




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
ขอแสดงความยิินดีกัับ นายิสัตวแพทยิ์สมชวน รััตนมังคลานนท์ รัองปลัดกัรัะทรัวง 

เกัษตรัและสหกัรัณ์์ ที�ได้มาดํารังตําแหน่งอธิิบดีกัรัมปศุุุุสัตว์ท่านใหม่ ช่�อนี�แวดวงปศุุุสัตว ์

คงคุ้นเคยิเป็นอยิ่างดีเพรัาะถื่อเป็นลูกัหม้อของกัรัมปศุุุสัตว์มาอยิ่างช้านาน ถื่อว่าเหมาะสม 

อยิา่งยิิ�งที�จะมาช่วยิสานต่อกัารัพัฒนาวงกัารั ปศุุุสตัว์เพ่�อรัองรับัความท้าทายิใหม่ที�กัำลังจะเข้ามา 

อยิา่งตอ่เน่�อง และทา่นเองไมไ่ดม้ามอ่เปลา่ เพรัาะเม่�อตน้เดอ่นตลุาคมที�ผ่า่นมา คณ์ะรัฐัมนตรั ี(ครัม.)  

ได้อนุุมัติหลักักัารัรั่างกัฎกัรัะทรัวง กัําหนดมาตรัฐานสินค้าเกัษตรัสําหรัับกัารัปฏิิบัติทางกัารัเกัษตรัที��ดี 

สำหรัับฟารัม์สุุกัรัเป็นมาตรัฐานบังคับเพ่��อยิกัรัะดับมาตรัฐานกัารัผ่ลิตสุุกัรั ซึ่่�งจะเป็นกัารัยิกัรัะดับ 

ความปลอดภััยิต่่อผู่้บรัิโภัค สามารัถืป้องกัันและควบคุุมโรัครัะบาดที��สําคัญในสุุกัรั ลดปัญหาผ่ลกัรัะทบ 

ต่่อสิ�งแวดล้อมและเพิ�มศุุักัยิภัาพในกัารัผ่ลิตและกัารัค้าผ่ลิตภััณ์ฑ์์สุุกัรัของปรัะเทศุุไทยิให้เป็นที� 

ยิอมรัับในตลาดภัายิใน และภัายินอกัปรัะเทศุุ กัารัจัดรัะบบฟารัม์เข้าสู่มาตรัฐานนั�นไม่ใช่เรั่�องง่ายิ 

แต่เช่�อม่อได้เพรัาะท่านเคยิดำรังตำแหน่งผู้่อำนวยิกัารัสำนักัพัฒนารัะบบ และรัับรัองมาตรัฐานสินค้า 

ปศุุุสัตว์มากั่อน

ในกัลุ่มเกัษตรักัรัผู่้ปลูกัพ่ชอาหารัสัตว์เองก็ัได้รัับข่าวดีเช่นกััน เม่�อโครังกัารัปรัะกัันรัายิได้ 

ข้าวโพดเลี�ยิงสัตว์ ปี 2565/2566 คลอดออกัมาแล้ว ซ่ึ่�งถ่ือเป็นหลักัปรัะกัันให้แกั่เกัษตรักัรัได้เป็น 

อยิ่างดี นอกัจากันี� โครังกัารัปลููกัข้าวโพดหลังฤดููทํานาเพ่�อช่วยิเพิ�มผ่ลผ่ลิตในปรัะเทศุุ และแผ่น 

ยิุุทธิศุุาสตรั์ข้าวโพดเลี�ยิงสัตว์ ปี 2565 - 2567 กั็ได้กัำหนดคลอดออกัมาพรั้อมกััน ซึ่่�งในยิุทธิศุุาสตรั์นี� 

จะเน้นในเรั่�องกัารัเพิ�มผ่ลผ่ลิตต่อไรั่ เพิ�มพ่�นที�เพาะปลูกัที�มีความเหมาะสม และส่งเสรัิมให้มีมาตรัฐาน 

กัารัผ่ลิตที�ดี GAP ซึ่่�งกัารับังคับใช้และยิ่ดถื่อปฏิิบัติเป็นสิ�งสำคัญที�สุด จ่งต้องวอนขอกัลุ่มพี�น้อง 

เกัษตรักัรัให้ช่วยิกัันดำเนินกัารัตามยิุทธิศุุาสตรั์ที�ภัาครััฐกัำหนดไว้ด้วยิ

พ้นหน้าฝนแล้วในหลายิพ่�นที�ได้รัับผ่ลกัรัะทบจากัน�ำท่วมขัง สมาคมผู่้ผ่ลิตอาหารัสัตว์ไทยิ 

ขอเป็นกัำลงัใจให้กับัผู้่ที�ปรัะสบภัยัิน�ำทว่มในทุกัพ่�นที�รัวมถ่ืงฟาร์ัมปศุุุสตัว์ตา่งๆ ให้พน้ผ่า่นวิกัฤตโดยิเร็ัว 

และขอให้น�ำท่วมครัั�งนี�พัดพาสิ�งปฏิิกูัลที�เลวร้ัายิทิ�งไปให้หมด และหลังจากันี�เรัาจะร่ัวมม่อกัันพัฒนา 

ปศุุุสัตว์ไทยิให้กั้าวไกัลอยิ่างยิั�งยิ่นต่อไป

บก.
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	 และการปศุสัตว์
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“จุรัินทรั์” แจ้งข่าวดี อยิ.ซึ่าอุดีอารัะเบียิ 

ไฟเขียิว 11 โรังงานไกั่ไทยิ สามารัถืส่งออกัไกั่สด  

ไกั่แปรัรัูป ไก่ัปรัุงสุกัไปยิังซึ่าอุดีอารัะเบียิได้แล้ว 

ทุกัชิ�นส่วน ทุกัด่านทั�วปรัะเทศุุ มีผ่ลตั�งแต่ 11 

ตุลาคม คาดช่วยิเพิ�มยิอดส่งออกัไกั่ไปซึ่าอุดี- 

อารัะเบียิ และทำเงินเข้าปรัะเทศุุได้เพิ�มข่�น

ที่มา : สำานักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำาเร็จ!! “จุรินที่ร์” แจ้งข่่าวดี่
อย. ซาอุ ไฟเข่่ยวไที่ยส่งออกัไกั่ไดี้ทีุ่กัชิ้ิ�นส่วน
ที่ั�ง ไกั่สดี - ไกั่ปีรุงสุกั - ไกั่แปีรรูปี

นายจุุริินทริ์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รัองนายิกั 

รััฐมนตรัีและรััฐมนตรีัว่ากัารักัรัะทรัวงพาณิ์ชยิ์  

เปิดเผ่ยิว่า ขณ์ะนี�  องค์กัารัอาหารัและยิา 

ซึ่าอดุอีารัะเบยีิ (SFDA) หรัอ่ อยิ. ซึ่าอุดอีารัะเบยีิ  

ได้แก้ัไขข้อมูลบนเว็บไซึ่ต์ อนุญาตให้โรังงาน 

ไกั่ไทยิ 11 โรังงาน สามารัถืส่งออกัไก่ัสด ไก่ั 

แปรัรูัป ไก่ัปรัุงสุกั เข้าปรัะเทศุุซึ่าอุดีอารัะเบียิ 

ได้อย่ิางครับถ้ืวน ทุกัด่านทั�วปรัะเทศุุ ซึ่่�งเป็น 

ความสำเรั็จที�เกัิดข่�นหลังจากัที�ตนได้เดินทาง 

ไปยิังซึ่าอุดิอารัะเบียิ เม่�อช่วงปลายิเด่อนสิงหาคม 

2565 และได้หารั่อกัับดริ.ฮีีชาม บิน ซาอััด อััลั 

จุาดฮีี ปรัะธิาน อยิ. ซึ่าอุดิอารัะเบียิ เพ่�อแกั้ไข 

ปัญหาข้อติดขัดเรั่�องกัารัส่งออกัชิ�นส่วนไกั่ จนได ้

ขอ้สรัปุ และเป็นที�มาของกัารัปรัะกัาศุุความชัดเจน 

อยิ่างเป็นทางกัารัในครัั�งนี�
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กัารัปรัับแกั้ไขข้อมูลบนเว็บไซึ่ต์ของ อยิ. 

ซึ่าอดีุอารัะเบยีิดงักัลา่ว ไดม้ผี่ลบงัคบัใช้ตั�งแตว่นัที�  

11 ตุลาคม 2565 ที�ผ่่านมา ซึ่่�งจะทำให้ไทยิ 

สามารัถืส่งออกัไก่ัทกุัชิ�นสว่น ไม่วา่จะเป็นไกัท่ั�งตวั  

ไกั่แปรัรัูป ไกั่ปรัุงสุกั ไปยิังซึ่าอุดิอารัะเบียิได้ 

เพิ�มข่�น และจะส่งผ่ลให้มูลค่ากัารัส่งออกัไกั่ไทยิ 

ไปยิงัซึ่าอุดอีารัะเบียิเพิ�มข่�น ทำรัายิได้เขา้ปรัะเทศุุ 

มากัข่�น” นายิจุรัินทรั์กัล่าว

กั่อนหน้านี� กัารัผ่ลักัดันกัารัส่งออกัสินค้า 

ไกั่และผ่ลิตภััณ์ฑ์์ไปซึ่าอุดีอารัะเบียิ ในปี 2562  

SFDA ได้เดินทางมาตรัวจสถืานปรัะกัอบกัารั 

ทั�งโรังฆ่่าสัตว์ปีกั และโรังงานแปรัรูัปสัตว์ปีกัของ 

ไทยิ 11 แห่ง เพ่�อดำเนินกัารัเปิดตลาดด้าน 

สุขอนามัยิสำหรัับกัารัดำเนินกัารันำเข้าสัตว์ปีกั 

จากัไทยิ ซึ่่�งกัรัมปศุุุสัตว์ได้เรัียิกัรั้องให้ซึ่าอุดี- 

อารัะเบียิยิกัเลิกัมาตรักัารัรัะงับกัารันำเข้าสินค้า 

สัตว์ปีกัจากัไทยิตั�งแต่ปี 2552 ต่อมาในปี 2563  

ซึ่าอุดีอารัะเบียิ ได้ให้กัารัยิอมรัับสำนักังาน 

คณ์ะกัรัรัมกัารักัลางอิสลามแห่งปรัะเทศุุไทยิ  

(สกัอท.) เป็นหน่วยิงานออกัเครั่�องหมายิรัับรัอง 

ฮาลาลของปรัะเทศุุไทยิ (Certification Body)  

ทำให้ไทยิเป็นปรัะเทศุุแรักัที� ไ ม่ใช่มุสลิม ม ี

หน่วยิงานที�สามารัถืออกัเครั่�องหมายิฮาลาล 

สำหรัับกัารัส่งออกัสินค้าฮาลาลไปยิังซึ่าอุดี - 

อารัะเบียิได้

ขณ์ะเดียิวกััน ไทยิยิังได้ยิ่�นรัายิช่�อโรังงาน 

ชำแหละเน่�อไกั่อีกั 27 โรังงาน ให้เรั่งรััดกัารั 

ตรัวจโรังงาน ซึ่่�ง อยิ. ซึ่าอุดีอารัะเบียิแจ้งว่า 

พรั้อมที�จะมาตรัวจสอบ ส่วนเรั่�องเน่�อสัตว์ชนิด 

อ่�นๆ เช่น เน่�อวัว เน่�อแพะ เป็นต้น กั็มีโอกัาส 

ส่งออกัเพิ�มข่�น โดยิซึ่าอุดีอารัะเบียิมีความ 

ต้องกัารันำเข้า โดยิเฉพาะเน่�อที�มีคุณ์ภัาพดี  

รัาคาถืูกั และมีความปลอดภััยิ ขณ์ะนี�กัำลังอยิู่ 

รัะหว่างกัารัปรัะสานงานรัะหว่างกัรัมปศุุุสัตว์กัับ  

อยิ. ซึ่าอุดีอารัะเบียิ

สำหรัับผู่้สนใจสามารัถืติดต่อสอบถืาม 

ข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� กัรัมส่งเสริัมกัารัค้ารัะหว่าง 

ปรัะเทศุุ (DITP) กัรัะทรัวงพาณ์ิชยิ์ www.ditp. 

go.th หรั่อสายิตรังกัารัค้ารัะหว่างปรัะเทศุุ โทรั.  
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ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ริัฐมนตริีวิ่าการิกริะทริวิงเกษตริแลัะ 

สหกริณ์ เกาะติดการิช่วิยเหลืัอัเกษตริกริที�ปริะสบ 

ภััยน้ำท่วิม สั�งการิกริมปศิุสัตว์ิ “ลุัยต่อั” ช่วิย 

เหลัอืัเกษตริกริ หลัังสง่คาริาวิานหญ้า้อัาหาริสตัว์ิ 

พริะริาชทาน แลัะหน่วิยสัตวิแพทย์ไปยังพื้นที� 

ปริะสบภััยทั�วิปริะเทศิไปก่อันหน้าน้ี พริ้อัมตั้ง  

War room ทั้งส่วินกลัาง แลัะทุกจุังหวิัด เสริิม 

กำลังัเจุา้หน้าที� จุดัหนว่ิยงานบริกิาริเคลัื�อันที�เริว็ิ 

สนับสนุนตลัอัด 24 ชั�วิโมง ริวิมถึึงให้เตรีิยม 

พริอ้ัมเข้า้สำริวิจุควิามเสียหายทันทีที�นำ้ลัด เพื�อั 

ชดเชยเยียวิยาเกษตริกริที�ได้ริับควิามเสียหาย

ดริ.เฉลัิมชัย ศิริีอั่อัน รััฐมนตรัีว่ากัารั 

กัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์ ์เปดิเผ่ยิวา่ เปน็ห่วง 

เกัษตรักัรัผู่้ได้รัับผ่ลกัรัะทบจากัอุทกัภััยิ สั�งกัารั 

กัรัมปศุุุสัตว์ให้ตั�ง War room ทั�งส่วนกัลาง และ 

ทุกัจังหวัดเพ่�อพรั้อมเข้าช่วยิเหล่อเกัษตรักัรั 

ผู้่เลี�ยิงสัตว์ในพ่�นที�น�ำท่วม กั่อนหน้านี�ได้ปล่อยิ 

ขบวนรัถืหญ้าอาหารัสัตว์พรัะรัาชทานเพ่�อ 

สนบัสนนุเสบยีิงอาหารัสตัวไ์ปชว่ยิเหลอ่เกัษตรักัรั  

พรั้อมจัดส่งเจ้าหน้าที�สัตวแพทยิ์ และสัตวบาล 

เข้าดูแลรัักัษาสุขภัาพสัตว์ป่วยิทั�วปรัะเทศุุแล้ว  

ล่าสุดกัำชับให้กัรัมปศุุุสัตว์จัดหน่วยิงานบรัิกัารั 

“เฉลิิมชััย” ส่ั่�งตั้่�ง War room
พร้อ้มเข้า้ดููแลสััตว์์พ้�นที่่�นำาที่ว่์มที่ั�ว์ปร้ะเที่ศ

เคล่�อนที�เรั็วสนับสนุนตลอด 24 ชั�วโมง โดยิ 

ทันทีที�เกัิดภััยิ เจ้าหน้าที�ของกัรัมปศุุุสัตว์ต้องเรั่ง 

เข้าไปให้ความช่วยิเหล่อให้เรั็วที�สุด 

ขณ์ะนี� กัรัมปศุุุสัตว์รัะดมเจ้าหน้าที�สัตว- 

แพทยิ์ และสัตวบาลเพิ�มเติม กัรัะจายิลงพ่�นที� 

เพ่�อดูแลสุขภัาพสัตว์ให้ทั�วถื่ง ซึ่่�งได้นำอาหารัสัตว์ 

ไปให้เกัษตรักัรั อพยิพสัตว์ รัักัษา และดูแล 

สุขภัาพ ตลอดจนแจกัถืุงยิังชีพสำหรัับสัตว์ โดยิ 

ภัายิในถุืงยัิงชีพปรัะกัอบด้วยิ แรั่ธิาตุกั้อน 2  

กัิโลกัรััม อาหารัสำหรัับไกั่พ่�นเม่อง 2 กัิโลกัรััม  

อาหารัสำหรัับสุนัข/แมว 1 กัิโลกัรััม ยิาปฏิิชีวนะ 

แบบละลายิน�ำ 2 ซึ่อง และวิตามินแบบละลายิ 

น�ำ 2 ซึ่อง
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ดรั.เฉลิมชัยิ กัล่าวว่า ได้รัับรัายิงานจากั 

ศุุูนยิ์อำนวยิกัารัป้องกัันและแกั้ไขปัญหาภััยิพิบัติ 

ด้านปศุุุสัตว์ (ศุุปภั. ปศุุ.) กัรัมปศุุุสัตว์ กัรัณ์ี 

สถืานกัารัณ์์น�ำท่วม น�ำไหลหลากั และท่วมขัง 

ว่า เกิัดความเสียิหายิต่อเกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงสัตว์ 

ในพ่�นที� 13 จังหวัด จำนวน 91 อำเภัอ 323  

ตำบล 1,515 หมูบ่า้น มเีกัษตรักัรัไดร้ับัผ่ลกัรัะทบ  

43,819 รัายิ สตัวเ์ลี�ยิงไดร้ับัผ่ลกัรัะทบ 1,542,015  

ตัว แบ่งเป็น โค 126,674 ตัว กัรัะบ่อ 27,844  

ตัว สุกัรั 26,837 ตัว แพะ - แกัะ 5,735 ตัว 

และสัตว์ปีกั 1,354,925 ตัว 

ปัจจุบัน (10 ตุลาคม 2565) ได้ให้กัารั 

ช่วยิเหล่อเฉพาะหน้าได้แกั่ หญ้าอาหารัสัตว์ 

พรัะรัาชทาน 421,140 กัิโลกัรััม อพยิพสัตว์  

115,414 ตัว สรั้างเสรัิมสุขภัาพสัตว์ 10,690 

ตัว รัักัษาดูแลสุขภัาพสัตว์ 1,025 ตัวและแจกั 

ถืุงยิังชีพสำหรัับสัตว์ 1,052 ถืุง

ทั�งนี�ได้เน้นยิ�ำให้กัรัมปศุุุสัตว์เตรัียิมพรั้อม 

ทุกัด้านตลอดเวลา โดยิปรัะสานหน่วยิงานของ 

กัรัมปศุุุสัตว์ และภัาคีเครั่อข่ายิในพ่�นที� ให้ความ 

ช่วยิเหล่อเกัษตรักัรัที�ได้รัับผ่ลกัรัะทบอย่ิางเต็มที�  

ตลอดจนเตรัียิมความพรั้อมสำรัวจความเสียิหายิ 

ของเกัษตรักัรั เพ่�อขอรัับกัารัชดเชยิ ทั�งนี� เพ่�อ 

ช่วยิบรัรัเทาความเด่อดรั้อน และลดความสูญเสียิ 

ของเกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงสัตว์

เกัษตรักัรัผู้่ปรัะสบอุทกัภััยิ ที�ต้องกัารั 

รัับกัารัช่วยิเหล่อ สามารัถืติดต่อได้ที� สำนักังาน 

ปศุุุสัตว์อำเภัอสำนักังานปศุุุสัตว์จังหวัด ศุุูนยิ์วิจัยิ 

และพัฒนาอาหารัสัตว์ ในพ่�นที�  หรั่อติดต่อ 

ศุุูนยิ์อำนวยิกัารัป้องกัันและแกั้ไขปัญหาภััยิพิบัติ 

ดา้นปศุุสุตัว ์กัรัมปศุุสุตัว ์โทรั 0 2653 4444 ตอ่  

3315 หรั่อไปรัษณ์ียิ์อิเล็กัทรัอนิกัส์: disaster@ 

dld.go.th หรั่อแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั�น DLD  

4.0 ที�สามารัถืดาวน์โหลดในโทรัศัุุพท์ม่อถ่ือได้ 

ทุกัรัะบบ เพ่�อให้ความช่วยิเหล่อได้ทันที
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นายริะพีภััทริ์ จุันทริศิริีวิงศิ์ อธิิบดี 

กัรัมวิชากัารัเกัษตรั เปิดเผ่ยิว่าทิศุุทางด้านกัารั 

วจิยัิป ี2566 กัรัมไดรั้ับกัารัสนับสนนุงบปรัะมาณ์ 

ดา้นกัารัวิจยัิจากัสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารัส่งเสริัม 

วิทยิาศุุาสตรั์ วิจัยิและนวัตกัรัรัม (สกัสว.) วงเงิน 

316,934,000 บาท ซ่ึ่�งจะมีกัารัลงนามในคำ 

รัับรัองเรั็วๆ นี�

ทั�งนี�กัารัเสนอขอสนับสนุนงบวิจัยิในปี 66  

จะต้องสอดคล้องนโยิบายิกัารัตลาดนำกัารัผ่ลิต 

ของกัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ กัารัวิจัยิขยิายิ 

ผ่ลต่อยิอดสู่กัารัใช้ปรัะโยิชน์ที�เช่�อมโยิงกัับตลาด  

และความมั�นคงด้านกัารัเกัษตรัและอาหารัของ 

ปรัะเทศุุ ภัายิใต้นโยิบายิแห่งรััฐและรัะดับโลกั 

ค่อกัารัมุ่งสู่เศุุรัษฐกัิจ BCG Model

ทั�งนี�กัรัมให้ความสำคัญกัับกัารัวิจัยิใน 6  

ด้านค่อ

1. กัารัวิจัยิเพ่�อพัฒนาเศุุรัษฐกัิจสรั้าง 

คุณ์ค่า และสนับสนุนกัารัขับเคล่�อนปรัะเทศุุ 

ด้วยิโมเดลเศุุรัษฐกัิจ BCG Model

2. กัารัวิจัยิเพ่�อปรัับปรุังพันธิุ์พ่ช รัองรัับ 

ตลาดใหม่

ที่มา : สำานักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์ วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กรมวิิชาการเกษตร
เดิินหน้างานวิิจััยปีี 66
ต่อยอดิเศรษฐกิจัสู่่่โมเดิล BCG

3. งานวิจัยิเพ่�อพัฒนาเทคโนโลยิีกัารัเพิ�ม 

ผ่ลผ่ลิตพ่ชที�เหมาะสม

4. งานวจิยัิเพ่�อพฒันาสนบัสนนุกัารัปฏิบิตัิ 

งานตามกัฎหมายิที�กัรัมรัับผ่ิดชอบ
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5. งานวิจัยิเพ่�อรัองรัับสถืานกัารัณ์์วิกัฤติ  

เช่น ภััยิแล้ง ความมั�นคงด้านอาหารั

กัารัพัฒนาอาหารัที�สอดคล้องกัับเทรัน 

ความต้องกัารับริัโภัคของโลกั อาหารัแพลนต์เบสต์ 

หรั่ออาหารัโปรัตีนจากัพ่ช กัารัเกัษตรัที�ลดภัาวะ 

กัา๊ซึ่เรั่อนกัรัะจกั คารับ์อนฟตุพรัิ�นท ์และที�สำคญั 

ค่อกัารัป้องกัันกัารัรัะบาดของโรัคพ่ชและแมลง 

ศุุัตรัูพ่ช รั่วมถื่งโรัคอุบัติใหม่

“ปัจจุบันจะเห็นว่ารูัปแบบของกัารับริัโภัค 

ของปรัะชาชนเรัิ�มเปลี�ยิน เน้นอาหารัที�ดีต่อ 

สขุภัาพ อาหารัที�เปน็ยิา กัารับรัโิภัคพช่ที�ใหโ้ปรัตีน 

แทนเน่�อสัตว์ หรั่ออาหารัที�ส่งเสรัิมสุขภัาพให ้

ดีข่�น กัารัวิจัยิพัฒนาพันธิุ์พ่ชที�เป็นทั�งอาหารั และ 

พลังงานให้มีผ่ลผ่ลิตต่อไรั่สูง และต้านทานโรัค 

แมลง เช่น ถืั�วเหล่อง หรั่อข้าวโพด ปาล์มน�ำมัน 

จ่งสำคัญ ตัวอย่ิางที�เห็นค่อ ไทยินำเข้าถืั�วเหล่อง  

ขา้วโพดมาเปน็วตัถืดุบิจำนวนมากัเม่�อเกัดิสงครัาม 

หรั่อเหตุที�ไม่สามารัถืคุมได้ ต้องนำเข้ารัาคาสูง 

จ่งส่งผ่ลกัรัะทบเป็นวงกัว้าง ดังนั�น กัรัมฯ ให ้

น�ำหนักัทั�งกัารัวิจัยิพัฒนาพ่ชเศุุรัษฐกัิจเดิมและ 

พ่ชเศุุรัษฐกัิจใหม่ เช่น กััญชง กััญชา กัรัะท่อม 

ที�สามารัถืเป็นวัตถืุดิบผ่ลิตสินค้ามูลค่าสูงได้ จ่ง 

ขอให้สำนักัวิจัยิและพัฒนาเกัษตรัทั�ง 8 เขต ได ้

ช่วยิกัันพัฒนาและวิจัยิพันธิุ์พ่ชให้ไปในทิศุุทาง 

ดังกัล่าว รั่วมถ่ืงกัารัพัฒนาเครั่�องจักัรั เครั่�องม่อ 

ทางกัารัเกัษตรัเพ่�อช่วยิลดต้นทุนในกัารัผ่ลิตของ 

เกัษตรักัรั” อธิิบดีกัรัมวิชากัารัเกัษตรั กัล่าว

ทั�งนี�งานวิจัยิของกัรัมวิชากัารัเกัษตรัในปี  

2564 ได้รัับรัางวัลผ่ลงานวิจัยิดีเด่น 14 รัางวัล  

อาทิ ปรัะเภัทงานวิจัยิพ่�นฐานกัารัค้นหาและ 

พัฒนาเคร่ั�องหมายิสนิปส์ใหม่เพ่�อร่ันรัะยิะเวลา 

กัารัปรัับปรัุงพันธิุ์มันสำปะหลังให้มีไซึ่ยิาไนด์ต�ำ 

ต้านทานโรัครัากัปม และโรัคใบด่างมันสำปะหลัง  

ปรัะเภัทพัฒนางานวิจัยิ กัารัผ่ลิตสารัยิับยิั�ง 

เอนไซึ่ม์แอลฟ่า - กัลูโคซึ่ิเดส จากัหอมแดง และ 

กัารัขยิายิผ่ลเชิงพาณิ์ชยิ์ และกัารัวิจัยิกัารัศุุ่กัษา 

ฟิล์มเจาะรูัขนาดไมครัอนเพ่�อยิ่ดอายุิกัารัเกั็บ 

รัักัษาผ่ักั และผ่ลไม้ เป็นต้น
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ที่มา : แนวหน้าออนไลน์ วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ไทย - เวีียดนาม จัับมือ ยกระดับให้้ราคาข้้าวีไทย - เวีียดนาม จัับมือ ยกระดับให้้ราคาข้้าวี
ชง รมวี. เกษตรฯ 2 ชาติ ข้ับเคลื่ื�อนการค้าโลื่กชง รมวี. เกษตรฯ 2 ชาติ ข้ับเคลื่ื�อนการค้าโลื่ก

นายอัลังกริณ์ พลับุตริ ที�ปรั่กัษา รัมว. 

เกัษตรัและสหกัรัณ์์ กัล่าวถื่งกัารัหาร่ัอด้านข้าว 

กัับนายเจุิ�น แทงห์ นาม รัมช.เกัษตรัและพัฒนา 

ชนบท ปรัะเทศุุเวียิดนาม และคณ์ะผู่้บรัิหารั 

รัะดับสูง ว่ามีกัารัยิ่นยัินอยิ่างแข็งขันและมุ่งมั�น 

ในกัารัรั่วมม่อยิกัรัะดับรัาคาข้าวในตลาดโลกั

“กัารัเจรัจาครัั�งนี�เป็นกัารัเจรัจารัอบที� 2  

จากัที�ฝ่ายิไทยิเสนอข้อรัิเรัิ�มให้ยิกัรัะดับรัาคาข้าว 

และรัายิงานให ้รัมว.เกัษตรัฯ ทั�ง 2 ฝา่ยิ รับัทรัาบ  

และเห็นด้วยิในหลักักัารั จนนำมาสู่กัารัเจรัจา 

ครัั�งนี� ซึ่่�งนับเป็นความสำเรั็จ และเป็นครัั�งแรักั 

ที�ปรัะเทศุุไทยิและเวียิดนาม ซ่ึ่�งเป็นปรัะเทศุุ 

ผู่้ผ่ลิตและส่งออกัข้าวอันดับที� 2 และ 3 ของโลกั  

รั่วมกัันยิกัรัะดับรัาคาข้าวในตลาดโลกั เป็นงาน 

ที�ยิากั และยิังมีภัารักัิจที�ท้าทายิรัออยิู่เบ่�องหน้า  

ส่วนจะสำเรั็จตามเป้าหมายิหร่ัอไม่ ยิังตอบ 

ไม่ได้ แต่ได้เรัิ�มเดินกั้าวแรักัร่ัวมกัันแล้วในฐานะ 

หุ้นส่วนทางยิุทธิศุุาสตรั์ด้านกัารัเกัษตรั” นายิ 

อลงกัรัณ์์ กัล่าว

ทั�งนี� ทั�งสองฝ่ายิจะนำเสนอผ่ลสรัุปของ 

กัารัปรัะชุมเสนอต่อ รัมว.เกัษตรัฯ ของ 2 

ปรัะเทศุุ เพ่�อตั�งกัลไกัขับเคล่�อนรั่วมกัันในรัูปของ 

คณ์ะทำงานเฉพาะกัิจ และแจ้งสมาคมชาวนา  

สมาคมผู่้ ค้าข้าว สถืาบันอาหารัและสมาคม 

ผู่้ส่งออกัข้าว ได้ทรัาบถ่ืงแนวทางความร่ัวมม่อ 

ดังกัล่าว รัวมทั�งจะเจรัจาความรั่วมม่อกัับปรัะเทศุุ 

ผู่้ผ่ลิตและผู่้ ส่งออกัข้าวรัายิใหญ่อ่�นๆ ต่อไป  

นอกัจากันี� ทั�งสองฝ่ายิ ยิังเห็นตรังกัันที�จะเพิ�ม 

กัารัค้าสินค้าเกัษตรัให้มากัข่�น และสมดุลมากัข่�น
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“จุุริินทริ์” ปริะชุุมคณะกริริมการิ 
นโยบายและบริิหาริจุัดการิข้้าวโพดเล้�ยงสััตว์ 
(นบข้พ.) เคาะเดินหน้าโคริงการิปริะกันริายได้

ข้้าวโพด ปี 4 เดินหน้าชุ่วยเหลือเกษตริกริ
4.52 แสันริาย วงเงิน 1.6 พันล้านบาท
เริิ�มจุ่ายงวดแริก 20 พฤศจุิกายน 2565
หากริาคาต�ำกว่าปริะกัน พริ้อมอนุมัติ

มาตริการิค่่ข้นานดันริาคา เผยยังเห็นชุอบ
โคริงการิปล่กข้้าวโพดหลังฤด่ทำนา

เพื�อชุ่วยเพิ�มผลผลิตในปริะเทศ
กำหนดยุทธศาสัตริ์ ปี 65-67

ดันเพิ�มผลผลิตต่อไริ่

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ครม. แต่งตั้ง เกษตรฯ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ -
ปราโมทย์ ยาใจ โยกนั่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

วันที� 27 กัันยิายิน 2565 ที�ทำเนียิบรััฐบาล ที�ปรัะชุมคณ์ะรััฐมนตรัี (ครัม.) เห็นชอบแต่งตั�ง 

นายสรุิเดช สมเิปริม ผู่ต้รัวจรัาชกัารักัรัะทรัวง สำนกัังานปลดักัรัะทรัวง ดำรังตำแหนง่ รัองปลัดกัรัะทรัวง 

เกัษตรัและสหกัรัณ์์ ตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นอกัจากันี� ยิังแต่งตั�งข้ารัาชกัารัพลเรั่อนสามัญ สังกััดกัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ ให้ดำรัง 

ตำแหนง่ปรัะเภัทบริัหารัรัะดับสงูเพ่�อทดแทนผู้่ดำรังตำแหน่งที�จะเกัษยีิณ์อายิรุัาชกัารัสับเปลี�ยินหมนุเวยีิน  

และตำแหน่งที�จะว่างอีกั 5 ตำแหน่ง ดังนี�

1. นายสมชวิน ริัตนมังคลัานนท์ รัองปลัดกัรัะทรัวง สำนักังานปลัดกัรัะทรัวง

 ดำรังตำแหน่ง อธิิบดีกัรัมปศุุุสัตว์

2. นายปริาโมทย์ ยาใจุ อธิิบดีกัรัมหม่อนไหม

 ดำรังตำแหน่ง อธิิบดีกัรัมพัฒนาที�ดิน

3. นายปริะกอับ เผ่่าพงศิ์ ผู่้ตรัวจรัาชกัารักัรัะทรัวง สำนักังานปลัดกัรัะทรัวง

 ดำรังตำแหน่ง อธิิบดีกัรัมหม่อนไหม

4. นายอัภััย สุทธิิสังข้์ ผู่้ตรัวจรัาชกัารักัรัะทรัวง สำนักังานปลัดกัรัะทรัวง

 ดำรังตำแหน่ง รัองปลัดกัรัะทรัวง สำนักังานปลัดกัรัะทรัวง

5. นายเศิริษฐเกียริติ กริะจุ่างวิงษ์ ผู่้ตรัวจรัาชกัารักัรัะทรัวง สำนักังานปลัดกัรัะทรัวง

 ดำรังตำแหน่ง รัองปลัดกัรัะทรัวง

ครม. ไฟเขียีว แต่่งต่้�ง
สมชวน รััตนมังคลานนท์์
นั่้�งอธิิบดีีกรมปศุุส้ัต่ว์
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ที่มา : ซีเอ็นเอออนไลน์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายจุุริินทริ์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รัองนายิกั 

รััฐมนตรัีและรััฐมนตรีัว่ากัารักัรัะทรัวงพาณิ์ชยิ์  

เปิดเผ่ยิภัายิหลังเป็นปรัะธิานกัารัปรัะชุมคณ์ะ 

กัรัรัมกัารันโยิบายิและบริัหารัจัดกัารัข้าวโพด 

เลี�ยิงสัตว์ (นบขพ.) ว่า กัารัปรัะชุมครัั�งนี� มี 

ข้อสรัุป 3 เรั่�อง โดยิเรื่่�องที่่� 1 ที�ปรัะชุมให้ความ 

เห็นชอบโครังกัารัปรัะกัันรัายิได้เกัษตรักัรัผู่้ปลูกั 

ข้าวโพดเลี�ยิงสัตว์ปีที� 4 ซึ่่�งดำเนินกัารัมา 3 ปี 

แล้ว หลักัเกัณ์ฑ์์ทั�งหมดคงเดิมทุกัปรัะกัารั เช่น 

เดียิวกัับปีที� 1 - 3 โดยิจะเรัิ�มปรัะกัันรัายิได้ตั�งแต่ 

วันที� 1 พฤศุุจิกัายิน 2565 - 30 เมษายิน 2567  

ปรัะกัันรัายิได้เกัษตรักัรัผู่้ปลูกัข้าวโพดที�เรัิ�มปลูกั 

ตั�งแต่วันที� 1 มิถืุนายิน 2565 ถื่งวันที� 31  

พฤษภัาคม 2566 โดยิงวดที� 1 จะเรัิ�มจ่ายิเงิน 

ส่วนต่าง ถื้ารัาคาข้าวโพดต�ำกัว่ากัิโลกัรััมละ  

“จุรินที่ร์” เคาะเดีินหน้า “ปีระกัันรายไดี้ข่้าวโพดี” ปีี 4
ชิ้่วยเกัษตุรกัร 4.52 แสนราย

