
ตวัอย่าง แบบฟอร์มการช้ีแจง IR 

ผู้ตอบประเด็น : ขา้พเจา้ นายสรวิศ ธานีโต / ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษา

ราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตวแ์ละโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลการช้ีแจงประเด็นข้อท่ี  1.3 ประจําวนัท่ี 17 

มิถุนายน 2561/ ผูช้ี้แจง นายสรวิศ ธานีโต ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตวแ์ละโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ช้ีแจงประเด็น : 

 

 

สาระสําคัญ :  

กรณีช้ีแจงประเด็นข้อท่ี 1.3 ประจาํวนัท่ี 17 มิถุนายน 2561 ข้อกล่าวหาการเอ้ือ

ประโยชน์ใหก้บัผูผ้ลิตอาหารสัตว ์

 

นางมลัลิกา  บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรค ปชป. ระบุวา่ กรมปศุสัตว ์

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถตอบขอ้สงสัยต่อกรณีบริษทัผูผ้ลิต

อาหารสัตวร์ายใหญ่นาํเขา้ขา้วบาร์เลย ์120,000 ตนั และแสดงกบัศุลกากรวา่เป็น

อาหาร แต่แทจ้ริงเป็นวตัถุดิบทดแทนขา้วสาลีเพื่อทาํอาหารสัตวใ์ช่หรือไม ่

ข้อช้ีแจง  

 

ทีม่าของปัญหา : 

 

 

ข้อเทจ็จริง :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการ :  

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนช้ีแจง  ดงัน้ี 

 

มติชนออนไลน์ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 กรณีกรมปศุสัตวไ์ม่สามารถตอบขอ้สงสัย

ต่อกรณีบริษทันาํเขา้ผูผ้ลิตอาหารสัตวร์ายใหญ่ นาํเขา้ขา้วบาร์เลย ์120,000 ตนั 

 

ในปี 2561 บริษทั กรุงเทพโปรดิวซ์ จาํกดั ไดข้ออนุญาตนาํเขา้ขา้วบาร์เลยส์ําหรับ

อาหารสัตว ์(FEED BARLEY) ซ่ึงมีการนาํเขา้จนถึงปัจจุบนั จาํนวน 2 คร้ัง ในช่วง

เดือนพฤษภาคม รวม 125,380 ตนั  มีตน้ทางจากประเทศออสเตรเลีย  โดยนําเข้า

ทางท่าเรือแหลมฉบงั และไดผ้า่นการตรวจสอบจากด่านกกักนัสัตวช์ลบุรี และด่าน

ตรวจพืชแหลมฉบงั  ก่อนศุลกากรจะปล่อยสินคา้เขา้ราชอาณาจกัร  

 

คาํช้ีแจง :  การนําเขา้ข้าวบาร์เลยไ์ด้มีการตรวจเอกสารหลกัฐานการนําเขา้ ทั้ ง 2 

คร้ัง ซ่ึงไดร้ะบุวา่ใชส้ําหรับอาหารสัตว ์( FEED BARLEY) อยา่งชดัเจน ทั้งเอกสาร

ของกรมปศุสัตว ์และศุลกากร 

 

1) มีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการนาํเขา้  

2) พนักงานเจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตวไ์ด้สุ่มเก็บตวัอย่างขา้วบาร์เลยท่ี์นาํเขา้ส่งตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการรวม 10 ตวัอยา่ง ไม่พบสารพิษจากเช้ือราทุกตวัอยา่ง 

3) พนกังานเจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตวไ์ดล้งสุ่มตรวจสอบโรงงานอาหารสัตวท่ี์นาํเขา้ขา้ว

บาร์เลยด์งักล่าวพบว่ามีการนาํไปใช้ในสูตรอาหารสัตวท่ี์ข้ึนทะเบียนไวถู้กตอ้งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ยงัไม่พบการกระทาํความผดิแต่อยา่งใด 



แนวทางการป้องกัน และ

แก้ไข : 

 

1) กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานไปยงักรมศุลกากร ถึงกรณีท่ี

เกิดข้ึนเพื่อประสานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานไปยงัสมาคมผูผ้ลิตอาหารสัตว ์ 

ส่ือมวลชน  ส่ือออนไลน์  เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง กรณีการนําเข้าข้าวบาร์เลย ์เพื่อ

