วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำการพั ฒนาภาคเกษตร
และศูนย์กลางสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565”
พั นธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำแผนพั ฒนา และมาตรการ
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดท�ำท่าที และร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
2. จัดท�ำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�ำรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒนาการเกษตร
ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพั ฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
1. ยกระดับการจัดท�ำและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
2. พั ฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
3. เพิ่ มประสิทธิภาพการจัดท�ำนโยบาย มาตรการ และแผนพั ฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. พั ฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
เจ้าของ
พิ มพ์ ที่

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร • นางอัญชนา ตราโช • น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว • นายพลเชษฐ์ ตราโช
นางศศิญา ปานตั้น
นายชัยทัต อุยะธ�ำรงสิทธิ์ • น.ส.ณิริศพร มีนพั ฒนสันติ • น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต • น.ส.ทัชชนก อู่ดี
ส่วนประชาสัมพั นธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2940 7240-1
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
โทร. 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4 www.oae.go.th
บริษัท นิวธรรมดาการพิ มพ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บรรณาธิการแถลง
จากสถานการณ์์โควิิด-19
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพี่่�น้้อง
เกษตรกร ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ คิิกออฟเปิิดตััว
แคมเปญ “เกษตรกรแฮปปี้้� ”
เมื่่�อวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2564
ที่่�ผ่่านมา ภายใต้้แนวคิิด
“คนกิินยิ้้�มได้้ เกษตรกรไทย
แฮปปี้้� ” ผ่่านการถ่่ายทอดสด

Live Streaming ซึ่่�งกิิจกรรมดัังกล่่าว
เป็็นหนึ่่�งในมาตรการที่่�ช่่วยเหลืือ
เกษตรกรชาวสวนมัังคุุดในพื้้�นที่่�
14 จัังหวััดภาคใต้้ ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 และให้้ประชาชนสามารถสั่่�งซื้้�อ
มัังคุุดในราคา 4 โล 100 สำำ�หรัับมัังคุุด
คละเกรดคุุณภาพสดอร่่อย ภายใต้้ความ
ร่่วมมืือจากหลากหลายภาคส่่วน เช่่น
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน),
บริิษััท เซ็็นทรััล ฟู้้�ด รีีเทล จำำ�กััด (ท็็อปส์์
และเซ็็นทรััล ฟู้้�ด ฮอลล์์), บริิษััท ไปรยณีีย์์ไทย,
สมาคมขนส่่งโลจิิสติิกส์์, บริิษััทแกร็็บ
และร้้านธงฟ้้า เป็็นต้้น โดยใช้้ศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล พระราม 9 และเซ็็นทรััล เวสต์์เกต
เป็็นจุุด Drop off เพื่่�อกระจายสิินค้้า
ภายใต้้มาตรการควบคุุมโรคของ ศบค.
	รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรฯ
ในฐานะประธาน Fruit Board
ได้้สั่่�งการล่่วงหน้้าให้้ทุุกส่่วนราชการ
ในสัังกััดกระทรวงเกษตรฯ เช่่น
กรมชลประทาน กรมส่่งเสริิมการเกษตร
และกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์ ช่่วยกัันซื้้�อมัังคุุด

จนทำำ�ให้้สามารถช่่วยระบายมัังคุุดออก
จากแหล่่งผลิิตหลายร้้อยตััน นอกจากนี้้�
ยัังขอให้้ภาครััฐภาคเอกชนช่่วยกัันซื้้�อ
มัังคุุดให้้มากที่่�สุุด เพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือ
เกษตรกรอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
	สำำ�หรัับมัังคุุดภายใต้้แคมเปญนี้้�
เป็็นมัังคุุดดีี สดจากต้้น อร่่อย ส่่งตรงจาก
สวนเมืืองใต้้ ที่่�ตั้้�งใจปลููกโดยชาวสวนแท้้ๆ
รัับประกัันคุุณภาพโดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์์ และที่่�สำำ�คััญการซื้้�อมัังคุุด
ครั้้�งนี้้�รัับทัันทีีสองต่่อ คืือ ได้้ทานมัังคุุดดีีๆ
และยัังมีีส่่วนช่่วยสร้้างรอยยิ้้�ม
และส่่งกำำ�ลัังใจให้้ชาวสวนมัังคุุดด้้วย
จึึงขอเชิิญประชาชนทุุกท่่านให้้ร่่วมกััน
ซื้้�อมัังคุุดคัดั เกรด คุุณภาพสดอร่่อย
ในราคา 4 โล 100 เพื่่�อช่่วยเกษตรกรไทย
ไปด้้วยกััน
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร
>> นวััตกรรมการเกษตร ทดแทนแรงงาน

3

บทความเศรษฐกิิจการเกษตร
>> ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรครึ่่�งแรก

6

บทความพิิ เศษ
>> ผลสำำ�เร็็จของการรวมกลุ่่�มแปลงใหญ่่

11

ของชาวนากรุุงเทพฯ

ของปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2564
ของภาคตะวัันออก

แพะเนื้้�ออำำ�เภออู่่�ทอง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
ผลิิตแพะคุุณภาพ ตลาดต้้องการสููง

ผลสำำ�เร็็จของการรวมกลุ่่�มแปลงใหญ่่แพะเนื้้�ออำำ�เภออู่่�ทอง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ผลิิตแพะคุุณภาพ ตลาดต้้องการสููง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

	พืืชอาหาร
	พืืชน้ำำ��มััน
	พืืชเส้้นใย
	พืืชอื่่�นๆ
	ปศุุสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์
	ประมงและผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์น้ำำ��	

14
30
32
32
38
42

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ
46
>>	กรมประมง...วอน ! อย่่าใช้้ “กระแสไฟฟ้้า

	ทำำ�ประมง” ทำำ�ลายสััตว์์น้ำำ��อย่่างรุุนแรง
	ผิิด จัับ โทษปรัับสููงถึึง 1 ล้้านบาท
ราคาปััจจััยการผลิิต

48

แวะเยี่่�ยม สศท.
>> สศท.2 จััดประชุุมคณะทำำ�งานพััฒนา

งานด้้านนโยบายและแผนฯ ครั้้�งที่่� 1/2564
สศท.5 จััดการประชุุมข้้อมููลเอกภาพ
	ด้้านพืืชระดัับจัังหวััด ครั้้�งที่่� 1/2564
>> สศท.6 ร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิหารงาน
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 - 12
>> สศท.7 จััดประชุุมคณะทำำ�งานพััฒนาคุุณภาพ
	ข้้อมููลด้้านพืืช ภาคกลาง ครั้้�งที่่� 1/2564
>> สศท.11 จััดฝึึกอบรมโครงการพััฒนาศัักยภาพ
เศรษฐกิิจการเกษตรอาสา เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
	สิินค้้าเกษตร (ศพก.) กิิจกรรมอบรมและสาธิิต
การเกษตรไทยด้้วยปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
>>

ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรครึ่่�งแรกของปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2564 ของภาคตะวัันออก
2
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นวััตกรรมการเกษตร ทดแทนแรงงาน
ของชาวนากรุุงเทพฯ
ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์
52
>> เลขาธิิการ สศก. และผู้้�บริิหารให้้โอวาท

	ข้้าราชการบรรจุุใหม่่
>> เลขาธิิการ สศก. เป็็นวิิทยากรบรรยาย
หลัักสููตร นบส.กษ.
>> สศก. ร่่วมบริิจาคน้ำำ��ดื่่�มให้้ศููนย์์บริิการ
ฉีีดวััคซีีน KU
>> การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
	การขัับเคลื่่�อนงานนโยบายสำำ�คััญ
>> การประชุุมหารืือรัับฟัังความคิิดเห็็น
	คู่่�มืือการประเมิินผลโครงการยกระดัับแปลงใหญ่่
	ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่ และเชื่่�อมโยงตลาด
>> สศก. ร่่วมบริิจาคแอลกอฮอล์์ให้้ศููนย์์บริิการ
ฉีีดวััคซีีน KU
>> การประชุุมคณะกรรมการระดัับชาติิ
เพื่่�อเตรีียมการจััดการประชุุมผู้้�นำำ�
เขตเศรษฐกิิจเอเปคและการประชุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในช่่วงที่่�ประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพจััด
การประชุุมเอเปค ปีี พ.ศ. 2565 ครั้้�งที่่� 2/2564

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

นวััตกรรมการเกษตร ทดแทนแรงงาน
ของชาวนากรุุงเทพมหานคร
ประเทศไทย มีีเนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์
ทางการเกษตร ประมาณ 149 ล้้านไร่่
ซึ่่�งหากจะพููดถึึงพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร
โดยทั่่�วไปจะนึึกถึึงพื้้�นที่่�ในชนบท
แต่่สำำ�หรัับประเทศไทยแล้้ว เมืืองหลวง
อย่่างกรุุงเทพมหานคร มีีเนื้้�อที่่�ใช้้
ประโยชน์์ทางการเกษตรถึึง 0.23 ล้้านไร่่
ส่่วนใหญ่่เป็็นพื้�น้ ที่่�นาข้้าว ประมาณ
0.13 ล้้านไร่่ หรืือร้้อยละ 53.65
ของเนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตร
ในกรุุงเทพฯทั้้�งหมด โดยเขตพื้้�นที่่�
ที่่�มีีนาข้้าวมากที่่�สุุดคืือเขตหนองจอก
ประมาณ 0.06 ล้้านไร่่ จากจำำ�นวนเขต
ทั้้�งหมดในกรุุงเทพฯ 50 เขต
เขตหนองจอกเป็็นเขตที่่มีี� พื้้�นที่่�มากที่่�สุุด
ประมาณ 1 ใน 7 ของพื้้�นที่่กรุ
� ุงเทพฯ

เป็็นแหล่่งเกษตรกรรมที่่�ใหญ่่ที่สุ่� ุด
ในกรุุงเทพฯ มีีพื้้�นที่่�นาขาวประมาณ

0.06 ล้้านไร่่ และเกษตรกรประมาณ
ร้้อยละ 80 ยัังประกอบอาชีีพทำำ�นา
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เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

จากการลงพื้้�นที่่�ของสำำ�นัักวิิจััย
เศรษฐกิิจการเกษตร (สวศ.) สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.) เพื่่�อติิดตาม
สถานการณ์์การทำำ�นาของเกษตรกร
ในพื้�น้ ที่่�แขวงคลองสิิบ เขตหนองจอก
จัังหวััดกรุุงเทพฯ พบว่่า ปััจจุุบัันมีีการ
ใช้้นวััตกรรมเครื่่�องจัักรกลการเกษตร
เพื่่�อทดแทนแรงงานมากขึ้้�น จากในอดีีต
ที่่�เกษตรกรมีีรถไถเดิินตามทุุกครััวเรืือน
ใช้้แรงงานในครััวเรืือนในการไถแปร
หว่่านข้้าว หว่่านปุ๋๋�ย พ่่นยากำำ�จััดศััตรููพืืช
ต่่อมาแรงงานลดลง เกษตรกรสููงอายุุ
มากขึ้้�น แต่่ละครััวเรืือนมีีพื้้�นที่่�นาข้้าว
จำำ�นวนมาก จึึงปรัับเปลี่่�ยนเป็็นให้้เช่่า
หรืือจ้้างแรงงาน แต่่ก่่อนจะเป็็นแรงงาน
ผู้้�รัับจ้้างเป็็นรายๆ และมีีไม่่มากนััก
ต่่อมาได้้มีีเกษตรกรที่่ทำ� ำ�นารวมตััวกััน
เป็็นทีีมรัับจ้้าง ทั้้�งการไถแปร หว่่านข้้าว
หว่่านปุ๋๋�ย และพ่่นยากำำ�จััดศััตรููพืืช
เกษตรกรที่่ต้� ้องการใช้้บริิการต้้องติิดต่่อ
จองคิิวล่่วงหน้้า แต่่ละทีีมจะมีีแรงงาน
ประมาณ 5-10 คน ใช้้เครื่่�องหว่่านข้้าว
และหว่่านปุ๋๋�ย และเครื่่�องพ่่นยา
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ไม่่มีีการหว่่านด้้วยมืือ ค่่าจ้้าง 60 บาทต่่อไร่่
ในราคาเดีียวกัันทั้้�งหว่่านข้้าว หว่่านปุ๋๋�ย
และพ่่นยา ส่่วนระยะเวลา ขึ้้�นอยู่่�กัับ
การปฏิิบััติิงานของแต่่ละทีีม บางช่่วง
ที่่�อากาศร้้อนจะมีีการพัักเป็็นระยะ
ทำำ�ให้้ใช้้ระยะเวลามากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การใช้้แรงงานคน
แม้้จะใช้้เครื่่�องหว่่านข้้าว หว่่านปุ๋๋�ย
และเครื่่�องพ่่นยา แต่่มีีข้้อจำำ�กััด

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ที่่�ต้้องใช้้เวลามาก เกษตรกรบางราย
จึึงประสบปััญหาต้้องรอคิิวนาน
แต่่ปััจจุุบััน มีีผู้้�ให้้บริิการนวััตกรรม
เครื่่�องจัักรกลการเกษตรมากขึ้้�น
เริ่่�มมีีการใช้้โดรนในการพ่่นยา
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง รถเอนกประสงค์์
ที่่�ปรัับขนาดล้้อให้้เล็็ก เพื่่�อไม่่ให้้ข้้าว
เสีียหายมาก เป็็นล้้อเหล็็กที่่�สามารถ
ขัับเคลื่่�อนไปในพื้้�นที่่�นาข้้าว

เรื่่�องน่่ารู้้�ทางการเกษตร

อย่่างไรก็็ตาม การใช้้แรงงานคน
แม้้จะใช้้เครื่่�องหว่่านข้้าว หว่่านปุ๋๋�ย
และเครื่่�องพ่่ นยา แต่่มีีข้้อจำำ�กััด
ที่่�ต้้องใช้้เวลามาก เกษตรกรบางราย
จึึงประสบปััญหาต้้องรอคิิวนาน
แต่่ปััจจุุบััน มีีผู้้�ให้้บริิการนวััตกรรม
เครื่่�องจัักรกลการเกษตรมากขึ้้�น
เริ่่�มมีีการใช้้โดรนในการพ่่ นยา
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง รถเอนกประสงค์์
ที่่�ปรัับขนาดล้้อให้้เล็็ก เพื่่�อไม่่ให้้

ที่่�เป็็นดิินเลนได้้ มีีลัักษณะคล้้ายปีีก
กางออกได้้ทั้้�งสองข้้างสำำ�หรัับพ่่นยา
และมีีท่่อสำำ�หรัับหว่่านข้้าวและหว่่านปุ๋๋�ย
เริ่่�มเป็็นที่่นิ� ิยมมากขึ้้�น เนื่่�องจาก
ประหยััดเวลาได้้มาก ในส่่วนของการ
เกี่่�ยวข้้าว ปััจจุุบัันไม่่มีีการใช้้แรงงาน
คนในการเกี่่�ยวข้้าว เกษตรกร
ทุุกครััวเรืือนใช้้บริิการรถเกี่่�ยวข้้าว
ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการเป็็นเกษตรกรภายในชุุมชน
	กรณีีตััวอย่่าง นายขวััญชััย ภู่่�งามศรีี
หรืือนายดวง เกษตรกรในพื้้�นที่่�
แขวงคลองสิิบ เขตหนองจอก ประกอบอาชีีพ
ทำำ�นา ประมาณ 30 ไร่่ ได้้ตััดสิินใจ
ซื้้�อรถพ่่นยาเอนกประสงค์์ ที่่�สามารถ
พ่่นยา หว่่านข้้าว และหว่่านปุ๋๋�ย
เมื่่�อสองปีีที่ผ่่� ่านมา ในราคา 5 แสนกว่่าบาท
โดยเกษตรกรเตรีียมแปลงนา ไถแปร
ปรัับพื้้�นที่่�นาให้้พร้้อมในการหว่่านข้้าว
และติิดต่่อจองคิิวล่่วงหน้้าประมาณ
2 วััน ค่่าบริิการไร่่ละ 60 บาท
ในราคาเดีียวกัันทั้้�งการหว่่านข้้าว
หว่่านปุ๋๋�ย และพ่่นยา เช่่นเดีียวกัับ

ทีีมรัับจ้้าง ซึ่่�งพื้้�นที่่�นาประมาณ 10 ไร่่
ใช้้เวลาประมาณ 30 นาทีี ในการเดิินรถ
จะมีีรอยล้้อรถขนาดเล็็ก ทำำ�ให้้ต้้นข้้าว
เสีียหายเพีียงเล็็กน้้อย และหากใช้้บริิการ
ทั้้�งในการหว่่านข้้าว หว่่านปุ๋๋�ย และพ่่นยา
ในการขัับเคลื่่�อนรถลงพื้้�นที่่�นาจะเดิินรถ
ไปในรอยล้้อเดิิม จึึงไม่่ทำำ�ให้้ต้้นข้้าว
เสีียหายเพิ่่�ม ซึ่่�งพื้้�นที่่�นาในแขวงคลองสิิบ
ส่่วนใหญ่่มีีพื้้�นที่่�มาก และผืืนนากว้้าง
การเดิินรถจะใช้้วิิธีีเดิินรถไป 1 รอบ

ข้้าวเสีียหายมาก

และกลัับ 1 รอบ ปััจจุุบัันนายดวง
ใช้้รถพ่่นยาในการทำำ�นาของตััวเอง
และให้้บริิการรัับจ้้าง แก่่ชาวนาทั่่�วไป
คาดว่่าจะคุ้้�มกัับต้้นทุุนที่่�ซื้้�อมา
ในระยะเวลาประมาณ 3 ปีี
โดย : สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรครึ่่�งแรกของปีี 2564
และแนวโน้้มปีี 2564 ของภาคตะวัันออก
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
ที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) มีีภารกิิจวิิเคราะห์์

ภาวะและแนวโน้้มเศรษฐกิิจการเกษตร
ระดัับจัังหวััดรายไตรมาส และระดัับ
ภาคตะวัันออกรายครึ่่�งปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภายใต้้แผนงานยุุทธศาสตร์์การเกษตร
สร้้างมููลค่่า โครงการพััฒนาศัักยภาพ
กระบวนการผลิิตสิินค้้าเกษตร เพื่่�อเป็็น
เครื่่�องมืือชี้้�วััดเศรษฐกิิจการเกษตร
สำำ�หรัับภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรของ
ภาคตะวัันออก ครึ่่�งแรกของปีี 2564
หดตััวร้้อยละ 3.1 เป็็นผลมาจากสาขาพืืช
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ที่่�หดตััว แต่่แนวโน้้มเศรษฐกิิจการเกษตร
ของทั้้�งปีี 2564 ทิิศทางยัังคาดว่่าจะ
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.6 – 1.6
l ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรภาคตะวัันออก 
ครึ่่�งแรกของปีี 2564 หดตััวร้้อยละ 3.1
เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยสาขาพืืชหดตััว
ร้้อยละ 5.0 ด้้วยสาขาพืืชมีีสััดส่่วน
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภาค (Gross Regional
Product: GRP)ค่่อนข้้างมากร้้อยละ 53
ของ GRP ถึึงแม้้สาขาประมงขยายตััว
ร้้อยละ 3.6 สาขาปศุุสััตว์์ขยายตััวร้้อยละ
0.1 สาขาการบริิการทางการเกษตร

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ขยายตััวร้้อยละ2.2 และสาขาป่่าไม้้
ขยายตััวร้้อยละ 1.3 โดยมีีปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อภาคเกษตร ได้้แก่่
ต้้นมัังคุุดได้้รัับผลกระทบจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศหนาวเย็็น
เป็็นเวลานานสลัับกัับมีีฝนตก ทำำ�ให้้ต้้น
มัังคุุดไม่่สามารถพััฒนาการออกดอกได้้
การออกดอกติิดผลจึึงน้้อย ผลผลิิตต่่อไร่่
ของมัังคุุดลดลงถึึงร้้อยละ 48.8 และ
ยัังส่่งผลไปถึึงไม้้ผลอื่่�น ได้้แก่่ เงาะ
และลองกองด้้วยส่่งผลให้้ดัชนีี
ั ผลผลิิต
สิินค้้าเกษตรครึ่่�งแรกของปีี 2564

บทความเศรษฐกิิจการเกษตร

ลดลงร้้อยละ 4.6 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่ผ่่� ่านมา
โดยเฉพาะสาขาพืืชที่่มีีปริ
� ิมาณมัังคุุดลดลง
ถึึงร้้อยละ 60.3 ในขณะที่่�ดััชนีีราคาสิินค้้า
เกษตรเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.9 และดััชนีี
รายได้้ภาคเกษตรเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.0
l แนวโน้้มเศรษฐกิิจการเกษตร
ภาคตะวัันออก ปีี 2564คาดว่่าจะขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.6 – 1.6 โดยสาขา
ปศุุสััตว์์ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 2.7– 3.7
สาขาการบริิการทางการเกษตรขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.8 – 2.8 และสาขาป่่าไม้้
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.4) – 0.6

ส่่วนสาขาพืืชหดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-0.8) – 0.2 และสาขาประมงหดตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.8) – 0.2
ส่่วนภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร
รายจัังหวััด ไตรมาส 2 ปีี 2564 ส่่วนใหญ่่
ขยายตััวทั้้�งหมด 5 จัังหวััดได้้แก่่ จัังหวััด
ระยอง จัันทบุุรีี ปราจีีนบุุรีี สระแก้้ว
และสมุุทรปราการ ส่่วนอีีก 4 จัังหวััด หดตััว
ได้้แก่่ จัังหวััดชลบุุรีี ตราด ฉะเชิิงเทรา 
และนครนายก
l จัังหวััดระยอง ขยายตััวร้้อยละ 0.4
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่่�ผ่่านมา

