




รายนามสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

1. บรษัิท เบทาโกร โฮลด้ิง จำ�ากัด

2. บรษัิท แหลมทองสหการ จำ�ากัด

3. บรษัิท ผลิตภัณฑ์อาหารเซน็ทรลั จำ�ากัด

4. บรษัิท ป.เจำรญิพนัธ์อาหารสัตว์ จำ�ากัด

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

6. บรษัิท เจำรญิโภคภัณฑ์อาหาร จำ�ากัด (มหาชน)

7. บรษัิท กรุงไทยอาหาร จำ�ากัด (มหาชน)

8. บรษัิท ลพีฒันาผลิตภัณฑ์ จำ�ากัด (มหาชน)

9. บรษัิท คารกิ์ลล์สยาม จำ�ากัด

10. บรษัิท ลพีฒันาอาหารสัตว์ จำ�ากัด

11. บรษัิท โกรเบสท์คอรโ์พเรชั่น จำ�ากัด

12. บรษัิท เอเชีย่น ฟดี จำ�ากัด

13. บรษัิท ไทยลักซเ์อ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จำ�ากัด

14. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส (สระบุร)ี จำ�ากัด

15. บรษัิท เบทาโกร จำ�ากัด (มหาชน)

16. บรษัิท ท็อป ฟดี มิลล์ จำ�ากัด

17. บรษัิท คารกิ์ลล์มทีส์ (ไทยแลนด์) จำ�ากัด

18. บรษัิท ยูไนเต็ดฟดีมิลล์ จำ�ากัด

19. บรษัิท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำ�ากัด

20. บรษัิท เหรยีญทอง ฟดี (1992) จำ�ากัด

21. บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำ�ากัด

22. บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จำ�ากัด

23. บรษัิท เอส พ ีเอ็ม อาหารสัตว์ จำ�ากัด

24. บรษัิท อสีเทิรน์ ฟดีมิลล์ จำ�ากัด

25. บรษัิท ซนัฟดี จำ�ากัด

26. บรษัิท ยูนโีกร อินเตอรเ์นชั่นแนล จำ�ากัด

27. บรษัิท พนัสโภคภัณฑ์ จำ�ากัด

28. บรษัิท ยูสู่ง จำ�ากัด

29. บรษัิท แหลมทองอะควอเทค จำ�ากัด

30. บรษัิท บางกอกแรน้ซ ์จำ�ากัด (มหาชน)

31. บรษัิท กาญจำนาอาหารสัตว์ จำ�ากัด

32. บรษัิท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำ�ากัด

33. บรษัิท กรุงเทพโปรด๊ิวส จำ�ากัด (มหาชน)

34. บรษัิท ว.ีซ.ีเอฟ. กรุป๊ จำ�ากัด

35. บรษัิท ชยัภูมิฟารม์ผลิตภัณฑ์การเกษตร จำ�ากัด

36. บรษัิท ไทยยูเนีย่น ฟดีมิลล์ จำ�ากัด (มหาชน)

37. บรษัิท อินเทคค์ ฟดี จำ�ากัด

38. บรษัิท บุญพศิาล จำ�ากัด

39. บรษัิท เฮกซา่แคลไซเนชั่น จำ�ากัด

40. บรษัิท หนองบวั ฟดี มิลล์ จำ�ากัด

41. บรษัิท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จำ�ากัด

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

43. บรษัิท วพีเีอฟ กรุป๊ (1973) จำ�ากัด

44. บรษัิท อารท์ ีอะกรเิทค จำ�ากัด

45. บรษัิท ฟารม์จำงเจำรญิ จำ�ากัด

46. บรษัิท เจำบเีอฟ จำ�ากัด

47. บรษัิท อินเว (ประเทศไทย) จำ�ากัด

48. บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟดีมิลล์ จำ�ากัด

49. บรษัิท ไทสัน ฟดี (ไทยแลนด์) จำ�ากัด

50. บรษัิท เกษมชยัฟารม์อาหารสัตว์ จำ�ากัด

51. บรษัิท พนัส ฟดีมิลล์ จำ�ากัด

52. บรษัิท เอพเีอ็ม อะโกร จำ�ากัด

53. บรษัิท แสงทองอาหารสัตว์ จำ�ากัด

54. บรษัิท เจำรญิภัณฑ์สามชุกฟดีมิลล์  จำ�ากัด

อภินันทนาการ



คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ประจำ�าปี 2564 - 2565

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

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

3. นายประจัำกษ์ ธรีะกุลพิศุทธิ์ อุปนายก บรษัิท ป. เจำรญิพันธ์อาหารสัตว์ จำ�ากัด

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

5. นางเบญจำพร สังหิตกุล เหรญัญิก บรษัิท เจำรญิโภคภัณฑ์อาหาร จำ�ากัด (มหาชน)

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

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

8. นายสมภพ เอ้ือทรงธรรม รองเลขาธิการ บรษัิท อินเทคค์ ฟีด จำ�ากัด

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

10. นายวิโรจำน์ กอเจำรญิรตัน์ ปฏิคม บรษัิท ลพีัฒนาอาหารสัตว์ จำ�ากัด

11. นายเธยีรเทพ ศริชิยาพร นายทะเบยีน บรษัิท ทเีอฟเอ็มเอส จำ�ากัด

12. นายสุจิำน ศริมิงคลเกษม กรรมการ บรษัิท กรุงไทยอาหาร จำ�ากัด (มหาชน)

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

14. นายรตันชัย ศกัดิช์ัยเจำรญิกุล กรรมการ บรษัิท ท็อป ฟีด มิลล์ จำ�ากัด

15. นายจำ�าลอง เติมกล่ินจัำนทน์ กรรมการ บรษัิท ซันฟีด จำ�ากัด

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

17. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองสหการ จำ�ากัด

18. นายนพพร อเนกบุณย์ กรรมการ บรษัิท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำ�ากัด

19. นายปรชีา เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการ บรษัิท ทอีารเ์อฟ ฟีดมิลล์ จำ�ากัด



บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง
เข้า้สู่่�หน้า้ฝน้แล้ว้ หวังว�าน้ำ้ฝน้ท่ี่�หลั้�งล้งมาจะช่�วยให้สู่ถาน้การณ์ต์้น้้ทุี่น้ 

ปศุุสู่ัต้ว์ผ่�อน้คล้ายล้งได้้บ้้าง ราคาข้้าวโพด้เล้่้ยงสัู่ต้ว์ข้องไที่ยเร่�มม่แน้วโน้้ม 

อ�อน้ต้ัวล้ง ซึ่่�งเป็น้ไปต้ามฤด้่กาล้เพราะหล้ังจากน้่้จะเข้้าสู่่�ฤด้่เก็บ้เก่�ยวผ่ล้ผ่ล่้ต้ 

ข้้าวโพด้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ ซึ่่�งจะม่ผ่ล้ผ่ล้่ต้ออกสู่่�ต้ล้าด้สู่่งถ่งกว�า 70% ข้องผ่ล้ผ่ล้่ต้ที่ั้งหมด้  

ถือเป็น้ครั้งแรกใน้รอบ้ 6 เด้ือน้ ที่่�แวด้วงปศุุสู่ัต้ว์ได้้เห็น้ราคาข้้าวโพด้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ต้�ำกว�า 

12 บ้าที่ / กก. ใน้ข้ณ์ะที่่�สู่งครามระหว�างรัสู่เซึ่่ย แล้ะย่เครน้ยังคงอย่�กับ้เราต้�อไป แต้�โช่คด้ ่

ที่่�ที่ั้งสู่องประเที่ศุได้้ม่ข้้อต้กล้งสู่�งออกสู่่น้ค้าแล้้วบ้างสู่�วน้ สู่�งผ่ล้ให้ความร้อน้แรงข้องราคา 

วัต้ถุด้่บ้อาหารสู่ัต้ว์ล้ด้ล้งไปบ้้าง

เมื�อวัน้ที่่� 1 กรกฎาคมที่่�ผ่�าน้มา กระที่รวงพาณ์่ช่ย์ได้้ประกาศุ 51 รายการสู่่น้ค้า 

ควบ้คุม โด้ยใน้สู่�วน้ข้อง เน้ื้อไก� เน้ื้อหม่ ไข้�ไก� อาหารสัู่ต้ว์ ข้้าวโพด้เล้่้ยงสัู่ต้ว์ รวมถ่ง 

ข้้าวสู่าล้่ แล้ะข้้าวบ้าร์เล้ย์ ยังคงถ่กประกาศุเป็น้สู่่น้ค้าควบ้คุมต้�อไปอ่ก 1 ปี รวมถ่ง 

บ้ะหม่�ก่�งสู่ำเร็จร่ป ท่ี่�ม่ความพยายามจะข้อปรับ้ราคาจำหน้�ายให้สู่่งข้่้น้ให้สู่อด้รับ้กับ้ 

ต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้ที่่�ปรับ้สู่่ง แต้�ก็ยังไม�ม่ว่�แววว�าจะได้้รับ้การพ่จารณ์า ถ่งข้ั้น้ผ่่้ผ่ล้่ต้รวมต้ัวกัน้ 

ออกมาข่้�ว�า หากไม�ได้้รับ้การพ่จารณ์าคงจะต้้องหัน้ไปสู่�งออกแที่น้เพราะได้้ราคาท่ี่�ด้่กว�า 

หัน้กล้ับ้มามองผ้่่ผ่ล้่ต้อาหารสัู่ต้ว์ก็หัวอกเด้่ยวกัน้ เพราะไม�ม่ใครได้้รับ้การพ่จารณ์าให้ 

ปรับ้ราคาซึ่ักรายเด้่ยว

ใน้สู่ภาวะแบ้บ้น้่้ ความเข้้าใจเป็น้สู่่�งที่่�สู่ำคัญ หากรัฐบ้าล้พยายามปกป้องด้่แล้ 

คน้หม่�มาก ซึ่่�งหมายถ่งประช่าช่น้ 67 ล้้าน้คน้ โด้ยการบ้่ด้เบ้ือน้กล้ไกต้ล้าด้ แล้ะปล้�อย 

ภาระต้้น้ทีุ่น้ต้กไปอย่�ท่ี่�สู่�วน้ใด้เพ่ยงสู่�วน้หน้่�ง สู่ักวัน้สู่�วน้ใด้สู่�วน้น้ั้น้ก็คงจะผุ่พัง แล้ะหยุด้ 

ช่ะงักล้ง ถ่งต้อน้น้ั้น้มาหยอด้น้้ำมัน้ก็คงไม�ที่ัน้แล้้ว

 บก.



วัตถุประสงค์
1. เพื่อสง่เสรมิความรูแ้ละเผยแพรอุ่ตสาหกรรมอาหารสัตว์
 และการปศุสัตว์
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและผู้ทีเ่กีย่วข้องท่ัวไป
3. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์
 ของประเทศให้เจำรญิรุง่เรอืงในแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์
 ต่อเศรษฐกิจำของชาติ
4. ไมเ่กีย่วข้องกับการเมือง

วารสาร

ธุรกิจอาหารสัตว์
ปีที่ 39 เล่มที่ 205
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

ดำ�ำเนินกำรโดำย : 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

สำ�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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 Market Leader
ครม. เห็็นชอบสิินค้าและบรกิารควบคุมปีี 2565
 จำำานวน 51 รายการ 11 ห็มวดสิินค้า รวมทั้้�งปีุ�ย
 ก๊าซปีิโตรเลียมเห็ลว นำาม้นเช้�อเพลิง ผลปีาล์มนำาม้น
 นำาม้น และไขม้นทั้ี�ได้จำากพ้ช ห็รอ้ส้ิตว์ ......................................30

รฐ้ปีล่อยนำาเข้ากุ้ง ทั้ำารา้ยเกษตรกร ...................................................33

ปีศุุส้ิตว์สินธิกิำาล้งศุุลกากร ยกพลรว่มบุกจ้ำบยึด
 พรอ้มทั้ำาลายเน้�อล้กลอบนำาเข้ากว่า 9.45 ต้น ........................34

“90 สิูตร อาห็ารส้ิตว์” กรมปีศุุส้ิตว์ ไม่ง้อนำาเข้า ............................. 37

ค้าไทั้ย - รส้ิเซียทั้รุด 5 เด้อนติดลบห็น้ก “อาห็ารส้ิตว์ - ปีุ�ย”
 ย้งปี่วน ขาดแคลน-แพง ...............................................................39

 Around the World
สิรุปีผลการจ้ำดงานส้ิมมนาปีศุุส้ิตว์ออนไลน์
 ห็้วข้อ “ช่วยคิด ช่วยทั้ำา พ้ฒนาสิินค้าปีศุุส้ิตว์ไทั้ย” ................43

อาห็ารส้ิตว์แพงรบ้ม้ออย่างไร ..............................................................49
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อาหารสััตว์์ 3 แสันล้้านระสัำ�า
ว์ัตถุุดิิบยัังขาดิแคล้น ราคาพุุ่�งยัาว์ถุึงปีีหน้า

สถานการณ์์ ณ์ ปััจจุบันเปั็นอย่่างไรนั�น 

นาย่พรศิิลป์ั พัชรินทร์ตนะกุล นาย่กสมาคม 

ผู้้�ผู้ลิตอาหารสัตว์์ไทย่ เปิัดใจให�สัมภาษณ์์ ดัง 

ราย่ละเอีย่ด

ราคาวััตถุุดิิบยัังสููง
น้ายพรศุ่ล้ป์ กล้�าวว�า ผ่�าน้มากว�า 5 เด้ือน้ 

ข้องสงครามรัสเซียี่ - ย้่เครน สู่ถาน้การณ์์วั์ตถดิุบ 

อาหารสัตว์์ขาดแคลนยังคงอย่� ผ่่้ประกอบ้การ 

ทีุ่กรายพยายามวางแผ่น้บ้ร่หารจัด้การการใช้่ 

วัต้ถุด้่บ้ โด้ยหัน้มาใช่้ว์ัตถุดิบทดแทนใน้ประเที่ศุ 

บ้างสู่�วน้ แล้ะพยายามน้ำเข้้าวัต้ถุด้่บ้มาเต้่มเต็้ม  

ซึ่่�งใน้ช่�วง 3 เด้อืน้ที่่�ผ่�าน้มา (เมษายน้ - มถ่นุ้ายน้)  

มก่ารนำเข�าข�าว์โพดชาย่แดนประมาณ์ 7 แสู่น้ต้นั้  

แล้ะม่การนำเข�าข�าว์โพดภาย่ใต�กรอบองค์การ 

การค�าโลก (WTO) ประมาณ์ 6 หมื�น้ต้นั้ รวมถง่ 

ข้้าวสู่าล้่ประมาณ์ 3 แสู่น้ต้ัน้

ไฟสงครามรัสเซีีย - ยูเครน ที่ี�ล่่วงเล่ยมามากกว่า 5 เดืือน
ยังไม่มีที่ีที่่าว่าจะดืับล่งไดื้ในเร็ววันอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
แล่ะปศุุสัตว์ ที่ี�มีมูล่ค่าห่วงโซี่อุปที่านรวมมากกว่า
1.7 ล่้านล่้านบาที่ เป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่ี�ไดื้รับผล่กระที่บ
จากวัตถุุดืิบการผล่ิตขาดืแคล่น แล่ะราคาสูงเป็นประวัติการณ์์

“ใน้ข้ณ์ะน้่้ผ่ล้ผ่ล้่ต้ข้้าวโพด้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ข้อง 

ไที่ยกำล้ังเร่�มที่ยอยออกสู่่�ต้ล้าด้ จ่งมองว�าม่ 

วัต้ถุด้่บ้เพ่ยงพอต้�อการผ่ล้่ต้ต้ล้อด้ที่ั้งปี แต้� 

ใน้สู่�วน้ข้องราคาวัต้ถุด้่บ้น้ั้น้ถือว�ายังปรับ้ต้ัวสู่่ง 

จากภาวะสู่งคราม จากน้โยบ้ายความมั�น้คงด้้าน้ 

อาหารข้องหล้ายประเที่ศุ รวมถ่งค�าข้น้สู่�ง ค�า 

พลั้งงาน้ท่ี่�สู่่ง แล้ะเง่น้บ้าที่ท่ี่�อ�อน้ค�ากระที่บ้ราคา 

น้ำเข้้าสู่่งข้่้น้”

เที่ย่บ้ราคาว์ตัถดุบิอาหารสตัว์ ์เช่�น้ ข�าว์โพด 

เลี�ย่งสัตว์์ ณ์ เด้ือน้ม่ถุน้ายน้ 2564 อย่�ที่่� 9.83  

บ้าที่ต้�อก่โล้กรัม (กก.) ข้ณ์ะท่ี่�เด้ือน้ม่ถุน้ายน้  

2565 อย่�ที่่� 13.12 บ้าที่ต้�อกก. สู่่งข้่้น้ 33.5%,  

กากถั�ว์เหลือง ม่ถุน้ายน้ 2564 อย่�ท่ี่� 17.66 

บ้าที่ต้�อกก. เด้ือน้ม่ถุน้ายน้ 2565 อย่�ที่่� 21.73  

บ้าที่ต้�อกก. สู่่งข้่้น้ 23% ข้ณ์ะที่่�วัต้ถุด้่บ้อื�น้ อาที่่  

ข�าว์สาลี ปัลาปั่น ปัลาย่ข�าว์ และมันสำปัะหลัง  

ราคาสู่่งกว�าช่�วงเด้่ยวกัน้ข้องปีก�อน้ประมาณ์ 15 - 

20%
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นำำาเข้้าใต้มาตรการผ่่อนำปรนำไดิ้แค่ 22%
สู่�วน้มาตรการ 3 : 1 (ซึ่ื้อข้้าวโพด้เล้่้ยงสัู่ต้ว์ใน้ประเที่ศุ 3 สู่�วน้ น้ำเข้้าข้้าวสู่าล่้ได้้ 1 สู่�วน้)  

น้ายพรศุ่ล้ป์ กล้�าวว�า กระที่รวงพาณ์่ช่ย์ได้้ยกเว้น้มาต้รการ 3 : 1 ช่ั�วคราว แล้ะข้ยายโควต้้าให้น้ำเข้้า 

ข้้าวโพด้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ภายใต้้กรอบ้ WTO ได้้ไม�เก่น้ 6 แสู่น้ต้ัน้ โด้ยยกเว้น้ภาษ่ แล้ะค�าธรรมเน้่ยม 

ซึ่่�งต้้องน้ำเข้้าภายใน้ระยะเวล้าไม�เกน่้ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ัง้น้่ห้ลั้งมม่าต้รการผ่�อน้ปรน้ ผ่่ป้ระกอบ้การ 

อาหารสู่ัต้ว์ได้้ม่การข้ออนุ้ญาต้น้ำเข้้าข้้าวสู่าล้่ที่ั้งสู่่้น้ประมาณ์ 210,025 ต้ัน้ แล้ะน้ำเข้้าข้้าวโพด้ภายใต้ ้

กรอบ้ WTO ประมาณ์ 56,405 ต้ัน้ รวมการนำเข�าภาย่ใต�มาตรการผู้่อนปัรนจำนว์น 266,430 ตัน  

คิดเปั็น 22% ข้องเป้าหมายน้ำเข้้าที่่�ต้ั้งไว้ 1.2 ล้้าน้ต้ัน้

“สู่าเหตุ้จากหล้ายประเที่ศุม่น้โยบ้ายระงับ้การสู่�งออก ที่ำให้การจัด้หาวัต้ถุด้่บ้ได้้ยากข้่้น้ ราคา 

วัต้ถุด้่บ้ปรับ้ต้ัวสู่่งข้่้น้ แล้ะจะต้้องเร�งน้ำเข้้าให้ที่ัน้กับ้กรอบ้ระยะเวล้าที่่�รัฐกำหน้ด้ อย�างไรก็ต้าม ม่การ 

นำเข�าข�าว์สาลีนอกเหนือการผู้่อนปัรน (ใช่้ผ่ล่้ต้อาหารกุ้งแล้ะอาหารสู่ัต้ว์เล้่้ยง) อ่กประมาณ์ 

93,923 ต้ัน้ แล้ะยังม่การน้ำเข้้าข้้าวโพด้ช่ายแด้น้ (AFTA) อ่กประมาณ์ 623,936 ต้ัน้ ที่ำให้การ 

น้ำเข้้าข้้าวโพด้ ข้้าวสู่าล้่ใน้เด้ือน้เมษายน้ ถ่ง 31 กรกฎาคม รว์มทั�งสิ�นปัระมาณ์ 984,290 ตัน

สู่�วน้ข้องการข้อลดภาษีนำเข�ากากถั�ว์เหลือง 2% ภาครัฐยังไม�ยอมพ่จารณ์าต้ามสู่ัญญาที่่�ให้ไว้”
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ราคาพุุ่่งยัาวัถุงึปีหนำา้ - จี้้�ลดิภาษี้
อย�างไรก็ด้่ การผ่�อน้ปรน้มาต้รการข้องรัฐ 

ที่ั้ง 2 สู่�วน้ ช่�วยให้ผ่่้ประกอบ้การอาหารสู่ัต้ว์ 

ม่ที่างเลื้อกการใช้่วัต้ถุด่้บ้มากข้่้น้ แล้ะม่ความ 

คล้�องตั้วใน้การจัด้หาวัต้ถุด่้บ้ ซ่ึ่�งเป็น้การแก้ไข้ 

ปัญหาปร่มาณ์วัต้ถุด้่บ้ที่่�ข้าด้แคล้น้ได้้ระด้ับ้หน้่�ง  

แต้�ยังม่ผ่ล้กระที่บ้ใน้เรื�องข้องต้้น้ทีุ่น้ที่่�สู่่ง ข้ณ์ะที่่� 

กรมการค้าภายใน้คว์บคุมราคาขาย่อาหารสัตว์์  

เป็น้ผ่ล้ให้โรงงาน้หล้ายแห�งประสู่บ้ปัญหาข้าด้ทุี่น้  

แต้�ผ่่้ประกอบ้การแต้�ล้ะรายยังคงพยายามรักษา 

ฐาน้ล้่กค้าที่่�เป็น้กลุ้�มล้่กค้าประจำเอาไว้ ที่ั้งน้่้ แม้ 

จะม่สู่มาช่่กสู่มาคมฯ ยื�น้เรื�องข้อปรับ้โครงสู่ร้าง 

ราคาไปแล้้วจำน้วน้หน้่�ง แต้�ไม่มีราย่ใดได�รับการ 

อนุมัติ

ข้ณ์ะเด้่ยวกัน้ผ่่้ประกอบ้การอาหารสู่ัต้ว ์

ได้้ช่�วยเหล้ือต้ัวเอง อาท่ี่ สู่ร้างที่างเล้ือก แล้ะ 

สู่รรหาวัต้ถุด้่บ้ที่ด้แที่น้ใหม�เพื�อช่�วยล้ด้ต้้น้ทุี่น้ 

แต้�สู่�วน้ใหญ�ยังประสู่บ้ปัญหามาต้รการน้ำเข้้า 

เช่�น้ โควต้้า แล้ะภาษ่ น้อกจากน้่้ม่การปรับ้ปรุง 

ประสู่่ที่ธ่ภาพการผ่ล้่ต้ล้ด้ต้้น้ทีุ่น้โด้ยการใช่้ 

เที่คโน้โล้ย่เข้้ามาช่�วย เช่�น้ การใช่้ระบ้บ้ AI เพื�อ 

ช่ด้เช่ยต้้น้ทีุ่น้วัต้ถุด้่บ้ที่่�สู่่งข้่้น้ รวมถ่งเต้ร่ยมการ 

ปรับ้โครงสู่ร้างการผ่ล้่ต้ให้รองรับ้มาต้รการใหม� 

ที่่�เก่ด้ข้่้น้ อาที่่ การล้ด้การปล้�อยคาร์บ้อน้ใน้ 

กระบ้วน้การผ่ล้่ต้

“แนว์โน�มต�นทุนการผู้ลิตอาหารสัตว์์ ยัง 

ที่รงตั้วสู่่งต้�อเน้ื�องไปจน้ถ่งไตรมาสแรกปีั 2566  

ซึ่่�งผ่่้ประกอบ้การต้้องปรับ้ต้ัวแล้ะเต้ร่ยมแผ่น้ 

รองรับ้ โด้ยปัจจัยที่่�สู่�งผ่ล้ ได้้แก� สู่งครามรัสู่เซึ่่ย - 

ยเ่ครน้ ยงัไม�มข่้อ้ยตุ้ ่สู่�งผ่ล้ใหร้าคาวตั้ถดุ้บ่้ผั่น้ผ่วน้  

น้โยบ้ายความมั�น้คงด้า้น้อาหารข้องหล้ายประเที่ศุ  

โด้ยการช่ะล้อการสู่�งออกวัต้ถุด้่บ้ที่ำให้ราคายังสู่่ง  

ราคาพลั้งงาน้ ที่ั้งน้้้ามัน้ด้่บ้ ก๊าซึ่ธรรมช่าต้่ หรือ 

ถ�าน้ห่น้ ยังที่รงต้ัวระด้ับ้สู่่ง แต้�ม่แน้วโน้้มอ�อน้ต้ัว 

ล้งใน้ช่�วงคร่�งปีหล้ัง แล้ะเง่น้บ้าที่คาด้ยังคงที่่ศุที่าง 

อ�อน้ค�าม่ผ่ล้ต้�อต้้น้ทีุ่น้การน้ำเข้้าอย�างม่น้ัยยะ”

ข้อ้เสู่น้อต้�อภาครฐัใน้ช่�วงสู่ถาน้การณ์เ์ช่�น้น้่ ้ 

ขอให�พิจารณ์าลดภาษีนำเข�าว์ัตถุดิบอาหารสัตว์์ 

ทุกชนิด แล้ะยกเล้่กมาต้รการที่่�บ้่ด้เบ้ือน้กล้ไก 

ต้ล้าด้ทีุ่กช่น้่ด้
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ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มากกว�าคร่�งปีแล้้ว ท่ี่�ภาคปศุุสัู่ต้ว์ไที่ย 

แบ้กรับ้ภาระต้้น้ทุี่น้สู่่งมาอย�างต้�อเน้ื�องนั้บ้ต้ั้งแต้� 

ตุ้ล้าคมปี 2564 หล้ังแหล้�งเพาะปล้่กวัต้ถุด่้บ้ 

อาหารสัู่ต้ว์แหล้�งใหญ�ข้องโล้กใน้สู่หรัฐฯ ได้้รับ้ 

ผ่ล้กระที่บ้จากสู่ภาพแห้งแล้้ง ผ่ล้ผ่ล้่ต้ข้้าวโพด้ 

เล้่้ยงสัู่ต้ว์ แล้ะถั�วเหลื้องล้ด้ล้งมาก แล้ะราคา 

ปรับ้สู่่งข้่้น้ ประจวบ้กับ้สู่งครามรัสู่เซ่ึ่ย - ย่เครน้  

ซึ่่�งเป็น้แหล้�งผ่ล้่ต้ใหญ�ไม�น้้อยหน้้าสู่หรัฐฯ หยุด้ 

สู่�งออก ที่ั้งข้้าวโพด้ แล้ะข้้าวสู่าล้่ ต้ล้อด้จน้ 

น้้ำมัน้ ที่ั้งยังกด้ด้ัน้ให้ประเที่ศุต้�างๆ มากกว�า  

50 ประเที่ศุ ระงับ้การสู่�งออกอาหารแล้ะธัญพืช่  

ย่�งสู่�งผ่ล้กระที่บ้อย�างม่นั้ยสู่ำคัญกับ้ภาคการผ่ล้่ต้ 

อาหารที่ั�วโล้ก

ปศุุสััตว์์ไทย ฝ่่าขว์ากหนาม
ต้้นทุุนวััต้ถุุดิิบสููง นำ�มัันแพง สูร้�้งอ�ห�ร้มัั�นคง

โดย แทนขวััญ มั่ั�นธรรมั่ะ

ห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้ภาคปศุุสัู่ต้ว์ไที่ย โด้ย 

เฉพาะการเล้่้ยงสูุ่กร ไก�เน้ื้อ แล้ะไก�ไข้� ต้้อง 

พ่�งพาข้้าวโพด้เล้่้ยงสัู่ต้ว์เป็น้สู่�วน้ผ่สู่มหลั้กใน้ 

อาหารสู่ัต้ว์ใน้ปร่มาณ์สู่่ง 50% แล้ะ 70% 

ต้ามล้ำด้ับ้ เกษต้รกรจ่งต้้องแบ้กภาระเพ่�มข้่้น้ 

ต้ามต้้น้ทีุ่น้ราคาวัต้ถุด้่บ้อาหารสู่ัต้ว์ ซึ่่�งองค์การ 

อาหารแล้ะเกษต้รแห�งสู่หประช่าช่าต้่ (Food and  

Agriculture Organization: FAO) ประเม่น้ว�า 

ราคาสู่่น้ค้าธัญพืช่ปรับ้ข้่้น้สู่่งสูุ่ด้เป็น้ประวัต้่การณ์์ 

ประมาณ์ 30% ข้ณ์ะที่่�ราคาอาหารสู่่งข้่้น้ 21%  

สู่�งผ่ล้กระที่บ้ต้�อการผ่ล้่ต้ที่ั�วโล้ก กระที่บ้ต้�อความ 

มั�น้คงที่างอาหารแล้ะอาจน้ำไปสู่่� “ว่กฤต้อาหาร 

โล้ก”

