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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

ปีที่ 14 รายไตรมาส เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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โทรศัพท: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088
E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th
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      สวัสดีสมาชิกผูรับวารสารเพ่ือการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

(ACFS Early Warning) ทุกทาน วารสาร Early Warning ปที่ 14

ประจำไตรมาส เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 ติดตามสถานการณ

ประเด็นรอน “จุดเปล่ียนวิกฤติอาหารสัตว” ท่ัวโลก ซ่ึงสงผลตอทิศทาง

การตลาด อุตสาหกรรมแปรรูปตอเน่ือง ตลอดจนถึงกอใหเกิดความทาทาย

ตอประเด็นความม่ันคงอาหารท่ีหลายประเทศกำลังพยายามปรับเปล่ียน

นโยบายเพื ่อใหบรรลุเป าหมายขององคการอาหารและเกษตร

แหงสหประชาชาติ  ปจจัยสำคัญที่เปนสาเหตุของวิกฤติอาหารสัตว

ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตลอดชวง 3 ป ที่ผานมา (2563 – 2565) 

      ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานความปลอดภัยอาหาร

สถานการณสินคาเกษตร มาตรการ และอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา

รวมถึงกฎระเบียบ-กฎหมายท่ีเก่ียวของตออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

เพื่อเผยแพรขาวและอีเมลขาวสารทันเหตุการณผานชองทางเว็บไซต

https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ Facebook “Early Warning

เตือนภัยสินคาเกษตร” (@acfsearlywarning) โดยไมมีคาใชจาย

ในการบอกรับเปนสมาชิก ทั้งนี้ หากมีขอเสนอแนะหรือสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมติดตอกองบรรณาธิการไดที่ acfsearlywarning@gmail.com
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สถิติมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์
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¢ŒÒÇÊÒÅÕÃÒÂãËÞ‹¢Í§âÅ¡ ·ÓãËŒ»ÃÔÁÒ³¢ŒÒÇÊÒÅÕ·Ñ่ÇâÅ¡Å´Å§äÁ‹µ่Ó¡Ç‹Ò 15 ÅŒÒ¹µÑ¹ à¹×่Í§¨Ò¡ÃÑÊà«ÕÂ
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»ÃÐÁÒ³ 35,000 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° ã¹»‚ 2563 à»š¹ÍÒËÒÃÊÑµÇ�ÊÓàÃ็¨ÃÙ»»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 51
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แนวโน้มการผลิตพืชอาหารสัตว์สำคัญ
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      อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีประชากรมุสลิม

จำนวนมากท่ีสุดในโลกกวา 240 ลานคน ถือเปนหน่ึง

ในตลาดฮาลาลที่มีความสำคัญ ปจจุบันผลิตภัณฑ

ฮาลาลที่จำหนายในอินโดนีเซียตองผานการรับรอง

จาก Halal Product Assurance Organizing

Agency (BPJPH) และใช เคร ื ่องหมายฮาลาล

ตามกฎหมายอินโดนีเซีย

      ลาสุด อินโดนีเซียไดประกาศใชเครื ่องหมาย

ฮาลาลรูปแบบใหม สงผลใหผลิตภัณฑท่ีจะเขารับรอง

จาก BPJPH ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ตองแสดง

เครื ่องหมายฮาลาลรูปแบบใหม พรอมหมายเลข

ใบรับรองฮาลาลบนบรรจุภัณฑ แตอนุโลมใหบรรจุภัณฑ

ท่ีผานการรับรองกอนวันท่ี 1 มีนาคม 2565 สามารถใช

เครื่องหมายรูปแบบเดิมไดจนกวาจะหมด

      ต้ังแตวันท่ี 30 มีนาคม 2565 สำนักงานคุมครอง
ผูบริโภค (CAA) ของญี่ปุน กำหนดใหสินคาเกษตร
9 รายการ ไดแก ถั่วเหลือง ขาวโพด มันฝรั่ง เรพซีด
เมล็ดฝาย อัลฟลฟา ผักกาดฝรั ่ง (Sugar Beet)
มะละกอ และผักกาดเขียวปลี (Mustard Greens)
รวมถึงอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบเหลานี้ เปนวัตถุดิบ
ท่ีสามารถพบดีเอ็นเอลูกผสม จะตองติดฉลาก GMOs
ในขณะที่การติดฉลาก Non-GMO ภาคสมัครใจ
โดยระบุขอความ "not genetically modified"
ที ่จะสามารถใชไดตั ้งแตวันที ่ 1 เมษายน 2566
จะตองตรวจไมพบการปนเป อนสวนประกอบ
ของวัตถุดิบที ่เปน GMOs แตทั ้งนี ้ ในสวนของ
ผลิตภ ัณฑท ี ่ตรวจพบ GMOs สามารถระบุว า
"separate management for production
and sales" ได 

