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ประมวลภาพกิจกรรม

“ เขาเลี้ยงหมูปล่อยทุ่งที่อังกฤษ “
เม้าธ์หมูนอก

โรคปากเท้าเปื่อยและการจัดทำ�
เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

บทสัมภาษณ์
“เฮียอ๊อด”�หรือ�คุณสมชาย�นิติกาญจนา
เจ้าของฟาร์มสุกรเอสพีเอ็ม�อำ�เภอปากท่อ�จังหวัดราชบุรี

ในเล่ม
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	 ผ่านไปแล้ว	 1	 ไตรมาส	 อะไรจะเร็วปานนี้	 เพิ่งสวัสดีปีใหม่	 2556	 

กับสมาชิกทุกท่านไปไม่นาน	ก็เข้าสู่เดือนสงกรานต์ของไทยกันอีกเเล้ว	

	 เป็นยังไงกันบ้างครับ	 กับกิจกรรมเริ่มต้นของสมาคมฯ	 ในงานเสวนา	 

“อัย้ยยยยยะ!!!	สตัวแพทย์ไทย	Go	Inter…....”	ในงาน	ICVS	2013	ทีผ่่านมา 

		รวมทั้งงานสัมมนาเรื่อง	“ความพร้อมในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

ในประเทศไทย	(FMD	Control	and	Eradication	Programme	for	FMD	

free	 zone	 in	 Thailand)”	 ในงานVIV	 Asia	 2013	 	 ที่สมาคมสัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ	และกรมปศุสัตว์	

จัดขึ้นมา	หวังว่าผู้เข้าร่วมงาน	จะได้รับความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อย		

	 ส�าหรับ	 TSVA	 Newsletter	 ฉบับนี้	 ก็ฉบับที่	 24	 แล้ว	 ยังมีเนื้อหาที ่

ทันสมัยและ	Update	มาให้อ่านกัน	เหมือนเคย	อาทิเช่น	คอลัมน์	“คุณหมอ

เยี่ยมฟาร์ม”	 บทความวิชาการเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อยและการจัดท�า 

เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	 รวมทั้ง	 “เม้าธ์หมูนอก	 เรื่องเขาเล้ียงหมู

ปล่อยทุ่งที่อังกฤษ”	

	 สดุท้ายย�า้ฝากบอกกล่าว	งาน	APVS	2013	(6th	Asian	Pig	Veterinary	

Society	 Congress)	 ที่จะจัดขึ้น	 ในช่วงวันที่	 23-25	 กันยายน	 2556	 

ที	่ White	 Palace	 Convention	 Center,	 Ho	 Chi	 Minh	 City,	 Vietnam		

สตัวแพทย์ท่านใดสนใจ	ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่www.apvs2013.vn		

										ท้ายสุดขอให้ทุกท่าน	สุขภาพแข็งแรง	และมีความสุขกับงานที่ท�า 

นะครับ!!!	

	 	 	 	 	 			น.สพ.วิลาส	วิบูลย์ศิริกุล

Contact Information :

Phone: 02-218-9526

Website:	www.tsva.or.th

Facebook	:	www.facebook.com/ThaiSwineVeterinaryAssociation	

E-mail	:	tsva2545@gmail.com	
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ที่ปรึกษา
1.	 น.สพ.ทฤษดี	 ชาวสวนเจริญ	 อธิบดีกรมปศุสัตว์

