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บรรณาธิการแถลง

และร่วมก่นปูฏิิบ่ติิติามมาติรการปู้องก่น

โรคติิดเช้�อไวร่สโคโรนา	2019	หร้อ	

โควิด-19	อย่างเคร่งคร่ดเพ้ื้�อความ

ปูลอดภู่ยของต่ิวท่านเอง	และคนท่�ท่านร่ก	

		 สำาหร่บเด้อนม่นาคมท่�ผ่านมา	สำาน่กงาน

เศรษฐกิจการเกษติร	(สศก.)	ได้จ่ดงาน

เน้�องในว่นคล้ายว่นสถาปูนา	ครบรอบ	42	ปีู	

เม้�อว่นท่�	24	ม่นาคม	2564	โดยม่

พิื้ธ่ีเปิูดปู้ายสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	

ซ้ึ่�งได้กราบอาราธีนาเจ้าปูระค่ณสมเด็จ	

พื้ระมหาร่ชมงคลม่น่	เจ้าคณะใหญ่์หนกลาง	

กรรมการมหาเถรสมาคม	ว่ดไติรมิติร

วิทยาราม	ทำาการเจิมปู้ายอาคารและ

ปูระพื้รมนำ�าพื้ระพ่ื้ทธีมนต์ิ	เพ้ื้�อความ

เป็ูนสิริมงคล	โดยได้ร่บเก่ยรติิจาก	

ดร.เฉลิมช่ย	ศร่อ่อน	ร่ฐมนติร่ว่าการ

กระทรวงเกษติรและสหกรณ์	เป็ูนปูระธีาน

เปิูดแพื้รคล่มปู้าย	พื้ร้อมท่�งคณะผู้บริหาร

ระด่บสูงกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	

ร่วมในพิื้ธ่ี	

		 หล่งจากน่�น	ร่ฐมนติร่ว่าการกระทรวง

เกษติรฯ	เป็ูนปูระธีานในพิื้ธ่ีเปิูดการส่มมนา	

“42	ปีู	สศก.	จ่ดเปูล่�ยนสู่ความสำาเร็จ”	

พื้ร้อมมอบนโยบายและกล่าวแสดงความยินด่

เน้�องในโอกาสครบรอบ	42	ปีู	ว่นคล้าย

ว่นสถาปูนาสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	

ปูระจำาปีู	2564	โดยม่นายฉ่นทานนท์	

วรรณเขจร	เลขาธิีการ	สศก.	เป็ูนผู้กล่าว

รายงาน	และในช่วงส่ดท้ายได้ม่การ

แถลงข่าวแก่ส้�อมวลชนเร้�องภูาวะเศรษฐกิจ

การเกษติรไติรมาส	1	โครงการพ่ื้ฒนา

เศรษฐกิจการเกษติรพิื้เศษ	SAEZ	

และการดำาเนินงานปูระก่นภู่ยพ้ื้ชผล

ทางการเกษติร	ซ้ึ่�งท่ม	บก.	ได้เก็บภูาพื้

บรรยากาศของกิจกรรมมาให้สมาชิก

ได้ติิดติามก่นในฉบ่บน่�

	 ฉบับน้�	ท้ม	บก.	ข้อสวัสด้
ปใีหม่ไทยไปยังทุกท่าน	
กับเทศกาลิสงกรุานต์
ปรุะจำาป	ี2564	หลิายท่าน
คงเดินทางกลัิบภ้มิลิำาเนา
ท้�ต่างจังหวัด	หรืุอบางท่าน
ไปพัักผ่อนท่องเท้�ยวกับครุอบครัุว	
ก็ข้อให้ทุกท่านเดินทางปลิอดภัย	
กลัิบบ้านไปรุดนำ�าข้อพัรุผ้้ใหญ่
เพืั�อความเป็นสิริุมงคลิ
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สศท.4 ลงพ้ืนท่ีติดตามีการเล้ียง “ปูนา” จ.มีหาสารคามี 
สินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ี อนาคตไกล ตลาดต้องการสูง

  สำานักงานเศรุษฐกิจการุเกษตรุท้�	4	
ข้อนแก่น	(สศท.4) ติิดติามสถานการณ์

การผลิติและการติลาดปููนาในพ้ื้�นท่�จ่งหว่ด

มหาสารคาม	ซ้ึ่�งเป็ูนสินค้าทางเล้อกใหม่

ท่�ม่อนาคติ	เกษติรกรท่�งในและนอกจ่งหว่ด

ให้ความสนใจเป็ูนอย่างมาก	โดยจากการ

ส่มภูาษณ์เกษติรกรท่�ปูระสบความสำาเร็จ

ในการเล่�ยงปููนา	นายเกยูร	บ่ติรด่ก่ล

เจ้าของฟาร์ม	“สู่ารค์ามฟาร์มป่นา”

บอกเล่าว่า	เดิมน่�นตินเคยทำางานปูระจำา

บริษ่ทเอกชนแห่งหน้�ง	ต่ิอมาได้ม่ความสนใจ

ท่�จะทำาการเกษติร	จ้งเริ�มศ้กษาหาความรู้

เก่�ยวก่บการทำาเกษติร	และต่ิดสินใจเล้อก	

“การเล่�ยงป่นา” เน้�องจากต้ินท่นการเล่�ยงติำ�า	

เรุื�องน่ารุ้้ทางการุเกษตรุ

ให้ผลติอบแทนสูง	สามารถต่ิอยอดสร้างมูลค่าได้	

โดยเริ�มดำาเนินการมาต่ิ�งแต่ิปีู	2561	จนถ้ง

ปัูจจ่บ่น	และร่วมเป็ูนวิทยากรให้กล่่มลูกค้า

ธี.ก.ส.	กล่่มสร้างอาช่พื้นว่ติกรรมใหม่	

กล่่มพ่ื้กชำาระหน่�	เพ้ื้�อให้ความรู้และวิธ่ีการ

เล่�ยงปููนาท่�ถูกต้ิอง

	 จากข้อมูลการผลิติปููนาของสารคาม

ฟาร์มปููนา	พื้บว่า	ม่ต้นทุี่นการผลิต	ค้อ	

ต้ินท่นเริ�มแรก	ม่ค่าปูร่บเปูล่�ยนพ้ื้�นท่�นา	

2,200	บาท	ค่าทำาบ่อดิน	จำานวน	4	บ่อ

พ้ื้�นท่�	2	งาน	ค่ากระเบ้�องก่�นรอบบ่อ	

5,565	บาท	ค่าแรงงาน	1,050	บาท	

และม่ค่าบ่ออน่บาลปููนา	เป็ูนวงบ่อซ่ึ่เมนต์ิ	

10	วง	ขนาด	1	เมติร	ราคา	2,570	บาท	

บ่อขนาด	3X4	เมติร	จำานวน	3	บ่อ	เป็ูนเงิน	

17,100	บาท	ท่�ฟาร์มจะเล่�ยงปููนาพ่ื้นธ์่ี

กล้ามหน่บม่วง	(พ่ื้นธ์่ีพื้ระเทพื้)	เน้�องจาก

ต่ิวใหญ่์	เน้�อเยอะ	ม่นปููเยอะ	และแข็งแรงกว่า

พ่ื้นธ์่ีปููนาพ้ื้�นบ้าน	และท่�สำาค่ญ์เป็ูนท่�ต้ิองการ

ของติลาด	ซ้ึ่�งพ่ื้อพ่ื้นธ์่ีแม่พ่ื้นธ์่ีซ้ึ่�อมาจากฟาร์ม

ท่�ปูระสบผลสำาเร็จ	ซ้ึ่�อคร่�งแรก	100	คู่	

คู่ละ	80	บาท	จะปูล่อยบ่อละ	25	คู่	

ปููนาจะสามารถผสมพ่ื้นธ์่ีได้ปูระมาณ	2	คร่�ง

ต่ิอปีู	ระยะต่ิ�งท้องปูระมาณ	45	ว่น	

การแยกแม่พ่ื้นธ์่ีพื้ร้อมคลอดจะแยก

ใส่บ่อเติร่ยมคลอดขนาด	1	ติารางเมติร	

จำานวน	3	แม่	ปูริมาณลูกปููนาท่�คลอด

จะได้แม่ละปูระมาณ	500-700	ต่ิว	
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โดย	:	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	4	
ขอนแก่น

Facebook	สารคามฟาร์มปููนา	แยกเป็ูน

ปููนาสด	2	เด้อน	สำาหร่บทอดกรอบร้อยละ	20	

ปููดอง	นำ�าพื้ริกปููนา	ร้อยละ	40	พ่ื้อพ่ื้นธ์่ี	

แม่พ่ื้นธ์่ี	ร้อยละ	30	และจำาหน่ายหน้าฟาร์ม

ร้อยละ	10	โดยการแปูรรูปูเป็ูนปููดองและ

ทำานำ�าพื้ริก	จะใช้ปููนาอาย่ปูระมาณ	

3	–	4	เด้อน	เน้�องจากกระดองอ่อน	

เหมาะก่บการทำาปููดองใส่ส้มติำา	ราคาอยู่ท่�	

200	บาท/กิโลกร่ม	ส่วนท่�ปููสดคละ	

ไม่กำาหนดอาย่จะใช้สำาหร่บปัู�นเน้�อ

เพ้ื้�อทำานำ�าพื้ริก	ราคาอยู่ท่�	110	บาท/กิโลกร่ม	

และจำาหน่ายเป็ูนพ่ื้อแม่พ่ื้นธ์่ี	ซ้ึ่�งปููจะต้ิอง

ม่อาย่ปูระมาณ	5-8	เด้อน	เพื้ราะเป็ูนช่วง

ท่�ปููเติิบโติเต็ิมว่ย	เป็ูนว่ยเจริญ์พ่ื้นธ์่ี	

ไม่แก่เกินไปู	เหมาะสำาหร่บเป็ูนพ่ื้อแม่พ่ื้นธ์่ี	

ราคาอยู่ท่�คู่ละ	60	บาท	ท่�งน่�	สารคาม

ฟาร์มปููนา	สามารถจำาหน่ายปููดองและ

นำ�าพื้ริกได้ปูระมาณ	40,000	บาท/เด้อน	

ปููสดปูระมาณ	20,000	บาท/เด้อน	

และพ่ื้อพ่ื้นธ์่ี	แม่พ่ื้นธ์่ี	30,000	บาท/เด้อน	

ซ้ึ่�งสามารถสร้างรายได้ให้ฟาร์มเด้อน

ละปูระมาณ	100,000	บาท	หร้อสูงถ้ง

ปูระมาณ	1,200,000	บาท/ปีู

		 สำาหร่บข่�นติอนการเล่�ยงปููนาน่�น	

ถ้งแม้ปููนาเป็ูนส่ติว์ท่�ดูแลง่าย	กินอาหารได้

หลากหลาย	แต่ิก็ต้ิองม่ความพิื้ถ่พิื้ถ่น	

และความใส่ใจในการเล่�ยงดู	การให้อาหาร

จะให้แค่ว่นละ	1	คร่�ง	ในช่วงเย็น	สำาหร่บอาหาร

ท่�ใช้เล่�ยงสามารถหาได้ติามธีรรมชาติิ	

สารคามฟาร์มปูนา 
ยังพัฒนาเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกร
ท่ีสนใจในการ

เล้ียงปูนามาดูท่ีฟาร์ม
ได้ศึกษาการเล้ียง การผลิต
พ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ โดยแต่ละปี
มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

 เกษตรกร นักศึกษา
ประชาชนท่ัวไป เข้าศึกษาดูงาน

ประมาณ 3,600 คน

ได้แก่	ผ่กบ้่งนำ�า	แหนแดง	ผ่กติบชวา	ส่ติว์นำ�า

ขนาดเล็ก	ส่วนอาหารท่�ต้ิองซ้ึ่�อหร้อ

ปูระกอบเอง	เช่น	ปูลาสด/ส่ก	ไก่บด	หมูส่บ

อาหารปูลาด่กชนิดเม็ดขนาดเล็ก	เป็ูนต้ิน

การจ่บปููนาจะทำาการจ่บในช่วงกลางค้น

เพื้ราะปููจะหากินกลางค้น	ใช้ไฟส่อง

และอ่ปูกรณ์ทางการเกษติรในการจ่บส่ติว์นำ�า

และวิธ่ีการทำาปููดอง	จะม่การค่ดอาย่	

3-4	เด้อน	แช่นำ�ายาท่�ทำาจากสารธีรรมชาติิ	

ม่ยาเส้น	ผสมใบสะเดา	เพ้ื้�อฆ่าเช้�อแบคท่เร่ย	

เสร็จแล้วนอคนำ�าแข็งล้างออกเพ้ื้�อทำา

ความสะอาด	ใส่ขวดท่�ม่นำ�าปูลาสำาหร่บดอง	

ใช้ปููนาปูระมาณ	1	กิโลกร่มต่ิอขวด	ผสมนำ�า

แล้วจะได้ปูริมาณ	2	กิโลกร่ม	ขายในราคา	

200	บาท

		 นอกจากน่�	สารคามฟาร์มปููนา	ย่งพ่ื้ฒนา

เป็ูนแหล่งการเร่ยนรู้	เพ้ื้�อให้เกษติรกรท่�

สนใจในการเล่�ยงปููนา	ได้ศ้กษาการเล่�ยง

การผลิติพ่ื้อพ่ื้นธ์่ี	แม่พ่ื้นธ์่ี	โดยแต่ิละปีู

ม่หน่วยงานภูาคร่ฐ	เอกชน	เกษติรกร

น่กศ้กษา	รวมถ้งปูระชาชนท่�วไปูเข้ามา

ศ้กษาดูงานปูระมาณ	3,600	คน	

ซ้ึ่�งจะเห็นได้ว่าการเล่�ยงปููนา	เป็ูนสินค้า

ทางเล้อกท่�น่าสนใจ	สามารถสร้างรายได้สูง

อย่างไรก็ติาม	ปููนาเป็ูนส่ติว์ท่�ม่ความอ่อนไหว

ต่ิอสภูาพื้ภููมิอากาศสูง	ถ้าอากาศหนาวจ่ด

หร้ออากาศร้อนจ่ดอาจส่งผลให้ปููนา

ช็อคติายได้	ด่งน่�นเกษติรกรท่�สนใจเล่�ยงปููนา

ควรศ้กษาข้อมูลให้ละเอ่ยดและครบถ้วน

หากเกษติรกรหร้อท่านใดท่�สนใจข้อมูล

การเล่�ยงปููนาสามารถสอบถามเพิื้�มเติิมได้ท่�

นายเกยูร	บ่ติรด่ก่ล	เจ้าของฟาร์มสารคาม

ฟาร์มปููนา	โทร	08	9923	7668	หร้อสนใจ

เข้าศ้กษาดูงานได้ท่�สารคามฟาร์มปููนา	

149	หมู่	14	บ้านโคกสูง	ติ.เช่ยงย้น	

อ.เช่ยงย้น	จ.มหาสารคาม	ยินด่ต้ิอนร่บ

และให้คำาปูร้กษาท่กท่านอย่างยิ�ง

หล่งจากคลอดหมดแล้วจะจ่บแม่พ่ื้นธ์่ีออก	

ซ้ึ่�งจะเล่�ยงอน่บาลลูกปููนาปูระมาณ	1	เด้อน	

แล้วจ่บปูล่อยลงบ่อดิน	ผลติอบแทน

ท่�เกษติรกรได้ร่บต่ิอเด้อนปูระมาณ	

100,000	บาท	หล่งห่กค่าใช้จ่าย	ซ้ึ่�งค่าใช้จ่าย

ระหว่างเล่�ยงต่ิอเด้อนอยู่ท่�ปูระมาณ	7,370	บาท	

ม่ค่าอาหารสำาเร็จรูปูเล่�ยงปูลาด่กเล็ก	470	บาท	

ค่าปูลาเล็ก	1,200	บาท	ค่าหมูบด	2,200	บาท

 การจำาหน�ายผลผลิตของสารคาม

ฟาร์มปููนา	จะเน้นการจำาหน่ายช่องทาง

ออนไลน์	และทางหน้าฟาร์ม	ส่วนใหญ่์

ร้อยละ	90	จำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
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บทความเศรุษฐกิจการุเกษตรุ

“แพะนมีภูเก็ต” สู่การท�าเกษตรกรรมีอย่างย่ังยืน
	 นายอัครุะ	ธิ์ติถาวรุ	ปูราชญ์์ชาวบ้าน

ศูนยเ์ร่ยนรู้ปูศ่ส่ติว์อินทร่ย	์(การเล่�ยงแพื้ะนม)	

จ่งหว่ดภููเก็ติ	ผู้ได้ร่บรางว่ลเกษติรกร

ด่เด่นแห่งชาติิ	สาขาอาช่พื้การเล่�ยงส่ติว์	

ปูระจำาปีู	2551	และน่กส่ติวบาลด่เด่น

สาขาเกษติรกร	ปีู	2551	จากสมาคม

ส่ติวบาลแห่งปูระเทศไทย	หล่งจากใช้ช่วิติ

ทำางานบริษ่ทเอกชนเก่�ยวก่บการผลิติ

เมล็ดพ่ื้นธ์่ีพ้ื้ชส่งออกอยู่หลายปีู	จนกระท่�ง

รู้ส้กว่าไม่พื้บความส่ขท่�แท้จริงในการ

ทำางาน	ในปีู	2535	จ้งห่นมาทำาการเกษติร

ท่�เป็ูนมิติรก่บสิ�งแวดล้อม	ม่การเก้�อกูล

ในการใช้ปัูจจ่ยการผลิติ	เพ้ื้�อลดต้ินท่น

และสร้างอาหารท่�ปูลอดภู่ยต่ิอผู้บริโภูค

โดยเริ�มต้ินเล่�ยงแพื้ะ	เพ้ื้�อผลิติปู่ยคอก

ไว้ใช้เองภูายในฟาร์ม	ปูลูกไม้ผล

หลากหลายชนิด	ข่ดบ่อเล่�ยงปูลา	เล่�ยงไก่

ไว้บริโภูคในคร่วเร้อน	และจำาหน่ายไข่ไก่	

ปูลูกผ่กสวนคร่วไว้บริโภูคเอง	โดยสามารถ

ผลิติอาหารท่�ปูลอดภู่ยไว้บริโภูคเอง

ในคร่วเร้อนอย่างเพ่ื้ยงพื้อ	ส่วนท่�เหล้อ

สามารถจำาหน่ายและสร้างรายได้ให้ก่บ

คร่วเร้อน	ติามหล่กความสมด่ลของ

ระบบนิเวศ	และการดำารงช่วิติติามแนวทาง

เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยง	จากน่�นในปีู	2549	

จ้งเริ�มพ่ื้ฒนาเป็ูนศูนย์เร่ยนรู้การเล่�ยงแพื้ะ	

เพ้ื้�อให้ความรู้ก่บเกษติรกรในพ้ื้�นท่�	ต่ิอมา
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ม่การระบายอากาศติามธีรรมชาติิ

อย่างเพ่ื้ยงพื้อ	พ้ื้�นไม้ระแนง	ม่ความห่าง

ให้ข่�แพื้ะไม่ติกค้าง	ไม่เทพ้ื้�นซ่ึ่เมนต์ิ

ภูายใต้ิคอกท่�รองร่บมูลและนำ�าปัูสสาวะ

ของแพื้ะ	ม่การพ่ื้นนำ�าหม่กช่วภูาพื้ส่ปูดาห์

ละคร่�ง	เพ้ื้�อให้มูลไม่เหม็นและย่อยสลายเร็ว	

ขนมูลออกเด้อนละคร่�ง	นำามาทำาปู่ย

ใส่ต้ินพ้ื้ชเพ้ื้�อหม่นเว่ยนธีาต่ิอาหาร	

โดยย้ดหล่กการจ่ดการง่าย	ไม่แออ่ด	

ส่ติว์อยู่สบาย	ให้อยู่รวมฝูึง	ทำาให้ส่ติว์

ม่ส่มพ่ื้นธีภูาพื้ก่น	ม่พ้ื้�นท่�ปูล่อยออกกำาล่ง	

ไม่เคร่ยด	รวมถ้งการปูลูกพ้ื้ชหลากหลาย

ชนิดในฟาร์มท่�เน้นต้ิองม่หญ้์าอย่างเพ่ื้ยงพื้อ

โดยไม่ใช้สารเคม่ใดๆ	เช้�อมโยงการเล่�ยงแพื้ะ

ก่บการร่กษาพ้ื้�นท่�ส่เข่ยว	พ้ื้�นท่�ว่างเปูล่า

จะปูลูกไม้ย้นต้ินและหญ้์าให้ม่ส่เข่ยว

เป็ูนท่�งอาหาร	ร่มเงา	และความร่มร้�น

ให้ก่บคนและแพื้ะ	เช่น	กล้วย	ม่นปูู	กระถิน	

กระถินเทพื้า	กระถินณรงค์	เป็ูนต้ิน	

ใบไม้หลากหลายชนิดใช้เป็ูนอาหารแพื้ะ

ในฤดูแล้งได้	เน้�องจากแพื้ะเป็ูนส่ติว์

ชอบกินพ้ื้ชใบกว้าง	การเล่�ยงแพื้ะแบบ

ปูล่อยแทะเล็มติามธีรรมชาติิในฟาร์ม	

และบริเวณบ้านทำาให้ในแต่ิละว่น	แพื้ะได้

กินพ้ื้ชอาหารส่ติว์และพ้ื้ชสม่นไพื้รมากกว่า	

130	ชนิด	ซ้ึ่�งอาหารเหล่าน่�จะส่งผ่านมาทาง

นำ�านมส่งผลให้นำ�านมแพื้ะม่สรรพื้ค่ณ

ในทางการแพื้ทย์ท่�เป็ูนท่�งอาหารและยา

เป็ูนท่�ต้ิองการของผู้บริโภูค

	 นอกจากน่�	นายอ่คระย่งม่ความชำานาญ์

ด้านการพ่ื้ฒนาพ่ื้นธ์่ีแพื้ะนม	ซ้ึ่�งได้ปูร่บปูร่ง

และพ่ื้ฒนาพ่ื้นธ์่ีแพื้ะนมด้วยตินเอง	

จนปูระสบความสำาเร็จได้พ่ื้นธ์่ีแพื้ะนม	

ท่�ให้ผลผลิตินำ�านมสูง	และสามารถปูร่บต่ิว

ได้ด่ในสภูาพื้ภููมิอากาศร้อนช้�นของปูระเทศไทย	

ในนาม	“แพะนมภ่เก็ต”	โดยม่พ่ื้นธ่ีกรรม

ของแพื้ะพ่ื้นธ์่ีพ้ื้�นเม้อง	พ่ื้นธ์่ีแองโกรนูเบ่ยน	

และพ่ื้นธ์่ีซึ่าแนน	ในส่ดส่วนสายเล้อด	

แพื้ะพ่ื้นธ์่ีพ้ื้�นเม้อง	12.5	%	พ่ื้นธ์่ีแองโกร-

นูเบ่ยน	12.5	%	และพ่ื้นธ์่ีซึ่าแนน	75	%	

ซ้ึ่�งสามารถให้นำ�านมได้	2	-	3	ลิติรต่ิอต่ิวต่ิอว่น	

และระยะเวลาร่ดนมยาวกว่า	200	ว่น	

โดยจะร่ดนมจากแม่แพื้ะหม่นเว่ยนคร่�งละ	

12-15	ต่ิว	เน้นความสะอาดขณะร่ดนม

และได้มาติรฐาน	ทำาให้แพื้ะหล่�งนำ�านมด่	

ม่ค่ณภูาพื้	โดยส่งเกติจากแม่แพื้ะเค่�ยวเอ้�อง

อย่างม่ความส่ขขณะร่ดนม

	 การเล่�ยงแพื้ะนมภููเก็ติสามารถสร้าง

รายได้จากการจำาหน่ายพ่ื้นธ์่ีได้สูงถ้ง	

6,000	บาทต่ิอต่ิว	และจำาหน่ายนมแพื้ะ

พื้าสเจอร์ไรส์พื้ร้อมด้�ม	ติรา	“พื้ร่จำาปูา”	

2,000	บาทต่ิอว่น	ซ้ึ่�งเป็ูนนมท่�ผ่าน

กระบวนการผลิติจากโรงนมขนาดเล็ก

ของตินเอง	โดยปูระย่กต์ิติามมาติรฐาน

อาหารขององค์การอาหารและยา	

กระทรวงสาธีารณส่ข	จนได้ร่บการร่บรอง

มาติรฐาน	GMP	โรงงานแปูรรูปูนำ�านม	

	 ท่�งน่�	นายอ่คระ	ได้ดำาเนินการเผยแพื้ร่

องค์ความรู้ด้านการเล่�ยงแพื้ะนมอินทร่ย์	

ให้แก่เกษติรกร	น่กเร่ยน	น่กศ้กษา	ข้าราชการ	

ท่�งในและต่ิางปูระเทศ	ติลอดจนผู้สนใจท่�วไปู

มาอย่างต่ิอเน้�อง	โดยผู้สนใจสามารถ

ขอคำาปูร้กษาได้ท่�	นายอ่คระ	ธิีติิถาวร	

ศูนยเ์ร่ยนรู้ปูศ่ส่ติว์อินทร่ย	์(การเล่�ยงแพื้ะนม)	

จ่งหว่ดภููเก็ติ	เลขท่�	43/1	หมู่	3	ติ.เทพื้กระษ่ติร่	

อ.ถลาง	จ.ภููเก็ติ	โทร.	08	9196	6003	

ยินด่ให้คำาปูร้กษาท่กท่านเป็ูนอย่างยิ�ง

ได้ก่อต่ิ�งเป็ูนศูนย์เร่ยนรู้เร้�องการเล่�ยงแพื้ะ

ติามแนวทางเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยง	และศูนย์เร่ยนรู้

ปูศ่ส่ติว์อินทร่ย์ของกรมปูศ่ส่ติว์	

	 นายอ่คระ	ม่ความชำานาญ์ด้านการเล่�ยง

แพื้ะนมอินทร่ย์ท่�เน้นการเล่�ยงติรงติามหล่ก

สร่รวิทยาและพื้ฤติิกรรมส่ติว์	โดยทำาให้

แพื้ะเกิดความเคร่ยดน้อยท่�ส่ด	ส่งเสริม

ให้แพื้ะม่ส่ขภูาพื้ด่	เน้นการปู้องก่นโรค	

โดยอาศ่ยการจ่ดการฟาร์มท่�ด่	หล่กเล่�ยง

การใช้ยาและสารเคม่ด้วยการใช้สม่นไพื้ร

ในการดูแลส่ขภูาพื้ส่ติว์	จนสามารถ

สร้างติำาร่บยาในการปู้องก่นร่กษาส่ติว์ปู�วย

ได้ผลด่	เช่น	การผลิติยาร่กษาโรคเต้ิานม

อ่กเสบในแพื้ะโดยใช้ต้ินพ่ื้นธ์่ีงูเข่ยวและ

ลูกใต้ิใบนำามาต้ิมให้แพื้ะกิน	และการผลิติ

ยาควบค่มพื้ยาธิีในส่ติว์จากสม่นไพื้ร

ด้วยการใช้ใบข่�ขม	(นางแย้มปู�า)	ต้ิน	ใบ	ดอก

ของต้ินข่�เหล็กและต้ินช่มเห็ดเทศ	

ใบและเมล็ดสะเดา	และบอระเพ็ื้ด	

โดยนำาสม่นไพื้รท่�งหมดหม่กก่บกากนำ�าติาล

และนำ�า	ในอ่ติราส่วน	3:1:5	ผสมก่บ

สารเร่ง	พื้ด.7	หม่กทิ�งไว้	21	ว่น	จากน่�น

นำามาผสมนำ�าให้ส่ติว์กินในอ่ติรา	2-5	ซ่ึ่ซ่ึ่	

ต่ิอนำ�า	1	ลิติร

	 ในส่วนของการจ่ดการฟาร์ม	นายอ่คระ

ใช้วิธ่ีจ่ดสภูาพื้แวดล้อมใกล้เค่ยงก่บ

ธีรรมชาติิ	ม่การดูแลส่ติว์อย่างเอาใจใส่	

คอกส่ติว์แบ่งติามขนาดและปูระเภูทแพื้ะ	

ใช้การยกพ้ื้�นสูงเหม้อนคอกแพื้ะท่�วไปู	

โดย	:	ศูนย์ปูระเมินผล
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บทความพิัเศษ

การเตรียมีความีพร้อมีของประเทศไทยเพ่ือรองรับ 
European Green Deal

European	Green	Deal	คืออะไรุ
	 แผนนโยบาย	European	Green	Deal	

หร้อข้อติกลงย่โรปูส่เข่ยว	เป็ูนกลย่ทธ์ีการ

เติิบโติใหม่ของสหภูาพื้ย่โรปู	ม่่งเน้นการ

สร้างงาน	ปูร่บปูร่งค่ณภูาพื้ช่วิติ	รวมถ้ง

การลงท่นท่�งเร้�องเทคโนโลย่และนว่ติกรรม	

ลดผลกระทบต่ิอสิ�งแวดล้อม	และสร้าง

ความม่�นใจในการเปูล่�ยนแปูลงท่�เป็ูนธีรรม

สำาหร่บท่กคน	

	 โดยกฎระเบ่ยบและมาติรการท่�น่าสนใจ	

ได้แก่	(1)	การใช้มาติรการ	Border	

Carbon	Tax	Adjustment	เพ้ื้�อเร่ยกเก็บ

ภูาษ่จากสินค้านำาเข้าท่�ม่ปูริมาณการ

ปูล่อยกาซึ่คาร์บอนแฝึงสูงกว่าสินค้า

ท่�ผลิติในสหภูาพื้ย่โรปู	โดยเฉพื้าะในกล่่ม

อ่ติสาหกรรมท่�ม่การใช้พื้ล่งงานในการ

ผลิติสูง/ม่การปูล่อยกาซึ่เร้อนกระจกสูง	

(2)	การปูร่บปูร่งมาติรการ	EU	Emissions	

Trading	Scheme	(ETS)	เพ้ื้�อเร่ยกเก็บ

ภูาษ่จากการปูล่อยมลภูาวะของอ่ติสาหกรรม

บางปูระเภูท	(3)	การปูร่บปูร่งระเบ่ยบ

ข้อบ่งค่บเก่�ยวก่บการบริหารจ่ดการ

ของเส่ย	โดยห้ามใช้พื้ลาสติิกแบบใช้

แล้วทิ�ง	และออกมาติรการส่งเสริม

การร่ไซึ่เคิลบรรจ่ภู่ณฑ์์	(4)	ส่งเสริมให้ม่

การอ่ดหน่นค่าใช้จ่ายท่�เก่�ยวก่บการปูกปู้อง

และการวิจ่ยด้านสิ�งแวดล้อม	ส่งเสริมการ

จ่ดซ้ึ่�อจ่ดจ้างส่เข่ยวเพ้ื้�อกระต้่ินการผลิติ

และการบริการส่เข่ยว	ติลอดจนการ

ติิดฉลากสินค้าเปิูดเผยข้อมูลปูริมาณการ

ปูล่อยกาซึ่คาร์บอน	หร้อข้อมูลอ้�นๆ	

เพ้ื้�อกระต้่ินผู้บริโภูคในการเล้อกผลิติภู่ณฑ์์

ท่�เป็ูนมิติรก่บสิ�งแวดล้อม	รวมถ้งเสนอให้

ม่การเจรจาทบทวนปูระเด็นสิ�งแวดล้อม

ในกรอบ	WTO	และ	FTA	(5)	การยกเลิก

การใช้สารเคม่ท่�เป็ูนอ่นติรายต่ิอส่ขภูาพื้	

โดยต่ิ�งเปู้าหมายลดการใช้ยาฆ่าแมลง

และว่ชพ้ื้ช	รวมท่�งยาต้ิานจ่ลช่พื้ในส่ติว์ลง	50%	

ลดการใช้ปู่ยเคม่ลง	20%	และเพิื้�มพ้ื้�นท่�

การทำาฟาร์มออร์แกนิก	25%	ของพ้ื้�นท่�

เพื้าะปูลูกท่�งหมดในย่โรปู	ภูายในปีู	2030	

(2573)	(6)	การออกกฎระเบ่ยบด้าน

สว่สดิภูาพื้ส่ติว์	โดยม่แผนผล่กด่นมาติรการ

ติิดฉลากสว่สดิภูาพื้ส่ติว์	เช่น	ใช้สารอาหาร

ท่�ปูราศจาก	GMOs	ไม่ใช้ยาปูฏิิช่วนะ	

และ/หร้อแสดง	Carbon	Footprint	

เป็ูนต้ิน	ท่�งน่�	แผน	European	Green	

Deal	ได้เปิูดต่ิวไปูเม้�อปูลายปีู	2562	

ซ้ึ่�งเป็ูนช่วงระยะเวลาเด่ยวก่นก่บการ

เกิดข้�นของสถานการณ์โรคโควิด	19	

ท่�เริ�มแพื้ร่กระจายในปูระเทศจ่น	และในอ่ก

ไม่ก่�ส่ปูดาห์สถานการณ์ท่�วโลกต่ิางบ่บบ่งค่บ

ให้ปูระเทศต่ิาง	ๆ	จำาเป็ูนท่�จะต้ิองปูร่บเปูล่�ยน

ลำาด่บความสำาค่ญ์ใหม่เพ้ื้�อเผชิญ์หน้าก่บ

วิกฤติเศรษฐกิจและส่ขภูาพื้อย่างท่�ไม่เคย

เกิดข้�นมาก่อน	ทำาให้หลายฝึ�ายเร่ยกร้อง

ให้เล้�อนแผน	European	Green	Deal	

ออกไปูก่อน	เพ้ื้�อให้ความสำาค่ญ์ก่บการ

ฟ้�นต่ิวทางเศรษฐกิจมากกว่าความย่�งย้น

และความเป็ูนกลางของสภูาพื้ภููมิอากาศ	

แต่ิอย่างไรก็ติาม	คณะกรรมาธิีการฯ	

ย่งคงปูกปู้องกลย่ทธ์ีการเจริญ์เติิบโติทาง

เศรษฐกิจ	และเล็งเห็นว่าวิกฤติ	โควิด-19	

เป็ูนโอกาสสำาหร่บการเริ�มต้ินใหม่ของ

เศรษฐกิจส่เข่ยวของย่โรปู	ปูระกอบก่บ

ขณะน่�ม่ผู้นำาธ่ีรกิจและอ่ติสาหกรรม

จำานวนมากข้�นท่�ออกมาเร่ยกร้องให้แผน	

European	Green	Deal	ถูกนำามาใช้เป็ูน

กรอบสำาหร่บการแก้ปัูญ์หาความต้ิองการ

ทางเศรษฐกิจระยะส่�นท่�ม่เปู้าหมาย

เพ้ื้�อความย่�งย้นในระยะยาว

 “เรามีโอกาสท่ีแตกตางและพิเศษ

ในการสรางยุโรปสีเขียวท่ีมีความยืดหยุน

มากข้ึนผานการลงทุนและนวัตกรรม” 

Thomas Buberl, CEO บริษัท AXA 

และ Chair of the new CEO Action 

Group for the European Green Deal 

ไดใหความเห็นไว
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การุขั้บเคลืิ�อนแผนการุดำาเนินงาน
	 ผู้นำาในด้านธ่ีรกิจและอ่ติสาหกรรม

ต่ิางผน้กกำาล่งก่นเพ้ื้�อทำาให้การฟ้�นต่ิว

จากโรคโควิด	19	เป็ูนโอกาสสำาหร่บ

การเริ�มต้ินสร้างเศรษฐกิจท่�ครอบคล่ม

และย่�งย้น	การฟ้�นฟูอ่ติสาหกรรม	

การปูกปู้องระบบความหลากหลายทาง

ช่วภูาพื้ท่�สำาค่ญ์	และโอกาสในการเติิบโติ

ของเศรษฐกิจในทว่ปูย่โรปู	โดยปีูน่�ถ้อเป็ูน

ปีูท่�สำาค่ญ์สำาหร่บการแก้ปัูญ์หาการ

เปูล่�ยนแปูลงทางสภูาพื้ภููมิอากาศ	เป็ูนปีูท่�

ปูระเทศต่ิางๆ	จะต้ิองนำาส่งแผนปูฏิิบ่ติิการ

ระด่บชาติิ	ด้านสภูาพื้ภููมิอากาศฉบ่บใหม่

หร้อฉบ่บแก้ไข	ซ้ึ่�งเป็ูนข่�นติอนสำาค่ญ์

ในการปูฏิิบ่ติิติามข้อติกลงปูาร่ส	

นอกจากน่�ย่งเป็ูนปีูแห่งการเริ�มต้ินทศวรรษ

ท่�โลกจำาเป็ูนจะต้ิองลดการปูล่อยมลพิื้ษ

มากกว่า	45%	หากจะคงควบค่มอ่ณหภููมิ

ไม่ให้เพิื้�มสูงเกิน	1.5	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส

	 ความคิดริเริ�มด่งกล่าว	ถ้อเป็ูนการคาดการณ์

คร่�งใหม่โดยผู้เช่�ยวชาญ์ด้านสภูาพื้

ภููมิอากาศแห่งองค์การ	Global	Carbon	

Project	ซ้ึ่�งได้คาดการณ์ว่าการปูล่อยกาซึ่

คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ท่�วโลกอาจลดลง

ในจำานวนท่�มากท่�ส่ดน่บต่ิ�งแต่ิสงครามโลก

คร่�งท่�สอง	เน้�องจากผลกระทบของโควิด	19	

ต่ิอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	ซ้ึ่�งหมายความว่า

ผลผลิติคาร์บอนอาจลดลงมากกว่า	5%	

เม้�อเท่ยบก่นปีูต่ิอปีู	ซ้ึ่�งถ้อเป็ูนการลดลง

คร่�งแรกน่บต่ิ�งแต่ิการลดลงจำานวน	1.4%	

หล่งจากวิกฤติแฮ่มเบอร์เกอร์	(ซ่ึ่บไพื้รม์)	