จับกระแส

NTBs

ที่มารูปภาพ: www.kaipainork.com/ญี่ปุน-แกไขระเบียบการ/

ÍÔ¹â´»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹µÃÒÎÒÅÒÅ ÞÕ่»Ø†¹á¡Œä¢©ÅÒ¡ GMO áÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ
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      ในอดีต วัตถุดิบอาหารสัตวสวนใหญประกอบดวยพืชแปง เมล็ดพืชน้ำมัน และวัตถุดิบโปรตีน ซึ่งบางชนิด

เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการศึกษาปจจัยเส่ียงและแนวทางควบคุมความปลอดภัยต้ังแตกระบวนการปลูก

เก็บเกี่ยว เก็บรักษา และขนสงมาเปนระยะเวลานาน แตเมื่อภาคอุตสาหกรรมพัฒนารูปแบบการใชประโยชน

ตลอดจนถึงความเปนไปไดในการนำวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมเขาสูวงจรธุรกิจอาหารสัตว โดยมีกระแสการใช

ประโยชนพืชชนิดใหมรวมทั้งกลุมกัญชงและกัญชา การใชโปรตีนแปรรูปจากสัตวชนิดอื่นๆ รวมทั้งแมลง

เปนอาหารสัตว การใชวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมจึงตองศึกษาผลกระทบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ในประเทศไทยที่ผลิตภัณฑพืชกลุมกัญชงและกัญชาเปนหนึ่งในพืชที่กำลังไดรับความนิยมอยางกวางขวาง

หลังจากการปลดสถานะสารเสพติดท้ังวัตถุดิบและสารสกัด ยกเวนในสวนของผลิตภัณฑท่ีมี Tetrahydrocannabinol

(THC) ท่ีมีผลตอจิตประสาทในความเขมขนท่ีมากกวารอยละ 0.2 ต้ังแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ขอกังวลท่ีสำคัญ

เหลาน้ีจึงจำเปนตองศึกษาและเฝาระวังในการใชประโยชนเปนวัตถุดิบหรือสารเสริมอาหารสัตวจนกวาจะสามารถ

สรางความมั่นใจตอการใชประโยชนและความปลอดภัยในการถายทอดมายังมนุษยหรือสิ่งแวดลอม

      พืชสกุลกัญชง (Cannabis spp.) เปนพืชที่มี

สารออกฤทธ์ิตอจิตประสาทในกลุม Cannabinoids

ซึ่งสะสมไดในเนื้อเยื่อไขมันของสัตว อยางไรก็ตาม

ดวยคุณประโยชนดานโภชนาการในกากเมล็ดกัญชง

สกัดน้ำมันที่สูงเทียบเทาเมล็ดพืชน้ำมันตระกูลถั่ว

โดยเฉพาะสัดสวนโปรตีนที่สูงถึงประมาณรอยละ

30 ทั ้งยังมีกรดอะมิโนจำเปนหลายชนิด เชน

กรดกลูตามิก ลิวซีน ไลซีน และเมทไธโอนีน จึงมี

การขยายขอบเขตงานวิจัยท่ัวโลกเพ่ือศึกษาศักยภาพ

ของการใชประโยชนพืชสกุลกัญชงเปนวัตถุดิบ

อาหารสัตวอยางกวางขวาง ลาสุดกรมปศุสัตว

มีการศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชน

พืชสกุลกัญชง รวมทั้งกระทอม ที่ปลดจากสถานะ

สารเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ

พ.ศ. 2522 เปนวัตถุดิบอาหารสัตว โดยเฉพาะ

สัตวเลี้ยงที่มีการเติบโตของตลาดสูงถึงประมาณ

รอยละ 10 ตอป ซึ ่งถือเปนทิศทางการศึกษา

ที่สอดรับกับประเทศผูผลิตอาหารสัตวรายใหญ

เชน สหรัฐอเมริกา ท่ีเร่ิมศึกษาการใชประโยชนกัญชง

มากขึ้นหลังจากถอดถอนออกจากบัญชียาเสพติด

ควบคุมตามกฎหมายการเกษตร (Farm Bill 2018)

ในขณะที่บางประเทศยังไมมีแนวทางปรับเปลี่ยน

การอนุญาต เชน นิวซีแลนด ที่ปจจุบันกฎหมาย

ยังหามการใชพืชสกุลกัญชงทั้งในลักษณะที่ไมผาน

การแปรสภาพ หรือผลพลอยได เน่ืองจากมีขอกังวล

เกี่ยวกับการสะสมสารออกฤทธิ์ Cannabinoids

พัฒนาการวัตถุดิบชนิดใหม่:
ความหวังวงการอาหารสัตว์

CBD
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      โปรตีนจากสัตวชนิดใหม เชน โปรตีนจากแมลง

