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พร้อมร่วมกันสร้าง	Single	Big	Data	
โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน	สร้างความ
เชื่อมั่นด้วยคุณภาพ	มาตรฐานความ
ปลอดภัย	และการตรวจสอบย้อนกลับ	
มุ่งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด
	 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	กระทรวงเกษตรฯ	
ได้ด�าเนินนโยบายและมาตรการที่ส�าคัญ
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างจริงจัง	
โดยใช้หลัก	“ตลาดน�าการผลิต”	ควบคู่
กับการท�าเกษตรสมัยใหม่	ส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
เพื่อการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	
ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต�่าและล้นตลาด	นอกจากนี้	มีการ
เพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์	ตลอดจน	
มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	
(National	Agricultural	Big	Data	
Center	หรือ	NABC)	และศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม	(Agritechand	

บรรณาธิการแถลง
		 ในช่วงที่ผ่านมา	หลายท่าน
ที่ติดตามข่าวสารคงได้
ทราบข่าวกันบ้างแล้วว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์	
แถลงวิสัยทัศน์	“เกษตรผลิต	
พาณิชย์ตลาด”	ภายใต้
ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการ	
โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร
และอาหารคุณภาพของโลก	
มุ่งเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน	เพ่ิมจีดีพี
ประเทศ	และเพ่ิมรายได้
เกษตรกรและผู้ประกอบการ

Innovation	Center	หรือ	AIC)	เพื่อให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพี่น้องเกษตรกร
สามารถเข้าถึงและน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการผลิตและการตลาด	
รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเกษตร	
การประดิษฐ์นวัตกรรม	และเครื่องจักรกล
เกษตร	เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตร
อัจฉริยะและเกษตรสมัยใหม่
		 ดังนั้น	ภาคเกษตรของไทยถือเป็นฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญของโลกที่มี
ความหลากหลาย	ทั้งด้านพืช	ประมง	และ
ปศุสัตว์	ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ	จะสนับสนุน
การผลิต	ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร	ทั้งสินค้าเกษตรทั่วไป	สินค้าที่ได้

มาตรฐาน	และสินค้าพรีเมี่ยม	ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด	อย่างไรก็ตาม	
การพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ	จ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ภาคการศึกษา	
และเกษตรกร	เพื่อสร้างความตระหนักรู้	
กระตุ้นให้เกิดการปรับตัว	เสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับ
ภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ	
ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ซึ่งจะท�าให้
ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและ
มีเสถียรภาพต่อไป
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“ไผ่” สินค้าทางเลือกที่มีอนาคตในพ้ืนที่น�าร่องจังหวัดชลบุรี

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6 
(สศท.6) ได้รับมอบหมายภารกิจจาก
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้จัดท�า
ข้อมูลสินค้า/กิจกรรมทางเลือกที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่	ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีอนาคต	
(Future	Crop)	และเป็นทางเลือกของ
ภาคตะวันออก	เพื่อการบริหารจัดสินค้า
เกษตรตามพื้นที่ความเหมาะสม	(Zoning	
by	Agri-Map)	และเป็นการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าที่อยู่ในเขตเหมาะสมน้อย
หรือไม่เหมาะสมมาผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ
เพื่อให้ผลตอบแทนสูงกว่า	โดยสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด	รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่
เป็นการท�าการเกษตรผสมผสาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร	โดย	สศท.6	
เสนอสินค้าที่เป็นทางเลือกของจังหวัด
ชลบุรี	ได้แก่	ไผ่	ซึ่งมติของที่ประชุมเห็นชอบ
และได้ร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนต่อไป
	 ส�าหรับพื้นที่น�าร่องเป้าหมายการบริหาร
จัดการสินค้าตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ	
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองปริง ต�าบลเกษตร
สุวรรณ อ�าเภอบ่อทอง ลักษณะพื้นที่เป็น
พื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสมต่อการปลูก
ยางพาราเพราะเป็นดินชั้นตื้น	ลักษณะดิน
ลูกรังปนเหนียว	ปริมาณแหล่งกักเก็บน�้า
มีน้อยและตื้นเขิน	และพื้นที่ถือครองต่อ

1. พันธุไผ่ที่ใช้ประโยชนในการอุปโภค-บริโภค 
2. พันธุไผท่ี่หลากหลายสี	เช่น	ด�า	เหลือง	
ทอง	แดง	ม่วง	ชมพู	และ	3. พันธุไผ่ที่
สวยงามรูปทรงแปลกตา	เช่น	ไผ่น�้าเต้า	
น�้าเต้าลาย-ทอง	ซึ่งไผ่มีประโยชน์อย่างมาก	
เช่น	ปลูกไผ่เพื่อปรับเปลี่ยนแทนพื้นที่
ปลูกยางพาราที่ไม่เหมาะสมหรือเสริม
แนวสวนเพื่อป้องกันลมและป้องกันสัตว์ป่า
รุกล�้าสร้างเป็นแนวกันชน	(Bumper	Zone)	
สภาพดินที่เหมาะสมส�าหรับปลูกไผ่
คือดินทรายหรือดินร่วนปนทราย	หรือ
เป็นดินเหนียวหรือดินลูกรังก็สามารถ
ปลูกได้	อีกทั้งไผ่ทนต่อสภาพอากาศที่
แปรปรวนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	
ส�าหรับชลบุรีนิยมปลูกคือไผ่กิมซุง/ไผ่ตง
ลืมแล้ง	โตเร็ว	ดูแลง่ายใช้น�้าน้อย	เมื่อไผ่
มีอายุ	8	เดือน	เริ่มให้ผลผลิตและสามารถ
มีรายได้ตลอดทั้งปี	โดย	สศท.6	ได้ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลโดยสรุป	ดังนี้

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ครัวเรือนจ�านวนน้อยประมาณ	5-10	ไร่	
เพราะเป็นที่ในเขต	ส.ป.ก.	ส่วนใหญ่
เกษตรกรท�าการปลูกยางพารา	ยูคาลิปตัส	
และไผ่	รวมทั้งยังมีพื้นที่ว่างเปล่าที่	ส.ป.ก.	
ยึดคืน	2,500	ไร่	ที่ควรเป็นแปลงพืชทางเลือก
ผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการ
ใช้ที่ดินและสร้างรายได้ให้เกษตรกร	ซึ่ง	“ไผ่”	
เป็นพืชที่สร้างรายได้หลักให้กับชุมชน	โดย
คนในชุมชนมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านไผ่
เป็นแหล่งผลิตกิ่งพันธุ์ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดชลบุรีจากเนื้อที่ประมาณ	700	ไร่	
จ�านวน	60	ครัวเรือน	มีไผ่หลายสายพันธุ์	
สามารถผลิตกิ่งพันธุ์ได้ถึง	3	ล้านกิ่งพันธุ์/ปี	
ปัจจุบันที่เกษตรกรนิยมผลิตกิ่งพันธุ์ไผ่	
ได้แก่	ไผ่กิมซุงหรือไผ่ไต้หวัน	(350	ไร่)	
ไผ่หวานปักกิ่ง	ไผ่ซางหม่น	และไผ่พันธุ์
อื่นๆ	ตามกระแสตลาดที่นิยม	ตามล�าดับ
	 ไผ่มีหลากหลายชนิด	สามารถแบ่งตาม
ประเภทหลักได้แก่	

1. ต้นทุนและผลตอบแทนไผ่

ชนิดพันธุไผ่ ต้นทุนต่อไร่
(บาท)

ผลตอบแทน
สุทธิต่อไร่ (บาท)

สัดส่วนผลตอบแทน
สุทธิต่อต้นทุนผลิต

กิมซุง 35,588.49 60,182.74 1.69

ปักกิ่ง 27,200.64 111,201.33 4.09

หวาน 13,406.41 52,542.73 3.92

ซางหม่น	1	ปี 9,989.91 ยังไม่ให้ผลผลิต -

หมายเหตุ	ผลผลิตของผลตอบแทนคิดเพียงขายกิ่งพันธุ์	และหน่อเท่านั้น	ยังไม่รวมผลผลิต
สินค้าต่อเนื่อง	เช่น	ล�า	เป็นต้น
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	 2. ความต้องการของตลาด	โดยไผ่
สามารถขายได้ทั้งหน่อสด	ต้นพันธุ์และล�า	
เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค	กลุ่ม
ชาวสวนผลไม้	กลุ่มชาวประมงเพาะเลี้ยง
ชายฝัง	และแนวกันกัดเซาะชายฝัง	มีพ่อค้า
มารับซื้อถึงแหล่งผลิต	มีโรงงานพลังงาน
ชีวมวลที่ใช้ไผ่เป็นปัจจัยการผลิตในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี	รวมถึงไผ่สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มหลายธุรกิจ	เช่น	การผลิตถ่านไผ่	
งานสถาปัตยกรรม	เฟอร์นิเจอร์	และ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการแปรรูปล�าไผ่	

	 2.1 ร้อยละออกสู่ตลาดของผลผลิต	
แบ่งเป็น	2	รูปแบบผลผลิต	ได้แก่	กิ่งพันธุ์
และหน่อไม้สด	ดังนี้
	 	 1)	 ผลผลิตกิ่งพันธุประมาณร้อยละ	80	
จะขายช่วงฤดูฝน	ได้แก่	พ.ค.-	ส.ค.	
ของทุกปี	เพราะลูกค้านิยมน�าไปปลูก
ในหน้าฝนเพื่อป้องกันการตาย	แต่ราคา
กิ่งพันธุ์ไผ่จะถูกกว่าเพราะสามารถผลิตได้
จ�านวนมาก	เช่น	ในฤดูฝนราคากิ่งพันธุ์
ไผ่กิมซุง	10	บาท	ส่วนฤดูแล้งราคากิ่งพันธุ์
ไผ่กิมซุง	20	บาท	แต่ก็มีความเสี่ยง

ในอัตราการผลิตกิ่งพันธุ์แล้วเสียหายกว่า
ร้อยละ	25	
	 	 2)	 ผลผลิตหน่อไม้ประมาณร้อยละ	80	
จะขายช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกับการ
ขายกิ่งพันธุ์	เนื่องจากหน่อไม้จะเกิดมาก
ในฤดูฝน	ส�าหรับช่วงต้นฝนหรือช่วงที่
หน่อไม้ออกสู่ตลาดน้อย	หน่อไม้กิมซุง
ขายได้ประมาณกิโลละ	25	บาท	
ช่วงฝนชุกหรือช่วงที่มีผลผลิตออกสู่
ตลาดมาก	ราคาจะต�่าลงมาตาม
กลไกตลาด

 3. วิถีการตลาด
	 3.1 วิถีการตลาดกิ่งพันธุไผ่ของชลบุรี 
ส่วนใหญ่กระจายไปที่การส่งออกไปต่าง
ประเทศ	ร้อยละ	50	ได้แก่ประเทศ	
สปป.ลาว	กัมพูชา	มาเลเซีย	เวียดนาม	
รองลงมากระจายส่งขายไปที่ตลาดขาย
ต้นไม้บ้านหนองชะอม	บ้านดงบัง	อ.เมือง	
จ.ปราจีนบุรี	ร้อยละ	20	ซึ่งเป็นแหล่ง
จ�าหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออก	ถัดมากระจายไปส่งขาย
ตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตลาด
ภาคเหนือ	และตลาดภาคใต้	ร้อยละ	15	
10	และ	5	ตามล�าดับ

ร้อยละ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค รวม

กิ่งพันธุ์ 1.09 1.63 1.74 2.61 33.69 20.72 21.59 7.38 4.94 1.84 1.74 1.03 100

หน่อไม้ 2.03 2.03 2.03 2.03 9.84 22.63 21.66 19.72 11.92 2.03 2.03 2.03 100

	 3.2 การซื้อขายกิ่งช�าพันธุ จะเป็นการ
รับค�าสั่งซื้อจากนายหน้าหลายเจ้า	มาที่
แกนน�าของกลุ่มในหมู่บ้านซึ่งมีหลาย
แกนน�า	แต่ส่วนใหญ่แกนน�าหลักคือ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ไผ่เศรษฐกิจชุมชน
บ้านคลองปริง	จากนั้น	จะจัดสรรค�าสั่ง
ซื้อให้กับสมาชิกที่ท�าการเพาะช�ากิ่งพันธุ์
ไผ่ในพันธุ์ที่ตลาดต้องการซึ่งมี	วิถีการ
ตลาด	ดังนี้	เกษตรกรช�ากิ่งพันธุ์	ส่วนใหญ่
กระจายส่งให้พ่อค้ารวบรวมในจังหวัด
ร้อยละ	93.50	และส่งให้พ่อค้ารวบรวม
นอกจังหวัดร้อยละ	6.50

	 3.3 การซื้อขายหน่อไม้สด	จะเป็น
การส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าขาประจ�า
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถรวบรวมพืชผักเพื่อ
ส่งขายตลาดค้าส่งในจังหวัด	เช่น	
ตลาดใหม่ชลบุรี	เป็นต้น	ซึ่งเกษตรกร
จะต้องตัดหน่อไม้สดใส่ถุงในขนาด
ความสูงไม่เกินถุง	ถุงละ	10	กก.	
จากนั้น	รถรับซื้อจะเข้ามารับที่บ้านหรือ
ที่สวนซึ่งมี	วิถีการตลาด	ดังนี้	เกษตรกร
ตัดหน่อไม้สดส่วนใหญ่กระจายส่งให้พ่อค้า
รวบรวมในจังหวัดร้อยละ	99.65	และ
เก็บไว้บริโภคร้อยละ	0.35

กิ่งพันธุ์ไผ่ชลบุรี	100%

-	ส่งออกต่างประเทศ	50%
-	ตลาดขายต้นไม้	จ.ปราจีนบุรี	20%
-	ตลาดภาคตะวันออก	เฉียงเหนือ	15%
-	ตลาดภาคเหนือ	10%
-	ตลาดภาคใต้	5%

เกษตรกรช�ากิ่งพันธุ์	100%

-	พ่อค้ารวบรวมในจังหวัด	93.50%
-	พ่อค้ารวบรวมนอกจังหวัด	6.50%

เกษตรกรตัดหน่อไม้	100%

-	พ่อค้ารวบรวมในจังหวัด	99.65%
-	เก็บไว้บริโภค	0.35%
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	โดย	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6
จังหวัดชลบุรี

 4. การประมาณการความต้องการ
ตลาดไม้ไผ่
	 ส�าหรับในภาคตะวันออก มีความ
ต้องการไม้ไผ่รวม 4-7 ล้านล�าต่อปี ได้แก่ 
1) ไม้ไผ่ด้านอุตสาหกรรมประมง	
ท�าโปะจับปลา	เลี้ยงหอย	เลี้ยงปลากระชัง	
ภาคตะวันออกไผ่ที่ใช้ได้แก่	ไผ่รวก	ไผ่ตง	
ไผ่ซางหม่น	และไผ่หนาม	เป็นต้น	มีความ
ต้องการใช้ปีละประมาณ	3,200,000-
4,800,000	ล�า/ปี	2) ไผ่เพื่อการค�้ายัน
ในสวนผลไม้	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
ตั้งแต่	2	-	4	นิ้ว	ยาว	4	-	8	เมตร	มีความ
ต้องการใช้ประมาณ	400,000-800,000	
ล�า/ปี	3) ไผ่เพื่อข้าวหลามหนองมน	
ใช้ไม้ไผ่หนาม	หรือไผ่ป่า	เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	3	-	3.5	นิ้ว	ยาว	6	เมตร	
มีความต้องการใช้ประมาณ	384,000	-	
576,000	ล�า/ปี	4) ไผ่น�าไปปักเปน
แนวกันคลื่นและขยะ	เป็นไผ่ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง	3	นิ้วขึ้นไป	มีความ
ต้องการใช้ปีละประมาณ	300,000	-	
400,000	ล�า/ปี	5) ไผ่ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง	ไม้ค�้ายัน	ไม้นั่งร้าน	ประมาณ	
80,000	-	160,000	ล�า/ปี
	 การประมาณการความต้องการไม้ไผ่
ส�าหรับจังหวัดชลบุรีรวม 560,000 – 
1,080,000 ล�า/ปี	ได้แก่	1) ไผ่ใช้ท�า
ข้าวหลาม	มีความต้องการใช้ประมาณ	
400,000	-	800,000	ล�า/ปี	2) ไผ่ใน
อุตสาหกรรมประมง	มีความต้องการใช้
ประมาณ	80,000	–	160,000	ล�า/ปี	
3)ไผ่เพื่อการก่อสร้าง	มีความต้องการ
ใช้ประมาณ	80,000	–	120,000	ล�า/ปี	
และ	4) อุตสาหกรรมชีวมวลที่ก�าลัง
เข้ามาภาคตะวันออกจะได้ประโยชน์
จากการขนส่ง
	 จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกมีความ
ต้องการใช้ไม้ไผ่เป็นจ�านวนมาก	ดังนั้น
หากแหล่งผลิตไผ่เกิดขึ้นที่ภาคตะวันออก	
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี	ซึ่งอยู่ใกล้กับ
แหล่งรับซื้อที่มีความต้องการของตลาด
น�าการผลิตเช่นนี้	ไผ่จึงเป็นสินค้าทางเลือก
ที่มีอนาคต	(Future	Crop)	และเป็น
ทางเลือกของภาคตะวันออก

 5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
 5.1) ปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรปลูกไผ่ในพื้นที่ ดังนี้
	 	 1)	ขาดเงินลงทุนดอกเบี้ยต�่า	
ปัจจุบันใช้กู้นอกระบบประมาณ	ร้อยละ	
2-3	ต่อเดือน	ขาดเงินทุนในการขยายกิ่ง
พันธุ์ไผ่พันธุ์อื่นๆ	
	 	 2)	ขาดแหล่งน�้าในฤดูแล้ง	แหล่งน�้า
กักเก็บไม่มีประสิทธิภาพ	การท�าฝาย
ชะลอน�้าไม่เพียงพอ	เนื่องจากพื้นที่
ถือครองจ�ากัด	ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมี
บ่อเดิม	หรือบ่อจิ๋วเดิมของ	พ.ด.	
แต่เกิดตื้นเขินกักเก็บน�้าได้ลดลง	เกษตรกร
ต้องการให้ขุดปรับปรุงให้ลึกขึ้น	ซึ่งทาง	
พ.ด.	ก็ไม่มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงขุดลอกบ่อเดิมได้	มีเพียงโครงการ
ขุดบ่อจิ๋วใหม่เท่านั้น	
	 	 3)	ขาดความรู้ด้านการท�าปุ๋ยผงไผ่
ไว้รักษารากเน่าและเชื้อราของผักและ
ยังขาดความรู้ด้านพันธุ์ไผ่หลายๆ	พันธุ์
	 	 4)	ความต้องการของไม้ไผ่มีจ�านวน
มาก	แต่ไม่มีคนปลูก	เนื่องจากเกษตรกร
ไม่มีพื้นที่ปลูกไผ่หรือมีพื้นที่แต่ปลูกพืชชนิด
อื่นอยู่แล้ว
 5.2) ข้อเสนอแนะ 
	 	 1)	เกษตรกรควรรวมกลุ่มเป็นแปลง
ใหญ่กิ่งพันธุ์ไผ่คุณภาพดีหรือวิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์/สหกรณ์	ส.ป.ก.	เพื่อเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าเพื่อใช้ในการ
ลงทุนและท�าแผนธุรกิจ
	 	 2)	ต้องการพัฒนาต่อยอด	เช่น	
ขยายพันธุ์อื่นๆ	เพิ่มเติมและท�าปุ๋ยผงไผ่	
แต่ไม่มีเงินทุน
	 	 3)	เสนอแนะนโยบายเพิ่มเติม
ในด้านโครงการปรับปรุงขุดลอกบ่อเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า
 6. แนวทางบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตรไผ่ จังหวัดชลบุรี
 6.1) ด้านการสร้างแหล่งองคความรู้
ไผ่สู่ชุมชน
	 	 1)	ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่
ชุมชน	โดย	ประสานแกนน�าเกษตรผู้ปลูก
ไผ่จังหวัดชลบุรี
	 	 2)	ชุมชนเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่	
โดย	ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

และส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี	
โดยร่วมกับส�านักส่งเสริมและฝกอบรม	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต
บางเขน	พิจารณาแนวทางการพัฒนา
ชุมชนเป้าหมาย
	 	 3)	แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่	
(KM)	โดย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
 6.2) ด้านสนับสนุนสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
	 	 1)	ไม้ไผ่ข้าวหลามหนองมน	โดย	
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 2)	ไม้ไผ่ค�้ายันไม้ผลและผลิตภัณฑ์
หน่อไม้	โดย	ส�านักงานเกษตรจังหวัด
	 	 3)	ไผ่เลี้ยงหอยและการประมง	
โดย	ส�านักงานประมงจังหวัดชลบุรี
	 	 4)	การพัฒนาการย่อยล�าไผ่และ
ใบไผ่	(Bamboo	Chip)	มาเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์
คุณภาพ	เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณลักษณะ
ที่ดี	เพิ่มความหวานในสวนผลไม้และพืชผัก	
โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี
	 	 5)	ไผ่อนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน	
โดย	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	และส�านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังที่	2
	 	 6)	ไผ่กับงานหัตถกรรม	
สถาปัตยกรรมก่อสร้าง	และการท่องเที่ยว	
โดย	ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	
และส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร 
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
หากสหภาพยุโรปลดการน�าเข้าสัตว์ปีก

