


วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำภำคเกษตร 

และศูนย์กลำงสำรสนเทศ 
กำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565”

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท�าแผนพัฒนา และมาตรการ 
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดท�าท่าที และร่วมเจรจา 
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรระหว่างประเทศ

2. จัดท�าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�ารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ

4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร 

ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร 
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
1. ยกระดับการจัดท�าและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ

2. พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท�านโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่การปฏิบัติ
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บรรณาธิการแถลง

โดยส่่งเส่ริิมด้านการิผลิิต แลิะการิส่ร้ิาง

มูลิค่่าเพิิ่�ม ซ่ึ่�งจะก่อให้้เกิดริายได้แก่

เกษตริกริ จ่งได้ต้�งค่ณะกริริมการินโยบาย

การิบริิห้าริจ้ดการิพืิ่ชส่มุนไพิ่ริฟ้้าทะลิายโจริ 

แลิะพืิ่ชส่มุนไพิ่ริอื�น พิ่ร้ิอมต้�งค่ณะอนุกริริมการิ 

เพืิ่�อข้ับเค่ลืิ�อนยุทธศาส่ตร์ิตามท่�ได้

กำาห้นดไว้้ มุ่งเน้นการิพ้ิ่ฒนาส่มุนไพิ่ริไทย 

ท้�งริะบบ เพืิ่�อให้้เกิดค่ว้ามม้�นค่ง 

ทางด้านสุ่ขัภาพิ่ แลิะค่ว้ามย้�งยืนทางด้าน

เศริษฐกิจด้ว้ย ส่ำาห้ร้ิบการิจ้ดงาน  

Kick Off ฟ้้าทะลิายโจริ 1 ล้ิานต้น  

สู่่เกษตริกริในเขัตปฏิิรูิปท่�ดิน น้บว่้า 

เป็นจุดเริิ�มต้นท่�ม่ค่ว้ามส่ำาค้่ญแก่พ่ิ่�น้อง

เกษตริกริในเขัตปฏิิรูิปท่�ดิน ท่�จะได้ร้ิบ 

ต้นฟ้้าทะลิายโจริจำานว้น 1,000,000 ต้น  

แก่เกษตริกริ จำานว้น 100,000 ริาย  

โดยให้้เกษตริกรินำาฟ้้าทะลิายโจริ 

ไปใช้ปริะโยชน์ในการิดูแลิสุ่ขัภาพิ่  

ในช่ว้งการิริะบาดขัองเชื�อไว้ร้ิส่โค่วิ้ด-19 

พิ่ร้ิอมท้�งส่น้บส่นุนองค์่ค่ว้ามรู้ิการิปลูิก 

แลิะการิใช้ปริะโยชน์ท่�ถููกต้อง 

แก่เกษตริกริ ซ่ึ่�งม่เป้าห้มายแจกจ่าย 

ฟ้้าทะลิายโจริให้้ก้บเกษตริกริให้้แล้ิว้เส่ร็ิจ 

ภายในเดือนธ้นว้าค่ม 2564 น่�  

แลิะเป็นการิเตร่ิยมค่ว้ามพิ่ร้ิอม 

ขัองเกษตริกริแลิะเค่รืิอข่ัาย  

เพืิ่�อยกริะด้บการิพ้ิ่ฒนาฟ้้าทะลิายโจริ 

สู่่ภาค่อุตส่าห้กริริมต่อไป โดยจะต้อง

	 จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19	 
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย 
ให้้ความช่วยเห้ลือพ่ีน้อง
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ	 
และเล็งเห็้นความสำาคัญ 
ของการนำาสมุนไพรฟ้า้ทะลายโจร 
มาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค	 
กระทรวงเกษตรและสห้กรณ์	
จึงร่วมสนับสนุนนโยบาย

อาศ้ยค่ว้ามร่ิว้มมือขัองทุกภาค่ส่่ว้น  

ท้�งภาค่ร้ิฐแลิะเอกชน โดยเฉพิ่าะกลิไก

ขัองกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์  

กริะทริว้งส่าธาริณสุ่ขั กริะทริว้งพิ่าณิชย์  

ภาค่อุตส่าห้กริริม ริว้มถู่งเค่รืิอข่ัาย

เกษตริกริแลิะส่ถูาบ้นเกษตริกริ
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> แพิ่ะจ้งห้ว้้ดอุดริธาน่ สิ่นค้่าเกษตริทางเลืิอก  
 ท่�น่าส่นใจ

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 7
>> การิบริิห้าริจ้ดการิสิ่นค้่าเกษตริท่�ส่ำาค้่ญ 
 ในพืิ่�นท่�ปริะส่บภ้ยพิิ่บ้ติซึ่ำ�าซึ่าก  
 กริณ่การิถูอดบทเร่ิยน : โค่ริงการิบริิห้าริ 
 จ้ดการินำ�าชุมชนบ้านโค่กพิ่ลิว้ง  
 ต.ห้นองโบส่ถ์ู อ.นางริอง จ.บุร่ิร้ิมย์

บทความพิิเศษ	 10
>> การิปฎิิรูิปริะบบอาห้าริแลิะเกษตริท่�ย้�งยืน  
 เพืิ่�อบริริลุิเป้าห้มายการิพ้ิ่ฒนาท่�ย้�งยืน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พืิ่ชอาห้าริ 14
 พืิ่ชนำ�าม้น 30
 พืิ่ชเส้่นใย 32
 พืิ่ชอื�นๆ 32
 ปศุส้่ตว์้แลิะผลิิตภ้ณฑ์์จากส้่ตว์้ 38
 ปริะมงแลิะผลิิตภ้ณฑ์์จากส้่ตว์้นำ�า 42

ข่่าวท่่น่าสนใจ	 46
>> กริมปริะมง...ว้อน ! อย่าใช้ “กริะแส่ไฟ้ฟ้้า 
 ทำาปริะมง” ทำาลิายส้่ตว์้นำ�าอย่างรุินแริง  
 ผิด จ้บ โทษปร้ิบสู่งถู่ง 1 ล้ิานบาท

ราคาปััจจัยการผลิิต	 48

แวะเย่่ยม	สศท.	 49
>> งานด้านนโยบายแลิะแผนฯ ค่ร้ิ�งท่� 1/2564
 ส่ศท.2 ร่ิว้มปริะชุมติดตามค่ว้ามก้าว้ห้น้า 
 ผลิการิดำาเนินงานตามแผนการิตริว้จริาชการิ 
 แลิะการิข้ับเค่ลืิ�อนแบบบูริณาการิในพืิ่�นท่� 
 ขัองผู้ตริว้จริาชการิ กริะทริว้งเกษตริ 
 แลิะส่ห้กริณ์ ปริะจำาปีงบปริะมาณ  
 พิ่.ศ. 2564 ริอบท่� 2 เขัตตริว้จริาชการิท่� 17
>> ส่ศท.5 จ้ดปริะชุมห้ารืิอทางไกลิผ่านสื่�อ 
 อิเล็ิกทริอนิกส์่ เรืิ�องแนว้ทางการิบริิห้าริ 
 จ้ดการิสิ่นค้่าเกษตริท่�ส่ำาค้่ญ ในพืิ่�นท่�ปริะส่บ 
 ภ้ยพิิ่บ้ติซึ่ำ�าซึ่ากปี2564 
>> ส่ศท.6 ร่ิว้มปริะชุมตริว้จริาชการิแลิะการิ 
 ข้ับเค่ลืิ�อนแบบบูริณาการิ ในริะด้บพืิ่�นท่� 
 ขัองผู้ตริว้จริาชการิกริะทริว้งเกษตริ 
 แลิะส่ห้กริณ์เขัตตริว้จท่� 9
>> ส่ศท.9 จ้ดอบริมริะบบห้น้งสื่อเว่้ยนส่ำาน้กงาน
 เศริษฐกิจการิเกษตริท่� 9

การิปฎิิรูิปริะบบอาห้าริแลิะเกษตริท่�ย้�งยืน เพืิ่�อบริริลุิเป้าห้มายการิพ้ิ่ฒนาท่�ย้�งยืน

แพิ่ะจ้งห้ว้้ดอุดริธาน่ สิ่นค้่าเกษตริทางเลืิอกท่�น่าส่นใจ

การิบริิห้าริจ้ดการิสิ่นค้่าเกษตริท่�ส่ำาค้่ญในพืิ่�นท่�ปริะส่บภ้ย
พิิ่บ้ติซึ่ำ�าซึ่าก กริณ่การิถูอดบทเร่ิยน : โค่ริงการิบริิห้าริ 
จ้ดการินำ�าชุมชนบ้านโค่กพิ่ลิว้ง ต.ห้นองโบส่ถ์ู 
อ.นางริอง จ.บุร่ิร้ิมย์

>> ส่ศท.11 ร่ิว้มปริะชุมค่ณะอนุกริริมการิ 
 พ้ิ่ฒนาการิเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ริะด้บจ้งห้ว้้ด 
 ค่ร้ิ�งท่� 1/2564

ข่่าวปัระชาสัมพัินธ์์	 52
>> การิปริะชุมส่รุิปผลิการิส่ำาริว้จข้ัอมูลิภายใต้ 
 โค่ริงการิส่ำาริว้จการิเกษตริเพืิ่�อส่น้บส่นุน  
 แลิะส่่งเส่ริิมการิเกษตริแบบย้�งยืน
>> การิส้่มมนาออนไลิน์ เรืิ�อง ผลิการิพ้ิ่ฒนา 
 ริะบบจ้ดเก็บปริะมว้บผลิแลิะวิ้เค่ริาะห์้ 
 ข้ัอมูลิขันาดให้ญ่ (Big Data)
>> เลิขัาธิการิ ส่ศก. แถูลิงข่ัาว้ในนามโฆษก 
 กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ เรืิ�อง มาตริการิ 
 ส่ร้ิางค่ว้ามเชื�อม้�นสิ่นค้่าเกษตริไทยปลิอดภ้ย โค่วิ้ด-19
>> เลิขัาธิการิ ส่ศก. ร่ิว้มการิปริะชุมร้ิฐมนตร่ิ 
 ค่ว้ามม้�นค่งอาห้าริเอเปค่ ค่ร้ิ�งท่� 6
>> การิปริะชุมค่ณะกริริมการิพืิ่ชนำ�าม้น
 แลิะนำ�าม้นพืิ่ช ค่ร้ิ�งท่� 1/2564
>> ส่ศก. ถูว้ายแอลิกอฮอล์ิแด่พิ่ริะภิกษุส่งฆ์  
 ณ ว้้ดเทว้สุ่นทริ 
>> การิปริะชุมค่ณะกริริมการินโยบายแลิะบริิห้าริ
 ข้ัาว้แห่้งชาติ (นบขั.) ค่ร้ิ�งท่� 2/2564
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แพะจังหวัดอุุดรธานี สินค้าเกษตรทางเลือุกที�น่าสนใจ

	 แพะ	เป็นส้่ตว์้เล่ิ�ยงลูิกด้ว้ยนม  

กินพืิ่ชเป็นอาห้าริ ให้้ผลิผลิิตในรูิปแบบ  

เนื�อ นม ริว้มท้�งมูลิแพิ่ะนำาไปทำาปุ�ย 

ใส่่พืิ่ชได้ โดยท้�ว้ไปแพิ่ะม่อายุข้ัยเฉล่ิ�ย  

15 ปี ม่ห้ลิากห้ลิายส่ายพ้ิ่นธ์ุ เช่น  

พ้ิ่นธ์ุแองโกลินูเบ่ยน (Anglo-Nubian) 

พ้ิ่นธ์ุบอร์ิ (Boer) ลูิกผส่มแองโกลินูเบ่ยน  

แลิะลูิกผส่มบอร์ิ โดยในเมืองไทย 

ส่่ว้นให้ญ่เล่ิ�ยงในภาค่ใต้ แลิะภาค่กลิาง  

แลิะปัจจุบ้นม่เกษตริกริในจ้งห้ว้้ดอุดริธาน่ 

เริิ�มนำาแพิ่ะมาเล่ิ�ยงเช่นก้น โดยส่่ว้นให้ญ่

จะเล่ิ�ยงเป็นเนื�อแพิ่ะ พ้ิ่นธ์ุลูิกผส่มบอร์ิ  

ม่จุดเด่น คื่อ ลิำาต้ว้ส่่ขัาว้ ห้้ว้แลิะค่อส่่แดง  

ใบหู้ยาว้ปริก ห้ากเล่ิ�ยงแลิะการิดูแลิ 

ท่�ด่จะให้้เนื�อแดงในปริิมาณมาก ซ่ึ่�งเป็น 

ท่�ต้องการิขัองตลิาดแลิะขัายได้ริาค่าด่ 

 นายสุ่นทริ ผิว้กา เกษตริกริผู้เล่ิ�ยง 

แพิ่ะเนื�อ อำาเภอห้นองห้าน จ้งห้ว้้ดอุดริธาน่ 

ผู้ม่ปริะส่บการิณ์เล่ิ�ยงแพิ่ะนานถู่ง 20 ปี  

ได้เล่ิาให้้ฟั้งว่้า แพิ่ะเป็นส้่ตว์้เล่ิ�ยงง่าย  

ดูแลิไม่ยาก กินอาห้าริตามธริริมชาติ 

แลิะโตเร็ิว้ ก่อนจะมาเล่ิ�ยงแพิ่ะเนื�อ  

นายสุ่นทริเค่ยทำาไร่ิอ้อยมาก่อน  

โดยในปี พิ่.ศ. 2544 กู้เงินจาก ธกส่.  

มาทำาไร่ิอ้อย 30 ไร่ิ เมื�อขัายอ้อยท้�งห้มดแล้ิว้

ม่กำาไริเห้ลืิอไม่มาก เนื�องจากต้นทุน 

ในการิปลูิกอ้อยค่่อนข้ัางสู่ง จากการิ 

เตร่ิยมดิน ใส่่ปุ�ย ดูแลิร้ิกษา แลิะ 

การิเก็บเก่�ยว้ เมื�อชำาริะห้น่�แล้ิว้ทำาให้้

เห้ลืิอเงินไม่มาก ถู้าจะลิงทุนทำาไร่ิอ้อย

ต่อไปจะต้องกู้ยืมเงินมาอ่กริอบ  

ภาริะห้น่�สิ่นก็จะไม่ห้มดไป นายสุ่นทริ 
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อายุ 3 เดือน จำานว้น 15 ต้ว้มาเล่ิ�ยง  

เนื�องจากริาค่าไม่แพิ่ง ริว้มเป็นเงินท้�งสิ่�น  

30,000 บาท นำามาเล่ิ�ยงแบบปล่ิอยไล่ิทุ่ง  

แลิะศ่กษาเร่ิยนรู้ิการิเล่ิ�ยงแพิ่ะ 

ลิองผิดลิองถููกด้ว้ยต้ว้เอง ต้นทุน 

ในการิเล่ิ�ยงแพิ่ะไม่มากเท่าอ้อย  

เมื�อขัายออกห้้กต้นทุน ย้งม่กำาไริเห้ลืิอ  

อ่กท้�งม่ผู้ส่นใจมาถูามซืึ่�อแพิ่ะปริะจำา 

จ่งม่แนว้คิ่ดท่�จะปร้ิบปรุิงส่ายพ้ิ่นธ์ุแพิ่ะ

ในฟ้าร์ิมให้้ต้ว้ให้ญ่ นำ�าห้น้กมากข่ั�น 

โดยไปซืึ่�อพ่ิ่อพ้ิ่นธุ์ ลูิกผส่มแองโกลินูเบ่ยน  

ริาค่าปริะมาณ 8,000 บาท มาผส่มพ้ิ่นธ์ุ

จ่งคิ่ดท่�จะทำาเกษตริอย่างอื�นแทน 

การิปลูิกอ้อย จ่งคิ่ดจะเล่ิ�ยงแพิ่ะ เนื�องจาก 

เค่ยไปทำางานท่�ปริะเทศลิิเบ่ยเห็้นการิ 

เล่ิ�ยงแพิ่ะในทะเลิทริาย พืิ่�นท่�แห้้งแล้ิง 

ย้งส่ามาริถูเล่ิ�ยงแพิ่ะจนได้ท้�งเนื�อแลิะ

นำ�านมออกมาขัายได้ น้�นแส่ดงว่้าแพิ่ะ 

ต้องเป็นส้่ตว์้ท่�เล่ิ�ยงง่าย อ่กท้�งเค่ยเห็้น

ฟ้าร์ิมแพิ่ะในจ้งห้ว้้ดส่ริะบุร่ิ จ่งม้�นใจ 

ว่้าแพิ่ะก็ส่ามาริถูเล่ิ�ยงได้ในปริะเทศไทย  

จ่งได้ค้่นห้าว่้าท่�ใดม่แพิ่ะขัาย จ่งทริาบว่้า 

ในจ้งห้ว้้ดนค่ริริาชส่่มาม่แพิ่ะขัาย  

จ่งต้ดสิ่นใจซืึ่�อแพิ่ะพ้ิ่นธ์ุลูิกผส่ม  

ก้บแพิ่ะในฟ้าร์ิม โดยเร่ิยนรู้ิการิผส่มพ้ิ่นธ์ุ

ด้ว้ยตนเอง ทำาโริงเรืิอนเล่ิ�ยงแพิ่ะจาก 

ไม้แลิะเห้ล็ิก มุงด้ว้ยส้่งกะส่่ เป็นโริงเรืิอน 

แบบยกสู่งปริะมาณ 1-2 เมตริ เพืิ่�อให้้

อากาศถู่ายเทส่ะดว้ก ม่บ้นไดส่ำาห้ร้ิบ

แพิ่ะข่ั�นไปนอนบนโริงเรืิอน ส่่ว้นด้านล่ิาง 

ก็จะปล่ิอยโล่ิงม่ท่�ส่ำาห้ร้ิบแพิ่ะเดิน 

แลิะริางนำ�า ริางอาห้าริขัองแพิ่ะ  

แลิะม่การิดูแลิค่ว้ามส่ะอาดเป็นปริะจำา 

เพืิ่�อแพิ่ะเนื�อจะได้ม่สุ่ขัภาพิ่ท่�ด่แลิะ 

ไม่ป่ว้ยง่าย

 ปัจจุบ้นฟ้าร์ิมขัองนายสุ่นทริม่แพิ่ะ

ท้�งห้มด 96 ต้ว้ โดยม่พ่ิ่อพ้ิ่นธ์ุ 1 ต้ว้  

แม่พ้ิ่นธ์ุ 50 ต้ว้ แลิะแพิ่ะแริกเกิดจนถู่ง

ก่อนผส่มพ้ิ่นธ์ุ 45 ต้ว้ ส่ำาห้ร้ิบแพิ่ะ 

เพิ่ศเม่ย จะเริิ�มผส่มพ้ิ่นธ์ุได้ต้�งแต่อายุ  

8 เดือนไปจนถู่งอายุปริะมาณ 5-7 ปี  

จ่งจะปลิดริะว้าง ซ่ึ่�งแม่พ้ิ่นธ์ุ 1 ต้ว้  

ให้้ผลิผลิิตลูิกแพิ่ะได้ 1-3 ต้ว้/รุ่ิน  

โดยม่ริะยะเว้ลิาการิต้�งท้อง 5 เดือน  
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ช่วงฤดูฝนจึงต้อง 

เสริมอาหารข้น	ซ่ึึ่งแพะเน้ือ	1	ตัว 

กินอาหารหยาบ 

ประมาณ	200-400	กรัมต่อวัน	

หากแม่พันธ์ุออกลูกมาก	 

น�้านมท่ีเล้ียงลูกแพะ 

จะไม่เพียงพอ	จะต้อง 

เสริมนมให้ลูกแพะกิน 

ให้ได้สารอาหารเพียงพอ 

ต่อการเจริญเติบโต

พ้ิ่กท้อง 1-2 เดือน ห้รืิอ 1 ปี ให้้ลูิก 

3-6 ต้ว้ ส่่ว้นแพิ่ะเพิ่ศผู้ จะเริิ�มผส่มพ้ิ่นธ์ุ

ตอนอายุปริะมาณ 1 ปี ห้ล้ิงจากน้�น  

2-3 ปีจะทำาการิปลิดริะว้างห้รืิอขัายต่อ 

ให้้ก้บฟ้าร์ิมอื�นเพืิ่�อป้องก้นการิเกิด 

กริณ่เลืิอดชิด ซ่ึ่�งจะทำาให้้แพิ่ะไม่แข็ังแริง  

เป็นโริค่ง่าย ถู้าเป็นแม่แพิ่ะท้องก็จะแท้งง่าย 

 โดยฟ้าร์ิมขัองนายสุ่นทริ ม่พืิ่�นท่�

เล่ิ�ยงแพิ่ะ 20 ไร่ิ แลิะทำาการิล้ิอมร้ิ�ว้ 

ริอบพืิ่�นท่� เพืิ่�อป้องก้นอ้นตริายจาก 

ส้่ตว์้เล่ิ�ยงห้รืิอส้่ตว์้ป่าท่�จะเข้ัามาในพืิ่�นท่�

แลิะป้องก้นแพิ่ะออกนอกพืิ่�นท่�  

โดยเล่ิ�ยงแบบปล่ิอยทุ่ง อาห้าริห้ล้ิก 

ท่�นำามาเล่ิ�ยงแพิ่ะจะเป็นอาห้าริห้ยาบ 

ท่�ห้าได้ง่ายท้�ว้ไปตามธริริมชาติ เช่น  

ต้นกริะถิูน ห้ญ้าส่ด ฟ้างข้ัาว้ ใบปาล์ิม 

ใบมะพิ่ร้ิาว้ ใบพืิ่ชต่างๆ เป็นต้น  

โดยเฉล่ิ�ยแพิ่ะ 1 ต้ว้จะกินอาห้าริห้ยาบ

ปริะมาณ 1-2 กิโลิกร้ิม ซ่ึ่�งในทุกเช้า 

นายสุ่นทธ จะออกต้ดต้นกริะถิูนห้รืิอ 

ต้ดห้ญ้าในพืิ่�นท่�ริอบๆ ฟ้าร์ิมมาให้้ 

แพิ่ะกิน ห้ล้ิงจากน้�นจะปล่ิอยแพิ่ะไว้้ 

ในทุ่งห้ญ้าเล็ิมกินห้ญ้าในทุ่งต้�งแต่ 

ช่ว้งส่ายจนถู่งค่ำ�า ถู้าว้้นไห้นฝนตก  

แพิ่ะจะไม่ออกไปเล็ิมกินห้ญ้าท่�ทุ่ง  

เพิ่ริาะธริริมชาติขัองแพิ่ะจะไม่ชอบ

ค่ว้ามชื�น ห้รืิอทุ่งห้ญ้าท่�ม่นำ�าค้่างอยู ่ 

ด้งน้�นช่ว้งฤดูฝนจ่งต้องเส่ริิมอาห้าริข้ัน  

เช่น ริำาข้ัาว้ลิะเอ่ยด ห้้ว้อาห้าริ อาห้าริ

ส่ำาเร็ิจรูิป ซ่ึ่�งแพิ่ะเนื�อ 1 ต้ว้กินอาห้าริ

ห้ยาบปริะมาณ 200-400 กร้ิมต่อว้้น  

ห้ากแม่พ้ิ่นธ์ุออกลูิกมาก นำ�านมท่�เล่ิ�ยง

ลูิกแพิ่ะจะไม่เพ่ิ่ยงพิ่อ จะต้องเส่ริิมนม 

ให้้ลูิกแพิ่ะกินให้้ได้ส่าริอาห้าริเพ่ิ่ยงพิ่อ

ต่อการิเจริิญเติบโต จนกว่้าลูิกแพิ่ะ 

จะส่ามาริถูกินอาห้าริห้ยาบได้ ริว้มท้�ง

ต้องดูแลิสุ่ขัภาพิ่แพิ่ะโดยการิส้่งเกต
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ปริะมาณ 1,000 บาทต่อต้ว้  

โดยจะม่พ่ิ่อค้่าค่นกลิางมาร้ิบซืึ่�อแพิ่ะ 

ท่�ฟ้าร์ิม แลิะห้ากแพิ่ะในฟ้าร์ิมยง้ไม่โตพิ่อ 

ท่�จะขัาย จะแนะนำาให้้ซืึ่�อก้บเกษตริกริ

ริายอื�นท่�เป็นเค่รืิอข่ัายในพืิ่�นท่� นอกจาก

การิเล่ิ�ยงแพิ่ะ นายสุ่นทริยง้ปลูิกอินทผาล้ิม 

แลิะนำามูลิแพิ่ะท่�ได้จากฟ้าร์ิมขัองตนเอง

มาทำาปุ�ยบำารุิงดินให้้ก้บต้นอินทผาล้ิม

เพืิ่�อลิดต้นทุน ริว้มท้�งเล่ิ�ยงนกกริะจอกเทศ  

ห้ากแพิ่ะเนื�อโตไม่ท้นขัายก็ม่สิ่นค้่า 

ชนิดอื�นๆห้มุนเว่้ยนผล้ิดเปล่ิ�ยน 

ออกสู่่ตลิาด เป็นการิทำาเกษตริ 

ผส่มผส่านทำาให้้ม่ริายได้ห้ลิายทาง 

ตลิอดท้�งปี 

 แพิ่ะจ่งถืูอว่้าเป็นสิ่นค้่าเกษตริทางเลืิอก 

ท่�น่าส่นใจอ่กชนิดห้น่�ง ท่�ตลิาดม่ค่ว้าม

ต้องการิอย่างต่อเนื�อง ริาค่าค่่อนข้ัาง

จูงใจ แต่อย่างไริก็ตาม จะต้องม่การิ 

ดูแลิเอาใจใส่่อย่างส่มำ�าเส่มอ ต้องเฝ้า

ริะว้้งป้องก้นโริค่ท่�จะเกิดก้บแพิ่ะ  

ซ่ึ่�งถู้าดูแลิเป็นอย่างด่ ผลิท่�ได้ก็คุ้่มค่่า

ก้บท่�ลิงทุน ห้ากเกษตริกริท่านใดส่นใจ

ข้ัอมูลิการิเล่ิ�ยงแพิ่ะ ส่ามาริถูส่อบถูาม

ข้ัอมูลิเพิิ่�มเติมได้ท่� นายสุ่นทริ ผิว้กา  

ห้มู่ท่� 8 บ้านม่ว้ง ตำาบลิพ้ิ่งงู  

อำาเภอห้นองห้าน จ้งห้ว้้ดอุดริธาน่  

เบอร์ิโทริ 089-2793018

อาการิอยูเ่ส่มอ ถู้าแพิ่ะต้ว้เล็ิกแต่ท้องป่อง  

ต้องม่การิข้ับถู่ายพิ่ยาธิ แลิะต้องเส่ริิม 

ก้อนแร่ิธาตุเพืิ่�อป้องก้นการิขัาดแค่ลิเซ่ึ่ยม 

ซ่ึ่�งเป็นส่าเห้ตุขัองการิเกิดโริค่ไข้ันม  

ซ่ึ่�งแพิ่ะม่อาการิเดินเซึ่ เดินขัาลิาก  

ช่ว้งฤดูฝนแพิ่ะจะท้องอืดห้รืิอท้องเส่่ยง่าย 

เนื�องจากกินห้ญ้าเปียก ถู้าเป็นห้น้ก

อาจถู่งตายได้ ซ่ึ่�งผู้เล่ิ�ยงจะต้องเอาใส่่ใจ

ส้่งเกตุอาการิขัองแพิ่ะในฟ้าร์ิม เมื�อแพิ่ะ

ม่อาการิผิดปกติ เช่น ไม่ยอมกินอาห้าริ 

ไม่ลุิกออกตามฝูงไปกินห้ญ้า ต้องร่ิบดูแลิ

แลิะร้ิกษาตามอาการิท้นท่ 

 โดยท้�ว้ไปแพิ่ะเนื�อท่�ตลิาดต้องการิ 

จะม่อายุเฉล่ิ�ย 4-6 เดือน แลิะต้องม่นำ�าห้น้ก  

20 กิโลิกร้ิมข่ั�นไปต่อต้ว้ เฉล่ิ�ยต้นทุน 

การิเล่ิ�ยงแพิ่ะปริะมาณ 2,500 บาทต่อต้ว้ 

ห้รืิอปริะมาณ 100 บาทต่อกิโลิกร้ิม  

ต้นทุนส่่ว้นให้ญ่เป็นค่่าอาห้าริ ค่่ายา 

ร้ิกษาโริค่ ค่่าเว้ชภ้ณฑ์์ แลิะอุปกริณ์ต่างๆ  

โดยจะช้�งนำ�าห้น้กขัายท้�งต้ว้ ริาค่าขัาย

แพิ่ะเนื�อปริะมาณ 120-140 บาท 

ต่อกิโลิกร้ิม ห้รืิอปริะมาณ 3,000-3,500 

บาทต่อต้ว้ ถู้าเป็นพ้ิ่นธ์ุลูิกผส่มปริิมาณ

เนื�อแดงมาก จะขัายได้ในริาค่า 140 

บาทต่อกิโลิกร้ิม ส่่ว้นพ้ิ่นธ์ุพืิ่�นเมือง 

เนื�อน้อย จะขัายได้ในริาค่า 120 บาท

ต่อกิโลิกร้ิม โดยในฟ้าร์ิมขัองนายสุ่นทริ

จะม่นำ�าห้น้กแพิ่ะเนื�อเฉล่ิ�ยปริะมาณ  

25 กิโลิกร้ิมต่อต้ว้ ขัายได้ในริาค่า  

140 บาทต่อกิโลิกร้ิม ได้ผลิตอบแทน

โดย : ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริท่� 3 
อุดริธาน่
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การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที�สำาคัญในพื�นที� 
ประสบภััยพิบัติซ้ำำ�าซ้ำาก กรณีีการถอุดบทเรียน :  
โครงการบริหารจัดการนำ�าชุุมชุนบ้านโคกพลวง  

ต.หนอุงโบสถ์ อุ.นางรอุง จ.บุรีรัมย์

	 บ้านโคกพลวง	ต.ห้นองโบส่ถ์ู  

อ.นางริอง จ.บุร่ิร้ิมย์ ปริะส่บปัญห้า 

เรืิ�องนำ�ามากว่้า 50 ปี ท้�งนำ�าแล้ิงแลิะ 

นำ�าห้ลิาก แม้ในฤดูฝนจะม่ฝนตกลิงมา 

ก็ซ่ึ่มห้ายลิงดินไปห้มด ลิำาห้้ว้ยท่�ม่อยู ่

ก็เก็บก้กนำ�าไม่ได้ พืิ่�นท่�ทำาการิเกษตริ

เกือบ 4,000 ไร่ิ ได้ร้ิบค่ว้ามเส่่ยห้าย 

โดยเฉพิ่าะนาข้ัาว้ ทำาให้้เกษตริกริ 

เป็นห้น่�เป็นสิ่น ห้ลิายค่นถู่งก้บอพิ่ยพิ่

ย้ายถิู�นฐานก้นไป จนกริะท้�งปี 2548 

ชาว้บ้านได้เริิ�มพูิ่ดคุ่ยปัญห้า 

ก้บผู้เฒ่าผู้แก่ในห้มู่บ้านถู่งแห้ล่ิงนำ�า 

ท่�เค่ยม่อยู่ ค่นห้นุ่มส่าว้ท่�ม่ค่ว้ามรู้ิ 

เริิ�มค้่นห้าแห้ล่ิงนำ�า ส่ำาริว้จเส้่นทางนำ�า 

ในพืิ่�นท่�โดยใช้แผนท่�ภาพิ่ถู่าย 

จากดาว้เท่ยม แลิะ GPS เมื�อได้ข้ัอมูลิ 

ก็เริิ�มลิงมือทำา โดยช้กชว้นเพืิ่�อน 

จากห้มู่บ้านข้ัางเค่่ยง ต้�งเป็นค่ณะกริริมการิ 

บริิห้าริจ้ดการินำ�าชุมชน แลิะ 

น้กวิ้จ้ยชุมชนข่ั�น การิดำาเนินงาน 

ขัองโค่ริงการิบริิห้าริจ้ดการินำ�าชุมชน

บ้านโค่กพิ่ลิว้ง ตำาบลิห้นองโบส่ถ์ู  

อำาเภอนางริอง จ้งห้ว้้ดบุร่ิร้ิมย์ เป็นไป

ตามห้ล้ิกค่ำาส่อนท่�ส่ำาค้่ญขัองพิ่ริะพุิ่ทธศาส่นา  

คื่อ ห้ล้ิกอริิยส้่จ 4 ค่ว้ามจริิง 

อ้นปริะเส่ริิฐ 4 ปริะการิ ซ่ึ่�งปริะกอบด้ว้ย  

ทุกข์ั ส่มุท้ย นิโริธ มริริค่ ในทางปฏิิบ้ติ

ขัองการินำาห้ล้ิกธริริมน่�มาใช้เริิ�มจาก  

“ทุกข์ั” ท่�เกิดจากปัญห้าผลิผลิิต

ทางการิเกษตริเส่่ยห้าย ทำาให้้เกษตริกริ

เป็นห้น่�เป็นสิ่น ซ่ึ่�งส่าเห้ตุก็มาจาก 

ต้องปริะส่บก้บปัญห้าภ้ยแล้ิงซึ่ำ�าซึ่าก  

ขัาดแห้ล่ิงนำ�าเพืิ่�อการิอุปโภค่ บริิโภค่  

ริว้มท้�งแห้ล่ิงนำ�าทางการิเกษตริ ด้งน้�น

ชุมชนจ่งต้องแส่ว้งห้าแนว้ทาง เพืิ่�อให้้

พ้ิ่นทุกข์ัด้ว้ยการิแก้ไขัปัญญาท่�เกิดข่ั�น  

คื่อ การิจ้ดห้าแห้ล่ิงนำ�าเพืิ่�อให้้ม่นำ�า 

อย่างเพ่ิ่ยงพิ่อในการิดำาริงช่พิ่ ซ่ึ่�งเมื�อ

ส่ามาริถูแก้ไขัปัญห้าเรืิ�องนำ�าได้แล้ิว้ 

แล้ง

ท่วม
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จ่งร่ิว้มก้นส่ร้ิางแนว้ทาง ห้รืิอข้ัอปฏิิบ้ติ

ท่�ทำาให้้พ้ิ่นจากปัญห้า ด้ว้ยการิปริะส่าน

ค่ว้ามร่ิว้มมือก้บทุกฝ่ายเพืิ่�อพ้ิ่ฒนาอาช่พิ่

ให้้ก้บเกษตริกริภายใต้เศริษฐกิจพิ่อเพ่ิ่ยง  

ซ่ึ่�งทำาให้้เกษตริกริในพืิ่�นท่�ส่ามาริถูพ่ิ่�งพิ่า 

ต้ว้เองได้อย่างแข็ังแกร่ิง ม่ค่ว้ามร้ิก  

ค่ว้ามม้�นค่งในค่ริอบค่ร้ิว้ แลิะส้่งค่ม  

ส่ร้ิางคุ่ณภาพิ่ช่วิ้ตท่�ด่ริว้มท้�งส่ามาริถู

เป็นต้นแบบให้้ก้บชุมชนอื�นๆ ได้อย่าง

งดงามอ่กด้ว้ย 

 วิ้ธ่การิบริิห้าริจ้ดการินำ�าขัองชุมชน

บ้านโค่กพิ่ลิว้ง ใช้วิ้ทยาศาส่ตร์ิ  

แลิะเทค่โนโลิยใ่นการิจ้ดการิทร้ิพิ่ยากรินำ�า  

โดยได้นำาเค่รืิ�องริะบุพิิ่ก้ด (GPS) ส่ถูาน่

โทริมาตริ แผนท่�แลิะภาพิ่ถู่ายดาว้เท่ยม  

มาใช้ในการิส่ำาริว้จเก็บข้ัอมูลิ แลิะใช้ 

ในการิวิ้เค่ริาะห์้ข้ัอมูลิท่�ส่ำาค้่ญ เช่น  

ส่มดุลินำ�า การิวิ้เค่ริาะห์้เชิงพืิ่�นท่�  

การิทำาแผนท่�แห้ล่ิงนำ�าได้ด้ว้ยตนเอง  

การิวิ้เค่ริาะห์้ส่มดุลินำ�า แส่ดงให้้เห็้นว่้า 

ม่ปริิมาณฝนตกจำานว้นมากท่�อาจ 

ทำาให้้เกิด นำ�าท่ว้มในชุมชนในช่ว้งฤดูฝน  

แต่กล้ิบพิ่บปัญห้าขัาดแค่ลินนำ�า 

ในช่ว้งห้น้าแล้ิง การิส่ร้ิางส่ริะก้กเก็บนำ�า  

แลิะเชื�อมโยงแห้ล่ิงนำ�าม่ค่ว้ามจำาเป็น  

ท่�ส่ามาริถูลิดปัญห้านำ�าท่ว้ม แลิะเพิิ่�ม

ปริิมาณนำ�าส่ำาริองไว้้ใช้ในช่ว้งห้น้าแล้ิง  

นำาไปสู่่การิออกแบบโค่ริงส่ร้ิางพืิ่�น

ฐานแบบง่ายๆ ท่�เห้มาะส่มก้บส่ภาพิ่

ภูมิปริะเทศแลิะภูมิส้่งค่ม ผนว้กก้บใช้

ภูมิปัญญาท้องถิู�น แลิะปริะส่บการิ 

ขัองชุมชน จ่งเกิดเป็นริะบบการิจ้ดการินำ�า  

ท่�ชุมชนได้ร่ิว้มแริงร่ิว้มใจพ้ิ่ฒนาเป็น

ริะบบส่ริะพิ่ว้ง แลิะถูนนนำ�าเดิน  

เพืิ่�อนำานำ�าเก็บไว้้ใช้ในการิเกษตริช่ว้ง 

ฤดูแล้ิง โดยนว้้ตกริริมท่�ชุมชนส่ร้ิางข่ั�น

ในการิจ้ดการิริะบบนำ�าปริะกอบด้ว้ย

 1) ถูนนนำ�าเดิน เป็นโค่ริงส่ร้ิางขัอง

ถูนนท่�ใช้ส้่ญจริในห้มู่บ้าน ซ่ึ่�งได้ทำาการิ

ก่อขัอบถูนนให้้สู่งข่ั�นเพืิ่�อป้องก้นนำ�าไห้ลิ

ห้ลิากเข้ัาท่ว้มห้มู่บ้านแลิะพืิ่�นท่�ทำาการิ

เกษตริ ทำาห้น้าท่�เป็นทางริะบายนำ�าท่ว้ม  

ลิงสู่่ส่ริะก้กเก็บนำ�าแก้มลิิง (แม่ลิิง) ท่�อยู่

ปลิายทาง อ่กท้�งทำาห้น้าท่�เพิิ่�มปริิมาณนำ�า 

ส่ำาริองไปพิ่ร้ิอมๆ ก้น 

 2) ส่ริะพิ่ว้ง เป็นส่ริะนำ�าท่�ถููกออกแบบ 

แลิะพ้ิ่ฒนาเพืิ่�อเชื�อมต่อค่ลิองด้กนำ�า

ห้ลิากก้บลิำามาศ ปริะกอบด้ว้ยส่ริะ 

ถนนนำ�าเดิน แก้มลิง สระพวง

การบริหารจัดการ 
สินค้้าเกษตร	 

ชุมชนบ้านโค้กพลวง	 
ได้น้อมน�าแนว 
พระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภููมิพล	 
อดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	 

