




รายนามสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

1. บรษัิท เบทาโกร โฮลด้ิง จ�ากัด

2. บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

3. บรษัิท ผลิตภัณฑ์อาหารเซน็ทรลั จ�ากัด

4. บรษัิท ป.เจรญิพนัธ์อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

6. บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

7. บรษัิท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

8. บรษัิท ลพีฒันาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

9. บรษัิท คารกิ์ลล์สยาม จ�ากัด

10. บรษัิท ลพีฒันาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. บรษัิท โกรเบสท์คอรโ์พเรชั่น จ�ากัด

12. บรษัิท เอเชีย่น ฟดี จ�ากัด

13. บรษัิท ไทยลักซเ์อ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

14. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จ�ากัด

15. บรษัิท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

16. บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จ�ากัด

17. บรษัิท คารกิ์ลล์มทีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

18. บรษัิท ยูไนเต็ดฟดีมิลล์ จ�ากัด

19. บรษัิท มิตรภาพอาหารสัตว์ จ�ากัด

20. บรษัิท เหรยีญทอง ฟดี (1992) จ�ากัด

21. บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

22. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

23. บรษัิท เอส พ ีเอ็ม อาหารสัตว์ จ�ากัด

24. บรษัิท อสีเทิรน์ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

25. บรษัิท ซนัฟดี จ�ากัด

26. บรษัิท ยูนโีกร อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด

27. บรษัิท พนัสโภคภัณฑ์ จ�ากัด

28. บรษัิท ยูสู่ง จ�ากัด

29. บรษัิท แหลมทองอะควอเทค จ�ากัด

30. บรษัิท บางกอกแรน้ซ ์จ�ากัด (มหาชน)

31. บรษัิท กาญจนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

32. บรษัิท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ�ากัด

33. บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)

34. บรษัิท ว.ีซ.ีเอฟ. กรุป๊ จ�ากัด

35. บรษัิท ชยัภูมิฟารม์ผลิตภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด

36. บรษัิท ไทยยูเนีย่น ฟดีมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

37. บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จ�ากัด

38. บรษัิท บุญพศิาล จ�ากัด

39. บรษัิท เฮกซา่แคลไซเนชั่น จ�ากัด

40. บรษัิท หนองบวั ฟดี มิลล์ จ�ากัด

41. บรษัิท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ�ากัด

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

43. บรษัิท วพีเีอฟ กรุป๊ (1973) จ�ากัด

44. บรษัิท อารท์ ีอะกรเิทค จ�ากัด

45. บรษัิท ฟารม์จงเจรญิ จ�ากัด

46. บรษัิท เจบเีอฟ จ�ากัด

47. บรษัิท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด

48. บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟดีมิลล์ จ�ากัด

49. บรษัิท ไทสัน ฟดี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

50. บรษัิท เกษมชยัฟารม์อาหารสัตว์ จ�ากัด

51. บรษัิท พนัส ฟดีมิลล์ จ�ากัด

52. บรษัิท เอพเีอ็ม อะโกร จ�ากัด

53. บรษัิท แสงทองอาหารสัตว์ จ�ากัด

54. บรษัิท เจรญิภัณฑ์สามชุกฟดีมิลล์  จ�ากัด

อภินันทนาการ



คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ประจ�าปี 2564 - 2565

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

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

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

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

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

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

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

8. นายสมภพ เอ้ือทรงธรรม รองเลขาธิการ บรษัิท อินเทคค์ ฟีด จ�ากัด

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

10. นายวิโรจน์ กอเจรญิรตัน์ ปฏิคม บรษัิท ลพีัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด

11. นายเธยีรเทพ ศริชิยาพร นายทะเบยีน บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จ�ากัด

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

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

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

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

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

17. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองสหการ จ�ากัด

18. นายนพพร อเนกบุณย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ�ากัด

19. นายปรชีา เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการ บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟีดมิลล์ จ�ากัด



บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง
นับเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ที่สงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ยังรบรากัน 

ยังไม่ลดละ และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่ง ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก เพราะ 

ทัง้รสัเซีย และยเูครน เป็นประเทศที่ส่งออกขา้วสาล ีและปุย๋ อันดบัต้นของโลก ยังไมน่บัรวม 

สินค้าเหล็กที่ไทยจะต้องน�าเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ในสินค้าหลายประเภท จาก 

สภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ ท�าให้หลายประเทศตัดสินใจออกนโยบายเพ่ือรักษาความมั่นคงทางอาหาร 

ของประเทศไว้ โดยส่งเสริมการน�าเข้า และห้ามส่งออกสินค้าส�าคัญ

ราคาวตัถุดบิอาหารสตัว์ ปรับสงูขึน้อย่างทวคีณู มองสัน้ๆ ก่อนทีจ่ะเกดิสงคราม ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

มีราคาอยู่ท่ี 11 บาท/กก. ซึ่งนับว่าสูงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 13 

บาท/กก. สูงสุดในรอบหลายสิบปี ข้าวสาลีก็ไม่น้อยหน้า ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 13.50 บาท/กก. ในขณะที ่

ก่อนสงครามราคาอยู่ที่ 11.50 บาท/กก. ผู้ประกอบการคงได้แค่บ่น เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา 

ควบคุมไม่ได้ ล่าสุดอินโดนีเซียประกาศห้ามส่งออกน�า้มันปาล์ม ท�าให้ราคาน�้ามันปาล์มปรับตัวสูงข้ึน 

อีกเช่นกัน ราคาน�้ามันปาล์มดิบที่น�ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น 2.5 เท่า ท�าให้มีผลต่อต้นทุนการผลิต 

อาหารสัตว์ 2 - 3% ทันที

รัฐบาลก็ยังคงมึน แก้ปัญหาไม่ได้ เนื่องจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์ และ 

ผูเ้ลีย้งสตัว์ถกูคดัค้านโดยกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพด มนัส�าปะหลงั และพ่อค้าคนกลาง ทีเ่รยีกร้องว่า 

หากช่วยแล้วกระทบราคาพืชผลทางการเกษตรก็รับไม่ได้ แม้รัฐมีความพยายามพูดคุยกับทั้ง 4 ฝ่าย 

ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และพ่อค้า 

พืชไร่ ซึ่งประชุมกันมาแล้วถึง 4 ครั้ง ก็ล้มไม่เป็นท่า ลากยาวตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม จนกระทั่งวันนี้  

30 เมษายน นับแล้วใช้เวลากว่า 45 วัน ก็ยังไม่มีข้อยุติอะไร

ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และต้องกล้าท่ีจะจัดการปัญหา 

เลิกพฤติกรรมที่ฝืนกลไกตลาด ออกมาสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคทั้ง 67 ล้านคน ถึงสภาวะการณ ์

ที่ไม่ปกติ เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบความจริง และต่างคนจะได้หาทางประคับประคอง และท�าหน้าท่ี 

ของตัวเองให้ดีที่สุด หากรัฐบาลยังมัวหันรีหันขวาง ก็คงไม่มีทางออก เพราะวันนี้ “ราคาวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ขึ้นทุกวันแบบไม่เคยคอยใคร” หากยังเป็นแบบนี้ก็ขอแนะน�าพวกเราว่า “อัตตาหิ อัตตโน 

นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 39 เล่มที่ 203
มีนาคม - เมษายน 2565

ด�ำเนินกำรโดย : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ : นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

รองประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ : นายวีรชัย รัตนบานชื่น • นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

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

บรรณำธิกำร : นายปรีชา กันทรากรกิติ

กองบรรณำธิกำร : นายไพบูลย์ ขุนทอง • นายอรรถพล ชินภูวดล
นางสาวภาสินี  วงษา • นางสาวกรดา พูลพิเศษ

ส�ำนักงำน : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 43 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 170 ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2675-6263-4  โทรสาร 0-2675-6265
๏ Email: tfma44@yahoo.com ๏ Website: www.thaifeedmill.com
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นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ�า 

ส�านักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม 

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ว่า พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์- 

โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได ้

สั่งการให้เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อ 

ลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทุกกลุ่ม ทั้งเกษตรกร 

ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยก�าชับ 

ให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน ร่วมกันหาข้อยุติ 

เพ่ือคล่ีคลายปัญหาโดยเร็ว แม้ว่าราคาสินค้า 

บางรายการจะเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงการ 

ต่างประเทศ หารือกับจีนปรับรูปแบบการท�างาน  

ประสานความร่วมมือเพื่อลดขั้นตอนการส่ง 

ผลไม้ไปจีน ส่วนปัญหาปุ ๋ย และอาหารสัตว์ 

ในประเทศ ก�าชับต้องไม่ขาดตลาด และราคา 

ไม่สงู ขณะเดยีวกนักระทรวงพาณิชย์ยงัไม่อนญุาต 

ปรับราคาสินค้าควบคุม 18 หมวด

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก 

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  

ครม. ยังอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

โดยกรมชลประทานด�าเนินโครงการอ่างเก็บน�้า 

คลองโพล้ จ.ระยอง ก�าหนดแผนงานโครงการ 

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2565 - 2568  

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

กรอบวงเงินงบประมาณ 3,561.62 ล้านบาท โดย 

โครงการมท่ีีตัง้เข่ือนหัวงานของโครงการอยูใ่นเขต 

หมู่ที่ 4 บ้านสีระมัน ต�าบลห้วยทับมอญ อ�าเภอ 

เขาชะเมา จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการเพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลน 

น�้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเป็นแหล่งเก็บกัก 

น�้าต้นทุนท่ีจะท�าให้มีปริมาณน�้าไหลในคลองโพล้ 

ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าและการจัดการทรัพยากรน�้า รองรับเขต 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะสามารถ 

เก็บกักน�้าในช่วงฤดูฝนได้ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ส�าหรับช่วยเหลือพื้นท่ีเกษตรกรรม และการ 

อปุโภคบรโิภคในช่วงฤดแูล้งของประชาชนทีอ่ยูใ่น 

เขตอ�าเภอเขาชะเมา จ.ระยอง จ�านวน 30,000  

ไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน�้าหลาก 

ในเขตอ�าเภอแกลง จ.ระยอง ช่วยยกฐานะความ 

เป็นอยู ่ของประชาชนในเขตท่ีได้รับประโยชน์ 

จากโครงการ โดยเป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลา 

และสัตว์น�้าจืดอื่นๆ ให้ประชาชนได้บริโภค และ 

มีรายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนใน 

บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง และ 

เป็นแหล่งน�้าส�ารองสนับสนุนพื้นที่อีอีซี

“บิ๊กตู่” สั่งเร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตร
อนุมัติสร้างอ่างเก็บน�้ารองรับอีอีซี
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“ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.” ชี้รัฐบาล ผ่อน 
คลายมาตรการคมุโควดิ-19 เพือ่กระตุน้ 
เศรษฐกิจ และราคาน�้ามันดิบสูงข้ึนจาก 
สงคราม “รัสเซีย - ยูเครน” เป็นปัจจัย 
ท�าให้ “ราคาสนิค้าเกษตร” เดือนเมษายน  
2565 ปรับตัวสูงขึ้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศนูย์วจิยัและพฒันานวตักรรม  

ธ.ก.ส. หรือ “ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.” คาดการณ์ราคา 

สินค้าเกษตรในเดือนเมษายน 2565 สินค้า 

เกษตรส่วนใหญ่มแีนวโน้มราคาปรบัตวัสงูขึน้ ได้แก่ 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคา 11,693 - 12,548  

บาท/ตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.32 - 

7.65 เนื่องจากความต้องการจากต่างประเทศที ่

เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากขึน้

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ข้าวเปลอืกเจ้าความชืน้ 15% ราคา 8,198 - 

8,240 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ  

0.86 - 1.38 เนื่องจากราคาน�้ามันดิบเพิ่ม และ 

ความกังวลในค่าระวางเรอืทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้จาก 

เดิม

น�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 19.38 - 
19.46 เซนต์/ปอนด์ (14.33 - 14.39 บาท/กก.)  
เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.74 - 1.15 จาก 
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และ 
ยเูครน ท�าให้ราคาน�า้มนัดบิสงูขึน้ ส่งผลให้บราซิล 

“ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.” คาดการณ์ เมษายนนี้
“รำคำสินค้ำเกษตร” ปรับตัวสูงขึ้น
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เพิม่สดัส่วนการน�าอ้อยไปผลติเอทานอล จากเดมิ 

ทีเ่คยผลติเอทานอลทีร้่อยละ 71.42 ได้ปรบัสดัส่วน 

ไปผลิตเอทานอลท้ังหมด (100%) ด้านอินเดีย 

ได้เพิ่มการส่งออกน�้าตาลกว่า 7.5 ล้านตัน จาก 

เดิม 6 ล้านตัน จึงอาจส่งผลให้ราคาน�้าตาล 

ไม่ปรับตัวเพิ่มมากนัก 

มันส�าปะหลัง ราคา 2.31 - 2.40 บาท/ 

กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.43 - 4.35  

เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้น ควบคู่กับ 

ความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 9.05-9.11 บาท/ 

กก. เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.23-0.93  

เนื่องจากในช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงฤดูแล้งท�าให ้

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งตรงข้ามกับความ 

ต้องการตลาด ท่ีต้องการข้าวโพดไปใช้เป็นวตัถดิุบ 

ทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์

ปาล์มน�า้มนั ราคา 9.66 - 11.86 บาท/กก.  

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.83 - 23.79 จาก 

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน  

ท�าให้ปุ ๋ยขาดแคลนในตลาดโลก และผู้ส่งออก 

หลักอย่างประเทศจีนลดการส่งออกปุ๋ยเคมี ท�าให ้

ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า รวมถึงราคาน�้ามันดิบ 

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปาล์มน�้ามันปรับ 

ตัวสูงขึ้น

ยางพาราแผ่นดิบชัน้ 3 ราคา 63.21 - 64.39 

บาท/กก. เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน ร้อยละ 4.48 - 

6.43 เนื่องจากราคายางสงเคราะห์ที่เพิ่มข้ึน 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ประกอบกับผลผลิตยางพาราของไทยลดลงใน 

ฤดูกาลปิดกรีดยางพารา อีกทั้งปัญหาโรคใบร่วง 

ชนิดใหม่ในประเทศผู้ผลิตยางพาราที่ส�าคัญของ 

โลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

กุ้งขาวแวนนาไม ราคา 169.64 - 171.93  

บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.58 - 

2.95 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และก�าลังจะเข้าสู่ 

เทศกาลสงกรานต์ ท�าให้ประชาชนออกมาจับจ่าย 

ใช้สอยกันมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภค 

กุ ้งในประเทศสูงขึ้น นอกจากนี้ เงินบาทยังมี

แนวโน้มอ่อนค่า ท�าให้ไทยสามารถส่งออกกุ้งไป 

ยังประเทศคู่ค้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ด้าน

สุกร ราคา 88.79 - 91.19 บาท/กก. เพิ่ม 

ขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.13-3.87 เน่ืองจาก 

ความต้องการบรโิภคสุกรเพิม่ขึน้จากการท่องเทีย่ว 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเช็งเม้ง ประกอบกับ 

ต้นทนุค่าอาหารสัตว์และค่าขนส่งสกุรทีป่รับตวัสงู 

ขึ้น ส่งผลให้ราคาสุกรยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อ 

เนื่อง และ

โคเนื้อ ราคา 100 - 110 บาท/กก. ปรับตัว 

ขึน้จากเดอืนก่อน ร้อยละ 0.54 - 10.60 เนือ่งจาก 

ในเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทาง 

ท่องเที่ยว และกลับภูมิล�าเนา ท�าให้อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวอย่างโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ 

ร้านอาหาร คึกคักมากข้ึน ความต้องการบริโภค 

เนื้อโคปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับ 

ตวัลดลง ได้แก่ ข้าวเปลอืกเหนยีว ราคา 8,871 - 

8,901 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ  

1.06 - 1.39 เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวนาปรัง 

เริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้ราคา 

ปรับตัวลงเล็กน้อย

ขอบคุณที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.
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นายอชัฌา สุวรรณนติย์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสนบัสนนุการปลกู 

ข้าวโพดหลังนาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ  

จ�ากัด ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ได้ลงมือปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นข้าวโพดหลังนา  

สามารถสร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวถึง 3 เท่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี

สหกรณ์ยงัคงเดนิหน้าส่งเสรมิการปลกูข้าวโพดหลงัฤดทู�านาอย่างต่อเนือ่ง เดมิเกษตรกรปลกู 

ข้าวได้ก�าไร 1,200 บาทต่อไร่ เมื่อเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดท�าให้ได้ก�าไรเพิ่มเป็น 4,170 บาทต่อไร่

กรมฯ จึงได้ส่งเสริมให้มีการขยายผล ปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งมองข้าวโพดเป็นพืชทางเลือก 

ใหม่ จึงมีสมาชิกสหกรณ์หันมาปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะที่อุตรดิตถ์จาก 2,300 ไร ่ 

เพิ่มเป็น 10,130 ไร่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน.พ.ศ. 2565

สหกรณ์หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา
ดันก�าไรสูงถึง 4,170 บาทต่อไร่

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขยายผลส�าเร็จข้าวโพดหลังนา

ท�าก�าไรสูงกว่าข้าวนาปรัง
กว่า 3 เท่าแตะ 4,170 บาทต่อไร่ 

ขณะสงครามจะดันราคา
เกิน 10 บาทต่อกก.

จูงใจเกษตรกรปลูกนอกฤดู
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ประกอบกับสถานการณ์สงคราม ทั้ง 

ยูเครน และเมียนมาร์ กระทบต่อการน�าเข้า 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ท�าให้ราคาเพิ่มสูงข้ึน จึง 

เชื่อว่าจะจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพด 

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

“เกษตรกรที่ปรับจากการปลูกข้าวนาปรัง 

มาปลูกข้าวโพดหลังนา แม้จะไม่มากหากเปรียบ 

เทียบกับความต้องการในประเทศที่มีประมาณ 8  

ล้านตัน ประเทศไทยผลิตได้เพียง 4 - 5 ล้านตัน  

ท�าให้ข้าวโพดฤดูแล้งสามารถท�ารายได้ท่ีดีเปรียบ

เทียบต่อไร่ระหว่างข้าวกับข้าวโพด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ประเมินว่าจากสถานการณ์สงครามที่ยูเครน 

กระทบต่อการส่งออกพืชทดแทน ได้แก่ ข้าวสาล ี

และที่เมียนมาร์ กระทบต่อการน�าเข้าข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ท�าให้ในประเทศขาดแคลนกว่า 3 

ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวโพดสงูขึน้ เช่น ปลายปี 

ที่ผ่านมาราคาขึ้นไปถึง 8 - 9 บาทต่อกก. ระดับ 

ความชืน้ 15% จากปัญหาเมยีนมาร์ เมือ่ประกอบ 

กับปัญหาสงครามยเูครน กค็าดว่าจะดงึข้าวโพด 

ขึ้นไปกว่า 10 บาทต่อกก.

ดังนั้น เชื่อว ่าเกษตรกรจะหันมาปลูก 

ข้าวโพดเพิ่มทั้งในฤดูและนอกฤดู จากราคาท่ี 

จูงใจ ประกอบกับใช้เวลาในการปลูกเพียง 120  

วันเท่านั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเตรียมความ 

พร้อมในการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตร ท่ี 

มีธุรกิจรวบรวมข้าวโพดมาช่วยในการรับซื้อ และ 

เชื่อมโยงตลาด

จากที่ก่อนหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได ้

สนับสนุนงบประมาณการเพ่ิมศักยภาพสหกรณ ์

หรืองบ พ.ร.ก. ฉุกเฉินสถานการณ์โควิด เพื่อ 

ปรับปรุง ยุ้งฉาง ลานตาก โกดัง หรือเคร่ืองอบ 

ลดความช้ืน เพือ่ให้เป็นแก้มลงิ และพฒันาผลผลติ 

ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด”

ส�าหรับผลการเก็บข้อมูลของส�านักงาน 

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานว่า สหกรณ ์

การเกษตรบ้านหม้อ จ�ากัด มีสมาชิกที่สนใจ 

เข้าโครงการเป็นเกษตรกรที่เดิมปลูกข้าวนาปรัง 

จ�านวน 36 คนพื้นที่ 735 ไร่ มีต้นทุน 4,715 

บาทต่อไร่ รายได้ 5,021 บาทต่อไร่ ได้ก�าไร 306  

บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรที่กลุ ่มนี้ได้สมัครเข้า 

โครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา (ปีการผลิต  

2561/62) จ�านวน 36 คน พื้นที่ 735 ไร่ ต้นทุน 

การผลิต 4,625 บาทต่อไร่ ขายผลผลิตข้าวโพด 

ได้ 8,314 บาทต่อไร่ ก�าไร 3,690 บาทต่อไร่ 

ในปีการเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกร 

ชดุเดมิ และสมคัรเพิม่เข้าโครงการ 125 คน พืน้ที่  

2,341 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,226 บาท ขายได้  

8,396 บาทต่อไร่ ก�าไร 4,170 บาทต่อไร่ ท�าให้ 

ในปี 2564/65 มีการขยายผลไปในพ้ืนที่ใน 

จังหวัดอุตรดิตถ์มีเกษตรกรสนใจจ�านวน 839  

รายพื้นท่ี 10,130 ไร่ ขณะนี้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 

ฤดูการเก็บเกี่ยว
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ด้าน นายบญัชา เมฆนุย้ ประธานสหกรณ์ 

การเกษตรบ้านหม้อ จ�ากัด กล่าวว่า เกษตรกร 

ที่เข้าโครงการนี้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 

จึงได ้มีการขยายความร่วมมือไปยังสหกรณ ์

การเกษตรอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 

พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้สหกรณ์บ้านหม้อ 

ได้เข้าไปด�าเนนิการทัง้ระบบ ใช้พืน้ท่ีร่วมโครงการ 

ประมาณ 3,000 ไร่ 

ซึ่งสหกรณ์ได้ช่วยเหลือ และสนับสนุน 

สมาชิกในโครงการ ทั้งด้านความรู้ และปัจจัยการ 

ผลิต ท�าให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ียประมาณ  

1,300 กก. เป็นที่น่าพอใจมาก ราคารับซื้อต่อ 

กิโลกรัมอยู ่ที่ 7 - 8 บาท ตามความชื้นของ 

ผลผลิต จากราคาที่สหกรณ์ประกันไว้ที่ประมาณ  

5 บาทเศษ

ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ใช้ข้อมูล 

ของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจ�ากัด เป็นกรณี 

ศึกษา เพื่อน�าไปเผยแพร่ และส่งเสริมให้สหกรณ ์

ทั้งประเทศเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นท่ีน่า 

พอใจ ปัจจุบันมีสหกรณ์เครือข่ายในหลายพื้นที ่

ทีเ่ข้าโครงการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดมาส่งให้กบั 

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ�ากัด เพื่อน�าเข้า 

สู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้ประโยชน์ 

จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนจาก 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนส่งไปขายยังปลายน�้า 

คอืโรงงานผลติอาหารสตัว์ โดยได้รบัการช่วยเหลอื 

จากสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ประสานในการจับคู ่

ทางธุรกิจ กับตลาดปลายทาง คือบริษัทเอกชน 

ที่แปรรูปอาหารสัตว์ ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 

สมาชิกสหกรณ์เข้าโครงการ 839 ราย พื้นที่รวม  

10,130 ไร่ นอกจากนั้น ยังได้รับซื้อเมล็ดข้าวโพด  

ใบ เปลือก ซังข้าวโพด เพื่อน�ามาผลิตอาหารสัตว์  

และจ�าหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตาม 

หลักของการลดการสูญเสียให้มากที่สุด

ส�าหรบัโครงการสนบัสนนุการปลูกข้าวโพด 

หลังนาผ่านระบบสหกรณ์ปี 2563/64 ของ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ  

74 แห่ง เกษตรกร 4,503 ราย พืน้ทีร่วม 49,336  

ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตได้มูลค่ารวม 155  

ล้านบาท แยกเป็นข้าวโพดแบบฝัก 2,445 ตัน  

มลูค่า 11.65 ล้านบาท และแบบเมลด็ 23,438 ตนั  

มูลค่า 145.19 ล้านบาท 

และปีการผลติ 2564/65 มสีหกรณ์สมคัร 

เข้าโครงการ 22 จังหวัด 70 สหกรณ์ พื้นที่ปลูก  

62,339 ไร่ เกษตรกร 7,038 ราย กรมส่งเสริม 

สหกรณ์ได้จัดสรรเงินกู ้กองทุนพัฒนาสหกรณ ์

วงเงิน 58 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมไปจัดหา 

ปัจจยัการผลิตช่วยเหลือสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ดงักล่าว และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการรวบรวมผลผลติ 

เพื่อส่งจ�าหน่ายให้กับคู่ค้าภาคเอกชน
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รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย  
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เขียน 
บทความเร่ือง ตรวจสต็อกพ่อค้าป้อง 
กักตุน ทางแก้ข้าวโพดราคาพุ่ง ความว่า

สถานการณ์รสัเซยี - ยเูครน ส่งผลถงึระดบั 

ราคาธัญพชืซึง่เปน็วตัถดุบิอาหารสตัว์ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง เมื่อยูเครนระงับการส่งออกข้าวสาลี 

รวมถึงอาร์เจนตินาที่ระงับการส่งออกถั่วเหลือง  

และอีกหลายประเทศที่ทยอยระงับการส่งออกธัญพืช เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง 

ทางอาหารของตนเอง 

กลบัมาดรูาคาข้าวโพดในประเทศไทย ราคาพุง่สงูขึน้มาตลอดตัง้แต่ก่อนเกิด 

สงคราม ล่าสุดสูงถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 13 บาท (จากปี 64 อยู่ที่ราคา 10.05  

บาท/กก.) ส่งผลกระทบถึงต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์อย่างหนัก 

และน�าไปสู ่การเรียกร้องขอให้รัฐแก้ปัญหาท้ังปริมาณ และราคาวัตถุดิบโดย 

เร่งด่วน ก่อนเกิดวิกฤตความมั่นคงทางอาหารของประเทศ  

ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทยมีอยู่ราว 8 ล้านตันต่อปี แต ่

มีผลผลิตในประเทศเพียง 5 ล้านตันต่อปี ขาดแคลนถึง 3 ล้านตันต่อปี จึงต้อง 

มีการหาวัตถุดิบทดแทน เช่น ข้าวสาลี ซึ่งรัฐอ้างการดูแลผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศ  

จึงตั้งมาตรการ 3 : 1 (ซื้อข้าวโพด 3 ส่วน จึงจะน�าเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน) มาตั้งแต ่

ปี 2561

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

จี้ คน. เร่งตรวจสต็อกพ่อค้าข้าวโพด
อย่าเป็น “มวยล้มต้มคนดู” ทางแก้ราคาพุ่ง
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กระทั่งปัจจุบันมาตรการดังกล่าว กลาย 