(insect-based protein) เปนอีกหนึ่งทางเลือก

ที่กำลังไดรับความสนใจจากทั้งนักวิจัยและภาค

ปศุสัตว หลังจากที่แมลงไดรับการประกาศใหเปน

แหลงโปรตีนท่ีมีความย่ังยืนจากองคการอาหารและ

การเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) เนื่องจาก

มีความโดดเดนในดานการผลิตที ่สงผลกระทบ

ตอสิ ่งแวดลอมนอยกวาปศุสัตวเศรษฐกิจ และ

บางชนิดยังมีศักยภาพตอการแปรสภาพขยะอินทรีย

ที่ตองกำจัดใหกลายเปนชีวมวลที่เปนประโยชน

ทางเศรษฐกิจได เชน แมลงวันลาย (Hermetia

illucens) ในระยะตัวหนอน (Black Soldier Fly

Larvae; BSFL) ซึ ่งได ร ับการใหความสำคัญ

เปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีศักยภาพและสามารถ

ใชประโยชนกำจัดขยะอินทรียไดหลายประเภท

โดยขณะนี ้ แคนาดา อนุญาตการใชประโยชน

BSFL เปนวัตถุดิบอาหารสัตวเศรษฐกิจ สัตวเลี้ยง

รวมทั้งมีแนวโนมจะไดรับการพัฒนาใหสามารถ

ใชประโยชนดานอื ่น ๆ เชน เปนปุ ย เชื ้อเพลิง

ชีวภาพ เคร่ืองสำอาง หรือ สหภาพยุโรป ท่ีไดอนุญาต

ใหใชโปรตีนแปรรูปจากแมลงเปนอาหารสัตว

สำหรับสุกรและสัตวปกตั้งแตชวงกลางป 2564

จากเดิมอนุญาตใหใชเฉพาะในสัตวน้ำและสัตวเล้ียง

โดยตองใชวัสดุท่ีมีแหลงกำเนิดจากพืชหรือผลิตภัณฑ

จากสัตวที่ไดรับอนุญาต เชน นม ไข น้ำผึ้ง ไขมัน

หรือเลือดของสัตวกระเพาะเด่ียว เปนอาหารเพาะเล้ียง

ซ่ึงสอดคลองตอนโยบาย European Green Deal

และสอดคลองตอวัตถุประสงคของกลยุทธ Farm

to Fork ท่ีสนับสนุนการพัฒนาโปรตีนทางเลือกใหม

(alternative proteins) จากพืช แมลง จุลินทรีย

หรือส่ิงมีชีวิตในทะเล เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
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      นอกจากพืชสกุลกัญชงและโปรตีนจากสัตวชนิดใหม ยังมีพืชวัตถุดิบอาหารสัตวอีกหลายชนิดที่มีโอกาส

ไดรับการพัฒนาเพื่อใชประโยชนเพิ่มขึ้น เชน Triticale ซึ่งเปนพืชที่มีวิวัฒนาการใกลเคียงกับขาวสาลี การเปด

การอนุญาตนำเขาพืชหรือวัตถุดิบอาหารสัตวที่ผานการดัดแปรพันธุกรรมในหลายประเทศเพื่อลดทอนปญหา

ความมั่นคงอาหารสัตว หรือแนวโนมของหลายประเทศที่จะพิจารณาผอนปรนการใชประโยชนโปรตีนแปรรูป

จากสัตวที่เดิมมีขอกังวลในการเปนพาหะนำโรคกลุม Transmissible Spongiform Encaphalopathy (TSE)

เชน โรควัวบา อาทิ เจลาติน ไขกระดูก โดยเพิ่มเติมรายการชนิดสัตวที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการบริหารจัดการผลพลอยไดหรือขยะเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปศุสัตวและแปรรูปอาหาร ใหสอดคลอง

ตอความตองการโภชนาการ ตนทุน และการประกอบธุรกิจที่เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน

การคำนึงถึงโภชนาการของอาหารสัตวที่ใชวัตถุดิบทดแทนใหมๆ รวมถึงความปลอดภัยถือเปนสิ่งสำคัญตอสัตว สามารถเสริมสราง

ความมั่นคงดานอาหารไดเปนอยางดี และอาจถือเปน โอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญทามกลางวิกฤติหลายดานทั่วโลก