ในเร่ืองเกษตรทฤษฎีีใหม่	 
ภูายใต้หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง	 

ซ่ึึ่งเน้น	เร่ืองการพ่ึงพา
ตนเอง	ด้วยการฝึกฝน

และร่วมมือกัน 
ภูายในชุมชน	 

มาสร้างเป็นแนวปฏิิบัติ
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โดย : ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริท่� 5 
นค่ริริาชส่่มา

เก็บก้กนำ�า จำานว้น 66 ส่ริะ ห้รืิอท่� 

เร่ิยกก้นว่้าแก้มลิิง (ลูิกลิิง) ทำาห้น้าท่� 

ก้กเก็บนำ�าก่อนปล่ิอยลิงพืิ่�นท่�ทำาการิเกษตริ  

ค่ลิองซึ่อย แลิะส่ริะปริะจำาไร่ินา 

อ่กจำานว้นมากกว่้า 50 ส่ริะ  

ริะบบส่ริะพิ่ว้งน่�ทำาห้น้าท่�เป็นแห้ล่ิง 

เก็บก้กนำ�า เพืิ่�อใช้ในฤดูแล้ิง ม่การิปลูิก

ห้ญ้าแฝกเพืิ่�อด้กตะกอนแลิะป้องก้น 

การิพ้ิ่งทลิายขัองดิน ริอบส่ริะ  

ช่ว้ยปร้ิบปรุิงแลิะเพิิ่�มส่าริอาห้าริในดิน  

ทำาให้้ดินม่คุ่ณภาพิ่ด่เห้มาะแก่การิ 

เพิ่าะปลูิก

ต่อยอดความสำาเร็จเร่ืองนำ�า	 
สู่เศรษฐกิจพอเพียง	
 การิบริิห้าริจ้ดการิสิ่นค้่าเกษตริ  

ชุมชนบ้านโค่กพิ่ลิว้ง ได้น้อมนำา 

แนว้พิ่ริะริาชดำาริิขัองพิ่ริะบาทส่มเด็จ

พิ่ริะบริมชนกาธิเบศริ มห้าภูมิพิ่ลิ 

อดุลิยเดชมห้าริาช บริมนาถูบพิิ่ตริ  

ในเรืิ�องเกษตริทฤษฎ่ิให้ม่ ภายใต้ห้ล้ิก

ปร้ิชญาเศริษฐกิจพิ่อเพ่ิ่ยง ซ่ึ่�งเน้น 

เรืิ�องการิพ่ิ่�งพิ่าตนเอง ด้ว้ยการิฝึกฝน

แลิะร่ิว้มมือก้นภายในชุมชน มาส่ร้ิาง

เป็นแนว้ปฏิิบ้ติ ซ่ึ่�งแนว้ทางการิดำาเนิน

การิน่�ได้ส่่งเส่ริิมให้้เกิดการิจ้ดส่ริริพืิ่�นท่�

ตามว้้ตถุูปริะส่งค์่ เช่น พืิ่�นท่�เก็บนำ�าฝน  

พืิ่�นท่�ทำาการิเกษตริ ท่�อยู่อาศ้ย เป็นต้น  

ม่การิบริิห้าริจ้ดการิทร้ิพิ่ยากรินำ�าแลิะ

ทร้ิพิ่ยากริอื�นๆ ริว้มท้�งม่การิจ้ดทำา

ปฏิิทินการิเกษตริอย่างเห้มาะส่ม  

ส่ำาห้ร้ิบการิทำาการิเกษตริอย่างย้�งยืน  

ส่ร้ิางคุ่ณภาพิ่ช่วิ้ต ส่ร้ิางริอยยิ�ม ส่ร้ิางสุ่ขั  

ให้้ก้บชุมชนม่ภูมิคุ้่มก้นในต้ว้ท่�ด่  

ส่ามาริถูพ่ิ่�งพิ่าตนเองได้ ซ่ึ่�งเป็นทาง 

เลืิอกห้น่�งท่�ส่ามาริถูนำาไปปริะยุกต์ใช้ได้

ในชุมชนอื�นๆ ตามบริิบทขัองพืิ่�นท่�น้�นเอง 
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การปฎิิรูประบบอุาหารและเกษตรที�ยั�งยืน  
เพื�อุบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน

	 การปฏิิรูประบบอาห้าร 
และเกษตรท่ีย่ังยืน	เป็นแนว้คิ่ด

ขัองเลิขัาธิการิองค์่การิส่ห้ปริะชาชาติ 

นายอ้นโตนิโอ กูเตอร์ิเริส่ ท่�มองว่้า 

เป้าห้มายการิพ้ิ่ฒนาท่�ย้�งยืน  

(Sustainable Development Goals)

ห้รืิอ SDGs อาจไม่ส่ามาริถูบริริลุิผลิได้

ภายในปี 2573 ห้ากไม่ม่การิปฏิิรูิป 

ริะบบอาห้าริขัองแต่ลิะปริะเทศท้�ว้โลิก  

ท้�งน่� จากริายงานขัององค์่การิอาห้าริ

แลิะการิเกษตริแห่้งส่ห้ปริะชาชาติ  

(Food and Agriculture Organization  

of the United Nations) ห้รืิอ FAO 

เมื�อเดือนกริกฎิาค่มท่�ผ่านมา ริะบุว่้า  

ต้�งแต่ปี 2557 ม่ผู้อดอยากหิ้ว้โห้ย 

เพิิ่�มข่ั�นปริะมาณ 10 ล้ิานค่นต่อปี  

นอกจากน่� วิ้กฤตการิณ์การิแพิ่ร่ิริะบาด 

ขัองโริค่ COVID-19 อาจส่่งผลิให้้

ปริิมาณผู้ขัาดส่าริอาห้าริมากถู่ง  

83 - 132 ล้ิานค่น ในปี 2563  

แลิะปริะชากริมากกว่้า 3 พ้ิ่นล้ิานค่น 

ในโลิก ยง้ไม่ส่ามาริถูเข้ัาถู่งแห้ล่ิงอาห้าริ

ท่�ด่ต่อสุ่ขัภาพิ่ได้

 กล่ิาว้ได้ว่้า ริะบบอาห้าริค่ริอบค่ลุิม

ทุกกิจกริริมท่�เก่�ยว้ข้ัองก้บอาห้าริ  

ต้�งแต่การิผลิิต การิแปริรูิป การิกริะจาย  

การิจำาห้น่าย แลิะการิบริิโภค่ ซ่ึ่�งห้มายถู่ง 

การิมองภาพิ่องค์่ริว้มท่�เก่�ยว้ข้ัองก้บ

อาห้าริในมิติทางเศริษฐกิจ ส้่งค่ม  

แลิะสิ่�งแว้ดล้ิอม เลิขัาธิการิองค์่การิ

ส่ห้ปริะชาชาติจ่งปริะกาศเดินห้น้า

ปฏิิรูิปริะบบอาห้าริโลิกท่�ม้�นค่ง  

เพืิ่�อปิดจุดอ่อน ค่ว้ามเปริาะบาง  

แลิะค่ว้ามเห้ลืิ�อมลิำ�าในริะบบการิผลิิต

อาห้าริ ด้ว้ยการิจ้ดการิปริะชุมสุ่ดยอด

ริะด้บผู้นำาด้านริะบบอาห้าริโลิก  

(UN Food System Summit : UNFSS)

เพืิ่�อกริะตุ้นให้้ผู้นำาขัองแต่ลิะปริะเทศ 

ได้มาแลิกเปล่ิ�ยนปริะส่บการิณ์/ 

แนว้ทางในการิปฏิิรูิปริะบบอาห้าริ  

นอกจากน่� ย้งกำาห้นดให้้แต่ลิะปริะเทศ

จ้ดเว้ท่ห้ารืิอแลิะพูิ่ดคุ่ยส่าธาริณะ 

Source: un.org
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ในทุกภาค่ส่่ว้นเก่�ยว้ก้บการิปฏิิรูิป 

ริะบบอาห้าริ เพืิ่�อริว้บริว้มกริณ่ศ่กษา  

ค่ำาแนะนำา แลิะค่ว้ามคิ่ดเห็้นขัอง 

ผู้ม่ส่่ว้นได้ส่่ว้นเส่่ย นำาไปสู่่การิพ้ิ่ฒนา

แผนงานให้้บริริลุิเป้าห้มายการิพ้ิ่ฒนา

ท่�ย้�งยืน ซ่ึ่�งในปี 2564 ม่การิกำาห้นด

จ้ดการิปริะชุม Pre-Summit ส่ำาห้ร้ิบ

ร้ิฐมนตร่ิท่�เก่�ยว้ข้ัองด้านริะบบอาห้าริ  

ในเดือนกริกฎิาค่ม ณ กรุิงโริม อิตาล่ิ  

แลิะการิปริะชุม UNFSS ริะด้บผู้นำา  

ในเดือนก้นยายน ณ นค่รินิว้ยอร์ิค่  

ส่ห้ร้ิฐอเมริิกา

 ส่ำาห้ร้ิบการิปริะชุม UNFSS  

จะเป็นการิดำาเนินปฏิิรูิปริะบบอาห้าริ 

ท่�ย้�งยืน เพืิ่�อให้้ม่ค่ว้ามคื่บห้น้า 

ในเป้าห้มายการิพ้ิ่ฒนาท่�ย้�งยืน 

ท้�ง 17 เป้าห้มาย ผ่านการิพ้ิ่ฒนาแผนงาน 

5 ด้าน (5 Action Tracks) ได้แก่

	 1.	การเข้าถึงอาห้ารท่ีปลอดภััยและ 

มีคุณค่าทางโภัชนาการ เพืิ่�อให้้ทุกค่น

ได้ร้ิบโภชนาการิท่�ค่ริบถู้ว้นส่มบูริณ์  

เข้ัาถู่งผลิิตภ้ณฑ์์อาห้าริท่�ปลิอดภ้ย 

แลิะริาค่าปริะห้ย้ดได้ตลิอดเว้ลิา

	 2.	การปรับเปล่ียนวิถีการบริโภัค

เพ่ือความย่ังยืน	เพืิ่�อส่่งเส่ริิมการิ

บริิโภค่อาห้าริท่�ม่ปริะโยชน์ 

ลิดการิสู่ญเส่่ยอาห้าริแลิะขัยะอาห้าริ 

ส่่งเส่ริิมการิลิดใช้ทร้ิพิ่ยากริในการิผลิิต

แลิะการิขันส่่งโดยการินำากล้ิบมาใช้ให้ม่

แลิะร่ิไซึ่เคิ่ลิ

	 3.	การส่งเสริมระบบการผลิต 

ท่ีเพียงพอและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	

เพืิ่�อลิดผลิกริะทบจากการิเปล่ิ�ยนแปลิง

ส่ภาพิ่ภูมิอากาศ ร้ิกษาส่มดุลิริะบบ

นิเว้ศน์ แลิะลิดการิสู่ญเส่่ยอาห้าริ  

โดยเพิิ่�มปริะสิ่ทธิภาพิ่การิใช้ทร้ิพิ่ยากริ

Source: un.org

ระบบอาหาร 
ค้รอบค้ลุมทุกกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร	 
ต้ังแต่การผลิต	 
การแปรรูป	 
การกระจาย	 
การจ�าหน่าย	 
และการบริโภูค้	 
ซ่ึึ่งหมายถึง 

การมองภูาพองค์้รวม 
ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร 
ในมิติทางเศรษฐกิจ	 
สังค้ม	และส่ิงแวดล้อม
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สิ่�งแว้ดล้ิอมตลิอดห่้ว้งโซ่ึ่อาห้าริ  

ริว้มถู่งส่น้บส่นุนการิกำาก้บดูแลิริะบบ

อาห้าริท่�กำาห้นดมาตริการิจูงใจเพืิ่�อ 

ลิดการิสู่ญเส่่ยอาห้าริแลิะผลิกริะทบ

ด้านลิบอื�น ๆ

	 4.	การส่งเสริมความเป็นอยู่ 

ท่ีเสมอภัาคและกระจายความเท่าเทียม	

เพืิ่�อส่ร้ิางอาช่พิ่ กริะจายริายได้แลิะการิ

พ้ิ่ฒนาอย่างท้�ว้ถู่ง โดยการิส่่งเส่ริิม 

การิจ้างงานอย่างม่ปริะสิ่ทธิภาพิ่ส่ำาห้ร้ิบ

ผู้เก่�ยว้ข้ัองตลิอดห่้ว้งโซ่ึ่คุ่ณค่่าอาห้าริ 

ริว้มถู่งส่ร้ิางค่ว้ามยืดห้ยุ่นในการิปร้ิบต้ว้

ผ่านการิคุ้่มค่ริองทางส้่งค่ม

	 5.	การสร้างความยืดห้ยุ่นปรับตัว

ได้ในทุกวิกฤต	เพืิ่�อลิดกริะทบ 

ในด้านต่างๆ เพืิ่�อเส่ริิมส่ร้ิางริะบบ

อาห้าริอย่างย้�งยืน แลิะส่ามาริถูร้ิบมือ

ปร้ิบต้ว้ได้ในทุกภาว้ะวิ้กฤต  

แลิะแริงกดด้นจากปัจจ้ยเส่่�ยงต่างๆ

 ในส่่ว้นขัองปริะเทศไทย  

โดยกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ 

ได้เตร่ิยมค่ว้ามพิ่ร้ิอมในการิข้ับเค่ลืิ�อน

ปฏิิรูิปริะบบอาห้าริแลิะเกษตริสู่่ค่ว้ามย้�งยืน  

เริิ�มจากการิจ้ดปริะชุม National  

Dialogue ผ่านส่ร้ิางการิร้ิบรู้ิแลิะ 

ริะดมค่ว้ามเห็้นทุกภาค่ส่่ว้นท่�จะช่ว้ย 

ข้ับเค่ลืิ�อนแผนงานขัองไทยให้้ส่อดค่ล้ิอง

ก้บส่ห้ปริะชาชาติโดยการิม่ส่่ว้นร่ิว้ม 

ขัองห้น่ว้ยงานภาค่ร้ิฐ ภาค่เอกชน  

ภาค่ปริะชาส้่งค่ม แลิะภาค่การิศ่กษา

นอกจากน่� ย้งได้จ้ดปริะชุมเพืิ่�อ 

ร้ิบฟั้งค่ว้ามคิ่ดเห็้นในการิจ้ดทำาข้ัอเส่นอ

แลิะกำาห้นดนโยบายเพืิ่�อข้ับเค่ลืิ�อน 

สู่่การิปฏิิบ้ติ แลิะส่ร้ิางค่ว้ามม้�นค่ง

ทางอาห้าริแลิะโภชนาการิในทุกริะด้บ

อย่างเป็นรูิปธริริมภายใต้บริิบทขัอง

ปริะเทศไทย ผ่านค่ณะอนุกริริมการิ

แลิะค่ณะกริริมการิท่�เก่�ยว้ข้ัองก้บริะบบ

อาห้าริห้ลิายค่ณะ อาทิ การิปริะชุม

ค่ณะอนุกริริมการิจ้ดทำาแผน 

เพืิ่�อการิบริิห้าริค่ว้ามม้�นค่งทางด้านอาห้าริ 

การิปริะชุมค่ณะกริริมการิข้ับเค่ลืิ�อน

ด้านค่ว้ามม้�นค่งอาห้าริตลิอดห่้ว้งโซ่ึ่  

แลิะการิปริะชุมเชิงปฏิิบ้ติการิปร้ิบปรุิง

คู่่มือปฏิิทินผลิผลิิตสิ่นค้่าเกษตริริาย

เดือนริะด้บจ้งห้ว้้ดในพืิ่�นท่�ภูมิภาค่ 

เพืิ่�อเตร่ิยมนำาเส่นอในการิปริะชุม 

สุ่ดยอดริะด้บผู้นำาด้านริะบบ 

อาห้าริโลิก อ่กท้�ง ในช่ว้งการิปริะชุม 

Pre-Summit เมื�อเดือนกริกฎิาค่ม 2564  

ณ กรุิงโริมอิตาล่ิ ร้ิฐมนตร่ิกริะทริว้ง

เกษตริแลิะส่ห้กริณ์ได้ม่ส่่ว้นร่ิว้ม 

แลิะแส่ดงบทบาทต่อท่�ปริะชุมด้งกล่ิาว้  

โดยได้นำาเส่นอแนว้ทางในการิเตร่ิยม 

ค่ว้ามพิ่ร้ิอมในการิพิ่ลิิกโฉมริะบบ 

อาห้าริขัองปริะเทศไทยไปสู่่ค่ว้ามย้�งยืน

ใน 4 ปริะเด็น คื่อ 1) การิส่ร้ิางค่ว้าม 

เข้ัมแข็ังในการิพ่ิ่�งพิ่าตนเองด้านอาห้าริ

ต้�งแต่ริะด้บค่ร้ิว้เรืิอน โดยปริะเทศไทย 

ได้น้อมนำา “หลัักปรััชญาเศรัษฐกิจ 

พอเพียง” แลิะเกษตรัทฤษฎีีใหม่่  

มาเป็นแนว้ทางในการิส่ร้ิางค่ว้าม 

เข้ัมแข็ังให้้ริะบบอาห้าริแลิะภาค่เกษตริ 

ในริะด้บห้มู่บ้านแลิะตำาบลิท้�ว้ปริะเทศ 

2) การิบูริณาการิค่ว้ามร่ิว้มมือ 

จากทุกภาค่ส่่ว้น โดยเน้นค่ว้ามส่ำาค้่ญ

ขัองบทบาทเกษตริกริริายย่อย  

ส่ตร่ิแลิะยุว้เกษตริกริ 3) การิข้ับเค่ลืิ�อน

นโยบายโลิกไปสู่่การิปฏิิบ้ติจริิง 

ในริะด้บพืิ่�นท่� แลิะ 4) การิลิดค่ว้าม

เห้ลืิ�อมลิำ�าแลิะทำาให้้ทุกค่นส่ามาริถู 

เข้ัาถู่งทร้ิพิ่ยากริได้อย่างยุติธริริม  

ซ่ึ่�งแนว้ทางด้งกล่ิาว้ต้องม่การินำามา 

ข้ับเค่ลืิ�อนปฏิิบ้ติจริิงเพืิ่�อปร้ิบเปล่ิ�ยน 

ให้้ม่ค่ว้ามเท่าท้นต่อการิเปล่ิ�ยนแปลิง

Source: www.wfo-oma.org
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โดย : กองเศริษฐกิจการิเกษตริริะห้ว่้างปริะเทศ

ขัองโลิก เพืิ่�อให้้ปริะเทศไทยม่ริะบบ

อาห้าริแลิะเกษตริท่�ย้�งยืน แลิะบริริลุิ

ตามเป้าห้มายการิพ้ิ่ฒนาท่�ย้�งยืน 

ตามกริอบการิปริะชุมสุ่ดยอด 

ด้านริะบบอาห้าริขัองส่ห้ปริะชาชาติ 

ภายในปี 2573

 ส่ำาห้ร้ิบผลิจากการิปริะชุม Pre-Summit 

ได้ส่รุิปปริะเด็นส่ำาค้่ญ 4 ด้านในการิ

ปฏิิรูิปริะบบอาห้าริ คื่อ 

 1) การิส่น้บส่นุนด้านการิเงินแลิะ

การิลิงทุน

 2) การิส่น้บส่นุนการิเข้ัาถู่งข้ัอมูลิ 

นว้้ตกริริมแลิะเทค่โนโลิยแ่ลิะงานวิ้จ้ย

 3) การิส่่งเส่ริิมธริริมาภิบาลิแลิะ 

การิส่น้บส่นุนจากภาค่ร้ิฐ

 4) การิส่ร้ิางการิม่ส่่ว้นร่ิว้มจาก 

ทุกภาค่ส่่ว้น

 นอกจากน่�ท่�ปริะชุมยง้ได้เน้น 

การิส่ร้ิางเค่รืิอข่ัายค่ว้ามร่ิว้มมือ  

แลิะทบทว้นปริะเด็นส่ำาค้่ญเร่ิงด่ว้น 

ท่�จะดำาเนินการิร่ิว้มก้นใน 8 ปริะเด็น  

ได้แก่

 1) ด้านโภชนาการิแลิะการิขัจ้ด

ค่ว้ามหิ้ว้โห้ย

 2) ด้านอาห้าริในโริงเร่ิยน 

 3) การิสู่ญเส่่ยอาห้าริแลิะอาห้าริ

เห้ลืิอทิ�ง

 4) ริะบบนิเว้ศเกษตริแลิะริะบบพืิ่ช

แลิะปศุส้่ตว์้ท่�ย้�งยืน

 5) ส้่ตว์้นำ�าแลิะอาห้าริจากส้่ตว์้นำ�า

 6) การิม่ค่่าค่ริองช่พิ่แลิะงาน 

ท่�ม่คุ่ณค่่า

 7) การิส่ร้ิางค่ว้ามยืดห้ยุ่น

 8) ปัจจ้ยส่น้บส่นุน ด้านการิเงิน  

นว้้ตกริริมแลิะเทค่โนโลิย่ ข้ัอมูลิ  

แลิะธริริมาภิบาลิ

	 จากผลการประชุมดังกล่าว	แม้ว่้า  

ปริะเทศไทยได้ม่การิดำาเนินงานแลิะ

เตร่ิยมค่ว้ามพิ่ร้ิอมในห้ลิายๆ ด้าน 

เพืิ่�อมุ่งสู่่การิปฏิิรูิปริะบบอาห้าริ  

แต่ยง้ม่ปริะเด็นส่ำาค้่ญท่�ต้องข้ับเค่ลืิ�อน 

การิดำาเนินเพิิ่�มเติมเพืิ่�อให้้เห็้นผลิ 

ในทางปฏิิบ้ติ โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�ง  

ปริะเด็นการิเส่ริิมส่ร้ิางค่ว้ามเท่าเท่ยม

แลิะค่ว้ามค่ริอบค่ลุิมในการิเข้ัาถู่งอาห้าริ

ขัองทุกกลุ่ิมในส้่งค่ม การิร้ิกษาค่ว้าม

ห้ลิากห้ลิายทางช่ว้ภาพิ่ การิส่ร้ิางค่ว้าม

ตริะห้น้กรู้ิขัองผู้บริิโภค่แลิะเกษตริกริ

ในเรืิ�องผลิกริะทบจากการิเปล่ิ�ยนแปลิง

ส่ภาพิ่ภูมิอากาศต่อภาค่การิเกษตริ 

แลิะค่ว้ามม้�นค่งทางอาห้าริ ซ่ึ่�งห้น่ว้ยงาน 

กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ 

ท้�งในพืิ่�นท่�แลิะส่่ว้นภูมิภาค่ต้องร่ิว้มก้น

ผล้ิกด้นทำาให้้เกิดการิข้ับเค่ลืิ�อน 

ในเชิงพืิ่�นท่�อย่างเป็นรูิปธริริม  

เพืิ่�อให้้เกิดริะบบการิผลิิตอาห้าริ 

อย่างย้�งยืนในริะด้บพืิ่�นท่�แลิะปริะเทศ

จากผลการประชุมดังกล่าว	

แม้ว่าประเทศไทย 

ได้มีการด�าเนินงาน 

และเตรียมค้วามพร้อม 

ในหลายๆ	ด้านเพ่ือ 

มุ่งสู่การปฏิิรูประบบอาหาร	 

แต่ยังมีประเด็นส�าคั้ญ 

ท่ีต้องขับเค้ล่ือน 

การด�าเนินเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้เห็นผลในทางปฏิิบัติ

13ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 778 กัันยายน 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

บทค้วามพิเศษ



ภัาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำาเดือุน
สิงหาคม 2564

ข้าว
	 1.	สรุปภัาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต
	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ป	ี2564/65

   ค่าดการิณ์ข้ัอมูลิ ณ เดือนมิถุูนายน 2564 ม่เนื�อท่�เพิ่าะปลูิก 61.957 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 26.029 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก แลิะผลิผลิิต

ต่อไร่ิ 420 กิโลิกร้ิม เพิิ่�มข่ั�นจากปีการิผลิิต 2563/64 ท่�ม่พืิ่�นท่� 61.875 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 24.895 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ 

402 กิโลิกร้ิม ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 0.13 ร้ิอยลิะ 4.56 แลิะร้ิอยลิะ 4.48 ตามลิำาด้บ เนื�อท่�เพิ่าะปลูิกค่าดว่้าเพิิ่�มข่ั�นจากปีท่�แล้ิว้ เนื�องจาก

ริาค่าข้ัาว้เปลืิอกท่�เกษตริกริขัายได้อยู่ในเกณฑ์์ด่ ปริะกอบก้บในปีน่�เริิ�มต้นฤดูฝนเร็ิว้กว่้าปีท่�ผ่านมาคื่อ ปริะมาณกลิางเดือนพิ่ฤษภาค่ม 

แลิะค่าดว่้าปริิมาณนำ�าฝนจะมากข่ั�น จากการิค่าดการิณ์ขัองกริมอุตุนิยมวิ้ทยาในเดือนมิถุูนายนถู่งสิ่งห้าค่ม ปริิมาณนำ�าฝนจะสู่งกว่้า 

ค่่าปกติร้ิอยลิะ 5-10 ทำาให้้บางพืิ่�นท่�ม่ปริิมาณนำ�าเพ่ิ่ยงพิ่อในช่ว้งฤดูเพิ่าะปลูิก เกษตริกริจ่งขัยายการิเพิ่าะปลูิกในพืิ่�นท่�ว่้าง แลิะบางพืิ่�นท่�

ท่�เค่ยเพิ่าะปลูิกข้ัาว้นาปีได้เพ่ิ่ยงริอบเด่ยว้ เกษตริกริส่ามาริถูเพิ่าะปลูิกข้ัาว้ได้ 2 ริอบ นอกจากน่� เกษตริกริย้งค่งม่ค่ว้ามค่าดห้ว้้ง 

ในการิส่านต่อโค่ริงการิปริะก้นริายได้เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ ส่่งผลิให้้เนื�อท่�เพิ่าะปลูิกเพิิ่�มข่ั�นแต่เพิิ่�มข่ั�นไม่มากน้ก เนื�องจากในบางพืิ่�นท่�

เกษตริกริปร้ิบเปล่ิ�ยนไปปลูิกอ้อยโริงงาน เพิ่ริาะริาค่าม่แนว้โน้มสู่งข่ั�น แลิะม่โริงงานนำ�าตาลิให้้การิส่่งเส่ริิม 

   ส่ำาห้ร้ิบผลิผลิิตต่อไร่ิ ค่าดว่้าเพิิ่�มข่ั�นจากปีท่�แล้ิว้ เนื�องจากกริมอุตุนิยมวิ้ทยาได้ค่าดว่้าปีน่�ปริิมาณนำ�าฝนจะสู่งกว่้าค่่าปกติ 

ร้ิอยลิะ 5-10 อย่างไริก็ตาม ห้ากริะห้ว่้างฤดูกาลิผลิิตในบางพืิ่�นท่�ปริะส่บภ้ยแล้ิงห้รืิออุทกภ้ย ห้รืิอม่โริค่แมลิงศ้ตรูิพืิ่ชริะบาด  

ซ่ึ่�งส่่งผลิกริะทบต่อผลิผลิิต จะม่การิปร้ิบค่่าพิ่ยากริณ์ เพืิ่�อให้้ส่อดค่ล้ิองก้บส่ถูานการิณ์ท่�เปล่ิ�ยนแปลิงไป

   ผลัผลิัตออกสู่่่ตลัาด ค่าดการิณ์ผลิผลิิตจะเริิ�มออกสู่่ตลิาดต้�งแต่เดือนสิ่งห้าค่ม 2564 - เมษายน 2565 โดยค่าดว่้าผลิผลิิต 

จะออกสู่่ตลิาดมากในเดือนพิ่ฤศจิกายน 2564 ปริิมาณ 17.474 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก ห้รืิอร้ิอยลิะ 67.13

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปจีากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2564/65

รวม
ส.ค.64 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.65 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- ริว้มท้�งปริะเทศ (ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก) 1.302 1.698 2.077 17.474 2.556 0.517 0.232 0.075 0.098 26.029

- ร้ิอยลิะ 5.00 6.52 7.98 67.13 9.82 1.99 0.89 0.29 0.38 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2564

   ค่าดการิณ์ข้ัอมูลิ ณ เดือนมิถุูนายน 2564 ม่เนื�อท่�เพิ่าะปลูิก 8.442 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 4.990 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ  

591 กิโลิกร้ิม เมื�อเท่ยบก้บปีการิผลิิต 2563 ท่�ม่พืิ่�นท่�เพิ่าะปลูิก 7.342 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 4.554 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ  

620 กิโลิกร้ิม พิ่บว่้า เนื�อท่�เพิ่าะปลูิก แลิะผลิผลิิต เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 14.98 แลิะร้ิอยลิะ 9.57 ตามลิำาด้บ ส่ำาห้ร้ิบผลิผลิิตต่อไร่ิ ลิดลิงร้ิอยลิะ  

4.68 โดยเนื�อท่�เพิ่าะปลูิกเพิิ่�มข่ั�นจากปีท่�ผ่านมา เนื�องจากริาค่าข้ัาว้เปลืิอกท่�เกษตริกริขัายได้ย้งอยู่ในเกณฑ์์ด่ แม้ว่้าภาค่ร้ิฐขัอค่ว้ามร่ิว้ม

มือให้้เกษตริกริลิดเนื�อท่�เพิ่าะปลูิกข้ัาว้นาปร้ิงเพืิ่�อให้้การิบริิห้าริจ้ดการินำ�าม่เพ่ิ่ยงพิ่อส่ำาห้ร้ิบการิอุปโภค่ บริิโภค่ แลิะร้ิกษาริะบบนิเว้ศ 

ในฤดูแล้ิงแล้ิว้ก็ตาม แต่เกษตริกริยง้ค่งขัยายเนื�อท่�เพิ่าะปลูิกเพิิ่�มข่ั�น แลิะม่บางจ้งห้ว้้ดขัยายเนื�อท่�ปลูิกข้ัาว้นาปร้ิงเพืิ่�อชดเชยข้ัาว้นาปี 

ในฤดูกาลิเพิ่าะปลูิกท่�ผ่านมา ท่�เส่่ยห้ายจากภ้ยแล้ิงแลิะอุทกภ้ย

   ส่ำาห้ร้ิบผลิผลิิตต่อไร่ิลิดลิง เนื�องจากเกษตริกริในบางจ้งห้ว้้ดเพิ่าะปลูิกเกินแผนการิเพิ่าะปลูิกพืิ่ชฤดูแล้ิง ทำาให้้ปริิมาณนำ�า 

ไม่เพ่ิ่ยงพิ่อในช่ว้งต้นข้ัาว้กำาล้ิงเจริิญเติบโต ริว้มท้�งในช่ว้งเดือนธ้นว้าค่ม 2563 ถู่งมกริาค่ม 2564 ม่อากาศห้นาว้เย็นนาน ทำาให้้ 

ในบางพืิ่�นท่�ต้นข้ัาว้ชะง้กการิเจริิญเติบโต อ่กท้�งย้งม่โริค่ริานำ�าค้่าง แลิะแมลิงบ้�ว้ริบกว้น ส่่งผลิให้้ต้นข้ัาว้เติบโตไม่ส่มบูริณ์ อย่างไริก็ตาม 

ผลิผลิิตภาพิ่ริว้มท้�งปริะเทศเพิิ่�มข่ั�นตามการิเพิิ่�มข่ั�นขัองเนื�อท่�เพิ่าะปลูิก

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 778 กัันยายน 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร14

ภัาวะเศรษฐกิจการเกษตร



   ผลัผลิัตออกสู่่่ตลัาด ค่าดการิณ์ผลิผลิิตเริิ�มออกสู่่ตลิาดต้�งแต่เดือนกุมภาพ้ิ่นธ์ - ตุลิาค่ม 2564 โดยค่าดว่้าผลิผลิิต 

จะออกสู่่ตลิาดมากในช่ว้งเดือนม่นาค่ม - เมษายน 2564 ปริิมาณริว้ม 2.915 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก ห้รืิอร้ิอยลิะ 58.42 ขัองผลิผลิิต 

ข้ัาว้นาปร้ิงท้�งห้มด

	 	 1.2	การตลาด
	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2563/64	ประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี�

    ช่วงที� 1 การักำาหนดอุปสู่งค์์แลัะอุปทานข้้าว ได้กำาห้นดอุปส่งค์่ 28.786 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก อุปทาน 30.865  

ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก

    ช่วงที� 2 ช่วงการัผลิัตข้้าว 

     2.1) การิว้างแผนการิผลิิตข้ัาว้ กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ได้ม่การิว้างแผนการิผลิิตข้ัาว้ ปี 2563/64  

ริว้ม 69.409 ล้ิานไร่ิ ค่าดการิณ์ผลิผลิิต 30.865 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก จำาแนกเป็น ริอบท่� 1 พืิ่�นท่� 59.884 ล้ิานไร่ิ ค่าดการิณ์ผลิผลิิต  

24.738 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก แลิะริอบท่� 2 พืิ่�นท่� 9.525 ล้ิานไร่ิ ค่าดการิณ์ผลิผลิิต 6.127 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก โดยส่ามาริถูปร้ิบส่มดุลิ 

การิผลิิตได้ในการิว้างแผนริอบท่� 2 ห้ากริาค่าม่ค่ว้ามอ่อนไห้ว้ ค่ว้ามต้องการิใช้ข้ัาว้ลิดลิง แลิะส่ถูานการิณ์นำ�าน้อย ริว้มท้�งการิปร้ิบลิด

พืิ่�นท่�การิปลูิกข้ัาว้ไปปลูิกพืิ่ชอื�น โดยจะม่การิทบทว้นโค่ริงการิลิดริอบการิปลูิกข้ัาว้ก่อนฤดูกาลิเพิ่าะปลูิกข้ัาว้ริอบท่� 2 

     2.2) การิจ้ดทำาพืิ่�นท่�เป้าห้มายส่่งเส่ริิมการิปลูิกข้ัาว้ กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ได้ม่การิจ้ดทำาพืิ่�นท่�เป้าห้มาย

ส่่งเส่ริิมการิปลูิกข้ัาว้ ปี 2563/64 ริอบท่� 1 จำานว้น 59.884 ล้ิานไร่ิ แยกเป็น 1) ข้ัาว้ห้อมมะลิิ 27.500 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 9.161  

ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก 2) ข้ัาว้ห้อมไทย 2.084 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 1.396 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก 3) ข้ัาว้เจ้า 13.488 ล้ิานไร่ิ  

ผลิผลิิต 8.192 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก 4) ข้ัาว้เห้น่ยว้ 16.253 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 5.770 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก แลิะ 5) ข้ัาว้ตลิาดเฉพิ่าะ 

0.559 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 0.219 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก

     2.3) การิจ้ดการิปัจจ้ยการิผลิิต ได้แก่ โค่ริงการิผลิิตแลิะกริะจายเมล็ิดพ้ิ่นธ์ุด่ แลิะค่ว้บคุ่มค่่าเช่าท่�นา

