ติวเข้ ม !! เจ้ าหน้ าทีกรมปศุสัตว์ ระดับเขต เดินหน้ ารั กษาเสถียรภาพราคาไข่ ไก่ อย่ างยังยืน
กรมปศุสตั ว์

เดินหน้ าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ ยงั! ยืนอย่างต่อเนื!อง

โดยประชุม

เจ้ าหน้ าที!ปศุสตั ว์ 9 เขต ทัว! ประเทศ ซักซ้ อมวิธีธีปฏิบตั ิ เรื! อง การปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงและเพิม! ปริมาณ
การส่งออกไข่ไก่จําหน่ายต่างประเทศ เพื!อช่วยป้องกันและแก้ ไขปั ญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดช่วงปิ ดเทอม
และเทศกาลกินเจทีที!จะมาถึงในอีก 2 เดือนข้ างหน้ า หวังรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื!องและยัง! ยืน
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิ ดเผยว่า เมื!อวันที! 18 กรกฎาคม 2561
กรมปศุสตั ว์ได้ จดั ประชุมเจ้ าหน้ าที!ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในระดับพื 3นที! สํานักงานปศุสตั ว์เขต 1-9 และเจ้ าหน้ าที!ใน
ส่วนกลาง

เพื!อซักซ้ อมวิธีปฏิบตั ิในการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่อย่างยังยื
ง! ยืน

มาตรการปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื
เพื!อลดผลผลิตไข่ไก่ต่อวัน

รวมถึงติดตามผลของ

และผลักดันให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่

ร่วมมือกันเพิม! การส่งออกไข่ไก่ที!ล้นตลาดออกจําหน่ายนอกประเทศ นอกจากนี 3 ได้ ชี 3แจงการเตรี ยมความ
พร้ อมมาตรฐานบังคับฟาร์ มไก่ไข่ การขึ 3นทะเบียนศูนย์รวบรวมไข่
วบรวมไข่ และการเคลื!อนย้ ายไข่ไก่ เพื!อเสริมสร้ าง
ความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
นายสัตวแพทย์ สมชวน รั ตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะมิ
ในฐานะ สเตอร์ ไก่เนื 3อและ
ไก่ไข่ กล่าวเพิม! เติมว่า ที!ผ่านมากรมปศุ
กรมปศุสตั ว์ได้ ดําเนินการแก้
การแก้ ไขปั ญหาไข่ไก่ล้นตลาดอย่างต่อเนื!อง อาทิ การ
ปลดพ่อแม่พนั ธุ์ไก่ไข่ที!อายุน้อยกว่า 72 สัปดาห์ ซึง! ได้ รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ปลดได้ เกิน
เป้าหมายที!กําหนดไว้ รวมแล้ ว 95,173 ตัว การตรวจสอบปริมาณการเลี 3ยงไก่ไข่พนั ธุ์และการขยายฟาร์ ม
หากมีการขยายฟาร์ มไก่ไข่แห่งใหม่ที!มีปริมาณการเลี 3ยงตังแต่
3 300,000 ตัวขึ 3นไป จะต้ องมีแผนการตลาด
และแผนธุรกิจที!ชดั เจนรองรับ รวมถึงความร่วมมือของบริษัทรายใหญ่ที!นําเข้ าพ่อแม่พนั ธุ์ไก่ไข่ 16 ราย ที!
ส่งออกไข่ไก่ 50 ตู้คอนเทนเนอร์ หรื อ ปริมาณไข่ไก่ 16 ล้ านฟองต่อเดือน นับตังแต่
3 เดือนเมษายนที
นเมษ
!ผ่านมาซึง!

ได้ ขยายการส่งออกต่อเนื!องถึงเดือนธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบตั ิการ “PS Support” นอกจากนี 3เกษตรกร
ผู้เลี 3ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงรายใหญ่ขนาดฟาร์ ม 300,000 ตัวขึ 3นไป กรมปศุสตั ว์ได้ ประชุมและมีมติขอความ
ร่วมมือส่งออกไข่ไก่เพิม! จากแผน PS Support เป้าหมายอีก 50 ตู้คอนเทนเนอร์ ต่อเดือน
ทังนี
3 3 จากข้ อมูล ณ วันที! 13 กรกฎาคม 2561 การส่งออกสินค้ าไข่และผลิตภัณฑ์ทงหมดในปี
ั3
2561
มีปริมาณ 10,573 ตัน มูลค่า 600 ล้ านบาท โดยเป็ นไข่ไก่สดปริมาณ 141.26 ล้ านฟอง มูลค่า 409 ล้ าน
บาท ไปยังฮ่องกงมากกว่า 94% ของการส่งออกไข่ไก่สดทังหมด
3
นอกนัน3 ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์
อินโดนีเซีย มัลดีฟท์ มาเก๊ า และบาเรน

นายสัตวแพทย์ สมชวน รั ตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็ นประธานในการประชุม
ซักซ้ อมความเข้ าใจในการดําเนินการรั กษาเสถียรภาพราคาไข่ ไก่ ครัง0 ที 1/2561
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสตั ว์ เป็ นประธานในการประชุมซักซ้ อม
ความเข้ าใจในการดําเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครัง3 ที! 1/2561 เมื!อวันพุธที! 18 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน3 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสตั ว์ ผู้เข้ าร่วมประชุม คือ น.สพ.ชุมพล บุญรอด
ผอ.สพส. ผชช.บุญยัง สรวงท่าไม้ ผู้แทน สพส. สคบ. อยส. กสก. กสส. กผง. และปศุสตั ว์เขต 1-9
ทีประชุมได้ มีประเด็นหารื อทีสําคัญ ดังนี 3
1) รายงานผลการดําเนินการฯ พร้ อมปั ญหาและอุปสรรค ในกิจกรรมการผลักดันการส่งออก
(PS Support) กิจกรรมการปลด PS และกิจกรรมสํารวจฟาร์ มไก่ไข่ยืนกรงทัว! ประเทศ
2) ชี 3แจงการเตรี ยมความพร้ อมมาตรฐานบังคับฟาร์ มไก่ไข่ การขึ 3นทะเบียนศูนย์รวบรวมไข่
การเคลื!อนย้ ายไข่ไก่
3) ซักซ้ อมความเข้ าใจมาตรการขอความร่วมมือปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้ อายุเกิน
สัปดาห์ และเพิม! ปริมาณการส่งออกไข่ไก่โดยผู้เลี 3ยงไก่ไข่ยืนกรง

ทีมา : คณะทํางานพัฒนาด้ านสัตว์ปีก กรมปศุสตั ว์ ณ วันที! 18 กรกฎาคม 2561
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ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

