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จากใจ...
บรรณาธิการ
สวัสดีทุกท่านครับ ปีนี้มาทักทายสายไปหน่อย หวังว่า
ทุกท่านยังมีความสุขกันดีทุกคน นะครับ
สำ�หรับข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมฯมีความ
ยินดีที่จะบอกกล่าวแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่า จาก
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที ่ ผ ่ า นมา ในวาระเลื อ กตั ้ ง
กรรมการบริ ห ารสมาคมชุ ด ใหม่ (วาระ 2557-2558) เรา
ได้นายกสมาคมฯคนใหม่ ได้แก่ น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์
(รูปหน้าปก) มาแทนสพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร (นายกสมา
คมฯคนเก่า) แล้วนะครับ  ซึง่ นายกสมาคมฯคนใหม่พร้อมคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมเข้ามาบริหารกิจการของสมา
คมฯ เพื่อให้วิชาชีพของพวกเรา ก้าวไกล ก้าวสู่สากลยิ่งๆขึ้น
ไป คอยติดตามข่าวสารกิจกรรมจากสมาคมฯกันให้ดีนะครับ
สำ�หรับ TSVA Newsletter ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 27 แล้ว
(ฉบับแรกของปี 2557) ยังมีเนื้อหาที่ Update เช่นเคย ทั้ง
คอลัมน์ คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม เรื่อง “RMC Farm” ภาคปัจฉิม
บทความวิชาการ เรื่องโรคอหิวาต์สุกร รวมทั้ง เม้าธ์หมูนอก
เรื่อง เลี้ยงหมูแบบหนาวๆในรัสเซีย                                                                  
สุดท้าย ปีม้าขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
กับการทำ�งาน ตลอดปีตลอดไป
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คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม

“RMC Farm” ภาคปัจฉิ ม
สวัสดีคะ่ คุณหมอเยีย่ มฟาร์มฉบับนี้ แม้จะจัว่ หัวว่า

เป็น”ภาคปัจฉิม” แต่จะเป็นตอนที่ จุดประกายให้เราได้มองภาพ
สัตวแพทย์เสียใหม่ และยังดึงเราออกมาจากกล่องใบเดิมๆมาสู่
โลกกว้าง จากมุมมองของเฮียฮิมแห่ง RMC Farm  อีกครั้ง
เฮียฮิมได้บอกถึงคุณสมบัติของสัตวแพทย์ที่ฟาร์มสุกร
ต้องการ ไว้ว่า
ข้อ 1 ต้องมีความรู้ ในวิชาชีพอย่างดี และสามารถนำ�ไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงบางเรื่องจะรู้ไม่มากก็ควรต้อง
ใฝ่ร  ู้ ในเรื่อง การใช้ยา/การใช้วคั ซีน/การป้องกันโรค การจัดการ
ฟาร์ม อาหาร สายพันธุ์ก็ต้องรู้บ้าง นอกจากนี้ควรมีความรู้ด้าน
การจัดการบุคลากรในฟาร์ม การบริหารบุคคล เพื่อให้สามารถเป็น
หัวหน้างานทีด่ ไี ด้ ต้องเข้าใจว่า “คนเลีย้ งหมูตอ้ งให้ถกู ใจหมู”
ข้อ 2 ต้องมีความพร้อมในการทำ�งานมากกว่า 50%
ของความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายในช่วง 4 เดือนแรก หรือ
ช่วงทดลองงาน หลังจากนัน้ ต้องทำ�ให้ได้ถงึ 70-80% จึงจะถือว่า
สอบผ่าน
ข้อ 3 ต้องรักงานที่ทำ�  อันจะนำ�ไปสู่ความใส่ใจ ความ
กระตือรือร้น ความสม่ำ�เสมอและความรับผิดชอบ ไม่ใช่ทำ�ไป
วันๆรอหางานใหม่ หรือรอแต่วันหยุด
ข้อ 4 มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีคุณธรรมและมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ทำ�อยู่
ข้อ 5 มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ช่างสังเกตและมี
จินตนาการ
ข้อ 6 มีความเป็นนักจิตวิทยา และมีภาวะผู้นำ� สามารถ
ปกครองลูกน้องได้
ข้อ 7 เป็นนักประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์
ข้อ 8 มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ� ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วม
งาน ต่อองค์กรและต่อสังคม
ข้อ 9 เป็นคนใฝ่รู้  และนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พัฒนา
งานของตน
ข้อ 10 มีความรอบรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เช่น
ด้านภาษา
นอกจาก 10 ข้อนี้แล้ว บุคลิกภาพ การแต่งกาย การมี
สัมมาคารวะ และมีไหวพริบ เป็นสิ่งสำ�คัญอันเป็นพื้นฐานที่ควร
มีเช่นกัน