     2.4) การิเพิิ่�มปริะสิ่ทธิภาพิ่การิผลิิตข้ัาว้ ได้แก่ โค่ริงการิส่่งเส่ริิมริะบบนาแบบแปลิงให้ญ่ โค่ริงการิส่่งเส่ริิม

การิผลิิตข้ัาว้อินทร่ิย์ โค่ริงการิส่่งเส่ริิมการิปริะยุกต์ใช้เทค่โนโลิย่ข้ั�นสู่งในการิผลิิตพืิ่ช โค่ริงการิเพิิ่�มศ้กยภาพิ่การิผลิิตข้ัาว้ห้อมมะลิิ

ทุ่งกุลิาร้ิองไห้้สู่่มาตริฐานเกษตริอินทร่ิย์ โค่ริงการิส่่งเส่ริิมการิผลิิตข้ัาว้ กขั 43 แลิะข้ัาว้เจ้าพืิ่�นนุ่ม (กขั 79) แลิะโค่ริงการิร้ิกษา

ริะด้บปริิมาณการิผลิิต แลิะคุ่ณภาพิ่ข้ัาว้

     2.5) การิค่ว้บคุ่มปริิมาณการิผลิิตข้ัาว้ ได้แก่ โค่ริงการิส่่งเส่ริิมการิปลูิกพืิ่ชห้ลิากห้ลิาย

     2.6) การิพ้ิ่ฒนาชาว้นา ได้แก่ โค่ริงการิชาว้นาปริาดเปรืิ�อง

     2.7) การิวิ้จ้ยแลิะพ้ิ่ฒนา ได้แก่ โค่ริงการิปร้ิบปรุิงแลิะการิร้ิบริองพ้ิ่นธ์ุข้ัาว้คุ่ณภาพิ่ด่เพืิ่�อการิแข่ังข้ัน  

แลิะโค่ริงการิปร้ิบปรุิงแลิะการิร้ิบริองพ้ิ่นธ์ุข้ัาว้เจ้าพืิ่�นนุ่มพ้ิ่นธ์ุให้ม่

     2.8) การิปริะก้นภ้ยพืิ่ชผลิ ได้แก่ โค่ริงการิปริะก้นภ้ยข้ัาว้นาปี

    ช่วงที� 3 ช่วงการัเก็บเกี�ยวแลัะหลัังเก็บเกี�ยว ได้แก่ โค่ริงการิสิ่นเชื�อเพืิ่�อส่ร้ิางยุ้งฉางให้้เกษตริกริแลิะ 

ส่ถูาบ้นเกษตริกริ

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

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

- ริว้มท้�งปริะเทศ (ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก) 0.929 1.565 1.350 0.548 0.367 0.182 0.034 0.012 0.003 4.990

- ร้ิอยลิะ 18.62 31.36 27.06 10.99 7.35 3.64 0.67 0.24 0.07 100.00
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ภูาวะเศรษฐกิจการเกษตร



    ช่วงที� 4 ช่วงการัตลัาดในปรัะเทศ 

     4.1) การิพ้ิ่ฒนาตลิาดสิ่นค้่าข้ัาว้ ได้แก่ โค่ริงการิเชื�อมโยงตลิาดข้ัาว้อินทร่ิย์แลิะข้ัาว้ GAP ค่ริบว้งจริ  

แลิะโค่ริงการิริณริงค์่บริิโภค่ข้ัาว้ แลิะผลิิตภ้ณฑ์์ข้ัาว้ขัองไทยท้�งตลิาดภายในปริะเทศแลิะต่างปริะเทศ 

     4.2) การิชะลิอผลิผลิิตออกสู่่ตลิาด ได้แก่ โค่ริงการิสิ่นเชื�อชะลิอการิขัายข้ัาว้เปลืิอกนาปี โค่ริงการิสิ่นเชื�อ 

เพืิ่�อริว้บริว้มข้ัาว้แลิะส่ร้ิางมูลิค่่าเพิิ่�มโดยส่ถูาบ้นเกษตริกริ โค่ริงการิชดเชยดอกเบ่�ยให้้ผู้ปริะกอบการิค้่าข้ัาว้ในการิเก็บส่ต็อก  

แลิะโค่ริงการิส่น้บส่นุนค่่าบริิห้าริจ้ดการิแลิะพ้ิ่ฒนาคุ่ณภาพิ่ผลิผลิิตเกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ 
    ช่วงที� 5 ช่วงการัตลัาดต่างปรัะเทศ 

     5.1) การิจ้ดห้าแลิะเชื�อมโยงตลิาดต่างปริะเทศ ได้แก่ การิเจริจาขัยายตลิาดข้ัาว้แลิะกริะช้บค่ว้ามส้่มพ้ิ่นธ์

ทางการิค้่าในต่างปริะเทศ โค่ริงการิกริะช้บค่ว้ามส้่มพ้ิ่นธ์ แลิะริณริงค์่ส่ร้ิางการิร้ิบรู้ิในศ้กยภาพิ่ข้ัาว้ไทยเพืิ่�อขัยายตลิาดไทย 

ในต่างปริะเทศ แลิะโค่ริงการิ ลิด/แก้ไขัปัญห้าอุปส่ริริค่ทางการิค้่าข้ัาว้ไทยแลิะเส่ริิมส่ร้ิางค่ว้ามเชื�อม้�น 

     5.2) ส่่งเส่ริิมภาพิ่ล้ิกษณ์แลิะปริะชาส้่มพ้ิ่นธ์ข้ัาว้ ผลิิตภ้ณฑ์์ข้ัาว้แลิะนว้้ตกริริมข้ัาว้ ได้แก่ โค่ริงการิส่่งเส่ริิม 

แลิะขัยายตลิาดข้ัาว้ไทยเชิงรุิก โค่ริงการิผล้ิกด้นข้ัาว้ห้อมมะลิิไทยคุ่ณภาพิ่ด่จากแห้ล่ิงผลิิตสู่่ตลิาดโลิก โค่ริงการิส่่งเส่ริิมแลิะ

ปริะชาส้่มพ้ิ่นธ์ ภาพิ่ล้ิกษณ์ข้ัาว้ไทยในงานแส่ดงสิ่นค้่านานาชาติ โค่ริงการิจ้ดปริะชุม Thailand Rice Convention 2021  

แลิะโค่ริงการิเส่ริิมส่ร้ิางศ้กยภาพิ่สิ่นค้่าเกษตรินว้้ตกริริมไทยเพืิ่�อการิต่อยอดเชิงพิ่าณิชย์

     5.3) ส่่งเส่ริิมพ้ิ่ฒนาการิค้่าสิ่นค้่ามาตริฐาน แลิะปกป้องคุ้่มค่ริองเค่รืิ�องห้มายการิค้่า/เค่รืิ�องห้มายร้ิบริอง 

ข้ัาว้ห้อมมะลิิไทย

     5.4) ปริะชาส้่มพ้ิ่นธ์ริณริงค์่บริิโภค่ข้ัาว้แลิะผลิิตภ้ณฑ์์ข้ัาว้ขัองไทยในตลิาดข้ัาว้ต่างปริะเทศ
	 	 	 2)	มาตรการช่วยเห้ลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปกีารผลิต	2563/64

    มติค่ณะร้ิฐมนตร่ิเมื�อว้้นท่� 3 พิ่ฤศจิกายน 2563 อนุม้ติโค่ริงการิปริะก้นริายได้เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ ปี 2563/64 

มาตริการิคู่่ขันานโค่ริงการิปริะก้นริายได้เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ ปีการิผลิิต 2563/64 แลิะโค่ริงการิส่น้บส่นุนค่่าบริิห้าริจ้ดการิแลิะพ้ิ่ฒนา

คุ่ณภาพิ่ผลิผลิิตเกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ ปีการิผลิิต 2563/64 แลิะงบปริะมาณ ด้งน่�

    2.1) โค์รังการัปรัะกันรัายได้เกษตรักรัผ้่ปล่ักข้้าว ปี 2563/64 รัอบที� 1 โดยกำาห้นดชนิดข้ัาว้ ริาค่า แลิะปริิมาณ

ปริะก้นริายได้ (ณ ริาค่าค่ว้ามชื�นไม่เกิน 15%) ด้งน่� (1) ข้ัาว้เปลืิอกห้อมมะลิิ ริาค่าปริะก้นต้นลิะ 15,000 บาท ค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน  

14 ต้น (2) ข้ัาว้เปลืิอกห้อมมะลิินอกพืิ่�นท่� ริาค่าปริะก้นต้นลิะ 14,000 บาท ค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน 16 ต้น (3) ข้ัาว้เปลืิอกเจ้า  

ริาค่าปริะก้นต้นลิะ 10,000 บาท ค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน 30 ต้น (4) ข้ัาว้เปลืิอกห้อมปทุมธาน่ ริาค่าปริะก้นต้นลิะ 11,000 บาท  

ค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน 25 ต้น แลิะ (5) ข้ัาว้เปลืิอกเห้น่ยว้ ริาค่าปริะก้นต้นลิะ 12,000 บาท ค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน 16 ต้น

    2.2) ม่าตรัการัค่่์ข้นานโค์รังการัปรัะกันรัายได้เกษตรักรัผ้่ปล่ักข้้าว ปีการัผลิัต 2563/64 ปริะกอบด้ว้ย  

3 มาตริการิ ได้แก่ 

     (1) โค่ริงการิสิ่นเชื�อชะลิอการิขัายข้ัาว้เปลืิอกนาปี ปีการิผลิิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส่. ส่น้บส่นุนสิ่นเชื�อ 

ให้้เกษตริกริแลิะส่ถูาบ้นเกษตริกริในเขัตพืิ่�นท่�ปลูิกข้ัาว้ท้�ว้ปริะเทศ เพืิ่�อชะลิอข้ัาว้เปลืิอกไว้้ในยุง้ฉางเกษตริกริแลิะส่ถูาบ้นเกษตริกริ  

จำานว้น 1.50 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก ว้งเงินสิ่นเชื�อต่อต้น จำาแนกเป็น ข้ัาว้เปลืิอกห้อมมะลิิ ต้นลิะ 11,000 บาท ข้ัาว้เปลืิอกห้อมมะลิิ 

นอกพืิ่�นท่� ต้นลิะ 9,500 บาท ข้ัาว้เปลืิอกเจ้าต้นลิะ 5,400 บาท ข้ัาว้เปลืิอกห้อมปทุมธาน่ ต้นลิะ 7,300 บาท แลิะข้ัาว้เปลืิอกเห้น่ยว้ 

ต้นลิะ 8,600 บาท ริว้มท้�งเกษตริกริท่�เก็บข้ัาว้เปลืิอกในยุง้ฉางตนเอง จะได้ร้ิบค่่าฝากเก็บแลิะร้ิกษาคุ่ณภาพิ่ข้ัาว้เปลืิอกในอ้ตริา  

ต้นลิะ 1,500 บาท ส่ำาห้ร้ิบส่ถูาบ้นเกษตริกริท่�ร้ิบซืึ่�อข้ัาว้เปลืิอกจากเกษตริกริท่�เข้ัาร่ิว้มโค่ริงการิฯ ได้ร้ิบในอ้ตริา ต้นลิะ 1,000 บาท 

แลิะเกษตริกริผู้ขัายข้ัาว้เปลืิอก ได้ร้ิบในอ้ตริา ต้นลิะ 500 บาท
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     (2) โค่ริงการิสิ่นเชื�อเพืิ่�อริว้บริว้มข้ัาว้แลิะส่ร้ิางมูลิค่่าเพิิ่�มโดยส่ถูาบ้นเกษตริกริ ปีการิผลิิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส่. 

ส่น้บส่นุนสิ่นเชื�อแก่ส่ถูาบ้นเกษตริกริ ปริะกอบด้ว้ย ส่ห้กริณ์การิเกษตริ กลุ่ิมเกษตริกริ วิ้ส่าห้กิจชุมชน แลิะศูนย์ข้ัาว้ชุมชน  

เพืิ่�อริว้บริว้มข้ัาว้เปลืิอกจำาห้น่าย ห้รืิอเพืิ่�อการิแปริรูิป ว้งเงินสิ่นเชื�อเป้าห้มาย 15,000 ล้ิานบาท คิ่ดอ้ตริาดอกเบ่�ยเงินกู้ร้ิอยลิะ 4 ต่อปี  

โดยส่ถูาบ้นเกษตริกริร้ิบภาริะดอกเบ่�ย ร้ิอยลิะ 1 ต่อปี ร้ิฐบาลิร้ิบภาริะชดเชยดอกเบ่�ยให้้ส่ถูาบ้นเกษตริกริร้ิอยลิะ 3 ต่อปี

     (3) โค่ริงการิชดเชยดอกเบ่�ยให้้ผู้ปริะกอบการิค้่าข้ัาว้ในการิเก็บส่ต็อก ปีการิผลิิต 2563/64 ผู้ปริะกอบการิค้่าข้ัาว้ 

ร้ิบซืึ่�อข้ัาว้เปลืิอกเพืิ่�อเก็บส่ต็อก เป้าห้มาย 4 ล้ิานต้นข้ัาว้เปลืิอก โดยส่ามาริถูร้ิบซืึ่�อจากเกษตริกริได้ต้�งแต่ว้้นท่� 1 พิ่ฤศจิกายน 2563 - 

31 ม่นาค่ม 2564 (ภาค่ใต้ 1 มกริาค่ม - 30 มิถุูนายน 2564) แลิะเก็บส่ต็อกในรูิปข้ัาว้เปลืิอกแลิะข้ัาว้ส่าริ ริะยะเว้ลิาการิเก็บส่ต็อก

อย่างน้อย 60 - 180 ว้้น (2 - 6 เดือน) น้บแต่ว้้นท่�ร้ิบซืึ่�อ โดยร้ิฐชดเชยดอกเบ่�ยในอ้ตริาร้ิอยลิะ 3
	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนค่าบริห้ารจัดการและพัฒนาคุณภัาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64

    ธ.ก.ส่. ดำาเนินการิจ่ายเงินให้้เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ท่�ข่ั�นทะเบ่ยนก้บกริมส่่งเส่ริิมการิเกษตริ เพืิ่�อบริริเทาค่ว้ามเดือดร้ิอน  

ลิดต้นทุนการิผลิิต ให้้เกษตริกริม่ริายได้เพิิ่�มมากข่ั�น ในอ้ตริาไร่ิลิะ 1,000 บาท ไม่เกินค่ร้ิว้เรืิอนลิะ 20 ไร่ิ (ค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน 20,000 บาท)  

ริะยะเว้ลิาโค่ริงการิฯ ต้�งแต่เดือนสิ่งห้าค่ม 2563 – 31 พิ่ฤษภาค่ม 2564 งบปริะมาณจ่ายขัาดริว้ม 56,093.63 ล้ิานบาท ท้�งน่� ค่ริม.  

ม่มติเมื�อว้้นท่� 3 พิ่ฤศจิกายน 2563 อนุม้ติการิจ่ายเงินเกษตริกริท่�ข่ั�นทะเบ่ยนเกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ ปีการิผลิิต 2563/64 ริอบท่� 1  

ก้บกริมส่่งเส่ริิมการิเกษตริ ในอ้ตริาไร่ิลิะ 500 บาท ไม่เกินค่ร้ิว้เรืิอนลิะ 20 ไร่ิ ห้รืิอค่ร้ิว้เรืิอนลิะไม่เกิน 10,000 บาท ก่อนในเบื�องต้น  

ว้งเงินงบปริะมาณจ่ายขัาด 28,046.82 ล้ิานบาท แลิะเพืิ่�อเป็นการิช่ว้ยเห้ลืิอด้านต้นทุนการิผลิิตแก่เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้อย่างต่อเนื�อง  

ค่ริม.ม่มติเมื�อว้้นท่� 9 กุมภาพ้ิ่นธ์ 2564 อนุม้ติเพิิ่�มกริอบว้งเงินงบปริะมาณโค่ริงการิฯ ตามท่�กริะทริว้งพิ่าณิชย์เส่นอ เพืิ่�อลิดต้นทุน 

การิผลิิตให้้แก่เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ให้้ม่ริายได้เพิิ่�มข่ั�น แลิะเพืิ่�อให้้เกษตริกริม่กำาล้ิงใจเพิิ่�มปริะสิ่ทธิภาพิ่ในการิผลิิตข้ัาว้ ริว้มถู่งเพืิ่�อบริริเทา

ค่ว้ามเดือดร้ิอนให้้เกษตริกริส่ามาริถูดำาริงช่พิ่อยู่ได้ ด้ว้ยการิส่น้บส่นุนทุนการิผลิิตแลิะการิดูแลิร้ิกษาข้ัาว้ให้้ม่คุ่ณภาพิ่ด่ ในอ้ตริาไร่ิลิะ 

500 บาท สู่งสุ่ดไม่เกิน 20 ไร่ิ ห้รืิอไม่เกิน 10,000 บาทต่อค่ร้ิว้เรืิอน ริว้มว้งเงินงบปริะมาณจ่ายขัาด 28,046.81 ล้ิานบาท
	 	 1.3	การค้า

   ภาวการัณ์์ซ้ื้�อข้ายข้้าวในเด้อนสิู่งหาค์ม่ 2564 ข้ัาว้เปลืิอกเจ้าท่�เกษตริกริขัายได้ ริาค่าลิดลิงเมื�อเท่ยบก้บเดือนท่�ผ่านมา  

เนื�องจากผลิผลิิตข้ัาว้ฤดูนาปีบางพืิ่�นท่�เริิ�มทยอยออกสู่่ตลิาด ปริะกอบก้บโริงส่่ย้งค่งม่ส่ต็อกข้ัาว้ท่�ร้ิบซืึ่�อจากช่ว้งฤดูนาปร้ิง  

ริว้มท้�งตลิาดต่างปริะเทศย้งม่ค่ำาส้่�งซืึ่�อเข้ัามาไม่มาก
	 	 1.4	การส่งออก

  ปี 2563 ไทยส่่งออกข้ัาว้ 5.725 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 115,914 ล้ิานบาท เมื�อเท่ยบก้บปี 2562 ท่�ส่่งออก 7.584 ล้ิานต้น

ข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 130,585 ล้ิานบาท ท้�งปริิมาณแลิะมูลิค่่าลิดลิงร้ิอยลิะ 24.51 แลิะร้ิอยลิะ 11.23 ตามลิำาด้บ (ท่�มา: กริมศุลิกากริ)

  ปี 2564 (ม.ค่. - ก.ค่.) ไทยส่่งออกข้ัาว้ 2.587 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 48,973 ล้ิานบาท เมื�อเท่ยบก้บช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปี 2563  

ท่�ส่่งออก 3.332 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 70,032 ล้ิานบาท ท้�งปริิมาณแลิะมูลิค่่าลิดลิงร้ิอยลิะ 22.36 แลิะร้ิอยลิะ 30.07 ตามลิำาด้บ  

(ท่�มา: กริมศุลิกากริ)
	 	 	 1.5	การนำาเข้า

  ต้�งแต่ ปี 2548 ตามพ้ิ่นธกริณ่ WTO ไทยจะต้องเปิดตลิาดนำาเข้ัาข้ัาว้ตามพ้ิ่นธกริณ่ในปริิมาณ 249,757 ต้น ภาษ่นำาเข้ัาข้ัาว้ 

ในโค่ว้ตาอ้ตริาร้ิอยลิะ 30

  ปี 2563 ไทยนำาเข้ัาข้ัาว้ 45,244 ต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 580 ล้ิานบาท เมื�อเท่ยบก้บปี 2562 ท่�นำาเข้ัา 32,706 ต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า  

493 ล้ิานบาท ท้�งปริิมาณแลิะมูลิค่่าเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 38.34 แลิะร้ิอยลิะ 17.65 ตามลิำาด้บ (ท่�มา: กริมศุลิกากริ)

  ปี 2564 (ม.ค่. - ก.ค่.) ไทยนำาเข้ัาข้ัาว้ 15,793 ต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 224 ล้ิานบาท เมื�อเท่ยบก้บช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปี 2563 ท่�นำาเข้ัา 

28,815 ต้นข้ัาว้ส่าริ มูลิค่่า 356 ล้ิานบาท ท้�งปริิมาณแลิะมูลิค่่าลิดลิงร้ิอยลิะ 45.19 แลิะร้ิอยลิะ 37.08 ตามลิำาด้บ (ท่�มา: กริมศุลิกากริ)
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	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก
	 	 	 1)	การผลิต

   ผลัผลิัตข้้าวโลัก กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ได้ค่าดการิณ์ผลิผลิิตข้ัาว้โลิกปี 2564/65 ณ เดือนสิ่งห้าค่ม 2564 ผลิผลิิต 507.449 

ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ เพิิ่�มข่ั�นจาก 505.809 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ ในปี 2563/64 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 0.32
	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

   บัญชีสู่ม่ดุลัข้้าวโลัก กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ได้ค่าดการิณ์บ้ญช่ส่มดุลิข้ัาว้โลิกปี 2564/65 ณ เดือนสิ่งห้าค่ม 2564  

ม่ปริิมาณผลิผลิิต 507.449 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ เพิิ่�มข่ั�นจากปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 0.32 การิใช้ในปริะเทศ 514.253 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ  

เพิิ่�มข่ั�นจากปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 1.51 การิส่่งออก/นำาเข้ัา 47.659 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ ลิดลิงจากปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 1.36 แลิะส่ต็อกปลิายปี 

ค่งเห้ลืิอ 170.143 ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ ลิดลิงจากปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 3.85

   โดยปรัะเทศที�ค์าดว่าจะสู่่งออกเพิ�ม่ข้้�น ได้แก่ ออส่เตริเล่ิย บริาซิึ่ลิ เม่ยนมา ก้มพูิ่ชา จ่น อ่ยู ปาก่ส่ถูาน ปาริากว้้ย ไทย ตุริก่  

อุรุิกว้้ย แลิะเว่้ยดนาม

   สู่่วนปรัะเทศที�ค์าดว่าจะสู่่งออกลัดลัง ได้แก่ อาร์ิเจนตินา อินเด่ย แลิะส่ห้ร้ิฐอเมริิกา

   สู่ำาหรัับปรัะเทศที�ค์าดว่าจะนำาเข้้าเพิ�ม่ข้้�น ได้แก่ ไอเว้อร่ิ�โค่ส่ต์ เอธิโอเปีย อ่ยู กิน่ อิห้ร่ิาน อิร้ิก เค่นย่า มาดาก้ส่กา  

โมแซึ่มบิค่ เนปาลิ ไนจ่เร่ิย เซึ่เนก้ลิ ส่ห้ริาชอาณาจ้กริ แลิะส่ห้ร้ิฐอเมริิกา

   สู่่วนปรัะเทศที�ค์าดว่าจะนำาเข้้าลัดลัง ได้แก่ บริาซิึ่ลิ จ่น ซึ่าอุดิอาริะเบ่ย แลิะแอฟ้ริิกาใต้ 

   ปรัะเทศที�มี่สู่ต็อกค์งเหล้ัอปลัายปีเพิ�ม่ข้้�น ได้แก่ บ้งกลิาเทศ อินโดน่เซ่ึ่ย แลิะไทย

   สู่่วนปรัะเทศที�ค์าดว่าจะมี่สู่ต็อกค์งเหล้ัอปลัายปีลัดลัง ได้แก่ จ่น อินเด่ย ฟิ้ลิิปปินส์่ เว่้ยดนาม แลิะส่ห้ร้ิฐอเมริิกา
	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภัคท่ีสำาคัญ	
	 	 	 เวียดนาม

   ภาว้ะริาค่าข้ัาว้เปลืิอกภายในปริะเทศเริิ�มปร้ิบต้ว้สู่งข่ั�น ห้ล้ิงจากม่กริะแส่ข่ัาว้ว่้าร้ิฐบาลิจะม่ มาตริการิจ้ดซืึ่�อข้ัาว้จากเกษตริกริ

เพืิ่�อเก็บส่ต็อกไว้้ช้�ว้ค่ริาว้ แลิะช่ว้ยพิ่ยุงริาค่าข้ัาว้เปลืิอกไม่ให้้ตกตำ�า 

  ท้�งน่� จากส่ถูานการิณ์ท่�ผลิผลิิตข้ัาว้เปลืิอกฤดูให้ม่กำาล้ิงออกสู่่ตลิาดเป็นจำานว้นมากในขัณะน่� ทำาให้้ร้ิฐบาลิว้างแผนท่�จะร้ิบซืึ่�อข้ัาว้

จากเกษตริกริเก็บส่ต็อกไว้้ช้�ว้ค่ริาว้เพืิ่�อพิ่ยุงริาค่าข้ัาว้ โดยทางการิค่าดว่้าผลิผลิิตข้ัาว้เปลืิอกจากฤดูการิผลิิตฤดูร้ิอน - ฤดูใบไม้ร่ิว้ง  

(summer - autumn crop) ในปีน่�จะม่จำานว้นปริะมาณ 9.04 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจากปีท่�แล้ิว้ปริะมาณร้ิอยลิะ 1.35 

  ส่ำาน้กข่ัาว้ Bloomberg ริายงานว่้า ธนาค่าริกลิางขัองเว่้ยดนาม (Vietnam’s Central Bank / the State Bank of Vietnam) 

ได้ขัอให้้ธนาค่าริพิ่าณิชย์ในท้องถิู�นเพิิ่�มว้งเงินสิ่นเชื�อส่ำาห้ร้ิบผู้ค้่าข้ัาว้ เพืิ่�อช่ว้ยในการิร้ิบซืึ่�อข้ัาว้เปลืิอกแลิะเก็บส่ต็อกข้ัาว้ไว้้ท่ามกลิางภาว้ะ

ท่�อุปทานข้ัาว้ในเขัตพืิ่�นท่�ส่ามเห้ล่ิ�ยมปากแม่นำ�าโขังกำาล้ิงเพิิ่�มมากข่ั�น ขัณะท่�การิค้่าข้ัาว้ชะลิอลิงจากมาตริการิล็ิอกดาว้น์ ซ่ึ่�งทำาให้้ 

การิขันส่่งสิ่นค้่าแลิะการิติดต่อซืึ่�อขัายถููกจำาก้ด 

  นอกจากน่� ธนาค่าริกลิางย้งส้่�งให้้ธนาค่าริพิ่าณิชย์ในท้องถิู�นดำาเนินมาตริการิส่น้บส่นุนส่ำาห้ร้ิบผู้ค้่าข้ัาว้ท่�ได้ร้ิบผลิกริะทบจาก 

การิริะบาดขัอง COVID - 19 แลิะข้ัอจำาก้ดอื�นๆ ท่�เก่�ยว้ข้ัอง ซ่ึ่�งมาตริการิด้งกล่ิาว้ริว้มถู่งการิกำาห้นดเว้ลิาการิชำาริะเงินกู้ให้ม่ การิลิดอ้ตริา

ดอกเบ่�ยเงินกู้แลิะค่่าธริริมเน่ยม
   ที�ม่า : Oryza.com แลิะส่มาค่มผู้ส่่งออกข้ัาว้ไทย

	 	 	 กัมพูชา

   นาย Veng Sakhon ร้ิฐมนตร่ิว่้าการิกริะทริว้งเกษตริ ป่าไม้แลิะปริะมง (Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries)  

ได้เร่ิยกร้ิองให้้เกษตริกริท้�ว้ปริะเทศเพิิ่�มการิปลูิกข้ัาว้ห้อม (fragrant rice) เพืิ่�อส่่งเส่ริิมอุตส่าห้กริริมในปริะเทศ โดยในปัจจุบ้นข้ัาว้ห้อม 

ม่บทบาทส่ำาค้่ญอย่างมากในอุตส่าห้กริริมข้ัาว้ขัองก้มพูิ่ชา โดยข้ัาว้ห้อมคิ่ดเป็น ส้่ดส่่ว้นร้ิอยลิะ 56.6 ขัองการิส่่งออกข้ัาว้ท้�งห้มด 

ในปี 2016 โดยท่�การิส่่งออกข้ัาว้ห้อม Phkar Romduol คิ่ดเป็นส้่ดส่่ว้นร้ิอยลิะ 32 ซ่ึ่�งเป็นสิ่�งบ่งช่�ว่้าข้ัาว้ห้อมกำาล้ิงเป็นท่�นิยมอย่างมาก

ในตลิาดต่างปริะเทศ
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   อย่างไริก็ตาม นาย Veng Sakhon ยอมร้ิบว่้า ในส่่ว้นขัองข้ัาว้ห้อมเมล็ิดยาว้ Sen Kra Ob ขัองก้มพูิ่ชาส่ามาริถูปลูิกได้ 

เพ่ิ่ยงปีลิะค่ร้ิ�งในฤดูฝน ซ่ึ่�งถืูอเป็นข้ัอจำาก้ดทางศ้กยภาพิ่ทางการิตลิาด 

   ท้�งน่� ในปี 2013 นาย Veng Sakhon ได้แนะนำาให้้ส่ถูาบ้นวิ้จ้ยแลิะพ้ิ่ฒนาการิเกษตริแห่้งก้มพูิ่ชา (the Agricultural  

Research and Development Institute of Cambodia; CARDI) เริิ�มพ้ิ่ฒนาพ้ิ่นธ์ุข้ัาว้ห้อมท่�ไม่ไว้ต่อช่ว้งแส่ง (non - seasonal  

fragrant rice types) ห้รืิอข้ัาว้นาปร้ิง โดยการิส่ร้ิางลูิกผส่มริะห้ว่้างข้ัาว้ห้อม Phkar Romduol แลิะข้ัาว้ห้อมจากปริะเทศจ่น  

โดยส่่ว้นห้น่�งขัองการิทดลิองค่ร้ิ�งน่� เกษตริกริได้ค้่ดเลืิอกข้ัาว้ห้อม 100 ส่ายพ้ิ่นธ์ุเพืิ่�อปลูิกในฤดูแล้ิงแลิะฤดูฝน ตามส่ภาพิ่ทางภูมิศาส่ตร์ิ

ขัองข้ัาว้ห้อม เพืิ่�อค่อยติดตามผลิการิเพิ่าะปลูิกว่้าข้ัาว้พ้ิ่นธ์ุน้�นเป็นอย่างไริ 

   นาย Veng Sakhon ริะบุว่้า ในปี 2017 ได้ม่ค่ว้ามร่ิว้มมือขัองร้ิฐบาลิออส่เตริเล่ิยผ่านโค่ริงการิห่้ว้งโซ่ึ่คุ่ณค่่าทางการิเกษตริ

ขัองก้มพูิ่ชา (the Cambodia Agricultural Value Chain Programme – CARDI) โดยได้ขัยายการิ ทดลิองวิ้จ้ยในด้านการิเกษตริ

ต่างๆ ในจ้งห้ว้้ด Prey Veng, Siem Reap แลิะ Battambang ซ่ึ่�งผลิท่�ได้คื่อข้ัาว้พ้ิ่นธ์ุท่�ม่ปริะสิ่ทธิภาพิ่ด่ 3 ส่ายพ้ิ่นธ์ุ โดยได้ร้ิบการิ 

ค้่ดเลืิอกส่ำาห้ร้ิบการิทดลิองในนาข้ัาว้ขัองเกษตริกริ 40 แห่้งในจ้งห้ว้้ด Prey Veng 

   ท้�งน่� ในช่ว้งฤดูฝนขัองปีน่�ในแปลิงนาข้ัาว้ขัองเกษตริกริ 40 แห่้ง ในจ้งห้ว้้ด Prey Veng จะม่การิทดลิองปลูิกข้ัาว้  

แลิะจะม่การิทดลิองปลูิกอ่ก 25 แปลิง ท่�ดำาเนินการิโดยส่ถูาบ้นวิ้จ้ยแลิะพ้ิ่ฒนาการิเกษตริแห่้งก้มพูิ่ชา แลิะการิทดลิองปลูิกในอ่ก  

15 แปลิง ดำาเนินการิโดยส่ห้พ้ิ่นธ์ข้ัาว้ก้มพูิ่ชา (the Cambodian Rice Federation) ซ่ึ่�งข้ัอมูลิท่�ได้ร้ิบจากการิเพิ่าะปลูิก 

จะนำาไปวิ้เค่ริาะห์้จากน้�นจ่งจะส่่งเส่ริิมให้้เกษตริกริก้มพูิ่ชาเพิ่าะปลูิกต่อไป 

   นาย Lor Bunna ผู้อำานว้ยการิขัองส่ถูาบ้นวิ้จ้ยแลิะพ้ิ่ฒนาการิเกษตริแห่้งก้มพูิ่ชา ริะบุว่้า ในปี 2019 ส่ถูาบ้นฯ  

ได้จ้ดห้าพ้ิ่นธ์ุข้ัาว้ท่�เร่ิยกว่้า Sen Kra Ob 01 (SKO - 01) ให้้ก้บเกษตริกริเพิ่าะปลูิก ซ่ึ่�งในปัจจุบ้นข้ัาว้พ้ิ่นธ์ุ SKO - 01 ถููกกริะจายไป 

เพิ่าะปลูิกท้�ว้ปริะเทศ โดยข้ัาว้พ้ิ่นธ์ุน่�ให้้ผลิผลิิตสู่ง ม่กลิิ�นห้อม แลิะให้้ข้ัาว้ส่าริคุ่ณภาพิ่ด่ม่ เมล็ิดยาว้ แลิะเป็นข้ัาว้นุ่มริส่ชาติอร่ิอย 

   นาย Lor Bunna กล่ิาว้ว่้า SKO - 01 เป็นข้ัาว้พ้ิ่นธ์ุอายุส้่�นท่�ออกให้ม่ ซ่ึ่�งส่ามาริถูปลูิกได้ทุกช่ว้งเว้ลิาแลิะม่ริะยะเก็บเก่�ยว้  

100 - 115 ว้้น ผลิผลิิตเฉล่ิ�ยปริะมาณ 640 - 800 กิโลิกร้ิมต่อไร่ิ อย่างไริก็ตาม ข้ัาว้ชนิดน่�ม่ค่ว้ามทนทานต่อโริค่แลิะแมลิงศ้ตรูิพืิ่ชน้อย  

โดยเฉพิ่าะห้นอนเจาะลิำาต้น (stem borers and palm weeds) ซ่ึ่�งห้มายค่ว้ามว่้าต้องม่การิดูแลิแลิะฉ่ดพ่ิ่นยาฆ่าแมลิงเพิิ่�มเติม 

เพืิ่�อป้องก้นปัญห้าด้งกล่ิาว้ 

   ที�ม่า : Oryza.com แลิะส่มาค่มผู้ส่่งออกข้ัาว้ไทย

	 	 ฟ้ลิิปปนิส์	

  ร้ิฐบาลิฟิ้ลิิปปินส์่กำาล้ิงพิ่ยายามท่�จะเพิิ่�มการิผลิิตเมล็ิดพ้ิ่นธ์ุข้ัาว้ลูิกผส่ม (hybrid rice seeds) ให้้มากข่ั�น โดยม่ริายงานว่้า

ส่ถูาบ้นวิ้จ้ยข้ัาว้ขัองฟิ้ลิิปปินส์่ (The Philippines Rice Research Institute; PhilRice) ได้ม่การิฝึกอบริมเกษตริกริท่�ผลิิตเมล็ิดพ้ิ่นธ์ุ 

ในบางจ้งห้ว้้ดน้บต้�งแต่เดือนมิถุูนายนท่�ผ่านมา เพืิ่�อให้้แน่ใจว่้าจะม่เมล็ิดพ้ิ่นธ์ุข้ัาว้คุ่ณภาพิ่สู่งเพ่ิ่ยงพิ่อในปริะเทศ ซ่ึ่�งการิฝึกอบริมด้งกล่ิาว้

ได้ดำาเนินการิในจ้งห้ว้้ด Cagayan, Isabela, Kalinga แลิะ Nueva Vizcaya

  การิฝึกอบริมมุ่งเน้นไปท่�ริะบบข้ัาว้ลูิกผส่มส่ามส่ายพ้ิ่นธ์ุแลิะข้ั�นตอนห้ล้ิก การิจ้ดการิ แลิะวิ้ธ่ปฏิิบ้ติในการิผลิิตเมล็ิดพ้ิ่นธ์ุปลิอดเชื�อ

เพิ่ศผู้แลิะเทค่โนโลิย่เมล็ิดพ้ิ่นธ์ุ นอกจากน่�เกษตริกริท่�ผลิิตเมล็ิดพ้ิ่นธ์ุย้งได้ร้ิบการิฝึกอบริมเป็นการิส่่ว้นต้ว้เก่�ยว้ก้บการิแช่เมล็ิด  

การิฟั้ก การิเตร่ิยมแปลิงเพิ่าะ การิห้ว่้านเมล็ิด การิจำาแนกว้้ชพืิ่ช แลิะการิโริยเมล็ิดพ้ิ่นธ์ุด้ว้ย 

  ท้�งน่� ส่ถูาบ้นวิ้จ้ยข้ัาว้ขัองฟิ้ลิิปปินส์่ได้ดำาเนินการิฝึกอบริมร่ิว้มก้บห้น่ว้ยงานขัองกริมวิ้ชาการิเกษตริ (the Department of  

Agriculture; DA) ริว้มท้�งห้น่ว้ยงานอื�น เช่น ส่ำาน้กอุตส่าห้กริริมพืิ่ช (the Bureau of Plant Industry; BPI) แลิะส่ถูาบ้นฝึกอบริม

