้างในเนื้อสัตว์ และในปัจจุบัน การ 

เลี้ยงปศุสัตว์พยายามลดการใช้ยาที่ไม่จ�าเป็นมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กรมปศุสัตว์ แนะผู้บริโภคปฏิเสธ
หากเจอเนื้อสัตว์ผิดปกติ
เตือนร้านขายอาหารไม่บริสุทธิ์มีความผิด
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โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะฉีดให้แก่สุกรเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างของ 

ยาในเนื้อสัตว์ และปัญหาเชื้อดื้อยา หันมาเปลี่ยนเป็นการป้องกันด้วยการใช้ระบบ 

ความปลอดภยัทางชวีภาพ อนึง่กรมปศสุตัว์ และเครอืข่ายพันธมติร 

ได้ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคระบาดอันตรายในสุกรมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าโรคระบาดนั้นจะเกิดเฉพาะในสุกร 

ไม่ติดต่อสู่คนแต่อย่างใด แต่เพื่อสร้างความมั่นใจ 

ให้กับผู ้บริโภค ขอยืนยันว่า ในระบบโรงฆ่า 

ที่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ 

เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จะไม่มี 

การน�าเนือ้สกุรทีม่ฝีีหนอง ซึง่ถอืเป็นเนือ้ไม่เหมาะสม 

ส่งขาย เนื่องจากมีพนักงานตรวจเนื้อสัตว์คอยตรวจสอบอยู่ตลอด

โอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ขอแนะน�าให้ร้านอาหาร และผู้บริโภคเลือกสถานที่ 

จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ 

ว่าเน้ือสกุรทีจ่�าหน่ายนัน้ ผลติจากระบบคุณภาพตลอดห่วงโซ่ มาจากฟาร์มมาตรฐาน 

GAP ที่มีสัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์มก�ากับดูแล ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต 

และมาตรฐานการผลิตที่ดี มีสุขลักษณะที่ดีของร้าน และผู้จ�าหน่ายเนื้อ

ในส่วนของเนือ้สกุร เน้นเลอืกทีม่สีชีมพไูม่แดงมากนกั ไม่มก้ีอนฝี ตุม่หนอง  

เม็ดสาคู หรือกลิ่นผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ให้ระมัดระวังเนื้อบางต�าแหน่ง เช่น 

บริเวณสันคอท่ีใช้เป็นต�าแหน่งแทงเข็มโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีโอกาสพบก้อนฝีฝังตัว 

ในกล้ามเนื้อชั้นลึก ต้องมีการตัดแต่งเป็นเนื้อชิ้นเล็กลงถึงจะพบเจอฝีที่อาจแฝงอยู่

ท้ายนี้ ประชาชนผู้สนใจสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ “ปศุสัตว์ OK” สามารถ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 

ปศุสัตว์ กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141 หรือส�านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือผ่านทาง Application “DLD 4.0”
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ 
เหมาะส�าหรับทุกวัย แต่คนไทยกินไข่ไก่ต่อปีเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคน จับมือ 
กับ 22 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในภาพรวม ตาม 
เป้าหมายปี 2566 ให้ ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 

กล่าวว่า ไข่มีสารอาหาร และคุณประโยชน์มากมายส�าหรับทุกวัย และ 

มีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนประเภทอื่นๆ โดยไข่ไก่ 1 ฟอง  

มีน�้าหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน  

7 กรัม ถือได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี เพราะมีกรดอะมิโนจ�าเป็น 

ครบถ้วน และสารอาหารในไข่ไก่มส่ีวนช่วยในการเจรญิเตบิโต บ�ารุงสมอง 

เสริมสร้างความจ�า บ�ารงุสายตา สร้างภมูคิุม้กนั และเพิม่ประสทิธิภาพในการเรียนรู ้

ให้เด็ก และเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม แต่จากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว ์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ปี 2563 มีอัตราการบริโภค 

ไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคนต่อปี ซ่ึงต�่ากว่าประเทศอื่นอย่างจีน 

ที่มีการบริโภค 399 ฟองต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 345 ฟองต่อคนต่อปี และมาเลเซีย  

314 ฟองต่อคนต่อปี

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า เพื่อส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ และ 

พฒันาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั กรมอนามยัจึงได้ด�าเนนิการโครงการ 

รณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวยัเรยีน โดยความร่วมมอืกนั ด�าเนนิการอย่างใกล้ชดิระหว่าง  

7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกแห่ง กรมส่งเสริม 

ที่มา : สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กรมอนามัย เผย

คนไทยกินไข่ไก่เฉลี่ยปีละ 223 ฟองต่อคน
ตั้งเป้าหมายปี 2566 ดันให้ถึง 300 ฟองต่อคน



Food Feed Fuel

 26 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 201 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 

การปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย ส�านักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมปศุสตัว์  

และคณะท�างานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก ่

300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนา 

ไก่ไข่และผลติภณัฑ์ (Egg Board) และหน่วยงาน 

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวม 22 หน่วยงาน เพือ่ส่งเสรมิ 

ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน โดยการบริโภค 

ไข่ไก่ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย 

ผ่านทางโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา  

ทุกสังกัด รณรงค์การบริโภคไข่ไก่เพื่อให้เป็นไป 

ตามค�าแนะน�าของกรมอนามัย โดยการสร้าง 

ความตระหนัก และการรับรู้ในกลุ่มเด็กนักเรียน 

ของสถานศึกษาทุกสังกัด ผู ้ปกครอง และ 

ประชาชนทั่วไป เพ่ือเพิ่มอัตราการบริโภค ไข่ไก่ 

ของคนไทยในภาพรวมตามเป้าหมายปี 2566 

ให้ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี 

“ทัง้นี ้การกนิไข่ให้เหมาะสมในแต่ละวยันัน้  

หากเป็นเด็กทารกตั้งแต่อายุ 6 เดือน ให้เริ่มท่ี 

ไข่แดงต้มสุก 1/2 ฟอง ถึง 1 ฟอง ผสมกับ 

ข้าวบด ในครั้งแรกควรให้ปริมาณน้อยๆ แล้ว 

ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ส่วนเด็กอายุ 7 - 12 เดือน ให้กิน 

ไข่ต้มสุกวันละครึ่ง หรือ 1 ฟอง ส่วนกลุ่มเด็ก 

วัยก่อนเรียน 1 - 5 ปี เด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ ์

และหญิงให้นมบุตร กลุ่มวัยท�างาน และผู้สูงอาย ุ

ที่มีสุขภาพดี สามารถกินไข่ได้เฉลี่ยวันละ 1 ฟอง  

ส�าหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

ไขมนัในเลือดสงู ไม่ควรกนิเกนิ 3 ฟองต่อสปัดาห์  

หรือกินตามค�าแนะน�าของแพทย์ ส่วนผู ้ป่วย 

โรคอ่ืนๆ สามารถกินไข่ ได้วันละ 1 ฟอง หรือ 

ตามแพทย์สั่ง โดยต้องดูแลการบริโภคอาหาร 

อย่างอื่นร่วมด้วย เล่ียงอาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัวสูง  

เช่น เนื้อหมู เนื้อวัวติดมัน เบคอน หนังไก ่

ครีม เนย ชีส และท่ีส�าคัญต้องบริโภคอาหาร 

ให้หลากหลายถูกสัดส่วนในปริมาณ ที่เหมาะสม 

ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
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นายสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผย 

ว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ในประเทศ อยู่ในสถานการณ์ล�าบาก  

เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายตัวมีราคาแพงข้ึนมาก อาทิ ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ พุ่งสูงกว่า 11 บาท/กิโลกรัม กากถั่วเหลืองราคาสูงถึงกิโลกรัม 

ละ 20 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกตลาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์

รายย่อยต้องแบกรับต้นทุนอาหารที่สูง และส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาล 

มีมาตรการผลักดันให้พืชเกษตรมีราคาสูง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ในประเทศ ขณะที่เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้รับการดูแลใดๆ ต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้นนี้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ไก่เป็นสินค้าส่งออกส�าคัญของประเทศไทย การส่งออกไก่จึงมีผลต่อ 

ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยทั้งระบบ ดังนั้น มาตรการดูแลอุตสาหกรรมไก่เนื้อที่สมาคมฯ  

ต้องการให้รัฐใส่ใจ สนับสนุน และจะช่วยดูแลไก่ทั้งระบบได้ นั่นคือ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไร้คาร์บอน  

เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นทิศทางที่ตลาดหลักของไทยอย่างสหภาพยุโรป (อียู) ให้ความส�าคัญ

ทั้งนี้ อียูต้องการซื้อสินค้าที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และไม่ได้มาจากการรุกป่า หากประเทศไทย 

ยังไม่สามารถผลิตไก่ท่ีปราศจากการท�าลายป่า หรือไก่ไร้คาร์บอนได้ อาจถูกเรียกเก็บภาษีน�าเข้า 

ตามจ�านวนคาร์บอนที่ปล่อย ซึ่งหมายถึงความสามารถในการแข่งขันของไก่ไทยในเวทีโลกจะลดลง 

และแน่นอนว่าจะกระทบมาถึงไก่เนื้อทั้งอุตสาหกรรม

“วัตถุดิบอาหารสัตว์ของไก่ มีส่วนผสมของข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นหลัก จึงอยากให้รัฐบาลเน้น 

มาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ด้วยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่รุกป่า ไม่มีการเผาตอซัง และส่งเสริมข้าวโพด 

หลังนา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียตลาดส่งออก อันจะท�าให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก” นายสมบูรณ ์

กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้เลี้ยงไก่เนื้อแนะรัฐ
หนุนผลิตไก่ไร้คาร์บอนแข่งตลาดโลก
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โซเชียลผงะ ข้าวราคาต�่ากว่าบะหม่ี 
ส�าเร็จรูป ส.ชาวนาวอน นบข. ทบทวน 
สถานการณ์ข้าว 3 ปี ภาวะตลาดเปลี่ยน 
ส่งออก - บริโภคภายในหด เป็นเหตุสต็อก 
บวมล้นระบบ 4 ล ้านตัน หวั่นฉุดราคา 
ข้าวเปลือกหลุดตันละ 8 พันบาท ชดเชย 
ประกันรายได้อ่วมทะลุแสนล้าน แนะรัฐเคาะ 
สูตรใหม่ดึง รง. อาหารสัตว์ช่วยซ้ือแทน 
หลังล่าสุดโรงงาน ซี.พี. โดดอุ้มข้าวน�าร่อง 
ซ้ือข้าวเปลือกโรงสีภาคใต้ผลิตอาหารสัตว์ 
แทนข้าวสาลี

นายสุเทพ คงมาก นายกกิตติมศักดิ์ 

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า กรณี 

ที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียว่า ข้าวเปลือกราคาลดลง 

เหลือ 5,900 บาท หรือ กก. ละ 5.90 บาท ต�า่กว่า 

ราคาบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป เข้าใจว่าจะต้องเป็น 

ข้าวขาวที่มีความชื้นสูงกว่า 30% จากปกติ ทั้งนี ้

ปัจจุบันราคาตลาดข้าวสด ความช้ืน 25% ตัน 

ละ 7,000 - 8,000 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิจะ 

อยู่ที่ 8,000 - 9,000 บาท ลดลงจากปีก่อนที่เคย 

อยู่ที่ตันละ 10,000 - 11,000 บาท

ราคาลดลงเป็นผลจากปัจจัยหลักคือการ 

ส่งออกลดลง การบรโิภคภายในกล็ดลงด้วย ท�าให้ 

มีปริมาณข้าวในระบบเหลือสต็อกมากขึ้น อาจจะ 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าวเปลือก 1 กก. ถูกกว่าบะหมี่
สต็อกล้นปีละ 4 ล้านตัน จี้ ‘นบข.’ เร่งระบาย

ท�าให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณชดเชยส่วนต่าง 

ให้ชาวนาจ�านวนมากขึ้นถึง 8 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 

เท่าตัวจากปีก่อน ไม่รวมการจ่ายช่วยค่าเก็บเกี่ยว 

อีกครอบครัวละ 20,000 บาท

นายสุเทพ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร 

และนโยบายข้าว (นบข.) ควรจะทบทวนแนวทาง 

บริหารจัดการข้าว ตามที่สถานการณ์ตลาดข้าว 

หลังจากด�าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ต่อเนื่องมา 3 ปี

เพราะปกติไทยผลิตข้าวได้ 33 ล้านตัน 

ข้าวเปลือก หรือประมาณ 18 ล้านตันข้าวสาร  

ซึ่งจะส่งออกเฉลี่ยต่อปี 9 ล้านตัน และใช้บริโภค 

ภายในอีก 9 ล้านตัน แต่ตอนนี้การส่งออกปรับ 

ลดลงจาก 9 ล้านตัน เหลือ 6 ล้านตัน ส่วนการ 

บริโภคก็ลดลงเหลือ 6 ล้านตัน แต่ชาวนายังผลิต 

เท่าเดิม ซึ่งนั่นจะท�าให้สต็อกผลผลิตข้าวเหลือ 

สต็อกตันละ 4 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวใน 

ตลาดลดลงเรื่อยๆ

“แนวทางใหม่ในการระบายผลผลิตข้าว 

อีกทางหนึ่งท่ีควรมีการพิจารณาคือ การดึงกลุ่ม 

ผู ้ผลิตอาหารสัตว์มาซื้อ เพื่อเป็นการระบาย 

สต็อกข้าวเปลือก และจะไปทดแทนวัตถุดิบ 

น�าเข้าอย่างข้าวสาลีในตลาดโลก ซ่ึงเวลานี้มี 

ราคาสูง การมาซื้อข้าวเปลือกแทนเท่ากับโรงงาน 

อาหารสัตว์จะได้ท้ังปลาย ร�า และต้นข้าว บวก 
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ค่าขนส่งแล้วยังคุ ้มกว่าการน�าเข้าข้าวสาลี ถือ 

เป็นแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณาด�าเนินการอย่าง 

จริงจัง ต้องเทียบออกมาให้ชัดเจนว่าจะใช้ใน 

สัดส่วนเท่าไร ซึ่งผมว่า นบข. น่าจะน�าเรื่องนี ้

ไปหารือในการประชุมรอบต่อไป”

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว ระบุว่า ขณะนี ้

โมเดลท่ีสมาคมโรงสีข้าวไทยเสนอกรมการค้า 

ภายใน ขอให้ประสานให้สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ 

ไทย เข้ามาช่วยรับซื้อข้าวกล้องจากโรงสี เพ่ือ 

ดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ประมาณ 4 ล้านตัน 

ยงัไม่ได้ข้อสรุป เนือ่งจากผูผ้ลติอาหารสตัว์ต่อรอง 

ขอซื้อในราคาข้าวโพดลบ 1 บาท เช่น ถ้าราคา 

ข้าวโพด กก. ละ 11 หัก 1 บาท ก็จะเหลือ 10  

บาท แต่โรงสีขอให้รับซ้ือในราคา กก. ละ 12 

บาท โดยให้กรมการค้าภายในมาช่วยเจรจา รวม 

ถึงใช้วิธีชดเชยส่วนต่างให้

“เหตุผลที่ให้ซื้อราคา กก. ละ 12 บาท  

เพราะเมื่อค�านวณกลับมาเป็นข้าวเปลือกไม่ต�่า 

มากกว่าตันละ 8,000 บาท ซ่ึงตอนนี้มีบริษัท 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในเครือ ซี.พี. เข้าน�าร่องซื้อข้าว 