2.	 ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ	 คุณาวงศ์กฤต

3.	 น.สพ.ยุคล	 ลิ้มแหลมทอง

4.	 รศ.น.สพ.กิจจา	 อุไรรงค์

5.	 ศ.กิตติคุณ	พีระศักดิ์	 จันทร์ประทีป

6.	 น.สพ.มาโนช		 เฟื่องฟูพงศ์

7.	 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์	 ธนาวงษ์นุเวช

8.	 น.สพ.ธีรภาพ	 อรุณไพโรจน์

คณะกรรมการ   

1.	 สพ.ญ.บุญญิตา	 รุจทิฆัมพร	 นายกสมาคม

2.	 น.สพ.วิลาส		 วิบูลย์ศิริกุล	 อุปนายก

3.	 น.สพ.ปราโมทย์			 ตาฬวัฒน์	 อุปนายก

4.	 น.สพ.สุรพันธ์	 วงศาสุราฤทธิ์	 อุปนายก

5.	 น.สพ.สุทัศน์	 ตั้งธโนปจัย	 ประชาสัมพันธ์

6.	 สพ.ญ.สิริเพ็ญ	 แซนดร้า	ศุขะบุตร	 ประชาสัมพันธ์

7.	 น.สพ.วีระเดช	 โพธาคณาพงศ์	 ประชาสัมพันธ์

8.	 น.สพ.วีรยศ	 วชิรโภคา	 ไอที

9.	 น.สพ.บุญธรรม	 รุจิสิโรตม์	 ไอที

10.	 น.สพ.ศุกษม	 นาคะรัตนากร	 ทะเบียน

11.	 น.สพ.สิทธิกร	 ไตรยราช	 กรรมการกลาง

12.	 น.สพ.กัมพล	 วงศ์วิลาวัณย์	 กรรมการกลาง

13.	 สพ.ญ.ดร.เมตตา	 เมฆานนท์	 วิชาการ

14.	 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์	 ชื่นชม	 วิชาการ

15.	 อ.น.สพ.ดร.อรรณพ	 สุริยสมบูรณ์	 วิชาการ

16.	 น.สพ.ดร.จ�าลอง	 มิตรชาวไทย	 วิชาการ

17.	 น.สพ.ไชยยง	 กฤษณเกรียงไกร	 วิชาการ

18.	 น.สพ.มงคล	 ล�าไย	 วิชาการ

19.	 สพ.ญ.ทิวากร	 ศิริโชคชัชวาล	 เหรัญญิก

20.	 สพ.ญ.อุไรวรรณ	 เจนวรพจน์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก

21.	 น.สพ.ธนันต์	 ลีละยูวะ	 เลขาธิการ

22.	 สพ.ญ.ศศิวิมล	 ตลุ่มมุข	 ผู้ช่วยเลขาธิการ
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 ฉบับนี้ปิดต้นฉบับในยุโรป	 ขอบอกว่าหนาวมากกก!!!		

ตดักบัหน้าร้อนทีบ้่านเราดงัฉบั	คราวน้ีมาโผล่ท่ีองักฤษ	ด้วย

เหตุที่ยุโรปมีข้อก�าหนดว่าป	ี 2013	 นี้ให้ทุกประเทศสมาชิก

เลิกเลี้ยงแม่หมูในซอง	 หรือที่อังกฤษเรียกว่า	 Free	 Sow	

Management	ซึ่ง	100%	ของฟาร์มในอังกฤษได้เปลี่ยนมา

เป็นแบบนี้นานแล้ว	

	 การเลีย้งแบบ	free	sow	มหีลายแบบ	แต่วนัน้ีขอเม้า

ธ์แบบที่บ้านเราไม่มีมานานแล้ว	คือการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง	

หรือ	outdoor	free	sow	

	 เวลาเรานั่งรถไปตามถนนในย่านเลี้ยงหมู	 จะเจอฝูง

หมูข้างทาง	อย่าคิดเชียวว่าเหมือนวัวฝูงบ้านเรา	เพราะเขา

ท�าอะไรเป็นระบบมากมายทีเดียว	เริ่มจากรั้วและป้ายที่ทาง

เข้ามีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับฟาร์มปิดบ้านเรา	และต้อง