เรื่องโครงการใหม่ๆ เฮียฮิมเล่าอย่างไม่ปดิ บังว่า จากพืน้
ฐานที่ทำ� Biogas จากขี้หมู ทำ�ให้รู้ว่าพลังงานเป็นสิ่งสำ�คัญมาก
เมื่อสามปีก่อน รัฐบาลได้เปิดโครงการ Solar farm  ขึ้น โดยให้
ค่า adder หรือส่วนต่างเพิ่มไม่รวมค่าไฟฟ้าถึง 8 บาท เฮียฮิม
จึงลงทุนทำ�นาโซล่าร์เซลล์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ 170 ไร่
ด้วยเงินลงทุนกว่า 900 ล้านบาท ปัจจุบนั สามารถผลิตไฟฟ้าป้อน
ครัวเรือนได้ถึง 2,500-3,000 ครัวเรือน จากการลงทุนนี้ คาดว่า
จะคืนทุนได้ ใน 7-8 ปีเท่านั้น
อี ก โครงการที ่ ไ ด้ ท ำ � ไประยะหนึ ่ ง แล้ ว คื อ ไร่ ก าแฟ
ทีเ่ มืองปากซอง แขวงจำ�ปาสัก สปป.ลาว โครงการนี  ้ แรกคิดว่า
จะทำ�เพื่อพักผ่อนเพราะอากาศทีน่ นั่ ดีมาก แต่ดว้ ยความเป็นคน
ไม่หยุดคิด เฮียฮิมก็มองเห็นว่ากาแฟเป็นพืชทีม่ อี นาคต เนื่องจาก
ความต้องการทีส่ งู ขึน้ ดูงา่ ยๆ คนจีนรุน่ ใหม่ไม่ได้เจีย๊ ะเต๊ (ดื่มน้�ำ
ชา) แล้วแต่หนั มาดื่มโกปี๊ (กาแฟ) กันมากขึน้ ในขณะทีพ่ นื้ ทีผ่ ลิต
กาแฟดีๆ มีจำ�กัด ไม่ใช่ว่าจะปรับสภาพดินในที่ไหนก็ ได้มาปลูก
กาแฟ พืน้ ทีก่ ว่า 800 ไร่ สูงกว่าระดับน้�ำ ทะเลที่ 800 ฟุต อากาศ
เย็นสบายตลอดปี จึงกลายมาเป็นไร่กาแฟของเฮีย
ฮิมอีกโครงการหนึ่ง
โครงการที่ใกล้เคียงกับธุรกิจหมูทสี่ ดุ น่าจะเป็น ธุรกิจเนือ้
สุกรชำ�แหละการแปรรูป ซึ่งอยู่ระหว่างการวางรากฐานและมุ่ง
เน้นตลาด AEC เป็นหลัก
จะเห็นว่าโครงการทั้งหมดที่เฮียฮิมลงมือ จะเกี่ยวกับ
พลังงานและอาหารการกิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน คือผู้สืบทอดต่อยอดกิจการที่ริเริ่มไว้
ในปัจจุบนั นีเ้ ฮียฮิมจึงกำ�ลังสร้างเวทีให้ผสู้ บื ทอดรุน่ ทีส่ อง ได้เข้า
มามีบทบาทช่วยงาน และเพิม่ ความแข็งแกร่งให้แก่กจิ การต่อไป
ท้ายสุด เฮียฮิมได้ ให้ข้อคิดว่า ในการทำ�งาน เฮียฮิมทำ�
อย่างคนที่ไฟไม่เคยมอด เพราะงานคือชีวิต ขณะเดียวกันกับ
ครอบครัวก็ต้องใกล้ชิด เป็น family man เสมอต้นเสมอปลาย
เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี รู้จักทำ�มาหากิน มีความกตัญญู ขยันอดทน
และซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
เป็นอย่างไรค่ะ การเยี่ยมฟาร์มครั้งนี้คงให้ข้อคิด มุม
มองมากมายแก่สัตวแพทย์ผู้ร่วมวิชาชีพทั้งหลายทั้งด้านอาชีพ
และการดำ�เนินชีวติ ท้ายนีต้ อ้ งขอกราบขอบพระคุณเฮียฮิม หรือ
คุณชูศักดิ์ รัตนวนิชย์ โรจน์ อย่างสูงกับสิ่งดีๆ ที่เฮียฮิมถ่ายทอด
ให้จากใจ ขอขอบคุณค่ะ
จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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โดย สพ.ญ. ดร. เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)
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โรคอหิ ว าต์ สุ ก รเป็ น โรคระบาดที่ มี ค วามสำ � คั ญ ทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร  พบการ
เกิดโรคในหลายประเทศทัว่ โลก โดยพบการระบาดครัง้ แรกเมื่อปี
พ.ศ. 2353 ในมลรัฐ เทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา สำ�หรับใน
ประเทศไทยนั้นพบรายงานการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493
โรคอหิวาต์สกุ รเกิดจากเชือ้ ไวรัสใน Genus Pestivirus การแพร่
ระบาดของโรคเกิดจากสุกรป่วยหรือสุกรทีเ่ ป็นพาหะ ขับเชือ้ ไวรัส