จากโรงสีหลายหมื่นตัน เพื่อใช้ผลิตอาหารสัตว ์

น�าร่องไปแล้ว เราก็ใช้ราคานั้นเป็นตัวตั้งต้น”

สาเหตท่ีุต้องเสนอเพราะการประกนัรายได้ 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้น 

เรื่อยๆ การส่งออกลดลง บริโภคลดลง ราคา 

ตลาดก็ลดลง แต่ราคาประกันเท่าเดิม 3 ปี ท�าให ้

ช่องว่างราคาห่างขึน้ (กราฟิก) รฐัต้องจ่ายชดเชย 

จ�านวนมากขึน้ ซึง่ใน นบข. มหีน่วยงานทีเ่สนอว่า 

ปรับราคาประกันให้สอดคล้องตลาด เช่น ข้าวเจ้า 

จาก 10,000 บาท เหลือ 8,500 - 9,000 บาท 

ข้าวมะลิจาก 15,000 บาท เหลือ 13,000 บาท  

แต่ก็ไม่มีการปรับในช่วงโค้งสุดท้ายการเมือง”

และแม้ว่าจะมีมาตรการคู่ขนานทั้งการเก็บ 

ฝากยุ้งฉาง หรือชดเชยดอกเบี้ยโรงสีฝากเก็บ 

มาช่วย คงไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก เพราะ 

เศรษฐกิจไม่ดี ชาวนาต้องน�าข้าวออกมาขาย 

อย่างในปีท่ีแล้วฝากเก็บยุ ้งฉาง 1.3 ล้านตัน 

ต�่ากว่าเป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก โดยปีนี ้

คาดว่ารัฐอาจต้องจ่ายประกันรายได้ถึง 80,000  

ล้านบาท บวกค่าช่วยเก็บเกี่ยวอีกรวมกว่า 1 

แสนล้านบาท ซึ่งมีผลต่อสถานะ และการจ่ายเงิน 

ล่าช้าหรือไม่”
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“ปุ๋ยเคมีแพง” นักเก็งก�าไร ป่ันตลาดล่วงหน้า “ชิคาโก” ผวา "ข้าวโพด  
ข้าวสาลี ถั่วเหลือง" โลกปีหน้า ขาดแคลน ดันราคาพุ่งเขียวยกแผง

แหล่งข่าววงการค้าเกษตร เผยว่า รายงานสถานการณ์ตลาดชิคาโก หรือ Chicago Mercantile  

Exchang (CME) และ Chicago Board of Trade  (CBOT) ตลาดชิคาโก รายงานสถานการณ์ 

ตลาดล่วงหน้าเขียวยกแผง ฝนจะเร่ิมหมดลงไป ในขณะที่อากาศเริ่มอบอุ่น ท้องฟ้าโปร่งใส ท�าให้ 

เกษตรกรกลับลงสู่ไร่นาได้เต็มเวลาอีกครั้งหนึ่ง จะท�าให้การเก็บเกี่บวข้าวโพด ถ่ัวเหลือง รวมทั้ง 

การปลูก winter wheat ก้าวหน้ามากขึ้น

ข้าวโพด: สัญญาณดีดตัวขึ้น 1.11% ด้วยแรงซื้อเพื่อเก็งก�าไรจากคาดการณ์พื้นที่ปลูกในปีหน้า 

2022/23 อาจจะลดลงด้วย ปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นมากอีก ทั้งข่าวการเก็บเกี่ยวข้าวโพดปีนี้ล่าช้ามาก 

ทั้งในฝรั่งเศส และยูเครน สร้างความหวังให้ผู้ส่งออก และนักลงทุนสหรัฐฯ ด้วยมีข่าวยอดคาดการณ ์

ขายส่งออกในสัปดาห์ที่แล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 14 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 15%

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โลกผวา
“ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง” ขาด
ดันราคาพุ่งยกแผง

ตลาดช่วงหน้าชิคาโก

จากสัปดาห์ก่อนหน้าสู่ระดับ 38.4 ล้านบุชเชล (976,218 ตัน) “เม็กซิโก” ซื้อสูงสุด ตามด้วย  

“จีน” “ญี่ปุ่น” “โคลัมเบีย” และ “เอลซัลวาดอร์” ท�าให้ยอดขายสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 160.9 ล้านบุชเชล  

แต่ยังไม่มากเท่าปีที่ผ่านมา ขณะที่การเก็บเกี่ยวสิ้นสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม ได้ 52% มากกว่า 

ค่าเฉลี่ยห้าปีที่เก็บเกี่ยวได้ 41% ต้นที่เหลืออยู่ยังมีสภาพดีถึงดีเยี่ยมเท่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 60%
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ถั่วเหลือง : สัญญาณยังขยับขึ้นปิดบวกได้ 1.30% ด้วยข่าวที่ภาคเอกชนขายถั่วเหลืองให้ และ 

ผู้ซื้อที่ไม่ระบุชื่อประเทศตลอด 3 วันในสัปดาห์ที่แล้ว และหนุนด้วยยอดคาดการณ์ขายส่งออก 

ในสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่มขึ้น 32% จากสัปดาห์ก่อนหน้าสู่ระดับ 84.4 ล้านบุชเชล (2,298,315 ตัน)

ถั่วเหลือง

ข้าวสาลี

จีนซื้อสูงสุดถึง 74% ที่ 62.9 ล้านบุชเชล ตามด้วยอิยิปต์ เยอรมัน เม็กซิโก และตุรกี ท�าให ้

ยอดขายสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 215.8 ล้านบุชเชล เป็นคร่ึงหนึ่งของยอดขายรวมในระยะเดียวกันของ 

ปีที่แล้ว ขณะที่เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้ 60% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่เก็บเกี่ยวได้ 55%

ข้าวสาลี: สัญญาณยังขยับขึ้นปิดบวกตามข้าวโพด และถั่วเหลือง แม้ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น 

กดดันราคาในตลาดชิคาโก รวมทั้งตลาดมินนีอาโปลิส ขณะที่ยอดคาดการณ์ขายส่งออกร่วงลง 69%  

สู่ระดับ 5.1 ล้านบุชเชล (139,753 ตัน) โดยเม็กซิโกซื้อมากสุดที่ 1.5 ล้านบุชเชล (39,980 ตัน)

ท�าให้ยอดขายสะสมปีนี้เพิ่มขึ้น 343.0 ล้านบุชเชล คิดเป็น 87% ของยอดขายระยะเดียวกัน 

ของปีที่แล้ว ขณะที่การปลูก winter wheat ของปี 2021/22 นี้ท�าได้แล้ว 70% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยห้าป ี

อยู่ 1% ต้นอ่อนงอกแล้ว 44% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่งอก 47%

เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ  

1.16% อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.593% ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าในฐานะสกุลเงินท่ีปลอดภัย 

หลังจากมีข่าว GDP ของในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวเพียง 4.9%

เมื่อเทียบรายปี ต�่ากว่าคาดการณ์ไว้ที่ 5.2% โดยภาคการผลิตขยายตัวเพียง 3.1 จากที่คาดว่า 

จะขยายตัวที่ 4.5% เนื่องจากขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ภาคประชาชนใช้จ่ายเพื่อบริโภคน้อยลงจาก 

ปัญหารัฐบาลควบคุมสถาบันการเงิน และธนาคาร
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เอกชนลุยแก้ปมสต็อกข้าวล้น 4 ล้านตัน โรงสี - ผู้ผลิตอาหารสัตว ์
150 ราย เข็นมาตรการซื้อ “ข้าวกล้องผลิตอาหารสัตว์” 3 แสนตัน 
ตันละ 12,000 บาท ช่วยดันราคารับซ้ือข้าวเปลือก 8,300 บาท ด้าน 
ม.เกษตรฯ ชู 4 ทางออก สมดุลวัตถุดิบอาหารสัตว์ แนะรัฐตัดสินใจ 
ลดภาษีน�าเข ้า 0% เปิดน�าเข ้าเสรีต ้องมีกองทุนช่วยเกษตรกร หรือ 
ขึ้นภาษี 27% ใช้วัตถุดิบในประเทศแทน ชี้หากเลิกมาตรการ 3 ต่อ 1 
สูญเงินสวัสดิการสังคม 3 หม่ืนล้าน

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า เมื่อ 

เร็วๆ นี้ ทางสมาคมได้หารือกับตัวแทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เรื่องความ 

ร่วมมอืการซ้ือวตัถดุบิข้าวกล้องในประเทศเพือ่ทดแทนวตัถดุบิน�าเข้าจากต่างประเทศ

ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะมีสมาชิก 150 ราย จากสมาคมโรงสีข้าว 130 โรง  

และผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 20 โรงงานเข้าร่วมน�าร่องรับซื้อ โดยก�าหนด 

หลักเกณฑ์ให้โรงงานอาหารสัตว์ซื้อจากโรงสีที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน แต่ละคู่ 

จะเจรจารับซื้อกันเอง คาดว่าจะรับซื้อข้าวกล้องอยู่ที่ตันละ 11,000 - 12,000 บาท  

โดยประมาณ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

มัดมือ “อาหารสัตว์” ซื้อข้าว 130
โรงสีหวังระบายสต็อก
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“ความร่วมมือนี้ จะช่วยยกระดับราคา 

ข้าวเปลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ก�าลังเกี่ยว 

ผลผลิตปี 2564/2565 หากโรงงานเข้ารับซื้อ 

ได้ในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่ง เช่นว่า เบื้องต้น 

ซื้อประมาณ 2 - 5 แสนตัน จากปริมาณสต็อก 

ข้าวสารที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมี 4 ล้านตัน 

ข้าวสาร”

“หากค�านวณจากราคาท่ีรับ ซ้ือตันละ  

12,000 บาท จะเป็นต้นทุนข้าวเปลือก 8,800  

บาท หักต้นทุนการสี และค่าขนส่ง ซ่ึงโรงสีจะ 

รับผิดชอบอีกตันละ 500 - 600 บาท เท่ากับ 

โรงสีจะสามารถรับซื้อข้าวเปลือกเจ้า (แห้ง) ได ้

ในราคาตันละ 8,200 - 8,300 บาท ยกระดับ 

จากราคาตลาดปัจจุบันที่ซื้อตันละ 7,500 - 7,700  

บาท”

“ขณะทีฝ่่ายผูผ้ลติอาหารสตัว์ จะได้วตัถดุบิ 

ในประเทศที่มีราคาถูก ช่วยแก้ปัญหาต้นทุน 

วัตถุดิบน�าเข้า เช่น ราคาข้าวสาลีปรับสูงขึ้น จาก 

ต้นทุนค่าเฟรต และระวางเรือที่หายาก และ 

ยิ่งขนส่งระหว่างโรงสีที่อยู่ในรัศมีใกล้กับโรงงาน 

ก็จะยิ่งท�าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงไปอีก”

พร้อมกนันี ้ในงานสมัมนางานวจิยัโครงการ 

ศึกษานโยบายทางการค้าส�าหรับวัตถุดิบทดแทน 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมของประเทศไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ อาจารย ์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กล่าวว่า ไทยผลิตข้าวโพดได้ 5 ล้านตัน น้อย 

กว่าต้องการเฉลี่ย 8 ล้านตัน จ�าเป็นต้องน�าเข้า 

วัตถุดิบ 3 ล้านตัน

ท่ีผ่านมารัฐก�าหนดสัดส่วนให้มีการรับซื้อ 

ข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน เพื่อน�าเข้าข้าวสาลี 

1 ส่วน (3 ต่อ 1) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า หาก 

ยกเลิกมาตรการนี้จะมีการน�าเข้าข้าวสาลีมากขึ้น  

กระทบต่อราคาข้าวโพด และปริมาณการผลิต 

ในประเทศ ส่งผลกระทบทางสวัสดิการสังคม 

ของประเทศสูงสุด 31,440 ล้านบาท เท่ากับว่า 

เกษตรกรได้รับผลกระทบทางลบ ขณะที่ผู้ผลิต 

อาหารสัตว์ได้รับผลทางบวก

“แนวทางนโยบายท่ีเหมาะสม รัฐควร 

ค�านงึว่าการเปิดเสรจีะส่งผลต่อความม่ันคงอาหาร  

(food security) ด้านปริมาณและคุณภาพ  

ปริมาณข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน  

ข้อตกลงทางการค้าท่ีประเทศไทยได้มีการท�า 

ข้อผูกพันไว้ คุณค่าทางอาหาร และราคาของ 

วัตถุดิบทดแทน และการใช้วัตถุดิบทดแทนใน 

ประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์”

อาทิ มันส�าปะหลัง ปลายข้าว และข้าวฟ่าง  

ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพในการทดแทน 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีทั้งวัตถุดิบจากต่างประเทศ  

ได้แก่ ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์ และ DDGS 

ส่วนวัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ มันส�าปะหลัง 

ปลายข้าว ข้าวฟ่าง

ในงานวิจัยสรุปแนวทางเหมาะสม 4 ด้าน 

คือ

1) การเก็บภาษีน�าเข้าข้าวสาลีเพื่อให้เกิด 

ความสมดุล โดยขอให้รับพิจารณาให้น�้าหนักที ่

ต้องการปกป้อง หากมองทั้งประเทศควรเก็บภาษ ี

ในอตัราน้อยกว่า 0% หากปกป้องเกษตรกร ควร 

เก็บ 27% แต่หากให้น�้าหนักโรงงานอาหารสัตว์ 

ท่ีเป็นอุตสาหกรรมมีค่าตัวคูณทางเศรษฐกิจสูง 

ก็ควรเก็บภาษีต�่ากว่า 5% ในปีที่ 1
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 โดยหากเก็บภาษีสูงเกินไป จะท�าให ้

โรงงานอาหารสัตว์หันไปน�าเข้าจากประเทศที่มี 

ข้อตกลงทางการค้าเขตการค้าเสรี หรือเปลี่ยนไป 

น�าเข้าวัตถุดิบอื่นที่ไม่มีภาษี

 ซึ่งหากมีการลดภาษีน�าเข้า ควรตั้ง 

กองทุนช่วยผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผล 

กระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) โดย 

น�าเงินจากภาษีน�าเข้าข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์  

ช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ให้สินเช่ือดอกเบี้ยต�่า 

การจัดหาอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น พร้อม 

ส่งเสริมการผลิตตาม GAP ปรับปรุงระบบโครง- 

สร้างพืน้ฐานการปลกู กรรมสทิธิใ์นท่ีดิน ส่งเสรมิ 

การจัดการฟาร์ม และการรวมกลุ่มเกษตรกร

2) มาตรการปกป้องพเิศษ (SSG) ส�าหรับ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามความตกลง WTO และ  