เมื่ออาหารสัตว ซึ่งเปนตนทุนหลักของภาคปศุสัตวในการผลิตอาหารมนุษยราคาสูงขึ้น

เมื่อวัตถุดิบราคาสูง

ราคาอาหารสัตว ซึ่งเปนตนทุน

การทำปศุสัตวถึง 60-70% ก็สูงขึ้น

ราคาอาหารที่เกี่ยวของ

กับปศุสัตวสูงขึ้น
มองหาทางเลือกใหมทดแทน

การบริโภคเนื้อสัตว

culture meat, vegan

** เปนความทาทายที่ตองเพิ่มผลผลิตในขณะ
ที่ยังตองอนุรักษสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สวัสดิภาพและสุขภาพสัตว ตลอดจน
ความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพมนุษย

1

2
ประชากรเพิ่ม

พื้นที่ในการเพาะปลูกนอยลง

วัตถุดิบอาหารสัตวผลิตไดนอยลง
+

มีขีดจำกัดในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกราคาอาหารสัตวสูงขึ้น

แตความตองการอาหารจากสัตวมากขึ้น ปศุสัตวเรงเพิ่มผลผลิต, หาวัตถุดิบ

ปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว โภชนาการ

ปรับปรุงพันธุกรรม การสืบพันธุ

ใชวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ
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การคำนึงถึงโภชนาการของอาหารสัตวที่ใชวัตถุดิบทดแทนใหมๆ รวมถึงความปลอดภัยถือเปนสิ่งสำคัญตอสัตว สามารถเสริมสราง

ความมั่นคงดานอาหารไดเปนอยางดี และอาจถือเปน โอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญทามกลางวิกฤติหลายดานทั่วโลก

เมื่ออาหารสัตว ซึ่งเปนตนทุนหลักของภาคปศุสัตวในการผลิตอาหารมนุษยราคาสูงขึ้น

เมื่อวัตถุดิบราคาสูง

ราคาอาหารสัตว ซึ่งเปนตนทุน

การทำปศุสัตวถึง 60-70% ก็สูงขึ้น

ราคาอาหารที่เกี่ยวของ

กับปศุสัตวสูงขึ้น
มองหาทางเลือกใหมทดแทน

การบริโภคเนื้อสัตว

culture meat, vegan

** เปนความทาทายที่ตองเพิ่มผลผลิตในขณะ
ที่ยังตองอนุรักษสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สวัสดิภาพและสุขภาพสัตว ตลอดจน
ความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพมนุษย

1

2
ประชากรเพิ่ม

พื้นที่ในการเพาะปลูกนอยลง

วัตถุดิบอาหารสัตวผลิตไดนอยลง
+

มีขีดจำกัดในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกราคาอาหารสัตวสูงขึ้น

แตความตองการอาหารจากสัตวมากขึ้น ปศุสัตวเรงเพิ่มผลผลิต, หาวัตถุดิบ

ปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว โภชนาการ

ปรับปรุงพันธุกรรม การสืบพันธุ

ใชวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ
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      ภาวะโลกรอนนอกจากจะเปนปจจัยคุกคามความมั่นคงอาหารสัตวที่สำคัญแลว ยังเปนปจจัยที่สงผล

ตออันตรายจากสิ่งปนเปอนในอาหารสัตวทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะตอพืชอาหารสัตวที่อาจไดรับ

ผลกระทบต้ังแตข้ันตอนการปลูกจนถึงการจัดการหลังการเก็บเก่ียว เชน การใชสารกำจัดศัตรูพืช จนถึงความเส่ียง

ของสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ที่เกิดจากจุลชีพในขั้นตอนการเก็บรักษา

สารกำจัดศัตรูพืช 

      ถูกใชเพื่อการควบคุมแมลงและศัตรูพืชอื่น ๆ

ในพื ้นที ่ เพาะปลูกทั ่วโลก และภาวะโลกรอน

ก็ยังมีสวนสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ที่สงผลกระทบตอวงจรชีวิตและการอยูรอดของ

ศัตรูพืชดวย แมจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่ชี้ใหเห็นวา

ภาวะโลกรอนอาจเรงกระบวนการสลายตัวของสารเคมี

ตกคางในส่ิงแวดลอมบางชนิดได ทวารูปแบบของฝน

ท่ีเปล่ียนแปลงพรอมภาวะแปรปรวนในช้ันบรรยากาศ

ก็ทำใหการใชวัตถุอันตรายหรือสารเคมีในทางการเกษตร

เปล่ียนไปไดมาก ตัวอยางเชน การใชสารกำจัดศัตรูพืช

ในพื้นที่ผลิตที่ตองการระยะเวลาปลอดฝนยาวนาน

ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีฝนตกชุกตลอดวันจะทำไดยากข้ึน