สู่ำหรับ้คน้ไที่ย เน้ื้อหม่ เป็น้เน้ื้อสู่ัต้ว์ “ยืน้ 

หน้่�ง” ใน้การบ้ร่โภคประจำวัน้ไม�แพ้ ไข้�ไก� ต้าม 

ด้้วยเน้ื้อไก� แต้�หม่ ไม�หม่อย�างที่่�ค่ด้ หล้ังผ่ล้ผ่ล้่ต้ 

ข้องเกษต้รกรเสู่่ยหายไปมากกว�า 50% ข้อง 

ผ่ล้ผ่ล้่ต้รวมที่ั้งประเที่ศุ จากโรคระบ้าด้ ASF 

ใน้ปีท่ี่�ผ่�าน้ ท้่ี่งร�องรอยความข้าด้แคล้น้ไว้จน้ถ่ง 

ปัจจุบ้ัน้ ราคาจ่งไม�ต้้องพ่ด้ถ่ง “กล้ไกต้ล้าด้”  

ที่ำงาน้อย�างเต้็มพ่กัด้ต้ามหล้ักการเศุรษฐศุาสู่ต้ร์  

“อุปสู่งค์ - อุปที่าน้” ข้องม่น้้อย ราคาก็ต้้องปรับ้ 

ข้่้น้ ถ่งต้อน้น้่้ผ่ล้ผ่ล่้ต้หม่ก็ยังไม�กลั้บ้เข้้าสู่่�ภาวะ 
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ปกต้่ ปร่มาณ์ออกสู่่�ต้ล้าด้ยังม่น้้อย จากปัจจัย 

การผ่ล้่ต้หล้ายด้้าน้ แต้�ข้�าวด้่ก็คือ เกษต้รกร 

ที่ยอยน้ำหม่เข้้าเล้่้ยงใหม� เน้้น้ความปล้อด้ภัยที่าง 

ช่่วภาพ (Biosecurity) ซึ่่�งเป็น้หน่้�งใน้แน้วที่าง 

การป้องกัน้โรคระบ้าด้ เพื�อยกระด้ับ้การผ่ล้่ต้ 

สูุ่กรไที่ย สู่ร้างหล้ักประกัน้อาหารมั�น้คงปล้อด้ภัย 

อย�างยั�งยืน้

อย�างไรก็ต้าม สู่ำหรับ้ข้�าวร้ายข้องเกษต้รกร 

ผ่่้เล้่้ยงหม่ ที่่�สู่มาคมผ่่้เล้่้ยงสุู่กรแห�งช่าต้่ ออก 

โรงเตื้อน้สู่มาช่่ก คือ การลั้กล้อบ้น้ำเข้้าหม ่

ผ่่ด้กฎหมายจากต้�างประเที่ศุ เล้็ด้ล้อด้น้ำเข้้า 

มาสู่วมสู่่ที่ธ่�ต้่ต้ราหม่ไที่ยข้ายปะปน้อย่�บ้น้เข้่ยง 

ใน้ต้ล้าด้สู่ด้ ผ่�าน้พ่ธ่การที่างศุุล้กากรโด้ยสู่ำแด้ง 

เที่็จเป็น้อาหารที่ะเล้ หรืออาหารสู่ัต้ว์เล้่้ยง ความ 

เสู่่ยหายที่างเศุรษฐก่จข้องประเที่ศุ คือ คน้ไที่ย 

อาจได้สู้่ารเร�งเน้ือ้แด้ง ที่่�เป็น้ต้น้้เหตุ้ข้องโรคมะเร็ง  

จากเน้ื้อหม่ล้ักล้อบ้น้ำเข้้า แล้ะยังที่ำล้ายความ 

มั�น้ใจข้องเกษต้รกรไที่ยใน้การน้ำหม่เข้้าเล้่้ยงใหม�  

จากราคาเน้ื้อสู่ัต้ว์ที่่�จะข้ายได้้ใน้อน้าคต้

สู่�วน้ไข้�ไก� แม้ราคาปรับ้ข้่น้้เพย่ง 10 สู่ต้างค์ 

ต้�อฟอง ก็ม่เสู่่ยงกร�น้บ้�น้จากผ่่้บ้ร่โภค หากที่ราบ้ 

ข้้อเที่็จจร่งข้องต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้ที่่�น้ำหน้้าราคาข้าย 

ใน้ปัจจุบ้ัน้แล้้ว ไม�นั้บ้ว�าแพงเล้ย ท่ี่�สู่ำคัญราคา 

ไข้�ไก�ปรับ้ข้่้น้ไม�ถ่ง 2 สู่ัปด้าห์ ก็ปรับ้ล้งมา 40 - 

50 สู่ต้างค์ ซึ่่�งมากกว�าราคาที่่�ปรับ้ข้่้น้ไป เพราะ 

ผ่ล้ผ่ล้ต่้เกน่้ความต้้องการสู่ะท้ี่อน้ให้เหน็้ว�า “กล้ไก 

ต้ล้าด้” ที่ำงาน้อย�างสู่มบ้่รณ์์

ข้ณ์ะที่่� เน้ื้อไก� ผ่ล้ผ่ล้่ต้ม่เพ่ยงพอต้�อความ 

ต้้องการ แต้�ต้้องเผ่ช่่ญกับ้ต้้น้ทีุ่น้วัต้ถุด้่บ้ แล้ะ 

ต้้น้ทีุ่น้พล้ังงาน้ที่่�ปรับ้สู่่งข้่้น้ต้ล้อด้ ราคาหน้้า 

ฟาร์มปรับ้ข้่้น้บ้้างใน้ระดั้บ้ที่่�สู่มเหตุ้ผ่ล้ จาก 39  

บ้าที่ เป็น้ 42 บ้าที่ต้�อก่โล้กรัม ที่ั้งยังเป็น้ที่าง 

เล้ือกโปรต้่น้คุณ์ภาพสู่่งที่ด้แที่น้ใน้ช่�วงที่่�ราคา 

เน้ื้อสู่ัต้ว์อื�น้ม่ราคาสู่่ง

ภาคปศุุสู่ัต้ว์ไที่ยเด้่น้ที่างมาถ่งจุด้น้่้ โด้ยท่ี่� 

คน้ไที่ยยังม่เน้ื้อสู่ัต้ว์บ้ร่โภคโด้ยไม�ข้าด้แคล้น้ 

เหมือน้ประเที่ศุอื�น้ๆ หากราคาจะต้้องม่การปรับ้ 

ข้่้น้ต้ามต้้น้ทุี่น้บ้้างก็ต้้องเข้้าใจภาคการผ่ล้่ต้ ที่่� 

พยายามบ้ร่หารจัด้การต้้น้ทุี่น้เต็้มประสู่่ที่ธ่ภาพ 

สู่่งสุู่ด้อย�างสู่มดุ้ล้ ไม�กระที่บ้ต้�อผ่่้บ้ร่โภค แล้ะ 

เกษต้รกรเด้่น้หน้้าต้�อไปได้้ ซึ่่�งผ่่้บ้ร่โภค แล้ะ 

ผ่่้ผ่ล้่ต้ต้้องร�วมใจฝ่าข้วากหน้ามครั้งน้่้ไปด้้วยกัน้  

เพื�อความมั�น้คงที่างอาหารข้องประเที่ศุไที่ย
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นาย่สัตว์แพทย์่สรวิ์ศิ ธานีโต อธ่บ้ด้ ่

กรมปศุสุู่ตั้ว์ มอบ้หมายใหน้าย่สัตว์แพทย่ร์กัไทย่ 

งามภักดิ� ผ่่้อำน้วยการกองควบ้คุมอาหารแล้ะ 

ยาสู่ัต้ว์ พร้อมคณ์ะ ล้งพื้น้ที่่�ต้รวจสู่อบ้การ 

น้ำเข้้าข้้าวโพด้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ ณ์ สู่ถาน้่บ้รรจุแล้ะแยก 

สู่่น้ค้ากล้�อง ล้าด้กระบ้ัง โด้ยม่คณ์ะอนุ้กรรมการ 

พ่จารณ์าต้รวจสู่อบ้การน้ำเข้้าข้้าวโพด้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ 

แล้ะวัต้ถุด้่บ้ที่ด้แที่น้ (ข้้าวสู่าล้่ แล้ะข้้าวบ้าร์เล้ย์)  

ประกอบ้ด้้วยกรมการค้าต้�างประเที่ศุ กรมการค้า 

ภายใน้ กรมศุลุ้กากร สู่มาคมการค้าพชื่ไร� สู่มาคม 

ผ้่่ผ่ล่้ต้อาหารสัู่ต้ว์ไที่ย เข้้าร�วมสัู่งเกต้การณ์ ์

ใน้การต้รวจสู่อบ้การน้ำเข้้าครั้งน้่้ ซ่ึ่�งการน้ำเข้้า 

ครั้งน้่้ เป็น้การน้ำเข้้าข้้าวโพด้เล้่้ยงสัู่ต้ว์ภายใต้ ้

องค์การการค้าโล้ก (World Trade Organiza- 

ที่มา : Thailandplus วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กรมปศุุสััตว์์นำทีีมตรว์จสัอบ
ข้้ำวโพดำเลี้ี�ยงสำัตว์ที่นำเข้้ำรำชอำณำจัักร
ภำยใต้องค์์กำรกำรค์้ำโลี้ก (WTO)
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tion: WTO) ใน้โควต้าโด้ยผ่่้น้ำเข้้าที่ั�วไปเป็น้ครั้ง 

แรก โด้ยน้ำเข้้าจากประเที่ศุปาก่สู่ถาน้ ปร่มาณ์  

509.45 ต้ัน้ โด้ยกรมปศุุสู่ัต้ว์เข้้าด้ำเน้่น้การ 

ต้รวจสู่อบ้แล้ะสูุ่�มเก็บ้ต้ัวอย�างเพื�อต้รวจว่เคราะห์ 

คุณ์ภาพมาต้รฐาน้ให้เป็น้ไปต้ามกฎหมายว�าด้้วย 

การควบ้คุมคุณ์ภาพอาหารสู่ัต้ว์ ก�อน้ที่่�จะน้ำไปใช่้ 

ผ่ล้่ต้อาหารสู่ัต้ว์ต้�อไป

น้ายสู่ัต้ว์แพที่ย์สู่รว่ศุ ธาน้่โต้ อธ่บ้ด้ ่

กรมปศุุสัู่ต้ว์ กล้�าวเพ่�มเต้่มว�า กรมปศุุสัู่ต้ว์เป็น้ 

หน้�วยงาน้ที่่�รับ้ผ่่ด้ช่อบ้ใน้การควบ้คุมคุณ์ภาพ 

อาหารสู่ัต้ว์แล้ะวัต้ถุด้่บ้อาหารสู่ัต้ว์ เพื�อให้การ 

น้ำเข้้า - สู่�งออก การผ่ล้่ต้ แล้ะการข้าย ท้ัี่ง 

อาหารสู่ัต้ว์แล้ะวัต้ถุด้่บ้อาหารสู่ัต้ว์ได้้คุณ์ภาพ 

มาต้รฐาน้ ต้ล้อด้จน้ม่การเก็บ้รักษาอย�างถ่กว่ธ่ 

แล้ะโฆษณ์าต้ามความเป็น้จร่ง สู่อด้คล้้องกับ้ 

เงื�อน้ไข้ หลั้กเกณ์ฑ์์ แล้ะว่ธ่การต้ามพระราช่- 

บ้ัญญัต้่ควบ้คุมคุณ์ภาพอาหารสู่ัต้ว์ พ.ศุ. 2558  

ม่การข้่้น้ที่ะเบ้่ยน้ ข้อใบ้อนุ้ญาต้ แล้ะข้อใบ้ 

รับ้รองระบ้บ้ประกัน้คุณ์ภาพอาหารสู่ัต้ว์ หรือใบ้ 

รบั้รองอื�น้ๆ เก่�ยวข้อ้ง เปน็้การปอ้งกนั้อาหารสู่ตั้ว์ 

แล้ะวัต้ถุด้่บ้ที่่�ปล้อมปน้ เสู่ื�อมคุณ์ภาพ ผ่่ด้ 

มาต้รฐาน้ หรอืไม�ได้ข้้่น้้ที่ะเบ้ย่น้ไว ้เพื�อประโยช่น์้ 

ใน้การควบ้คุมคุณ์ภาพอาหารสัู่ต้ว์แล้ะคุ้มครอง 

ความปล้อด้ภัยผ้่่บ้ร่โภค จ่งได้้สู่ั�งการให้กอง 

ควบ้คุมอาหารแล้ะยาสู่ัต้ว์ล้งพื้น้ท่ี่�ต้รวจสู่อบ้ 

คุณ์ภาพอาหารสัู่ต้ว์แล้ะวัต้ถุด้่บ้อาหารสัู่ต้ว์อย�าง 

เข้้มงวด้ต้�อเน้ื�อง
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ร้�สึกดี...เมื�อเห็นข่าว์รัสเซีีย่ และย้่เครน 

ลงนามบันทึกข�อตกลงส่งออกธัญพืชในว์ันศิุกร์  

ที� 22 กรกฎาคม ณ์ พระราชว์ังโดลมาบาห์เช 

ในนครอิสตันบ้ลของตุรกี ภาย่ใต�จุดปัระสงค์ 

เพื�อช่ว์ย่คลี�คลาย่ว์ิกฤตอาหารทั�ว์โลก การทำ 

ข�อตกลงนี� ทำให�ราคาสัญญาซีื�อขาย่ล่ว์งหน�า 

ธัญพืชอย่่างข�าว์สาลีในตลาดสินค�าโภคภัณ์ฑ์์  

CBOT ลดลงทันทีถึง 5.09% ส่ว์นสัญญา 

ข�าว์โพด ลดลง 0.57% เป็ันแนว์โน�มที�ดีว์า่ว์กิฤต 

อาหารอาจคลี�คลาย่

แต้�แล้้วถัด้มาเพ่ยงวัน้เด่้ยว รัสู่เซ่ึ่ยก็สู่�ง 

ข้่ปน้าวุธเข้้าโจมต้่ “ที่�าเรือโอเด้สู่ซึ่า” ซึ่่�งเป็น้ 

หน้่�งใน้สู่ามศุ่น้ย์กล้างการสู่�งออกที่่�กำหน้ด้ไว้ 

ใน้ข้้อต้กล้งสู่�งออกธัญพืช่ข้องย่เครน้ เล้�น้เอา 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เกษตรกรยัังอ่่วม ...
แนะรฐัปล่่อ่ยัราคาตามกล่ไก

• สามารถ สิริรัมย์์ •

ทัี่�วโล้กต้ะล่้ง แล้ะงงงัน้ไปกับ้การกระที่ำน้่้ แม ้

รสัู่เซ่ึ่ยจะอ้างว�าพุ�งเป้าโจมต้ไ่ปท่ี่�โครงสู่ร้างพืน้้ฐาน้ 

ที่างที่หารโด้ยเฉพาะ แล้ะไม�เก่�ยวข้อ้งกับ้ข้อ้ต้กล้ง 

ใน้การสู่�งออกธัญพืช่ แต้�มัน้ก็ที่ำให้ราคาข้้าวสู่าล้่ 

พุ�งสู่่งข้่้น้ที่ัน้ที่่ โด้ยราคาสู่ัญญาล้�วงหน้้า ข้้าวสู่าล้่  

ท่ี่�ม่การซ้ืึ่อข้ายใน้ต้ล้าด้สู่่น้ค้าโภคภัณ์ฑ์์ CBOT  

พุ�งข้่้น้ 3% สู่่�ระด้ับ้ 7.8 ด้อล้ล้าร์/บุ้ช่เช่ล้ ใน้ 

วัน้ที่่� 25 กรกฎาคม 2565

เห็น้ข้�าวแล้้วก็ได้้แต้�ค่ด้ว�า “สงครามย่ัง 

ไม่จบ อย่่าเพิ�งนับศิพทหาร” สู่งครามยังไม�ยุต้่ 

อย�าค่ด้ว�าราคาวัต้ถุด้่บ้จะล้ด้ล้ง แล้ะแน้�น้อน้ว�า 

เกษต้รกรคน้เล้่้ยงสู่ัต้ว์ “ต�องทำใจ” กับ้ภาระ 

ต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้ท่ี่�จะยังคงอย่�ใน้เกณ์ฑ์์สู่่งต้�อเนื้�อง 

ไปอ่กจน้กว�าจะมั�น้ใจได้้ว�าสู่งครามจบ้แล้้วจร่งๆ
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ไม�เพย่งเที่�าน้ัน้้ น้ายกสู่มาคมผ่่ผ้่ล้ต่้อาหาร 

สู่ัต้ว์ไที่ย ยังต้อกย้ำให้ต้้องที่ำใจซ้ึ่ำสู่อง เพราะ 

น้อกเหน้ือจากสู่งครามแล้้ว ปัญหาเง่น้บ้าที่ที่่� 

อ�อน้ค�าล้ง 10% จาก 33 เป็น้ 36 บ้าที่/ด้อล้ล้าร์ 

สู่หรฐัฯ ที่ำให้ต้น้้ที่นุ้การน้ำเข้า้วตั้ถุด้บ่้ต้�างๆ สู่ง่ข้่น้้  

ซึ่่�งที่�าน้น้ายกฯ กค็าด้การณ์ใ์หเ้ล้ยว�าราคาวตั้ถดุ้บ่้ 

อาหารสู่ัต้ว์จะยังคงสู่่งไปต้ล้อด้คร่�งปีหล้ัง

เมื�อเหน็แนว์โน�มต�นทุนแล�ว์จะมแีรงจง้ใจ 

อะไรให�เกษตรกรกล�าที�จะลงมือเพาะปัล้ก - 

เลี�ย่งสัตว์์ ทำหน�าที�ผู้ลิตอาหารให�ผู้้�บริโภคต่อ 

ไปั สิ�งนั�นคงหนีไม่พ�นการขาย่ผู้ลผู้ลิตได�ใน 

ราคาเกินต�นทุน เพราะไม่มีใครอย่้่รอดได�หาก 

ทำไปัแล�ว์เข�าเนื�อ ดังเช่นที� ดร.นิพนธ์ พัว์- 

พงศิกร นักว์ิชาการเกีย่รติคุณ์ สถาบันว์ิจัย่เพื�อ 

การพัฒนาปัระเทศิไทย่ (TDRI ) ออกมาเตือน 

รัฐบาลให�เลิกคุมราคาสินค�า เพื�อให�เกษตรกร 

และผู้้�ผู้ลิตย่ังคงมีแรงผู้ลิตสินค�าให�ผู้้�บริโภค 

ซีึ�งเขาจะทำตราบเท่าที�ยั่งสามารถขาย่ของได� 

ในราคาที�สอดคล�องกับต�นทุนที�ส้งขึ�น

“อนาคตหากยัังคุมราคาสิินค้า ที่่�สิุดแล้้ว 

สิินค้าเพื่่�อการอุปโภคบริโภคจะขาดแคล้น จะ 

ม่ราคาท่ี่�สิูงข้�น คุณภาพื่สิินค้าจะล้ดล้ง รัฐควร 

ค่อยัๆ ปล่้อยัให้สิินค้าต่างๆ ที่่� ต้นทุี่นสูิงข้�น 

ภาระเพื่ิ�มข้�นได้ปรับข้�นราคาได้แล้้ว เพื่ราะเม่�อ 

ตน้ทุี่นสิงูข้�นแตเ่พื่ิ�มราคาไมไ่ด ้ที่่�สิดุผูู้ป้ระกอบการ 

ก็ไม่ม่แรงจูงใจที่่�จะผู้ลิ้ตสิินค้าป้อนตล้าด ก็ล้ด 

กำล้ังการผู้ล้ิต สิินค้าก็จะม่ราคาแพื่ง สิินค้า 

ขาดแคล้น จะเกิดความตระหนกแล้ะแห่กักตุน 

สิินค้าในที่่� สุิด” ดร.นิพื่นธ์์กล้่าว แล้ะยั�ำว่า 

ภาครัฐต้อง “เล้ิกควบคุมราคาอาหาร”

แล้ะที่�องสู่่ต้รราคาแพงด้่กว�าข้าด้ต้ล้าด้  

เพราะเกษต้รกรจะม่แรงจ่งใจเพ่�มการผ่ล้่ต้อย�าง 

รวด้เร็วเหมือน้ใน้อด้่ต้ แล้ะราคาก็จะล้งเองต้าม 

ธรรมช่าต้่ ด้ังบ้ที่เร่ยน้ราคาข้้าวแพงใน้ปี 2551 

แต้�ราคากล้ับ้สู่่�ปกต้่ภายใน้ 6 เด้ือน้

น้อกเหนื้อจากคำแน้ะน้ำข้องผ่่้ร่้ แล้ะการ 

ที่ำใจข้องเกษต้รกรแล้้ว ผ่่้บ้ร่โภคเองก็ควรเปิด้ใจ 

แล้ะที่ำความเข้้าใจด้้วยว�า “การคุมราคา” ไม�ใช่� 

ที่างออกที่่�ด้่สู่ำหรับ้ผ่่้บ้ร่โภค ไม�ใช่�ที่างออกที่่� 

เหมาะสู่มสู่ำหรับ้ผ่่้ผ่ล้่ต้ แล้ะไม�ใช่�ที่างที่่�ถ่กต้้อง 

สู่ำหรบั้เกษต้รกร แต้�การคา้เสู่ร ่แล้ะปล้�อยใหก้ล้ไก 

ต้ล้าด้ที่ำงาน้ต้�างหาก เปน็้หน้ที่างท่ี่�ด้ท่่ี่�สู่ดุ้ท่ี่�จะช่�วย 

แกปั้ญหาราคาอาหารได้อ้ย�างมป่ระสู่ท่ี่ธ่ภาพ แล้ะ 

ประสู่่ที่ธ่ผ่ล้
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ที่มา : กรมปศุสัตว์ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นาย่สัตว์แพทย่์สรว์ิศิ ธานีโต อธ่บ้ด้่กรม 

ปศุุสู่ัต้ว์ กล้�าวว�า กรมปศุุสู่ัต้ว์เป็น้หน้�วยงาน้ 

ภาครัฐ 4.0 ได้้ม่การพัฒน้าเที่คโน้โล้ย่ด้่จ่ที่ัล้ 

น้ำระบ้บ้อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์มายกระด้ับ้การให้บ้ร่การ 

เพื�ออำน้วยความสู่ะด้วกแก�ผ้่่มารับ้บ้ร่การอย�าง 

ต้�อเน้ื�อง ต้อบ้สู่น้องต้�อน้โยบ้ายข้องรัฐ เพื�อให้ 

บ้ร่การได้้รวด้เร็วม่ประสู่่ที่ธ่ภาพ ล้ด้ข้ั้น้ต้อน้ใน้

การปฏิ่บ้ัต้่งาน้ อำน้วยความสู่ะด้วกแก�ประช่าช่น้ 

แล้ะเป็น้การเพ่�มศุักยภาพ แล้ะโอกาสู่ใน้การ 

แข้�งข้ัน้ภาคธุรก่จข้องประเที่ศุไที่ย ได้้ม่การใช่้งาน้ 

ยกระด้ับ้ระบ้บ้บ้ร่การอ่เล้็กที่รอน้่กสู่์เต้็มร่ปแบ้บ้  

ด้้าน้อาหารสู่ัต้ว์แล้ะวัต้ถุอัน้ต้รายด้้าน้การปศุุสู่ัต้ว์  

โด้ยม่บ้ร่การต้ั้งแต้�ยื�น้คำข้ออนุ้ญาต้ การจ�ายเง่น้ 

(e-Payment) การอนุ้มัต้่ แล้ะล้งล้ายมือช่ื�อ 

อเ่ล้ก็ที่รอน้ก่สู่ ์(e-Signature) ต้ล้อด้จน้ใบ้อน้ญุาต้ 

อเ่ล็้กที่รอน้ก่ส์ู่ (e-License) จน้ถง่การออกใบ้เสู่ร็จ 

รับ้เง่น้อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ หรือ e-Receipt สู่ำหรับ้ 

การช่ำระค�าธรรมเน้่ยมผ่�าน้ระบ้บ้อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์  

ภายใต้้ระบ้บ้ National Single Window (NSW)  

เร่�มต้ั้งแต้�วัน้ที่่� 1 สู่่งหาคม 2565 เป็น้ต้้น้ไป

“ปศุุสำัตว์โชว์ Digital DLD 4.0
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ต็มรปูแบบ ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์
และวัตถุอันตราย ทั้งยื่น จ่าย อนุมัติลงนาม พร้อมรับใบอนุญาต
และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ NSW”

• สุวรรณีี กาญจนภููสิต •
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กรมปศุสัุู่ต้วจ์ง่ได้อ้อกประกาศุกรมปศุสัุู่ต้ว์  

เรื�อง การออกใบ้เสู่ร็จรับ้เง่น้อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ หรือ 

e-Receipt กรณ์่ช่ำระค�าธรรมเน้่ยมผ่�าน้ระบ้บ้ 

บ้ร่การอ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ด้้าน้อาหารสู่ัต้ว์แล้ะวัต้ถุ 

อัน้ต้รายด้้าน้การปศุุสัู่ต้ว์ พ.ศุ. 2565 เพื�อให้ 

บ้ร่การได้้ด้้วยความสู่ะด้วก รวด้เร็ว ไม�ต้้อง 

เด้่น้ที่างมารับ้บ้ร่การด้้วยต้ัวเอง ล้ด้ข้ั้น้ต้อน้การ 

ที่ำงาน้ ล้ด้การใช่้เอกสู่าร แล้ะกระด้าษ โปร�งใสู่  

แล้ะต้รวจสู่อบ้ได้้ โด้ยสู่ามารถออกใบ้เสู่ร็จรับ้เง่น้ 

อ่เล้็กที่รอน้่กส์ู่ ต้ามที่่�กระที่รวงการคลั้งกำหน้ด้  

ผ่�าน้ธน้าคาร สู่ำหรับ้สู่�วน้ราช่การที่่�ด้ำเน้่น้การ 

ภายใต้้ระบ้บ้ NSW โด้ยจะออกใบ้เสู่ร็จรับ้เง่น้ 

อ่เล็้กที่รอน้่กสู่์ให้แก�ผ่่้ช่ำระเง่น้ที่างระบ้บ้บ้ร่การ 

อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ด้้าน้อาหารสู่ัต้ว์แล้ะวัต้ถุอัน้ต้ราย 

ด้้าน้การปศุุสัู่ต้ว์ ปฏ่ิบ้ัต้่ต้ามพระราช่บั้ญญัต้่ว�า 

ด้้วยธุรกรรมที่างอ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ พ.ศุ. 2544  

แล้ะที่่�แก้ไข้เพ่�มเต้่ม เพื�อใช้่เป็น้หลั้กฐาน้การรับ้ 

ช่ำระเง่น้ข้องกรมปศุุสู่ัต้ว์ ผ่่้ประกอบ้การสู่ามารถ 

ต้รวจสู่อบ้ข้้อม่ล้ใบ้เสู่ร็จรับ้เง่น้อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ได้้ 

ที่างระบ้บ้บ้ร่การอ่เล็้กที่รอน้่กส์ู่ข้องกรมปศุุสัู่ต้ว์  

ผ่�าน้ที่าง QR Code ท่ี่�ปรากฏิบ้น้ใบ้เสู่ร็จรับ้เง่น้ 

อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ข้องการช่ำระเง่น้ได้้ใน้แต้�ล้ะครั้ง
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นาย่สัตว์แพทย่์โสภัชย่์ ชว์าลกุล รอง 

อธ่บ้ด้่กรมปศุุสู่ัต้ว์ กล้�าวเพ่�มเต้่มว�า กรมปศุุสู่ัต้ว์ 

โด้ยกองควบ้คุมอาหารแล้ะยาสู่ัต้ว์ ได้้เร่�มพัฒน้า 

แล้ะปรับ้ปรุงระบ้บ้บ้ร่การอ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ด้้าน้ 

ที่ะเบ้่ยน้ใบ้อนุ้ญาต้อาหารสู่ัต้ว์ แล้ะวัต้ถุอัน้ต้ราย 

ด้้าน้การปศุุสู่ัต้ว์ มาต้ั้งแต้�ปี 2559 อย�างต้�อเน้ื�อง  

มุ�งพัฒน้ายกระด้ับ้งาน้บ้ร่การด้้าน้การอนุ้ญาต้ 

น้ำเข้้า - สู่�งออก การผ่ล้่ต้ การข้าย การออก 

หน้ังสู่ือรับ้รองสุู่ข้อน้ามัย (Health Certificate)  

ข้องอาหารสู่ัต้ว์แล้ะวัต้ถุอัน้ต้รายด้้าน้การปศุุสู่ัต้ว์  

ต้�อมาได้้ม่การพัฒน้าการช่ำระเง่น้ผ่�าน้ระบ้บ้ 

e-Payment แล้ะได้้เช่ื�อมโยงข้้อม่ล้กับ้หน้�วยงาน้ 

ที่่�เก่�ยวข้อ้ง เช่�น้ กรมศุลุ้กากร สู่ำน้กังาน้มาต้รฐาน้ 

สู่่น้ค้าเกษต้รแล้ะอาหารแห�งช่าต้่ (มกอช่.)  