เป็็นผลมาจากสาขาปศุุสััตว์์ ขยายตััว
ร้้อยละ 2.5 สาขาประมง ขยายตััวร้้อยละ 5.7
สาขาป่่าไม้้ ขยายตััวร้้อยละ 5.9
ส่่วนสาขาพืืช หดตััวร้้อยละ 1.8
และสาขาบริิการทางการเกษตร หดตััว
ร้้อยละ 3.5 ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจ
การเกษตรปีี 2564 ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ (-0.2) – 0.8 โดยสาขาปศุุสััตว์์
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.6 – 1.6
สาขาประมง ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
0.8 – 1.8 และ สาขาป่่าไม้้ ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 4.5 – 5.5ส่่วนสาขาพืืช
หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-1.1) – (-0.1)
และสาขาบริิการทางการเกษตรหดตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-3.0) – (-2.0)
l จัังหวััดจัันทบุุรีี ขยายตััวร้้อยละ 1.5
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่่�ผ่่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาพืืช ขยายตััวร้้อยละ 2.5
สาขาประมง ขยายตััวร้้อยละ 2.7
สาขาปศุุสััตว์์ ขยายตััวร้้อยละ 0.5
สาขาป่่าไม้้ ขยายตััวร้้อยละ 1.4
ส่่วนสาขาบริิการทางการเกษตร หดตััว
ร้้อยละ 1.2 ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจ
การเกษตรปีี 2564 ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ (-0.4) – 0.6 โดยสาขาพืืช
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.4) – 0.6
สาขาประมง ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
2.8 – 3.8 สาขาปศุุสััตว์์ ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
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ร้้อยละ 0.1 – 1.1 และสาขาป่่าไม้้ ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.0 –2.0 ส่่วนสาขาบริิการ
ทางการเกษตรหดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-1.1) – (-0.1)
l จัังหวััดปราจีีนบุุรีีขยายตััวร้้อยละ 1.7
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่ผ่่� ่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาปศุุสััตว์์ ขยายตััว
ร้้อยละ 2.5 สาขาพืืช ขยายตััวร้้อยละ 1.9
สาขาประมง ขยายตััวร้้อยละ 3.6 สาขา
บริิการทางการเกษตร ขยายตััวร้้อยละ 1.0
และสาขาป่่าไม้้ ขยายตััวร้้อยละ 0.9
ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร
ปีี 2564 ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
0.3 – 1.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของ
ปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นผลมาจากสาขาปศุุสััตว์์
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.0 – 2.0
สาขาพืืช ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.3) – 0.7
สาขาบริิการทางการเกษตรขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.5 – 2.5 และสาขาป่่าไม้้
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.8 – 1.8
ส่่วนสาขาประมง หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-1.5) – (-0.5)
l จัังหวััดสระแก้้วขยายตััวร้้อยละ 4.2
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่ผ่่� ่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาพืืช ขยายตััวร้้อยละ 18.9
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และสาขาบริิการทางการเกษตร ขยายตััว
ร้้อยละ 1.4 ส่่วนสาขาปศุุสััตว์์ หดตััว
ร้้อยละ 0.5 สาขาประมง หดตััวร้้อยละ 10.9
และสาขาป่่าไม้้ หดตััวร้้อยละ 31.9
ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร
ปีี 2564 จัังหวััดสระแก้้ว ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ (-0.1) – 0.9 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัับของปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นผลมาจาก
สาขาพืืช ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 3.0 – 4.0
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สาขาปศุุสััตว์์ ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
0.7 – 1.7 และสาขาประมง ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.1 – 2.1 ส่่วนสาขาบริิการ
ทางการเกษตรหดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-13.8) – (-12.8) และสาขาป่่าไม้้หดตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-24.9) – (-23.9)
l จัังหวััดสมุุทรปราการขยายตััว
ร้้อยละ 1.6 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับ
ของปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นผลมาจากสาขาพืืช
ขยายตััวร้้อยละ 10.0 สาขาประมง
ขยายตััวร้้อยละ 1.0 สาขาปศุุสััตว์์
ขยายตััวร้้อยละ 28.0 และสาขาบริิการ
ทางการเกษตร ขยายตััวร้้อยละ 17.5
ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจารเกษตร
ปีี 2564 หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.7) – (-1.7)
โดยสาขาประมง หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-2.6) – (-1.6) ส่่วนสาขาพืืช ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 4.7 – 5.7 สาขาปศุุสััตว์์
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 20.0 – 21.0
และสาขาบริิการทางการเกษตรขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 6.8 – 7.8
l จัังหวััดชลบุุรีีหดตััวร้้อยละ 3.9
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่่�ผ่่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาปศุุสััตว์์ หดตััวร้้อยละ
8.4 สาขาประมง หดตััวร้้อยละ 0.1

บทความเศรษฐกิิจการเกษตร

และสาขาป่่าไม้้ หดตััวร้้อยละ 0.1
ส่่วนสาขาพืืชขยายตััวร้้อยละ 4.2 และ
สาขาบริิการทางการเกษตร ขยายตััว
ร้้อยละ 0.2ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจ
การเกษตรปีี 2564 ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 3.6 – 4.6 โดยสาขาพืืช ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 5.8 – 6.8 และสาขา
ปศุุสััตว์์ ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 3.4 – 4.4
ส่่วนสาขาประมง หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-2.7) – (-1.7) สาขาป่่าไม้้หดตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ (-12.9) – (-11.9) และสาขาบริิการ
ทางการเกษตรหดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-4.2) – (-3.2)
l จัังหวััดตราดหดตััวร้้อยละ 3.7
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่ผ่่� ่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาพืืช หดตััวร้้อยละ 4.1
สาขาประมง หดตััว ร้้อยละ 0.5 และ
สาขาปศุุสััตว์์ หดตััวร้้อยละ 4.5 ส่่วนสาขา
ป่่าไม้้ ขยายตััวร้้อยละ 0.7 และสาขา
บริิการทางการเกษตร ขยายตััวร้้อยละ 7.5
ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรปีี 2564
จัังหวััดตราด หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-3.2) – (-2.2) โดยสาขาพืืช หดตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-3.2) – (-2.2) สาขาประมง
หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-1.3) – (-0.3)
และสาขาปศุุสััตว์์ หดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-3.2) – (-2.2) ส่่วนสาขาป่่าไม้้ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.3 – 2.3 และสาขา
บริิการทางการเกษตรขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 7.7 – 8.7
l จัังหวััดฉะเชิิงเทราหดตััวร้้อยละ 2.7
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่ผ่่� ่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาปศุุสััตว์์ หดตััวร้้อยละ 1.5

สาขาพืืช หดตััวร้้อยละ 7.6 และสาขาประมง
หดตััวร้้อยละ 0.1 ส่่วนสาขาบริิการทาง
การเกษตร ขยายตััวร้้อยละ 4.6 และ
สาขาป่่าไม้้ ขยายตััวร้้อยละ 1.4
ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร
ปีี 2564 ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.3 – 2.3
โดยสาขาพืืช ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
4.4 – 5.4 สาขาประมง ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 4.5 – 5.5 สาขาบริิการทางการ
เกษตรขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 7.7 – 8.7
และสาขาป่่าไม้้ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
0.9 – 1.9 ส่่วนสาขาปศุุสััตว์์ หดตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-1.9) – (-0.9)
l จัังหวััดนครนายกหดตััวร้้อยละ 1.6
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัับของปีีที่่�ผ่่านมา
เป็็นผลมาจากสาขาปศุุสััตว์์ หดตััวร้้อยละ 0.1
และสาขาประมง หดตััวร้้อยละ 0.2
ส่่วนสาขาพืืช ขยายตััวร้้อยละ 3.8
สาขาบริิการทางการเกษตร ขยายตััว

ร้้อยละ 1.2 และสาขาป่่าไม้้ ขยายตััว
ร้้อยละ 0.4ส่่วนแนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจ
การเกษตรปีี 2564 ขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 0.1 – 1.1 โดยสาขาพืืช ขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.1 – 1.1 สาขาปศุุสััตว์์
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.3) – 0.7
สาขาบริิการทางการเกษตรขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.2 – 1.2 และสาขาป่่าไม้้
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.1 – 1.1
ส่่วนสาขาประมง ทรงตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ
(-0.5) – 0.5
	ทั้้�งนี้้� การคาดการณ์์แนวโน้้มเศรษฐกิิจ
การเกษตรยัังมีีปััจจััยสำำ�คััญที่่�คาดว่่า
จะส่่งผลกระทบต่่อภาคเกษตร ได้้แก่่
ภาวะฝนทิ้้�งช่่วง ปััญหาวาตภััย ปััญหาโรค
ระบาดต่่าง ๆ สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ระลอกใหม่่ การขัับเคลื่่�อนงาน
ตามนโยบายสำำ�คััญของ กษ.เช่่น แปลงใหญ่่
ตลาดนำำ�การผลิิต Zoning by Agri-Map
เกษตรผลิิตพาณิิชย์์ตลาด และการส่่งเสริิม
และพััฒนาตลาดสิินค้้าเกษตรออนไลน์์
รวมทั้้�งมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐ

โดย : ส่่วนแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจการเกษตร

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6

ชลบุุรีี
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ผลสำำ�เร็็จของการรวมกลุ่่�มแปลงใหญ่่แพะเนื้้�ออำำ�เภออู่่�ทอง
จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ผลิิตแพะคุุณภาพ ตลาดต้้องการสููง
	ปััจจุุบััน “แพะ” (Goat)

เป็็นสััตว์์ให้้เนื้้�อและให้้นมที่่�เกษตรกร
นิิยมเลี้้�ยง เนื่่�องจากนมแพะ มีีคุุณค่่า
ทางอาหารสููง ใกล้้เคีียงหรืือสููงกว่่านมโค
กระบืือ และมนุุษย์์ มีีไขมัันในระดัับ
ต่ำำ��กว่่าเนื้้�อสััตว์์ชนิิดอื่่�นๆ โมเลกุุลไขมััน
มีีขนาดเล็็ก ทำำ�ให้้ย่่อยง่่าย และการดููดซึึมง่่าย
ในระบบทางเดิินอาหารสามารถใช้้บริิโภค
แทนนมมนุุษย์์ได้้ดีีกว่่านมโคและนมกระบืือ
นอกจากนี้้� แพะเป็็นสััตว์์ให้้เนื้้�อ เป็็นอาหาร
ที่่�มีีโปรตีีนที่่�ย่่อยได้้ในระดัับสููงกว่่าเนื้้�อโค
สุุกร และไก่่ และมีีไขมัันในระดัับต่ำำ��กว่่า
เนื้้�อสััตว์์ชนิิดอื่่�นๆ รวมถึึงขน และหนัังแพะ
สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้หลายด้้าน
อาทิิ ใช้้ทำำ�กระเป๋๋า เสื่่�อ พรม และเชืือก

ส่่วนมููลแพะใช้้ทำำ�เป็็นปุ๋๋�ย เขา และกีีบ
นำำ�มาทำำ�เป็็นเครื่่�องประดัับ เลืือด
และกระดููกนำำ�มาแปรรููปเป็็นอาหารสััตว์์
สำำ�หรัับแพะเนื้้�อ นัับว่่าเป็็นสิินค้้าที่่มีี�
อนาคตดีี เนื่่�องจากแพะเป็็นสััตว์์ที่่�โตเร็็ว
ให้้ลููกเร็็ว ให้้ผลตอบแทนเร็็ว และใช้้ระยะ
เวลาคืืนทุุนไม่่นาน อีีกทั้้�งไม่่จำำ�เป็็นต้้อง

ใช้้พื้้�นที่่�เลี้้�ยงมาก โดยแหล่่งเลี้้�ยงแพะที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดของประเทศไทยอยู่่�ในภาคใต้้
และเป็็นแหล่่งบริิโภคแพะแหล่่งใหญ่่
ของประเทศ เนื่่�องจากกลุ่่�มผู้้�นัับถืือศาสนา
อิิสลามนิิยมบริิโภคแพะ โดยเฉพาะในช่่วง
วัันสำำ�คััญทางศาสนาที่่ต้� ้องใช้้ประกอบ
พิิธีีกรรม อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบััน
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ในภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศไทยเกษตรกร
ได้้หัันมาเลี้้�ยงแพะกัันมากขึ้้�น เนื่่�องจาก
มีีผู้้�บริิโภคนิิยมบริิโภคเนื้้�อแพะกัันมากขึ้้�น
ประกอบกัับภาครััฐ โดย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ ได้้มีีนโยบายให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ให้้เกษตรกร
เลี้้�ยงแพะกัันมากขึ้้�น เช่่น สนัับสนุุนให้้มีี
การรวมกลุ่่�มแปลงใหญ่่แพะ เป็็นต้้น
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7
ชััยนาท (สศท.7) ได้้ลงพื้้�นที่่�ประเมิินโครงการ
ระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่
แพะเนื้้�อในพื้้�นที่่�ตำ�ำ บลดอนคา อำำ�เภออู่่�ทอง
จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ซึ่่�งมีีจำำ�นวนสมาชิิก
แปลงใหญ่่ 32 ราย จำำ�นวนแพะเนื้้�อ
ในโครงการ 2,000 ตััว ลัักษณะการเลี้้�ยง
แบบขัังคอก (แพะขุุน) เกษตรกรได้้เข้้า
ร่่วมโครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่่ ตั้้�งแต่่ปีี 2560 และมีีหน่่วยงาน
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ในสัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
เข้้ามาสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งด้้านปััจจััย
การผลิิต การอบรมให้้ความรู้้�ในการเลี้้�ยงแพะ
การทำำ�อาหารหมััก การจััดทำำ�มาตรฐานการผลิิต
รวมทั้้�งการแปรรููปแพะเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
	สำำ�หรัับต้้นทุุนการผลิิตแพะเนื้้�อของ
แปลงใหญ่่แพะเนื้้�ออู่่�ทอง เฉลี่่�ยประมาณ
15 บาท/ตััว/วััน สููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ
ซึ่่�งมีีต้้นทุุนประมาณ 10 บาท/ตััว/วััน
เนื่่�องจากเกษตรกรมีีความรู้้�และการดููแลแพะ
ที่่�ดีีขึ้้�น ถึึงแม้้ต้้นทุุนสููงขึ้้�นแต่่คุณ
ุ ภาพแพะ
หลัังเข้้าโครงการดีีกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ
แปลงใหญ่่ โดยน้ำำ��หนัักแพะเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย
5 กิิโลกรััม/เดืือน จากเดิิมเพิ่่�มขึ้้�น
เฉลี่่�ยเพีียง 3 กิิโลกรััม/เดืือน นอกจากนี้้�
เมื่่�อจำำ�หน่่ายให้้พ่่อค้้าเพื่่�อทำำ�การชำำ�แหละ
เปอร์์เซ็็นต์์ซากแพะก็็สููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วม
โครงการ การจำำ�หน่่ายแพะจะทำำ�ในนามกลุ่่�ม

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

โดยมีีคอกกลางรวบรวมแพะจากสมาชิิก
เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับพ่่อค้้าที่่ทำ� ำ� MOU
และพ่่อค้้าทั่่�วไป แพะที่่�จำำ�หน่่ายอายุุ
ประมาณ 3 - 4 เดืือน น้ำำ�� หนัักประมาณ
20 กิิโลกรััม ราคาจำำ�หน่่ายกิิโลกรััมละ
135 บาท การจำำ�หน่่ายแพะของกลุ่่�ม
จะเลืือกจำำ�หน่่ายเฉพาะแพะสมบููรณ์์
แพะป่่วยที่่�ไม่่ใช่่โรคติิดต่่อหากตาย
จะนำำ�มาแปรรููปเป็็นอาหารปลา
ในส่่วนของพ่่อพัันธุ์์� แม่่พัันธุ์์�ที่่�ปลดระวาง
หรืือแพะตายที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากการป่่วย
กลุ่่�มจะแปรรููปเป็็นลููกชิ้้�นและบาบีีคิิว
เพื่่�อจำำ�หน่่าย นอกจากนี้้� กลุ่่�มยัังผลิิต
อาหารหมััก โดยรัับซื้้�อกระถิินสด
กิิโลกรััมละ 1.5 บาท มาทำำ�อาหารหมััก
จำำ�หน่่ายกิิโลกรััมละ 2 บาท สร้้างรายได้้
เสริิมให้้กัับสมาชิิกด้้วย

บทความพิิ เศษ

กลุ่่�มแปลงใหญ่่แพะเนื้้�อ
อำำ�เภออู่่�ทอง นัับเป็็นอีีกหนึ่่�ง
ความสำำ�เร็็จของการรวมกลุ่่�ม
มีีการวางแผนการผลิิตร่่วมกััน
ในการซื้้�อปััจจััยการผลิิต
ส่่งผลให้้ซื้้�อได้้ในราคาที่่�ถููกลง
ผู้้�นำำ�กลุ่่�มสามารถให้้ความรู้้� 
การเลี้้�ยงแพะแก่่สมาชิิก
ได้้เป็็นอย่่างดีี

	กลุ่่�มแปลงใหญ่่แพะเนื้้�ออำำ�เภออู่่�ทอง
นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งความสำำ�เร็็จของการรวมกลุ่่�ม
เนื่่�องจากการบริิหารกลุ่่�มแปลงใหญ่่มีีการ
แบ่่งหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
อย่่างชััดเจน คณะกรรมการกลุ่่�ม และ
สมาชิิกมีีการวางแผนการผลิิตร่่วมกััน
ในการซื้้�อปััจจััยการผลิิต ส่่งผลให้้ซื้้�อ
ได้้ในราคาที่่ถููกล
� ง ผู้้�นำำ�กลุ่่�มสามารถ
ให้้ความรู้้� และคำำ�แนะนำำ�การเลี้้�ยงแพะ
แก่่สมาชิิกได้้เป็็นอย่่างดีี รวมทั้้�งทำำ�หน้้าที่่�
ประสานหน่่วยงานราชการ และเชื่่�อมโยงตลาด
ให้้กัับสมาชิิก สมาชิิกในกลุ่่�มมีีความสามััคคีี
มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ ให้้ความช่่วยเหลืือกััน รวมทั้้�ง
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารระหว่่างกัันอยู่่�เสมอ
ซึ่่�งนัับเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มแปลงใหญ่่
แพะเนื้้�ออู่่�ทองมีีความเข้้มแข็็ง และผลิิต
แพะเนื้้�อที่่�มีีคุุณภาพ ฟาร์์มของสมาชิิก

ทุุกคนได้้รัับการรัับรองมาตรฐานฟาร์์ม
ปลอดโรค ของกรมปศุุสััตว์์ นอกจากนี้้�
สมาชิิกภายในกลุ่่�ม มีีการหมุุนเวีียนพ่่อพัันธุ์์�
เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดซื้้�อพ่่อพัันธุ์์�
และลดปััญหาการผสมพัันธุ์์�ระหว่่างพ่่อกัับลููก
เนื่่�องจากการผสมพัันธุ์์�แพะเลืือดชิิดกััน
จะได้้ลููกแพะที่่อ่� ่อนแอหรืือพิิการได้้
	ทั้้�งนี้้� หากเกษตรกรหรืือท่่านใดสนใจ
ข้้อมููลการผลิิตแพะเนื้้�อ สามารถสอบถาม

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� คุุณกรกต ศรีีท้้าว
ผู้้�จััดการแปลงใหญ่่แพะเนื้้�ออำำ�เภออู่่�ทอง
บ้้านเลขที่่� 137 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลดอนคา
อำำ�เภออู่่�ทอง จัังหวััดสุพุ รรณบุุรีี
โทร 08 6018 7975 ซึ่่�งยิินดีีให้้คำำ�ปรึึกษา
แก่่ทุุกท่่าน
โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7
ชััยนาท
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจ�ำเดือน
กรกฎาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ข้้าว

1. สรุุปภาวะการผลิิต การตลาด และราคาในประเทศ

		 1.1 การผลิิต
			

1) ข้้าวนาปีี ปีี 2564/65

			คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนมิิถุุนายน 2564 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 61.957 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.029 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
และผลผลิิตต่่อไร่่ 420 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการผลิิต 2563/64 ที่่�มีีพื้้�นที่่� 61.875 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 24.895 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
และผลผลิิตต่่อไร่่ 402 กิิโลกรััม หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.13 ร้้อยละ 4.56 และร้้อยละ 4.48 ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากราคาข้้าวเปลืือกที่่�เกษตรกรขายได้้อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ประกอบกัับในปีีนี้้�เริ่่�มต้้นฤดููฝนเร็็วกว่่าปีีที่ผ่่� ่านมา
คืือ ประมาณกลางเดืือนพฤษภาคม และคาดว่่าปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นจะมากขึ้้�น จากการคาดการณ์์ของกรมอุุตุุนิิยมวิิทยาในเดืือนมิิถุุนายน
ถึึงสิิงหาคม ปริิมาณน้ำำ��ฝนจะสููงกว่่าค่่าปกติิร้้อยละ 5-10 ทำำ�ให้้บางพื้้�นที่่�มีีปริิมาณน้ำำ��เพีียงพอในช่่วงฤดููเพาะปลููก เกษตรกรจึึงขยาย
การเพาะปลููกในพื้้�นที่่�ว่่าง และบางพื้�น้ ที่่�ที่่�เคยเพาะปลููกข้้าวนาปีีได้้เพีียงรอบเดีียว เกษตรกรสามารถเพาะปลููกข้้าวได้้ 2 รอบ นอกจากนี้้�
เกษตรกรยัังคงมีีความคาดหวัังในการสานต่่อโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ส่่งผลให้้เนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�น แต่่เพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่มากนััก เนื่่�องจากในบางพื้้�นที่่�เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนไปปลููกอ้้อยโรงงาน เพราะราคามีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น และมีีโรงงานน้ำำ�� ตาลให้้การส่่งเสริิม
			สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่ คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากกรมอุุตุุนิิยมวิิทยาได้้คาดว่่าปีีนี้้�ปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นจะสููงกว่่าค่่าปกติิ
ร้้อยละ 5-10 อย่่างไรก็็ตาม หากระหว่่างฤดููกาลผลิิตในบางพื้�น้ ที่่�ประสบภััยแล้้งหรืืออุุทกภััย หรืือมีีโรคแมลงศััตรููพืืชระบาด
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อผลผลิิต จะมีีการปรัับค่่าพยากรณ์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตจะเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2564 - เมษายน 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิต
จะออกสู่่�ตลาดมากในเดืือนพฤศจิิกายน 2564 ปริิมาณ 17.474 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 67.13
ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปีีจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2564/65

รายการ

ส.ค.64

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้้าวเปลืือก) 1.302
- ร้้อยละ
5.00
			

ก.ย.

ต.ค.

1.698
6.52

2.077
7.98

พ.ย.

ธ.ค.

17.474 2.556
67.13 9.82

ม.ค.65

0.517
1.99

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

0.232
0.89

0.075
0.29

0.098
0.38

รวม

26.029
100.00

2) ข้้าวนาปรััง ปีี 2564

			คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนมิิถุุนายน 2564 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 8.442 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 4.990 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่
591 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีีการผลิิต 2563 ที่่มีี� พื้้�นที่่�เพาะปลููก 7.342 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 4.554 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ผลผลิิตต่่อไร่่
620 กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้�อที่่�เพาะปลููกและผลผลิิต เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.98 และร้้อยละ 9.57 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่ลดลง
ร้้อยละ 4.68 โดยเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่ผ่่� ่านมา เนื่่�องจากราคาข้้าวเปลืือกที่่�เกษตรกรขายได้้ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี แม้้ว่่าภาครััฐ
ขอความร่่วมมืือให้้เกษตรกรลดเนื้้�อที่่�เพาะปลููกข้้าวนาปรัังเพื่่�อให้้การบริิหารจััดการน้ำำ��มีีเพีียงพอสำำ�หรัับการอุุปโภค บริิโภค และรัักษา
ระบบนิิเวศในฤดููแล้้งแล้้วก็็ตาม แต่่เกษตรกรยัังคงขยายเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�น และมีีบางจัังหวััดขยายเนื้้�อที่่�ปลููกข้้าวนาปรัังเพื่่�อชดเชย
ข้้าวนาปีีในฤดููกาลเพาะปลููกที่่ผ่� ่านมา ที่่�เสีียหายจากภััยแล้้งและอุุทกภััย
			สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่ลดลง เนื่่�องจากเกษตรกรในบางจัังหวััดเพาะปลููกเกิินแผนการเพาะปลููกพืืชฤดููแล้้ง ทำำ�ให้้ปริิมาณน้ำำ��
ไม่่เพีียงพอในช่่วงต้้นข้้าวกำำ�ลัังเจริิญเติิบโต รวมทั้้�งในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 ถึึงมกราคม 2564 มีีอากาศหนาวเย็็นนาน ทำำ�ให้้
ในบางพื้้�นที่่�ต้้นข้้าวชะงัักการเจริิญเติิบโต อีีกทั้้�งยัังมีีโรคราน้ำำ��ค้้าง และแมลงบั่่�วรบกวน ส่่งผลให้้ต้้นข้้าวเติิบโตไม่่สมบููรณ์์ อย่่างไรก็็ตาม
ผลผลิิตภาพรวมทั้้�งประเทศเพิ่่�มขึ้้�นตามการเพิ่่�มขึ้้�นของเนื้้�อที่่�เพาะปลููก
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			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - ตุุลาคม 2564 โดยคาดว่่าผลผลิิต
จะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมีีนาคม - เมษายน 2564 ปริิมาณรวม 2.915 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 58.42 ของผลผลิิต
ข้้าวนาปรัังทั้้�งหมด
รายการ

ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564
ก.พ. 64

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้้าวเปลืือก) 0.929
- ร้้อยละ
18.62

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.565
31.36

1.350
27.06

0.548
10.99

0.367
7.35

0.182
3.64

0.034
0.67

0.012
0.24

ต.ค.