เม้�อปีู	2008	(2551)

	 อย่างไรก็ติาม	เม้�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กล่บสู่ภูาวะปูกติิ	ปูระเทศและธ่ีรกิจต่ิางๆ	

ได้พ่ื้ฒนากลย่ทธ์ีในการฟ้�นฟูทางเศรษฐกิจ

จนสำาเร็จ	ก็ม่ความจำาเป็ูนท่�จะต้ิองติิดติาม

การเปูล่�ยนแปูลงด้านโครงสร้างท่�ม่ต่ิอ

เศรษฐกิจท่�มิได้อยู่บนพ้ื้�นฐานของฟอสซิึ่ล

อ่กต่ิอไปู	(fossil-free	economy)	

โดยแผนการ	European	Green	Deal	

อาจเป็ูนโอกาสท่�ความทะเยอทะยาน

ในคร่�งน่�จะก้าวกระโดด

	 “แผน	European	Green	Deal	

จะต้ิองเป็ูนรากฐานสำาค่ญ์ของการฟ้�นต่ิว

จากการระบาดของโรคโควิด	19	ในย่โรปู	

แทนท่�จะสร้างเศรษฐกิจในศติวรรษท่�	20	

ข้�นมาใหม่	เราจะต้ิองม่่งเน้นไปูท่�การ

ใช้จ่ายเงินเพ้ื้�อกระต้่ินเศรษฐกิจอย่าง

ชาญ์ฉลาด	อ่กท่�งเป็ูนไปูเพ้ื้�อการเติร่ยมการ

ย่โรปูสำาหร่บศติวรรษท่�	21	ท่�ม่การแข่งข่น

และครอบคล่มอนาคติท่�เป็ูนกลางทาง

สภูาพื้ภููมิอากาศ”-	Frans	Timmermans,	

Executive	Vice-President	for	the	

European	Green	Deal,	European	

Commission	กล่าว

	 เม้�อเด้อนธ่ีนวาคม	2019	(2562)	

คณะกรรมาธิีการย่โรปูได้เปิูดเผยแผน	
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European	Green	Deal	ท่�ครอบคล่ม

กฎระเบ่ยบและกฎหมายท่�ม่่งบรรล่

เปู้าหมายของสหภูาพื้ย่โรปูในการ

ปูล่อยคาร์บอนเป็ูน	0	ภูายในปีู	2050	

(2593)	และลดการปูล่อยมลพิื้ษลง	50%	

ถ้ง	55%	(โดยใช้ฐานของปีู	ค.ศ.	1990	

มาว่ด)	ภูายในปีู	2030

	 การบรรล่แผนการน่�และทำาให้ย่โรปู

เป็ูนผู้นำาในการเปูล่�ยนแปูลงด้านสภูาพื้

ภููมิอากาศโลก	จำาเป็ูนจะต้ิองม่การระดม

การลงท่นท่�งภูาคร่ฐและเอกชนคร่�งยิ�งใหญ่์	

คณะกรรมาธิีการฯ	ปูระเมินว่าการบรรล่

เปู้าหมายฯ	ในปีู	2050	จะต้ิองม่การลงท่น

ภูาคร่ฐและเอกชนอย่างน้อยเป็ูนจำานวนถ้ง	

1	ล้านล้านยูโรในช่วงทศวรรษหน้า

	 ร่ฐบาลและสถาบ่นต่ิาง	ๆ	ในย่โรปู

กำาล่งติอบสนองต่ิอวิกฤติโคโรนาไวร่สด้วย

มาติรการกระต้่ินเศรษฐกิจคร่�งใหญ่์ท่�ส่ด

น่บต่ิ�งแต่ิเกิดภูาวะเศรษฐกิจ	The	Great	

Depression	ท่�งน่�	ม่การปูร่บใช้มาติรการ

กระต้่ินเศรษฐกิจในคร่�งน่�อย่างม่กลย่ทธ์ี	

เพ้ื้�อติิดติามโมเดลเศรษฐกิจฟอสซิึ่ล

และม่การแข่งข่นสูง	โดยร่ฐบาลปูระเทศ

เยอรมน่ได้อน่ม่ติิมาติรการท่�ม่มูลค่าสูงถ้ง	

750	พ่ื้นล้านยูโร	(808	พ่ื้นล้านดอลลาร์)	

เพ้ื้�อบรรเทาความเส่ยหายท่�เกิดจาก

วิกฤติการณ์ไวร่ส	ขณะท่�ม่การคาดการณ์

ว่าสเปูนและอิติาล่	จะม่มาติรการกระต้่ิน

เศรษฐกิจจำานวน	7.3%	และ	5.7%	

ของ	GDP	ติามลำาด่บ	กล่าวได้ว่ามาติรการ

สน่บสน่นขนาดใหญ่์ในย่โรปูเหล่าน่�จะเป็ูน

ต่ิวกำาหนดเศรษฐกิจและส่งคมของย่โรปู

ในอ่กหลายทศวรรษ	

	 กล่าวโดยสร่ปู	แผน	European	Green	Deal	

จะย่งคงม่บทบาทนำาในย่โรปู	แม้จะเป็ูนการ

เริ�มต้ินจากกลย่ทธ์ีเพ้ื้�อการเจริญ์เติิบโติ

และเปูล่�ยนแปูลงไปูสู่กลย่ทธ์ีในการฟ้�นฟู

ก็ติามท่	และหล่งจากน่�นโยบายด่งกล่าว

ก็จะกลายเป็ูนเคร้�องยนต์ิต่ิวใหม่

ของเศรษฐกิจย่โรปู	เพ้ื้�อเพิื้�มอ่ติราการ

เติิบโติทางด้านเศรษฐกิจ	การลดความ

เหล้�อมลำ�า	การเพิื้�มค่ณภูาพื้ช่วิติ	ทำาให้สิ�ง

ท่�ติามมา	ได้แก่	กฎระเบ่ยบของสหภูาพื้ย่โรปู

ในเร้�องสิ�งแวดล้อม	ปู�าไม้	พื้ล่งงาน	อาหาร	

ภูาคเกษติร	รวมถ้งภูาคอ่ติสาหกรรม	

ท่�จะม่ความเข้มงวดมากยิ�งข้�น	และเกิดการ

บ่งค่บใช้ไปูท่�วโลก	ซ้ึ่�งจะส่งผลกระทบไปู

อย่างกว้างขวางในภูาคการผลิติท่�วโลก

ท่�ย่งม่การค้าขายก่บสหภูาพื้ย่โรปู	รวมถ้ง

ปูระเทศไทย

	 ท่�ผ่านมา	สหภูาพื้ย่โรปูให้ความสำาค่ญ์

ก่บนโยบายสิ�งแวดล้อมและการลดปัูญ์หา

โลกร้อนเป็ูนอย่างมาก	โดยม่การออก

กฎระเบ่ยบด้านสิ�งแวดล้อมสำาค่ญ์ๆ	

ออกมาอย่างต่ิอเน้�อง	อาทิ	กฎระเบ่ยบ	

IUU	Fishing	เพ้ื้�อปู้องก่นการทำาปูระมง

ท่�ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การ

ควบค่ม	กฎระเบ่ยบ	FLEGT	เพ้ื้�อปู้องก่น

การค้าไม้และผลิติภู่ณฑ์์ท่�ผิดกฎหมาย	

เป็ูนต้ิน	และเป็ูนสาเหต่ิท่�นำาไปูสู่
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แปูลและเร่ยบเร่ยงโดย	:	นายอกนิษฐ์	กิ�งศ่กดิ�

นางสาวหิร่ญ์ญ์า	สระสม

กองเศรษฐกิจการเกษติรระหว่างปูระเทศ

	 ท่�งน่�	หน้�งในรูปูแบบการพ่ื้ฒนาท่�ย่�งย้น

ค้อ	การคำาน้งถ้งสิ�งแวดล้อมภูายใต้ิแนวคิด	

Green	Recovery	โดยปัูจจ่บ่นร่ฐบาลไทย

ได้ให้ความสำาค่ญ์ก่บการปูร่บเปูล่�ยนไปูสู่

การพ่ื้ฒนาเศรษฐกิจใหม่ท่�เน้นการพ่ื้ฒนา

ท่�ย่�งย้น	หร้อ	BCG	Model	ซ้ึ่�งเน้น

การพ่ื้ฒนาเศรษฐกิจช่วภูาพื้	เศรษฐกิจ

หม่นเว่ยนและเศรษฐกิจส่เข่ยว	และเป็ูน

ความจำาเป็ูนร่วมก่นของภูาคร่ฐ	ภูาคธ่ีรกิจ	

และภูาคปูระชาชนท่�ต่ิางจะต้ิองปูร่บต่ิว

เพ้ื้�อลดความเส่�ยงและผลกระทบจากแผน

Green	Deal	ของสหภูาพื้ย่โรปูท่�อาจจะ

เกิดข้�นในอนาคติ

สว่สดิภูาพื้ส่ติว์	เป็ูนต้ิน	โดยต้ิองสร้าง

ความเช้�อม่�นให้แก่ผู้บริโภูคในเร้�อง

ของความปูลอดภู่ยของสินค้าอาหาร	และ

ผลิติสินค้าท่�ม่ผลกระทบต่ิอสิ�งแวดล้อมติำ�า	

เพ้ื้�อสนองพื้ฤติิกรรมของผู้บริโภูคของ

สหภูาพื้ย่โรปูท่�เปูล่�ยนไปู	และให้สอดคล้อง

ก่บกฎระเบ่ยบด้านอาหารของสหภูาพื้ยโ่รปู	

อ่กท่�งจำาเป็ูนท่�จะต้ิองทบทวนและปูร่บปูร่ง

ย่ทธีศาสติร์และนโยบายส่เข่ยวของปูระเทศ

ให้ม่ความก้าวหน้าและสอดคล้องก่บ

ข้อเร่ยกร้องและมาติรการต่ิางๆ	

ของสหภูาพื้ย่โรปูเพ้ื้�อเป็ูนการโน้มน้าว

ให้ภูาคส่วนต่ิาง	ๆ	ของสหภูาพื้ย่โรปูห่นมา

สน่บสน่นการเจรจาความติกลงการค้า

เสร่ก่บไทย	และเพ้ื้�อเป็ูนโอกาสในการพ่ื้ฒนา

โครงสร้างเศรษฐกิจส่เข่ยวของปูระเทศ	

และพ่ื้ฒนาศ่กยภูาพื้ของภูาคธ่ีรกิจไทย

ท่ี่�มา : บที่ค์วามอิเล็กที่รอนิกส์ู่จากเว็บไซื้ต์
	 1.	www.weforum.org/agenda/2020/05/the-european-green-deal-
	 	 must-be-at-the-heart-of-the-covid-19-recovery/
	 2.	www.neweurope.eu/article/green-deal-to-play-leading-role-in-
	 	 europes-post-covid-recovery-and-growth/

การกำาหนดกฎระเบ่ยบรองร่บจำานวนมาก

ท่�ส่งผลกระทบต่ิอเน้�องไปูย่งการค้าระหว่าง

ปูระเทศ	เช่น	การส่งออกสินค้าปูระมง	

และสินค้าไม้และผลิติภู่ณฑ์์ไม้ไปูย่งติลาด

สหภูาพื้ย่โรปู	ส่งผลให้ไทยในฐานะคู่ค้า

ของสหภูาพื้ย่โรปูจะต้ิองดำาเนินการ

ปูร่บปูร่งระบบและกระบวนการผลิติ

ของสินค้าด่งกล่าวภูายในเพ้ื้�อเป็ูนการ

ย้นย่นว่าสินค้าท่�ส่งออกไปูย่งสหภูาพื้

ย่โรปูน่�นเป็ูนมิติรต่ิอสิ�งแวดล้อม	และขณะ

เด่ยวก่นก็ไม่ได้มาจากแหล่งท่�ผิดกฎหมาย

	 ในบริบทของการเจรจาความติกลง

การค้าเสร่	สหภูาพื้ย่โรปูได้ผนวกปูระเด็น

สิ�งแวดล้อมไว้เป็ูนเร้�องหล่กในการเจรจา	

และเร่ยกร้องให้คู่เจรจาปูฏิิบ่ติิติามข้อบท

ในความติกลงระหว่างปูระเทศ	โดยเฉพื้าะ

ข้อติกลงปูาร่ส	ด่งน่�น	แผนการฟ้�นการ

เจรจาความติกลงการค้าเสร่ก่บสหภูาพื้ย่โรปู

รอบใหม่ของไทยในปีู	2021	และปีูต่ิอๆ	ไปู

ไทยจ้งหล่กเล่�ยงไม่ได้ท่�จะต้ิองเร่งปูร่บต่ิว

และพ่ื้ฒนาสินค้าให้ติอบโจทย์กล่่มผู้บริโภูค

เช่น	สินค้าปูลอดสารพิื้ษ	สินค้าท่�เป็ูนมิติร

ต่ิอสิ�งแวดล้อม	และสินค้าท่�คำาน้งถ้ง
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ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น แนะวิธีปลูกมัีนเทศญ่ีปุ่นอินทรีย์ 
จากระดับ “พอมีีพอกิน” เปล่ียนเปน็ “เหลืออยู่ เหลือกิน”

ช่้วิตพัอเพ้ัยงกับ	สศก.

	 เป็นผ้้หญิงเก่งอ้กคนข้องภาคอ้สาน	ท้�ม้รุางวัลิการัุนต้มากมาย	ล่ิาสุด	คุณพิัมพัา	มุ่งงาม	
วัย	53	ป	ีเกษตรุกรุจากบ้านดวน	อำาเภอนำ�าอ้อม	จังหวัดยโสธ์รุ	เจ้าข้อง	“สวนพ่ัอพัอเพ้ัยง”	
ได้รัุบการุยกย่องเชิ่ดช้่เก้ยรุติจากสำานักงานเลิข้าธิ์การุสภาการุศ้กษา	กรุะทรุวงศ้กษาธิ์การุ	
เป็นครุ้ภ้มิปัญญาไทย	รุุ่นท้�	9	ด้านเกษตรุกรุรุม	(ข้้าวหอมมะลิิอินทรุ้ย์)	ปรุะจำาป	ี2561	
ข้ณะท้�ก่อนหน้าน้�	ป	ี2558	คุณพิัมพัา	มุ่งงาม	ได้รัุบรุางวัลิ	“คนด้ศรุ้เมืองยศ”	สาข้าส่งเสริุม
องค์กรุชุ่มช่นเข้้มแข็้ง	จากผ้้ว่ารุาช่การุจังหวัดยโสธ์รุ	แลิะในปเีด้ยวกันยังได้รัุบรุางวัลิเชิ่ดช้่เก้ยรุติ	
“ปรุาช่ญ์ช่าวบ้านด้เด่น	ด้านเกษตรุกรุรุม”	จากสำานักงานการุศ้กษานอกรุะบบแลิะการุศ้กษา
ตามอัธ์ยาศัยจังหวัดยโสธ์รุ

เปดิสวนพ่ัอพัอเพ้ัยง	เป็นศ้นย์เรุ้ยนรุ้้
	 สาเหต่ิท่�ค่ณพิื้มพื้าได้ร่บรางว่ลเหล่าน่�	

เพื้ราะนอกจากเจ้าต่ิวจะทำาเกษติรอินทร่ย์

จากการลองผิดลองถูกด้วยต่ิวเอง	ต่ิ�งแต่ิ

ปีู	2540	จนปูระสบความสำาเร็จแล้ว	ย่งได้

เผ้�อแผ่ความรู้และถ่ายทอดปูระสบการณ์

ติรงส่งต่ิอไปูถ้งเกษติรกรในพ้ื้�นท่�และผู้คน

ท่�สนใจท่�วไปูด้วย	โดยใช้	“สู่วนพ�อพอเพ่ยง” 

ในเน้�อท่�	4	ไร่	2	งาน	เป็ูนศูนย์เร่ยนรู้

ด้านเกษติรอินทร่ย์	ซ้ึ่�งได้ร่บแรงบ่นดาลใจ

หล่กปูร่ชญ์าเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยงของ

พื้ระบาทสมเด็จพื้ระปูรมินทรมหาภููมิพื้ล

อด่ลยเดช	บรมนาถบพิื้ติร	ท่�ค่ณพิื้มพื้า

ได้ดูจากโทรท่ศน์	กระท่�งท่กว่นน่�	ม่เกษติรกร	

ข้าราชการ	และกล่่มคนหลากหลายสาขา

อาช่พื้ในจ่งหว่ดยโสธีรและท่�วปูระเทศ

แวะเว่ยนเข้ามาศ้กษาดูงานท่�ศูนย์เร่ยนรู้น่�

เป็ูนปูระจำา

	 กว่า	20	ปีูแล้วท่�ค่ณพิื้มพื้าบ่กเบิก

การทำานาข้าวเกษติรอินทร่ย์	ปูลูกผ่กปูลอดสารพิื้ษ	

ควบคู่ก่บทำาเกษติรแบบผสมผสาน	

โดยแสวงหาความรู้เร้�องปูร่บปูร่งค่ณภูาพื้ดิน	

แบ่งพ้ื้�นท่�ทำาหนองนำ�าเพ้ื้�อให้ม่แหล่งนำ�า	

ปูลูกท่กอย่างท่�กิน	กินท่กอย่างท่�ปูลูก	

ด้านการเกษติร	“ทำานา	1	ไร่	ได้เงิน	1	แสน”

	 ค่ณพิื้มพื้า	เล่าถ้งท่�มาท่�ไปูของ	

“สวนพ่ื้อพื้อเพ่ื้ยง”	ว่าได้นำาหล่กปูร่ชญ์า

เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยงของในหลวงร่ชกาลท่�	9	

มาใช้เพื้ราะครอบคร่วม่ปัูญ์หา	โดยปูร่บใช้

มาเร้�อยๆ	และทำาเต็ิมรูปูแบบ	เม้�อปีู	2542	

ซ้ึ่�งในเน้�อท่�	4	ไร่เศษน่�	จะปูลูกพ้ื้ชผ่กสวนคร่ว	

1	งาน	เล่�ยงส่ติว์	อาทิ	ควาย	18	ต่ิว	

ม่หมูหล่ม	ไก่พ้ื้�นบ้าน	และไก่ไข่	5	ต่ิว	

เน้�อท่�ปูระมาณ	1	ไร่	พื้ร้อมท่�งปูลูก

ม่นเทศญ่์�ปู่�นติามโครงการช่างห่วม่น	

ท่�งเพื้าะเห็ด	เล่�ยงส่ติว์เพ้ื้�อเอามูลส่ติว์

มาทำาปู่ย	ทดลองทำาปู่ยหม่ก	ปู่ยธีรรมชาติิ	

ปู่ยอินทร่ย์	นำ�าหม่กช่วภูาพื้	และนำามาใช้

ในคร่วเร้อนแบบทำาลองผิดลองถูก	

จนในท่�ส่ดได้ค้นพื้บส่ดส่วน	และส่วนผสม

ลงต่ิว	สามารถพ่ื้ฒนาดินให้ม่ความ

อ่ดมสมบูรณ์เพิื้�มข้�นติามลำาด่บ	ผลิติผล

ท่�งข้าวและพ้ื้ชผ่กให้ผลผลิติด่	จากระด่บ	

“พื้อม่พื้อกิน”	เปูล่�ยนเป็ูน	“เหล้ออยู่	

เหล้อกิน”	สามารถลดรายจ่าย	เพิื้�มรายได้

ให้แก่ครอบคร่ว	ปูระสบผลสำาเร็จ
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ถ้าถามถึงรายได้ 
เกษตรกรรายน้ีแจกแจงว่า 

มีรายได้จากการทํานา 
เล้ียงสัตว์ และขายข้าวเปลือก

ส่งให้ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ําอ้อม ซ่ึงในท่ีดิน
ท่ีใช้เป็นศูนย์เรียนรู้น้ัน 

จะแนะนําวิธีการทํานาท่ีใช้
ดํากล้าต้นเดียว 

จะทําให้เกษตรกรลดต้นทุน 
ลดรายจ่ายได้

ย่งจำาหน่ายเองและแปูรรูปูด้วย	ซ้ึ่�งค่ณพิื้มพื้า

ระบ่ว่าการปูลูกม่นเทศญ่์�ปู่�นง่ายมาก	

ไม่ย่่งยากอะไร	เพ่ื้ยงนำายอดมาปูลูกใช้

ระยะเวลา	70	ว่น	ก็เก็บห่วขายได้เลย	

โดยทำานำ�าหม่กใช้เอง	เป็ูนการลดต้ินท่น	

และย่งสอนเกษติรกรท่�สนใจทำานำ�าหม่ก

เพ้ื้�อบำาร่งดินด้วย	ค่ณพิื้มพื้า	แจกแจง

วิธ่ีการปูลูกม่นเทศญ่์�ปู่�นอินทร่ย์ว่า	

เริ�มต้ินต้ิองปูร่บปูร่งดินก่อน	โดยใส่มูลควาย

ลงไปู	ติามด้วยนำ�าหม่ก	สูติรท่�ทำา	

ค้อนำาปูลาดิบจากเศษอาหารท่�ทำาคร่ว

มาหม่ก	ผสมก่บผลไม้สด	อย่างกล้วย	

มะละกอส่ก	ฟักทอง	ใส่กากนำ�าติาล	และ

อ่เอ็ม	แล้วมาผสมนำ�าฉ่ดพ่ื้นในแปูลงก่อน	

ติามด้วยการไถพื้รวน	แล้วค่อยยกร่องให้สูง

ปูระมาณ	12	ฟ่ติ	จากน่�นปูลูกได้เลย	

พื้อปูลูกได้	45-50	ว่น	นำานำ�าหม่กปูลา

ท่�ผสม	1	แก้ว	ต่ิอนำ�า	15	ลิติร	มาฉ่ด

ยอดต้ินม่นเพ้ื้�อหย่ดการเจริญ์เติิบโติ	

ซ้ึ่�งถ้าขาดนำ�าหร้อแล้งต้ินม่นจะลงห่วในดิน	

ส่งผลให้ม่รสชาติิหวานด้วย	ท่�งน่�	นำ�าหม่ก

จะช่วยสร้างความหวานและหย่ดการ

เจริญ์เติิบโติ	ห่วจะลงใต้ิดิน	เป็ูนห่วขนาดใหญ่์	

ค่ณพิื้มพื้า	ระบ่ว่า	ถ้าหากปูลูกครบ	70	ว่น	

ต้ิองร่บข่ดม่นข้�นมา	เพื้ราะถ้าเกินเวลามาก

ไปูกว่าน่�ไม่ด่	จะม่แมลงมากิน	ซ้ึ่�งถ้าบำาร่งดิน

ติามสูติรท่�บอกไปู	จะได้	4	ห่ว	ต่ิอ	1	กิโลกร่ม	

อย่างไรก็ติาม	ท่�ผ่านมาจะปูลูกส่งกล่่ม

วิสาหกิจช่มชน	โดยเน้นห่วขนาดกลาง	

ขายได้กิโลกร่มละ	18	บาท	แต่ิถ้าเป็ูน

ห่วขนาดใหญ่์	ขายข้างนอกได้กิโลกร่มละ	

20	บาท	นอกจากน่�	ได้นำามาแปูรรูปู

เพ้ื้�อเพิื้�มมูลค่า	ทำาเป็ูนขนมม่น	บ่วลอย	

และม่นฉาบ

ใช้่แก๊สช้่วภาพัจากม้ลิสัตว์
	 รายได้หล่กของสวนพ่ื้อพื้อเพ่ื้ยง

อ่กอย่างค้อ	การเล่�ยงไก่ดำาภููพื้าน	จำานวน	

500	ต่ิว	ม่เล้า	5	เล้า	พื้อเล่�ยงครบ	3	เด้อน	

จะม่พ่ื้อค้าจากจ่งหว่ดส่รินทร์มาร่บซ้ึ่�อ

ถ้งบ้านในราคากิโลกร่มละ	80	บาท	

แต่ิถ้าเป็ูนช่วงเทศกาลอย่างช่วงปีูใหม่

หร้อติร่ษจ่น	ขายได้กิโลกร่มละ	100	บาท	

ส่วนมากจะขายเป็ูนไก่ร่่น	ติก	1	ต่ิว	

ต่ิอ	1	กิโลกร่ม	หร้อ	1.5	กิโลกร่ม	ต่ิอต่ิว	

ในการเล่�ยงไก่ดำาภููพื้านแบบอินทร่ย์น่�	

ค่ณพิื้มพื้าบอกว่าเป็ูนการเล่�ยงไก่

แบบปูล่อยโดยม่คอกม่บริเวณให้ไก่เดิน	

เป็ูนคอกท่�ม่ขนาดพื้อให้นอน	ต้ิ�นเช้า

จะปูล่อยไก่ต้ิองออกมาหากินข้างนอก	

ส่วนไก่ไข่เล่�ยงแค่	5	ต่ิว	ไว้กินไข่	สำาหร่บ

การเล่�ยงไก่พ้ื้�นเม้องให้ได้ราคาด่	ต้ิองดูแล

ต่ิ�งแต่ิเร้�องอาหารและว่คซ่ึ่น	ดูแลเร้�องพื้ยาธิี	

อาหารท่�ให้ส่วนมากเป็ูนปูลายข้าว

หร้อข้าวห่กอินทร่ย์ท่�นำามาจากกล่่ม

วิสาหกิจช่มชน	ซ้ึ่�งค่ณพิื้มพื้าโชคด่ติรงท่�สาม่	

ค้อ	ค่ณทว่	ม่่งงาม	ก็เป็ูนอาสาปูศ่ส่ติว์ด่เด่น	

ท่�งระด่บอำาเภูอและระด่บจ่งหว่ด	จ้งทำาให้

การเล่�ยงไก่ของค่ณพิื้มพื้าไม่ม่ปัูญ์หาอะไร	

จุดเด�นอ่กอย�างข้อง “สู่วนพ�อพอเพ่ยง” 

แห่งน่�ค้อ	การทำาแกสช่วภูาพื้จากมูลส่ติว์	

ทางหน่วยงานของกรมปูศ่ส่ติว์นำาถ่งพื้ลาสติิก

มาให้	เริ�มจากใช้มูลควายสดๆ	มาผสมนำ�า

แล้วนำาเข้าถ่งหม่ก	ปีูแรกท่�ทำาใช้เวลาหม่ก

15	ว่น	จากน่�นใช้ได้ติลอด	โดยท่�บ้าน

จะใส่มูลควาย	ส่ปูดาห์ละ	1	คร่�ง	

เพื้ราะไม่ค่อยได้ทำาคร่วบ่อยน่ก	แต่ิการ

ย่งจำาหน่ายเองและแปูรรูปูด้วย	ซ้ึ่�งค่ณพิื้มพื้า

รวมถ้งบ่อเล่�ยงปูลา	2	บ่อ	นอกจากน่�	ย่งแบ่ง

เป็ูนท่�อยู่อาศ่ย	เน้�อท่�	2	งาน	ม่บ่อแกส

ช่วภูาพื้จากข่�ควาย	และบ่อเล่�ยงปูลา	2	บ่อ

มันเทศญ้�ปุน่	ม้ตลิาดรุองรัุบ
	 สาเหต่ิท่�ปูลูกม่นเทศญ่์�ปู่�น	เพื้ราะม่ติลาด

รองร่บแน่นอน	และท่�เหล้อจากการส่งขาย

ในกล่่มวิสาหกิจช่มชนเกษติรกรรมย่�งย้นนำ�าอ้อม

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.
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จะใส่มากน้อยแค่ไหนข้�นอยู่ก่บปูริมาณ

การใช้แกสของแต่ิละครอบคร่ว	ซ้ึ่�งจากการ

ใช้แกสช่วภูาพื้ท่�ทำาข้�นเอง	ทำาให้ปูระหย่ด

ค่าแกสห่งต้ิมได้	เด้อนละ	400	กว่าบาท

	 นอกจากน่�	ค่ณพิื้มพื้า	ย่งได้ปูลูกข้าว

หอมมะลิอินทร่ย์	ในเน้�อท่�	12	ไร่	ซ้ึ่�งเป็ูน

ท่�ดินอ่กผ้นของค่ณพิื้มพื้าท่�แยกจากพ้ื้�นท่�	

4	ไร่	2	งาน	กระท่�งได้ม่โอกาสเป็ูนต่ิวแทน

ของจ่งหว่ดได้เผยแพื้ร่โฆษณาปูระชาส่มพ่ื้นธ์ี

ผลิติผลอินทร่ย์ทางเว็บไซึ่ต์ิ	FAIR	TRADE	

ORIGINAL	ของปูระเทศในแถบย่โรปู	

ซ้ึ่�งต่ิางปูระเทศให้การยอมร่บข้าวหอมมะลิ

อินทร่ย์ของบ้านดวน

	 ถ้าถามถ้งรายได้	เกษติรกรรายน่�

แจกแจงว่า	ม่รายได้จากการทำานา	เล่�ยงส่ติว์	

และขายข้าวเปูล้อกส่งให้ทางกล่่มวิสาหกิจ-

ช่มชนนำ�าอ้อม	ซ้ึ่�งในท่�ดินท่�ใช้เป็ูนศูนย์เร่ยนรู้

จะแนะนำาวิธ่ีการทำานาท่�ใช้ดำากล้าต้ินเด่ยว

จะทำาให้เกษติรกรลดต้ินท่น	ลดรายจ่ายได้

เพื้ราะทำานากล้าหยิบเด่ยวจะแติกกอ

ออกมาได้	10-20	ต้ิน	20	รวง	ต่ิอต้ิน

	 “รายได้ของสวน	ส่วนมากเป็ูนรายเด้อน	

เพื้ราะไม่ได้จำาหน่ายท่กว่น	ถ้าขายพื้วกไก่	

ขายได้เด้อนหน้�งปูระมาณ	1,000	บาท	

ไม่รวมกรณ่ขายจำานวนมากในช่วงปีูใหม่-

ติร่ษจ่น	สร่ปูแล้วท่�งปีู	จะได้ไร่ละ	1	แสนบาท	

ท่�งข้าวและพ้ื้ชผ่กสวนคร่ว	รวมท่�งขาย

กล้วยด้วย	นอกจากน่�นม่ขายไก่	ขายหมู”

	 อย่างท่�เกริ�นไปูแล้วว่า	สวนของค่ณ

พิื้มพื้าน่�น	ม่คณะบ่คคลหน่วยงานองค์กรต่ิางๆ	

มาศ้กษาดูงานติลอด	ค่ณพิื้มพื้าให้เหต่ิผลว่า	

เพื้ราะท่�สวนม่จ่ดเด่นติรงท่�ม่แต่ิจ่ดปูฏิิบ่ติิ	

เน้�องจากต้ิองการช่กชวนให้เกษติรกรมาทำา

เหม้อนท่�สวน	ต้ิองการให้เกษติรกรมา

เร่ยนรู้เอง	และนำาไปูปูฏิิบ่ติิได้จริง	

ซ้ึ่�งจะเห็นว่าเกษติรกรในภูาคอ่สานส่วนมาก

ม่พ้ื้�นท่�ทำากินน้อย	คนละ	2-3	ไร่	ท่กคน

ต่ิางคิดว่าจะทำาอย่างไร	เพ้ื้�อจะลดรายจ่าย	

และทำาให้ต่ิวเองอยู่รอดได้	เม้�อได้มาศ้กษา

ดูงานจากสวนแห่งน่�แล้ว	สามารถนำาไปู

ปูฏิิบ่ติิได้	โดยจะแนะนำาให้ปูลูกผ่ก

ใส่กระสอบ	ใส่กระถาง	อย่างน้อยคนละ	

5	อย่าง	ก็ลดรายจ่ายได้

	 นอกจากน่�	ทางสวนย่งทำาโครงการ

เพ้ื้�อนช่วยเพ้ื้�อนของสมเด็จพื้ระเทพื้ร่ตินราชส่ดา	

สยามบรมราชก่มาร่	ในการแจกจ่าย

เมล็ดพ่ื้นธ์่ีผ่ก	ท่กคนท่�มาศ้กษาดูงาน

สามารถมาร่บไปูได้เลย	อย่างเช่น	

แจกยอดม่นม่วงและแครอท	เพ้ื้�อให้นำาไปู

ขยายพ่ื้นธ์่ีต่ิอ

	 สนใจรูปูแบบการทำาเกษติรอินทร่ย์

ของสวนพ่ื้อพื้อเพ่ื้ยง	ติิดต่ิอสอบถามได้ท่�

โทร.	084-888-7851,	088-126-100	

ซ้ึ่�งหากใครได้ไปูเย่�ยมชมสวนแห่งน่�	

ร่บรองได้ของฝึากติิดไม้ติิดม้อมาแน่นอน
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410	กิโลกร่ม	เพิื้�มข้�นจากปีูการผลิติ	2562/63	ท่�ม่พ้ื้�นท่�	61.197	ล้านไร่	ผลผลิติ	24.064	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	และผลผลิติต่ิอไร่	393	กิโลกร่ม		

หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	0.82	ร้อยละ	5.20	และร้อยละ	4.33	ติามลำาด่บ	เน้�อท่�เพื้าะปูลูกเพิื้�มข้�นจากปีูท่�แล้ว	จากรายงานของกรมอ่ต่ินิยมวิทยา	

ปูริมาณนำ�าฝึนสะสมต่ิ�งแต่ิเด้อนพื้ฤษภูาคมถ้งเด้อนต่ิลาคม	2563	มากกว่าช่วงเด่ยวก่นของปีู	2562	ทำาให้ม่ปูริมาณนำ�าเพ่ื้ยงพื้อต่ิอการเพื้าะปูลูก		

ปูระกอบก่บราคาข้าวเปูล้อกท่�เกษติรกรขายได้อยูใ่นเกณฑ์์ด่	รวมท่�งภูาคร่ฐม่มาติรการเพ้ื้�อช่วยเหล้อเกษติรกรผู้ปูลูกข้าว	จ้งจูงใจให้เกษติรกร	

ขยายเน้�อท่�เพื้าะปูลูกจากท่�นาท่�ปูล่อยว่างเม้�อปีูท่�แล้ว	และบางส่วนปูลูกแทนอ้อยโรงงานท่�ครบอายแ่ละราคาม่แนวโน้มลดลง	สำาหร่บผลผลิติต่ิอไร่

เพิื้�มข้�นจากปีูท่�แล้ว	แต่ิย่งเพิื้�มข้�นไม่เท่าก่บปีูปูกติิ	โดยผลผลิติปีูน่�ได้ร่บผลกระทบจากภูาวะฝึนทิ�งช่วงระหว่างฤดูกาลเพื้าะปูลูก	แต่ิความเส่ยหาย	

จะน้อยกว่าปีูท่�แล้วซ้ึ่�งได้ร่บผลกระทบจากภู่ยแล้งยาวนาน	และอ่ทกภู่ยในช่วงใกล้เก็บเก่�ยว

	 	 	 ผลผลิตออกสู่่�ตลาด	คาดการณ์ผลผลิติจะเริ�มออกสู่ติลาดต่ิ�งแต่ิเด้อนสิงหาคม	2563	-	เมษายน	2564	โดยคาดว่าผลผลิติ	

จะออกสู่ติลาดมากในเด้อนพื้ฤศจิกายน	2563	ปูริมาณ	15.483	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	หร้อร้อยละ	61.15	ของผลผลิติข้าวนาปีูท่�งหมด

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.

