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บรรณาธิการแถลง

Live Streaming ซ่ึ่�งกิิจกิรรมดัังกิล่่าว  

เป็็นหน่�งในมาตรกิารท่ี่�ช่่วยเหลื่อ

เกิษตรกิรช่าวสวนมังคุุดัในพืื้�นท่ี่�  

14 จังหวัดัภาคุใต้ ท่ี่�ได้ัรับผล่กิระที่บ 

จากิสถานกิารณ์์กิารแพื้ร่ระบาดัของ 

โคุวิดั-19 แล่ะให้ป็ระช่าช่นสามารถสั�งซืึ่�อ

มังคุุดัในราคุา 4 โล่ 100 สำาหรับมังคุุดั

คุล่ะเกิรดัคุุณ์ภาพื้สดัอร่อย ภายใต้คุวาม

ร่วมมือจากิหล่ากิหล่ายภาคุส่วน เช่่น  

บริษัที่ เซ็ึ่นที่รัล่พัื้ฒนา จำากัิดั (มหาช่น),  

บริษัที่ เซ็ึ่นที่รัล่ ฟู้้�ดั ร่เที่ล่ จำากัิดั (ท็ี่อป็ส์  

แล่ะเซ็ึ่นที่รัล่ ฟู้้�ดั ฮอล่ล์่), บริษัที่ ไป็รยณ่์ย์ไที่ย,  

สมาคุมขนส่งโล่จิสติกิส์, บริษัที่แกิร็บ 

แล่ะร้านธงฟู้�า เป็็นต้น โดัยใช้่ศู้นย์กิารคุ้า

เซ็ึ่นที่รัล่ พื้ระราม 9 แล่ะเซ็ึ่นที่รัล่ เวสต์เกิต  

เป็็นจุดั Drop off เพืื้�อกิระจายสินคุ้า 

ภายใต้มาตรกิารคุวบคุุมโรคุของ ศูบคุ. 

  รัฐมนตร่ว่ากิารกิระที่รวงเกิษตรฯ  

ในฐานะป็ระธาน Fruit Board  

ได้ัสั�งกิารล่่วงหน้าให้ทุี่กิส่วนราช่กิาร 

ในสังกัิดักิระที่รวงเกิษตรฯ เช่่น  

กิรมช่ล่ป็ระที่าน กิรมส่งเสริมกิารเกิษตร  

แล่ะกิรมส่งเสริมสหกิรณ์์ ช่่วยกัินซืึ่�อมังคุุดั  

จนที่ำาให้สามารถช่่วยระบายมังคุุดัออกิ

จากิแหล่่งผลิ่ตหล่ายร้อยตัน นอกิจากิน่�  

ยังขอให้ภาคุรัฐภาคุเอกิช่นช่่วยกัินซืึ่�อ

มังคุุดัให้มากิท่ี่�สุดั เพืื้�อเป็็นกิารช่่วยเหลื่อ

เกิษตรกิรอ่กิที่างหน่�งด้ัวย

  สำาหรับมังคุุดัภายใต้แคุมเป็ญน่�  

เป็็นมังคุุดัด่ั สดัจากิต้น อร่อย ส่งตรงจากิ

สวนเมืองใต้ ท่ี่�ตั�งใจป็ล้่กิโดัยช่าวสวนแท้ี่ๆ  

รับป็ระกัินคุุณ์ภาพื้โดัยกิระที่รวงเกิษตร

จากสถานการณ์โควิด-19 
ท่ีส่งผลกระทบต่่อพ่ีน้อง
เกษต่รกร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  
รัฐมนต่รีว่าการกระทรวงเกษต่ร 
และสหกรณ์ คิกออฟเปดิตั่ว
แคมเปญ “เกษต่รกรแฮปป้� ”  
เม่่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2564 
ท่ีผ่านมา ภายใต้่แนวคิด  
“คนกินยิ�มได้ เกษต่รกรไทย
แฮปป้� ” ผ่านการถ่ายทอดสด

แล่ะสหกิรณ์์ แล่ะท่ี่�สำาคัุญกิารซืึ่�อมังคุุดั

คุรั�งน่�รับทัี่นท่ี่สองต่อ คืุอ ได้ัที่านมังคุุดัด่ัๆ  

แล่ะยังม่ส่วนช่่วยสร้างรอยยิ�ม  

แล่ะส่งกิำาลั่งใจให้ช่าวสวนมังคุุดัด้ัวย  

จ่งขอเชิ่ญป็ระช่าช่นทุี่กิท่ี่านให้ร่วมกัิน 

ซืึ่�อมังคุุดัคัุดัเกิรดั คุุณ์ภาพื้สดัอร่อย  

ในราคุา 4 โล่ 100 เพืื้�อช่่วยเกิษตรกิรไที่ย

ไป็ด้ัวยกัิน
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> นวัตกิรรมกิารเกิษตร ที่ดัแที่นแรงงาน
 ของช่าวนากิรุงเที่พื้ฯ

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 6
>> ภาวะเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรคุร่�งแรกิ 
 ของปี็ 2564 แล่ะแนวโน้มปี็ 2564  
 ของภาคุตะวันออกิ

บทความพิิเศษ	 11
>> ผล่สำาเร็จของกิารรวมกิลุ่่มแป็ล่งใหญ่ 
 แพื้ะเนื�ออำาเภออ่้ที่อง จังหวัดัสุพื้รรณ์บุร่  
 ผลิ่ตแพื้ะคุุณ์ภาพื้ ตล่าดัต้องกิารส้ง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พืื้ช่อาหาร 14
 พืื้ช่นำ�ามัน 30
 พืื้ช่เส้นใย 32
 พืื้ช่อื�นๆ 32
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ข่่าวท่่น่าสนใจ	 46
>> กิรมป็ระมง...วอน ! อย่าใช้่ “กิระแสไฟู้ฟู้�า 
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 ผิดั จับ โที่ษป็รับส้งถ่ง 1 ล้่านบาที่

ราคาปััจจัยการผลิิต	 48

แวะเย่่ยม	สศท.	 49
>> สศูที่.2 จัดัป็ระชุ่มคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนา 
 งานด้ัานนโยบายแล่ะแผนฯ คุรั�งท่ี่� 1/2564
>> สศูที่.5 จัดักิารป็ระชุ่มข้อม้ล่เอกิภาพื้ 
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 กิารเกิษตรไที่ยด้ัวยป็รัช่ญาเศูรษฐกิิจพื้อเพ่ื้ยง

ภาวะเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรคุร่�งแรกิของปี็ 2564 แล่ะแนวโน้มปี็ 2564 ของภาคุตะวันออกิ

ผล่สำาเร็จของกิารรวมกิลุ่่มแป็ล่งใหญ่แพื้ะเนื�ออำาเภออ่้ที่อง จังหวัดัสุพื้รรณ์บุร่ ผลิ่ตแพื้ะคุุณ์ภาพื้ ตล่าดัต้องกิารส้ง

นวัตกิรรมกิารเกิษตร ที่ดัแที่นแรงงาน
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>> เล่ขาธิกิาร สศูกิ. เป็็นวิที่ยากิรบรรยาย  
 หลั่กิส้ตร นบส.กิษ.
>> สศูกิ. ร่วมบริจาคุนำ�าดืั�มให้ศู้นย์บริกิาร 
 ฉ่ีดัวัคุซ่ึ่น KU
>> กิารป็ระชุ่มคุณ์ะกิรรมกิารบริหาร 
 กิารขับเคุลื่�อนงานนโยบายสำาคัุญ
>> กิารป็ระชุ่มหารือรับฟัู้งคุวามคิุดัเห็น  
 คุ่้มือกิารป็ระเมินผล่โคุรงกิารยกิระดัับแป็ล่งใหญ่
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 เขตเศูรษฐกิิจเอเป็คุแล่ะกิารป็ระชุ่มท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง 
 ในช่่วงท่ี่�ป็ระเที่ศูไที่ยเป็็นเจ้าภาพื้จัดั 
 กิารป็ระชุ่มเอเป็คุ ปี็ พื้.ศู. 2565 คุรั�งท่ี่� 2/2564
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นวัตกรรมการเกษตร ทดแทนแรงงาน
ของชาวนากรุงเทพมหานคร

 ประเทศไทย ม่เนื�อท่ี่�ใช้่ป็ระโยช่น์ 

ที่างกิารเกิษตร ป็ระมาณ์ 149 ล้่านไร่ 

ซ่ึ่�งหากิจะพ้ื้ดัถ่งพืื้�นท่ี่�ที่ำากิารเกิษตร  

โดัยทัี่�วไป็จะน่กิถ่งพืื้�นท่ี่�ในช่นบที่  

แต่สำาหรับป็ระเที่ศูไที่ยแล้่ว เมืองหล่วง 

อย่างกิรุงเที่พื้มหานคุร ม่เนื�อท่ี่�ใช้่

ป็ระโยช่น์ที่างกิารเกิษตรถ่ง 0.23 ล้่านไร่  

ส่วนใหญ่เป็็นพืื้�นท่ี่�นาข้าว ป็ระมาณ์ 

0.13 ล้่านไร่ หรือร้อยล่ะ 53.65  

ของเนื�อท่ี่�ใช้่ป็ระโยช่น์ที่างกิารเกิษตร 

ในกิรุงเที่พื้ฯทัี่�งหมดั โดัยเขตพืื้�นท่ี่� 

ท่ี่�ม่นาข้าวมากิท่ี่�สุดัคืุอเขตหนองจอกิ  

ป็ระมาณ์ 0.06 ล้่านไร่ จากิจำานวนเขต

ทัี่�งหมดัในกิรุงเที่พื้ฯ 50 เขต  

เขตหนองจอกิเป็็นเขตท่ี่�ม่พืื้�นท่ี่�มากิท่ี่�สุดั  

ป็ระมาณ์ 1 ใน 7 ของพืื้�นท่ี่�กิรุงเที่พื้ฯ  

เป็็นแหล่่งเกิษตรกิรรมท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดั 

ในกิรุงเที่พื้ฯ ม่พืื้�นท่ี่�นาขาวป็ระมาณ์  

0.06 ล้่านไร่ แล่ะเกิษตรกิรป็ระมาณ์

ร้อยล่ะ 80 ยังป็ระกิอบอาช่่พื้ที่ำานา 
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ไม่ม่กิารหว่านด้ัวยมือ คุ่าจ้าง 60 บาที่ต่อไร่ 

ในราคุาเด่ัยวกัินทัี่�งหว่านข้าว หว่านปุ็�ย 

แล่ะพ่ื้นยา ส่วนระยะเวล่า ข่�นอย่้กัิบ 

กิารป็ฏิิบัติงานของแต่ล่ะท่ี่ม บางช่่วง 

ท่ี่�อากิาศูร้อนจะม่กิารพัื้กิเป็็นระยะ 

ที่ำาให้ใช้่ระยะเวล่ามากิข่�น 

 อย่างไรก็ิตาม กิารใช้่แรงงานคุน  

แม้จะใช้่เคุรื�องหว่านข้าว หว่านปุ็�ย  

แล่ะเคุรื�องพ่ื้นยา แต่ม่ข้อจำากัิดั 

 จากิกิารล่งพืื้�นท่ี่�ของสำานักิวิจัย

เศูรษฐกิิจกิารเกิษตร (สวศู.) สำานักิงาน

เศูรษฐกิิจกิารเกิษตร (สศูกิ.) เพืื้�อติดัตาม

สถานกิารณ์์กิารที่ำานาของเกิษตรกิร 

ในพืื้�นท่ี่�แขวงคุล่องสิบ เขตหนองจอกิ  

จังหวัดักิรุงเที่พื้ฯ พื้บว่า ปั็จจุบันม่กิาร 

ใช้่นวัตกิรรมเคุรื�องจักิรกิล่กิารเกิษตร

เพืื้�อที่ดัแที่นแรงงานมากิข่�น จากิในอด่ัต 

ท่ี่�เกิษตรกิรม่รถไถเดิันตามทุี่กิคุรัวเรือน  

ใช้่แรงงานในคุรัวเรือนในกิารไถแป็ร  

หว่านข้าว หว่านปุ็�ย พ่ื้นยากิำาจัดัศัูตร้พืื้ช่  

ต่อมาแรงงานล่ดัล่ง เกิษตรกิรส้งอายุ

มากิข่�น แต่ล่ะคุรัวเรือนม่พืื้�นท่ี่�นาข้าว

จำานวนมากิ จ่งป็รับเป็ล่่�ยนเป็็นให้เช่่า

หรือจ้างแรงงาน แต่ก่ิอนจะเป็็นแรงงาน

ผ้้รับจ้างเป็็นรายๆ แล่ะม่ไม่มากินักิ  

ต่อมาได้ัม่เกิษตรกิรท่ี่�ที่ำานารวมตัวกัิน

เป็็นท่ี่มรับจ้าง ทัี่�งกิารไถแป็ร หว่านข้าว  

หว่านปุ็�ย แล่ะพ่ื้นยากิำาจัดัศัูตร้พืื้ช่

เกิษตรกิรท่ี่�ต้องกิารใช้่บริกิารต้องติดัต่อ

จองคิุวล่่วงหน้า แต่ล่ะท่ี่มจะม่แรงงาน

ป็ระมาณ์ 5-10 คุน ใช้่เคุรื�องหว่านข้าว

แล่ะหว่านปุ็�ย แล่ะเคุรื�องพ่ื้นยา  

ท่ี่�ต้องใช้่เวล่ามากิ เกิษตรกิรบางราย 

จ่งป็ระสบปั็ญหาต้องรอคิุวนาน  

แต่ปั็จจุบัน ม่ผ้้ให้บริกิารนวัตกิรรม

เคุรื�องจักิรกิล่กิารเกิษตรมากิข่�น  

เริ�มม่กิารใช้่โดัรนในกิารพ่ื้นยา  

โดัยเฉีพื้าะอย่างยิ�ง รถเอนกิป็ระสงค์ุ 

ท่ี่�ป็รับขนาดัล้่อให้เล็่กิ เพืื้�อไม่ให้ข้าว 

เส่ยหายมากิ เป็็นล้่อเหล็่กิท่ี่�สามารถ 

ขับเคุลื่�อนไป็ในพืื้�นท่ี่�นาข้าว 
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อย่างไรก็ตาม	การใช้แรงงานคน	 
แม้จะใช้เคร่ืองหว่านข้าว	หว่านปุ�ย	 
และเคร่ืองพ่นยา	แต่มีข้อจ�ากัด 
ท่ีต้องใช้เวลามาก	เกษตรกรบางราย 
จึงประสบปัญหาต้องรอคิวนาน	 
แต่ปัจจุบัน	มีผูู้้ให้บริการนวัตกรรม 
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมากข้ึน	 
เร่ิมมีการใช้โดรนในการพ่นยา	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง	รถเอนกประสงค์ 
ท่ีปรับขนาดล้อให้เล็ก	เพ่ือไม่ให้

ข้าวเสียหายมาก
ท่ี่�เป็็นดิันเล่นได้ั ม่ลั่กิษณ์ะคุล้่ายปี็กิ 

กิางออกิได้ัทัี่�งสองข้างสำาหรับพ่ื้นยา  

แล่ะม่ท่ี่อสำาหรับหว่านข้าวแล่ะหว่านปุ็�ย  

เริ�มเป็็นท่ี่�นิยมมากิข่�น เนื�องจากิ

ป็ระหยัดัเวล่าได้ัมากิ ในส่วนของกิาร

เก่ิ�ยวข้าว ปั็จจุบันไม่ม่กิารใช้่แรงงาน

คุนในกิารเก่ิ�ยวข้าว เกิษตรกิร 

ทุี่กิคุรัวเรือนใช้่บริกิารรถเก่ิ�ยวข้าว  

ซ่ึ่�งผ้้ให้บริกิารเป็็นเกิษตรกิรภายในชุ่มช่น 

 กิรณ่์ตัวอย่าง นายขวัญชั่ย ภ่้งามศูร่  

หรือนายดัวง เกิษตรกิรในพืื้�นท่ี่� 

แขวงคุล่องสิบ เขตหนองจอกิ ป็ระกิอบอาช่่พื้ 

ที่ำานา ป็ระมาณ์ 30 ไร่ ได้ัตัดัสินใจ 

ซืึ่�อรถพ่ื้นยาเอนกิป็ระสงค์ุ ท่ี่�สามารถ 

พ่ื้นยา หว่านข้าว แล่ะหว่านปุ็�ย  

เมื�อสองปี็ท่ี่�ผ่านมา ในราคุา 5 แสนกิว่าบาที่  

โดัยเกิษตรกิรเตร่ยมแป็ล่งนา ไถแป็ร

ป็รับพืื้�นท่ี่�นาให้พื้ร้อมในกิารหว่านข้าว

แล่ะติดัต่อจองคิุวล่่วงหน้าป็ระมาณ์  

2 วัน คุ่าบริกิารไร่ล่ะ 60 บาที่  

ในราคุาเด่ัยวกัินทัี่�งกิารหว่านข้าว  

หว่านปุ็�ย แล่ะพ่ื้นยา เช่่นเด่ัยวกัิบ 

ท่ี่มรับจ้าง ซ่ึ่�งพืื้�นท่ี่�นาป็ระมาณ์ 10 ไร่  

ใช้่เวล่าป็ระมาณ์ 30 นาท่ี่ ในกิารเดิันรถ

จะม่รอยล้่อรถขนาดัเล็่กิ ที่ำาให้ต้นข้าว

เส่ยหายเพ่ื้ยงเล็่กิน้อย แล่ะหากิใช้่บริกิาร 

ทัี่�งในกิารหว่านข้าว หว่านปุ็�ย แล่ะพ่ื้นยา

ในกิารขับเคุลื่�อนรถล่งพืื้�นท่ี่�นาจะเดิันรถ

ไป็ในรอยล้่อเดิัม จ่งไม่ที่ำาให้ต้นข้าว 

เส่ยหายเพิื้�ม ซ่ึ่�งพืื้�นท่ี่�นาในแขวงคุล่องสิบ 

ส่วนใหญ่ม่พืื้�นท่ี่�มากิ แล่ะผืนนากิว้าง

กิารเดิันรถจะใช้่วิธ่เดิันรถไป็ 1 รอบ 

แล่ะกิลั่บ 1 รอบ ปั็จจุบันนายดัวง 

ใช้่รถพ่ื้นยาในกิารที่ำานาของตัวเอง 

แล่ะให้บริกิารรับจ้าง แก่ิช่าวนาทัี่�วไป็

คุาดัว่าจะคุุ้มกัิบต้นทุี่นท่ี่�ซืึ่�อมา 

ในระยะเวล่าป็ระมาณ์ 3 ปี็ 

โดัย : สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรคร่�งแรกของป ี2564 
และแนวโน้มป ี2564 ของภาคตะวันออก

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษต่ร
ท่ี 6 ชลบุรี (สศท.6) ม่ภารกิิจวิเคุราะห์ 

ภาวะแล่ะแนวโน้มเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

ระดัับจังหวัดัรายไตรมาส แล่ะระดัับ 

ภาคุตะวันออกิรายคุร่�งปี็อย่างต่อเนื�อง  

ภายใต้แผนงานยุที่ธศูาสตร์กิารเกิษตร

สร้างม้ล่คุ่า โคุรงกิารพัื้ฒนาศัูกิยภาพื้

กิระบวนกิารผลิ่ตสินคุ้าเกิษตร เพืื้�อเป็็น

เคุรื�องมือช่่�วัดัเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

	 สำำ�หรัับภ�วะเศรัษฐกิิจกิ�รัเกิษตรัของ

ภ�คตะวันออกิ	คร่ั�งแรักิของปีี	2564	 

หดตัวร้ัอยละ	3.1	เป็ีนผลม�จ�กิสำ�ข�พืืช

ท่ี่�หดตัว	แต่แนวโน้มเศรัษฐกิิจกิ�รัเกิษตรั

ของทัี่�งปีี	2564	ทิี่ศที่�งยังค�ดว่�จะ 

ขย�ยตัวอย่่ในช่วงร้ัอยละ	0.6	–	1.6

 l ภ�วะเศรัษฐกิิจกิ�รัเกิษตรัภ�คตะวันออกิ	

คร่ั�งแรักิของปีี	2564	หดตัวร้ัอยละ	3.1 

เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็ท่ี่�ผ่านมา โดัยสาขาพืื้ช่หดัตัว 

ร้อยล่ะ 5.0 ด้ัวยสาขาพืื้ช่ม่สัดัส่วน

ผลิ่ตภัณ์ฑ์์มวล่รวมภาคุ (Gross Regional 

Product: GRP)คุ่อนข้างมากิร้อยล่ะ 53 

ของ GRP ถ่งแม้สาขาป็ระมงขยายตัว 

ร้อยล่ะ 3.6 สาขาป็ศุูสัตว์ขยายตัวร้อยล่ะ 

0.1 สาขากิารบริกิารที่างกิารเกิษตร 

ขยายตัวร้อยล่ะ2.2 แล่ะสาขาป่็าไม้ 

ขยายตัวร้อยล่ะ 1.3 โดัยม่ปั็จจัยสำาคัุญ 

ท่ี่�ส่งผล่กิระที่บต่อภาคุเกิษตร ได้ัแก่ิ  

ต้นมังคุุดัได้ัรับผล่กิระที่บจากิคุวาม

แป็รป็รวนของสภาพื้อากิาศูหนาวเย็น 

เป็็นเวล่านานสลั่บกัิบม่ฝึนตกิ ที่ำาให้ต้น

มังคุุดัไม่สามารถพัื้ฒนากิารออกิดัอกิได้ั

 กิารออกิดัอกิติดัผล่จ่งน้อย ผล่ผลิ่ตต่อไร่

ของมังคุุดัล่ดัล่งถ่งร้อยล่ะ 48.8 แล่ะ 

ยังส่งผล่ไป็ถ่งไม้ผล่อื�น ได้ัแก่ิ เงาะ  

แล่ะล่องกิองด้ัวยส่งผล่ให้ดััช่น่ผล่ผลิ่ต

สินคุ้าเกิษตรคุร่�งแรกิของปี็ 2564  
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ล่ดัล่งร้อยล่ะ 4.6 เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็ท่ี่�ผ่านมา  

โดัยเฉีพื้าะสาขาพืื้ช่ท่ี่�ม่ป็ริมาณ์มังคุุดัล่ดัล่ง

ถ่งร้อยล่ะ 60.3 ในขณ์ะท่ี่�ดััช่น่ราคุาสินคุ้า

เกิษตรเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 17.9 แล่ะดััช่น่ 

รายได้ัภาคุเกิษตรเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 14.0

 l แนวโน้มเศรัษฐกิิจกิ�รัเกิษตรั 

ภ�คตะวันออกิ	ปีี	2564ค�ดว่�จะขย�ยตัว 

อย่่ในช่วงร้ัอยละ	0.6	–	1.6 โดัยสาขา

ป็ศุูสัตว์ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 2.7– 3.7 

สาขากิารบริกิารที่างกิารเกิษตรขยายตัว 

อย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 1.8 – 2.8 แล่ะสาขาป่็าไม้ 

ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-0.4) – 0.6 

ส่วนสาขาพืื้ช่หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-0.8) – 0.2 แล่ะสาขาป็ระมงหดัตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-0.8) – 0.2 

	 ส่ำวนภ�วะเศรัษฐกิิจกิ�รัเกิษตรั 

รั�ยจังหวัด	ไตรัม�สำ	2	ปีี	2564	ส่ำวนใหญ่่ 

ขย�ยตัวทัี่�งหมด	5	จังหวัดได้แก่ิ	จังหวัด

รัะยอง	จันที่บุร่ั	ปีรั�จ่นบุร่ั	สำรัะแก้ิว	 

และสำมุที่รัปีรั�กิ�รั	ส่ำวนอ่กิ	4	จังหวัด	หดตัว	 

ได้แก่ิ	จังหวัดชลบุร่ั	ตรั�ด	ฉะเชิงเที่รั�	 

และนครัน�ยกิ

 l จังหวัดรัะยอง	ขย�ยตัวร้ัอยละ	0.4 

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาป็ศุูสัตว์ ขยายตัว 

ร้อยล่ะ 2.5 สาขาป็ระมง ขยายตัวร้อยล่ะ 5.7  

สาขาป่็าไม้ ขยายตัวร้อยล่ะ 5.9  

ส่วนสาขาพืื้ช่ หดัตัวร้อยล่ะ 1.8  

แล่ะสาขาบริกิารที่างกิารเกิษตร หดัตัว

ร้อยล่ะ 3.5 ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจ

กิารเกิษตรปี็ 2564 ขยายตัวอย้ใ่นช่่วง 

ร้อยล่ะ (-0.2) – 0.8 โดัยสาขาป็ศุูสัตว์ 

ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 0.6 – 1.6  

สาขาป็ระมง ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

0.8 – 1.8 แล่ะ สาขาป่็าไม้ ขยายตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 4.5 – 5.5ส่วนสาขาพืื้ช่  

หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ (-1.1) – (-0.1) 

แล่ะสาขาบริกิารที่างกิารเกิษตรหดัตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-3.0) – (-2.0)

 l จังหวัดจันที่บุร่ั	ขย�ยตัวร้ัอยละ	1.5	 

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาพืื้ช่ ขยายตัวร้อยล่ะ 2.5  

สาขาป็ระมง ขยายตัวร้อยล่ะ 2.7  

สาขาป็ศุูสัตว์ ขยายตัวร้อยล่ะ 0.5  

สาขาป่็าไม้ ขยายตัวร้อยล่ะ 1.4  

ส่วนสาขาบริกิารที่างกิารเกิษตร หดัตัว

ร้อยล่ะ 1.2 ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจ

กิารเกิษตรปี็ 2564 ขยายตัวอย้ใ่นช่่วง 

ร้อยล่ะ (-0.4) – 0.6 โดัยสาขาพืื้ช่  

ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ (-0.4) – 0.6 

สาขาป็ระมง ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

2.8 – 3.8 สาขาป็ศุูสัตว์ ขยายตัวอย้่ในช่่วง
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แล่ะสาขาบริกิารที่างกิารเกิษตร ขยายตัว

ร้อยล่ะ 1.4 ส่วนสาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัว 

ร้อยล่ะ 0.5 สาขาป็ระมง หดัตัวร้อยล่ะ 10.9  

แล่ะสาขาป่็าไม้ หดัตัวร้อยล่ะ 31.9  

ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร 

ปี็ 2564 จังหวัดัสระแก้ิว ขยายตัวอย้ใ่นช่่วง 

ร้อยล่ะ (-0.1) – 0.9 เมื�อเท่ี่ยบกัิบ 

ช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา เป็็นผล่มาจากิ

สาขาพืื้ช่ ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 3.0 – 4.0  

สาขาป็ศุูสัตว์ ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

0.7 – 1.7 แล่ะสาขาป็ระมง ขยายตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 1.1 – 2.1 ส่วนสาขาบริกิาร 

ที่างกิารเกิษตรหดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 

(-13.8) – (-12.8) แล่ะสาขาป่็าไม้หดัตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-24.9) – (-23.9)

 l จังหวัดสำมุที่รัปีรั�กิ�รัขย�ยตัว

ร้ัอยละ	1.6 เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบ 

ของปี็ท่ี่�ผ่านมา เป็็นผล่มาจากิสาขาพืื้ช่  

ขยายตัวร้อยล่ะ 10.0 สาขาป็ระมง  

ขยายตัวร้อยล่ะ 1.0 สาขาป็ศุูสัตว์  

ขยายตัวร้อยล่ะ 28.0 แล่ะสาขาบริกิาร

ที่างกิารเกิษตร ขยายตัวร้อยล่ะ 17.5 

ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจารเกิษตร 

ปี็ 2564 หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ (-0.7) – (-1.7)  

โดัยสาขาป็ระมง หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-2.6) – (-1.6) ส่วนสาขาพืื้ช่ ขยายตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 4.7 – 5.7 สาขาป็ศุูสัตว์  

ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 20.0 – 21.0 

แล่ะสาขาบริกิารที่างกิารเกิษตรขยายตัว

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 6.8 – 7.8

 l จังหวัดชลบุร่ัหดตัวร้ัอยละ	3.9	

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัวร้อยล่ะ  

8.4 สาขาป็ระมง หดัตัวร้อยล่ะ 0.1  

ร้อยล่ะ 0.1 – 1.1 แล่ะสาขาป่็าไม้ ขยายตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 1.0 –2.0 ส่วนสาขาบริกิาร 

ที่างกิารเกิษตรหดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-1.1) – (-0.1)

 l จังหวัดปีรั�จ่นบุร่ัขย�ยตัวร้ัอยละ	1.7	 

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาป็ศุูสัตว์ ขยายตัว 

ร้อยล่ะ 2.5 สาขาพืื้ช่ ขยายตัวร้อยล่ะ 1.9 

สาขาป็ระมง ขยายตัวร้อยล่ะ 3.6 สาขา

บริกิารที่างกิารเกิษตร ขยายตัวร้อยล่ะ 1.0 

แล่ะสาขาป่็าไม้ ขยายตัวร้อยล่ะ 0.9 

ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร 

ปี็ 2564 ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ  

0.3 – 1.3 เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของ

ปี็ท่ี่�ผ่านมา เป็็นผล่มาจากิสาขาป็ศุูสัตว์ 

ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 1.0 – 2.0  

สาขาพืื้ช่ ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-0.3) – 0.7  

สาขาบริกิารที่างกิารเกิษตรขยายตัว 

อย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 1.5 – 2.5 แล่ะสาขาป่็าไม้ 

ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 0.8 – 1.8  

ส่วนสาขาป็ระมง หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-1.5) – (-0.5)

 l จังหวัดสำรัะแก้ิวขย�ยตัวร้ัอยละ	4.2	

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาพืื้ช่ ขยายตัวร้อยล่ะ 18.9  
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สาขาพืื้ช่ หดัตัวร้อยล่ะ 7.6 แล่ะสาขาป็ระมง  

หดัตัวร้อยล่ะ 0.1 ส่วนสาขาบริกิารที่าง 

กิารเกิษตร ขยายตัวร้อยล่ะ 4.6 แล่ะ 

สาขาป่็าไม้ ขยายตัวร้อยล่ะ 1.4  

ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร 

ปี็ 2564 ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 1.3 – 2.3  

โดัยสาขาพืื้ช่ ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

4.4 – 5.4 สาขาป็ระมง ขยายตัวอย้ใ่นช่่วง

ร้อยล่ะ 4.5 – 5.5 สาขาบริกิารที่างกิาร

เกิษตรขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 7.7 – 8.7 

แล่ะสาขาป่็าไม้ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

0.9 – 1.9 ส่วนสาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-1.9) – (-0.9)

 l จังหวัดนครัน�ยกิหดตัวร้ัอยละ	1.6	 

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัวร้อยล่ะ 0.1  

แล่ะสาขาป็ระมง หดัตัวร้อยล่ะ 0.2  

ส่วนสาขาพืื้ช่ ขยายตัวร้อยล่ะ 3.8  

สาขาบริกิารที่างกิารเกิษตร ขยายตัว 

แล่ะสาขาป่็าไม้ หดัตัวร้อยล่ะ 0.1  

ส่วนสาขาพืื้ช่ขยายตัวร้อยล่ะ 4.2 แล่ะ

สาขาบริกิารที่างกิารเกิษตร ขยายตัว

ร้อยล่ะ 0.2ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจ

กิารเกิษตรปี็ 2564 ขยายตัวอย้่ในช่่วง 

ร้อยล่ะ 3.6 – 4.6 โดัยสาขาพืื้ช่ ขยายตัว

อย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 5.8 – 6.8 แล่ะสาขา

ป็ศุูสัตว์ ขยายตัวอย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 3.4 – 4.4  

ส่วนสาขาป็ระมง หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-2.7) – (-1.7) สาขาป่็าไม้หดัตัวอย้ใ่นช่่วง

ร้อยล่ะ (-12.9) – (-11.9) แล่ะสาขาบริกิาร

ที่างกิารเกิษตรหดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-4.2) – (-3.2)

 l จังหวัดตรั�ดหดตัวร้ัอยละ	3.7  

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาพืื้ช่ หดัตัวร้อยล่ะ 4.1 

สาขาป็ระมง หดัตัว ร้อยล่ะ 0.5 แล่ะ 

สาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัวร้อยล่ะ 4.5 ส่วนสาขา

ป่็าไม้ ขยายตัวร้อยล่ะ 0.7 แล่ะสาขา

บริกิารที่างกิารเกิษตร ขยายตัวร้อยล่ะ 7.5 

ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรปี็ 2564  

จังหวัดัตราดั หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-3.2) – (-2.2) โดัยสาขาพืื้ช่ หดัตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ (-3.2) – (-2.2) สาขาป็ระมง  

หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ (-1.3) – (-0.3) 

แล่ะสาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 

(-3.2) – (-2.2) ส่วนสาขาป่็าไม้ขยายตัว 

อย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 1.3 – 2.3 แล่ะสาขา

บริกิารที่างกิารเกิษตรขยายตัวอย้่ในช่่วง

ร้อยล่ะ 7.7 – 8.7

 l จังหวัดฉะเชิงเที่รั�หดตัวร้ัอยละ	2.7	

เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิบของปี็ท่ี่�ผ่านมา  

เป็็นผล่มาจากิสาขาป็ศุูสัตว์ หดัตัวร้อยล่ะ 1.5  

โดย : ส่วนแผนพัื้ฒนาเขตเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร
สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 6