การิเกษตริ (the Agricultural Training Institute; ATI) เป็นต้น 
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	 	 อิรัก	

  แห้ล่ิงข่ัาว้ในว้งการิค้่าริายงานว่้าร้ิฐบาลิอิร้ิกได้ซืึ่�อข้ัาว้จากบริิษ้ทเอกชนขัองส่ห้ร้ิฐฯ แลิะไทย จำานว้น 160,000 ต้น เมื�อเร็ิว้ๆ น่�  

บริิษ้ท S&P Global Platts ริายงานโดยอ้างข้ัอมูลิขัองบริิษ้ท Al - Owais (Iraqi private company, AlOwais) ว่้า ห้ล้ิงจากท่� 

กริะทริว้งการิค้่าอิร้ิก (the Iraqi Ministry of Trade) ได้โอนย้ายค่ว้ามร้ิบผิดชอบในการิจ้ดห้าข้ัาว้ไปให้้ภาค่เอกชนจ้ดห้าข้ัาว้แทน 

เมื�อเดือนมิถุูนายนท่�ผ่านมา ปริากฏิว่้า ในช่ว้งค่ร่ิ�งห้ล้ิงขัองเดือนมิถุูนายน 2564 บริิษ้ท Al - Owais ได้ซืึ่�อข้ัาว้จากปริะเทศอุรุิกว้้ย  

จำานว้น 60,000 ต้น ในริาค่าปริะมาณ 560 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ต่อต้น FOB ซ่ึ่�งผู้ส่่งออกริายให้ญ่ขัองอุรุิกว้้ยริะบุว่้า ได้ม่การิส่่งมอบข้ัาว้

จำานว้น 30,000 ต้น โดยเรืิอบริริทุกสิ่นค้่า 2 ลิำา ซ่ึ่�งได้ออกจากท่าเรืิอมอนเตวิ้เดโอ (Montevideo Port) ไปยง้ปริะเทศอิร้ิกแล้ิว้ 

  เมื�อช่ว้งต้นเดือนกริกฎิาค่มท่�ผ่านมา ได้ม่การิเจริจาลิงนามในบ้นท่กค่ว้ามเข้ัาใจ (Memorandum of Understanding; MOU) 

ขัองส่องปริะเทศ ริะห้ว่้างบริิษ้ท Al - Owais ขัองอิร้ิก แลิะส่ห้พ้ิ่นธ์ข้ัาว้แห่้งส่ห้ร้ิฐอเมริิกา (the USA Rice Federation) แลิะห้ล้ิงจาก

น้�นในช่ว้งปลิายเดือนกริกฎิาค่ม ได้ม่การิตกลิงซืึ่�อข้ัาว้ขัาว้จากบริิษ้ท ADM (ร้ิฐ Arkansas) จำานว้น 80,000 ต้น (white rice in bulk)  

แลิะจากบริิษ้ท Supreme Rice (ร้ิฐ Louisiana) จำานว้น 40,000 ต้น (white rice in bags) 

  แห้ล่ิงข่ัาว้ในว้งการิค้่ายืนย้นว่้าได้เริิ�มม่การิส้่�งผลิิตในร้ิฐ Arkansas แล้ิว้ โดยค่ำาส้่�งซืึ่�อท้�งส่องม่กำาห้นดจะส่่งมอบไปย้งท่าเรืิอ  

Umm Qasr Port ปริะเทศอิร้ิกในเดือนตุลิาค่ม - พิ่ฤศจิกายนน่� โดยบริิษ้ทค้่าข้ัาว้แห่้งห้น่�ง ริายงานริาค่าขัายในปริะเทศ (the domestic  

sale price) ท่�ปริะมาณ 540 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ต่อต้น CIF NOLA อย่างไริก็ตาม แห้ล่ิงข่ัาว้ริะบุว่้า จนถู่งขัณะน่�ย้งไม่ได้ร้ิบ L/C  

(Letters of Credit) แม้ว่้าจะม่การิตกลิงก้นในห้ล้ิกการิแล้ิว้เมื�อห้น่�งถู่งส่องส้่ปดาห์้ก่อน 

  นอกจากอิร้ิกจะซืึ่�อข้ัาว้จากส่ห้ร้ิฐฯ แล้ิว้ ม่ริายงานว่้า บริิษ้ท Al - Owais ย้งได้ซืึ่�อข้ัาว้ขัาว้จากปริะเทศไทย (Thai white rice) 

จำานว้น 40,000 ต้น โดยผ่านบริิษ้ท ADM ขัองส่ห้ร้ิฐฯ ด้ว้ย ซ่ึ่�งห้ากการิดำาเนินการิในค่ร้ิ�งน่�ส่ำาเร็ิจด้ว้ยด่จะถืูอเป็นการิส่่งมอบข้ัาว้ไทยค่ร้ิ�ง

แริกให้้ก้บร้ิฐบาลิอิร้ิกในริอบห้ลิายปีท่�ผ่านมา 

  การิตกลิงซืึ่�อข้ัาว้จำานว้นริว้ม 220,000 ต้น จากท้�ง 3 แห้ล่ิง (อุรุิกว้้ย จำานว้น 60,000 ต้น ส่ห้ร้ิฐฯ จำานว้น 120,000 ต้น แลิะไทย 

จำานว้น 40,000 ต้น) ในเว้ลิาเพ่ิ่ยงห้น่�งเดือนค่ร่ิ�ง ในค่ร้ิ�งน่�ถืูอเป็นการิฟ้้�นต้ว้อย่างน่าท่�งในริอบห้ลิายปีท่�ผ่านมา โดยเมื�อช่ว้งต้นปี 2021  

ท่�ผ่านมา ได้ม่การิซืึ่�อข้ัาว้ขัองปาก่ส่ถูานแลิะอุรุิกว้้ย จำานว้นริว้ม 120,000 ต้น จากการิปริะมูลิท่�จ้ดข่ั�นโดยกริะทริว้งการิค้่าขัองอิร้ิก  

(the Ministry of Trade) 

  ท้�งน่� ในการิปริะมูลินำาเข้ัาข้ัาว้จากทุกปริะเทศ เมื�อว้้นท่� 5 เมษายน 2021 ท่�ผ่านมา กริะทริว้งการิค้่าขัองอิร้ิกซืึ่�อข้ัาว้จาก 

ข้ัาว้ปาก่ส่ถูาน จำานว้น 60,000 ต้น ริาค่า 582.55 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ต่อต้น (CIF Umm Qasr Free Out) โดยในการิยื�นเส่นอริาค่าค่ร้ิ�งแริก 

ข้ัาว้ปาก่ส่ถูานเส่นอริาค่าท่� 595 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ต่อต้น (c&f liner out) จำานว้น 30,000 ต้น (ซ่ึ่�งการิปริะมูลิในค่ร้ิ�งน้�นข้ัาว้ไทยเส่นอ

ริาค่าท่� 569.5 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ต่อต้น (c&f liner out) จำานว้น 40,000 ต้น) ส่่ว้นการิปริะมูลิค่ร้ิ�งแริกขัองปี 2021 เมื�อว้้นท่�  

3 กุมภาพ้ิ่นธ์ 2021 กริะทริว้งการิค้่าขัองอิร้ิกซืึ่�อข้ัาว้จาก อุรุิกว้้ย จำานว้น 60,000 ต้น จากบริิษ้ท Hanalico ท่�ริาค่า 672 เห้ร่ิยญส่ห้ร้ิฐต่อต้น  

(c&f liner out) Umm Qasr 

  ท้�งน่� ร้ิฐบาลิอิร้ิกไม่ได้จ้ดการิปริะมูลิข้ัาว้ต้�งแต่เดือนก้นยายน 2019 เนื�องจากในปี 2020 เกิดภาว้ะริาค่านำ�าม้นตกตำ�าทำาให้้

ขัาดแค่ลินงบปริะมาณแลิะไม่ส่ามาริถูจ้ดห้าข้ัาว้ได้ 

   ที�ม่า : Oryza.com แลิะส่มาค่มผู้ส่่งออกข้ัาว้ไทย

	 	 สห้รัฐอเมริกา	

  ส่ห้พ้ิ่นธ์ข้ัาว้แห่้งส่ห้ร้ิฐอเมริิกา (the USA Rice Federation) ริายงานว่้า ห้ล้ิงจากท่�เว้้นว่้างมาส่องปี ข้ัาว้ขัองส่ห้ร้ิฐฯ จะกล้ิบเข้ัาสู่่

ตลิาดอิร้ิกได้อ่กค่ร้ิ�งในปีน่� ห้ล้ิงจากท่�อิร้ิกได้ตกลิงซืึ่�อข้ัาว้จากบริิษ้ท ADM จำานว้น 80,000 ต้น แลิะจากบริิษ้ท Supreme Rice จำานว้น 

40,000 ต้น 

  การิซืึ่�อขัายในค่ร้ิ�งน่�ถืูอเป็นการิขัายข้ัาว้ค่ร้ิ�งแริกในริอบส่องปีขัองส่ห้ร้ิฐฯ ให้้ก้บปริะเทศอิร้ิก โดยการิตกลิงซืึ่�อขัายเกิดข่ั�นห้ล้ิงจาก

ม่การิลิงนามในบ้นท่กค่ว้ามเข้ัาใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ขัองท้�งส่องปริะเทศเมื�อไม่นานน่� โดยอิร้ิกตกลิงท่�จะ 

ซืึ่�อข้ัาว้ขัองส่ห้ร้ิฐฯ จำานว้น 200,000 ต้นต่อปี โดยค่าดว่้าจะม่การิส่่งมอบไปย้งท่าเรืิอ Umm Qasr Port ขัองอิร้ิกในช่ว้งเดือนตุลิาค่ม

แลิะพิ่ฤศจิกายนน่� 
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โดย น.ส่.ปองว้ด่ จร้ิงร้ิตน์
นายเอกพ้ิ่ฒน์ วิ้ร้ิตน์พิ่งษ์ 

ส่ำาน้กวิ้จ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

  ท้�งน่� การิลิงนามในบ้นท่กค่ว้ามเข้ัาใจ (MOU) ค่ร้ิ�งก่อน ทำาให้้ส่ห้ร้ิฐฯ ขัายข้ัาว้ให้้แก่ปริะเทศอิร้ิกได้จำานว้น 350,000 ต้น  

มูลิค่่าปริะมาณ 180 ล้ิานดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ 

  แห้ล่ิงข่ัาว้ในว้งการิอุตส่าห้กริริมข้ัาว้ขัองส่ห้ร้ิฐฯ ริะบุว่้า อิร้ิกถืูอเป็นตลิาดท่�แข็ังแกร่ิงส่ำาห้ร้ิบข้ัาว้เมล็ิดยาว้ขัองส่ห้ร้ิฐฯ  

อย่างไริก็ตาม ยง้ค่งม่ปัจจ้ยห้ลิายปริะการิซ่ึ่�งริว้มถู่งการิริะบาดค่ร้ิ�งให้ญ่ขัอง COVID-19 ท้�ว้โลิก ท่�ทำาให้้อิร้ิกต้องห้ยุดซืึ่�อข้ัาว้จากส่ห้ร้ิฐฯ 

ซ่ึ่�งส่่งผลิให้้ในปี 2020 ท่�ผ่านมาไม่ม่การิตกลิงซืึ่�อขัายริะห้ว่้างก้น 

  นาย John Boozman วุ้ฒิส่มาชิกในค่ณะกริริมการิวุ้ฒิส่ภาด้านการิเกษตริ โภชนาการิ แลิะป่าไม้ (U.S. Senator John  

Boozman (R - AR), the Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry) กล่ิาว้ว่้า การิตกลิงซืึ่�อขัายในค่ร้ิ�งน่� 

น้บเป็นข่ัาว้ด่ส่ำาห้ร้ิบผู้ผลิิตข้ัาว้ขัองส่ห้ร้ิฐฯ เนื�องจากการิตกลิงซืึ่�อขัายในค่ร้ิ�งน่�ถืูอเป็นกริณ่ท่�ได้ปริะโยชน์ท้�งส่องฝ่าย (win - win)  

ท้�งผู้บริิโภค่ขัองอิร้ิก แลิะเกษตริกริขัองส่ห้ร้ิฐฯ 

   ที�ม่า : Oryza.com แลิะส่มาค่มผู้ส่่งออกข้ัาว้ไทย

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนสิงห้าคม	2564	มีดังนี�
	 	 3.1	 ราคาข้าวท่ีเกษตรกรขายได้

   ข้ัาว้เปลืิอกเจ้านาปีห้อมมะลิิ เฉล่ิ�ยต้นลิะ 9,933 บาท ริาค่าลิดลิงจากต้นลิะ 10,320 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564  

ร้ิอยลิะ 3.75 แลิะลิดลิงจากต้นลิะ 14,409 บาท ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 31.06

   ข้ัาว้เปลืิอกเจ้าค่ว้ามชื�น 15% เฉล่ิ�ยต้นลิะ 7,512 บาท ริาค่าลิดลิงจากต้นลิะ 8,257 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564  

ร้ิอยลิะ 9.02 แลิะลิดลิงจากต้นลิะ 9,297 บาท ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 19.20
	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

   ข้ัาว้ส่าริห้อมมะลิิ ช้�น 2 (ให้ม่) เฉล่ิ�ยต้นลิะ 19,979 บาท ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจากต้นลิะ 19,950 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 

ร้ิอยลิะ 0.15 แต่ลิดลิงจากต้นลิะ 29,425 บาท ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 32.10

   ข้ัาว้ส่าริเจ้า 5% (ให้ม่) เฉล่ิ�ยต้นลิะ 11,821 บาท ริาค่าลิดลิงจากต้นลิะ 12,155 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 

2.75 แลิะลิดลิงจากต้นลิะ 14,440 บาท ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 18.14
	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ้.โอ.บี

   ข้ัาว้ห้อมมะลิิ 100% (ให้ม่) เฉล่ิ�ยต้นลิะ 657 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (21,673 บาท/ต้น) ริาค่าลิดลิงจากต้นลิะ 680 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ  

(22,033 บาท/ต้น) ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 3.38 (ลิดลิงในรูิปเงินบาทร้ิอยลิะ 1.63) แลิะลิดลิงจากต้นลิะ 990 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ 

(30,679 บาท/ต้น) ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 33.64 (ลิดลิงในรูิปเงินบาทร้ิอยลิะ 29.36)

   ข้ัาว้ 5% เฉล่ิ�ยต้นลิะ 400 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (13,213 บาท/ต้น) ริาค่าลิดลิงจากต้นลิะ 414 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (13,427 บาท/ต้น)  

เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 3.38 (ลิดลิงในรูิปเงินบาทร้ิอยลิะ 1.59) แลิะลิดลิงจากต้นลิะ 512 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (15,853 บาท/ต้น)  

ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 21.88 (ลิดลิงในรูิปเงินบาทร้ิอยลิะ 16.65) 
หม่ายเหตุ : อ้ตริาแลิกเปล่ิ�ยน 1 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ เท่าก้บ 33.0047 (อ้ตริาแลิกเปล่ิ�ยน 3 ส้่ปดาห์้ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2564)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ปริะมาณการิเดือน สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ

ปรัะเทศ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
ปี 2563/64

(2)
Gr

ปี 2564/65 
(1)

ผลัต่างรั้อยลัะ 
(1) แลัะ (2)

บ้งค่ลิาเทศ 34.578 32.650 34.909 35.850 34.600 0.95 36.250 4.77

บริาซิึ่ลิ 8.383 8.204 7.140 7.602 8.001 -1.68 8.024 0.29

พิ่ม่า 12.650 13.200 13.200 12.650 12.600 -0.50 12.800 1.59

ก้มพูิ่ชา 5.256 5.554 5.742 5.740 5.783 2.27 5.900 2.02

จ่น 147.766 148.873 148.490 146.730 148.300 -0.07 149.000 0.47

อินเด่ย 109.698 112.760 116.480 118.870 122.000 2.69 121.000 -0.82

อินโดน่เซ่ึ่ย 36.858 37.000 34.200 34.700 35.300 -1.49 35.350 0.14

ญ่�ปุ่น 7.929 7.787 7.657 7.611 7.567 -1.16 7.580 0.17

เกาห้ล่ิใต้ 4.197 3.972 3.868 3.744 3.507 -3.98 3.770 7.50

เนปาลิ  3.431 3.736 3.696 3.696 2.15 3.700 0.11

ไนจ่เร่ิย 4.536 4.470 4.538 5.040 4.890 2.74 5.000 2.25

ปาก่ส่ถูาน 6.849 7.450 7.202 7.414 8.184 3.58 8.200 0.20

ฟิ้ลิิปปินส์่ 11.686 12.235 11.732 11.927 12.460 1.03 12.300 -1.28

ไทย 19.200 20.577 20.340 17.655 18.830 -1.90 19.500 3.56

เว่้ยดนาม 27.400 27.657 27.344 27.100 27.438 -0.18 27.100 -1.23

ส่ห้ร้ิฐฯ 7.117 5.659 7.107 5.877 7.226 0.68 6.266 -13.29

อื�น ๆ 47.490 43.012 43.565 45.625 45.427 -0.30 45.709 0.62

รัวม่ 491.593 494.491 497.250 497.831 505.809 0.75 507.449 0.32

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ปริะมาณการิเดือน สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้นข้ัาว้ส่าริ

ปรัะเทศ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
ปี 2563/64

(2)
Gr

ปี 2564/65 
(1)

ผลัต่างร้ัอยลัะ 
(1) แลัะ (2)

ส่ต็อกต้นปี 135.048 150.422 163.737 176.609 177.753 7.36 176.947 -0.45

ผลิผลิิต 491.593 494.491 497.250 497.831 505.809 0.64 507.449 0.32

นำาเข้ัา 48.504 48.297 43.924 45.217 48.315 -0.73 47.659 -1.36

ใช้ในปริะเทศ 483.788 481.179 484.378 496.687 506.615 1.25 514.253 1.51

ส่่งออก 48.504 48.297 43.924 45.217 48.315 -0.73 47.659 -1.36

ส่ต็อกปลิายปี 150.422 163.737 176.609 177.753 176.947 4.15 170.143 -3.85

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ปริะมาณการิเดือน สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้น

ปรัะเทศ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
ปี 2563/64

(2)
Gr

ปี 2564/65 
(1)

ผลัต่างร้ัอยลัะ 
(1) แลัะ (2)

อาร์ิเจนตินา 0.391 0.375 0.388 0.335 0.350 -3.29 0.340 -2.86

ออส่เตริเล่ิย 0.187 0.262 0.134 0.042 0.100 -33.30 0.260 160.00

บริาซิึ่ลิ 0.594 1.245 0.954 1.240 0.800 6.09 1.050 31.25

พิ่ม่า 3.350 2.750 2.700 2.300 1.850 -12.77 2.000 8.11

ก้มพูิ่ชา 1.150 1.300 1.350 1.350 1.300 2.87 1.400 7.69

จ่น 1.173 2.059 2.720 2.265 2.300 15.51 2.400 4.35

อ่ยู 0.456 0.570 0.527 0.506 0.500 0.65 0.550 10.00

กายานา 0.455 0.414 0.496 0.520 0.530 5.48 0.530 0.00

อินเด่ย 12.573 11.791 9.813 14.560 18.500 10.33 16.000 -13.51

ปาก่ส่ถูาน 3.647 3.913 4.550 3.934 4.200 2.92 4.300 2.38

ปาริากว้้ย 0.538 0.653 0.689 0.803 0.600 4.34 0.700 16.67

ไทย 11.615 11.213 7.562 5.706 5.800 -18.65 6.500 12.07

ตุริก่ 0.280 0.213 0.202 0.234 0.200 -0.42 0.230 15.00

อุรุิกว้้ย 0.982 0.802 0.809 0.967 0.700 -4.78 0.850 21.43

เว่้ยดนาม 6.488 6.590 6.581 6.167 6.300 -1.24 6.400 1.59

ส่ห้ร้ิฐฯ 3.349 2.776 3.142 2.858 2.950 -2.22 2.875 -2.54

อื�น ๆ 1.276 1.371 1.307 1.430 1.335 1.33 1.274 -4.57

รัวม่ 48.504 48.297 43.924 45.217 48.315 -0.73 47.659 -1.36

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ปริะมาณการิเดือน สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้น

ปรัะเทศ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
ปี 2563/64

(2)
Gr

ปี 2564/65 
(1)

ผลัต่างร้ัอยลัะ 
(1) แลัะ (2)

บริาซิึ่ลิ 0.758 0.537 0.691 0.853 0.730 3.95 0.650 -10.96

เบอร์ิกินา 0.500 0.550 0.600 0.600 0.600 4.62 0.600 0.00

จ่น 5.900 4.500 2.800 3.200 3.900 -11.03 3.600 -7.69

ไอเว้อร่ิ�โค่ส่ต์ 1.350 1.500 1.350 1.100 1.200 -5.31 1.250 4.17

เอธิโอเปีย 0.390 0.600 0.520 0.700 0.750 15.74 0.850 13.33

อ่ยู 1.591 1.633 1.799 1.994 1.850 5.14 2.000 8.11

กานา 0.650 0.830 0.900 0.850 0.950 8.14 0.950 0.00

กิน่ 0.600 0.865 0.530 0.670 0.700 0.53 0.725 3.57

อินโดน่เซ่ึ่ย 0.350 2.350 0.600 0.550 0.600 -3.67 0.600 0.00

อิห้ร่ิาน 1.400 1.250 1.400 1.125 1.150 -4.87 1.300 13.04

อิร้ิก 1.161 1.237 1.263 0.970 1.150 -2.59 1.200 4.35

ญ่�ปุ่น 0.678 0.670 0.678 0.676 0.685 0.30 0.685 0.00

เค่นย่า 0.625 0.600 0.610 0.600 0.550 -2.52 0.650 18.18

มาดาก้ส่กา 0.670 0.390 0.440 0.450 0.525 -3.39 0.650 23.81

มาเลิเซ่ึ่ย 0.900 0.800 1.000 1.220 1.100 8.58 1.100 0.00

เม็กซิึ่โก 0.913 0.776 0.740 0.843 0.800 -1.80 0.800 0.00

โมแซึ่มบิค่ 0.710 0.530 0.635 0.655 0.625 -0.43 0.675 8.00

เนปาลิ 0.535 0.700 0.620 0.970 1.100 19.34 1.150 4.55

ไนจ่เร่ิย 2.500 2.100 1.800 1.800 1.900 -6.79 2.000 5.26

ฟิ้ลิิปปินส์่ 1.200 2.500 2.900 2.450 2.100 11.62 2.100 0.00

ซึ่าอุดิอาริะเบ่ย 1.195 1.290 1.425 1.613 1.500 7.02 1.400 -6.67

เซึ่เนก้ลิ 1.100 1.100 1.000 1.050 1.150 0.42 1.250 8.70

แอฟ้ริิกาใต้ 1.054 1.071 0.966 1.031 1.050 -0.46 1.000 -4.76

ส่ห้ร้ิฐอาห้ร้ิบเอมิเริส่ 0.700 0.775 0.850 0.850 0.900 6.13 0.900 0.00

ส่ห้ริาชอาณาจ้กริ 0.668 0.536 0.587 0.654 0.640 1.14 0.650 1.56

ส่ห้ร้ิฐฯ 0.787 0.916 0.982 1.210 1.150 10.93 1.225 6.52

อื�น ๆ 19.619 17.691 16.238 16.533 18.960 -1.35 17.699 -6.65

รัวม่ 48.504 48.297 43.924 45.217 48.315 -0.73 47.659 -1.36

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

ภูาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ปริะมาณการิเดือน สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้น

ปรัะเทศ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
ปี 2563/64

(2)
Gr

ปี 2564/65 
(1)

ผลัต่างรั้อยลัะ 
(1) แลัะ (2)

บ้งค่ลิาเทศ 35.000 35.200 35.400 35.700 36.000 0.71 36.400 1.11

บริาซิึ่ลิ 7.850 7.650 7.350 7.300 7.450 -1.50 7.450 0.00

พิ่ม่า 10.000 10.200 10.250 10.400 10.550 1.27 10.700 1.42

ก้มพูิ่ชา 4.000 4.200 4.300 4.350 4.450 2.51 4.500 1.12

จ่น 141.761 142.509 142.920 145.230 150.278 1.37 155.700 3.61

อิยิปต์ 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 0.24 4.300 0.00

อินเด่ย 95.838 98.669 99.160 105.984 107.000 2.96 108.000 0.93

อินโดน่เซ่ึ่ย 37.500 37.000 36.300 36.000 35.800 -1.19 35.600 -0.56

ญ่�ปุ่น 8.730 8.600 8.400 8.350 8.250 -1.42 8.200 -0.61

เกาห้ล่ิใต้ 4.435 4.746 4.572 4.100 4.000 -3.47 3.900 -2.50

เนปาลิ 4.033 4.101 4.376 4.506 4.696 4.07 4.850 3.28

ไนจ่เร่ิย 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900 0.74 6.950 0.72

ฟิ้ลิิปปินส์่ 12.900 13.250 14.100 14.300 14.450 3.08 14.500 0.35

ไทย 12.000 11.000 11.800 12.300 12.700 2.28 12.900 1.57

เว่้ยดนาม 22.000 21.500 21.200 21.250 21.200 -0.85 21.300 0.47

ส่ห้ร้ิฐฯ 4.230 4.299 4.577 4.586 4.826 3.34 4.795 -0.64

อื�น ๆ 72.511 67.305 68.673 71.181 73.765 0.91 74.208 0.60

รัวม่ 483.788 481.179 484.378 496.687 506.615 1.25 514.253 1.51

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

ภูาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ปริะมาณการิเดือน สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้น

ปรัะเทศ ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
ปี 2563/64

(2)
Gr

ปี 2564/65 
(1)

ผลัต่างร้ัอยลัะ 
(1) แลัะ (2)

บ้งกลิาเทศ 1.500 1.405 1.571 1.537 1.86 2.083 35.52

จ่น 98.500 109.000 115.000 116.500 116.500 4.10 111.000 -4.72

อินเด่ย 20.550 22.600 29.500 29.900 25.900 7.71 22.900 -11.58

อินโดน่เซ่ึ่ย 3.215 5.563 4.063 3.313 3.413 -3.91 3.763 10.25

ฟิ้ลิิปปินส์่ 2.003 2.288 3.520 3.597 3.707 18.34 3.607 -2.70

ไทย 4.238 2.852 4.080 3.979 4.509 4.68 4.809 6.65

เว่้ยดนาม 1.034 1.097 1.180 2.318 28.34 2.218 -4.31

ส่ห้ร้ิฐฯ 1.462 0.933 1.424 0.910 1.395 -1.18 1.184 -15.13

อื�น ๆ 20.454 17.967 16.520 16.803 17.668 -3.53 18.579 5.16

รัวม่ 150.422 163.737 176.609 177.753 176.947 4.15 170.143 -3.85

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

20,000

15,000

10,000

5,000

0

ราคาที่เกษตรกรขายไดขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ราคาขายสงขาว 5% ราคาสงออกขาว 5%

บาท/ตัน

เดือน

ราคาข้าว
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

800,000

600,000

400,000

200,000

ปริมาณสงออก (ตัน)

ตัน

เดือน

ปริมาณการส่งออกข้าว
พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 778 กัันยายน 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร26

ภูาวะเศรษฐกิจการเกษตร



มันสำาปะหลัง
การผลิต
 ผลิผลิิตม้นส่ำาปะห้ล้ิง ปี 2564 (เริิ�มออก 
สู่่ตลิาดต้�งแต่เดือนตุลิาค่ม 2563 – ก้นยายน  
2564) ค่าดว่้าม่พืิ่�นท่�เก็บเก่�ยว้ 9.507 ล้ิานไร่ิ  
ผลิผลิิต 31.632 ล้ิานต้น ผลิผลิิตต่อไร่ิ 3.327 ต้น  
เมื�อเท่ยบก้บปี 2563 ท่�ม่พืิ่�นท่�เก็บเก่�ยว้  
8.918 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 28.999 ล้ิานต้น  
แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ 3.252 ต้น พิ่บว่้า พืิ่�นท่� 
เก็บเก่�ยว้ ผลิผลิิตแลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ เพิิ่�มข่ั�น
ร้ิอยลิะ 6.60 ร้ิอยลิะ 9.08 แลิะร้ิอยลิะ 2.31 
ตามลิำาด้บ โดยเดือนกริกฎิาค่ม 2564  
ค่าดว่้าจะม่ผลิผลิิตออกสู่่ตลิาด 0.594 ล้ิานต้น  
(ร้ิอยลิะ 1.78 ขัองผลิผลิิตท้�งห้มด)
 ท้�งน่�ผลิผลิิตม้นส่ำาปะห้ล้ิงปี 2564  
จะออกสู่่ตลิาดมากในช่ว้งเดือนมกริาค่ม – 
ม่นาค่ม 2564 ปริิมาณ 18.40 ล้ิานต้น  
(ร้ิอยลิะ 61.13 ขัองผลิผลิิตท้�งห้มด)

การตลาด	
 การัสู่่งออกผลิัตภัณ์ฑ์์มั่นสู่ำาปะหลััง
เด้อนกรักฎีาค์ม่ 2564 สู่รุัปได้ดังนี�
 มั่นเสู้่น ม่ปริิมาณส่่งออก 0.497 ล้ิานต้น  
มูลิค่่า 3,815 ล้ิานบาท สู่งข่ั�นจากปริิมาณ  
0.410 ล้ิานต้น มูลิค่่า 3,176 ล้ิานบาท  
ในเดือนท่�ผ่านมา คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 21.22  
แลิะร้ิอยลิะ 20.12 ตามลิำาด้บ
 มั่นอัดเม็่ด ม่ปริิมาณส่่งออก 911 ต้น 
มูลิค่่า 9.08 ล้ิานบาท สู่งข่ั�นจากปริิมาณ  
202 ต้น มูลิค่่า 2.03 ล้ิานบาท ในเดือน 

ท่�ผ่านมา คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 350.99 แลิะร้ิอยลิะ 
347.29 ตามลิำาด้บ
 แป้งมั่นสู่ำาปะหลััง ม่ปริิมาณส่่งออก 
0.243 ล้ิานต้น มูลิค่่า 3,591 ล้ิานบาท  
ลิดลิงจากปริิมาณ 0.261 ล้ิานต้น มูลิค่่า  
3,845 ล้ิานบาท ในเดือนท่�ผ่านมา คิ่ดเป็น
ร้ิอยลิะ 6.90 แลิะร้ิอยลิะ 6.61 ตามลิำาด้บ
 แป้งมั่นสู่ำาปะหลัังดัดแปรั ม่ปริิมาณ 
ส่่งออก 0.098 ล้ิานต้น มูลิค่่า 2,375 ล้ิานบาท  
สู่งข่ั�นจากปริิมาณ 0.090 ล้ิานต้น มูลิค่่า  
2,150 ล้ิานบาท ในเดือนท่�ผ่านมา คิ่ดเป็น
ร้ิอยลิะ 8.89 แลิะร้ิอยลิะ 10.47 ตามลิำาด้บ

ราคา
 ค์วาม่เค์ล้ั�อนไหวข้องรัาค์ามั่นสู่ำาปะหลััง 
ในเด้อนสิู่งหาค์ม่ 2564 สู่รุัปได้ดังนี�
	 1.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	 
ณ	ระดับไร่นา
  1.1 ริาค่าห้้ว้ม้นส่ำาปะห้ล้ิงส่ด 
ท่�เกษตริกริขัายได้ ณ ริะด้บไร่ินา เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 1.99 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ  
1.97 บาท ในเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 1.02 
แลิะสู่งข่ั�นจากริาค่ากิโลิกร้ิมลิะ 1.73 บาท  
ในช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 15.03
  1.2 ริาค่าม้นเส้่นท่�เกษตริกริขัายได้  
ณ ริะด้บไร่ินา เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 6.44 บาท  
สู่งข่ั�นจากริาค่ากิโลิกร้ิมลิะ 6.22 บาท  
ในเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 3.54 แลิะสู่งข่ั�น
จากริาค่ากิโลิกร้ิมลิะ 5.85 บาท ในช่ว้ง
เด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 10.09

โดย น.ส่.อภิส่ริา ปภ้ส่ส่ริศิริิ
 นายจิริายุ จะเริ่ยมพิ่้นธุ์
ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
  2.1 ริาค่าขัายส่่งม้นเส้่น เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
7.53 บาท ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา  
แต่สู่งข่ั�นจากริาค่ากิโลิกร้ิมลิะ 7.02 บาท  
ในช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 7.26
  2.2 ริาค่าขัายส่่งแป้งม้นปริะเภทส่ตาร์ิช  
ช้�นพิิ่เศษ เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 14.05 บาท  
สู่งข่ั�นจากริาค่ากิโลิกร้ิมลิะ 14.02 บาท  
ในเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 0.21 แลิะสู่งข่ั�น 
จากริาค่ากิโลิกร้ิมลิะ 13.03 บาท ในช่ว้งเด่ยว้ก้น
ขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 7.83
	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ้.โอ.บี	
  3.1 ริาค่าส่่งออกม้นเส้่น ริาค่าเฉล่ิ�ย 
ต้นลิะ 253 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ สู่งข่ั�นจากต้นลิะ  
237 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ในเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ  
6.75 แลิะสู่งข่ั�นจากต้นลิะ 245 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ
ในช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 3.27
  3.2 ริาค่าส่่งออกแป้งม้นส่ำาปะห้ล้ิง  
ริาค่าเฉล่ิ�ยต้นลิะ 480 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ 
สู่งข่ั�นจากต้นลิะ 456 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ 
ในเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 5.26 แลิะสู่งข่ั�น 
จากต้นลิะ 418 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ในช่ว้ง
เด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 14.83
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ข้้าวโพด
เลี�ยงสัตว์
การผลิต
  กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดค่ะเน

ผลิผลิิตข้ัาว้โพิ่ดเล่ิ�ยงส้่ตว์้โลิกปี 2564/65  

(ณ เดือนสิ่งห้าค่ม 2564) ม่ปริิมาณ  

1,186.12 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 1,115.41 

ล้ิานต้น ในปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 6.34  

โดยส่ห้ร้ิฐอเมริิกา แค่นนาดา บริาซิึ่ลิ 

เม็กซิึ่โก ไนจ่เร่ิย ร้ิส่เซ่ึ่ย ยูเค่ริน อินโดน่เซ่ึ่ย 

ส่ห้ภาพิ่ยุโริป จ่น แลิะอาร์ิเจนตินา  

ผลิิตได้เพิิ่�มข่ั�น ส่่งผลิให้้ผลิผลิิตในภาพิ่ริว้ม

ขัองโลิกเพิิ่�มข่ั�น

การค้า
  กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดค่ะเน

ค่ว้ามต้องการิใช้ข้ัาว้โพิ่ดเล่ิ�ยงส้่ตว์้ขัองโลิก  

ปี 2564/65 ม่ปริิมาณ 1,182.24 ล้ิานต้น  

เพิิ่�มข่ั�นจาก 1,140.92 ล้ิานต้น ในปี  

2563/64 ร้ิอยลิะ 3.62 โดยส่ห้ร้ิฐอเมริิกา  

อาร์ิเจนตินา บริาซิึ่ลิ จ่น เว่้ยดนาม ร้ิส่เซ่ึ่ย  

แค่นาดา ส่ห้ภาพิ่ยุโริป ไนจ่เร่ิย เม็กซิึ่โก

ญ่�ปุ่น เกาห้ล่ิใต้ อินโดน่เซ่ึ่ย อินเด่ย  

แลิะแอฟ้ริิกาใต้ ม่ค่ว้ามต้องการิใช้เพิิ่�มข่ั�น  

ส่ำาห้ร้ิบการิค้่าขัองโลิกม่ 191.39 ล้ิานต้น  

เพิิ่�มข่ั�นจาก 184.11 ล้ิานต้น ในปี 2563/64  

ร้ิอยลิะ 3.95 โดยอาร์ิเจนตินา บริาซิึ่ลิ 

ส่ห้ภาพิ่ยุโริป ร้ิส่เซ่ึ่ย ปาริากว้้ย แลิะยูเค่ริน  

ส่่งออกเพิิ่�มข่ั�น ปริะกอบก้บผู้นำาเข้ัา  

เช่น แอลิจ่เร่ิย อิส่ริาเอลิ บริาซิึ่ลิ แค่นนาดา  

ชิล่ิ โค่ล้ิมเบ่ย เว่้ยดนาม ส่ห้ภาพิ่ยุโริป  

ก้ว้เตมาลิา ญ่�ปุ่น โมร็ิอกโก เปรูิ แลิะตุริก่ 

ม่การินำาเข้ัาเพิิ่�มข่ั�น

 เดือนสิ่งห้าค่ม 2564 (1 - 15 สิ่งห้าค่ม  

2564) ม่ปริิมาณการิส่่งออกข้ัาว้โพิ่ด 

เล่ิ�ยงส้่ตว์้ 62 ต้น (ส่มาค่มพ่ิ่อค้่าข้ัาว้โพิ่ด

แลิะพืิ่ชพ้ิ่นธ์ุไทย)