รวมท่�งปูระเทศ	(ล้านติ่นข้าวเปูล้อก) 1.799 2.318 2.230 15.483 2.393 0.630 0.248 0.089 0.124 25.314

ร้อยละ 7.11 9.16 8.81 61.15 9.46 2.49 0.98 0.35 0.49 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

รวม
ก.พ.64 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รวมท่�งปูระเทศ	(ล้านติ่นข้าวเปูล้อก) 0.381 1.388 1.297 0.585 0.222 0.216 0.109 0.033 0.010 4.242

ร้อยละ 8.97 32.73 30.57 13.80 5.23 5.09 2.56 0.80 0.25 100.00

	 	 	 2)	ข้้าวนาปรัุง	ปี	2564
	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ม่เน้�อท่�เพื้าะปูลูก	7.157	ล้านไร่	ผลผลิติ	4.242	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	และผลผลิติต่ิอไร่		

593	กิโลกร่ม	ลดลงจากปีูการผลิติ	2563	ท่�ม่พ้ื้�นท่�เพื้าะปูลูก	7.342	ล้านไร่	ผลผลิติ	4.554	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	ผลผลิติต่ิอไร่	620	กิโลกร่ม		

หร้อลดลงร้อยละ	2.52	ร้อยละ	6.84	และร้อยละ	4.35	ติามลำาด่บ	เน้�อท่�เพื้าะปูลูกม่แนวโน้มลดลงจากปีูท่�แล้ว	เน้�องจากปูริมาณนำ�าในอ่างเก็บนำ�า	

ส่วนใหญ่์และปูริมาณนำ�าติามแหล่งนำ�าธีรรมชาติิม่น้อยกว่าปีูท่�แล้ว	และกรมชลปูระทานไม่สน่บสน่นนำ�าเพ้ื้�อการเกษติรฤดูแล้ง	ปีู	2563/64	ได้แก่	

เข้�อนแม่มอก	จ่งหว่ดลำาปูาง	เข้�อนห้วยหลวง	จ่งหว่ดอ่ดรธีาน่	เข้�อนนำ�าพ่ื้ง	จ่งหว่ดสกลนคร	เข้�อนอ่บลร่ติน์	จ่งหว่ดขอนแก่น	เข้�อนลำาปูาว		

จ่งหว่ดกาฬสินธ์่ี	เข้�อนลำาแซึ่ะ	จ่งหว่ดนครราชส่มา	เข้�อนท่พื้เสลา	จ่งหว่ดอ่ท่ยธีาน่	และเข้�อนคลองส่ยด่	จ่งหว่ดฉะเชิงเทรา	เน้�องจากม่ปูริมาณนำ�า

ต้ินท่นไม่เพ่ื้ยงพื้อ	สำาหร่บผลผลิติต่ิอไร่คาดว่าลดลง	เน้�องจากคาดว่าเกษติรกรในบางจ่งหว่ดเพื้าะปูลูกเกินแผนการเพื้าะปูลูกพ้ื้ชฤดูแล้ง		

เพ้ื้�อชดเชยข้าวนาปีูในฤดูกาลเพื้าะปูลูกท่�ผ่านมาท่�เส่ยหายจากภู่ยแล้งและอ่ทกภู่ย	ซ้ึ่�งอาจทำาให้พ้ื้�นท่�ท่�ปูลูกเกินแผนการเพื้าะปูลูกพ้ื้ชฤดูแล้ง		

ม่ปูริมาณนำ�าไม่เพ่ื้ยงพื้อต่ิอการเจริญ์เติิบโติของต้ินข้าว	ทำาให้ต้ินข้าวเติิบโติไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ภูาพื้รวมผลผลิติท่�งปูระเทศลดลง	
	 	 	 ผลผลิตออกสู่่�ตลาด	คาดการณ์ผลผลิติเริ�มออกสู่ติลาดต่ิ�งแต่ิเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	-	ต่ิลาคม	2564	โดยคาดว่าผลผลิติจะออกสู่ติลาดมาก	
ในช่วงเด้อนม่นาคม	-	เมษายน	2564	ปูริมาณรวม	2.685	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	หร้อร้อยละ	63.30	ของผลผลิติข้าวนาปูร่งท่�งหมด

ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 773 เมษายน 256414



	 	 1.2	การุตลิาด
	 	 	 1)	แผนการุผลิิตแลิะการุตลิาดข้้าวครุบวงจรุ	ปีการุผลิิต	2563/64	ปรุะกอบด้วย	5	ช่่วง	ดังน้�
	 	 	 	 ช่�วงท่ี่� 1 การกำาหนดอุปสู่งค์์และอุปที่านข้้าว	ได้กำาหนดอ่ปูสงค์	28.786	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	อ่ปูทาน	30.865		
ล้านต่ินข้าวเปูล้อก
	 	 	  ช่�วงท่ี่� 2 ช่�วงการผลิตข้้าว 
	 	 	 	 	 2.1)	 การวางแผนการผลิติข้าว	กระทรวงเกษติรและสหกรณ์ได้ม่การวางแผนการผลิติข้าว	ปีู	2563/64		
รวม	69.409	ล้านไร่	คาดการณ์ผลผลิติ	30.865	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	จำาแนกเป็ูน	รอบท่�	1	พ้ื้�นท่�	59.884	ล้านไร่	คาดการณ์ผลผลิติ	24.738		
ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	และรอบท่�	2	พ้ื้�นท่�	9.525	ล้านไร่	คาดการณ์ผลผลิติ	6.127	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	โดยสามารถปูร่บสมด่ลการผลิติได้	
ในการวางแผนรอบท่�	2	หากราคาม่ความอ่อนไหว	ความต้ิองการใช้ข้าวลดลง	และสถานการณ์นำ�าน้อย	รวมท่�งการปูร่บลดพ้ื้�นท่�การปูลูกข้าว	
ไปูปูลูกพ้ื้ชอ้�น	โดยจะม่การทบทวนโครงการลดรอบการปูลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพื้าะปูลูกข้าวรอบท่�	2	
	 	 	 	 	 2.2)	 การจ่ดทำาพ้ื้�นท่�เปู้าหมายส่งเสริมการปูลูกข้าว	กระทรวงเกษติรและสหกรณ์ได้ม่การจ่ดทำาพ้ื้�นท่�เปู้าหมาย	
ส่งเสริมการปูลูกข้าว	ปีู	2563/64	รอบท่�	1	จำานวน	59.884	ล้านไร่	แยกเป็ูน	1)	ข้าวหอมมะลิ	27.500	ล้านไร่	ผลผลิติ	9.161		
ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	2)	ข้าวหอมไทย	2.084	ล้านไร่	ผลผลิติ	1.396	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	3)	ข้าวเจ้า	13.488	ล้านไร่	ผลผลิติ	8.192		
ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	4)	ข้าวเหน่ยว	16.253	ล้านไร่	ผลผลิติ	5.770	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	และ	5)	ข้าวติลาดเฉพื้าะ	0.559	ล้านไร่		
ผลผลิติ	0.219	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก
	 	 	 	 	 2.3)	 การจ่ดการปัูจจ่ยการผลิติ	ได้แก่	โครงการผลิติและกระจายเมล็ดพ่ื้นธ์่ีด่	และควบค่มค่าเช่าท่�นา
	 	 	 	 	 2.4)	 การเพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติข้าว	ได้แก่	โครงการส่งเสริมระบบนาแบบแปูลงใหญ่์	โครงการส่งเสริมการผลิติ
ข้าวอินทร่ย์	โครงการส่งเสริมการปูระย่กต์ิใช้เทคโนโลย่ข่�นสูงในการผลิติพ้ื้ช	โครงการเพิื้�มศ่กยภูาพื้การผลิติข้าวหอมมะลิท่่งก่ลาร้องไห้	
สู่มาติรฐานเกษติรอินทร่ย์	โครงการส่งเสริมการผลิติข้าว	กข	43	และข้าวเจ้าพ้ื้�นน่่ม	(กข	79)	และโครงการร่กษาระด่บปูริมาณการผลิติ	
และค่ณภูาพื้ข้าว
	 	 	 	 	 2.5)	 การควบค่มปูริมาณการผลิติข้าว	ได้แก่	โครงการส่งเสริมการปูลูกพ้ื้ชหลากหลาย
	 	 	 	 	 2.6)	 การพ่ื้ฒนาชาวนา	ได้แก่	โครงการชาวนาปูราดเปูร้�อง
	 	 	 	 	 2.7)	 การวิจ่ยและพ่ื้ฒนา	ได้แก่	โครงการปูร่บปูร่งและการร่บรองพ่ื้นธ์่ีข้าวค่ณภูาพื้ด่เพ้ื้�อการแข่งข่น	และโครงการ
ปูร่บปูร่งและการร่บรองพ่ื้นธ์่ีข้าวเจ้าพ้ื้�นน่่มพ่ื้นธ์่ีใหม่
	 	 	 	 	 2.8)	 การปูระก่นภู่ยพ้ื้ชผล	ได้แก่	โครงการปูระก่นภู่ยข้าวนาปีู
	 	 	 	 ช่�วงท่ี่� 3 ช่�วงการเก็บเก่�ยวและหลังเก็บเก่�ยว ได้แก่	โครงการสินเช้�อเพ้ื้�อสร้างย่ง้ฉางให้เกษติรกรและสถาบ่นเกษติรกร
	 	 	 	 ช่�วงท่ี่� 4 ช่�วงการตลาดในประเที่ศ 
	 	 	 	 	 4.1)	 การพ่ื้ฒนาติลาดสินค้าข้าว	ได้แก่	โครงการเช้�อมโยงติลาดข้าวอินทร่ย์และข้าว	GAP	ครบวงจร	และโครงการ
รณรงค์บริโภูคข้าว	และผลิติภู่ณฑ์์ข้าวของไทยท่�งติลาดภูายในปูระเทศและต่ิางปูระเทศ	
	 	 	 	 	 4.2)	 การชะลอผลผลิติออกสู่ติลาด	ได้แก่	โครงการสินเช้�อชะลอการขายข้าวเปูล้อกนาปีู	โครงการสินเช้�อ	
เพ้ื้�อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิื้�มโดยสถาบ่นเกษติรกร	โครงการชดเชยดอกเบ่�ยให้ผู้ปูระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็ิอก	และโครงการ
สน่บสน่นค่าบริหารจ่ดการและพ่ื้ฒนาค่ณภูาพื้ผลผลิติเกษติรกรผู้ปูลูกข้าว	
    ช่�วงท่ี่� 5 ช่�วงการตลาดต�างประเที่ศ 
	 	 	 	 	 5.1)	 การจ่ดหาและเช้�อมโยงติลาดต่ิางปูระเทศ	ได้แก่	การเจรจาขยายติลาดข้าวและกระช่บความส่มพ่ื้นธ์ีทางการค้า	
ในต่ิางปูระเทศ	โครงการกระช่บความส่มพ่ื้นธ์ี	และรณรงค์สร้างการร่บรู้ในศ่กยภูาพื้ข้าวไทยเพ้ื้�อขยายติลาดไทยในต่ิางปูระเทศ		
และโครงการ	ลด/แก้ไขปัูญ์หาอ่ปูสรรคทางการค้าข้าวไทยและเสริมสร้างความเช้�อม่�น	
	 	 	 	 	 5.2)	 ส่งเสริมภูาพื้ล่กษณ์และปูระชาส่มพ่ื้นธ์ีข้าว	ผลิติภู่ณฑ์์ข้าวและนว่ติกรรมข้าว	ได้แก่	โครงการส่งเสริม	
และขยายติลาดข้าวไทยเชิงร่ก	โครงการผล่กด่นข้าวหอมมะลิไทยค่ณภูาพื้ด่จากแหล่งผลิติสู่ติลาดโลก	โครงการส่งเสริมและปูระชาส่มพ่ื้นธ์ี	
ภูาพื้ล่กษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติิ	โครงการจ่ดปูระช่ม	Thailand	Rice	Convention	2021	และโครงการเสริมสร้างศ่กยภูาพื้	
สินค้าเกษติรนว่ติกรรมไทยเพ้ื้�อการต่ิอยอดเชิงพื้าณิชย์
	 	 	 	 	 5.3)	 ส่งเสริมพ่ื้ฒนาการค้าสินค้ามาติรฐาน	และปูกปู้องค้่มครองเคร้�องหมายการค้า/เคร้�องหมายร่บรอง	
ข้าวหอมมะลิไทย
	 	 	 	 	 5.4)	 ปูระชาส่มพ่ื้นธ์ีรณรงค์บริโภูคข้าวและผลิติภู่ณฑ์์ข้าวของไทยในติลาดข้าวต่ิางปูระเทศ
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	 	 	 2)	มาตรุการุช่่วยเหลืิอเกษตรุกรุผ้้ปล้ิกข้้าว	ปกีารุผลิิต	2563/64
	 	 	 	 มติิคณะร่ฐมนติร่เม้�อว่นท่�	3	พื้ฤศจิกายน	2563	อน่ม่ติิโครงการปูระก่นรายได้เกษติรกรผู้ปูลูกข้าว	ปีู	2563/64	มาติรการ
คู่ขนานโครงการปูระก่นรายได้เกษติรกรผู้ปูลูกข้าว	ปีูการผลิติ	2563/64	และโครงการสน่บสน่นค่าบริหารจ่ดการและพ่ื้ฒนาค่ณภูาพื้ผลผลิติ
เกษติรกรผู้ปูลูกข้าว	ปีูการผลิติ	2563/64	และงบปูระมาณ	ด่งน่�
	 	 	 	 2.1) โค์รงการประกันรายได้เกษตรกรผ้่ปล่กข้้าว ปี 2563/64 รอบท่ี่� 1	โดยกำาหนดชนิดข้าว	ราคา	และปูริมาณปูระก่นรายได้		
(ณ	ราคาความช้�นไม่เกิน	15%)	ด่งน่�	(1)	ข้าวเปูล้อกหอมมะลิ	ราคาปูระก่นต่ินละ	15,000	บาท	คร่วเร้อนละไม่เกิน	14	ต่ิน	(2)	ข้าวเปูล้อก	
หอมมะลินอกพ้ื้�นท่�	ราคาปูระก่นต่ินละ	14,000	บาท	คร่วเร้อนละไม่เกิน	16	ต่ิน	(3)	ข้าวเปูล้อกเจ้า	ราคาปูระก่นต่ินละ	10,000	บาท		
คร่วเร้อนละไม่เกิน	30	ต่ิน	(4)	ข้าวเปูล้อกหอมปูท่มธีาน่	ราคาปูระก่นต่ินละ	11,000	บาท	คร่วเร้อนละไม่เกิน	25	ต่ิน	และ	(5)	ข้าวเปูล้อกเหน่ยว		
ราคาปูระก่นต่ินละ	12,000	บาท	คร่วเร้อนละไม่เกิน	16	ต่ิน
	 	 	 	 2.2) มาตรการค่์�ข้นานโค์รงการประกันรายได้เกษตรกรผ้่ปล่กข้้าว ปีการผลิต 2563/64	ปูระกอบด้วย	3	มาติรการ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	โครงการสินเช้�อชะลอการขายข้าวเปูล้อกนาปีู	ปีูการผลิติ	2563/64	โดย	ธี.ก.ส.	สน่บสน่นสินเช้�อให้เกษติรกรและ
สถาบ่นเกษติรกรในเขติพ้ื้�นท่�ปูลูกข้าวท่�วปูระเทศ	เพ้ื้�อชะลอข้าวเปูล้อกไว้ในย่้งฉางเกษติรกรและสถาบ่นเกษติรกร	จำานวน	1.50	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก		
วงเงินสินเช้�อต่ิอต่ิน	จำาแนกเป็ูน	ข้าวเปูล้อกหอมมะลิ	ต่ินละ	11,000	บาท	ข้าวเปูล้อกหอมมะลินอกพ้ื้�นท่�	ต่ินละ	9,500	บาท	ข้าวเปูล้อกเจ้า	
ต่ินละ	5,400	บาท	ข้าวเปูล้อกหอมปูท่มธีาน่	ต่ินละ	7,300	บาท	และข้าวเปูล้อกเหน่ยว	ต่ินละ	8,600	บาท	รวมท่�งเกษติรกรท่�เก็บข้าวเปูล้อก
ในย่้งฉางตินเอง	จะได้ร่บค่าฝึากเก็บและร่กษาค่ณภูาพื้ข้าวเปูล้อกในอ่ติรา	ต่ินละ	1,500	บาท	สำาหร่บสถาบ่นเกษติรกรท่�ร่บซ้ึ่�อข้าวเปูล้อก	
จากเกษติรกรท่�เข้าร่วมโครงการฯ	ได้ร่บในอ่ติรา	ต่ินละ	1,000	บาท	และเกษติรกรผู้ขายข้าวเปูล้อก	ได้ร่บในอ่ติรา	ต่ินละ	500	บาท
	 	 	 	 	 (2)	โครงการสินเช้�อเพ้ื้�อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิื้�มโดยสถาบ่นเกษติรกร	ปีูการผลิติ	2563/64	โดย	ธี.ก.ส.	
สน่บสน่นสินเช้�อแก่สถาบ่นเกษติรกร	ปูระกอบด้วย	สหกรณ์การเกษติร	กล่่มเกษติรกร	วิสาหกิจช่มชน	และศูนย์ข้าวช่มชน	เพ้ื้�อรวบรวม	
ข้าวเปูล้อกจำาหน่าย	หร้อเพ้ื้�อการแปูรรูปู	วงเงินสินเช้�อเปู้าหมาย	15,000	ล้านบาท	คิดอ่ติราดอกเบ่�ยเงินกู้ร้อยละ	4	ต่ิอปีู		
โดยสถาบ่นเกษติรกรร่บภูาระดอกเบ่�ย	ร้อยละ	1	ต่ิอปีู	ร่ฐบาลร่บภูาระชดเชยดอกเบ่�ยให้สถาบ่นเกษติรกรร้อยละ	3	ต่ิอปีู
	 	 	 	 	 (3)	โครงการชดเชยดอกเบ่�ยให้ผู้ปูระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็ิอก	ปีูการผลิติ	2563/64	ผู้ปูระกอบการค้าข้าว	
ร่บซ้ึ่�อข้าวเปูล้อกเพ้ื้�อเก็บสต็ิอก	เปู้าหมาย	4	ล้านต่ินข้าวเปูล้อก	โดยสามารถร่บซ้ึ่�อจากเกษติรกรได้ต่ิ�งแต่ิว่นท่�	1	พื้ฤศจิกายน	2563	-	31	ม่นาคม	2564		
(ภูาคใต้ิ	1	มกราคม	-	30	มิถ่นายน	2564)	และเก็บสต็ิอกในรูปูข้าวเปูล้อกและข้าวสาร	ระยะเวลาการเก็บสต็ิอกอย่างน้อย	60	-	180	ว่น		
(2	-	6	เด้อน)	น่บแต่ิว่นท่�ร่บซ้ึ่�อ	โดยร่ฐชดเชยดอกเบ่�ยในอ่ติราร้อยละ	3
	 	 	 3)	โครุงการุสนับสนุนค่าบริุหารุจัดการุแลิะพััฒนาคุณภาพัผลิผลิิตเกษตรุกรุผ้้ปล้ิกข้้าว	ปกีารุผลิิต	2563/64
	 	 	 	 ธี.ก.ส.	ดำาเนินการจ่ายเงินให้เกษติรกรผู้ปูลูกข้าวท่�ข้�นทะเบ่ยนก่บกรมส่งเสริมการเกษติร	เพ้ื้�อบรรเทาความเด้อดร้อน		
ลดต้ินท่นการผลิติ	ให้เกษติรกรม่รายได้เพิื้�มมากข้�น	ในอ่ติราไร่ละ	1,000	บาท	ไม่เกินคร่วเร้อนละ	20	ไร่	(คร่วเร้อนละไม่เกิน	20,000	บาท)	
ท่�งน่�	กระทรวงพื้าณิชย์ขอดำาเนินการจ่ายเงินเกษติรกรท่�ข้�นทะเบ่ยนเกษติรกรผู้ปูลูกข้าว	ปีูการผลิติ	2563/64	รอบท่�	1	ก่บกรมส่งเสริมการเกษติร		
ในอ่ติราไร่ละ	500	บาท	ไม่เกินคร่วเร้อนละ	20	ไร่	หร้อคร่วเร้อนละไม่เกิน	10,000	บาท	ก่อนในเบ้�องต้ิน
	 	 1.3	การุค้า
	 	 ภาวการณ์์ซ้ื้�อข้ายข้้าวในเด้อนม่นาค์ม 2564	ข้าวเปูล้อกเจ้าท่�เกษติรกรขายได้	ราคาสูงข้�นเม้�อเท่ยบก่บเด้อนท่�ผ่านมา	เน้�องจากคาดว่า
ผลผลิติจะออกสู่ติลาดน้อย	ขณะท่�ผู้ปูระกอบการท่�งในปูระเทศและต่ิางปูระเทศม่ความต้ิองการข้าวอย่างต่ิอเน้�อง
	 	 1.4	การุส่งออก
		 	 ปีู	2563	ไทยส่งออกข้าว	5.725	ล้านต่ินข้าวสาร	มูลค่า	115,914	ล้านบาท	เม้�อเท่ยบก่บปีู	2562	ท่�ส่งออก	7.584	ล้านต่ินข้าวสาร		
มูลค่า	130,585	ล้านบาท	ท่�งปูริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	24.51	และร้อยละ	11.23	ติามลำาด่บ	(ท่�มา	:	กรมศ่ลกากร)
		 	 ปีู	2564	(ม.ค.)	ไทยส่งออกข้าว	0.421	ล้านต่ินข้าวสาร	มูลค่า	7,826	ล้านบาท	เม้�อเท่ยบก่บเด้อนเด่ยวก่นของปีู	2563	ท่�ส่งออก		
0.549	ล้านต่ินข้าวสาร	มูลค่า	9,343	ล้านบาท	ท่�งปูริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	23.32	และร้อยละ	16.24	ติามลำาด่บ	(ท่�มา	:	กรมศ่ลกากร)
	 	 1.5	การุนำาเข้้า
		 	 ต่ิ�งแต่ิ	ปีู	2548	ติามพ่ื้นธีกรณ่	WTO	ไทยจะต้ิองเปิูดติลาดนำาเข้าข้าวติามพ่ื้นธีกรณ่ในปูริมาณ	249,757	ต่ิน	ภูาษ่นำาเข้าข้าวในโควติา	
อ่ติราร้อยละ	30
		 	 ปีู	2563	ไทยนำาเข้าข้าว	45,244	ต่ินข้าวสาร	มูลค่า	580	ล้านบาท	เม้�อเท่ยบก่บปีู	2562	ท่�นำาเข้า	32,706	ต่ินข้าวสาร	มูลค่า	493	ล้านบาท	
ท่�งปูริมาณและมูลค่าเพิื้�มข้�นร้อยละ	38.34	และร้อยละ	17.65	ติามลำาด่บ	(ท่�มา	:	กรมศ่ลกากร)
		 	 ปีู	2564	(ม.ค.)	ไทยนำาเข้าข้าว	4,303	ต่ินข้าวสาร	มูลค่า	43	ล้านบาท	เม้�อเท่ยบก่บเด้อนเด่ยวก่นของปีู	2563	ท่�นำาเข้า	3,507	ต่ินข้าวสาร	
มูลค่า	48	ล้านบาท	ปูริมาณเพิื้�มข้�นร้อยละ	22.70	แต่ิปูริมาณลดลงร้อยละ	10.42	ติามลำาด่บ	(ท่�มา	:	กรมศ่ลกากร)
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	 2.	สถานการุณ์การุผลิิตแลิะการุค้าข้องโลิก
	 	 2.1	สถานการุณ์ข้้าวโลิก
	 	 	 1)	การุผลิิต
	 	 	 ผลผลิติข้าวโลก	กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	ได้คาดการณ์ผลผลิติข้าวโลกปีู	2563/64	ณ	เด้อนม่นาคม	2564	ผลผลิติ	504.411	ล้านต่ิน
ข้าวสาร	เพิื้�มข้�นจาก	497.709	ล้านต่ินข้าวสาร	ในปีู	2562/63	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	1.35
	 	 	 2)	การุค้าข้้าวโลิก
	 	 	 บัญช่่สู่มดุลข้้าวโลก	กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	ได้คาดการณ์บ่ญ์ช่สมด่ลข้าวโลกปีู	2563/64	ณ	เด้อนม่นาคม	2564	ม่ปูริมาณผลผลิติ	
504.411	ล้านต่ินข้าวสาร	เพิื้�มข้�นจากปีู	2562/63	ร้อยละ	1.35	การใช้ในปูระเทศ	504.693	ล้านต่ินข้าวสาร	เพิื้�มข้�นจากปีู	2562/63		
ร้อยละ	1.69	การส่งออก/นำาเข้า	46.139	ล้านต่ินข้าวสาร	เพิื้�มข้�นจากปีู	2562/63	ร้อยละ	2.67	และสต็ิอกปูลายปีูคงเหล้อ	177.833	ล้านต่ิน
ข้าวสาร	ลดลงจากปีู	2562/63	ร้อยละ	0.16
	 	 	 โดยปูระเทศท่�คาดว่าจะส่งออกเพิื้�มข้�น	ได้แก่	ออสเติรเล่ย	เม่ยนมา	ก่มพูื้ชา	จ่น	กายานา	อินเด่ย	ปูาก่สถาน	ไทย	เว่ยดนาม		
และสหร่ฐอเมริกา
	 	 	 ส่วนปูระเทศท่�คาดว่าจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อาร์เจนติินา	บราซิึ่ล	อ่ยู	ปูารากว่ย	ต่ิรก่	และอ่ร่กว่ย
	 	 	 สำาหร่บปูระเทศท่�คาดว่าจะนำาเข้าเพิื้�มข้�น	ได้แก่	บ่งกลาเทศ	คาเมรูน	ไอเวอร่�โคสต์ิ	เอธิีโอเปีูย	อ่ยู	กานา	อิหร่าน	อิร่ก	ญ่์�ปู่�น	เคนย่า	
ไนจ่เร่ย	เซึ่เนก่ล	แอฟริกาใต้ิ	และสหร่ฐอาหร่บเอมิเรติส์
	 	 	 ส่วนปูระเทศท่�คาดว่าจะนำาเข้าลดลง	ได้แก่	เบนิน	บราซิึ่ล	จ่น	กิน่	มาเลเซ่ึ่ย	เม็กซิึ่โก	โมแซึ่มบิค	เนปูาล	ฟิลิปูปิูนส์	ซึ่าอ่ดิอาระเบ่ย	
และสหร่ฐอเมริกา
	 	 	 ปูระเทศท่�ม่สต็ิอกคงเหล้อปูลายปีูเพิื้�มข้�น	ได้แก่	อินโดน่เซ่ึ่ย	ไทย	และสหร่ฐอเมริกา
	 	 	 ส่วนปูระเทศท่�คาดว่าจะม่สต็ิอกคงเหล้อปูลายปีูลดลง	ได้แก่	บ่งกลาเทศ	จ่น	อินเด่ย	และญ่์�ปู่�น
	 	 2.2	สถานการุณ์ข้้าวข้องปรุะเทศผ้้ผลิิตแลิะผ้้บริุโภคท้�สำาคัญ	
	 	 	 ไทย:	ศ้นย์วิจัยกสิกรุไทย	มองว่า	ในป	ี2564	การุส่งออกข้้าวข้องไทยอาจยังปรุะคองตัวได้ในกรุอบจำากัดอย่้ท้�
ปรุะมาณ	5.8	-	6.0	ล้ิานตัน	หรืุอเพิั�มข้้�นรุ้อยลิะ	1.3	-	4.8	จากป	ี2563	ท้�ม้ปริุมาณ	5.7	ล้ิานตัน	ซ้ึ่�งตำ�ากว่าเป้าท้�ภาครัุฐตั�งไว้
ท้�	7.5	ล้ิานตัน	แลิะยังเป็นตัวเลิข้ท้�ตำ�าสุดในรุอบ	20	ป	ีโดยไทยหล่ินมาเป็นผ้้ส่งออกอันดับท้�	3	ข้องโลิกรุองจากอินเด้ย	 
แลิะเว้ยดนาม	ตามลิำาดับ
	 	 	 แม้การส่งออกข้าวไทยจะได้ร่บแรงหน่นจากปัูจจ่ยบวก	ค้อ	ปูริมาณนำ�าฝึนท่�มากข้�นจากการเข้าสู่วงรอบของลาน่ญ์า	ทำาให้ม่ปูริมาณ
ผลผลิติข้าวเพิื้�มข้�น	ผนวกก่บเกษติรกรม่แรงจูงใจในการปูลูกข้าวต่ิอไปูจากมาติรการช่วยเหล้อของภูาคร่ฐ	แต่ิคงต้ิองยอมร่บว่า	การส่งออกข้าวไทย
จะย่งคงต้ิองเผชิญ์ปัูจจ่ยลบท่�ย่งม่อยู่ต่ิอเน้�องจากปีูก่อน	แม้ปัูจจ่ยลบด่งกล่าวจะให้ภูาพื้ท่�ด่ข้�นบ้างแล้วก็ติาม	ท่�งในเร้�องของการแพื้ร่ระบาดของ	
โควิด	-	19	ท่�ให้ภูาพื้คล่�คลายข้�น	รวมถ้งปัูญ์หาเร้�องการขาดแคลนตู้ิคอนเทนเนอร์ท่�น่าจะได้ร่บการแก้ไขให้ด่ข้�นกว่าปีูก่อน	นอกจากน่�	เงินบาท	
ท่�แข็งค่าย่งเป็ูนปัูจจ่ยกดด่นต่ิอความสามารถในการแข่งข่นด้านราคา	ส่ดท้ายอาจทำาให้ภูาพื้รวมการส่งออกข้าวของไทยในปีูน่�	น่าจะสามารถ
ปูระคองการเติิบโติได้	แต่ิคงอยูใ่นกรอบท่�จำาก่ดซ้ึ่�งจะทำาให้ไทยสามารถร่กษาส่วนแบ่งติลาดส่งออกข้าวในโลกไว้ได้ใกล้เค่ยงก่บปีูก่อนท่�ปูระมาณ
ร้อยละ	12.8	พื้ร้อมมองว่า	จากน่�ไปูไทยน่าจะไม่สามารถกล่บไปูเป็ูนแชมป์ูการส่งออกข้าวโลกได้อ่กแล้วด่งเช่นในอด่ติ	และท่�ไทยเคยส่งออกข้าว
เฉล่�ยได้สูงถ้งราว	9	ล้านต่ินต่ิอปีู	เน้�องจากการแข่งข่นในติลาดโลกท่�ร่นแรงข้�น	รวมถ้งราคาข้าวไทยท่�ยง่สูงกว่าคู่แข่งโดยเปูร่ยบเท่ยบ	ด่งน่�น		
ไทยควรม่่งไปูท่�การผลิติข้าวท่�เน้นการแข่งข่นในเชิงมูลค่ามากกว่าเชิงปูริมาณ	(ท่�เน้นไปูแค่เพ่ื้ยงการจ่ดอ่นด่บของผู้ส่งออกข้าวในโลกเท่าน่�น		
โดยไม่ได้คำาน้งถ้งด้านค่ณภูาพื้ข้าว)	
	 	 	 จากการวิเคราะห์	ระบ่ว่า	“ความหว่งของการส่งออกข้าวไทยในระยะข้างหน้า	อยู่ท่�การให้ความสำาค่ญ์ก่บต่ิวชูโรงอย่างข้าวหอมมะลิ	
ท่�ควรเพิื้�มกำาล่งการผลิติเพ้ื้�อส่งออกและบริโภูคในปูระเทศ	ขณะท่�ในด้านราคาก็อยูใ่นเกณฑ์์ด่กว่าข้าวปูระเภูทอ้�น	จ้งน่บว่าข้าวหอมมะลิ		
น่าจะม่โอกาสและศ่กยภูาพื้มากท่�ส่ดในพ่ื้นธ์่ีข้าวท่�ไทยม่	ณ	ขณะน่�”
	 	 	 ศูนย์วิจ่ยกสิกรไทย	มองว่า	ข้าวหอมมะลิน่าจะเป็ูนต่ิวชูโรงของการส่งออกข้าวไทยในปีูน่�ให้ปูระคองต่ิวต่ิอไปูได้	รวมถ้งในระยะข้างหน้า		
(เม้�อเท่ยบก่บข้าวขาวและข้าวน้�งท่�ม่การแข่งข่นด้านราคาท่�ร่นแรงกว่า	และเป็ูนติลาด	MASS)	เพื้ราะม่เอกล่กษณ์ค่ณภูาพื้ด้านความหอม	เหน่ยว	น่่ม		
และย่งติอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภูคโดยเฉพื้าะในติลาดส่งออกท่�แข็งแกร่งของข้าวหอมมะลิไทยอย่างสหร่ฐอเมริกาท่�น่าจะยง่สามารถเติิบโติได้ด่		
โดยคาดว่าในปีู	2564	ปูริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยไปูสหร่ฐอเมริกา	อาจอยู่ท่�	0.54	-	0.56	ล้านต่ิน	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	10.7	-	14.8	(YoY)	
จนช่วยหน่นให้ปูริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิท่�งหมดของไทยอยู่ท่�ปูระมาณ	1.3	-	1.35	ล้านต่ิน	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	9.3	-	13.5	(YoY)	เน้�องจาก
สหร่ฐอเมริกาม่ปูระชากรจำานวนมากกว่า	330	ล้านคน	และม่รายได้เฉล่�ยต่ิอห่วท่�อยูใ่นระด่บสูงปูระมาณ	35,000	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ต่ิอปีู		
จ้งย่งเป็ูนปูระเทศเปู้าหมายของข้าวหอมมะลิซ้ึ่�งเป็ูนข้าวเกรดพื้ร่เม่ยมของไทย	ปูระกอบก่บคาดว่า	เศรษฐกิจสหร่ฐอเมริกาจะกล่บมาฟ้�นต่ิวได้
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อย่างรวดเร็ว	โดยจะเติิบโติท่�ร้อยละ	3.1	-	5.1	อ่กท่�งภูาวะการแพื้ร่ระบาดของโควิด	-	19	ท่�ยง่ไม่สิ�นส่ด	จะทำาให้คนส่วนใหญ่์ยง่คงพ่ื้กอาศ่ย	
อยู่ในบ้านเป็ูนหล่ก	จ้งม่ความต้ิองการข้าวเพ้ื้�อนำาไปูปูระกอบอาหาร	รวมถ้งการก่กต่ินอาหารท่�มากข้�นด้วย	หากสถานการณ์โควิด	-	19		
เริ�มคล่�คลายลงจะเป็ูนปัูจจ่ยให้ร้านอาหารไทยท่�ม่อยู่มากมายในสหร่ฐอเมริกาสามารถทยอยกล่บมาให้บริการได้	ซ้ึ่�งข้าวหอมมะลิได้ร่บความนิยม
สูงจากผู้บริโภูค	ท่�งในกล่่มชาวเอเช่ยในสหร่ฐอเมริกาท่�บริโภูคข้าวเป็ูนหล่ก	รวมถ้งชาวอเมริก่นท่�บริโภูคข้าวควบคู่ไปูก่บอาหารหล่ก	ท่�งน่�		
ย่งสามารถใช้โอกาสในด้านค่ณภูาพื้ข้าวไทยเจาะติลาดเพิื้�มเติิมในกล่่ม	Millenials	ซ้ึ่�งเป็ูนกล่่มคนท่�น่าจะม่ศ่กยภูาพื้	โดยเฉพื้าะในสินค้าท่�	
ติอบโจทย์การดูแลส่ขภูาพื้มากข้�น	เช่น	ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค	เน้�องจากคนกล่่มน่�เป็ูนว่ยทำางานท่�ม่กำาล่งซ้ึ่�อเช่นก่น	รวมถ้งผลิติภู่ณฑ์์จากข้าว		
เช่น	เส้นก๋วยเต่ิ�ยว	อาหารเช้า	ขนมขบเค่�ยว	แปู้งทำาขนม	นำ�าม่นรำาข้าว	และเคร้�องด้�มนมจากข้าว	เป็ูนต้ิน	ยง่เป็ูนอ่กช่องทางหน้�งในการทำาติลาด
ข้าวหอมมะลิในสหร่ฐอเมริกาได้เพิื้�มเติิมด้วย
	 	 	 ขณะท่�ราคาส่งออกเม้�อเท่ยบก่บคู่แข่ง	จะเห็นว่าแม้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยจะสูงกว่าคู่แข่ง	แต่ิด้วยค่ณภูาพื้ข้าวท่�ด่	ถูกปูากผู้บริโภูค	
ทำาให้ข้าวหอมมะลิเป็ูนติลาดข้าวท่�ไม่ได้แข่งข่นด้านราคาเป็ูนหล่ก	(เน้นค่ณภูาพื้)	อย่างไรก็ด่	พื้บว่า	ราคาข้าวหอมมะลิไทยม่ทิศทางท่�ปูร่บต่ิวลดลง	
และทำาให้ม่ช่วงห่างของราคาเท่ยบก่บคู่แข่งอย่างเว่ยดนามท่�แคบลง	ทำาให้ไทยน่าจะม่ความสามารถในการแข่งข่นด้านราคาได้ด่ข้�น	
	 	 	 สำาหร่บคู่แข่งสำาค่ญ์อย่างอินเด่ยก็ม่ค่ณภูาพื้ข้าวท่�ยง่เท่ยบช่�นก่บไทยไม่ได้	และแม้ว่าคู่แข่งอย่างเว่ยดนามจะม่ราคาข้าวถูกกว่าไทย		
แต่ิด้วยปูริมาณการส่งออกของเว่ยดนามไปูสหร่ฐอเมริกาท่�ยง่อยูใ่นส่ดส่วนน้อย	และค่ณภูาพื้ท่�ยง่ไม่เป็ูนท่�ยอมร่บมากน่ก	จ้งคาดว่าไทย	
จะย่งไม่ต้ิองก่งวลเร้�องคู่แข่งมากน่ก	และน่าจะยง่สามารถครองติลาดข้าวหอมมะลิในสหร่ฐอเมริกาได้อย่างแข็งแกร่งต่ิอไปูในปีูน่�
	 	 	 ศูนย์วิจ่ยกสิกรไทย	ระบ่ว่า	จากศ่กยภูาพื้ของข้าวหอมมะลิไทยท่�ยง่คงแข็งแกร่ง	โดยเฉพื้าะในติลาดส่งออกหล่กอย่างสหร่ฐอเมริกา		
ติอบโจทย์ติลาดข้าวพ้ื้�นน่่มท่�เน้นการแข่งข่นด้านค่ณภูาพื้มากกว่าราคา	ด่งน่�น	ไทยควรจะม่่งเน้นไปูท่�การผลิติข้าวหอมมะลิให้มากข้�น	ด้วยการ	
เพิื้�มผลผลิติต่ิอไร่	(Yield)	เพื้ราะการเพิื้�มพ้ื้�นท่�ปูลูกข้าวของไทยคงทำาได้ยาก	โดยเฉพื้าะแหล่งปูลูกข้าวหอมมะลิหล่กในภูาคติะว่นออกเฉ่ยงเหน้อ	
ท่�ม่พ้ื้�นท่�ปูลูกราวร้อยละ	97.2	ของพ้ื้�นท่�ปูลูกข้าวหอมมะลิในพ้ื้�นท่�ท่�งปูระเทศ	และย่งเป็ูนโอกาสท่�ด่ในภูาวะท่�ไทยเข้าสู่วงรอบของปูรากฏิการณ์	
ลาน่ญ์า	อ่นจะช่วยให้พ้ื้�นท่�ในภูาคติะว่นออกเฉ่ยงเหน้อ	ซ้ึ่�งส่วนใหญ่์เป็ูนพ้ื้�นท่�ปูลูกข้าวท่�อยูน่อกเขติชลปูระทานกว่าร้อยละ	75	ให้สามารถ	
ม่ปูริมาณนำ�าท่�เพ่ื้ยงพื้อในการปูลูกข้าวหอมมะลิได้ด่ข้�น	ส่งผลต่ิอปูริมาณผลผลิติข้าวให้สูงข้�นด้วย	อ่นจะเป็ูนการลดความผ่นผวนท่�อาจเกิดข้�น	
ของผลผลิติข้าวหอมมะลิ	เพ้ื้�อติอบร่บความต้ิองการของติลาดได้อย่างสมำ�าเสมอ
	 	 	 ในขณะเด่ยวก่น	ผู้ส่งออกข้าวไทยเองก็ย่งต้ิองร่กษามาติรฐานด้านความปูลอดภู่ยด้านอาหารท่�ส่งออกไปูสหร่ฐอเมริกาอย่างเคร่งคร่ด		
ท่�งการปูฏิิบ่ติิติามมาติรฐาน	GMP	(Good	Manufacturing	Practice)	และ	HACCP	(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point)	รวมไปูถ้ง	
การควบค่มปูริมาณสารติกค้าง/สารปูนเปู้�อนต่ิางๆ	ไม่ให้เกินปูริมาณท่�กำาหนดไว้	อ่กท่�งการยกระด่บค่ณภูาพื้ข้าวหอมมะลิไทย	เช่น	การควบค่ม	
การผลิติและการติิดฉลากสินค้าอินทร่ย์	จะเป็ูนการช่วยยกระด่บค่ณภูาพื้ข้าวหอมมะลิไทยให้ม่ความพื้ร่เม่ยมมากยิ�งข้�นไปูอ่ก	ในระยะข้างหน้า	
หากภูาคร่ฐย่งม่มาติรการในการช่วยเหล้อเกษติรกรผู้ปูลูกข้าวอย่างต่ิอเน้�อง	จะยิ�งเป็ูนแรงจูงใจในการทำาให้เกษติรกรห่นมาดูแลใส่ใจในการบำาร่ง
และห่นมาปูลูกข้าวหอมมะลิมากข้�น	รวมถ้งภูาคอ้�นของไทยท่�ม่การปูลูกข้าวก็สามารถห่นมาปูลูกข้าวหอมมะลิได้ในบางพ้ื้�นท่�	เพ้ื้�อทดแทนการ	
ปูลูกข้าวขาวท่�เป็ูนพ่ื้นธ์่ีท่�ให้ราคาติำ�าและเป็ูนสินค้า	MASS	ท่�ม่การแข่งข่นสูง	อ่นจะเป็ูนการสร้างมูลค่าเพิื้�มให้ก่บข้าวไทย
	 	 	 ในอนาคติ	ไทยจะต้ิองเติร่ยมความพื้ร้อมด้วยการปูร่บปูร่งปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติให้ม่ศ่กยภูาพื้อยูเ่สมอเพ้ื้�อรองร่บในกรณ่ท่�หาก	
หมดวงรอบของลาน่ญ์าแล้ว	อ่นจะเป็ูนการผลิติข้าวท่�ม่ความสมำ�าเสมอได้ด้วยการต่ิดปัูจจ่ยเส่�ยงด้านความผ่นผวนของสภูาพื้ภููมิอากาศออกไปู		
รวมไปูถ้งการเร่งพ่ื้ฒนาและค้นคว้าวิจ่ยพ่ื้นธ์่ีข้าวไทยให้ม่ความหลากหลาย	ก็น่บเป็ูนสิ�งจำาเป็ูนเร่งด่วนท่�จะทำาให้ไทยสามารถม่ข้าวหลากหลาย	
สายพ่ื้นธ์่ีเพ้ื้�อติอบโจทย์ความต้ิองการของติลาดได้มากข้�น	ควบคู่ไปูก่บการลดต้ินท่นการผลิติ	ท่ามกลางภูาวะท่�ม่การแข่งข่นในติลาดโลกท่�ร่นแรง	
ท้ายท่�ส่ดจะทำาให้เกษติรกรผู้ปูลูกข้าวของไทยม่ช่วิติความเป็ูนอยู่ท่�ด่ข้�นได้อย่างย่�งยน้
	 	 	 นายเจริญ์	เหล่าธีรรมท่ศน์	นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	เปิูดเผยถ้งสถานการณ์การส่งออกข้าวในเด้อนมกราคม	2564	ว่า	ม่ปูริมาณ		
421,477	ต่ิน	มูลค่า	7,826	ล้านบาท	โดยท่�งปูริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	12.2	และร้อยละ	15.4	ติามลำาด่บ	เม้�อเท่ยบก่บเด้อนธ่ีนวาคม	2563	
ท่�ม่ปูริมาณการส่งออก	480,102	ต่ิน	มูลค่า	9,257	ล้านบาท	ซ้ึ่�งส่งผลให้ปูระเทศไทยหล่นลงไปูอยูใ่นอ่นด่บท่�	4	เม้�อเท่ยบก่บปูระเทศผู้ส่งออกข้าว
รายอ้�นๆ	ซ้ึ่�งนำาโดย	อินเด่ย	เว่ยดนาม	และปูาก่สถาน	เน้�องจากผู้ส่งออกข้าวไทยยง่คงปูระสบปัูญ์หาขาดแคลนตู้ิคอนเทนเนอร์และค่าระวางเร้อ	
ท่�ปูร่บสูงข้�น	ทำาให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ติามกำาหนด	ปูระกอบก่บราคาข้าวไทยยง่คงสูงกว่าคู่แข่งมากจ้งทำาให้ผู้ซ้ึ่�อห่นไปูซ้ึ่�อข้าวจากแหล่ง	
ท่�ม่ราคาถูกกว่า	ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวม่ปูริมาณ	145,084	ต่ิน	ลดลงร้อยละ	6.9	เม้�อเท่ยบก่บเด้อนก่อน	ส่วนใหญ่์ส่งไปูย่งปูระเทศแคเมอรูน	
ญ่์�ปู่�น	สาธีารณร่ฐปูระชาธิีปูไติยคองโก	จ่น	โมซ่ึ่มบิก	ฟิลิปูปิูนส์	เป็ูนต้ิน	ขณะท่�การส่งออกข้าวน้�งม่ปูริมาณ	118,174	ต่ิน	เพิื้�มข้�นร้อยละ	2.8		
เม้�อเท่ยบก่บเด้อนก่อน	ส่วนใหญ่์ส่งไปูติลาดหล่กในแอฟริกา	เช่น	แอฟริกาใต้ิ	เยเมน	เบนิน	แคเมอรูน	เป็ูนต้ิน	ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ		
(ต้ินข้าว)	ม่ปูริมาณ	97,971	ต่ิน	ลดลงร้อยละ	32.8	เม้�อเท่ยบก่บเด้อนก่อน	ซ้ึ่�งส่วนใหญ่์ส่งไปูย่งติลาดหล่ก	เช่น	สหร่ฐฯ	ฮ่่องกง	จ่น	แคนาดา		
สิงคโปูร์	เป็ูนต้ิน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 773 เมษายน 256418