ผ่านทางสิ่งคัดหลั่งทางจมูก ปาก ปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำ�เชื้อ
สุกร ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้วางโปรแกรมกำ�จัดโรคอหิ
วาต์สกุ รออกจากประเทศ ซึง่ ต้องมีการวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว
และกำ�จัดสุกรทั้งหมดภายในฝูงที่เกิดปัญหา
ลักษณะของโรคอหิวาต์สกุ ร สุกรป่วยทีต่ ดิ เชือ้ โรคอหิวาต์
สุกรสายพันธุร์ นุ แรงมาก จะขับเชือ้ จำ�นวนมาก และขับเชือ้ ได้นาน
ถึง 10-20 วัน ทำ�ให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วภายใน
ฝูง และทำ�ให้มอี ตั ราการป่วยทีส่ งู ถ้าหากสุกรติดเชือ้ สายพันธุซ์ งึ่
รุนแรงน้อย ก็จะขับเชื้อออกมาเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้น อัตราการ
ป่วยจะต่� 
ำ ส่วนอาการของโรคจะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ความรุนแรงของเชื้อ อายุสุกร สายพันธุ์สุกร และปริมาณเชื้อ
ที่สุกรได้รับ โดยทั่วไปสุกรป่วยจะมีอาการ มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร
ท้องเสีย เดินโซเซ และพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง การผ่าซาก
จะพบรอยโรคที่สำ�คัญ ได้แก่ จุดเลือดออกที่อวัยวะต่างๆ โดย
เฉพาะที่ต่อมน้�ำ เหลือง ไต และพบเนื้อตายจากการขาดเลือดที่
ม้าม การวินิจฉัยโรคจากประวัติ อาการ การผ่าซาก การตรวจ
ภูมิคุ้มกัน และการตรวจหาเชื้อไวรัสทางห้องปฏิบัติการ
ภาพที่ 2, 3   แสดงจุดเลือดออกที่ต่อมน้ำ�เหลือง และไตของ
สุกรที่ป่วยด้วยโรคอหิวาต์สุกร
ประเทศไทยมีการใช้วคั ซีนป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง แต่
ก็ยงั คงพบการระบาดของโรคนีอ้ ยู่ จากการสอบสวนการเกิดโรค
ในหลายๆกรณี พบว่าฟาร์มสุกรทีเ่ กิดโรคมักเกิดจากการให้วคั ซีน
ที่ผิดพลาด หรือไม่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ภูมิคุ้มกันที่จำ�เพาะต่อ
โรคอหิวาต์สุกรของฝูงสุกรไม่สามารถป้องกันโรคได้ และช่อง
ทางการติดเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มที่สำ�คัญมาจากกระบวนการขาย
สุกร เนื่องจากลูกค้า พนักงานขาย หรือรถขนส่งสุกร มีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคจากสุกรป่วย หากไม่มีการป้องกัน
ที่ดี โดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ดังนั้นระบบ
ป้องกันโรคและการให้วัคซีนที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญ
ในการป้องกันและควบคุมโรคนี้
การให้วัคซีนของฟาร์มสุกร สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
จะเป็นผู้กำ�หนดโปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสม และให้ข้อแนะนำ�ที่
ถูกต้องตามผูผ้ ลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์วคั ซีน โดยสิง่ สำ�คัญในการ
ใช้วคั ซีนสำ�หรับฟาร์ม ได้แก่ การเก็บรักษาวัคซีน ขนาดของเข็ม
ภาพที่ 1 แสดง อาการของสุกรที่ป่วยด้วยโรคอหิวาต์สุกร และตำ�แหน่งการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อที่ถูกต้อง
จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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ตาราง แสดงขนาดของเข็มที่เหมาะสมในการฉีดยาหรือวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อสุกร
ชนิดสุกร