เนื ่องจากอาจถูกชะลางไดงายหรือออกฤทธิ ์ได

ไมเต็มประสิทธิภาพ หรือแมกระทั ่งบางพื ้นที ่

อาจประสบปญหาตนทุนหรือการใชงานมาก

เกินความจำเปนได นอกจากนี้สารกำจัดศัตรูพืช

บางสวน อาจเปนสารประเภทท่ีมีพิษตกคางยาวนาน

เชน กลุมไดออกซิน หรือ PCBs ซึ่งสามารถสะสม

ในสิ่งแวดลอมและอาจปนเปอนเขาสูวงจรการผลิต

อาหารสัตวได ทั้งในขั้นตอนการปลูกพื้นที่ใกลเขต

อุตสาหกรรม หรือพื้นที่ราบที่มีน้ำทวมถึง

ภาวะโลกร้อน
และอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนในอาหารสัตว์

ภาวะโลกร้อน
และอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนในอาหารสัตว์
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สารพิษจากเชื้อรา

      หรือ Mycotoxins เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เชน Aflatoxin จากเชื้อ Aspergillus flavus โดยมีปจจัย

การสรางสารพิษดังกลาวเชน อุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่ปลูกหรือสถานที่เก็บรักษา แตคาดการณแนวทาง

ควบคุม Mycotoxins ในสภาวะท่ีอากาศแปรปรวนหรือเกิดภาวะโลกรอน ยอมทำไดยากและกอใหเกิดผลกระทบ

ตอธุรกิจอาหารสัตวตั ้งแตตนจนถึงปลายทาง โดยพบไดทั้งในวัตถุดิบและผลพลอยไดทั้งผลิตภัณฑตั้งตน

จากการเกษตรที่ถูกผลิตในเขตรอนและเขตกึ่งรอน เชน ถั ่วลิสง และขาวโพด ซึ่งเปนวัตถุดิบอาหารสัตว

แบบด้ังเดิม และอาหารสัตวท่ีไดจากผลิตภัณฑพลอยได หรือ by-product เชน รำขาว ฟาง และกากสวนท่ีเหลือ

จากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล หรือ กากดีดีจีเอส (Distiller’s Dried Grains with Solubles: DDGS) มักมี

การปนเปอน mycotoxins ในปริมาณสูงจากวัตถุดิบเริ่มตน

      ทั้งนี้ Mycotoxins ที่มักพบวาสามารถสงตอจากอาหารสัตวไปสูอาหารคนไดมาก คือ Aflatoxins และ

Ochratoxin ที่เปนปญหาอยางกวางขวางคือการสงผาน Aflatoxin M1 ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได

ในตัวสัตวรวมทั้งมนุษย แมจะมีความเปนพิษต่ำกวา Type B1 แตการปนเปอนไปสูน้ำนมวัวและผลิตภัณฑนม

เชน ชีสและโยเกิรต จนถึงน้ำนมของมนุษย ก็อาจเปนพิษตอทารกได 

      ทั้งนี้จากภาวะโลกรอน ยังอาจกอใหเกิดสารพิษในแหลงผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวที่สำคัญ เชน Harmful

Algal Blooming (HABs) "ปรากฏการณน้ำทะเลเปลี่ยนสี" เมื่อสาหรายหรือเเพลงกตอนพืชเติบโตรวดเร็ว

ผิดปกติจนเกิดการสะสมสารพิษและปนเปอนเขาสูปลาและส่ิงมีชีวิตในทะเล หรือสะสมในสัตวน้ำประเภทรองกิน

รวมท้ังปลากินพืชและสาหรายท่ีเปนเหย่ือของปลาใหญ ท่ีอาจมีการนำผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมรูปแบบตาง ๆ

มาใชแปรรูปเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกรอน

เปนประเด็นปญหาสำคัญที่เปนวาระเรงดวนของประเทศทั่วโลก
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- หลายประเทศรวมทั ้งในแอฟริกาแยมทาท ี
เตรียมอนุญาตปลูกพืช GMO รับมือวิกฤติโลกรอน

- โลกเผชิญ COVID-19 กระทบการดำเนินธุรกิจ
การเขาถึงแหลงผลิต และการปดทาเรือขนสง

- ย ุโรปประสบภัยแลง ผลผลิตขาวสาลีไม ได 
ตามเปา-แปงสาลีขาดตลาดใน UK-หลายประเทศ
ระงับสงออกธัญพืช

2563: ภาวะโลกร้อน
- หลายประเทศรวมทั ้งในแอฟริกาแยมทาท ี
เตรียมอนุญาตปลูกพืช GMO รับมือวิกฤติโลกรอน

- โลกเผชิญ COVID-19 กระทบการดำเนินธุรกิจ
การเขาถึงแหลงผลิต และการปดทาเรือขนสง

- ย ุโรปประสบภัยแลง ผลผลิตขาวสาลีไม ได 
ตามเปา-แปงสาลีขาดตลาดใน UK-หลายประเทศ
ระงับสงออกธัญพืช