ปฏิบัติด้วยไม่งั๊นอย่าหวังจะได้ดูหมูเขาง่ายๆ

	 แม่หมูของเขาจะจัดเป็นชุด	 all-in,	 all-out	 3	 กลุ่ม

ใหญ่ๆ	 กั้นแต่ละกลุ่มด้วยรั้วไฟฟ้าสูงสัก	 1	 ฟุต	 แบ่งเป็น

	 1.	 กลุ่มผสมเช็คสัด	 ซึ่งจะมีพ่อหมูอยู่ในกลุ่มด้วย	

โดยมเีตน็ท์ใหญ่ตัง้ไว้ให้หลบร้อนหนาว	และใช้ผสมเทยีมหมู

กลุ่มหมูที่ผสมแล้วอยู่ในระหว่างเช็คสัด	 เดินตามคนเลี้ยง

ต้อยๆ	เชื่องมากและอยากรู้อยากเห็น		คนเลี้ยงบอกว่าถ้า

มนัไม่เดนิตามแสดงว่าป่วยหรือมอีะไรผิดปกต	ิต้องตามหมอ

มาดหูมูแล้ว	ส่วนแม่คัดทิง้เขากก็ัน้พ้ืนทีไ่ว้ใกล้ๆกลุม่เชค็สดั	

ที่นี่คัดทิ้งท้อง	5	เท่านั้น

	 2.	 กลุ่มอุ้มท้องและคลอด	 จะเป็นกลุ่มเดียวกัน	 มี

บ้านเลก็ๆให้แม่หมตูวัละหลงั	หลงัคาบฉุนวนกนัหนาว	พืน้ปู

ฟาง	ที่นี่ใช้ฟางเปลืองมากเพราะทุกกลุ่มมีฟางปูพื้นทั้งนั้น

	 3.	 กลุ่มหย่านม	 ท้องว่าง	 จัดคล้ายกลุ่มผสมเช็คสัด

เพยีงแต่ไม่มพ่ีอหมอูยูด้่วย	และกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีใ่ช้เวลาสัน้ๆ

แค่ราว	1	สัปดาห์เท่านั้น	

หมู่บ้านหมูอุ้มท้อง และแม่เลี้ยงลูกบนฟางหนาอุ่นสบาย

หมูที่หย่านมมาใหม่ๆ และเต็นท์ที่พัก 1 เต็นท์ต่อหมู 15 ตัว

เม้าธ์หม
ูนอก เขาเลี้ยงหมูปล่อยทุ่งที่อังกฤษ

โดย�สพ.ญ.ดร.เมตตา�เมฆานนท์�(หมอ�Bet)

	 สงสัยไหมหย่านมแล้วลูกไปไหน	ลูกจะน�าไปเลี้ยงอีก

ที่หนึ่ง	ซึ่งอาจเป็น	indoor	หรือ	outdoor	ก็ได	้ถ้าเป็น	out-

door	ก็จะได้ราคาจาก	supermarket	มากหน่อย	บอกก่อน

นะว่าหมูที่นี่มีกฎหมายห้ามตอน	 ห้ามตัดเขี้ยว	 ตัดเบอร์หูก็

ไม่ได	้ เรียกว่า	 animal	welfare	 ของเขาเข้มมากๆ	 จับหมู

ขายที่	105-110	กก.	เขาบอกว่ายังไม่ทันมีกลิ่นหรอก

	 วัคซีนก็เหมือนกันท�าน้อยชนิดมาก	อย่างฟาร์มนี้เขา

ปลอด	PRRSV	ก็ท�าแค่	PCV-2,	Erysipelas,	E.coli	ในแม่	

ไม่ต้องถามถึงอหิวาต์และปากเท้าเปื่อย...	 เขาไม่มี	 การท�า

วัคซีนก็ท�าตั้งแต่หมูสาวจากนั้นก็พยายามไม่ยุ่งกับมันอีก	

ท�าให้เครียดน้อยที่สุด	ไม่ใช่เจอหน้าก็จะฉีดยาฉีดวัคซีน	หมู

กลัวลนลานอย่างบ้านเรา

	 ยาเขาก็ยังใช้แต่มักเป็นยาละลายน�้า	 ยาฉีด	 หรือ

แม้แต่ผสมอาหาร	เฉพาะเวลาป่วยรวมถึงถ่ายพยาธิ

แปลงเลีย้งหมนูี	้จะย้ายทีท่กุ	2	ปีเพือ่ตดัวงจรโรคและพยาธิ	

โดยเขาจะปรับแปลงนี้ไปปลูกแครอท	1	ปี	และบลอคโครี	่

อีก	1	ปี	ค่อยกลับมาเจอหมูใหม	่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เต็ม

ที่	เพราะที่เขาแพง

 ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมาก	 เช่นวิธีให้อาหาร	 ใน

แต่ละช่วงอายุ	เทคนิคการผสมหมู	และอื่นๆ	แต่ด้วยพื้นที่

หน้ากระดาษอันจ�ากัด	คาดว่าคงไม่ได้ทั้งหมดแม้จะคันปาก

แค่ไหนก้อ	พอแค่นี้แล้วกันนะ	เจอกันฉบับหน้า…ดีจ้า
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โดย�น.สพ.ไชยยง��กฤษณเกรียงไกร
 โรคปากและเทา้เปื่อย	หรอื	Foot	and	Mouth	Disease	