เข็มฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสันคอ
ขนาดเข็ม

ลูกสุกรดูดนม

ครึ่งนิ้ว

21

สุกรอนุบาล

1 นิ้ว

18

สุกรรุ่น

1 นิ้วครึ่ง

18

สุกรพ่อแม่พันธุ์

1 นิ้วครึ่ง
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ขนาดเข็ม

ภาพที่ 4 แสดงตำ�แหน่งการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ สันคอสุกร
การขายสุกรต้องมีระบบการป้องกันโรคจากลูกค้า พนักงาน
ขาย และรถขนส่งสุกร โดยเล้าขายต้องอยูภ่ ายนอกเขตเลีย้ งสุกร
พนักงานขายต้องแยกหน้าทีจ่ ากพนักงานเลีย้ งสุกร รถยนต์ขนส่ง
สุกรของลูกค้าต้องไม่มีสุกรจากแหล่งอื่นอยู่บนรถ และจอดรับ
สุกรจากเล้าขายภายนอกฟาร์ม มีโปรแกรมการทำ�ความสะอาด
และฆ่าเชื้อเมื่อเสร็จสิ้นการขายในแต่ละวัน
นอกจากนี้ระบบการป้องกันโรคของฟาร์ม รั้ว ประตู
โรงสเปรย์น้ำ�ยาฆ่าเชื้อ การควบคุมบุคคลเข้าออก การเปลี่ยน
ชุด รองเท้าบู้ท การควบคุมรถขนส่ง การควบคุมสัตว์พาหะนำ�
โรค การบำ�บัดน้ำ�  และการจัดการของเสีย ล้วนแล้วแต่มีความ
สำ�คัญ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของฟาร์ม ผู้จัดการ
ฟาร์ม สัตวบาล ผู้เลี้ยงสุกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงจะเกิดการ
ป้องกันโรคต่อฟาร์มสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ
จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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เม้าธ์หมูนอก

