




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
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์มีประกาศ 

ไฟเขียว ผ่อนปรนมาตรการก�ากับดูแลวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2 ส่วน ได้แก่  

1. ยกเว้นมาตรการควบคุมการน�าเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซ้ือข้าวโพดใน 

ประเทศ 3 ส่วน เป็นการชั่วคราว และ 2. เพิ่มโควตาน�าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ภายใต้กรอบ WTO จากเดิมก�าหนดไว้ 54,700 ตัน เป็นไม่เกิน 600,000 ตัน โดย 

ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม น�าเข้าได้เฉพาะองค์การคลังสินค้า เป็นให้น�าเข้าได ้

เป็นการท่ัวไป ซึ่งการผ่อนปรนทั้งสองส่วนเริ่มตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม และสิ้นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยมีเง่ือนไขในกรอบใหญ่ว่าการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์ นับตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฏาคม 2565 รวมกันแล้วจะต้อง 

ไม่เกิน 1.2 ล้านตัน

ผลจากการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว ไม่ได้ช่วยให้ต้นทุนอาหารสัตว์ผ่อนคลาย 

ลง ท�าได้เพียงเพิ่มแหล่งทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์เท่าน้ัน ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็น 

วันท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศผ่อนปรน มีราคาอยู่ที่ 13.05 บาท/กก. ณ วันที ่

10 มิถุนายน 2565 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 13.30 บาท/กก. 

ถามต่อว่าท�าไมถึงเป็นเช่นน้ี? ก็คงบอกได้แค่ว่าสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบนั้น 

ถูกแก้แค่เพียงเสี้ยวเดียว เพราะแหล่งวัตถุดิบที่น�าเข้ามานั้นยังมีราคาที่สูง ผลพวงจาก 

สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงชัด น�้ามันแพง ค่าขนส่งแพง ค่าเงินบาทก็อ่อนตัวแตะ 35 

บาท/เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ�้าร้ายหลายประเทศงดการส่งออกธัญพืชหรือพืชอาหาร/ 

พลังงานส�าคัญ มาตรการผ่อนปรนของรัฐคงไม่เพียงพอ ในขณะที่ประเทศไทยคิดต่าง 

ปล่อยให้ส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

ถามอีกคร้ังว่าแล้วภาคปศุสัตว์จะท�ายังไงต่อ ก็คงตอบแบบก�าปั้นทุบดินว่า อดทน 

ต่อไป ไม่ไหวก็เลิก หรือจะหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง หรือปาลม์น�้ามัน  

ส่งออกดูบ้างก็คงจะดีเหมือนกัน 

 บก.



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

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 39 เล่มที่ 204
พฤษภาคม - มิถุนายน 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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นายพรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกลุ นายกสมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยว่า ตลอดหลายสิบปี 

ที่ผ่านมา การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

มีส่วนส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ม ี

ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงตั้งแต่ภาคการเกษตร ต่อ 

เนือ่งไปยังภาคปศสัุตว์ตลอดจนภาคอตุสาหกรรม 

การผลติเนือ้สตัว์ และการผลติอาหารของประเทศ  

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เตือน อีก 2 ปี “อียู” เก็บภำษีคำร์บอน”
ฟาดหาง “ไก่เนื้อ - กุ้ง” ส่งออกเดี้ยง

โดยตลอดห่วงโซ่อปุทานนัน้ มผีูเ้กีย่วข้องในระบบ 

กว่าหลายสบิล้านคน และปัจจบุนัมมีลูค่ามากกว่า   

800,000 ล้านบาท และมีโอกาสเพิ่มเกิน 1 ล้าน 

ล้านบาทในอนาคตอันใกล้นี้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่ง 

เน้นการเข้าสู่การเป็นครัวไทยครัวโลก จากสถิติ  

33 ปี ย้อนหลัง พบว่าความต้องการใช้วัตถุดิบ 

อาหารสัตว์มีการเติบโตเฉล่ียปี ละ 9.2% โดย 

ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ในปี 2564 อยู ่

ที ่20.69 ล้านตนั ในขณะทีก่ารเตบิโตของวตัถดุบิ 

หลักในอาหารสัตว์มีแนวโน้มทรงตัว หรือเติบโต 

ไม่ทันต่อความต้องการใช้ ยกตัวอย่าง ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ที่เติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 1% เท่านั้น  

การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ช่วยสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในอดีตผลิตเพื่อส่งออก กลับกลาย 

มาผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ทั้งหมด

พรศิลป์ “กระทุ้ง” จัดระเบียบ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยก่อนล่มสลาย 
นับถอยหลังอีก 2 ปี “อียู” เก็บภาษี

คาร์บอน ฟาดหาง “ไก่เนื้อ-กุ้ง”
ส่งออกเดี้ยง ล้มเป็นโดมิโน

พร้อมอัพเดทชะลอมาตรการน�าเข้า
ข้าวสาลี 3 : 1 ส่วน ไม่ช่วย

แนะยกเลิก เลียนโมเดล
“มันส�าปะหลัง” น�าเข้าเสร ีแก้ได้ถาวร
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สัดส่วนการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย  

ประกอบด้วย วัตถุดิบหลักๆ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยง 

สัตว์ ผลิตภัณฑ์ข้าว มันส�าปะหลัง และข้าวสาลี  

ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ให้คาร์โบไฮเดรต มีสัดส่วนของ 

กลุ่มนี้ ประมาณ 60% ของการผลิตอาหารสัตว์  

ส่วนทีเ่หลอืจะเป็นแหล่งวตัถดิุบโปรตนี ได้แก่ กาก 

ถั่วเหลือง และปลาป่น ประมาณ 31% และอื่นๆ  

ซึง่เป็นสารประกอบเสรมิอกีประมาณ 9% ในการ 

ผลิตอาหารสัตว์ 20.69 ล้านตัน กว่า 60% หรือ 

ประมาณ 11 ล้านตัน เป็นการใช้วัตถุดิบน�าเข้า 

จากต่างประเทศ เพื่อทดแทนส่วนของวัตถุดิบ 

ในประเทศที่ขาดแคลนไป

โดยในวตัถุดบิหมวดโปรตนีมคีวามต้องการ 

ใช้เมล็ดถั่วเหลืองกากถั่วเหลือง ประมาณ 7 ล้าน 

ตัน ในขณะที่ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ 

มเีพยีง 30,000 ตนั จงึเป็นเหตใุห้ต้องน�าเข้าเมลด็ 

ถั่วเหลืองและกากถ่ัวเหลือง รวมถึงกากข้าวโพด  

(DDGS) และโปรตีนจากสัตว์ ในส่วนของวัตถุดิบ 

หมวดคาร์โบไฮเดรต มีความต้องการใช้ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 8.3 ล้านตัน

ขณะที่ผลผลิตในประเทศมีเพียง 4.8 ล้าน 

ตัน ยังขาดแคลนอีกประมาณ 3.5 ล้านตัน จึง 

ต้องมีการน�าเข้าวัตถุดิบทดแทน อาทิ ข้าวสาลี  

ข้าวบาร์เลย์ รวมถึงข้าวโพดชายแดน เข้ามา 

ทดแทนส่วนที่ขาดไปการเลือกใช้วัตถุดิบในการ 

ผลิตอาหารสัตว์จะค�านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  

ที่ เหมาะสมกับความต้องการของสัตว ์แต่ละ 

ประเภท อยู่บนราคาที่แข่งขันได้ กรณี ข้าว และ 

มันส�าปะหลัง เมื่อเทียบคุณค่าโภชนาการ และ 

มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง

อาทิ เรื่องความสะอาด และค่าการย่อยได้  

หรือกลิ่น เป็นต้น จึงไม่สามารถทดแทนข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ได้ทั้งหมด และน�ามาใช้ในอาหารสัตว์ 

ได้เพียงจ�านวนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่พยายาม 

เรียกร้องให้ใช ้วัตถุดิบท่ีผลิตภายในประเทศ 

แทนการน�าเข้า จะต้องเข้าใจถงึหลกัในการเลอืกใช้ 

วัตถุดิบก่อน และหากยังมองเพียงผลประโยชน์ 

ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเพียงด้านเดียว ก็เท่ากับ 

ผลักปัญหาของเกษตรกรผูป้ลูกพชืไปให้เกษตรกร 

ผู ้เล้ียงสัตว์แทน ซ่ึงไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาท่ี 

ต้นเหตุอย่างแท้จริง

ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่านโยบายของภาค 

รัฐ และนโยบายของต่างประเทศมีผลต่อกลไก 

ตลาดในด�าเนินธุรกิจโดยรวมทั้งหมด ปัจจุบัน 

ไทยมีการปล่อยให้มีการส่งออกวัตถุดิบเสรี และ 

ควบคุมการน�าเข้า ซึ่งส่งผลต่อความยืดหยุ่นใน 

การด�าเนินธุรกิจอาหารสัตว์ และภาคปศุสัตว์เป็น 

อย่างมาก จากมาตรการปกป้องเกษตรกรท่ีขาด 
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การพัฒนาควบคู่กันไป รวมทั้งการปกป้องผล 

ประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม ส่งผลให้ภาคอุต- 

สาหกรรมอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ถูกบั่นทอน 

ความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก

โดยจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ท�าให้ไม่สามารถแข่งขัน 

ทางด้านต้นทุนกับต่างประเทศได้ และท้ายที่สุด 

จะย้อนกลบัมากระทบกบัต้นน�า้ ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิ 

แปรรูปเนื้อสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ ผู้ผลิต 

อาหารสัตว์ หรือแม้กระทั่งเกษตรกรผู้ปลูกพืช 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ไม่สามารถอยู่ได้ต่อไป

ปัจจบัุนผูผ้ลติอาหารสตัว์ได้ด�าเนนิการตาม 

นโยบายภาครัฐ โดยจะต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง 

ในประเทศทกุเมลด็ในราคาประกนัที ่19.75 บาท/ 

กก. และจะต้องให้ความร่วมมือรับซื้อข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ในราคาไม่ต�่ากว่า 8 บาท/ 

กิโลกรัม เพื่อเป ็นการช ่วยเหลือ 

เกษตรกรในประเทศ แต่มาตรการน้ี 

ไม่ต้องแล้ว เนื่องจากราคาข้าวโพด 

ปรบัราคาสงูเกนิพ้นจากราคานีไ้ปแล้ว

“ข้าวโพดเล้ียงสัตว์” ถือเป็น 

วัตถุดิบหลักที่ส� าคัญในการผลิต 

อาหารสัตว์ ประเทศไทยมีปัญหา 

ในด้านประสทิธิภาพการผลติข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของไทยอยู่ที่ 724  

กก. เท่านั้น ในขณะท่ีผลผลิตเฉล่ีย 

ของโลกอยู่ที่ 955 กก. และยิ่งเทียบ 

ไม่ได้กับประเทศที่มีผลผลิตข้าวโพด 

เล้ียงสตัว์เป็นอนัดบัหนึง่ของโลกอย่าง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลผลิต 

เฉลี่ยต่อไร่ถึง 1,825 กก.

ด้วยเหตุนี้ เองข้าวโพดไทยจึงมีต้นทุน 

การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์สงูกว่าในหลายประเทศ  

สาเหตุหลักท่ีท�าให้ผลผลิตต่อไร่ต�่านั้น มาจาก 

ระบบบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจาก 

ประเทศไทยใช้พื้นที่ท�าการเกษตรมาอย่างยาว 

นาน ขาดการบ�ารุงรักษาดินที่ดี อีกทั้งยังขาด 

แหล่งน�้าในการเพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ต้อง 

พึง่พาแหล่งน�า้ธรรมชาติ (น�า้ฝน) ท�าให้ไม่สามารถ 

ควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

ในขณะท่ีเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของไทย ถือ 

ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี และมีการผลิต 

จ�าหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน แต ่

ในประเทศไทยเองกลับปลูกได้ผลผลิตที่ต�่ากว่า  

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของไทยที่มีการบริหาร 

จัดการดิน และน�้าได้ดี ก็ท�าให้มีผลผลิตต่อไร ่
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สงูถงึ 1,500 กก. (เมลด็แห้งความช้ืน 14.5%) ได้ 

แต่ในอีกหลายพื้นที่ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน 

กลับมีผลผลิตต่อไร่เพียง 500 กก. เท่านั้น

ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก 

จึงเป็นปัญหาหลักที่ควรแก้ไขเป็นล�าดับแรก  

ประเทศไทยมกีารปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(Good  

Agricultural Practices: GAP) แต่มิได้มีการ 

บงัคบัใช้ตลอดระยะเวลา 5-6 ปี ท่ีผ่านมา มพีืน้ท่ี 

ปลูกข้าวโพดที่ได้รับการรับรอง GAP เพียงหลัก 

หม่ืนไร่เท่านั้น หากมีการผลักดันให้มีการเพาะ 

ปลูกตามหลัก GAP แล้วจะช่วยให้เกิดการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนเกษตรกรได ้

เป็นอย่างดี และยังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการ 

เผาเศษวัสดุทางการเกษตรได้อีกด้วย

เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี แล้ว ที่สมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีการเตรียมความพร้อม 

ในเรื่องดังกล่าว โดยมีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  

ภายใต้บริบทการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ จึง 

สามารถตอบได้ในวันนี้ ว่าไม่ได้เริ่มจากศูนย์ แต ่

อย่างไรก็ตาม หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่างๆ 

ไม่เห็นความส�าคัญ และไม่ร่วมมือในการส่งเสริม 

กิจกรรมเหล่านี้ ก็คงยากที่จะประสบผลส�าเร็จ

“วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 

เกษตรกร ต้องเริ่มอย่างจริงจังแล้ว ในเรื่องการ 

ปลกู จะต้องได้มาตรฐาน การใช้ การลดคาร์บอน  

ตอนนี้ยังปลูกกันสะเปะสะปะ อนาคตถ้าไม่ได้ 

รับการแก้ไข จะท�าให้ทางหลายบริษัทไม่สามารถ 

ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ หากซื้อแล้วน�า 

ไปเป็นอาหารสัตว์ให้กับไก่เนื้อ หรือกุ้ง ก็จะโดน 

ปรับค่าคาร์บอนที่อียู หรือสหภาพยุโรป
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“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"  ไทยจ่อล่มสลาย ถ้า 

ไม่สามารถพสิจูน์จ�านวนคาร์บอนทีช่ัน้บรรยากาศ 

ได้ต�่ากว่าข้าวโพดทั่วโลก แต่วันนี้เกษตรกรไทย 

ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรฯ  

หรือหน่วยงานใดก็ตาม ว่าจะให้ปลูกอย่างไร ที่ 

สามารถช่วยลดคาร์บอนได้ จะโยงเกีย่วกับปุ๋ย และ 

น�้า การใช้ที่ดิน ไม่มีวี่แววเลย เอกชนเตือนแล้ว 

เตือนอีก เพราะเราต้องใช้ข้าวโพดไปเกี่ยวกับ 

สินค้าปศุสัตว์ แล้วถ้าหากว่าไม่ท�าภายใน 2 ปีนี้  

ทางอียูจะออกมาตรการทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ในการเก็บภาษีสินค้าปศุสัตว์

อาทิ สินค้าไก่เนื้อ และสินค้ากุ ้ง และ 

ผลิตภัณฑ์ส่งเข้าอียูในอัตราท่ีสินค้ามีคาร์บอน 

สูงกว่ายุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนระบบ 

ตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้ อัตราภาษียิ่งแพง โดย 

เฉพาะภาษีน�าเข้า หากยิ่งจ่ายแพง ก็ยิ่งขายไม่ได้  

กอ็าจจะเสยีตลาดให้กบัคูแ่ข่งทีท่�าดีกว่า ซ่ึงตอนนี ้

ไม่มีใครรู้ว่าแต่ละประเทศท�าอะไรกันบ้าง แต่ 

วนันีเ้รารู้ศกัยภาพประเทศไทย ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

มีปัญหาแน่ถ้าไม่จัดระเบียบในตอนนี้ ล่มสลาย 

แน่ๆ จะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่อง ทั้งมันส�าปะหลังด้วย  

เตอืนไม่รูก้ีค่รัง้แล้ว กไ็ม่มวีีแ่ววจะท�า เหมอืนทเุรยีน 

ในตอนนั้น บอกว่าถ้ามี GMP จะส่งออกไม่ได ้

ไม่มีการถอดบทเรียนดังกล่าวเลยจะซ�้ารอย ไม ่

ได้ขู่ แต่เป็นเรื่องจริง ก�าลังจะเกิดขึ้นในอีก 2 ป ี

ข้างหน้า ได้เห็นกันแน่นอน

นายพรศิลป์ กล่าวอีกว่า ทางสมาคมได้ท�า 

หนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน ส�าเนาเรียน 

1. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพาณชิย์ 3. ปลดักระทรวงพาณิชย์ เร่ือง  

การพิจารณามาตรการอื่น เพื่อบรรเทาต้นทุน 

การผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งตามที่ กระทรวงพาณิชย ์

ได้มีประกาศผ่อนปรนมาตรการการน�าเข้าข้าว 

สาลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO  

รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการ 

น�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และวัตถุดิบทดแทน 

(ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์) โดยมีสมาคมผู้ผลิต 

อาหารสัตว์ไทย เป็นอนุกรรมการ และได้มีการ 

ด�าเนินการประชุมแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งที่ประชุม 

มีการพิจารณาแผนการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ภายใต้กรอบ WTO และแผนการน�าเข้าข้าวสาลี

แต่ยังมิได้ข้อสรุปในการด�าเนินการเรื่อง 

แผนการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ AFTA  

ซ่ึงจะมีผลต่อการวางแผนน�าเข ้าของสมาชิก 

สมาคม เนื่องจากจ�ากัดจ�านวนน�าเข้าข้าวโพด  

ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ทุกช่องทางไว้ที่ 1.2 ล้าน 

ตัน ตลอดระยะเวลาที่มีการผ่อนปรนมาตรการ  

ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายในประเทศยังคงปรับ 

ตัวสูงข้ึนเป็นระยะโดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  

2565 ซ่ึงเป็นวันท่ีเริ่มมีผลผ่อนปรนมาตรการ  

ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ท่ีโรงงานอาหารสัตว์ 

รับซื้ออยู ่ที่ 13 บาท/กก. แต่ ณ วันที่ 30 

พฤษภาคม 2565 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่  

13.30 บาท/กก. แสดงให้เห็นว่ามาตรการผ่อน 

ปรนนั้นไม่เพียงพอ ภาระต้นทุนวัตถุดิบยังคงเพิ่ม 

ขึ้น และขณะนี้สมาชิกสมาคมหลายรายได้แจ้ง 

ขอปรับราคาจ�าหน่ายอาหารสัตว์ ณ โรงงาน  

(Price list) มาแล้วนั้น

ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จึงขอ 

เรียนมายังอธิบดีกรมการค้าภายใน รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายกรัฐมนตรี เพื่อ 

พิจารณาด�าเนินการ ดังนี้
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นายพรศิลป์ กล่าวในตอนท้าย  มาตรการดังกล่าวนี้ ไม่ได้ช่วยท�าให้ราคา 

ปรับลง ราคาที่น�าเข้า กับราคาข้าวโพดในประเทศ สูสีกัน ไม่ได้ช่วยท�าให้ราคา 

ดีขึ้น ดังนั้นต้องรอลุ้นข้าวโพดในรอบนี้ที่จะออกมาราคาเท่าไร แต่ดีที่สุดให้ยกเลิก 

มาตรการ 3 ต่อ 1 น�าเข้าข้าวสาลีไปเลย เพราะเกษตรกรได้รับเงินการันตีจาก 

รัฐบาลอยู่แล้ว เมื่อได้ไปแล้วก็ไม่ควรที่จะจ�ากัดอะไรทั้งนั้น เหมือนกับสินค้า 

มันส�าปะหลัง มีประกันรายได้เกษตรกร แล้วปล่อยฟรีน�าเข้า อย่างนี้ถึงจะเป็น 

ธรรม ทุกภาคส่วนยอมรับได้

1. เร่งจัดท�าแผนการน�าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในกรอบ AFTA เพื่อไม่ให้ 

กระทบกับแผนการน�าเข้าวัตถุดิบของสมาชิกสมาคมภายใต้มาตรการผ่อนปรน  

(ตัวเลขที่ใช้ประชุมในคณะอนุกรรมการเป็นเพียงจ�านวนน�าเข้าจากกรมปศุสัตว ์

และกรมศุลกากร ไม่ใช่แผนการน�าเข้า)

2. เร่งพิจารณาการขอปรับราคาจ�าหน่าย ณ โรงงาน (Price List) ของ 

สมาชิกสมาคม ให้ทันกับสถานการณ์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อบรรเทาภาวะขาดทุน 

จนต้องหยุดการผลิต

3. เร่งปรับลดภาษีน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะภาษีน�าเข้ากาก 

ถั่วเหลือง 2% เพื่อบรรเทาต้นทุนในสภาวะการณ์วิกฤต เช่น
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เม่ือวนัที ่11 มิถนุายน 2565 ทีผ่่านมา บรษิทั  

สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด ได้จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ  

“มุมมองธุรกิจไก่เนื้อปี 2566” โดยได้รับเกียรติจาก 

กูรูแวดวงไก่เนื้อและปศุสัตว์ ร่วมวิเคราะห์แนวโน้ม 

และทิศทางตลาดไก่เนื้อทั้งใน และต่างประเทศ

น.สพ.ไชยศกัดิ ์รุจธนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหาร (CEO) บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (SFG) กล่าวเปิดงาน และเผยว่า ในปี 2565 นี้ นับว่า 

เป็นปีทองอีกปีหนึ่งของวงการไก่เนื้อ เนื่องจากหลายๆ สาเหตุไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสงคราม หรือเรื่อง 

โรคระบาดในคน และโรคระบาดของสัตว์เองก็ตาม ส่งผลให้ไก่เนื้อมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูจากกราฟ 

ในปี 2565 นี้ ไม่น่าห่วง ดังนั้นจึงวิเคราะห์สถานการณ์ทิศทางไก่เนื้อในปี 2566 ว่าจะเป็นอย่างไร

ที่มา : ปศุศาสตร์ นิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คนดังแวดวงไก่ ชี้ ป ี66
“ไก่เนื้อ” ดีมานด์โตดันราคาดีด



  

  คุณวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล
 ประธานบริษัท พงษ์ศักดิ์การเกษตร จ�ากัด

 คุณณัฐวุฒิ เรืองนิพนธ์กิจ
 ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจไก่เนื้ออิสระรายย่อยไทย

 คุณสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์
 นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ

 คุณนริสา เหล่าวรวิทย์
 รองกรรมการใหญ่สายธุรกิจไก่ส่งออก
 บริษัทในเครือเซนทาโก

 คุณสุรณัฐ เขมธรรม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
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คุณวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล ประธาน 

บริษัท พงษ์ศักดิ์การเกษตร จ�ากัด กล่าวว่า หลัง 

จากที่วงการไก่เนื้อนิ่งมาประมาณ 3-4 ปี ในปีนี ้

ถือว่าพอที่จะชดเชยช่วงที่ผ่านมาได้ ซ่ึงก่อนนี ้

มีเป้าหมายที่อยากจะเห็นเลย 4 (40 กว่าบาท/ 

กก.) ก็ใช้เวลานานพอสมควร เป้าหมายต่อไป 

ก็อยากจะให้ไปถึงเลข 5 (50 บาท/กก.) ซ่ึง 

คาดว่าจะถึงเร็วๆ นี้แน่นอน สาเหตุที่ไก่ขึ้นราคา 

หลักๆ คือ เรื่องของการส่งออก เพราะว่าประเทศ 

ไทยส่วนใหญ่เลีย้งไก่เพือ่การส่งออก เพราะฉะนัน้ 

ถ้าหากต่างประเทศมีความต้องการสูง ประกอบ 

กับสถานการณ์ Covid-19 เร่ิมดีขึ้น หลายๆ  

ประเทศ เริ่มมีการเปิดประเทศมากข้ึน การใช ้

ชีวิตก็เริ่มกลับมาปกติ เพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่า 

ไก่เนื้อจะยังไปได้ดีจนถึงสิ้นปี 2565 แน่นอน 

รวมถึงธุรกิจสุกรก็เช่นกัน

ขณะนี้ถึงแม้ว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์จะขึ้น 

ราคา แต่ก็สามารถขายสินค้าได้ราคาดี เมื่อเทียบ 

กบัก่อนหน้านีท้ีร่าคาวตัถดุบิข้ึนราคา แต่กลบัขาย 

สินค้าไม่ได้ ดังนั้นสามารถพูดได้เลยว่าเป็นช่วง 

เวลาที่ดีท่ีสุดเท่าที่เคยผ่านมา ถือว่าทุกวิกฤต 

ย่อมมีโอกาสเสมอ ส่วนในปี 2566 มองว่าธุรกิจ 

ไก่เน้ือยังไปได้สวย เพราะว่าสถานการณ์โลก 

ในเรื่องของสงครามท่ียังไม่ยุติ มองว่าธุรกิจนี้ก็ 

ยังไปได้ “ผมมองว่าอาชีพของเรา ถ้าไม่มีวิกฤต 

เข้ามา เราจะไม่ได้เงิน จะต้องมีวิกฤตเข้ามา ถ้า 

เราสามารถผ่านวิกฤตนั้นไปได้ ฟ้าหลังฝนย่อม 

สวยงามเสมอ วงการหมูก็เช่นกัน”

