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บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง
หมู ไก่ ไข่ พร้อมใจกันแพงต้อนรับปีขาล ผลงานแรก 

ของรัฐบาล คือการออกมาตรึงราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ สั่งเข้ม 

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกทุกจังหวัด เดือดร้อนมาถึงอาหารสัตว์ถูกตรึงราคา 

ไปด้วย เพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้ราคาปศุสัตว์แพงขึ้น พอถามไปที่ 

คนเลี้ยง ก็ตอบพร้อมเพรียงกันว่าเพราะอาหารสัตว์แพง แต่ไม่เห็นมีใครมาถาม 

ค�าถามอาหารสัตว์บ้างว่าท�าไมอาหารสัตว์ถึงแพง นั่นก็เพราะค�าตอบนั้นอยู่ที ่

ปลายจมกู ทกุคนรูด้แีก่ใจว่าวตัถุดบิท่ีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด  

กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี มันส�าปะหลัง ปลาป่น และอื่นๆ พร้อมใจกันขึ้นราคา 

เหมือนกับนัดกันไว้ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ได้ส่งสัญญาณไปยังภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

เพราะวัตถุดิบไม่ได้เพิ่งมาแพงวันนี้ แต่แพงขึ้นมาปีกว่าแล้ว สุดท้ายก็ไม่เคยได้รับ 

การแก้ไข และเหลียวมองอย่างจริงจัง หากรัฐบาลตรึงราคาสินค้าปลายทาง แต ่

ปล่อยให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้นทางสูงขึ้นโดยไม่มีมาตรการดูแล คงไม่แคล้ว 

ต้องหยุดผลิตกันเป็นแถบๆ

พูดถึงปัญหาภายในประเทศมาก็เยอะแล้ว ขอพูดถึงปัญหาภายนอกประเทศ 

บ้าง “การเก็บภาษีคาร์บอนส�าหรับสินค้าส่งออก” เริ่มจะเป็นค�าที่คุ้นหูมากขึ้น และ 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ไม่ได้อยู่นิ่ง รีบวิ่งจับมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องใน 

แวดวงปศุสัตว์ และรวมตัวก่อตั้งเป็น “ภาคีเครือข่ายปศุสัตว์และสัตว์น�้า” เตรียม 

รบัมอืกบันโยบายด้านสิง่แวดล้อมของตลาดในต่างประเทศแล้ว และได้มหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีมาช่วยเหลอืในด้านวชิาการเพือ่ให้ภาคปศสุตัว์บรรล ุ

เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero  

emissions) ในปี ค.ศ. 2040 ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกภาคส่วนจะพูดถึงค�าว่าสิ่งแวดล้อม  

ก่อนค�าว่าเศรษฐกิจ และสังคม...

บก.
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1. เพื่อสง่เสรมิความรูแ้ละเผยแพรอุ่ตสาหกรรมอาหารสัตว์
 และการปศุสัตว์
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและผู้ทีเ่กีย่วข้องท่ัวไป
3. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์
 ของประเทศให้เจรญิรุง่เรอืงในแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์
 ต่อเศรษฐกิจของชาติ
4. ไมเ่กีย่วข้องกับการเมือง
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นายเกรยีงศกัดิ ์ประทปีวศิรตุ ผูอ้�ำนวยกำร 

องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) เปิดเผยว่ำ แผนกำร 

ท�ำงำนในปีหน้ำว่ำ อคส. มีงำนที่ค้ำงอยู่หลำยงำน  

โดยเฉพำะกำรเร่งระบำยข้ำวในสต็อกรัฐบำลจำก 

โครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำวเปลือกนำปี และข้ำวเปลือก 

นำปรังที่ยังคงเหลือในส่วนที่ อคส. ดูแลประมำณ  

220,000 ตัน ให้หมดโดยขณะนี้ อคส. อยู ่

ระหว่ำงกำรเสนอให้คณะกรรมกำรนโยบำยและ 

บริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร 

กระทรวงกลำโหม เป็นประธำน พิจำรณำอนุมัติ 

ให้ อคส. ระบำยข้ำวสำรในสต็อกรัฐบำลให้เร็ว 

ทีส่ดุ ซึง่ อคส. มเีป้ำหมำยในเดอืนกนัยำยน 2565

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อคส. เร่งระบายข้าว
ในสต็อก 2.2 แสน

ดันให้หมดปีหน้า ตั้งเป้า
ข้าวในสต็อกรัฐบาล ต้องหมดไป

ในเดือนกันยายน 65
เตรียมเสนอ นบข. อนุมัติ

อคส. เรง่ระบายข้าวในสต็อก
2.2 แสน ดันให้หมดปีหน้า

โดยส่วนใหญ่มทีัง้ข้ำวเหนยีว ข้ำวหอมมะลิ  

และเป็นข้ำวเสือ่มสภำพทีค่น และสตัว์ไม่สำมำรถ 

บริโภคได้แล้ว กำรระบำยข้ำวออกไป คำดว่ำ 

จะระบำยเข้ำสู่อุตสำหกรรมท่ีไม่ใช่คน และสัตว์ 

เพื่อบริโภค จำกประเมินน่ำจะเข้ำสู่อุตสำหกรรม 

เชื้อเพลิง โดยหำก นบข. พิจำรณำให้อนุมัต ิ

แล้ว คำดว่ำจะต้องใช้เวลำอีกกว่ำ 6 เดือน เพื่อ 

ด�ำเนินกำรประมูล และกำรส่งมอบข้ำวให้ผู้ชนะ 

ประมูล และหำกระบำยได้หมดตำมเป้ำหมำย  

คำดว่ำจะสำมำรถปิดบัญชีโครงกำรรับจ�ำน�ำได้  

และจะท�ำให้รัฐบำลทรำบว่ำมีผลขำดทุนเท่ำไร
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“สำเหตุที่ยังระบำยไม่หมดเพรำะมีกำรยึด 

หน่วง คือ ติดปัญหำคดีจำกปัญหำ ค่ำเช่ำ ชดเชย 

ส่วนต่ำง บันทึกแนบท้ำย เป็นต้น และหำกเป็น 

สัญญำปกติ อคส. จะไม่เสียหำย ซึ่งตำมสัญญำ  

เงื่อนไขปกติ อคส. สำมำรถยกเลิกได้ทุกเวลำ 

แต่กำรประมูลข้ำวที่ผ่ำนมำกลับมีบันทึกแนบท้ำย  

อคส. ไม่มสีทิธ์ิยกเลกิ ส่งผลให้ต้องแบกรบัค่ำเช่ำ  

ดังน้ัน อคส. จึงต้องกำรระบำยข้ำวในสต็อกให้ 

แล้วเสร็จสักที”

โดยปริมำณข้ำวท่ี อคส. สำมำรถระบำยได้ 

โดยไม่ต้องรอกำรอนุมัติจำก นบข. จะมีประมำณ 

กว่ำ 1 แสนตนั หรือประมำณ ครึง่หนึง่จำกทัง้หมด  

220,000 ตัน โดยกระจำยอยู่ทั่วประเทศ และ 

ยังมีประมำณข้ำวบำงส่วนด้วยท่ีติดปัญหำของ 

กำรเคลมประกันข้ำวซ่ึงก็ตั้งเป้ำภำยใน 5 เดือน 

จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ เบื้องต้นมีกำรฟ้องค่ำ 

เสียหำยไปแล้ว 500,000 ล้ำนบำท ซึ่งเกิด 

จำกกำรเสียหำยของโครงกำรจ�ำน�ำข้ำว และค่ำ 

เสียหำยก็ยังไม่จบ หำกจะจบได้นั้นจ�ำเป็นต้อง 

ระบำยข้ำวให้หมดถึงจะรับรู้ค่ำเสียหำยได้ ซ่ึงจะ 

รับรู้ก�ำไร ขำดทุนที่เกิดจำกโครงกำรได้ 

ส�ำหรับคดีที่ อคส. รับผิดชอบ และต้อง 

ด�ำเนนิกำร คำดว่ำ คดมีนัส�ำปะหลังซึง่มปีระมำณ  

191 คดี จะสำมำรถด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้  

ภำยใน 2 ปีได้ แต่คดีที่กังวล คือคดีจำกโครงกำร 

รับจ�ำน�ำข้ำวเนื่องจำกมูลค่ำควำมเสียหำยเยอะ  

เพรำะหำกเกดิแพ้คดผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน 

ของ อคส. ทันทีที่ต้องแบกรับค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น 

แล้วจะแบกรับไหวไหม แต่บำงคดทีีช่นะคดีไปแล้ว 

กม็ ีแต่อย่ำงไรกด็ ีจำกนี ้อคส. จะจ้ำงทมีทีป่รกึษำ 

ด้ำนกฎหมำยพเิศษขึน้มำเพิม่เตมิจำกคณะท�ำงำน 

เดิม เพื่อมำดูส�ำนวนทุกคดีก่อนจะเข้ำสู่ขั้นตอน 

ของกฎหมำย เป้ำหมำยดูคดีแพ่ง ปกครองก่อน  

จ�ำนวน 246 คดี ให้ชนะมำกที่สุด

“โครงกำรจ�ำน�ำข้ำวเปลือกนำปี และนำปรงั  

ทีด่�ำเนนิกำรในปีกำรผลติ 54 - 57 อคส. ฟ้องร้อง 

ด�ำเนนิคดไีปแล้วในช่วงรัฐบำล คสช. (คณะรกัษำ 

ควำมสงบแห่งชำติ) รวม 1,143 คดี มูลค่ำควำม 

เสียหำยรำว 500,000 ล้ำนบำทแล้ว จำกคด ี

ทัง้หมด แยกเป็นคดแีพ่งจ�ำนวน 246 คด ีคดอีำญำ 

897 คดี กลุ่มที่ด�ำเนินคดีอยู่ในกลุ่ม เช่น เซอร์- 

แวเยอร์ เจ้ำของคลัง เป็นต้น ส่วนด�ำเนินกำรจ่ำย 

ค่ำเช่ำให้เจ้ำของคลงั อคส. อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร 

ตำมขั้นตอนอยู่”
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นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมกำร 

ผู ้จัดกำรบริหำร ธุรกิจอำหำรสัตว์บก บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 

ซีพีเอฟ เปิดเผยว่ำ ในขณะนี้ โรงงานอาหารสัตว์  

ซีพีเอฟ ยังสามารถรองรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 

ช่วงทีมี่ผลผลติออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก พร้อม 

เปิดรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง  

ตอกย�้ำยึดมั่นนโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบทำงกำร 

เกษตรอย่ำงรับผิดชอบ

โดยผ่ำนระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 

แหล่งปลูกข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตาม 

กฎหมาย ไม่บุกรกุพืน้ทีป่่า และสามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลบัได้ ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซือ้” 

โดยเกษตรกรยังได้รำคำรับซ้ือท่ีประกำศหน้ำ 

โรงงำนซึ่งเป็นตำมกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด และ 

ขึ้นอยู่กับคุณภำพของผลผลิต

“ขณะนี้ โรงงำนอำหำรสัตว์ซีพีเอฟ บริษัท 

ยินดีรับผลผลิตข้ำวโพดของเกษตรกรอย่ำงต่อ 

เนือ่ง และรำคำรบัซือ้ยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ีและรบัซือ้ 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ พร้อมซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

ไม่รุกป่า - ปลอดเผา

ซีพีเอฟ ยืนยันพร้อมรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกร

ที่ลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ตอกย�้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

ที่ไม่บุกรุกป่า ไม่เผา 100%
ตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด
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ผลผลิตที่ผ่ำนระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูก เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ 

เป็นข้ำวโพดที่รับซื้อ 100% มำจำกแหล่งผลิตที่ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่ำอย่ำงแน่นอน”  

นำยเรวัติกล่ำว

ในช่วงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ซีพีเอฟ ยังร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส  

จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัดหำวัตถุดิบทำงกำรเกษตรให้บริษัท อ�ำนวยควำมสะดวก 

เกษตรกรในช่วงกำรเก็บเกี่ยว โดยเปิดจุดรับซื้อที่ใกล้กับแหล่งปลูกของเกษตรกร  

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถน�าผลผลิตมาจ�าหน่ายได้สะดวก

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง และได้รับรำคำขำยที่โปร่งใส และยุติธรรม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ กับกรุงเทพโปรดิ๊วส ยังเดินหน้ำส่งเสริมเกษตรกร 

ที่ปลูกบนพื้นที่ถูกต้องตำมเอกสำรสิทธิ์ มีควำมรู้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  

กำรน�ำเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรทันสมัยมำใช้ มีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน เพ่ือ 

ลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรใช้สำรเคมี และมีเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นท่ีให้ค�ำแนะน�ำปลูก 

แบบปลอดกำรเผำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำร “เกษตรกรพึ่งตน ข้ำวโพดยั่งยืน” ซึ่งด�ำเนินมำ 

อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 เพื่อพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำทำงกำร 

เกษตรท่ีมคีณุภำพได้มำตรฐำน เพิม่มลูค่ำผลผลติ ช่วยให้เกษตรกรมอีำชพีทีม่ัน่คง 

และส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน
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วันที่ 25 ธันวำคม 2564 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรม 

อำหำร สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และรองประธำนกรรมกำร 

หอกำรค้ำไทย และประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์อำหำรแปรรูปและอำหำร 

แห่งอนำคต เปิดเผยว่ำ ขณะนี้จีนมีควำมเข้มงวดเรื่องกำรตรวจสอบสินค้ำมำกขึ้น 

เรื่อยๆ จำกโควิดรอบแรก กระท่ังรำวเดือน พฤษภำคม - กรกฎำคม 2564 ได ้

ก�ำหนดให้โรงงำนอำหำรแช่เย็น แช่แข็ง ต้องตรวจ PCR พนักงำน 100% ทุก 

2 สัปดำห์ รวมถึงพนักงำนใน cold chain ด้วย

ซ่ึงเอกชนหำรือกับกรมประมงว่ำ ขอให้ฝ่ำยจีนตรวจแค่ ATK และโรงงำน 

ที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรเรื่องโควิด (Covid Certified) ท่ีทำงเอกชนเคยสรุป 

เป็นแนวทำงร่วมกันเมื่อโควิดรอบแรกได้หรือไม่ แต่จีนไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เสนอไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หวั่นโควิด “จีน” เข้ม
อาหารแช่เยือกแข็ง - ผักผลไม้

ตรวจ PCR 100% ไทยอ่วมต้นทุนพุ่ง

ส.อ.ท. โอดจีน เพิ่มความเข้มงวดโควิด บี้ผู้ส่งออก
อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง - ผักผลไม้ ตรวจสอบ PCR 100%
พร้อมลุยออดิทโรงงานผัก - ผลไม้ กระทบต้นทุนพุ่ง
เอกชนไทยดิ้นสู้หาตลาดใหม่ สะเทือนตลาดส่งออก 6 พันล้าน
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“เมือ่เดอืนทีผ่่ำนมำ ผูป้ระกอบกำรได้หำรอื 

ร่วมกันว่ำ รำยที่ส่งไปแล้วคุ้มค่ำก็ต้องปฏิบัติตำม  

แต่รำยที่ไม่คุ้มค่ำขอให้พิจำรณำเองว่ำหำตลำด 

ทดแทนได้หรือไม่”

“ล่ำสุดจีนเข้ำมำตรวจ audit กรมวิชำกำร 

ไปเมื่อกันยำยน 2564 ในโรงงำนผักผลไม้ที่ส่ง 

ไปจีน ซึ่งกรมฯ แจ้งว่ำ โรงงำนใช้กำรตรวจสอบ 

ด้วยชดุตรวจ ATK ตรวจ ทำงจนีกไ็ม่ได้มีประเดน็ 

อะไร และตอนนี้ผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็งก็ส่งเข้ำ 

ได้โดยไม่ต้องมีเอกสำรรับรองเรื่อง Covid หรือ 

ถูกเรียกให้ตรวจ PCR”

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้ำกลุ่มอำหำร 

ทะเลแช่เยือกแข็งไปจนีช่วง 11 เดอืนแรก (มกรำคม - 

พฤศจกิำยน) 2564 มมูีลค่ำ 6,780.57 ล้ำนบำท  

ลดลง 7% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีมูลค่ำ  

7,257.10 ล้ำนบำท

โดยประเภทสินค้ำที่ส่งออก ประกอบด้วย  

กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง มูลค่ำ 4,563.24 ล้ำนบำท  

เพิ่มขึ้น 12% กลุ่มปลำหมึกมีชีวิต สด แช่เย็น 

แช่แข็ง 294.93 ล้ำนบำท ลดลง 57% กลุ่ม 

เนื้อปลำสด แช่เย็นแช่แข็ง 139.16 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้น 6% กลุ่มปลำสด แช่เย็นแช่แข็ง 903.93  

ลดลง 50% กลุ่มปูสด แช่เย็นแช่แข็ง นึ่ง หรือ 

ต้ม 801.72 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 149% และกลุ่ม 

หอยมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือ 

หรือแช่น�้ำเกลือ รมควัน 77.59 ล้ำนบำท ลดลง 

59%

การส่งออกจีน

สินค้า
มูลค่า : ล้านบาท % Growth

2562 2563
2563 2564

2563
2564

(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 5,703.50 4,319.08 4.069.71 4,563.24 -24% 12%
ปลำหมึก มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 332.92 759.35 685.87 294.93 128% -57%
เนื้อปลำสด แช่เย็น แช่แข็ง 101.32 141.46 130.67 139.16 40% 6%
ปลำสด แช่เย็น แช่แข็ง 1,056.60 1.983,33 1,799.53 903.93 88% -50%
ปูสด แช่เย็น แช่แข็ง นึ่ง หรือต้ม 275.85 361.17 321.39 801.72 31% 149%
หอย มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง 

ใส่เกลือ หรือแช่น�้ำเกลือ รมควัน
26.09 280.82 249.93 77.59 976% -69%

รวม 7,496.28 7,845.21 7,257.10 6,780.57 4% -7%

photo : Tankerer_pixabay
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กรมการค้าต่างประเทศ พักการขึ้น 

ทะเบียนผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง  

6 ราย หลังตรวจสอบพบไม่ผ่านเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด เป็นการป้องกันการน�าเข้าผลิต- 

ภัณฑ์มันส�าปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐาน และ 

ป้องกันผลกระทบต่อราคาในประเทศ

วันที่ 28 ธันวำคม 2564 นายพิทักษ ์

อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  

เปิดเผยว่ำ เดือนธันวำคม 2564 กรมฯ ได้พัก 

กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ 

มันส�ำปะหลังที่คุณภำพไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

ท่ีก�ำหนด 6 รำย หลังจำกได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว  

ตรวจสอบกำรน�ำเข้ำ ณ ด่ำนศุลกำกรอย่ำงต่อ 

เนื่อง

โดยก�ำหนดมันส�ำปะหลังควำมช้ืนไม่เกิน 

ร้อยละ 14 ปริมำณดินทรำยที่ดินกับหัวมัน 

ส�ำปะหลังไม่เกินร้อยละ 3 หำกพบว่ำกำรน�ำเข้ำ 

ไม่ได้คุณภำพตำมท่ีก�ำหนด จะด�ำเนนิกำรพกักำร 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง 

ทันที ซึ่งผู้น�ำเข้ำต้องไปปรับปรุงคุณภำพสินค้ำ 

ให้ได้มำตรฐำนท่ีก�ำหนดจึงจะสำมำรถน�ำเข้ำต่อ 

ไปได้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“มำตรกำรดังกล่ำวช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ 

มันส�ำปะหลังท่ีมีคุณภำพป้อนเข้ำสู่อุตสำหกรรม 

มันส�ำปะหลังของไทย อีกทั้งไม่กระทบต่อรำคำ 

ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังในประเทศ และท�ำให้ 

รำคำมเีสถียรภำพ เพรำะขณะนีเ้ป็นช่วงทีผ่ลผลติ 

ก�ำลังออกสู่ตลำด ช่วงเดือนธันวำคม 2564 - 

มีนำคม 2565 ซึ่งกรมฯ จะมีกำรติดตำมสถำน- 

กำรณ์กำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังจำก 

ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิดต่อไป”

ทั้งนี้ รำคำหัวมันสดปัจจุบันเฉลี่ย 2.55  

บำทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.43 จำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง 

ในช่วง 10 เดอืนของปี 2564 (มกรำคม - ตลุำคม)  

มีปริมำณ 8.52 ล้ำนตัน มูลค่ำ 3,217.24 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ  

43.19 และ 46.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อนที่ส่งออกปริมำณรวม 5.95 ล้ำนตัน  

มูลค่ำ 2,194.97 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

อย่ำงไรก็ตำม หำกพบเบำะแสผู้กระท�ำผิด 

เกีย่วกบักำรลกัลอบน�ำเข้ำผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลงั 

จำกประเทศเพื่อนบ้ำน สำมำรถแจ้งสำยด่วน 

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ โทร. 1385

พักขึ้นทะเบียนผู้นำ�เข้า
ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง�6�ราย

คุมคุณภาพ-ราคา
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องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  

(องค์กำรมหำชน) หรือ อบก. ระบุที่มำของกำร 

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของไทย 4  อันดับแรก  

มำจำกภำคพลังงำน (253 ล้ำนตันคำร์บอนฯ ต่อ 

ปี) คิดเป็นสัดส่วน 70% ของปริมำณก๊ำซเรือน 

กระจกทั้งหมดของไทย ส่วนอีก 30% มำจำก 

ภำคเกษตรกรรม

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เอกชน ผวา คู่ค้าดัน “ภาษีคารบ์อน”
กีดกันสะเทือนเกษตร - ปศุสัตว์ไทย 1 ล้านล้าน

เอกชน ผวา “ภาษีคาร์บอน” คู่ค้า
เขย่าสินค้าปศุสัตว์-เกษตรไทย

1 ล้านล้านบาท สะเทือนกรมปศุสัตว์
ลุยจัดระเบียบโรงงานอาหารสัตว์

ใช้วัตถุดิบสีเขียวจาก 3 พืช
“ข้าว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันส�ปะหลัง”
น�ร่อง รับมือ “สหรัฐฯ-อียู” ตั้งการ์ด

กีดกันการค้า ชี้ไม่เร่งใน 2 ปี ไทยอ่วมแน่

โดยเฉพำะ “นำข้ำว” และกำรท�ำปศุสัตว์  

(52 ล้ำนตันคำร์บอนฯ) ภำคอุตสำหกรรม โดย 

เฉพำะกำรผลิตซีเมนต์ (31 ล้ำนตันคำร์บอนฯ)  

และภำคของเสีย (17 ล้ำนตันคำร์บอนฯ) ดังนั้น 

หำกไทยไม่ปรับตัว ในอนำคตอำจจะถูกกีดกัน 

กำรค้ำผ่ำนกำรเก็บภำษีคำร์บอน

นายพรศลิป์ พัชรนิทร์ตนะกลุ 

นำยกสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย  

เผยว่ำ ต้นทุนวัตถุดิบอำหำรสัตว ์

ของไทยเป็นไปตำมกลไกตลำดโลก  

จำกไทยไม่สำมำรถควบคุมต้นทุนได้ทุกพืช โดย 

วัตถุดิบหลัก อำทิ กำกถ่ัวเหลือง และเมล็ด 

ถั่วเหลืองมีกำรน�ำเข้ำจ�ำนวนมำก เพรำะผลผลิต 

ในประเทศมไีม่เพยีงพอ รวมถึงต้นทนุรำคำน�ำ้มัน 

ในตลำดโลกที่ขึ้นลงตลอดเวลำ ท�ำให้ไม่สำมำรถ 

ควบคุมต้นทุนให้มีเสถียรภำพได้
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“นอกจำกนี้ ผู้ผลิตอำหำรสัตว์ยังต้องช่วย 

ดูแลเกษตรกรในส่วนของรำคำข้ำวโพดอำหำร 

สัตว์ที่เป็นอีกวัตถุดิบหลักเพื่อไม่ให้เกษตรกร 

มีปัญหำ เพรำะฉะนั้น เรื่องต้นทุนมีทั้งเป็นไปตำม 

กลไกตลำด และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล 

ที่ผ่ำนมำก็คุยเรื่องนี้มำตลอดจำกข้ำวโพดเลี้ยง 

สัตว์ เป็นสินค้ำกำรเมือง แต่สิ่งที่อยำกเห็นคือ  

ควรปล่อยให้เป็นไปตำมกลไกตลำด เพรำะอีก 

ด้ำนหนึ่งรัฐก็มีกำรอุดหนุน และช่วยเหลือทำง 

กำรเงินกับเกษตรกรในแต่ละพืชอยู่แล้ว”

ขณะที่สิ่งที่อยำกให้รัฐบำลเร่งด�ำเนินกำร 

นับจำกนี้ คือ “เกษตรสีเขียว” (กำรผลิต และ 

บริโภคสินค้ำอำหำร เส้นใย พืช และผลิตภัณฑ์ 

จำกสัตว์ต่ำงๆ โดยใช้กระบวนกำรผลิตท่ีปกป้อง 

และส่งเสริมสภำพแวดล้อม สุขภำพ ชุมชน และ 

สวสัดิกำรแรงงำน และสวสัดกิำรปศุสตัว์) เพือ่รกัษำ 

สิ่งแวดล้อม และลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนได- 

ออกไซด์ และก๊ำซมีเทน

ปัจจุบัน ประเทศคู่ค้ำในยุโรปเริ่มเก็บภำษ ี

คำร์บอนจำกสินค้ำน�ำเข้ำแล้ว และคำดในอนำคต 

ฉลำก และภำษีคำร์บอนจะถูกน�ำมำใช้เป็นมำตร- 

กำรกีดกันกำรค้ำเพิ่มขึ้น และอำจส่งผลกระทบ 

ต่ออุตสำหกรรมอำหำรสัตว ์ตลอดทั้งห ่วงโซ่ 

อุปทำน และกำรส่งออกสินค้ำปศุสัตว์ของไทย 

ได้ (อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ตลอดห่วงโซ่ของ 

ไทย และกำรส่งออกสินค้ำปศุสัตว์มีมูลค่ำรวม 

ประมำณ 1.07 ล้ำนล้ำนบำทต่อปี)

ขณะเดียวกันในอนำคตไทยจะมีกำรเก็บ 

ภำษีคำร์บอนจำกสินค้ำน�ำเข้ำเช่นกัน ดังนั้น ต้อง 

เร่งเตรียมตัวได้แล้ว

“รัฐบำลยังไม่ได้ท�ำอะไรมำกเพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมในเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้ รัฐบำลจะ 

อุดหนุนต้นทุนก็อุดหนุนไป แต่ต้องเร่งพัฒนำ 

ควบคู่ไปด้วย เพรำะวันข้ำงหน้ำ อำจขำยของ 

ไม่ได้ และจะถูกเก็บภำษีเพิ่มขึ้น มองว่ำ อีก 

ไม่เกิน 2 ปี เรำโดนแน่ ถ้ำไม่ท�ำอะไรเลย ดังนั้น 

อยำกให้รัฐบำลมีนโยบำยปูพรมมำเลยว่ำจะต้อง 

ลดคำร์บอนอย่ำงไรในกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

ภำยใน 5 ปี”

อย่ำงไรก็ดี ล ่ำสุด ทำงสมำคมฯ อยู ่ 

ระหว่ำงด�ำเนินกำรร่วมกับกรมปศุสัตว์  เรื่องกำร 

พัฒนำกำรผลิตวัตถุดิบอำหำรสัตว์ในประเทศ 

ให้เข้ำสู่ระบบ “สีเขียว” เพื่อรองรับควำมต้องกำร 

ของตลำดในอนำคต โดยเร่ิมต้นใน 3 วตัถุดบิหลกั  

ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้ำว และมันส�ำปะหลัง  

มีเป้ำหมำยเข้ำสู่ระบบสีเขียวใน  5  ปี (2565- 

2569) เนือ่งจำกสภำวกำรณ์กำรผลิต และกำรค้ำ 

โลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให ้

ธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์น�้ำต้องมีกำรปรับตัวอยู่ 

ตลอดเวลำ

ปัจจุบันตลำดต่ำงประเทศได้มีนโยบำยท่ี 

มุ่งเน้นไปในด้ำนกำรผลิตสินค้ำที่ยั่งยืน และเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขกำรแข่งขัน 

ทำงกำรค้ำท่ีนอกเหนือจำกกำรแข่งขันทำงด้ำน 

รำคำ และคุณภำพควำมปลอดภัย โดยสหภำพ



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 202
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 14

Thailand Focus

ยโุรป (อยี)ู และสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นตลำดส่งออกหลกัสนิค้ำปศสุตัว์ของไทยได้ออกมำตรกำรเก่ียวกับ 

สินค้ำยั่งยืน อำทิ EU  Green deal และ ESG : Environmental Social and Governance เป็นต้น

ที่ส�ำคัญภำคเอกชนในต่ำงประเทศ อำทิ Tesco และ Walmart ได้มีออกนโยบำยเกี่ยวกับสินค้ำ 

ยั่งยืน โดยจะต้องตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มำของสินค้ำได้ เช่น พืชวัตถุดิบที่น�ำมำผลิตอำหำรสัตว ์

จะต้องไม่มำจำกกำรท�ำลำยป่ำ เป็นต้น ที่ผ่ำนมำรัฐบำลไทยได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรและมีเครื่องมือ 

ในกำรส่งเสริมอยู่บ้ำงแล้ว

อำทิ คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดีและปลอดภัย (GAP) กำรส่งเสริมกำรปลูก 

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำ และลดกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่ำ แต่ต้องเร่งในอีกหลำยเรื่อง 

ให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่
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เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย 

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำร 

มำตรฐำนสนิค้ำเกษตร ครัง้ที ่5/2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล Zoom Cloud  

Meeting ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ำ ที่ประชุมได้รับทรำบผลกำร 

ด�ำเนินงำนออกใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น�ำเข้ำสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำน 

บงัคบั จ�ำนวนท้ังหมด 7 มำตรฐำน ในปีงบประมำณ 2564 นบัตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม  

2563 - 31 กันยำยน 2564 ได้แก่ 1. หลักปฏิบัติส�ำหรับกระบวนกำรรมผลไม้สด 

ด้วยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (มกษ.1004-2557) 2. หลักปฏิบัติส�ำหรับกำรผลิต 

เชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) 3. เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก�ำหนดปริมำณอะฟลำทอกซิน  

(มกษ.4702-2557) 4. กำรปฏิบัติที่ดีส�ำหรับศูนย์รวบรวมน�้ำนมดิบ (มกษ.6401- 

2557) 5. กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเล้ียงสัตว์น�้ำที่ดีส�ำหรับฟำร์มผลิตลูกกุ้งขำว 

แวนนำไมปลอดโรค (มกษ.7432-2558) 6. กำรปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกำรผลิตทุเรียน

ที่มา : ข่าวออนไลน์ อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รมช.ประภัตร นั่งหัวโต๊ะ
คลอด 6 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร
โชว์ผลงาน มกอช. ปี 64 ออกใบอนุญาต
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น�าเข้า 7 มาตรฐานบังคับ 332 ฉบับ
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แช่เยือกแข็ง (มกษ.9046-2560) และ 7. กำร 

ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์มไก่ (มกษ. 

6909-2562) ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรออกเป็นจ�ำนวน 

ทั้งสิ้น 332 ฉบับ โดยแบ่งเป็นใบอนุญำตผู้ผลิต  

236 ฉบับ ผู้ส่งออก 88 ฉบับ และผู้น�ำเขำ้ 8  

ฉบับ

นอกจำกนี้ ท่ีประชุมได้พิจำรณำเห็นชอบ 

ร่ำงมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 6 เรื่อง ได้แก่ 1. 