2563: ภาวะโลกร้อน

ÍÒË
ÒÃÊÑµÇ�

ยอ้นรอยจุดเปลี่ยนวิกฤติอาหารสัตว์ทั่วโลก

ÇÑµ¶Ø´Ôº¾×ª¨Ò¡¿ÒÃ�Á

ÇÑµ¶Ø´Ôº·Ò§àÅ×Í¡
Í×่¹

- ขาวโพด
- มันเทศ
- รำขาว

- ขาวมอลต
- ถั่วเหลือง
- ปลายขาว

- ขาวฟาง
- ถั่วลิสง
- ขาวบารเลย

- มันสำปะหลัง
- ขาวเปลือกบด
- ใบกระถิน

วัตถุดิบพืชจากฟาร์ม

- เศษอาหารเหลือทิ้ง
- ปลาปน
- แมลง
- เนื้อและกระดูกปน

วัตถุดิบทางเลือกอื่น
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ÍÒË
ÒÃÊÑµÇ�

ย้อนรอยจุดเปลี่ยนวิกฤติอาหารสัตว์ทั่วโลก

Export

Import

¼Å¾ÅÍÂä´Œ¨Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (By-Pro
duct)

- วิกฤติอาหารสัตวทวีคูณจากโลกรอนและ COVID-19
สงผลตอเนื่องอุตฯ ปศุสัตว-ความมั่นคงธุรกิจแปรรูป 

- ราคาพืชอาหารสัตวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก หลายประเทศ
กักตุนเพิ่ม-ขึ้นภาษีสงออก 

- เปาหมาย Net-Zero Carbon จากปฏิญญาภายใต
ความตกลงปารีส สงผลกระทบภาคเกษตร-โลจิสติกส
ยุคเกา-การปรับภาษีคารบอนขามแดน 

2564: COVID-19
และมาตรการสิ่งแวดล้อม

- วิกฤติอาหารสัตวทวีคูณจากโลกรอนและ COVID-19
สงผลตอเนื่องอุตฯ ปศุสัตว-ความมั่นคงธุรกิจแปรรูป 

- ราคาพืชอาหารสัตวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก หลายประเทศ
กักตุนเพิ่ม-ขึ้นภาษีสงออก 

- เปาหมาย Net-Zero Carbon จากปฏิญญาภายใต
ความตกลงปารีส สงผลกระทบภาคเกษตร-โลจิสติกส
ยุคเกา-การปรับภาษีคารบอนขามแดน 

2564: COVID-19
และมาตรการสิ่งแวดล้อม

- กากถั่วลิสง
- กากถั่วเหลือง
- กากปาลม
- กากเมล็ดฝาย

- กากขาวมอลต
- กากน้ำตาล
- กากDDGS

ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
(By-Product)

- EU-อินเดีย หันนำเขาวัตถุดิบอาหารสัตว GMO แกวิกฤติ
ความมั่นคงอาหารสัตว

- ปริมาณสำรองและคาดการณผลิตอาหารสัตวอาจไมเพียงพอ
ความตองการทั่วโลก

2565: สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย

- ภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตวสำคัญ รวมทั้ง
สหรัฐอเมริกา

- EU-อินเดีย หันนำเขาวัตถุดิบอาหารสัตว GMO แกวิกฤติ
ความมั่นคงอาหารสัตว

- ปริมาณสำรองและคาดการณผลิตอาหารสัตวอาจไมเพียงพอ
ความตองการทั่วโลก

2565: สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย

- ภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตวสำคัญ รวมทั้ง
สหรัฐอเมริกา
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      “20 ลานตัน” คือปริมาณอาหารสัตวที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยในแตละป การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช

ในการผลิตอาหารสัตว จำเปนตองพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการของปศุสัตวแตละชนิดและชวงอายุ

โดยผสมผสานวัตถุดิบทั้งวัตถุดิบพื้นฐานใหพลังงาน กากพืชที่เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมพืชน้ำมัน

และแอลกอฮอล ไปจนถึงชนิดที่มีตนทุนสูงคือวัตถุดิบโปรตีน และสารเสริมอาหารสัตว

      แมกระบวนการผลิตอาหารสัตว โดยสวนใหญอาจมีเทคนิควิธีการที ่ซับซอนนอยกวาอาหารแปรรูป

แตในทางกลับกัน การบริหารจัดการใหไดมาซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตวที่ไดคุณภาพและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

กลับตองเผชิญความทาทายรอบดานบนพื้นฐานราคาจำหนายที่ต่ำกวาอาหารบริโภคของมนุษยมาก เชน

อาหารเลี้ยงสุกรอาจมีราคาจำหนายปลีกในระดับสิบกวาบาทตอกิโลกรัม แตตองสามารถใชผลิตปศุสัตว