เป็นอุปสรรคในการแก้สถานการณ์วัตถุดิบ เป็น 

ท่ีมาของการผลการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ 

เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวโพด ข้าว มันส�าปะหลัง  

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ และโรงงานอาหารสตัว์ เมือ่ 

วันที่ 15 มีนาคม 2565

ในที่สุดท่ีประชุมก็มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก  

มาตรการ 3 : 1 เป็นการชัว่คราว เพือ่ให้มวีตัถดุบิ 

เพยีงพอต่อการผลติ และบรรเทาภาระต้นทนุการ 

ผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงต้นทุนการผลิต 

ของผู้เลี้ยงสัตว์ แต่ที่ผิดสังเกตคือการจ�ากัดระยะ 

เวลาที่สั้นเพียงถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

ทั้งยังจ�ากัดโควต้าจ�านวนน�าเข้าด้วย จนไม่เกิด 

ประโยชน์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์

ขณะทีว่กิฤตสงครามรสัเซยี - ยเูครน ส่งผล 

ให้ยูเครนประกาศระงับการส่งออกธัญพืช รวมทั้ง 

ข้าวสาล ีท�าให้ราคาของข้าวสาลใีนตลาดโลกราคา 

สูงขึ้นใกล้เคียงกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือที่ 13.00  

บาทต่อ กก. (จากปกติจะมีราคาต�่ากว่าข้าวโพด 

ประมาณ 1 บาท) เมือ่ราคาเท่ากนักไ็ม่จูงใจให้เกิด 

การน�าเข้าข้าวสาลีในช่วงนี้เพื่อทดแทนข้าวโพด

ประเด็นส�าคัญจึงอยู ่ที่ราคาข้าวโพดใน 

ประเทศไม่ควรอยู่ในระดับสูง ในขณะที่กระทรวง 

พาณชิย์ก�าลงัด�าเนนิการแก้ปัญหาต้นทนุการผลติ 

อาหารสัตว์ ย่อมต้องแสดงก๋ึน และฝีมือในการ 

จัดการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนให้ทันเหตุการณ์   

อะไรเป็นอุปสรรคท�าต้นทุนสูงต้องรีบเคลียร์ รวม 

ถึงปัจจยัเอ้ือให้ราคาสงูนอกเหนอืจากสถานการณ์ 

สงคราม เช่น การกกัตนุเพือ่เกง็ก�าไร เพราะช่วงที ่

ผ่านมา เป็นช่วงที่เกษตรกรเก็บเก่ียวข้าวโพด 

ทัง้หมด และขายให้ไปอยูใ่นสตอ็กของพ่อค้าพชืไร่ 

หมดแล้ว

อนัทีจ่รงิเคยมกีารร้องเรยีนให้ภาครฐัตรวจ 

สต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ของพ่อค้าพืชไร่ เพราะ 

ปริมาณข้าวโพดในตลาดน้อยลงจนผิดสังเกต แต่ 

ภาครัฐกลับเข้าตรวจสต็อกของโรงงานอาหาร 

สัตว์แทน ทั้งๆ ที่โรงงานเหล่านี้รายงานสต็อกให ้

กรมการค้าภายในทราบทุกๆ 10 วัน เป็นประจ�า 

ตามปกติอยู่แล้ว คล้ายเป็นมวยล้มต้มคนดู

ท�าให้เกิดข้อสงสัยอย่างกว้างขวาง ว่า 

เหตุใดรัฐจึงละเลยการตรวจสต็อกพ่อค้า ซึ่งเป็น 

คนกุมปริมาณข้าวโพดไว้ในมือทั้งหมด ส่งผล 

ให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ยังคงต้องจ่ายค่าข้าวโพด 

ราคาแพงมาโดยตลอด  

หากมีการกกัตนุผลผลิตข้าวโพด ย่อมผลัก 

ดนัให้ราคาพุง่สงูขึน้ได้มาก โดยไม่รูว่้าจะสิน้สดุลง 

ที่จุดใดเพราะไม่มีเพดานราคา ก�ากับ ภาคผู้ผลิต 

และผู้เลี้ยงต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  

แบกรบัภาระต้นทุนอย่างหนกัหน่วง แต่รฐักลับขอ 

ให้ตรึงราคาสินค้าปศุสัตว์ ทั้งไก่เนื้อ ไข่ไก่ ซึ่ง 

ในที่สุดเกษตรกรผู้ผลิตอาหารจะอยู่ไม่ได้
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นอกจากนี้ ตัวเลขปริมาณการส่งออกวัตถุดิบทั้ง 2 รายการ 

จากกรมศุลกากร พบว่าในปี 2564 มีการส่งออกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์กว่า 93,615 ตัน เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน  

และธันวาคม ส่งออกรวมกันถึง 65,930 ตัน และ 

ในส่วนของกากถั่วเหลืองตลอดปี 2564 มีการ 

ส่งออกถึง 103,091 ตัน หากภาครัฐยังคงนโยบาย 

อนญุาตให้ส่งออกข้าวโพดได้อย่างเสร ีและส่งออกกากถัว่เหลือง 

ได้ร้อยละ 20 ของก�าลังการผลิตของโรงสกัดน�้ามันถั่วเหลือง ปริมาณวัตถุดิบ 

ก็จะไม่เพียงพอ และเป็นผลให้ราคาในประเทศสูงขึ้นต่อเนื่องดังเช่นท่ีเป็นอยู่ใน 

ขณะนี้

ดังนั้น รัฐบาลไทยควรระงับการส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งข้าวโพด 

และกากถั่วเหลืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลง เพื่อ 

คงปริมาณวัตถุดิบดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะเป็นการบรรเทา 

การขาดแคลน และส่งผลทางจิตวิทยาให้ระดับราคาข้าวโพดในประเทศลดลงได้  

นาทีนี้ กรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ ควรแสดงความจริงใจ 

ในการแก้ปัญหาวัตถุดิบโดยเร่งตรวจสอบสต็อกพ่อค้าพืชไร่โดยด่วน เพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมายการลดต้นทุน ซ่ึงจะส่งผลไปถึงเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ด้วย นอกจากนี ้

ยังควรตัดสินใจให้เกษตรกรคนเล้ียงสัตว์สามารถขายสินค้าในราคาที่สอดคล้อง 

ต้นทุน ไม่ใช่กดดันให้แบกต้นทุนสูงแต่ขายราคาต�่า จนส่งผลกระทบไปตลอด 

ห่วงโซ่
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ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายวัฒนศกัย์ เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการค้า 

ภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการก�ากับ 

ดูแลและก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ 

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  

เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศเร่ือง การก�าหนด 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง 

ราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 โดยมีมติ ไม่จ่าย 

เงินส่วนต่างส�าหรับงวดที่ 5 ของโครงการประกัน 

รายได้ปีที่ 3 ที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิ 

การเกษตร โดยมวีนัเพาะปลกูตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 

2564 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 

20 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2565

“พาณิชย์” เคาะ
ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างงวดที่ 5
หลังราคาข้าวโพดพุ่งกระฉูด

ทัง้นี ้การค�านวณส่วนต่างข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

เมลด็ความชืน้ไม่เกนิ 14.5% ส�าหรบังวดที ่5 อยูท่ี ่

กิโลกรัม (กก.) ละ 10.60 บาท สูงกว่าราคา 

เกณฑ์กลางอ้างองิเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ที ่กก. ละ  

8.50 บาท หรือสูงกว่าราคาประกันรายได้ 2.10  

บาท ท�าให้ไม่ต้องจ่ายชดเชยเป็นงวดที่ 5 ติดต่อ 

กัน หลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับการค�านวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

ต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562/ 

63, 2563/64 และ 2564/65) ของส�านักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 700 

กก. ต่อไร่ คูณด้วยจ�านวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ 

ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส่วนการก�าหนดราคาอ้างองิ คณะอนกุรรม- 

การฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความ 

ชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ย 

ย้อนหลัง 30 วัน โดยถ่วงน�้าหนักราคาตาม 

ปรมิาณผลผลิตรายจงัหวดัท่ีออกสูต่ลาดรายเดอืน 

ในเดือนที่ก�าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จาก 

จังหวัดท่ีมีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์มาก 

ที่สุด 10 อันดับแรก ตามข้อมูลของส�านักงาน 

“พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่าง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 5

ไม่ต้องชดเชย 5 งวดติดต่อกัน
หลังราคาพุ่งเกินเพดานประกันรายได้ 
เฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ 10.60 บาท 
สูงกว่าราคาที่ประกัน 2.10 บาท
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เศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงราย  

พิษณุโลก และแพร่ เพื่อค�านวณการจ่ายส่วนต่าง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ได้เห็นชอบให้ด�าเนินโครงการเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ในกรอบวงเงิน 1,863 ล้านบาท เพื่อ 

ช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละคร้ังทุกวันที่ 20 

จนสิ้นสุดโครงการ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือ จังหวัดตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 

หลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย
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สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยว่า คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ท�าหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายชยาวุธ จันทร  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน  

จากกรณี เร่ือง การตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสมาคม 

ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ให้มีการ 

ตรวจสอบปริมาณสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากสมาชิก 

สมาคมไม่สามารถหาซื้อผลผลิตได้ ไม่ทราบว่ามีการด�าเนินการตรวจสอบสต็อก 

พ่อค้าคนกลางแล้วหรือไม่

“แต่ปัจจุบันสมาชิกสมาคมซึ่งเป็นผู้ร้องเรียน กลับถูกขอให้รายงานสต็อก 

วัตถุดิบซะเอง ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ 

ร้องเรียน อีกท้ังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาชิกสมาคมได้ด�าเนินการภายใต ้

กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ โดยการรายงานจ�านวนการผลิตอาหารสัตว์ และ 

ปรมิาณการรบัซ้ือข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รวมถงึการใช้ และสตอ็ก พร้อมสถานทีจ่ดัเกบ็ 

ให้กับกระทรวงพาณิชย์ทราบเป็นประจ�าทุกวันที่ 10 ของเดือนอยู่แล้ว จึงขอ 

เรียนมายังท่านเพื่อทราบ และสั่งการให้มีการตรวจสอบสต็อกพ่อค้าคนกลาง 

ในแต่ละพื้นที่ต่อไป”

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ โวย โดนหางเลข
“ตรวจสต็อกข้าวโพด” พ่นพิษ ทั้งที่เป็นคนแจ้งเบาะแส

ให้ตรวจพ่อค้าคนกลาง แต่กลายเป็นว่า
ผู้ร้องเรียนกลับถูกตรวจสต็อกเสียเอง งง กันทั้งบาง

โอด โดนหางเลข
“ตรวจสต็อกข้าวโพด”

พ่นพิษ
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อย่างไรก็ดี วิทยุในราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด ชั้นความลับ จาก  

พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. สืบเนื่องจากกรณีนายกรัฐมนตรี มีความ 

ห่วงใยกรณีราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในตลาดมรีาคาพุง่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง สร้างความเดอืดร้อนแก่ผูผ้ลติ 

อาหารสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

จึงสั่งการ ตร. กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นท่ีตรวจสอบสต็อก 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพ่อค้าคนกลางทั่วประเทศโดยด่วน พร้อมรายงานให้รับทราบข้อเท็จจริง หากพบ 

มพีฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนกฎหมาย มกีารกกัตนุสนิค้า ป่ันราคาแพง ฉวยโอกาสท�าก�าไรในสภาวการณ์ท่ีราคา 

วัตถุดิบสูงในขณะนี้ ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระท�าผิดทุกรายโดยไม่ละเว้น



ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 203
มีนาคม - เมษายน 2565 18

Thailand Focus

กรณีดังกล่าวเป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วน 

ของรฐับาล โดยให้ ตร. สนบัสนุน และร่วมปฏบิตั ิ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมพยาน 

หลักฐาน และด�าเนินคดี ดังนั้น เพื่อแก้ไข 

ปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังคับใช ้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ จึงให้ด�าเนินการ ดังนี้

1. ให้ ภ.จว. ประสานพาณชิย์จงัหวดั และ 

เกษตรจังหวัด ส�าหรับ บช.น. และ ก. (ปคบ.)  

ให้ประสานกรมการค้าภายใน ร่วมกันตรวจสอบ 

สถานที่เก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (stock) ในพ้ืนที่ 

รับผิดชอบ และจัดชุดตรวจร่วมบูรณาการตรวจ 

สถานที่เก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

โดยเร่งด่วน หากพบมพีฤตกิรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  

เช่น มกีารกกัตนุสนิค้า เกบ็สนิค้าไว้นอกสถานท่ีเก็บ 

ที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการจ�าหน่าย 

หรือประวิงการจ�าหน่าย หรือขนย้ายเข้า - ออก 

ท้องที่ที่ประกาศก�าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม  

พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ให้จบักุม และด�าเนนิ 

คดีผู้กระท�าผิดอย่างเด็ดขาด

2. ให ้ทุกหน่วยให ้ความร ่วมมือ และ 

สนับสนุนการปฏิบัติกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อ 

ได้รับการประสาน หรือร้องขออย่างเต็มก�าลังความสามารถ และตามอ�านาจหน้าท่ีที่รับผิดชอบ ให ้

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ หากพบการกระท�าความผิดให้แจ้ง 

เบาะแสเกี่ยวกับการกระท�าผิดได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
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นับเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นความกระตือรือร้น 

ของรัฐ ในการหาหนทางช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุนการผลิต จากราคาวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ 

เนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย - ยูเครน 

ซึ่งควรเป็นมาตรการเร่งด่วน ล่าสุด รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงประเด็นการ 

น�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศท่ีมีราคาสูง โดย 

จะพิจารณางดภาษีน�าเข้ากากถั่วเหลือง ร้อยละ  

2 เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

มีต้นทุนที่ลดลง และส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยง 

สัตว์ด้วย มาตรการนี้เป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนที่รัฐ 

จะบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อรักษาความ 

มั่นคงทางอาหารท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต แต ่

ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม และ 

มีความจ�าเป็นเร่งด่วนไม่แพ้กัน

มาตรการ 3:1 หรอืการซ้ือข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ในประเทศ 3 ส่วน ต่อการน�าเข้าข้าวสาลีได้ 1 

ส่วน เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของการจัดการวัตถุดิบ 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

งดภาษี - เลิกโควตา - ระงับส่งออกธัญพืช
หนทางแก้ปัญหาวัตถุดิบ

โดย ธนา วรพจน์วิสิทธิ์

อาหารสัตว์ ซึ่งรัฐทราบดี และที่ประชุมร่วม 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ตัวแทนเกษตรกร 

ผู้เล้ียงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  

2565 ก็มีมติเห็นชอบ ให้ยกเลิกมาตรการน้ี 

เป็นการชัว่คราว จนถึงวนัที ่31 กรกฎาคม 2565

มาตรการดังกล่าว น่าจะสามารถช่วย 

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

ได้บ้าง ในช่วงที่วัตถุดิบขาดแคลน และมีราคา 

แพง แต่สิ่งที่ท�าให้การยกเลิกมาตรการนี้ไม่เกิด 

ประโยชน์ก็คือ การจ�ากัดช่วงเวลาที่สั้นเกินไป  

กล่าวคอื กรอบเวลาถงึวันที ่31 กรกฎาคม 2565  

จะเหลือเวลาอีกประมาณ 3 เดือน ซ่ึงยังต้อง 

รอรับทราบโควต้า หรือปริมาณการน�าเข้าตามท่ี 

ภาครัฐจะก�าหนดอีก ทั้งๆ ที่ไม่ควรก�าหนด

“ที่ผ่านมา ไทยมีการน�าเข้าข้าวสาลี เดือน 

ละประมาณ 1 แสนตัน ดูจากระยะเวลาที่เหลือ 

ประมาณ 3 เดือนครึ่งตามที่ภาครัฐได้ยกเลิก 

มาตรการ 3:1 ชั่วคราวแล้ว อาจจะน�าเข้าได้ 3 - 4  
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แสนตนั หรืออาจจะไม่ถงึ เพราะหลงัจากแบ่งสรร 

ปันส่วนปริมาณน�าเข้าแล้ว ผู้ประกอบการก็ต้อง 

ไปเจรจาส่ังซื้อจากต่างประเทศว่ามีของให้หรือไม่  

มีเรือส่งหรือเปล่า ส่งให้ได้เม่ือไหร่ กว่าจะขอ 

ใบเสนอราคา กว่าจะตกลงปริมาณ และราคา 

กนัได้ กรณีดีสดุอาจส่งของให้ได้ใน 1 เดอืน กรณ ี

มีเรือ และมีสินค้า แต่หากกรณีเขามีบุ๊คกิ้งลูกค้า 

รายอื่นไว้ล่วงหน้าหมดแล้วในเรื่องจ�านวนสินค้า 

และเรือขนส่ง ถ้าจะเอาต้องรอหลงัเดอืนกรกฎาคม  

กรณีอย่างนี้ก็เสร็จเลย เพราะช่วงนั้นต้องไปใช้ 

มาตรการ 3 : 1 ตามเดมิ ก็จะเกดิความยุง่ยาก” เป็น 

ค�าอธิบายของนายกสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย 

ที่ฉายภาพได้ชัดเจน

ทางที่ดีอย่างน้อยรัฐควรยกเลิกมาตรการ  

3 : 1 ให้ครอบคลุมถึงสิ้นปี 2565 พร้อมยกเลิก 

การก�าหนดโควต้าภาษีข ้าวโพดจากประเทศ 

สมาชิกใน WTO เช่น สหรัฐฯ บราซิล เพื่อไม่ให ้

เกิดข้อจ�ากัด เพราะมีป ัจจัยเกี่ยวข้องหลาย 

ประการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหา 

วัตถุดิบขาดแคลนสามารถเห็นผลอย่างเป ็น 

รูปธรรมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม หลังจาก 

ยูเครนประกาศระงับการส่งออกข้าวสาลี จากผล 

กระทบสงคราม และต้องเก็บส�ารองไว้เพื่อความ 

ม่ันคงด้านอาหาร ท�าให้ราคาของข้าวสาลีใน 

ตลาดโลกขณะนี้มีราคาแพงใกล้เคียงกับข้าวโพด 

เลีย้งสตัว์ คอืที ่12.50 บาทต่อกโิลกรมั (จากปกติ 

จะถูกกว่าข้าวโพดประมาณ 1 บาท) เมื่อราคา 

เท่ากันก็ไม่จูงใจให้เกิดการน�าเข้าข้าวสาลีในช่วงนี้

การจดัการบรรเทาความขาดแคลนวตัถดุบิ  

ยงัต้องค�านงึปริมาณผลผลติทีม่อียูแ่ล้วในประเทศ 

ด้วย เพราะปัญหาสงครามท�าให้ผู้ผลิตวัตถุดิบ  

เช่น ฮังการี อียิปต์ อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา 

ต่างก็ประกาศนโยบายห้ามส่งออกธัญพืชส�าคัญ  

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ 

ของตน ประเทศไทยก็ควรค�านึงถึงประเด็นนี ้

เช่นกัน

ปัจจบุนัไทยพึง่พงิการน�าเข้าถัว่เหลอืง และ 

กากถั่วเหลืองจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 95  

และยังต้องน�าเข้าวัตถุดิบอ่ืนมาเสริมส่วนที่ขาด 

จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกจ�านวนมาก ถ้ารัฐยังคง 

นโยบายอนุญาตให้ส่งออกข้าวโพดได้อย่างเสรี  

และส่งออกกากถั่วเหลืองได้ร้อยละ 20 ของ 

ก�าลังการผลิตของโรงสกัดน�้ามันถั่วเหลืองเช่น

เดิม จะขัดกับหลักความเป็นจริง และยิ่งท�าให้ 

สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะท�า 

ให้ผลผลิตไม่เพียงพอแล้ว ยังส่งผลต่อราคาขาย 

ภายในประเทศ ท�าให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

และกากถั่วเหลืองยิ่งแพงขึ้นไปอีก โดยเฉพาะ 

ในช่วงเวลาวิกฤตท่ีไม่สามารถน�าเข้าวัตถุดิบได ้

อย่างปกติเช่นนี้ ดังนั้น การระงับการส่งออก 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลืองเป็นการ 

ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลง  

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

การจัดการด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถือเป็น 

การจัดการต้นน�้าของห่วงโซ่การผลิตอาหาร  

ซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิต 

อาหารทั้งระบบ กระทบไปถึงต้นทุนเกษตรกร 

ผู ้เลี้ยงสัตว์ ที่ก�าลังถูกตรึงราคาขาย หากเขา 

เหล่านี้อยู ่ไม่ได้ ท้ายที่สุดย่อมกระทบราคาท่ี 

ผู้บริโภคต้องจ่ายแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 

สถานการณ์สงครามเช่นน้ี ... งานนีว้ดัฝีมอืภาครฐั 

ของไทยจะแก้ปัญหาได้ทันการณ์หรือไม่ ... ต้อง 

ติดตาม
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ที่มา : เนชั่นออนไลน์ วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

ถกปัญหา “อาหารสัตว์” ล่ม
เผย จม. เปิดผนึก ชี้บรรยากาศส่อความขัดแย้งหนัก

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก 

สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย ท�าหนงัสอืด่วนท่ีสดุ 

ถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน แจ้งลาประชุมหารือ 

เพือ่แก้ไข และผ่อนคลายปัญหาราคาสนิค้าวตัถดุบิ 

อาหารสตัว์ ย�า้กรมการค้าภายในสามารถตดัสนิใจ 

บนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

โดยเนื้อความจดหมายระบุว ่า “ตามที ่

กรมการค้าภายใน ได้มีหนังสือเชิญประชุมหารือ 

เพือ่แก้ไข และผ่อนคลายปัญหาราคาสนิค้าวตัถดุบิ 

อาหารสัตว์ โดยมีก�าหนดในวันที่ 23 มีนาคม  

2565 เวลา 13.00 น. และขอปรับเปลี่ยนเวลา 

ประชุมเป็น 15.00 น.

โดยการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการประชุม 

ต่อเน่ืองจากการประชุมกับท่านปลัดกระทรวง 

พาณิชย์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประชุมแก้ปัญหา “อาหารสัตว์” ล่ม
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลาประชุม เผยบรรยากาศประชุม
อาจไม่เอ้ือให้หาทางออก
ด้านกรมการค้าภายใน

แจ้งเลื่อนประชุมไม่มีก�าหนด
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เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งจะพิจารณา 

ก�าหนดโควตาจ�านวนน�าเข้าข้าวสาลีภายใต้การ 

ผ่อนปรนมาตรการน�าเข้าข้าวสาลี 3:1 ส่วนนั้น

สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ขอเรียน 

ท่านว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  

สมาคมชาวไร่มันส�าปะหลัง สภาเกษตรกรแห่ง 

ชาติ และสมาคมการค้าพืชไร่ ได้ออกข่าว ไม ่

เห็นด้วยกับการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว และ 

มีข้อสอบถามต่างๆ ซ่ึงเป็นค�าถามเดิมท่ีได้มี 

การชี้แจงไปแล้วในหลายเวที และบางค�าถาม 

กรมการค้าภายในมีข้อมูลอยู่แล้ว

การให้ข ่าวดังกล่าว จะเป็นการสร้าง 

บรรยากาศที่ขัดแย้งต่อที่ประชุม และท�าให้การ 

ประชมุไม่มข้ีอยุตคิล้ายกบับรรยากาศการประชมุ 

กบัท่านปลัดทัง้สองกระทรวงเมือ่วนัท่ี 15 มนีาคม  

ที่ผ่านมา

ในการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศขัดแย้ง 

ดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จึงขอ 

ลาการประชุมในครั้งนี้

หากกรมการค้าภายในมีข้อสอบถามข้อมูล 

อื่นใดเพิ่มเติม สมาคมยินดีที่จะท�าหนังสือตอบ 

ค�าถามไปยังท่านโดยตรง เพ่ือน�าไปประกอบการ

พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สมาคมเห็นว่าการพิจารณา 

ผ่อนปรนมาตรการดงักล่าวเป็นอ�านาจของรฐั ท่าน 

สามารถตัดสินใจได้จากข้อมูลที่ท่านมีอยู่ได้”

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้สั่งเลื่อนการ 

ประชุมออกไปแบบไม่มีก�าหนด

มีรายงานเพิ่มเติมว ่า การประชุมแก ้

ปัญหาอาหารสัตว์อาจจะมีความยืดเยื้อ เนื่องจาก 

เกษตรกร ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ และภาค 

ราชการ ต่างยืนอยู ่คนละมุม และมีแนวโน้ม 

ความขัดแย้งต่อเนื่อง

แหล่งข่าวระดับสูงฯ กล่าวว่า มีโอกาสสูง 

ที่ผู้ประกอบการจะหยุดผลิตอาหารสัตว์ จะหยุด

ไลน์ผลิตท้ังหมด หรอืเลือกผลิตเฉพาะอาหารสตัว์ 

เท่าที่สมาชิกมีความต้องการ

นั่นหมายถึงอาหารสัตว์มีโอกาสที่จะขาด 

ตลาดอย่างรุนแรง กระทบกับเกษตรกรผู้เล้ียง 

สัตว์รายย่อย และท้ายที่สุด กระทบกับเกษตรกร 

โดยตรง ทั้งนี้ แนวทางการแก้ปัญหาของกรม 

การค้าภายในยังไม่ชัดเจน

แม้การประชมุทีผ่่านมา จะมกีารแถลงร่วม 

กันระหว่างปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดทางให้มีการ 

น�าเข้าอาหารสัตว์ชั่วคราวไปจนถึง 31 กรกฎาคม  

2565 เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในภาคการผลติ 

ไปก่อน แต่กรมการค้าภายใน ได้เรียกประชุม 

อีกครั้งในวันนี้ และน�าสู ่การเล่ือนการประชุม 

อย่างไม่มีก�าหนด
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สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ฯ ท�าหนังสือ 

ด่วนท่ีสุดถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุข่าว 

บดิเบือน แจงผลประชมุแก้ปัญหาวัตถดุบิอาหาร 

สตัว์ ทางสมาคมฯ ไม่ได้รับปากจะรบัซือ้ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ไม่ต�่ากว่า 12.50 บาทต่อกก. รวมถึง 

ห้ามขึ้นราคาอาหารสัตว์

รายงานจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  

เผยว่า ได้ท�าหนงัสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี สผ. 0446/2565  

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2565 ถึงปลัดกระทรวง 

พาณิชย์ เรื่อง การให้ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

เนื้อหาส�าคัญระบุว่า

ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีประชุม 

หารือแนวทางแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  

โดยมีท่านเป็นประธานการประชุม ต่อมานายก 

สมาคมชาวไร่มันส�าปะหลัง (นายรังษี ไผ่สอาด)  

ได้ให้ข่าวกับสื่อบางฉบับ เกี่ยวกับรายละเอียดผล 

การประชมุดงักล่าว ซึง่เนือ้หาข่าวมคีวามบดิเบอืน 

ไม่ตรงตามที่หารือในที่ประชุม ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให ้อาหารสัตว ์รับซ้ือ 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 12.50 บาท/กก. 