(FMD)	เปน็โรคตดิตอ่ทีแ่พรก่ระจายอยา่งรวดเรว็	ในสตัวก์บีคู	่

สุกร	ช้าง	และสัตว์เคี้ยวเอื้อง	ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า	

โดยมีลักษณะเฉพาะของโรค	คือ	มีไข้สูงและมีตุ่มใสเกิดขึ้นที่

ปากและไรกีบ	 อัตราการตายต่�า	 แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

สูงและรุนแรง	 ในลูกสัตว์อาจพบการตายอย่างเฉียบพลัน	

เนื่องจากหัวใจล้มเหลว

 สาเหต ุ

	 เกิดจากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย	 (FMDV)	 อยู่

ในจีนัส	 Apthovirus	 แฟมมิล่ี	 Picornaviridae	 แบ่งออกได้

เป็น	7	ซีโรไทป	์คือ	A,	O,	C,	Southern	African	Territories	

(SAT-1,	SAT-2,	SAT-3)	และ	Asia-1	โดย	7	ซีโรไทป์นี้ยัง

แบ่งออกได้มากกว่า	60	Subtypes

											ส�าหรับในประเทศไทยพบว่ามี	3	ซีโรไทป์	คือ	A,	O	

และ	Asia-1	ซึง่ภมูคิุม้กนัทีเ่กดิขึน้จะเปน็ความจ�าเพาะตอ่ซีโร

ไทป	์โดยแต่ละซีโรไทป์จะไม่มี	cross	 immunity	ต่อกัน	ดัง

นั้นการที่มี	serotypes	และ	subtypes	ต่าง	ๆ	จ�านวนมากได้

ภาพแสดง  

เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

สร้างปัญหาส�าหรับการควบคุมโรค	เพราะวัคซีนที่เตรียมจาก

ไวรัส	serotype	หนึง่จะไมส่ามารถปอ้งกนัสตัว์จากการตดิเชือ้	

serotypes	อื่นๆ	นอกจากนี้แต่ละ	subtype	อาจจะให้หรือไม่

ให้ความคุ้มโรคต่อ	subtypes	อื่นๆ	ท�าให้การใช้วัคซีนในการ

ควบคุมโรค	 จะต้องพิจารณาเลือกไวรัสที่จะน�ามาใช้ผลิตเป็น

วคัซนีใหเ้หมาะสมกบัไวรัสทีค่าดวา่จะเปน็ปญัหาในแตล่ะพืน้ที่

การติดต่อของโรค	

	 เกิดได้หลายช่องทาง	 ส่วนมากจะติดต่อกันทางระบบ

ทางเดินหายใจ	 โดยสัตว์หายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปะปนอยู่กับ

อากาศและฝุ่นละอองโดยการพาของลม	 สัตว์กินเอาเช้ือโรค

ที่ปนเปื้อนอยู่กับอาหารและน้�าหรือหญ้า	 และจากการสัมผัส

กนัโดยตรงระหว่างสตัว์ปว่ยและสตัว์ปกต	ิการเคลื่อนยา้ยสตัว์

หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคท�าให้เช้ือแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว	

รวมถึงคน	 รถขนส่ง	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ในพื้นที่โรคระบาด	

อาจน�าเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังฝูงอื่นได้ต่อไป

 การควบคุม 

	 1.	 การควบคุมโดยการก�าจัดโรคให้หมดไป	 โดยการ

ท�าลายสตัว์ปว่ยและสตัว์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในบริเวณทีม่กีารระบาด

ของโรค

	 2.	 การควบคุมโดยการใช้วัคซีน	 เป็นวิธีที่ใช้กันมาก

ในประเทศต่างๆทั่วโลก	 โดยเฉพาะในพื้นที่เกิดโรคแบบโรค

ประจ�าถิ่น	รวมทั้งประเทศไทยด้วย

 การจดัทำาเขตปลอดโรคปากและเทา้เปื่อยและโอกาส

ทางการค้าของประเทศไทย

 โรคปากและเท้าเปื่อย	 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่าง

กว้างขวาง	 กล่าวคือ	 ทุกประเทศทั่วโลกจะกีดกันทางการ

ค้าสัตว์กับประเทศที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย	

ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก		(WTO)	การซื้อขาย

โรคปากและเท้าเปื่อย
และการจัดทำ�เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
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ภาพแสดง รอยโรคตุ่มใสเกิดขึ้นที่ปากและไรกีบสุกร จากโรคปากและเท้าเปื่อย