ช่ล่บุร่

ร้อยล่ะ 1.2 แล่ะสาขาป่็าไม้ ขยายตัว

ร้อยล่ะ 0.4ส่วนแนวโน้มภาวะเศูรษฐกิิจ

กิารเกิษตรปี็ 2564 ขยายตัวอย้ใ่นช่่วง 

ร้อยล่ะ 0.1 – 1.1 โดัยสาขาพืื้ช่ ขยายตัว

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 0.1 – 1.1 สาขาป็ศุูสัตว์  

ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ (-0.3) – 0.7 

สาขาบริกิารที่างกิารเกิษตรขยายตัว 

อย้่ในช่่วงร้อยล่ะ 0.2 – 1.2 แล่ะสาขาป่็าไม้ 

ขยายตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ 0.1 – 1.1  

ส่วนสาขาป็ระมง ที่รงตัวอย้ใ่นช่่วงร้อยล่ะ  

(-0.5) – 0.5

 ทัี่�งน่� กิารคุาดักิารณ์์แนวโน้มเศูรษฐกิิจ

กิารเกิษตรยังม่ปั็จจัยสำาคัุญท่ี่�คุาดัว่า 

จะส่งผล่กิระที่บต่อภาคุเกิษตร ได้ัแก่ิ  

ภาวะฝึนทิี่�งช่่วง ปั็ญหาวาตภัย ปั็ญหาโรคุ

ระบาดัต่าง ๆ สถานกิารณ์์กิารแพื้ร่ระบาดั

ของโคุวิดั-19 ระล่อกิใหม่ กิารขับเคุลื่�อนงาน

ตามนโยบายสำาคัุญของ กิษ.เช่่น แป็ล่งใหญ่  

ตล่าดันำากิารผลิ่ต Zoning by Agri-Map 

เกิษตรผลิ่ตพื้าณิ์ช่ย์ตล่าดั แล่ะกิารส่งเสริม

แล่ะพัื้ฒนาตล่าดัสินคุ้าเกิษตรออนไล่น์  

รวมทัี่�งมาตรกิารกิระตุ้นเศูรษฐกิิจของภาคุรัฐ

9ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 776 777 สิิงหาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 777 สิิงหาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร10

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



ผลสำาเร็จของการรวมกลุ�มแปลงใหญ�แพะเน้�ออำาเภออ่�ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตแพะคุณภาพ ตลาดต้องการส่ง

 ปัจจุบัน “แพะ” (Goat)  
เป็็นสัตว์ให้เนื�อแล่ะให้นมท่ี่�เกิษตรกิร 

นิยมเล่่�ยง เนื�องจากินมแพื้ะ ม่คุุณ์คุ่า 

ที่างอาหารส้ง ใกิล้่เคุ่ยงหรือส้งกิว่านมโคุ  

กิระบือ แล่ะมนุษย์ ม่ไขมันในระดัับ 

ตำ�ากิว่าเนื�อสัตว์ช่นิดัอื�นๆ โมเล่กุิล่ไขมัน 

ม่ขนาดัเล็่กิ ที่ำาให้ย่อยง่าย แล่ะกิารด้ัดัซ่ึ่มง่าย 

ในระบบที่างเดิันอาหารสามารถใช้่บริโภคุ

แที่นนมมนุษย์ได้ัด่ักิว่านมโคุแล่ะนมกิระบือ  

นอกิจากิน่� แพื้ะเป็็นสัตว์ให้เนื�อ เป็็นอาหาร 

ท่ี่�ม่โป็รต่นท่ี่�ย่อยได้ัในระดัับส้งกิว่าเนื�อโคุ  

สุกิร แล่ะไก่ิ แล่ะม่ไขมันในระดัับตำ�ากิว่า

เนื�อสัตว์ช่นิดัอื�นๆ รวมถ่งขน แล่ะหนังแพื้ะ

สามารถนำามาใช้่ป็ระโยช่น์ได้ัหล่ายด้ัาน  

อาทิี่ ใช้่ที่ำากิระเป็�า เสื�อ พื้รม แล่ะเชื่อกิ  

ส่วนม้ล่แพื้ะใช้่ที่ำาเป็็นปุ็�ย เขา แล่ะก่ิบ 

นำามาที่ำาเป็็นเคุรื�องป็ระดัับ เลื่อดั  

แล่ะกิระด้ักินำามาแป็รร้ป็เป็็นอาหารสัตว์  

สำาหรับแพื้ะเนื�อ นับว่าเป็็นสินคุ้าท่ี่�ม่

อนาคุตด่ั เนื�องจากิแพื้ะเป็็นสัตว์ท่ี่�โตเร็ว  

ให้ล้่กิเร็ว ให้ผล่ตอบแที่นเร็ว แล่ะใช้่ระยะ

เวล่าคืุนทุี่นไม่นาน อ่กิทัี่�งไม่จำาเป็็นต้อง 

ใช้่พืื้�นท่ี่�เล่่�ยงมากิ โดัยแหล่่งเล่่�ยงแพื้ะท่ี่�ใหญ่

ท่ี่�สุดัของป็ระเที่ศูไที่ยอย้ใ่นภาคุใต้  

แล่ะเป็็นแหล่่งบริโภคุแพื้ะแหล่่งใหญ่ 

ของป็ระเที่ศู เนื�องจากิกิลุ่่มผ้้นับถือศูาสนา

อิสล่ามนิยมบริโภคุแพื้ะ โดัยเฉีพื้าะในช่่วง

วันสำาคัุญที่างศูาสนาท่ี่�ต้องใช้่ป็ระกิอบ

พิื้ธ่กิรรม อย่างไรก็ิตาม ในปั็จจุบัน  
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ในภ้มิภาคุต่างๆ ของป็ระเที่ศูไที่ยเกิษตรกิร

ได้ัหันมาเล่่�ยงแพื้ะกัินมากิข่�น เนื�องจากิ 

ม่ผ้้บริโภคุนิยมบริโภคุเนื�อแพื้ะกัินมากิข่�น

ป็ระกิอบกัิบภาคุรัฐ โดัย กิระที่รวงเกิษตร

แล่ะสหกิรณ์์ ได้ัม่นโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ  

ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิษตรกิร

เล่่�ยงแพื้ะกัินมากิข่�น เช่่น สนับสนุนให้ม่

กิารรวมกิลุ่่มแป็ล่งใหญ่แพื้ะ เป็็นต้น

  สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 7  

ชั่ยนาที่ (สศูที่.7) ได้ัล่งพืื้�นท่ี่�ป็ระเมินโคุรงกิาร 

ระบบส่งเสริมกิารเกิษตรแบบแป็ล่งใหญ่

แพื้ะเนื�อในพืื้�นท่ี่�ตำาบล่ดัอนคุา อำาเภออ่้ที่อง  

จังหวัดัสุพื้รรณ์บุร่ ซ่ึ่�งม่จำานวนสมาชิ่กิ

แป็ล่งใหญ่ 32 ราย จำานวนแพื้ะเนื�อ 

ในโคุรงกิาร 2,000 ตัว ลั่กิษณ์ะกิารเล่่�ยง

แบบขังคุอกิ (แพื้ะขุน) เกิษตรกิรได้ัเข้า 

ร่วมโคุรงกิารระบบส่งเสริมกิารเกิษตร 

แบบแป็ล่งใหญ่ ตั�งแต่ปี็ 2560 แล่ะม่หน่วยงาน 

ในสังกัิดักิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ 

เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื�อง ทัี่�งด้ัานปั็จจัย 

กิารผลิ่ต กิารอบรมให้คุวามร้้ในกิารเล่่�ยงแพื้ะ  

กิารที่ำาอาหารหมักิ กิารจัดัที่ำามาตรฐานกิารผลิ่ต  

รวมทัี่�งกิารแป็รร้ป็แพื้ะเป็็นผลิ่ตภัณ์ฑ์์ต่างๆ 

  สำาหรับต้นทุี่นกิารผลิ่ตแพื้ะเนื�อของ

แป็ล่งใหญ่แพื้ะเนื�ออ่้ที่อง เฉีล่่�ยป็ระมาณ์  

15 บาที่/ตัว/วัน ส้งกิว่าก่ิอนเข้าร่วมโคุรงกิาร  

ซ่ึ่�งม่ต้นทุี่นป็ระมาณ์ 10 บาที่/ตัว/วัน

เนื�องจากิเกิษตรกิรม่คุวามร้้แล่ะกิารด้ัแล่แพื้ะ 

ท่ี่�ด่ัข่�น ถ่งแม้ต้นทุี่นส้งข่�นแต่คุุณ์ภาพื้แพื้ะ 

หลั่งเข้าโคุรงกิารด่ักิว่าก่ิอนเข้าร่วมโคุรงกิาร 

แป็ล่งใหญ่ โดัยนำ�าหนักิแพื้ะเพิื้�มข่�นเฉีล่่�ย  

5 กิิโล่กิรัม/เดืัอน จากิเดิัมเพิื้�มข่�น 

เฉีล่่�ยเพ่ื้ยง 3 กิิโล่กิรัม/เดืัอน นอกิจากิน่�

เมื�อจำาหน่ายให้พ่ื้อคุ้าเพืื้�อที่ำากิารช่ำาแหล่ะ

เป็อร์เซ็ึ่นต์ซึ่ากิแพื้ะก็ิส้งกิว่าก่ิอนเข้าร่วม

โคุรงกิาร กิารจำาหน่ายแพื้ะจะที่ำาในนามกิลุ่่ม  

โดัยม่คุอกิกิล่างรวบรวมแพื้ะจากิสมาชิ่กิ

เพืื้�อจำาหน่ายให้กัิบพ่ื้อคุ้าท่ี่�ที่ำา MOU  

แล่ะพ่ื้อคุ้าทัี่�วไป็ แพื้ะท่ี่�จำาหน่ายอายุ

ป็ระมาณ์ 3 - 4 เดืัอน นำ�าหนักิป็ระมาณ์ 

20 กิิโล่กิรัม ราคุาจำาหน่ายกิิโล่กิรัมล่ะ  

135 บาที่ กิารจำาหน่ายแพื้ะของกิลุ่่ม 

จะเลื่อกิจำาหน่ายเฉีพื้าะแพื้ะสมบ้รณ์์  

แพื้ะป่็วยท่ี่�ไม่ใช่่โรคุติดัต่อหากิตาย 

จะนำามาแป็รร้ป็เป็็นอาหารป็ล่า  

ในส่วนของพ่ื้อพัื้นธ์ุ แม่พัื้นธ์ุท่ี่�ป็ล่ดัระวาง 

หรือแพื้ะตายท่ี่�ไม่ได้ัเกิิดัจากิกิารป่็วย  

กิลุ่่มจะแป็รร้ป็เป็็นล้่กิชิ่�นแล่ะบาบ่คิุว 

เพืื้�อจำาหน่าย นอกิจากิน่� กิลุ่่มยังผลิ่ต 

อาหารหมักิ โดัยรับซืึ่�อกิระถินสดั 

กิิโล่กิรัมล่ะ 1.5 บาที่ มาที่ำาอาหารหมักิ  

จำาหน่ายกิิโล่กิรัมล่ะ 2 บาที่ สร้างรายได้ั

เสริมให้กัิบสมาชิ่กิด้ัวย
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โดัย : สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 7  
ชั่ยนาที่

 กิลุ่่มแป็ล่งใหญ่แพื้ะเนื�ออำาเภออ่้ที่อง  

นับเป็็นอ่กิหน่�งคุวามสำาเร็จของกิารรวมกิลุ่่ม  

เนื�องจากิกิารบริหารกิลุ่่มแป็ล่งใหญ่ม่กิาร

แบ่งหน้าท่ี่�รับผิดัช่อบของคุณ์ะกิรรมกิาร

อย่างชั่ดัเจน คุณ์ะกิรรมกิารกิลุ่่ม แล่ะ

สมาชิ่กิม่กิารวางแผนกิารผลิ่ตร่วมกัิน  

ในกิารซืึ่�อปั็จจัยกิารผลิ่ต ส่งผล่ให้ซืึ่�อ 

ได้ัในราคุาท่ี่�ถ้กิล่ง ผ้้นำากิลุ่่มสามารถ 

ให้คุวามร้้ แล่ะคุำาแนะนำากิารเล่่�ยงแพื้ะ

แก่ิสมาชิ่กิได้ัเป็็นอย่างด่ั รวมทัี่�งที่ำาหน้าท่ี่�

ป็ระสานหน่วยงานราช่กิาร แล่ะเชื่�อมโยงตล่าดั

ให้กัิบสมาชิ่กิ สมาชิ่กิในกิลุ่่มม่คุวามสามัคุคุ่  

มุ่งมั�น ตั�งใจ ให้คุวามช่่วยเหลื่อกัิน รวมทัี่�ง

แล่กิเป็ล่่�ยนข้อม้ล่ข่าวสารระหว่างกัินอย้เ่สมอ  

ซ่ึ่�งนับเป็็นปั็จจัยหลั่กิท่ี่�ที่ำาให้กิลุ่่มแป็ล่งใหญ่

แพื้ะเนื�ออ่้ที่องม่คุวามเข้มแข็ง แล่ะผลิ่ต

แพื้ะเนื�อท่ี่�ม่คุุณ์ภาพื้ ฟู้าร์มของสมาชิ่กิ 

ทุี่กิคุนได้ัรับกิารรับรองมาตรฐานฟู้าร์ม

ป็ล่อดัโรคุ ของกิรมป็ศุูสัตว์ นอกิจากิน่�

สมาชิ่กิภายในกิลุ่่ม ม่กิารหมุนเว่ยนพ่ื้อพัื้นธ์ุ  

เพืื้�อล่ดัคุ่าใช้่จ่ายในกิารจัดัซืึ่�อพ่ื้อพัื้นธ์ุ  

แล่ะล่ดัปั็ญหากิารผสมพัื้นธ์ุระหว่างพ่ื้อกัิบล้่กิ  

เนื�องจากิกิารผสมพัื้นธ์ุแพื้ะเลื่อดัชิ่ดักัิน 

จะได้ัล้่กิแพื้ะท่ี่�อ่อนแอหรือพิื้กิารได้ั

  ทัี่�งน่� หากิเกิษตรกิรหรือท่ี่านใดัสนใจ

ข้อม้ล่กิารผลิ่ตแพื้ะเนื�อ สามารถสอบถาม

ข้อม้ล่เพิื้�มเติมได้ัท่ี่� คุุณ์กิรกิต ศูร่ท้ี่าว  

ผ้้จัดักิารแป็ล่งใหญ่แพื้ะเนื�ออำาเภออ่้ที่อง

บ้านเล่ขท่ี่� 137 หม่้ท่ี่� 4 ตำาบล่ดัอนคุา

อำาเภออ่้ที่อง จังหวัดัสุพื้รรณ์บุร่  

โที่ร 08 6018 7975 ซ่ึ่�งยินด่ัให้คุำาป็ร่กิษา

แก่ิทุี่กิท่ี่าน

กลุ่มแปลงใหญ่แพะเน้ือ 

อ�าเภออู่ทอง	นับเป็นอีกหน่ึง

ความส�าเร็จของการรวมกลุ่ม	 

มีการวางแผู้นการผู้ลิตร่วมกัน	

ในการซ้ืื้อปัจจัยการผู้ลิต	 

ส่งผู้ลให้ซ้ืื้อได้ในราคาท่ีถูกลง	

ผูู้้น�ากลุ่มสามารถให้ความรู้	 

การเล้ียงแพะแก่สมาชิก

ได้เป็นอย่างดี
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำาเด้อน
กรกฎาคม 2564

ข้าว
 1. สรุปภาวะการผลิต่ การต่ลาด และราคาในประเทศ
  1.1 การผลิต่
   1) ข้าวนาป ้ป ้2564/65

   คุาดักิารณ์์ข้อม้ล่ ณ์ เดืัอนมิถุนายน 2564 ม่เนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิ 61.957 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 26.029 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ  

แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ 420 กิิโล่กิรัม เพิื้�มข่�นจากิปี็กิารผลิ่ต 2563/64 ท่ี่�ม่พืื้�นท่ี่� 61.875 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 24.895 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ  

แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ 402 กิิโล่กิรัม หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 0.13 ร้อยล่ะ 4.56 แล่ะร้อยล่ะ 4.48 ตามล่ำาดัับ เนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิคุาดัว่าเพิื้�มข่�น 

จากิปี็ท่ี่�แล้่ว เนื�องจากิราคุาข้าวเป็ลื่อกิท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ัอย้ใ่นเกิณ์ฑ์์ด่ั ป็ระกิอบกัิบในปี็น่�เริ�มต้นฤด้ัฝึนเร็วกิว่าปี็ท่ี่�ผ่านมา  

คืุอ ป็ระมาณ์กิล่างเดืัอนพื้ฤษภาคุม แล่ะคุาดัว่าป็ริมาณ์นำ�าฝึนจะมากิข่�น จากิกิารคุาดักิารณ์์ของกิรมอุตุนิยมวิที่ยาในเดืัอนมิถุนายน 

ถ่งสิงหาคุม ป็ริมาณ์นำ�าฝึนจะส้งกิว่าคุ่าป็กิติร้อยล่ะ 5-10 ที่ำาให้บางพืื้�นท่ี่�ม่ป็ริมาณ์นำ�าเพ่ื้ยงพื้อในช่่วงฤด้ัเพื้าะป็ล้่กิ เกิษตรกิรจ่งขยาย 

กิารเพื้าะป็ล้่กิในพืื้�นท่ี่�ว่าง แล่ะบางพืื้�นท่ี่�ท่ี่�เคุยเพื้าะป็ล้่กิข้าวนาปี็ได้ัเพ่ื้ยงรอบเด่ัยว เกิษตรกิรสามารถเพื้าะป็ล้่กิข้าวได้ั 2 รอบ นอกิจากิน่�

เกิษตรกิรยังคุงม่คุวามคุาดัหวังในกิารสานต่อโคุรงกิารป็ระกัินรายได้ัเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าว ส่งผล่ให้เนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิเพิื้�มข่�น แต่เพิื้�มข่�น 

ไม่มากินักิ เนื�องจากิในบางพืื้�นท่ี่�เกิษตรกิรป็รับเป็ล่่�ยนไป็ป็ล้่กิอ้อยโรงงาน เพื้ราะราคุาม่แนวโน้มส้งข่�น แล่ะม่โรงงานนำ�าตาล่ให้กิารส่งเสริม 

   สำาหรับผล่ผลิ่ตต่อไร่ คุาดัว่าเพิื้�มข่�นจากิปี็ท่ี่�แล้่ว เนื�องจากิกิรมอุตุนิยมวิที่ยาได้ัคุาดัว่าปี็น่�ป็ริมาณ์นำ�าฝึนจะส้งกิว่าคุ่าป็กิติ 

ร้อยล่ะ 5-10 อย่างไรก็ิตาม หากิระหว่างฤด้ักิาล่ผลิ่ตในบางพืื้�นท่ี่�ป็ระสบภัยแล้่งหรืออุที่กิภัย หรือม่โรคุแมล่งศัูตร้พืื้ช่ระบาดั  

ซ่ึ่�งส่งผล่กิระที่บต่อผล่ผลิ่ต จะม่กิารป็รับคุ่าพื้ยากิรณ์์ เพืื้�อให้สอดัคุล้่องกัิบสถานกิารณ์์ท่ี่�เป็ล่่�ยนแป็ล่งไป็

   ผลผลิตออกิส่่ำตล�ด คุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ตจะเริ�มออกิส่้ตล่าดัตั�งแต่เดืัอนสิงหาคุม 2564 - เมษายน 2565 โดัยคุาดัว่าผล่ผลิ่ต 

จะออกิส่้ตล่าดัมากิในเดืัอนพื้ฤศูจิกิายน 2564 ป็ริมาณ์ 17.474 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ หรือร้อยล่ะ 67.13

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปจีากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2564/65

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

- รวมทัี่�งป็ระเที่ศู (ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ) 1.302 1.698 2.077 17.474 2.556 0.517 0.232 0.075 0.098 26.029

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

   2) ข้าวนาปรัง ป ้2564

   คุาดักิารณ์์ข้อม้ล่ ณ์ เดืัอนมิถุนายน 2564 ม่เนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิ 8.442 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 4.990 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่  

591 กิิโล่กิรัม เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็กิารผลิ่ต 2563 ท่ี่�ม่พืื้�นท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิ 7.342 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 4.554 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ ผล่ผลิ่ตต่อไร่  

620 กิิโล่กิรัม พื้บว่า เนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิแล่ะผล่ผลิ่ต เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 14.98 แล่ะร้อยล่ะ 9.57 ตามล่ำาดัับ สำาหรับผล่ผลิ่ตต่อไร่ล่ดัล่ง 

ร้อยล่ะ 4.68 โดัยเนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิเพิื้�มข่�นจากิปี็ท่ี่�ผ่านมา เนื�องจากิราคุาข้าวเป็ลื่อกิท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ัยังอย้่ในเกิณ์ฑ์์ด่ั แม้ว่าภาคุรัฐ 

ขอคุวามร่วมมือให้เกิษตรกิรล่ดัเนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิข้าวนาป็รังเพืื้�อให้กิารบริหารจัดักิารนำ�าม่เพ่ื้ยงพื้อสำาหรับกิารอุป็โภคุ บริโภคุ แล่ะรักิษา

ระบบนิเวศูในฤด้ัแล้่งแล้่วก็ิตาม แต่เกิษตรกิรยังคุงขยายเนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิเพิื้�มข่�น แล่ะม่บางจังหวัดัขยายเนื�อท่ี่�ป็ล้่กิข้าวนาป็รังเพืื้�อช่ดัเช่ย 

ข้าวนาปี็ในฤด้ักิาล่เพื้าะป็ล้่กิท่ี่�ผ่านมา ท่ี่�เส่ยหายจากิภัยแล้่งแล่ะอุที่กิภัย

   สำาหรับผล่ผลิ่ตต่อไร่ล่ดัล่ง เนื�องจากิเกิษตรกิรในบางจังหวัดัเพื้าะป็ล้่กิเกิินแผนกิารเพื้าะป็ล้่กิพืื้ช่ฤด้ัแล้่ง ที่ำาให้ป็ริมาณ์นำ�า 

ไม่เพ่ื้ยงพื้อในช่่วงต้นข้าวกิำาลั่งเจริญเติบโต รวมทัี่�งในช่่วงเดืัอนธันวาคุม 2563 ถ่งมกิราคุม 2564 ม่อากิาศูหนาวเย็นนาน ที่ำาให้ 

ในบางพืื้�นท่ี่�ต้นข้าวช่ะงักิกิารเจริญเติบโต อ่กิทัี่�งยังม่โรคุรานำ�าคุ้าง แล่ะแมล่งบั�วรบกิวน ส่งผล่ให้ต้นข้าวเติบโตไม่สมบ้รณ์์ อย่างไรก็ิตาม 

ผล่ผลิ่ตภาพื้รวมทัี่�งป็ระเที่ศูเพิื้�มข่�นตามกิารเพิื้�มข่�นของเนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิ
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   ผลผลิตออกิส่่ำตล�ด คุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ตเริ�มออกิส่้ตล่าดัตั�งแต่เดืัอนกุิมภาพัื้นธ์ - ตุล่าคุม 2564 โดัยคุาดัว่าผล่ผลิ่ต 

จะออกิส่้ตล่าดัมากิในช่่วงเดืัอนม่นาคุม - เมษายน 2564 ป็ริมาณ์รวม 2.915 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ หรือร้อยล่ะ 58.42 ของผล่ผลิ่ต 

ข้าวนาป็รังทัี่�งหมดั

  1.2 การต่ลาด
   1) แผนการผลิต่และการต่ลาดข้าวครบวงจร ปก้ารผลิต่ 2563/64 ประกอบด้วย 5 ช่วง ดังนี�

    ช่วงท่ี่�	1	กิ�รักิำ�หนดอุปีสำงค์และอุปีที่�นข้�ว ได้ักิำาหนดัอุป็สงค์ุ 28.786 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ อุป็ที่าน 30.865  

ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ

   	 ช่วงท่ี่�	2	ช่วงกิ�รัผลิตข้�ว	

     2.1) กิารวางแผนกิารผลิ่ตข้าว กิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ได้ัม่กิารวางแผนกิารผลิ่ตข้าว ปี็ 2563/64  

รวม 69.409 ล้่านไร่ คุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ต 30.865 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ จำาแนกิเป็็น รอบท่ี่� 1 พืื้�นท่ี่� 59.884 ล้่านไร่ คุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ต  

24.738 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ แล่ะรอบท่ี่� 2 พืื้�นท่ี่� 9.525 ล้่านไร่ คุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ต 6.127 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ โดัยสามารถป็รับสมดุัล่ 

กิารผลิ่ตได้ัในกิารวางแผนรอบท่ี่� 2 หากิราคุาม่คุวามอ่อนไหว คุวามต้องกิารใช้่ข้าวล่ดัล่ง แล่ะสถานกิารณ์์นำ�าน้อย รวมทัี่�งกิารป็รับล่ดั

พืื้�นท่ี่�กิารป็ล้่กิข้าวไป็ป็ล้่กิพืื้ช่อื�น โดัยจะม่กิารที่บที่วนโคุรงกิารล่ดัรอบกิารป็ล้่กิข้าวก่ิอนฤด้ักิาล่เพื้าะป็ล้่กิข้าวรอบท่ี่� 2 

     2.2) กิารจัดัที่ำาพืื้�นท่ี่�เป็�าหมายส่งเสริมกิารป็ล้่กิข้าว กิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ได้ัม่กิารจัดัที่ำาพืื้�นท่ี่�เป็�าหมาย

ส่งเสริมกิารป็ล้่กิข้าว ปี็ 2563/64 รอบท่ี่� 1 จำานวน 59.884 ล้่านไร่ แยกิเป็็น 1) ข้าวหอมมะลิ่ 27.500 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 9.161  

ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ 2) ข้าวหอมไที่ย 2.084 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 1.396 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ 3) ข้าวเจ้า 13.488 ล้่านไร่  

ผล่ผลิ่ต 8.192 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ 4) ข้าวเหน่ยว 16.253 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 5.770 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ แล่ะ 5) ข้าวตล่าดัเฉีพื้าะ 

0.559 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 0.219 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ

     2.3) กิารจัดักิารปั็จจัยกิารผลิ่ต ได้ัแก่ิ โคุรงกิารผลิ่ตแล่ะกิระจายเมล็่ดัพัื้นธ์ุด่ั แล่ะคุวบคุุมคุ่าเช่่าท่ี่�นา

     2.4) กิารเพิื้�มป็ระสิที่ธิภาพื้กิารผลิ่ตข้าว ได้ัแก่ิ โคุรงกิารส่งเสริมระบบนาแบบแป็ล่งใหญ่ โคุรงกิารส่งเสริม

กิารผลิ่ตข้าวอินที่ร่ย์ โคุรงกิารส่งเสริมกิารป็ระยุกิต์ใช้่เที่คุโนโล่ย่ขั�นส้งในกิารผลิ่ตพืื้ช่ โคุรงกิารเพิื้�มศัูกิยภาพื้กิารผลิ่ตข้าวหอมมะลิ่

ทุ่ี่งกุิล่าร้องไห้ส่้มาตรฐานเกิษตรอินที่ร่ย์ โคุรงกิารส่งเสริมกิารผลิ่ตข้าว กิข 43 แล่ะข้าวเจ้าพืื้�นนุ่ม (กิข 79) แล่ะโคุรงกิารรักิษา

ระดัับป็ริมาณ์กิารผลิ่ต แล่ะคุุณ์ภาพื้ข้าว

     2.5) กิารคุวบคุุมป็ริมาณ์กิารผลิ่ตข้าว ได้ัแก่ิ โคุรงกิารส่งเสริมกิารป็ล้่กิพืื้ช่หล่ากิหล่าย

     2.6) กิารพัื้ฒนาช่าวนา ได้ัแก่ิ โคุรงกิารช่าวนาป็ราดัเป็รื�อง

     2.7) กิารวิจัยแล่ะพัื้ฒนา ได้ัแก่ิ โคุรงกิารป็รับป็รุงแล่ะกิารรับรองพัื้นธ์ุข้าวคุุณ์ภาพื้ด่ัเพืื้�อกิารแข่งขัน  

แล่ะโคุรงกิารป็รับป็รุงแล่ะกิารรับรองพัื้นธ์ุข้าวเจ้าพืื้�นนุ่มพัื้นธ์ุใหม่

     2.8) กิารป็ระกัินภัยพืื้ช่ผล่ ได้ัแก่ิ โคุรงกิารป็ระกัินภัยข้าวนาปี็

    ช่วงท่ี่�	3	ช่วงกิ�รัเก็ิบเก่ิ�ยวและหลังเก็ิบเก่ิ�ยว	ได้ัแก่ิ โคุรงกิารสินเชื่�อเพืื้�อสร้างยุ้งฉีางให้เกิษตรกิรแล่ะ 

สถาบันเกิษตรกิร

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

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

- รวมทัี่�งป็ระเที่ศู (ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ) 0.929 1.565 1.350 0.548 0.367 0.182 0.034 0.012 0.003 4.990

- ร้อยล่ะ 18.62 31.36 27.06 10.99 7.35 3.64 0.67 0.24 0.07 100.00
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    ช่วงท่ี่�	4	ช่วงกิ�รัตล�ดในปีรัะเที่ศ	

     4.1) กิารพัื้ฒนาตล่าดัสินคุ้าข้าว ได้ัแก่ิ โคุรงกิารเชื่�อมโยงตล่าดัข้าวอินที่ร่ย์แล่ะข้าว GAP คุรบวงจร  

แล่ะโคุรงกิารรณ์รงค์ุบริโภคุข้าว แล่ะผลิ่ตภัณ์ฑ์์ข้าวของไที่ยทัี่�งตล่าดัภายในป็ระเที่ศูแล่ะต่างป็ระเที่ศู 

     4.2) กิารช่ะล่อผล่ผลิ่ตออกิส่้ตล่าดั ได้ัแก่ิ โคุรงกิารสินเชื่�อช่ะล่อกิารขายข้าวเป็ลื่อกินาปี็ โคุรงกิารสินเชื่�อ 

เพืื้�อรวบรวมข้าวแล่ะสร้างม้ล่คุ่าเพิื้�มโดัยสถาบันเกิษตรกิร โคุรงกิารช่ดัเช่ยดัอกิเบ่�ยให้ผ้้ป็ระกิอบกิารคุ้าข้าวในกิารเก็ิบสต็อกิ  

แล่ะโคุรงกิารสนับสนุนคุ่าบริหารจัดักิารแล่ะพัื้ฒนาคุุณ์ภาพื้ผล่ผลิ่ตเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าว 
	 	 	 	 ช่วงท่ี่�	5	ช่วงกิ�รัตล�ดต่�งปีรัะเที่ศ	

     5.1) กิารจัดัหาแล่ะเชื่�อมโยงตล่าดัต่างป็ระเที่ศู ได้ัแก่ิ กิารเจรจาขยายตล่าดัข้าวแล่ะกิระชั่บคุวามสัมพัื้นธ์

ที่างกิารคุ้าในต่างป็ระเที่ศู โคุรงกิารกิระชั่บคุวามสัมพัื้นธ์ แล่ะรณ์รงค์ุสร้างกิารรับร้้ในศัูกิยภาพื้ข้าวไที่ยเพืื้�อขยายตล่าดัไที่ย 

ในต่างป็ระเที่ศู แล่ะโคุรงกิาร ล่ดั/แก้ิไขปั็ญหาอุป็สรรคุที่างกิารคุ้าข้าวไที่ยแล่ะเสริมสร้างคุวามเชื่�อมั�น 

     5.2) ส่งเสริมภาพื้ลั่กิษณ์์แล่ะป็ระช่าสัมพัื้นธ์ข้าว ผลิ่ตภัณ์ฑ์์ข้าวแล่ะนวัตกิรรมข้าว ได้ัแก่ิ โคุรงกิารส่งเสริม 

แล่ะขยายตล่าดัข้าวไที่ยเชิ่งรุกิ โคุรงกิารผลั่กิดัันข้าวหอมมะลิ่ไที่ยคุุณ์ภาพื้ด่ัจากิแหล่่งผลิ่ตส่้ตล่าดัโล่กิ โคุรงกิารส่งเสริมแล่ะ

ป็ระช่าสัมพัื้นธ์ ภาพื้ลั่กิษณ์์ข้าวไที่ยในงานแสดังสินคุ้านานาช่าติ โคุรงกิารจัดัป็ระชุ่ม Thailand Rice Convention 2021  

แล่ะโคุรงกิารเสริมสร้างศัูกิยภาพื้สินคุ้าเกิษตรนวัตกิรรมไที่ยเพืื้�อกิารต่อยอดัเชิ่งพื้าณิ์ช่ย์

     5.3) ส่งเสริมพัื้ฒนากิารคุ้าสินคุ้ามาตรฐาน แล่ะป็กิป็�องคุุ้มคุรองเคุรื�องหมายกิารคุ้า/เคุรื�องหมายรับรอง 

ข้าวหอมมะลิ่ไที่ย

     5.4) ป็ระช่าสัมพัื้นธ์รณ์รงค์ุบริโภคุข้าวแล่ะผลิ่ตภัณ์ฑ์์ข้าวของไที่ยในตล่าดัข้าวต่างป็ระเที่ศู
   2) มาต่รการช่วยเหล่อเกษต่รกรผู้ปลูกข้าว ปก้ารผลิต่ 2563/64

    มติคุณ์ะรัฐมนตร่เมื�อวันท่ี่� 3 พื้ฤศูจิกิายน 2563 อนุมัติโคุรงกิารป็ระกัินรายได้ัเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าว ปี็ 2563/64 

มาตรกิารคุ่้ขนานโคุรงกิารป็ระกัินรายได้ัเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าว ปี็กิารผลิ่ต 2563/64 แล่ะโคุรงกิารสนับสนุนคุ่าบริหารจัดักิารแล่ะพัื้ฒนา

คุุณ์ภาพื้ผล่ผลิ่ตเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าว ปี็กิารผลิ่ต 2563/64 แล่ะงบป็ระมาณ์ ดัังน่�

    2.1)	โครังกิ�รัปีรัะกัินรั�ยได้เกิษตรักิรัผ้่ปีล่กิข้�ว	ปีี	2563/64	รัอบท่ี่�	1 โดัยกิำาหนดัช่นิดัข้าว ราคุา แล่ะป็ริมาณ์

ป็ระกัินรายได้ั (ณ์ ราคุาคุวามชื่�นไม่เกิิน 15%) ดัังน่� (1) ข้าวเป็ลื่อกิหอมมะลิ่ ราคุาป็ระกัินตันล่ะ 15,000 บาที่ คุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน  

14 ตัน (2) ข้าวเป็ลื่อกิหอมมะลิ่นอกิพืื้�นท่ี่� ราคุาป็ระกัินตันล่ะ 14,000 บาที่ คุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน 16 ตัน (3) ข้าวเป็ลื่อกิเจ้า  

ราคุาป็ระกัินตันล่ะ 10,000 บาที่ คุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน 30 ตัน (4) ข้าวเป็ลื่อกิหอมป็ทุี่มธาน่ ราคุาป็ระกัินตันล่ะ 11,000 บาที่  

คุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน 25 ตัน แล่ะ (5) ข้าวเป็ลื่อกิเหน่ยว ราคุาป็ระกัินตันล่ะ 12,000 บาที่ คุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน 16 ตัน

    2.2)	ม�ตรักิ�รัค่่ขน�นโครังกิ�รัปีรัะกัินรั�ยได้เกิษตรักิรัผ้่ปีล่กิข้�ว	ปีีกิ�รัผลิต	2563/64 ป็ระกิอบด้ัวย  

3 มาตรกิาร ได้ัแก่ิ 

     (1) โคุรงกิารสินเชื่�อช่ะล่อกิารขายข้าวเป็ลื่อกินาปี็ ปี็กิารผลิ่ต 2563/64 โดัย ธ.กิ.ส. สนับสนุนสินเชื่�อ 

ให้เกิษตรกิรแล่ะสถาบันเกิษตรกิรในเขตพืื้�นท่ี่�ป็ล้่กิข้าวทัี่�วป็ระเที่ศู เพืื้�อช่ะล่อข้าวเป็ลื่อกิไว้ในยุง้ฉีางเกิษตรกิรแล่ะสถาบันเกิษตรกิร  

จำานวน 1.50 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ วงเงินสินเชื่�อต่อตัน จำาแนกิเป็็น ข้าวเป็ลื่อกิหอมมะลิ่ ตันล่ะ 11,000 บาที่ ข้าวเป็ลื่อกิหอมมะลิ่ 

นอกิพืื้�นท่ี่� ตันล่ะ 9,500 บาที่ ข้าวเป็ลื่อกิเจ้าตันล่ะ 5,400 บาที่ ข้าวเป็ลื่อกิหอมป็ทุี่มธาน่ ตันล่ะ 7,300 บาที่ แล่ะข้าวเป็ลื่อกิเหน่ยว 

ตันล่ะ 8,600 บาที่ รวมทัี่�งเกิษตรกิรท่ี่�เก็ิบข้าวเป็ลื่อกิในยุ้งฉีางตนเอง จะได้ัรับคุ่าฝึากิเก็ิบแล่ะรักิษาคุุณ์ภาพื้ข้าวเป็ลื่อกิในอัตรา  

ตันล่ะ 1,500 บาที่ สำาหรับสถาบันเกิษตรกิรท่ี่�รับซืึ่�อข้าวเป็ลื่อกิจากิเกิษตรกิรท่ี่�เข้าร่วมโคุรงกิารฯ ได้ัรับในอัตรา ตันล่ะ 1,000 บาที่ 

แล่ะเกิษตรกิรผ้้ขายข้าวเป็ลื่อกิ ได้ัรับในอัตรา ตันล่ะ 500 บาที่
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     (2) โคุรงกิารสินเชื่�อเพืื้�อรวบรวมข้าวแล่ะสร้างม้ล่คุ่าเพิื้�มโดัยสถาบันเกิษตรกิร ปี็กิารผลิ่ต 2563/64 โดัย ธ.กิ.ส. 