คณุณฐัวฒุ ิเรอืงนพินธ์กจิ ประธานชมรม 

ผู้ประกอบธุรกิจไก่เนื้ออิสระรายย่อยไทย กล่าว 

ว่า ในนามของตัวแทนผู้เลี้ยงไก่เนื้อและผู้ขาย 

ในปีท่ีผ่านมาถือว่าเจอวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อ 

ทุกๆ คน ทุกๆ ธุรกิจ และในปีนี้สถานการณ์เริ่ม 

ดขีึน้เรือ่ยๆ และส�าหรบัธรุกจิปศสุตัว์เอง ถึงแม้ว่า 

ต้นทุนวัตถุดิบจะสูง แต่ก็ได้ราคาขายที่สูงขึ้นตาม  

ซึ่ง ณ ตอนนี้ราคาขายหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 46  

บาท มองว่า 50 บาท อยู่ไม่ไกล และมีความเป็น 

ไปได้สูง เทียบกับปริมาณไก่เนื้อ ในช่วงที่ผ่านมา 

เมื่อเจอสภาวะเรื่องโรคระบาด ท�าให้จ�านวนแม่ไก ่

และลูกไก่หายไปพอสมควร บวกกบัการเกดิวกิฤต 

สงครามในต่างประเทศด้วย ดังนั้นทุกๆ ประเทศ 

มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่อย่างต่อเนื่อง อย่าง 

ในประเทศไทยเองก็เกิดวิกฤตโรคในสุกร ท�าให ้

จ�านวนสุกรในประเทศลดลง เพราะฉะนั้นก็เป็น 

โอกาสดขีองผูผ้ลติไก่เน้ือ คดิว่าในปี 2565 วงการ 

ไก่เนื้อก็ยังถือว่าไปได้สวย คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา 

อะไร จะมีก็เพียงไก่ไม่พอ

คุณสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ นายกสมาคม 

ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ กล่าวว่า หากมองในภาพรวมระดับ 

ประเทศแล้ว สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย  

ส่วนปัญหาเรื่องวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบ 

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มองว่ายังทรงตัว หลัง 

จากนี้ ทางรัฐบาลเปิดประเทศ จะสามารถน�าเข้า 

วัตถุดิบมาได้ บวกกับข้าวโพดท่ีก�าลังออกมาใหม่  

ส่วนปัจจัยร่วมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง หรือ 

ราคาน�้ามัน จะเป็นตัวท�าให้แบกรับภาระมากกว่า 

หากมองภาพรวม จะเห็นว่าความต้องการบริโภค 
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เนื้อไก่เพิ่มขึ้นเทียบกับ 1-2 ปีที่ผ่านมา ณ ตอนนี ้

การท่องเที่ยวเปิดเพียงเล็กน้อยยังดีขนาดนี้ หาก 

ในปีหน้าเปิดประเทศเต็มรูปแบบ มองว่าหากมี 

นักท่องเที่ยวเข้ามาจะช่วยกระตุ้นการบริโภคเพ่ิม 

ขึน้ การใช้จ่ายด้านอืน่ๆ เพิม่ด้วย ยนืยันว่าแนวโน้ม 

ในปี 2566 ดีขึ้นแน่นอน

คณุนรสิา เหล่าวรวิทย์ รองกรรมการใหญ่ 

สายธุรกจิไก่ส่งออก บรษิทัในเครอืเซนทาโก กล่าว 

ว่า จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ว่า 

ธุรกิจไก่เนื้อเป็นเร่ืองท่ีมีขึ้นมีลงจริง ช่วงที่เป็น 

ขาลง ถ้าเราสามารถประคองตัวเองให้ผ่านพ้น 

วิกฤตไปได้ เราก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่า อย่าง 2-3 ปี 

ที่ประคองกันมาจนถึงปีนี้ ถือว่าฟ้าเปิด มีรอย 

ยิ้มกันถ้วนหน้า ท�าให้เราอยู่ได้กันยาวๆ ส�าหรับ  

บริษัท เซนทาโกฯ เอง ก็อยู่กันไปเรื่อยๆ ผ่าน 

ร้อนผ่านหนาวด้วยกันไป เพราะธุรกิจไก่เนื้อ 

ในประเทศไทยอย่างไรก็เป็นประเทศส่งออกใน 

อันดับต้นๆ ของโลก เพราะฉะนั้นอนาคตก็ยัง 

ไปต่อได้

ในส่วนของตลาดที่ผ่านมา รอบการผลิต 

ของไก่เนื้อจะเห็นว่าเวลาแย่จะยาว แต่เวลาท่ีดี 

ก็จะดีมากๆ ในปี 2566 จะยังดีต่อเนื่อง ด้าน 

ตลาดในส่วนของการส่งออกยังไปได้ เพราะใน 

สถานการณ์โควิตในต่างประเทศเองก็ได้รับผล 

กระทบเช่นกัน หลายๆ โรงงานได้ลดการผลิตลง  

จึงท�าให้ความต้องการเพิ่มขึ้น เป็นจังหวะดีของ 

ประเทศไทยท่ีสามารถส่งออก และได้ราคาดี 

คาดว่าในปีหน้าธุรกิจไก่เนื้อยังไปได้ดี

ด้านคณุสรุณฐั เขมธรรม ผูช่้วยกรรมการ 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด  

(มหาชน) กล่าวว่า ส�าหรับวัตถุดิบหลักในการ 

แปรรูปอาหารสัตว์ที่ส�าคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ “ถั่ว 

เหลอืง” ส�าหรบัในปีนีส้ต็อกถ่ัวเหลืองของโลก ถือ 

ว่าต�่ามากเป็นประวัติการณ์ก็ว่าได้ จึงเป็นสาเหตุ 

ที่ท�าให้ถั่วเหลืองมีราคาสูงขึ้น แนวโน้มในอนาคต 

จะดีขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เรื่องฟ้า 

ฝนเป็นหลกั ซึง่ช่วงนีใ้นประเทศอเมรกิาก็เป็นช่วง 

ทีม่กีารปลูกถ่ัวเหลอืง คาดว่าอกีประมาณ 2 เดือน 

สถานการณ์จะดีขึ้น แล้วด้วยราคาน�้ามันดิบโลก 
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มีราคาสูงขึ้น ปุ๋ยขึ้นราคา ท�าให้เกษตรกรแทบ 

ทั่วโลกหันมาปลูกพืชถั่วเหลืองมากขึ้น คาดว่า 

อนาคตราคาถ่ัวเหลืองจะถูกลง หากผลผลิต 

ถั่วเหลืองโลกดีขึ้น

และอีกวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งท่ีให้ความสนใจ  

คอื “ข้าวโพด” กบั “ข้าวสาล”ี เพราะมผีลกระทบ 

จากเร่ืองสงคราม และอาหารสัตว์ในประเทศไทย 

ได้มีการใช้ข้าวสาลีน�าเข้าปีละประมาณ 2 ล้าน 

ตัน หลังจากเกิดสงครามยูเครน ท�าให้วัตถุดิบ 

ดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นมาก จึงท�าให้โอกาสผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่วนใหญ่น�าเข้าได้ลดลง

ท้ายนี้ น.สพ.ไชยศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน และ 

จากภาพรวมที่วิทยากรกล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่าราคาไก่เนื้อในขณะนี้ 

ยังไม่ใช่ราคาที่สูงสุด สามารถยืนยันได้ว่าในครึ่งปีหลังต่อจากนี้ ราคาไก่เนื้อ 

จะมีทั้งทรง และขึ้นเท่านั้น เกษตรกรสามารถวางใจได้ในขณะนี้
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นายก ส.กุ้งไทย เผยเจ้ากระทรวงเกษตร 

ตอบรับ ให้ผลิตกุ้งให้ได้ปีละ 400,000 ตัน  

ภายใน 2 ปี พร้อมทวงคืน 500,000 ล้านบาท  

ท่ีเสยีหาย/เสยีโอกาสไป พลกิฟ้ืนอตุฯ กุง้ กลบัมา 

เป็นสินค้าส�าคัญ-พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย  

ร่วมด้วยผูแ้ทนอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 

และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดสายห่วงโช่การ 

ผลิต ประกอบด้วย นายบรรจง นิสภวาณิชย์  

ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าไทย นาย 

สมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 

ไทย นางสาวพชัรนิทร์ จนิดาพรรณ นายกสมาคม 

กุ้งตะวันออกไทย นายสมาน พิชิตบัญชรชัย 

นายกสมาคมผู ้เพาะเลี้ยงปลาไทย นายสุทธ ิ

มะหะเลา นายกสมาคมผูเ้พาะเล้ียงปลาทะเลไทย 

ดร.ผณิศวร ช�านาญเวช นายกสมาคมอาหาร

แช่เยือกแข็งไทย ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย นายมานิตย์ จิตรชุ่ม นายกสมาคม 

การค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น�้าไทย นายชัยภัทร

ประเสรฐิมรรค ประธาน ชมรมผู้เลีย้งกุง้สรุาษฎร์- 

ธานี นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ตัวแทนกลุ่ม 

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 34 ฉบับที่ 403 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี และคณะ เข ้าพบ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง 

ประชุมกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายอลงกรณ์ 

พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และนายสมชวน 

รัตนมังคลานนท์ รักษาราชการอธิบดีกรม 

ประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดี 

กรมประมง และคณะ เข้าร่วมหารือแนวทางการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อ 

ความยั่งยืนของประเทศ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  

เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของ 

อุตสาหกรรมกุ้งไทย ที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รมว.เกษตรฯ เล็งเห็นความส�าคัญของสินค้ากุ้ง 

รับปาก ยืนยันช่วยผลักดันเต็มท่ีเพื่อให้ประเทศ 

รมว. เกษตร ฯ เหน็พ้อง นายก ส.กุ้งไทย
4 แสนตัน อุตฯ กุ้งไทยฟ้ืนแน่!!

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ
นายกสมาคมกุ้งไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ไทยสามารถผลิตกุ้งให้ได้ปีละ 400,000 ตัน 

ภายใน 2 ปี สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง 

เกษตรฯ ที่ส�าคัญพร้อมทวงคืน 500,000 ล้าน 

บาท ที่เสียหาย/เสียโอกาสไปอันเนื่องจากการ 

ระบาดของโรค พลิกฟื้นอุตฯ กุ้ง ให้กลับมาเป็น 

สินค้าส�าคัญของประเทศ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อ 

เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยที่ผ่านมา 

เม่ือปี 2553 เคยผลิตได้สูงสุดถึง 640,000  

ตัน เป็นผู้น�าการผลิต และส่งออกกุ้งรายใหญ่ 

ของโลก ท�ารายได้เข้าประเทศจากการส่งออก 

มูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันผลิต 

ได้เพียง 280,000 ตัน มูลค่าส่งออก อยู ่ที่  

43,000 ล้านบาท (มกราคม-พฤศจกิายน 2564)

ขณะที่ ดร.ผณิศวร ช�านาญเวช นายก 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ยืนยันว่า  ก�าลัง 

การผลิตของโรงงานห้องเย็นแปรรูปกุ้ง ปัจจุบัน 

ที่เหลือด�าเนินการอยู่ประมาณ 20 แห่ง รวมกับ 

โรงงานฯ ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะผลิตกุ้งได้อีก  

15-30 แห่ง (ที่ตอนนี้หยุดไป) พร้อมรับกุ้งเพื่อ 

แปรรูปส่งออก ได้ถึง 400,000 ตัน คุณภาพกุ้ง 

ไทย  ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ผู้แปรรูป 

ส่งออกไม่สามารถรับออเดอร์ได้ เพราะไม่มั่นใจ 

ว่าจะมีกุ้ง ท�าให้เสียโอกาสไป เพราะมีผลผลิต 

ไม่เพียงพอ จึงควรเร่งผลักดันให้กลับมาผลิตให้ 

ได้

“การตบเท้าเข้าพบ พณฯ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรฯ และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  

ของตัวแทนห่วงโซ่อุปทาน ตลอดสายการผลิต 

สัตว์น�้าอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นนิมิตหมายที่ดี 

ของอุตฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของประเทศ ท่าน 

รัฐมนตรีว่าการฯ เปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอต่างๆ 

จากตัวแทนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ และยืนยัน 

ว่าจะด�าเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ ตามข้อเสนอ และมอบหมายให้กรมประมง 

เร่งด�าเนินการ รวมถึงประสานไปยังหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกุ้ง การที่ท่านได้รับปาก 

เข้มแข็งพร้อมปฏิบัติการเชิงรุก และสนับสนุน 

ความพร้อมแก่เกษตรกร และรูปแบบการเล้ียง 

ก�าจัดโรคกุ้งให้หมดไปอย่างชัดเจน ฯลฯ เพื่อให้ 

ไทยกลับมาเป็นผู้น�าการผลิต และส่งออกกุ ้ง 

อีกครั้ง ท�าให้ชาวกุ้งยิ้มได้ เห็นความหวัง เชื่อมั่น 

ว่าท�าได้อย่างแน่นอนครับ” นายกสมาคมกุ้งไทย  

กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณภาพ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การรวมตัวครั้งส�าคัญของตัวแทนห่วงโซ่การผลิตกุ้ง / สัตว์น�้าไทย เข้าร่วมหารือกับ รมว.เกษตรฯ

ถึงแนวทางการพัฒนาอุตฯ กุ้ง / สัตว์น�้าไทย เพื่อความยั่งยืนของประเทศ
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ที่มา : แนวหน้า วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ปศุสัตว์คุมโรค ASF ในหมูได้
แนะท�ำระบบปลอดภัยทำงชีวภำพ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีมีการน�าเสนอข่าวว่าราคาสุกร 

พุง่ขึน้อกีครัง้ โดยแนวโน้มราคาจ�าหน่ายเนือ้สกุรช�าแหละ มกีารปรบัขึน้ราคาจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

อีกกิโลกรัมละ 5 บาท โดยมีราคาจ�าหน่ายสุกรหน้าฟาร์มท่ีกิโลกรัมละ 96-98 บาท และเมื่อ 

เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ราคาสุกรมีชีวิตในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มท่ีมีราคาระดับสูงท่ีสุดในโลก  

เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจากสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) นั้น

ทั้งนี้ ราคาสุกรท่ีปรับเพิ่มข้ึนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากต้นทุนการผลิต 

ที่เพิ่มขึ้นท้ังจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีประเทศไทยจ�าเป็นต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ 

จากทวีปยุโรปซึ่งก�าลังประสบปัญหาสภาวะสงครามในประเทศยูเครนซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหาร 

และน�้ามันท่ีส�าคัญของโลกรวมทั้งประเทศไทย ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น การลงทุนในการท�าระบบ 

การป้องกันโรคระบาดในฟาร์ม การพักคอกและการปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการเล้ียง 

ก่อนการน�าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ของเกษตรกรรายเล็ก รายย่อยส่งผลให้เกิดการขาดแคลนปริมาณ 

เนือ้สกุรในตลาด ประกอบกบัความต้องการของตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ภายหลงัจากเศรษฐกจิกลบัมาฟ้ืนตวั

รวมถึงปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดท�าให้สุกรเติบโตช้า ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ 

ราคาเนื้อสุกรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ จะเริ่มคล่ีคลายจนกว่าผลผลิตสุกรรอบใหม ่

จะเร่ิมทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง และราคาเนื้อสุกรจึงจะปรับราคาลดลง ส�าหรับสถานการณ ์

โรค ASF นั้น นับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา จากการ 

ควบคุมและด�าเนินการอย่างเข้มงวดต่อเนื่องในทุกพื้นที่ สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จนปัจจุบันสามารถ 

ควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ�ากัดได้แล้ว กรมปศุสัตว์ได้ก�าหนดแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดย 

เฉพาะเกษตรกรรายย่อย-รายเล็ก ก�าหนดหลักเกณฑ์การน�าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ และมีแผนการเพิ่ม 

ผลผลิตสุกรพันธุ์ดี จ�าหน่ายให้เกษตรกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่จะน�าสุกรเข้า 

มาเลี้ยงใหม่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพ่ือตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคของฟาร์มสุกร 

รวมทั้งขอความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร เพื่อสามารถควบคุมโรคให้ 

อยู่ในวงจ�ากัด ยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ก�าจัดแมลง และสัตว์พาหะในฟาร์ม และขอให ้

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมปศุสัตว์
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ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามข้อ 

เสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหาร 

จัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะ 

กรรมการนโยบายอาหาร ทีม่ ีนายจริุนทร์ ลกัษณ- 

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ก็เคาะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็น 

ปัญหายืดเยื้อมาหลายเดือน 

โดยเห็นชอบ 3 แนวทางคือ 1. ยกเว้น 

เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้เดิม ในการน�าเข้าข้าวสาลี 

1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน เป็น 

การชั่วคราวก่อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-31  

กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการ 

ที่ก�าหนดไว้เดิมในการน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  

เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ

2. เพ่ิมโควตาน�าเข้าข้าวโพดจากเดิม

ก�าหนดไว้ 54,700 ตนั เป็นไม่เกนิ 600,000 ตนั 

ภายในเดือนพฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2565  

จะมีผลให้ลดภาษีน�าเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20%  

เป็น 0% เป็นการชั่วคราวในช่วง 3 เดือนนี้ และ 

3. การน�าเข้าช่องทางอื่นตามปกติ 

ถอืเป็นข้อยตุท่ีิ 5 ฝ่ายยอมรบั ทัง้กระทรวง 

พาณิชย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมการค้า 

พืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคม 

ชาวไร่มันส�าปะหลัง สมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ พร้อม 

ทั้งยังให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตาม 

ประเมินการผลด�าเนินการท้ังหมด และสามารถ 

เสนอให้ทบทวน หรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้ 

เพื่อความเหมาะสม

ปลดล็อคปมอาหารสัตว์
แค่พักยกชั่วคราว รอเวลาปะทะใหม่

โดย ประภาศรี โอสถานนท์

รัฐไฟเขียว
ปลดล็อคอาหารสัตว์
แค่แก้ปัญหาระยะส้ัน

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ฟนัธง
ราคาอาหารสัตว์ไม่ลง
สะท้อนความท้าทายไทย
สู่การเป็น ”ครัวโลก”
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ทั้งนี้ ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ 

ปรับตัวสูงขึ้นมาต้ังแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาป ี

2564 ที่ประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบเจอปัญหาเร่ือง 

ปริมาณผลผลิตจากสภาพอากาศที่แห ้งแล ้ง  

ผลผลิตจึงลดลง ราคาก็สูงขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา  

อาร์เจนตินา และบราซิล ผู้ปลูก และส่งออก  

ข้าวโพด และถั่วเหลือง มาปี 2565 ก็ถูกซ�้าเติม 

ด้วยสงครามรัสเซีย ยูเครน ซ่ึงเป็นประเทศที ่

ส่งออกข้าวโพด และข้าวสาลีกว่า 30% ของโลก

ขณะที่ภาคเอกชนสะท้อนมุมมองความ 

เหน็ในเร่ืองนี ้โดย นายพรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกลุ 

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า แม ้

มติที่ออกมา ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไม่ค่อยเห็นด้วย  

แต่ก็ต้องยอมให้ออกมาเป็นมติ และทดลอง 

ด�าเนินการก่อน เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้น 

โดยเร็วจากที่ล่าช้ามาหลายเดือน หลังจากนี้อีก  

1 เดือน หรือ 2 เดือนคงต้องกลับมาคุยกันอีก  

และราคาอาหารสัตว์ไม่น่าจะปรับลดลงได้ อย่า 

ฝืนความจริง เพราะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ์

ในตลาดโลกปรับขึ้นมากนอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบ 

ทั้งข้าวโพด ข้าวสาลี รวมถึงมันเส้นในตลาดโลก  

ปรบัตวัสงูขึน้มาก และสงูกว่าราคาในประเทศ อีก 

ทัง้ยังมีปัญหาค่าเงินบาทอ่อนค่ามาก และมโีอกาส 

แตะที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ฯ จึงยากที่จะท�าให้ 

ราคาอาหารสัตว์ไม่ปรับขึ้น

อย ่างไรก็ตาม แม ้รัฐบาลจะไฟเขียว 

มาตรการแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ แต ่

ดเูหมอืนจะ “สายไปเสยีแล้ว” เพราะราคาสนิค้า 

หลายรายการ โดยเฉพาะสินค้ามหาชน อย่าง 

ราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ก็ขยับขึ้นไปแล้ว โดย 

เนื้อหมูขึ้นเกินกว่า กก. 200 บาท ขณะท่ีไข่ไก่ 

ก็ขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มเป็นฟอง 3.50 บาท  

รวมถึงเนื้อไก่ เนื่องจากทนพิษต้นทุนอาหารสัตว ์

แพงไม่ไหว ขณะที่สินค้าอื่นๆ ก็ทยอยปรับราคา 

ขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แน่นอนว่า ราคา 

อาหาร และสินค้าท่ีแพงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบ 

ต่อค่าครองชีพของประชาชนให้พุ ่งข้ึนตามไป 

แล้ว สวนทางกับรายได้ที่ยังเท่าเดิม

และสุดท ้าย มาตรการนี้ก็ เป ็นเพียง 

มาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน  

กระทรวงพาณิชย์จ�าเป็นต้องหาแนวทางถาวร 

ในการแก้ปัญหานี้ เพราะปัจจัยจากภายนอกเป็น 

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ การหาแนวทางแก้ 

ปัญหาที่ถาวรเพื่อก�าหนดทิศทางอาหารสัตว์จึงมี 

ความส�าคญัอย่างยิง่ยวด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 

ที่โลกก�าลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคง 

ทางอาหาร หากไทยจะก้าวเป็น “ครวัโลก” กต้็อง 

แก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศอยู่ได้เสียก่อน
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม 

ปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้การน�าเข้า-ส่งออก  

การผลิต และการขายท้ังอาหารสัตว์และวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ได้คุณภาพมาตรฐาน

ปศุสัตว์ลุยตรวจข้าวสาลเีลี้ยงสัตว์
น�ำเข้ำรำชอำณำจักรจำกอนิเดีย

ปศุสัตว์ลุยตรวจสอบ
ข้าวสาลีเลี้ยงสัตว์น�าเข้าจากอินเดีย
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบการน�าเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และวัตถุดิบทดแทน 
(ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์)
ให้สิทธิในการน�าเข้าข้าวสาลี

มาในราชอาณาจักร ภายในเดือน
พฤษภาคม 2565 ก�าหนดไว้ 

146,894 ตัน ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์

ตลอดจนมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี และ 

โฆษณาตามความเป็นจริง สอดคล้องกับเงื่อนไข  

หลักเกณฑ์ และวิธีการตามพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีการ 

ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาต และขอใบรับรองระบบ 

ประกันคุณภาพอาหารสัตว์ หรือใบรับรองอื่นๆ ที ่

เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันอาหารสัตว์และวัตถุดิบ 

ที่ปลอมปน เสื่อมคุณภาพ ผิดมาตรฐาน หรือ 

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม 

คุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัย 

ผู้บริโภค จึงได้สั่งการให้กองควบคุมอาหารและ 

ยาสตัว์ ลงพืน้ท่ีตรวจสอบคณุภาพอาหารสตัว์และ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนาย 

สัตวแพทย์รักไทย งามภักด์ิ ผู้อ�านวยการกอง 

ควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที ่

ตรวจสอบการขนถ่ายข้าวสาลีเมล็ดน�าเข้าจาก 

ประเทศอนิเดยี ณ ซอีาร์ซกีารท่าเรอื อ.พระสมทุร- 

เจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีการเก็บตัวอย่าง 

ส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารเพือ่ตรวจสอบคณุภาพ 
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มาตรฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมท้ังก�าชับผู ้

น�าเข้า ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ 

เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะข้าวสาลีเมล็ด ข้าวโพดเลี้ยง 

สตัว์ ทีม่กีารน�าเข้าจากต่างประเทศ ต้องตรวจสอบ 

คุณภาพและมาตรฐานข้าวสาลีทุกครั้งที่มีการ 

น�าเข้า โดยเป็นไปตามแผนการน�าเข้าตามที่คณะ 

อนกุรรมการพจิารณาตรวจสอบการน�าเข้าข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลี และ 

ข้าวบาร์เลย์) ให้สิทธิในการน�าเข้าข้าวสาลีมาใน 

ราชอาณาจักรภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่ง 

ก�าหนดไว้ท่ี 146,894 ตัน จากประเทศอินเดีย 

และออสเตรเลยี จนถงึปัจจบุนั ได้มกีารน�าเข้าแล้ว  

64,220.45 ตัน

ซึ่งการน�าข้าวสาลีเมล็ดมาใช้เพื่อทดแทน 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น ควรค�านึงถึงชนิดสัตว์ ช่วง 

อายกุารผลติ ปรมิาณความต้องการของสตัว์ รวม 

ถึงคุณค่าทางโภชนการ หรือการย่อยได้ จึงอาจ 

จ�าเป็นต้องมีการเติมสารช่วยย่อย กรดอะมิโน  

และเอนไซม์ในสูตรอาหารสัตว์ก่อนน�าไปเลี้ยง 

สัตว์ด้วย

ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และ 

วิทยาการเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ 

การเลี้ยงสัตว์เติบโตขยายมากขึ้น จึงต้องมีการ 

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์ และ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน ์

ในการควบคุมอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จุรนิทร ์ใช้ วิน - วินโมเดล
ดแูลราคาสินคา้ ยอมรบัมีบางตวัปรบัขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก 

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

เปิดเผยสถานการณ์ราคาสินค้า ว่า กระทรวง 

พาณิชย์ได้ติดตามอยู ่ตลอด และต้องยอมรับ 

ความจริงว่าราคาสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นบาง 

รายการ เป็นผลมาจากราคาน�า้มนัท่ีสงูขึน้มาก ซ่ึง 

มีผลกับต้นทุนการผลิต และราคาค่าขนส่ง โดย 

เฉพาะสนิค้าทีอ่ยูไ่กล ต้องรบัภาระเพิม่ขึน้ เพราะ 

ค่าขนส่งแพงขึ้น

แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามก�ากับดูแล 

ให้ดีที่สุด โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก ส�าหรับราคา 

หน้าโรงงาน ก�ากบัราคาไว้ให้เป็นภาระกับผูบ้ริโภค 

น้อยที่สุด แต่ก็ไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรที่ได้ 

ราคาพืชผลเกษตรดีมาก เพราะขณะนี้พืชเกษตร 

ราคาดีทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน�้ามัน  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง หรือแม้แต่ข้าว 

ก็ราคาดีขึ้น เพราะปีนี้การส่งออกข้าวจะเพิ่มกว่า 

ปีที่แล้ว ปีที่แล้วส่งออกข้าวได้ 6.1 ล้านตัน ปีนี ้

คาดว่าส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน เชื่อว่าช่วยให ้

ราคาข้าวดีขึ้น

ทั้งนี้ ส�าหรับน�้ามันปาล์มที่ตอนนี้ผู้บริโภค 

เดือดร้อน เป็นเพราะราคาผลปาล์มดีมาก ขึ้นไป 

ถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 11-12 บาท ท�าให้ต้นทุน 

การผลิตน�้ามันปาล์มขวดเพิ่มสูงขึ้น แต่กระทรวง 

“จุรินทร์” ยันติดตามสถานการณ์สินค้า
อย่างต่อเนื่อง รับบางรายการสูงขึ้น

จากต้นทุนน�้ามัน ส่วนปาล์มน�้ามันขึ้น
ผลจากปาล์มสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ

11-12 บาท แต่ได้ตรึงน�้ามันปาล์มขวด
ไว้ 66.50 บาท พร้อมนัดประชุม

ร่วมทุกฝ่าย ใช้วิน-วินโมเดล
ดูแลราคาไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน
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ส่วนสถานการณ์สินค้าอ่ืนๆ พบว่ามีหลาย 

ตัวที่ราคาลดลงกว่าปีที่แล้ว โดยผักสด เช่น ถั่ว 

ฝักยาว ราคาเฉลี่ย 55.50 บาทต่อกก. ปีที่แล้ว 

เวลาเดียว 62.78 บาทต่อกก. ผักกาดขาวปลี  

กก. ละ 31.50 บาท ปีที่แล้ว 32.50 บาทต่อกก.  