AFTA ก�าหนดภาษีน�าเข้า 0% ได้เฉพาะช่วง 

เวลาเดือนเมษายน - กรกฎาคม ของทุกปี จาก 

เดิมก�าหนดไว้ กุมภาพันธ์ - สิงหาคม และควร 

ก�าหนดปริมาณขั้นต�่า (trigger volume) โดย 

พิจารณาจากปริมาณอุปสงค์ และอุปทานใน 

ประเทศในแต่ละปี หากน�าเข้าเกินปริมาณ trig- 

ger volume เก็บภาษี 73% และต้องเพิ่ม 

มาตรการตรวจสอบการน�าเข้า

3) การก�าหนดมาตรฐานน�าเข้าข้าวโพด 

เลีย้งสตัว์ทีม่กีารปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP)  

เพื่อความปลอดภัย และน�าเข้าเฉพาะเมล็ดยังไม ่

ผ่านการแปรรูปใดๆ

4) ยืดหยุ่นการด�าเนินการเพื่อสนับสนุน 

การด�าเนินนโยบายการค้าท่ีเหมาะสม และมี 

ประสิทธิภาพ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ขอเสนอ 

ให้ภาครัฐเดนิหน้าโครงการข้าวโพดหลงันา ซึง่เป็น 

นโยบายที่ดีและมีต่อเนื่องมา แต่ยังมีไม่มากพอ  

พร้อมท้ังเสนอให้ขยายผลศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม 

เพราะในไม่ช้า โดยผูน้�าเข้า EU จะเริม่ออกมาตร- 

การ green deal แล้ว เราควรศึกษาว่าจะมแีนวทาง 

ลดคาร์บอนอย่างไร เพราะต่อให้ราคาจะถูก แต ่

ต่อไปจะไปต่อล�าบากมากกว่าเดิม

นสพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคม 

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กล่าวว่า ควร 

จะศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองคาร์บอนในการผลิตพืช 

อาหารสัตว์ เพ่ือป้องกันการถูกกีดกันทางการค้า 

ในอนาคต ส่วนนายชยานนท์ กฤตยาเชวง 

นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  

ผมมองว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงงานวิจัย 

ผลกระทบเกษตรกร และผู้ผลิตอาหารสัตว์ แต่ 

ยังขาดคนกลาง





โพลทรียสตาร

 มีประสิทธิภาพและจําเพาะตอสัตวปก

  ไดรับการจดสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนโดย

สหภาพยุโรป (EU) 

  ความหลากหลายของสายพันธุจุลินทรีย

โปรไบโอติกทีถ่กูคัดสรรมาอยางดี 

ทํางานรวมกบัพรีไบโอติก

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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ในห่วงโซ่การผลิตสนิค้าไม่ว่าเกษตร หรอื 

อุตสาหกรรมจะประกอบด้วย ต้นน�้า กลางน�้า 

และปลายน�า้ ซึง่แต่ละช่วงการผลิตมคีวามเกีย่ว 

เนือ่งกนั ดงันัน้การดแูลทัง้เรือ่งราคา และปรมิาณ 

การผลติในแต่ละช่วงต้องสอดคล้อง และไม่เป็น 

ภาระต่อภาคส่วนอื่นๆ

สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว์ไทย รายงาน 

ราคาข้าวโพดไทยเปรียบเทียบกับราคาตลาดโลก  

พบว่า ราคาเฉลี่ย ณ 2563  หน้าโรงงานอาหาร 

สัตว์ไทย อยู่ที่ 8.97 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) แต่ 

เม่ือเทียบกับราคาตลาดชิคาโก ซึ่งอยู่ที่ 4.54 

บาทต่อกก. จะพบว่าราคาข้าวโพดไทยสงูกว่ามาก 

เป็นเท่าตัว 

แหล่งข่าวจากผู้ผลติอาหารสตัว์ เปิดเผยว่า  

สถานการณ์ดังกล่าว ก�าลังส่งผลกระทบเป็น 

โดมิโนต่อเนื่องไปถึงเกษตรกรปลายน�้าอย่าง 

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ โดยราคาวตัถดิุบอาหารสตัว์ 

ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563  

โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง  

ปรับตัวสูงขึ้น 30% จากความต้องการเพิ่มขึ้นสูง 

ของจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ราคาข้าวโพดพุ่งไม่หยุด
โดมิโนต้นทุนคนเลี้ยงสัตว์

ขณะท่ีสหรัฐฯ และบราซิล น�าไปเป็น 

วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล รวมถึงค่าระวาง 

สินค้าปรับสูงต่อเนื่อง ท�าให้ราคาเมล็ดถั่วเหลือง 

และกากถั่วเหลืองมีการปรับขึ้น จาก กก. ละ 13  

บาท เป็น กก. ละ 18 - 19 บาท รวมถึงอาหาร 

เสริม วิตามิน เกลือแร่ท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ 

มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20 - 30%

ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขยับราคาสูงสุด 

ในเดือนกันยายน 2564 ท่ี 11.50 บาทต่อกก.  

จากราคาเฉลี่ย 8 - 9.50 บาทต่อกก. ส่งผลให ้

ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์โดยภาพรวมปรับตัว 

สูงขึ้นในอัตราเดียวกัน กระทบต่ออุตสาหกรรม 

การเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์  

ล่าสุด วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 ข้าวโพด 

มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 10.85 บาทต่อกก. และกาก 

ถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองน�าเข้า มีราคาเฉลี่ย 

อยู่ที่ 19.80 บาทต่อกก.

“วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักของ 

การเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมดส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยง 

สัตว์โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น 30% กระทบต่อ 

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์อย่างมาก โดยวตัถุดิบส�าคญั 
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คอื ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เป็นสนิค้าท่ีเกษตรกรผูเ้ลีย้ง 

สัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ต้องรับซ้ือท่ีราคา 

ขั้นต�่า กก. ละ 8 บาท แต่ไม่เคยมีเพดานราคา 

ส่งผลให้ราคาข้าวโพดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 

เพิ่งเริ่มขยับลงเล็กน้อยจากการซื้อปลายข้าว 

ทดแทน”

ส�าหรับประเทศไทย ต้องการข้าวโพดเลีย้ง 

สัตว์ ปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้เพียง 5 ล้าน 

ตัน ต้องน�าเข้าข้าวสาลีเป็นทางเลือกเพื่อทดแทน 

ส่วนต่าง ภายใต้มาตรการของรัฐบาลก�าหนด 

ให้ซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน ต่อการน�าเข้า 

ข้าวสาลี 1 ส่วน เพื่อป้องกันปัญหาราคาข้าวโพด 

ในประเทศตกต�่า ซ่ึงอัตราส่วนดังกล่าว ยังไม ่

ทดแทนส่วนที่ขาดได้ (สัดส่วนปัจจุบันเท่ากับการ 

น�าเข้าข้าวโพดเพียง 1.6 ล้านต้นเท่านั้น) จ�าเป็น 

ต้องปรับสัดส่วนลดลงให้ชดเชยส่วนที่ขาดได ้

เพียงพอ เช่น เหลืออัตราส่วนท่ี ข้าวโพดใน 

ประเทศ 1 ส่วน ต่อการน�าเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน 

จึงจะทดแทนส่วนที่ขาดได้

ขณะเดียวกัน มาตรการประกันรายได้ 

เกษตรกรของภาครัฐก�าหนดที่ราคา 8.50 บาท 

ต่อ กก. และขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ให้ 

รับซื้อในราคาขั้นต�่าที่ 8 บาทต่อกก. (ความชื้น  

14%) โดยรัฐไม่ก�าหนดเพดานราคา ซึ่งปัจจุบัน 

ราคาข้าวโพดสูงกว ่าราคาประกันที่ รัฐบาล 

ก�าหนดไว้มากกว่า 30% ภาคการเลี้ยงสัตว์ต้อง 

แบกภาระต้นทุนไว้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ด้านตลาดเนื้อสัตว์ซึ่งเป็น 

ผลผลติของเกษตรกรผูเ้ลีย้ง กต้็องเผชญิมาตรการ 

รัฐ มีการประกาศราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์  

แทนการปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 

เช่น ประกาศราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที ่

80 บาทต่อกก. เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยประมาณ  

78 - 80 ต่อกก. ขณะที่ราคาสุกรในประเทศ 

เพื่อนบ้านสูงเกินกว่า 100 บาทต่อกก.

ด้านเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ยังมีต้นทุนสูง 

ขึ้นจากการวางระบบป้องกันโรค และเตือนภัย  

ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนวิกฤติโควิด-19  

ล้วนเป็นภาระต้นทุนของเกษตรกรท้ังสิ้น หาก 

ไม่เร่งแก้ไข จะเป็นปัจจัยบั่นทอนความสามารถ 

แข่งขันของประเทศ กลายเป็นอุปสรรคส�าคัญ 

ในการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตอาหารของไทย 

ในระยะยาว
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ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

“ผู้เลี้ยงหมู” โอด
แบกขาดทุนนานกว่า 6 เดือน
น�้าท่วมทุบซ�้า

เกษตรกร “ผู้เลี้ยงหมู” ภาคอีสานโอด แบกภาระขาดทุนมานานกว่า 
7 เดือน เหตุ PRRS ท�าแม่พันธุ์หมูเสียหายทั่วประเทศ ร้อยละ 40 กระทบ 
สุกรขุน มีผลผลิตน้อย น�้าท่วมอีสานทุบซ�้า โรงฆ่าสัตว์ปิดตัวท�าต้นทุนพุ่ง 
ขณะขายได้ราคาต�่ากว่าต้นทุน

“ผู้เล้ียงหมู” อยู่ในกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน�้าท่วม ล่าสุด 

เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะน�้าท่วมท่ีเกิดขึ้นในช่วง 

ที่ผ่านมา ท�าให้มีสุกร (หมู) เสียหายมากพอสมควร ประกอบกับปัญหาโรค PRRS  

ที่ระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลกระทบต่อสุกร
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โดยเฉพาะในส่วนของแม่พันธุ ์ ซึ่ง ท่ัว 

ประเทศเสียหายประมาณ 30 - 40% ส่งผลให้ 

ปริมาณผลผลิตสุกรขุนลดลงในสัดส่วนเดียวกัน  

ขณะที่ก่อนหน้านี้ราคาสุกรลดลงค่อนข้างมาก  

เนื่องจากในพื้นที่น�้าท่วมติดปัญหาโรงฆ่าสัตว ์

ปิดตัว ไม่สามารถน�าสุกรเข้าโรงฆ่าได้ ประกอบ 

กับปัญหาด้านการเดินทางที่ไม่สะดวก จึงกระทบ 

กับการน�าส่งไปยังโรงฆ่า

“ฟาร์มสุกรในภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็น 

ฟาร์มรายย่อย หากประสบปัญหาเรื่องโรค การ 

กลับมาเล้ียงใหม่จะท�าได้ยาก ฟาร์มต่างๆ จึง 

ยกระดับการป้องกันโรค เพื่อป้องกัน ASF ด้วย 

การท�าระบบ Biosecurity ในฟาร์มอย่างเข้มงวด  

กลายเป็นต้นทุนแฝง ส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น  

4 - 5 บาทต่อกิโลกรัม” นายสิทธิพันธ์ กล่าว

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ กล่าวว่า ในภาวะปกติ แม่พันธุ์สุกร 

ทั่วประเทศมีปริมาณ 1.2 ล้านตัว แต่ปัจจุบัน 

มีปริมาณเพียง 7 - 8 แสนตัว ผลผลิตสุกรขุน 

ที่ออกสู่ตลาดจึงมีจ�านวนน้อยลงไปด้วย ส่งผลให้ 

ราคาขยับทุกพื้นที่ แต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้าม 

ต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัดส่วน 

หลักในสูตรการผลิตอาหารสัตว์มากถึง 50% 

โดยต้นทนุสกุรขนุเฉลีย่ไตรมาสสามของส�านกังาน 

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) อยู่ที่ 80.03 บาท 

ต่อกิโลกรัม

ขณะที่ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์ม โดย 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอยู่ที่ 76 - 80 บาท  

ส่วนสุกรขุนในภาคอีสานราคาอยู่ที่ 76 - 78 บาท 

ต่อกิโลกรัม ซ่ึงเกษตรกรผู ้เ ล้ียงท่ัวประเทศ 

ต้องประสบกบัภาวะการขาดทนุสะสมมายาวนาน 

ถึง 7 เดือนแล้ว

ที่ส�าคัญ ปัจจุบัน เกษตรกรทั่วประเทศ ยัง 

คงต้องเฝ้าระวังในการควบคุมและป้องกันโรค 

ส�าคัญในสุกรทั้ง ASF และ PRRS อย่างเข้มงวด  

รวมทั้งเน้นการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน แม้ว่า 

ต้นทุนการผลิตต้องสูงขึ้น แต่เพื่อให้ผู ้บริโภค 

มีปริมาณสุกรคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภค  

เกษตรกรทุกคนยนิดทีีจ่ะเดนิหน้าตามมาตรฐานนี ้

อย่างเข้มแข็งต่อไป
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เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เผยต้นทุนอาหารเลี้ยงหมูสูงขึ้น 20 - 30% 
ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถ่ัวเหลือง ปลายข้าว ร�าข้าว โดยเฉพาะ 
ปลายข้าวที่ราคาพุ่งสูงขึ้นสวนทางข้าวราคาถูก

นายเสน่ห์ นัยเนตร เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  

ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ประมาณ 11 บาท และผมก็เชื่อว่าจะไปถึง  

12 บาทแน่นอน ซ่ึงแน่นอนว่าราคาแบบน้ีจะส่งผลถึงต้นทุนการผลิตหมู 

แต่ที่ผมแปลกใจกว่า คือ ราคาปลายข้าวท่ีแพงมาก ซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที ่

11 บาทแล้ว ทั้งๆ ที่ตอนนี้ราคาข้าวเปลือกถูกมาก เกษตรกรรายย่อย 80%  

ผสมอาหารสัตว์กันเอง การที่พืชอาหารสัตว์ทุกชนิดมีราคาแพงขึ้นเช่นนี้ ก็ 

เดือดร้อนกันหมด เพราะการเลี้ยงหมูหนึ่งตัวมีต้นทุนค่าอาหารถึง 65% แล้ว

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คนเลี้ยงหมูงง ต้นทุนอาหารสูงขึ้น 30%
ราคาปลายข้าวแพงสวนทางข้าวราคาถูก



Food Feed Fuel

 40 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 201 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 