ที ่มีคุณสมบัติสอดคลองกับศักยภาพทางพันธุกรรม ทั้งเหมาะสมตอสภาวะทางเศรษฐกิจของตลาดรับซื้อ

การบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหลงผลิตตางๆ พรอมกับบริหารตนทุนจึงถือเปนปจจัยสำคัญ

ที่สงผลตอการประสบความสำเร็จในธุรกิจปศุสัตว ซึ่งเปนแรงสนับสนุนสำคัญตอการสรางความไดเปรียบ

เชิงแขงขันใหแกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในปจจุบัน

      นอกจากนี้ดวยขอจำกัดทั้งดานสายพันธุ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล และชวงแสง ที่สงผลตอการผลิต

วัตถุดิบพืชอาหารสัตวภายในประเทศไทย ทำใหปจจุบัน ประเทศไทยตองนำเขาปจจัยการผลิตกลุ มพืช

อาหารสัตวบางสวน ทั้ง กลุมเมล็ดและกากพืชน้ำมัน เชน ถั่วเหลือง ที่มีสายพันธุและพื้นที่ปลูกเหมาะสม

ในสหรัฐอเมริกา บราซิล และอารเจนตินา โดยมีฤดูกาลปลูกในซีกโลกเหนือและใตสลับกันทำใหบริหารจัดการ

ผลผลิตไดตลอดป หรือ เรพซีด (คาโนลา) จากทวีปยุโรปและแคนาดา และกลุม พืชแปง เชน ขาวโพด

จากสหรัฐอเมริกาและจีน ซ่ึงมีตนทุนการผลิตต่ำกวาไทย และ ขาวสาลี ท่ีผูผลิตรายใหญอยูในทวีปยุโรป เปนตน

ซึ่งมีขอสังเกตวา ประเทศผูสงออกเหลานี้มักจะมีธุรกิจปศุสัตวที่เขมแข็งเนื่องจากมีความมั่นคงอาหารสัตว

เปนพื้นฐานดวย

เกาะติดวิกฤติราคาอาหารสัตว์

สถานการณ์ท้าทาย: วิกฤติวัตถุดิบอาหารสัตว์ในตลาดโลก
      ในชวง 3 ป ที่ผานมา ไดเกิดเหตุการณสำคัญ 4 ครั้ง ไดแก สถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม (COVID-19) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน) วิกฤติโลจิสติกสและมาตรการส่ิงแวดลอม

ในการขนสงทางเรือ และกรณีพิพาทระหวางประเทศรัสเซีย-ยูเครน ซ่ึงลวนสงผลกระทบตอความม่ันคงอาหารสัตว

และวงจรธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตวทั่วโลกอยางรุนแรง
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      COVID-19 เปนโรคทางเดินหายใจที่ระบาด

เปนวงกวาง ซึ ่งเริ ่มพบการระบาดเปนวงกวาง

ท ั ่วโลกต ั ้งแต ช วงต นป  2563 ส งผลกระทบ

ตอสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก

ท ั ้ งจากการล ็อกดาวน สถานท ี ่และก ิจกรรม

ของประชากรเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง ซึ่งสงผล

ตอการเขาถึงพื้นที่ผลิต การขนสงปจจัยการผลิต

และกระจายสินคา รวมท้ังในวงจรธุรกิจอาหารสัตว

และอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางหลีกเลี่ยงไมได

      ภายหลังสถานการณ COVID-19 เร่ิมคล่ีคลาย

ลงในไตรมาสที่ 2 ของป 2565 การระงับกิจกรรม

ทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเปนระยะ ยังสงผลกระทบสะสม

ไปสูปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้ง

ปญหาความมั ่นคงทางอาหารและอาหารสัตว

ท ี ่ เก ิดจากการดำเนินการของประเทศสำคัญ

หลายแหง เชน จีน ที่เรงนำเขาวัตถุดิบธัญพืชตางๆ

ในปริมาณมาก สงผลกระทบตอการสงมอบวัตถุดิบ

ธัญพืชใหแกประเทศอื่น ๆ

      ภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก

อยางรุนแรงในชวงป 2563-2564 ทำใหทวีป

อเมริกาเหนือและใต ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก

พืชอาหาร ตลอดจนถึงการเพาะเลี ้ยงปศุสัตว

ตลอดจนถึงแหลงจับสัตวท่ัวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง

เปนอยางมาก โดยเฉพาะในพื้นที ่ปลูกขาวโพด

และถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกาและอารเจนตินา

ทำใหปริมาณผลผลิตออกสู ตลาดนอยกวาปกติ

สงผลตอการสงมอบวัตถุดิบอาหารสัตวทั่วโลก
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      ธุรกิจโลจิสติกส สายเรือท่ัวโลกไดรับผลกระทบ