เปน็้ต้น้้ แล้ะใน้ปี 2564 ได้ม้ก่ารพัฒน้าระบ้บ้การ 

ต้รวจสู่อบ้อัต้โน้มัต้่ (Automated service) เพื�อ 

ช่�วยต้รวจสู่อบ้คำข้อ แล้ะระบ้บ้การล้งน้าม ด้้วย 

ล้ายมือช่ื�ออ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ (e-Signature) โด้ยใน้ปี  

2565 ต้ั้งแต้�วัน้ที่่� 1 สู่่งหาคม น้่้ เป็น้การบ้ร่การ 

ผ่�าน้ระบ้บ้อเ่ล้ก็ที่รอน้ก่สู่เ์ต้ม็รป่แบ้บ้ กรมปศุสัุู่ต้ว ์

ได้อ้อกใบ้เสู่ร็จรบั้เงน่้อเ่ล็้กที่รอน้ก่ส์ู่ผ่่ป้ระกอบ้การ 

ที่่�ช่ำระเง่น้ค�าธรรมเน้่ยมผ่�าน้ระบ้บ้ e-payment  

แล้้ว สู่ามารถรับ้ใบ้เสู่ร็จรับ้เง่น้อ่เล้็กที่รอน้่กสู่์ข้อง 

กรมปศุุสัู่ต้ว์ได้้ทัี่น้ท่ี่ ซ่ึ่�งจะอำน้วยความสู่ะด้วก 

แก�ผ่่้ประกอบ้การแล้ะประช่าช่น้ที่ั�วไป ให้เข้้าถ่ง 

บ้ร่การข้องภาครัฐได้้ง�าย สู่ะด้วก รวด้เร็ว เพื�อให ้

สู่อด้คล้้องกับ้การด้ำเน้่น้ช่่ว่ต้ว่ถ่ถัด้ไป (Next 

normal) ท่ี่�ประช่าช่น้ม่การใช่้บ้ร่การต้�างๆ ผ่�าน้ 

ระบ้บ้ออน้ไล้น้ม์ากข้่น้้ ที่ัง้น้่ ้หากประช่าช่น้ต้อ้งการ 

ข้�าวสู่าร หรือข้้อม่ล้เพ่�มเต้่ม สู่ามารถค้น้หาได้้ที่่�  

www.dld.go.th หรือท่ี่�แอปพล่้เคชั่น้ DLD 4.0  

หรือสู่ายด้�วน้กรมปศุุสู่ัต้ว์ 063 - 225 - 6888 ได้ ้

ต้ล้อด้เวล้า 24 ช่ั�วโมง
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ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นางสาว์รชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจำ 

สู่ำน้ักน้ายกรัฐมน้ต้ร่ เปิด้เผ่ยว�า ก�อน้เร่�มประชุ่ม 

คณ์ะรัฐมน้ต้ร่วัน้น้่้ นาย่จุรินทร์ ลักษณ์ว์ิศิิษฏ์์  

รองน้ายกรัฐมน้ต้ร่ แล้ะรัฐมน้ต้ร่ว�าการกระที่รวง 

พาณ์่ช่ย์ ได้้กล้�าวถ่งผ่ล้การด้ำเน้่น้งาน้เร�งรัด้การ 

ล้ด้ราคาน้้ำมัน้ปาล้์มข้วด้ เพื�อให้สู่อด้คล้้องกับ้ 

ราคาต้้น้ทีุ่น้ผ่ล้่ต้ ซึ่่�งใน้สัู่ปด้าห์ที่่�แล้้ว ราคาข้าย 

ใน้ห้างสู่รรพสู่่น้ค้า แล้ะร้าน้ค้าปล้่กข้น้าด้ใหญ�  

ได้้ปรับ้ล้ด้ล้งมา 5 - 6 บ้าที่ แล้ะใน้ภายใน้สู่ัปด้าห์

น้่้ ที่างกรมการค้าภายใน้ได้้รับ้การยืน้ยัน้จาก 

ผ่่้ประกอบ้การว�าราคาจะล้ด้ล้งอ่ก 3 - 4 บ้าที่ 

อย�างแน้�น้อน้

“จุุรินทร์″ ย้ำำ�า ราคานำ�ามันปาล์มขวด
ลดอีีก 3 - 4 บาท “ไก่ - หมู″ กำาลังตามมา

รองโฆษกรัฐบาล เผย
นายจุุรินทร์ ลักษณวัิศิิษฏ์์

รองนายกฯ และ รมั่วั. พาณิชย์
ย้ำ ราคาน้ำมั่ันปาล์มั่ขวัดลดลง
อีกแน่ 3-4 บาท สััปดาห์์นี้ ข่าวัดี! 
ราคา "ไก่-ห์มัู่" กำลังจุะตามั่มั่า
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ที่ั้งน้่้ ภายใต้้มาต้ราการเข้้าด้่แล้ค�า 

ครองช่่พประช่าช่น้ กระที่รวงพาณ์่ช่ย์ได้้ร�วม 

ข้ับ้เคล้ื�อน้อย�างบ้่รณ์าการกับ้ทีุ่กภาคสู่�วน้ เร่�ม 

ต้ั้งแต้�ภาคการเกษต้ร ภาคอุต้สู่าหกรรม แล้ะ 

การจัด้จำหน้�าย ที่่�ผ่�าน้มาได้้รับ้ความร�วมมือ 

เป็น้อย�างด้่ ภายใต้้สู่ถาน้การณ์์เง่น้เฟ้อที่ั�วโล้ก  

ที่่�ที่ำให้ต้้น้ทุี่น้การผ่ล้่ต้ แล้ะการข้น้สู่�งปรับ้สู่่ง 

ข้่น้้อย�างมาก แต้�สู่น่้คา้ท่ี่�จำเปน็้ใน้ช่่วต่้ประจำวนั้ 

ยังสู่ามารถต้ร่งราคาไว้ได้้ หรือแม้ม่การปรับ้ 

ข้่้น้ก็อย่�ใน้วงจำกัด้

น้างสู่าวรัช่ด้า กล้�าวด้ว้ยว�า สู่ำหรบั้ไก�สู่ด้ 

คาด้ว�าเร็วๆ น้่้ราคาจะปรับ้ล้ด้ล้ง หลั้งจากที่่� 

ได้้หารือกับ้โรงช่ำแหล้ะรายใหญ� ซึ่่�งพร้อมให้ 

ความร�วมมือ ที่ั้งน้่้ ช่�วงก�อน้หน้้าที่่�ราคาไก�สู่ด้ 

ปรับ้สู่่งข้่้น้ เน้ื�องจากสู่�วน้ประกอบ้ข้องอาหารสู่ัต้ว์ เช่�น้ ข้้าวสู่าล้่ แล้ะข้้าวบ้าร์เล้ย ์

ที่่�ต้้องน้ำเข้้าจากต้�างประเที่ศุม่ราคาสู่่งข้่้น้อย�างมาก ข้ณ์ะที่่�ราคาเน้ื้อหม่ก็จะปรับ้ 

ล้ด้ล้งเช่�น้เด้่ยวกัน้ โด้ยสู่มาคมผ่่้เล้่้ยงสูุ่กรแห�งช่าต้่ได้้ยืน้ยัน้ให้ความร�วมมือกับ้ 

กระที่รวง ที่่�จะรักษาระด้ับ้ราคาหม่ม่ช่่ว่ต้หน้้าฟาร์มไว้ที่่� 100 บ้าที่ต้�อก่โล้กรัม 

แม้ต้้น้ทีุ่น้การเล้่้ยงยังคงสู่่ง

“น้ายจุร่น้ที่ร์ ได้้สู่ั�งการเรื�องควบ้คุมด้่แล้ราคาสู่่น้ค้า ซึ่่�งสู่่น้ค้าบ้างตั้วจะเป็น้ 

การด้ำเน้่น้การใน้ล้ักษณ์ะความร�วมมือระหว�างภาคสู่�วน้ต้�างๆ เพราะต้้น้ทีุ่น้สู่่น้ค้า 

หากน้ำเข้้าจากต้�างประเที่ศุ แล้ะมร่าคาสู่ง่ข้่น้้ กอ็าจมก่ารปรับ้ข้่น้้บ้า้งหากหล้ก่เล่้�ยง 

ไม�ได้้ แล้ะสู่่น้ค้าหล้ายต้ัวผ้่่ประกอบ้การ แล้ะผ่่้จัด้จำหน้�าย ได้้ให้ความร�วมมือ 

ด้้วยการต้ร่งราคาสู่่น้ค้าไว้ โด้ยกระที่รวงพาณ์่ช่ย์ม่การใช่้น้โยบ้าย ว่น้ - ว่น้โมเด้ล้ 

คือ ต้้องด้่ปร่มาณ์สู่่น้ค้าให้เพ่ยงพอ เพื�อป้องกัน้การเก่ด้ปัญหาสู่่น้ค้าข้าด้แคล้น้ 

อาจเป็น้ปัญหาต้�อเน้ื�อง อ่กท้ัี่งผ้่่ประกอบ้การสู่ามารถผ่ล้่ต้สู่่น้ค้าต้�อไปได้้ แล้ะ 

ผ่่้บ้ร่โภคจะไม�ได้้รับ้ผ่ล้กระที่บ้มากจน้เก่น้ไป” น้างสู่าวรัช่ด้า กล้�าว
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นาย่สัตว์แพทย่์สรว์ิศิ ธานีโต อธ่บ้ด้่กรม 

ปศุุสู่ัต้ว์ เปิด้เผ่ยว�า ต้ามที่่�เกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงไก�ไข้� 

รายย�อยได้้ร้องเร่ยน้ว�าเก่ด้ปัญหาผ่ล้ผ่ล้่ต้ไข้�ไก� 

ล้้น้ต้ล้าด้ต้ั้งแต้�ใน้ช่�วงปล้ายเด้ือน้พฤษภาคม  

2565 ที่ำให้เกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงไก�ไข้�เด้ือด้ร้อน้ 

เน้ื�องจากราคาไข้�ไก�ที่่�ต้กต้�ำล้ง โด้ยพบ้ว�าราคาไข้�ไก� 

คล้ะหน้้าฟาร์มต้�ำกว�า 2.80 บ้าที่ต้�อฟองใน้หล้าย 

พื้น้ท่ี่� สู่วน้ที่างกับ้ต้้น้ทีุ่น้การผ่ล่้ต้ท่ี่�ปรับ้ต้ัวสู่่งข้่้น้ 

ต้�อเน้ื�อง ที่ั้งค�าอาหารสู่ัต้ว์ แล้ะค�าน้้ำมัน้เช่ื้อเพล้่ง  

จากสู่ถาน้การณ์์สู่งครามรัสู่เซึ่่ย - ย่เครน้ เฉล่้�ย 

อย่�ที่่� 3.02 บ้าที่ต้�อฟองใน้เด้ือน้ม่ถุน้ายน้ 2565  

แล้ะได้้ร้องข้อให้กรมปศุุสู่ัต้ว์เร�งรัด้ผ่่้เล้่้ยงไก�ไข้� 

รายใหญ�ด้ำเน่้น้ก่จกรรมเพื�อพยุงราคาไข้�ไก�ใน้ 

ต้ล้าด้ภายใน้ประเที่ศุน้ั้น้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“กรมปศุุสััตว์์” จัับมือเอกชน
แก้ไข่่ไก่ล้้นตล้าด

กรมปศุสัุัตว์ช้์ี้�แจง
มาตรการแก้ไขปัญหา

ไข่ไก่ล้้นตล้าดราคาตกตำา
สัว์นทางต้นทุนการผลิ้ต
ท้�เพิิ่�งสูังข้�น เรง่ปล้ดไก่ไข่
เกินอายุุ ผลั้กดันส่ังออก
58 ล้้านฟอง พิ่ยุุงราคา

ขณะท้� “มาโนชี้” แถล้งขอบคุณ 
2 กรม หน่ว์ยุงานรฐั

เบ้�องหลั้งคว์ามสัำาเรจ็ไข่ไก่
ขยัุบราคาข้�น เป็นกรม
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กรมปศุุสู่ัต้ว์ได้้ม่การประชุ่มหารือร�วมกับ้ 

ภาคเอกช่น้ผ่่้ผ่ล้่ต้ไข้�ไก� ที่ั้งรายเล้็ก รายกล้าง 

แล้ะรายใหญ� พบ้ว�าปัญหาด้ังกล้�าวม่เหตุ้จาก 

ใน้ช่�วงที่่�ราคาไข้�ไก�ปรับ้ต้ัวสู่่งข้่้น้อย�างต้�อเน้ื�อง  

ผ่่้เล้่้ยงไก�ไข้�บ้างสู่�วน้ม่การล้ด้การปล้ด้ไก�ไข้�ล้ง 

จน้กำล้ังการผ่ล่้ต้เพ่�มสู่่งข้่้น้มาก ร�วมกับ้ภาวะ 

เศุรษฐก่จที่่�กระที่บ้ต้�อกำล้ังซ้ืึ่อข้องผ้่่บ้ร่โภค จ่ง 

ได้้ม่การกำหน้ด้มาต้รการด้ำเน้่น้การแก้ไข้ปัญหา 

ร�วมกัน้ ประกอบ้ด้้วย

1. มาต้รการข้อความร�วมมือผ้่่ประกอบ้ 

การ เร�งปล้ด้ไก�ไข้�ยืน้กรงต้ามอายุที่่�เหมาะสู่ม 

ไม�เก่น้ 80 สู่ัปด้าห์

2. มาต้รการข้อความร�วมมือผ้่่ประกอบ้ 

การไก�ไข้�พัน้ธุ์ (PS) จำน้วน้ 16 ร�วมกัน้ผ่ล้ักด้ัน้ 

ไข้�ไก�สู่�งออก หรือปล้ด้ไก�ไข้�ยืน้กรงก�อน้กำหน้ด้ 

ที่ด้แที่น้ เป้าหมายเพื�อล้ด้ปร่มาณ์ไข้�ไก�ภายใน้ 

ประเที่ศุจำน้วน้ 58 ล้้าน้ฟอง ระหว�างเด้ือน้ 

ม่ถุน้ายน้ - กรกฎาคม 2565

ปัจจุบ้ัน้สู่ามารถด้ำเน้่น้การล้ด้ปร่มาณ์ 

ไข้� ไก� ใน้ต้ล้าด้ภายใน้ประเที่ศุแล้้ว จำน้วน้ 

40.34 ล้้าน้ฟอง ค่ด้เป็น้ร้อยล้ะ 68.94 พบ้ว�า 

จากผ่ล้การด้ำเน้่น้การด้ังกล้�าว ประกอบ้กับ้ 

การปล้ด้ไก�ไข้�ยืน้กรงอายุเก่น้อย�างต้�อเน้ื�องข้อง 

ผ่่้ประกอบ้การ สู่�งผ่ล้ให้สู่ถาน้การณ์์ไข้�ไก�ล้้น้ 

ต้ล้าด้เร่�มคล้่�คล้าย กระทัี่�งสู่หกรณ์์ผ้่่เล้่้ยงไก�ไข้� 

หล้ายแห�ง ม่การประกาศุราคาไข้�ไก�คล้ะ ณ์ หน้้า 

ฟาร์มเกษต้รกร ใน้วัน้ที่่� 6 กรกฎาคม 2565  

อย่�ที่่� 3.20 บ้าที่ต้�อฟอง จ่งข้อข้อบ้คุณ์ความ 

ร�วมมือข้องผ่่้ผ่ล่้ต้ไข้�ไก� แล้ะผ่่้ประกอบ้การไก�ไข้� 

พัน้ธ์ุท่ี่�เข้้าร�วมก่จกรรมรักษาเสู่ถ่ยรภาพราคา 

ไข้�ไก� จน้สู่ถาน้การณ์์ไข้�ไก�ล้้น้ต้ล้าด้เร่�มคล่้�คล้าย  

แล้ะปร่มาณ์การผ่ล่้ต้ - การบ้ร่โภคเร่�มกลั้บ้สู่่� 

สู่มดุ้ล้อ่กครั้ง

ที่ั้ งน้่้  กรมปศุุสู่ัต้ว์ จะม่การประเม่น้ 

สู่ถาน้การณ์์เป็น้ระยะ แล้ะประสู่าน้กับ้ภาค 

เอกช่น้อย�างใกล้้ช่่ด้ เพื�อพ่จารณ์าปรับ้เปล้่�ยน้ 

มาต้รการให้ม่ความเหมาะสู่ม ต้ามน้โยบ้าย “ผ้่่ 

บ้ร่โภคต้้องไม�เดื้อด้ร้อน้ แล้ะเกษต้รกรต้้องอย่� 

ได้้” ข้องกระที่รวงเกษต้รแล้ะสู่หกรณ์์ ต้�อไป
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นาย่มาโนช ช้ทับทิม น้ายกสู่มาคมผ่่้เล้่้ยงไก�ไข้�  

กล้�าวว�า เป็น้ระยะเวล้ากว�า 60 วัน้ที่่�คน้เล้่้ยงไก�ที่น้ทีุ่กข้์ 

ที่รมาน้กับ้ภาวะข้ายไข้�ข้าด้ทีุ่น้ทีุ่กวัน้ๆ ต้้น้ทีุ่น้โด้ยเฉพาะ 

อาหารสัู่ต้ว์ข้่้น้เอาๆ ไม�หยุด้เล้ย ข้ณ์ะที่่�ราคาไข้�ปรับ้ล้ด้ล้ง 

แที่บ้จะทีุ่กวัน้เช่�น้กัน้ ใน้ที่่�สูุ่ด้ด้้วยความร�วมใจกัน้ ท้ัี่ง 

กรมปศุุสู่ัต้ว์ แล้ะกรมการค้าภายใน้ ที่่�ออกมาต้รการ 

ต้�างๆ ออกมา เราจะพอใจหรือไม�อย�างไร ก็ถือว�าที่�าน้ 

หวังด้่ แล้ะเข้้าใจเห็น้ใจคน้เล้่้ยงเป็น้อย�างด่้  ท่ี่�จร่งวงการ 

เรายังม่เรื�องต้้องสู่ะสู่างอ่กมาก แต้�คงไม�ว�ากล้�าวกัน้ ถ่ง 

เวล้าหน้่�งคงต้้องสู่ังคายน้ากัน้เสู่่ยที่่

ที่ั้งเรื�องพัน้ธ์ุสู่ัต้ว์ที่่�พวกเรายังข้้องใจ ไหน้ควบ้คุม 

อย�างด่้ ที่ำไมถ่งเป็น้เช่�น้น้่้ ม่หล้ายคน้สู่งสู่ัยกรมการค้า 

ภายใน้ช่�วยอะไร ข้อเร่ยน้ว�ายามภาวะว่กฤต้ที่่�ผ่�าน้มา 

ที่�าน้ช่�วยรายเล็้กรายน้้อยหาต้ล้าด้ให้ ซึ่้ำปรามพ�อค้าที่่� 

เห็น้แก�ต้ัวให้หยุด้การกระที่ำที่่�เห็น้แก�ต้ัว แล้้วให้ค้าข้าย 

แบ้บ้ม่คุณ์ธรรม อย�าถือโอกาสู่ซึ่้ำเต้่มคน้เล้่้ยงอ่กเล้ย 

ยังม่อ่กมากท่ี่�ข้้าราช่การที่ั้งสู่องกระที่รวงม่ความ 

ห�วงใยใน้อาช่่พข้องเรา แม้อาจม่ปัญหาบ้างเรื�องท่ี่�ด้่เหมือน้ 

เป็น้อุปสู่รรคกับ้อาช่่พน้่้ แต้�ที่ำความเข้้าใจกัน้ได้้ด้่เสู่มอมา  

ผ่มหวังว�าปัญหาต้�างๆ คงได้้รับ้ความร�วมมือจากทีุ่กฝ่าย 

โด้ยเฉพาะคน้อย่�ใน้อาช่พ่น้่ ้ถอืว�าต้อ้งต้ื�น้ตั้วคน้แรกๆ เสู่มอ





>  Ideal ergonomics:
Eppendorf PhysioCare Concept®

> Ultra light with minimal attachment,
pipetting and ejection forces

> Spring-loaded tip cone

> Available as single-channel pipette

with fixed and variable volume as

well as 8- and 12-channel pipette

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

www.eppendorf.com/researchplus

Raise the Limits

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

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

ดร.เฉลิมชัย่ ศิรีอ่อน รัฐมน้ต้ร่ว�าการกระที่รวงเกษต้รแล้ะสู่หกรณ์์ มอบ้หมายให้กรมปศุุสู่ัต้ว์เต้ร่ยม 

เสู่น้องบ้กล้างปี 2565 ต้�อคณ์ะรัฐมน้ต้ร่เพื�อเร่งเย่ีย่ว์ย่าพี�น�องเกษตรกรที่่�ได้้รับ้ผ่ล้กระที่บ้จากการ 

ด้ำเน่้น้งาน้ล้ด้ความเสู่่�ยงต้�อโรคอหิว์าต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แล้ะโรคระบ้าด้ร้ายแรงใน้สูุ่กร เป็น้ 

งบ้ประมาณ์กว�า 753 กว์่าล�านบาท ว�า ถือเป็น้ข้�าวด้่ข้องเกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงสูุ่กรที่่�จะได้้รับ้การช่�วยเหล้ือ 

แล้ะบ้รรเที่าความเด้ือน้ร้อน้จากการแก้ปัญหาสู่ะสู่มที่่�เกษต้รกรต้้องแบ้กรับ้มาต้ล้อด้

โด้ยเฉพาะเรื�องการเร�งจ�ายเง่น้ช่ด้เช่ยคงค้างให้กับ้ผ่่้เล้่้ยงท่ี่�ประสู่บ้ปัญหาเรื�องโรคในสุกร แล้ะ 

ได้้รับ้ผ่ล้กระที่บ้จากมาต้รการข้องภาครัฐ ที่่�กำหน้ด้ให้ม่การที่ำล้ายสุู่กรเพื�อป้องกัน้ ควบ้คุมแล้ะกำจัด้ 

โรค ที่ำให้เกษต้รกรม่เง่น้ทีุ่น้ใน้การเร่�มต้้น้เล้่้ยงสูุ่กรรอบ้ใหม� แล้ะช่�วยให้คน้เล้่้ยงม่กำลังใจในการสาน 

ต่ออาชีพ เร�งเพ่�มซัึ่พพล้ายสูุ่กรเข้้าสู่่�ระบ้บ้เพื�อไม�ให้ปร่มาณ์สูุ่กรข้าด้แคล้น้ สู่�งผ่ล้ถ่งการสู่ร้างความ 

มั�น้คงด้้าน้อาหารให้กับ้คน้ไที่ย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้้�เลี้้�ยงหมู้เฮ
เตรียีมรีบัเงิินเยียวยากว่า 750 ล้้าน
เพิ่ิ�มกำาล้ังิใจฟื้้� นอาชีีพิ่

ผูู้�เลี้ี�ย์งหมูปลี้้�ม รัฐเตรีย์มเย์ีย์วย์าโรคระบาด
กว่า 750 ลี้�าน เพิ่ิ�มกำลี้ังใจฟื้้�นอาชีีพิ่

หลี้ังหย์ุดเลี้ี�ย์งไปกว่า 50% ดันเพิ่ิ�มซััพิ่พิ่ลี้าย์
ในตลี้าดรับท่่องเท่ี�ย์วกลี้ับมาโต

หลี้ังเปิดประเท่ศ สู�ต�นทุ่นอาหารสัตว์พิุ่่ง
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สู่ำหรับ้การเย่ีย่ว์ย่าให้แก�เกษต้รกร น้อก 

จากจะช่�วยให้ม่เง่น้ทุี่น้ใน้การประกอบ้อาช่่พได้ ้

อ่กคร้ังแล้้ว ยังช่�วยให้ผ่่้เล้่้ยงสู่ามารถปรับ้ปรุง 

กระบ้วน้การเล้่ย้ง แล้ะจดั้ที่ำระบ้บ้การปอ้งกนั้โรค 

ให้ม่มาต้รฐาน้ เพื�อให้สู่ามารถเล้่้ยงหม่รอบ้ใหม� 

ได้้อย�างมั�น้ใจ แม้ว�าวัน้น้่้การเล้่้ยงต้้องใช้่เง่น้ 

ล้งทีุ่น้ที่่�สู่่งข้่้น้ ที่ั้งจากต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้โด้ยเฉพาะ 

ธญัพชื่ที่่�เปน็้ว์ตัถดุบิสำหรบัผู้ลติอาหารสตัว์ ์ต้�าง 

ม่ราคาสู่่งข้่้น้ทีุ่กช่น้่ด้ อาที่่ ข�าว์โพดเลี�ย่งสัตว์์ ที่่� 

ปจัจบุ้นั้ราคาสู่ง่ถง่กโ่ล้กรมั (กก.) ล้ะ 12.95 บ้าที่ 

จากราคาเฉล่้�ย กก. ล้ะ 8.50 - 9.50 บ้าที่ เมื�อ 

ปี 2564

รวมถ่งกากถั�ว์เหลืองจากเมล้็ด้ถั�วเหล้ือง 

น้ำเข้้าที่่�ราคา กก. ล้ะ 22.60 บ้าที่ จากราคา 

เฉล้่�ยปี  2564 อย่�ที่่� กก. ล้ะ 16.20 บ้าที่ แล้ะ 

การป้องกัน้โรคจำเป็น้ต้้องม่ค�าใช่้จ�ายสู่่งถ่ง 300 - 

500 บ้าที่ต้�อต้ัวก็ต้าม แต้�เกษต้รกรก็พร้อมจะ 

ผ่ล้กัด้นั้การเล้่ย้งหมใ่หม้ากข้่น้้หากภาครฐัเร�งสู่รา้ง 

ความเช่ื�อมั�น้ใหกั้บ้ผ้่่เล่้ย้ง ท่ี่�สู่ำคัญคอืการปล้�อยให้ 

กล้ไกต้ล้าด้ที่ำงาน้จะช่�วยใหเ้กด่้สู่มด้ลุ้ข้องอปุที่าน้ 

แล้ะอุปสู่งค์ข้องต้ล้าด้ด้ังเช่�น้ที่่�ผ่�าน้มา

น้ายสูุ่น้ที่ราภรณ์์ กล้�าวอ่กว�า สู่ถาน้การณ์์ 

การเล้่้ยงสูุ่กรใน้ปัจจุบ้ัน้ หล้ังจากที่่�เกษต้รกรต้้อง 

ประสู่บ้กับ้ภาวะข้าด้ทีุ่น้อย�างหน้ัก จากการที่่�ต้้อง 

จำหน้�ายสูุ่กรต้�ำกว�าต้้น้ทีุ่น้เพื�อล้ด้ความเสู่่�ยงข้อง 

โรค ASF เมื�อช่�วงปล้ายปี 2563 เปน็้ต้น้้มา ที่ำให้ 

ที่ัง้แม�พัน้ธุสุ์ู่กร ล้ก่สู่กุรหย�าน้ม แล้ะสู่กุรข้นุ้ หาย่ 

ไปัจากระบบมากกว์่า 50% จากการที่่�เกษต้รกร 

เล้่กเล้่้ยง แล้ะหยุด้การเล้่้ยงไปมากกว�าคร่�ง (จาก 

เกษต้รกร 2 แสู่น้รายที่ั�วประเที่ศุ เหล้ือเพ่ยง 8  

หมื�น้กว�าราย)