ลูกเดือย 2. กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับ 

ฟำร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภค 3. หลักปฏิบัติ 

ส�ำหรับกำรเฝ้ำระวังและตรวจติดตำม เชื้อดื้อยำ 

ต้ำนจุลชีพในปศุสัตว์ 4. หลักกำรด้ำนสวัสดิภำพ 

สัตว์ : ระบบกำรผลิตสุกร 5. กำรปฏิบัติทำงกำร 

เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำท่ีดีส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  

และ 6. กำรแสดงฉลำกสินค้ำเกษตร ทั้งนี ้

เพื่อด�ำเนินกำรประกำศเป็นมำตรฐำนทั่วไปของ 

ประเทศต่อไป

ด้ำนนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขำธิกำร 

มกอช. กล่ำวว่ำ ส�ำหรับสำระส�ำคัญของร่ำง 

มำตรฐำน 6 เร่ือง คือ 1. ลูกเดือย เป็นพืช 

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรบริโภค อุตสำห- 

กรรมอำหำร ตลำดต้องกำรลูกเดือยคุณภำพดี  

โดยปี 2563 มีกำรส่งออกลูกเดือยท้ังเปลือก 

มลูค่ำ 102.5 ล้ำนบำท ปรมิำณ 2,035 เมตรกิตัน  

ซึ่งกำรจัดท�ำร่ำงมำตรฐำนสินค้ำเกษตรลูกเดือย  

เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรก�ำกับดูแลกำรน�ำเข้ำลูก 

เดือย และคุณภำพของลูกเดือยภำยในประเทศ  

2. กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์ม 

เลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภค ปัจจุบันเกษตรกร และ 

ผู ้ประกอบกำรมีกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภค 

หลำกหลำยชนิด เพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกให ้

แก่เกษตรกร และผู้ประกอบกำรได้เข้ำสู่ระบบ 

มำตรฐำนฟำร์มปศุสัตว์ โดยมำตรฐำนฯ นี้ กำร 

ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงสัตว ์

เพื่อกำรบริโภคครอบคลุมองค์ประกอบฟำร์ม 

กำรจดักำรฟำร์ม บคุลำกร สขุภำพสตัว์ สวสัดภิำพ 

สัตว์ กำรจับ และกำรจัดกำรตัวสัตว์ และผลิตผล  

สิ่งแวดล้อม และกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้สัตว์ 

มีสุขภำพแข็งแรง สำมำรถน�ำไปใช้เป็นอำหำร 

หรือเล้ียงต่อเป็นอำหำร หรือเพื่อให้ได้ผลิตผลท่ี  

ปลอดภัย มีควำมเหมำะสมในกำรน�ำไปบริโภค

3. หลักปฏิบัติส�ำหรับกำรเฝ้ำระวังและ 

ตรวจติดตำมเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพในปศุสัตว ์  

มำตรฐำนฯ นี้ เป็นกำรให้แนวปฏิบัติส�ำหรับกำร 

เฝ้ำระวังและตรวจติดตำมเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

เฉพำะแบคทีเรียในปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็น 

อำหำรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ครอบคลุมกำรเฝ้ำ 

ระวังและตรวจติดตำมเช้ือด้ือยำต้ำนจุลชีพใน 

อำหำรสัตว์ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ และ 

ตัวอย่ำงจำกสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบระบบกำรเลี้ยง 

สัตว์ ตั้งแต่ข้ันตอนกำรวำงแผนกำรเฝ้ำระวังและ 

ตรวจติดตำมเชื้อดื้อยำ แนวทำงกำรเก็บตัวอย่ำง  

กำรเก็บ และน�ำส่งตัวอย่ำงไปยังห้องปฏิบัติกำร  

กำรเกบ็รักษำสภำพแบคทเีรยี กำรทดสอบควำมไว 

ต่อยำต้ำนจุลชีพ กำรบันทึก และเก็บข้อมูลจนถึง 

กำรวิเครำะห์และรำยงำนผล 4. หลักกำรด้ำน 

สวสัดภิำพสตัว์ : ระบบกำรผลติสกุร มำตรฐำนฯ นี ้

เป็นกำรก�ำหนดหลักกำร ค�ำอธิบำยตัวชี้วัดด้ำน 

สวัสดิภำพสัตว์ส�ำหรับสุกร และข้อแนะน�ำด้ำน 

สวัสดิภำพสัตว์ที่ดีในระบบกำรผลิตสุกร ครอบ 

คลมุกำรผสมพนัธุ ์กำรเลีย้ง และกำรจดักำรฟำร์ม 

สกุร ตัง้แต่กำรรับสุกรเข้ำฟำร์ม จนถงึระยะจบัขำย 

หรือส่งโรงฆ่ำ โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมหลัก 

สวัสดิภำพสัตว์ และให้แนวทำงกำรประเมิน 

สวัสดิภำพสัตว์จำกผลลัพธ์ของกำรจัดกำรเลี้ยง 

ที่เกิดกับสุกรโดยตรง
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5. กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ด ี

ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกอช. ได้ทบทวน 

ขั้นตอนกำรจัดท�ำมำตรฐำน ให้สอดคล้อง และ 

เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ Global Sustainability  

Seafood Initiatives (GSSI) โดยกำรปรับปรุง 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำ 

ร่ำงมำตรฐำนให้ครอบคลุมภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

และมีควำมสมดุล รวมถึงกำรทบทวนมำตรฐำน 

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดีส�ำหรับ 

ฟำร์มเลี้ยงกุ ้งทะเล (มกษ.7401-2562) ซ่ึง 

ครอบคลุมข้อก�ำหนดกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะ 

เลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดีส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เช่น  

กุ้งกุลำด�ำ กุ้งแชบ๊วย กุ้งขำวแวนนำไม ต้ังแต่ 

ขั้นตอนกำรเลี้ยง กำรจับ จนถึงหลังกำรจับก่อน 

กำรขนส่งออกจำกฟำร์ม เพื่อให้ได้ผลิตผลกุ้งที่ม ี

คุณภำพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยค�ำนึงถึง 

สุขภำพและสวัสดิภำพสัตว์ ควำมรับผิดชอบต่อ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม และ 6. กำรแสดงฉลำก 

สนิค้ำเกษตร เนือ่งจำกควำมหลำกหลำยของสนิค้ำ  

และกฎระเบียบด้ำนกำรแสดงฉลำกสินค้ำเกษตร 

ที่เก่ียวข้อง อำจท�ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในกำร 

น�ำไปปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลส�ำหรับอ้ำงอิง 

ในกำรก�ำหนดกำรแสดงฉลำกของสินค้ำเกษตร  

คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร จึงเห็น 

สมควรให้จัดท�ำมำตรฐำนฯ นี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุม 

กำรแสดงฉลำกของสินค้ำเกษตร ทั้งที่เป็นอำหำร 

และทีไ่ม่ใช่อำหำร ทีบ่รรจุในหบีห่อส�ำหรบัผูบ้รโิภค 

หรืออยู่ในภำชนะบรรจุท่ีไม่ได้จ�ำหน่ำยโดยตรง 

ต่อผู ้บริโภค แต่ไม่ครอบคลุมกำรแสดงฉลำก 

ของสินค้ำเกษตรที่อยู่ในรูปแบบบัลก์ (Bulk) ซึ่ง 

เป็นสินค้ำเกษตรที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ และสินค้ำ 

เกษตรนั้นสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวสัมผัสของ 

พำหนะที่ใช้ขนส่งสินค้ำเกษตร และบรรยำกำศ  

เช่น สินค้ำเกษตรที่บรรทุกในท้ำยรถบรรทุกแบบ 

เทกอง
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นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี รองประธำน 

กรรมกำรบรหิำรบริษทั ไทยชูกำร์ มลิเลอร์ จ�ำกดั  

(TSMC) เปิดเผยว่ำ 3 สมำคมโรงงำนน�้ำตำล 

ทรำย ซึ่งเป็นตัวแทนจำกผู้ประกอบกำรโรงงำน 

น�้ำตำลทรำยทั้ง 57 โรงงำน ยื่นฟ้องต่อศำล 

ปกครอง ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติคณะกรรมกำร 

อ้อยและน�้ำตำลทรำย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ว่ำ 

ด้วยกำรก�ำหนดอัตรำค่ำบ�ำรุง และวิธีกำรช�ำระ 

ค่ำบ�ำรุงสถำบันชำวไร่อ้อย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ที่เป็นระเบียบปฏิบัติให้ 

โรงงำนน�้ำตำลจัดเก็บค่ำบ�ำรุงสถำบันชำวไร่อ้อย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โดยกำรด�ำเนินกำรฟ้องร้องครั้งนี้ มำจำก 

ค�ำพพิำกษำของศำลปกครองกลำง ได้มคี�ำวนิจิฉยั 

ว่ำ กอน. มีหน้ำที่ก�ำหนดอัตรำค่ำบ�ำรุงสถำบัน 

ชำวไร่อ้อยเท่ำนั้น แต่มิได้บัญญัติให้มีอ�ำนำจที่จะ 

ก�ำหนดวิธีกำรช�ำระค่ำบ�ำรุงไว้ด้วย ดังนั้น หำก 

โรงงำนยังคงปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำวโดยไม่มี 

กฎหมำยรองรับ ท�ำให้มีควำมเสี่ยงที่จะถูกชำว 

ไร่อ้อยคู่สัญญำฟ้องร้องได้

ท้ังนี้ สมำคมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งแก่คณะ 

กรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยรับทรำบแล้ว ว่ำ  

โรงงำนน�้ำตำลทุกโรง จะยกเลิกกำรจัดเก็บเงิน 

ค่ำบ�ำรุงดังกล่ำวต้ังแต่ฤดูกำรผลิตปี 2564/65  

เป็นต้นไป พร้อมกันนี้จะเร่งท�ำควำมเข้ำใจกับ 

สมำชิกผู้ประกอบกำรโรงงำนน�้ำตำล ถึงแนวทำง 

ด�ำเนินกำรไม่จัดเก็บค่ำบ�ำรุงให้แก่สถำบันชำว 

ไร่อ้อย เพื่อให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน

“ผู้ประกอบโรงงำนน�้ำตำลทุกโรง ได้มอบ 
หมำยให้ทนำยฟ้องต่อศำลปกครองให้ กอน.  
ยกเลิกระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่ำว พร้อมก�ำชับ 
โรงงำนน�้ำตำลทุกโรง ยกเลิกกำรหักเงินดังกล่ำว 
ในรอบกำรหีบอ้อยปีนี้ทันที” นำยสิริวุทธิ์ กล่ำว 

โรงงำนน�้ำตำล ยื่นฟ้องศำลปกครอง
บังคับ กอน. เลิกเก็บค่ำบ�ำรุงชำวไร่อ้อย

3 สมาคมโรงงานน�้าตาลทราย
ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ กอน.
ยกเลิกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ
ที่ก�าหนดให้โรงงานน�้าตาล
จัดเก็บเงินค่าบ�ารุงสถาบัน

ชาวไร่อ้อย เหตุกฎหมายไม่ได้
ให้อ�านาจไว้ หลังโรงงานหวั่น

โดนชาวไร่อ้อยฟ้องร้อง
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมำยให้ 

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธำน 

กำรประชุมผู้ประกอบกำรไก่ไข่พันธุ์ ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีนายกฤติพิพัฒน ์

รัตนนาวินกุล ผู้เช่ียวชำญด้ำนส่งเสริมและพัฒนำสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนำกำร 

ปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษำกำรรำชกำรแทน ผอ.ส�ำนักพัฒนำ 

และรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ ผู้แทน ผอ.ส�ำนักควบคุม ป้องกันและบ�ำบัดโรคสัตว ์

รวมทั้งผู้ประกอบกำรไก่ไข่พันธุ์ เข้ำร่วม

กำรประชุมดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือกำรจัดสรรโควตำแผนกำรน�ำเข้ำเลี้ยง 

ไก่ไข่พันธุ์ ไก่ไข่ปู่ย่ำพันธุ์ (GP) และไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) ปี 2565 โดยมีเร่ืองพิจำรณำ 

2 ประเด็น คือแนวทำงจัดสรรโควตำให้กับผู้ประกอบกำร 16 บริษัทรำยเดิม 5 บริษัท 

รำยใหม่ และแผนกำรจัดสรรโควตำกำรน�ำเข้ำเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2565 ส�ำหรับสถำนกำรณ ์

ไก่ไข่ในปี 2564 มีแผนกำรเลี้ยงปู่ย่ำพันธุ์ไข่ไก่ (GP) 3,800 ตัว น�ำเข้ำเลี้ยงแล้ว 1,900 ตัว 

แผนกำรเล้ียงพ่อแม่พนัธุไ์ก่ไข่ (PS) ปี 2564 จ�ำนวน 440,000 ตวั น�ำเข้ำเล้ียงแล้ว 376,529  

ตัว จ�ำนวนไก่ไข่ยืนกรงปัจจุบัน 50.24 ล้ำนตัว ประมำณกำรผลผลิต 41.69 ล้ำนฟองต่อวัน

ส�ำหรับรำคำไข่ไก่คละหน้ำฟำร์ม ฟองละ 2.60 บำท ลูกไก่ไข่ตัวละ 28 บำท ไก่ไข่รุ่น 

ตัวละ 150 บำท และต้นทุนกำรผลิตไข่ไก่ (กรกฎำคม - กันยำยน 2564) เฉลี่ยฟองละ 2.75  

บำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2563 เฉลี่ยฟองละ 2.56 บำท จึงใช้มำตรกำรรักษำ 

เสถียรภำพรำคำไข่ไก่ ขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรลดปริมำณไข่ไก่ในตลำดภำยในประเทศ  

ระหว่ำงเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2564 เป้ำหมำย 48.76 ล้ำนฟอง

ที่มา : แนวหน้า วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กรมปศุสัตว์ประชุม

ผู้ประกอบการไก่ไข่
จัดโควตาพ่อแม่พันธุ์
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ที่มา : แนวหน้า วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

กรมประมงถก 3 สมาคมฯ
ขับเคลื่อนแผน MMPA ไทย

นายบญัชา สขุแก้ว รองอธบิดกีรมประมง เปิดเผยว่ำ จำกกรณทีีส่หรฐัอเมรกิำ 

ได้ประกำศข้อก�ำหนดว่ำด้วยกำรน�ำเข้ำสินค้ำประมง ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำร 

น�ำเข้ำสินค้ำสัตว์น�้ำ เพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) เพื่อประเมิน 

กฎระเบียบข้อบังคับกำรท�ำประมง และกำรท�ำประมงเชิงพำณิชย์ของประเทศที่ส่ง 

สนิค้ำและผลติภณัฑ์สัตว์น�ำ้ไปยงัสหรฐัฯ ว่ำมกีำรลดผลกระทบทีท่�ำให้เกิดกำรตำย 

หรือบำดเจ็บรุนแรงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โลมำ วำฬ พะยูน ฯลฯ ซึ่ง 

สหรัฐฯ ได้ประกำศเริ่มใช้กฎหมำย MMPA เมื่อวันท่ี 1 มกรำคม 2560 และ 

ก�ำหนดระยะเวลำผ่อนผัน 5 ปี เพื่อให้ประเทศคู่ค้ำได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม  

ในกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ MMPA และจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1  

มกรำคม 2566 เป็นต้นไป โดยในช่วงระหว่ำงกำรผ่อนผันนี้ ประเทศไทยยังคงส่ง 

สินค้ำประมงไปจ�ำหน่ำยได้

อย่ำงไรก็ดี เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติกำร 

ระดบัชำตเิพือ่กำรอนรุกัษ์และบรหิำรจดักำรสตัว์ทะเลเล้ียงลูกด้วยนม 2566 - 2570  

ร่วมกับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมประมงของประเทศไทย กรมประมง จึงได ้

เชิญผู้ประกอบกำรจำก 3 สมำคม ได้แก่ สมำคมอุตสำหกรรมทูน่ำไทย สมำคม 

อำหำรแช่เยือกแข็งไทย และสมำคมผู้ผลิตอำหำรส�ำเร็จรูป ร่วมหำรือถึงแนวทำง 

กำรด�ำเนนิกำร และกำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่รองรบักำรบงัคบัใช้กฎหมำยดงักล่ำว

ท้ังนี้ ภำยหลังกำรประชุมหำรือดังกล่ำว ผู้ประกอบกำรมีควำมเข้ำใจ และ 

พร้อมที่จะปฏิบัติตำมกระบวนกำรของทำงภำครัฐ โดยได้มีกำรไปเจรจำหำรือกับ 

ประเทศคู่ค้ำที่ไทยมีกำรน�ำเข้ำผลผลิตมำแปรรูปเพื่อส่งออกให้ได้ทรำบถึงแนวทำง 

ปฏิบัติ MMPA ด้วย



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 202
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 21

Thailand Focus

7 ปีแก้ ไขประมงผิด IUU ทุบประมง 
พาณิชย์พัง 2 ล้านล้านบาท แถมเปิด 
ช่องประมงเถื่อน โผล่ 8 หมื่นล�า ฉุด 
จ�านวนสัตว์น�้าวูบต่อเนื่อง 4 ปี เร่งเสนอ  
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ไขก๊อก 25  
ประเด็น

นายมงคล สุขเจริญคณา ท่ีปรึกษำ 

กิตติมศักดิ์สมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย  

เปิดเผยว่ำ 7 ปีท่ีผ่ำนมำ รัฐบำลประสบควำม 

ล้มเหลวในกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิด 

กฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม  

(IUU) นับจำกกำรบังคับใช้ พ.ร.ก. กำรประมง  

2558 แม้ว่ำจะท�ำให้สหภำพยโุรป (EU) ประกำศ 

ปลดใบเหลืองประมงไทยในปี 2562 แต่ทว่ำ 

กฎหมำยดังกล่ำวมีควำมเข้มงวด รุนแรง ส่งผล 

กระทบต่ออำชีพชำวประมงมำโดยตลอด

ส่วนควำมคืบหน้ำข้อเสนอให้รัฐบำลจัด 

งบประมำณ ปี 2565 อย่ำงน้อย 7,000 ล้ำนบำท  

เพ่ือซื้อเรือประมงเพื่อคัดออกจำกระบบจ�ำนวน  

2,500 ล�ำ จำกจ�ำนวนทั้งสิ้น 10,200 ล�ำ ซ่ึง 

สืบเนื่องมำจำกกำรบังคับใช้ พ.ร.ก. กำรประมง 

2558 น้ัน ก็ไม่ได้รับกำรตอบรับ ทั้งยังใช้วิธี 

ปรับลดวันท�ำประมง เช่น สลับวันเว้นวัน ท�ำให้ 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565

แก้ IUU คว้าน�้าเหลว
7 ปีทุบเรือประมงสูญ 2 ล้านล้านบาท

เรือประมงแต่ละล�ำมีเวลำออกเรือเฉลี่ยประมำณ  

8 เดือนต่อล�ำต่อปี และยังมีกำรปิดอ่ำว เพ่ือ 

ควบคุมปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำในทะเล หรือ over  

fishing ซึ่งท�ำให้รำยได้ชำวประมงลดลง จนใน 

ปัจจุบันคำดว่ำ ประมงพำณิชย์หยุดกิจกำรไปแล้ว  

30 - 40% เหลือเรอืเพยีงแค่ 6,000 ล�ำ จำกท่ีเคย 

มีเรือหลักหมื่นล�ำ และอีกด้ำน ภำครัฐเปิดเสรี 

น�ำเข้ำสนิค้ำประมงเพือ่มำแปรรปูแล้วส่งออกปีละ 

แสนล้ำน ยิ่งซ�้ำเติมอำชีพชำวประมงของไทย 

ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 อีก ซึ่งประเมินว่ำ 

ควำมเสียหำยภำคประมงตอนนี้มีมูลค่ำกว่ำ 2  

ล้ำนล้ำนบำท

“แม้จะบอกว่ำกำรปรับลดวัน - ปิดอ่ำว 

เป็นกำรเพิ่มจ�ำนวนสัตว์น�้ำ แต่กลับพบข้อมูลว่ำ 

ปริมำณสัตว์น�้ำปี 2564 ลดน้อยถอยลงมำน้อย 

กว่ำปี 2559 โดยล่ำสุดในกำรประชุมนโยบำย 

กำรประมงแห่งชำติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีพลเอก 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี เป็น 

ประธำน ได้วิเครำะห์จุดอ้ำงอิง และกำรก�ำหนด 

ปริมำณสัตว์น�้ำที่อนุญำตให้ท�ำกำรประมงส�ำหรับ 

ปีกำรประมง 2565 - 2566 มีกำรดูตัวเลขย้อน 

หลังจ�ำนวนปริมำณทรัพยำกรสัตว์น�้ำลดลงเรื่อยๆ  

ทุกปี โดยปี 2563 มี 1.6 แสนตัน ปี 2564 ลด 

ลงเหลือ 1.5 แสนตัน”
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“สมำคมขอตั้งข้อสังเกตกำรแก้กฎหมำย 

กำรประมงเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม่ เพรำะ 

มีจ�ำนวนเรือประมงพื้นบ้ำนที่ไม่ได้จดทะเบียน 

อย่ำงถูกต้อง หรือเรียกเรือเถื่อนกว่ำ 50,000 - 

80,000 ล�ำ ซึ่งเรือประมงพื้นบ้ำนอยู่ในระบบจริง 

เพียงแค่ 27,000 ล�ำ และยังไม่ออกใบอนุญำต 

อีก 3,500 ล�ำ ดังนั้น กำรละเลยปล่อยให้เรือ 

เถื่อนเพิ่มขึ้น เป็นสำเหตุท�ำให้เรือประมงที่ท�ำกำร 

ประมงตำมแนวชำยฝั่งเพิ่มสูงขึ้นจ�ำนวนมำก ส่ง 

ผลให้มีกำรจับพ่อแม่พันธุ์สัตว์น�้ำท่ีเข้ำไปวำงไข ่

ตำมแนวชำยฝั่งและในพื้นที่ปิดอ่ำว ถูกจับไปก่อน 

ที่จะวำงไข่จนหมด จึงถือว่ำเป็นกำรตัดวงจรชีวิต 

สัตว์น�้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ”

นำยมงคลกล่ำวว่ำ ล่ำสุดในกำรหำรือร่วม 

กับสมำชิก 22 จังหวัดในกำรประชุมวิสำมัญ 

สมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทยเมื่อสัปดำห ์

ที่ผ่ำนมำ ได้สรุปข้อเสนอ 25 ข้อ เพื่อยื่นต่อ  

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชำกำร 

ต�ำรวจแห่งชำติ ที่เพ่ิงเข้ำมำรับต�ำแหน่งในฐำนะ 

ประธำนคณะท�ำงำนเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 

ตรวจสอบ ติดตำม ตรวจสอบควบคุมเฝ้ำระวัง 

กำรท�ำกำรประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

ส�ำหรับข้อเสนอส�ำคัญ อำทิ 1. ขอวัน 

ท�ำกำรประมงเพิ่ม 2. ขอให้เร่งรัดด�ำเนินกำร 

เกี่ยวกับกำรน�ำเรือออกนอกระบบที่พัฒนำได ้

รบัปำกไปแล้ว โดยขอให้ใช้งบฯ กลำงโยกงบฯ ท�ำ 

ปะกำรังเทียมของหน่วยงำนมำซื้อเรือ 3. กำร 

ยื่นขออนุญำตกำรท�ำประมงพำณิชย์รอบใหม่ ขอ 

กรมประมงอย่ำเพิ่มเงื่อนไขนอกเหนือจำกรอบ 

ปีก่อน เพรำะไม่สำมำรถปฏิบัติได้ทัน 4. เขต 

ประมงชำยฝั่งยังไม่มีกำรออกประกำศ

5. ปัญหำเรอืประมงเวยีดนำมเข้ำมำลกัลอบ 

ท�ำกำรประมงในเขตประเทศไทย โดยเฉพำะ 

ท่ีเกำะกะ 6. กำรแก้ไขปัญหำให้ดูท่ีเจตนำ ท่ี 

ส�ำคญัคอื กำรออกกฎหมำยต่ำงๆ ของกรมประมง  

และภำครัฐ มีกำรใช้กฎหมำย และโทษปรับ 

ที่รุนเเรง โดยพบมีกำรให้ข้อมูลผิดๆ กับทำงผู้มี 

อ�ำนำจ ท�ำให้ประเทศชำติเสียหำยอย่ำงมำก และ 

ขอควำมคืบหน้ำกำรขอใช้ ม.83 แห่งพระรำช- 

บัญญัติกำรประมง 2558 ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ  

3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหำแรงงำน และ 7. ขอ 

ควำมจรงิใจ และให้ส่วนรำชกำรเหน็ใจชำวประมง 

พำณิชย์บ้ำง ซึ่งเบื้องต้น พล.อ.สุรเชษฐ์ รับปำก 

จะน�ำไปพิจำรณำ และดูท่ีเจตนำเป็นหลัก และ 

ร่วมหำรือกันต่อไป

อย่ำงไรก็ตำม หำกรัฐบำลต้องกำรให้ลด 

ปัญหำ ควรจัดงบประมำณซื้อเรือส่วนเกิน ต่อ 

ใบอนุญำต และรับฟังปัญหำที่แท้จริง ทั้งนี้ กำร 

ซื้อเรือที่รัฐบำลสัญญำว่ำจะซื้อเรือออกนอกระบบ 

ยังติดค้ำงอยู่ท่ีงบประมำณ ก็ไม่ได้มีกำรด�ำเนิน 

กำร และรบังบประมำณมำตัง้แต่ต้น ภำยในเดือน 

หน้ำ จะมกีำรเคลือ่นไหวครัง้ใหญ่ หลงัจำกประชมุ 

ประมง 22 จังหวัดในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ เพื่อ 

แต่งตั้งประธำนสมำคมกำรประมงคนใหม่แทน  

นายจ�ากร มงคลตรีลักษณ์ ที่จะหมดวำระ





>  Ideal ergonomics:
Eppendorf PhysioCare Concept®

> Ultra light with minimal attachment,
pipetting and ejection forces

> Spring-loaded tip cone

> Available as single-channel pipette

with fixed and variable volume as

well as 8- and 12-channel pipette

Eppendorf Research® plus
Eppendorf sets standards in ergonomics! 
This ultralight pipette meets the highest 
needs in precision and accuracy – combined 
with ultimate ergonomics and increased 
flexibility.
A spring-loaded tip cone, a secondary 
adjustment option, an improved volume 
display – and all that in an ultra light, fully 
autoclavable pipette.  

www.eppendorf.com/researchplus

Raise the Limits

Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. 5 Soi.Krungthepkreetha 4, Huamark, Bangkapi, Bangkok, 10240 
Phone: +66 2 379 4212-5 #119   Email: info@eppendorf.co.th

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, PhysioCare Concept® and Eppendorf Research® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2017 by Eppendorf AG. 
*The Research plus pipette is an in vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998.
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 

ก�ำหนดให้ข้ำวสำลี ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์ เป็นสินค้ำที่ต้องขออนุญำต และ 

ต้องปฏบิตัติำมมำตรกำรจดัระเบยีบในกำรน�ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร รวมถงึก�ำหนด 

สัดส่วนกำรน�ำเข้ำข้ำวสำลีต่อกำรรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ อัตรำส่วน 

1 ต่อ 3 (น�ำเข้ำข้ำวสำลี 100 ตัน รับซื้อข้ำวโพดในประเทศ 300 ตัน) โดยก�ำหนด 

ให้ผู้น�ำเข้ำข้ำวสำลีน�ำเข้ำมำเพื่อใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์นั้น

แหล่งข่ำวคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำวโพดเล้ียงสัตว์  

(นบขพ.) เผยว่ำ ได้มกีำรยกเว้นกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำข้ำวสำลี  

โดยไม่ต้องใช้ระเบียบตำมมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559  

ท่ีก�ำหนดสัดส่วนกำรน�ำเข้ำข้ำวสำลีต่อกำรรับซื้อข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศ  

อัตรำส่วน 1 ต่อ 3

สืบเนื่องจำกทำงสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย ได้ส่งหนังสือผ่ำนกรมประมง  

เพื่อขอให้พิจำรณำยกเว้นมำตรกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำข้ำวสำลีของผู้ผลิตอำหำรกุ้ง 

เป็นรำยปี ทั้งนี้ เพื่อให้ปริมำณสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรจริง

เปิดชื่อ 6 บริษัท นบขพ. ไฟเขียว
ยกเว้นมาตรการ 1 : 3 ควบคุมน�าเข้าข้าวสาลี

ต่อการซื้อข้าวโพดในประเทศ ระบุน�าเข้าป ี2564/65
กว่า 2.03 แสนตัน “ซีพีเอฟ - ไทยยูเนี่ยนฯ” น�าเข้ามากสุด

สภาเกษตรกรแห่งชาติเผยไม่ติดใจใช้ผลิตอาหารกุ้ง
ขณะ ศก. โลกฟื้นความต้องการข้าวโพดโลกพุ่ง

เปดิชื่อ 6 บริษัทอาหารสัตว์
รัฐเว้นมาตรการ 1 : 3
น�าเข้าข้าวสาลี 2 แสนตัน
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ส�ำหรับปีนี้ กรมประมง มีหนังสือลงวันที่  

20 ตลุำคม 2564 ขอให้น�ำเสนอคณะกรรมกำรฯ 

พิจำรณำยกเว้นมำตรกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำ 

ข้ำวสำลีของบริษัทผู ้ผลิตอำหำรกุ ้งปี 2565  

จ�ำนวน 6 บริษัท ปริมำณรวม 203,600 ตัน  

ประกอบด้วย บริษัท เจรญิโภคภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั  

(มหำชน) (บมจ.) หรือซีพีเอฟ, บริษัท ไทย 

ยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (บจก.) บจก. อินเทคค์  

ฟีด, บจก. ทีอำร์เอฟ ฟีดมิลล์, บมจ. ลีพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ และบมจ.กรุงไทยอำหำร (กรำฟิก 

ประกอบ) ทั้งนี้เพื่อให้ภำคธุรกิจสำมำรถวำงแผน 

กำรน�ำเข้ำข้ำวสำลีส�ำหรับอำหำรกุ้งได้อย่ำงต่อ 

เนื่อง

ด้ำน นายเติมศักดิ์ บุญช่ืน ประธำน 
คณะกรรมกำรด้ำนพืชไร่ สภำเกษตรกรแห่งชำติ  
กล่ำวว่ำ ไม่ตดิใจในกรณข้ีำงต้น เพรำะกำรน�ำเข้ำ 
ข้ำวสำลี ผู้ผลิตอำหำรกุ้งต้องยื่นหนังสือรับรอง 
ปริมำณกำรใช้ข้ำวสำลีในกำรผลิตอำหำรกุ้งจำก 
กรมประมง เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรย่ืนขอ 
อนุญำตน�ำเข้ำข้ำวสำลีกับกรมปศุสัตว์ ซ่ึงกรม 
ประมงจะรับรองให้ตำมปริมำณที่มีควำมจ�ำเป็น 
ต้องใช้ในกำรผลิตจริง
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โดยให้ใช้ข้ำวสำลีไม่มำกกว่ำ 20% เป็น 