รวม

0.003 4.990
0.07 100.00

		 1.2 การตลาด
			

1) แผนการผลิิตและการตลาดข้้าวครบวงจร ปีีการผลิิต 2563/64 ประกอบด้้วย 5 ช่่วง ดัังนี้้�

				 ช่่วงที่่� 1 การกำำ�หนดอุุปสงค์์และอุุปทานข้้าว ได้้กำำ�หนดอุุปสงค์์ 28.786 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก อุุปทาน 30.865
ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
			
ช่่วงที่่� 2 ช่่วงการผลิิตข้้าว
					 2.1)	การวางแผนการผลิิตข้้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีีการวางแผนการผลิิตข้้าว ปีี 2563/64
รวม 69.409 ล้้านไร่่ คาดการณ์์ผลผลิิต 30.865 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก จำำ�แนกเป็็น รอบที่่� 1 พื้้�นที่่� 59.884 ล้้านไร่่ คาดการณ์์ผลผลิิต
24.738 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และรอบที่่� 2 พื้้�นที่่� 9.525 ล้้านไร่่ คาดการณ์์ผลผลิิต 6.127 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก โดยสามารถปรัับสมดุุล
การผลิิตได้้ในการวางแผนรอบที่่� 2 หากราคามีีความอ่่อนไหว ความต้้องการใช้้ข้้าวลดลง และสถานการณ์์น้ำำ��น้้อย รวมทั้้�งการปรัับลด
พื้้�นที่่�การปลููกข้้าวไปปลููกพืืชอื่่�น โดยจะมีีการทบทวนโครงการลดรอบการปลููกข้้าวก่่อนฤดููกาลเพาะปลููกข้้าวรอบที่่� 2
					 2.2) การจััดทำำ�พื้้�นที่่�เป้้าหมายส่่งเสริิมการปลููกข้้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีีการจััดทำ�ำ พื้้�นที่่�เป้้าหมาย
ส่่งเสริิมการปลููกข้้าว ปีี 2563/64 รอบที่่� 1 จำำ�นวน 59.884 ล้้านไร่่ แยกเป็็น 1) ข้้าวหอมมะลิิ 27.500 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 9.161
ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 2) ข้้าวหอมไทย 2.084 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 1.396 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 3) ข้้าวเจ้้า 13.488 ล้้านไร่่
ผลผลิิต 8.192 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 4) ข้้าวเหนีียว 16.253 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 5.770 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และ 5) ข้้าวตลาดเฉพาะ
0.559 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 0.219 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
					 2.3)	การจััดการปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ โครงการผลิิตและกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�ดีี และควบคุุมค่่าเช่่าที่่�นา
					 2.4)	การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิมระบบนาแบบแปลงใหญ่่ โครงการส่่งเสริิม
การผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์ โครงการส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการผลิิตพืืช โครงการเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิตข้้าวหอมมะลิิ
ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้สู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ โครงการส่่งเสริิมการผลิิตข้้าว กข 43 และข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�ม (กข 79) และโครงการรัักษา
ระดัับปริิมาณการผลิิต และคุุณภาพข้้าว
					 2.5)	การควบคุุมปริิมาณการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลาย
					 2.6)	การพััฒนาชาวนา ได้้แก่่ โครงการชาวนาปราดเปรื่่�อง
					 2.7)	การวิิจััยและพััฒนา ได้้แก่่ โครงการปรัับปรุุงและการรัับรองพัันธุ์์�ข้้าวคุุณภาพดีีเพื่่�อการแข่่งขััน
และโครงการปรัับปรุุงและการรัับรองพัันธุ์์�ข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�มพัันธุ์์�ใหม่่
					 2.8)	การประกัันภััยพืืชผล ได้้แก่่ โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี
				 ช่่วงที่่� 3 ช่่วงการเก็็บเกี่่�ยวและหลัังเก็็บเกี่่�ยว ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อสร้้างยุ้้�งฉางให้้เกษตรกรและ
สถาบัันเกษตรกร
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				 ช่่วงที่่� 4 ช่่วงการตลาดในประเทศ
					 4.1)	การพััฒนาตลาดสิินค้้าข้้าว ได้้แก่่ โครงการเชื่่�อมโยงตลาดข้้าวอิินทรีีย์์และข้้าว GAP ครบวงจร
และโครงการรณรงค์์บริิโภคข้้าว และผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยทั้้�งตลาดภายในประเทศและต่่างประเทศ
					 4.2)	การชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาด ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี โครงการสิินเชื่่�อ
เพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก
และโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
ช่่วงที่่� 5 ช่่วงการตลาดต่่างประเทศ

					 5.1)	การจััดหาและเชื่่�อมโยงตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ การเจรจาขยายตลาดข้้าวและกระชัับความสััมพัันธ์์
ทางการค้้าในต่่างประเทศ โครงการกระชัับความสััมพัันธ์์ และรณรงค์์สร้้างการรัับรู้้�ในศัักยภาพข้้าวไทยเพื่่�อขยายตลาดไทย
ในต่่างประเทศ และโครงการ ลด/แก้้ไขปััญหาอุุปสรรคทางการค้้าข้้าวไทยและเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
					 5.2)	ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์และประชาสััมพัันธ์์ข้้าว ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวและนวััตกรรมข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิม
และขยายตลาดข้้าวไทยเชิิงรุุก โครงการผลัักดัันข้้าวหอมมะลิิไทยคุุณภาพดีีจากแหล่่งผลิิตสู่่�ตลาดโลก โครงการส่่งเสริิมและ
ประชาสััมพัันธ์์ ภาพลัักษณ์์ข้้าวไทยในงานแสดงสิินค้้านานาชาติิ โครงการจััดประชุุม Thailand Rice Convention 2021
และโครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพสิินค้้าเกษตรนวััตกรรมไทยเพื่่�อการต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์์
					 5.3)	ส่่งเสริิมพััฒนาการค้้าสิินค้้ามาตรฐาน และปกป้้องคุ้้�มครองเครื่่�องหมายการค้้า/เครื่่�องหมายรัับรอง
ข้้าวหอมมะลิิไทย
					 5.4)	ประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์บริิโภคข้้าวและผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยในตลาดข้้าวต่่างประเทศ
			

2) มาตรการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64

				 มติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2563 อนุุมััติิโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2563/64
มาตรการคู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 และโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนา
คุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 และงบประมาณ ดัังนี้้�
				 2.1) โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2563/64 รอบที่่� 1 โดยกำำ�หนดชนิิดข้้าว ราคา และปริิมาณ
ประกัันรายได้้ (ณ ราคาความชื้้�นไม่่เกิิน 15%) ดัังนี้้� (1) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคาประกัันตัันละ 15,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน
14 ตััน (2) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ราคาประกัันตัันละ 14,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน (3) ข้้าวเปลืือกเจ้้า
ราคาประกัันตัันละ 10,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 30 ตััน (4) ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ราคาประกัันตัันละ 11,000 บาท
ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 25 ตััน และ (5) ข้้าวเปลืือกเหนีียว ราคาประกัันตัันละ 12,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน
				 2.2) มาตรการคู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 ประกอบด้้วย
3 มาตรการ ได้้แก่่
					 (1) โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี ปีีการผลิิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
ให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรในเขตพื้้�นที่่ปลููกข้
�
้าวทั่่�วประเทศ เพื่่�อชะลอข้้าวเปลืือกไว้้ในยุ้้�งฉางเกษตรกรและสถาบัันเกษตรกร
จำำ�นวน 1.50 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก วงเงิินสิินเชื่่�อต่่อตััน จำำ�แนกเป็็น ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ตัันละ 11,000 บาท ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ
นอกพื้้�นที่่� ตัันละ 9,500 บาท ข้้าวเปลืือกเจ้้าตัันละ 5,400 บาท ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ตัันละ 7,300 บาท และข้้าวเปลืือกเหนีียว
ตัันละ 8,600 บาท รวมทั้้�งเกษตรกรที่่�เก็็บข้้าวเปลืือกในยุ้้�งฉางตนเอง จะได้้รัับค่่าฝากเก็็บและรัักษาคุุณภาพข้้าวเปลืือกในอััตรา
ตัันละ 1,500 บาท สำำ�หรัับสถาบัันเกษตรกรที่่�รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกจากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 1,000 บาท
และเกษตรกรผู้้�ขายข้้าวเปลืือก ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 500 บาท
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					 (2) โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร ปีีการผลิิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส.
สนัับสนุุนสิินเชื่่�อแก่่สถาบัันเกษตรกร ประกอบด้้วย สหกรณ์์การเกษตร กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน และศููนย์์ข้้าวชุุมชน
เพื่่�อรวบรวมข้้าวเปลืือกจำำ�หน่่าย หรืือเพื่่�อการแปรรููป วงเงิินสิินเชื่่�อเป้้าหมาย 15,000 ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ร้้อยละ 4 ต่่อปีี
โดยสถาบัันเกษตรกรรัับภาระดอกเบี้้�ย ร้้อยละ 1 ต่่อปีี รััฐบาลรัับภาระชดเชยดอกเบี้้�ยให้้สถาบัันเกษตรกรร้้อยละ 3 ต่่อปีี
					 (3) โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก ปีีการผลิิต 2563/64 ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าว
รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกเพื่่�อเก็็บสต็็อก เป้้าหมาย 4 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก โดยสามารถรัับซื้้�อจากเกษตรกรได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2563 - 31 มีีนาคม 2564
(ภาคใต้้ 1 มกราคม - 30 มิิถุุนายน 2564) และเก็็บสต็็อกในรููปข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร ระยะเวลาการเก็็บสต็็อกอย่่างน้้อย
60 - 180 วััน (2 - 6 เดืือน) นัับแต่่วัันที่่�รัับซื้้�อ โดยรััฐชดเชยดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3
			

3) โครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพัั ฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64

				 ธ.ก.ส. ดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน
ลดต้้นทุุนการผลิิต ให้้เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น ในอััตราไร่่ละ 1,000 บาท ไม่่เกิินครััวเรืือนละ 20 ไร่่ (ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 20,000 บาท)
ระยะเวลาโครงการฯ ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 งบประมาณจ่่ายขาดรวม 56,093.63 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ครม.
มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2563 อนุุมััติิการจ่่ายเงิินเกษตรกรที่่ขึ้้� �นทะเบีียนเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 รอบที่่� 1
กัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร ในอััตราไร่่ละ 500 บาท ไม่่เกิินครััวเรืือนละ 20 ไร่่ หรืือครััวเรืือนละไม่่เกิิน 10,000 บาท ก่่อนในเบื้้�องต้้น
วงเงิินงบประมาณจ่่ายขาด 28,046.82 ล้้านบาท และเพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือด้้านต้้นทุุนการผลิิตแก่่เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ครม.มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 9 กุุมภาพัันธ์์ 2564 อนุุมััติิเพิ่่�มกรอบวงเงิินงบประมาณโครงการฯ ตามที่่ก� ระทรวงพาณิิชย์์เสนอ เพื่่�อลดต้้นทุุน
การผลิิตให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวให้้มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น และเพื่่�อให้้เกษตรกรมีีกำำ�ลัังใจเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตข้้าว รวมถึึงเพื่่�อบรรเทา
ความเดืือดร้้อนให้้เกษตรกรสามารถดำำ�รงชีีพอยู่่�ได้้ ด้้วยการสนัับสนุุนทุุนการผลิิตและการดููแลรัักษาข้้าวให้้มีีคุุณภาพดีี ในอััตราไร่่ละ
500 บาท สููงสุุดไม่่เกิิน 20 ไร่่ หรืือไม่่เกิิน 10,000 บาทต่่อครััวเรืือน รวมวงเงิินงบประมาณจ่่ายขาด 28,046.81 ล้้านบาท
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		 1.3 การค้้า

		 ภาวการณ์์ซื้้�อขายข้้าวในเดืือนกรกฎาคม 2564 ข้้าวเปลืือกเจ้้าที่่�เกษตรกรขายได้้ ราคาลดลงเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
เนื่่�องจากอยู่่�ในช่่วงที่่�ผลผลิิตข้้าวนาปรัังออกสู่่�ตลาด ประกอบกัับตลาดทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศมีีความต้้องการสั่่�งซื้้�อข้้าวสารลดลง
		 1.4 การส่่งออก

		ปีี 2563 ไทยส่่งออกข้้าว 5.725 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 115,914 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�ส่่งออก 7.584 ล้้านตััน
ข้้าวสาร มููลค่่า 130,585 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 24.51 และร้้อยละ 11.23 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
		ปีี 2564 (ม.ค. - มิิ.ย.) ไทยส่่งออกข้้าว 2.168 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 41,507 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563
ที่่�ส่่งออก 2.921 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 62,025 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 25.78 และร้้อยละ 33.08 ตามลำำ�ดัับ
(ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
			

1.5 การนำำ�เข้้า

		 	ตั้้�งแต่่ ปีี 2548 ตามพัันธกรณีี WTO ไทยจะต้้องเปิิดตลาดนำำ�เข้้าข้้าวตามพัันธกรณีีในปริิมาณ 249,757 ตััน ภาษีีนำำ�เข้้าข้้าว
ในโควตาอััตราร้้อยละ 30
			ปีี 2563 ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 45,244 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 580 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�นำำ�เข้้า 32,706 ตัันข้้าวสาร
มููลค่่า 493 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 38.34 และร้้อยละ 17.65 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
			ปีี 2564 (ม.ค. - มิิ.ย.) ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 14,529 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 200 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�นำำ�เข้้า
21,359 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 294 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 31.98 และร้้อยละ 31.97 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
2. สถานการณ์์การผลิิตและการค้้าของโลก
		 2.1 สถานการณ์์ข้้าวโลก
			

1) การผลิิต

			 ผลผลิิตข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์ผลผลิิตข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนกรกฎาคม 2564 ผลผลิิต
506.043 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจาก 504.940 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2563/64 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.22
			

2) การค้้าข้้าวโลก

			 บััญชีีสมดุุลข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์บััญชีีสมดุุลข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนกรกฎาคม 2564
มีีปริิมาณผลผลิิต 506.043 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.22 การใช้้ในประเทศ 513.985 ล้้านตัันข้้าวสาร
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.21 การส่่งออก/นำำ�เข้้า 47.009 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.90
และสต็็อกปลายปีีคงเหลืือ 166.981 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.54
			 โดยประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย บราซิิล เมีียนมา กััมพููชา อีียูู ปากีีสถาน ปารากวััย ไทย ตุุรกีี และอุุรุุกวััย
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกลดลง ได้้แก่่ อาร์์เจนติินา อิินเดีีย และสหรััฐอเมริิกา
		 สำำ�หรัับประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ไอเวอรี่่�โคสต์์ เอธิิโอเปีีย อีียูู กิินีี อิิหร่่าน อิิรััก เคนย่่า มาดากััสกา โมแซมบิิค
เนปาล ไนจีีเรีีย เซเนกััล สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าลดลง ได้้แก่่ บราซิิล จีีน อิินโดนีีเซีีย ซาอุุดิิอาระเบีีย และแอฟริิกาใต้้
			 ประเทศที่่มีีสต็
� ็อกคงเหลืือปลายปีีเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ อิินโดนีีเซีีย และไทย
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะมีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีลดลง ได้้แก่่ บัังกลาเทศ จีีน อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่�น ฟิิลิิปปิินส์์ และสหรััฐอเมริิกา
		 2.2 สถานการณ์์ข้้าวของประเทศผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคที่่�สำำ�คััญ
			

เวีียดนาม

			สััปดาห์์ที่ผ่่� ่านมา ภาวะราคาข้้าวปรัับตััวลดลงท่่ามกลางภาวะการค้้าที่่ช� ะลอลง เนื่่�องจากความต้้องการข้้าวจากต่่างประเทศ
ลดน้้อยลง เพราะผู้้�ซื้้�อหัันไปให้้ความสนใจข้้าวจากแหล่่งที่่มีี� ราคาถููกกว่่า เช่่น อิินเดีีย ไทย ดัังนั้้�น ผู้้�ส่่งออกจึึงต้้องปรัับลดราคาข้้าว
ที่่�เสนอขายลง โดยข้้าวขาว 5% ราคาอยู่่�ที่่�ประมาณตัันละ 478 - 482 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เพิ่่�มขึ้้�นจากตัันละ 483 - 487 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
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เมื่่�อสััปดาห์์ก่่อนหน้้า ขณะที่่�วงการค้้ารายงานว่่า สถานการณ์์การขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์และค่่าขนส่่งสิินค้้าที่่ปรั
� ับตััวสููงขึ้้�นมาก
เป็็นอุุปสรรคที่่สำ� ำ�คััญสำำ�หรัับการส่่งมอบสิินค้้าในช่่วงนี้้� ซึ่่�งส่่งผลให้้การทำำ�สััญญาซื้้�อขายฉบัับใหม่่มีีน้้อยลง
			 วงการค้้ารายงานว่่า ในช่่วงครึ่่�งแรกของเดืือนมิิถุุนายน มีีการส่่งออกข้้าวประมาณ 181,700 ตััน ส่่งผลให้้ยอดรวมการส่่งออก
นัับตั้้�งแต่่ต้้นปีีจนถึึงกลางเดืือนมิิถุุนายน 2564 มีีประมาณ 2.77 ล้้านตััน มููลค่่าประมาณ 1.5 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ
			สำำ�นัักข่่าว Bloomberg รายงานว่่า หลัังจากมีีรายงานว่่าเวีียดนามนำำ�เข้้าข้้าวจากอิินเดีียเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างเห็็นได้้ชััด และมีีการ
ตั้้�งข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับความผิิดปกติิของการนำำ�เข้้าข้้าวจำำ�นวนมากนั้้�น กระทรวงการค้้าและอุุตสาหกรรม (The Ministry of Industry
and Trade) จึึงได้้ตั้้�งคณะทำำ�งานขึ้้�นมาตรวจสอบกรณีีดัังกล่่าว โดยจะมีีการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทนำำ�เข้้า - ส่่งออก 5 ราย
ประกอบด้้วย Tan Long Group; Thuan Minh Import-Export Joint Stock Company; Loc Troi Group; Tan Dong Tien Joint
Stock Company และ Khanh Tam Company Limited.
			ทั้้�งนี้้� กระทรวงฯ ได้้ส่่งหนัังสืือด่่วนไปยัังบริิษััทเหล่่านี้้�เพื่่�อขอให้้บริิษััทมอบหมายตััวแทนให้้ทำ�ำ งานร่่วมกัับทีีมตรวจสอบ
ของกระทรวงฯที่่� สำำ�นัักงานของกระทรวงอุุตสาหกรรมและการค้้าใน Ho Chi Minh City และยัังขอให้้ บริิษััทจััดทำำ�รายงานการนำำ�เข้้า
และการค้้าข้้าวที่่นำ� ำ�เข้้าจากอิินเดีีย
			 จากข้้อมููลของกระทรวงฯ พบว่่า ในช่่วง 3 เดืือนแรกของปีีนี้้� (มกราคม - มีีนาคม 2564) อิินเดีียส่่งออกข้้าวมายัังเวีียดนาม
จำำ�นวนประมาณ 247,000 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 74.8 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โดยปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 3,250 เท่่า และมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น
554 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน 76 ตััน มููลค่่าประมาณ 0.135 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
			 ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
			

เมีียนมา

			กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ (USDA) รายงานว่่า สถานการณ์์ส่่งออกข้้าวของเมีียนมาในเดืือนมิิถุุนายน 2564 มีีแนวโน้้มลดลง
จากเดืือนพฤษภาคม เนื่่�องจากยัังคงมีีการปิิดจุุดผ่่านแดนระหว่่างเมีียนมาและจีีน ประกอบกัับความต้้องการข้้าวจากประเทศในสหภาพ
ยุุโรปมีีแนวโน้้มลดลง รวมทั้้�งปััญหาการขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ ค่่าระวางเรืือที่่�พุ่่�งสููงขึ้้�น ความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน การหยุุด
ชะงัักของการทำำ�ธุุรกรรม และความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองภายในประเทศ เป็็นปััจจััยลบต่่อการส่่งออกข้้าวในขณะนี้้�
			สำำ�หรัับการส่่งออกข้้าวในเดืือนเมษายนและพฤษภาคม 2564 ที่่ผ่� ่านมา (ช่่องทางปกติิ ทางเรืือ และการส่่งออกทางชายแดน)
มีีปริิมาณ 123,355 ตััน และ 165,000 ตััน ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วง 2 เดืือนก่่อนหน้้า (กุุมภาพัันธ์์และมีีนาคม) เนื่่�องจากมีีความ
ต้้องการข้้าวจากประเทศบัังคลาเทศ จีีน และฟิิลิิปปิินส์์
			ทั้้�งนี้้� จากสถานการณ์์การอ่่อนค่่าลงของเงิินจ๊๊าดเมีียนมาอย่่างต่่อเนื่่�องและความต้้องการข้้าวเพื่่�อส่่งออกที่่�สููงขึ้้�น จึึงคาดว่่า
ราคาขายส่่งข้้าวภายในประเทศจะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยในเดืือนพฤษภาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา ราคาขายส่่งข้้าวขาว Emata 25% ขึ้้�นมา
อยู่่�ที่่�ประมาณ 22,000 - 23,000 จ๊๊าดต่่อน้ำำ�� หนััก 108 ปอนด์์ (ประมาณ 273 - 285 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน) เพิ่่�มขึ้้�นจากในเดืือนเมษายน
ที่่�ประมาณ 20,500 - 21,700 จ๊๊าดต่่อน้ำำ�� หนััก 108 ปอนด์์ (ประมาณ 254 - 269 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน) ขณะที่่ข้� ้าวคุุณภาพสููงพัันธุ์์�
Shwe Bo Pawsan ราคาขึ้้�นมาอยู่่�ที่่�ประมาณ 47,000 - 50,000 จ๊๊าดต่่อน้ำำ�� หนััก 108 ปอนด์์ (ประมาณ 583 - 621 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน)
เพิ่่�มขึ้้�นจากในเดืือนเมษายนที่่ป� ระมาณ 45,000 - 48,500 จ๊๊าดต่่อน้ำำ�� หนััก 108 ปอนด์์ (ประมาณ 559-602 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน)
			 ที่่�มา : Oryza.com และสมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
			อิินโดนีีเซีีย

			 นาย Muhammad Lutfi รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการค้้า (Trade Minister) กล่่าวว่่า อิินโดนีีเซีียอาจจะไม่่นำำ�เข้้าข้้าวในปีีนี้้�
แม้้ว่่าจะยัังคงมีีการระบาดของเชื้้�อ COVID-19 และรััฐบาลพยายามที่่รั� ักษาระดัับราคาข้้าวในประเทศให้้มีีเสถีียรภาพก็็ตาม เนื่่�องจาก
ในขณะนี้้�ยัังคงมีีสต็็อกข้้าวเพีียงพอสำำ�หรัับบริิโภคในประเทศ
			 หน่่วยงาน BULOG รายงานว่่า ปััจจุุบัันมีีสต็็อกข้้าวประมาณ 1.39 ล้้านตััน ซึ่่�งเพีียงพอสำำ�หรัับใช้้ในประเทศและสำำ�หรัับ
ใช้้ตามมาตรการรัักษาเสถีียรภาพราคาข้้าว ขณะที่่รั� ัฐบาลคาดว่่าในปีี 2021 นี้้�จะมีีผลผลิิตข้้าวสารประมาณ 33 ล้้านตััน ซึ่่�งมากกว่่าปีีที่่�แล้้ว
			 ที่่�มา : Oryza.com และสมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
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			ญี่่�ปุ่่�น