ข้ณ์ะเด้่ยวกัน้ ผ่่้เล้่้ยงท่ี่�หายไปด้ังกล้�าวก็ 

ไม�ม่เง่น้ทีุ่น้ใน้การเข้้าเล้่้ยงสูุ่กร เน้ื�องจากบ้างราย 

ยังไม�ได้้รับ้เง่น้ช่ด้เช่ยคงค้างจากภาครัฐ แล้ะบ้าง 

รายยังคงเป็น้หน้่้สู่่น้จากการล้งทุี่น้ใน้รุ�น้ก�อน้หน้้า  

ด้ังน้ั้น้มาต้รการเย่ยวยาข้องภาครัฐด้ังกล้�าว จะม่ 

สู่�วน้สู่ำคัญย่�งต้�อการเพ่�มปร่มาณ์สุู่กรใน้ประเที่ศุ  

เพื�อให้สู่อด้รับ้กับ้จากอุปสู่งค์ใน้ประเที่ศุที่่�สู่่งข้่้น้  

แล้ะการกลั้บ้มาข้องนักท่องเที�ย่ว์ต่างชาติที่่�เพ่�มข้่น้้ 

หล้ังเปิด้ประเที่ศุ
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ที่มา : สำานักข่าวอินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นาย่เฉลิมชัย่ สุว์รรณ์รักษ์ อธ่บ้ด้่กรม 

ประมง เปิด้เผ่ยใน้ฐาน้ะประธาน้คณ์ะกรรมการ 

บ้ร่หารจัด้การห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้แล้ะผ่ล้่ต้- 

ภัณ์ฑ์์ (Shrimp Board) ว�า จากการที่่�เกษต้รกร 

ผ่่้เพาะเล้่้ยงกุ้งที่ะเล้แล้ะผ่่้ประกอบ้การแปรร่ป 

แล้ะธุรก่จเก่�ยวเน้ื�อง ได้้ร�วมกัน้เพื�อผ่ลั้กด้ัน้ให ้

อุต้สู่าหกรรมกุ้งไที่ยม่ศุักยภาพใน้การแข้�งข้ัน้ใน้ 

ต้ล้าด้โล้ก โด้ยต้ัง้เปา้หมายใหไ้ด้ผ้่ล้ผ่ล้ต่้ 400,000  

ต้ัน้ ใน้ปี 2566

กระที่รวงเกษต้รแล้ะสู่หกรณ์์ ได้้แต้�งต้ั้งคณ์ะกรรมการบ้ร่หารจัด้การห�วงโซึ่� 

การผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้แล้ะผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ (Shrimp board) ซึ่่�งประกอบ้ด้้วย ภาครัฐ 

ได้้แก� กรมประมง แล้ะกรมการค้าภายใน้ ผ่่้แที่น้ผ่่้ประกอบ้การแปรร่ปแล้ะธุรก่จ 

เก่�ยวเน้ื�อง รวมถ่งผ้่่แที่น้เกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงกุ้งที่ะเล้ ร�วมกัน้วางแผ่น้เพื�อบ้ร่หาร 

จัด้การผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้ต้ล้อด้ห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้ ให้สู่อด้คล้้องกับ้ความต้้องการข้อง 

ต้ล้าด้ แล้ะให้เป็น้ไปต้ามเป้าหมายที่่�วางไว้

ที่ั้งน้่้ การด้ำเน้่น้งาน้ต้้องสู่ร้างความมั�งคงด้้าน้การต้ล้าด้ ต้ามน้โยบ้าย 

การต้ล้าด้น้ำการผ่ล้่ต้ข้องรัฐบ้าล้ ซ่ึ่�งภายใต้้ข้้อต้กล้งร�วมกัน้ข้อง Shrimp Board 

ได้้ม่การด้ำเน้่น้การรักษาเสู่ถ่ยรภาพราคาข้องกุ้งข้าวแวน้น้าไม โด้ยม่ระยะเวล้า 

การด้ำเน้่น้การต้ั้งแต้�วัน้ที่่� 15 ตุ้ล้าคม 2564 - 31 ธัน้วาคม 2565 ที่ำให้ราคา 

จำหน้�ายกุ้งข้าวฯ เพ่�มข้่้น้ต้ั้งแต้�ปล้ายปี 2564 เป็น้ต้้น้มา

สู่ำหรับ้พัน้ธก่จที่่�สู่ำคัญ คือ กรมประมงจัด้ที่ำแผ่น้การฟ้�น้ฟ่ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้  

โด้ยใน้ปี 2565 ม่เป้าหมาย 320,000 ต้ัน้ แล้ะปี 2566 ม่เป้าหมาย 400,000  

ต้ัน้ ภายใต้้แน้วที่างการฟ้�น้ฟ่ผ่ล้ผ่ล่้ต้กุ้งที่ะเล้ข้องประเที่ศุไที่ย 11 แน้วที่าง โด้ย 

ม่แน้วที่างหล้ัก ด้ังน้่้

Shrimp Board ตั�งเปี้า ผล้ผล้ิตกุุ้้งทะเล้ปีี 2566
ท่� 4 แสันตนั มัั่�นใจนำเขา้ไมั่�กุ้ระทบราคาในปีท.
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- การบ้รห่ารเช่ง่พืน้้ที่่�แบ้บ้บ้ร่ณ์าการ ผ่�าน้ 

กล้ไกคณ์ะที่ำงาน้แก้ไข้ปัญหาการเล้่้ยงกุ้งที่ะเล้  

ระด้ับ้พื้น้ที่่� 35 จังหวัด้

- การแก้ไข้ปัญหาด้้าน้โรคกุ้งที่ะเล้ ซึ่่�งเป็น้ 

ปัญหาหล้ัก แล้ะเป็น้ต้้น้ทุี่น้แฝงข้องการเล้่้ยงกุ้ง 

ม่การจัด้คล้่น้่กเคล้ื�อน้ที่่� (Mobile clinic) แล้ะ 

สู่ายด้�วน้ปร่กษาปัญหาโรคสัู่ต้ว์น้้ำ เพื�อแก้ไข้ 

ปัญหาให้กับ้เกษต้รกรได้้อย�างที่ัน้ที่�วงที่่

- การจัด้การการเล้่้ยง ม่การถอด้บ้ที่เร่ยน้ 

แล้ะถ�ายที่อด้องค์ความร่้ให้แก�เกษต้รกร สู่�งเสู่ร่ม 

ให้ม่ปราช่ญ์เล้่้ยงกุ้ง หรือฟาร์มเล้่้ยงกุ้งต้้น้แบ้บ้ 

ใน้แต้�ล้ะพื้น้ที่่� ม่การสู่น้ับ้สู่นุ้น้การใช่้จุล้่น้ที่ร่ย์ 

แล้ะสู่�งเสู่ร่มให้ช่มรม หรือกลุ้�มเกษต้รกร ผ่ล้่ต้ 

จุล้่น้ที่ร่ย์ ปม. 2

- การปรับ้ปรุงพัน้ธุ์กุ้งที่ะเล้ กรมประมง 

ได้้พัฒน้าพัน้ธุ์กุ้งข้าวฯ สู่ายพัน้ธุ์สู่่ช่ล้ 1 ผ่ล้่ต้ 

แล้ะจำหน้�ายเพื�อเป็น้ที่างเล้ือกให้แก�เกษต้รกร

- การจัด้หาแหล้�งทุี่น้ โด้ยการจัด้ที่ำ 

โครงการเสู่ร่มสู่ภาพคล้�องเกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงกุ้ง 

ที่ะเล้ ปี 2565 ระยะที่่� 1 เพื�อเป็น้แหล้�งสู่่น้เช่ื�อ 

ปล้อด้ด้อกเบ้่้ยให้กับ้เกษต้รกร ที่ั้งน้่้ เพื�อให้ 

การด้ำเน้่น้งาน้ข้้างต้้น้ม่ประสู่่ที่ธ่ภาพ แล้ะบ้รรลุ้ 

เป้าหมาย กรมประมง จ่งกำหน้ด้ให้ม่การต้่ด้ต้าม 

ความก้าวหน้้าการด้ำเน้่น้งาน้ต้ามแผ่น้ฟ้�น้ฟ่ 

ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้เป็น้ประจำทีุ่กเด้ือน้

ที่ั้งน้่้ จากผ่ล้การด้ำเน้่น้งาน้ต้ั้งแต้�เดื้อน้ 

มกราคม - กรกฎาคม 2565 ประเที่ศุไที่ยมผ่่ล้ผ่ล้ต่้ 

กุ้งที่ะเล้จากการเพาะเล้่้ยงรวมที่ั้งสู่่้น้ 138,733  

ต้ัน้ จำแน้กเป็น้กุ้งข้าวแวน้น้าไม 129,100 ต้ัน้  

(93.06%) แล้ะกุ้งกุล้าด้ำ 9,632 ต้ัน้ (6.94%)  

โด้ยเมื�อเปร่ยบ้เที่่ยบ้กับ้ช่�วงเวล้าเด้่ยวกัน้ข้องปี 

ที่่�ผ่�าน้มา (มกราคม - กรกฎาคม 2564) ผ่ล้ผ่ล้่ต้ 

ล้ด้ล้ง 3.09% ซึ่่�งถง่แมว้�ากรมประมงจะมน่้โยบ้าย 

ใน้การฟ้�น้ฟ่ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้ แล้ะล้งพื้น้ที่่�ด้่แล้ 

พ่�น้้องเกษต้รกรอย�างใกล้้ช่่ด้ แต้�การข้าด้ความ 

เช่ื�อมั�น้ด้้าน้ราคาเป็น้อ่กปัจจัยหน้่�ง ที่่�ที่ำให้ 

เกษต้รกรไม�ปล้�อยกุ้งล้งเล้่้ยงอย�างเต้็มศุักยภาพ  

ที่ำให้ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้ใน้ภาพรวมล้ด้ล้ง

ด้ังน้ั้น้ เพื�อรักษาต้ล้าด้แล้ะผ่่้ประกอบ้การ 

สู่�งออกสู่ามารถแข้�งข้ัน้กับ้ประเที่ศุค่�แข้�งได้้ 

Shrimp Board จ่งม่ข้้อต้กล้งร�วมกัน้ใน้การน้ำเข้้า 

วัต้ถุด้่บ้กุ้งที่ะเล้จากต้�างประเที่ศุ เฉพาะช่�วงเวล้า 

แล้ะปร่มาณ์ผ่ล้ผ่ล้่ต้ภายใน้ประเที่ศุม่ปร่มาณ์ 

น้้อย ภายใต้้เงื�อน้ไข้ที่่�ห้องเย็น้แล้ะโรงงาน้แปรร่ป 

จะรับ้ซ้ืึ่อผ่ล้ผ่ล่้ต้กุ้งที่ะเล้จากเกษต้รกร โด้ย 

ประกนั้ราคาซึ่ือ้ - ข้ายข้ัน้้ต้�ำ เพื�อรกัษาเสู่ถ่ยรภาพ 

ราคาข้องกุ้งที่ะเล้ภายใน้ประเที่ศุไว้ โด้ยเร่�ม 

ด้ำเน้่น้การรับ้ซึ่ื้อผ่ล้ผ่ล้่ต้จากเกษต้รกร ต้ั้งแต้� 

วัน้ที่่� 15 ตุ้ล้าคม 2564 จน้ถ่งวัน้ที่่� 31 ธัน้วาคม 

2565 สู่�งผ่ล้ให้ราคากุ้งที่ะเล้ภายใน้ประเที่ศุเพ่�ม 

สู่่งข้่้น้ ต้ั้งแต้�ปล้ายปี 2564 เป็น้ต้้น้มาจน้ถ่ง 

ปัจจุบ้ัน้ ผ่ล้การด้ำเน้่น้โครงการด้ังกล้�าว ที่ำให้ 

เกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงกุ้งที่ะเล้ไม�ประสู่บ้ปัญหาราคากุ้ง 

ต้กต้�ำเหมือน้ใน้อด้่ต้ที่่�ผ่�าน้มา

สู่ำหรบั้ใน้ปี 2565 น้่ ้Shrimp Board กำหน้ด้ 

แผ่น้การน้ำเข้้าวัต้ถุด้่บ้กุ้งที่ะเล้จากเอกวาด้อร์  

แล้ะอ่น้เด้่ย ปร่มาณ์รวม 10,501 ต้ัน้ ที่ั้งน้่้ ต้ั้งแต้� 

ม่การอนุ้ญาต้ให้น้ำเข้้าฯ เมื�อวัน้ที่่� 10 ม่ถุน้ายน้ 

2565 จน้ถ่งเด้ือน้กรกฎาคม 2565 ม่การน้ำเข้้า 

กุ้งข้าวฯ จากเอกวาด้อร์ใน้เด้ือน้ม่ถุน้ายน้ 2565  

จำน้วน้ 41.95 ต้นั้ คด่้เปน็้มล่้ค�า 10.24 ล้า้น้บ้าที่  

แต้�ยังไม�พบ้การน้ำเข้้ากุ้งข้าวฯ จากอ่น้เด้่ย
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อย�างไรก็ด้่ ถ่งแม้ว�ากรมประมงจะม่การ 

อนุ้ญาต้ให้น้ำเข้้ากุ้งจากเอกวาด้อร์ แล้ะอ่น้เด้่ย 

แต้�กรมประมงให้ความสู่ำคัญกับ้การควบ้คุม 

โรค โด้ยด้ำเน้่น้การอย�างรัด้กุมก�อน้การอนุ้ญาต้ 

ให้น้ำเข้้ากุ้งที่ะเล้จากเอกวาด้อร์ แล้ะอ่น้เด้่ย 

โด้ยได้้ประเม่น้ระบ้บ้การควบ้คุมโรคข้องทัี่้ง 2 

ประเที่ศุ ซึ่่�งม่ข้้อกำหน้ด้ใน้การพ่จารณ์าหล้าย

ม่ต้่ ครอบ้คลุ้มที่ั้งห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้แช่�แข็้ง 

สู่ำหรับ้การสู่�งออกมายังประเที่ศุไที่ย เพื�อให้ 

มั�น้ใจได้้ว�าจะไม�ม่โอกาสู่เก่ด้การแพร�กระจาย 

เช่ื้อก�อโรคข้้ามพรมแด้น้ผ่�าน้การน้ำเข้้ากุ้งที่ะเล้ 

แช่�แข้็งอย�างเด้็ด้ข้าด้

ข้ณ์ะที่่�ประเที่ศุต้้น้ที่างท่ี่�ไที่ยจะน้ำเข้้า 

สู่่น้ค้ากุ้งที่ะเล้น้ั้น้ จะต้้องปฏ่ิบั้ต้่ต้ามเงื�อน้ไข้ 

ที่่�กรมประมงกำหน้ด้อย�างเข้้มงวด้ แล้ะเมื�อ 

สู่่น้ค้ามาถ่งประเที่ศุไที่ย จะต้้องถ่กด้ำเน้่น้การ 

ควบ้คุมโรคภายใต้้ พ.ร.บ้. โรคระบ้าด้สัู่ต้ว์  

พ.ศุ. 2558 โด้ยสู่่น้ค้าจะต้้องเข้้าสู่่�ระบ้บ้การ 

กักกัน้ เพื�อให้เจ้าหน้้าที่่�กรมประมงด้ำเน้่น้การ 

สูุ่�มต้รวจเช้ื่อก�อโรคกุ้งที่ะเล้ที่่�สู่ำคัญ ได้้แก� โรค 

ไอเอ็มเอ็น้ (IMN) โรคต้ัวแด้งด้วงข้าว (WSD)  

โรคหัวเหล้ือง (YHD) โรคที่่เอสู่ (TS) โรคไอเอช่ 

เอช่เอ็น้ (IHHN) โรคเอ็น้เอช่พ่ (NHP) แล้ะ 

โรคด้่ไอว่ วัน้ (DIV 1) ต้ามบั้ญช่่รายชื่�อข้อง 

Office International des Epizooties (OIE)

น้อกจากน้่้ จะม่การสูุ่�มต้รวจสู่ารต้กค้าง  

เช่�น้ Chloramphenicol Nitrofurans แล้ะ Mala- 

chite green ภายใต้้ พ.ร.บ้. อาหาร พ.ศุ. 2522  

โด้ยการสูุ่�มต้ัวอย�างที่ั้งหมด้ สู่อด้คล้้องต้าม 

หล้ักการสู่ากล้ต้ามที่่� OIE แล้ะ CODEX กำหน้ด้ 

ไว้ แล้ะหากม่การต้รวจพบ้เช่ื้อก�อโรค แล้ะ/ 

หรือต้รวจพบ้สู่ารต้กค้างเก่น้เกณ์ฑ์์มาต้รฐาน้  

สู่่น้ค้าเหล้�าน้ั้น้จะถ่กที่ำล้าย หรือต้่กลั้บ้ประเที่ศุ 

ต้้น้ที่างที่ัน้ที่่ จ่งมั�น้ใจได้้ว�าสู่่น้ค้ากุ้งที่ะเล้ท่ี่�ได้้ 

รับ้อนุ้ญาต้ให้น้ำเข้้ามาใน้ประเที่ศุไที่ยน้ั้น้ ได้้รับ้ 

การต้รวจสู่อบ้อย�างเข้้มงวด้ที่ั้งจากต้้น้ที่าง แล้ะ 

เมื�อถ่งประเที่ศุไที่ย อ่กท้ัี่งสู่่น้ค้าเหล้�าน้ั้น้จะถ่ก 

น้ำไปแปรร่ปเพื�อการสู่�งออกเที่�าน้ั้น้

“กรมประมงมั�น้ใจว�าภายใต้้การที่ำงาน้ 

ข้อง Shrimp Board แล้ะทุี่กภาคสู่�วน้ จะที่ำให้ 

การพัฒน้าอุต้สู่าหกรรมกุ้งไที่ย สู่ามารถบ้รรลุ้ 

เป้าหมายผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้ให้ได้้ 4 แสู่น้ตั้น้ ใน้ปี  

2566 แล้ะมั�น้ใจว�าการน้ำเข้้ากุ้งที่ะเล้จากอ่น้เด้่ย  

แล้ะเอกวาด้อร์ ไม�กระที่บ้ผ่ล้ผ่ล่้ต้ แล้ะราคา 

ใน้ประเที่ศุ รวมที่ั้งข้อให้มั�น้ใจว�ากรมประมง ม่ 

มาต้รการท่ี่�รัด้กุมใน้การป้องกัน้การแพร�กระจาย 

ข้องเช้ื่อก�อโรคข้้ามพรมแด้น้ แล้ะกรมประมง 

จะไม�ที่่้งใครไว้ข้้างหล้ัง แต้�จะร�วมกัน้ฝ่าว่กฤต้น้่ ้

ไปด้้วยกัน้ เพื�อให้ประเที่ศุไที่ยกล้ับ้มาเป็น้ผ่่้น้ำ 

การสู่�งออกกุ้งที่ะเล้ใน้ต้ล้าด้โล้กอ่กครั้ง” อธ่บ้ด้ ่

กรมประมง กล้�าว

ด้้าน้ นาย่ผู้ณ์ิศิว์ร ชำนาญเว์ช น้ายก 

สู่มาคมอาหารแช่�เยือกแข้็งไที่ย กล้�าวถ่งเหตุ้ผ่ล้ 

แล้ะความจำเป็น้ใน้การที่่�สู่มาช่่กสู่มาคมฯ ต้้องม ่

การน้ำเข้้าสู่่น้ค้ามาผ่ล่้ต้แล้ะแปรร่ปสู่�งออก เพื�อ 

ความอย่�รอด้ข้องอตุ้สู่าหกรรมกุ้งข้องไที่ยโด้ยรวม  

ว�า สู่มาช่่กสู่มาคมฯ ซ่ึ่�งเป็น้โรงงาน้แปรร่ปเพื�อ 

สู่�งออก โด้ยรวมคือผ้่่ซ้ืึ่อกุ้งรายใหญ�ข้องประเที่ศุ  

ใน้ช่�วงที่่�ประเที่ศุไที่ยม่ผ่ล้ผ่ล่้ต้ปีล้ะประมาณ์  

500,000 - 600,000 ต้ัน้ โรงงาน้แปรร่ปจะซึ่ื้อ 

กุ้งค่ด้เป็น้ 85% ข้องผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ั้งหมด้ เหลื้อ 

บ้ร่โภคใน้ประเที่ศุ 15% ปัจจุบ้ัน้เกษต้รกรผ่ล่้ต้ 

ได้้ 270,000 ต้ัน้ โด้ยม่การห้ามน้ำเข้้าต้ล้อด้มา  

โรงงาน้จำเป็น้ต้้องปิด้ต้ัวล้งเน้ื�องจากข้าด้แคล้น้ 

วัต้ถุด้่บ้
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ที่ั้งน้่้ ใน้ช่�วงเวล้าเด้่ยวกัน้ เกษต้รกรใน้ 

ต้�างประเที่ศุม่การเล้่้ยงกุ้ งมากข้่้น้ ปัจจุบั้น้ 

เอกวาด้อร์ อ่น้เด้่ย เว่ยด้น้าม อ่น้โด้น้่เซึ่่ย 

ผ่ล่้ต้กุ้งได้้รวมกัน้ประมาณ์ 2,700,000 ต้ัน้ คือ 

10 เที่�าข้องประเที่ศุไที่ย ที่ำให้ราคาอ้างอ่งใน้ 

ต้ล้าด้โล้กเปล้่�ยน้จากราคามหาชั่ย ไปเป็น้ราคา 

เอกวาด้อร์ แล้ะอ่น้เด้่ย ที่่�เล้่้ยงได้้โด้ยต้้น้ทีุ่น้ต้�ำ 

กว�าไที่ย ล้่กค้าใช่้ราคาอ้างอ่งน้่้ใน้การเจรจาสู่ั�งซึ่ื้อ 

ที่ำให้ไที่ยไม�สู่ามารถอ้างราคากุ้งใน้ประเที่ศุได้ ้

เหมือน้เมื�อก�อน้ แม้ม่ล้่กค้าที่่�สู่ามารถจัด้ซึ่ื้อกุ้ง 

วัต้ถุด้่บ้มาสู่�งให้ไที่ยแปรร่ปได้้ใน้ราคาต้�ำกว�า 

กุ้งไที่ย ก็จะต้่ด้ข้ัด้เรื�องการห้ามน้ำเข้้า จ่งย้ายไป 

สู่ั�งซึ่ื้อจากแหล้�งอื�น้ โด้ยเฉพาะอย�างย่�งเว่ยด้น้าม  

ที่่�ข้ยายก่จกรรมแปรร่ปโด้ยอาศุัยวัต้ถุด้่บ้กุ้ง 

น้ำเข้้า ที่ั้งจากเอกวาด้อร์ แล้ะอ่น้เด้่ย

อย�างไรก็ด้่ การเล้่้ยงกุ้งใน้ประเที่ศุได้้ 

ผ่ล้ผ่ล้่ต้สู่่งต้�ำต้ามฤด้่กาล้ แต้�โรงงาน้จำเป็น้ต้้องม่ 

งาน้ที่ำสู่ม�ำเสู่มอ ไม�สู่ามารถปรับ้เพ่�ม หรือ 

ล้ด้กำล้ังผ่ล้่ต้ให้สู่อด้คล้้องกับ้ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งจาก 

บ้�อเล้่้ยงได้้ การน้ำเข้้าจะสู่ามารถช่�วยให้โรงงาน้ 

ที่่�ยังเหล้ืออย่�ม่งาน้ที่ำต้�อเน้ื�อง ล้ด้ต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้ 

ได้้ ซึ่่�งจะช่�วยให้สู่ามารถซึ่ื้อกุ้งใน้ประเที่ศุได้้ใน้ 

ราคาที่่�เกษต้รกรไม�ข้าด้ทีุ่น้ เมื�อไที่ยสู่ามารถซึ่ื้อ 

กุ้งใน้ต้ล้าด้โล้กได้้ จะช่�วยพยุงราคาอ้างอ่งไม�ให้ 

ต้กต้�ำจน้เก่น้ไป ล้ด้สู่�วน้ต้�างระหว�างราคากุ้ง 

ใน้ประเที่ศุกับ้ใน้ต้ล้าด้โล้ก แล้ะสู่�งผ่ล้ให้ซึ่ื้อกุ้ง 

ใน้ประเที่ศุได้้มากข้่้น้ด้้วย

น้ายผ่ณ์่ศุวร กล้�าวต้�อว�า สู่มาช่่กสู่มาคม 

ที่่�ยังเน้้น้การแปรร่ปกุ้งเพื�อสู่�งออก ได้้ที่ำงาน้ร�วม 

กับ้เกษต้รกร แล้ะกรมประมง ใน้การศุ่กษา 

ระดั้บ้ความพอด่้ข้องปร่มาณ์กุ้งน้ำเข้้า ที่่�จะไม� 

กระที่บ้กับ้ผ่ล้ผ่ล้่ต้ใน้ประเที่ศุ โด้ยเน้้น้การน้ำ 

วัต้ถุด้่บ้มาใช่้ใน้ช่�วงที่่�กุ้งไที่ยม่ผ่ล้ผ่ล้่ต้ต้�ำ ต้าม 

ฤด้่กาล้ สู่มาช่่กที่่�น้ำเข้้ากุ้งม่พัน้ธกรณ์่ที่่�จะซึ่ื้อ 

กุ้งใน้ประเที่ศุใน้ราคาต้ามท่ี่�ต้กล้งกัน้ใน้ Shrimp  

Board กุ้งที่่�น้ำเข้้าต้้องสู่อด้คล้้องกับ้มาต้รการ 

ป้องกัน้โรคระบ้าด้ต้ามที่่�กรมประมงกำหน้ด้ ซึ่่�ง 

ผ่�าน้การศุ่กษาอย�างรอบ้คอบ้ว�าจะไม�ม่โอกาสู่ 

แพร�เช่ื้อโรคสู่่�บ้�อเล้่้ยงอย�างแน้�น้อน้

ที่ั้งน้่้ จะควบ้คุมต้ั้งแต้�ต้้น้ที่าง คือ เอ- 

กวาด้อร์ แล้ะอ่น้เด้่ย ต้รวจเช่ื้อเมื�อเข้้าถ่ง 

ประเที่ศุไที่ย แล้ะควบ้คุมให้ผ่ล้่ต้เพื�อสู่�งออก 

ที่ั้ งหมด้ สู่มาช่่กสู่มาคมฯ ที่ำต้ามมต้่ข้อง 

Shrimp Board รับ้ซ้ืึ่อกุ้งใน้ราคาต้ามท่ี่�ต้กล้งกัน้ 

ใน้ Shrimp Board กับ้ต้ัวแที่น้เกษต้รกร โด้ยม่ 

กรมประมงเป็น้องค์กรควบ้คุม รับ้ซึ่ื้อมาต้ั้งแต้� 

วัน้ที่่� 15 ตุ้ล้าคม 2564 จน้ถ่งปัจจุบ้ัน้ แล้ะจะ 

ข้ยายระยะเวล้าไปจน้ถ่งสู่่้น้ปี 2565 เพื�อให ้

ราคากุ้งใน้ประเที่ศุม่เสู่ถ่ยรภาพ สู่ร้างความ 

เข้้มแข็้งที่ั้งใน้ภาคผ่่้เล้่้ยง แล้ะโรงงาน้แปรร่ป ซึ่่�ง 

จะช่�วยให้อุต้สู่าหกรรมโด้ยรวมฟ้�น้ฟ่ แล้ะอย่�รอด้ 

ได้้ต้�อไป

ด้้าน้นาย่บรรจง นิสภว์าณ์ิชย่์ ประธาน้ 

สู่มาพัน้ธ์การเพาะเล้่้ยงสู่ัต้ว์น้้ำไที่ย กล้�าวถ่งการ 

พัฒน้าศุักยภาพการผ่ล่้ต้กุ้งที่ะเล้ข้องเกษต้รกร 

ไที่ย ว�า ปัจจุบ้ัน้ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้ข้องไที่ยอย่� 

ใน้ปร่มาณ์ 250,000 - 350,000 ต้ัน้เที่�าน้ั้น้  

ผ่ล้ผ่ล้่ต้ที่่�ได้้ไม�แน้�น้อน้ ซึ่่�งใน้แต้�ล้ะพื้น้ที่่�ม่ความ 

พร้อมข้องเกษต้รกรไม�เที่�ากัน้ แล้ะม่สู่ภาพ- 

แวด้ล้้อมที่่�แต้กต้�างกัน้ ท้ัี่งภ่ม่ประเที่ศุ แล้ะ 

ภ่ม่อากาศุ ซึ่่�งจากข้้อม่ล้ข้องกรมประมง พบ้ว�า  

ม่เกษต้รกรผ่่้ประกอบ้ก่จการการเล้่้ยงกุ้งที่ะเล้ 

ประมาณ์ 30,000 กว�าราย โด้ยม่พื้น้ที่่�ประมาณ์  

600,000 กว�าไร� ซ่ึ่�ง Shrimp Board ร�วมกัน้ 
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ค่ด้เพื�อให้แน้วที่างการฟ้�น้ฟ่ผ่ล้ผ่ล้่ต้กุ้งที่ะเล้ให้ได้้  