สนับสนุนสินเชื่�อแก่ิสถาบันเกิษตรกิร ป็ระกิอบด้ัวย สหกิรณ์์กิารเกิษตร กิลุ่่มเกิษตรกิร วิสาหกิิจชุ่มช่น แล่ะศู้นย์ข้าวชุ่มช่น  

เพืื้�อรวบรวมข้าวเป็ลื่อกิจำาหน่าย หรือเพืื้�อกิารแป็รร้ป็ วงเงินสินเชื่�อเป็�าหมาย 15,000 ล้่านบาที่ คิุดัอัตราดัอกิเบ่�ยเงินก้้ิร้อยล่ะ 4 ต่อปี็  

โดัยสถาบันเกิษตรกิรรับภาระดัอกิเบ่�ย ร้อยล่ะ 1 ต่อปี็ รัฐบาล่รับภาระช่ดัเช่ยดัอกิเบ่�ยให้สถาบันเกิษตรกิรร้อยล่ะ 3 ต่อปี็

     (3) โคุรงกิารช่ดัเช่ยดัอกิเบ่�ยให้ผ้้ป็ระกิอบกิารคุ้าข้าวในกิารเก็ิบสต็อกิ ปี็กิารผลิ่ต 2563/64 ผ้้ป็ระกิอบกิารคุ้าข้าว 

รับซืึ่�อข้าวเป็ลื่อกิเพืื้�อเก็ิบสต็อกิ เป็�าหมาย 4 ล้่านตันข้าวเป็ลื่อกิ โดัยสามารถรับซืึ่�อจากิเกิษตรกิรได้ัตั�งแต่วันท่ี่� 1 พื้ฤศูจิกิายน 2563 - 31 ม่นาคุม 2564 

(ภาคุใต้ 1 มกิราคุม - 30 มิถุนายน 2564) แล่ะเก็ิบสต็อกิในร้ป็ข้าวเป็ลื่อกิแล่ะข้าวสาร ระยะเวล่ากิารเก็ิบสต็อกิอย่างน้อย  

60 - 180 วัน (2 - 6 เดืัอน) นับแต่วันท่ี่�รับซืึ่�อ โดัยรัฐช่ดัเช่ยดัอกิเบ่�ยในอัตราร้อยล่ะ 3
   3) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต่เกษต่รกรผู้ปลูกข้าว ปก้ารผลิต่ 2563/64

    ธ.กิ.ส. ดัำาเนินกิารจ่ายเงินให้เกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าวท่ี่�ข่�นที่ะเบ่ยนกัิบกิรมส่งเสริมกิารเกิษตร เพืื้�อบรรเที่าคุวามเดืัอดัร้อน  

ล่ดัต้นทุี่นกิารผลิ่ต ให้เกิษตรกิรม่รายได้ัเพิื้�มมากิข่�น ในอัตราไร่ล่ะ 1,000 บาที่ ไม่เกิินคุรัวเรือนล่ะ 20 ไร่ (คุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน 20,000 บาที่)  

ระยะเวล่าโคุรงกิารฯ ตั�งแต่เดืัอนสิงหาคุม 2563 – 31 พื้ฤษภาคุม 2564 งบป็ระมาณ์จ่ายขาดัรวม 56,093.63 ล้่านบาที่ ทัี่�งน่� คุรม.  

ม่มติเมื�อวันท่ี่� 3 พื้ฤศูจิกิายน 2563 อนุมัติกิารจ่ายเงินเกิษตรกิรท่ี่�ข่�นที่ะเบ่ยนเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าว ปี็กิารผลิ่ต 2563/64 รอบท่ี่� 1  

กัิบกิรมส่งเสริมกิารเกิษตร ในอัตราไร่ล่ะ 500 บาที่ ไม่เกิินคุรัวเรือนล่ะ 20 ไร่ หรือคุรัวเรือนล่ะไม่เกิิน 10,000 บาที่ ก่ิอนในเบื�องต้น  

วงเงินงบป็ระมาณ์จ่ายขาดั 28,046.82 ล้่านบาที่ แล่ะเพืื้�อเป็็นกิารช่่วยเหลื่อด้ัานต้นทุี่นกิารผลิ่ตแก่ิเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าวอย่างต่อเนื�อง  

คุรม.ม่มติเมื�อวันท่ี่� 9 กุิมภาพัื้นธ์ 2564 อนุมัติเพิื้�มกิรอบวงเงินงบป็ระมาณ์โคุรงกิารฯ ตามท่ี่�กิระที่รวงพื้าณิ์ช่ย์เสนอ เพืื้�อล่ดัต้นทุี่น 

กิารผลิ่ตให้แก่ิเกิษตรกิรผ้้ป็ล้่กิข้าวให้ม่รายได้ัเพิื้�มข่�น แล่ะเพืื้�อให้เกิษตรกิรม่กิำาลั่งใจเพิื้�มป็ระสิที่ธิภาพื้ในกิารผลิ่ตข้าว รวมถ่งเพืื้�อบรรเที่า

คุวามเดืัอดัร้อนให้เกิษตรกิรสามารถดัำารงช่่พื้อย้่ได้ั ด้ัวยกิารสนับสนุนทุี่นกิารผลิ่ตแล่ะกิารด้ัแล่รักิษาข้าวให้ม่คุุณ์ภาพื้ด่ั ในอัตราไร่ล่ะ 

500 บาที่ ส้งสุดัไม่เกิิน 20 ไร่ หรือไม่เกิิน 10,000 บาที่ต่อคุรัวเรือน รวมวงเงินงบป็ระมาณ์จ่ายขาดั 28,046.81 ล้่านบาที่
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  1.3 การค้า

   ภ�วกิ�รัณ์์ซืื้�อข�ยข้�วในเดือนกิรักิฎ�คม	2564 ข้าวเป็ลื่อกิเจ้าท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั ราคุาล่ดัล่งเมื�อเท่ี่ยบกัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 

เนื�องจากิอย้ใ่นช่่วงท่ี่�ผล่ผลิ่ตข้าวนาป็รังออกิส่้ตล่าดั ป็ระกิอบกัิบตล่าดัทัี่�งในป็ระเที่ศูแล่ะต่างป็ระเที่ศูม่คุวามต้องกิารสั�งซืึ่�อข้าวสารล่ดัล่ง
  1.4 การส่งออก

  ปี็ 2563 ไที่ยส่งออกิข้าว 5.725 ล้่านตันข้าวสาร ม้ล่คุ่า 115,914 ล้่านบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็ 2562 ท่ี่�ส่งออกิ 7.584 ล้่านตัน

ข้าวสาร ม้ล่คุ่า 130,585 ล้่านบาที่ ทัี่�งป็ริมาณ์แล่ะม้ล่คุ่าล่ดัล่งร้อยล่ะ 24.51 แล่ะร้อยล่ะ 11.23 ตามล่ำาดัับ (ท่ี่�มา: กิรมศุูล่กิากิร)

   ปี็ 2564 (ม.คุ. - มิ.ย.) ไที่ยส่งออกิข้าว 2.168 ล้่านตันข้าวสาร ม้ล่คุ่า 41,507 ล้่านบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ 2563  

ท่ี่�ส่งออกิ 2.921 ล้่านตันข้าวสาร ม้ล่คุ่า 62,025 ล้่านบาที่ ทัี่�งป็ริมาณ์แล่ะม้ล่คุ่าล่ดัล่งร้อยล่ะ 25.78 แล่ะร้อยล่ะ 33.08 ตามล่ำาดัับ  

(ท่ี่�มา: กิรมศุูล่กิากิร)
   1.5 การนำาเข้า

    ตั�งแต่ ปี็ 2548 ตามพัื้นธกิรณ่์ WTO ไที่ยจะต้องเปิ็ดัตล่าดันำาเข้าข้าวตามพัื้นธกิรณ่์ในป็ริมาณ์ 249,757 ตัน ภาษ่นำาเข้าข้าว

ในโคุวตาอัตราร้อยล่ะ 30

   ปี็ 2563 ไที่ยนำาเข้าข้าว 45,244 ตันข้าวสาร ม้ล่คุ่า 580 ล้่านบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็ 2562 ท่ี่�นำาเข้า 32,706 ตันข้าวสาร  

ม้ล่คุ่า 493 ล้่านบาที่ ทัี่�งป็ริมาณ์แล่ะม้ล่คุ่าเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 38.34 แล่ะร้อยล่ะ 17.65 ตามล่ำาดัับ (ท่ี่�มา: กิรมศุูล่กิากิร)

   ปี็ 2564 (ม.คุ. - มิ.ย.) ไที่ยนำาเข้าข้าว 14,529 ตันข้าวสาร ม้ล่คุ่า 200 ล้่านบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ 2563 ท่ี่�นำาเข้า  

21,359 ตันข้าวสาร ม้ล่คุ่า 294 ล้่านบาที่ ทัี่�งป็ริมาณ์แล่ะม้ล่คุ่าล่ดัล่งร้อยล่ะ 31.98 แล่ะร้อยล่ะ 31.97 ตามล่ำาดัับ (ท่ี่�มา: กิรมศุูล่กิากิร)

 2. สถานการณ์การผลิต่และการค้าของโลก
  2.1 สถานการณ์ข้าวโลก
   1) การผลิต่

   ผลผลิตข้�วโลกิ กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ ได้ัคุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ตข้าวโล่กิปี็ 2564/65 ณ์ เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 ผล่ผลิ่ต 

506.043 ล้่านตันข้าวสาร เพิื้�มข่�นจากิ 504.940 ล้่านตันข้าวสาร ในปี็ 2563/64 หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 0.22
   2) การค้าข้าวโลก

   บัญ่ช่สำมดุลข้�วโลกิ กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ ได้ัคุาดักิารณ์์บัญช่่สมดุัล่ข้าวโล่กิปี็ 2564/65 ณ์ เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564  

ม่ป็ริมาณ์ผล่ผลิ่ต 506.043 ล้่านตันข้าวสาร เพิื้�มข่�นจากิปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 0.22 กิารใช้่ในป็ระเที่ศู 513.985 ล้่านตันข้าวสาร  

เพิื้�มข่�นจากิปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 1.21 กิารส่งออกิ/นำาเข้า 47.009 ล้่านตันข้าวสาร ล่ดัล่งจากิปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 1.90  

แล่ะสต็อกิป็ล่ายปี็คุงเหลื่อ 166.981 ล้่านตันข้าวสาร ล่ดัล่งจากิปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 4.54

   โดยปีรัะเที่ศท่ี่�ค�ดว่�จะส่ำงออกิเพิื�มข่�น ได้ัแก่ิ ออสเตรเล่่ย บราซิึ่ล่ เม่ยนมา กัิมพ้ื้ช่า อ่ย ้ป็าก่ิสถาน ป็ารากิวัย ไที่ย ตุรก่ิ แล่ะอุรุกิวัย

   ส่ำวนปีรัะเที่ศท่ี่�ค�ดว่�จะส่ำงออกิลดลง ได้ัแก่ิ อาร์เจนตินา อินเด่ัย แล่ะสหรัฐอเมริกิา

  	 สำำ�หรัับปีรัะเที่ศท่ี่�ค�ดว่�จะนำ�เข้�เพิื�มข่�น ได้ัแก่ิ ไอเวอร่�โคุสต์ เอธิโอเปี็ย อ่ย ้กิิน่ อิหร่าน อิรักิ เคุนย่า มาดัากัิสกิา โมแซึ่มบิคุ 

เนป็าล่ ไนจ่เร่ย เซึ่เนกัิล่ สหราช่อาณ์าจักิร แล่ะสหรัฐอเมริกิา

   ส่ำวนปีรัะเที่ศท่ี่�ค�ดว่�จะนำ�เข้�ลดลง ได้ัแก่ิ บราซิึ่ล่ จ่น อินโดัน่เซ่ึ่ย ซึ่าอุดิัอาระเบ่ย แล่ะแอฟู้ริกิาใต้ 

   ปีรัะเที่ศท่ี่�ม่สำต็อกิคงเหลือปีล�ยปีีเพิื�มข่�น ได้ัแก่ิ อินโดัน่เซ่ึ่ย แล่ะไที่ย

   ส่ำวนปีรัะเที่ศท่ี่�ค�ดว่�จะม่สำต็อกิคงเหลือปีล�ยปีีลดลง ได้ัแก่ิ บังกิล่าเที่ศู จ่น อินเด่ัย ญ่�ปุ่็น ฟิู้ลิ่ป็ปิ็นส์ แล่ะสหรัฐอเมริกิา
  2.2 สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิต่และผู้บริโภคท่ีสำาคัญ 
   เวียดนาม

   สัป็ดัาห์ท่ี่�ผ่านมา ภาวะราคุาข้าวป็รับตัวล่ดัล่งท่ี่ามกิล่างภาวะกิารคุ้าท่ี่�ช่ะล่อล่ง เนื�องจากิคุวามต้องกิารข้าวจากิต่างป็ระเที่ศู

ล่ดัน้อยล่ง เพื้ราะผ้้ซืึ่�อหันไป็ให้คุวามสนใจข้าวจากิแหล่่งท่ี่�ม่ราคุาถ้กิกิว่า เช่่น อินเด่ัย ไที่ย ดัังนั�น ผ้้ส่งออกิจ่งต้องป็รับล่ดัราคุาข้าว 

ท่ี่�เสนอขายล่ง โดัยข้าวขาว 5% ราคุาอย้่ท่ี่�ป็ระมาณ์ตันล่ะ 478 - 482 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ เพิื้�มข่�นจากิตันล่ะ 483 - 487 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  
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เมื�อสัป็ดัาห์ก่ิอนหน้า ขณ์ะท่ี่�วงกิารคุ้ารายงานว่า สถานกิารณ์์กิารขาดัแคุล่นต้้คุอนเที่นเนอร์แล่ะคุ่าขนส่งสินคุ้าท่ี่�ป็รับตัวส้งข่�นมากิ 

เป็็นอุป็สรรคุท่ี่�สำาคัุญสำาหรับกิารส่งมอบสินคุ้าในช่่วงน่� ซ่ึ่�งส่งผล่ให้กิารที่ำาสัญญาซืึ่�อขายฉีบับใหม่ม่น้อยล่ง

   วงกิารคุ้ารายงานว่า ในช่่วงคุร่�งแรกิของเดืัอนมิถุนายน ม่กิารส่งออกิข้าวป็ระมาณ์ 181,700 ตัน ส่งผล่ให้ยอดัรวมกิารส่งออกิ

นับตั�งแต่ต้นปี็จนถ่งกิล่างเดืัอนมิถุนายน 2564 ม่ป็ระมาณ์ 2.77 ล้่านตัน ม้ล่คุ่าป็ระมาณ์ 1.5 พัื้นล้่านดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ

   สำานักิข่าว Bloomberg รายงานว่า หลั่งจากิม่รายงานว่าเว่ยดันามนำาเข้าข้าวจากิอินเด่ัยเพิื้�มข่�น อย่างเห็นได้ัชั่ดั แล่ะม่กิาร 

ตั�งข้อสังเกิตเก่ิ�ยวกัิบคุวามผิดัป็กิติของกิารนำาเข้าข้าวจำานวนมากินั�น กิระที่รวงกิารคุ้าแล่ะอุตสาหกิรรม (The Ministry of Industry 

and Trade) จ่งได้ัตั�งคุณ์ะที่ำางานข่�นมาตรวจสอบกิรณ่์ดัังกิล่่าว โดัยจะม่กิารตรวจสอบกิารดัำาเนินงานของบริษัที่นำาเข้า - ส่งออกิ 5 ราย 

ป็ระกิอบด้ัวย Tan Long Group; Thuan Minh Import-Export Joint Stock Company; Loc Troi Group; Tan Dong Tien Joint 

Stock Company แล่ะ Khanh Tam Company Limited.

   ทัี่�งน่� กิระที่รวงฯ ได้ัส่งหนังสือด่ัวนไป็ยังบริษัที่เหล่่าน่�เพืื้�อขอให้บริษัที่มอบหมายตัวแที่นให้ที่ำางานร่วมกัิบท่ี่มตรวจสอบ 

ของกิระที่รวงฯท่ี่� สำานักิงานของกิระที่รวงอุตสาหกิรรมแล่ะกิารคุ้าใน Ho Chi Minh City แล่ะยังขอให้ บริษัที่จัดัที่ำารายงานกิารนำาเข้า

แล่ะกิารคุ้าข้าวท่ี่�นำาเข้าจากิอินเด่ัย

   จากิข้อม้ล่ของกิระที่รวงฯ พื้บว่า ในช่่วง 3 เดืัอนแรกิของปี็น่� (มกิราคุม - ม่นาคุม 2564) อินเด่ัยส่งออกิข้าวมายังเว่ยดันาม

จำานวนป็ระมาณ์ 247,000 ตัน คิุดัเป็็นม้ล่คุ่าป็ระมาณ์ 74.8 ล้่านดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ โดัยป็ริมาณ์เพิื้�มข่�นถ่ง 3,250 เท่ี่า แล่ะม้ล่คุ่าเพิื้�มข่�น 

554 เท่ี่า เมื�อเท่ี่ยบกัิบจำานวน 76 ตัน ม้ล่คุ่าป็ระมาณ์ 0.135 ล้่านดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ในช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมา
   ท่ี่�ม�	: สมาคุมผ้้ส่งออกิข้าวไที่ย

   เมียนมา 

   กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า สถานกิารณ์์ส่งออกิข้าวของเม่ยนมาในเดืัอนมิถุนายน 2564 ม่แนวโน้มล่ดัล่ง

จากิเดืัอนพื้ฤษภาคุม เนื�องจากิยังคุงม่กิารปิ็ดัจุดัผ่านแดันระหว่างเม่ยนมาแล่ะจ่น ป็ระกิอบกัิบคุวามต้องกิารข้าวจากิป็ระเที่ศูในสหภาพื้

ยุโรป็ม่แนวโน้มล่ดัล่ง รวมทัี่�งปั็ญหากิารขาดัแคุล่นต้้คุอนเที่นเนอร์ คุ่าระวางเรือท่ี่�พุ่ื้งส้งข่�น คุวามผันผวนของอัตราแล่กิเป็ล่่�ยน กิารหยุดั

ช่ะงักิของกิารที่ำาธุรกิรรม แล่ะคุวามไม่แน่นอนที่างกิารเมืองภายในป็ระเที่ศู เป็็นปั็จจัยล่บต่อกิารส่งออกิข้าวในขณ์ะน่�

   สำาหรับกิารส่งออกิข้าวในเดืัอนเมษายนแล่ะพื้ฤษภาคุม 2564 ท่ี่�ผ่านมา (ช่่องที่างป็กิติ ที่างเรือ แล่ะกิารส่งออกิที่างช่ายแดัน)  

ม่ป็ริมาณ์ 123,355 ตัน แล่ะ 165,000 ตัน ตามล่ำาดัับ ซ่ึ่�งเพิื้�มข่�นจากิช่่วง 2 เดืัอนก่ิอนหน้า (กุิมภาพัื้นธ์แล่ะม่นาคุม) เนื�องจากิม่คุวาม

ต้องกิารข้าวจากิป็ระเที่ศูบังคุล่าเที่ศู จ่น แล่ะฟิู้ลิ่ป็ปิ็นส์

   ทัี่�งน่� จากิสถานกิารณ์์กิารอ่อนคุ่าล่งของเงินจ๊าดัเม่ยนมาอย่างต่อเนื�องแล่ะคุวามต้องกิารข้าวเพืื้�อส่งออกิท่ี่�ส้งข่�น จ่งคุาดัว่า

ราคุาขายส่งข้าวภายในป็ระเที่ศูจะม่แนวโน้มเพิื้�มข่�น โดัยในเดืัอนพื้ฤษภาคุม 2564 ท่ี่�ผ่านมา ราคุาขายส่งข้าวขาว Emata 25% ข่�นมา 

อย่้ท่ี่�ป็ระมาณ์ 22,000 - 23,000 จ๊าดัต่อนำ�าหนักิ 108 ป็อนด์ั (ป็ระมาณ์ 273 - 285 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน) เพิื้�มข่�นจากิในเดืัอนเมษายน 

ท่ี่�ป็ระมาณ์ 20,500 - 21,700 จ๊าดัต่อนำ�าหนักิ 108 ป็อนด์ั (ป็ระมาณ์ 254 - 269 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน) ขณ์ะท่ี่�ข้าวคุุณ์ภาพื้ส้งพัื้นธ์ุ 

Shwe Bo Pawsan ราคุาข่�นมาอย้ท่่ี่�ป็ระมาณ์ 47,000 - 50,000 จ๊าดัต่อนำ�าหนักิ 108 ป็อนด์ั (ป็ระมาณ์ 583 - 621 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน) 

เพิื้�มข่�นจากิในเดืัอนเมษายนท่ี่�ป็ระมาณ์ 45,000 - 48,500 จ๊าดัต่อนำ�าหนักิ 108 ป็อนด์ั (ป็ระมาณ์ 559-602 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน)
   ท่ี่�ม�	: Oryza.com แล่ะสมาคุมผ้้ส่งออกิข้าวไที่ย

   อินโดนีเซีีย

   นาย Muhammad Lutfi รัฐมนตร่ว่ากิารกิระที่รวงกิารคุ้า (Trade Minister) กิล่่าวว่า อินโดัน่เซ่ึ่ยอาจจะไม่นำาเข้าข้าวในปี็น่�  

แม้ว่าจะยังคุงม่กิารระบาดัของเชื่�อ COVID-19 แล่ะรัฐบาล่พื้ยายามท่ี่�รักิษาระดัับราคุาข้าวในป็ระเที่ศูให้ม่เสถ่ยรภาพื้ก็ิตาม เนื�องจากิ 

ในขณ์ะน่�ยังคุงม่สต็อกิข้าวเพ่ื้ยงพื้อสำาหรับบริโภคุในป็ระเที่ศู

   หน่วยงาน BULOG รายงานว่า ปั็จจุบันม่สต็อกิข้าวป็ระมาณ์ 1.39 ล้่านตัน ซ่ึ่�งเพ่ื้ยงพื้อสำาหรับใช้่ในป็ระเที่ศูแล่ะสำาหรับ 

ใช้่ตามมาตรกิารรักิษาเสถ่ยรภาพื้ราคุาข้าว ขณ์ะท่ี่�รัฐบาล่คุาดัว่าในปี็ 2021 น่�จะม่ผล่ผลิ่ตข้าวสารป็ระมาณ์ 33 ล้่านตัน ซ่ึ่�งมากิกิว่าปี็ท่ี่�แล้่ว
   ท่ี่�ม�	: Oryza.com แล่ะสมาคุมผ้้ส่งออกิข้าวไที่ย
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   ญ่ีปุ�น

   กิระที่รวงเกิษตร ป็ระมงแล่ะป่็าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ป็ระกิาศูผล่กิาร 

ป็ระม้ล่นำาเข้าข้าวคุรั�งแรกิ (Minimum Access (MA) tender) ของปี็งบป็ระมาณ์ 2021/22 (1 เมษายน 2021 - 31 ม่นาคุม 2022)  

เมื�อวันท่ี่� 16 กิรกิฎาคุม 2564 ซ่ึ่�งกิำาหนดัจะซืึ่�อข้าวจากิไที่ยจำานวนรวม 9,460 ตัน ป็ระกิอบด้ัวยข้าวสารเมล็่ดัยาว (Non - glutinous 

long grain milled rice) จำานวน 7,200 ตัน โดัยกิำาหนดัส่งมอบวันท่ี่� 1 - 30 กัินยายน 2564 แล่ะข้าวเหน่ยวเมล็่ดัยาว (Glutinous 

long grain milled rice) จำานวน 2 ล็่อต รวม 2,260 ตัน แบ่งเป็็น 1,120 ตัน แล่ะ 1,140 ตัน โดัยกิำาหนดัส่งมอบวันท่ี่� 15 ตุล่าคุม 2564

   ผล่กิารป็ระม้ล่ ป็รากิฏิว่า ญ่�ปุ่็นซืึ่�อข้าวสารเมล็่ดัยาว (Non - glutinous long grain milled rice) จากิป็ระเที่ศูไที่ย  

จำานวน 7,200 ตัน แล่ะซืึ่�อข้าวเหน่ยวเมล็่ดัยาว (Glutinous long grain milled rice) จากิป็ระเที่ศูไที่ยจำานวน 2,260 ตัน จากิท่ี่�ม่ 

ผ้้ยื�นเสนอราคุารวม 8 ราย โดัยราคุาท่ี่�ป็ระม้ล่ได้ัเฉีล่่�ยอย้่ท่ี่� 56,651 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษ่) (ป็ระมาณ์ 515 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน) 

หรือ 61,183 เยนต่อตัน (รวมภาษ่) (ป็ระมาณ์ 556 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน)

   กิระที่รวงเกิษตร ป็ระมงแล่ะป่็าไม้ (MAFF) ยังได้ัป็ระกิาศูเปิ็ดัป็ระม้ล่นำาเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and 

Sell (SBS) tender คุรั�งท่ี่� 3 ของปี็งบป็ระมาณ์ 2021/22 (1 เมษายน 2021 - 31 ม่นาคุม 2022) ในวันท่ี่� 27 กิรกิฎาคุม 2564  

ซ่ึ่�งกิำาหนดัจะซืึ่�อข้าวจากิป็ระเที่ศูสมาชิ่กิกิลุ่่ม CPTPP จำานวน 1,040 ตัน
   ท่ี่�ม�	: Oryza.com แล่ะสมาคุมผ้้ส่งออกิข้าวไที่ย

   เกาหลีใต้่

   หน่วยงาน Korea Agri - Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ป็ระกิาศูเปิ็ดักิารป็ระม้ล่นำาเข้าข้าว

แบบอิเล็่กิที่รอนิกิส์ (Electronic bidding) ในวันท่ี่� 20 กิรกิฎาคุม 2564 (เปิ็ดัรับล่งที่ะเบ่ยนกิารป็ระม้ล่ในวันท่ี่� 19 กิรกิฎาคุม 2564) 

ซ่ึ่�งกิำาหนดัจะซืึ่�อข้าว (non - glutinous brown/milled rice) รวมทัี่�งหมดั 91,216 ตัน โดัยกิำาหนดัส่งมอบวันท่ี่� 31 ตุล่าคุม 2564 - 

30 เมษายน 2565
   ท่ี่�ม�	: Oryza.com แล่ะสมาคุมผ้้ส่งออกิข้าวไที่ย

   อินเดีย

   ภาวะราคุาข้าวในสัป็ดัาห์ท่ี่�ผ่านมาอย้ใ่นระดัับที่รงตัว (ซ่ึ่�งเป็็นระดัับท่ี่�ตำ�าสุดันับตั�งแต่เดืัอนพื้ฤศูจิกิายน 2020) ท่ี่ามกิล่างภาวะ

ท่ี่�คุ่าเงินร้ปี็อ่อนคุ่าล่ง แล่ะอุป็ที่านข้าวในตล่าดัม่มากิข่�น หลั่งจากิท่ี่�รัฐบาล่ระบายข้าวออกิมาเพืื้�อช่่วยเหลื่อป็ระช่าช่นในป็ระเที่ศู โดัยข้าวน่�ง  

5% ราคุาอย้ท่่ี่� 367 - 371 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน เท่ี่ากัิบเมื�อสัป็ดัาห์ก่ิอน อย่างไรก็ิตาม ราคุาข้าวของอินเด่ัยยังคุงตำ�ากิว่าป็ระเที่ศู 

คุ่้แข่งอื�นคุ่อนข้างมากิ

   บรรดัาผ้้ส่งออกิข้าวของอินเด่ัยต่างคุาดัหมายกัินว่า ในปี็น่�จะม่กิารส่งออกิข้าวขาวท่ี่�ไม่ใช่่บาสมาติไป็ยังป็ระเที่ศูจ่นเพิื้�มข่�น

ป็ระมาณ์ 3 เท่ี่าจากิปี็ท่ี่�แล้่ว เพื้ราะคุาดัว่าตล่าดัจ่นม่คุวามต้องกิารข้าวเพืื้�อนำาไป็ผลิ่ตผลิ่ตภัณ์ฑ์์อาหารป็ระเภที่เส้น แล่ะนำาไป็ใช้่ 

ในอุตสาหกิรรมเคุรื�องดืั�มท่ี่�ม่แอล่กิอฮอล์่ โดัยคุาดัว่าในปี็งบป็ระมาณ์ 2021/22 จ่นจะนำาเข้าข้าวจากิอินเด่ัยป็ระมาณ์ 1 ล้่านตัน  

เพิื้�มข่�นจากิจำานวน 300,000 ตัน ในปี็ 2020/21

   ทัี่�งน่� ผ้้ส่งออกิข้าวอินเด่ัยได้ัเสนอราคุาขายข้าวหักิให้แก่ิผ้้นำาเข้าของจ่นท่ี่�ราคุาป็ระมาณ์ 300 - 350 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน  

ซ่ึ่�งตำ�ากิว่าราคุาในตล่าดัโล่กิท่ี่�ระดัับราคุาป็ระมาณ์ 390 - 400 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ต่อตัน อย่างไรก็ิตาม ยังคุงม่ปั็ญหาเก่ิ�ยวกัิบต้้คุอนเที่นเนอร์ 