ขณะเดียวกัน ฟาร์มหมูหลายแห่งก�าลัง 

ประสบปัญหาโรคระบาด PRRS ด้วย จึงจ�าเป็น 

ต้องมีการลงทุนเพ่ือป้องกันโรคซ่ึงใช้งบสูงมาก  

ราคาขายก็ไม่ได้ดี เพราะถ้ามีฟาร์มใกล้ๆ เกิด 

โรค ก็ต้องรีบขายหมูท้ิงในราคาไม่คุ้มทุน ตอนนี ้

รายย่อยจากท่ีมีแสนกว่าราย ไม่รู้จะเหลือรอดถึง  

20,000 รายหรือไม่

นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ยังเจอน�้าท ่วม 

ฟาร์มอีก จึงอยากขอให้รัฐเข้ามาช่วยจัดการใน 

ส่วนที่เป็นต้นทุนหลักก่อน นั่นก็คือราคาวัตถุดิบ  

เพื่อช่วยให้ต้นทุนไม่บานปลายไปกว่านี้ และต้อง 

ขอวอนให้ผูบ้ริโภคเข้าใจด้วยว่าเป็นเพราะปรมิาณ 

หมูในท้องตลาดมีน้อยลงจากสถานการณ์ต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้เนื้อหมูปลายทางอาจขยับ 

ราคาสูงขึ้นบ้าง

ด ้านนายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน ์ยืนยง 

เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร จ.ยะลา กล่าวว่า ปัจจุบัน 

ผู้เลี้ยงหมูเผชิญความท้าทายมาโดยตลอด โดย 

เฉพาะเร่ืองโรคระบาดที่ท�าให้ปัจจุบันต้องแบกรับ 

ต้นทุนด้านการป้องกันโรคในฟาร์มค่อนข้างสูง  

และขณะนี้ยังต้องประสบปัญหาราคาวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์สูงข้ึนมาก ยิ่งท�าให้ต้นทุนการเลี้ยง 

สัตว์สูงขึ้นไปอีกกว่า 20 - 30% แล้ว แม้ปัจจัย 

ของราคาวัตถุดิบอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ 

กากถั่วเหลืองจะแพงขึ้นจากตลาดโลก แต่ส่วน 

หนึ่งก็คือผลพวงจากการบริหารจัดการวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ภายในประเทศด้วย

“ข้าวเปลือกมีราคาถูกมากราว 5 - 6 พัน 

บาทต่อตัน ราคาปลายข้าวส�าหรับท�าอาหาร 

สัตว์ ควรจะอยู่ท่ี 7 - 8 บาทต่อกก. แต่ปัจจุบัน 

ปลายข้าวกลบัมรีาคาถึง 10 กว่าบาท โดยไม่ทราบ 

สาเหตุ หรือข้าวโพดที่มีการประกันราคารับซื้อ 

ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชขั้นต�่าที่ 8.00 บาท/กก. 

แต่ไม่มีการก�าหนดราคาข้ันสูง ส่งผลให้ราคา 

พุ่งขึ้นถึง 11 บาท ซ�้าเติมต้นทุนการเลี้ยงสัตว์  

ในเม่ือปล่อยราคาข้าวโพดได้แบบนี้ ก็ควรปล่อย 

ราคาขายของฟาร์มตามต้นทนุท่ีเกดิขึน้ด้วย จึงจะ 

สอดคล้อง และเป็นธรรม”
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นายพรชยั เอีย่มสงวนจติต์ นายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ เผยว่า ช่วงท่ีผ่านมา เกษตรกร 

ผูเ้ลีย้งไก่พนัธ์ุประสบปัญหาขาดทนุจากสถานการณ์ 

การระบาดโควิด-19 มากอยู ่แล้ว ยังต้องมา 

ประสบกับปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้ง

ข้าวโพด และกากถั่วเหลืองสูงขึ้นอีก 20 - 30% 

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไก่พันธุ์สูงขึ้นตาม เนื่อง 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์วอนรัฐช่วย แบกต้นทุนอ่วม
วัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งปรี๊ด

สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์
ร้องรัฐช่วยเหลือเกษตรกร

หลังแบกรับภาระต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่สูงขึ้นมากกว่า 20% หวั่นกระทบ
ห่วงโซ่การผลิต และความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออก
เนื้อไก่ 1 แสนล้าน

จากอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์ 

คิดเป็น 60 - 70% ของต้นทุนท้ังหมด ขณะท่ี 

ไก่พันธุ์เป็นต้นน�้าของห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อเพื่อ 

การบริโภค ทั้งภายในประเทศ และส่งออกขาย 

ต่างประเทศ ที่มีมูลค่าส่งออกปี 2564  คาดว่า 

สูงกว่า 100,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการส่งเสริม 

เศรษฐกิจของชาติ และสร้างรายได้เข้าประเทศ 

เป็นอันดับต้นๆ

ท้ังนี้  ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ์ ท่ีสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง เป็นการซ�้าเติมเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่พันธุ์ ที่แบกรับภาระการขาดทุนจากการชะลอ 

ตัวของอุตสาหกรรมการเล้ียงไก่เนื้อในช่วงการ 

แพร่ระบาดของโควิด-19 หากยังปล่อยให้ปัจจัย 

การผลิตสูงต่อเน่ืองแบบนี้ จะส่งผลกระทบต่อ 

ต้นทุนการผลิต และอุตสาหกรรมไก่เนื้อแน่นอน  
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ขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือ 

เกษตรกรภาคการเลี้ยงสัตว์เป็นการด่วน  

เพือ่ให้ห่วงโซ่การผลติเดนิหน้าต่อไปได้อย่าง 

ต่อเนื่อง

ส�าหรับข้าวโพดเป็นส่วนผสมหลัก 

ในอาหารส�าหรับไก่ทุกประเภท ราคาใน 

ปัจจบุนัปรบัขึน้สงูสดุในรอบ 13 ปี ราคาปัจจบัุน 

อยู่ที่ 11.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากเดิมที่ราคาประมาณ 9 บาทต่อกิโลกรัม 

ขณะที่กากถั่วเหลือง ปรับจาก 13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 20 บาทต่อกิโลกรัม 

อย่างไรก็ตาม นโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลให้กับพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น 

ข้าว ข้าวโพด กากถั่วเหลือง มันส�าปะหลัง โดยเฉพาะข้าวโพดมีการประกัน 

รายได้ให้เกษตรกรท่ีราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และชดเชยส่วนต่างกับราคา 

ตลาดให้กับเกษตรกร แต่ไม่มีการก�าหนดเพดานราคา ส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว ์

สูงขึ้นมาก และสุดท้ายก็ท�าให้ผู้เล้ียงไก่พันธุ์ต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น 

ทั้งห่วงโซ่การผลิต 

ดังนี้สมาคมฯ ขอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์

เป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะความชัดเจนเร่ืองการก�าหนดเพดานราคาวัตถุดิบ 

เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หรือใช้กลไลการตลาดเสรีเพื่อสร้างสมดุลด้านราคา  

เพ่ือให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการ และเดินหน้า 

ต่อเนื่องได้ ไม่ถูกตัดตอนจนหยุดชะงักจากปัญหาราคาวัตถุดิบ
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สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ 

ได้ออกหนังสือประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  

2564 ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ราคาแนะน�าไข่ไก ่

คละอยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท ทั้งนี้หากมีการ 

เปลีย่นแปลงราคาสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

นั้น

นายสรุนิทร์ ชนิวงศ์พรหม ประธานชมรม 

ผู ้ค ้าไข่กรุงเทพมหานคร เผยว่า จากการท่ี 

“ไข่ไก่” คละหน้าฟาร์ม จะปรับราคาขึ้น 2.80  

บาท/ฟอง เป็นไปตามกลไกตลาด ตอนนี้สมาคม 

ผู ้ผลิต ผู ้ค้าและผู ้ส่งออกไข่ไก่ ตัดสินใจปรับ 

ราคาไข่ไก่ขึ้นมาจากสภาพตลาด และได้มีการ 

พูดคุยหารือกันประเมินตลาดในภาพรวมดีขึ้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“ไข่ไก่” ขานรับ เปิดประเทศ เปิดเทอม
ปรับราคาใหม่ 2.80 บาท/ฟอง

“สาเหตุราคาเป็นช่วงขาขึ้น เพราะว่ามี 

ปัจจัยบวกที่เห็นเด่นชัด เช่น เปิดเทอมของภาค 

รัฐท่ีได้ออกมากระตุ้น เรื่องท่องเที่ยว นโยบาย 

เปิดประเทศ ตลอดจนเร่ืองของการปลดไก่ที ่

อั้นกันอยู่ สามารถปลดไก่ได้เพิ่มขึ้น ตอนนั้น 

ที่ไม่ปลดเพราะตลาดเหมือนตัน ไม่สามารถ 

ที่จะปลดไก่ออกไปได้ พอตลาดเริ่มมีการตอบรับ 

ก็มีการปลดไก่ได้เพ่ิมขึ้น ท�าให้ของท่ีหนาแน่น 

ค่อยๆ คลี่คลาย ประกอบกับฝนฟ้าตกเบาบางลง  

สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยบวกทั้งนั้น”

นายสุรินทร์ กล่าวว่า ประกอบกับเทศกาล 

ที่เป็นวันหยุดยาวไม่ค่อยมี จึงท�าให้มองเห็นภาพ 

กันชัดว่า ภาพเหล่านี้ท�าให้เกษตรกรมีแสงสว่าง 

ขึ้น ส่วนในตอนนี้ ราคาเมื่อเทียบกับต้นทุน ราคา 

สุธาศิน อมฤก

สุรินทร์ ชินวงศ์พรหม

2 ผู้ยิ่งใหญ่ วงการค้าไข่ไก่ เผย
ราคาไข่ไก่ ปรับราคาใหม่ 2.80 บาท/ฟอง 
วันที่ 10 พ.ย. นี้ หลังจากนโยบายรัฐบาล 

ประกาศชัด เปิดเทอม เปิดประเทศ
ดันราคาหน้าฟาร์มขึ้นยกแผง
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ที่ผ่านมาค่อนข้างแย่ เพราะค่าอาหารสัตว์แพง 

มาก ซึ่งเราก็เห็นความเดือดร้อนของเกษตรกร  

แต่ทั้งหมดนี้ยังต้องพึ่งกลไกที่แท้จริง บางครั้ง 

สวนทางกับความเป็นจริงว่า อาหารแพง แต่ 

ท�าไมไข่ไก่ราคาลง บางทีจะเห็นว่าถูกจับมาโยง 

กัน แต่ความเป็นจริงไม่ได้ เพราะบางทีอยู ่ท่ี 

ดีมานด์ - ซัพพลาย และบรรยากาศที่เกิดขึ้น 

ในขณะนั้นๆ

“ผมอยากจะสะท้อนมุมมอง เพราะบางท ี

หาจุดที่เป็นมาตรฐานบางทีก็ไม่ใช่ ที่ผ ่านมา 

เกษตรกรเองก็อยากให้ตั้งราคาพ้นการขาดทุน  

ในฐานะที่เคยนั่งเป็นเอ้กบอร์ด ความจริงอยาก 

ท�า อยากให้ระบบเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่มีปัจจัย 

อื่นท่ีเข้ามาเป็นตัวแปรไม่ว่าจากการเลี้ยง น�า 

เข้าพันธุ์สัตว์ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรทั้งหมด หรือ 

แม้แต่สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเราคาดไม่ถึง เช่น 

โควิด อุทกภัยน�้าท่วม วาตภัย เป็นต้น มาใน 

ช่วงระยะสั้นๆ ท�าให้สถานการณ์เปลี่ยนได้ ดังนั้น 

เราก็อยากให้เวลาที่เราคุยกันบนโต๊ะเป็นอย่างไร 

ก็อยากให้เป็นอย่างน้ัน แต่เมื่อท�าไม่ได้ก็จนใจ 

ไม่รู้จะท�าอย่างไร สุดท้ายก็ต้องให้กลไกตลาด 

ที่แท้จริงเป็นตัวตัดสิน

สอดคล้องกับ นายสุธาศิน อมฤก (บังจู)  

นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย และประธานกลุ่ม 

ผู้ค้าไข่ไทย กล่าวว่า ราคาไข่ไก่ที่ปรับในรอบนี ้

เป็นกลไกตลาด เป็นผลมาจากซัพพลายน้อยลง  

ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล 

เป็นข่าวดีที่วงการไข่ไก่ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วย 

โดยเฉพาะ “ไก่แก่” มีความต้องการมากขึ้น  

สามารถส่งออกเพื่อนบ้านได้ เช่นเดียวกับไข่ไก่ 

เบอร์ 3 และเบอร์ 4 ส่งออกได้ด้วยอย่างเป็น 

ทางการ

“ไก่แก่” ก่อนหน้าน้ันส่งออกไม่ได้ และ 

ในเมอืงไทยไม่มคีนนยิมรบัประทาน เพราะเหนยีว  

และตลาดที่ส่งออกไก่แก่ จะไปยังกลุ่มประเทศ 

เพื่อนบ้านได้เกือบทุกประเทศ ยกเว้นมาเลเซีย  

จากนโยบายการเปิดประเทศโดยตรง แล้วตอนนี ้

ไข่ไก่ขนาดใหญ่จะเริ่มหายไป ท�าให้ผู้บริโภคมี 

ความต้องการไข่ไก่ใหญ่มากขึ้น (กลุ่มเบอร์ 2, 1  

และ 0) โดยเฉพาะกลุ่มเบอร์ 1 และเบอร์ 0 

ไข่ไก่มีเท่าไร ป้อนไม่เพียงพอ ส่วนเบอร์ 3 และ 

เบอร์ 4 ออกขาย สปป.ลาว และเพื่อนบ้านได้

ส่วนราคาไข่ไก่จะเป็นขาขึ้น หรือยืนยาว 

ได้แค่ไหนนั้น ยังตอบไม่ได้ชัดเจนนัก เพราะ 

อัตราการบริโภคในประเทศยังทรงๆ ต้องประเมิน 

สถานการณ์เป็นระยๆ แต่ประเมินมีปัจจัยบวก 

เพียบท่ีท�าให้ราคาไข่ไก่ขึ้น เป็นไปตามกลไก 

ตลาดอย่างแท้จริง

photo : jackmac34_pixabay
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ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เตรยีมต้ัง
“Sandbox ปศุสัตว์”
ตามด่านชายแดน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 

ภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือติดตาม 

สถานการณ์เรื่องโค - กระบือ ณ ห้องประชุม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีตัวแทน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว พ่อค้า และเจ้าหน้าที่กรม 

ปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม

ส�าหรับข้อสรุปของการหารือร่วมกันใน 

วันนี้ รมช. ประภัตร เปิดเผยว่า ประเทศไทย 

เปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากการ 

ระบาดของโคโรนาไวรัสเริ่มดีขึ้น ดังนั้น ภาค 

เกษตรทุกส่วนต้องเดินหน้าต่อ วันนี้จึงได้เชิญ 

ตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าและส่งออก 

โค - กระบือ มาร่วมกันหารือ ว่าจะเดินหน้ากันต่อ 

ในทิศทางไหน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 

รมช. ประภัตร เป็นประธานการหารือเรื่องสถานการณ์โค
เผยเตรียมตั้ง “Sandbox ปศุสัตว์” ตามด่านชายแดน