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

	 o	 สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในผู้ผลิต	
สัตว์ปีกรายใหญ่ที่สุดของโลก	และเป็น	
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่มีมูลค่ามหาศาล	
โดยมีก�าลังการผลิตปีละประมาณ	12.6	ล้านตัน		
และปริมาณการผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งสัตว์ปีกเป็นที่นิยม	
ในสหภาพยุโรป	เนื่องจากเนื้อสัตว์ปีกมีราคา
ถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	
เดือนเมษายน	2563	ราคาสัตว์ปีกได้ลดลง
อย่างรวดเร็ว	ต�่ากว่าราคาเฉลี่ย	5	ปีที่ผ่านมา	
เนื่องจากสถานการณ์	COVID-19	และการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในยุโรปตะวันออก

	 o	 สถานการณ์	COVID-19	ได้ส่งผล	
ต่อสหภาพยุโรปดังนี้	1) เกิดอุปทานส่วนเกิน
ในตลาด	เนื่องจาก	มาตรการปิดประเทศ 
(lockdown)	ของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป	ส่งผลให้มีการชะลอการสั่งซื้อสินค้า	
สัตว์ปีกในประเทศ	ในขณะที่ผู้น�าเข้าใน
สหภาพยุโรปยังมีการน�าเข้าสินค้าสัตว์ปีก	
จากประเทศที่สามอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากไทย	บราซิล	และยูเครน		
และยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค 
ไข้หวัดนก (Avian Influenza)	ในยุโรป
ตะวันออก	เช่น	โปแลนด์	ฮังการีโร	และ

โรมาเนีย	ยังส่งผลให้สินค้าสัตว์ปีกเพื่อการ
ส่งออกไปยังประเทศที่สาม	จ�าเป็นต้องน�ามา
จ�าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปแทน		
2) ผลกระทบต่อห่วงโซ่ภาคการผลิต
จากมาตรการปิดประเทศ	(lockdown)		
และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก	
(Avian	Influenza)	ท�าให้ปริมาณสินค้า	
สัตว์ปีกในสหภาพยุโรปล้นตลาดและมีราคา
ตกต�่า	ส่งผลให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในสหภาพ
ยุโรปจ�าเป็นต้องลดปริมาณการผลิต	ซึ่งจะ
กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว

ตาราง :	ผลกระทบจากโรค	COVID-19	ต่อห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีกในสหภาพยุโรป

กิจกรรม ระยะเวลา ผลกระทบในระยะสั้น ผลกระทบต่อเนื่อง

ไก่เนื้อ - 1)	การบริโภคในภาคครัวเรือนหยุดชะงัก
2)	ไม่เกิดการผลิตอาหารในภาคบริการ

1)	ความต้องการบริโภคในสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ	5-10
2)	ราคาสัตว์ปีกในสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ	20

อุตสาหกรรมเพาะพันธุ์ไก่ 4	ปีขึ้นไป การส่งออกลดลงร้อยละ	90	เนื่องจาก
ปัญหาการขนส่งทางอากาศ

1)	บริษัทเพาะพันธุ์ไก่เนื้อลดจ�านวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้
2)	การผลิตลดลงตลอดปี

การเลี้ยงแม่พันธุ์จนเติบโตเต็มวัย 0-18	สัปดาห์ การผลิตฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลดลง
ร้อยละ	20

1)	การเพาะพันธุ์พ่อพันธุ์	แม่พันธุ์ลดลง
2)	การผลิตจะลดลงต่อเนื่อง	3	เดือน

การฟักไข่ 18-60	สัปดาห์ 1)	มีไข่จากการเพาะฟักส่วนเกิน
ร้อยละ10-30
2)	ตลาดที่รองรับการฟักไข่ลดลง
ร้อยละ	15

การส่งออกไข่เพาะฟักลดลงร้อยละ	25

การฟักลูกไก่ 21	วัน การส่งลูกไก่ลดลงร้อยละ	10-30 1)	โรงเพาะฟักจ�าเป็นต้องท�าลายไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว
2)	การลดลงมากกว่าร้อยละ	5	สามารถเป็น
สาเหตุของการล้มเลิกกิจการ	(ล้มละลาย)

ไก่เนื้อเจริญเติบโตเต็มวัย	(พร้อมเข้าสู่
กระบวนการช�าแหละและแปรรูป)

32-56	วัน โรงฆ่าสัตว์ลดปริมาณการช�าแหละไก่	
ลงร้อยละ	10-30

-

ที่มา :	AVEC,	ELPHA

	 o	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น		
ท�าให้สมาคมผู้ค้าสัตว์ปีกแห่งสหภาพยุโรป	
(Association	of	Poultry	Processors		
and	Poultry	Trade	in	the	EU	Countries:	
AVEC)	และสมาคมผู้เลี้ยงและฟักสัตว์ปีก	
แห่งสหภาพยุโรป	(European	Live	Poultry	
and	Hatching	Egg	Association:	ELPHA)	
ได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานในสหภาพยุโรป	
เพื่อขอให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการใน
การปรับลดปริมาณการน�าเข้าสินค้าสัตว์ปีก
ประมาณ	850,000	ตัน	จากผู้ส่งออก	

รายส�าคัญ	ได้แก่	ไทย	บราซิล	และยูเครน		
โดยการ	1) ปรับแก้มาตรการน�าเข้า  
2) ใช้มาตรการด้านการตลาด	เช่น	การให้เงิน	
ชดเชยแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	เป็นต้น
	 o	 ในปี	2562	สหภาพยุโรปมีการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปจากไทย	จ�านวน	
227,716	ตัน	สัตว์ปีกหมักเกลือ	จ�านวน	
79,967	ตัน	และเนื้อสัตว์ปีกสด	จ�านวน	
5,863	ตัน	ในขณะที่น�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
แปรรูปจากบราซิล	จ�านวน	69,133	ตัน		
สัตว์ปีกหมักเกลือ	จ�านวน	121,404	ตัน	และ

เนื้อสัตว์ปีกสด	จ�านวน	58,989	ตัน	และ	
ในปี	2561	มีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
แปรรูปจากยูเครน	จ�านวน	767	ตัน	สัตว์ปีก
หมักเกลือ	จ�านวน	857	ตัน	และเนื้อสัตว์ปีกสด		
จ�านวน	26,385	ตัน	ทั้งนี้	ไทย	บราซิล	และ
ยูเครน	ส่งออกสัตว์ปีกทุกประเภทไปสหภาพ
ยุโรปเฉลี่ยรวม	3	ปี	เท่ากับ	605,700	ตัน
	 o	 ในขณะเดียวกัน	ปี	2562	ประเทศอื่นๆ		
(ยกเว้นประเทศในสหภาพยุโรป)	หรือประเทศ
ที่สามมีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป
จากโปแลนด์	จ�านวน	2,890	ตัน	สัตว์ปีก	
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โดย	ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร	
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	(NABC)

หมักเกลือ	จ�านวน	668	ตัน	และเนื้อสัตว์ปีกสด	
จ�านวน	346,299	ตัน	ในขณะที่น�าเข้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปจากฮังการี	จ�านวน	
5,551	สัตว์ปีกหมักเกลือ	จ�านวน	415	ตัน	
และเนื้อสัตว์ปีกสด	จ�านวน	34,189	ตัน	รวมทั้ง
การน�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปจาก
โรมาเนีย	จ�านวน	5,361	ตัน	สัตว์ปีกหมักเกลือ	
จ�านวน	454	ตัน	และเนื้อสัตว์ปีกสด	จ�านวน	
31,289	ตัน	ทั้งนี้	โปแลนด์	ฮังการี	โรมาเนีย	
ส่งออกสัตว์ปีกทุกประเภทไปยังประเทศที่สาม
เฉลี่ยรวม	3	ปี	เท่ากับ	348,735	ตัน
	 o	 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	(NABC)	
ได้วิเคราะห์ว่า	หากไทยส่งออกสัตว์ปีก
ไปสหภาพยุโรปลดลง	14,858	ล้านบาท	
จะท�าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจใน
ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น	
49,835	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นผลกระทบ
ออกเป็น	4	ภาค	ได้แก่	1) ภาคแรงงาน : 
จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานจ�านวน 
4,003 ล้านบาท 2) ภาคเกษตร : จะส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตรจ�านวน 6,691 ล้านบาท	
โดยแบ่งเป็นผลกระทบต่อสัตว์ปีก	2,481	ล้านบาท	
สุกร	2,045	ล้านบาท	โคและกระบือ	723	

ล้านบาท	ข้าวเปลือก	717	ล้านบาท	
ผลไม้	294	ล้านบาท	ผัก	246	ล้านบาท	และ
ข้าวโพด	185	ล้านบาท	3) ภาคอุตสาหกรรม : 
จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมจ�านวน 
10,161 ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นผลกระทบต่อ
โรงฆ่าสัตว์สัตว์	8,052	ล้านบาท	อาหารสัตว์	
1,061	ล้านบาท	โรงสีข้าว	802	ล้านบาท	และ
โรงงานผลิตน�้าตาล	246	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
4) ภาคบริการ : จะส่งผลกระทบต่อภาค
บริการจ�านวน 5,048 ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น
ผลกระทบต่อการค้าส่ง	1,409	ล้านบาท	
การค้าปลีก	974	ล้านบาท	การเงินการ
ธนาคาร	946	ล้านบาท	การไฟฟ้า	863	ล้านบาท	
และโรงกลั่นปิโตรเลียม	856	ล้านบาท	
	 o	 ข้อเสนอแนะในบทวิเคราะห์นี้	ได้แก่	
1) ไทยควรขยายตลาดการส่งออกสัตวปีก
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	ประเทศลาว	
กัมพูชา	และมาเลเซีย	เป็นต้น	2) ผู้เลี้ยง
สัตวปีกควรวางแผนปรับลดก�าลังการผลิต	
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	การลด
การเลี้ยงสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์	เพื่อลดปริมาณ
สัตว์ปีกที่จะออกสู่ตลาด	3) ผู้ส่งออกสัตว
ปีกจ�าเปนต้องปรับตัวให้ได้ตามมาตรฐานที่

ประเทศคู่ค้าก�าหนด	โดยเฉพาะมาตรการ
ด้านสุขอนามัย	และต้องพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต	เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	ได้	
โดยเฉพาะประเทศบราซิล	4) การขยาย
ตลาดใหม่เพิ่มเติม โดยเฉพาะตลาด
ในตะวันออกกลาง	ซึ่งไทยต้องเน้นเรื่อง
มาตรฐานตราฮาลาล	จากเดิมที่พึ่งพาตลาด
หลักอย่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป	5) การพัฒนา
สินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันจากผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน	
เช่น	การส่งออกไก่บ้านซึ่งมีเนื้อนุ่ม	สีสวย
และรสชาติดี	เป็นต้น	รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการ
จ�าหน่ายสินค้าแปรรูปในประเทศเพื่อให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันรุนแรง	
6) การท�าการค้าในลักษณะ Barter Trade	
หรือการใช้สิ่งของกับสิ่งของแลกเปลี่ยนกัน
โดยตรง	กับประเทศที่มีก�าลังซื้อและ
มีประชากรมาก	เช่น	รัสเซีย	เป็นต้น

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :	AVEC,	ELPHA
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“แนะฟื้ นท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังวิกฤต COVID – 19”

บทความพิเศษ

 การท่องเที่ยววิถีเกษตร หรือ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ	

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขันสร้าง

ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	

จัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม	และสอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	12	ในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ	เสริมสร้างและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคการผลิตและบริการ	ส่งเสริมการ

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	ยกระดับ

งานท่องเที่ยววิถีเกษตรสนองนโยบาย

รัฐบาล	เน้นพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

ให้มีองค์ความรู้รอบด้าน	ทั้งบริหารจัดการ	

การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร	

การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่	

และสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน	สร้างงาน	

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา	ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	มีกรมส่งเสริม

การเกษตร	เป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดท�าโครงการส่งเสริมและพัฒนา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น	มีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	รายได้จากการท่องเที่ยว

และบริการ	กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

เกษตร	และสร้างการรับรู้	และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ด้วยการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร	พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพ

ในการรองรับนักท่องเที่ยว	สร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว	ประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมการตลาด	และใช้ตรา

สัญลักษณ์	A	(Agro	tourism)	ผ่านสื่อต่างๆ	

ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว

กว่า	208	แห่ง	ทั่วประเทศ	จากการลงพื้น

ที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม

และพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	

โดยศูนย์ประเมินผล	ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร	ในภาคต่างๆ	พบว่า	สามารถ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการ

จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร	

การจ�าหน่ายผลผลิต	และการน�าเสนอ

เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชน	อาทิ
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 1.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด	หรือ	“หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ	
บ้านตาติด”	ต�าบลโนนผึ้ง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี	2559	

และได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ตั้งแต่ปี	2561	เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ส�าคัญ	เชื่อมต่อกับ

เส้นทางการท่องเที่ยววัดหนองป่าพง	ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะอัฐิหลวงปู่ชาและแวะเยี่ยมชมถ่ายภาพดอกไม้	โดยช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัดงาน	“ดอกเบญจมาศบานเทศกาลแห่งรัก”	แปรรูปไม้ดอกไม้ประดับเป็นดอกไม้แห้งและดอกไม้

ในโหลแก้ว	จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมท�าและซื้อกลับบ้านได้	ลักษณะไปกลับ	เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกประเภท	เข้าชมโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย	จัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์	คือ	Facebook	“สวนเบญจมาศนภัสวรรณ	

บ้านตาติด	อุบลราชธานี”สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ	200	ราย	ในปี	2562	มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า	5,000	ราย	

จุดที่น่าสนใจ	คือ	แปลงไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม	หลากสีหลายสายพันธุ์	ทั้งดอกเบญจมาศ	ดอกดาวเรือง	และดอกคัตเตอร์	

สร้างรายได้ให้กับชุมชนประมาณ	1,722,500	บาทต่อปี

 2.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง	หรือ	“บ้านเมาะหลวง”	
ต�าบลแม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี	2556	และได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	ตั้งแต่ปี	2557	มีกิจกรรมนั่งรถรางน�าเที่ยวชมกิจกรรมทางการเกษตรภายในชุมชน	ได้แก่	แปลงผักปลอดสารพิษ

บ้านเมาะหลวง	การสาธิตของกลุ่มแปรรูปน�้าพริกกรอบสมุนไพรบ้านเมาะหลวง	และแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญในชุมชน	รวมถึง

บริการที่พักโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง	อาหารพื้นเมืองแบบขันโตก	และชมศิลปะการแสดงประจ�าชนเผ่าเงี้ยว	อาทิ	การฟ้อนกลองมองเจิง	

ฟ้อนนกยูง	และฟ้อนเล็บ	ซึ่งการท่องเที่ยวมีทั้งแบบไปกลับ	และแบบพักแรม	เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งแบบเดี่ยว	ครอบครัว	และ

หมู่คณะ	ผ่านการจองนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์	คือ	Facebook	“น�้าพริกกรอบสมุนไพรแม่เมาะ”	และ	“กลุ่มบ้าน
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 3.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนป่ินฟา้ฟาร์ม	หรือ	“ป่ินฟา้ฟาร์ม”	ต�าบลคูขวาง	
อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสาน	

มีร้านอาหารเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน	นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมสันทนาการ	เช่น	ปันเรือถีบ	เดินชมฟาร์ม	ป้อนอาหารสัตว์	และ

ชมวิวทิวทัศน์บนหอคอย	เป็นต้น	โดยในวันหยุดนักขัตฤกษ์มีกิจกรรมส�าหรับเด็กๆ	อาทิ	การท�าไข่เค็ม	การให้อาหารไก่	การปั้นดิน	

การปลูกผัก	และสไลเดอร์โคลน	เป็นต้น	รวมไปถึงตลาดนัดชุมชนปินฟ้าฟาร์มที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรกร

รุ่นใหม่	(Young	Smart	Farmer)	ในพื้นที่ใกล้เคียง	น�าผลผลิตทางการเกษตร	สินค้าแปรรูป	อุปกรณ์การเกษตร	ต้นไม้	และสัตว์เลี้ยง	

มาจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว	แบบไปกลับ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	จัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทาง

สื่อออนไลน์	คือ	Facebook	“ปินฟ้าฟาร์มปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว”	สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ	1,500	ราย	โดยในปี	2562	

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า	136,850	ราย	สามารถสร้างรายได้ประมาณ	4,788,000	บาทต่อปี

พักโฮมสเตย์เมาะหลวงล�าปาง”	มีค่าบริการ	350	บาทต่อราย	ส�าหรับค่ารถรางน�าเที่ยว	อาหารกลางวัน	วิทยากร	และค่าที่พัก	1	คืน	

ส�าหรับอาหารแบบขันโตกเริ่มต้นที่	500	บาทต่อขันโตก	(ขึ้นอยู่กับเมนูอาหารและสามารถรับประทานได้	5	ราย)	ในปี	2562	

มีนักท่องเที่ยวกว่า	3,000	ราย	จากบริการน�าเที่ยว	ที่พักโฮมสเตย์และการจ�าหน่ายอาหาร	เครื่องดื่ม	ผักปลอดสารพิษ	น�้าพริกกรอบ

สมุนไพร	และผลิตภัณฑ์ในชุมชน	อาทิ	กล้วยฉาบ	กล้วยตาก	ข้าวแตน	ข้าวเกรียบ	แหนมโบราณ	น�้าพริกข่าโบราณ	พวงกุญแจ

แฮนด์เมด	ตุงโคม	ลูกประคบสมุนไพร	และชุดเงี้ยว	(ชุดชนเผ่า)	สร้างรายได้ให้กับชุมชนประมาณ	1,653,660	บาทต่อปี
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โดย	น.ส.จริยา	แสงแก้ว
ศูฯย์ประเมินผล

	 จะเห็นได้ว่า	“การท่องเที่ยวเชิง

เกษตร”	ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การเกษตรแบบเดิมสู่การเกษตรแบบใหม่

ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต

ของเกษตรกร	จากการน�ากระบวนการ

จัดการนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยพัฒนา	อย่างไรก็ตาม	จากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน	

ทั้งภาคการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ

หลายสาขา	และภาคการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	คลี่คลายลง	แหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรนับเป็นแหล่งส�าคัญที่สามารถ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	กระจาย

รายได้สู่ชุมชน	และช่วยเหลือเกษตรกร

ในพื้นที่	ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งนักท่องเที่ยว

และสังคมระดับชุมชน	ท้องถิ่น	และจังหวัด	

ควรมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	โดยบูรณาการความร่วมมือ

กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

ในมาตรการรองรับผลกระทบการ

ระบาดของ	COVID	-	19	เช่น	มาตรการ

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว	

ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	

มาตรการเยียวยาจากสภาวะวิกฤต	

มาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว	และให้

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ความรู้พื้นฐาน

ในการท�าการตลาด	และการประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่อง	เช่น	สร้างเครือข่ายกับ

บริษัททัวร์	องค์กรภาครัฐ	และสถาบัน

การศึกษา	เป็นต้น	จึงอยากเชิญชวนให้

ทุกคนได้ลองมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร	

ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบ

หนึ่ง	เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนให้

พลิกพื้นและยั่งยืนต่อไป

 4.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด	หรือ	“ชุมชนบ้านล�าขนุน”	
ต�าบลนาชุมเห็ด	อ�าเภอย่านตาขาว	จังหวัดตรัง มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรและจัดเส้นทางการท่องเที่ยว

ภายในชุมชน	เริ่มที่	“หลาดต้นน�้าล�าขนุน”	ตลาดนัดชุมชนที่จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของที่ระลึกประจ�าท้องถิ่น	เปิดท�าการ

เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์	ชมสวนเกษตรผสมผสานและร่วมท�ากิจกรรมในแปลง	ทั้งการตอนกิ่งมะนาวพันธุ์ศรีทองค�า	การหุงข้าวด้วย

เตาประหยัดพลังงาน	การเลี้ยงผึ้งโพรง	การปลูกผักปลอดสารและผลไม้ตามฤดูกาล	การจักสาน	และการประดิษฐ์พัดลมกังหันไม้ไผ่	ณ	

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	อาทิ	มโหราห์โกลน	หนึ่งเดียวของตรัง	การแกะหนังตะลุง	การท�าขนม

พื้นบ้าน	และกิจกรรมล่องเรือคายัค	ผ่านล�าคลอง	5	สาย	สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตริมสองฝังคลอง	บริการที่พักล�าขนุนโฮมสเตย์	

ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวมีทั้งแบบไปกลับ	และแบบพักแรม	ด้วยการจองนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์	คือ	เว็บไซต์	

http://nachumhet.go.th	และ	Facebook	“บ้านล�าขนุน	ต�าบลนาชุมเห็ด”	โดยทริป	1	วัน	ราคา	850	–	1,750	บาทต่อราย	และ

ทริป	2	วัน	1	คืน	ราคา	1,125	–	2,070	บาทต่อราย	เกิดรายได้ประมาณ	2,000,250	บาทต่อปี	จากกิจกรรมล่องเรือคายัคบริการที่พัก

โฮมสเตย์	และการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่หลาดต้นน�้าล�าขนุน	เช่น	มะนาวพันธุ์ศรีทองด�า	น�้าผึ้งโพรง	อาหาร	เครื่องดื่ม	

สินค้าแปรรูป	และสินค้าที่ระลึกของชุมชน	เป็นต้น
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	 กลุ่มเกษตรโนนเลิง บ้านโพนงาม	
ต.โพนงาน	อ.กมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์	เป็นหนึ่งใน
หมู่บ้านในพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนา
แก้มลิงหนองเลิงเปือย	อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดของโควิด-19	
แต่ด้วยการน�าแนวพระราชด�าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการท�าเกษตร
ผสมผสานมาปรับใช้ตั้งแต่ปี	2556	
ท�าให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19	ได้
	 นายเรืองศิลป ยุบลมาตย	ประธาน
กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาแก้มลิงหนอง
เลิงเปือย	หรือกลุ่มเกษตรโนนเลิง	
กล่าวว่า	“เดิมทีชุมชนที่นี่ปลูกข้าวนาปี

กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
เกษตรกร “ไม่ท้อ ไม่ถอย” ยืนยัน “เศรษฐกิจพอเพียง”  

ช่วยผ่านพ้นวิกฤติโควิด

เป็นหลัก	ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า
ท�าการเกษตรในฤดูแล้ง	และน�้าเอ่อล้น
ท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูน�้าหลาก	
ท�าให้ไม่สามารถท�าเกษตรกรรมได้
เต็มประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อการประกอบ

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.