“จุุริินทริ์” ปริะชุุมคณะกริริมการิ 
นโยบายและบริิหาริจุัดการิข้้าวโพดเล้�ยงสััตว์ 
(นบข้พ.) เคาะเดินหน้าโคริงการิปริะกันริายได้

ข้้าวโพด ปี 4 เดินหน้าชุ่วยเหลือเกษตริกริ
4.52 แสันริาย วงเงิน 1.6 พันล้านบาท
เริิ�มจุ่ายงวดแริก 20 พฤศจุิกายน 2565
หากริาคาต�ำกว่าปริะกัน พริ้อมอนุมัติ

มาตริการิค่่ข้นานดันริาคา เผยยังเห็นชุอบ
โคริงการิปล่กข้้าวโพดหลังฤด่ทำนา

เพื�อชุ่วยเพิ�มผลผลิตในปริะเทศ
กำหนดยุทธศาสัตริ์ ปี 65-67

ดันเพิ�มผลผลิตต่อไริ่
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8.50 บาท ตามรัายิได้ที�ปรัะกัันตั�งแต่วันที� 20  

พฤศุุจิกัายิน 2565 เป็นต้นไป เตรีัยิมงบปรัะมาณ์ 

ทั�งสิ�น 1,669.8 ล้านบาท มีเกัษตรักัรัเข้าร่ัวม 

โครังกัารั 452,000 รัายิ

ทั�งนี� ยิังได้เห็นชอบมาตรักัารัคู่ขนาน ซึ่่�ง 

เป็นมาตรักัารัเช่นเดียิวกัับ 3 ปีที�ผ่่านมา ค่อ 

ช่วยิชดเชยิดอกัเบี�ยิ 3% ให้กัับสถืาบันเกัษตรักัรั 

และผู่้รัวบรัวมข้าวโพดที�เกั็บข้าวโพดไว้ ไม่เรั่ง 

ขายิในช่วงที�ข้าวโพดออกัมากั เพ่�อป้องกัันรัาคา 

ข้าวโพดตกัต�ำ โดยิจากันี� จะได้มีกัารันำเสนอ 

เขา้สูก่ัารัพจิารัณ์าของคณ์ะรัฐัมนตรั ี(ครัม.) ตาม 

ขั�นตอนต่อไป

สำหรื่ับเรื่่�องที่่� 2 โครังกัารัส่งเสรัิมกัารั 

ปลูกัข้าวโพดเลี�ยิงสัตว์หลังฤดูทำนา เป็นกัารัปลูกั 

ในช่วงแล้ง เพ่�อเพิ�มปริัมาณ์ข้าวโพด ที�มีความ 

จำเปน็ตอ้งใชเ้ปน็จำนวนมากัทำวตัถืดุบิอาหารัสตัว์ 

ในปรัะเทศุุ เพรัาะความต้องกัารัใช้ข้าวโพดใน 

ปรัะเทศุุเฉลี�ยิปีละ 7.98 ล้านตัน แต่ผ่ลิตใน 

ฤดูกัาลผ่ลิตปกัติได้แค่ 4.96 ล้านตัน ยิังขาดอีกั 

เยิอะมากั จำเป็นต้องส่งเสรัิมกัารัปลูกัข้าวโพด 

หลังฤดูทำนา ปรัิมาณ์กัารัผ่ลิต 0.8 ล้านตัน 

สว่นที�เหลอ่จะนำเขา้เพ่�อมาชดเชยิ ซึ่่�งกัารัสง่เสรัมิ 

กัารัปลูกัข้าวโพดหลังฤดูทำนา รััฐบาลมีนโยิบายิ 

สนับสนุนหลายิมาตรักัารั เช่น ให้ ธิ.กั.ส. ให้ 

สินเช่�อเป็นกัรัณ์ีพิเศุุษ โดยิจ่ายิดอกัเบี�ยิ 3.5%  

รััฐบาลจะช่วยิ 3% จากัปกัติ 6.5% ไรั่ละไม่เกัิน  

4,000 บาท รัายิละไม่เกิัน 15 ไร่ั หรั่อไม่เกิัน  

60,000 บาท และมาตรักัารัสนับสนุนเพิ�มเติม  

เช่น ปรัะกัันความเสี�ยิงกัรัณ์ีเกัิดภััยิพิบัติข้าวโพด 

หลังนา หร่ัอเกิัดโรัคพ่ช ซ่ึ่�งกัรัณี์ภััยิพิบัติได้รัับ 

กัารัชดเชยิ 1,500 บาทต่อไรั่ โรัคพ่ช 750 บาท 

ต่อไร่ั โดยิรััฐบาลเป็นผู่้ช่วยิจ่ายิเบี�ยิปรัะกัันให้ 

ทั�งหมด 172 บาทต่อไรั่ แทนเกัษตรักัรัรั้อยิ 

เปอรั์เซึ่็นต์ ซึ่่�งรัะยิะเวลากัารัปลูกัข้าวโพดหลังนา 

เรัิ�มตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 มกัรัาคม 2566  

ใช้งบปรัะมาณ์สนับสนุนทั�งสิ�น 262 ล้านบาท

ส่วนเรื่่�องท่ี่� 3 ที�ปรัะชุมให้ความเห็นชอบ 

ยิุทธิศุุาสตรั์ข้าวโพดเลี�ยิงสัตว์ปี 2565 - 2567  

เป็นเวลา 3 ปี โดยิมีเป้าหมายิสำคัญ 3 ด้าน  

ค่อ 1. เพิ�มผ่ลผ่ลิตต่อไรั่ ตั�งเป้าหมายิผ่ลผ่ลิต 

ต่อไรั่ ข้าวโพดในฤดูปกัติให้เพิ�มผ่ลผ่ลิตจากั 

800 กัิโลกัรััม (กักั.) ต่อไร่ั เป็น 1,104 กักั. 

ต่อไรั่ ส่วนข้าวโพดหลังนา หรั่อที�เรัียิกัว่าข้าวโพด 

แล้ง ให้เพิ�มผ่ลผ่ลิตจากัไร่ัละ 860 กักั. ต่อไร่ั 

เป็น 1,187 กักั. ต่อไรั่ ภัายิใน 3 ปี 2. เพิ�มพ่�นที� 

กัารัปลูกัข้าวโพด ในพ่�นที�ที�เหมาะสมสำหรัับ 

ข้าวโพด จะเพิ�มพ่�นที�รัวมกัันทั�งข้าวโพดฝน และ 

ข้าวโพดแล้ง จากัพ่�นที�เดิม 801,900 ไรั่ เป็น  

1,106,622 ไรั่ ภัายิใน 3 ปี 3. เรั่งรััดดำเนินกัารั 

ปลูกั หรั่อพัฒนาข้าวโพดคุณ์ภัาพที�ได้มาตรัฐาน  

GAP ต่อไปต้องปลอดสารัอะฟลาทอกัซึ่ิน หรั่อ 

เช่�อรัาที�มักัพบในข้าวโพด และกั่อให้เกัิดโรัค 

มะเรั็ง จะเร่ังส่งเสรัิมกัารัปลูกัข้าวโพดคุณ์ภัาพ 

ในมาตรัฐาน GAP ไม่ให้มีกัารัเผ่าตอซัึ่งข้าวโพด 

ต่อไปในอนาคต ตามเป้าหมายิที�กัำหนดใน 3 ปี  

ซ่ึ่�งจะบังคับใช้ตั�งแต่วันที� 22 สิงหาคม 2565  

เป็นต้นไป ถื่งปี 2567 โดยิได้สั�งกัารัให้ในกัารั 

ปรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดนี�ทุกัครัั�ง ผู่้ปฏิิบัติ 

ที�เกัี�ยิวขอ้ง จะตอ้งรัายิงานความคบ่หนา้เชงิตวัเลข 

ที�เป็นรัูปธิรัรัมให้ที�ปรัะชุมรัับทรัาบ และพิจารัณ์า 

สั�งกัารัต่อไปทุกัครัั�ง
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พิ่าณ่ชย์เคาะส่วนต่างโครงการ “ปิระกันรายได้เกษตรกร”  
ผู้ปิลู็กมันสำปิะหลั็ง ปิี 2564/65 ไม่ต้องจ่ายชดเชย งวดทุี� 11  
หล็งัราคาพิุ่่งเก่นเพิ่ดาน “ปิระกันรายได”้ อยูทุ่ี�ก่โล็ล็ะ 3.04 บาทุ

ความคบ่หนา้ โครังกัารั “ปริะกนัริายไดเ้กษตริกริ” เพ่�อชว่ยิเหลอ่เกัษตรักัรั 

ผู่ป้ลกูัมนัสำปะหลงั ป ี2564/65 และมาตรักัารัคูข่นานโครังกัารั “ปริะกนัริายได”้

ปี 64/65 หรั่อ “ปริะกันริายได้มันสำปะหลััง” ดูแลเกัษตรัที�ข่�นทะเบียิน 

ปลูกัมันสำปะหลังกัับกัรัมส่งเสรัิมกัารัเกัษตรั ตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม  

2565 ใช้เงินทุนจากั ธิ.กั.ส. และรััฐบาลจะชดเชยิดอกัเบี�ยิ และค่าบรัิหารัจัดกัารั 

ให้กัับ ธิ.กั.ส. ลงวันที� 2 พฤศุุจิกัายิน 2564 นั�น

ความค่บหน้าโครังกัารั “ปริะกันริายได้มันสำปะหลััง” อยิ่างต่อเน่�องมาถืง่ 

งวิดที� 11 แล้ว

ล่าสุด กัรัมกัารัค้าภัายิใน ออกัปรัะกัาศุุคณ์ะอนุกัรัรัมกัารักัำกัับดูแลและ 

กัำหนดเกัณ์ฑ์ก์ัลางอ้างองิโครังกัารั “ปริะกนัริายไดเ้กษตริกริผ่้ป้ลัก้มนัสำปะหลังั”  

เรั่�อง กัารักัำหนดรัาคาเกัณ์ฑ์์กัลางอ้างอิง และชดเชยิส่วนต่างรัาคาตามโครังกัารั 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ราคามันสำำปะหลิังพุ่่�ง 3.04 บาท/กก.ราคามันสำำปะหลิังพุ่่�ง 3.04 บาท/กก.
ไม�ต้้องจ่�ายสำ�วนต้�าง “ประกันรายได้้” งวด้ 11ไม�ต้้องจ่�ายสำ�วนต้�าง “ประกันรายได้้” งวด้ 11
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ปรัะกัันรัายิได้เกัษตรักัรัผู่้ปลูกั 

มนัสำปะหลัง ป ี2564/65 (งวิดที� 

11) หรั่อ “ปริะกันริายได้มัน 

สำปะหลััง” ความว่า

มตทิี�ปรัะชมุครัั�งที� 9/2565  

เม่�อวันที� 26 กัันยิายิน 2565  

เห็นชอบกัารักัำหนดรัาคาเกัณ์ฑ์์ 

กัลางอ้างอิง และกัารัชดเชยิส่วน 

ต่างรัาคาให้เกัษรัตรักัรัผู่้ปลูกั 

มันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวิด 

ที� 11) หร่ัอ “ปริะกันริายได ้

มันสำปะหลััง” ดังนี�

ข้อ 1 รัาคาเกัณ์ฑ์์กัลางอ้างอิงปรัะจำวันที� 1 ตุลาคม 2565 เพ่�อใช้ในกัารั 

ชดเชยิส่วนต่างตามโครังกัารั “ปริะกันริายได้เกษตริกริ” ผู่้ปลูกัมันสำปะหลัง ปี  

2564/65 (งวิดที� 11) สำหรัับเกัษตรักัรัที�ข่�นทะเบียินเกัษตรักัรัผู่ป้ลูกัมนัสำปะหลัง 

กัับกัรัมส่งเสรัิมกัารัเกัษตรั 

โดยิรัะบุวันที�เพาะปลูกัตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2563 และรัะบุวันที� คาดว่า 

จะเกั็บเกัี�ยิวกั่อนวันที� 1 - 30 กัันยิายิน 2565 และมีรัะยิะเวลาเก็ับเกีั�ยิวนับจากั 

วันที�เพาะปลูกัไม่น้อยิกัว่า 8 เด่อน แต่ไม่เกัิน 12 เด่อน หัวมันสำปะหลัังสด 

เช่�อแป้ง 25% กัิโลกัรััมละ 3.04 บาท

ข้อ 2 กัารัจ่ายิเงินชดเชยิส่วนต่าง เม่�อคำนวณ์ส่วนต่างจากัรัาคาเป้าหมายิ 

กัับรัาคาเกัณ์ฑ์์กัลางอ้างอิงตามข้อ 1 แล้ว ริาคาเกณฑ์์กลัางอั้างอัิงในคริั้งนี้ส้งกวิ่า 

ริาคาเปา้หมาย (กโิลักริมัลัะ 2.50 บาท) จุงึไมม่กีาริจุา่ยเงินส่วินตา่งใหเ้กษตริกริ

ปรัะกัาศุุ ณ์ วันที� 26 กัันยิายิน 2565
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ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เชก็สิท์ธิิ์�ด่่วน..เชก็สิท์ธิิ์�ด่่วน..
ชาวไร่่อ้้อ้ย 1.22 แสนร่ายชาวไร่่อ้้อ้ย 1.22 แสนร่าย
เตรีัยมรัับเงนิชว่ยเหลือ 7 ตุลาคมนี�เตรีัยมรัับเงนิชว่ยเหลือ 7 ตุลาคมนี�

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2565 
เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลด 
ฝุุ่�น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ตามที่ 
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ภายใต้กรอบวงเงิน 8,319.24 ล้านบาท

โดยิจะเริั�มจ่ายิเงินรัอบแรักัช่วยิเหลอ่ชาวไร่ัออ้ยิที�ตดัออ้ยิสดคุณ์ภัาพดีไมเ่กันิ 

วันที� 7 ตุลาคม 2565 ผ่่านบัญชี ธิ.กั.ส. ของชาวไรั่อ้อยิแต่ละรัายิโดยิตรัง จำนวน  

122,651 รัายิ มปีรัมิาณ์อ้อยิสดสง่โรังงาน 64.36 ลา้นตนั เปน็จำนวนเงนิ 7,723.73  

ลา้นบาท คาดว่าจะสามารัถืจ่ายิเงินช่วยิเหลอ่ครับทุกัรัายิภัายิในพฤศุุจิกัายิน 2565  

ทั�งนี� คณ์ะกัรัรัมกัารั ธิ.กั.ส. ได้ให้ความเห็นชอบโครังกัารัฯ เม่�อวันที� 30 กัันยิายิน  

2565

นายณัฐพลั ริังสิตพลั ปลัดอุตสาหกัรัรัม กัล่าวว่า จากันโยิบายิในกัารั 

ช่วยิเหล่อชาวไรั่อ้อยิที�ตัดอ้อยิสดลดฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกัษตรักัรัชาวไรั่อ้อยิหันมา 

ตัดอ้อยิสดกั่อนส่งโรังงานเพิ�มมากัข่�น กัรัะทรัวงอุตสาหกัรัรัมพรั้อมที�จะผ่ลักัดัน 

อุตสาหกัรัรัมอ้อยิและน�ำตาลทรัายิให้เติบโตไปพรั้อมกัับกัารัรัักัษาสิ�งแวดล้อม และ 

ได้วางแผ่นกัำหนดมาตรักัารัแกั้ไขปัญหาอ้อยิไฟไหม้อยิ่างต่อเน่�อง จัดหาเครั่�องสาง 

ใบอ้อยิมาให้เกัษตรักัรัชาวไร่ัอ้อยิยิ่มใช้สางใบอ้อยิ ส่งเสริัมกัารัรัับซึ่่�อใบอ้อยิ เพ่�อ 

เพิ�มรัายิได้ และลดกัารัเผ่าอ้อยิ กัารัลงนามในบันท่กัความรั่วมม่อกัารัแกั้ไขปัญหา 

อ้อยิไฟไหม้ในพ่�นที�ปลูกัอ้อยิ 47 จังหวัดทั�วปรัะเทศุุ สนับสนุนเงินกัู้ดอกัเบี�ยิต�ำ 
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เพิ�มปรัะสิทธิิภัาพกัารัผ่ลิตอ้อยิ และแกั้ไขปัญหา 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กั (PM 2.5) ปี 2565 - 2567  

รัวมถื่งขอรัับกัารัสนับสนุนเงินช่วยิเหล่อจากั 

รััฐบาลเพ่�อลดต้นทุนกัารัตัดอ้อยิสด

นายเอักภััทริ วิังสุวิริริณ เลขาธิิกัารั 

คณ์ะกัรัรัมกัารัอ้อยิและน�ำตาลทรัายิ กัล่าวเพิ�ม 

เติมว่า เกัษตรักัรัชาวไร่ัอ้อยิที�มีสิทธิิ�ได้รัับเงิน 

ช่วยิเหล่อสามารัถืตรัวจสอบสถืานะกัารัโอนเงิน 

ไปยิังบัญชีของท่านผ่่านไลน์ “ตรัวจสิทธิิ�อ้อยิ” 

หากัไม่มปีญัหา รัะบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้ัอมโอน”  

และหากัได้รัับกัารัโอนแล้วรัะบบจะแจ้งว่า “โอน 

เงินสำเรั็จแล้ว”

กัรัณ์รีัะบบแจง้วา่บญัชขีองทา่น “ไมส่ามารัถื 

รัับโอนได้” รัะบบจะแจ้งให้ทรัาบว่าไม่สามารัถื 

โอนได้เน่�องจากักัรัณี์ใด ให้ผู่้ตรัวจสิทธิิ�ฯ รัีบแจ้ง 

ดำเนินกัารัแกั้ไขผ่่านโรังงานคู่สัญญาของท่าน 

และให้โรังงานทำหนงัสอ่รับัรัองมายิงัสำนกัับรัหิารั 

อ้อยิและน�ำตาลทรัายิ (สบน.) เพ่�อรัับรัองและส่ง 

ให้สำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารัอ้อยิและน�ำตาลทรัายิ  

(สอน.) พิจารัณ์าตรัวจสอบรั่วมกัับ ธิ.กั.ส. เพ่�อ 

เรั่งดำเนินกัารัเบิกัจ่ายิต่อไป

สรัุปขั�นตอนวิธิีเช็กัสถืานะ ตรัวจสอบสิทธิิ� 

เงินช่วยิเหล่อชาวไรั่อ้อยิ เป็นดังนี�

- เกัษตรักัรัชาวไรั่อ้อยิที�มีสิทธิิ�ได้รัับเงิน 

ช่วยิเหล่อชาวไร่ัอ้อยิ สามารัถืตรัวจสอบสถืานะ 

กัารัโอนเงินไปยิังบัญชีผ่่านไลน์ “ตรัวจสิทธิิ�อ้อยิ”

- “ตรัวจสิทธิิ�อ้อยิ” ผ่่านไลน์ คลิกัที�นี�

- หากัไม่มีปัญหารัะบบจะแจ้งว่า “บัญชี 

พรั้อมโอน”

- หากัได้รัับกัารัโอนแล้ว รัะบบจะแจ้งว่า  

“โอนเงินสำเรั็จแล้ว”

- กัรัณ์ีรัะบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่ 

สามารัถืรัับโอนได้” รัะบบจะแจ้งให้ทรัาบว่าไม ่

สามารัถืโอนได้เน่�องจากักัรัณ์ีใด ให้ผู่้ตรัวจสิทธิิ�ฯ  

รัีบแจ้งดำเนินกัารัแกั้ไขผ่่านโรังงานคู่ สัญญา 

ของท่าน และให้โรังงานทำหนังส่อรัับรัองมายัิง 

สำนักับรัิหารัอ้อยิและน�ำตาลทรัายิ (สบน.) 

เพ่�อรัับรัองและส่งให้สำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารั 

ออ้ยิและน�ำตาลทรัายิ (สอน.) พจิารัณ์าตรัวจสอบ 

รั่วมกัับ ธิ.กั.ส. เพ่�อเรั่งดำเนินกัารัเบิกัจ่ายิต่อไป
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ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ชาวิไริอ่ัอ้ัยค้ส่ญั้ญ้าโริงงานนำ้ตาลั เตริยีม 

ฟ้อ้ังคณะกริริมการิอัอ้ัยแลัะนำ้ตาลัทริาย (กอัน.) 

ตอ่ัศิาลัปกคริอัง ริอ้ังข้อัควิามคุม้คริอังใหโ้ริงงาน 

เปิดหีบอั้อัยปริะจุำฤด้การิผ่ลิัตปี 2565/2566 

ตั้งแต่วัินที� 23 พฤศิจิุกายน 2565 นี้ พร้ิอัม 

คาดการิณ์ปริิมาณอ้ัอัยปีนี้แตะ 110 ลั้านตัน 

ส้งสุดในริอับ 3 ปี หลัังโริงงานน้ำตาลัส่งเสริิม 

การิเพาะปลั้กอั้อัย

นายปริาโมทย ์วิทิยาสขุ้ ปรัะธิาน 3 สมาคม 

โรังงานน�ำตาลทรัายิ (TSMC) เปิดเผ่ยิว่า 

ชาวไรั่อ้อยิคู่สัญญาของโรังงานน�ำตาลทั�ง 57 

โรัง รั้องขอให้เปิดหีบอ้อยิปรัะจำฤดูกัารัผ่ลิตปี 

2565/2566 และเตรัียิมยิ่�นฟ้อง คณ์ะกัรัรัมกัารั 

อ้อยิและน�ำตาลทรัายิ (กัอน.) ต่อศุุาลปกัครัอง

ชาวไร่่อ้้อ้ยเตร่ียมร่้อ้งศาลปกคร่อ้ง
ขอ้เปิดหีีบ 23 พฤศจิิกายน 65
คาดอ้้อ้ยแตะ 110 ล้านตัน

ขอให้กัำหนดวันเปิดหีบ และให้โรังงาน 

รัับอ้อยิจากัชาวไรั่ และขอให้สำนักังานอ้อยิ 

และน�ำตาลทรัายิ (สอน.) เป็นผู่้ดำเนินกัารั 

กัำกัับดูแลกัารัจัดเก็ับและส่งมอบผ่ลผ่ลิตอ้อยิ 

ของชาวไรั่ให้แกั่โรังงานน�ำตาล กัารัตรัวจสอบ 

คุณ์ภัาพอ้อยิ รัวมถื่งกัารัผ่ลิตและกัารับรัรัจุ กัารั 

เกั็บรัักัษา สถืานที�จัดเกั็บ กัารัสำรัวจ กัารัขนยิ้ายิ 

กัารัสง่มอบ กัารัจำหนา่ยิและสง่ออกัน�ำตาลทรัายิ

เพ่�อใ ห้อุตสาหกัรัรัมอ้อยิและน�ำตาล 

ยิังเดินหน้าได้ และป้องกัันความเสียิหายิจากั 

กัารัที�โรังงานน�ำตาลไม่สามารัถืเปิดหีบอ้อยิได้ 

ภัายิหลังจากัองค์ปรัะชุมของคณ์ะกัรัรัมกัารั กัอน.  

ไม่ครับสมบูรัณ์์ ทำให้ไม่สามารัถืปฏิิบัติหน้าที�ได้

ทั�งนี� โรังงานน�ำตาลได้เตรัียิมความพรั้อม 

เปิดรัับผ่ลผ่ลิตอ้อยิเข้าหีบปรัะจำฤดูกัารัผ่ลิต 

ปีนี� โดยิคาดว่าจะเรัิ�มเปิดหีบได้ ตั�งแต่วันที� 23  

พฤศุุจิกัายิน 2565 เป็นต้นไป ข่�นอยิู่กัับสภัาพ 

ความพรั้อมของอ้อยิในแต่ละพ่�นที� และปรัะเมิน 

ว่าผ่ลผ่ลิตอ้อยิในปีนี�จะมีปรัิมาณ์สูงสุดในรัอบ 

3 ปี เพิ�มข่�นเป็น 110 ล้านตันอ้อยิ จากัปีกัารั 

ผ่ลิตก่ัอนหน้าที�มีผ่ลผ่ลิตอ้อยิเข้าหีบ 92.07 

ล้านตัน
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เน่�องจากัสภัาพอากัาศุุที�เอ่�ออำนวยิต่อ 

กัารัเพาะปลูกั รัวมถื่งโรังงานน�ำตาลดำเนิน 

มาตรักัารัส่งเสริัมกัารัเพาะปลูกั และมีกัารัปรัะกััน 

รัาคาผ่ลผ่ลิตที� 1,040 บาทต่อตันอ้อยิ ณ์ ค่า 

ความหวาน 10 ซึ่.ีซีึ่.เอส. หรัอ่ที�รัาคา 1,200 บาท 

ตอ่ตนัออ้ยิ ที�คา่ความหวานเฉลี�ยิ 12.61 ซึ่.ีซีึ่.เอส.

ได้สรั้างแรังจูงใจให้แกั่ชาวไรั่อ้อยิคู่สัญญา 

เพาะปลูกัอ้อยิเพ่�อส่งมอบให้แกั่โรังงาน โดยิรัาคา 

ปรัะกัันดังกัล่าวถื่อเป็นรัาคาขั�นต�ำ หากัรัาคาอ้อยิ 

ขั�นสุดท้ายิต�ำกัว่ารัาคาขั�นต้น ทางโรังงานพร้ัอม 

รัับผ่ิดชอบส่วนต่างเอง และหากัรัาคาอ้อยิ 

ขั�นสุดท้ายิสูงกัว่า โรังงานพร้ัอมเพิ�มเงินส่วนต่าง 

ให้แกั่ชาวไรั่อ้อยิ ทำให้ชาวไรั่มีรัายิได้ที�ดีจากั 

กัารัยิ่ดอาชีพเพาะปลูกัอ้อยิ

“โรังงานน�ำตาลและชาวไรั่พรั้อมรั่วมม่อ 

กัับหน่วยิงานรัาชกัารั เพ่�อบรัิหารัจัดกัารัอุตสาห- 

กัรัรัมอ้อยิและน�ำตาลทรัายิให้เดินหน้าพัฒนา 

ต่อไป พร้ัอมดูแลให้มีน�ำตาลเพียิงพอต่อกัารั 

บรัิโภัค ซึ่่�งกัารัย่ิ�นฟ้องต่อศุุาลปกัครัอง กั็เพ่�อ 

ขอคุ้มครัองให้กัำหนดมาตรักัารัเปิดหีบอ้อยิ 

ปรัะจำฤดูกัารัผ่ลิตปีนี�ได้ หากัโรังงานไม่เปิดหีบ 

รัับอ้อยิได้กั็จะส่งผ่ลกัรัะทบต่อชาวไร่ัอ้อยิ และ 

โรังงาน ไม่มีวัตถุืดิบเพ่�อใช้ผ่ลิตน�ำตาล จะทำให้ 

เกัิดกัารัขาดแคลนน�ำตาลภัายิในปรัะเทศุุ และ 

กัรัะทบต่ออุตสาหกัรัรัมต่อเน่�องที�ใช้น�ำตาลทรัายิ 

เป็นวัตถืุดิบ” นายิปรัาโมทยิ์กัล่าว
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สวนปาล์์มสะอื้้�น!
ราคาด่�ง 5 บาทุ/ก่โล็กรัม

นายวิาริินทร์ิ สุวิริริณริัตน์ อายุิ 68 ปี  

เกัษตรักัารัชาวสวนปาล์มน�ำมัน ต.ท่าสะบ้า 

อ.วังวิเศุุษ จ.ตรััง กัล่าวว่า ขณ์ะนี�เด่อดรั้อนหนักั 

จากัปัญหารัาคาปาล์มตกัต�ำ โดยิขณ์ะนี�เหล่อ 

กักั. ละ 4.90 - 5.20 ซ่ึ่�งไม่คุ้มทุนอยิ่างมากั 

ขณ์ะที�ปุ�ยิรัาคายัิงสูง ยิังไม่ได้ลดต�ำลงมา จากั 

เดิมรัาคากัรัะสอบละ 700 - 800 บาท แต่ขณ์ะนี� 

รัาคากัรัะสอบละเกั่อบ 2,000 บาท ตนเองขายิ 

ปาล์มน�ำมันได้ปรัะมาณ์ 3,000 บาท แต่ไปซ่ึ่�อ 

ปุ�ยิรัาคากัว่า 10,000 บาท ซ่ึ่�งเกัษตรักัรัจำเป็น 

จะต้องใส่บำรัุงต้น บำรัุงลูกัทุกัๆ 4 เด่อน หากั 

ไม่ใส่ ผ่ลผ่ลิตก็ัไม่ออกั พร้ัอมเรีัยิกัร้ัองไปถื่ง 

รััฐมนตรัีว่ากัารักัรัะทรัวงพาณ์ิชยิ์ นายจุุริินทริ์ 

ลัักษณะวิิศิิษฏ์์ ซึ่่�งมีหน้าที�ดูแลเกัษตรักัรัโดยิตรัง 

แต่ปล่อยิให้ปุ�ยิรัาคาแพง โดยิไม่มีทีท่าจะหยิุด 

และลง สวนทางกัับรัาคาปาล์มน�ำมันที�คงลดลง 

ต่อเน่�อง ทำให้เจ้าของสวนบางรัายิไม่ได้ใส่ปุ�ยิ 

ซึ่่�งปาล์มน�ำมันหากัไม่ได้ใส่ปุ�ยิจะไม่มีผ่ลผ่ลิต 

ทำให้เกัษตรักัรัเด่อดรั้อนอยิ่างหนักั

ชาวสั่วนปาล์์มนำาตั้าตั้ก
ราคาดิ่่�งล์งเหล์ือประมาณ
กก. ล์ะ 5 บาท ถููกโรงงาน
กดิ่ดิ่่นปฏิ่เสั่ธการรบ่ซื้ื�อ

โดิ่ยการอา้งเครื�องจัก่รเสีั่ย 
เดิ่่นเครื�องไม่ไดิ่้ ซื้่อมแซื้ม
เครื�องจัก่ร หรอืปล์่อย
ใหร้อค่วเป็นเวล์านาน

ทำาเดิ่ือดิ่รอ้นหน่ก ท่�งชาวสั่วน
แล์ะเจัา้ของล์านเทรบ่ซื้ื�อปาล์์ม
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ทางด้านนางอัภัิญ้ญ้า วิงศิ์วิิวิัฒน์ เจ้าของ 

ลานเทวงศุุ์วิวัฒน์ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศุุษ จ.ตรััง  

กัล่าวว่า ขณ์ะนี�รัาคาปาล์มน�ำมันลดต�ำลงอยิ่าง 

มากัตลอดรัะยิะเวลาปรัะมาณ์ 1 เด่อนที�ผ่่านมา  

จนขณ์ะนี�เหล่อกักั.ละปรัะมาณ์ 4 บาทกัว่า ถื่ง  

5 บาทเศุุษแล้วเท่านั�น (4.90 - 5.20 บาท) ซ่ึ่�ง 

ปรัิมาณ์ผ่ลผ่ลิตปาล์น�ำมันกั็ไม่มากั อยิู่ในรัะดับ 

กัลางๆ แต่รัาคากัลับตกั เด่อดรั้อนทั�งเกัษตรักัรั 

และเจ้าของลานเท โดยิเกัษตรักัรัต้องซึ่่�อปุ�ยิ 

ในรัาคาที�แพงมากั กัรัะสอบละยัิงเกั่อบ 2,000  

บาท สวนทางกัับรัาคาปาล์ม ซึ่่�งรัาคาปาล์มน�ำมัน 

ที� กักั. ละ 5 บาทขณ์ะนี�ซ่ึ่�งปุ�ยิรัาคาแพง เทียิบ 

เท่ากัับปาล์มน�ำมัน กักั. ละ 2 บาทเศุุษ ในยุิค 

ที�ปุ�ยิรัาคาปกัติ โดยิรัาคาปาล์ม กักั. ละ 5 บาท 

ขณ์ะนี�ถ่ือว่าเกัษตรักัรัขาดทุน เพรัาะปัจจัยิกัารั 

ผ่ลิตต้นทุนสูงมากั ซึ่่�งถ้ืาจะให้เกัษตรักัรัอยิู่ได้ 

รัาคาปาล์มน�ำมันจะต้อง กักั. ละ 6 บาทกัว่า 

ถื่ง 7 บาท จ่งจะอยิู่ได้ เพรัาะปาล์มต้องใส่ปุ�ยิ 

ถื้าไม่ใส่ปุ�ยิกั็ไม่มีลูกั

ถื้ารััฐบาลช่วยิลดต้นทุนรัาคาปุ�ยิลงมาที� 

กัรัะสอบละ 1,000 บาท เกัษตรักัรักั็อยิู่ได้ ส่วน 

สาเหตุไม่ทรัาบแน่ชัด เท่าที�ทรัาบจากัโรังงาน 

บอกัว่า อินโดนีเซึ่ียิ และมาเลเซึ่ียิ ปาล์มน�ำมัน 

ออกัมากั ทำให้รัาคาน�ำมัน CPO ของโลกัลดลง  

เพรัาะรัาคาปาล์มน�ำมันในปรัะเทศุุไทยิข่�นอยิู่กัับ 

รัาคาน�ำมัน CPO ในตลาดโลกั ซึ่่�งจรัิงๆ เป็นช่วง 

ปรัะเทศุุไทยิปาล์มน�ำมันออกัน้อยิ แต่กั็ส่งผ่ล 

มาถื่งปรัะเทศุุไทยิด้วยิ ทำให้รัาคาปาล์มลดลง  

โรังงานเองแม้จะไม่ได้ปฏิิเสธิกัารัรัับซึ่่�อโดยิตรัง  

เพรัาะผิ่ดกัฎหมายิ แต่สารัพัดจะมีข้ออ้างที�จะ 

ปฏิิเสธิกัารัซ่ึ่�อ เช่น ปิดโรังงานบ้าง สลับกััน 

หยิุดบ้าง กัล่าวอ้างว่า เครั่�องจักัรัเสียิบ้าง รัถืตักั 

เสียิบ้าง หยิุดเดินเครั่�องบ้าง ซึ่่อมแซึ่มเครั่�องจักัรั 

บ้าง หรั่อเม่�อนำไปขายิ ปล่อยิให้จอดรัอเป็นเวลา 

นาน ทำให้รัถืบรัรัทุกัปาล์มต้องจอดตากัแดด 

ทำสูญเสียิน�ำหนักั บางโรังงานซึ่่�อแต่เฉพาะลูกัค้า 

ปรัะจำของตัวเอง บางวันตนเองต้องบรัรัทุกั 

ส่งไปขายิที�โรังงาน จ.กัรัะบี� ยิิ�งทำให้ต้องเสียิ 

คา่ใชจ้า่ยิเพิ�มมากัข่�นอกีั ทำใหเ้ดอ่ดรัอ้นอย่ิางมากั 

ทั�งชาวสวน และลานเท โดยิลานเทจะไม่รัับซ่ึ่�อ 

กั็ไม่ได้ ถื้าผ่ลปาล์มสุกัเกัษตรักัรัตัดมาขายิก็ัต้อง 

รัับซึ่่�อ ซึ่่�งปาล์มน�ำมันหากัผ่ลสุกักั็ต้องตัด เพรัาะ 

หากัไม่ตดัก็ัรัว่งหล่นคาต้น ไม่เหมอ่นกับัยิางพารัา 

ไม่ตัดน�ำยิางก็ัยิังคงอยิู่ จ่งเรีัยิกัร้ัองรััฐให้เร่ังแก้ั 

ปัญหาในเรั่�องรัาคา หรั่อหากัช่วยิเรั่�องรัาคาไม่ได้  

ให้ช่วยิปรัับลดรัาคาปุ�ยิ และปัจจัยิกัารัผ่ลิตให้ 

ต�ำลง ให้เกัษตรักัรัอยิูไ่ด้ ทั�งนี� ถืง่แม้วา่จะ 5 บาท  

แต่หากัปัจจัยิกัารัผ่ลิตลดต�ำลง เกัษตรักัรัก็ัอยิู่ได้  

รััฐควรัจะเข้ามาดูข้อเท็จจรัิงว่าเกิัดอะไรัข่�น และ 

บอกัเกัษตรักัรั ว่าทำไมรัาคาปาล์มถื่งลงเหล่อ 

กักั. ละ 5 บาท ทั�งๆ ปรัิมาณ์ผ่ลผ่ลิตมีไม่มากั





>  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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กริมการิค้าภัายในปริะเมินควิามต้อังการิใช้พลังังานทดแทนกลัุม่ไบโอัดีเซลั 