ส่วนผสมในอำหำรกุ้ง เนื่องจำกต้องใช้ข้ำวสำลี 

เป็นแหล่งพลังงำน และใช้วีทกลูเตนจำกข้ำวสำลี 

เป็นสำรเหนียว เพ่ือให้อำหำรกุ้งมีควำมคงทน 

ในน�ำ้ได้นำน 2 ช่ัวโมง ตำมมำตรฐำนอำหำรสตัว์น�ำ้ 

ของกรมกรมประมง

ด้ำนกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์  

รำยงำน ปี 2564 (มกรำคม - ตลุำคม) ไทยมกีำร 

น�ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปริมำณ 1.83 ล้ำนตัน  

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีปริมำณ  

1.58 ล้ำนตัน หรือเพิ่มขึ้น 15.51% โดยไทย 

น�ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกเมียนมำ กัมพูชำ 

และ สปป.ลำว

“ข้ำวสำลี” น�ำเข้ำปริมำณ 1.13 ล้ำนตัน 

ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 2563 ท่ีมีปริมำณ 

กว่ำ 1.5 ล้ำนตัน โดยไทยน�ำเข้ำข้ำวสำลีจำก 

ประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย ยูเครน  

และอำร์เจนตินำ “ข้ำวบำร์เลย์” น�ำเข้ำปริมำณ  

7.52 แสนตัน เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกัน ของปี  

2563 ที่น�ำเข้ำ 5.42 แสนตัน

โดยน�ำเข้ำจำกประเทศผู ้ผลิตหลัก คือ  

ออสเตรเลีย “ข้ำวโอ๊ต” น�ำเข้ำ 76 ตัน ลดลงจำก 

ช่วงเดียวกันที่มีปริมำณ 153 ตัน โดยน�ำเข้ำ 

จำกแคนำดำ และจีน “ข้ำวไรย์” น�ำเข้ำ 16 ตัน  

เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่น�ำเข้ำ 1.50  

ตัน โดยน�ำเข้ำจำกเยอรมนี และออสเตรเลีย

ส่วนสถำนกำรณ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์โลก 

ปี 2564/65 คำดกำรณ์จะมีผลผลิต 1,204.62  

ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 85.60 ล้ำนตัน จำกปริมำณ  

1,119.02 ล้ำนตันของปีก่อน คิดเป็น 7.25%  

ควำมต้องกำรใช้ประมำณ 1,192.07 ล้ำนตัน 

เพิ่มขึ้น 58.45 ล้ำนตัน จำก 1,133.63 ล้ำนตัน  

ในปี 2563/64 คิดเป็น 5.16%

เนื่องจำกหลำยประเทศมีควำมต้องกำร 

ใช้เพิ่มขึ้น อำทิ สหรัฐฯ จีน สหภำพยุโรป และ 

บรำซิล ในอุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ และ 

เอทำนอล รวมทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจำก 

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ กำรน�ำเข้ำและส่งออกข้ำวโพดเล้ียง 

สัตว์โลก ปี 2564/65 มีประมำณ 190.35 

ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 6.37 ล้ำนตัน จำก 183.62  

ล้ำนตัน ในปี 2563/64 คิดเป็น 3.67% โดย 

ประเทศผู้น�ำเข้ำส�ำคัญได้แก่ จีน เม็กซิโก ญี่ปุ่น  

และสหภำพยุโรป มีกำรน�ำเข้ำคิดเป็น 39% และ 

ประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ  

อำร์เจนตินำ ยูเครน และบรำซิล มีกำรส่งออก 

รวมกัน คิดเป็น 86%
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นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เปิดเผยว่ำ ในเดือน 

พฤศจิกำยนเป็นช่วงท่ีผลผลิตข้ำวนำปีออกสู่ตลำดปริมำณมำก และขณะนี้ รำคำ 

ส่งออกข้ำวของไทยอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้มำกขึ้น จึงส่งผลให้มีค�ำสั่งซ้ือ 

เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง

ท�ำให้ยอดส่งออกข้าวไทยขยำยตวั และมแีนวโน้มดขีึน้อย่ำงเห็นได้ชดั โดยในช่วงเดอืนมกรำคม - 

ตุลำคม 2564 ไทยส่งออกข้ำวปริมำณ 4.59 ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำ 81,740 ล้ำนบำท ปริมำณ 

ส่งออกข้ำวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 คิดเป็น1.3% มูลค่ำลดลง12.8% ซึ่งตลำดส่งออก 

ข้ำวไทยที่ส�ำคัญ ได้แก่ แอฟริกำใต้ (13.97%) สหรัฐอเมริกำ (9.50%) จีน (9.36%) เบนิน 

(6.88%) และญี่ปุ่น (5.14%)

ล่ำสุดสถิติกำรขอใบอนุญำตส่งออกข้ำวของกรมกำรค้ำต่ำงประเทศเดือนพฤศจิกำยน 2564 

มีปริมำณมำกถึง 825,754 ตัน ซ่ึงเป็นปริมำณกำรขอใบอนุญำตส่งออกข้ำวมำกที่สุดในรอบป ี

แบ่งเป็นข้ำวขำว 30.34% ข้ำวหอมมะลิไทย 29.61% ข้ำวนึ่ง 25.99% ข้ำวหอมไทย 7.22% 

ข้ำวเหนียว 6.71% และข้ำวกล้อง 0.13% ท�ำให้ปริมำณส่งออกข้ำวไทยตั้งแต่เดือนมกรำคม - 

พฤศจิกำยน 2564 อยู่ที่ 5.41 ล้ำนตัน ซ่ึงจะส่งผลให้ปริมำณกำรส่งออกข้ำวไทยท้ังปี 2564 

เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 6 ล้ำนตัน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เอกชนแห่ขอใบอนุญาตส่งออกข้าวพุ่ง
มั่นใจทั้งปีส่งออกข้ำวได้ 6 ล้ำนตัน

เอกชนแห่ขอใบอุนุญาตส่งออกข้าวพุ่ง
พาณิชย์ มั่นใจการส่งออกข้าวไทย เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ 6 ล้านตัน โดยตัวเลขการขอใบอนุญาตส่งออกข้าว

เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณมากที่สุดในปี 2564
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ำ รำคำข้ำวไทย 

ในปี 2565 น่ำจะให้ภำพกำรเติบโตที่กระเต้ือง 

ขึ้นเล็กน้อยหลังจำกผ่ำนจุดต�่ำสุดมำแล้วในปี  

2564 แต่คงเป็นกำรเติบโตบนฐำนที่ต�่ำ คำดว่ำ 

อำจอยู่ที่รำว 8,900 - 9,400 บำทต่อตัน หรือ 

หดตัวร้อยละ 1.6 ถึงขยำยตัวร้อยละ 4.0 จำก 

ปัจจัยหนุนด้ำนอุปทำนท่ีคำดว่ำปัญหำ Supply  

Disruption จำกกำรขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 

เพื่อส่งออกน่ำจะคล่ีคลำยมำกข้ึนหลังกลำงปี 

2565 อย่ำงไรก็ดี คงต้องจับตำปัจจัยท้ำทำย 

ทีย่งัคงรุมเร้ำต่อเนือ่งจำกปีก่อน อย่ำงกำรแข่งขัน 

ในตลำดโลกที่รุนแรง โดยเฉพำะอินเดีย และ

เวียดนำม รวมถึงสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ยังมี 

ควำมไม่แน่นอนสูงจำกเชื้อกลำยพันธุ์ จะท�ำให้ 

รำคำข้ำวอำจเคลื่อนไหวได้ในกรอบแคบๆ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาข้าว
‘ร่วง’ ต�่าสุดในรอบ 4 ปี 
หลายปัจจัยรุมเร้า

จำกปัญหำเชิงโครงสร้ำงรำคำท่ีมีควำม 

ซับซ้อน และส่งผลกดดันรำคำข้ำวไทยมำอย่ำง 

ยำวนำน กระทบต่อเนื่องมำถึงในปี 2565 ที่แม ้

รำคำข้ำวอำจกระเต้ืองขึ้นได้บ้ำง แต่ก็นับว่ำรำคำ 

ยังอยู่ในระดับท่ีต�่ำ ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

มองว่ำ กำรใช้มำตรกำรดูแลรำคำข้ำวของภำครัฐ 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น / เฉพำะหน้ำ  

นับว่ำยังมีควำมจ�ำเป็น และยังคงมีบทบำทส�ำคัญ 

ในกำรช่วยเหลือด้ำนรำยได้แก่เกษตรกร ขณะ 

เดียวกัน กำรน�ำแนวทำงกำรแก้ปัญหำรำคำข้ำว 

ระยะกลำง - ยำว มำปรับใช้ควบคู่ไปด้วย นับว่ำ 

เป็นเคร่ืองยนต์ที่มีควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน 

ข้ำวไทยอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะกำรยกระดับ 

ในภำคกำรผลิต

ราคาข้าวปี 2565 คาดกระเตื้อง 

ขึ้นอยู่ที่ 8,900 - 9,400 บาทต่อตัน  

บนปัจจัยท้าทายที่รุมเร้า...นโยบาย 

ภาครัฐยังคงบทบาทส�าคัญ
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วนัที ่29 ธนัวำคม 2564 นายวฒันศักย์ เสอืเอีย่ม อธิบดกีรมกำรค้ำภำยใน  
เปิดเผยว่ำ จำกกำรตดิตำมสถำนกำรณ์กำรจ�ำหน่ำยหมูเนือ้แดง พบว่ำ ขณะนีร้ำคำ 
ปรับตัวสูงขึ้นจำกช่วงสัปดำห์ก่อนหน้ำนี้ โดยรำคำจ�ำหน่ำยหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง 
ในตลำดสดทั่วๆ ไปอยู่ที่ 160 - 180 บำท/กก. และกรณีที่เป็นเขียง หรือตลำดสด 
เล็กๆ ที่รับมำเป็นทอดที่สอง หรือที่สำมก็จะมีรำคำปรับสูงขึ้นอีก 10 - 20 บำท/กก.  
ส�ำหรับห้ำงค้ำปลีกค้ำส่งรำคำจ�ำหน่ำยปลีกอยู่ที่ 139 - 145 บำท/กก.

ล่ำสดุจำกกำรประชมุหำรอืร่วมกับสมำคมผูเ้ลีย้งสกุรแห่งชำต ิ(เมือ่วนัที ่28 
ธันวำคม 2564) พบว่ำ ขณะนี้ปริมำณหมูที่เข้ำสู่ตลำดลดลง ท�ำให้มีพ่อค้ำเสนอ 
แข่งรำคำรับซ้ือสงูขึน้ ในเบ้ืองต้นกรมกำรค้ำภำยในได้ขอควำมร่วมมอืให้ผูเ้ลีย้งสกุร 
จ�ำหน่ำยให้กับผู้ค้ำรำยเดิมเป็นล�ำดับแรก

ส�ำหรับในด้ำนปริมำณสุกรที่เข้ำสู ่ตลำดที่ลดลง กรมปศุสัตว์ จะประชุม 
ร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์ โดยกรมกำรค้ำภำยในจะได้ร่วม 
พิจำรณำ และก�ำหนดมำตรกำร - แนวทำงดูแลปริมำณ และรำคำที่เหมำะสมต่อไป

“ได้หำรือกับสมำคมเบื้องต้นแล้ว แต่ว่ำคงต้องหำรือถึงเรื่องของปริมำณ 
หมูในระบบ กับกรมปศุสัตว์ และทุกภำคส่วนอีกครั้ง ซ่ึงจะทรำบตัวเลขปริมำณ 
ที่ชัดเจน” นำยวัฒนศักย์กล่ำว

อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรพำณิชย์…ลดรำคำ! ช่วยประชำชน Lot14 (หม ู
เนื้อแดง) จ�ำหน่ำยในรำคำ 130 บำท/กก. จ�ำนวน 667 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งจะ 
ด�ำเนินกำรไปจนถึง 31 ธันวำคม 2564 ท้ังนี้ หำกพบเห็นกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
ที่ไม่ปิดป้ำยแสดงรำคำ หรือจ�ำหน่ำยสินค้ำแพงเกินสมควร สำมำรถแจ้งที่สำยด่วน 
กรมกำรค้ำภำยใน 1569 หรือส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กรมการค้าภายในถกสมาคมผู้เลี้ยงฯ
ไล่บี้แก้ปัญหาราคาหมูแพง

กรมการค้าภายในถกสมาคมผู้เลีย้งสุกรแห่งชาติ
ไล่บีแ้ก้ปัญหาราคาหมูแพง 180 บ./กก. หลังปริมาณผลผลิตลด

เตรียมถกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป พร้อมจัดโครงการพาณิชย์…
ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot14 (หมูเนือ้แดง) ขายราคา 130 บาท/กก.

จ�านวน 667 จุด ทั่วประเทศ
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หมูแพงรับปีใหม่ ราคาขยับขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท 

แล้ว หลงัหมเูป็นเข้าสู่ตลาดลดลง และต้นทนุอาหารสตัว์พุง่ คาด 

ราคาทรงตัวสูงต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ จากนั้นจะลดลง แต่ก็ยัง 

สูงอยู่ “พาณิชย์” รับราคาเพิ่มขึ้นจริง ขอความร่วมมือให้พ่อค้า 

ขายผู้ซื้อรายเดิมก่อน เหตุเจอพ่อค้าหลายรายเข้ามาแย่งซื้อ 

ยันจะหามาตรการมาดูแลต่อไป

นายสุรชัย สุทธิธรรม นำยกสมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ เปิดเผยว่ำ ขณะนี ้

รำคำเนื้อหมูแพงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำหมูเป็นหน้ำฟำร์มขึ้นมำอยู่ท่ีกิโลกรัม  

(กก.) ละ 95 - 96 บำท และยงัมีโอกำสขยับขึน้ไปเกิน กก. ละ 100 บำท โดยเฉพำะ 

พื้นท่ีภำคอีสำน ภำคเหนือ ท่ีมีรำคำสูงกว่ำภำคกลำง และกรุงเทพฯ ส่งผลให ้

รำคำหมูหน้ำเขียงเพิ่มเป็น กก. ละ 200 บำท

โดยสำเหตุของกำรปรับขึ้นรำคำ มำจำกปริมำณหมูเป็นในตลำดลดลง  

ประกอบกับต้นทุนกำรเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท้ังจำกรำคำอำหำรสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้น  

30% เช่น กำกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจำก กก. ละ 16 บำท เป็น 21.50 บำท ข้ำวโพด 

เลี้ยงสัตว์ จำก กก. ละ 6.50 บำท เป็น 10.5 บำท และยังมีค่ำใช้จ่ำยดูแลป้องกัน 

โรคติดต่ออีกตัวละ 500 บำท

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข่าวร้ายรับปีใหม่!

หมูแพงพุ่งกิโลกรัมละ 200 บาท
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“รำคำที่จ�ำหน่ำย เป็นรำคำที่ผู้เลี้ยงพอจะคุ้มทุนบ้ำง แต่ไม่ได้มี 

ก�ำไรเหลือเยอะ เพรำะต้นทุนกำรเลี้ยงเพิ่มขึ้นทั้งหมด ซึ่งที่ผ่ำนมำ 

สมำคมฯ ได้ขอให้กระทรวงพำณิชย์ช่วยแก้ไขปัญหำ 

อำหำรสัตว์รำคำแพงไปแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรช่วยเหลือ 

เลย จะมำขอคุมรำคำกับผู้เลี้ยงฝ่ำยเดียวไม่ได้ เพรำะ 

ผู้เลี้ยงขำดทุนมำนำนแล้ว”

ส�ำหรับแนวโน้มรำคำหมูในระยะต่อไป เชื่อว่ำ 

ใน 1 - 2 สัปดำห์ข้ำงหน้ำมีโอกำสขึ้นได้อีก โดยเฉพำะ 

ภำคเหนือ และอีสำน เพรำะมีคนเดินทำงกลับภูมิล�ำเนำ 

และนักท่องเที่ยวเยอะ ท�ำให้ควำมต้องกำรบริโภคเพ่ิม แต่หลัง 

จำกนั้นรำคำจะค่อยปรับลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง

นำยวฒันศักย์ เสอืเอ่ียม อธบิดกีรมกำรค้ำภำยใน กล่ำวว่ำ รำคำหมเูนือ้แดง 

ปรับตัวสูงขึ้นจำกสัปดำห์ก่อน โดยตำมตลำดสดอยู่ที่ 160 - 180 บำทต่อกก. และ 

กรณีเป็นเขียง หรือตลำดสดเล็กๆ ที่รับมำเป็นทอดที่ 2 หรือ 3 ก็จะสูงขึ้นอีก 

10 - 20 บำท ส่วนรำคำในห้ำงค้ำปลีกค้ำส่งขำยท่ี กก. ละ 139 - 145 บำท ซึ่ง 

จำกกำรประชุมหำรือร่วมกับสมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ พบว่ำ ขณะนี้ปริมำณหมู 

ที่เข้ำสู่ตลำดลดลง ท�ำให้มีพ่อค้ำเสนอแข่งรำคำรับซ้ือสูงขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นกรมฯ 

ได้ขอควำมร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรจ�ำหน่ำยให้กับผู้ค้ำรำยเดิมเป็นล�ำดับแรก และ 

ทำงกรมปศุสัตว์ จะได้ประชุมเพื่อดูแลปัญหำปริมำณสุกรที่เข้ำสู่ตลำดลดลง และ 

กรมฯ ยังจะก�ำหนดมำตรกำรดูแลปริมำณ และรำคำที่เหมำะสมต่อไป

อย่ำงไรกต็ำม ระหว่ำงนี ้กระทรวงพำณิชย์ได้จดัโครงกำรพำณชิย์...ลดรำคำ!  

หมูเนื้อแดง 130 บำทต่อกก. จ�ำนวน 667 จุด ทั่วประเทศจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 

2564 ซึ่งผู้บริโภคสำมำรถที่จะหำซื้อหมูรำคำถูกได้
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยก 

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์  

เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกลำง ว่ำ 

ด้วยรำคำสนิค้ำและบรกิำร (กกร.) ครัง้ท่ี 1/2565  

โดยได้พิจำรณำประเด็นส�ำคัญเรื่องสุกร หำรือ 

ร่วมกันกับกรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยงำนดูแลกำร 

ผลิตสุกรป้อนเข้ำสู่ตลำด

โดยพิจำรณำ ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิต เป็น 

เวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึง

ที่มา : PPTV Online วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

จุรินทร์ แก้หมูแพง!
ห้ำมส่งออกหมูเป็น! ชั่วครำว 3 เดือน

จุรินทร์ แก้หมูแพง! ห้ามส่งออกหมูเป็น! 
เป็นการชั่วคราว ในเวลา 3 เดือน

เริ่ม 6 ม.ค. 65 - 5 เม.ย. 65
พร้อมสั่งลุยเช็คสต็อก และแจ้งราคา

วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นการชั่วคราว และ 

จะพจิำรณำตำมสถำนกำรณ์ว่ำควรให้มกีำรต่ออำยุ 

หรือไม่ ซ่ึงคำดว่ำจะช่วยให้มีหมูเป็น กลับเขำ้สู ่

ระบบเพิ่มเติมประมำณ 1 ล้ำนตัว

ส�ำหรับ ตัวเลขเบื้องต้นในปี 2564 มีกำร 

เลี้ยงสุกรป้อนเข้ำสู่ตลำด ประมำณ 19 ล้ำนตัว  

บริโภคในประเทศ 18 ล้ำนตัว ส่งออกไปต่ำง 

ประเทศประมำณ 1 ล้ำนตัว  และคำดกำรณ์ว่ำ 

ปี 2565 จะมีสกุรหำยไปจำกระบบ เหลอืประมำณ 

13 ล้ำนตัว จำก 19 ล้ำนตัว ซึ่งเรำบริโภคใน 

ประเทศประมำณ 18 ล้ำนตัว  ท�ำให้ขำดสุกร 

ประมำณ 5 ล้ำนตัวส�ำหรับกำรบริโภค

นอกจำกนี้ ยังสั่งกำรให้ผู้เล้ียงที่มีปริมำณ 

กำรเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้ำส่งท่ีมีปริมำณเกิน  

500 ตัว ห้องเย็นที่มีกำรเก็บสต็อกเกิน 5,000  

กิโลกรัมขึ้นไป ให้ด�าเนินการแจ้งสต็อกให้กรม 
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การค้าภายในรับทราบ รวมท้ังแจ้งราคาในทุก 

7 วัน เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

เพื่อให้ทรำบปริมำณหมูเป็นทั้งหมดท่ีอยู่ในระบบ  

รวมท้ังหมูแช่แข็ง แช่เย็น รวมกันทั้งประเทศ 

ว่ำมีจ�ำนวนเท่ำไหร่ เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำร่วม 

กนักบักรมปศสุตัว์ และหน่วยงำนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ต่อไป

กรมกำรค้ำภำยในจะท�ำงำนร่วมกันกับ 

กรมปศุสัตว์ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำง 

ใกล้ชิด ให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงควำมจริงที่สุด

ส่วนกำรจ�ำหน่ำยเนือ้หมกู�ำหนดให้มกีำรติด 

ป้ำยรำคำจ�ำหน่ำยห้ำมขำยเกนิรำคำป้ำยทีก่�ำหนด 

ไว้ รวมทั้งด�ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ�ำนำจตำม 

กฎหมำย ท้ังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หน่วยงำนที ่

เกี่ยวข้อง พำณิชย์จังหวัด และกรมกำรค้ำภำยใน 

รวมทั้งปศุสัตว์ ด�ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย ทั้ง 

กำรขำยเกินรำคำ กำรเข้ำข่ำยค้ำก�ำไรเกินควร 

ก็ตำม

และที่ประชุมยังมีมติ เพิ่มเติมให ้กรม 

ปศุสัตว์ ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำของเร่ืองโดยตรง  

ผลิตสุกรเข้ำสู่ระบบเร่งด�ำเนินกำร ส่งเสริมกำร 

เลี้ยงสุกรเพิ่มเติม เพื่อให้สุกรมีเพียงพอส�ำหรับ 

กำรบริโภคในประเทศโดยเร็วที่สุด

ด้ำนนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย 

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หำรือกับ 

หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมำคม 

ผูเ้ลีย้งสกุรแห่งชำต ิมมีำตรกำรเร่งรดักำรส่งเสรมิ 

กำรเลี้ยง ซึ่งถ้ำมีควำมจ�ำเป็นในเรื่องใดที่จะต้อง 

เข้ำสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงพำณิชย ์

พร้อมที่จะให้กำรสนับสนุน โดยเฉพำะมำตรกำร 

เร่งรัดส่งเสริมกำรเลี้ยงกำรช่วยให้เกษตรกรรำย 

ย่อยสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนดอกเบีย้รำคำถกู หรอื 

เงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ และขอให้กระทรวง 

กำรคลังเข้ำมำมีบทบำทช่วยดูแลเรื่องนี้ต่อไป 

รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเข้ำมำเลี้ยง 

ในระบบ GFM (Good Farming Management)  

ที่มีมำตรฐำน และต้นทุนไม่สูงเกินไป เป็นระบบ 

ท่ีป้องกันโรคได้ และมีควำมปลอดภัย สำมำรถ 

ตรวจสอบย้อนกลับได้

ส�ำหรับมำตรกำรต่อจำกนี้ จะด�ำเนินกำร  

ในมำตรกำรที่ 1 เมื่อทรำบสต็อกจะเร่งน�ำหมู 

จำกสต็อกมำป้อนเข้ำสู่ระบบโดยเร็ว

มำตรกำรที ่2 ก�ากบัราคาไม่ให้เกิดการค้า 

ก�าไรเกินควร ถ้ำต้นทุนหมูสูงข้ึนจริงจ�ำเป็นต้อง 

ขำยรำคำหน้ำฟำร์มสูงขึ้น ก็ให้ควำมยุติธรรมกับ 

ทุกฝ่ำย แต่ถ้าขายเกินราคาสมควรจนเข้าข่าย 

ผิดกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปด�าเนิน 

คดีโดยเด็ดขาด ไม่มียกเว้น ขอควำมร่วมมือกับ 

พี่น้องประชำชนผู้บริโภคทั้งประเทศแจ้งเบำะแส 

มำที่สำยด่วน 1569  ซึ่งนอกจำกเข้ำไปท�ำหน้ำที ่

เชิงรุกของเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงพำณิชย์ จะขอ 

ควำมร่วมมือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะท่ีเป็น 

กลไกของกระทรวงพำณิชย์ในระดับจังหวัด ช่วย

ด�ำเนินกำรเรื่องนี้
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นอกจำก มำตรกำรเร่งด่วน กำรห้ำมส่งออก 

หมูมีชีวิตเป็นเวลำ 3 เดือนแล้ว นางสาวรัชดา  

ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  

เปิดเผยว่ำ ยังมีการช่วยเหลือด้านราคาอาหาร 

สัตว์ โดยเฉพำะส่วนท่ีน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  

เช่น กำรงดเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียม หรือภำษี  

กำรจัดสินเชื่อพิเศษของ ธ.ก.ส. เพื่อให้เกษตรกร 

ที่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ กลับ 

มำเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ควำมเสี่ยงต่อโรคระบำดต�่ำ  

กำรตรึงรำคำจ�ำหน่ำยที่เหมำะสม และสอดคล้อง 

กับต้นทุนที่เกิดขึ้น

1. กำรเร่งส�ำรวจภำพรวมสถำนกำรณ์กำร 

ผลติสกุร เพือ่ก�ำหนดพืน้ทีเ่ป้ำหมำย และมำตรกำร 

ที่เหมำะสม พร้อมเพิ่มก�ำลังกำรผลิตแม่สุกร 

ทดแทน โดยให้เกษตรกรใช้สุกรขุนตัวเมียมำใช ้

ท�ำพนัธ์ุช่ัวครำว เร่งรดัเจรจำฟำร์มรำยใหญ่ในกำร 

กระจำยพันธุ์ และลูกสุกรขุนให้กับรำยย่อย และ 

เล็กที่ต้องกำรกลับเข้ำมำสู่ระบบใหม่ ก�ำหนดโซน 

เลี้ยง และออกมำตรกำรบังคับใช้อย่ำงเหมำะสม 

เพื่อควบคุมโรค และเร่งรัดกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน 

ป้องกันโรค

2. มาตรการระยะสั้น ส่งเสริมกำรผลิต 

ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำจำกต่ำง 

ประเทศ กำรขยำยก�ำลังผลิตแม่สุกร สนับสนุน 

ศนูย์วจิยัและบ�ำรุงสตัว์ ในสงักัดกรมปศสุตัว์ และ 

เครือข่ำยคู่ขนำนกับฟำร์มเกษตรกร และภำค 

เอกชน เร่งเดินหน้ำกำรศึกษำวิจัยยำ และสำร 

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพ่ือลดควำมสูญเสียจำกโรค 

ระบำด

3. มาตรการระยะยาว กระทรวงเกษตรฯ  

จะผลักดันกำรยกระดับมำตรฐำนฟำร์มของ 

เกษตรกรเพื่อป้องกันโรคระบำด ส่งเสริมให้ 

ปรับปรุงเป็นฟำร์มที่มีระบบกำรป้องกันโรค และ

กำรเล้ียงสัตว์ท่ีเหมำะสม (GFM) มีค่ำใช้จ่ำย 

ต�่ำกว่ำมำตรฐำนฟำร์ม GAP ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจ 

ให้เกษตรกรกลบัมำเลีย้งสกุรใหม่ และเพิม่ปรมิำณ 

กำรผลิตหมูให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรบริโภค  

ทั้งยังจะมีกำรสนับสนุนกำรเลี้ยง โดยจะมีสินเชื่อ 

ดอกเบี้ยต�่ำให้กู้ยืมจำก ธ.ก.ส. ในโครงกำรสำน 

ฝันสร้ำงอำชีพ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรให ้

กรมปศุสัตว์ เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 

รำยย่อยเพือ่ช่วยเหลือให้เข้ำถึงแหล่งสนิเช่ือได้ง่ำย 

และสะดวกรวดเรว็ รวมทัง้กำรรวมกลุม่ สนบัสนนุ  

และหำตลำดในรำคำที่เกษตรกรอยู่ได้อย่ำงดี
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นายสมบูรณ์ วชัรพงษ์พนัธ์ นายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคา 

หมูแพงในขณะนี้ที่ภาครัฐมีมาตรการเร่งด่วน 

ออกมาแก้ปัญหาแล้วนั้น ในฐานะผู้บริโภคยัง 

สามารถร่วมแก้ปัญหานีไ้ด้ด้วยการหนัไปบรโิภค 

เนื้อไก่ หรือโปรตีนชนิดอ่ืนทดแทน เพื่อลด 

ปริมาณความต้องการเนื้อหมู ขณะเดียวกัน 

ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่ม ี

อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วย

“ค�ำแนะน�ำท่ีให้ผูบ้ริโภคเลอืกโปรตนีหลำก 

หลำยทดแทนกนันัน้ เป็นค�ำแนะน�ำทีถ่กูต้อง และ 

ให้ผลลัพธ์ที่ดีมำแล้วหลำยครั้ง คร้ังนี้ก็เช่นกัน  

เมื่อปริมำณหมูน้อยลง กำรช่วยลดควำมต้องกำร 

หมูลงแม้สักเล็กนอ้ยก็ถอืเปน็ส่วนหนึ่งในกำรช่วย 

บรรเทำสถำนกำรณ์ได้ ขณะที่เนื้อไก่เป็นโปรตีน 

เนื้อขำวที่มีประโยชน์ไม่แพ้เนื้อหมู ทั้งยังย่อยง่ำย  

หำซื้อได้โดยทั่วไป กำรหันไปเพิ่มกำรบริโภคเนื้อ 

ไก่ ยังเท่ำกับกำรได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่เนื้อทั่วประเทศที่มีจ�ำนวนหลำยหมื่นรำยด้วย” 

นำยสมบูรณ์กล่ำว

ส�ำหรับมำตรกำรที่ รัฐประกำศช่วยลด 

ต้นทุนวัตถุดิบอำหำรสัตว์ โดยกำรยกเว้นภำษี 

น�ำเข้ำ และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ นั้น นำยสมบูรณ ์

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

ระบวุ่ำ เห็นด้วยอย่ำงยิง่ เพรำะทีผ่่ำนมำ เกษตรกร 

ผู ้เล้ียงสัตว์รำยย่อยต้องแบกรับต้นทุนอำหำร 

ที่สูงมำโดยตลอด ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะรัฐบำลมี 

มำตรกำรผลักดันให้พืชเกษตรมีรำคำสูงเพ่ือช่วย 

เหลือเกษตรกรชำวไร่ในประเทศ ขณะท่ีเกษตรกร 

ผูเ้ลีย้งสตัว์ไม่ได้รบักำรดแูลใดๆ ต้องแบกรบัต้นทนุ 

กำรเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้นนี้ด้วยตนเอง

อย่ำงไรก็ตำม ขอให้รัฐทบทวนมำตรกำร 

ด้ำนวัตถุดิบอำหำรสัตว์ให้ครบถ้วนทุกประเภท  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ ซ่ึงเป็น 

วตัถดุบิหลกัในกำรผลติอำหำรสตัว์ ให้เป็นวตัถดุบิ 

สีเขียว เพื่อให้ไก่เนื้อไทยเป็นไก่ไร้คำร์บอนที่ 

ไม่ได้มำจำกกำรรุกป่ำ ตอบโจทย์ประเทศผู้น�ำเข้ำ 

ไก่เนื้ออย่ำงสหภำพยุโรปด้วย

อนึง่ ในช่วงทีผ่่ำนมำ เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เน้ือ 

ต้องเผชิญปัญหำรำคำวัตถุดิบอำหำรสัตว์พุ่งสูง 

ขึน้เป็นประวตักิำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง โดยในปี 2564  

รำคำเมล็ดถั่วเหลือง และกำกถั่วเหลืองแพงขึ้น  

30% จำกกิโลกรัมละ 13 บำท เป็นกิโลกรัมละ  

18 บำท ส่วนรำคำข้ำวโพดปี 2564 ขยับพุ่ง 

สูงสุดที่ 11.50 บำท/ก.ก. อำหำรเสริม - วิตำมิน - 

เกลือแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ล้วนมีกำรปรับ 

ตัวสูงขึ้นกว่ำ 20 - 30%

ชวนคนไทยกินไก่ช่วงหมูแพง
สมาคมผู้เล้ียงไก่เนื้อ ชี้เป็นโปรตีนทดแทน 

และชว่ยเกษตรกรอีกทาง
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สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น เป็น 

ฟองละ 6 บาท หลังจากเปิดปีใหม่ 2565 ซึ่ง 

เป็นการปรับขึ้นครั้งแรก ในรอบ 6 เดือน นับ 

จากที่เคยปรับข้ึนเป็นฟองละ 3 บาทเมื่อเดือน 

มิถุนายน 2564 ไปแล้วครั้งหนึ่ง

สัมภำษณ์พิเศษ “นายสุธาศิน อมฤก”  