ราคา	
 สู่รุัปรัาค์าข้้าวโพดเลีั�ยงสัู่ตว์เด้อน

สิู่งหาค์ม่ 2564 มี่ดังนี�

 ริาค่าข้ัาว้โพิ่ดเล่ิ�ยงส้่ตว์้ท่�เกษตริกริขัายได้ 

ค่ว้ามชื�นไม่เกิน 14.5% เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  

7.72 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 8.29 บาท  

ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 6.88 

แลิะลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 7.79 บาท 

ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 0.90 

ส่ำาห้ร้ิบข้ัาว้โพิ่ดเล่ิ�ยงส้่ตว์้ค่ว้ามชื�นเกิน  

14.5% เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 6.18 บาท  

ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 6.49 บาท  

ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 4.78 

แต่สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 5.91 บาท  

ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 4.57

 ริาค่าข้ัาว้โพิ่ดเล่ิ�ยงส้่ตว์้ขัายส่่งในตลิาด

กรุิงเทพิ่ฯ ท่�โริงงานอาห้าริส้่ตว์้ร้ิบซืึ่�อเฉล่ิ�ย

กิโลิกร้ิมลิะ 10.06 บาท ลิดลิงจาก 

กิโลิกร้ิมลิะ 10.32 บาท ขัองเดือน

กริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 2.52 แต่สู่งข่ั�น 

จากกิโลิกร้ิมลิะ 9.09 บาท ขัองเดือน

สิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 10.67 ส่ำาห้ร้ิบ

ริาค่าขัายส่่งท่�ไซึ่โลิร้ิบซืึ่�อเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  

9.64 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 9.83 บาท  

ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 1.93 

แต่สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 8.48 บาท  

ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 13.68

  ริาค่าส่่งออก เอฟ้.โอ.บ่. เฉล่ิ�ยต้นลิะ  

311.00 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (10,289.00 บาท/ต้น) 

ลิดลิงจากต้นลิะ 321.00 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ 

(10,381.00 บาท/ต้น) ขัองเดือนกริกฎิาค่ม  

2564 ร้ิอยลิะ 3.12 แลิะลิดลิงในรูิปขัอง

เงินบาท ต้นลิะ 92.00 บาท เมื�อเท่ยบก้บ

เดือนสิ่งห้าค่ม 2563 เฉล่ิ�ยต้นลิะ 299.00 

ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (9,255.00 บาท/ต้น)  

สู่งข่ั�นร้ิอยลิะ 4.01 แลิะสู่งข่ั�นในรูิปขัอง 

เงินบาทต้นลิะ 1,034.00 บาท

 ริาค่าซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้าในตลิาดชิค่าโก

เดือนก้นยายน 2564 ข้ัาว้โพิ่ดเมล็ิดเห้ลืิอง 

อเมริิก้นช้�น 2 เฉล่ิ�ยต้นลิะ 218.74 

ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (7,375.00 บาท/ต้น)  

ลิดลิงจากต้นลิะ 259.45 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ  

(8,505.00 บาท/ต้น) ขัองเดือนกริกฎิาค่ม  

2564 ร้ิอยลิะ 15.69 แลิะลิดลิงในรูิปขัอง 

เงินบาทต้นลิะ 1,130.00 บาท เมื�อเท่ยบ

ก้บเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 เฉล่ิ�ยต้นลิะ  

133.46 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (4,189.00 บาท/ต้น) 

สู่งข่ั�นร้ิอยลิะ 63.90 แลิะสู่งข่ั�นในรูิปขัอง

เงินบาทต้นลิะ 3,186.00 บาท

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
 (ค่าดค่ะเนเมื�อว้้นท่� 12 สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้น

รัายการั 2564/65 2563/64 ร้ัอยลัะผลัต่าง

ส่ต็อกต้นปี 280.75 306.26 -8.33
ผลิผลิิต 1,186.12 1,115.41 6.34
นำาเข้ัา 191.39 184.11 3.95
ส่่งออก 191.39 184.11 3.95
ใช้ในปริะเทศ 1,182.24 1,140.92 3.62
ส่ต็อกปลิายปี 284.63 280.75 1.38

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

โดย น.ส่.สุ่ดาริินทริ์ ริอดมณ่ 
น.ส่.พิ่้ทริิยา ว้งศ์พิ่ริม

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ
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ข้้าวฟา่งเลี�ยงสัตว์
การผลิต
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดค่ะเน

ผลิผลิิตข้ัาว้ฟ่้างโลิก ปี 2564/65  

(ณ เดือนสิ่งห้าค่ม 2564) ม่ปริิมาณ  

64.63 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 62.26 ล้ิานต้น 

ขัองปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 3.81 โดยปริะเทศ

ส่ห้ร้ิฐอเมริิกา อาร์ิเจนตินา ออส่เตริเล่ิย  

จ่น เม็กซิึ่โก ไนจ่เร่ิย แลิะบูร์ิกินาฟ้าโซึ่  

ผลิิตได้เพิิ่�มข่ั�น

การค้า	
  กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดค่ะเน

ค่ว้ามต้องการิใช้ข้ัาว้ฟ่้างโลิก ปี 2564/65 

ม่ 64.68 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 62.14 ล้ิานต้น  

ขัองปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 4.08 โดย

ออส่เตริเล่ิย จ่น ไนจ่เร่ิย ซูึ่ดาน แค่เมอรูิน  

อินเด่ย แลิะเม็กซิึ่โก ม่ค่ว้ามต้องการิใช้ 

เพิิ่�มข่ั�น ด้านการิค้่าโลิกค่าดว่้าม่  

11.84 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 9.95 ล้ิานต้น  

ขัองปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 18.95  

โดยอาร์ิเจนตินา แลิะโบลิิเว่้ย ส่่งออก 

เพิิ่�มข่ั�น ปริะกอบก้บชิล่ิ จ่น เอธิโอเปีย 

ไต้ห้ว้้น แลิะเม็กซิึ่โก นำาเข้ัาเพิิ่�มข่ั�น

 ริาค่าข้ัาว้ฟ่้างแดงค่ลิะท่�เกษตริกริขัายได้ 

เดือนสิ่งห้าค่ม 2564 ไม่ม่ริายงานริาค่า

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
 (ค่าดค่ะเนเมื�อว้้นท่� 12 สิ่งห้าค่ม 2564)

ห้น่ว้ย : ล้ิานต้น

รัายการั 2564/65 2563/64 ร้ัอยลัะผลัต่าง

ส่ต็อกต้นปี 4.03 3.91 3.02
ผลิผลิิต 64.63 62.26 3.81
นำาเข้ัา 11.84 9.95 18.95
ส่่งออก 11.84 9.95 18.95
ใช้ในปริะเทศ 64.68 62.14 4.08
ส่ต็อกปลิายปี 3.98 4.03 -1.14

ที�ม่า : World Grain Situation and Outlook, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

ถั�วเขี้ยว
การผลิต
 ถู้�ว้เข่ัยว้ ปี 2563/64 ค่าดการิณ์ ณ เดือน
ธ้นว้าค่ม 2563 (ผลิผลิิตออกสู่่ตลิาดต้�งแต่
เดือนกริกฎิาค่ม 2563 - มิถุูนายน 2564)  
ม่เนื�อท่�ปลูิก 763,880 ไร่ิ ผลิผลิิต 90,516 ต้น 
แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ 118 กิโลิกร้ิม เมื�อเท่ยบก้บ 
ปี 2563/64 ท่�ม่เนื�อท่�ปลูิก 773,772 ไร่ิ  
ผลิผลิิต 90,898 ต้น แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ  
117 กิโลิกร้ิม พิ่บว่้าเนื�อท่�ปลูิก แลิะผลิผลิิต 
ลิดลิงร้ิอยลิะ 1.28 แลิะร้ิอยลิะ 0.42  
แต่ผลิผลิิตต่อไร่ิ เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 0.85

ราคา
 ค่ว้ามเค่ลืิ�อนไห้ว้ขัองริาค่าในเดือน 
สิ่งห้าค่ม 2564 ม่ด้งน่�
	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
 ถู้�ว้เข่ัยว้ผิว้ม้นเมล็ิดให้ญ่ชนิดค่ลิะ เดือนน่� 
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 23.30 บาท สู่งข่ั�นจาก
กิโลิกร้ิมลิะ 22.66 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม  
2564 ร้ิอยลิะ 2.82 แต่ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 
24.65 บาท ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563  
ร้ิอยลิะ 5.48
 ถู้�ว้เข่ัยว้ผิว้ดำาชนิดค่ลิะ ไม่ม่ริายงานริาค่า

		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถัั่�วเขี้ยวผิวมั่นเกรัดเอ เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 30.00 บาท ทริงต้ว้เท่าก้บเดือน
กริกฎิาค่ม 2564 แต่ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 
32.00 ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 6.25
 ถัั่�วเขี้ยวผิวมั่นเกรัดบี เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 26.93 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 
26.05 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564  
ร้ิอยลิะ 3.38 แต่ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 28.00 
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 3.82

 ถัั่�วเขี้ยวผิวดำาค์ลัะ ชั�น 1 เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 36.87 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 
35.00 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ  
5.34 แลิะสู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 32.00 บาท 
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 15.22
 ถัั่�วเขี้ยวผิวดำาค์ลัะ ชั�น 2 เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 23.73 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ  
20.10 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ  
18.06 แลิะสู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 17.00 บาท 
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 39.59
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
ห้น่ว้ย : ลิ้านต้น

ปรัะเทศ 2563/64 2564/65

บริาซิึ่ลิ 137.00 144.00
ส่ห้ร้ิฐอเมริิกา 112.55 118.08
อาร์ิเจนตินา 46.00 52.00

จ่น 19.60 19.00
อินเด่ย 10.45 11.20

ปาริากว้้ย 9.90 10.50
แค่นาดา 6.35 6.10
อื�น ๆ 21.41 22.75

รัวม่ 363.26 383.63

ที�ม่า : Oilseeds : World Markets and Trade August 2021

 ถัั่�วนิ�วนางแดง เดือนน่�เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 
32.00 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 32.10 บาท  
ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 0.31  
แลิะลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 38.00 บาท  
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 15.79
	 ราคาส่งออก	เอฟ้.โอ.บี.
 ถัั่�วเขี้ยวผิวมั่นเกรัดเอ เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 31.01 บาท ทริงต้ว้เท่าก้บ 
เดือนกริกฎิาค่ม 2564 แต่ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ  
33.01 บาท ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563  
ร้ิอยลิะ 6.06

โดย น.ส่.ยุพิ่ยง นามว้งษา
ส่ำาน้กวิ้จ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

โดย น.ส่.จริินทริ์ทิพิ่ย์ จงใจริ้กษ์ 
นายภาณุพิ่้นธ์ ค่ำาว้้งส่ง่า

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

 ถัั่�วเขี้ยวผิวมั่นเกรัดบี เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิม 27.92 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 
27.03 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564  
ร้ิอยลิะ 3.29 แต่ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 29.00 บาท  
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 3.73
 ถัั่�วเขี้ยวผิวดำาค์ลัะ ชั�น 1 เดือนน่�เฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 37.92 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ  
36.04 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ  
5.22 แลิะสู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 33.03 บาท 
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 14.80
 ถัั่�วเขี้ยวผิวดำาค์ลัะ ชั�น 2 เดือนน่�เฉล่ิ�ย

กิโลิกร้ิมลิะ 24.70 บาท สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ  
21.04 บาท ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ  
17.40 แต่สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 17.92 บาท 
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 37.83
 ถัั่�วนิ�วนางแดง เดือนน่�เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 
32.83 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 32.92 บาท
 ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 0.27 แลิะ
ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 38.87 บาท ขัองเดือน
สิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 15.54

ถั�วเหลือุง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
 ในปี 2564/65 ม่เนื�อท่�เพิ่าะปลูิก 
0.112 ล้ิานไร่ิ ผลิผลิิต 30,287 ต้น  
แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ 271 กิโลิกร้ิมเพิิ่�มข่ั�น 
จาก 0.110 ล้ิานไร่ิ 29,497 ต้น แลิะ  
268 กิโลิกร้ิม ในปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 1.82 
ร้ิอยลิะ 2.68 แลิะร้ิอยลิะ 1.12 ตามลิำาด้บ 
	 ต่างประเทศ
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ปริะมาณการิ
ผลิผลิิตถู้�ว้เห้ลืิองโลิกปี 2564/65 ปริะจำา
เดือนสิ่งห้าค่ม 2564 ม่ปริะมาณ 383.63 
ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 363.26 ล้ิานต้น 
ขัองปีท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 6.00
	 สถานการณ์ในต่างประเทศ
 ส่ำาน้กข่ัาว้ต่างปริะเทศ ริายงานว่้า  
เดือนกริกฎิาค่ม 2564 บริาซิึ่ลิส่่งออก 
ถู้�ว้เห้ลืิอง 8.66 ล้ิานต้น ลิดลิงจาก 11.12 
ล้ิานต้น ในเดือนท่�ผ่านมา แลิะลิดลิงจาก  
9.95 ล้ิานต้น ในช่ว้งเดือนเด่ยว้ก้นขัองปี 
ท่�ผ่านมา เนื�องจากเกษตริกริม่การิก้กตุน
ส่ต็อกท่ามกลิางริาค่าท่�ผ้นผว้น  
แลิะเกษตริกริผู้ปลูิกถู้�ว้เห้ลืิองในบริาซิึ่ลิ
ห้ว้้งว่้าริาค่าจะพุ่ิ่งสู่งข่ั�นในไตริมาส่ท่� 4  
เมื�อม่การิค่าดการิณ์การิผลิิตถู้�ว้เห้ลืิอง 
ขัองส่ห้ร้ิฐฯ ส่ำาห้ร้ิบปีการิตลิาด 2564/65  
(ก้นยายน - สิ่งห้าค่ม) ซ่ึ่�งยง้ค่งไม่ปลิอดภ้ย
จากส่ภาพิ่อากาศท่�แห้้งแล้ิงต่อเนื�องบริิเว้ณ
ทางตะว้้นตกเฉ่ยงเห้นือขัองส่ห้ร้ิฐฯ

ด้านราคา
	 ในประเทศ
 ริาค่าท่�เกษตริกริขัายได้ขัองถู้�ว้เห้ลืิอง
ชนิดค่ลิะในเดือนน่� ไม่ม่ริายงานริาค่า
 ริาค่าขัายส่่ง ณ ตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ  
ขัองถู้�ว้เห้ลืิองส่ก้ดนำ�าม้นในเดือนน่�  
ไม่ม่ริายงานริาค่า
	 ต่างประเทศ
 ริาค่าถู้�ว้เห้ลืิองซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้า  
ณ ตลิาดชิค่าโก เฉล่ิ�ยบุชเชลิลิะ 1,391.17 เซึ่นต์  
(17.10 บาท/กก.) ลิดลิงจากบุชเชลิลิะ 
1,420.51 (17.16 บาท/กก.) ในเดือน 
ท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 2.00 แต่สู่งข่ั�นจาก 
บุชเชลิลิะ 916.21 เซึ่นต์ (10.57 บาท/กก.) 

ในเดือนเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมา  
ร้ิอยลิะ 52.00
 ริาค่ากากถู้�ว้เห้ลืิองซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้า  
ณ ตลิาดชิค่าโก เฉล่ิ�ยต้นลิะ 356.30 
ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (11.92 บาท/กก.)  
ลิดลิงจากต้นลิะ 358.33 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ 
(11.78 บาท/กก.) ในเดือนท่�ผ่านมา 
ร้ิอยลิะ 1.00 แลิะสู่งข่ั�นจากต้นลิะ  
293.43 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (9.21 บาท/กก.)  
ในเดือนเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 21.00 
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ถั�วลิสง
ในประเทศ
	 การผลิต
 ถู้�ว้ลิิส่ง ปี 2563/64 ค่าดการิณ์  
ณ เดือนธ้นว้าค่ม 2563 (ผลิผลิิตออก 
สู่่ตลิาดต้�งแต่เดือนกริกฎิาค่ม 2563  
ถู่งมิถุูนายน 2564) ม่เนื�อท่�ปลูิก 83,876 ไร่ิ  
ผลิผลิิต 28,399 ต้น แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ  
339 กิโลิกร้ิม เมื�อเท่ยบก้บปี 2563/64  
ท่�ม่เนื�อท่�ปลูิก 87,026 ไร่ิ ผลิผลิิต 29,299 ต้น  
แลิะผลิผลิิตต่อไร่ิ 337 กิโลิกร้ิม พิ่บว่้า  
เนื�อท่�ปลูิกแลิะผลิผลิิตลิดลิง ร้ิอยลิะ 3.61 
แลิะร้ิอยลิะ 3.07 แต่ผลิผลิิตต่อไร่ิเพิิ่�มข่ั�น
ร้ิอยลิะ 0.59 
 ค่ว้ามเค่ลืิ�อนไห้ว้ขัองริาค่าในเดือน
มิถุูนายน 2564 ม่ด้งน่�
	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
 ถู้�ว้ลิิส่งท้�งเปลืิอกส่ด เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
24.87 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 30.47 บาท  
ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 18.38 
แลิะลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 26.28 บาท  

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
ห้น่ว้ย : ลิ้านต้น

ปรัะเทศ 2563/64 2564/65 อัตรัาการัเติบโต (%)

ส่าธาริณร้ิฐปริะชาชนจ่น 17.99 18.20 1.17
อินเด่ย 6.70 6.30 -5.97
อื�น ๆ 24.74 25.51 3.11

รัวม่ 49.43 50.01 1.17

ที�ม่า : Oilseeds : World Market and Trade, Aug 2021

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
ห้น่ว้ย : ลิ้านต้น

รัายการั 2563/64 2564/65 อัตรัาการัเติบโต (%)

ผลิผลิิต 49.43 50.01 1.17
นำาเข้ัา 4.32 4.34 0.46
ส่่งออก 4.62 4.73 2.38
ส่ก้ดนำ�าม้น 19.88 20.06 0.91
ส่ต็อกปลิายปี 4.74 4.33 -8.65

ที�ม่า : Oilseeds : World Market and Trade, Aug 2021

ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 5.37
 ถู้�ว้ลิิส่งท้�งเปลืิอกแห้้ง เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
43.19 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 45.23 บาท  
ขัองเดือนกริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 4.51 
แต่สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 39.86 บาท  
ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 8.35
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถู้�ว้ลิิส่งกะเทาะเปลืิอกชนิดค้่ดพิิ่เศษ  
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 57.50 บาท ค่งต้ว้ 
จากเดือนกริกฎิาค่ม 2564 แต่ลิดลิง 

โดย น.ส่.ยุพิ่ยง นามว้งษา
ส่ำาน้กวิ้จ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

ปาล์มนำ�ามัน
การผลิต
 ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ ค่าดว่้า
ปี 2564 ผลิผลิิตปาล์ิมนำ�าม้นเดือนสิ่งห้าค่ม
จะม่ปริะมาณ 1.491 ล้ิานต้น คิ่ดเป็น
นำ�าม้นปาล์ิมดิบ 0.268 ล้ิานต้น ลิดลิงจาก
ผลิผลิิตปาล์ิมทะลิาย 1.661 ล้ิานต้น  
คิ่ดเป็นนำ�าม้นปาล์ิมดิบ 0.299 ล้ิานต้น  
ขัองเดือนกริกฎิาค่ม คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ  
10.23 แลิะร้ิอยลิะ 10.37 ตามลิำาด้บ

การตลาด
 อินเด่ยค่าดว่้าจะม่การินำาเข้ัานำ�าม้นปาล์ิม 
เพิิ่�มมากข่ั�นในอนาค่ต ค่ณะร้ิฐมนตร่ิ 
จ่งต้ดสิ่นใจอนุม้ติโค่ริงการิมูลิค่่า 11,040 
ล้ิานรูิปี เพืิ่�อกริะตุ้นการิผลิิตนำ�าม้นปาล์ิม
ภายในปริะเทศ โดยจะม่การิกำาห้นด  
minimum support price แลิะโอนเงิน
ให้้เกษตริกริผ่านทาง bank account 
โดยตริง ใช้ริาค่าอ้างอิงท่�เร่ิยกว่้า viability 
price (VP) ซ่ึ่�งห้ามาจากริาค่าเฉล่ิ�ย CPO 
ริายปี 5 ปีย้อนห้ล้ิง ท่�ปร้ิบด้ว้ยด้ชน่ริาค่า
ขัายส่่ง แล้ิว้คู่ณด้ว้ย 14.30 เปอร์ิเซ็ึ่นต์  
ต้ว้เลิขัน่�จะใช้ในช่ว้ง 1 พิ่.ย. – 31 ต.ค่. 

ภาค่ร้ิฐย้งช่ว้ยเรืิ�องค่่าใช้จ่ายเพิิ่�มเติมอ่ก 
ร้ิอยลิะ 2 ขัองริาค่านำ�าม้นปาล์ิมดิบ  
เป้าห้มายคื่อจะเพิิ่�มพืิ่�นท่�ปลูิกเป็น 1 ล้ิาน
เฮค่ตาร์ิ ภายในปี 2568 - 2569 แลิะ  
1.7 - 1.8 ล้ิานเฮค่ตาร์ิ ภายในปี 2572 - 2573  
ต้�งเป้าการิผลิิตนำ�าม้นปาล์ิมในปริะเทศ 
เป็น 1.1 ล้ิานต้น ภายในปี 2568 - 2569 
แลิะ 2.8 ล้ิานต้น ภายในปี  
2572 - 2573

ราคา
 ริาค่าผลิปาล์ิมท้�งทะลิายท่�เกษตริกริ
ขัายได้เดือนน่� เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 6.71 บาท  
สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 6.26 บาท ในเดือน

จากกิโลิกร้ิมลิะ 60.00 บาท ขัองเดือน
สิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 4.17
 ถู้�ว้ลิิส่งกะเทาะเปลืิอกชนิดค้่ดธริริมดา  
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 54.00 บาท ค่งต้ว้ 
จากเดือนกริกฎิาค่ม 2564 แต่ลิดลิง 
จากกิโลิกร้ิมลิะ 56.50 บาท ขัองเดือน
สิ่งห้าค่ม 2563 ร้ิอยลิะ 4.24

ต่างประเทศ
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดการิณ์ 
ภาว้การิณ์ผลิิตถู้�ว้ลิิส่งโลิก ปี 2564/65  
ณ สิ่งห้าค่ม 2564 ม่ผลิผลิิต 50.01 ล้ิานต้น  
สู่งข่ั�นจาก 49.43 ล้ิานต้น ขัองปี 2563/64 
ร้ิอยลิะ 1.17 ห้รืิอคิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 7.94  
ขัองผลิผลิิตพืิ่ชนำ�าม้นขัองโลิก โดยถู้�ว้เห้ลืิอง  
เริปซ่ึ่ด แลิะเมล็ิดทานตะว้้น ปี 2564/65 
ม่ปริิมาณ 383.63 ล้ิานต้น 69.97 ล้ิานต้น 
แลิะ 56.94 ล้ิานต้น ตามลิำาด้บ
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ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
 ริาค่าฝ้ายดอกท้�งเมล็ิดชนิดค่ลิะ 
ท่�เกษตริกริขัายได้เดือนน่� ไม่ม่ริายงานริาค่า

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดการิณ์
ผลิผลิิตฝ้ายโลิกปี 2564/65 ณ เดือนสิ่งห้าค่ม  
2564 ม่ปริิมาณ 25.88 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 
24.48 ล้ิานต้นขัองปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 5.72
	 การค้า	
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐฯ ค่าดการิณ์
ค่ว้ามต้องการิใช้ฝ้ายโลิก ปี 2564/65  
ม่ปริิมาณ 26.85 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 25.91 
ล้ิานต้น ขัองปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 3.63  
ด้านการินำาเข้ัา ม่ปริิมาณ 10.07 ล้ิานต้น  
ลิดลิงจาก 10.54 ล้ิานต้น ขัองปี 2563/64 
ร้ิอยลิะ 4.46 ด้านการิส่่งออก ม่ปริิมาณ  
10.07 ล้ิานต้น ลิดลิงจาก 10.46 ล้ิานต้น 
ขัองปี 2563/64 ร้ิอยลิะ 3.73

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนสิงหาคม	2564)	
ห้น่ว้ย : ลิ้านต้น

รัายการั ปี 2563/64 ปี 2564/65 ผลัต่างร้ัอยลัะ

ส่ต็อกต้นปี 21.37 19.98 -6.50
ผลิผลิิต 24.48 25.88 5.72
นำาเข้ัา 10.54 10.07 -4.46
ใช้ในปริะเทศ 25.91 26.85 3.63
ส่่งออก 10.46 10.07 -3.73
ส่ต็อกปลิายปี 19.98 18.99 -4.95

ที�ม่า : Cotton World markets and trade, USDA ปริะจำาเดือนสิ่งห้าค่ม 2564

ความเคล่ือนไห้วของราคาฝ้้ายใน
ตลาดโลกประจำาเดือนสิงห้าคม	
2564	สรุปได้ดังนี�
 ริาค่าซืึ่�อ - ขัายล่ิว้งห้น้าเพืิ่�อส่่งมอบเดือน
ตุลิาค่ม 2564 ทำาส้่ญญาเดือนสิ่งห้าค่ม  
เฉล่ิ�ยปอนด์ลิะ 92.85 เซึ่นต์ (กิโลิกร้ิมลิะ  
68.45 บาท) เพิิ่�มข่ั�นจากปอนด์ลิะ 89.13 
เซึ่นต์ (กิโลิกร้ิมลิะ 64.41 บาท) ขัองเดือน
กริกฎิาค่ม 2564 ร้ิอยลิะ 4.17 (เพิิ่�มข่ั�น 

ในรูิปเงินบาทกิโลิกร้ิมลิะ 4.04 บาท)  
แลิะเพิิ่�มข่ั�นจากปอนด์ลิะ 63.64 เซึ่นต์  
(กิโลิกร้ิมลิะ 44.03 บาท) ขัองเดือนสิ่งห้าค่ม  
2563 ร้ิอยลิะ 45.90 (เพิิ่�มข่ั�นในรูิปเงินบาท
กิโลิกร้ิมลิะ 24.42 บาท)

โดย นายเอกพิ่้ฒน์ ว้ิริ้ตน์พิ่งษ์ 
  น.ส่.สุ่ดาริ้ตน์ ผลิพิ่ิบูลิย์

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

อุ้อุยโรงงาน
และนำ�าตาล
ในประเทศ
 ไม่ม่ริายงาน  

ต่างประเทศ	
 ริาค่านำ�าตาลิภายในปริะเทศขัองอินเด่ย
ทะลุิ 3,500 รูิปี/100 กก. (47 เห้ร่ิยญส่ห้ร้ิฐฯ/ 
100 กก.) แลิะน่าจะข่ั�นต่อเนื�องจาก 
ฤดูกาลิท่�ม่ค่ว้ามต้องการิสู่งสุ่ดในเดือน
สิ่งห้าค่ม - ตุลิาค่ม โค่ว้ตาการิขัายขัอง 

 ริาค่านำ�าม้นปาล์ิมดิบซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้า  
ณ ตลิาดมาเลิเซ่ึ่ยเฉล่ิ�ยต้นลิะ 4,547.93  
ริิงกิต (36.26 บาท/กก.) สู่งข่ั�นจากต้นลิะ  
4,215.56 ริิงกิต (33.23 บาท/กก.)  
ในเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 7.88 แลิะสู่งข่ั�น
จากต้นลิะ 2,829.32 ริิงกิต (21.45 บาท/กก.)  
ในเดือนเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 60.74 
 ริาค่านำ�าม้นปาล์ิมดิบซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้า  
ณ ตลิาดริอตเตอร์ิด้ม เฉล่ิ�ยต้นลิะ  

โดย น.ส่.ยุพิ่ยง นามว้งษา
นางอ้มพิ่ิกา เพิ่ชริเส่ถู่ยริ

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

1,221.50 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (40.86 บาท/กก.)  
สู่งข่ั�นจากต้นลิะ 1,140.08 ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ  
(37.39 บาท/กก.) ในเดือนท่�ผ่านมา 
ร้ิอยลิะ 7.14 แลิะสู่งข่ั�นจากต้นลิะ 698.00 
ดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ (21.93 บาท/กก.)  
ในเดือนเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 75.00

โริงงานเดือนสิ่งห้าค่มตำ�ากว่้าท่�ค่าดไว้้ 
นอกจากน่�การิห้ยุดเดินริถูขัองริถูบริริทุก 
ในร้ิฐมห้าริาษฏิริะก็ส่่งผลิกริะทบต่อ
อุปทานเช่นก้น ในเขัต Saharanpur  
ขัองร้ิฐอุตตริปริะเทศ ม่พืิ่�นท่�อ้อยเพิิ่�มข่ั�น  
2.3% โริงงานว้างแผนท่�จะเริิ�มห่้บอ้อย 
ในช่ว้งต้นส้่ปดาห์้สุ่ดท้ายขัองเดือนตุลิาค่ม  
เมื�อเท่ยบก้บกลิางเดือนพิ่ฤศจิกายน  
โริงงานในปริะเทศจะม่อุปทานน้อยลิง
เนื�องจากค่าดว่้าจะผลิิตว้้ตถุูดิบแลิะ 
เอทานอลิมากข่ั�นเมื�อเริิ�มต้นฤดูกาลิ  
แห้ล่ิงข่ัาว้กล่ิาว้

ท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 7.19 แลิะสู่งข่ั�นจาก
กิโลิกร้ิมลิะ 3.53 บาท ในเดือนเด่ยว้ก้น
ขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 90.08 
 ริาค่าขัายส่่งนำ�าม้นปาล์ิมดิบ ณ ตลิาด
กรุิงเทพิ่ฯ เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 36.07 บาท  
สู่งข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 34.24 บาท  
ในเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 5.34 แลิะสู่งข่ั�น 
จากกิโลิกร้ิมลิะ 19.80 บาท ในเดือน
เด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 82.17 

  ห้้ว้ห้น้าขัอง Archer Consulting 
กล่ิาว้ว่้า บริาซิึ่ลิป้องก้นค่ว้ามเส่่�ยงโดยการิ
ส่่งออกนำ�าตาลิปี 2565/2566 ไปแล้ิว้  
7 ล้ิานต้น ณ สิ่�นเดือนกริกฎิาค่ม ท่�ริาค่า
เฉล่ิ�ย 14.78 เซึ่นต์/ปอนด์ ไม่ริว้มค่่า 
พิ่ร่ิเม่�ยมโพิ่ลิาไริซ์ึ่ ซ่ึ่�งคิ่ดเป็น 27.5%  
ขัองการิส่่งออกท่�ค่าดการิณ์ไว้้ อ้ตริาการิ
ป้องก้นค่ว้ามเส่่�ยงได้ช้าลิง เนื�องจาก 
ค่ว้ามก้งว้ลิเก่�ยว้ก้บปริิมาณขัองผลิผลิิต
 การิปิดท่าเรืิอ Ningbo - Zhoushan 
ขัองจ่นส่่งผลิให้้อ้ตริาค่่าริะว้างสิ่นค้่าทำา
ส่ถิูติให้ม่สู่งสุ่ด น้กวิ้เค่ริาะห์้กล่ิาว้เส่ริิมว่้า  

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 778 กัันยายน 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร32

ภัาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ



ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เด้อนกำาหนดรัาค์า รัาค์าสู่่งสูุ่ด รัาค์าตำ�าสูุ่ด รัาค์าปิดเม้่�อวันที� 24 สู่.ค์. 64 รัาค์าปิดเม้่�อวันที� 23 ก.ค์. 64 เปลัี�ยนแปลัง เพิ�ม่(+), ลัด(-)
ต.ค่.-64 19.88 19.51 19.58 18.17 +1.41

ม่.ค่.-65 20.54 20.23 20.31 18.59 +1.72

พิ่.ค่.-65 19.62 19.35 19.44 17.72 +1.72

ก.ค่.-65 18.59 18.33 18.46 16.95 +1.51

ต.ค่.-65 18.13 17.91 18.06 16.54 +1.52

ม่.ค่.-66 18.00 17.82 17.99 16.53 +1.46

พิ่.ค่.-66 16.99 16.89 16.97 15.51 +1.46

ก.ค่.-66 16.08 15.93 16.03 14.71 +1.32

ต.ค่.-66 15.39 15.22 15.39 14.19 +1.20

ม่.ค่.-67 15.25 15.05 15.25 14.32 +0.93

พิ่.ค่.-67 14.69 14.69 14.69 13.93 +0.76

ก.ค่.-67 14.36 14.36 14.36 - -

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด้อนกำาหนดรัาค์า รัาค์าสู่่งสูุ่ด รัาค์าตำ�าสูุ่ด รัาค์าปิดเม้่�อวันที� 24 สู่.ค์. 64 รัาค์าปิดเม้่�อวันที� 23 ก.ค์. 64 เปลัี�ยนแปลัง เพิ�ม่(+), ลัด(-)

ต.ค่.-64 483.70 476.20 477.50 457.70 +19.80

ธ.ค่.-64 502.00 493.90 498.30 471.80 +26.50

ม่.ค่.-65 511.00 503.70 507.70 480.50 +27.20

พิ่.ค่.-65 507.00 501.00 504.50 476.10 +28.40

ส่.ค่.-65 495.00 491.00 493.70 466.20 +27.50

ต.ค่.-65 485.50 485.00 485.30 456.90 +28.40

ธ.ค่.-65 482.80 482.80 482.80 454.30 +28.50

ม่.ค่.-66 479.80 479.80 479.80 456.60 +23.20

ยางพารา
การผลิต
 ผลิผลิิตยางพิ่าริาขัองไทยในช่ว้งเดือน
มกริาค่ม – กริกฎิาค่ม ปี 2564 ม่ปริิมาณ 
2.096 ล้ิานต้น (2.128 ล้ิานต้นยางดิบ) เพิิ่�มข่ั�น 
ร้ิอยลิะ 1.30 เมื�อเท่ยบก้บช่ว้งเด่ยว้ก้นขัอง 
ปี 2563 ท่�ม่ผลิผลิิต 2.069 ล้ิานต้น  

(2.100 ล้ิานต้นยางดิบ) โดยช่ว้งท่�ผลิผลิิตออกสู่่ 
ตลิาดมากขัองปี 2564 ค่าดว่้าอยูใ่นช่ว้งเดือน
ก้นยายน – ธ้นว้าค่ม โดยม่ผลิผลิิตออกสู่่ตลิาด
ร้ิอยลิะ 45.40 ขัองปริิมาณผลิผลิิตท้�งปี  
ทางด้านการิผลิิตยางพิ่าริาในภาพิ่ริว้มขัองโลิก
ส่มาค่มปริะเทศผู้ผลิิตยางธริริมชาติ (ANRPC) 
ค่าดการิณ์ว่้าในปี 2564 ผลิผลิิตยางพิ่าริาโลิก 
ม่ปริะมาณ 13.86 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก ปี 2563  

ร้ิอยลิะ 1.99 ท่�ม่ปริิมาณ 13.59 ล้ิานต้น 

การตลาด
 การิส่่งออกยางพิ่าริาขัองไทยในช่ว้งเดือน
มกริาค่ม – มิถุูนายน ปี 2564 ม่ปริิมาณ  
2.016 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 0.75 จากช่ว้ง
เว้ลิาเด่ยว้ก้นขัองปี 2563 ท่�ม่ปริิมาณ 2.001 
ล้ิานต้น ทางด้านค่ว้ามต้องการิใช้ยางพิ่าริา 
ในภาพิ่ริว้มขัองโลิกในปี 2564 ม่ปริะมาณการิ

โดย นายชว้นเพิ่ิ�ม ส่้งขั์ส่ิงห้์
น.ส่.สุ่ดาริ้ตน์ ผลิพิ่ิบูลิย์

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

การิติดเชื�อท่�รุินแริงขัองจ่นเนื�องจากการิ
ริะบาดขัองโค่วิ้ด19 ท่�ท่าเรืิอ ค่าดว่้า 
จะทำาให้้ตลิาดขันส่่งสิ่นค้่าผ้นผว้นอย่างมาก  
ผู้เช่�ยว้ชาญด้านการิขันส่่งสิ่นค้่าห้ลิายริาย
ค่าดการิณ์ว่้าค่ว้ามต่งต้ว้ขัองตลิาดการิ

ขันส่่งสิ่นค้่าค่าดว่้าจะเลิว้ร้ิายลิงในอ่ก 
ไม่ก่�เดือนข้ัางห้น้า แลิะย้งค่งอยูไ่ปจนถู่ง
กลิางปี 2565 เป็นอย่างเร็ิว้ท่�สุ่ด การิจ้ดส่่ง
ขัณะน่�เส้่นทางจากบริาซิึ่ลิไปยง้จ่นน่าจะ 
ได้ร้ิบผลิกริะทบมากท่�สุ่ด
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ค่ว้ามต้องการิใช้ยาง 14.17 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�น
จากปี 2563 ร้ิอยลิะ 9.34 ท่�ม่ปริิมาณ 12.96 
ล้ิานต้น

ราคา
 1. รัาค์าที�เกษตรักรัข้ายได้เฉลีั�ยทั�งปรัะเทศ 
 1) ยางแผ่นดิบคุ่ณภาพิ่ท่� 1 ริาค่าเฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 50.12 บาท ลิดลิงจาก 50.54 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 0.42 บาท 
ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ 0.83 
 2) ยางแผ่นดิบคุ่ณภาพิ่ท่� 2 ริาค่าเฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 49.62 บาท ลิดลิงจาก 50.04 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 0.42 บาท 
ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ 0.84
 3) ยางแผ่นดิบคุ่ณภาพิ่ท่� 3 ริาค่าเฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 49.12 บาท ลิดลิงจาก 49.54 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 0.42 บาท 
ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ 0.85
 4) ยางก้อนค่ลิะ ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
23.56 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 22.42 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 1.14 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 5.08
 5) เศษยางค่ลิะ ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
20.79 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 19.68 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 1.11 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 5.64
 6) นำ�ายางส่ดค่ลิะ ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
45.57 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 40.56 บาท  

ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 5.01 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 12.35
 2. รัาค์าสู่่งออก เอฟ.โอ.บี.  
ซ้ื้�อข้ายล่ัวงหน้าสู่่งม่อบเด้อนสิู่งหาค์ม่
 ณ์ ท่าเร้ัอกรุังเทพ 
 1) ยางแผ่นริมค่ว้้นช้�น 1 ริาค่าเฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 63.51 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 60.81 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 2.70 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 4.44
 2) ยางแผ่นริมค่ว้้นช้�น 3 ริาค่าเฉล่ิ�ย
กิโลิกร้ิมลิะ 62.36 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 59.66 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 2.70 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 4.53
 3) ยางแท่ง (STR20) ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
56.78 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 52.42 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 4.36 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 8.32
 4) นำ�ายางข้ัน ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
41.82 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 38.64 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 3.18 บาท 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 8.23
 ณ์ ท่าเร้ัอสู่งข้ลัา 
 1) ยางแผ่นริมค่ว้้นช้�น 1 ริาค่าเฉล่ิ�ย 
กิโลิกร้ิมลิะ 63.26 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 60.56 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 2.70 บาท  
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 4.46

 2) ยางแผ่นริมค่ว้้นช้�น 3 ริาค่าเฉล่ิ�ย 
กิโลิกร้ิมลิะ 62.11 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 59.41 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 2.70 บาท  
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 4.54
 3) ยางแท่ง (STR20) ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
56.53 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 52.17 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 4.36 บาท  
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 8.36
 4) นำ�ายางข้ัน ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
41.57 บาท เพิิ่�มข่ั�นจาก 38.39 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 3.18 บาท  
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 8.28
 3. รัาค์ายางแผ่นรัม่ค์วันชั�น 3  
ในตลัาดล่ัวงหน้าต่างปรัะเทศ 
 1) ริาค่าซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้าตลิาดสิ่งค่โปร์ิ 
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 190.39 เซึ่นต์ส่ห้ร้ิฐฯ  
(62.58 บาท) เพิิ่�มข่ั�นจาก 186.26 เซึ่นต์ส่ห้ร้ิฐฯ  
(60.43 บาท) ขัองเดือนท่�ผ่านมากิโลิกร้ิมลิะ 
4.13 เซึ่นต์ส่ห้ร้ิฐฯ ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 2.22
 2) ริาค่าซืึ่�อขัายล่ิว้งห้น้าตลิาดโตเก่ยว้ 
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 208.16 เยน (61.83 บาท)  
ลิดลิงจาก 214.61 เยน (62.46 บาท)  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา กิโลิกร้ิมลิะ 6.45 เยน  
ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ 3.01

โดย นายทินกริ เพิ่ชริสู่งเนิน
ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
 เนื�อท่�ให้้ผลิริว้มท้�งปริะเทศลิดลิงท้�งพ้ิ่นธ์ุ 
อาริาบิก้า แลิะโริบ้ส่ต้า โดยเนื�อท่�ให้้ผลิกาแฟ้
พ้ิ่นธ์ุอาริาบิก้าลิดลิงเนื�องจากจ้งห้ว้้ดเช่ยงริาย
ซ่ึ่�งเป็นแห้ล่ิงผลิิตส่ำาค้่ญปริะส่บปัญห้าส่ภาพิ่
อากาศแห้้งแล้ิงในช่ว้งต้นปี 2563 ทำาให้้ต้นกาแฟ้
ยืนต้นตาย ส่่ว้นเนื�อท่�ให้้ผลิกาแฟ้พ้ิ่นธ์ุโริบ้ส่ต้า 
ลิดลิงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากแห้ล่ิงผลิิตส่ำาค้่ญ
ทางภาค่ใต้ ได้แก่จ้งห้ว้้ดชุมพิ่ริ แลิะริะนอง
 เกษตริกริโค่่นต้นกาแฟ้ท่�ปลูิกแซึ่มในส่ว้น
ยางพิ่าริา ปาล์ิมนำ�าม้น แลิะทุเร่ิยน ซ่ึ่�งเป็น 
พืิ่ชห้ล้ิกเริิ�มโตข่ั�นแลิะให้้ผลิผลิิตได้ ริว้มท้�งโค่่น
ต้นกาแฟ้ท่�อายุมาก ส่่ว้นผลิผลิิตต่อไร่ิท้�ง 
ส่องพ้ิ่นธ์ุค่าดว่้าเพิิ่�มข่ั�น เพิ่ริาะปีน่�แห้ล่ิงผลิิต
 ส่่ว้นให้ญ่ส่ภาพิ่อากาศเอื�ออำานว้ยม่ช่ว้งแล้ิง
เห้มาะส่มส่ำาห้ร้ิบการิออกดอก แลิะค่าดว่้า 

ช่ว้งพ้ิ่ฒนาดอกแลิะผลิต้นกาแฟ้ได้ร้ิบนำ�าเพ่ิ่ยง
พิ่อภาพิ่ริว้มผลิผลิิตท้�งปริะเทศจ่งเพิิ่�มข่ั�น
 ภาค์เหน้อ เป็นแห้ล่ิงปลูิกกาแฟ้พ้ิ่นธ์ุ 
อาริาบิก้า เนื�อท่�ให้้ผลิลิดลิง เนื�องจากจ้งห้ว้้ด
เช่ยงริายซ่ึ่�งเป็นแห้ล่ิงผลิิตส่ำาค้่ญปริะส่บปัญห้า
ส่ภาพิ่อากาศแห้้งแล้ิงในช่ว้งต้นปี 2563  
ทำาให้้ต้นกาแฟ้ยืนต้นตาย ส่่ว้นเนื�อท่�ให้้ผลิพ้ิ่นธ์ุ 
โริบ้ส่ต้าเพิิ่�มข่ั�นเล็ิกน้อย จากต้นกาแฟ้ท่� 
ปลูิกเมื�อปี 2560 เริิ�มให้้ผลิผลิิตได้ในปีน่�  
ได้แก่ จ้งห้ว้้ดตาก แลิะสุ่โขัท้ย ส่ำาห้ร้ิบผลิผลิิต
ต่อเนื�อท่�ให้้ผลิค่าดว่้าเพิิ่�มข่ั�นเล็ิกน้อย  
แม้ว่้าส่ภาพิ่อากาศแล้ิงในช่ว้งต้นปี 2563  
แต่ช่ว้งเดือนมิถุูนายน 2563 ต้นกาแฟ้เริิ�มติด
ผลิแล้ิว้ได้ร้ิบนำ�าฝนท่�เพ่ิ่ยงพิ่อ ทำาให้้การิเจริิญ
เติบโตขัองผลิกาแฟ้ส่มบูริณ์ด่ มากกว่้าปี 
ท่�ผ่านมา ยกเว้้นแห้ล่ิงผลิิตในจ้งห้ว้้ด ตาก  
น่าน แลิะอุตริดิตถ์ู ส่ภาพิ่อากาศแล้ิงแลิะร้ิอนจ้ด  
ทำาให้้ดอกกาแฟ้แห้้งแลิะติดผลิน้อย ส่่ว้นจ้งห้ว้้ด 
พิิ่ษณุโลิก แลิะเพิ่ชริบูริณ์ ส่่ว้นให้ญ่ปลูิกเป็น

อาช่พิ่เส่ริิม โดยปลูิกแซึ่มในส่ว้นยางพิ่าริา  
ต้นกาแฟ้จ่งโตช้า ขัาดการิบำารุิงดูแลิริว้มท้�ง
ส่ภาพิ่อากาศแล้ิง ทำาให้้ติดผลิน้อยกว่้าปี 
ท่�ผ่านมา ผลิผลิิตกาแฟ้จะเก็บเก่�ยว้มากช่ว้ง
เดือนธ้นว้าค่ม 2563 – เดือนกุมภาพ้ิ่นธ์ 2564
 ภาค์ตะวันออกเฉียงเหน้อ เนื�อท่�ให้้ผลิลิดลิง  
เนื�องจากแห้ล่ิงผลิิตกาแฟ้ในจ้งห้ว้้ดเลิย  
ห้ลิายพืิ่�นท่�ปริะส่บปัญห้าภ้ยแล้ิง ทำาให้้กาแฟ้
ยืนต้นตาย เกษตริกริจ่งโค่่นต้นท่�ตายทิ�ง  
ส่ำาห้ร้ิบผลิผลิิตต่อเนื�อท่�ให้้ผลิค่าดว่้าลิดลิง  
เนื�องจากส่ภาพิ่อากาศร้ิอน แลิะแห้้งแล้ิง 
ในช่ว้งออกดอก ต้นกาแฟ้ขัาดนำ�า ทำาให้้
ออกดอกน้อย ปริะกอบก้บเกษตริกริขัาดการิ
ดูแลิร้ิกษา ค่่าจ้างแริงงานแพิ่ง บางริาย 
ไม่เก็บผลิผลิิต แลิะบางริายโค่่นต้นกาแฟ้ทิ�ง 
เพิ่ริาะเก็บเก่�ยว้แล้ิว้ไม่คุ้่มทุน โดยผลิผลิิตกาแฟ้
จะเก็บเก่�ยว้มากช่ว้งเดือนธ้นว้าค่ม 2563 – 
เดือนกุมภาพ้ิ่นธ์ 2564
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 ภาค์กลัาง เนื�อท่�ให้้ผลิเพิิ่�มข่ั�น เนื�องจาก 
ต้นกาแฟ้ท่�ปลูิกในปี 2560 เริิ�มให้้ผลิผลิิตได้ 
ในปีน่� ส่่ว้นผลิผลิิตต่อเนื�อท่�ให้้ผลิค่าดว่้าลิดลิง  
จากส่ภาพิ่อากาศแล้ิง ฝนทิ�งช่ว้งนาน ทำาให้้ต้น
กาแฟ้ได้ร้ิบนำ�าไม่เพ่ิ่ยงพิ่อต่อการิออกดอก 
แลิะติดผลิ ปริะกอบก้บบางแห้ล่ิงผลิิตกาแฟ้
เริิ�มอายุมากข่ั�น ทำาให้้ต้องต้ดแต่งกิ�งทำาส่าว้  
เพืิ่�อให้้ต้นกาแฟ้ฟ้้�นฟู้ค่ว้ามส่มบูริณ์ แลิะให้้
ผลิผลิิตสู่งข่ั�นโดยผลิผลิิตกาแฟ้จะเก็บเก่�ยว้มาก 
ช่ว้งเดือนธ้นว้าค่ม 2563 – เดือนกุมภาพ้ิ่นธ์ 2564
 ภาค่ใต้ เป็นแห้ล่ิงปลูิกกาแฟ้พ้ิ่นธ์ุโริบ้ส่ต้า  
เนื�อท่�ให้้ผลิลิดลิงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจาก
เกษตริกริโค่่นต้นกาแฟ้ท่�ปลูิกแซึ่มในส่ว้น
ยางพิ่าริา ปาล์ิมนำ�าม้น แลิะทุเร่ิยน เพิ่ริาะ 
พืิ่ชห้ล้ิกเริิ�มโตข่ั�น ปริะกอบก้บม่ปัญห้าการิ 
จ้างแริงงานเก็บเก่�ยว้ท่�แพิ่ง แลิะห้ายาก  
ส่ำาห้ร้ิบผลิผลิิตต่อเนื�อท่�ให้้ผลิค่าดว่้าเพิิ่�มข่ั�น  
เนื�องจากจ้งห้ว้้ดชุมพิ่ริ ซ่ึ่�งเป็นแห้ล่ิงผลิิตส่ำาค้่ญ  
ปีท่�แล้ิว้เกิดพิ่ายุทำาให้้ม่ฝนตกห้น้ก ส่่งผลิให้้
ดอกร่ิว้ง ริว้มท้�งปริะส่บภ้ยแล้ิงช่ว้งดอกบาน 
ทำาให้้ติดผลิน้อย ปีน่�ม่ช่ว้งแล้ิงเห้มาะส่มส่ำาห้ร้ิบ
การิออกดอก แลิะค่าดว่้าช่ว้งพ้ิ่ฒนาดอก 
แลิะผลิ ต้นกาแฟ้จะได้ร้ิบนำ�าเพ่ิ่ยงพิ่อ  
ภาพิ่ริว้มผลิผลิิตจ่งเพิิ่�มข่ั�น โดยผลิผลิิตกาแฟ้ 
จะเก็บเก่�ยว้มากช่ว้งเดือนธ้นว้าค่ม 2563 – 
เดือนกุมภาพ้ิ่นธ์ 2564
 การตลาดและราคา 
 ค่าดว่้า ริาค่าเมล็ิดกาแฟ้จะใกล้ิเค่่ยงก้บ 
ปีท่�ผ่านมา จากปริิมาณผลิผลิิตโลิกท่�เพิิ่�มข่ั�น 
แลิะภาว้ะเศริษฐกิจโลิกท่�ซึ่บเซึ่า ส่ำาห้ร้ิบการิ 
ส่่งออกจะลิดลิงจากปีท่�ผ่านมาเล็ิกน้อย เนื�องจาก 
ผลิผลิิตภายในปริะเทศลิดลิง ส่่ว้นการินำาเข้ัา
เมล็ิดกาแฟ้ม่แนว้โน้มเพิิ่�มข่ั�นจากปีท่�ผ่านมา 
เล็ิกน้อยจากค่ว้ามต้องการิบริิโภค่ภายใน
ปริะเทศ แลิะนำามาแปริรูิปเป็นผลิิตภ้ณฑ์์ 
เพืิ่�อส่่งออก ปริะกอบก้บผลิผลิิตในปริะเทศลิดลิง

	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ้ 
ของไทยในปี	2563
 ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ ริายงาน
ค่ว้ามต้องการิใช้เมล็ิดกาแฟ้ขัองโริงงานแปริรูิป
ในปริะเทศ ในช่ว้ง 5 ปีท่�ผ่านมา ในปี 2563  
ม่ปริิมาณ 86,611 ต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 81,592 ต้น  
ขัองปี 2552 ปริิมาณ 5,019 ต้น ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�น 
ร้ิอยลิะ 6.15 เนื�องจากค่ว้ามต้องการิขัอง
โริงงานแปริรูิปเพิิ่�มข่ั�น ท้�งเพืิ่�อการิบริิโภค่
ภายในปริะเทศแลิะเพืิ่�อการิส่่งออก
	 2.	การค้า
 การิส่่งออกเมล็ิดกาแฟ้แลิะกาแฟ้ส่ำาเร็ิจรูิป  
ปี 2564 ในช่ว้งเดือนมกริาค่ม – กริกฎิาค่ม  
เมื�อเท่ยบก้บช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมา  
ม่ปริิมาณการิส่่งออกเมล็ิดกาแฟ้ดิบ 205.30 ต้น  
มูลิค่่า 36.19 ล้ิานบาท เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 10.64 
แลิะร้ิอยลิะ 6.72 ตามลิำาด้บ ส่่ว้นการิส่่งออก
เมล็ิดกาแฟ้ค้่�ว้ ม่ปริิมาณ 150.00 ต้น มูลิค่่า  
21.15 ล้ิานบาท เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 60.89 แลิะ
ร้ิอยลิะ 11.44 ส่ำาห้ร้ิบกาแฟ้ส่ำาเร็ิจรูิปม่ปริิมาณ
การิส่่งออก 4,141.07 ต้น มูลิค่่า 403.62 ล้ิานบาท  
ลิดลิงร้ิอยลิะ 16.99 แลิะร้ิอยลิะ 1.95  
แลิะกาแฟ้ส่ำาเร็ิจรูิปผส่ม ม่ปริิมาณการิส่่งออก 
3,785.54 ต้น มูลิค่่า 1,247.69 ล้ิานบาท  
ลิดลิงร้ิอยลิะ10.84 แลิะร้ิอยลิะ 6.37 ตามลิำาด้บ
 การินำาเข้ัาเมล็ิดกาแฟ้แลิะกาแฟ้ส่ำาเร็ิจรูิป  
ปี 2564 ในช่ว้งเดือนมกริาค่ม – กริกฎิาค่ม  
เมื�อเท่ยบก้บช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมา  

ปี
ค์วาม่ต้องการัใช้

เม่ลั็ดกาแฟข้องโรังงาน (ตัน)

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

อัตรัาเพิ�ม่ 
(รั้อยลัะ)

3.39

2564* 90,055

หม่ายเหตุ* : ปริะมาณการิ

ม่ปริิมาณการินำาเข้ัาเมล็ิดกาแฟ้ดิบ 24,689.26 ต้น  
มูลิค่่า 1,457.38 ล้ิานบาท ลิดลิงร้ิอยลิะ 18.49  
แลิะร้ิอยลิะ 7.88 ตามลิำาด้บ ส่่ว้นการินำาเข้ัา
เมล็ิดกาแฟ้ค้่�ว้ ม่ปริิมาณ 1,235.00 ต้น  
มูลิค่่า 317.42 ล้ิานบาท ลิดลิงร้ิอยลิะ 54.79 
แลิะร้ิอยลิะ 33.64 ตามลิำาด้บ ส่ำาห้ร้ิบกาแฟ้
ส่ำาเร็ิจรูิปม่ปริิมาณนำาเข้ัา 14,109.00 ต้น  
มูลิค่่า 1,630.94 ล้ิานบาท เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ  
15.29 แลิะร้ิอยลิะ 30.39 ตามลิำาด้บ  
แลิะกาแฟ้ส่ำาเร็ิจรูิปผส่ม ม่ปริิมาณการินำาเข้ัา 
1,252.85 ต้น มูลิค่่า 580.98 ล้ิานบาท เพิิ่�มข่ั�น
ร้ิอยลิะ 16.13 แลิะร้ิอยลิะ 19.50 ตามลิำาด้บ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟ้ของโลก
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐอเมริิกา (USDA) 
ริายงานผลิผลิิตกาแฟ้โลิกปี 2562/63  
ม่ปริิมาณ 10.02 ล้ิานต้น ลิดลิงจาก 10.49 
ล้ิานต้น ขัองปี 2561/62 ร้ิอยลิะ 4.55 
 บรัาซิื้ลั ผู้ผลิิตกาแฟ้อ้นด้บ 1 ขัองโลิก 
ในปี 2562/63 ม่ผลิผลิิต 3.58 ล้ิานต้น  
ลิดลิง 0.33 ล้ิานต้น ในปี 2561/62 ห้รืิอ 
ลิดลิงร้ิอยลิะ 8.49 
 เวียดนาม่ ผู้ผลิิตกาแฟ้อ้นด้บ 2 ขัองโลิก
แลิะเป็นผู้ผลิิตกาแฟ้พ้ิ่นธ์ุโริบ้ส่ตาอ้นด้บ 1  
ขัองโลิก ม่ผลิผลิิตกาแฟ้ปี 2562/63 ปริิมาณ 
1.88 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 1.82 ล้ิานต้น  
ในปี 2561/62 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�น ร้ิอยลิะ 3.29 

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2558/59	–	2562/63
ห้น่ว้ย : ลิ้านต้น

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

บริาซึ่ิลิ 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เว้่ยดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โค่ลิ้มเบ่ย 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

เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอนดูริ้ส่ 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

เปริู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยูก้นดา 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

อื�นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รัวม่ 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที�ม่า : United States Department of Agriculture, July 2020
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	 การส่งออกกาแฟ้ของโลก
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐอเมริิกา ริายงานการิ
ส่่งออกกาแฟ้โลิกปี 2562/63 ม่ 7.94 ล้ิานต้น  
ลิดลิงจาก 8.46 ล้ิานต้น ในปี 2561/62  
ร้ิอยลิะ 6.15 ปริะเทศท่�ส่่งออกมากท่�สุ่ด 
ได้แก่ บริาซิึ่ลิ ม่การิส่่งออกในปี 2562/63 
ปริิมาณ 2.20 ล้ิานต้น ลิดลิงจาก 2.49 ล้ิานต้น  
ขัองปี 2561/62 ร้ิอยลิะ 11.59 เนื�องจาก
ปริิมาณผลิผลิิตเพิิ่�มข่ั�น ริองลิงมาได้แก่  
ปริะเทศเว่้ยดนาม ม่การิส่่งออก ปริิมาณ  
1.61 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 1.64 ล้ิานต้น  
ขัองปี 2561/62 ร้ิอยลิะ 2.19 
	 ความต้องการใช้กาแฟ้ของโลก
 กริะทริว้งเกษตริส่ห้ร้ิฐอเมริิกา ริายงาน
ค่ว้ามต้องการิใช้กาแฟ้ขัองโลิกปี 2562/63  
ม่ 9.84 ล้ิานต้น เพิิ่�มข่ั�นจาก 9.17 ล้ิานต้น 
ขัองปี 2558/59 ร้ิอยลิะ 7.31 

โดย น.ส่.ณ้ฐว้ณ่ ยมโชติ
   น.ส่.ว้ิชชุพิ่ริ สุ่ขัเจริิญ

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

พริกไทย
การผลิต
 ผลิผลิิตพิ่ริิกไทยปี 2564 ได้เก็บเก่�ยว้
ผลิผลิิตไปห้มดแล้ิว้ เกษตริกริจะเก็บเก่�ยว้
ผลิผลิิตได้ท้�งห้มด ภายใน 2 เดือน 

การตลาด
 การิซืึ่�อขัายพิ่ริิกไทยยง้ค่งทริงต้ว้ริาค่า 
พิ่ริิกไทยม่แนว้โน้มลิดลิง เนื�องจากม่การินำาเข้ัา
พิ่ริิกไทยจากปริะเทศเพืิ่�อนบ้าน ได้แก่ ก้มพูิ่ชา  
แลิะเว่้ยดนามเพิิ่�มข่ั�น ริาค่าพิ่ริิกไทยดำา - ค่ลิะ  
จ.จ้นทบุร่ิ เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 70 - 100 บาท  

พิ่ริิกไทยขัาว้-ด่ เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 160 - 200 บาท  
ส่่ว้นพิ่ริิกไทยอ่อนเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 40 - 70 บาท 
 ในปี 2563 (ม.ค่. - ธ.ค่.) ไทยส่่งออกพิ่ริิกไทย  
ปริิมาณ 806 ต้น มูลิค่่า 134.35 ล้ิานบาท  
จำาแนกเป็นพิ่ริิกไทยเม็ดปริิมาณ 469 ต้น  
มูลิค่่า 91.20 ล้ิานบาท แลิะพิ่ริิกไทยป่น 
ปริิมาณ 303 ต้น มูลิค่่า 43.14 ล้ิานบาท
 ในปี 2564 ( ม.ค่.- มิ.ย.) ไทยส่่งออกพิ่ริิกไทย  
ปริิมาณ 538 ต้น มูลิค่่า 84.09 ล้ิานบาท  
จำาแนกเป็นพิ่ริิกไทยเม็ดปริิมาณ 299 ต้น  
มูลิค่่า 54.14 ล้ิานบาท แลิะพิ่ริิกไทยป่น 
ปริิมาณ 215 ต้น มูลิค่่า 29.95 ล้ิานบาท

ราคาในประเทศไทย
 ค์วาม่เค์ล้ั�อนไหวข้องรัาค์าพริักไทย  
ปรัะจำาเด้อนสิู่งหาค์ม่ 2564 มี่ดังนี� 
	 1.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
  ริาค่าเกษตริกริขัายได้พิ่ริิกไทยขัาว้ - ด่ 
ปี 2563 เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 181.55 บาท  
ลิดลิงจากปีท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 2.95 ส่่ว้นพิ่ริิกไทย
ดำา - ค่ลิะ ม่ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 91.34 บาท 
ลิดลิงจากปีท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 3.08 
  ส่ำาห้ร้ิบเดือนสิ่งห้าค่ม 2564 พิ่ริิกไทย 
ดำา - ค่ลิะ ม่ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 155.00 บาท  
ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจากเดือนท่�ผ่านมา เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ  

ปัริมาณการส่งออกเมลิ็ดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2558/59	–	2562/63

ห้น่ว้ย : ลิ้านต้น

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

บริาซึ่ิลิ 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เว้่ยดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โค่ลิ้มเบ่ย 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

ฮอนดูริ้ส่ 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

เปริู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยูก้นดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิโอปีย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

ก้ว้เตมาลิา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อื�นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รัวม่ 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

ที�ม่า : United States Department of Agriculture, July 2020

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปี ปรัิม่าณ์ (ลั้านตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตรัาเพิ�ม่
(รั้อยลัะ)

7.31

ที�ม่า : United States Department of  
  Agriculture, July 2020

ราคา
	 ในประเทศ
 ไม่ม่ริาค่า เนื�องจากห้มดฤดูการิผลิิต
	 ราคาในตลาดต่างประเทศ 
ประจำาเดือนกรกฎาคม	2564	มีดังนี�
 ริาค่าเมล็ิดกาแฟ้ดิบอาริาบิก้า ตลิาด
นิว้ยอร์ิกซืึ่�อขัายท้นท่เฉล่ิ�ย 228.39 เซึ่นต์/ปอนด์ 
(167.63 บาท/กิโลิกร้ิม) สู่งข่ั�นจาก 213.87 
เซึ่นต์/ปอนด์ (153.04 บาท/กิโลิกร้ิม)  
ขัองเดือนก่อนร้ิอยลิะ 6.79

 ริาค่าเมล็ิดกาแฟ้ดิบโริบ้ส่ตา ตลิาดนิว้ยอร์ิก 
ซืึ่�อขัายท้นท่�เฉล่ิ�ย 103.79 เซึ่นต์/ปอนด์ 
(76.18 บาท/กิโลิกร้ิม) สู่งข่ั�นจาก 95.32  
เซึ่นต์/ปอนด์ (68.21 บาท/กิโลิกร้ิม) ขัองเดือน
ก่อนร้ิอยลิะ 8.89
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สับปะรด
การผลิต	
(พยากรณ์	ณ	กรกฎาคม	2564)
 ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ ค่าดว่้า  
ช่ว้งเดือนสิ่งห้าค่ม 2564 ผลิผลิิตส้่บปะริด
โริงงานออกสู่่ตลิาดลิดลิงจากเดือนท่�ผ่านมา  
เนื�องจากเป็นช่ว้งปลิายฤดูกาลิ แลิะโริงงาน
แปริรูิปส่่ว้นให้ญ่ห้ยุดทำาการิผลิิต เพืิ่�อบำารุิง 
ร้ิกษาอุปกริณ์ปริะจำาปี ทำาให้้ริาค่าส้่บปะริด 
ปร้ิบต้ว้สู่งข่ั�น

การค้า
 เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ส่่งออกส้่บปะริดส่ด 
แลิะผลิิตภ้ณฑ์์ปริิมาณ 38,173 ต้น  
มูลิค่่า 1,703 ล้ิานบาท ลิดลิงจากปริิมาณ  
42,865 ต้น มูลิค่่า 1,854.75 ล้ิานบาท 
ในเดือนมิถุูนายน 2564 ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ  
10.94 แลิะร้ิอยลิะ 8.16 แลิะเพิิ่�มข่ั�น 
จากปริิมาณ 23,837 ต้น มูลิค่่า 1,074.03 
ล้ิานบาท ในเดือนกริกฎิาค่ม 2563  
เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 60.14 ร้ิอยลิะ 58.60
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหั้ส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
  เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ส่่งออก
ปริิมาณ 30,259 ต้น มูลิค่่า 1,187.52  
ล้ิานบาท ลิดลิงจากปริิมาณ 35,532 ต้น  
มูลิค่่า 1,368.59 ล้ิานบาท ในเดือน
มิถุูนายน 2564 ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ  
14.84 แลิะร้ิอยลิะ 13.23 แลิะเพิิ่�มข่ั�นจาก
ปริิมาณ 19,690 ต้น มูลิค่่า 777.77 ล้ิานบาท 

3.33 แลิะพิ่ริิกไทยขัาว้ - ด่ ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
207.50 บาท ริาค่าลิดลิงจากเดือนท่�ผ่านมา  
ลิดลิงร้ิอยลิะ 2.35
	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
  ริาค่าขัายส่่งพิ่ริิกไทยขัาว้ - ด่ ปี 2563 
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 345 บาท ริาค่าลิดลิง 
จากปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 3.07 ริาค่าตำ�าสุ่ด  
คื่อ 330 - 460 บาท/กิโลิกร้ิม พิ่ริิกไทยดำา - ด่  

ม่ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 240 บาท ริาค่าลิดลิง 
จากปีท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 4.35 ริาค่าตำ�าสุ่ด - สู่งสุ่ด  
คื่อ 230 - 350 บาท/กิโลิกร้ิม ส่่ว้นพิ่ริิกไทย 
ดำา - ริอง ม่ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 315 บาท  
ริาค่าทริงต้ว้เท่าก้บปีท่�ผ่านมาริาค่าตำ�าสุ่ด-สู่งสุ่ด  
คื่อ 310 - 320 บาท/กิโลิกร้ิม 
  ส่ำาห้ร้ิบเดือน สิ่งห้าค่ม 2564 ริาค่า
ขัายส่่งพิ่ริิกไทยขัาว้ - ด่ ม่ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  

โดย ส่่ว้นว้ิจ้ยเศริษฐกิจพิ่ืชส่ว้น
ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ

โดย ส่่ว้นว้ิจ้ยเศริษฐกิจพิ่ืชส่ว้น
ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ

ในเดือนกริกฎิาค่ม 2563 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�น 
ร้ิอยลิะ 53.68 ร้ิอยลิะ 52.68
	 นำ�าสับปะรด	(รวมรหั้ส	20094100000	 
 20094900001	และ	200094900002)
 เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ส่่งออกปริิมาณ  
5,723 ต้น มูลิค่่า 299.99 ล้ิานบาท  
เพิิ่�มข่ั�นจากปริิมาณ 4,948 ต้น มูลิค่่า  
260.75 ล้ิานบาท ในเดือนมิถุูนายน 2564 
ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 15.67 แลิะร้ิอยลิะ  
15.05 แลิะเพิิ่�มข่ั�นจากปริิมาณ 2,609 ต้น  
มูลิค่่า 129.66 ล้ิานบาท ในเดือนกริกฎิาค่ม 
2563 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 119.83 แลิะ
ร้ิอยลิะ 131.37
	 สับปะรดท่ีทำาไว้ไม่ให้้เสียโดยนำ�าตาล	 
	 (รหั้ส	2006000002)
 เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ส่่งออกปริิมาณ  
1,635 ต้น มูลิค่่า 181.68 ล้ิานบาท  
ลิดลิงจากปริิมาณ 1,947 ต้น มูลิค่่า  
203.00 ล้ิานบาท ในเดือนมิถุูนายน 2564 
ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ 16.01 แลิะร้ิอยลิะ  
10.51 แลิะเพิิ่�มข่ั�นจากปริิมาณ 1,316 ต้น  
มูลิค่่า 151.59 ล้ิานบาท ในเดือนกริกฎิาค่ม 
2563 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 24.26 แลิะ 
ร้ิอยลิะ 19.85
	 สับปะรดอบแห้้ง	(ท่ีไม่ใช้นำ�าตาล)	
	 (รหั้ส	08043000002)
 เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ส่่งออกปริิมาณ  
102 ต้น มูลิค่่า 20.18 ล้ิานบาท เพิิ่�มข่ั�น
จากปริิมาณ 63 ต้น มูลิค่่า 8.28 ล้ิานบาท
ในเดือนมิถุูนายน 2564 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ  
59.97 แลิะร้ิอยลิะ 143.61 แลิะเพิิ่�มข่ั�น

จากปริิมาณ 62 ต้น มูลิค่่า 9.36 ล้ิานบาท
ในเดือนกริกฎิาค่ม 2563 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�น 
ร้ิอยลิะ 63.21 แลิะร้ิอยลิะ 115.47 
 สับปะรดสด	(รหั้ส	08043000001)
 เดือนกริกฎิาค่ม 2564 ส่่งออกปริิมาณ  
434 ต้น มูลิค่่า 9.07 ล้ิานบาท ลิดลิงจาก 
ปริิมาณ 330 ต้น มูลิค่่า 7.81 ล้ิานบาท 
ในเดือนมิถุูนายน 2564 ห้รืิอลิดลิงร้ิอยลิะ 
31.59 แลิะร้ิอยลิะ 16.20 แลิะเพิิ่�มข่ั�นจาก
ปริิมาณ 141 ต้น มูลิค่่า 3.53 ล้ิานบาท 
ในเดือนกริกฎิาค่ม 2563 ห้รืิอเพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ  
207.81 แลิะร้ิอยลิะ 156.88

ความเคล่ือนไห้วของ
ราคาสับปะรดประจำาเดือน
สิงห้าคม	2564	มีดังนี�
  ค่าดว่้า ริาค่าส้่บปะริดโริงงาน 
ท่�เกษตริกริขัายได้เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 6.06 บาท  
เพิิ่�มข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ 5.63 บาท ขัองเดือน 
ท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 7.64 แลิะลิดลิงจาก
กิโลิกร้ิมลิะ 12.80 บาท ในช่ว้งเด่ยว้ก้น 
ขัองปีท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 52.64
  ค่าดว่้า ริาค่าส้่บปะริดบริิโภค่ 
ท่�เกษตริกริขัายได้เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
8.82 บาท เพิิ่�มข่ั�นจากกิโลิกร้ิมลิะ  
8.00 บาท ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ  
10.25 แลิะลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ  
14.60 บาท ในช่ว้งเด่ยว้ก้นขัองปีท่�ผ่านมา
ร้ิอยลิะ 39.60

* ริาค่าเกษตริกริขัายได้เฉล่ิ�ย 4 ส้่ปดาห์้

290 บาท ริาค่าทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา  
พิ่ริิกไทยดำา - ด่ ม่ริาค่าเฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
190 บาท ริาค่าทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา
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 ด้านการิส่่งออกเนื�อสุ่กริแช่เย็นแช่แข็ัง
เดือน มิ.ย.2564 ม่ปริิมาณ 1,193 ต้น  
มูลิค่่า 144.84 ล้ิานบาท ลิดลิงจากเดือน  
พิ่.ค่. 2564 ท่�ม่ปริิมาณ 1,425 ต้น มูลิค่่า  
175.53 ล้ิานบาท คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 16.28 
แลิะ 17.48 ตามลิำาด้บ
 ส่ำาห้ร้ิบการิส่่งออกเนื�อสุ่กริแปริรูิป
เดือน มิ.ย.2564 ม่ปริิมาณ 524 ต้น มูลิค่่า  
106.04 ล้ิานบาท สู่งข่ั�นจากเดือน  
พิ่.ค่. 2564 ม่ปริิมาณ 422 ต้น มูลิค่่า  
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104.31 ล้ิานบาท คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 0.24 
แลิะร้ิอยลิะ 1.66 ตามลิำาด้บ ตลิาดส่่งออก
ท่�ส่ำาค้่ญ คื่อ ญ่�ปุ่น แลิะฮ่องกง

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ
 สุ่กริม่ช่วิ้ตพ้ิ่นธ์ุผส่มนำ�าห้น้ก 100 
กิโลิกร้ิมข่ั�นไป ริาค่าท่�เกษตริกริขัายได้
เฉล่ิ�ยท้�งปริะเทศ กิโลิกร้ิมลิะ 69.56 บาท  
ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 71.31 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 2.45 โดยแยกเป็น 
ริาค่า ด้งน่� ภาค่เห้นือ กิโลิกร้ิมลิะ  
67.34 บาท ภาค่ตะว้้นออกเฉ่ยงเห้นือ  
กิโลิกร้ิมลิะ 71.57 บาท ภาค่กลิาง  
กิโลิกร้ิมลิะ 70.13 บาท แลิะภาค่ใต้  
กิโลิกร้ิมลิะ 66.37 บาท ส่่ว้นริาค่าลูิกสุ่กริ
ตามปริะกาศขัองบริิษ้ท ซ่ึ่.พ่ิ่. เฉล่ิ�ยต้ว้ลิะ  
2,033 บาท ลิดลิงจากต้ว้ลิะ 2,475 บาท 
ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 17.86

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ริาค่าขัายส่่งสุ่กริม่ช่วิ้ต ณ แห้ล่ิงผลิิต
ภาค่กลิาง จากกริมการิค้่าภายใน  
เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ 74.50 บาท ลิดลิงจาก 
กิโลิกร้ิมลิะ 75.20 บาท ขัองเดือนท่�ผ่านมา
ร้ิอยลิะ 0.94

สุกร
สถานการณ์การผลิต 
การค้า	และราคาในประเทศ	
 ในเดือนน่�ส่ถูานการิณ์ตลิาดสุ่กริ  
ริาค่าสุ่กริท่�เกษตริกริขัายได้ลิดลิงจาก 
เดือนท่�ผ่านมา เนื�องจากค่ว้ามต้องการิ
บริิโภค่ผลิผลิิตเนื�อสุ่กริออกสู่่ตลิาดม่อ้ตริา
ลิดลิง แนว้โน้มค่าดว่้าเดือนห้น้าริาค่า 
จะทริงต้ว้ห้รืิอสู่งข่ั�นเล็ิกน้อย

