การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกรมปศุสัตว์
ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ เมื่ อ วั น ที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๑o มีประเทศสมาชิกก่อตั้ง ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในเวลา
ต่อมาได้มีประเทศสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สปป.ลาว สหภาพพม่า และกัมพูชาได้
เป็นสมาชิกล่าสุด ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม ๑o ประเทศ
ปฏิญญากรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑o มีเป้าหมาย คือ
๑. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร
๒. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
๓. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม การศึกษา
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๖. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการ
ขนส่งและคมนาคม
๗. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ
และองค์การระหว่างประเทศ เช่น FAO OIE
การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน
ครั้งที่ ๙ ในปี ๒๕๔๖ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้มี
การตั้งประชาคมอาเซียน ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕o ณ เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ให้เร็วขึ้นภายในปี ๒๕๕๘ ซึ่งคําขวัญของอาเซียน คือ
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ยุทธศาสตร์อาเซียนมีเป้าหมายที่สําคัญคือ
๑. การสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๒. การเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๓. การส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก

ดังนั้นการที่จะดําเนินการสร้างให้ประชาคมอาเซียนมีขีดความสามารถสูง เสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบ หรือการประสานความร่วมมือกันซึ่งประชาคม
อาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือใน ๓ เสาหลัก คือ
๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community)
APSC มีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึด
มั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
๑.๑ ใช้ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการ
เผชิญหน้าภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย ค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ
๑.๒ ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคงและกําหนดรูปแบบใหม่สําหรับความร่วมมือ
๑.๓ ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล
๒. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) - ASCC มี
จุดมุ่งหมายที่จะทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้นความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ
๒.๑ การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
๒.๒ การศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาขั้น พื้นฐานและสูงกว่า การพั ฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม
๒.๓ การสาธารณสุข ส่งเสริมความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
เช่น โรคเอดส์ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
๒.๔ การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๕ การส่งเสริมด้านวรรณกรรมและศิลปะ
๓. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) - AEC
มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทําแผนงาน การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ
๓.๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
๓.๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสําคัญกับประเด็น
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พลังงาน)
๓.๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ

๓.๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
ซึ่งเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาพรวมของความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านการเกษตร ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) มีดังนี้
๑. ส่งเสริมการค้าทั้งภายในและภายนอกอาเซียน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรใน
ระยะยาว เช่น จัดตั้งระบบและมาตรฐานต่างๆ เช่น HACCP, GAP, GAHP, GHP และ GMP รวมถึงกระบวนการ
quarantine/inspection สินค้าเกษตร
๒. ส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับองค์กรระหว่างประเทศ องค์กร
ระหว่างภูมิภาค และหน่วยงานเอกชน เช่น WTO, FAO, OIE, CODEX เป็นต้น
๓. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรของประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพและการเข้าถึงตลาดของ
สินค้าเกษตร เช่น ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุพาคี
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําแผน/มาตรการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกรมปศุสัตว์ และแผน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้
กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้
๑.พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในระบบงานควบคุมการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์
ความสําคัญกับระบบการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์และการป้องกันการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน เพราะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี่ความเป็นไปได้ว่าจะมีสินค้าปศุสัตว์หลากหลายชนิดที่จะ
เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง สินค้าปศุสัตว์เหล่านี้ให้มี
ความปลอดภัย ไม่นําโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย และมีสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภคภายในประเทศ
ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงเตรียมความพร้อมที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของด่านกักสัตว์เพื่อรองรับในด้าน
การนําเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเตรียมของบประมาณ
ดําเนินงาน ๓ ปี รวม ๕๗๘.ล้านบาท (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) ที่จะดําเนินการดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงด่านกักสัตว์เพื่อใช้รองรับการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน จํานวน ๑๙ ด่าน ด่านฯ
ละ ๕๐๐,๐๐๐บาท เพื่อพัฒนาด่านกักสัตว์ตามแนวชายแดนให้สามารถกักสัตว์นําเข้า-ส่งออกได้ตามมาตรฐานสากล
๑.๒ จัดสร้างด่านกักสัตว์แห่งใหม่เพื่อรองรับการเปิดช่องทางการนําเข้าประกอบด้วย
ด่านกักสัตว์
สงขลา ด่านกักสัตว์จันทบุรี ด่านกักสัตว์เชียงราย ด่านกักสัตว์สตูล ด่านฯ ละ ๒๕ ล้านบาท
๑.๓ จัดตั้งทีมปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่นในการตรวจสอบการลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ จํานวน ๑๐
ทีมๆ ละ ๒ ล้านบาท
๑.๔ จัดตั้งชุดตรวจสอบป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ จํานวน ๑๕ ทีม ใช้งบประมาณปีละ
๑๑.๗๕ ล้านบาท สําหรับการดําเนินงานในการป้องกันปราบปรามผู้กระทําผิดในการนําเข้า-ส่งออกและการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศ ปฏิบัติงานที่ด่านกักสัตว์จันทบุรี ด่านกักสัตว์ตราด ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี ด่านกัก
สัตว์มุกดาหาร ด่านกักสัตว์หนองคาย ด่านกักสัตว์นครพนม ด่านกักสัตว์เชียงใหม่ ด่านกักสัตว์เชียงราย ด่านกักสัตว์