ต้นหอมปัจจุบัน กก. ละ 65 บาท ปีที่แล้วราคา  

68.50 บาทต่อกก. ผกัชปีระมาณ กก. ละ 94 บาท 

ปีที่แล้ว 107.80 บาทต่อกก. ปลา เช่น ปลาดุก 

เฉล่ีย กก. ละ 74.80 บาท ปีที่แล้ว 85 บาท 

ต่อกก. ซึ่งมีหลายตัวที่ราคาลดลง  รวมทั้งราคา 

ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ปีนี้ได้มีการจัด  

“พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 17 Back  

To School” ลดสูงสุด 65% ส่วนที่เหลือก็จะตรึง 

ราคาไว้

พาณิชย์พยายามที่จะจับมือกับผู้ผลิตน�้ามันปาล์ม 

ขวดในการแก้ปัญหา และมีการก�ากับราคาที ่

ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาโครงสร้าง ซึ่งความจริงต้อง 

ตกประมาณขวดละ 76.50 บาท แต่พยายาม 

ก�ากับราคา และปรับลดลงมาเหลือ 66.50 บาท

“เรื่องปาล์ม การตรึงราคา จะพยายามท�า 

ให้ได้นานที่สุด และจะมีการหารือร่วมกันระหว่าง 

เกษตรกร ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน  

ซึ่งต้องการให้ราคาดีที่สุด แต่โรงงานต้องซ้ือ 

ปาล์มราคาแพงขึ้น และท�าให้ราคาน�้ามันปาล์ม 

ดิบ (CPO) ไป 60 กว่าบาทต่อ กก. แล้ว ส่งผล 

ใหน้�า้มนัปาล์มขวดสูงขึน้ แต่เราพยายามกดราคา 

ลงมาประมาณ 10 บาทต่อขวด

โดยทุกฝ่ายจะประชุมร ่วมกัน ตอนนี ้

ตัง้หลักว่า จะช่วยดู 2 ส่วน คอื 1. ราคาให้เดอืดร้อน 

ผู้บริโภคน้อยที่สุด เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ 

ราคาดีที่สุด 2. เรื่องปริมาณไม่ให้ขาดแคลน และ 

จะมีการหารือกันว่าปริมาณสต็อกควรอยู่ที่เท่าไร  

ไม่เช่นนั้น นอกจากจะเจอเร่ืองราคาแล้ว จะเจอ 

เรื่องปริมาณเป็นปัญหาซ�้าสอง เราจะป้องกันดูแล 

ทั้ง 2 ข้อ จะมีการประชุมทุกฝ่าย และหาข้อสรุป 

ร่วมกัน ถ้ามีความจ�าเป็นต้องเข้า ครม. ก็จะเข้า  

โดยจะท�าให้เร็ว และใช้วิน-วินโมเดล เข้ามาดูแล 

ทุกฝ่ายให้ดีที่สุด”
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก 

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

เปิดเผยภายหลังการขอเข้าเยี่ยมคารวะของนาย 

Jeremy Zwinger ผู้ก่อตั้งวารสาร The Rice  

Trader ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก 

ด้านข้าวของสหรัฐอเมรกิา และเป็นนิตยสารทีเ่ป็น 

เจ้าของรางวัล The World’s Best Rice Award  

หรือรางวัลข้าวโลกที่มีการจัดประกวดทุกปี จัดมา 

แล้ว 13 ครั้ง และในการจัดประกวดทั้ง 13 ครั้ง  

ประเทศไทยได้รางวัลชนะเลิศถึง 7 ครั้ง ล่าสุด 

เม่ือปี 2021 และปี 2020 ประเทศไทยได้ที่ 1  

ติดต่อกัน ว่า

นิตยสาร The Rice Trader ประสงค์ที่จะ 

มาจัดการประกวดข้าวโลกปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ต และ 

ขอความสนบัสนนุ และความร่วมมือจากกระทรวง 

พาณิชย์ด้วย ซึ่งตนยินดีอย่างยิ่ง เพราะกระทรวง 

พาณิชย์ได้มีการประสานงานมาโดยตลอด รวม 

ทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการท�างานร่วม 

กันมาโดยต่อเนื่อง การจัดงานประกวดข้าวโลก 

ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 ที ่

จังหวัดภูเก็ต

และนาย Jeremy Zwinger ยืนยันกับ 

ตนว่า จะเป็นการจดัการประกวดข้าวโลกท่ียิง่ใหญ่ 

ทีส่ดุเท่าทีเ่คยท�ามา โดยจะมผีูซ้ื้อผูข้ายจากทัว่โลก 

มาร่วมงานไม่ต�่ากว่า 1,000 ราย ทั้งภาครัฐและ 

เอกชน และได้เชิญตนไปกล่าวปาฐกถาพิเศษ 

ในเรื่องการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ซึ่ง 

รัฐบาลได้ประกาศเป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตนตอบรับ 

แล้ว และคดิว่าการประกวดข้าวโลกท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

ครั้งนี้

จุรินทร์ จับมือผู้ส่งออกข้าว
ดึงนิตยสาร The Rice Trader จัดประกวดข้าวโลกที่ภูเก็ต
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นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของ 

ข้าวไทยในตลาดโลกแล้ว จะได้มีส่วนส�าคัญใน 

การจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความ 

มัน่คงด้านอาหารให้กบัโลกต่อไปด้วย เพือ่ตอกย�า้ 

นโยบายที่ตนยืนหยัดตลอด “รัฐหนุนเอกชนน�า” 

จับมือท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้ง 

ภาคเอกชนของไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

และเอกชนชาวต่างประเทศ ที่ท�าประโยชน์ให้กับ 

ประเทศไทย และจะเป็นการประชาสมัพนัธ์จงัหวดั 

ภูเก็ต กระบี่ พังงา และฝั่งอันดามันต่อไป ให ้

เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมขึ้นในหมู่ผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพ 

สูงมากของโลก

“โดยตัวเลขการส่งออกข้าวปีนี้คาดว่าจะ 

ดีกว่าปีที่แล้ว โดยปี 2564 เราส่งออกข้าว 6.1  

ล้านตัน และปีนี้คาดว่าตัวเลขการส่งออกจะเพิ่ม 

ขึ้นเป็น 7-8 ล้านตัน จะมีส่วนดึงราคาข้าวใน 

ประเทศให้สูงขึ้นด้วย และล่าสุดเดือนเมษายน 

การส่งออกข้าวทุกหมวดเป็นบวกทุกตัว”

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบ ุ

ว่า นโยบายยุทธศาสตร์ข้าวไทยภายใต้หลักการ  

“ตลาดน�าการผลิต” ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม ่

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ซึ่งใน 

ปีนี้ ไทยจะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 6 พันธุ์ โดย 

เป็นผลส�าเร็จของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์  

และก�าหนดไว้ว่าภายใน 5 ปี ต้องได้ 12 พนัธุ ์รวม 

ถงึการลดต้นทุนการผลติเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถ  

ในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก จากการ 

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ดงักล่าวและปัจจยับวกต่างๆ

ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยเพิ่ม 

ขึ้นมาก ในปี 2565 (มกราคม-เมษายน) ไทย 

ส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 2.29 ล้านตัน คิดเป็น 

มูลค่า 39,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.67% และ  

36.42% ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปีที่ผ ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว  

(47.53%) ข้าวหอมมะลิไทย (27.31%) และ 

ข้าวนึ่ง (13.84%) ไปยังภูมิภาคที่ส�าคัญ ได้แก่  

ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และอเมริกา  

ตามล�าดับ
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายงานภาพรวมงบประมาณในการประกันรายได้ของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ์  

จันทร์โอชา ใน 3 ปีที่ผ่านมากับสินค้าเกษตร 5 รายการ (ข้าว-ยางพารา- 

มันส�าปะหลัง-ปาล์มน�้ามัน-ข้าวโพด) ปรากฏใช้งบประมาณไประหว่าง 250,000- 

260,000 ล้านบาท แบ่งเป็น การด�าเนินโครงการประกันรายได้ปีที่ 1 งบฯ 

รวมทั้งสิ้น 71,204 ล้านบาท ใช้จ่ายจริง 59,824 ล้านบาท คงเหลือ 11,380 

ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 7,303 ล้านครัวเรือน จ่ายให้จริง 

3,693 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น

1) ประกันข้าว จ่ายเป็นเงิน 19,413.14 ล้านบาท จากงบประมาณ 20,940  

ล้านบาท คงเหลือ 1,527 ล้านบาท 2) ยางพารา จ่ายเป็นเงิน 24,172.44 

ล้านบาท จากงบประมาณ 25,819 ล้านบาท คงเหลือ 1,647 ล้านบาท 

3) มันส�าปะหลัง จ่ายเป็นเงิน 7,964.49 ล้านบาท จากงบประมาณ 9,890 

ล้านบาท คงเหลือ 1,926 ล้านบาท 4) ข้าวโพด จ่ายเป็นเงิน 1,052.78 ล้านบาท  

จากงบประมาณ 1,552 ล้านบาท คงเหลือ 500 ล้านบาท และ 5) ปาล์ม 

จ่ายเป็นเงิน 7,221.23 ล้านบาท จากงบประมาณ 13,000 ล้านบาท คงเหลือ 

5,778 ล้านบาท

ประกันปี 4 ชาวนาติดใจ
ขอเพิ่มเงนิชดเชย

ช�าแหละงบฯ ประกันรายได้ รัฐบาลประยุทธ์ 3 ปี 250,000 ล้านบาท กับ 5 พืชเศรษฐกิจหลัก
สถานการณ์ช่วยตลาดโลกราคาดี ส่งผล “ยาง-มัน-ปาล์ม-ข้าวโพด” ช่วงท้ายไม่ต้อง

จ่ายเงินประกัน แต่ต้นทุนปุ๋ยพุ่งพรวด ส่วนข้าวรัฐบาลอ่วมสุดต้องจ่ายประกันทะลุ
150,000 ล้านบาท ช่วยชาวนา แต่ไม่ช่วยการส่งออก เพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

แนะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุน พร้อมพัฒนาพันธุ์ใหม่
ช่วยกู้ตลาดส่งออกรับวิกฤตอาหารขาดแคลน
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การด�าเนินโครงการประกันรายได้ปีท่ี 2  

งบฯ รวมทั้งสิ้น 75,166 ล้านบาท ใช้จ่ายจริง  

60,619 ล้านบาท คงเหลือ 14,547 ล้านบาท  

เป้าหมายเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 7,866 ล้าน 

ครัวเรือน จ่ายให้จริง 7,008 ล้านครัวเรือน แบ่ง 

เป็น 1) ประกันข้าว จ่ายเป็นเงิน 48,178.36  

ล้านบาท จากงบประมาณ 49,509 ล้านบาท 

คงเหลือ 1,331 ล้านบาท 2) ยางพารา จ่ายเป็น 

เงิน 7,553.75 ล้านบาท จากงบประมาณ 9,718  

ล้านบาท คงเหลือ 2,167 ล้านบาท 3) มัน 

ส�าปะหลัง จ่ายเป็นเงิน 3,652.15 ล้านบาท จาก 

งบประมาณ 9,570 ล้านบาท คงเหลือ 5,918  

ล้านบาท 4) ข้าวโพด จ่ายเป็นเงิน 1,234.77 

ล้านบาท จากงบประมาณ 1,867 ล้านบาท 

คงเหลือ 633 ล้านบาท และ 5) ปาล์ม ไม่ได้ 

จ่ายเงินประกัน เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคา 

ประกันจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 4,500 ล้านบาท  

คงเหลือ 4,500 ล้านบาท

ล่าสุดการด�าเนินโครงการประกันรายได ้

ปีที่ 3 ใช้งบฯ รวมทั้งสิ้น 113,315 ล้านบาท 

ใช้จ่ายจริง 88,385 ล้านบาท คงเหลือ 24,930  

ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 

7,925 ล้านครัวเรือน จ่ายให้จริง 6,254 ล้าน 

ครัวเรือน แบ่งเป็น 1) ประกันข้าว จ่ายแล้ว 28  

งวด เป็นเงนิ 86,114 ล้านบาท จะสิน้สดุโครงการ 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 จากนั้นจะทยอยจ่าย 

อีกจนครบ 33 งวด เป้าหมาย 87,532 ล้าน 

บาท ส่งผลให้เงินคงเหลือ 1,417 ล้านบาท 2) 

ยางพารา จ่ายไปแล้ว 6 งวด เป็นเงิน 2,271.24 

ล้านบาท จะสิ้นสุดโครงการกันยายน 2565

แต่จ่ายเงินครบแล้วให้กับผู ้ขึ้นทะเบียน 

ทั้งหมด จากเป้าหมาย 9,783 ล้านบาท มีเงิน 

คงเหลือ 7,512 ล้านบาท 3) มันส�าปะหลัง 

สิ้นสุดโครงการพฤศจิกายน 2565 ต้องจ่าย 12  

งวด ประกาศไปแล้ว 6 งวด งบประมาณ 6,675  

ล้านบาท คงเหลือเท่าเดิม 4) ข้าวโพด สิ้นสุด 

โครงการตลุาคม 2565 ต้องจ่าย 12 งวด ประกาศ 

ไปแล้ว 6 งวด งบประมาณ 1,824 ล้านบาท 

คงเหลอืเท่าเดมิ และ 5) ปาล์ม จะสิน้สดุโครงการ  

สิงหาคม 2565 ต้องจ่าย 12 งวด ประกาศ 

ไปแล้ว 8 งวด งบประมาณ 7,500 ล้านบาท 

คงเหลือเท่าเดิม

จะเห็นได้ว่า มีสินค้าเกษตร 3 ประเภท  

ได้แก่ มันส�าปะหลัง ข้าวโพด และปาล์ม ยังไม่ม ี

การจ่ายชดเชย เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคา 

ประกัน ขณะที่สินค้าข้าวเป็นสินค้าประเภท 

เดียวท่ีมีการจ่ายชดเชยประกันรายได้สูงสุดกว่า  

150,000 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ประกันช่วยดันราคาในประเทศ
แต่เมื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงราคาสินค้า 

เกษตร 5 ประเภทในโครงการประกนัรายได้ เทียบ 

กับโครงการตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของ 

รัฐบาลก่อนหน้าน้ี โดยเทียบ ณ เดือนมิถุนายน  

2565 ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า 1) ราคา 

ข้าวเปลือกเจ้าท่ีตั้งราคาประกันตันละ 10,000  

บาทนั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่าง 9,400-9,500  

บาท/ตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2557 

ที่มีราคา 7,600-7,800 บาท/ตันข้าวเปลือก 

ส่วนราคาข้าวหอมมะลิที่ตั้งราคาประกันตันละ  

15,000 บาท ปัจจุบันมีราคาตลาดที่ 15,000- 

16,500 บาท/ตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นจากปี  

2557 ที่ราคาตันละ 13,000-13,200 บาท/ตัน 

ข้าวเปลือก
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2) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งราคา 

ประกัน 8.50 บาท/กิโลกรัม ราคาตลาดปัจจุบัน  

2565 ราคา 8.75-12.25 บาท/กิโลกรัม ก่อน 

โครงการประกันรายได้ปี 2557 ราคา 7.17  

บาท/กิโลกรัม 3) ราคาปาล์มน�้ามัน ตั้งราคา 

ประกัน 4.50 บาท ราคาปัจจุบันเฉลี่ย 9.30- 

10.30 บาท/กิโลกรัม หรือก่อนโครงการประกัน 

รายได้ ปี 2557 มีราคา 5.30 บาท/กิโลกรัม 

4) ราคายางพารา หากเทียบเฉพาะน�้ายางสด  

(DRC 100%) ที่ตั้งราคาประกันราคา 57 บาท/ 

กิโลกรัม จะพบว่า ราคาน�้ายางสดโดยเฉลี่ย 

ปัจจบัุน 2565 ราคาเท่ากบั 64.55 บาท/กโิลกรมั  

จากก่อนโครงการประกันรายได้ปี 2557 ราคา  

55.25 บาท/กโิลกรัม และ 5) ราคามนัส�าปะหลงั  

ต้ังราคาประกันไว้ 2.50 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบัน  

2565 ราคา 2.30-3.30 บาท/กิโลกรัม จากก่อน 

โครงการประกันรายได้มีราคา 2.70 บาท/กิโล 

กรัม

เกษตรกร
ขอปรับขึน้ราคาประกัน

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคม 

ชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวหลังจากโครงการ 

ประกันรายได้ข้าวปีที่ 3 จบโครงการลงเมื่อเดือน 

พฤษภาคม 2565 ทางสมาคมมีความเห็นว่า  

รฐับาลควรทีจ่ะด�าเนนิโครงการประกนัรายได้ข้าว 

ปีที่ 4 ต่อเนื่อง และยังต้องการด�าเนินโครงการ 

อย่างย่ังยืนตลอดไป โดยสมาคมไม่ต้องการเห็น 

การเปลีย่นรฐับาลแล้วจะน�ามาซึง่การปรับนโยบาย 

ทุกครั้ง

ล่าสุด ภายหลังจากจบโครงการประกัน 

รายได้ สมาคมมกีารหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

ขอให้เดนิหน้าโครงการประกันรายได้ปีที ่4 ต่อไป  

พร้อมทั้งขอให้พิจารณา “ปรับราคาประกันรายได ้

ข้าว 5 ชนิดใหม่” เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  

ปัจจบุนัต้นทนุการเพาะปลกูข้าวเฉลีย่อยูท่ี ่4,500- 

5,000 บาท/ไร่ และหากราคาน�้ามันจะยังคงพุ่ง 

ขึ้นสูงต่อเนื่อง ก็จะส่งผลไปถึงราคาปุ๋ย ซึ่งเป็น 

ต้นทุนการเพาะปลูกท่ีส�าคัญ โดยมีแนวโน้มว่า 

ต้นทุนการผลิตอาจจะขึ้นไปถึง 5,000-6,000  

บาทต่อไร่

ด้านนายรังษี ไผ่สอาด นายกสมาคม 

ชาวไร่มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  

โครงการประกันรายได้มันส�าปะหลังใน 3 ปีที ่

ผ่านมา ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยเกษตรกรให้ 

มีรายได้ ไม่ถูกกดดันราคา แต่หากรัฐบาลจะเดิน 

หน้าโครงการต่อในฤดูกาลผลิตปี 2565/2566  

มองว่า ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 

สะท้อนราคาท่ีแท้จริง เพราะราคามันส�าปะหลัง 

ในปีนี้ ราคาดีอยู่ที่ 2.90 บาท/กิโลกรัม

ส่วนนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายก 

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายยาง 

ธรรมชาต ิ(กนย.) กล่าวว่า ช่วงทีโ่ควดิ-19 ระบาด 

หนัก โรงงานผลิตภัณฑ์ยางหลายโรงปิด แต่ 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายลง มีการ 
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เปิดประเทศแล้ว ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งรัด 

ผลักดันก็คือ “การสนับสนุนสวนยางรายย่อย  

วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ SMEs” ให ้

เพิ่มมูลค่ายาง ท�าผลิตภัณฑ์ตามนโยบายยุทธ- 

ศาสตร์ 20 ปี เพือ่สนบัสนนุการใช้ยางในประเทศ 

มากข้ึน เพราะเป็นโอกาสเพิ่มราคายางจะท�าให้ 

ราคายางจะขึ้นเกิน 60 บาท/กก.

“ดังนั้น รัฐบาลไม่จ�าเป็นต้องประกันราคา 

ยางอีก ซึ่งการประกันราคาสูญเสียงบประมาณ 

มาก ผมเสนอรัฐให้เพิ่มมูลค่ายาง โดยน�ายาง 

มาท�าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง SMEs หรือ 

วิสาหกิจชุมชน ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด”  

นายอุทัยกล่าว

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ ์

ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ 

ประกนัรายได้ปาล์มปีท่ี 3 เริม่ 1 กนัยายน 2564  

ถึง 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ตั้งราคาประกัน 

ไว้ที่ 4.50 บาท แต่ต้นทุนเกษตรกรปรับสูงขึ้น 

จากราคาปุ๋ย ดังนั้นหากรัฐบาลจะประกันรายได้ 

ต่อไปเป็นปีท่ี 4 ก็ควร “ปรับราคาประกันเพิ่ม 

ขึ้นเป็น 6 บาท” ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไร 

ก็ตาม การพิจารณาปรับขึ้นราคาประกันขึ้นอยู ่

กับกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการค�านวณต้นทุน 

ของเกษตรกรข้ึนอยู่กับทางส�านักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

“ก่อนหน้านี้ราคาตลาดปาล์มน�้ามันจะ 

ขยับสูงสุดในรอบ 9 ปี โดยขึ้นไปถึง กก. ละ 13  

บาท แต่ต้นทุนชาวสวนปาล์มก็ปรับข้ึนสูงสุด 

ในรอบ 9 ปีเช่นกัน จากเดิมที่ต้นทุนการผลิตผล 

ปาล์มเฉล่ีย กก. ละ 3.18-3.78 บาท เพิ่มเป็น 

กก. ละ 5-6 บาท”

ส่งออกข้าวไทยร่วงอันดับ 3
ส่วนภาพรวมการประกันรายได้ ซึ่งจะ 

ส่งผลไปถึงการส่งออกข้าวไทยนั้น ภาพรวมการ 

ส่งออกข้าวไทยหลังจากปี 2557 ท�าได้ 10.8 

ล้านตนั และขยบัเพิม่ข้ึนสงูสดุเมือ่ปี 2560 (ก่อน 

เร่ิมประกันรายได้) มีปริมาณ 11.63 ล้านตัน 

หลังจากนั้นก็ลดลงเรื่อยจนต�่าสุดในปี 2563 ท่ี 

ปริมาณ 5.72 ล้านตัน จนท�าให้ประเทศไทย 

กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 รองจากอินเดีย  

และเวียดนาม

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายก 

สมาคมผูส่้งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนีภ้าพรวม 

การส่งออกข้าว 4 เดือน ท�าได้ 2.29 ล้านตัน  

คาดว่าสถานการณ์วิกฤตอาหารน่าจะท�าให้การ 

ส่งออกข้าวปีนี้อยู่ท่ีประมาณ 7 ล้านตัน หรือ 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนท่ีส่งออกได้ 6.12 ล้านตัน 

ส่วนคู ่แข่งอินเดียคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 22 

ล้านตัน หรือเป็นอันดับ 1 ส่วนเวียดนามนั้น  
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“สูสีกับไทยมาก” เพราะ 4 เดือนแรก ตัวเลข 

ทางการเวียดนามแจ้งไว้ 1.85 ล้านตัน แต่ม ี

ตัวเลขค้าชายแดนผ่านเข้าจีนอีกน่าจะประมาณ  

100,000 ตัน รวมแล้วเวียดนามน่าจะส่งออก 

ไปแล้ว 228,000 ตัน

“โครงการประกันรายได้ เป็นการการันต ี

รายได้เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร แต่ 

ควรใช้ระยะสั้น และท�าควบคู่กับการแก้ปัญหา 

ที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ว่าอยู่ที่ตรงไหน ความ 

สามารถในการแข่งขันของข้าวไทยมันด้อยลงไป 

เรื่อยๆ เพราะข้าวท่ีผลิตออกมายังไม่ตรงความ 

ต้องการของตลาด เรายังต้องการการพัฒนาสาย 

พนัธุข้์าวใหม่ การเพิม่ผลผลติต่อไร่ และลดต้นทนุ 

การผลิต ตอนน้ีไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิต 

ข้าวต่อไร่ต�่าที่สุด สมมุติเวียดนามปลูกได้ไร่ละ 

1 ตัน ไทยปลูกได้แค่ไร่ละ 500 กก. เท่านั้น และ 

ยิ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 370 กก./ไร่ เมื่อเทียบเป็น 

ต้นทุนแล้ว เราแพงกว่ามาก แต่จะไปปรับราคา 

ขึ้นตามต้นทุนก็แข่งขันไม่ได้ ในอนาคตไทยต้อง 

พยายามลดการใช้โครงการประกันรายได้ และ 

ท�าให้เกษตรกรเข้มแข็ง” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ด้านนายรังสรรค์ สบายเมือง นายก 

สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การประกันรายได ้

ข้าวถือว่า “ดีในแง่การไม่เข้ามาแทรกแซงกลไก 

ตลาด ผู้ประกอบการสามารถท�าธุรกิจค้าข้าวได ้

ตามปกติ” แต่ในอีกด้านหนึ่งมันเหมือนการใช้ 

งบประมาณที่มาจากภาษี “มันหายไปเลย ไม่ได ้

พฒันาในส่วนการผลิต” แม้ว่าจะมยีทุธศาสตร์ข้าว  

5 ปี แต่ยังไม่มีผลทางปฏิบัติ ส่วนการพัฒนา 

สายพันธุ์ข้าวใหม่ยังท�าได้ล่าช้า และการทดลอง 

ปลูกยังท�าในพื้นท่ีจ�ากัด ปริมาณผลผลิตยังน้อย 

ไม่สามารถจะต่อยอดไปสู่การส่งออกได้

 “โรงสีสามารถสีข้าวได้ทุกแบบ แต่ใน 

พื้นที่ปลูกข้าวเท่าเดิม เรามีการปลูกหลายพันธุ์  

มีข้าวขาวพื้นนุ่มส่งมาสี ซึ่งข้าวนี้เราดีกว่าข้าว 

ขาว ท�าให้เกษตรกรหันไปปลูกมากขึ้น มันก็ 

จะไปกระทบต่อการผลิตข้าวนึ่งของเราจะไม่ม ี

วัตถุดิบ และอาจจะไปผสมแฝงอยู ่ในข้าวนึ่ง 

ก็กลายเป็นการลดทอนคุณภาพข้าวนึ่งอีก ซึ่ง 

ขณะนี้เริ่มมีลูกค้าตลาดข้าวนึ่งท้วงติงมาบ้างแล้ว”
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าว 

ระบุว่า ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์ม 

น�้ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

พิจารณาเห็นชอบเรื่องแนวทางบริหารจัดการ 

สมดุลน�้ามันปาล์ม

ตามที่กรมการค้าภายในเสนอ ให้มีกลไก 

ในการบริหารจัดการอุปทานน�้ามันปาล์มให้เพียง 

พอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

โดยแต่งตัง้คณะอนกุรรมการบริหารจดัการ 

สมดุลน�้ามันปาล์ม ภายใต้ กนป. ซ่ึงจะมีองค์ 

ประกอบจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย

ปาล์มราคาดิ่ง ประวิตร ตั้งอนุกรรมการ
จัดการสมดุลน้ำ มันปาล์ม สั่งรายงานทุก 7 วัน

ในส่วนของภาครัฐ ภาคเกษตรกร และ 

ภาคเอกชน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน (นาย 

วฒันศกัย์ เสอืเอีย่ม) เป็นประธาน มหีน้าที ่และ 

อ�านาจในการตดิตามสถานการณ์ และการก�าหนด 

มาตรการท่ีเกี่ยวข้องในการจัดสมดุลน�า้มันปาล์ม 

ในประเทศ

ส�าหรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ จะ 

ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมการค้า 

ภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ส�านกังานเศรษฐกิจ 

การเกษตร กรมศลุกากร และกรมพฒันาพลงังาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนภาคเกษตรกร 

ประกอบด้วยผู้แทนเกษตกร 2 คน และภาค 

เอกชน

ประวติร หัวโต๊ะ ประชุม กนป.
เคาะ 2 วาระ ตั้ง “วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม”

ประธานคณะอนุกรรมการ
บรหิารจัดการสมดุลน�้ามันปาล์ม

ราคาสถานการณ์ทุก 7 วัน
ลุยวางมาตรการสร้างสมดุล

หลังราคาปาล์มลดลงเหลือ กก.ละ 8 บาท
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ปาล์มราคาพุ่ง เกษตรกรแห่ปลูกเพิ่ม 
ท่อนพันธุ์กล้า-เมล็ดกล้าปาล์ม

ขาดตลาด ของเถื่อนทะลักจากมาเลย์
ระบาดหนัก ผวาอนาคตผลผลิตตกต�่า 
ลามเกษตรกรเจ๊ง รัฐแบกภาระโค่นทิ้ง 

ด้าน กนป. เดือด ตั้งข้อสังเกต
ตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่
มีอ�านาจเหนือ กนป. ชี้ชะตา

สต็อกซีพีโอ-ขออนุญาตส่งออก

ประกอบด้วย สมาคมโรงงานสกัดน�้ามัน 

ปาล์ม สมาคมโรงกลัน่น�า้มนัปาล์ม สมาคมผู้ผลติ 

ไบโอดีเซล และคลังรับฝาก

มีหน ้าที่  และอ�านาจในการวิ เคราะห ์

สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดและก�าหนด 

มาตรการ แนวทางด�าเนินการ หลักเกณฑ์  

เงื่อนไขวิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

จัดสมดุลน�้ามันปาล์ม ให้เหมาะสม สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ โดยจะต้องน�าเสนอรายงาน 

สถานการณ์น�้ามันปาล์มทุก 7 วัน

พร้อมกันนี้ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการ 

สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กนป. แทนที่ 

จะหมดวาระลง วันที่ 8 ตุลาคม 2565  ตามที ่

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอ ซึ่งประธาน 

ได้เร่งรัดให้ด�าเนินการโดยเร็ว

โดยการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น 

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ กนป. เคย 

ประชุมเมื่อปี 2563 ด�าเนินการได้

พร ้อมเห็นชอบค�าสั่ งแต ่งตั้ งคณะอนุ - 

กรรมการสรรหากรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ใน 

กนป. ปี 2565 จ�านวน 7 คน โดยมี พล.อ. 

ธรรมศักดิ์ วิชารยะ เป็นประธานอนุกรรมการ  

และมีเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

เป็นประธาน ก�าหนดกรอบเวลาให้ด�าเนินการ 

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนั หลังจากมีค�าสัง่แต่งตัง้ 

ส�าหรับสถานการณ์การผลิต และการ 

จ�าหน่ายปาล์มน�้ามัน ปี 2564/2565 ล่าสุด  

คาดว่าไทยจะมีผลผลิต 17.59 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น  

4.70% จากปี 2564/2565 ที่มีปริมาณ 16.80  

ล้านตัน ทั้งคิดเป็นปริมาณน�้ามันปาล์มดิบที่ 3.17  

แสนตัน เนื่องจากปริมาณฝนดี ประกอบกับราคา 

น�้ามันปาล์มสูงขึ้นส่งผลดีต่อเกษตรกร

โดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ จะม ี

ผลผลิตปาล์มออกสู ่ตลาด 1.7 ล้านตัน และ 

เดือนมิถุนายน จะมีผลผลิต 1.66 ล้านตัน ส่วน 

ปรมิาณสตอ็กน�า้มนัปาล์มดบิเดอืนเมษายน ล่าสดุ  

คงเหลือ 1.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 

ที่มี 1.7 แสนตัน

“สถานการณ์ราคาผลปาล์มล่าสุด หลัง 

จากอินโดนีเซียกลับมาส่งออก ราคาผลปาล์มไป 

เฉลี่ยที่ กก. ละ 8.00-9.80 บาท แม้ว่าจะปรับ 

ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่เคยไปนิวไฮทะลุ 13 บาท  

แต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับราคาที่เพิ่มขึ้น 2 บาท 

จากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 29% เช่นเดียวกันกับ 

น�้ามันปาล์มดิบที่ราคา กก. ละ 52-53 บาท เพิ่ม 

ขึ้น 14 บาท จากปี 2564 ที่ราคา 37.99 บาท  

หรือเพ่ิมข้ึน 38% แต่หากเทียบกับราคาน�้ามัน 

ซีพีโอมาเลเซีย ที่จ�าหน่าย กก. ละ 55.94 บาท 

ก็ยังต�่า ส่วนราคาน�้ามันปาล์มขวด รัฐบาลยังขอ 

ให้ตรึงราคาที่ 65-68 บาทต่อไป”
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วนัที ่23 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ 

นโยบายปาล์มน�า้มนัแห่งชาต ิ (กนป.) ท่ีม ีพล.อ.  

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น 

ประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะ 

อนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน�้ามันปาล์ม 

ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเพื่อบริหาร 

จัดการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มด้านการ 

ตลาด ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก 

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการ 

ผลิต การตลาด ราคา รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผล 

ปาล์มราคาพุ่ง “กล้าเถื่อน” ทะลัก
“กนป.” เดือด ตั้งอนุฯ ชุดใหม่

กระทบต่อราคาผลปาล์มและน�้ามันปาล์ม การค้า 

และการบรโิภคในประเทศ พร้อมก�าหนดมาตรการ 

เกี่ยวกับการจัดสมดุลน�้ามันปาล์มในประเทศให ้

มีเพียงพอ และมีปริมาณคงเหลืออยู่ในระดับท่ี 

เหมาะสมนั้น

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะ 

กรรมการด้านปาล์มน�้ามันและพืชพลังงาน สภา 

เกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการ กนป. เผยถึง 

ข้อดีในการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ 

สมดุลน�้ามันปาล์ม ว่า จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง 

เกษตรกร และวงการปาล์มน�า้มนั เพราะจะมกีาร 

บริหารจัดการเพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อ 

บริหารจัดการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มด้าน 

การตลาด เพื่อให้เกิดความสมดุล และรายงาน 

ผ่าน กนป. ต่อไป ท�าให้การบรหิารจดัการมคีวาม 

รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น

ปาล์มราคาพุ่ง เกษตรกรแห่ปลูกเพิ่ม 
ท่อนพันธุ์กล้า-เมล็ดกล้าปาล์ม

ขาดตลาด ของเถื่อนทะลักจากมาเลย์
ระบาดหนัก ผวาอนาคตผลผลิตตกต�่า 
ลามเกษตรกรเจ๊ง รัฐแบกภาระโค่นทิ้ง 

ด้าน กนป. เดือด ตั้งข้อสังเกต
ตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่
มีอ�านาจเหนือ กนป. ชี้ชะตา

สต็อกซีพีโอ-ขออนุญาตส่งออก

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ดร.บุรนิทร์ สุขพิศาล
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นอกจากนี้ ในท่ีประชุมระบุจากราคาผล 

ปาล์มทีเ่วลานีร้าคาดมีาก ท�าให้เกษตรกรต้องการ 

ขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน�้ามันเพิ่มขึ้น แต่เวลานี้ 

มีความน่าเป็นห่วง จากมีท่อนพันธุ ์กล้า และ 

เมลด็กล้าปาล์มเถ่ือนทีไ่ม่ผ่านการรับรองจากกรม 

วิชาการเกษตรทะลักเข้ามาจากมาเลเซีย ปัญหา 

ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากศูนย์วิจัยที่ผลิตเมล็ด 

พันธุ์ ไม่มีงบประมาณที่จะขยายพันธุ์ ท�าให้ของ 

ขาดตลาด และราคาแพง ท�าให้มีสินค้าท่ีไม่ม ี

คุณภาพเข้ามาแทรกในตลาด

ซึ่งอยากให้ทาง กนป. ตั้งงบช่วยเหลือ 

เร่งด่วน เพราะในอนาคตเกรงผลปาล์มที่ได้จะม ี

คุณภาพต�่า และขายได้ราคาต�่าตามเปอร์เซ็นต ์

การให้น�า้มนั ท�าให้เกษตรกรมรีายได้ลดลง และจะ 

เป็นภาระหนักของรัฐบาลที่ต้องเอาเงินไปอุดหนุน 

ให้โค่นทิ้ง ดังนั้นต้องเร่งตัดไฟแต่ต้นลม

ขณะที่แหล่งข่าว กนป. ระบุ การตั้งคณะ 

อนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน�้ามันปาล์ม 

มองว่ามีความไม่ชอบมาพากล เพราะดูมีอ�านาจ 

หน้าท่ีใหญ่กว่า กนป. เช่น 1. ก�าหนดสตอ็กน�า้มนั 

ปาล์มดิบ และบริหารจัดการการส่งออก และ 2.  

ก�าหนดให้ขออนุญาตส่งออกน�้ามันปาล์ม (น�้ามัน 

ปาล์มดิบ และน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์) ตามอ�านาจ 

แห่ง พ.ร.บ. การส่งออกไปนอก และการน�าเข้า 

มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

“ทั้ง 2 ข้อนี้ กนป. ไม่มีอ�านาจ ที่น่าแปลก 

ในข้อดังกล่าวนี้ มีหน่วยงานที่มีอ�านาจตาม 

กฎหมายอยู่แล้ว ท�าไมต้องมาใช้คณะอนุฯ ชุดนี้  

ท�าให้มีความห่วงเกษตรกรที่จะเข้าไปเป็นตรายาง  

เนื่องจากสัดส่วนมีแค่ 2 คน ในอนุกรรมการ 

ดังกล่าว ในขณะภาคส่วนอื่นทั้งราชการ/เอกชน  

นั่งร่วม 10 คน ซึ่งในคณะอนุฯ ชุดดังกล่าวนี ้

ในเอกสาร กนป.”

ล่าสุดมีการสอดไส้กรอบการท�างานไว้แล้ว 

ว่า เช่น เห็นควรให้คงระดับสต็อกน�้ามันปาล์ม 

ไม่น้อยกว่า 2 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอ 

ต่อความต้องการใช้ในประเทศ และพิจารณาปรับ 

ให้มีปริมาณสต็อกคงเหลือ ณ สิ้นปีสอดคล้องกับ 

มติ กนป. (12 เมษายน 2555) ที่ก�าหนดไว้ 1.5  

เท่าของความต้องการใช้ หรือ 3 แสนตัน

ด้าน ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล กรรมการ  

กนป. เผยว่า การบริหารปาล์มมีการท�าสถิติทาง 

คณิตศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านในส่วนของ 

มาเลเซีย และไทย โดยเฉพาะราคาในไทย ทุกๆ  

การเพิ่มขึ้นของสต็อกน�้ามันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) 1  

แสนตัน จะท�าให้ราคาซีพีโอ ปรับตัวลง 5.8 

บาทต่อกิโลกรัม ราคาปาล์มทะลายลดลงกว่า 1 

บาทต่อกิโลกรัม มองว่าคณะอนุฯ ชุดนี้จะส�าคัญ 

ยิ่งกว ่าบทบาทของคณะกรรมการระดับชาต ิ

อย่าง กนป. เสียอีก เพราะคือคณะท่ีจะก�าหนด 

ทิศทางสต็อก และราคาท่ีแท้จริงของราคาปาล์ม 

ในประเทศ

แหล่งข่าว กนป. ยังกล่าวถึงปริมาณสต็อก 

น�้ามันปาล์มดิบคงเหลือจากการตรวจของคณะ 

ท�างานตรวจสอบสต็อกน�้ามันปาล์มคงเหลือ ทั้ง

ระบบระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 

2565 มีจ�านวน 180,835 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 

การตรวจในเดือนที่ผ ่านมา เมื่อวันที่ 29-31  

มีนาคม 2565 ซึ่งมีจ�านวน 178,025 ตัน หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58

โดยผลผลิตจะออกสู ่ตลาดมากในเดือน 

มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู ่

ระหว่างเดือนละ 1.665-1.823 ล้านตัน และ 

ผลผลิตจะเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 3  

โดยผลผลิตปาล์มน�้ามัน จะออกสู่ตลาดเฉลี่ย 
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เดือนละ 1.494 ล้านตัน ส�าหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาด 4.001 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 

จาก 3.461 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 15.60

“ราคาปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ เกิดจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ซึ่งเป็น 

แหล่งผลิตพืชน�้ามันรายใหญ่ของโลกยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงโดยง่าย ส่งผลให้สินค้าพลังงานและ 

พืชน�้ามันอยู่ในเกณฑ์สูง ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาน�า้มันปาล์มดิบในตลาดโลก และในประเทศอยู่ในเกณฑ ์

สูงเช่นเดียวกัน (กราฟิกประกอบ)”

อนึ่ง นับตั้งแต่มกราคม-เมษายน 2565 ไทยส่งออกน�้ามันปาล์มดิบไปแล้วประมาณ 0.245  

ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 0.079 ล้านตัน (+210%) จากการส่งออกดังกล่าว 

ท�าให้ประเทศไทยมีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 ล้านบาท
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สั่งเพิ่ม Safety Stock น�้ามันปาล์มจาก  

200,000 ตันเป็น 300,000 ตัน แลกไม่คุมราคา 

น�้ามันปาล์มบรรจุปี๊บ-ปาล์มขายโรงงานอุตสาห- 

กรรม พร้อมชงสูตรใหม่เก็บภาษี-ค่าธรรมเนียม 

ส่งออกน�้ามันปาล์มดึงเงินชดเชยราคาปาล์มขวด

สถานการณ์ราคาน�้ามันปาล์มวิกฤตหนัก  

หลังรัฐบาลอินโดนีเซียมีค�าสั่งห้ามส่งออกน�้ามัน 

ปาล์ม (น�้ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์-โอเลอิน-น�้ามัน 

ปรุงอาหารใช้แล้ว) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน  

เป็นต้นมา เพื่อแก้ปัญหาน�้ามันปาล์มในประเทศ 

ขาดแคลน และมีราคาแพง (ตั้งเป้าให้ราคาน�้ามัน 

ปรุงอาหารลดลงมาเหลือลิตรละ 14,000 รูเปียห์  

หรือประมาณ 33 บาท)

ส่งผลกระทบต่อราคาน�า้มันปาล์มในตลาด 

โลกทะยานสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และ 

ลุกลามไปยังน�้ามันพืชประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น  

น�้ามันถั่วเหลือง-น�้ามันดอกทานตะวัน-น�้ามัน 

ข้าวโพด ต่างก็ปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาด 

น�า้มนัพชืปรงุอาหารในประเทศไทย ปรากฏน�า้มนั 

ปาล์มบรสิทุธิก์บัน�า้มนัถัว่เหลอืงขายในราคาเดยีว 

กัน คือ ขวดละ 69-70 บาท จากที่่ผ่านมา น�้ามัน 

ปาล์มจะมีราคา “ต�่ากว่า” น�้ามันถั่วเหลือง

เพ่ิมสต็อกปาล์มแสนตัน
นายวฒันศกัย์ เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการค้า 

ภายใน กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุม 

ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงสกัด/โรง 

กลั่นน�้ามันปาล์ม-ชาวสวนปาล์ม เพื่อหารือถึง 

แนวทางในการบริหารจัดการน�้ามันปาล์ม

แย่งซือ้ปาล์มเก็งราคาพุ่ง
เอกชนฉวยจงัหวะส่งออกท�ำก�ำไร

ตลาดน�้ามันปาล์มอลหม่าน

หลังอินโดนีเซียห้ามส่งออกน�้ามันปาล์ม 

ส่งผลราคาปาล์มทะลายพุ่งพรวด

ทะลุ 12 บาท/กก. กรมการค้าภายใน

เรียกโรงสกัด-โรงรีไฟน์-ชาวสวนปาล์ม

ประชุมด่วน หาทางตรึงราคา

น�้ามันปาล์มบรรจุขวด หวั่นผู้ประกอบการ

แห่ส่งน�้ามันปาล์มออกนอกประเทศ
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หลงัจากอนิโดนเีซียห้ามส่งออกน�า้มนัปาล์ม 

เพื่อการบริโภค โดยได้ตั้ง “คณะท�างาน” ร่วมกัน 

เพ่ือมอนิเตอร์สถานการณ์ และสร้างความสมดุล 

ให้ทั้งผู้ผลิต-ผู้บริโภค และเกษตรกรอยู่ได้

“เชื่อว่ามาตรการที่อินโดนีเซียให้ชะลอ 

ส่งออกน่าจะเป็นในช่วงระยะสั้นๆ เท่านั้น เมื่อ 

สถานการณ์คลี่คลาย อินโดนีเซียก็จะกลับมา 

ส่งออกอีก หากเทียบกันตอนนี้อินโดนีเซียเป็น 

ผูผ้ลติน�า้มนัปาล์มอนัดับ 1 ปริมาณ 200 ล้านตัน  

มีสต็อกประมาณ 5-6 ล้านตัน

เทียบกับไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ห่าง 

กันมาก โดยไทยผลิตน�้ามันปาล์มดิบประมาณ 3  

ล้านตัน ตอนนี้มีสต็อกอยู่ประมาณ 200,000 

ตัน (ตัวเลข ณ วันที่ 2 พฤษภาคม สต็อกน�้ามัน 

ปาล์มดิบ 180,835 ตัน)” นายวัฒนศักย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม เบ้ืองต้นกรมการค้าภายใน 

ได้สัง่ให้เพ่ิมปรมิาณสตอ็กเพือ่ความม่ันคง (safety  

stock) จากเดิมก�าหนดไว้ที่ 200,000 ตัน ให้ 

เพิ่มขึ้นมาอีก 100,000 ตัน เป็น 300,000 ตัน  

และขอความร่วมมอืผู้ประกอบการให้ “ตรึงราคา”  

น�้ามันปาล์มขวดไว้ที่ 64-66 บาท เพื่อไม่ให ้

ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากนัก

ส่วนการประเมนิสถานการณ์ผลผลิตปาล์ม 
ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงจัดเป็นช่วง peak ของ 
ผลปาล์มในประเทศ คาดว่าจะมีผลปาล์มทะลาย 
ออกมาประมาณ 2 ล้านตัน

“แต่ยังไม่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการจ�ากัดการ 
ส่งออกน�้ามันปาล์ม เพราะช่วงนี้ถือเป็นภาวะ 
ตลาดขาขึ้น การส่งออกจะช่วยสร้างรายได้กลับสู ่
ประเทศได้อย่างมาก ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทางด้าน 
เกษตรกรด้วยราคาผลปาล์มวันนี้สูงขึ้น แต่ก็ต้อง 
ประคับประคองสถานการณ์ไว้” นายวัฒนศักย์ 

กล่าว

ผลปาล์มพุ่งทะลุ 12 บาท/กก.
ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมปาล์มน�้ามัน 

และน�้ามันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคา 

รับซื้อผลปาล์มน�้ามันในหลายพื้นที่ของประเทศ  
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้ปรับราคาสูงขึ้น 

เกินกว่า 12 บาทต่อกิโลกรัมไปแล้ว โดยราคา 

ผลปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับขึ้นเป็น 

กิโลกรัมละ 11.40-12.10 บาท

จงัหวดักระบี ่กโิลกรมัละ 11.20-12.10 บาท  

ซึ่งถือเป็นระดับราคาสูงสุดรอบใหม่ จากที่ราคา 

ผลปาล์มจากแหล่งส�าคัญเฉล่ียอยู่ท่ี กก. ละ 10  

บาท ในช่วงเดือนท่ีผ่านมา ส่งผลให้ราคาน�้ามัน 
ปาล์มดบิ (CPO) ปรับขึน้จากก่อนหน้านี ้กิโลกรมั 

ละ 55-56 บาท มาเป็นกิโลกรัมละ 59-62 บาท

“ราคารับซื้อผลปาล์มหน้าป้ายบางจุด ก ็
ทะลุ 12 บาทต่อ กก. ไปแล้ว ตามปกติแต่ละ 

โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มจะจ่ายสูงกว่าราคารับซื้อ 
หน้าป้ายประมาณ 20-30 สต. ขึ้นอยู่กับคุณภาพ 

และปริมาณด้วย ถ้าเป็นลานเทชั้นดี ปาล์ม 
คุณภาพดี ปริมาณเยอะก็จะบวกเพิ่มเยอะมาก” 
แหล่งข่าวกล่าว
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ส่วนการทีก่รมการค้าภายในสัง่เพ่ิมปริมาณ  

safety stock น�้ามันปาล์มจาก 200,000 ตัน  

เป็น 300,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตัน 

นั้น โดยแจ้งว่าเพ่ือรักษาปริมาณน�้ามันปาล์ม 

ในประเทศให้ราคามีเสถียรภาพ ไม่ให้สูงมากเกิน 

ไป หากการส่งออกน�้ามันปาล์มมีราคาดีกว่า

แต่นั่นหมายความว่า โรงสกัดน�้ามันปาล์ม 

ดิบ ก็ต้องไปหาเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องมาแย่งซื้อ 

ผลปาล์มในช่วงที่ราคาก�าลังสูง “เราต้องใช้เงินซื้อ 

ผลปาล์มมากกว่าปีที่ผ่านมา 2-3 เท่า แต่พอสกัด 

ออกมาเป็นน�า้มนัปาล์มดิบแล้วไปขายกย็งัมีเครดิต 

เทอม 30 วันเหมือนเดิม”

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวเข้ามาว่า ในที่ประชุม 

ร่วมมีการหารือกันหลายแนวทาง เช่น หาก 

ปริมาณสต็อกน�้ามันปาล์มต�่ากว่า 300,000 ตัน 

ก็ควรห้ามส่งออกดีหรือไม่ ซึ่งทางกรมการค้า 

ภายใน หวั่นว่าจะกระทบกับราคาผลปาล์ม หาก 

ประกาศห้ามส่งออกน�า้มนัปาล์ม จงึเสนอให้มกีาร 

เก็บภาษีส่งออก (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)

แต่ยังไม่ได้มีการก�าหนดเรตว่า จะก�าหนด 

เท่าไร เพื่อน�าเอาภาษีนั้นมาชดเชยให้กับการ 

ตรึงราคาน�้ามันปาล์มขวด แม้ว่าแนวทางนี้ ผู ้

ประกอบการน�้ามันปาล์ม (โรงสกัด-โรงรีไฟน์) ก ็

ยงัได้รบัผลกระทบ เพราะอาจจะมกีารกดราคารับ 

ซื้อผลปาล์มเพื่อไปจ่ายเป็นภาษีส่งออก “แต่คิด 

ว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด”

แลกตรึงราคาปาล์มขวด 1 ลิตร
ส�าหรับการขอความร่วมมือเพื่อ “ตรึง 

ราคา” น�า้มนัปาล์มขวด (1 ลติร) ไว้ท่ีขวดละ 64- 

66 บาทนั้น ผลการหารือร่วมกันทุกฝ่ายมองว่า  

“สามารถท�าได้” เพราะเป็นการก�าหนดมาตรการ 

เฉพาะในส่วนของน�้ามันปาล์มขวด ซึ่งคิดเป็น 

ประมาณ 40% หรือราว 40,000 ตัน ส่วนราคา 

น�้ามันปาล์มที่ขายให้ภาคส่วนอื่น (น�้ามันปาล์ม 

ปี๊บ-น�้ามันปาล์มเพื่ออุตสาหกรรม) นั้น ไม่มีการ 

ควบคุมราคาจ�าหน่าย แต่จะขายเป็นราคาตลาด

ล่าสุดการส�ารวจตลาดน�้ามันปาล์มบริสุทธิ ์

บรรจุขวดในห้างสรรพสินค้าช้ันน�าพบว่า ราคา 

จ�าหน่ายเกือบทุกยี่ห้ออยู่ท่ีขวดละ 69-70 บาท  

หรือสูงกว่าราคาที่จะขอความร่วมมือให้ตรึงราคา 

ไปแล้ว และหากค�านวณโครงสร้างราคา ประมาณ 

การเบื้องต้นระหว่างราคาผลปาล์มน�้ามัน-ราคา 

น�า้มนัปาล์มดบิ-ราคาจ�าหน่ายปลกีน�า้มนัปาล์ขวด 

จะพบว่า

ที่ระดับราคาผลปาล์ม 10 บาท/กก. จะ 

ต้องขายน�้ามันปาล์มขวดประมาณ 70 บาท หาก 

ผลปาล์มขึ้นไปถึง 11-12 บาท/กก. เหมือนใน 

ปัจจุบัน จะต้องขายปลีกน�้ามันปาล์มบรรจุขวด 

ถึง 75-80 บาท ส่วนการท่ีจะขายน�า้มนัปาล์มขวด 

ในราคาขวดละ 64-66 บาทนั้น ราคาผลปาล์ม 

จะต้องไม่เกิน 9-10 บาท/กก.