			 กระทรวงเกษตร ประมงและป่่าไม้้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการ

ประมููลนำำ�เข้้าข้้าวครั้้�งแรก (Minimum Access (MA) tender) ของปีีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2021 - 31 มีีนาคม 2022)
เมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่่�งกำำ�หนดจะซื้้�อข้้าวจากไทยจำำ�นวนรวม 9,460 ตััน ประกอบด้้วยข้้าวสารเมล็็ดยาว (Non - glutinous
long grain milled rice) จำำ�นวน 7,200 ตััน โดยกำำ�หนดส่่งมอบวัันที่่� 1 - 30 กัันยายน 2564 และข้้าวเหนีียวเมล็็ดยาว (Glutinous
long grain milled rice) จำำ�นวน 2 ล็็อต รวม 2,260 ตััน แบ่่งเป็็น 1,120 ตััน และ 1,140 ตััน โดยกำำ�หนดส่่งมอบวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564
			 ผลการประมููล ปรากฏว่่า ญี่่ปุ่่�� นซื้้�อข้้าวสารเมล็็ดยาว (Non - glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทย
จำำ�นวน 7,200 ตััน และซื้้�อข้้าวเหนีียวเมล็็ดยาว (Glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทยจำำ�นวน 2,260 ตััน จากที่่�มีี
ผู้้�ยื่่�นเสนอราคารวม 8 ราย โดยราคาที่่ป� ระมููลได้้เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 56,651 เยนต่่อตััน (ไม่่รวมภาษีี) (ประมาณ 515 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน)
หรืือ 61,183 เยนต่่อตััน (รวมภาษีี) (ประมาณ 556 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน)
			กระทรวงเกษตร ประมงและป่่าไม้้ (MAFF) ยัังได้้ประกาศเปิิดประมููลนำำ�เข้้าข้้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and
Sell (SBS) tender ครั้้�งที่่� 3 ของปีีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2021 - 31 มีีนาคม 2022) ในวัันที่่� 27 กรกฎาคม 2564
ซึ่่�งกำำ�หนดจะซื้้�อข้้าวจากประเทศสมาชิิกกลุ่่�ม CPTPP จำำ�นวน 1,040 ตััน
			 ที่่�มา : Oryza.com และสมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
			

เกาหลีีใต้้

			 หน่่วยงาน Korea Agri - Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศเปิิดการประมููลนำำ�เข้้าข้้าว

แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic bidding) ในวัันที่่� 20 กรกฎาคม 2564 (เปิิดรัับลงทะเบีียนการประมููลในวัันที่่� 19 กรกฎาคม 2564)
ซึ่่�งกำำ�หนดจะซื้้�อข้้าว (non - glutinous brown/milled rice) รวมทั้้�งหมด 91,216 ตััน โดยกำำ�หนดส่่งมอบวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564 30 เมษายน 2565
			 ที่่�มา : Oryza.com และสมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
			อิินเดีีย

			 ภาวะราคาข้้าวในสััปดาห์์ที่ผ่่� ่านมาอยู่่�ในระดัับทรงตััว (ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่ต่ำ� �สุ
ำ� ุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2020) ท่่ามกลางภาวะ

ที่่�ค่่าเงิินรููปีีอ่่อนค่่าลง และอุุปทานข้้าวในตลาดมีีมากขึ้้�น หลัังจากที่่�รััฐบาลระบายข้้าวออกมาเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนในประเทศ โดยข้้าวนึ่่�ง
5% ราคาอยู่่�ที่่� 367 - 371 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน เท่่ากัับเมื่่�อสััปดาห์์ก่่อน อย่่างไรก็็ตาม ราคาข้้าวของอิินเดีียยัังคงต่ำำ�กว่
� ่าประเทศ
คู่่�แข่่งอื่่�นค่่อนข้้างมาก
			 บรรดาผู้้�ส่่งออกข้้าวของอิินเดีียต่่างคาดหมายกัันว่่า ในปีีนี้้�จะมีีการส่่งออกข้้าวขาวที่่�ไม่่ใช่่บาสมาติิไปยัังประเทศจีีนเพิ่่�มขึ้้�น
ประมาณ 3 เท่่าจากปีีที่่�แล้้ว เพราะคาดว่่าตลาดจีีนมีีความต้้องการข้้าวเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหารประเภทเส้้น และนำำ�ไปใช้้
ในอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ โดยคาดว่่าในปีีงบประมาณ 2021/22 จีีนจะนำำ�เข้้าข้้าวจากอิินเดีียประมาณ 1 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 300,000 ตััน ในปีี 2020/21
			ทั้้�งนี้้� ผู้้�ส่่งออกข้้าวอิินเดีียได้้เสนอราคาขายข้้าวหัักให้้แก่่ผู้�นำ้ ำ�เข้้าของจีีนที่่�ราคาประมาณ 300 - 350 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน
ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าราคาในตลาดโลกที่่�ระดัับราคาประมาณ 390 - 400 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับตู้้�คอนเทนเนอร์์
และค่่าระวางเรืือที่่�ยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง ซึ่่�งอาจจะเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�สััญญาขายข้้าวให้้แก่่จีีน
			 ที่่�มา : Oryza.com และสมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
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3. ราคาข้้าวไทยในเดืือนกรกฎาคม 2564 มีีดัังนี้้�
		 3.1 ราคาข้้าวที่่�เกษตรกรขายได้้

			ข้้าวเปลืือกเจ้้านาปีีหอมมะลิิ เฉลี่่�ยตัันละ 10,382 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 10,797 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ
3.84 และลดลงจากตัันละ 14,630 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 29.04
			ข้้าวเปลืือกเจ้้าความชื้้�น 15% เฉลี่่�ยตัันละ 8,395 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 8,474 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ
0.93 และลดลงจากตัันละ 8,910 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 5.78
		 3.2 ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

			ข้้าวสารหอมมะลิิ ชั้้�น 2 (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 19,950 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 21,498 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564
ร้้อยละ 7.20 และลดลงจากตัันละ 30,150 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 33.83
			ข้้าวสารเจ้้า 5% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 12,226 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 12,993 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 5.93
และลดลงจากตัันละ 13,850 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 11.73
		 3.3 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

		ข้้าวหอมมะลิิ 100% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 685 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (22,156 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 749 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(23,399 บาท/ตััน) ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 8.54 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 5.31) และลดลงจากตัันละ 1,008 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(31,347 บาท/ตััน) ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 32.04 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 29.32)
			ข้้าว 5% เฉลี่่ย� ตัันละ 418 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,531 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 460 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (14,363 บาท/ตััน)
เดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 9.13 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 5.79) และลดลงจากตัันละ 474 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (14,725 บาท/ตััน)
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 11.81 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 8.11)
หมายเหตุุ : อััตราแลกเปลี่่�ยน 1 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เท่่ากัับ 32.3503 (อััตราแลกเปลี่่�ยน 3 สััปดาห์์ของเดืือนกรกฎาคม 2564)

โดย น.ส.ปองวดี จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญา ปานปวง
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน กรกฎาคม 2564)
ประเทศ

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

34.578

32.650

34.909

35.850

34.600

0.95

35.330

2.11

บราซิิล

8.383

8.204

7.140

7.602

7.906

-1.92

7.956

0.63

พม่่า

12.650

13.200

13.200

12.650

12.600

-0.50

12.800

1.59

กััมพููชา

5.256

5.554

5.742

5.740

5.783

2.27

5.900

2.02

จีีน

147.766

148.873

148.490

146.730

148.300

-0.07

149.000

0.47

อิินเดีีย

109.698

112.760

116.480

118.870

122.000

2.69

121.000

-0.82

อิินโดนีีเซีีย

36.858

37.000

34.200

34.700

35.200

-1.55

35.300

0.28

ญี่่�ปุ่่�น

7.929

7.787

7.657

7.611

7.567

-1.16

7.580

0.17

เกาหลีีใต้้

4.197

3.972

3.868

3.744

3.507

-3.98

3.770

7.50

3.431

3.736

3.696

3.696

2.15

3.700

0.11

เนปาล
ไนจีีเรีีย

4.536

4.470

4.538

5.040

4.890

2.74

5.000

2.25

ปากีีสถาน

6.849

7.450

7.202

7.414

8.184

3.58

8.200

0.20

ฟิิลิิปปิินส์์

11.686

12.235

11.732

11.927

12.400

0.94

12.300

-0.81

ไทย

19.200

20.577

20.340

17.655

18.830

-1.90

19.500

3.56

เวีียดนาม

27.400

27.657

27.344

27.100

27.100

-0.42

26.900

-0.74

สหรััฐฯ

7.117

5.659

7.107

5.877

7.226

0.68

6.329

-12.41

อื่่�น ๆ

47.490

43.012

43.565

45.536

45.151

-0.44

45.478

0.72

รวม

491.593

494.491

497.250

497.742

504.940

0.75

506.043

0.22

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน กรกฎาคม 2564)

ประเทศ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ใช้้ในประเทศ
ส่่งออก
สต็็อกปลายปีี

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
135.048 150.422 163.730 176.594 177.842
491.593 494.491 497.250 497.742 504.940
48.504
48.297
43.924
45.217
47.920
483.788 481.188 484.386 496.494 507.859
48.504
48.297
43.924
45.217
47.920
150.422 163.730 176.594 177.842 174.923

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
ปีี 2564/65
(1)
174.923
506.043
47.009
513.985
47.009
166.981

Gr
7.37
0.60
-0.90
1.29
-0.90
3.92

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-1.64
0.22
-1.90
1.21
-1.90
-4.54

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
ตารางที่ 3 ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน กรกฎาคม 2564)

ประเทศ
อาร์์เจนติินา
ออสเตรเลีีย
บราซิิล
พม่่า
กััมพููชา
จีีน
อีียูู
กายานา
อิินเดีีย
ปากีีสถาน
ปารากวััย
ไทย
ตุุรกีี
อุุรุุกวััย
เวีียดนาม
สหรััฐฯ
อื่่�น ๆ
รวม

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
0.391
0.375
0.388
0.335
0.350
0.187
0.262
0.134
0.042
0.130
0.594
1.245
0.954
1.240
0.875
3.350
2.750
2.700
2.300
1.900
1.150
1.300
1.350
1.350
1.300
1.173
2.059
2.720
2.265
2.300
0.456
0.570
0.527
0.506
0.500
0.455
0.414
0.496
0.520
0.530
12.573
11.791
9.813
14.560
18.000
3.647
3.913
4.550
3.934
4.200
0.538
0.653
0.689
0.803
0.580
11.615
11.213
7.562
5.706
5.800
0.280
0.213
0.202
0.234
0.200
0.982
0.802
0.809
0.967
0.780
6.488
6.590
6.581
6.167
6.300
3.349
2.776
3.142
2.858
2.925
1.276
1.371
1.307
1.430
1.250
48.504
48.297
43.924
45.217
47.920

หน่่วย : ล้้านตััน
ปีี 2564/65
(1)
0.340
0.260
1.050
2.100
1.400
2.300
0.550
0.530
15.500
4.300
0.700
6.500
0.230
0.850
6.300
2.850
1.249
47.009

Gr
-3.29
-27.84
8.01
-12.30
2.87
15.51
0.65
5.48
9.73
2.92
3.64
-18.65
-0.42
-2.70
-1.24
-2.39
0.01
-0.90

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-2.86
100.00
20.00
10.53
7.69
0.00
10.00
0.00
-13.89
2.38
20.69
12.07
15.00
8.97
0.00
-2.56
-0.08
-1.90

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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ตารางที่ 4 ปริมาณการน�ำเข้าข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน กรกฎาคม 2564)

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
บราซิิล
0.758
0.537
0.691
0.853
0.730
เบอร์์กิินา
0.500
0.550
0.600
0.600
0.600
จีีน
5.900
4.500
2.800
3.200
3.800
ไอเวอรี่่�โคสต์์
1.350
1.500
1.350
1.100
1.200
เอธิิโอเปีีย
0.390
0.600
0.520
0.700
0.750
อีียูู
1.591
1.633
1.799
1.994
1.950
กานา
0.650
0.830
0.900
0.850
0.950
กิินีี
0.600
0.865
0.530
0.670
0.700
อิินโดนีีเซีีย
0.350
2.350
0.600
0.550
0.700
อิิหร่่าน
1.400
1.250
1.400
1.125
1.200
อิิรััก
1.161
1.237
1.263
0.970
1.000
ญี่่�ปุ่่�น
0.678
0.670
0.678
0.676
0.685
เคนย่่า
0.625
0.600
0.610
0.600
0.550
มาดากััสกา
0.670
0.390
0.440
0.450
0.525
มาเลเซีีย
0.900
0.800
1.000
1.220
1.100
เม็็กซิิโก
0.913
0.776
0.740
0.843
0.800
โมแซมบิิค
0.710
0.530
0.635
0.655
0.625
เนปาล
0.535
0.700
0.620
0.970
1.100
ไนจีีเรีีย
2.500
2.100
1.800
1.800
1.900
ฟิิลิิปปิินส์์
1.200
2.500
2.900
2.450
2.100
ซาอุุดิิอาระเบีีย
1.195
1.290
1.425
1.613
1.500
เซเนกััล
1.100
1.100
1.000
1.050
1.150
แอฟริิกาใต้้
1.054
1.071
0.966
1.031
1.050
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรส 0.700
0.775
0.850
0.850
0.900
สหราชอาณาจัักร
0.668
0.536
0.587
0.654
0.640
สหรััฐฯ
0.787
0.916
0.982
1.210
1.175
อื่่�น ๆ
19.619
17.691
16.238
16.533
18.540
ประเทศ

รวม

48.504

48.297

43.924

45.217

47.920

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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หน่่วย : ล้้านตััน

3.95
4.62
-11.49
-5.31
15.74
6.25
8.14
0.53
-0.66
-4.05
-5.27
0.30
-2.52
-3.39
8.58
-1.80
-0.43
19.34
-6.79
11.62
7.02
0.42
-0.46
6.13
1.14
11.40
-1.79

ปีี 2564/65
(1)
0.700
0.600
3.000
1.250
0.850
2.100
0.950
0.725
0.600
1.300
1.150
0.685
0.650
0.650
1.100
0.800
0.675
1.150
2.000
2.100
1.400
1.250
1.000
0.900
0.650
1.250
17.524

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-4.11
0.00
-21.05
4.17
13.33
7.69
0.00
3.57
-14.29
8.33
15.00
0.00
18.18
23.81
0.00
0.00
8.00
4.55
5.26
0.00
-6.67
8.70
-4.76
0.00
1.56
6.38
-5.48

-0.90

47.009

-1.90

Gr

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน กรกฎาคม 2564)

ประเทศ

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

หน่่วย : ล้้านตััน
Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

35.000

35.200

35.400

35.500

35.900

0.59

36.100

0.56

บราซิิล

7.850

7.650

7.350

7.300

7.400

-1.64

7.500

1.35

พม่่า

10.000

10.200

10.250

10.400

10.550

1.27

10.650

0.95

กััมพููชา

4.000

4.200

4.300

4.350

4.450

2.51

4.500

1.12

จีีน

141.761

142.509

142.920

145.230

150.400

1.38

156.000

3.72

อิิยิิปต์์

4.300

4.200

4.200

4.300

4.300

0.24

4.300

0.00

อิินเดีีย

95.838

98.669

99.160

105.984

107.000

2.96

108.000

0.93

อิินโดนีีเซีีย

37.500

37.000

36.300

36.000

35.800

-1.19

35.600

-0.56

ญี่่�ปุ่่�น

8.730

8.600

8.400

8.350

8.250

-1.42

8.200

-0.61

เกาหลีีใต้้

4.435

4.746

4.572

4.100

4.000

-3.47

3.900

-2.50

เนปาล

4.033

4.101

4.376

4.506

4.696

4.07

4.850

3.28

ไนจีีเรีีย

6.700

6.750

6.800

6.850

6.900

0.74

6.950

0.72

ฟิิลิิปปิินส์์

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

เวีียดนาม

22.000

21.500

21.200

21.250

21.250

-0.81

21.300

0.24

สหรััฐฯ

4.230

4.299

4.577

4.586

4.826

3.34

4.857

0.64

อื่่�น ๆ

72.511

67.314

68.681

71.188

74.987

1.24

73.878

-1.48

รวม

483.788

481.188

484.386

496.494

507.859

1.29

513.985

1.21

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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ตารางที่ 6 สต็อกข้าวปลายปีของโลก

(ประมาณการเดืือน กรกฎาคม 2564)

หน่่วย : ล้้านตััน

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

ประเทศ
บัังกลาเทศ

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)

1.500

1.405

1.771

1.837

8.76

1.763

-4.03

จีีน

98.500

109.000

115.000

116.500

115.600

3.94

109.400

-5.36

อิินเดีีย

20.550

22.600

29.500

29.900

25.900

7.71

23.400

-9.65

อิินโดนีีเซีีย

3.215

5.563

4.063

3.313

3.413

-3.91

3.713

8.79

ญี่่�ปุ่่�น

2.410

2.223

2.046

1.980

1.902

-5.72

1.897

-0.26

ฟิิลิิปปิินส์์

2.003

2.288

3.520

3.597

3.647

17.95

3.547

-2.74

ไทย

4.238

2.852

4.080

3.979

4.509

4.68

4.809

6.65

สหรััฐฯ

1.462

0.933

1.424

0.910

1.459

-0.29

1.311

-10.14

อื่่�น ๆ

18.044

16.771

15.556

15.892

16.656

-2.12

17.141

2.91

รวม

150.422

163.730

176.594

177.842

174.923

3.92

166.981

-4.54

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
บาท/ตัน

ราคาข้าว

พ.ศ. 2563

20,000

พ.ศ. 2564

15,000
10,000
5,000
0

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ราคาที่เกษตรกรขายไดขาวเปลือกเจาความชื้น 15%

800,000

ตัน

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ราคาขายสงขาว 5%

พ.ค.

ก.ค.
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ราคาสงออกขาว 5%

ปริมาณการส่งออกข้าว

พ.ศ. 2563

มิ.ย.

พ.ศ. 2564

600,000

400,000

200,000

พ.ค.
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พ.ย.
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ม.ค. 64

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

มันส�ำปะหลัง

การผลิต
ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลััง ปีี 2564 (เริ่่�มออก
สู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 – กัันยายน 2564)
คาดว่่ามีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว 9.507 ล้้านไร่่ ผลผลิิต
31.632 ล้้านตััน ผลผลิิตต่่อไร่่ 3.327 ตััน
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�มีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว
8.918 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 28.999 ล้้านตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 3.252 ตััน พบว่่า พื้้�นที่่�
เก็็บเกี่่�ยว ผลผลิิตและผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 6.60 ร้้อยละ 9.08 และร้้อยละ 2.31
ตามลำำ�ดัับ โดยเดืือนกรกฎาคม 2564 คาดว่่า
จะมีีผลผลิิตออกสู่่�ตลาด 0.594 ล้้านตััน
(ร้้อยละ 1.78 ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
	ทั้้�งนี้้�ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังปีี 2564 จะออก
สู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมกราคม – มีีนาคม 2564
ปริิมาณ 18.40 ล้้านตััน (ร้้อยละ 61.13
ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
การตลาด
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์มัันสำำ�ปะหลััง
เดืือนมิิถุุนายน 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
มัันเส้้น มีีปริิมาณส่่งออก 0.410 ล้้านตััน
มููลค่่า 3,176 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ
0.346 ล้้านตััน มููลค่่า 2,677 ล้้านบาท
ในเดืือนที่่ผ่� ่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 18.50
และร้้อยละ 18.64 ตามลำำ�ดัับ
มัันอััดเม็็ด มีีปริิมาณส่่งออก 202 ตััน
มููลค่่า 2.03 ล้้านบาท ลดลงจากปริิมาณ
452 ตััน มููลค่่า 4.40 ล้้านบาท ในเดืือนที่่ผ่� ่านมา

คิิดเป็็นร้้อยละ 55.31 และร้้อยละ 53.86
ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง มีีปริิมาณส่่งออก
0.261 ล้้านตััน มููลค่่า 3,845 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.244 ล้้านตััน มููลค่่า
3,552 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 6.97 และร้้อยละ 8.25 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลัังดััดแปร มีีปริิมาณ
ส่่งออก 0.090 ล้้านตััน มููลค่่า 2,150 ล้้านบาท
ปริิมาณลดลงจาก 0.092 ล้้านตัันในเดืือน
ที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 2.17 แต่่มููลค่่า
สููงขึ้้�นจาก 2,131 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.89 ตามลำำ�ดัับ
ราคา
ความเคลื่่�อนไหวของราคามัันสำำ�ปะหลััง
ในเดืือนกรกฎาคม 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา

		 1.1 ราคาหััวมัันสำำ�ปะหลัังสด
ที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ ระดัับไร่่นา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 1.97 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
1.91 บาท ในเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 3.14
และสููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 1.64 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 20.12
		 1.2 ราคามัันเส้้นที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.16 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 5.87 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.94 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 5.63 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 9.41

2. ราคาขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ

		 2.1 ราคาขายส่่งมัันเส้้น เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
7.52 บาท สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 7.37 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.04 และสููงขึ้้�นจาก
ราคากิิโลกรััมละ 6.51 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 15.51
		 2.2 ราคาขายส่่งแป้้งมัันประเภทสตาร์์ช
ชั้้�นพิิเศษ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 14.00 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 13.95 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.36 และสููงขึ้้�นจาก
ราคากิิโลกรััมละ 12.95 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 8.11
3. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

		 3.1 ราคาส่่งออกมัันเส้้น ราคาเฉลี่่�ย
ตัันละ 260 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ
225 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 15.60
		 3.2 ราคาส่่งออกแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง
ราคาเฉลี่่�ยตัันละ 483 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
สููงขึ้้�นจากตัันละ 471 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.55 และสููงขึ้้�น
จากตัันละ 411 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 17.50
โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
หน่วย : ตัน
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ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์

การผลิิต
		กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์โลกปีี 2564/65
(ณ เดืือนกรกฎาคม 2564) มีีปริิมาณ
1,194.80 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,120.65
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 6.62
โดยสหรััฐอเมริิกา บราซิิล เม็็กซิิโก ไนจีีเรีีย
รััสเซีีย ยููเครน อิินโดนีีเซีีย สหภาพยุุโรป
จีีน และอาร์์เจนติินา ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ส่่งผลให้้ผลผลิิตในภาพรวมของโลกเพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
		กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ของโลก
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 1,183.47 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,146.25 ล้้านตััน ในปีี
2563/64 ร้้อยละ 3.25 โดยบราซิิล จีีน
สหรััฐอเมริิกา เวีียดนาม รััสเซีีย แคนาดา
สหภาพยุุโรป ไนจีีเรีีย เม็็กซิิโก ญี่่ปุ่่�� น
เกาหลีีใต้้ อิินโดนีีเซีีย อิินเดีีย และ
แอฟริิกาใต้้ มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น
สำำ�หรัับการค้้าของโลกมีี 194.34 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 184.30 ล้้านตััน ในปีี 2563/64
ร้้อยละ 5.44 โดยอาร์์เจนติินา บราซิิล
สหภาพยุุโรป รััสเซีีย ปารากวััย และยููเครน
ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับผู้้�นำำ�เข้้า เช่่น
แอลจีีเรีีย อิิสราเอล บราซิิล แคนนาดา
ชิิลีี โคลััมเบีีย อีียิิปต์์ สหภาพยุุโรป
กััวเตมาลา อิินโดนีีเซีีย อิิหร่่าน
ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ เม็็กซิิโก โมร็็อกโก เปรูู
ซาอุุดิิอาระเบีีย และตุุรกีี มีีการนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
เดืือนกรกฎาคม 2564 (1 - 15
กรกฎาคม 2564) มีีปริิมาณการส่่งออก
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ 450 ตััน (สมาคมพ่่อค้้า
ข้้าวโพดและพืืชพัันธุ์์�ไทย)