อาชีพของเกษตรกร	ต่อมาในปี	2556	
มูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนว
พระราชด�าริ	และหน่วยงานต่างๆ	
อาทิ	จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กระทรวงมหาดไทย	ทหารบก	เข้ามา
ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับ
กลุ่มเกษตรกรถึงการน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด�ารงชีวิต	
โดยอบรมให้ความรู้แนวคิดด้านการเกษตร
ผสมผสาน	การสร้างแหล่งกักเก็บน�้า	
การจัดสรรพื้นที่	การรวมกลุ่มและกฎ
ระเบียบบริหารจัดการกลุ่ม	การบริหาร
จัดการน�้า	การปรับปรุงคุณภาพดิน	
การปลูกพืช	และการเชื่อมโยงตลาด	ท�าให้
ชุมชนสามารถอยู่รอดได้มาถึงปัจจุบัน”
	 กลุ่มเกษตรโนนเลิงประกอบด้วย
สมาชิก	37	คน	มีพื้นที่ท�าเกษตรกรรม
รวม	50	ไร่	หลักจากได้เข้าร่วมอบรมแล้ว	
สมาชิกทั้งหมดเห็นความเสี่ยงในการท�า
เกษตรเชิงเดี่ยวและมีแนวคิดการยกระดับ
พัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน	นายเรือง
ศิลป	ยุบลมาตย์	กล่าวเสริมว่า	“แค่เปลี่ยน
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	 ส่วนที่เหลือแบ่งออกขาย	โดยมีพ่อค้า
แม่ค้าเข้ามารับถึงที่	และยังขายให้กับ	
modern	trade	ผ่านระบบสหกรณ์
การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย	และตลาด
ภายในพื้นที่ด้วย	ท�าให้เกษตรกรให้มีก�าลัง
ใจในการประกอบอาชีพและมั่นใจว่า
การด�าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จะสามารถช่วยให้ข้ามผ่านวิกฤติโควิดหรือ
วิกฤติต่างๆ	ได้ถ้าสู้และไม่ท้อ	ไม่ถอย
	 “ถึงแม้ว่าชุมชนจะได้รับผลกระทบ
จากปัญหาวิกฤติโควิด	รายได้ลดลงกว่าครึ่ง	
แต่ก็ไม่ใช้ปัญหาใหญ่อะไร	เพราะเรา
มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกัน	เรายัง
อยู่ได้และยังช่วยเหลือคนอื่นๆ	ได้ด้วย”	
นายเรืองศิลป	ยุบลมาตย์	ประธานกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ฯ	กล่าว
	 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรโนนเลิงท�าเกษตร
อินทรีย์ผสมผสานเลี้ยงสัตว์	ปลูกข้าว	และ
พืชผักตามที่ตลาดต้องการ	เช่น	ข้าวพันธุ์	
กข	6	และ	105	เลี้ยงวัว	ปลากินพืช	
โดยเฉพาะผักอินทรีย์มีมากกว่า	13	ชนิด	
เช่น	ต้นหอม	ผักชี	คะน้า	ตะไคร้	กระเพรา	

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

แนวคิด	ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยน	เพียงขอให้เรา
เลือกแนวคิดที่ถูกต้อง”	สมาชิกในกลุ่มจึง
ตัดสินใจร่วมกันเปลี่ยนแนวคิดการเกษตร
เชิงเดี่ยวที่รอฟ้าฝน	เป็นการน�าแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
มาปรับใช้ในการด�ารงชีวิต
	 ด้วยความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ผนวกกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประสบการณ์การท�าเกษตรดั่งเดิม	ท�าให้
สมาชิกในกลุ่มไม่รู้สึกอึดอัดหรือมีอุปสรรค
ในการท�าเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน	เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์สภาพพื้นที่เพื่อจัดสรรพื้นที่
ในแปลงให้เหมาะสมกับแหล่งเก็บน�้า	
ปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์	ที่พักอาศัย	แต่กลับ
ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและมีความเอาใจใส่
ในการท�าเกษตรตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ	
ที่ส�าคัญต้องเป็นไปตามกลไกการตลาด	
หรือ	“การตลาดน�าการผลิต”	รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพราะปลูก
พืชผัก	เช่น	การสูบน�้าด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์	การปลูกพืชในโรงเรือน	การใช้
ผ้าสแลน	เพื่อควบคุมปริมาณความชื่นและ
รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม	ให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน	โดยเฉพาะการเพาะปลูกผัก
ใบเขียวและผักผลตามกลไกตลาดช่วยให้
เกษตกรลดต้นทุนและด�าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและ
มั่นคง	ซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งสามารถเก็บไว้
บริโภคภายในครัวเรือน

โหรพา	ผักบุ้ง	พริก	มะเขือ	มะละกอ	
ถั่วผักยาว	ฟักทอง	ฟักเขียว	เป็นต้น	มีรายได้
จากขายผักอินทรีย์ผ่านสหกรณ์ฯ	ประมาณ	
540,000	บาท	ต่อปี	และก�าลังอยู่ระหว่าง
การวางแผนการเพาะปลูกผักในช่วงฤดูฝน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับชุมชนเนื่องจาก
ในฤดูฝนการปลูกผักท�าได้ยากแต่เชื่อมั่นว่า
ด้วยความรู้ที่มีและบทพิสูจน์ที่ผ่านมา	
กลุ่มเกษตรโนนเลิงจะสามารถข้ามผ่านปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ	ไปได้อย่างแน่นอน	
อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ	
ให้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ประกอบอาชีพอย่างจริงจังได้อีกด้วย
	 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เริ่มด�าเนินการ
ในปี	2556	ในพื้นที่	42,958	ไร่	53	หมู่บ้าน	
4	ต�าบล	ใน	2	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอร่องค�า	
และกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์	โดยมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระฯ	ร่วมกับหน่วยงานภาคี	
เช่น	กระทรวงมหาไทย	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	กองทัพภาคที่	2	กรม
การทหารช่าง	ส�านักงาน	กปร.	ส�านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ขุดลอก
แก้มลิงหนองเลิงเปือยเพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน�้า	แก้ไขปัญหาน�้าแล้งใน
ฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาน�้าท่วมให้
ฤดูน�้าหลาก	และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน�้า	ตลอดจนการ
ปรับปรุงดิน	ส่งเสริมการเกษตรการ
รวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อ
เป็นต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้า
เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประเทศ

ปีที่ 65 ฉบับที่ 763 มิถุนายน 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 13



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
พฤษภาคม 2563

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปรัง	ปี	2563

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนมีนาคม	2563	มีเนื้อที่เพาะปลูก	6.822	ล้านไร่	ผลผลิต	4.071	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อ

ไร่	597	กิโลกรัม	ลดลงจากปีการผลิต	2562	ที่มีพื้นที่เพาะปลูก	10.995	ล้านไร่	ผลผลิต	7.170	ล้านตันข้าวเปลือก	ผลผลิตต่อไร่	652	

กิโลกรัม	หรือลดลงร้อยละ	37.96	ร้อยละ	43.22	และร้อยละ	8.44	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้ว	เนื่องจากปริมาณน�้าใน

อ่างเก็บน�้าส่วนใหญ่และปริมาณน�้าตามแหล่งน�้าตามธรรมชาติน้อยกว่าปีที่แล้ว	ท�าให้น�้าต้นทุนไม่เพียงพอ	กรมชลประทานจึงไม่สนับสนุน

น�้าเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง	ปี	2562/63	ได้แก่	เขื่อนแม่มอก	จังหวัดล�าปาง	เขื่อนอุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	เขื่อนจุฬาภรณ์	จังหวัดชัยภูมิ	

เขื่อนล�าพระเพลิง	เขื่อนมูลบน	และเขื่อนล�าแซะ	จังหวัดนครราชสีมา	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโตของต้นข้าว	ท�าให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์	เมล็ดข้าวลีบ	ประกอบกับบางพื้นที่มีแมลงระบาด	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้ง

ประเทศลดลง

	 	 	 ผลผลิตออกสู่ตลาด	คาดการณ์ข้าวนาปรังจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	–	ตุลาคม	2563	โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่	

ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม	–	เมษายน	2563	ปริมาณรวม	2.418	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	59.38	ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563

รวม
ก.พ.63 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รวมทั้งประเทศ	(ล้านตันข้าวเปลือก) 0.556 1.273 1.145 0.641 0.190 0.146 0.080 0.027 0.013 4.071

ร้อยละ 13.66 31.26 28.12 15.74 4.67 3.60 1.97 0.67 0.31 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563/64

รวม
ส.ค.63 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รวมทั้งประเทศ	(ล้านตันข้าวเปลือก) 1.773 2.261 2.086 15.230 2.467 0.620 0.246 0.092 0.101 24.876

ร้อยละ 7.13 9.09 8.38 61.22 9.92 2.49 0.99 0.37 0.41 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปี	ปี	2563/64

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนมีนาคม	2563	มีเนื้อที่เพาะปลูก	59.740	ล้านไร่	ลดลงจาก	60.110	ล้านไร่	ในปี	2562/63	หรือลด

ลงร้อยละ	0.62	ส�าหรับผลผลิต	24.876	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	416	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก	24.304	ล้านตันข้าวเปลือก	และ

ผลผลิตต่อไร่	404	กิโลกรัม	ในปีการผลิต	2562/63	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.35	และร้อยละ	2.97	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าลดลง

จากปีที่แล้ว	เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา	คาดการณ์ว่าในปี	2563	ประเทศไทยจะประสบฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน	ส่งผลให้ฝน

มาล่าช้า	ปริมาณฝนจะต�่ากว่าค่าปกติ	ท�าให้บางพื้นที่ขาดน�้าในช่วงฤดูเพาะปลูก	เกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่ให้ว่าง	และบางพื้นที่ที่เคยเพาะ

ปลูกข้าวนาปีได้	2	รอบ	แต่ปีนี้ปลูกได้เพียงรอบเดียว	เนื่องจากมีการเพาะปลูกล่าช้ากว่าปีที่แล้ว	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่	คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปี

ที่แล้ว	แต่ยังเพิ่มขึ้นไม่เท่ากับปีปกติ	โดยคาดว่าผลผลิตปีนี้จะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง	ระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก	แต่ความเสีย

หายจะน้อยกว่าปีที่แล้ว	ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยาวนาน	และอุทกภัยในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว	

	 	 	 ผลผลิตออกสู่ตลาด	ข้าวนาปีจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2562	–	เมษายน	2563	โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด

มากในเดือนพฤศจิกายน	2563	ปริมาณ	15.230	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	61.22	ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด	

ข้าวนาปรังทั้งหมด
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	 	 1.2	การตลาด
	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว	(นบข.)	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	เห็นชอบ

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63	และมติที่ประชุม	นบข.	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2562	

เห็นชอบในหลักการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63	ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับติดตาม

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	การด�าเนินงานประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 	 ช่วงที่	1	การก�าหนดอุปสงค์	อุปทานข้าว	ได้ก�าหนดอุปสงค์	32.48	ล้านตันข้าวเปลือก	อุปทาน	34.16	ล้านตันข้าวเปลือก

	 	 	 	 ช่วงที่	2	ช่วงการผลิตข้าว	ได้แก่	

	 	 	 	 	 1.1)	การก�าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว	เป้าหมาย	รอบที่	1	จ�านวน	58.99	ล้านไร่	โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวแล้ว	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2562	และ	รอบที่	2	จ�านวน	13.81	ล้านไร่

	 	 	 	 	 1.2)	การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	เป้าหมาย	รอบที่	1	จ�านวน	4.00	ล้านครัวเรือน	และ	รอบที่	2		

จ�านวน	0.30	ล้านครัวเรือน	

	 	 	 	 	 1.3)	การจัดการปัจจัยการผลิต	ได้แก่	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี	และควบคุมค่าเช่าที่นา

	 	 	 	 	 1.4)	การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ได้แก่	การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา

	 	 	 	 	 1.5)	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	ได้แก่	(1)	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	(นาแปลงใหญ่)		

(2)	โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์	กข43	(3)	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแม่นย�าสูง	(4)	โครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ	(5)	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	(6)	โครงการรักษาระดับปริมาณการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ	

(7)	โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต�่า	13	ทุ่ง	(8)	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น	

(Zoning	by	Agri-Map)	(9)	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย	(10)	โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด	และ	(11)	โครงการประกันภัยพืชผล

	 	 	 	 ช่วงที่	3	ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว	ได้แก่	(1)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว	

และ	(2)	โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี	กลุ่มเกษตรกร	และวิสาหกิจชุมชน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่	

	 	 	 	 ช่วงที่	4	ช่วงการตลาดในประเทศ	ได้แก่	(1)	โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว	GAP	ครบวงจร	(2)	โครงการ

รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ	และต่างประเทศ	พ.ศ.	2563-2565	(3)	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ	

ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้านมข้าว	(4)	โครงการรณรงค์บริโภคข้าวสาร	Q	และข้าวพันธุ์	

กข43	ปีการผลิต	2561/62	(5)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	(6)	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ	

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	(7)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก	และ	(8)	โครงการสินเชื่อชะลอ	

การขายข้าวเปลือก

	 	 	 	 ช่วงที่	5	ช่วงการตลาดต่างประเทศ	ได้แก่	(1)	การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ	(2)	การส่งเสริมภาพลักษณ์	

และประชาสัมพันธ์ข้าว	ผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมข้าว	(3)	การส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและปกป้องคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย	และ	(4)	การประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลาด	

ในประเทศและต่างประเทศ

	 	 	 2)	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	2562/63	รอบที่	1
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว		

ปี	2562/63	รอบที่	1	ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ	21,495.74	ล้านบาท	เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน	

ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว	และให้กลไกตลาดท�างานเป็นปกติ	โดยด�าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าว	

ทั่วประเทศ	ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 763 มิถุนายน 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 15



	 	 ชนิดข้าว	 ราคาประกันรายได้	 ครัวเรือนละไม่เกิน
	 	 	 (บาท/ตัน)	 (ตัน)
	 ข้าวเปลือกหอมมะลิ	 15,000	 14
	 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	 14,000	 16
	 ข้าวเปลือกเจ้า	 10,000	 30
	 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี	 11,000	 25
	 ข้าวเปลือกเหนียว	 12,000	 16

	 	 	 	 2.1)	ชนิดข้าว	ราคา	และปริมาณประกันรายได้	(ณ	ราคาความชื้นไม่เกิน	15%)	โดยชดเชยเป็นจ�านวนตัน

ในแต่ละชนิดข้าว	ดังนี้	

	 	 	 กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า	1	ชนิด	ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�านวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด	เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง	

ของชนิดข้าวที่ก�าหนดไว้สูงสุด	และได้สิทธิ์ตามล�าดับระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละชนิด

	 	 	 	 2.2)	เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย	เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	(รอบที่	1)		

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่	1	เมษายน	-	31	ตุลาคม	2562	ยกเว้นภาคใต้	ระหว่างวันที่	16	มิถุนายน	2562	-	

28	กุมภาพันธ์	2563

	 	 	 	 2.3)	ระยะเวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชย	เกษตรกรสามารถใช้สิทธิระหว่างวันที่	15	ตุลาคม	2562	-	28	กุมภาพันธ์	2563	

ยกเว้นภาคใต้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	-	31	พฤษภาคม	2563	โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป	ยกเว้นเกษตรกร	

ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�าหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงการ

	 	 	 	 2.4)	การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ		

จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกๆ	15	วัน	จนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการประกันรายได้ฯ	โดยจ่ายเงินครั้งแรก	ในวันที่		

15	ตุลาคม	2562	ส�าหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว	-	15	ตุลาคม	2562	

	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร	

ผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ	25,482.06	ล้านบาท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร	

และช่วยลดต้นทุนการผลิต	โดยด�าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ	ดังนี้

	 	 	 	 3.1)	กลุ่มเป้าหมาย	เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	(รอบที่	1)	ประมาณ		

4.31	ล้านครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ	500	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่

	 	 	 	 3.2)	ระยะเวลาจ่ายเงินสนับสนุน	ตั้งแต่	1	สิงหาคม	–	31	ธันวาคม	2562	ยกเว้นภาคใต้	ตั้งแต่	1	สิงหาคม	–		

30	เมษายน	2563

	 	 	 4)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	ปีการผลิต	2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2562	เห็นชอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว		

ปีการผลิต	2562/63	จ�านวน	26,458.89	ล้านบาท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพอยู่ได้	และลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ	

และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

	 	 	 	 4.1)	กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี	2562	กับกรมส่งเสริมการเกษตร	(กสก.)	จ�านวน

ประมาณ	4.57	ล้านครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	อัตราไร่ละ	500	บาท		

ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่	หรือครัวเรือนละไม่เกิน	10,000	บาท	โดยพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ�้าซ้อนกับพื้นที่	

ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลแล้ว	เว้นแต่เกษตรกร	

จะน�าพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง	กสก.	เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่	1

	 	 	 	 4.2)	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2562	-	30	กันยายน	2563
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	 	 1.3	การค้า

	 	 ภาวการณ์ซื้อขายข้าวในเดือนพฤษภาคม	2563	ข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้	ราคาค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	

เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังทยอยออกสู่ตลาด	ขณะที่ต่างประเทศยังคงมีค�าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.4	การส่งออก

	 	 ปี	2562	ไทยส่งออกข้าว	7.580	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	130,544	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่ส่งออก	11.232	ล้านตัน

ข้าวสาร	มูลค่า	182,082	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	32.51	และร้อยละ	28.30	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2563	(ม.ค.-เม.ย.)	ไทยส่งออกข้าว	2.112	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	43,049	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562		

ที่ส่งออก	3.112	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	51,069	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	32.13	และร้อยละ	15.70	ตามล�าดับ		

(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 1.5	การน�าเข้า

	 	 ตั้งแต่	ปี	2548	ตามพันธกรณี	WTO	ไทยจะต้องเปิดตลาดน�าเข้าข้าวตามพันธกรณีในปริมาณ	249,757	ตัน	ภาษีน�าเข้าข้าว	

ในโควตาอัตราร้อยละ	30

	 	 ปี	2562	ไทยน�าเข้าข้าว	32,706	ตันข้าวสาร	มูลค่า	493	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่น�าเข้า	14,988	ตันข้าวสาร	มูลค่า		

398	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	118.21	และร้อยละ	23.86	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2563	(ม.ค.-เม.ย.)	ไทยน�าเข้าข้าว	10,803	ตันข้าวสาร	มูลค่า	147	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ	ปี	2562	ที่น�าเข้า	

6,092	ตันข้าวสาร	มูลค่า	157	ล้านบาท	ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	77.33	แต่มูลค่าลดลงร้อยละ	6.36	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก
	 	 	 1)	การผลิต

	 	 	 ผลผลิตข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี	2563/64	ณ	เดือนพฤษภาคม	2563	มีผลผลิต	

501.956	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจาก	493.790	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2562/63	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.65	

	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

	 	 	 บัญชีสมดุลข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลก	ปี	2563/64	ณ	เดือนพฤษภาคม	2563		

มีปริมาณผลผลิต	501.956	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	1.65	การใช้ในประเทศ	498.123	ล้านตันข้าวสาร		

เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	1.62	การส่งออก/น�าเข้า	45.210	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	5.44	และสต็อก	

ปลายปีคงเหลือ	184.181	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	2.13	

	 	 	 โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	ออสเตรเลีย	กัมพูชา	จีน	อินเดีย	ปารากวัย	แอฟริกาใต้	ไทย	เวียดนาม		

และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อาร์เจนตินา	และปากีสถาน

	 	 	 ส�าหรับประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เบนิน	บราซิล	เบอร์กินา	คาเมรูน	ไอเวอรี่โคสต์	เอธิโอเปีย	อียู	กานา	กินี	

อิหร่าน	เคนย่า	มาเลเซีย	เม็กซิโก	โมแซมบิค	ไนจีเรีย	ฟิลิปปินส์	ซาอุดิอาระเบีย	เซเนกัล	แอฟริกาใต้	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เยเมน	และ

สหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าลดลง	ได้แก่	จีน	และเนปาล	

	 	 	 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	จีน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง	ได้แก่	บังกลาเทศ	ฟิลิปปินส์	และไทย
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	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ	
	 	 	 สมรภูมิส่งออกข้าว	Q2	เดือด	เวียดนาม-อินเดียคืนสังเวียนฉุดราคาดิ่ง

	 	 	 ตลาดส่งออกข้าวไตรมาส	2	ระอุ	“เวียดนาม-อินเดีย-กัมพูชา”	หวนคืนสังเวียน	ฉุดราคาส่งออกดิ่ง	60	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน	