ที�เพิ�มส้งข้ึ้น แลัะการิปริับสัดส่วินผ่สมน้ำมันดีเซลัจุาก B5 เป็น B7 ดีเดย์ 10  

ตุลัาคม - 31 ธิันวิาคมนี้ จุะช่วิยด้ดซับน้ำมันปาลั์มดิบอัอักจุากริะบบ คาด 

ช่วิยพยุงริาคาผ่ลัปาลั์มที�เกษตริข้ายได้ให้อัย้่ในริะดับที�เหมาะสม

นายวัิฒนศัิกย์ เสือัเอัี�ยม อธิิบดีกัรัมกัารัค้าภัายิใน ในฐานะปรัะธิาน 

คณ์ะอนุกัรัรัมกัารับรัิหารัจัดกัารัสมดุลน�ำมันปาล์ม ภัายิใต้คณ์ะกัรัรัมกัารันโยิบายิ 

ปาล์มน�ำมันแห่งชาติ (กันป.) เปิดเผ่ยิว่า

ขณ์ะนี�รัาคาน�ำมันปาล์มดิบตลาดโลกัเรัิ�มมีแนวโน้มปรัับตัวสูงข่�นในช่วง  

2 - 3 วันที�ผ่่านมา เน่�องจากัความต้องกัารัใช้ด้านพลังงานที�เพิ�มข่�นหลังกิัจกัรัรัม 

ทางเศุุรัษฐกิัจเรัิ�มฟ้�นตัว ปรัะกัอบกัับภูัมิภัาคตะวันตกัเรัิ�มเข้าฤดูหนาว รัวมถื่ง 

กัลุ่มโอเปคมีมติปรัับลดกัารัผ่ลิตน�ำมันลง ส่งผ่ลให้ความต้องกัารัพลังงานทดแทน 

ในกัลุ่มไบโอดีเซึ่ลปรัับตัวสูงข่�น

ทั�งนี� ตามมตคิณ์ะกัรัรัมกัารันโยิบายิพลงังาน (กับง.) เม่�อวนัที� 27 กัันยิายิน  

2565 ที�อนุมัติกัารัปรัับเพิ�มสัดส่วนกัารัผ่สมไบโอดีเซึ่ลในน�ำมันดีเซึ่ลหมุนเร็ัว 

จากั B5 เป็น B7 ตามข้อเสนอของคณ์ะอนุกัรัรัมกัารัฯ ซึ่่�งจะมีผ่ลตั�งแต่วันที� 

10 ตุลาคม ถื่งวันที� 31 ธิันวาคม 2565 คาดว่าจะช่วยิดูดซึ่ับปรัิมาณ์น�ำมัน 

ปาล์มดิบออกัจากัรัะบบได้เพิ�มข่�นไม่ต�ำกัว่า 20,000 ตัน/เด่อน ซึ่่�งเป็นส่วนสำคัญ 

อยิ่างยิิ�งต่อกัารัรัักัษาเสถืียิรัภัาพรัาคาผ่ลปาล์มของเกัษตรักัรัขาวสวนปาล์ม

“พุ่าณิิชัย์” หน่นปรับ B5 เป็น B7

ชั�วยพุ่ย่งราคาผลิปาลิ์มด้ิบชั�วยพุ่ย่งราคาผลิปาลิ์มด้ิบ
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โดยิขณ์ะนี� รัาคาน�ำมันปาล์มดิบตลาดล่วงหน้าของมาเลเซึ่ียิ ณ์ เด่อน 

พฤศุุจิกัายิน 2565 อยิู่ที� 3,604 รัิงกัิต/ตัน (29.46 บาท/กักั.) ปรัับเพิ�มข่�นจากั 

เด่อนตุลาคม 2565 ที� 3,532 รัิงกัิต/ตัน (28.87 บาท/กักั.) สอดคล้องกัับ 

รัาคาน�ำมันปาล์มดิบในปรัะเทศุุที�ปรัับสูงข่�น ทำให้รัาคาผ่ลปาล์มขณ์ะนี�มีแนวโน้ม 

ปรัับเพิ�มข่�น และอัตรัาค่าเงินบาทขณ์ะนี� กั็ถื่อเป็นปัจจัยิบวกัต่อทิศุุทางรัาคา 

ผ่ลปาล์มของเกัษตรักัรัชาวสวนปาล์ม

อยิ่างไรักั็ตาม คณ์ะอนุกัรัรัมกัารัฯ ที�มีผู่้แทนจากัทุกัภัาคส่วนจะได้ติดตาม 

สถืานกัารัณ์์ปาล์มน�ำมันในปรัะเทศุุ และต่างปรัะเทศุุอย่ิางใกัล้ชิดทุกัสัปดาห์ เพ่�อ 

พิจารัณ์าแนวทางและข้อเสนอกัารับริัหารัจัดกัารัที�เป็นปรัะโยิชน์ต่อทั�งเกัษตรักัรั 

และผู่้บรัิโภัคอยิ่างดีที�สุดภัายิใต้หลักักัารั WIN - WIN Model

แต่ปัจจัยิที�สำคัญที�สุดที�มีผ่ลต่อรัาคาที�เกัษตรักัรัจะได้รัับ ค่อคุณ์ภัาพของ 

ทะลายิปาลม์น�ำมนั จง่ขอรัณ์รังคใ์หเ้กัษตรักัรัตดัปาลม์สกุัเพ่�อใหไ้ดเ้ปอรัเ์ซึ่น็ตน์�ำมนั 

ที�ดี ซ่ึ่�งจะส่งผ่ลต่อปรัะสิทธิิภัาพในอุตสาหกัรัรัมปาล์มน�ำมันและเป็นผ่ลดีต่อรัาคา 

ที�เกัษตรักัรัได้รัับด้วยิ
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ในกัารัเดินทางเยิ่อนฝรัั�งเศุุสของ นาย 

ริะพภีัทัริ ์จุนัทริศิริวีิงศิ ์อธิบิดกีัรัมวชิากัารัเกัษตรั 

เม่�อเรั็วๆ นี� พรั้อมด้วยิ นายสมบัติ ตงเต๊า

รัองอธิิบดีกัรัมวิชากัารัเกัษตรัและคณ์ะ เข้าพบ 

นาง Ségolène Halley des Fontaines 

ผู่้อำนวยิกัารัฝ่ายิความสัมพันธิ์รัะหว่างปรัะเทศุุ  

และคณ์ะนักัวิทยิาศุุาสตร์ั ผู่้มีความเชี�ยิวชาญ 

ด้านกัารัพัฒนาพันธิุ์มันฝรัั�ง ณ์ สถืาบันวิจัยิด้านกัารัเกัษตรั อาหารัและสิ�งแวดล้อม 

แห่งชาติ (INRAE) กัรัุงปารัีส ปรัะเทศุุฝรัั�งเศุุส

โดยิในกัารัปรัะชุมเป็นกัารัหารั่อ และแลกัเปลี�ยินความคิดเห็นถื่งความ 

รั่วมม่อรัะหว่างไทยิ และฝรัั�งเศุุสผ่่านกัารัวิจัยิ และพัฒนาด้านการิพัฒนาพันธิุ์ 

มันฝรัั�งทนทานโรัค อาทิจากัเช่�อรัา แบคทีเรัียิ และไวรััส รัวมถื่งการิพัฒนาพันธิุ์ 

มันฝริั�งทนทานสภัาพแวิดลั้อัมจุากภัาวิะอัากาศิริ้อันแลัะแลั้ง

ทั�งจากักัารัค้นคว้ายิีนโดยิกัารัใช้ฐานข้อมูลพันธุิกัรัรัมจากัพันธ์ุิมันฝรัั�ง 

พันธิุ์ป่า กัารัศุุ่กัษาจีโนมมันฝรัั�งโดยิเทคโนโลยิีกัารัถือดรัหัสพันธิุกัรัรัมรัะดับสูง 

กัารัพัฒนาเคร่ั�องหมายิโมเลกุัลที�เกัี�ยิวข้องกัับลักัษณ์ะความทนทานโรัคต่างๆ และ 

กัารัใช้เทคโนโลยิีกัารัแกั้ไขยิีน (Gene editing) ในกัารัพัฒนามันฝรัั�งทนทานไวรััส

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กรมวิิชาการเกษตร เตรียมสานควิามร่วิมมือฝร่�งเศส

พััฒนาพัันธุ์์�มัันฝรั่ั�ง
ทนทานสภาพภูมิอากาศ ทนโรค
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รัวมถ่ืงกัารัพัฒนากัารัศุุ่กัษาวิจัยิด้าน 

คารับ์อนเครัดติทางกัารัเกัษตรั กัารัพฒันาอาหารั 

แหง่อนาคต (Future food) เชน่ ผ่ลติภัณั์ฑ์อ์าหารั 

โปรัตีนสูงจากัพ่ช Plant base และกัารัพัฒนา 

กััญชากััญชง กัรัะท่อม เพ่�อใช้ในทางกัารัแพทยิ์

นอกัจากันี� นายิรัะพีภััทรั์ จันทรัศุุรัีวงศุุ์  

อธิิบดีกัรัมวิชากัารัเกัษตรั พร้ัอมด้วยินายิสมบัติ  

ตงเต๊า รัองอธิิบดีกัรัมวิชากัารัเกัษตรัและคณ์ะ 

ได้เข้าพบ นาย Pierre Primont รัองอธิิบดี 

ฝ่ายิความสัมพันธ์ิรัะหว่างปรัะเทศุุ (SDEIGIR) 

และนาย Emmanuel Koen รัองผู่้อำนวยิกัารั 

ฝา่ยิสขุอนามยัิพช่ (COPHS) กัรัมอาหารั กัรัะทรัวง 

เกัษตรัและกัารัปรัะมง กัรังุปารีัส ปรัะเทศุุฝรัั�งเศุุส

สำหรัับกัารัหารั่อ เป็นกัารัหารั่อร่ัวมกัับ 

กัรัมอาหารั นายิรัะพีภััทรั์ กัล่าวว่า กัรัมวิชากัารั 

เกัษตรั มีความยิินดีในกัารัส่งผู่้เชี�ยิวชาญด้าน 

สุขอนามัยิพ่ช มาตรัวจสอบรัะบบสุขอนามัยิพ่ช 

ในกัารัส่งออกัมันฝรัั�งเพ่�อกัารับริัโภัคของฝรัั�งเศุุส  

มายัิงปรัะเทศุุไทยิ และพูดคุยิถ่ืงปรัะเด็นความ 

เป็นไปได้ในกัารันำเข้าหัวพันธิุ์มันฝรัั�งทนทานโรัค 

และมคุีณ์ภัาพสงูมาปลกูัทดสอบในพ่�นที�ภัาคเหน่อ 

ของปรัะเทศุุไทยิเพ่�อสนับสนุนกัารัเพิ�มผ่ลผ่ลิต 

มันฝรัั�งที�ไม่เพียิงพอ และปัญหาโรัคแมลง

นอกัจากันี�ปรัะเทศุุไทยิ และฝรัั�งเศุุส มี 

ความยิินดีที�จะทดสอบความเช่�อมโยิงรัะบบกัารั 

ออกัใบรัับรัองสุขอนามัยิพ่ชอิเล็กัโทรันิค (E- 

Phyto) ตามมาตรัฐานรับัรัองรัะหว่าง ปท. วา่ดว้ยิ 

เรั่�องกัารัออกัใบรัับรัองสุขอนามัยิพ่ช ISPM12 

(International Standard for Phytosanitary  

Measure) ภัายิใต้องค์กัารัอารัักัขาพ่ชรัะหว่าง 

ปรัะเทศุุ (IPPC; International Plant Protection  

Convention) ด้วยิ
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ดริ.เฉลิัมชัย ศิริีอั่อัน รััฐมนตรีัว่ากัารักัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ เป็น 

ปรัะธิานพิธิีปล่อยิขบวนรัถืหญ้าอาหารัสัตว์พรัะรัาชทาน เพ่�อช่วยิเหล่อเกัษตรักัรั 

ผู่้ปรัะสบอุทกัภััยิจากัพายิุโนรัูทั�วปรัะเทศุุ โดยิมีผู่้บรัิหารักัรัมปศุุุสัตว์ และเจ้าหน้าที� 

ที�เกัี�ยิวข้องเข้ารั่วม ณ์ ศุุูนยิ์รัาชกัารักัรัมปศุุุสัตว์ถืนนติวานนท์ ตำบลบางกัะดี 

อำเภัอเม่อง จังหวัดปทุมธิานี

ดรั.เฉลิมชัยิ กัล่าวว่า กัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์โดยิกัรัมปศุุุสัตว์ ได้ม ี

กัารัวางแผ่น และเตรัียิมความพรั้อมในด้านต่างๆ ได้เป็นอยิ่างดี จนสามารัถื 

ดำเนินกัารัให้ความช่วยิเหล่อแกั่พี�น้องเกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงสัตว์ที�มีอยิู่กัว่า 3 ล้าน 

ครััวเรั่อนทั�วปรัะเทศุุ ซึ่่�งสามารัถืลดทอนความเสียิหายิและบรัรัเทาความเด่อดรั้อน 

ได้อยิ่างมากั จนทำให้กัรัมปศุุุสัตว์ได้รัับพรัะบรัมรัาชานุญาตให้ดำเนินงาน “หญ้า 

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“เฉลิิมชััย” สั่ั�งลิุยชั่วยทั่ั�วประเทั่ศ
กดปุ�มปลิ่อยคาราวานหญ้้าอาหารสั่ัตว์พระราชัทั่าน
แลิะหน่วยสั่ัตวแพทั่ย์เคลิ่�อนทั่่�
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อาหารัสัตว์พรัะรัาชทาน” ซ่ึ่�งนับเป็นพรัะมหา- 

กัรัุณ์าธิิคุณ์อยิ่างล้นพ้น และเป็นเกัียิรัติภัูมิอัน 

สูงยิิ�งของพี�น้องชาวกัรัมปศุุุสัตว์ จากักัารัติดตาม 

งานทางช่องทางต่างๆ ทำให้ทรัาบว่า เจ้าหน้าที� 

ทุกัส่วนงานของกัรัมปศุุุสัตว์ ทั�งในส่วนกัลาง 

และส่วนภัูมิภัาค ได้มีความตั�งใจ และทุ่มเทใน 

กัารัปฏิิบัติภัารักิัจดังกัล่าวอยิ่างเต็มกัำลัง เป็น 

ที�ปรัะจักัษ์ และสรั้างความพ่งพอใจแกั่พี�น้อง 

เกัษตรักัรัเป็นอยิ่างมากั

ดรั.เฉลิมชัยิ กัล่าวอีกัว่า จากักัารัที� 

ปรัะเทศุุไทยิได้รัับอิทธิิพลจากัพายิุ “โนรัู” จน 

ส่งผ่ลให้เกิัดอุทกัภััยิเป็นวงกัว้าง ส่งผ่ลกัรัะทบ 

ต่อสัตว์เลี�ยิงของเกัษตรักัรัในหลายิพ่�นที� จน 

ทำให้เกัษตรักัรัได้รัับความเด่อดรั้อนขาดแคลน 

อาหารัสำหรัับสัตว์เลี�ยิง บางพ่�นที�มีกัารัอพยิพ 

สัตว์เลี�ยิงไปบนพ่�นที�สูงที�มีความปลอดภััยิ ม ี

สัตว์เจ็บป่วยิที�ต้องกัารักัารัดูแลรัักัษาอย่ิางทัน 

ท่วงที ซึ่่�งในเบ่�องต้น กัรัมปศุุุสัตว์ได้รัะดมสรัรัพ 

กัำลังออกัไปให้ความช่วยิเหล่อเกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิง 

สตัว ์ทั�งดา้นกัารัอพยิพสัตว์ เสบียิงสัตว์ ตลอดจน 

กัารัรัักัษาพยิาบาลสัตว์เพ่�อเป็นกัารับรัรัเทาความ 

เด่อดรั้อน และลดความเสียิหายิให้กัับเกัษตรักัรั

“อยิา่งไรักัต็าม นบัเปน็พรัะมหากัรัณุ์าธิคุิณ์ 

อยิ่างหาที�สุดมิได้ ที�กัรัมปศุุุสัตว์ได้รัับพรัะบรัม- 

รัาชานุญาต ให้ดำเนินกัารัช่วยิเหล่อเกัษตรักัรั 

ผู่้ปรัะสบภััยิพิบัติด้านปศุุุสัตว์ด้วยิ “หญ้าอาหารั 

สัตว์ พรัะรัาชทาน” นับตั�งแต่ปี 2561 เป็นต้น 

มา โดยิกัรัมปศุุุสัตว์ได้มีกัารัเตรัียิมความพรั้อม 

ในกัารัให้ความช่วยิเหล่อเกัษตรักัรัผู้่เลี�ยิงสัตว ์

ที�ปรัะสบภััยิพิบัติ ในปี 2566 ได้แกั่ ด้านกัารั 

บรัิหารั โดยิกัารัจัดตั�ง “ศูุุนย์ิอำนวยิกัารัป้องกััน 

และแก้ัไขปญัหาภััยิพิบตัดิา้นปศุุุสตัว์ (ศุุปภั.ปศุุ.)”  

ซ่ึ่�งมีอธิิบดีกัรัมปศุุุสัตว์เป็นผู้่อำนวยิกัารัศูุุนย์ิ 

ส่วนด้านเสบียิงสัตว์สำรัอง เพ่�อความมั�นคงด้าน 

อาหารัสัตว์ โดยิศุุูนยิ์วิจัยิและพัฒนาอาหารัสัตว์  

32 แห่งทั�วปรัะเทศุุ รัวมทั�งสิ�น 5,366 ตนั พร้ัอม 

ทั�งจัดถืุงยิังชีพสำหรัับสัตว์ จำนวน 3,000 ถืุง   

สำรัองยิานพาหนะ 118 คัน จัดหน่วยิสัตวแพทยิ์ 

เคล่�อนที� 161 ทีม จุดอพยิพสัตว์ 1,919 จุด และ 

เวชภััณ์ฑ์์ดูแลสุขภัาพสัตว์ปรัะจำ 9 เขต”

ดรั.เฉลิมชัยิ กัล่าวเพิ�มเติมว่า เพ่�อให้ 
กัารัรัะดมความช่วยิเหล่อแกั่พี�น้องเกัษตรักัรั 
ผู่้เลี�ยิงสัตว์ที�ปรัะสบอุทกัภััยิเป็นไปอยิ่างทั�วถื่ง  
และมีความเป็นเอกัภัาพ กัรัมปศุุุสัตว์ จ่งได้จัด 
พิธิีปล่อยิขบวนรัถืหญ้าอาหารัสัตว์พรัะรัาชทาน  
พรั้อมด้วยิหน่วยิบรัิกัารัสัตวแพทยิ์เคล่�อนที� 
พรั้อมกัันทั�วปรัะเทศุุ โดยิมีศุุูนยิ์กัลางอยิู่ที�ศุุูนยิ ์

รัาชกัารั กัรัมปศุุุสัตว์ จังหวัดปทุมธิานี

“สำหรัับสถืานกัารัณ์์อุทกัภััยิที� เกัิดข่�น 

ในครัั�งนี� กัรัมปศุุุสัตว์ลงพ่�นที�เร่ังสำรัวจจังหวัด 

ที�ได้รัับผ่ลกัรัะทบด้านปศุุุสัตว์ พบว่า มีจำนวน 

10 จังหวัด ที� ได้รัับผ่ลกัรัะทบจากัอุทกัภััยิ 

ดังกัล่าว ซึ่่�งกัรัมปศุุุสัตว์ได้ให้กัารัช่วยิเหล่อ 

เฉพาะหน้าไปแล้ว 7 จังหวัด ค่อ ศุุรัีสะเกัษ 

ยิโสธิรั นครัรัาชสีมา สิงห์บุรัี รั้อยิเอ็ด สุรัินทรั ์
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และอุบลรัาชธิานี และยิังเหล่ออีกั 3 จังหวัด 

ที�จะดำเนินกัารัให้ความช่วยิเหล่อต่อไป ได้แกั่  

พิษณ์ุโลกั เชียิงใหม่ และรั้อยิเอ็ด” ดรั.เฉลิมชัยิ  

กัล่าว

ทั�งนี� 7 จังหวัดที�ได้รัับผ่ลกัรัะทบ แบ่ง 

เป็นเกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงสัตว์จำนวน 17,632 รัายิ 

สัตว์เลี�ยิงจำนวน 549,668 ตัว ได้แก่ั โค 

42,721 ตัว กัรัะบ่อ 12,161 ตัว สุกัรั 7,038 ตัว  

แพะ/แกัะ 1,467 ตัว และสัตว์ปีกั 486,281 ตัว  

และแปลงหญ้าที�ได้รัับความเสียิหายิอีกัจำนวน  

574 ไร่ั และจากักัารัสรุัปผ่ลกัารัช่วยิเหล่อ 

ในวันที� 30 กัันยิายิน 2565 กัรัมปศุุุสัตว์ได ้

ให้กัารัช่วยิเหล่อเกัษตรักัรัผู้่เลี�ยิงสัตว์ไปแล้ว  

8,855 รัายิ และอพยิพสัตว์ที�ได้รัับผ่ลกัรัะทบ  

เป็นจำนวน 15,695 ตัว แบ่งเป็น โค 11,088 ตัว  

กัรัะบ่อ 2,974 ตัว สุกัรั 30 ตัว แพะ/แกัะ 27  

ตัว และสัตว์ปีกั 1,576 ตัว 

อีกัทั�งกัรัมปศุุุสัตว์ยิังได้สนับสนุนเสบียิง 

สัตว์ไปแล้ว 126,200 กัิโลกัรััม รัักัษาสัตว์ป่วยิ 

อีกัจำนวน 23 ตัว และมอบถุืงยิังชีพสัตว์ให้แกั ่

เกัษตรักัรัอีกัจำนวน 250 ถืุง เม่�อภัายิหลังจากั 

เหตุกัารัณ์์อุทกัภััยิได้คลี�คลายิ และกัลับค่นสู่ 

สภัาพปกัติแล้ว กัรัมปศุุุสัตว์จะเร่ังดำเนินกัารั 

สำรัวจความเสียิหายิเพ่�อทรัาบถื่งจำนวนสัตว์ตายิ 

หรั่อสูญหายิของเกัษตรักัรัแต่ละรัายิ และดำเนิน 

กัารัชดเชยิเยิียิวยิาตามรัะเบียิบของทางรัาชกัารั 

อีกัครัั�งหน่�ง

“ซ่ึ่�งเกัษตรักัรัผู้่ปรัะสบอุทกัภััยิสามารัถื 

ติดต่อขอรัับกัารัสนับสนุนเสบียิงสัตว์ รัวมไปถ่ืง 

ความช่วยิเหล่อด้านกัารัปศุุุสัตว์ ได้ที�สำนักังาน 

ปศุุุสัตว์จังหวัด สำนักังานปศุุุสัตว์อำเภัอ หรั่อ 

ศุุูนยิ์วิจัยิและพัฒนาอาหารัสัตว์ในพ่�นที� ผู่้นำ 

ชุมชน ผู่้นำท้องถืิ�น - ท้องที� หรั่อติดต่อศุุูนยิ ์

อำนวยิกัารัป้องกัันและแกั้ไขปัญหาภััยิพิบัติ 

ดา้นปศุุสุตัว ์(ศุุปภั.ปศุุ.) กัรัมปศุุสุตัว ์กัองส่งเสรัมิ 

และพัฒนากัารัปศุุุสัตว์ โทรั. 0-2653-4444 ต่อ  

3315 และที� Application DLD 4.0 เพ่�อจะได้ 

ให้เจ้าหน้าที�ให้ความช่วยิเหล่ออย่ิางทันท่วงที 

ต่อไป” ดรั.เฉลิมชัยิกัล่าว
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ริอังปริะธิานกริริมการิหอัการิค้าไทย 

“ดริ.วิศิิษิฐ์ ลัิม้ลัอืัชา” เลัา่ถึงึ “อันาคตแพลันท-์ 

เบสไทย” วิัตถึุดิบดี พัฒนาได้หลัากหลัาย แต ่

อัีก 5 - 10 ปีถึึงจุะเติบโตจุริิง

แม้อาหารั แพลันท์เบส (Plant Based)  

กัำลังนิยิมในหมู่คนรัักัษ์สุขภัาพ จนถื่งชาว 

รัักัษ์โลกั เรัิ�มมีผู่้เล่นหลายิรัายิในวงกัารั

จดุปรัะกัายิ เปดิปรัะเดน็ อันาคตแพลันท-์ 

เบสไทย จากัมุมมองของ ดริ.วิิศิิษฐ์ ล้ิัมลัือัชา  

รัองปรัะธิานกัรัรัมกัารัหอกัารัค้าไทยิ

ดรั.วิศุุิษฐ์ ยิังเกัี�ยิวข้องกัับวงกัารัอาหารั 

สง่ออกั, อาหารัแห่งอนาคต อกีัหลากัหลายิองค์กัรั  

ให้ทัศุุนะว่า ...แพลันท์เบสไทย อาจต้องใช้เวลา 

อีกัสักัหน่อยิ กัรัะแสมาแล้ว แต่กัารัรัับรัู้ของ 

ผู่้บรัิโภัค (ไทยิ) โดยิรัวม ยิังไม่ฉุดให้แพลนท์เบส 

ไทยิ โตเรั็วได้อยิ่างที�หวัง

อาหารแพลนท์์เบส ไม่่ใช่่แค่่กระแสนิยม่แล้ว
ค่นไท์ยเราจะไปต่่ออย่างไร

“ตลาดแพลันท์เบสโดยิรัวมมีตัวเลขกัารั 

เติบโตต่อเน่�อง ถื้าดูตัวเลขเม่�อ 2 - 3 ปีที�แล้ว  

ตัวเลขอาจไม่หว่อหวานักั จากัสภัาพเศุุรัษฐกัิจ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“แพลนท์์เบสไท์ย”
อีีก 5 ปีี ถึึงจะโตจริิง...

เน่�องจากัแพลนท์เบสมีเพนพอยิท์ (pain  

point ปัญหา หรั่อจุดอ่อนของธิุรักัิจ) ข้อหน่�งค่อ  

คนทั�วไปยัิงเข้าถื่งได้ยิากั ไม่สามารัถืกิันได้ 

ทกุัม่�อ เน่�องจากักัารัผ่ลติแพลนท์เบสยัิงไมไ่ดผ้่ลิต 

ในปริัมาณ์มากัๆ เหม่อนกัารัทำปศุุุสัตว์ หรั่อ 

ไม่ได้ผ่ลิตมากัเหม่อนทำผ่ักัผ่ลไม้กัรัะป�อง

สภัาวะกัารัแข่ งขันในตลาดยิั งมีน้อยิ 

แพลนท์เบสไทยิแต่ละรัายิที�ทำออกัมามักัจะทำ 

สไตลส์รัา้งความแตกัตา่ง ไมม่พี่�นฐานที�เหมอ่นกันั 

ทั�งหมด ดังนั�นกัารัตั�งรัาคาจะเป็นไปตามต้นทุน 

ที�แต่ละคนทำ”

ปัญหาหลักค่ือราค่าอาหารแพลนท์์เบส
“ไม่่ถููก” พอจะซื้ื�อกินได้้ท์ุกวัน

“ใช่ คนที�มีรัายิได้ปานกัลางถ่ืงน้อยิซึ่่�อกิัน 

ทกุัวนัไมไ่ดน้ะ เพรัาะรัาคาแพงอยิู ่เปน็ปญัหาหน่�ง 

ที�คนทำเขากั็รัู้กัันอยิู่ แต่แกั้ไม่ได้ง่ายินักั เพรัาะ 

ต้องมาด้วยิกัารัเติบโตทางกัารัตลาดด้วยิที�ต้อง 

ผ่ลิตเยิอะๆ ตรังนี�จะแยิ้งกัันอยิู่”

ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

โดย เอื้้�อื้พัันธุ์์�
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แต่่สำหรับค่นรักษ์์สุขภาพแล้ว แพลนท์์เบส
ต่อบโจท์ย์

“ถืูกัต้อง ตอนนี�ทุกัคนเริั�มรู้ั และเข้าใจถื่ง 

ปรัะโยิชน์ของอาหารัจากัพ่ช ไม่ว่าใครัจะทำเมนู 

อะไรัใหม่ๆ ออกัมา จุดนี�เป็นเร่ั�องสำคัญ ค่อ 

ผู่้บริัโภัคต้องรัับรัู้ก่ัอน ถื้าเขาไม่รัับรัู้กั็จะไม่กัล้า 

มาซึ่่�อ อยิ่างช่วงเทศุุกัาลกัินเจที�ผ่่านมา ผู่้บรัิโภัค 

เขารัับรัู้แล้วว่าถื้ากัินเจค่อแพลันท์เบสกัินได้ ใช ้

ถืั�วแทนเน่�อสตัว ์เปน็สนิคา้ที�เรัยีิกัวา่ ฟ้วิิเจุอัริฟ์้้ด้”

ไท์ยม่ีค่วาม่หลากหลายท์างช่ีวภาพ
น่าจะเป็นหมุ่ด้หม่ายของฟิิวเจอร์ฟิู�ด้

“เรัามีอาหารัอนาคตค่อนข้างหลากัหลายิ  

ถื่อเป็นปรัะเทศุุที�มีวัตถืุดิบอาหารัเยิอะ มีความ 

หลากัหลายิของพ่ชพันธิุ์ มีหลายิตัวที�น่าสนใจ  

สามารัถืพัฒนามาทำอาหารัยุิคใหม่ในรูัปแบบ 

แพลันท์เบส ใช้พ่ชเป็นแหล่งโปรัตีนทดแทน

โจทยิอ์กีัขอ้หน่�งของแพลนทเ์บส คอ่คณุ์คา่ 

ของโปรัตีนมีแค่ไหน พ่ชทุกัชนิดมาทำแล้วใช่ว่า 

จะตอบโจทยิ์โปรัตีนได้หมด พ่ชตอบโจทยิ์เรั่�อง 

เส้นใยิ ดีต่อรัะบบทางเดินอาหารั เรัาต้องหาข้อด ี

ของพ่ชในแง่กัารัทดแทนเน่�อสัตว์ได้ค่อคุณ์ค่าของ 

โปรัตีน”

พืช่ของไท์ยช่นิด้ใด้บ้างท์ี�ให้โปรต่ีนสูง

“3 อันดับแรักัที�คนบรัิโภัคมากัที�สุดในโลกั  

คอ่ ถืั�วเหลอ่ง เปน็ 70% ที�ใชก้ันัทั�วโลกั ถืั�วเหลอ่ง 

มีกัารัแข่งขันในกัารัปลูกัในโลกันี�สูง รัะดับรัาคา 

เลยิไม่แพง

แตจ่ะเป็น GMO กัี�เปอรัเ์ซึ่น็ แลว้แตป่รัะเทศุุ 

เขาล็อกัไว้ หลายิปรัะเทศุุไม่นำเข้าพ่ช GMO เลยิ 

นะ รัวมถืง่ปรัะเทศุุไทยิด้วยิ ญี�ปุน่ ยิโุรัป กัชั็ดเจน  

เขา non-GMO เท่านั�น รัวมถื่งพ่ชชนิดอ่�นด้วยิ

ในไทยิเม่�อใดกั็ตามที�มีข่าวหลุดรัอด เช่น 

มีกัารัทดลองพ่ช GMO เป็นเรั่�องใหญ่เลยินะ 

ทำให้ทั�วโลกัเกิัดความกัังวล คนส่งออกัก็ัต้องมี 

ใบรัับรัอง (certificated) ต้องตรัวจคุณ์ภัาพกั่อน 

ส่งออกั กัลายิเป็นต้นทุนที�เพิ�มข่�นมา

โปรัตีนทางเล่อกั ถืั�วเหล่องถื่อว่ามีสัดส่วน 

สูงสุดเพรัาะมีกัารัแข่งขันสูง อันดับรัองลงไปค่อ 

ถืั�วชนดิอ่�นแทบทกุัตัว เปน็วตัถืดุบิของแพลันทเ์บส

ได้หมด เช่น อัลมอนด์ พิสตาชิโอ้

ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา



32

Food Feed Fuel

ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 39 เล่มที่ 205
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