ซึ่งเร่ืองนี้เป็นเพียงข้อสอบถามของนายกสมาคม 

ชาวไร่มันส�าปะหลังเท่านั้น และสมาคมผู้ผลิต 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

แจงข่าวบิดเบือน
เกรงสังคมเข้าใจผิด

อาหารสตัว์ไทย ได้ตอบค�าถามชดัเจนแล้วว่า เป็น 

ค�าถามที่ไม่สามารถตอบได้ เพราะสมาคมไม่มี 

อ�านาจประกันราคา จะต้องสอบถามสมาชิกก่อน

2. การอนญุาตผ่อนปรนมาตรการข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO (ให้น�าเข้าได้ 3.8  

แสนตัน ภาษี 0%) มีเงื่อนไข คือ ห้ามขึ้นราคา 

อาหารสัตว์ ซ่ึงเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องของอธิบด ี

กรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว ์

ไทย ได้ตอบแล้วว่าไม่สามารถท�าได้ เนื่องจาก 

การผ่อนปรนมาตรการเป็นการเพิ่มโอกาสในการ 

ใช้วัตถุดิบ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะน�าเข้ามา 

ได้ตามจ�านวน และราคาที่ต้องการจ�านวนน�าเข้า 

อาจจะเกดิขึน้ได้ตัง้แต่ 0 - 100% ทัง้นีร้าคาวตัถดุบิ 

ขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ 1. นโยบายรัฐ และ 2.  

สถานการณ์ตลาดโลก

3. ตัวเลขผลผลิตข้าวโพดหลังนาที่ออกสู ่

ตลาดมีจ�านวน 0.39 ล้านตัน มิใช่ 0.83 ล้านตัน 

ตามในข่าวแต่ อย่างใด

จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไข 

ข่าวท่ีบดิเบือนดงักล่าว อนัจะส่งผลต่อความเข้าใจ 

ผิดของประชาชนทั่วไปต่อภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

อาหารสัตว์ ลงนามโดยนายพรศิลป์ พัชรินทร์- 

ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
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แหล่งข ่าวคณะกรรมการนโยบายและ 

บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เผยว่า 

วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ 

บริหารจัดการข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ (นบขพ.)  

ครั้งที่ 4/2564 มีวาระเร่ืองเพื่อทราบ อาทิ  

สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ 

เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2564/2565  

และมาตรการคู ่ขนานโครงการประกันรายได ้

เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2564/2565

เรือ่งเพือ่พจิารณา ได้แก่ 1. มาตรการแก้ไข 

ปัญหา และบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว ์

2. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ป ี

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน.พ.ศ. 2565

เว้น มาตรการรบัซื้อขา้วโพด 3:1 ออกฤทธิ์
ทบุราคารว่ง โรงงานหยุดรบัซื้อ

การผลิต 2565 (ส�านกังานเศรษฐกิจการคลัง) และ 

ร่างยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2564- 

2567 (กรมส่งเสริมการเกษตร)

แหล่งข่าววงการค้าพืชไร่ กล่าวว่า การเว้น 

มาตรการ เว้นมาตรการ 1:3 น�าเข้าข้าวสาลี 

ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด 1.5 ล้านตัน เริ่มออกฤทธิ ์

แล้ว วันนี้ราคาข้าวโพดเริ่มลงแล้ว เน่ืองจาก มี 

โรงงานอาหารสัตว์บางแห่งหยุดรับซื้อข้าวโพด 

มาเป็นอาทิตย์แล้ว คงรอดูผลวันนี้ว่าจะออกมา 

ทิศทางไหน แล้วถ้ามีมติเห็นชอบ คาดว่าจะเข้า 

ที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า

เช่นเดียวกับแหล่งข่าวผู้ประกอบการโรงสี  
กล่าวว ่า วันนี้โรงงานอาหารสัตว์หยุดรับซ้ือ 

ปลายข้าวท่อนด้วย

บรรยากาศที่ประชุม เวลา 10.05 น. ยัง 
ไม่เริ่ม ทั้งที่ก�าหนดการ ระบุเวลาเริ่มประชุม  

9.00 น. 

อนึ่ง ที่มาของรับซื้อข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
ภายในประเทศ 3 ส่วน อัตราส่วนการน�าเข้า 
ข้าวสาลี 1 ส่วน เพื่อบริหารจัดการและรักษา 

เสถียรภาพข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศเป็นการ 

ชั่วคราว มติ ครม. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

พ่อค้า ระส�่า โรงงานอาหารสัตว์ บางโรง
แผลงฤทธิ์ หยุดรับซื้อ
ข้าวโพด - ปลายข้าวท่อน

รอลุ้น ผลประชุม นบขพ. วันนี้
เว้นมาตรการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ

3 : 1 น�าเข้าข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโพด 1.5 ล้านตัน มติที่ประชุม

เห็นชอบ หรือไม่
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ประเทศไทย ไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน�าเข้าจากข้าวสาลีมาตั้งแต่ปี 2550 ข้าวสาลี (พิกัด  

1001) ได้มีการแยกรายละเอียดพิกัด เป็นข้าวสาลีอื่นๆ (ส�าหรับอาหารสัตว์ พิกัด 10019990000)  

เมื่อปี 2555 โดยระหว่างปี 2555 - 2560 มีการน�าเข้าข้าวสาลีรวมทุกชนิด (ส�าหรับอาหารคน 

และสัตว์) ปริมาณ 17.8 ล้านตัน มูลค่ารวม 153,126 ล้านบาท และเฉพาะข้าวสาลี ส�าหรับผลิต 

อาหารสัตว์ (พิกัด 10019990000) มีการน�าเข้า 11.8 ล้านตัน มูลค่า 91,793 ล้านบาท

ส�าหรับมาตรการการรับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ของเกษตรกรจากสัดส่วน 1:3 กระทรวงพาณิชย์  

ได้ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการการน�าเข้าข้าวสาลี เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว ์

โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ได้ก�าหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และต้องปฏิบัต ิ

ตามมาตรการจัดระเบียบในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

ต่อมา เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ก�าหนดให้ผู้ขออนุญาตน�าเข้า 

ข้าวสาลเีข้ามา ต้องรับซ้ือข้าวโพดเลีย้งสตัว์ภายในประเทศ 3 ส่วน อตัราส่วนการน�าเข้าข้าวสาล ี1 ส่วน  

เพือ่บริหารจดัการและรกัษาเสถียรภาพข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในประเทศเป็นการชัว่คราว ซึง่จากการด�าเนนิ 

มาตรการ 1 : 3 พบว่า ในปี 2560 มีปริมาณการน�าเข้าข้าวสาลี 1.66 ล้านตัน ขณะที่ปี 2559 มีการ 

น�าเข้า 3.55 ล้านตัน โดยมีปริมาณลดลง 1.89 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 53.24
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กรมการค้าภายใน ถกร่วมกรมปศุสัตว์ ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร และสมาคมที่เก่ียวข้องกับไก่ไข่ เห็นพ้องตรึงราคาไข่ 
คละหน้าฟาร์มฟองละ 3.20 บาท เพิ่มจากเดิม 3.10 บาท หลัง 
ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงข้ึนจริง แต่ไม่ ให้ตามที่ผู้เลี้ยงขอ 
3.30 บาท เหตุไม่อยากให้กระทบต่อผู้บริโภคเกินไป

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ 

ได้หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้ผลิตผู้ค้า 

และส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ สมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมการค้า 

ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี  

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น�้าน้อย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ล�าพูน และผู้ผลิต 

รายใหญ่ ถึงสถานการณ์ไข่ไก่ โดยพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ปรับสูงขึ้นจริงตามที ่

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งรายกลาง และรายย่อยได้แจ้งให้กรมฯ ทราบว่าขณะนี้ราคาวัตถุดิบ 

มีการปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูงขึ้นจนอาจไม่ 

สามารถรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จึงขอปรับราคาจ�าหน่ายหน้าฟาร์มให้อยู่ในระดับ 

ที่สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : ไทยโพสต์ วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

กล่อมส�ำเร็จ! 'พำณิชย์' เผยผู้เลี้ยงไก่ไข่
ยอมตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มลดภาระผู้บริโภค
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“เพื่อเป ็นการลดภาระของผู ้ เลี้ยง ให ้

สามารถยังคงเลี้ยงต่อไปได้ และไม่เป็นภาระกับ 

ผู้บริโภคมากเกินไป จึงมีข้อตกลงร่วมกันก�าหนด 

ราคาไข่คละหน้าฟาร์มท่ีไม่เกิน 3.20 บาทต่อ 

ฟอง เพิ่มข้ึนจากเดิมที่ 3.10 บาทต่อฟอง และ 

ในส่วนของราคาจ�าหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ย 

ทั่วประเทศขณะนี้ ยังอยู่ที่ 3.47 บาทต่อฟอง 

เป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม” นาย 

วัฒนศักย์กล่าว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์แจ้งยืนยันต้นทุนปัจจุบัน 
อยูท่ี ่2.94 บาทต่อฟอง มสีาเหตจุากสภาวะอากาศ 
ร้อน ท�าให้อัตราการให้ไข่ลดลง และมีขนาดท่ี 
เล็กลง และราคาวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น  
เนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย -
ยูเครน

นายวฒันศกัย์ กล่าวว่า ส�าหรับสถานการณ์ 

ข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไก่เน้ือ 

และไก่ไข่ จะมีข้าวโพดหลังนาออกมาในช่วง 2 - 3 

เดือนนี้ ประมาณ 7 - 8 แสนตัน จะช่วยผ่อน 

คลายสถานการณ์ด้านวัตถุดิบลง และผลจากการ 

หารอืร่วมกนัระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่มีความเห็นร่วมกัน 

ในการผ่อนคลายมาตรการน�าเข้าวัตถุดิบอาหาร 

สัตว์ ก็จะเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหา 

สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในขณะนี้ และ 

หากสถานการณ์สงครามรสัเซยี - ยเูครนผ่อนคลาย 

ลง เชื่อว่าจะช่วยให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ใน 

ตลาดโลกผ่อนคลายลงเร็วขึ้นด้วย

ก่อนหน้านี ้สมาคมผูผ้ลติ ผูค้้า และส่งออก 

ไข่ไก่ ได้ขอปรบัราคาไข่คละหน้าฟาร์มเป็นฟองละ 

3.20 บาท เพิ่มจากฟองละ 2.90 บาท แต่ 

กรมการค้าภายใน ได้ขอความร่วมมือให้ขายฟอง 

ละ 3.10 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ไม่ให้ได้รับ 

ภาระมากเกินไป แต่เมือ่ต้นทุนอาหารสตัว์ปรบัตวั 

สูงขึ้นต่อเนื่อง จึงขอให้ขายตามราคาท่ีขอไว้เดิม  

คอื ฟองละ 3.20 บาท ไปก่อน และยงัไม่ให้ปรับขึน้ 

เป็นฟองละ 3.30 บาทตามท่ีสมาคมฯ ได้ประกาศ 

ราคาแนะน�าว่าจะขึน้ตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม 2565  

เป็นต้นไป เพื่อดูแลผู้บริโภคไม่ให้รับภาระเกินไป
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ที่มา : สำานักข่าวไทย วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ระบุ ต้องเปิดน�าเข้าข้าวสาลีโดยเร็ว 

ตามผลการหารือของปลัดพาณิชย์ และ
ปลัดเกษตรฯ ยิ่งช้าจะเกิดผลกระทบ

ถึงเกษตรกร ส่วนราคาจ�าหน่าย
ยังต้องหารือเพื่อขอปรับขึ้น
ตามต้นทุนการผลิตแน่นอน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ขอบคุณ 

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ที่ร ่วมหารือกับทุกภาคส่วน จนเห็น 

สมควรชะลอมาตรการก�าหนดสัดส่วนการน�าเข้า 

ข้าวสาลต่ีอการรบัซ้ือข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในประเทศ 

อตัราส่วน 1 ต่อ 3 (มาตรการ 3:1) ของกระทรวง 

พาณชิย์ไว้ชัว่คราวเพือ่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 

ผลิตอาหารสัตว์น�าเข้าข้าวสาลีภายในวันท่ี 31  

กรกฎาคม 2565 ซ่ึงเป็นเหมอืน “หน้าต่างเลก็ๆ”  

ที่ท�าให้ผู้ประกอบการเดินต่อได้ โดยไม่ต้องปิด 

สายการผลิต หลังจากประสบปัญหาราคาวัตถุดิบ 

สูงทั่วโลกต่อเนื่องนาน แต่ราคาจ�าหน่ายมีเพดาน 

ที่ควบคุมโดยกรมการค้าภายใน

ทั้งน้ีเห็นว่า กรมการค้าภายในควรหารือ 

ผู้ประกอบการเพื่อก�าหนดปริมาณน�าเข้าโดยเร็ว  

จากนั้นผู้ประกอบการแต่ละบริษัทจะได้เร่งเจรจา 

ซื้อจากแหล่งต่างๆ โดยขณะนี้ซื้อจากรัสเซีย และ 

ยูเครนไม่ได้ ต้องเจรจาซื้อจากยุโรป อินเดีย หรือ 

อเมริกากลาง หากน�าเข้าได้เร็ว จะลดผลกระทบ 

ทัง้ต่อผูป้ระกอบการ และเกษตรกรซึง่อยูใ่นห่วงโซ่ 

การผลิต

ส่วนการลดภาษีน�าเข้ากากถั่วเหลือง 2%  

และการปรับราคาจ�าหน่ายอาหารสัตว์ ซึ่งสมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทยเสนอไปยงัไม่มกีารพจิารณา  

ดงันัน้มาตรการเปิดน�าเข้าข้าวสาลเีพยีงมาตรการ 

เดียว จึงเป็นการต่อลมหายใจระยะสั้น ที่ไม่ทราบ 

ว่า จะอยูไ่ด้นานแค่ไหน โดยสมาคมจะขอหารอืให้ 

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการปรับราคาจ�าหน่าย 

อีกครั้ง

สมาคมอาหารสัตว์ชี้

พาณิชย์ควรเร่งเปิดน�าเข้าข้าวสาลี





>  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 วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

วนัที ่21 มนีาคม 2565 นายอดุม ศรสีมทรง 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้า 

ภายใน เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือ เรียน นายก 

สมาคมชาวไร่มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย ด้วย 

สถานการณ์ราคาวัตถุติบอาหารสัตว์ท่ีปรับตัวสูง 

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อตันทุนการผลิต 

อาหารสัตว์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ 

อุปทาน

กรมการค้าภายใน ขอเรียนว่า เพื่อให้การ 

แก้ไข และผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบ 

อาหารสตัว์ เป็นไปด้วยความรอบคอบ รดักุม โดย 

มุง่เน้นประโยชน์ของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเป็นส�าคญั 

จับตา “กรมการค้าภายใน”
เคำะแผนน�ำเข้ำข้ำวสำลี
หลังยกเลิกมำตรกำร 3:1 ชั่วครำว

ชาวไร่มันส�าปะหลัง - สภาเกษตรฯ - 
สมาคมการค้าพืชไร่ ค้านแผนน�าเข้า

ข้าวสาลี ยกเลิกมาตรการ 3 : 1 ชั่วคราว 
“เติมศักดิ์” กังขา ท�าไมไม่ ใช้ข้าวกล้อง 
ด้าน นายกชาวไร่มัน ขู่ พรุ่งนี้ ไฟเขียว 
ส่งพรรคเพื่อไทยซักฟอกศึกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ 22 พฤษภาคม
นายกการค้าพืชไร่ ยันวัตถุดิบ

มีพอให้คงเดิม

นายรังษี ไผ่สอาด
นายกสมาคมชาวไร่มันส�าปะหลัง

แห่งประเทศไทย

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายพรเทพ ปู่ประเสริฐ
นายกสมาคมการค้าพืชไร่

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน
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จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู ้แทนเข้าร่วมประชุม 

หารือ ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 จาก เวลา  

13.00 น. ปรับเปลี่ยนเป็นเวลา 15.00 น. โดยม ี

นายวฒันศกัย์ เสือเอ่ียม อธบิดีกรมการค้าภายใน  

เป็นประธานในที่ประชุม

ต่อกรณนีี ้นายรงัษ ีไผ่สอาด นายกสมาคม 

ชาวไร่มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย เผยว่า จะ 

น�าเข้าข้าวสาลีมาท�าไม ปลายข้าวในเมืองไทย 

มีมาก สามารถทดแทนข้าวสาลีได้ แล้ววันนี้ 

ข้าวสาลีแพง ท�าไมไม่ใช้ปลายข้าวทดแทน ท�าไม 

อยากจะดึงดันไปเอามา มีอะไรซ่อนอยู่ หรือมี 

อะไรแอบแฝงหรือไม่

“เชื่อมั่นว่ามีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์  

หวังว่าจะซื้อแพง แล้วได้ของถูกมาเก็บไว้ แล้ว 

ในวันข้างหน้าข้าวโพดปลายปีออก ก็จะน�าสต็อก 

มากดราคาข้าวโพด พอข้าวโพดราคาในประเทศ 

ตกต�่า ก็มาช้อนซื้อ อ่านเกมไม่น่าผิดหรือไม่ ตั้ง  

“รังสี” มาตรวจสต็อกพ่อค้า อยากดูด้วยตาของ 

ตัวเองผมจะเชื่อ เพราะพฤติกรรมเหมือนหมู ที ่

บอกว่าหมูขาดตลาด ขึน้ราคา สดุท้ายไปกกัตนุไว้  

จะเชื่อได้อย่างไรพ่อค้า พรุ่งนี้จะถามในที่ประชุม”

นายรังษี กล่าวว่า หากในวันข้างหน้าราคา 

ข้าวโพดตกต�่า ก็อย่าบอกว่ามีโครงการประกัน 

รายได้เกษตรกรมารับรอง ใช่เร่ืองของประเทศไทย 

ที่จะต้องไปเสียงบประมาณแผ่นดินไปเยียวยา 

เกษตรกร และยังเสียดุลการค้าต่างประเทศด้วย   

แบบนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า จะยื่น 

เรื่องให้พรรคเพื่อไทย ในวันท่ี 22 พฤษภาคม  

เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์

เช่นเดยีวกบันายพรเทพ ปูป่ระเสรฐิ นายก 

สมาคมการค้าพืชไร่ กล่าวว่า ยังไม่ให้ยกเลิก 

มาตรการซื้อข้าวโพด 3 ส่วน น�าเข้าข้าวสาลีได ้

1 ส่วน ทางสมาคมไม่ได้เห็นชอบ แม้ว่าวันพรุ่งนี ้

จะมีการหารือกันอีกครั้ง ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย  

เพราะตัวเลขมเีพยีงพอ มองว่าการขอครัง้นีม้นียัยะ 

แอบแฝงสอดไส้แน่นอน จากการพิจารณาตัวเลข  

ปี 2564 ผลผลติข้าวโพดในประเทศ 4.8 ล้านตนั  

ข้าวโพดน�าเข้าจากเพื่อนบ้านกรอบอาเซียน เริ่ม 

น�าเข้าตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 สิงหาคม จ�านวน  

1.8 ล้านตนั มกีารน�าเข้าข้าวสาลีมา 1.26 ล้านตนั 

ข้าวบาร์เลย์ 7.5 แสนตัน รวม  8.61 ล้านตัน  

ความต้องการใช้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

แจ้งมา 8.3 ล้านตัน สรุปเกินมา 3 แสนตัน

ประกอบกับปีที่แล้วโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกร หมูตาย ไก่ส่งออกไม่ได้ โควิดมา นัก 

ท่องเที่ยวไม่เข้า จะเลี้ยงไปขายใคร นี่เป็นตัวเลข 

ท่ีชัดเจน ขาดแคลนอย่างไร ยังคิดไม่ออก และ 

มีข้อสังเกต การที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

มีการชี้แจงสาเหตุยกเลิก มาตรการ 3:1  เพราะ 

ปัจจุบันไม่สามารถหาซ้ือข้าวโพดภายในประเทศ 

ได้แล้ว จึงไม่มีโควตาไปแลกน�าเข้าข้าวสาลี

“ลองคิดสมการง่ายๆ ข้าวโพดในประเทศ 

ปี 2564 ผลผลติ อยู่ที ่4.8 ล้านตัน เอา 3 ไปหาร 

จะมีสิทธิ์น�าเข้าข้าวสาลี 1.6 ล้านตัน แต่ตัวเลข 

ปี 2564 มีการน�าเข้าข้าวสาลีมา 1.26 ล้านตัน  

เพราะฉะนั้น ตรงนี้บ่งบอกอะไร สิทธิยังเหลือที่จะ 

น�าเข้ามาอกี 3.4 แสนตนั ด้วยผลผลติในประเทศ 

เอามาคิดง่ายๆ เพราะตัวเลขหนีไม่ได้ ตอนนี้ 

เดือดร้อนอย่างไร ถ้าจะอนุมัติ ต้องตอบตัวเลข 

ตรงนี้ชี้แจงให้ได้ หักล้างอย่างไร
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นายพรเทพ กล่าวอกีว่า  ยงัไม่รวมข้าวโพด 

เพื่อนบ้าน 1.8 ล้านตัน เข้ามาปะปนสามารถ 

น�าไปแลกซื้อน�าเข้าข้าวสาลีได้อีก ก็ยังมีสิทธิ์อีก 

6 แสนตนั รวมโควตาท่ีเหลอื 3.4 แสนตนั ดังนัน้ 

สิทธิ์การน�าเข้าข้าวสาลี ยังเหลือร่วม 1 ล้านตัน  

ท�าไมไม่น�าเข้ามา ติดอะไร อย่างไร ซ่ึงตวัเลขฟ้อง 

จากกรมศุลกากร ไม่ใช่ตัวเลขที่นั่งมโนเอง

ขณะที่นายเติมศักด์ิ บุญชื่น ประธาน 

คณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ   

กล่าวว่า จากสถานการณ์ถ้าไม่มีนอกมีใน แล้ว

ไม่มีการสั่งออร์เดอร์ไว้ล่วงหน้าท่ีจะมาขอยกเว้น 

มาตรการตรงนี้ วัตถุดิบที่สมาคมการค้าพืชไร่ ม ี

อยู่ในสต็อกเท่าไรซึ่งตรวจแล้ว รวมทั้งโรงงาน 

อตุสาหกรรม มสีตอ็กในเร่ืองวตัถุดบิในกลุม่คาร์ - 

โบไฮเดรทเท่าไรจะต้องน�ามาวางบนโต๊ะแล้วมาดู 

กัน ว่าขาดเท่าไร สมควรจะมีการน�าเข้าเพื่อไม่ให ้

ขาดแคลน

“ผมเห็นว่าการน�าเข้าข้าวสาลีจากต่าง 

ประเทศเข้ามาเหมือนกับการน�าเงินตราออกไป 

นอกประเทศ เพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่มีในประเทศ 
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ไทย แล้วมีสรรพคุณเทียบเท่า หรือเหนือ 

กว่าสิ่งท่ีต้องการบีบให้ราคาตกลงมาหรืออย่างไร 

ต้องมาว่ากัน ยกตวัอย่าง ข้าวเจ้า 

ข้าวนาปรัง จากโครงการประกัน 

รายได้ราคาตกต�า่ จากราคาประกนั 

รัฐบาลต้องไปสนับสนุนจ่ายชดเชย 

ประกันรายได้ในเรื่องราคาข้าวจ�านวน 

มาก”

นายเติมศักดิ์ กล่าวว่า ในทาง 

กลับกันการส่งออกข้าวน้อยลงจากสาเหตุสงคราม จาก 

ราคาของคู่แข่ง ท้ังจากอินเดีย และเวียดนาม เพราะฉะนั้น 

ข้าวส่วนที่เหลือท่ีส่งออกไม่ได้ ใช้แค่กระเทาะเปลือก หรือ 

ข้าวกล้อง ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีสรรพคุณ 

เท่ากบัข้าวโพด 100% ท�าไมจงึไม่ใช้วตัถุดบิในประเทศเพือ่ดันราคา 

ข้าวให้สงูขึน้ จะท�าให้เกษตรกรชาวนามเีงนิหมนุเวยีน ท�าให้เศรษฐกจิภายในประเทศ 

แข็งแร็ง เรียกว่า “ใช้ของในประเทศไทยก่อน” แต่ถ้าในประเทศขาดแคลนจริง 

ก็ยินดีเปิดทางน�าเข้าเพราะวิกฤตจริงๆ แต่ถ้ามีอะไรทดแทนได้ ก็ใช้ไปก่อน 

อนึ่ง ตลาดชิคาโก หรือ Chicago Mercantile Exchang (CME) และ 

Chicago Board of Trade  (CBOT)  ณ วันพุธที่ 23 กมภาพันธ์ 2022 รายงาน 

ว่า ผู้ผลิตอาหารสัตว์ของไทย ประกาศซื้อ feed wheat 10.8 ล้านบุชเชล หรือ  

ประมาณ 294,000 ตัน แบบ optional origin แบ่งส่งมอบ 4 เดือนตั้งแต่เดือน  

มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน นี้
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ 

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นาย 

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ได้สัง่การให้ สศก. ร่วมกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง 

ทางอาหาร โดยเฉพาะถ่ัวเหลือง ซ่ึงเป็นพืชท่ีให ้

ทั้งโปรตีน และน�้ามัน และยังเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญ 

ของอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรม 

แปรรปูผลิตภณัฑ์อาหาร อตุสาหกรรมสกัดน�า้มัน  

และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

จากสถานการณ์การผลิต และการตลาด 

ถั่วเหลืองในปี 2565 หรือปีเพาะปลูก 2565/66  

(ข้อมูลพยากรณ์ ณ 24 กุมภาพันธ์ 2565) พบ 

ว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูก 85,226 ไร ่

แบ่งเป็น ถ่ัวเหลือง รุน่ 1 จ�านวน 26,208 ไร่ และ 

ถั่วเหลือง รุ่น 2 จ�านวน 59,018 ไร่ ผลผลิตรวม  

23,007 ตัน (ถั่วเหลือง รุ่น 1 จ�านวน 7,836 ตัน  

และถั่วเหลือง รุ่น 2 จ�านวน 15,171 ตัน)

เฉลิมชัยดันถั่วเหลือง พืชเศรษฐกิจ
สร้างความมั่นคงอาหารประเทศ

เฉลิมชัย พลิกโอกาส
ดันเกษตรกรปลูกถัว่เหลือง

พืชเศรษฐกิจ สร้างความมัน่คง
อาหารของประเทศ

หลังรัสเซีย ยูเครน ผลผลิตโลก
ไม่เพียงพอ คาดแนวโน้มราคา
ยังมีทิศทางปรับตัวสูงต่อเนือ่ง