สมาคมส่งออกข้าวยังมั่นใจดันส่งออกไตรมาส	2	ทะลุ	2	ล้านตัน	เห็นสัญญาณตลาดน�าเข้าใหญ่จ่อซื้อทั้งปีอีก	2.5	ล้านตัน

	 	 	 ผู้สื่อข่าว	“ประชาชาติธุรกิจ”	รายงานว่า	เวียดนาม	อินเดีย	และกัมพูชา	ประกาศกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งหลังจากที่ได้

ประกาศ	“จ�ากัดการส่งออก”	ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา	เพื่อส�ารองสต็อกข้าวส�าหรับบริโภคภายในประเทศช่วงการระบาดของ	

โควิด-19	ซึ่งได้ส่งผลให้ตลาดส่งออกกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง	นายชูเกียรติ	โอภาสวงศ์	นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย		

เปิดเผยว่า	แม้ว่ายอดการส่งออกเดือนพฤษภาคมนี้	อาจจะมีปริมาณ	625,000	ตัน	ลดลงจากเดือนเมษายนที่เคยท�าได้	670,000	ตัน		

ผลจากที่เวียดนามประกาศกลับมาส่งออกข้าวเป็นปกติ	และอินเดียเริ่มมีสัญญาณที่จะส่งออกข้าวมากขึ้น

	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	ทางสมาคมคาดว่าแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในไตรมาส	2	ปี	2563	มีโอกาสส่งได้ถึง	2	ล้านตัน	หรือเฉลี่ย	

625,000	ตันต่อเดือน	เพิ่มขึ้นจากไตรมาส	1	ที่ส่งออกได้	1.46	ล้านตัน	หรือเฉลี่ย	486,000	ตันต่อเดือน	เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวไทย

ปรับลงมาอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันได้	โดยราคาข้าวไทยตอนนี้ปรับลดลงจากเมื่อ	3	สัปดาห์ก่อนหน้า	เช่น	ราคาข้าว	5%	เฉลี่ยตันละ		

550	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เหลือตันละ	480-490	ดอลลาร์สหรัฐฯ	อินเดียตันละ	365-370	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ท�าให้ช่วงห่างราคาข้าวไทยกับ	

คู่แข่งลดลงเหลือ	50	ดอลลาร์สหรัฐฯ	จากเดิมที่ห่างกันตันละ	80-100	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ประกอบกับผู้น�าเข้าข้าวภายหลังสถานการณ์	

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ดีขึ้น	โดยหลังจากนี้เชื่อว่าแอฟริกาจะมีการน�าเข้าข้าวนึ่งเพราะปีทีผ่านมาไม่มีการน�าเข้าเลย		

ส่วนอินโดนีเซียปีนี้คาดว่าจะน�าเข้าข้าวขาว	15%	แบบจีทูจีไม่ต�่ากว่า	1	ล้านตัน	จากเมื่อปี	2562	ไม่ได้มีการน�าเข้าข้าวเลยเช่นกัน		

โดยจะเริ่มน�าเข้าในช่วงไตรมาส	4	เช่นเดียวกับมาเลเซียคาดว่าจะน�าเข้าข้าว	1.5	ล้านตันในปีนี้

	 	 	 ขณะที่ฟิลิปปินส์ชะลอน�าเข้าข้าวแบบจีทูจี	3	แสนตัน	ไปก่อนหน้านี้	เพราะติดปัญหาโควิด-19	ยังเสี่ยงที่อาจจะหันไปซื้อข้าว

เวียดนาม	เนื่องจากราคาถูกกว่าไทย	ส่วนฮ่องกงก็อาจจะชะลอน�าเข้าข้าวหอมมะลิ	เนื่องจากได้น�าเข้าเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว	โดยขณะนี้

ราคาข้าวหอมมะลิไทยตันละ	1,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	สูงกว่าข้าวหอมกัมพูชาที่ราคาตันละ	850	ดอลลาร์สหรัฐฯ	และข้าวหอมเวียดนาม	

ตันละ	550	ดอลลาร์สหรัฐฯ

	 	 	 ส่วนแนวโน้มไตรมาส	3	ต้องรอประเมินผลผลิตที่ออกสู่ตลาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือไม่	รวมถึงสถานการณ์	

การผลิตข้าวของคู่แข่ง	ทั้งอินเดียและปากีสถานซึ่งมีปัญหาโควิด-19	อาจพิจารณา	“เก็บสต็อกข้าว”	เพื่อบริโภคภายในประเทศ	ซึ่งจะ	

ส่งผลดีต่อไทยให้เป็นไปตามเป้าหมาย	7.5	ล้านตัน

	 	 	 นายเกรียงศักดิ์	ตาปนานนท์	นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย	กล่าวว่า	ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกขาว	5%	ปรับตัวลดลงจาก		

17,500-18,000	บาทต่อตัน	มาอยู่ที่	14,500	บาทต่อตัน	ท�าให้ราคาข้าวสารปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ	5-15	จากการส่งออกข้าวไทย	

ลดลงหลังเวียดนามเริ่มกลับมาส่งออกข้าว	ประกอบกับก�าลังซื้อลดลงจากปัญหาของโควิด-19	ท�าให้นักท่องเที่ยวลดลง	ผู้บริโภคชะลอ	

การซื้อ

	 	 	 “ตอนนี้โรงสีต้องปรับตัวรับสถานการณ์เพื่อประคองธุรกิจและการจ้างแรงงานต่อไป	ส่วนแนวโน้มปริมาณข้าวฤดูการผลิต	

2563/64	ยังต้องรอประประเมินสถานการณ์น�้าก่อนที่จะสรุปอีกครั้ง”

	 	 	 ที่มา :	www.matichonelibrary.com	,	ประชาชาติธุรกิจ

	 	 	 เวียดนาม	

	 	 	 ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น	เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลง	ส่งผลให้ข้าวขาว	5%	ขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณตันละ		

450-460	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(อยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ	2	ปี)	

	 	 	 วงการค้ารายงานว่า	ผู้ค้าข้าวต่างเร่งส่งมอบข้าวที่ท�าสัญญาส่งมอบตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา	ขณะที่	หน่วยงานรัฐบาล	

ก�าลังเร่งซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ในคลังสินค้าตามโครงการของรัฐบาล	ขณะเดียวกันวงการค้ารายงานว่า	ในช่วงระหว่างวันที่		

2-17	พฤษภาคม	2563	ที่ท่าเรือ	Ho	Chi	Minh	City	มีเรือเข้ามารับมอบข้าวอย่างน้อย	15	ล�า	เพื่อโหลดข้าวประมาณ	145,468	ตัน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 กรมศุลกากร	(the	General	Department	of	Customs)	รายงานว่า	ในเดือนเมษายน	2563	เวียดนาม	ส่งออกข้าว		

510,197	ตัน	มูลค่าประมาณ	254.37	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปริมาณและมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ	26.4	และร้อยละ	11.5		

ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	และปริมาณและมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ	13.7	และร้อยละ	6.3	ตามล�าดับ		

เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม	2563	(เดือนมีนาคม	2563	เวียดนามส่งออกข้าว	591,407	ตัน	มูลค่าประมาณ	271.51	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

โดยราคาส่งออกเฉลี่ยในเดือนเมษายน	2563	อยู่ที่ประมาณ	498.6	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน	เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	8.6	เมื่อเทียบกับ	

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา	(ราคาส่งออกเฉลี่ยในเดือนมีนาคม	2563	อยู่ที่ประมาณ	459.1	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน)	และเพิ่มขึ้นร้อยละ	20.3		

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

	 	 	 ในช่วง	4	เดือนแรกของปีนี้	(มกราคม-เมษายน	2563)	เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ	2,107,371	ตัน	มูลค่าประมาณ		

990.788	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	0.94	และร้อยละ	10.91	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา	โดยราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	470.2	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.9	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน	

ของปีที่ผ่านมา

	 	 	 ทั้งนี้	ในช่วง	4	เดือนแรก	ประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวมากที่สุด	คือ	ประเทศฟิลิปปินส์	ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ		

0.902	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	401.27	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.75	และร้อยละ	25.2	เมื่อเทียบกับ	

ช่วงเดียวกันของปีก่อน)	คิดเป็นร้อยละ	42.81	และร้อยละ	40.5	ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามล�าดับ	รองลงมาประเทศจีนประมาณ	

0.273	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	158.04	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	130.86	และร้อยละ	171.88		

ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	(คิดเป็นร้อยละ	12.98	และร้อยละ	15.95	ของการส่งออกข้าวทั้งหมด	ตามล�าดับ)	

มาเลเซียประมาณ	0.220	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	90.71	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.37	และร้อยละ	

10.84	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	(คิดเป็นร้อยละ	10.47	และร้อยละ	9.16	ของการส่งออกข้าวทั้งหมด	ตามล�าดับ)		

กาน่า	ประมาณ	0.124	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	59.99	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	40.43	และร้อยละ		

39.25	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	อิรักประมาณ	0.09	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	47.61	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ		

(ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	25	และร้อยละ	19.52	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	ไอวอรี่โคสต์ประมาณ		

88,340	ตัน	มูลค่าประมาณ	36.39	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	40.04	และร้อยละ	44.47	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	สิงคโปร์ประมาณ	33,097	ตัน	มูลค่าประมาณ	17.79	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	

23.24	และร้อยละ	20.65	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	อินโดนีเซียประมาณ	25,925	ตัน	มูลค่าประมาณ		

14.74	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	113.23	และร้อยละ	172.4	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	

ฮ่องกงประมาณ	23,087	ตัน	มูลค่าประมาณ	12.75	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	55.09	และร้อยละ	50.55		

ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	โมซัมบิกประมาณ	22,620	ตัน	มูลค่าประมาณ	11.02	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและ

มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	40.65	และร้อยละ	50.97	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ประมาณ		

15,539	ตัน	มูลค่าประมาณ	8.44	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	8.58	และร้อยละ	7.88	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน)	ซาอุดิอาระเบียประมาณ	8,218	ตัน	มูลค่าประมาณ	4.49	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	

13.44	และร้อยละ	13.76	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	ออสเตรเลียประมาณ	6,024	ตัน	มูลค่าประมาณ	3.81		

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	40.29	และร้อยละ	35.03	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)	เป็นต้น

	 	 	 ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

	 	 	 อินเดีย	

	 	 	 ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา	เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกาและ

เอเชีย	โดยข้าวนึ่ง	5%	ราคาอยู่ที่	380-385	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน	ซึ่งระดับราคาในขณะนี้ท�าให้ผู้ซื้อหันมาให้ความสนใจข้าวอินเดียมากขึ้น

เพราะราคาต�่ากว่าข้าวไทยและเวียดนาม	นอกจากนี้ค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลง	ยังส่งผลดีต่อผู้ส่งออกเพราะสามารถท�าก�าไรจากส่วนต่าง	

ของอัตราแลกเปลี่ยนได้มากขึ้น
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	 	 	 ขณะที่วงการค้าระบุว่า	ช่วงนี้สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ในประเทศเริ่มดีขึ้น	จากการที่รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการ	

จ�ากัดการเดินทางและการท�ากิจกรรมทางธุรกิจ

	 	 	 สถานการณ์การส่งออกข้าวบาสมาติไปยังตลาดตะวันออกกลางในช่วงนี้ลดลงประมาณร้อยละ	50	เหลือเดือนละประมาณ	

200,000	ตัน	เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือประมาณร้อยละ	50-60	ทั้งนี้	ในภาวะปกติในช่วงเดือน	

รอมฎอน	(เดือนเมษายน-มิถุนายน)	ตลาดตะวันออกกลางจะมีความต้องการข้าวบาสมาติมากขึ้น	โดยมีการส่งออกประมาณเดือนละ	

400,000-450,000	ตัน

	 	 	 ผู้ส่งออกระบุว่า	ในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ยังเพิ่มขึ้นด้วย	เนื่องจากมีจ�านวนตู้จ�ากัด	โดยก่อนหน้านี้ตู้

คอนเทนเนอร์ขนาด	20	ฟุต	ไปที่ดูไบมีค่าใช้จ่ายประมาณ	824	ดอลลาร์สหรัฐฯ	แต่ในช่วงนี้ปรับขึ้นเป็น	1,089	ดอลลาร์สหรัฐฯ		

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	32	ขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งไปยังสหภาพยุโรปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ	265	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ซึ่งผู้ส่งออก	

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาระในส่วนนี้ได้	เนื่องจากมีการท�าสัญญาส่งมอบ	และเปิด	L/C	แล้ว	นอกจากนี้	ยังมีปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลน

แรงงานที่ประเทศปลายทางที่น�าเข้าสินค้าด้วย

	 	 	 กระทรวงทรัพยากรน�้า	(the	Ministry	of	Water	Resources)	รายงานว่า	ปริมาณน�้าที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน�้าหลักทั่วประเทศ	

123	แห่ง	ณ	วันที่	14	พฤษภาคม	2563	มีปริมาณน�้ากักเก็บประมาณ	64.61	พันล้านลูกบาศก์เมตร	เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	67	เมื่อเทียบ

กับจ�านวน	38.75	พันล้านลูกบาศก์เมตร	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	แต่ลดลงประมาณร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา	ซึ่งอยู่ที่

ระดับ	68.03	พันล้านลูกบาศก์เมตร	โดยปริมาณน�้าที่กักเก็บในขณะนี้ประมาณร้อยละ	38	ของความจุของอ่างเก็บน�้า	ซึ่งสามารถกักเก็บน�้า

ได้เต็มที่ประมาณ	171.1	พันล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 	 กระทรวงเกษตร	(the	Agriculture	Ministry)	รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่	3	(Third	Advance	Estimate	of	

Food	Grain	Production)	ส�าหรับปีการผลิต	2562/63	(กรกฎาคม	2562-มิถุนายน	2563)	โดยคาดว่าในปีการผลิต	2562/63		

จะมีผลผลิตข้าวรวม	117.94	ล้านตันข้าวสาร	(เป็นตัวเลขผลผลิตที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.25	เมื่อเทียบกับจ�านวน	

116.48	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2561/62	และมากกว่า	เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่	116	ล้านตันข้าวสาร

	 	 	 โดยคาดว่าในฤดูการผลิต	Kharif	(กรกฎาคม-ธันวาคม)	ของปี	2562/63	จะมีผลผลิตข้าวประมาณ	101.7	ล้านตันข้าวสาร		

(ต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่	102.04	ล้านตันข้าวสาร)	ลดลงประมาณร้อยละ	0.3	เมื่อเทียบกับ	102	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2561/62		

แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ	5	ปีที่	93.55	ล้านตันข้าวสาร	ส่วนในฤดูการผลิต	Rabi	(พฤศจิกายน-พฤษภาคม)	ของปี	2562/63	คาดว่า	

จะมีผลผลิตข้าวประมาณ	16.24	ล้านตันข้าวสาร	(มากกว่าเป้าหมาย	ที่ตั้งไว้ที่	14	ล้านตันข้าวสาร	และเป็นตัวเลขผลผลิตของฤดูนี้	

ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์)	เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	12.46	เมื่อเทียบกับจ�านวน	14.44	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2561/62

	 	 	 ทั้งนี้	เมื่อเดือนกันยายน	2562	กระทรวงเกษตร	(the	Agriculture	Ministry)	รายงานผลการพยากรณ์	ผลผลิตธัญพืชครั้งที่	1	

(First	Advance	Estimate	of	Food	Grain	Production)	ส�าหรับปีการผลิต	2562/63	(กรกฎาคม	2562-มิถุนายน	2563)	โดยคาดว่า	

ในฤดูการผลิต	Kharif	(กรกฎาคม-ธันวาคม)	ของปี	2562/63	จะมี	ผลผลิตข้าวประมาณ	100.35	ล้านตัน	(ต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่		

102	ล้านตันข้าวสาร)	ลดลงประมาณร้อยละ	1.7	เมื่อ	เทียบกับ	102.13	ล้านตัน	ในปี	2561/62	แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ	5	ปีที่		

93.55	ล้านตัน

	 	 	 ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
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	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนเมษายน	2563	มีดังนี้
	 	 3.1	 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

	 	 ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ	เฉลี่ยตันละ	14,831	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	14,471	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	2.48	

แต่ลดลงจากตันละ	15,726	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	5.69

	 	 ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น	15%	เฉลี่ยตันละ	9,452	บาท	ราคาลดลงจากตันละ	9,453	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	0.01	

แต่สูงขึ้นจากตันละ	7,834	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	20.65

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 	 ข้าวสารหอมมะลิ	ชั้น	2	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	33,225	บาท	ราคาลดลงจากตันละ	33,269	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	0.13	

และลดลงจากตันละ	33,250	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	0.07

	 	 ข้าวสารเจ้า	5%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	14,858	บาท	ราคาลดลงจากตันละ	16,545	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	10.19	

แต่สูงขึ้นจากตันละ	11,650	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	27.53

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี

	 	 ข้าวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	1,095	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(34,945	บาท/ตัน)	ราคาลดลงจากตันละ	1,126	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(36,439	บาท/ตัน)	ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	2.75	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	4.10)	และลดลงจากตันละ	1,142	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(35,921	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	4.11	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	2.71)

	 	 ข้าว	5%	เฉลี่ยตันละ	513	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(16,372	บาท/ตัน)	ราคาลดลงจากตันละ	564	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(18,257	บาท/ตัน)	

ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	9.04	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	10.32)	แต่สูงขึ้นจากตันละ	411	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(12,925	บาท/ตัน)	

ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	24.81	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	26.66)	

หมายเหตุ :	อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เท่ากับ	31.9134	(อัตราแลกเปลี่ยน	3	สัปดาห์ของเดือนพฤษภาคม	2563)

โดย	น.ส.ปองวดี	จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญา	ปานปวง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 36.000 0.42

บราซิล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.140 -1.78 6.868 -3.81

พม่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 13.100 3.15

กัมพูชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.780 0.70

จีน 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 149.000 1.55

อียิปต์ 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 -3.87 4.300 0.00

อินเดีย 104.408 109.698 112.760 116.480 118.000 3.09 118.000 0.00

อินโดนีเซีย 36.200 36.858 37.000 34.200 33.500 -2.27 34.900 4.18

ญี่ปุ่น 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 -1.03 7.650 0.51

เกาหลีใต้ 4.327 4.197 3.972 3.868 3.744 -3.64 3.744 0.00

ไนจีเรีย 3.941 4.536 4.470 4.538 4.712 3.64 4.961 5.28

ปากีสถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.500 4.17

ฟิลิปปินส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.400 0.74 11.000 -3.51

ไทย 15.800 19.200 20.577 20.340 18.000 3.24 20.400 13.33

เวียดนาม 27.584 27.400 27.657 27.344 27.369 -0.18 27.500 0.48

สหรัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.864 -0.90 6.864 17.05

อื่น	ๆ 42.435 43.658 43.259 50.717 42.932 1.75 42.932 0.00

รวม 477.132 491.322 494.766 496.457 493.790 0.94 501.956 1.65

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็อกต้นปี 135.048 142.488 150.325 164.117 176.744 7.03 176.744 0.00

ผลผลิต 477.132 491.322 494.766 496.457 493.790 0.79 501.956 1.65

น�าเข้า 40.195 48.135 47.646 43.425 42.879 0.26 45.210 5.44

ใช้ในประเทศ 469.843 483.485 480.974 483.830 490.186 0.86 498.123 1.62

ส่งออก 40.195 48.135 47.646 43.425 42.879 0.26 45.210 5.44

สต็อกปลายปี 142.488 150.325 164.117 176.744 180.348 6.54 184.181 2.13

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

อาร์เจนตินา	 0.527 0.391 0.375 0.388 0.330 -9.01 0.300 -9.09

ออสเตรเลีย 0.165 0.187 0.262 0.134 0.030 -31.22 0.120 300.00

บราซิล 	0.641 0.594 1.245 0.954 0.500 -0.23 0.500 0.00

พม่า 	1.300 3.350 2.750 2.700 2.200 8.72 2.200 0.00

กัมพูชา 	1.050 1.150 1.300 1.350 1.200 4.37 1.300 8.33

จีน 	0.368 1.173 2.059 2.720 3.100 66.58 3.200 3.23

อียู 	0.270 0.372 0.308 0.292 0.300 -0.31 0.300 0.00

กายานา 	0.431 0.455 0.414 0.496 0.485 3.28 0.485 0.00

อินเดีย 	10.062 12.573 11.791 9.790 10.500 -1.64 11.000 4.76

ปากีสถาน 	4.100 3.647 3.913 4.550 4.400 3.69 4.300 -2.27

ปารากวัย 	0.556 0.538 0.653 0.689 0.600 4.08 0.610 1.67

แอฟริกาใต้ 	0.145 0.109 0.113 0.111 0.115 -4.36 0.125 8.70

ไทย	 	9.867 11.615 11.056 7.562 7.500 -9.31 9.000 20.00

อุรุกวัย 	0.996 0.982 0.799 0.809 0.800 -6.13 0.800 0.00

เวียดนาม 	5.088 6.488 6.590 6.581 6.500 5.17 6.600 1.54

สหรัฐฯ 	3.343 3.349 2.780 3.135 3.175 -1.68 3.200 0.79

อื่น	ๆ 	1.264 1.159 1.356 1.130 0.915 -6.50 0.915 0.00

รวม 40.195 48.135 47.646 43.425 42.879 0.26 45.210 5.44

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.600 5.92 0.625 4.17

บราซิล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.850 0.64 0.900 5.88

เบอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.600 0.400 0.600 0.620 4.40 0.640 3.23

จีน 4.600 5.900 4.500 2.800 2.300 -19.20 2.200 -4.35

ไอเวอรี่โคสต์ 1.300 1.350 1.500 1.400 1.350 1.12 1.400 3.70

เอธิโอเปีย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.500 13.99 0.580 16.00