เลี้ยงหมูแบบหนาวๆ ในรัสเซีย

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

6

เปิดไฟกกลูกหมู จนหย่านม

ลูกหมูดูดนมผิวแห้งจากความชื้นที่ลดลงมาก

          รัสเซียเป็นประเทศทีม่ กี ารส่งเสริมการเลีย้ งหมูจากรัฐบาล
เพื่อเพิ่มการผลิตเนื้อหมูให้พอเพียงกับความต้องการบริโภคใน
ประเทศ  ในปี 2006-2012 รัฐบาลของรัสเซียปล่อยเงินกูอ้ อกมา
ถึงสองพันล้านดอลล่าร์ ตัง้ เป้าจะเพิม่ จ�ำนวนฟาร์มหมูทที่ นั สมัย
750 ฟาร์มทีเดียวเชียว น่าอิจฉาไหมล่ะ ชาวหมูไทยทีต่ อ้ งปากกัด
ตีนถีบทัง้ หลาย
เขาจะท�ำได้ตามเป้าหรือเปล่า แหล่งข่าวไม่ได้บอกมา แต่
ในปี 2012 พบว่า มีหมูสง่ โรงฆ่า 19 ล้านตัว ซึง่ 14ล้านตัวมาจาก
ฟาร์มทีเ่ ลีย้ งเป็นอุตสาหกรรม ทีเ่ หลือก็มาจากหมูหลังบ้าน
ชาวบ้าน  ในรัสเซียจะนิยมเลีย้ งหมูเอาไว้ส�ำหรับกินกันใน
ครอบครัว ฆ่าเองแปรรูปเองเสร็จสรรพ โดยให้หมูกนิ เศษอาหาร
ทีเ่ หลือจากครัว บางทีลกู ชายของบ้านจะไปประจ�ำการเป็นทหาร
ทางบ้านก็จะเตรียมผลิตภัณฑ์หมู เช่น ไส้กรอก หมูเค็ม ให้เอาไป
เป็นเสบียง หมูหลังบ้านมักอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเกิด
ปัญหา African Swine Fever มาหลายปี ควบคุมไม่ได้สกั ทีแถม
ยังกระจายไปภาคอืน่ ๆ สันนิษฐานว่า คงแพร่จากอาหารทีท่ �ำจาก
เนือ้ หมูนนั่ แหละ พอคนกินเสร็จเศษอาหารทีเ่ หลือก็เอาไปเลีย้ งหมู
เชือ้ ก็แพร่กระจายต่อๆไป ยังไม่สงบ
ส่วนฟาร์มแบบอุตสาหกรรมของรัสเซีย โรงเรือนแบบปิด
มีฉนวนกันความหนาวแน่นหนา หน้าหนาวทีน่ ตี่ ดิ ลบเป็นเลขสอง

หลัก ท�ำให้ภายในโรงเรือนต้องมี heater เพือ่ เพิม่ อุณหภูมิ ซึง่ ก็มี
ประสิทธิภาพดีทเี ดียว อุณหภูมขิ า้ งนอกโรงเรือน ลบ 4-5 แต่
อุณหภูมิ ภายในห้องคลอด และอนุบาล ดันขึน้ ได้ถงึ 22-23 องศา
แต่มขี อ้ เสียคืออากาศในโรงเรือนแห้งมากๆ ความชืน้ สัมพัทธ์ ลด
ลงเหลือแค่ 20 หมูผวิ แห้งแตก จนอยากหาโลชัน่ มาโปะสักหน่อย
ฟาร์มทันสมัยทีน่ ี่ จะเลีย้ งแบบระบบปิด เข้าหมดออกหมด
แยกหมูขนุ ออกไปเลีย้ งคนละฟาร์ม คล้ายๆกับบ้านเรา ต่างกันที่
เขาต้องสูก้ บั ความหนาว แห้ง แต่เราสูก้ บั ความร้อนและชืน้ เป็น
ส่วนใหญ่ แม้วา่ หมูที่ได้มาหน้าตาเหมือนๆกันแหละก็เป็นหมูนนี่ า
ฮิ ฮิ เจอกันฉบับหน้า นะพีน่ อ้ ง

จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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สรรหามาเล่
า
.
…
..
รวมมิตรสถานการณ์
และคาดการณ์หมูไทย ปี 2557