นำยกสมำคมกำรค้ำผู้ค้ำไข่ไทยถึงสถำนกำรณ์ 

รำคำไข่ไก่ว่ำ

การปรับราคาไข่ไก่
ขณะนี้สมำคมผู้ผลิตผู้ค้ำและส่งออกไข่ไก่  

ซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดรำคำแนะน�ำไข่ไก่ในตลำดทั่วไป  

ได้ออกประกำศ เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2565 ว่ำ 

ปรับขึ้นรำคำไข่ไก่คละหน้ำฟำร์ม 0.20 บำท จำก 

ฟองละ 2.80 เป็น 3.00 บำท หรือคิดเป็นรำคำ 

ปรับขึ้น 6 บำทต่อแผง โดยกำรปรับครั้งนี้เท่ำกัน 

ทุกไซซ์ทุกเบอร์

ปรับราคา “คนกลาง”
ทอดละ 6 บาท ไม่ใช่ 12 บาท

ขณะนี้ไข่ไก่ไม่ได้เป็นสินค้ำควบคุม แต ่

ในกำรก�ำหนดรำคำโดยอิงจำกรำคำของสมำคม 

ผู้ผลิตผู้ค้ำและส่งออกไข่ไก่ดังกล่ำว กรมกำรค้ำ 

ภำยใน ขอควำมร่วมมือให้ขำยไม่เกิน 3 บำท

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

ไข่ไก่แพง เพราะอะไร
นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย มีค�ตอบ

ซึ่งผลจำกกำรปรับขึ้นรำคำไข่ไก่หน้ำฟำร์ม  

6 บำท ท�ำให้สมำคมเรำซึ่งเป็นผู้ค้ำคนกลำง ที ่

ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ค้ำไข่ไก่และสมำคมกำรค้ำ 

ผู้ค้ำไข่ไทย ก็จ�ำเป็นจะต้องปรับรำคำขึ้นในระดับ 

เดียวกัน คือ แผงละ 6 บำท เช่นเดียวกัน ไม่ใช ่

เรำปรับรวม 12 บำท ทำงต้นทำงขึ้นมำ 6 บำท 

เรำก็ปรับ 6 บำท

โดยเรำจะน�ำไข่ไก่คละท่ีซ้ือได้มำคัดไซซ์ 

เช่นเดิม ไข่ไก่เบอร์ 2 ขำยส่งแผงค้ำที่รำคำแพ็ก 

ละ 87 บำท ก็จะ + ขึน้ไปอกี 6 บำท เป็น 93 บำท

ส่วนรำคำขำยปลีกข้ึนอยู่กับแผงค้ำไข่ ว่ำ 

จะปรับขึ้นเท่ำไร อำจจะปรับขึ้นน้อยกว่ำ หรือ 

มำกกว่ำ 6 บำทก็ได้ เช่น ถ้ำรับไข่ไก่เบอร์สองไป 

ในรำคำต้นทุน 93 บำท แผงไข่ก็อำจจะข้ึนอีก 

แผงละ 7 บำท เพื่อให้เป็นรำคำ 100 บำท เพื่อ 

จะได้ไม่ต้องทอนก็เป็นไปได้

สาเหตุการปรับขึ้นราคา
สำเหตุหลักของกำรปรับขึ้นรำคำมำจำก 

ต้นทุนอำหำรสัตว์ที่ใช้ในกำรเลี้ยงไก่ไข่ปรับสูงขึ้น 

ประกอบกับปริมำณไข่ขนำดเล็กเบอร์ 3 เบอร์ 4  

เบอร์ 5 มีปริมำณลดลง เนื่องจำกผู้ประกอบกำร 

ไม่สำมำรถน�ำเข้ำแม่ไก่ได้จำกสถำนกำรณ์โควิด 

ในช่วงที่ผ่ำนมำ ท�ำให้ไทยไม่สำมำรถผลิตไก่สำว 
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ที่จะเป็นแม่พันธุ์ไข่ขนำดเล็ก จึงเหลือเพียงแม่ไก่ 

แก่ท่ีมีจ�ำนวนมำก และผลิตไข่ขนำดใหญ่ เบอร์ 

0 - เบอร์ 1

ไข่จะไม่ขาดตลาด
โดยเฉลี่ยตลำดไข่ไก่จะมีกำรบริโภคอยู่ที่  

40 ล้ำนฟองต่อวัน ขณะนี้ปริมำณไข่ที่ลดลง จะ 

เป็นส่วนของไข่ไก่เล็ก แต่เรำยังมีไข่ไก่เบอร์ใหญ ่

ท่ีประชำชนนิยมน้อยกว่ำ สถำนกำรณ์ไม่รุนแรง 

ถึงเกิดปัญหำขำดตลำดแน่นอน

ส่วนสถำนกำรณ์รำคำ จะปรับขึ้นอีกหรือ 

ไม่ยังไม่ทรำบ และจะมีรำคำสูงอย่ำงนี้ไปอีกนำน 

เท่ำไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับว่ำจะสำมำรถน�ำเข้ำปู่ย่ำพันธุ์  

(GP) ได้เมื่อไร ซึ่งล่ำสุดคณะกรรมกำรนโยบำย 

พฒันำไก่ไข่และผลติภณัฑ์ (Egg Board) ได้ข้อสรปุ 

เรื่องกำรน�ำเข้ำแล้ว แต่หลังจำกน�ำเข้ำปู่ย่ำแล้ว 

ก็ต้องมำผลิตแม่ไก่พันธุ์ และแม่ไก่ยืนกรงก่อน 

ที่จะได้ไข่ไก่ล็อตใหม่ออกมำซ่ึงก็คงต้องใช้เวลำ 

ระยะหนึ่ง แต่ระดับรำคำขำยน่ำจะอยู่ที่ไม่เกิน 3  

บำท เพรำะกรมกำรค้ำภำยในยังขอควำมร่วมมือ 

ให้จ�ำหน่ำยในรำคำดังกล่ำว

ทั้งนี้ กำรปรับขึ้นรำคำไข่ไก่นี้ผมมองว่ำ 

ไม่ได้เกี่ยวกับกำรปรับขึ้นรำคำหมู เพรำะโดย 

ปกติคนที่บริโภคไข่ก็จะบริโภคไข่อยู่แล้ว เช่น สั่ง 

กระเพรำก็จะมีไข่ดำว ปกติคนไทยบริโภคอยู่ท่ี  

220 ฟองต่อคนต่อปี

อย่ำงไรก็ตำม แม้จะปรับรำคำ แต่หำก 

ค�ำนวณน�้ำหนักไข่ไก่ต่อกิโลกรัมออกมำแล้ว พบ 

ว่ำรำคำไข่ไก่ 1 กิโลกรัมยังอยู่ที่ 60 ถึง 70 บำท 

ซึ่งยังเป็นรำคำโปรตีนชนิดที่ต�่ำที่สุดหำกเทียบกับ  

หมูไก่ และเนื้อวัว

ปริมาณการสต็อกไข่ไก่
ของพ่อค้า

โดยปกตแิล้ว ผูค้้ำขำยจะไม่มกีำรเกบ็สตอ็ก 

ไข่ เพรำะว่ำมันต้องใช้ห้องเย็นในกำรเก็บควบคุม 

อุณหภูมิ ดังนั้น น�ำเข้ำมำเท่ำไหร่เรำก็จะขำยไป 

เท่ำนั้น

อย่ำงเช่นพรุง่นีจ้ะปรบัขึน้รำคำ ถึงเรำรูแ้ล้ว 

ก็ยังปล่อยของ ไม่ได้สต็อก แม่ค้ำสั่งเพิ่มเข้ำมำ 

เท่ำไรถ้ำม ีเรำกย็นิดขีำย ไม่ใช่อ้ำงว่ำของขำดตลำด 

แล้วไม่ขำยเพื่อรอไปปรับรำคำในวันพรุ่งนี้

แต่ถ้ำถำมว่ำรำคำนี้จะอยู่ที่เท่ำไหร่จนถึง 

เมื่อไหร่ ตอบได้ยำกมำก เพรำะรำคำไข่ค่อนข้ำง  

ผันผวน

ไข่ไก่ปรับราคาครั้งล่าสุด
มิถุนายน 2564

ที่ผ ่ำนมำรำคำไข่ไก่มีควำมผันผวนพอ 

สมควร โดยมกีำรปรบัขึน้รำคำ เป็นฟองละ 3 บำท 

ไปเมื่อ วันที่ 1 มิถุนำยน 2564 หลังจำกน้ัน 

ระดับรำคำก็ลดลงมำอยู่ที่ฟองละ 2.60 บำท - 

2.80 บำท โดยตลอด

ท้ำยท่ีสุดมองว่ำ ต่อไปหำกสถำนกำรณ์ 

รำคำไข่ไก่ยังสูงต่อเน่ือง และในอนำคตผู้เล้ียง 

ได้มกีำรเลีย้งเพิม่ขึน้ กกั็งวลว่ำจะมกีำรดมัพ์รำคำ 

ขำย หรือท่ีเรียกว่ำรำคำใต้โต๊ะ เช่น ฟำร์มเอ  

ขำย 3 บำท ฟำร์มบี ขำย 2.70 บำท ตัดรำคำกัน 

หรือที่เรียกว่ำมีรำคำใต้โต๊ะในอีก 30 ถึง 45 วัน 

นับจำกนี้ถ้ำเกิดไข่ล้นตลำด ก็จะเป็นปัญหำอีก 

แบบหนึ่ง
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

ผู้บริโภคหันซื้อเนื้อไก่แทนหมู
สมาคมผู้เลี้ยง วอนรัฐ

ช่วยต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง 40%

วันท่ี 9 มกรำคม 2565 นางฉวีวรรณ 

ค�าพา นำยกสมำคมส่งเสริมกำรเล้ียงไก่ใน 

พระบรมรำชูปถัมภ์ กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์ควำม 

ต้องกำรบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  จำกกำรที ่

ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมหันไปหำโปรตีนทำงเลือก 

อื่นที่มีคุณค่ำทำงอำหำร และโภชนำกำรเทียบเท่ำ 

เนื้อหมูในรำคำที่เหมำะสม ซึ่งเนื้อไก่เป็นโปรตีน 

คุณภำพดีย่อยง่ำย ที่ส�ำคัญรำคำถูกกว่ำเนื้อหมู 

ในขณะนี้ถึง 3 เท่ำ ท�ำให้จูงใจผู้บริโภคในกำร 

เปลี่ยนไปหำเนื้อสัตว์ทดแทน ซึ่งร้ำนอำหำร และ 

ร้ำนอำหำรตำมสั่ง มีกำรปรับวัตถุดิบจำกเนื้อหม ู

มำเป็นเนื้อไก่มำกขึ้นด้วย

“สมำคมฯ ขอขอบคุณคนไทยแทน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่เข้ำใจสถำนกำรณ์ และเลือก 

กินเนื้อไก่ทดแทนเนื้อหมู ท�ำให้ผู ้เลี้ยงมีตลำด 

รองรับเพิ่มข้ึน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรช่วยแก้ 

ปัญหำประเทศในยำมวกิฤตขำดแคลนเนือ้หมแูล้ว  

ยงัช่วยให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่มกี�ำลงัใจด�ำเนนิธุรกจิ 

ต่อไป หลังแบกภำระขำดทุนตลอดช่วงระยะเวลำ 

โควดิ-19 เกษตรกรพร้อมสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วประเทศ
รับอานิสงส์หลังผู้บริโภคหันกินเนื้อไก่

ทดแทนเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้น
ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ฟื้นตัว
หลังอุตสาหกรรมชะลอตัวยาว

ช่วงโควิด-19 วอนรัฐ
ช่วยแก้ปัญหาต้นทุน

วัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม 30-40%
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ของรั ฐบำล และสร ้ ำ ง 

แหล่งอำหำรมั่นคง และยั่งยืน 

ให้กับคนไทยในทุกสถำนกำรณ์” นำงฉวีวรรณ  

กล่ำว

นำงฉวีวรรณ กล่ำวว่ำ ควำมต้องกำร 

เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รำคำปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย 

โดยรำคำเฉลี่ยหน้ำฟำร์มปรับมำอยู่ที่ 37 - 39 

บำทต่อกิโลกรัม ขณะที่คนเลี้ยงมีต้นทุน 36 - 38  

บำทต่อกิโลกรัม แม้จะปรับไม่มำก และเป็น 

รำคำทรงตัวตั้งแต่ปลำยปี 2564 แต่ก็ดีขึ้นกว่ำ 

ช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และดีกว่ำ 

เม่ือช่วงเดือนพฤศจิกำยนปีที่แล้วที่รำคำเฉลี่ย 

ประมำณ 34 - 35 บำทต่อกิโลกรัม

ปัจจุบัน รำคำไก่ทั้งตัวเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 

อยู่ที่ 80 บำท อกไก่ 75 บำท น่องไก่ 65 บำท 

ซึ่งคำดว่ำรำคำน่ำจะทรงตัว หรือเพิ่มขึ้นตำม 

ปริมำณควำมต้องกำรในตลำด ในระหว่ำงรอ 

ผลผลิตเนื้อหมูจำกกำรเลี้ยงรอบใหม่อีกระยะ 

หนึ่ง

อย่ำงไรก็ตำม ภำคปศุสัตว์และอุตสำห- 

กรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของไทย ยังประสบกับปัญหำ 

ส�ำคัญคือ ต้นทุนวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่เป็นต้นทุน 

หลักประมำณ 60% ของต้นทุนกำรเลี้ยง ซึ่งยัง 

อยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพำะช่วง 

ปี 2 - 3 ปีที่ผ่ำนมำ เกษตรกรต้องประสบกับ 

กำรขำดทุนสะสมจำกรำคำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ 

ทั้งข ้ำวโพด และกำกถ่ัวเหลืองเพิ่มขึ้นอย่ำง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพำะในปี 2564 รำคำปรับสูงขึ้น 

เป็นประวัติกำรณ์ถึง 30 - 40% รวมถึงปัจจัย 

กำรผลิต และกำรป้องกันโรคระบำด ปรับรำคำ 

สูงข้ึน ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นตำมไปด้วย  

ส่งผลให ้เกษตรกรต ้องแบกรับภำระต ้นทุน 

กำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวมำนำน ซึ่งรำคำเนื้อไก ่

ท่ีปรับขึ้นนี้จะเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่ให้มีต้นทุนกำรผลิตท่ีเหมำะสม และสำมำรถ 

ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงไก่เนื้อไทย 

ได้มำตรฐำนสำกลระดับโลก และปฏิบัติตำม 

แนวทำงกำรผลติทำงกำรเกษตรทีด่แีละเหมำะสม 

(Good Agricultural Practice: GAP) ได้รับกำร 

ตรวจสอบจำกกรมปศุสัตว์อย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือ 

ป้อนตลำดในประเทศ และต่ำงประเทศ สร้ำง 

หลักประกันให้กับผู้บริโภคเนื้อไก่ให้ได้รับโปรตีน 

คุณภำพดี และปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 202
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 39

Market Leader

ที่มา : แนวหน้า วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่ำวว่ำ ปัญหำ 

เชื้อดื้อยำส่งผลให้เกิดกำรปนเปื้อน หรือตกค้ำงของยำต้ำนจุลชีพในสิ่งแวดล้อม  

สำเหตุมำจำกกำรใช้ยำปฏิชีวนะในฟำร์มเล้ียงสัตว์ท่ีมำกเกินควำมจ�ำเป็น จึงม ี

แนวทำงพึงปฏิบัติในกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพอย่ำงถูกต้อง ใช้เท่ำที่จ�ำเป็น ในกำร 

รักษำสุขภำพของสัตว์ที่เจ็บป่วย ตำมหลักสวัสดิภำพสัตว์ ภำยใต้กำรควบคุมของ 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์ม

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ริเริ่ม และด�ำเนินโครงกำรที่ป้องกันกำรเกิดเชื้อดื้อยำ 

เพื่อสุขภำพที่ดีของผู้บริโภค โครงกำร “กำรลดใช้ยำปฏิชีวนะในฟำร์มปศุสัตว์” 

เพื่อลดกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพในกำรท�ำปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดโครงกำรกำรผลิต 

สินค้ำปศุสัตว์ให้มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น โครงกำรเขียงสะอำด โครงกำร

เนื้ออนำมัย โครงกำรปศุสัตว์ OK 2. โครงกำร “กำรเลี้ยงสัตว์ปลอดกำรใช้ยำ 

ปฏิชีวนะในระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ (Raised Without Antibiotics; RWA)”  

จะไม่มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะตลอดกำรเลี้ยงจนถึงแหล่งจ�ำหน่ำย หำกสัตว์มีกำร 

เจ็บป่วยระหว่ำงกำรเลี้ยงจะมีกำรรักษำสัตว์ป่วยตำมหลักสวัสดิภำพสัตว์ (Animal  

welfare) โดยกำรรักษำจะอยู่ภำยใต้ควำมดูแลของสัตวแพทย์ โดยใช้อย่ำงถูกต้อง  

เหมำะสม มีระยะหยุดให้ยำตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ ยังส่งเสริม และจัดท�ำ 

โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรใช้ทำงเลือกอื่นๆ (Alternatives) เพื่อทดแทน และ 

ลดกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพในฟำร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่ำนมำ กรมปศุสัตว์ได้ให้กำรรับรอง 

ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช้ยำปฏิชีวนะแล้วมำกกว่ำ 200 แห่ง

ชู ‘สุขภาพหนึ่งเดียว’
กรมปศุสัตว์ มุ่งลดใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์

รักษาแค่เท่าที่จ�เป็น
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ที่มา : แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รำชอำณำจักร ส�ำหรับประเทศที่พบกำรรำยงำน 

กำรเกิดไข้หวัดนกชนิดรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให ้

มกีำรปนเป้ือนเชือ้มำสู่ประเทศไทย ส่วนในประเทศ 

ไทย ปัจจุบันไม่พบกำรติดเชื้อไข้หวัดนก ท้ัง 

ในคน และสตัว์ โดยปัจจบุนักำรเปลีย่นแปลงอย่ำง 

รวดเร็วของสภำพอำกำศ ท�ำให้สัตว์ปีกปรับตัวได ้

ยำก อำจส่งผลต่อสุขภำพสัตว์ปีก ท�ำให้สัตว์ปีก 

อ่อนแอ กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

จึงมีค�ำส่ังกำรให้ส�ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด และ 

ปศุสัตว์อ�ำเภอท่ัวประเทศ เข้มงวดในกำรด�ำเนิน 

มำตรกำร เฝ้ำระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ สั่งให ้

เจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์เข้ำตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกรำย  

และรำยงำนสถำนกำรณ์สัตว์ปีกทุกวัน

อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำในส่วนกำรป้องกัน 

ที่ดี ถือเป็นหัวใจของควำมส�ำเร็จที่ท�ำให้ไทย 

เมื่อ วันที่  12 ธันวำคม 2564 นาย 

สัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิด 

เผยว่ำ ล่ำสุดกระทรวงสำธำรณสุขของจีน ออก 

แถลงกำรณ์ว่ำ พบผู้หญิง อำยุ 54 ปี มีภูมิล�ำเนำ 

อยู่ท่ีเมืองจื้อกง ในมณฑลเสฉวน ทำงตะวันตก 

เฉียงใต้ของประเทศจีน เสียชีวิตจำกกำรติดเช้ือ 

ไวรัสไข้หวัดนกสำยพันธุ์ H5N6 โดยผู้ป่วยได้ม ี

อำกำรในวันท่ี 17 พฤศจิกำยน โดยมีประวัต ิ

สัมผัสสัตว์ปีกป่วยตำยก่อนเข้ำรับกำรรักษำตัว 

ในโรงพยำบำล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน ต่อมำ 

ได้เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกำยน ท่ีผ่ำนมำ  

ประกอบกับที่องค์กำรสุขภำพสัตว์โลก (OIE)  

รำยงำนพบกำรระบำดของโรคไข้หวัดนกชนิด 

ควำมรุนแรงสูง (HPAI) ในต่ำงประเทศอย่ำง 

ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 ถึงปัจจุบัน  

พบว่ำมีกำรระบำดมำกถึง 4,578 จุด โดยเป็น 

ผู้ป่วยที่พบสำยพันธุ์ H5N6 จ�ำนวน 61 รำย  

และในประเทศจีน ส่วนใหญ่อยู่ท่ีมณฑลเสฉวน  

นอกจำกนั้น กระจำยอยู ่ในเทศบำลนครฉงชิ่ง 

เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง มณฑลกวำงตุ้ง  

มณฑลอำนฮุย และมณฑลหูหนำน

ทั้งในส่วนประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ยังคง 

มำตรกำรชะลอกำรน�ำเข้ำ น�ำออก หรือผ่ำน 

ปศุสัตว์เตือน เฝา้ระวัง
โรคในสัตว์ปีก หลังจีนพบ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มจากไข้หวัดนก
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ปลอดจำกไข้หวดันกมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี  

ทั้งในคน และสัตว์ จำกกำรท่ีฟำร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 

ทัว่ประเทศจัดกำรระบบควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 

อย่ำงเคร่งครัด กำรท�ำควำมสะอำด และฆ่ำ 

เชื้อโรคในโรงเรือน และบริเวณโดยรอบ อย่ำง 

น้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟำร์ม 

เข้มงวด เร่ืองระบบควำมปลอดภัยภำยในฟำร์ม  

ควบคุมกำรเข้ำ - ออกฟำร์ม ให้ฉดีพ่นยำนพำหนะ 

ทุกคัน เมื่อได้รับแจ้ง หรือพบสัตว์ปีกป่วยตำย 

ผิดปกติ หรือมีอำกำรต้องสงสัยเหมือนนิยำม 

โรคไข้หวัดนก เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่ตรวจ 

สอบ และด�ำเนินมำตรกำรควบคุมโรคทันที รวม 

ถึงประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยใน 

ประเทศ อำทิ กระทรวงสำธำรณสุข กรมอุทยำน 

แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงำน 

ระหว่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง โดยกรมปศุสัตว์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำรเฝ้ำระวังโรค 

สัตว์ตำมแนวชำยแดนอย่ำงเข้มงวด และขอควำม 

ร่วมมอืเกษตรกรผู้เล้ียงสตัว์ปีก สงัเกตอำกำรสตัว์ 

อย่ำงใกล้ชิด

หำกพบสัตว์ปีกป่วยตำยผิดปกติ อย่ำน�ำ 

สัตว์ปีกไปจ�ำหน่ำยจ่ำยแจก หรือน�ำไปประกอบ 

อำหำรโดยเด็ดขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์ 

อ�ำเภอ อำสำปศุสัตว์ อำสำสมัครสำธำรณสุข 

ประจ�ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อ 

จะได้เร่งด�ำเนินกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน หำก 

มีข้อสงสัยสำมำรถติดต่อได้ที่ ส�ำนักงำนปศุสัตว์ 

อ�ำเภอ หรือส�ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้ำน  

สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่ส�ำนกัควบคมุ ป้องกนั 

และบ�ำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสำยด่วน 

กรมปศุสัตว์ โทร. 063 - 225 - 6888



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 202
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 42

Market Leader

วันที่ 13 ธันวำคม 2564 นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นำยกสมำคมกุ้งไทย 

เปิดเผยว่ำ ขณะนี้เวียดนำมเป็นประเทศดำวรุ่งของเอเชียด้ำนกำรผลิตกุ้ง ซึ่งเป็นผล 

จำกกำรปรับวิธีกำรเลี้ยงจำกบ่อดินเป็นบ่อถัง และรัฐบำลเองก็อุดหนุนสินเชื่อเพื่อ 

ผลักดันให้ผลผลิตกุ้งแตะ 1 ล้ำนตัน ตำมนโยบำยหลัก

เช่นเดียวกับอินเดียมีผลผลิต 7.3 แสนตัน เพิ่มขึ้น 22% โดยท้ังหมด 

มุ่งส่งจีนเป็นหลัก เนื่องจำกต้นทุนกำรขนส่งถูกกว่ำ ขณะที่ตลำดจีน และญี่ปุ่น 

แม้ไทยจะส่งออกได้มำกขึ้น แต่ทั้ง 2 ประเทศ มีกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดที่สูงมำก 

รวมทั้งจีนที่มีก�ำลังกำรผลิตภำยในประเทศ ถึง 8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 45% และเวียดนำมท่ีผลผลิต 

5.2 แสนตัน เพิ่มขึ้นสูง 12%

ขณะที่ไทยผลิตได้ปีนี้ 2564 คำดว่ำจะสำมำรถผลิตโดยรวม 2.8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อ 

เทียบกับปี 2563 แต่ต�่ำกว่ำเป้ำที่ก�ำหนดไว้ 2.9 แสนตัน กำรส่งออก 10 เดือน (มกรำคม - ตุลำคม)  

ท�ำได้ 1.28 แสนตัน มูลค่ำ 3.9 หมื่นล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ ปริมำณ 

เพิ่มขึ้น 4% และมูลค่ำเพิ่มขึ้น 9% โดยทั้งปีคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 10% ส่วนใหญ่ส่งออกในตลำดจีน 

1.84 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 23% มูลค่ำ 5.6 พันล้ำนบำท และญี่ปุ่น 2.9 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 9.8% มูลค่ำ  

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เวียดนามแซงไทย ข้ึนเเทน่ดาวรุ่งเอเชีย
ผลิตกุ้งป้อนตลาดโลก

สมาคมกุ้งไทย วอนรัฐหนุนอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
เร่งเจรจาเอฟทีเอ กับอียู หลังคู่แข่ง เวียดนาม-อเมริกากลาง-ใต้ แซงหน้า

เผยเวียดนามมาแรงสุด ขึ้นเเท่นดาวรุ่งของเอเชียด้านการผลิตกุ้ง
ชี้การเลี้ยงปีนี้ไทยเผชิญโรค สภาพอากาศ ผลผลิตอยู่ที่ 2.8 แสนตัน

แม้เพิ่ม 4% แต่ต�่ากว่าเป้า อานิสงส์เงินบาทอ่อน
ดันส่งออก 10 เดือน พุ่ง 9%
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9.8 พนัล้ำนบำท ส่วนสหรฐัฯ ส่งออกได้ 3.5 หมืน่ 

ตัน ลดลง 3.51% มูลค่ำ 1.2 หมื่นล้ำนบำท

โดยปีนี้ไทยเผชิญกำรผลิตยังมีปัญหำ ซึ่ง 

มีทั้งกำรระบำดโรคตัวแดงดวงขำว ช่วงกลำงปี 

เป็นต้นไป มีกำรระบำดของโรคหัวเหลือง ปัญหำ 

ปัจจยักำรผลติอำหำรสตัว์ปรบัเพิม่ขึน้ รำคำตกต�ำ่ 

จำกกำรระบำดของโควิดในช่วงต้นปี ส่งผลให ้

เกษตรกรไม่กล้ำลงทุน ในขณะที่กำรส่งออก ยังด ี

ที่เงินบำทอ่อนค่ำท�ำให้มูลคำ่ปรับเพิ่มข้ึน และยัง 

มีปัญหำตู้คอนเทนเนอร์ขำดแคลน ค่ำขนส่งรำคำ 

สูงในเส้นทำงกำรส่งไปตลำดสหรัฐอเมริกำ ใน 

ขณะที่สหรัฐฯ หันไปสั่งซื้อจำกอเมริกำกลำง - ใต ้

มำกขึ้น

อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มควำมต้องกำรกุ้ง 

ของตลำดโลก ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให ้

ไทยยังมีโอกำสในกำรขยำยตลำด โดยอำศัย 

ภำพควำมเช่ือม่ันของกุ ้งไทยที่ยังเป็นอันดับ 1  

เรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัยอำหำร และปัจจัย 

สนับสนุนต่ำงๆ ทั้งเป็นแหล่งผลิตลูกพันธุ์กุ้งที่ม ี

คุณภำพดีที่สุดในโลก อำหำรกุ้งที่มีประสิทธิภำพ  

กำรมีเกษตรกรผู้เพำะฟัก และอนุบำลลูกกุ้ง - 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ ้งท่ีมีทักษะประสบกำรณ์ มี 

ผูป้ระกอบกำรห้องเยน็แปรรปูกุ้งท่ีมีควำมสำมำรถ  

และอื่นๆ

ดังนั้น รัฐบำลควรต้องมีนโยบำยส่งเสริม 

อุตสำหกรรมกุ้งอย่ำงเต็มรูปแบบ ตลอดห่วงโซ ่

กำรผลิต มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน โดยกำรวำงแนว 

ทำงลด และต้นทุนกำรผลิตใช้เทคโนโลยีในกำร 

เล้ียง ตัดต้นทุนแฝงที่สร้ำงควำมเสียหำยจำกโรค 

กุ้งท่ียังรุนแรงอยู่ วำงแผนและพัฒนำกำรผลิต 

กุ้ง ให้ได้ทั้งเชิงปริมำณ และคุณภำพ ให้เพียงพอ 

กับกำรส่งออก และบริโภคภำยในประเทศ เพื่อ 

ลดกำรน�ำเข้ำ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ 

ประเทศผู้ผลิตรำยอืน่ และควรส่งเสรมิพฒันำกำร 

ผลิตและแปรรูปกุ้งกุลำด�ำ กำรพัฒนำกำรเลี้ยง  

เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกโรค โดยรัฐสนับสนุนกำร 

เข้ำถึงแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี รวมท้ังม ี

ผูส้นบัสนุนกำรพฒันำทีถ่กูต้อง และร่วมรบัผดิชอบ 

ด้วย เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจะได้น�ำไปลงทุน 

ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตเพื่อควำมยั่งยืน

“ผมคำดหวังว่ำในปี 2565 จะผลักดันให้ 

ผลผลิตกุ้งของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนตัน และ 

กำรส่งออกปรับเพิ่มขึ้น 10% จำกปีนี้ โดยอยำก 

ให้รัฐบำลเจรจำเปิดเขตกำรค้ำเสรี หรือเอฟทีเอ  

กับสหภำพยุโรป หรืออียูโดยเร็ว เพื่อให้ไทย 

ส่งออกกุ้งในตลำดน้ีมำกขึ้น จำกปัจจุบันที่ไทย 

ถูกตัดสิทธิพิเศษ หรือจีเอสพี ท�ำให้กำรส่งออก 

ลดลงเหลือ 3.6 พันตันเท่ำนั้น เทียบกับก่อน 

หน้ำที่ส่งออกได้มำก 6 - 7 หมื่นตัน โดยตลำดนี ้

ยังมีควำมต้องกำรกุ้งสูงมำก”

นายปกครอง เกิดสุข อุปนำยกสมำคม 

กุ้งไทย และที่ปรึกษำชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่  

กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรเลี้ยงกุ้งภำคใต้ตอนล่ำง 

ว่ำ ผลผลิตปี 2564 คำดกำรณ์ว่ำมีผลผลิต 

ประมำณ 92,000 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ประมำณร้อยละ 12 พบกำรเสียหำยโรคตัวแดง 

ดวงขำว จ.นครศรีธรรมรำช จ.สงขลำ โดยเชื้อ 

อีเอชพี และโรคขี้ขำว เป็นปัญหำส�ำคัญต่อกำร 

เลี้ยงของเกษตรกรตลอดปี โดยเฉพำะช่วงคร่ึง 

ปีหลงั พบกำรเสยีหำยจำกโรคดงักล่ำวเพิม่มำกขึน้

นายชัยภัทร ประเสริฐมรรค กรรมกำร 

บริหำรสมำคม และประธำนชมรมผู ้เลี้ยงกุ ้ง 

สุรำษฎร์ธำนี กล่ำวว่ำ ผลผลิตกุ้งปี 2564 ใน 

พืน้ทีภ่ำคใต้ตอนบนประมำณ 90,000 ตนั เพิม่ขึน้ 



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 202
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 44

Market Leader

ไม่ได้โม ้“สภาเกษตรกร
แห่งชาติ” ยืนยัน เพ่ิมผลผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้
นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต 
ใช้ได้จริง รณรงค์ให้ชาวไร่

