คํากลาวในพิธีเปด
การฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟารมสุกร ปลอดการใชสารเรงเนือ้ แดง
จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2548
โดย นายประดิษฐ กิ่งโก รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมแกลลีไ่ วท อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 เมษายน 2548

ทาน ปศุสัตวจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และทานผูมีเกียรติทุกทาน
กระผมมีความยินดีและรูส ึกเปนเกียรติ
ทีไ่ ดมาเปนประธานในพิธเี ปดการฝกอบรม
ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดงจังหวัดนครราชสีมา
ประจําป 2548 ในวันนี้
ทานทัง้ หลายคงทราบแลววา รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร
( Food
Safety ) เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยภายในประเทศ โดยใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตอาหารทัง้ ระบบใหถกู สุขอนามัย และไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอาหารไทยใหเปนครัวไทยสูครัวโลก ซึ่ง
การสงเสริมผลิตภัณฑของเกษตรกรที่ไดมาตรฐานตั้งแตฟารมจนถึงผูบริโภค( From Farm to Table )จะมีผลทําให
สินคาปศุสัตวสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และเปนการคุมครองผูบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนทําใหคนไทย
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ
สารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท เปนสารเคมีภัณฑที่ผลิตขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค
ในการรักษาโรคหอบหืดในคน แตผูเลี้ยงสุกรไดรับคําแนะนําหรือชักจูงใหเขาใจผิด นําสารกลุมนี้มาผสมใน
อาหารเพื่อลดไขมัน และเพิ่มเนื้อแดงในซากสุกร ซึ่งการทําเชนนี้ เปนการใชผดิ วัตถุประสงค และไมถูกตองตาม
คุณสมบัติของสารเคมีภัณฑชนิดนี้ และยังเปนการทรมานสัตว ที่ขาดเหตุผลและความจําเปน เนือ่ งจากสารใน
กลุม นีม้ ผี ลตอการทํางานของระบบประสาททีค่ วบคุมการทํางานของกลามเนือ้ หัวใจ กลามเนื้อเรียบของหลอด
เลือด หลอดลม กระเพาะปสสาวะ เปนตน และถาสารนี้ตกคางในเนื้อสุกรก็จะมีผลกระทบตอผูบริโภค
โดยเฉพาะผูปว ยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตอมไทรอยด ฯลฯ ซึง่ ในตางประเทศหามใชโดยเด็ดขาด
สําหรับประเทศไทย กรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับกระทรวง สาธารณสุข และ
สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ ไดรว มกันรณรงคใหเลิกใชสารกลุม นี้ เริ่มตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2546 เปนตนมา
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะทําหนาที่ควบคุมผูน ําเขาและผูข าย สารเบตาอะโกนิสท ในสวนผูชําแหละและขาย
เนือ้ สุกรจะมีการสุม เก็บตัวอยางเนือ้ สุกรจากเขียง
มาตรวจ หากพบสารเบตาอะโกนิสทจะมีความผิดตาม
กฎหมาย
ในสวนของกรมปศุสัตวจะมีพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ และเก็บตัวอยางอาหารสัตวจาก
ฟารมเลี้ยงสัตวของเกษตรกรและตรวจสอบหาสารเคมีภัณฑที่ประกาศหามผสมในอาหารสัตว ไดแก สารกลุม
เบตาอะโกนิสท (สารเรงเนือ้ แดง) ฯลฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใหผูฝาฝนมีความผิดตามมาตรา 6 (5) ซึ่งมีโทษทั้งจํา

ทัง้ ปรับตามมาตรา 57 ของ พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525 คือ จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 1
หมืน่ บาท รวมทัง้ มีมาตรการตรวจสอบสารกลุม เบตาอะโกนิสทในปสสาวะสุกรจาก ทุกฟารม ของทุกโรงฆาสัตว
ทัว่ ประเทศ หากพบจะมีการดําเนินการตอฟารมและโรงฆาสัตวท่ีตรวจพบสารดังกลาวโดยเด็ดขาดตอไป
กรมปศุสัตว ไดออกประกาศ เรือ่ ง การรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดงหรือสาร
กลุมเบตาอะโกนิสท ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 เพือ่ เปนการสนับสนุนใหฟารมสุกรหรือ ผูเลี้ยงสุกรมีการ
เลีย้ งสุกรทีป่ ลอดจากสารเรงเนือ้ แดง หรือสารกลุม เบตาอะโกนิสทและเปนหลักประกันสําหรับผูบริโภคเนือ้ สุกร
และผลิตภัณฑจากสุกรอยางปลอดภัยรวมถึงการสงออกไปจําหนาย ยังตางประเทศดวย
และจากคํากลาว
รายงานของทานปศุสัตวจงั หวัดนครราชสีมา พบวา มีฟารมสุกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ผานการตรวจสอบแลววา
ปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง หรือสารกลุม เบตา อะโกนิสท จํานวน 444 ฟารม ( ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว
คิดเปน 99.90 % ของจํานวนสุกร ทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา ) ซึง่ ถือวาเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดี ทีเ่ กษตรกรผูเ ลีย้ ง
สุกรในจังหวัดนครราชสีมา ใหความรวมมือในการทีจ่ ะไมใชสารดังกลาว ทําใหสกุ รในจังหวัดนครราชสีมาปลอด
การใชสารเรงเนื้อแดง หรือสารกลุม เบตาอะโกนิสท
สุดทายนี้กระผมขอขอบคุณคณะผูดําเนินการจัดงาน เจาหนาทีท่ ุกทานทีช่ วยกัน จัดงานใน
ครัง้ นี้ และขออันเชิญคุณพระศรีรตั นตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนดวงวิญญาณอัน
ศักดิส์ ทิ ธิข์ องทานทาวสุรนารีทช่ี าวโคราชเคารพนับถือไดโปรดคุม ครอง และอภิบาลใหทุกทานประสบแตความสุข
มีพลานามัยแข็งแรง
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบ
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2548