	 	 	 อย่างไรก็ติาม	สมาคมฯ	คาดว่าในเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ปูริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ท่�ปูระมาณ	400,000	-	500,000	ต่ิน		
เน้�องจากผู้ส่งออกยง่คงม่ส่ญ์ญ์าค้างส่งมอบให้ก่บผู้ซ้ึ่�อในแถบแอฟริกา	เอเช่ย	และอเมริกา	ท่�งในส่วนของข้าวขาว	ข้าวน้�ง	และข้าวหอมมะลิ		
ขณะท่�คำาส่�งซ้ึ่�อใหม่ๆ	ยง่ม่ปูริมาณไม่มากน่ก	เน้�องจากราคาข้าวขาวและข้าวน้�งของไทยยง่คงสูงกว่าคู่แข่งมาก	ปูระกอบก่บค่าเงินบาทก็ย่งคง	
อยู่ในทิศทางแข็งค่า	ส่งผลให้ในขณะน่�ข้าวขาว	5%	ของไทยราคาต่ินละ	549	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ขณะท่�ราคาข้าวขาว	5%	ของเว่ยดนาม	อินเด่ย		
และปูาก่สถาน	ต่ินละ	513	-	517	398	-	402	และ	438	-	442	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ติามลำาด่บ	ส่วนข้าวน้�งของไทยราคาต่ินละ	557	ดอลลาร์สหร่ฐฯ		
ขณะท่�ราคาข้าวน้�งของอินเด่ย	และปูาก่สถาน	ต่ินละ	383	-	387	และ	457	-	461	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ติามลำาด่บ
	 	 	 จากข้อมูลกรมศ่ลกากร	การส่งออกข้าวในเด้อนมกราคม	2564	ม่ปูริมาณ	421,477	ต่ิน	มูลค่า	7,826.1	ล้านบาท	หร้อ		
262.6	ล้านดอลลาร์สหร่ฐฯ	โดยปูริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ	23.2	และร้อยละ	16.2	ติามลำาด่บ	เม้�อเท่ยบก่บช่วงเด่ยวก่นของปีู	2563	
ท่�ม่การส่งออกปูริมาณ	548,958	ต่ิน	มูลค่า	9,342.7	ล้านบาท	หร้อ	312.1	ล้านดอลลาร์สหร่ฐฯ
	 	 	 ท่ี่�มา :	สำาน่กข่าวอินโฟเควสท์,	thansettakij.com

	 	 	 อินเด้ย
	 	 	 อาจส่งออกข้าวได้มากเป็ูนปูระว่ติิการณ์หน่นความม่�นคงทางอาหารในช่วงโควิด	โดยหน่วยงานด้านสถิติิของกระทรวงพื้าณิชย์และ
อ่ติสาหกรรมของอินเด่ยเปิูดเผยว่า	ในช่วง	9	เด้อน	(เมษายน	–	ธ่ีนวาคม2563)	การส่งออกข้าวท่กปูระเภูทของอินเด่ยในภูาพื้รวมขยายต่ิวถ้ง	
ร้อยละ	80.37	ด้วยปูริมาณ	11.58	ล้านต่ิน	ส่วนมูลค่าม่การขยายต่ิวร้อยละ	44	ด้วยมูลค่า	1.93	แสนล้านบาท	เพิื้�มข้�นจากช่วงเด่ยวก่นของปีู	2562		
ท่�ม่มูลค่า	1.34	แสนล้านบาท
	 	 	 โดยในช่วง	9	เด้อนด่งกล่าว	การส่งออกข้าวของอินเด่ย	จำาแนกเป็ูนข้าวบาสมาติิจำานวน	3.38	ล้านต่ิน	ขยายต่ิวร้อยละ29	จากช่วง
เด่ยวก่นของปีู	2562	และการส่งออกข้าวชนิดอ้�นท่�ไม่ใช่บาสมาติิ	(Non	-	basmati	Rice)	จำานวน	8.2	ล้านต่ิน	ขยายต่ิว	1.29	เท่า	โดยคาดว่าการ	
ส่งออกข้าวจะขยายต่ิวต่ิอเน้�องในช่วงเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ีและม่นาคม	2564	ซ้ึ่�งเป็ูนช่วงท่�ม่คำาส่�งซ้ึ่�อมากท่�ส่ดของปีูโดยสมาคม	All	India	Rice		
Exporters	Association	คาดว่าในช่วงปีู	2563	-	2564	(เมษายน	2563	–	ม่นาคม	64)	การส่งออกข้าวท่�งหมดของอินเด่ยอาจสูงถ้ง	15	ล้านต่ิน	
เป็ูนข้าวบาสมาติิ	5	ล้านต่ิน	และข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิอ่กไม่ติำ�ากว่า	10	ล้านต่ิน	ท่�งน่�	ในช่วงปีู	2562	-	2563	อินเด่ยส่งออกข้าวบาสมาติิได้		
4.54	ล้านต่ิน	และส่งออกข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิเพ่ื้ยง	5.04	ล้านต่ิน
	 	 	 การส่งออกข้าวบาสมาติิของอินเด่ยม่ติลาดหล่ก	ได้แก่	อิหร่าน	ซึ่าอ่ดิอาระเบ่ย	อิร่ก	สหร่ฐอาหร่บเอมิเรติส์และ	คูเวติในขณะท่�ติลาด
ของการส่งออกข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิได้แก่	เนปูาล	เบนิน	สหร่ฐอาหร่บเอมิเรติส์	โซึ่มาเล่ย	ไอวอร่โคสต์ิโติโกไนเจอร์	และไลบิเร่ย	รวมท่�งบางปูระเทศ
ในย่โรปูและเอเช่ยติะว่นออกเฉ่ยงใต้ิด้วย	โดย	All	India	Rice	Exporters	Association	มองว่าการขยายต่ิวของติลาดข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิเป็ูนผล
มาจากติลาดจ่นท่�ห่นมานำาเข้าจากอินเด่ยหล่งจากท่�ไม่ได้นำาเข้าในช่วงสองปีูท่�ผ่านมาโดยต้ิองการข้าวห่กจากอินเด่ยติอนใต้ิเพ้ื้�อใช้ในการผลิติ	
เส้นก๋วยเต่ิ�ยวและอ่ติสาหกรรมไวน์ในขณะเด่ยวก่นราคาข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิของอินเด่ยม่ระด่บท่�ติำ�ากว่าข้าวไทยและเว่ยดนามปูระมาณร้อยละ	10	
เน้�องจากท่�งสองปูระเทศม่ผลผลิติลดลงจากภูาวะภู่ยแล้งทำาให้ข้าวในช่วงน่�ม่ราคาสูงข้�น
	 	 	 อย่างไรก็ด่	การส่งออกข้าวของอินเด่ยกำาล่งปูระสบความท้าทายค้อการขาดแคลนตู้ิคอนเทนเนอร์ท่�ท่าเร้อ	Kakinada	เพ้ื้�อการขนส่ง	
ไปูย่งจ่น	ซ้ึ่�งภูาคเอกชนของอินเด่ยกำาล่งผล่กด่นให้ม่การใช้ท่าเร้อนำ�าล้กในการส่งออกข้าวท่�ร่ฐอานธีรปูระเทศ	(Andhra	Pradesh)	เพ้ื้�อลดความ
แออ่ดและระยะเวลาจาก	4	ส่ปูดาห์	ให้เหล้อ	1	ส่ปูดาห์	เพ้ื้�อลดต้ินท่นในการจอดเร้อสินค้า
	 	 	 ข้อมูลเพิื้�มเติิมและข้อคิดเห็นเพ้ื้�อการส่งออกข้าวไทย
	 	 	 1.	All	India	Rice	Exporters	Association	ให้ความเห็นเพิื้�มเติิมว่าปัูจจ่ยสำาค่ญ์ท่�ทำาให้อินเด่ยสามารถส่งออกข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิ	
ได้เพิื้�มข้�นมาจากราคาข้าวน้�ง	(5%	Broken	Parboiled	Rice)	ของอินเด่ยม่ราคาเพ่ื้ยงต่ินละ	402	-	408	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ขณะท่�เว่ยดนามขาย	
ต่ินละ	510	-	515	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	และไทยขายต่ินละ	540	ดอลลาร์สหร่ฐฯ
	 	 	 ด้านมูลค่าข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิในอินเด่ยม่ราคาสูงข้�นต่ิอเน้�อง	โดยเม้�อเด้อนธ่ีนวาคม	2563	ม่ราคาขายส่งอยู่ท่�กิโลกร่มละ	11.63	บาท		
และเพิื้�มข้�นเป็ูนกิโลกร่มละ	13.36	บาทในเด้อนมกราคม	2564	ขณะท่�ราคาขายปูล่กอยู่ท่�กิโลกร่มละ	15.51	บาท	และคาดว่าจะเพิื้�มข้�นในช่วง		
2	เด้อนน่�ด้วย	ซ้ึ่�งจะทำาให้มูลค่าการส่งออกข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิของอินเด่ยสูงเป็ูนปูระว่ติิการณ์นอกจากน่�	การท่�หลายปูระเทศม่ความก่งวล	
เก่�ยวก่บความไม่ม่�นคงทางอาหารจากภูาวะโรคระบาดก็เป็ูนอ่กปัูจจ่ยหน้�งท่�ทำาให้เกิดคำาส่�งซ้ึ่�อข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิเพิื้�ม	เพ้ื้�อสำารองข้าวไว้ในคล่ง		
โดยเฉพื้าะจากบ่งกลาเทศและหลายปูระเทศในภููมิภูาคแอฟริกา
	 	 	 2.	อินเด่ยเป็ูนคู่แข่งสำาค่ญ์ของไทยในการส่งออกข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิ	ซ้ึ่�งอินเด่ยม่ต้ินท่นการผลิติท่�ติำ�ากว่าและม่ข้าวบาสมาติิสำาหร่บ	
การบริโภูคภูายในปูระเทศอย่างเพ่ื้ยงพื้อจ้งสามารถส่งออกข้าวท่�ไม่ใช่บาสมาติิได้เต็ิมท่�ในระยะยาว	ไทยควรแข่งข่นในด้านค่ณภูาพื้มากข้�น		
โดยอาจสน่บสน่นการส่งออกข้าวทางเล้อกเพ้ื้�อส่ขภูาพื้	อาทิข้าวออร์แกนิค	ข้าวด่ชน่นำ�าติาลติำ�าข้าวกล้อง	และผลิติภู่ณฑ์์จากข้าวท่�เพิื้�มเติิม	
สารอาหาร	อาทิ	ข้าวพื้อง	(Rice	Flake)	และข้าวเม่า	(Puffed	Rice)	ซ้ึ่�งม่ความต้ิองการบริโภูคท่�งในติลาดอินเด่ยและปูระเทศอ้�น	นอกจากน่�		
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ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจพิื้จารณานำาระบบการติรวจสอบย้อนกล่บมาใช้ด้วยเพ้ื้�อสร้างความแติกต่ิางและความม่�นใจให้ก่บผู้บริโภูคในติลาดท่�คำาน้งถ้ง
ส่ขภูาพื้และสิ�งแวดล้อม
	 	 	 3.	สำาหร่บติลาดอินเด่ย	ไทยเป็ูนแหล่งนำาเข้าข้าวอ่นด่บหน้�งมาอย่างต่ิอเน้�อง	โดยในปีู	2563	ไทยส่งออกข้าวไปูอินเด่ยเป็ูนมูลค่า		
1.02	ล้านดอลลาร์สหร่ฐฯ	ลดลงร้อยละ	9.01	จากปีู	2562	และครองติลาดอินเด่ยในส่ดส่วนร้อยละ	33.96	ติามด้วยสเปูน	ร้อยละ	16.8	ต่ิรก่		
ร้อยละ	13.38	โอมาน	ร้อยละ	9.95	สหร่ฐอเมริกา	ร้อยละ	8.18	และคูเวติ	ร้อยละ	5.43	โดยคร้�งหน้�งเป็ูนการนำาเข้าข้าวขาวซ้ึ่�งม่อ่ติราขยายต่ิว	
ถ้งร้อยละ	89.13	จากปีู	2562	ติามด้วยข้าวหอมมะลิ	ข้าวกล้อง	และข้าวเหน่ยว	ซ้ึ่�งก่อนภูาวะโรคระบาดพื้บว่าติลาดอินเด่ยม่ความสนใจข้าวไทย	
ท่�ม่ค่ณค่าทางโภูชนาการสูงอย่างข้าวกล้อง	และข้าวหอมมะลิเพิื้�มข้�น	ซ้ึ่�งควรม่การส่งเสริมให้ม่การนำาข้าวเหล่าน่�มาปูระกอบอาหารในรูปูแบบใหม่ๆ		
และการผสมก่บข้าวบาสมาติิเพ้ื้�อเพิื้�มค่ณค่าและสร้างภููมิค้่มก่น
	 	 	 ท่ี่�มา :	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปูระเทศ

	 	 	 อิหรุ่าน:	อิหรุ่านยกเลิิกปรุะกาศการุจำากัดพืั�นท้�ปล้ิกข้้าวในปงีบปรุะมาณ	2564
	 	 	 ค์วามเดิม	ในปีูงบปูระมาณ	2561	ร่ฐบาลอิหร่านได้ออกปูระกาศห้ามปูลูกข้าวท่�วปูระเทศ	ยกเว้นในพ้ื้�นท่�ท่�ม่ปูริมาณนำ�าอ่ดมสมบูรณ์	
ใน	2	จ่งหว่ดทางภูาคเหน้อของปูระเทศ	ค้อ	จ่งหว่ดมาซ่ึ่นดารานและจ่งหว่ดก่ลานท่�ต่ิ�งอยูใ่นแถบชายฝัึ�งติอนใต้ิของทะเลสาปูแคสเปีู�ยน		
และบางพ้ื้�นท่�ของจ่งหว่ดคูซิึ่สติานท่�อยูท่างติอนใต้ิของปูระเทศอิหร่านเท่าน่�น	เน้�องจากผลกระทบจากปัูญ์หาภู่ยแล้งท่�วปูระเทศ	ต่ิอมาในปีู	2563	
ร่ฐบาลได้ม่การแก้ไขคำาส่�งด่งกล่าวพื้ร้อมขยายพ้ื้�นท่�ปูลูกข้าวเป็ูนการช่�วคราวในจ่งหว่ดท่�พื้บว่าม่นำ�าอ่ดมสมบูรณ์อ่นเน้�องมาจากปูริมาณนำ�าฝึน	
ท่�เพิื้�มข้�น
	 	 	 ท่�งน่�	อิหร่านปูระสบปัูญ์หาเร้�องนำ�าและภูาวะภู่ยแล้งมาเป็ูนเวลากว่า	50	ปีู	โดยข้อมูลจากหน่วยงานทร่พื้ยากร	ทางธีรรมชาติิ	
ของอิหร่านระบ่ว่า	อิหร่านจ่ดเป็ูนปูระเทศในภููมิภูาคร้อนแห้งของโลก	ปูริมาณฝึนติกในแต่ิละปีูค่อนข้างน้อย	ส่วนแบ่งทร่พื้ยากรนำ�าของโลก	
น้อยกว่าร้อยละ	1	และม่ปูริมาณแหล่งนำ�าใต้ิดินร้อยละ	61.5	โดยปูริมาณความต้ิองการใช้นำ�าในปูระเทศของปูระชากรอยู่ท่�	82	ล้านคิวบิกเมติร		
คิดเป็ูนร้อยละ	90	ของปูริมาณนำ�าจ้ดสำารองท่�งหมด
	 	 	 อย่างไรก็ติาม	ผู้เช่�ยวชาญ์ด้านการทร่พื้ยากรธีรรมชาติิของอิหร่าน	ได้พื้ยายามแนะนำาให้ร่ฐบาลปูระกาศใช้	ข้อบ่งค่บการจำาก่ดพ้ื้�นท่�
ปูลูกข้าวมาโดยติลอด	โดยเสนอให้ม่การเพื้าะปูลูกข้าวเฉพื้าะในจ่งหว่ดท่�ม่ปูริมาณนำ�าเพ่ื้ยงพื้อและห้ามการปูลูกข้าวในจ่งหว่ดท่�ม่การขาดแคลนนำ�า		
เน้�องจากข้าวเป็ูนพ้ื้ชท่�ต้ิองการปูริมาณนำ�าค่อนข้างมากในการเพื้าะปูลูก	เฉล่�ยท่�ปูระมาณเฮ่กเติอร์	(6.25	ไร่)	ละ	13,000	–	17,000	ลูกบาศก์เมติร	
ซ้ึ่�งการปูลูกข้าวในพ้ื้�นท่�ร้อนแห้งและขาดแคลนนำ�าจะสร้างปัูญ์หาและส่งผลเส่ยต่ิอสิ�งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของปูระเทศ	ด้วยเหต่ิน่�
ในปีูงบปูระมาณ	2564	ซ้ึ่�งเป็ูนปีูงบปูระมาณใหม่ของอิหร่าน	(21	ม่นาคม	2564	–	20	ม่นาคม	2565)	ร่ฐบาลจ้งยกเลิกปูระกาศการจำาก่ดพ้ื้�นท่�
ปูลูกข้าวท่�วปูระเทศ	เน้�องจากม่ปูริมาณนำ�าฝึนท่�เพ่ื้ยงพื้อต่ิอการเพื้าะปูลูก	ซ้ึ่�งจำานวนพ้ื้�นท่�ท่�จะอน่ญ์าติให้เพื้าะปูลูกอยูใ่นด่ลพิื้นิจของศูนย์บริหาร
จ่ดการนำ�าของจ่งหว่ดน่�นๆ	เป็ูนผู้พิื้จารณาให้ความเห็นชอบ
	 	 	 สู่ถานการณ์์ข้้าวในปัจจุบัน	ชาวอิหร่านม่ความเช้�อว่าท่�ผลิติได้ในปูระเทศเป็ูนข้าวค่ณภูาพื้ด่	เป็ูนข้าวหอมท่�ห่งส่กแล้วม่เมล็ดร่วนซ่ึ่ย		
น่่มลิ�น	ซ้ึ่�งเป็ูนรสชาติิท่�นิยมของชาวอิหร่าน	แต่ิว่าข้าวท่�ผลิติได้ในปูระเทศม่ราคาสูงมากเม้�อเท่ยบก่บข้าวนำาเข้า	เพื้ราะม่ต้ินท่นในการผลิติสูง	
อย่างไรก็ติาม	น่บต่ิ�งแต่ิปีู	2562	เป็ูนต้ินมา	ราคาข้าวในติลาดอิหร่านม่การขยายต่ิวสูงมาโดยติลอด	เน้�องจากภูาวะเงินเฟ้อและผลผลิติท่�ไม่เพ่ื้ยงพื้อ
ต่ิอความต้ิองการ	ท่�งน่�	ชาวอิหร่านจะม่ความต้ิองการบริโภูคข้าวเพิื้�มมากข้�นในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองว่นข้�นปีูใหม่และเทศกาลถ้อศ่ลอด	ค้อช่วง
ระหว่างเด้อนม่นาคม	-	พื้ฤษภูาคมของท่กปีู	ซ้ึ่�งข้าวถ้อเป็ูนอาหารหล่กท่�ชาวอิหรานนิยมบริโภูคมากรองจากขาวสาล่	ด่งน่�น	เพ้ื้�ออ่ดหน่นและ	
ช่วยเหล้อกล่่มผู้ม่รายได้น้อย	ร่ฐบาลม่ความจำาเป็ูนต้ิองนำาเข้าข้าวราคาถูกจากต่ิางปูระเทศพื้ร้อมกระจายให้ก่บกล่่มผู้บริโภูคท่�ม่รายได้น้อยและ	
รายได้ปูานกลาง	ซ้ึ่�งถ้อเป็ูนการร่กษาสมด่ลด้านปูริมาณและราคาข้าวในติลาดอ่กทางหน้�งด้วย
	 	 	 จากการสำารวจติลาดขายปูล่กและห้างสรรพื้สินค้าในกร่งเติหะราน	ของสำาน่กงานฯ	พื้บว่า	ปัูจจ่บ่นม่ข้าวบรรจ่ถ่งของไทย	(ข้าวขาว		
100%	เกรด	B)	ขนาดถ่งละ	10	กิโลกร่ม	วางขายในติลาดราคาถ่งละ	1,250,000	เร่ยล	(ปูระมาณ	913	บาท	ติามอ่ติราแลกเปูล่�ยนของธีนาคาร
กลางอิหร่าน	ว่นท่�	13	ม่นาคม	2564	ท่�	อ่ติรา	100	บาท	=	136,762	เร่ยล)	ซ้ึ่�งท่�งหมดเป็ูนข้าวท่�นำาเข้าเพ้ื้�อร่กษาสมด่ลด้านปูริมาณและราคา		
จ้งม่การเข่ยนข้อความบนบรรจ่ภู่ณฑ์์ว่า	“เพ้ื้�อว่ติถ่ปูระสงค์ในการควบค่มสมด่ลในติลาดเท่าน่�น”	โดยข้าวเหล่าน่�นำาเข้าโดยหน่วยงาน		
Government	Trading	Corporation	หร้อท่�รู้จ่กก่นในนามว่าหน่วยงาน	GTC	ของอิหร่าน	ซ้ึ่�งเป็ูนหน่วยงานร่ฐวิสาหกิจท่�อยู่ภูายใต้ิการกำาก่บดูแล
ของกระทรวงเกษติร	จ่ฮ่่ด	(Ministry	of	Agriculture	Jihad)	ซ้ึ่�งม่อำานาจในการนำาเข้าสินค้าอ่ปูโภูคและบริโภูคท่�จำาเป็ูนและขาดแคลนของอิหร่าน		
รวมท่�งอำานาจในการวางแผนติารางเวลานำาเข้าและจ่ดซ้ึ่�อสินค้าแต่ิละชนิดท่�จำาเป็ูนในแต่ิละปีู	โดยคำาน้งถ้งปัูจจ่ยด้านราคาเป็ูนหล่ก	ในแต่ิละปีู	
GTC	อาจดำาเนินการนำาเข้าสินค้าเอง	หร้อแต่ิงต่ิ�ง/มอบหมายต่ิวแทนภูาคเอกชนท่�ได้ร่บอน่ญ์าติเป็ูนผู้ดำาเนินการแทน	พื้ร้อมกระจายสินค้าไปูยง่
ร้านค้าปูล่กท่�วปูระเทศ	โดยสินค้าท่�อยู่ภูายใต้ิความร่บชอบของ	GTC	ส่วนใหญ่์จะเป็ูนสินค้าควบค่มปูริมาณและราคา	ได้แก่	แปู้งสาล่	ข้าว	นำ�าติาล		
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โดย	น.ส.ปูองวด่	จร่งร่ติน์
น.ส.อินท่ชญ์า	ปูานปูวง

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

ไก่สด/แช่แข็ง	นมผงสำาหร่บเด็กทารก	กระดาษสำาหร่บพิื้มพ์ื้หน่งส้อเร่ยน	เป็ูนต้ิน	ท่�งน่�	ข้าวไทยบรรจ่ถ่งด่งกล่าวสามารถซ้ึ่�อหาได้ติาม	
ห้างสรรพื้สินค้าท่�วไปูท่กสาขา	เช่น	ห้าง	Shahrvand	ห้าง	Refah	ห้าง	Chanbo	และห้าง	Ofoq	Kourosh	เป็ูนต้ิน
	 	 	 บที่สู่รุป/ข้้อคิ์ดเห็น 
	 	 	 อิหร่านม่ความต้ิองการบริโภูคข้าวปีูละปูระมาณ	3.2	ล้านต่ิน	ขณะท่�ในแต่ิละปีูผลผลิติภูายในปูระเทศม่ปูริมาณสูงส่ดไม่เกิน		
2.2	ล้านต่ิน	ด่งน่�น	การปูระกาศลดพ้ื้�นท่�เพื้าะปูลูกข้าวในช่วงปีู	2561	-	2563	จ้งทำาให้ปูริมาณข้าวท่�ผลิติได้ในปูระเทศลดน้อยลงไปูอ่ก	ความจำาเป็ูน	
ในการนำาเข้าข้าวจากต่ิางปูระเทศจ้งสูงเป็ูนปูระว่ติิการณ์	โดยในช่วงปีู	2562	-	2563	ม่การคาดการณ์ว่าอิหร่านนำาเข้าข้าวสูงถ้งปีูละปูระมาณ		
1.5	ล้านต่ิน	ในจำานวนน่�ปูระมาณร้อยละ	50	เป็ูนการนำาเข้าข้าวบาสมาติิจากอินเด่ย	การยกเลิกค้าส่�งจำาก่ดพ้ื้�นท่�เพื้าะปูลูกข้าวในปีูน่�	จ้งเป็ูน	
อ่กหน้�งความพื้ยายามของร่ฐบาลอิหร่านท่�ต้ิองการผล่กด่นการเพิื้�มผลผลิติข้าวภูายในปูระเทศ	ท่ามกลางสภูาพื้ภููมิอากาศท่�เป็ูนใจ	โดยต่ิ�งความหว่ง
ไว้ว่าพ้ื้�นท่�เพื้าะปูลูกข้าวท่�วปูระเทศท่�ม่อยู่จำานวน	840,000	เฮ่กติาร์	จะถูกใช้ปูระโยชน์สูงส่ดอ่กคร่�ง	อย่างไรก็ติาม	กว่าท่�การเพื้าะปูลูกในฤดูกาล
ผลิติปีู	2564	จะให้ผลผลิติ	อิหร่านย่งม่ความจำาเป็ูนในการนำาเข้าข้าวจากต่ิางปูระเทศอ่กเป็ูนจำานวนมากเพ้ื้�อร่กษาสมด่ลภูายในปูระเทศและ
ความม่�นคงด้านอาหาร	โดยคาดการณ์ว่าจะม่ปูริมาณสูงถ้ง	1	ล้านต่ิน	(เป็ูนปูริมาณคงค้างท่�ไม่สามารถนำาเข้าได้	จากปัูญ์หาขาดแคลนเงินสำารอง
ในธีนาคารอินเด่ย	2	แห่ง	ท่�อิหร่านใช้ในการจ่ายค่าข้าวจากอินเด่ยแบบห่กบ่ญ์ช่+ความต้ิองการในช่วงเทศกาลสำาค่ญ์)	โดยเริ�มนำาเข้าจากเด้อน
ม่นาคม	-	กรกฎาคม	2564	ก่อนจะห้ามน้าเข้าช่�วคราว	ในช่วงเก็บเก่�ยวผลผลิติในปูระเทศระหว่างเด้อนสิงหาคม	-	พื้ฤศจิกายน	2564
	 	 	 อย่างไรก็ติาม	ก่อนการควำ�าบาติรรอบล่าส่ดภูาคเอกชนอิหร่านได้นำาเข้าข้าวหอมมะลิของไทยไปูจำาหน่ายในอิหร่านในปูริมาณค่อนข้างมาก		
เน้�องจากม่ค่ณสมบ่ติิและรสชาติิท่�ใกล้เค่ยงก่บข้าวหอมของอิหร่าน	ทำาให้เป็ูนท่�นิยมของผู้บริโภูคพื้อสมควร	แต่ิด้วยสาเหต่ิท่�ข้าวหอมมะลิ	
ม่ราคาค่อนข้างแพื้ง	ปูระกอบก่บผู้บริโภูคอิหร่านยง่ไม่สามารถแยกแยะความแติกต่ิางระหว่างข้าวหอมมะลิก่บข้าวขาวของไทย	ร่ฐบาลอิหร่าน	
โดยหน่วยงาน	GTC	จ้งเล้อกท่�จะนำาเข้าข้าวขาวธีรรมดาแทน	ทำาให้หล่งการควำ�าบาติรเป็ูนต้ินมา	ข้าวขาวร้อยเปูอร์เซ็ึ่นต์ิจะเป็ูนข้าวท่�อิหร่านนำาเข้า
จากไทยมากท่�ส่ด	และปีู	2564	น่�	น่บเป็ูนปีูแรกท่�ผู้บริโภูคอิหร่านสามารถหาซ้ึ่�อข้าวไทยได้ในห้างสรรพื้สินค้าท่�วไปู	ซ้ึ่�งก่อนหน้าน่�ไม่สามารถ	
ซ้ึ่�อหาได้ง่ายในกร่งเติหะราน	จะม่วางขายเฉพื้าะในร้านค้าสหกรณ์ของร่ฐติามต่ิางจ่งหว่ด	หร้อส่�งซ้ึ่�อติามร้านค้าออนไลน์เท่าน่�น
	 	 	 ท่ี่�มา :	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปูระเทศ

	 3.	รุาคาข้้าวไทยในเดือนม้นาคม	2564	ม้ดังน้�
	 	 3.1	 รุาคาข้้าวท้�เกษตรุกรุข้ายได้
	 	 	 ข้าวเปูล้อกเจ้านาปีูหอมมะลิ	เฉล่�ยต่ินละ	11,807	บาท	ราคาลดลงจากต่ินละ	11,862	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	0.46		
และลดลงจากต่ินละ	13,949	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	15.36
	 	 	 ข้าวเปูล้อกเจ้าความช้�น	15%	เฉล่�ยต่ินละ	9,233	บาท	ราคาสูงข้�นจากต่ินละ	9,148	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	0.93	
และสูงข้�นจากต่ินละ	8,655	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	6.68
	 	 3.2	รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 	 	 ข้าวสารหอมมะลิ	ช่�น	2	(ใหม่)	เฉล่�ยต่ินละ	24,450	บาท	ราคาทรงต่ิวเท่าก่บเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	แต่ิลดลงจากต่ินละ	30,150	บาท		
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	18.91
	 	 	 ข้าวสารเจ้า	5%	(ใหม่)	เฉล่�ยต่ินละ	14,723	บาท	ราคาลดลงจากต่ินละ	15,239	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	3.39		
แต่ิสูงข้�นจากต่ินละ	14,318	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	2.83
	 	 3.3	รุาคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ้
	 	 	 ข้าวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉล่�ยต่ินละ	859	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(26,069	บาท/ต่ิน)	ราคาลดลงจากต่ินละ	891	ดอลลาร์สหร่ฐฯ		
(26,483	บาท/ต่ิน)	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	3.59	(ลดลงในรูปูเงินบาทร้อยละ	1.56)	และลดลงจากต่ินละ	1,039	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	
(33,312	บาท/ต่ิน)	ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	17.32	(ลดลงในรูปูเงินบาทร้อยละ	21.74)
	 	 	 ข้าว	5%	เฉล่�ยต่ินละ	532	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(16,145	บาท/ต่ิน)	ราคาลดลงจากต่ินละ	557	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(16,559	บาท/ต่ิน)		
ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	4.49	(ลดลงในรูปูเงินบาทร้อยละ	2.50)	แต่ิสูงข้�นจากต่ินละ	517	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(16,575	บาท/ต่ิน)		
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	2.90	(ลดลงในรูปูเงินบาทร้อยละ	2.59)	
หมายเหตุ :	อ่ติราแลกเปูล่�ยน	1	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	เท่าก่บ	30.3478	(อ่ติราแลกเปูล่�ยน	3	ส่ปูดาห์ของเด้อนม่นาคม	2564)
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ตารางที่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ปูระมาณการเด้อน	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ินข้าวสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บ่งคลาเทศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 34.800 -2.93

บราซิึ่ล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.602 -0.54 7.480 -1.60

พื้ม่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 13.000 2.36

ก่มพูื้ชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.840 1.74

จ่น 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 148.300 1.07

อ่ยิปูต์ิ 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 -3.87 4.000 -6.98

อินเด่ย 104.408 109.698 112.760 116.480 118.870 3.25 121.000 1.79

อินโดน่เซ่ึ่ย 36.200 36.858 37.000 34.200 34.700 -1.58 35.500 2.31

ญ่์�ปู่�น 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 -1.03 7.620 0.12

เนปูาล 	 3.483 3.431 3.736 3.696 2.67 3.696 0.00

ไนจ่เร่ย 3.941 4.536 4.470 4.538 5.040 5.05 4.725 -6.25

ปูาก่สถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.600 5.56

ฟิลิปูปิูนส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.927 1.66 12.200 2.29

ไทย 15.800 19.200 20.577 20.340 17.655 2.84 18.600 5.35

เว่ยดนาม 27.584 27.400 27.657 27.344 27.100 -0.37 27.100 0.00

สหร่ฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.877 -0.86 7.226 22.95

อ้�น	ๆ 46.082 43.561 42.512 44.627 45.111 -0.18 45.724 1.36

รวม 477.132 491.750 494.369 497.342 497.709 0.97 504.411 1.35

ท่ี่�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีีสมดุลิข่้าวโลิก
(ปูระมาณการเด้อน	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ินข้าวสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็ิอกต้ินปีู 135.048 142.488 150.652 164.029 176.734 7.02 178.115 0.78

ผลผลิติ 477.132 491.750 494.369 497.342 497.709 0.96 504.411 1.35

นำาเข้า 40.195 48.359 47.970 43.638 44.941 1.21 46.139 2.67

ใช้ในปูระเทศ 469.843 483.831 480.992 484.637 496.328 1.12 504.693 1.69

ส่งออก 40.195 48.359 47.970 43.638 44.941 1.21 46.139 2.67

สต็ิอกปูลายปีู 142.488 150.652 164.029 176.734 178.115 6.25 177.833 -0.16

ท่ี่�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564	

ตารางที่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ปูระมาณการเด้อน	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

อาร์เจนติินา 0.527 0.391 0.375 0.388 0.335 -8.73 0.300 -10.45

ออสเติรเล่ย 	 0.187 0.262 0.134 0.042 -40.25 0.150 257.14

บราซิึ่ล 0.641 0.594 1.245 0.954 1.240 19.64 0.800 -35.48

พื้ม่า 1.300 3.350 2.750 2.700 2.300 9.70 2.400 4.35

ก่มพูื้ชา 1.050 1.150 1.300 1.350 1.350 6.85 1.450 7.41

จ่น 0.368 1.173 2.059 2.720 2.265 56.45 2.300 1.55

อ่ยู 0.270 0.372 0.308 0.294 0.319 0.99 0.315 -1.25

กายานา 0.431 0.455 0.414 0.496 0.520 4.73 0.530 1.92

อินเด่ย 10.062 12.573 11.791 9.813 14.560 5.03 15.500 6.46

ปูาก่สถาน 4.100 3.647 3.913 4.550 3.900 1.22 4.000 2.56

ปูารากว่ย 0.556 0.538 0.653 0.689 0.803 10.32 0.620 -22.79

ไทย	 9.867 11.615 11.213 7.562 5.706 -14.14 6.100 6.91

ต่ิรก่ 	 0.280 0.213 0.202 0.225 -6.85 0.200 -11.11

อ่ร่กว่ย 0.996 0.982 0.802 0.809 0.960 -2.64 0.820 -14.58

เว่ยดนาม 5.088 6.488 6.590 6.581 6.167 4.07 6.400 3.78

สหร่ฐฯ 3.343 3.349 2.776 3.138 2.865 -3.67 3.050 6.46

อ้�น	ๆ 1.596 1.215 1.306 1.258 1.384 -2.47 1.204 -13.01

รวม 40.195 48.359 47.970 43.638 44.941 1.21 46.139 2.67

ท่ี่�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ปูระมาณการเด้อน	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บ่งกลาเทศ 	 2.400 1.400 0.080 0.020 -82.14 1.300 6,400.00

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.640 7.30 0.625 -2.34

บราซิึ่ล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.876 1.25 0.850 -2.97

เบอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.600 0.00

คาเมรูน 0.500 0.600 0.400 0.600 0.500 0.00 0.575 15.00

จ่น 4.600 5.900 4.500 2.800 3.200 -13.68 2.900 -9.38

ไอเวอร่�โคสต์ิ 1.300 1.350 1.500 1.350 1.100 -3.29 1.200 9.09

เอธิีโอเปีูย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อ่ยู 1.816 1.990 1.922 2.159 2.409 6.68 2.450 1.70

กานา 0.700 0.650 0.830 0.900 0.850 7.40 0.950 11.76

กิน่ 0.650 0.600 0.865 0.530 0.670 -0.63 0.650 -2.99

อิหร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.125 0.45 1.200 6.67

อิร่ก 0.930 1.161 1.237 1.263 0.970 1.70 1.000 3.09

ญ่์�ปู่�น 0.685 0.678 0.670 0.678 0.676 -0.26 0.685 1.33

เคนย่า 0.500 0.625 0.600 0.610 0.600 3.46 0.630 5.00

มาเลเซ่ึ่ย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.220 9.34 1.100 -9.84

เม็กซิึ่โก 0.731 0.913 0.776 0.740 0.843 0.75 0.800 -5.10

โมแซึ่มบิค 0.625 0.710 0.530 0.635 0.655 -0.18 0.650 -0.76

เนปูาล 0.530 0.535 0.700 0.620 0.975 14.64 0.900 -7.69

ไนจ่เร่ย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.600 -8.35 1.800 12.50

ฟิลิปูปิูนส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.450 36.63 2.200 -10.20

ซึ่าอ่ดิอาระเบ่ย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.630 7.15 1.500 -7.98

เซึ่เนก่ล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.150 2.27 1.175 2.17

แอฟริกาใต้ิ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.031 0.60 1.050 1.84

สหร่ฐอาหร่บเอมิเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

สหร่ฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.210 11.99 1.200 -0.83

อ้�น	ๆ 15.214 19.613 19.326 16.070 16.401 -0.49 16.369 -0.20

รวม 40.195 48.359 47.970 43.638 44.941 1.21 46.139 2.67

ท่ี่�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ปูระมาณการเด้อน	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บ่งคลาเทศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.500 0.34 35.900 1.13

บราซิึ่ล 7.900 7.850 7.650 7.350 7.400 -1.95 7.350 -0.68

พื้ม่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.350 0.15 10.500 1.45

ก่มพูื้ชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.350 2.95 4.400 1.15

จ่น 141.028 141.761 142.509 142.920 145.230 0.67 149.000 2.60

อิยิปูต์ิ 3.900 4.300 4.200 4.200 4.300 1.73 4.300 0.00

อ่ยู 3.550 3.600 3.700 3.800 4.050 3.23 4.150 2.47

อินเด่ย 93.451 95.838 98.669 99.160 105.984 2.90 106.500 0.49

อินโดน่เซ่ึ่ย 37.850 37.500 37.000 36.300 36.000 -1.32 35.800 -0.56

ญ่์�ปู่�น 8.806 8.730 8.600 8.400 8.350 -1.44 8.270 -0.96

เนปูาล 3.353 4.033 4.101 4.376 4.496 6.91 4.596 2.22

ไนจ่เร่ย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.850 1.52 6.700 -2.19

ฟิลิปูปิูนส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.400 0.70

ไทย 9.100 12.000 11.000 11.800 12.300 6.03 12.400 0.81

เว่ยดนาม 22.500 22.000 21.500 21.200 21.250 -1.50 21.250 0.00

สหร่ฐฯ 3.590 4.230 4.299 4.565 4.586 5.82 5.079 10.75

อ้�น	ๆ 66.115 73.389 68.164 69.716 71.032 0.93 74.098 4.32

รวม 469.843 483.831 480.992 484.637 496.328 1.12 504.693 1.69

ท่ี่�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ปูระมาณการเด้อน	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บ่งคลาเทศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.771 13.52 1.467 -17.17

จ่น 88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 116.400 -0.09

อินเด่ย 18.400 20.550 22.600 29.500 29.900 14.25 28.900 -3.34

อินโดน่เซ่ึ่ย 3.509 3.215 5.563 4.063 3.313 1.20 3.513 6.04

ญ่์�ปู่�น 2.552 2.410 2.223 2.046 1.980 -6.49 1.935 -2.27

ฟิลิปูปิูนส์ 2.117 2.003 2.288 3.520 3.597 17.63 3.597 0.00

ไทย 8.403 4.238 2.852 4.080 3.979 -14.21 4.279 7.54

สหร่ฐฯ 1.475 1.462 0.933 1.424 0.910 -9.45 1.252 37.58

อ้�น	ๆ 16.827 17.420 17.070 15.696 16.165 -1.83 16.490 2.01

รวม 142.488 150.652 164.029 176.734 178.115 6.25 177.833 -0.16

ท่ี่�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564
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มีันส�าปะหลัง
การุผลิิต
	 ผลผลิติม่นสำาปูะหล่ง	ปีู	2564	
(เริ�มออกสู่ติลาดต่ิ�งแต่ิเด้อนต่ิลาคม	2563	
–	ก่นยายน	2564)	คาดว่าม่พ้ื้�นท่�เก็บเก่�ยว	
9.163	ล้านไร่	ผลผลิติ	30.108	ล้านต่ิน	
ผลผลิติต่ิอไร่	3.286	ต่ิน	เม้�อเท่ยบก่บ
ปีู	2563	ท่�ม่พ้ื้�นท่�เก็บเก่�ยว	8.918	ล้านไร่	
ผลผลิติ	28.999	ล้านต่ิน	และผลผลิติต่ิอไร่	
3.252	ต่ิน	พื้บว่า	พ้ื้�นท่�เก็บเก่�ยว	ผลผลิติ
และผลผลิติต่ิอไร่	เพิื้�มข้�นร้อยละ	2.75	
ร้อยละ	3.82	และร้อยละ	1.05	ติามลำาด่บ	
โดยเด้อนม่นาคม	2564	คาดว่าจะม่ผลผลิติ
ออกสู่ติลาด	6.74	ล้านต่ิน	(ร้อยละ	22.39	
ของผลผลิติท่�งหมด)
	 ท่�งน่�ผลผลิติม่นสำาปูะหล่งปีู	2564	
จะออกสู่ติลาดมากในช่วงเด้อนมกราคม	–	
ม่นาคม	2564	ปูริมาณ	18.40	ล้านต่ิน	
(ร้อยละ	61.13	ของผลผลิติท่�งหมด)

การุตลิาด	
	 การส่งออกผลิติภู่ณฑ์์ม่นสำาปูะหล่ง
เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	สร่ปูได้ด่งน่�	
 มันเสู้่น	ม่ปูริมาณส่งออก	0.572	ล้านต่ิน	
มูลค่า	4,196	ล้านบาท	สูงข้�นจากปูริมาณ	
0.495	ล้านต่ิน	มูลค่า	3,771	ล้านบาท	
ในเด้อนท่�ผ่านมา	คิดเป็ูนร้อยละ	15.56	
และร้อยละ	11.30	ติามลำาด่บ

มันอัดเม็ด	ม่ปูริมาณส่งออก	448	ต่ิน	
มูลค่า	4.24	ล้านบาท	ลดลงจากปูริมาณ	
4,640	ต่ิน	มูลค่า	36.05	ล้านบาท	

ในเด้อนท่�ผ่านมา	คิดเป็ูนร้อยละ	90.34	
และร้อยละ	88.24	ติามลำาด่บ
 แปงมันสู่ำาปะหลัง	ม่ปูริมาณส่งออก	
0.362	ล้านต่ิน	มูลค่า	4,794	ล้านบาท	
สูงข้�นจากปูริมาณ	0.256	ล้านต่ิน	
มูลค่า	3,378	ล้านบาท	ในเด้อนท่�ผ่านมา	
คิดเป็ูนร้อยละ	41.41	และร้อยละ	41.92	
ติามลำาด่บ

แปงมันสู่ำาปะหลังดัดแปร	ม่ปูริมาณ
ส่งออก	144.07	ล้านต่ิน	มูลค่า	1,896	
ล้านบาท	สูงข้�นจากปูริมาณ	85.69	ล้านต่ิน	
มูลค่า	1,895	ล้านบาท	ในเด้อนท่�ผ่านมา	
คิดเป็ูนร้อยละ	68.13	และร้อยละ	0.05	
ติามลำาด่บ

รุาคา
ความเคล้�อนไหวของราคาม่นสำาปูะหล่ง

ในเด้อนม่นาคม	2564	สร่ปูได้ด่งน่�  
	 1.	รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้	
ณ	รุะดับไรุ่นา
	 	 1.1	ราคาห่วม่นสำาปูะหล่งสดท่�
เกษติรกรขายได้	ณ	ระด่บไร่นา	เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	2.13	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
2.07	บาท	ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	2.90	
และสูงข้�นจากราคากิโลกร่มละ	1.89	บาท	
ในช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	12.70
	 	 1.2	ราคาม่นเส้นท่�เกษติรกรขายได้	
ณ	ระด่บไร่นา	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	5.89	บาท	
ลดลงจากราคากิโลกร่มละ	5.94	บาท	
ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.84	แต่ิสูงข้�น
จากราคากิโลกร่มละ	4.99	บาท	ในช่วง
เด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	18.04

โดย	น.ส.อภูิสรา	ปูภู่สสรศิริ
	 นายจิราย่	จะเร่ยมพื้่นธี่์
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

	 2.	รุาคาข้ายส่งในตลิาด
กรุุงเทพัฯ
	 	 2.1	ราคาขายส่งม่นเส้น	เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	7.02	บาท	สูงข้�นจากราคา
กิโลกร่มละ	6.81	บาท	ในเด้อนท่�ผ่านมา
ร้อยละ	3.08	และสูงข้�นจากราคากิโลกร่มละ	
5.97	บาท	ในช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมา
ร้อยละ	17.59
	 	 2.2	ราคาขายส่งแปู้งม่นปูระเภูท
สติาร์ช	ช่�นพิื้เศษ	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	13.70	บาท	
สูงข้�นจากราคากิโลกร่มละ	13.53	บาท	
ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	1.26	และสูงข้�น
จากราคากิโลกร่มละ	12.71	บาท	ในช่วง
เด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	7.79
	 3.	รุาคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ้	
	 	 3.1	ราคาส่งออกม่นเส้น	ราคาเฉล่�ย
ต่ินละ	263	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	สูงข้�นจากต่ินละ	
262	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ในเด้อนท่�ผ่านมา
ร้อยละ	0.38	และสูงข้�นจากต่ินละ	229	
ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ในช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�
ผ่านมาร้อยละ	14.85
	 	 3.2	ราคาส่งออกแปู้งม่นสำาปูะหล่ง	
ราคาเฉล่�ยต่ินละ	483	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	
สูงข้�นจากต่ินละ	476	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	
ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	1.47	และสูงข้�น
จากต่ินละ	433	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ในช่วง
เด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	11.55
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การุผลิิต
	 	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดคะเน
ผลผลิติข้าวโพื้ดเล่�ยงส่ติว์โลกปีู	2563/64	
(ณ	เด้อนม่นาคม	2564)	ปูริมาณ	1,136.31	
ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	1,116.53	ล้านต่ิน	
ในปีู	2562/63	ร้อยละ	1.77	โดยสหร่ฐอเมริกา	
บราซิึ่ล	แคนาดา	ไนจ่เร่ย	เอธิีโอเปีูย	
อินเด่ย	อินโดน่เซ่ึ่ย	ฟิลิปูปิูนส์	แอฟริกาใต้ิ	
และเซึ่อร์เบ่ย	ผลิติได้เพิื้�มข้�น	ส่งผลให้
ผลผลิติในภูาพื้รวมของโลกเพิื้�มข้�น

การุค้า
	 	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดคะเน
ความต้ิองการใช้ข้าวโพื้ดเล่�ยงส่ติว์ของโลก	
ปีู	2563/64	ม่ปูริมาณ	1,151.77	ล้านต่ิน	
เพิื้�มข้�นจาก	1,134.62	ล้านต่ิน	ในปีู	2562/63	
ร้อยละ	1.51	โดยจ่น	อาร์เจนติินา	
เว่ยดนาม	ร่สเซ่ึ่ย	บราซิึ่ล	แคนาดา	
ไนจ่เร่ย	เม็กซิึ่โก	อินโดน่เซ่ึ่ย	อินเด่ย	
และแอฟริกาใต้ิ	ม่ความต้ิองการใช้เพิื้�มข้�น	
สำาหร่บการค้าของโลกม่	185.11	ล้านต่ิน	
เพิื้�มข้�นจาก	175.03	ล้านต่ิน	ในปีู	2562/63	
ร้อยละ	5.76	โดย	สหร่ฐอเมริกา	บราซิึ่ล	
เซึ่อร์เบ่ย	ปูารากว่ย	แอฟริกาใต้ิ	
และอินเด่ย	ส่งออกเพิื้�มข้�น	ปูระกอบก่บ
ผู้นำาเข้า	เช่น	อิหร่าน	บราซิึ่ล	โคลอมเบ่ย	
คอสติาริก้า	โมร็อกโก	เปูรู	มาเลเซ่ึ่ย	จ่น	
ชิล่	สาธีารณร่ฐโดมินิก่น	อิสราเอล	
ก่วเติมาลา	และแอลจ่เร่ย	ม่การนำาเข้า
เพิื้�มข้�น

เด้อนม่นาคม	2564	(1	-	15	ม่นาคม	2564)	
ม่ปูริมาณการส่งออกข้าวโพื้ดเล่�ยงส่ติว์	
667	ต่ิน	(สมาคมพ่ื้อค้าข้าวโพื้ดและพ้ื้ช
พ่ื้นธ์่ีไทย)	

รุาคา	
 สู่รุปราค์าข้้าวโพดเล่�ยงสัู่ตว์เด้อน
ม่นาค์ม 2564 ม่ดังน่�
	 ราคาข้าวโพื้ดเล่�ยงส่ติว์ท่�เกษติรกรขาย
ได้ความช้�นไม่เกิน	14.5%	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	
8.04	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ	8.15	บาท	
ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	
1.35	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	7.42	บาท
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	8.36	
สำาหร่บข้าวโพื้ดเล่�ยงส่ติว์ความช้�นเกิน	
14.5%	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	6.43	บาท	
ลดลงจากกิโลกร่มละ	6.45	บาท	ของเด้อน
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	0.31	แต่ิสูงข้�น
จากกิโลกร่มละ	5.96	บาท	ของเด้อน
ม่นาคม	2563	ร้อยละ	7.89
	 ราคาข้าวโพื้ดเล่�ยงส่ติว์ขายส่งในติลาด
กร่งเทพื้ฯ	ท่�โรงงานอาหารส่ติว์ร่บซ้ึ่�อเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	9.29	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ	
9.40	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	
ร้อยละ	1.17	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
8.47	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	
ร้อยละ	9.68	สำาหร่บราคาขายส่งท่�ไซึ่โล
ร่บซ้ึ่�อเฉล่�ยกิโลกร่มละ	8.95	บาท	
ลดลงจากกิโลกร่มละ	8.98	บาท	ของ

เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	0.33	
แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	8.15	บาท	
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	9.82
	 	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ่.เฉล่�ยต่ินละ	
316.88	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(9,417	บาท/ต่ิน)	
ลดลงจากต่ินละ	319.00	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	
(9,479	บาท/ต่ิน)	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	
2564	ร้อยละ	0.66	และลดลงในรูปู
ของเงินบาท	ต่ินละ	62.00	บาท	
เม้�อเท่ยบก่บเด้อนม่นาคม	2563	เฉล่�ยต่ินละ	
268.00	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(8,086	บาท/ต่ิน)	
สูงข้�นร้อยละ	18.24	และสูงข้�นในรูปู
ของเงินบาทต่ินละ	1,331.00	บาท
	 ราคาซ้ึ่�อขายล่วงหน้าในติลาดชิคาโก
เด้อนพื้ฤษภูาคม	2564	ข้าวโพื้ดเมล็ด
เหล้องอเมริก่นช่�น	2	เฉล่�ยต่ินละ	215.61	
ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(6,503	บาท/ต่ิน)	ลดลง
จากต่ินละ	216.93	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	
(6,542	บาท/ต่ิน)	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	
2564	ร้อยละ	0.61	และลดลงในรูปู
ของเงินบาทต่ินละ	39.00	บาท	เม้�อเท่ยบก่บ	
เด้อนม่นาคม	2563	เฉล่�ยต่ินละ	144.09	
ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(4,410	บาท/ต่ิน)	สูงข้�น
ร้อยละ	49.64	และสูงข้�นในรูปูของเงินบาท
ต่ินละ	2,093.00	บาท

บัญชีีสมดุลิข่้าวโพิดเลิี้ยงสัตว์โลิก
(คาดคะเนเม้�อว่นท่�	9	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ิน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต�างร้อยละ

สต็ิอกต้ินปีู 303.13 321.21 -5.63
ผลผลิติ 1,136.31 1,116.53 1.77
นำาเข้า 185.11 175.03 5.76
ส่งออก 185.11 175.03 5.76
ใช้ในปูระเทศ 1,151.77 1,134.62 1.51
สต็ิอกปูลายปีู 287.67 303.13 -5.10

ท่ี่�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564

โดย	น.ส.ส่ดารินทร์	รอดมณ่	
น.ส.พื้่ทริยา	วงศ์พื้รม

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร
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ข้าวฟา่งเลี้ยงสัตว์
การุผลิิต
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดคะเน
ผลผลิติข้าวฟ�างโลก	ปีู	2563/64	
(ณ	เด้อนม่นาคม	2564)	ม่ปูริมาณ	
62.11	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	58.06	ล้านต่ิน	
ของปีู	2562/63	ร้อยละ	6.98	โดยปูระเทศ
สหร่ฐอเมริกา	อาร์เจนติินา	ออสเติรเล่ย	
โบลิเว่ย	ไนจ่เร่ย	ซูึ่ดาน	แคเมอรูน	สหภูาพื้
ย่โรปู	และบูร์กินาฟาโซึ่	ผลิติได้เพิื้�มข้�น

การุค้า	
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดคะเน
ความต้ิองการใช้ข้าวฟ�างโลก	ปีู	2563/64	
ม่	61.80	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	59.55	ล้านต่ิน	
ของปีู	2562/63	ร้อยละ	3.79	โดยอาร์เจนติินา	
โบลิเว่ย	จ่น	ไนจ่เร่ย	เอธิีโอเปีูย	ซูึ่ดาน

สหภูาพื้ย่โรปู	แคเมอรูน	และบูร์กินาฟาโซึ่
ม่ความต้ิองการใช้เพิื้�มข้�น	ด้านการค้าโลก
คาดว่าม่	9.59	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	
6.45	ล้านต่ิน	ของปีู	2562/63	ร้อยละ	48.68	
โดยสหร่ฐอเมริกา	อาร์เจนติินา	ออสเติรเล่ย	

จ่น	อินเด่ย	และเคนยา	ส่งออกเพิื้�มข้�น	
ปูระกอบก่บจ่น	เอธิีโอเปีูย	ซูึ่ดานใต้ิ	
ไต้ิหว่น	ยูก่นดา	และเคนยา	นำาเข้าเพิื้�มข้�น
	 ราคาข้าวฟ�างแดงคละท่�เกษติรกรขาย
ได้เด้อนม่นาคม	2564	ไม่ม่รายงานราคา

บัญชีีสมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คาดคะเนเม้�อว่นท่�	9	ม่นาคม	2564)

หน่วย	:	ล้านต่ิน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต�างร้อยละ

สต็ิอกต้ินปีู 5.54 4.05 36.79
ผลผลิติ 62.11 58.06 6.98
นำาเข้า 9.59 6.45 48.68
ส่งออก 9.59 6.45 48.68
ใช้ในปูระเทศ 61.80 59.55 3.79
สต็ิอกปูลายปีู 4.35 5.54 -21.35

ท่ี่�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564

ถั่วเขียว
การุผลิิต
	 ถ่�วเข่ยว	ปีู	2564/65	คาดการณ์	
ณ	เด้อนพื้ฤศจิกายน	2563	(ผลผลิติออกสู่ติลาด
ต่ิ�งแต่ิเด้อนกรกฎาคม	2563	-	มิถ่นายน	2564)	
ม่เน้�อท่�ปูลูก	763,880	ไร่	ผลผลิติ	90,516	ต่ิน	
และผลผลิติต่ิอไร่	118	กิโลกร่ม	เม้�อเท่ยบก่บ
ปีู	2563/64	ท่�ม่เน้�อท่�ปูลูก	773,772	ไร่	
ผลผลิติ	90,898	ต่ิน	และผลผลิติต่ิอไร่	
117	กิโลกร่ม	พื้บว่าเน้�อท่�ปูลูก	และผลผลิติ
ลดลงร้อยละ	1.28	และร้อยละ	0.42	
แต่ิผลผลิติต่ิอไร่	เพิื้�มข้�นร้อยละ	0.85

รุาคา
	 ความเคล้�อนไหวของราคาในเด้อน
มกราคม	2564	ม่ด่งน่�
	 รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้
	 ถ่�วเข่ยวผิวม่นเมล็ดใหญ่์ชนิดคละ	
เด้อนน่�เฉล่�ยกิโลกร่มละ	29.53	บาท	
สูงข้�นจากกิโลกร่มละ	28.92	บาท	
ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	2.11	
และสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	25.40	บาท	
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	16.26
	 ถ่�วเข่ยวผิวดำาชนิดคละ	ไม่ม่รายงานราคา

		 รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 ถ่�วเข่ยวผิวม่นเกรดเอ	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	34.00	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บเด้อน
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
30.00	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	
ร้อยละ	13.33
	 ถ่�วเข่ยวผิวม่นเกรดบ่	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	31.25	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ	
31.57	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	
1.01	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	27.00	บาท	
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	15.74

	 ถ่�วเข่ยวผิวดำาคละ	ช่�น	1	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	36.25	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ	
37.00	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	
2.03	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	31.00	บาท	
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	16.94
	 ถ่�วเข่ยวผิวดำาคละ	ช่�น	2	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	24.25	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
19.00	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	
ร้อยละ	27.63	และสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
18.00	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	
ร้อยละ	34.72
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านติ่น

ประเที่ศ 2562/63 2563/64

บราซิึ่ล 128.50 133.00
สหร่ฐอเมริกา 96.67 112.55
อาร์เจนติินา 48.80 48.00

จ่น 18.10 19.60
อินเด่ย 9.30 10.50

ปูารากว่ย 9.90 10.25
แคนาดา 6.15 6.35
อ้�น	ๆ 21.58 20.83

รวม 339.00 361.82

ท่ี่�มา : Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	March	2021

	 ถ่�วนิ�วนางแดง	เด้อนน่�เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
36.00	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ	33.00	บาท		
ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	9.09	
แต่ิลดลงจากกิโลกร่มละ	45.00	บาท		
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	20.00
	 รุาคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ้.
	 ถ่�วเข่ยวผิวม่นเกรดเอ	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	35.06	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บเด้อน	
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ		
31.00	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	13.10
	 ถ่�วเข่ยวผิวม่นเกรดบ่	เด้อนน่�เฉล่�ย

โดย	น.ส.ย่พื้ยง	นามวงษา
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

โดย	น.ส.จรินทร์ทิพื้ย์	จงใจร่กษ์	
นายภูาณ่พื้่นธี์	คำาว่งสง่า

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

กิโลกร่มละ	32.29	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ		
32.61	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ		
0.98	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	27.98	บาท		
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	15.40
	 ถ่�วเข่ยวผิวดำาคละ	ช่�น	1	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	37.33	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ		
38.08	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ		
1.97	แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	32.01	บาท	
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	16.62
	 ถ่�วเข่ยวผิวดำาคละ	ช่�น	2	เด้อนน่�เฉล่�ย
กิโลกร่มละ	25.24	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ		

19.94	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ		
26.58	และสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	18.92	บาท		
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	33.40
	 ถ่�วนิ�วนางแดง	เด้อนน่�เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
36.88	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ	33.85	บาท		
ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	8.95	
แต่ิลดลงจากกิโลกร่มละ	45.90	บาท		
ของเด้อนม่นาคม	2563	ร้อยละ	19.65

ถั่วเหลือง
ด้านการุผลิิต
	 ในปรุะเทศ
	 ในปีู	2564/65	ม่เน้�อท่�เพื้าะปูลูก	
0.106	ล้านไร่	ผลผลิติ	28,803	ต่ิน		
ลดลงจาก	0.109	ล้านไร่	29,231	ต่ินในปีู	
2563/64	ร้อยละ	2.75	และร้อยละ	1.46		
ติามลำาด่บ	แต่ิผลผลิติต่ิอไร่	271	กิโลกร่ม		
เพิื้�มข้�นจาก	268	กิโลกร่มในปีู	2563/64	
ร้อยละ	1.12	
	 ต่างปรุะเทศ
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	ปูระมาณการ
ผลผลิติถ่�วเหล้องโลกปีู	2563/64	ปูระจำา
เด้อนม่นาคม	2564	ม่ปูระมาณ	361.82	
ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	339.00	ล้านต่ินของ	
ปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	6.73

ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ-พืัช่นำ�ามัน

	 สถานการุณ์ในต่างปรุะเทศ
	 สำาน่กข่าวต่ิางปูระเทศ	รายงานว่า		
จ่นนำาเข้าถ่�วเหล้องจากบราซิึ่ลลดลง	
ค่อนข้างมากในช่วง	2	เด้อนแรก	(มกราคม	–		
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี)	ของปีู	2564	โดยนำาเข้า	1.03	
ล้านต่ิน	ลดลง	80%	จาก	5.14	ล้านต่ิน	
เม้�อเปูร่ยบเท่ยบก่บช่วงเวลาเด่ยวก่น	
ของปีูท่�ผ่านมา	เน้�องจากฝึนติกและม่
ปูริมาณนำ�าฝึนท่�สูงทำาให้การเก็บเก่�ยวล่าช้า
ไปูด้วย	สำาหร่บการนำาเข้าถ่�วเหล้องจาก
สหร่ฐอเมริกา	พื้บว่า	ในช่วง	2	เด้อนแรก		
(มกราคม	–	ก่มภูาพ่ื้นธ์ี)	ของปีู	2564		
จ่นนำาเข้าปูระมาณ	11.9	ล้านต่ิน	เก้อบ	
เท่าต่ิวของปูริมาณ	6.1	ล้านต่ิน	ในช่วง
เวลาเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมา	และจ่นย่งคง
เพิื้�มการซ้ึ่�อสินค้าเกษติรของสหร่ฐฯ		
ซ้ึ่�งรวมถ้งถ่�วเหล้องด้วย	หล่งจากท่�งสอง

ฝึ�ายลงนามข้อติกลงการค้าเฟสแรกในเด้อน
มกราคม	2563

ด้านรุาคา
	 ในปรุะเทศ
	 ราคาท่�เกษติรกรขายได้ของถ่�วเหล้อง
ชนิดคละในเด้อนน่�เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
16.90	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ		
17.02	บาท	ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.71	
แต่ิสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	16.34	บาท	ในเด้อน	
เด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	3.43
	 ราคาขายส่ง	ณ	ติลาดกร่งเทพื้ฯ		
ของถ่�วเหล้องสก่ดนำ�าม่นในเด้อนน่�		
ไม่ม่รายงานราคา
	 ต่างปรุะเทศ
	 ราคาถ่�วเหล้องซ้ึ่�อขายล่วงหน้า	ณ	ติลาดชิคาโก
เฉล่�ยบ่ชเชลละ	1,417.04	เซึ่นต์ิ	(15.89	บาท/กก.)	
สูงข้�นจากบ่ชเชลละ	1,374.21	(15.22	บาท/กก.)	
ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	3.12	และสูงข้�น
จากบ่ชเชลละ	863.44	เซึ่นต์ิ	(10.30	บาท/กก.)	
ในเด้อนเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	64.12
	 ราคากากถ่�วเหล้องซ้ึ่�อขายล่วงหน้า		
ณ	ติลาดชิคาโก	เฉล่�ยต่ินละ	410.03	
ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(12.62	บาท/กก.)	
ลดลงจากต่ินละ	429.95	ดอลลาร์สหร่ฐฯ
(12.96	บาท/กก.)	ในเด้อนท่�ผ่านมา	
ร้อยละ	4.63	และสูงข้�นจากต่ินละ	311.36	
ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(10.12	บาท/กก.)		
ในเด้อนเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	31.69

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 773 เมษายน 256430



ถั่วลิสง
ในปรุะเทศ
	 การุผลิิต
	 ถ่�วลิสง	ปีู	2564/65	คาดการณ์		
ณ	เด้อนพื้ฤศจิกายน	2563	(ผลผลิติออกสู่	
ติลาดต่ิ�งแต่ิเด้อนกรกฎาคม	2563	ถ้ง		
มิถ่นายน	2564)	ม่เน้�อท่�ปูลูก	83,876	ไร่		
ผลผลิติ	28,399	ต่ิน	และผลผลิติต่ิอไร่		
339	กิโลกร่ม	เม้�อเท่ยบก่บปีู	2563/64		
ท่�ม่เน้�อท่�ปูลูก	87,026	ไร่	ผลผลิติ	29,299	ต่ิน		
และผลผลิติต่ิอไร่	337	กิโลกร่ม	พื้บว่า	
เน้�อท่�ปูลูกและผลผลิติลดลง	ร้อยละ	3.61	
และร้อยละ	3.07	แต่ิผลผลิติต่ิอไร่เพิื้�มข้�น
ร้อยละ	0.59	
	 ความเคล้�อนไหวของราคาในเด้อน
ม่นาคม	2564	ม่ด่งน่�
	 รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้
	 ถ่�วลิสงท่�งเปูล้อกสด	เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
30.41	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ		
29.57	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	
ร้อยละ	2.84	และสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
26.13	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563		
ร้อยละ	16.38
	 ถ่�วลิสงท่�งเปูล้อกแห้ง	เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
53.56	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ		
47.38	บาท	ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	
ร้อยละ	13.04	และสูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
46.02	บาท	ของเด้อนม่นาคม	2563		
ร้อยละ	16.38
	 รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 ถ่�วลิสงกะเทาะเปูล้อกชนิดค่ดพิื้เศษ		
เฉล่�ยกิโลกร่มละ	60.00	บาท	ทรงต่ิว
เท่าก่บเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	แต่ิเพิื้�มข้�น

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านติ่น

ประเที่ศ 2562/63 2563/64 ผลต�างร้อยละ

สาธีารณร่ฐปูระชาชนจ่น 17.52 17.50 -0.11
อินเด่ย 6.26 6.50 3.83
อ้�น	ๆ 22.28 23.33 4.71