พ่ชชนิดอ่�นที�มีโปรัตีนเป็นตรัะกูัลถัื�ว ต่อ 

จากัถืั�วเหลอ่ง เชน่ ถืั�วเขียิว ถืั�วลกูัไก่ั บา้นเรัาถืา้จะ 

พัฒนาจรัิงๆ ถืั�วเขียิวน่าสนใจ เพรัาะปลูกัง่ายิ  

ข้าวโพดกั็มีโอกัาสทำได้ แต่อะไรัที�มันมีตลาดเดิม 

อยิู่แล้ว คนจะพยิายิามหลีกัเลี�ยิง

และปรัะเทศุุไทยิเรัาเหน่อชั�นกัว่าค่อ เรัามี 

พ่ชหลายิอย่ิางที�เอามาทำแพลนท์เบสแล้วได้เน่�อ 

สัมผั่ส รัสสัมผั่ส ที�คล้ายิกัับเน่�อสัตว์ เช่น ปลี 

กัล้วยิ ขนุนอ่อน ใครัเคยิเอามาผั่ดมาทำอาหารั  

เวลาเคี�ยิวแล้วคล้ายิเน่�อไกั่เลยิ หลับตากิันแล้ว 

คล้ายิมากั ซึ่่�งพัฒนามาทำอาหารัแพลนท์เบส 

ดีมากั ที�สำคัญปลูกัในเม่องไทยิ

จรัิง ๆ ต้องบอกัว่า เรัาเข้าใจเร่ั�องนี�ช้าไป 

หน่อยิ...เพรัาะต่างปรัะเทศุุเขารัู้ เขานำเข้าปลี 

กัลว้ยิกับัขนนุออ่นกัรัะป�องจากัปรัะเทศุุไทยิไปแลว้  

ปรัะเทศุุโซึ่นยิุโรัปซึ่่�อของเรัาไปทำแพลนท์เบส”

ท์ำไม่ค่นยุโรปนิยม่อาหารแพลนท์์เบส

“เขากัินแพลนท์เบสกั่อนเรัาหลายิปี คิด 

กั่อนด้วยิ จากัปัญหาสุขภัาพของผู่้บรัิโภัค ทำให ้

มีงานวิจัยิว่าทำอยิ่างไรั ปรัับเปลี�ยินวิธิีกัินอยิ่างไรั 

ให้สุขภัาพดีข่�น แต่กั็มีหลักัว่าคนยิังมีความสุขกัับ 

กัารักัินนะ รัูปรัสกัลิ�นเสียิงต้องมี ทำแล้วอรั่อยิ  

ทำออกัมาแล้วคล้ายิกัับสิ�งที�เขากัิน เขาจะปรัับตัว 

ได้ไม่ยิากั

ส่งผ่ลให้กัลุ่มคนที�ดูแลสุขภัาพหันมาสนใจ 

อัาหาริแพลันท์เบสมากัข่�นทุกัปี และกั็มีกัลุ่มคน 

ที�เรีัยิกัว่า Flexitarian เกิัดข่�น ค่อกิันบ้างไม่กัิน 

บ้าง วันนี�อยิากัดูแลสุขภัาพกั็กัินอาหารัจากัพ่ช 

งดกัินเน่�อสัตว์ ซึ่่�งตรังกัับคนไทยิเยิอะ

ช่วงเทศุุกัาลเจคนก็ัสนใจแพลนท์เบส บาง 

รัา้นที�ขายิเน่�อสตัวก์ัง็ดไปเลยิ มาขายิเจอยิา่งเดยีิว  

แพลนท์เบสจะทำให้เทศุุกัาลเหล่านี�มีอยูิ่ตลอดปี  

อยิากักันิตอนไหนกัไ็ด ้ไปดคูอนวเีนี�ยินสโตรัต์อนนี� 

เปิดตู้เยิ็นมีอาหารัแพลนท์เบสแล้ว เช่น กัะเพรัา 

แพลนท์เบส ลาบทอดแพลนท์เบส กั็ถื่อว่าเป็นจุด 

เรัิ�มต้นที�ทำให้เรัามองเห็นปลายิทางได้พอสมควรั”
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แพลนท์์เบสไท์ยก็ม่ีค่รีเอเต่อร์ ค่ิด้เม่นูใหม่่ๆ
น่าสนใจ สาม่ารถูส่งออกไปต่่างประเท์ศได้้ม่ั�ย

“ในงาน SX Sustainable Expo 2022  

บูธิของฟู้ดคอนเน็กัซึ่์ (Food Connext) สมาชิกั 

เรัาทำแพลันท์เบสหลากัหลายิมากั เริาได้เปริียบ 

เริื�อังควิามเปน็อัาหาริไทย และวตัถืดุบิหลากัหลายิ 

เช่น ทำแกังเขียิวหวาน ยิำ เอาน�ำมะพรั้าวทำวุ้น 

ใช้แทนเส้นกั๋วยิเตี�ยิว ลูกัชิ�นปลาแพลนท์เบส

ข้อดีของผู่้ปรัะกัอบกัารับ้านเรัาค่อ 80 - 

90% เป็น SMEs แต่กัารัไปแข่งขันกัับรัายิใหญ่ 

สนิค้ามนักัส็ูย้ิากั บรัรัดา SMEs เลยิต้องทำสนิคา้ 

ที�มันแตกัต่าง

ซึ่่�งแพลนท์เบสทำแตกัต่างได้มากัมายิ ยิกั 

ตัวอยิ่าง ผ่ัดกัะเพรัาแพลนท์เบส ไปชิมดูแต่ละ 

เจ้าทำออกัมารัสชาติไม่เหม่อนกัันเลยิ เป็นกัารั 

สรัา้งความแตกัตา่งดว้ยิ แตล่ะแบรันดจ์ะมีจดุเด่น 

ด้วยิกัารัใช้พรัิกัชนิดโน้นชนิดนี� มีกัลิ�นแบบโน้น 

แบบนี� ทำได้หมด

แพลันท์เบสไทยจ่งเป็นพ่�นฐานกัารัสรั้าง 

ความแตกัต่างที�จะทำให้อยิู่ในตลาดได้ และจะทำ 

ให้เรัาเกั่งเรั่�องคิดแบบนี�มากัข่�น”

ถู้าเท์ียบแพลนท์์เบสจากประเท์ศอื�น
ไท์ยเราสู้ได้้แค่่ไหน

“ผ่มเพิ�งไปรััสเซึ่ียิมา เขาให้ความสำคัญ 

กัับอาหารัอนาคตมากั (future food) เน่�องจากั 

ปรัะเทศุุเขามีธิัญพ่ชเยิอะ สามารัถืเอามาทำ 

แพลนท์เบสได้

ได้ลองชิมอาหารัแพลันท์เบสของเขา ถื้า 

ไม่เขียินในเมนู กัินแล้วไม่รัู้ส่กัว่าเป็นพ่ช เป็น 

อาหารัพ่�นเม่องของเขา ผ่มยิังจำช่�อไม่ได้เลยิ  

กัลายิเปน็ขอ้ดทีี�จบัเอา local มาเขา้กับัแพลนทเ์บส 

อยิ่างบ้านเรัามีกัะเพรัา ลาบ ยิำ อาหารัไทยิอีกั 

หลายิอย่ิางที�จับแพลนท์เบสใส่เข้าไป กั็จะเป็น 

เอกัลักัษณ์์ของบ้านเรัา

สมาชิกัของ Food Connext ส่วนใหญ่เป็น  

SMEs, Start Up หรั่อเป็นลูกัหลานของกัิจกัารั 

เดิมที�ทำอาหารัมาแล้วหลายิสิบปี พอมาเจนใหม่ 

กั็อยิากัปรัับเปลี�ยินรัูปแบบ และต้องมีใจรัักั มี 

แนวโน้มที�เกัี�ยิวข้องกัับธุิรักิัจแนวฟิวเจอร์ัฟู้ด 

ตอนนี�สมาชิกัเกั่อบร้ัอยิ แต่ที�เป็นแบรันด์มีรัาว  

30 กัว่าแบรันด์ 
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ฟิวเจอร์ัฟู้ดมีอาหารัจากัแมลงด้วยิ วีแกัน 

ไมก่ันินะ Bounce Burger กัเ็ป็นสมาชกิัเรัา กันิอิ�ม 

เลยิ เปน็เบอรัเ์กัอรัจ์ากัจิ�งหรัดี ขอ้ดคีอ่มกีัลตูาเมท  

เป็นส่วนยิ่อยิของโปรัตีน ทำให้รัสชาติกัลมกัล่อม  

เป็นอูมามิในตัว

แบรันด์แพลันท์เบสไทยส่งออกับ้าง บาง 

รัายิส่งไปอเมริักัา ยิุโรัป บางรัายิส่งไปแถืวๆ 

บ้านเรัาอย่ิางสิงคโปร์ั เพียิงแต่ปรัิมาณ์ไม่พุ่ง 

กัรัะฉูดเท่าอาหารัเดิมที�เรัาขายิอยูิ่แล้ว ที�เรัา 

ส่งออกัเป็นสิบๆ คอนเทนเนอรั์ แต่แพลนท์เบส 

เต็มที�กั็ทีละ 1 คอนเทนเนอรั์ เพรัาะยิังเป็นแค่จุด 

เรัิ�มต้นของกัารัรัับรัู้

อย่ิางเรัาทั�งๆ ที�รัู้เร่ั�องแพลนท์เบสดี แต่ 

กั็ไม่มีโอกัาสได้ทานบ่อยิๆ เหม่อนกััน เด่อนละ  

2 - 3 ครัั�งกั็ถื่อว่าเกั่งแล้ว”

อนาค่ต่การรับรู้ของค่นไท์ยท์ี�พร้อม่จะบริโภค่
แพลนท์์เบสแบบยุโรป

“ผ่มว่าต้องหลายิปี 5 - 10 ปี แต่ในแต่ละปี 

จะมีพัฒนากัารัของมัน รัะหว่างที�เรัาเพิ�มผู่้บรัิโภัค  

ภัารักัิจของเรัากั็พัฒนาตามไปด้วยิเช่นกััน

เรัาคุยิกัันถื่งขั�นว่าแทนที� เรัาจะจบกัารั 

พัฒนาให้มันเหม่อนเน่�อวัว หมู ไกั่ เม่�อถื่งวันนั�น 

เรัาทำได้เหม่อนแล้วเรัาจะไปต่อยิังไง ยิังมีแง่คิด 

วา่ ทำอยิา่งไรัใหเ้ป็นอาหารัใหมไ่ปเลยิ อาจไมต่อ้ง 

ข่�นทะเบียินเป็น novel food กั็ได้ (อาหารัที�ใช ้

เทคโนโลยิีแปลกัใหม่ หรั่ออาหารัพ่�นเม่อง) ด้วยิ 

ความที�เปน็พช่ แตท่ำอยิา่งไรัใหพ้ช่ทำออกัมาแลว้ 

เปน็รัสชาตใิหมท่ี�คนกิันแล้วอรัอ่ยิ ไมต่อ้งไปเลยีิน 

แบบเน่�อสัตว์กั็ได้ นี�ค่อเป้าหมายิที�เรัาอยิากัทำ

ริาคา เป็นขั�นตอนต่อไปที�ต้องทำ เพรัาะ 

เม่�อทำได้อร่ัอยิแล้ว คนกิันได้ คนกิันเยิอะ ม ี

ผู่้บรัิโภัคเยิอะ จะมีกัารัแข่งขัน มีเจ้าหน่�งมาทำ 

อีกัเจ้ากั็ทำ กัลไกัตลาดจะเป็นตัวช่วยิทำให้รัาคา 

ลดลง”

แพลนท์์เบสไท์ยสาม่ารถูผลักด้ันเป็น soft 
power Thai plant based ได้้หรือไม่่

“เป็นสิ�งที�ภัาครััฐควรัสนับสนุน แม้ทั�งโลกั 

บอกัว่า 70% แพลนท์เบสใช้ถัื�วเหล่องเป็นหลักั  

ไทยิเรัากั็ไม่ได้ปลูกัเยิอะ เรัาต้องนำเข้าถืั�วเหล่อง 

ปีละ 3 ล้านตัน ในปรัะเทศุุเรัาปลูกัได้แค่ 5 หม่�น 

ตัน เพรัาะเรัาแข่งขันไม่ได้ แต่นั�นไม่ใช่ข้อจำกััด 

เพรัาะเรัามีวัตถืุดิบชนิดอ่�นที�นำมาพัฒนาเป็น 

แพลันท์เบสได้ และรัสชาติอาจดีกัว่าถืั�วเหล่อง 

ด้วยิ
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เพรัาะอะไรัรัู้มั�ยิ จากัเพนพอยิท์ที�ผ่มได้ยิินคนที� เขาทาน 

แพลนท์เบสมา เขาบอกัว่ามันยิังมีกัลิ�นของถัื�วเหล่องอยิู่ จ่งไม่อรั่อยิ 

ในขณ์ะที�คนอีกักัลุ่มบอกัว่า หยุิดกิันเน่�อสัตว์มานานแล้ว ช่วยิไปบอกั 

คนที�ทำว่าอย่ิาทำให้มันเหม่อนเน่�อสัตว์มากันักั แบบนี�กั็มี...ดังนั�น 

เรัามีอีกัหลายิเรั่�องที�ต้องติดตามผู่้บรัิโภัค มาถ่ืงจุดนี�แล้ว 

ไปยิังไงต่อ

ดงันั�นอยิากัให้ภัาครัฐัสนับสนุนด้าน R & D (Research 

& Development) และต้องทำต่อเน่�องเรั่�อยิๆ เพรัาะอยิ่าง 

ที�บอกัว่า แพลนท์เบสยิังไม่ถื่งจุดที�พอใจ มันยิังไปต่อเรั่�อยิๆ 

และโลกัแข่งกัันตรังนี� ใครัจะทำเหม่อนกัว่า อรั่อยิกัว่า รัสชาต ิ

ต้องชอบ และรัาคาเข้าถื่งได้

ภัาครััฐต้องให้ทุนสนับสนุนนักัลงทุนรัายิใหม่ที�เข้าไป 

อยิู่ใน S Curve (อุตสาหกัรัรัมเป้าหมายิที�มีอนาคต เช่น 

กัารัท่องเที�ยิวเชิงสุขภัาพ, ยิานยินต์สมัยิใหม่, เทคโนโลยิี 

ชีวภัาพ ฯลฯ) ควรัมีนโยิบายิสนับสนุน เช่น ลดภัาษี ม ี

กัองทุนสนับสนุน สตารั์ทอัพ, เอสเอ็มอี รััฐต้องเอาจรัิง 

ถื่งจะกัลายิเป็น soft power ได้

เป้าหมายิหลักัของรััฐอยิากัทำ soft power เยิอะๆ แต่ 

ต้องเรัิ�มจากัสิ�งที�น่าปรัะทับใจกั่อน ในแง่กัารัแข่งขันกัับทั�วโลกัยิังไม่เห็นภัาพ

โดยิเฉพาะผู่้บริัโภัคชาวตะวันตกั เขากิันแพลนท์เบสนอกัจากัเร่ั�อง 

สุขภัาพแล้ว เขาให้ความสำคัญกัับสิ�งแวดล้อม โลกัรั้อน คนมาทางนี�มากัข่�น

แพลันท์เบสจุึงตอับโจุทย์อัาหาริที�ทำลัายโลักน้อัยลัง”

หมายเหตุุภาพ FB: Sustainability Expo 2022
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นายฉันทานนท์ วิริริณเข้จุริ เลขาธิิกัารัสำนักังานเศุุรัษฐกัิจกัารัเกัษตรั  

(สศุุกั.) กัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์ ์รับัมอบรัางวัลผู่ท้ำคุณ์ปรัะโยิชน์ตอ่สำนักังาน 

คณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับและส่งเสรัิมกัารัปรัะกัอบธิุรักัิจปรัะกัันภััยิ (คปภั.) และรัะบบ 

กัารัปรัะกัันภััยิ ในพิธิีมอบรัางวัลปรัะกัันภััยิดีเด่นครับวงจรั (Prime Minister’s 

Insurance Award) ปรัะจำปี พ.ศุุ. 2565 และงาน Thailand InsurTech Fair 

2022 ในฐานะที�ได้รั่วมผ่ลักัดันรัะบบปรัะกัันภััยิภัาคเกัษตรั เพ่�อกัารับรัิหารัจัดกัารั 

ความเสี�ยิงในกัารัทำกัารัเกัษตรัแบบครับวงจรั โดยิมี นายอัาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐัมนตรัวีา่กัารักัรัะทรัวงกัารัคลงั เปน็ปรัะธิาน ณ์ หอ้งฟนีกิัซึ่ ์1 - 6 ศุุนูยิแ์สดงสนิคา้ 

และกัารัปรัะชุมอิมแพ็ค เม่องทองธิานี

ที่มา : สำานักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เลขาธิิการ สศก. รับมอบรางวััลประกันภััยดีีเดี่นครบวังจร

ร่ว่มผลักัดันัปร่ะกันภััยภัาคเกษตร่อยา่งยั�งยนื
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ที�ผ่่านมา กัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ มีความมุ่งมั�นและตั�งใจที�จะสรั้าง 

ความมั�นคงในชวีติ และยิกัรัะดบัคณุ์ภัาพชวีติของเกัษตรักัรัไทยิ ผ่่านกัารัดำเนนิงาน 

เพ่�อพัฒนารัะบบปรัะกัันภััยิภัาคเกัษตรั ซึ่่�ง สศุุกั. ได้รั่วมกัับ คปภั. MOU บันท่กั 

ความเข้าใจว่าด้วยิความร่ัวมม่อทางวิชากัารั และกัารัแลกัเปลี�ยินข้อมูลด้านกัารั 

ปรัะกัันภััยิกัารัเกัษตรัไปเม่�อวันที� 22 ธิันวาคม 2564 และได้รั่วมขับเคล่�อนงาน 

รั่วมกัันอยิ่างมีปรัะสิทธิิภัาพมาโดยิตลอด ได้แกั่ กัารัมอบกัรัมธิรัรัม์ปรัะกััน 

อุบัติเหตุรัายิย่ิอยิเพ่�ออาสาสมัครัเกัษตรั จำนวน 20,000 กัรัมธิรัรัม์ ให้แกั ่

อาสาสมัครัเกัษตรัหมู่บ้าน (อกัม.) และเศุุรัษฐกัิจกัารัเกัษตรัอาสา (ศุุกัอ.) ใน 

โครังกัารั “คุ้มครัองอุบัติเหตุ เซึ่ฟเกัษตรัอาสา” และกัารัศุุ่กัษาแนวทางกัารัพัฒนา 

ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ปรัะกัันภััยิให้ครัอบคลุมสินค้าเกัษตรัชนิดอ่�นๆ เช่น ไม้ผ่ลมูลค่าสูง 

พ่ชอนาคต พ่ชเศุุรัษฐกัิจอ่�นๆ เป็นต้น

สำหรัับในปี 2566 สศุุกั. จะดำเนินโครังกัารัภัายิใต้กัรัอบความตกัลง 

หุ้นส่วนเศุุรัษฐกัิจไทยิ - ญี�ปุ่น (Japan - Thailand Partnership Agreement: 

JTEPA) เพ่�อแลกัเปลี�ยินข้อมูล และปรัะสบกัารัณ์์ในกัารัพัฒนารัะบบปรัะกัันภััยิ 

ภัาคเกัษตรัของปรัะเทศุุญี�ปุ่น (A Collaboration in Knowledge Exchange and  

Experience Sharing Regarding Agricultural Insurance System between 

Japan and Thailand)

ทั�งนี� สศุุกั. พร้ัอมที�จะร่ัวมม่อกัับทุกัภัาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภัาครััฐ ภัาค 

เอกัชน และเกัษตรักัรั ในกัารัพัฒนารัะบบปรัะกัันภััยิภัาคเกัษตรัอยิ่างยิั�งยิ่น ที� 

ตอบโจทยิ์ความต้องกัารัของเกัษตรักัรั และสรั้างแรังจูงใจให้เกัษตรักัรัหันมาใช ้

กัารัปรัะกันัภัยัิเปน็ทางเลอ่กัหน่�งในกัารับรัหิารัจดักัารัความเสี�ยิงในกัารัทำกัารัเกัษตรั 

และสร้ัางความมั�นคงในชีวิต ทั�งหมดนี�ล้วนแล้วแต่เป็นความมุ่งมั�นของกัรัะทรัวง 

เกัษตรัและสหกัรัณ์์ที�จะสรั้างความเข้มแข็ง เสรัิมภัูมิคุ้มกััน และยิกัรัะดับคุณ์ภัาพ 

ชีวิตของเกัษตรักัรัไทยิ
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จุากควิามเดือัดร้ิอันข้อังเกษตริกริผ้้่เพาะเลัีย้งกุง้ทะเลัที�ปริะสบ 

ปัญ้หาด้านเงินทุนที�ไม่เพียงพอัในการิดำเนินกิจุการิ กริมปริะมง 

จุึงได้มีการิดำเนินงาน “โคริงการิลัดต้นทุนการิผ่ลัิตกุ้งทะเลัเพื�อัเพิ�ม 

ข้ีดควิามสามาริถึการิแข้่งข้ันในอัุตสาหกริริมกุ้งทะเลัอัย่างยั�งยืน 

ป ี2564” (คชก.64) ดว้ิยการิสนบัสนนุการิเข้า้ถึึงสนิเชื�อัดอักเบ้ียต�ำ 

แก่เกษตริกริ โดยได้รัิบอันุมัติเงินจุากกอังทุนริวิมเพื�อัช่วิยเหลัือั 

เกษตริกริ ชดเชยดอักเบีย้ร้ิอัยลัะ 3 ตอ่ัป ีภัายใต้วิงเงินสนิเชื�อัริายลัะ 

ไม่เกิน 3 ลั้านบาท ตั้งแต่วิันที�ก้้ไปจุนถึึง เดือันพฤษภัาคม 2569  

คริอับคลัุมพื้นที�ปริะกอับกิจุการิเพาะเลัี้ยงกุ้งทะเลัทั้งสิ้น 35 จุังหวิัด

นายปริะพันธิ์ ลัีปายะคุณ รัองอธิิบดี 

กัรัมปรัะมง กัล่าววา่ จากักัารัปรัะชมุคณ์ะกัรัรัมกัารั 

บรัิหารัโครังกัารัลดต้นทุน กัารัผ่ลิตกัุ้งทะเลฯ 

ครัั�งที� 4/2565 เม่�อวนัที� 23 สงิหาคม พ.ศุุ. 2565  

มีมติอนุมัติให้เพิ�ม “รัูปแบบ กัารัติดตั�งรัะบบ 

พลังงานแสงอาทิตยิ์ (Solar cell) ขนาดเล็กั” 

เป็นรัูปแบบกัิจกัรัรัมหลักั ภัายิใต้กัิจกัรัรัมที� 1 

ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ซึ่่�งเป็นกัารัติดตั�งชุด 

Solar cell ต่อกัับเคร่ั�องเติมอากัาศุุ เช่น เครั่�อง 

ตีน�ำ ใบพัดตีน�ำ รัูทโบลเวอรั์ หรั่ออุปกัรัณ์์อ่�นๆ 

แบบ 1 ชุด ต่อ 1 เครั่�อง ซึ่่�งสามารัถืติดตั�งได้ทั�งรัูปแบบ ออฟกัรัิด (off grid) หรั่อ 

แบบ ออนกัริัด (on grid) และไฮบริัด (hybrid) ซึ่่�งใช้ไฟฟ้าจากั 2 แหล่งจ่ายิ 

ที่มา : สำานักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เกษตรกรเฮ !! คชก. 64
เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก
ช่วยเกษตรกรลดค่าไฟ ใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้น
พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ
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ค่อ Solar cell รั่วมกัับไฟฟ้าจากักัารัไฟฟ้า  

เกัษตรักัรัจ่งสามารัถืใช้เคร่ั�องเติมอากัาศุุ 

ได้ตลอดเวลาตามความต้องกัารัทั�งในช่วง 

ที�มีแสงแดดและไม่มีแสงแดด ลดต้นทุน 

ค่าไฟฟ้าได้ชุดละปรัะมาณ์ 2,000 บาท 

ต่อเด่อน โดยิใช้เงินลงทุนชุดละปรัะมาณ์  

3 - 5 หม่�นบาท อายิุกัารัใช้งานมากักัว่า 20  

ปี และใช้รัะยิะเวลาค่นทุนเพียิงปรัะมาณ์  

1 ปีครั่�ง เพิ�มโอกัาสในกัารัขอสินเช่�อ และ 

ได้รัับกัารัสนับสนุนเงินชดเชยิดอกัเบี�ยิ 

จากัโครังกัารัฯ เพิ�มมากัข่�น

ทั�งนี� เกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงกัุ้งทะเลที�ม ี

ความพร้ัอมสามารัถืสมคัรัเข้าร่ัวมโครังกัารัฯ 

ได้ตั�งแต่วันนี�ถื่งวันที� 31 ธิันวาคม 2565  

โดยิสามารัถืศุุ่กัษารัายิละเอียิดเพิ�มเติม 

และดาวน์โหลดเอกัสารักัารัสมัครัได้ที�หน้า 

เว็บไซึ่ต์กัองวิจัยิและพัฒนากัารัเพาะเลี�ยิง 

สัตว์น�ำชายิฝั�ง หัวข้อ “โครังกัารัลดต้นทุน 

กัารัผ่ลิตกัุ้งทะเลเพ่�อเพิ�มขีดความสามารัถื 

กัารัแข่งขันในอุตสาหกัรัรัมกัุ้งทะเล อยิ่าง 

ยิั�งยิ่น ปี 2564” และยิ่�นเอกัสารักัารัสมัครั 

ได้ ณ์ ศุุูนยิ์ที�รัับผ่ิดชอบโครังกัารัฯ ในพ่�นที�  

หากัเกัษตรักัรัท่านใดมีขอ้สงสัยิสามารัถืสอบถืามเพิ�มเติมได้ที� ศุุนูย์ิให้บริักัารัตอบคำถืาม (Help Desk)  

ทาง Line @ “COASTALCARES” (Line ID : @281jxxaj) หรั่อสอบถืามได้ที�กัลุ่มวิจัยิและพัฒนา 

กัารัเพาะเลี�ยิงสัตว์น�ำชายิฝั�งและพัฒนาธิุรักัิจ กัองวิจัยิและพัฒนากัารัเพาะเลี�ยิงสัตว์น�ำชายิฝั�ง 

กัรัมปรัะมง โทรั. 0 2940 6295 และ 0 2561 3997 ตลอดรัะยิะเวลาที�ดำเนินโครังกัารัฯ



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

            



If not us, who? If not now, when?
WE MAKE IT POSSIBLE

เพิ่มผลผลิตพรอมลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ฟงดูดีเกินกวาจะเปนจริง แตนี่คือสิ่งที่
โรโนไซม® ไฮฟอส มอบใหไดอยางแทจริง
โดยยกระดับประสิทธิภาพการใช
ไฟเตสทั้งหมดไปสูอีกระดับทําใหสามารถ
ทดแทนการใชฟอสฟอรัสอนินทรียใน
อาหารสุกรและสัตวปกไดอยางมีนัยสําคัญ
ทําใหเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น และลด
ตนทุนอาหารสัตวอีกดวย

โรโนไซม® ไฮฟอส

Follow us on:

www.dsm.com/anh

อีกขั้นของการใหไฟเตสในอาหารสัตว



41

Market Leader

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ ปีีที่่� 39 เล่่มที่่� 206
กิันยายน - ตุล่าคม 2565 

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายฉันทานนท์ วิริริณเข้จุริ เลขาธิิกัารัสำนักังานเศุุรัษฐกัิจกัารัเกัษตรั  

(สศุุกั.) เปิดเผ่ยิถื่งผ่ลกัารัศุุ่กัษา แนวทางกัารัพัฒนากัารับริัหารัจัดกัารัสิ�งปฏิิกูัล 

จากัฟารั์มสุกัรัเพ่�อสรั้างมูลค่าเพิ�มทางเศุุรัษฐกัิจ โดยิกัารันำผ่ลพลอยิได้จากั 

บ่อบำบัดน�ำเสียิแบบได้กั๊าซึ่ชีวภัาพในฟารั์มสุกัรั ได้แกั่ กั๊าซึ่ชีวภัาพ กัากัตะกัอน  

และน�ำเสียิที�ผ่่านกัารับำบัด กัลับมาใช้ภัายิในฟารั์มรัวมทั�งจำหน่ายิสรั้างรัายิได้เพิ�ม  

เพ่�อมุ่งยิกัรัะดับฟาร์ัมเลี�ยิงสุกัรัไปสู่กัารัพัฒนาที�ยิั�งยิ่นตามแนวทางของ BCG 

Model (Bio - Circular - Green Economy) หรั่อกัารัขับเคล่�อนกัารัพัฒนาเศุุรัษฐกัิจ 

ชีวภัาพ เศุุรัษฐกัิจหมุนเวียิน เศุุรัษฐกัิจสีเขียิว

ในกัารัศุุ่กัษาครัั�งนี� สศุุกั. ได้ทำกัารัศุุ่กัษา เกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงสุกัรัขุนที�ได้ 

มาตรัฐานฟาร์ัม GAP ที�มีรัะบบบำบัดน�ำเสียิที�ใช้ในกัารัผ่ลิตก๊ัาซึ่ชีวภัาพ โดยิ 

เกัษตรักัรัจะชำรัะล้างมูลสุกัรัผ่่านท่อไปยิังบ่อหมักักั๊าซึ่ชีวภัาพ ซึ่่�งบ่อปิดคลุมด้วยิ 

พลาสติกั ทำให้เกิัดกัารัผ่ลิตก๊ัาซึ่ชีวภัาพด้วยิกัรัะบวนกัารัหมักัแบบไร้ัออกัซิึ่เจน 

ใช้รัะยิะเวลาในกัารัหมักัปรัะมาณ์ 14 - 20 วัน จ่งเกัิดกั๊าซึ่ โดยิเกัษตรักัรัสามารัถื 

นำไปผ่่านเครั่�องปั�นไฟ เพ่�อเปลี�ยินเป็นกัรัะแสไฟฟ้า และนำไปใช้กัับพัดลมในฟารั์ม 

ซึ่่�งสามารัถืลดต้นทุนกัารัผ่ลิตในส่วนของค่าพลังงานในฟารั์มลงได้

สศก. เปิิดผลศกึษาสศก. เปิิดผลศกึษาจััดการส่�งปิฏ่ิกลูจัากฟารม์สกุรจััดการส่�งปิฏ่ิกลูจัากฟารม์สกุร
สู�การสรา้งมูลค่�าเพิ่่�มทางเศรษฐก่จัสู�การสรา้งมูลค่�าเพิ่่�มทางเศรษฐก่จั

ด้วยแนวค่่ด BCG Modelด้วยแนวค่่ด BCG Model
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นอกัจากันี� กัากัตะกัอนที�เหล่อจากักัารั 

หมักั เกัษตรักัรัจะดูดออกัมาจากับ่อและนำไป 

ตากัแดดให้แห้ง และนำไปขายิเป็นปุ�ยิ หรั่อใช้ 

เพาะปลูกัพ่ชในฟารั์มเพ่�อทดแทนปุ�ยิเคมีได้ รัวม 

ทั�งได้ศุุ่กัษากัรัณ์ีกัารัใช้กั๊าซึ่ชีวภัาพจากัฟารั์มสุกัรั 

ในรัะดบัชมุชน ต.ทา่มะนาว อ.ชยัิบาดาล จ.ลพบรุัี

ซึ่่�ง อบต. ท่ามะนาว ได้จัดทำโครังกัารั 

รั่วมกัับภัาคีเครั่อข่ายิจากัหลายิๆ หน่วยิงาน ให้ 

กัารัสนับสนุนงบปรัะมาณ์ และองค์ความรัู้ในกัารั 

ปรัับปรุังบ่อบำบัดน�ำเสียิแบบผ่ลิตก๊ัาซึ่ชีวภัาพ 

ในฟารั์มสุกัรั ตลอดจนกัารัวางรัะบบท่อกั๊าซึ่ 

ชีวภัาพไปยัิงครััวเรั่อนในชุมชน โดยิมีฟาร์ัมสุกัรั 

ในชุมชนเข้าร่ัวม 11 ฟาร์ัม เพ่�อส่งก๊ัาซึ่ชีวภัาพ 

ให้กัับครััวเร่ัอนในชุมชนใช้ทดแทนก๊ัาซึ่หุงต้ม 

LPG จำนวน 486 ครัวัเรัอ่น โดยิมีวสิาหกัจิชมุชน 

ผู้่ใช้กั๊าซึ่จากัมูลสัตว์เพ่�อทำหน้าที�บริัหารัจัดกัารั 

และจัดเกั็บค่าบรัิกัารัจากักัารัใช้กั๊าซึ่ชีวภัาพของ 

ชุมชน ตลอดจนกัารับำรัุงรัักัษารัะบบท่อกั๊าซึ่

นอกัจากันี� อบต. ท่ามะนาว ได้เข้ารั่วม 

โครังกัารัลดก๊ัาซึ่เรั่อนกัรัะจกัภัาคสมัครัใจตาม 

มาตรัฐานของปรัะเทศุุไทยิ (T - VER) ขององค์กัารั 

บรัหิารัจัดกัารัก๊ัาซึ่เร่ัอนกัรัะจกั (องค์กัารัมหาชน)  

ซึ่่�งจะมกีัารัปรัะเมนิปรัมิาณ์กัา๊ซึ่เรัอ่นกัรัะจกั ที�ลด 

กัารัปล่อยิสู่ชั�นบรัรัยิากัาศุุจากักัรัะบวนกัารับำบัด 

น�ำเสียิแบบผ่ลิตก๊ัาซึ่ชีวภัาพของฟาร์ัมสุกัรั และ 

ให้กัารัรัับรัองปรัิมาณ์คารั์บอนเครัดิตซึ่่�งสามารัถื 

นำไปจำหนา่ยิใหก้ับัภัาครััฐ ภัาคเอกัชน ตลอดจน 

ผู่้ที�สนใจจะนำไปชดเชยิกิัจกัรัรัมกัารัปล่อยิก๊ัาซึ่ 

เรั่อนกัรัะจกัของตนเอง ซึ่่�งตั�งแต่ปี 2559 - 2563  

สามารัถืขายิคาร์ับอนเครัดิตแลว้รัวมทั�งสิ�น 7,235  

ตัน CO2 เป็นเงิน 1,853,234.03 บาท โดยิในปี  

2564 มปีรัมิาณ์คารับ์อนเครัดิตที�ไดร้ับักัารัรับัรัอง  

5,156 ตัน CO2 คิดเป็นมูลค่า 1,031,213 บาท  

โดยิรัายิได้จากักัารัขายิคารั์บอนเครัดิตจะนำเข้า 

วิสาหกัิจชุมชนผู่้ใช้กั๊าซึ่จากัมูลสัตว์

สำหรัับกัรัณ์ีศุุ่กัษาดังกัล่าว สามารัถืนำมา 

เป็นต้นแบบของกัารัพัฒนาชุมชนที�ยิั�งยิ่นด้าน 

พลังงาน และเป็นแนวทางกัารัพัฒนากัารับริัหารั 

จดักัารัสิ�งปฏิกิัลูจากัฟาร์ัมสุกัรัเพ่�อสรัา้งมูลคา่เพิ�ม 

ทางเศุุรัษฐกัิจตามแนวทางของ BCG Model ได้  

โดยิผ่ลปรัะโยิชน์ 3 ด้าน ค่อ ทางด้านเศุุรัษฐกัิจ  

ได้แกั่ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายิด้านพลังงานในฟารั์ม  

