
คํากลาวในพิธีเปด 
การฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟารมสุกร ปลอดการใชสารเรงเน้ือแดง  

จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป 2548 
โดย   นายประดิษฐ  กิ่งโก  รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
ณ  โรงแรมแกลล่ีไวท   อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี   7   เมษายน   2548 
 
 
ทาน   ปศุสัตวจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ  และทานผูมีเกียรติทุกทาน 

  กระผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติ ท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม     
ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดงจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําป 2548 ในวันน้ี 

  ทานท้ังหลายคงทราบแลววา  รัฐบาลมีนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร     ( Food 
Safety )  เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยภายในประเทศ  โดยใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตอาหารท้ังระบบใหถูกสุขอนามัย และไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอาหารไทยใหเปนครัวไทยสูครัวโลก ซึ่ง
การสงเสริมผลิตภัณฑของเกษตรกรที่ไดมาตรฐานต้ังแตฟารมจนถึงผูบริโภค( From Farm to Table )จะมีผลทําให
สินคาปศุสัตวสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และเปนการคุมครองผูบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนทําใหคนไทย
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

  สารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท  เปนสารเคมีภัณฑที่ผลิตขึ้นเพื่อ          วัตถุประสงค 
ในการรักษาโรคหอบหืดในคน   แตผูเลี้ยงสุกรไดรับคําแนะนําหรือชักจูงใหเขาใจผิด    นําสารกลุมนี้มาผสมใน
อาหารเพื่อลดไขมัน  และเพิ่มเนื้อแดงในซากสุกร  ซึ่งการทําเชนนี้ เปนการใชผิดวัตถุประสงค และไมถูกตองตาม
คุณสมบัติของสารเคมีภัณฑชนิดนี้   และยังเปนการทรมานสัตว  ที่ขาดเหตุผลและความจําเปน  เน่ืองจากสารใน
กลุมน้ีมีผลตอการทํางานของระบบประสาทท่ีควบคุมการทํางานของกลามเน้ือหัวใจ   กลามเนื้อเรียบของหลอด
เลือด  หลอดลม  กระเพาะปสสาวะ เปนตน  และถาสารน้ีตกคางในเน้ือสุกรก็จะมีผลกระทบตอผูบริโภค
โดยเฉพาะผูปวยโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคตอมไทรอยด ฯลฯ  ซ่ึงในตางประเทศหามใชโดยเด็ดขาด 

  สําหรับประเทศไทย  กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กับกระทรวง  สาธารณสุข  และ
สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ   ไดรวมกันรณรงคใหเลิกใชสารกลุมน้ี  เริ่มตั้งแตวันที่  16  เมษายน  2546  เปนตนมา   
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะทําหนาท่ีควบคุมผูนําเขาและผูขาย   สารเบตาอะโกนิสท   ในสวนผูชําแหละและขาย
เน้ือสุกรจะมีการสุมเก็บตัวอยางเน้ือสุกรจากเขียง    มาตรวจ  หากพบสารเบตาอะโกนิสทจะมีความผิดตาม
กฎหมาย    ในสวนของกรมปศุสัตวจะมีพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ  และเก็บตัวอยางอาหารสัตวจาก
ฟารมเลี้ยงสัตวของเกษตรกรและตรวจสอบหาสารเคมีภัณฑที่ประกาศหามผสมในอาหารสัตว  ไดแก   สารกลุม
เบตาอะโกนิสท      (สารเรงเน้ือแดง) ฯลฯ  ซึ่งจะมีผลบังคับใหผูฝาฝนมีความผิดตามมาตรา 6 (5)   ซึ่งมีโทษทั้งจํา        



ท้ังปรับตามมาตรา 57  ของ พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525  คือ จําคุกไมเกิน 1 ป     ปรับไมเกิน 1 
หม่ืนบาท  รวมท้ังมีมาตรการตรวจสอบสารกลุมเบตาอะโกนิสทในปสสาวะสุกรจาก   ทุกฟารม ของทุกโรงฆาสัตว
ท่ัวประเทศ  หากพบจะมีการดําเนินการตอฟารมและโรงฆาสัตวท่ีตรวจพบสารดังกลาวโดยเด็ดขาดตอไป 

  กรมปศุสัตว  ไดออกประกาศ  เร่ือง  การรับรองฟารมสกุรปลอดการใชสารเรงเน้ือแดงหรือสาร
กลุมเบตาอะโกนิสท  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2546    เพ่ือเปนการสนับสนุนใหฟารมสกุรหรือ      ผูเลี้ยงสุกรมีการ
เล้ียงสุกรท่ีปลอดจากสารเรงเน้ือแดง หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสทและเปนหลักประกันสําหรับผูบริโภคเน้ือสุกร
และผลิตภณัฑจากสุกรอยางปลอดภัยรวมถึงการสงออกไปจําหนาย ยังตางประเทศดวย   และจากคํากลาว
รายงานของทานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา  พบวา มีฟารมสุกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ผานการตรวจสอบแลววา
ปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง หรือสารกลุมเบตา อะโกนิสท  จํานวน  444  ฟารม  ( ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248  ตัว  
คิดเปน  99.90 %  ของจํานวนสุกร ทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา )   ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองท่ีนายินดี ท่ีเกษตรกรผูเล้ียง
สุกรในจังหวัดนครราชสีมา  ใหความรวมมือในการท่ีจะไมใชสารดังกลาว ทําใหสุกรในจังหวัดนครราชสีมาปลอด
การใชสารเรงเน้ือแดง หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท  