รวม 46.06 47.33 2.76

ท่ี่�มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Mar	2021

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
หน่วย	:	ล้านติ่น

รายการ 2562/63 2563/64 ผลต�างร้อยละ

ผลผลิติ 46.06 47.33 2.76
นำาเข้า 4.27 4.03 -5.62
ส่งออก 4.86 4.32 -11.11
สก่ดนำ�าม่น 19.02 18.82 -1.05
สต็ิอกปูลายปีู 4.14 3.95 -4.59

ท่ี่�มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Mar	2021

จากกิโลกร่มละ	58.50	บาท	ของเด้อน
ม่นาคม	2563	ร้อยละ	2.56
	 ถ่�วลิสงกะเทาะเปูล้อกชนิดค่ดธีรรมดา		
เฉล่�ยกิโลกร่มละ	56.50	บาท	ทรงต่ิว
เท่าก่บเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	แต่ิเพิื้�มข้�น
จากกิโลกร่มละ	52.50	บาท	ของเด้อน
ม่นาคม	2563	ร้อยละ	7.62

ต่างปรุะเทศ
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดการณ์	
ภูาวการณ์ผลิติถ่�วลิสงโลก	ปีู	2563/64		

ณ	เด้อนม่นาคม	2564	ม่ผลผลิติ	47.33	
ล้านต่ิน	สูงข้�นจาก	46.06	ล้านต่ิน		
ของปีู	2562/63	ร้อยละ	2.76	หร้อ	
คิดเป็ูนร้อยละ	7.94	ของผลผลิติพ้ื้ชนำ�าม่น
ของโลก	โดยถ่�วเหล้อง	เรปูซ่ึ่ด	และเมล็ด
ทานติะว่น	ปีู	2563/64	ม่ปูริมาณ		
361.82	ล้านต่ิน	69.59	ล้านต่ิน		
และ	49.97	ล้านต่ิน	ติามลำาด่บ	

โดย	น.ส.ย่พื้ยง	นามวงษา
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มีน�้ามีัน
การุผลิิต
	 สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	คาดว่า
ปีู	2564	ผลผลิติปูาล์มนำ�าม่นเด้อนม่นาคม
จะม่ปูระมาณ	1.438	ล้านต่ิน	คิดเป็ูน
นำ�าม่นปูาล์มดิบ	0.259	ล้านต่ิน	สูงข้�นจาก
ผลผลิติปูาล์มทะลาย	1.015	ล้านต่ิน		
คิดเป็ูนนำ�าม่นปูาล์มดิบ	0.183	ล้านต่ิน		
ของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	คิดเป็ูนร้อยละ	41.67	
และร้อยละ	41.53	ติามลำาด่บ

การุตลิาด
	 ในช่วงเด้อนต่ิลาคม	2563	-	ก่นยายน		
2564	การผลิตินำ�าม่นปูาล์มของโลก	
ม่แนวโน้มจะเพิื้�มข้�น	3.2	ล้านต่ิน	ในขณะท่�	
การผลิติของมาเลเซ่ึ่ยคาดว่าจะลดลง		
500,000	ต่ิน	โดยผลผลิติของอินโดน่เซ่ึ่ย
คาดว่าจะเพิื้�มข้�น	3.3	ล้านต่ิน	ด่งน่�น
อ่ปูทานนำ�าม่นปูาล์มของโลกม่แนวโน้ม	
ท่�จะยง่คงต้ิงต่ิว	ซ้ึ่�งจะจำาก่ดราคาท่�ลดลง	
ในช่วงท่�เหล้อของปีู	2564	ในขณะเด่ยวก่น
ราคานำ�าม่นปูาล์มมาติรฐานของมาเลเซ่ึ่ย

อาจจะลดลงเหล้อ	3,300	ริงกิติต่ิอต่ิน
ภูายในไติรมาสท่�	4	ของปีูน่�	เน้�องจากการ
ฟ้�นต่ิวของผลผลิติท่�หน่นสต็ิอกอย่างช้าๆ	

รุาคา
	 ราคาผลปูาล์มท่�งทะลายท่�เกษติรกร
ขายได้เด้อนน่�	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	5.47	บาท		
ลดลงจากกิโลกร่มละ	6.88	บาท	ในเด้อน	
ท่�ผ่านมาร้อยละ	20.49	แต่ิสูงข้�นจาก
กิโลกร่มละ	4.30	บาท	ในเด้อนเด่ยวก่น
ของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	27.21	
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ฝ้าย
ในปรุะเทศ
	 รุาคา
	 ราคาฝ้ึายดอกท่�งเมล็ดชนิดคละท่�เกษติรกร	
ขายได้เด้อนน่�ไม่ม่รายงานราคา

ต่างปรุะเทศ	
	 การุผลิิต
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดการณ์
ผลผลิติฝ้ึายโลกปีู	2563/64	ณ	เด้อนม่นาคม		
2564	ม่ปูริมาณ	24.67	ล้านต่ิน	ลดลงจาก		
26.59	ล้านต่ิน	ของปีู	2562/63	ร้อยละ	7.22
	 การุค้า	
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐฯ	คาดการณ์
ความต้ิองการใช้ฝ้ึายโลก	ปีู	2563/64		
ม่ปูริมาณ	25.57	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก		
22.34	ล้านต่ิน	ของปีู	2562/63	ร้อยละ	14.46		
ด้านการนำาเข้า	ม่ปูริมาณ	9.69	ล้านต่ิน	
เพิื้�มข้�นจาก	8.86	ล้านต่ิน	ของปีู	2562/63	
ร้อยละ	9.37	ด้านการส่งออก	ม่ปูริมาณ		
9.70	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	9.00	ล้านต่ิน	
ของปีู	2562/63	ร้อยละ	7.78

ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ-พืัช่เส้นใย-พืัช่อื�นๆ

บัญชีีสมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนกุมภาพัินธ์์	2564)	
หน่วย	:	ล้านติ่น

รายการ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผลต�างร้อยละ

สต็ิอกต้ินปีู 17.41 21.52 23.61
ผลผลิติ 26.59 24.67 -7.22
นำาเข้า 8.86 9.69 9.37
ใช้ในปูระเทศ 22.34 25.57 14.46
ส่งออก 9.00 9.70 7.78
สต็ิอกปูลายปีู 21.52 20.60 -4.28

ท่ี่�มา :	Cotton	World	markets	and	trade,	USDA	ปูระจำาเด้อนม่นาคม	2564

ความเคลืิ�อนไหวข้องรุาคาฝ้้าย
ในตลิาดโลิกปรุะจำาเดือนม้นาคม	
2564	สรุุปได้ดังน้�
	 ราคาซ้ึ่�อ-ขายล่วงหน้าเพ้ื้�อส่งมอบ	
เด้อนม่นาคม	2564	ทำาส่ญ์ญ์าเด้อนม่นาคม		
เฉล่�ยปูอนด์ละ	87.33	เซึ่นต์ิ	(กิโลกร่มละ		
59.26	บาท)	เพิื้�มข้�นจากปูอนด์ละ	86.72	เซึ่นต์ิ		
(กิโลกร่มละ	57.65	บาท)	ของเด้อน
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ร้อยละ	0.70		

(เพิื้�มข้�นในรูปูเงินบาท	กิโลกร่มละ	1.61	บาท)	
และเพิื้�มข้�นจากปูอนด์ละ	57.55	เซึ่นต์ิ		
(กิโลกร่มละ	40.92	บาท)	ของเด้อนม่นาคม		
2563	ร้อยละ	51.75	(เพิื้�มข้�นในรูปูเงินบาท	
กิโลกร่มละ	18.34	บาท)

โดย	นายเอกพื้่ฒน์	วิร่ติน์พื้งษ์	
	 	 น.ส.ส่ดาร่ติน์	ผลพื้ิบูลย์

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในปรุะเทศ
	 จากความร่วมม้อระหว่างโรงงาน
นำ�าติาลและชาวไร่อ้อยในการจ่ดเก็บ
ผลผลิติอ้อยสดท่�ม่ค่ณภูาพื้ห่บสก่ดเป็ูน
นำ�าติาล	ทำาให้ม่ส่ดส่วนอ้อยสดเข้าห่บ		
73.64%	ของปูริมาณอ้อยรวมและอ้อยไฟไหม้	
ลดลงอย่างม่น่ยสำาค่ญ์เหล้อ	26.36%		
จากปีูก่อนท่�ม่อ้อยไฟไหม้	49.80%	และ
โรงงานได้เพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติ	
อย่างจริงจ่ง	ทำาให้ผลผลิตินำ�าติาลต่ิอต่ินอ้อย	(ยลิด์)		

(31.85	บาท/กก.)	สูงข้�นจากต่ินละ		
3,899.78	ริงกิติ	(29.30	บาท/กก.)		
ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	4.32	และสูงข้�น
จากต่ินละ	2,378.55	ริงกิติ	(18.05	บาท/กก.)		
ในเด้อนเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	71.05	
	 ราคานำ�าม่นปูาล์มดิบซ้ึ่�อขายล่วงหน้า		
ณ	ติลาดรอติเติอร์ด่ม	เฉล่�ยต่ินละ		
1,131.00	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(34.81	บาท/กก.)		

โดย	น.ส.ย่พื้ยง	นามวงษา
นางอ่มพื้ิกา	เพื้ชรเสถ่ยร

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

สูงข้�นจากต่ินละ	1,093.92	ดอลลาร์สหร่ฐฯ		
(33.00	บาท/กก.)	ในเด้อนท่�ผ่านมา	
ร้อยละ	3.39	และสูงข้�นจากต่ินละ		
632.63	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	(20.54	บาท/กก.)	
ในเด้อนเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	78.78	

โดยเฉล่�ยปูร่บต่ิวด่ข้�นหร้ออยู่ท่�	113.28	
กิโลกร่มต่ิอต่ินอ้อย	คิดเป็ูนผลผลิตินำ�าติาล
โดยรวมได้	75.07	ล้านกระสอบ
	 โรงงานนำ�าติาลปูระเมินว่าสิ�นเด้อน		
ม่.ค.น่�	จะสามารถปูระกาศปิูดห่บอ้อย
ปูระจำาฤดูการผลิติน่�ได้	โดยระหว่างน่�	
จะเร่งสำารวจอ้อยค้างไร่เพ้ื้�อปู้องก่นอ้อย	
ท่�ย่งหลงเหล้อ	เน้�องจากม่ความก่งวล	
ต่ิอภู่ยแล้งท่�อาจส่งผลกระทบต่ิอผลผลิติ
อ้อยเข้าห่บในฤดูการผลิติ	2564/65		
ขณะท่�ค่ณภูาพื้อ้อยเข้าห่บด่ข้�นอย่าง	
ม่น่ยสำาค่ญ์ในปีูการผลิติ	2563/64		
เกิดจากความร่วมม้อของท่กฝึ�ายท่�ร่วมก่น
จ่ดส่งอ้อยสด	เพ้ื้�อลดปัูญ์หาอ้อยไฟไหม้		

ส่งผลทำาให้ยิลด์นำ�าติาลต่ิอต่ินอ้อยสูงข้�น		
แม้ปีูน่�ปูริมาณอ้อยจะลดลงจากปีูก่อน		
และขณะน่�หลายโรงงานได้ทยอยปิูดห่บ
อ้อยแล้ว	คาดว่าไม่เกินสิ�นเด้อน	ม่.ค.น่�		
จะปูระกาศปิูดห่บอ้อยปูระจำาฤดูการผลิติ	
ปีู	2563/64	ได้

ต่างปรุะเทศ	
		 กระทรวงเกษติรของอินเด่ยระบ่ว่า		
พ้ื้�นท่�อ้อยของปูระเทศปูระมาณ	76%		
ได้ร่บการเก็บเก่�ยวแล้ว	ในร่ฐมหาราษฎระ
โรงงานผลิตินำ�าติาลได้	9.58	ล้านต่ิน		
ณ	ว่นท่�	18	ม่นาคม	และ	31	โรงงานจาก		
187	โรงงานได้ปิูดห่บแล้ว	โรงงานในเขติ		

	 ราคาขายส่งนำ�าม่นปูาล์มดิบ	ณ	ติลาด
กร่งเทพื้ฯ	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	35.66	บาท		
ลดลงจากกิโลกร่มละ	39.68	บาท		
ในเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	10.13	แต่ิสูงข้�น	
จากกิโลกร่มละ	29.41	บาท	ในเด้อน
เด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	21.25	
	 ราคานำ�าม่นปูาล์มดิบซ้ึ่�อขายล่วงหน้า		
ณ	ติลาดมาเลเซ่ึ่ยเฉล่�ย	ต่ินละ	4,068.40	ริงกิติ		
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เด้อนกำาหนดราค์า ราค์าสู่่งสูุ่ด ราค์าตำ�าสูุ่ด ราค์าปิดเม้�อวันท่ี่� 22 ม่.ค์. 64 ราค์าปิดเม้�อวันท่ี่� 22 ก.พ. 64 เปล่�ยนแปลง เพิ�ม(+), ลด(-)

พื้.ค.-64 15.86 15.51 15.53 17.44 -1.91

ก.ค.-64 15.55 15.27 15.29 16.67 -1.38

ติ.ค.-64 15.51 15.25 15.27 16.23 -0.97

ม่.ค.-65 15.79 15.56 15.57 16.21 -0.64

พื้.ค.-65 15.12 14.90 14.92 15.19 -0.27

ก.ค.-65 14.61 14.35 14.41 14.41 0.00

ติ.ค.-65 14.31 14.04 14.12 13.96 +0.16

ม่.ค.-66 14.42 14.16 14.25 13.98 +0.27

พื้.ค.-66 13.97 13.70 13.79 13.50 +0.29

ก.ค.-66 13.71 13.40 13.51 13.21 +0.30

ติ.ค.-66 13.65 13.31 13.43 13.14 +0.29

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด้อนกำาหนดราค์า ราค์าสู่่งสูุ่ด ราค์าตำ�าสูุ่ด ราค์าปิดเม้�อวันท่ี่� 22 ม่.ค์. 64 ราค์าปิดเม้�อวันท่ี่� 22 ก.พ. 64 เปล่�ยนแปลง เพิ�ม(+), ลด(-)

พื้.ค.-64 456.60 447.70 449.40 488.40 -39.00

ส.ค.-64 442.70 435.00 436.70 468.40 -31.70

ติ.ค.-64 432.60 425.70 427.50 452.40 -24.90

ธี.ค.-64 428.00 423.90 424.50 443.20 -18.70

ม่.ค.-65 426.30 422.90 423.80 437.10 -13.30

พื้.ค.-65 418.60 415.50 416.60 426.00 -9.40

ส.ค.-65 410.30 410.30 410.30 414.20 -3.90

ติ.ค.-65 401.10 401.10 401.10 400.60 +0.50

ยางพารา
การุผลิิต
	 ผลผลิติยางพื้าราของไทยในช่วงระหว่าง
เด้อนมกราคม	–	ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	ปีู	2564		
ม่ปูระมาณ	0.860	ล้านต่ิน	(0.873	ล้านต่ิน
ยางดิบ)	เพิื้�มข้�นร้อยละ	0.94	เม้�อเท่ยบก่บ
ช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาท่�ม่ผลผลิติ	0.852	
ล้านต่ิน	(0.865	ล้านต่ินยางดิบ)	โดยช่วงท่�
ผลผลิติออกสู่ติลาดมากของปีู	2564	คาดว่า
อยู่ในช่วงเด้อนก่นยายน	–	ธ่ีนวาคม	โดยม่
ผลผลิติออกสู่ติลาดร้อย	42.82	ของปูริมาณ

ผลผลิติท่�งปีู	ทางด้านการผลิติยางพื้าราใน
ภูาพื้รวมของโลก	สมาคมปูระเทศผู้ผลิติยาง
ธีรรมชาติิ	(ANRPC)	คาดการณ์ว่าในปีู	2564	
จะม่ผลผลิติปูระมาณ	13.79	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�น	
จากปีู	2563	ร้อยละ	5.67	ท่�ม่ปูริมาณ		
13.05	ล้านต่ิน	

การุตลิาด
	 การส่งออกยางพื้าราของไทยในเด้อน
มกราคมปีู	2564	ม่ปูริมาณ	281,595	ต่ิน		
ลดลงร้อยละ	25.43	จากปีู	2563	ท่�ม่	
ปูริมาณ	377,608	ต่ิน	ทางด้านความต้ิองการ	

ใช้ยางพื้าราในภูาพื้รวมของโลกใน	
ปีู	2564	ANRPC	ม่ปูระมาณการความต้ิองการ	
ใช้ยาง	13.57	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจากปีู	2563	
ร้อยละ	5.85	ท่�ม่ปูริมาณ	12.82	ล้านต่ิน	

รุาคา
 1. ราค์าท่ี่�เกษตรกรข้ายได้เฉล่�ยทัี่�งประเที่ศ 
	 1)	 ยางแผ่นดิบค่ณภูาพื้ท่�	1	ราคาเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	59.05	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	53.42	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	5.63	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	10.54	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	นายชวนเพื้ิ�ม	ส่งข์สิงห์
น.ส.ส่ดาร่ติน์	ผลพื้ิบูลย์

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

Kolhapur,	Satara	และ	Sangli	คาดว่า
จะย่งห่บอ้อยต่ิอไปูในเด้อนเมษายน	จนถ้ง
ขณะน่�โรงงานในร่ฐชำาระค่าอ้อยไปูแล้ว	87%
	 Daiji	World	&	Business	World	
รายงานว่า	ชาวไร่อ้อยในร่ฐอ่ติรปูระเทศ

เปูล่�ยนมาปูลูกสติรอเบอร่�เพ้ื้�อรายได้ท่�สูงข้�น		
ซ้ึ่�งส่วนหน้�งเป็ูนผลมาจากการจ่ายค่าอ้อย
ล่าช้าของโรงงาน	อย่างไรก็ติามสติรอเบอร่�
สามารถปูลูกควบคู่ไปูก่บอ้อยได้เช่นก่น	
ส้�อท้องถิ�นวิเคราะห์ว่า	โรงงานต้ิองการเพิื้�ม

ราคาขายข่�นติำ�า	(MSP)	ของนำ�าติาลเพ้ื้�อให้
สอดคล้องก่บค่าอ้อยของเกษติรกร
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	 2)	 ยางแผ่นดิบค่ณภูาพื้ท่�	2	ราคาเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	58.55	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	52.91	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	5.64	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	10.66
	 3)	 ยางแผ่นดิบค่ณภูาพื้ท่�	3	ราคาเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	58.05	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	52.41	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	5.64	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	10.76
	 4)	 ยางก้อนคละ	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	
21.65	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	19.97	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	1.68	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	8.41
	 5)	 เศษยางคละ	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	
20.49	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	18.56	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	1.93	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	10.40
	 6)	นำ�ายางสดคละ	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	
57.33	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	47.18	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	10.15	บาท	
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	21.51
 2. ราค์าสู่�งออก เอฟ.โอ.บ่.  
ซ้ื้�อข้ายล�วงหน้าสู่�งมอบเด้อนเมษายน
	 ณ์ ที่�าเร้อกรุงเที่พ 
	 1)	 ยางแผ่นรมคว่นช่�น	1	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		

72.45	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	68.51	บาท	ของเด้อน	
ท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	3.94	บาท	หร้อเพิื้�มข้�น
ร้อยละ	5.75
	 2)	 ยางแผ่นรมคว่นช่�น	3	ราคาเฉล่�ย	
กิโลกร่มละ	71.30	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	67.36	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	3.94	บาท	หร้อ
เพิื้�มข้�นร้อยละ	5.85
	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	
53.94	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	49.69	บาท	ของเด้อน	
ท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	4.25	บาท	หร้อเพิื้�มข้�น
ร้อยละ	8.55
	 4)	 นำ�ายางข้น	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		
50.80	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	42.90	บาท	ของเด้อน	
ท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	7.90	บาท	หร้อเพิื้�มข้�น	
ร้อยละ	18.41
 ณ์ ที่�าเร้อสู่งข้ลา 
	 1)	 ยางแผ่นรมคว่นช่�น	1	ราคาเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	72.20	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	68.26	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	3.94	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	5.77
	 2)	 ยางแผ่นรมคว่นช่�น	3	ราคาเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	71.05	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	67.11	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	3.94	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	5.87

	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		
53.69	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	49.44	บาท	ของเด้อน
ท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	4.25	บาท	หร้อเพิื้�มข้�น
ร้อยละ	8.60
	 4)	นำ�ายางข้น	ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		
50.55	บาท	เพิื้�มข้�นจาก	42.65	บาท		
ของเด้อนท่�ผ่านมา	กิโลกร่มละ	7.90	บาท		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	18.52
 3. ราค์ายางแผ�นรมค์วันชั่�น 3  
ในตลาดล�วงหน้าต�างประเที่ศ 
	 1)	ราคาซ้ึ่�อขายล่วงหน้าติลาดสิงคโปูร์		
เฉล่�ยกิโลกร่มละ	238.45	เซึ่นต์ิสหร่ฐฯ		
(72.76	บาท)	เพิื้�มข้�นจาก	230.73	เซึ่นต์ิสหร่ฐฯ		
(68.56	บาท)	ของเด้อนท่�ผ่านมากิโลกร่มละ	
7.72	เซึ่นต์ิสหร่ฐฯ	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	3.35
	 2)	ราคาซ้ึ่�อขายล่วงหน้าติลาดโติเก่ยว		
เฉล่�ยกิโลกร่มละ	261.33	เยน	(72.84	บาท)	
เพิื้�มข้�นจาก	254.12	เยน	(71.15	บาท)		
ของเด้อนท่�ผ่านมากิโลกร่มละ	7.21	เยน	
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	2.84

โดย	นายทินกร	เพื้ชรสูงเนิน
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

กาแฟ
ในปรุะเทศ
	 1.	การุผลิิต
	 เน้�อท่�ให้ผลรวมท่�งปูระเทศลดลงท่�งพ่ื้นธ์่ี
อาราบิก้า	และโรบ่สต้ิา	โดยเน้�อท่�ให้ผลกาแฟ
พ่ื้นธ์่ีอาราบิก้าลดลงเน้�องจากจ่งหว่ดเช่ยงราย
ซ้ึ่�งเป็ูนแหล่งผลิติสำาค่ญ์ปูระสบปัูญ์หาสภูาพื้
อากาศแห้งแล้งในช่วงต้ินปีู	2563	ทำาให้	
ต้ินกาแฟยน้ต้ินติาย	ส่วนเน้�อท่�ให้ผลกาแฟ
พ่ื้นธ์่ีโรบ่สต้ิาลดลงอย่างต่ิอเน้�อง	เน้�องจาก
แหล่งผลิติสำาค่ญ์ทางภูาคใต้ิ	ได้แก่	จ่งหว่ดช่มพื้ร		
และระนอง	เกษติรกรโค่นต้ินกาแฟ	
ท่�ปูลูกแซึ่มในสวนยางพื้ารา	ปูาล์มนำ�าม่น		
และท่เร่ยน	ซ้ึ่�งเป็ูนพ้ื้ชหล่กเริ�มโติข้�น	และ	
ให้ผลผลิติได้	รวมท่�งโค่น	ต้ินกาแฟท่�อาย่มาก		
ส่วนผลผลิติต่ิอไร่ท่�งสองพ่ื้นธ์่ีคาดว่าเพิื้�มข้�น		
เพื้ราะปีูน่�แหล่งผลิติ	ส่วนใหญ่์สภูาพื้อากาศ
เอ้�ออำานวยม่ช่วงแล้งเหมาะสมสำาหร่บ	
การออกดอก	และคาดว่าช่วงพ่ื้ฒนาดอก	
และผลต้ินกาแฟได้ร่บนำ�าเพ่ื้ยงพื้อภูาพื้รวม
ผลผลิติท่�งปูระเทศจ้งเพิื้�มข้�น

	 ภาค์เหน้อ	เป็ูนแหล่งปูลูกกาแฟพ่ื้นธ์่ี	
อาราบิก้า	เน้�อท่�ให้ผลลดลง	เน้�องจาก	
จ่งหว่ดเช่ยงรายซ้ึ่�งเป็ูนแหล่งผลิติสำาค่ญ์
ปูระสบปัูญ์หาสภูาพื้อากาศแห้งแล้งในช่วง
ต้ินปีู	2563	ทำาให้ต้ินกาแฟยน้ต้ินติาย		
ส่วนเน้�อท่�ให้ผลพ่ื้นธ์่ีโรบ่สต้ิาเพิื้�มข้�นเล็กน้อย		
จากต้ินกาแฟท่�ปูลูกเม้�อปีู	2560	เริ�มให้ผลผลิติ	
ได้ในปีูน่�	ได้แก่	จ่งหว่ดติาก	และส่โขท่ย		
สำาหร่บผลผลิติต่ิอเน้�อท่�ให้ผลคาดว่าเพิื้�มข้�น
เล็กน้อย	แม้ว่าสภูาพื้อากาศแล้งในช่วง	
ต้ินปีู	2563	แต่ิช่วงเด้อนมิถ่นายน	2563		
ต้ินกาแฟเริ�มติิดผลแล้วได้ร่บนำ�าฝึนท่�เพ่ื้ยงพื้อ		
ทำาให้การเจริญ์เติิบโติของผลกาแฟสมบูรณ์ด่		
มากกว่าปีูท่�ผ่านมา	ยกเว้นแหล่งผลิติ	
ในจ่งหว่ดติาก	น่าน	และอ่ติรดิติถ์	สภูาพื้อากาศ	
แล้งและร้อนจ่ด	ทำาให้ดอกกาแฟแห้ง	
และติิดผลน้อย	ส่วนจ่งหว่ดพิื้ษณ่โลก		
และเพื้ชรบูรณ์	ส่วนใหญ่์ปูลูกเป็ูนอาช่พื้เสริม		
โดยปูลูกแซึ่มในสวนยางพื้ารา	ต้ินกาแฟ	
จ้งโติช้า	ขาดการบำาร่งดูแล	รวมท่�งสภูาพื้	
อากาศแล้ง	ทำาให้ติิดผลน้อยกว่าปีูท่�ผ่านมา		
ผลผลิติกาแฟจะเก็บเก่�ยวมากช่วงเด้อน
ธ่ีนวาคม	2563	–	เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564

	 ภาค์ตะวันออกเฉ่ยงเหน้อ	เน้�อท่�ให้ผล
ลดลง	เน้�องจากแหล่งผลิติกาแฟในจ่งหว่ดเลย		
หลายพ้ื้�นท่�ปูระสบปัูญ์หาภู่ยแล้ง	ทำาให้กาแฟ	
ยน้ต้ินติาย	เกษติรกรจ้งโค่นต้ินท่�ติายทิ�ง		
สำาหร่บผลผลิติต่ิอเน้�อท่�ให้ผลคาดว่าลดลง		
เน้�องจากสภูาพื้อากาศร้อน	และแห้งแล้ง
ในช่วงออกดอก	ต้ินกาแฟขาดนำ�า	ทำาให้
ออกดอกน้อย	ปูระกอบก่บเกษติรกรขาดการ
ดูแลร่กษา	ค่าจ้างแรงงานแพื้ง	บางรายไม่เก็บ
ผลผลิติ	และบางรายโค่นต้ินกาแฟทิ�ง	เพื้ราะ
เก็บเก่�ยวแล้วไม่ค้่มท่น	โดยผลผลิติกาแฟ	
จะเก็บเก่�ยวมากช่วงเด้อนธ่ีนวาคม	2563		
–	เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564
	 ภาค์กลาง	เน้�อท่�ให้ผลเพิื้�มข้�น	เน้�องจาก
ต้ินกาแฟท่�ปูลูกในปีู	2560	เริ�มให้ผลผลิติได้	
ในปีูน่�	ส่วนผลผลิติต่ิอเน้�อท่�ให้ผลคาดว่าลดลง		
จากสภูาพื้อากาศแล้ง	ฝึนทิ�งช่วงนาน	ทำาให้
ต้ินกาแฟได้ร่บนำ�าไม่เพ่ื้ยงพื้อต่ิอการออกดอก
และติิดผล	ปูระกอบก่บบางแหล่งผลิติกาแฟ
เริ�มอายม่ากข้�น	ทำาให้ต้ิองต่ิดแต่ิงกิ�งทำาสาว
เพ้ื้�อให้ต้ินกาแฟฟ้�นฟูความสมบูรณ์	และให้ผลผลิติ	
สูงข้�น	โดยผลผลิติกาแฟจะเก็บเก่�ยวมากช่วง
เด้อนธ่ีนวาคม	2563	–	เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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 ภาค์ใต้ เป็ูนแหล่งปูลูกกาแฟพ่ื้นธ์่ีโรบ่สต้ิา		
เน้�อท่�ให้ผลลดลงอย่างต่ิอเน้�อง	เน้�องจาก
เกษติรกรโค่นต้ินกาแฟท่�ปูลูกแซึ่มในสวน
ยางพื้ารา	ปูาล์มนำ�าม่น	และท่เร่ยน	เพื้ราะ	
พ้ื้ชหล่กเริ�มโติข้�น	ปูระกอบก่บม่ปัูญ์หา	
การจ้างแรงงานเก็บเก่�ยวท่�แพื้ง	และหายาก		
สำาหร่บผลผลิติต่ิอเน้�อท่�ให้ผลคาดว่าเพิื้�มข้�น		
เน้�องจากจ่งหว่ดช่มพื้ร	ซ้ึ่�งเป็ูนแหล่งผลิติสำาค่ญ์		
ปีูท่�แล้วเกิดพื้าย่ทำาให้ม่ฝึนติกหน่ก	ส่งผลให้
ดอกร่วง	รวมท่�งปูระสบภู่ยแล้งช่วงดอกบาน		
ทำาให้ติิดผลน้อย	ปีูน่�ม่ช่วงแล้งเหมาะสม
สำาหร่บการออกดอก	และคาดว่าช่วงพ่ื้ฒนา
ดอกและผล	ต้ินกาแฟจะได้ร่บนำ�าเพ่ื้ยงพื้อ		
ภูาพื้รวมผลผลิติจ้งเพิื้�มข้�น	โดยผลผลิติกาแฟ
จะเก็บเก่�ยวมากช่วงเด้อนธ่ีนวาคม	2563	–	
เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564
 การุตลิาดแลิะรุาคา 
	 คาดว่า	ราคาเมล็ดกาแฟจะใกล้เค่ยงก่บ	
ปีูท่�ผ่านมา	จากปูริมาณผลผลิติโลกท่�เพิื้�มข้�น	
และภูาวะเศรษฐกิจโลกท่�ซึ่บเซึ่า	สำาหร่บ
การส่งออกจะลดลงจากปีูท่�ผ่านมาเล็กน้อย	
เน้�องจากผลผลิติภูายในปูระเทศลดลง		
ส่วนการนำาเข้าเมล็ดกาแฟม่แนวโน้มเพิื้�มข้�น
จากปีูท่�ผ่านมาเล็กน้อยจากความต้ิองการ
บริโภูคภูายในปูระเทศ	และนำามาแปูรรูปู	
เป็ูนผลิติภู่ณฑ์์เพ้ื้�อส่งออก	ปูระกอบก่บ
ผลผลิติในปูระเทศลดลง
	 ความต้องการุใช้่เมล็ิดกาแฟ 
ข้องไทยในป	ี2563
	 สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	รายงาน
ความต้ิองการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน
แปูรรูปูในปูระเทศ	ในช่วง	5	ปีูท่�ผ่านมา		
ในปีู	2563	ม่ปูริมาณ	86,611	ต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก		

81,592	ต่ิน	ของปีู	2552	ปูริมาณ	5,019	ต่ิน	
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	6.15	เน้�องจากความ
ต้ิองการของโรงงานแปูรรูปูเพิื้�มข้�น		
ท่�งเพ้ื้�อการบริโภูคภูายในปูระเทศ	
และเพ้ื้�อการส่งออก
	 2.	การุค้า
	 การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ
สำาเร็จรูปู	ปีู	2564	ในช่วง	2	เด้อนแรก		
(ม.ค.-ก.พื้.)	เม้�อเท่ยบก่บช่วงเด่ยวก่นของ	
ปีูท่�ผ่านมา	ม่ปูริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ		
20.50	ต่ิน	มูลค่า	3.43	ล้านบาท	ลดลง	
ร้อยละ	46.05	และร้อยละ	45.12	ติามลำาด่บ		
ส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟค่�ว	ม่ปูริมาณ		
35.56	ต่ิน	มูลค่า	4.75	ล้านบาท	ลดลง	
ร้อยละ	11.21	และ	2.46	ติามลำาด่บ		
สำาหร่บกาแฟสำาเร็จรูปูม่ปูริมาณการส่งออก		
1,861.46	ต่ิน	มูลค่า	146.13	ล้านบาท		
เพิื้�มข้�นร้อยละ	34.13	และ	44.45	ติามลำาด่บ	
และกาแฟสำาเร็จรูปูผสม	ม่ปูริมาณการส่งออก		
1,091.77	ต่ิน	มูลค่า	343.69	ล้านบาท		
ลดลงร้อยละ	12.10	และร้อยละ	13.99		
ติามลำาด่บ
	 การนำาเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟสำาเร็จรูปู		
ปีู	2564	ในช่วง	2	เด้อนแรก	(ม.ค.-ก.พื้.)		
เม้�อเท่ยบก่บช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมา		
ม่ปูริมาณการนำาเข้าเมล็ดกาแฟดิบ	495.20	ต่ิน		
เพิื้�มข้�นร้อยละ	0.62	และมูลค่า	23.65	ล้านบาท		

ปี
ค์วามต้องการใช่้

เมล็ดกาแฟข้องโรงงาน (ตัน)

2559 71,300
2560 85,234
2561 91,993
2562 81,592
2563 86,611

อัตราเพิ�ม 
(ร้อยละ)

3.39

2564* 90,055

หมายเหตุ*	:	ปูระมาณการ

ลดลงร้อยละ	19.94	ส่วนการนำาเข้า	
เมล็ดกาแฟค่�ว	ม่ปูริมาณ	371.08	ต่ิน		
มูลค่า	84.40	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	48.56		
และร้อยละ	25.02	ติามลำาด่บ	สำาหร่บกาแฟ
สำาเร็จรูปูม่ปูริมาณนำาเข้า	4,116.32	ต่ิน		
มูลค่า	491.45	ล้านบาท	เพิื้�มข้�นร้อยละ	
11.38	และร้อยละ	30.97	ติามลำาด่บ		
และกาแฟสำาเร็จรูปูผสม	ม่ปูริมาณการนำาเข้า	
245.09	ต่ิน	มูลค่า	108.57	ล้านบาท		
ลดลงร้อยละ	25.18	และร้อยละ	22.10		
ติามลำาด่บ

ต่างปรุะเทศ
	 ผลิผลิิตกาแฟข้องโลิก
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐอเมริกา	(USDA)	
รายงานผลผลิติกาแฟโลกปีู	2562/63		
ม่ปูริมาณ	10.02	ล้านต่ิน	ลดลงจาก	10.49	
ล้านต่ิน	ของปีู	2561/62	ร้อยละ	4.55	
	 บราซิื้ล	ผู้ผลิติกาแฟอ่นด่บ	1	ของโลก
ในปีู	2562/63	ม่ผลผลิติ	3.58	ล้านต่ิน		
ลดลง	0.33	ล้านต่ิน	ในปีู	2561/62	หร้อ	
ลดลงร้อยละ	8.49	
	 เว่ยดนาม	ผู้ผลิติกาแฟอ่นด่บ	2	ของโลก
และเป็ูนผู้ผลิติกาแฟพ่ื้นธ์่ีโรบ่สต้ิาอ่นด่บ	1	
ของโลก	ม่ผลผลิติกาแฟปีู	2562/63	ปูริมาณ	
1.88	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	1.82	ล้านต่ิน	ในปีู	
2561/62	หร้อเพิื้�มข้�น	ร้อยละ	3.29	

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2558/59	–	2562/63
หน่วย	:	ล้านติ่น

ประเที่ศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64

บราซึ่ิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เว่ยดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคล่มเบ่ย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อนิโดน่เซ่ึ่ย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอธีิโอเปูีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮ่อนดูร่ส 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อินเด่ย 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 -3.13 0.32

เปูรู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยูก่นดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เม็กซึ่ิโก 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อ้�นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รวม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที่่�มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 การุส่งออกกาแฟข้องโลิก
	 กระทรวงเกษติรสหร่ฐอเมริกา		
รายงานการส่งออกกาแฟโลกปีู	2562/63		
ม่	7.94	ล้านต่ิน	ลดลงจาก	8.46	ล้านต่ิน		
ในปีู	2561/62	ร้อยละ	6.15	ปูระเทศท่�ส่งออก	
มากท่�ส่ด	ได้แก่	บราซิึ่ล	ม่การส่งออกในปีู		
2562/63	ปูริมาณ	2.20	ล้านต่ิน	ลดลงจาก		
2.49	ล้านต่ิน	ของปีู	2561/62	ร้อยละ	11.59		
เน้�องจากปูริมาณผลผลิติเพิื้�มข้�น	รองลงมา	
ได้แก่	ปูระเทศเว่ยดนาม	ม่การส่งออก	
ปูริมาณ	1.61	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก	1.64		
ล้านต่ิน	ของปีู	2561/62	ร้อยละ	2.19	
	 ความต้องการุใช้่กาแฟข้องโลิก
	 	กระทรวงเกษติรสหร่ฐอเมริกา		
รายงานความต้ิองการใช้กาแฟของโลกปีู		
2562/63	ม่	9.84	ล้านต่ิน	เพิื้�มข้�นจาก		
9.17	ล้านต่ิน	ของปีู	2558/59	ร้อยละ	7.31	