ใช้กันทั่วประเทศ

จำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย โดยช่วงต้นปีเกษตรกร 

ลงกุ้งอย่ำงต่อเนื่อง และพบควำมเสียหำยจำก 

โรคตัวแดงดวงขำว อย่ำงไรก็ตำม กำรเลี้ยงครึ่ง 

ปีแรกให้ผลค่อนข้ำงดี สำมำรถท�ำผลผลิตได้ตำม 

เป้ำหมำย และมีกำรลงกุ้งอย่ำงต่อเนื่อง ส่วน 

ครึ่งปีหลัง ด้วยสภำพอำกำศที่แปรปรวน และ 

ปริมำณฝนที่เพิ่มขึ้น พบกำรเสียหำยจำกโรค 

อีเอชพี และขี้ขำวเพิ่มมำกขึ้น

ด้ำนนางสาวพชัรินทร์ จนิดาพรรณ นำยก 

สมำคมกุ้งตะวันออกไทย และกรรมกำรบริหำร 

สมำคมกุ้งไทย กล่ำวว่ำ ผลผลิตกุ้งปี 2564 ใน 

พื้นที่ภำคตะวันออกประมำณ 66,000 ตัน เพิ่ม 

ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำร้อยละ 18 โดยจำกสถำนกำรณ์ 

โควิดส่งผลให้แรงงำนขำดแคลน เกษตรกรชะลอ 

กำรเลี้ยงในช่วงต้นปี และพบควำมเสียหำยของ 

โรคตวัแดงดวงขำว โดยเฉพำะ จ.ระยอง จ.จนัทบุรี 

จ.ตรำด และพบโรคหัวเหลอืงในพืน้ที ่จ.ฉะเชิงเทรำ  

มำกกว่ำในปีที่ผ่ำนมำ

ส่วนโรคอเีอชพ ีและขีข้ำว เป็นปัญหำส�ำคญั 

ส�ำหรับกำรเลี้ยงของเกษตรกรตลอดปี โดยพบ 

มำในช่วงครึ่งปีหลัง รำคำปัจจัยกำรผลิต ต้นทุน 

แฝงจำกกำรเสียหำยจำกโรค ส่งผลกระทบต่อ 

ต้นทนุกำรผลิต เกษตรกรบำงส่วนชะลอกำรลงกุง้

ส่วนผลผลิตภำคกลำง ประมำณ 32,000  

ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

เกษตรกรมีกำรลงกุ้งอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในช่วง 

ต้นปี สภำพอำกำศแปรปรวน พบควำมเสียหำย 

จำกโรคหัวเหลือง และตัวแดงดวงขำว

ส่วนทำงด้ำน นายบรรจง นิสภวาณิชย์  

อุปนำยกสมำคมกุ้งไทย ประธำนสมำพันธ์กำร 

เพำะเล้ียงสัตว์น�้ำไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ - ด้ำน 

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ คณะกรรมกำรนโยบำย 

ประมงแห่งชำติ กล่ำวว่ำ กำรเลี้ยงกุ้งของไทย 

ในปีนี้ เกษตรกรทุกพื้นที่ยังคงเผชิญหน้ำกับ 

ปัญหำโรคระบำด ทั้งอำกำรขี้ขำว ตัวแดงดวงขำว  

และโรคตำยด่วน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร 

เลี้ยง และเป็นต้นทุนแฝงกับเกษตรกร

“ทุกวันนี้อุตสำหกรรมกุ ้งเปลี่ยนไปมำก 

จำกเดิมที่ไทยเป็นอันดับต้นๆ ในด้ำนกำรผลิตกุ้ง  

เพรำะเรำมีปัจจัยที่เหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นสภำพ 

อำกำศ เรื่องพันธุ์กุ้ง อำหำร และผู้แปรรูปส่งออก 

ท่ีมีฝีมือ แต่ปัจจุบันสถำนกำรณ์กุ ้งเปล่ียนไป 

มำก เรำตกไปอยูอ่นัดบั 6 หรอื 7 ซึง่เกดิจำกกำร 

ไม่มีกำรวำงแผนในกำรน�ำสินค้ำกุ้งไปสร้ำงตลำด 

ในต่ำงประเทศอย่ำงจริงจัง เรำต้องหันมำร่วมมือ 

เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ ้ง  

บริษัทอำหำร ปัจจัยกำรผลิต ผู้ส่งออก และภำค 

รฐั น�ำค�ำว่ำกุง้ไทยกลับมำสูกั้บตลำดโลก เพือ่เป็น 

ผู้ผลิตอันดับต้นๆ ของโลกอีกครั้ง”
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สภำเกษตรกรจังหวัดนครรำชสีมำได้ลง 

พื้นที่ส�ำรวจข้อมูลปัญหำ ควำมต้องกำร แนวทำง 

กำรพัฒนำพืชหลักของเกษตรกรในจังหวัด พบ 

ว่ำเกษตรกรท�ำเกษตรกรรมโดยใช้ควำมรู้ดั้งเดิม 

ขำดกำรศกึษำถึงปัญหำท่ีแท้จริงท่ีส่งผลต่อผลผลติ 

และเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง ก็จะ 

ปรบัเปล่ียนโดยกำรเพิม่ปุย๋ หรอืสำรเคมเีพือ่บ�ำรงุ  

ท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขำดกำรศึกษำถึงสำเหตุ และ 

กำรแก้ไขปัญหำจำกต้นเหต ุนัน่คอื ดนิ สภำพดนิ 

ทีม่คีวำมเป็นกรดจำกกำรทีใ่ช้สำรเคมท่ีีมำกเกนิไป

นายเติมศกัด์ิ บญุชืน่ ประธำนคณะท�ำงำน 

ด้ำนพืชไร่ สภำเกษตรกรแห่งชำติ และประธำน 

สภำเกษตรกรจังหวัดนครรำชสีมำ เปิดเผยว่ำ  

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ได้ผลจริง เพิ่มผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ใช้ นำโนแคลเซียมคำร์บอเนต

ไม่ได้โม ้“สภาเกษตรกร
แห่งชาติ” ยืนยัน เพ่ิมผลผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้
นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต 
ใช้ได้จริง รณรงค์ให้ชาวไร่

ใช้กันทั่วประเทศ

สภำเกษตรกรแห่งชำติ จึงร่วมกับ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ โดยศูนย์วิจัยข้ำวโพดข้ำวฟ่ำง 

แห่งชำติ (ไร่สุวรรณ) และมูลนิธิอุษรินทร์ โดย  

นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ สนับสนุน ท�ำกำร 

ศึกษำวิจัย และทดลองพื้นท่ีกำรเกษตรด้วย 

นำโนแคลเซียมคำร์บอเนต ชนิดแขวนลอย ใน 

แปลงเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี  

สระบุรี ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ และนครรำชสีมำ  

ผลทีไ่ด้เปอร์เซน็ต์ในไร่ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์เกษตรกร 

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 18 - 28%

ภำยใต้กำรท�ำเกษตรกรรมของเกษตรกร 

ปกตเิหมอืนเดมิทุกประกำร แคลเซียมคำร์บอเนต 

ท่ีเป็นเทคโนโลยีนำโน ชนิดแขวนลอย เป็นสำร 

ท่ีมีอนุภำคเป็นบวก บดในส่วนท่ีเป็นโมเลกุล 

ไม่เกิน 0.5 ไมครอน โดยใช้วิธีกำรวัดค่ำดิน 

เป็นหลัก วิธีกำรคือ ผสมน�้ำฉีดพ่นที่ดิน ซึ่งจำก 

กำรทดสอบแล้วเก็บข้อมูลจะตอบสนองเรื่องของ 

ผลผลติต่อไร่ทีส่งูขึน้กว่ำ โดยใช้ในปรมิำณทีไ่ม่มำก 

เช่น ถ้ำวัดค่ำดินมี PH5 จะใช้นำโนแคลเซียม 
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คำร์บอเนต ชนิดแขวนลอย ประมำณ 5 ลิตร/ 

ไร่ ต้นทุนกำรผลิตประมำณ 300 บำท/ไร่ แต่ 

สำมำรถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์

ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 18 - 25% เป็นอย่ำงต�่ำ

ในบำงแปลงปลูก หรือบำงสำยพันธุ์ของ 

ข้ำวโพดอำจจะสูงถึง 30% ลดกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ 

จำกต่ำงประเทศ ลดต้นทนุกำรใช้แรงงำน นอกจำก 

นี้ ยังส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ เช่น  

ไก่ไข่ ไข่จะเป็นสีแดงมำกขึ้น สุกร เนื้อจะเป็น 

สีชมพู ซึ่งสำรสีธรรมชำติจำกข้ำวโพด ไม่ส่งผล 

กระทบต่อเกษตรกร หรือผู้บริโภค ไม่ต้องพึ่งสำร 

เร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรำย ผสมน�้ำฉีดพ่นที่ใบ

จำกงำนวิจัยของประเทศทำงยุโรป และ 

ทำงกลุ่มตะวันออกกลำง ในพืชปลูกใหม่ อำท ิ

อะโวคำโด ในแปลงปลูกทะเลทรำย เช่น ประเทศ 

อิสรำเอล เพื่อลดกำรคำยน�้ำในสภำวะแล้ง ซ่ึง 

จะท�ำให้ทนทำนต่อสภำพแล้งได้ยำวนำนขึ้น โดย 

สภำเกษตรกรฯ ก�ำลังศึกษำเพิ่มเติมอย่ำงมี 

นัยยะ เรื่องหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุดด้วย

อย่ำงไรก็ตำม สภำเกษตรกรฯ ยังได้ร่วม 

วิจัยกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เรื่องกำร 

เพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลังต่อไร่ให้สูงขึ้น ซึ่งใน 

จังหวัดนครรำชสีมำ มีพื้นที่กำรปลูกประมำณ  

1,600,000 ไร่ เกิดปัญหำไวรัสใบด่ำงประมำณ  

500,000 ไร่ 4 อ�ำเภอหลัก ได้แก่ อ�ำเภอโชคชัย  

เสิงสำง ครบุรี หนองบุญมำก ก่อนเกิดปัญหำ 

ผลิตมันส�ำปะหลังท้ังจังหวัดได้ปริมำณ 3.3 ตัน  

หลังเกิดปัญหำปริมำณ 2.7 - 2.8 ตัน จึงร่วมกับ 

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี น�ำนำโนแคลเซียม 

คำร์บอเนต ชนิดแขวนลอยไปทดสอบวิจัย ท้ัง 

ในแปลงเกษตรกร และแปลงในมหำวิทยำลัย

เติมศักดิ์ บุญชื่น
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ปรำกฏว่ำ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะ เกษตรกรเคยปลูกได้ผลผลิต 

ประมำณ 3 ตนั กลบัเพิม่ขึน้เท่ำตวั เป็น 6 ตนั/ไร่/รอบ/ปี รวมท้ังผลข้ำงเคยีง (Side  

effect) ทีไ่ปกระตุน้ให้พืชเกดิสภำพต้ำนทำน(resistor) สร้ำงสำรโปรตนีขึน้ 2 ชนดิ  

ชนิดแรกจะเป็นตัวท�ำลำยไวรัสใบด่ำงเก่งมำกในเรื่องของเชื้อรำ ส่วนชนิดที่ 2 จะ 

ส่งผลให้มนัส�ำปะหลงัสร้ำงฮอร์โมนขึน้มำ แล้วไปกระตุน้กล่ินท่ีมอียูใ่นมนัส�ำปะหลัง 

ซึ่งแมลงไม่ชอบ ในแปลงที่ฉีดพ่นนำโนแคลเซียมคำร์บอเนต ชนิดแขวนลอย 

จะพบแมลงหวี่ขำวน้อยมำก กำรระบำดของโรคใบด่ำงก็จะลดลง

“ตอนนี้ประเทศไทยผลิตข้ำวโพดได้ 4.7 - 4.8 ล้ำนตัน แต่ควำมต้องกำร 

อยู่ที่ 8 - 9 ล้ำนตัน ตลำดยังมีควำมต้องกำรอีกสูงมำก ขณะที่มันส�ำปะหลัง ผลิต 

ได้ 30 ล้ำนตัน แต่ควำมต้องกำรอยู่ที่ 40 ล้ำนตัน เพรำะฉะนั้น โอกำสด้ำนกำร 

ตลำดยังมีอีกเยอะมำกท่ีจะขยำย ต้องฝำกไปยังหน่วยงำนของรัฐ ให้เร่งเร่ืองของ 

กำรศึกษำวิจัยต่อยอดในกำรใช้นวตักรรมเทคโนโลยต่ีำงๆ แล้วเร่งรบีสูก่ำรถ่ำยทอด 

ให้กบัพีน้่องเกษตรกร เพือ่จะได้ลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ ซึง่จะสร้ำงควำมมัน่คงให้กับ 

พี่น้องเกษตรกรในอนำคตต่อไป ขณะที่นโยบำยภำครัฐก็จะใช้เรื่องของงบประมำณ 

น้อยลงด้วย” นำยเติมศักดิ์ กล่ำวปิดท้ำย
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จากกรณี ท่ีมีกระแสข ่าวโรคอหิวาห ์
แอฟริกาในสุกร (ASF) เมื่อไม่นานมานี้ ทาง 
ภาครัฐได้ออกมายืนยันในเบื้องต้นว่า ยังไม่พบ 
เช้ือเอเอสเอฟในสุกร และไม่มีการปกปิดโรค  
แต่ล่าสุดภาคีคณบดีสัตวแพทยศาสตร์ ได้ออก 
มายนืยนัแล้วว่า พบเชือ้ ASF ในสุกรจรงิ ขอให้ 
กรมปศุสัตว์พิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอน 
เพ่ือการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิด 
ความเสียหายท่ีรุนแรงมากย่ิงข้ึนแก่เกษตรกร 
และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย  
และพร้อมสนบัสนนุทางวิชาการร่วมหาทางแก้ไข 
ปัญหา

วันที่ 9 มกรำคม 2565 มีรำยงำนว่ำ 
ภำคีคณบดีสัตวแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย  
ลงชื่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์ น.สพ.ตร.คงศักด์ิ 
เทีย่งธรรม ประธำนภำคคีณบด ีคณะสตัวแพทย- 
ศำสตร์แห่งประเทศไทย ได้ท�ำหนังสือถึง อธิบดี 
กรมปศุสัตว์ เรื่องข้อห่วงใยต่อสถำนกำรณ์โรค 
ระบำดและกำรควบคุมโรคในสุกร โดยหนังสือ  
ระบุว่ำ

ตำมท่ีปรำกฏกำรตำยเป็นจ�ำนวนมำกของ 
สุกรในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทยมำระยะหนึ่ง  
ก่อให้เกิดควำมสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
เป็นวงกว้ำง โดยเฉพำะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรขนำด 
กลำง และขนำดเล็ก

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

ภาคีคณบดีสัตวแพทย์
ร่อนหนังสือถึงปศุสัตว์

หาค�าตอบ หลังพบ ASF ในหมูจริง

ภำคีคณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์แห่ง 
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะสัตว- 
แพทยศำสตร์ในประเทศไทยทั้ง 14 สถำบัน ม ี
ควำมกังวลกับสถำนกำรณ์ครั้งนี้เป็นอย่ำงยิ่ง  
ประกอบกับได้รับค�ำถำมเป็นจ�ำนวนมำกจำก 
เกษตรกร และประชำชน ถึงสำเหตุ และแนวทำง 
ในกำรแก้ไข

ทั้งนี้ จำกกำรตรวจวินิจฉัยโรคโดยหน่วย- 
งำน ของสถำบันกำรศึกษำสัตวแพทยศำสตร ์
ในประเทศไทย พบเช้ือไวรัสอหิวำต์แอฟริกำใน 
สุกร (Afican Swine Fever: ASF) ในซำกสุกร 
ที่ส่งชันสูตรโรค และได้รำยงำนกำรตรวจพบโรค 
ต่อกรมปศสุตัว์ตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบญัญตั ิ
โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 แล้วนั้น

ภำคีคณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์แห่ง 
ประเทศไทย จงึขอให้กรมปศสัุตว์พจิำรณำด�ำเนนิ 
กำรตำมขั้นตอน เพื่อกำรควบคุมโรคอย่ำงเร่ง 
ด่วน เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยที่รุนแรงมำกยิ่ง 
ขึ้นแก่เกษตรกร และอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสุกร 
ในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนทำงวิชำกำร 
แก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และยั่งยืน สร้ำง 
ควำมน่ำเชื่อถือ และภำพลักษณ์ที่ดีของวิชำชีพ 
สัตวแพทย์ของประเทศไทย
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม.พ.ศ. 2565

ประมง 1.5 แสนล้านระส�่า
ผวาใบเหลืองไอยูยูคืนชีพ

แหล่งข่ำวจำกส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เผยว่ำ 

แม้เรื่องกำรท�ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำร 

รำยงำน และไร้กำรควบคมุ (Illegal, Unreported  

and Unregulated Fishing - IUU Fishing) กับ 

เรื่องค้ำมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แยกออกจำก 

กัน แต่ในควำมเป็นจริง ปฏิเสธไม่ได้ว่ำท้ังสอง 

เรื่องมีควำมสัมพันธ์กัน เพรำะกำรท�ำประมงเป็น 

พื้นที่หนึ่งซึ่งก่อให้เกิดกำรค้ำมนุษย์ หรือแรงงำน 

บังคับ ซึ่งในช่วงปีงบประมำณ 2563 และ 2564  

ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของประเทศไทยดลูดน้อย 

ถอยลง สงัเกตได้จำกประเทศไทยถกูลดอนัดบักำร 

ค้ำมนุษย์ของสหรัฐฯ หรือ TIP Report ลงมำ

โดยสหรฐัฯ ให้เหตผุลตอนหนึง่ว่ำ ประเทศ 

ไทย ลดประสทิธภิำพในกำรตรวจของศนูย์ควบคมุ 

กำรแจ้งเข้ำ - ออกเรือประมงลดน้อยลง และหำก 

รัฐบำลยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ลุล่วงภำยใน 

2 ปี จะถูกลดชั้นไปอยู่ระดับ Tier 3 ซึ่งเป็นระดับ 

ต�ำ่สุด คือประเทศนัน้ไม่ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำย 

ขั้นต�่ำของสหรัฐฯ และไม่มีควำมพยำยำมในกำร 

แก้ไขปัญหำ

ธุรกิจประมงไทย 1.5 แสนล้านระส�่า  
ผวาใบเหลืองไอยูยูคืนชีพ รัฐบาลสั่ง 
ทุกหน่วยรับมือ อียูจ่อตรวจเข้มสัปดาห ์
ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ วงในเผยสถานการณ ์
ไม ่สู ้ดี  หลังสหรัฐฯ ลดอันดับการค้า 
มนุษย์ ไทยไปอยู่ Tier 2 Watch List  
ประเทศต้องจับตา ไทม์ ไลน์ตามหลอน 
มีความสุ่มเสี่ยง

ย้อนไปเมื่อวันท่ี 2 กรกฎำคม 2564   

กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้เผยแพร่ 

ประกำศผลกำรจัดระดับประเทศไทยในรำยงำน 

สถำนกำรณ์กำรค้ำมนษุย์ (Trafficking in Persons 

Report - TIP Report) ประจ�ำปี ค.ศ. 2021 โดย 

ประเทศไทยถูกจัดให้อยู ่ในกลุ ่มบัญชี Tier 2  

Watch List (กลุ่มประเทศเฝ้ำระวัง) โดยลด 

ระดับจำก Tier 2 (กลุ่มประเทศทีด่�ำเนนิกำรยงัไม่ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนขั้นต�่ำโดยสมบูรณ์ แต่ม ี

ควำมพยำยำมปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย ์

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ) ในปี 2563 นั้น
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มีควำมเสี่ยงท่ีประเทศในกลุ่มน้ีจะถูกลด 

สิทธ์ิต่ำงๆ และเปิดทำงให้สหรัฐฯ ใช้มำตรกำร 

กีดกันทำงกำรค้ำในอนำคตจำกไทม์ไลน์เหมือน 

ปี 2558 ดังนั้นกำรประชุมร่วมกับคณะท�ำงำน 

ประมงไอยูยูของสหภำพยุโรป (อียู) ในช่วง 

ประมำณสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนกุมภำพันธ์นี้ จึง 

เป็นที่จับตำมองว่ำประเทศไทยมีควำมเสี่ยงที่จะ 

กลับไปสู่สถำนะใบเหลืองอีกครั้ง

ด้ำน รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมกำร 

นโยบำยกำรประมงแห่งชำติ และรองประธำน 

คณะท�ำงำนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ  

ควบคุม เฝ้ำระวังกำรท�ำกำรประมงโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมำย กล่ำวว่ำ นับแต่ไทยได้ถูกปลดจำก 

ใบเหลืองเมื่อเดือนมกรำคม 2562 ไทย และ 

อียู ได้มีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนไอยูยู ฟิชชิ่ง โดย 

มกีำรประชมุคณะท�ำงำนเร่ือยมำ ตัง้แต่ปี 2562 - 

2564 อย่ำงน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง

ส�ำหรับกำรเดินทำงมำของคณะท�ำงำนอีย ู

ในคร้ังที่จะมำถึงนี้ คงได้มีกำรปรึกษำหำรือกัน 

ในหลำยเรือ่งทีจ่ะต้องร่วมมอืกนัอย่ำงเข้มข้น เช่น  

กำรก�ำกับดูแลเรือประมง กำรติดตำม ควบคุม  

และกำรเฝ้ำระวงั และกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร  

ซึ่งเป็นควำมร่วมมือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และ 

กำรบังคับใช ้กฎหมำย เร่ืองพัฒนำขีดควำม 

สำมำรถร่วมกัน เป็นต้น

ขณะท่ีกรมประมง ประเมินผลผลิต และ 

มลูค่ำสตัว์น�ำ้จำกกำรท�ำกำรประมงทะเลปี 2564 - 

2566 คำดกำรณ์ว่ำจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนือ่งจำก 

กรมประมงยงัคงมำตรกำรในกำรฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ 

สัตว์น�้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสถำนกำรณ์กำร 

ระบำดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 

ได้มีกำรประกำศปิดกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ ส่งผลให ้

ทรัพยำกรธรรมชำติ และระบบนิเวศฟื้นตัว และ 

หลังจำกประชำชนท่ัวโลกได้รับกำรฉีดวัคซีนเพื่อ 

สร้ำงภมิูคุม้กนัโควดิ จะท�ำให้กำรค้ำขำยท้ังภำยใน 

ประเทศ และกำรส่งออกดีขึ้น

ทั้งนี้คำดกำรณ์ปี 2564 - 2566 จะมี 

ผลผลิตเฉล่ีย 1.50 ล้ำนตันต่อปี และคิดเป็น 

มลูค่ำ 72,229 ล้ำนบำทต่อปี  (กรำฟิกประกอบ)  

ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ได้จำกกำรท�ำกำรประมง 

พำณิชย์เฉลี่ย 1.21 ล้ำนตันต่อปี  คิดเป็นมูลค่ำ  

47,374 ล้ำนบำทต่อปี โดยผลผลิตมีแนวโน้ม 

ลดลงในอัตรำร้อยละ 0.51 ต่อปี ส่วนมูลค่ำ ม ี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ4.02 ต่อปี และ 

ผลผลิตที่ได้จำกกำรท�ำกำรประมงพื้นบ้ำนเฉล่ีย  

2.89 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ำ 24,724 ล้ำน 

บำทต่อปี โดยผลผลิตและมูลค่ำ มีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 6.24 และ 10.22 ต่อป ี

ตำมล�ำดับ

ผลผลิตสัตว์น�้ำที่จับได้ ประกอบด้วย กลุ่ม 

ปลำ กลุ่มกุ้ง กลุ่มปู กลุ่มหมึก กลุ่มหอย และ 

กลุ่มสัตว์น�้ำอื่นๆ โดยคำดกำรณ์ว่ำกลุ่มปลำยังคง 

มีผลผลิตมำกที่สุดเฉลี่ย 1.19 ลำ้นตันต่อปี คิด 

เป็นมลูค่ำ 35,289 ล้ำนบำทต่อปี รองลงมำ ได้แก่  
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กลุ่มหมึกเฉลี่ย 1.10 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ำ  

14,565 ล้ำนบำทต่อปี และ กลุ่มกุ้งเฉลี่ย 6.37  

หมื่นตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ำ 7,415 ล้ำนบำทต่อป ี

เป็นต้น

อนึ่ง กลุ่มวิเครำะห์กำรค้ำสินค้ำประมง 
ระหว่ำงประเทศ กองประมงต่ำงประเทศ กรม 

ประมง ประมวลผลข้อมลูจำกกรมศลุกำกร ข้อมลู 

ส่งออกสินค้ำประมง สถิติย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 

2564)  ปี 2564  ปริมำณ 1.27 ล้ำนตัน  มูลค่ำ  

158,353 ล้ำนบำท, ปี 2563 ปริมำณ 1.64 

ล้ำนตัน มูลค่ำ 196,786 ล้ำนบำท  และปี 2562  

ปริมำณ 1.54 ล้ำนตัน มูลค่ำ 197,583 ล้ำนบำท
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ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ  

ณ เมืองชิงต่ำว รำยงำน ปัจจุบันสำธำรณรัฐ 

ประชำชนจนี ถอืเป็นประเทศทีบ่รโิภคเนือ้สตัว์ปีก 

ในปริมำณที่มำกเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดย 

เฉพำะเนื้อไก่ที่มีกำรบริโภคภำยในประเทศมำก 

เป็นอันดับสองรองจำกเนื้อหมู ซ่ึงไก่เนื้อขนขำว 

ท่ีวำงจ�ำหน่ำยในตลำดจีน เป็นสำยพันธุ ์ไก่ที่ 

ถูกควบคุมโดยบริษัทต่ำงชำติในกลุ ่มประเทศ 

ตะวันตกเพียงไม่กี่บริษัท จนกระทั่งเมื่อไม่นำน 

มำนี้ จีนได้ผสมพันธุ์ไก่เนื้อขนขำวขึ้นมำเป็นครั้ง 

แรก จนท�ำให้ได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลจีน ให้ 

สำมำรถเพำะพันธุ ์ไก่เนื้อขนขำวได้ทั้งหมด 3 

สำยพันธุ ์ ทั้งนี้ควำมส�ำเร็จในกำรผสมพันธุ ์

ไก่เนื้อขนขำวของจีน ถือเป็นท�ำลำยกำรผูกขำด 

ของไก่เนื้อขนขำวของต่ำงประเทศท่ีผูกขำดตลำด 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

จีน ท�าลายผูกขาดตลาด

“ไก่เนื้อขนขำว” ส�ำเร็จ
ในรอบ กว่า 10 ปี

จีนมำเป็นเวลำนำนหลำยสิบปี ซึ่งนอกจำกจะท�ำ 

ให้จนีลดกำรพึง่พำกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศแล้ว  

ยังสำมำรถสร้ำงควำมปลอดภัย และควำมมั่นคง 

ด้ำนอำหำรให้กับประชำชนชำวจีนได้เป็นอย่ำงดี

เมือ่พจิำรณำปรมิำณกำรบริโภคเนือ้ไก่ของ 

จีน พบว่ำจีนบริโภคไก่ 7,000 ล้ำนตัวต่อป ี

โดยเนื้อไก่ขนขำวครองสัดส่วนในตลำดจีนเกือบ 

ครึ่งหนึ่ง ซึ่งต้นทุนของเนื้อไก่ขนขำวมำจำกกำรที ่

จีนน�ำเข้ำไก่เข้ำมำผสมพันธุ์ ในขั้นแรกเรียกว่ำ 

ไก่รุ่นปู่ย่ำพันธุ์ และเลี้ยงเพื่อให้ก�ำเนิดเป็นไก่พ่อ 

พันธุ์แม่พันธุ์ จำกนั้นจึงก�ำเนิดไก่ในรุ่นที่ 3 ที่ 

น�ำออกจ�ำหน่ำยในท้องตลำด

โดยในปี ค.ศ. 2020 จีนน�ำเข้ำไก่รุ่นปู่ย่ำ 

พันธุ์ จ�ำนวน 1,002,800 ชุด (1 ชุด มีตัวเมีย 10  

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองชิงต่าว แจ้งข่าวร้าย

จีนผสมพันธุ์ ไก่เนื้อขนขาวได้เองแล้ว
นับว่าเป็นการท�าลายการผูกขาด

ตลาดต่างประเทศ ในรอบกว่า 10 ปี
ไทยจะท�าอย่างไร
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ตัว ตัวผู้ 1 ตัว) ซึ่งจีนมีกำรน�ำเข้ำไก่ปู่ย่ำพันธุ์ 

ถึง 100,000 - 1,000,000 ชุดต่อปี ในรำคำ 37  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัว หรือประมำณ 1,258 บำท 

ต่อตัว คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมดกว่ำ 10 ล้ำนเหรียญ 

สหรัฐฯ ต่อปี หรือประมำณ 340 ล้ำนบำทต่อป ี

จึงจะสำมำรถน�ำไก่ปู่ย่ำพันธุ์มำผสมพันธุ์ และให้ 

ก�ำเนิดลูกไก่ได้ (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ำกับ 34  

บำท)

แสดงให้เห็นถึงต้นทุนในกำรผลิตไก่เนื้อ 

ขนขำวของจีนที่สูงมำก และคำดว่ำจะมีแนวโน้ม 

ที่สูงขึ้นเนื่องจำกควำมต้องกำรในกำรบริโภค 

ไก่เนื้อขนขำวของชำวจีนที่เพิ่มมำกขึ้นทุกปี กำร 

ที่จีนริเริ่มแนวคิดในกำรผสมพันธุ์ไก่เนื้อขนขำว 

สำยพันธุ์จีนเพื่อใช้ในกำรบริโภคภำยในประเทศ 

ด้วยตนเองนั้น มีสำเหตุมำจำกกำรตระหนักถึง 

ควำมเสี่ยงของปัญหำในกำรผูกขำดกำรน�ำเข้ำ 

พันธุ์ไก่ขนขำวจำกต่ำงประเทศ โดยเริ่มต้นในปี 

ค.ศ. 2014 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกำที่เป็นแหล่ง 

น�ำเข้ำพันธุ์

“ไก่ขนขำว” หลักของจีนได้ประสบกับ 

ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคไข้หวัดนก ท�ำให้ 

จีนหันไปพึ่งพำกำรน�ำเข้ำไก่ขนขำวปู่ย่ำพันธุ์จำก 

ประเทศฝรั่งเศส แต่อย่ำงไรก็ดี ต่อมำประเทศ 

ฝรั่งเศสก็ประสบกับปัญหำกำรแพร่ระบำดของ 

โรคไข้หวัดนกเช่นเดียวกัน ท�ำให้ด่ำนศุลกำกร 

ปิดรบักำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ส่งผลต่อปริมำณ 

กำรน�ำเข้ำพันธุ์ไก่ขนขำวจำกต่ำงประเทศที่ลดลง 

จ�ำนวนมำก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำร 

บริโภคที่ลดลงด้วยเช่นกัน

ต่อมำในปี ค.ศ. 2015 - 2018 ปริมำณ 

ไก่ขนขำวปูย่่ำพันธ์ุในจนีมจี�ำนวนต�ำ่กว่ำ 800,000  

ชุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรผลิตเนื้อไก่ขนขำว 

ส�ำหรับกำรบริโภคภำยในประเทศ ท�ำให้จีนมี 

ควำมจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำเนื้อไก่จำกต่ำงประเทศ  

รวมทั้งน�ำเข้ำไก่ปู่ย่ำพันธุ์เข้ำมำมำกขึ้น พร้อมกับ 

เผชิญต่อควำมเสี่ยงที่จะได้รับพันธุ์ไก่ที่มีปัญหำ 

หรือไม่มีควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย

ท้ำยทีส่ดุแล้ว กำรน�ำเข้ำไก่จำกต่ำงประเทศ 

ก็น�ำมำซึ่งไก่ที่ติดโรค และแพร่ระบำดภำยใน 

ประเทศ และส่งผลกระทบต่อกำรผลิตท่ีก่อให้เกดิ 

ควำมสูญเสียต่อระบบปศุสัตว์ของจีนเป็นอย่ำง 

มำก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ประกอบกับ 

ป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อควำมต้องกำร 

บริโภคอำหำรที่ปลอดภัย และควำมมั่นคงด้ำน 

อำหำรของจีน กระทรวงเกษตรจีนจึงได้ประกำศ 

แผนกำรปรับปรุงพันธุกรรมไก่เนื้อแห่งชำติ ปี 

ค.ศ. 2014 - 2025

เพื่อให้จีนสำมำรถมีสำยพันธุ์ไก่เนื้อเป็น 

ของตนเอง และยังมีต้นทุนต�่ำกว่ำกำรน�ำเข้ำ 

สำยพันธุ์ไก่ขนขำวจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดย 

กำรผสมพนัธ์ุไก่ขนขำวของจนีก่อให้เกดิประโยชน์ 

ที่ส�ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ (1) สำมำรถแก้ปัญหำ 

ควำมไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัยของอุปทำนพันธุ ์

ไก่ขนขำวจำกต่ำงประเทศ และ (2) สำมำรถผลติ 

อำหำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรบริโภค 

ภำยในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจต่อประเทศไทย  

และแนวทำงกำรปรับตัวของภำครัฐ ภำคเอกชน  

และผู้ประกอบกำรไทย

“เนื้อไก่” เป็นแหล่งโปรตีนรำคำถูก เมื่อ 

เทียบกับเนื้อวัว และเนื้อปลำ ท�ำให้ในแต่ละป ี

ประชำชนทั่วโลกเลือกที่จะบริโภคเนื้อไก่ โดยมี 

ปริมำณมำกถึง 5 หมื่นล้ำนตัว ในขณะที่ชำวจีน 

บริโภคไก่ 7,000 ล้ำนตัวต่อปีคิดเป็นร้อยละ 14  
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ของกำรบริโภคไก่ทั่วโลก โดยเฉพำะ 