แล่ะคุ่าระวางเรือท่ี่�ยังคุงอย้่ในระดัับส้ง ซ่ึ่�งอาจจะเป็็นอุป็สรรคุต่อกิารที่ำาสัญญาขายข้าวให้แก่ิจ่น
   ท่ี่�ม�	: Oryza.com แล่ะสมาคุมผ้้ส่งออกิข้าวไที่ย
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สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

 3. ราคาข้าวไทยในเด่อนกรกฎาคม 2564 มีดังนี�
  3.1 ราคาข้าวท่ีเกษต่รกรขายได้

   ข้าวเป็ลื่อกิเจ้านาปี็หอมมะลิ่ เฉีล่่�ยตันล่ะ 10,382 บาที่ ราคุาล่ดัล่งจากิตันล่ะ 10,797 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 

3.84 แล่ะล่ดัล่งจากิตันล่ะ 14,630 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 29.04

   ข้าวเป็ลื่อกิเจ้าคุวามชื่�น 15% เฉีล่่�ยตันล่ะ 8,395 บาที่ ราคุาล่ดัล่งจากิตันล่ะ 8,474 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 

0.93 แล่ะล่ดัล่งจากิตันล่ะ 8,910 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 5.78
  3.2 ราคาขายส่งต่ลาดกรุงเทพฯ

   ข้าวสารหอมมะลิ่ ชั่�น 2 (ใหม่) เฉีล่่�ยตันล่ะ 19,950 บาที่ ราคุาล่ดัล่งจากิตันล่ะ 21,498 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564  

ร้อยล่ะ 7.20 แล่ะล่ดัล่งจากิตันล่ะ 30,150 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 33.83

   ข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) เฉีล่่�ยตันล่ะ 12,226 บาที่ ราคุาล่ดัล่งจากิตันล่ะ 12,993 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 5.93 

แล่ะล่ดัล่งจากิตันล่ะ 13,850 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 11.73
  3.3 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

  ข้าวหอมมะลิ่ 100% (ใหม่) เฉีล่่�ยตันล่ะ 685 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (22,156 บาที่/ตัน) ราคุาล่ดัล่งจากิตันล่ะ 749 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ 

(23,399 บาที่/ตัน) ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 8.54 (ล่ดัล่งในร้ป็เงินบาที่ร้อยล่ะ 5.31) แล่ะล่ดัล่งจากิตันล่ะ 1,008 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  

(31,347 บาที่/ตัน) ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 32.04 (ล่ดัล่งในร้ป็เงินบาที่ร้อยล่ะ 29.32)

   ข้าว 5% เฉีล่่�ยตันล่ะ 418 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (13,531 บาที่/ตัน) ราคุาล่ดัล่งจากิตันล่ะ 460 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (14,363 บาที่/ตัน)  

เดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 9.13 (ล่ดัล่งในร้ป็เงินบาที่ร้อยล่ะ 5.79) แล่ะล่ดัล่งจากิตันล่ะ 474 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (14,725 บาที่/ตัน) 

ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 11.81 (ล่ดัล่งในร้ป็เงินบาที่ร้อยล่ะ 8.11) 
หม�ยเหตุ	: อัตราแล่กิเป็ล่่�ยน 1 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ เท่ี่ากัิบ 32.3503 (อัตราแล่กิเป็ล่่�ยน 3 สัป็ดัาห์ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ป็ระมาณ์กิารเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตันข้าวสาร

ปีรัะเที่ศ ปีี	2559/60 ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63
ปีี	2563/64

(2)
Gr

ปีี	2564/65	
(1)

ผลต่�งรั้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคุล่าเที่ศู 34.578 32.650 34.909 35.850 34.600 0.95 35.330 2.11

บราซิึ่ล่ 8.383 8.204 7.140 7.602 7.906 -1.92 7.956 0.63

พื้ม่า 12.650 13.200 13.200 12.650 12.600 -0.50 12.800 1.59

กัิมพ้ื้ช่า 5.256 5.554 5.742 5.740 5.783 2.27 5.900 2.02

จ่น 147.766 148.873 148.490 146.730 148.300 -0.07 149.000 0.47

อินเด่ัย 109.698 112.760 116.480 118.870 122.000 2.69 121.000 -0.82

อินโดัน่เซ่ึ่ย 36.858 37.000 34.200 34.700 35.200 -1.55 35.300 0.28

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

เกิาหล่่ใต้ 4.197 3.972 3.868 3.744 3.507 -3.98 3.770 7.50

เนป็าล่  3.431 3.736 3.696 3.696 2.15 3.700 0.11

ไนจ่เร่ย 4.536 4.470 4.538 5.040 4.890 2.74 5.000 2.25

ป็าก่ิสถาน 6.849 7.450 7.202 7.414 8.184 3.58 8.200 0.20

ฟิู้ลิ่ป็ปิ็นส์ 11.686 12.235 11.732 11.927 12.400 0.94 12.300 -0.81

ไที่ย 19.200 20.577 20.340 17.655 18.830 -1.90 19.500 3.56

เว่ยดันาม 27.400 27.657 27.344 27.100 27.100 -0.42 26.900 -0.74

สหรัฐฯ 7.117 5.659 7.107 5.877 7.226 0.68 6.329 -12.41

อื�น ๆ 47.490 43.012 43.565 45.536 45.151 -0.44 45.478 0.72

รัวม 491.593 494.491 497.250 497.742 504.940 0.75 506.043 0.22

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ป็ระมาณ์กิารเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตันข้าวสาร

ปีรัะเที่ศ ปีี	2559/60 ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63
ปีี	2563/64

(2)
Gr

ปีี	2564/65	
(1)

ผลต่�งร้ัอยละ	
(1)	และ	(2)

สต็อกิต้นปี็ 135.048 150.422 163.730 176.594 177.842 7.37 174.923 -1.64

ผล่ผลิ่ต 491.593 494.491 497.250 497.742 504.940 0.60 506.043 0.22

นำาเข้า 48.504 48.297 43.924 45.217 47.920 -0.90 47.009 -1.90

ใช้่ในป็ระเที่ศู 483.788 481.188 484.386 496.494 507.859 1.29 513.985 1.21

ส่งออกิ 48.504 48.297 43.924 45.217 47.920 -0.90 47.009 -1.90

สต็อกิป็ล่ายปี็ 150.422 163.730 176.594 177.842 174.923 3.92 166.981 -4.54

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ป็ระมาณ์กิารเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตัน

ปีรัะเที่ศ ปีี	2559/60 ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63
ปีี	2563/64

(2)
Gr

ปีี	2564/65	
(1)

ผลต่�งร้ัอยละ	
(1)	และ	(2)

อาร์เจนตินา 0.391 0.375 0.388 0.335 0.350 -3.29 0.340 -2.86

ออสเตรเล่่ย 0.187 0.262 0.134 0.042 0.130 -27.84 0.260 100.00

บราซิึ่ล่ 0.594 1.245 0.954 1.240 0.875 8.01 1.050 20.00

พื้ม่า 3.350 2.750 2.700 2.300 1.900 -12.30 2.100 10.53

กัิมพ้ื้ช่า 1.150 1.300 1.350 1.350 1.300 2.87 1.400 7.69

จ่น 1.173 2.059 2.720 2.265 2.300 15.51 2.300 0.00

อ่ย้ 0.456 0.570 0.527 0.506 0.500 0.65 0.550 10.00

กิายานา 0.455 0.414 0.496 0.520 0.530 5.48 0.530 0.00

อินเด่ัย 12.573 11.791 9.813 14.560 18.000 9.73 15.500 -13.89

ป็าก่ิสถาน 3.647 3.913 4.550 3.934 4.200 2.92 4.300 2.38

ป็ารากิวัย 0.538 0.653 0.689 0.803 0.580 3.64 0.700 20.69

ไที่ย	 11.615 11.213 7.562 5.706 5.800 -18.65 6.500 12.07

ตุรก่ิ 0.280 0.213 0.202 0.234 0.200 -0.42 0.230 15.00

อุรุกิวัย 0.982 0.802 0.809 0.967 0.780 -2.70 0.850 8.97

เว่ยดันาม 6.488 6.590 6.581 6.167 6.300 -1.24 6.300 0.00

สหรัฐฯ 3.349 2.776 3.142 2.858 2.925 -2.39 2.850 -2.56

อื�น ๆ 1.276 1.371 1.307 1.430 1.250 0.01 1.249 -0.08

รัวม 48.504 48.297 43.924 45.217 47.920 -0.90 47.009 -1.90

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ป็ระมาณ์กิารเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตัน

ปีรัะเที่ศ ปีี	2559/60 ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63
ปีี	2563/64

(2)
Gr

ปีี	2564/65	
(1)

ผลต่�งร้ัอยละ	
(1)	และ	(2)

บราซิึ่ล่ 0.758 0.537 0.691 0.853 0.730 3.95 0.700 -4.11

เบอร์กิินา 0.500 0.550 0.600 0.600 0.600 4.62 0.600 0.00

จ่น 5.900 4.500 2.800 3.200 3.800 -11.49 3.000 -21.05

ไอเวอร่�โคุสต์ 1.350 1.500 1.350 1.100 1.200 -5.31 1.250 4.17

เอธิโอเปี็ย 0.390 0.600 0.520 0.700 0.750 15.74 0.850 13.33

อ่ย้ 1.591 1.633 1.799 1.994 1.950 6.25 2.100 7.69

กิานา 0.650 0.830 0.900 0.850 0.950 8.14 0.950 0.00

กิิน่ 0.600 0.865 0.530 0.670 0.700 0.53 0.725 3.57

อินโดัน่เซ่ึ่ย 0.350 2.350 0.600 0.550 0.700 -0.66 0.600 -14.29

อิหร่าน 1.400 1.250 1.400 1.125 1.200 -4.05 1.300 8.33

อิรักิ 1.161 1.237 1.263 0.970 1.000 -5.27 1.150 15.00

ญ่�ปุ่็น 0.678 0.670 0.678 0.676 0.685 0.30 0.685 0.00

เคุนย่า 0.625 0.600 0.610 0.600 0.550 -2.52 0.650 18.18

มาดัากัิสกิา 0.670 0.390 0.440 0.450 0.525 -3.39 0.650 23.81

มาเล่เซ่ึ่ย 0.900 0.800 1.000 1.220 1.100 8.58 1.100 0.00

เม็กิซิึ่โกิ 0.913 0.776 0.740 0.843 0.800 -1.80 0.800 0.00

โมแซึ่มบิคุ 0.710 0.530 0.635 0.655 0.625 -0.43 0.675 8.00

เนป็าล่ 0.535 0.700 0.620 0.970 1.100 19.34 1.150 4.55

ไนจ่เร่ย 2.500 2.100 1.800 1.800 1.900 -6.79 2.000 5.26

ฟิู้ลิ่ป็ปิ็นส์ 1.200 2.500 2.900 2.450 2.100 11.62 2.100 0.00

ซึ่าอุดิัอาระเบ่ย 1.195 1.290 1.425 1.613 1.500 7.02 1.400 -6.67

เซึ่เนกัิล่ 1.100 1.100 1.000 1.050 1.150 0.42 1.250 8.70

แอฟู้ริกิาใต้ 1.054 1.071 0.966 1.031 1.050 -0.46 1.000 -4.76

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.700 0.775 0.850 0.850 0.900 6.13 0.900 0.00

สหราช่อาณ์าจักิร 0.668 0.536 0.587 0.654 0.640 1.14 0.650 1.56

สหรัฐฯ 0.787 0.916 0.982 1.210 1.175 11.40 1.250 6.38

อื�น ๆ 19.619 17.691 16.238 16.533 18.540 -1.79 17.524 -5.48

รัวม 48.504 48.297 43.924 45.217 47.920 -0.90 47.009 -1.90

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ป็ระมาณ์กิารเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตัน

ปีรัะเที่ศ ปีี	2559/60 ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63
ปีี	2563/64

(2)
Gr

ปีี	2564/65	
(1)

ผลต่�งรั้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคุล่าเที่ศู 35.000 35.200 35.400 35.500 35.900 0.59 36.100 0.56

บราซิึ่ล่ 7.850 7.650 7.350 7.300 7.400 -1.64 7.500 1.35

พื้ม่า 10.000 10.200 10.250 10.400 10.550 1.27 10.650 0.95

กัิมพ้ื้ช่า 4.000 4.200 4.300 4.350 4.450 2.51 4.500 1.12

จ่น 141.761 142.509 142.920 145.230 150.400 1.38 156.000 3.72

อิยิป็ต์ 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 0.24 4.300 0.00

อินเด่ัย 95.838 98.669 99.160 105.984 107.000 2.96 108.000 0.93

อินโดัน่เซ่ึ่ย 37.500 37.000 36.300 36.000 35.800 -1.19 35.600 -0.56

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

เกิาหล่่ใต้ 4.435 4.746 4.572 4.100 4.000 -3.47 3.900 -2.50

เนป็าล่ 4.033 4.101 4.376 4.506 4.696 4.07 4.850 3.28

ไนจ่เร่ย 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900 0.74 6.950 0.72

ฟิู้ลิ่ป็ปิ็นส์ 12.900 13.250 14.100 14.300 14.450 3.08 14.500 0.35

ไที่ย 12.000 11.000 11.800 12.300 12.700 2.28 12.900 1.57

เว่ยดันาม 22.000 21.500 21.200 21.250 21.250 -0.81 21.300 0.24

สหรัฐฯ 4.230 4.299 4.577 4.586 4.826 3.34 4.857 0.64

อื�น ๆ 72.511 67.314 68.681 71.188 74.987 1.24 73.878 -1.48

รัวม 483.788 481.188 484.386 496.494 507.859 1.29 513.985 1.21

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ป็ระมาณ์กิารเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตัน

ปีรัะเที่ศ ปีี	2559/60 ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63
ปีี	2563/64

(2)
Gr

ปีี	2564/65	
(1)

ผลต่�งร้ัอยละ	
(1)	และ	(2)

บังกิล่าเที่ศู 1.500 1.405 1.771 1.837 8.76 1.763 -4.03

จ่น 98.500 109.000 115.000 116.500 115.600 3.94 109.400 -5.36

อินเด่ัย 20.550 22.600 29.500 29.900 25.900 7.71 23.400 -9.65

อินโดัน่เซ่ึ่ย 3.215 5.563 4.063 3.313 3.413 -3.91 3.713 8.79

ญ่�ปุ่็น 2.410 2.223 2.046 1.980 1.902 -5.72 1.897 -0.26

ฟิู้ลิ่ป็ปิ็นส์ 2.003 2.288 3.520 3.597 3.647 17.95 3.547 -2.74

ไที่ย 4.238 2.852 4.080 3.979 4.509 4.68 4.809 6.65

สหรัฐฯ 1.462 0.933 1.424 0.910 1.459 -0.29 1.311 -10.14

อื�น ๆ 18.044 16.771 15.556 15.892 16.656 -2.12 17.141 2.91

รัวม 150.422 163.730 176.594 177.842 174.923 3.92 166.981 -4.54

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564
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มันสำาปะหลัง
การผลิต่
 ผล่ผลิ่ตมันสำาป็ะหลั่ง ปี็ 2564 (เริ�มออกิ 
ส่้ตล่าดัตั�งแต่เดืัอนตุล่าคุม 2563 – กัินยายน 2564)  
คุาดัว่าม่พืื้�นท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยว 9.507 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต  
31.632 ล้่านตัน ผล่ผลิ่ตต่อไร่ 3.327 ตัน  
เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็ 2563 ท่ี่�ม่พืื้�นท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยว  
8.918 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 28.999 ล้่านตัน  
แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ 3.252 ตัน พื้บว่า พืื้�นท่ี่� 
เก็ิบเก่ิ�ยว ผล่ผลิ่ตแล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ เพิื้�มข่�น
ร้อยล่ะ 6.60 ร้อยล่ะ 9.08 แล่ะร้อยล่ะ 2.31 
ตามล่ำาดัับ โดัยเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 คุาดัว่า
จะม่ผล่ผลิ่ตออกิส่้ตล่าดั 0.594 ล้่านตัน  
(ร้อยล่ะ 1.78 ของผล่ผลิ่ตทัี่�งหมดั)
 ทัี่�งน่�ผล่ผลิ่ตมันสำาป็ะหลั่งปี็ 2564 จะออกิ
ส่้ตล่าดัมากิในช่่วงเดืัอนมกิราคุม – ม่นาคุม 2564  
ป็ริมาณ์ 18.40 ล้่านตัน (ร้อยล่ะ 61.13  
ของผล่ผลิ่ตทัี่�งหมดั)

การต่ลาด 
	 กิ�รัส่ำงออกิผลิตภัณ์ฑ์์มันสำำ�ปีะหลัง
เดือนมิถุุน�ยน	2564	สำรุัปีได้ดังน่�	
 มันเส้ำน	ม่ป็ริมาณ์ส่งออกิ 0.410 ล้่านตัน  
ม้ล่คุ่า 3,176 ล้่านบาที่ ส้งข่�นจากิป็ริมาณ์  
0.346 ล้่านตัน ม้ล่คุ่า 2,677 ล้่านบาที่  
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมา คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 18.50  
แล่ะร้อยล่ะ 18.64 ตามล่ำาดัับ
 มันอัดเม็ด ม่ป็ริมาณ์ส่งออกิ 202 ตัน 
ม้ล่คุ่า 2.03 ล้่านบาที่ ล่ดัล่งจากิป็ริมาณ์  
452 ตัน ม้ล่คุ่า 4.40 ล้่านบาที่ ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมา  

คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 55.31 แล่ะร้อยล่ะ 53.86 
ตามล่ำาดัับ
 แป้ีงมันสำำ�ปีะหลัง	ม่ป็ริมาณ์ส่งออกิ  
0.261 ล้่านตัน ม้ล่คุ่า 3,845 ล้่านบาที่  
ส้งข่�นจากิป็ริมาณ์ 0.244 ล้่านตัน ม้ล่คุ่า  
3,552 ล้่านบาที่ ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมา คิุดัเป็็น
ร้อยล่ะ 6.97 แล่ะร้อยล่ะ 8.25 ตามล่ำาดัับ
 แป้ีงมันสำำ�ปีะหลังดัดแปีรั ม่ป็ริมาณ์ 
ส่งออกิ 0.090 ล้่านตัน ม้ล่คุ่า 2,150 ล้่านบาที่  
ป็ริมาณ์ล่ดัล่งจากิ 0.092 ล้่านตันในเดืัอน 
ท่ี่�ผ่านมา คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 2.17 แต่ม้ล่คุ่า 
ส้งข่�นจากิ 2,131 ล้่านบาที่ ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 
คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 0.89 ตามล่ำาดัับ

ราคา
	 	 คว�มเคลื�อนไหวของรั�ค�มันสำำ�ปีะหลัง 
ในเดือนกิรักิฎ�คม	2564	สำรุัปีได้ดังน่�
 1. ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้  
ณ ระดับไร่นา
  1.1 ราคุาหัวมันสำาป็ะหลั่งสดั 
ท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั ณ์ ระดัับไร่นา  
เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 1.97 บาที่ ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
1.91 บาที่ ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 3.14 
แล่ะส้งข่�นจากิราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 1.64 บาที่  
ในช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 20.12
  1.2 ราคุามันเส้นท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั  
ณ์ ระดัับไร่นา เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 6.16 บาที่  
ส้งข่�นจากิราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 5.87 บาที่  
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 4.94 แล่ะส้งข่�น
จากิราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 5.63 บาที่ ในช่่วง
เด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 9.41

โดย น.ส.อภิสรา ป็ภัสสรศูิริ
 นายจิรายุ จะเร่ยมพื้ันธุ์
สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

 2. ราคาขายส่งในต่ลาด
กรุงเทพฯ
  2.1 ราคุาขายส่งมันเส้น เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
7.52 บาที่ ส้งข่�นจากิราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 7.37 บาที่ 
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 2.04 แล่ะส้งข่�นจากิ
ราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 6.51 บาที่ ในช่่วงเด่ัยวกัิน
ของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 15.51
  2.2 ราคุาขายส่งแป็�งมันป็ระเภที่สตาร์ช่  
ชั่�นพิื้เศูษ เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 14.00 บาที่ 
ส้งข่�นจากิราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 13.95 บาที่  
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 0.36 แล่ะส้งข่�นจากิ
ราคุากิิโล่กิรัมล่ะ 12.95 บาที่ ในช่่วงเด่ัยวกัิน
ของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 8.11
 3. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
  3.1 ราคุาส่งออกิมันเส้น ราคุาเฉีล่่�ย 
ตันล่ะ 260 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบ
เดืัอนท่ี่�ผ่านมา แต่ส้งข่�นจากิตันล่ะ  
225 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ในช่่วงเด่ัยวกัิน 
ของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 15.60
  3.2 ราคุาส่งออกิแป็�งมันสำาป็ะหลั่ง  
ราคุาเฉีล่่�ยตันล่ะ 483 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  
ส้งข่�นจากิตันล่ะ 471 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ 
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 2.55 แล่ะส้งข่�น 
จากิตันล่ะ 411 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ในช่่วง
เด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 17.50
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ข้าวโพด
เลี�ยงสัตว์
การผลิต่
  กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดัคุะเน

ผล่ผลิ่ตข้าวโพื้ดัเล่่�ยงสัตว์โล่กิปี็ 2564/65  

(ณ์ เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564) ม่ป็ริมาณ์  

1,194.80 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 1,120.65 

ล้่านตัน ในปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 6.62  

โดัยสหรัฐอเมริกิา บราซิึ่ล่ เม็กิซิึ่โกิ ไนจ่เร่ย  

รัสเซ่ึ่ย ย้เคุรน อินโดัน่เซ่ึ่ย สหภาพื้ยุโรป็  

จ่น แล่ะอาร์เจนตินา ผลิ่ตได้ัเพิื้�มข่�น  

ส่งผล่ให้ผล่ผลิ่ตในภาพื้รวมของโล่กิเพิื้�มข่�น

การค้า
  กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดัคุะเน

คุวามต้องกิารใช้่ข้าวโพื้ดัเล่่�ยงสัตว์ของโล่กิ  

ปี็ 2564/65 ม่ป็ริมาณ์ 1,183.47 ล้่านตัน  

เพิื้�มข่�นจากิ 1,146.25 ล้่านตัน ในปี็  

2563/64 ร้อยล่ะ 3.25 โดัยบราซิึ่ล่ จ่น  

สหรัฐอเมริกิา เว่ยดันาม รัสเซ่ึ่ย แคุนาดัา  

สหภาพื้ยุโรป็ ไนจ่เร่ย เม็กิซิึ่โกิ ญ่�ปุ่็น  

เกิาหล่่ใต้ อินโดัน่เซ่ึ่ย อินเด่ัย แล่ะ

แอฟู้ริกิาใต้ ม่คุวามต้องกิารใช้่เพิื้�มข่�น  

สำาหรับกิารคุ้าของโล่กิม่ 194.34 ล้่านตัน  

เพิื้�มข่�นจากิ 184.30 ล้่านตัน ในปี็ 2563/64  

ร้อยล่ะ 5.44 โดัยอาร์เจนตินา บราซิึ่ล่ 

สหภาพื้ยุโรป็ รัสเซ่ึ่ย ป็ารากิวัย แล่ะย้เคุรน  

ส่งออกิเพิื้�มข่�น ป็ระกิอบกัิบผ้้นำาเข้า เช่่น 

แอล่จ่เร่ย อิสราเอล่ บราซิึ่ล่ แคุนนาดัา  

ชิ่ล่่ โคุลั่มเบ่ย อ่ยิป็ต์ สหภาพื้ยุโรป็  

กัิวเตมาล่า อินโดัน่เซ่ึ่ย อิหร่าน  

ญ่�ปุ่็น เกิาหล่่ใต้ เม็กิซิึ่โกิ โมร็อกิโกิ เป็ร้  

ซึ่าอุดิัอาระเบ่ย แล่ะตุรก่ิ ม่กิารนำาเข้าเพิื้�มข่�น

 เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 (1 - 15  

กิรกิฎาคุม 2564) ม่ป็ริมาณ์กิารส่งออกิ

ข้าวโพื้ดัเล่่�ยงสัตว์ 450 ตัน (สมาคุมพ่ื้อคุ้า

ข้าวโพื้ดัแล่ะพืื้ช่พัื้นธ์ุไที่ย) 

ราคา 
	 สำรุัปีรั�ค�ข้�วโพืดเล่�ยงสัำตว์เดือน

กิรักิฎ�คม	2564	ม่ดังน่�

 ราคุาข้าวโพื้ดัเล่่�ยงสัตว์ท่ี่�เกิษตรกิรขาย

ได้ัคุวามชื่�นไม่เกิิน 14.5% เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  

8.42 บาที่ ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 8.07 บาที่  

ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 4.34 

แล่ะส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 8.12 บาที่

ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 3.69 

สำาหรับข้าวโพื้ดัเล่่�ยงสัตว์คุวามชื่�นเกิิน  

14.5% เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 6.52 บาที่  

ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 6.35 บาที่  

ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 2.68 

แล่ะส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 5.81 บาที่  

ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 12.22

 ราคุาข้าวโพื้ดัเล่่�ยงสัตว์ขายส่งในตล่าดั

กิรุงเที่พื้ฯ ท่ี่�โรงงานอาหารสัตว์รับซืึ่�อเฉีล่่�ย

กิิโล่กิรัมล่ะ 10.55 บาที่ ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  

9.86 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564  

ร้อยล่ะ 7.00 แล่ะส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 

8.91 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563  

ร้อยล่ะ 18.41 สำาหรับราคุาขายส่งท่ี่�ไซึ่โล่

รับซืึ่�อเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 9.97 บาที่  

ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 9.31 บาที่  

ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 7.09 

แล่ะส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 8.44 บาที่  

ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 18.13

  ราคุาส่งออกิ เอฟู้.โอ.บ่. เฉีล่่�ยตันล่ะ  

331.00 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (10,774.00 บาที่/ตัน) 

ส้งข่�นจากิตันล่ะ 318.00 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  

(9,941.00 บาที่/ตัน) ของเดืัอนมิถุนายน 2564  

ร้อยล่ะ 4.09 แล่ะส้งข่�นในร้ป็ของเงินบาที่  

ตันล่ะ 833.00 บาที่ เมื�อเท่ี่ยบกัิบเดืัอน

กิรกิฎาคุม 2563 เฉีล่่�ยตันล่ะ 291.00 

ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (9,066.00 บาที่/ตัน)  

ส้งข่�นร้อยล่ะ 13.75 แล่ะส้งข่�นในร้ป็ 

ของเงินบาที่ตันล่ะ 1,708.00 บาที่

 ราคุาซืึ่�อขายล่่วงหน้าในตล่าดัชิ่คุาโกิ

เดืัอนกัินยายน 2564 ข้าวโพื้ดัเมล็่ดั

เหลื่องอเมริกัินชั่�น 2 เฉีล่่�ยตันล่ะ 240.19 

ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (7,333.00 บาที่/ตัน)  

ล่ดัล่งจากิตันล่ะ 271.65 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  

(8,580.00 บาที่/ตัน) ของเดืัอนมิถุนายน  

2564 ร้อยล่ะ 11.58 แล่ะล่ดัล่งในร้ป็ของ

เงินบาที่ตันล่ะ 1,247.00 บาที่ เมื�อเท่ี่ยบ

กัิบเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 เฉีล่่�ยตันล่ะ  

124.41 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (3,929.00 บาที่/ตัน) 

ส้งข่�นร้อยล่ะ 96.06 แล่ะส้งข่�นในร้ป็ของ

เงินบาที่ตันล่ะ 3,404.00 บาที่

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
(คุาดัคุะเนเมื�อวันท่ี่� 12 กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตัน

รั�ยกิ�รั 2564/65 2563/64 ร้ัอยละผลต่�ง

สต็อกิต้นปี็ 279.86 305.46 -8.38
ผล่ผลิ่ต 1,194.80 1,120.65 6.62
นำาเข้า 194.34 184.30 5.44
ส่งออกิ 194.34 184.30 5.44
ใช้่ในป็ระเที่ศู 1,183.47 1,146.25 3.25
สต็อกิป็ล่ายปี็ 291.18 279.86 4.05

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564

โดย น.ส.สุดัารินที่ร์ รอดัมณ์่ 
น.ส.พื้ัที่ริยา วงศู์พื้รม

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร
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ข้าวฟา่งเลี�ยงสัตว์
การผลิต่
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดัคุะเน
ผล่ผลิ่ตข้าวฟู่้างโล่กิ ปี็ 2564/65 (ณ์ เดืัอน
กิรกิฎาคุม 2564) ม่ป็ริมาณ์ 64.50 ล้่านตัน 
เพิื้�มข่�นจากิ 62.05 ล้่านตัน ของปี็ 2563/64 
ร้อยล่ะ 3.95 โดัยป็ระเที่ศูสหรัฐอเมริกิา  
อาร์เจนตินา ออสเตรเล่่ย จ่น เม็กิซิึ่โกิ  
ไนจ่เร่ย สหภาพื้ยุโรป็ แล่ะบ้ร์กิินาฟู้าโซึ่  
ผลิ่ตได้ัเพิื้�มข่�น

การค้า 
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดัคุะเน 
คุวามต้องกิารใช้่ข้าวฟู่้างโล่กิ ปี็ 2564/65  
ม่ 64.53 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 62.01 ล้่านตัน  
ของปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 4.07 โดัย

ออสเตรเล่่ย จ่น ไนจ่เร่ย ซ้ึ่ดัาน สหภาพื้ยุโรป็  
แคุเมอร้น อินเด่ัย แล่ะเม็กิซิึ่โกิ ม่คุวาม
ต้องกิารใช้่เพิื้�มข่�น ด้ัานกิารคุ้าโล่กิคุาดัว่าม่  
11.86 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 9.78 ล้่านตัน  
ของปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 21.34  

โดัยอาร์เจนตินา ออสเตรเล่่ย ยเ้คุรน สหรัฐอเมริกิา  
แล่ะโบลิ่เว่ย ส่งออกิเพิื้�มข่�น ป็ระกิอบกัิบชิ่ล่่ 
จ่น เอธิโอเปี็ย แล่ะเม็กิซิึ่โกิ นำาเข้าเพิื้�มข่�น
 ราคุาข้าวฟู่้างแดังคุล่ะท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั
เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 ไม่ม่รายงานราคุา

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คุาดัคุะเนเมื�อวันท่ี่� 12 กิรกิฎาคุม 2564)

หน่วย : ล้่านตัน

รั�ยกิ�รั 2564/65 2563/64 ร้ัอยละผลต่�ง

สต็อกิต้นปี็ 3.95 3.91 1.02
ผล่ผลิ่ต 64.50 62.05 3.95
นำาเข้า 11.86 9.78 21.34
ส่งออกิ 11.86 9.78 21.34
ใช้่ในป็ระเที่ศู 64.53 62.01 4.07
สต็อกิป็ล่ายปี็ 3.92 3.95 -0.79

ท่ี่�ม�	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564

ถัั่�วเขียว
การผลิต่
 ถั�วเข่ยว ปี็ 2563/64 คุาดักิารณ์์ ณ์ เดืัอน
ธันวาคุม 2563 (ผล่ผลิ่ตออกิส่้ตล่าดัตั�งแต่
เดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 - มิถุนายน 2564) ม่
เนื�อท่ี่�ป็ล้่กิ 763,880 ไร่ ผล่ผลิ่ต 90,516 ตัน 
แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ 118 กิิโล่กิรัม เมื�อเท่ี่ยบกัิบ 
ปี็ 2563/64 ท่ี่�ม่เนื�อท่ี่�ป็ล้่กิ 773,772 ไร่  
ผล่ผลิ่ต 90,898 ตัน แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่  
117 กิิโล่กิรัม พื้บว่าเนื�อท่ี่�ป็ล้่กิ แล่ะผล่ผลิ่ต 
ล่ดัล่งร้อยล่ะ 1.28 แล่ะร้อยล่ะ 0.42  
แต่ผล่ผลิ่ตต่อไร่ เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 0.85

ราคา
 คุวามเคุลื่�อนไหวของราคุาในเดืัอน 
มิถุนายน 2564 ม่ดัังน่�
 ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้
 ถั�วเข่ยวผิวมันเมล็่ดัใหญ่ช่นิดัคุล่ะ เดืัอนน่� 
เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 22.57 บาที่ ส้งข่�นจากิ
กิิโล่กิรัมล่ะ 21.80 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564  
ร้อยล่ะ 3.53 แต่ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
24.31 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 
ร้อยล่ะ 7.16
 ถั�วเข่ยวผิวดัำาช่นิดัคุล่ะ ไม่ม่รายงานราคุา

  ราคาขายส่งต่ลาดกรุงเทพฯ
 ถั�วเข่ยวผิวมันเกิรดัเอ เดืัอนน่�เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
30.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนมิถุนายน 2564  
แต่ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 32.00 ของเดืัอน
กิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 6.25
 ถั�วเข่ยวผิวมันเกิรดับ่ เดืัอนน่�เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
26.07 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 27.05 บาที่  
ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 3.62  
แล่ะล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 29.00 ของเดืัอน
กิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 10.10

 ถั�วเข่ยวผิวดัำาคุล่ะ ชั่�น 1 เดืัอนน่�เฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 35.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอน
มิถุนายน 2564 แต่ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
31.00 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563  
ร้อยล่ะ 12.90
 ถั�วเข่ยวผิวดัำาคุล่ะ ชั่�น 2 เดืัอนน่�เฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 20.13 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
22.00 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ  
8.50 แต่ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 17.00 บาที่ 
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 18.41
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วย : ล่้านตัน

