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“จะรบัมืออย่างไร เม่ือไทย  

ตอ้งยอมรบั หมูอเมรกิา” 

สพ.ญ.ดร.วิมลพร  ธิติศกัดิ์ 

รองอธิบดีกรมปศุสตัว ์

5 พฤศจกิายน 2556 

Pig Meat 

Meat production (2000-2010) Meat production by type (2010) 
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อตัราการบริโภคเน้ือสุกรตอ่คนตอ่ปีของโลก  

ท่ีมา : FAO 

หน่วย : กก/คน/ปี 

ประเทศพฒันาแล้ว 

โลก 

ประเทศก าลงัพฒันา 

22.4 

16.1 

 
10.0 

22.1 

15.1 

9.0 

ปริมาณการผลิตเน้ือสุกรโลก 

ปริมาณการผลิตเน้ือสกุร 110 ลา้นตนั 

Europe 

Asia 

Africa 

ที่มา : FAO ข้อมูล ปี 2011  

North America 

1  
(1%) 

27  
(24%) 

6  
(6%) 

13  
(12%) 62  

(56%) 

Central & South 
America 

หน่วย : ล้านตนั (%สัดส่วนโลก) 

51  
(46%) 

1  
(1%) 
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ปริมาณการผลติเน้ือสุกรไทย 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพือ่การส่งออก 

984 

787 

หน่วย : พนัตนั CAGR 10 ปี (2002 - 2012) : 2.3% 

ปริมาณน าเขา้ / สง่ออกเน้ือสุกรสุทธิ 

Europe 

Asia 

Africa 

North America 

ที่มา : FAO ข้อมูล ปี 2011  

1.4 

-0.05 

0.05 

1.1 
-1.0 

Central & South 
America 

ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศ 7 ลา้นตนั ส่งออกสุทธิ น าเข้าสุทธิ 

หน่วย : ลา้นตนั  

0.01 
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การส่งออกผลติภณัฑจ์ากสุกรของไทย 

ผลิตภัณฑ์ 

(ตัน) 

22% 

เน้ือสด  

78% 

ผลิตภัณฑ์ 

(ตัน)  

22% 

เน้ือสด  

78% ปี 2010 

ปี 2011 

ประเทศ ผลิตภัณฑ์ (ตัน) ร้อยละ 

พมา่ 230.0 70% 

ลาว 72.2 22% 

เขมร 20.2 6.16% 

สิงคโปร์ 4.978 1.52% 

เวียดนาม 0.361 0.11% 

มาเลเซีย 0.153 0.05% 

รวม 327.88  100% 

ประเทศ เน้ือสด (ตัน) ร้อยละ 

ลาว 916.500 81% 
พมา่ 192.458 17% 

เวียดนาม 26.500 2.329% 
มาเลเซีย 2.000 0.176% 
เขมร 0.172 0.015% 

รวม 1137.630 100% 

ประเทศ เน้ือสด (ตัน) ร้อยละ 

ลาว 2,324  100% 

ประเทศ ผลิตภัณฑ์ (ตัน) ร้อยละ 

พมา่ 330 51% 

ลาว 278 43% 

เขมร 38 5.92% 

มาเลเซีย 3.16 0.49% 

ฟิลิปปินส์ 0.343 0.053% 

เวียดนาม 0.312 0.048% 

สิงคโปร์  0.002 0.00031% 

รวม 650 100% 
ที่มา กรมศุลกากร 

“จะรบัมืออยา่งไร เม่ือไทย ตอ้งยอมรบั หมูอเมริกา” 
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Smithfield Foods 

9 

สดัส่วนรายได้ตามผลิตภณัฑ์ 

•  ผูผ้ลิตสุกรและผูแ้ปรรูปเน้ือสุกรท่ีใหญท่ี่สดุในโลก  
•  รายได้รวม $13.1 พนัล้านเหรียญ (ปี 2012)   
•  รายได้ใน USA 91% ; Non-USA 9% 
•  Headquarter at Virginia, USA 

เน้ือสัตวแ์ปรรูป 
40% 

หมูสด 
32% 

หมูเป็น 
19% 

อื่นๆ 
9% 

• ใหค้วามส าคญักบัอาหารปลอดภยั 

• สรา้งแบรนดแ์ละขยายตลาดอาหาร

มูลค่าเพิ่ม 

• พฒันาสินคา้อาหารที่ดีต่อสุขภาพ    

ลดโซเดียม ไขมนัและน ้าตาล 

• ปรบั Portfolio ธุรกิจ โดยขายธุรกิจ     
ที่ไม่ท  าก  าไรหรือไม่ใชธุ้รกิจหลกั    

เช่น ธุรกิจไก่งวง 

• เป็นผูน้  าดา้นสวสัดิภาพสตัว ์และลด

การใชท้รพัยากรธรรมชาติเพื่อรกัษา

สภาวะแวดลอ้ม 

กลยุทธบ์รษิทั Smithfield Foods 

http://www.smithfieldfoods.com/
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Major trade flows of pig meat (US$, 2010) 

FAO, Statistics Division (FAOSTAT) 

I-BBC W.H.O. SWINE FLU WORLD REACH MAP, 27 APRIL 2009 

United States: 20 confirmed cases of swine flu 

โรคในสุกรทีมี่ผลตอ่ความมัน่ใจของผูบ้ริโภค 
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More than 300 cases have been confirmed in 16 states 

no PEDV vaccines 

Cumulative number of swine samples  
testing positive for PEDv from each State. News on http://www.thepigsite.com/, 17 October 2013 