ไก่เนื้อขนขำว ซึ่งมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ 

ในปี ค.ศ. 2023 จีนจะมีปริมำณกำร 

บริโภคไก่เนื้อขนขำวถึง 8,700,000  

ตัน คิดเป็นมูลค่ำถึง 129,300 ล้ำน 

หยวน หรือประมำณ 685,290 ล้ำน 

บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน 1 หยวน  

เท่ำกับ 5.3 บำท) และช่องทำง 

กำรบริโภคไก่เนื้อขนขำวในจีน ส่วน

ใหญ่มำจำกธุรกิจ Group Meal ร้อย 

ละ 35 ธุรกิจฟำสต์ฟูด ร้อยละ 33 

ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 18 และธุรกิจ 

แปรรูปอำหำร ร้อยละ 14 ตำมล�ำดับ ซึ่งล้วนแต ่

เป็นช่องทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคหลัก 

ของชำวจีน ดังนั้น ตลำดเนื้อไก่จึงเป็นตลำดที่น่ำ 

จับตำมองส�ำหรับผู้ประกอบกำรไทย โดยเฉพำะ 

อย่ำงยิ่ง เมื่อพิจำรณำข้อมูลกำรน�ำเข้ำของจีน 

ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้พบว่ำ จีนน�ำเข้ำ 

ไก่แช่แข็งและชิ้นส่วน (HS Code: 020714) 

จำกประเทศไทยมำกเป็นอันดับที่ 3 รองจำก 

ประเทศบรำซิล และสหรัฐอเมริกำ

แต่อย่ำงไรก็ดี กำรที่จีนสำมำรถผสมพันธุ ์

ไก่เนื้อขนขำวได้เอง อำจจะส่งผลกระทบต่อกำร 

น�ำเข้ำทั้งพันธุ ์ไก่ขนขำว และเนื้อไก่จำกต่ำง 

ประเทศที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต เพื่อเป็น 

กำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตไก่เนื้อขนขำว และ 

รำคำเนือ้ไก่ภำยในประเทศ ซึง่ผูป้ระกอบกำรไทย 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรติดตำมสถำนกำรณ์ 

ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเนื้อไก่ของจีนอย่ำง 

ใกล้ชิด เนื่องจำกอำจส่งผลกระทบต่อควำม 

ต้องกำรเนื้อไก่ของไทยในระยะยำว

พร้อมกันนี้ จะได้พิจำรณำปรับกลยุทธ์ 

ในกำรพัฒนำเนื้อไก่ของไทยให้มีคุณภำพสูง และ 

ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวจีนให้มำก 

ขึ้น รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูป  

หรือของทำนเล่นต่ำงๆ ที่อำจจะมีโอกำสในกำร 

เจำะตลำดอำหำรของจีนมำกขึ้นในอนำคต
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“เบทาโกร” แถลง ปฏิเสธกักตุน “เนื้อหมู” กว่า 2 แสน 
กิโลกรัม ยืนยัน ยึดมติ กกร. และแจ้งข้อมูลปริมาณ 
ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว เป็นการส�รองสินค้ารองรับการ 
จัดส่ง 8 จังหวัด ในระยะ 5 - 7 วัน

จำกกรณีจังหวัดสงขลำ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เข้ำตรวจสอบห้องเย็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งใน อ.จะนะ จ.สงขลำ พบว่ำมีเนื้อหมู 

คงคลังอยู่ถึง 201,650 กิโลกรัม ทำงปศุสัตว์จังหวัดจึงสั่งอำยัดไว้รอกำรตรวจสอบ 

ว่ำมีกำรกักตุนเนื้อหมูหรือไม่ และมีข้อมูลว่ำเนื้อหมูจ�ำนวนดังกล่ำวเป็นของ บริษัท  

เบทำโกร เกษตรอุตสำหกรรม พัทลุง

บริษัท เบทำโกร จ�ำกัด (มหำชน) ได้ออกเอกสำรชี้แจงต่อกรณีดังกล่ำว 

ระบุว่ำ จำกกรณีที่ปรำกฏรำยงำนข่ำวกำรเข้ำตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดสงขลำ และพบว่ำมีกำรเก็บรักษำเนื้อสุกรจำก บริษัท เบทำโกร เกษตร 

อุตสำหกรรม พัทลุง จ�ำนวน 201,650 กิโลกรัม ในห้องเย็นดังกล่ำวนั้น

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

“เบทาโกร” แถลง ปดักักตุน
“เน้ือหมู” 2 แสนกิโลกรมั
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เปิดเกณฑ์ตรวจสอบ พฤติกรรมอย่างไร
เรียกกักตุน - ปฏิเสธการจ�าหน่าย
พาณิชย์เอาผิดจริงโทษ จ�าคุก 7 ปี

หรือปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่ำ กำรจัดเก็บรักษำ 

เนือ้สกุรของ บรษิทั เบทำโกร เกษตรอตุสำหกรรม  

พัทลุง และสำขำในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นตำมที ่

ระบุในรำยงำนข่ำว เป็นกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 

ตำมแนวทำงกำรปฏบิติัโดยปกต ิภำยใต้มำตรฐำน 

กำรจัดส่งสินค้ำ เพ่ือกำรส�ำรองสินค้ำรองรับกำร 

จัดส่ง 5 - 7 วัน อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให ้

สินค้ำมีควำมสดใหม่จนถึงมือผู ้บริโภค โดย 

ครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภำคใต้ตอนล่ำงมำกกว่ำ  

8 จังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรแจ้งข้อมูลปริมำณ 

เนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวง 

พำณิชย์ให้รับทรำบล่วงหน้ำ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 

มกรำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำ จ�ำนวน 211,361  

กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตำมมติของที่ประชุมคณะ 

กรรมกำรกลำง ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  

(กกร.) คร้ังที่ 1/2565 ที่ระบุให้ “ผู้เลี้ยงที่ม ี

ปรมิำณกำรเลีย้งเกนิ 500 ตวั ผู้ค้ำส่งทีม่ปีริมำณ 

เกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีกำรเก็บสต็อกเกิน  

5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ให้ด�ำเนินกำรแจ้งสต็อก 

ให้กรมกำรค้ำภำยในรับทรำบ รวมทั้งแจ้งรำคำ 

ในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 มกรำคม 2565  

เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอยืนยันว่ำ กำรจัดกำรสต็อก 

ดังกล ่ำว เป ็นกำรจัดกำรสินค ้ำคงคลังตำม 

แนวทำงปฏิบัติโดยปกติ มิใช่กำรกักเก็บสินค้ำ 

เป็นเวลำนำน เพื่อเป้ำหมำยด้ำนรำคำท่ีสูงขึ้น 

แต่ประกำรใด บริษัทฯ พร้อมให้ควำมร่วมมือใน 

กำรก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง 

กับนโยบำยของภำครัฐ ครอบคลุมถึงกำรจัดกำร 

สินค้ำคงคลัง และกำรรำยงำนแจ้งจ�ำนวนสต็อก 

ตำมข้อก�ำหนดโดยเคร่งครัด

อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้สถำนกำรณ์กำร 

แพร่ระบำดของโรคไวรัสอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อปริมำณสุกร และระดับ 

รำคำที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมกังวลใจ 

ของผู ้บริโภคต่อกรณีดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี จึง 

ได้ยกระดับมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง 

เข้มงวด และต่อเนื่อง โดยได้รับกำรรับรองตำม 

มำตรฐำนของกรมปศุสัตว์อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

รวมถึงได้ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือ 

บรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้บริโภค โดยกำร 

ผสำนควำมร่วมมือกับภำครัฐ และทุกภำคส่วน  

ในกำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูปลอดภัย ในรำคำ 

ที่เป็นธรรมให้กับประชำชน ในโครงกำรพำณิชย์ 

ลดรำคำช่วยประชำชน โดยกำรจ�ำหน่ำยหมูสด 

ในรำคำกิโลกรัมละ 150 บำท ณ จุดจ�ำหน่ำย 

ในโครงกำร 667 แห่งทั่วประเทศ

เครือเบทำโกร ยึดมั่นในเจตนำรมณ์ทำง 

ธุรกจิทีด่ ีมบีรรษทัภบิำล พร้อมให้ข้อมลูทีถู่กต้อง 

และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับหน่วยงำน 

ภำครัฐ ตลอดจนองค์กรต่ำงๆ ในฐำนะบริษัท 

ชั้นน�ำด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรสดและแปรรูปที ่

ปลอดภัย เพื่อสุขภำพ และคุณภำพชีวิตดีของ 

ผู้บริโภคอย่ำงยั่งยืน



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



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 202
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 57

Market Leader

วันที่ 20 มกรำคม 2565 หลังจำก 

คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสนิค้ำและบริกำร  

(กกร.) มีมติให้ผู้เลี้ยงหมูรำยใหญ่ตั้งแต่ 500 ตัว 

ขึ้นไป และผู้ครอบครอง หรือห้องเย็นที่มีสต็อก 

หมูตั้งแต่ 5,000 กก. ขึ้นไป (5 ตัน) ต้องแจ้ง 

ปริมำณ และรำคำต่อกรมกำรค้ำภำยในทุก 7 วัน 

ตำมกฎหมำย พ.ร.บ. ว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร 

พ.ศ. 2542 นับตั้งแต่วันที่ 10 มกรำคม 2564 

เป็นต้นมำ

นายบุณยฤทธิ ์กลัยาณมติร ปลดักระทรวง 

พำณชิย์ เปิดเผยว่ำ ขณะนีจ้นถงึวันที ่17 มกรำคม  

2565 ได้รับรำยงำนว่ำ มีกำรสต็อกหมูช�ำแหละ 

ทั่วประเทศ 8,352 ตัน และล่ำสุดตำมที่มีข่ำว 

ปรำกฏว่ำมกีำรเข้ำตรวจสอบสตอ็กหมใูนห้องเย็น 

ของผู ้ประกอบกำร 2 รำยในพื้นที่ จ.สงขลำ 

โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพร้อมคณะนั้น ได้มอบให้ 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

เปิดเกณฑ์ พฤติกรรมอย่างไร
เข้าข่ายกักตุน - ปฏิเสธการจ�าหน่าย

เปิดเกณฑ์ตรวจสอบ พฤติกรรมอย่างไร
เรียกกักตุน - ปฏิเสธการจ�าหน่าย
พาณิชย์เอาผิดจริงโทษ จ�าคุก 7 ปี

หรือปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กรมกำรค้ำภำยในตรวจสอบ และรำยงำนข้อมูล 

ว่ำ 2 บริษัทดังกล่ำวได้มีกำรแจ้งปริมำณตำมที่  

กกร. ก�ำหนดไว้หรือไม่ โดยแบ่งเป็น 3 กรณ ี

คือ ไม่แจ้ง และแจ้งด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง หรือ 

แจ้งด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ซึ่งในกรณีท่ีไม่แจ้งปริมำณสต็อก ถือว่ำ 

มีควำมผิด ซึ่งจะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 

ไม่เกิน 20,000 บำท และปรับอีกวันละ 2,000  

บำทตลอดระยะเวลำฝ่ำฝืน ส่วนในกรณท่ีแจ้ง 

แล้ว ต้องตรวจสอบต่อไปว่ำแจ้งด้วยข้อมูลท่ี 

ถูกต้องหรือไม่ หำกแจ้งด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ก็ 

จะมีควำมผิดอีกเช่นกัน โดยหลักกฎหมำย หำก 

ตรวจสอบแล้วพบว่ำมีกำรกักตุน ซ่ึงหมำยถึง 

กำรปฏิเสธกำรจ�ำหน่ำย ท้ังท่ีมีสินค้ำ และมี 

ผู้ขอซื้อสินค้ำเข้ำมำแต่ไม่จ�ำหน่ำย ก็จะมีโทษ 

ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร คือ 
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จ�ำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บำท  

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

“กำรจะสรุปว่ำ 2 บริษัท 

นัน้ มกีำรกกัตนุ หรอืปฏเิสธกำร 

จ�ำหน่ำยหรือไม่ต้องเข้ำไปตรวจ 

สอบพิสูจน์ให้ได้ว่ำมีพฤติกรรม 

กักตุนกำรจ�ำหน่ำย เช่น กำร 

สต็อกสินค้ำ โดยต้องดูว่ำเป็น 

สินค้ำหมูแช่เย็น หรือหมูแช่แข็ง  

มีกำรหมุนเวียนสินค้ำหรือไม่  

เก็บไว้นำนเท่ำไร 7 วัน 10 วัน  

หรือ 14 วัน เพรำะหำกเป็นหม ู

แช่แข็ง อำจจะแช่ไว้ได้ในระยะเวลำนำนกว่ำหม ู

แช่เย็น ประเด็นนี้สำมำรถตรวจสอบข้อมูลย้อน 

หลังไปได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลำกำรสอบสวนก่อน 

ที่จะสรุปว่ำมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยควำมผิดเรื่อง 

กำรกักตุนสินค้ำ อำจจะยังไม่สำมำรถสรุปได้ 

ในทันที อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงพำณิชย์จะ 

ด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงเต็มท่ีเพื่อป้องกันกำรฉวย 

โอกำสเอำเปรียบผู้บริโภค”

อนึ่ง ตำมกฎหมำย พ.ร.บ. ว่ำด้วยรำคำ 

สินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 ก�ำหนดว่ำ มำตรำ  

29 ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด�ำเนินกำรใดๆ โดย 

จงใจที่จะท�ำให้รำคำต�่ำเกินสมควร หรือสูงเกิน 

สมควร หรือท�ำให้เกิดควำมปั่นป่วนซึ่งรำคำของ 

สินค้ำ หรือบริกำรใด

คณะกรรมกำรอำจก�ำหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีกำรที่ถือว่ำเป็นกำรท�ำให้รำคำต�่ำเกินสมควร  

หรือสูงเกินสมควร หรือท�ำให้ปั่นป่วนซึ่งรำคำของ 

สินค้ำ หรือบริกำรใดก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ดังกล่ำวให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

มำตรำ 30 ห้ำมมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้ำ 

ควบคุม โดยมีสินค้ำควบคุมไว้ในครอบครองเกิน 

ปรมิำณท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำร 

ตำมมำตรำ 25(12) หรือเก็บสินค้ำควบคุมไว ้

ณ สถำนที่อื่นนอกจำกสถำนที่เก็บตำมที่ได้แจ้ง 

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 25(5) หรือ 

ไม่น�ำสนิค้ำควบคมุทีม่ไีว้เพือ่จ�ำหน่ำยออกจ�ำหน่ำย  

หรือเสนอขำยตำมปกติ หรือปฏิเสธกำรจ�ำหน่ำย  

หรือประวิงกำรจ�ำหน่ำย หรือกำรส่งมอบสินค้ำ 

ควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

มำตรำ 31  ห้ำมมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจ 

บริกำรควบคุมหยุดกำรให้บริกำรตำมปกติ หรือ 

ปฏิเสธกำรให้บริกำร หรือประวิงกำรให้บริกำร  

โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ส�ำหรับบทลงโทษ ในมำตรำ 41 ระบุว่ำ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 29 มำตรำ 30 หรือมำตรำ 31  

ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน7ปี หรือปรับไม่เกิน 

140,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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หากรัฐมีธง/เป้า แผนพัฒนาส่งเสริม 

สนบัสนุนชดัเจน - เร่งแก้ปัญหาโรคได้เบด็เสรจ็ - 

พัฒนาใช้เทคโนโลยีเลี้ยง - เกษตรกรเข้าถึง 

แหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต�่า - เพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขัน - สร้างแบรนด์กุ้งไทย The Best 

of the best Shrimp in the World - ผนึก 

ก�าลังทั้งห่วงโซ่การผลิตฯ และอ่ืนๆ เพื่อความ 

อยู่รอดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564 ดร.สม

ศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นำยกสมำคมกุ้งไทย น�ำทีม 

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ประกอบด้วย 

นายบรรจง นิสภวาณชิย์ อปุนำยกสมำคมกุง้ไทย 

ประธำนสมำพันธ์กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำไทย และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ คณะ 

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 401 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ส.กุ้งไทย เผยปี 2564
ไทยผลิตกุ้งได้ 2.8 แสนตัน

เสนอแนวทาง 7-1-1 ให้อุตฯ กุ้งไทยอยู่รอดอย่างยั่งยืน

กรรมกำรนโยบำยประมงแห่งชำติ นายปกครอง  

เกิดสุข อุปนำยกสมำคมฯ และประธำนที่ปรึกษำ 

ชมรมผู ้ เ ล้ียงกุ ้งจังหวัดกระบี่ นายเอกพจน ์

ยอดพินิจ อุปนำยกสมำคมฯ นายสมชาย 

ฤกษ์โภคี เลขำธิกำรสมำคมกุ้งไทย และนำยก 

สมำคมผู้เลี้ยงกุ ้งทะเลไทย นางสาวพัชรินทร์ 

จนิดาพรรณ กรรมกำรบรหิำรสมำคมกุง้ไทย และ 

นำยกสมำคมกุ้งตะวันออกไทย และนายชัยภัทร 

ประเสริฐมรรค กรรมกำรบริหำรสมำคม และ 

ประธำนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุรำษฎร์ธำนี และคณะ 

กรรมกำรฯ สมำคมฯ เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์กุ้ง 

ของไทย ปี 2564 ผ่ำนทำงกำรประชุมออนไลน์  

(Zoom Meeting) ว่ำ ผลผลิตกุ้งเลี้ยงปี 2564  

โดยรวมอยู่ที่ 2.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ปี  

ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
นายกสมาคมกุ้งไทย

นายบรรจง นิสภวาณิชย์
อุปนายกสมาคมฯ

นายชัยภัทร ประเสริฐมรรค
กรรมการบริหารสมาคมฯ

น.ส.พัชรินทร์ จินดาพรรณ
กรรมการบริหารสมาคมฯ

นายบรรจง นิสภวาณิชย์
อุปนายกสมาคมฯ

นายสมชาย ฤกษ์โภคี
เลขาธิการสมาคมฯ

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ
อุปนายกสมาคมกุ้งไทย
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2563 อยู่ที่ 2.7 แสนตัน) คำดปี 2565 ผลิตได้  

3 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

“การผลติกุง้ของไทยปีน้ี (ปี 2564) คาดจะ 

ผลติได้ 2.8 แสนตัน เพิม่ข้ึนจากปีท่ีแล้วเลก็น้อย 

เป็นผลผลติกุง้จากภาคใต้ตอนล่าง ร้อยละ 33 จาก 

ภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 32 จากภาคตะวันออก 

ร้อยละ 24 และจากภาคกลาง ร้อยละ 11 ส่วน 

ผลผลิตกุ้งทั่วโลก คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.24 

ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ส่วนการส่งออกกุ้ง 

เดือนมกราคม - ตุลาคมปีนี้ ปริมาณ 128,758 

ตัน มูลค่า 39.251 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง 

เวลาเดียวกันของปี 2563 ท่ีส่งออกปริมาณ  

123,297 ตัน มูลค่า 35,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ทั้งปริมาณ และมูลค่าที่ร้อยละ 4 และร้อยละ  

9 ตามล�าดับ (ดังตารางการส่งออกกุ้งไทย) แม้ 

ประสบปัญหาตูค้อนเทนเนอร์ขาดแคลน ค่าขนส่ง 

ราคาสูง และอื่นๆ” นำยกสมำคมกุ้งไทย กล่ำว

นำยปกครอง เกิดสุข อุปนำยกสมำคมกุ้ง 

ไทย และที่ปรึกษำชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบ่ี  

กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรเล้ียงกุ้งภำคใต้ตอนล่ำงว่ำ  

ผลผลิตปี 64 คำดว่ำมีประมำณ 9.2 หม่ืนตัน 

ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำประมำณร้อยละ 12 พบกำร 

เสยีหำยจำกโรคตวัแดงดวงขำว จ.นครศรีธรรมรำช  

และสงขลำ โดยเชื้ออีเอชพี และโรคขี้ขำว เป็น 

ปัญหำส�ำคัญต่อกำรเลี้ยงของเกษตรกรตลอดปี  

ช่วงครึ่งปีหลัง พบกำรเสียหำยจำกโรคดังกล่ำว 

เพิ่มขึ้น สภำพอำกำศท่ีแปรปรวน และปริมำณ 

ฝนท่ีเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงลดควำมหนำแน่นใน 

กำรเล้ียง และทยอยกำรปล่อยกุ้ง เพ่ือลดควำม 

เสี่ยงฯ และดูสถำนกำรณ์ โดยเกษตรกรที่อยู่ใน 

พื้นที่เสี่ยง มีกำรพักบ่อ ท�ำควำมสะอำดบ่อ และ 

จัดกำรเคลียร์ระบบกำรเลี้ยงภำยในฟำร์ม เพื่อ 

เตรียมปล่อยกุ้งใหม่ในช่วงต้นปี 65

นำยชัยภัทร ประเสริฐมรรค กรรมกำร 

บริหำรสมำคม และประธำนชมรมผู ้เลี้ยงกุ ้ง 

สุรำษฎร์ธำนี กล่ำวว่ำ ผลผลิตกุ้งปี 64 ในพื้นที ่

ภำคใต้ตอนบนประมำณ 9 หมื่นตัน เพิ่มข้ึน 

จำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย ช่วงต้นปีเกษตรกรลงกุ้ง 
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อย่ำงต่อเนื่อง และพบควำมเสียหำยจำกโรค 

ตัวแดงดวงขำว ช่วงครึ่งปีแรกให้ผลผลิตได้ตำม

เป้ำหมำย และมีกำรลงกุ้งอย่ำงต่อเนื่อง ส่วน 

ครึ่งปีหลัง ด้วยสภำพอำกำศที่แปรปรวน และ 

ปริมำณฝนที่เพิ่มขึ้น พบกำรเสียหำยจำกโรค 

อีเอซพี และขี้ขำวเพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้เกษตรกร 

ลดควำมหนำแน่น และทยอยกำรปล่อยกุ้ง ส่วน 

ช่วงปลำยปี เกษตรกรมกีำรพกับ่อ ท�ำควำมสะอำด 

บ่อ และจดักำรเคลยีร์ระบบกำรเลีย้งภำยในฟำร์ม  

เพื่อเตรียมปล่อยกุ้งใหม่ในช่วงต้นปี 65 เช่นกัน

นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ กรรมกำร 

บรหิำรสมำคมกุ้งไทย และนำยกสมำคมกุง้ตะวนั- 

ออกไทย กล่ำวว่ำ ผลผลิตกุ้งปี 64 ในพื้นที่ภำค 

ตะวันออกประมำณ 6.6 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจำกป ี

ที่ผ่ำนมำร้อยละ 18 สถำนกำรณ์โควิดส่งผลให้

แรงงำนขำดแคลน เกษตรกรชะลอกำรเลี้ยงใน 

ช่วงต้นปี พบควำมเสยีหำยของโรคตวัแดงดวงขำว  

โดยเฉพำะ จ.ระยอง จันทบุรี และตรำด และพบ 

โรคหัวเหลืองในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรำ มำกกว่ำปีที ่

ผ่ำนมำ ส่วนโรคอีเอชพี และขี้ขำวเป็นปัญหำ 

ส�ำคัญกำรเลี้ยงกุ้งตลอดปีซึ่งพบมำกในช่วงครึ่ง 

ปีหลัง ส่วนรำคำปัจจัยกำรผลิต ต้นทุนแฝงจำก 

กำรเสียหำยจำกโรคส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำร 

ผลิต เกษตรกรบำงส่วนชะลอกำรลงกุ้ง

ส่วนผลผลติภำคกลำง ประมำณ 3.2 หมืน่ 

ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

เกษตรกรมกีำรลงกุ้งอย่ำงต่อเนือ่ง แต่ในช่วงต้นปี 

สภำพอำกำศแปรปรวน พบควำมเสยีหำยจำกโรค 

หัวเหลือง และตัวแดงดวงขำว

นายบรรจง นสิภวาณิชย์ อปุนำยกสมำคม 

กุ้งไทย ประธำนสมำพันธ์กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ไทย และผูท้รงคณุวฒุ ิ- ด้ำนกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้  

คณะกรรมกำรนโยบำยประมงแห่งชำติ กล่ำวว่ำ  

ทุกวันนี้ อุตสำหกรรมกุ้งเปลี่ยนไปมำก จำกเดิม 

ที่ไทยเป็นอันดับต้นๆ ในด้ำนกำรผลิตกุ้ง เพรำะ 

เรำมีปัจจัยที่เหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นสภำพอำกำศ  

ส่งออกกุ้งไทย 10 เดือนแรก ปี 2564
ตารางการส่งออกกุ้งของไทย เดือนมกราคม-ตุลาคม 2564

หน่วย : ปริมาณ-ตัน, มูลค่า-ล้านบาท

ประเทศ /

กลุ่มประเทศ

ม.ค.-ต.ค. 63 ม.ค.-ต.ค. 64 % แตกต่าง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

เอเชีย 72,491 18,435 80,235 21,983 10.68 19.25

- จีน 15,014 4.316 18,479 5,650 23.08 30.91

- ญี่ปุ่น 26,450 9.033 29,052 9,841 9.84 8.94

- อื่นๆ 31,027 5,086 32.704 6,492 5.40 27.64

สหรัฐอเมริกา 37,021 12,971 35,722 12,921 -3.51 -0.39

อียู 4,110 1,444 3,611 1,271 -12.14 -11.98

ออสเตรเลีย 3,919 1,271 3,500 1,219 -10.69 -4.09

อื่นๆ 5,756 1,751 5,690 1,857 -1.15 6.05

รวม 123,297 35,872 128,758 39.251 4.43 9.42

ที่มา : กรมศุลกากร
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เรื่องพันธุ์กุ้ง อำหำร และผู้แปรรูปส่งออกที่มีฝีมือ  

แต่ปัจจุบันเรำ ตกไปอยู่อันดับ 6 หรือ 7 ซึ่งเกิด 

จำกกำรไม่มีกำรวำงแผนในกำรน�ำสินค้ำกุ ้งไป 

สร้ำงตลำดในต่ำงประเทศอย่ำงจริงจัง เรำต้อง 

หันมำร่วมมือเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกุ้ง บริษัทอำหำร ปัจจัยกำรผลิต ผู้ส่งออก  

และภำครฐั น�ำค�ำว่ำกุง้ไทยกลบัมำสูก้บัตลำดโลก  

เพื่อเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆ ของโลกอีกครั้ง

นายสมชาย ฤกษ์โภคี เลขำธิกำรสมำคม 

กุง้ไทย และนำยกสมำคมกุง้ทะเลไทย เปิดเผยถึง  

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกุ้งไทยว่ำ ถึงเวลำที่ทุก 

คนในซัพพลำยเชน หรือห่วงโซ่กำรผลิตต้องช่วย 

กัน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เดินไปด้วยกัน เพื่อให ้

ทุกคนอยู่ได้ อุตสำหกรรมอยู่รอดปลอดภัย และ 

เติบโตอย่ำงย่ังยืน ที่ส�ำคัญต้องท�ำหน้ำที่ให้เต็มที่ 

และดีทีส่ดุในบทบำทของตน เช่น ผูเ้พำะฟักลกูกุง้ 

ต้องผลิตลูกกุ้งคุณภำพดีให้กับผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงต้อง 

ผลิตกุ้งให้ได้คุณภำพ ปริมำณท่ีเพียงพอ ผู้ผลิต 

อำหำรต้องผลิตอำหำรท่ีดี มีต้นทุนท่ีเหมำะสม  

ห้องเย็นต้องผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ 

ให้กบัสนิค้ำกุง้ให้ได้มำตรฐำนท่ียอมรบั นอกจำกนี้ 

ภำครัฐจะต้องมีส่วนในกำรส่งเสริมสนับสนุน 

อตุสำหกรรม ท�ำงำนเชงิรกุร่วมกนัอย่ำงมเีอกภำพ 

และบูรณำกำร เพื่อให้อุตสำหกรรมมีกำรพัฒนำ 

ไปอย่ำงยั่งยืน

“อตุสาหกรรมกุ้งของประเทศไทย เราภูมใิจ 

ในเรื่องภาพลักษณ์ เรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาหาร และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งเป็นแหล่ง 

ผลิตลูกพันธุ์กุ้งท่ีมีคุณภาพดีที่สุดในโลก อาหาร 

กุ้งที่มีประสิทธิภาพ การมีเกษตรกรผู้เพาะฟัก  

และอนุบาลลูกกุ้ง - เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีทักษะ 

ประสบการณ์ มผีูป้ระกอบการห้องเยน็แปรรูปกุ้ง 

ทีม่คีวามสามารถ และอืน่ๆ แต่ปัจจบุนัสถานภาพ 

การผลิตกุ้งของไทยไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะ 

เชิงปริมาณ แม้ไทยไม่ได้เป็นที่หนึ่ง แต่ในเชิง 

คุณภาพ เราไม่เป็นท่ีสองรองใครเพื่อให้อุตสาห- 

กรรมกุ้งของไทยสามารถอยู่รอดได้ มีความยั่งยืน 

ได้ สมาคมกุ้งไทย ขอเสนอให้ทุกภาคส่วนในห่วง 

โซ่การผลติ จ�าเป็นต้องผนกึก�าลงัร่วมด้วยช่วยกนั  

การส่งเสรมิสนบัสนนุอย่างเป็นรปูธรรมเตม็ก�าลงั 

จากภาครัฐ ที่ส�าคัญ คือ

(1) ท�าอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตกุ้งของ 

ไทย สามารถควบคมุได้ด ีได้ถกู - มคีวามสามารถ 

ในการแข่งขันฯ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยง 

(จะเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดไม่ได้แบบเดิมๆ ไม่ 

ได้แล้ว) ทีส่�าคญัต้องหาทาง / วธิตีดัต้นทนุแฝงคอื 

ความเสียหายจากโรคกุ้งที่ยังรุนแรงอยู่ให้ได้

(2) รัฐต้องตั้งเป้าหมาย โดยต้องมีธงที ่

ชัดเจนว่า ประเทศไทยจะเดินไปทางไหน อย่างไร  

เช่น สนิค้าคณุภาพ และมลูค่าสงู มอีะไรทีแ่ตกต่าง 

จากคู่แข่ง และเป้าหมายผลผลิตท่ีมั่นคง เช่น 

4 แสนตนั เมือ่ไร ส่งออกจะเท่าไร เป็นต้น ท่ีส�าคญั 

รัฐต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนแผนด�าเนินการ 

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถท�าได้จริง เพื่อให้ 

บรรลุเป้าหมายต่างๆ ดังกล่าว

(3) วางแผนและพัฒนาการผลิตกุ้ง ให้ได ้

ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ให้เพียงพอกับการ 

ส่งออก และบรโิภคภายในประเทศ (เลีย่ง ไม่จ�าเป็น 

ต้องน�าเข้า) ที่ส�าคัญให้มีความสามารถในการ 

แข่งขัน เบื้องต้นอาจไปศึกษา อินเดีย เอกวาดอร์  

เวียดนาม ว่าผลิตกุ ้งส่งออกไซซ์ไหน เราจะ 

หลีกเลี่ยงผลิตกุ้งไซซ์นั้นๆ ก่อน
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(4) ต้องมาส่งเสริมพัฒนาการผลิต และ 