พร้อมเปิดด่านทันที ที่ได้หลักเกณฑ์ควบคุม และป้องกันโรค

กรมปศุสัตว์ พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ  

สนับสนุนอย่างเต็มที่

โดยขณะนี้ประเทศจีน ยังคงเป็นตลาด 

หลักที่น�าเข้าโค - กระบือไทย ซึ่งประเทศจีนนั้น 

มีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันโรคปากเท้า 

เปื่อย และสารเร่งเนื้อแดง และโรคต่างๆ มีการ 

ท�าข้อตกลงร่วมกับประเทศลาว ในการสร้าง 

ด่านที่ชายแดนกักกันและตรวจโรค ก่อนส่งเข้าสู่ 

ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยเองก็ต้องส่งขาย 

ผ่านประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถส่งตรงเข้าสู ่

ประเทศจีนได้โดยตรง และในขณะนี้ได้รับการ 

ติดต่อจากตัวแทนของประเทศลาว ว่ามีความ 

ต้องการซื้อโคจากประเทศไทย เพื่อไปส่งต่อสู ่

ตลาดจีน กว่า 500,000 ตัว
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ดังนั้น การหารือในวันนี้ จึงได้ข้อสรุป และตนได้สั่งการลงไปให้ 

ด�าเนินการแล้ว ดังนื้

1. ให้กรมปศุสัตว์ เตรียมเปิดเขตพื้นท่ีควบคุมพิเศษ เพื่อส่งเสริม 

การน�าเข้า การผลติ - ส่งออก โคและเนือ้โคปศสุตัว์ Sandbox ตามด่านชายแดน 

ที่ส�าคัญ

2. ให้มีการก�าหนดมาตรการต่างๆ ตามที่ผู้ซื้อก�าหนด (ประเทศจีน 

ประเทศลาว) (รวมถึงการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค งดการใช้สารเร่ง 

เนื้อแดง

3. ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมหารือ เพื่อเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการไป 

เจรจากับผู้ซื้อในสัปดาห์หน้า

4. ให้ทางคณะเกษตรกรผู้เล้ียงโค และพ่อค้าคนกลาง ร่วมเดินทางไปพบ 

ผู้ซ้ือระหว่างประเทศไทย - ประเทศลาว โดยยังไม่ก�าหนดสถานที่ แต่จะเดินทาง 

ไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศสุตัว์ ด�าเนนิการประสานงาน 

ตรงกับรัฐบาลจีน เพื่อหารือการจัดท�าพิธีสารขอเจรจาส่งออกโค - กระบือ ไปยัง 

ประเทศจีนโดยตรง ไม่ผ่านประเทศกลาง

6. ให้กรมปศุสัตว์เร่งหารือ และก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เพื่อเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ  

ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถน�าเข้าวัวมาขุนต่อ และส่งออกได้
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ไทย ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหาร 

รายใหญ่มีสินค้าหลายรายการติดอันดับ 1 ใน 10  

ของโลก เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน�้ามัน 

มันส�าปะหลัง กุ้ง อาหารทะเล เป็นต้น สร้าง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศจากมูลค่า 

การส่งออกมากกว่าล้านล้านบาทต่อปี และเป็น 

เป้าหมายของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าน�า 

ประเทศสู่การเป็น “ครัวของโลก”

แต่นอกเหนือจากความปลอดภัยของ 

อาหารแล้ว วิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการน�าปัจจัยด้าน 

สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน นวัตกรรมอาหาร 

เพื่อสุขภาพ และต้องตรวจสอบย้อนกลับถึง 

แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ มาพิจารณาประกอบการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อเพิ่มเติม เหล่าน้ีคือความเสี่ยง 

ของไทยในอนาคตทั้งสิ้น

การพัฒนาต้นทางวัตถุดิบในการผลิตเพื่อ 

รองรับปัจจัยแวดล้อมใหม่ๆ ควรพุ่งเป้าไปที่ 

พืชเศรษฐกิจหลักทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายของ 

รัฐบาล โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาทิ  

ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ถ่ัวเหลือง ข้าว ต้อง 

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และด�าเนินการ 

เร่งด่วน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ได้เวลาเปลี่ยน วัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย
สูม่าตรฐานการผลติทีย่ัง่ยนืระดบัโลก

“สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ดันไทย ร่วมโครงการผลิตวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ไทยเข้าสู่ระบบ
“สีเขียว” ปี 2565 - 2569

รองรับความต้องการของตลาด
ในอนาคต น�าร่อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว
และมันส�าปะหลัง

”
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เพื่อสร้างพื้นฐานท่ีดีต่อห่วงโซ่การผลิต 

อาหาร และขีดความสามารถการแข่งขันในเวท ี

โลกอย่างยั่งยืน และต้องบูรณาการการท�างาน 

อย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมทุกภาคส่วน ท้ัง 

ภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เรียกร้อง 

รัฐบาลไทยมาหลายยุคหลายสมัย ขอให้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good  

Agricultural Practices: GAP) เป็นมาตรฐาน 

ภาคบงัคับข้ันต�า่ของการเกษตรไทย เพือ่ยกระดบั 

มาตรฐานการท�าการเกษตรท้ังระบบ ตัง้แต่พฒันา 

ระบบการดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ 

ความปลอดภัยอาหารทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ ่

อาหารภายใต้มาตรฐานสากล

ตั้งแต่วัตถุดิบ การเพาะปลูก การเพาะ 

เลี้ยง การแปรรูป การผลิต การจัดจ�าหน่าย  

จนถึงผู้บริโภค ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และ 

ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานโลก โดยขบวนการผลิตต้อง 

ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ก่อให้เกิด 

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูง เพิ่มประสิทธิด้าน 

ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้าอาหารไทย 

สู่การผลิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยคงต้องเร่งลงทุนพัฒนา 

โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเร่งด่วน 

และหามาตรการจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ 

GAP เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีกฎระเบียบและ 

มาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวด (Trade 

Barriers) เพิ่มมากขึ้น เช่น “European Green  

Deal” หรือมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลง 

55% ในปี 2030 เป็นร่างกฎหมายเพื่อรับรอง 

การซื้อขาย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ 

คมนาคมสีเขียว ท้ังทางบก ทางทะเล และ 

ทางอากาศ การก�าหนดอตัราภาษธุีรกจิท่ีเป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม

การก�าหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน  

การตั้งเป้าหมายการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และ 

การออกมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้าม 

พรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ CBAM (Car- 

bon Border Adjustment Mechanism) ด้วย 

การก�าหนดราคาสินค้าน�าเข้าบางประเภท เพื่อ 

ป้องกันการน�าเข้าสนิค้าทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
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สูงเข้ามาในสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะมีผล 

บังคับใช้ประมาณกลางปี 2565 ซ่ึงเป็นแรง 

กดดันทางการตลาดที่เราต้องด�าเนินการตัดไฟ 

แต่ต้นลม เพื่ออนาคตอันสดใสของสินค้าเกษตร 

ไทย และผลิตภัณฑ์อาหาร

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน GAP ยัง 

ไม่ได้ถูกก�าหนดให้เป็นมาตรฐานภาคบังคับขั้นต�่า 

ของประเทศในการผลิตสินค้าเกษตร แต่เป็นการ 

ท�าด้วยความสมัครใจ แบบใครใคร่ท�าก็ท�า ใคร 

ไม่พร้อมท�าก็ปล่อยไป คนท�าก่อนก็เสียเปรียบ 

ไป แบกต้นทุนในอนาคตตั้งแต ่วันนี้ ท�าให ้

สถานะแชมป์โลกของไทยแกว่งไม่มั่นคง อาทิ  

เวียดนาม ก้าวข้ามไทยเรื่องข้าว ขณะที่อินเดีย  

แซงหน้าไทยเรื่องกุ้ง ท้ังการผลิต และคุณภาพ  

ด้วยแรงสนับสนุน และส่งเสริมอย่างจริงจังของ 

ภาครัฐ พร้อมการก�าหนดมาตรฐานท่ีเคร่งครัด  

ทั้งที่รัฐบาลประกาศว่าจะแข่งขันด้วยคุณภาพของ 

สินค้ามามากกว่า 30 ปี

แม ้แต ่กลุ ่มนักวิชาการ จากภาควิชา 

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรพัยากร มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ น�าเสนอผลการศึกษานโยบาย 

ทางการค้าส�าหรับวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยง 

สัตว์ท่ีเหมาะสมของประเทศไทย ต่อกระทรวง 

พาณิชย์ ยังยกเรื่องมาตรฐาน GAP เป็นหนึ่ง 

ในหัวใจส�าคัญที่ไทยต้องเร่งด�าเนินการเพื่อแก้ 

ปัญหาผลผลิตในประเทศขาดแคลน ยกระดับ 

ราคาและการแข่งขันทางการค้าในอนาคต

ล่าสุด กรมปศุสัตว์ ตอบรับข้อเสนอของ 

สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย ในการร่วมด�าเนนิ 

โครงการผลติวตัถดุบิอาหารสตัว์ไทยเข้าสูร่ะบบ  

“สีเขียว” ระหว่างปี 2565 - 2569 เพื่อรองรับ 

ความต้องการของตลาดในอนาคต น�าร่องด้วย  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันส�าปะหลัง ตอบ 

สนองความต้องการสินค้าที่ให้ความส�าคัญกับ 

การผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการน�ามาตรฐาน GAP 

มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง และลงมือท�า 

ทันที เพื่อยกระดับมาตรฐานภาคการเกษตรไทย 

ให้แข่งขันในยุคดิจิทัล และระบบการค้าเสรี ได้

อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน
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ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว ์ ไทย เผย 

กรมปศุสัตว์เห็นชอบความร่วมมือการด�าเนิน 

โครงการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ “วัตถุดิบสีเขียว” ทั้ง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันส�าปะหลัง 

โดยท�าหนังสือแจ้งโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง 

ให้ด�าเนินการตามแนวทางรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ภายใน 5 ปี รองรับความต้องการของตลาด 

ในอนาคตอย่างยั่งยืน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า สภาว- 

การณ์การผลิตสินค้าอาหาร และการค้าโลก 

มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให ้

ธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์น�้าต้องมีการปรับตัวอยู ่ 

ตลอดเวลา โดยปัจจุบันตลาดในต่างประเทศ 

มีนโยบายที่มุ ่งเน้นไปในด้านการผลิตสินค้าที ่

ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป ็น 

รัฐ-เอกชน พร้อมเดินหน้า
“วัตถุดิบสีเขียว” รองรับตลาดอนาคต

เงื่อนไขการแข่งขันทางการค้าที่อยู ่เหนือการ 

แข่งขันด้านราคา เช ่น สหภาพยุโรป และ 

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออก 

สินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับ 

สินค้ายั่งยืนอาทิ EU Green deal และ ESG:  

Environmental Social and Governance 

เป็นต้น

ขณะที่ภาคเอกชนมักจะเคลื่อนไหว และ 

บังคับใช้มาตรฐานต่างๆ อย่างรวดเร็วกว่าภาครัฐ 

อาทิ Tesco และ Walmart ที่ได้ออกนโยบาย 

เก่ียวกับสินค้ายั่งยืน โดยจะตรวจสอบย้อนกลับ 

แหล่งที่มาของสินค้า เช่น พืชวัตถุดิบที่น�ามา 

ผลิตอาหารสัตว์จะต้องไม่มาจากการท�าลายป่า  

เป็นต้น หากไทยไม่ปรับตัวในประเด็นนี้ให้ทัน 

เวลา อุตสาหกรรมอาหารของไทยจะสูญเสีย 

ความสามารถในการแข่งขันทันที
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“ในอนาคตสินค้าอาหารในตลาดโลก จะ 

ไม ่ได ้แข ่งขันกันท่ีราคา หรือคุณภาพความ 

ปลอดภัยเท่านั้น แต่ต้องแข่งกันในจุดที่สินค้านั้น 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา เรามีมาตรฐาน 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และปลอดภัย  

(GAP) มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

หลังนา และลดการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใน 

พื้นที่ป่า เช่น โครงการไม่เขา ไม่เผา เราซ้ือ 

ซึ่งรณรงค์ส่งเสริมกันมาโดยตลอด ดังนั้น การ 

ท่ีกรมปศุสัตว์เป็นผู้น�าในประเด็นนี้ และพร้อมที ่

จะเป็นแกนกลางของภาครัฐในการสนับสนุน 

ส่งเสริมให้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นวัตถุดิบสีเขียว  

ท่ีตรวจสอบแหล่งที่มาได้ว่าไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม  

นับเป็นทิศทางที่ถูกต้อง และตอบโจทย์ความ 

ต้องการของตลาดโลกในอนาคตได้” นายพรศิลป ์

กล่าว

ทั้งนี้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้นทางของ 

ห่วงโซ่การผลิตอาหาร โดยสมาคมฯ จะด�าเนิน 

การร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อให้วัตถุดิบหลัก 

ทั้งสามชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และ 

มันส�าปะหลัง เข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมด ภายใน 

5 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2565 - 2569

นอกจากนี้ นายพรศิลป์ยังกล่าวถึง กรณี 

ข้าวของชาวนาในขณะนี้ที่มีราคาตกต�่า เนื่องจาก 

ส่งออกไม่ได้ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

ไทย มีการหารือร่วมกับภาครัฐ และโรงสี มา 

ระยะหนึ่งแล้ว และสมาคมพร้อมที่จะช่วยเหลือ 

และยนืเคยีงข้างชาวนา โดยท�าการรบัซือ้ปลายข้าว  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา และ 

น�ามาทดแทนปริมาณข้าวโพดเล้ียงสัตว ์ ท่ียัง 

ไม่เพียงพอ ซึ่งสมาชิกแต่ละบริษัทได้ติดต่อ 

ประสานความร่วมมือกับโรงสีข้าวแล้วหลายแห่ง

“จริงๆ แล้ว ข้าว เป็นหนึ่งในวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ที่ส�าคัญ ไม่ใช่วัตถุดิบทดแทน และ 

ข้าวถือเป็นวัตถุดิบท่ีตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย 

กว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะที่นาส่วนใหญ่เป็น 

ที่ลุ ่ม และมีเอกสารสิทธิ์แสดง ไม่ใช่พืชที่ปลูก 

ง่ายในพ้ืนท่ีภูเขา หรือขาดน�้า ดังนั้น แนวทาง 

การพัฒนาข้าวให้เป็นวัตถุดิบสีเขียว จึงมีความ 

เป็นไปได้ง่าย และน่าจะรวดเร็วกว่าพืชชนิดอื่น“  

นายพรศิลป์กล่าว และว่า

โครงการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหาร 

สตัว์ในประเทศให้เข้าสูร่ะบบ “วตัถุดบิสเีขียว” จะ 

ส�าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของ 

ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิต โดยต้องตระหนัก 

เสมอว่า ต่อให้ผลิตสินค้าออกมาได้ในราคาถูก 

เพียงใด หากมีบางข้อต่อของห่วงโซ่ยังคงท�าลาย 

สิ่งแวดล้อมแล้ว สินค้านั้นก็ขายไม่ได้อยู่ดี
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ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ส�านักงานสมาคม 