น่าน ด่านกักสัตว์ตาก ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์ ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ด่านกักสัตว์สงขลา
และด่านกักสัตว์นราธิวาส
๑.๕ การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์นําเข้า (งบประมาณบุคลากร ๙.๒๖ ล้านบาท วัสดุ
วิทยาศาสตร์ ๓.๑๕ ล้านบาท วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงในการส่งตัวอย่าง ๓.๒ ล้านบาทต่อปี) สําหรับการตรวจสอบสินค้า
ปศุสัตว์นําเข้า ประกอบด้วยการตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจสําเร็จรูป ณ บริเวณท่าเข้า-ท่าออก เช่น การตรวจสาร
ต้านจุลชีพตกค้างนําเข้า
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการของด่านกักสัตว์และห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ เช่น ตรวจโรคปากและเท้าเปื่อย ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Aflatoxin ในวัตถุดิบอาหารสัตว์
ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลล่าในสัตว์นําเข้า
๑.๖ จัดสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้าย
การนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนว
ชายแดน งบประมาณ ๔.๐๘ ล้านบาทต่อปี เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง สําหรับทหาร ตํารวจ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ด่านกักสัตว์ จํานวน ๑๗ ด่านๆ ละ ๔ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท จํานวน ๒๕๐ วัน/ปี ปฏิบัติงานที่ด่านกักสัตว์เชียงราย
ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์ ด่านกักสัตว์เลย ด่านกักสัตว์หนองคาย ด่านกักสัตว์นครพนม ด่านกักสัตว์มุกดาหาร ด่านกัก
สัตว์อุบลราชธานี ด่านกักสัตว์สระแก้ว ด่านกักสัตว์จันทบุรี ด่านกักสัตว์ตราด ด่านกักสัตว์สงขลา ด่านกักสัตว์
นราธิวาส ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี ด่านกักสัตว์ตาก ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน และด่านกัก
สัตว์เชียงใหม่
๑.๗ จัดทีมสําหรับการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ ณ ประเทศต้นทางก่อนการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์
(งบประมาณปีละ ๐.๘๖ ล้านบาท)
๑.๘ จ้างเหมาทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติให้กับโค กระบือ แพะ แกะ
ภายในประเทศ ทั้งสิ้นจํานวน ๒๓๑,๒๐๕,๔๑๐ ตัว
ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ดําเนินการใน
โค กระบือ แพะ แกะ ในจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด จํานวน ๙๖,๗๒๙,๖๕๐ ตัว
โค กระบือ แพะ แกะ ในจังหวัดพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ ๑ และ ๗ ทุกจังหวัด จํานวน ๓๘,๘๙๓,๙๘๐ ตัว
ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ ดําเนินการใน
โค กระบือ แพะ แกะ ในจังหวัดพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ ๕ และ ๖ ทุกจังหวัด จํานวน ๒๙,๙๕๘,๔๒๐ ตัว
ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ ดําเนินการใน
โค กระบือ แพะ แกะ ในจังหวัดพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ ๓ และ ๔ ทุกจังหวัด จํานวน ๖๕, ๖๑๓, ๓๖๐ ตัว
๒. พัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตสัตว์ การควบคุมกําจัดโรคระบาดสัตว์ และพัฒนาศักยภาพการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์และทดสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และการ
เข้าถึงตลาดโดยยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กรมปศุสัตว์อยู่ในระหว่างการขอเสนอแผนงบประมาณในโครงการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) รวม ๑๗ โครงการวงเงิน ๗,๗๔๗,๒๑๔,๒๒๐ บาท
(งบประมาณการพัฒนางานด่านวงเงิน ประมาณ ๕๗๘ ล้านบาทตามข้อ ๑ อยู่ในวงเงินนี้เช่นกัน) โดยเน้นการปรับ
ศักยภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่นการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้าน
วินิจฉัยโรคระบาดในสัตว์ การพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
( Good Manufacturing Practice) การจัดทําพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยฝนภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อการ
ส่งออก การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง National Single Window (NSW) กับระบบภายในของ
หน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ การวิจัยและประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์โคนม สุกร และสัตว์ปีก รวมทั้งกรม
ปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามรายสินค้า เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคนม โคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการขยายตลาดสู่ประชาคมอาเซียน และตลาดนอกประชาคมอาเซียน

๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการค้า และการมีบทบาทนําในการปศุสัตว์ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี
และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางวิชาการและการค้ากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้มีการประชุมระดับทวิภาคีและการทําความตกลงในระดับกรมปศุสัตว์ของแต่
ละประเทศมาอย่างยาวนาน เช่น มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สําหรับปี ๒๕๕๖ กรมปศุสัตว์จะดําเนินการ
เชิญประชุมทวิภาคีกับประเทศเมียนมาร์ซึ่งจะจัดการประชุมเป็นครั้งแรกและการประชุมทวิภาคีกับประเทศ
มาเลเซียที่เป็นการประชุมต่อเนื่อง
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญต่อบทบาทที่ไทยมี
ศักยภาพความเป็นผู้นําอยู่หลายด้านเช่น เรื่องงานด้านระบาดวิทยาทางสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การ
ผลิตวัคซีนในสัตว์ งานด่านกักกันสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่ง
บทบาทนี้จะมีส่วนในการส่งเสริมประเทศไทยฐานะหนึ่งของประชาคมอาเซียนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาหรือ
ผลักดันกับประเทศในกรอบภูมิภาคอื่น
ในเรื่องการค้ากรมปศุสัตว์มุ่งหวังที่จะขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ที่มีโอกาส เช่น นกเขาชวาไปยังอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย สุกรมีชีวิตไปยังกัมพูชา โคไปยังมาเลเซีย เนื้อไก่แช่แข็งไปยังมาเลเซียและฟิลิปปินส์ และการเปิต
ตลาดไก่พันธุ์พื้นเมือง และเนื้อโคขุน
สําหรับการอํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชน กรมปศุสัตว์จะเร่งดําเนินการ
๑) ปรับปรุงเอกสารนําเข้า - ส่งออก ปรับปรุงการยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการนําเข้า ส่งออกสินค้า เพื่อให้ระบบงานมีมาตรฐานและชัดเจน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
๒) ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการนําเข้า - ส่งออกสินค้า จากเดิมที่ใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติประมาณ ๗ วัน ลงเหลือเพียง ๑ วัน โดยมอบให้ด่านกักกันสัตว์เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติสินค้าที่มีการนําเข้าอยู่เป็นประจํา
๓) ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการนําเข้า - ส่งออก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งออก
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการส่งออกส่งสินค้าให้มากขึ้น
๔) ปรับปรุงกฏหมาย กฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุง พรบ. โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๑) และกฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้ดําเนินการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฏหมาย
และเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และเข้าสู่ระบบการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless และ National
Single Window)
๕) ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดท่าเข้าและท่าออก ตาม
กฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิม
ความสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์กับอาเซียน ( ASEAN )
งานของกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบอาเซียนอยู่ในด้านความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรภายใต้การ
กํากับดูแลของระดับรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน มีคณะทํางานเฉพาะสาขาซึ่งเรียกคณะทํางานนี้ว่า ASEAN Sectoral
Working Group on Livestock (ASWGL) กรมปศุสัตว์จะส่งผู้แทนเข้าประชุมคณะทํางานนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาข้อกําหนดต่างๆ เช่น การจัดทํามาตรฐานวัคซีนโรคสัตว์ การตรวจรับรองสถานที่ผลิตวัคซีนสําหรับ
ปศุสัตว์ในอาเซียน การจัดทํามาตรฐาน กฏระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ อาทิ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยง
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐานโรงงานแปรรูปสัตว์ ความร่วมมือในการควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนในอาเซียน พิจารณาการจัดทําระบบข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในอาเซียน การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ของอาเซียนสําหรับโรคระบาดที่สําคัญ เช่น โรค FMD โรคไข้หวัดนก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือใน
ภูมิภาคที่จะกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์สู่คนที่สําคัญ ให้หมดไปในปี ๒๐๒๐ ร่วมมือกับกรมควบคุม