34

Food Feed Fuel

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 203
มีนาคม - เมษายน 2565 

โดยเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ซึง่มจี�านวน 88,010 ไร่ (ลดลงร้อยละ 3.40) และ 

ผลผลิตลดลงจากที่มีจ�านวน 23,482 ตัน (ลดลง 

ร้อยละ 2.02) เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นพืชที่ให้ผล 

ตอบแทนน้อยกว่าพืชอื่น เกษตรกรบางส่วนจึง 

หันไปปลูกพืชอื่นท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น 

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่ีผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 

และผลผลิตถ่ัวเหลืองลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี  

ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ  

เนื่องจากต้นทุนการผลิตท่ีสูง ขาดแคลนเมล็ด 

พันธุ์ที่ดี ต้องใช้แรงงานสูงโดยเฉพาะในการเก็บ 

เกีย่ว ขณะทีค่วามต้องการใช้ในประเทศมแีนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูล 5 ป ี

ย้อนหลัง (ปี 2560 - 2564) ความต้องการใช้ 

ถ่ัวเหลืองในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  

11.92 ต่อปี

โดยปี 2565 คาดว่า ความต้องการใช้ 

เมลด็ถ่ัวเหลอืงมปีรมิาณ 4.02 ล้านตนั มสีดัส่วน 

การใช้ผลผลิตภายในประเทศ ร้อยละ 0.58 และ 

ยังต้องน�าเข้าร้อยละ 99.42 ของปริมาณความ 

ต้องการใช้ทั้งหมด ส่งผลแนวโน้มการน�าเข้า ยัง 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 12.15 ต่อปี ทัง้นี ้ปี 2565 คาดว่า 

การน�าเข้าเมล็ดถัว่เหลอืงมปีริมาณ 4.00 ล้านตนั  

เพิม่ข้ึนตามความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรม 

ภายในประเทศ

ด้านราคาถ่ัวเหลอืงทีเ่กษตรกรขายได้ (เกรด 

คละ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 ต่อปี โดย 

ในปี 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.16 บาท สูงขึ้น 

จากกิโลกรัมละ 16.71 บาท ในปี 2563 ร้อยละ  

2.69 และปัจจุบัน ราคา ณ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของ 

เดือนมีนาคม 2565 กิโลกรัมละ 20.20 บาท

ส่วนราคาถั่วเหลืองน�าเข้า ณ ท่าเรือเกาะ 

สีชัง มีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 3.62 ต่อปี โดย 

ในปี 2564 ราคาถ่ัวเหลืองน�าเข้า ณ ท่าเรือ 

เกาะสีชัง เฉล่ียกิโลกรัมละ 18.15 บาท สูงขึ้น 

จากกิโลกรัมละ 12.51 บาท ในปี 2563 (สูงขึ้น 

ร้อยละ 45.08) ซึ่งราคาสูงขึ้นไปในทิศทาง 

เดียวกับราคาในตลาดโลก

“จากสถานการณ์ถั่วเหลืองข้างต้น จะเห็น 

ได้ว่า ผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศมีไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการใช้เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งแนว- 

โน้มราคายังมีทิศทางปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 

รัสเซีย และยูเครนที่อาจกระทบต่อการน�าเข้า 

พืชอาหารสัตว์ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายเร่งส่งเสริมการ 

ผลิตถั่วเหลืองในประเทศ

“โดยมอบหมายให้ สศก. ร่วมกับทุก 

ภาคส่วน ส่งเสริมการผลิตในประเทศ พัฒนา 

ศกัยภาพการผลิต และคณุภาพของถ่ัวเหลือง โดย 

สศก. จะมกีารลงพืน้ทีร่ะหว่างวนัที ่7 - 8 เมษายน  

2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่ง 

เป็นแหล่งผลิตที่ส�าคัญของประเทศ เพื่อพูดคุย 

กบัเกษตรกรผู้ปลูกถัว่เหลือง เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

ในพื้นที่ รวมทั้งสหกรณ์ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับการ 

รับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง และผู้ประกอบการที่ใช ้

เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ ในการหาแนวทาง 

ท่ีจะเพิ่มผลผลิตถ่ัวเหลืองในประเทศร่วมกัน”  

เลขาธิการ สศก. กล่าว
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ปศสุตัว์ย�า้ชัดคุมโรค ASF หมูได้ในวงจ�ากัด แนะเกษตรกรท�า 
ระบบปลอดภัยทางชีวภาพ ก�าจัดแมลง และสัตว์พาหะ ชี้ราคาสุกร 
ปรับข้ึนจากสารพัดปัจจัยต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ราคาวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ยังต้องน�าเข้า ค่าขนส่ง สะท้อนตามกลไกตลาด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีมีการ 

น�าเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่าราคาหมูพุ่งอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มราคาจ�าหน่าย 

เนื้อสุกรช�าแหละมีการปรับข้ึนราคาจากช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกกิโลกรัมละ 

5 บาท โดยมรีาคาจ�าหน่ายสกุรมชีีวติหน้าฟาร์มประจ�าวนัพระท่ี 16 เมษายน 2565  

ท่ีกิโลกรัมละ 96 - 98 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ราคาสุกร 

มีชีวิตในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีราคาระดับสูงที่สุดในโลก เนื่องจากต้นทุน 

การผลิตที่สูงขึ้น และจากสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) นั้น

ปศุสัตว์รับหมูแพงจำกมรสุมต้นทุนอำหำรสัตว์
ค่ำขนส่งสะท้อนตำมกลไกตลำด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
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”ราคาสุกรที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุมา 

จากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้นทุนการ 

ผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ี 

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ  

โดยเฉพาะจากทวีปยุโรปซ่ึงก�าลังประสบปัญหา 

สภาวะสงครามในประเทศยูเครน ซึ่งเป็นแหล่ง 

ผลิตวัตถุดิบอาหาร และน�้ามันที่ส�าคัญของโลก 

รวมทั้งประเทศไทย

ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น การลงทุนในการ 

ท�าระบบการป้องกันโรคระบาดในฟาร์ม การ 

พักคอก และการปรับปรุงเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ระบบการเลี้ยงก่อนการน�าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ 

ของเกษตรกรรายเล็ก รายย่อย ส่งผลให้เกิดการ 

ขาดแคลนปริมาณเนื้อสุกรในตลาด ประกอบกับ 

ความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นภายหลัง 

จากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว รวมถึงปัจจัยด้าน 

สภาพอากาศร้อนอาจท�าให้สุกรเติบโตช้า”

ดังนั้น ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให ้

ราคาเนือ้สกุรมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ซึง่สถานการณ์ 

ต่างๆ จะเริ่มคลี่คลายจนกว่าผลผลิตสุกรรอบ 

ใหม่จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง และ 

ราคาเนื้อสุกรจึงจะปรับราคาลดลง ส�าหรับสถาน- 

การณ์ของโรค ASF นั้น นับแต่พบการระบาด 

ครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 10 มกราคม  

2565 ที่ผ่านมา

จากการควบคุม และด�าเนินการอย่าง 

เข้มงวดต่อเนื่องในทุกพื้นที่ สถานการณ์เริ่ม 

คล่ีคลายดีขึ้น จนถึงปัจจุบันสามารถควบคุมโรค 

ให้อยูใ่นวงจ�ากดัได้แล้ว โดยกรมปศุสตัว์ได้ก�าหนด 

แนวทางฟื ้นฟูเกษตรกรผู ้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะ 

เกษตรกรรายย่อย - รายเล็ก ก�าหนดหลักเกณฑ ์

การน�าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ และมีแผนการเพิ่ม 

ผลผลิตสุกรพันธุ ์ดีเพื่อจ�าหน่ายให้แก่พี่น ้อง 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อไป

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้พี่น้อง 

เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท่ีจะน�าสุกรเข้ามาเล้ียงใหม ่

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน 

ระบบการป้องกันโรคของฟาร์มสุกร รวมทั้งขอ 

ความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรในการเป็นเครือข่าย 

การเฝ้าระวงัโรคระบาดในสกุรเพือ่สามารถควบคุม 

การระบาดของโรคให้อยู ่ในวงจ�ากัด ยกระดับ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ก�าจัดแมลง และ 

สัตว์พาหะในฟาร์ม

และขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจาก 

กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการบริโภค 

เนื้อสุกร ขอให้เลือกซ้ือเนื้อสุกรท่ีมาจากแหล่ง 

ผลิต และผู้จ�าหน่ายที่ได้รับสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์  

OK” และต้องน�ามาปรงุสกุทกุครัง้ก่อนการบริโภค 

เพื่อสุขอนามัยท่ีดี และขอให้ประชาชนมั่นใจ 

ในความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสุกร ไม่ต้อง 

ตื่นตระหนกกับข่าวสารที่มีข้อมูลไม่แน่ชัด
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ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่กระทรวงพาณิชย์  

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย 

ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

(นบขพ.) คร้ังที่ 1/2565 พร้อมกับผู้บริหาร 

กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาค 

เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภา 

เกษตรกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  

สมาคมผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ สมาคมผูเ้ลีย้งไก่ไข่ สมาคม 

ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมชาวไร่มันส�าปะหลัง 

แห่งประเทศไทย สมาคมชาวนา และเกษตรกร 

ไทย เป็นต้น โดยใช้เวลาประชุมกว่า 2 ชั่วโมงว่า  

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ 

บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีตัวแทนจาก 

ภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

และผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ประกอบ 

ด้วย เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มัน 

ส�าปะหลัง และข้าว เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไร้ข้อสรุป ‘จุรินทร์’ มอบปลัดพาณิชย์ถก 3 ฝ่าย
11 เมษายน บริหารจัดการข้าวโพด - อาหารสัตว์

สตัว์ เช่น สมาคมผูเ้ลีย้งไก่ไข่ ไก่เนือ้ และสมาคม 

ผู้เล้ียงสุกร เป็นต้น และสมาคมผู้ผลิตอาหาร 

สัตว์ ท้ัง 4 ฝ่ายรวมภาครัฐ ประเด็นวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์มีราคาพุ่งสูงขึ้นทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น 

ข้าวสาลี ข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีความส�าคัญ 

ในสถานการณ์ทั่วโลกและกระทบมาถึง ราคา 

ในประเทศ ขณะนี้ถือว่าผู้ผลิตอาหารสัตว์หลาย 

ประเทศในโลกแย่งกันซื้อวัตถุดิบ ส่วนหนึ่งเพื่อ 

คงปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศให้ต่อ 

เนื่องในห่วงโซ่การผลิต ไม่ขาดแคลน

ทั้งนี้ 2 ประเด็นที่มีการหารือ คือ ท�า 

อย่างไรไม่ให้ปรมิาณวตัถดุบิอาหารสตัว์ในประเทศ 

ขาดแคลน ประเด็นที่สอง ท�าอย่างไรไม่ให้ราคา 

พุ ่งสูงขึ้นเกินไปจนเป็นภาระต้นทุนการผลิต 

ส�าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และไม่ให้เป็นภาระ 

กับผู ้บริโภคจนเกินสมควร รวมทั้งท�าอย่างไร 

ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด มันส�าปะหลัง 

หรือพืชอื่นได้รับผลกระทบ จึงต้องสร้างจุดสมดุล 

ให้กับทุกฝ่ายให้อยู่ได้ร่วมกัน ไม่เป็นภาระของ 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินสมควร ถือว่าเป็นโจทย ์

ยาก เพราะแต่ละกลุ่มยงัมคีวามเหน็ท่ีผูป้ลูกพชืไร่ 

อยากให้ข้าวโพดราคาสงูทีส่ดุ ผูเ้ลีย้งสตัว์อยากให้ 

ต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีข้าวโพด และข้าวสาลีเป็น 

ส่วนผสมต�่าท่ีสุด ผู้ผลิตอาหารสัตว์ถ้าต้นทุนสูง 

อยากขึ้นราคาอาหารสัตว์ ผู้บริโภคอยากให้คุม 

ราคาไก่เนื้อ ไข่ และหมู ไม่ให้สูงจนเกินไป คือ  

โจทย์ที่คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ด�าเนินการต่อไป
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“ความเห็นคณะกรรมการ ตั้งเป้าเข้ามา 

ดแูลเร่ืองราคา และปรมิาณให้สมดลุกนั คอื ราคา 

อาหารสัตว์ไม่ให้สูงจนเป็นภาระของเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงหมู ไก่ และไข่ และให้มีปริมาณพอใช ้

และไม่เป็นภาระกับผู ้บริโภค และกระทบกับ 

ราคาข้าวโพดในประเทศ และพืชไร่อื่น และได ้

หารือมาตรการว่าจะท�าอย่างไร โดยท่ีผ่านมา ม ี

การประชุมร่วมกันของกรมการค้าภายในกับ 3  

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง มีข้อสรุปเบื้องต้น วันนี้ 

ถือว่ายังไม่เป็นข้อสรุปทั้งหมด เพราะต้องการให ้

ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกัน  

เพราะสมาคมผู้ค้าพืชไร่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม  

และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ส่งผู้แทนเข้ามา ที ่

ประชุมมีความเห็นว่าควรไปหาข้อสรุปร่วมกัน 

ให้ทุกฝ่ายให้เห็นพ้องต้องกันอีกครั้งหนึ่งก่อน 

โดยมอบให้ปลดักระทรวงพาณชิย์นดัหมายประชุม 

กับอีก 3 ฝ่ายให้ครบถ้วนทุกสมาคมที่มีส่วน 

เก่ียวข้อง และน�าข้อสรุปมาเสนอต่อที่ประชุมน้ี 

อีกคร้ังหนึ่งโดยเร็วที่สุด ในวันที่ 11 เมษายนนี้”  

นายจุรินทร์ กล่าว

นายจรุนิทร์ กล่าวอีกว่า ท่ีประชุมมมีตเิหน็

ชอบโครงการประกนัภยัข้าวโพด ปี 2565 เงือ่นไข 

เช่นเดียวกบัปี 2564 แต่ปรบัปรมิาณให้สอดคล้อง 

กับปริมาณที่เป็นจริงคือประมาณ 2,000,000 ไร ่

ก�าหนด 2 กลุ่ม 1. เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 

ก�าหนดเบี้ยประกัน 160 บาท/ไร่ รัฐบาลจะจ่าย 

ให้ 96 บาท/ไร่ ธ.ก.ส. จ่าย 64 บาท/ไร่ รวมเป็น  

160 บาท/ไร่ 2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า  

ธ.ก.ส. แต่สมัครใจประกันภัยข้าวโพด แบ่งพื้นที่ 

เป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งพื้นที่ความเสี่ยงสูง เบ้ีย 

ประกนัภยั 110 บาท/ไร่ ความเสีย่งปานกลาง 100  

บาท/ไร่ และความเสี่ยงต�่า 90 บาท/ไร่ ในส่วนที ่

รฐัต้องอดุหนนุคดิเป็นงบประมาณ 224 ล้านบาท  

จะน�าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

มีรายงานว่า ที่ประชุมวันนี้ถกกันหลาย 

ประเด็นเพื่อเตรียมพิจารณามาตรการแก้ไข 

ปัญหา และบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว ์

ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหมู ไก่ และไข่ นอกจาก 

นั้น ได้มีการรายงานความคืบหน้าเพื่อทราบ 

เก่ียวกับสถานการณ์การผลิต และการตลาด 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์กบัความคบืหน้าโครงการประกนั 

รายได้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ปี 2564/ 

2565 และมาตรการคู ่ขนานโครงการประกัน 

รายได้เกษตรกร

ที่ประชุมได้รับรายงานสถานการณ์พืช 

พลังงานส�าคัญของโลกทั้งข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าว 

สาลี และข้าวบาร์เลย์ อย่างไรก็ตาม รายงาน 

ปี 2564 ราคาปรับสูงขึ้น +41% (ข้าวโพดเลี้ยง 

สตัว์ +64% ข้าวสาล ี+30% ข้าวบาร์เลย์ +34%)  

ส่วนสถานการณ์ปี 2565 ราคาปรบัสงูขึน้ +30% 

(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ +23% ข้าวสาลี +37% 

ข้าวบาร์เลย์ +30%) โดยปี 2565 นัน้ สถานการณ์ 

สงครามรัสเซีย - ยูเครน ท�าให้ความต้องการพืช 

พลังงานเพ่ิมขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 

ทางทะเลแถบยุโรปเพ่ิมขึ้น ส่วนสถานการณ์ใน 

ประเทศไทยนั้น แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ส�าคัญอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน 

ตาก และจังหวัดเลย รวม 43.17% ของท้ัง 

ประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีสัดส่วนลดหล่ันมา  

และช่วงต้นปีเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา 

โดยปี 2565 จะมีข้าวโพดหลังนาอยู่ที่ 5.2 แสน 

ตัน ส่วนความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว ์

สูงกว่าผลผลิตที่ได้ภายในประเทศ
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การแก ้ป ัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว ์ 
ท่ีขาดแคลน และมีราคาพุ่งสูงข้ึนมาก จาก 
ภาวะสงคราม หากปล่อยให้ยืดเย้ือไปกว่าน้ี 
ประเทศไทยจะสุ ่มเส่ียงกับผลกระทบด้าน 
ความมั่นคงทางอาหารที่อาจเกิดขึ้น

กรมการค้าภายในเรียกประชุม 4 ฝ่าย 

เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา และบริหาร 

จัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การยกเลิกมาตรการ 3 : 1 เป็นการชั่วคราว ซึ่ง 

ได้ข้อสรุปว่า จากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยง 

สตัว์ในส่วนทีข่าด 1.5 ล้านตันนัน้ มมีตใิห้สามารถ 

น�าเข้าข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ทั้งหมด 

ทุกช่องทางได้ในช่วง 4 เดือน คือ เมษายน - 

กรกฎาคม 2565 โดยราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหาร 

สัตว์ และอาหารสัตว์ต้องไม่ขยับมากไปกว่านี้ แต ่

หากปริมาณยังไม่เพียงพออีกก็สามารถปรับปรุง 

ตัวเลขได้บนฐานข้อมูลที่ชัดเจน โดยให้มีคณะ 

ท�างาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงสัตว ์

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

แก้ปัญหาวัตถุดิบคืบหน้าแค่ครึ่งทาง...
รอบทสรุปภาษีกากถั่ว

โดย สมรรถพล ยุทธพิชัย

สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย สมาคมการค้าพชืไร่ 

และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ท�าหน้าทีต่ดิตาม 

ตรวจสอบการน�าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และวตัถดุบิ 

ทดแทนจากทุกช่องทาง เป็นรายสัปดาห์ ตลอด  

4 เดือน รวมถึงอนุญาตให้น�าเข้าข้าวโพดภายใต ้

กรอบ WTO ในอัตราภาษี 0% ในปริมาณไม่เกิน  

1.5 ล้านตัน โดยสินค้าต้องถึงราชอาณาจักรไทย  

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ในเบื้องต้น ถือว่ามีความคืบหน้าในการ 

ด�าเนินการส�าหรับการจัดหาวัตถุดิบ ประเภท 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้จะยังต้องใช้เวลาอีกระยะ 

ในการด�าเนินการจดัตัง้คณะท�างาน และต้องถือว่า 

ในท่ีประชุมมคีวามชัดเจนว่าราคาอาหารสตัว์จะไม่ 

ขึ้นหากราคาต้นทุนวัตถุดิบไม่ขึ้น แต่ถ้าวัตถุดิบ 

มีการขยับราคา ราคาอาหารสัตว์ก็จะขยับด้วย 

ซึ่งเป็นหลักการปกติที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ตรึงราคา 

ขาย แต่ปล่อยให้ราคาต้นทุนข้าวโพดและวัตถุดิบ 

ต่างๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างที่ผ่านมา
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ขณะนี้ มาตรการ 3 : 1 ได้รับการยกเลิก 
ชัว่คราวจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 และควบคุม 
ปริมาณไว้ที่ 1.5 ล้านตัน จากนี้ไป เป็นขั้นตอน 
ของความรวดเร็วที่คณะท�างาน 4 ฝ่ายต้องเร่ง 
ด�าเนินการเพือ่ให้วัตถดุบิต่างๆ มาถงึประเทศไทย 
ให้ทันเวลา บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหานี้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ยังมีวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่ง 

ที่ส�าคัญ และยังไม่ได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหา นั่น 

ก็คือ “กากถ่ัวเหลือง” ซึ่งจ�าเป็นต้องลดภาษีเป็น  

0% เพื่อลดภาระต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์

แหล่งข่าวจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น  

ระบุว่า ยังคงมีบางคนไม่เข้าใจ และเกรงว่าการ 

น�าเข้ากากถ่ัวเหลอืงด้วยภาษี 0% จะส่งผลกระทบ 

ต่อเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากม ี

เงือ่นไขให้โรงงานอาหารสตัว์ต้องซ้ือกากถัว่เหลอืง 

ที่ผลิตจากเมล็ดภายในประเทศให้หมดเสียก่อน  

ซึง่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีความต้องการใช้ 

กากถั่วเหลืองถึง 4,800,000 ตัน แต่มีปริมาณ 

ในประเทศเพยีง 20,000 ตนั จากถอืว่าขาดแคลน 

อย่างหนักอยู่แล้ว ส่วนกากถั่วเหลืองอีกส่วนหนึ่ง 

ที่ผู้ผลิตน�้ามันพืชผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองน�าเข้า 

ก็มีปริมาณเพียง 2 ล้านตัน ซึ่งอาหารสัตว์ก ็

รับซื้อมาโดยตลอด (แม้ไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องซื้อ 

เพราะไม่ได้ปลูกโดยเกษตรกรไทย) กล่าวได้ว่า  

ผู้ผลิตน�้ามันถ่ัวเหลือง ไม่เคยขายกากถ่ัวเหลือง 

ไม่หมด จงึไม่มอีะไรน่ากงัวลเลย ทีส่�าคญั การเกบ็ 

ภาษี 0% ก็เป็นไปเพียงชั่วคราวเท่านั้น

นาทีนี้บ้านเมืองก�าลังต้องการความเข้าใจ 

และช่วยเหลือกัน เพื่อให้ประเทศเดินหน้ารักษา 

ความมัน่คงทางอาหาร ซึง่ทกุคนในห่วงโซ่การผลติ 

อาหารจะอยูร่อดได้นัน้ จ�าเป็นต้องร่วมกันฝ่าวกิฤต 

สถานการณ์ราคาวัตถุดิบ และพลังงานในปัจจุบัน 

ไปให้ได้ คงไม่ยากถ้าจะท�าความเข้าใจโดยแยก 

ประโยชน์ส่วนตนเกบ็ไว้ก่อน และค�านงึถงึส่วนรวม 

และประเทศชาติให้มาก การแก้ปัญหาวัตถุดิบ 

จะคืบหน้าแค่ครึ่งทางไม่ได้ บทสรุปของภาษ ี

กากถั่วเหลืองจะเป็นอีกตัวแปรส�าคัญของการ 

แก้ปัญหานี้ ดังนั้น คณะท�างานชุดเล็กที่จะเข้ามา 

ร่วมกันพิจารณาจ�าเป็นต้องแข่งกับเวลาเช่นกัน







41

Market Leader

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 203
มีนาคม - เมษายน 2565 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

เพื่อหารือแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ 3 : 1  

(ต้องรบัซือ้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน  

จึงจะน�าเข้าข้าวสาลีจากเดิมหากน�าเข้าข้าวสาลี 

1 ส่วนได้) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่มี 

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์เป็นโต้โผนัดหารือผู ้แทนเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันส�าปะหลัง  

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร สมาคม 

โรงงานอาหารสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐที่ 

เก่ียวข้อง มีมติเห็นควรให้ผ่อนคลายมาตรการ  

3 ต่อ 1 เป็นไม่มีการก�าหนดสัดส่วนเป็นการ 

ชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ม ี

วตัถดุบิเพยีงพอต่อการผลติ และสามารถช่วยลด 

ภาระราคาอาหารสัตว์ได้

กระทัง่การประชมุล่าสดุ ระหว่างเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวโพด ข้าว มันส�าปะหลัง ผู้เลี้ยงสัตว์  

และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิบดีกรม 

การค้าภายในเป็นประธานการประชุม แม้ว่ายัง 

ไร้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดการผ่อนคลาย 

เงื่อนไข แต่ทุกฝ่ายก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุน 

วัตถุดิบที่สูงข้ึน และส่งผลกระทบต่อผู ้เลี้ยง 

รายย่อย และยินดีที่จะหารือถึงแนวทางการผ่อน 

ปรนมาตรการดังกล่าวบนพื้นฐานข้อมูลที่ยอมรับ 

ร่วมกัน เพือ่ให้มวีตัถุดบิเพยีงพอต่อการผลิต และ 

สามารถช่วยลดภาระราคาอาหารสัตว์ได้

รายงานข่าวจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่ง 

เป็นกลุ่มที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการใช้วัตถุดิบ 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพื่อผสมในสูตรอาหารสัตว์  

กล่าวว่า การจ�ากัดช่วงเวลาในการน�าเข้า จะกลาย 

เป็นปัจจัยที่จะท�าให้ราคาสินค้าธัญพืชปรับตัว 

สูงขึ้นไปอีกเมื่อถึงเวลาที่ก�าหนด เนื่องจากพ่อค้า 

คนกลางจะใช้เหตุผลนี้กดดันราคากับภาคผู้ผลิต 

และเกษตรกรผู้เพาะปลูก ซึ่งภาครัฐควรมอง 

ให้ถึงแก่นของปัญหา เพราะขณะนี้สินค้าไม่ได้อยู ่

ในมือเกษตรกรอีกต่อไป แต่ถูกเก็บไว้โดยพ่อค้า 

คนกลาง ท�าให้ปัจจุบัน (24 มีนาคม) ราคา 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับไปอยู่ที่ 13.00 บาท ซึ่ง 

เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลก และข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ใช้ในสูตรอาหารสัตว์มากกว่า 50% ใน 

ขณะที่ภาคผู้เลี้ยง มีภาระต้นทุนการเล้ียงที่ต้อง 

แบกรับมาตลอดอยู่แล้ว เมื่อราคาธัญพืชที่เป็น 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ส�าคัญ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

กากถั่วเหลือง รวมทั้งข้าวสาลี ปรับสูงขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องจากวิกฤตยูเครน และรัสเซีย ที่ผลักดัน 