ทาํอาหารสัตว ์เพื่อสร้างความรับรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัประชาชน 

ผู้ช้ีแจง :   

 

ช่องทางการเผยแพร่ :   

 

ระยะเวลาช้ีแจง :  

ทีม่าข่าว :  

กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

แถลงข่าวท่ีกรมปศุสัตว ์ผ่านส่ือทีวี วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์(ส่ือท่ีมาฟังการแถลงข่าว) 

พร้อม Facebook Live และเวบ็ไซต ์ส่ือสังคมออนไลน์ 

1 วนั 

มติชนออนไลน์ 

จบการรายงาน// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการชีแ้จง กรณีข้าวบาร์เลย์ กยส. 
 

ขา้พเจา้ นายสรวิศ ธานีโต / ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลการช้ีแจงประเด็นขอ้ท่ี 1.3 

ประจาํวนัท่ี 17 มิถุนายน 2561/ ผูช้ี้แจง นายสรวิศ ธานีโต ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษา

ราชการอธิบดีกรมปศุสัตวแ์ละโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

กรณีบริษทัผูผ้ลิตอาหารสัตวร์ายใหญ่นาํเขา้ขา้วบาร์เลย ์120,000 ตนั 

สาระสําคญั :  นางมลัลิกา  บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรค ปชป. ระบุว่า กรมปศุสัตว ์ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถตอบขอ้สงสัยต่อกรณีบริษัทผูผ้ลิตอาหารสัตว์รายใหญ่นําเข้าข้าวบาร์เลย ์

120,000 ตนั และแสดงกบัศุลกากรวา่เป็นอาหาร แต่แทจ้ริงเป็นวตัถุดิบทดแทนขา้วสาลีเพื่อทาํอาหารสัตวใ์ช่หรือไม่ 

 

กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนช้ีแจง  ดงัน้ี 

 

ท่ีมาของปัญหา :  

มติชนออนไลน์ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 กรณีกรมปศุสัตวไ์ม่สามารถตอบขอ้สงสัยต่อกรณีบริษทันาํเขา้ผูผ้ลิต

อาหารสัตวร์ายใหญ่ นาํเขา้ขา้วบาร์เลย ์120,000 ตนั 

 

ขอ้เทจ็จริง :  

ในปี 2561 บริษัท กรุงเทพโปรดิวซ์ จ ํากัด ได้ขออนุญาตนําเข้าข้าวบาร์เลย์สําหรับอาหารสัตว์ (FEED 

BARLEY) ซ่ึงมีการนาํเขา้จนถึงปัจจุบนั จาํนวน 2 คร้ัง ในช่วงเดือนพฤษภาคม รวม 125,380 ตนั  มีตน้ทางจาก

ประเทศออสเตรเลีย  โดยนาํเขา้ทางท่าเรือแหลมฉบงั และไดผ้า่นการตรวจสอบจากด่านกกักนัสัตวช์ลบุรี และ

ด่านตรวจพืชแหลมฉบงั  ก่อนศุลกากรจะปล่อยสินคา้เขา้ราชอาณาจกัร  

 

คาํช้ีแจง :  การนาํเขา้ขา้วบาร์เลยไ์ดมี้การตรวจเอกสารหลกัฐานการนาํเขา้ ทั้ง 2 คร้ัง ซ่ึงไดร้ะบุว่าใช้สําหรับ

อาหารสัตว ์( FEED BARLEY) อยา่งชดัเจน ทั้งเอกสารของกรมปศุสัตว ์และศุลกากร 

 

การดาํเนินการ :  

1) มีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการนาํเขา้  

2) พนักงานเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวไ์ด้สุ่มเก็บตวัอย่างขา้วบาร์เลยท่ี์นาํเขา้ส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการรวม 10 

ตวัอยา่ง ไม่พบสารพิษจากเช้ือราทุกตวัอยา่ง 

3) พนกังานเจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตวไ์ดล้งสุ่มตรวจสอบโรงงานอาหารสัตวท่ี์นาํเขา้ขา้วบาร์เลยด์งักล่าวพบวา่มี

การนาํไปใชใ้นสูตรอาหารสัตวท่ี์ข้ึนทะเบียนไวถู้กตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ยงั

ไม่พบการกระทาํความผดิแต่อยา่งใด 

 



แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข :  

1) กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานไปยงักรมศุลกากร ถึงกรณีท่ีเกิดข้ึนเพื่อประสาน

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประสานไปยัง สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว์  ส่ือมวลชน               

ส่ือออนไลน์  เพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริง กรณีการนําเขา้ขา้วบาร์เลย ์เพื่อทาํอาหารสัตว ์เพื่อสร้างความรับรู้ความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัประชาชน 

 

ผูช้ี้แจง :  กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ช่องทางการเผยแพร่ :  แถลงข่าวท่ีกรมปศุสัตว ์ผา่นส่ือทีวี วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์(ส่ือท่ีมาฟังการแถลงข่าว) พร้อม 

Facebook Live และเวบ็ไซต ์ส่ือสังคมออนไลน์ 

ระยะเวลาช้ีแจง : 1 วนั 

ท่ีมาข่าว : มติชนออนไลน์ 

จบการรายงาน// 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการชีแ้จง กรณีโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว 
ข้าพเจ้านายสรวิศ ธานีโต / ผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศสุัตว์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลการชีแ้จงประเด็น : เกษตรกรสระแก้วมึนเข้าโครงการแตไ่ม่ได้ววัทัง้

ท่ีเตรียมคอก-ปลกูหญ้ารอแล้ว 

 
ประจําวันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 /ผู้ ชีแ้จงนายสรวิศ ธานีโต / ผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรณี เกษตรกรสระแก้วมนึเข้าโครงการแตไ่มไ่ด้ววัทัง้ท่ีเตรียมคอก-ปลกูหญ้ารอแล้ว 

 
สาระสําคญั : นางสพุรรณี คนซ่ือ ประธานกรรมการสหกรณ์ปศสุตัว์โคบาลบรูพาวฒันา จ.สระแก้ว   
 
กรมปศสุตัว์ขอเรียนชีแ้จงดงันี ้ 
 
ท่ีมาของปัญหา :  จากการท่ีข่าวมติชน มอติเตอร์ เม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  2561 เวลา  14.45  น. ได้

นําเสนอขา่ววา่ “เกษตรกรสระแก้วมนึเข้าโครงการแตไ่มไ่ด้ววัทัง้ท่ีเตรียมคอก-ปลกูหญ้ารอแล้ว”  

 
ข้อเทจ็จริง :  
โครงการโคบาลบูรพา เปนโครงการเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะ สรางอาชีพใหมท่ีม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงดําเนิน
กิจกรรมในพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ อําเภอโคกสูง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง จาํนวน ...... ราย โดยปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม
ไปเลี้ยงปศุสัตว กรมปศุสัตวดําเนิน 4 กิจกรรมหลัก  ดังนี้  
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการเลี้ยงแมโคเนื้อผลิตลูก โดยอุดหนุนแมโคเนื้อใหเกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม
โคเนื้อ 30,000 ตัว ไดกําหนดการสง เปน 2 สัญญา ดังนี้ สัญญาท่ี 1 (อ.อรัญประเทศ/อ.โคกสูง/อ.วัฒนานคร) และ 

สัญญาท่ี 2 (อ.วัฒนานคร) 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว ไดสงมอบแพะเนื้อเพศเมีย จํานวน 3,200 ตัว ใหแกเกษตรกร 
100 ราย รายละ 32 ตัว ครบตามกําหนดแลว 
กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว จํานวนไมนอยกวา 30,300 ไร (เกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม
การเลี้ยงแมโคเนื้อผลิตลูก 6,000 ราย รายละ 5 ไร รวมพ้ืนท่ี 30,000 ไร และเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมการ
เลี้ยงแพะ 100 ราย รายละ 3 ไร รวมพ้ืนท่ี 300 ไร)  
กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมเกษตรแปลงใหญ/จัดตั้งสหกรณ “โคบาลบูรพา” 
โดยมีเปาหมายพัฒนาใหจังหวัดสระแกวเปนเมืองแหงปศุสัตว “โคบาลบูรพา” ท่ีสําคัญของประเทศ เนื่องจากมี
ทําเลท่ีตั้งและลักษณะพ้ืนท่ีเหมาะสม เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมตอกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 
มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออยางครบวงจร ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการ
บริโภคของประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ลดการนําเขาเนื้อสัตวและการเคลื่อนยายสัตวเขา
เขตปลอดโรคปากและเทาเปอย และสรางโอกาสในการผลิตเนื้อโคสงออกตลาด AEC ในอนาคตตอไป โดย
โครงการดังกลาว มีระยะเวลา 6 ป (พ.ศ.2560 – 2565) 