ลดต้นทุนค่ากั๊าซึ่หุงต้มให้ครััวเรั่อนในชุมชน และ 

สรัา้งรัายิไดจ้ากัคารับ์อนเครัดติ ดา้นสงัคม ไดแ้กั่  

สรั้างกัารัแบ่งปันผ่ลปรัะโยิชน์ และกัารัมีส่วนรั่วม 

พัฒนาชุมชนผ่่านวิสาหกิัจชุมชนผู่้ใช้กั๊าซึ่ และ 

สรัา้งงาน สรัา้งอาชพี (ชา่งชมุชน) พ่�งพาตนเองได้  

และด้านสิ�งแวดล้อม ได้แกั่ ลดกัารัปล่อยิน�ำเสียิ 

ออกัสู่แหล่งน�ำสาธิารัณ์ะ ลดกัลิ�นเหม็น แมลงวัน  

กัารัใช้กั๊าซึ่ชีวภัาพทดแทนน�ำมัน และไฟฟ้าใน

ฟาร์ัมลดกัารัปล่อยิก๊ัาซึ่คาร์ับอนไดออกัไซึ่ด์ รัวมทั�ง 

กัารัใช้กั๊าซึ่ชีวภัาพทดแทนก๊ัาซึ่หุงต้ม LPG ใน 

ครััวเรั่อน เป็นต้น

นางกาญ้จุนา แดงริุ่งโริจุน์ รัองเลขาธิิกัารั 

สำนักังานเศุุรัษฐกิัจกัารัเกัษตรั กัล่าวเสริัมว่า  

ผ่ลศุุ่กัษา พบว่า กัลุ่มตัวอยิ่างฟารั์มสุกัรัทั�วทุกั 

ภัูมิภัาคของปรัะเทศุุ มีกัารันำกั๊าซึ่ชีวภัาพมาใช้ 

ปรัะโยิชน์เฉลี�ยิ 4,566 ลบ.ม./ฟาร์ัม/ปี โดยิ 

นำมาใชเ้พ่�อทดแทนน�ำมนั และไฟฟา้ของกัจิกัรัรัม 

ภัายิในฟารัม์ ทำให้ปรัะหยัิดคา่น�ำมนั และค่าไฟฟา้ 

โดยิเฉลี�ยิ 63,980 บาท/ฟารั์ม/ปี
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อยิา่งไรักัต็าม ฟารัม์สว่นใหญม่กีัารันำกัา๊ซึ่ 

ชีวภัาพมาใช้ปรัะโยิชน์ยิังไม่เต็มปรัะสิทธิิภัาพ  

เน่�องจากัไม่มีอุปกัรัณ์์ หรั่อเทคโนโลยีิในกัารั 

จัดเกั็บ และมีต้นทุนในกัารันำไปใช้ปรัะโยิชน์สูง  

ทำให้ต้องปล่อยิก๊ัาซึ่ชีวภัาพทิ�งโดยิไม่เกิัดมูลค่า 

ทางเศุุรัษฐกัิจ

ในส่วนกัรัณี์ศุุ่กัษากัารัใช้กั๊าซึ่ชีวภัาพ 

จากัฟาร์ัมสุกัรัในรัะดับชุมชน ต.ท่ามะนาว  

อ.ชัยิบาดาล จ.ลพบุรัี พบว่า วิสาหกิัจชุมชนฯ  

จะเกั็บค่าบรัิกัารักัารัใช้กั๊าซึ่ชีวภัาพจากัฟารั์ม 

สุกัรัเพ่�อทดแทนกั๊าซึ่หุงต้ม LPG ครััวเรั่อนละ  

50 - 55 บาท/เด่อน หรั่อเฉลี�ยิครััวเรั่อนละ 692  

บาท/ปี ซึ่่�งช่วยิให้ครััวเรั่อนในชุมชนสามารัถื 

ปรัะหยิดัคา่ใชจ้า่ยิก๊ัาซึ่หุงตม้ LPG ไปไดค้รััวเร่ัอน 

ละ 2,806 บาท/ปี หรั่อลดลงรั้อยิละ 80.21

ทั�งนี� อบต.ท่ามะนาว มีความมุ่งมั�นพัฒนาชุมชนอยิ่างจริังจัง โดยิสรั้าง 

ความเข้าใจกัับคนในชุมชนเพ่�อให้เกัิดกัารัมีส่วนรั่วม และทำโครังกัารันำรั่องให้เห็น 

จรัิงก่ัอนขยิายิผ่ล เพ่�อให้เห็นขั�นตอนกัารัดำเนินงานที�ชัดเจน มีกัารับูรัณ์ากัารังาน 

จากัหน่วยิงานต่างๆ เครั่อข่ายิภัายินอกัเข้ามาช่วยิพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน  

พฒันาอาชพีชา่งชมุชนเพ่�อใหส้ามารัถืบำรังุรัักัษารัะบบสง่กัา๊ซึ่ในชมุชนไดอ้ยิา่งยิั�งยิน่  

สามารัถืพ่�งพาตนเองได้จนเกัิดเป็นผ่ลสำเรั็จ

สำหรัับผู่ท้ี�สนใจข้อมูลกัารัสัมมนาและผ่ลกัารัศุุก่ัษาข้างต้น สามารัถืสอบถืาม 

เพิ�มเติมได้ที� ส่วนวิจัยิเศุุรัษฐกัิจปศุุุสัตว์และปรัะมง สำนักัวิจัยิเศุุรัษฐกัิจกัารัเกัษตรั  

(สวศุุ.) สำนักังานเศุุรัษฐกิัจกัารัเกัษตรั โทรั. 0 2561 3448 ในวันและเวลารัาชกัารั
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นายิกักัิตติมศุุักัดิ� สมาคมผู้่ส่งออกัข้าวไทยิ ช้เกียริติ โอัภัาสวิงศิ์ รัะบ ุ

อินเดียิเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยิในกัารัส่งออกัข้าวขาว กัารัที�อินเดียิปรัะกัาศุุรัะงับ 

กัารัส่งออกัข้าวหักั และกัำหนดอัตรัาภัาษีส่งออกัข้าวเปล่อกั ข้าวกัล้อง ข้าวกั่�ง 

ขัดสี หรั่อข้าวขาว 20% ยิกัเว้นข้าวน่�ง และข้าวบาสมาติ จะเป็นผ่ลดีต่อกัารั 

ส่งออกัข้าวของไทยิ เพรัาะจะทำให้รัาคาส่งออกัข้าวอินเดียิปรัับข่�นมาใกัล้เคียิงกัับ 

ข้าวไทยิ และเวียิดนาม จากักั่อนหน้านี� ข้าวขาวอินเดียิอยิู่ที�ตันละ 340 ดอลลารั์  

ส่วนไทยิตันละ 420 ดอลลารั์ แต่จากักัารัเกั็บภัาษีเพิ�มข่�นอีกั 20% ทำให้ล่าสุด  

รัาคาข้าวอินเดียิขยัิบข่�นไปอีกัตันละ 60 - 70 ดอลลาร์ั มาอยิู่ที� 390 - 400 

ดอลลารั์ และผู่้ซึ่่�อหันมาซึ่่�อข้าวไทยิมากัข่�น เพรัาะคุณ์ภัาพดีกัว่า และกัารัส่งมอบ 

เที�ยิงตรังแน่นอน

รัวมทั�งขณ์ะนี�ข้าวที�อินเดียิขายิไปกั่อนกัารัใช้มาตรักัารันี� และอยิู่รัะหว่าง 

กัารัส่งมอบตกัค้างที�ท่าเรั่อนับล้านตัน เพรัาะรััฐบาลปรัะกัาศุุใช้มาตรักัารัทันที 

โดยิไม่มีรัะยิะเวลาปรัับตัว ทำให้ผู่้ที�ซึ่่�อไปแล้วกั็ไม่ยิอมเสียิภัาษีเพิ�ม 20% ส่วน 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

อานิสิงส์อินิเดีียขยบัภาษีี
ยอดีส่งออกขา้วพุ่่่ง 8 ล้้านิตันัิล้้านิตันัิ

อ่นเดียเปิ็นคู่แข่งสำคัญ่ของไทุยในการส่งออกข้าวขาว
การทุี�อ่นเดียปิระกาศระงับการส่งออกข้าวหัก

แล็ะกำหนดอัตราภาษีส่งออกข้าวเปิล็ือก ข้าวกล็้อง
ข้าวกึ�งขัดสี หรือข้าวขาว 20% ยกเว้นข้าวนึ�ง

แล็ะข้าวบาสมาต่ จะเปิ็นผล็ดีต่อการส่งออกข้าวของไทุย
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ผู่้ขายิกั็ไม่ยิอมขาดทุน ส่งผ่ลให้ผู่้ซึ่่�อที�ต้องกัารัข้าวเรั่งด่วน หันมาหาไทยิ และ 

เวียิดนาม รัวมถื่งในช่วงปลายิปี หลายิปรัะเทศุุเร่ังนำเข้าเพ่�อสต็อกัข้าว 

เพ่�อความมั�นคง จากัความกัังวลวิกัฤติขาดแคลนอาหารั

“ถื้าอินเดียิใช้มาตรักัารันี�ต่อเน่�องถื่งสิ�นปี อาจทำให้ไทยิ 

ส่งออกัข้าวได้มากัถ่ืง 8 ล้านตัน มูลค่า 150,000 

ล้านบาท จากัเม่�อเรั็วๆ นี� ได้ปรัับเป้าหมายิส่งออกัข้าว 

ปีนี�เพิ�มเป็น 7.5 ล้านตัน จากัเดิม 7 ล้านตัน 

เพิ�มข่�นจากัปี 2564 ที�ส่งออกัได้ 6.1 ล้านตัน และ 

คาดว่ามาตรักัารันี�อาจมีผ่ลทำให้อินเดียิส่งออกัข้าว 

ได้ 17 ล้านตัน ลดลงจากัปีก่ัอนที�ส่งออกั 21  

ล้านตัน ส่วนที�หายิไปจะไปเพิ�มสัดส่วนกัารั 

ส่งออกัให้ปรัะเทศุุผู่้ส่งออกัอ่�น เช่น เวียิดนาม เมียินมา  

และไทยิ

ส่วนแนวโน้มรัาคาข้าวไทยิ และข้าวโลกั 

น่าจะค่อยิๆ ขยัิบข่�นได้อีกั ถื้าอินเดียิยิังคงใช้มาตรักัารันี�จนถ่ืงสิ�นปี แต ่

รัาคาคงไม่ปรัับข่�นมากันักั เพรัาะสต็อกัข้าวโลกัยิังมีมากัพอสมควรั

สาเหตุที�อินเดียิรัะงับกัารัส่งออกัปลายิข้าว และข่�นภัาษีอีกั 20% สำหรัับ 

ข้าวหลายิชนิด เป็นเพรัาะที�ผ่่านมา อินเดียิถืล่มขายิข้าวรัาคาถืูกั จนทำให้สต็อกั 

ลดลงมากั แต่ฤดูกัารัผ่ลิตปัจจุบัน อินเดียิเกิัดภััยิแล้ง ผ่ลผ่ลิตข้าวลดลง หากั 

ยิังเรั่งส่งออกั รััฐบาลเกัรังว่ารัาคาข้าวในปรัะเทศุุจะเพิ�มสูงข่�น และอาจมีข้าว 

ไม่เพียิงพอ จ่งใช้มาตรักัารัดังกัล่าวเพ่�อลดความร้ัอนแรังของรัาคา และทำให้ 

สต็อกัข้าวมีเพียิงพอ

ส่วนกัารัส่งออกัข้าวไทยิล่าสุด ตั�งแต่วันที� 1 มกัรัาคม - 20 กัันยิายิน 2565  

มีปรัิมาณ์ส่งออกั 5.35 ล้านตัน เพิ�มข่�น 45.46% จากัช่วงเดียิวกัันของปี 2564  

คิดเป็นมูลค่า 93,578 ล้านบาท เพิ�มข่�น 40.11%
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น.ส.ไตริศุิลัี ไตริสริณกุลั รัองโฆ่ษกัปรัะจำสำนักันายิกัรััฐมนตรีั กัล่าวว่า 

คณ์ะรััฐมนตรัี (ครัม.) อนุมัติหลักักัารัริ่างกฎกริะทริวิง กำหนดมาตริฐาน 

สนิค้าเกษตริสำหรัิบการิปฏิ์บตัทิางการิเกษตริที�ดสีำหรัิบฟ้าร์ิมสุกริเป็นมาตริฐาน 

บังคับ เพ่�อยิกัรัะดับมาตรัฐานกัารัผ่ลิตสุกัรัตั�งแต่รัะดับฟารั์ม สรั้างความมั�นใจ 

ความปลอดภััยิต่อผู้่บริัโภัคสามารัถืป้องกัันและควบคุมโรัครัะบาดที�สำคัญ 

ในสุกัรัได้อยิ่างมีปรัะสิทธิิภัาพ ลดปัญหาผ่ลกัรัะทบต่อสิ�งแวดล้อมและเพิ�ม 

ศุุักัยิภัาพในกัารัผ่ลิตและกัารัค้าผ่ลิตภััณ์ฑ์์สุกัรัของปรัะเทศุุไทยิ

สำหริับสาริะสำคัญ้ข้อังริ่างกฎกริะทริวิงกำหนดมาตริฐานสินค้าเกษตริ 

สำหริับการิปฏ์ิบัติทางการิเกษตริที�ดีสำหริับฟ้าร์ิมสุกริเป็นมาตริฐานบังคับ 

ดังกัล่าว มีสารัะสำคัญดังนี�ค่อ กัำหนดแนวทางปฏิิบัติที�ดีสำหรัับฟาร์ัมสุกัรัให้แก่ั 

ผู่้ปรัะกัอบกัารัที�เลี�ยิงสุกัรัขุนตั�งแต่ 500 ตัวข่�นไป และเลี�ยิงสุกัรัแม่พันธิุ์ตั�งแต่ 

95 ตัวข่�นไป เช่น สถืานที�ตั�งของฟารั์มต้องอยิู่ในพ่�นที�ที�มีเส้นทางคมนาคม 

ที�สามารัถืขนส่งสุกัรั อาหารัสัตว์ เวชภััณ์ฑ์์และอุปกัรัณ์์ต่างๆ ได้สะดวกั ไม่อยิู ่

ในบรัิเวณ์ที�เกัิดน�ำท่วมขังได้ มีแหล่งน�ำที�สะอาดและใช้ได้เพียิงพอ มีพ่�นที�ขนาด 

เพียิงพอ และเหมาะสมไม่หนาแน่นจนกั่อให้เกัิดปัญหาสิ�งแวดล้อม สุขภัาพและ 

สวัสดิภัาพสัตว์ มีคู่ม่อกัารัจัดกัารัฟาร์ัมที�แสดงให้เห็นรัายิละเอียิดกัารัปฏิิบัติงาน 

ที�สำคัญภัายิในฟารั์ม

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ครม. อนุุมัติิหลัักการร่างกฎกระทรวง
กำำหนดฟาร์์มสุุกำร์เป็็นมาตร์ฐานบัังคัับั
เพื่่�อยกำร์ะดับัมาตร์ฐานกำาร์ผลิิตสุุกำร์ตั�งแต่ร์ะดับัฟาร์์ม
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ทั�งนี�ได้กัำหนดวันใช้บังคับตามขนาด และ 

ปรัะเภัทของฟารั์มสุกัรัดังนี� ฟารั์มที�เลี�ยิงสุกัรัขุน 

ตั�งแต่ 500 - 1,499 ตัว หรั่อเลี�ยิงสุกัรัแม่พันธิุ ์

ตั�งแต่ 95 - 119 ตัว ซ่ึ่�งจัดเป็นฟารั์มขนาดกัลาง  

ให้ใช้บังคับเม่�อพ้นกัำหนด 180 วัน นับตั�งแต ่

วันที�ปรัะกัาศุุในรัาชกัิจจานุเบกัษา

ส่วนฟารั์มที�เลี�ยิงสุกัรัขุนตั�งแต่ 1,500 ข่�น 

ไป หรั่อเลี�ยิงแม่พันธิุ์สุกัรัตั�งแต่ 120 ตัวข่�นไป 

จดัเป็นฟาร์ัมขนาดใหญ่ ให้ใชบั้งคบัเม่�อพน้กัำหนด  

90 วัน นับแต่วันปรัะกัาศุุในรัาชกิัจจานุเบกัษา  

โดยิกัฎกัรัะทรัวงฉบับนี�ไม่ใช้บังคับสำหรัับฟารั์ม 

สุกัรัที�ได้รัับกัารัรัับรัองมาตรัฐานกัารัเลี�ยิงรัะบบ 

ปศุุุสัตว์อินทรัีย์ิและหมูหลุมที�รัับรัองโดยิกัรัม 

ปศุุุสัตว์

น .ส.ไตรัศุุุ ลีกัล่าวว่ า กัารักัำหนดให้ 

มาตรัฐานสินค้าเกัษตรัใดเป็นมาตรัฐานบังคับ 

จะส่งผ่ลให้ผู่้ที�จะผ่ลิต ส่งออกั หรั่อนำเข้าสินค้า 

เกัษตรันั�นได้ ต้องเป็นผู่้ที�ได้รัับในอนุญาตเป็น 

ผู่้ผ่ลิตผู้่ส่งออกั หรั่อผู่้นำเข้าสินค้าเกัษตรันั�น 

กั่อน รัวมทั�งต้องมีใบรัับรัองตามมาตรัฐานบังคับ 

จากัผู่้ปรัะกัอบกัารัตรัวจสอบมาตรัฐาน โดยิหากั 

ไม่ปฏิิบัติตามจะต้องได้รัับโทษตามที�กัฎหมายิ 

กัำหนด เช่น ปรัับไม่เกัิน 300,000 บาท ในกัรัณ์ี 

เป็นผู่้ผ่ลิต ผู่้ส่งออกั หรั่อผู่้นำเข้าสินค้าเกัษตรั 

ที�เป็นมาตรัฐานบังคับโดยิไม่มีใบอนุญาต หรั่อ 

ปรัับไม่เกิัน 500,000 บาท ในกัรัณี์ที�ผู่้ผ่ลิต 

ผู่ส้ง่ออกั หรัอ่ผู่น้ำเข้าสินค้าเกัษตรัที�เป็นมาตรัฐาน 

บังคับไม่มีใบรัับรัองมาตรัฐาน

ขณ์ะที�กัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์  

รัายิงานว่า ปจัจุบนัมีผู่เ้ลี�ยิงสุกัรัมากักัว่า 160,000  

รัายิทั�วทุกัภูัมิภัาคของไทยิ มีทั�งที�เลี�ยิงไว้เพ่�อ 

กัารับรัิโภัค และกัารัพาณิ์ชยิ์ ซึ่่�งผู่้ปรัะกัอบกัารั 

ที�เลี�ยิงสุกัรัในเชิงพาณ์ิชยิ์ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ 

และมคีวามพร้ัอมในกัารัดำเนินกัารัตามมาตรัฐาน  

สำนักังานมาตรัฐานสินค้าเกัษตรัและอาหารั 

แหง่ชาต ิ(มกัอช.) จง่ไดจ้ดัทำรัา่งมาตรัฐานสินคา้ 

เกัษตรั เรั่�อง กัารัปฏิบิตัทิางกัารัเกัษตรัที�ดสีำหรับั 

ฟาร์ัมสุกัรัข่�น และได้ดำเนินกัารัรัับฟังความ 

คิดเห็นของผู่้มีส่วนได้เสียิกั่อนออกักัฎกัรัะทรัวง 

กัำหนดมาตรัฐานบังคับดังกัล่าว
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ที่มา : สำานักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์ วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

“เฉลิมชัย สำั่งฝัังทำลำย
ซำกสำัตว์์ผิิดำกฎหมำย
ร่ว์ม 34 ตัน ที่นครปฐม และนครสวรรค์”

นายสัตวิแพทย์สริวิิศิ ธิานีโต อธิิบดี 

กัรัมปศุุุสัตว์ เผ่ยิว่า ตามที�ท่าน ดริ. เฉลิัมชัย  

ศิริีอั่อัน รััฐมนตรีัว่ากัารักัรัะทรัวงเกัษตรัและ 

สหกัรัณ์์ ได้สั�งกัารัให้กัรัมปศุุุสัตว์ ตรัวจสอบ 

สถืานที�เกั็บซึ่ากัสัตว์ เพ่�อป้องกัันกัารัลักัลอบ 

นำเข้าซึ่ากัสัตว์จากัต่างปรัะเทศุุ ที�ไม่มีใบอนุญาต  

และให้บังคับใช้กัฎหมายิลงโทษผู่้กัรัะทำความผ่ิด 

อยิ่างเคร่ังครััด โดยิอาศัุุยิอำนาจตาม พ.รั.บ. 

โรัครัะบาดสัตว์ พ.ศุุ. 2558

ผ่ลรัายิงานลา่สดุ วนัที� 27 กันัยิายิน 2565 

กัรัมปศุุุสัตว์รั่วมกัับเจ้าหน้าที�ตำรัวจกัองบังคับ 

กัารัปรัาบปรัามกัารักัรัะทำความผ่ิดเกีั�ยิวกัับกัารั 

คุ้มครัองผู่้บริัโภัคได้ทำลายิซึ่ากัสัตว์ผ่ิดกัฎหมายิ 

กัว่า 10.2 ตัน ที�ย่ิดได้จากัห้องเย็ินแห่งหน่�ง 

ในนครัปฐม และได้รัับมอบซึ่ากัสุกัรัจากักัรัม 

ศุุุลกัากัรั เพ่�อทำลายิชากัสุกัรัของกัลางอีกัจำนวน  

23.8 ตัน ตามข้อตกัลงรัะหว่างกัรัมปศุุุสัตว์กัับ 

กัรัมศุุุลกัากัรัในวันเดียิวกััน ณ์ ด่านกัักักัันสัตว ์

นครัสวรัรัค์ รัวม 34 ตัน
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กัรัมปศุุุสัตว์ โดยิเจ้าหน้าที�ชุดปฏิิบัติกัารั 

พิเศุุษพญาไท และปศุุุสัตว์จังหวัดนครัปฐม ใน 

ฐานะเจ้าหน้าที�ตามกัฎหมายิว่าด้วยิโรัครัะบาด 

สัตว์ รั่วมกัับเจ้าหน้าที�ตำรัวจกัองบังคับกัารั 

ปรัาบปรัามกัารักัรัะทำความผิ่ดเกัี�ยิวกัับกัารั 

คุ้มครัองผู่้บริัโภัค ได้ทำกัารัตรัวจสอบห้องเยิ็น 

แห่งหน่�งในจังหวัดนครัปฐม พบว่าซึ่ากัสัตว์ 

ดังกัล่าว ไม่มีเอกัสารัหลักัฐานใดๆ ที�รัับรัอง 

สุขศุุาสตร์ัซึ่ากัสัตว์จากัหน่วยิงานที�รัับผิ่ดชอบ  

ทำใหม้คีวามเสี�ยิงตอ่กัารันำเช่�อโรัครัะบาด จง่อาศุุยัิ 

อำนาจตามมาตรัา 40(4) แห่งพรัะรัาชบัญญัต ิ

โรัครัะบาดสตัว ์พ.ศุุ. 2558 ปรัะกัอบกับักัฎหมายิ 

ว่าด้วยิกัารัทำลายิซึ่ากัสัตว์

จง่เห็นสมควรัให้ดำเนินกัารัทำลายิซึ่ากัสัตว์ 

ของกัลางดังกัล่าวที�จังหวัดนครัปฐม จำนวนกัว่า  

10,200 กัิโลกัรััม และได้รัับมอบซึ่ากัสุกัรัจากั 

กัรัมศุุุลกัากัรั เพ่�อนำมาทำลายิซึ่ากัสุกัรัของกัลาง  

อีกัจำนวน 23,800 กัิโลกัรััม ตามข้อตกัลง 

รัะหวา่งกัรัมปศุุสตัวก์ับักัรัมศุุลุกัากัรัในวนัเดยีิวกันั  

ณ์ ด่านกัักักัันสัตว์นครัสวรัรัค์ รัวม 34,000  

กัิโลกัรััม โดยิได้ดำเนินกัารัทำลายิโดยิวิธิีฝังกัลบ 

เรัยีิบรัอ้ยิแลว้ ตามรัะเบยีิบกัรัมปศุุสุตัว ์วา่ดว้ยิกัารั 

ทำลายิซึ่ากัสัตว์ที�ผ่ิดกัฎหมายิ

อธิิบดีกัรัมปศุุุสัตว์ กัล่าวเพิ�มเติมว่า กัรัม 

ปศุุุสัตว์จะดำเนินกัารัตรัวจสอบสถืานที�เกั็บซึ่ากั 

สัตว์ ป้องกัันกัารัลักัลอบนำเข้า และบังคับใช้ 

กัฎหมายิอย่ิางเข้มงวดต่อเน่�อง และเน่�องจากั 

พ่�นที�จังหวัดนครัปฐม ได้มีปรัะกัาศุุเรั่�องกัำหนด 

เขตเฝ้ารัะวังโรัครัะบาดชนิดโรัคอหิวาต์แอฟริักัา 

ในสุกัรั (African Swine Fever: ASF) ในชนิด 

สตัวส์กุัรัและหมูปา่ ทำให้กัารัเคล่�อนยิา้ยิซึ่ากัสุกัรั 

ทุกัครัั�ง ต้องแจ้งกัารัเคล่�อนย้ิายิในพ่�นเขตโรัค 

รัะบาด ตาม พ.รั.บ. โรัครัะบาดสัตว์ พ.ศุุ. 2558

ทั�งนี� หากัปรัะชาชนต้องกัารัแจ้งเบาะแส  

โปรัดติดต่อเจ้าหน้าที�เพ่�อขอรัับข้อมูลเพิ�มเติม  

หรัอ่ www.dld.go.th หรัอ่แอปพลิเคชัน DLD 4.0  

หรั่อสายิด่วนกัรัมปศุุุสัตว์ 063 - 225 - 6888 ได ้

ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง
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ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายสัตวิแพทย์ชัยวิัฒน์ โยธิคลั รัอง 

อธิิบดีกัรัมปศุุุสัตว์ รัักัษารัาชกัารัแทนอธิิบดี 

กัรัมปศุุุสัตว์ เรัียิกัปรัะชุมกัองสารัวัตรัและกัักักััน  

รัวมถืง่หวัหนา้ดา่นกักัักันัสตัวท์ั�วปรัะเทศุุเพ่�อกัำชบั 

นโยิบายิ และซัึ่กัซึ่้อมแนวทางกัารัควบคุมและ 

ตรัวจสอบกัารันำเข้า ส่งออกั นำผ่่าน สัตว์และ 

ซึ่ากัสัตว์ซ่ึ่�งรัาชอาณ์าจักัรั เพ่�อปรัาบปรัามกัารั 

ลักัลอบเคล่�อนยิ้ายิสุกัรัเถื่�อนอยิ่างจรัิงจัง และ 

ต่อเน่�อง ตามนโยิบายิของดริ.เฉลิัมชัย ศิริีอั่อัน  

รััฐมนตรัีว่ากัารักัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ ที� 

เน้นยิ�ำมาโดยิตลอด โดยิต้องกัารัไม่ให้มีกัารั 

ลักัลอบค้าเน่�อสุกัรัเถ่ื�อนซ่ึ่�งจะสร้ัางผ่ลกัรัะทบ 

ต่อเกัษตรักัรัผู่้เลี�ยิงสัตว์ และผู่้ปรัะกัอบกัารั  

สำหรัับกัารัปรัะชุมครัั�งนี� รัองอธิิบดีกัรัมปศุุุสัตว์ 

มีมาตรักัารัดังนี�

มาตริการิที� 1 เดินหน้าปรัาบปรัามสุกัรั 

เถื่�อน เข้มงวดกัารัเคล่�อนยิ้ายิสัตว์และซึ่ากัสัตว์  

กรมปศุุสััตว์์เข้้มกรมปศุุสััตว์์เข้้ม
ตรว์จสัอบสัินค้้าปศุุสััตว์์ตรว์จสัอบสัินค้้าปศุุสััตว์์
ปราบปรามการค้้าสัุกรเถื่่�อนปราบปรามการค้้าสัุกรเถื่่�อน

รองอธิ่บดีกรมปิศุสัตว์
สั�งการสารวัตรปิศุสัตว์

แล็ะด่านกักกันสัตว์ทุั�วปิระเทุศ
ให้คุมเข้มการนำเข้า-ส่งออก-

นำผ่านส่นค้าปิศุสัตว์เพิ่ื�อปิราบปิราม
การล็ักล็อบเคล็ื�อนย้ายสุกรเถึื�อน

อย่างจร่งจัง แล็ะต่อเนื�อง
ย�ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

แล็ะมีปิระส่ทุธิ่ภาพิ่
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โดยิเฉพาะสุกัรัเพ่�อป้องกัันกัารัแพร่ัรัะบาดโรัค 

อหิวาต์แอฟรัิกัาในสุกัรั (ASF) ไม่ให้เกิัดผ่ล 

กัรัะทบต่อเศุุรัษฐกิัจโดยิรัวมของปรัะเทศุุ เน่�อง 

จากัหากัเกัิดโรัคข่�นจะมีผ่ลต่อวงกัารัปศุุุสัตว ์

ทั�งรัะบบ รัวมไปถื่งเกัษตรักัรัที�ปลูกัพ่ชสำหรัับ 

เป็นอาหารัที�ใช้เลี�ยิงสัตว์

มาตริการิที� 2 เตรัียิมพรั้อมในกัารัควบคุม 

โรัครัะบาดต่างๆ รั่วมกัับปศุุุสัตว์จังหวัดอยิ่าง 

รัวดเรั็วเพ่�อไม่ให้เกัิดกัารัเเพรั่กัรัะจายิของโรัค

มาตริการิที� 3 เข้มงวดตรัวจสอบสินค้า 

ปศุุุสัตว์นำเข้า รัวมถ่ืงกัารัตรัวจเครั่�องหมายิ 

ปรัะจำตัวซึ่ากัสัตว์ให้ตรังกัับกัารัอนุญาต และ 

สามารัถืตรัวจสอบยิ้อนกัลับได้

พรั้อมกัันนี� ยิังสั�งกัารัให้เข้าช่วยิเหล่อ 

เกัษตรักัรัผู่้ปรัะสบอุทกัภััยิ โดยิให้ด่านกัักักััน 

สัตว์ เตรีัยิมวัสดุอุปกัรัณ์์ต่างๆ เช่น คอกัสัตว์ 

เคล่�อนที� เครั่�องพน่น�ำยิาฆ่า่เช่�อ เพ่�อเขา้ชว่ยิเหลอ่ 

เกัษตรักัรัไดท้นัท ีทั�งนี� ใหร้ัว่มบรูัณ์ากัารัเปน็หนว่ยิ 

สัตวแพทยิ์เคล่�อนที�กัับหน่วยิงานที�เกัี�ยิวข้องด้วยิ  

ในกัารันี� นายชตุพินธิ ์ศิริิมิงคลัรัิตน ์ผู้่อำนวยิกัอง 

สารัวตัรัและกักัักันั ไดต้อบรัับนโยิบายิ และสั�งกัารั 

ด่านกัักักัันสัตว์ทั�วปรัะเทศุุเข้มงวด ดำเนินกัารั 

ตามนโยิบายิที�ได้รัับมอบหมายิ และส่งรัายิงาน 

ผ่ลกัารัปฏิิบัติงานให้ทรัาบโดยิทันที
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กัรัมปศุุุสัตว์บุกัจับห้องเยิ็นที�ลักัลอบนำเข้า 

ชิ�นส่วนสุกัรัและไก่ั น�ำหนักัรัวม 160 ตัน คาด 

ยิังมีกัารัลักัลอบนำเข้าต่อเน่�อง ซ่ึ่�งสร้ัางความ 

เสียิหายิต่ออุตสาหกัรัรัมกัารัเลี�ยิงสุกัรัและไก่ั 

ของไทยิ เสี�ยิงต่อกัารัแพรั่รัะบาดโรัคสัตว์ รัวมถื่ง 

อาจทำให้ปรัะชาชนบรัิโภัคสินค้าที�ไม่มีคุณ์ภัาพ 

และมาตรัฐาน อายิัดของกัลางทั�งหมด พรั้อมเรั่ง 

นำตวัอยิา่งเขา้ตรัวจสอบหาเช่�อโรัคและสารัตกัคา้ง

นายสัตวิแพทย์ชยัวัิฒน์ โยธิคลั รัองอธิบิดี 

กัรัมปศุุุสตัว์ รัักัษารัาชกัารัแทนอธิบิดีกัรัมปศุุุสตัว์  

กัลา่ววา่ ชดุปฏิบิตักิัารัพเิศุุษพญาไท และเจ้าหนา้ที� 

กัองสารัวัตรัและกัักักัันเข้าตรัวจสอบห้องเยิ็น 

ที�คาดว่า อาจมีเน่�อสัตว์ที�ลักัลอบนำเข้าซึุ่กัซึ่่อน 

อยิู่ ตามข้อสั�งกัารัของนายเฉลิัมชัย ศิริีอั่อัน  

ที่มา : สำานักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ด่่วน! “ปศุุสััตว์” บุุกตรวจสอบุห้อ้งเย็น็
ซุุกเน้�อห้มูู - ไก่เถื่้�อน ล็็อตให้ญ่ก่ว่า 100 ตัน

รััฐมนตรัีว่ากัารักัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ ที� 

หว่งใยิวา่ ปญัหาดงักัลา่วจะสรัา้งความเสยีิหายิตอ่ 

อตุสาหกัรัรัมกัารัเลี�ยิงสกุัรัและไก่ัของไทยิทั�งรัะบบ  

โดยิเฉพาะอย่ิางยิิ�งเกัษตรักัรัรัายิย่ิอยิ รัวมถื่ง 

อาจทำใหเ้กัดิกัารัแพรัข่องโรัครัะบาดสตัว ์ตลอดจน 

ทำให้ปรัะชาชนมีความเสี�ยิงที�จะบริัโภัคสินค้า 

ปศุุุสัตว์ที�ไม่มีคุณ์ภัาพและมาตรัฐาน ดังนั�นจ่งให้ 

กัรัมปศุุุสัตว์เรั่งแกั้ปัญหาอยิ่างจรัิงจังและต่อเน่�อง

สำหรัับปฏิิบัติกัารัดังกัล่าว เจ้าหน้าที�กัรัม 

ปศุุุสัตว์รั่วมกัับเจ้าหน้ากัรัมศุุุลกัากัรั ตำรัวจ 

กัองกัำกัับกัารั 1 กัองบังคับกัารัปรัาบปรัามกัารั 

กัรัะทำความผ่ิดเกัี�ยิวกัับกัารัคุ้มครัองผู่้บรัิโภัค 

กัองบัญชากัารัสอบสวนกัลาง เข้าตรัวจสอบ 

ห้องเยิ็น บรัิษัท นาสาครัห้องเยิ็น จำกััด อำเภัอ 
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เม่อง จังหวัดสมุทรัสาครั ซ่ึ่�งปรัะกัอบกัิจกัารั 

ลักัษณ์ะรัับฝากั และผ่ลิตจำหน่ายิสินค้าปศุุุสัตว์

จากักัารัตรัวจสอบพบซึ่ากัสัตว์ ได้แกั่ 

ชิ�นส่วนสุกัรั และขาไกั่ ซึ่่�งนำเข้าโดยิไม่ได้รัับ 

อนุญาต น�ำหนักัรัวม 160 ตัน ปรัะกัอบด้วยิ

1. เน่�อสามชั�นจากัปรัะเทศุุอิตาลี และ 

เยิอรัมัน 70 ตัน

2. ซึ่ี�โครังจากัปรัะเทศุุบรัาซึ่ิล 40 ตัน

3. ขาไกั่จากัปรัะเทศุุบรัาซึ่ิล 25 ตัน

4. ขาไกั่จากัปรัะเทศุุตุรักัี 25 ตัน

ทั�งนี�พนักังานเจ้าหน้าที�ได้ยิ่ดอายิัดของ 

กัลางทั�งหมด เพ่�อดำเนินคดีตาม พ.รั.บ. โรัค 

รัะบาดสัตว์ พ.ศุุ. 2558 ตาม มาตรัา 31 วรัรัค 1 

เพ่�อปรัะโยิชน์ในกัารัป้องกัันและควบคุมโรัค 

รัะบาด ผู่้ใดนําเข้า ส่งออกั หรั่อนําผ่่านรัาช- 

อาณ์าจักัรัซึ่่�งสัตว์ หรั่อซึ่ากัสัตว์ ต้องได้รัับ 

ใบอนุญาตจากัอธิิบดี หรั่อผู่้ซึ่่�งอธิิบดีมอบหมายิ 

ทกุัครัั�งที�นาํเขา้ สง่ออกั หรัอ่นาํผ่า่นรัาชอาณ์าจกััรั 

มีบทกัำหนดโทษ ตามมาตรัา 68 จำคุกัไม่เกัิน  

2 ปี ปรัับไม่เกัิน 20,000 บาท หรั่อทั�งจำทั�งปรัับ  

รัวมถ่ืงมาตรัา 22 เม่�อได้ปรัะกัาศุุกํัาหนดเขต 

โรัครัะบาดชั�วครัาวตามมาตรัา 20 หรั่อปรัะกัาศุุ 

กัําหนดเขตโรัครัะบาด หรั่อเขตเฝ้ารัะวังโรัค 

รัะบาด ตามมาตรัา 21 ห้ามมิให้ผู่้ใดเคล่�อนยิ้ายิ 

สัตว์ หรั่อซึ่ากัสัตว์ ตามที�กัําหนดในปรัะกัาศุุ 

ดงักัล่าว เข้า ออกั ผ่า่น หรัอ่ภัายิในเขตนั�น เว้นแต่ 

ไดร้ับัอนญุาตเปน็หนงัสอ่ จากัสตัวแพทยิผ์ู่ม้หีนา้ที� 

รับัผิ่ดชอบปรัะจําเขตนั�นทุกัครัั�งที�มกีัารัเคล่�อนย้ิายิ  

มีบทกัำหนดโทษ ตามมาตรัา 65 จำคุกัไม่เกิัน  

2 ปี ปรัับไม่เกัิน 40,000 บาท หรั่อทั�งจำทั�งปรัับ
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ขณ์ะนี�นำตัวอยิ่างส่งตรัวจห้องปฏิิบัติกัารักัรัมปศุุุสัตว์ เพ่�อหาเช่�อโรัคตามพรับโรัครัะบาดสัตว์ 

และสารัตกัค้างที�เป็นอันตรัายิต่อไป

นายิสัตวแพทย์ิชัยิวัฒน์ กัล่าวว่า กัรัมปศุุุสัตว์ยิังคงคุมเข้มตรัวจสอบห้องเย็ินเพ่�อป้องกัันและ 

ปรัาบปรัามกัารัลักัลอบนำเข้าเน่�อสัตว์อยิ่างจริังจัง หากัปรัะชาชนพบเบาะแสกัารักัรัะทำผิ่ด สามารัถื 

แจง้ผ่า่นแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หร่ัอสายิด่วนกัรัมปศุุุสตัว ์063 - 225 - 6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง 

ขอรัับข้อมูลเพิ�มเติม หรั่อขอรัับข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� www.dld.go.th/.