ให้ราคาวตัถดุบิทัว่โลกแพงขึน้ กลายเป็นภาระหนกั 

ต่อเกษตรกรปลายทาง ที่ส�าคัญพ่อค้าวัตถุดิบ 

เห็นช่องทางการท�าก�าไรในช่วงนี้ จึงอาจมีการ 

เกษตรกรกระทุง้รัฐแก้ปญัหาข้าวโพดด่วน

เร่งตรวจสตอ็กปอ้งกกัตนุ หลังราคาปรับเพิม่ตอ่เน่ือง
แต่ประโยชน์ไมต่กถึงเกษตรกร
โดย กันย์สินี ศตคุณ นักวิชาการอิสระด้านการเกษตร
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กกัตนุสนิค้า โดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีอ่อกสู ่

ตลาดมากในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามขึ้น

การเก็บสินค้าตุนไว้เพื่อเก็งก�าไร “ถือเป็น 

การซ�้าเติมภาคผู้ผลิต และภาคผู้เลี้ยงสัตว์อย่าง 

มาก” พ่อค้าคนกลางเพียงแค่ซื้อมา และขายออก 

ไป แทบไม่มีความเสี่ยงใดๆ ในขณะที่ผู้เลี้ยงสัตว ์

มีต้นทุนให้ต้องแบกรับเป็นจ�านวนมาก ทั้งต้นทุน 

วตัถดุบิอาหารสตัว์ทีค่ดิเป็น 70 - 80% ของต้นทนุ 

การเลี้ยงทั้งหมด ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าการจัดการ  

ค่าแรงงาน และการป้องกันโรคที่ต้องยกระดับขึ้น 

ซึ่งต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง การกักตุนผลผลิต 

ข้าวโพด น�าไปสู่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นมาก และไม่ม ี

เพดานราคาสูงสุด การเพิ่มข้ึนของราคาเป็นไป 

อย่างอสิระ ขณะทีภ่าคผูผ้ลติ และผูเ้ลีย้ง กลบัต้อง 

ซื้อสินค้าในราคาที่ภาครัฐประกันรายได้ไว้กับผู ้

เพาะปลูก แต่กลับขอให้เกษตรกรกรตรึงราคา 

สินค้าปศุสัตว์เอาไว้ ทั้งไก่เนื้อ ไข่ไก่ เพื่อหวัง 

ช่วยเหลือผู้บริโภค โดยลืมคิดไปว่าคนเลี้ยงสัตว์ 

ก็คือประชาชน และผู้บริโภคคนหนึ่งเช่นกัน

“หากยังปล่อยให้พ่อค้ากักตุนข้าวโพดไว ้

เช่นนี้ นอกจากประโยชน์จะไม่ตกถึงเกษตรกร 

ผูเ้พาะปลกูพชืไร่ดังทีร่ฐับาลมุง่ช่วยเหลอืมาตลอด 

แล้ว ทุกข์หนักจะตกแก่เกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว ์

ทีอ่าจต้องหยดุเลีย้ง หากภาคการผลติอาหารสตัว์ 

ไม่สามารถทนรับต้นทุนการผลิตท่ีสูงได้อีกต่อไป  

ย่อมตัดสินใจเลิกการผลิตอย่างแน่นอน ขอให้ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งตรวจสอบ 

สตอ็กข้าวโพด เพือ่ให้เกดิผลเชงิจติวทิยา ให้พ่อค้า 

ปล่อยสต็อกออกมาท�าให้ราคาสินค้าปรับลดลง”

สอดคล้องกับนายกสมาคมผู้เล้ียงไข่ไก่  

มาโนช ชูทับทิม ที่กล่าวถึงราคาไข่ไก่ที่มีการ 

ปรับตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปัจจัย 

ส�าคัญมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น  

โดยเฉพาะข้าวโพด และข้าวสาลี ท่ีขาดแคลน 

จากสงครามยูเครน ซึ่งทั้งรัสเซีย และยูเครนเป็น 

ประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ ปริมาณมาก 

กว่า 30% ของผลผลิตทั้งโลก และต้นทุนในการ 

ขนส่งไข่ไก่ยังปรับสูงขึ้นตามราคาน�้ามัน ส่งผลให ้

ขณะนี้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่พุ่งสูงถึง 3.10 - 3.24  

บาทต่อฟอง เกษตรกรจึงจ�าเป็นต้องขยับราคา 

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้นเป็น 3.40 บาท คาดว่า 

ยิ่งสถานการณ์สงครามยืดเยื้อ ก็ยิ่งจะท�าให้ราคา 

ไข่ไก่สูงขึ้นไปอีก

ปัญหาราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ 

คงมแีต่ภาครฐัเท่านัน้ทีพ่อจะช่วยเกษตรกรได้ อย่า 

ให้คนเพยีงกลุม่เดยีวได้ประโยชน์จากสถานการณ์ 

นี้ การปกป้อง และดูแลผู้ผลิต และเกษตรกร 

ตลอดห่วงโซ่อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม คือ 

ทางออกของปัญหานี้ และควรปล่อยราคาสินค้า 

เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได ้

ในสถานการณ์ท่ีต้นทุนการผลิตท้ังหมดต่างปรับ 

ตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปศุสัตว์ แนะ ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
มันส�าปะหลัง ปลายข้าว ร�าข้าว

ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง 
ลดน�าเข้าให้มากที่สุด
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า  

ปัจจุบันสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคา 

สูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ในต่างประเทศที่ม ี

ความผนัผวนของวตัถุดบิ ซ่ึงมผีลกระทบท้ังห่วงโซ่ 

การผลิต ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้าน 

อาหารสัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้บริโภค

ดังนั้น กรมปศุสัตว ์ จึงสนับสนุนให ้ 

เกษตรกรผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบภายใน 

ประเทศเพื่อทดแทนวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

นอกเหนือจากข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีผลิตภายใน 

ประเทศ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ผลิตอาหารสัตว ์

เช่น มันส�าปะหลัง ปลายข้าว ร�าข้าว รวมถึง 

ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ผลพลอยได้ที่ได้จากอุต- 

สาหกรรมการผลติอาหาร เช่น กากมนัส�าปะหลงั  

กากเบียร์ กากน�้าตาล

อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อ 

ทดแทนดังกล่าว ต้องคัดเลือก และตรวจสอบให ้

มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย โดย 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

ปศุสัตว์แนะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ในประเทศ

มันส�าปะหลัง ปลายข้าว ลดน�าเข้า

เฉพาะต้องไม่พบสิ่งปลอมปนซ่ึงมาจากวัตถุดิบ 

อืน่ เชือ้ราชนดิต่างๆ เมลด็แตก เสยี มกีลิน่เหมน็ 

หืน รวมถึงสิ่งที่ปนมาโดยธรรมชาติ เช่น ดิน หิน  

ทราย มีความชื้นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิด 

สารพิษจากเชื้อรา

ตลอดจนปริมาณการใช้ต ้องเหมาะสม 

ตามความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์แต่ละ 

ชนิด วัตถุดิบบางชนิดไม่สามารถทดแทนกันได ้

ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต 

ของสัตว์ สุขภาพสัตว์ รวมถึงผู้บริโภคผลิตภัณฑ ์

จากสัตว์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า

กรมปศุสัตว์ จึงได้พัฒนาสูตรอาหารสัตว ์

ท่ีมีวัตถุดิบท่ีผลิตได้ในประเทศไทยเป็นทางเลือก 

เพือ่ทดแทนการน�าเข้า เช่น มนัส�าปะหลงั (มนัเส้น 

กากมัน) ข้าว (ปลายข้าว ข้าวกล้อง ข้าวกะเทาะ 

เปลือก) ข้าวโพด ร�าข้าว กากปาล์ม เป็นต้น  

ปศุสัตว์ แนะ ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
มันส�าปะหลัง ปลายข้าว ร�าข้าว

ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง 
ลดน�าเข้าให้มากที่สุด
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อย่างไรก็ตาม วัตถุดบิบางชนดิมข้ีอจ�ากดัในการใช้ 

ผลิตอาหารสัตว์ หากใช้ปริมาณที่ไม่เหมาะสม 

ในสูตรอาหารสัตว์ อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์  

ผลผลิต หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้

นอกจากนี้ ปศุสัตว์จัดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรช้ีแจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่ 

เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ โดย 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีหน้าที่ในการ 

ควบคุม ก�ากับ ดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.  

2558 ซึ่งภารกิจส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ 

ควบคุมการน�าเข้า - ส่งออกอาหารสัตว์ การตรวจ 

ติดตาม การขออนุญาตน�าเข้า ผลิต ขายอาหาร 

สัตว์ การตรวจสอบอาหารสัตว์ปลอมปน อาหาร 

สัตว์เสื่อมคุณภาพ อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน มี 

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขาย  

และเกษตรกรผู้ใช้อาหารสัตว์

โดยมหีลักการด�าเนินงานเกีย่วกบัพระราช- 

บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  

เง่ือนไขการค้าระหว่างประเทศ ขัน้ตอนการปฏบิติั 

งานด้านกฎหมายอาหารสัตว์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส์ 

ด้านอาหารสัตว์ ที่ปัจจุบันกองควบคุมอาหาร 

และยาสัตว์ได้น�าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที ่

สามารถเข้าถึงระบบได้จากอุปกรณ์สื่อสารทุก 

ชนิด

ตั้งแต่ Smart Phones, Tablets, Laptop 

PCs, Desktop PCs ฯลฯ มาใช้อย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพในส่วนของใบอนุญาตอาหารสัตว์  

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต  

น�าเข้า หรือขายอาหารสัตว์ ได้สามารถยื่นค�าขอ 

ต่างๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส�าคัญการ 

ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

อย่างรวดเร็ว

ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และ 

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผูป้ระกอบ- 

การ และอยากฝากสิ่งท่ีก�าลังเป็นส่วนที่ส�าคัญ 

ของระบบการผลิตอาหารสัตว์ในอนาคตอันใกล้นี้  

คือ เรื่องของการปลูกพืช หรือน�าเข้าวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดอาหารสัตว์ 

ท่ีจะต้องปฏบิตัติามมาตรการทางสิง่แวดล้อม เพือ่ 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปลัดเกษตรฯ ช้ีตลาดข ้าวโลก 
แข่งขันสงู จากคู่แข่ง อินเดีย เวียดนาม  
กัมพูชา เมียนมา สหรัฐฯ โควิด-19 
ติดปัญหาโลจิสติกส์กระทบส่งออก 
เร่งแก้ 6 ปี แผนตลาดข้าวครบวงจร  
ควบคู่ตลาดน�าการผลิต

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการสัมมนา การ 

ขับเคลื่อนแผนการผลิต และการตลาดข้าว 

ครบวงจร ปีการผลิต 2565/2566 กรมการข้าว  

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า

ถงึแม้กระทรวงมกีารวางแผนการผลิต และ 

การตลาดข้าวครบวงจรมาแล้ว 6 ปี แต่แนวโน้ม 

การผลิต และการตลาดข้าวยังคงมีความผันผวน  

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวม 

ไปถึงสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

ภัยธรรมชาติ และความตึงเครียดทางการเมือง

รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง 

จากทั้งอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และ 

สหรฐัอเมรกิา ปัญหาด้านโลจิสตกิส์ ตลอดจนการ 

แข่งขันทางด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมี 

การวางแผนการผลิต และการตลาดให้มปีระสทิธิ- 

ภาพสงูย่ิงขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัการเปลีย่น 

แปลง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

ปลัดเกษตร ชี้ตลาดข้าวโลกแข่งเดือด
อินเดีย เวียดนาม ตีตืน้
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มุง่เน้นหลกัการตลาดน�าการผลติ เชือ่มโยง 

เกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาค 

เอกชน ควบคู่กับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่เหมาะสมกับพื้นท่ีมาปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรท�าการ 

เกษตรแบบปลอดภยั และมคีณุภาพตามมาตรฐาน 

สากล ยกระดับความเป็นอยู ่รายได้ และความสขุ 

ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การผลิต และการตลาดข้าว 

ครบวงจร ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายท่ีส�าคัญ 

ของรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายและบรหิาร 

จัดการข้าว (นบข.) ภายใต้หลักการตลาดน�าการ 

ผลติมเีป้าหมายทีจ่ะให้เกดิผลสมัฤทธิ ์3 ประการ  

คือ

1. สามารถบริหารจัดการอุปทานของข้าว 

ให้อยู่ในปริมาณสมดุลกับอุปสงค์ 2. การผลิต 

ข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการ 

ผลิต และ 3. ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพคุ้มค่า 

กบัต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา ตลอดจนเพือ่ให้ 

บรรลเุป้าหมายในการยกระดับคณุภาพชีวติชาวนา 

ให้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งถือว่าสอด- 

คล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิแผนระดบัที ่1 และแผน 

ระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

5 ด้าน ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต 

2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3. ยุทธ- 

ศาสตร์ 3’S (Safety/Security/Sustainability) 

4. ยุทธศาสตร์บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการทุก 

ภาคส่วน และ 5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน 

ตามแนวศาสตร์พระราชา

ด้านนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบด ี

กรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าข้าว เป็น 

สินค้าเกษตรชนิดแรกที่ใช้นโยบายตลาดน�าการ 

ผลติ โดยรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายและ 

บรหิารจดัการข้าว ได้มอบหมายกระทรวงพาณชิย์  

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.)  

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรูณาการจดัท�า 

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ภายใต ้

หลักการการตลาดน�าการผลิต ซึ่งแบ่งการด�าเนิน 

งานออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

1. ช่วงก�าหนดอุปสงค์ อุปทาน 2. ช่วงการ 

ผลติ 3. ช่วงการเก็บเก่ียวและหลงัเกบ็เกีย่ว 4. ช่วง 

การตลาดภายในประเทศ และ 5. ช่วงการตลาด 

ต่างประเทศ โดยกรมการข้าวได้รบัมอบหมายเป็น 

หน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในการด�าเนนิการตามแผนการผลติ และการตลาด 

ข้าวครบวงจร ซึ่งได้ด�าเนินงานตั้งแต่ปีการผลิต  

2559/2560 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมการข้าว 

ได้ขับเคลื่อนนโยบาย และโครงการส�าคัญภายใต้ 

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเป็น 

หนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์
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ภาคเกษตรกรไทยก�าลงัเผชิญความท้าทาย 

อย่างหนัก หลังวิกฤตสงครามรัสเซีย - ยูเครน 

ร่วม 1 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน 

ปรับสูงข้ึนกระทบราคาน�้ามันในประเทศ - ราคา 

ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจนต้องปรับ 

ขึ้นค่าเอฟที งวดที่ 2 อีกระลอก

ขณะที่ต ้นทุนการเพาะปลูก - ปศุสัตว ์

ต่างก็ได้รับแรงกดดันจากราคาธัญพืช - แม่ปุ๋ยที่ 

ผลิตจากแหล่งรัสเซีย - ยูเครนปรับสูงขึ้น รวมถึง 

มาตรการแซงก์ชั่นรัสเซียท�าให้หลายประเทศต้อง 

แย่งชิงซื้อจากแหล่งอื่นทดแทน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

ต้นทุนสินค้าเกษตรพุ่งทะลุ 100%
ชงรัฐบาลเพิ่มวงเงินประกันรายได้

สงครามรัสเซีย - ยูเครน สะเทือน
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรรอบใหม่
ราคา “ปุ๋ย - น�้ามัน - ค่าแรง” เพิ่มขึ้น
กว่า 100% ฉุดรายได้เกษตรกรเดือดร้อน
ข้าว - มัน - ปาล์ม - ยาง อ่วม ชงข้อมูลใหม่
ให้รัฐปรับฐานราคาประกันรายได้
ที่ ใช้มาแล้ว 3 ปี พร้อมเจรจาร่วมทุน
ผลิตปุ๋ย จีน - ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ

ปัญหาระดับโลกลามมาสู่ปัญหาเศรษฐกิจ 

รากหญ้า จากต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น แต่ระดับ 

รายได้ลดลง ซึ่งภาครัฐยังคงใช้มาตรการประกัน 

รายได้ราคาเดิม 3 ปีแล้ว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้นทุน 

เกษตรกรโดยรวมปรับสูงขึ้น ท้ังจากต้นทุนปุ๋ย  

ค่าน�้ามัน และค่าแรงงาน ซึ่งหากแยกเฉพาะด้าน 

พบว่า ต้นทุนปุ๋ย และเคมีเกษตรปรับสูงขึ้นไป 

เกินกว่า 100% จากปีก่อน
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ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร ซึง่ในบาง 

สนิค้ากระทบรนุแรง เพราะราคาขายในตลาดไม่ได้ 

สูงข้ึน เช่น ข้าว ท�าให้ขณะนี้มีสมาชิกร้องเรียน 

เข้ามาขอให้เสนอภาครัฐพิจารณาขยับฐานราคา 

ในโครงการประกันรายได้ที่ใช้ระดับเดิมมาเป็น 

เวลา 3 ปีแล้ว เพือ่ให้เกษตรกรได้มรีายได้เพยีงพอ 

กับต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน จากนี้จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ  

เพื่อหารือกับรัฐต่อไป

“ผลกระทบจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น หากแยก

เป็นรายชนดิ สนิค้าพชืไร่จะกระทบมากกว่าสนิค้า 

พืชสวน เช่น ข้าว ข้าวโพด จะกระทบมากกว่า 

ปาล์ม ยางพารา เพราะต้นทุนขึ้น แต่ราคาตลาด 

ก็ขยับข้ึน ส่วนสินค้าปศุสัตว์จะมีกลุ ่มสุกรที ่

กระทบมากที่สุดจากต้นทุนอาหารสัตว์ และโรค  

ตามด้วย ไก่เนื้อ ไก่ไข่”

ขอเสนอให้รัฐพิจารณาผลิตปุ๋ยเอง ลด 

การน�าเข้า เพราะปัจจุบันไทยมีแหล่งแร่ที่ใช้เป็น 

แม่ปุ๋ย 2 ชนิด คือ โพแทสเซียม ในแหล่งที่  

จ.ชัยภูมิ และไนโตรเจน ซึ่งได้จากบายโปรดักต์ 

ของการกล่ันน�้ามัน ซึ่งเรามีโรงกลั่น 4 - 5 โรง  

สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยแอมโมเนีย

นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาเจรจาความ 

ร่วมมือกับจีนที่เป็นแหล่งผลิตฟอสเฟตที่ส�าคัญ  

ร่วมกันลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุนผลิตปุ๋ยส�าหรับ 2  

ประเทศ

ส่วนปัญหาต้นทุนค ่าน�้ามัน อยากให ้

พิจารณามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม โดยใช ้

คปูองน�า้มนัมาช่วย ส่วนการลดต้นทนุอาหารสตัว์  

ขอให้รัฐหันมาส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศ 

ทดแทนการน�าเข้า เช่น ข้าวเปลือก หรือข้าวสาร 

เก่าในสต็อกรัฐบาล

อีกด้านหนึ่ง เกษตรกรต้องปรับแผนลด 

ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับ 

จากการใช้ปุ๋ยเคมีไปเป็นอินทรีย์ ซึ่งท�าให้ต้นทุน 

ต่อไร่ลดลงจาก 4,000 - 5,000 บาท เหลือ 3,000  

บาทต่อไร่

ขยับประกันรายได้
ข้าว - มัน - ปาล์ม

ด้าน นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายก 

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า 

สมาคมขอให้รัฐพิจารณาทบทวนราคาประกัน 

รายได้ข้าว ซึ่งเป็นระดับที่ใช้มาต่อเนื่อง 3 ปีแล้ว

ขณะท่ีปัจจุบัน ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว 

ปรับขึ้นไปทั้งหมด โดยเฉพาะค่าปุ๋ยยูเรีย และ 

ปุ๋ยสูตรอื่นท่ีใช้ในนาข้าว เช่น 16 - 8 - 8 ปรับ 

จากกระสอบละ 800 - 900 เป็น 1,100 - 1,200  

photos: @jcomp_freepik.com

photos: freepik_freepik.com
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บาท ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา 

เฉลี่ยต่อไร่ 4,500 - 5000 บาท (โดยปกติต้อง 

ปลูกประมาณ 1.5 ไร่ จะได้ข้าวเปลือก 1 ตัน)

โดยคาดว่าผลผลิตปีนี้จะมีปริมาณ 28 

ล้านตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลิต 

ข้าวนาปรัง คาดว่าปลายเดือนมีนาคมนี้ก็น่าจะ 

ออกสู่ตลาดหมด ส่วนราคาตลาดขณะนี้ ข้าวขาว  

ตันละ 8,000 บาท ต�่ากว่าราคาประกันที่ตันละ  

10,000 บาท ส่วนข้าวหอมปทุม ตันละ 9,000  

บาท จากราคาประกันตันละ 11,000 บาท และ 

ข้าวหอมมะลิ ตันละ 12,000 - 13,000 บาท จาก 

ราคาประกันตันละ 15,000 บาท

ปุ๋ยมันส�าปะหลังทะลุ 200%
นายรงัษ ีไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มัน 

ส�าปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคม 

อยากขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับราคาประกัน 

รายได้มันส�าปะหลังเพิ่มขึ้น จาก กก. ละ 2.50  

บาท เป็น 2.70 บาท เพราะสถานการณ์ต้นทุน 

การเพาะปลูกของเกษตรกรสูงขึ้น จากเดิม กก. 

ละ 2.20 - 2.30 บาท เป็น 2.50 บาท

เป็นผลจากราคาปุ๋ยที่ปรับขึ้นมากว่า 150 - 

200% จากเดิมปุ๋ยยูเรียขายกระสอบละ 500  

บาท เป็น 1,100 บาท ปุย๋ชนิดอื่นๆ ก็ปรับเพิ่มขึน้ 

จากกระสอบละ 700 บาท เป็น 1,100 บาทต่อ 

กระสอบ ยังไม่รวมค่าน�้ามัน ค่าขนส่ง ค่าแรง ที ่

เป็นต้นทุนของเกษตรกร

ส่วนราคารับซื้อหัวมันสด กก. ละ 2.60  

บาท ก�าไร 10 สตางค์ถือว่าน้อย ซึ่งแม้ว่าภาครัฐ 

จะเข้ามาช่วยเหลือจัดหาปุ๋ยราคาถูก แต่ยังไม่ 

เพียงพอต่อความต้องการใช้ และมองว่าแนวโน้ม 

ราคาปุ๋ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง photos: sarangib_pixabay.com

“ตอนนี้ประกันรายได้มาช่วยประมาณ  

15% ของผลผลิตเท่านั้น ผลผลิตจะออกช่วง 

เดือนมกราคม - มีนาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตออก 

เยอะ คาดการณ์ว่าผลผลิตปีนี้ 34 ล้านตัน ความ 

ต้องการใช้ในประเทศ 24 ล้านตัน และส่งออก  

10 ล้านตัน

ราคายังพอมีก�าไรจากต้นทุน กก. ละ 10  

สตางค์ แต่จีนก็มีการปลูกข้าวโพดมากขึ้นมาใช ้

ทดแทน ก็ต้องดูว่าจะกระทบราคามันหรือไม ่

และอนาคตเกษตรกรไทยต้องพัฒนาเพิ่มผลผลิต 

ต่อไร่ เป้าหมาย 4 ตันต่อไร่ แต่ปัจจุบันยังได้  

3.2 - 3.3 ตันต่อไร่”

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ ์

ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ว่า 

ราคาตลาดปาล์มน�้ามันจะขยับสูงสุดในรอบ 9 ปี  

ไปถึง กก. ละ 13 บาท แต่ต้นทุนชาวสวนปาล์ม 
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ก็ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปีเช่นกัน จากเดิมท่ี 

ต้นทนุการผลิตผลปาล์มเฉล่ีย กก. ละ 3.18 - 3.78  

บาท เพิ่มเป็น กก. ละ 5 - 6 บาท

โดยเฉพาะปุ ๋ยปรับเกิน 100% เช ่น  

โพแทสเซียม 0 - 0 - 60 ปรับจากตันละ 12,000 - 

14,000 บาท ไปแตะระดับ 30,000 บาทแล้ว 

หรือยูเรีย จากที่ตันละ 4,500 - 5,000 บาท 

ปรับเป็น 20,000 บาท ซึ่งจะใช้ปุ๋ยเฉลี่ย 8 - 12  

กก. ต่อต้นต่อปี ต้นทุนรวมอื่นๆ เช่น ค่าแรงงาน  

ค่าขนส่ง รวม 80 - 90%

ขณะที่ราคาประกันรายได้เกษตรกรยัง 

คงเดิมอยู่ที่ กก. ละ 4 บาท มา 3 ปีแล้ว เป็น 

ไปได้หรือไม่ หากรัฐจะพิจารณาทบทวนระดับ 

ราคาประกันรายได้ เป็น กก. ละ 4.50 บาท จะ 

ช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการประกอบ 

อาชีพ เพราะรัฐประกันรายได้ให้เกษตรกร

ส�าหรับผลผลิตปาล์มขณะนี้ ทยอยออกไป 

ถึงเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีผลปาล์มทะลาย 

เฉลีย่เดอืนละ 1.0 - 1.5 ล้านตนั คดิเป็นเปอร์เซน็ต์ 

น�า้มนั 18% จะได้น�า้มนัปาล์มดบิ (CPO) ที ่2.5 - 

2.6 แสนตัน หักการใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ  

และการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล ก็จะเหลือเดือนละ  

6 - 7 หมื่นตัน ซึ่งล่าสุดสต็อกน�้ามัน CPO เดือน 

มนีาคม มี 1.7 แสนตนั เพิม่ข้ึนจากเดอืนกมุภาพนัธ์ 

ที่มี 1.3 แสนตัน อยู่ในมือเอกชนทั้งโรงสกัด โรง 

กลั่น และโรงงานไบโอดีเซล

สวนยางแบกรับ 3 ต้นทุน
นายอทุยั สอนหลกัทรัพย์ กรรมการผู้ทรง 

คุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  

(กนย.) กล่าวว่า จากเหตุรัสเซีย - ยูเครน ส่งผล 

กระทบต้นทุนการผลิตสวนยางเพิ่มขึ้นทุกทาง 

โดยต้นทุนส่วนใหญ่คือ ราคาปุ๋ย แรงงาน ราคา 

น�้ามัน ซึ่งทั้ง 3 อย่างเป็นปัจจัยหลักของชาวสวน

“ถ้าสงครามยูเครนยืดเยื้อ ส่งผลกระทบ 

ต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน ชาวสวนยาง 

เดือดร้อนแน่นอน เพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

ต่อเนื่อง ท่ีผ่านมา การประกันรายได้ยางพารา  

รัฐบาลก�าหนด กก. ละ 60 บาท/กก. ทั้งที่ราคา 

ต้นทุนการผลิตที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

(สศก.) ระบุไว้ อยู่ที่ 63.65 บาท/กก. เมื่อ 7 - 8  

ปีมาแล้ว ตอนนี้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อน 

แน่นอน”
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นางมลัลกิา บญุมตีระกลูมหาสขุ ทีป่รกึษา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับทราบ 

ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย - 

ยูเครน และได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ด�าเนิน 

การในส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั 

ประชาชนในทุกมิติ

“ระหว่างการลงพื้นท่ีท่ีจังหวัดพังงา แม่ค้า 

ในบริเวณตลาด ต�าบลท่านา อ�าเภอกะปง จังหวดั 

พังงา ได้ขอร้องให้ท่านจริุนทร์ ช่วยเหลอืประชาชน 

ในขณะนี้ ที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงข้ึน  

ซึ่งในเร่ืองดังกล่าวนี้ท่านจุรินทร์ทราบ และไม่ได้ 

นิ่งนอนใจ เพราะท่านได้การด�าเนินการติดตาม 

ความคืบหน้าของสถานการณ์ภาวะสงคราม 

ระหว่างรัสเซีย - ยูเครนอย่างใกล้ชิดแบบรายวัน”

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

“จุรนิทร์” เกาะติดรัสเซีย - ยูเครน
เร่งหาตลาดทดแทน
ก�าชับตรงึราคาสินค้า 18 กลุ่ม
ถกแก้อาหารสัตว์แพงพรุ่งนี้

นอกเหนือจากนื้ ท่านรองนายกฯ จุรินทร ์

ยังสั่งการให้ก�ากับราคาสินค้า 18 หมวดสินค้าที่ม ี

ความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต โดยให้คงตรึงราคา 

เอาไว้ ติดตามสถานการณ์สินค้าในทุกประเภท 

อย่างต่อเนื่องแบบรายวันแล้ว พร้อมสั่งการให้ทีม 

กระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียในการหาแนวทางลดต้นทุนในการผลิต ใน 

ขณะที่ยังสร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วนให้ได้รับ 

ผลกระทบที่น้อยที่สุดอีกด้วย

นางมัลลิกา กล่าวว่าท่านจุรินทร์ให้ความ 

ส�าคัญกับการหารือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด  

เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะการหาตลาด 

ส่งออกทดแทน และรับทราบปัญหา และข้อเสนอ 

แนวทางแก้ไข กรณีรัสเซียถูกมาตรการคว�่าบาตร 

จากประเทศคู ่ค้า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวง 

พาณิชย์ เป็นประธาน โดยมีการจัดประชุมคร้ัง 

แรกไปเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคมที่ผ่าน ซึ่งที่ประชุม 
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ได้เตรียมมาตรการรองรับร่วมกัน โดยเตรียมบุก 

ตลาดอื่นทดแทน เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา  

ลาตนิอเมริกา รวมทัง้หาโอกาสส่งออกไปยงัตลาด 

ที่รัสเซีย และยูเครน ไม่สามารถส่งออกได้ เช่น  

มันส�าปะหลัง เพื่อส่งออกไปจีน ทดแทนข้าวโพด 

ยูเครน และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศติดตามปัญหา และอุปสรรค 

ในการน�าเข้าสินค้า เพื่อประเมินผลกระทบ และ 

ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าอย่าง 

เหมาะสม โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น  

ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - 

ยูเครน เพื่อให้การค้ายังสามารถด�าเนินการได ้

ต่อเนื่อง

ในด้านโลจิสติกส์ มอบหมายกรมส่งเสริม 

การค้าระหว่างประเทศเพื่อรวบรวม ประสาน 

และเผยแพร่รายช่ือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 

ที่มีความช�านาญการส่งสินค้าไปยังตลาดรัสเซีย 

และกลุ่มประเทศ CIS รวมไปถึงการร่วมมือกับ 

สมาพันธ์ และสมาคมโลจิสติกส์เพื่ออ�านวย 

ความสะดวก หากพบปัญหาด้านโลจิสติกส์อีก 

ด้วย

นางมัลลิกา กล่าวต่อว่า การดูแลสถาน- 

การณ์ราคาสินค้า และบริการภายในประเทศนั้น  

ท่านจุรินทร์ ได้ก�ากับดูแลและติดตามอย่าง 

ใกล้ชิด ซ่ึงขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 

ในห้าง ราคายงัคงทรงตวั และมกีารปรับลดลงตาม 

โปรโมชั่นของแต่ละห้าง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย ์

คงขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า และก�ากับ 

ดูแลอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับกรณีท่ีผู้ประกอบการ 

ได้รบัผลกระทบจากต้นทนุวตัถดุบิ เช่น ปุย๋ อาหาร 

สัตว์ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ประกอบการ 

อย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มอาหารสัตว์ ขอให้ภาครัฐ 

ทบทวนมาตรการท่ีเกีย่วข้องเพือ่ลดต้นทุน ซ่ึงต้อง 

พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน

“โดยวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน ท่าน 

จรุนิทร์ จะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ 

นโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

(นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร 

ซ่ึงน�าไปสู ่แนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ ที่จะส่งผลไปต่อการเลี้ยงสัตว์ซี่งเป็น 

สินค้าบริโภคของประชาชน ส่งผลต่อค่าครองชีพ 

ของประชาชนไทยต่อไป” นางมัลลิกา กล่าว
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผย 

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

(นบขพ.) ครั้งที่ 1/65 เพื่อแก้ปัญหาและบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคา 

สูงข้ึนมากจากผลกระทบของความขัดแย้งรัสเซีย - ยูเครน ว่า การประชุมครั้งนี ้

มีตัวแทนจากภาครัฐทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม และผู้แทนสมาคม 

ท่ีเกีย่วข้อง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ปลกูพชืไร่ เช่น ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ มนัส�าปะหลัง  

ข้าว แต่ไม่มีสมาคมผู้ค้าพืชไร่ ผู้เล้ียงสัตว์ เช่น สมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ ไก่เนื้อ 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกร และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ที่ส่งเพียงผู้แทนเข้าร่วม

ทั้งนี้ การประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมด เพราะต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการพิจารณา จึงเห็นควรให้ไปหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก่อน โดย 

มอบให้ปลดักระทรวงพาณชิย์ นดัหมายประชมุกับอกี 3 ฝ่ายให้ครบถ้วนทุกสมาคม 

ที่เกี่ยวข้อง และน�าข้อสรุปมาเสนอต่อที่ประชุมนี้โดยเร็วที่สุด

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ไร้ข้อสรุปแก้ปัญหาอาหารสัตว์
“จุรินทร์” จี้ปลัดพาณิชย์สรุปด่วน



54

Market Leader

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 203
มีนาคม - เมษายน 2565 

รายงานข่าวระบุว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดชุด 

เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตร 

และกักกัน ส�านักงานปศุสัตว์เขต 7 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และ 

ด่าน กักกันสัตว์นครปฐม

น�าโดย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อ�านวยการกองควบคุมอาหาร 

และยาสัตว์ เข้าตรวจสอบแหล่งผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม  

โดยได้รับเบาะแสว่า มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองที่ไม่ได ้

รับอนุญาต และน�าไปจ�าหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้เก็บตัวอย่าง 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิด กากถั่วเหลือง จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง พบ 

การปลอมปนวัตถุดิบชนิดอื่น และไม่ได้รับการข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และได้ขยายผลพบว่า ซื้อกากถั่วเหลือง 

ดังกล่าวมาจากผู้ผลิตรายหนึ่งในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

อาหารสัตว์เถื่อนโผล่
กรมปศุสัตวบุ์กทลายแหล่งผลิต จ.นครปฐม

ปศุสัตว์ บุกทลาย
แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เถื่อน
ซ�้าเติมสถานการณ์อาหารสัตว์แพง
หลังพบการปลอมปนวัตถุดิบชนิดอื่น และไม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จ. นครปฐม
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จึงได้จัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบ พบว่า 

แหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว เป็นลักษณะโกดัง 

ที่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการผลิตอาหารสัตว์ โดย 

ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์มาผลิตเพื่อจ�าหน่ายเป็น 

อาหารสตัว์ นอกจากนี ้ยงัมกีารซ้ือวตัถดุบิอาหาร 

สัตว์จ�าหน่ายโดยตรงไปยังบุคคลทั่วไปด้วย

โดยชุดเฉพาะกิจได้ท�าการอายัดเครื่องมือ 

อุปกรณ์ในการผลิตอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ 

เป็นของกลางในการกระท�าผดิ รวมมลูค่าประมาณ 

6,000,000 บาท ดังนี้

1. เครื่องผสมอาหารสัตว์ และเคร่ืองบด 

อาหารสัตว์ จ�านวน 5 เครื่อง มูลค่าประมาณ  

2,000,000 บาท

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากข้าวโพด  

เนือ้และกระดูกป่น (สุกร) ร�าข้าวสาล ีและปลาป่น 

ประมาณ 300,000 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า  

4,000,000 บาท

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว ์ ได้รวบรวม 

พยานหลักฐาน พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการ และได้เดินทางไปร้องทุกข์กล่าว 

โทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ใน 

ข้อหาผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้อง 

ระวางโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  

บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ประกอบกับผลิตอาหาร 

สัตว์ ท่ีต้องขึ้นทะเบียน แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือ 

ปรับตั้งแต่ 10,000 - 60,000 บาท หรือท้ังจ�า 

ทั้งปรับ

“ในสถานการณ์ปัจจุบนั วตัถดุบิอาหารสตัว์  

มีราคาแพง ท�าให้เพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้า 

ปศุสัตว์ ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเป็นการซ�้าเติม 

ผูป้ระกอบการ เกษตรกร และประชาชนผู้บรโิภค  

ทัง้ด้านคณุภาพ และความปลอดภยัสินค้าปศสุตัว์  

ซึ่งกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จงึได้มอบหมายให้ทกุหน่วยงานภายในกรม 

ปศุสัตว์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และใช้วัตถุดิบ 

ทดแทนภายในประเทศในการผลิตอาหารสัตว์  

ตลอดจนก�ากบั ดแูลด้านคณุภาพมาตรฐานอาหาร 

สัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม 

คุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์  

และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์”
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ทุกคร้ังที่ เกิด “สงคราม” ขึ้น ไม ่ว ่า 
ในพื้นที่ใดในโลก ความวิตกกังวลจะขยาย 
ตัวเป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับสงครามระหว่าง 
รัสเซีย และยูเครน ที่ก�าลังเกิดขึ้นในขณะนี ้
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้คนใน 2 ประเทศนี ้
เท่าน้ัน แต่ผลกระทบยังลุกลามบานปลาย 
ขยายวงไปทั่วโลก!!

โดยเฉพาะผลจากมาตรการ “คว�า่บาตร” ทาง 

เศรษฐกิจสารพัดรูปแบบที่สหรัฐฯ และเหล่าชาต ิ

พันธมติร งดัออกมาใช้ เพือ่ “ลงโทษ” รัสเซีย และ 

หวังจะให้หยุดการท�าสงคราม แต่กลับยิ่งเป็นการ 

โหมไฟ และกระตุ้นให้รัสเซียออกมาตรการ “โต้ 

กลบั” เพือ่รับมอืมาตรการคว�า่บาตรเหล่านัน้ รวม 

ถึง “แก้เผ็ด” สหรัฐฯ และชาติพันธมิตร ซึ่งส่งผล 

ให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับความยากล�าบากไม่แพ้กัน

ส�าหรบัไทยเช่นเดยีวกนัทีไ่ม่สามารถหลกี 

เลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ 

การค้า และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได ้

มิหน�าซ�า้ ผลกระทบครัง้นีก้ลบัมา “ซ�า้เตมิ” ความ 

ทุกข์ยากที่คนไทยต้องประสบในช่วงกว่า 2 ปี 

ที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 ให้หนักหนา 

สาหัสยิ่งขึ้นไปอีก

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

“จรุนิทร”์ เปิดแผนรบัมอืสงครามรสัเซีย - ยเูครน
ประคองส่งออกดูแลค่าครองชีพ

มีการสัมภาษณ์ “นายจุรินทร์ ลักษณ- 

วิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทย รวมถึงแนวทาง 

การรับมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคนไทย 

จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้

นายจุรินทร์ เริ่มต้นให้สัมภาษณ์ว่า “ความ 

ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครน ในขณะนี้  

กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า จะก่อให้เกิดผล 

กระทบกับประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซึง่ไทยหลกีเลีย่ง 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัเศรษฐกจิ การค้าระหว่าง 

ประเทศไม่ได้เลย”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว คือ ราคาพลังงาน 

ทั่วโลกสูงขึ้นจากปริมาณผลผลิต (ซัพพลาย)  

ขาดแคลน เพราะรัสเซียเป็นผู ้ผลิตน�้ามันดิบ 

อันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และซาอุดี- 
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อาระเบีย ปี 63 ผลิตได้เฉลี่ย 10.5 ล้านบาร์เรล 

ต่อวนั และเป็นผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตอัินดบั 2 ของ 

โลก รองจากสหรัฐฯ ท่ีผลิตได้ 22.5 ล้านล้าน 

ลูกบาศก์ฟุต

เมือ่ราคาพลงังานเพิม่ขึน้ ราคาสนิค้าอืน่ๆ 

ย่อมขึ้นตาม เช่น น�้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม  

เคมีภัณฑ์ พลาสติก ปุ๋ยเคมี ฯลฯ เพราะน�้ามัน 

เป็นวัตถุดิบส�าคัญของการผลิต และเป็นต้นทุน 

ค่าขนส่ง และเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จะท�าให้ 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่โลก และไทยในปีนีส้งูขึน้ ฉดุให้ 

อ�านาจซื้อของประชาชนลดลง และอาจท�าให ้

เศรษฐกิจชะลอตัว

ผลกระทบอีกอย่างคือ การขาดแคลน 

สินค้าโภคภัณฑ์ส�าคัญท่ี 2 ประเทศเป็นผู้ผลิต 

แต่ไม่สามารถส่งออกได้จากการถูกปิดท่าเรือ 

น่านฟ้า และมาตรการคว�่าบาตร จนผลักดันให ้

ราคาพุ่งขึ้น ทั้งข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหล็ก  

ปุ๋ยเคมี และการใช้มาตรการ “โต้กลับ” ของ 

รัสเซีย ที่ห้ามส่งออกสินค้ากว่า 200 รายการ 

ตลอดปีนี้ เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ ์

การแพทย์ ยานยนต์และชิ้นส่วน สินค้าเกษตร  

โบกี้รถไฟ ฯลฯ ท�าให้ต้นทุนผลิตสินค้าที่เกี่ยว 

เนื่อง เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี ยานยนต์ วัสดุ 

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น และปรับขึ้นราคาตามในที่สุด

ส�าหรับไทย สินค้าหลายรายการที่ได้รับ 

ผลกระทบจากราคาน�้ามัน และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น  

เช่น ปุย๋เคม ีอาหารสัตว์ ฯลฯ กระทรวงพาณชิย์ 

ต้องพิจารณาถึงการปรับขึ้นราคาเพื่อให้สะท้อน 

ต้นทุนที่สูงขึ้น ถ้าไม่ให้ขึ้นเลย อาจเกิดปัญหา 

ขาดแคลน เพราะผูผ้ลติ ผูค้้า ไม่น�าเข้า ไม่ผลติ  

เนื่องจากขายได้ไม่คุ้มทุน

“การพจิารณาขึน้ราคาจะท�าอย่างเป็นธรรม 

กบัทกุฝ่ายทัง้เกษตรกร ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค โดย 

จะพจิารณาเป็นรายๆ ไม่ใช่ให้ขึน้ได้ทกุรายเท่ากนั 

หมด เพราะแต่ละรายมีต้นทุนไม่เท่ากัน ที่ส�าคัญ  

การปรับราคาต้องไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคมาก 

เกินไป ขณะที่ผู้ประกอบการยังท�าธุรกิจต่อไปได้  

และต้องไม่ค้าก�าไรเกินควร ถ้าพบการฉวยโอกาส 

เอาเปรียบ จะด�าเนินการตามกฎหมาย”
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อย่างไรก็ตาม แม้จะอนุญาตให้ผู้ประกอบ 

การปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ได้ แต ่

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ 

เตรียมแผนลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ  

เกษตรกรผูป้ลกูพชือาหารสตัว์ และเกษตรกรผู้ใช้ 

ไว้แล้ว โดยอาหารสัตว์ได้ตัง้คณะท�างานเพือ่แก้ไข 

ปัญหาราคาอาหารสตัว์ มผู้ีแทนจากผู้ผลติ ผู้ปลกู 

พืชอาหารสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เพื่อหารือถึงการก�าหนดช่วงเวลา และปริมาณ 

น�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ชัดเจน ไม่ให้กระทบ 

ต่อเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ และเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดค่าครองชีพ
สกัดเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ ยังดูแลสินค้าอื่นๆ ที่เป็นปัจจัย 

การผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนผลิตให้ด้วย เช่น ท�า 

โครงการลดราคาเคมีเกษตรกร (ยาป้องกัน หรือ 

ก�าจัดศัตรูพืช เช่น วัชพืช แมลง และโรคพืช) 

โดยกรมการค้าภายใน ด�าเนนิการร่วมกบักระทรวง 

เกษตรฯ และผู้ค้า 3 สมาคม ได้แก่ สมาคม 

ไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และ 

สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย เริ่ม 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 

2565 แต่ได้ขยายเวลาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม  

2565

อีกทั้งยังมีโครงการ “Mobile พาณิชย์... 

ลดราคา! ช่วยประชาชน” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 

มีก�าหนดตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะมีทั้ง 

แบบเปิดจุดจ�าหน่าย และรถพุ่มพ่วง น�าสินค้า 

จ�าเป็น เช่น ไข่ไก่ น�้าตาล ข้าวสาร น�้ามันพืช  

บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน  

เป็นต้น รวมทั้งสินค้าเกษตร ตระเวนขายใน 

กรุงเทพฯ ตรงถึงผู้บริโภค โดยลดราคาสูงสุด  

60%

ขณะเดยีวกัน รฐับาลได้ออก 10 มาตรการ 
ลดผลกระทบของราคาสินค้าที่สูงขึ้น เช่น ตรึง 
ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ถึง 
สิ้นเดือนเมษายน 2565 คงราคาขายปลีกผู้ใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGV) ไว้ท่ี 15.59 บาท/ 
กิโลกรัม ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565  
ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มเดือนละ 15 บาท/ 
ถัง ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 เพิ่ม 
เงินช่วยเหลือซื้อก๊าซหุงต้ม ช่วยเหลือค่าน�้ามัน  
ลดค่าไฟฟ้า ลดเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

“โครงการลดค่าครองชีพประชาชนของ 
กระทรวงพาณิชย์ และมาตรการช่วยเหลือของ 
รัฐบาล จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน  
ป้องกันการฉวยโอกาสค้าก�าไรเกินควร และช่วย 
ชะลอความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อไทยในปีนี ้
ที่คาดจะเพ่ิมข้ึนตามทิศทางของเงินเฟ้อโลกจาก 
ผลกระทบของรัสเซีย - ยูเครน”

ส่วน “เงินเฟ้อ” ของไทยในปีนี้ที่มีทิศทาง 

สูงขึ้นนั้น กระทรวงพาณิชย์มองว่า เป็นสถาน- 

การณ์ท่ีเกิดขึ้นแบบ “ฉับพลัน” (Shock) จาก 

ราคาน�้ามัน และสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น เพราะ 
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ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย - ยูเครน แต่ 

ถ้าความขัดแย้งคลี่คลายจะท�าให้การผลิต และ 

ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น  

และคาดว่าสินค้าส�าคัญต่างๆ จะปรับราคาลง ส่ง 

ผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริหารจัดการ 

เงินเฟ ้ออยู ่ ในระดับที่ เหมาะสมในระยะยาว  

กระทรวงพาณิชย์มองว่าไทยจ�าเป็นต้องปรับ 2  

ด้านคือ

ปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกจิให้พึง่พาน�า้มนั 

ลดลง และใช้พลังงานทดแทนมากข้ึน เช ่น  

พัฒนาไบโอดีเซลจากพืชพลังงาน ขยะมูลฝอย 

และมูลสัตว์ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก 

ให้ประชาชนใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงาน 

แสงอาทิตย์ โดยอ�านวยความสะดวกการติดตั้ง 

ลดราคาผลิตภัณฑ์ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า มี 

มาตรการจงูใจทางภาษใีห้เอกชนผลติกระแสไฟฟ้า 

เพื่อการพาณิชย์ ลดกฎระเบียบที่ยุ่งยาก เป็นต้น

ส่วนอีกด้านคือ ปรับให้มีการน�าเทคโนโลย ี

มาช่วยลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมวิถีชีวิต 

ใหม่ของประชาชนทีม่กีารใช้น�า้มนัลดลง เช่น การ 

ท�างานท่ีบ้าน สร้างแรงจูงใจลดการใช้รถยนต ์

บุคคล สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการใช้ 

จักรยาน และการเดินมากขึ้น เป็นต้น

ส่งออกไทย
รับผลทางอ้อม

ส�าหรับด้านส่งออกของไทยท่ีน�ารายได้ 

เข้าประเทศมหาศาลในแต่ละปี และล่าสุดปี 64  

สร้างรายได้กว่า 8 ล้านล้านบาทนั้น ประเมินว่า  

ความขัดแย้งคร้ังนี้จะไม่กระทบทางตรงต่อการ 

ส่งออกของไทยมากนัก เพราะมูลค่าการค้าของ 

ไทยกับทั้ง 2 ประเทศมีสัดส่วนน้อยมาก โดยปี  

64 สดัส่วนมลูค่าการค้าไทย - รสัเซยี อยูท่ี ่0.5%  

ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก  

และยูเครนเพียง 0.1% เท่านั้น

“แต่ส่งออกไทยไปรัสเซียอาจได้รับผล 

กระทบจากการชะลอค�าสั่งซ้ือชั่วคราว เพราะ 

ผู้ส่งออกขาดความเช่ือม่ันจากเงินรูเบิลอ่อนค่า 

และผันผวน และปัญหาการช�าระเงิน จากที่ 

นานาชาติคว�่าบาตรธนาคารบางแห่งของรัสเซีย  

รวมถงึปัญหาขนส่งสนิค้า จากการปิดน่านฟ้า ปิด 

ท่าเรือ และยกเลิกจองระวางเรือ”

ส่วนผลกระทบทางอ้อมต่อการส่งออกไทย  

มีแน่นอน เพราะคาดว่า ความขัดแย้งครั้งนี้จะ 

ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลก และการค้าระหว่าง 

ประเทศ โดยหน่วยงานเศรษฐกิจหลายแห่ง 

ประเมินว่าอาจท�าให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

ปีนี้ลดลง และอัตราเงินเฟ้อโลกเพิ่มขึ้น โดย 

เฉพาะยโุรป ทีพ่ึง่พาการน�าเข้าพลงังาน และอาหาร 

จาก 2 ประเทศมาก ขณะที่ไทยส่งออกไปยุโรป 

ในสัดส่วนราว 10% ของการส่งออกไทยไปโลก  

ถ้าเศรษฐกิจยุโรปถดถอย ย่อมกระเทือนถึงการ 

ส่งออกไทยไปยุโรปแน่นอน

นอกจากนี้ มาตรการคว�่าบาตรรัสเซียที่ท�า 

ให้ขาดแคลนวัตถุดิบ และห่วงโซ่การผลิตสินค้า 

ชะงกังนั เพราะรสัเซยีเป็นแหล่งผลติ และส่งออก 

วัตถุดิบรายใหญ่ของโลก เช่น เซมิคอนดักเตอร์  

(แร่พาลาเดียม และก๊าซนีออน) และแบตเตอรี ่

รถยนต์ไฟฟ้า (แร่นิกเกิล) นั้น จะส่งผลต่อการ 

ผลิต และส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องของไทย เช่น  

ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อีกทั้งภาคการเงินยังมีความผันผวน ส่งผลให ้

ค่าเงินบาทมีผันผวนตาม
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ไม่เพียงแค่นั้น ราคาพลังงาน สินค้า 

โภคภัณฑ์ และเหล็กของโลกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลต่อต้นทนุขนส่งสนิค้าทางเรือ ต้นทุนวตัถุดบิ  

และราคาสนิค้าน�าเข้าสงูข้ึน เช่น ปุย๋ เมด็พลาสตกิ  

เคมภีณัฑ์ สนิแร่ (เช่น เหลก็ อะลมูเินยีม นกิเกลิ)  

และธัญพืช (เช่น ข้าวสาลี และข้าวโพด) นั้น 

จะกระทบต่อประเทศทีพ่ึง่พาน�าเข้าวตัถุดิบเหล่านี้ 

อย่างไทย โดยจะท�าให้มูลค่าน�าเข้าของไทยสูงขึ้น  

และมีโอกาสขาดดุลการค้าได้

ส ่ วนเงิน เฟ ้อ ท่ัวโลกสู ง ข้ึน จะท� าให  ้

ประชาชนประเทศต่างๆ เกิดสภาวะการเงินตึงตัว  

ชะลอการบริโภค ท�าให้ความต้องการซ้ือสินค้า 

ลดลง และกระทบต่อการส่งออกของไทยในที่สุด

“ผลกระทบต่อการส่งออกไทย คาดว่าจะ 

ปรากฏในไตรมาส 2 โดยเฉพาะการส่งออกไป 

ยโุรป แต่ระดบัผลกระทบขึน้อยู่กบัความยืดเย้ือ 

และความรุนแรงของสถานการณ์ ส่วนตลาด 

ส่งออกหลกัอืน่ๆ ทัง้สหรัฐฯ และจนี คาดว่าจะยงั 

ขยายตัวได้ดี เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ 

ครั้งนี้ไม่มากนัก”

ส�าหรับตลาดอาเซียนที่คาดจะได้รับผล 

กระทบจากราคาพลังงาน และการฟื้นตัวจาก 

โควิด-19 ยังล่าช้านั้น แต่การที่รัฐบาลด�าเนิน 

นโยบายเศรษฐกิจแบบผ่อนคลาย โดยเฉพาะ 

นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะเป็น 

อานิสงส์ต่อการส่งออกไทย เช่นเดียวกับตลาด 

ญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 และรัฐ 

ยังคงใช้นโยบายเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

“กรอ. พาณิชย์”
วางแผนรับวิกฤติ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผน 

รับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการส่งออก 

ของไทยไว้แล้ว โดยที่ผ่านมา ได้ติดตาม และ 

ประเมินสถานการณ์ร่วมกับภาคเอกชน ในนาม 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (ด้านการพาณชิย์)  

หรือ กรอ. พาณิชย์ อย่างใกล้ชิด และเตรียมแผน 

บุกตลาดอื่นทดแทนแล้ว เช่น ตะวันออกกลาง  

โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย ที่เพิ่งฟื้นความสัมพันธ ์