 



ข้อท่ี 1. สมาชิกในโครงการโคบาลบูรพาวฒันานคร หลายรายได้ดําเนินการสร้างคอก ปลูกหญ้าในแปลง

เตรียมพร้อมไว้แล้ว แตย่งัไมไ่ด้รับววัในโครงการ  
1.1 คําชีแ้จง :  
กรมปศุสัตว์ โดย คณะทํางานขับเคล่ือนโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว มีข้อกําหนดในการส่งมอบโคให้

เกษตรกร ต้องพิจารณาความพร้อมด้านอาหารสตัว์ และโรงเรือน เป็นอนัดบัแรก เพราะเม่ือรับมอบโคไปแล้ว

จะได้มีอาหารและโรงเรือนหรือคอกให้โค 
1.2 คําชีแ้จง : 

กรมปศสุตัว์มีกําหนดสง่มอบโคในโครงการฯ ตามสญัญาซือ้ขายในพืน้ท่ีอําเภอและจํานวนตวัท่ีระบใุนสญัญา 

โดยอําเภอวัฒนานคร มีเป้าหมายเกษตรกร 1,800 ราย อุดหนุนโคเนือ้เพศเมีย 9,000 ตวั กําหนดส่งมอบ

เดือน กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2561 จํานวน 3,000 ตวั และ เดือน มิถนุายน – ตลุาคม 2561 อีก 6,000 ตวั 
1.3 คําชีแ้จง : 
กรณีผู้ เข้าร่วมโครงการรับววัล่าช้า ตามท่ีเป็นข่าวนัน้ เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการอําเภอวฒันานครได้รรับม

อบโคแล้วจํานวน 2,375 ตวั ณ เดือน พฤษภาคม 2561 ส่วนท่ีเหลือจะได้รับการส่งมอบตามสญัญา ตัง้แต่

เดือนมิถนุายน เป็นต้นไป จนครบเปา้หมาย 9,000 ตวั 
 

ข้อท่ี 2. เกษตรกรปลกูหญ้าไว้แล้ว จะใช้พืน้ท่ีอ่ืนปลกูพืชชนิดอ่ืนก็ไมไ่ด้ ทําให้เกษตรกรขาดรายได้หมนุเวียน 
2.1 คําชีแ้จง :  
กรมปศสุตัว์ ได้ดําเนินการอุดหนุนปัจจยัการผลิต การปลูกพืชอาหารสตัว์ ไร่ละ 2000 รวม 5 ไร่ เป็นเงินราย

ละ 10,000 บาท และอดุหนนุเงนกู้ปลอดดอกเบีย้ รายละ 50,000 บาท เพ่ือสร้างโรงเรือน 1 หลงั ดงันัน้ กรม

ปศสุตัว์จะชีแ้จงกําหนดเวลาท่ีเกษตรกรจะได้รับมอบโคตามสญัญา  

 
ข้อท่ี 3. หลายคนเกิดความระแวงขึน้มาว่า เลีย้งแล้วจะไม่มีท่ีขาย ไมมี่ตลาดในพืน้ท่ี หากเป็นพ่อค้าท่ีอ่ืนอาจ

กดราคาได้ สมาชิกจงึต้องการตลาดท่ีชดัเจน ไมใ่ชห่วงันํา้บอ่หน้า 
3.1 คําชีแ้จง :   
โครงการโคบาลบูรพา จ.สระแกว การจัดตั้งสหกรณ “โคบาลบูรพา” ตามแผนกิจกรรมของกรมปศุสัตว ท่ีเนน

ดําเนินการดานการตลาดนําการผลิต กรมปศุสัตวไดประสานผูประกอบการในพ้ืนท่ี ไดแก สหกรณเครือขายโค
เนื้อ จํากัด บริษัท ช็อคโกแลตเคก จํากัด ปกรณฟารม และ บริษัท สยามบีฟ จํากัด โดยการรับซ้ือผลผลิตตาม
โครงการฯ โดยผานระบบสหกรณ “โคบาลบูรพา” โดยจะมีการแถลงขาว การจัดทําบันทึกขอตกลงทําความ
เขาใจระหวางสหกรณปศุสัตวโคบาลบูรพากับผูประกอบการกลางน้ํา เพ่ือลงนามในขอตกลงซ้ือขาย (MOU) ใน
ลําดับตอไป อีกทัง้ได้ดําเนินการเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ของกลุม่จงัหวดั เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโรง

ฆา่สตัว์ มาตรฐานฮาลาล  
 
 
การดาํเนินการ :  



กรมปศุสัตว สงเสริมการเลี้ยงแมโคเนื้อผลิตลูก โดยอุดหนุนแมโคเนื้อใหเกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม

โคเนื้อ 30,000 ตัว ไดกําหนดการสง เปน 2 สัญญา ดังนี้ สัญญาท่ี 1 (อ.อรัญประเทศ/อ.โคกสูง/อ.วัฒนานคร) สง

มอบแมโคเนื้อ จํานวน 10 งวด งวดละ 2,500 ตัว รวม 25,000 ตัว โดยสงมอบงวดสุดทาย งวดท่ี 10 วันท่ี 9 

ตุลาคม 2561 สวนสัญญาท่ี 2 (อ.วัฒนานคร) สงมอบแมโคเนื้อใหแกเกษตรกร จํานวน 10 งวด งวดละ 500 ตัว 

รวม 5,000 ตัว จะครบกําหนดงวดท่ี 10 ซ่ึงงวดสุดทาย ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 นั้น  

ผลการสงมอบแมโคเนื้อใหเกษตรกร ไดสงมอบแลว จํานวน 10,960 ตัว (75.60% ของงวดงาน) จากเปาหมาย

การสงมอบตามแผน 2 สัญญา รวม 14,500 ตัว ซ่ึงไดสงมอบ รวม 11,935 ตัว (82.31% ของงวดงาน) แตมีแมโค

เนื้อท่ีไมผานการตรวจรับ จํานวน 975 ตัว (8.20% ของจํานวนโคท่ีสง) ซ่ึงเปนแมโคเนื้อท่ีไดรับความเสียหาย 

หรือเจ็บปวย/บาดเจ็บจากการขนสงและเคลื่อนยาย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูขายท่ีตองจัดหาแมโคเนื้อมา

เปลี่ยนใหเกษตรกรตามสัญญา (ขอมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561) สวนท่ีเหลืออีก 19,040 ตัว มีแผนการ

จัดสงเปนรายเดือน ดังนี้ เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 2,750 ตัว เดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 3,700 ตัว 

เดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 2,750 ตัว เดือนสิงหาคม 2561 จํานวน 3,700 ตัว เดือนกันยายน 2561 จํานวน 

2,750 ตัว และเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 3,700 ตัว 

ในการนี้ กรมปศุสัตวใชหลักการบริหารจัดการในรูปแบบของธนาคารโคเนื้อ กําหนดเง่ือนไขใหเกษตรกรตองสง

ลูกโคเพศเมียอายุ 12 เดือน จํานวน 5 ตัวแรกของฝูงคืนใหโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามแนวทางประชารัฐ 

(ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ) เพ่ือนําไปขยายผลชวยเหลือเกษตรกรราย

ใหมยืมไปใชประโยชนทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตวไดจัดสงเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจระบบสืบพันธุและใหบริการผสมเทียม สนับสนุนอาสา
ปศุสัตวผสมเทียม จัดเตรียมพอพันธุโคเนื้อคุณภาพดีสํารองไวกรณีเกษตรกรขอรับบริการ และจัดเตรียมเสบียง
สัตวสํารองในกรณีฉุกเฉิน โดยศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว 
 
 
แนวทางการแก้ไข :  
กรมปศุสัตว์ได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจในเร่ืองของกําหนดการได้รับส่งมอบโค ให้กับประชาชน พืน้ท่ี

จังหวดัสระแก้ว โดยเฉพาะสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จงัหวัดสระแก้ว เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจในขัน้ตอน ระยะเวลา กําหนดการ เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจ  
 
ผู้ชีแ้จง : กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชอ่งทางการเผยแพร่ :  แถลงขา่วท่ีกรมปศสุตัว์ ผา่นส่ือทีวี วิทย ุส่ือสิ่งพิมพ์ (ส่ือท่ีมาฟังการแถลงขา่ว) พร้อม 