ส่วนที่โรงงานรีไฟน์ “ยอม” ที่จะตรึงราคา 

น�้ามันปาล์มขวดไว้ท่ี 64-66 บาทนั้น มีการตั้ง 

ข้อสงัเกตว่า อาจจะเป็นการแลกเปลีย่นกนัระหว่าง 

การยอมตรึงราคาน�้ามันปาล์มขวด กับ 1) การ 

ไม่ควบคุมการจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มบรรจุปี๊บและ 

น�้ามันปาล์มเพื่อการอุตสาหกรรม และ 2) การ 

ไม่ควบคุม หรือจ�ากัดการส่งออกน�้ามันปาล์มดิบ  

ซึ่งขณะนี้ราคาในตลาดโลกสูงมาก และเชื่อว่า 

ปริมาณการส่งออกน�้ามันปาล์มจะต้องเพิ่มสูงขึ้น 

เพื่อท�าก�าไร



39

Food Feed Fuel

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 204
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

หาจุดสมดุลปาล์ม
นายกฤษดา ชวนะนันท ์ กรรมการ 

ผู้จัดการ บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO)  

นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมปาล์มน�้ามันและน�้ามัน 

ปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคา 

ปาล์มทีป่รบัตัวสงูข้ึน เป็นเพราะมกีารส่งออกมาก 

ขึน้ ในช่วงของไตรมาส 1/2565 เทียบกบัไตรมาส  

1/2564 จากปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมมากขึ้นกว่า 

ปกติ 70,000 ตัน และเป็นจังหวะที่ตลาดโลกม ี

ความผันผวน

“ปริมาณการผลิตน�้ามันปาล์มในตลาด 

โลกลดลง” ส่วนกรณีท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีห้าม 

ส่งออกน�้ามันปาล์มนั้น เชื่อว่าจะเป็นมาตรการ 

ชั่วคราวเท่านั้น เพราะถึงอย่างไรอินโดนีเซียก็จะ 

ต้องระบายสต็อกน�้ามันปาล์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ 

แท็งก์เก็บปาล์มเต็ม

ด้านความต้องการใช้น�้ามันปาล์มภายใน 

ประเทศกม็กีารปรบัลดลง แต่ยงัไม่มาก โดยปกติ 

ไทยจะใช้น�้ามัน CPO ประมาณ 220,000 ตัน  

แต่ภายหลังจากรัฐบาลปรับลดมาตรการใช้ไบโอ 

ดเีซลจากส่วนผสมของน�า้มนั B7 เหลอืเป็น B5 ก็ 

ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามันปาล์มลดลงประมาณ  

20,000 ตัน เหลือ 180,000 ตัน

“แนวโน้มในไตรมาส 2/2565 ความ 

ต้องการตลาดโลกยังคงสูง ราคาในตลาดล่วงหน้า 

ก็ยังสูง แต่ผมมองว่าราคาผลปาล์มในประเทศ 

ไม่น่าจะสูงไปถึง 13 บาท/กก. เพราะมันมีเรื่อง 

ของดีมานด์ และซัพพลายเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อ 

ราคาสูงไม่สมเหตุสมผล ดีมานด์ก็อาจจะลดลง  

และมีปัจจัยจากมาตรการของอินโดนีเซีย ซึ่งต้อง 

รอดูความชัดเจนจากนี้อีกหนึ่งเดือน ว่าจะมีการ 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ความยากตอนนี้ก็คือ เมื่อมีแนวโน้มราคา 

ขึ้น ทางผู้ประกอบการก็ต้องบริหารจัดการสต็อก 

น�้ามันปาล์ม ตอนนี้ก็สต็อกกันไม่เยอะ และต้อง 

คอยมอนิเตอร์สถานการณ์ เพราะมีความผันผวน 

มาก ตวัเลขต่างๆ มคีวามเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะ 

ตัวเลขผลผลิตกับตัวเลขการส่งออกน�้ามันปาล์ม

ซึ่งปัจจัยหลักมาจากตลาดโลก น�้ามันพืช 

ชนิดอื่นอย่างน�้ามันทานตะวันที่หายไปเลย จาก 

ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นแหล่งผลิต- 

ส่งออกน�า้มนัทานตะวนัหลักของโลก” นายกฤษดา 

กล่าว

ส่วนการบริหารจัดการปาล์มน�้ามันของ 

ประเทศขณะนี้ กรมการค้าภายในจะต้องหา “จุด 

สมดุล” ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ราคาผลปาล์ม 

ที่ 9 ถึง 10 บาท/กก. ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูง 

และเกษตรกรก็มกี�าไรในระดบัทีส่งูมากด้วย ส่วน 

แนวทางการปรบัเพิม่สตอ็กน�า้มนัปาล์มดบิ (safety 

stock) อีก 100,000 ตันนั้น

เห็นว่าปัจจุบันจ�านวนโรงสกัดน�้ามันปาล์ม 

เพ่ิมสูงขึ้นมาก ดังนั้นหากกระจายออกไปให้ทุก 

โรง ช่วยกันสต็อกซื้อรายละ 2,000-3,000 ตัน 

ก็น่าจะคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนัก แต่หลังจากนั้น 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเก็บสต็อก หรือจะขายออกไป

โรงงานถั่วเหลืองเร่งผลิตเต็มที่
ด้าน นายคุณา วิทยฐานกรณ์ นายก 

สมาคมผู้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองและร�าข้าว กล่าวว่า  

กรณีที่ราคาน�้ามันปาล์มปรับสูงขึ้น ถามว่าผู้ผลิต 

น�้ามันถั่วเหลืองจะได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 

หรอืไม่นัน้ นายคณุายืนยนัว่า ตอนนีส่้วนแบ่งตลาด 

ของน�้ามันปาล์มยังอยู่ที่ 60-70%
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ขณะท่ีน�้ามันถั่วเหลืองอยู่ที่ 20% ของปริมาณการใช้น�้ามันทั้งหมด และ 

ขณะนี้ทางโรงงานผู้ผลิตน�้ามันถ่ัวเหลืองท้ัง 4 โรง ต่างก็มีการเร่งก�าลังการผลิต 

เต็มท่ีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างในตลาดน�้ามันพืชเกิดขึ้น แต่ก็คงไม่สามารถ 

เพิ่มก�าลังการผลิตได้มากกว่านี้

“ตอนนี้ต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาเมล็ดถ่ัวเหลืองที่เพิ่มขึ้น 

20-30% ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2565 ทั้งยังมีต้นทุนค่าขนส่งที่ 

เพิ่มสูงขึ้น หลังจากการปรับขึ้นราคาน�้ามันดีเซล และการปรับขึ้นราคา package 

ทั้งกล่อง เม็ดพลาสติก เหล็กท�าปี๊บ ล้วนแต่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ราคาจ�าหน่ายน�้ามันถ่ัวเหลือง ทางสมาคมก็ได้ให้ความร่วมมือ 

ในการตรึงราคาไว้ที่ระดับ 64-65 บาท ในส่วนของน�้ามันบรรจุขวดเท่านั้น แต ่

สถานการณ์ราคาของไทยอาจจะมีปรับเปลี่ยน ภาคเอกชนได้จับตามองนโยบาย 

ของกระทรวงพลังงานขณะนี้ หลังจากมีกระแสข่าวจากกระทรวงพลังงานที่ระบุว่า

จะมีการพิจารณาทบทวนการใช้ไบโอดีเซลเพื่อให้ส่วนผสมของน�้ามันดีเซล 

ลดลงเหลือ B3 จากก่อนหน้านี้ที่ลดการใช้ B7 เหลือ B5 เพื่อลดแรงกดดัน 

ต่อราคาน�้ามันไบโอดีเซล หากมีการปรับเปลี่ยนจะกระทบต่อราคาผลผลิตปาล์ม 

ในฤดูกาลใหม่” นายคุณากล่าว

เกษตรกรใต้ ชี้หมูออกน้อย-
ข้าวโพดขาดแคลน-น�้ามันแพง
ซ�้า ท�าต้นทุนขยับ ย�้าคนเลี้ยง

รักษาราคาตามกลไก
นโยบายรัฐไม่ช่วยสถานการณ์ดีขึ้น
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นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยง 

สุกรภาคใต้ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตสุกร 

ในขณะนี้ว่า จากผลกระทบของความกังวลต่อ 

ภาวะโรค ASF ในสุกร ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 

สุกรที่เคยมีมากถึง 2 แสนรายทั่วประเทศ ลดลง 

ไปมากกว่าครึ่ง เหลือเพียง 1 แสนรายเท่านั้น 

ส่งผลต่อประชากรสุกรท้ังแม่พันธุ์ ลูกสุกร และ 

สุกรขุน หายไปมากกว่า 50%

ขณะเดยีวกนั สภาพอากาศแปรปรวน ร้อน 

จัดสลับฝนตกในหลายพื้นท่ี ท�าให้สุกรปรับตัว 

ไม่ได้ เกิดความเสียหายในทุกช่วงอายุ กลาย 

เป็นวิกฤตซ�้าเติม ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู ่

ตลาดลดลงยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งยังมีปัจจัยเสริมที่ท�าให ้

ต้นทนุการผลติปรับตวัเพิม่ขึน้อย่างหนกั จากการ 

ขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเป็นวัตถุดิบหลัก 

ในอาหารส�าหรับสัตว์

คนเล้ียงหมูวอนเห็นใจ
ราคาปรับขึ้นตามกลไกตลาด

รวมทั้งราคา กากถั่วเหลืองน�าเข้า ร�า ข้าว  

ฯลฯ ที่ปรับขึ้น รวมแล้วท�าให้ต้นทุนสูงส่วนนี้ขึ้น 

ไปประมาณ 30-40% และการท่ีรัฐบาลลอยตัว 

ราคาน�า้มนัดีเซล กลายเป็นภาระต้นทนุทัง้ในภาค 

การเลี้ยงสัตว์ และภาคขนส่ง

“เกษตรกรขอความเข้าใจจากผู้บริโภค  

การที่ผู้เลี้ยงจ�าเป็นต้องปรับราคาหมูมีชีวิตหน้า 

ฟาร์ม เป็นไปตามกลไกตลาดที่เกิดขึ้นจริงใน 

ขณะนี้ ที่ปริมาณหมูมีชีวิตออกสู่ตลาดลดลงไป 

มาก ประมาณ 10-20% จากช่วงปลายปีทีผ่่านมา

ซ�้ายังมีต้นทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาขึ้นไปแตะ 13 บาทต่อ 

กโิลกรมัแล้ว ขณะทีน่�า้มนัปาล์มเป็นส่วนหน่ึงของ 

วัตถุดิบในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ก็ปรับราคา 

ขึ้นแล้ว ต้นทุนส่วนน้ีจึงเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง และอีก 

ต้นทุนส�าคัญอย่างน�้ามันดีเซลท่ีใช้เดินมอเตอร ์

พัดลมในฟาร์ม และในภาคขนส่งก็ปรับขึ้นอีก

ซึ่งคาดว่าที่สุดแล้วอาจขึ้นไปชนเพดาน 

ราคาที่ 35 บาทต่อลิตร กลายเป็นวิกฤตที่มีผล 

ต่อต้นทุนการเลี้ยงหมูอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 

เกษตรกรทั่วประเทศ ยังคงให้ความร่วมมือกับ 

เกษตรกรใต้ ชี้หมูออกน้อย-
ข้าวโพดขาดแคลน-น�้ามันแพง
ซ�้า ท�าต้นทุนขยับ ย�้าคนเลี้ยง

รักษาราคาตามกลไก
นโยบายรัฐไม่ช่วยสถานการณ์ดีขึ้น
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ภาครัฐ ในการร่วมดูแลค่าครองชีพประชาชน 

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ต่อไป

และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาค ยังคง 

ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญ ในการ 

เดนิหน้าให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยท่ัวประเทศ  

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงหมูได้อย่างมั่นใจ  

เพื่อเติมซัพพลายให้กลับมาสู่ระบบได้ตามที่ภาค 

รัฐตั้งเป้าไว้”  นายปรีชากล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ปัญหาข้าวโพด 

เล้ียงสัตว์ขาดแคลนนั้น แม้ล่าสุดคณะกรรมการ 

นโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

(นบขพ.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้น 

มาตรการ 3:1 เป็นการชัว่คราว (เดือนพฤษภาคม 

ถึง 31 กรกฎาคม 2565) และเพิ่มโควต้าการ 

น�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดิม 54,700 ตัน 

เป็นไม่เกนิ 600,000 ตนั (ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 

ถึง 31 กรกฎาคม 2565)

หากแต่มาตรการดังกล่าวไม่ได้ช่วยผ่อน 

คลายสถานการณ์ต้นทนุการผู้เลีย้งสกุรได้ เพราะ 

เกษตรกรยังคงรับภาระ ทั้งค่าน�้า ค่าไฟ ค่า 

น�้ามัน และการเร่งฟื ้นฟูการเลี้ยงหลังพบโรค 

ASF ซึง่ต้องใช้ต้นทนุด้านการป้องกนัโรคมากกว่า  

300 บาทต่อตัว

“การปล่อยให้กลไกตลาดได้ท�างานอย่าง 

เสร ีคอืค�าตอบของราคาหม ูท่ีจะช่วยให้เกษตรกร 

ทีเ่กีย่วข้องในวงจร ทัง้ภาคผูเ้ลีย้งหม ูภาคเวชภณัฑ์ 

ยาสัตว์ ผู้เพาะปลูกพืชไร่ ชาวไร่ ชาวนา ตลอด 

ห่วงโซ่สามารถประกอบอาชพีได้ต่อไป กลไกตลาด 

จะปรับสมดุลได้เอง เมื่อสินค้ามีมากขึ้น ราคาก ็

อ่อนตัวลงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ว่าธุรกิจไหน 

ทุกคนต่างแข่งขัน

ภาคผู้เลี้ยงก็เช่นกัน ท่ีมีทั้งผู้เลี้ยงรายเล็ก  

รายกลาง รายใหญ่ แข่งขันในตัวอยู่แล้ว แต่การ 

เข้ามาควบคมุ บดิเบอืนราคา จะท�าให้เกษตรกรต้อง 

ถอย เมื่อขายขาดทุนก็ต้องเลิกเลี้ยงไป ในท่ีสุด 

คนท่ีได้รบัผลกระทบก็คอืคนไทย ท่ีต้องขาดแคลน 

อาหารโปรตีนจากเนื้อหมู” นายกสมาคมผู้เล้ียง 

สุกรภาคใต้ กล่าว
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นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายก 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิด 

เผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การผลิตสุกร 

ในประเทศไทยร่วมกบัภาครัฐ พบว่าการผลติสกุร 

มีปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี  

2565 แน่นอน ส่วนต้นทุนการเลี้ยงอาจยังอยู ่

ในเกณฑ์สูงจากปัจจัยหลายด้านที่เข้ามากระทบ

แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกสมาคมสุกร 

ยังคงให้ความร่วมมือกันรักษาระดับราคาหน้า 

ฟาร์มที่ 100 บาท/กก. ตามประกาศราคา ณ  

วันพระล่าสุด นอกจากนี้ ในช่วงนี้ยังเป็นช่วง 

เข้าสู ่ฤดูฝน ซึ่งมีอาหารโปรตีนทางเลือกจาก 

ธรรมชาติออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ 

ความต้องการบริโภคเนือ้สกุรลดลง และเป็นปัจจยั 

ให้เกิดแนวโน้มการชะลอตัวลงของราคาสุกร

หมูในประเทศเพียงพอ
ส.ผู้เลี้ยงอีสานตรึงราคา 100 บาท/กก.

ย�้ารัฐเร่งขจัดลักลอบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัน่ใจหมูในประเทศ
มีเพียงพอบริโภค กัดฟนัตรึงราคาหน้าฟาร์ม 100 บาท/กก.

ย�า้รัฐเร่งขจัดหมูลักลอบ ป้องสุขภาพคนไทย
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“ภาพรวมท้ังประเทศใน 

ขณะนี้ การผลิต และการบริโภค 

หมู มีความสมดุล แม้ภาคเหนือ 

อาจมีผลผลิตไม่เพียงพอบ้าง แต ่

ภาคใต้ก็มีหมูท่ีเกินความต้องการอยู่  

ดังนั้น ขอผู้บริโภคมั่นใจว่าผลผลิตหม ู

ของไทยไม่ขาดแคลน และมีเพียงพอต่อ 

การบริโภคไปตลอดทั้งปี” นายสิทธิพันธ์กล่าว

ขณะที่ข ้อมูลของกรมปศุสัตว ์ ซึ่งส�ารวจ 

จ�านวนสุกรอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่เดือนมกราคม- 

พฤษภาคม 2565 พบว่าจ�านวนสุกรแม่พันธุ์มีอยู่ 

ประมาณ 1 ล้านตัวในระบบ ขณะท่ีปริมาณความ 

ต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่เดือนละ 1.5 ล้านตัว และจากผลการส�ารวจสุกรขุน 

ในแต่ละเดือนมีประมาณ 9 ล้านตัวตามรอบการผลิตสุกรขุนประมาณ 6 เดือน 

นั่นแสดงว่าปริมาณสุกรขุนมีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศแน่นอน

นายสิทธิพันธ์กล่าวอีกว่า ขณะที่หมูไทยมีเพียงพอต่อการบริโภคของคนไทย 

อยู่แล้ว ปริมาณ และอัตราการบริโภคสมดุลกัน หากยังมีการลักลอบน�าเข้าหมูอยู ่

ย่อมเกดิการแย่งตลาด และกระทบภาพรวมของประเทศ รวมถึงอนัตรายต่อสขุภาพ 

ผู้บริโภคด้วย จึงอยากขอวอนภาครัฐอีกครั้ง โปรดกวาดล้างขบวนการลักลอบ 

น�าเข้าให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และผู้บริโภค
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ฟารม์ไข่ปรับลดราคาหน้าฟารม์
20 สตางคต์่อฟอง เหลือ 3.30 สตางค์

ต่อฟอง หลังถูกรายใหญ่ขาย
ตัดราคา-ส่งหนังสือร้อง กรมปศสัุตว ์

แก้ปัญหาด่วน เพ่ือให้แข่งขัน
ด้านราคาในการจ�าหน่ายได้

นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้า 

ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ได้ส่งหนังสือถึง  

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดผู้เลี้ยงรายใหญ่ 

ปลดไก่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดยระบุ 

ว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่รายใหญ่ปลดแม่ไก่ยืนกรง เพื่อป้องกันไม่ให ้

มีไข่ไก่สะสมในระบบจนท�าให้ไข่ไก่ล้นตลาด และ 

กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยนั้น

ในปัจจุบันสถานการณ์ไข่ไก่มีการสะสม 

ในระบบมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก ่

ปรับลดลง โดยยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่รายใหญ่บางรายที่มีไก่ยืนกรง และปริมาณ 

ผลผลิตไข่ไก่จ�านวนมาก น�าไข่ราคาถูกออกมา 

ฟำร์มไข่ลดรำคำหน้ำฟำร์ม
จี้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบรายใหญ่ขายตัดราคา

ขายในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด โดยขายจริง ไข ่

คละใหญ่ขายอยู่ท่ี 3.20 บาท/ฟอง หรือต�่ากว่า 

นั้นในบางพื้นที่

ท�าให้เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่รายย่อยท่ัว 

ประเทศ ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาใน 

การขายไข่ไก่ เนื่องจากต้นทุนปัจจุบันที่ได้แก่  

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และค่าอาหารสัตว์ ที่สูงเป็น 

เงาตามตัวใกล้เคียงราคาขาย ซึ่งจะส่งผลให้ 

เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีข้อต่อรองทางการค้า 

ใดๆ ขาดทุนได้

เกษตรกรรายย่อยจงึใคร่ขอความอนเุคราะห์  

กรมปศุสัตว์ ในการเข้มงวดให้มีการปลดไก่ตาม 

เวลา พร้อมพจิารณาออกตรวจสอบฟาร์มรายใหญ่ 

หากมฟีาร์มไหนทีไ่ม่ให้ความร่วมมอื ขอให้พจิารณา 

ลงโทษตามมาตรการทางบริหารที่สามารถท�าได้ 

ต่อไปด้วย

ล่าสุด สหกรณ์ผู ้เล้ียงไก่ไข่สุพรรณบุรี 

ได้ประกาศลดราคาแนะน�าไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 

เกษตรลง 20 สตางค์/ฟอง คือ ปรับจาก 3.50  

บาท/ฟอง เป็น 3.30 บาท/ฟอง โดยมีผลต้ังแต่ 

วันน้ีเป็นต้นไป เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคา 

ในการจ�าหน่ายได้
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เจ้าของร้านในพื้นที่ จ.ราชบุรี เผย ราคา 

ไข่ไก่ร่วงแล้วสาเหตุล้นตลาด ประกอบกับภาวะ 

เศรษฐกิจถดถอยเดินหน้าจัดโปรโมชั่น 2 แผง 

ร้อย

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ นายขจรเกียรติ  

ผะดาศรี เจ้าของร้านทองประเสริฐ ต.เบิกไพร  

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นร้านค้าปลีก-ค้าส่ง 

ไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก เพื่อสอบถาม 

ถึงสถานการณ์ไข่ไก่ที่เกิดข้ึน โดยเปิดเผยว่า 

ราคาไข่ไก่ที่ลดลงเกิดจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด  

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วง 

ที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงที่สุดของปี ราคาค้าปลีก 

ไข่ไก่เบอร์ 0 อยู่ที่แผงละ 128 บาท, เบอร์ 1  

ราคา 116 บาท, เบอร์ 2 ราคา 113 บาท, เบอร์  

3 ราคา 107 บาท และเบอร์ 4 ราคา 100 บาท

ราคาไข่ไก่ ร่วงแล้ว! เหลือ 2 แผงร้อย
เผยสาเหตุล้นตลาด-เศรษฐกิจถดถอย

นายขจรเกียรติ กล่าวต่อว่า แต่ปัจจุบัน  

ราคาค้าส่งไข่ไก่เบอร์ 0 อยู่ที่แผงละ 114 บาท,  

เบอร์ 1 ราคา 105 บาท, เบอร์ 2 ราคา 96 บาท,  

เบอร์ 3 ราคา 90 บาท และเบอร์ 4 ราคา 87  

บาท โดยการปรับลดราคาไข่ไก่ เร่ิมมีขึ้นใน 

ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ส�าหรับปัจจัยที่ท�า 

ให้ราคาไข่ไก่ปรับลดลงมา เกิดจากไข่ไก่ในระบบ 

มีปริมาณเพิ่มข้ึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ 

ถดถอย ค่าครองชีพสูง

นายขจรเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยัง

เป็นช่วงทีม่กีารเปิดเทอม ท�าให้ภาคครวัเรอืนมค่ีา

ใช้จ่ายมาก ขณะท่ีรายได้ชะลอตวั ผู้บรโิภคจงึขาด

ก�าลังซื้อ ส่งผลให้ไข่ไก่ค้างอยู่ในระบบนาน สวน

ทางกับปริมาณไข่ไก่ที่มากถึงประมาณ 50 ล้าน

ฟองต่อวัน

นายขจรเกียรติ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ

ร้าน มีไข่ไก่เข้าระบบวันละประมาณ 3 แสนฟอง 

สามารถจ�าหน่ายได้ในราคาปกติเพียงร้อยละ 40 

ส่วนอีกร้อยละ 60 ต้องน�าออกมาขายในราคา

เท่าทุน หรือจัดโปรโมช่ันกระตุ้นยอดขาย ไข่ไก่

คละเบอร์ 5-6 ในราคา 2 แผง 100 บาท เพื่อให้

เหลือไข่ไก่ในระบบน้อยที่สุด
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ผู้ค้าไข่ไก่ แจ้ง “กรมการค้าภายใน “หลังพ่อค้าเร่น�าไข่ไก่หมดอายุ ตระเวนขายให้ผู้บริโภค 

ทัว่กรงุแผงละ 60  บาท วงในแฉจากบรษิทัรายใหญ่ ปล่อยของ เตอืนภยั ผูบ้รโิภค อย่าเห็นแก่ของถกู  

กรมปศุสัตว์ เคลียร์ชัด รับประทานไม่ได้

แหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผยว่า วันนี้ได้มีพ่อค้าเร่ ได้น�าไข่ไก่ราคาถูกมาจากฟาร์มบริษัทขนาดใหญ่ 

มาเร่ขายถูกในกรุงเทพฯ แผงละ 60 บาท  (1 แผงมี 30 ฟอง เป็นไข่ไก่หมดอายุแล้ว ล่าสุดได้แจ้ง 

ไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คงต้องรอดูท่าทีว่ากรมการค้าภายในจะท�าอย่างไรกับบริษัท 

ดังกล่าวนี้ จะออกมาเตือนผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร ต้องติดตามกัน

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าว ได้สอบถามไปยังกรมปศุสัตว์ ว่าไข่ไก่ หมดอายุ สามารถรับประทานได ้

หรือไม่นั้น ทางกรมปศุสัตว์ตอบมาชัดเจนว่ารับประทานไม่ได้

อนึ่ง ราคาไข่ไก่ขายปลีก ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ราคาไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา ขายปลีก 120-130 บาท

ราคาไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 110-120 บาท 

ราคาไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา 100-110 บาท

ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 95-105 บาท

ราคาไข่ไก่เบอร์ 4 ราคา 90-100 บาท

ราคาไข่ไก่เบอร์ 5 ราคา 85-95 บาท 

ราคาไข่ไก่เบอร์ 6 ราคา 75-80 บาท

เตือนภัยระวัง พ่อค้าเร่
ขำย “ไข่ไก่” หมดอำยุ แผงละ 60 บำท

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
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สถานการณ์วิกฤตราคาธัญพืชในตลาดโลก 
ท่ีปรับสูงขึ้นหลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็น 
แรงกดดันต่ออุตสาหกรรมน�้ามันถั่วเหลือง 
ท่ีต้องแบกรับต้นทนุ “วตัถดุบิ” ปรบัสูงขึน้จาก 
ความไม่แน่นอนของตลาดโลก

ในแต่ละปี ทั่วโลกผลิต และใช้น�้ามัน 

ถั่วเหลืองปริมาณ 59 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 

รองจากน�้ามันปาล์ม โดยมีจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ ่

ที่สุด ก�าลังการผลิต 15.95 ล้านตัน ตามด้วย 

สหรัฐฯ 11.9 ล้านตัน และบราซิล 11.9 ล้านตัน

ขณะทีไ่ทยมกี�าลงัการผลติ 426,765 ล้าน 

ตัน และมีการใช้น�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ภายใน 

ประเทศ 205,495 ตัน และยังมีการส่งออก  

89,042 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 70 ต่อ 30 ทั้ง 

ยังมีการใช้ “กากถั่วเหลือง” ซึ่งเป็นบายโปรดักต ์

จากการกลัน่น�า้มนัถัว่เหลอืงไปใช้ในอตุสาหกรรม 

อาหารสัตว์อีก บทสัมภาษณ์ “คุณา วิทยฐาน- 

กรณ์” นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองและ 

ร�าข้าว และกรรมการ บมจ.น�้ามันพืชไทย ผู้ผลิต 

น�้ามันพืชองุ่น

มุมมองต่อวิกฤตน้ำ�มันพืช
เรือ่งฟูด้ซเีคยีวรติีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก และ 

ภาวะในตอนนี้หลายประเทศในยุโรป น�้ามันพืช  

ขนมปัง หรือวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหารขาดตลาด  

ประเทศไทยถือว่าโชคดีที่ไทยแข็งแรงเรื่องนี้ จึง 

อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไป

“นิยามตลาดถั่วเหลืองปีนี้ วิกฤตมาต่อๆ  

กัน โควิดมา มีสงคราม มีอหิวาต์สุกร อากาศ 

ไม่ดี เกิดในระยะเวลาใกล้ๆ กัน ถือเป็นความ 

ท้าทายในอุตสาหกรรม ต้องเกาะตามสถานการณ์ 

อย่างใกล้ชิด”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วิกฤตซัดน�้ำมันถั่วเหลือง
โรงงานกางแผนตั้งรับต้นทุนพุ่ง
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รัฐยังไม่ลดภ�ษีนำ�เข้�ก�กถั่ว
“ตอนนี้ยังไม่มีการปรับลดภาษีน�าเข้ากาก 

ถั่วเหลือง 2% เพราะยังมีประเด็นในรายละเอียด 

อีกหลายเรื่อง”

“ทางสมาคมก็พยายามให้ข้อมูลกับรัฐว่า 

เพราะอะไรที่จะต้องคงภาษีไว้ เพราะก่อนหน้านี้ 

ไทยเคยเรียกเก็บภาษี 10% แล้วก็ลดหลั่นกันมา 

เรื่อยๆ ท�าให้ความสามารถแข่งขันของโรงสกัด 

ลดลงเรื่อยๆ ตอนนี้เหลืออยู่ 4 โรงงาน ทุกโรง 

ก็พยายามท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยดูแล 

น�้ามันถั่วเหลืองในประเทศให้มีปริมาณพอเพียง  

และร่วมมือกับทางราชการในการดูแลราคา”

ส่วนการยกเลิกมาตรการซ้ือข้าวโพดใน 

ประเทศ 3 ส่วน เพื่อน�าเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน หรือ  

3 ต่อ 1 ที่รัฐช่วยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้น ไม ่

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรา เพราะข้าวโพด และ 

ข้าวสาลีดังกล่าว เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต ส่วน 

กากถัว่เหลอืงจะเป็นแหล่งโปรตนี จงึยงัไม่กระทบ 

ให้ความต้องการใช้ถั่วเหลือง

ตล�ดน้ำ�มันถั่วเหลืองปี ’65
“ปีนี้ตลาดน�้ามันถ่ัวเหลืองประเมินยาก  

เพราะมีปัจจัยหลายแฟกเตอร์มากระทบ หลาย 

คนมองว่า สงครามจะหยุดเมื่อไร เพราะสงคราม 

มีผลต่อตลาดน�้ามันพืชค่อนข้างเยอะ ส่วนหนึ่ง 

ท�าให้ตลาดน�้ามันพืชตึงตัว สมมุติสงครามหยุด 

พรุ่งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดน�้ามันพืชจะ 

กลับมาคืนตัวภายใน 1-2 วัน เรายังไม่รู้ว่าผล 

กระทบจริงๆ คืออะไร ซึ่งธรรมดาก็ย่ิงประเมิน 

ยากอยู่แล้ว นี่เรายังไม่รู้เลยว่าผลกระทบจริงๆ  

คืออะไร”

แต่ก็ไม่ได้มีแค่ปัจจัยลบ ก็มีปัจจัยบวก 

ด้วย ภาวะโควิดดีขึ้นเรื่อยๆ อาจท�าให้โปรดักชั่น 

เพิ่ม การขาดแคลนแรงงานก็มีผลกับการผลิต 

พืชบางอย่าง พอเริ่มมีแรงงานโฟลว์ก็อาจท�าให้ 

พืชบางอย่างดีขึ้นก็ได้ ภาวะการเพาะปลูกสภาพ 

อากาศ และมีการเปิดประเทศมากขึ้น แต่ต้อง 

รอคาดการณ์ว่าทัวริสต์จะกลับมาเท่าไร เป็นปกต ิ

เมือ่ไหร่ ภาพอตุสาหกรรมอาหารทีข่ายในประเทศ 

ต้องรอดูไตรมาส 4

ส่วนในเรื่องการส่งออกดี ค่าบาทดี แต ่

วัตถุดิบทุกอย่างแพงขึ้นมาหมด กระป๋อง-ค่าตู้ 

ต่างก็แพง พอบวกกันแล้วจะดีขึ้น หรือจะเท่าเดิม 

ก็แล้วแต่อุตสาหกรรม

แผนสต็อก-รับออร์เดอร์
ผูผ้ลติต้องตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ 

เพื่อวางแผน ทุกอย่างเป็นไปได้หมด สถานการณ ์

เรากท็�าตามปกต ิวตัถดุบิก็มเีตรยีมพร้อมล่วงหน้า  

กระป๋อง หรือพลาสติกก็สั่งล่วงหน้าไว้ อนาคต 

จะเกิดอะไรขึ้น เราคงพูดชัดเจนไม่ได้ แต่ก็จะท�า 

ให้ดีที่สุด

ตรึงร�ค�-ม�ร์จิ้นบ�ง
“สถานการณ์ต้นทุนไม่หยุดนิ่ง ตอนนี้ 21  

บาท ขยับขึ้นไปเกือบๆ 24-25 บาท ซึ่งโดยเฉลี่ย 

ต้นทุนขยับเฉพาะเมล็ดถั่วเหลืองขึ้นมา 20-30%  

ตั้งแต่มกราคม-เมษายน นี่ยังไม่รวมต้นทุนค่า 

ขนส่ง เม็ดพลาสติก ขวด แพ็กเกจจิ้ง กล่อง 

กระดาษ ปี๊บ ทุกอย่างขึ้นหมด แต่เราพยายาม 

ดูแลราคา ยังไม่ถึงขนาดขาดทุน แต่มาร์จิ้นบาง 

ลง”
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ส่วนการลดโปรโมชั่น เป็นไปตามกลไก 

ตลาด ทางห้างก็มีกลไกของเขา ของเราก็ตรึงให ้

ดีที่สุด ไม่ให้เป็นภาระต่อผู้บริโภคมากนัก

ไทยเพิ่มพื้นที่ ‘ปลูกถั่วเหลือง’
นายเพชร หว่ังหลี เลขาธิการสมาคม 

ผู้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองและร�าข้าว และกรรมการ 

ผูจ้ดัการ บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์น�า้มนัพชื จ�ากดั  

ผู้ผลิตน�้ามันพืชแบรนด์กุ๊ก กล่าวว่า สถานการณ ์

วิกฤตน�้ามันพืชทั่วโลกมาจาก 3 เหตุผลหลัก คือ  

1) ถั่วเหลืองบราซิลท่ีเคยประมาณการว่าจะผลิต 

ได้ 144 ล้านตัน ตอนนี้เหลือ 123 ล้านตัน หาย 

ไป 21 ล้านตัน ผลกระทบจากภาวะการเพาะ 

ปลูกที่ไม่เอ้ืออ�านวย ตามด้วยฤดูการเก็บเกี่ยว 

ของอาร์เจนตินา และอเมริกาเหนือท่ียังไม่รู ้จะ 

ได้ปริมาณเท่าไร

2) สงครามรัสเซีย-ยูเครน ท�าให้น�้ามัน 

ทานตะวนัหายไปจากตลาด ซึง่ยเูครน และรสัเซยี 

เป็นผู้ส่งออกน�้ามันทานตะวันรายใหญ่ และ 3)  

มาจากกรณีที่เร็วๆ นี้ อินโดนีเซียประกาศห้าม 

ส่งออกน�้ามันปาล์ม ท�าให้ทุกอย่างมันตึงตัวหมด

“สมาคมประสานงานกบักรมการค้าภายใน  

พยายามดูแลระดับน�้ามันขวดให้อยู ่ในระดับท่ี 

เหมาะสม ตอนนี้ต้นทุนมันขึ้นเรื่อยๆ และที่ผ่าน 

มา เงนิบาทกอ่็อนไปถงึ 34 บาทกว่าด้วย อย่างไร 

ก็ตาม การที่ไทยท่ีมีอุตสาหกรรมสกัดน�้ามัน 

ถั่วเหลืองอยู่ในประเทศไทยมาเป็นบัฟเฟอร์ดีต่อ 

อุตสาหกรรมอาหาร หากตอนนี้ต้องน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศมาจะท�าให้มีคอสต์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเต็ม 

ไปหมด เรากพ็ยายามดแูลซพัพลายให้ไม่ขาดตอน  

พอสั่งจากเมืองนอกก็อาจจะมีปัญหาซัพพลาย 

เหมือนกัน”

น้ำ�มันป�ล์มแพงหนุนถั่วเหลือง
ไทยใช้น�้ามันปาล์มมีขนาดเป็น 2 ใน 3  

ของการใช้ในประเทศ ปริมาณ 3 ล้านตัน ถึง 

แม้ว่าปาล์มจะหายไป ก็ไม่ใช่จะมาใช้ถั่วเหลือง 

ได้ทั้งหมด ผู้บริโภคน�้ามันถั่วเหลืองตอนนี้ 20%  

เราไม่สามารถไปเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อรองรับ 

ตลาดน�า้มนัทัง้หมดได้ ดงันัน้ ไตรมาส 2 ยอดซือ้ 

น�้ามันถั่วเหลืองคงไม่เพิ่มขึ้นหวือหวา

ร�ค�ซื้อถั่วเหลืองช�วไร่
“วัตถุดิบ เราซื้อเกษตรกรในประเทศท้ัง 

หมด เราเป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ของเกษตรกรในประเทศ 

มากกว่า 75% ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วน 

ราคารับซื้อ ราคาเป็นตามข้อตกลงของเรากับรัฐ  

กระทรวงพาณิชย์ ปีนี้ก�าหนด กก. ละ 19 บาท  

ตามเกรด และมีการปรับขึ้นตามความต้องการ 

แต่ละอุตสาหกรรม”

ส่งเสริมปลูกเพิ่ม 5 หมื่นไร่
แนวโน้มความต้องการใช้ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 

แต่เกษตรกรอาจจะปลูกมากข้ึนหรือไม่ ขึ้นอยู ่

กับความช�านาญของแต่ละพื้นที่ ทางสมาคมได ้

ร่วมมือกับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�า 

โครงการเพิ่มจ�านวนผู้ผลิตถั่วเหลืองในประเทศ 

ให้มากข้ึน โดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตถ่ัวเหลืองใน 

ประเทศให้ได้ 50,000 ตัน ซึ่งต้องดูความพร้อม 

เรื่องเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร และองค์ความรู้ที่จะ 

ลงไปเพื่อพัฒนาเป็นโครงการแปลงใหญ่
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รัฐบาลสิงคโปร์หันไปน�าเข้าไก่แช่เย็นและ 

แช่แข็งจากหลายประเทศรวมถึงไทย เพ่ือคลาย 

ปัญหาขาดแคลนในประเทศ หลังแหล่งต้นทาง 

น�าเข้าส�าคญั และประเทศเพือ่นบ้านอย่างมาเลเซีย 

สั่งห้ามส่งออก จนกระทบท�าให้ข้าวมันไก่ เมน ู

โปรดของคนในประเทศ กลายเป็นเมนูหากินยาก 

ไปแล้ว 

อุปทานด้านอาหารท่ีได้รับผลกระทบอย่าง 

รนุแรง (Supply shock) จากทัง้ปัญหาราคาน�า้มัน 

และต้นทนุในการเพาะเลีย้ง-เพาะปลกูอาหาร รวม 

ไปถึงสงครามในยูเครน ท�าให้ราคาอาหารทั่วโลก 

ขาดแคลน และแพงขึ้น 

จนหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย และ 

อนิเดยี จ�าเป็นต้องห้ามส่งออกเพือ่คลีค่ลายปัญหา 

ในประเทศ 

สิงคโปร์ซื้อไก่ไทยเพิ่ม 10 เท่า
กู้วิกฤต Supply shock
หลังมาเลย์ห้ามส่งออก

วิกฤตในสิงคโปร์
กลายเป็นโอกาสทอง

ครัง้ส�าคัญใหอุ้ตสาหกรรม
ฟารม์เลี้ยงไก่ในไทย

ที่มา : Marketeer วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
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ในส่วนของมาเลเซียได้สั่งห้ามส่งออกไก่ 

มาตั้งแต่เมื่อ 1 มิถุนายน โดยประเทศที่ได้รับผล 

กระทบมากสุด คือ สิงคโปร์ เพราะไก่ท่ีบริโภค 

กันอยู่ในประเทศ ราว 1 ใน 3 ของน�าเข้ามาจาก 

มาเลเซีย 

ผลกระทบชัดเจนสุดที่ชาวสิงคโปร์ได้รับ 

คือ ข้าวมันไก่ เมนูโปรดของคนในประเทศ และ 

ยงัดงัไปท่ัวโลก ถึงขนาดบางร้านได้ Michelin Star  

รบัรองความอร่อยมาแล้ว กลายเป็นเมนหูากนิยาก 

แน่นอนว่า รัฐบาลสิงคโปร์ของนายก 

รัฐมนตรี Lee Hsien Loong ไม่สามารถนิ่งเฉย 

โดย Desmond Tan รัฐมนตรีกระทรวงความ 

ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ เผยว่า ได้ 

หันไปน�าเข้าไก่แช่เย็นจากออสเตรเลีย และ 

ไทยกับไก่แช่แข็งจากสหรัฐฯ และบราซิล เพื่อกู ้

สถานการณ์ 

ในส่วนของไก่แช่เย็นจากไทย Desmond Tan เผยว่า ปริมาณน�าเข้าเพิ่ม 

ขึ้นมาถึง 10 เท่า 

ด้านรัฐบาลมาเลเซียหวังว่ามาตรการห้ามส่งออกครั้งนี้จะกินเวลาราว 1 

เดือน และจะพยายามกลับมาส่งออกให้ได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อท�าเงินเข้าประเทศ  

และร่วมคลายวิกฤต Supply shock 

รวมถึงรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

และผูกพันกันทางประวัติศาสตร์อย่างสิงคโปร์เอาไว้ / cna



53

Market Leader

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 204
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

ที่มา : แนวหน้า วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โครงการประกวดฟาร์ม 

ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ปี 2565  

มีจุดมุ ่งหมายเพื่อค้นหาฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์ 

อินทรีย์ BCG MODEL และเป็นการเชิดชูฟาร์ม 

ที่ได้น�าหลักการ BCG model มาประยุกต์ใช้ให้ 

เกดิผลสมัฤทธิ ์ทัง้นี ้ฟาร์มต้นแบบปศสุตัว์อนิทรย์ี  

BCG MODEL เป็นฟาร์มอินทรีย์ทีไ่ด้รับการรับรอง 

มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ และ 

ต้องปฏิบัติตามหลักการ 3 ข้อ ได้แก่

1. หลักเศรษฐกจิชวีภาพ (Bio-Economy:  

B) ฟาร์มมีการน�าความรู ้ เทคโนโลยี และ 

นวตักรรม มายกระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐาน สอด 

คล้องตามหลักการปศุสัตว ์อินทรีย ์ มีความ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก ่

สินค้าเกษตร 2. หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cir- 

cular-Economy: C) มีการน�าทรัพยากร และ 

วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด มีความ 

ยั่งยืน พึ่งตนเองได้มาก หมุนเวียนปัจจัยการผลิต 

ได้ดี และใช้หลัก zero-waste ในฟาร์ม 3. หลัก 

ปศุสัตว์ผลักดันนโยบาย
ฟาร์มต้นแบบ ‘BCG MODEL’

เศรษฐกิจสีเขียว (Green-Economy: G) เน้น 

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

การประหยัดพลังงาน ลดการปลดปล่อยของ 

เสียจากฟาร์ม รวมท้ังเป็นมิตรกับชุมชน และ 

สิ่งแวดล้อม

ส�าหรับโครงการประกวดฟาร์มต้นแบบ 

ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ปี 2565 กรม 

ปศุสัตว์จัดประกวดฟาร์มอินทรีย์ที่ได้รับการ 

รับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์กับกรมปศุสัตว์  

3 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟาร์มโคนมอินทรีย์  

ประเภทฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์ และประเภทแปลง 

พืชอาหารสัตว ์อินทรีย ์  คณะกรรมการจะ 

พิจารณาฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG 

MODEL ปี 2565 โดยพิจารณาจากการน�าเสนอ 

ของผู้ประกอบการแต่ละประเภท ทั้งนี้จะต้อง 

สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Eco- 

nomy: B) หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular- 

Economy: C) และหลักเศรษฐกจิสเีขยีว (Green- 

Economy: G) ด้วย



The Leading Mycotoxin
Testing Solutions

Afla-V ONE  ชุดอปุกรณ์ทดสอบดว้ยหลกัการของ lateral flow strip ในการวเิคราะห์ 
หาปรมิาณของ Aflatoxin (B1,B2,G1,G2) โดยสามารถวเิคราะห์ไดท้ ั�งในวตัถดุบิและ                      

  ไมต่อ้งใชส้ารพษิ aflatoxin ในการทาํ Calibration
  วเิคราะห์และรายงานผลเป็นตวัเลขไดภ้ายใน 5-10 นาที
  ใชง้านงา่ย ข ั�นตอนน้อย ผูใ้ชง้านไมจ่าํเป็นตอ้งมทีกัษะในงานหอ้งปฏบิตักิารมากอ่น
  ผลการทดสอบเทยีบเทา่หรือใกลเ้คยีงกบัผลจาก HPLC

9/35 ถนนบางบอน  4 บางบอนเหนือ บางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-4162586  โทรสาร 02-4162587
www.auprogression.com / E-mail : banpot.ard@gmail.com

อาหารสตัว์สาํเร็จรูปทกุชนิด
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ปศสุตัว์รกุเดนิหน้านโยบายปศสุตัว์อนิทรย์ี  

BCG model เผย 13 ฟาร์มต้นแบบมุ่งสู ่

เศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หลักเศรษฐกิจ BCG  

Model เป็นนโยบายที่ภาครัฐผลักดันการพัฒนา 

ประเทศโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงมีการจัดท�า 

ยุทธศาสตร ์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เพื่อ 

เป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา 

ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศ เชื่อมโยงกับ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable De- 

velopment Goals: SDGs) การขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจ จ�าเป็นต้องพัฒนาควบคู ่ไปกับการ 

พัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง 

สมดุลให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ดังนั้นทางกรมปศุสัตว์ที่เล็งเห็นถึงความ 

ส�าคัญของโมเดลดังกล่าว จึงได้ด�าเนินโครงการ 

ประกวดฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG  

MODEL ประจ�าปี พ.ศ. 2565 ขึ้นเป็นครั้งแรก  

เพื่อเชิดชู และสร้างต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย ์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ที่สามารถประยุกต์หลัก BCG model มาใช้จริง 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

จึงได้จัดโครงการประกวดฟาร์มต้นแบบ 

ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ประจ�าปี พ.ศ.  

2565 มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาฟาร์มต้นแบบ 

ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ซึ่งเป็นฟาร์ม 

อินทรีย ์ที่ได ้ รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว ์

อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ และเป็นการเชิดชูฟาร์ม 

ที่ได้น�าหลักการ BCG model มาประยุกต์ใช้ให้ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ

1. หลักเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Eco- 

nomy: B) ฟาร์มมกีารน�าความรู้ เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม มายกระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 

สอดคล้องตามหลักการปศุสัตว์อินทรีย์ มีความ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 

สินค้าเกษตร

2. หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular- 

Economy: C) มกีารน�าทรพัยากรและวสัดเุหลอืใช้ 

กลบัมาใช้ประโยชน์สงูสดุ มคีวามยัง่ยนื พึง่ตนเอง 

ได้มาก หมนุเวยีนปัจจยัการผลติได้ด ีและใช้หลกั  

zero-waste ในฟาร์ม

เปิด 13 ฟาร์มปศุสัตว์
ต้นแบบ BCG model
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3. หลักเศรษฐกิจสีเขียว (Green-Eco- 

nomy: G) เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพิ่ม 

พื้นที่สีเขียว การประหยัดพลังงาน ลดการปลด 

ปล่อยของเสยีจากฟาร์ม รวมทัง้เป็นมติรกบัชมุชน 

และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 มีฟาร์มปศุสัตว ์

อินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นฟาร์มต้นแบบจาก 

กรมปศุสัตว์จ�านวน 13 ฟาร์ม โดยในจ�านวนนี้ 

ได้รับการเชดิชเูกยีรตเิป็นระดบัยอดเยีย่ม 3 ฟาร์ม 

ได้แก่

1. ไร่ผึง้ฝนฟาร์ม ระดบัยอดเยีย่ม ประเภท 

ฟาร์มโคนมอินทรีย์

2. บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จ�ากัด  

ระดับยอดเยี่ยม ประเภทฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหา- 

สารคาม ระดับยอดเยีย่ม ประเภทแปลงพชือาหาร 

สัตว์อินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีฟาร์มต้นแบบที่ผ่าน 

การคัดเลือกอีก 10 ราย ได้แก่

ฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ 1) โคบาล 

ฟาร์ม 2) ฟาร์มสาธิตแดรี่โฮม 3) อรพรรณ 

ฟาร์ม

ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ต้นแบบ 1) สถานี 

เกษตรหลวงปางดะ 2) ฟาร์มวงัไทร 3) ภเูชียงทา 

ออร์แกนิค

ฟาร์มแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ต้นแบบ  

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 

2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 

3) ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ และ 

4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี

“ฟาร์มเหล่านี้เป็นต้นแบบท่ีเด่นชัดในการ 

น�าหลัก BCG model มาใช้ปฏิบัติจริงในฟาร์ม 

ให้เกิดเป็นรูปธรรมจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยการ 

ท�าปศุสัตว์อินทรีย์นั้น มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้สาร 

จากธรรมชาติ เช่น สมุนไพรไทย เพ่ือลดการ 

น�าเข้าปัจจัยการผลิตสารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย 

เคมีและยาสัตว์ เล่ียงการใช้ยาปฏิชีวนะ นอก 

จากนี้ ผู ้บริโภคยังได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย  

ปราศจากสารพิษตกค้าง อีกท้ังยังสอดรับตาม  

BCG model ได้อย่างลงตัว”
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ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“โดมิโน่”ลาม 30 ประเทศ

ห้ามส่งออกอาหารซ�้าเติมวิกฤต

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือเป็นการ
จุดชนวนผลกระทบเศรษฐกิจโลกหลายด้าน

โดยเฉพาะแนวโน้ม “วิกฤตอาหารโลก”
ที่เขย่าความมั่นคงทางอาหาร และก�าลัง

กลายเป็นกระแสผลักดันให้ประเทศ
ผู้ผลิตอาหารออกนโยบาย “ห้ามส่งออก”

เพ่ือรักษาสมดุลอาหารเพ่ือเลี้ยงคนในประเทศ

ฉนัทานนท์ วรรณเขจร เลขาธกิารส�านกังาน 

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.  

โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ได้สรุป 

ประเด็นส�าคญัของวกิฤตการณ์อาหารโลก (Global  

Food Crisis) เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และผล 

กระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากมุมมองของ 

ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วยประเด็น 

ที่น่าจับตา เพราะหากพิจารณาแล้ว ประเทศ 

ทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนัก จากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19ตั้งแต่ปลายปี 2563

ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย- 

ยูเครน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งทรัพยากร 

โดยเฉพาะข้าวสาลี ปุ๋ย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า  

ผลิตผลกว่า 19-34 ล้านตัน จะหายไปในปีนี้ และ 

จะหายถึง 43 ล้านตนั ในปี 2566 สะท้อนให้เหน็ 

ดังจะเห็นได้จากประเทศที่ห้ามส่งออก 

ธัญพืชส�าคัญ และอาหารขณะนี้ นอกจากรัสเซีย- 

ยูเครนแล้ว ยังมีคาซัคสถานที่จ�ากัดการส่งออก 

ข้าวสาลี และแป้งสาลี เป็นการชั่วคราว ขณะที่ 

อาร์เจนตินา จ�ากัดการส่งออกเนื้อวัว ยาวจนถึง 

ปี 2566 และล่าสุดอินเดีย ประกาศห้ามส่งออก 

ข้าวสาลี

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  

ออกมาระบุว่า  ปัจจุบันมีประมาณ 30 ประเทศ 

ท่ัวโลกได้ใช้มาตรการจ�ากัดการส่งออกอาหาร  

พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว เพ่ือสร้าง 

หลักประกันความมัน่คงทางอาหารให้กบัคนในชาติ 

ของตน (Food Protectionism) และธนาคารโลก  

คาดการณ์ว่า ปี 2565 ราคาสินค้าทั่วโลกจะปรับ 

ตัวสูงขึ้น 37% สูงสุดในรอบ 60 ปี
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ว่า จะส่งผลกระทบต่อปริมาณแคลอร่ีที่บริโภค 

ของคนกว่า 150 ล้านคน

แม้ท่ีผ่านมา โลกจะเคยเผชิญกับวิกฤต 

อาหารมาแล้วในช่วงปี 2550-2551 แต่อย่างไร 

ก็ตาม ในปี 2551 เป็นเพียงการขาดแคลนสินค้า  

(Commodity Shock) ขณะที่สถานการณ์ในปี  

2565 ก�าลังเผชิญทั้งการขาดแคลนสินค้า และ 

การขาดแคลนปัจจยัการผลิต (Input Shock) ซึง่ 

สถานการณ์เช่นนี ้ท�าให้ผูเ้ชีย่วชาญหลายประเทศ 

กังวลว่า หากสงครามยังด�าเนินต่อไป จะท�าให ้

เงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน 

อย่างมาก เพราะความมั่นคงทางอาหาร (Food  

Security) เป็นเร่ืองที่ส�าคัญ นอกจากที่ทั่วโลก 

ก�าลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนแล้ว ยังมาเผชิญกับ 

สงครามความขัดแย้งครั้งนี้

ส�าหรับประเทศไทย ถือเป็นผู้ผลิตอาหาร 

อนัดบัต้นๆ ของโลก จงึมคีวามพอพยีงของอาหาร 

ในการบริโภคภายในประเทศ และหากมองในมุม 

วกิฤตทีเ่กดิขึน้ สามารถเป็นโอกาสดีในการส่งออก 

สนิค้าเกษตร และอาหารให้เตบิโต ในฐานะแหล่ง 

ผลิตอาหารส�าคัญ หรือครัวของโลก 

อย่างไรก็ตาม ไทยได้มีการวางแผนเตรียม 

ความพร้อมด้านความมัน่คงอาหาร ทัง้ระบบ ผ่าน 

กลในรปูคณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิซึง่มหีน้าที ่

เกี่ยวกับด้านนโยบายอาหารของประเทศ โดย 

ด�าเนนิงานผ่านคณะกรรมการขับเคลือ่นด้านต่างๆ  

4 ด้าน คือ

1. ด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่

2. ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้าน 

อาหาร
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3. ด้านอาหารศึกษา ให้ความรู้ในการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก 

โภชนาการ และ

4. ด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย โครงสร้างองค์กร และการบริหาร 

งบประมาณ

โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลด้านการผลิต 

สินค้าเกษตร ซ่ึงเป็นต้นทางของระบบการผลิตอาหาร ได้มีการวางแผนการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความมั่นคงอาหาร โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการ 

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุม และเช่ือมโยงกันท้ังระบบ (BIG DATA) 

การจัดท�าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop 

Calendar) ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการวางแผนการกระจายสินค้าเกษตร และอาหาร  

ท�าให้ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับในสภาวะวิกฤต

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนเกษตรกร 

ท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นการ 

สร้างการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงอาหารในท้องถ่ิน และ 

ลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาโลจิสติกส์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 

สร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรในการรับมือกับสภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปศุสัตว์ ยกการ์ด
คุมเข้ม โรคลัมปี สกิน เสี่ยงระบาดหน้าฝน

ปศุสัตว์ เพิ่มก�ำลังควบคุมป้องกัน
โรคลัมปี สกินในโคกระบืออย่ำง

เข้มงวดต่อเนื่อง เร่งท�ำงำนเชิงรุก
ตำมหลัก “รู้เร็ว โรคสงบเร็ว”

ชี้ หน้ำฝนพำหะกระจำย
เสี่ยงโรคบำดแรง

นายสรวิศ ธานโีต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิด 

เผยว่า เนื่องด้วยเข้าสู ่หน้าฝน สภาพอากาศ 

มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันโรค 

ในสัตว์ และจากอิทธิพลของพายุลมมรสุม เป็น 

ปัจจัยท่ีท�าให้สัตว์แมลงพาหะมีการกระจายไปยัง 

พื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น ท�าให้สัตว์ที่ไม่สามารถ 

ปรบัตวัได้ และมรีะดบัภูมิคุม้กนัต�า่เกดิอาการป่วย 

และในกรณีท่ีรุนแรง ไม่สามารถท�าการรักษา 

ได้ทัน อาจท�าให้เสียชีวิตได้ ดังเช่น โรคลัมปี  

สกิน (Lumpy skin) ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ใน 

ประเทศไทย พบคร้ังแรกในปี 2564 ช่วงปลาย 

เดือนมีนาคม 2564 เกิดจากเชื้อไวรัส พบเฉพาะ 

ในโคกระบือเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คน ติดต่อได้จาก 

สิ่งคัดหลั่ง และมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน มีพาหะ 

น�าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์ ได้แก่ เห็บ ยุง  

แมลงวนั กรมปศสุตัว์ได้มมีาตรการในการควบคมุ  

ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือมาอย่างเข้ม 

งวดต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง  

ควบคมุและป้องกนัโรคลมัปี สกนิ ให้อยูใ่นวงพืน้ที ่

จ�ากัดโดยเรว็ ลดผลกระทบ และความเสยีหายให้ 

เกิดขึ้นน้อยที่สุด และสามารถด�าเนินการควบคุม 

โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ตามหลัก “รู้ 

เร็ว โรคสงบได้เร็ว” นั้น
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กรมปศุสัตว์ โดยส�านักควบคุม ป้องกัน 

และบ�าบัดโรคสัตว์ ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วย 

งานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการระบาดของโรค  

ตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ใน 

โคกระบือ ดังนี้

1. การเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด  

เน้นการรู้โรคให้เร็ว เพื่อให้การควบคุมโรคให้สงบ 

อย่างรวดเร็ว ลงพื้นที่ และติดตามสถานการณ์ 

อย่างใกล้ชิด มีระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง 

โรคระบาดสัตว์ (E-Smart surveillance) เพื่อ 

การรายงานการเกิดโรคในพื้นที่ โดยให้ส�านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัดมีการรายงานการระบาดของโรค 

ทุกวัน

2. การควบคมุการเคลือ่นย้ายอย่างเข้มงวด 

ตามแนวทางที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด ตามแหล่ง 

รวมสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ และตามชายแดน

3. การควบคุมแมลงพาหะน�าโรค โดยให ้

เกษตรกรมีการป้องกัน และควบคุมแมลงพาหะ 

น�าโรค ใช้สารก�าจดัแมลงท้ังบนตวัสตัว์ และบรเิวณ 

พื้นที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดจ�านวนแมลงพาหะในการ 

น�าเช้ือไวรัสเข้าสู่ฟาร์ม รวมถึงวิธีการอื่นๆ เช่น 

การกางมุ้ง ใช้ไฟไล่แมลง กับดักแมลง เป็นต้น  

ทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และในพื้นที ่

เสี่ยง

4. การรักษาสัตว์ป่วย โรคนี้เกิดจากเชื้อ 

ไวรัสท่ียังไม่มียารักษาท่ีจ�าเพาะ จึงต้องจ�าเป็นท่ี 

จะต้องรักษาตามอาการ โดยหน่วยสัตวแพทย์ 

เคลื่อนที่ของกรมปศุสัตว์

5. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้โคกระบือ  

เพือ่ให้มภีมูคิุม้กนัท่ีสามารถป้องกนัการเกิดโรคได้

ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการน�าเข้าวัคซีนโรค 

ลัมปี สกิน จากต่างประเทศ และน�าไปฉีดให้กับ 

โคกระบือของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตาม 

แผนการจดัสรรวคัซนีของกรมปศสุตัว์แล้วจ�านวน  

360,000 โด๊ส ได้อ�านวยความสะดวกในการ 

น�าเข้าวัคซีนจ�านวน 572,000 โด๊ส ให้สมาคม 

ผู้เลี้ยงโครวม 13 สมาคม ได้รับบริจาคจากบริษัท 

ผู้น�าเข้าอีกจ�านวน 100,000 โด๊ส

นอกจากนี ้กรมปศสุตัว์ได้รบัการสนบัสนนุ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2564 งบ 

กลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

หรือจ�าเป็นเพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค 
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กระบือ เพิ่มเติม ส�าหรับจัดซื้อวัคซีนเพิ่ม จ�านวน 

5,000,000 โด๊ส เพื่อให้โค กระบือ ได้รับการ 

ฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งประเทศ ให้มีภูมิคุ ้มกัน 

ระดับฝูงที่สามารถลดการระบาดของโรค และ 

ท�าให้โรคสงบโดยเร็ว ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได ้

ด�าเนินการกระจายวัคซีนให้กับพื้นที่ และน�าไป 

ฉีดให้กับโค กระบือ ของเกษตรกรทั้งหมดแล้ว

และ 6. การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย 

ให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง 

โรคในพืน้ที ่การให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งโรค และ 

สถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร 

เข้าถึงความรู้ แนวทางและร่วมมือในการควบคุม 

ป้องกันโรค เพื่อลดความสูญเสีย

“กรมปศุสัตว์ได้เร ่งให้ความช่วยเหลือ 

และเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรค 

ลัมปี สกิน ในโค กระบือ ประสานงานกับผู้ว่า 

ราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อบจ., อบต., เทศบาล)

(ข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565)  

ประกอบด้วย การรกัษาพยาบาลสตัว์ป่วย จ�านวน 

เกษตรกรที่ได้รับบริการ 206,532 ราย หยด 

หรือราดยาป้องกันแมลง จ�านวนเกษตรกรที ่

ได้รับบริการ 37,967 ราย พ่นยาก�าจัดแมลง 

จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการ 226,233 ราย 

พ่นยาฆ่าเชื้อท�าลายเช้ือโรค จ�านวนเกษตรกรท่ี 

ได้รับบริการ 173,622 ราย แจกยาก�าจัดแมลง 

แก่เกษตรกร จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ  

133,735 ราย

และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องโรคลัมปี สกิน และการป้องกันโรค จ�านวน 

เกษตรกรที่ได้รับบริการ 433,610 ราย ซึ่งจาก 

ผลการด�าเนินงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ร่วมกับ 

การด�าเนนิงานให้การช่วยเหลอืเกษตรกรกบัหน่วย 

งานในพื้นท่ี ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มการระบาด 

ของโรคลัมปี สกิน ในประเทศมีแนวโน้มลดลง 

ตามล�าดบั สามารถควบคมุโรคได้ในวงพืน้ทีจ่�ากัด  

และเพื่อให้ภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่ดีได้

กรมปศุสัตว์จึงต้องด�าเนินการจัดหาวัคซีน 

ให้เพียงพอ และครอบคลุมประชากรสัตว์ เพื่อ 

ให้การควบคุม ป้องกันโรคเกิดประสิทธิภาพอย่าง 

เต็มที่ต่อไป และขอความร่วมมือเกษตรกรปฏิบัต ิ

ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ที่ทางกรม 

ปศุสัตว์ก�าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง 

และผลกระทบต่อตัวเกษตรกรและชุมชน” ท้ังนี้  

หากประชาชนต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ 

เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ www. 

dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือ 

สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอด 

เวลา 24 ชั่วโมง



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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นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาย 

หลังร่วมพิธีลงนามและหารือความร่วมมือภายใต้ 

บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมประมง มูลนิธิ  

เวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International  

Foundation ว่า

การลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกนัในการ 

ด�าเนนิงานกจิกรรมด้านการป้องกนั ฟ้ืนฟ ูอนรัุกษ์  

และพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลและความหลาก 

หลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่าง กรม 

ประมง มลูนธิิ เวลิด์ววิ ไคลเมท และ Worldview  

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กรมประมงผนึก เวิลด์วิว
ฟื้ นฟูทรพัยากรชายฝั่ ง
มุ่งลดคารบ์อน

International Foundation มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเพิม่ 

พื้นท่ีอนุรักษ์แหล่งอาศัย และความหลากหลาย 

ของสัตว์ทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมขยาย 

ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั และภาคประชาสงัคม 

สู่การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยง 

จากภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งสอด 

คล้องกับนโยบายของรฐับาล โดยเฉพาะเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง จับมือ มูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล
มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท องค์กรหนุนสิ่งแวดล้อม UN ลงนามความร่วมมือ

ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่ประโยชน์อย่างยั่งยืน
สอดคล้องเป้าหมายลดคาร์บอน COP26
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ปี พ.ศ. 2559-2573 (Sustainable De- 

velopment Goal: SDGs) เป้าหมายที ่13 Climate 

Action ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ี 

เกิดขึ้น

และเป้าหมายที่ 14 Life Below Water  

อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล  

และทรพัยากรทางทะเลส�าหรับการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

ให้เป็นไปอย่างย่ังยืน และจากการประชุมรัฐภาค ี

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที ่

เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ นายก 

รัฐมนตรีได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา 

ภูมิอากาศอย่างเต็มที่ และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให ้

ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง 

คาร์บอน ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมาย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี  

2065 ด้วย

ส�าหรบั มลูนธิ ิเวลิด์ววิ อนิเตอร์เนชัน่แนล  

(WIF) และมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท (WCF)  

เป็นองค์กรท่ีสนับสนุนการปกป้อง และฟื ้นฟ ู

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่อย่าง 

ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 

องค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable De- 

velopment Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 13  

Climate Action และเป้าหมายที่ 14 Life Below  

Water รวมถึงสนธิสัญญาปารีส (Paris Climate  

Agreement)

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้  

เป็นจุดเริ่มต้นของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรม 

ประมง มูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และ World- 

view International Foundation ที่จะท�าให้ 

การอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ารุงรักษา ฟื้นฟูบริหาร 

จัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความ 

หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่าง 

สมดลุ และยัง่ยนื เพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนื และ 

ขยายผลออกไปในวงกว้าง
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เมือ่วันที ่25 พฤษภาคม 2565 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 

รมว.เกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop 

@ Bang Khen ทีก่รมประมง กรงุเทพฯ ซึง่จดัขึน้อย่างยิง่ใหญ่ และเปิดออนไลน์ 

พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่ว ประเทศ การันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมง 

ธงเขยีว” โดยม ีนายเฉลมิชยั สวุรรณรกัษ์ อธบิดกีรมประมง ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ 

กระทรวงเกษตรฯ และคณะผูบ้ริหาร ข้าราชการกรมประมง ให้การต้อนรบั และ 

ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด 

เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการ 

ประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เนื่องจาก 

ขาดช่องทางในการจัดจ�าหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ ก.เกษตรฯ จึงมีนโยบาย 

ให้กรมประมง เร่งหาแนงทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วย 

การจัดหาพื้นที่ให้ชาวประมง และเกษตรกรสามารถจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สัตว์น�้าไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง รวมท้ังพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ 

ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ท่ีมุ ่งเน้นการน�า 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง ตลอดจนการ 

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 34 ฉบับที่ 406 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรมประมง เปิดร้าน “Fisherman Shop”
ยิ่งใหญ่พร้อมกัน 77 สำขำทั่วไทย ใช้สัญลักษณ์ 
“ประมงธงเขียว” กำรันตีคุณภำพ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมว.เกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานในพิธี ท�าการปักตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”
ลงในรถช้อปปิ้ง เพื่อเปิดร้าน “Fisherman Shop @ Bang Khen” และอีก 76 สาขาทั่วประเทศ

ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง (คนที่ 3 จากขวา)
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ก.เกษตรฯ และกรมประมง ร่วมในพิธี

เพิ่มทักษะทางด้านการจ�าหน่ายการแปรรูป และ 

บรรจุภัณฑ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ 

ปลอดภัย โดยใช้สัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” 

ในการรับรองสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ 

ผู้บริโภค เกิดความจดจ�า และมั่นใจในตัวสินค้า 

และผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น

ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดี 

กรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมประมงได ้

ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยระยะเร่งด่วน ได้ 

จัดท�าโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู ่

ผู้บริโภค หรือ Fisherman Market เพื่อช่วยเหลือ 

ชาวประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล ซึ่งมีผล 

ตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้ต่อยอดการด�าเนินการ 

ในระยะยาวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

โดยจัดตั้งร้าน “Fisherman Shop” ขึ้นทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ ส�าหรับเป็นร้านค้าเพื่อช่วยกระจาย 

ผลผลติสตัว์น�า้ทีม่คีณุภาพให้กับพีน้่องชาวประมง  

และเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน เช่ือมโยงการตลาด 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคโดยตรง  

ในราคาทีเ่ป็นธรรม พร้อมทัง้ยกระดบัรายได้ และ 

คุณภาพชีวิตให้กับชาวประมง-เกษตรกร และยัง 

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกช่องทาง 

หนึ่งด้วย โดยผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 17  

ธนัวาคม 2564-20 พฤษภาคม 2565 ได้จ�าหน่าย 

สินค้าของพี่น้องชาวประมง และเกษตรกรรวม 

กันทั้งประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 10,904,313 บาท  

สุดท้ายขอฝากให้ผู้บริโภคท่ัวประเทศช่วยให้การ 

อุดหนุนสินค้าประมงท่ีร้าน Fisherman Shop  

ในจังหวัดของท่าน เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรชาว 

ประมงให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้ ยังได ้
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เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซ่ึงแสดงถึงการการันตีคุณภาพสินค้า 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่มาจ�าหน่ายใน Fisherman Shop ให้ผู้บริโภคเกิดความ 

เช่ือมั่น 5 ประการ ได้แก่ (1) สด : วัตถุดิบที่สดใหม่ (2) สะอาด : ผ่าน 

กระบวนการผลติท่ีถกูสขุลกัษณะ (3) ได้มาตรฐาน : เป็นไปตามมาตรฐานการเลีย้ง 

การผลิตและผลิตภัณฑ์ (4) ปลอดภัย : ได้รับการตรวจคุณภาพ และผ่านเกณฑ ์

มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ (5) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : มาจากการ 

ท�าประมง และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับ “Fisherman Shop @ Bang Khen” ถือเป็นร้านค้าต้นแบบ 

สาขาแรกของกรมประมง ที่รวบรวมผลผลิตสัตว์น�้าของชาวประมงเละเกษตรกร 

จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาวางจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคซ่ึงเป็นคนเมืองได้ช่วยกัน 

อุดหนุน โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากมายกว่า 200 รายการ อาท ิ

ลูกช้ินปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน  

ปลาสลิดแดดเดียว ปลากะพง ดอกเกลือ ปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลา 

สมุนไพร ปั้นสิบข้าวหอมมะลิไส้ปลา กรอบเค็มปลาเสริมแคลเซียมหมึกแห้ง 

ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสวายแดดเดียว เชียงปลา น�้าพริกปลาร้าสมุนไพร 

ปลาสวรรค์พร้อมปรุง และอ่ืนๆ อีกหลากหลายชนิด โดยเปิดให้บริการทุกวัน 

จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30-17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00-17.00 น.
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กระทรวงเกษตรฯ-กรมประมง ปล้ืม... 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบ ปรับ 

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ เพือ่ให้เข้าถงึแหล่งเงินทนุ 

สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัว หลังถูกปิดล็อก 

มาเกือบ 20 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  

อธบิดกีรมประมง เปิดเผยว่า ตามที ่ดร.เฉลิมชยั 

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ มีนยบายให้กรมประมง หาแนวทาง 

ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เกี่ยว 

กับเงื่อนไขข้อจ�ากัดการสนับสนุนสินเชื่อ ในการ 

ประกอบอาชีพจากสถาบันการเงิน ตามมติคณะ 

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เร่ือง  

การขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร 

พาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร และ 

ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการ 

รับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture  

Practice) และ CoC (Code of Conduct) ซ่ึงเดิม 

มีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 

ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ทั้ง GAP และ CoC 

ส่งผลให้มีเกษตรกรจ�านวนหนึ่งได้รับผลกระทบ 

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการ 

ประกอบอาชีพได้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมว.เกษตรและสหกรณ์

ส�ำเร็จ! ครม. ไฟเขียว
ปลดล็อกเงื่อนไขขอสินเชื่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

“ท่ีผ่านมา กรมประมง ได้พยายามหา 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อ 

เนื่อง จนล่าสุดได้ผลักดันเสนอเรื่องขอทบทวน 

มต ิครม. ดงักล่าวข้างต้น โดยช้ีแจงว่า การรบัรอง 

เพียงมาตรฐานเดียว มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง  

เหมาะสมเพยีงพอต่อการทีจ่ะขอรับการสนบัสนนุ 

สนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิแล้ว” อธบิดกีรมประมง  

กล่าว

อธิบดกีรมประมง กล่าวต่อว่า ทางกระทรวง 

เกษตรฯ ได้น�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม  

ครม. เม่ือวนัที ่12 เมษายน 2565 โดยทีป่ระชุม 

มีมติเห็นซอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ 

เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

เกดิความคล่องตวัในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ และ 

ช่วยให้สามารถประกอบอาชพีได้อย่างม่ันคง ดงั 

 ต่อไปนี้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 34 ฉบับที่ 406 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
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1) สนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง 

กุ้งทะเลที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศคณะกรรมการประมง 

ประจ�าจังหวัด และแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคุม (จสค) และเป็นฟาร์มที่ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี หรือ GAP (Good Aquaculture 

Practice) หรือมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โค้ด ออฟ คอนดัค หรือ CoC (Code of Conduct)  

หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้า 

เกษตรจากกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบงาน จากส�านกังานมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเช่ือของสถาบัน 

การเงิน โดยสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเง่ือนไขตามข้อที่ 1 และ 

จะต้องเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าชายเลน และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตามเจตนารมณ์เดิม

นับเป็นผลงานช้ินโบว์แดงของกระทรวงเกษตรฯ-กรมประมงกองเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งฯ 

และส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนพี่น้องเกษตรกร และอุตสาหกรรมกุ้งไทย ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ที่มา : กรมปศุสัตว์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วนัที ่15 มถินุายน 2565 นายสัตวแพทย์ 

โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็น 

ประธานพิธีรับมอบ และเปิดอาคารศูนย์ฝึก 

อบรมการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมี  

ศาสตราจารย์ ดร.สจ๊วต แบล็คเซล หัวหน้า

โครงการ MORU Mr.Daniel Caporas ผู้แทน 

จาก DTRA, Mr. Marc Gilkey South Asia- 

Pacific RegionaUSDA Anirhal and Plant  

Health Inspection Sevice (APHIS) ปศุสตัว์ 

เขต 3 ผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่ง 

ชาต ิผูอ้�านวยการส�านกัเทคโนโลยีชวีภณัฑ์สัตว์  

ผู้อ�านวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ จัดพิธีรับมอบอาคาร
ศูนย์ฝึกอบรมกำรวินิจฉัยโรคปำกและเท้ำเปื่อย
เสริมสร้ำงศักยภำพห้องปฏิบัติกำรทำงสัตวแพทย์

ระหว่างประเทศ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้อ�านวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู ้แทนจาก 

องค์การสขุภาพสตัว์โลก (WOAH) และเจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปาก 

และเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รอง 
อธิบดกีรมปศสุตัว์ กล่าวว่า กรมปศสุตัว์ได้ด�าเนนิ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน 
มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical 
Medicine Research Unit: MORU) คณะ 



71

Around the world

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 204
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย 

การซ่อมบ�ารุงอาคารห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ 

ระดับ BSL 3 ของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้า 

เปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบ 

การบริจาค ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก 

หน่วยงาน Biological Threat Reduction Program  

(BTRP), Defense Threat Reduction Agency  

(DTRA) แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการสร้าง 

ขีดความสามารถทางสัตวแพทย์ของประเทศ 

ไทย และเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทาง 

สัตวแพทย์

การซ่อมบ�ารุงห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิง 

โรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ มีผู้ด�าเนินงานซ่อมบ�ารุงห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ คือ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน 

มหิดล-อ๊อกฟอร์ด (Mahidol Oxford Tropical 

Medicine Research Unit: MORU) คณะ 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมี 

ผู้สนับสนุนงบประมาณการซ่อมบ�ารุง คือ องค์กร 

ลดภัยคุกคาม (Defense Threat Reduction  

Agency: DTRA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

แห่งสหรัฐฯ สนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน 

ซ่อมบ�ารุง โดยแบ่งเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1  

การซ่อมแซมอาคารวินิจฉัย 2 เพื่อใช้เป็นห้อง 

ปฏิบัติการชั่วคราว ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ 

ระหว่างเตรยีมส่งมอบ และเฟสท่ี 2 การซ่อมแซม 

อาคารห้องปฏิบัติการระดับ BSL 3 ซึ่งก�าลังจะ 

เริ่มด�าเนินการ

“ความร่วมมือที่ส�าคัญในโครงการนี้ จะ 

เป็นประโยชน์อย่างมากต่องานของ RRLFMD และ 

บุคลากรของโครงการ เป็นประโยชน์ต่อทุกคน 

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติ 

ด้านสุขภาพสัตว์โดยรวม ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญใน 

การสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

สัตวแพทย์ในภูมิภาคนี้ในอนาคต” รองอธิบด ี

กรมปศุสัตว์กล่าว

ข้อมูล : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
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นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รอง 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดในการสัมมนาระดมความ 

เห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การ 

ปฏบิตัทิางการเกษตรทีดี่ส�าหรบัฟาร์มไก่ไข่รุ่น  ว่า   

กรมปศุสัตว์มีหน้าท่ีในการป้องกันและควบคุม 

โรคระบาดในสัตว์ การส่งเสริมและสนับสนุน 

การผลิต และก�ากับดูแลกระบวนการผลิตสินค้า 

ปศสุตัว์ให้มคีณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยัต่อ 

ผูบ้รโิภคตลอดห่วงโซ่กระบวนการผลติ ครอบคลมุ 

ต้ังแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว ์

และโรงแปรรปูมคีณุภาพและถกูสขุอนามยั จนถึง 

ผู้บริโภค

ซึ่งไข่ไก่นับเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีความ 

ส�าคัญ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ผู้บริโภคนิยม 

น�ามาปรุงประกอบการท�าอาหารเพื่อรับประทาน 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ได้ทุกวัน และอุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่ใน 

ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย 

มากขึ้น เพื่อผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพมาตรฐานตอบ 

สนองความต้องการอย่างเพียงพอกับการบริโภค 

ภายในประเทศ และสามารถส่งออกต่างประเทศ  

สร้างรายได้ให้ประเทศไทย

ปัจจุบันการเล้ียงไก่ไข่ในประเทศไทย ม ี

การพฒันารปูแบบการเลีย้งในลกัษณะเชงิอตุสาห- 

กรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีการน�าเทคโนโลยีมาช่วย 

ในระบบการผลิต การปรบัปรงุสายพนัธ์ุ การจดัการ 

อาหาร และการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ส่ง 

ผลให้ไก่ไข่ที่เลี้ยงมีสุขภาพดี ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ 

และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในปี 2564 มี 

แม่ไก่ไข่ยนืกรงจ�านวนเฉลีย่ 50.9 ล้านตวั ผลติ 

ไข่ไก่ถึง 15,420 ล้านฟอง นับเป็นมูลค่าสูงถึง 

42,405 ล้านบาท

ปศุสัตว์ร่วมระดมความเห็น
ร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่รุ่น

ยกระดับการผลิตไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

ความปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์
พร้อมเพิ่มศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก

ปศุสัตว์ เล็งออกมำตรฐำน
ฟาร์มไก่ไข่รุ่น
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาวิกฤตทาง 

เศรษฐกิจของโลกส่งผลกระทบต่อสถานการณ ์

ทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย ท�าให้ตลาดเกิด 

การแข่งขันทางการค้า จงึเป็นการดท่ีีจะมนีโยบาย 

จดัท�ามาตรฐานสนิค้า เพือ่ส่งเสรมิให้สนิค้าเกษตร 

มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสร้างความเช่ือมั่น 

จากผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศได ้

ความส�าคัญในการจัดท�าร่างมาตรฐานสินค้า 

เกษตร เร่ือง การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบั 

ฟาร์มไก่ไข่รุ่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการเลี้ยงไก่ไข่รุ่น ลดความเส่ียงและควบคุม 

ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู ่

ระบบมาตรฐาน เพ่ือให้มมีาตรฐานสนิค้าเกษตร 

ครอบคลุมการผลิตไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่การผลิต  

เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพสินค้า 

เกษตร โดยค�านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความ 

ปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้ง 

เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาด ASEAN 

Economic Community (AEC) และต่างประเทศ 

ได้

นายด�าเกิง ค�าแหง  นักวิชาการด้าน 

ปศุสัตว์  กล่าวว่า การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพ 

ของเกษตรกรไทยมายาวนาน มีผู้เล้ียงรายเล็ก 

รายย่อยทั่วประเทศนับแสนคน ตลาดไข่ไก่เป็น 

การรวมตัวกันของเกษตรกรเกิดเป็นสหกรณ์ 

ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มากมาย เช่น

สหกรณ์ผู้เล้ียงไก่ไข่จังหวัดชลบุรี จังหวัด 

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัเชยีงใหม่ ฯลฯ ไข่ไก่เป็นสนิค้า 

เกษตรทีร่ะดับราคามขีึน้มลีงจากปัจจยัหลากหลาย 

ที่เข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆ กิน 

เจ ปิดเทอม อากาศร้อนแล้ง ภาวะโรค ปริมาณ 

การเล้ียงแม่พันธุ์ไก่ไข่ ... ไข่จึงเป็นสินค้าเกษตร 

ที่อ่อนไหวมาก หากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะ 

ราคากต็กต�า่ เกษตรกรขาดทนุ เมือ่ไหร่ทีเ่กษตรกร 

ขาดทุนหนัก และเลี้ยงลดลง ปริมาณไข่ในตลาด 

น้อยลงราคากก็ลบัมาด ีเป็นแบบนีต้ามกลไกตลาด 

เสมอ

กรมปศุสัตว์ เป็นภาครัฐท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับ 

ดูแลคนเลี้ยงไก่ไข่ และกรมปศุสัตว์ในยุคปัจจุบัน 

ก็ได้ชื่อว่าเป็นยุคที่ท�างานถึงลูกถึงคนเข้ามาช่วย 

แก้ปัญหาต่างๆ อย่างทันการณ์เพื่อให้ไข่ไก่เกิด 

เสถียรภาพ มีการวางแผนการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง 

คือ การควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ ไป 

จนถึงลูกไก่ และแม่ไก่ยืนกรง เพื่อให้ปริมาณ 

ผลผลิตไข่ไก่สมดุลกับปริมาณการบริโภคให้มาก 

ทีส่ดุ อนัจะน�าไปสูร่าคาไข่ไก่ทีเ่หมาะสม เกษตรกร 

อยู่ได้ และผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

กรมฯ ยังท�าหน้าที่ยกระดับมาตรฐาน 

ฟาร์ม ให้เกษตรกรมมีาตรฐานการผลติไข่ทีดี่ และ 

มีระบบป้องกันโรคท่ีดี เมื่อผนวกความสามัคคี  

ร่วมแรงร่วมใจของคนในแวดวงเดียวกัน ก็ท�าให้ 

ทุกวันนี้วงการไก่ไข่มีเสถียรภาพมากข้ึน และมี 

แนวโน้มท่ีดีท่ีจะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ท้ังๆ 

ที่เป็นงานยาก เพราะไข่ไก่เป็นสินค้าอ่อนไหวที ่

เมื่อมีอะไรมากระทบเล็กน้อยก็สามารถล้นตลาด 

หรือขาดตลาดได้ทันที
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ความเสียสละของผู ้เลี้ยงไก่ไข่ เป็นอีก 

สิง่หนึง่ทีต้่องพดูถึง ในยามท่ีคนเลีย้งไก่ไข่ทัง้หมด 

บอบช�้าจากราคาไข่ตกต�่าติดดินเพราะผลผลิต 

ล้นตลาด กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงพ่อ 

แม่พันธุ์ในขณะนั้น ให้ช่วยปลดพ่อแม่พันธุ์ก่อน 

อายุปลด ซึ่งก็ได้เห็นผู้เสียสละหลายรายเฉือน 

เนื้อตัวเอง ปลดพ่อแม่พันธุ ์ และส่งออกไข่ไก่ 

รวมเป็นมูลค่าถึงร้อยล้านบาท เพื่อยกระดับราคา 

ไข่ไก่ให้สูงขึ้น เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และต่อ 

ชีวิตเกษตรกรรายเล็กรายน้อย... นี่คือความ 

ช่วยเหลือกันในวงการไข่ไก่ที่ผมเคยเห็น

ผู้คร�่าหวอดของวงการไข่ไก่ เล่าเหตุการณ ์

ย้อนรอยอดีตให้ฟังว่า เดิมประเทศไทยปล่อยเสร ี

พ่อแม่พันธุ์ (PS) ซ่ึงมีบริษัทผู้ผลิต 23 ราย 

ต่อมาไข่ล้นตลาด ท�าให้ธรุกจิไก่ไข่ตกต�า่มาก บรษิทั 

พ่อแม่พันธุ ์ล้มหายตายจากไปบางส่วน เหลือ 

อยู่เพียง 16 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงขอร้องให้  

“กรมปศุสัตว์” ลดปริมาณพ่อแม่พันธุ์ เพื่อหยุด 

ซัพพลายที่มากเกินไป เป็นที่มาของการที่กรม 

ปฏิบัติตามค�าขอของเกษตรกร จ�ากัดบริษัทที่ 

เหลือ 16 รายไม่ให้มีเพิ่มขึ้น ตามค�าขอนั้น จาก 

จ�านวนพ่อแม่พันธุ์ตอนนั้น (2560) มีอยู่ราว 6  

แสนตัว 16 บริษัท จึงเริ่มต้นท�ากิจกรรมลดแม่ไก ่

เป็นขั้นบันได

คือให้เหลือ 5.5 แสนตัวในปี 2561 และ 

เหลือ 4.4 แสนตัวในปี 2562  ทุกบริษัทลด 

ในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน ดังนั้น ใครมีแม่ไก ่

จ�านวนมากก็ต้องเสียสละปลดมาก เป็นต้น นับ 

เป็นครั้งส�าคัญที่ได้เห็น 16 บริษัท ร่วมมือร่วมใจ 

กันท�าเพื่อเกษตรกร และเพื่อส่วนรวมของวงการ 

ไก่ไข่ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ ซึ่ง 

ทุกรายเป็นผู้ปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่า จ�านวนพ่อ 

แม่พันธุ ์ไก่ไข่ (PS) ถูกก�าหนดโดยเอ้กบอร์ด 

นักวิชาการ และผู้รู้ที่เก่ียวข้อง ท�าการประเมิน 

และค�านวณมาแล้วว่าความเหมาะสมอยู่ท่ีเท่า 

ไหร่ กระท่ังได้เริ่มเห็นผลสัมฤทธ์ิในปีนี้ท่ีราคา 

ไข่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ปัจจุบันการเปิดฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ไม่ใช ่

สิ่งต้องห้าม เพียงมีต้องเสนอแผนการผลิต และม ี

ตลาดรองรบัผลผลติทีช่ดัเจน ว่าจะไม่ส่งผลกระทบ 

ถึงระดับราคาไข่ไก่โดยรวมของประเทศ เท่านี้ 

กส็ามารถเปิดได้แล้ว...เอ้กบอร์ด (คณะกรรมการ 

นโยบายพฒันาไก่ไข่และผลติภณัฑ์ - Egg Board) 

เป็นกลาง และยึดหลักความยั่งยืนของทั้งอุตสาห- 

กรรมเสมอ

ส�าหรบัประเดน็ปู่ย่าพนัธ์ุ (GP) นัน้ เปรยีบ 

เหมือนความมั่นคงทางอาหารในด้านพันธุ์ไก่ของ 

ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมาก หากประเทศใด 

ไม่มีฟาร์ม GP ย่อมต้องพึ่งพิงการน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศตลอดเวลา ซึง่มคีวามเสีย่งหลายด้าน 

อาทิ โรคระบาดสัตว์ ปัญหาสงคราม หรือการ 

ขนส่ง ย่อมกระทบเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ และความ 

มัน่คงทางอาหารของประเทศทนัที โชคดทีีป่ระเทศ 

ไทยมปีูย่่าพนัธุอ์ยูภ่ายในประเทศ ซึง่จ�านวนทีผ่ลติ 

ก็เป็นไปตามข้อก�าหนดของเอ้กบอร์ด

คงต้องขอเป็นก�าลังใจให้ “กรมปศุสัตว์” ที ่

นอกจากจะต้องจัดการปัญหาเสถียรภาพราคา 

ไข่ไก่แล้ว ยังต้องรับมือผู้เลี้ยงไก่ไข่หลายรูปแบบ  

โดยเฉพาะ “คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน” ท่ี 

เมื่อตอนคนอื่นเสียสละกลับอยู่เฉย แต่พอภาวะ 

ไข่ดีขึ้นกลับออกมาเรียกร้องจากสังคม ขอให้กรม 

ปศุสัตว์ท�าหน้าที่ของตนเองต่อไป ดูแลเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในองค์รวมให้ได้ประกอบอาชีพที่ดี  

และผลิตไข่เพื่อผู้บริโภคไทยได้อย่างยั่งยืน
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ผลิตภัณฑ
จากพืช

ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากยุโรป

202 อาคารเลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

New !



ดวยเทคโนโลยีการผลิตอันเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท JRS

(High Pressure Centrifugal-Fibrillation) ทําใหได

เยื่อใยที่บางและออนนุ ม มีปริมาณเย่ือใยสูงถึง 67% และ

สามารถอุมนํ้าไดมากกวาเยื่อใยจากแหลงอ่ืน ๆ

อัตราการใช

สัตวเล้ียง  : 0.5-18% ในสูตรอาหาร

อาโบเซล...ดีอยางไร

ปราศจากพลังงาน ชวยควบคุมนํ้าหนัก

ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ลดปริมาณมูลของสัตวเล้ียง

ชวยใหมูลจับตัวเปนกอนขับถายไดสะดวก

ลดการเกิดกอนขน (Hair ball) ในแมว

ลดการสะสมของคราบหินปูน

ชวยใหอาหารไมฉํ่านํ้ามัน มีความนากิน

ยืดอายุการเก็บรักษา
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า  

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ี ร่วมกับเครือข่ายปฏิบัติงานเร่งตรวจสอบ 

ห้องเย็นเพื่อแก้ปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร เพื่อผล 

ประโยชน์ทางการค้า โดยตรวจสอบห้องเย็นรอบใหม่ทั่วประเทศ 

รอบที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบ และการด�าเนินการตาม พ.ร.บ. 

โรคระบาดสัตว์ 2558 ดังนี้ พื้นที่เข้าตรวจสอบ 50 แห่ง ใน 

จ.ตาก น่าน ระยอง นครศรีธรรมราช สระแก้ว เชียงราย และ 

เชียงใหม่ ตรวจพบซากสุกร 198,394.01 กิโลกรัม รวมตรวจพบ 

ซากสุกรที่พบในห้องเย็นรอบใหม่ สะสมทั้งสิ้น 12,008,481.76 กิโลกรัม  

จากห้องเย็นทั้งหมด 287 แห่ง

ส�าหรับรายงานข้อมูลสภาวะตลาดสกุรมชีีวติหน้าฟาร์ม (สปัดาห์ที ่21/2565)  

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรท้ังประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค 

แม้ว่าบางภูมิภาคยังต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น โดยห้างค้าปลีกตั้งราคาชิ้นส่วน 

เนื้อแดง สะโพก อยู่ที่ 169-189 บาทต่อกิโลกรัม ชิ้นส่วนอื่นๆ เป็นไปตาม 

โครงสร้างราคาตามความต้องการของตลาด ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคให้ความร่วมมือ 

ท่ีระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 13.10-13.40 บาท 

ต่อกิโลกรัม โดยข้าวสาลีในต่างประเทศ ที่เป็นตัวทดแทนส่วนขาดของข้าวโพด 

ขยับราคาเกิน 15 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ส�าหรับราคาลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม  

อยู่ที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ปศุสัตวรุ์กตรวจห้องเยน็
คมุกักตนุสินค้าเน้ือสุกร

ที่มา : แนวหน้า วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบด ี

กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามท่ีมีรายงานข่าว 

ออนไลน์ถึงผลการศึกษาในประเทศไทย พบคน 

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจากแมว (COVID-19) เมื่อ 

ปีท่ีแล้ว โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันท่ี 6  

มิถุนายน 2565 ว่า มีพ่อลูกคู่หนึ่ง วัย 64 และ  

32 ปี มีอาการป่วย และตรวจพบเชื้อ COVID-19  

ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทั้ง 2 คนได้พาแมวที ่

เลีย้งมาด้วย เมือ่มาถงึแมวถกูส่งไปยังโรงพยาบาล 

สตัว์เพือ่ท�าการตรวจ โดยสตัวแพทย์หญงิวยั 32 ปี 

ตรวจหาเชื้อด้วยการแยงจมูก และทวารหนัก ซึ่ง 

พบผลเป็นบวกต่อเชื้อ COVID-19 โดยในขณะที่ 

ปศุสัตว์แจง COVID-19
จากสัตว์สู่คนเกิดขึ้นได้น้อยมาก วอนอย่าตระหนก
เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และหม่ันสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด

โดย สุวรรณี กาญจนภูสิต

ที่มา : กรมปศุสัตว์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ก�าลังตรวจน้ัน แมวได้จามใส่สัตวแพทย์ ท่ีมีการ 

ป้องกันโดยใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย แต่ไม่ได ้

ใส่เฟสชีลด์ ต่อมาในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 

หรือ 5 วันหลังจากนั้น สัตวแพทย์หญิงเริ่มมี 

อาการของการติดเชื้อ COVID-19 เช่น ไอ และ 

เป็นไข้ แต่ยังไม่ได้ไปพบแพทย์ จนกระทั่งวันที่ 

15 สิงหาคม 2565 ได้ตรวจพบผลเชื้อไวรัส 

เป็นบวก ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์การศึกษาล�าดับจีโนม 

ประกอบกับระยะเวลาการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกัน  

พบว่า การติดเช้ือของทั้งสัตวแพทย์หญิง แมว  

และเจ้าของอีก 2 คน มีความเกี่ยวข้องกันในทาง 

ระบาดวิทยา และเชื้อที่พบนั้น ยังไม่มีการระบาด 

ในพื้นที่ของสงขลา และเนื่องจากสัตวแพทย์หญิง 

ไม่เคยพบกับเจ้าของแมวมาก่อน ท�าให้เกิดข้อ 

สันนิษฐานในครั้งนี้คือ สัตวแพทย์น่าจะติดเชื้อ  

COVID-19 มาจากท่ีแมวจามใส่หน้า การศึกษา 

ครั้งนี้ถือเป็นรายงานชี้มีการแพร่ระบาดจากสัตว์ 

สู่คนได้ แต่อย่างไรก็ดี พบว่าอัตราการเกิดของ 

การแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนเป็นความเสี่ยงท่ีพบ 

ได้น้อยมาก

เชื้อไวรัสโคโรน่านั้นมีหลายชนิด บางชนิด 

สามารถท�าให้เกิดโรคคล้ายหวัดในคน และบาง 

ชนิด ท�าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ในสัตว์ เช่น วัว 
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ควาย อูฐ และค้างคาว เชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัข 

และแมว สามารถแพร่ระบาดในสัตว์เท่านั้น และ 

ไม่แพร่ระบาดในคน สัตว์ในสวนสัตว์ หรือเขต 

รักษาพันธุ์ เช่น กอริลล่า มิงค์ และสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยนมอื่นๆ สามารถติดเช้ือไวรัสโคโรน่าได ้

โดยส่วนใหญ่ติดเช้ือหลังจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 

COVID-19 นอกจากนี้ องค์การสุขภาพสัตว์โลก  

(WOAH) ได้มีการรายงานว่าสัตว์ป่า เช่น กวาง 

หางขาว มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นแหล่งรังโรค 

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่ม 

เติม และประเมินถึงผลกระทบอื่นที่อาจตามมา 

ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานแสดง 

ถึงการแพร่กระจายท่ีแน่ชัด แต่การแพร่กระจาย 

เช้ือจากมนุษย์เข้าไปสู่ประชากรกวางหางขาวนั้น 

เกิดขึ้นหลายคร้ัง ดังนั้นจึงควรมีการสร้างความ 

ตระหนักให้กับนักล่า และผู้ที่อาศัย หรือท�างาน 

กับสัตว์ป่า เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จ�าเป็น 

กับสัตว์ป่า และหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะ หรือวัตถุ 

ของมนษุย์ไว้ในพืน้ท่ีป่าท่ีสตัว์ป่าสามารถเข้าถงึได้ 

ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ร่วมมือกับ 

WOAH ในการรายงานเหตกุารณ์การตดิเช้ือไวรัส 

โคโรน่าในประเทศ โดยประเทศไทยได้ท�าการ 

รายงานการติดเช้ือว่ามีการติดเชื้อในสุนัข และ 

แมว โดยจากการสอบสวนสาเหตุพบว่าทุกเคส 

ที่รายงานน้ัน สัตว์เล้ียงติดเชื้อจากการท่ีเจ้าของ 

ตดิเช้ือ COVID-19 ทัง้สิน้ นอกจากนี ้กรมปศสุตัว์  

ประเทศไทย ยังมโีครงการการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรน่าในสัตว์เลี้ยงที่มีอาการเสี่ยง เช่น ม ี

การแสดงอาการทางระบบทางเดนิหายใจ เป็นต้น  

หรือสัตว์เลี้ยงที่มาจากต่างประเทศพร้อมกับ

เจ้าของ โดยผลจากการตรวจเฝ้าระวังดังกล่าว  

ท�าการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโดยสถาบันสุขภาพ 

สัตว์แห่งชาติ ในขณะนี้ ทุกตัวอย่างที่ให้ผลเป็น 

ลบ ถึงแม้จะมีงานวิจัยรายงานว่าคนสามารถติด 

เชื้อจากแมวดังกล่าวได้นั้น แต่ศูนย์ควบคุมโรค 

ติดต่อได้ให้ข้อมูลว่า ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ 

จากสัตว์สู่คนนั้นยังอยู่ในระดับต�่ามาก ดังนั้น จึง 

ขอให้ทกุท่านอย่าตระหนก หมัน่ดแูลสตัว์เลีย้งของ 

ท่านด้วยความใกล้ชดิ อย่าปล่อย หรอืทิง้สตัว์เล้ียง 

ของท่านเพราะความกลัวจากสถานการณ์ หรือ 

ข่าวดังกล่าว และหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีอาการ 

ป่วยของ COVID-19 ขอให้หลีกเล่ียงการสัมผัส 

ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง

ท้ายนี้ กรมปศุสัตว ์ ขอความร่วมมือ 

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ และเจ้าของสตัว์เลีย้งทกุท่าน 

ให้ดูแลสตัว์ของตนเองให้มสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง 

และป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัย 

เส่ียงต่างๆ ท่ีจะน�าเชื้อโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์  

พร้อมกับให้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่าง 

สม�่าเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัย ให้ 

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือโทรแจ้ง 

สายด่วนของกรมปศุสัตว์ท่ีเบอร์โทร. 063-225- 

6888 หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้ง 

การเกดิโรคระบาด” เพือ่ให้การช่วยเหลอืเกษตรกร 

ได้ทันท่วงที อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด
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ส่งออกกุ้งไทย ปี 2564
ตารางการส่งออกกุ้งของไทย เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564

หน่วย : ปริมาณ - ตัน, มูลค่า - ล้านบาท

ประเทศ / 

กลุ่มประเทศ

ม.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-ธ.ค. 64 % แตกต่าง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

เอเชีย 87,886 22,429 95,314 26,671 8.45 18.91

- จีน 17,779 5,158 21,937 6,821 23.39 32.24

- ญี่ปุ่น 32,218 10.937 35.106 12.037 8.96 10.06

- อื่นๆ 37,889 6,334 38,271 7,813 1.00 23.35

สหรัฐอเมริกา 44,255 15,412 43,273 15,835 -2.22 2.74

อียู 4,710 1,664 4,204 1,485 -10.74 -10.76

ออสเตรเลีย 4,838 1,570 4,370 1,554 -9.67 -1.02

อื่นๆ 7,010 2,127 7,128 2,363 1.68 11.10

รวม 148,699 43,202 154,289 47,908 3.76 10.89

ที่มา : กรมศุลกากร

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 34 ฉบับที่ 403 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ขอ้มูลน�าเขา้กุ้ง 2 ตลาดหลัก
ตารางที่ 1 การน�าเข้ากุ้งแช่แข็งของญี่ปุ่น (มกราคม-ธันวาคม 2564)

หน่วย : ตัน

ประเทศ ม.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-ธ.ค. 64 % แตกต่าง
อินเดีย 37,419 42,318 13.09
เวียดนาม 28,673 27,543 -3.94
อินโดนีเชีย 23,257 24,345 4.68
อาร์เจนตินา 16.674 16.251 -2.54
ไทย 8,276 9,022 9.01
จีน 5,837 6,137 5.14
แคนาดา 3,735 4,506 20.64
เอกวาดอร์ 2,593 3,922 51.25
เมียนมา 2,815 3.393 20.53
รัสเซีย 4,181 2,838 -32.12
มาเลเชีย 1,822 1,910 4.83
อื่นๆ 12,765 14,420 12.97

รวม 148,047 156,605 5.78

ที่มา : www.e-stat.go.jp

ตารางที่ 2 การน�าเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (มกราคม-ธันวาคม 2564
หน่วย : ตัน

ประเทศ ม.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-ธ.ค. 64 % แตกต่าง
อินเดีย 271,831 340,387 25.22
เอกวาดอร์ 125,818 183,522 45.86
อินโดนี้เซีย 160,744 174,583 8.61
เวียดนาม 65,459 88,164 34.69
ไทย 40,510 40,231 -0.69
เม็กซิโก 25.654 20.481 -20.16
อาร์เจนตินา 17,340 16,816 -3.02
จีน 10,871 7,900 -27.33
บังคลาเทศ 1,734 2,274 31.14
กายานา 3.001 2,090 -30.36
เวเนซูเอลา 2,132 1,157 -45.73
อื่นๆ 20,916 18,505 -11.53

รวม 746.010 896,110 20.12

ที่มา : U.S. Department of Commerce and Census Bureau, NOAA

ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 34 ฉบับที่ 403 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



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

 18 บรษัิท เอ.ยู. โปรเกรสชัน่  จ�ากัด โทร. 0-2416-2586