ภาพแสดง พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ที่ขอรับรองสถานภาพปลอดโรค FMD แบบมีการฉีดวัคซีน

สินค้าเกษตรทุกชนิดกับประเทศคู่ค้า	 จะต้องมีสุขอนามัยได้

มาตรฐานตามที่องค์การค้าโลกก�าหนด	 โดยโรคระบาดสัตว์	

จะต้องได้มาตรฐานตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง

ประเทศก�าหนด	(Office	International	des	Epizooties,	OIE) 

กรมปศสุตัว์ได้มกีารยื่นเอกสารขอรบัรองสถานภาพปลอดโรค

ปากและเท้าเปื่อยแบบมีการฉีดวัคซีน	ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ของประเทศไทย	ต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	

(OIE)	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2555	โดยพื้นที่เขตภาคตะวัน

ออกมีศักยภาพที่จะท�าให้เป็นเขตปลอดโรคได้	 เนื่องจากมี

ภูมิประเทศและการก�าหนดเขตที่เหมาะสม	มีเทือกเขา	แม่น้�า	

และทะเล	 	 รวมทั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ของ	 OIE	 มีการตั้งคณะท�างานให้ข้อมูลเพิ่มเติม	 

จนกระท่ังได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลชี้แจงในที่ประชุม

คณะกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ด้านโรคสัตว์	 (Scientific	

Commission	 for	 Animal	 Diseases)	 ที่	 OIE	 ส�านักงาน

ใหญ่	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ	์2556	โดยผลการพิจารณาจาก

การประชุมจะมีการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบพ้ืนที่	

ประมาณเดือนมิถุนายน	2556	ซึ่งจะน�าไปสู่การให้การรับรอง

จาก	OIE	ในที่ประชุมสามัญประจ�าปี	2557	ต่อไป 

 ส�าหรับประโยชน์ของสถานภาพเขตปลอดโรคปากและ

เท้าเปื่อยแบบมีการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น	 นับได้ว่าเป็นความ

ก้าวหน้าของการควบคุมและก�าจัดโรคปากและเท้าเปื่อย	 

อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการค้า	 ให้เขตปลอดโรค

ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้	 แม้ว่าจะยังไม่ปลอดโรคทั้งประเทศ	

ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมสุกรของประเทศไทยมีการส่งออก

เพียง	 1%	 ของการผลิตสุกรทั้งหมดของประเทศ	 ดังนั้น 

การก�าจัดโรคระบาดที่ส�าคัญ	 เช่น	 โรคปากและเท้าเปื่อย	

ร่วมกับการยกระดับคุณภาพสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	

พัฒนาการตลาดและการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเหมาะ

สมต่อความต้องการของผู้บริโภค	 การเพิ่มความสามารถใน

การแขง่ขนั	พฒันาการผลิตตัง้แตวั่ตถดุบิ	ฟาร์ม	โรงช�าแหละ	

การขนส่ง	 จุดจ�าหน่าย	 และศึกษาการตลาดต่างประเทศ	 

จะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมสุกรของไทย

T
S
V
A
 
N
e
w
s
le
tt
e
r

T
S
V
A
 
N
e
w
s
le
tt
e
r



TSVA Newsletter

6 จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 6จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ประเทศไทยหรอืเพือ่นบ้านใกล้เคยีง	เช่น	ลาว	พม่า	เขมร	