ไก่เนื�อุ
สถานการณ์การผลิต	 
การค้า	และราคาในประเทศ
 ในเดือนน่�ริาค่าไก่เนื�อท่�เกษตริกริ 
ขัายได้ลิดลิงจากเดือนท่�ผ่านมา เนื�องจาก
ปริิมาณผลิผลิิตไก่เนื�อแลิะชิ�นส่่ว้นต่างๆ  
ท่�ออกสู่่ตลิาดม่มากกว่้าค่ว้ามต้องการิ
บริิโภค่ แนว้โน้มค่าดว่้าเดือนห้น้าริาค่า 
จะทริงต้ว้ห้รืิอสู่งข่ั�นเล็ิกน้อย 
 ด้านการิส่่งออกเนื�อไก่ส่ดแช่เย็นแช่แข็ัง
เดือน มิ.ย.2564 ม่ปริิมาณ 32,254 ต้น  
ปริิมาณลิดลิง จากเดือนท่� พิ่.ค่. 2564  
ม่ปริิมาณ 57,049 ต้น คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ  
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ไข่้ไก่
สถานการณ์การผลิต	 
การค้า	และราคาในประเทศ	
 ภาว้ะตลิาดไข่ัไก่เดือนน่� ริาค่าไข่ัไก่ 
ท่�เกษตริกริขัายสู่งข่ั�นจากเดือนท่�ผ่านมา 
เนื�องจากผลิผลิิตไข่ัไก่ในท้องตลิาด 
ม่จำานว้นน้อยกว่้าค่ว้ามต้องการิขัอง 
ผู้บริิโภค่ แนว้โน้มค่าดว่้าเดือนห้น้าริาค่า
ทริงต้ว้ห้รืิอสู่งข่ั�นเล็ิกน้อย
 ด้านการิส่่งออกไข่ัไก่ส่ด เดือน มิ.ย. 
2564 ปริิมาณ 24.96 ล้ิานฟ้อง เพิิ่�มข่ั�นจาก 
เดือน พิ่.ค่.2564 ปริิมาณ 23.55 ล้ิานฟ้อง 
คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 5.96 ส่่ว้นมูลิค่่าการิส่่งออก
ไข่ัไก่ส่ด เดือน มิ.ย. 2564 มูลิค่่า 75.57 
ล้ิานบาท สู่งข่ั�นจากเดือน พิ่.ค่. 2564  
มูลิค่่า 65.77 ล้ิานบาท คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ  
14.88 ตลิาดส่่งออกท่�ส่ำาค้่ญ คื่อ ฮ่องกง 
สิ่งค์่โปร์ิ แลิะเกาห้ล่ิใต้

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ	
 ริาค่าไข่ัไก่ท่�เกษตริกริขัายได้  
เฉล่ิ�ยท้�งปริะเทศร้ิอยฟ้องลิะ 294 บาท  
สู่งข่ั�นจากร้ิอยฟ้องลิะ 292 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 0.68 ภาค่เห้นือ
ร้ิอยฟ้องลิะ 297 บาท ภาค่ตะว้้นออกเฉ่ยงเห้นือ 
ร้ิอยฟ้องลิะ 288 บาท ภาค่กลิาง  

43.46 ส่่ว้นมูลิค่่าการิส่่งออกเนื�อไก่ส่ด
แช่เย็นแช่แข็ังเดือน มิ.ย. 2564 ม่มูลิค่่า 
2,510.11 ล้ิานบาท สู่งข่ั�นจากเดือน 
พิ่.ค่. 2564 ท่�ม่มูลิค่่า 2,507.89 ล้ิานบาท 
คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 0.09 ขัองเดือนท่�ผ่านมา
 ส่่ว้นการิส่่งออกไก่แปริรูิป เดือน มิ.ย. 
2564 ปริิมาณ 50,168 ต้น ลิดลิง 
จากเดือน พิ่.ค่. 2564 ปริิมาณ 50,369 ต้น  
คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 0.40 มูลิค่่าการิส่่งออก 
ไก่แปริรูิป เดือน มิ.ย. 2564 ม่มูลิค่่า  
6,768.49 ล้ิานบาท สู่งข่ั�นจากเดือน  
พิ่.ค่. 2564 ท่�ม่มูลิค่่า 6,716.56 ล้ิานบาท  
คิ่ดเป็นร้ิอยลิะ 0.77 ขัองเดือนท่�ผ่านมา  

ตลิาดส่่งออกท่�ส่ำาค้่ญ คื่อ ญ่�ปุ่น ส่ห้ภาพิ่ยุโริป 
แลิะเกาห้ล่ิใต้

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ
 ริาค่าไก่เนื�อท่�เกษตริกริขัายได้เฉล่ิ�ย 
ท้�งปริะเทศ กิโลิกร้ิมลิะ 34.39 บาท  
ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 34.57 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 0.52 โดยแยก 
เป็นริายภาค่ ด้งน่� ภาค่เห้นือ กิโลิกร้ิมลิะ  
35.00 บาท ภาค่กลิาง กิโลิกร้ิมลิะ 34.05 บาท 
ภาค่ใต้ กิโลิกร้ิมลิะ 42.91 บาท  
ส่่ว้นภาค่ตะว้้นออกเฉ่ยงเห้นือไม่ม่ริายงาน  

ร้ิอยฟ้องลิะ 302 บาท ส่่ว้นภาค่ใต้ ไม่ม่
ริายงาน ส่่ว้นริาค่าลูิกไก่ไข่ัตามปริะกาศ
ขัองบริิษ้ท ซ่ึ่.พ่ิ่. ต้ว้ลิะ 28.00 บาท  
ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ริาค่าขัายส่่งไข่ัไก่ (เฉล่ิ�ยเบอร์ิ 0-4)  
ในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จากกริมการิค้่าภายใน 
เฉล่ิ�ยร้ิอยฟ้องลิะ 345 บาท สู่งข่ั�นจาก 
ร้ิอยฟ้องลิะ 336 บาท ขัองเดือนท่�ผ่านมา
ร้ิอยลิะ 0.68

ส่่ว้นริาค่าลูิกไก่เนื�อตามปริะกาศขัอง 
บริิษ้ท ซ่ึ่.พ่ิ่ ริาค่าเฉล่ิ�ยอยู่ท่�ต้ว้ลิะ 7.50 บาท  
ลิดลิงจากต้ว้ลิะ 10.00 บาท ขัองเดือน 
ท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 25

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ริาค่าขัายส่่งไก่ม่ช่วิ้ตห้น้าโริงฆ่า  
จากกริมการิค้่าภายใน เฉล่ิ�ยกิโลิกร้ิมลิะ  
29.79 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ  
31.45 บาท ขัองเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ  
5.28 แลิะริาค่าขัายส่่งไก่ส่ดเฉล่ิ�ย 
กิโลิกร้ิมลิะ 48.00 บาท ริาค่าทริงต้ว้
เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา
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ไข้่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ
 ริาค่าไข่ัเป็ดท่�เกษตริกริขัายได้  
เฉล่ิ�ยท้�งปริะเทศ ร้ิอยฟ้องลิะ 352 บาท  
สู่งข่ั�นจากร้ิอยฟ้องลิะ 340 บาท ขัองเดือน
ท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 3.53 โดยแยกเป็นริายภาค่ 
ด้งน่� ภาค่เห้นือ ร้ิอยฟ้องลิะ 386 บาท  
ภาค่ตะว้้นออกเฉ่ยงเห้นือ ร้ิอยฟ้องลิะ  
370 บาท ภาค่กลิาง ร้ิอยฟ้องลิะ 343 บาท  
ภาค่ใต้ ร้ิอยฟ้องลิะ 350 บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ริาค่าขัายส่่งไข่ัเป็ดค่ลิะ ณ แห้ล่ิงผลิิต
ภาค่กลิาง จากกริมการิค้่าภายใน  
เฉล่ิ�ยร้ิอยฟ้องลิะ 351 บาท สู่งข่ั�นจากร้ิอยฟ้องลิะ  
335 บาท ขัองเดือนท่�ผ่านมาร้ิอยลิะ 4.78

โคเนื�อุ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ	
 ริาค่าโค่ (ขันาดกลิาง) ท่�เกษตริกริขัายได้  
เฉล่ิ�ยท้�งปริะเทศ กิโลิกร้ิมลิะ 95.15 บาท  
ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ 95.22 บาท  
ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 0.07 โดยแยก
เป็นริายภาค่ ด้งน่� ภาค่เห้นือ กิโลิกร้ิมลิะ  
94.08 บาท ภาค่ตะว้้นออกเฉ่ยงเห้นือ 
กิโลิกร้ิมลิะ 93.33 บาท ภาค่กลิาง  
กิโลิกร้ิมลิะ 90.25 บาท แลิะภาค่ใต้
กิโลิกร้ิมลิะ 108.64 บาท
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กระบือุ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ
 ริาค่ากริะบือ (ขันาดกลิาง) ท่�เกษตริกริ
ขัายได้เฉล่ิ�ยท้�งปริะเทศ กิโลิกร้ิมลิะ  
74.10 บาท ลิดลิงจากกิโลิกร้ิมลิะ  
75.28 บาท ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ  
0.24 โดยแยกเป็นริายภาค่ ด้งน่� ภาค่เห้นือ  
กิโลิกร้ิมลิะ 87.83 บาท ภาค่ตะว้้นออก
เฉ่ยงเห้นือ กิโลิกร้ิมลิะ 71.46 บาท  
ส่่ว้นภาค่กลิางแลิะภาค่ใต้ ไม่ม่ริายงานริาค่า

รัายการั ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม่.ค์. 64 ก.พ. 64 มี่.ค์. 64 เม่.ย. 64 พ.ค์. 64 มิ่.ย. 64

(สุ่กริ)ริาค่าเกษตริกริขัายได้ 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62 75.89 77.1 75.36 71.80 71.31 69.56

ริาค่าขัายส่่ง ณ แห้ล่ิงผลิิต
ภาค่กลิาง กริมการิค้่าภายใน

78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05 79.07 80.5 76.59 75.41 75.20 74.50

รัายการั ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม่.ค์. 64 ก.พ. 64 มี่.ค์. 64 เม่.ย. 64 พ.ค์. 64 มิ่.ย. 64

(ไก่เนื�อ)ริาค่าเกษตริกริขัายได้ 34.71 34.84 34.40 33.64 33.02 34.28 34.71 34.69 34.54 34.54 34.57 34.39

ริาค่าขัายส่่งห้น้าโริงฆ่า
กริมการิค้่าภายใน

33.50 33.50 33.10 32.25 31.55 32.50 32.36 38 33.5 33.23 31.45 29.79

รัายการั ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม่.ค์. 64 ก.พ. 64 มี่.ค์. 64 เม่.ย. 64 พ.ค์. 64 มิ่.ย. 64

(ไข่ัไก่)ริาค่าเกษตริกริขัายได้ 282 290 285 277 288 281 275 268 283 291 292 294

ริาค่าขัายส่่งตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ 
กริมการิค้่าภายใน

310 325 314 310 325 301 285 290 318 334 336 345

รัายการั ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม่.ค์. 64 ก.พ. 64 มี่.ค์. 64 เม่.ย. 64 พ.ค์. 64 มิ่.ย. 64

(ไข่ัเป็ด)ริาค่าเกษตริกริขัายได้ 342 342 344 341 346.00 348.00 341 341 339 340 340 352

ริาค่าขัายส่่งตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ 
กริมการิค้่าภายใน

318 318 318 319 319.00 318.00 319 317 311 319 335 351

รัายการั ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม่.ค์. 64 ก.พ. 64 มี่.ค์. 64 เม่.ย. 64 พ.ค์. 64 มิ่.ย. 64

(โค่เนื�อ)ริาค่าเกษตริกริขัายได้ 92.89 94.72 94.87 95.81 97.69 97.88 97.71 98.36 97.61 96.30 95.22 95.15

รัายการั ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. 63 ม่.ค์. 64 ก.พ. 64 มี่.ค์. 64 เม่.ย. 64 พ.ค์. 64 มิ่.ย. 64

(กริะบือ)ริาค่าเกษตริกริขัายได้ 73.08 75.20 77.34 78.28 78.18 77.83 76.77 78.45 78.19 75.43 75.28 74.10

โดย นางส่าว้จุฑ์ามาศ ส่้งขั์อุดม
นายดริงค่ ติริะดำาริงค่์กุลิ 

ส่ำาน้กว้ิจ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ
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สถานการณ์สัตว์นำ�าท่ีสำาคัญ
ประจำาเดือนกรกฎาคม	2564	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิต 
เดือนสิงห้าคม	2564
 ส่ถูานการิณ์ผลิผลิิตส้่ตว์้นำ�าในเดือน

สิ่งห้าค่ม พิ่บว่้า ไม่ม่ริายงานปริิมาณส้่ตว์้นำ�า

ท่�จำาห้น่ายในตลิาดกลิางองค์่การิส่ะพิ่านปลิา

กรุิงเทพิ่ฯ ในขัณะท่�ริาค่าส้่ตว์้นำ�าท่�เกษตริกริ

ขัายได้ในเดือนสิ่งห้าค่มท่�ม่แนว้โน้มเพิิ่�มข่ั�น  

คื่อ ปลิาช่อน ส่่ว้นส้่ตว์้นำ�าชนิดอื�น ๆ คื่อ  

ปลิาทู กุ้งขัาว้แว้นนาไม แลิะปลิาเป็ด  

ม่แนว้โน้มลิดลิง ขัณะท่�ห้ม่กกริะดอง  

แลิะปลิาดุกบิ�กอุย ม่ริาค่าทริงต้ว้ ส่ถูานการิณ์

ข่ัาว้ท่�ส่ำาค้่ญ ด้งน่�

 จับตาโค์รังการัสู่ร้ัางโอกาสู่พัฒนาการั

เพาะเลีั�ยงสัู่ตว์นำ�าเพิ�ม่ม่่ลัค่์ากว่า 1.8  

ล้ัานดอลัลัาร์ัสู่หรััฐฯ ค์วาม่ร่ัวม่ม้่อ

รัะหว่างอาร์ัเจนตินา แลัะจีน 

 เมื�อว้้นท่� 11 สิ่งห้าค่ม 2564 ม่ริายงานข่ัาว้

จาก Seafood Source ว่้า นาย Guillermo  

Abdala ห้้ว้ห้น้าศูนย์การิเพิ่าะเล่ิ�ยงส้่ตว์้นำ�า

แห่้งชาติอาร์ิเจนตินา เปิดเผยว่้า ร้ิฐบาลิ

อาร์ิเจนตินาอยู่ริะห้ว่้างเจริจาเพืิ่�อร่ิว้มมือก้บจ่น

ในการิพ้ิ่ฒนาริะบบเทค่โนโลิย่เพืิ่�อการิ 

เพิ่าะเล่ิ�ยงส้่ตว์้นำ�าให้้ด่ข่ั�น แลิะเป็นปริะโยชน์

ก้บภาค่การิเพิ่าะเล่ิ�ยงส้่ตว์้นำ�าภายในปริะเทศ

ขัองอาร์ิเจนตินา ค่าดว่้าโค่ริงการิน่� 

จะส่ร้ิางริายได้ให้้ก้บภาค่การิเพิ่าะเล่ิ�ยงส้่ตว์้นำ�า  

เป็นมูลิค่่ากว่้า 1.8 ล้ิานดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ต่อปี  

ให้้ก้บอาร์ิเจนตินา ริว้มถู่งภูมิภาค่ลิะติน

อเมริิกา ซ่ึ่�งอาร์ิเจนตินา เป็นปริะเทศ 

ท่�ม่ศ้กยภาพิ่ด้านการิจ้บส้่ตว์้นำ�าเป็นอ้นด้บ 8 

ขัองโลิก ซ่ึ่�งส่ร้ิางริายได้ท่�เป็นส้่ดส่่ว้นส่่งออก

ขัองภาค่ปริะมงกว่้าร้ิอยลิะ 99.2 มูลิค่่ากว่้า  

1.8 ล้ิานดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ ท้�งน่� ถู้าอาร์ิเจนตินา

ได้ร้ิบการิพ้ิ่ฒนาเทค่โนโลิย่ส่ำาห้ร้ิบการิเพิ่าะเล่ิ�ยง 

ส้่ตว์้นำ�าจากจ่นส่ำาเร็ิจจะช่ว้ยส่ร้ิางริายได้ 

ท่�เพิิ่�มข่ั�นให้้ก้บอาร์ิเจนตินาเป็นเท่าต้ว้  

อย่างไริก็ตาม อาร์ิเจนตินา ย้งค่งม่การิ 

เพิ่าะเล่ิ�ยงส้่ตว์้นำ�าเชิงพิ่าณิชย์ท่�ไม่ห้ลิากห้ลิาย

มากน้ก โค่ริงการิด้งกล่ิาว้จ่งเป็นโค่ริงการิ 

ท่�ส่ามาริถูทำาให้้อาร์ิเจนตินา ส่ามาริถูพ้ิ่ฒนา

ด้านการิเพิ่าะเล่ิ�ยงส้่ตว์้นำ�าแลิะสิ่�งแว้ดล้ิอม 

ได้อย่างย้�งยืน

	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนสิงห้าคม	2564
 โอกาสู่ในการัสู่่งออกปลัาสู่วายข้อง

เวียดนาม่ในตลัาดบรัาซิื้ลั

 เมื�อว้้นท่� 12 สิ่งห้าค่ม 2564 ม่ริายงาน

จาก Vietnam Association of Seafood 

Exporters and Importers ว่้า ในช่ว้ง 

ค่ร่ิ�งปีแริกขัองปี 2564 การิส่่งออกปลิาส่ว้าย 

ขัองเว่้ยดนามไปยง้ส่ห้ภาพิ่ยุโริปแลิะจ่น 

ค่่อนข้ัางม่ปัญห้า ทำาให้้ผู้ผลิิตแลิะผู้ปริะกอบการิ 

ส่่งออกปลิาส่ว้ายขัองเว่้ยดนามมองห้าตลิาดให้ม่ 

ท่�ม่ศ้กยภาพิ่ พิ่บว่้า บริาซิึ่ลิ เป็นตลิาดท่�ม่

ศ้กยภาพิ่ส่ามาริถูส่ร้ิางโอกาส่ในการิส่่งออก

ปลิาส่ว้ายขัองเว่้ยดนามไปยง้ตลิาดน่�ได้มากข่ั�น  

แลิะเมื�อเน้นช่ว้งค่ร่ิ�งเดือนแริกขัองเดือน

กริกฎิาค่ม 2564 การิส่่งออกปลิาส่ว้ายขัอง

เว่้ยดนามไปยง้ตลิาดบริาซิึ่ลิม่มูลิค่่าสู่งถู่ง  

35.5 ล้ิานดอลิลิาร์ิส่ห้ร้ิฐฯ เพิิ่�มข่ั�นร้ิอยลิะ 86.8  

เมื�อเท่ยบก้บช่ว้งเว้ลิาเด่ยว้ก้นขัองปี 2563  

ส่าเห้ตุท่�เพิิ่�มข่ั�นมาจากการิท่�ภูมิภาค่ลิะติน

อเมริิกาได้ร้ิบผลิกริะทบจากการิริะบาดขัอง 

โค่วิ้ด – 19 อย่างรุินแริง ทำาให้้ปริะชาชน

ต้องการิอาห้าริท่�ม่โภชนาการิสู่ง โดยเฉพิ่าะ

ผลิิตภ้ณฑ์์อาห้าริทะเลิแช่แข็ัง ริว้มถู่ง

ผลิิตภ้ณฑ์์อาห้าริจากปลิาส่ว้าย ซ่ึ่�งผู้ผลิิต 

แลิะผู้ปริะกอบการิส่่งออกปลิาส่ว้ายขัอง

เว่้ยดนามม่การิส่่งออกปลิาส่ว้ายในรูิปแบบ

ผลิิตภ้ณฑ์์แช่แข็ังฟิ้ลิเลิต์ไปยง้บริาซิึ่ลิ 

ซ่ึ่�งม่แนว้โน้มเพิิ่�มข่ั�นจากค่ว้ามต้องการิท่�มากข่ั�น 

โดยเฉพิ่าะผลิิตภ้ณฑ์์อาห้าริแปริรูิปแช่แข็ัง

ส่ำาเร็ิจรูิป ท่�เป็นผลิิตภ้ณฑ์์ท่�ส่ำาค้่ญส่ำาห้ร้ิบ

ปริะชาชนชาว้บริาซิึ่ลิ โดยเฉพิ่าะชาว้เมือง

เซึ่าเปาโลิ ซ่ึ่�งได้ร้ิบผลิกริะทบจากโค่วิ้ด – 19 

อย่างห้น้ก ริองลิงมาจากส่ห้ร้ิฐอเมริิกา จ่งเป็น

โอกาส่ขัองเว่้ยดนามในการิขัยายตลิาดส่่งออก

ผลิิตภ้ณฑ์์อาห้าริจากปลิาส่ว้ายไปยง้บริาซิึ่ลิได้

เพิิ่�มมากข่ั�น
	 3.	ความเคล่ือนไห้วของราคา
เดือนสิงห้าคม	2564
 ริาค่าส้่ตว์้นำ�าท่�ส่ำาค้่ญบางชนิดในเดือน

สิ่งห้าค่ม 2564 ม่ค่ว้ามเค่ลืิ�อนไห้ว้ ด้งน่�
 3.1 กุ้งข้าวแวนนาไม่ข้นาด 60-70 ตัว/กก.

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 124.76  

บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าลิดลิงจาก 134.84 

บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 7.48

 ริาค่าขัายส่่งกุ้งขัาว้ขันาดกลิาง (70 ต้ว้/กก.) 

จากตลิาดทะเลิไทย 119.12 บาท/กิโลิกร้ิม 

ริาค่าลิดลิงจาก 128.65 บาท/กิโลิกร้ิม  

ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 7.41
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 3.2 ปลัาหม้่กกรัะดองสู่ดข้นาดกลัาง

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 100.00  

บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จาก

องค์่การิส่ะพิ่านปลิา 220.00 บาท/กิโลิกร้ิม 

ริาค่าทริงต้ว้จากเดือนท่�ผ่านมา
 3.3 ปลัาท่สู่ดข้นาดกลัาง

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 66.74  

บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าลิดลิงจาก 79.38  

บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 18.94

 ริาค่าขัายส่่งปลิาทูในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ 

จากองค์่การิส่ะพิ่านปลิา 85.00 บาท/กิโลิกร้ิม

ริาค่าทริงต้ว้จากเดือนท่�ผ่านมา

 3.4 ปลัาช่อนสู่ดข้นาดกลัาง

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 77.18  

บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก 76.36  

บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 1.07

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จาก

องค์่การิส่ะพิ่านปลิา 140.00 บาท/กิโลิกร้ิม 

ริาค่าทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 3.5 ปลัาดุกบิ�กอุยสู่ดข้นาด 3-4 ตัว/กก.

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 25.00  

บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จาก

องค์่การิส่ะพิ่านปลิา 80.00 บาท/กิโลิกร้ิม 

ริาค่าทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา 

 3.6 ปลัาเป็ดแลัะปลัาป่น

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายปลิาเป็ดได้ 6.63  

บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าลิดลิงจาก 7.70  

บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนท่�ผ่านมา ร้ิอยลิะ 13.90

 ริาค่าขัายส่่งปลิาป่นชนิดโปริต่น 60% ข่ั�นไป  

เบอร์ิ 2 ในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จากกริมการิค้่า

ภายใน 32.50 บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก 

32.00 บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนท่�ผ่านมา  

ร้ิอยลิะ 1.56 

	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
กันยายน	2564
 จากการิศ่กษาวิ้เค่ริาะห์้ทางส่ถิูติ ค่าดค่ะเน

แนว้โน้มขัองริาค่าเดือนก้นยายน 2564 ด้งน่�

 4.1 กุ้งข้าวแวนนาไม่ข้นาด 70 ตัว/กก.

 ค่าดว่้าริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ค่าดว่้าจะ 

126.00 บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก  

124.76 บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนก่อน 

ร้ิอยลิะ 1.00

 ริาค่าขัายส่่งกุ้งขัาว้ (70 ต้ว้/กก.)  

จากตลิาดทะเลิไทย จ.ส่มุทริส่าค่ริ ค่าดว่้าจะ 

120.00 บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก  

119.12 บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนก่อน 

ร้ิอยลิะ 0.75

 4.2 ปลัาหม้่กกรัะดองสู่ด

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 100.00  

บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ  

จากองค์่การิส่ะพิ่านปลิาค่าดว่้าจะ 220.00  

บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้จากเดือนท่�ผ่านมา

 4.3 ปลัาท่สู่ดข้นาดกลัาง

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ค่าดว่้าจะ 

67.75 บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก  

66.74 บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนก่อน 

ร้ิอยลิะ 1.50

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จาก

องค์่การิส่ะพิ่านปลิาค่าดว่้าจะ 80.00  

บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 4.4 ปลัาช่อนสู่ดข้นาดกลัาง

 ริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ค่าดว่้าจะ 

77.95 บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก  

77.18 บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนก่อน 

ร้ิอยลิะ 1.00

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ ค่าดว่้าจะ 

140.00 บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้เท่าก้บเดือน 

ท่�ผ่านมา

 4.5 ปลัาดุกบิ�กอุย

 ค่าดว่้าริาค่าท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ 25.00  

บาท/กิโลิกร้ิม ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 ริาค่าขัายส่่งในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ  

จากองค์่การิส่ะพิ่านปลิา ค่าดว่้ากิโลิกร้ิมลิะ  

80.00 บาท ทริงต้ว้เท่าก้บเดือนท่�ผ่านมา

 4.6 ปลัาเป็ดแลัะปลัาป่น

 ริาค่าปลิาเป็ดท่�ชาว้ปริะมงขัายได้ค่าดว่้าจะ  

6.65 บาท/กิโลิกร้ิม ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก  

6.63 บาท/กิโลิกร้ิม ขัองเดือนก่อน 

ร้ิอยลิะ 0.30

 ริาค่าปลิาป่นเบอร์ิ 2 ชนิดโปริต่น 60% 

ข่ั�นไป ในตลิาดกรุิงเทพิ่ฯ จากกริมการิค้่า

ภายใน ค่าดว่้าจะ 32.82 บาท/กิโลิกร้ิม  

ริาค่าเพิิ่�มข่ั�นจาก 32.50 บาท/กิโลิกร้ิม  

ขัองเดือนก่อน ร้ิอยลิะ 1.00

โดย นายปว้เริศ เมืองส่มบ้ติ
ส่ำาน้กวิ้จ้ยเศริษฐกิจการิเกษตริ
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เด้อน รัาค์าเกษตรักรั รัาค์าข้ายสู่่ง

ส่.ค่. 63 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ต.ค่. 45.00 70.00

พิ่.ย. 52.75 70.00

ธ.ค่. 50.00 70.00

ม.ค่. 64 50.00 70.00

ก.พิ่. 48.00 70.00

ม่.ค่. - 70.00

เม.ย. - 73.08

พิ่.ค่. 53.33 80.00

มิ.ย. 25.00 80.00

ก.ค่. 25.00 80.00

ส่.ค่. 25.00 80.00

เด้อน รัาค์าเกษตรักรั รัาค์าข้ายสู่่ง

ส่.ค่. 63 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ต.ค่. 82.93 130.00

พิ่.ย. 77.90 130.00

ธ.ค่. 76.85 130.00

ม.ค่. 64 75.16 130.00

ก.พิ่. 74.11 130.00

ม่.ค่. 75.50 130.00

เม.ย. 75.60 133.08

พิ่.ค่. 76.56 140.00

มิ.ย. 76.16 140.00

ก.ค่. 76.36 140.00

ส่.ค่. 77.18 140.00

เด้อน รัาค์าเกษตรักรั รัาค์าข้ายสู่่ง

ส่.ค่. 63 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ต.ค่. 132.90 132.29

พิ่.ย. 136.08 138.80

ธ.ค่. 154.00 153.44

ม.ค่. 64 140.98 131.43

ก.พิ่. 137.95 137.33

ม่.ค่. 150.08 146.30

เม.ย. 150.77 142.62

พิ่.ค่. 138.99 132.20

มิ.ย. 141.14 139.60

ก.ค่. 134.84 128.65

ส่.ค่. 124.76 119.12
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ส่.ค่. 63 - 200.00

ก.ย. - 200.00

ต.ค่. - 200.00

พิ่.ย. 97.50 200.00

ธ.ค่. 100.00 200.00

ม.ค่. 64 100.00 200.00

ก.พิ่. 100.00 210.83

ม่.ค่. 100.00 220.00

เม.ย. 90.00 220.00

พิ่.ค่. - 220.00

มิ.ย. 100.00 220.00

ก.ค่. 100.00 220.00

ส่.ค่. 100.00 220.00

เด้อน รัาค์าเกษตรักรั รัาค์าข้ายสู่่ง

ส่.ค่. 63 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ต.ค่. 7.24 30.00

พิ่.ย. 7.20 30.00

ธ.ค่. 7.08 30.00

ม.ค่. 64 7.24 29.00

ก.พิ่. 7.88 29.89

ม่.ค่. 7.34 30.70

เม.ย. 8.07 31.00

พิ่.ค่. 9.12 31.94

มิ.ย. 6.57 32.00

ก.ค่. 7.70 32.00

ส่.ค่. 6.63 32.50

เด้อน รัาค์าเกษตรักรั รัาค์าข้ายสู่่ง

ส่.ค่. 63 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ต.ค่. 72.22 85.00

พิ่.ย. 72.20 85.00

ธ.ค่. 62.49 85.00

ม.ค่. 64 69.42 85.00

ก.พิ่. 65.78 85.00

ม่.ค่. 71.83 85.00

เม.ย. 70.65 85.00

พิ่.ค่. 73.52 80.83

มิ.ย. 76.11 80.00

ก.ค่. 79.38 85.00

ส่.ค่. 66.74 85.00

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค.ส.ค. ส.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ย.
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กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ ได้มอบห้มาย
ให้้กริมปริะมงช่ว้ยอำานว้ยค่ว้ามส่ะดว้ก
ให้้แก่ปริะชาชน เกษตริกริ ชาว้ปริะมง
 ผู้ปริะกอบการิ ในการิดำาเนินการิตาม
กริะบว้นงานต่างๆ ตลิอดห่้ว้งโซ่ึ่การิผลิิต  
ภายใต้ค่ว้ามปลิอดภ้ยขัองต้ว้เจ้าห้น้าท่�ด้ว้ย  
เพืิ่�อเป็นการิป้องก้นแลิะลิดผลิกริะทบ 
จากการิริะบาดขัองโริค่โค่วิ้ด-19 
ซ่ึ่�งนายม่ศ้กดิ� ภ้กด่ค่ง อธิบด่กริมปริะมง  
ได้เน้นยำ�าให้้ข้ัาริาชการิแลิะเจ้าห้น้าท่� 
ด่านห้น้าขัองกริมปริะมงท่�ต้องปฏิิบ้ติงาน
เก่�ยว้ก้บการิตริว้จส่อบเรืิอปริะมงห้น้า 
ท่าเท่ยบเรืิอท่�ปฏิิบ้ติงานศูนย์ค่ว้บคุ่มการิ
แจ้งเรืิอเข้ัาออก (Port In Port  
Out Controlling Center : PIPO) ดำาเนิน
การิด้ว้ยค่ว้ามเข้ัมแข็ังแลิะเข้ัมงว้ดในการิ

กรมประมง...ปรับแผนการตรวจเรือุประมงเข้้า-อุอุก ข้อุง
 PIPOป้อุงกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 หลัง ศบค.ประกาศพื�นที�สีแดง 

29 จังหวัด ยืนยันชุาวประมงยังอุอุกเรือุได้ตามปกติ

ปฏิิบ้ติตนตามมาตริการิส่าธาริณสุ่ขั  
แลิะได้ม่การิห้ารืิอห้น่ว้ยงานท่�เก่�ยว้ข้ัอง  
ปริะกอบด้ว้ย ศูนย์อำานว้ยการิร้ิกษา 
ผลิปริะโยชน์ขัองชาติทางทะเลิ (ศริชลิ.)  
กริมเจ้าท่า กริมการิจ้ดห้างาน แลิะ 
กริมส่ว้้ส่ดิการิแลิะคุ้่มค่ริองแริงงาน  
เพืิ่�อข้ับเค่ลืิ�อนการิปฏิิบ้ติในการิตริว้จส่อบ
เรืิอปริะมงท่�แจ้งเข้ัา - ออก ห้น้าท่าเท่ยบเรืิอ 
ในส่ถูานการิณ์การิริะบาดขัองโริค่โค่วิ้ด-19 
โดยม่กริะบว้นการิดำาเนินการิ ใน 4 รูิปแบบ 
ตามค่ว้ามเห้มาะส่มขัองแต่ลิะพืิ่�นท่�  
ตามส่ถูานการิณ์การิริะบาดขัองโริค่ 
ในแต่ลิะว้้น ภายใต้ปริะกาศขัอง 
ค่ณะกริริมการิโริค่ติดต่อขัองแต่ลิะจ้งห้ว้้ด  
โดยได้ม่การิบูริณาการิร่ิว้มก้บเจ้าห้น้าท่�
ส่าธาริณสุ่ขัด้ว้ย ด้งน่�

 เมื�อุวันที� 7 สิงหาคม 2564 นายบัญชุา สุข้แก้ว รอุงอุธิบดี
กรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ีโรคติดเชืุ�อุไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid19) ที�ยังมีความรุนแรง เกิดการระบาด
แบบกลุ่มก้อุนข้้�นในหลายพื�นที�ทั�วประเทศดังที�ทราบกัน 
โดยทั�วไป ส่งผลให้ข้ณีะนี�มีผู้ติดเชืุ�อุโควิด19 รายใหม่ 
เป็นจำานวนมาก และมีจำานวนผู้ป่วยสะสมเพิ�มจำานวนมากข้้�น

จนกริะท้�งร้ิฐบาลิจำาเป็นต้องจ้ดต้�ง 
โริงพิ่ยาบาลิส่นามข่ั�นห้ลิายแห่้งเพืิ่�อริองร้ิบ
ส่ถูานการิณ์ ซ่ึ่�งทางร้ิฐบาลิภายใต้การินำา
ขัองพิ่ลิเอกปริะยุทธ์ จ้นทร์ิโอชา นายกร้ิฐมนตร่ิ  
ม่ค่ว้ามห่้ว้งใยพ่ิ่�น้องปริะชาชน  
แลิะได้เน้นยำ�าให้้ใช้มาตริการิข้ั�นสู่งสุ่ด 
แลิะเข้ัมงว้ดเพืิ่�อป้องก้นการิแพิ่ร่ิริะบาด 
ขัองโริค่โค่วิ้ด-19 ในว้งกว้้าง ด้งน้�น  
ท่�ปริะชุมค่ณะร้ิฐมนตร่ิ เมื�อว้้นท่�  
20 กริกฎิาค่ม 2564 จ่งม่มติเห็้นชอบ 
ให้้ออกปริะกาศขัยายริะยะเว้ลิาการิปริะกาศ 
ส่ถูานการิณ์ฉุกเฉินในทุกเขัตท้องท่�
ท้�ว้ริาชอาณาจ้กริไทย (ช้�ว้ค่ริาว้) ต้�งแต่ 
ว้้นท่� 1 สิ่งห้าค่ม 2564 จนถู่งว้้นท่�  
30 ก้นยายน 2564 โดยศูนย์บริิห้าริ
ส่ถูานการิณ์แพิ่ร่ิริะบาดขัองโริค่ติดเชื�อไว้ร้ิส่
โค่โรินา 2019 (ศบค่.) ได้ปริะกาศเพิิ่�มพืิ่�นท่�
ส่่แดงเป็น 29 จ้งห้ว้้ด เพืิ่�อค่งค่ว้ามเข้ัมข้ัน 
ขัองมาตริการิในการิเฝ้าริะว้้ง ป้องก้น  
แลิะส่อบส่ว้นโริค่ ริว้มท้�งการิค่ว้บคุ่มการิ 
แพิ่ร่ิริะบาดขัองโริค่ เพืิ่�อให้้เกิดค่ว้ามม้�นค่ง 
ปลิอดภ้ยด้านสุ่ขัภาพิ่แลิะช่วิ้ตขัองปริะชาชน 
แลิะส่าธาริณสุ่ขัขัองปริะเทศ เพืิ่�อให้้ 
เป็นไปตามนโยบายร้ิฐบาลิในการิปริะกาศ
ส่ถูานการิณ์ฉุกเฉินด้งกล่ิาว้ข้ัางต้น  
ดริ.เฉลิิมช้ย ศร่ิอ่อน ร้ิฐมนตร่ิว่้าการิ
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ข่าวท่ีน่าสนใจ