ราคา
สรุุปราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เดืือน
กรกฎาคม 2564 มีีดัังนี้้�
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เกษตรกรขาย
ได้้ความชื้้�นไม่่เกิิน 14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
8.42 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.07 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 4.34
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.12 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 3.69
สำำ�หรัับข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ความชื้้�นเกิิน
14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.52 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 6.35 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 2.68
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 5.81 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 12.22
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ ที่่�โรงงานอาหารสััตว์์รัับซื้้�อเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 10.55 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
9.86 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564
ร้้อยละ 7.00 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
8.91 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563
ร้้อยละ 18.41 สำำ�หรัับราคาขายส่่งที่่�ไซโล
รัับซื้้�อเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 9.97 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 9.31 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 7.09
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.44 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 18.13

		 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี. เฉลี่่�ยตัันละ
331.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (10,774.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 318.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(9,941.00 บาท/ตััน) ของเดืือนมิิถุุนายน 2564
ร้้อยละ 4.09 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 833.00 บาท เมื่่�อเทีียบกัับเดืือน
กรกฎาคม 2563 เฉลี่่�ยตัันละ 291.00
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (9,066.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นร้้อยละ 13.75 และสููงขึ้้�นในรููป
ของเงิินบาทตัันละ 1,708.00 บาท
ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าในตลาดชิิคาโก
เดืือนกัันยายน 2564 ข้้าวโพดเมล็็ด
เหลืืองอเมริิกัันชั้้�น 2 เฉลี่่�ยตัันละ 240.19
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (7,333.00 บาท/ตััน)
ลดลงจากตัันละ 271.65 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(8,580.00 บาท/ตััน) ของเดืือนมิิถุุนายน
2564 ร้้อยละ 11.58 และลดลงในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 1,247.00 บาท เมื่่�อเทีียบ
กัับเดืือนกรกฎาคม 2563 เฉลี่่�ยตัันละ
124.41 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (3,929.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นร้้อยละ 96.06 และสููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 3,404.00 บาท
โดย น.ส.สุดารินทร์ รอดมณี
น.ส.พัทริยา วงศ์พรม
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลข้้าวโพดโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2564)
รายการ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต็็อกปลายปีี

หน่่วย : ล้้านตััน

2564/65

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

279.86
1,194.80
194.34
194.34
1,183.47
291.18

305.46
1,120.65
184.30
184.30
1,146.25
279.86

-8.38
6.62
5.44
5.44
3.25
4.05

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์
การผลิต
	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2564/65 (ณ เดืือน
กรกฎาคม 2564) มีีปริิมาณ 64.50 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.05 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 3.95 โดยประเทศสหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา ออสเตรเลีีย จีีน เม็็กซิิโก
ไนจีีเรีีย สหภาพยุุโรป และบููร์์กิินาฟาโซ
ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2564/65
มีี 64.53 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.01 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.07 โดย

ออสเตรเลีีย จีีน ไนจีีเรีีย ซููดาน สหภาพยุุโรป
แคเมอรููน อิินเดีีย และเม็็กซิิโก มีีความ
ต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น ด้้านการค้้าโลกคาดว่่ามีี
11.86 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.78 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 21.34

โดยอาร์์เจนติินา ออสเตรเลีีย ยููเครน สหรััฐอเมริิกา
และโบลิิเวีีย ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับชิิลีี
จีีน เอธิิโอเปีีย และเม็็กซิิโก นำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
ราคาข้้าวฟ่่างแดงคละที่่�เกษตรกรขายได้้
เดืือนกรกฎาคม 2564 ไม่่มีีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟ่างโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2564)
รายการ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต็็อกปลายปีี

หน่่วย : ล้้านตััน

2564/65

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

3.95
64.50
11.86
11.86
64.53
3.92

3.91
62.05
9.78
9.78
62.01
3.95

1.02
3.95
21.34
21.34
4.07
-0.79

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564

ถั่�่วเขีียว
การผลิิต
	ถั่่�วเขีียว ปีี 2563/64 คาดการณ์์ ณ เดืือน
ธัันวาคม 2563 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2563 - มิิถุุนายน 2564) มีี
เนื้้�อที่่�ปลููก 763,880 ไร่่ ผลผลิิต 90,516 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 118 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2563/64 ที่่�มีีเนื้้�อที่่ปลููก
� 773,772 ไร่่
ผลผลิิต 90,898 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
117 กิิโลกรััม พบว่่าเนื้้�อที่่�ปลููก และผลผลิิต
ลดลงร้้อยละ 1.28 และร้้อยละ 0.42
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.85
ราคา
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
มิิถุุนายน 2564 มีีดัังนี้้�

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเมล็็ดใหญ่่ชนิิดคละ เดืือนนี้้�
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 22.57 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 21.80 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564
ร้้อยละ 3.53 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ
24.31 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563
ร้้อยละ 7.16
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�ชนิิดคละ ไม่่มีีรายงานราคา

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 35.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือน
มิิถุุนายน 2564 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
31.00 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563
ร้้อยละ 12.90
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 20.13 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
22.00 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ
8.50 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 17.00 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 18.41

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
30.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนมิิถุุนายน 2564
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 32.00 ของเดืือน
กรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 6.25
	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
26.07 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 27.05 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 3.62
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 29.00 ของเดืือน
กรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 10.10

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
บาท/กิโลกรัม
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชน�้ำมัน
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.13 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 34.19 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 6.03 และ
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 40.00 บาท ของเดืือน
กรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 19.68
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 31.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
31.02 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ
0.06 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 33.02 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 6.12

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััม
27.04 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 28.04 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 3.57 และ
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 30.07 บาท ของเดืือน
กรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 10.08
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 36.04 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
36.05 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 0.03
แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 32.09 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 12.31
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย

ถั่วเหลือง

หน่วย : ล้านตัน

ในประเทศ

ในปีี 2564/65 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก
0.112 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 30,287 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 271 กิิโลกรััมเพิ่่�มขึ้้�นจาก
0.110 ล้้านไร่่ 29,497 ตััน และ 268 กิิโลกรััม
ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.82 ร้้อยละ 2.68
และร้้อยละ 1.12 ตามลำำ�ดัับ
ต่่างประเทศ

	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ประมาณการ
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2564/65 ประจำำ�
เดืือนกรกฎาคม 2564 มีีประมาณ
385.22 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 363.57 ล้้านตััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 5.95
สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

	สำำ�นัักข่่าวต่่างประเทศรายงานว่่า
ช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี 2564 จีีนนำำ�เข้้า
ถั่่�วเหลืือง 48.96 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�น 8.7%
ในช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่ผ่่� ่านมา
และพบว่่าช่่วงไตรมาสแรกจีีนพึ่่�งพาการ
นำำ�เข้้าจากสหรััฐอเมริิกา เนื่่�องจากบราซิิล
มีีการเก็็บเกี่่�ยวที่่�ล่่าช้้า สำำ�หรัับเดืือน

ประเทศ
บราซิิล
สหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา
จีีน
อิินเดีีย
ปารากวััย
แคนาดา
อื่่�น ๆ
รวม
มิิถุุนายน จีีนได้้นำำ�เข้้าถั่่�วเหลืือง 10.7 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�น 11.6% จากเดืือนที่่ผ่� ่านมา
เนื่่�องจากความแข็็งแกร่่งของอุุปสงค์์
ในประเทศจากการฟื้้�นตััวของสุุกรที่่�
ประสบปััญหาการแพร่่ระบาดของ
โรคไข้้หวััดหมูู
ด้้านราคา

ในประเทศ

ต่่างประเทศ

ราคาถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า ณ
ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยบุุชเชลละ 1,419.90 เซนต์์

n

2563/64
137.00
112.55
46.50
19.60
10.45
9.90
6.35
21.22
363.57

2564/65
144.00
119.88
52.00
19.00
11.20
10.50
6.10
22.54
385.22

ที่่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade July 2021

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ของถั่่�วเหลืือง
ชนิิดคละในเดืือนนี้้� ไม่่มีีรายงานราคา
ราคาขายส่่ง ณ ตลาดกรุุงเทพฯ ของ
ถั่่�วเหลืืองสกััดน้ำ�มั
ำ� ันในเดืือนนี้้� ไม่่มีี

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 777 สิิงหาคม 2564

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ผลผลิตถัว
่ เหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

ด้านการผลิต

30

กิิโลกรััมละ 21.07 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
22.96 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ
8.23 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 17.96 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 17.32
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.95 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 35.04 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 5.96
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 40.97 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 19.58

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

(17.11 บาท/กก.)ลดลงจากบุุชเชลละ
1,439.11 (16.76 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.33 แต่่สููงขึ้้�นจากบุุชเชลละ
893.89 เซนต์์ (10.37 บาท/กก.) ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 58.85
ราคากากถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยตัันละ 359.27
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (11.78 บาท/กก.)
ลดลงจากตัันละ 369.44 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(11.71 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 2.75 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 288.37
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (9.10 บาท/กก.) ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 24.59
โดย น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์
นายภาณุพันธ์ ค�ำวังสง่า
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ถั่�่วลิิสง

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่วย : ล้านตัน

ในประเทศ

รายการ

การผลิิต

	ถั่่�วลิิสง ปีี 2563/64 คาดการณ์์ ณ เดืือน
ธัันวาคม 2563 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2563 ถึึง มิิถุุนายน 2564)
มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 83,876 ไร่่ ผลผลิิต 28,399 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 339 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2563/64 ที่่มีี� เนื้้�อที่่�ปลููก 87,026 ไร่่
ผลผลิิต 29,299 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
337 กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้�อที่่�ปลููกและผลผลิิต
ลดลง ร้้อยละ 3.61 และร้้อยละ 3.07
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.59
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
มิิถุุนายน 2564 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกสด เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
31.40 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 30.09 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 4.35
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 25.85 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 21.47

2563/64
49.38
4.32
4.63
19.96
4.51

ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
สกััดน้ำำ��มััน
สต็็อกปลายปีี

	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกแห้้ง เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
44.53 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 42.83 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 3.97
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 44.89 บาท
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 0.80

	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดธรรมดา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 54.00 บาท คงตััวจาก
เดืือนมิิถุุนายน 2564 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ
56.50 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563
ร้้อยละ 4.24

	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดพิิเศษ
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 57.50 บาท คงตััวจาก
เดืือนมิิถุุนายน 2564 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ
60.00 บาท ของเดืือนกรกฎาคม 2563
ร้้อยละ 4.17

ต่่างประเทศ
	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ภาวการณ์์ผลิิตถั่่�วลิิสงโลก ปีี 2564/65
ณ กรกฎาคม 2564 มีีผลผลิิต 49.54 ล้้านตััน
สููงขึ้้�นจาก 49.38 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 0.32 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.80
ของผลผลิิตพืืชน้ำำ��มัันของโลก โดยถั่่�วเหลืือง
เรปซีีด และเมล็็ดทานตะวััน ปีี 2564/65
มีีปริิมาณ 385.22 ล้้านตััน 74.14 ล้้านตััน
และ 56.99 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

หน่วย : ล้านตัน

2563/64
17.99
6.70
24.69
49.38

อััตราการเติิบโต (%)
0.32
0.46
1.08
-0.15
-9.98

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, July 2021

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
อิินเดีีย
อื่่�น ๆ
รวม

2564/65
49.54
4.34
4.68
19.93
4.06

2564/65
18.20
6.30
25.04
49.54

อััตราการเติิบโต (%)
1.17
-5.97
1.42
0.32

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, July 2021

ปาล์์มน้ำำ��มััน

การผลิิต
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ปีี 2564 ผลผลิิตปาล์์มน้ำำ�มั
� ันเดืือน
กรกฎาคมจะมีีประมาณ 1.661 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.299 ล้้านตััน
ลดลงจากผลผลิิตปาล์์มทะลาย 1.940 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.349 ล้้านตััน
ของเดืือนมิิถุุนายน คิิดเป็็นร้้อยละ 14.38
และร้้อยละ 14.33 ตามลำำ�ดัับ

การตลาด
	อิินเดีียมีีการนำำ�เข้้าน้ำำ�มั
� ันปาล์์มบริิสุุทธิ์์�
เพิ่่�มขึ้้�นหลัังจากที่่�ภาครััฐอนุุญาตให้้มีี
การนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์�และลดภาษีี
นำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์มบริิสุุทธิ์์� อิินเดีียมีีการ
นำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์มกึ่่�งบริิสุุทธิ์์� (RBDPO)
จากอิินโดนีีเซีีย 70,000 ตััน ซึ่่�งจะส่่ง
ในเดืือนกรกฎาคมและสิิงหาคม แรงซื้้�อจาก
อิินเดีียทำำ�ให้้ราคา RBDPO สููงขึ้้�นมากกว่่า
ตัันละ 30 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในหนึ่่�งสััปดาห์์
การนำำ�เข้้า RBDPO จากอิินโดนีีเซีียถููกกว่่า
การนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบตัันละ
5 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งส่่วนต่่างราคาลดลง

อย่่างมากจากเดิิมที่่�มีีส่่วนต่่างราคาตัันละ
35 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
ราคา
ราคาผลปาล์์มทั้้�งทะลายที่่�เกษตรกร
ขายได้้เดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.26 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 5.74 บาท
ในเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 9.06 และสููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 3.23 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 93.81
ราคาขายส่่งน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ณ ตลาด
กรุุงเทพฯ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 34.24 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 32.67 บาท

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 776 777 สิิงหาคม 2564

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชเส้นใย-พื ชอื่นๆ
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.81 และสููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 19.34 บาท ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 77.04
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดมาเลเซีียเฉลี่่�ย ตัันละ 4,215.56
ริิงกิิต (33.23 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
3,754.18 ริิงกิิต (28.90 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 12.29 และสููงขึ้้�น

จากตัันละ 2,686.85 ริิงกิิต (20.13 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 56.90
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดรอตเตอร์์ดััม เฉลี่่�ยตัันละ 1,140.08
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (37.39 บาท/กก.) สููงขึ้้�น
จากตัันละ 1,064.21 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(33.56 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
7.13 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 674.43 ดอลลาร์์สหรััฐฯ

(21.29 บาท/กก.) ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 69.04

ฝ้าย

ความเคลื่่�อนไหวของราคาฝ้้าย
ในตลาดโลกประจำำ�เดืือนกรกฎาคม
2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�

กิิโลกรััมละ 4.11 บาท) และเพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ
62.89 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ 43.79 บาท)
ของเดืือนกรกฎาคม 2563 ร้้อยละ 41.04
(เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาทกิิโลกรััมละ 20.21 บาท)

ในประเทศ
ราคา

ราคาฝ้้ายดอกทั้้�งเมล็็ดชนิดคล
ิ ะ
ที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนนี้้�ไม่่มีีรายงานราคา
ต่่างประเทศ
การผลิต

	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์ผลผลิิต
ฝ้้ายโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนกรกฎาคม 2564
มีีปริิมาณ 25.99 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 24.51 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 6.04
การค้้า

	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์ความ
ต้้องการใช้้ฝ้้ายโลก ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ
26.81 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 25.82 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 3.83 ด้้านการนำำ�เข้้า
มีีปริิมาณ 10.00 ล้้านตััน ลดลงจาก 10.41 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 3.94 ด้้านการส่่งออก
มีีปริิมาณ 10.00 ล้้านตััน ลดลงจาก
10.45 ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.31

อ้้อยโรงงาน
และน้ำำ��ตาล
ในประเทศ
ไม่่มีีรายงาน		

ต่่างประเทศ
ตามข้้อมููลของ S&P Global Platts
ณ วัันที่่� 18 กรกฎาคม 2564 พบว่่า บราซิิล
ส่่งออกน้ำำ��ตาล 1.49 ล้้านตััน โดยมีีอััตรา
การบรรจุุต่่อวัันอยู่่�ที่่� 124,000 ตััน
ลดลง 13% เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว
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ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 777 สิิงหาคม 2564

n

ราคาซื้้�อ - ขายล่่วงหน้้าเพื่่�อส่่งมอบเดืือน
ตุุลาคม 2564 ทำำ�สััญญาเดืือนกรกฎาคม
เฉลี่่�ยปอนด์์ละ 88.70 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ
64.00 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ 85.79 เซนต์์
(กิิโลกรััมละ 59.89 บาท) ของเดืือนมิิถุุนายน
2564 ร้้อยละ 3.39 (เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาท

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
นางอัมพิกา เพชรเสถียร
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
		 น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลฝ้้ายโลก (ณ เดืือนกรกฎาคม 2564)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ
ปีี 2563/64
ปีี 2564/65
ผลต่่างร้้อยละ
สต็็อกต้้นปีี
21.32
19.94
-6.47
ผลผลิิต
24.51
25.99
6.04
นำำ�เข้้า
10.41
10.00
-3.94
ใช้้ในประเทศ
25.82
26.81
3.83
ส่่งออก
10.45
10.00
-4.31
สต็็อกปลายปีี
19.94
19.10
-4.21
ที่่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
Traders กำำ�ลัังเลื่่�อนการจััดส่่งเนื่่�องจาก
ค่่าขนส่่งที่่สูู� งขึ้้�น โดยค่่าขนส่่งจากบราซิิล
ไปยัังจีีนทำำ�สถิิติิสููงสุุดในรอบ 11 ปีี ที่่� 64.50
เหรีียญสหรััฐฯ/ตััน เป็็นผลให้้การจััดเก็็บ
น้ำำ��ตาลที่่�ท่่าเรืือใกล้้เต็็มกำำ�ลัังการผลิิต
ซึ่่�งทำำ�ให้้น้ำำ��ตาลดิิบของบราซิิลบรรจุุขาย
ในเดืือนสิิงหาคมโดยมีีส่่วนต่่าง 39 จุุด
จากสััญญาเดืือนตุุลาคม เมื่่�อเทีียบกัับ
ค่่าพรีีเมี่่�ยม 4 จุุดสำำ�หรัับการโหลดใน
เดืือนตุุลาคม Platts กล่่าว
ตามรายงานของ Bank of America
รายงานว่่ามีีโอกาส 80% ที่่�จะเกิิด

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ปรากฏการณ์์ลานีีญาในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี
โดยเตืือนว่่าอาจส่่งผลกระทบต่่อพืืชผล
และธััญพืืชของบราซิิล ซึ่่�งจะผลัักดัันราคา
ให้้สููงขึ้้�น ด้้าน Rural Clima กล่่าวเพิ่่�มเติิม
ว่่าลานีีญาอาจทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�ไม่่
เพีียงพอในเดืือนตุุลาคมในภููมิิภาคตะวัันตก
ตอนกลางของบราซิิล ส่่วนปริิมาณน้ำำ��ฝน
ในช่่วงครึ่่�งหลัังของเดืือนกัันยายนคาดว่่า
จะอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
ตามรายงานแนวโน้้มการเกษตรของ
OECD-FAO ปีี 2564 - 2573 พบว่่า อิินเดีีย
จะยัังคงส่่งออกน้ำำ��ตาลจำำ�นวนมาก

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

อย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2564 - 2573 ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
จะเป็็นน้ำำ�� ตาลทรายขาว ในขณะที่่�ผลผลิิต
น้ำำ��ตาลจะสููงถึึง 35.6 ล้้านตััน ในปีี 2573
ผลประโยชน์์ทางการเมืืองและการขาด
แคลนน้ำำ��อาจเพิ่่�มความไม่่แน่่นอนและ

บัังคัับให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนการผลิิต
เอทานอลหรืือนโยบายการส่่งออกใน
ขณะเดีียวกััน รััฐบาลกลางของอิินเดีีย
ได้้ขอให้้รััฐสภาอนุุมััติกิ ารปล่่อยเงิินช่่วย
เหลืือโรงงานน้ำำ�� ตาล จำำ�นวน 11 พัันล้้าน

รููปีี (147 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) สำำ�หรัับปีี
2562/2563
โดย นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์
น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�ำหนดราคา

ราคาสูงสุด

มีี.ค.-65

ต.ค.-64

17.69

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 ก.ค. 64 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 23 มิิ.ย. 64 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
17.27

17.67

17.01

+0.66

18.10

17.72

18.09

17.29

+0.08

พ.ค.-65

17.27

16.90

17.26

16.46

+0.80

ก.ค.-65

16.54

16.22

16.53

15.90

+0.63

ต.ค.-65

16.16

15.89

16.16

15.59

+0.57

มีี.ค.-66

16.26

16.00

16.25

15.77

+0.48

พ.ค.-66

15.27

15.04

15.23

15.12

+0.11

ก.ค.-66

14.51

14.36

14.48

14.63

-0.15

ต.ค.-66

14.12

14.00

14.08

14.33

-0.25

มีี.ค.-67

14.23

14.15

14.23

14.40

-0.17

พ.ค.-67

13.91

13.85

13.91

14.16

-0.25

ราคาน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�ำหนดราคา
ต.ค.-64
ธ.ค.-64
มีี.ค.-65
พ.ค.-65
ส.ค.-65
ต.ค.-65
ธ.ค.-65
มีี.ค.-66

ยางพารา

ราคาสูงสุด
452.40
464.20
471.70
466.20
456.40
446.80
445.40
447.40

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 ก.ค. 64 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 23 มิิ.ย. 64 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
446.00
456.00
464.40
460.00
450.80
442.60
445.40
447.40

การผลิิต
ผลผลิิตยางพาราของไทยในช่่วงเดืือน
มกราคม – มิิถุุนายน ปีี 2564 มีีปริิมาณ
1.755 ล้้านตััน (1.782 ล้้านตัันยางดิิบ)
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.41 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีี 2563 ที่่�มีีผลผลิิต 1.665 ล้้านตััน

450.40
463.10
471.00
466.00
456.30
446.70
445.40
447.40

442.00
449.40
456.20
453.50
447.40
440.20
439.40
-

(1.690 ล้้านตัันยางดิิบ) โดยช่่วงที่่�ผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดมากของปีี 2563 คาดว่่าอยู่่�ในช่่วง
เดืือนกัันยายน – ธัันวาคม โดยมีีผลผลิิตออกสู่่�
ตลาดร้้อยละ 44.19 ของปริิมาณผลผลิิตทั้้�งปีี
ทางด้้านการผลิิตยางพาราในภาพรวมของโลก
สมาคมประเทศผู้้�ผลิิตยางธรรมชาติิ (ANRPC)
คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 ผลผลิิตยางพาราโลก
มีีประมาณ 13.79 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563