Facebook Live และเว็บไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์ 
ระยะเวลาชีแ้จง : 1 วนั 
ท่ีมาขา่ว : ขา่วมตชินออนไลน์ 
จบการรายงาน 
 

 



ตัวอย่างการชีแ้จง โคป่วยกรณีจังหวัดสกลนคร 
ข้าพเจ้านายสรวิศ ธานีโต / ผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศสุัตว์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลการชีแ้จงประเด็น : โคในโครงการโคแมพ่นัธุ์คณุภาพป่วยล้มตาย 
ประจําวันท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 /ผู้ ชีแ้จงนายสรวิศ ธานีโต / ผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
กรณี โคในโครงการโคแมพ่นัธุ์คณุภาพป่วยล้มตาย 
สาระสําคัญ : น.ส.สุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ อายุ 37 ปี เกษตรกรชาวสกลนคร ร้องศูนย์ดํารงธรรม เร่ือง 

โครงการโคแมพ่นัธุ์คณุภาพ 
 
กรมปศสุตัว์ขอเรียนชีแ้จงดงันี ้ 
 
ท่ีมาของปัญหา :  จากการท่ีข่าวไทยรัฐทีวี เม่ือวนัท่ี  29  พฤษภาคม  2561 เวลา  20.40  น. ได้นําเสนอข่าว

วา่ “ผู้ เลีย้งโคสกลนคร ร้องศนูย์ดํารงธรรม  ววัแมพ่นัธุ์แหแ่ท้งลกูล้มตายอือ้”  
 
ข้อเท็จจริง :  
ข้อท่ี 1. โคในโครงการดงักล่าว ไม่มีคุณภาพ เป็นโรค Brucellosis (โรคแท้งติดต่อ) จนแท้งลูกตายเป็น

จํานวนมาก  
1.1 คําชีแ้จง :  
โคท่ี

ี่
เกิดโรคนัน้อยู่ภายในโครงการส่งเสริมการเลีย้งโคเนือ้ โดยความรับผิดชอบสหกรณ์การเกษตรเพ่ือ

การตลาดลูกค้า (สกต.) ของ ธกส.สกลนคร จํากัด ด้วยเกษตรกรประสานขอให้สนง.ปศจ.สกลนคร เข้าไป

ตรวจสอบด้านสขุภาพ  พบผลบวกป่วยเป็นโรคแท้งติดตอ่จํานวน 6 ตวั จาก 50 ตวั 
 
ข้อท่ี 2. แม้ว่าเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยไปแล้ว แต่ระยะเวลาท่ีเลีย้งมีความเสียหาย ทัง้ด้านค่าใช้จ่ายและ

คา่เสียเวลา ขณะท่ีเกษตรกรต้องการท่ีจะได้ลกูววัเพ่ือเลีย้งตอ่ไป แตต้่องชะงกัเพราะลกูววัตายไปหมดแล้ว 
2.1 คําชีแ้จง :  
กรมปศสุตัว์จะได้ประสานงานเชิญผู้แทนสนง.สหกรณ์จงัหวดัสกลนคร สนง.ปศสุตัว์จงัหวดัสกลนคร สกต. 

ธกส. สกลนคร จํากัด และเกษตรกรผู้ ได้รับผลกระทบ ร่วมประชมุหารือ วางแนวทางช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน

การดแูลสตัว์ ในห้วงการกกัสตัว์ไว้เพ่ือตรวจชนัสตูรโรค 6 เดือน  
 
ข้อท่ี 3.ขอให้รัฐตรวจสอบปัญหาดงักล่าว และเปล่ียนแม่พนัธุ์ทัง้หมดโดยเอาชดุใหม่มาทดแทนให้เกษตรกร 

เพราะเจ้าหน้าท่ีปศุสตัว์แจ้งว่าได้ตรวจเลือดพบว่าโคแม่พันธุ์  มีโอกาสเป็นโรคแท้งติดต่ออีก เพราะโคอยู่

รวมกนัมีโอกาสตดิเชือ้สงู 



3.1 คําชีแ้จง :  การติดตอ่ของโรคแท้งติดตอ่ สามารถติดตอ่ได้ทางเย่ือเมือก จากการผสมพนัธุ์หรือการสมัผสั

ใกล้ชิด หรือเป็นแม่ลูกกัน ดงันัน้ โคท่ีอยู่ร่วมฝูงกันจึงต้องตรวจชนัสูตรหาโรคแท้งติดตอ่ อีกจํานวน 3 ครัง้ 

หา่งกนัทกุ 2 เดือน รวมระยะเวลาอีก 6 เดือน จงึจะสามารถยืนยนัได้วา่ โคนัน้ปลอดเชือ้แล้ว 
ส่วนการเปล่ียนโคใหม่ทัง้ฝูงนัน้ อยู่ในความรับผิดชอบของ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า (สกต.) 