ในปี 2556 ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ดีขึ้นของวงการสุกร
ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สาเหตุที่กล่าวอย่างนี้
เนื่องจากปัจจัยสำ�คัญ 2 ประการได้แก่
1. ราคาสุกรในปีทผี่ า่ นมา เป็นราคาสุกรทีส่ งู กว่าต้นทุนการ
ผลิต ซึ่งราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 64.93 บาท/ก.ก. โดยราคาเฉลี่ย
ต่�ำ สุดอยู่ที่ 58.22 บาท/ก.ก. และราคาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 70.54
บาท/ก.ก. (ที่มาของข้อมูล: สมาคมอาหารสัตว์ไทย)
2.ราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาปรับตัวลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ได้มีการปรับตัวลด
ลงจากปี 2555 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10.51 บาท/ก.ก. เป็น
9.32 บาท/ก.ก. ในปี 2556 ( ราคาเฉลี่ยต่ำ�ที่สุดอยู่ที่ 7.32 บาท/
ก.ก. ในเดือนธันวาคม 56, ที่มาของข้อมูล: สมาคมอาหารสัตว์
ไทย) เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดล้นตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
จากราคาขายที่ดีและต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต่ำ�ลงทำ�ให้
วงการสุกรเกิดความคึกคัก สอดคล้องกับภาพรวมของธุรกิจ
การเกษตร กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยปี 2556 มีการ
ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 (ที่มาของ
ข้อมูล: สำ�นักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำ�นักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการเลีย้ งที่ได้
มาตรฐานมากขึน้ สำ�หรับในส่วนของโรคทีพ่ บในสุกรทีก่ อ่ ให้เกิด
ผลเสียหายต่อการผลิตในปี 2556 ยังคงเป็นโรคทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น
PRRS, PCV2, PED, CSF รวมไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ
ซับซ้อนทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ร่วมกันหลายชนิด เป็นต้น นอกจาก
นีย้ งั มีเหตุการณ์ทสี่ �ำ คัญของวงการสุกรอีก 2 เหตุการณ์คอื การ
ที่ OIE เข้ามาตรวจพื้นที่เขตปลอดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย
ในประเทศไทย และนโยบายการนำ�เข้าชิน้ ส่วนสุกรจากประเทศ
อเมริกาเพื่อจำ�หน่ายในประเทศไทย โดยเหตุการณ์หลังทำ�ให้เกิด
ปรากฏการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ยับยั้งนโยบายดังกล่าว
ซึ่งทางสมาคมฯได้จัดเสวนาขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อหาทางออกและ
เตรียมการรับมือในอนาคต
ในปี 2557 ได้มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาปศุสัตว์นั้นจะมีการขยายตัวร้อยละ 2-3 โดยเปรียบเทียบ
กับปี 2556 (ที่มาของข้อมูล: สำ�นักนโยบายและแผนพัฒนาการ
เกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  หมายความว่าปริมาณ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ (ไม่นับรวมกับสินค้าประมง) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาทำ�ให้
ราคาลดลงได้ แต่ถ้ามีการควบคุมผลผลิตที่ออกสู่ตลาดได้ราคา
อาจจะลดลงไม่มาก รวมทัง้ ต้องมีการส่งเสริมให้มกี ารส่งออกสุกร
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จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการระบายสุกรทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ สำ�หรับ
แนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นมีการคาดการณ์ว่าในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2557 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์จะมีราคาไม่
สูงมากนักโดยเฉพาะข้าวโพด แต่ในส่วนของกากถั่วเหลืองนั้น
จะพบว่ายังมีราคาที่ค่อนข้างแพง นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยที่
อาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของวงการสุกรไทย ได้แก่ การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสืบเนื่องจากความไม่
แน่นอนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การชะลอการลงทุน
จากต่างประเทศสืบเนื่องจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง
ไทย การนำ�เข้าวัตถุดิบในราคาที่สูงเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อน
ลง การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ราคาค่าพลังงานเพิ่มขึ้น โรค
ระบาด เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีกระแสอาหารปลอดภัยทีผ่ บู้ ริโภค
ได้ก�ำ หนดให้วงการสุกรไทยต้องใส่ใจมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เนื้อสุกรปลอดภัยมีแนวโน้มจะขายได้ดีกว่า (ราคาและปริมาณ)
เนื้อสุกรที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เนื้อสุกรที่มีความปลอดภัย คือ
เนือ้ สุกรที่ได้จากสุกรทีเ่ ลีย้ งในฟาร์มสุกรทีม่ มี าตรฐาน มีการใช้ยา
รักษาโรคที่เหมาะสม ไม่มีโรคติดต่อสู่คน เข้าสู่โรงฆ่ามาตรฐาน
มีการขนส่งไปสู่จุดจำ�หน่ายในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด     
เนื่องจากในปี 2557 มีหลายเรื่องที่คาดการณ์ ได้ยาก
ดังนั้น เกษตรกรหรือผู้ที่ทำ�งานในวงการสุกรจะต้องมีการปรับ
ตัวมากขึ้นดังนี  
้
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยมุ่งเน้นการจัดการที่
ดีในทุกหน่วยงานผลิต เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพ
การผลิตสูงขึน้ มีตวั จำ�หน่ายมากขึน้ (ตัวขายมากขึน้ ในต้นทุนเท่า
เดิม)
2. เพิ่มมูลค่าของเนื้อสุกรที่ผลิตได้ เช่น การเพิ่มความ
มั่นใจต่อผู้บริโภคในเรื่องเนื้อสุกรที่ผลิตจากฟาร์ม ปลอดโรค
ใช้ยาปฏิชีวนะน้อย ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง ฯลฯ จะทำ�ให้ส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายและต้นทุนเพิ่มขึ้น
3. ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวด โดยการใช้ทรัพยากร
การผลิตอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มุ่งเน้น
ต้นทุนต่�ำ )
4. ติดตามข่าวสาร เช่น โรคระบาด ต้นทุนอาหารสัตว์
ราคาขายสุกร ฯลฯ เพื่อนำ�มาวางแผนการรับมือต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
โดยทั้ง 4 ข้อจะพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป ซึ่ง
ในบางฟาร์มหรือบางบริษัท มีการทำ�เป็นเรื่องปกติ ถ้าฟาร์ม
ทั่วไปสามารถจัดการได้จะทำ�ให้ฟาร์มมีผลประกอบการที่ดี ท้าย
นี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ในปี 2557 นี้วงการสุกรไทยจะมี
ความคึกคักมากกว่าปีทผี่ า่ นมา ขอให้ทกุ ๆท่านมีความสุข ร่�ำ รวย
เงินทอง มีสุขภาพที่ดีในปีม้านี้ทุกคนนะครับ สวัสดีครับ”
จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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ภาพ กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ น.สพ.ยุคล   ลิ้มแหลมทอง   รักษาการรอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำ�นักงานชลประทาน
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557