โดย	น.ส.ณ่ฐวณ่	ยมโชติิ
		 	 น.ส.วิชช่พื้ร	ส่ขเจริญ์
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

พริกไทย
การุผลิิต
	 ผลผลิติพื้ริกไทยปีู	2564	ได้เก็บเก่�ยว
ไปูแล้วปูระมาณร้อยละ	80	เกษติรกรจะ
เก็บเก่�ยวผลผลิติได้ท่�งหมด	ภูายใน	2	เด้อน	

การุตลิาด
	 การซ้ึ่�อขายพื้ริกไทยย่งคงทรงต่ิวราคา
พื้ริกไทยม่แนวโน้มลดลง	เน้�องจากม่การ	
นำาเข้าพื้ริกไทยจากปูระเทศเพ้ื้�อนบ้าน	ได้แก่		
ก่มพูื้ชา	และเว่ยดนามเพิื้�มข้�น	ราคาพื้ริกไทยดำา-คละ	
จ.จ่นทบ่ร่	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	70	-	100	บาท
พื้ริกไทยขาว-ด่	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	160	-	200	บาท		

ส่วนพื้ริกไทยอ่อนเฉล่�ยกิโลกร่มละ
40	-	70	บาท	
	 ในปีู	2563	(ม.ค.	-	ธี.ค.)	ไทยส่งออก
พื้ริกไทย	ปูริมาณ	806	ต่ิน	มูลค่า	134.35	
ล้านบาท	จำาแนกเป็ูนพื้ริกไทยเม็ดปูริมาณ		
469	ต่ิน	มูลค่า	91.20	ล้านบาท	และ	
พื้ริกไทยปู�น	ปูริมาณ	303	ต่ิน	มูลค่า	
43.14	ล้านบาท	
	 ในปีู	2564	(ม.ค.)	ไทยส่งออกพื้ริกไทย		
ปูริมาณ	81	ต่ิน	มูลค่า	15.58	ล้านบาท		
จำาแนกเป็ูนพื้ริกไทยเม็ดปูริมาณ	55	ต่ิน		
มูลค่า	11.85	ล้านบาท	และพื้ริกไทยปู�น	
ปูริมาณ	23	ต่ิน	มูลค่า	3.73	ล้านบาท

รุาคาในปรุะเทศไทย
 ค์วามเค์ล้�อนไหวข้องราค์าพริกไที่ย  
ประจำาเด้อนม่นาค์ม 2564 ม่ดังน่�
	 1.	รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้
	 	 ราคาเกษติรกรขายได้พื้ริกไทยขาว	-	ด่		
ปีู	2563	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	181.55	บาท		
ลดลงจากปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	2.95		
ส่วนพื้ริกไทยดำา	-	คละ	ม่ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	
91.34	บาท	ลดลงจากปีูท่�ผ่านมา	ร้อยละ	3.08	
	 	 สำาหร่บเด้อนม่นาคม	2564		
พื้ริกไทยดำา	-	คละ	ม่ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		
130	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจากเด้อนท่�ผ่านมา		
ร้อยละ	8.33	และพื้ริกไทยขาว	-	ด่		

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปัริมาณการส่งออกเมลิ็ดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2558/59	–	2562/63

หน่วย	:	ล้านติ่น

ประเที่ศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64

บราซึ่ิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เว่ยดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคล่มเบ่ย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโดน่เซ่ึ่ย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮ่อนดูร่ส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อินเด่ย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 -1.41 0.32

เปูรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยูก่นดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธีิโอปูีย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

ก่วเติมาลา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อ้�นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รวม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

ที่่�มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020

ความต้องการใชี	้
กาแฟข่องโลิก

ปี ปริมาณ์ (ล้านตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตราเพิ�ม
(ร้อยละ)

7.31

ที่่�มา :	United	States	Department	of		
	 	 Agriculture,	July	2020

รุาคา
	 ในปรุะเทศ
	 ไม่ม่ราคา	เน้�องจากหมดฤดูการผลิติ
	 รุาคาในตลิาดต่างปรุะเทศ 
ปรุะจำาเดือนกุมภาพัันธ์์	2564	ม้ดังน้�
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้า	ติลาดนิวยอร์ก	
ซ้ึ่�อขายท่นท่เฉล่�ย	166.43	เซึ่นต์ิ/ปูอนด์
(110.65	บาท/กิโลกร่ม)	สูงข้�นจาก		
160.69	เซึ่นต์ิ/ปูอนด์	(106.89	บาท/กิโลกร่ม)		
ของเด้อนก่อนร้อยละ	3.57	

	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบ่สต้ิา	ติลาดนิวยอร์ก	
ซ้ึ่�อขายท่นท่�เฉล่�ย	73.37	เซึ่นต์ิ/ปูอนด์	
(110.65	บาท/กิโลกร่ม)	สูงข้�นจาก		
70.71	เซึ่นต์ิ/ปูอนด์	(47.04	บาท/กิโลกร่ม)	
ของเด้อนก่อนร้อยละ	3.76

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 773 เมษายน 256436



สับปะรด
การุผลิิต	
(พัยากรุณ์	ณ	ม้นาคม	2564)
	 สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรคาดว่า		
ช่วงเด้อนม่นาคม	2564	ผลผลิติส่บปูะรด
โรงงานออกสู่ติลาดลดลงจากเด้อนท่�ผ่านมา		
เน้�องจากสภูาพื้อากาศในแหล่งผลิติ	
บางพ้ื้�นท่�แห้งแล้ง	ขณะท่�โรงงานแปูรรูปู
ส่บปูะรดม่ความต้ิองการว่ติถ่ดิบจ้งปูร่บ
แผนการผลิติให้สอดคล้องก่บภูาวะผลผลิติ		
ภูาวะติลาด	ส่งผลให้ราคาม่แนวโน้มปูร่บ
ต่ิวเพิื้�มข้�นเล็กน้อย

การุค้า
	 เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ส่งออก
ส่บปูะรดสดและผลิติภู่ณฑ์์	ปูริมาณ		
44,141	ต่ิน	มูลค่า	1,729.86	ล้านบาท		
เพิื้�มข้�นจากปูริมาณ	38,213	ต่ิน	มูลค่า	
1,553.14	ล้านบาท	ในเด้อนธ่ีนวาคม	2563		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	15.51	และร้อยละ		
11.38	และเพิื้�มข้�นจากปูริมาณ	39,974	ต่ิน		
มูลค่า	1,462.36	ล้านบาท	ในเด้อน
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2563	เพิื้�มข้�นร้อยละ	10.42	
ร้อยละ	18.29
	 สับปะรุดกรุะป๋อง	
	 (รุวมรุหัส	20082010000		 	
	 แลิะ	20082090000)
	 เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ส่งออกปูริมาณ		
36,402	ต่ิน	มูลค่า	1,306.04	ล้านบาท		
เพิื้�มข้�นจากปูริมาณ	32,208	ต่ิน	มูลค่า		
1,187.56	ล้านบาท	ในเด้อนมกราคม	2564		
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	13.02	และร้อยละ	9.98		

ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	197.50	บาท		
ราคาลดลงเม้�อเท่ยบก่บเด้อนท่�ผ่านมา	
หร้อลดลงร้อยละ	1.25*
	 2.	รุาคาข้ายตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 	 ราคาขายส่งพื้ริกไทยขาว	-	ด่		
ปีู	2563	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	345	บาท		
ราคาลดลงจากปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	3.07	
ราคาติำ�าส่ด	ค้อ	330	-	460	บาท/กิโลกร่ม		
พื้ริกไทยดำา	-	ด่	ม่ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		
240	บาท	ราคาลดลงจากปีูท่�ผ่านมาร้อยละ		

4.35	ราคาติำ�าส่ด	-	สูงส่ด	ค้อ	230	-	350	
บาท/กิโลกร่ม	ส่วนพื้ริกไทยดำา	-	รอง		
ม่ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ	315	บาท		
ราคาทรงต่ิวเท่าก่บปีูท่�ผ่านมา	ราคาติำ�าส่ด-
สูงส่ด	ค้อ	310	-	320	บาท/กิโลกร่ม	
	 	 สำาหร่บเด้อน	ม่นาคม	2564		
ราคาขายส่งพื้ริกไทยขาว	-	ด่	ม่ราคาเฉล่�ย
กิโลกร่มละ	298.10	บาท	ราคาลดลง	
จากเด้อนท่�ผ่านมา	ลดลงร้อยละ	0.63	
พื้ริกไทยดำา	-	ด่	ม่ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		

โดย	ส่วนวิจ่ยเศรษฐกิจพื้้ชสวน
สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร

โดย	ส่วนวิจ่ยเศรษฐกิจพื้้ชสวน
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

และเพิื้�มข้�นจากปูริมาณ	32,563	ต่ิน		
มูลค่า	1,067.80	ล้านบาท	ในเด้อน
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2563	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	
11.79	และร้อยละ	22.43
	 นำ�าสับปะรุด	(รุวมรุหัส	20094100000	 
 20094900001	แลิะ	200094900002)
	 เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ส่งออกปูริมาณ		
4,580	ต่ิน	มูลค่า	228.76	ล้านบาท		
เพิื้�มข้�นจากปูริมาณ	2,547	ต่ิน	มูลค่า		
132.66	ล้านบาท	ในเด้อนมกราคม	2564	
หร้อลดลงร้อยละ	79.84	และร้อยละ		
72.44	และลดลงจากปูริมาณ	4,701	ต่ิน		
หร้อลดลงร้อยละ	2.57	ขณะท่�มูลค่า
เพิื้�มข้�นจาก	199.82	ล้านบาท	ในเด้อน
ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2563	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	14.48	
	 สับปะรุดท้�ทำาไว้ไม่ให้เส้ยโดยนำ�าตาลิ	 
	 (รุหัส	2006000002)
	 เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ส่งออกปูริมาณ	
1,439	ต่ิน	มูลค่า	151	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปูริมาณ	1,885	ต่ิน	มูลค่า	196.23	ล้านบาท		
ในเด้อนมกราคม	2564	หร้อลดลงร้อยละ		
23.65	และร้อยละ	23.04	และลดลงจาก
ปูริมาณ	1,789	ต่ิน	มูลค่า	178.36	ล้านบาท		
ในเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2563	หร้อหร้อลดลง
ร้อยละ	19.55	และร้อยละ	15.33
 สับปะรุดแห้ง	(รุหัส	08043000002)
	 เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ส่งออกปูริมาณ		
110	ต่ิน	มูลค่า	17.23	ล้านบาท	เพิื้�มข้�นจาก		
96	ต่ิน	มูลค่า	11.41	ล้านบาท	ในเด้อน
มกราคม	2564	หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	15.31		
และร้อยละ	50.93	และเพิื้�มข้�นจากปูริมาณ
	7	ต่ิน	มูลค่า	1.89	ล้านบาท	ในเด้อน

ก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2563	หร้อเพิื้�มข้�นปูระมาณ		
13	เท่า	และปูระมาณ	8	เท่า	
 สับปะรุดสด	(รุหัส	08043000001)
	 เด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ส่งออกปูริมาณ		
1,610	ต่ิน	มูลค่า	26.84	ล้านบาท	เพิื้�มข้�น
จากปูริมาณ	1,478	ต่ิน	มูลค่า	25.29		
ล้านบาท	ในเด้อนมกราคม	2564	หร้อ	
เพิื้�มข้�นร้อยละ	8.95	และร้อยละ	6.15	
และเพิื้�มข้�นจากปูริมาณ	880	ต่ิน	มูลค่า		
13.13	ล้านบาท	ในเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2563	
หร้อเพิื้�มข้�นร้อยละ	82.93	และร้อยละ	104.45

ความเคลืิ�อนไหวข้องรุาคา 
สับปะรุดปรุะจำาเดือน
ม้นาคม	2564	ม้ดังน้�
	 	 คาดว่า	ราคาส่บปูะรดโรงงาน	
ท่�เกษติรกรขายได้เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
7.60	บาท	เพิื้�มข้�นจากกิโลกร่มละ		
7.26	บาท	ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ		
4.68	และลดลงจากกิโลกร่มละ		
11.39	บาท	ในช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมา
ร้อยละ	33.27
	 	 คาดว่า	ราคาส่บปูะรดบริโภูค	
ท่�เกษติรกรขายได้เฉล่�ยกิโลกร่มละ		
10.40	บาท	เพิื้�มข้�นจากกิโลกร่มละ	
10.37	บาท	ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.28		
และลดลงจากกิโลกร่มละ	13.42	บาท		
ในช่วงเด่ยวก่นของปีูท่�ผ่านมาร้อยละ	22.50

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

206.19	บาท	ราคาลดลงจากเด้อน	
ท่�ผ่านมาลดลงร้อยละ	1.81	และ	
พื้ริกไทยดำา	-	รอง	ม่ราคาเฉล่�ยกิโลกร่มละ		
315	บาท	ราคาทรงต่ิวเท่าก่บเด้อน	
ท่�ผ่านมา

*	 ราคาเกษติรกรขายได้เฉล่�ย	4	ส่ปูดาห์
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	 ด้านการส่งออกเน้�อส่กรแช่เย็นแช่แข็ง
เด้อน	ม.ค.2564	ม่ปูริมาณ	2,080	ต่ิน	
มูลค่า	260.24	ล้านบาท	ลดลงจาก
เด้อน	ธี.ค.	2563	ม่ปูริมาณ	2,305	ต่ิน	
มูลค่า	284.45	ล้านบาท	คิดเป็ูนร้อยละ	
9.76	และ	8.51	ติามลำาด่บ
	 สำาหร่บการส่งออกเน้�อส่กรแปูรรูปู
เด้อน	ม.ค.2564	ม่ปูริมาณ	452	ต่ิน	
มูลค่า	85.79	ล้านบาท	ลดลงจากเด้อน	
ธี.ค.	2563	ม่ปูริมาณ	467	ต่ิน	
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กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

มูลค่า	97.14	ล้านบาท	คิดเป็ูนร้อยละ	3.21	
และร้อยละ	11.68	ติามลำาด่บ	
ติลาดส่งออกท่�สำาค่ญ์	ค้อ	ญ่์�ปู่�น	และฮ่่องกง

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉล้ิ�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ส่กรม่ช่วิติพ่ื้นธ์่ีผสมนำ�าหน่ก	100	กิโลกร่ม
ข้�นไปู	ราคาท่�เกษติรกรขายได้เฉล่�ยท่�งปูระเทศ	
กิโลกร่มละ	75.89	บาท	ลดลงจากกิโลกร่มละ	
76.23	บาท	ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.45	
โดยแยกเป็ูนราคา	ด่งน่�	ภูาคเหน้อ	กิโลกร่มละ	
73.92	บาท	ภูาคติะว่นออกเฉ่ยงเหน้อ	
กิโลกร่มละ	72.82	บาท	ภูาคกลาง	
กิโลกร่มละ	77.28	บาท	และภูาคใต้ิ	
กิโลกร่มละ	76.02	บาท	ส่วนราคาลูกส่กร
ติามปูระกาศของบริษ่ท	ซ่ึ่.พ่ื้.	เฉล่�ยต่ิวละ	
2,733	บาท	สูงข้�นจากต่ิวละ	2,725	บาท	
ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.29

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 ราคาขายส่งส่กรม่ช่วิติ	ณ	แหล่งผลิติ
ภูาคกลาง	จากกรมการค้าภูายใน	
เฉล่�ยกิโลกร่มละ	79.07	บาท	สูงข้�นจาก
กิโลกร่มละ	76.06	บาท	ของเด้อนท่�ผ่านมา
ร้อยละ	3.96

สุกร
สถานการุณ์การุผลิิต
การุค้า	แลิะรุาคาในปรุะเทศ	
	 ในเด้อนน่�สถานการณ์ติลาดส่กร	
ราคาส่กรท่�เกษติรกรขายได้ลดลงจาก
เด้อนท่�ผ่านมา	เน้�องจากความต้ิองการ
บริโภูคผลผลิติเน้�อส่กรออกสู่ติลาด
ม่อ่ติราเพิื้�มข้�น	แนวโน้มคาดว่าเด้อนหน้า
ราคาจะทรงต่ิวหร้อสูงข้�นเล็กน้อย

ไก่เน้ือ
สถานการุณ์การุผลิิต	
การุค้า	แลิะรุาคาในปรุะเทศ
	 ในเด้อนน่�ราคาไก่เน้�อท่�เกษติรกร
ขายได้สูงข้�นเล็กน้อยจากเด้อนท่�ผ่านมา
เน้�องจากปูริมาณผลผลิติไก่เน้�อและชิ�นส่วน
ต่ิางๆ	ท่�ออกสู่ติลาดม่มากกว่าความต้ิองการ
บริโภูค	แนวโน้มคาดว่าเด้อนหน้าราคา
จะทรงต่ิวหร้อสูงข้�นเล็กน้อย	
	 ด้านการส่งออกเน้�อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
เด้อน	ม.ค.	2564	ม่ปูริมาณ	30,200	ต่ิน	
มูลค่า	2,099.02	ล้านบาท	ปูริมาณสูงข้�น
จากเด้อน	ธี.ค.	2563	ม่ปูริมาณ	29,486	ต่ิน	
มูลค่า	2,139.84	ล้านบาท	คิดเป็ูน
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการุณ์การุผลิิต	
การุค้า	แลิะรุาคาในปรุะเทศ	
	 ภูาวะติลาดไข่ไก่เด้อนน่�	ราคาไข่ไก่
ท่�เกษติรกรขายสูงข้�นจากเด้อนท่�ผ่านมา	
เน้�องจากความต้ิองการบริโภูคม่จำานวน
มากกว่าผลผลิติไข่ไก่ในท้องติลาด	
แนวโน้มคาดว่าเด้อนหน้าราคาทรงต่ิว
หร้อสูงข้�นเล็กน้อย
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	เด้อน	ม.ค.
2564	ปูริมาณ	23.82	ล้านฟอง	เพิื้�มข้�น
จากเด้อน	ธี.ค.	2563	ปูริมาณ	17.73	
ล้านฟอง	คิดเป็ูนร้อยละ	34.34	ส่วนมูลค่า
การส่งออกไข่ไก่สด	เด้อน	ม.ค.2564	
มูลค่า	75.38	ล้านบาท	สูงข้�นจากเด้อน	
ธี.ค.	2563	มูลค่า	48.23	ล้านบาท	
คิดเป็ูนร้อยละ	56.29	ติลาดส่งออกท่�สำาค่ญ์	
ค้อ	ฮ่่องกง	และมาเลเซ่ึ่ย	

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉล้ิ�ย
ทั�งปรุะเทศ	
	 ราคาไข่ไก่ท่�เกษติรกรขายได้	
เฉล่�ยท่�งปูระเทศร้อยฟองละ	275	บาท	
สูงข้�นจากร้อยฟองละ	273	บาท	ของเด้อน
ท่�ผ่านมาร้อยละ	0.73	โดยแยกเป็ูนรายภูาค	
ด่งน่�	ภูาคเหน้อ	ร้อยฟองละ	303	บาท	
ภูาคติะว่นออกเฉ่ยงเหน้อ	ร้อยฟองละ	
285	บาท	ภูาคกลาง	ร้อยฟองละ	263	บาท	
ส่วนภูาคใต้ิ	ไม่ม่รายงาน	ส่วนราคาลูกไก่ไข่
ติามปูระกาศของบริษ่ท	ซ่ึ่.พ่ื้.	ต่ิวละ	
28.00	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บเด้อนท่�ผ่านมา

ร้อยละ	2.42	และคิดเป็ูนร้อยละ	1.90	
ติามลำาด่บ
	 ส่วนการส่งออกไก่แปูรรูปู	เด้อน	ม.ค.	
2564	ปูริมาณ	45,003	ต่ิน	มูลค่า	
5,776.53	ล้านบาท	สูงข้�นจากเด้อน	
ธี.ค.	2563	ปูริมาณ	41.883	ต่ิน	มูลค่า	
5,580.45	ล้านบาท	คิดเป็ูนร้อยละ	
7.45	และร้อยละ	3.51	ติามลำาด่บ	
ติลาดส่งออกท่�สำาค่ญ์	ค้อ	ญ่์�ปู่�น	สหภูาพื้ย่โรปู	
และเกาหล่ใต้ิ

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉล้ิ�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ราคาไก่เน้�อท่�เกษติรกรขายได้เฉล่�ย
ท่�งปูระเทศ	กิโลกร่มละ	34.71	บาท	
ลดลงจากกิโลกร่มละ	34.76	บาท	ของเด้อน
ท่�ผ่านมาร้อยละ	0.14	โดยแยกเป็ูนรายภูาค
ด่งน่�	ภูาคเหน้อ	กิโลกร่มละ	35.00	บาท	
ภูาคกลาง	กิโลกร่มละ	37.55	บาท	ภูาคใต้ิ	
กิโลกร่มละ	42.92	บาท	ส่วนภูาคติะว่นออก-
เฉ่ยงเหน้อ	ไม่ม่รายงาน	ส่วนราคาลูกไก่เน้�อ
ติามปูระกาศของบริษ่ท	ซ่ึ่.พ่ื้	ราคาเฉล่�ยอยู่ท่�

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 ราคาขายส่งไข่ไก่	(เฉล่�ยเบอร์	0-4)	
ในติลาดกร่งเทพื้ฯ	จากกรมการค้าภูายใน	

เฉล่�ยร้อยฟองละ	285	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บ
เด้อนท่�ผ่านมา

ต่ิวละ	10.17	บาท	สูงข้�นจากต่ิวละ	8.50	บาท	
ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	19.64

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 ราคาขายส่งไก่ม่ช่วิติหน้าโรงฆ่า	
จากกรมการค้าภูายใน	เฉล่�ยกิโลกร่มละ	
32.36	บาท	สูงข้�นจากกิโลกร่มละ	
31.50	บาท	ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	2.73	
และราคาขายส่งไก่สดเฉล่�ยกิโลกร่มละ	
48.00	บาท	ราคาทรงต่ิวเท่าก่บเด้อน
ท่�ผ่านมา
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ไข่เป็ด 
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ราคาไข่เป็ูดท่�เกษติรกรขายได้	
เฉล่�ยท่�งปูระเทศ	ร้อยฟองละ	341	บาท	
ลดลงจากร้อยฟองละ	343	บาท	
ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.58	
โดยแยกเป็ูนรายภูาค	ด่งน่�	ภูาคเหน้อ	
ร้อยฟองละ	315	บาท	ภูาคติะว่นออก-
เฉ่ยงเหน้อ	ร้อยฟองละ	360	บาท	
ภูาคกลาง	ร้อยฟองละ	312	บาท	
ภูาคใต้ิ	ร้อยฟองละ	352	บาท

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพัฯ
	 ราคาขายส่งไข่เป็ูด	คละ	ณ	แหล่งผลิติ
ภูาคกลาง	จากกรมการค้าภูายใน	
เฉล่�ยร้อยฟองละ	309	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	327	บาท	ของเด้อนท่�ผ่านมา
ร้อยละ	5.50

โคเนื้อ
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ	
	 ราคาโค	(ขนาดกลาง)	ท่�เกษติรกรขายได้	
เฉล่�ยท่�งปูระเทศ	กิโลกร่มละ	97.71	บาท	
ลดลงจากกิโลกร่มละ	98.07	บาท	
ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	0.37	
โดยแยกเป็ูนรายภูาค	ด่งน่�	ภูาคเหน้อ
กิโลกร่มละ	98.21	บาท	ภูาคติะว่นออก-
เฉ่ยงเหน้อ	กิโลกร่มละ	98.04	บาท	
ภูาคกลาง	กิโลกร่มละ	90.97	บาท	
และภูาคใต้ิ	กิโลกร่มละ	105.43	บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ปีท่ี 67 ฉบับท่ี 773 เมษายน 256440



100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กระบือ

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

กระบือ
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ราคากระบ้อ	(ขนาดกลาง)	ท่�เกษติรกร
ขายได้เฉล่�ยท่�งปูระเทศ	กิโลกร่มละ	76.77	บาท	
ลดลงจากกิโลกร่มละ	76.90	บาท
ของเด้อนท่�ผ่านมา	ร้อยละ	0.17
โดยแยกเป็ูนรายภูาค	ด่งน่�	ภูาคเหน้อ
กิโลกร่มละ	90.65	บาท	ภูาคติะว่นออก-
เฉ่ยงเหน้อ	กิโลกร่มละ	74.09	บาท	
ส่วนภูาคกลางและภูาคใต้ิ	ไม่ม่รายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

รายการ ก.พ. 63 ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม.ค์. 64

(ส่กร)ราคาเกษติรกรขายได้ 68.33 68.54 66.53 67.30 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62 75.89

ราคาขายส่ง	ณ	แหล่งผลิติ
ภูาคกลาง	กรมการค้าภูายใน

69.45 70.50 66.60 70.28 73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05 79.07

รายการ ก.พ. 63 ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม.ค์. 64

(ไก่เน้�อ)ราคาเกษติรกรขายได้ 38.98 39.08 36.46 32.60 33.98 34.71 34.84 34.40 33.64 33.02 34.28 34.71

ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า	
กรมการค้าภูายใน

34.50 34.00 32.11 30.67 33.50 33.50 33.50 33.10 32.25 31.55 32.50 32.36

รายการ ก.พ. 63 ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม.ค์. 64

(ไข่ไก่)ราคาเกษติรกรขายได้ 275 280 299 282 269 282 290 285 277 288 281 275

ราคาขายส่งติลาดกร่งเทพื้ฯ	
กรมการค้าภูายใน

291 294 306 279 275 310 325 314 310 325 301 285

รายการ ก.พ. 63 ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม.ค์. 64

(ไข่เปู็ด)ราคาเกษติรกรขายได้ 334 339 359 355 348 342 342 344 341 346.00 348.00 341

ราคาขายส่งติลาดกร่งเทพื้ฯ	
กรมการค้าภูายใน

380 380 380 380 380 380 380 380 389 390.00 380.00 390

รายการ ก.พ. 63 ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม.ค์. 64

(โคเน้�อ)ราคาเกษติรกรขายได้ 91.97 91.27 89.87 90.51 91.71 92.89 94.72 94.87 95.81 97.69 97.88 97.71

รายการ ก.พ. 63 ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม.ค์. 64

(กระบ้อ)ราคาเกษติรกรขายได้ 68.74 68.85 67.70 68.21 70.40 73.08 75.20 77.34 78.28 78.18 77.83 76.77

โดย นางสาวจ่ฑ์ามาศ	ส่งข์อ่ดม
นายดรงค	ติิระดำารงค์ก่ล	

สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร
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	ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ-ปรุะมงแลิะผลิิตภัณฑ์จากสัตว์นำ�า

สถานการุณ์สัตว์นำ�าท้�สำาคัญ
ปรุะจำาเดือนม้นาคม	2564	
แลิะแนวโน้ม
	 1.	สถานการุณ์การุผลิิต
เดือนม้นาคม	2564
	 สถานการณ์ผลผลิติส่ติว์นำ�าในเด้อนม่นาคม	

พื้บว่า	ไม่ม่รายงานปูริมาณส่ติว์นำ�าท่�จำาหน่าย

ในติลาดกลางองค์การสะพื้านปูลากร่งเทพื้ฯ	

ในขณะท่�ราคาส่ติว์นำ�าท่�เกษติรกรขายได้

ในเด้อนม่นาคมท่�ม่แนวโน้มเพิื้�มข้�น	ค้อ	

ก้่งขาวแวนนาไม	ปูลาทู	และปูลาช่อน	

ส่วนส่ติว์นำ�าชนิดอ้�นๆ	ค้อ	ปูลาเป็ูด	ม่แนวโน้ม

ลดลง	ส่วนหม้กกระดอง	ราคาทรงต่ิว

สำาหร่บปูลาด่กบ๊ิกอ่ยไม่ม่รายงานราคา

ท่�เกษติรกรขายได้	สถานการณ์ข่าวท่�สำาค่ญ์

ด่งน่�

 ปริมาณ์การจับปลาท่ี่น�าในมหาสู่มุที่ร

แปซิื้ฟิกและแอตแสู่นติกน้อยลง สู่�งผลให้

ราค์าวัตถุดิบปลาท่ี่น�า Skipjack กลับมา

สู่่งขึ้�น

	 เม้�อว่นท่�	3	ม่นาคม	2564	ม่รายงานข่าวจาก

Undercurrent	news	ว่าความเข้มงวด

ในการติรวจและการห้ามเร้อปูระมงต่ิางชาติิ

ข้�นเท่ยบท่าของทางการจ่น	และผลผลิติ

ของปูลาทูน่า	Skipjack	ในมหาสม่ทรแปูซิึ่ฟิค

ฝัึ�งติะว่นติกท่�ม่น้อยลง	ปูระกอบก่บปูริมาณ

ความต้ิองการท่�ลดลง	ทำาให้ราคากลาง

ว่ติถ่ดิบปูลาทูน่า	Skipjack	ท่�ส่งแปูรรูปู

ท่�กร่งเทพื้ฯ	ซ้ึ่�งเป็ูนศูนย์กลางการแปูรรูปู

ทูน่าและผลิติภู่ณฑ์์ทูน่ากระปูอง	ลดลง

ในรอบ	3	เด้อน	จากราคาต่ินละ	1,400	

ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ในเด้อนธ่ีนวาคม	2563	

ลงมาอยู่ท่�ราคาต่ินละ	1,150	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	

ในช่วงส่ปูดาห์แรกของเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	

ก่อนท่�ราคาจะกล่บมาสูงข้�น	ซ้ึ่�งราคา

ว่ติถ่ดิบทูน่าเพ้ื้�อแปูรรูปูเป็ูนผลิติภู่ณฑ์์

ทูน่ากระปูองท่�กร่งเทพื้ฯ	ส่วนมากจะทรงต่ิว	

อยู่ท่�ระด่บราคาต่ินละ	1,200	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	

สำาหร่บผู้แปูรรูปูผลิติภู่ณฑ์์ทูน่ารายใหญ่์	

ซ้ึ่�งผู้ปูระกอบการแปูรรูปูผลิติภู่ณฑ์์

ทูน่ากระปูองในย่โรปูใต้ิ	กล่าวย้นย่นว่า

การซ้ึ่�อขายทูน่าเพ้ื้�อแปูรรูปูเป็ูนผลิติภู่ณฑ์์

ทูน่ากระปูองท่�กร่งเทพื้ฯ	ราคาเฉล่�ย

อยู่ท่�ระด่บต่ินละ	1,250	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	

ซ้ึ่�งราคากล่บมาสูงข้�น	เน้�องจากปูริมาณ

ปูลาทูน่าท่�จ่บได้โดยเฉพื้าะในมหาสม่ทร

แอติแลนติิกน่�นลดลง	โดยท่�ผู้ปูระกอบการ

รายใหญ่์เร่ยกร้องให้ม่การซ้ึ่�อขายอยู่ท่�

ราคาต่ินละ	1,400	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	

แต่ิจากผลกระทบของการระบาดของ

โรคไวร่สโคโรนา	(COVID	-	19)	ทำาให้

เกิดการขาดแคลนของแรงงานในโรงงาน

ผลิติทูน่ากระปูอง	ปูระกอบการชะลอการ

ส่�งซ้ึ่�อของผู้ค้าปูล่ก	และการชะลอการเปิูด

รอบการผลิติทูน่ากระปูองท่�รอให้ม่การ

เปิูดสายพื้านรอบการผลิติปูริมาณท่�สูง	

รวมถ้งการหย่ดทำาการซ้ึ่�อขายในช่วงว่น

หย่ดเทศกาลติร่ษจ่น	ทำาให้ราคาไม่สามารถ

กล่บข้�นมาสูงท่�ระด่บเดิมได้	ซ้ึ่�งราคา

ในเด้อนม่นาคมคาดว่าจะกล่บข้�นมาสูง

ท่�ราคาต่ินละ	1,400	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	

ก็เน้�องมาจากปูริมาณผลผลิติปูลาทูน่า

ท่�จ่บได้ท่�วโลกน่�นลดลงเป็ูนปัูจจ่ยหล่ก	

	 2.	สถานการุณ์การุตลิาด
เดือนม้นาคม	2564
 ภาค์อุตสู่าหกรรมกุ้งเอกวาดอร์

ในปี 2564 ยังค์งม่ค์วามท้ี่าที่าย 

แม้ว�าราค์าจะสู่่งขึ้�น

	 เม้�อว่นท่�	2	ม่นาคม	2564	ม่รายงานจาก	

Undercurrent	news	ว่าราคาก้่ง

ของเอกวาดอร์ปูร่บต่ิวสูงข้�นเฉล่�ยอยู่ท่�	

0.05	-	0.15	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	สำาหร่บ

ก้่งท่กขนาด	โดยเฉล่�ยราคาก้่งหน้าฟาร์ม	

ณ	สิ�นเด้อนก่มภูาพ่ื้นธ์ี	2564	ก้่งขนาด	

50	-	60	ต่ิว/กิโลกร่ม	อยู่ท่�กิโลกร่มละ	

3.50	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	และก้่งขนาด	

60	-	70	ต่ิว/กิโลกร่ม	อยู่ท่�กิโลกร่มละ	

3.20	ดอลลาร์สหร่ฐฯ	ซ้ึ่�งราคาน่�น

ค่อยขย่บสูงข้�น	ทำาให้เห็นว่าอ่ติสาหกรรม

ก้่งเอกวาดอร์กำาล่งฟ้�นต่ิวในปีู	2564	

อย่างไรก็ติาม	ราคาก้่งของเอกวาดอร์

ปูร่บต่ิวสูงข้�น	แต่ิย่งคงอยู่ในระด่บท่�ติำ�า

สำาหร่บก้่งท่�ม่ขนาดเด่ยวก่น	เม้�อเท่ยบก่บ

ปูระเทศผู้ผลิติก้่งท่�เป็ูนคู่แข่ง	สำาหร่บ

ภูาคอ่ติสาหกรรมก้่งของเอกวาดอร์

ย่งคงต้ิองร่กษาความส่มพ่ื้นธ์ีทางการค้า

และติลาดส่งออกหล่ก	เพ้ื้�อให้เกิดการ

เติิบโติและเกิดกำาไรในภูาคอ่ติสาหกรรมก้่ง	

เอกวาดอร์ต้ิองหาจ่ดแข็งโดยเฉพื้าะวิธ่ีการ

ลดต้ินท่นในการผลิติเพ้ื้�อเพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้

ภูายในอ่ติสาหกรรมก้่งของเอกวาดอร์	

รวมถ้งการหาติลาดใหม่	เพ้ื้�อลดความเส่�ยง

จากการพ้ื้�งพื้าติลาดเดิม	

	 3.	ความเคลืิ�อนไหวข้องรุาคา
เดือนม้นาคม	2564

ราคาส่ติว์นำ�าท่�สำาค่ญ์บางชนิดในเด้อน

ม่นาคม	2564	ม่ความเคล้�อนไหว	ด่งน่�

3.1 กุ้งข้าวแวนนาไมข้นาด 60-70 ตัว/กิโลกรัม

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้	กิโลกร่มละ	

145.87	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก	
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137.95	บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนท่�ผ่านมา

ร้อยละ	5.74

	 ราคาขายส่งก้่งขาวขนาดกลาง	(70	ต่ิว/กิโลกร่ม)	

จากติลาดทะเลไทย	กิโลกร่มละ	145.00	บาท	

ราคาเพิื้�มข้�นจาก	137.86	บาท/กิโลกร่ม	

ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	5.18

 3.2 ปลาหมึกกระดองสู่ดข้นาดกลาง

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้กิโลกร่มละ	

100.00	บาท	ราคาทรงต่ิวจากเด้อนท่�ผ่านมา

	 ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากองค์การสะพื้านปูลา	กิโลกร่มละ	

200.00	บาท	ราคาทรงต่ิวจากเด้อนท่�ผ่านมา

 3.3 ปลาท่ี่สู่ดข้นาดกลาง

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้	กิโลกร่มละ	

70.91	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก	65.78	

บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	7.80

	 ราคาขายส่งปูลาทูในติลาดกร่งเทพื้ฯ

จากองค์การสะพื้านปูลา	กิโลกร่มละ	

85.00	บาท	ราคาทรงต่ิวจากเด้อนท่�ผ่านมา

 3.4 ปลาช่�อนสู่ดข้นาดกลาง

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้	กิโลกร่มละ	

75.19	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก	74.11	

บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	1.46

	 ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากองค์การสะพื้านปูลา	กิโลกร่มละ	

130.00	บาท	ราคาทรงต่ิวเท่าก่บเด้อน

ท่�ผ่านมา

3.5 ปลาดุกบ๊ิกอุยสู่ดข้นาด 3- 4 ตัว/กิโลกรัม

	 ไม่ม่รายงานราคาท่�ชาวปูระมงขายได้	

ขณะท่�ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากองค์การสะพื้านปูลา	กิโลกร่มละ	