ทางการทูตระหว่างกัน และไทยเพิ่งส่งออกไก่สด 

แช่เย็นแช่แข็งลอตแรกเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาเป็น 

ครั้งแรกในรอบ 18 ปี ที่กลับมาส่งออกไปซาอุฯ 

ได้อีกครั้ง รวมถึงแอฟริกา ละตินอเมริกา

นอกจากนี้ ยังจะหาโอกาสส่งออกสินค้า 

ไปทดแทนสินค้าของ 2 ประเทศที่ไม่สามารถ 

ส่งออกได้ ส่วนด้านโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม 

การค้าระหว่างประเทศ ได้ติดตามสถานการณ์ 

อย่างใกล้ชิด และเผยแพร่รายช่ือผู้ให้บริการ 

โลจิสติกส์ไทยท่ีช�านาญเส้นทางรัสเซียและ CIS  

และร่วมมือกับสมาพันธ์/สมาคมด้านโลจิสติกส ์

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก
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ทั้งนี้ มองว่าความกดดันด้านความมั่นคงทางอาหารที่โลกก�าลังกังวลจาก 

สงคราม จะเป็นปัจจัยบวกต่อสินค้าเกษตร และอาหารของไทยที่จะส่งออกไป 

ทดแทนสินค้าของ 2 ประเทศได้ โดยสินค้าไทยที่มีโอกาส เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ ์

ยาง ประมง เนื้อสัตว์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้ อาหารแปรรูป เป็นต้น

ส่วนสนิค้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบัน�า้มนั เช่น เมด็พลาสตกิ เคมภีณัฑ์ น�า้มนัส�าเรจ็รปู  

น�้ามันดิบ และก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีสัดส่วน 11% ของการส่งออกของไทย จะได ้

ประโยชน์จากราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้น เพราะจะส่งออกไปได้มูลค่าสูงขึ้นตาม อีก 

ทั้งการส่งออกสินค้าทองค�า อัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะมีโอกาสมากขึ้น 

จากการที่ทั่วโลกหันไปซื้อทองค�าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นในภาวะสงคราม

“ส่งออกไทยจะเห็นผลกระทบชัดเจนตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป แต่ก็ 

อาจมีผลดีต่อไทยที่จะส่งออกสินค้าไปทดแทนสินค้ารัสเซียในประเทศท่ีเป็นตลาด 

ส่งออกของรัสเซีย แต่จนถึงขณะนี้ ยังยืนยันเป้าหมายส่งออกปีนี้ขยายตัวไว้ท่ีเดิม  

คือ เพิ่มขึ้น 3 - 4% จากปี 64 มูลค่า 280,000 ล้านเหรียญฯ หรือราว 9 ล้านล้าน 

บาท” นายจุรินทร์กล่าวทิ้งท้าย

photos: hpgruesen_pixabay

photos: lifeforstock_freepik

photos: freepik_freepik

photos: @jcomp_freepik
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เวิลด์แบงก์หั่นจีดีพีแรง
ลงทีเดียว 1% เหลือ 2.9%

หวั่นน�้ามันแพง หนี้ครัวเรือนสูง 
กระทบเงินใช้จ่ายในกระเป๋า

นางเบอร์กทิ ฮานสล์ ผูจ้ดัการธนาคารโลก 

ประจ�าประเทศไทย (เวิลด์แบงก์) เปิดเผยว่า  

เวิลด์แบงก์ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย 

ในปี 65 ใหม่ จากเดิมคาดจีดีพีจะขยายตัว 

3.9% ปรับลดเหลือ 2.9% เพราะมีปัจจัยผล 

กระทบจากต่างประเทศค่อนข้างมาก และไทย 

ได้รับผลกระทบจากราคาน�้ามันเพิ่มสูง และยิ่ง 

หนี้ครัวเรือนสูง เป็นเร่ืองน่ากังวล เพราะรายได้ 

ครัวเรือนยังไม่ฟื ้นตัวจากโควิด ท�าให้มีผลต่อ 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และกระทบการบริโภค 

ส่งผลมายังภาพรวมเศรษฐกิจไทย

 “หนี้ครัวเรือนสูงเป็นเรื่องน่ากังวล ครัว 

เรือนไม่สามารถฟื้นตัวได้จากโควิด รายได้หลาย 

ครัวเรือนต�่ากว่าก่อนโควิด และยิ่งมีแรงกดดัน 

‘เวิลด์แบงก์’ หั่นจีดีพีไทยรวดเดียว 1%

หวั่นน�้ำมันแพง - หนี้สูง
กระทบใช้จ่ำยครัวเรือน

เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ครัวเรือนยากจนมากขึ้น เรื่อง 

ของอาหารและพลังงาน ครัวเรือนยากจนได้ 

บริโภคมากเมื่อเทียบกับประชากรอื่นๆ เป็นสิ่งที ่

ยากล�าบาก ครอบครัวที่ยากจนรับมือกับหนี้ต่างๆ  

เป็นเรื่องน่ากังวล เพราะครอบครัวยากจนจะ 

สามารถจ่ายคืนหนี้ความสามารถหรือไม่ และ 

จะจ่ายได้อย่างไร เหลือใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งหนี้ส่งผล 

กระทบต่อเศรษฐกิจไทย”

ท้ังนี้ในระยะยาวมองว่า ควรมีแนวทาง 

ด�าเนินการอย่างไรโดยเฉพาะความยากจน การ 

เพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน ทั้งการจ่ายหนี้ จ่าย 

ดอกเบี้ย ท�าให้รายได้ครัวเรือนสามารถใช้จ่ายได ้

ลดลง ดังนั้นการบริโภคครัวเรือนจะน้อยลง แล้ว 

ส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจ เป็นเหตุจากหนี ้

ครวัเรือน ถ้าระดบัหนีส้ดัส่วนมากเทียบกับรายได้  

ครัวเรือนท่ัวไปจะมีความเสี่ยงถูกลดระดับสถานะ 

ครัวเรือนไปเป็นครัวเรือนยากจน มีเงินไปใช้การ 

ศึกษาน้อยหรือไม่มี เป็นความท้าทาย ไม่เพียงแต ่

ครัวเรือน แต่ท้าทายทั้งระบบเศรษฐกิจ
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น.ส.วรันธร ภู่ทอง นักเศรษฐศาสตร์ประจ�าประเทศไทย ธนาคารโลก 

กล่าวว่า การที่ปรับประมาณการจีดีพีลดลง 1% จาก 3.9% เหลือ 2.9% มาจาก 

ความเสี่ยงจากต่างประเทศ สงครามยูเครน และรัสเซีย กระทบต่อราคาพลังงาน 

ท�าให้ต้นทนุสงูข้ึน กระทบต่อการบรโิภคเอกชน และหากการขยายตวัเศรษฐกิจโลก 

ได้รับผลกระทบ จะท�าให้แนวโน้มการส่งออกไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย และ 

ต่อด้วยการบริโภคในประเทศ กระทบการลงทุน และการส่งออกที่อ่อนแอลง 

ส่วนการท่องเที่ยวปีนี้คาดจะมีต่างชาติเที่ยวไทย 6.2 ล้านคน ถือว่าต�่ากว่า เมื่อ 

เทียบกับก่อนโควิด

ขณะท่ีความเสี่ยงในเร่ืองราคาน�้ามันหากมีความรุนแรงขึ้น และเศรษฐกิจ 

ประเทศคู่ค้าได้รับผลกระทบมากข้ึน จะท�าให้จีดีพีไทยปีนี้ลดลงไปเหลือแค่ 2.6% 

ได้ภายใต้สมมุติฐาน สงครามรัสเซีย และยูเครนกระทบตลาดการเงิน นโยบาย 

การคลังในการช่วยการบริโภคในประเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจท�าให้ 

เศรษฐกิจไทยต�่ากว่าคาด ซึ่งนโยบายการคลังจะต้องเน้นตรงจุด ตรงเป้าหมาย 

เป็นนโยบายที่เหมาะสม จะช่วยคนได้มาก เหมือนกับนโยบายคนละครึ่ง ที่ 

สนบัสนนุร้านค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบ และช่วยสนบัสนนุใช้จ่ายคกึคกัมากขึน้ เหมาะสม 

ในช่วงราคาน�้ามันเพิ่มสูง

นายคิม อลัน เอ็ดเวิร์ด นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจ�าประเทศไทย 

และเมียนมาร์ ธนาคารโลก กล่าวว่า เรื่องหนี้ครัวเรือนสูง 90% แล้วถ้าดอกเบี้ย 

เพ่ิมขึ้นจะท�าให้หนี้สินเพ่ิม ความยากล�าบากครัวรเอนก็เพ่ิมข้ึนตาม โดยเฉพาะ 

ครอบครัวเปราะบาง ซ่ึงทราบกันดีว่า ระบบธนาคารโดยรวม สามารถรองรับ 

แรงกระแทกได้อย่างเพียงพอ รวมท้ังมาตรการต่างๆ อาจกระทบต่อภาคการเงิน  

ท�าให้อาจต้องทดสอบความเสี่ยง หรือท�าสเตรทเทสให้มั่นใจว่า ระบบธนาคาร 

สามารถรับมือภาวะช็อกต่างๆ ได้ ส่วนพื้นที่ทางการคลัง ควรมุ่งเป้าเจาะจง 

ในประชาชนเปราะบางมากท่ีสุด ท่ีผ่านมาโครงการต่างๆ ครอบคลุมจ�านวนมาก 

แต่จ�านวนเงินยังน้อยอยู่ เป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ชีวิตประชาชนท่ีได้รับ 

ผลกระทบ
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 

ว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพภูมิอากาศประเทศไทย ในช่วง 

วันท่ี 4 - 7 เมษายน 2565 พบว่ามีอิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุม 

อ่าวไทย และภาคใต้ ท�าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณ 

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ 

นราธวิาส โดยสถานการณ์ล่าสุดท่ีอ�าเภอสิชล อ�าเภอขนอม จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

เกิดน�้าป่าไหลหลาก และท่วมฉับพลัน สร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์เลี้ยงในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ 

เร่งด�าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อ 

ลดผลกระทบ และความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงเร่งด�าเนินการติดตาม 

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมในการรับมือ เฝ้าระวัง และให้ความ 

ช่วยเหลือทันที แจ้งไปยังศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว ์

(ศปภ.ปศ.) และหน่วยงานปศสุตัว์ในพืน้ทีเ่พือ่ลงพืน้ที ่ส�ารวจและตดิตามสถานการณ์ 

พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และสัตว์เล้ียงทันที ท้ังด้านเสบียง 

อาหารสตัว์ เวชภณัฑ์ ยานพาหนะ ทมีสัตวแพทย์ แต่งตัง้ชดุปฏบัิตกิารเคลือ่นทีเ่รว็  

พร้อมออกปฏิบัตกิารทันทเีมือ่เกิดสถานการณ์ฉกุเฉนิ โดยเน้นย�า้เสบยีงอาหารสตัว์ 

ดร.เฉลิมชัย หว่งใยสถานการณน์�าทว่มภาคใต้
ส่ังการกรมปศสัุตว์เรง่ช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
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ให้มกีารเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ ซ่ึงปัจจุบนัมเีสบยีง 

อาหารสัตว ์หญ้าแห ้ง ท่ี ศูนย ์วิจัยและพัฒนา 

อาหารสัตว์ทั่วประเทศส�ารองไว้ 5,388,600  

กโิลกรัม หรือ 269,430 ฟ่อน สามารถช่วยเหลอื 

สัตว์ได้จ�านวน 115,459 ตัว ใน 7 วัน (หญ้าแห้ง  

1 ฟ่อน ช่วยวัว - ควาย 1 ตัวต่อ 3 วัน และช่วย 

แพะ - แกะ 10 ตวัต่อ 3 วนั) โดยส�ารองไว้ทีศ่นูย์ฯ  

ภาคใต้จ�านวน 2,433,200 กิโลกรัม โดยล่าสุด 

วันที่ 6 เมษายน 2565 กรมปศุสัตว์ กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ได ้ถวายงานมอบหญ้า 

อาหารสัตว์พระราชทาน ได้รับพระราชทานจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 แก่ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน�้าป่า 

ไหลหลาก และน�้าท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ต�าบล 

ทุ่งปรัง และต�าบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จ�านวน 400 ก้อน เกษตรกรจ�านวน 65 ราย 

และช่วยเหลือโค - กระบือ ท่ีได้รับผลกระทบ 

จ�านวน 449 ตัว และแพะ - แกะ จ�านวน 137 ตัว  

นอกจากน้ี ได้มอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรจ�านวน  

50 ชุด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให ้

ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ 

ให้รายงานผลสรุปสถานการณ์ประจ�าวันในไลน ์

กลุม่ DLD disaster จนกว่าสถานการณ์เข้าสูภ่าวะ 

ปกติ พื้นท่ีจังหวัดใดมีสถานการณ์น�้าท่วม และ 

หน่วยงานได้ด�าเนินการช่วยเหลือฯ ให้รายงาน 

ตามแบบฟอร์ม และช่องทางการรายงานท่ีก�าหนด  

พื้นท่ีใดท่ีต้องการขอสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว ์

เพิ่มเติม นอกเหนือจากโควตาที่ได้รับการจัดสรร 

ไว้แล้ว ให้ประสานกับศูนย์วิจัยฯ ท่ีรับผิดชอบ 

พื้นที่ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ซ่ึงเกษตรกร 

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรม 

ปศุสัตว์ได้ทันที พี่น้องเกษตรกรท่ีประสบปัญหา 

หรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว  

สามารถตดิต่อประสานขอความช่วยเหลอืได้ตลอด 

เวลาจากส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ ส�านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการ 

ปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว ์ โทร.02-6534553, 

02-6534444 ต่อ 3315 หรืออีเมล์ disaster@ 

dld.go.th หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคช่ัน DLD  

4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได ้

ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที ตลอด  

24 ชั่วโมง
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สมาคมผูส่้งออกข้าวไทยรายงานว่า เดอืนมนีาคม 2565 ไทยส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตนั  

เนื่องจากประเทศผู้น�าเข้าที่ส�าคัญในแถบตะวันออกกลาง เช่น อิรัก อิหร่าน กลุ่มเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น  

และแอฟริกา ยังคงมีความต้องการน�าเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอ 

ส�าหรบับรโิภคในประเทศในช่วงท่ีสถานการณ์การสูร้บระหว่างประเทศรสัเซยี และยเูครนยังไม่คลีค่ลาย  

ซึ่งท�าให้เกิดภาวะตึงตัวในกลุ่มสินค้าธัญพืชท่ีส�าคัญ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ส่งผลให้มีความต้องการ 

ใช้ข้าวเพื่อทดแทนสินค้าท้ังสองชนิดมากข้ึน ประกอบสถานการณ์ราคาข้าวไทยในช่วงนี้ค่อนข้าง 

ทรงตัวจากค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง

ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 426 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 418 - 422, 343 - 347 

และ 358 - 362 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามล�าดับ ด้านราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตนั ขณะทีข้่าวนึง่ของอนิเดยี และปากสีถาน อยู่ท่ี 363 - 367 และ 386 - 390 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตัน

ทัง้นี ้ตวัเลขการส่งออกข้าวรวม 2 เดอืนแรก ปี 2565 มปีริมาณ 1,095,671 ตนั มลูค่า 18,383.2  

ล้านบาท หรือ 556.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 28.9% และมูลค่าส่งออก 

เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีปริมาณ 849,810 ตัน มูลค่า 15,836.3  

ล้านบาท หรือ 531.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

หากเทยีบประเทศส่งออกข้าวโลกพบว่า ไทยเป็นอันดบั 2 รองจากอินเดยีทีส่่งออกปริมาณ 2.23  

ล้านตัน ลดลง 2.2% ขณะที่เวียดนามอันดับ 3 ส่งออกปริมาณ 0.97 ล้านตัน บวก 48.6% ตามด้วย 

ปากีสถาน 0.83 ล้านตัน ลบ 2.4% และสหรัฐอเมริกา 0.36 ล้านตัน ลบ 16.3% โดยข้าวขาวไทย 

ขยายตัวถึง 127%

ข้าวไทย 3 เดือนแรก
ส่งออกแล้ว 1.7 ล้านตัน
อานิสงส์ธัญพืชตึงตัว



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

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

สินคำ้ Premium Grade
รบัรองมำตรฐำน GMP & HACCP

สินคำ้ คุณภำพ ส ำหรบัปศุสตัวไ์ทย



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

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ ที่ล้ำสมัย 
สำหรับทุกคน
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

“กบฏฮูตี” โจมตีโรงงานผลิตน�้ามันของซาอุดี อารามโก ไฟไหม้อย่างหนัก 
ดัน “ข้าวโพด-ถั่วเหลือง” ตลาดชิคาโก ราคาพุ่ง “ข้าวสาลี” ยุโรป ระส�่า ขาดแคลน  
หลังรัสเซียประกาศหยุดส่งออก “ยูเครน” พื้นที่ลด เสียพื้นที่ ให้ทหารรัสเซีย 
ยึดครอง ธนาคารกลางสหรัฐฯ สกัดเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 40 ปี

แหล่งข่าววงการค้าพืชไร่ เผยถึงความเคลื่อนไหว สถานการณ์ตลาดชิคาโก หรือ Chicago  

Mercantile Exchang (CME) และ Chicago Board of Trade (CBOT) ณ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม  

2565 สัญญาดีดตัวขึ้นตามราคาพลังงานที่พลิกขยับขึ้นสูงหลังจาก “กบฏฮูตี” โจมตีโรงงานผลิตน�้ามัน 

ของบริษัทซาอุดี อารามโก ในเมืองเจดดาห์ของซาอุดิอารเบีย ที่อาจจะท�าให้การส่งออกน�้ามันดิบลดลง

อีกทั้งนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เตือนว่าวิกฤติการณ์ “รัสเซีย - ยูเครน” ท�าให ้

สินค้าโภคภัณฑ์มีราคาพุ่งขึ้น และกระทบเศรษฐกิจโลกไปจนถึงปีหน้า สัญญาธัญพืชตลาด CBOT 

พลิกขยับขึ้นปิดบวกได้ทุกตัว หลังจากปิดในแดนลบทุกตัวไปเมื่อวานนี้ วันที่ 31 มีนาคม จะมีรายงาน 

คาดการณ์พื้นที่ปลูกของปี 2022 และรายงานสต็อกคงเหลือของสินค้า ณ วันที่ 1 มีนาคม ของ USDA  

เผยแพร่ออกมา

“ข้าวโพด” : สัญญาพลิกขยับขึ้นปิดบวกตามราคาพลังงาน หลังจากบริษัทซาอุดี อารามโก 

ถูกกบฏฮูตี โจมตีจนเกิดไฟไหม้อย่างหนัก หนุนส่งราคาข้าวโพดซึ่งเป็นต้นธารของเอทานอลให้กลับขึ้น 

ปิดบวก อีกทั้งความไม่แน่นอนของการส่งออกข้าวโพด ข้าวสาลี น�้ามันดอกทานตะวันจากยูเครน 

หลังจาก NATO มีมติส่งทหารเข้าไปเพิ่มอีก 40,000 นาย ใน 4 ประเทศที่ล้อมรอบๆ ยูเครน และ 

ยูเครนลดพื้นที่ปลูกลงเกินครึ่งจากปีที่แล้ว หลังเสียพื้นที่ให้ทหารรัสเซียยึดครองไปในช่วงนี้

“ถั่วเหลือง” : สัญญาพลิกขยับขึ้นปิดบวก และยังอยู ่เหนือระดับ $17/BU ด้วยแรงซื้อ 

คันทางเทคนิคหลังจากราคาพลังงานดีดตัวขึ้นจากการที่ “กบฏฮูตี” ตีโจมตีโรงงานน�้ามันของบริษัท 

ซาอุดี อารามโก วันนี้ภาคเอกชนขายถั่วเหลืองให้จีนได้ 4.9 ล้านบุชเชล ส่งมอบในปี 2021/22 นี้

“ยุโรป” ระส�่ำ ขำดแคลนข้ำวสำลี
หลังรัสเซียประกำศหยุดส่งออก
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“ข้าวสาลี” : สัญญาขยับขึ้นปิดบวก และ 

อยู่เหนือ $11/BU อีกคร้ังจากความยืดเยื้อของ 

“สงครามรสัเซยี - ยูเครน” และ “ยเูครน” ลดพืน้ที ่

ปลูกธัญพืชในปี 2022 ลงมากกว่าคร่ึงด้วยเสีย 

พ้ืนท่ีให้ทหารรัสเซียยึดครองไป ยุโรปซึ่งมีปัญหา 

ขาดแคลนข้าวสาลีหลังจากรัสเซียประกาศหยุด 

ส่งออกยังมีภาระต้องเลี้ยงดูชาวยูเครนผู้หลีกหน ี

จากภัยสงครามที่มากกว่า 3 ล้านคน ซ�้าเติมให ้

หลายๆ ประเทศของสหภาพยโุรป (EU) ขาดแคลน 

ข้าวสาลเีพือ่การบริโภค จนมกีารออกมาเดินขบวน 

ประท้วงให้ชาตขิองตนเองยตุกิารสนบัสนนุยเูครน 

อยู่ในขณะนี้

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเท่าเมื่อวานนี้  

ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ คาดว่า ธนาคาร 

กลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเร่งขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ในการประชุมคร้ังต่อไปในเดือนพฤษภาคม มาก 

ถึง 0.50% เพื่อเร่งสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุด 

ในรอบ 40 ปี หลังจากขยับขึ้น 0.25% เป็นครั้ง 

แรกในการประชุมไปเม่ือวานท่ี 15 - 16 มีนาคม 

นี้ จากที่ยืนอัตราดอกเบี้ยต�่าสุดมาตั้งแต่เดือน 

ธันวาคม 2018 วันนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 

รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ล่าสุดทะลุ 2.50% แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ  

3 ปี

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34  

861.24 จด เพิ่มขึ้น +153.30 จุด หรือ +0.44%  

และดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,543.06 จุด เพิ่มขึ้น 

+22.90 จดุ หรือ +0.51% ขณะท่ีดัชน ีNASDAQ  

ปิดที่ 14, 169.30 จุด ลดลง -22.54 จุด หรือ  

-0.16% ดัชนีดาวโจนส์ขยับข้ึนปิดบวก ด้วยแรง 

หนุนของหุ้นในกลุ่มดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นกลุ่ม 

ของธนาคาร และบริษัทการเงินท่ีได้รับอานิสงส์ 

จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ ่งขึ้น 

สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่ดัชนี NASDAQ 

ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี และกลุ่มสินค้า 

ฟุ่มเฟือยที่ปิดในแดนลบ

Corn Last Change High Low Open Last Trade

May 22 Corn 754 - 0s + 5 - 6 755 - 2 742 - 4 748 - 4 03/25/22

Jul 22 Corn 734 - 6s + 6 - 2 735 - 0 723 - 4 728 - 4 03/25/22

Sep 22 Corn 685 - 6s + 3 - 2 686 - 4 678 - 0 682 - 4 03/25/22

Soybeans Last Change High Low Open Last Trade

May 22 Soybean 1710 - 2s + 9 - 4 1714 - 2 1684 - 6 1702 - 0 03/25/22

Jul 22 Soybean 1688 - 4s + 6 - 2 1691 - 6 1666 - 6 1683 - 2 03/25/22

Aug 22 Soybean 1639 - 2s + 3 - 4 1644 - 2 1624 - 0 1637 - 4 03/25/22

Wheat Last Change High Low Open Last Trade

May 22 Wheat 1102 - 2s +16 - 4 1109 - 0 1064 - 6 1089 - 4 03/25/22

Jul 22 Wheat 1092 - 4s +18 - 0 1099 - 0 1055 - 4 1075 - 0 03/25/22

Sep 22 Wheat 1069 - 6s +20 - 4 1073 - 4 1030 - 0 1048 - 6 03/25/22
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้ ส่งออกข้าว  
มีนาคม 2565 คาด 700,000 ตัน 
จากปัญหาสงคราม ท�าให้น�าเข้าข้าว 
เพื่อสร้างความมั่นคงภายใน และ 
ทดแทนข้าวโพด ข้าวสาลี ตึงตัว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม 

ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมคาดว่า ใน 

เดือนมีนาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู ่ที่ 

ประมาณ 700,000 ตัน

เนื่องจากประเทศผู้น�าเข้าที่ส�าคัญในแถบ 

ตะวันออกกลาง (เช่น อิรัก อิหร่าน) เอเชีย (เช่น  

จีน ญี่ปุ่น) และแอฟริกา ยังคงมีความต้องการ 

น�าเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจ 

ว่าจะมีข้าวเพียงพอส�าหรับบริโภคในประเทศ 

ในช่วงที่สถานการณ์การสู ้รบระหว่างประเทศ 

รัสเซียและยูเครนยังไม่คลี่คลาย ซึ่งท�าให้เกิด 

ภาวะตึงตัวในกลุ ่มสินค้าธัญพืชที่ส�าคัญ เช่น  

ข้าวโพด ข้าวสาลี

ส่งผลให้มีความต้องการใช้ข้าวเพื่อทดแทน 

สนิค้าทัง้สองชนดิมากขึน้ ประกอบกบัสถานการณ์ 

ราคาข้าวไทยในช่วงนี้ค่อนข้างทรงตัว จากการท่ี 

ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคา 

ข้าวขาว 5% ของไทย ณ วนัท่ี 30 มนีาคม 2565  

อยู่ที่ 426 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม  

อินเดีย และปากีสถาน อยู ่ที่  418 - 422, 

343 - 347 และ 358 - 362 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 

ตัน ตามล�าดับ ด้านราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 441  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดีย  

และปากีสถานอยู่ที่ 363 - 367 และ 386 - 390  

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

วิกฤตรัสเซีย - ยูเครน

หนุนส่งออกข้าวไทย
มีนาคม 2565 พุ่ง 7 แสนตัน
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ส�าหรับการส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์  

2565 มีปริมาณ 635,919 ตัน มูลค่า 10,396  

ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก เพิ่ม 

ขึ้น 38.3% และ 30.2% ตามล�าดับ เมื่อเทียบ 

กับเดือนมกราคม 2565 ที่มีปริมาณ 459,752  

ตัน มูลค่า 7,987 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน 

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การส่งออกข้าวทุกชนิด ม ี

ปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

เนือ่งจากผูน้�าเข้าต่างเร่งน�าเข้าข้าวเพือ่เกบ็ 

สตอ็กไว้ เพราะกงัวลเกีย่วกบัความไม่แน่นอนจาก 

สถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซีย และ 

ยูเครนท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะตลาด 

รวมทั้งการขนส่งระหว่างประเทศ

โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการ 

ส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 355,956 ตัน เพิ่ม 

ขึ้น 36.97% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดย 

ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศ อิรัก จีน สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เบนิน เปอร์โตริโก  

เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว)  

