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กรมปศุสัตวม์ั่นใจประเทศไทยปลอดโรคพิษสนุัขบา้ ภายในปี ๒๕๖๓

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่าปี ๒๕๕๖     
ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าซ่ึงมี อปท.เข้าร่วม จ านวน ๖,๕๘๙ 
แห่ง หรือคิดเป็น ๘๔.๗๕% และยังมีแนวโน้มที่ อปท. จะเข้าร่วมเพ่ิมขึ้นทุกปีนอกจากนี้จ านวน
ผู้เสียชีวิตและจ านวนสัตว์เกิดโรคก็มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสัญญาณที่ดีในการก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้าซ่ึงท าให้มีความมั่นว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ภายในปี ๒๕๖๓ 
ตามที่องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) ได้ต้ังเป้าไว้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ตามที่องค์การอนามัยโลก 
(WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ก าหนดไว้ โดยกรมปศุสัตว์ได้
ต้ังเป้าหมายให้ปี ๒๕๕๗ ทุกจังหวัดจะต้องเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยในระดับ 
B ปี ๒๕๖๐ ทุกจังหวัดจะต้องเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยในระดับ A และปี ๒๕๖๓ 
ทุกจังหวัดจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า( Rabies Free Zone)

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรค จึงได้จัดท า
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยด าเนินโครงการฯทั่วทั้ง
ประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ซ่ึงประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดท าหมันและฉีดยาคุมก าเนิด รับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนไม่
สามารถเลี้ยงต่อได้ (ในกรณีที่ท้องถิ่นมีความพร้อม) การส ารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและ
แมวอย่างถูกวิธี กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากพิษ
สุนัขบ้าในปี๒๕๖๓
 

ข่าว : ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเด่ียว ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์



สาระน่ารู้กิจกรรมดี

โครงการ"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และ
โครงการ "สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน" จังหวดัสระแก้ว

ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ  2557  เมื่อวนัที่ 13  กุมภาพันธ์  2557
ณ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  หมู่ที่ 1 ต.ทัพเสดจ็  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว

พิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557

ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

 ชุมนุมยืดเยื้อทุบออร์เดอร์ไข่ไก่เกษมชัยฟาร์มฯวูบ เหตุโรงแรม ภตัตาคาร นักท่องเที่ยวหาย
เกลี้ยง นายโกญจนาท ศรมยุรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จ ากัด ผู้เลีย้งไก่ไข่รายใหญ่จังหวัด
นครปฐม เปิดเผย "ประชาชาตธิุรกิจ" ว่า ค าสั่งซื้อไข่ไก่จากโรงแรมและภัตตาคารขนาดใหญล่ดลงตามจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพฯล่าสุด ในพ้ืนที่
กรุงเทพฯและปริมณฑลลดลงเหลือเพยีงวันละ 2-3 หมื่นฟอง จากเดิมวันละ 1 แสนฟอง สวนทางกับปริมาณไข่ไก่ที่
ผลิตได้วันละ 1.4 ล้านฟอง และไข่เปด็ 3 แสนฟอง คาดว่าจะลดลงอีกหากสถานการณ์การเมืองยังยืดเยื้อและมี
ความรุนแรงอย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกไข่ไก่สดตั้งแต่ชว่งเดือนพฤษภาคม 2556-ปัจจุบัน ยังขยายตัวได้ในระดับ
ที่ดีจากปัจจยับวกค่าเงินบาทอ่อนค่า ตลาดส่งออกส าคัญได้แก่ ประเทศฮ่องกง ขณะที่การส่งออกไข่แปรรูปไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ยังคงสดใสเช่นกัน

ส าหรับแนวโน้มราคาไข่ไก่ในปีนี้ คาดว่าจะปรับตัวลงลดอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับออร์
เดอร์ที่ลดลง รวมทั้งปัจจยัราคาอาหารสัตว์ปรับตวัลดลง 10% เพื่อให้ราคาไข่ไก่ปรับสมดุลกับต้นทุนการผลิตที่
แท้จริง ปัจจุบันราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเบอร์ 3 อยู่ที่ 3.10 บาท/ฟอง เบอร์ 2 อยู่ที่ 3.20 บาท/ฟอง เบอร์ 1 อยู่ที่ 3.30 
บาท/ฟอง เบอร์ 0 อยู่ที่ 3.40 บาท/ฟอง เป็นไข่ไก่ที่ได้มาจากเกษตรกรป้อนให้ 30% เลี้ยงเอง70% เลี้ยงเองจากแม่
ไก่ 1.5 ล้านตัว เป็ด 4 แสนตัว นายโกญจนาทยังกล่าววา่ บริษัทยังเดินหน้าส่งออกปลาเนื้อขาวไปตะวันออกกลาง 
อาทิ ปลานิล ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ปลาจีน ปัจจุบันตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งออกได้มากถึง 20 ตู้
คอนเทนเนอร์/เดือน มูลค่า 20 ล้านบาท/เดือน และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง นอกจากน้ียังสนใจเข้าไปลงทุนท า
เกษตรแบบครบวงจรที่ประเทศอินโดนีเซียและพมา่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรจ านวนมากและเศรษฐกิจ
ก าลังขยายตัว โดยก าลังอยู่ระหวา่งการศึกษารายละเอียดการลงทุน รวมทั้งเตรียมลงทุนโรงงานคัดแยกและแปรรูป
ไข่เป็ดมลูค่ากว่า 40 ล้านบาทขณะที่ก่อนหน้าน้ีได้ลงทุนกว่า 220 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานช าแหละและแพ็กกิ้งปลา
แบบครบวงจร เพื่อรองรับการส่งออกปลาไปยังตะวันออกกลางที่จะขยายตวัในอนาคต จากปัจจุบันมีพื้นที่เลี้ยงปลา
3,000 ไร่ นอกจากน้ัน ยังได้ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยห์มู่บา้นพรพิมล ในเขตเทศบาล ต าบลบางเลน จังหวัด
นครปฐม มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สจากมูลไก่ ก าลังการ
ผลิต 4 เมกะวัตต์ มูลค่า 200 ล้านบาท มีความคืบหน้าไปมากและเตรียมเปดิอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมน้ี
เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ให้กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค"ปีน้ีบริษัทตั้งเป้าธุรกิจเติบโต 30% หรือมีรายได้ 4,000 ล้าน
บาท จากปี 2556 ที่มีรายได้ 3,000 ลา้นบาท จากธุรกิจกลุ่มไขแ่ปรรูปและสง่ออกปลาที่ขยายตัวต่อเนื่อง"

ชุมนุมการเมืองกระทบไขไ่ก่ ออร์เดอร์วูบวันละ 7 หมื่นฟอง

อบรม “หลักสูตรพัฒนาอาสาปศุสัตว”์ ประจ าปี  2557
เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2557

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสระแก้ว ต.สระขวัญ  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับเขต ลงพืน้ที่คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
โครงการธนาคารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ

และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2557  เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2557

อบรม “หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์
แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย  เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ นายชื่น ศรีกระหวัน ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว ที่มา : ส านักควบคุมป้องกันและระบาดโรคสัตว์
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