400,000 ต้ัน้ ใน้ปี 2566 บ้รรลุ้เป้าหมาย

สู่ำหรับ้หลั้กการท่ี่�สู่ำคัญ คือ เกษต้รกร 

สู่ามารถเล้่้ยงกุ้งได้้ต้ามศัุกยภาพข้องตั้วเองใน้ 

แต้�ล้ะพื้น้ที่่� ผ่�าน้กล้ไกการสู่ร้างปราช่ญ์ช่าวบ้้าน้ 

หรือผ่่้ร้่ใน้พื้น้ที่่� โด้ยสู่รรหาผ่่้ท่ี่�สู่ามารถเล้่้ยงกุ้ง 

ได้้ใน้ภาวะว่กฤต้ หรือใน้ภาวะที่่�เกษต้รกรรายอื�น้ 

เล้่้ยงกุ้งไม�ได้้ มาเป็น้ผ่่้อธ่บ้าย แล้ะถอด้บ้ที่เร่ยน้ 

ให้เกษต้รกรใน้จังหวัด้ หรือใน้พ้ืน้ที่่� ได้้น้ำไป 

เป็น้ต้้น้แบ้บ้การเล้่้ยงกุ้งให้ประสู่บ้ความสู่ำเร็จ  

แน้วที่างน้่้จะช่�วยให้เกษต้รกร ม่ที่างเล้ือกท่ี่� 

เหมาะสู่มใน้การน้ำไปปรับ้ใช่้กับ้ความสู่ามารถ 

แล้ะศุักยภาพข้องต้ัวเองได้้

น้อกจากน้่้ กุ้งไที่ยที่่�ผ่ล้่ต้แล้ะสู่�งออก เป็น้ 

กุ้งไที่ยที่่� สู่วย สู่ด้ สู่ะอาด้ ปราศุจากสู่ารต้กค้าง  

แล้ะปล้อด้ภัยกับ้ผ่่้บ้ร่โภค โด้ยที่่�กุ้งไที่ยแต้�ล้ะต้ัว 

แต้�ล้ะการผ่ล่้ต้ ที่่�ออกมาจากบ้�อเล้่้ยงกุ้ง ม ่

มาต้รฐาน้ ผ่�าน้การรับ้รองจากกรมประมงทีุ่ก 

ฟาร์มทีุ่กบ้�อ ซึ่่�งกรมประมงม่น้โยบ้ายการสู่ร้าง 

ภาพล้ักษณ์์กุ้งไที่ยสู่่�ต้ล้าด้โล้ก

นาย่ครรชิต เหมะรักษ์ น้ายกสู่มาคม 

เครือข้�ายผ่่้เล้่้ยงกุ้งไที่ย กล้�าวถ่งความร�วมมือ 

ข้องเกษต้รกรแล้ะผ่่้แปรร่ปผ่�าน้กล้ไก Shrimp  

Board ว�า เกษต้รกรผ่่้เล้่้ยงกุ้งที่ะเล้ประสู่บ้ปัญหา  

ที่ั้งด้้าน้ราคาต้กต้�ำ แล้ะต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้ที่่�สู่่ง สู่�ง 

ผ่ล้ให้ประสู่บ้ปัญหาภาวะข้าด้ทีุ่น้ โด้ยแรงจ่งใจ 

ที่่�สู่ำคัญข้องเกษต้รกรใน้การประกอบ้อาช่่พการ 

เล้่้ยงกุ้งที่ะเล้ คือ ปัจจัยด้้าน้ราคา ซ่ึ่�งใน้อด้่ต้ที่่� 

ผ่�าน้มา เกษต้รกรต้้องแก้ไข้ปัญหาด้้าน้ราคา 

ต้กต้�ำด้ว้ยวธ่่การข้องต้น้เอง ผ่�าน้กล้ไกการร้องข้อ 

จากรัฐบ้าล้

น้ายครรช่่ต้ กล้�าวว�า การจัด้ต้ั้ง Shrimp  

Board ใน้ครั้งน้่้ เป็น้การจับ้มือข้องเกษต้รกร 

แล้ะผ่่้แปรร่ปเป็น้ครั้งแรกใน้รอบ้ 30 ปี ข้อง 

อุต้สู่าหกรรมกุ้งที่ะเล้ไที่ย เป็น้ความร�วมมือ 

เพื�อแก้ไข้ปัญหา แล้ะบ้ร่หารจัด้การผ่ล้ผ่ล้่ต้ 

กุ้งที่ะเล้ต้ล้อด้ห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้อย�างแท้ี่จร่ง ที่ั้ง 

ด้้าน้การผ่ล้่ต้ แล้ะการต้ล้าด้ ผ่ล้ลั้พธ์ท่ี่�ได้้ คือ 

ที่ัง้เกษต้รกรผ่่เ้ล้่ย้งกุ้งที่ะเล้แล้ะผ่่แ้ปรรป่ สู่ามารถ 

ประกอบ้อาช่่พใน้ห�วงโซึ่�ได้้อย�างยั�งยืน้

น้อกจากน้่้ การผ่ล้ักด้ัน้ให้อุต้สู่าหกรรม 

กุ้งไที่ยม่ศัุกยภาพใน้การแข้�งขั้น้ใน้ต้ล้าด้โล้ก ม่ 

ปัจจัยที่่�สู่ำคัญอย�างหน้่�ง คือ ผ่ล้ผ่ล้่ต้ต้้องเพ่ยงพอ 

เพื�อสู่ามารถต้�อรองใน้ต้ล้าด้โล้กได้้ จากการหารือ 

ร�วมกัน้ใน้ Shrimp Board การน้ำเข้้ากุ้งข้าวฯ  

เพื�อมาที่ด้แที่น้ใน้ช่�วงที่่�ผ่ล้ผ่ล้่ต้ภายใน้ประเที่ศุ 

ม่ปร่มาณ์ล้ด้น้้อยล้ง เพื�อรักษาต้ล้าด้ม่ความ 

จำเป็น้

ข้ณ์ะเด่้ยวกัน้ ที่ำอย�างไร เกษต้รกร 

ภายใน้ประเที่ศุต้้องไม�ได้้รับ้ผ่ล้กระที่บ้จากการ 

น้ำเข้้า Shrimp Board จ่งต้กล้งร�วมกัน้ให้ม่ 

การรักษาเสู่ถ่ยรภาพราคา เพื�อไม�ให้เกษต้รกร 

ภายใน้ประเที่ศุประสู่บ้ปัญหาราคาต้กต้�ำเหมือน้ 

ใน้อด้่ต้ท่ี่�ผ่�าน้มา แล้ะยังเป็น้แรงจ่งใจท่ี่�สู่ำคัญ 

ใน้การเล้่้ยงกุ้งที่ะเล้ต้�อไป ซึ่่�งถือว�าเป็น้การต้อบ้ 

โจที่ย์ที่่�แท้ี่จร่ง เพื�อผ่ลั้กด้ัน้ให้อุต้สู่าหกรรม 

กุ้งไที่ยม่ศุักยภาพใน้การแข้�งข้ัน้ใน้ต้ล้าด้โล้ก
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ครม. เห็นชอบสินค�าและบริการคว์บคุมปัี 2565 จำนว์น 51 ราย่การ 11 หมว์ดสินค�า 

รว์มทั�งปัุ�ย่ ก๊าซีปัิโตรเลีย่มเหลว์ น�ำมันเชื�อเพลิง ผู้ลปัาล์มน�ำมัน น�ำมัน และไขมันที�ได�จากพืช หรือ 

สัตว์์ ย่ังคงให�เปั็นสินค�าคว์บคุม

นาย่ธนกร ว์ังบุญคงชนะ โฆษกประจำสู่ำน้ักน้ายกรัฐมน้ต้ร่ แถล้งมต้่คณ์ะรัฐมน้ต้ร่ เห็น้ช่อบ้ 

การกำหน้ด้สู่่น้ค้าแล้ะบ้ร่การควบ้คุมปี 65 จำน้วน้ 51รายการ ใน้ 11 หมวด้ โด้ยเป็น้สู่่น้ค้าแล้ะบ้ร่การ 

ควบ้คุมเช่�น้เด้่ยวกับ้ ปี 64 จำน้วน้ 51 รายการ จ้าแน้กเป็น้ 46 สู่่น้ค้า 5 บ้ร่การ 11 หมวด้ 

ได้้แก� (1) หมวด้กระด้าษแล้ะผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ (2) หมวด้บ้ร่ภัณ์ฑ์์ข้น้สู่�ง (3) หมวด้ปัจจัยที่างการเกษต้ร 

(4) หมวด้ผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ปิโต้รเล้่ยม (5) หมวด้ยารักษาโรคแล้ะเวช่ภัณ์ฑ์์ (6) หมวด้วัสู่ดุ้ก�อสู่ร้าง (7)  

หมวด้สู่่น้ค้าเกษต้รที่่�สู่้าคัญ (8) หมวด้สู่่น้ค้าอุปโภคบ้ร่โภค (9) หมวด้อาหาร (10) หมวด้อื�น้ๆ 

แล้ะ (11) หมวด้บ้ร่การ ซ่ึ่�งเป็น้ต้ามมต้่ท่ี่�ประชุ่มคณ์ะกรรมการกล้างว�าด้้วยราคาสู่่น้ค้าแล้ะบ้ร่การ 

(กกร.) ครั้งที่่� 3/2565 เมื�อวัน้ที่่� 16 ม่ถุน้ายน้ 2565

สู่ำหรับ้รายการสู่่น้ค้าแล้ะบ้ร่การควบ้คุม ปี 65

 (1) หมวด้กระด้าษแล้ะผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ ได้้แก� กระด้าษที่้าล้่กฟ่ก กระด้าษเหน้่ยว กระด้าษพ่มพ์ 

  แล้ะเข้่ยน้

 (2) หมวด้บ้ร่ภัณ์ฑ์์ข้น้สู่�ง ยางรถจักรยาน้ยน้ต้์ ยางรถยน้ต้์ รถจักรยาน้ยน้ต้์ รถยน้ต้์บ้รรทีุ่ก

 (3) หมวด้ปัจจัยที่างการเกษต้ร กากด้่ด้่จ่เอสู่ เครื�องสู่่บ้น้้ำ ปุ�ย ยาป้องกัน้หรือก้าจัด้ศุัต้ร่พืช่ 

  หรือโรคพืช่ รถเก่�ยวข้้าว รถไถน้า หัวอาหารสู่ัต้ว์ อาหารสู่ัต้ว์

 (4) หมวด้ผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ปิโต้รเล้่ยม ก๊าซึ่ปิโต้รเล้่ยมเหล้ว น้้ำมัน้เช่ื้อเพล้่ง

 (5) หมวด้ยารักษาโรคแล้ะเวช่ภัณ์ฑ์์ ยารักษาโรค เวช่ภัณ์ฑ์์ เก่�ยวกับ้การรักษาโรค

 (6) หมวด้วัสู่ดุ้ก�อสู่ร้าง ที่�อพ่ว่ซึ่่ ป่น้ซึ่่เมน้ต้์ สู่ายไฟฟ้า เหล้็กโครงสู่ร้าง ร่ปพรรณ์ เหล้็กแผ่�น้  

  เหล้็กเสู่้น้

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

ค์รม. เห็็นชอบสำินค์้ำแลี้ะบริกำรค์วบค์ุมปี 2565
จำำ�นวน 51 ร�ยก�ร 11 หมวดสิินค้้�
รวมทั้้�งปุ๋๋�ย ก๊�ซปุ๋ิโตรเลีียมเหลีว นำ��ม้นเชื้้�อเพลีิง
ผลีปุ๋�ลี์มนำ��ม้น นำ��ม้น แลีะไขม้นทั้ี�ได้จำ�กพ้ชื้ หรอืสิ้ตว์
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 (7) หมวด้สู่่น้ค้าเกษต้รที่่�สู่้าคัญ ข้้าวเปล้ือก ข้้าวสู่าร ข้้าวสู่้าล้่ ข้้าวบ้าร์เล้ย์ ข้้าวโพด้ ต้้น้พัน้ธุ์  

  ที่�อน้พัน้ธุ์ มัน้สู่้าปะหล้ังแล้ะผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ ผ่ล้ปาล้์มน้้ำมัน้ มะพร้าวผ่ล้แก� แล้ะผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์  

  ยางพารา ได้้แก� น้้ำยางสู่ด้ ยางก้อน้ เศุษยาง น้้ำยางข้้น้ ยางแผ่�น้ ยางแที่�ง ยางเครพ

 (8) หมวด้สู่่น้ค้าอุปโภคบ้ร่โภค กระด้าษช่้าระ กระด้าษเช่็ด้หน้้า แช่มพ่ ผ่งซึ่ักฟอก น้้ำยา 

  ซึ่ักฟอก ผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์ล้้างจาน้ ผ่้าอน้ามัย ผ่้าอ้อมสู่้าเร็จร่ปเด้็กแล้ะผ่่้ใหญ� สู่บ้่�ก้อน้ สู่บ้่�เหล้ว

 (9) หมวด้อาหาร กระเที่่ยม ไข้�ไก� ทีุ่เร่ยน้ น้มผ่ง ผ่ล้่ต้ภัณ์ฑ์์น้มพร้อมบ้ร่โภคช่น่้ด้เหล้ว 

  ไม�รวมถ่งน้มเปร่้ยว น้้ำมัน้ แล้ะไข้มัน้ ที่่�ได้้จากพืช่ หรือสู่ัต้ว์ ที่ั้งที่่�บ้ร่โภคได้้ หรือไม�ได้้ 

  แป้งสู่าล้่ มังคุด้ ล้้าไย สูุ่กร เน้ื้อสูุ่กร หอมหัวใหญ� อาหารก่�งสู่้าเร็จร่ปบ้รรจุภาช่น้ะผ่น้่ก  

  อาหารใน้ภาช่น้ะบ้รรจุที่่�ปิด้สู่น้่ที่

 (10) หมวด้อื�น้ๆ เครื�องแบ้บ้น้ักเร่ยน้

 (11) หมวด้บ้ร่การ การให้สู่่ที่ธ่ใน้การเผ่ยแพร�งาน้ล่้ข้สู่่ที่ธ่�เพล้งเพื�อการค้า บ้ร่การซ้ืึ่อข้าย 

แล้ะ หรือบ้รก่ารข้น้สู่�งสู่่น้ค้าสู่า้หรับ้ธุรกจ่ออน้ไล้น์้ บ้รก่ารที่างการเกษต้ร บ้รก่ารรักษาพยาบ้าล้ บ้รก่าร 

ที่างการแพที่ย์ แล้ะบ้ร่การอื�น้ข้องสู่ถาน้พยาบ้าล้เก่�ยวกับ้การรักษาโรค แล้ะบ้ร่การรับ้ช่้าระเง่น้ ณ์ 

จุด้บ้ร่การ

โฆษกประจำสู่ำน้ักน้ายกรัฐมน้ต้ร่ยังเปิด้เผ่ยว�า คณ์ะรัฐมน้ต้ร่ได้้ม่มต้่เมื�อวัน้ท่ี่� 22 ม่ถุน้ายน้ 

2564 เห็น้ช่อบ้กำหน้ด้สู่น่้ค้าแล้ะบ้ร่การควบ้คุมปี 2564 ซึ่่�งจะสู่่น้้สุู่ด้การบั้งคับ้ใช้่ใน้วัน้ที่่� 30 มถุ่น้ายน้  

2565 น้่้ เพื�อเป็น้การด้่แล้สู่่น้ค้าแล้ะบ้ร่การที่่�เก่�ยวข้้องกับ้ช่่ว่ต้ประจำวัน้ข้องพ่�น้้องประช่าช่น้ เพื�อ 

ป้องกัน้การกำหน้ด้ราคาซึ่ื้อ ราคาจำหน้�าย หรือกำหน้ด้เงื�อน้ไข้แล้ะว่ธ่ปฏิ่บ้ัต้่ที่างการค้าอัน้ไม�เป็น้ธรรม  

ไม�เก่�ยวกับ้กรณ์่ราคาสู่่น้ค้า หรือบ้ร่การแพงข้่้น้ต้ามกล้ไกต้ล้าด้ปกต้่



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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ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นาย่อกัษร ขจรกาญจนกลุ ประธาน้ช่มรม 

กุ้งต้รังพัฒน้า เปิด้เผ่ยว�า เกษต้รกรเล้่้ยงกุ้ง 

ร่้สู่่กแปล้กใจกับ้การต้ัด้สู่่น้ใจข้องกรมประมงใน้ 

ครั้งน้่้มากที่่�อนุ้มัต้่นำเข�ากุ�งจากเอกว์าดอร์ แล้ะ 

อน่้เด้ย่ แบ้บ้ไม�ทัี่น้ต้ัง้ตั้ว ที่ัง้ที่่�ผ่�าน้มา กรมปกป้อง 

เกษต้รกรมาต้ล้อด้ เน้ื�องจากกุ้งที่่�น้ำเข้้าจะที่ำให้ 

ราคากุง้ใน้ประเที่ศุต้กต้�ำ ไม�มเ่สู่ถย่รภาพ มค่วาม 

เสู่่�ยงเรื�องโรคที่่�ต้่ด้มากับ้กุ้ง รวมถ่งเก่ด้ปัญหา 

คณุ์ภาพความปล้อด้ภัย การปน้เป้�อน้ข้องสู่ารเคม่ 

ต้้องห้าม แล้ะยาปฏิ่ช่่วน้ะ จะสู่ร้างความเสู่่ยหาย 

กับ้ผ่่้เล้่้ยง แล้ะห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้

“เกษตรกรเลี�ย่งกุ�งข้อเร่ยกร้องให้รัฐบ้าล้ 

แล้ะกระที่รวงเกษต้รฯ ที่บ้ที่วน้นโย่บาย่การ 

นำเข�ากุ�งจากที่ั้งสู่องประเที่ศุน้่้อ่กครั้ง โด้ยคำน้่ง 

ถ่งผ่ล้ประโยช่น้์ข้องประเที่ศุ แล้ะอน้าคต้ข้อง 

เกษต้รกรเล้่้ยงกุ้งไที่ยที่่�มุ�งมั�น้พัฒน้าการเล้่้ยง 

จน้เป็น้ที่่�ยอมรับ้ใน้ระด้ับ้โล้ก ก�อน้ที่่�การน้ำเข้้า 

จะเป็น้ปัจจัยสู่ำคัญที่่�ที่ำล้ายห�วงโซึ่�การผ่ล้่ต้ต้ล้อด้ 

ไป ที่่�ผ่�าน้มา กระที่รวงเกษต้รแล้ะสู่หกรณ์์ แล้ะ 

กระที่รวงพาณ่์ช่ย์ ยืน้ยัน้กุ้งที่ะเล้ที่่�มาจากการ 

เพาะเล้่้ยงที่่�จะน้ำเข้้ามาใน้ประเที่ศุไที่ย ต้้องมา 

จากแหล้�งผ่ล้่ต้ต้้น้ที่างที่่�ม่ระบ้บ้ควบ้คุมโรค แล้ะ 

ระบ้บ้ความปล้อด้ภัยที่างช่่วภาพที่่�ม่ประสู่่ที่ธ่ภาพ 

ต้ามมาต้รฐาน้สู่ากล้ใน้ระดั้บ้เด้ย่วกบั้ประเที่ศุไที่ย  

รัฐัปล่่อยนำำ�เข้้�กุ้้้ง
ทำำ�ร้�้ยเกษตร้กร้

ซึ่่�งประเที่ศุต้้น้ที่างที่่�ไที่ยจะน้ำเข้้าสู่่น้ค้ากุ้งที่ะเล้ 

น้ัน้้ จะต้้องปฏ่ิบ้ตั้ต่้ามเงื�อน้ไข้ที่่�กรมประมงกำหน้ด้ 

อย�างเข้้มงวด้”

น้ายอักษร กล้�าวว�า รัฐบ้าล้ม่น้โยบ้าย 

สู่�งเสู่ร่มเกษต้รกรเล้่้ยงกุ้งมาโด้ยต้ล้อด้ ที่ั้ง 

มาต้รการสู่�งเสู่ร่มการเล้่้ยงกุ้งแบ้บ้พัฒน้าเพื�อ 

เพ่�มประสู่่ที่ธ่ภาพการเล้่้ยง โด้ยเฉพาะด้้าน้การ 

ผ่ล้ต่้ที่่�มคุ่ณ์ภาพได้ม้าต้รฐาน้ GAP (Good Aqua- 

culture Practice) แล้ะมาต้รฐาน้สู่ากล้ รวมถ่ง 

การเจาะต้ล้าด้ใหม�เพื�อเพ่�มช่�องที่างการสู่�งออก  

น้อกจากน้่้ การน้ำกุ้งจากต้�างประเที่ศุมาแปรร่ป 

บ้รรจุใหม� แล้ะน้ำไปสู่�งออกข้ายต้�างประเที่ศุใน้น้าม 

ประเที่ศุไที่ย อาจกระที่บ้ภาพล้ักษณ์์กุ้งคุณ์ภาพด้่ 

ข้องไที่ยที่่�สู่ร้างช่ื�อเสู่่ยงใน้ระด้ับ้โล้กมายาวน้าน้  

เป็น้เรื�องที่่�ช่็อกเกษต้รกรมากที่่�รัฐบ้าล้อนุ้ญาต้ 

ให้น้ำเข้้ากุ้ง ที่ั้งที่่�ผ่�าน้มากระที่รวงเกษต้รฯ ระงับ้ 

การน้ำเข้้ามาโด้ยต้ล้อด้ ที่ำให้เกษต้รกรมุ�งมั�น้ 

พัฒน้าระบ้บ้การเล้่้ยงเพื�อสู่ร้างม่ล้ค�าเพ่�มให้กับ้ 

ผ่ล้ผ่ล่้ต้ โด้ยม่ราคาเป็น้แรงจ่งใจใน้การเด้่น้หน้้า 

อย�างต้�อเน้ื�อง หากมก่ารน้ำเข้า้กุง้จะที่ำให้ราคาใน้ 

ประเที่ศุต้กต้�ำ ที่ำล้ายภาคการผ่ล้่ต้ข้องเกษต้รกร 

ที่ั้งระยะสู่ั้น้ แล้ะระยะยาว
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ที่มา : กรมปศุสัตว์ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นาย่สัตว์์แพทย์่สรวิ์ศิ ธานีโต อธ่บ้ด้ ่

กรมปศุุสัู่ต้ว์ เผ่ยว�า กรมปศุุสัู่ต้ว์ม่หน้้าท่ี่�ใน้การ 

ป้องกัน้แล้ะควบ้คุมโรคระบ้าด้ใน้สู่ัต้ว์ กำกับ้ด้่แล้ 

กระบ้วน้การผ่ล้่ต้สู่่น้ค้าปศุุสู่ัต้ว์ให้ม่คุณ์ภาพ 

มาต้รฐาน้อาหารปล้อด้ภัยต้�อผ่่้บ้ร่โภค แล้ะบ้ังคับ้ 

ใช่้กฎหมายต้ามพระราช่บ้ัญญัต้่โรคระบ้าด้สู่ัต้ว์  

พ.ศุ. 2558 ได้้ต้รวจสู่อบ้เข้้มงวด้ใน้การน้ำเข้้า 

ซึ่ากสู่ัต้ว์แล้ะการเคล้ื�อน้ย้ายสู่ัต้ว์ เพื�อป้องกัน้การ 

ล้ักล้อบ้น้ำเข้้าซึ่ากสัู่ต้ว์ผ่่ด้กฎหมายอย�างต้�อเน้ื�อง  

โด้ยเฉพาะอย�างย่�งเพื�อเฝ้าระวังแล้ะควบ้คุมโรค 

ระบ้าด้ใน้สัู่ต้ว์ ข้บ้วน้การล้ักล้อบ้น้ำเข้้าเน้ื้อสู่ัต้ว์แล้ะช่่้น้สู่�วน้ท่ี่�ผ่่ด้กฎหมายจาก 

ต้�างประเที่ศุ ที่่�ไม�ม่เอกสู่ารการเคล้ื�อน้ย้าย หรือข้ออนุ้ญาต้ หรือโด้ยสู่ำแด้งเที่็จ 

ว�าเป็น้สู่่น้ค้าอื�น้ จ่งได้้กำช่ับ้สู่ั�งการให้เจ้าหน้้าที่่�ปศุุสู่ัต้ว์พร้อมหน้�วยงาน้ใน้พื้น้ที่่� 

ด้ำเน้น่้การต้รวจสู่อบ้ รายงาน้แล้ะด้ำเน้น่้การล้งโที่ษผ่่ก้ระที่ำความผ่ด่้อย�างเข้ม้งวด้ 

ต้�อเน้ื�อง

กรมปศุุสู่ัต้ว์ โด้ยด้�าน้กักกัน้สู่ัต้ว์หน้องคาย ร�วมกับ้เจ้าหน้้าที่่�ศุุล้กากร ฝ่าย 

สู่ืบ้สู่วน้แล้ะปราบ้ปราม สู่�วน้ควบ้คุมที่างศุุล้กากร สู่ำน้ักงาน้ศุุล้กากรภาคท่ี่� 2 

ร�วมกับ้เจ้าหน้้าท่ี่�หน้�วยสืู่บ้สู่วน้ปราบ้ปรามประจำพื้น้ที่่�ภาคอ่สู่าน้ ฝ่ายสู่ืบ้สู่วน้ 

แล้ะปราบ้ปราม 2 สู่�วน้สู่ืบ้สู่วน้ปราบ้ปราม 1 กองสืู่บ้สู่วน้แล้ะปราบ้ปราม แล้ะ 

เจ้าหน้้าที่่�ศุุล้กากร สู่ำน้ักงาน้ศุุล้กากรจังหวัด้หน้องคาย ได้้ด้ำเน้่น้การย่ด้ซึ่ากสู่ัต้ว์ 

ที่ั้งหมด้รวม 9,454 ก่โล้กรัม โด้ยวัน้ที่่� 14 กรกฎาคม 2565 ได้้ต้รวจย่ด้ 

สู่่น้ค้าซึ่ากสู่ัต้ว์ที่ั้งหมด้จำน้วน้ 5,176 ก่โล้กรัม เป็น้ช่่้น้สู่�วน้ห่สุู่กรแช่�แข้็ง จำน้วน้ 

40 กล้�อง น้้ำหน้ัก 480 ก่โล้กรัม ต้่น้ไก�แช่�แข้็ง จำน้วน้ 58 กล้�อง น้้ำหน้ัก 696  

กโ่ล้กรมั เน้ือ้สู่กุรแช่�แข้ง็ จำน้วน้ 4,000 กโ่ล้กรมั แล้ะใน้วนั้ที่่� 25 กรกฎาคม 2565  

“ปศุุสััตว์์สันธิิกำำลี้ังศุุลี้กำากำร ยกำพลี้ร่ว์มูบุุกำจัับุยึด
พร�อมูทำำลี้ายเน้�อลี้ักำลี้อบุนำเข้�ากำว์่า 9.45 ตัน”

• สุวรรณีี กาญจนภููสิต •
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ได้ต้้รวจย่ด้สู่น่้คา้ประเภที่ซึ่ากสู่ตั้วท์ี่ัง้หมด้ 4,278  

ก่โล้กรัม เครื�องใน้ไก�แช่�แข้็ง (ก่�น้ไก�) กล้�องล้ะ  

16 ก่โล้กรัม จำน้วน้ 98 กล้�อง น้้ำหน้ัก 1,568  

ก่โล้กรัม เครื�องใน้ไก�แช่�แข้็ง (ก่�น้ไก�) กล้�องล้ะ  

10 ก่โล้กรัม จำน้วน้ 20 กล้�อง น้้ำหนั้ก 200  

ก่โล้กรัม แล้ะช่่้น้สู่�วน้ไก�แช่�แข้็ง (ต้่น้ไก�) กล้�องล้ะ  

10 ก่โล้กรัม จำน้วน้ 251 กล้�อง น้้ำหน้ัก 2,510  

ก่โล้กรัม ใน้การกระที่ำความผ่่ด้ต้ามมาต้รา 242  

แห�งพระราช่บ้ัญญัต้่ศุุล้กากร พ.ศุ. 2560 แล้ะ 

รููปครู้�งที่่� 1 วั้นที่่� 14 กรูกฎาคม 2565
ตรูวัจยึึดสิินค้าซากสิ้ตวั์ที่้�งหมดจำานวัน 5,176 กิโลกรู้ม