ภาพ กิจกรรมเข้าร่วมเสวนา “หมูอเมริกายังจ่อ
ติด ภาคธุรกิจคิดอย่างไร” ในงานประชุมใหญ่สามัญ
   กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ประจำ�ปี 2556 ของสมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกรแห่งชาติ ณ ศูนย์
น.สพ.ทฤษดี   ชาวสวน นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่
เจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์   6 กุมภาพันธ์ 2557
ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่
10 มกราคม 2557
ภาพ กิ จ กรรมร่ ว ม
ประชุมกับชมรมสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก (สัตวแพทย์
บูรพา) ณ โรงแรมชล
อินเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อวัน
ที่ 28 มกราคม 2557

ภาพ กิจกรรมประชุมย่อยในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม
สุกรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเชือ้ เดือ้ ยา เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอกรมปศุสตั ว์ ณ
สโมสรราชพฤกษ์ วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
ห้อง 0835 ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526
www.tsva.or.th, E-mail : tsva2545@gmail.com

ภาพ ร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์
สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (FAVA) และบริษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบิ
ชัน่ ส์ เอเชีย แปซิฟคิ ระหว่างปี 2557-2559 ณ เดอะเรสซิเดนซ์
สถานทูตเนเธอแลนด์ ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพ กิ จ กรรมร่ ว มงานปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานครเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้จัดพิมพ์ : เจ.พี.บิซิเนส ฟอร์ม โทร. 084-163-3116
jpbform@hotmail.com