 รูิปแบบท่� 1 : ในกริณ่ท่�เป็นพืิ่�นท่� 
ค่ว้ามเส่่�ยงน้อย ยง้ค่งใช้ชุดส่ห้วิ้ชาช่พิ่ตริว้จ
เท่าเดิม ปริะกอบด้ว้ย กริมปริะมง 
กริมเจ้าท่า กริมส่ว้้ส่ดิการิแลิะคุ้่มค่ริองแริงงาน  
กริมการิจ้ดห้างาน แลิะล่ิาม โดยม่การิ
ตริว้จปฏิิบ้ติตามปกติ คื่อ เจ้าห้น้าท่�
ลิงไปตริว้จเรืิอ ตริว้จแริงงาน ณ ห้น้าท่าเท่ยบเรืิอ
 รูิปแบบท่� 2 : ในกริณ่ท่�เป็นพืิ่�นท่� 
ท่�ม่ค่ว้ามเส่่�ยงไม่รุินแริงมาก ย้งม่การิตริว้จ
ปฏิิบ้ติตามปกติ คื่อ เจ้าห้น้าท่�ลิงไปตริว้จ
เรืิอ ตริว้จแริงงาน ณ ห้น้าท่าเท่ยบเรืิอ  
แต่ลิดจำานว้นเจ้าห้น้าท่�ในชุดตริว้จในพืิ่�นท่�
ให้้น้อยลิง แต่ให้้เจ้าห้น้าท่�ชุดส่ห้วิ้ชาช่พิ่อยู่
ปริะส่านงาน ณ ศูนย์ PIPO ส่่ว้นข้ั�นตอน
การิให้้ส้่มภาษณ์ข้ัอมูลิก้บเจ้าห้น้าท่�  
กริมส่ว้้ส่ดิการิแลิะคุ้่มค่ริองแริงงาน แลิะล่ิาม  
ให้้ดำาเนินการิผ่านริะบบว่้ด่โอทางไกลิ
 รูิปแบบท่� 3 : ในกริณ่ท่�เป็นพืิ่�นท่� 
ค่ว้ามเส่่�ยงสู่ง ให้้ตริว้จเรืิอผ่านริะบบ 
ว่้ด่โอทางไกลิ โดยเจ้าขัองเรืิอห้รืิอ 
ผู้ท่�เจ้าขัองเรืิอมอบห้มายเป็นผู้ดำาเนินการิ
ตามข้ั�นตอนท่�เจ้าห้น้าท่�แจ้งให้้แส่ดง 
ห้ล้ิกฐานผ่านทางว่้ด่โอทางไกลิ
 รูิปแบบท่� 4 : ในกริณ่ท่�เป็นพืิ่�นท่� 
ค่ว้ามเส่่�ยงสู่ง แลิะอยูใ่นพืิ่�นท่�ไม่ม่ส้่ญญาณ
อินเตอร์ิเน็ต ห้รืิอ กริณ่เจ้าขัองเรืิอห้รืิอ 
ผู้ท่�เจ้าขัองเรืิอมอบห้มาย ม่ข้ัอจำาก้ด 
ในการิใช้ริะบบการิสื่�อส่าริผ่านทางว่้ด่โอ
ทางไกลิ ให้้ตริว้จส่อบเรืิอปริะมง 
ห้น้าท่าเท่ยบเรืิอ ด้ว้ยแอพิ่พิ่ลิิเค่ช้�นไลิน์  
คื่อ เจ้าขัองเรืิอห้รืิอผู้ท่�เจ้าขัองเรืิอมอบห้มาย  
เป็นผู้ดำาเนินการิตามข้ั�นตอนท่�เจ้าห้น้าท่�
แจ้งให้้แส่ดงห้ล้ิกฐานท่�ม่เว้ลิาแลิะพิิ่ก้ด
ผ่านแอพิ่พิ่ลิิเค่ช้�นไลิน์ โดยจะต้องถู่ายรูิป
ขัณะขันถู่าย ภาพิ่เรืิอเข้ัาจอด  
ภาพิ่เค่รืิ�องมือปริะมง ภาพิ่ห้้องริะว้าง  
แลิะส้่ตว์้นำ�าในริะว้างทุกริะว้าง ภาพิ่แริงงาน
บนเรืิอปริะมงท่�ช้ดเจน ภาพิ่ใบส่ำาค้่ญร้ิบริอง
การิตริว้จเรืิอ อุปกริณ์ค่ว้ามปลิอดภ้ยบนเรืิอ  

เช่น ถู้งด้บเพิ่ลิิง เสื่�อชูช่พิ่ พิ่ว้งชูช่พิ่ แลิะ
ภาพิ่ถู่ายอาห้าริ นำ�าดื�ม ยาร้ิกษาโริค่ เป็นต้น
 ซ่ึ่�งในภาพิ่ถู่ายด้งกล่ิาว้จะต้องม่การิริะบุ
ว้้นท่� เว้ลิา พิิ่ก้ด แลิะส่่งให้้เจ้าห้น้าท่� PIPO 
ตริว้จผ่านแอพิ่พิ่ลิิเค่ช้�นไลิน์ (ใช้ GPS map 
camera ห้รืิอ Timestamp camera free 
ในการิบ้นท่กภาพิ่)
 ท้�งน่� การิดำาเนินแนว้ทางด้งท่�กล่ิาว้ 
มาน้�น จะเป็นแนว้ทางห้น่�งในการิช่ว้ย 
ลิดการิเดินทางมาติดต่อริาชการิ  
เพืิ่�อลิดค่ว้ามแออ้ด ลิดค่ว้ามเส่่�ยงการิ 
เกิดโริค่ ไม่ทำาให้้ปริะชาชนเส่่ยปริะโยชน์  
ห้รืิอลิะเมิดกฎิห้มายท่�กำาห้นดเว้ลิาให้้ปฏิิบ้ติ  
แลิะท่�ส่ำาค้่ญเป็นไปตามริะเบ่ยบปฏิิบ้ติ 
ในการิตริว้จส่อบเรืิอปริะมงท่�ต้องแจ้ง 
เข้ัา-ออกท่าเท่ยบเรืิอปริะมง ภายใต้ 
พิ่ริะริาชกำาห้นดการิปริะมง พิ่.ศ.2558  
เพืิ่�อป้องก้นการิทำาการิปริะมงผิดกฎิห้มายด้ว้ย  
ซ่ึ่�งการิตริว้จเรืิอปริะมง ตามแนว้ทางปฏิิบ้ติ
ด้งท่�กล่ิาว้มาน่� ส่ามาริถูดำาเนินการิได้อย่าง
เร่ิยบร้ิอยแลิะเข้ัมงว้ดตามริะเบ่ยบ แลิะ 
พิ่บข้ัอมูลิว่้าปัจจุบ้นน่� เรืิอปริะมงส่ามาริถู
ออกทำาการิปริะมงตามปกติ โดยม่การิ 
แจ้งเข้ัาออก เดือนลิะปริะมาณ 33,000 เท่�ยว้  
เจ้าห้น้าท่�ส่ามาริถูตริว้จเรืิอปริะมงตามแผน 
ได้ถู่ง 99.99 % ซ่ึ่�งการิดำาเนินการิด้งกล่ิาว้น่�
จะใช้เป็นแนว้ทางปฏิิบ้ติจนกว่้าส่ถูานการิณ์

การิริะบาดขัองโริค่โค่วิ้ด-19 จะลิดริะด้บลิง
อยู่ในส่ภาว้ะท่�ไม่เป็นอ้นตริายแลิะไม่ขัยาย
ว้งกว้้างจนนำาไปสู่่การิเกิดค่ล้ิส่เตอร์ิ 
การิติดเชื�อเป็นกลุ่ิมก้อนแบบน่�  
โดยกริมปริะมงได้แจ้งปริะชาส้่มพ้ิ่นธ์ 
ส่ร้ิางการิร้ิบรู้ิแลิะส่ร้ิางค่ว้ามเข้ัาใจท่�ถููกต้อง 
ให้้ก้บพ่ิ่�น้องชาว้ปริะมงแล้ิว้ ซ่ึ่�งการิดำาเนินการิ 
ในแนว้ทางการิปฏิิบ้ติด้งท่�กล่ิาว้มาน่�  
เพืิ่�อช่ว้ยอำานว้ยค่ว้ามส่ะดว้กให้้พ่ิ่�น้อง 
ชาว้ปริะมงย้งค่งออกเรืิอไปทำาการิปริะมง 
ได้ตามปกติ ไม่กริะทบต่อการิปริะกอบอาช่พิ่  
ชาว้ปริะมงไม่ตกงาน โดยกริมปริะมง
ดำาเนินการิค่ว้บคู่่ไปก้บการิต่ออายุห้น้งสื่อ
ค่นปริะจำาเรืิอ (Seabook เล่ิมเห้ลืิอง)  
ส่ำาห้ร้ิบแริงงานต่างด้าว้ ออกไปอ่ก 1 ปี  
เพืิ่�อแก้ปัญห้าการิขัาดแค่ลินแริงงาน 
บนเรืิอปริะมงในช่ว้งส่ถูานการิณ์โค่วิ้ด-19 
ตามมติท่�ปริะชุมค่ณะร้ิฐมนตร่ิ เมื�อว้้นท่�  
29 มิถุูนายน 2564 ซ่ึ่�งขัณะน่� ม่แริงงาน
ต่างด้าว้มาดำาเนินการิขัอต่ออายุ Seabook 
เล่ิมเห้ลืิอง แล้ิว้กว่้า 32 % ซ่ึ่�งย้งส่ามาริถู
แจ้งค่ว้ามปริะส่งค์่ขัอต่ออายุได้ไปจนถู่ง  
30 ก้นยายน 2564 น่� สุ่ดท้ายขัอเป็น 
กำาล้ิงใจให้้ทุกค่นก้าว้พ้ิ่นส่ถูานการิณ์ 
วิ้กฤตในค่ร้ิ�งน่�ไปได้อย่างปลิอดภ้ย.... 
ริองอธิบด่ฯ กล่ิาว้
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
ห้น่ว้ย : บาท/ต้ว้

รัายการั
2563 2564

ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. ม่.ค์. ก.พ. มี่.ค์. เม่.ย. พ.ค์. มิ่.ย ก.ค์.

ลูิกสุ่กริขุัน 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544 2,356 2,700  2,752  2,778 2,800 2,643 2,556 2,524

ลูิกไก่ไข่ัอายุ 1 ว้้น 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูิกไก่เนื�ออายุ 1 ว้้น 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50 10.61 11.00 10.50 10.50 10.18

ลูิกเป็ดไข่ัซ่ึ่พ่ิ่ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที�ม่า : ส่มาค่มผู้ผลิิตอาห้าริส่้ตว้์ไทย
หม่ายเหตุ : ริาค่าต้�งแต่เดือนก.พิ่. - เม.ย. 64 ใช้ข้ัอมูลิเดือน ม.ค่. 64 เนื�องจากยง้ไม่ม่การิอ้พิ่เดทข้ัอมูลิ

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	อาห้ารสัตว์สำาเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
ห้น่ว้ย : บาท/30 ก.ก.

รัายการั
2563 2564

ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. ม่.ค์. ก.พ. มี่.ค์. เม่.ย. พ.ค์. มิ่.ย ก.ค์.

หัวอาหารั 

ไก่รุ่ิน - เนื�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่ิน - ไข่ั 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ไข่ั 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

ห้มูเล็ิก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

ห้มูรุ่ิน 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

ห้มูเนื�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ดไข่ั 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารัสู่ำาเรั็จรั่ปผง 

ไก่ไข่ั 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหารัสู่ำาเรั็จรั่ปเม่็ด

ไก่เล็ิก - ไข่ั 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

ห้มูเล็ิก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

ห้มูรุ่ินขุัน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

ห้มูเนื�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ดเล็ิกไข่ั 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที�ม่า : www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยท่ีสำาคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
ห้น่ว้ย : บาทต่อต้น

ชนิดปุ๋ย
2563 2564

ก.ค์. สู่.ค์. ก.ย. ต.ค์. พ.ย. ธ.ค์. ม่.ค์. ก.พ. มี่.ค์. เม่.ย. พ.ค์. มิ่.ย ก.ค์.

21 - 0 - 0 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,600 6,575 7,400 7,700 8,200

46 - 0 - 0 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900 9,933 10,000 10,067 11,700 13,400 13,000 14,000 15,233

16 - 20 - 0 11,700 11,567 11,567 11,567 11,533 11,533 11,533 11,567 11,667 12,950 13,233 13,333 13,500

16 - 16 - 8 12,067 12,333 12,400 12,400 12,367 12,367 12,367 12,400 12,733 13,933 14,033 14,033 14,200

15 - 15 - 15 14,667 14,700 14,767 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,733 15,550 15,733 15,900 16,100

13 - 13 - 21 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 15,900 17,750 17,900 17,900 17,900

ที�ม่า : ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ
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ราคาปัจจัยการผลิต



สศท.2	ร่วมปัระชุมติดตามความก้าวหน้าผลิการด�าเนินงาน	
ตามแผนการตรวจราชการแลิะการขั่บเคล่ืิอนแบบบูรณาการในพ้ืินท่่	

ข่องผู้ตรวจราชการ	กระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์	ปัระจ�าปีังบปัระมาณ		
พิ.ศ.	2564	รอบท่่	2	เข่ตตรวจราชการท่่	17

 ว้้นท่� 17-18 สิ่งห้าค่ม 2564 นายปริะเส่ริิฐศ้กดิ� แส่งส้่ทธา ผู้อำานว้ยการิส่ำาน้กงาน
เศริษฐกิจการิเกษตริท่� 2 พิิ่ษณุโลิก (ส่ศท. 2) พิ่ร้ิอมด้ว้ยเจ้าห้น้าท่�ส่่ว้นแผนพ้ิ่ฒนา 
เขัตเศริษฐกิจการิเกษตริ ร่ิว้มปริะชุมติดตามค่ว้ามก้าว้ห้น้าผลิการิดำาเนินงานตามแผน 

สศท.5	จัดปัระชุมหารือทางไกลิผ่านส่ืออิเล็ิกทรอนิกส์	เร่ืองแนวทางการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรท่่ส�าคัญในพ้ืินท่่ปัระสบภัยพิิบัติซ�้าซากปีั	2564	

 ว้้นท่� 31 สิ่งห้าค่ม 2564 นางสุ่จาร่ิย์ พิิ่ชา ผู้อำานว้ยการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริท่� 5  
นค่ริริาชส่่มา (ส่ศท.5) พิ่ร้ิอมด้ว้ย นางอิศริาภริณ์ ช้ยกุณา ผู้อำานว้ยการิส่่ว้นแผนพ้ิ่ฒนา
เขัตเศริษฐกิจการิเกษตริ แลิะเจ้าห้น้าท่�ส่่ว้นแผนฯ จ้ดปริะชุมห้ารืิอทางไกลิผ่านสื่�อ
อิเล็ิกทริอนิกส์่ เรืิ�องแนว้ทางการิบริิห้าริจ้ดการิสิ่นค้่าเกษตริท่�ส่ำาค้่ญในพืิ่�นท่�ปริะส่บภ้ยพิิ่บ้ติ
ซึ่ำ�าซึ่ากปี2564 ภายใต้ โค่ริงการิบริิห้าริจ้ดการิการิผลิิตสิ่นค้่าเกษตริตามแผนท่�เกษตริ 

การิตริว้จริาชการิแลิะการิข้ับเค่ลืิ�อนแบบบูริณาการิในพืิ่�นท่�ขัองผู้ตริว้จริาชการิ กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ ปริะจำาปีงบปริะมาณ พิ่.ศ. 2564  
ริอบท่� 2 เขัตตริว้จริาชการิท่� 17 โดยม่ผู้ตริว้จริาชการิกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ เขัต 17 (นางดาเริศร์ิ กิตติโยภาส่) เป็นปริะธาน 
การิปริะชุม ผ่านริะบบปริะชุมทางไกลิ (Web Conference) ริะบบ Application Zoom ว้้ตถุูปริะส่งค์่เพืิ่�อตริว้จติดตามค่ว้ามก้าว้ห้น้า 
ผลิการิดำาเนินงาน 1) โค่ริงการิตามนโยบายส่ำาค้่ญกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ 2) โค่ริงการิเพืิ่�อขัอใช้เงินกู้ภายใต้แผนฟ้้�นฟู้เศริษฐกิจ 
แลิะส้่งค่มขัองปริะเทศท่�ได้ร้ิบผลิกริะทบจากไว้ร้ิส่โค่วิ้ด-19 ด้านการิเกษตริ 3) โค่ริงการิส้่ตว์้ปลิอดโริค่ ค่นปลิอดภ้ยจากโริค่พิิ่ษสุ่น้ขับ้าฯ  
4) การิตริว้จริาชการิตามเห้ตุการิณ์ การิเฝ้าริะว้้งส่ถูานการิณ์การิริะบาดขัองโริค่พืิ่ชแลิะส้่ตว์้ฯ แลิะ 5) การิริายงานส่ถูานการิณ์โค่ริงการิ 
ท่�ได้ร้ิบมอบห้มายจากปล้ิดกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ ในการิน่� ผู้อำานว้ยการิ ส่ศท.2 ได้นำาเส่นอริายงานภาว้ะเศริษฐกิจการิเกษตริไตริมาส่ 2  
ปี 2564 แลิะแนว้โน้มปี 2564 พิ่ร้ิอมท้�งริายงานค่ว้ามก้าว้ห้น้า ปริะเด็น 7 การิจ้ดทำาข้ัอมูลิส่าริส่นเทศการิเกษตริ ท่�ดำาเนินการิโดย  
ส่ศก.ส่่ว้นกลิาง ให้้ท่�ปริะชุมร้ิบทริาบ

เพืิ่�อบริิห้าริจ้ดการิเชิงรุิก (Agri-Map) เพืิ่�อริะดมค่ว้ามคิ่ดเห็้นริว้มท้�งข้ัอเส่นอแนะจากกริะบว้นการิม่ส่่ว้นร่ิว้มขัองผู้ท่�เก่�ยว้ข้ัองในริะด้บพืิ่�นท่�  
ชุมชนบ้านโค่กพิ่ลิว้ง ตำาบลิห้นองโบส่ถ์ู อำาเภอนางริอง จ้งห้ว้้ดบุร่ิร้ิมย์ มาปริะกอบก้บข้ัอมูลิท่�ทาง ส่ศท.5 ได้ดำาเนินการิลิงพืิ่�นท่�ศ่กษา 
ถูอดบทเร่ิยนโค่ริงการิบริิห้าริจ้ดการินำ�าชุมชนบ้านโค่กพิ่ลิว้งในช่ว้งท่�ผ่านมา เพืิ่�อนำาผลิการิศ่กษาท่�ได้ไปจ้ดทำาเป็นข้ัอเส่นอแนะเชิงนโยบาย 
มาตริการิ แลิะต้นแบบแนว้ทางในการิแก้ไขัปัญห้าพืิ่�นท่�ท่�ปริะส่บภ้ยพิิ่บ้ติซึ่ำ�าซึ่าก พิ่ร้ิอมท้�งการิบริิห้าริจ้ดการิสิ่นค้่าเกษตริให้้ส่อดค่ล้ิองก้บ 
ฐานทร้ิพิ่ยากริขัองแต่ลิะพืิ่�นท่� ต่อไป
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แวะเยี่ยม	สศท.



สศท.6	ร่วมปัระชุมตรวจราชการแลิะการขั่บเคล่ืิอนแบบบูรณาการ		
ในระดับพ้ืินท่่ข่องผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์เข่ตตรวจท่่	9
 ว้้นท่� 23-24 สิ่งห้าค่ม 2564 นายช้ฐพิ่ลิ ส่ายะพ้ิ่นธ์ ผู้อำานว้ยการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจ
การิเกษตริท่� 6 ชลิบุร่ิ (ส่ศท. 6) ร่ิว้มปริะชุมการิติดตามการิปฏิิบ้ติริาชการิขัองส่่ว้นริาชการิ
ในส้่งก้ดกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ตามแผนการิตริว้จริาชการิแลิะการิข้ับเค่ลืิ�อนแบบ
บูริณาการิในริะด้บพืิ่�นท่�ขัองผู้ตริว้จริาชการิกริะทริว้งเกษตริแลิะศากริเขัตตริว้จริาชการิท่� 9  
ขัองจ้งห้ว้้ดตริาด แลิะจ้งห้ว้้ดนค่รินายก ปริะจำาปีงบปริะมาณ 2564 ริอบท่� 2 โดยม่ 
ผู้ตริว้จริาชการิกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ (นายพ่ิ่ริพ้ิ่นธ์ ค่อทอง) เป็นปริะธาน 
การิปริะชุมเพืิ่�อตริว้จติดตามการิปฏิิบ้ติริาชการิขัองส่่ว้นริาชการิในส้่งก้ดกริะทริว้งเกษตริ

สศท.9	จัดอบรมระบบหนังสือเว่ยนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่่	9
 ว้้นท่� 4 สิ่งห้าค่ม 2564 นายไพิ่ฑู์ริย์ ส่่ลิาพ้ิ่ฒน์ ผู้อำานว้ยการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริท่� 9 ส่งขัลิา (ส่ศท. 9) มอบห้มายให้้ 
นางส่าว้ชฎิาร้ิตน์ โลิจนาน้นท์ ตำาแห้น่งน้กวิ้ชาการิค่อมพิิ่ว้เตอร์ิ จ้ดอบริมริะบบห้น้งสื่อเว่้ยนส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริท่� 9  
จากส่ถูานการิณ์การิแพิ่ร่ิริะบาดขัองโริค่ติดเชื�อไว้ร้ิส่โค่โรินา 2019 (Covid - 19) ในพืิ่�นท่�จ้งห้ว้้ดส่งขัลิาเป็นพืิ่�นท่�ส่่แดงเข้ัม จ่งทำาให้้การิ 
ร้ิบ-ส่่งห้น้งสื่อเว่้ยนเกิดการิตกห้ล่ิน แลิะไม่ส่ะดว้กต่อเจ้าห้น้าท่�ท่�ปฏิิบ้ติงาน Work From Home (WFH) เพืิ่�อร้ิบห้น้งสื่อ โดยได้ม่การิ 
จ้ดอบริมริะบบห้น้งสื่อเว่้ยน ส่ศท.9 ผ่านริะบบ Application Line Meeting ซ่ึ่�งม่เนื�อห้าส่าริะ ด้งน่� การิส่แกนเอกส่าริให้้เป็นริะบบ,  
การิใช้ Google Drive ในการิเก็บไฟ้ล์ิเอกส่าริ แลิะแชร์ิไฟ้ล์ิ, การิใช้ Application Line ส่่งห้น้งสื่อเว่้ยน, การิส่ร้ิาง Link ย่อ  
ด้ว้ยเว็้บไซึ่ต์ www.bitly แลิะการิส่ร้ิาง Qr Crode

แลิะส่ห้กริณ์ให้้เป็นไปตามกฎิห้มาย ว้้ตถุูปริะส่งค์่ เป้าห้มาย แลิะผลิส่ำาเร็ิจท่�กำาห้นดตามแผนการิตริว้จริาชการิแลิะการิข้ับเค่ลืิ�อนแบบ 
บูริณาการิในริะด้บพืิ่�นท่�ขัองผู้ตริว้จริาชการิกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ 
 ท้�งน่� ผู้อำานว้ยการิ ส่ศท.6 ได้ริายงานผลิดำาเนินการิตามนโยบายส่ำาค้่ญขัองกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ ในปริะเด็นท่� 7 การิจ้ดทำาข้ัอมูลิส่าริส่นเทศ
การิเกษตริ ในโค่ริงการิพ้ิ่ฒนาแพิ่ลิตฟ้อร์ิมดิจิทอลิขัองร้ิฐ แลิะโค่ริงการิบริิห้าริจ้ดการิการิผลิิตสิ่นค้่าเกษตริตามแผนท่�เกษตริเพืิ่�อบริิห้าริ
จ้ดการิเชิงรุิก ริว้มท้�งริายงานผลิการิดำาเนินโค่ริงการิแผนงานบูริณาการิพ้ิ่ฒนาพืิ่�นท่�ริะด้บภาค่ (ภาค่ตะว้้นออก) ปริะจำาปีงบปริะมาณ 2564 
ณ ไตริมาส่ 3 โดยม่โค่ริงการิท่�เก่�ยว้ข้ัองก้บจ้งห้ว้้ดตริาดแลิะนค่รินายก จำานว้น 3 โค่ริงการิ ได้แก่ 1) โค่ริงการิส่่งเส่ริิมแลิะพ้ิ่ฒนาการิผลิิต 
ไม้ผลิท่�เป็นอ้ตล้ิกษณ์ท่�เห้มาะส่มก้บศ้กยภาพิ่พืิ่�นท่�ขัองภาค่ตะว้้นออก ขัองกริมส่่งเส่ริิมการิเกษตริ 2) โค่ริงการิพ้ิ่ฒนาการิผลิิตแลิะการิค้่า 
ผลิไม้ภาค่ตะว้้นออกให้้เป็นศูนย์ผลิไม้เมืองร้ิอนแห่้งเอเช่ย ขัองกริมพ้ิ่ฒนาท่�ดิน 3) โค่ริงการิอนุร้ิกษ์ฟ้้�นฟู้แลิะพ้ิ่ฒนาทร้ิพิ่ยากริธริริมชาติ 
แลิะสิ่�งแว้ดล้ิอม ภาค่ตะว้้นออก ขัองกริมชลิปริะทาน ซ่ึ่�งแต่ลิะโค่ริงการิส่ามาริถูดำาเนินการิตามว้้ตถุูปริะส่งค์่ แลิะม่การิปร้ิบวิ้ธ่การิทำางาน
ภายใต้ส่ถูานการิณ์โริค่ริะบาดโค่วิ้ด-19 ต่อไป
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แวะเย่ียม	สศท.



สศท.11	ร่วมปัระชุมคณะอนุกรรมการพัิฒนาการเกษตรแลิะสหกรณ์ระดับจังหวัดคร้ังท่่	1/2564
 ว้้นท่� 20 สิ่งห้าค่ม 2564 เว้ลิา 09.30 น. นางส่าว้อุษา โทณผลิิน ผู้อำานว้ยการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริท่� 11 อุบลิริาชธาน่ (ส่ศท.11) 
แลิะค่ณะเจ้าห้น้าท่�เข้ัาร่ิว้มปริะชุมค่ณะอนุกริริมการิพ้ิ่ฒนาการิเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ริะด้บจ้งห้ว้้ดค่ร้ิ�งท่� 1/2564 ณ ห้้องปริะชุมศร่ิพิ่ฤทเธศว้ริ  
ช้�น 5 ศาลิากลิางจ้งห้ว้้ดศร่ิส่ะเกษ โดยม่ นายอนุร้ิตน์ ธริริมปริะจำาจิต ริองผู้ว่้าริาชการิจ้งห้ว้้ด เป็นปริะธาน เพืิ่�อนำาเส่นอผลิการิดำาเนินงาน
แลิะติดตามการิดำาเนินงานตามนโยบายส่ำาค้่ญขัองกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ ริว้มท้�งการิทบทว้นการิจ้ดทำาแผนพ้ิ่ฒนาการิเกษตริ 
แลิะส่ห้กริณ์ขัองจ้งห้ว้้ดศร่ิส่ะเกษ พิ่.ศ.2566-2570 ช่�ง ส่ศท. 11 ได้นำาเส่นอภาว้ะเศริษฐกิจการิเกษตริไตริมาส่ 2 ปี 2564 ขัองจ้งห้ว้้ด
ศร่ิส่ะเกษ แลิะแนว้โน้ม ปี 2564 เพืิ่�อนำาไปใช้ปริะโยชน์ต่อไป
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แวะเยี่ยม	สศท.



การปัระชุมสรุปัผลิการส�ารวจข้่อมูลิภายใต้โครงการส�ารวจการเกษตรเพ่ืิอสนับสนุน		
แลิะส่งเสริมการเกษตรแบบย่ังยืน

 ว้้นท่� 17 สิ่งห้าค่ม 2564 นายพิ่ลิเชษฐ์ ตริาโช ริองเลิขัาธิการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ เป็นปริะธานการิปริะชุมส่รุิปผลิการิส่ำาริว้จข้ัอมูลิ
ภายใต้โค่ริงการิส่ำาริว้จการิเกษตริเพืิ่�อส่น้บส่นุนแลิะส่่งเส่ริิมการิเกษตริแบบย้�งยืน (Project for Supporting Survey on Promoting Sustainable 
Agriculture in ASEAN Region : SAS-PSA) ผ่านริะบบ Web Conference ขัองส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ โดยใช้ Application Zoom  
ณ ห้้องปริะชุม AEOC ช้�น 2 อาค่าริศูนย์ปฏิิบ้ติการิเศริษฐกิจการิเกษตริ ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ
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การสัมมนาออนไลิน์	เร่ือง	ผลิการพัิฒนาระบบจัดเก็บปัระมวบผลิ	
แลิะวิเคราะห์ข้่อมูลิข่นาดใหญ่	(Big	Data)

 ว้้นท่� 18 สิ่งห้าค่ม 2564 นายฉ้นทานนท์ ว้ริริณเขัจริ เลิขัาธิการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ
เป็นปริะธานเปิดการิส้่มมนาออนไลิน์ เรืิ�อง ผลิการิพ้ิ่ฒนาริะบบจ้ดเก็บปริะมว้บผลิแลิะวิ้เค่ริาะห์้
ข้ัอมูลิขันาดให้ญ่ (Big Data) โดยม่ ผศ.ดริ.ว้สิ่ศ ลิิ�มปริะเส่ริิฐ ห้้ว้ห้น้าโค่ริงการิ เป็นผู้กล่ิาว้ 
ถู่งค่ว้ามเป็นมาแลิะนำาเส่นอริายลิะเอ่ยดข้ัอมูลิ ท้�งน่� ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ ได้ร่ิว้มก้บ
มห้าวิ้ทยาล้ิยธริริมศาส่ตร์ิ โดยส่ำาน้กงานศูนย์วิ้จ้ยแลิะให้้ค่ำาปร่ิกษาแห่้งมห้าวิ้ทยาล้ิยธริริมศาส่ตร์ิ
ดำาเนินโค่ริงการิพ้ิ่ฒนาจ้ดเก็บปริะมว้ลิผลิแลิะวิ้เค่ริาะห์้ข้ัอมูลิขันาดให้ญ่ด้านเศริษฐกิจการิเกษตริ 
เพืิ่�อการิกำาห้นดยุทธศาส่ตร์ิการิพ้ิ่ฒนาเศริษฐกิจการิเกษตริแลิะยกริะด้บการิต้ดสิ่นใจส่ำาห้ร้ิบ 
ห้น่ว้ยงานร้ิฐแลิะผู้ปริะกอบการิภาค่การิเกษตริให้้ม่ค่ว้ามริว้ดเร็ิว้แลิะแม่นยำา

เลิข่าธิ์การ	สศก.	แถลิงข่่าวในนามโฆษกกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์	
เร่ือง	มาตรการสร้างความเช่ือม่ันสินค้าเกษตรไทยปัลิอดภัยโควิด-19

 ว้้นท่� 18 สิ่งห้าค่ม 2564 นายฉ้นทานนท์ ว้ริริณเขัจริ เลิขัาธิการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ เป็นปริะธานการิแถูลิงข่ัาว้ในนามโฆษก 
กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ เรืิ�อง มาตริการิส่ร้ิางค่ว้ามเชื�อม้�นสิ่นค้่าเกษตริไทยปลิอดภ้ยโค่วิ้ด-19 โดยม่กริมวิ้ชาการิเกษตริ กริมปศุส้่ตว์้  
แลิะกริมปริะมง ร่ิว้มแถูลิงข่ัาว้ผ่านริะบบการิปริะชุมออนไลิน์ด้ว้ยโปริแกริม ZOOM Cloud Meeting
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เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมการปัระชุมรัฐมนตร่ความม่ันคงอาหารเอเปัค	คร้ังท่่	6
 ว้้นท่� 19 สิ่งห้าค่ม 2564 นายฉ้นทานนท์ ว้ริริณเขัจริ เลิขัาธิการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ ร่ิว้มการิปริะชุมร้ิฐมนตร่ิค่ว้ามม้�นค่งอาห้าริเอเปค่  
ค่ร้ิ�งท่� 6 ร่ิว้มก้บร้ิฐมนตร่ิแลิะผู้แทนจากเขัตเศริษฐกิจส่มาชิกเอเปค่ ท้�ง 21 เขัต โดยม่ ดริ.เฉลิิมช้ย ศร่ิอ่อน ร้ิฐมนตร่ิว่้าการิกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์  
เป็นปริะธาน ผ่านริะบบการิปริะชุมทางไกลิ พิ่ร้ิอมด้ว้ย ดริ.ทองเปลิว้ กองจ้นทร์ิ ปล้ิดกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์ แลิะนายริะพ่ิ่ภ้ทร์ิ จ้นทริศร่ิว้งศ์ 
ริองปล้ิดกริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์เข้ัาร่ิว้ม ณ ห้้องปริะชุม 123 กริะทริว้งเกษตริแลิะส่ห้กริณ์
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การปัระชุมคณะกรรมการพืิชน�้ามันแลิะน�้ามันพืิช	คร้ังท่่	1/2564
 ว้้นท่� 19 สิ่งห้าค่ม 2564 นายฉ้นทานนท์ ว้ริริณเขัจริ เลิขัาธิการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ ร่ิว้มปริะชุมค่ณะกริริมการิพืิ่ชนำ�าม้นแลิะนำ�าม้นพืิ่ช 
ค่ร้ิ�งท่� 1/2564 โดยม่นายจุริินทร์ิ ล้ิกษณวิ้ศิษฏ์ิ ริองนายกร้ิฐมนตร่ิ แลิะร้ิฐมนตร่ิว่้าการิกริะทริว้งพิ่าณิชย์ เป็นปริะธาน ณ ห้้องปริะชุม 201  
ช้�น 2 อาค่าริร้ิฐส่ภาเก่ยกกาย เพืิ่�อพิิ่จาริณาการิบริิห้าริการินำาเข้ัามะพิ่ร้ิาว้ผลิตามกริอบค่ว้ามตกลิงอ้ตริาปี 2564 ช่ว้งท่� 2 แลิะมาตริการิปกป้องพิิ่เศษ 
SSG ภายใต้ค่ว้ามตกลิงเกษตริขัององค์่การิการิค้่าโลิก WTO ปี 2564
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สศก.	ถวายแอลิกอฮอล์ิแด่พิระภิกษุสงฆ์	ณ	วัดเทวสุนทร
 ว้้นท่� 27 สิ่งห้าค่ม 2564 ส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ นำาโดย นางศศิญา ปานต้�น  
เลิขัานุการิกริม พิ่ร้ิอมค่ณะเจ้าห้น้าท่�นำาแอลิกอฮอล์ิชนิดนำ�า ถูว้ายแด่พิ่ริะภิกษุส่งฆ์ ณ 
ว้้ดเทว้สุ่นทริ กรุิงเทพิ่ฯ ในโค่ริงการิม่แล้ิว้แบ่งปันกล่ิองขัองขัว้้ญเพืิ่�อเป็นกำาล้ิงใจสู้่ภ้ยโค่วิ้ด-19 
ขัองส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ

การปัระชุมคณะกรรมการนโยบายแลิะบริหารข้่าวแห่งชาติ	(นบข่.)	คร้ังท่่	2/2564
 ว้้นท่� 23 สิ่งห้าค่ม 2564 เว้ลิา 09.30 น. นางอ้ญชนา ตริาโช ริองเลิขัาธิการิส่ำาน้กงานเศริษฐกิจการิเกษตริ แลิะเจ้าห้น้าท่�ส่ำาน้กวิ้จ้ยเศริษฐกิจ
การิเกษตริ ได้เข้ัาร่ิว้มปริะชุมค่ณะกริริมการินโยบายแลิะบริิห้าริข้ัาว้แห่้งชาติ (นบขั.) ค่ร้ิ�งท่� 2/2564 ผ่านสื่�ออิเล็ิกทริอนิกส์่ (โปริแกริม Zoom)  
โดยม่ นายกร้ิฐมนตร่ิ เป็นปริะธาน ในการิน่� ท่�ปริะชุมได้ร้ิบทริาบถู่งส่ถูานการิณ์ข้ัาว้โลิกข้ัาว้ไทย การิกำาห้นดค่ว้ามต้องการิใช้ข้ัาว้แลิะเป้าห้มาย 
การิผลิิตข้ัาว้ ปี 2564/65 ผลิการิดำาเนินงานโค่ริงการิปริะก้นริายได้ แลิะมาตริการิคู่่ขันาน ปี 2563/64 ค่ว้ามคื่บห้น้าการิดำาเนินการิตามยุทธศาส่ตร์ิ
ข้ัาว้ไทย ปี 2563 - 2567 แลิะการิขัอขัยายริะยะเว้ลิาการิขัายกริมธริริม์ปริะก้นภ้ยข้ัาว้นาปี ปีการิผลิิต 2564 ริว้มท้�งได้ร่ิว้มพิิ่จาริณาโค่ริงการิ 
ปริะก้นริายได้เกษตริกริผู้ปลูิกข้ัาว้ ปี 2564/65 ริอบท่� 1 แลิะมาตริการิคู่่ขันาน งบปริะมาณโค่ริงการิชดเชยดอกเบ่�ยให้้ผู้ปริะกอบการิค้่าข้ัาว้ 
ในการิเก็บส่ต็อก แลิะโค่ริงการิเชื�อมโยงตลิาดข้ัาว้อินทร่ิย์แลิะข้ัาว้ GAP ค่ริบว้งจริ ในริะยะท่� 2 (2565 - 2568)
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