ปีรัะเที่ศ 2563/64 2564/65

บราซิึ่ล่ 137.00 144.00
สหรัฐอเมริกิา 112.55 119.88
อาร์เจนตินา 46.50 52.00

จ่น 19.60 19.00
อินเด่ัย 10.45 11.20

ป็ารากิวัย 9.90 10.50
แคุนาดัา 6.35 6.10
อื�น ๆ 21.22 22.54

รัวม 363.57 385.22

ท่ี่�ม�	:	Oilseeds : World Markets and Trade July 2021

 ถั�วนิ�วนางแดัง เดืัอนน่�เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 
32.13 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 34.19 บาที่  
ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 6.03 แล่ะ
ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 40.00 บาที่ ของเดืัอน
กิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 19.68
 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.
 ถั�วเข่ยวผิวมันเกิรดัเอ เดืัอนน่�เฉีล่่�ย 
กิิโล่กิรัมล่ะ 31.00 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
31.02 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 
0.06 แล่ะล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 33.02 บาที่  
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 6.12

โดย น.ส.ยุพื้ยง นามวงษา
สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

โดย น.ส.จรินที่ร์ที่ิพื้ย์ จงใจรักิษ์ 
นายภาณ์ุพื้ันธ์ คุำาวังสง่า

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

 ถั�วเข่ยวผิวมันเกิรดับ่ เดืัอนน่�เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัม 
27.04 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 28.04 บาที่  
ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 3.57 แล่ะ
ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 30.07 บาที่ ของเดืัอน
กิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 10.08
 ถั�วเข่ยวผิวดัำาคุล่ะ ชั่�น 1 เดืัอนน่�เฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 36.04 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
36.05 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 0.03  
แต่ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 32.09 บาที่  
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 12.31
 ถั�วเข่ยวผิวดัำาคุล่ะ ชั่�น 2 เดืัอนน่�เฉีล่่�ย

กิิโล่กิรัมล่ะ 21.07 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
22.96 บาที่ ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ  
8.23 แต่ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 17.96 บาที่ 
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 17.32
 ถั�วนิ�วนางแดัง เดืัอนน่�เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 
32.95 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 35.04 บาที่  
ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 5.96  
แต่ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 40.97 บาที่  
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 19.58

ถั่ั�วเหล้อง
ด้านการผลิต่
 ในประเทศ
 ในปี็ 2564/65 ม่เนื�อท่ี่�เพื้าะป็ล้่กิ  
0.112 ล้่านไร่ ผล่ผลิ่ต 30,287 ตัน 
แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ 271 กิิโล่กิรัมเพิื้�มข่�นจากิ  
0.110 ล้่านไร่ 29,497 ตัน แล่ะ 268 กิิโล่กิรัม  
ในปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 1.82 ร้อยล่ะ 2.68 
แล่ะร้อยล่ะ 1.12 ตามล่ำาดัับ 
 ต่่างประเทศ
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ ป็ระมาณ์กิาร
ผล่ผลิ่ตถั�วเหลื่องโล่กิปี็ 2564/65 ป็ระจำา
เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 ม่ป็ระมาณ์  
385.22 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 363.57 ล้่านตัน 
ของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 5.95
 สถานการณ์ในต่่างประเทศ
 สำานักิข่าวต่างป็ระเที่ศูรายงานว่า 
ช่่วงคุร่�งปี็แรกิของปี็ 2564 จ่นนำาเข้า 
ถั�วเหลื่อง 48.96 ล้่านตัน เพิื้�มข่�น 8.7%  
ในช่่วงเวล่าเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมา  
แล่ะพื้บว่าช่่วงไตรมาสแรกิจ่นพ่ื้�งพื้ากิาร 
นำาเข้าจากิสหรัฐอเมริกิา เนื�องจากิบราซิึ่ล่ 
ม่กิารเก็ิบเก่ิ�ยวท่ี่�ล่่าช้่า สำาหรับเดืัอน

มิถุนายน จ่นได้ันำาเข้าถั�วเหลื่อง 10.7 ล้่านตัน  
เพิื้�มข่�น 11.6% จากิเดืัอนท่ี่�ผ่านมา
เนื�องจากิคุวามแข็งแกิร่งของอุป็สงค์ุ 
ในป็ระเที่ศูจากิกิารฟู้้�นตัวของสุกิรท่ี่� 
ป็ระสบปั็ญหากิารแพื้ร่ระบาดัของ 
โรคุไข้หวัดัหม้

ด้านราคา
 ในประเทศ
 ราคุาท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ัของถั�วเหลื่อง
ช่นิดัคุล่ะในเดืัอนน่� ไม่ม่รายงานราคุา
 ราคุาขายส่ง ณ์ ตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ ของ 
ถั�วเหลื่องสกัิดันำ�ามันในเดืัอนน่� ไม่ม่
 ต่่างประเทศ
 ราคุาถั�วเหลื่องซืึ่�อขายล่่วงหน้า ณ์  
ตล่าดัชิ่คุาโกิ เฉีล่่�ยบุช่เช่ล่ล่ะ 1,419.90 เซึ่นต์  

(17.11 บาที่/กิกิ.)ล่ดัล่งจากิบุช่เช่ล่ล่ะ  
1,439.11 (16.76 บาที่/กิกิ.) ในเดืัอน 
ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 1.33 แต่ส้งข่�นจากิบุช่เช่ล่ล่ะ  
893.89 เซึ่นต์ (10.37 บาที่/กิกิ.) ในเดืัอน
เด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 58.85 
 ราคุากิากิถั�วเหลื่องซืึ่�อขายล่่วงหน้า  
ณ์ ตล่าดัชิ่คุาโกิ เฉีล่่�ยตันล่ะ 359.27 
ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (11.78 บาที่/กิกิ.)  
ล่ดัล่งจากิตันล่ะ 369.44 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ 
(11.71 บาที่/กิกิ.) ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 
ร้อยล่ะ 2.75 แล่ะส้งข่�นจากิตันล่ะ 288.37 
ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (9.10 บาที่/กิกิ.) ในเดืัอน
เด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 24.59
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ถัั่�วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต่
 ถั�วลิ่สง ปี็ 2563/64 คุาดักิารณ์์ ณ์ เดืัอน
ธันวาคุม 2563 (ผล่ผลิ่ตออกิส่้ตล่าดัตั�งแต่
เดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ถ่ง มิถุนายน 2564)  
ม่เนื�อท่ี่�ป็ล้่กิ 83,876 ไร่ ผล่ผลิ่ต 28,399 ตัน  
แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่ 339 กิิโล่กิรัม เมื�อเท่ี่ยบกัิบ
ปี็ 2563/64 ท่ี่�ม่เนื�อท่ี่�ป็ล้่กิ 87,026 ไร่  
ผล่ผลิ่ต 29,299 ตัน แล่ะผล่ผลิ่ตต่อไร่  
337 กิิโล่กิรัม พื้บว่า เนื�อท่ี่�ป็ล้่กิแล่ะผล่ผลิ่ต
ล่ดัล่ง ร้อยล่ะ 3.61 แล่ะร้อยล่ะ 3.07  
แต่ผล่ผลิ่ตต่อไร่เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 0.59 
 คุวามเคุลื่�อนไหวของราคุาในเดืัอน
มิถุนายน 2564 ม่ดัังน่�
 ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้
 ถั�วลิ่สงทัี่�งเป็ลื่อกิสดั เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
31.40 บาที่ ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 30.09 บาที่  
ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 4.35  
แล่ะส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 25.85 บาที่  
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 21.47

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วย : ล่้านตัน

ปีรัะเที่ศ 2563/64 2564/65 อัตรั�กิ�รัเติบโต	(%)

สาธารณ์รัฐป็ระช่าช่นจ่น 17.99 18.20 1.17
อินเด่ัย 6.70 6.30 -5.97
อื�น ๆ 24.69 25.04 1.42

รัวม 49.38 49.54 0.32

ท่ี่�ม�	: Oilseeds : World Market and Trade, July 2021

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
หน่วย : ล่้านตัน

รั�ยกิ�รั 2563/64 2564/65 อัตรั�กิ�รัเติบโต	(%)

ผล่ผลิ่ต 49.38 49.54 0.32
นำาเข้า 4.32 4.34 0.46
ส่งออกิ 4.63 4.68 1.08
สกัิดันำ�ามัน 19.96 19.93 -0.15
สต็อกิป็ล่ายปี็ 4.51 4.06 -9.98

ท่ี่�ม�	: Oilseeds : World Market and Trade, July 2021

 ถั�วลิ่สงทัี่�งเป็ลื่อกิแห้ง เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
44.53 บาที่ ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 42.83 บาที่  
ของเดืัอนมิถุนายน 2564 ร้อยล่ะ 3.97  
แต่ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 44.89 บาที่  
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 0.80
 ราคาขายส่งต่ลาดกรุงเทพฯ
 ถั�วลิ่สงกิะเที่าะเป็ลื่อกิช่นิดัคัุดัพิื้เศูษ 
เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 57.50 บาที่ คุงตัวจากิ 
เดืัอนมิถุนายน 2564 แต่ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
60.00 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563  
ร้อยล่ะ 4.17

โดย น.ส.ยุพื้ยง นามวงษา
สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

ปาล์มนำ�ามัน
การผลิต่
 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร คุาดัว่า 
ปี็ 2564 ผล่ผลิ่ตป็าล์่มนำ�ามันเดืัอน
กิรกิฎาคุมจะม่ป็ระมาณ์ 1.661 ล้่านตัน 
คิุดัเป็็นนำ�ามันป็าล์่มดิับ 0.299 ล้่านตัน  
ล่ดัล่งจากิผล่ผลิ่ตป็าล์่มที่ะล่าย 1.940 ล้่านตัน 
คิุดัเป็็นนำ�ามันป็าล์่มดิับ 0.349 ล้่านตัน 
ของเดืัอนมิถุนายน คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 14.38 
แล่ะร้อยล่ะ 14.33 ตามล่ำาดัับ

การต่ลาด
 อินเด่ัยม่กิารนำาเข้านำ�ามันป็าล์่มบริสุที่ธิ�
เพิื้�มข่�นหลั่งจากิท่ี่�ภาคุรัฐอนุญาตให้ม่
กิารนำาเข้านำ�ามันป็าล์่มบริสุที่ธิ�แล่ะล่ดัภาษ่
นำาเข้านำ�ามันป็าล์่มบริสุที่ธิ� อินเด่ัยม่กิาร 
นำาเข้านำ�ามันป็าล์่มก่ิ�งบริสุที่ธิ� (RBDPO) 
จากิอินโดัน่เซ่ึ่ย 70,000 ตัน ซ่ึ่�งจะส่ง 
ในเดืัอนกิรกิฎาคุมแล่ะสิงหาคุม แรงซืึ่�อจากิ 
อินเด่ัยที่ำาให้ราคุา RBDPO ส้งข่�นมากิกิว่า
ตันล่ะ 30 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ในหน่�งสัป็ดัาห์  
กิารนำาเข้า RBDPO จากิอินโดัน่เซ่ึ่ยถ้กิกิว่า 
กิารนำาเข้านำ�ามันป็าล์่มดิับตันล่ะ  
5 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึ่�งส่วนต่างราคุาล่ดัล่ง

อย่างมากิจากิเดิัมท่ี่�ม่ส่วนต่างราคุาตันล่ะ  
35 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ

ราคา
 ราคุาผล่ป็าล์่มทัี่�งที่ะล่ายท่ี่�เกิษตรกิร
ขายได้ัเดืัอนน่� เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 6.26 บาที่  
ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 5.74 บาที่  
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 9.06 แล่ะส้งข่�น 
จากิกิิโล่กิรัมล่ะ 3.23 บาที่ ในเดืัอนเด่ัยวกัิน 
ของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 93.81 
 ราคุาขายส่งนำ�ามันป็าล์่มดิับ ณ์ ตล่าดั
กิรุงเที่พื้ฯ เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 34.24 บาที่  
ส้งข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 32.67 บาที่  

 ถั�วลิ่สงกิะเที่าะเป็ลื่อกิช่นิดัคัุดัธรรมดัา
 เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 54.00 บาที่ คุงตัวจากิ 
เดืัอนมิถุนายน 2564 แต่ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
56.50 บาที่ ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563  
ร้อยล่ะ 4.24

ต่่างประเทศ
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดักิารณ์์ 
ภาวกิารณ์์ผลิ่ตถั�วลิ่สงโล่กิ ปี็ 2564/65  
ณ์ กิรกิฎาคุม 2564 ม่ผล่ผลิ่ต 49.54 ล้่านตัน  
ส้งข่�นจากิ 49.38 ล้่านตัน ของปี็ 2563/64 
ร้อยล่ะ 0.32 หรือคิุดัเป็็นร้อยล่ะ 7.80  
ของผล่ผลิ่ตพืื้ช่นำ�ามันของโล่กิ โดัยถั�วเหลื่อง  
เรป็ซ่ึ่ดั แล่ะเมล็่ดัที่านตะวัน ปี็ 2564/65  
ม่ป็ริมาณ์ 385.22 ล้่านตัน 74.14 ล้่านตัน 
แล่ะ 56.99 ล้่านตัน ตามล่ำาดัับ
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ฝ้าย
ในประเทศ
 ราคา
 ราคุาฝึ�ายดัอกิทัี่�งเมล็่ดัช่นิดัคุล่ะ 
ท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ัเดืัอนน่�ไม่ม่รายงานราคุา

ต่่างประเทศ 
 การผลิต่
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดักิารณ์์ผล่ผลิ่ต
ฝึ�ายโล่กิปี็ 2564/65 ณ์ เดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 
ม่ป็ริมาณ์ 25.99 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 24.51 ล้่านตัน 
ของปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 6.04
 การค้า 
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐฯ คุาดักิารณ์์คุวาม
ต้องกิารใช้่ฝึ�ายโล่กิ ปี็ 2564/65 ม่ป็ริมาณ์  
26.81 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 25.82 ล้่านตัน  
ของปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 3.83 ด้ัานกิารนำาเข้า  
ม่ป็ริมาณ์ 10.00 ล้่านตัน ล่ดัล่งจากิ 10.41 ล้่านตัน  
ของปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 3.94 ด้ัานกิารส่งออกิ 
ม่ป็ริมาณ์ 10.00 ล้่านตัน ล่ดัล่งจากิ  
10.45 ล้่านตัน ของปี็ 2563/64 ร้อยล่ะ 4.31

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนกรกฎาคม	2564)
หน่วย : ล่้านตัน

รั�ยกิ�รั ปีี	2563/64 ปีี	2564/65 ผลต่�งร้ัอยละ

สต็อกิต้นปี็ 21.32 19.94 -6.47
ผล่ผลิ่ต 24.51 25.99 6.04
นำาเข้า 10.41 10.00 -3.94
ใช้่ในป็ระเที่ศู 25.82 26.81 3.83
ส่งออกิ 10.45 10.00 -4.31
สต็อกิป็ล่ายปี็ 19.94 19.10 -4.21

ท่ี่�ม�	: Cotton World markets and trade, USDA ป็ระจำาเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564

ความเคล่่อนไหวของราคาฝ้้าย 
ในต่ลาดโลกประจำาเด่อนกรกฎาคม 
2564 สรุปได้ดังนี�
 ราคุาซืึ่�อ - ขายล่่วงหน้าเพืื้�อส่งมอบเดืัอน
ตุล่าคุม 2564 ที่ำาสัญญาเดืัอนกิรกิฎาคุม  
เฉีล่่�ยป็อนด์ัล่ะ 88.70 เซึ่นต์ (กิิโล่กิรัมล่ะ  
64.00 บาที่) เพิื้�มข่�นจากิป็อนด์ัล่ะ 85.79 เซึ่นต์  
(กิิโล่กิรัมล่ะ 59.89 บาที่) ของเดืัอนมิถุนายน  
2564 ร้อยล่ะ 3.39 (เพิื้�มข่�นในร้ป็เงินบาที่

กิิโล่กิรัมล่ะ 4.11 บาที่) แล่ะเพิื้�มข่�นจากิป็อนด์ัล่ะ  
62.89 เซึ่นต์ (กิิโล่กิรัมล่ะ 43.79 บาที่)  
ของเดืัอนกิรกิฎาคุม 2563 ร้อยล่ะ 41.04  
(เพิื้�มข่�นในร้ป็เงินบาที่กิิโล่กิรัมล่ะ 20.21 บาที่)

โดย นายเอกิพื้ัฒน์ วิรัตน์พื้งษ์ 
  น.ส.สุดัารัตน์ ผล่พื้ิบ้ล่ย์

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

อ้อยโรงงาน
และนำ�าตาล
ในประเทศ
 ไม่ม่รายงาน  

ต่่างประเทศ 
 ตามข้อม้ล่ของ S&P Global Platts  
ณ์ วันท่ี่� 18 กิรกิฎาคุม 2564 พื้บว่า บราซิึ่ล่
ส่งออกินำ�าตาล่ 1.49 ล้่านตัน โดัยม่อัตรา
กิารบรรจุต่อวันอย้่ท่ี่� 124,000 ตัน  
ล่ดัล่ง 13% เมื�อเท่ี่ยบกัิบปี็ท่ี่�แล้่ว  

จากิตันล่ะ 2,686.85 ริงกิิต (20.13 บาที่/กิกิ.)  
ในเดืัอนเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 56.90 
 ราคุานำ�ามันป็าล์่มดิับซืึ่�อขายล่่วงหน้า  
ณ์ ตล่าดัรอตเตอร์ดััม เฉีล่่�ยตันล่ะ 1,140.08  
ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ (37.39 บาที่/กิกิ.) ส้งข่�น 
จากิตันล่ะ 1,064.21 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  
(33.56 บาที่/กิกิ.) ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ  
7.13 แล่ะส้งข่�นจากิตันล่ะ 674.43 ดัอล่ล่าร์สหรัฐฯ  

โดย น.ส.ยุพื้ยง นามวงษา
นางอัมพื้ิกิา เพื้ช่รเสถ่ยร

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

(21.29 บาที่/กิกิ.) ในเดืัอนเด่ัยวกัิน 
ของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 69.04

Traders กิำาลั่งเลื่�อนกิารจัดัส่งเนื�องจากิ 
คุ่าขนส่งท่ี่�ส้งข่�น โดัยคุ่าขนส่งจากิบราซิึ่ล่
ไป็ยังจ่นที่ำาสถิติส้งสุดัในรอบ 11 ปี็ ท่ี่� 64.50  
เหร่ยญสหรัฐฯ/ตัน เป็็นผล่ให้กิารจัดัเก็ิบ
นำ�าตาล่ท่ี่�ท่ี่าเรือใกิล้่เต็มกิำาลั่งกิารผลิ่ต 
ซ่ึ่�งที่ำาให้นำ�าตาล่ดิับของบราซิึ่ล่บรรจุขาย 
ในเดืัอนสิงหาคุมโดัยม่ส่วนต่าง 39 จุดั  
จากิสัญญาเดืัอนตุล่าคุม เมื�อเท่ี่ยบกัิบ 
คุ่าพื้ร่เม่�ยม 4 จุดัสำาหรับกิารโหล่ดัใน 
เดืัอนตุล่าคุม Platts กิล่่าว
 ตามรายงานของ Bank of America  
รายงานว่าม่โอกิาส 80% ท่ี่�จะเกิิดั

ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 4.81 แล่ะส้งข่�น 
จากิกิิโล่กิรัมล่ะ 19.34 บาที่ ในเดืัอน
เด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 77.04 
 ราคุานำ�ามันป็าล์่มดิับซืึ่�อขายล่่วงหน้า  
ณ์ ตล่าดัมาเล่เซ่ึ่ยเฉีล่่�ย ตันล่ะ 4,215.56  
ริงกิิต (33.23 บาที่/กิกิ.) ส้งข่�นจากิตันล่ะ  
3,754.18 ริงกิิต (28.90 บาที่/กิกิ.)  
ในเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 12.29 แล่ะส้งข่�น

ป็รากิฏิกิารณ์์ล่าน่ญาในช่่วงคุร่�งหลั่งของปี็ 
โดัยเตือนว่าอาจส่งผล่กิระที่บต่อพืื้ช่ผล่ 
แล่ะธัญพืื้ช่ของบราซิึ่ล่ ซ่ึ่�งจะผลั่กิดัันราคุา
ให้ส้งข่�น ด้ัาน Rural Clima กิล่่าวเพิื้�มเติม
ว่าล่าน่ญาอาจที่ำาให้ม่ป็ริมาณ์นำ�าฝึนท่ี่�ไม่
เพ่ื้ยงพื้อในเดืัอนตุล่าคุมในภ้มิภาคุตะวันตกิ
ตอนกิล่างของบราซิึ่ล่ ส่วนป็ริมาณ์นำ�าฝึน
ในช่่วงคุร่�งหลั่งของเดืัอนกัินยายนคุาดัว่า 
จะอย้่ในเกิณ์ฑ์์ป็กิติ
 ตามรายงานแนวโน้มกิารเกิษตรของ  
OECD-FAO ปี็ 2564 - 2573 พื้บว่า อินเด่ัย 
จะยังคุงส่งออกินำ�าตาล่จำานวนมากิ 
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เดือนกิำ�หนดรั�ค� รั�ค�สำ่งสำุด รั�ค�ตำ��สำุด รั�ค�ปิีดเมื�อวันท่ี่�	21	กิ.ค.	64 รั�ค�ปิีดเมื�อวันท่ี่�	23	มิ.ย.	64 เปีล่�ยนแปีลง	เพืิ�ม(+),	ลด(-)

ต.คุ.-64 17.69 17.27 17.67 17.01 +0.66

ม่.คุ.-65 18.10 17.72 18.09 17.29 +0.08

พื้.คุ.-65 17.27 16.90 17.26 16.46 +0.80

กิ.คุ.-65 16.54 16.22 16.53 15.90 +0.63

ต.คุ.-65 16.16 15.89 16.16 15.59 +0.57

ม่.คุ.-66 16.26 16.00 16.25 15.77 +0.48

พื้.คุ.-66 15.27 15.04 15.23 15.12 +0.11

กิ.คุ.-66 14.51 14.36 14.48 14.63 -0.15

ต.คุ.-66 14.12 14.00 14.08 14.33 -0.25

ม่.คุ.-67 14.23 14.15 14.23 14.40 -0.17

พื้.คุ.-67 13.91 13.85 13.91 14.16 -0.25

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกิำ�หนดรั�ค� รั�ค�สำ่งสำุด รั�ค�ตำ��สำุด รั�ค�ปิีดเมื�อวันท่ี่�	21	กิ.ค.	64 รั�ค�ปิีดเมื�อวันท่ี่�	23	มิ.ย.	64 เปีล่�ยนแปีลง	เพืิ�ม(+),	ลด(-)

ต.คุ.-64 452.40 446.00 450.40 442.00 +8.40

ธ.คุ.-64 464.20 456.00 463.10 449.40 +13.70

ม่.คุ.-65 471.70 464.40 471.00 456.20 +14.80

พื้.คุ.-65 466.20 460.00 466.00 453.50 +12.50

ส.คุ.-65 456.40 450.80 456.30 447.40 +8.90

ต.คุ.-65 446.80 442.60 446.70 440.20 +6.50

ธ.คุ.-65 445.40 445.40 445.40 439.40 +6.00

ม่.คุ.-66 447.40 447.40 447.40 - -

ยางพารา
การผลิต่
 ผล่ผลิ่ตยางพื้าราของไที่ยในช่่วงเดืัอน
มกิราคุม – มิถุนายน ปี็ 2564 ม่ป็ริมาณ์ 
1.755 ล้่านตัน (1.782 ล้่านตันยางดิับ)  
เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 5.41 เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัิน
ของปี็ 2563 ท่ี่�ม่ผล่ผลิ่ต 1.665 ล้่านตัน  

(1.690 ล้่านตันยางดิับ) โดัยช่่วงท่ี่�ผล่ผลิ่ต 
ออกิส่้ตล่าดัมากิของปี็ 2563 คุาดัว่าอย้ใ่นช่่วง
เดืัอนกัินยายน – ธันวาคุม โดัยม่ผล่ผลิ่ตออกิส่้
ตล่าดัร้อยล่ะ 44.19 ของป็ริมาณ์ผล่ผลิ่ตทัี่�งปี็  
ที่างด้ัานกิารผลิ่ตยางพื้าราในภาพื้รวมของโล่กิ  
สมาคุมป็ระเที่ศูผ้้ผลิ่ตยางธรรมช่าติ (ANRPC) 
คุาดักิารณ์์ว่าในปี็ 2564 ผล่ผลิ่ตยางพื้าราโล่กิ 
ม่ป็ระมาณ์ 13.79 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิปี็ 2563 

ร้อยล่ะ 5.27 ท่ี่�ม่ป็ริมาณ์ 13.10 ล้่านตัน 

การต่ลาด
 กิารส่งออกิยางพื้าราของไที่ยในช่่วงเดืัอน
มกิราคุม – พื้ฤษถาคุม ปี็ 2564 ม่ป็ริมาณ์  
1.712 ล้่านตัน ล่ดัล่งร้อยล่ะ 0.53 จากิช่่วง
เวล่าเด่ัยวกัินของปี็ 2563 ท่ี่�ม่ป็ริมาณ์  
1.703 ล้่านตัน ที่างด้ัานคุวามต้องกิาร 
ใช้่ยางพื้าราในภาพื้รวมของโล่กิในปี็ 2564  

โดย นายช่วนเพื้ิ�ม สังข์สิงห์
น.ส.สุดัารัตน์ ผล่พื้ิบ้ล่ย์

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

อย่างต่อเนื�องในปี็ 2564 - 2573 ซ่ึ่�งส่วนใหญ่
จะเป็็นนำ�าตาล่ที่รายขาว ในขณ์ะท่ี่�ผล่ผลิ่ต
นำ�าตาล่จะส้งถ่ง 35.6 ล้่านตัน ในปี็ 2573  
ผล่ป็ระโยช่น์ที่างกิารเมืองแล่ะกิารขาดั 
แคุล่นนำ�าอาจเพิื้�มคุวามไม่แน่นอนแล่ะ

บังคัุบให้ม่กิารเป็ล่่�ยนแป็ล่งสัดัส่วนกิารผลิ่ต 
เอที่านอล่หรือนโยบายกิารส่งออกิใน
ขณ์ะเด่ัยวกัิน รัฐบาล่กิล่างของอินเด่ัย
ได้ัขอให้รัฐสภาอนุมัติกิารป็ล่่อยเงินช่่วย
เหลื่อโรงงานนำ�าตาล่ จำานวน 11 พัื้นล้่าน

ร้ปี็ (147 ล้่านเหร่ยญสหรัฐฯ) สำาหรับปี็
 2562/2563
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ม่ป็ระมาณ์กิารคุวามต้องกิารใช้่ยาง 13.90 ล้่านตัน  
เพิื้�มข่�นจากิปี็ 2563 ร้อยล่ะ 7.17 ท่ี่�ม่ป็ริมาณ์  
12.97 ล้่านตัน

ราคา
	 1.	รั�ค�ท่ี่�เกิษตรักิรัข�ยได้เฉล่�ยทัี่�งปีรัะเที่ศ	
 1) ยางแผ่นดิับคุุณ์ภาพื้ท่ี่� 1 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 50.54 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 57.78 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.24 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ 12.53 
 2) ยางแผ่นดิับคุุณ์ภาพื้ท่ี่� 2 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 50.04 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 57.28 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.24 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ12.64
 3) ยางแผ่นดิับคุุณ์ภาพื้ท่ี่� 3 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 49.54 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 56.78 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.24 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ12.75
 4) ยางก้ิอนคุล่ะ ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
22.42 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 23.20 บาที่ ของเดืัอน
ท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 0.78 บาที่ หรือล่ดัล่ง
ร้อยล่ะ 3.36
 5) เศูษยางคุล่ะ ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
19.68 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 20.85 บาที่ ของเดืัอน
ท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 1.17 บาที่ หรือล่ดัล่ง
ร้อยล่ะ 5.61
 6) นำ�ายางสดัคุล่ะ ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
40.56 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 48.97 บาที่ ของเดืัอน

ท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 8.41 บาที่ หรือล่ดัล่ง
ร้อยล่ะ 17.17
	 2.	รั�ค�ส่ำงออกิ	เอฟ.โอ.บ่.	 
ซืื้�อข�ยล่วงหน้�ส่ำงมอบเดือนสิำงห�คม
 ณ์	ท่ี่�เรืัอกิรุังเที่พื	
 1) ยางแผ่นรมคุวันชั่�น 1 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 60.81 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 68.46 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.65 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ11.17
 2) ยางแผ่นรมคุวันชั่�น 3 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 59.66 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 67.31 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.65 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ11.37
 3) ยางแท่ี่ง (STR20) ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
52.42 บาที่ เพิื้�มข่�นจากิ 51.62 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 0.80 บาที่ 
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 1.55
 4) นำ�ายางข้น ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
38.64 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 43.19 บาที่ ของเดืัอน
ท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 4.55 บาที่ หรือล่ดัล่ง
ร้อยล่ะ 10.53
	 ณ์	ท่ี่�เรืัอสำงขล�	
 1) ยางแผ่นรมคุวันชั่�น 1 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 60.56 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 68.21 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.65 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ11.22

 2) ยางแผ่นรมคุวันชั่�น 3 ราคุาเฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 59.41 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 67.06 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 7.65 บาที่ 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ11.41
 3) ยางแท่ี่ง (STR20) ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
52.17 บาที่ เพิื้�มข่�นจากิ 51.37 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 0.80 บาที่ 
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 1.56
 4) นำ�ายางข้น ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
38.39 บาที่ ล่ดัล่งจากิ 42.94 บาที่ ของเดืัอน
ท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 4.55 บาที่ หรือล่ดัล่ง
ร้อยล่ะ 10.60
	 3.	รั�ค�ย�งแผ่นรัมควันชั�น	3	 
ในตล�ดล่วงหน้�ต่�งปีรัะเที่ศ	
 1) ราคุาซืึ่�อขายล่่วงหน้าตล่าดัสิงคุโป็ร์ 
เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 186.26 เซึ่นต์สหรัฐฯ  
(60.43 บาที่) ล่ดัล่งจากิ 212.42 เซึ่นต์สหรัฐฯ  
(66.25 บาที่) ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 
26.16 เซึ่นต์สหรัฐฯ หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ12.32
 2) ราคุาซืึ่�อขายล่่วงหน้าตล่าดัโตเก่ิยว  
เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 214.61 เยน (62.46 บาที่)  
ล่ดัล่งจากิ 235.97 เยน (66.28 บาที่)  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา กิิโล่กิรัมล่ะ 21.36 เยน 
หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ 9.05

โดย นายที่ินกิร เพื้ช่รส้งเนิน
สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

กาแฟ
ในประเทศ
 1. การผลิต่
 เนื�อท่ี่�ให้ผล่รวมทัี่�งป็ระเที่ศูล่ดัล่งทัี่�งพัื้นธ์ุ 
อาราบิก้ิา แล่ะโรบัสต้า โดัยเนื�อท่ี่�ให้ผล่กิาแฟู้ 
พัื้นธ์ุอาราบิก้ิาล่ดัล่ง เนื�องจากิจังหวัดัเช่่ยงราย 
ซ่ึ่�งเป็็นแหล่่งผลิ่ตสำาคัุญป็ระสบปั็ญหาสภาพื้
อากิาศูแห้งแล้่งในช่่วงต้นปี็ 2563 ที่ำาให้ 
ต้นกิาแฟู้ยืนต้นตาย ส่วนเนื�อท่ี่�ให้ผล่กิาแฟู้
พัื้นธ์ุโรบัสต้าล่ดัล่งอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากิ
แหล่่งผลิ่ตสำาคัุญที่างภาคุใต้ ได้ัแก่ิ จังหวัดั
ชุ่มพื้ร แล่ะระนอง เกิษตรกิรโคุ่นต้นกิาแฟู้ 
ท่ี่�ป็ล้่กิแซึ่มในสวนยางพื้ารา ป็าล์่มนำ�ามัน  
แล่ะทุี่เร่ยน ซ่ึ่�งเป็็นพืื้ช่หลั่กิเริ�มโตข่�นแล่ะให้
ผล่ผลิ่ตได้ั รวมทัี่�งโคุ่น ต้นกิาแฟู้ท่ี่�อายุมากิ  
ส่วนผล่ผลิ่ตต่อไร่ทัี่�งสองพัื้นธ์ุคุาดัว่าเพิื้�มข่�น  
เพื้ราะปี็น่�แหล่่งผลิ่ต ส่วนใหญ่สภาพื้อากิาศู
เอื�ออำานวยม่ช่่วงแล้่งเหมาะสมสำาหรับกิาร