โรค PEDV ท าใหห้มูท่ีติด
เช้ือ 80–100% ตาย 

โรคในสุกรทีมี่ผลตอ่ความมัน่ใจของผูบ้ริโภค 

กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสารกลุม่เบตา้อะโกนิสท ์

1. พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

    -  ก าหนดใหอ้าหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบ

การปนเป้ือนสารกลุ่มเบตา้อะโกนิสท ์

2. พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์ พ.ศ. 2525 

    -  หา้มน าเขา้เพื่อขาย ผลิต และขายอาหารสตัวท่ี์มีสาร

กลุ่มเบตา้อะโกนิสทเ์ป็นส่วนผสม 
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กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสารกลุม่เบตา้อะโกนิสท ์

3. พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 

    -  คณะกรรมการ อ.ย. ขึ้ นทะเบียนผลิตภณัฑ ์Ractopamine เป็นยา    
        ส าหรบัสตัว ์(เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2545) ระบุขอ้บ่งใชด้งัน้ี 

  : ใชเ้พิ่มปริมาณเน้ือแดง เพิ่มปริมาณซากในสุกรขนุ 

  :  ขนาดการใช ้5 – 20 ppm  

  :  ใชใ้นสุกรขุน น ้าหนัก 65 กิโลกรมัถึงขายโดยไม่มีระยะหยุดยา 

  :  ฉลากระบุเป็นยาควบคุมพิเศษ ซ่ึงสัง่ใชโ้ดยสตัวแพทยเ์ท่านั้น 

     

กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสารกลุม่เบตา้อะโกนิสท ์

    -  การเห็นชอบใหก้ าหนดค่า MRLs ของคณะกรรมการ Codex นั้น 

        ไม่ไดห้มายความว่าใหป้ระเทศตา่งๆ อนุญาตใหใ้ช  ้Ractopamine 
          ในการเล้ียงสตัวไ์ด ้

    -  คณะกรรมการ Codex ก าหนดค่าท่ียอมรบัใหต้กคา้งไดใ้นเน้ือเย่ือ 

        และเครื่องในบางชนิดเท่านั้น 

    -  ซ่ึงค่าท่ีก าหนดยงัไม่ครอบคลุมเครื่องในอ่ืนๆ ซ่ึงประชาชนของไทย 

        และเอเชียท่ียงัมีการบริโภค   
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การด าเนินการตรวจสอบสินคา้น าเขา้ของกรมปศสุตัว ์

เจา้หนา้ที ่

ด่านกกักนัสัตว์

ตรวจสอบสินคา้

น าเขา้เพื่อหาวิการ

ของโรค 

เจา้หนา้ที ่

ด่านกกักนัสัตว์

ตรวจสอบสินคา้

น าเขา้เพื่อหาวิการ

ของโรค 

เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ 

     -  ทางจลุชีววิทยา 

     -  สารเคมีตกคา้ง 

         และปนเป้ือน 

     -  ยาสัตวต์กคา้ง 

เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการ 

     -  ทางจลุชีววิทยา 

     -  สารเคมีตกคา้ง 

         และปนเป้ือน 

     -  ยาสัตวต์กคา้ง 

เจา้หนา้ทีด่  าเนินการ

อายดัสินคา้ 

เพื่อตรวจสอบ 

เจา้หนา้ทีด่  าเนินการ

อายดัสินคา้ 

เพื่อตรวจสอบ 

ด าเนินการท  าลาย 

หรือส่งกลับไปยงั

ประเทศผูส้่งออก 

ด าเนินการท  าลาย 

หรือส่งกลับไปยงั

ประเทศผูส้่งออก 

 - กรณีล่าสุด กรมปศุสัตวต์รวจสอบพบ Ractopamine 
     ในเครื่องในสุกรจากประเทศหนึ่ง กรมปศุสัตวด์  าเนินการ 

    ชะลอการน าเขา้เครื่องในสุกรจากประเทศนั้นทนัท ี

 - หากมีการน าเขา้เน้ือและเครื่องในสุกรจากสหรัฐอเมริกา 

    กรมปศุสัตว ์กจ็ะด  าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวตามปกติ 

การด าเนินการ 

    -  ส  านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบ ภายใต  ้

        พระราชบญัญตัิอาหารในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอา้งอิงถึง Codex MRLs ส าหรับสุกร 

        ในเน้ือเยือ่ 4 ชนิด ไดแ้ก ่เน้ือ ตับ ไต และไขมัน(ซึ่งไม่รวมถึงปอดและเครื่องในอื่น) 

    -  กรมปศุสัตวศ์ึกษาวิจยัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ปริมาณการใชย้า และปริมาณการ   

        ตกคา้งของ Ractopamine ในปอดและเครื่องในอื่นๆ หรือความเสี่ยงของผูบ้ริโภค 

        ในการไดร้ับสารดังกล่าว 

    -  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพรอ้มต่างๆ ในช่วงเตรียมการแกไ้ขกฎระเบยีบ 

        ทีเ่กีย่วขอ้งทั้งดา้นระบบการควบคุม การวิเคราะหค์่า MRLs ของ Ractopamine และ 
        การสื่อสารดา้นความเสี่ยงในการไดร้ับสาร Ractopamine แกผู่บ้ริโภคในทางที ่
        ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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