มีปริมาณ 112,338 ตัน เพิ่มขึ้น 6.43% เมื่อ 

เทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยัง 

ตลาดประจ�า เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง  

แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เป็นต้น

ส่วนข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 63,711  

ตัน เพิ่มขึ้น 73.32% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้  

เยเมน เป็นต้น

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออก 

ข้าวในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 มี 

ปริมาณ 1,095,671 ตัน มูลค่า 18,383.2 ล้าน 

บาท (556.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณ 

ส่งออกเพิ่มขึ้น 28.9% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น  

16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564  

ที่มีการส่งออกปริมาณ 849,810 ตัน มูลค่า  

15,836.3 ล้านบาท (531.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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รัสเซีย  -  ยูเครนห้ามส่งออก ดัน 
ราคาปุ ๋ยตลาดโลกพุ ่ง 160 - 200%  
เกษตรกรไทยกระอัก ม.หอการค้าฯ 
ประเมินปี 65 ต้องควักจ่ายค่าปุ ๋ย 
เพิ่มกว่า 1 แสนล้าน ข้าวมากสุด อ้อย  
ยางพาราตามติด ชี้ 4 ทางออก ระยะ 
สัน้  -  ยาว สมาคมการค้าปุย๋ฯ จ้ีพาณิชย์ 
เร่งปลดล็อคปรับราคา เปิดทาง เร่ง 
น�าเข้า

ก่อนสงครามรัสเซีย  -  ยูเครน รัสเซียได ้

จ�ากัดโควตาการส่งออกปุ๋ย เพื่อให้ปุ๋ยเพียงพอใช ้

ในประเทศ และไม่ให้เกษตรกรเดอืดร้อนจากราคา 

ปุ๋ย จากกลางปี 2564 ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาด 

โลก ปรับเพิ่มขึ้น 60 - 70% และราคาไดแอม- 

โมเนียมฟอสเฟต (DAP) เพิ่มขึ้น 20 - 25%

และเมื่อต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา หลัง 

สงครามเกิดขึน้ รสัเซยีได้ห้ามส่งออกปุย๋ไปตลาด 

โลก โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง 48 ประเทศที ่

ถกูระบุไม่เป็นมติรกบัรสัเซีย ท�าให้ราคาปุย๋ทัว่โลก 

ปรบัขึน้อกีทนัท ีจากรัสเซียเป็นผูผ้ลติ และส่งออก 

ปุ๋ยอันดับต้นๆ ของโลก

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน.พ.ศ. 2565

รัสเซียดันปุ๋ยโลกพุ่ง 200%
เกษตรกรไทยอ่วม ควักเพิ่มแสนล้าน

ขณะเดียวกัน ยูเครนก็ห้ามส่งออกปุ๋ยเพื่อ 

เกบ็ไว้ท�าการเกษตรในประเทศ ทีฤ่ดกูารเพาะปลกู 

ของยเูครนจะเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถึงพฤษภาคม 

ของทุกปี ส่วนจีนก็ส่งออกปุ๋ยลดลงเพื่อเก็บไว้ 

ใช้ในประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ปุ๋ยใน 

ตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน โดยเวลานี้ราคาปุ๋ยยูเรีย 

และDAP เพิ่มจาก 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน 

และ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตนั เพิม่เป็น 1,200 

ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั และ 1,300 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ต่อตัน ตามล�าดับ หรือเพิ่มขึ้น 160 - 200%

เกษตรกรไทยอ่วม
ราคาปุ๋ยพุ่ง 100%

ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ�านวยการศูนย ์

ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย เผยว่า ปุ๋ยเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ีย  

15% ของค่าใช้จ่ายของสินค้าเกษตรทั้งหมดของ 

ไทย ท้ังนีจ้ากราคาแม่ปุ๋ย และปุ๋ยเคมใีนตลาดโลก 

ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาปุ๋ยขายปลีกในไทย 

ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 100% เช่นราคาปุ๋ยไนโตรเจน  

(N) ปี 2563 อยู่ที่ 12,000 - 15,000 บาทต่อตัน  

ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 - 35,000 บาท

ต่อตัน ฟอสฟอรัส (P) ปีท่ีแล้วเฉล่ีย 20,000  
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ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ 

มากที่สุดจากใช้ปุ๋ยมาก และจากราคาที่ปรับตัว 

สงูขึน้ใน 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ข้าว คาดมค่ีาใช้จ่าย 

ปุ๋ยเพิ่มขึ้น 69,000 ล้านบาท ตามด้วย อ้อย  

44,000 ล้านบาท ยางพารา 29,000 ล้านบาท  

ปาล์มน�้ามัน 26,000 ล้านบาท และข้าวโพด  

18,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นพืชอื่นๆ เช่น มัน 

ส�าปะหลัง ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นๆ

ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ปีนี้เพิ่มข้ึนเป็น 38,000  

บาทต่อตัน และโพแทสเซียม (K) ราคาปีที่แล้ว 

เฉลี่ย 9,000 บาทต่อตัน ปีนี้ราคาอยู่ที่ 32,000  

บาทต่อตัน

จากราคาปุ๋ยท่ีปรับตัวสูงขึ้นมาก ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายรวมที่เกษตรกรไทยต้องจ่ายค่าปุ๋ยปีนี้ 

เพิ่มเป็นประมาณ 2 - 3 แสนล้านบาท หรือมาก

ขึน้กว่าปีฐาน 2558 มากกว่า 1 แสนล้านบาท (ปี 

ฐาน 2558 เกษตรกรไทยมีค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยกว่า  

1.1 แสนล้านบาท)
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เสนอ 4 ทางออกระยะส้ัน - ยาว
“ทางออกเรื่องปุ๋ยแพง วันนี้ประเทศไทย 

ต้องคิดเร่ือง 1. ต้ังโรงงานผลติปุย๋เองในประเทศ 

เหมือนที่อินโดนีเซีย และมาเลเซียท�า โดยใช้ 

วัตถุดิบที่มาจากก๊าซธรรมชาติ ขณะท่ีภาคอีสาน 

ของไทยก็มีแร่โปแตชที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิต 

ปุ๋ยได้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ 2. ใช้ปุ๋ยปริมาณ 

ลดลงในรอบปีของการเพาะปลกู เช่น สมมต ิเดมิ

ใช้ 1 กระสอบ (50 กก.) ต่อ 1 ไร่ เพื่อลดต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย อาจแบ่งเป็น 20 กก. ต่อ 6 เดือน  

ท�าให้เหลือปุ๋ยอีก 10 กก. ไปใช้ในปีถัดไป 3. ใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วนที่มากขึ้น และ 4. ใช้ปุ๋ยให ้

ตรงกับความต้องการของพืชหรือต้นไม้” ดร.อัทธ์  

กล่าว

ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้วิเคราะห ์

แนวโน้มความต้องการใช้ปุ ๋ยเคมีของไทยปี  

2565 - 2567 คาดจะเติบโตเฉลี่ย 2.5% ต่อปี  

อยู่ที่ 5.6 - 5.8 ล้านตัน โดยมีตามความต้องการ 

ใช้ปุ๋ยของพืชเศรษฐกิจส�าคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ปาล์มน�้ามัน อ้อย ยางพารา และ 

มนัส�าปะหลงั โดยพชืท่ีใช้ปุย๋ในปรมิาณมาก ได้แก่  

ข้าว (คาดเพิ่มขึ้น 1.5 - 2.5% ต่อปี) ข้าวโพด 

เล้ียงสัตว์ และมันส�าปะหลัง (คาดเพิ่มขึ้น 2.0 - 

3.0% ต่อปี) พืชทั้ง 3 ประเภทใช้ปุ๋ยเคมีรวมกัน 

ราว 60% ของการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด

จี้พาณิชย์เร่งพิจารณาปรับราคา
ด้านนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายก 

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าว 

ว่า จากที่กรมการค้าภายในได้มีการหารือร่วมกับ 

ผู ้ประกอบการปุ ๋ยเคมีของไทย เพื่อพิจารณา 

สถานการณ์การผลติ การจ�าหน่าย รวมถงึพจิารณา 

การปรับขึ้นราคาขายปุ๋ยเคมีในประเทศตามที ่

ผู้ค้าร้องขอ หากจะอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาขาย 

ปุย๋เคมนีัน้ ขอให้พจิารณาเป็นรายๆ ไป ตามต้นทนุ 

ที่สูงขึ้นจริง
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“ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิความเป็นธรรมทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูค้้า เกษตรกร และเพือ่ 

เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยขอให้พิจารณาแต่ละราย 

ให้เร็วที่สุด ทั้งการขออนุญาตน�าเข้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว จะ 

ส่งผลท�าให้มีบรรยากาศที่ดี ท�าให้บริษัทต่างๆ รีบสั่งเข้ามาทันที เชื่อว่าในช่วง 

ต้นฤดูกาลของการเพาะปลูกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ยังมีปุ๋ยเคม ี

พอใช้ในช่วงฤดูกาลนี้เท่านั้น”

รัสเซียเริ่มผ่อนปรนมาตรการ
แหล่งข่าววงการค้าปุ๋ย กล่าวว่า ล่าสุดสถานการณ์ปุ๋ยเคมีตลาดโลก ลด 

ความร้อนแรงลงหลังจากรัสเซียประกาศเพิ่มโควตาส่งออกปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ย 

สูตรอื่นๆ จากจ�ากัดปริมาณส่งออกตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม  

2565 ซึ่งจะท�าให้บรรยากาศการจัดหาปุ๋ยเคมีท�าได้ดีขึ้น และเวลานี้ หลายชาติ 

ยอมจ่ายค่าซื้อสินค้ารัสเซียเป็นเงินรูเบิล

“ราคาปุย๋ยเูรียเวลานีพุ้ง่ขึน้ไปกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั หลายบรษิทั 

แจ้งปรับราคาปุ๋ยเคมีเรียบร้อยแล้ว ตอนน้ีราคาสูงขึ้นมาก คนไม่ได้ถามว่าแพง 

หรือถูก ส่วนใหญ่ถามว่ามีของหรือเปล่า และผลพวงราคาปุ๋ยเคมีแพง ส่งผลให ้

ตอนนี้ปุ๋ยอินทรีย์ขาดตลาดตามไปด้วยด้วย แต่คงไม่สามารถมาทดแทนปุ๋ยเคม ี

ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้” แหล่งข่าวระบุ



Be curious. Be brave. Be genius.
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ฮีโร....มิไดเปนมาโดยกำเนิด

นวัตกรรมสารเสริมอาหารสัตวจากประเทศเยอรมนี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับวีระบุรุษของคุณ

บริษัท ไฟโตไบโอติกส (ประเทศไทย) จำกัด | www.phytobiotics.com

asia.info@phytobiotics.com | 026942498

ออกฤทธ์ิใน 
ระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ
จากพืช

ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากยุโรป

202 อาคารเลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

New !



Nature's best binder

High performance natural pellet binder

More pellets - More quality

The solution for hard running feeds
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วิกฤตรัสเซยี - ยูเครน ผู้ค้าปุย๋ห่วง 
ราคาพุง่ เลวร้ายสดุอาจลากยาว 3 - 5 ปี  
หว่ันเกษตรกรไทยถึงจุดที่ ไม่คุ ้มทุน 
กับการผลิต นักวิชาการช้ี ควรใช้วิกฤต 
พลิกเป็นโอกาสพัฒนาสินค้าเกษตร 
อินทรีย์ เพิ่มมูลค่า เผยบางพื้นที ่
เกษตรกรเร่ิมหาปุ ๋ยอินทรีย์ทดแทน  
เห็นสัญญาณออร์เดอร์ปุ ๋ยอินทรีย ์
จนไม่พอขาย

นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล สมาคม 

การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวเสวนา  

หวัข้อ “ผลจากสงคราม ภาวะวกิฤตปุย๋แพงกบัแสง 

ที่ปลายอุโมงค์ : ทางเลือกทางรอดของเกษตรกร 

และผูค้้าของไทย” จัดโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์ 

ว่าสถานการณ์ราคาปุ๋ยแพง เริ่มต้นจากปลายปี 

ที่แล้วก่อนเกิดวิกฤตรัสเซีย - ยูเครน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

สงครามรสัเซีย - ยูเครน
ดันราคาปุ๋ยแพงลากยาว 5 ปี

โดยเร่ิมจากประเทศจีน จ�ากัดปริมาณ 

การส่งออกปุ๋ยตั้งแต่ตุลาคม 2564 ผ่านการใช้ 

มาตรการทางศุลกากร โดยการท่าเรือของมณฑล 

เหอเป่ย์ เทียนจิน ชิงเต่า แจ้งหยุดการขนส่งปุ๋ย 

เคมีไปยังท่ัวโลก ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเริ่มขาดแคลน 

และราคาปรับสูงขึ้น ขณะเดียวกันวัตถุดิบหลัก 

ในการผลิตปุ ๋ยไนโตรเจนในยุโรปเองก็ปรับตัว 

สูงขึ้นหลายเท่าในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อเกิดวิกฤตสงคราม รัสเซีย ซึ่ง 

เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของแอมโมเนีย และก๊าซ 

ธรรมชาติ LNG ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมี 

ในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตปุ๋ยเคมี 

ในยุโรปเกือบทั้งหมดจ�าเป็นต้องหยุดผลิตจาก 

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูง อีกทั้งการส่งออกปุ๋ยเคมีจาก 

รัสเซียจะได้รับผลกระทบจากการขนส่ง สกุลเงิน 

ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแม้กระทั่งค่าประกันภัย 

ทางเรือที่สูงขึ้นมาก รวมทั้งค่าขนส่งทางเรือ ปรับ 

ตัวสูงขึ้นมาก ทั้ง Bulk Carrier และ Bulk 

Container
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ดังนั้น เมื่อประกอบกับช่วงไตรมาสที่ 3 

ปีทีผ่่านมา จากการทีร่สัเซีย ประเทศจีน ประกาศ 

มุ่งเน้นนโยบายเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร จึง 

ลดการส่งออกปุ๋ย เพื่อรักษาสมดุลในประเทศ 

จนกระทัง่เกดิสงครามรัสเซีย - ยเูครน เร่ิมกระทบ 

รุนแรงข้ึนมาอีกครั้ง ราคาน�้ามันดิบโลกที่ปรับตัว 

เพิ่มสูงขึ้น ราคาก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ซึ่งเป็น 

วัตถุดิบในการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับค่าขนส่งท่ี 

ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด อีกทั้งรัสเซีย 

เปิดปฏิบัติการทางทหารยิ่งเพิ่มอ�านาจทางการค้า 

โลก ราคาปุ๋ยยิ่งเพิ่มสูง และขาดแคลน

ขณะเดียวกัน ราคาปุ ๋ยโพแทสปรับตัว 

สูงขึ้นหลังจากประเทศเบลารุส ผู้ผลิตรายใหญ่ 

ถูกคว�่าบาตร จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  

(EU) ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2020 ท�าให ้

ราคาโพแทส (MOP) ปรับตัวข้ึนสูงข้ึนมากกว่า  

200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ภายในระยะเวลา 

เพียง 1 เดือน ขณะที่รัสเซียถูกแซงก์ชั่นจาก 

หลายประเทศ ท�าให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย 

เคมีแพงขึ้นอีก

ทั้งนี้ สมาคมประเมินความยาวนานของ 

วิกฤต กรณีที่ร ้ายแรงที่สุด (Worst - case 

scenario) มาตรการคว�่าบาตรที่มีต่อประเทศ 

รัสเซียอาจยาวนานถึง 3 - 5 ปี ส่งผลให้ผู ้ซ้ือ 

ที่จ�าเป็นต้องน�าเข้าปุ๋ยจากรัสเซีย และเบลารุส  

ด�าเนินการน�าเข้าได้ยากล�าบากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคา 

ก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีระดับราคาที่สูงอย่าง 

ต่อเนื่อง จากมาตรการคว�่าบาตรท่ียาวนานขึ้น 

ส่งผลให้อปุทานในตลาดจะยงัคงจ�ากัด โดยเฉพาะ 

ในยุโรป และอาจมีการขยายระยะเวลาจ�ากัดการ 

ส่งออกปุ๋ยของจีน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออุปทาน 

ปุ๋ยยูเรีย และฟอสเฟตในตลาดโลก

อกีท้ังเมือ่การส่งออกปุ๋ยเคมจีากจนี รัสเซีย 

ยังคงจ�ากัด และมีความยากล�าบากในการซื้อขาย  

อาจส่งผลให้เกดิการขาดแคลนปุ๋ยเคม ีโดยเฉพาะ 

ฟอสเฟต (P) และโพแทส (K) ขึ้นในหลายๆ  

ประเทศ พร้อมทั้งราคาซื้อขายในตลาดโลกจะยัง 

มีราคาที่สูงมากเป็นระยะเวลายาวนานกว่าที่คาด 

การณ์

“กรณีที่เลวร้ายที่สุด หากรัสเซียยังถูก 

มาตรการคว�่าบาตรนาน 3 - 5 ปี จะส่งผลให ้

ผู้น�าเข้าปุ๋ยจากรัสเซีย และเบลารุส น�าเข้าได ้

ยากขึ้น รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติก็ยังคงมีราคา 

สูงต่อเนื่อง หมายความว่า เกษตรกรไทยก็ยังคง 

ต้องแบกรับต้นทุนราคาปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงไปอีก 

ระยะหนึ่ง

ซ่ึงมองกรณีเลวร้ายสุด อาจถึงจุดท่ีไม่คุ้ม 

ทุนกับการผลิต แต่ถ้าจะพอมองเห็นแสงสว่างที ่

ปลายอุโมงค์ คือ เดือนเมษายนนี้ เป็นเดือน 

ที่มีการใช้ปุ๋ยซีกโลกเหนือ หลังจากนั้นจะใช้ลดลง  

การใช้ปุ๋ยจะเร่ิมผ่านไปแล้ว หวังว่าได้ลดลงมา 

บ้าง ไม่อย่างนั้นน่าเป็นห่วงว่าจะเข้าสู่จุดที่ไม่คุ้ม 

ทุนกับการผลิต”

ด้าน ผศ.อรรถศษิฐ์ วงศ์มณโีรจน์ ภาควชิา 

ปฐพวีทิยา คณะเกษตรก�าแพงแสน มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า บทเรียนในอดีต ไทยเอง 
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ก็พยายามสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี แต่ต้องปิด 

กิจการลง เพราะไม่คุ้มค่า ทรัพยากรไม่เพียงพอ 

และเเข ่งขันตลาดโลกล�าบาก ปัจจุ บัน จาก 

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ได้รับข้อมูลมาว่า 

ปุ๋ยอินทรีย์บางพื้นที่เริ่มรับออร์เดอร์ไม่ไหว ไม่พอ 

ขาย เพื่อน�าไปใช้ทดแทนในช่วงราคาสูง

อย่างไรก็ดี 3 แนวทางในการรับมือกับปุ๋ย 

แพงทีเ่กษตรไทยต้องปรบั คอื 1. เริม่จากระยะแรก 

1 ปี เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม ปรับ 

ดนิก่อนการใส่ปุย๋ แบ่งใส่ปุ๋ย ใช้ปุย๋อินทรย์ีร่วมกบั 

ปุ๋ยเคมี และใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ในการ 

วิเคราะห์ดิน เพื่อให้ใช้ปุ๋ยน้อยที่สุด

ส่วนระยะที ่2 ระยะกลาง 1 - 5 ปี จะมกีาร 

พัฒนาระบบประเมินความสมบูรณ์ของดิน และ

พฒันาอุตสาหกรรมปุย๋เคม ีโดยเฉพาะปุย๋โพแทส  

ที่ไทยมีศักยภาพผลิตได้ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และ 

ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนระยะยาว มากกว่า 10 ปี ควร 

เพิ่มการวิจัยและพัฒนาผลิตแม่ปุ ๋ยให้มีต้นทุน 

ต�่าลง และผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ 

ความยั่งยืน

ขณะทีน่างปนดัดา ทพิยะรัตน์ นกัวชิาการ 

พิเศษ กองส่งเสริมการอารักขาพืช กรมส่งเสริม 

การเกษตร มองว่า องค์ความรู้ส�าคัญอย่างมาก 

ในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก โดยท่ีอาจจะไม ่

ใช้ปุ๋ยจ�านวนเดิม โดยดูปริมาณดิน ธาตุอาหาร 

ให้เเม่นย�าก่อนผลิตปุ๋ยทดแทน ท้ังปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ยชีวภาพ ในปริมาณ 5.4 ล้านตัน เพื่อทดแทน 

ปุ๋ยเคมีบางส่วน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะ 

เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 3  

โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย 

แบบผสมผสาน 2. โครงการรณรงค์การผลิต และ 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 3. โครงการพัฒนา 

ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

อย่างไรกด็ ีนางสาวจรีรัตน์ กุศลวริิยะวงศ์  

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กรมวิชาการ 

เกษตร กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขผลกระทบ 

จากราคาปุ๋ยแพง กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้  

ส�าคญัมาก ตอนนีม้าถึงทางแยก หากจะใช้ปุ๋ยเคมี 

ต่อไป จะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเกษตร 

อินทรีย์ หรือเกษตรผสมผสาน ควรมองปุ๋ยหมัก 

เติมอากาศ ปุ๋ยชีวภาพ

ปัจจุบัน กรมร่วมกับหน่วยงาน ท�าชุด 

ตรวจสอบดิน 5 หน่วยงาน วิเคราะห์ดินทุกชนิด  

น�าไปให้เกษตรกรทดสอบการใช้งาน สามารถ 

ทดแทนได้ แต่โดยรวมพบว่า การรวมกลุ่มร่วม 

กันได้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะก�าลังนักวิชาการ 

ไม่สามารถกระจายตามแปลงต่างๆ ได้ อ�านาจ 

การต่อรอง ปัจจัยผลิต ตั้งราคาขายยังได้ วิกฤต 

ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสเกษตรอินทรีย์ ตั้งราคา 

ขายได้เลย
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นายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ์ นายกกติตมิศักด์ิ 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ ์

การส่งออกข้าวในขณะนี้ว่า แม้ว่าตลาดส่งออก 

ข้าวจะกลับมาคึกคักจากความต้องการข้าวใน 

ต่างประเทศดีขึ้นประกอบกับราคาข้าวไทยอยู่ใน 

ระดับท่ีแข่งขันได้ โดยราคาข้าวไทย ณ ตอนนี้  

ราคา FOB ข้าว 5% อยู่ที่ 415 - 420 ดอลลาร ์

สหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาคู่แข่งอย่าง 

เวียดนาม ที่มีราคาอยู่ที่ 415 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ต่อตัน 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจหันมาซื้อข้าวไทยมาก 

ขึน้ เพราะด้วยคณุภาพข้าวทีด่ ีท�าให้หลายประเทศ 

ในแถบเอเชีย หันมาซื้อข้าวไทย ไม่ว่าจะเป็น จีน  

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มากขึ้น เฉลี่ยต่อเดือน 

ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 7 แสนตัน

นอกจากนี้ ความต้องการข้าวในประเทศ 

โดยเฉพาะโรงงานผลิตอาหาร ท่ีขณะนี้ ราคา 

ข้าวโพด ข้าวสาลี ปรับตัวสูงเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ข้าวกล้อง เป็นการผสมที่ให ้

ดีมานด์ตรงนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกใน 

ประเทศปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาตอนนี้อยู่ที่ตันละ 

8,500 บาท จากเดมิราคาอยูท่ี่ 7,000 บาทต่อตนั 

ซึ่งช่วยให้ตลาดข้าวกลับมาคึกคักมากขึ้น

แต่อย่างไรกด็ ีสิง่ท่ีเอกชนเป็นห่วงคอื ราคา 

น�้ามันท่ีปรับเพิ่มข้ึนสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองซึ่งกระทบ 

กับต้นทุนการขนส่ง ประกอบกับค่าระวางเรือ 

ท่ียังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร ์

เอกชนห่วงราคาน�้ามัน - ค่าระวางเรือยังพุ่ง
ตัวแปรส่งออกข้าวไทย

เอกชนห่วงราคาน�้ามัน - ค่าระวาง 
เรือยังพุ่งตัวแปรส่งออกข้าวไทย  แต่ยัง 

มั่นใจส่งออกข้าวไทยปีนี้ 7 ล้านตัน 
จากความต้องการโลกที่เพิ่มขึ้นราคา 
แข่งขันได้ สงครามรัสเซีย - ยูเครน 

ไม่กระทบส่งออกข้าวไทย
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ที่ยังมีปัญหาขาดแคลนพอมาเจอกับราคาน�้ามัน 

ที่ปรับสูงถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรล 

ประกอบกับค่าเฟคที่ปรับเพิ่มแม้ว่าจะเป็นผล 

กระทบทางอ้อม เช่น การแข่งขันของผู้ส่งออก 

ของประเทศอื่นที่ไทยเสียเปรียบ โดยเฉพาะ 

อินโดนีเซีย จีนท่ีมีกองเรือท่ีแข็งแกร่ง ท�าให้ได้ 

เปรียบในด้านการขนส่ง หรือระยะทางแบบ 

อินเดียที่สามารถส่งออกไปตะวันออกกลาง หรือ 

แอฟริกาซึ่งใกล้กว่าไทยส่งผลให้ค่าเฟดของไทย 

ปรับสงูกว่าซึง่พอไปรวมกบัต้นทนุท่ีลกูค้าต้องจ่าย 

ท�าให้ลกูค้าตัดสนิใจไปซือ้ข้าวจากประเทศอ่ืนแทน

ส่วนสงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครนนั้น 

ไม่กระทบส่งออกข้าวไทยมาก ที่กระทบคือ พวก 

ข้าวสาลี และข้าวโพด และการส่งออกข้าวไป 

รัสเซีย และยูเครน ปีที่ผ่านมาส่งไปไม่ถึงหมื่นตัน 

ดังนั้น 2 ตลาดนี้เป็นตลาดที่เล็กมาก ส่วนตลาด 

ซาอุดิอาระเบียนั้น ถือว่าไม่ใช่ตลาดใหญ่ที่เอกชน 

จะโฟกัส และแข่งขันยากเพราะซาอุฯ บริโภค 

ข้าวบาสมาติ อาจจะมีส่งออกข้าวหอมมะลิไป 

บางส่วนเพราะกล่มเป้าหมายเป็นกลุม่คนต่างชาต ิ

ที่ไปอาศัยอยู่ที่ซาอุฯ

ส�าหรับอุปสรรคของการส่งออกข้าวไทย 

ในปีนี้นอกจากราคาน�้ามันแล้ว หากผลผลิตข้าว 

ปีนี้ไม่มีปัญหาขาดแคลน หรือเจอภัยแล้งก็คิด

ว่าน่าจะไปได้ดี หรือถ้ามีอะไรกระทบกับราคา 

ข้าวมากกอ็าจจะท�าให้การส่งออกได้รบัผลกระทบ 

ต้องยอมรับว่าการส่งออกข้าวในปัจจุบันเชือด 

เฉือนกันในเรื่องราคาเป็นหลักแล้วเพราะคุณภาพ 

ข้าวแต่ละประเทศมีการพัฒนาคุณภาพแทบจะไม ่

แตกต่างกัน



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