โรค (กระทรวงสาธารณสุข) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) ในการกําจัดควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อีกทั้งยังมีการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนสุขภาพสัตว์
อาเซียน ซึ่งมีงบประมาณประมาณ ๑ ล้านดอลลาร์ สรอ.เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมทางด้านสุขภาพสัตว์
ในอนาคต
ผลของการประชุมจะรายงานต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
การเกษตรและป่าไม้ (Senoir Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry ; SOM –
AMAF) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry; AMAF) เพื่อการรับรองผลของการประขุม ASWGL ตามลําดับ
สําหรับการประชุม ASWGL ครั้งล่าสุดคือ ครั้งที่ ๒๐ จัดการประชุม ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์
ผลของการประชุมมีข้อสรุปคือ
๑. ขั้นตอนการพิจารณาการใช้เงินกองทุนสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Trust
Fund) เพื่อให้การใช้เงินของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้ ASWGL ทําหน้าที่และมี
บทบาทเพิ่มเติมในการเป็นคณะกรรมการประเมินการใช้เงินกองทุน และ SOM-AMAF ทําหน้าที่และมีบทบาท
เพิ่มเติมในการป็นคณะกรรมการรับรอง และบริหารจัดการกองทุน และตกลงที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม 34th AMAF
เพื่อให้ความเห็นและการพิจารณา
๒. ด้านวัคซีน
๒.๑ ที่ประชุมได้รับทราบการรับรองห้องปฏิบัติการ National Veterinary Drug Assay
Laboratory (NVDL), GunungSindur, Bogor ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะรับรองวัคซีนดังต่อไปนี้
Newcastle Disease เชื้อเป็น
Newcastle Disease เชื้อตาย
Marek’s disease เชื้อเป็น
Infectious Laryngotracheitis เชื้อเป็น
Infectious Bronchitis เชื้อเป็น
Infectious Bronchitis เชื้อตาย
Egg Drop Syndrome ’76 เชื้อตาย
Infectious Coryza เชื้อตาย
Fowl Cholera เชื้อตาย
๒.๒ ห้องปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ กรมปศุสัตว์ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา กําลังอยู่ในกระบวนการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพซ้ํา โดยจะรับการตรวจประเมินการผลิตวัคซีน
ต่อไปนี้
วัคซีนที่ขอรับการตรวจประเมินซ้ํา (Re-accreditation)
Newcastle Disease เชื้อเป็น
Infectious Bronchitis เชื้อเป็น
Duck Viral Enteritis เชื้อเป็น
Newcastle Disease เชื้อตาย
Infectious Bronchitis เชื้อตาย
Avian Encephalomyelitis เชื้อตาย
Egg Drop Syndrome เชื้อตาย
Fowl Cholera เชื้อตาย