แปรรูปกุ ้งกุลาด�า โดยจัดกลุ ่มเกษตรกรที่ม ี

ความพร้อมส�าหรับการเล้ียงกุ้งกุลาด�า และพื้นที่ 

ที่เหมาะสมกับกุ้งกุลาด�า ขณะเดียวกัน สิ่งส�าคัญ 

ต้องมกีารส่งเสรมิ สร้างตลาดเพิม่ขึ้น เพือ่รองรบั 

ผลผลิตกุ้งที่จะเพิ่มขึ้น ฯลฯ

(5) การพัฒนาการเลี้ยง ต้องมีรูปแบบ 

การพัฒนาท่ีเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากโรค 

โดยรัฐสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ 

เทคโนโลยี รวมทั้งมีผู ้สนับสนุนการพัฒนาที ่

ถกูต้อง และร่วมรบัผดิชอบด้วย เพ่ือให้เกษตรกร 

ผู้เล้ียงจะได้น�าไปลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต 

เพื่อความยั่งยืนฯ

(6) เรื่องต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารที่เพ่ิม 

สูงขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก ภาครัฐจะม ี

แผนสนบัสนนุอย่างไรให้เกดิประโยชน์ทัง้เกษตร- 

กร และวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ”  

ดร.สมศักดิ์ กล่ำวทิ้งท้ำย

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ อุปนำยกสมำคม 

กุง้ไทย ให้ควำมเหน็ “อตุสำหกรรมกุง้ไทย...ยัง่ยืน 

ได้อย่ำงไร” (เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564) โดย 

มี 7 แนวทำง 1 ควำมร่วมมือ 1 กำรปรับบทบำท 

ภำครัฐ ซึ่ง 7 แนวทาง มีดังนี้

1. เป้าหมายการผลิตกุ้งในประเทศต้อง 

ชัดเจน : ส.กุ้งไทย ขอเสนอว่ำ ควรมีเป้ำหมำย 

กำรผลิตกุ้งที่ 4 แสนตันในปี 2567 เชื่อว่ำ จะ 

เป็นตวัเลขทีเ่หมำะสม ห้องเยน็จะมวีตัถดุบิเข้ำไป 

แปรรูป และมีต้นทุนกำรผลิตต�่ำ ก�ำลังกำรผลิต  

(Productivity) รวมถึงมูลค่ำกำรส่งออกจะดีขึ้น

2. รปูแบบการเลีย้งทีเ่หมาะสมกบัเกษตร- 

กรทุกกลุ่ม : กำรเลี้ยงกุ้งต้องมีประสิทธิภำพ 

สูงสุดในทุกพื้นที่ ทุกรูปแบบ ควบคู่กับกำรให ้

ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง

3. ปัญหาเร่ืองโรคระบาด : ต้องร่วมมือ 

หำแนวทำงจัดกำร - ป้องกันโรคที่มีอยู่ และที่อำจ 

จะเกิดขึ้นใหม่ ถ้ำเรำหยุดเรื่องนี้ได้ ผลผลิตกุ้ง 

ของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

4. แหล่งเงินทุน : เพรำะในวันนี้ / อนำคต 

ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในกำรเลี้ยงกุ ้ง กำร 

เปลี่ยนแปลง / ปรับปรุงฟำร์ม รวมถึงกำรจัดท�ำ 

ฐำนข้อมูลกำรเลี้ยงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็น 

ต้องใช้เงินจ�ำนวนไม่น้อย

5. สร้างช่องทางการขาย และความได ้

เปรียบทางการแข่งขัน : ขอเสนอภำครัฐ / 

กระทรวงท่ีเกีย่วข้อง ช่วยกันประชำสมัพนัธ์เชิงรกุ 

ให้หนักขึ้น ส่งเสริมกำรบริโภคในประเทศให ้

มำกข้ึน เพรำะถ้ำคนไทยบริโภคกุ้งคนละ 1.5  

กก. / ปี จะช่วยผลผลิตได้กว่ำ 1 แสนตัน อีก 

ส่วนที่ส�ำคัญคือ กำรสร้ำงช่องทำงขำยใหม่ๆ และ 

กำรสร้ำงจดุขำย รวมถึงกำรใช้นโยบำยเขตกำรค้ำ 

เสรี (FTA) ให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้ำงควำม 

ได้เปรียบของสินค้ำกุ้ง / กำรเกษตรอื่นของไทย

6. สร้างระบบ และมาตรฐานยอมรับการ 

ผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรม : มำตรฐำนควรท�ำให ้

พอเหมำะพอดีตำมที่คู่ค้ำ / ตลำดต้องกำร หำก 

มำกไปก็จะกลำยเป็นต้นทุนแฝงให้กับเกษตรกร  

ส่วนระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ เป็นอีกหนึ่ง 

จุดแข็ง จุดขำย และควำมยั่งยืนของอุตฯ กุ้งไทย 

มำตลอด 30 ปี ที่ยังต้องรักษำไว้ให้ดี
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7. เทคโนโลยี และ IOT : เรำจ�ำเป็นต้องน�ำ 

เทคโนโลยมีำเพิม่ประสทิธิภำพกำรเลีย้ง เพือ่เพิม่ผลผลติต่อไร่  

รวมถึงน�ำมำใช้ลดต้นทุนกำรผลิต แต่อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลย ี

ย่อมควบคู่กับเงินลงทุน ดังที่กล่ำวในแนวทำงที่ 4

1 ความร่วมมือ : ทุกภำคส่วนในอุตฯ กุ้งไทย รวมถึงรัฐฯ ต้องรวมกัน 

เป็นหนึง่ เพือ่ขบัเคลือ่นอุตฯ ไปสูเ่ป้ำหมำย และแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำรกำรเลีย้ง  

สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบประเด็น หรือข้อสงสัย และควำมไม่สบำยใจของคู่ค้ำ

1 การปรับบทบาทภาครฐั : ทกุวนันีเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งกุ้งเทหมดหน้ำตกั  

และใช้ทุกควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่แล้ว ขอให้ภำครัฐปรับบทบำทมำร่วมกับ 

ภำคเอกชน - เกษตรกร ด�ำเนินกำรแก้ปัญหำเรื่องโรคระบำดที่เรื้อรัง ลงทุนวิจัย 

ด้ำนกำรเลี้ยง ระบบกำรผลิต สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพ่อแม่พันธุ ์กุ ้ง และ 

นโยบำยภำครัฐด้ำนกำรเงิน - กำรคลัง เกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ด้วยอัตรำ 

ดอกเบี้ยพิเศษ รวมถึงด้ำนกำรตลำดด้วย เรำต้องไปกันทั้งคลัสเตอร์ เพรำะวันนี ้

ไม่ใช่แค่เกษตรกรที่รับผิดชอบ แต่คนไทย รัฐบำลไทยก็ต้องรับผิดชอบผลิตภัณฑ ์

จำกประเทศไทยด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 1 ผลผิลิตกุ้งเลี้ยงโลก ปี 2561 - 2564*
หน่วย : พันตัน

ประเทศ/ปี 2561 2562 2563 2564* % เปลี่ยนแปลง
63/64 

ไทย 290 290 270 280 +4%
จีน 525 625 550 800 +45%
เวียดนำม 410 443 469 526 +12%
อินโดนีเซีย 270 260 270 250 -7%
อินเดีย 560 580 600 730 +22%
มำเลเซีย 35 48 50 47 -6%
ฟิลิปปินส์ 56 54 55 60 +9%
อเมริกำกลำง & ใต้ 872 1,073 1,242 1,385 +12%

- เม็กซิโก 162 165 170 155 -9%
- บรำซิล 50 65 85 100 +18%
- อเมริกำกลำง 100 110 80 90 +13%
- เปรู 30 33 25 30 +20%
- เอกวำดอร์ 500 670 850 970 +14%
 -โคลัมเบีย - เวเนฯ 30 30 32 40 +25%

อื่นๆ 200 135 158 157 -1%
รวม 3,218 3,508 3,664 4,235 +16%

ที่มา : สมคมกุ้งไทย (TSA), *ประมาณการ

จีน โดยปกติจะน�ำเข้ำกุ้งเพื่อแปรรูปแล้ว 

ส่งออก โรคกุ้งยังคงเป็นปัญหำกวนใจ ที่ผลิตใน 

ประเทศส่วนใหญ่จะบริโภคภำยใน เนื่องจำก 

ปัจจุบันจีนมีนโยบำยพึ่งพำตนเอง ส่วนปีหน้ำ 

ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นกว่ำปีนี้

เวียดนาม นับว่ำเป็นดำวรุ่งดวงใหม่ อุต- 
สำหกรรมกำรเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนไปมำก ตอนนี้เลี้ยง 

กุง้ในถงัทีม่กีำรรับรองมำตรฐำนสำกล เมือ่ครำวที ่

เลีย้งกุง้ขำวมปัีญหำ กป็รับตวัอย่ำงรวดเร็ว เปลีย่น 

มำเป็นกุ้งกุลำด�ำ แต่ท่ีส�ำคัญคือ รัฐบำลให้กำร 

สนับสนุนอย่ำงจริงจัง ให้ควำมส�ำคัญกับสินเชื่อ  

และกำรประกันกำรเลี้ยง นอกจำกนี้ เมื่อเดือน 

มีนำคม 2564 นำยกรัฐมนตรีเวียดนำม ได ้

ประกำศยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ ครอบคลุม 

ถึงปี 2588 ตั้งเป้ำมูลค่ำที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง 

สัตว์น�้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 - 4 ต่อปี ผลิตภัณฑ ์

สัตว์น�้ำ 98 ล้ำนตัน ในจ�ำนวนนี้มำจำกกำรเพำะ 

เลี้ยง 7 ล้ำนตัน ขณะที่รัฐบำลไทยยังคงนิ่งเฉย  

จนตอนนี้เวียดนำมแซงไทยไปแล้ว เชื่อว่ำกุ ้ง 

เวียดนำมจะแตะ 1 ล้ำนตันในไม่ช้ำ

อินโดนีเซีย ปีน้ีผลผลิตลดลงจำกสถำน- 
กำรณ์โควิด-19 ปัญหำโรคกุ้ง เช่น ขี้ขำว ตัวแดง 

ดวงขำวยังส่งผลให้รำคำกุ้งผันแปร โรงเพำะฟัก 

ภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้งโลกปี 64 และแนวโน้ม ปี 65

ดร.สมศกัดิ ์ปณตีธัยาศัย นำยกสมำคมกุง้ไทย ได้อธบิำย และวเิครำะห์ “ภำพรวมอตุสำหกรรม 

กุ้งโลก และแนวโน้ม” ว่ำปีนี้ผลผลิตกุ้งทั่วโลกน่ำจะอยู่ที่ 4,235.000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบ 

กับปีที่แล้ว (ดังตารางที่ 1) ซึ่งหำกวิเครำะห์รำยประเทศผู้ผลิตกุ้งรำยใหญ่ของโลก มีรำยละเอียดดังนี้

พ่อแม่พันธุ์มีน้อย ท�ำให้ขำดแคลน กำรส่งออก 

มีปัญหำตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ กำรขนส่ง 

ในประเทศยำก เพรำะเป็นเกำะแก่งค่อนข้ำงเยอะ

อินเดีย ปีนี้ผลผลิตกุ ้งลดลงจำกปัญหำ 

โควิด โรคกุ้งรุมเร้ำ ทั้งอีเอชพี ตัวแดงดวงขำว 

ขี้ขำว เกษตรกรหันไปเลี้ยงกุ้งกุลำด�ำมำกขึ้น แต ่

พ่อแม่พันธุ์ปลอดเชื้อ (SPF) ท่ีมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด  
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รวมถึงผลกระทบจำกพำยุไซโคลน 2 ลูกใหญ่ ส่วน 

เหตุผลส�ำคัญที่อุตฯ กุ้งอินเดียพัฒนำไปได้ไม่ไกล คือ  

ปัญหำด้ำนคมนำคมขนส่ง เกษตรกรรำยย่อยไม่มีเงินทุน และมีกำร 

ประท้วงกันบ่อย เป็นต้น

เอกวาดอร ์ กำรเลี้ยงกุ้งยังเป็นแบบดั้งเดิม (พื้นที่เลี้ยง 1.5 ล้ำน 

ไร่) ต้นทุนกำรผลิตค่อนข้ำงต�่ำ (~3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ กก.) ได้เปรียบด้ำน 

กำรส่งออก ซึ่งสหรัฐอเมริกำเป็นผู้ซื้อรำยใหญ่ ท�ำให้ขนส่งจำกเอกวำดอร์ หรือ 

กลุ่มประเทศอเมริกำกลำง และใต้ สินค้ำถึงเร็ว และรำคำถูกกว่ำ 

จำกเอเชีย เอกวำดอร์ยังเป็นผู้น�ำด้ำนผลผลิตกุ้งในกลุ่มประเทศนี้  

ส่งผลให้กลุ่มประเทศนี้มีควำมโดดเด่น เช่ือว่ำผลผลิตกุ้งเอกวำดอร์จะมีโอกำสถึง 1 ล้ำนตันในไม่ช้ำ 

และเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ว่ำอุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงกุ้งของคนอเมริกำก�ำลังจะแซงหน้ำทวีปเอเชีย

เม็กซิโก จัดอยู่ในกลุ่มประเทศอเมริกำกลำง และใต้ ส่วนใหญ่จะผลิต และบริโภคเองเป็นหลัก  

รำคำกุ้งค่อนข้ำงดี แต่ปีนี้มีผลผลิตน้อยลง เนื่องจำกต้องเผชิญกับสภำพอำกำศแปรปรวน และโรค 

ตัวแดงดวงขำว ส่วนแนวโน้มปีหน้ำเชื่อว่ำฟื้นตัว หำกไม่เจอพำยุ และโรคกุ้ง
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บรษิทั แลบ อินเตอร ์จ ากดั 77/12 หม ู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000
โทรศพัท ์0 3488 6140-46 Ext.2311 แฟกซ ์0 3488 6147 Website : www.inteqcgroup.com E-mail : techdep@inteqc.com

ผลิตภณัฑ์เป็นโพรไบโอติก (Probiotic) คือจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิต ซ่ึงสามารถผลิตเอนไซม์
และสาร Antimicrobial ได้ มีฤทธ์ิยบัยัง้เช้ือก่อโรค เมื่อสตัวกิ์นเข้าไปในปริมาณท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยในด้านสุขภาพ ท าให้แบคทีเรียดีกลุ่ม Lactobacillus สามารถเพ่ิมจ านวนและเกาะคลุม
ส่วนของพืน้ผิวล าไส้ได้ดีและส่งเสริมความแขง็แรงของทางเดินอาหาร กระตุ้นระบบภมิูคุ้มกนั 
ลดการอกัเสบเมือ่มีการติดเช้ืออีกทัง้ช่วยเพ่ิมความสามารถในการจบัสารพิษได้

M MOBILIZE

ขนาดบรรจุ : 25 Kg
ผูผ้ลติ : United Animal Health, USA

อตัราการใช ้: 750 กรมัต่อตนัอาหารสตัว์

Product Ingradiant : (%) Function

Bacillus subtilis 1 Probiotic (จลุนิทรยีด์ทีีม่ชีวีติ)
Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate 74 Toxin binder (ตวัจบัสารพษิ)

Calcium carbonate 6 carrier (สื่อ)
Dried yeast 16 β-glucan & mannan source

Sodium aluminosilicate 1.5 anticaking

Dried fermentation product of 
Lactobacillus plantarum & Pediococcus acidilactici

1 Lactic acid source
(แหล่งกรดแลคตกิ)

เอม็-โมบิไลซ์

ผูน้ าเขา้ : บรษิทั แลบอนิเตอร ์จ ากดั

 เสริมสขุภาพทางเดินอาหาร (Gut Health)
- ผลติเอนไซมช์่วยย่อยอาหาร แย่งพืน้ทีจ่บัเชือ้ก่อโรค

 ยบัยัง้เช้ือก่อโรค (Pathogen Binding)
- ผลติเอนไซม ์Antimicrobial ไดท้ัง้ชนิดทีอ่อกฤทธิก์วา้งและเฉพาะ

 ช่วยจบัสารพิษ (Mycotoxin Binding)
- จบัไดแ้น่นกบัสารพษิจากเชือ้รา Aflatoxin และ toxin มขีัว้

 น าไปใช้ในอาหารสตัว ์(Feed Utilization)
- ช่วยปรงัปรุง performance ในสกุร

Main active compound

Bacillus subtilis Hydrated Sodium Calcium 
Aluminosilicate (HSCAS)
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ในช่วงปลำยปีจนถงึต้นปีของทุกปี เกษตรกร 

ส่วนใหญ่มักเจอกับสภำพแวดล้อม และสภำพ 

อำกำศท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่ำงฉบัพลนั โดยเฉพำะ 

สภำพอำกำศที่หนำวเย็น เนื่องจำกกำรเลี้ยงกุ้งใน 

ระบบเปิดกลำงแจ้ง ไม่สำมำรถควบคุมอุณหภูมิ 

ที่แปรผันไปในแต่ละช่วงวันได้ น�้ำเลี้ยงกุ้งที่อุณห- 

ภูมิต�่ำลง จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภำพของกุ้งเอง  

อุณหภูมิที่ลดลง จะท�ำให้กุ ้งอยู่ในภำวะเครียด  

(Hyperthermic Stress) ส่งผลต่อกำรตอบสนอง 

ทำงระบบภูมิคุ้มกันโรคกุ้งลดลงจำกกำรท�ำงำน 

ที่ผิดปกติไปของระบบเม็ดเลือด และเอนไซม์ 

ป้องกันกำรติดเชื้อ ควำมต้ำนทำนต่อกำรติดเชื้อ 

โรคต�่ำ และกิจกรรมต่ำงๆ ของกุ้งลดลง เช่น กำร 

กินอำหำร อัตรำกำรเจริญเติบโต กำรเคลื่อนไหว 

เพื่อจับอำหำร หรือกำรหลบหลีกภัยอันตรำย 

ในบ่อ อัตรำกำรลอกครำบ เป็นต้น หำกมีกำร 

ปนเปื ้อนของเชื้อก่อโรคเข้ำมำในฟำร์มในช่วง 

ฤดูกำลเปลี่ยนแปลง ยิ่งก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ 

กำรแพร่ระบำด และส่งเสรมิให้อบัุตกิำรณ์กำรเกดิ 

โรคตดิเชือ้ของกุง้ในบ่อเลีย้งสงูขึน้ ยกตวัอย่ำงกรณี 

ศึกษำกำรเกิดโรคไวรัสตัวแดงดวงขำว (WSSV)  

เชื้อไวรัสนี้จะเพิ่มจ�ำนวนได้ดีที่อุณหภูมิ 25 - 28  

องศำเซลเซียส เมื่อเกิดกำรปนเปื้อนของเชื้อเข้ำสู ่

ระบบ พร้อมกับกำรลดต�่ำลงของอุณหภูมิน�้ำเลี้ยง 

จำก 33 องศำเซลเซียส เป็น 27 องศำเซลเซียส  

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 33 ฉบับที่ 401 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

จะท�ำให้เชื้อไวรัสแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น ใน 

อวัยวะที่ส�ำคัญต่ำงๆ ประกอบกับระบบภูมิคุ้มกัน 

ในร่ำงกำยกุ้งเกิดควำมเสียหำย จึงเป็นสำเหตุให ้

กุ้งป่วย และติดเชื้อโรคไวรัส (ดังรูปที่ 1) เกิด 

กำรแพร่กระจำยเชื้อโรคอย่ำงรวดเร็ว ทวีควำม 

รุนแรง และมีอัตรำตำยสูงถึงร้อยละ 100 เมื่อ 

เทียบกับบ่อที่มีอุณหภูมิน�้ำคงที่ตลอดกำรเลี้ยง 

ท่ี 33 องศำเซลเซียส และไม่เกดิกำรเปล่ียนแปลง 

อุณหภูมิ อัตรำตำยจำกเช้ือไวรัสจะต�่ำลงเหลือ 

เพียงร้อยละ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ อุณหภูม ิ

มีผลอย่ำงมำกต่อกำรติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขำว  

เกษตรกรสำมำรถสังเกตอำกำรของกุ้งที่ป่วย 

จำกไวรัสนี้ได้ง่ำย กุ้งป่วยจะแสดงรอยโรคจุดขำว  

หรือดวงขำวใต้เปลือก ซึ่งบำงตัวอำจไม่พบ แต่ 

ล�ำตวักุ้งป่วยจะมสีชีมพถึูงแดง ว่ำยน�ำ้ช้ำ เกำะอยู่ 

โรคกุ้ง : ภัยร้ายทีม่ากับหน้าหนาว

รูปที ่1 เปรียบเทียบกุ้งขาวป่วยทีต่ิดเชือ้โรคไวรัสตัวแดง
ทีสี่แดงผิดปกติ (บน) และกุ้งปกติ (ล่าง)
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ตำมขอบบ่อ ไม่กนิอำหำร ทยอยตำยอย่ำงต่อเน่ือง  

เมื่อสันนิษฐำนว่ำกุ้งท่ีเลี้ยงอยู่อำจเกิดกำรติดเช้ือ  

ให้เกบ็ตัวอย่ำงกุง้ป่วยต้องสงสยัส่งห้องปฏิบัตกิำร 

ที่น่ำเช่ือถือ หรือแจ้งหน่วยงำนประมงในพื้นท่ี 

ที่รับผิดชอบ เข้ำมำตรวจสอบหำสำเหตุ นอก 

จำกควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรคไวรัสตัวแดง 

ดวงขำวแล้ว ยงัพบกำรระบำดของโรคตดิเช้ืออ่ืนๆ 

อีกในบำงพื้นที่ เช่น โรคไวรัสหัวเหลือง (YHV) 

โรคแบคทีเรียสกุลวิบริโอ โดยเฉพำะที่เป็นสำเหต ุ

ของโรคตำยด่วน (AHPND / EMS) รวมท้ังโรค 

เชื้อรำที่สำมำรถพบได้บ่อยในโรงเพำะฟักท่ีกำร 

จัดกำรไม่ได้มำตรฐำน อำทิเช่น โรคเชื้อรำใน 

ลูกกุ้งวัยอ่อนที่เกิดจำกเชื้อรำ Lagenidium sp.  

ลูกกุ้งที่ติดเชื้อจะมีสีขำวขุ่น อ่อนแอตำยอยู่ก้นถัง 

จ�ำนวนมำก เมื่อน�ำตัวอย่ำงกุ้งป่วยส่องภำยใต ้

กล้องจุลทรรศน์ด้วยเทคนิค wet mount จะพบ 

สปอร์ และสำยรำจ�ำนวนมำก (ดงัรูปที ่2) หรอืโรค 

เชือ้รำในกุง้พ่อแม่พนัธ์ุทีเ่กดิจำกเช้ือรำ Fusarium  

sp. กุ้งที่ติดเชื้อจะมีแผลเปื่อยยุ่ยสีด�ำปนส้มตำม 

ล�ำตัว โดยพบมำกในส่วนของแพนหำงที่สัมผัส 

กับพื้นบ่อ (ดังรูปที่ 3) หำกติดเชื้อเข้ำเหงือก จะ 

ท�ำให้เหงือกด�ำ และบวมพอง ติดเชื้อแบคทีเรีย 

แทรกซ้อน และตำยในที่สุด

อุณหภูมิน�้ำที่ลดต�่ำลง ในช่วงอำกำศหนำว  

ยงัส่งผลต่อพฤตกิรรมของกุ้ง ถึงแม้กุง้จะเป็นสตัว์ 

เลือดเย็นท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนอุณหภูมิภำยใน 

ตัวตำมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่กุ้ง 

มักมีพฤติกรรมท่ีชอบอยู่ในท่ีท่ีอุ่น เพื่อง่ำยต่อ 

กำรรักษำสมดุลในร่ำงกำย หรือช่วงลอกครำบ 

ใหม่ๆ ขณะที่เปลือกยังไม่แข็งตัวดี ระยะนี้กุ้งจะ 

มีควำมอ่อนแอมำกกว่ำปกติ ง่ำยต่อกำรถูกพัด 

พำเข้ำแนวเลน ซึ่งในเลนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ 

แบคทีเรียฉวยโอกำส ปะปนกับของเสียที่เกิดจำก 

กิจกรรมกำรเล้ียง เช่น กุ้งอ่อนแอ ซำกกุ้งตำย  

เศษอำหำรที่เหลือ ขี้กุ ้ง ซำกแพลงก์ตอนตำย 

สิ่งเหล่ำนี้ ล้วนเป็นแหล่งอำหำรของแบคทีเรีย 

ตัวร้ำยที่ส ่งผลเสียต่อสุขภำพกุ ้ง ทั้งยังท�ำให ้

คุณภำพพื้นบ่อเสื่อมโทรม หำกไม่มีกำรจัดกำร 

เลนอย่ำงเหมำะสม อำจรุนแรง ท�ำให้กุ้งทยอย 

ตำยต่อเนื่องจำกภำวะไร้ออกซิเจน หรือกำรได้รับ 

ก๊ำซไข่เน่ำ (ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟล์ -H2S) ที่เกิด 

โดยกำรสันดำปของแบคทีเรียตัวร้ำย พร้อมกัน 

นี้ ของเสียที่หมักหมมยังท�ำให้พื้นที่แนวกลำงเลน 

มีอุณหภูมิที่สูงกว่ำแนวเลี้ยงทั่วไป จึงอำจพบกุ้ง 

อ่อนแอ หรือลอกครำบใหม่บริเวณขอบแนวเลน  

กุ้งอำจจะหำสิ่งหลบภัย โดยกำรเข้ำหลบใต้กอง 

รูปที ่2 ลูกกุ้งระยะ PL
ทีพ่บการติดเชือ้รา

Lagenidium sp. (ลูกศร) ทั่วล�าตัว

รูปที ่3 (ซ้าย) แสดงลักษณะแผลทีเ่กิดการติดเชือ้ราบริเวณแพนหางกุ้ง (ขวา)
แสดงลักษณะของเชือ้รา Fusarium sp.
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เลน เป็นผลให้กุ้งพวกนี้มีอำกำรเหงือกด�ำจำก 

ตะกอนที่เข้ำเกำะในเหงือกเป็นจ�ำนวนมำก หรือ 

กุ ้งมีแผลด�ำเป ็นสะเก็ดตำมล�ำตัวที่ เกิดจำก 

ภำยหลัง หลังลอกครำบใหม่ๆ เปลือกยังไม่แข็ง 

ตัวดีพอ แต่มีกำรติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนจำก 

แนวเลน จนเกิดมีอำกำรเหงือกสีชำ เหงือกด�ำ  

หรือแผลด�ำตำมล�ำตัวได้ง่ำยยิ่งขึ้น (ดังรูปที่ 4)  

กุ้งเหล่ำนี้มักจะอ่อนแอมำกกว่ำปกติ สืบเนื่อง 

จำกตะกอนที่เข้ำอุดตันเหงือก จะไปขัดขวำง 

ขบวนกำรแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้ำสู่ตัวกุ้ง ท�ำให ้

ออกชิเจนไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงพลังงำนเพื่อ 

ด�ำรงชีวติ หรือแผลตำมล�ำตวัจะท�ำให้เกดิอุปสรรค 

ต่อกำรลอกครำบครัง้ถดัไป เช่น ลอกครำบไม่ออก  

หรือเกิดกำรตำยหลังลอกครำบ ท�ำให้อัตรำรอด 

ของกุ้งในบ่อลดลงตำมมำ

ในแง่ของกำรบริหำรจัดกำรอำหำรท่ีดี ท่ี 

มีส่วนในกำรลดปัญหำกำรเจ็บป่วยของกุ ้ง ใน 

ช่วงอำกำศเปลี่ยนแปลง ก็มีควำมส�ำคัญอย่ำง 

มำก เพรำะเป็นที่ทรำบกันว่ำ กำรที่เรำต้องกำร 

ให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดี ต้องกินอำหำรคุณภำพดี  

ที่มีโภชนะครบถ้วน มีกลิ่นท่ีดึงดูดกำรกินของกุ้ง 

ได้มำก และมีควำมคงตัวในน�้ำดี และเหมำะสม  

มีควำมน่ำกินสูง มีกำรจัดกำรจ�ำนวนม้ือ และ 

ปริมำณกำรให้อำหำรอย่ำงเพียงพอ และเลี้ยงอยู ่

ภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ซ่ึงกำรท่ีจะให้กุ ้งเจริญ 

เติบโตดี เป็นไปตำมที่เกษตรกรต้องกำร จ�ำเป็น 

ต้องวำงแผนกำรเลี้ยงอย่ำงรัดกุม และเหมำะสม 

ตำมสถำนกำรณ์ และสภำวะกำรเปล่ียนแปลง 

สภำพอำกำศในช่วงเวลำนั้นๆ อำทิเช่น เมื่อ 

พิจำรณำกำรกินอำหำรของกุ้ง โดยปกติกุ้งจะกิน 

ได้ดีอยู่ในช่วงประมำณ 28 - 30 องศำเซลเซียส  

เมื่อฤดูกำล หรือสภำวะอำกำศเปลี่ยนแปลง เช่น  

อำกำศเยน็ลง อณุหภมูท่ีิลดลง จะส่งผลให้กำรกิน 

ของกุ้งลดลงตำมไปด้วย กำรบรหิำรจดักำรอำหำร  

และกำรปรับอำหำรให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำร 

ของกุ้งไม่มำกเกินไป และไม่น้อยเกินไป มีควำม 

ส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน�้ำ  

และสุขภำพของกุ้ง นอกจำกนั้น กำรเช็คยอเป็น 

ประจ�ำ ก็มีประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรอำหำร  

เกษตรกรควรมีเทอร์โมมิเตอร์ หรือเครื่องตรวจ 

วดัอณุหภมิู เพือ่ช่วยตดัสนิใจในกำรปรบัเพิม่ / ลด 

อำหำรตำมกำรกนิได้จรงิ เพรำะอำหำรท่ีเหลือ จะ 

ท�ำให้คณุภำพน�ำ้เส่ือมโทรมลง เกดิกำรสะสมของ 

แก๊สแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อกุ้งโดยตรง โดย 

เฉพำะเป็นพิษต่อปริมำณเม็ดเลือดโดยรวมลดลง  

กำรแสดงออกของยีนที่ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน 

บกพร่องไป ควำมต้ำนทำนต่อกำรตดิเช้ือโรคต่ำงๆ 

ลดลง ภำพรวมจะท�ำให้สุขภำพกุ้งในบ่ออ่อนแอ 

ยำกต่อกำรเลี้ยงให้รอดจนได้ไซซ์ที่ต้องกำร

รูปที ่4 แสดงอาการเหงือกด�าในลูกกุ้งวัยอ่อน (ซ้าย) และในกุ้งระยะโตเต็มวัย (ขวา)
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อย่ำงไรกด็ ีกำรเลีย้งกุง้ในช่วงอำกำศหนำว