ออกิดัอกิ แล่ะคุาดัว่าช่่วงพัื้ฒนาดัอกิแล่ะผล่
ต้นกิาแฟู้ได้ัรับนำ�าเพ่ื้ยงพื้อภาพื้รวมผล่ผลิ่ต 
ทัี่�งป็ระเที่ศูจ่งเพิื้�มข่�น
 ภ�คเหนือ เป็็นแหล่่งป็ล้่กิกิาแฟู้พัื้นธ์ุ 
อาราบิก้ิา เนื�อท่ี่�ให้ผล่ล่ดัล่ง เนื�องจากิจังหวัดั
เช่่ยงราย ซ่ึ่�งเป็็นแหล่่งผลิ่ตสำาคัุญป็ระสบ
ปั็ญหาสภาพื้อากิาศูแห้งแล้่งในช่่วงต้นปี็ 2563  
ที่ำาให้ต้นกิาแฟู้ยืนต้นตาย ส่วนเนื�อท่ี่�ให้ผล่
พัื้นธ์ุโรบัสต้าเพิื้�มข่�นเล็่กิน้อย จากิต้นกิาแฟู้ 
ท่ี่�ป็ลุ่กิเมื�อปี็ 2560 เริ�มให้ผล่ผลิ่ตได้ัในปี็น่�  
ได้ัแก่ิ จังหวัดัตากิ แล่ะสุโขทัี่ย สำาหรับ
ผล่ผลิ่ตต่อเนื�อท่ี่�ให้ผล่คุาดัว่าเพิื้�มข่�นเล็่กิน้อย  
แม้ว่าสภาพื้อากิาศูแล้่งในช่่วงต้นปี็ 2563  
แต่ช่่วงเดืัอนมิถุนายน 2563 ต้นกิาแฟู้เริ�ม 
ติดัผล่แล้่วได้ัรับนำ�าฝึนท่ี่�เพ่ื้ยงพื้อ ที่ำาให้กิาร
เจริญเติบโตของผล่กิาแฟู้สมบ้รณ์์ด่ั มากิกิว่า
ปี็ท่ี่�ผ่านมา ยกิเว้นแหล่่งผลิ่ตในจังหวัดัตากิ  
น่าน แล่ะอุตรดิัตถ์ สภาพื้อากิาศูแล้่งแล่ะ
ร้อนจัดั ที่ำาให้ดัอกิกิาแฟู้แห้งแล่ะติดัผล่น้อย  
ส่วนจังหวัดัพิื้ษณุ์โล่กิ แล่ะเพื้ช่รบ้รณ์์  

ส่วนใหญ่ป็ล้่กิเป็็นอาช่่พื้เสริม โดัยป็ล้่กิแซึ่ม
ในสวนยางพื้ารา ต้นกิาแฟู้จ่งโตช้่า ขาดักิาร
บำารุงด้ัแล่รวมทัี่�งสภาพื้อากิาศูแล้่ง ที่ำาให้ติดัผล่ 
น้อยกิว่าปี็ท่ี่�ผ่านมา ผล่ผลิ่ตกิาแฟู้ 
จะเก็ิบเก่ิ�ยวมากิช่่วงเดืัอนธันวาคุม 2563 – 
เดืัอนกุิมภาพัื้นธ์ 2564
 ภ�คตะวันออกิเฉ่ยงเหนือ เนื�อท่ี่�ให้ผล่
ล่ดัล่ง เนื�องจากิแหล่่งผลิ่ตกิาแฟู้ในจังหวัดัเล่ย  
หล่ายพืื้�นท่ี่�ป็ระสบปั็ญหาภัยแล้่ง ที่ำาให้กิาแฟู้
ยืนต้นตาย เกิษตรกิรจ่งโคุ่นต้นท่ี่�ตายทิี่�ง  
สำาหรับผล่ผลิ่ตต่อเนื�อท่ี่�ให้ผล่คุาดัว่าล่ดัล่ง
เนื�องจากิสภาพื้อากิาศูร้อน แล่ะแห้งแล้่ง
ในช่่วงออกิดัอกิ ต้นกิาแฟู้ขาดันำ�า ที่ำาให้
ออกิดัอกิน้อย ป็ระกิอบกัิบเกิษตรกิร 
ขาดักิารด้ัแล่รักิษา คุ่าจ้างแรงงานแพื้ง บางราย 
ไม่เก็ิบผล่ผลิ่ต แล่ะบางรายโคุ่นต้นกิาแฟู้ทิี่�ง  
เพื้ราะเก็ิบเก่ิ�ยวแล้่วไม่คุุ้มทุี่น โดัยผล่ผลิ่ต
กิาแฟู้จะเก็ิบเก่ิ�ยวมากิช่่วงเดืัอนธันวาคุม 
2563 – เดืัอนกุิมภาพัื้นธ์ 2564
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 ภ�คกิล�ง เนื�อท่ี่�ให้ผล่เพิื้�มข่�น เนื�องจากิ
ต้นกิาแฟู้ท่ี่�ป็ล้่กิในปี็ 2560 เริ�มให้ผล่ผลิ่ต
ได้ัในปี็น่� ส่วนผล่ผลิ่ตต่อเนื�อท่ี่�ให้ผล่คุาดัว่า
ล่ดัล่ง จากิสภาพื้อากิาศูแล้่ง ฝึนทิี่�งช่่วงนาน  
ที่ำาให้ต้นกิาแฟู้ได้ัรับนำ�าไม่เพ่ื้ยงพื้อต่อกิาร
ออกิดัอกิแล่ะติดัผล่ ป็ระกิอบกัิบบางแหล่่ง
ผลิ่ตกิาแฟู้เริ�มอายุมากิข่�น ที่ำาให้ต้องตัดัแต่งกิิ�ง 
ที่ำาสาว เพืื้�อให้ต้นกิาแฟู้ฟู้้�นฟู้้คุวามสมบ้รณ์์ 
แล่ะให้ผล่ผลิ่ตส้งข่�นโดัยผล่ผลิ่ตกิาแฟู้ 
จะเก็ิบเก่ิ�ยวมากิช่่วงเดืัอนธันวาคุม 2563 – 
เดืัอนกุิมภาพัื้นธ์ 2564
	 ภ�คใต้ เป็็นแหล่่งป็ล้่กิกิาแฟู้พัื้นธ์ุโรบัสต้า  
เนื�อท่ี่�ให้ผล่ล่ดัล่งอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากิ
เกิษตรกิรโคุ่นต้นกิาแฟู้ท่ี่�ป็ล้่กิแซึ่มในสวน
ยางพื้ารา ป็าล์่มนำ�ามัน แล่ะทุี่เร่ยน  
เพื้ราะพืื้ช่หลั่กิเริ�มโตข่�น ป็ระกิอบกัิบม่ปั็ญหา
กิารจ้างแรงงานเก็ิบเก่ิ�ยวท่ี่�แพื้ง แล่ะหายากิ
 สำาหรับผล่ผลิ่ตต่อเนื�อท่ี่�ให้ผล่คุาดัว่าเพิื้�มข่�น
 เนื�องจากิจังหวัดัชุ่มพื้ร ซ่ึ่�งเป็็นแหล่่งผลิ่ต
สำาคัุญ ปี็ท่ี่�แล้่วเกิิดัพื้ายุที่ำาให้ม่ฝึนตกิหนักิ  
ส่งผล่ให้ดัอกิร่วง รวมทัี่�งป็ระสบภัยแล้่งช่่วง
ดัอกิบาน ที่ำาให้ติดัผล่น้อย ปี็น่�ม่ช่่วงแล้่ง
เหมาะสมสำาหรับกิารออกิดัอกิ แล่ะคุาดัว่า
ช่่วงพัื้ฒนาดัอกิแล่ะผล่ ต้นกิาแฟู้จะได้ัรับ 
นำ�าเพ่ื้ยงพื้อ ภาพื้รวมผล่ผลิ่ตจ่งเพิื้�มข่�น  
โดัยผล่ผลิ่ตกิาแฟู้จะเก็ิบเก่ิ�ยวมากิช่่วงเดืัอน
ธันวาคุม 2563 – เดืัอนกุิมภาพัื้นธ์ 2564
 การต่ลาดและราคา 
 คุาดัว่า ราคุาเมล็่ดักิาแฟู้จะใกิล้่เคุ่ยงกัิบ 
ปี็ท่ี่�ผ่านมา จากิป็ริมาณ์ผล่ผลิ่ตโล่กิท่ี่�เพิื้�มข่�น 
แล่ะภาวะเศูรษฐกิิจโล่กิท่ี่�ซึ่บเซึ่า สำาหรับ 
กิารส่งออกิจะล่ดัล่งจากิปี็ท่ี่�ผ่านมาเล็่กิน้อย  
เนื�องจากิผล่ผลิ่ตภายในป็ระเที่ศูล่ดัล่ง  
ส่วนกิารนำาเข้าเมล็่ดักิาแฟู้ม่แนวโน้มเพิื้�มข่�น
จากิปี็ท่ี่�ผ่านมาเล็่กิน้อยจากิคุวามต้องกิาร
บริโภคุภายในป็ระเที่ศู แล่ะนำามาแป็รร้ป็เป็็น

ผลิ่ตภัณ์ฑ์์เพืื้�อส่งออกิ ป็ระกิอบกัิบผล่ผลิ่ต 
ในป็ระเที่ศูล่ดัล่ง
 ความต้่องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในป ้2563
 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร รายงาน
คุวามต้องกิารใช้่เมล็่ดักิาแฟู้ของโรงงาน
แป็รร้ป็ในป็ระเที่ศู ในช่่วง 5 ปี็ท่ี่�ผ่านมา  
ในปี็ 2563 ม่ป็ริมาณ์ 86,611 ตัน เพิื้�มข่�น
จากิ 81,592 ตัน ของปี็ 2552 ป็ริมาณ์  
5,019 ตัน หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 6.15 เนื�องจากิ 
คุวามต้องกิารของโรงงานแป็รร้ป็เพิื้�มข่�น ทัี่�งเพืื้�อ 
กิารบริโภคุภายในป็ระเที่ศูแล่ะเพืื้�อกิารส่งออกิ
 2. การค้า
 กิารส่งออกิเมล็่ดักิาแฟู้แล่ะกิาแฟู้
สำาเร็จร้ป็ ปี็ 2564 ในช่่วงเดืัอนมกิราคุม –  
มิถุนายน เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ 
ท่ี่�ผ่านมา ม่ป็ริมาณ์กิารส่งออกิเมล็่ดักิาแฟู้ดิับ  
168.72 ตัน ม้ล่คุ่า 28.78 ล้่านบาที่ เพิื้�มข่�น 
ร้อยล่ะ 9.99 แล่ะร้อยล่ะ 4.69 ตามล่ำาดัับ  
ส่วนกิารส่งออกิเมล็่ดักิาแฟู้คัุ�ว ม่ป็ริมาณ์  
114.12 ตัน เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 38.31 ม้ล่คุ่า  
15.56 ล้่านบาที่ ล่ดัล่งร้อยล่ะ 9.05  
สำาหรับกิาแฟู้สำาเร็จร้ป็ม่ป็ริมาณ์กิารส่งออกิ 
3,741.13 ตัน ม้ล่คุ่า 357.11 ล้่านบาที่  
ล่ดัล่งร้อยล่ะ 17.84 แล่ะร้อยล่ะ 3.72  
แล่ะกิาแฟู้สำาเร็จร้ป็ผสม ม่ป็ริมาณ์กิารส่งออกิ  
3,319.16 ตัน ม้ล่คุ่า 1,074.36 ล้่านบาที่  

ปีี
คว�มต้องกิ�รัใช้

เมล็ดกิ�แฟของโรังง�น	(ตัน)

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

อัตรั�เพืิ�ม	
(รั้อยละ)

3.39

2564* 90,055

หม�ยเหตุ* : ป็ระมาณ์กิาร

ล่ดัล่งร้อยล่ะ 9.13 แล่ะร้อยล่ะ 6.67 ตามล่ำาดัับ
 กิารนำาเข้าเมล็่ดักิาแฟู้แล่ะกิาแฟู้สำาเร็จร้ป็ 
ปี็ 2564 ในช่่วงเดืัอนมกิราคุม – มิถุนายน 
เมื�อเท่ี่ยบกัิบช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมา  
ม่ป็ริมาณ์กิารนำาเข้าเมล็่ดักิาแฟู้ดิับ  
19,444.09 ตัน ม้ล่คุ่า 1,149.07 ล้่านบาที่  
ล่ดัล่งร้อยล่ะ 19.36 แล่ะร้อยล่ะ 9.79  
ตามล่ำาดัับ ส่วนกิารนำาเข้าเมล็่ดักิาแฟู้คัุ�ว  
ม่ป็ริมาณ์ 1,109.66 ตัน ม้ล่คุ่า 268.19 ล้่านบาที่  
ล่ดัล่งร้อยล่ะ 53.30 แล่ะร้อยล่ะ 33.35  
ตามล่ำาดัับ สำาหรับกิาแฟู้สำาเร็จร้ป็ม่ป็ริมาณ์
นำาเข้า 12,282.60 ตัน ม้ล่คุ่า 1,421.27 ล้่านบาที่  
เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 15.23 แล่ะร้อยล่ะ 29.80 
ตามล่ำาดัับ แล่ะกิาแฟู้สำาเร็จร้ป็ผสม ม่ป็ริมาณ์
กิารนำาเข้า 1,093.48 ตัน ม้ล่คุ่า 503.99 ล้่านบาที่  
เพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 13.17 แล่ะร้อยล่ะ 16.91 
ตามล่ำาดัับ

ต่่างประเทศ
 ผลผลิต่กาแฟของโลก
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐอเมริกิา (USDA) 
รายงานผล่ผลิ่ตกิาแฟู้โล่กิปี็ 2562/63  
ม่ป็ริมาณ์ 10.02 ล้่านตัน ล่ดัล่งจากิ  
10.49 ล้่านตัน ของปี็ 2561/62 ร้อยล่ะ 4.55 
 บรั�ซิื้ล ผ้้ผลิ่ตกิาแฟู้อันดัับ 1 ของโล่กิ
 ในปี็ 2562/63 ม่ผล่ผลิ่ต 3.58 ล้่านตัน  
ล่ดัล่ง 0.33 ล้่านตัน ในปี็ 2561/62 หรือ 
ล่ดัล่งร้อยล่ะ 8.49 

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

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

บราซึ่ิล่ 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เว่ยดันาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคุล่ัมเบ่ย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อนิโดัน่เซ่ึ่ย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอธิโอเป็ีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอนดั้รัส 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อินเดั่ย 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 -3.13 0.32

เป็ร้ 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ย้กิันดัา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เม็กิซึ่ิโกิ 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อื�นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รัวม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที่่�ม�	: United States Department of Agriculture, July 2020
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	 เว่ยดน�ม	ผ้้ผลิ่ตกิาแฟู้อันดัับ 2 ของโล่กิ  
แล่ะเป็็นผ้้ผลิ่ตกิาแฟู้พัื้นธ์ุโรบัสตาอันดัับ 1 
ของโล่กิ ม่ผล่ผลิ่ตกิาแฟู้ปี็ 2562/63 ป็ริมาณ์ 
1.88 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 1.82 ล้่านตัน  
ในปี็ 2561/62 หรือเพิื้�มข่�น ร้อยล่ะ 3.29 
 การส่งออกกาแฟของโลก
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐอเมริกิา รายงาน
กิารส่งออกิกิาแฟู้โล่กิปี็ 2562/63 ม่ 7.94 
ล้่านตัน ล่ดัล่งจากิ 8.46 ล้่านตัน ในปี็  
2561/62 ร้อยล่ะ 6.15 ป็ระเที่ศูท่ี่�ส่งออกิ
มากิท่ี่�สุดัได้ัแก่ิ บราซิึ่ล่ ม่กิารส่งออกิในปี็  
2562/63 ป็ริมาณ์ 2.20 ล้่านตัน ล่ดัล่งจากิ  
2.49 ล้่านตัน ของปี็ 2561/62 ร้อยล่ะ 11.59  
เนื�องจากิป็ริมาณ์ผล่ผลิ่ตเพิื้�มข่�น รองล่งมา
ได้ัแก่ิ ป็ระเที่ศูเว่ยดันาม ม่กิารส่งออกิ ป็ริมาณ์  
1.61 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 1.64 ล้่านตัน ของ
ปี็ 2561/62 ร้อยล่ะ 2.19 

โดย น.ส.ณ์ัฐวณ์่ ยมโช่ติ
   น.ส.วิช่ชุ่พื้ร สุขเจริญ

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

พริกไทย
การผลิต่
 ผล่ผลิ่ตพื้ริกิไที่ยปี็ 2564 ได้ัเก็ิบเก่ิ�ยวผล่ผลิ่ต 
ไป็หมดัแล้่ว เกิษตรกิรจะเก็ิบเก่ิ�ยวผล่ผลิ่ต 
ได้ัทัี่�งหมดั ภายใน 2 เดืัอน 

การต่ลาด
 กิารซืึ่�อขายพื้ริกิไที่ยยังคุงที่รงตัวราคุาพื้ริกิไที่ย 
ม่แนวโน้มล่ดัล่ง เนื�องจากิม่กิารนำาเข้าพื้ริกิไที่ย 
จากิป็ระเที่ศูเพืื้�อนบ้าน ได้ัแก่ิ กัิมพ้ื้ช่า  
แล่ะเว่ยดันามเพิื้�มข่�น ราคุาพื้ริกิไที่ยดัำา - คุล่ะ  

จ.จันที่บุร่ เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 70 - 100 บาที่  
พื้ริกิไที่ยขาว - ด่ั เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 160 - 200 บาที่ 
ส่วนพื้ริกิไที่ยอ่อนเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 40 - 70 บาที่ 
 ในปี็ 2563 (ม.คุ. - ธ.คุ.) ไที่ยส่งออกิ 
พื้ริกิไที่ย ป็ริมาณ์ 806 ตัน ม้ล่คุ่า 134.35 ล้่านบาที่  
จำาแนกิเป็็นพื้ริกิไที่ยเม็ดัป็ริมาณ์ 469 ตัน  
ม้ล่คุ่า 91.20 ล้่านบาที่ แล่ะพื้ริกิไที่ยป่็น 
ป็ริมาณ์ 303 ตัน ม้ล่คุ่า 43.14 ล้่านบาที่
 ในปี็ 2564 ( ม.คุ. - พื้.คุ.) ไที่ยส่งออกิพื้ริกิไที่ย 
ป็ริมาณ์ 455 ตัน ม้ล่คุ่า 70.14 ล้่านบาที่  
จำาแนกิเป็็นพื้ริกิไที่ยเม็ดัป็ริมาณ์ 263 ตัน  

ม้ล่คุ่า 46.82 ล้่านบาที่ แล่ะพื้ริกิไที่ยป่็น 
ป็ริมาณ์ 173 ตัน ม้ล่คุ่า 23.32 ล้่านบาที่

ราคาในประเทศไทย
	 คว�มเคลื�อนไหวของรั�ค�พืริักิไที่ย
	ปีรัะจำ�เดือนกิรักิฎ�คม	2564	ม่ดังน่�	
 1. ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้
  ราคุาเกิษตรกิรขายได้ัพื้ริกิไที่ยขาว - ด่ั 
ปี็ 2563 เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 181.55 บาที่  
ล่ดัล่งจากิปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 2.95 ส่วน 
พื้ริกิไที่ยดัำา - คุล่ะ ม่ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 
91.34 บาที่ ล่ดัล่งจากิปี็ท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 3.08 

ปัริมาณการส่งออกเมลิ็ดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2558/59	–	2562/63

หน่วย : ล่้านตัน

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

บราซึ่ิล่ 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เว่ยดันาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคุล่ัมเบ่ย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโดัน่เซ่ึ่ย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮอนดั้รัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อินเดั่ย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 -1.41 0.32

เป็ร้ 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ย้กิันดัา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิโอป็ีย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กิัวเตมาล่า 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อื�นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รัวม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

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

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปีี ปีรัิม�ณ์	(ล้�นตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตรั�เพืิ�ม
(รั้อยละ)

7.31

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

 ความต้่องการใช้กาแฟของโลก
 กิระที่รวงเกิษตรสหรัฐอเมริกิา รายงาน
คุวามต้องกิารใช้่กิาแฟู้ของโล่กิปี็ 2562/63  
ม่ 9.84 ล้่านตัน เพิื้�มข่�นจากิ 9.17 ล้่านตัน
ของปี็ 2558/59 ร้อยล่ะ 7.31 

ราคา
 ในประเทศ
 ไม่ม่ราคุา เนื�องจากิหมดัฤด้ักิารผลิ่ต
 ราคาในต่ลาดต่่างประเทศ 
ประจำาเด่อนกรกฎาคม 2564 มีดังนี�
 ราคุาเมล็่ดักิาแฟู้ดิับอาราบิก้ิา ตล่าดั
นิวยอร์กิซืึ่�อขายทัี่นท่ี่เฉีล่่�ย 213.87 เซึ่นต์/

ป็อนด์ั (153.04 บาที่/กิิโล่กิรัม) ส้งข่�นจากิ  
192.45 เซึ่นต์/ป็อนด์ั (133.50 บาที่/กิิโล่กิรัม)  
ของเดืัอนก่ิอนร้อยล่ะ 11.13
 ราคุาเมล็่ดักิาแฟู้ดิับโรบัสตา ตล่าดันิวยอร์กิ 
ซืึ่�อขายทัี่นท่ี่�เฉีล่่�ย 95.32 เซึ่นต์/ป็อนด์ั  
(68.21 บาที่/กิิโล่กิรัม) ส้งข่�นจากิ 84.85 
เซึ่นต์/ป็อนด์ั (58.86 บาที่/กิิโล่กิรัม) ของ
เดืัอนก่ิอนร้อยล่ะ 12.34 
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สับปะรด
การผลิต่ 
(พยากรณ์ ณ มิถุนายน 2564)
 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร คุาดัว่า  
ช่่วงเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 ผล่ผลิ่ต
สับป็ะรดัโรงงานออกิส่้ตล่าดัล่ดัล่งจากิ
เดืัอนท่ี่�ผ่านมา เนื�องจากิเป็็นช่่วงป็ล่าย
ฤด้ักิาล่ แล่ะโรงงานแป็รร้ป็ต้องป็รับ
แผนกิารผลิ่ตให้สอดัคุล้่องกัิบภาวะผล่ผลิ่ต  
ภาวะตล่าดัแล่ะผล่ผลิ่ต ที่ำาให้ราคุา
สับป็ะรดัป็รับตัวส้งข่�น

การค้า
 เดืัอนมิถุนายน 2564 ส่งออกิสับป็ะรดัสดั 
แล่ะผลิ่ตภัณ์ฑ์์ป็ริมาณ์ 42,865 ตัน  
ม้ล่คุ่า 1,854.75 ล้่านบาที่ เพิื้�มข่�นจากิ
ป็ริมาณ์ 35,065 ตัน ม้ล่คุ่า 1,500.21 ล้่านบาที่ 
ในเดืัอนพื้ฤษภาคุม 2564 หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ  
22.24 แล่ะร้อยล่ะ 23.63 แล่ะเพิื้�มข่�น 
จากิป็ริมาณ์ 28,220 ตัน ม้ล่คุ่า 1,254.85 
ล้่านบาที่ ในเดืัอนมิถุนายน 2563 เพิื้�มข่�น
ร้อยล่ะ 51.89 ร้อยล่ะ 47.81
 สับปะรดกระป๋อง 
 (รวมรหัส 20082010000   
 และ 20082090000)
 เดืัอนมิถุนายน 2564 ส่งออกิป็ริมาณ์  
35,532 ตัน ม้ล่คุ่า 1,368.59 ล้่านบาที่  
เพิื้�มข่�นจากิป็ริมาณ์28,324 ตัน ม้ล่คุ่า  
1,085.85 ล้่านบาที่ ในเดืัอนพื้ฤษภาคุม  
2564 หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 25.45 แล่ะ 
ร้อยล่ะ 26.04 แล่ะเพิื้�มข่�นจากิป็ริมาณ์  

  สำาหรับเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564  
พื้ริกิไที่ยดัำา - คุล่ะ ม่ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
150.00 บาที่ ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา  
แล่ะพื้ริกิไที่ยขาว - ด่ั ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
212.50 บาที่ ราคุาล่ดัล่งจากิเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 
ล่ดัล่งร้อยล่ะ 15.00*
 2. ราคาขายต่ลาดกรุงเทพฯ
  ราคุาขายส่งพื้ริกิไที่ยขาว - ด่ั ปี็ 2563 
เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 345 บาที่ ราคุาล่ดัล่ง 

จากิปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 3.07 ราคุาตำ�าสุดั คืุอ  
330 - 460 บาที่/กิิโล่กิรัม พื้ริกิไที่ยดัำา - ด่ั  
ม่ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 240 บาที่ ราคุาล่ดัล่ง 
จากิปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 4.35 ราคุาตำ�าสุดั - ส้งสุดั  
คืุอ 230 - 350 บาที่/กิิโล่กิรัม ส่วนพื้ริกิไที่ยดัำา
 - รอง ม่ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 315 บาที่  
ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบปี็ท่ี่�ผ่านมาราคุาตำ�าสุดั-
ส้งสุดั คืุอ 310 - 320 บาที่/กิิโล่กิรัม 

โดย ส่วนวิจัยเศูรษฐกิิจพื้ืช่สวน
สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

โดย ส่วนวิจัยเศูรษฐกิิจพื้ืช่สวน
สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

23,733 ตัน ม้ล่คุ่า 925.75 ล้่านบาที่  
ในเดืัอนมิถุนายน 2563 หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ  
49.71 ร้อยล่ะ 47.83
 นำ�าสับปะรด (รวมรหัส 20094100000  
 20094900001 และ 200094900002)
 เดืัอนมิถุนายน 2564 ส่งออกิป็ริมาณ์  
4,948 ตัน ม้ล่คุ่า 260.75 ล้่านบาที่ เพิื้�มข่�น 
จากิป็ริมาณ์ 4,802 ตัน ม้ล่คุ่า 250.38 
ล้่านบาที่ ในเดืัอนพื้ฤษภาคุม 2564  
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 3.03 แล่ะร้อยล่ะ 4.14 
แล่ะเพิื้�มข่�นจากิป็ริมาณ์ 2,629 ตัน ม้ล่คุ่า  
142.73 ล้่านบาที่ ในเดืัอนมิถุนายน 2563 
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 88.16 แล่ะร้อยล่ะ 82.69
 สับปะรดท่ีทำาไว้ไม่ให้เสียโดยนำ�าต่าล  
 (รหัส 2006000002)
 เดืัอนมิถุนายน 2564 ส่งออกิป็ริมาณ์  
1,947 ตัน ม้ล่คุ่า 203.00 ล้่านบาที่  
เพิื้�มข่�นจากิป็ริมาณ์ 1,366 ตัน ม้ล่คุ่า  
143.89 ล้่านบาที่ ในเดืัอนพื้ฤษภาคุม 2564  
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 42.51 แล่ะร้อยล่ะ  
41.08 แล่ะเพิื้�มข่�นจากิป็ริมาณ์ 1,480 ตัน  
ม้ล่คุ่า 172.67 ล้่านบาที่ ในเดืัอนมิถุนายน 2563  
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 31.59 แล่ะร้อยล่ะ 17.56
 สับปะรดอบแห้ง (ท่ีไม่ใช้นำ�าต่าล) 
 (รหัส 08043000002)
 เดืัอนมิถุนายน 2564 ส่งออกิป็ริมาณ์  
63 ตัน ม้ล่คุ่า 8.28 ล้่านบาที่ เพิื้�มข่�นจากิ
ป็ริมาณ์ 45 ตัน ม้ล่คุ่า 4.55 ล้่านบาที่  
ในเดืัอนพื้ฤษภาคุม 2564 หรือเพิื้�มข่�น 
ร้อยล่ะ 41.29 แล่ะร้อยล่ะ 82.20  
แล่ะเพิื้�มข่�นจากิ ป็ริมาณ์ 31 ตัน ม้ล่คุ่า  

4.59 ล้่านบาที่ ในเดืัอนมิถุนายน 2563 
หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ 105.25 แล่ะร้อยล่ะ  
80.52 
 สับปะรดสด (รหัส 08043000001)
 เดืัอนมิถุนายน 2564 ส่งออกิป็ริมาณ์  
330 ตัน ม้ล่คุ่า 7.81 ล้่านบาที่ ล่ดัล่งจากิ
ป็ริมาณ์ 484 ตัน ม้ล่คุ่า 12.27 ล้่านบาที่  
ในเดืัอนพื้ฤษภาคุม 2564 หรือล่ดัล่งร้อยล่ะ  
31.75 แล่ะร้อยล่ะ 36.37 แล่ะเพิื้�มข่�น 
จากิป็ริมาณ์ 311 ตัน ม้ล่คุ่า 6.02 ล้่านบาที่  
ในเดืัอนมิถุนายน 2563 หรือเพิื้�มข่�นร้อยล่ะ  
5.98 แล่ะร้อยล่ะ 29.72

ความเคล่่อนไหวของ
ราคาสับปะรดประจำาเด่อน
กรกฎาคม 2564 มีดังนี�
 คุาดัว่า ราคุาสับป็ะรดัโรงงาน 
ท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
5.70 บาที่ เพิื้�มข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
5.03 บาที่ ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 13.27  
แล่ะล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 13.07 บาที่  
ในช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 56.41
 คุาดัว่า ราคุาสับป็ะรดับริโภคุ 
ท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 7.95 บาที่  
เพิื้�มข่�นจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 7.89 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 0.73  
แล่ะล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 13.81 บาที่  
ในช่่วงเด่ัยวกัินของปี็ท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 42.45 

* ราคุาเกิษตรกิรขายได้ัเฉีล่่�ย 4 สัป็ดัาห์

  สำาหรับเดืัอน กิรกิฎาคุม 2564 ราคุา
ขายส่งพื้ริกิไที่ยขาว - ด่ั ม่ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
290 บาที่ ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 
พื้ริกิไที่ยดัำา - ด่ั ม่ราคุาเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
190 บาที่ ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา
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 ด้ัานกิารส่งออกิเนื�อสุกิรแช่่เย็นแช่่แข็ง
เดืัอน พื้.คุ.2564 ม่ป็ริมาณ์ 1,425 ตัน  
ม้ล่คุ่า 175.53 ล้่านบาที่ ล่ดัล่งจากิเดืัอน  
เม.ย. 2564 ม่ป็ริมาณ์ 1,954 ตัน ม้ล่คุ่า  
244.93 ล้่านบาที่ คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 27.10 
แล่ะ 28.33 ตามล่ำาดัับ
 สำาหรับกิารส่งออกิเนื�อสุกิรแป็รร้ป็
เดืัอน พื้.คุ. 2564 ม่ป็ริมาณ์ 422 ตัน  
ม้ล่คุ่า 104.31 ล้่านบาที่ ส้งข่�นจากิเดืัอน  
เม.ย. 2564 ม่ป็ริมาณ์ 420 ตัน ม้ล่คุ่า  
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96.31 ล้่านบาที่ คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 0.35  
แล่ะร้อยล่ะ 8.30 ตามล่ำาดัับ ตล่าดัส่งออกิ
ท่ี่�สำาคัุญคืุอ ญ่�ปุ่็น ฮ่องกิง

ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ
 สุกิรม่ช่่วิตพัื้นธ์ุผสมนำ�าหนักิ 100 
กิิโล่กิรัมข่�นไป็ ราคุาท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั
เฉีล่่�ยทัี่�งป็ระเที่ศู กิิโล่กิรัมล่ะ 71.70 บาที่ 
ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 72.07 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมาร้อยล่ะ 0.51 โดัยแยกิ
เป็็นราคุา ดัังน่� ภาคุเหนือ กิิโล่กิรัมล่ะ  
67.78 บาที่ ภาคุตะวันออกิเฉ่ียงเหนือ  
กิิโล่กิรัมล่ะ 72.57 บาที่ ภาคุกิล่าง  
กิิโล่กิรัมล่ะ 72.29 บาที่ แล่ะภาคุใต้  
กิิโล่กิรัมล่ะ 72.70 บาที่ ส่วนราคุาล้่กิสุกิร
ตามป็ระกิาศูของบริษัที่ ซ่ึ่.พ่ื้. เฉีล่่�ยตัวล่ะ 
2,560 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

ราคาขายส่งในต่ลาดกรุงเทพฯ
 ราคุาขายส่งสุกิรม่ช่่วิต ณ์ แหล่่งผลิ่ต
ภาคุกิล่าง จากิกิรมกิารคุ้าภายใน เฉีล่่�ย
กิิโล่กิรัมล่ะ 75.58 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ  
75.93 บาที่ ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 0.46

สุกร
สถานการณ์การผลิต่ 
การค้า และราคาในประเทศ 
 ในเดืัอนน่�สถานกิารณ์์ตล่าดัสุกิร  
ราคุาสุกิรท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ัล่ดัล่งจากิ 
เดืัอนท่ี่�ผ่านมา เนื�องจากิคุวามต้องกิาร
บริโภคุผล่ผลิ่ตเนื�อสุกิรออกิส่้ตล่าดัม่อัตรา
ล่ดัล่ง แนวโน้มคุาดัว่าเดืัอนหน้าราคุา 
จะที่รงตัวหรือส้งข่�นเล็่กิน้อย

ไก�เน้�อ
สถานการณ์การผลิต่  
การค้า และราคาในประเทศ
 ในเดืัอนน่�ราคุาไก่ิเนื�อท่ี่�เกิษตรกิร 
ขายได้ัส้งข่�นจากิเดืัอนท่ี่�ผ่านมา เนื�องจากิ
ป็ริมาณ์ผล่ผลิ่ตไก่ิเนื�อแล่ะชิ่�นส่วนต่างๆ  
ท่ี่�ออกิส่้ตล่าดัม่น้อยกิว่าคุวามต้องกิาร
บริโภคุ แนวโน้มคุาดัว่าเดืัอนหน้าราคุา 
จะที่รงตัวหรือส้งข่�นเล็่กิน้อย 
 ด้ัานกิารส่งออกิเนื�อไก่ิสดัแช่่เย็นแช่่แข็ง
เดืัอน พื้.คุ. 2564 ม่ป็ริมาณ์ 57,049 ตัน  
ม้ล่คุ่า 2,507.89 ล้่านบาที่ ป็ริมาณ์เพิื้�มข่�น
จากิเดืัอนท่ี่� เม.ย. 2564 ม่ป็ริมาณ์ 31,907 ตัน  
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กรมการคาภายใน