+8.40
+13.70
+14.80
+12.50
+8.90
+6.50
+6.00
-

ร้้อยละ 5.27 ที่่มีีปริ
� ิมาณ 13.10 ล้้านตััน
การตลาด
	การส่่งออกยางพาราของไทยในช่่วงเดืือน
มกราคม – พฤษถาคม ปีี 2564 มีีปริิมาณ
1.712 ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ 0.53 จากช่่วง
เวลาเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่มีีปริ
� ิมาณ
1.703 ล้้านตััน ทางด้้านความต้้องการ
ใช้้ยางพาราในภาพรวมของโลกในปีี 2564
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มีีประมาณการความต้้องการใช้้ยาง 13.90 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ 7.17 ที่่�มีีปริิมาณ
12.97 ล้้านตััน
ราคา
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ
1) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 50.54 บาท ลดลงจาก 57.78 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 7.24 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 12.53
2) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 2 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 50.04 บาท ลดลงจาก 57.28 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 7.24 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ12.64
3) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 49.54 บาท ลดลงจาก 56.78 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 7.24 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ12.75
4) ยางก้้อนคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
22.42 บาท ลดลงจาก 23.20 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.78 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 3.36
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
19.68 บาท ลดลงจาก 20.85 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.17 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 5.61
6)	น้ำำ��ยางสดคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
40.56 บาท ลดลงจาก 48.97 บาท ของเดืือน

ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 8.41 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 17.17
2. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.
ซื้้�อขายล่่วงหน้้าส่่งมอบเดืือนสิิงหาคม
ณ ท่่าเรืือกรุุงเทพ 
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 60.81 บาท ลดลงจาก 68.46 บาท
ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา กิิโลกรััมละ 7.65 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ11.17
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 59.66 บาท ลดลงจาก 67.31 บาท
ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา กิิโลกรััมละ 7.65 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ11.37
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
52.42 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 51.62 บาท
ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา กิิโลกรััมละ 0.80 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.55
4)	น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
38.64 บาท ลดลงจาก 43.19 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.55 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 10.53
ณ ท่่าเรืือสงขลา 
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 60.56 บาท ลดลงจาก 68.21 บาท
ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา กิิโลกรััมละ 7.65 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ11.22

2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 59.41 บาท ลดลงจาก 67.06 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 7.65 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ11.41
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
52.17 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 51.37 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.80 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.56
4)	น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
38.39 บาท ลดลงจาก 42.94 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.55 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 10.60
3. ราคายางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3
ในตลาดล่่วงหน้้าต่่างประเทศ
1) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดสิิงคโปร์์
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 186.26 เซนต์์สหรััฐฯ
(60.43 บาท) ลดลงจาก 212.42 เซนต์์สหรััฐฯ
(66.25 บาท) ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา กิิโลกรััมละ
26.16 เซนต์์สหรััฐฯ หรืือลดลงร้้อยละ12.32
2) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดโตเกีียว
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 214.61 เยน (62.46 บาท)
ลดลงจาก 235.97 เยน (66.28 บาท)
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 21.36 เยน
หรืือลดลงร้้อยละ 9.05

กาแฟ

ออกดอก และคาดว่่าช่่วงพััฒนาดอกและผล
ต้้นกาแฟได้้รัับน้ำำ��เพีียงพอภาพรวมผลผลิิต
ทั้้�งประเทศจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
ภาคเหนืือ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�
อาราบิิก้้า เนื้้�อที่่�ให้้ผลลดลง เนื่่�องจากจัังหวััด
เชีียงราย ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญประสบ
ปััญหาสภาพอากาศแห้้งแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563
ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟยืืนต้้นตาย ส่่วนเนื้้�อที่่�ให้้ผล
พัันธุ์์�โรบััสต้้าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย จากต้้นกาแฟ
ที่่�ปลุกุ เมื่่�อปีี 2560 เริ่่�มให้้ผลผลิิตได้้ในปีีนี้้�
ได้้แก่่ จัังหวััดตาก และสุุโขทััย สำำ�หรัับ
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
แม้้ว่่าสภาพอากาศแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563
แต่่ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 2563 ต้้นกาแฟเริ่่�ม
ติิดผลแล้้วได้้รัับน้ำำ��ฝนที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้การ
เจริิญเติิบโตของผลกาแฟสมบููรณ์์ดีี มากกว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมา ยกเว้้นแหล่่งผลิิตในจัังหวััดตาก
น่่าน และอุุตรดิิตถ์์ สภาพอากาศแล้้งและ
ร้้อนจััด ทำำ�ให้้ดอกกาแฟแห้้งและติิดผลน้้อย
ส่่วนจัังหวััดพิิษณุุโลก และเพชรบููรณ์์

ส่่วนใหญ่่ปลููกเป็็นอาชีีพเสริิม โดยปลููกแซม
ในสวนยางพารา ต้้นกาแฟจึึงโตช้้า ขาดการ
บำำ�รุุงดููแลรวมทั้้�งสภาพอากาศแล้้ง ทำำ�ให้้ติดิ ผล
น้้อยกว่่าปีีที่่ผ่� ่านมา ผลผลิิตกาแฟ
จะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 –
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เนื้้�อที่่�ให้้ผล
ลดลง เนื่่�องจากแหล่่งผลิิตกาแฟในจัังหวััดเลย
หลายพื้้�นที่่�ประสบปััญหาภััยแล้้ง ทำำ�ให้้กาแฟ
ยืืนต้้นตาย เกษตรกรจึึงโค่่นต้้นที่่�ตายทิ้้�ง
สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าลดลง
เนื่่�องจากสภาพอากาศร้้อน และแห้้งแล้้ง
ในช่่วงออกดอก ต้้นกาแฟขาดน้ำำ�� ทำำ�ให้้
ออกดอกน้้อย ประกอบกัับเกษตรกร
ขาดการดููแลรัักษา ค่่าจ้้างแรงงานแพง บางราย
ไม่่เก็็บผลผลิิต และบางรายโค่่นต้้นกาแฟทิ้้�ง
เพราะเก็็บเกี่่�ยวแล้้วไม่่คุ้้�มทุุน โดยผลผลิิต
กาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม
2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564

ในประเทศ

1. การผลิิต

เนื้้�อที่่�ให้้ผลรวมทั้้�งประเทศลดลงทั้้�งพัันธุ์์�
อาราบิิก้้า และโรบััสต้้า โดยเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้้าลดลง เนื่่�องจากจัังหวััดเชีียงราย
ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญประสบปััญหาสภาพ
อากาศแห้้งแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้
ต้้นกาแฟยืืนต้้นตาย ส่่วนเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟ
พัันธุ์์�โรบััสต้้าลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก
แหล่่งผลิิตสำำ�คััญทางภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััด
ชุุมพร และระนอง เกษตรกรโค่่นต้้นกาแฟ
ที่่�ปลููกแซมในสวนยางพารา ปาล์์มน้ำำ�มั
� ัน
และทุุเรีียน ซึ่่�งเป็็นพืืชหลัักเริ่่�มโตขึ้้�นและให้้
ผลผลิิตได้้ รวมทั้้�งโค่่น ต้้นกาแฟที่่�อายุุมาก
ส่่วนผลผลิิตต่่อไร่่ทั้้�งสองพัันธุ์์�คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เพราะปีีนี้้�แหล่่งผลิิต ส่่วนใหญ่่สภาพอากาศ
เอื้้�ออำำ�นวยมีีช่่วงแล้้งเหมาะสมสำำ�หรัับการ
34
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ปี
2559
2560
2561
2562
2563
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)
2564*

ความต้องการใช้
เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)
71,300
85,234
91,993
81,592
86,611
3.39
90,055

หมายเหตุ* : ประมาณการ
ภาคกลาง เนื้้�อที่่�ให้้ผลเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
ต้้นกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2560 เริ่่�มให้้ผลผลิิต
ได้้ในปีีนี้้� ส่่วนผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่า
ลดลง จากสภาพอากาศแล้้ง ฝนทิ้้�งช่่วงนาน
ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟได้้รัับน้ำำ��ไม่่เพีียงพอต่่อการ
ออกดอกและติิดผล ประกอบกัับบางแหล่่ง
ผลิิตกาแฟเริ่่�มอายุุมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้องตััดแต่่งกิ่่�ง
ทำำ�สาว เพื่่�อให้้ต้้นกาแฟฟื้้�นฟููความสมบููรณ์์
และให้้ผลผลิิตสููงขึ้้�นโดยผลผลิิตกาแฟ
จะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 –
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคใต้้ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้า
เนื้้�อที่่�ให้้ผลลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก
เกษตรกรโค่่นต้้นกาแฟที่่�ปลููกแซมในสวน
ยางพารา ปาล์์มน้ำำ��มััน และทุุเรีียน
เพราะพืืชหลัักเริ่่�มโตขึ้้�น ประกอบกัับมีีปััญหา
การจ้้างแรงงานเก็็บเกี่่�ยวที่่�แพง และหายาก
สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากจัังหวััดชุุมพร ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิต
สำำ�คััญ ปีีที่่�แล้้วเกิิดพายุุทำำ�ให้้มีีฝนตกหนััก
ส่่งผลให้้ดอกร่่วง รวมทั้้�งประสบภััยแล้้งช่่วง
ดอกบาน ทำำ�ให้้ติดิ ผลน้้อย ปีีนี้้�มีีช่่วงแล้้ง
เหมาะสมสำำ�หรัับการออกดอก และคาดว่่า
ช่่วงพััฒนาดอกและผล ต้้นกาแฟจะได้้รัับ
น้ำำ��เพีียงพอ ภาพรวมผลผลิิตจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือน
ธัันวาคม 2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
การตลาดและราคา

	คาดว่่า ราคาเมล็็ดกาแฟจะใกล้้เคีียงกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา จากปริิมาณผลผลิิตโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
และภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่ซ� บเซา สำำ�หรัับ
การส่่งออกจะลดลงจากปีีที่่ผ่� ่านมาเล็็กน้้อย
เนื่่�องจากผลผลิิตภายในประเทศลดลง
ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีที่ผ่่� ่านมาเล็็กน้้อยจากความต้้องการ
บริิโภคภายในประเทศ และนำำ�มาแปรรููปเป็็น

ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อส่่งออก ประกอบกัับผลผลิิต
ในประเทศลดลง
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟ
ของไทยในปีี 2563

	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร รายงาน
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรููปในประเทศ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2563 มีีปริิมาณ 86,611 ตััน เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 81,592 ตััน ของปีี 2552 ปริิมาณ
5,019 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.15 เนื่่�องจาก
ความต้้องการของโรงงานแปรรููปเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งเพื่่�อ
การบริิโภคภายในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก
2. การค้้า

	การส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟ
สำำ�เร็็จรููป ปีี 2564 ในช่่วงเดืือนมกราคม –
มิิถุุนายน เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมา มีีปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟดิิบ
168.72 ตััน มููลค่่า 28.78 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 9.99 และร้้อยละ 4.69 ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนการส่่งออกเมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ
114.12 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 38.31 มููลค่่า
15.56 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 9.05
สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณการส่่งออก
3,741.13 ตััน มููลค่่า 357.11 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 17.84 และร้้อยละ 3.72
และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณการส่่งออก
3,319.16 ตััน มููลค่่า 1,074.36 ล้้านบาท

ลดลงร้้อยละ 9.13 และร้้อยละ 6.67 ตามลำำ�ดัับ
	การนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
ปีี 2564 ในช่่วงเดืือนมกราคม – มิิถุุนายน
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟดิิบ
19,444.09 ตััน มููลค่่า 1,149.07 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 19.36 และร้้อยละ 9.79
ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟคั่่�ว
มีีปริิมาณ 1,109.66 ตััน มููลค่่า 268.19 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 53.30 และร้้อยละ 33.35
ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณ
นำำ�เข้้า 12,282.60 ตััน มููลค่่า 1,421.27 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15.23 และร้้อยละ 29.80
ตามลำำ�ดัับ และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณ
การนำำ�เข้้า 1,093.48 ตััน มููลค่่า 503.99 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13.17 และร้้อยละ 16.91
ตามลำำ�ดัับ
ต่่างประเทศ
ผลผลิิตกาแฟของโลก

	กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
รายงานผลผลิิตกาแฟโลกปีี 2562/63
มีีปริิมาณ 10.02 ล้้านตััน ลดลงจาก
10.49 ล้้านตััน ของปีี 2561/62 ร้้อยละ 4.55
บราซิิล ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 1 ของโลก
ในปีี 2562/63 มีีผลผลิิต 3.58 ล้้านตััน
ลดลง 0.33 ล้้านตััน ในปีี 2561/62 หรืือ
ลดลงร้้อยละ 8.49

ผลผลิตกาแฟของโลก ปี 2558/59 – 2562/63

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64
บราซิล
2.96
3.37
3.05
3.89
3.56 5.23 4.07
เวียดนาม 1.74
1.60
1.76
1.82
1.88 2.91 1.81
โคลัมเบีย 0.84
0.88
0.83
0.83
0.83 -0.80 0.85
อินโดนเี ซีย 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
ฮอนดูรัส
0.32
0.45
0.46
0.45
0.34 1.11 0.37
อินเดีย
0.35
0.31
0.32
0.32
0.29 -3.13 0.32
เปรู
0.21
0.25
0.26
0.27
0.27 6.01 0.27
ยูกันดา
0.22
0.31
0.26
0.29
0.26 2.27 0.29
เม็กซิโก
0.14
0.20
0.24
0.21
0.22 10.78 0.23
อื่นๆ
1.29
1.28
1.29
1.33
1.28 0.35 1.29
รวม
9.18
9.70
9.52
10.49
10.02 2.57 10.57
ที่มา : United States Department of Agriculture, July 2020
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ความต้องการใช้
กาแฟของโลก

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

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�ำเร็จรูปของโลก
ปี 2558/59 – 2562/63

ปริมาณ (ล้านตัน)
9.17
9.23
9.58
9.90
9.84
7.31

ที่มา : United States Department of
		 Agriculture, July 2020
เวีียดนาม ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 2 ของโลก
และเป็็นผู้้�ผลิิตกาแฟพัันธุ์์�โรบััสตาอัันดัับ 1
ของโลก มีีผลผลิิตกาแฟปีี 2562/63 ปริิมาณ
1.88 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.82 ล้้านตััน
ในปีี 2561/62 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3.29
การส่่งออกกาแฟของโลก

	กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน
การส่่งออกกาแฟโลกปีี 2562/63 มีี 7.94
ล้้านตััน ลดลงจาก 8.46 ล้้านตััน ในปีี
2561/62 ร้้อยละ 6.15 ประเทศที่่�ส่่งออก
มากที่่สุ� ุดได้้แก่่ บราซิิล มีีการส่่งออกในปีี
2562/63 ปริิมาณ 2.20 ล้้านตััน ลดลงจาก
2.49 ล้้านตััน ของปีี 2561/62 ร้้อยละ 11.59
เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น รองลงมา
ได้้แก่่ ประเทศเวีียดนาม มีีการส่่งออก ปริิมาณ
1.61 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.64 ล้้านตััน ของ
ปีี 2561/62 ร้้อยละ 2.19

พริิกไทย

การผลิิต
ผลผลิิตพริิกไทยปีี 2564 ได้้เก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต
ไปหมดแล้้ว เกษตรกรจะเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต
ได้้ทั้้�งหมด ภายใน 2 เดืือน
การตลาด
	การซื้้�อขายพริิกไทยยัังคงทรงตััวราคาพริิกไทย
มีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากมีีการนำำ�เข้้าพริิกไทย
จากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ได้้แก่่ กััมพููชา
และเวีียดนามเพิ่่�มขึ้้�น ราคาพริิกไทยดำำ� - คละ
36
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หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64
บราซิล
2.13
1.98
1.83
2.49
2.20 2.89 2.46
เวียดนาม 1.77
1.65
1.67
1.64
1.61 -1.95 1.61
โคลัมเบีย 0.74
0.83
0.76
0.82
0.78 0.80 0.81
อินโดนเี ซีย 0.59
0.49
0.48
0.37
0.43 -8.92 0.42
ฮอนดูรัส
0.30
0.43
0.43
0.41
0.33 1.41 0.33
อินเดีย
0.34
0.37
0.37
0.35
0.33 -1.41 0.32
เปรู
0.20
0.24
0.25
0.26
0.26 6.63 0.26
ยูกันดา
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
กัวเตมาลา 0.18
0.20
0.21
0.22
0.21 3.20 0.20
อื่นๆ
1.33
1.31
1.36
1.37
1.33 0.46 1.34
รวม
8.00
8.01
7.87
8.46
7.94
0.37
8.27
ที่มา : United States Department of Agriculture, July 2020
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลก

	กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลกปีี 2562/63
มีี 9.84 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.17 ล้้านตััน
ของปีี 2558/59 ร้้อยละ 7.31
ราคา
ในประเทศ

ไม่่มีีราคา เนื่่�องจากหมดฤดููการผลิิต

ราคาในตลาดต่่างประเทศ
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564 มีีดัังนี้้�

ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบอาราบิิก้้า ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันทีีเฉลี่่�ย 213.87 เซนต์์/

จ.จัันทบุุรีี เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 70 - 100 บาท
พริิกไทยขาว - ดีี เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 160 - 200 บาท
ส่่วนพริิกไทยอ่่อนเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 40 - 70 บาท
ในปีี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 806 ตััน มููลค่่า 134.35 ล้้านบาท
จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ 469 ตััน
มููลค่่า 91.20 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 303 ตััน มููลค่่า 43.14 ล้้านบาท
ในปีี 2564 ( ม.ค. - พ.ค.) ไทยส่่งออกพริิกไทย
ปริิมาณ 455 ตััน มููลค่่า 70.14 ล้้านบาท
จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ 263 ตััน

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ปอนด์์ (153.04 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก
192.45 เซนต์์/ปอนด์์ (133.50 บาท/กิิโลกรััม)
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 11.13
ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบโรบััสตา ตลาดนิิวยอร์์ก
ซื้้�อขายทัันที่่�เฉลี่่�ย 95.32 เซนต์์/ปอนด์์
(68.21 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก 84.85
เซนต์์/ปอนด์์ (58.86 บาท/กิิโลกรััม) ของ
เดืือนก่่อนร้้อยละ 12.34
โดย น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ
		
น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
มููลค่่า 46.82 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 173 ตััน มููลค่่า 23.32 ล้้านบาท
ราคาในประเทศไทย
ความเคลื่่�อนไหวของราคาพริิกไทย
 ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564 มีีดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

		 ราคาเกษตรกรขายได้้พริิกไทยขาว - ดีี
ปีี 2563 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 181.55 บาท
ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.95 ส่่วน
พริิกไทยดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
91.34 บาท ลดลงจากปีีที่ผ่่� ่านมา ร้้อยละ 3.08

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

		สำำ�หรัับเดืือนกรกฎาคม 2564
พริิกไทยดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
150.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
และพริิกไทยขาว - ดีี ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
212.50 บาท ราคาลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
ลดลงร้้อยละ 15.00*
2. ราคาขายตลาดกรุุงเทพฯ

		 ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี ปีี 2563
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 345 บาท ราคาลดลง
*

จากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.07 ราคาต่ำำ�สุ
� ุด คืือ
330 - 460 บาท/กิิโลกรััม พริิกไทยดำำ� - ดีี
มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 240 บาท ราคาลดลง
จากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.35 ราคาต่ำำ��สุุด - สููงสุุด
คืือ 230 - 350 บาท/กิิโลกรััม ส่่วนพริิกไทยดำำ�
- รอง มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 315 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับปีีที่ผ่่� ่านมาราคาต่ำำ��สุุดสููงสุุด คืือ 310 - 320 บาท/กิิโลกรััม

		สำำ�หรัับเดืือน กรกฎาคม 2564 ราคา
ขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
290 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
พริิกไทยดำำ� - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
190 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา

23,733 ตััน มููลค่่า 925.75 ล้้านบาท
ในเดืือนมิิถุุนายน 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
49.71 ร้้อยละ 47.83

4.59 ล้้านบาท ในเดืือนมิิถุุนายน 2563
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 105.25 และร้้อยละ
80.52

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาเกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย 4 สััปดาห์์

สัับปะรด
การผลิิต

(พยากรณ์์ ณ มิิถุุนายน 2564)

	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ช่่วงเดืือนกรกฎาคม 2564 ผลผลิิต
สัับปะรดโรงงานออกสู่่�ตลาดลดลงจาก
เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากเป็็นช่่วงปลาย
ฤดููกาล และโรงงานแปรรููปต้้องปรัับ
แผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับภาวะผลผลิิต
ภาวะตลาดและผลผลิิต ทำำ�ให้้ราคา
สัับปะรดปรัับตััวสููงขึ้้�น
การค้้า
เดืือนมิิถุุนายน 2564 ส่่งออกสัับปะรดสด
และผลิิตภััณฑ์์ปริิมาณ 42,865 ตััน
มููลค่่า 1,854.75 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 35,065 ตััน มููลค่่า 1,500.21 ล้้านบาท
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
22.24 และร้้อยละ 23.63 และเพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 28,220 ตััน มููลค่่า 1,254.85
ล้้านบาท ในเดืือนมิิถุุนายน 2563 เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 51.89 ร้้อยละ 47.81
	สัับปะรดกระป๋๋อง

(รวมรหััส 20082010000 		
และ 20082090000)

เดืือนมิิถุุนายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
35,532 ตััน มููลค่่า 1,368.59 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ28,324 ตััน มููลค่่า
1,085.85 ล้้านบาท ในเดืือนพฤษภาคม
2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.45 และ
ร้้อยละ 26.04 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ

	น้ำำ��สัับปะรด (รวมรหััส 20094100000
20094900001 และ 200094900002)

เดืือนมิิถุุนายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
4,948 ตััน มููลค่่า 260.75 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 4,802 ตััน มููลค่่า 250.38
ล้้านบาท ในเดืือนพฤษภาคม 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.03 และร้้อยละ 4.14
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 2,629 ตััน มููลค่่า
142.73 ล้้านบาท ในเดืือนมิิถุุนายน 2563
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 88.16 และร้้อยละ 82.69

	สัับปะรดที่่�ทำำ�ไว้้ไม่่ให้้เสีียโดยน้ำำ��ตาล
(รหััส 2006000002)

เดืือนมิิถุุนายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
1,947 ตััน มููลค่่า 203.00 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 1,366 ตััน มููลค่่า
143.89 ล้้านบาท ในเดืือนพฤษภาคม 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 42.51 และร้้อยละ
41.08 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 1,480 ตััน
มููลค่่า 172.67 ล้้านบาท ในเดืือนมิิถุุนายน 2563
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 31.59 และร้้อยละ 17.56
	สัับปะรดอบแห้้ง (ที่่�ไม่่ใช้้น้ำำ��ตาล)
(รหััส 08043000002)

เดืือนมิิถุุนายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
63 ตััน มููลค่่า 8.28 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 45 ตััน มููลค่่า 4.55 ล้้านบาท
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 41.29 และร้้อยละ 82.20
และเพิ่่�มขึ้้�นจาก ปริิมาณ 31 ตััน มููลค่่า

สัับปะรดสด (รหััส 08043000001)

เดืือนมิิถุุนายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
330 ตััน มููลค่่า 7.81 ล้้านบาท ลดลงจาก
ปริิมาณ 484 ตััน มููลค่่า 12.27 ล้้านบาท
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
31.75 และร้้อยละ 36.37 และเพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 311 ตััน มููลค่่า 6.02 ล้้านบาท
ในเดืือนมิิถุุนายน 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
5.98 และร้้อยละ 29.72
� นไหวของ
ความเคลื่่อ
ราคาสัับปะรดประจำำ�เดืือน
กรกฎาคม 2564 มีีดัังนี้้�
	คาดว่่า ราคาสัับปะรดโรงงาน
ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
5.70 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
5.03 บาท ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 13.27
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 13.07 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 56.41
	คาดว่่า ราคาสัับปะรดบริิโภค
ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 7.95 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 7.89 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.73
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 13.81 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 42.45
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 776 777 สิิงหาคม 2564
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สุุกร

	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน พ.ค.2564 มีีปริิมาณ 1,425 ตััน
มููลค่่า 175.53 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน
เม.ย. 2564 มีีปริิมาณ 1,954 ตััน มููลค่่า
244.93 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 27.10
และ 28.33 ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�หรัับการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแปรรููป
เดืือน พ.ค. 2564 มีีปริิมาณ 422 ตััน
มููลค่่า 104.31 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากเดืือน
เม.ย. 2564 มีีปริิมาณ 420 ตััน มููลค่่า

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ในเดืือนนี้้�สถานการณ์์ตลาดสุุกร
ราคาสุุกรที่่�เกษตรกรขายได้้ลดลงจาก
เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากความต้้องการ
บริิโภคผลผลิิตเนื้้�อสุุกรออกสู่่�ตลาดมีีอััตรา
ลดลง แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคา
จะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย

96.31 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.35
และร้้อยละ 8.30 ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญคืือ ญี่่ปุ่่�� น ฮ่่องกง
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

	สุุกรมีีชีีวิิตพัันธุ์์�ผสมน้ำำ�� หนััก 100
กิิโลกรััมขึ้้�นไป ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 71.70 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 72.07 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.51 โดยแยก
เป็็นราคา ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
67.78 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กิิโลกรััมละ 72.57 บาท ภาคกลาง
กิิโลกรััมละ 72.29 บาท และภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 72.70 บาท ส่่วนราคาลููกสุุกร
ตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี. เฉลี่่�ยตััวละ
2,560 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา

สุกร

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563
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พ.ศ. 2564
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ราคาขายส่่งสุุกรมีีชีีวิิต ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 75.58 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
75.93 บาท ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา ร้้อยละ 0.46
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ในเดืือนนี้้�ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกร
ขายได้้สููงขึ้้�นจากเดืือนที่่ผ่� ่านมา เนื่่�องจาก
ปริิมาณผลผลิิตไก่่เนื้้�อและชิ้้�นส่่วนต่่างๆ
ที่่�ออกสู่่�ตลาดมีีน้้อยกว่่าความต้้องการ
บริิโภค แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคา
จะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน พ.ค. 2564 มีีปริิมาณ 57,049 ตััน
มููลค่่า 2,507.89 ล้้านบาท ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น
จากเดืือนที่่� เม.ย. 2564 มีีปริิมาณ 31,907 ตััน
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ราคา
(บาท/กก.)