  สุดทายน้ีกระผมขอขอบคุณคณะผูดําเนินการจัดงาน   เจาหนาท่ีทุกทานท่ีชวยกัน    จัดงานใน
คร้ังน้ี  และขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  ตลอดจนดวงวิญญาณอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของทานทาวสุรนารีท่ีชาวโคราชเคารพนับถือไดโปรดคุมครอง และอภิบาลใหทุกทานประสบแตความสุข  
มีพลานามัยแข็งแรง   

  บัดน้ี  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบ
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํากลาวรายงานในพิธีเปด 
การฝกอบรมผูประกอบการฟารมเล้ียงสุกรและมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเน้ือแดง  

จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป 2548 
โดย   นายขวัญชัย  หุนตระกูล  ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 
ณ  โรงแรมแกลล่ีไวท   อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี   7   เมษายน   2548 
 
 
เรียน  ทานรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 

  กระผมในนามคณะกรรมการจัดการฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรอง
ฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเน้ือแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2548 ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีทาน
ไดกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมฯ และมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเน้ือ
แดงในวันน้ี 

  กระผมขอกราบเรียนความเปนมาของการจัดการฝกอบรมผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรและมอบ
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง เพื่อโปรดทราบพอสังเขปดังนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณได
ประกาศเรื่องมาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย พ.ศ. 2542  ลงวันที่     3 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งไดกําหนด
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพของฟารมและผลิตผลปศุสัตว
ใหไดมาตรฐานซ่ึงจะมีผลทําใหสินคาปศุสัตวสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และเปนการคุมครองผูบริโภค
ภายในประเทศตลอดจนคํานึงถึงการจัดการดานส่ิงแวดลอม ทําใหคนไทยมีคุณภาพชวิีตท่ีดีข้ึน สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดนครราชสีมาไดจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรเพื่อปรับปรุงฟารมสุกรใหมีมาตรฐาน
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด รวมท้ังไดดําเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตวในโครงการแกไข
ปญหาการ   ใชสารเรงเน้ือแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแตวันท่ี              
16 เมษายน 2546 เปนตนมา โดยทางสํานักงานปศุสัตวนครราชสีมาจะจัดสงเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานสุมเก็บ
ปสสาวะสุกรในฟารมเล้ียงสุกรและในโรงฆาสัตวทุกแหงในจังหวัดนครราชสีมาเปนประจําทุกเดือน 

  ในชวงแรกของโครงการฯ คือ ระหวางเดือนเมษายน  2546 ถึง เดือนกันยายน 2547 ไดเก็บ
ปสสาวะสุกรสงตรวจหาสารเรงเน้ือแดง จํานวนทั้งสิ้น 9,091  ตัวอยาง ตรวจพบสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสุกร 3 
ตัวอยาง (คิดเปน  0.032 %) เทาน้ัน ซ่ึงทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาไดเขาสอบสวนและดําเนินคดี
ตามกฏหมายกับผูลักลอบใชสารดังกลาวแลว 

  และต้ังแตเดือนตุลาคม 2547 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาได
สุมเก็บปสสาวะสุกรจากฟารมสุกรทุกแหงในจังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจวิเคราะหอยางละเอียดแลวไมพบ
สารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสทจากฟารมสุกร 444 ฟารม(ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเปน 
99.90% ของจํานวนสุกรทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา)  โดยทําการตรวจวิเคราะหอยางนอย 3 คร้ัง ในเวลา 3 



เดือนติดตอกัน ซึ่งสํานักงาน   ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาไดเสนอใหจังหวัดนครราชสมีาออกใบรับรองเปนฟารม
สุกรปลอดการใชสารเรงเน้ือแดงใหแกฟารมสุกรดังกลาว 

  ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหฟารมเลี้ยงสุกรหรือผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครราชสีมามีการเลี้ยง
สุกรท่ีปลอดการใชสารเรงเน้ือแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท ตลอดจนเพ่ือเปนหลกัประกันสําหรับผูบริโภคเน้ือ
สุกรหรือผลิตภัณฑจากสุกรใหปลอดภัย ทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดพิธีมอบใบรับรอง
ฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเน้ือแดงใหแกฟารมสุกรของจังหวัดนครราชสีมาท่ีผานการตรวจสอบแลวท้ังส้ิน 444 
ฟารม (ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเปน 99.90% ของจํานวนสุกรท้ังหมดในจังหวัดนครราชสีมา) ในวันน้ี 

  บัดน้ี  ไดเวลาอันเปนมงคลแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานเปดการฝกอบรมฯและมอบ
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง และกลาวใหโอวาทเพื่อเปนสิริมงคล แกผูเขารับการฝกอบรมฯ 
และใบรับรองฯรวมทั้งเจาหนาที่โดยทั่วกัน ขอเรียนเชิญ 
 