70.00	บาท	ราคาทรงต่ิวเท่าก่บเด้อน

ท่�ผ่านมา	

 3.6 ปลาเปดและปลาปน

ราคาท่�ชาวปูระมงขายปูลาเป็ูดได้

กิโลกร่มละ	7.62	บาท	ราคาลดลงจาก	

7.88	บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนท่�ผ่านมา

ร้อยละ	3.30

	 ราคาขายส่งปูลาปู�นชนิดโปูรต่ิน	60%	

ข้�นไปู	เบอร์	2	ในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากกรมการค้าภูายใน	กิโลกร่มละ	

30.54	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก	29.89	บาท	

ของเด้อนท่�ผ่านมาร้อยละ	2.17

	 4.	แนวโน้มข้องรุาคาเดือน
เมษายน	2564	
	 จากการศ้กษาวิเคราะห์ทางสถิติิ	คาดคะเน

แนวโน้มของราคาเด้อนเมษายน	2564	ด่งน่�

4.1 กุ้งข้าวแวนนาไมข้นาด 70 ตัว/กิโลกรัม

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้คาดว่าจะ

กิโลกร่มละ	148.00	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก

145.87	บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนก่อน

ร้อยละ	1.45

	 ราคาขายส่งก้่งขาว	(70	ต่ิว/กิโลกร่ม)	

จากติลาดทะเลไทย	จ.สม่ทรสาคร

คาดว่าจะกิโลกร่มละ	146.45	บาท	

ราคาเพิื้�มข้�นจาก	145.00	บาท/กิโลกร่ม

ของเด้อนก่อนร้อยละ	1.00

 4.2 ปลาหมึกกระดองสู่ด

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้	กิโลกร่มละ	

100.00	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บเด้อนท่�ผ่านมา

	 ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากองค์การสะพื้านปูลาคาดว่าจะ

กิโลกร่มละ	200.00	บาท	ทรงต่ิวจาก

เด้อนท่�ผ่านมา

 4.3 ปลาท่ี่สู่ดข้นาดกลาง

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้คาดว่าจะ

กิโลกร่มละ	72.00	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก	

70.91	บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนก่อน

ร้อยละ	1.55

	 ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากองค์การสะพื้านปูลาคาดว่าจะ

กิโลกร่มละ	85.00	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บ

เด้อนท่�ผ่านมา

 4.4 ปลาช่�อนสู่ดข้นาดกลาง

	 ราคาท่�ชาวปูระมงขายได้คาดว่าจะ

กิโลกร่มละ	75.50	บาท	ราคาเพิื้�มข้�นจาก

75.19	บาท/กิโลกร่ม	ของเด้อนก่อน

ร้อยละ	0.40

	 ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	คาดว่าจะ

กิโลกร่มละ	130.00	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บ

เด้อนท่�ผ่านมา

 4.5 ปลาดุกบ๊ิกอุย

	 คาดว่าย่งไม่ม่รายงานราคาท่�ชาวปูระมง

ขายได้	ขณะท่�ราคาขายส่งในติลาดกร่งเทพื้ฯ	

จากองค์การสะพื้านปูลา	คาดว่ากิโลกร่มละ	

70.00	บาท	ทรงต่ิวเท่าก่บเด้อนท่�ผ่านมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน

ราคาปูลาเป็ูดท่�ชาวปูระมงขายได้

คาดว่าจะกิโลกร่มละ	7.80	บาท	ราคา

เพิื้�มข้�นจาก	7.62	บาท/กิโลกร่ม	

ของเด้อนก่อนร้อยละ	2.25

	 ราคาปูลาปู�นเบอร์	2	ชนิดโปูรต่ิน	60%	

ข้�นไปู	ในติลาดกร่งเทพื้ฯ	จากกรมการค้า

ภูายใน	คาดว่าจะกิโลกร่มละ	31.00	บาท	

ราคาเพิื้�มข้�นจาก	30.54	บาท/กิโลกร่ม	

ของเด้อนก่อนร้อยละ	1.51

โดย	นายปูวเรศ	เม้องสมบ่ติิ
สำาน่กวิจ่ยเศรษฐกิจการเกษติร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้า
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เด้อน ราค์าเกษตรกร ราค์าข้ายสู่�ง

ม่.ค.	63 50.00 70.00

เม.ย. 50.00 70.00

พื้.ค. 48.67 70.00

มิ.ย. 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ติ.ค. 45.00 70.00

พื้.ย. 52.75 70.00

ธี.ค. 50.00 70.00

ม.ค.	64 50.00 70.00

ก.พื้. 48.00 70.00

ม่.ค. - 70.00

เด้อน ราค์าเกษตรกร ราค์าข้ายสู่�ง

ม่.ค.	63 84.92 130.00

เม.ย. 84.19 130.00

พื้.ค. 84.01 130.00

มิ.ย. 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ติ.ค. 82.93 130.00

พื้.ย. 77.90 130.00

ธี.ค. 76.85 130.00

ม.ค.	64 75.16 130.00

ก.พื้. 74.11 130.00

ม่.ค. 75.19 130.00

เด้อน ราค์าเกษตรกร ราค์าข้ายสู่�ง

ม่.ค.	63 135.65 133.85

เม.ย. 127.41 129.80

พื้.ค. 136.26 140.83

มิ.ย. 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ติ.ค. 132.90 132.29

พื้.ย. 136.08 138.80

ธี.ค. 154.00 153.44

ม.ค.	64 140.98 131.43

ก.พื้. 137.95 137.33

ม่.ค. 145.87 145.00
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เด้อน ราค์าเกษตรกร ราค์าข้ายสู่�ง

ม่.ค.	63 - 200.00

เม.ย. - 200.00

พื้.ค. - 200.00

มิ.ย. - 200.00

ก.ค. - 200.00

ส.ค. - 200.00

ก.ย. - 200.00

ติ.ค. - 200.00

พื้.ย. 97.50 200.00

ธี.ค. 100.00 200.00

ม.ค.	64 100.00 200.00

ก.พื้. 100.00 200.00

ม่.ค. 100.00 200.00

เด้อน ราค์าเกษตรกร ราค์าข้ายสู่�ง

ม่.ค.	63 8.26 28.00

เม.ย. 9.68 28.00

พื้.ค. 7.86 29.00

มิ.ย. 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ติ.ค. 7.24 30.00

พื้.ย. 7.20 30.00

ธี.ค. 7.08 30.00

ม.ค.	64 7.24 29.00

ก.พื้. 7.88 29.89

ม่.ค. 7.62 30.54

เด้อน ราค์าเกษตรกร ราค์าข้ายสู่�ง

ม่.ค.	63 71.45 90.00

เม.ย. 67.69 90.00

พื้.ค. 68.78 90.00

มิ.ย. 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ติ.ค. 72.22 85.00

พื้.ย. 72.20 85.00

ธี.ค. 62.49 85.00

ม.ค.	64 69.42 85.00

ก.พื้. 65.78 85.00

ม่.ค. 70.91 85.00

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

	 เม้�อว่นพื้ฤห่สบด่ท่�	11	ม่นาคม	2564	
กระทรวงเกษติรและสหกรณ์	โดยกรมปูระมง	
ได้จ่ดทำา	“โครงการเพิื้�มข่ดความสามารถ
ด้านการผลิติและการติลาดก้่งทะเล
เพ้ื้�อการบริโภูคภูายในปูระเทศ	ปีู	2561	
(โครงการ	คชก.)”	ระยะเวลาดำาเนินโครงการฯ	
3	ปีู	(ปีูงบปูระมาณ	2562	–	2564)	
เพ้ื้�อช่วยบรรเทาความเด้อดร้อนให้ก่บ
เกษติรกรผู้เล่�ยงก้่ง	โดยเฉพื้าะเกษติรกร
รายย่อยท่�ปูระสบปัูญ์หาไม่ม่เงินท่นเพ่ื้ยงพื้อ
ท่�จะดำาเนินกิจการต่ิอไปูได้ให้ม่ช่องทาง
ในการปูระกอบอาช่พื้	นายเฉลิมช่ย	ส่วรรณร่กษ์	
รองอธิีบด่กรมปูระมง	กล่าวว่า	โครงการ	
คชก.	ม่การดำาเนินงาน	3	กิจกรรม	ได้แก่	
กิจกรรมจ่ดหาลูกก้่งค่ณภูาพื้เพ้ื้�อเพิื้�ม
ศ่กยภูาพื้การผลิติก้่งทะเล	กิจกรรม
เพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติก้่งทะเล	และ
กิจกรรมเพิื้�มศ่กยภูาพื้การบริหารจ่ดการ
ติลาดบริโภูคก้่งทะเลในปูระเทศ	
โดยม่ระยะเวลาสิ�นส่ดโครงการฯ	
ในว่นท่�	30	ก่นยายน	2564	โดยท่�กิจกรรมท่�	1	
โครงการฯ	สน่บสน่นเงินจ่ายขาดสมทบ
ค่าลูกก้่งขาวแวนนาไมร้อยละ	90	ของราคา
ลูกก้่งขาวแวนนาไม	ท่�งน่�	โครงการฯ	
สน่บสน่นเงินสมทบให้รายละไม่เกิน	

40,000	บาท	พื้ร้อมจ่ดส่งเจ้าหน้าท่�
น่กวิชาการเพ้ื้�อถ่ายทอดความรู้และ
ให้คำาแนะนำาแก่เกษติรกรท่�เข้าร่วมโครงการฯ	
อาทิ	การจ่ดการควบค่มการผลิติลูกก้่ง
ให้ได้ค่ณภูาพื้และปูลอดโรค	การเติร่ยมบ่อ
และค่ณภูาพื้นำ�า	การใช้จ่ลินทร่ย์	ปูม.1	
การใช้โปูรแกรม	Feed	Application	
การจ่ดการ	การเล่�ยงท่�ด่และการควบค่ม
และปู้องก่นโรคในฟาร์ม	นอกจากน่�ย่งม่การ
ส่่มเก็บต่ิวอย่างลูกก้่งเพ้ื้�อติรวจวิเคราะห์
โรคในว่นท่�เกษติรกรปูล่อยลูกก้่งและ
ในช่วงเด้อนแรกของการเล่�ยง	ติลอดจน
ติรวจวิเคราะห์ค่ณภูาพื้นำ�าพื้ร้อมส่่มเก็บ
ต่ิวอย่างก้่งขาวแวนนาไมของเกษติรกร
ท่�เข้าร่วมโครงการฯ	เพ้ื้�อติรวจสารติกค้าง
ก่อนจ่บข้�นจำาหน่าย	ปัูจจ่บ่นม่เกษติรกร
ท่�ได้ร่บอน่ม่ติิเข้าร่วมโครงการท่�งในระยะท่�	1	
และระยะท่�	2	รวมท่�งสิ�น	3,264	ราย
	 โดยเกษติรกรท่�ได้ร่บอน่ม่ติิเข้าร่วม
โครงการฯ	ท่�ง	2	ระยะสามารถลงลูกก้่ง

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมีโครงการ คชก. เร่งรับลูกกุ้งลงบ่อ 
ภายในเดือนพฤษภาคมี 2564 ตามีท่ีกรมีประมีงได้จัดท�า 

“โครงการเพ่ิมีขีดความีสามีารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป ี2561 (โครงการ คชก.)”

ระยะเวลาด�าเนินโครงการฯ 3 ป ี(ปงีบประมีาณ 2562 – 2564) 
เพ่ือช่วยบรรเทาความีเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง 

โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีประสบปญัหาไม่ีมีีเงินทุนเพียงพอ
ท่ีจะด�าเนินกิจการต่อไปได้ให้มีีช่องทางในการประกอบอาชีพ

ได้ถ้งว่นท่�	31	พื้ฤษภูาคม	2564	น่�เท่าน่�น
แต่ิขณะน่�ย่งม่เกษติรกรท่�ย่งไม่ได้ลงลูกก้่ง
ของโครงการฯ	ปูระมาณ	1,000	ราย	
กรมปูระมงจ้งขอเชิญ์ชวนให้เกษติรกร
ท่�ย่งไม่ได้ลงลูกก้่งทะเลเร่งติิดต่ิอโรงเพื้าะฟักฯ	
ในโครงการฯ	เพ้ื้�อติิดต่ิอซ้ึ่�อขายและ
ลงลูกก้่งภูายในเวลาท่�กำาหนดโดยสามารถ
ดูรายช้�อโรงเพื้าะฟักฯ	ได้จากหน้าเว็บไซึ่ต์ิ
กองวิจ่ยและพ่ื้ฒนาการเพื้าะเล่�ยงส่ติว์นำ�า
ชายฝัึ�ง	กรมปูระมง
	 ท่�งน่�	หากเกษติรกรม่ข้อสงส่ยปูระการใด
สามารถติิดต่ิอสอบถามรายละเอ่ยด
เพิื้�มเติิมได้ท่�	สำาน่กงานปูระมงจ่งหว่ด	
ศูนย์วิจ่ยและพ่ื้ฒนาการเพื้าะเล่�ยง
ส่ติว์นำ�าชายฝัึ�งในพ้ื้�นท่�	หร้อ	กล่่มวิจ่ย
และพ่ื้ฒนาการเพื้าะเล่�ยงส่ติว์นำ�าชายฝัึ�ง
และพ่ื้ฒนาธ่ีรกิจ	กองวิจ่ยและพ่ื้ฒนาการ
เพื้าะเล่�ยงส่ติว์นำ�าชายฝัึ�ง	(ส่วนกลาง)	
โทรศ่พื้ท์หมายเลข	0	2940	6295	
และ	0	2561	3997
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รุาคาข้ายปลิ้ก	(เงินสด)	พัันธ์ุ์สุกรุ	ไก่แลิะเป็ดในตลิาดกรุุงเทพัฯ
หน่วย	:	บาท/ติ่ว

รายการ
2563 2564

ก.พ. ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. ม.ค์. ก.พ.

ลูกส่กรข่น 2,263 2,169 1,846 2,054 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544 2,356 2,700 2,700

ลูกไก่ไข่อาย่	1	ว่น 28.00 26.00 26.00 26.00 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกไก่เน้�ออาย่	1	ว่น 15.50 13.73 7.58 7.88 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50

ลูกเป็ูดไข่ซ่ึ่พ่ื้ 23.00 23.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่่�มา :	สมาคมผู้ผลิติอาหารส่ติว์ไทย

รุาคาข้ายส่ง	(เงินสด)	อาหารุสัตว์สำาเรุ็จรุ้ปในตลิาดกรุุงเทพัฯ
หน่วย	:	บาท/30	ก.ก.

รายการ
2563 2564

ก.พ. ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. ม.ค์. ก.พ.

หัวอาหาร 

ไก่ร่่น	-	เน้�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่ร่่น	-	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

หมูร่่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูเน้�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ูดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารสู่ำาเร็จร่ปผง 

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

อาหารสู่ำาเร็จร่ปเม็ด

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

หมูร่่นข่น 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเน้�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ูดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่่�มา :	www.cpffeed.com

รุาคาข้ายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยท้�สำาคัญในตลิาดกรุุงเทพัฯรุายเดือน
หน่วย	:	บาทติ่อติ่น

ช่นิดปุ๋ย
2563 2564

ก.พ. ม่.ค์. เม.ย. พ.ค์. มิ.ย. ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. ม.ค์. ก.พ.

21	-	0	-	0 6,533 6,533 6,533 6,533 6,433 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

46	-	0	-	0 10,500 10,500 10,500 10,500 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900 9,933 10,000 10,067

16	-	20	-	0 11,867 11,867 11,867 11,867 11,767 11,700 11,567 11,567 11,567 11,533 11,533 11,533 11,567

16	-	16	-	8 12,667 12,667 12,667 12,667 12,167 12,067 12,333 12,400 12,400 12,367 12,367 12,367 12,400

15	-	15	-	15 15,633 15,633 15,633 15,633 15,000 14,667 14,700 14,767 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567

13	-	13	-	21 15,850 15,850 15,850 15,850 15,833 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267

ที่่�มา :	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร

รุาคาปัจจัยการุผลิิต
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แวะเย้�ยม	สศท.

สศท.5	ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่ี
ข่องรัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ณ	จังหวัดนครราชีสีมา

	 ว่นท่�	1	ม่นาคม	2564	นางส่จาร่ย์	พิื้ชา	ผู้อำานวยการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	5	
นครราชส่มา	(สศท.5)	พื้ร้อมด้วย	นางมณทิรา	ไทรน้อย	ผู้อำานวยการส่วนวิจ่ยและปูระเมินผล	
ร่วมลงพ้ื้�นท่�ติิดติามคณะร่ฐมนติร่ช่วยว่าการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	
(ร้อยเอกธีรรมน่ส	พื้รหมเผ่า)	ณ	ติำาบลหนองระเว่ยง	อำาเภูอพิื้มาย	จ่งหว่ดนครราชส่มา	
เพ้ื้�อร่บทราบปัูญ์หา	ข้อพิื้พื้าทโรงงานนำ�าติาลพิื้มายก่บชาวบ้าน	หล่งจากปูระช่มร่วมก่บ
ท่กฝึ�าย	โรงงานนำ�าติาลได้ดำาเนินการแก้ไขปัูญ์หาต่ิอเน้�องติามท่�ทางจ่งหว่ดกำาหนด
มาก่อนหน้าน่�	จนสามารถลดฝ่ึ�น	ลดนำ�าเส่ยจากโรงงานและสามารถดำาเนินกิจการต่ิอได้
ขณะท่�ร่ฐมนติร่ช่วยว่าการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	เติร่ยมลงนามแต่ิงต่ิ�ง
คณะกรรมการแก้ไขปัูญ์หาโดยสมานฉ่นท์	โดยม่ผู้ติรวจการปูระจำาสำาน่กนายกร่ฐมนติร่
เป็ูนปูระธีานในการแก้ไขปัูญ์หาและหาร้อแนวทางเย่ยวยาระหว่างโรงงานนำ�าติาล
ก่บชาวบ้านท่�ได้ร่บผลกระทบแล้ว

สศท.3	จัดฝ้กึอบรมแลิะสาธิ์ตการเกษตรไทย
ด้วยปัรัชีญาเศรษฐกิจพิอเพีิยง	ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิการผลิิตสินค้าเกษตร	ณ	จังหวัดหนองบัวลิ�าภู
	 ว่นท่�	3	ม่นาคม	2564	นางเพ็ื้ญ์ศิริ	วงษ์วาท	ผู้อำานวยการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	3	
อ่ดรธีาน่	(สศท.3)	เป็ูนปูระธีานในพิื้ธ่ีเปิูดการฝึึกอบรมและสาธิีติการเกษติรไทยด้วยปูร่ชญ์า
เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยง	ภูายใต้ิโครงการศูนย์เร่ยนรู้การเพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติสินค้าเกษติร
จ่ดข้�นระหว่างว่นท่�	3-5	ม่นาคม	2564	ณ	ศูนย์เร่ยนรู้การเพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติ
สินค้าเกษติร	(ศพื้ก.)	อำาเภูอเม้อง	จ่งหว่ดหนองบ่วลำาภูู	โดยม่	นายทรงเดช	บ่ญ์อ้่ม	
เศรษฐกิจการเกษติรอาสา	และปูระธีาน	ศพื้ก.	กล่าวต้ิอนร่บ	และนางสาวปูวริศา	ศิริก่ล	
ผู้อำานวยการส่วนสารสนเทศการเกษติร	สศท.3	กล่าวรายงาน	ซ้ึ่�งจ่ดข้�นเพ้ื้�อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	เก่�ยวก่บการทำาการเกษติร
ด้วยปูร่ชญ์าเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยง	และเพิื้�มพูื้นความรู้ในด้านการบริหารจ่ดการสินค้าเกษติร	ติลอดจนการปูร่บต่ิวในสถานการณ์การระบาด
ของไวร่สโควิด-19	โดยม่ผู้เข้าร่วมอบรมปูระกอบด้วย	เกษติรกรแปูลงใหญ่์	ผู้ว่างงาน	แรงงานท่�ถูกเลิกจ้าง	เกษติรกรในท้องถิ�น
และผู้สนใจอ้�น	ๆ	จำานวน	40	คน
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สศท.6	ร่วมการปัระชุีมผลิวิเคราะห์ข้่อมูลิไม้ผลิเศรษฐกิจภาคตะวันออกปีั	2564
	 ว่นท่�	26	ม่นาคม	2564	นายช่ฐพื้ล	สายะพ่ื้นธ์ี	ผู้อำานวยการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	6	ชลบ่ร่	(สศท.6)	ในฐานะ	รองปูระธีาน
คณะทำางานสำารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภูาคติะว่นออก	เป็ูนปูระธีานร่วมการปูระช่มผลวิเคราะห์ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภูาคติะว่นออกปีู	2564	
ได้แก่	เงาะ	ท่เร่ยน	ม่งค่ด	และลองกอง	ของจ่งหว่ดระยอง	จ่นทบ่ร่	และติราด	ณ	โรงแรม	ฟิวส์	ระยอง	อำาเภูอเม้องระยอง	จ่งหว่ดระยอง	
ร่วมก่บคณะทำางานผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยข้อมูล	จากกรมส่งเสริมการเกษติร	(กสก.)	ปูระกอบด้วยผู้ร่บผิดชอบข้อมูลไม้ผลจากส่วนกลาง	
กสก./สสก.3	ระยอง/เกษติรจ่งหว่ด/เกษติรอำาเภูอในพ้ื้�นท่�ภูาคติะว่นออกรวม	3	จ่งหว่ด	และสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	(สศก.)	
จากส่วนกลาง	ส่วนสารสนเทศการผลิติพ้ื้ชสวน	(สพื้ส.)/ส่วนพื้ยากรณ์ข้อมูลการเกษติร	(สพื้ก.)	และส่วนสารสนเทศการเกษติร	(สสส.)	
สศท.6	รวมจำานวน	70	คน	โดย	ผู้อำานวยการส่วนสารสนเทศการเกษติร	(นางติิณณา	ค่ญ์ใหญ่์)	นำาเสนอข้อมูลผลวิเคราะห์การสำารวจข้อมูลสินค้า
ท่�ง	4	ชนิด	ของท่�ง	3	จ่งหว่ด	ร่วมก่บคณะทำางานผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในข้อมูล	สร่ปูผลภูาพื้รวม	ด่งน่�	เน้�อท่�ย้นต้ินรวม	เพิื้�มข้�นจำานวน	27,639	ไร่	
เพิื้�มข้�นร้อยละ	3.86	เน้�อท่�ให้ผลรวม	เพิื้�มข้�นจำานวน	2,120	ไร่	เพิื้�มข้�นร้อยละ	0.33	ผลผลิติเฉล่�ยรวมต่ิอไร่	ลดลงจำานวน	155	กิโลกร่ม
ลดลงร้อยละ	9.87	ส่งผลให้ผลผลิติรวมลดลง	95,375	ต่ิน	ลดลงร้อยละ	9.58

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.	7	จัดกิจกรรมจิตอาสา	
“1	กระทรวง	1	การให้	เพ่ืิอคุณภาพิชีีวิตท่ีดีย่ิงข้ึ่น	ในยุค	New	Normal”

	 ว่นท่�	9	ม่นาคม	2564	นางสาวสมบ่ติิ	พ่ื้ทธีา	ร่กษาราชการแทนผู้อำานวยการสำาน่กงาน
เศรษฐกิจการเกษติรท่�	7	ช่ยนาท	(สศท.7)	พื้ร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่�	จ่ดกิจกรรม
จิติอาสา	“1กระทรวง	1	การให้เพ้ื้�อค่ณภูาพื้ช่วิติท่�ด่ยิ�งข้�น	ในย่ค	New	Normal”	โดยร่วมบริจาค
หน้ากากอนาม่ย	พื้ร้อมด้วยผลิติภู่ณฑ์์ทำาความสะอาด	(สบู่เหลว	)	ให้แก่โรงเร่ยนเข้�อนเจ้าพื้ระยา	
ติำาบลบางหลวง	อำาเภูอสรรพื้ยา	จ่งหว่ดช่ยนาท	เม้�อว่นท่�	9	ม่นาคม	2564	โดยม่	นายเวหา
มล่ยทิพื้ย์	ผู้อำานวยการโรงเร่ยนเข้�อนเจ้าพื้ระยา	เป็ูนผู้ร่บมอบ	เพ้ื้�อให้โรงเร่ยนได้นำาไปูใช้ปูระโยชน์	
ในการปู้องก่นการระบาดของโรคติิดเช้�อไวร่สโคโรนา	2019	ต่ิอไปู
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สศท.10	ร่วมปัระชุีมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลิการด�าเนินงานตามแผนการตรวจราชีการ
แลิะการขั่บเคล่ืิอนแบบบูรณาการในพ้ืินท่ี	ปัระจ�าปีังบปัระมาณ	พิ.ศ.2564	(รอบท่ี	1)

	 นางสาวศิริพื้ร	จูปูระจ่กษ์	ผู้อำานวยการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	10	ราชบ่ร่	(สศท.10)	เข้าร่วมปูระช่มติรวจติิดติามความก้าวหน้า
ผลการดำาเนินงานติามแผนการติรวจราชการ	และการข่บเคล้�อนแบบบูรณาการในพ้ื้�นท่�	ปูระจำาปีูงบปูระมาณ	พื้.ศ.2564	(รอบท่�	1)	
ของผู้ติรวจราชการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	(พ่ื้นจ่าเอก	ปูระเสริฐ	มาล่ย)	ระหว่างว่นท่�	8-9,11-12	และ	16	ม่นาคม	2564	
ในพ้ื้�นท่�จ่งหว่ดปูระจวบค่ร่ข่นธ์ี	เพื้ชรบ่ร่	กาญ์จนบ่ร่	ราชบ่ร่	และสม่ทรสงคราม

แวะเย่ียม สศท.

สศท.9	จัดปัระชุีมปัระจ�าเดือนเพ่ืิอติดตามแผน-ผลิ	การปัฏิบัติงานปัระจ�าปีังบปัระมาณ	2564
	 ว่นท่�	29	ม่นาคม	2564	นายไพื้ฑู์รย์	ส่ลาพ่ื้ฒน์	ผู้อำานวยการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	9	สงขลา	(สศท.9)	เป็ูนปูระธีานปูระช่ม
ปูระจำาเด้อนข้าราชการ	ลูกจ้างปูระจำา	และพื้น่กงานราชการ	เพ้ื้�อติิดติามแผน-ผล	การปูฏิิบ่ติิงานปูระจำาปีูงบปูระมาณ	2564	และร่บฟังปัูญ์หา
และอ่ปูสรรคในการปูฏิิบ่ติิงาน	ณ	ห้องปูระช่มสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	9	สงขลา
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สศท.12	จัดฝ้กึอบรมแลิะสาธิ์ตการเกษตรไทยด้วยปัรัชีญา
เศรษฐกิจพิอเพีิยง	ณ	ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิการผลิิต

สินค้าเกษตรบ้านกกง้ิว	(ศพิก.)	ต�าบลิสุข่ฤทัย	อ�าเภอห้วยคต	จังหวัดอุทัยธ์านี
	 ว่นท่�	16	ม่นาคม	2564	นายนพื้ดล	ศร่พ่ื้นธ์่ี	ผู้อำานวยการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติรท่�	12	
นครสวรรค์	(สศท.12)	เป็ูนปูระธีานในพิื้ธ่ีเปิูดการฝึึกอบรมและสาธิีติการเกษติรไทยด้วย
ปูร่ชญ์าเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยง	ภูายใต้ิโครงการศูนย์เร่ยนรู้การเพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้	การผลิติสินค้าเกษติร	
โดยม่เกษติรอำาเภูอห้วยคติ	และผู้แทนจากเกษติรและสหกรณ์จ่งหว่ดอ่ท่ยธีาน่	
ร่วมในพิื้ธ่ีเปิูดกิจกรรม	ซ้ึ่�งจ่ดข้�นระหว่างว่นท่�	16	-	18	ม่นาคม	2564	ณ	ศูนย์เร่ยนรู้
การเพิื้�มปูระสิทธิีภูาพื้การผลิติสินค้าเกษติร
บ้านกกงิ�ว	(ศพื้ก.)	หมู่	2	ติำาบลส่ขฤท่ย	
อำาเภูอห้วยคติ	จ่งหว่ดอ่ท่ยธีาน่
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กิจกรรมบ�าเพ็ิญสาธ์ารณปัระโยชีน์จิตอาสา
“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	Big	Cleaning	Day	ปัระจ�าปีั	2564

		 ว่นท่�	19	ม่นาคม	2564	นายฉ่นทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิีการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	เป็ูนปูระธีานเปิูดกิจกรรม
บำาเพ็ื้ญ์สาธีารณปูระโยชน์จิติอาสา	“เราทำาความ	ด่	ด้วยห่วใจ”	Big	Cleaning	Day	ปูระจำาปีู	2564	ซ้ึ่�งจ่ดข้�นโดยม่ว่ติถ่ปูระสงค์เพ้ื้�อปูร่บภููมิท่ศน์	
จ่ดสภูาพื้แวดล้อมในสถานท่�ปูฏิิบ่ติิงานให้ม่ความสวยงามและเป็ูนระเบ่ยบ	เร่ยบร้อย	รวมท่�งเป็ูนการเติร่ยมความพื้ร้อมในการจ่ดงาน
ว่นคล้ายว่นสถาปูนาของสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	ครบรอบ	42	ปีู	โดยม่	นางศศิญ์า	ปูานต่ิ�น	เลขาน่การกรม	ในฐานะปูระธีาน
คณะกรรมการดำาเนินงาน	5	ส	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	กล่าวรายงาน	ณ	อาคารนว่ติกรรม	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร

เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมเป็ันวิทยากรการเสวนา	“ปัระสบการณ์การตรวจราชีการ”
ในโครงการฝ้กึอบรมหลัิกสูตรผู้ตรวจราชีการระดับกระทรวง

ปัระจ�าปีังบปัระมาณ	พิ.ศ.	2564
	 ว่นท่�	17	ม่นาคม	2564	นายฉ่นทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิีการสำาน่กงานเศรษฐกิจ
การเกษติร	ให้เก่ยรติิร่วมเป็ูนวิทยากรการเสวนา	“ปูระสบการณ์การติรวจราชการ”	
ในโครงการฝึึกอบรมหล่กสูติรผู้ติรวจราชการระด่บกระทรวง	ปูระจำาปีูงบปูระมาณ	
พื้.ศ.	2564	โดยม่นายวิษณ่	เคร้องาม	รองนายกร่ฐมนติร่	เป็ูนปูระธีานกล่าวเปิูดการอบรม	
ณ	โรงแรมเจด่บบลิว	แมริออท	กร่งเทพื้ฯ

ข่้าวปรุะช่าสัมพัันธ์์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

พิิธี์เปิัดป้ัายอาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เน่ืองในโอกาสครบรอบ	42	ปีั	วันคล้ิายวันสถาปันา	สศก.	ปัระจ�าปีั	2564
	 ว่นท่�	24	ม่นาคม	2564	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	จ่ดพิื้ธ่ีเปิูดปู้ายสำาน่กงาน
เศรษฐกิจการเกษติร	โดยกราบอาราธีนาเจ้าปูระค่ณสมเด็จพื้ระมหาร่ชมงคลม่น่	
(ธีงช่ย	ธีมฺมธีโช)	เจ้าคณะใหญ่์หนกลาง	กรรมการมหาเถรสมาคม	ว่ดไติรมิติรวิทยาราม
กร่งเทพื้มหานคร	ทำาการเจิมปู้ายและปูระพื้รมนำ�าพื้ระพ่ื้ทธีมนต์ิ	เพ้ื้�อความเป็ูนสิริมงคล
โดยได้ร่บเก่ยรติิจาก	ดร.เฉลิมช่ย	ศร่อ่อน	ร่ฐมนติร่ว่าการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	
เป็ูนปูระธีานเปิูดแพื้รคล่มปู้าย	พื้ร้อมท่�งคณะผู้บริหารระด่บสูงกระทรวงเกษติรและสหกรณ์
ได้แก่	นายธีนา	ช่รวินิจ	เลขาน่การร่ฐมนติร่ว่าการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	
และดร.ทองเปูลว	กองจ่นทร์	ปูล่ดกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	พื้ร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ระด่บสูงร่วมเป็ูนเก่ยรติิในพิื้ธ่ี
	 ในการน่�	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	นำาโดย	นายฉ่นทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิีการ
สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่�	ร่วมในพิื้ธ่ีคร่�งน่�	
ณ	บริเวณหน้าอาคารนว่ติกรรม	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา	“42	ปีั	สศก.	จุดเปัล่ีิยนสู่ความส�าเร็จ”	ในโอกาสครบรอบ	42	ปีั	วันคล้ิายวันสถาปันา	สศก.
	 ว่นท่�	24	ม่นาคม	2564	ดร.เฉลิมช่ย	ศร่อ่อน	ร่ฐมนติร่ว่าการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	เป็ูนปูระธีานในพิื้ธ่ีเปิูดการส่มมนา	
เร้�อง	“42	ปีู	สศก.	จ่ดเปูล่�ยนสู่ความสำาเร็จ”	พื้ร้อมมอบนโยบายและกล่าวแสดงความยินด่เน้�องในโอกาสครบรอบ	42	ปีู	ว่นคล้ายว่นสถาปูนา
สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	ปูระจำาปีู	2564	โดยม่	นายธีนา	ช่รวินิจ	เลขาน่การร่ฐมนติร่ว่าการกระทรวงเกษติรและสหกรณ์	
ร่วมเป็ูนเก่ยรติิ	ในการน่�	นายฉ่นทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิีการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	เป็ูนผู้กล่าวรายงาน	ณ	ห้องปูระช่มพ้ื้�งบ่ญ์	
ช่�น	8	อาคารวิส่ยท่ศน์	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร
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ข่าวประชาสัมพันธ์

พิิธี์มอบเข็่มเชิีดชูีเกียรติแลิะปัระกาศเกียรติคุณ	ข้่าราชีการ	ลูิกจ้างปัระจ�า	แลิะพินักงานราชีการดีเด่น	
ข่องส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ปีังบปัระมาณ	พิ.ศ.	2563

		 ว่นท่�	24	ม่นาคม	2564	นายฉ่นทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิีการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	เป็ูนปูระธีานในพิื้ธ่ีมอบเข็มเชิดชูเก่ยรติิ
และปูระกาศเก่ยรติิค่ณ	ข้าราชการ	ลูกจ้างปูระจำา	และพื้น่กงานราชการด่เด่น	ของสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	ปีูงบปูระมาณ	พื้.ศ.	2563	
เน้�องในโอกาสครบรอบ	42	ปีู	ว่นคล้ายว่นสถาปูนาสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	ปูระจำาปีู	2564	พื้ร้อมกล่าวแสดงความยินด่	
และให้โอวาทแก่ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่�สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	โดยม่นางศศิญ์า	ปูานต่ิ�น	เลขาน่การกรม	เป็ูนผู้กล่าวรายงาน	
ณ	ห้องปูระช่มพ้ื้�งบ่ญ์	ช่�น	8	อาคารวิส่ยท่ศน์	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร
		 ท่�งน่�	ในปีู	2564	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	ม่ข้าราชการพื้ลเร้อนด่เด่น	ปูระจำาปีู	2563	ท่�ได้ร่บคร่ฑ์ทองคำา	จำานวน	2	ราย	ได้แก่	
นายศิริว่ฒน์	ทรงธีนศ่กดิ�	ผู้เช่�ยวชาญ์ด้านสารสนเทศการเกษติร	และนางธ่ีญ์ญ์์พิื้ชชา	เถระร่ชชานนท์	น่กวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญ์การพิื้เศษ	
โดยม่ข้าราชการ	ลูกจ้างปูระจำา	และพื้น่กงานราชการด่เด่น	ปูระจำาปีู	2563	เข้าร่บเข็มเชิดชูเก่ยรติิ	จำานวน	4	ราย	ได้แก่	นางปูระเท้อง	วาจร่ติ	
น่กวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญ์การพิื้เศษ	นางสาวส่ชญ์า	เอ่�ยมสะอาด	น่กวิเคราะห์นโยบายและแผนปูฏิิบ่ติิการ	นายสมจิติ	นงน่ช	
พื้น่กงานข่บรถยนต์ิ	ส2	และนายอ่ดร	นิ�มดำา	น่กวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	จัดแถลิงข่่าวเน่ืองในโอกาสครบรอบ	42	ปีั	วันคล้ิายวันสถาปันา	สศก.	ปัระจ�าปีั	2564
	 ว่นท่�	24	ม่นาคม	2564	นายฉ่นทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิีการสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	เป็ูนปูระธีานในการแถลงข่าวแก่ส้�อมวลชน	
ในโอกาสครบรอบ	42	ปีู	ว่นคล้ายว่นสถาปูนาสำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร	ปูระจำาปีู	2564	โดยแถลงในปูระเด็น	ภูาวะเศรษฐกิจการเกษติร
ไติรมาส	1	ปีู	2564	โครงการพ่ื้ฒนาเศรษฐกิจการเกษติรพิื้เศษ	SAEZ	และการดำาเนินงานปูระก่นภู่ยพ้ื้ชผลทางการเกษติร	ณ	ห้องปูระช่ม	3	
ช่�น	3	อาคารนว่ติกรรม	สำาน่กงานเศรษฐกิจการเกษติร
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