สาเหตหุนึง่อาจจะมองได้ว่าการเลีย้งสกุร	หรอืไก่เนือ้	ยงั

มีโอกาสในการที่จะส่งซัพพลายหรือผลผลิตจากเนื้อหม	ู

ไก่ไปยงัยโุรปหรอืต่างประเทศได้	และยงัได้เปรยีบในเรือ่ง

สิทธทิางภาษใีนการส่งออก	

	 ต้นทุนเป็นตัวแปรตัวใหญ่ที่ต้องพัฒนา	 ผมไม่เชื่อ

ว่าคนที่มาลงทุนนั้น	 จะมีเทคโนโลยีในการเลี้ยงที่ด้อย

กว่าบ้านเรา	เวลาที่บริษัทใหญ่ๆมาลงทุนนั้น	เทคโนโลยี

ใหม่ๆจะถูกน�าเข้ามาใช้อย่างแน่นอน	 การที่คิดว่า

ประเทศไทยมีเทคโนโลยีหรือเทคนิคการเลี้ยงหรือมี

ความสามารถในการเลี้ยงที่ดีกว่านั้น	 น่าจะเป็นการคิด

เข้าข้างตวัเองมากเกนิไป	การเลีย้งสุกรแบบโบราณหรอื

แบบ	Low	tech.	น่าจะท�าการเลี้ยงได้ยากมากขึ้น	อย่าง

ที่ฟาร์มเอง	มีการท�าพลังงานทางเลือกในฟาร์ม	การท�า	

carbon	credit	เป็นต้น	ท�าให้สามารถต่อรองกับแหล่ง

ทุนได้มากขึ้น	ส่งผลให้ต้นทุนด้านดอกเบี้ยถูกลง	ต้นทุน

ด้านพลงังานลดลง	และท�าให้ต้นทนุการเลีย้งต�า่กว่าคน

อ่ืน	ในดา้นเทคนคิอ่ืนๆกม็กีารพฒันา	แต่น่าจะใกล้เคียง

กัน	 ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบต่างๆ	 เรามีภาระต้นทุนที่สูง

กว่าคนอื่น	 เพราะว่าเป็นสินค้าท่ีรัฐบาลมาประกันราคา
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																คอลัมน์	“คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม	”		ฉบับ

นี้	 ได้รับโอกาสจากคุณสมชาย	นิติกาญจนา	หรือที่รู้จัก

กนัดใีนนามของ	“เฮยีอ๊อด”	เจ้าของฟาร์มสกุรเอสพเีอ็ม	

อ�าเภอปากท่อ	จงัหวดัราชบรุ	ีให้สมัภาษณ์เกีย่วกับธรุกิจ

การเลีย้งสุกร	ส�าหรบัเอสพเีอม็ฟาร์ม	ได้ด�าเนนิการเลีย้ง

สกุรมานานกว่า	20	ปี	เป็นทีรู้่จกัและยอมรบักนัว่า	มกีาร

ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่	 มาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม	 รวมถึง

เป็นฟาร์มแห่งแรกที่มีการขายคาร์บอนเครดิตใน

ประเทศไทย

 ธุรกิจการเลี้ยงสุกร	ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง	

	 เราคงหนคีวามจรงิไม่ได้ท่ีว่า	ฟาร์มท่ีมต้ีนทนุสงู	จะ

อยูย่ากมากขึน้เรือ่ยๆ	แต่ไม่ได้หมายความว่าฟาร์มขนาด

เล็กที่มีประสิทธิภาพจะอยูไ่ม่ได้	 ฟาร์มทีม่ปีระสทิธภิาพ

เท่านัน้	 จงึจะสามารถอยูไ่ด้	 ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บเหน็ได้

ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเอง	 เช่น	 ในอเมรกิา	

ฟาร์มทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพกต้็องเลกิไป	ในวนันีบ้รบิทของ

การเลีย้งสตัว์ได้เปลีย่นไป	โดยเฉพาะการเปิดเขตการค้า

เสรอีาเซยีนหรอืเออซี	ี ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้	 การแข่งขนัจะ

มากขึน้	นกัลงทนุจากทีต่่างๆสามารถเข้ามาลงทุนได้มาก

ขึน้	ไม่ว่าจะมาจาก	จนี	ยโุรป	หรอือเมรกิา	ทีม่าลงทุนใน

เจ้าของฟาร์มสุกรเอสพีเอ็ม�อำ�เภอปากท่อ�จังหวัดราชบุรี�

บทสัมภาษณ์
“เฮียอ๊อด”�หรือ�คุณสมชาย�นิติกาญจนา�
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ขัน้ต�า่	อนันีส้มควรต้องมกีารแก้ไข	และมมุมองทีร่ฐับาล