ไข�ไก�
สถานการณ์การผลิต่  
การค้า และราคาในประเทศ 
 ภาวะตล่าดัไข่ไก่ิเดืัอนน่� ราคุาไข่ไก่ิ
ท่ี่�เกิษตรกิรขายล่ดัล่งจากิเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 
เนื�องจากิผล่ผลิ่ตไข่ไก่ิในท้ี่องตล่าดัม่จำานวน
มากิกิว่าคุวามต้องกิารของผ้้บริโภคุ  
แนวโน้มคุาดัว่าเดืัอนหน้าราคุาที่รงตัว 
หรือส้งข่�นเล็่กิน้อย
 ด้ัานกิารส่งออกิไข่ไก่ิสดั เดืัอน พื้.คุ. 2564  
ป็ริมาณ์ 23.55 ล้่านฟู้อง ล่ดัล่งจากิ 
เดืัอน เม.ย. 2564 ป็ริมาณ์ 30.75 ล้่านฟู้อง 
คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 23.40 ส่วนม้ล่คุ่า 
กิารส่งออกิไข่ไก่ิสดั เดืัอน พื้.คุ. 2564  
ม้ล่คุ่า 65.77 ล้่านบาที่ ล่ดัล่งจากิเดืัอน 
เม.ย. 2564 ม้ล่คุ่า 78.99 ล้่านบาที่  
คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 16.72 ตล่าดัส่งออกิ  
ท่ี่�สำาคัุญคืุอ ฮ่องกิง สิงค์ุโป็ร์ แล่ะเกิาหล่่ใต้ 

ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ 
 ราคุาไข่ไก่ิท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั  
เฉีล่่�ยทัี่�งป็ระเที่ศูร้อยฟู้องล่ะ 292 บาที่  
ส้งข่�นจากิร้อยฟู้องล่ะ 291 บาที่ ที่รงตัว
เท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ภาคุเหนือ ร้อยฟู้องล่ะ  
290 บาที่ ภาคุตะวันออกิเฉ่ียงเหนือ ร้อยฟู้องล่ะ  
276 บาที่ ภาคุกิล่าง ร้อยฟู้องล่ะ 297 บาที่  
ส่วนภาคุใต้ ไม่ม่รายงาน ส่วนราคุา 
ล้่กิไก่ิไข่ตามป็ระกิาศูของบริษัที่ ซ่ึ่.พ่ื้. ตัวล่ะ  
28.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

ม้ล่คุ่า 2,376.27 ล้่านบาที่ คิุดัเป็็นร้อยล่ะ  
78.80 แล่ะคิุดัเป็็นร้อยล่ะ 5.54 ตามล่ำาดัับ
 ส่วนกิารส่งออกิไก่ิแป็รร้ป็  
เดืัอน พื้.คุ. 2564 ป็ริมาณ์ 50,369 ตัน
ม้ล่คุ่า 6,716.56 ล้่านบาที่ เพิื้�มข่�นจากิ
เดืัอน เม.ย. 2564 ป็ริมาณ์ 49,769 ตัน  
ม้ล่คุ่า 6,415.60 ล้่านบาที่ คิุดัเป็็นร้อยล่ะ 
1.20 แล่ะร้อยล่ะ 4.69 ตามล่ำาดัับ  
ตล่าดัส่งออกิท่ี่�สำาคัุญ คืุอ ญ่�ปุ่็น สหภาพื้ยุโรป็ 
แล่ะเกิาหล่่ใต้

ราคาท่ีเกษต่รกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ
 ราคุาไก่ิเนื�อท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ัเฉีล่่�ย 
ทัี่�งป็ระเที่ศู กิิโล่กิรัมล่ะ 34.55 บาที่  
ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 34.61 บาที่ ของเดืัอน 
ท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 0.17 โดัยแยกิเป็็นรายภาคุ
ดัังน่� ภาคุเหนือ กิิโล่กิรัมล่ะ 35.00 บาที่  
ภาคุกิล่าง กิิโล่กิรัมล่ะ 33.68 บาที่ ภาคุใต้  
กิิโล่กิรัมล่ะ 42.91 บาที่ ส่วนภาคุตะวันออกิ-
เฉ่ียงเหนือไม่ม่รายงาน ส่วนราคุาล้่กิไก่ิเนื�อ

ราคาขายส่งในต่ลาดกรุงเทพฯ
 ราคุาขายส่งไข่ไก่ิ (เฉีล่่�ยเบอร์ 0-4)  
ในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ จากิกิรมกิารคุ้าภายใน  

เฉีล่่�ยร้อยฟู้องล่ะ 335 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบ
เดืัอนท่ี่�ผ่านมา

ตามป็ระกิาศูของบริษัที่ ซ่ึ่.พ่ื้  
ราคุาเฉีล่่�ยอย้่ท่ี่�ตัวล่ะ 10.50 บาที่  
ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

ราคาขายส่งในต่ลาดกรุงเทพฯ
 ราคุาขายส่งไก่ิม่ช่่วิตหน้าโรงฆ่่า  
จากิกิรมกิารคุ้าภายใน เฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ  
31.88 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 32.88 บาที่ 
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 3.04 แล่ะราคุา
ขายส่งไก่ิสดัเฉีล่่�ยกิิโล่กิรัมล่ะ 48.00 บาที่ 
ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา
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พ.ศ. 2563

ไข�เป็ด 
ราคาที่เกษต่รกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ
 ราคุาไข่เป็็ดัท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั  
เฉีล่่�ยทัี่�งป็ระเที่ศู ร้อยฟู้องล่ะ 341 บาที่ ส้งข่�น 
จากิร้อยฟู้องล่ะ 340 บาที่ ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 
ร้อยล่ะ 0.29 โดัยแยกิเป็็นรายภาคุ ดัังน่�  
ภาคุเหนือ ร้อยฟู้องล่ะ 355 บาที่  
ภาคุตะวันออกิเฉ่ียงเหนือ ร้อยฟู้องล่ะ  
355 บาที่ ภาคุกิล่าง ร้อยฟู้องล่ะ 316 บาที่  
ภาคุใต้ ร้อยฟู้องล่ะ 350 บาที่

ราคาขายส่งในต่ลาดกรุงเทพฯ
 ราคุาขายส่งไข่เป็็ดั คุล่ะ ณ์ แหล่่งผลิ่ต
ภาคุกิล่าง จากิกิรมกิารคุ้าภายใน  
เฉีล่่�ยร้อยฟู้องล่ะ 335 บาที่ ส้งข่�นจากิร้อยฟู้องล่ะ 
319 บาที่ ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 5.02

โคเน้�อ
ราคาที่เกษต่รกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ 
 ราคุาโคุ (ขนาดักิล่าง) ท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั  
เฉีล่่�ยทัี่�งป็ระเที่ศู กิิโล่กิรัมล่ะ 95.38 บาที่  
ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 96.30 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 0.96 โดัยแยกิ
เป็็นรายภาคุ ดัังน่� ภาคุเหนือ กิิโล่กิรัมล่ะ  
94.25 บาที่ ภาคุตะวันออกิเฉ่ียงเหนือ 
กิิโล่กิรัมล่ะ 92.50 บาที่ ภาคุกิล่าง กิิโล่กิรัมล่ะ 
92.55 บาที่ แล่ะภาคุใต้ กิิโล่กิรัมล่ะ  
108.64 บาที่
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กระบ้อ
ราคาที่เกษต่รกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ
 ราคุากิระบือ (ขนาดักิล่าง) ท่ี่�เกิษตรกิร
ขายได้ัเฉีล่่�ยทัี่�งป็ระเที่ศู กิิโล่กิรัมล่ะ  
74.89 บาที่ ล่ดัล่งจากิกิิโล่กิรัมล่ะ 75.43 บาที่  
ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 0.71 โดัยแยกิ
เป็็นรายภาคุ ดัังน่� ภาคุเหนือ กิิโล่กิรัมล่ะ  
88.59 บาที่ ภาคุตะวันออกิเฉ่ียงเหนือ  
กิิโล่กิรัมล่ะ 72.24 บาที่ ส่วนภาคุกิล่าง
แล่ะภาคุใต้ ไม่ม่รายงานราคุา

รั�ยกิ�รั มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 กิ.พื. ม่.ค. เม.ย. พื.ค.

(สุกิร)ราคุาเกิษตรกิรขายได้ั 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62 75.89 77.1 75.36 71.80 71.70

ราคุาขายส่ง ณ์ แหล่่งผลิ่ต
ภาคุกิล่าง กิรมกิารคุ้าภายใน

73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05 79.07 80.5 76.59 75.41 75.58

รั�ยกิ�รั พื.ค. มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 กิ.พื. ม่.ค. เม.ย.

(ไก่ิเนื�อ)ราคุาเกิษตรกิรขายได้ั 33.98 34.71 34.84 34.40 33.64 33.02 34.28 34.71 34.69 34.54 34.54 34.55

ราคุาขายส่งหน้าโรงฆ่่า
กิรมกิารคุ้าภายใน

33.50 33.50 33.50 33.10 32.25 31.55 32.50 32.36 38 33.5 33.23 31.88

รั�ยกิ�รั พื.ค. มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 กิ.พื. ม่.ค. เม.ย.

(ไข่ไก่ิ)ราคุาเกิษตรกิรขายได้ั 269 282 290 285 277 288 281 275 268 283 291 291

ราคุาขายส่งตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ 
กิรมกิารคุ้าภายใน

275 310 325 314 310 325 301 285 290 318 334 334

รั�ยกิ�รั พื.ค. มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 กิ.พื. ม่.ค. เม.ย.

(ไข่เป็็ดั)ราคุาเกิษตรกิรขายได้ั 348 342 342 344 341 346.00 348.00 341 341 339 340 341

ราคุาขายส่งตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ 
กิรมกิารคุ้าภายใน

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

รั�ยกิ�รั พื.ค. มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 กิ.พื. ม่.ค. เม.ย.

(โคุเนื�อ)ราคุาเกิษตรกิรขายได้ั 91.71 92.89 94.72 94.87 95.81 97.69 97.88 97.71 98.36 97.61 96.30 95.38

รั�ยกิ�รั พื.ค. มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 กิ.พื. ม่.ค. เม.ย.

(กิระบือ)ราคุาเกิษตรกิรขายได้ั 70.40 73.08 75.20 77.34 78.28 78.18 77.83 76.77 78.45 78.19 75.43 74.89

โดย นางสาวจุฑ์ามาศู สังข์อุดัม
นายดัรงคุ ติระดัำารงคุ์กิุล่ 

สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

41ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 776 777 สิิงหาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์



สถานการณ์สัต่ว์นำ�าท่ีสำาคัญ
ประจำาเด่อนกรกฎาคม 2564 
และแนวโน้ม
 1. สถานการณ์การผลิต่ 
เด่อนกรกฎาคม 2564
 สถานกิารณ์์ผล่ผลิ่ตสัตว์นำ�าในเดืัอนกิรกิฎาคุม  

พื้บว่า ไม่ม่รายงานป็ริมาณ์สัตว์นำ�าท่ี่�จำาหน่าย

ในตล่าดักิล่างองค์ุกิารสะพื้านป็ล่ากิรุงเที่พื้ฯ 

ในขณ์ะท่ี่�ราคุาสัตว์นำ�าท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั 

ในเดืัอนมิถุนายนท่ี่�ม่แนวโน้มเพิื้�มข่�น คืุอ  

ป็ล่าท้ี่ ป็ล่าช่่อน แล่ะป็ล่าเป็็ดั ส่วนสัตว์นำ�า 

ช่นิดัอื�นๆ คืุอ กุ้ิงขาวแวนนาไม ม่แนวโน้ม

ล่ดัล่ง ขณ์ะท่ี่� หม่กิกิระดัอง ม่ราคุาที่รงตัว 

แล่ะสำาหรับ ป็ล่าดุักิบิ�กิอุย ไม่ม่รายงานราคุา 

ท่ี่�เกิษตรกิรขายได้ั สถานกิารณ์์ข่าวท่ี่�สำาคัุญ 

ดัังน่�

	 อุตสำ�หกิรัรัมอ�ห�รัที่ะเลของ

เว่ยดน�มมุ่งมั�นท่ี่�จะให้	IUU	ปีลดใบ

เหลือง	เพืื�อกิรัะจ�ยผลผลิตผ่�นกิ�รัขนส่ำง

ท่ี่�หล�กิหล�ยและเพิื�มข่�น

 เมื�อวันท่ี่� 9 กิรกิฎาคุม 2564 ม่รายงาน

ข่าวจากิ Vietnam Association of Seafood  

Exporters and Importers ว่า นาย Phung 

Duc Tien รองป็ลั่ดักิระที่รวงเกิษตร 

แล่ะพัื้ฒนาช่นบที่ของเว่ยดันาม กิล่่าวว่า 

ในปี็ 2564 แล่ะปี็ถัดัไป็ อุตสาหกิรรมป็ระมง

ของเว่ยดันามม่เป็�าหมายท่ี่�จะล่ดักิารจับสัตว์นำ�า

แล่ะเพิื้�มผล่ผลิ่ตสัตว์นำ�าในเวล่าเด่ัยวกัิน มุ่งเน้น

กิารพัื้ฒนากิารถนอมอาหารแล่ะกิระบวนกิาร

แป็รร้ป็เพืื้�อล่ดัอัตรากิารส้ญเส่ยจากิกิารจับ 

สัตว์นำ�า โดัยป็รับป็รุงคุุณ์ภาพื้แล่ะสร้างม้ล่คุ่าเพิื้�ม  

ในขณ์ะเด่ัยวกัิน ภาคุส่วนป็ระมงได้ัรับผล่กิระที่บ 

ท่ี่�รุนแรงจากิกิฎหมายเก่ิ�ยวกัิบกิารจัดักิาร 

ด้ัานกิารที่ำาป็ระมงท่ี่�ผิดักิฎหมาย (IUU)  

ของสหภาพื้ยุโรป็ แล่ะกิารป็ฏิิบัติท่ี่�ถ้กิต้องของ

ผ้้ส่งออกิตามระเบ่ยบแล่ะตรงกัิบคุวามต้องกิาร

ของตล่าดัโดัยเฉีพื้าะกิารนำาวิที่ยาศูาสตร์แล่ะ

เที่คุโนโล่ยม่าป็ระยุกิต์ใช้่ในกิารเพื้าะพัื้นธ์ุสัตว์นำ�า  

กิารที่ำาเกิษตร แล่ะด้ัานกิารแพื้ที่ย์สำาหรับ 

สัตว์นำ�า โดัยกิล่ยุที่ธ์แนวที่างในกิารดัำาเนินงาน

โดัยกิระที่รวงเกิษตรแล่ะพัื้ฒนา 

ช่นบที่ร่วมกัิบกิระที่รวงอุตสาหกิรรมแล่ะกิารคุ้า 

ของเว่ยดันามในกิารป็รับป็รุงกิระบวนกิาร

แป็รร้ป็อาหารที่ะเล่แล่ะพัื้ฒนาผ้้ป็ระกิอบกิาร

ส่งออกิ เพืื้�อพัื้ฒนาคุวามป็ล่อดัภัยด้ัานอาหาร

ป็ล่อดัโรคุ แล่ะยกิระดัับมาตรฐานกิารผลิ่ต

ให้ตรงกัิบคุวามต้องกิารของตล่าดั แล่ะเน้น

กิารสร้างตราสินคุ้าสำาหรับผลิ่ตภัณ์ฑ์์อาหาร

ที่ะเล่เว่ยดันามเพืื้�อสร้างม้ล่คุ่าเพิื้�มให้กัิบ

อุตสาหกิรรมป็ระมง โดัยใช้่หลั่กิกิารเศูรษฐกิิจ

หมุนเว่ยน

 2. สถานการณ์การต่ลาด
เด่อนกรกฎาคม 2564
		 กิ�รัส่ำงออกิกุ้ิงของอเมริักิ�ใต้เป็ีนอุปีสำรัรัค 

สำำ�คัญ่โดยตรังต่อส่ำวนแบ่งกิ�รัตล�ด 

ในสำหภ�พืยุโรัปีของผ้่ส่ำงออกิกุ้ิงจ�กิเอเช่ย

  เมื�อวันท่ี่� 8 กิรกิฎาคุม 2564 ม่รายงาน

จากิ Seafood Source ว่า นาย Willem 

van der Pijl ผ้้ก่ิอตั�งสมาคุมอาหารที่ะเล่แล่ะ

เช่่�ยวช่าญด้ัานกุ้ิง เห็นว่า กิารส่งออกิกุ้ิงของ

อเมริกิาใต้ม่ยอดัขายท่ี่�สามารถส่งออกิได้ั 

เพิื้�มข่�นเป็็นอุป็สรรคุสำาคัุญโดัยตรงต่อกิาร 

แย่งส่วนแบ่งกิารตล่าดัในสหภาพื้ยุโรป็ 

ของผ้้ส่งออกิกุ้ิงจากิเอเช่่ย โดัยปี็ 2563 

สหภาพื้ยุโรป็นำาเข้ากุ้ิงกุิล่าดัำาจากิเอเช่่ยล่ดัล่ง

จากิปี็ 2562 ร้อยล่ะ 7.2 โดัยนำาเข้าล่ดัล่ง 

จากิอินเด่ัยแล่ะบังคุล่าเที่ศู อย้่ท่ี่�ป็ริมาณ์  

26,207 ตัน แล่ะ 16,794 ตัน หรือล่ดัล่ง 

ร้อยล่ะ 9.7 แล่ะ 16.6 ตามล่ำาดัับ ขณ์ะท่ี่�

เว่ยดันามสามารถส่งออกิไป็สหภาพื้ยุโรป็ 

ได้ัเพิื้�มข่�นท่ี่�ป็ริมาณ์ 28,366 ตัน หรือเพิื้�มข่�น

ร้อยล่ะ 2.3 ทัี่�งน่�สาเหตุอ่กิปั็จจัยหน่�งท่ี่�สหภาพื้

ยุโรป็ม่กิารนำาเข้ากุ้ิงจากิเอเช่่ยล่ดัล่งมา 

จากิสถานกิารณ์์กิารระบาดัของโคุวิดั - 19 ด้ัวย  

สำาหรับป็ระเที่ศูในที่ว่ป็อเมริกิาใต้ท่ี่�ส่งออกิกุ้ิง

มายังสหภาพื้ยุโรป็เพิื้�มข่�น คืุอ เอกิวาดัอร์ 

แล่ะเวเนซ้ึ่เอล่า โดัยเฉีพื้าะเอกิวาดัอร์ท่ี่�ม่ 

กิารล่งทุี่นฐานกิารผลิ่ตท่ี่�ภ้มิภาคุยุโรป็ใต้ 

แล่ะขยายฐานกิารส่งออกิมายังภ้มิภาคุ 

ยุโรป็เหนืออย้ท่่ี่�ป็ริมาณ์ 12,000 ตัน  

เพิื้�มข่�นจากิ 5,000 ตัน ในปี็ 2558 อย่างไร

ก็ิตาม เอกิวาดัอร์ แล่ะป็ระเที่ศูอื�นๆ ในที่ว่ป็

อเมริกิาใต้ท่ี่�ส่งออกิกุ้ิงได้ัเพิื้�มข่�นจากิผลิ่ตภัณ์ฑ์์

กุ้ิงสดั กุ้ิงต้มแกิะทัี่�งเป็ลื่อกิ แล้่วส่งขายใน

ตล่าดัท้ี่องถิ�นของสหภาพื้ยุโรป็ยังเส่ยเป็ร่ยบ

ป็ระเที่ศูผ้้ส่งออกิจากิเอเช่่ยในด้ัานผลิ่ตภัณ์ฑ์์

กุ้ิงแช่่เย็นแล่ะแป็รร้ป็ ซ่ึ่�งเป็็นจุดัแข็งของผ้้ส่งออกิ 

กุ้ิงจากิเอเช่่ยในกิารพัื้ฒนาผลิ่ตภัณ์ฑ์์แล่ะเพิื้�ม

ศัูกิยภาพื้ในกิารส่งออกิต่อไป็ 
 3. ความเคล่่อนไหวของราคา
เด่อนกรกฎาคม 2564
 ราคุาสัตว์นำ�าท่ี่�สำาคัุญบางช่นิดั 

ในเดืัอนกิรกิฎาคุม 2564 ม่คุวามเคุลื่�อนไหว ดัังน่�
 3.1	กุ้ิงข�วแวนน�ไมขน�ด	60-70	ตัว/กิกิ.

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ักิิโล่กิรัมล่ะ 

136.17บาที่ ราคุาล่ดัล่งจากิ 141.14 บาที่/กิกิ. 

ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 3.52
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 ราคุาขายส่งกุ้ิงขาวขนาดักิล่าง (70 ตัว/กิกิ.) 

จากิตล่าดัที่ะเล่ไที่ย กิิโล่กิรัมล่ะ 132.50 บาที่

ราคุาล่ดัล่งจากิ 139.60 บาที่/กิกิ. ของเดืัอน 

ท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 5.09
	 3.2	ปีล�หม่กิกิรัะดองสำดขน�ดกิล�ง

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ักิิโล่กิรัมล่ะ 

100.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

 ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ  

จากิองค์ุกิารสะพื้านป็ล่ากิิโล่กิรัมล่ะ  

220.00 บาที่ ราคุาที่รงตัวจากิเดืัอนท่ี่�ผ่านมา
	 3.3	ปีล�ท่ี่สำดขน�ดกิล�ง

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ักิิโล่กิรัมล่ะ 

80.42 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 76.11 บาที่/กิกิ. 

ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 5.66

 ราคุาขายส่งป็ล่าท้ี่ในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ  

จากิองค์ุกิารสะพื้านป็ล่ากิิโล่กิรัมล่ะ 85.00 บาที่ 

ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 80.00 บาที่/กิกิ. ของเดืัอน 

ท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 6.25

	 3.4	ปีล�ช่อนสำดขน�ดกิล�ง

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ักิิโล่กิรัมล่ะ 

76.36 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 76.16 บาที่/กิกิ. 

ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 0.26

 ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ  

จากิองค์ุกิารสะพื้านป็ล่ากิิโล่กิรัมล่ะ  

140.00 บาที่ ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

 3.5	ปีล�ดุกิบิ�กิอุยสำดขน�ด	3-4	ตัว/กิกิ.

 ไม่ม่รายงานราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ั 

ขณ์ะท่ี่�ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ  

จากิองค์ุกิารสะพื้านป็ล่ากิิโล่กิรัมล่ะ 80.00 บาที่  

ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา 

	 3.6	ปีล�เป็ีดและปีล�ป่ีน

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายป็ล่าเป็็ดัได้ักิิโล่กิรัมล่ะ  

6.60 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 6.57 บาที่/กิกิ. 

ของเดืัอนท่ี่�ผ่านมา ร้อยล่ะ 0.46

 ราคุาขายส่งป็ล่าป่็นช่นิดัโป็รต่น 60% ข่�นไป็  

เบอร์ 2 ในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ จากิกิรมกิารคุ้าภายใน  

กิิโล่กิรัมล่ะ 32.00 บาที่ ราคุาที่รงตัวเท่ี่ากัิบ

เดืัอนท่ี่�ผ่านมา 

 4. แนวโน้มของราคาเด่อน
สิงหาคม 2564
 จากิกิารศู่กิษาวิเคุราะห์ที่างสถิติ คุาดัคุะเน

แนวโน้มของราคุาเดืัอนสิงหาคุม 2564 ดัังน่�

 4.1	กุ้ิงข�วแวนน�ไมขน�ด	70	ตัว/กิกิ.

 คุาดัว่าราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ัคุาดัว่าจะ

กิิโล่กิรัมล่ะ 137.60 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 

136.24 บาที่/กิกิ. ของเดืัอนก่ิอนร้อยล่ะ 1.00

 ราคุาขายส่งกุ้ิงขาว (70 ตัว/กิกิ.)  

จากิตล่าดัที่ะเล่ไที่ย จ.สมุที่รสาคุร คุาดัว่าจะ

กิิโล่กิรัมล่ะ 134.15 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 

132.50 บาที่/กิกิ. ของเดืัอนก่ิอน ร้อยล่ะ 1.25

	 4.2	ปีล�หม่กิกิรัะดองสำด

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ักิิโล่กิรัมล่ะ 

100.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

 ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ  

จากิองค์ุกิารสะพื้านป็ล่าคุาดัว่าจะกิิโล่กิรัมล่ะ 

220.00 บาที่ ที่รงตัวจากิเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

	 4.3	ปีล�ท่ี่สำดขน�ดกิล�ง

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ัคุาดัว่าจะ

กิิโล่กิรัมล่ะ 82.35 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ

 81.37 บาที่/กิิโล่กิรัม ของเดืัอนก่ิอนร้อยล่ะ 

1.20

 ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ  

จากิองค์ุกิารสะพื้านป็ล่า คุาดัว่าจะกิิโล่กิรัมล่ะ 

80.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

	 4.4	ปีล�ช่อนสำดขน�ดกิล�ง

 ราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ัคุาดัว่าจะ

กิิโล่กิรัมล่ะ 77.00 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ 

76.36 บาที่/กิกิ. ของเดืัอนก่ิอน ร้อยล่ะ 0.85

 ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ คุาดัว่าจะ

กิิโล่กิรัมล่ะ 140.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอน

ท่ี่�ผ่านมา

	 4.5	ปีล�ดุกิบิ�กิอุย

 คุาดัว่าไม่ม่รายงานราคุาท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ั  

ขณ์ะท่ี่�ราคุาขายส่งในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ จากิองค์ุกิาร

สะพื้านป็ล่า คุาดัว่ากิิโล่กิรัมล่ะ 80.00 บาที่ 

ที่รงตัวเท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

	 4.6	ปีล�เป็ีดและปีล�ป่ีน

 ราคุาป็ล่าเป็็ดัท่ี่�ช่าวป็ระมงขายได้ัคุาดัว่าจะ 

กิิโล่กิรัมล่ะ 6.65 บาที่ ราคุาเพิื้�มข่�นจากิ  

6.60 บาที่/กิกิ. ของเดืัอนก่ิอน ร้อยล่ะ 0.75

 ราคุาป็ล่าป่็นเบอร์ 2 ช่นิดัโป็รต่น 60% 

ข่�นไป็ ในตล่าดักิรุงเที่พื้ฯ จากิกิรมกิารคุ้าภายใน  

คุาดัว่าจะกิิโล่กิรัมล่ะ 32.00 บาที่ ที่รงตัว

เท่ี่ากัิบเดืัอนท่ี่�ผ่านมา

โดย นายป็วเรศู เมืองสมบัติ
สำานักิวิจัยเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร
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เดือน รั�ค�เกิษตรักิรั รั�ค�ข�ยสำ่ง

กิ.คุ. 63 49.00 70.00

ส.คุ. 49.50 70.00

กิ.ย. 47.50 70.00

ต.คุ. 45.00 70.00

พื้.ย. 52.75 70.00

ธ.คุ. 50.00 70.00

ม.คุ. 64 50.00 70.00

กิ.พื้. 48.00 70.00

ม่.คุ. - 70.00

เม.ย. - 73.08

พื้.คุ. 53.33 80.00

มิ.ย. 25.00 80.00

กิ.คุ. - 80.00

เดือน รั�ค�เกิษตรักิรั รั�ค�ข�ยสำ่ง

กิ.คุ. 63 87.50 130.00

ส.คุ. 84.57 130.00

กิ.ย. 88.62 130.00

ต.คุ. 82.93 130.00

พื้.ย. 77.90 130.00

ธ.คุ. 76.85 130.00

ม.คุ. 64 75.16 130.00

กิ.พื้. 74.11 130.00

ม่.คุ. 75.50 130.00

เม.ย. 75.60 133.08

พื้.คุ. 76.56 140.00

มิ.ย. 76.16 140.00

กิ.คุ. 76.36 140.00

เดือน รั�ค�เกิษตรักิรั รั�ค�ข�ยสำ่ง

กิ.คุ. 63 144.98 147.71

ส.คุ. 140.21 136.80

กิ.ย. 138.14 134.17

ต.คุ. 132.90 132.29

พื้.ย. 136.08 138.80

ธ.คุ. 154.00 153.44

ม.คุ. 64 140.98 131.43

กิ.พื้. 137.95 137.33

ม่.คุ. 150.08 146.30

เม.ย. 150.77 142.62

พื้.คุ. 138.99 132.20

มิ.ย. 141.14 139.60

กิ.คุ. 136.17 132.50
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ย.
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ปลาช่อน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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เดือน รั�ค�เกิษตรักิรั รั�ค�ข�ยสำ่ง

กิ.คุ. 63 - 200.00

ส.คุ. - 200.00

กิ.ย. - 200.00

ต.คุ. - 200.00

พื้.ย. 97.50 200.00

ธ.คุ. 100.00 200.00

ม.คุ. 64 100.00 200.00

กิ.พื้. 100.00 210.83

ม่.คุ. 100.00 220.00

เม.ย. 90.00 220.00

พื้.คุ. - 220.00

มิ.ย. 100.00 220.00

กิ.คุ. 100.00 220.00

เดือน รั�ค�เกิษตรักิรั รั�ค�ข�ยสำ่ง

กิ.คุ. 63 10.00 29.00

ส.คุ. 7.27 30.00

กิ.ย. 7.24 30.00

ต.คุ. 7.24 30.00

พื้.ย. 7.20 30.00

ธ.คุ. 7.08 30.00

ม.คุ. 64 7.24 29.00

กิ.พื้. 7.88 29.89

ม่.คุ. 7.34 30.70

เม.ย. 8.07 31.00

พื้.คุ. 9.12 31.94

มิ.ย. 6.57 32.00

กิ.คุ. 6.60 32.00

เดือน รั�ค�เกิษตรักิรั รั�ค�ข�ยสำ่ง

กิ.คุ. 63 65.91 85.00

ส.คุ. 71.75 85.00

กิ.ย. 74.14 85.00

ต.คุ. 72.22 85.00

พื้.ย. 72.20 85.00

ธ.คุ. 62.49 85.00

ม.คุ. 64 69.42 85.00

กิ.พื้. 65.78 85.00

ม่.คุ. 71.83 85.00

เม.ย. 70.65 85.00

พื้.คุ. 73.52 80.83

มิ.ย. 76.11 80.00

กิ.คุ. 80.42 85.00

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ย.
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(บาท/กก.)

เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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เดือน

ปลาเป็ด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ย.
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ท่ี่�เป็็นท่ี่�จับสัตว์นำ�า เพืื้�อให้กิระแสไฟู้ฟู้�าช๊่อต 
ที่ำาอันตรายสัตว์นำ�าแล้่วเก็ิบเอาสัตว์นำ�า 
มาใช้่ป็ระโยช่น์ ส่งผล่ที่ำาให้สัตว์นำ�า 
ทุี่กิช่นิดัท่ี่�อย้่บริเวณ์นั�น แล่ะสัตว์นำ�าวัยอ่อน 
ขนาดัเล็่กิท่ี่�ที่นกิระแสไฟู้ฟู้�าไม่ได้ัจะตาย  
หรือพิื้กิาร ผ้้ท่ี่�ใช้่กิระแสไฟู้ฟู้�าที่ำากิาร
ป็ระมงจะเก็ิบเฉีพื้าะสัตว์นำ�าท่ี่�ต้องกิาร
มาใช้่ป็ระโยช่น์เท่ี่านั�น ที่ำาให้เกิิดักิาร 
ส้ญเส่ย แล่ะที่ำาล่ายวงจรช่่วิตสัตว์นำ�า  
กิารใช้่กิระแสไฟู้ฟู้�าจ่งเป็็นกิารที่ำาล่าย

กรมประมง...วอน ! อย�าใช้ “กระแสไฟฟา้ทำาประมง” ทำาลายสัตว์นำ�า 
อย�างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับส่งถ่ั่ง 1 ล้านบาท

พัื้นธ์ุสัตว์นำ�าอย่างรุนแรง เกิิดักิาร 
ส้ญเส่ยที่างเศูรษฐกิิจอย่างมากิ ดัังนั�น  
กิฎหมายจ่งได้ับัญญัติห้ามใช้่กิระแส
ไฟู้ฟู้�าที่ำากิารป็ระมงโดัยเด็ัดัขาดั  
ซ่ึ่�งเป็็นไป็ตามนโยบายของรัฐมนตร่
ว่ากิารกิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์  
ดัร.เฉีลิ่มชั่ย ศูร่อ่อน ได้ัเน้นยำ�าให้ 
กิรมป็ระมงด้ัแล่ที่รัพื้ยากิรสัตว์นำ�าให้ม่ใช้่
อย่างยั�งยืนภายใต้กิารม่ส่วนร่วม 
ของชุ่มช่นเกิิดัคุวามมั�นคุงในกิาร

 เม้�อวันที� 5 กรกฎาคม 2564 กรมประมง เร�งประชาสัมพันธ์
รณรงค์ห้ามไม�ให้ใช้ “ใช้กระแสไฟฟา้ในการทำาประมง” อัตราโทษ
ส่งถ่ั่ง 1,000,000 บาท มีความผิดตามมาตรา 60 ของพระราชกำาหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข หลังพบคดีจับกุม
เพิ�มส่งข่�นอย�างต�อเน้�อง เผย..วิธีดังกล�าวทำาลายทรัพยากร
สัตว์นำ�าทุกชนิดอย�างรุนแรง โดยเฉพาะสัตว์นำ�าวัยอ�อนทนกระแส
ไฟไม�ได้เสี�ยงพิการ หร้อตายได้ ส�งผลต�อวงจรชีวิตสัตว์นำ�า  
เกิดความส่ญเสียทางเศรษฐกิจอย�างมหาศาล

 นายบัญช่า สุขแก้ิว รองอธิบด่ั 
กิรมป็ระมง เปิ็ดัเผยว่า พื้ระราช่กิำาหนดั 
กิารป็ระมง พื้.ศู.2558 แล่ะท่ี่�แก้ิไขเพิื้�มเติม  
มาตรา 60 ได้ับัญญัติห้ามมิให้ผ้้ใดัใช้่
กิระแสไฟู้ฟู้�าที่ำากิารป็ระมง เนื�องจากิ
กิารที่ำากิารป็ระมงด้ัวยกิระแสไฟู้ฟู้�า 
เป็็นลั่กิษณ์ะกิารใช้่เคุรื�องกิำาเนิดัไฟู้ฟู้�า 
หรือ แบตเตอร่� ผ่านเคุรื�องแป็ล่งกิระแสไฟู้ 
ต่อกัิบอุป็กิรณ์์ท่ี่�เป็็นตะแกิรงหรือเหล็่กิ
ป็ล่่อยกิระแสไฟู้ฟู้�า จุ่มล่งไป็ในนำ�า 
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ป็ระกิอบอาช่่พื้แล่ะสร้างคุวามร้้คุวามเข้าใจ 
ให้ป็ระช่าช่นรับที่ราบข้อกิฎหมายแล่ะ
คุวามตระหนักิในกิารด้ัแล่ที่รัพื้ยากิร
สัตว์นำ�า
 อย่างไรก็ิตาม จากิข้อม้ล่สถิติผล่คุด่ั
กิารจับกุิมผ้้กิระที่ำาผิดัในกิารใช้่กิระแส
ไฟู้ฟู้�ากิารที่ำาป็ระมง ในปี็ท่ี่�ผ่านมา  
พื้บคุด่ัม่ส้งถ่ง จำานวน 161 คุด่ั จับกุิม 
ผ้้ต้องหาได้ั 109 ราย โดัยเฉีพื้าะ 
ในพืื้�นท่ี่�นำ�าจืดั แล่ะล่่าสุดัในปี็ 2564 
จนถ่งปั็จจุบัน พื้บม่ผ้้กิระที่ำาคุวามผิดั
ในคุด่ัดัังกิล่่าวแล้่วกิว่า 62 คุด่ั จับกุิม
ผ้้ต้องหาได้ั 42 ราย ซ่ึ่�งผ้้กิระที่ำาผิดั
ลั่กิล่อบใช้่กิระแสไฟู้ฟู้�าที่ำากิารป็ระมง
ต้องระวางโที่ษม่อัตรากิารเป็ร่ยบเท่ี่ยบป็รับ  
ตั�งแต่ 200,000 บาที่ ถ่ง 1 ล้่านบาที่  
หรือป็รับจำานวน 5 เท่ี่าของม้ล่คุ่าสัตว์นำ�า 
ท่ี่�ได้ัจากิกิารที่ำากิารป็ระมงแล้่วแต่
จำานวนใดัจะส้งกิว่า อ่กิทัี่�ง ผ้้ท่ี่�คุรอบคุรอง 
สัตว์นำ�าท่ี่�ได้ัจากิกิารใช้่กิระแสไฟู้ฟู้�า 
ที่ำากิารป็ระมง ไว้เพืื้�อกิารคุ้าต้องระวางโที่ษ 
ป็รับ 10,000 บาที่ หรือ ป็รับจำานวน 5 เท่ี่า  
ของม้ล่คุ่าสัตว์นำ�าท่ี่�ม่ไว้ในคุรอบคุรอง
แล้่วแต่จำานวนใดัจะส้งกิว่า นอกิจากิน่� 
ตามบที่บัญญัติ มาตรา 166 ของ
พื้ระราช่กิำาหนดักิารป็ระมง  
พื้.ศู. 2558 ผ้้สนับสนุนหรือผ้้ได้ัรับ 

ผล่ตอบแที่นจากิกิารกิระที่ำาคุวามผิดั  
เช่่น ผ้้จัดัหาเคุรื�องมือ อุป็กิรณ์์ท่ี่�ใช้่ที่ำา
หรือป็ระกิอบอุป็กิรณ์์ที่ำากิารป็ระมง 
ด้ัวยกิระแสไฟู้ฟู้�า ก็ิเข้าข่ายเป็็นผ้้สนับสนุน 
กิารกิระที่ำาคุวามผิดัแล่ะต้องได้ัรับโที่ษ
ที่างกิฎหมายด้ัวยเช่่นกัิน
 ทัี่�งน่� นายม่ศัูกิดิั� ภักิด่ัคุง อธิบด่ักิรมป็ระมง  
ได้ัม่คุวามห่วงใยต่อพ่ื้�น้องช่าวป็ระมง  
ท่ี่�อาจจะกิระที่ำาคุวามผิดัโดัย 
ร้้เท่ี่าไม่ถ่งกิารณ์์ ซ่ึ่�งกิฎหมายม่ 
บที่ล่งโที่ษท่ี่�ส้ง เนื�องจากิวิธ่กิารที่ำา
ป็ระมงด้ัวยกิารใช้่กิระแสไฟู้ฟู้�าเป็็น 
กิารที่ำาล่ายที่รัพื้ยากิรธรรมช่าติอย่าง
รุนแรง จ่งได้ัสั�งกิารให้เร่งป็ระช่าสัมพัื้นธ์
สร้างคุวามร้้คุวามเข้าใจถ่งผล่เส่ยแล่ะ 
ข้อกิฎหมายให้กัิบพ่ื้�น้องช่าวป็ระมง 

ได้ัรับร้้แล่ะเข้าใจเป็็นกิารป็�องกัินไม่ให้ 
เกิิดักิารกิระที่ำาผิดั แต่หากิยังพื้บผ้้ฝ่ึาฝ้ึน
กิระที่ำาคุวามผิดัให้ใช้่มาตรกิารที่าง
กิฎหมายอย่างเข้มงวดัแล่ะจริงจัง... 
รองอธิบด่ัฯ กิล่่าว
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในต่ลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บาที่/ตัว

รั�ยกิ�รั
2563 2564

มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พื. ม่.ค. เม.ย. พื.ค. มิ.ย

ล้่กิสุกิรขุน 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544 2,356 2,700  2,752 2,778 2,800 2,643 2,556

ล้่กิไก่ิไข่อายุ 1 วัน 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ล้่กิไก่ิเนื�ออายุ 1 วัน 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50 10.61 11.00 10.50 10.50 

ล้่กิเป็็ดัไข่ซ่ึ่พ่ื้ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่่�ม�	: สมาคุมผ้้ผล่ิตอาหารสัตว์ไที่ย
หม�ยเหตุ	: ราคุาตั�งแต่เดืัอนกิ.พื้. - เม.ย. 64 ใช้่ข้อม้ล่เดืัอน ม.คุ. 64 เนื�องจากิยังไม่ม่กิารอัพื้เดัที่ข้อม้ล่

ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัต่ว์สำาเร็จรูปในต่ลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บาที่/30 กิ.กิ.

รั�ยกิ�รั
2563 2564

มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พื. ม่.ค. เม.ย. พื.ค. มิ.ย

หัวอ�ห�รั	

ไก่ิรุ่น - เนื�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่ิรุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ิไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หม้เล็่กิ 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หม้รุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หม้เนื�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็็ดัไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อ�ห�รัสำำ�เรั็จรั่ปีผง	

ไกิ่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อ�ห�รัสำำ�เรั็จรั่ปีเม็ด

ไก่ิเล็่กิ - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หม้เล็่กิ 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หม้รุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หม้เนื�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็็ดัเล็่กิไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท่ี่�ม�	: www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง (เงินสด) ปุ๋ยท่ีสำาคัญในต่ลาดกรุงเทพฯรายเด่อน
หน่วย : บาที่ต่อตัน

ชนิดปีุ๋ย
2563 2564

มิ.ย. กิ.ค. สำ.ค. กิ.ย. ต.ค. พื.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พื. ม่.ค. เม.ย. พื.ค. มิ.ย

21 - 0 - 0 6,433 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,600 6,575 7,400 7,700

46 - 0 - 0 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900 9,933 10,000 10,067 11,700 13,400 13,000 14,000

16 - 20 - 0 11,767 11,700 11,567 11,567 11,567 11,533 11,533 11,533 11,567 11,667 12,950 13,233 13,333

16 - 16 - 8 12,167 12,067 12,333 12,400 12,400 12,367 12,367 12,367 12,400 12,733 13,933 14,033 14,033

15 - 15 - 15 15,000 14,667 14,700 14,767 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,733 15,550 15,733 15,900

13 - 13 - 21 15,833 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 15,900 17,750 17,900 17,900

ที่่�ม�	: สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 777 สิิงหาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร48

ราคาปัจจัยการผลิต่



สศท.2	จัดปัระชุมคณะท�างานพัิฒนางานด้านนโยบายแลิะแผนฯ	ครั้งท่่	1/2564
 วันท่ี่� 19 กิรกิฎาคุม 2564 นายป็ระเสริฐศัูกิดิั� แสงสัที่ธา ผ้้อำานวยกิารสำานักิงาน
เศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 2 พิื้ษณุ์โล่กิ (สศูที่.2) ป็ระธานคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานด้ัานนโยบาย
แล่ะแผนพัื้ฒนากิารเกิษตร สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 1 - 12 พื้ร้อมด้ัวย นายธ่รชั่ย  
จันที่รอินที่ร์ ผ้้อำานวยกิารส่วนแผนพัื้ฒนาเขตเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร ในฐานะฝ่ึายเล่ขานุกิารฯ  
แล่ะเจ้าหน้าท่ี่�ส่วนแผนพัื้ฒนาเขตเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร จัดัป็ระชุ่มคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางาน
ด้ัานนโยบายแล่ะแผนฯ คุรั�งท่ี่� 1/2564 ผ่านระบบกิารป็ระชุ่มออนไล่น์ด้ัวยโป็รแกิรม 
ZOOM Cloud Meeting เพืื้�อให้ท่ี่�ป็ระชุ่มพิื้จารณ์าให้ข้อคิุดัเห็นเพิื้�มเติมรายล่ะเอ่ยดั

สศท.5	จัดการปัระชุมข้่อมูลิเอกภาพิด้านพืิชระดับจังหวัด	คร้ังท่่	1/2564	
 วันท่ี่� 1 กิรกิฎาคุม 2564 นางสุจาร่ย์ พิื้ช่า ผ้้อำานวยกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 5 นคุรราช่ส่มา (สศูที่.5) เป็็นป็ระธาน 
กิารป็ระชุ่มข้อม้ล่เอกิภาพื้ด้ัานพืื้ช่ระดัับจังหวัดั คุรั�งท่ี่� 1/2564 ซ่ึ่�งเป็็นกิารป็ระชุ่มข้อม้ล่ของจังหวัดัสุรินที่ร์ โดัยม่ผ้้เข้าร่วมป็ระชุ่มป็ระกิอบด้ัวย  
ผ้้อำานวยกิารกิารยางแห่งป็ระเที่ศูไที่ยจังหวัดัสุรินที่ร์ ผ้้อำานวยกิารศู้นย์เมล็่ดัพัื้นธ์ุข้าว ผ้้เเที่นจากิสำานักิงานเกิษตรจังหวัดั เกิษตรแล่ะ
สหกิรณ์์จังหวัดั สำานักิงานเกิษตรอำาเภอ สำานักิงานช่ล่ป็ระที่าน ซ่ึ่�งท่ี่�ป็ระชุ่มได้ัร่วมพิื้จารณ์าข้อม้ล่กิารผลิ่ตพืื้ช่ท่ี่�สำาคัุญ ได้ัแก่ิ ข้าวนาปี็  
แล่ะหอมแดัง ปี็เพื้าะป็ล้่กิ 2563/64 ยางพื้ารา ป็าล์่มนำ�ามัน แล่ะมะพื้ร้าว ปี็ 2563 เพืื้�อให้ได้ัข้อม้ล่เอกิภาพื้ระดัับจังหวัดั แล่ะจะนำาส่้ 
กิารพิื้จารณ์าในกิารป็ระชุ่มข้อม้ล่เอกิภาพื้ระดัับภาคุตะวันออกิเฉ่ียงเหนือต่อไป็

โคุรงกิารด้ัานนโยบายแล่ะแผนพัื้ฒนากิารเกิษตร ระยะ 5 ปี็ (พื้.ศู. 2566 - 2570) สศูที่. 1 - 12 ให้ม่คุวามคุรบถ้วนสมบ้รณ์์ ซ่ึ่�งโคุรงกิาร 
ดัังกิล่่าว ดัำาเนินกิาร 2 กิิจกิรรม ได้ัแก่ิ กิารจัดัที่ำาแผนพัื้ฒนากิารเกิษตรรายสินคุ้า กิลุ่่มจังหวัดั แล่ะที่บที่วนแผนพัื้ฒนากิารเกิษตรแล่ะ
สหกิรณ์์ กิลุ่่มจังหวัดั เพืื้�อให้หน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้องระดัับพืื้�นท่ี่�ใช้่เป็็นกิรอบแนวที่างในกิารจัดัที่ำาแผนงานโคุรงกิารพัื้ฒนากิารเกิษตร ได้ัอย่าง
สอดัคุล้่องแล่ะเชื่�อมโยงกัิบแผนทุี่กิระดัับ ในกิารน่� ม่ผ้้แที่นจากิ ศู้นย์/สำานักิ/กิอง/สศูที่. 1 - 12 เข้าร่วมป็ระชุ่มโดัยพื้ร้อมเพ่ื้ยงกัิน  
ณ์ ห้องป็ระชุ่มสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 2 พิื้ษณุ์โล่กิ
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แวะเยี่ยม สศท.



สศท.6	ร่วมปัระชุมคณะกรรมการบริหารงาน		
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่่	1	-	12

 วันท่ี่� 16 กิรกิฎาคุม 2564 นายชั่ฐพื้ล่ สายะพัื้นธ์ ผ้้อำานวยกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจ
กิารเกิษตรท่ี่� 6 ช่ล่บุร่ (สศูที่.6) ป็ระธานคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานด้ัานสารสนเที่ศูกิารเกิษตร
สศูที่. 1 - 12 ร่วมป็ระชุ่มคุณ์ะกิรรมกิารบริหารงานสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 1 - 12 
ซ่ึ่�งเป็็นกิารป็ระชุ่มคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานทัี่�ง 4 ด้ัาน ป็ระกิอบด้ัวยคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางาน
ด้ัานแผนพัื้ฒนาเขตเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร คุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานด้ัานวิจัยแล่ะป็ระเมินผล่  
แล่ะคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานด้ัานบริหารองค์ุกิร คุรั�งท่ี่� 5/2564 ป็ระชุ่มผ่านระบบออนไล่น์
ด้ัวยโป็รแกิรม ZOOM Cloud Meeting เป็็นกิารป็ระชุ่มเพืื้�อป็รับแผนกิารป็ฏิิบัติงานแล่ะแผนกิาร

สศท.7	จัดปัระชุมคณะท�างานพัิฒนาคุณภาพิ	
ข้่อมูลิด้านพืิช	ภาคกลิาง	คร้ังท่่	1/2564

 วันท่ี่� 23 กิรกิฎาคุม 2564 นายนิกิร แสงเกิตุ ผ้้อำานวยกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจ
กิารเกิษตรท่ี่� 7 ชั่ยนาที่ (สศูที่.7) เป็็นป็ระธานกิารป็ระชุ่มคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนาคุุณ์ภาพื้ 
ข้อม้ล่ด้ัานพืื้ช่ ภาคุกิล่าง (จังหวัดัชั่ยนาที่ สิงห์บุร่ อ่างที่อง พื้ระนคุรศูร่อยุธยา ป็ทุี่มธาน่  
นนที่บุร่ สุพื้รรณ์บุร่ สระบุร่ ล่พื้บุร่ แล่ะกิรุงเที่พื้มหานคุร) คุรั�งท่ี่� 1/2564 ผ่านระบบ
กิารป็ระชุ่มออนไล่น์ด้ัวยโป็รแกิรม ZOOM Cloud Meetings ณ์ ห้องป็ระชุ่มสำานักิงาน
เศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 7 อำาเภอสรรพื้ยา จังหวัดัชั่ยนาที่ เพืื้�อพิื้จารณ์าข้อม้ล่ 5 ช่นิดัพืื้ช่ ป็ระกิอบด้ัวย ข้าวนาปี็ ปี็เพื้าะป็ล้่กิ 2563/64  
สับป็ะรดัโรงงานปี็ 2563 ป็าล์่มนำ�ามันปี็ 2563 มะพื้ร้าวปี็ 2563 แล่ะยางพื้าราปี็ 2562 แล่ะ 2563 ทัี่�งน่� ท่ี่�ป็ระชุ่มม่มติเห็นช่อบ ดัังน่� 
1) ข้อม้ล่เอกิภาพื้พืื้ช่ 4 ช่นิดั (สับป็ะรดัโรงงานปี็ 2563 ป็าล์่มนำ�ามันปี็ 2563 มะพื้ร้าวปี็ 2563 แล่ะยางพื้าราปี็ 2562 แล่ะ 2563 แล่ะ  
2) ให้พิื้จารณ์าที่บที่วนข้อม้ล่เอกิภาพื้ข้าวนาปี็ปี็เพื้าะป็ล้่กิ 2563/64 ของจังหวัดัสุพื้รรณ์บุร่ พื้ระนคุรศูร่อยุธยา แล่ะอ่างที่อง

ใช้่จ่ายเงินท่ี่�เหลื่อตามสถานกิารณ์์กิารแพื้ร่ระบาดัของโรคุติดัเชื่�อไวรัสโคุโรนา 2019 ทัี่�ง 4 ด้ัาน โดัยม่ นางพัื้ช่รารัตน์ ลิ่�มศิูริกุิล่ ป็ระธาน
คุณ์ะกิรรมกิารบริหารงาน สศูที่. 1 - 12 เป็็นป็ระธานกิารป็ระชุ่ม ร่วมด้ัวย ผอ.ศู้นย์/สำานักิ/ผอ.ส่วน/ฝ่ึายต่างๆ ในสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร  
แล่ะ ผอ.ส่วน/ฝ่ึาย สศูที่. 1 - 12 ม่ผ้้เข้าร่วมป็ระชุ่มทัี่�งสิ�น 45 คุน 
 สำาหรับคุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานด้ัานสารสนเที่ศูกิารเกิษตร ป็ระธานคุณ์ะที่ำางานฯ มอบหมายให้นางติณ์ณ์า คัุญใหญ่ ผ้้อำานวยกิาร 
ส่วนสารสนเที่ศูกิารเกิษตร เป็็นผ้้นำาเสนอผล่กิารป็ฏิิบัติงานกิารใช้่จ่ายเงินงบป็ระมาณ์ ปั็ญหา/อุป็สรรคุ แล่ะแนวที่างแก้ิไข ซ่ึ่�งป็ระธานกิารป็ระชุ่ม  
มอบหมายให้ คุณ์ะที่ำางานพัื้ฒนางานด้ัานสารสนเที่ศูกิารเกิษตร สรุป็ผล่ปั็ญหา/อุป็สรรคุ แนวที่างท่ี่�เสนอวันน่�แล้่วแจ้งเว่ยน ผ้้อำานวยกิาร สศูที่. 1-12 
เพืื้�อที่ราบก่ิอนท่ี่�จะเสนอให้ ผ้้อำานวยกิารศู้นย์สารสนเที่ศูกิารเกิษตร แล่ะเล่ขาธิกิาร สศูกิ. เพืื้�อที่ราบ แล่ะเห็นช่อบแนวที่างกิารป็ฏิิบัติงาน
นำาส่้กิารป็ฏิิบัติต่อไป็
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แวะเย่ียม	สศท.



สศท.11	จัดฝ้กึอบรมโครงการพัิฒนาศักยภาพิเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	เพ่ืิอขั่บเคล่ืิอนศูนย์เร่ยนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิ	
การผลิิตสินค้าเกษตร	(ศพิก.)	กิจกรรมอบรมแลิะสาธิ์ตการเกษตรไทยด้วยปัรัชญาเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง

 วันท่ี่� 14 กิรกิฎาคุม 2564 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 11 อุบล่ราช่ธาน่ (สศูที่.11) โดัยส่วนสารสนเที่ศูกิารเกิษตร จัดัฝึึกิอบรม
โคุรงกิารพัื้ฒนาศัูกิยภาพื้เศูรษฐกิิจกิารเกิษตรอาสา เพืื้�อขับเคุลื่�อนศู้นย์เร่ยนร้้กิารเพิื้�มป็ระสิที่ธิภาพื้กิารผลิ่ตสินคุ้าเกิษตร (ศูพื้กิ.) กิิจกิรรม
อบรมแล่ะสาธิตกิารเกิษตรไที่ยด้ัวยป็รัช่ญาเศูรษฐกิิจพื้อเพ่ื้ยง ณ์ ศู้นย์เร่ยนร้้กิารเพิื้�มป็ระสิที่ธิภาพื้กิารผลิ่ตสินคุ้าเกิษตร (ศูพื้กิ.) นายจิตตา อนันต์  
บ้านโคุกิสวาที่ หม่้ท่ี่� ๙ ตำาบล่ป่็งขาม อำาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดัมุกิดัาหาร โดัยม่ นางป็ระเทืี่อง วาจรัต นักิวิเคุราะห์นโยบายแล่ะแผน 
ช่ำานาญกิารพิื้เศูษ รักิษาราช่กิารแที่น ผ้้อำานวยกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 11 อุบล่ราช่ธาน่ เป็็นป็ระธานในพิื้ธ่เปิ็ดั  
แล่ะนางสาวปิ็ยรัตน์ บรรณ์าลั่ย ผ้้อำานวยกิารส่วนสารสนเที่ศูกิารเกิษตร กิล่่าวรายงานวัตถุป็ระสงค์ุ โดัยม่ส่วนราช่กิารต่าง ๆ ในอำาเภอหว้านใหญ่
ร่วมเป็็นเก่ิยรติในพิื้ธ่ 
 ทัี่�งน่� เกิษตรกิรได้ัเร่ยนร้้ฐานสาธิตกิารที่ำานำ�ายาล้่างจานจากิผล่ผลิ่ตที่างกิารเกิษตร กิารที่ำานำ�าหมักิหน่อกิล้่วย (จุรินที่ร่ย์สังเคุราะห์แสง) 
กิารแป็รร้ป็อาหารด้ัวยพื้ลั่งงานแสงอาทิี่ตย์ ฐานป็ศุูสัตว์ (สัตว์ปี็กิ สัตว์ใหญ่ แล่ะแป็ล่งหญ้า) ฐานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรกิารเกิษตรเพืื้�อคุวามยั�งยืน  
(กิารคิุดัต้นทุี่นกิารผลิ่ตด้ัวย RCMO) ฐานป็รับพืื้�นฐานคุวามร้้ด้ัานแนวคิุดัเศูรษฐกิิจพื้อเพ่ื้ยง ฐานองค์ุคุวามร้้ด้ัานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร  
กิารจัดัที่ำาแผนธุรกิิจแล่ะใช้่ป็ระโยช่น์จากิ BIG Data ฐานกิารป็ล้่กิพืื้ช่สวนคุรัว/พืื้ช่ไร่ แล่ะสรุป็บที่เร่ยน (ถอดัองค์ุคุวามร้้) เพืื้�อนำาไป็ป็รับใช้่
ในกิารที่ำากิารเกิษตรของตนเองต่อไป็
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แวะเยี่ยม	สศท.



เลิข่าธิ์การ	สศก.	แลิะผู้บริหารให้โอวาทข้่าราชการบรรจุใหม่
 วันท่ี่� 1 กิรกิฎาคุม 2564 นายฉัีนที่านนท์ี่ วรรณ์เขจร เล่ขาธิกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร  
พื้ร้อมด้ัวย รองเล่ขาธิกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร ทัี่�ง 3 ท่ี่าน ได้ัแก่ิ นางอัญช่นา ตราโช่ 
ดัร.ทัี่ศูน่ย์ เมืองแก้ิว นายพื้ล่เช่ษฐ์ ตราโช่ แล่ะนางศูศิูญา ป็านตั�น เล่ขานุกิารกิรม ให้โอวาที่ 
แล่ะแนวที่างป็ฏิิบัติงานให้กัิบข้าราช่กิารบรรจุใหม่ ในโคุรงกิารฝึึกิอบรม “กิารพัื้ฒนาข้าราช่กิาร
บรรจุใหม่” รวมทัี่�งเร่ยนร้้บที่บาที่ภารกิิจของ สศูกิ. สร้างจิตสำาน่กิท่ี่�ด่ั ม่คุวามศูรัที่ธาต่ออาช่่พื้
ข้าราช่กิาร ตล่อดัจนมุ่งมั�นในกิารป็ฏิิบัติงานเพืื้�อป็ระโยช่น์ส่วนรวม ม่ทัี่ศูนคุติท่ี่�ด่ัต่อกิารให้บริกิาร  
แล่ะผลั่กิดัันให้งานป็ระสบผล่สำาเร็จอย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพื้ต่อไป็
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เลิข่าธิ์การ	สศก.	เป็ันวิทยากรบรรยายหลัิกสูตร	นบส.กษ.
 วันท่ี่� 2 กิรกิฎาคุม 2564 นายฉัีนที่านนท์ี่ วรรณ์เขจร เล่ขาธิกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร ร่วมเป็็นวิที่ยากิรบรรยายในหลั่กิส้ตร นักิบริหาร
ระดัับส้งกิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์รุ่นท่ี่� 4 (นบส.กิษ.) ในหัวข้อวิช่าสถานกิารณ์์เศูรษฐกิิจกิารเกิษตรไที่ยแล่ะตล่าดัโล่กิ ผ่านระบบออนไล่น์  
ณ์ ห้องป็ระชุ่มเล่ขาธิกิารชั่�น 4 อาคุารนวัตกิรรม สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร
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สศก.	ร่วมบริจาคน�้าด่ืมให้ศูนย์บริการฉ่ีดวัคซ่น	KU
 วันท่ี่� 2 กิรกิฎาคุม 2564 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร นำาโดัย นางศูศิูญา ป็านตั�น เล่ขานุกิารกิรม ร่วมบริจาคุ นำ�าดืั�ม ให้กัิบที่างศู้นย์บริกิาร 
ฉ่ีดัวัคุซ่ึ่น KU ส้้ COVID-19 ณ์ อาคุารจักิรพัื้นธ์เพ็ื้ญศิูริ มหาวิที่ยาลั่ยเกิษตรศูาสตร์ บางเขน ภายใต้โคุรงกิารม่แล้่วแบ่งปั็นกิล่่องของขวัญเพืื้�อเป็็น
กิำาลั่งใจส้้ภัยโคุวิดั-19 ของสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

การปัระชุมคณะกรรมการบริหารการขั่บเคล่ืิอนงานนโยบายส�าคัญ
 วันท่ี่� 14 กิรกิฎาคุม 2554 นายฉัีนที่านนท์ี่ วรรณ์เขจร เล่ขาธิกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร พื้ร้อมด้ัวย ดัร. ทัี่ศูน่ย์ เมืองแก้ิว รองเล่ขาธิกิาร
สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร ร่วมป็ระชุ่มคุณ์ะกิรรมกิารบริหารกิารขับเคุลื่�อนงานนโยบายสำาคัุญแล่ะกิารแก้ิไขปั็ญหาภาคุกิารเกิษตรคุรั�งท่ี่� 5/2564  
ผ่านระบบกิารป็ระชุ่มออนไล่น์ โดัยม่ ดัร.เฉีลิ่มชั่ย ศูร่อ่อน รัฐมนตร่ว่ากิารกิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ เป็็นป็ระธานกิารป็ระชุ่ม พื้ร้อมด้ัวย  
ดัร.ที่องเป็ล่ว กิองจันที่ร์ ป็ลั่ดักิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์
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การปัระชุมหารือรับฟงัความคิดเห็น	คู่มือการปัระเมินผลิโครงการยกระดับแปัลิงใหญ่	
ด้วยเกษตรสมัยใหม่	แลิะเช่ือมโยงตลิาด

 วันท่ี่� 15 กิรกิฎาคุม 2564 นางอัญช่นา ตราโช่ รองเล่ขาธิกิารสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร เป็็นป็ระธานกิารป็ระชุ่มหารือรับฟัู้งคุวามคิุดัเห็น  
คุ่้มือกิารป็ระเมินผล่โคุรงกิารยกิระดัับแป็ล่งใหญ่ด้ัวยเกิษตรสมัยใหม่แล่ะเชื่�อมโยงตล่าดั ผ่านระบบกิารป็ระชุ่มออนไล่น์ด้ัวยโป็รแกิรม ZOOM Cloud Meeting
ณ์ ห้องป็ระชุ่มอาคุารศู้นย์ป็ฏิิบัติกิารเศูรษฐกิิจเกิษตร (AEOC) ชั่�น 2 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร เชื่�อมโยงไป็ยังหน่วยงานทัี่�งส่วนกิล่าง 
แล่ะส่วนภ้มิภาคุ โดัยม่ นายบุญล่าภ โสวัณ์ณ์ะ ผ้้อำานวยกิารศู้นย์ป็ระเมินผล่ พื้ร้อมด้ัวย นายช่ายศัูกิดิั� วุฒิศัูกิดิั� ผ้้อำานวยกิารส่วนป็ระเมินผล่กิารพัื้ฒนา 
ปั็จจัยพืื้�นฐานแล่ะที่รัพื้ยากิรที่างกิารเกิษตร แล่ะนายช่วสร นกิเดัช่ เศูรษฐกิรช่ำานาญ เป็็นผ้้นำาเสนอ โดัยม่หน่วยงานรับผิดัช่อบโคุรงกิารให้คุวามคิุดัเห็น  
ป็ระกิอบด้ัวย กิรมส่งเสริมกิารเกิษตร กิรมกิารข้าว กิรมป็ศุูสัตว์ กิรมป็ระมง กิรมหม่อนไหม กิารยางแห่งป็ระเที่ศูไที่ย กิรมตรวจบัญช่่สหกิรณ์์  
สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรท่ี่� 1-12 แล่ะหน่วยงานภายในศู้นย์ป็ระเมินผล่

สศก.	ร่วมบริจาคแอลิกอฮอล์ิให้ศูนย์บริการฉ่ีดวัคซ่น	KU
 วันท่ี่� 23 กิรกิฎาคุม 2564 สำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร นำาโดัย นางศูศิูญา ป็านตั�น  
เล่ขานุกิารกิรม ร่วมบริจาคุบริจาคุแอล่กิอฮอล์่ช่นิดันำ�า ขนาดับรรจุ 5 ลิ่ตร จำานวน 24 แกิล่ล่อน  
ให้กัิบที่างศู้นย์บริกิารฉ่ีดัวัคุซ่ึ่น KU ส้้ COVID-19 ณ์ อาคุารจักิรพัื้นธ์เพ็ื้ญศิูริ มหาวิที่ยาลั่ย
เกิษตรศูาสตร์ บางเขน ภายใต้โคุรงกิารม่แล้่วแบ่งปั็นกิล่่องของขวัญเพืื้�อเป็็นกิำาลั่งใจส้้ภัยโคุวิดั-19  
ของสำานักิงานเศูรษฐกิิจกิารเกิษตร

55ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 776 777 สิิงหาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์



การปัระชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ืิอเตร่ยมการจัดการปัระชุมผู้น�าเข่ตเศรษฐกิจเอเปัค	
แลิะการปัระชุมท่่เก่่ยวข้่อง	ในช่วงท่่ปัระเทศไทยเป็ันเจ้าภาพิจัดการปัระชุมเอเปัค	ปีั	พิ.ศ.	2565	คร้ังท่่	2/2564
 วันท่ี่� 12 กิรกิฏิาคุม 2564 นางเบญจวรรณ์ ศิูริโพื้ธิ� ผ้้เช่่�ยวช่าญด้ัานนโยบายเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรระหว่างป็ระเที่ศู นางสาวหิรัญญา สระสม  
ผ้้อำานวยกิารกิองเศูรษฐกิิจกิารเกิษตรระหว่างป็ระเที่ศู แล่ะเจ้าหน้าท่ี่� เข้าร่วมกิารป็ระชุ่มคุณ์ะกิรรมกิารระดัับช่าติเพืื้�อเตร่ยมกิารจัดักิารป็ระชุ่มผ้้นำา
เขตเศูรษฐกิิจเอเป็คุ แล่ะกิารป็ระชุ่มท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง ในช่่วงท่ี่�ป็ระเที่ศูไที่ยเป็็นเจ้าภาพื้จัดักิารป็ระชุ่มเอเป็คุ ปี็ พื้.ศู. 2565 คุรั�งท่ี่� 2/2564 ผ่านระบบ
กิารป็ระชุ่มที่างไกิล่ ซ่ึ่�งรัฐมนตร่ว่ากิารกิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ ในฐานะกิรรมกิาร ได้ัมอบหมายนายนราพัื้ฒน์ แก้ิวที่อง (ผ้้ช่่วยรัฐมนตร่ว่ากิาร
กิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์) แล่ะ ดัร.ที่องเป็ล่ว กิองจันที่ร์ ป็ลั่ดักิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ พื้ร้อมด้ัวย นายระพ่ื้ภัที่ร์ จันที่รศูร่วงศ์ู  
รองป็ลั่ดักิระที่รวงเกิษตรแล่ะสหกิรณ์์ เข้าร่วมกิารป็ระชุ่มฯ โดัยม่ พื้ล่เอกิป็ระยุที่ธ์ จันที่ร์โอช่า นายกิรัฐมนตร่ เป็็นป็ระธานกิารป็ระชุ่ม
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