หลายดานจาก COVID-19 เชน ปญหาการตกคาง

เทียบทาของเรือในวิกฤติล็อกดาวนเซี่ยงไฮ ปญหา

การหมุนเวียนตูและตนทุนวัตถุดิบโลหะ คาระวาง

เร ือที ่บางเส นทางเพิ ่มข ึ ้นถ ึงเก ือบ 3 เทาต ัว

นอกจากนี ้ย ังม ีความทาทายดานพัฒนาการ

ของมาตรการส ิ ่ งแวดล อมในอนาคตอ ันใกล 

โดย International Maritime Organization

(IMO) เตรียมปรับปรุงรางนโยบายลดการปลดปลอย

คารบอนภายในป 2566 ในขณะที ่การขนสง

ระหวางประเทศทั ่วโลกยังใชสายเรือเดินทะเล

ขนาดใหญเปนสัดสวนถึงรอยละ 90 ซึ ่งคาดวา

ท่ัวโลกจะมีตนทุนการปรับเปล่ียนสายเรือเพ่ิมสูงข้ึน

ไมต่ำกวา 2 ลานลานบาท ไมรวมถึงภาษีคารบอน

ขามแดน (Border Tax) ตามนโยบายรายประเทศ

ที่อาจจะถูกเรียกเก็บระหวางการบรรลุเปาหมาย

Net Zero Carbon ที ่ส งผลกระทบตอตนทุน

การขนสงสินคาระหวางประเทศรวมทั้งวัตถุดิบ

อาหารสัตว 

      กรณีพิพาทรัสเซีย-ยูเครน ตั้งแตชวงเดือน

กุมภาพันธ 2565 สงผลกระทบตอการจัดหา

และสงมอบวัตถุดิบอาหารสัตวโดยเฉพาะขาวสาลี

ซึ ่งทั ้งสองประเทศมีปริมาณการผลิตเปนอันดับ

ตนของโลก จากความมั ่นคงดังกลาวสงผลให

หลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนทาทีหรือมาตรการ

จำกัดการสงออกเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร

และอาหารส ัตว ในประเทศ ตลอดจนถึงการ

“ปรับภาษีเช็กทาที” ของบางประเทศ ท่ีมีการปรับ

ภาษีชั่วคราวเพื่อพิจารณาผลกระทบและวางกลยุทธในฐานะผูสงออก และยังกอใหเกิดวิกฤติราคาปโตรเลียม

ครั ้งใหมในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะทวีปยุโรปที ่ส งผลกระทบทางตรงตอตนทุนโลจิสติกสอีกระลอก

ที่มารูปภาพ: https://ewn.co.za/2022/02/13/biden-warns-putin-ukraine
-attack-would-bring-severe-costs
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

อินเดียขยายโควตานำเข้ากากถั่วเหลือง GM

      ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรม (GM) จากสหรัฐอเมริกา

กลายเปนเปาหมายการสั่งซื้อเพื่อนำมาใชเปนวัตถุดิบ

อาหารสัตวในสหภาพยุโรป (EU) ทดแทนการสั ่งซื ้อ

พืชอาหารสัตวจากยูเครน ซึ่งโครงสรางดานการขนสง

กระจายสินคา และเขาถึงสถานที ่ผลิตยังไมกลับมา

เปนปกติตั ้งแตวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ชวงตนป 2565

ทำใหหลายประเทศ เชน เดนมารก เร่ิมขาดแคลนวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่ไมผานการดัดแปรพันธุกรรม (Non-GMO)

ทำใหประเทศสมาชิก EU จำนวนมาก เริ ่มมีแนวโนม

ผอนปรนกฎการนำเขาพืชอาหารสัตว GM

EU สุดต้าน หันนำเข้าข้าวโพด GM มะกัน แก้วิกฤติยูเครน

      เพื่อผอนคลายสถานการณราคาและอุปทานวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่ตึงตัวในประเทศ รัฐบาลอินเดียไดอนุมัติ

ขยายโควตานำเขากากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม (GM)

กอนสิ ้นป 2565 เพิ ่มอีก 550,000 ตัน ตามคำขอ

ของสมาคมผูเพาะพันธุสัตวปกแหงอินเดีย หลังจากวิกฤติ

หลายดานสงผลใหราคาจำหนายอาหารสัตวภายในประเทศ

เพิ่มสูงขึ ้น 3 เทา ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ ่งจะทำให

มีโควตานำเขากากถั่วเหลือง GM รวมทั้งสิ้น 1.2 ลานตัน

ท่ีตองดำเนินการใหแลวเสร็จกอนส้ินเดือนกันยายน 2565 Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม
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สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th
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