อียู 1.816 1.990 1.922 2.159 2.200 4.76 2.250 2.27

กานา 0.700 0.650 0.830 0.900 0.900 8.63 0.950 5.56

กินี 0.650 0.600 0.865 0.530 0.550 -4.48 0.650 18.18

อิหร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.100 0.00 1.200 9.09

อิรัก 0.930 1.060 1.200 1.220 1.100 4.88 1.100 0.00

ญี่ปุ่น 0.685 0.678 0.670 0.678 0.685 0.00 0.685 0.00

เคนย่า 0.500 0.625 0.600 0.610 0.625 4.31 0.650 4.00

มาเลเซีย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.000 5.07 1.050 5.00

เม็กซิโก 0.731 0.913 0.776 0.730 0.785 -0.81 0.800 1.91

โมแซมบิค 0.625 0.710 0.550 0.640 0.650 -0.25 0.700 7.69

เนปาล 0.530 0.535 0.700 0.600 0.800 9.84 0.750 -6.25

ไนจีเรีย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.200 -13.48 1.400 16.67

ฟิลิปปินส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.500 37.18 3.300 32.00

ซาอุดิอาระเบีย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.100 -0.95 1.300 18.18

เซเนกัล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.000 -0.55 1.075 7.50

แอฟริกาใต้ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.000 -0.01 1.050 5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

เยเมน 0.350 0.390 0.520 0.550 0.500 11.15 0.525 5.00

สหรัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.025 8.33 1.100 7.32

อื่น	ๆ 12.397 15.95 16.48 13.68 13.73 0.50 13.73 0.00

รวม 40.195 48.135 47.646 43.425 42.879 0.26 45.210 5.44

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.800 0.51 36.100 0.84

บราซิล 7.900 7.850 7.650 7.400 7.300 -2.15 7.200 -1.37

พม่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.450 0.34 10.600 1.44

กัมพูชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.450 3.42 4.500 1.12

จีน 141.028 141.761 142.509 142.920 145.130 0.66 147.000 1.29

อิยิปต์ 3.900 4.300 4.200 4.150 4.350 1.85 4.500 3.45

อียู 3.550 3.600 3.700 3.800 3.900 2.45 4.000 2.56

อินเดีย 93.451 95.838 98.669 99.160 102.300 2.17 104.000 1.66

อินโดนีเซีย 37.850 37.500 37.000 36.300 35.500 -1.59 35.300 -0.56

ญี่ปุ่น 8.806 8.730 8.600 8.400 8.300 -1.56 8.250 -0.60

เนปาล 3.353 4.013 4.100 4.360 4.367 6.30 4.425 1.33

ไนจีเรีย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.500 0.46 6.500 0.00

ฟิลิปปินส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.500 1.40

ไทย 9.100 12.000 11.000 11.500 11.200 3.80 11.800 5.36

เวียดนาม 22.500 22.000 21.500 21.200 21.300 -1.46 21.400 0.47

สหรัฐฯ 3.590 4.230 4.298 4.565 4.223 4.09 4.365 3.36

อื่น	ๆ 62.869 65.671 66.757 68.611 70.386 2.73 70.386 0.00

รวม 469.843 483.485 480.974 483.830 490.186 0.86 498.123 1.62

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมาณการเดือน	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.511 9.97 1.467 -2.91

จีน 	88.000 98.500 109.000 115.000 116.000 7.33 117.000 0.86

อินเดีย 	18.400 20.550 22.600 29.500 35.000 17.91 38.000 8.57

อินโดนีเซีย 	3.509 3.215 5.563 4.061 3.059 -0.41 3.157 3.20

ญี่ปุ่น 	2.552 2.410 2.223 2.046 1.972 -6.57 1.982 0.51

ฟิลิปปินส์ 	2.117 2.003 2.288 3.520 3.120 14.33 2.620 -16.03

ไทย 	8.403 4.238 3.009 4.537 4.087 -12.83 3.887 -4.89

สหรัฐฯ 	1.475 1.462 0.933 1.424 0.969 -8.30 1.328 37.05

อื่น	ๆ 	16.334 16.573 16.991 15.419 14.243 -3.40 14.243 0.00

รวม  142.488 150.325 164.117 176.744 180.348 6.54 184.181 2.13

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผลผลิตมันส�าปะหลัง	ปี	2563	
(เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม	2562	
–	กันยายน	2563)	คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว	
8.74	ล้านไร่	ผลผลิต	29.493	ล้านตัน	
ผลผลิตต่อไร่	3.38	ตัน	เมื่อเทียบกับ
ปี	2562	ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว	8.67	ล้านไร่	
ผลผลิต	31.080	ล้านตัน	และผลผลิตต่อไร่	
3.59	ตัน	พบว่า	พื้นที่เก็บเกี่ยว	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	0.81	แต่ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่	
ลดลงร้อยละ	5.11	และร้อยละ	5.85	
ตามล�าดับ	โดยเดือนพฤษภาคม	2563	
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด	1.00	ล้านตัน	
(ร้อยละ	3.40	ของผลผลิตทั้งหมด)
	 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�าปะหลังปี	2563	
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม	
–	มีนาคม	2563	ปริมาณ	19.02	ล้านตัน	
(ร้อยละ	64.50	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด	
	 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง
เดือนเมษายน	2563	สรุปได้ดังนี้	
	 มันเส้น	มีปริมาณส่งออก	0.190	ล้านตัน	
มูลค่า	1,278	ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	
0.318	ล้านตัน	มูลค่า	2,082	ล้านบาท	
ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	40.25	
และร้อยละ	38.62	ตามล�าดับ
	 มันอัดเม็ด	มีปริมาณส่งออก	5,475.90	ตัน	
มูลค่า	43.87	ล้านบาท	สูงขึ้นจากปริมาณ	
396.83	ตัน	มูลค่า	3.75	ล้านบาท	ในเดือน

ที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	1,279.91	และ
ร้อยละ	1,069.87	ตามล�าดับ
	 แปงมันส�าปะหลัง	มีปริมาณส่งออก	
0.286	ล้านตัน	มูลค่า	3,782	ล้านบาท	
สูงขึ้นจากปริมาณ	0.244	ล้านตัน	มูลค่า	
2,831	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็น
ร้อยละ	17.21	และร้อยละ	33.59	ตามล�าดับ
	 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร	มีปริมาณ
ส่งออก	99.40	ล้านตัน	มูลค่า	2,341	
ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	108.92	
ล้านตัน	มูลค่า	2,384	ล้านบาท	ในเดือน
ที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	8.74	และร้อยละ	
1.80	ตามล�าดับ

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคามันส�าปะหลัง
ในเดือนพฤษภาคม	2563	สรุปได้ดังนี้	คือ
	 	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
	 	 	 1.1	ราคาหัวมันส�าปะหลังสด
ที่เกษตรกรขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	1.68	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	
1.73	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	2.89	และลดลงจากกิโลกรัมละ	
1.83	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	8.20
	 	 	 1.2	ราคามันเส้นที่เกษตรกร
ขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
4.90	บาท	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
4.80	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	2.08	
แต่ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	4.96	บาท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	1.21

โดย	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ
	 นายจิรายุ	จะเรียมพันธุ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	ราคาขายส่งมันเส้น	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	6.06	บาท	สูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	5.97	บาท	ในเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	1.51	แต่ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	
6.27	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	3.35
	 	 	 2.2	ราคาขายส่งแป้งมันประเภท
สตาร์ช	ชั้นพิเศษ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	12.73	
บาท	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	12.65	
บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.63	แต่
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	13.38	บาท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	4.86
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
	 	 	 3.1	ราคาส่งออกมันเส้น	ราคา
เฉลี่ยตันละ	218	ดอลล่าร์สหรัฐ	สูงขึ้นจาก
ตันละ	215	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกัน
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.40	แต่ทรงตัว
เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
	 	 	 3.2	ราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง	
ราคาเฉลี่ยตันละ	424	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	
ลดลงจากตันละ	425	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	
ในช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
0.24	และลดลงจากตันละ	452	
ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ	6.19
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี	2563/64	
(ณ	เดือนพฤษภาคม	2563)	มีปริมาณ	
1,186.86	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	1,114.75	
ล้านตัน	ในปี	2562/63	ร้อยละ	6.47	
โดยสหรัฐอเมริกา	อาร์เจนตินา	สหภาพ
ยุโรป	ยูเครน	เม็กซิโก	แคนาดา	รัสเซีย	
อินโดนีเซีย	เอธิโอเปีย	ฟิลิปปินส์	และ
ปากีสถาน	ผลิตได้เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ผลผลิต
ในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การค้า
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก	
ปี	2563/64	มีปริมาณ	1,161.96	ล้านตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	1,120.95	ล้านตัน	ในปี	
2562/63	ร้อยละ	3.66	โดยสหรัฐอเมริกา	
จีน	สหภาพยุโรป	บราซิล	เม็กซิโก	อียิปต์	
อาร์เจนตินา	เวียดนาม	แคนาดา	เกาหลีใต้	
ไนจีเรีย	และอิหร่าน	มีความต้องการใช้	
เพิ่มขึ้นส�าหรับการค้าของโลกมี	182.64		
ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	174.75	ล้านตัน		
ในปี	2562/63	ร้อยละ	4.51	โดย
สหรัฐอเมริกา	ยูเครน	รัสเซีย	เซอร์เบีย	
และพม่า	ส่งออกเพิ่มขึ้น	ประกอบกับ	
ผู้น�าเข้า	เช่น	สหภาพยุโรป	เม็กซิโก	
เกาหลีใต้	เวียดนาม	อียิปต์	อิหร่าน		
อิหร่าน	โคลอมเบีย	แอลจีเรีย	ไต้หวัน		
เปรูซาอุดีอาระเบีย	มาเลเซีย	โมร็อกโก	
ชิลี	อิสราเอล	บราซิล	โดมินิกัน	กัวเตมาลา	
เคนยา	ตูนิเซีย	และจอร์แดน	มีการน�าเข้า
เพิ่มขึ้น
	 เดือนพฤษภาคม	2563	(1-15	
พฤษภาคม	2563)	ปริมาณการส่งออก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1,574	ตัน	(สมาคม
พ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย)	

	ราคา	
	 สรุปราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือน
พฤษภาคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร	
ขายได้ความชื้นไม่เกิน	14.5%	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	7.60	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
กิโลกรัมละ	7.49	บาท	ของเดือนเมษายน	
2563	ร้อยละ	1.47	และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	7.49	บาทของเดือนพฤษภาคม	
2562	ร้อยละ	1.47	ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
ความชื้นเกิน	14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
5.96	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	6.00	บาท		
ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	0.67		
แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	5.82	บาท		
ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	2.41
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายส่งใน	
ตลาดกรุงเทพฯ	ที่โรงงานอาหารสัตว์	
รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.68	บาท		
ลดลงจากกิโลกรัมละ	8.74	บาท	ของเดือน
เมษายน	2563	ร้อยละ	0.69	และ	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	8.80	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2562	ร้อยละ	1.36	ส�าหรับ
ราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
8.28	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	8.34	
บาท	ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	
0.72	แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	8.14	บาท	

ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	1.72
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ	
275.45	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(8,778	บาท/ตัน)	
เพิ่มขึ้นจากตันละ	271.00	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(8,775	บาท/ตัน)	ของเดือนเมษายน	2563	
ร้อยละ	1.64	และเพิ่มขึ้นในรูปของเงิน
บาทตันละ	3.00	บาท	เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม	2562	เฉลี่ยตันละ	288.00	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9,082	บาท/ตัน)		
ลดลงร้อยละ	4.36	และลดลงในรูปของ	
เงินบาทตันละ	304	บาท
	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโก
เดือนกรกฎาคม	2563	ข้าวโพดเมล็ด
เหลืองอเมริกันชั้น	2	เฉลี่ยตันละ		
125.49	ดอลลาร์สหรัฐ	(4,051	บาท/ตัน)	
ลดลงจากตันละ	126.97	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(4,165	บาท/ตัน)	ของเดือนเมษายน	2563	
ร้อยละ	1.17	และลดลงในรูปของเงินบาท
ตันละ	114.00	บาท	เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม	2562	เฉลี่ยตันละ	150.39	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(4,807	บาท/ตัน)		
ลดลงร้อยละ	16.56	และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ	756.00	บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 314.73 320.92 -1.93
ผลผลิต 1,186.86 1,114.75 6.47
น�าเข้า 182.64 174.75 4.51
ส่งออก 182.64 174.75 4.51
ใช้ในประเทศ 1,161.96 1,120.95 3.66
สต๊อกปลายปี 339.62 314.73 7.91

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

โดย	นางสาวสุรีพร	ยองรัมย์
นางสาวภาวินี	ขุมทอง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน	
ผลผลิตข้าวฟ่างโลก	ปี	2563/64	
(ณ	เดือนพฤษภาคม	2563)	มีปริมาณ	
59.76	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	57.50	ล้านตัน	
ของปี	2562/63	ร้อยละ	3.94	
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา	ไนจีเรีย	ซูดาน	
เม็กซิโก	ออสเตรเลีย	และสหภาพยุโรป	
ผลิตได้เพิ่มขึ้น

การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวฟ่างโลก	ปี	2563/64	
มี	60.01	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	58.75	
ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	2.16	

โดยจีน	ไนจีเรีย	เอธิโอเปีย	ซูดาน	อินเดีย	
สหภาพยุโรป	และโบลิเวีย	มีความ
ต้องการใช้เพิ่มขึ้น	ด้านการค้าโลกคาดว่า
มี	7.12	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	5.94	ล้านตัน	
ของปี	2562/63	ร้อยละ	19.95	โดย

สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	จีน	และซูดาน	
ส่งออกเพิ่มขึ้น	ประกอบกับจีน	น�าเข้า
เพิ่มขึ้น	
	 ราคาข้าวฟ่างแดงคละที่เกษตรกรขายได้
เดือนพฤษภาคม	2563	ไม่มีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 4.42 5.67 -22.06
ผลผลิต 59.76 57.50 3.94
น�าเข้า 7.12 5.94 19.95
ส่งออก 7.12 5.94 19.95
ใช้ในประเทศ 60.01 58.75 2.16
สต๊อกปลายปี 4.17 4.42 -5.64

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ถั่วเขียว
การผลิต
	 ถั่วเขียว	ปี	2562/63	คาดการณ์	ณ	
เดือนธันวาคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลาด
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2562-มิถุนายน	
2564)	มีเนื้อที่ปลูก	773,772	ไร่	ผลผลิต	
90,898	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	117	
กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2562/63	ที่มี
เนื้อที่ปลูก	803,522	ไร่	ผลผลิต	92,427	ตัน	
และผลผลิตต่อไร่	115	กิโลกรัม	พบว่า
เนื้อที่ปลูก	และผลผลิตลดลงร้อยละ	3.70	
และร้อยละ	1.70	แต่ผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	1.74

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
พฤษภาคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ	
เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	24.40	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	24.23	บาท	
ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	0.70	
และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	18.66	บาท	
ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	30.76

	 ถั่วเขียวผิวด�าชนิดคละ	ไม่มีรายงาน
ราคา
		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	31.00	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัม
ละ	30.00	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	
ร้อยละ	3.33	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
28.00	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	10.71
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	28.00	บาท	สูงขึ้นจาก

กิโลกรัมละ	27.00	บาท	ของเดือนเมษายน	
2563	ร้อยละ	3.70	และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	26.00	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2562	ร้อยละ	7.69
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	32.00	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
31.00	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	
ร้อยละ	3.22	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
27.00	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	18.51
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้เฉลี่ย
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ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64

บราซิล 124 131
สหรัฐอเมริกา 96.79 112.26
อาร์เจนตินา 51 53.5
จีน 18.1 17.5
อินเดีย 9.3 10.5
ปารากวัย 9.9 10.25
แคนาดา 6 6.15
อื่น	ๆ 21.02 21.6

รวม 336.11 362.76

ที่มา :		Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	May	2020	

กิโลกรัมละ	19.00	บาท	สูงขึ้นจาก	
กิโลกรัมละ	18.00	บาท	ของเดือนเมษายน	
2563	ร้อยละ	5.55	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
17.00	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	11.76
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
47.00	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
44.00	บาท	ของเดือนเมษายน	2563		
ร้อยละ	6.81	และสูงขึ้นจากราคา	
กิโลกรัมละ	28.00	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2562	ร้อยละ	67.85
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	32.03	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
30.97	บาท	ของเดือนเมษายน	2563		

โดย	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	น.ส.จรินทร์ทิพย์	จงใจรักษ์	
นายภาณุพันธ์	ค�าวังสง่า

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ร้อยละ	3.42	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
28.96	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	10.60
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	29.00บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
27.96	บาท	ของเดือนเมษายน	2563		
ร้อยละ	3.71	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
26.95	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	7.60
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	33.03	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
31.98	บาท	ของเดือนเมษายน	2563		
ร้อยละ	3.28	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
27.96	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	18.13

	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	19.94	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
18.90	บาท	ของเดือนเมษายน	2563		
ร้อยละ	5.50	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
17.90	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	11.39
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
47.93	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
44.85	บาท	ของเดือนเมษายน	2563		
ร้อยละ	6.86	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
28.76	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	66.65

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
	 ในปี	2563/64	มีเนื้อที่เพาะปลูก	
0.144	ล้านไร่	ลดลงจาก	0.147	ล้านไร่		
ในปี	2562/63	ร้อยละ	2.26	ผลผลิต	
38,892	ตัน	ลดลงจาก	39,157	ตัน		
ในปี	2562/63	ร้อยละ	0.68	แต่ผลผลิต	
ต่อไร่	270	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก		
266	กิโลกรัม	ในปี	2562/63	ร้อยละ	1.5	
	 ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ประมาณ
การผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี	2563/64	
ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563	มีประมาณ	
362.76	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	336.11		
ล้านตันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	7.93

ด้านราคา
	 ในประเทศ
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
18.18	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
16.95	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา		
ร้อยละ	7.26	ราคาขายส่ง	ณ	ตลาด
กรุงเทพฯ	ของถั่วเหลืองสกัดน�้ามัน	
ในเดือนนี้	ไม่มีรายงานราคา		

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

	 ต่างประเทศ
	 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า		
ณ	ตลาดชิคาโก	เฉลี่ยบุชเชลละ	841.30	
เซนต์	(10.00	บาท/กก.)	ลดลงจาก	
บุชเชลละ	841.95	เซนต์	(10.14	บาท/กก.)		
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.08	แต่สูงขึ้น	
จากบุชเชลละ	838.77	เซนต์		
(9.83	บาท/กก.)	ในเดือนเดียวกัน	
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	0.30
	 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า	ณ	
ตลาดชิคาโก	เฉลี่ยตันละ	285.27	ดอลลาร์

สหรัฐฯ	(9.23	บาท/กก.)	ลดลงจากตันละ	
289.87	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9.50	บาท/กก.)	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.59	และลดลง
จากตันละ	302.60	ดอลลาร์สหรัฐฯ		
(9.65	บาท/กก.)	ในเดือนเดียวกัน	
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	5.73
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ถั่วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต
	 ถั่วลิสง	ปี	2563/64	คาดการณ์		
ณ	เดือนธันวาคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลาด	
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2563	ถึง		
มิถุนายน	2564)	มีเนื้อที่ปลูก	87,026	ไร่	
ผลผลิต	29,299	ตัน	และผลผลิตต่อไร่		
337	กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2562/63		
ที่มีเนื้อที่ปลูก	93,258	ไร่	ผลผลิต		
31,097	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	333	กิโลกรัม		
พบว่า	เนื้อที่ปลูกและผลผลิตลดลง		
ร้อยละ	6.68	และร้อยละ	5.78	แต่ผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.20	
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
พฤษภาคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
27.94	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	34.74	บาท		
ของเดือนเมษายน	2563	ร้อยละ	19.57	
และลดลงจากกิโลกรัมละ	29.39	บาท		
ของเดือนพฤษภาคม	2562	ร้อยละ	4.93
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
51.02	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ		
64.36	บาท	ของเดือนเมษายน	2563	
ร้อยละ	20.72	และลดลงจากกิโลกรัมละ	
55.86	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2562	
ร้อยละ	8.66
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	59.62	บาท	สูงขึ้น	
จากกิโลกรัมละ	55.02	บาทของเดือน
เมษายน	2563	ร้อยละ	8.36	และสูงขึ้น

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64 ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 17.50 17.50 -
อินเดีย 6.20 5.50 -11.29
อื่น	ๆ 21.68 22.88 5.53

รวม 45.38 45.88 1.10

ที่มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	May	2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 45.38 45.88 1.10
น�าเข้า 3.78 3.76 -0.52
ส่งออก 3.95 3.92 -0.75
สกัดน�้ามัน 18.65 18.31 -1.82
สต็อกปลายปี 4.11 3.55 -13.62

ที่มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	May	2020

จากกิโลกรัมละ	50.00	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2562	ร้อยละ	19.24
		 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	56.04	บาท	สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	51.95	บาท	ของเดือน	
เมษายน	2563	ร้อยละ	7.87	และสูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ	46.50	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2562	ร้อยละ	20.51	

ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ภาวการณ์ผลิตถั่วลิสงโลก	ปี	2563/64		

ณ	เดือนพฤษภาคม	2563	มีผลผลิต		
45.88	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	45.38	ล้านตัน	
ของปี	2562/63	ร้อยละ	1.10	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	7.57	ของผลผลิตพืชน�้ามันของโลก	
โดยถั่วเหลือง	เรปซีด	และเมล็ดทานตะวัน	
ปี	2563/64	มีปริมาณ	362.76	ล้านตัน	
70.79	ล้านตัน	และ	56.69	ล้านตัน		
ตามล�าดับ	