55

Market Leader

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ ปีีที่่� 39 เล่่มที่่� 206
กิันยายน - ตุล่าคม 2565 

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คณ์ะรััฐมนตรัีรัับทรัาบตามที�กัรัะทรัวง 

เกัษตรัและสหกัรัณ์์ (กัษ.) เสนอรัายิงานผ่ลกัารั 

ดำเนินงานโคริงการิริะบบส่งเสริิมเกษตริแบบ 

แปลังใหญ้่ ครัั�งที� 1/2565 เป็นกัารัดำเนินกัารั 

ตามมติคณ์ะรััฐมนตรัีเม่�อวันที� 17 พฤษภัาคม  

2565 ที�มอบหมายิให้ กัษ. เป็นหน่วยิงานหลักั 

รั่วมกัับหน่วยิงานที�เกัี�ยิวข้อง กัำกัับ ติดตามกัารั 

ดำเนนินโยิบายิส่งเสรัมิใหเ้กัษตรักัรัทำการิเกษตริ 

แบบแปลังใหญ้่ และให้ กัษ. รัวบรัวมข้อมูล และ 

รัายิงานผ่ลกัารัดำเนินงานให้คณ์ะรััฐมนตรีัทรัาบ 

ทุกั 3 เด่อน

โดยิกัรัะทรัวงเกัษตรัฯ ได้ดำเนินกัารั 

ขับเคล่�อนกัารัดำเนินงานโครังกัารัดังกัล่าว ซึ่่�ง 

เกัษตรักัรัรัวมตัวกัันเป็นกัลุ่มกัารัผ่ลิต มีผู่้จัดกัารั 

แปลงเป็นผู่้บริัหารัจัดกัารัพ่�นที�ในทุกักิัจกัรัรัม 

ตลอดห่วงโซ่ึ่อุปทาน สามารัถืลดต้นทุนกัารัผ่ลิต  

ก.เกษตรฯ รายงานผลเกษตรแปลงใหญ่่ก.เกษตรฯ รายงานผลเกษตรแปลงใหญ่่
ลดต้นทุุนผลิต เพิ่ิ�มศัักยภาพิ่แข่่งข่ันลดต้นทุุนผลิต เพิ่ิ�มศัักยภาพิ่แข่่งข่ัน
พบปััญหาส่่วนใหญ่ไม่่ผลิิตตาม่ม่าตรฐานส่ินค้้าเกษตรพบปััญหาส่่วนใหญ่ไม่่ผลิิตตาม่ม่าตรฐานส่ินค้้าเกษตร

พัฒนาคุณ์ภัาพให้ได้มาตรัฐาน เพิ�มศุุักัยิภัาพใน 

กัารัแข่งขันและจัดกัารัด้านกัารัตลาดได้อยิ่างม ี

ปรัะสิทธิภิัาพ โดยิมผี่ลกัารัดำเนนิกัารัสรัปุได ้ดงันี�

1. ควิามก้าวิหน้าการิดำเนินการิ

 (1) การิรัิบริอังแลัะข้ึ้นทะเบียนแปลัง 

ใหญ้่ รัับรัองและข่�นทะเบียินแล้ว จำนวน 8,955  

แปลง เกัษตรักัรั 497,802 รัายิ และพ่�นที�  

8,031,656 ไรั่

 (2) การิสร้ิางม้ลัค่าเพิ�ม มีมูลค่าเพิ�ม 

จากักัารัลดต้นทุนกัารัผ่ลิต 31,145.73 ล้านบาท  

และกัารัเพิ�มผ่ลผ่ลิต 40,429.37 ล้านบาท รัวม  

71,575.10 ล้านบาท

 (3) การิพัฒนาคุณภัาพ เกัษตรักัรั 

แปลงใหญ่ได้รัับกัารัรัับรัองมาตรัฐานกัารัผ่ลิต 

สินค้าเกัษตรั รัวม 188,493 รัายิ ดังนี�
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  1) กัารัผ่ลิตทางกัารัเกัษตรัที�ดี 

และเหมาะสม (Good Agriculture Practices:  

GAP) จำนวน 148,479 รัายิ

  2) เกัษตรัอินทรัยีิ ์จำนวน 22,589  

รัายิ

  3) กัารัผ่ลิตปาล์มน�ำมันอย่ิาง 

ยิั�งยิ่น (Roundtable on Sustainable Palm Oil:  

RSPO) จำนวน 3,323 รัายิ

  4) รัะบบชุมชนรัับรัองแบบมี 

ส่วนรั่วม (Participatory Guarantee Systems:  

PGS) จำนวน 14,102 รัายิ

 (4) การิตลัาด มีกัารัเช่�อมโยิงกัารั 

ตลาดของเกัษตรักัรัสมาชิกัแปลงใหญ่แบบ 

ข้อตกัลงล่วงหน้า จำนวน 921 แปลง ตลาดอ่�นๆ  

จำนวน 8,045 แปลง และตลาดออนไลน์ 

จำนวน 489 แปลง นอกัจากันี�ยิังมีกัารัเช่�อมโยิง 

กัับธิุรักัิจค้าปลีกัใหม่ (Modern Trade) และ 

ตลาดออนไลน์ จำนวน 17 แปลง

 (5) แหล่ังน้ำในแปลังใหญ่้ ได้รัับกัารั 

สนับสนุนแหล่งน�ำจากักัรัมชลปรัะทาน จำนวน 

80 แห่ง กัรัมทรััพยิากัรัน�ำบาดาล จำนวน 138  

แห่ง และกัรัมทรััพยิากัรัน�ำ จำนวน 127 แห่ง

 (6) การิต่อัยอัดส่้โคริงการิริะดับ 

แปลังใหญ้่ด้วิยเกษตริสมัยใหม่แลัะเชื�อัมโยง 

ตลัาด แปลงใหญ่ที�ได้รัับกัารัพัฒนาด้วยิเกัษตรั 

สมัยิใหม่และเช่�อมโยิงตลาดและกัารัปรัะยิุกัต์ 

ใช้เทคโนโลยีิและนวัตกัรัรัมแล้ว จำนวน 3,377  

แปลงทั�วปรัะเทศุุ

2. ปัญ้หาแลัะอัุปสริริคในการิดำเนินการิ

 เกัษตรักัรัได้รัับผ่ลกัรัะทบจากัภััยิแล้ง 

ทำให้ผ่ลผ่ลิตเกิัดความเสียิหายิ เคร่ั�องจักัรักัล 

ทางกัารัเกัษตรัเรัิ�มเกิัดกัารัชำรุัดรัอกัารัซ่ึ่อมบำรุัง  

และเกัษตรัส่วนใหญ่ไม่ผ่ลิตตามมาตรัฐานสินค้า 

เกัษตรัเน่�องจากัขาดแรังจูงใจจากัรัาคาจำหน่ายิ 

ที�ไม่แตกัต่างจากักัารัผ่ลิตแบบทั�วไป ปรัะกัอบกัับ 

เกัิดกัารัแพรั่รัะบาดของโรัคติดเช่�อไวรััสโคโรันา  

2019 (โควิด-19) ส่งผ่ลให้กัารัซ่ึ่�อขายิภัายินอกั 

ปรัะเทศุุเกัิดความเสียิหายิ

3. ข้้อัเสนอัแนะ

 3.1 กัรัมส่งเสริัมกัารัเกัษตรั กัรัม 

วิชากัารัเกัษตรั กัรัมกัารัข้าว กัรัมปรัะมง กัรัม 

ปศุุสุตัว ์กัรัมหม่อนไหม กัารัยิางแห่งปรัะเทศุุไทยิ  

และกัรัมส่งเสรัิมสหกัรัณ์์ควรัสนับสนุนองค์ความ 

รัู้ในด้านกัารัซ่ึ่อมบำรัุง ดูแลรัักัษาเครั่�องจักัรักัล 

ทางกัารัเกัษตรัเพ่�อให้เกัษตรักัรัมีใช้อยิ่างต่อเน่�อง  

รัวมทั�งสร้ัางองค์ความรัู้ให้กัลุ่มเกัษตรักัรัในกัารั 

จำหน่ายิผ่ลผ่ลิตรั่วมกัันในรัูปแบบต่างๆ

 3.2 กัรัมส่งเสรัิมสหกัรัณ์์ควรัหาตลาด 

ที�สามารัถืขายิสินค้าเกัษตรัปลอดภััยิในรัาคาที� 

แตกัต่างจากักัารัผ่ลติแบบทั�วไปเพ่�อสรัา้งแรังจงูใจ 

ให้เกัษตรักัรัผ่ลิตสินค้าเกัษตรัปลอดภััยิมากัข่�น



57

Market Leader

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ ปีีที่่� 39 เล่่มที่่� 206
กิันยายน - ตุล่าคม 2565 

“พิ่าราควอต” แบนแล็้วแบนอีก ถึูกแบนให้ เกษตรกรเดือดร้อนยังไม่พิ่อ ล็่าสุด 
“ภาพิ่ปิระกอบ” การฉีดพิ่าราควอต กล็ายเปิ็นปิระเด็นร้อนมาอีกครั�ง เมื�อ ดร.จรรยา มณีโชต่  
นายกสมาคมว่ทุยาการวัชพิ่ืชฯ ทุำจดหมายถึึงปิระธิานแพิ่ทุย์ชนบทุ 

เพจสมาคมวิทยิากัารัวัชพ่ชแห่งปรัะเทศุุไทยิได้เผ่ยิแพรั่ข้อความจดหมายิดังนี�

เรัียิน ปรัะธิาน #ชมรัมแพทยิ์ชนบท

ส่บเน่�องจากัโพสต์ของ #ชมรัมแพทยิ์ชนบท เม่�อวันที� 29 กัันยิายิน 2565 ที�ใช้ภัาพปรัะกัอบ 

บทความว่า “กัลุ่มต่อต้านกัารัแบน #พารัาควอต ผ่ิดหวัง” ซึ่่�งใช้ภัาพปรัะกัอบเป็นคนเดินพ่นสารัเคมี 

ในนาข้าว https://m.facebook.com/142436575783508/photos/a.757481044279055/ 

6209998059027299/

สมาคมวิทยิากัารัวัชพ่ชแห่งปรัะเทศุุไทยิ ในฐานะที�เป็นองค์กัรัวิชากัารัที�เผ่ยิแพรั่ความรัู้ 

ด้านวิทยิากัารัวัชพ่ชที�ถืูกัต้องให้แกั่สังคม มาเป็นเวลายิาวนาน 40 ปี ขอเรีัยินให้ทรัาบว่า เป็นกัารั 

ใช้ภัาพปรัะกัอบที�ไม่สอดคล้องกัับเน่�อหาที�กัำลังพูดถ่ืง สารักัำจัดวัชพ่ช “พารัาควอต” เน่�องจากั 

พารัาควอต เป็นสารักัำจัดวัชพ่ชที�มีกัลไกัออกัฤทธิิ�ยิับยิั�งกัารัสังเครัาะห์แสง เข้าทำลายิทุกัส่วนของใบ 

และลำต้นพ่ชที�มีสีเขียิว ไม่ว่าพ่ชนั�น..จะเป็น “ข้าวปลูกั” หรั่อ “วัชพ่ช” ดังนั�น จ่งถืูกัจัดเป็นสารักัำจัด 

วัชพ่ชปรัะเภัทไม่เล่อกัทำลายิ (Non - selective herbicide)

ชาวนาใช้พารัาควอตจรัิง แต่! ใช้พ่นฆ่่าหญ้าตามหัวคันนาและทางเดินเท่านั�น และหลีกัเลี�ยิง 

ไม่ให้ละอองสารัไปสัมผ่ัสใบ และต้นข้าว เพรัาะรู้ัดีว่า หากัปล่อยิให้พารัาควอตปลิวไปสัมผ่ัสใบ และ 

ต้นข้าว ต้นข้าวจะแห้งตายิภัายิใน 1 วัน ดังนั�น ชาวนาทั�วโลกั จ่งไม่เคยิใช้พารัาควอตพ่นกัำจัดวัชพ่ช 

ในนาข้าว

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

“พำรำคว์อต” แบนแล้ว์แบนอีก
ล่่าสุุด “ภาพประกอบ” การฉีีดพาราควอต

กล่ายเป็นประเด็นร้อนมาอีกคร้�ง
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ภัาพคนกัำลังเดินพ่นสารัเคมีในนาข้าว เป็นกัารัพ่นสารัฆ่่าแมลง หรั่อสารักัำจัดโรัค หรั่อปุ�ยิ 

ทางใบ หรั่อฮอรั์โมนพ่ช เพรัาะสารัเหล่านี�สามารัถืพ่นโดยิตรังไปที�ต้นข้าวได้ โดยิไม่เป็นพิษต่อต้นข้าว

เน่�องจากัพารัาควอตเป็นสารักัำจัดวัชพ่ชปรัะเภัทไม่เล่อกัทำลายิ จ่งใช้ได้ในพ่ชที�ปลูกัเป็นแถืว 

เช่น ข้าวโพด อ้อยิ มันสำปะหลัง ยิางพารัา ปาล์มน�ำมัน และไม้ผ่ล โดยิพ่นกัำจัดวัชพ่ชที�ข่�นอยิู ่

รัะหว่างแถืวพ่ช ขณ์ะพ่นพารัาควอต เกัษตรักัรัจะกัดหัวฉีดไปที�ต้นวัชพ่ช ซ่ึ่�งมีความสูงปรัะมาณ์ 

15 - 30 ซึ่ม. เพ่�อให้ละอองสารัไปสัมผ่ัสใบ และต้นของพ่ชปรัะธิานให้น้อยิที�สุด

ในกัรัณ์ีพ่ชผ่ักั เกัษตรักัรัจะพ่นพารัาควอตเพ่�อกัำจัดวัชพ่ชให้ตายิ กั่อนไถืเตรัียิมดินปลูกัผ่ักั แต ่

หลังปลูกัผ่ักัแล้วจะไม่ใช้พารัาควอต โดยิเฉพาะในผ่ักักัินใบ เช่น คะน้า หากัมีละอองพารัาควอต 

ปลิวไปสัมผ่ัสใบ ใบผ่ักัจะแสดงอากัารัใบไหม้ภัายิใน 24 ชั�วโมง ไม่สามารัถืส่งขายิได้

นอกัจากันี� ภัาพปรัะกัอบดังกัล่าวยิังแสดงให้เห็นละอองสารัเคมีฟุ้งกัรัะจายิ ซ่ึ่�งทำให้คนทั�วไป 

ในสังคมเข้าใจได้ว่าชาวนาไทยิมีความเสี�ยิงสูงต่อกัารัได้รัับสัมผั่สพารัาควอต จนเกิัดอันตรัายิต่อชีวิต 

และสุขภัาพ
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จากัคำอธิิบายิข้างต้น หวังว่า #ชมรัมแพทยิ์ชนบท จะมีความเข้าใจที�ถูืกัต้องเกัี�ยิวกัับสารั 

พารัาควอตมากัข่�น และแก้ัไขภัาพปรัะกัอบที�ทำให้สังคมเข้าใจผิ่ดว่า มีกัารัใช้พารัาควอตในนาข้าว 

หากัต้องกัารัภัาพปรัะกัอบพารัาควอตที�ถืูกัต้อง สามารัถืติดต่อขอรัับได้ที� นายิกัสมาคมฯ โทรั  

0990104019

ขอแสดงความนับถื่อ

ดรั. จรัรัยิา มณ์ีโชติ

นายิกัสมาคมวิทยิากัารัวัชพ่ชแห่งปรัะเทศุุไทยิ

และนายิกัสมาคมวิทยิากัารัวัชพ่ชแห่งภัาคพ่�นเอเชียิ-แปซึ่ิฟิกั

30 กัันยิายิน 2565

ทั�งนี�เม่�อโพสตไ์ดเ้ผ่ยิแพรัอ่อกัไปมกีัลุม่เกัษตรักัรั นกััวิชากัารัมาแสดงความคดิเหน็กัันเปน็จำนวน 

มากั เช่น คุณ์ Dol Moonman

“ผมเป็็นแพที่ย์ตุัวจรื่ิงที่่�โตุมากัับกัารื่ใช้้พารื่าควอตุและตุอนน่�ยังที่ำเกัษตุรื่ด้้วย ตุ่อตุ้านกัารื่ 

แบนพารื่าควอตุ เพรื่าะไมม่ข่้อ้มูลที่่�เพย่งพอว่าพารื่าควอตุที่ำลายสขุ้ภาพคนไที่ย และที่ำลายสิ�งแวด้ล้อม

บุหรื่่� เหล้า อาหารื่เค็ม อาหารื่หวาน กัารื่จรื่าจรื่ตุ่างหากัที่่�ฆ่่าคนไที่ย ส่วนสิ�งแวด้ล้อมถููกัที่ำลาย 

ด้้วยกัารื่แบนพารื่าควอตุนั�นซ้�ำเตุิมเกัษตุรื่กัรื่ให้ยากัจนมากัข้้�น เพิ�มตุ้นทีุ่นกัารื่ผลิตุ เพรื่าะไกัลโฟเซ้ตุ 

และกัลูโฟสิเนตุ รื่าคาแพงมากั พ่นหญ้้าไม่ค่อยตุายอ่กัตุ่างหากั

ที่่�มา : เพจสมาคมวิที่ยากัารื่วัช้พ่ช้แห่งป็รื่ะเที่ศไที่ย
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ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

เมื�อัแมลังเปน็แหลัง่อัาหาริในโลักข้อังอันาคต แลัะ  

อังค์การิอัาหาริแลัะเกษตริแห่งสหปริะชาชาติ (FAO) 

คาดการิณ์วิา่ ภัายใน 15 ปขี้า้งหนา้ ตลัาดแมลังริบัปริะทานไดท้ั�วิโลัก 

มีอััตริาข้ยายตัวิ 23.8% แลัะเพิ�มข้ึ้นอัย่างต่อัเนื�อัง

กัารัส่งออกัแมลงจ่งเป็นโอกัาสและความท้าทายิของเกัษตรักัรั  

ผู่้เลี�ยิงแมลงกัินได้ และผู้่ปรัะกัอบกัารัในอุตสาหกัรัรัมแปรัรัูป ข้อมูลจากั 

กัรัมปศุุุสัตว์รัะบุว่า “จิ�งหรีัด” เป็นแมลงเศุุรัษฐกัิจสร้ัางรัายิได้แกั่ปรัะเทศุุ และ 

เกัษตรักัรัของไทยิ

ดริ.วิิณะโริจุน์ ทรัิพย์ส่งสุข้ เลขาธิิกัารัสำนักังานกัารัปฏิิรูัปที�ดินเพ่�อ 

เกัษตรักัรัรัม(ส.ป.กั.) เปิดเผ่ยิว่า กัารัเลี�ยิงจิ�งหรัีด หรั่อแมลงเศุุรัษฐกัิจในเขต 

ปฏิิรูัปที�ดิน เป็นกัารัส่งเสรัิมและสนับสนุนเกัษตรักัรัในกัารัปรัะกัอบอาชีพ แมลง 

เศุุรัษฐกัิจเป็นทางเล่อกัในเขตปฏิิรัูปที�ดิน

ภัายใตแ้นวิคดิ ‘แผ่น่ดนิทอังคำ เกษตริกริริมยกริะดบัคณุภัาพชวีิติ : ALRO  

Next Step’ เพื�อัเป็นการิเผ่ยแพริ่อังค์ควิามริ้้ แลัะผ่ลัการิดำเนินงานการิปฏ์ิริ้ป 

ที�ดิน โดยเชื�อัมโยงกับการิข้ับเคลัื�อันยุทธิศิาสตริ์ 3S คือั Sustainability 

มาตรฐานการส่่งออกจิ้้�งหรีด ‘แผ่่นด้นทองคำำ
เกษตรกรรมยกระดับคำุณภาพชีีวิ้ต : ALRO Next Step’
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การิบริิหาริจัุดการิพ้ืนที�การิเกษตริเพื�อัการิผ่ลิัต 

ที�ยั�งยืน Security พื้นที�ผ่ลัิตอัาหาริ แลัะสินค้า 

เกษตริอัตุสาหกริริม แสดงถึงึควิามมั�นคงในพืน้ที� 

ปฏ์ิริ้ปที�ดินใน 4 มิติ ได้แกั่ 

1) ความมั�นคงด้านรัายิได้ 

2) ความมั�นคงด้านอาหารั 

3) ความมั�นคงด้านสังคมเกัษตรั  

4) ความมั�นคงด้านสิ�งแวดล้อม Safety 

กัรัะบวนกัารัรัับรัองมาตรัฐานกัารัผ่ลิต 

ที�ปลอดภััยิในเขตปฏิิรัูปที�ดิน เป็นแนวคิดที�เข้าถื่ง 

กัลุ่มเป้าหมายิตามภัารักิัจของ ส.ป.กั. ดังนั้น 

การิทำงานภัายใต ้ส.ป.ก. แผ่น่ดินทอังคำ เป็นการิ 

ตอักย้ำการิทำงานที�มุ่งผ่ลัสัมฤทธิิ�ตามพันธิกิจุ”

สำหริบัการิสำริวิจุข้อ้ัมล้ัล่ัาสดุเมื�อัป ี2564  

โดยสำนกังานมาตริฐานสนิคา้เกษตริแลัะอัาหาริ 

แหง่ชาต ิ(มกอัช.) พบวิา่ กลัุม่แปลังใหญ้ท่ี�เลัีย้ง 

จุิ้งหรีิดมี 13 กลัุ่ม แลัะเกษตริกริริายย่อัย 9 

กลัุ่ม มีปริิมาณการิผ่ลัิต 6.1 แสนกิโลักริัมต่อัปี  

ส่วินใหญ้่เลัี้ยงสายพันธ์ุิสะด้ิง 50% ทอังดำ 

30% แลัะทอังแดง 20%

ส่วนตลาดในปรัะเทศุุ มีกัารัแปรัรัูปขั�น 

พ่�นฐาน และกัารัขายิแบบรัถืเข็นขายิแมลง 

เป็นตัว ส่วนกัารัแปรัรัูปในรัะดับอุตสาหกัรัรัม ม ี

ทั�งตลาดออนไลน์ และโมเดิรั์นเทรัด

สำหรัับตลาดต่างปรัะเทศุุ มีส่ งออกั 

ผ่ลิตภััณ์ฑ์์แมลงจากัปรัะเทศุุไทยิไปยิังกัลุ่ม 

ปรัะเทศุุเพ่�อนบ้าน (กััมพูชา สปป.ลาว เมียินมา  

และเวียิดนาม) หรั่อ CLMV (Cambodia-Laos  

PDR-Myanmar -V ie tnam) สหภัาพยุิโรัป 

(สาธิารัณ์รัฐัเช็กั เดนมาร์ักั เบลเยีิยิม เนเธิอร์ัแลนด์  

ฟินแลนด์ เยิอรัมนี อเมรัิกัาเหน่อ(สหรััฐอเมรัิกัา 

แคนาดา และเม็กัซึ่ิโกั) ญี�ปุ่น และออสเตรัเลียิ

ที�ผ่่านมากัรัมปศุุุสัตว์ ยิกัรัะดับมาตรัฐาน 

กัารัผ่ลิต และกัารัแปรัรัูปตลอดห่วงโซึ่่ ตั�งแต่กัารั 

เพาะเลี�ยิงที�ฟารัม์ กัารัแปรัรูัปที�โรังงาน จนถ่ืงกัารั 

ส่งออกั เพ่�อตรัวจสอบและรัับรัอง กัำกัับควบคุม 

คุณ์ภัาพมาตรัฐานสินค้าให้มีความปลอดภััยิ 

อาหารั และสรั้างความเช่�อมั�นแกั่ผู่้บรัิโภัค และ 

ปรัะเทศุุคู่ค้า

เม่�อปี 2564 กัรัมปศุุุสัตว์ ได้ออกัคำ 

แนะนำ เกัี�ยิวกัับขั�นตอนในกัารัส่งออกัจิ�งหรัีด 

ปรัะกัอบด้วยิ 3 ขั�นตอนดังนี�

ขั�นตอนที� 1 ฟาร์ัมได้รัับรัองมาตรัฐาน 

กัารัปฏิิบัติทางกัารัเกัษตรัที�ดี (GAP) จากักัรัม 

ปศุุุสัตว์ ตาม มกัษ. 8202-2560
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การิปฏ์ิบัติทางการิเกษตริที�ดีสำหรัิบ 

ฟ้าริ์มจุิ้งหรีิด ข้อับข่้ายในจุิ้งหรีิดทอังดำ  

ทอังแดง แลัะทอังแดงลัาย หริือัสะดิ้ง หริือั 

จุิ้งหริีดบ้าน ข้้อักำหนด 5 ข้้อั ปริะกอับด้วิย

1) อังค์ปริะกอับฟ้าริม์ ไดแ้ก ่ที�ตัง้ ผ่งั 

แลัะลัักษณะ แลัะโริงเริือัน

2) การิจุัดการิฟ้าร์ิม ได้แก่ ค้่มือัการิ 

ปฏ์ิบัติงาน การิจุัดการิจุิ้งหริีด การิจุัดการิน้ำ 

แลัะอัาหาริ บุคลัากริ การิทำควิามสะอัาด 

แลัะการิบำริุงริักษา

3) สุข้ภัาพสัตว์ิ ได้แก่ การิป้อังกัน 

แลัะควิบคุมโริค การิบำบัดโริคมีการิควิบคุม 

การิใช้ยาอัย่างถึ้กต้อัง แลัะเหมาะสม

4) สิ�งแวิดล้ัอัม การิกำจัุดข้ยะ สิ�งปฏิ์กล้ั 

แลัะน้ำ

5) การิบันทึกข้้อัม้ลั มีการิเก็บข้้อัม้ลั 

อัย่างน้อัย 3 ปี

ขั�นตอนที� 2 กัารัข่�นทะเบียินโรังงานเพ่�อกัารัส่งออกั (EST.) กัับกัรัมปศุุุสัตว์ในขอบข่ายิแมลง 

และผ่ลิตภััณ์ฑ์์จากัแมลง ได้กัารัรัับรัองกัารัปฏิิบัติทางกัารัผ่ลิตที�ดี (GMP) และมีรัะบบกัารัวิเครัาะห์ 

อันตรัายิ และจุดวิกัฤตที�ต้องควบคุม (HACCP) มีกัารัแยิกักัรัะบวนกัารัผ่ลิตรัะหว่างส่วนดิบ และ 

ส่วนสุกัที�ชัดเจน และสอดคล้องตามข้อกัำหนดและรัะเบียิบของปรัะเทศุุคู่ค้า

ขั�นตอนที� 3 กัารัขอใบรัับรัองสุขอนามัยิ (Health Certificate) จากักัรัมปศุุุสัตว์ มีเอกัสารั 

ครับถ้ืวน และผ่่านกัารัตรัวจสอบจากัสัตวแพทย์ิปรัะจำโรังงาน เพ่�อความปลอดภััยิด้านอาหารั และ 

มั�นใจในสินค้าที�ได้รัับกัารัตรัวจสอบและรัับรัองจากักัรัมปศุุุสัตว์ มีคุณ์ภัาพมาตรัฐานและสอดคล้อง 

ตามรัะเบียิบและข้อกัำหนดของปรัะเทศุุคู่ค้า

กัารัส่งเสรัมิกัารัเลี�ยิงแมลงเศุุรัษฐกัจิในเขตปฏิริัปูที�ดนิเพ่�อเกัษตรักัรัรัม เปน็อกีัในความพยิายิาม 

ของภัาครััฐในกัารัส่งเสรัิมสนับสนุนและยิกัรัะดับเกัษตรักัรั ให้สามารัถืสร้ัางงานสร้ัางอาชีพ และสร้ัาง 

มาตรัฐานฟารั์มเลี�ยิงแมลงเศุุรัษฐกัิจให้ได้มาตรัฐานสากัล
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แมลังเศิริษฐกิจุมีควิามสำคัญ้มากข้ึ้น 

ทัง้ในด้านสินค้าเพื�อัสุข้ภัาพ แลัะควิามงาม เป็น 

แหลั่งคาริ์โบไฮีเดริตแหลั่งโปริตีนที�ดีให้กับมวิลั 

มนุษย์ สริ้างควิามมั�นคงทางอัาหาริ เป็นอัาหาริ 

แห่งอันาคต Future Food แลัะมีกริะบวินการิ 

ผ่ลัิตที�เป็นมิตริกับสิ�งแวิดลั้อัม

ด้วยิเหตุนี� จ่งทำให้หลายิฝ่ายิให้ความ 

สำคัญกัับแมลงเศุุรัษฐกิัจ โดยินำแมลงเศุุรัษฐกิัจ 

เป็นกัลุ่มสินค้าเกัษตรัที�มีอนาคต ตามแผ่นแม่บท 

ยิ่อยิเกัษตรัชีวภัาพ ของยุิทธิศุุาสตร์ัชาติ และได้ 

มีกัารัจัดทำมาตรัฐานรัับรัอง GAP สำหรัับรัองรัับ 

กัารัเลี�ยิงแมลงเศุุรัษฐกัิจชนิดต่างๆ และส่งเสรัิม 

ให้เกัิดกัารัรัวมกัลุ่มของเกัษตรักัรั ทั�งในเรั่�องของ 

กัลุ่มวิสาหกัิจชุมชนและรัวมกัลุ่มเป็นแปลงใหญ่

ปัจจุบันมีฟารั์มจิ�งหรัีดทั�วปรัะเทศุุ กัลุ่ม 

แปลงใหญ่ผู่้เลี�ยิงแมลง และฟารั์ม GAP จิ�งหรัีด  

ปรัะกัอบด้วยิ กัลุ่มแปลงใหญ่ผู่้เลี�ยิงแมลงจำนวน  

19 แปลง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ั ขอนแก่ัน 7 

แปลงใหญ่ สรัะแกั้ว 2 แปลงใหญ่ บุรัีรััมยิ์ 2 

แปลงใหญ่ พิจิตรั 2 แปลงใหญ่ มหาสารัคาม 1  

แปลงใหญ่ นครัพนม 1 แปลงใหญ่กัาฬสินธิุ์ 1  

แปลงใหญ่ สุโขทัยิ 1 แปลงใหญ่พิษณุ์โลกั 1 

แปลงใหญ่ ลพบุรัี 1 แปลงใหญ่ และชัยิภัูมิ 1 

แปลงใหญ่

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

ฟารั์มจิ�งหรัีดมาตรัฐาน GAP จำนวน 43 

ฟารั์ม ใน 16 จังหวัด ได้แกั่ ขอนแกั่น 21 ฟารั์ม   

นครัรัาชสีมา 5 ฟารั์ม อุตรัดิตถื์ 3 ฟารั์ม  

พิษณ์ุโลกั 2 ฟารั์ม ลพบุรัี 1 ฟารั์ม สิงห์บุรัี 1  

ฟารั์ม นครันายิกั 1 ฟาร์ัม  ชัยิภัูมิ 1 ฟารั์ม 

ยิโสธิรั 1 ฟารั์ม กัาฬสินธิุ์ 1 ฟารั์ม อุดรัธิานี 

1 ฟารั์ม  เชียิงใหม่ 1 ฟารั์มน่าน 1 ฟารั์ม สุโขทัยิ  

1 ฟาร์ัมรัาชบุรัี 1 ฟาร์ัม และสุพรัรัณ์บุรัี 1 

ฟารั์ม

แปลงใหญ่่จิ้้�งหรีีด
ในเขตปฏิ้รีูปที่ี�ด้น จิ้.ขอนแก่่น
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จังหวัดขอนแกั่นเป็นพ่�นที� ในกัารัผ่ลิต 