คิดว่าคนเล้ียงหมูเป็นคนรวย	 ท�าให้ไม่ได้รับการเหลียว

แลเมื่อเกิดปัญหา	การที่ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบค่อนข้าง

สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น	อาจจะท�าให้เราไม่ได้เปรียบ

เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ยังมีต้นทุนด้านพลังงานที่

สงูกว่าประเทศไทย	ในมมุมองด้านเทคนคิการเลีย้งหรอื

แรงงาน	 คาดว่าประเทศไทยกับคู่แข่งน่าจะสูสีหรือใกล้

เคียงกัน	นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใหม่ๆ	น่าจะมี

ประสิทธิภาพที่ด	ี 	 	 เรื่องโรคระบาดต่างๆน่าจะเบาบาง

กว่า

 เราจะอยูไ่ด้ต้องทำาต้นทนุให้ตำา่	ทำาอย่างไรได้บ้าง

	 สิง่ทีท่างทางฟาร์มท�า	คอื	ท�าอย่างไรให้ดอกเบ้ียต�า่	

น�าการใช้พลังงานทดแทนเข้ามา	 ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟ

ต่อตัวหมูต�่ากว่าคนอื่น	 ท�าการจัดการด้านบุคลากร	 ท�า

อย่างไรกไ็ด้ทีท่�าให้ต้นทนุลกูหมตู�า่กว่าคนอืน่โดยเฉพาะ

ในเรื่องค่าแรง	 ถ้าเรามีต้นทุนอย่างอื่นเท่ากันกับคนอ่ืน	

พยายามลดการสูญเสยีต่างๆระหว่างทาง	ลดเปอร์เซน็ต์

การตายของหมู	 ซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝีมือของ

แต่ละฟาร์ม	ขึน้อยู่กับวิธขีองการจดัการฟาร์มทีแ่ตกต่าง

กันไป	อย่างที่ฟาร์มเองอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าคนอื่นก็

เป็นได้	 อย่างเรื่องอาหารสัตว์	 ที่ฟาร์มมีโรงงานของตัว

เอง	 ตัวแปรที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 วัตถุดิบที่มีซื้อใน

ตลาดต้องคดิให้ด	ีเพราะว่าวัตถดิุบมทีัง้ดแีละเลวปะปน

กันอยู่ในตลาด	 โรงงานที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบ	 จะมี

โอกาสเลือกก่อน	และถูกเลือกซ้ือไปก่อนแล้ว	วัตถุดิบที่

เหลือก็จะถูกน�าไปขายในตลาดล่างลง	 ปัญหาที่อาจจะ

ตามมา	คือ	เมื่อวัตถุดิบคุณภาพแย่ลง	และน�ามาใช้	มัก

ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย	 ตัวอย่างเหล่านี้	

ท�าให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละฟาร์มไม่เท่ากัน	เมื่อดูใน

เร่ืองของไซต์หรือขนาดของฟาร์ม	 ควรมีการจัดขนาด

การเลี้ยงที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่ดูแล	ฟาร์มของผม	ได้

แยกการเลี้ยงออกเป็นกลุ่มๆ	 หลายแห่ง	 ไม่ให้ใหญ่จน

เกินไปนัก	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันในกลุ่มคน

ท�างาน	ท้ังด้านการจดัการฟาร์มและผลผลติ	เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	 ท�าในลักษณะเช่นเดียวกับการท�า	

Contract	 farming	ของบริษัทใหญ่	อีกตัวอย่างในการ

ลดต้นทุน	คือ	การท�าให้ขี้หมูกลายเป็นทอง	หรือมีมูลค่า

เพิม่มากขึน้	อย่างในยุโรป	คอื	การน�าขีห้มไูปท�าพลงังาน

ทางเลอืกเพือ่ผลติไฟฟ้า	โดยมกีารเตมิแหล่งคาร์บอนลง

ไป	 ท�าให้ได้แก๊สเพิ่มมากขึ้น	 แทนที่ขี้หมูจะก่อให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบในอดีต	 ที่มีกลิ่นเหม็นและขาย