พระราช่บ้ัญญัต้่โรคระบ้าด้สู่ัต้ว์ พ.ศุ. 2558 เพื�อ 

เป็น้การปฏิ่บ้ัต้่ต้ามข้้อต้กล้งระหว�างกรมปศุุสู่ัต้ว์ 

กับ้กรมศุุล้กากร เรื�องปฏิ่บ้ัต้่เก่�ยวกับ้กรณ์่ที่่�ม่ 

การจบั้กมุด้ำเน้น่้คด้ล่้กัล้อบ้น้ำสู่ตั้ว ์หรอืซึ่ากสู่ตั้ว ์

เข้า้มาใน้ราช่อาณ์าจักร ด้�าน้ศุลุ้กากรจง่ข้อสู่�งมอบ้ 

ข้องกล้างดั้งกล้�าว ให้กับ้ด้�าน้กักกัน้สัู่ต้ว์หน้องคาย  

เพื�อด้ำเน้่น้การต้ามอำน้าจต้�อไป ซึ่่�งเจ้าหน้้าที่่� 

ด้�าน้กักกัน้สัู่ต้ว์หน้องคายได้้รับ้มอบ้ข้องกล้าง 

ด้ังกล้�าว แล้ะด้ำเน้่น้การที่ำล้ายข้องกล้างเป็น้ที่่� 
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รููปครู้�งที่่� 2 วั้นที่่� 25 กรูกฎาคม 2565
ได้ตรูวัจยึึดสิินค้าปรูะเภที่ซากสิ้ตวั์ที่้�งหมด 4,278 กิโลกรู้ม

เร่ยบ้ร้อยแล้้ว อาศุัยอำน้าจต้ามระเบ้่ยบ้กรมปศุุสู่ัต้ว์ ว�าด้้วยการด้ำเน้่น้การกับ้สู่ัต้ว์ หรือซึ่ากสู่ัต้ว์ข้อง 

กล้างที่่�เป็น้โรคระบ้าด้ หรือเป็น้พาหะข้องโรคระบ้าด้ ซึ่่�งถ่กย่ด้ หรืออายัด้ไว้ต้ามกฎหมายว�าด้้วย 

โรคระบ้าด้สู่ัต้ว์ หรือต้ามกฎหมายอื�น้ พ.ศุ. 2558

อธ่บ้ด่้กรมปศุุสัู่ต้ว์ กล้�าวเพ่�มเต้่มว�า กรมปศุุสัู่ต้ว์ได้้ด้ำเน้่น้การต้รวจสู่อบ้คุมเข้้มป้องกัน้การ 

ล้ักล้อบ้น้ำเข้้า ที่ำล้ายแหล้�งเน้ื้อเถื�อน้ แล้ะล้งโที่ษผ่่้กระที่ำความผ่่ด้ น้อกจากน้่้ ได้้ต้รวจสู่อบ้ห้องเย็น้ 

เพื�อกัน้การกักตุ้น้สู่่น้ค้าอย�างต้�อเน้ื�อง ที่ั้งน้่้ หากประช่าช่น้ต้้องการแจ้งเบ้าะแสู่ หรือข้้อม่ล้เพ่�มเต้่ม  

สู่ามารถแจ้งได้้ที่่�แอปพล้่เคช่ัน้ DLD 4.0 หรือสู่ายด้�วน้กรมปศุุสู่ัต้ว์ 063-225 -6888 ได้้ต้ล้อด้เวล้า  

24 ช่ั�วโมง

ข้อมูล้ : คณะที่ำงานโฆษก กรมปศุุสิัตว์

“กรมปศุสัตว์” เผู้ย์
90 สูตรอาหารสัตว์
เหมาะกับทุ่กจังหวัด

ใชี�วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเท่ศ 
ลี้ดนำเข้�า แบ่งเบาภูาระ

ชี่วงวิกฤตสงคราม รัสเซัีย์ ย์ูเครน
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นาย่สัตว์แพทย์่สรวิ์ศิ ธานีโต อธ่บ้ด้ ่

กรมปศุุสู่ัต้ว์ เปิด้เผ่ยกรณ์่การแบ้�งเบ้าภาระค�า 

ครองช่่พข้องเกษตรกรผู้้�เลี�ย่งสัตว์์ที่่�ได้้รับ้ผ่ล้ 

กระที่บ้จากภาวะว่กฤต้ สงครามรัสเซีีย่ - ย่้เครน  

ว�า กรมปัศิุสัตว์์ม่แผ่น้สู่�งเสู่ร่มให้เกษตรกร แล้ะ 

ผ่่ป้ระกอบ้การหนั้มาใช่ว้ตั้ถดุ้บ่้อาหารสตัว์ภ์ายใน้ 

ประเที่ศุ ล้ด้การนำเข�าจากต้�างประเที่ศุ ซ่ึ่�งที่าง 

กรมปศุสัุู่ต้วไ์ด้ม้ก่ารสู่น้บั้สู่น้นุ้สู่ต่้รการผ่ล้ต่้อาหาร 

สัตว์์ท่ี่�ใช้่วัต้ถุด้่บ้ภายใน้ประเที่ศุ อย�างข้้าว แล้ะ 

มัน้สู่ำปะหลั้ง เพื�อที่ด้แที่น้การน้ำเข้้าข้้าวโพด้ 

แล้ะข้้าวสู่าล่้จากประเที่ศุรัสเซีีย่ - ย่้เครน พร้อม 

เผ่ยแพร�สู่่ต้รอาหารสัตว์์ 90 สู่่ต้ร ท่ี่�ม่ความ 

เหมาะสู่มกับ้แต้�ล้ะจังหวัด้ ท่ี่�สู่ามารถหาวัต้ถุด้่บ้ 

แหล้�งพล้ังงาน้ใน้ที่้องถ่�น้ได้้ เช่�น้ การใช่้ข้้าว 

กะเที่าะเปล้ือก หรือมัน้สู่ำปะหล้ังใน้สู่่ต้รอาหาร 

เพื�อที่ด้แที่น้ข้้าวโพด้ แล้ะข้้าวสู่าล้่ใน้สู่่ต้รอาหาร 

สู่กุรได้ ้100% แล้ะสู่ต่้รอาหารไก�ได้ ้35% เปน็้ต้น้้  

โด้ยเกษต้รกรสู่ามารถเร่ยน้ร่้สู่่ต้รอาหารสู่ัต้ว์น้่้ 

ผ่�าน้สู่ื�อออน้ไล้น้์ข้องกรมปัศิุสัตว์์

น้อกจากน้่้ ยังได้้ม่การจัด้หน้�วยบ้ร่การ 

จัด้การอาหารสัตว์์เคล้ื�อน้ที่่� “Feeding Manage- 

ment Mobile Unit (FMMU)” ซึ่่�งจะม่เจ้าหน้้าที่่� 

คอยให้บ้ร่การที่่�ฟาร์มเกษตรกร โด้ยให้คำแน้ะน้ำ 

การจัด้การด้้าน้อาหารสู่ัต้ว์ ปรับ้สู่่ต้รอาหารสัตว์์

รายฟาร์ม ต้ามช่น้่ด้แล้ะวัต้ถุด้่บ้ที่่�หาได้้ง�ายใน้ 

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“90 สั้ตร อาหารสััตว์์” กุ้รมั่ปีศุุสััตว์์ ไมั่�ง้อนำเข้า

“กรมปศุสัตว์” เผู้ย์
90 สูตรอาหารสัตว์
เหมาะกับทุ่กจังหวัด

ใชี�วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเท่ศ 
ลี้ดนำเข้�า แบ่งเบาภูาระ

ชี่วงวิกฤตสงคราม รัสเซัีย์ ย์ูเครน
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ที่้องถ่�น้ เพื�อการจัด้การอาหารสัตว์์ที่่�ม่ความ 

แม�น้ยำ (precision feeding) ซึ่่�งจะช่�วยล้ด้ 

ต้้น้ทุี่น้ได้้ประมาณ์ 1- 2 บ้าที่/ก่โล้กรัม โด้ย 

ข้อรับ้บ้ร่การได้้ที่่�สู่ำนั้กพัฒน้าอาหารสัู่ต้ว์ แล้ะ 

ศุ่น้ย์ว่จัยแล้ะพัฒน้าอาหารสัู่ต้ว์ที่ั้ง 33 แห�ง ทัี่�ว 

ประเที่ศุ

รวมถ่งได้้เปิด้ศุ่น้ย์บ้ร่การเครื�องจักรกล้ 

แล้ะอุปกรณ์์ด้้าน้ปัศิุสัตว์์ (Motor Pool) ถือเป็น้ 

น้วัต้กรรมการบ้ร่การเครื�องจักรกล้อาหารสัตว์์ ที่่� 

ให้การสู่นั้บ้สู่นุ้น้เครื�องจักรกล้แก�กลุ้�มเกษตรกร 

เพื�อยืมใช่้สู่ำหรับ้การผ่ล้่ต้เสู่บ่้ยงสู่ัต้ว์ ช่�วยล้ด้ 

ภาระใน้การล้งที่น้ซึ่ือ้เครื�องจกัรกล้ข้องต้น้เอง ล้ด้ 

ภาระงบ้ประมาณ์ข้องรฐับ้าล้ใน้การช่�วยเหล้อืกลุ้�ม 

เกษตรกรที่่�ม่อาช่่พปัศุิสัตว์์ใน้ระยะยาว ช่�วยล้ด้ 

ต้้น้ทีุ่น้การผ่ล้่ต้อาหารสัตว์์ โด้ยเพ่�มการน้ำวัสู่ดุ้ 

เหล้ือใช่้ใน้แปล้งไร�น้ามาเป็น้อาหรสู่ัต้ว์ เช่�น้ ฟาง 

ข้้าว สู่ามารถช่�วยล้ด้การเผ่าต้อซึ่ัง แล้ะช่�วยล้ด้ 

การเพ่�มฝุ่น้ PM 2.5 ใน้อากาศุ แล้ะช่�วยเพ่�มการ 

สู่ำรองเสู่บ้่ยงสู่ัต้ว์เพื�อความมั�น้คงที่างด้้าน้อาหาร 

สู่ัต้ว์ (Feed security) ใช้่รองรับ้ผ่ล้กระที่บ้ 

จากการเปล่้�ยน้แปล้งสู่ภาพภ่ม่อากาศุ เช่�น้ ภัย 

แล้้ง น้้ำที่�วม ต้ล้อด้จน้ที่ด้แที่น้การข้าด้แรงงาน้ 

ภาคเกษต้รที่่�น้ับ้วัน้จะล้ด้ล้ง แล้ะเข้้าสู่่�สู่ังคม 

ผ่่้สู่่งอายุ

ใน้สู่�วน้ข้องการสู่�งเสู่ร่ม แล้ะสู่น้ับ้สู่นุ้น้ 

เกษตรกรด้้าน้พืช่อาหารสัู่ต้ว์ ได้้ม่โครงการ  

“พัฒน้าอาช่่พผ่ล้่ต้พืช่อาหารสัตว์์” ให้เกษต้กร 

ที่ำเป็น้อาช่่พโด้ยการผ่ล้่ต้พืช่อาหารสัู่ต้ว์จำหน้�าย  

ใน้ร่ปแบ้บ้หญ้าสู่ด้ หญ้าหมัก หญ้าแห้ง แล้ะ 

เมล็้ด้พัน้ธุ์ สู่ร้างรายได้้ท่ี่�มั�น้คง ปัจจุบ้ัน้ม่กลุ้�ม 

เกษตรกรผ่ล่้ต้เพื�อจำหน้�าย 133 กลุ้�ม 2,100 ราย  

23,000 ไร� รายได้้ 380,000 บ้าที่/ราย/ปี

ที่ัง้น้่ ้กรมปศุสัุู่ต้ว์ได้ม้ก่ารสู่ำรองเสู่บ้ย่งสัู่ต้ว์  

ต้ามโครงการ “หญ้าอาหารสู่ัต้ว์พระราช่ที่าน้” 

เพื�อผ่ล้่ต้เสู่บ้่ยงสู่ัต้ว์ ได้้แก� หญ้าแห้ง หญ้าหมัก  

แล้ะอาหารที่่�เอ็มอาร์ จำน้วน้ 6,720,000 ก่โล้- 

กรัม เพื�อช่�วยเหล้ือเกษต้รกรเล้่้ยงสู่ัต้ว์ท่ี่�ประสู่บ้ 

ภัยพ่บ้ัต้่ โด้ยได้้สู่น้ับ้สู่นุ้น้เกษต้รกร 23,000 ราย 

ต้�อปี
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ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ค้้าไทย - รัสัเซีียทรุัด 5 เดือนติิดลบหนัก
“อาหารสััตว์์ - ปุ๋๋� ย” ยังปุ่๋ว์น ขาดแคลน-แพง

5 เดือนสงครามรัสเซีีย่ - ย้่เครน ที่่�ยัง 

ยืด้เยื้อ แล้ะสู่�อรุน้แรงมากข้่้น้ สู่ร้างแรงกระเพื�อม 

กระที่บ้ไปที่ั�วโล้กรวมที่ั้งประเที่ศุไที่ย ที่ั้งกระที่บ้ 

ห่ว์งโซี่การผู้ลิต ราคาพลังงาน อาหาร วัต้ถุด้่บ้ 

อาหารสัู่ต้ว์ ปุ�ย เหล็้ก ฯล้ฯ สู่่งข้่้น้ ด้ัน้เงินเฟ้อ

ที่ั�วโล้กข้ยับ้ไม�หยุด้ เศุรษฐก่จประเที่ศุยักษ์ใหญ� 

ที่ั้งสู่หรัฐฯ ยุโรป สู่�อถด้ถอย จ่น้สู่�อช่ะล้อต้ัว

5 เดืือนไฟสงคราม ส่งออกไทย
ไปรัสเซีีย-ยูเครนทรุดืหนัก

บิ๊๊�กสภาอุตฯ คาดืปีนี�ต๊ดืลบิ๊ 40-50% 
อาหารสัตว์์โอดืราคาว์ัตถุุดื๊บิ๊

ยังขาดืแคลน แถุมยังแพงกว์่าปีที�แล้ว์ 
15-33% ว์อนรัฐลดืภาษีีนำเข้าทุกชน๊ดื 

ดื้านผูู้้ค้าปุ�ยเจอสองเดื้ง ต้นทุนพุ่ง
ยอดืขายหดื ล่าสุดืราคาขาลง

เบิ๊รกนำเข้า ผู้ว์าขาดืทุน

รายงาน้จากสู่ำน้ักงาน้สู่�งเสู่ร่มการค้าใน้ 

ต้�างประเที่ศุ (สู่คต้.) ณ์ กรุงมอสู่โก สหพันธรัฐ 

รัสเซีีย่ เผ่ยว�า จากสู่ถาน้การณ์์ความขั้ด้แย้ง 

ระหว�างรัสเซีีย่ - ย่้เครน น้ับ้แต้�ปล้ายเด้ือน้ 

กุมภาพัน้ธ์ที่่�ผ่�าน้มา ที่่�รัสู่เซึ่่ยได้้เปิด้ปฏิ่บ้ัต่้การ 

ที่างที่หารกับ้ย่เครน้ ล้�าสูุ่ด้สู่�งผู้ลกระทบต่อการ 

ส่งออกข้องไที่ยไปยังรัสู่เซึ่่ยอย�างรุน้แรง ต้ัวเล้ข้ 

เด้ือน้พฤษภาคมล้�าสูุ่ด้ ม่ม่ล้ค�าเพ่ยง 25.7 ล้้าน้ 

ด้อล้ล้าร์สู่หรัฐฯ (ราว 874 ล้้าน้บ้าที่ อัต้ราแล้ก 

เปล้่�ยน้ 34 บ้าที่ต้�อด้อล้ล้าร์) ลดลง 64.98%  

เมื�อเที่่ยบ้กับ้ช่�วงเด้่ยวกัน้ข้องปีก�อน้ สู่�วน้ภาพ 

รวมช่�วง 5 เดือนแรก สู่�งออกไที่ยไปรัสู่เซ่ึ่ย 

มม่ล่้ค�า 250.13 ล้า้น้ด้อล้ล้าร์ (8,264 ล้า้น้บ้าที่)  

ลดลง 31.99% แล้ะใน้ร่ปเง่น้บ้าที่ล้ด้ล้ง 25.5%  

(กราฟิิกประกอบ)

จากการต้รวจสู่อบ้สู่่น้ค้าสู่�งออกไที่ยไป 

รัสู่เซึ่่ยที่่�ล้ด้ล้งช่�วง 5 เด้ือน้แรกปีน้่้ ใน้กลุ้�ม 

สู่่น้ค้าสู่�งออก 10 อัน้ด้ับ้ได้้แก� รถย่นต์ อุปักรณ์ ์

และส่ว์นปัระกอบ (-34.16%), ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ย่าง  

(-11.78%), เครื�องจักรกล้แล้ะสู่�วน้ประกอบ้  

(-35.53%), ผ่ล้ไม้กระป�องแล้ะแปรรป่ (-35.95%),  

อาหารที่ะเล้กระป�องแล้ะแปรร่ป (-13.01%)  

เป็น้ต้้น้ สู่�วน้สู่่น้ค้าที่่�ยังข้ยายต้ัวเป็น้บ้วก เช่�น้ 

เม็ด้พล้าสู่ต้่ก (+5.52%)
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นาย่เกรยี่งไกร เธยี่รนกุลุ ประธาน้สู่ภาอตุ้สู่าหกรรมแห�งประเที่ศุไที่ย  

(สู่.อ.ที่.) แล้ะประธาน้สู่ภาธุรก่จไที่ย - รัสู่เซึ่่ย กล้�าวว�า การค้าไที่ย - รัสู่เซึ่่ย 

ที่่�ล้ด้ล้งมาจากหล้ายปัจจัย ที่่�สู่ำคัญคือ การถ้กแซีงชั�นทางเศิรษฐกิจจาก 

ช่าต้่ต้ะวัน้ต้ก แล้ะสู่หรัฐฯ ที่ำให้ระบ้บ้การขนส่ง แล้ะโลจิสติกส์ถ่กจำกัด้  

แล้ะไม�ม่ความแน้�น้อน้ สู่ายการบ้่น้ สู่ายเด้่น้เรือไม�รับ้สู่่น้ค้าเข้้า - ออก 

จากรัสู่เซึ่่ย การข้น้สู่�งสู่่น้ค้า การชำระเงิน หรือโอน้เง่น้ค�าสู่่น้ค้าต้้องผ่�าน้ 

ประเที่ศุท่ี่�สู่าม เช่�น้ จน่้ ต้ะวนั้ออกกล้าง ที่ำใหม้ต่้น้้ทุี่น้สู่ง่ข้่น้้ แล้ะกำไรล้ด้ล้ง  

ซึ่่�งใน้สู่่น้ค้าที่่�ม่มาร์จ่้น้ (กำไร) ต้�ำ เช่�น้ สู่่น้ค้าอาหารไม�จ่งใจใน้การค้าข้าย  

สู่�วน้ใน้สู่่น้ค้าที่่�ยังพอม่กำไร แล้ะยังไปได้้ เช่�น้ เม็ด้พล้าสู่ต้่กที่่�เวล้าน้่้ม่ราคา 

สู่่งข้่้น้ ก็ยังม่การสู่�งออกจากผ่่้ประกอบ้การรายใหญ�ข้องไที่ย
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“การสู่�งออกไที่ยไปรัสู่เซ่ึ่ย แล้ะยเ่ครน้ ซ่ึ่�งเป็น้ค่�สู่งคราม ช่�วง 5 เดื้อน้ 

ล้ด้ล้งไปมาก แต้�ก็ยังม่การค้าข้ายกัน้อย่� ปุ�ยเข้าก็ยังสู่�งออกมาไที่ย แต้�การ 

ข้น้สู่�งโล้จ่สู่ต้่กสู่์ม่ความไม�สู่ะด้วก แล้ะม่ต้้น้ทีุ่น้สู่่งข้่้น้ คาด้เด้ือน้ที่่�เหล้ือข้อง 

ปนี้่ห้ากสู่งครามยงัยดื้เยือ้บ้าน้ปล้าย การค�าไทย่ - รสัเซียี่ แล้ะไที่ย - ยเ่ครน้ 

ก็ยังไม�ด้่ข้่้น้ คาด้ที่ั้งปีน้่้จะข้ยายต้ัวลดลงจากปัีที�แล�ว์ 40 - 50%”

ด้้าน้ นาย่พรศิลิป์ั พชัรินทร์ตนะกุล น้ายกสู่มาคมผ่่ผ้่ล่้ต้อาหารสัู่ต้ว์ 

ไที่ย กล้�าวว�า สู่งครามรัสู่เซึ่่ย - ย่เครน้ ยังม่ผ่ล้กระที่บ้ต้�อห�วงโซึ่�ว์ัตถุดิบ 

อาหารสตัว์ข์าดแคลน แล้ะราคาสง้ขึ�น ที่ัง้ข้า้วโพด้เล้่้ยงสู่ตั้ว ์กากถั�วเหลื้อง  

ข้้าวสู่าล้่ โด้ยเที่่ยบ้เด้ือน้ม่ถุน้ายน้ 2565 กับ้ม่ถุน้ายน้ 2564 อาหารสู่ัต้ว ์

ข้้างต้้น้ราคาส้งขึ�น 15 - 33% อย�างไรก็ด้่ จากที่่�กระที่รวงพาณ์่ช่ยได้ ้

ยกเว้น้มาตรการ 3 : 1 ช่ั�วคราว (ซึ่ื้อข้้าวโพด้ใน้ประเที่ศุ 3 สู่�วน้ น้ำเข้้า 

ข้้าวสู่าล้่ได้้ 1 สู่�วน้) เป็น้เวล้า 3 เด้ือน้ (พฤษภาคม - กรกฏิาคม 2565)  

แล้ะข้ยายโควต้าใหน้้ำเข้้าข้้าวโพด้เล้่ย้งสู่ตั้วภ์ายใต้ก้รอบ้องคก์ารการคา้โล้ก  

(WTO) ได้้ไม�เก่น้ 6 แสู่น้ต้ัน้ โด้ยยกเว้น้ภาษ่ แล้ะค�าธรรมเน้่ยม ภายใน้ 

กรกฎาคมน้่้

ที่ั้งน้่้หล้ังม่มาต้รการผ่�อน้ปรน้ ผ่่้ประกอบ้การอาหารสู่ัต้ว์ได้้ม่การ 

ข้ออนุ้ญาต้นำเข�าข�าว์สาลีแล้้วที่ั้งสู่่้น้ 210,025 ตัน แล้ะน้ำเข้้าข�าว์โพด 

ภายใต้้กรอบ้ WTO ประมาณ์ 56,405 ตัน รวมน้ำเข้้าภายใต้้มาต้รการ 

ผ่�อน้ปรน้ 266,430 ตัน ค่ด้เป็น้ 22% ข้องเป้าหมายที่่�ต้ั้งไว้ 1.2 ล้้าน้ต้ัน้  

สู่าเหตุ้ที่่�ไม�เป็น้ไปต้ามเป้าหมายจากหล้ายประเที่ศุม่น้โยบ้ายระงับ้การ 

สู่�งออก ที่ำให้จัด้หาวัต้ถุด้่บ้ได้้ยาก ราคาวัต้ถุด้่บ้ปรับ้ต้ัวสู่่งข้่้น้ แล้ะต้้องเร�ง 

น้ำเข้้าให้ที่ัน้กับ้กรอบ้ระยะเวล้าที่่�รัฐกำหน้ด้

“เวล้าน้่้กรมการค้าภายใน้ยังควบ้คุมราคาข้ายอาหารสัู่ต้ว์ ยังไม�ม ่

รายใด้ได้้รับ้อนุ้มัต้่ปรับ้ข้่้น้ราคา ด้ังน้ั้น้ข้้อเสู่น้อข้องเราคือให้รัฐพ่จารณ์า 

ล้ด้ภาษ่น้ำเข้้าวัต้ถุด้่บ้อาหารสู่ัต้ว์ทีุ่กช่น้่ด้ แล้ะยกเล้่กมาต้รการที่่�บ้่ด้เบ้ือน้ 

กล้ไกต้ล้าด้ทีุ่กช่น้่ด้”

ข้ณ์ะที่่�ปัุ�ย่เคมี ที่่�ม่ผ่ล้ต้�อเกษต้รกรแล้ะผ่ล้ผ่ล่้ต้ที่างการเกษต้ร 

ข้องประเที่ศุ เป็น้อ่กสู่่น้ค้าสู่ำคัญที่่�ได้้รับ้ผ่ล้กระที่บ้จากสู่งครามรัสู่เซึ่่ย -  

ย่เครน้ สู่�งผ่ล้วัต้ถุด้่บ้ใน้การผ่ล้่ต้ปุ�ย แล้ะปุ�ยเคม่ข้าด้แคล้น้ แล้ะราคาพุ�ง 

สู่่งข้่้น้ที่ั�วโล้ก ซึ่่�งรวมที่ั้งไที่ย ที่ำให้ต้้องเร�งหาแหล้�งน้ำเข้้าอื�น้ที่ด้แที่น้น้ั้น้
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นาย่เปัล่งศิักดิ� ปัระกาศิเภสัช น้ายกสู่มาคมการค้าปุ�ยแล้ะธุรก่จ 

การเกษต้รไที่ย เผ่ยว�า เวล้าน้่้การเจรจาข้องที่างการไที่ยกับ้ 3 บ้ร่ษัที่ 

ผ่่้ผ่ล้่ต้แล้ะค้าปุ�ยข้องซึ่าอุด้่อาระเบ้่ยได้้แก� SABIC, MA’ADEN (Saudi  

Arabian Mining Co.) แล้ะ ACO group ยังอย่�ใน้ข้ั้น้ด้ำเน้่น้การ อย�างไร 

ก็ด้่ จากสู่ถาน้การณ์์เวล้าน้่้แน้วโน้้มบาทอ่อนค่า ราคาน�ำมันปัรับตัว์ลดลง  

สู่�งผ่ล้ใหร้าคาปัุ�ย่เร่�มล้ด้ความรอ้น้แรง หลาย่บรษิทัไมก่ล�าสั�งเข�ามา เพราะ 

เสู่่�ยงข้าด้ทีุ่น้สู่่ง แม้กระที่รวงพาณ์่ช่ย์จะยอมปรับ้เพด้าน้ราคาปุ�ยใหม� แต้� 

ไม�ได้้มากถ่งกับ้เป็น้แรงจ่งใจให้กล้้าเสู่่�ยงที่่�จะน้ำเข้้ามาจำหน้�าย ที่�ามกล้าง 

เกษต้รกรที่่�มาร้องกับ้กระที่รวงพาณ์่ช่ย์เพื�อให้ได้้ข้องราคาถ่ก ปัจจุบ้ัน้ 

สู่ต้็อกปุ�ยใน้ประเที่ศุข้ณ์ะน้่้ยังม่เพ่ยงพอ

สู่อด้คล้อ้งกบั้นาย่ภสัชญภณ์ หมื�นแจ�ง รองอธบ่้ด้ก่รมวช่่าการเกษต้ร 

กล้�าวว�า ปรม่าณ์นำเข�าปัุ�ย่เคมี ปั ี2565 (1 มกราคม - 15 กรกฎาคม) 2.90  

ล�านตัน ม้ลค่ากว์่า 70,976 ล�านบาท ซึ่่�งม่ล้ค�าเที่�ากับ้ที่่�น้ำเข้้าที่ั้งปี 2564  

แล้้ว (ปี 64 ไที่ยน้ำเข้้าปุ�ย 5.5 ล้้าน้ต้ัน้ ม่ล้ค�า 7.01 หมื�น้ล้้าน้บ้าที่) 

จากราคาปรับ้ตั้วสู่่งข้่้น้ ที่ำให้ยอด้ข้ายข้องผ่่้ค้าล้ด้ล้งมาก โด้ยเฉพาะปุ�ย 

ย่เร่ย อย�างไรก็ด้่ การน้ำเข้้าปุ�ยจากซึ่าอุด้่อาระเบ้่ยที่่�อย่�ระหว�างด้ำเน้่น้การ  

คาด้อ่ก 2 เด้ือน้ จะน้ำเข้้ามาได้้

แหล้�งข้�าวจากสู่ภาอุต้สู่าหกรรมแห�งประเที่ศุไที่ย กล้�าวว�า จาก 

ราคาปุ�ยต้ล้าด้โล้กที่่�ปรับ้ข้่้น้ บ้างประเที่ศุระงับ้การสู่�งออก ที่ำให้ปุ�ย 

ใน้ประเที่ศุข้าด้แคล้น้แล้ะไม�เพ่ยงพอ สู่�งผ่ล้ที่ำให้ธุรก่จเก่�ยวเน้ื�องร้อน้ใจ 

เสู่น้อให้ภาครัฐไปจัด้หาปุ�ยจากรัสู่เซึ่่ย ที่่�เวล้าน้่้หล้ายบ้ร่ษัที่ไม�กล้้าสู่ั�งซึ่ื้อ  

เพราะเกรงที่างสู่หรัฐอเมร่กา แล้ะยุโรปจะเพ�งเล็้ง หรือออกมาต้รการ 

ที่างการค้ากับ้ไที่ยที่่�ยังค้ากับ้รัสู่เซึ่่ย 

สู่�วน้การสัู่�งซ้ืึ่อปุ�ยจากอ่หร�าน้ ก็ม่ปัญหาเรื�องความเสู่่�ยง สู่ั�งไปแล้้ว 

ไม�แน้�ใจว�าข้องจะได้้เมื�อไร ข้ณ์ะที่่�โรงงาน้ปุ�ยข้องจ่น้ใน้ สู่ปป.ล้าว ยัง 

ระงับ้สู่�งข้าย แต้�ถ้าจะสู่ั�งซึ่ื้อต้้องไปต้่ด้ต้�อกับ้รัฐบ้าล้กล้าง ไม�ได้้ง�ายอย�างที่่� 

หล้ายฝ่ายค่ด้ ก็ที่ราบ้ว�าทีุ่กคน้ร้อน้ใจ แต้�ไม�ร่้จะที่ำอย�างไร
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ความเป็นมา

คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป โดย ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานฯ ด�าเนิน 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรในอตุสาหกรรมปศสุตัว์ให้ได้คณุภาพและมาตรฐานการผลติสนิค้า เชือ่มโยง 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน จึงได้ก�าหนดจัดงานสัมมนาปศุสัตว์ 

ออนไลน์ หัวข้อ “ช่วยคิด ช่วยทำ�ำ พัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ไทำย” ขึ้น โดยในงานได้รับเกียรติจาก น.สพ.