จิ�งหรัีดทั�งรัะบบ ตั�งแต่ต้นน�ำ กัลางน�ำ และ 

ปลายิน�ำที�สมบูรัณ์์แบบแห่งหน่�งในปรัะเทศุุไทยิ  

โดยิปัจจุบันมีฟารั์มจิ�งหรัีดทั�งสิ�น 376 ฟารั์ม  

และมีเกัษตรักัรัเข้ารั่วมรัะบบส่งเสรัิมกัารัเกัษตรั 

แบบแปลงใหญ่ จำนวน 7 แปลง ปรัะกัอบด้วยิ 

พ่�นที� อ.เม่องขอนแกั่น, น�ำพอง, โนนศุุิลา, 

พล, อุบลรััตน์ และพรัะยิ่น โดยิมีฟารั์มจิ�งหรัีด 

ผ่่านมาตรัฐานฟารั์ม GAP จำนวน 23 ฟารั์ม 

โดยิมีผ่ลผ่ลิตจิ�งหรัีด 490 ตันต่อปี ซึ่่�ง 

ขณ์ะนี�มีฟาร์ัมจิ�งหรัีดที�อยิู่รัะหว่างกัารัปรัับปรุัง 

ฟาร์ัมเพ่�อเข้าสู่มาตรัฐานกัารัปฎิบัติทางกัารั 

เกัษตรัที�ดี หรั่อ GAP อีกัจำนวน 49 ฟารั์ม โดยิ 

มีศุุูนยิ์รัวบรัวมจิ�งหรัีดตัวสด และต้มบรัรัจุถืุง 

แช่แข็ง รัวม 2 ศุุูนยิ์ และมีกัารัจัดตั�งวิสาหกัิจ 

ชุมชน กัลุ่มเศุุรัษฐกิัจพอเพียิงเลี�ยิงจิ�งหรีัดบ้าน 

แสนตอ อ.น�ำพอง และวิสาหกิัจชุมชนคนค้น 

แมลง อ.ชุมแพ เพ่�อขยิายิขอบเขตความสามารัถื 

กัับเกัษตรักัรัในพ่�นที� และพ่�นที�ใกัล้เคียิง

คุณภั้ดิส หาญ้สวิัสดิ� เกัษตรักัรัในเขต 

ปฏิิรัูปที�ดิน ที�ยิ่ดอาชีพกัารัเลี�ยิงแมลงเศุุรัษฐกัิจ 

ได้รัวมกัลุ่มเกัษตรักัรัเป็นกัลุ่มแปลงใหญ่จิ�งหรัีด  

หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศุุิลา จังหวัดขอนแกั่น  

เพ่�อสรั้างความมั�นคงในกัารัปรัะกัอบอาชีพ

“เบ่�องต้นชาวบ้านชุมชนเลี�ยิงกัันอยิู่กั่อน 

แล้ว แต่ว่าเลี�ยิงใครัเลี�ยิงมัน ไม่ได้มีสูตรั ไม่ได้มี 

วิธิีกัารั หรั่อรัอบในกัารัเลี�ยิง ใครัพรั้อมที�จะขายิ 

กั็มีพ่อค้าเรั่พ่อค้าคนกัลางมาเรัียิกัไป หลังจากั 

มีกัารัรัวมกัลุ่ม ปัจจุบันตามทะเบียิน 33 รัายิ แต ่

ว่าที�เลี�ยิงจรัิงๆ อยิู่ปรัะมาณ์ 40 รัายิ เรัามีกัารั 

แบ่งเป็นทีมทั�งหมดเป็น 3 ทีม เพ่�อที�ว่ามันจะ 

มีในเรั่�องของกัารัจัดกัารั โดยิเฉพาะในตอนที� 

เกั็บเกัี�ยิว หรั่อจับผ่ลผ่ลิตขายิ ถื้าทั�ง 3 ทีม หรั่อ 

ว่า 40 รัายิ เลี�ยิงแล้วผ่ลผ่ลิตออกัพรั้อมกััน 

มาในวันเดียิวกััน 4 ตัน จะลำบากั

ในกัารัจัดกัารัในเรั่�องของกัารัส่งขายิ เรัา 

เลยิมีกัารัปรัะชุมกััน และมีกัารัจัดแบ่งทีมครัับ  

แบ่งทีมตั�งแต่กัำหนดว่ากัลุ่มที�หน่�งเลี�ยิงวันที� 1  

กัลุ่มที�สองเลี�ยิงวันที� 10 กัลุ่มที�สามเลี�ยิงวันที� 20  

แบ่งแบบนี� เพรัาะว่ารัะยิะเวลาในกัารัเลี�ยิงมัน 
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กั็จะลำดับกัันไป เพรัาะว่าเรัาขายิเรัาจะรัวมกััน 

ขายิ กัลุ่มน่งผ่ลผ่ลิตกั็จะใกัล้เคียิงกััน กัารัส่งขายิ 

จะไม่ใช่เป็นปริัมาณ์มากัเกัินกัว่าที�เรัาจะจัดกัารั 

ได้ สำคัญเลยิค่อกัลุ่มจะมีสินค้าส่งขายิให้กัับคู่ค้า 

หรั่อว่าให้กัับผู่้ซึ่่�ออยิ่างต่อเน่�องตลอด ไม่ใช่ว่า 

ขายิรัอบนี�เสร็ัจอีกั 2 เด่อนเจอกััน อีกั 45 วัน 

เจอกััน ที�กัลุ่มจะมีสินค้าออกัตลอด กั็จะมีกัารั 

จัดกัารัแบบนี�ครัับ”

กัารัรัวมกัลุ่มแปลงใหญ่จิ�งหรีัดส่งผ่ลให ้

เกัษตรักัรัมีความเข้มแข็ง มีแผ่นกัารัดำเนินงาน 

และกัารัจัดกัารักัารัผ่ลิต ซ่ึ่�งเกัษตรักัรัได้นำ 

หลกัักัารัตลาดนำกัารัผ่ลิต มกีัารัคยุิกับัตลาดก่ัอน  

ที�สำคัญค่อ ได้รัับกัารัสนับสนุนจากัหน่วยิงาน 

ของรััฐ ทั�งจากัส่วนกัลาง และส่วนภัูมิภัาค

“ต้องขอบคุณ์สำนักังานกัารัปฏิิรูัปที�ดิน  

จ.ขอนแก่ัน จริังๆ แล้วทาง ส.ป.กั. ขอนแก่ัน 

สนับสนุน ไม่ว่าจะไปในส่วนผ่ม ในส่วนของ 

ชุมชนมาตลอด ตั�งแต่ผ่มมาทำเกัษตรัที�นี� ผ่มเอง 

กั็เป็นอาสาสมัครัปฏิิรัูปที�ดิน จ.ขอนแกั่น เป็น  

อสปกั. ด้วยิ ส.ป.กั. สนับสนุนมาตั�งแต่ปลูกัผ่ักั  

เลี�ยิงปลา ตั�งแต่ทำเห็ดมาตลอด

ในส่วนของ ส.ป.กั. ขอนแกั่น เขามีกัารัให ้

ความรัูใ้นเรั่�องของขอ้มลูอาชพีเกัษตรัต่างๆ ใหเ้กัดิ 

กัารัปรัับเปลี�ยิน ให้เป็นทุนในกัารัทำอาชีพ ไม่ว่า 

จะเป็นกัารัเลี�ยิงไก่ั กัารัเลี�ยิงหมูหลุม กัารัเลี�ยิง 

จิ�งหรัีด และสะดิ�ง หรั่อกัารัเลี�ยิงแมลง ส.ป.กั. กั็ 

ให้ข้อมูลให้กัารัอบรัมสนับสนุนส่งเสริัมตรังนี� 

มาโดยิตลอด ให้เกัิดเป็นอาชีพที�จะสามารัถืก่ัอ 

ให้เกัิดเป็นรัายิได้ให้กัับชุมชนอยิ่างยิั�งยิ่น ให้ได้ 

ผ่ลเรั็ว ได้รัายิได้ในรัะยิะเวลาอันสั�น ส.ป.กั. กั็ 

ให้กัารัสนับสนุนมาโดยิตลอดครัับ”
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ฟ้าร์ิมเพาะเลัี้ยงแมลังในปริะเทศิไทย ส่วินใหญ่้จุะส่งข้าย 

แมลังแบบเปน็ตัวิ โดยแมลังที�นยิมเพาะเลัีย้ง เชน่ จุิง้หรีิด ตั�กแตน  

แมงป่อัง ดักแด้ หนอันริถึด่วิน ด้วิง มด แต่ที�ได้ริับควิามนิยม 

อัันดับต้นๆ คือั จุิ้งหริีดซึ�งพบวิ่า ตลัาดทั�วิโลักข้ยายตัวิต่อัเนื�อัง

การิเกบ็ผ่ลัผ่ลัติจุิง้หริดี เปน็ข้ัน้ตอันสำคญั้ที� ภัด้ศิิ หาญ้สวิสัดิ�

เกษตริกริคนเก่งในเข้ตปฏิ์ร้ิปที�ดินเพื�อัเกษตริกริริม ได้ถึ่ายทอัด 

ควิามริ้ไ้ปส้ส่มาชกิในกลัุม่ เพริาะการิเกบ็เกี�ยวิเปน็อักีหนึ�งตวัิอัยา่ง 

ข้อังควิามสำเริ็จุ

เม่�อถืามว่า เลี�ยิงมาตั�งแต่ตัวเล็กัๆ จนมาถื่งเต็มวัยิ มีวิธิีกัารั 

เกับ็ผ่ลผ่ลิตยิงัไง ดจูิ�งหรีัดยิงัไงถ่ืงจะดูเป็นจิ�งหรีัดคณุ์ภัาพเพ่�อที�จะส่ง  

เกัษตรักัรักัล่าวว่า “ข้อดีของจิ�งหรัีด และสะดิ�ง สำหรัับม่อใหม่ 

ยิังไงกั็ทำได้ ค่อเขาเรัียิกัว่าช่วงอายิุของจิ�งหรัีด และสะดิ�งเขาบังคับ 

ถื้าเรัาจำไม่ได้ดูไม่เป็นว่าอยิ่างนี�พรั้อมแล้วหรั่อยิัง

แต่ช่วิงอัายุเข้าจุะบังคับ พอั 30 - 35 เริิ�มกินเก่ง 35 วิัน ตัวิเมียเริิ�มอัอักเข้็มที�เอัาไวิ้วิางไข้่ 

ก็ยังไม่มั�นใจุวิ่ามันจุะจุับได้หริือัยัง พอัเข้้า 37 - 38 วิัน ตัวิผ่้้จุะเริิ�มริ้อังเพื�อัผ่สมพันธิุ์ ถึ้าเริาจุดเอัาไวิ ้

ด้วิ่าวิันที� 43 - 47 วิัน ตัวิเมียท้อังจุะเต็มช่วิงนั้นจุะเป็นช่วิงที�พริ้อัม

ถื่งบอกัว่าธิุรักัิจของแมลงง่ายิสำหรัับม่อใหม่ แต่บางทีเรัาไม่รัู้ว่าอันนี�พรั้อมหรั่อยิังแต่เวลาบังคับ  

เพรัาะถื้าเกัิดว่าเรัาปล่อยิยิาวไปเร่ั�อยิๆ เกิัน 60 วันแล้วเรัาไม่ได้ขายิจะรั่วงตายิ ฉะนั�นแล้วเรัาใช้ 

วิธิีกัารัสังเกัตกั็สามารัถืทำได้ ค่อสัตว์บางชนิดเรัาต้องสังเกัตพฤติกัรัรัม สังเกัตกัารักัิน กัารัวางไข่ 

กัารัออกัลูกั แต่สำหรัับแมลง เวลาเป็นตัวกัำหนด ถื้าถื่งเวลาแล้วไม่ขายิ เขาจะร่ัวงตายิ อันนี�ค่อ 

ข้อกัำหนดของธิรัรัมชาติแมลงอยิู่แล้วครัับ”

ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

การิเก็บผลผลิตสะดิ้ิ�ง / จิ�งหริีดิ้
ให้ไดิ้้คุุณภาพ
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สิ�งที�ต้องรัะมัดรัะวังในกัารัเกั็บผ่ลผ่ลิต 

ภัดูศิุุบอกัวา่ “ที�นี�จุะมรีิะเบยีบจุะมขี้อ้ับงัคบั ไมว่ิา่ 

จุะเป็นในเริื�อังข้อังการิให้อัาหาริก่อันที�จุะจุับ 

พวิกผั่กใบเขี้ยวิ จุริิงๆ แล้ัวิช่วิงริะหว่ิางเล้ีัยง ผ่กั 

ใบเข้ยีวิเริาไมใ่หก้นิ เพริาะวิา่เริาไมม่ั�นใจุวิา่พวิก 

ใบหม่อัน ใบมันสำปะหลัังเอัามาจุากไหน มีสาริ 

พษิตกคา้งหริอืัเปลัา่ กลัุม่จุะไมอ่ันญุ้าตใหส้มาชกิ 

ใช้ผ่ักใบเขี้ยวิ ฟ้ักทอังให้ได้ แล้ัวิก็หลัังจุากนั้น 

จุะมีการิงดอัาหาริก่อันจุับ 1 วิัน 

ในลัักษณะข้อังการิจุับ มีการิเตริียมเอัา 
แผ่งไข่้อัอักบางส่วินใหเ้หลืัอัน้อัยที�สดุ เพื�อัพร้ิอัม 
สำหริับที�ว่ิา ปริะมาณตี 2 - 3 เริาจุะเริิ�มมาจุับ  
เวิลัาจัุบเริาจุะมีกะลัะมังที�ทำข้ึน้มาเฉพาะสำหรัิบ 
ริอังเอัาเศิษวัิสด ุริอังเอัามล้ัจุิง้หรีิดที�ตดิตวัิอัอักให้ 
สะอัาดที�สดุ แลัว้ิก็ใส่ถึงุเอัาไปใสก่ะลัะมงัริวิมชั�ง 
อักีทีนงึ ข้ัน้ตอันในการิจัุบไม่ยุง่ยากแต่ใช้เวิลัาครัิบ

เนน้เลัยในสว่ินข้อังกลัุม่จุิง้หรีิด หริอืัแมลัง 
ที�อัย้บ่นพ้ืนบ่อัเริาจุะไม่จุบั เริาจุะจัุบที�อัย้ใ่นแผ่งไข่้ 
กับอัย้่ที�ผ่นังนั้น คือัจุิ้งหรีิดที�มีชีวิิตอัย้่ จุิ้งหรีิด 
ที�มคีวิามแข้ง็แริง ในข้ณะที�อัย้บ่นพืน้เริาไมม่ั�นใจุ 
วิ่าเข้าตายไหม ตายมานานหรืิอัยัง จุะมีผ่ลัต่อั 
คุณภัาพข้อังแมลังที�เริาส่งข้ายนี� คือัข้้อักำหนด 
ข้อังกลัุ่มคริับ”

เม่�อเกั็บผ่ลผ่ลิตเสรั็จขั�นตอนสำคัญค่อ 
กัารัสง่ไปยิงัตลาดที�ตอ้งใหค้วามสำคญัเชน่กััน “มนั 
จุะมีหลัายตลัาด ตลัาดนึงก็คือัตลัาดตัวิสด ชั�ง 
กโิลัแล้ัวิเอัาข้ึน้ริถึ เอัาน้ำแข็้งบดโริย พอัคริบถ้ึวิน 
กว็ิิ�งส่งตลัาดเลัย อักีส่วินนึงคือัข้ายตัวิฟ้รีิซแช่แข็้ง  
จุับเสริ็จุชั�งกิโลัชั�งน้ำหนัก จุังหวิะชั�งกิโลัเริาจุะมี 
การิตริวิจุสอับตลัอัดนะคริับ เอัาไปสถึานที�เข้า 
เริียกวิ่าโริงต้ม แลั้วิบริริจุุใส่ถึุง 1 กิโลัฯ หริือัวิ่า 
คริึ�งกิโลัฯ แลั้วิก็ฟ้ริีซแช่แข้็งริอัจุำหน่าย จุะม ี
คนลัะตลัาดกัน ข้ึ้นอัย้่กับว่ิาตอันนั้นเริาติดต่อั 
ตลัาดเอัาไว้ิแบบไหน ซึ�งตลัาดตวัิสดแลัะเวิลัาฟ้ริซี 
แช่แข้็งเริาจุำหน่ายให้กับทั้งสอังตลัาดหริือัทุกๆ 

ค้่ค้าสม�ำเสมอั เริาข้ายให้กับค้่ค้าทุกคนคริับ”
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ที่มา : เรื่องเล่าข่าวเกษตร วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

การเลี้้�ยงจิ้้�งหร้ด หรือแมงสะด้�ง
ให้ได้คุุณภาพม้ขั้้�นตอน ด้งน้�

กัารัเลี�ยิงจิ�งหรัดี และสะดิ�ง ภัดิ้ส หาญ้สวิสัดิ�

เกัษตรักัรัในเขตปฏิิรัูปที�ดิน อำเภัอโนนศุุิลา  

จังหวัดขอนแกั่น ซึ่่�งเลี�ยิงจิ�งหรัีดเป็นอาชีพ ได้เล่า

ให้ถื่งกัรัะบวนกัารัเลี�ยิงจิ�งหรัีดให้ได้คุณ์ภัาพว่า 

2 สายิพันธิุ์นี� ในเรั่�องของกัรัะบวนกัารัเลี�ยิง วิธิี 

กัารัเลี�ยิงก็ัจะเหม่อนๆ กัันนะครัับ เรัิ�มต้นจากั 

ขั�นแรักัวิธิีกัารัเตรัียิมบ่อ บ่อต้องสะอาด ที�นี� บ่อ 

เวลาจะเตรัียิมเลี�ยิงโดยิใช้วิธิีกัารัเผ่าไฟ เอาไฟ 

มาเผ่าฆ่่าเช่�อ อาจจะมีเช่�อโรัค อาจจะมีไข่แมลง 

ชนิดอ่�นที�เกัาะอยิู่ เรัากั็จะใช้เอาไฟมาเผ่า ในส่วน 

ของแผ่งไข่เรัาจะใช้วิธิีกัารัอบฆ่่าเช่�อ ทั�งนี�เรัากั็ได้ 

งบปรัะมาณ์ในกัารัสนับสนุนเป็นเครั่�องอบแผ่งไข่  

ที�สามารัถืฆ่่าเช่�อให้สะอาดได้ 

ซึ่่�งเรัามีข้อมูลในเชิงวิจัยิของทางสถืาบัน 

สุขภัาพสัตว์แห่งชาติ เอามาอ้างอิงในเร่ั�องของ 

อุณ์หภัูมิ รัะยิะเวลาในกัารัอบแผ่งไข่ทำให้แผ่งไข่ 

สะอาด แผ่งไข่สะอาด บ่อเลี�ยิงสะอาด นั�นกั ็

หมายิความว่าตัวผ่ลผ่ลิตที�จะไปสู่ผู้่บรัิโภัคมันกั็ 

จะสะอาดตามไปด้วยิ อันนั�นค่อจุดมุ่งหมายิที�เรัา 

จะทำเป็นมาตรัฐาน GAP 

หลงัจากัทำความสะอาดแลว้ ขั�นตอนตอ่ไป 

กั็ค่อเรัาจะต้องเอาไข่ พันธ์ุิไข่ที�เรัาอาจจะลองมา 

จากัรัอบก่ัอน หรั่อว่าจะซึ่่�อใหม่มาจากัฟาร์ัมอ่�น 

กัเ็อามาใส่ ทนีี�ในทางเกัษตรักัรัเขาจะเรีัยิกัปริัมาณ์ 

ของพันธ์ุิไข่เป็นขัน บ่อน่งเรัาจะใช้อยิู่ 2 - 3 ขัน 

ปรัะมาณ์นั�น ขันไข่น่งกั็ 15 - 20 ซึ่ม. ความ 

กัว้างนะครัับ วางเสรั็จถื้าเป็นจิ�งหรัีดกั็ปรัะมาณ์ 

7 วัน มันกั็จะฟักัตัวออกัมา ถื้าเป็นสะดิ�งกั็ 7 - 10 

วัน จะช้ากัว่าหน่อยิ กั็จะฟักัตัวออกัมา 

‘จ้ิ้�งหรีีด’ หร้อ้ ‘แมงสะด้�ง’…
เล่�ยงอยา่งไร้ใหไ้ดู้คุณุภาพ
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หลัังจุากฟั้กตัวิอัอักมาก็เป็นตัวิมดเล็ักๆ  

ช่วิงน้ันยังไม่ได้ให้อัาหาริมาก จุะเป็นอัาหาริผ่ง 

อัาหาริสำเร็ิจุริป้ แต่สะด้ิง แลัะจุิง้หรีิดจุะต้อังการิ 

นำ้มากกว่ิา กจ็ุะต้อังมีวิธีิิการิในการิให้นำ้เพื�อัให้ 

ทั�วิถึึง ถึ้าข้าดน้ำจุะตาย เพื�อัไม่ให้จุมน้ำตาย  

เพื�อัไม่ให้เกิดการิสะสมข้อังเชื้อัโริคต่อัไปในฤด ้

การิเลัีย้งกจ็ุะมวีิธิิกีาริอัย้ ่หลังัจุากผ่่านพน้ไปชว่ิง 

ริะยะเวิลัาหนึ�ง 45 วิัน

ถื้าเรัาแบ่งเป็น 3 ช่วง 15 วันแรักั 15 

วันกัลาง 15 ท้ายิ กัารัให้อาหารั สูตรัอาหารั 

ปรัิมาณ์โปรัตีนแตกัต่างกััน ช่วงแรักัจะให้โปรัตีน  

21% ใหป้รัมิาณ์นอ้ยิเพรัาะวา่ยิงัเปน็ตวัมดอยิูเ่ลยิ  

สว่นชว่งกัลางกัใ็หป้รัมิาณ์ที�มากัข่�น พรัอ้มทั�งถืา้มี 

วธิิกีัารัในกัารัลดตน้ทนุ อยิา่งเชน่มีรัำออ่นมาผ่สม 

อันนี�กั็ให้ได้ 

ส่วนช่วงท้ายิ 15 วันหลังกั็อาจจะใช้โปรัตีน 

จากัอาหารัสำเรั็จรูัปแค่ 14% กั็ได้ มีขายิ รัวม 

ถื่งให้เป็นรัำอ่อนเพิ�มมากัข่�นอยิ่างนี�กั็ใช้ได้นะครัับ  

หลังจากันั�นเสรั็จถื่งกัรัะบวนกัารัในกัารัเกั็บเกัี�ยิว 

ผ่ลผ่ลิต ใช้เวลาช่วงนั�นมีกัารัสั�นแผ่งไข่ เคาะแผ่ง  

เกั็บเกัี�ยิว ส่งขายิกั็ใช้เวลาอยิู่ปรัะมาณ์สักั 3 ไม ่

เกัิน 4 วัน กัรัะบวนกัารัทั�งหมด หลังจากันั�น 

เรัากัจ็ะมกีัารัทำแบบนี�วนรัอบๆ ไป เทา่กับัวา่จะใช้ 

เวลาอยิู่ปรัะมาณ์สักั 60 วันไม่เกัินต่อ 1 รัุ่น กั ็

จะได้ผ่ลิตรัุ่นต่อไป ปีน่งกั็ปรัะมาณ์ 6 รัอบครัับ

จิ�งหรัีดเลี�ยิงยิังไงให้มีคุณ์ภัาพ สิ�งที�ต้อง 

รัะมดัรัะวงั พี�นอ้งเกัษตรักัรัที�อยิากัจะเลี�ยิงจิ�งหรัดี 

มีข้อแนะนำไหม “สำหรัับม่อใหม่ หรั่อว่าคนที� 

สนใจ อย่ิางแรักัเลยิหาตลาดก่ัอน เร่ั�องของกัารั 

เลี�ยิงยิังไม่น่ากัังวลเท่าไหรั่ ถื้าในภัูมิภัาค หรั่อ 

ในตำบล อำเภัอเรัาเนี�ยิไม่มีผู่้เลี�ยิง อันนี�เลี�ยิง 2  

บ่อ 4 บ่อเลี�ยิงเลยิครัับ ขายิเฉพาะในชุมชนกั็ไม ่

พอ มีอยิู่หลายิชุนชน มีอยิู่หลายิบ้านมาศุุ่กัษา 

มาดูงาน เสรั็จพอบอกัแถืวบ้านไม่มี กั็ได้ข้อมูล 

ไปแล้ว ไปเลี�ยิง ปรัากัฏิว่าขายิในหมู่บ้านชุมชน 

ไม่พอจรัิงๆ อยิ่างที�สอง ถื้าได้ตลาดแล้วให้ศุุ่กัษา 

ในเรั่�องของต้นทุนกั่อน เพรัาะว่าบางทีส่�อที�ดี 

คำบอกัเลา่กัด็ ีหรัอ่ไดจ้ากัเจา้หนา้ที�นกััวชิากัารักัด็ี  

ว่ารัายิได้มันดีแต่ต้องดูเรั่�องของทุนกั่อน

กัารัเลี�ยิงจิ�งหรีัดลงทุนครัั�งแรักัค่อนข้าง
เยิอะ

1. อัาคาริจุะเป็นง่ายๆ เป็นใต้ถึุน แต่ว่ิา 
ไม่ผ่่านมาตริฐานนะคริับ เป็นข้้างบ้านสถึานที� 
มิดชิดกันแดดกันฝนหน่อัย

2. บ่อัเลัี้ยง อัย่างบ่อัเลัี้ยงสำเร็ิจุริ้ปที�เป็น 
แผ่่นสมาริ์ทบอัริ์ดโคริงเหลั็กเนี�ย ปัจุจุุบันทั้งชุด 
อัย้่ริาคา 4,000 บาท ก็ถึือัวิ่าใช้ทุนค่อันข้้างส้ง 

เหมือันกัน

สิ�งสำคัญค่อ หน่�ง หาตลาดกั่อน สอง 

คำนวณ์ทนุกัอ่น อยิา่เพิ�งตดัสนิใจเลี�ยิงทนัท ีไมใ่ช่ 

ว่าเห็นข้อมูลรัายิได้ดี กัิโลกัรััมละ 70 - 100 กั็มี 
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ที�ขายิ แต่ต้องดูทุนกั่อน เสรั็จหลังจากันั�นถื้าเกัิด 

ว่ามั�นใจจะเลี�ยิง มาเรัามีที�ขายิ มั�นใจว่าเรัามีทุน  

สามารัถืเลี�ยิงได้เลยิ

วิธีิกัารัเลี�ยิงขั�นตอนข้อรัะวังโรัคของแมลง 

กั็มีอยิู่นะครัับ ตาม พ.รั.บ. ควบคุมอิรัิโดไวรััส 

หรั่อโรัคท้องน�ำก็ัเกัิดข่�นได้ทุกัรัะยิะ แล้วก็ัโรัค 

อัมพาตกั็เกัิดข่�นได้ทุกัรัะยิะ ข่�นอยิู่กัับว่ามีเช่�ออยิู่ 

ในตวัหรัอ่เปล่า แตส่ามารัถืที�จะปอ้งกันัได้เบ่�องตน้ 

ในเรั่�องของความสะอาด เลี�ยิงสัตว์อะไรักั็แล้วแต่ 

ที�เป็นสัตว์เศุุรัษฐกัิจ ทุกัอยิ่างชอบความสะอาด  

ขอให้สะอาดไว้กั่อนกั็อุ่นใจแล้วว่าเลี�ยิงโต ส่วน 

อ่�นๆ จะเป็นเรั่�องหนูเรั่�องนกั อันนั�นผ่มว่ามันเป็น 

พ่�นฐานง่ายิๆ ของเกัษตรักัรัที�สามารัถืจะป้องกันัได้  

เอามุ้ง หรั่อสแลนมาควบคุมกั็ได้ เดี�ยิวเกัษตรักัรั 

จะเข้าใจของตัวเขาเองไม่ยิากั

ขั�นตอนกัารัเลี�ยิงจิ�งหรัีดแม้จะไม่ยิากั แต่ 

กัารัเลี�ยิงใหไ้ดค้ณุ์ภัาพ และมมีาตรัฐานนั�นจำเปน็ 

อยิ่างยิิ�ง คุณ์เอกั หรั่อภัูดิศุุ หาญสวัสดิ� มีข้อ 

แนะนำสำรัับเกัษตรักัรัม่อใหม่ที�จะเลี�ยิงจิ�งหรีัด 

หรั่อสะดิ�งดังนี� 

1. ต้องเอาตัวเองเป็นหลักักั่อนว่าจะเลี�ยิง 

เพ่�ออะไรั พออยิู่พอกัินมีเหล่อแจกัจ่ายิ มีมากักั็ 

เอาไว้ขายิพอเป็นรัายิได้หมุนเวียิน 

2. เพ่�อเป็นเศุุรัษฐกัิจเป็นธิุรักัิจเลยิ ถื้า 

จับหลักัได้ว่าตัวเองต้องกัารัอะไรัให้มุ่งไปทางนั�น 

อยิ่าทำแบบเลี�ยิงเยิอะๆ แต่พอขายิไม่ได้ 

กั็ไม่เป็นไรั แจกัจ่ายิพออยิู่พอกิันมันจะควบคุม 

ตัวเองไม่ได้ ผ่มมองแบบนี�นะ แต่ที�นี�พอจับเป็น 

ธิรุักิัจเรัาต้องจริังจัง อย่ิาว่าแต่จิ�งหรีัดเลยิครับั ทกุัๆ 

ปรัะเภัทที�เปน็สตัวเ์ศุุรัษฐกิัจถ้ืาคดิจะทำเป็นธิรุักัจิ 

ต้องจริังจัง หาข้อมูลไปศุุ่กัษาหาตลาดหาผู่้รัู้ หา 

นักัวิชากัารั หาเจ้าหน้าที� เรัาต้องมีพี�เลี�ยิงทั�งหมด 

นะครัับ ไม่ได้ยิากั เขาทำได้เรัากั็ทำได้ ธิุรักัิจของ 

แมลงมีอัตรัากัารัเจรัิญเติบโตสูงในทุกัๆ ปี ตามที� 

ได้ข้อมูล และอบรัมมาตลอด 

ฉะนั�นชวนครัับ แนะนำถื้าสนใจกั็มาคุยิกััน  

ให้คำแนะนำได้ และกั็อยิ่างที�กัล่าวไปเบ่�องต้น ไม่ 

วา่จะเป็นเลี�ยิงปลา เลี�ยิงกับ เพาะเห็ด ตอนนี�ก็ัคอ่ 

ในส่วนนั�นก็ัทำน้อยิลงบางกิัจกัรัรัมก็ัหยุิดแล้ว 

แต่ปรัับมาเป็นแมลงเป็นส่วนใหญ่ครัับ ไม่ยิากั 

แต่กั็ไม่ง่ายิซึ่ะทีเดียิวต้องบอกัอยิ่างนี�ครัับ



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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นิวซื้ีแลนด้์
จ่อเก็บภัาษีีฟาร์มปศุสัตวั์ทั่ั�วัประเทั่ศ

สำนักัข่าวอัลจาซีึ่รัาห์ รัายิงานว่า รััฐบาล 

นิวซึ่ีแลนด์เสนอจัดเกั็บภัาษีกั๊าซึ่เรั่อนกัรัะจกัจากั 

ฟารั์มเลี�ยิงสัตว์ ที�ปล่อยิมลพิษในรัูปแบบต่างๆ  

ของสัตว์ที�เลี�ยิง ทั�งจากักัารัเรัอ และกัารัปัสสาวะ 

ของสัตว์ทั�งหลายิ ถื่อเป็นส่วนหน่�งของแผ่นรัับม่อ 

กัับปัญหาสภัาพอากัาศุุเปลี�ยินแปลง เน่�องจากั 

กัารัปล่อยิก๊ัาซึ่เรั่อนกัรัะจกัเก่ัอบคร่ั�งหน่�งของ 

ปรัะเทศุุมาจากักัารัเกัษตรัที�ได้รัับกัารัยิกัเว้นซึ่่�อ 

ขายิสิทธิิปล่อยิมลพิษ

กัารัปรัะกัาศุุเก็ับภัาษีฟาร์ัมปศุุุสัตว์ครัั�งนี�   

ถือ่เป็นกัารัเกับ็ภัาษแีบบใหมค่รัั�งแรักัของโลกั และ 

เกัษตรักัรัต้องชดใช้ด้วยิกัารัเสียิภัาษีเพิ�มข่�น เพ่�อ 

ให้ผ่ลิตภััณ์ฑ์์เป็นมิตรัต่อสิ�งแวดล้อมมากัข่�น 

เกษตรกรผู้เล็ี�ยงสัตว์ทุั�วน่วซีแล็นด์
ไม่พิ่อใจ หล็ังรัฐบาล็ “อาร์เด่ร์น”

เสนอเก็บภาษีฟาร์มปิศุสัตว์
เพิ่ื�อล็ดการปิล็่อยก๊าซเรือนกระจก
ในสภาพิ่แวดล็้อม ทุั�งจากการเรอ

แล็ะการปิัสสาวะของสัตว์
ปิระเภทุต่างๆ ในฟาร์ม
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เน่�องจากันิวซึ่ีแลนด์มีปรัะชากัรั 5 ล้านคน  