สถานการณ์์การผลิิต
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เดือน
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มููลค่่า 2,376.27 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
78.80 และคิิดเป็็นร้้อยละ 5.54 ตามลำำ�ดัับ
	ส่่วนการส่่งออกไก่่แปรรููป
เดืือน พ.ค. 2564 ปริิมาณ 50,369 ตััน
มููลค่่า 6,716.56 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
เดืือน เม.ย. 2564 ปริิมาณ 49,769 ตััน
มููลค่่า 6,415.60 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
1.20 และร้้อยละ 4.69 ตามลำำ�ดัับ
ตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญ คืือ ญี่่�ปุ่่�น สหภาพยุุโรป
และเกาหลีีใต้้

ไข่่ไก่่

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่่ไก่่เดืือนนี้้� ราคาไข่่ไก่่
ที่่�เกษตรกรขายลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากผลผลิิตไข่่ไก่่ในท้้องตลาดมีีจำำ�นวน
มากกว่่าความต้้องการของผู้้�บริิโภค
แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคาทรงตััว
หรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกไข่่ไก่่สด เดืือน พ.ค. 2564
ปริิมาณ 23.55 ล้้านฟอง ลดลงจาก
เดืือน เม.ย. 2564 ปริิมาณ 30.75 ล้้านฟอง
คิิดเป็็นร้้อยละ 23.40 ส่่วนมููลค่่า
การส่่งออกไข่่ไก่่สด เดืือน พ.ค. 2564
มููลค่่า 65.77 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน
เม.ย. 2564 มููลค่่า 78.99 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 16.72 ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญคืือ ฮ่่องกง สิิงค์์โปร์์ และเกาหลีีใต้้
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 34.55 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 34.61 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.17 โดยแยกเป็็นรายภาค
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 35.00 บาท
ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 33.68 บาท ภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 42.91 บาท ส่่วนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือไม่่มีีรายงาน ส่่วนราคาลููกไก่่เนื้้�อ

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

400

ตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี
ราคาเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ตััวละ 10.50 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไก่่มีีชีีวิิตหน้้าโรงฆ่่า
จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
31.88 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 32.88 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 3.04 และราคา
ขายส่่งไก่่สดเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 48.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา

ไข่ไก่
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

380
360
340
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280
260
240
220
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่ไก่่ (เฉลี่่�ยเบอร์์ 0-4)
ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 335 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่ผ่� ่านมา

ราคาไข่่ไก่่ที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศร้้อยฟองละ 292 บาท
สููงขึ้้�นจากร้้อยฟองละ 291 บาท ทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ
290 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยฟองละ
276 บาท ภาคกลาง ร้้อยฟองละ 297 บาท
ส่่วนภาคใต้้ ไม่่มีีรายงาน ส่่วนราคา
ลููกไก่่ไข่่ตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี. ตััวละ
28.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
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ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่เป็็ด คละ ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน
เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 335 บาท สููงขึ้้�นจากร้้อยฟองละ
319 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 5.02

120

พ.ศ. 2563

500

ราคาไข่่เป็็ดที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ ร้้อยฟองละ 341 บาท สููงขึ้้�น
จากร้้อยฟองละ 340 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 0.29 โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้�
ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ 355 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยฟองละ
355 บาท ภาคกลาง ร้้อยฟองละ 316 บาท
ภาคใต้้ ร้้อยฟองละ 350 บาท

ราคา
(บาท/กก.)

ไข่เป็ด

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

450
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300
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200
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2563
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ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2564

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

เดือน

โคเนื้อ

โคเนื้อ

110

40

พ.ศ. 2564

เดือน

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 95.38 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 96.30 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.96 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
94.25 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กิิโลกรััมละ 92.50 บาท ภาคกลาง กิิโลกรััมละ
92.55 บาท และภาคใต้้ กิิโลกรััมละ
108.64 บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

กระบือ

กระบือ

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563

100

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2564

ราคากระบืือ (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ
74.89 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 75.43 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.71 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
88.59 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กิิโลกรััมละ 72.24 บาท ส่่วนภาคกลาง
และภาคใต้้ ไม่่มีีรายงานราคา

80
60
40
20
0

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

เดือน

โดย นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
นายดรงค ติระด�ำรงค์กุล
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

รายการ

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

ก.พ.

(สุุกร)ราคาเกษตรกรขายได้้ 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62 75.89

77.1

75.36 71.80 71.70

ราคาขายส่่ง ณ แหล่่งผลิิต 73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05 79.07
ภาคกลาง กรมการค้้าภายใน

80.5

76.59 75.41 75.58

รายการ

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

(ไก่่เนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 33.98

34.71

34.84

34.40

33.64

33.02

34.28

34.71

34.69

34.54

34.54

34.55

38

33.5

33.23

31.88

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

ราคาขายส่่งหน้้าโรงฆ่่า
กรมการค้้าภายใน

33.50

33.50

33.50

33.10

32.25

31.55

32.50

32.36

รายการ

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

(ไข่่ไก่่)ราคาเกษตรกรขายได้้

269

282

290

285

277

288

281

275

268

283

291

291

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

275

310

325

314

310

325

301

285

290

318

334

334

รายการ

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

(ไข่่เป็็ด)ราคาเกษตรกรขายได้้

348

342

342

344

341

346.00 348.00

341

341

339

340

341

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

318

318

318

318

319

319.00 318.00

319

317

311

319

335

รายการ

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

(โคเนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 91.71

92.89

94.72

94.87

95.81

97.69

97.88

97.71

98.36

97.61

96.30

95.38

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

(กระบืือ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 70.40

73.08

75.20

77.34

78.28

78.18

77.83

76.77

78.19

75.43

74.89

รายการ

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

78.45
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้ำ
สถานการณ์์สััตว์์น้ำ��ที่่�สำ
ำ
ำ�คััญ
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
และแนวโน้้ม
1. สถานการณ์์การผลิิต
เดืือนกรกฎาคม 2564

สถานการณ์์ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในเดืือนกรกฎาคม
พบว่่า ไม่่มีีรายงานปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่จำ� ำ�หน่่าย
ในตลาดกลางองค์์การสะพานปลากรุุงเทพฯ
ในขณะที่่�ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่�เกษตรกรขายได้้
ในเดืือนมิิถุุนายนที่่มีี� แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น คืือ
ปลาทูู ปลาช่่อน และปลาเป็็ด ส่่วนสััตว์์น้ำำ��
ชนิิดอื่่�นๆ คืือ กุ้้�งขาวแวนนาไม มีีแนวโน้้ม
ลดลง ขณะที่่� หมึึกกระดอง มีีราคาทรงตััว
และสำำ�หรัับ ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย ไม่่มีีรายงานราคา
ที่่�เกษตรกรขายได้้ สถานการณ์์ข่่าวที่่สำ� ำ�คััญ
ดัังนี้้�
อุุตสาหกรรมอาหารทะเลของ
เวีียดนามมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ IUU ปลดใบ
เหลืือง เพื่่�อกระจายผลผลิิตผ่่านการขนส่่ง
ที่่�หลากหลายและเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 9 กรกฎาคม 2564 มีีรายงาน
ข่่าวจาก Vietnam Association of Seafood
Exporters and Importers ว่่า นาย Phung
Duc Tien รองปลััดกระทรวงเกษตร
และพััฒนาชนบทของเวีียดนาม กล่่าวว่่า
ในปีี 2564 และปีีถััดไป อุุตสาหกรรมประมง
ของเวีียดนามมีีเป้้าหมายที่่�จะลดการจัับสััตว์์น้ำำ��
และเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในเวลาเดีียวกััน มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาการถนอมอาหารและกระบวนการ
แปรรููปเพื่่�อลดอััตราการสููญเสีียจากการจัับ
สััตว์์น้ำำ�� โดยปรัับปรุุงคุุณภาพและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ในขณะเดีียวกััน ภาคส่่วนประมงได้้รัับผลกระทบ
ที่่�รุุนแรงจากกฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการ
ด้้านการทำำ�ประมงที่่ผิ� ิดกฎหมาย (IUU)
ของสหภาพยุุโรป และการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องของ
ผู้้�ส่่งออกตามระเบีียบและตรงกัับความต้้องการ
ของตลาดโดยเฉพาะการนำำ�วิทิ ยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ในการเพาะพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
การทำำ�เกษตร และด้้านการแพทย์์สำำ�หรัับ
สััตว์์น้ำำ�� โดยกลยุุทธ์์แนวทางในการดำำ�เนิินงาน
โดยกระทรวงเกษตรและพััฒนา
42
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ชนบทร่่วมกัับกระทรวงอุุตสาหกรรมและการค้้า
ของเวีียดนามในการปรัับปรุุงกระบวนการ
แปรรููปอาหารทะเลและพััฒนาผู้้�ประกอบการ
ส่่งออก เพื่่�อพััฒนาความปลอดภััยด้้านอาหาร
ปลอดโรค และยกระดัับมาตรฐานการผลิิต
ให้้ตรงกัับความต้้องการของตลาด และเน้้น
การสร้้างตราสิินค้้าสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ทะเลเวีียดนามเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับ
อุุตสาหกรรมประมง โดยใช้้หลัักการเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน
2. สถานการณ์์การตลาด
เดืือนกรกฎาคม 2564

การส่่งออกกุ้้�งของอเมริิกาใต้้เป็็นอุุปสรรค
สำำ�คััญโดยตรงต่่อส่่วนแบ่่งการตลาด
ในสหภาพยุุโรปของผู้้�ส่่งออกกุ้้�งจากเอเชีีย
เมื่่�อวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2564 มีีรายงาน
จาก Seafood Source ว่่า นาย Willem
van der Pijl ผู้้�ก่่อตั้้�งสมาคมอาหารทะเลและ
เชี่่�ยวชาญด้้านกุ้้�ง เห็็นว่่า การส่่งออกกุ้้�งของ
อเมริิกาใต้้มีียอดขายที่่�สามารถส่่งออกได้้
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญโดยตรงต่่อการ
แย่่งส่่วนแบ่่งการตลาดในสหภาพยุุโรป
ของผู้้�ส่่งออกกุ้้�งจากเอเชีีย โดยปีี 2563
สหภาพยุุโรปนำำ�เข้้ากุ้้�งกุุลาดำำ�จากเอเชีียลดลง
จากปีี 2562 ร้้อยละ 7.2 โดยนำำ�เข้้าลดลง
จากอิินเดีียและบัังคลาเทศ อยู่่�ที่่�ปริิมาณ
26,207 ตััน และ 16,794 ตััน หรืือลดลง
ร้้อยละ 9.7 และ 16.6 ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�
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เวีียดนามสามารถส่่งออกไปสหภาพยุุโรป
ได้้เพิ่่�มขึ้้�นที่่�ปริิมาณ 28,366 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2.3 ทั้้�งนี้้�สาเหตุุอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�สหภาพ
ยุุโรปมีีการนำำ�เข้้ากุ้้�งจากเอเชีียลดลงมา
จากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด - 19 ด้้วย
สำำ�หรัับประเทศในทวีีปอเมริิกาใต้้ที่ส่่� ่งออกกุ้้�ง
มายัังสหภาพยุุโรปเพิ่่�มขึ้้�น คืือ เอกวาดอร์์
และเวเนซููเอลา โดยเฉพาะเอกวาดอร์์ที่มีี่�
การลงทุุนฐานการผลิิตที่่ภููมิ
� ิภาคยุุโรปใต้้
และขยายฐานการส่่งออกมายัังภููมิิภาค
ยุุโรปเหนืืออยู่่�ที่่�ปริิมาณ 12,000 ตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 5,000 ตััน ในปีี 2558 อย่่างไร
ก็็ตาม เอกวาดอร์์ และประเทศอื่่�นๆ ในทวีีป
อเมริิกาใต้้ที่ส่่� ่งออกกุ้้�งได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากผลิิตภััณฑ์์
กุ้้�งสด กุ้้�งต้้มแกะทั้้�งเปลืือก แล้้วส่่งขายใน
ตลาดท้้องถิ่่�นของสหภาพยุุโรปยัังเสีียเปรีียบ
ประเทศผู้้�ส่่งออกจากเอเชีียในด้้านผลิิตภััณฑ์์
กุ้้�งแช่่เย็็นและแปรรููป ซึ่่�งเป็็นจุุดแข็็งของผู้้�ส่่งออก
กุ้้�งจากเอเชีียในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการส่่งออกต่่อไป
3. ความเคลื่่�อนไหวของราคา
เดืือนกรกฎาคม 2564

ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่�สำ�คั
ำ ัญบางชนิิด
ในเดืือนกรกฎาคม 2564 มีีความเคลื่่�อนไหว ดัังนี้้�
3.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตััว/กก.
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
136.17บาท ราคาลดลงจาก 141.14 บาท/กก.
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 3.52
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ราคาขายส่่งกุ้้�งขาวขนาดกลาง (70 ตััว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย กิิโลกรััมละ 132.50 บาท
ราคาลดลงจาก 139.60 บาท/กก. ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 5.09
3.2 ปลาหมึึกกระดองสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
100.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ
220.00 บาท ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
80.42 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 76.11 บาท/กก.
ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา ร้้อยละ 5.66
ราคาขายส่่งปลาทููในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 85.00 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 80.00 บาท/กก. ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 6.25
3.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
76.36 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 76.16 บาท/กก.
ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา ร้้อยละ 0.26
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ
140.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา

3.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุยสดขนาด 3-4 ตััว/กก.
ไม่่มีีรายงานราคาที่่�ชาวประมงขายได้้
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 80.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาที่่�ชาวประมงขายปลาเป็็ดได้้กิิโลกรััมละ
6.60 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 6.57 บาท/กก.
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.46
ราคาขายส่่งปลาป่่นชนิิดโปรตีีน 60% ขึ้้�นไป
เบอร์์ 2 ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน
กิิโลกรััมละ 32.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่ผ่� ่านมา
4. แนวโน้้มของราคาเดืือน
สิิงหาคม 2564

จากการศึึกษาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ คาดคะเน
แนวโน้้มของราคาเดืือนสิิงหาคม 2564 ดัังนี้้�
4.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตััว/กก.
	คาดว่่าราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 137.60 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
136.24 บาท/กก. ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.00
ราคาขายส่่งกุ้้�งขาว (70 ตััว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย จ.สมุุทรสาคร คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 134.15 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
132.50 บาท/กก. ของเดืือนก่่อน ร้้อยละ 1.25

4.2 ปลาหมึึกกระดองสด
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
100.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลาคาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
220.00 บาท ทรงตััวจากเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 82.35 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
81.37 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ
1.20
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลา คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
80.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 77.00 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
76.36 บาท/กก. ของเดืือนก่่อน ร้้อยละ 0.85
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 140.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่่านมา
4.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
	คาดว่่าไม่่มีีรายงานราคาที่่ช� าวประมงขายได้้
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จากองค์์การ
สะพานปลา คาดว่่ากิิโลกรััมละ 80.00 บาท
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
4.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาปลาเป็็ดที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 6.65 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
6.60 บาท/กก. ของเดืือนก่่อน ร้้อยละ 0.75
ราคาปลาป่่นเบอร์์ 2 ชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 32.00 บาท ทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา

โดย นายปวเรศ เมืืองสมบััติิ
สำำ�นักวิ
ั ิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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เดือน

ก.ค. 63
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 64
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.

เดือน

ก.ค. 63
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 64
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.

เดือน

ก.ค. 63
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 64
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
44

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
49.00
49.50
47.50
45.00
52.75
50.00
50.00
48.00
53.33
25.00
-

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
73.08
80.00
80.00
80.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
87.50
84.57
88.62
82.93
77.90
76.85
75.16
74.11
75.50
75.60
76.56
76.16
76.36

130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
133.08
140.00
140.00
140.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
144.98
140.21
138.14
132.90
136.08
154.00
140.98
137.95
150.08
150.77
138.99
141.14
136.17
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147.71
136.80
134.17
132.29
138.80
153.44
131.43
137.33
146.30
142.62
132.20
139.60
132.50
n

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563

100

พ.ศ. 2564

80
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40
20
0

ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ราคาเกษตรกร

ก.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาช่อน

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563

150

พ.ศ. 2564

120
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60
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0

ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

เดือน

ราคาขายสง

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563

300

พ.ศ. 2564

250
200
150
100
50
0

ก.ค. ส.ค.
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ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ราคาขายสง

ก.ค.

เดือน
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เดือน

ก.ค. 63
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 64
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.

เดือน

ก.ค. 63
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 64
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.

เดือน

ก.ค. 63
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 64
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
97.50
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
210.83
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
10.00
7.27
7.24
7.24
7.20
7.08
7.24
7.88
7.34
8.07
9.12
6.57
6.60

29.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
29.00
29.89
30.70
31.00
31.94
32.00
32.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
65.91
71.75
74.14
72.22
72.20
62.49
69.42
65.78
71.83
70.65
73.52
76.11
80.42

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
80.83
80.00
85.00

ปลาหมึก

ราคา
(บาท/กก.)

300

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

250
200
150
100
50

ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ราคาเกษตรกร

ราคา
(บาท/กก.)

50

ก.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาเป็ด
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

40
30
20
10
0

ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ราคาเกษตรกร

ราคา
(บาท/กก.)

100

ก.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาทู
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

80
60
40
20
0

ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

เดือน

ราคาขายสง
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ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

กรมประมง...วอน ! อย่่าใช้้ “กระแสไฟฟ้้าทำำ�ประมง” ทำำ�ลายสััตว์์น้ำำ��
อย่่างรุุนแรง ผิิด จัับ โทษปรัับสููงถึึง 1 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2564 กรมประมง เร่่งประชาสััมพัั นธ์์
รณรงค์์ห้้ามไม่่ให้้ใช้้ “ใช้้กระแสไฟฟ้้าในการทำำ�ประมง” อััตราโทษ
สููงถึึง 1,000,000 บาท มีีความผิิดตามมาตรา 60 ของพระราชกำำ�หนด
การประมง พ.ศ. 2558 และฉบัับแก้้ไข หลัังพบคดีีจัับกุุม
เพิ่่� มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เผย..วิิธีีดัังกล่่าวทำำ�ลายทรััพยากร
สััตว์์น้ำำ��ทุุกชนิิดอย่่างรุุนแรง โดยเฉพาะสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อนทนกระแส
ไฟไม่่ได้้เสี่่�ยงพิิ การ หรืือตายได้้ ส่่งผลต่่อวงจรชีีวิิตสััตว์์น้ำำ��
เกิิดความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจอย่่างมหาศาล

นายบััญชา สุุขแก้้ว รองอธิิบดีี
กรมประมง เปิิดเผยว่่า พระราชกำำ�หนด
การประมง พ.ศ.2558 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
มาตรา 60 ได้้บััญญััติห้ิ ้ามมิิให้้ผู้้�ใดใช้้
กระแสไฟฟ้้าทำำ�การประมง เนื่่�องจาก
การทำำ�การประมงด้้วยกระแสไฟฟ้้า
เป็็นลัักษณะการใช้้เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า
หรืือ แบตเตอรี่่� ผ่่านเครื่่�องแปลงกระแสไฟ
ต่่อกัับอุุปกรณ์์ที่่�เป็็นตะแกรงหรืือเหล็็ก
ปล่่อยกระแสไฟฟ้้า จุ่่�มลงไปในน้ำำ��
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ที่่�เป็็นที่่�จัับสััตว์์น้ำ�ำ� เพื่่�อให้้กระแสไฟฟ้้าช๊๊อต
ทำำ�อัันตรายสััตว์์น้ำำ��แล้้วเก็็บเอาสััตว์์น้ำำ��
มาใช้้ประโยชน์์ ส่่งผลทำำ�ให้้สััตว์์น้ำำ��
ทุุกชนิิดที่่�อยู่่�บริิเวณนั้้�น และสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อน
ขนาดเล็็กที่่�ทนกระแสไฟฟ้้าไม่่ได้้จะตาย
หรืือพิิการ ผู้้�ที่่�ใช้้กระแสไฟฟ้้าทำำ�การ
ประมงจะเก็็บเฉพาะสััตว์์น้ำำ��ที่่�ต้้องการ
มาใช้้ประโยชน์์เท่่านั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการ
สููญเสีีย และทำำ�ลายวงจรชีีวิิตสััตว์์น้ำำ��
การใช้้กระแสไฟฟ้้าจึึงเป็็นการทำำ�ลาย

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��อย่่างรุุนแรง เกิิดการ
สููญเสีียทางเศรษฐกิิจอย่่างมาก ดัังนั้้�น
กฎหมายจึึงได้้บััญญััติห้ิ ้ามใช้้กระแส
ไฟฟ้้าทำำ�การประมงโดยเด็็ดขาด
ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายของรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน ได้้เน้้นย้ำำ��ให้้
กรมประมงดููแลทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ำ� ให้้มีีใช้้
อย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้การมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชนเกิิดความมั่่�นคงในการ