โดย	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คาดว่า	
ปี	2563	ผลผลิตปาล์มน�้ามันเดือน
พฤษภาคมจะมีประมาณ	1.666	ล้านตัน	
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	0.300	ล้านตัน		
ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย	1.702	ล้านตัน		
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	0.306	ล้านตัน		
ของเดือนเมษายน	คิดเป็นร้อยละ	2.12	
และร้อยละ	1.96	ตามล�าดับ

การตลาด
	 ราคาอ้างอิงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
เดือน	สิงหาคม	ตลาดเบอร์ซามาเลเซีย	
เพิ่มขึ้น	1.20	เปอร์เซ็นต์	เป็น	2,185	ริงกิต	
มาเลเซียมีการส่งออกในระหว่างวันที่	1	–	20		
พฤษภาคม	2563	เพิ่มขึ้น	11.60%	-	
14.20%	จากเดือนเมษายน	หลังจากที่
ความต้องการน�้ามันปาล์มทั่วโลกลดลง		
เพราะการแพร่ระบาดโควิด-19	และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียและ
มาเลเซียดีขึ้น

ราคา
	 ราคาผลปาล์มทั้งทะลายที่เกษตรกร
ขายได้เดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	2.68	บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	3.13	บาท		
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	14.38		
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	1.94	บาท		
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	
38.14	
	 ราคาขายส่งน�้ามันปาล์มดิบ	ณ	ตลาด
กรุงเทพฯ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	20.78	บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	24.72	บาท		
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ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
	 ราคาฝ้ายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละ	
ที่เกษตรกรขายได้เดือนนี้ไม่มีรายงาน

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ผลผลิตฝ้ายโลกปี	2563/64	ณ	เดือน
พฤษภาคม	2563	มีปริมาณ	25.90	ล้านตัน		
ลดลงจาก	26.71	ล้านตันของปี	2562/63	
ร้อยละ	3.03
	 การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ความต้องการใช้ฝ้ายโลก	ปี	2563/64		
มีปริมาณ	25.36	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	
22.86	ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	
10.93	ด้านการน�าเข้า	มีปริมาณ	9.33	
ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	8.56	ล้านตัน	ของปี	
2562/63	ร้อยละ	8.99	ด้านการส่งออก		
มีปริมาณ	9.35	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	8.72	
ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	7.22

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนเมษายน	2563)	
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.49 21.16 20.98
ผลผลิต 26.71 25.90 -3.03
น�าเข้า 8.56 9.33 8.99
ใช้ในประเทศ 22.86 25.36 10.93
ส่งออก 8.72 9.35 7.22
สต็อกปลายปี 21.16 21.65 2.31

ที่มา :	Cotton	World	markets	and	trade,	USDA	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้าย 
ในตลาดโลกประจ�าเดือน
พฤษภาคม	2563	สรุปได้ดังนี้
					ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบ
เดือนกรกฎาคม	2563	ท�าสัญญาเดือน
พฤษภาคม	เฉลี่ยปอนด์ละ	56.78	เซนต์	
(กิโลกรัมละ	18.33	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก
ปอนด์ละ	53.74	เซนต์	(กิโลกรัมละ		
38.86	บาท)	ของเดือนเมษายน	2563		

ร้อยละ	5.65	(ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ		
20.53	บาท)	แต่ลดลงจากปอนด์ละ	69.58	
เซนต์	(กิโลกรัมละ	49.03	บาท)	ของเดือน
พฤษภาคม	2562	ร้อยละ	18.39	(ลดลง	
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ	30.70	บาท)

โดย	น.ส.วรินทร	วรหาญ
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	21	เมษายน		
2563	เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต	
ฤดูการผลิตปี	2562/2563	ดังนี้
	 1.	ใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	
จ�านวน	10,000	ล้านบาท	เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่

ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	15.94		
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	16.48	บาท		
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	
26.09	
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	
ณ	ตลาดมาเลเซียเฉลี่ย	ตันละ	2,101.62		
ริงกิต	(15.82	บาท/กก.)	ลดลงจากตันละ		
2,318.29	ริงกิต	(17.76	บาท/กก.)		

โดย	น.ส.ยุพยง	นามวงษา
นางอัมพิกา	เพชรเสถียร

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	9.35	แต่สูงขึ้น
จากตันละ	1,994.18	ริงกิต	(15.38		
บาท/กก.)	ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5.39	
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	
ณ	ตลาดรอตเตอร์ดัม	เฉลี่ยตันละ	517.09	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(16.73	บาท/กก.)		
ลดลงจากตันละ	588.63	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(19.39	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมา	
ร้อยละ	12.15	แต่สูงขึ้นจากตันละ	512.43	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(	16.35	บาท/กก.)		
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	0.91

อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต	ฤดูการผลิตปี	
2562/2563	ทั้งนี้	การช่วยเหลือแยก	
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเป็น	2	กรณี	ดังนี้
	 	 1.1	วงเงิน	6,500	ล้านบาท	
เป็นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อย	
เข้าโรงงานทุกราย	ที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง	
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย		
พ.ศ	2527	และได้ท�าสัญญาส่งอ้อย	
เข้าโรงงานน�้าตาลก่อนเปิดหีบอ้อย		
โดยก�าหนดการช่วยเหลือในอัตรา	
ตันอ้อยละไม่เกิน	85	บาท	รายละไม่เกิน	
5,000	ตัน	

	 	 1.2	วงเงิน	3,500	ล้านบาท	
เป็นการช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาอ้อยไฟไหม้	เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก	(PM	2.5)	โดยช่วยเหลือเฉพาะ
ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย		
โดยก�าหนดเงินช่วยเหลือในอัตรา	
ตันอ้อยละไม่เกิน	93	บาท

ต่างประเทศ	
		 รายงานผลผลิตน�้าตาลของ
อินเดีย
		 สมาคมโรงงานน�้าตาลอินเดีย	(ISMA)	
รายงานว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม	
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก	หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

ก.ค.	63 11.32 10.87 10.98 10.01 +0.97

ต.ค.	63 11.27 10.89 11.00 10.34 +0.66

มี.ค.	64 11.89 11.58 11.68 11.09 +0.59

พ.ค.	64 11.82 11.53 11.63 11.18 +0.45

ก.ค.	64 11.72 11.46 11.55 11.27 +0.28

ต.ค.	64 11.74 11.51 11.60 11.53 +0.07

มี.ค.	65 12.13 11.92 12.01 12.09 -0.08

พ.ค.	65 11.99 11.82 11.89 12.09 -0.20

ก.ค.	65 11.90 11.75 11.81 12.11 -0.30

ต.ค.	65 11.95 11.82 11.86 12.26 -0.40

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน	หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

ส.ค.	63 370.70 363.60 365.30 314.60 +50.70

ต.ค.	63 349.20 342.40 344.20 316.40 +27.80

ธ.ค.	63 342.00 335.60 337.30 318.80 +18.50

มี.ค.	64 340.00 335.10 336.00 325.60 +10.40

พ.ค.	64 343.80 339.60 339.60 331.60 +8.00

ส.ค.	64 345.50 342.50 342.70 336.50 +6.20

ต.ค.	64 348.00 344.40 344.40 340.40 +4.00

โดย	นายชวนเพิ่ม	สังข์สิงห์
นายสุรพงษ์	มุสิกชาติ	

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ยางพารา
การผลิต
	 ผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงเดือน
มกราคม	–	เมษายน	ปี	2563	มีปริมาณ	
1.139	ล้านตัน	(1.156	ล้านตันยางดิบ)		
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.15	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน	
ของปี	2562	ที่มีผลผลิต	1.126	ล้านตัน	
(1.143	ล้านตันยางดิบ)	โดยช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากของปี	2563	คาดว่าอยู่ใน
ช่วงเดือนกันยายน	–	ธันวาคม	โดยมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดร้อยละ	42.90	ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งปี	ทางด้านการผลิตยางพารา	
ในภาพรวมของโลกในปี	2563	มีประมาณ
การการผลิต	13.130	ล้านตัน	ลดลงจาก	
ปี	2562	ร้อยละ	4.66	ที่มีปริมาณ	13.772	

การตลาด
	 การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง
เดือนมกราคม	–	เมษายน	ปี	2563		
มีปริมาณ	1.411	ล้านตัน	ลดลงร้อยละ	
1.91	จากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2562		
ที่มีปริมาณ	1.438	ล้านตัน	ทางด้านความ
ต้องการใช้ยางพาราในภาพรวมของโลก	
ในปี	2563	มีประมาณการความต้องการ
ใช้ยาง	12.904	ล้านตัน	ลดลงจากปี	2562	
ร้อยละ	5.95	ที่มีปริมาณ	13.721	ล้านตัน

ราคา
 1. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
	 	 1)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	1	ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	36.06	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
34.76	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
1.30	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.75	

	 	 2)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	2	ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	35.56	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
34.26	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
1.30	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.80
	 	 3)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	3	ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	35.06	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
33.76	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
1.30	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.86
	 	 4)	ยางก้อนคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
14.30	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	14.01	บาท	ของ
เดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.29	บาท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.06
	 	 5)	เศษยางคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
12.61	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	12.22	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.39	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.20

2562	–	พฤษภาคม	2563	อินเดียผลิต
น�้าตาลได้	26.50	ล้านตัน	ลดลงร้อยละ	19	
ของปีก่อน	เนื่องจากทางตะวันตกของรัฐ	

Maharashtra	ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง	
ผลิตน�้าตาลลดลงเหลือ	6.00	ล้านตัน	จาก		
10.70	ล้านตัน	ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
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	 	 6)	น�้ายางสดคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
33.85	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	30.28	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	3.57	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.78
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. 
	 	 ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน
	 ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
	 	 1)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	45.81	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
45.68	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.13	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.28
	 	 2)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	44.66	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
44.53	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.13	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.29
	 	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	37.31	บาท	ลดลงจาก		
37.34	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.03	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.07

	 	 4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
33.83	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	32.33	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.50	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.63
 ณ ท่าเรือสงขลา 
	 	 1)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	45.56	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
45.43	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.13	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.28
	 	 2)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	44.41	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
44.28	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.13	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.29
	 	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	37.06	บาท	ลดลงจาก		
37.09	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.03	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.07
	 	 4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
33.58	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	32.08	บาท		

ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.50	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.66
 3. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
	 	 1)	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาด
สิงคโปร์	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	135.33	เซนต์
สหรัฐฯ	(43.07	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก	133.70	
เซนต์สหรัฐฯ	(43.29	บาท)	ของเดือน	
ที่ผ่านมากิโลกรัมละ	1.63	เซนต์สหรัฐฯ	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.22
	 	 2)	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาด
โตเกียว	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	141.13	เยน	
(41.48	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก	140.12	เยน	
(41.75	บาท)	ของเดือนที่ผ่านมากิโลกรัมละ		
1.01	เยน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.72

โดย	นายทินกร	เพชรสูงเนิน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก
การขยายเนื้อที่ปลูกของแหล่งปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิกาในภาคเหนือ	และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	เนื่องจากภาครัฐมีการส่ง
เสริมให้ปลูกแซมในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น		
เมื่อปี	2559	เริ่มให้	ผลผลิตในปีนี้		
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	
เนื่องจากจังหวัดชุมพร	และระนอง		
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่	ของภาคใต้ประสบ
ปัญหาฝนตกหนัก	และลมแรงจากพายุ	
ปลาบึก	ในช่วงเดือนธันวาคม	2561	–	
มกราคม	2562	ท�าให้ต้นกาแฟที่อยู่ในช่วง
ดอกก�าลังบาน	ส่งผลให้ดอกร่วง	ภาพรวม
ผลผลิตทั้งประเทศจึงลดลง
	 ภาคเหนือ	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์	
อาราบิกา	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	จากต้นกาแฟ
ที่ปลูกแซมในสวนผลไม้	สวนไม้ยืนต้น	ตั้งแต่	
ปี	2559	ให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก	ส่วนผลผลิต	
ต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น	แม้ว่าสภาพ
อากาศแล้ง	ต้นกาแฟติดดอกน้อย	เช่น	
เดียวกับปีที่ผ่านมา	แต่เกษตรกรคาดว่าปีนี้
จะไม่พบมอดที่ฝังอยู่ในผลเชอรี่มากเท่า		
ปีที่แล้ว	และในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวฝนจะ	
ไม่ตกมาก	และตกติดต่อกันหลายวันเหมือน

ปีที่ผ่านมา	ยกเว้นแหล่งผลิต	ในจังหวัดตาก	
แพร่	สภาพอาการแล้งและร้อนจัด	ท�าให้ผล
กาแฟแห้ง	เมล็ดไหม้ตั้งแต่ผลยังไม่สุกเต็มที่		
และจังหวัด	เพชรบูรณ์ส่วนใหญ่ปลูกเป็น
อาชีพเสริมจึงไม่บ�ารุงดูแลท�าให้ติดผลน้อย	
กว่าปีที่ผ่านมา	ปีนี้กาแฟสุกช้าโดย	
ผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือนธันวาคม	
2562	–	เดือนกุมภาพันธ์	2563
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจากการปลูกใหม่ในปี	2559	เริ่มให้
ผลในปีนี้ส�าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	
คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	เนื่องจาก
สภาพอากาศร้อน	และแห้งแล้งในช่วงออกดอก		
ต้นกาแฟ	ขาดน�้าท�าให้ดอกออกน้อย
	 ภาคกลาง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก
กาแฟที่ปลูกในปี	2559	ของ	จังหวัดกาญจนบุร	ี
และประจวบคีรีขันธ์	เริ่มให้ผลในปีนี้	
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง		
จากสภาพอากาศแล้ง	ฝนตกช้าท�าให้ต้น
กาแฟได้รับน�้า	ไม่เพียงพอต่อการติดดอก
ออกผล	ส่งผลให้ปีนี้กาแฟติดผลน้อยกว่า	
ปีที่ผ่านมา	ผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน	
ธันวาคม	2562	-	เดือนมกราคม	2563
	 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์
โรบัสต้า	เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่างต่อเนื่อง	
เนื่องจากต้นยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และ	
ไม้ผล	เช่น	ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไว้เริ่ม	
ให้ผลผลิต	และมีปัญหาเรื่องแรงงานที่	

เก็บเกี่ยวหายาก	เกษตรกรจึงโค่นต้น
กาแฟที่ไม่สมบูรณ์และอายุมากออก	
ส�าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	
เนื่องจาก	เกิดพายุท�าให้มีฝนตกหนักช่วง
เดือนธันวาคม	2561	ถึงต้นปีเดือนมกราคม	
2562	ส่งผลให้ดอกกาแฟร่วง	ประกอบ		
กับแรงงานเก็บกาแฟขาดการเอาใจใส่เวลา
เก็บผลผลิต	และหลังจากนั้นสภาพอากาศแล้ง		
ท�าให้กาแฟที่ออกดอก	รุ่น	2	และรุ่น	3		
ได้รับน�้าไม่เพียงพอติดผลน้อยกว่าปีที่	
ผ่านมา	โดยผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน
ธันวาคม	2562	–	เดือนกุมภาพันธ์	2563
 การตลาดและราคา 
	 คาดว่า	ราคาเมล็ดกาแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา	จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น	
และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา	ส�าหรับ
การส่งออกจะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง		
ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจากความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ	และน�ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก	ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี	2562
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รายงาน
ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรูปในประเทศ	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา		

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ในปี	2562	มีปริมาณ	100,000	ตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	80,000	ตัน	ของปี	2558	
ปริมาณ	20,000	ตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
5.73	เนื่องจากความต้องการของโรงงาน
แปรรูปเพิ่มขึ้น	ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก
	 2.	การค้า
	 การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ในช่วง	3	เดือนแรก	(มค.	–	มีค.)	
ของปี	2563	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา	มีปริมาณการส่งออกเมล็ด	
กาแฟดิบ	50.95	ตัน	มูลค่า	7.37	ล้านบาท		
สูงขึ้นร้อยละ	42.58	และร้อยละ	10.47	
ตามล�าดับ		ส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟคั่ว	
มีปริมาณ	40.13	ตัน	มูลค่า	11.20	ล้านบาท		
สูงขึ้นร้อยละ	16.67	และ	33.19	ตามล�าดับ		
ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูปมีปริมาณการ	
ส่งออก	714.09		ตัน	มูลค่า	140.98	ล้านบาท		
โดยปริมาณสูงขึ้นร้อยละ	0.16	ส่วนมูลค่า	
ลดลงร้อยละ	7.76	ตามล�าดับ	และกาแฟ	
ส�าเร็จรูปผสม	มีปริมาณการส่งออก	
5,892.22	ตัน	มูลค่า	623.84	ล้านบาท	
หรือสูงขึ้นร้อยละ	15.94	และร้อยละ	
15.42	ตามล�าดับ
	 การน�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ในช่วง	3	เดือนแรก	(มค.	–	มีค.)	
ของปี	2563	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ	
ปีที่ผ่านมา	มีปริมาณการน�าเข้าเมล็ดกาแฟดิบ		
744.67	ตัน	มูลค่า	44.81	ล้านบาท	สูงขึ้น
ร้อยละ	21.95	และร้อยละ	14.93		
ตามล�าดับ	ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟคั่ว		
มีปริมาณ	984.75	ตัน	มูลค่า	221.58		
ล้านบาท	หรือสูงขึ้นร้อยละ	119.06	และ
ร้อยละ	81.84	ตามล�าดับ	ส�าหรับกาแฟ
ส�าเร็จรูปมีปริมาณน�าเข้า	2,012.72	ตัน	
มูลค่า	524.32	ล้านบาท	หรือสูงขึ้น	

ร้อยละ	39.95	และร้อยละ	41.86			
ตามล�าดับ	และกาแฟส�าเร็จรูปผสม		
มีปริมาณการน�าเข้า	1,551.15	ตัน		
มูลค่า	227.71	ล้านบาท	หรือสูงขึ้นร้อยละ	
22.58	และร้อยละ	15.50	ตามล�าดับ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	(USDA)	
รายงานผลผลิตกาแฟโลกปี	2562/63		
มีปริมาณ	10.16	ล้านตัน	ลดลงจาก	10.48	
ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	3.05	
	 บราซิล		ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	1	ของโลก	
ในปี	2562/63	มีผลผลิต	3.48	ล้านตัน		
ลดลง	0.41	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือ	
ลดลงร้อยละ	10.54	
	 เวียดนาม		ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	2		
ของโลก	และเป็นผู้ผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า	
อันดับ	1	ของโลก	มีผลผลิตกาแฟปี	
2562/63	ปริมาณ	1.93	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จาก	1.82	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือ	
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6.04	
	 การส่งออกกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
การส่งออกกาแฟโลกปี	2562/63	มี	8.10	

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

2558 80,000
2559 85,000
2560 90,000
2561 95,000
2562 100,000

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

5.73

หมายเหตุ*	:	ประมาณการ

ล้านตัน	ลดลงจาก	8.44	ล้านตัน	ในปี	
2561/62	ร้อยละ	4.03	ประเทศที่ส่งออก
มากที่สุดได้แก่	บราซิล	มีการส่งออกในปี	
2562/63	ปริมาณ	2.12	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จาก	2.49	ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ		
14.86	เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น		
รองลงมาได้แก่	ประเทศเวียดนาม	มีการ	
ส่งออก	ปริมาณ	1.70	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก		
1.64	ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	
3.66		เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ�านวย	
ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
ความต้องการใช้กาแฟของโลกปี	2562/63	
มี	9.982	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	9.164	ล้าน
ตันของปี	2558/59	ร้อยละ	2.43	

ราคา
	 ในประเทศ
	 ไม่มีราคา	เนื่องจากหมดฤดูการผลิต
	 ราคาในตลาดตา่งประเทศประจ�า 
เดือนพฤษภาคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้า			
ตลาดนิวยอร์กซื้อขายทันทีเฉลี่ย	149.84	
เซนต์/ปอนด์	(106.40	บาท/กิโลกรัม)	ลดลง	

ผลผลิตกาแฟของโลก	ปี	2558/59	–	2562/63
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

1.	บราซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.48 4.76

2.	เวียดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.93 3.52

3.	โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.86 -0.09

4.	อินโดนีเซีย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43

5.	เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.44 2.90

6.	ฮอนดูรัส 0.32 0.45 0.46 0.43 0.39 3.73

7.	อินเดีย 0.35 0.31 0.32 0.31 0.31 -2.37

8.	เม็กซิโก 0.14 0.20 0.24 0.23 0.27 16.25

9.	เปรู 0.21 0.25 0.26 0.26 0.27 5.58

10.	อูกันดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27

อื่นๆ 1.29 1.28 1.29 1.34 1.31 0.79

รวม 9.18 9.70 9.52 10.48 10.16 2.85

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	December	2019
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จาก	154.52	เซนต์/ปอนด์	(111.75	บาท/
กิโลกรัม)	ของเดือนก่อนร้อยละ	3.02
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสต้า		ตลาด
นิวยอร์กซื้อขายทันที่เฉลี่ย	64.53	เซนต์/
ปอนด์	(45.82	บาท/กิโลกรัม)	สูงขึ้นจาก	
63.97	เซนต์/ปอนด์	(46.26	บาท/กิโลกรัม)	
ของเดือนก่อนร้อยละ	0.87

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	ปี	
2558/59	–	2562/63

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

บราซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.12 2.15

เวียดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.70 -0.92

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.82 1.99

อินโดนีเซีย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.44 -8.28

ฮอนดูรัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.37 4.00

อินเดีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.34 -0.49

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.14

เอธิโอเปีย 0.20 0.23 0.23 0.24 0.24 3.61

อูกันดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71

เม๊กซิโก 0.14 0.17 0.19 0.17 0.20 7.52

อื่นๆ 1.37 1.34 1.37 1.41 1.37 0.47

รวม 8.00 8.01 7.87 8.44 8.10 0.76

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	December	2019

ความต้องการใช้
เมล็ดกาแฟของโลก
ปี ปริมาณ (ล้านตัน)