เยน็แม้จะไม่รำบร่ืน และมอีปุสรรคอยูบ้่ำง แต่หำก

เกษตรกรเข้ำใจถงึปัญหำทีจ่ะเกดิ หรอืปัจจยัเสีย่ง

ต่ำง ๆ ที่จะส่งผลตำมมำ กำรเล้ียงกุ้งในฤดูกำล

นี้ก็เป็นเร่ืองไม่ยำกอย่ำงที่คิด เกษตรกรสำมำรถ

เตรียมควำมพร้อม เพื่อรับมือกับสภำวะอำกำศที่

เปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่ำงกำรจัดกำร

เพื่อลดควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรป้องกัน

กำรเกิดโรค รวมถึงแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ

กุง้ให้แข็งแรงในช่วงอำกำศหนำวเยน็ และอณุหภมูิ

ลดต�่ำลง ดังต่อไปนี้

1. การใช้สารฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้เกษตรกรประสบควำม 
ส�ำเรจ็ในกำรเลีย้งกุง้จนได้ไซซ์จบัขำยตำมต้องกำร  
กำรใช้สำรฆ่ำเชือ้ทีด่ ีต้องสำมำรถควบคมุเชือ้โรค  
ทั้งไวรัส แบคทีเรีย รำ ไมโครสปอริเดีย ได้ดี 
จนไม่เกิดโรคติดเชื้อที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
ต่อกำรเลี้ยงกุ้ง ควบคู่กับกำรไม่พบควำมเสียหำย 
ระหว่ำงกำรเลี้ยง กำรใช้สำรฆ่ำเชื้อ ส่วนใหญ่ 

สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ทั้งในช่วงกำรเตรียมน�้ำ 

เตรียมบ่อ และบำงครั้งใช้ระหว่ำงกำรเลี้ยงกุ้ง 

เพื่อควบคุมเชื้อขณะที่มีกุ ้งอยู ่ได้ด้วย ฉะนั้น 

เกษตรกรควรท�ำกำรศึกษำ ชนิด และประเภท 

ของสำรฆ่ำเช้ือให้ดีก่อนใช้ เพื่อป้องกันไม่ให ้

เชื้อโรคต่ำงๆ เข้ำมำในระบบกำรเลี้ยง หรือก�ำจัด 

เชื้อโรคเหล่ำนี้ที่ปนเปื้อนอยู่ในน�้ำ ระหว่ำงกำร 

เลี้ยงกุ้งออกไปให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันกำร 

แพร่กระจำยของเชื้อโรคระหว่ำงบ่อ โดยสำมำรถ 

ใช้พื้นฐำนตำมหลักกำรมำตรกำรควำมปลอดภัย 

ทำงชวีภำพ หรือไบโอซเีคยีว มำประยกุต์ใช้ร่วมกบั 

กำรใช้สำรฆ่ำเชื้อ เริ่มตั้งแต่ขบวนกำรเตรียมบ่อ  

เตรียมน�้ำ ระหว่ำงกำรเลี้ยง และควรเลือกใช้สำร 

เคมีจำกบริษัทท่ีผ่ำนกำรรับรองโดยหน่วยงำนรัฐ  

ค�ำนึงถึงชนดิของสำรฆ่ำเชือ้  รปูแบบกำรใช้ เวลำ 

ที่สำรเคมีออกฤทธิ์ และควำมเข้มข้นของสำร 

ในกำรฆ่ำเชือ้ต่อเชือ้ก่อโรค ซึง่เช้ือแต่ละชนดิจะมี 

วิธีกำรก�ำจัดแตกต่ำงกันไป (ยกตัวอย่ำงสำรเคมี  

และสำรฆ่ำเชื้อที่ใช้ก�ำจัดเชื้อไวรัส WSSV แสดง

ในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงสารเคมีที่ใช้ก�าจัดเชื้อไวรัส WSSV

สารเคมี ความเข้มข้น

คลอรีน* เตรียมน�้ำ : 30 พีพีเอ็ม นำน ข้ำมคืน

ฆ่ำเชื้อที่พื้นผิวของอุปกรณ์ : 50 พีพีเอ็ม นำน 30 วินำที

เวอร์คอน อะควำติก®

VIRKON AQUATIC®

เตรียมน�้ำ : 1 พีพีเอ็ม นำน 6 ชั่วโมง

ฆ่ำเชื้อที่พื้นผิวของอุปกรณ์ : 2 พีพีเอ็ม นำน 1 นำที

ใช้ระหว่ำงกำรเลี้ยงกุ้ง 1 - 2 พีพีเอ็ม ในบ่อที่ยังไม่ติดเชื้อ เพื่อป้องกัน

กำรแพร่กระจำย

ด่ำงทับทิม ฆ่ำเชื้อที่พื้นผิวของอุปกรณ์ : 250 พีพีเอ็ม นำน 1 นำที

โพวิโดน ไอโอดีน ฆ่ำเชื้อที่พื้นผิวของอุปกรณ์ : 500 พีพีเอ็ม นำน 1 นำที

ไบโอซอล 300®

BIOSOL 300®

ฆ่ำเชื้อที่พื้นผิวของอุปกรณ์ : ผสมน�้ำ 1 : 250

ส�ำหรับจุ่มรองเท้ำบู้ท ฉีดฆ่ำเชื้อในอุปกรณ์ พ่นรถ และล้ำงพื้นและผนังของบ่อ

*หมายเหตุ : ความเข้มข้นที่ใช้ต้องค�านวณจาก % active ของ lot การผลิต และลบด้วยความต้องการคลอรีนในน�้า (chlorine demand)
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2. เลือกใช้ลูกกุ้งที่แข็งแรงปราศจากเชื้อ 

ก่อโรค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด  

(มหำชน) ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญต่อคุณภำพ 

ลูกกุ้งที่ส่งมอบถึงมือเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ที่โตเร็ว มีควำมทนทำน 

ต่อโรค อัตรำกำรแลกเนื้อ (FCR) ต�่ำ พัฒนำจน 

ได้ลูกกุ้งสำยพันธุ์ดี “สำยพันธุ์ CPF Turbo®” ที่ 

ผ่ำนกำรเลีย้งในโรงเพำะฟัก ท่ีผ่ำนกำรรับรองระบบ 

มำตรฐำนจำกกรมประมง เป็นระบบโรงเรือนปิด 

แบบสมบูรณ์ และมีระบบไบโอซีเคียวท่ีเข้มข้น  

มีกำรตรวจสอบในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่ำง 

สม�่ำเสมอ  เช่น กำรตรวจสอบคุณภำพลูกกุ้ง ใน 

ด้ำนสขุภำพ กำรปนเป้ือนเชือ้ก่อโรคในทกุขัน้ตอน 

กำรผลิต เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำม 

ส�ำคัญ และใช้รูปแบบกำรเลี้ยงโดยค�ำนึงถึง 

สวัสดิภำพสัตว์ (Animal Welfare) ปรำศจำก 

กำรใช้ยำต้ำนจลุชีพ เพ่ือป้องกนักำรเกดิเชือ้ด้ือยำ  

(AMR - antimicrobial resistance) และเป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม เกษตรกร และผูบ้รโิภคจงึมัน่ใจได้ 

ว่ำได้รับลูกกุ้งคุณภำพดี แข็งแรง ไม่มีเชื้อก่อโรค 

ปนเปื้อนในทุกรอบกำรผลิต ไม่ว่ำจะเป็นลูกกุ้ง 

วัยอ่อนระยะพีแอล ( PLs stage) หรือลูกกุ้งช�ำ  

หรือลูกกุ้งรุ่นซุปเปอร์พีแอล (Juvenile Stage)

3. การควบคุมคุณภาพน�้า และคุณภาพ 

พ้ืนบ่อ ระหว่ำงกำรเลี้ยงให้เหมำะสม ควบคู่กับ 

กำรจัดกำรอำหำร และกำรปรับอำหำรตำมกำร 

กินได้จริงในช่วงอำกำศเย็น และอุณหภูมิลดลง  

ถือว่ำเป็นกุญแจแห่งควำมส�ำเร็จ เกษตรกรไม ่

ควรชะล่ำใจหำกพบว่ำอุณหภูมิน�้ำในบ่อเริ่มลดต�่ำ 

ลง ควรเพิ่มควำมถี่ในกำรตรวจเช็คกำรกินได้  

เพื่อประเมินปรับเปลี่ยนกำรให้อำหำร หรืออำจ 

พิจำรณำปรับลดปริมำณอำหำรต่อมื้อ และ/หรือ 

พิจำรณำปรับเพิ่มจ�ำนวนมื้อ ซึ่งจะช่วยให้กุ้งกิน 

อำหำรได้ต่อเนื่อง โดยไม่มีอำหำรเหลือ และไม่ 

ท�ำให้คุณภำพน�้ำแย่ลง กำรใช้เครื่องให้ออกซิเจน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สำมำรถรวมตะกอนของ 

เสียที่กระจัดกระจำยอยู่ทั่วบ่อ มำรวมไว้กลำงบ่อ  

และใช้เครื่องดูดก�ำจัดเลนเหล่ำนั้นออกจำกบ่อ 

อย่ำงต่อเนื่อง น�ำไปเก็บในบ่อเก็บเลน (Sludge  

Pond) ที่แยกสัดส่วนโดยเฉพำะรอกำรบ�ำบัด ไม ่

ให้ปนเปื้อนภำยในฟำร์ม และไม่ทิ้งสู ่แหล่งน�้ำ 

ธรรมชำต ิพร้อมกบัเสรมิจลิุนทรย์ีบ�ำบดัน�ำ้ (Bio- 

Augmentation) และจุลินทรีย์โปรไบโอติกท่ีมี 

ประสิทธิภำพ เลือกใช้ตำมวัตถุประสงค์ หรือ 

ใช้เป็นโปรแกรม อำทิเช่น กำรบ�ำบัดแก๊สไข่เน่ำ  

และเลนด�ำ ใช้ซุปเปอร์ พีเอส® SUPER PS®

4 ลิตร/ไร่ กำรปรับสมดุลพีเอช และอัลคำไลน์  

ใช้ฟิกเซอร์® FixER® 1 - 2 กิโลกรัมไร่ กำร 

ควบคุมเชื้อก่อโรคในน�้ำ และตัวกุ้งใช้ไบโอติก®  

BIOTIC® 1 - 2 กิโลกรัม/ไร่ และกำรย่อยสลำย 

ของเสียโดยรวมในน�้ำ และพื้นบ่อไบโอทริม®  

BIOTRIM® 200 กรัม/ไร่ สัปดำห์ละ 1 - 2 ครั้ง  

กำรย่อยสลำยของเสยีโดยรวม และลดกลิน่ บ�ำบดั 

พื้น เลนด�ำ ใช้ไบโอรีดอกซ์® BIO REDOX®  

1 - 2 กิโลกรัมไร่ เป็นต้น (ดังรูปที่ 5) หรือกำร 

ใช้รูปแบบกำรบ�ำบัดน�้ำขั้นสูง โดยกำรปรับสมดุล 

สัดส่วนของคำร์บอน ไนโตรเจน และจุลินทรีย ์

เฮคเทอโรโทรฟิค (Heterotrophic) และออโต ้

โทรฟิค (Autotrophic) ในน�้ำ ด้วยเทคโนโลยี 

ไบโอฟลอค (Biofloc) ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ 

ท�ำให้คุณภำพน�้ำนิ่งตลอดกำรเลี้ยง

4. การจัดการอุณหภูมิในน�้าไม่ให้แกว่ง  

หรือเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในรอบวัน จำก 

หลำยๆ งำนวิจัยพบว่ำ อำกำศที่เย็นลง  และ 
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มีควำมแตกต่ำงในรอบวันมำกกว่ำ 10 องศำ 

เซลเซียส พบอุบัติกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัส 

ตัวแดงสูงกว่ำในฤดูกำลอื่นๆ หำกเกษตรกร 

จ�ำเป็นต้องเลี้ยงกุ้งในฤดูหนำว กำรเลือกเลี้ยง 

ในโรงเรือนปิด หรือบ่อท่ีคลุมหลังคำปกคลุม   

ด้วยพลำสติกถือว่ำเป็นทำงเลือกที่ดี ที่สำมำรถ 

ควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีตลอดกำรเลี้ยงได้ รูป 

แบบโรงเรือนจะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละพื้นที ่

กำรเลีย้ง หรอืโครงสร้ำงบ่อ กำรคลมุหลงัคำ หำก 

ต้องกำรแสง แต่ประสิทธิภำพเก็บกักควำมร้อนด ี

แนะน�ำคลุมด้วยพลำสติกโปร่งแสง : ทึบแสง  

เท่ำกบั 60 - 40 ของพืน้ท่ีรับแสงทัง้หมด รูปแบบนี้ 

จะท�ำให้อุณหภูมิน�้ำในช่วงอำกำศเย็นอยู่ที่ 30  

องศำเซลเซยีส ส่วนฤดกูำลอืน่อณุหภมูเิท่ำกบั 32  

องศำเซลเซียส คงที่ตลอดกำรเลี้ยง

5. การเสรมิสร้างภมูต้ิานทาน และส่งเสรมิ 
สุขภาพด้วยสารเสริมสุขภาพ และวิตามิน ม ี
ควำมส�ำคัญในช่วงวิกฤติของกำรเลี้ยงจำกสภำวะ 
ควำมเครียดต่ำงๆ เช่น อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
อย่ำงกะทันหัน คุณภำพน�้ำในบ่อเสื่อมโทรม หรือ 
สภำวะกำรติดเช้ือ กุ้งที่แข็งแรงกว่ำจะมีภูมิต้ำน 
ทำนโรคท่ีดีกว่ำ และมักจะรอดปลอดภัย พ้น 

สภำวะวิกฤติดังกล่ำวได้ดีกว่ำ อัตรำกำรสูญเสีย  

และควำมเสียหำยของกุ้งจะต�่ำกว่ำ เมื่อเทียบกับ 

กุง้ท่ีไม่ได้รับสำรเสริมสร้ำงระบบภมูคิุม้กนั ฉะนัน้ 

กำรให้สำรกระตุ้นระบบภูมิคุ ้มกันของกุ้งอย่ำง 

ต่อเนื่องมำก่อนที่จะเข้ำช่วงวิกฤติ จึงเป็นกำร 

เตรียมควำมพร้อมสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับลูกกุ้ง 

ได้เป็นอย่ำงดี ยกตัวอย่ำง กำรใช้สำรเสริมชีวนะ  

หรือจุลินทรีย์โปรไบโอติก ไชมิติน พลัส® ZYME- 

TIN PLUS® หรือเนอร์สแบค® NURSE BAC®  

10 กรัม/กิโลกรัมอำหำร วันละครั้งทุกวัน จะช่วย 

รูปที ่5 นวัตกรรมการคัดเลือก
สายพันธุ์จุลินทรีย์ทีใ่ช้ในการบ�าบัดน�า้ 
และพ้ืนบ่อของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ
การใช้เป็นโปรแกรม

รูปที ่6 โรงเรือนปิดเพ่ือใช้อนุบาลลูกกุ้งระบบไบโอฟลอค
(Biofloc Tecnology)
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เสริมสร้ำงระบบทำงเดินอำหำร ช่วยย่อย และน�ำสำรอำหำรเข้ำสู่ตัวกุ้งได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตดี แข็งแรง นอกจำกนี้ สำรกระตุ้นภูม ิ

บำงชนิด ยังสำมำรถเพิ่มอัตรำรอดของกุ้งที่ติดเช้ือได้ด้วย เช่น กุ้งที่ได้รับวิตำมิน 

ดี 3 ปริมำณไมโครกรัม/ตัว สำมำรถเพิ่มอัตรำรอด และลดปริมำณเชื้อแบคทีเรีย 

ก่อโรค AHPND/EMS ในทำงเดินอำหำรได้ (Yang และคณะ, 2064) หรือกำรให้  

สำรเบต้ำ - กลูแคน ส�ำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น เบต้ำมิน พลัส® BETAMIN  

PLUS® ผสมอำหำรปริมำณ 3 - 5 กรัม/กิโลกรัมอำหำร ต่อเนื่องติดต่อกัน 90 วัน  

จะช่วยเสริมระบบภูมิต้ำนทำน ลดอัตรำตำยในกุ้งท่ีติดเช้ือ AHPND/EMS และ/ 

หรือกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดง (Luan และคณะ, 2564)

ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซนต์ อัตราการตาย และอัตรารอดเปรียบเทียบ RPS ของกุ้ง
ที่มีการให้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคแบบ เบต้ากลูแคน 1000 พีพีเอ็ม แบบต่อเนื่อง และค่าอัตรา
การตาย และอัตรารอดเปรียบเทียบ RPS ในกุ้งที่ถูกเหนี่ยวน�าด้วยเชื้อ AHPND/EMS และ WSSV

รูปที ่7 กราฟแสดงอัตรารอด และปริมาณแบคทีเรียโดยรวมของกุ้งทีไ่ด้รับเชือ้วิบริโอทีท่�าให้เกิดโรค AHPND/EMS

รูปที ่6 โรงเรือนปิดเพ่ือใช้อนุบาลลูกกุ้งระบบไบโอฟลอค
(Biofloc Tecnology)
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ราคาเมล็ดถั่วเหลือง
หน่วย : บาท/กก.

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

1. ราคาที่เกษตรกรขายได้ เมล็ดถั่วเหลืองชนิดคละ

2562 16.16 16.96 15.89 17.44 - - - 13.80 13.80 14.30 15.20 17.35 15.66

2563 17.11 15.80 16.34 16.95 17.90 - - 16.83 - 17.00 17.00 17.63 16.95

2564 17.00 17.02 17.17 17.73 18.03 - - - - - 15.55 15.50 16.86

2565 - -

2. ราคาขายส่ง เมล็ดถั่วเหลืองเกรดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตลาด กทม.

2562 19.50 19.50 19.50 19.50 19.95 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.12

2563 20.50 - - - - - - - - - - - 20.50

2564 - - - - - - - - - - - - -

2565 - -

3. ราคาขายส่ง เมล็ดถั่วเหลืองเกรดผลิตอาหารสัตว์ ตลาด กทม.

2562 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50

2563 18.50 - - - - - - - - - - - 18.50

2564 21.00 21.00 - 20.25 20.25 - - - - 21.13 - - 20.73

2565 - -

4. ราคาขายส่ง เมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน�้ามัน ความชื้น 13.0% ตลาด กทม.

2562 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50

2563 18.50 - - - - - - - - - - - 18.50

2564 19.75 19.75 - 19.63 19.63 - - - - 19.88 - - 19.73

2564 - -

5. ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดชิคาโก

2562 10.67 10.52 10.50 10.35 9.76 10.23 10.08 9.73 9.91 10.38 10.13 10.18 10.20

2563 10.31 10.25 10.30 10.17 9.98 9.99 10.40 10.42 11.56 12.18 12.86 13.42 10.99

2564 15.22 15.32 16.09 16.98 18.17 16.97 17.19 16.79 15.61 15.21 15.11 15.96 16.22

2565 17.19 17.19

6. ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดชิคาโก (US$ : ton , 1 ton = 36.743 Bushel)

2562 333.75 334.46 329.20 324.22 305.27 326.58 325.43 314.60 322.42 339.84 332.93 334.92 326.97

2563 337.05 325.40 319.30 309.96 309.30 318.61 328.90 332.10 366.79 387.54 419.55 443.62 349.84

2564 504.27 507.78 519.84 538.44 577.66 537.32 523.53 504.00 469.40 451.99 454.55 473.11 505.16

2565 514.41 514.41

ที่มา : 1. ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเฉลี่ยทั้งปีแบบถ่วงน�้าหนักจ�านวนผลผลิต, 2-4 กรมการค้าภายใน, 5-6 www.cmegroup.com
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ปริมาณการน�าเข้าและส่งออกเมล็ดถั่วเหลือง
หน่วย : ตัน

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณน�าเข้า

2561 145,133 254,338 295,791 260,211 278,182 145,627 124,922 280,523 358,573 79,640 287,835 212,195 2,722,969

2562 370,101 222,517 264,837 342,001 310,489 139,296 277,407 290,293 221,692 262,195 231,310 277,139 3,209,277

2563 365,979 225,202 353,863 250,465 501,226 403,488 399,393 339,252 249,560 384,181 240,531 331,575 4,044,716

2564 251,909 241,051 172,026 529,518 409,402 540,870 324,695 481,829 215,570 295,913 153,918 380,071 3,996,772

ปริมาณส่งออก

2561 269 279 309 240 239 240 158 159 346 391 300 252 3,183

2562 240 261 293 291 262 184 377 320 328 203 252 187 3,199

2563 247 4 780 378 38 18 26 58 68 55 11 36 1,718

2564 65 50 65 51 70 51 25 32 46 150 163 175 942

ที่มา : กรมศุลกากร ปี 2561-2564 พิกัด 12011009000 12019010001 และ 12019090090
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ราคากากถั่วเหลือง
หน่วย : บาท/กก.

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

1. ราคาขายส่ง กากถั่วเหลืองผลิตในประเทศจากเมล็ดในประเทศ โปรตีน 44-48% ณ หน้าโรงงานสกัดน�้ามัน ตลาด กทม.

2562 - - - - - - - - - - 18.38 18.38 18.38

2563 - - - - - - - - - - - - -

2564 - - - - 28.25 - - - - 24.38 24.38 - 25.67

2565 - -

2. ราคาขายส่ง กากถั่วเหลืองผลิตในประเทศจากเมล็ดน�าเข้า โปรตีน 45-46% ณ หน้าโรงงานสกัดน�้ามันตลาด กทม.

2562 13.31 13.17 13.47 13.43 13.30 13.34 13.31 13.20 13.10 13.05 12.97 12.95 13.22

2563 12.89 12.67 12.45 12.73 12.93 12.64 12.43 12.43 13.44 14.93 15.77 16.35 13.47

2564 17.34 17.65 17.28 17.19 17.73 17.86 17.07 16.95 17.25 18.00 17.80 17.27 17.45

2565 17.46 17.46

3. ราคาขายส่ง กากถั่วเหลืองน�าเข้าจากต่างประเทศ โปรตีน 47% ณ โกดังผู้น�าเข้า ตลาด กทม.

2562 13.25 13.09 13.37 13.32 13.15 13.19 13.16 13.05 12.95 12.90 12.80 12.78 13.08

2563 12.71 12.38 12.04 12.29 12.80 12.56 12.31 12.30 13.31 14.73 15.53 16.00 13.25

2564 17.00 17.25 16.90 16.64 17.11 17.23 16.44 16.40 16.70 17.37 17.23 16.82 16.92

2565 17.02 17.02

4. ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง ตลาดชิคาโก

2562 11.02 10.64 10.77 10.77 10.52 10.97 10.47 10.00 9.90 10.24 10.09 9.97 10.45

2563 10.04 10.10 11.02 10.56 9.67 9.91 10.09 10.03 11.20 12.73 13.19 13.38 10.99

2564 14.73 14.26 13.94 14.30 14.41 13.02 13.05 13.02 12.39 11.96 12.91 14.30 13.52

2565 15.26 15.26

5. ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง ตลาดชิคาโก (US$ : ton , 1 ton = 1.1023 shortton)

2562 344.73 338.04 337.61 337.09 328.86 350.18 337.74 323.35 322.16 335.33 331.59 327.99 334.56

2563 327.98 320.64 341.45 321.81 313.98 316.10 319.06 319.54 355.36 405.21 430.23 442.10 351.12

2564 488.24 472.64 450.35 453.41 458.06 412.26 397.66 390.97 372.66 355.37 388.30 423.73 421.97

2565 456.75 456.75

ที่มา : 1-3 กรมการค้าภายใน, 4-5 www.cmegroup.com
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ปริมาณการน�าเข้าและส่งออกกากถั่วเหลือง
หน่วย : ตัน

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณน�าเข้า

2561 185,574 197,553 307,289 325,268 393,978 299,988 104,998 366,062 236,151 267,297 116,051 152,064 2,952,274

2562 395,449 144,791 91,097 300,051 304,221 458,158 126,835 293,002 294,035 145,467 234,798 419,899 3,207,802

2563 132,941 210,953 210,212 228,618 262,485 231,900 294,936 183,416 282,187 181,094 282,978 143,516 2,645,236

2564 103,110 245,765 84,116 102,728 340,532 320,415 262,802 332,482 472,817 197,362 181,607 107,532 2,751,268

ปริมาณส่งออก

2561 3,035 2,659 5,049 4,254 4,688 5,213 4,935 4,262 3,157 2,619 1,217 3,510 44,596

2562 5,665 4,312 3,854 4,753 5,316 5,188 4,356 3,732 4,537 2,497 4,248 3,200 51,658

2563 1,635 2,139 6,283 3,780 3,929 4,666 4,787 3,489 5,497 4,282 5,173 5,184 50,843

2564 4,468 4,057 6,108 8,899 10,847 4,605 5,847 6,030 32,753 12,067 4,923 2,487 103,091

ที่มา : กรมศุลกากร ตั้งแต่ ก.ค. 60 เป็นต้นไป พิกัด 23040090001
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ราคาปลาเป็ดและปลาป่น
เดือน/ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

1. ปลาเป็ด (ดี/สด) (บาท/กก.)

2562 8.30 8.14 8.12 7.99 7.86 7.87 7.65 7.31 7.38 7.50 7.30 6.89 7.69

2563 6.75 6.73 6.75 6.80 6.85 6.97 6.97 6.97 6.99 7.59 7.64 7.55 7.05

2564 7.54 7.58 7.69 7.73 7.67 7.63 7.63 7.63 7.63 7.68 7.98 7.80 7.68

2565 7.77 7.77

2. ปลาเป็ด (รอง/ไม่สด) (บาท/กก.)

2562 6.55 6.56 6.51 6.44 6.42 6.39 6.27 6.09 6.09 5.90 5.65 5.33 6.18

2563 5.26 5.31 5.33 5.35 5.43 5.62 5.62 5.62 5.64 5.83 5.90 5.88 5.57

2564 5.88 5.87 5.92 6.02 6.09 6.09 6.10 6.12 6.16 6.22 6.57 6.48 6.13

2565 6.45 6.45

3. ปลาป่น เกรดกุ้ง (บาท/กก.)

2562 35.00 34.32 33.00 34.33 35.00 34.37 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 32.39 33.83

2563 31.64 32.50 32.50 32.83 33.50 33.50 34.79 35.00 35.00 35.00 34.79 33.95 33.75

2564 33.00 33.89 34.70 35.00 35.94 36.00 36.00 36.67 37.00 37.83 37.77 36.40 35.85

2565 36.00 36.00

4. ปลาป่น โปรตีน ต�่ากว่า 60% เบอร์ 1 (บาท/กก.)

2562 31.00 30.32 29.00 29.67 30.00 29.58 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 27.89 29.37

2563 27.14 28.00 28.00 28.33 29.00 29.00 29.86 30.00 30.00 30.00 29.79 28.95 29.01

2564 28.00 28.89 29.70 30.00 30.94 31.00 31.00 31.67 32.00 32.83 32.77 31.40 30.85

2565 31.00 31.00

5. ปลาป่น โปรตีน ต�่ากว่า 60% เบอร์ 2 (บาท/กก.)

2562 27.00 26.32 25.00 25.67 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.89 25.91

2563 24.14 25.00 25.00 25.33 26.00 26.00 26.86 27.00 27.00 27.00 27.00 26.95 26.11

2564 26.00 26.89 27.70 28.00 28.94 29.00 29.00 29.67 30.00 30.83 30.77 29.40 28.85

2565 29.00 29.00

6. ปลาป่น โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 1 (บาท/กก.)

2562 34.00 33.32 32.00 32.67 33.00 32.58 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 30.89 32.37

2563 30.14 31.00 31.00 31.33 32.00 32.00 32.86 33.00 33.00 33.00 32.79 31.95 32.01

2564 31.00 31.89 32.70 33.00 33.94 34.00 34.00 34.67 35.00 35.83 35.77 34.40 33.85

2565 34.00 34.00
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เดือน/ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

7. ปลาป่น โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2 (บาท/กก.)

2562 31.00 30.32 29.00 29.67 30.00 29.58 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 27.89 29.37

2563 27.14 28.00 28.00 28.33 29.00 29.00 29.86 30.00 30.00 30.00 30.00 29.95 29.11

2564 29.00 29.89 30.70 31.00 31.94 32.00 32.00 32.67 33.00 33.83 33.77 32.40 31.85

2565 32.00 32.00

8. ปลาป่น โปรตีน 65% F.O.B. ตลาดเปรู (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน)

2562 1,230 1,223 1,200 1,295 1,307 1,290 1,275 1,142 1,060 1,060 1,077 1,112 1,189

2563 1,242 1,360 1,437 1,460 1,460 1,415 1,148 1,111 1,130 1,209 1,248 1,278 1,292

2564 1,305 1,364 1,375 1,343 1,419 1,415 1,382 1,390 1,407 1,460 1,504 1,554 1,410

2565 1,555 1,555

9. ปลาป่น โปรตีน 60% F.O.B. ตลาดเปรู (บาท/กก.) (ค�านวณเป็นเงินบาท)

2562 36.31 35.52 35.32 38.27 38.58 35.40 34.86 32.61 30.08 29.88 30.30 31.22 34.03

2563 35.11 39.54 39.23 44.21 43.42 40.95 33.52 32.18 32.88 29.22 35.31 30.20 36.31

2564 36.35 37.98 39.28 39.04 41.21 41.27 41.81 42.72 43.14 45.35 46.16 48.39 41.89

2565 47.95 47.95

ที่มา : 1/ สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 2-7/ กรมการค้าภายใน 8-9/ http://hammersmithltd.blogspot.com

ปริมาณการน�าเข้าและส่งออกปลาป่น
เดือน/ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณน�าเข้า (ตัน) (รวมพิกัดอัตราศุลกากร)

2561 8,652 7,258 5,962 5,032 5,617 2,757 4,038 4,299 4,713 5,532 4,831 4,221 62,912

2562 5,208 4,076 5,419 4,792 5,349 4,855 3,274 1,571 1,294 4,701 3,850 6,232 50,620

2563 4,565 4,833 6,410 5,960 4,505 3,988 3,546 2,404 3,894 3,429 4,016 5,431 52,979

2564 4,641 6,358 9,569 8,024 5,346 6,076 3,732 7,781 4,552 5,264 8,109 4,490 73,942

ปริมาณส่งออก (ตัน) (รวมพิกัดอัตราศุลกากร)

2561 16,891 11,638 13,526 9,109 7,774 7,781 7,749 9,130 6,442 5,131 2,970 7,780 105,922

2562 5,447 9,861 13,493 10,851 11,665 11,986 12,079 9,688 6,043 6,121 4,993 5,451 107,680

2563 7,732 14,980 19,326 18,535 21,057 15,896 10,172 11,550 7,793 9,013 6,292 9,800 152,147

2564 4,322 12,658 13,810 10,740 11,427 12,342 12,217 9,165 6,748 8,594 10,821 9,930 122,773

หมายเหตุ : พิกัดอัตราศุลกากร 2301 2010 000, 2301 2020 000, 2301 2090 001 และ 2301 2090 090



ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ความสนับสนุน
และความร่วมมือในการจัดท�วารสารธุรกิจอาหารสัตว์

 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  ยูนโีกรอินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด โทร. 0-3430-5101-3

 11 บรษัิท อดิสสิโอ เทรดด้ิง (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2681-1329

 12 บรษัิท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2694-2498

 13 บรษัิท ฟอสส์ เซาธ์ อสีต์ เอเซยี  จ�ากัด โทร. 0-2018-1600

 14 บรษัิท แอนิมัล ซพัพลเีมนท์ แอนด์ ฟารม์าซูติคอล  จ�ากัด โทร. 0-2937-4888

 15 บรษัิท ไทยยูเนยีน ฟีดมิลล์  จ�ากัด (มหาชน) โทร. 0-3441-7222

 16 FAMSUN COMPANY LIMITED โทร. 0-9392-64166

 17 บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด โทร. 0-2379-4212-5 # 119