ประมงจังหวัดสตูล หมู่ที่ 3 ต�าบลก�าแพง อ�าเภอ 

ละงู จังหวัดสตูล นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์  

นายกสมาคมประมงสตูล เปิดเผยว่า หลังจากที่  

IUU ได้เข้ามาควบคุมการท�าประมงท่ีไม่ถูกต้อง  

รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.58 เข้ามาควบคุมชาว 

ประมง ซึ่งการออก พ.ร.ก.58 ออกมาค่อนข้าง 

ที่จะผิดวิสัยการท�ามาหากินอยู่ ณ เวลานี้ การ 

ออกกฎข้อห้าม ท�าให้ชาวประมงไม่สามารถท่ี 

จะท�าตามข้อบังคับเหล่านั้นได้ แต่ชาวประมงก็ 

พยายามท�า

“ช่วงระหว่างประกอบการในปี 2558 ถึง 

ปี 2564 น้ี ชาวประมงได้พยายามร้องขอให้มี 

การแก้ไข พ.ร.ก.58 ในหลายเรื่องหลายอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับ หรือโทษการกระท�าผิดทาง 

อาญา กลบัไม่ได้รบัการตอบสนองจากรฐับาลเลย 

ในปัจจุบันได้มีการร้องขอไปเป็น 10 ฉบับ 20  

ฉบับแล้ว ทุกวันนี้ชาวประมงเหมือนรอวันตาย 

ไปวันๆ เท่านั้นเอง”

“สถานการณ์ของชาวประมงภาพรวมใน 

ขณะนี้ถือว่าแย่อยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงนี้ มรสุม 

ท่ีผ่านมาแทบจะไม่ได้ออกไปท�าการประมงเลย 

นอนกินข้าวสารอยู่หน้าแพอย่างเดียว จะเห็น 

ได้ว่า ทกุอาชพีการประมงแทบจะขาดทนุโดยตลอด 

แม้ทุกวันนี้ก็ยังจอดอยู่ออกไม่ได้ ในเวลานี้ ชาว 

ประมงจังหวัดสตูลหยุดออกประกอบการไปแล้ว 

ร้อยละ 40 เหลืออีก 60% ก็รอวันตาย ขณะนี ้

เท่ากบัทรง และทรดุอย่างเดยีว ไม่มอีะไรก้าวหน้า 

โดยเฉพาะการถอนเงินคืน”

นายกสมาคมประมงสตูลเผย

ผู้ประกอบการปิดตัวลงกว่า 40% แล้ว
อัดรัฐเมินแก้ปัญหา
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“ชาวประมงในขณะนี้แม้เรือจะมีท่าจอด 

เท่ากับเจ๊ง หากออกเรือเท่ากับมีสิทธิ์ได้รอด มี 

ทางเดียวก็ต้องสู ้จนหมดสายป่านแล้วถึงหยุด 

อัตโนมัติ”

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า ในมุมมองมอง 

ว่ารัฐบาลเอง ควรจะมีการแก้ไขใน พ.ร.ก. ปี  

2558 บ้าง ในข้อกฎหมายที่มีความเข้มงวดเรื่อง 

ความรุนแรง ทางผู้ประกอบการเองได้มีการท�า 

หนังสือในนามสมาคมประมง ทั้งสมาคมการ 

ประมงแห่งประเทศไทย และ 22 สมาคม ได้ท�า 

หนังสอืร้องขอไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง 2564 หลายร้อยฉบับ แต ่

ไม่ได้รับการตอบรับเลย ไม่มีการแก้ไข มิหน�าซ�้า 

ยังเพิ่มมาตรการต่างๆ ซึ่งให้เราต้องปฏิบัติในสิ่งที ่

ยุ่งยากมากกว่าเดิมเข้ามาอีก ตอนนี้ตายอยู่แล้ว 

ก็ยิ่งตายเพิ่มเข้าไปอีก

ทั้งยังระบุว่า มีหลายข้อที่คิดว่าทางรัฐบาล 

ต้องแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน ก่อนว่า

อันดับ 1 คือเรื่องแรงงาน เราไม่สามารถ 

ที่จะน�าแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้ได้ เราต้อง 

ยอมรับอย่างหนึ่งว่า เรือประมงไม่สามารถเอา 

แรงงานอื่นเข้ามาทดแทนได้ นอกจากแรงงาน 

คนเท่านั้น ในช่วงสถานการณ์โควิดเข้ามา เราไม ่

สามารถท่ีจะน�าแรงงานเข้ามาได้ โดยรัฐบาลเอง 

น่าจะเปิด ม.83 ให้เรา แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เปิดให้ 

นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหารุนแรง

อันดับที่ 2 ปัญหารุนแรงเรื่องผู ้กระท�า 

ความผิดตาม พ.ร.ก.58 ในกฎหมายบางมาตรา 

มีโทษหนักปรับสูง บางฉบับมีในเร่ืองกฎหมาย 

ทางอาญา เช่น หากเรามีเรือ 5 ล�า ล�านึง 

ไปด�าเนินการผิดตามกฎหมาย อีก 4 ล�า ก็จะ 

โดนแบล็กลิสต์ ท�าผิดตามกฎหมายไปด้วย 

แบบนี้เราถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่เมื่อ 

กฎหมายระบเุรากพ็ยายาม การออกทะเล เราต้อง 

ใช้ไต๋เรือ หากไต๋เรือคนดังกล่าวท�าผิดกฎหมาย 

อีก 4 ล�าที่เราท�าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ต้อง 

เจ๊งไปโดยอัตโนมัติ

สุดท้ายอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่า หากให้ 

ชีวิตชาวประมงอยู่ได้เพื่อจะเป็นคลังผลิตอาหาร  

ให้คนในประเทศและชาวโลก กค็วรจะแก้กฎหมาย 

ให้ชาวประมงด้วยนิดนึง เพราะตอนนี้ชาวประมง 

จะตายกันหมดแล้ว หากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่เกิน  

3 ปี ชีวิตชาวประมงต้องล่มสลายเข้ากับชีวิต 

การประมงจบสิ้นลง ต่อไปลูกหลานของเราจะ 

เอาปลาที่ไหนมากิน จะเอาสินค้าไหนส่งออกต่าง 

ประเทศ
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ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เอกชนหว่ันน�าเข้ากุ้ง กระทบเกษตรไทย ราคาตก - เสี่ยงโรค พาณิชย ์
ยัน จะคุมเข้มมากขึ้น พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 

เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกุ้งตะวันออกไทยได้แสดงข้อกังวลว่า การน�าเข้ากุ้ง 

จะกระทบต่อการผลิต และท�าให้ราคากุ้งในประเทศตกต�่า ไม่มีเสถียรภาพ มีความ 

เสี่ยงเรื่องโรคที่ติดมากับกุ้ง รวมถึงปัญหาคุณภาพความปลอดภัย การปนเปื้อน 

ของสารเคมีต้องห้าม และยาปฏิชีวนะ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง 

ในประเทศไทย และภาพลักษณ์ของกุ ้งไทยด้วย พร้อมเสนอให้ภาครัฐ หรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมการน�าเข้ากุ้งที่เข้มงวด และรัดกุม

กรมฯ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการ 

ออกกฎระเบยีบเพือ่ก�ากบัดแูลการน�าเข้าสตัว์น�า้และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ให้มคีณุภาพ 

มาตรฐาน สอดคล้องกฎระเบียบสากล รวมถึงป้องกันสุขอนามัยสัตว์เพื่อไม่ให้เกิด 

โรคระบาดกระทบต่อสัตว์น�้าภายในประเทศ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ใน 

เอกชนหวั่นน�ำเข้ำกุ้ง กระทบเกษตรไทย
ราคาตก-เสีย่งโรค พาณิชยย์ันจะคุมเขม้มากขึ้น
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ฐานะที่มีภารกิจเกี่ยวกับการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ได้มีการติดตามสถานการณ์น�าเข้า ส่งออก การผลิต และ 

การบริโภคสินค้าอยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณา 

แนวทางรักษาเสถียรภาพของราคา และปริมาณให้ 

เหมาะสม สอดคล้องกับตลาด และความต้องการของ 

ผู้บริโภค

ส�าหรับสถานการณ์น�าเข้าสินค้ากุ ้งในปี 2564 (มกราคม -  

กันยายน) ไทยน�าเข้ากุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ปริมาณ 35,344 ตัน มูลค่า  

5,601.70 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 116% และ 132% เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าน�าเข้า 3 อันดับแรกน�าเข้าจากเอกวาดอร์ 

(สัดส่วน 40%) อาร์เจนตินา (สัดส่วน 30%) และออสเตรเลีย (สัดส่วน 7%)  

ตามล�าดับ

ส�าหรับการส่งออกมีปริมาณ 57,375 ตัน มูลค่า 14,987 ล้านบาท ปริมาณ 

ลดลง 3% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่า 

ส่งออก 3 อันดับแรกส่งออกไปสหรัฐอเมริกา (สัดส่วน 28%) จีน (สัดส่วน 21%)  

และญี่ปุ่น (สัดส่วน 18%) ตามล�าดับ

นายกรีต ิกล่าวเพิม่เตมิว่า หน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้องพร้อมรบัฟัง และพยายาม 

หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และปกป้อง 

ผลประโยชน์การค้าของประเทศ อย่างไรก็ดี การออกมาตรการควบคุมการน�าเข้า 

ส่งออกสินค้าใด จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และค�านึงถึงเหตุผลความจ�าเป็น 

ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า หรือเพิ่มภาระของประชาชน ซ่ึงจะต้องหารือผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะก่อนด�าเนินการมาตรการใดๆ
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ปศุสัตว์เผย รู้เร็ว สงบโรคได้เร็ว
ยันไทยปลอดโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

และไข้หวัดนก คุมระบาดลัมปีสกินได้
แถมไม่พบกาฬโรคม้าปีกว่าแล้ว

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว ์ 

กล่าวว่า สืบเนื่องจากรายงานการระบาดของโรค 

ในสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆ  

ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พบ 

ทั่วโลก และมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างข้ึนอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในทวปีเอเชยี ได้แก่ สาธารณรฐั 

ประชาชนจนี ฮ่องกง เมยีนมา ฟิลปิปินส์ เกาหลใีต้  

อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และสปป.ลาว  

โรคไข้หวัดนก (HPAI) พบการระบาดของโรค 

ไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศ 

เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว ซึ่งตอนนี้ต้องม ี

การเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องด้วยประเทศไทย 

เข้าสู่การเปลี่ยนฤดูกาล จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  

ท�าให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด ระดับภูมิคุ้มกันต�่า 

มีโอกาสเกิดโรคระบาดได้ รวมถึงโรคกาฬโรค 

แอฟริกาในม้า (AHS) ที่มีแมลงเป็นพาหะ และ 

ล่าสดุคอืโรคลมัปี สกิน (Lumpy skin) ทีก่่อโรคใน 

โค - กระบือ ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ครั้งแรกใน 

ประเทศไทยต้นปี 64

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กรมปศสุตัว์ ในฐานะหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล 

ด้านสขุภาพสตัว์ และการบรกิารให้ความช่วยเหลอื 

เกษตรกร ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคอย่างใกล้ชิดเข ้มงวดในทุกพื้นที่ของ 

ประเทศไทย เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

ซึ่งไม่พบการระบาดในประเทศไทย ได้ด�าเนิน 

มาตรการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสกุร และโรคระบาดร้ายแรงในสกุร หรอืหมปู่า 

อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดการเคลื่อนย้าย และตรวจ 

โรค สร้างด่านพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อร่วมกับภาคเอกชน  

นอกจากนี้ในปี 2563 - 2564 ได้จ่ายค่าชดใช ้

ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่สุกรที่ถูกท�าลายแล้ว  

จ�านวน 3,239 ราย สุกร 112,768 ตัว โดย 

ล่าสุด 23 มีนาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564  

อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดใช ้

ราคาสกุรทีถู่กท�าลายให้เกษตรกรอกี 4,924 ราย  

จ�านวนสุกร 159,167 ตัว

ส�าหรับโรคไข้หวัดนก ได้มีการเฝ้าระวัง 

โรคสัตว์เชิงรุกตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด 

ต่อเนื่อง การควบคุมป้องกัน การเก็บตัวอย่าง 

ตรวจวิเคราะห์ และขอความร่วมมือเกษตรกร 

ผู้เล้ียงสัตว์ปีก สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด  

กรณีท่ีผิดปกติ เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ในพื้นที่จะได้ 

เร่งด�าเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งประเทศ 

ไทย ได้ปลอดจากโรคไข้หวดันกมากกว่า 10 กว่าปี 

แล้ว

ปศุสัตว์ ยัน ไทยปลอด ASF ไข้หวัดนก
คุมลัมปี สกินได้ แถมไม่พบกาฬโรคม้า
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ส่วนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งถือเป็น 

โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย พบครั้งแรกในปี  

2563 นั้น กรมปศุสัตว์ได้เร่งด�าเนินการตาม 

มาตรการป้องกัน ควบคุม และก�าจัดโรค ร่วมมือ 

กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  

เพื่อควบคุมโรคให้อยู ่ในพื้นท่ีที่จ�ากัด ลดการ 

แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ และก�าหนดแผน 

ปฏิบัติการการก�าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

เพ่ือขอคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การสขุภาพ 

สตัว์โลก (OIE) โดยเร็ว ซ่ึงล่าสดุไม่พบการระบาด 

ของโรค AHS แล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2563  

โดยจะขอคืนสถานภาพปลอดโรคจาก OIE ได้ 

ภายในปี 2566 นี้

และโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ เป็นโรค 

อุบัติใหม่ในประเทศไทยปี 2564 ได้มีมาตรการ 

ต่างๆ ในการควบคุมโรค ท�าให้สถานการณ์การ 

ระบาดเริ่มดีขึ้น จนล่าสุดสามารถควบคุมการ 

เกิดโรคให้อยู ่ในวงพื้นท่ีจ�ากัด นอกจากนี้ ได ้

ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือด- 

ร้อนเสียหาย โดยจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือแก่ 

เกษตรกรแล้ว 8 จังหวัด วงเงินกว่า 8.52 ล้าน 

บาท และจะเร่งตรวจสอบเอกสาร และทยอย 

จ่ายเงินให้เกษตรกรผู้เสียหายในแต่ละจังหวัด 

ให้ทันภายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จาก 

การด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์ และการประสาน 

งานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ยึดหลัก 

“รู้เร็ว สงบโรคได้เร็ว” ท�าให้ปัจจุบันประเทศไทย 

ยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

และโรคไข้หวัดนก สามารถควบคุมการเกิดโรค 

กาฬโรคแอฟรกิาในม้า ไม่พบรายงานมาปีกว่าแล้ว 

และยังคุมการเกิดโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ 

ให้ในอยูใ่นวงพืน้ทีจ่�ากดัได้ และเพือ่เป็นการป้องกนั 

และควบคุมโรคได้อย่างยั่งยืน จึงอยากขอความ 

ร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ยกระดับมาตรฐาน 

ความปลอดภยัทางชวีภาพ เพือ่ปรบัระบบการเลีย้ง 

ให้สามารถป้องกันโรคได้ เช่น การฆ่าเชือ้ก่อนเข้า 

ฟาร์ม การก�าจัดซาก การป้องกันสัตว์พาหะต่างๆ 

การห้ามน�าเศษอาหารมาเลี้ยงสัตว์ และการท�า 

ความสะอาดฆ่าเชื้อในฟาร์มอย่างสม�า่เสมอ

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย หรือ 

พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ หรือต้องการความช่วย- 

เหลือจากกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ 

ได้ที ่ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอ หรอืส�านกังานปศสุตัว์ 