อภินันทำ์ คงนุรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวเปิดงาน 

และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ BCG กับปศุสัตว์ไทย พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน 

ทีม่าร่วม Panelist ด�าเนนิรายการโดย คณุณฐักำนต์ พันธ์ชัย รองประธานฯ และมผู้ีเข้าร่วมงานสัมมนา 

ในครั้งนี้กว่า 133 คน โดยมีข้อสรุป ในสาระส�าคัญของการสัมมนา ดังนี้

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ BCG กับภาคปศุสัตวไ์ทย โดย น.สพ.อภินันท์ คงนุรตัน์
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์

๏ ปี 2564 ประเทศไทยมีเกษตรกรภาคปศุสัตว์ราว 3.35 ล้านราย ที่ผ่านมาสามารถผลิต 

ไก่เนื้อได้กว่า 485.69 ล้านตัว เป็ด 32.94 ล้านตัว สุกร 13.1 ล้านตัว แต่ไทยมีความท้าทายในเรื่อง 

ความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ ต้นทุนราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงข้ึน การ 

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดงานสัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์
หัวข้อ “ช่วยคิด ช่วยทำ�ำ พัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ไทำย”
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
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ระบาดของโรค ASF ในสุกร และโรคลัมปีสกิน 

ในโคกระบือ รวมทั้งสภาวะโลกร้อน (Global 

Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ - 

อากาศอย่างรุนแรง (Climate Change)

๏ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ 

น�าหลักการ BCG Model เพิ่มประสิทธิภาพ “3  

สงู” ได้แก่ (1) ประสทิธภิาพสงู (2) มาตรฐานสงู 

และ (3) รายได้สูง เน้นการท�าน้อยให้ได้มูลค่า 

มาก

๏ มุง่ปรับเปลีย่นรปูแบบการท�าการเกษตร 

ของไทยให้เป็นการเกษตรที่ส่งเสริมสุขภาพ ลด 

การใช้สารเคมต่ีางๆ ปุย๋เคม ียาก�าจดัวชัพชื ฟ้ืนฟ ู

ระบบนิเวศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๏ กรมปศุสัตว์ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม  

BCG model โดยด�าเนินโครงการประกวดฟาร์ม 

ต้นแบบ ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ประจ�าปี  

พ.ศ. 2565 ขึ้นเป็นครั้งแรก และมีฟาร์มต้นแบบ 

ที่ผ่านการประเมินจากกรมปศุสัตว์ จ�านวน 13  

ฟาร์ม โดยมีทั้งฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ฟาร์มโคนม 

อินทรีย์ และแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ซ่ึง 

โครงการนี้เราจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 

กระตุ้นเกษตรกรได้รับรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการ 

ผลิตสินค้าปศุสัตว์ และขยายผลต่อยอดไปยัง 

โครงการอื่นในฟาร์มชนิดอื่นๆ ทั้งฟาร์มสุกร และ 

ฟาร์มไก่เนื้อ

อาหารสัตวแ์พง รบัมืออย่างไร โดย
คุณสมภพ เอ้ือทรงธรรม รองเลขาธกิาร 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตวไ์ทย

๏ สถานการณ์การผลิตอาหารสัตว์โลก 

เมื่อปี 2021 มีจ�านวนกว่า 1,235 ล้านตัน โดย 

กลุ่มประเทศเอเชีย - แปซิฟิก ผลิตได้มากที่สุด  

(458.121 ล้านตนั) รองลงมาคอืยุโรป (266.840  

ล้านตนั) และอเมรกิาเหนอืรวมแคนาดา (252.928 

ล้านตัน) ภาพรวมการผลิตเพ่ิมข้ึน 2.3% เมื่อ 

เทียบกับปี 2020

๏ สัดส่วนแหล่งการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ในปี 2564 พบว่ามีการใช้วัตถุดิบในประเทศ 

ประมาณ 8 ล้านตัน (40%) และน�าเข้า 12 ล้าน 

ตัน (60%) อาทิ กากถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลือง  

DDGS ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์

๏ ปัจจัยที่ส ่งผลต่อวัตถุดิบอาหารสัตว์  

อาทิ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น หลัง 

จากประเทศจนีฟ้ืนตวัจากโควดิ - 19 และเร่งน�าเข้า 

วัตถุดิบธัญพืชต่างๆ, ภัยแล้งและสภาวะอากาศ 

แปรปรวนของสหรฐัอเมรกิา และอเมรกิาใต้ ส่งผล 

ให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลืองโลก 

มีปริมาณที่น้อยลง, ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับ 

สูงขึ้นเนื่องจากรัสเซีย และยูเครนเป็นประเทศ 

ส่งออกข้าวสาลีส�าคัญของโลกมีสัดส่วนส่งออก 

รวมกันประมาณ 30% รวมถึงนโยบายรัฐที่ 

บิดเบือนกลไกตลาดเพื่อดูแลเกษตรกรปลูกพืช 

อาหารสัตว์ภายในประเทศ

๏ แนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ใน 

ครึ่งปีหลัง คาดว่า ราคาข้าวโพดในประเทศจะ 

อ่อนตัวลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 

ขณะที่ราคาวัตถุดิบน�าเข้า (กากถั่วเหลือง ข้าว 

สาลี) จะทรงตัวค่อนข้างสูงตลอดไตรมาส 3 และ 

ต่อเนื่องไตรมาส 4 (หากสถานการณ์สงคราม 

รัสเซีย - ยูเครน ยังไม่มีข้อยุติ) ดังนั้น เกษตรกร 

ผู ้ประกอบการต้องปรับตัวโดยสร้างทางเลือก 

วัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว ์ใหม ่ๆ ปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงเตรียมแผนรองรับ 

และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
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ทิศทางไก่ไทย ภายใต้วกิฤติปัจจุบนั โดย  
คุณคึกฤธิ ์อารปีกรณ์ ผู้จัดการสมาคม
ผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย

๏ ปี 2565 มีการผลิตไก่เนื้อสัปดาห์ละ  

36 - 37 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5% เข้า 

โรงงานสง่ออก 28 - 29 ลา้นตวั ภาพรวมการผลติ 

ไก่เนื้อที่ 1,890 ล้านตัว/ปี เป็นเนื้อไก่ 3.16 

ล้านตัน/ปี โดยไทยส่งออกเนื้อไก่ 9.4 - 9.5 แสน 

ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าส่งออก 120,000 ล้านบาท  

(เพิม่ข้ึน 12%) โดยสดัสว่นสง่ออกตอ่การบรโิภค 

ในประเทศอยู่ที่ 70:30

๏ ตลาดหลักส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี  

2564 ได้แก่ ญี่ปุ่น (48%) สหราชอาณาจักร  

(15%) EU (14%) จีน (10%) เกาหลี (4%)  

อื่นๆ (9%) โดยส่งออกไก่สด 385,000 ตัน 

ไก่แปรรูป 548,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.8  

แสนล้านบาท

๏ วกิฤตท่ีิกระทบอตุสาหกรรมไก่เนือ้ อาทิ  

โควิด - 19, ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ที่คาดว่ามี 

กวา่ 20,000 ตำแหนง่สง่ผลใหโ้รงงานไกม่ผีลผลติ 

ลดลง 20 - 30%, ค่าระวางเรือสูงขึ้นมาก, ราคา 

อาหารสัตว์แพง, น�้ามันแพง, โรคระบาด เช่น 

ไข้หวัดนก และ ASF

๏ ภาพรวมส่งออกเนือ้ไก่ของไทย 5 เดอืน 

แรกของปี 65 เมื่อเทียบกับปี 64 พบว่า ตลาด  

มาเลเซียส่งออกได้เพิ่มขึ้น 36.1%, EU+UK 

ส่งออกได้เพิ่มขึ้น 12.8% ขณะที่ญี่ปุ ่น ท่ีเป็น 

ตลาดหลักส่งออกลดลง 8% และจีน ลดลง  

49.7% ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกเนื้อไก่ของ 

ไทยในรอบ 5 เดือนแรกของปี 65 ยังติดลบที่  

4.4%

เศรษฐกิจยุคไหนๆ กินไข่ก็คุ้มค่า โดย
คุณสุรชาติ กำาหอม เลขาธกิาร
สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

๏ สถานการณ์การผลิต และการตลาด 

ไข่ไก่ของไทย พบว่า ประเทศไทยมีเกษตรกร 

เลี้ยงไก่ไข่ 150,000 ราย มีผลผลิตรวมกันกว่า  

15,148 ล้านฟอง ขณะที่ประเทศไทยบริโภค 

ไข่ไก่สดที่ 14,898 ล้านฟอง ส่งออกไข่ไก่สด 

250 ล้านฟอง (คิดเป็น 1.65%ของการผลิต)  

ปัจจุบันราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 3.20 

บาท/ฟอง ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ (ณ เดอืนกมุภาพันธ์ 

2565) อยู่ที่ 2.91 บาท/ฟอง

๏ ราคาไข่ไก่ที่สูงขึ้นมาจากต้นทุนการ 

ผลิตท่ีสูง สวนทางกับอัตราการบริโภคไข่ไก่ของ 

คนไทยที่ลดลง ปัจจุบันเฉล่ียอยู่ท่ี 225 ฟอง/ 

คน/ปี

๏ คณะกรรมการ Egg Board อนุมัต ิ

แผนน�าเข้าไก่ไข่ปี 2565 แบ่งเป็น ไก่ไข่ปู่ย่าพันธุ์  

(GP) 3,800 ตัว และไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS)  

440,000 ตัว

๏ ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้น 

ของกรมปศสุตัว์ 1. ขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการ  

ปลดไก่ไข่ยืนกรงไม่เกิน 80 สัปดาห์ 2. ขอ 

ความร่วมมือผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ (PS) 16 

ราย ส่งออกไข่ไก่ หรือปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อน 

ก�าหนดเพื่อลดไข่ไก่ในประเทศ 58 ล้านฟอง  

ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ส่งผล 

ให้สถานการณ์ไข่ไก่ล้นตลาดคล่ีคลาย ราคา 

ปรับมาอยู่ท่ี 3.20 บาทต่อฟอง และปริมาณ 

การผลิต - การบริโภคเร่ิมกลับสู ่สมดุลอีกครั้ง 

ในปัจจุบัน
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๏ ฝากทุกฝ่ายอย่าน�าไข่ไก่มาเป็นสินค้า 

การเมือง การปล่อยตามกลไกตลาด และไข่ไก ่

เป็นอาหารโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ 

กับราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อโค โดยไข่ 

เบอร์ 3 1 กก. มีราคาเฉลี่ยเพียง 59 - 65 บาท  

เท่านั้น

ทำาอย่างไรหมูไทย จึงจะปลอด ASF 
โดย น.สพ.ดำาเนิน จตุรวธิวงศ์ ท่ีปรกึษา
สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ

๏ โรค ASF เป็นโรคติดต่อในสุกรเท่านั้น  

สามารถสร้างความเสียหายต่อธุรกิจสุกรได้ถึง 

100% โดยโรคนี้ระบาดมามากกว่า 100 ป ี

และปัจจุบันยังไม่มียา และวัคซีนป้องกันที่ม ี

ประสิทธิภาพ

๏ ปัญหาการระบาดส่วนใหญ่มาจากการ 

ขนย้ายที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการท�าลายสัตว์ติดเชื้อ 

ที่ไม่ถูกวิธี โดยเชื้อจะมีความทนทานต่อสภาวะ 

แวดล้อม เช่น เชื้อจะอยู่ในชิ้นส่วนแช่แข็ง 1,000  

วัน แช่เย็น 110 วัน คอก 30 วัน เลือด 540 วัน  

มูลสุกร 11 วัน โดยเชื้อจะตายที่อุณหภูมิ 700°C  

นาน 30 นาที

๏ แนวทางป้องกันหมูไทยจาก ASF กรม 

ปศุสัตว์มีมาตรการ Pig Sandbox เป็นเขตพื้นที ่

ควบคุมพิเศษ น�าร่องส่งเสริม - ฟื ้นฟูการผลิต 

และควบคุมป้องกันโรคสุกร (ASF Free Zone)  

น�าร่องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

๏ ข้อสรุปที่ว่าท�าอย่างไร หมูไทยจึงจะ 

ปลอด ASF ประกอบด้วย 1. เป้าหมายชัดเจน  

และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. การขับ 

เคลือ่นด้วยหลกัฐานวชิาการเชงิประจกัษ์ 3. ความ 

โปร่งใสในทุกขั้นตอนด�าเนินงาน 4. การติดตาม 

ประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

o ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) มีแพะรวมกันประมาณ 
130,000 ตัว เป็นแม่แพะ 52,000 ตัว โดยตลาดแพะปัจจุบันอยู่ในกลุ่มแพะมีชีวิต เนื้อชำแหละ 
เนื้อตัดแต่ง ปลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากแพะ 

o สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในรูปแบบสวนยางพารา
และสวนปาล์มน้ำมัน เชื่อมโยง BCG Model  

o “แพะชาท่อม” คือการพัฒนาสินผ่านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของแพะ และพัฒนา
คุณภาพสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างในตลาดปัจจุบัน 

o แพะชาท่อม ยังอยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย โดย ศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา จากคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

o กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่ถูกใช้เป็นส่วนผสมยาแผนโบราณ โดยกระท่อมของไทยมีสารสำคัญสูง
กว่ากระท่อมของมาเลเซีย 12% โดยงานวิจัยการใช้กระท่อมมักอยู่ในมนุษย์และสัตว์เล็ก แต่ยัง
ไม่มีในปศุสัตว์ ดังนั้น จึงได้มีการทดลองใช้กระท่อมเป็นส่วนสมในอาหารแพะ พบว่า การใช้ใบ
กระท่อมเสริมอาหารจะกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยลดคลอ
เรสเตอรอล เพิ่มไขมันดี แต่กระนั้นต้องพิจารณาเรื่องตลาดมุสลิมที่ไม่ยอมรับการใช้กัญชาใน
อาหารแพะ เพราะเป็นฮะลอม 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ภาพบรรยากาศงานสมัมนาฯ) 

----------------------------------------------- 
สรุปโดย: ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
19 กรกฎาคม 2565 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาฯ
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เล้ียงโคอย่างไรให้ได้ 1 ไร ่1 ล้าน
โดย คุณจำานงค์ จังอินทร์

เจ้าของอัมรฟีารม์

๏ ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคแบบเดิม มา 

เลี้ยงขุนแบบปราณีต ด้วยมาตรฐานฟาร์ม GFM  

(Good Farming Management) คือ มาตรฐาน 

ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคที่เหมาะสม ประกอบ 

ด้วย 1. พื้นที่โรงเรือน 2. การจัดการโรงเรือน  

3. การจัดการยานพาหนะ 4.การจัดการบุคคล  

5. การจัดการสุขภาพโค 6. การจัดการอาหาร 

น�้า ยาสัตว์ 7. การจัดการข้อมูล

๏ อัมรีฟาร ์ม ได ้รับการรับรองฟาร ์ม

มาตรฐาน GFM และฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่ง 

เนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์(B - Ago- 

nist) จากกรมปศุสัตว์

๏ เป้าหมายคือ เลี้ยงส่งสหกรณ์เครือข่าย 

โคเนื้อ (Maxbeef) เดือนละ 2 ตัว ราคาเฉลี่ย 

ตัวละ 75,000 - 80,000 บาท

๏ เคลด็ลบัความส�าเร็จคอื การน�าโคต้นน�า้ 

เข้ามาขุน โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิต 

โคต้นน�้าส�าคัญของประเทศ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ ่

โคเนื้อที่เลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูก (เน้นสายพันธุ ์

ชาโรเร่ และแองกัส) เมื่อได้ลูกโคมาแล้ว จะให้ 

กลุ ่มเลี้ยงเร่ิมแรกให้ และอัมรีฟาร์มจะซื้อใน 

ภายหลัง มาขุนต่อ สายพันธุ์ตามข้างต้นมีข้อดี 

คือ กินเก่ง โตวัย และทนอากาศได้ดี มีเลือด 

สายพันธุ์หลักที่ 75% เมื่ออายุได้ 1 ปี 6 เดือน  

น�้าหนักเฉล่ีย 350 กิโลกรัม จะเหมาะน�ามา 

ขุนปลายที่ 8 - 12 เดือน ก็ส่งขายได้

๏ อาหารข้นปรับราคาสูงขึ้น จึงได้ปรับ 

เปลี่ยนไปใช้กากมันหมักยีสต์ผสมแป้งสาโท ม ี

ข้อดีคือ ช่วยไม่ให้มีหนอนในอาหารสัตว์ (ใช ้

ประมาณ 40 ก้อน/ตัน) ใช้อาหารข้น+กากมัน 

หมักยีสต์เล้ียงโคขุนในอัตรา 1:2 ให้กินเต็มท่ี 

วันละ 3 เวลา และต้องให้ฟางกินตลอดเวลาเพื่อ 

ช่วยกระบวนการย่อย

๏ โรงเรือนเป็นการเลี้ยงเดี่ยว ขนาด 3*3  

ตารางเมตร จะเหมาะสมที่สุด พื้นเป็นคอนกรีต 

เหมาะแก่การท�าความสะอาด โดยฟาร์มจะก�าจัด 

มูลโควันละ 1 ครั้ง ช่วยให้มีความสะอาด และ 

ป้องกันโรค

“แพะชาท่อมอันดามัน” คืออะไร ทำาได้
จรงิหรอืไม่ โดย คุณศรสุีวรรณ ค้าของ
ผู้อำานวยการฝ่ายแผนงานและโครงการ
สภาการศึกษาจังหวดักระบี่ และ
ศาสตราจารย์ ดร.ป่ิน จันจุฬา
คณะทรพัยากรธรรมชาติ
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

๏ ในกลุ ่มจังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด  

(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) มีแพะ 

รวมกันประมาณ 130,000 ตัว เป็นแม่แพะ  

52,000 ตัว โดยตลาดแพะปัจจุบันอยู่ในกลุ่ม 

แพะมีชีวิต เนื้อช�าแหละ เนื้อตัดแต่ง ผลิตภัณฑ ์

อาหารแปรรูปจากแพะ

๏ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ด�าเนินการ 

สนับสนุนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ ในรูปแบบสวน 

ยางพารา และสวนปาล์มน�้ามัน เชื่อมโยง BCG  

Model
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๏ “แพะชาท่อม” คือ การพัฒนาสินค้าผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของแพะ และ 

พัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างในตลาดปัจจุบัน

๏ แพะชาท่อม ยังอยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย โดย ศ.ดร.ปิ�น จันจุฬา จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๏ กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรท่ีถูกใช้เป็นส่วนผสมยาแผนโบราณ โดยกระท่อมของไทย มีสาร 

สำคัญสูงกว่ากระท่อมของมาเลเซีย 12% โดยงานวิจัย การใช้กระท่อมมักอยู่ในมนุษย์ และสัตว์เล็ก 

แต่ยังไม่มีในปศุสัตว์ ดังนั้น จึงได้มีการทดลองใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมในอาหารแพะ พบว่า การใช้ 

ใบกระท่อมเสริมอาหาร จะกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยลด 

คลอเรสเตอรอล เพิ่มไขมันดี แต่กระนั้นต้องพิจารณาเรื่องตลาดมุสลิมที่ไม่ยอมรับการใช้กัญชา 

ในอาหารแพะ เพราะเป็นฮะลอม

สรุุปโดย: ฝ่่ายส่งเสรุิมธุุรุกิิจเกิษตรุและอาหารุ

สภาหอกิารุค้้าแห่งปรุะเทศไทย

19 กิรุกิฎาค้ม 2565
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“อาหารสตัวแ์พงรบัมืออยา่งไร”
ภายใตง้านสมัมนา ช่วยคิด ช่วยท า พฒันาสินคา้ปศุสตัวไ์ทย

นายสมภพ เอ้ือทรงธรรม
รองเลขาธิการสมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย

19 กรกฏาคม 2565สถานการณก์ารผลิตอาหารสตัวโ์ลก

1
2

3

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“อาหารสัตว์แพงรับมอือยา่งไร”
• สมภพ เอือ้ทรงธรรม • รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

การผลิตอาหารสตัว์ 10 อนัดบัแรก

ประเทศไทย 20.50 20.21 (0.29) -1.4%



50

Around the world

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 205
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

สถานการณข์า้วโพดโลก
MMT USD/TON
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World Corn Production, Consumption, and Stocks 

Production Consumption Ending Stocks Price
Source : FAS / USDA April 2022
ราคา 64/65 ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2565
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World soybeans Meal Production, Consumption, and Stocks

Production Consumption Ending Stocks Price

สถานการณก์ากถัว่เหลืองโลก
MMT USD/TON

Source : FAS / USDA April 2022
ราคา 64/65 ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2565

ที่มา: สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย
6
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สถานการณอ์าหารสตัวไ์ทย

ที่มา: สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย

ลา้นตนั

5.12

20.5020.21
19.08

0
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4
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2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565

การเตบิโตอาหารสตัวปี์ 2531-2565 = 8 % ตอ่ปี
การเตบิโตอาหารสตัวปี์ 2563-2564 = -1.41% ตอ่ปี
การเตบิโตอาหารสตัวปี์ 2564-2565 = -5.63% ตอ่ปี

วิกฤตการเงินไทย
วิกฤตการเงินอเมริกา

ไขห้วดันก

วตัถุดิบหลกัในการผลิตอาหารสตัว ์

ที่มา: สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย

ถัว่เหลืองและ
กากถัว่เหลือง

28%
ปลาป่น
3%

อ่ืนๆ
9%

ขา้วโพด ผลิตภณัฑข์า้ว มนัส าปะหลงั และขา้วสาลี 60%

สดัส่วนแหล่งการใชว้ตัถุดิบอาหารสตัว ์ปี 2564

60%40%

น าเขา้ ในประเทศ

รายการวตัถุดิบ จ  านวน(ตนั)
ขา้วโพด 1,834,020 
กากถัว่เหลือง 2,753,099 
เมล็ดถัว่เหลือง 3,996,725 
DDGS 317,818 
ขา้วสาลี 1,263,015 
ขา้วบารเ์ลย์ 755,569 
อื่นๆ (โปรตนี, วิตามิน) 1,000,000 

รวม 11,920,241 

รายการวตัถุดิบ จ  านวน(ตนั)
ขา้วโพด 4,800,000
ปลาป่น 150,000
มนัเสน้/กากมนั 1,000,000
ปลายขา้ว/ผลิตภณัฑข์า้ว 2,000,000

รวม 7,950,000

ในประเทศ 8 ลา้นตนั น าเขา้ 12 ลา้นตนั

ที่มา: สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย
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ปัจจยัที่มีผลตอ่วตัถุดิบอาหารสตัว์

La Nina

ราคาวตัถุดิบอาหารสตัวป์รบัตวัสูงข้ึน 
หลงัจากประเทศจนีฟ้ืนตวัจากโควิด-
19 และเรง่น าเขา้วตัถุดิบธญัพืช
ตา่งๆ 

ภยัแลง้และสภาวะอากาศแปรปรวน
ของประเทศอเมริกา และอเมริกาใต ้
สง่ผลใหผ้ลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว์
และถัว่เหลืองโลกมีปริมาณที่นอ้ยลง 

ราคาวตัถุดิบอาหารสตัวป์รบัสูงข้ึนไป
อีก เน่ืองจาก รสัเซียและยูเครนเป็น
ประเทศสง่ออกขา้วสาลีส  าคญัของโลก
มีสดัสว่นสง่ออกรวมกนัประมาณ 30%

2563 2564 2565

นโยบายรฐัท่ีบิดเบือนกลไกลตลาด 
เพ่ือดแูลเกษตรกรปลกูพืชอาหารสตัวภ์ายในประเทศ

การควบคมุโดยรฐั

ซ้ือแพงๆ

หา้มขายแพง หา้มขายแพง

พืชอาหารสตัว์ อาหารสตัว์ เน้ือสตัว์

โครงสรา้งตน้ทุนการผลิตอาหารสตัวแ์ละปศุสตัว์

ตน้ทุนอาหารสตัว์ ตน้ทุนปศุสตัว์ตน้ทุนวตัถุดิบ

80-90% 60-70%

12

วตัถุดิบแพง? อาหารสตัวแ์พง ? หมู ไข่แพง ?
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รฐัผ่อนปรนมาตรการชัว่คราว(10 พ.ค.-31 ก.ค.65)

• น าเขา้ขา้วสาลี ไม่ตอ้งเอาขา้วโพดในประเทศไป
แลก (3 : 1 สว่น) ตั้งแต ่10 พ.ค.-31 ก.ค. 
2565

• ขยายโควตาน าเขา้ขา้วโพดในกรอบ WTO เป็น 6
แสนตนั โดยไม่มีภาษีและค่าธรรมเนียม ตั้งแต ่
10 พ.ค.-31 ก.ค. 2565

• จ  านวนน าเขา้ทั้ง ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ขา้วสาลี และ
ขา้วบารเ์ลย ์ทุกช่องทาง ตั้งแต ่10 พ.ค.-31 ก.ค. 
2565 ไม่เกิน 1.2 ลา้นตนั

ที่มา : สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย

สถานการณร์าคาวตัถุดิบอาหารสตัว์

13.26
16.51

21.73

8.97 10.05
13.12

0
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10

15

20

25

2563 2564 มิ.ย. 2565
กากถัว่เหลือง ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ขา้วสาลี ขา้วบารเ์ลย์

บาท / กก.

ปี 2563 2564 มิ.ย. 
2565

(%) 64 เทียบ
(มิ.ย.65)

กากถัว่เหลือง 13.26 16.51 21.73 31.62
ขา้วโพด 8.97 10.05 13.12 30.55 
มนัส าปะหลงั 7.10 7.79 9.35 20.00
ขา้วสาลี 7.38 8.94 14.00 56.60
ขา้วบารเ์ลย์ 7.40 9.48 14.50 52.95

บาท / กก.