วัคซีนที่ขอรับการตรวจประเมินใหม่ (Accreditation)
Avian Influenza เชื้อตาย
Fowl Pox เชื้อเป็น
Infectious Bursal Disease เชื้อเป็น
Infectious Bursal Disease เชื้อตาย
Marek’s disease เชื้อเป็น
Fowl Cholera เชื้อตาย
Rabies เชื้อตาย
Brucellosis
Hemorrhagic Septicemia เชื้อตาย
Swine Fever เชื้อเป็น
Swine Fever เชื้อตาย
Aujeszky’s disease เชื้อเป็น
Aujeszky’s disease เชื้อตาย
๓.ที่ประชุมรับทราบที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นําในการจัดทําGuidelines on Compartmentalisation
of Livestock for Poultry และประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศผู้นําในการจัดทํา Guidelines on
Compartmentalisation of Livestock for Ruminants ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระบวนการสู่ AEC
Scorecard ประสบผลสําเร็จก่อน ปี ค.ศ. ๒๐๑๕
๔. ที่ประชุมรับรอง ASEAN Bio-security Management Manual for Poultry Farming: Broiler and
Meat Type Duck
๕. ที่ประชุมรับรอง Establishments for Manufacturing meat products in hermetically-sealed
containers
๖. การจัดตั้ง ASEAN Coordination Center on Animal Health and Zooneses (ACCAHZ)
ที่ประชุมรับรองร่างข้อตกลงในการจัดตั้ง ACCAHZ และ TOR ของคณะกรรมการในการเตรียมการ
(Preparatory Committee) ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนข้อตกลงในการดําเนินการ งบประมาณ และให้นําเข้าไปรายงาน
ที่ประชุม PrepSOM-34th AMAF เพื่อให้ความเห็นและพิจารณาต่อไป
๗. ที่ประชุมเห็นชอบในการที่จะสนับสนุนแผนงาน HPAI Free ของประชาคมอาเซียนก่อนปี ค.ศ.
๒๐๒๐ ซึ่งจะเป็นแผนงานความร่วมมือการควบคุมโรค การปรับปรุงการรายงานโรคให้รวดเร็ว คาดว่าแผนงานนี้จะ
ใช้กองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียนในการดําเนินการ
๘. ที่ประชุมรับทราบการทบทวนและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ ASEAN National Focal Point ของวัคซีน
สัตว์ที่จะช่วยพิจารณาเรื่องของยาสัตว์ในคราวต่อไป
๙. ที่ประชุมรับทราบความเข้มแข็งของ ASEAN ในการที่จะป้องกัน ควบคุมและกําจัดโรคในกลุ่ม Highly
Pathogenic Emerging Diseases (HPEDs)
๑๐. ที่ประชุมรับทราบว่าจะ มีการจัดประชุมร่วมระหว่าง ASEAN Expert Group on Communicable
Disease (AEGCD) และ ASWGL ในการสร้างความร่วมมือตามแผนงาน One Health การควบคุมโรคสัตว์สู่คน
เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

๔. พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องในภาคปศุสัตว์ให้มีทักษะ
ที่เหมาะสมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
กรมปศุสัตว์ให้นโยบายความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ง
จะเป็นภาษาทางการของอาเซียน และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น ภาษาเมียนมาร์ เขมร
เวียดนาม และภาษาที่สําคัญอีกภาษาหนึ่งคือ ภาษาจีน ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ทํางานอยู่
บริเวณชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่
ของประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มเกษตรกรและพ่อค้าสัตว์ตามแนวชายแดนและทักษะอื่นๆที่จําเป็น
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับต้นและระดับสูงที่จะใช้ในการเจรจาสําหรับการประชุมกับผู้แทนประเทศในกลุ่มอาเซียน
ในปีบงประมาณ ๒๕๕๖ นี้ กรมปศุสัตว์จะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ รวม
๑๐ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน รวมทั้งหมด ๒๐๐ คน
สําหรับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านนั้น กรมปศุสัตว์จะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาไปตามพื้นที่ที่
ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อด้วยโดยจัดภาษา ละ ๑ รุ่นในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้ ภาษาเมียนมาร์จะจัดให้มีการ
อบรมที่ เขต ๕ และ ๗ ภาษาเขมรจัดอบรมที่เขต ๔ ภาษาเวียดนามอบรมที่เขต ๒ สําหรับภาษาจีนจัดที่
ส่วนกลาง
๕. พัฒนากฎระเบียบที่จะเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ
กรมปศุสัตว์กําลังเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ....” โดยแก้ไข กฎหมายฉบับเดิมคือ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีผลใน
การบังคับใช้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๖. กรมปศุสัตว์เห็นชอบที่จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนของกรมปศุสัตว์
ศูนย์ประสานงานอาเซียนนี้จะอยู่ภายใต้การดําเนินงานของกองปศุสัตว์ต่างประเทศซึ่งศูนย์ฯแห่งนี้จะ
รับผิดชอบในแผนงานรวมของกรมปศุสัตว์ที่มีต่อประชาคมอาเซียน อีกทั้งจะเป็นศูนย์ในการค้นคว้าข้อมูล รวบรวม
กฎระเบียบทางด้านปศุสัตว์ของอาเซียนและประทศเพื่อนบ้านในระดับทวิภาคี ดําเนินการศึกษาวิจัยและส่งเสริม
การขยายและพัฒนาตลาดปศุสัตว์ในอาเซียน พร้อมทั้งจะเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนภาคเอกชนในการขยายตลาด
สินค้าปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในประชาคมอาเซียนและนอกประชาคมอาเซียน
๗. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความตระหนักรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคปศุสัตว์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมปศุสัตว์โดยกองปศุสัตว์ต่างประเทศจะดําเนินการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนา
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคปศุสัตว์แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้รับทราบ มีความเข้าใจและตระหนักในการมีส่วนร่วมกับการที่กรมปศุสัตว์ต้องเข้าไปมีบทบาทใน
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งจะมีการสัมมนาร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพตามราย
ชนิดสินค้าปศุสัตว์เพื่อที่จะหาแนวทางในการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน และการขยายตลาด
นอกกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วย
การเผยแพร่ความรู้ประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ทางเว็บไซด์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ภาคปศุสัตว์ได้รับทราบข้อมูล กฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานตนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว

คณะกรรมการที่กรมปศุสัตว์มีการแต่งตั้งและดําเนินงานในปัจจุบัน
- กรมปศุสัตว์อยู่ใน “คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางจิรวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นที่ปรึกษา
- กรมปศุสัตว์จัดตั้ง “คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการ
ปศุสัตว์” โดยนางวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานคณะกรรมการฯ จัดตั้งเพื่อพิจารณา
เสนอมาตรการและแนวทางการดํ า เนิ น งานของกรมปศุ สั ต ว์ เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบการเข้ า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
บทบาท (ที่คาดว่าจะได้รับ) ของประเทศไทยด้านปศุสัตว์ หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านการค้า
สุกร
- ผู้นําด้านการผลิตสุกรใน AEC ได้แก่ เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ ปัจจุบันไทยส่งออกคิดเป็นร้อยละ ๒
ของผลผลิต ส่วนเวียดนามแม้ผลิตได้มากที่สุด มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ ต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีอัตราการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ต่อปี ทําให้ต้องนําเข้า
เนื้อสุกรจากต่างประเทศ ดังนั้น การส่งออกสุกรมีชีวิตจึงเป็นโอกาสของไทย โดยมีตลาดส่งออกที่สําคัญ
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์
ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อสุกรของประเทศผู้นําใน AEC ปี 2551
2008 (2551)

2009 (2552)

2010 (2553)

2011 (2554)

2555
2012 (2555)F

ผลิต บริโภค
ผลิต
บริโภค
(พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน)

ผลิต
(พันตัน)

บริโภค
ผลิต
(พันตัน) (พันตัน)

บริโภค
(พันตัน)

ผลิต
บริโภค
(พันตัน) (พันตัน)

เวียดนาม

1,850

1,880

1,910

1,936

1,930

1,940

1,960

1,995

1,960

2,035

ฟิลิปปินส์

1,225

1,270

1,298

1,240

1,255

1,358

1,260

1,358

1,265

1,364

ไทย*

1,296

1,283

1,163

1,152

1,142

1,130

1,054

1,039

1,190

1,171

ประเทศ/ปี

- ที่มา : USDA April 2012 * ข้อมูลกรมปศุสัตว์

ไก่เนื้อ
- ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการผลิตและตลาดไก่เนื้อใน AEC คือ ผลิตเนื้อไก่มากเป็นอันดับ ๑ รองลงมาเป็น
ประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเกือบทั้งหมด บางปีผลผลิตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคต้องนําเข้า ดังนั้น ไทยจึงมีโอกาสทางการตลาดใน AEC พันธุ์สัตว์ปีก เนื้อไก่สด ได้แก่
ประเทศลาว โดยเฉพาะประเทศเวียดนามอัตราการขยายตัวตลาดและต้องนําเข้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๑.๓ หรือประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ตัน/ปี นอกจานี้ยังมีสิงค์โปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม
เป็นคู่ค้าที่สําคัญอีกด้วย
ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ไของประเทศผู้นําใน AEC ปี 2551-2555
2008(2551)
ประเทศ/ปี

2009(2552)

2010(2553)

2011(2554)

2012(2555)F

ผลิต
ผลิต
ผลิต
บริโภค
บริโภค
บริโภค
ผลิต
บริโภค
ผลิต
บริโภค
(พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน) (พันตัน)

ไทย*

1,432

1,031

1,506

1,109

1,543

1,146

1,660

1,263

1,933

1,353

อินโดนีเซีย

1,350

1,355

1,409

1,412

1,465

1,465

1,515

1,515

1,540

1,540

เวียดนาม

211

201

291

317

350

เรียบเรียงโดย น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ
สพ.ญ.ศุภลักษณ์ ปราบศรีภูมิ
กองปศุสัตว์ต่างประเทศ
นายธานี ภคาอุทัย
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์
๘ พ.ย. ๒๕๕๕