จังหวัดท่ัวประเทศ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์  

063 - 225 - 6888 หรือ Application DLD 4.0  

ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
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กรมประมงยันการน�าเข้ากุ ้งทะเล ไม่ 

กระทบเสถียรภาพราคา เหตุปริมาณผลผลิต 

ในประเทศลดลง แจงใช้มาตรการคมุเข้มสกดัโรค

รองอธิบดีกรมประมง เฉลิมชัย สุวรรณ- 

รักษ์ ระบุ ตามที่มีข้อกังวลว่าการน�าเข้ากุ้งทะเล 

จากต่างประเทศ เพือ่พยุงอตุสาหกรรมการส่งออก 

กุ้ง จะกระทบต่อการผลิต และเสถียรภาพราคา 

กุ้งภายในประเทศนั้น จากข้อมูลของกรมฯ พบ 

ว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

ผลผลติกุง้ทะเลภายในประเทศจะมปีริมาณไม่มาก 

นัก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 19,000 ตัน 

และคาดว่าผลผลิตกุ้งทะเลในปีนี้ จะมีปริมาณ 

รวม 258,000 ตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน

แนวโน้มของผลผลิตภายในประเทศท่ีลด 

ลงน้ี ผู้ประกอบการห้องเย็น และโรงงานแปรรูป 

จึงหารือร่วมกับเกษตรกรผู ้เลี้ยงกุ ้งทะเล ถึง 

แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทย 

สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และยังคงมีศักยภาพ 

การแข่งขันในระดับโลก 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการ 

น�าเข้าวัตถุดิบกุ้งทะเลจากต่างประเทศ เฉพาะ 

ช่วงเวลา และปริมาณผลผลิตภายในประเทศ 

มีปริมาณน้อย ภายใต้เงื่อนไขที่ห้องเย็น และ 

โรงงานแปรรูปจะรับซื้อผลผลิตกุ ้งทะเลจาก 

เกษตรกรในราคาที่ไม่ต�่ากว่าต้นทุนการผลิต เพื่อ 

รักษาเสถียรภาพราคากุ้งภายในประเทศ ผ่าน 

กลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ ่

การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มรับซ้ือ 

ผลผลิตจากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม  

2564 - 15 เมษายน 2565

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมฯ ยังคงชะลอ 

การน�าเข้ากุ้งทะเลจากอินเดีย และเอกวาดอร์ 

โดยยังอยู่ระหว่างการประเมินระบบการควบคุม 

โรคของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม ่

เกิดการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคข้ามพรมแดน 

ผ่านการน�าเข้า ซึ่งประเทศต้นทางที่ไทยจะน�าเข้า 

สินค้ากุ ้งทะเลนั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ท่ีกรมฯ ก�าหนดอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่า 

กุ ้งทะเลที่น�าเข้ามาจากแหล่งผลิตต้นทางที่มี 

ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะถูก 

ตรวจสอบ และรับรองจากประเทศต้นทางแล้ว 

ยังมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งเมื่อสินค้า 

มาถึงไทย

ประมงยันน�ำเข้ำ ‘กุ้งทะเล’
ไม่กระทบเกษตรกรไทย

งานเข้าประมงไทย “สหรัฐอเมริกา”
ขู่แบนสินค้าประมง

“กก.นโยบายการประมงแห่งชาติ”
เผย วันนี้ ชี้แจงไม่ผ่านเครื่องมือประมง

ที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
ผวาซ�้ารอยอียู แจกใบเหลือง

กรณีไอยูยู ฟิชชิ่ง
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“สหรัฐอเมริกา”  เป็นประเทศคู่ค้าสินค้า 

สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า อันดับ 1 ของ 

ประเทศไทย โดยจากข้อมูลการส่งออกในปี  

2563 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าสัตว์น�้า 

และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ไปยงัสหรฐัอเมรกิา  มมีลูค่า 

สูงถึง 3.99 หมื่นล้านบาท

“MMPA” หรือ (Marine Mammal Pro- 

tection Act  ขององค์การบริหารสมุทรศาสตร ์

และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National  

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Oceanic and Atmospheric Administration:  

NOAA) ที่ประเทศไทยจะต้องชี้แจง แล้วถ้าชี้แจง 

ไม่ผ่าน จะโดนแบนไม่ต่างจากอียูแจกใบเหลือง 

ไทย ในเรื่องการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาด 

การรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู

รศ.ดร.ธนพร ศรยีากูล กรรมการนโยบาย 

การประมงแห่งชาติ เผยว่า งานนี้ไม่ง่าย เพราะ 

การชี้แจง และก�าหนดมาตรการ ต้อง base on  

ข้อมูลทางวิชาการ วิจัย เป็นหลัก ผสมผสานกับ  

วธิกีารท�าประมงแท้จรงิ (ไม่ใช่ในต�ารา) ของพีน้่อง 

ประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์

แต่ประสบการณ์การปลดใบเหลือง IUU  

ท�าให้ทีมท�างาน “รู้เขา รู้เรา รู้คนอื่น” มากขึ้น  

และการท�างานอย่าง “ชัดเจน โปร่งใส ตรงปก”  

เท่านั้นที่จะท�าให้การชี้แจงกับสหรัฐอเมริกา เกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของเรา

 “วันนี้ (วันที่ 30 พ.ย. 64) เป็นเส้นตาย 

วันที่นัดหมายที่จะส่งข้อมูลในเรื่อง “MMPA” ให ้

กับสหรัฐอเมริกา หากจ�ากันได้ ตอนที่ประมงไทย 

ประมงไทยปว่น
“สหรัฐอเมริกา”

จ่อแบนสินค้าไทยรศ.ดร.ธนพร ศรียากูล

งานเข้าประมงไทย “สหรัฐอเมริกา”
ขู่แบนสินค้าประมง

“กก.นโยบายการประมงแห่งชาติ”
เผย วันนี้ ชี้แจงไม่ผ่านเครื่องมือประมง

ที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
ผวาซ�้ารอยอียู แจกใบเหลือง

กรณีไอยูยู ฟิชชิ่ง
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ได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป หรืออียู “ใบ 

เหลือง” นั่นคือ ใบเตือนว่าถ้าไทยไม่ท�าการแก้ไข 

ปรับปรุงสินค้าประมง ไทยจะส่งออกไปสหภาพ 

ยุโรปไม่ได้”

ขณะเดียวกันในลักษณะของ “MMPA” ก ็

จะคล้ายๆ กนั กค็อืว่าประเทศสหรัฐฯ มกีฎหมาย 

ทีเ่รยีกว่า Marine Mammal Protection Act  กค็อื  

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองของสัตว์ท่ีเลี้ยงลูก 

ด้วยนมที่อยู่ในทะเล เช่น วาฬ โลมา และพยูน  

เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ส่งออกของเราที่ไปสหรัฐฯ 

ก็ต้องยอมรับว่ามีสินค้าประมงอยู่หลายรายการ

“สหรัฐอเมริกา” ส่งสัญญาณเตือนมา 

ระบบการท�าประมงของไทยแล้วไปเป็นสินค้า 

ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกา เป็นการท�าประมงที่ 

ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเล 

ด้วยหรือไม่ แล้วสหรัฐอเมริกาก็มีข้อมูลอยู่ชุด

หนึ่ง ที่มีเคร่ืองมือประมงของไทยก็มีหลากหลาย  

อาทิ อวนลาก อวนล้อม อวนลอย ลอบ และ 

กุ้งกิ้ง เป็นต้น ซึ่งสหรัฐอเมริกา ก็มีข้อมูลที่กล่าว 

ถงึเครือ่งมือเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อสตัว์เลีย้งลกู 

ด้วยนมที่อยู่ในทะเล จึงให้ประเทศไทยชี้แจง ว่า 

การท�าประมงของไทยมผีลกระทบต่อสตัว์เล้ียงลูก 

ด้วยนม

ถ้าประเทศไทยชี้แจง MMPA แล้วพบว่า 

การท�าประมงของไทยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จ�านวนน้อย ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ไทยเรา 

มีมาตรการดูแลที่มากเพียงพอ ก็จะไม่แบนสินค้า 

ไทย

แต่ถ้าประเทศไทยชี้แจง MMPA ได้ไม ่

ครบถ้วน หรือท�าให้ไม่มั่นใจได้ว่าเรามีการท�า 

ประมงของเราส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วย 

นม และไม่มีมาตรการบริหารจัดการท่ีจะดูแล 

สัตว์เหล่านี้ ก็จะท�าให้สหรัฐฯ แบนสินค้าไทยได้  

จะมีลักษณะคล้ายกับที่ประเทศไทยโดนใบเหลือง 

จากสหภาพยุโรป (อียู)



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



ในข้ันตอนการผลิตอาหารสัตว์ ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ มีส่วนทำให้เห็นความแตกต่าง 
ด้านผลกำไรและขาดทุนอย่างชัดเจน พลังของข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ เป็นส่วนสำคัญที่จะ
ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการผลิตแบบยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า โดยลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เครื่องวิเคราะห์ NIRS™ DS3 คือ นวัตกรรมล่าสุด 
เพื่อการวิเคราะห์โปรตีน ความชื้น ไขมัน เถ้า กากใย และแป้ง ภายใน 1 นาที สามารถใช้ทดสอบตัวอย่าง
ทั้งแบบบด และไม่บด หรือของเหลว โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อน
  
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ info.fsea@foss.dk หรือโทร 02-018-1600
 
www.foss.in.th

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ ที่ล้ำสมัย 
สำหรับทุกคน
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัญหาเชื้อดื้อยา หรือการ 

ดื้อยาของเช้ือโรค (Antimicrobial Resistance:  

AMR) เป็นปัญหาวกิฤตริะดบัโลกท่ีนบัวนัจะรนุแรง 

มากขึ้น เพราะสร้างความสูญเสีย และส่งผลต่อ 

ชีวิตของคนทุกคน โดยพบว่าท่ัวโลกมีผู้เสียชีวิต 

จากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คน/ปี ซึ่งหาก 

ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง คาดว่าในปี ค.ศ. 

2050 การเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน

สาเหตุเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือ 

ยาต้านแบคทีเรียมากจนเกินความจ�าเป็น ท้ัง 

ในคน และสัตว์ ท�าให้เช้ือแบคทีเรียพัฒนาตัวเอง 

จนสามารถสู้กับยาปฏิชีวนะได้ หรือที่เรียกว่า 

ดื้อต่อยา และมีการถ่ายทอดยีนดื้อยาจากรุ ่น 

สู่รุ่นของแบคทีเรีย ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

มหันตภัยสะเทือนโลก

“ปัญหาเชื้อดื้อยา” ที่ ไม่ควรมองข้าม

กับปัญหานี้ จึงได้วางแนวทาง และมาตรการ 

ในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง 

เป็นระบบร่วมกัน

ภายใต้หลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว (One  

Health Approach)” ประกอบด้วย สุขภาพคน  

สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะรัฐมนตร ี

ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการ 

ดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564  

ซ่ึงกรมปศุสัตว์ได้สร้างกลไกการขับเคล่ือนงาน 

ด้านเช้ือด้ือยาท่ีสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ร่วมกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายส�าคัญ คือลดการ 

ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ลง 30% ภายในปี 2564  

และมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ปี 2562 สามารถ 

ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพได้มากกว่า 49%

อธิบดีกรมปศุสัตว์ “ปัญหาเชื้อดื้อยา
มหันตภัยสะเทือนโลก ที่ไม่ควรมองข้าม
นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ไทยปักหมุด จัดงาน
“ยาต้านจลุชพีโลกของประเทศไทย” วันที ่18-26 พ.ย. นี้
ใครที่อยากรู้เรื่องจริง ต้องมางานนี้เท่านั้น
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กรมปศุสัตว์ก�ากับดูแลควบคุมการผลิต 

สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลัก 

การผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับ 

สากล และระดับโลก และภายใต้หลักการการ 

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural  

Practice: GAP) ท่ีครอบคลุมถึงการเลี้ยงสัตว ์

โดยค�านงึถึงหลกัสวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

โดยปัจจุบันสัตว์ที่อยู่ในระบบ GAP ส�าหรับฟาร์ม 

สุกรมีถึง 86.33% ไก่เนื้อ 99.44% และไก่ไข่  

94.31%

ควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานบังคับร่วม 

กับส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

แห่งชาติ (มกอช.) ส�าหรับฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์ม 

สุกร นอกจากนี้ ยังก�ากับดูแลการใช้ยาในฟาร์ม  

ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์ม 

เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม จ�าเป็นใช้เพื่อ 

การรกัษาโรค ซึง่การใช้ยาในฟาร์มเลีย้งสตัว์ ต้อง 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ข ้อปฏิบัติการควบคุมการใช ้ยาสัตว ์ :  

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 - 2552 ที ่

ให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามฉลากยาที่ระบุ 

ไว้ตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาจาก อย. และมี 

ระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ ์

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ห้ามใช้สารเร่งเนื้อ 

แดง และห้ามใช้ยาต้านจุลชีพผสมในอาหารสัตว ์

ในวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต (Growth  

promoter) ควบคู่ไปกับการติดตาม และเก็บ 

ตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังยาสัตว์ตกค้างและการดื้อยา 

ต้านจุลชีพในสัตว์ท่ีครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การ 

ผลิตสินค้าปศุสัตว์

กระบวนการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะ
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ส�าหรับการบังคับใช้กฎหมาย ได้ออก 

กฎหมายเพื่อก�ากับดูแลอาหารสัตว์ท่ีผสมยา  

(Medicated feed) ซึ่งยาที่น�ามาใช้ผสมอาหาร 

สัตว์ ต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนส�าหรับผสมอาหาร 

สัตว์จาก อย. ภายใต้ พ.ร.บ. ยา เท่านั้น และต้อง 

มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ 

ที่ผสมยา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์  

และต้องผลิตภายใต้การสั่งใช้ยาจากสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มที่ดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มนั้นๆ