2558/59 9.164
2559/60 9.228
2560/61 9.575
2561/62 9.886
2562/63 9.982

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

2.43

ที่มา :	United	States	Department	
	 	 of	Agriculture,	December	2019

โดย	น.ส.ณัฐวณี	ยมโชติ
		 	 น.ส.วิชชุพร	สุขเจริญ
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พริกไทย
การผลิต
	 ผลผลิตพริกไทยปี	2563	ได้เก็บเกี่ยว
หมดแล้ว	ผลผลิตโดยรวมในปีนี้มีแนวโน้ม
ลดลง	เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน	
โรคในพริกไทยและสภาพดินเสื่อมโทรม	
ส่งผลให้พริกไทยติดผลน้อยประกอบกับ
มีการรื้อถอนพริกไทยที่ปลูกแซมกับไม้ผล
ที่เริ่มโตบางส่วน	ท�าให้พื้นที่ปลูกทรงตัว
ถึงลดลง

การตลาด
	 ภาวการณ์ซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัว
ราคาพริกไทยมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจาก
มีการน�าเข้าพริกไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน	
ได้แก่	กัมพูชา	และเวียดนามเพิ่มขึ้น	
ราคาพริกไทยด�า-คละ	จ.จันทบุรี	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	70-100	บาท	พริกไทย
ขาว-ดี	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	160-200	บาท	

ส่วนพริกไทยอ่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
30-50	บาท	
	 ในปี	2562	(ม.ค.-ธ.ค.)	ไทยส่งออก
พริกไทย	ปริมาณ	661	ตัน	มูลค่า	149.79	
ล้านบาท	จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	
311	ตัน	มูลค่า	103.66	ล้านบาท	และ
พริกไทยป่น	ปริมาณ	315	มูลค่า	46.13	
ล้านบาท
	 ในปี	2563	(เม.ย.)	ไทยส่งออกพริกไทย	
ปริมาณ	403	ตัน	มูลค่า	54.13	ล้านบาท	
จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	274	ตัน	
มูลค่า	39.08	ล้านบาท	และพริกไทยป่น	
ปริมาณ	117	มูลค่า	15.05	ล้านบาท

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย 
ประจ�าเดือนพฤษภาคม มีดังนี้
	 1.	ราคาเกษตรกรขายได้
	 ราคาเกษตรกรขายได้พริกไทยขาว-ดี
ปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	187.07	บาท

ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	29.64	
ส่วนพริกไทยด�า-คละ	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	94.24	บาท	ลดลงจากปีที่
ผ่านมา	ร้อยละ	34.86
	 ส�าหรับเดือนพฤษภาคม	ปี	2563	
พริกไทยด�า-คละ	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
90.05	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่
ผ่านมา	และพริกไทยขาว-ดี	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	180.90	บาท	ราคาทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา1	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

1	 ราคาเกษตรกรขายได้เฉลี่ย	2	สัปดาห์
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สับปะรด
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า	
ช่วงเดือนเมษายน	ผลผลิตสับปะรดออกสู่
ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม
จากภาวะสภาพอากาศในหลายพื้นที่
แปรปรวน	ประสบภัยแล้ง	ท�าให้มีผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย	ท�าให้โรงงานแปรรูป
สับปะรดต้องท�าการผลิตให้สอดคล้องกับ
ภาวะตลาด	ส่งผลราคารับซื้อสับปะรด
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา

การค้า
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกสับปะรดสด
และผลิตภัณฑ์	ปริมาณ	38,799	ตัน	
มูลค่า	1,531	ล้านบาท	ปริมาณลดลง
จาก	39,956	ตัน	ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	
หรือลดลงร้อยละ	2.90	ขณะที่มูลค่า
เพิ่มขึ้นจาก	1,461	ล้านบาท	ในเดือน
กุมภาพันธ์	2563	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
4.75	และลดลงจากปริมาณ	51,068	ตัน	
ในเดือนมีนาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
24.02	ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	1,408	
ล้านบาท	ในเดือนมีนาคม	2562	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.72
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
30,455	ตัน	มูลค่า	1,065	ล้านบาท	
ลดลงจากปริมาณ	32,545	ตัน	มูลค่า	
1,066	ล้านบาท	ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	
หรือลดลงร้อยละ	6.42	และร้อยละ	0.11	
และปริมาณลดลงจาก	35,585	ตัน	
ในเดือนมีนาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
16.76	ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	873	ล้านบาท	
ในเดือนมีนาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.87

	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 	 ราคาขายส่งพริกไทยขาว-ดี	
ปี	2562		เฉลี่ยกิโลกรัมละ	355.92	บาท	
ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	20.02	
ราคาต�่าสุด-สูงสุด	คือ	330-460	บาท/
กิโลกรัม	พริกไทยด�า-ดี	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	250.92		บาท	ราคาลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ	26.20	ราคาต�่า

สุด-สูงสุด	คือ	230-350	บาท/กิโลกรัม	
ส่วนพริกไทยด�า-รอง	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	315	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับ
ปทีี่ผ่านมาราคาต�่าสุด-สูงสุด	คือ	310-320	
บาท/กิโลกรัม
	 ส�าหรับเดือนพฤษภาคม	2563	ราคา
ขายส่งพริกไทยขาว-ดี	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
345	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือน

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 น�้าสับปะรด	
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
4,170	ตัน	มูลค่า	180	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปริมาณ	4,701	ตัน	มูลค่า	200	ล้านบาท	
ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	หรือลดลงร้อยละ	
11.30	และร้อยละ	9.85	และลดลงจาก
ปริมาณ	9,115	ตัน	มูลค่า	284	ล้านบาท	
ในเดือนมีนาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
54.26	และร้อยละ	36.80
	 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย	
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
2,302	ตัน	มูลค่า	248	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ	1,788	ตัน	มูลค่า	178	ล้านบาท	
ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	28.74	และร้อยละ	38.94	และ
ลดลงจากปริมาณ	2,396	ตัน	ในเดือน
มีนาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	3.91	
ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	167	ล้านบาท	
	 สับปะรดแช่แข็ง	
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
17	ตัน	มูลค่า	1.99	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปริมาณ	34	ตัน	มูลค่า	2.37	ล้านบาท	
ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	หรือลดลง
ร้อยละ	50.26	และร้อยละ	16.05	และ
ลดลงจากปริมาณ	233	ตัน	มูลค่า	31.51	
ล้านบาท	ในเดือนมีนาคม	2562	หรือลดลง
ร้อยละ	92.75	และร้อยละ	93.68
	 สับปะรดแห้ง	
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
13	ตัน	มูลค่า	3.12	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ	7	ตัน	มูลค่า	1.89	ล้านบาท	
ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	75.29	และร้อยละ	65.42	และ
ลดลงจากปริมาณ	22	ตัน	มูลค่า	4.38	
ล้านบาท	ในเดือนมีนาคม	2562	หรือ
ลดลงร้อยละ	41.97	และร้อยละ	28.69

	 สับปะรดสด	
	 เดือนมีนาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
1,842	ตัน	มูลค่า	33.11	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ	880	ตัน	มูลค่า	13.13	ล้านบาท	
ในเดือนมีนาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
109.22	และร้อยละ	152.29	และลดลงจาก
ปริมาณ	2,715	ตัน	มูลค่า	47.00	ล้านบาท	
ในเดือนมีนาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
32.17	และร้อยละ	29.54

ความเคลื่อนไหวของราคา
สับปะรดประจ�าเดือน
พฤษภาคม	2563	มีดังนี้
	 	 คาดว่า	ราคาสับปะรดโรงงานที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	11.40	
บาท	เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	10.67	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	6.87	และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	6.48	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	75.96
	 	 คาดว่า	ราคาสับปะรดบริโภค
ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	13.40	บาท	
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	12.90	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	3.84	และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	7.84	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	70.85

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ที่ผ่านมา	พริกไทยด�า-อย่างดี	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	240	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา	และพริกไทยด�า-อย่างรอง	
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บาท	ราคา
ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	66.78	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	66.53	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.38	
โดยแยกเป็นราคา	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	67.37	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	65.42	บาท	
ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	67.20	บาท	
และภาคใต้	กิโลกรัมละ	65.94	บาท	
ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของ
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.ก.ค.มิ.ย. ก.ย.

ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
	 ในเดือนนี้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้าง
เงียบเหงา	ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดค่อนข้างมากและ
สะสม	ขณะที่ความต้องการบริโภค
มีไม่มากนัก	เพราะภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างซบเซา
ผลจากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิค-19	และสถานศึกษา
ยังคงปิดภาคเรียน	แนวโน้มเดือนหน้า
คาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย	

บริษัท	ซี.พี.	เฉลี่ยตัวละ	2,050	บาท	
สูงขึ้นจากตัวละ	1,860	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	10.22

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	70.00	บาท	สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	66.60	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	5.11

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้ภาวะตลาดสุกร	ราคาสุกร
ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจาก
เดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากสภาพอากาศ
ในหลายพื้นที่เริ่มร้อนขึ้น	ท�าให้สุกร
เจริญเติบโตช้า	ส่งผลให้ผลผลิตสุกร
ออกสู่ตลาดน้อยลง	ขณะที่ความต้องการ
บริโภคเนื้อสุกรคงอยู่ในระดับเดิม	
แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคาจะทรงตัว
หรือสูงขึ้นเล็กน้อย
	 ด้านการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	มี.ค.	2563	มีปริมาณ	2,302	ตัน	
มูลค่า	293.12	ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	
ก.พ.	2563	มีปริมาณ	3,611	ตัน	มูลค่า	
449.07	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	36.25	
และร้อยละ	34.73	ตามล�าดับ
	 ส�าหรับการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน	มี.ค.	2563	มีปริมาณ	800	ตัน	
มูลค่า	194.81	ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	
ก.พ.	2563	มีปริมาณ	1,405	ตัน	มูลค่า	
399.10	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	43.06	
และร้อยละ	51.19	ตามล�าดับ	ตลาด
ส่งออกที่ส�าคัญ	คือ	ญี่ปุ่น	และฮ่องกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้าหนัก	100	
กิโลกรัมขึ้นไป	ราคาที่เกษตรกรขายได้

	 ด้านการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งเดือน	มี.ค.	2563	ปริมาณ	
32,184	ตัน	มูลค่า	2,749.88	ล้านบาท	
ลดลงจากเดือน	2563	ปริมาณ	25,341	ตัน	
มูลค่า	2,110.68	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
27.00	และร้อยละ	30.29	ตามล�าดับ		
	 ส่วนการส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	มี.ค.	
2563	ปริมาณ	51,488	ตัน	มูลค่า	
7,141.50	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากเดือน	
ก.พ.	2563	ปริมาณ	45,932	ตัน	
มูลค่า	6,185.67	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
12.10	และ	ร้อยละ	15.45	ตามล�าดับ	
ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ	คือ	ญี่ปุ่น	สหภาพ
ยุโรป	และเกาหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	32.36	บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	36.46	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	11.25	
โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	35.00	บาท	ภาคกลาง	
กิโลกรัมละ	31.28	บาท	ภาคใต้	กิโลกรัมละ	
40.12	บาท	ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีรายงาน	ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตาม
ประกาศของบริษัท	ซี.พี	ราคาเฉลี่ยอยู่ที่
ตัวละ	6.50	บาท	ลดลงจากตัวละ	7.70	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	15.58
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า	
จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
30.50	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	
32.11	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
5.01	และราคาขายส่งไก่สดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	45.75	บาท	บาท	สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ	44.64	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	2.49

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.ก.ค.มิ.ย. ก.ย.
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ไข่ไก่

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 สถานการณ์ตลาดไข่ไก่ในเดือนนี้	
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลง
จากเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศค่อนข้าง
ซบเซาผลจากสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิค-19	ประกอบกับตลาด
หลักของไข่ไก่	คือสถานศึกษาปิดภาคเรียน	
ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่มีมากและสะสม	
แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคาและ
ความต้องการบริโภคจะลดลงเล็กน้อย	
เพราะสถานศึกษาต่างๆ	ยังปิดภาคเรียน
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	ปริมาณการ
ส่งออกไข่ไก่เดือน	มี.ค.	2563	มีปริมาณ	
18.95	ล้านฟอง	มูลค่า	75.66	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากเดือน	ก.พ.	2563	มีปริมาณ	
16.84	ล้านฟอง	มูลค่า	51.73	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	12.53	และร้อยละ	46.26	
ตามล�าดับ	ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ	คือ	
ฮ่องกง	และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้	เฉลี่ยทั้ง
ประเทศร้อยฟองละ	289	บาท	ลดลงจาก

ร้อยฟองละ	299	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมา	ร้อยละ	3.34	โดยแยกเป็น
รายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	
312	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ร้อยฟองละ	292	บาท	ภาคกลาง	
ร้อยฟองละ	282	บาท	ส่วนภาคใต้	ไม่มี
รายงาน	ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศ
ของบริษัท	ซี.พี.	ตัวละ	26.00	บาท	ทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่ไก่	(เฉลี่ยเบอร์	0-4)	
ในตลาดกรุงเทพฯ	จากกรมการค้าภายใน	
เฉลี่ยร้อยฟองละ	285	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	306	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	
ร้อยละ	6.86	

ปีที่ 65 ฉบับที่ 763 มิถุนายน 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 39



พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.ก.ค.มิ.ย. ก.ย.

500

450

400

350

300

250

200

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

เดือน

ไข่เป็ด

(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้	
เฉลี่ยทั้งประเทศ	ร้อยฟองละ	355	บาท	
ลดลงจากร้อยฟองละ	359	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	1.11	โดยแยกเป็น
รายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	
363	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ร้อยฟองละ	383	บาท	ภาคกลาง	
ร้อยฟองละ	317	บาท	ภาคใต้	ร้อยฟองละ	
365	บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ย
ร้อยฟองละ	380	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาโค	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกร
ขายได้	เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ	
90.90	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
89.87	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	
1.15	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.28	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	87.13	บาท	
ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	89.98	บาท	และ
ภาคใต้	กิโลกรัมละ	102.86	บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคากระบือ	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
67.79	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
67.70	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	
0.13	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.17	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	63.49	บาท	
ส่วนภาคกลางและภาคใต้	ไม่มีรายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

รายการ พ.ค. 62 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 71.62 72.01 72.86 68.97 65.35 59.42 59.79 61.53 68.56 68.33 68.54 66.53 66.78

ราคาขายส่ง	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	กรมการค้าภายใน

74.05 74.50 71.30 64.50 59.26 55.55 59.66 66.39 73.86 69.45 70.50 66.60 70.00

รายการ พ.ค. 62 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 37.20 36.96 36.92 36.95 36.92 36.66 36.56 38.57 39.35 38.98 39.08 36.46 32.36

ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า	กรม
การค้าภายใน

34.50 36.18 36.50 36.50 36.50 34.17 33.87 35.50 35.64 34.50 34.00 32.11 30.50

รายการ พ.ค. 62 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 274 280 284 286 290 293 282 279 279 275 280 299 289

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

306 315 325 331 311 330 312 303 301 291 294 306 285

รายการ พ.ค. 62 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 324 330 327 333 333 329 324 327 332 334 339 359 355

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

340 344 350 350 379 380 380 380 380 380 380 380 380

รายการ พ.ค. 62 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 89.49 89.09 88.78 88.39 88.35 88.77 89.84 90.50 91.14 91.97 91.27 89.87 90.90

รายการ พ.ค. 62 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได้ 69.69 69.20 68.17 67.65 67.92 68.14 68.57 68.66 68.65 68.74 68.85 67.70 67.79

โดย	น.ส.อัจฉรา	ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย์	จันทร์เปล่ง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ
ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิต
เดือนเมษายน	2563
	 สถานการณ์ผลผลิตสัตว์น�้าในเดือน
พฤษภาคม	พบว่า	ไม่มีรายงานปริมาณสตัว์น�า้
ที่จ�าหน่ายในตลาดกลางองค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ	และไม่มีรายงานราคาปลาหมึก
กระดองสด	ในขณะที่ราคาสัตว์น�้าที่
เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤษภาคมที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น	คือ	กุ้งขาวแวนนาไม	
ปลาทู	ส่วนสัตว์น�้าชนิดอื่นๆ	คือ	
ปลาช่อนสด	ปลาเป็ด	และปลาดุกบิ๊กอุย	
ราคามีแนวโน้มลดลง	ส่วนหมึกกระดอง
ไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวของราคา	
ส�าหรับสถานการณ์ข่าวที่ส�าคัญ	ดังนี้
 อุตสาหกรรมาทูน่าในปาปัวนิวกินี
ได้รับการรับรองจาก The Marine 
Stewardship Council (MSC) 
	 มีรายงานจาก	Undercurrentnews	
เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2563	ว่าองค์กร	
MSC	ได้ให้การรับรองอุตสาหกรรมทูนา
ครีบเหลืองและสคิปแจ็คทูน่าใน
ปาปัวนิวกินี	ท�าให้เรือประมงจาก
ปาปัวนิวกินีและฟิลิปปินส์สามารถใช้
ป้ายประมงอย่างยั่งยืนได้	เรือประมง
ในปาปัวนิวกินีจะสามารถใช้ป้ายท�าประมง	
อย่างยั่งยืนได้	เนื่องจากการท�าประมง
ในปาปัวนิวกินีบรรลุข้อปฏิบัติ	28	ข้อ
ตามที่ก�าหนดและผ่านการประเมินของ	MSC	
โดยทูน่าที่จับได้จะขึ้นท่าที่	Lae	Madang	
Wewak	และ	Rabaul	และ	Santos	City	
ในฟิลิปปินส์	ทูน่าส่งออกไปในรูปของทูน่า
กระป๋อง	และชิ้นส่วน	ในตลาดสหภาพ
ยุโรป	ออสเตรเลีย	และสหรัฐอเมริกา	
ใบรับรองนี้จะเปิดตลาดใหม่แก่ผลิตภัณฑ์
จากปาปัวนิวกินี	และการขยายโรงงาน
แปรรูป	และการท�าประมงปลาทูน่า	
น�าไปสู่โอกาสในการสร้างงาน	สร้างรายได้	
และธุรกิจใหม่	ๆ	จากการบันทึกการ
จับปลาทูน่าพบว่า	ในปี	2010	ปริมาณ

การจับปลาทูน่าภายใต้การท�าประมง
อย่างยั่งยืนปีละ	90,000	ตัน	ซึ่งในปี	2013	
ปริมาณจับทูน่าในภูมิภาคนี้สูงถึง	
506,413	ตัน	ในปี	2019	รายงาน
แจ้งว่าการรับรองจาก	MSC	จะเป็น
ประโยชน์ต่อภาคการแปรรูปสัตว์น�้า
อย่างมาก	เนื่องจากความต้องการสัตว์น�้า
ที่ผ่านการรับรองจาก	MSC	เป็นที่ต้องการ
เพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ	
โดยโรงงานในปาปัวนิวกินีมีทั้งสิ้น	
6	โรงงาน	รวมทั้งโรงงานสัญชาติฟิลิปปินส์	
และโรงงานที่ร่วมทุนกับบริษัทไทยยูเนียน	
เป็นต้น
	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนพฤษภาคม	2563
การส่งออกกุ้งของเอกวาดอรไปยังจีน
	 มีรายงานจาก	Undercurrentnews	
เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2563	ว่าใน
เดือนเมษายน	2563	การส่งออกกุ้ง
จากเอกวาดอร์ไปจีนมีปริมาณ	47,000	ตัน	
มูลค่า	256	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นทั้ง
ปริมาณและมูลค่าร้อยละ	99	และร้อยละ	
93	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน	แต่การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐ
และสหภาพยุโรปชะลอตัวลงอย่างมาก	
การส่งออกกุ้งในช่วง	4	เดือนที่ผ่านมา	
(มค.-	เมย.)	มีปริมาณ	220,000	ตัน	

มูลค่า	1.23	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพิ่มขึ้น
ทั้งปริมาณและมูลค่าร้อยละ	13	และร้อยละ	
8	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม	การส่งออกกุ้ง
ไปยังสหรัฐ	และสหภาพยุโรปปรับตัว
ลดลง	โดยการส่งออกกุ้งของเอกวาดอร์
ไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกใน
เดือนมีปริมาณ	5,000	ตัน	และ	3,600	ตัน	
โดยลดลงร้อยละ	50	และร้อยละ	49	
ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	
	 3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนพฤษภาคม	2563
	 ราคาสัตว์น�้าที่ส�าคัญบางชนิดในเดือน
พฤษภาคม	2563	มีความเคลื่อนไหว	ดังนี้
 3.1 กุ้งขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. 
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
136.26	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	127.41	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
6.95
	 ราคาขายส่งกุ้งขาวขนาดกลาง	
(70	ตัว/กก.)	จากตลาดทะเลไทย	เฉลี่ย
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กิโลกรัมละ	140.83	บาท	ราคาเพิ่มขึ้น
จาก	129.80	บาท/กิโลกรัม	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	8.50
	 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง	
ไม่มีรายงานราคาปลาหมึกกระดองสด
ที่ชาวประมงขายได้
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
200.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	ราคาที่
ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
68.78	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	67.69	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.61
	 ราคาขายส่งปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
90.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	ราคา
ที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
84.01	บาท	ราคาลดลงจาก	84.19	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.21
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
จากองค์การสะพานปลา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
130	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3- 4 ตัว/
กิโลกรัม	ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.67	บาท	ราคาลดลงจาก	
50.00	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	2.66

