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ก ร ม ป ศุ สั ต ว

กรมปศุสัตว ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ตอ 3132, 3155 โทรสาร 0-2653-4920

เฉลิมชัย รัฐมนตรีเกษตรเผยขาวดี ยอดสงออกสินคาปศุสัตวเพียงแค 5 เดือนแรกป 65
รวมแลวกวา 1 แสนลานบาท มูลคาเพิ่มขึ้น 21% ชี้ครึ่งปหลังยังปงสงออกเพิ่มอยางตอเนื่อง

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเผยขาวดีวา จากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทั่วโลกที่มีแนวโนมดีขึ้น มีการเปดประเทศและอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั่วโลกมีการขยายและ
ฟ น ตั ว ส งผลให สิ น ค า ปศุ สั ต วข องประเทศไทยเป น ที่ ต อ งการทั่ ว โลก โดยเพี ย งแค 5 เดื อ นแรกของป 2565 (มกราคมพฤษภาคม) ยอดสงออกยังคงพุงแรงเทียบกับ 5 เดือนแรกป 2564 กอน รวมมูลคากวา 106,656.17 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.82
% ปริมาณกวา 1,014,611 ตัน เพิ่มขึ้น 2.08% ผลจากความเชื่อมั่น ของประเทศคูคาในการตรวจสอบ กำกับ และควบคุ ม
กระบวนผลิตดานความปลอดภัยอาหารของกรมปศุสัตว ประเทศไทย เผยครึ่งปหลังคาดการณจากเจรจาและเปดตลาดคูคา
เพิ่มสำเร็จ ผลทำใหการสงออกสินคาปศุสัตวของไทยยังคงพุงปงเพิ่มอยางตอเนื่อง
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจหนาที่ในการกำกับควบคุมดูแลการผลิตสินคาปศุสัตวตลอดหวงโซ
การผลิต ใหไดคุณภาพมาตรฐานเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคดานความปลอดภัยอาหาร ตั้งแตแหลงที่มาของสัตวจากฟารม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural Practices: GAP) โรงฆ าและโรงแปรรูป ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ท าง
สุขลั กษณะที่ ดี (Good Hygiene Practices: GHPs) และระบบการวิเคราะหอัน ตรายและจุด วิกฤตที่ต องควบคุม (Hazard
Analysis and Critical Control Points: HACCP) สอดคล อ งตามข อ กำหนดของกฎหมายในประเทศ ตามระเบี ย บของ
ประเทศคู ค า และตามหลั กสากล โดยยอดส งออกสิ น ค าปศุ สั ต ว ในช ว ง 5 เดื อนแรกของป 2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
เปรียบเทียบกับ ชวง 5 เดือนแรกของป 2564 ( 5 เดื อนแรกป 64 ปริมาณ 993,916 ตัน มูล คา 88,277.50 ลานบาท) มี
ปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้นคิดเปน 2.08% มูลคาเพิ่มขึ้น 20.82% ซึ่งในชวงแค 5 เดือนแรกของป 2565 นี้ไดมีการสงออก
สินคาปศุสัตวไปแลวปริมาณกวา 1,014,611 ตัน คิดเปนมูลคากวา 106,656.17 ลานบาท แบงเปนเนื้อสัตวและผลิตภัณฑแปร
รูปปริมาณ 415,348.23 ตัน มูลคา 54,016.07 ลานบาท (สินคาประเภทเนื้อไกแปรรูปมากที่สุดคิดเปน 61% คูคาหลักคือ
ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป) สินคากลุม Non-frozen ประกอบดวย ไขและผลิตภัณฑไข นมและผลิตภัณฑนม
น้ำผึ้งและผลิตภัณฑผึ้ง รังนกและผลิตภัณฑรังนก ซุปไกสกัด อาหารกระปอง และอื่นๆ รวมปริมาณ 125,077.39 ตัน มูลคา
10,784.77 ลานบาท (สินคานมและผลิตภัณฑนมมากที่สุดคิดเปนประมาณ 80% รองลงมาคือกลุมสินคาไขและผลิตภัณฑ
และกลุมสินคาปลากระปอง ตามลำดับ) อาหารสัตวเลี้ยง (Pet food) ปริมาณ 366,317.07 ตัน มูลคา 36,888.73 ลานบาท
(อาหารสัตวเลี้ยงในภาชนะบรรจุปดสนิทมากที่สุด รองลงมาคืออาหารเม็ด คูคาหลักสำคัญคือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป)
และอาหารปศุสัตว ปริมาณ 107,868.31 ตัน มูลคา 4,966.61 ลานบาท (เปนปลาปนมากที่สุด รองลงมาคืออาหารสำเร็จรูป
และพรีมิกซ ตามลำดับ)
นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว กลาวเพิ่มเติมวา สำหรับแนวโนมการสงออกสินคาปศุสัตวในชวงครึ่ง
หลังป 65 นี้ ไดมีการเจรจาเปดตลาดและขยายตลาดการสงออก สงผลใหแนวโนมปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาปศุสัตว
ในชวงครึ่งปหลัง ยังคงเพิ่มปริมาณและมูลคาไดอยางตอเนื่อง จากสิงคโปรมีการผอนปรนมาตรการนำเขาสินคาเนื้อสัตวปกดิบ
ทำใหไทยสงออกไดมากขึ้น มาเลเซียมีการนำเขาเนื้ อสัตวปกจากไทยมากขึ้นและจะมาตรวจประเมินพิ จารณาขึ้นทะเบี ยน
โรงงานนมเพิ่มเติม องคการอาหารและยาของซาอุดิอาระเบีย (SFDA) อนุญาตใหนำเขาไกจากไทยไดหลังจากที่ระงับมานาน
และได ขึ้น ทะเบี ย นโรงงานสัตวป กไทยเพิ่ มอีก 11 โรงงาน ทำให เปน โอกาสในการเพิ่มตลาดสงออกไดมากขึ้ น นอกจากนี้
แคนาดาจะตรวจประเมินโรงงานสัตวปกเพื่อพิจารณาการนำเขาเนื้อเปดแปรรูปปรุงสุกจากไทย และอาหารสัตวเลี้ยงเปนที่
ตองการในตลาดโลกสงออกเพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันมีโรงงานผลิตอาหารคนที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวแลว
กวา 337 แหง และโรงงานผลิตอาหารสัตวเลี้ยงแลวกวา 90 แหง ทั้งนี้ หากประชาชนตองการขาวสารหรือขอมูลเพิ่มเติม
สามารถคนหาไดที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายดวนกรมปศุสัตว 063-225-6888 ไดตลอดเวลา
24 ชั่วโมง