แต่มีโคเน่�อ และโคนมถื่ง 10 ล้านตัว และมีแกัะ 

กัว่า 26 ล้านตัว ทำให้ฟารั์มปศุุุสัตว์ปล่อยิกั๊าซึ่ 

เรั่อนกัรัะจกัในปรัิมาณ์มากั อาทิ กั๊าซึ่มีเทนจากั 

กัารัเรัอของสัตว์ และก๊ัาซึ่ไนตรััสออกัไซึ่ด์จากักัารั 

ปสัสาวะของสตัว ์ลว้นเปน็กัา๊ซึ่ที�ทำใหโ้ลกัรัอ้นข่�น

“จุาซินดา อัาร์ิเดิริ์น” นายิกัรััฐมนตรีั 

นิวซึ่ีแลนด์ กัล่าวว่า ข้อเสนอนี�จะทำให้เกัษตรักัรั 

ในปรัะเทศุุไม่ได้เป็นเพียิงเกัษตรักัรัที�ดทีี�สดุในโลกั  

เท่านั�น แต่ยิังเป็นเกัษตรัที�ดีที�สุดเพ่�อโลกัด้วยิ

อยิ่างไรักั็ตาม ในส่วนของเกัษตรักัรัพากััน 

คดัคา้น และปรัะณ์ามนโยิบายินี�ที�รััฐบาลปรัะกัาศุุ 

วา่จะเริั�มใชใ้นป ี2568 โดยิ “แอันดริว์้ิ ฮีอ็ักการ์ิด”

ปรัะธิานสหพันธิ์เกัษตรักัรัของนิวซึ่ีแลนด์ กัล่าว 

ว่า กัารัเกั็บภัาษีอาจบั�นทอนรัายิได้ของเม่องเล็กัๆ 

ในนวิซึ่แีลนด ์และกัรัะทบตอ่สนิคา้ปรัะเภัทอาหารั  

เพรัาะฟาร์ัมปศุุุสัตว์จะถูืกัแทนที�ด้วยิต้นไม้ และ 

แผ่นของกัลุ่มเกัษตรักัรัค่อ อยิากัให้ฟารั์ม เป็น 

ฟารั์มต่อไป

อยิ่างไรัก็ัดี ข้อเสนอดังกัล่าว อาจช่วยิ 

สรั้างแรังจูงใจทางกัารัเงินแกั่เกัษตรักัรั ให้หันมา 

ใช้เทคโนโลยิีลดกัารัเรัอของแกัะ และวัว ขณ์ะที� 

รัายิจ่ายิกัารัลดมลพิษของเกัษตรักัรั จะถืูกันำมา 

ลงทุนใหม่ๆ ในภัาคอุตสาหกัรัรัมฟารั์มเช่นเดิม

ทั�งนี� รััฐบาลให้คำมั�นสัญญาว่าจะลดกัารั 

ปล่อยิกั๊าซึ่เรั่อนกัรัะจกั และกั๊าซึ่คารั์บอนไดออกั- 

ไซึ่ด์ให้ได้ภัายิในปี 2593 ซึ่่�งส่วนหน่�งของแผ่น 

ดังกัล่าว รัวมถ่ืงความมุ่งมั�นในกัารัลดกั๊าซึ่มีเทน 

ในฟารั์มเลี�ยิงสัตว์ให้ได้ 10% ภัายิในปี 2573 

และลดให้ได้ถื่ง 47% ภัายิในปี 2593
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ฮ่่องกงระงับการนำเข้าสัต่ว์ปีกจากโปรตุ่เกส

ศุุูนย์ิความปลอดภััยิด้านอาหารัแห่งฮ่องกัง (Centre for Food Safety: CFS) แห่งแผ่นกั 

สุขอนามัยิอาหารัและสิ�งแวดล้อม ปรัะกัาศุุในวันนี�ว่า ตามปรัะกัาศุุจากัผู่้อำนวยิกัารัทั�วไปด้านบรัิกัารั 

อาหารัและสัตวแพทยิ์แห่งโปรัตุเกัส เกัี�ยิวกัับกัารัรัะบาดของโรัคไข้หวัดนกั H5N1 ที�ทำให้เกัิดโรัค 

ในเขต Évora ในโปรัตุเกัส CFS ได้สั�งให้กัารัค้ารัะงับกัารันำเข้าเน่�อและผ่ลิตภััณ์ฑ์์จากัสัตว์ปีกั ซ่ึ่�ง 

รัวมถื่งไข่สัตว์ปีกัที�ออกัจากัพ่�นที�นี�โดยิมีผ่ลทันทีเพ่�อปกัป้องสุขภัาพของปรัะชาชนในฮ่องกัง โฆ่ษกั 

ของ CFS กัล่าวว่า ตามข้อมูลของกัรัมสำมะโนและสถืิติ ยิังไม่มีกัารันำเข้าเน่�อสัตว์ปีกั หรั่อไข่ 

จากัโปรัตุเกัสมายิังฮ่องกังในช่วงหกัเด่อนแรักัของปี 2565

6 กัันยายน 2565 ที่่�มา : The Poultry Site สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

สิงค่โปร์ปรับปรุงเงื�อนไขท์างสุขอนาม่ัยสัต่ว์
สำหรับนำเข้าสัต่ว์ปีกแช่่เย็นและผลิต่ภัณฑ์์

เม่�อวนัที� 30 สงิหาคม พ.ศุุ. 2565 สำนกัังานดา้นอาหารัของสงิคโปรั ์(Singapore Food Agency:  

SFA) ได้ออกักัารัปรัับปรัุงเง่�อนไขเพิ�มเติมทางสัตวแพทยิ์สำหรัับกัารันำเข้าสัตว์ปีกัและผ่ลิตภััณ์ฑ์์จากั 

สัตว์ปีกั โดยิส่วนใหญ่เกัี�ยิวข้องกัับอายิุกัารัเกั็บรัักัษาและข้อกัำหนดด้านบรัรัจุภััณ์ฑ์์

• อายิุกัารัเกั็บรัักัษาของสัตว์ปีกัแช่เยิ็นและผ่ลิตภััณ์ฑ์์จากัสัตว์ปีกัเปลี�ยินเป็น “อยิ่างน้อยิ 10 วัน 

ที� ≤ 4°C” นับจากัวันที�บรัรัจุ เปรัียิบเทียิบกัับข้อกัำหนดกั่อนหน้า “อยิ่างน้อยิ 14 วันที� ≤ 4°C”

• ปรัับปรุังรัายิกัารับรัรัจุภััณ์ฑ์์บางชนิดออกัจากัเง่�อนไขเพิ�มเติมด้านสุขอนามัยิสัตว์ เพ่�อให้ 

อุตสาหกัรัรัมมีความยิ่ดหยิุ่นมากัข่�นในกัารัพิจารัณ์าบรัรัจุภััณ์ฑ์์ที�ป้องกัันกัารัรัั�วซึ่่มได้ดีที�สุด

นอกัเหน่อจากัข้อกัำหนดที�กัล่าวข้างต้นแล้ว ในสิงคโปรั์ แหล่งที�มาของสัตว์ปีกัแช่เยิ็นและ 

ผ่ลิตภััณ์ฑ์์จากัสัตว์ปีกัต้องได้รัับกัารัอนุมัติจากั SFA นอกัจากันี� เน่�อสัตว์สดไม่สามารัถืเติมสารักัันบูด 

สารัเคมี หรั่อสารัอ่�นๆ ที�เป็นอันตรัายิต่อสุขภัาพ

ศุุก่ัษาขอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี� : https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/ 

resources-for-businesses/veterinary-import-conditions-poultry-and-poultry-pdt.pdf

6 กัันยายน 2565 ที่่�มา : SFA Singapore สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

ข่าวต่างปร่ะเทศ
ที�มา : สั่ำาน่กงานมาตั้รฐานส่ั่นค้าเกษตั้รแล์ะอาหารแหง่ชาตั้่
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ไท์ยเต่รียม่ผลักด้ันภาค่ใต่้ให้เป็น “Halal Kitchen of the World”

ดรั.เฉลิมชัยิ ศุุรีัอ่อน รััฐมนตรีัว่ากัารักัรัะทรัวงเกัษตรัและสหกัรัณ์์ ปรัะกัาศุุแนวคิด “Halal  

Kitchen of the World” ในฐานะส่วนหน่�งของนโยิบายิรัะเบียิงเศุุรัษฐกัิจภัาคใต้ของรััฐบาล มุ่งเน้น 

ไปที�จังหวัดนรัาธิิวาส ปัตตานี ยิะลา สงขลา และสตูล โดยิ ดรั.เฉลิมชัยิ ได้กัล่าวแผ่นกัารัดำเนินงาน  

4 หลักักัารั ค่อ

• เพิ�มผ่ลผ่ลิตสินค้าเกัษตรั และอาหารัฮาลาลสำหรัับกัารับริัโภัคทั�งในท้องถืิ�น และกัารัส่งออกั

ไปยิังปรัะเทศุุมุสลิมอ่�นๆ

• อำนวยิความสะดวกัในขั�นตอนกัารัรัับรัองฮาลาลสำหรัับผู่้ผ่ลิตรัายิใหม่ เพิ�มพูนคุณ์ภัาพ และ

มาตรัฐานด้านสินค้า และอาหารัฮาลาล

• รั่วมม่อในรัะดับทวิภัาคีและรัะดับสากัลในด้านกัารัวิจัยิและพัฒนาสินค้าฮาลาล รัวมถื่งบรัิกัารั

ทางกัารัตลาดใหม่ๆ

• เพิ�มกัารัผ่ลติดา้นสนิคา้ปรัะมง อาท ิปลาชอ่นหยิกั ปลานลิเบตง ปลากัรัะพง และปทูะเล เปน็ตน้

8 กัันยายน 2565 ที่่�มา : The halal times สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

ราค่าข้าวโพด้พุ่งใกล้ระด้ับสูงสุด้ในรอบ 2.5 เด้ือน

รัาคาข้าวโพดล่วงหน้าในชิคาโกัขยัิบข่�นในวันอังคารัที� 13 กัันยิายิน 2565 ใกัล้รัะดับสูงสุด 

นบัตั�งแต่ปลายิเดอ่นมิถืนุายิน ตามแนวโน้ม ปรัับลดปรัะมาณ์กัารักัารัเก็ับเกัี�ยิวในปรัะเทศุุของกัรัะทรัวง 

เกัษตรัสหรััฐฯ (USDA) ในขณ์ะที�ข้าวสาลีมีผ่ลผ่ลิตใกัล้รัะดับสูงสุดในรัอบ 2 เด่อน

รัาคาซึ่่�อขายิข้าวโพดในตลาดชิคาโกัเพิ�มข่�น 0.1% ที� 6.97 ดอลลารั์ต่อบุชเชล กั่อนปิดตลาดที�  

6.96 ดอลลารั์ต่อบุชเชลในวันจันทรั์ แตะรัะดับสูงสุดนับตั�งแต่วันที� 27 มิถืุนายิน ในขณ์ะที�ถืั�วเหล่อง 

ทรังตัวที� 14.87 ดอลลารั์ต่อบุชเชล ข้าวสาลีเพิ�มข่�น 0.9% เป็น 8.66 ดอลลารั์ต่อบุชเชล 

USDA คาดกัารัณ์ว์า่อปุทานขา้วโพดและถืั�วเหลอ่งของสหรัฐัฯ จะลดลงสูร่ัะดบัต�ำสดุในรัอบหลายิปี  

เน่�องจากัสภัาพอากัาศุุที�รั้อนและแห้งในช่วงเด่อนสิงหาคมในพ่�นที�เพาะปลูกัทางตะวันตกัลดทอน 

ศุุักัยิภัาพกัารัเกั็บเกัี�ยิวสำหรัับพ่ชทั�งสองชนิด ในขณ์ะที�รัาคาส่งออกัข้าวสาลีของรััสเซึ่ียิปรัับตัวสูงข่�น 

เม่�อสัปดาห์ที�แล้วจากัความต้องกัารัรัับซึ่่�อทั�วโลกั

16 กัันยายน 2565 ที่่�มา: The Poultry Site สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.
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USDA ปรับการค่าด้การณ์สถูานการณ์สัต่ว์ปีกและไข่

USDA Economic Research Service คาดกัารัณ์์กัารัผ่ลิตไกั่เน่�อในฤดูกัาลผ่ลิต 2565 - 2566  
เพิ�มข่�น พรั้อมคาดกัารัณ์์รัาคาลดลงจากัแนวโน้มกัารัผ่ลิตที�ดีข่�นอย่ิางต่อเน่�อง ในขณ์ะที�ปรัิมาณ์กัารั 
ส่งออกัช่วงสิ�นปี 2565 ถืูกัปรัับคาดกัารัณ์์ลดลงเล็กัน้อยิจากัปัญหากัารัขนส่ง - ส่งออกั ช่วงเด่อน 

กัรักัฎาคมที�ผ่่านมา

กัารัคาดกัารัณ์์รัาคาขายิส่งไข่ในไตรัมาสที� 3 และ 4 ปี 2565 และไตรัมาสแรักัปี 2566 
ได้รัับกัารัปรัับเพิ�มสูงข่�น เน่�องจากัปัญหาต้นทุนและผ่ลกัรัะทบจากัไข้หวัดนกัสายิพันธิุ์รัุนแรัง (HPAI) 

ในขณ์ะที�กัารัผ่ลิตไก่ังวงจะลดลงจากัปัญหา HPAI เช่นกััน แต่ปรัิมาณ์ส่งออกั นำเข้า และรัาคา 

ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ในปี 2566 จะไม่เปลี�ยินแปลงมากันักั

22 กัันยายน 2565 ที่่�มา : The Poultry Site สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

EU ประเม่ินปริม่าณผลิต่ข้าวโพด้ยูเค่รนลด้ฮ่วบ

คณ์ะกัรัรัมาธิิกัารัยุิโรัปปรัะเมินกัารัผ่ลิตข้าวโพดเลี�ยิงสัตว์ในยูิเครันอยิู่ที� 32 ล้านตัน ลดลง 
24% จากัปี 2564 และต�ำกัว่าค่าเฉลี�ยิ 5 ปี ถื่งร้ัอยิละ 5 แม้ว่า ผ่ลผ่ลิตข้าวโพดจะสูงข่�นร้ัอยิละ 

4 จากัค่าเฉลี�ยิ 5 ปี แต่ยิังต�ำกัว่าปี 2564 ถื่งรั้อยิละ 8 นอกัจากันี�ยิังพบว่าพ่�นที�เพาะปลูกัลดลงจากั 

ปีกั่อนรั้อยิละ 17 ลงมาอยิู่ที� 4.5 ล้านเฮกัตารั์ ต�ำกัว่าค่าเฉลี�ยิ 5 ปี ถื่งรั้อยิละ 9 โดยิเฉพาะในจังหวัด 

ทางภัาคเหน่อ และภัาคตะวันออกั

ในส่วนของผ่ลผ่ลิตข้าวสาลี คาดว่าจะลดลงจากัปีกั่อนรั้อยิละ 18 และต�ำกัว่าค่าเฉลี�ยิ 5 ปี 

รั้อยิละ 4 เกัิดจากัปัญหาน�ำที�ใช้ในกัารัผ่ลิตเน่�องจากัปรัิมาณ์น�ำฝนลดลง

23 กัันยายน 2565 ที่่�มา : All About Feed สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

ค่าด้ปริม่าณผลิต่สัต่ว์ปีกในจีนจะท์รงต่ัวในปี 2566

ในปี 2566 กัารัผ่ลิตไกั่คาดว่าจะทรังตัวที� 14.3 ล้านเมตรัิกัตัน (MMT) โดยิความต้องกัารัเน่�อ  
White Meat จะเพิ�มสูงข่�นอยิ่างน้อยิ 1% สอดคล้องกัับพฤติกัรัรัมความต้องกัารับรัิโภัคที�หลากัหลายิ  

เพรัาะกัารัเปลี�ยินแปลงของผู่้บรัิโภัคไปสู่กัารัรัับปรัะทานอาหารัที�มีโปรัตีนที�หลากัหลายิมากัข่�น

กัารันำเข้าเน่�อไกั่จะเพิ�มสูงถื่ง 750,000 ตัน จากัที�ในปี 2565 พบวิกัฤติรัะบาดไข้หวัดนกั 

ในวงกัว้าง ทำให้ผ่ลผ่ลิตจากัหลายิปรัะเทศุุ เช่น สหรััฐอเมรัิกัา ไม่สามารัถืส่งออกัไปยิังจีนได้ตามปกัติ  

ในขณ์ะที�กัารัส่งออกัมีแนวโน้มจะเติบโตรั้อยิละ 5 โดยิคาดกัารัณ์์ว่าผู่้บรัิโภัคมีความต้องกัารักัลับเข้าสู ่
สภัาวะปกัติ

27 กัันยายน 2565 ที่่�มา : The Poultry Site/USDA GAIN สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.
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เวียด้นาม่รายงานพบสุกรต่ายหลังรับวัค่ซื้ีน ASF

เวียิดนามรัายิงานพบสุกัรัตายิหลังจากัได้รัับวัคซึ่ีนป้องกััน ASF ที�ฟารั์มในจังหวัดบิ�ญดิ�ญ (Binh  

Dinh) ฟู้เอียิน (Yhu Yen) และกั๋วงหงายิ (Quang Ngai) โดยิเจ้าหน้าที�รััฐของเวียิดนามรัายิงานว่า  

สาเหตเุกัดิจากัความหละหลวมในกัารักัำกับัดูแลในกัรัะบวนกัารัฉีดวคัซึ่นีในสกุัรัที�ไมส่ามารัถืควบคุมได้  

ทั�งกัารักัำหนดช่วงอายิุและปรัิมาณ์ยิาที�เหมาะสม รัวมถื่งกัารัควบคุมกัารัจัดจำหน่ายิและกัรัะจายิวัคซึ่ีน 

แกั่ผู่้ปรัะกัอบกัารั

โดยิเม่�อต้นเด่อนกัันยิายิน 2565 กัรัมสุขภัาพสัตว์ (Department of Animal Health, DAH)  

ของเวียิดนาม ได้ทำกัารัทดลองฉีดวัคซึ่ีนป้องกััน ASF กัับสุกัรัในฟารั์มสองแห่งที�มีสุกัรั 258 ตัว 

ที�อยิู่ภัายิใต้กัารักัำกัับดูแลอยิ่างเข้มงวด โดยิผ่ลกัารัทดลองจากัฟารั์มแห่งหน่�งในจังหวัดจังหวัดหวิญฟุกั  

(Vinh Phuc) ของเวียิดนาม พบว่าสุกัรัหลายิตัวที�ได้รัับวัคซึ่ีนมีอากัารัไข้เล็กัน้อยิ แต่ทุกัตัวมีอากัารั 

ทรังตัวตลอดกัารัเฝ้าสังเกัตกัารัณ์์ ซ่ึ่�งนับว่าเป็นผ่ลตอบรัับที�ดีสำหรัับกัารัพัฒนาวัคซึ่ีนป้องกััน ASF 

ของเวียิดนาม โดยิในณ์ะนี� มีฟารั์มสุกัรัของเวียิดนามจำนวน 20 แห่ง ได้ทำกัารัฉีดวัคซึ่ีนให้กัับ 

สุกัรัแล้วเป็นปรัิมาณ์กัว่า 21,000 โดส ซ่ึ่�งเจ้าหน้าที�รััฐของเวียิดนามคาดหวังว่าจะขยิายิปรัิมาณ์กัารั 

ฉีดวัคซีึ่นให้ได้มากัถื่ง 600,000 โดส และจะควบคุมกัารัฉีดวัคซีึ่นและเพิ�มความเข้มงวดให้เป็นไป 

ตามข้อกัำหนด เพ่�อทำกัารัพัฒนาและปรัะเมินปรัะสิทธิิภัาพของวัคซึ่ีนป้องกััน ASF ต่อไป

29 กัันยายน 2565 ที่่�มา: The Pig Site สรืุ่ป็โด้ย: มกัอช้.

อเม่ริกาอัด้ฉีีด้เงินท์ุนวิจัยและพัฒนาข้าวฟิ่างเป็นอาหารสัต่ว์ปีก

ข้าวฟ่าง เป็นพ่ชธิัญพ่ชหลักัที�มีปรัะโยิชน์ต่อสุขภัาพมากัมายิสำหรัับปศุุุสัตว์ สัตว์เลี�ยิง และ 

มนุษยิ์ แต่มีปัญหาเกัี�ยิวกัับสารัปรัะกัอบเฉพาะที�พบในพันธิุ์ข้าวฟ่าง เช่น แทนนินและโพลีฟีนอล ซึ่่�ง 

อาจส่งผ่ลกัรัะทบด้านลบต่อสัตว์ปีกัและปศุุุสัตว์ โดยิเฉพาะแทนนินซึ่่�งไม่ควรัพบสูงกัว่ารั้อยิละ 1

มูลนิธิิเพ่�อกัารัวิจัยิอาหารัและกัารัเกัษตรัแห่งสหรััฐอเมรัิกัา (Foundation for Food and 

Agriculture Research: FFAR) ได้มอบทุนให้ Clemson University ศุุ่กัษาคุณ์สมบัติของพ่ชข้าวฟ่าง 

ที�ช่วยิเพิ�มสารัปรัะกัอบที�เป็นปรัะโยิชน์ในข้าวฟ่างเชิงพาณิ์ชยิ์ พร้ัอมทั�งใช้ปรัะโยิชน์เป็นอาหารัสัตว์ได้  

โดยิให้ความสำคัญต่อกัารัวิจัยิเป็นอย่ิางมากั เน่�องจากัข้าวฟ่างเป็นพ่ชที�มีความย่ิดหยิุ่นต่อสภัาพ 

ภัูมิอากัาศุุ ซึ่่�งสามารัถืเสริัมสร้ัางแหล่งอาหารัทั�วโลกัและเป็นปรัะโยิชน์ต่อกัารัขยิายิมูลค่าส่งออกั 

ของสหรััฐฯ ทั�งยิังสามารัถืปลูกัได้โดยิใช้ปัจจัยิกัารัผ่ลิตและต้นทุนของเกัษตรักัรัลดลง
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ทั�งนี�ทีมวิจัยิของมหาวิทยิาลัยิ Clemson กัล่าวว่า ทีมนักัวิจัยิของเขาจะปรัะเมินสารัเฉพาะที�มี 

อยิู่ในเมล็ดพ่ชที�มีคุณ์สมบัติทางสุขภัาพที�เป็นปรัะโยิชน์ต่อมนุษยิ์ และไม่กั่อให้เกัิดผ่ลเสียิต่อปศุุุสัตว์  

และเตรัียิมกัารัจะพัฒนากัารัปรัับปรัุงพันธิุ์ที�ไม่ใช่กัารัดัดแปรัพันธิุกัรัรัมเพ่�อพัฒนาลูกัผ่สมข้าวฟ่างใหม ่

ที�มีคุณ์สมบัติเพิ�มมูลค่า พร้ัอมทั�งปรัะเมินผ่ลกัรัะทบของข้าวฟ่างลูกัผ่สมที�ปรัับปรุังใหม่ที�มีต่อกัารั 

เจรัิญเติบโต และลดอันตรัายิที�อาจเกัิดต่อสัตว์ปีกั

5 ตุุลาคม 2565 ที่่�มา : All About Feed สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

วิกฤต่ไข้หวัด้นกค่รั�งเลวร้ายท์ี�สุด้ในยุโรปจะท์วีค่วาม่รุนแรงยิ�งข้�น

สำนักังานความปลอดภััยิด้านอาหารัของสหภัาพยิุโรัป (EU’s Food Safety Agency: EFSA)  

แถืลงว่าขณ์ะนี�ยิุโรัปปรัะสบกัับวิกัฤตไข้หวัดนกัสายิพันธิุ์รัุนแรัง (HPAI) ครัั�งเลวรั้ายิที�สุดเท่าที�เคยิมีมา  

โดยิมีสัตว์ปีกัเก่ัอบ 50 ล้านตัวที�ได้รัับกัารัคัดแยิกั และมีแนวโน้มว่าอาจพบกัารัติดเช่�อเป็นวงกัว้าง 

ในฤดูกัาลหน้า

เจ้าหน้าที�อาวุโสของ EFSA แถืลงกัารัณ์์เม่�อต้นสัปดาห์แรักัของเด่อนตุลาคมว่า “ในฤดูใบไม้รั่วง  

เม่�อจำนวนนกัอพยิพหนีหนาวเพิ�มข่�น พวกัมันกั็มีแนวโน้มสูงที�จะติดเช่�อ HPAI มากักัว่าปีกั่อนๆ” 

กัารัแพรั่รัะบาดของโรัคในฤดูกัาลนี�ส่งผ่ลกัรัะทบต่อปรัะเทศุุในทวีปยิุโรัปทั�งหมด 37 ปรัะเทศุุ 

กัว้างขวางเป็นปรัะวัติกัารัณ์์ และคาดว่าไวรััสสามารัถืข้ามมหาสมุทรัแอตแลนติกัเป็นครัั�งแรักัตาม 

เส้นทางกัารัอพยิพ ทำให้เกัิดกัารัแพร่ัรัะบาดอย่ิางรุันแรังในสัตว์ปีกัในหลายิจังหวัดของแคนาดา และ 

สหรััฐอเมรัิกัา

ในภัาพรัวม วิกัฤตไข้หวัดนกัในฤดูกัาลนี�ถื่อเป็นสถืานกัารัณ์์ครัั�งเลวรั้ายิที�สุดในยิุโรัป โดยิม ี

รัายิงานกัารัรัะบาดของสัตว์ปีกั 2,467 ตัว และสัตว์ปีกัที�ถูืกัคัดแยิกั 47.7 ล้านตัว ทั�งยิังพบในนกั 

ที�ล่าถื่ง 187 ครัั�ง และ 3,573 ครัั�งในนกัป่า โดยิ EFSA แนะนำให้นำกัลยิุทธิ์กัารัลดความเสี�ยิง และ 

กัารัเฝ้ารัะวังไปใช้อยิ่างรัวดเรั็วเพ่�อตรัวจหาไวรััสตั�งแต่รัะยิะแรักั

5 ตุุลาคม 2565 ที่่�มา : Reuters สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

ด้ัต่ช่์ท์ำลายไก่ 102,000 ต่ัว ต่้านไข้หวัด้นก

เนเธิอร์ัแลนด์ทำลายิไก่ัรัาว 102,000 ตวัในฟาร์ัมแห่งหน่�งในเมอ่งคีล-วินเดอเวียิรั ์ทางตอนเหนอ่

ของปรัะเทศุุ หลังจากักัารัตรัวจพบเช่�อไข้หวัดนกัสายิพันธิุ์รัุนแรัง

ในเด่อนที�ผ่า่นมามรีัายิงานไขห้วดันกัสายิพนัธ์ุิรัา้ยิแรัง 15 ครัั�ง ในปรัะเทศุุเนเธิอรัแ์ลนด ์หลงัจากั

ชว่งตน้ปมีผีู่ป้ว่ยิจำนวนมากั อยิา่งไรักัต็ามในฝรัั�งเศุุสยิงัเหน็กัารัฟ้�นตวัในกัรัณ์ตีา่งๆ หลงัจากัปรัะสบกัับ

รัะลอกัไข้หวัดนกัครัั�งเลวรั้ายิที�สุดเม่�อต้นปีที�ผ่่านมา

7 ตุุลาคม 2565 ที่่�มา: Reuters สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.
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ยุโรปลุยถูกสถูานการณ์ ASF

กัารัปรัะชุมอยิ่างไม่เป็นทางกัารัของสมาชิกัคณ์ะทำงานหัวหน้าแผ่นกับรัิกัารัสัตวแพทยิ์ 

แห่งสหภัาพยิุโรัป จัดข่�นที�กัรัุงปรัากั สาธิารัณ์รััฐเช็กั รัะหว่างวันที� 28-30 กัันยิายิน 2565 หัวข้อหลักั 

ของกัารัปรัะชุมของหน่วยิงานสัตวแพทย์ิสูงสุดของปรัะเทศุุในสหภัาพยุิโรัป ค่อ ปัญหาปัจจุบันของ 

โรัคอหิวาต์แอฟรัิกัาในสุกัรั (ASF) ซึ่่�งปัจจุบันพบกัารัรัะบาดใน 14 ปรัะเทศุุ ทั�งในสุกัรัและสุกัรัป่า 

และสรัา้งปัญหาให้กับัเกัษตรักัรัผู่เ้ลี�ยิงสกุัรัและอุตสาหกัรัรัมปลายิน�ำเสมอ ซ่ึ่�งนำไปสูต่น้ทนุทางกัารัเงนิ 

ที�สำคัญ และความสูญเสียิทางเศุุรัษฐกัิจอยิ่างกัว้างขวาง

ผู่้แทนจากัปรัะเทศุุต่างๆ ในยุิโรัปที� ASF มีกัารัรัะบาดอยิู่ในปัจจุบันหรั่อกัารัรัะบาดเพิ�งเกัิดข่�น 

ได้แบ่งปันปรัะสบกัารัณ์์กัับปรัะเทศุุอ่�นๆ เกัี�ยิวกัับกัารัควบคุมและกัำจัด ASF และแง่มุมสำคัญอ่�นๆ  

ของกัลยุิทธ์ิที�เกัี�ยิวข้องกัับโรัคติดต่อรั้ายิแรังที�ถื่อเป็นวิกัฤติสำคัญของอุตสาหกัรัรัมสุกัรั ซ่ึ่�งผู่้แทน 

ของ European Food Safety Authority (EFSA) นำเสนองานเกัี�ยิวกัับกัารัปรัะเมินความเสี�ยิง ASF 

ในขณ์ะที�ผู่้แทนคณ์ะกัรัรัมาธิิกัารัยุิโรัปได้นำเสนอข้อมูลรัะบาดวิทยิาและกัารัจัดกัารัเชิงกัลยุิทธ์ิต่อที� 

ปรัะชุม

7 ตุุลาคม 2565 ที่่�มา : The Pig Site สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

การผลิต่สัต่ว์ปีก EU จะลด้ลงในปี 2565 และ 2566 ท์รงต่ัว

ตามรัายิงานคาดกัารัณ์์รัะยิะสั�นล่าสุดของสหภัาพยิุโรัป ความเห็นของผู่้เชี�ยิวชาญด้านกัารัตลาด 

ของกัรัะทรัวงเกัษตรัและกัารัพัฒนาชนบทของคณ์ะกัรัรัมาธิิกัารัยิุโรัปคาดว่ากัารัผ่ลิตสัตว์ปีกัในสหภัาพ 

ยิุโรัปจะลดลงในปี 2565

กัารัผ่ลิตเน่�อสัตว์ปีกัในสหภัาพยุิโรัปได้รัับกัารัสนับสนุนในฐานะเป็นแหล่งโปรัตีนรัาคาถูืกั โดยิ 

เฉพาะอย่ิางยิิ�งในช่วงเวลาที�เงินเฟ้อสูง รัวมถื่งกัารัผ่่อนคลายิมาตรักัารัที�เกัี�ยิวข้องกัับโควิด-19 ซึ่่�ง 

ช่วยิให้ปรัะชาชนเข้าถื่งบรัิกัารัด้านอาหารัได้เป็นอยิ่างดี แต่อยิ่างไรักั็ตาม ปรัะเทศุุผู่้ผ่ลิตรัายิใหญ่ 

ในสหภัาพยิุโรัปยิังคงมีอัตรัากัารัเติบโตไม่สูงนักัเน่�องมาจากัต้นทุนกัารัผ่ลิตที�สูง: โปแลนด์ สเปน 

และเยิอรัมน ี(รัวมกันั +4.6% ในเดอ่นมกัรัาคม - มถุิืนายิน 2565 เม่�อเทยีิบเปน็รัายิป)ี ในขณ์ะที�ปัจจยัิ 

ผ่ลกัรัะทบสำคัญอีกัปัจจัยิหน่�ง ค่อ โรัคไข้หวัดนกัสายิพันธ์ุิกั่อโรัครัุนแรัง (HPAI) ซึ่่�งส่งผ่ลกัรัะทบ 

อยิ่างกัว้างขวางในอิตาลี ฝรัั�งเศุุส และฮังกัารัี (อัตรัากัารัเจรัิญเติบโตลดลงเฉลี�ยิรั้อยิละ 11%)
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สำหรัับธุิรักิัจอุตสาหกัรัรัมสัตว์ปีกั ปัจจุบันจำเป็นต้องพ่�งพาแหล่งอาหารัสำคัญค่อ ข้าวโพด 

ซึ่่�งพบว่าเกั็บเกัี�ยิวได้น้อยิลงในปีนี� แต่สามารัถืนำเข้าชดเชยิจากัยิูเครันได้ ซ่ึ่�งทำให้ภัาพรัวมกัารัผ่ลิต 

เน่�อสัตว์ปีกัของสหภัาพยิุโรัปจะลดลงเล็กัน้อยิที� 0.9% ในปี 2565 และต่อเน่�องอีกั 0.4% ในป ี

2566 ในขณ์ะที�ปรัิมาณ์กัารับริัโภัค หร่ัอใช้ปรัะโยิชน์สัตว์ปีกัต่ออุตสาหกัรัรัม คาดว่าจะเพิ�มข่�น 

เล็กัน้อยิในปี 2565 เพิ�มข่�น 1.1% โดยิอัตรัาบรัิโภัคต่อคนจะคงที�ที� 23.4 กักั. ต่อคน และทรังตัว 

ต่อเน่�องในปี 2566

11 ตุุลาคม 2565 ที่่�มา : The Poultry Site สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.

ม่าเลเซื้ียผ่อนค่ลายข้อจำกัด้การส่งออกไก่

มาเลเซึ่ียิจะผ่่อนคลายิข้อจำกััดในกัารัส่งออกัไกั่มีชีวิตตั�งแต่วันที� 11 ตุลาคม 2565 โดยิอนุญาต 

โควตาจัดส่งสัตว์ปีกัได้ 1.8 ล้านตัวต่อเด่อน หลังจากัห้ามส่งออกัตั�งแต่ต้นปี เพ่�อบรัรัเทาภัาวกัารัณ์์ 

ต่งตัวของสินค้าภัายิในปรัะเทศุุ

มาเลเซีึ่ยิจัดหาไก่ัที�มีชีวิตส่วนใหญ่ให้กัับสิงคโปร์ั ไทยิ และปรัะเทศุุข้างเคียิง กัารัส่งออกั 

หยิุดชะงักัในเด่อนมิถืุนายินจนกัว่ากัารัผ่ลิตและรัาคาจะทรังตัว หลังจากักัารัขาดแคลนอาหารัสัตว ์

ทั�วโลกัที�ทวีความรัุนแรังข่�นจากัสงครัามรััสเซึ่ียิ - ยิูเครัน ส่งผ่ลให้กัารัผ่ลิตหยิุดชะงักั รััฐมนตรัีกัรัะทรัวง 

เกัษตรัและอุตสาหกัรัรัมอาหารัของมาเลเซึ่ียิรัะบุในแถืลงกัารัณ์์

อยิ่างไรักั็ตาม กัารัห้ามส่งออกัไกั่ทั�งตัว ไกั่ชำแหละ (chicken cuttings) และลูกัไกั่อายิุหน่�งวัน 

ยิังคงไม่ยิกัเลิกั

11 ตุุลาคม 2565 ที่่�มา: Reuters สรืุ่ป็โด้ย : มกัอช้.



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

 19 บรษัิท เออรเ์บอร ์ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำ�ากัด โทร. 0-2009-5900