•ราคาขา้วโพดในประเทศอ่อนตวัลง เน่ืองจากเขา้สู่ช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาด

•ราคาวตัถุดิบน าเขา้ (กากถัว่เหลือง ขา้วสาลี) ทรงตวัสูงตลอด    
ไตรมาส 3 และตอ่เน่ืองไตรมาส 4 (หากสถานการณส์งคราม
รสัเซีย-ยูเครนยงัไม่มีขอ้ยุติ)

แนวโนม้ราคาวตัถุดิบอาหารสตัวใ์นครึ่งปีหลงั
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อาหารสตัวแ์พงรบัมืออยา่งไร (ส าหรบัอาหารสตัว)์

• สรา้งทางเลือก+วตัถุดิบทดแทนใหม่ๆ

• ตดิตามข่าวสาร ผลกระทบราคาวตัถุดิบ

• ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต ชะลอการขาดทุน

• เตรียมแผนรองรบั (Worst case scenario)

อาหารสตัวแ์พงรบัมืออยา่งไร (ส าหรบัประเทศไทย)

• เปิดเสรี ปลดลอ๊กนโยบายรฐัท่ีบิดเบือน
กลไกตลาดแบบถาวร เพื่อลดภาระ
ผูป้ระกอบการ

• ลดภาษีน าเขา้วตัถุดิบทุกรายการ
• เร่งส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตวตัถุดิบอาหารสตัว์

• ส่งเสริมพฒันาการผลิตแบบยัง่ยืนตลอด
ทั้งห่วงโซ่
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ทิิศทิางไก่่ไทิย
ภายใต้้วิิกฤต้ปััจจุบััน

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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เศรษฐกิจยุคไหนๆ
กินไขก่็คุ้มค่า

• สุรชาติ กำ�าหอม • เลขาธิกำารสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกำไขไ่กำ่

สถานการณ์การผลิต และการตลาดไข่ไก่ของไทย

ประเดน็น าเสนอ

ไข่ไก่ปี 2565 ท าไมแพงจงั

ปัญหาไข่ไก่ แก้ไขโดยจดัการ Demand –Supply ให้สมดลุ

ราคาขายปลีกอาหารโปรตีนของไทย (เน้ือหม ูเน้ือไก่ เน้ือโค และไข่ไก่)

สถานการณ์การผลิต และการตลาดไก่ไข่ของไทย ปี 2565 (F)

ครวัเรือนเกษตรกร 150,000 ราย
ผลิตไข่ไก่ 15,148  ล้านฟอง
ส่งออกไข่ไก่สด 250 ล้านฟอง (1.65%ของการผลิต)
บริโภคในประเทศ 14,898  ล้านฟอง (225 ฟอง/คน/ปี)
ราคาหน้าฟารม์ (ณ 19 ก.ค 65) 3.20 บาท / ฟอง
ต้นทนุผลิตไข่ไก่ (ก.พ. 65) 2.91 บาท / ฟอง

ที่มา กรมปศุสัตว์

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ไขไ่ก่ปี 2565
ทำ�าไมแพงจัง

ราคาขายปลีกอาหารโปรตีน (ณ 12 ก.ค. 65)

รายการ ราคา (บาท/กก.)
หมเูน้ือแดง (สะโพก) 185-190

ไก่สดทัง้ตวั (ไม่รวมเคร่ืองใน) 75-85

เน้ือโค (ธรรมดา) 250-260

ไข่ไก่ (เบอร ์3) 59-63
ที่มา: กรมการค้าภายใน

อตัราบริโภคไข่ไก่ของไทยปี 2560-65

ปปีี ออััตตรราาบบรริิโโภภคค  ((ฟฟอองง//คคนน//ปปี)ี)
2560 247
2561 242
2562 221
2563 226
2564 230

2565 (f) 225
ท่ีมา กรมปศสุตัว์
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11

1. ขอความรว่มมอืผูป้ระกอบการ ปลดไก่ไขย่นืกรง
ไมเ่กนิ 80 สปัดาห์

2. ขอความรว่มมอืผูป้ระกอบการไก่ไขพ่นัธุ ์(PS) 16 ราย
สง่ออกไขไ่ก่ หรอืปลดไก่ไขย่นืกรงก่อนก าหนด
เพือ่ลดไขไ่ก่ในประเทศ 58 ลา้นฟอง ระหวา่งเดอืน
มถุินายน - กรกฎาคม 2565

ส่งผลให้สถานการณ์ไข่ไก่ล้นตลาดคล่ีคลาย ราคาปรับมาอยู่ที่ 3.20 บาทต่อฟอง 
และปริมาณการผลิต - การบริโภคเร่ิมกลับสู่สมดุลอีกครัง้

ตวัอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสัน้ของกรมปศสุตัว์

10

แบ่งเป็น 
- ไก่ไขปู่่ ยา่พนัธุ ์(GP) 3,800 ตวั
- ไก่ไขพ่อ่แมพ่นัธุ ์(PS) 440,000 ตวั 

Egg Board อนุมติัแผน
น าเข้าไก่ไข่พนัธุ ์ ปี 2565

10

แบ่งเป็น 
- ไก่ไขปู่่ ยา่พนัธุ ์(GP) 3,800 ตวั
- ไก่ไขพ่อ่แมพ่นัธุ ์(PS) 440,000 ตวั 

Egg Board อนุมติัแผน
น าเข้าไก่ไข่พนัธุ ์ ปี 2565

ปัญหาไขไ่ก่
แก้ไขโดยจัดการ

Demand-Supply
ใหส้มดุล โดย
Egg Board



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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AASSFF  เป็นไวรัสที่ไม่ติดต่อสู่คน

❖ ติดเฉพำะสุกรเท่ำน้ัน
❖ เสียหำยได้ถึง 110000%%

❖ ยังไม่มียำและวัคซีนท่ี
มีประสิทธิภำพ

❖ ระบำดมำ >>110000 ปี

สถำนกำรณ์ AASSFF  ทั่วโลกและไทย
❖ รำยงำนคร้ังแรก ประเทศเคนย่ำ ในปี  11992211
❖ รำยงำนในไทยอย่ำงเป็นทำงกำรเ ม่ือ วัน ท่ี   1111  มกรำคม 22002222

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ทำำอย่ำงไรหมููไทำยจึึงจึะปลอด ASF
• น.สพ.ดำเนิน จตุุรวิิธวิงศ์์ • รองกรรมการผู้้�จัดการอาวิุโส สัตุวิแพทย์์บริการวิิชาการสุกร, CPF
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ที่มา : https://www.dwhc.nl/wp-content/uploads/2017

ในเวลำ 1100 ปี แพร่ระบำดไปในระยะทำง 33,,000000 กิโลเมตร

2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015 2016
2017

สีแสดงพ้ืนท่ีกำรแพรร่ะบำดของโรคไปยังประเทศต่ำงๆ ในยุโรป

ระบาดปี 2007

ระบาดปี 2017

3,000 กิโลเมตร

กำรระบำด AASSFF ในยุโรป ((22000077  –– 22001177))

รระะยยะะฝฝัักกโโรรคค

ลักลอบย้ำย บ่อ เกิดของกำร
ร ะบำดครั้ ง ใหญ่

หยุดโลภ…… .หยุดโรค

กำรระบำด AASSFF ในเอเชีย ((22001188  –– 22002222))

Thailand
January,2022

ในเวลำ 33 ปี โรคระบำดท่ัวเอเชีย เพรำะกำรเคลื่อนย้ำยสุกรและซำกสุกร

กำรระบำดAASSFF ในเอเชีย ((22001188  –– 22002222))

เชื้อโรคแพร่กระจำยรวดเร็วจำกกำรกระท ำของคนและควำมไม่โปร่งใส 

รระะยยะะฝฝัักกโโรรคค
ขขาายย++ยย้า้ายยหหนนีี

ทท  าาลลาายยผผิดิดววิธิธีี

ที่มำ : ดัดแปลงจำก EFSA Journal 2014 ; 12(4) 362B

ตายท่ี 70o C นาน 30 นาที
56o C นาน 70 นาที

เชื้อมีควำมทนทำน

คอก
30 วนั

เลือด 540 วนั

แช่แขง็
1,000 วนั

แช่เยน็ 
110 วนั

มลู 11 วนั
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กำรระบำดAASSFF ในเอเชีย ((22001188  –– 22002222))

เชื้อโรคแพร่กระจำยรวดเร็วจำกกำรกระท ำของคนและควำมไม่โปร่งใส 

? ?
? ??

แผนควบคุม ASF ของโลก (2020-2025)
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แผนควบคุม ASF ของโลก (2020-2025)

แผนควบคุม ASF ของโลก (2020-2025)
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แผนควบคุม ASF ของโลก (2020-2025)

แนวทำงกำรป้องกันและควบคุม ASF

• Stamping Out
• Partial Depopulation
• Partitioning Approach
• Segmentation & 

Partial Depopulation
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ท ำอย่ำงไรหมูไทยจึงจะปลอด ASF

ท่ีมา : กองส่งเสริมและพัฒนาทางปศุสัตว์ และส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ท ำอย่ำงไรหมูไทยจึงจะปลอด ASF

บทเรียน ASF

ส ำเร็จ
&

ล้มเหลว

มำตรกำร 
Bio-security
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ท ำอย่ำงไรหมูไทยจึงจะปลอด ASF
1

2

3

4

5

เป้าหมายชัดเจนและการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน  

การขับเคลื่อนด้วยหลักฐานวิชาการเชิงประจักษ์

ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนด าเนินงาน

การติดตามประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

การมีงบประมาณ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ฟำร์มปลอดโรค ASF รับรองโดยกรมปศุสัตว์ เ ร่ิม 2021

ท ำอย่ำงไรหมูไทยจึงจะปลอด ASF

ขยำยผลต่อยอดสู่ Zoning และ Compartmentalisation
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เลี้ยงโคอย่างไรให้ได้ 1 ไร่ 1 ล้านบาท
• จำ�ำนงค์ จำงัอนิทร ์• อมัรฟีำรม์ อ.หว้ยทับทัน จำ.ศรสีะเกษ

1. 

2. 

3. 

อยูห่า่ง 
โรงฆ่าสตัว/์ตลาด 

≥ 500 เมตร 

มีรั้ว และแยกพื้ นท่ี 
เล้ียงโคออกจากท่ีพกั 
มีบ่อ/อ่าง ฆา่เช้ือ 
ก่อนเขา้พื้ นท่ีเล้ียง 

พ้ืนท่ีโคเน้ือ 
และโครงสรา้ง 

มีพื้ นท่ีแยกสตัวป่์วย 
มีซอง/อุปกรณค์วบคุม 
สตัวใ์นการฉีดวคัซีน 

การจดัการโรงเรอืน 
และอุปกรณ ์

การจดัการ 
ยานพาหนะ  

หา้มยานพาหนะจากภายนอก 
เขา้พื้ นท่ีเล้ียงโคเน้ือ 

เวน้แต่มีการท าลายเชื้ อโรค 

ท าความสะอาด 
ท าลายเช้ือโรค 
บริเวณพื้ นคอก 

   ตอ้งเปล่ียนการเล้ียงแบบเดิมไปสูฟ่ารม์มาตรฐาน GFM 
ฟารม์ท่ีมีระบบการป้องกนัโรคและการเลี้ ยงสตัวท่ี์เหมาะสม  

4. 

5. 

6. 

การจดัการบุคคล  

การจดัการ 
ดา้นสุขภาพโค  

จดัการอาหาร 
 น ้า และยาสตัว ์ 

7. การจดัการขอ้มูล  

Good Farming Management (GFM) 

หา้มบุคคลจากภายนอกเขา้ออกสถานท่ีเล้ียง  
เวน้แต่มีการท าลายเช้ือโรค 

ทราบแหล่งท่ีมา / กกัโคเน้ือท่ีน าเขา้มาใหม่ 14 วนั 
ถ่ายพยาธิ/ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากเทา้เป่ือย 

เก็บอาหารท่ีสะอาด แหง้ ไมอ่บัช้ืน / ใชน้ ้าสะอาดเล้ียงโค 
ใชย้ารกัษาโรคตามค าแนะน าของสตัวแ์พทย/์จนท.กรมปศุสตัว ์ 

มีเครื่องหมายประจ าตวัสตัว ์และมีการขึ้ นทะเบียน 
จดบนัทึกขอ้มลูบุคคล และยานพาหนะเขา้ออกสถานท่ีเล้ียง  

ตรวจโรค 
บรเูซลลา/วณัโรค

ประจ าปี  

โคป่วย/ตาย/
สงสยัวา่เป็นโรค 
แจง้ จนท.ปศุสตัว ์

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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มาตรฐาน GFM = Good Farming Management ของกรมปศุสตัว ์
มอบใหก้บันางอมัร ีจงัอินทร ์ภรรยาคุณจ  านงค ์จงัอินทร ์

 อมัรีฟารม์ : ฟารม์มาตรฐาน GFM = Good Farming Management และ 
ฟารม์โคขุนปลอดสารเรง่เน้ือแดงหรือสารกลุม่เบตา้อะโกนิสต(์B-Agonist)กรมปศสุตัว ์



70

Around the world

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 205
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

อมัรีฟารม์ : ฟารม์มาตรฐาน GFM 

ท าความสะอาดโรงเรือนทุกวนั เพื่อป้องกนัโรค ท าใหโ้คมีสุขภาพดี 

เคล็ดลบัความส าเร็จ อมัรีฟารม์ 

รวมกลุม่เกษตรกร สรา้งเครือข่าย ผลิตโคตน้น ้า 

เลือกใชส้ายพนัธุโ์คท่ีดี ท่ีตลาดตอ้งการ 

ใหค้วามส าคญัการจดัการอาหารขน้ และกากมนัหมกัยสีต ์

เป็นสมาชิกสหกรณ ์เพื่อใหมี้ตลาดรองรบั 

1. 

2. 

3. 

4. 

 อมัรฟีารม์ : ฟารม์โคขุน  
 ปลอดสารเรง่เน้ือแดงหรอืสารกลุม่เบตา้อะโกนิสต(์B-Agonist) 
 ผ่านการตรวจรบัรองโดยกรมปศสุตัว ์
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กากมนัส าปะหลงัหมกัยีสต ์สูตรสาโท  
(7.5-13.5 กก./ตวั/วนั) โควากิว ญี่ปุ่น ป้อนเบียร ์

ทีเด็ดอาหารโคขุน ของอมัรีฟารม์  

ความแตกตา่งของการเลี้ ยงทัว่ไป กบั แบบปราณีต 
พนัธุพ้ื์นเมืองเล้ียงตามมีตามเกิด 
ตวัละ 13,000 - 35,000 บาท 

ลกูผสมแองกสัเล้ียงแบบปราณีต 
ตวัน้ี 96,000 บาท  

(เฉลี่ยตวัละ 80,000 บาท) 

เลขใบขอจดเครือ่งหมายการคา้  
(2gq 170142214) 

ผลตอบแทนที่จะไดร้บั 

ขุนจ  าหน่ายปีละ 24 ตวั  
พื้ นท่ี 216 ตรม.  
ราคาตวัละ 80,000 บาท 
รายได ้1,920,000 บาท/ปี 
ก าไร 5 แสนบาท/216 ม2/ปี   

แผนการสนับสนุนเกษตรกร 
ถา้ขุนจ  าหน่ายปีละ 100 ตวั  
พื้ นท่ี 1 ไร ่(1,600 ตรม.)  
ราคาตวัละ 80,000 บาท 
รายได ้8 ลา้นบาท/ปี 
ก าไร 2 ลา้นบาท/ไร/่ปี   
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แพะชาท่อมอันดามัน
คืออะไร ทำ�ได้จริงหรือไม่?!?
• รศ. ดร.ป่ิน จำนัจุำฬำ • สำขำวิชำนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์และกำรจำดักำร

คณะทรพัยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์

ที่มา : สัมมนาปศุสัตว์ออนไลน์ ช่วยคิด ช่วยทำาพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อันดำมัน
•แพะชำท่อม

Presentation outline
1

2

Contents

3 • ท ำได้จริงหรือไม่ ??!!!
4 สรุปและตอบข้อซักถำม

• สนามบนิ
นานาชาติ

->8 ลา้นคนตอ่ปี

• ทา่เรอืน า้ลกึ
- เสน้ทางขา้มสมทุร

• ป่าทีร่าบต า่
- เทอืกเขาหนิปนู
- เขาพนมเบญจา
- ป่าเขาประบางคราม

• การทอ่งเทีย่ว
->7 ลา้นคนตอ่ปี

• The best of 
Onsen

- wellness & spa

• เมอืงลกูปดัโบราณ
- 7 ลา้นคนตอ่ปี

• ยางพารา
- 716,140 ไร่ • ปาลม์น า้มนั

- 1,138,323 ไร่
• แหลง่ประมง

- 4.5 ลา้นไร่

ยทุธศาสตร-์ศกัยภาพของจงัหวดักระบี่= 1 อนัดามนั
1

=?? มวีกิฤต ิและ
การเปลีย่นวกิฤติ
เป็นโอกาส

ท ำไมจึงมียุทธศำสตร์ “Model กระบี่เมืองแพะ” แบบครบวงจร ??



Be curious. Be brave. Be genius.

O R G A N I C  M I N E R A L S

ฮีโร....มิไดเปนมาโดยกำเนิด

นวัตกรรมสารเสริมอาหารสัตวจากประเทศเยอรมนี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับวีระบุรุษของคุณ

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

asia.info@phytobiotics.com | 026942498

ออกฤทธ์ิใน 
ระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ
จากพืช

ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากยุโรป

202 อาคารเลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

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

M MOBILIZE

ขนาดบรรจุ : 25 Kg
ผูผ้ลติ : United Animal Health, USA

อตัราการใช ้: 750 กรมัต่อตนัอาหารสตัว์

Product Ingradiant : (%) Function

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

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

Sodium aluminosilicate 1.5 anticaking

Dried fermentation product of 
Lactobacillus plantarum & Pediococcus acidilactici

1 Lactic acid source
(แหล่งกรดแลคตกิ)

เอม็--โมบิไลซ์

ผูน้ าเขา้ : บรษิทั แลบอนิเตอร ์จ ากดั

 เสริมสขุภาพทางเดินอาหาร (Gut Health)
- ผลติเอนไซมช์่วยย่อยอาหาร แย่งพืน้ทีจ่บัเชือ้ก่อโรค

 ยบัยัง้เช้ือก่อโรค (Pathogen Binding)
- ผลติเอนไซม ์Antimicrobial ไดท้ัง้ชนิดทีอ่อกฤทธิก์วา้งและเฉพาะ

 ช่วยจบัสารพิษ (Mycotoxin Binding)
- จบัไดแ้น่นกบัสารพษิจากเชือ้รา Aflatoxin และ toxin มขีัว้

 น าไปใช้ในอาหารสตัว ์(Feed Utilization)
- ช่วยปรงัปรุง performance ในสกุร

Main active compound

Bacillus subtilis Hydrated Sodium Calcium 
Aluminosilicate (HSCAS)
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“กรอบแนว (Concept) คดิแผนงาน”
การสง่เสรมิการเลีย้งแพะ และแปรรปูผลติภณัฑแ์บบครบวงจร 

ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล จงัหวดักระบี่

2
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-กำรวิจัยกำรใช้สมุนไพรเสริมในอำหำรสัตว์เพ่ือ
ทดแทน antibiotics

- เพ่ือปรับปรุง FI, Digestibility, Growth, 
immune system, Endocrine  system……..???

-กำรผลิตสัตว์ และใช้สำร antibiotics ใน
ปศุสัตว์

- เพ่ือกระตุ้น และเพ่ิมกำรเจริญเติบโต
และป้องกันโรค

ผลกระทบต่อผู้บริโภค และ กำรด้ือยำ
ของเช้ือโรค

“ช่วยคดิ ช่วยท ำ 
พัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ไทย”

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

K r a t o m: (Mitragyna speciosa Korth., Havil)

a. red-veined leaves; b. flower; c. young fruit
d. kratom treea

b c
d

“ช่วยคดิ ช่วยท ำ 
พัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ไทย”



75

Around the world

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 205
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

          
          

                             

         

                                   
                                    
                

-1. Mitragynine: antinociceptive 
actions on the central nervous 
system (CNS) = opioid-like 
effects (Chittrakarn et al., 2010) 

-2. Anti-fatigue effects, enhance 
physical performances (Coca), 
alleviating pain from cutting 
wounds, diabetes mellitus

-3. Reducing coughing, stopping 
diarrhea, treating drug addiction

-4. Anti-protozoa, bacteria, and 
fungi (Swogger et al., 2015)

“ช่วยคดิ ช่วยท ำ 
พัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ไทย”

-งำนวิจัยกำรใช้กระท่อม
ส่วนใหญ่มีในสัตว์เล็ก 
และมนุษย์
-ปัจจุบันยังไม่มีรำยงำน
วิจัยในปศุสัตว์…..???!!!!
#Ruminant……..
!!!!????

“ช่วยคดิ ช่วยท ำ 
พัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ไทย”
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กำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้สมุนไพรกระท่อมในกำรเล้ียงแพะ 
1. ผลกำรเสริมกระท่อมในอำหำรต่อปริมำณกำรกินได้ กำรย่อยได้ของโภชนะ, N-balance
2.ผลกำรกระท่อมในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโต คุณภำพซำก และคุณภำพเนื้อของแพะขุน

1.1 Chemical, and Phytochemical composition of Kratom leavesResults

1. Items
Dried kratom

leaves

DM, % 25.09
OM 95.89
CP 20.10
NDF 44.49
ADF 27.31

GE (kcal/kg DM) 4,634.64

2. Items DKTL1(mg/g)
Alkaloid profile (mg/g) 1……(2)…???
Mitragynine 40.47 (27.13)
Paynantheine 5.92 (3.74)
Speciogynine 2.55 (0.97)

Total flavonoids (mg RE/ g dry weight) 112.42
Total phenolic acids (mg CE/g dry 
weight)

40.04

Total condensed tannin (mg CE/g dry 
weight)

18.28

Total saponin content (mg DE/g dry 
weight)

521.48

Antioxidant activity
DPPH (IC50 (mg/mL) 1.04
FRAP (mg CE/g dry weight) 39.87“ช่วยคิด ช่วยท ำ 

พัฒนำสนิค้ำปศุสัตว์ไทย”

1

Table 2. The nutrient composition of dried kratom leaves (DKTL) used in the experimental diets (on a DM)

Sangsanit, P., N. Panyawoot, J. Wungsintaweekul, R. Chiarawipa, A. Rugkong, 
A. Cherdthong, C. Suntara and P. Chanjula. 2021. Research and development the use of 
Kratom herbs in goat raising: Preliminary characterization, phytochemical study, and
chemical composition of Kratom leaves. Khon Kean Agric. J. (SUPPL. 2). 49: 332-338.

Parameters1 DKTL
Dry matter, % 25.45
Total Nitrogen, N % 3.28
Phosphorus, P % 0.20
Potassium, K, % 1.53
Calcium, Ca % 0.84
Magnesium, Mg % 0.30
Sulfur, S % 1.26
Sodium, Na % 0.01
Iron, Fe ppm 80.67
Copper, Cu ppm 11.54
Manganese, Mn ppm 1,862.30
Zine, Zn, ppm 32.14
Boron, B ppm 69.71
Chromium, Cr, ppm 3.23
Selenium, Se ppm ND

“ช่วยคิด ช่วยท ำ 
พัฒนำสนิค้ำปศุสัตว์ไทย”
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Item Supplement levels of DKTL (g/d)
T1 T2 T3 T4

Total DMI, kg/d 0.903bc 0.982a 0.964ab 0.855c

DMI, %BW 3.13ab 3.47a 3.39ab 2.94b

DMI, g/kg W0.75 72.45ab 79.87a 78.12a 68.23b

21 d, kg 2.37 3.13 2.38 2.13
Digestibility, %

DM 60.82b 66.27a 66.60a 55.30c

OM 62.72b 67.91a 68.34a 56.99c

CP 58.50a 63.86a 64.24a 51.92b

EE 69.93a 69.68a 72.08a 60.81b

NDF 53.063a 58.455a 58.505a 43.200b

ADF 29.012b 39.260a 38.620a 23.628b

DOM 0.543ab 0.615a 0.604a 0.472b

DCP 0.089a 0.101a 0.099a 0.076b

DNDF 0.251ab 0.290a 0.283a 0.197b

DADF 0.055b 0.076a 0.074a 0.043b

Estimated energy intake
ME Mcal/kg DM 2.24b 2.42a 2.44a 2.03c

Table 3. Effects of kratom leaves supplementation on FI and Digestibility

“ช่วยคิด ช่วยท ำ 
พัฒนำสนิค้ำปศุสัตว์ไทย”

Item Supplement levels (g/d) of DKTL
T1 T2 T3 T4

CHOL, mg% 61.75a 40.87b 45.87b 42.75b

HDL-Chol, mg% 29.50b 35.25ab 36.63a 32.38ab

LDL-CHOL, mg% 31.05a 16.03c 22.93b 18.22bc

TG, mg% 33.12a 20.25b 23.87ab 24.50ab

Table 4. Effects of supplement levels (g/d) of DKTL on lipid parameters

La-up et al. (2021) = 
TG , LDL   

Abdullah et al. 
(2020) = TG , LDL   

“ช่วยคิด ช่วยท ำ 
พัฒนำสนิค้ำปศุสัตว์ไทย”

Item Supplement levels (g/d) of DKTL
T1 T2 T3 T4

N balance g/d
Total N intake 23.05b 25.01a 24.36ab 23.21b

Total N excretion 16.28 16.25 16.75 18.89
N output (% of N intake)
Absorbed 56.78bc 63.18a 60.53ab 52.89c

Retained 28.51a 34.20a 30.64a 17.48b

Total N loss 71.49b 65.80b 69.36b 82.52a

Rumination (time/goats/day) 22.00b 25.75ab 32.25a 34.75a
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EXP.2 Effects of kratom leaves supplementation on growth performance, carcass and meat quality in goat

Process of carcass study 
in Goats

“ช่วยคิด ช่วยท ำ 
พัฒนำสนิค้ำปศุสัตว์ไทย”

-Effects of supplement of dried kratom leaves on growth performance

“ช่วยคิด ช่วยท ำ 
พัฒนำสนิค้ำปศุสัตว์ไทย”

Table 5. Effects of supplement of dried kratom leaves on carcass, chemical composition goats

Parameters Supplement levels (g/d) of DKTL1 L2

T1 T2 T3 T4
Cold carcass weight, kg 14.83 14.70 15.40 16.10 0.14
Carcass width, cm 14.60 16.33 16.83 16.53 0.01
LM area4, cm2 11.43 11.23 15.10 14.77 <0.01
Protein, % 20.77 21.67 22.86 23.07 <0.01
Ether extract, % 9.26 9.25 8.97 3.88 0.03
Cooking loss (%) 33.98 37.36 25.31 26.44 0.02
L* 38.10 39.31 38.34 39.44 0.32
MUFA 44.11 48.42 47.97 48.70 <0.01
PUFA 11.81 11.94 11.61 10.01 <0.01
SFA 44.08 39.65 40.42 41.29 <0.01
C20:5 n3 0.25 0.64 0.43 0.49 0.06
C18:1 n9 42.04 45.90 45.88 45.40 <0.01
Income over total cost, ฿/hd1 1,211.2 1,201.52 1,394.06 1,276.00 0.61
Feed cost/gain, ฿/hd 82.0 82.0 78.0 84.0 0.95
Total cost/gain, ฿/hd 356.2 347.9 305.9 323.4 0.42
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ท ำได้จริงหรือไม่ ?! ตลำดอยู่ที่ไหน?! 
อนำคตแพะไทยและควำมเป็นไปได้ ?!3



ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ความสนับสนุน
และความร่วมมือในการจัดท�วารสารธุรกิจอาหารสัตว์

	 1	 บรษัิท		เบทาโกร		จำ�ากัด	(มหาชน)	 โทร.	 0-2833-8000

	 2	 บรษัิท		ซ	ีพ	ีเอฟ	(ประเทศไทย)	จำ�ากัด	(มหาชน)	สมุทรปราการ	 โทร.	 0-2680-4580

	 3	 บรษัิท		กรุงไทยอาหาร		จำ�ากัด	(มหาชน)	 โทร.	 0-2473-8000	

	 4	 บรษัิท		ทเีอฟเอ็มเอส		จำ�ากัด	 โทร.	 0-2814-3480

	 5	 บรษัิท		ลพีฒันาผลิตภัณฑ์		จำ�ากัด	(มหาชน)	 โทร.	 0-2632-7232

	 6	 บรษัิท		ซ	ีพ	ีเอฟ	(ประเทศไทย)	จำ�ากัด	(มหาชน)	สระบุร	ี โทร.	 0-2680-4500

	 7	 บรษัิท		ท็อป	ฟดี	มิลล์		จำ�ากัด	 โทร.	 0-2194-5678-96

	 8	 บรษัิท		แลบอินเตอร	์	จำ�ากัด	 โทร.	 0-3488-6140-48

	 9	 บรษัิท		ฮูเวฟารม์า	(ประเทศไทย)		จำ�ากัด	 โทร.	 0-2937-4355

	10	 บรษัิท		ยูนโีกรอินเตอรเ์นชั่นแนล	จำ�ากัด	 โทร.	 0-3430-5101-3

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

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

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

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

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

	16	 FAMSUN	COMPANY	LIMITED	 โทร.	 0-9392-64166

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

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