ได้ในราคาถูก	ตรงนี้สามารถท�าให้ต้นทุนต�่าได้	การที่คิด

ก่อนหรือพัฒนาก่อนหรือท�าก่อน	ไม่ได้หมายความว่าจะ

ท�าก�าไรได้ก่อน	 อาจจะขาดทุนในช่วงแรก	 แต่ได้ก�าไร

กลับคืนมาในภายหลัง	ตัวอย่างเช่น	การก่อสร้างระบบ

ในวันนี้	 ต้นทุนการก่อสร้างถูกกว่าการสร้างในอีก	 5	 ปี

ข้างหน้า	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานหรือต้นทุน

วัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง	 ท�าก่อนมีโอกาสได้เงินกลับ

คืนก่อน	แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ท�าเกินตัว	

 การเปิดเออีซี	การแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง	

	 ผมเชือ่ว่านกัลงทนุยงัคงมคีวามสนใจทีจ่ะลงทนุใน

ธุรกิจการเลี้ยงหมูและไก่	โดยเฉพาะใน	3	ประเทศข้าง

ต้น	 คนที่ท�าฟาร์มมาอยู่ก่อนแล้วกับคนที่เข้ามาในภาย

หลงั	ต้องมกีารแข่งขนักนัมากขึน้	ซึง่ในทกุธรุกจินัน้	ต้อง

มีทั้งคนรวยและคนเจ๊ง	 ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ท�า

ฟาร์มจะต้องรวยทุกคน	 หรือต้องเจ๊งทุกคน	 ไม่ว่าจะ

อาชีพไหนก็ตามที	ต้องท�างานแบบมืออาชีพ	ต้องมีการ

แข่งขันตลอดเวลา	 ต้องควบคุมต้นทุนการผลิตหรือลด

ต้นทุนได้อย่างไร	 วันนี้ต้องแข่งกับอาเซียนแล้ว	 ไม่ใช่

แข่งกันเองภายในประเทศ	อย่างที่ฟาร์มเอง	ผมเชื่อว่า

ผมมีต้นทุนในภาพรวมต�่ากว่าคนอื่น	 คนที่ต้นทุนสูงกว่า

ก็จะต้องไปก่อน	 ทีนี้ซัพพลายก็จะขาดไป	 ในท้ายที่สุด

ราคากจ็ะดีดกลับขึ้นมา	ดังนั้นการท�าให้ต้นทุนต�่าจึงเป็น

เรื่องที่ส�าคัญที่สุดและต้องท�าอยู่ตลอดเวลา	
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8 จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ห้อง	0835	ตึก	60	ป	ีคณะสัตวแพทยศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	โทร.	0-2218-9526

www.tsva.or.th,	E-mail	:	tsva2545@gmail.com

ผู้จัดพิมพ	์:	เจ.พี.บิซิเนส	ฟอร์ม	โทร.	084-163-3116

jpbform@hotmail.com

Lประมวลภาพกิจกรรม

	 ภ าพ 	 สพ .ญ . บุญญิ ต า	 

รุ จ ทิ ฆั มพร 	 น ายกสมาคม

สั ต ว แ พ ท ย์ ค ว บ คุ ม ฟ า ร์ ม

สุ ก ร ไ ท ย 	 แ ส ด ง ค ว า ม

ยิ นดี กั บ อธิ บดี ก รมปศุ สั ต ว์ 	 

น.สพ.ทฤษดี	 ชาวสวนเจริญ	

สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงาน

เผยแพร่วิชาชีพและบริการ

สังคม	 ประจ�าปี	 2555	 ในงาน	

“วันฟ้ า ใส	 รวมใจฟ้ าหม่น”			 

วนัพธุที1่6	มกราคม	2556	ณ	อมิ

แพคฟอรั่ม	เมืองทองธานี

	 ภาพ	 กิจกรรมงานเสวนา 

เรื่องอั้ยยยยย่ะ	 !!!	 สัตวแพทย์ไทย 

Go	 Inter	 ….ในงาน	 ICVS	 2013 

วันศุกร์ที่	 18	 มกราคม	 2556	ณ	 ห้อง	

Sapphire	206	อมิแพคฟอร่ัม	เมืองทอง

ธานี

	 	 ภาพ	 กิจกรรมงานสัมมนา 

การจัดท�าเขต	 2	 ให้ปลอด 

จากโรคปากและเท้าเปื่อย 

เพื่อการส่งออกวันศุกร์ที่	 8 

มนีาคม	2556		ณ	รร.ชลอินเตอร ์

จ.ชลบุรี
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