ของ ธกส.สกลนคร จํากดั 
 
การดําเนินการ :  
กรมปศสุตัว์ โดยสํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสกลนครได้ดําเนินการให้ความสะดวกตามภารกิจของกรมปศสุตัว์ 

ได้แก่ การออกใบเคล่ือนย้ายสตัว์  การกกัสตัว์ การดแูลสขุภาพสตัว์ เป็นต้น ดงันัน้ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับ

แจ้งจากเกษตรกรว่ามีโคป่วย สํานักงานปศสุัตว์จงัหวดัสกลนคร จึงได้จดัส่งเจ้าหน้าท่ีไปดําเนินการตรวจ

วินิจฉัยโรค และเก็บตวัอย่างเลือดแม่โคเนือ้ซึ่งป่วยด้วยอาการแท้งลูก ของนางสาวสุภาวดี  ตระกูลศรสูรย์  

และเกษตรกรกลุ่มโคเนือ้คณุภาพบ้านนากบัแก้  ซึ่งเป็นโคท่ีได้รับจากโครงการโคแม่พนัธุ์คณุภาพของ สกต. 

ธกส. สกลนคร จํากดั จํานวน  50  ตวั  พบโคเนือ้แม่พนัธุ์ของเกษตรกรให้ผลบวกตอ่โรคแท้งติดตอ่ จํานวน 6 

ตวั ตัง้แตว่นัท่ี 31 ตลุาคม 2560 พร้อมทัง้ได้สัง่ทําลายโคเนือ้ท่ีให้ผลบวก จํานวน  6  ตวั และสัง่กกัโคท่ีร่วมฝงู

เพ่ือดําเนินการชนัสตูรโรคอีก 3  ครัง้ ทกุ 2 เดือน ตามคําแนะนําของศนูย์วิจยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินชดเชยค่าทําลายสัตว์จาก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ

การตลาด (สกต.) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสกลนคร จะออกหนงัสือรับรองการตาย/

ใบผา่ซากให้เฉพาะกรณีท่ีได้รับแจ้งให้ไปชนัสตูรซากหรือได้ดําเนินการรักษา 
ทัง้นี ้กรมปศุสัตว์ โดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ทําบันทึกสั่งกักโคร่วมฝูง  จํานวน 44 ตัว เพ่ือ

ดําเนินการชนัสตูรโรคตามขัน้ตอน พร้อมทัง้ได้สัง่การให้เจ้าหน้าท่ีเข้าให้บริการดแูลรักษาพยาบาลสตัว์ป่วย

และให้บริการผสมเทียมกบัแมโ่คท่ีเข้าร่วมโครงการอยา่งเตม็ท่ีและทัว่ถึง 
 
แนวทางการแก้ไข :  
กรมปศสุตัว์ได้ประชมุร่วมกบั ธกส.(สกต.) เพ่ือหามาตรการแก้ไข และจดัฝึกอบรมตวัแทนเกษตรกรผู้ เลีย้งโค

เนือ้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเลีย้งและการควบคมุโรคในโคเนือ้โดย

กําหนดแนวทางส่งเสริมให้กลุ่มโคแม่พันธุ์คณุภาพของนางสาวสุภาวดี  ตระกูลศรสูรย์ เป็นศนูย์เรียนรู้ด้าน

การเลีย้งโคเนือ้ครบวงจรอีกด้วย  
 
ผู้ ชีแ้จง : กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชอ่งทางการเผยแพร่ :  แถลงขา่วท่ีกรมปศสุตัว์ ผา่นส่ือทีวี วิทย ุส่ือสิ่งพิมพ์ (ส่ือท่ีมาฟังการแถลงขา่ว) พร้อม 

Facebook Live และเว็บไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์ 
ระยะเวลาชีแ้จง : 1 วนั 
ท่ีมาขา่ว : ไทยรัฐทีวี 
จบการรายงาน 