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

ประกอบอาชีีพและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
ให้้ประชาชนรัับทราบข้้อกฎหมายและ
ความตระหนัักในการดููแลทรััพยากร
สััตว์์น้ำำ��
อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อมููลสถิิติิผลคดีี
การจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ผิิดในการใช้้กระแส
ไฟฟ้้าการทำำ�ประมง ในปีีที่่�ผ่่านมา
พบคดีีมีีสููงถึึง จำำ�นวน 161 คดีี จัับกุุม
ผู้้�ต้้องหาได้้ 109 ราย โดยเฉพาะ
ในพื้�น้ ที่่�น้ำำ��จืืด และล่่าสุุดในปีี 2564
จนถึึงปััจจุุบััน พบมีีผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ในคดีีดัังกล่่าวแล้้วกว่่า 62 คดีี จัับกุุม
ผู้้�ต้้องหาได้้ 42 ราย ซึ่่�งผู้้�กระทำำ�ผิิด
ลัักลอบใช้้กระแสไฟฟ้้าทำำ�การประมง
ต้้องระวางโทษมีีอััตราการเปรีียบเทีียบปรัับ
ตั้้�งแต่่ 200,000 บาท ถึึง 1 ล้้านบาท
หรืือปรัับจำำ�นวน 5 เท่่าของมููลค่่าสััตว์์น้ำำ��
ที่่�ได้้จากการทำำ�การประมงแล้้วแต่่
จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า อีีกทั้้�ง ผู้้�ที่่�ครอบครอง
สััตว์์น้ำำ��ที่่�ได้้จากการใช้้กระแสไฟฟ้้า
ทำำ�การประมง ไว้้เพื่่�อการค้้าต้้องระวางโทษ
ปรัับ 10,000 บาท หรืือ ปรัับจำำ�นวน 5 เท่่า
ของมููลค่่าสััตว์์น้ำ�ำ� ที่่�มีีไว้้ในครอบครอง
แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า นอกจากนี้้�
ตามบทบััญญััติิ มาตรา 166 ของ
พระราชกำำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 ผู้้�สนัับสนุุนหรืือผู้้�ได้้รัับ

ผลตอบแทนจากการกระทำำ�ความผิิด
เช่่น ผู้้�จััดหาเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ทำำ�
หรืือประกอบอุุปกรณ์์ทำำ�การประมง
ด้้วยกระแสไฟฟ้้า ก็็เข้้าข่่ายเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
การกระทำำ�ความผิิดและต้้องได้้รัับโทษ
ทางกฎหมายด้้วยเช่่นกััน
	ทั้้�งนี้้� นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง
ได้้มีีความห่่วงใยต่่อพี่่�น้้องชาวประมง
ที่่�อาจจะกระทำำ�ความผิิดโดย
รู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ซึ่่�งกฎหมายมีี
บทลงโทษที่่�สููง เนื่่�องจากวิิธีีการทำำ�
ประมงด้้วยการใช้้กระแสไฟฟ้้าเป็็น
การทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิอย่่าง
รุุนแรง จึึงได้้สั่่�งการให้้เร่่งประชาสััมพัันธ์์
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจถึึงผลเสีียและ
ข้้อกฎหมายให้้กัับพี่่�น้้องชาวประมง

ได้้รัับรู้้�และเข้้าใจเป็็นการป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดการกระทำำ�ผิิด แต่่หากยัังพบผู้้�ฝ่่าฝืืน
กระทำำ�ความผิิดให้้ใช้้มาตรการทาง
กฎหมายอย่่างเข้้มงวดและจริิงจััง...
รองอธิิบดีีฯ กล่่าว
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ราคาปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีก (เงินสด) พั นธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
รายการ
ลููกสุุกรขุุน
ลููกไก่่ไข่่อายุุ 1 วััน
ลููกไก่่เนื้้�ออายุุ 1 วััน
ลููกเป็็ดไข่่ซีีพีี

มิิ.ย.
2,264
23.96
12.50
25.00

ก.ค.
2,692
27.25
12.50
25.00

ส.ค.
2,800
28.00
10.66
25.00

2563
2564
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีี.ค. เม.ย.
2,800 2,776 2,544 2,356 2,700 2,752 2,778 2,800
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
7.50 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50 10.61 11.00
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

หน่วย : บาท/ตัว
พ.ค.
2,643
28.00
10.50
25.00

มิิ.ย
2,556
28.00
10.50
25.00

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุุ : ราคาตั้้�งแต่่เดืือนก.พ. - เม.ย. 64 ใช้้ข้้อมููลเดืือน ม.ค. 64 เนื่่�องจากยัังไม่่มีีการอััพเดทข้้อมููล
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) อาหารสััตว์์สำำ�เร็็จรููปในตลาดกรุุงเทพฯ
หน่่วย : บาท/30 ก.ก.
มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2563
ก.ย.

ไก่่รุ่่�น - เนื้้�อ
ไก่่รุ่่�น - ไข่่
ไก่่ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�น
หมููเนื้้�อ
เป็็ดไข่่

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

ไก่ไข่

474

474

474

474

ไก่่เล็็ก - ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�นขุุน
หมููเนื้้�อ
เป็็ดเล็็กไข่่

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หัวอาหาร 
710 710 710
639 639 639
640 640 640
748 748 748
716 716 716
693 693 693
969 969 969
อาหารส�ำเร็จรูปผง
474 474 474
อาหารส�ำเร็จรูปเม็ด
502 502 502
525 525 525
512 512 512
496 496 496
665 665 665

ม.ค.

ก.พ.

2564
มีี.ค. เม.ย.

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

474

474

474

474

474

474

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

พ.ค.

มิิ.ย

ที่่�มา : www.cpffeed.com
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) ปุ๋๋�ยที่่�สำำ�คััญในตลาดกรุุงเทพฯรายเดืือน
ชนิดปุ๋ย
21 - 0 - 0
46 - 0 - 0
16 - 20 - 0
16 - 16 - 8
15 - 15 - 15
13 - 13 - 21

มิิ.ย.
6,433
9,867
11,767
12,167
15,000
15,833

ก.ค.
6,400
9,833
11,700
12,067
14,667
16,267

ส.ค.
6,400
9,567
11,567
12,333
14,700
16,267

2563
ก.ย.
6,400
9,567
11,567
12,400
14,767
16,267

ต.ค.
6,400
9,900
11,567
12,400
14,567
16,267

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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พ.ย.
6,400
9,900
11,533
12,367
14,567
16,267

ธ.ค.
6,400
9,933
11,533
12,367
14,567
16,267

ม.ค.
6,400
10,000
11,533
12,367
14,567
16,267

ก.พ.
6,400
10,067
11,567
12,400
14,567
16,267

หน่่วย : บาทต่่อตััน

2564
มีี.ค. เม.ย.
6,600 6,575
11,700 13,400
11,667 12,950
12,733 13,933
14,733 15,550
15,900 17,750

พ.ค.
7,400
13,000
13,233
14,033
15,733
17,900

มิิ.ย
7,700
14,000
13,333
14,033
15,900
17,900

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2 จัดประชุมคณะท�ำงานพั ฒนางานด้านนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2564

	วัันที่่� 19 กรกฎาคม 2564 นายประเสริิฐศัักดิ์์� แสงสััทธา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 2 พิิษณุุโลก (สศท.2) ประธานคณะทำำ�งานพััฒนางานด้้านนโยบาย
และแผนพััฒนาการเกษตร สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 - 12 พร้้อมด้้วย นายธีีรชััย
จัันทรอิินทร์์ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจการเกษตร ในฐานะฝ่่ายเลขานุุการฯ
และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจการเกษตร จััดประชุุมคณะทำำ�งานพััฒนางาน
ด้้านนโยบายและแผนฯ ครั้้�งที่่� 1/2564 ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์ด้้วยโปรแกรม
ZOOM Cloud Meeting เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาให้้ข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมรายละเอีียด
โครงการด้้านนโยบายและแผนพััฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2566 - 2570) สศท. 1 - 12 ให้้มีีความครบถ้้วนสมบููรณ์์ ซึ่่�งโครงการ
ดัังกล่่าว ดำำ�เนิินการ 2 กิิจกรรม ได้้แก่่ การจััดทำำ�แผนพััฒนาการเกษตรรายสิินค้้า กลุ่่�มจัังหวััด และทบทวนแผนพััฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์์ กลุ่่�มจัังหวััด เพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องระดัับพื้�น้ ที่่�ใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการจััดทำำ�แผนงานโครงการพััฒนาการเกษตร ได้้อย่่าง
สอดคล้้องและเชื่่�อมโยงกัับแผนทุุกระดัับ ในการนี้้� มีีผู้้�แทนจาก ศููนย์์/สำำ�นััก/กอง/สศท. 1 - 12 เข้้าร่่วมประชุุมโดยพร้้อมเพีียงกััน
ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 2 พิิษณุุโลก

สศท.5 จััดการประชุุมข้้อมููลเอกภาพด้้านพืื ชระดัับจัังหวััด ครั้้�งที่่� 1/2564

	วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 นางสุุจารีีย์์ พิิชา ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 5 นครราชสีีมา (สศท.5) เป็็นประธาน
การประชุุมข้้อมููลเอกภาพด้้านพืืชระดัับจัังหวััด ครั้้�งที่่� 1/2564 ซึ่่�งเป็็นการประชุุมข้้อมููลของจัังหวััดสุุริินทร์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมประกอบด้้วย
ผู้้�อำำ�นวยการการยางแห่่งประเทศไทยจัังหวััดสุุริินทร์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์เมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว ผู้้�เเทนจากสำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด เกษตรและ
สหกรณ์์จัังหวััด สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ สำำ�นัักงานชลประทาน ซึ่่�งที่่�ประชุุมได้้ร่่วมพิิจารณาข้้อมููลการผลิิตพืืชที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ ข้้าวนาปีี
และหอมแดง ปีีเพาะปลููก 2563/64 ยางพารา ปาล์์มน้ำำ�มั
� ัน และมะพร้้าว ปีี 2563 เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลเอกภาพระดัับจัังหวััด และจะนำำ�สู่่�
การพิิจารณาในการประชุุมข้้อมููลเอกภาพระดัับภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือต่่อไป
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แวะเยี่่�ยม สศท.

สศท.6 ร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิหารงาน
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 - 12

	วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564 นายชััฐพล สายะพัันธ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) ประธานคณะทำำ�งานพััฒนางานด้้านสารสนเทศการเกษตร
สศท. 1 - 12 ร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 - 12
ซึ่่�งเป็็นการประชุุมคณะทำำ�งานพััฒนางานทั้้�ง 4 ด้้าน ประกอบด้้วยคณะทำำ�งานพััฒนางาน
ด้้านแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจการเกษตร คณะทำำ�งานพััฒนางานด้้านวิิจััยและประเมิินผล
และคณะทำำ�งานพััฒนางานด้้านบริิหารองค์์กร ครั้้�งที่่� 5/2564 ประชุุมผ่่านระบบออนไลน์์
ด้้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เป็็นการประชุุมเพื่่�อปรัับแผนการปฏิิบััติิงานและแผนการ
ใช้้จ่่ายเงิินที่่�เหลืือตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ทั้้�ง 4 ด้้าน โดยมีี นางพััชรารััตน์์ ลิ้้�มศิิริิกุุล ประธาน
คณะกรรมการบริิหารงาน สศท. 1 - 12 เป็็นประธานการประชุุม ร่่วมด้้วย ผอ.ศููนย์์/สำำ�นััก/ผอ.ส่่วน/ฝ่่ายต่่างๆ ในสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
และ ผอ.ส่่วน/ฝ่่าย สศท. 1 - 12 มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งสิ้้�น 45 คน
	สำำ�หรัับคณะทำำ�งานพััฒนางานด้้านสารสนเทศการเกษตร ประธานคณะทำำ�งานฯ มอบหมายให้้นางติิณณา คััญใหญ่่ ผู้้�อำำ�นวยการ
ส่่วนสารสนเทศการเกษตร เป็็นผู้้�นำำ�เสนอผลการปฏิิบััติิงานการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณ ปััญหา/อุุปสรรค และแนวทางแก้้ไข ซึ่่�งประธานการประชุุม
มอบหมายให้้ คณะทำำ�งานพััฒนางานด้้านสารสนเทศการเกษตร สรุุปผลปััญหา/อุุปสรรค แนวทางที่่�เสนอวัันนี้้�แล้้วแจ้้งเวีียน ผู้้�อำำ�นวยการ สศท. 1-12
เพื่่�อทราบก่่อนที่่�จะเสนอให้้ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์สารสนเทศการเกษตร และเลขาธิิการ สศก. เพื่่�อทราบ และเห็็นชอบแนวทางการปฏิิบััติิงาน
นำำ�สู่่�การปฏิิบััติต่ิ ่อไป

สศท.7 จััดประชุุมคณะทำำ�งานพัั ฒนาคุุณภาพ
ข้้อมููลด้้านพืื ช ภาคกลาง ครั้้�งที่่� 1/2564

	วัันที่่� 23 กรกฎาคม 2564 นายนิิกร แสงเกตุุ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 7 ชััยนาท (สศท.7) เป็็นประธานการประชุุมคณะทำำ�งานพััฒนาคุุณภาพ
ข้้อมููลด้้านพืืช ภาคกลาง (จัังหวััดชััยนาท สิิงห์์บุุรีี อ่่างทอง พระนครศรีีอยุุธยา ปทุุมธานีี
นนทบุุรีี สุุพรรณบุุรีี สระบุุรีี ลพบุุรีี และกรุุงเทพมหานคร) ครั้้�งที่่� 1/2564 ผ่่านระบบ
การประชุุมออนไลน์์ด้้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7 อำำ�เภอสรรพยา จัังหวััดชััยนาท เพื่่�อพิิจารณาข้้อมููล 5 ชนิิดพืชื ประกอบด้้วย ข้้าวนาปีี ปีีเพาะปลููก 2563/64
สัับปะรดโรงงานปีี 2563 ปาล์์มน้ำำ��มัันปีี 2563 มะพร้้าวปีี 2563 และยางพาราปีี 2562 และ 2563 ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมมีีมติิเห็็นชอบ ดัังนี้้�
1) ข้้อมููลเอกภาพพืืช 4 ชนิิด (สัับปะรดโรงงานปีี 2563 ปาล์์มน้ำำ�มั
� ันปีี 2563 มะพร้้าวปีี 2563 และยางพาราปีี 2562 และ 2563 และ
2) ให้้พิิจารณาทบทวนข้้อมููลเอกภาพข้้าวนาปีีปีีเพาะปลููก 2563/64 ของจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี พระนครศรีีอยุุธยา และอ่่างทอง
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.11 จััดฝึึกอบรมโครงการพัั ฒนาศัักยภาพเศรษฐกิิจการเกษตรอาสา เพื่่� อขัับเคลื่่�อนศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) กิิจกรรมอบรมและสาธิิตการเกษตรไทยด้้วยปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีี ยง

	วัันที่่� 14 กรกฎาคม 2564 สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 11 อุุบลราชธานีี (สศท.11) โดยส่่วนสารสนเทศการเกษตร จััดฝึึกอบรม
โครงการพััฒนาศัักยภาพเศรษฐกิิจการเกษตรอาสา เพื่่�อขัับเคลื่่�อนศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) กิิจกรรม
อบรมและสาธิิตการเกษตรไทยด้้วยปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ณ ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) นายจิิตตา อนัันต์์
บ้้านโคกสวาท หมู่่�ที่่� ๙ ตำำ�บลป่่งขาม อำำ�เภอหว้้านใหญ่่ จัังหวััดมุุกดาหาร โดยมีี นางประเทืือง วาจรััต นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน
ชำำ�นาญการพิิเศษ รัักษาราชการแทน ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 11 อุุบลราชธานีี เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด
และนางสาวปิิยรััตน์์ บรรณาลััย ผู้้�อำ�ำ นวยการส่่วนสารสนเทศการเกษตร กล่่าวรายงานวััตถุุประสงค์์ โดยมีีส่่วนราชการต่่าง ๆ ในอำำ�เภอหว้้านใหญ่่
ร่่วมเป็็นเกีียรติิในพิิธีี
	ทั้้�งนี้้� เกษตรกรได้้เรีียนรู้้�ฐานสาธิิตการทำำ�น้ำำ��ยาล้้างจานจากผลผลิิตทางการเกษตร การทำำ�น้ำำ��หมัักหน่่อกล้้วย (จุุริินทรีีย์์สัังเคราะห์์แสง)
การแปรรููปอาหารด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ฐานปศุุสััตว์์ (สััตว์์ปีีก สััตว์์ใหญ่่ และแปลงหญ้้า) ฐานเศรษฐกิิจการเกษตรการเกษตรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
(การคิิดต้้นทุุนการผลิิตด้้วย RCMO) ฐานปรัับพื้�น้ ฐานความรู้้�ด้้านแนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง ฐานองค์์ความรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจการเกษตร
การจััดทำำ�แผนธุุรกิิจและใช้้ประโยชน์์จาก BIG Data ฐานการปลููกพืืชสวนครััว/พืืชไร่่ และสรุุปบทเรีียน (ถอดองค์์ความรู้้�) เพื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้
ในการทำำ�การเกษตรของตนเองต่่อไป
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ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์

เลขาธิิการ สศก. และผู้้�บริิหารให้้โอวาทข้้าราชการบรรจุุใหม่่

	วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
พร้้อมด้้วย รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ทั้้�ง 3 ท่่าน ได้้แก่่ นางอััญชนา ตราโช
ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว นายพลเชษฐ์์ ตราโช และนางศศิิญา ปานตั้้�น เลขานุุการกรม ให้้โอวาท
และแนวทางปฏิิบััติิงานให้้กัับข้้าราชการบรรจุุใหม่่ ในโครงการฝึึกอบรม “การพััฒนาข้้าราชการ
บรรจุุใหม่่” รวมทั้้�งเรีียนรู้้�บทบาทภารกิิจของ สศก. สร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี มีีความศรััทธาต่่ออาชีีพ
ข้้าราชการ ตลอดจนมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการให้้บริิการ
และผลัักดัันให้้งานประสบผลสำำ�เร็็จอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
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ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์

เลขาธิิการ สศก. เป็็นวิิทยากรบรรยายหลัักสููตร นบส.กษ.

	วัันที่่� 2 กรกฎาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ร่่วมเป็็นวิิทยากรบรรยายในหลัักสููตร นัักบริิหาร
ระดัับสููงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์รุ่่�นที่่� 4 (นบส.กษ.) ในหััวข้้อวิิชาสถานการณ์์เศรษฐกิิจการเกษตรไทยและตลาดโลก ผ่่านระบบออนไลน์์
ณ ห้้องประชุุมเลขาธิิการชั้้�น 4 อาคารนวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
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ข่าวประชาสัมพั นธ์

สศก. ร่่วมบริิจาคน้ำำ��ดื่่�มให้้ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีน KU

	วัันที่่� 2 กรกฎาคม 2564 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร นำำ�โดย นางศศิิญา ปานตั้้�น เลขานุุการกรม ร่่วมบริิจาค น้ำำ��ดื่่�ม ให้้กัับทางศููนย์์บริิการ
ฉีีดวััคซีีน KU สู้้� COVID-19 ณ อาคารจัักรพัันธ์์เพ็็ญศิิริิ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ บางเขน ภายใต้้โครงการมีีแล้้วแบ่่งปัันกล่่องของขวััญเพื่่�อเป็็น
กำำ�ลัังใจสู้้�ภััยโควิิด-19 ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารการขัับเคลื่่�อนงานนโยบายสำำ�คััญ

	วัันที่่� 14 กรกฎาคม 2554 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วย ดร. ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิหารการขัับเคลื่่�อนงานนโยบายสำำ�คััญและการแก้้ไขปััญหาภาคการเกษตรครั้้�งที่่� 5/2564
ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์ โดยมีี ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธานการประชุุม พร้้อมด้้วย
ดร.ทองเปลว กองจัันทร์์ ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
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การประชุุมหารืือรัับฟัังความคิิดเห็็น คู่่�มืือการประเมิินผลโครงการยกระดัับแปลงใหญ่่
ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่ และเชื่่�อมโยงตลาด

	วัันที่่� 15 กรกฎาคม 2564 นางอััญชนา ตราโช รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานการประชุุมหารืือรัับฟัังความคิิดเห็็น
คู่่�มืือการประเมิินผลโครงการยกระดัับแปลงใหญ่่ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์ด้้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
ณ ห้้องประชุุมอาคารศููนย์์ปฏิิบััติิการเศรษฐกิิจเกษตร (AEOC) ชั้้�น 2 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เชื่่�อมโยงไปยัังหน่่วยงานทั้้�งส่่วนกลาง
และส่่วนภููมิิภาค โดยมีี นายบุุญลาภ โสวััณณะ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ประเมิินผล พร้้อมด้้วย นายชายศัักดิ์์� วุุฒิิศักดิ์์
ั � ผู้้�อำ�ำ นวยการส่่วนประเมิินผลการพััฒนา
ปััจจััยพื้้�นฐานและทรััพยากรทางการเกษตร และนายชวสร นกเดช เศรษฐกรชำำ�นาญ เป็็นผู้้�นำำ�เสนอ โดยมีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบโครงการให้้ความคิิดเห็็น
ประกอบด้้วย กรมส่่งเสริิมการเกษตร กรมการข้้าว กรมปศุุสััตว์์ กรมประมง กรมหม่่อนไหม การยางแห่่งประเทศไทย กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1-12 และหน่่วยงานภายในศูนู ย์์ประเมิินผล

สศก. ร่่วมบริิจาคแอลกอฮอล์์ให้้ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีน KU

	วัันที่่� 23 กรกฎาคม 2564 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร นำำ�โดย นางศศิิญา ปานตั้้�น
เลขานุุการกรม ร่่วมบริิจาคบริิจาคแอลกอฮอล์์ชนิิดน้ำ�ำ� ขนาดบรรจุุ 5 ลิิตร จำำ�นวน 24 แกลลอน
ให้้กัับทางศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีน KU สู้้� COVID-19 ณ อาคารจัักรพัันธ์์เพ็็ญศิิริิ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ บางเขน ภายใต้้โครงการมีีแล้้วแบ่่งปัันกล่่องของขวััญเพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจสู้้�ภััยโควิิด-19
ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
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การประชุุมคณะกรรมการระดัับชาติิเพื่่� อเตรีียมการจััดการประชุุมผู้้�นำำ�เขตเศรษฐกิิจเอเปค
และการประชุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในช่่วงที่่�ประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมเอเปค ปีี พ.ศ. 2565 ครั้้�งที่่� 2/2564

	วัันที่่� 12 กรกฏาคม 2564 นางเบญจวรรณ ศิิริิโพธิ์์� ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนโยบายเศรษฐกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ นางสาวหิิรััญญา สระสม
ผู้้�อำำ�นวยการกองเศรษฐกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ และเจ้้าหน้้าที่่� เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการระดัับชาติิเพื่่�อเตรีียมการจััดการประชุุมผู้้�นำำ�
เขตเศรษฐกิิจเอเปค และการประชุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในช่่วงที่่ป� ระเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมเอเปค ปีี พ.ศ. 2565 ครั้้�งที่่� 2/2564 ผ่่านระบบ
การประชุุมทางไกล ซึ่่�งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ในฐานะกรรมการ ได้้มอบหมายนายนราพััฒน์์ แก้้วทอง (ผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์) และ ดร.ทองเปลว กองจัันทร์์ ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ พร้้อมด้้วย นายระพีีภััทร์์ จัันทรศรีีวงศ์์
รองปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เข้้าร่่วมการประชุุมฯ โดยมีี พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เป็็นประธานการประชุุม
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