คํากลาวรายงานในพิธีเปด
การฝกอบรมผูป ระกอบการฟารมเลีย้ งสุกรและมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนือ้ แดง
จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2548
โดย นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมแกลลีไ่ วท อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 เมษายน 2548

เรียน ทานรองผูวา ราชการจังหวัดนครราชสีมา
กระผมในนามคณะกรรมการจัดการฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรอง
ฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนือ้ แดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2548 ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงทีท่ า น
ไดกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธเี ปดการฝกอบรมฯ และมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อ
แดงในวันนี้
กระผมขอกราบเรียนความเปนมาของการจัดการฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบ
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง เพื่อโปรดทราบพอสังเขปดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณได
ประกาศเรื่องมาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งไดกําหนด
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย เพือ่ เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพของฟารมและผลิตผลปศุสัตว
ใหไดมาตรฐานซึง่ จะมีผลทําใหสนิ คาปศุสัตวสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
และเปนการคุม ครองผูบ ริโภค
ภายในประเทศตลอดจนคํานึงถึงการจัดการดานสิง่ แวดลอม ทําใหคนไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดนครราชสีมาไดจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรเพื่อปรับปรุงฟารมสุกรใหมีมาตรฐาน
ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณกาํ หนด รวมทัง้ ไดดาํ เนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตวในโครงการแกไข
ปญหาการ
ใชสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตัง้ แตวนั ที่
16 เมษายน 2546 เปนตนมา โดยทางสํานักงานปศุสตั วนครราชสีมาจะจัดสงเจาหนาที่ออกปฏิบัตงิ านสุม เก็บ
ปสสาวะสุกรในฟารมเลีย้ งสุกรและในโรงฆาสัตวทุกแหงในจังหวัดนครราชสีมาเปนประจําทุกเดือน
ในชวงแรกของโครงการฯ คือ ระหวางเดือนเมษายน 2546 ถึง เดือนกันยายน 2547 ไดเก็บ
ปสสาวะสุกรสงตรวจหาสารเรงเนือ้ แดง จํานวนทั้งสิ้น 9,091 ตัวอยาง ตรวจพบสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสุกร 3
ตัวอยาง (คิดเปน 0.032 %) เทานัน้ ซึง่ ทางสํานักงานปศุสัตวจงั หวัดนครราชสีมาไดเขาสอบสวนและดําเนินคดี
ตามกฏหมายกับผูลักลอบใชสารดังกลาวแลว
และตัง้ แตเดือนตุลาคม 2547 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดนครราชสีมาได
สุมเก็บปสสาวะสุกรจากฟารมสุกรทุกแหงในจังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจวิเคราะหอยางละเอียดแลวไมพบ
สารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสทจากฟารมสุกร 444 ฟารม(ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเปน
99.90% ของจํานวนสุกรทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา) โดยทําการตรวจวิเคราะหอยางนอย 3 ครัง้ ในเวลา 3

เดือนติดตอกัน ซึ่งสํานักงาน ปศุสัตวจงั หวัดนครราชสีมาไดเสนอใหจงั หวัดนครราชสีมาออกใบรับรองเปนฟารม
สุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดงใหแกฟารมสุกรดังกลาว
ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหฟารมเลี้ยงสุกรหรือผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครราชสีมามีการเลี้ยง
สุกรทีป่ ลอดการใชสารเรงเนือ้ แดงหรือสารกลุม เบตาอะโกนิสท ตลอดจนเพือ่ เปนหลักประกันสําหรับผูบริโภคเนื้อ
สุกรหรือผลิตภัณฑจากสุกรใหปลอดภัย ทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดพิธีมอบใบรับรอง
ฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนือ้ แดงใหแกฟารมสุกรของจังหวัดนครราชสีมาทีผ่ านการตรวจสอบแลวทัง้ สิน้ 444
ฟารม (ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเปน 99.90% ของจํานวนสุกรทัง้ หมดในจังหวัดนครราชสีมา) ในวันนี้
บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานเปดการฝกอบรมฯและมอบ
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง และกลาวใหโอวาทเพื่อเปนสิริมงคล แกผเู ขารับการฝกอบรมฯ
และใบรับรองฯรวมทั้งเจาหนาที่โดยทั่วกัน ขอเรียนเชิญ