ต้องมรีายงานปริมาณการใช้ยาผสมอาหาร 

สัตว์ต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งในปี 2562 มีการใช้ยา 

ปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์เพียง 1.8% ของ 

อาหารสัตว์ทั้งหมด และได้ออกกฎหมายให้กลุ่ม 

ยาที่มีความส�าคัญและสงวนไว้ส�าหรับรักษาชีวิต 

มนุษย์ ได้แก่ ยากลุ่ม Cephalosporins ห้าม 

น�ามาใช้ผสมอาหารสัตว์โดยเด็ดขาด ยากลุ ่ม  

Polymyxins (เช่น Colistin), Penicillins, Fluo- 

roquinolones, และยา Fosfomycin ห้ามน�ามา 

ใช้ผสมอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรค  

(Prevention) และมีการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ทางเลือก

ได้แก่ การใช้สมุนไพร การใช้สารเสริม 

ชีวนะเพื่อทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพ รวมทั้ง 

การสนับสนุนให้มีการท�าเกษตรอินทรีย์ การลด 

ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว ์

ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง (Raised  

Without Antibiotics: RWA) เป็นต้น ครอบคลุม 

ในสัตว์ปศุสัตว์ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ สัตว์ปีกเลี้ยง 

ปล่อยอิสระ และหมูหลุม

โดยมีผลิตภัณฑ์วางจ�าหน่าย เพื่อเป็นทาง 

เลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งด�าเนินการได้จากความ 

มุ่งมั่นตั้งใจ และความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยว 

ข้องในเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ 

ที่เกี่ยวข้อง สัตวแพทยสภา ภาคการศึกษา และ 
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ภาคสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวแพทยสมาคม 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ ์

สัตว์ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์  

ได้แก่ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย  

และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งท่ี 

ทกุคนต้องตระหนกั คือ ปัญหาเชือ้ดือ้ยาเป็นเรือ่ง 

ส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันจัดการปัญหานี้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ส�าหรับ 

ภาคปศุสัตว์ หลักการที่ส�าคัญ คือ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Prudent  

use) ร่วมกับการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นกลไกชะลอ 

ปัญหาเชื้อดื้อยาในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ทุกๆ ปี ประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพ 

แห่งชาต ิได้มกีารจดักจิกรรมรณรงค์ “สปัดาห์ความตระหนกัรู ้เรือ่งยาต้านจุลชพีโลก 

ของประเทศไทย” (Thailand’s World Antimicrobial Awareness Week: WAAW  

2021) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความมุ่งหวัง 

ให้ทุกภาคส่วนมีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการ 

ดื้อยาต้านจุลชีพ และหลักการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลร่วมกัน

เกษตรฯ บังคับ 3
กฎกระทรวงใหม่โรงฆ่า

เข้มผลิต ขนส่ง และขออนุญาต
มุ่งยกระดับมาตรฐาน

ดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัย
และยั่งยืนในยุคโควิด
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ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามท่ี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได ้

ขับเคล่ือนดันสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  

ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อ 

สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทย 

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้นโยบาย  

“ครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัย และยั่งยืน 

ในยุคโควิด” โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพ 

กฎกระทรวงใหม่ “โรงฆ่า” 3 ฉบับ
เข้มผลิต ขนส่ง และขออนุญาต

มุ่งยกระดับมาตรฐาน

เกษตรฯ บังคับ 3
กฎกระทรวงใหม่โรงฆ่า

เข้มผลิต ขนส่ง และขออนุญาต
มุ่งยกระดับมาตรฐาน

ดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัย
และยั่งยืนในยุคโควิด



Around the World

 70 I ธุรกิจอาหารสัตว์ ปทีี่ 38 เล่มที่ 201 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 

มาตรฐาน ดันผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 

ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้เป็นที่ยอมรับ 

และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนั้น

กรมปศุสัตว์ สังกัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ จึงได้ด�าเนินการเสนอออกกฎกระทรวง 

ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการ 

ฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

จ�านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) กฎกระทรวง 

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 2) กฎ 

กระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564  

และ 3) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการ 

อนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564  

โดยล่าสุดได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

เป็นต้นไป มีเนื้อหาสาระส�าคัญ ดังนี้

1) กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่า 

สัตว์ พ.ศ. 2564 ถือเป็นหัวใจส�าคัญ ในการ 

พัฒนายกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของประเทศ 

ไทยให้ปรับปรุงสุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว ์

เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่สะอาด และปลอดภัยต่อการ 

บริโภคตามหลักการปฏิบัติท่ีดี (Good Manu- 

facturing Practices: GMP) มีการฆ่าสัตว์สอด- 

คล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ท�าให้สัตว์ 

ทรมาน และให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ี 

เหมาะสม ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 

ท่ีโรงฆ่าทุกแห่งต้องปฏบิตัติาม รวมถึงการจดัให้มี 

พนักงานตรวจโรคสัตว์เพ่ือตรวจโรคสัตว์ก่อน 

เข้าฆ่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคระบาดจาก 

สัตว์สู่คน (zoonosis) โรคท่ีเกิดจากอาหารเป็น 

สื่อ (foodborne disease) และเพื่อควบคุมดูแล 

กระบวนการผลิตให้มีสุขลักษณะที่ดี

2) กฎกระทรวงการขนส่งสัตว ์ และ 

เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 เป็นการส่งเสริมให้ม ี

การจัดการในการขนส่งสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ให ้

สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และการ 

ขนส่งเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ ต้องมีการ 

ก�ากับดูแลสุขอนามัยที่เหมาะสม ซึ่งการออกกฎ 

กระทรวงฉบับนี้ เพื่อมุ่งควบคุมจัดการเกี่ยวกับ 

การขนส่งเนื้อสัตว์จากโรงฆ่า ถือว่าเป็นการแก้ไข 

ช่องว่างของกฎหมายท่ีไม่เคยมหีน่วยงานใดก�ากับ 

ดูแลมาก่อน

3) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการ 

อนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564  

ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การขออนุญาต  
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และการต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ และเพิ่มเติมส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ 

ซื้อขายกิจการโรงฆ่าสัตว์ ที่มีความประสงค์ในการโอนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อการอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้

ประกอบการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเดิมไม่ได้มีการกล่าวถึง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่กรมปศุสัตว ์

บังคับใช้กฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับนี้ มุ่งเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

โรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการการ 

ผลิตให้ถูกสุขอนามัย การขนส่งสัตว์ให้สอดคล้องตามหลัก 

สวัสดิภาพสัตว์ และการขนส่งเนื้อสัตว์ให้มีการจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อ 

คุ้มครองผู้บริโภค โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ ทั้ง 

ต่อภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมถึงช่วยควบคุมกระบวนการผลิต 

และการขนส่งให้สินค้ามีความปลอดภัยอาหาร และถูกสุขอนามัย สร้างความ 

เชื่อม่ันต่อผู ้บริโภค และประเทศคู่ค้า เพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างรายได้ 

ให้เกษตรกร และประเทศได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระ และอ�านวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในการขออนุญาต และการอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ได้อีกด้วย
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สถานการณว์ัตถุดิบอาหารสัตว์
ในวิกฤติการณ์ COVID-19 (ภาค 2)

โควิดถล่มโรงไก่ฉุดราคาด่ิงเหว ฟาร์มแบกต้นทุนอาหารสัตว์ขาดทุนัับ
30 กรกฎาคม 2564
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“พาณิชย”์ ใช้ไม้แข็งดันราคาข้าวโพดพุ่งสูงสุดเป็นประวัตกิารณ ์11.50 บาทต่อ กก. 
อานิสงสด์ันราคาข้าวเปลือก-ปลายข้าว พุ่งยกแผงใช้เป็นวัตถุดบิทดแทน โรงงาน
อาหารสัตว-์พ่อค้า เปิดศึกแย่งซือ้ หลังราคาวัตถุดบิอาหารสัตวน์ าเข้าปรับตัวสูงขึน้ 
ค่าระวางเรือทบุซ า้พุ่งปร๊ีด (24/9/2564)
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ประวัติศาสตร์ใหม่ ราคาข้าวโพดไทั แซงราคาข้าวโพดตลาดล่วงหน้าชิคาโก วงการแฉ ผิดปกติ 
“พาณิชั์” ท าไมไล่บีพ่้อค้า ความจริง ในประเทศเกษตรกรน่าจะขาัได้ราคา 10.5 บาท/กก. ขึน้ไป
แล้ว (7/5/2564)

ไทัป่วนวิกฤตต้นทนุ “อาหารสัตว์” แพงเท่า “อาหารคน”
วันที ่10 ตุลาคม 2564 - 10:53 น.

อาหารสัตวแ์พงเท่าอาหารคน ผู้
เลีย้งสุกรแบกต้นทุนไม่ไหวขอ
ปรับราคาไปแล้ว กก.ละ 8 บาท 
“พาณิชย”์ แก้เกมวัตถุดบิโลกพุ่ง 
งัดแผน เชียรผู้์ผลิตอาหารสัตว์
หันซือ้ปลาย-ข้าวกล้องใน
ประเทศ แทนน าเข้า แถมช่วย
ฟ้ืนสภาพคล่องโรงสี อุ้มชาวนา
ก่อนผลผลิตนาปีออก คาดได้
ข้อสรุป 12 ต.ค.นี้

Feed&Additive Magazine: October 2021
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*ซึง่จากการคาดการณ์ของกรมการค้าภาัใน กระทรวงพาณิชั ์ตามแผนอาหารสัตว์ 3 ปี 
(ตัง้แต่ปี 2564-2566) ไทััังต้องการน าเข้ากากถ่ัวเหลืองและข้าวโพดเลี ้ั งสัตว์ คิดเป็น 64% 
และ 51% ของปริมาณความต้องการทัง้หมดตามล าดับ

*จากสถานการณ์ราคาสินค้าวัตถุดิบ สะท้อนถงึ
ปัญหาในเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรไทั ั ัง
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ั นให้สอดคล้องกับ
แผนระัะัาว ในการเป็น เกษตรก้าวหน้า 
(Advance Agricultural) ทีอ่ัู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาัไทั (S-Curve 
Industry) โดัหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ
มากขึน้ ลดการน าเข้า โดัภาครัฐควรเร่งส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชอาหารเชิงพาณิชั ์ไปพร้อมกับ
การวิจััพัฒนาเพือ่เพ่ิมผลผลิตให้มากเพีังพอ
ต่อความต้องการในประเทศ

จี ้“พาณิชย”์ สอบ รง.อาหารสัตว ์ฉวยขึน้ราคาหรือไม่
04 พ.ค. 2564

“เกษตรกร” ร้องระงม ขาดทุน สวนทางราคาอาหารสัตวพ์ุง่
11 มิ.ย. 2564

พษิน า้ทว่ม วัตถุดบิอาหารสัตวพ์ุง่ เกษตรกรแบกต้นทุนสูง 
โควิดทุบซ า้นักทอ่งเทีย่วหาย เกษตรกรระมัดระวังน าสุกร
เข้าเลีย้งหลังขาดทุนสะสมมานานกว่า 3 ปี กระทบ
ผลผลิตหมูไทยวูบแล้ว 25% หรือเกอืบ 5 ล้านตัว
18 ต.ค. 2564
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24 มี.ค. 2564 เวลา 20:05 น

05 ม.ค. 2564 เวลา 16:58 น

ซี.พี.เวีัดนามเปิดคอมเพล็กซ์ผลิตไก่ครบวงจร ใหญ่และทันสมััที่สุดในอาเซีัน มุ่งเน้นส่งออก 
คาดเตม็ 2 เฟสน าเงินเข้าเวีัดนามเกือบ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี
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ปศุสัตว์เผัไทัส่งออกอาหารสัตว์เลี้ั ง 3 ไตรมาสแรกโต 31% ขึน้แท่นเบอร์ 3 โลก
18 ตุลาคม 2564 

07 พ.ค. 2564 เวลา 2:10 น.

อาหารหมา-แมวโตแสนล้าน
ขึน้แท่นส่งออกเบอร์ 3 โลก
ผลติภณัฑ์อาหารกระป๋องส าหรบัสตัว์
เลีย้ง และอาหารเม็ดส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง 
คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 55 และรอ้ยละ 
41 ตามล าดบั-18 ต.ค. 2564

ฝนดขี้าวนาปีทะลัก 25 ล้านตัน พาณิชย์
ตะล่อม “โรงงานอาหารสัตว”์ อุ้มชาวนา
วันที ่16 ตุลาคม 2564
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ชาวไร่ข้าวโพด โล่งเอกชนสง่ออกมาเลยฯ์ ฟันก าไร 12 บาท/กก. ขณะที่ตลาดชิคาโก “ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่ว
เหลือง” ความต้องการพุ่ง เขียวทั้งกระดาน ส่วนการใช้ข้าวกล้องทดแทนน าเข้าธัญพชืนอก ต่างฝ่ายยงักอด
ผลประโยชน ์มากกว่าห่วงชาวนาทีต่้องเผชิญข้าวราคาตกต ่า(16/10/2564)

"ปุ๋ ยเคมีแพง” นักเกง็ก าไร ป่ันตลาดล่วงหน้า “ชิคาโก” ผวา "ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่ว
เหลือง" โลกปีหน้า ขาดแคลน ดันราคาพุ่งเขียวยกแผง (20/10/2064)

Major Oilseed: World Supply(Million Metric Tons) 

USDA:2021 2020/21 2021/22-Oct +/-,% 

Soybean 365.26 385.14 5.44 

Rapeseed 72.51 67.36 (7.10)

Sunflowerseed 49.14 55.86 13.68 

Peanut 49.66 50.46 1.61 

Cottonseed 41.12 43.68 6.23 

Palm Kernel 19.05 19.93 4.62 

Copra 5.56 5.82 4.68 
Total 602.30 628.25 4.31 

Major Protein Meal: World Supply(Million Metric Tons) 
USDA:2021

2020/21 2021/22-Oct +/-,% 

Fish 4.80 4.84 0.83 

Soybean 249.02 258.13 3.66 

Rapeseed 41.06 38.70 (5.75)

Sunflowerseed 20.35 23.22 14.10 

Peanut 7.93 7.97 0.50 

Cottonseed 14.65 15.64 6.76 

Palm Kernel 9.88 10.33 4.55 

Copra 1.81 1.88 3.87 
Total 349.50 360.71 3.21 
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Protein Meal Prices (USD/Metric Ton)
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USDA:2021

Major Cereal: World Supply(Million Metric Tons) 

USDA:2021 2020/21 2021/22-Oct +/-,% 

Rice 506.44 510.70 0.84

Corn 1,115.50 1,198.22 7.42

Wheat 774.74 775.87 0.15 

Barley 160.55 147.99 (7.82)

Oat 25.57 22.76 (10.99) 

Rye 14.45 13.67 (5.40) 

Sorghum 62.51 65.69 5.09 
Total 2,659.76 2.734.90 2.83 

Carbon War
EU: 2023----------->2026



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

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