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	70.00	บาท	ทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 3.6 ปลาเปดและปลาปน	
ราคาที่ชาวประมงขายปลาเป็ดได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	7.86	บาท	ลดลงจาก	9.68	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	18.80
	 ราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีน	
60%	ขึ้นไป	เบอร์	2	ในตลาดกรุงเทพฯ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	28.00	บาท	ราคาทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
มิถุนายน	2563	
	 จากการศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติ	คาดคะเน
แนวโน้มของราคาเดือนมิถุนายน	2563	ดังนี้
	 4.1 กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม 
ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะอยู่ใน
ระดับ	137.64	บาท/กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้น
จาก	136.26	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	1.01
	 ราคาขายส่งกุ้งขาว	(70	ตัว/กก.)	
จากตลาดทะเลไท	จ.สมุทรสาคร	คาดว่า
จะอยู่ในระดับ	141.54	บาท/กิโลกรัม	
ราคาเพิ่มขึ้นจาก	140.83	บาท/กิโลกรัม
ของเดือนก่อนร้อยละ	0.50
	 4.2 ปลาหมึกกระดองสด	
ไม่มีรายงานราคาปลาหมึกกระดองสด
ที่ชาวประมงขายได้

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลาคาดว่าจะอยู่ในระดับ
เฉลี่ย	200.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง 
ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะอยู่ใน
ระดับ	70.18	บาท/กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้น
จาก	68.78	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	2.64	
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลาคาดว่าจะอยู่ในระดับ	
90.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับเดือน
ที่ผ่านมา
	 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	
ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะ
อยู่ในระดับ	83.56	บาท/กิโลกรัม	
ราคาลดลงจาก	84.01	บาท/กิโลกรัม	
ของเดือนก่อนร้อยละ	0.54
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
คาดว่าจะอยู่ในระดับ	130.00	บาท/
กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย	ราคาที่ชาวประมง
ขายได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	50.00	บาท/
กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	48.67	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	2.66
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
จากองค์การสะพานปลาคาดว่าอยู่ในระดับ	
70.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับเดือน
ที่ผ่านมา
	 4.6 ปลาเปดและปลาปน	
ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้	คาดว่า
จะอยู่ในระดับ	8.13	บาท/กิโลกรัม	
ราคาเพิ่มขึ้นจาก	7.86	บาท/กิโลกรัม	
ของเดือนก่อนร้อยละ	3.44
	 ราคาปลาป่นเบอร์	2	ชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	ในตลาดกรุงเทพฯ	คาดว่าอยู่ใน
ระดับ	28.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนทีผ่านมา

โดย	น.ส.สุจิตตา	รักษ์วงศ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 36.59 75.00

ก.ค. 39.75 75.00

ส.ค. 42.25 75.00

ก.ย. 36.89 80.00

ต.ค. 32.80 80.00

พ.ย. 27.10 80.00

ธ.ค. 48.67 70.00

ม.ค.	63 50.00 70.00

ก.พ. 45.17 70.00

มี.ค. 50.00 70.00

เม.ย. 50.00 70.00

พ.ค. 48.67 70.00

มิ.ย. 50.00 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 85.95 130.00

ก.ค. 88.44 130.00

ส.ค. 89.51 125.00

ก.ย. 89.6 120.00

ต.ค. 86.72 120.00

พ.ย. 86.20 120.00

ธ.ค. 86.94 130.00

ม.ค.	63 85.62 130.00

ก.พ. 85.76 130.00

มี.ค. 84.92 130.00

เม.ย. 84.19 130.00

พ.ค. 84.01 130.00

มิ.ย. 83.56 130.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 158.20 134.80

ก.ค. 153.70 127.80

ส.ค. 137.86 130.00

ก.ย. 137.86 131.87

ต.ค. 130.73 129.92

พ.ย. 135.03 131.86

ธ.ค. 147.63 146.59

ม.ค.	63 151.6 156.67

ก.พ. 141.71 139.13

มี.ค. 135.65 133.85

เม.ย. 127.41 129.80

พ.ค. 136.26 140.83

มิ.ย. 137.64 141.54
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มิ.ย. ก.ย.
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กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มิ.ย. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มิ.ย. ก.ย.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 171.80 240.00

ก.ค. 170.00 195.00

ส.ค. 150.00 195.00

ก.ย. 139.25 200.00

ต.ค. 153.5 200.00

พ.ย. 119.00 200.00

ธ.ค. 178.00 200.00

ม.ค.	63 179.00 200.00

ก.พ. - 200.00

มี.ค. - 200.00

เม.ย. - 200.00

พ.ค. - 200.00

มิ.ย. - 200.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 8.55 32.00

ก.ค. 8.41 30.00

ส.ค. 8.38 30.00

ก.ย. 8.34 31.00

ต.ค. 8.21 34.60

พ.ย. 8.00 28.00

ธ.ค. 7.59 27.00

ม.ค.	63 7.67 27.00

ก.พ. 8.12 28.00

มี.ค. 8.26 28.00

เม.ย. 9.68 28.00

พ.ค. 7.86 28.00

มิ.ย. 8.13 28.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 80.98 85.00

ก.ค. 79.33 85.00

ส.ค. 79.23 85.00

ก.ย. 86.71 85.00

ต.ค. 75.46 85.00

พ.ย. 81.25 85.00

ธ.ค. 76.37 90.00

ม.ค.	63 76.33 90.00

ก.พ. 77.91 90.00

มี.ค. 71.45 90.00

เม.ย. 67.69 90.00

พ.ค. 68.78 90.00

มิ.ย. 70.18 90.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มิ.ย. ก.ย.
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มิ.ย. ก.ย.
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มิ.ย. ก.ย.
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ข่าวประมงที่น่าสนใจ

ความหวังชาวประมง !!! ค.ร.ม. ไฟเขียวงบหมื่นกว่าล้าน 
หนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเสริมสภาพคล่อง

ผู้ประกอบการประมงพ้ืนบ้านและพาณิชย์
มีรายงานจาก	กรมประมง	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2563	ที่ผ่านมาว่า	ตามมติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	ในวันที่	26	พฤษภาคม	2563	เห็นชอบโครงการ	
สินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	กรอบวงเงิน	10,300	ล้านบาท	
ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
พ่ีน้องชาวประมงพ้ืนบ้านและพาณิชย์ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า

ให้ชาวประมงสามารถกลับมาประกอบอาชีพ
ได้อีกครั้ง	จากการปฏิรูปภาคการประมงไทย
ด้วยการประกาศใช้พระราชก�าหนดการประมง	
พ.ศ.	2558	และพระราชก�าหนดการประมง	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การประมงรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการ
ปรับปรุงเรือ	เครื่องมือ	และอุปกรณ์ท�าการ
ประมง	รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการประมงประสบปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน	ขาดเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ	และบางรายอาจต้อง
ใช้สินเชื่อนอกระบบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ท�าการประมง	ดังนั้น	ในระยะเร่งด่วน	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน)	ได้มีนโยบายให้
กรมประมงหาแนวทางในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการทั้งประมงพื้นบ้านและประมง
พาณิชย์	เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบ
อาชีพด้วยการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า
	 อธิบดีกรมประมง	เปิดเผยว่า	ตามที่	
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	(นายอลงกรณ์	พลบุตร)	ประธาน
คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการ
ประมงไทย	ผลักดันโครงการสินเชื่อเพื่อเสริม
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	ส�าหรับ
ช่วยบรรเทาภาระของชาวประมงด้วยการ
สนับสนุนแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้แก่
ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน	และประมง
พาณิชย์ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
ในการประกอบอาชีพ	ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าส�าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงเรือประมง	ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ท�าการประมง	ตลอดจนมีเงิน

ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	ซึ่งกรมประมง
ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�านวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง	เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งนี้	จากข้อมูลของกรมประมง	พบว่า	
ประเทศไทยมีจ�านวนเรือประมงไทย
ที่มีทะเบียนเรือ	รวม	61,601	ล�า	ประกอบด้วย	
เรือประมงพื้นบ้าน	จ�านวน	51,209	ล�า	
และเรือประมงพาณิชย์	จ�านวน	10,392	ล�า	
ซึ่งจากการส�ารวจของสมาคมการประมง
แห่งประเทศไทยในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการ
ประมงต้องการสินเชื่อเป็นจ�านวนมาก	
ในด้านการจัดหาสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
ให้แก่ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์	ภายใต้โครงการดังกล่าว
จะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม	10,300	ล้านบาท
โดยธนาคารของรัฐเข้าร่วมจ�านวน	2	แห่ง	
ประกอบด้วย
	 1.	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	(ธ.ก.ส)	ปล่อยสินเชื่อสนับสนุน
เรือประมงขนาดต�่ากว่า	60	ตันกรอส	
โดยสนับสนุนรายละไม่เกิน	5	ล้านบาท
	 2.	ธนาคารออมสิน	ปล่อยสินเชื่อ
สนับสนุนเรือประมงขนาดตั้งแต่	60	ตันกรอส
ขึ้นไปวงเงินสินเชื่อจ�านวน	5,000	ล้านบาท	
โดยสนับสนุนรายละไม่เกิน	10	ล้านบาท	
โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ	
8	ปีนับจากวันที่	ครม.มีมติอนุมัติโครงการ	
โดยทั้งธนาคารออมสิน	และ	ธ.ก.ส.	จะปล่อย
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และ
ประมงพื้นบ้าน	กู้เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	
7	ต่อปี	กล่าวคือ	รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้

ร้อยละ	3	ต่อปีและ	ผู้ประกอบการประมง
จะต้องจ่ายสมทบอีกร้อยละ	4	ต่อปี	เป็นระยะ
เวลา	7	ปี	นับตั้งแต่วันที่กู้	ทั้งนี้	ในส่วนสินเชื่อ
ส�าหรับผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่าน
น�้าไทย	ธนาคารออมสินได้ด�าเนินโครงการ
สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพเรือประมงนอกน่านไทย	
โดยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินล�าละ	20	ล้านบาท	
สูงสุดไม่เกินรายละ	3	ล�า	วงเงินโครงการ	
500	ล้านบาท	ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการภายใน
วันที่	30	ธันวาคม	2563	อธิบดีฯ	กล่าวใน
ตอนท้ายว่า	การปฏิรูปภาคการประมงไทย
มีเป้าหมายหลักเพื่อการบริหารจัดการ	
ด้านการประมงและการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�า้	
ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพ	การประมงทุกภาคส่วน
อย่างมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากร	
การใช้ประโยชน์จากสัตว์น�้า	เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	ต้องขอบคุณรัฐบาลและ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ที่ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนชาวประมง
ที่ต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า	ให้สามารถ
กลับมาประกอบอาชีพประมงได้อย่างมั่นคง	
มั่งคั่งและยั่งยืน	ภายใต้การท�าประมงอย่าง
รับผิดชอบ	โครงการดังกล่าวนี้	จึงเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่สะท้อนให้เห็นว่า	แม้ภาครัฐ
จะมีการออกมาตรการต่าง	ๆ	มาบังคับใช้	
แต่ให้ความส�าคัญกับการหาแนวทาง
การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับชาวประมงควบคู่ไปด้วยเช่นกัน	
ส�าหรับชาวประมงผู้สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	กรมประมงหรือ
ส�านักงานประมงจังหวัด
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/ตัว

รายการ
2562 2563

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ลูกสุกรขุน 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420 1,300 1,438 1,986 2,554 2,263 2,169 1,846

ลูกไก่ไข่อายุ			1	วัน 13.00 21.50 25.00 25.92 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 26.00 26.00

ลูกไก่เนื้ออายุ	1	วัน 11.50 11.71 14.42 14.50 14.50 13.98 13.50 14.19 15.50 15.50 15.50 13.73 7.58

ลูกเป็ดไข่ซีพี 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 24.40 25.00 27.18 23.00 23.00 23.00 23.00

ที่มา :	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	อาหารสัตว์ส�าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/30	ก.ก.

รายการ
2562 2563

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

หัวอาหาร 

ไก่รุ่น	-	เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่น	-	ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารส�าเร็จรูปผง 

ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหารส�าเร็จรูปเม็ด

ไก่เล็ก	-	ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา :	www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย	:	บาทต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2562 2563

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

21-0-0 6,567 6,567 6,567 6,600 6,600 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,533 6,533 6,533

46-0-0 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667 10,667 10,650 10,617 10,533 10,500 10,500 10,500

16	-	20	-	0 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867

16	-	16	-	8 12,700 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,633 12,633 12,633 12,667 12,667 12,667 12,667

15	-	15	-	15 14,767 14,833 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,633 15,633 15,633

13	-	13	-	21 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,867 15,850 15,850 15,850

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.3	ลงพ้ืนที่เยี่ยมเกษตรกร	จังหวัดอุดรธานี	ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร	จากผลกระทบโควิด-19
	 วันที่	16	พฤษภาคม	2563	นางเพ็ญศิริ	วงษ์วาท	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	3	จังหวัดอุดรธานี	(สศท.3)	
มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร	ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยเกษตรกรวางแผนจะน�าเงินมาซื้อปัจจัยการผลิต	ได้แก่	ปุ๋ย	ท่อสูบน�้า	จ่ายค่าเตรียมดิน	ส�าหรับการ
เพาะปลูกข้าว	รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	ทั้งนี้	เกษตรกรได้ฝากขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ได้จัดสรรเงิน
เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

สศท.6	ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร	จังหวัดชลบุรี
	 วันที่	15	พฤษภาคม	2563	นายสุชัย	กิตตินันทศิลป	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6	จังหวัดชลบุรี	(สศท.6)	
มอบหมายให้	นางสาวนริศรา	เอี่ยมคุ้ย	ผู้อ�านวยการส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร	และเจ้าหน้าที่	สศท.6	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร	โดยได้พบกับ	นายท�านนท์	แซ่ลี้	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด	ข้าว	และพืชผัก	ในพื้นที่อ�าเภอพนัสนิคม	
จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้	นายท�านนท์	แซ่ลี้	ได้ฝากขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ได้ช่วยเหลือจัดสรรเงินเยียวยาให้กับ
เกษตรกรในช่วงการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งจะน�าเงินไปลงทุนพัฒนาต่อยอดการเกษตร	ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก	
ท�าปุ๋ยหมัก	และได้กล่าวทิ้งท้าย	“ฝากถึงเพื่อนเกษตรกร”	ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่เกษตรกรโดยไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนอย่างสม�่าเสมอ	เพราะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตแล้วภาครัฐจะได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา	ชดเชยได้อย่างทันเวลา
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สศท.10	ปพูรมแนะน�าสิทธิและการอุทธรณ์เงิน
เยียวยาเกษตรกร

	 วันที่	18	พฤษภาคม	2563	นางจินตนา	ปัญจะ	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10	จังหวัดราชบุรี	(สศท.10)	
น�าเจ้าหน้าที่	สศท.10	แสดงพลังความห่วงใยเกษตรกร	โดยลง
พื้นที่ส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อแนะน�าสิทธิและ
การอุทธรณเ์งินเยียวยาเกษตรกร	ผู้น�าชุมชน	และเกษตรกร
ในพื้นที่ให้รับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน	ระหว่างวันที่	18	พ.ค.-8	มิ.ย.	
2563	ซึ่งจะเข้าถึงผู้น�าชุมชนและเกษตรกร	ใน	7	จังหวัด
ภาคตะวันตก	คือ	จังหวัดกาญจนบุรี	นครปฐม	สมุทรสาคร	
สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	และราชบุรี	รวมกว่า	
202	หมู่บ้าน	ทั้งนี้	ผอ.สศท.10	ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่	
ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดสุขอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	และข้อก�าหนดในแต่ละพื้นที่
อย่างเคร่งครัด

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.9	ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าและสอบถามเกษตรกรด้วยความห่วงใย	ในโครงการเยียวยา
เกษตรกรอันเกิดจากผลกระทบไวรัส	COVID-19

	 วันที่	19	พฤษภาคม	2563	นายสุธรรม	ธรรมปาโล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	9	จังหวัดสุราษร์ฎธานี	(สศท.9)	
มอบหมายนางสาวประไพ	จันทร์กลิ่น	เจ้าพนักงานสถิติ	ปฏิบัติงาน	ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและสอบถามเกษตรกร	ในโครงการ
เยียวยาเกษตรกรอันเกิดจากผลกระทบไวรัส	COVID-19	หมู่	8	ต�าบลขุนตัดหวาย	อ�าเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา
	 ซึ่งจากการพูดคุยสอบถามความรู้สึกของเกษตรต่างมีความดีใจ		และกล่าวขอบคุณไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่มีส่วนช่วย
ให้ผ่านพ้นวิกฤต	โควิด-19	นี้ไปได้	และจะน�าเงินที่ได้	ไปใช้จ่ายในครอบครัว	และน�าเงินทุนเยียวยาส�าหรับดูแลจัดการสวนไม้ผลไม้ยืนต้น	
ทันฤดูกาลเพาะปลูกในปีนี้
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	เป็นผู้แทน	ธสน.	มอบตู้ความดันลบเพ่ือใช้แยกผู้ป่วยโควิด-19
	 วันที่	1	พฤษภาคม	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ในฐานะประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	และรับผิดชอบต่อสังคม	(CG	&	CSR)	ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(ธสน.)	ร่วมมอบตู้ความดันลบ	ส�าหรับใช้
คัดแยกผู้ป่วยโควิด-19	ณ	กรมแพทย์ทหารบก	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	เพื่อส่งมอบต่อไปยังสถานพยาบาลในต่างจังหวัดต่อไป
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สศก.	จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	ให้แก่สภากาชาดไทย
	 วันที่	19	พฤษภาคม	2563	นางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	น�าข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต	ทุก	3	เดือน	ให้แก่สภากาชาดไทย	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	
กรุงเทพฯ	ทั้งนี้	กิจกรรมดังกล่าว	นอกจากจะเป็นการร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว	ยังเป็นหนึ่งในนโยบายหลักด้าน	Happiness	
ของเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความสุขในองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
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เลขาธิการ	สศก.	ร่วมแถลงข่าวมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-19
	 วันที่	22	พฤษภาคม	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมแถลงข่าวมาตรการเยียวยาเกษตรกร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยมีนายอนันต์	สุวรรณรัตน์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นประธาน	ณ	ห้องประชุม	123	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	ร่วมกับ	อ.ส.ค.	มอบนมไทย	–	เดนมาร์ค	ให้เจ้าหน้าที่	สศก.
	 วันที่	22	พฤษภาคม	2563	นางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วยนางศศิญา	ปานตั้น	เลขานุการกรม	
ได้น�าผลิตภัณฑ์นมไทย	–	เดนมาร์ค	ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ในโครงการ	“สายใยนมไทย-เดนมาร์ค	ส่งก�าลังใจ
สู้ภัยโควิด-19”	ส่งมอบให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย	แม่บ้าน	และคนสวนของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ณ	ชั้น	1	อาคารนวัตกรรม	
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่	และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโควิด-19	รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	ร่วมกับ	อ.ส.ค.	มอบนมไทย	–	เดนมาร์ค	ให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	บ้านเสือใหญ่
ในโครงการ	“สายใยนมไทย-เดนมาร์ค	ส่งก�าลังใจสู้ภัยโควิด-19”

	 วันที่	26	พฤษภาคม	2563	นายพลเชษฐ์	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วยนางสาวภัชสา	ผ่องใส	รักษาการ
ในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	สศก.	ได้น�าผลิตภัณฑ์นมไทย	–	เดนมาร์ค	ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ในโครงการ	“สายใยนมไทย-เดนมาร์ค	ส่งก�าลังใจสู้ภัยโควิด-19”	ส่งมอบให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	
บ้านเสือใหญ่	เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับผู้ปกครองเด็กอ่อนในสลัม	ซอยบ้านเสือใหญ่	ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโควิด-19	รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน	FTA
	 วันที่	27	พฤษภาคม	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	ณ	ห้องประชุม	3	
อาคารนวัตกรรม	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณามอบนโยบาย
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ	รวมถึง
แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และกลุ่มเกษตรกรฯ	พ.ศ.	2563-2565	
และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกเงินกองทุนฯให้แก่กรมปศุสัตว์	และรับทราบ
ผลการด�าเนินงาน	ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ของกองทุนฯ	รวมถึง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัรสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ส่งผลต่อ
การด�าเนินโครงการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการ	สศก.	ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม	ศกอ.	จ.	นนทบุรี	
และมอบนมไทย-เดนมาร์ค

	 วันที่	27	พฤษภาคม	2563	ดร.ทัศนีย์	เมืองแก้ว	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พร้อมด้วยนายชีวิต	เม่งเอียด	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	7	
จังหวัดชัยนาท	(สศท.7)	และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	
จังหวัดนนทบุรี	5	ราย	คือ	นางจ�าเริญ	สวัสดี	นายมณเฑียร	ประดิษฐาราม	นายวิชัย	ชุติมานุรักษ์	
นายสมพร	เอี่ยมศิริ	และนายสุข	สันทัด	โดยน�าผลิตภัณฑ์นมไทย	–	เดนมาร์ค	ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม	แห่งประเทศไทย	ในโครงการ	“สายใยนมไทย-เดนมาร์ค	ส่งก�าลังใจ
สู้ภัยโควิด-19”	มอบให้	ศกอ.	และโรงทานวัดไทรน้อย	จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ก�าลังใจ
สู้ภัยโควิด	-19	ให้กับเกษตรกรและประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่	และรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19	รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน
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ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เข้าถึงปัญหา

สร้างแนวทางพัฒนา
นําพาเกษตรไทย

ค�าขวัญ
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”




