


วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำภำคเกษตร 

และศูนย์กลำงสำรสนเทศ 
กำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565”

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

2. จัดท�าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�ารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ

4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร 

ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร 
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
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บรรณาธิการแถลง

ซ่ึ่�งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ 

ได้้เตรียมขัับเคล่�อนการปลูกสมุนไพร 

ฟ้้าทะลายโจรเป็นวัตถุุดิ้บเพ่�อป้อนให้กับ 

กระทรวงสาธารณ์สุขั โด้ยกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเล่อก  

พัฒนาเป็นยาต้านไวรัสโควิด้-19 และให้

กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์์

ทำาโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้้าทะลายโจร

ในสถุาบันเกษตรกร จะสนับสนุน 

พันธ์ุที�มีสารแอนโด้รกราโฟ้ไลด์้สูง 

ให้กับสหกรณ์์ที�ร่วมโครงการ ซ่ึ่�งจะ 

ทำาให้เกษตรกรมีรายได้้เพิ�มและในอนาคต 

อาจกลายเป็นพ่ชเศรษฐกิจตัวใหม่ 
 โด้ยจะเริ�มทยอยปลูกตั�งแต่เด่้อน

สิงหาคมเป็นต้นไป ถุ่งเด่้อนธันวาคม 2564  

คาด้จะได้้ครบจำานวน 100 ไร่ ในพ่�นที�

สหกรณ์์ 5 แห่งและปี 65 จะเริ�มอีก  

400 ไร่ ใน 20 สหกรณ์์ ซ่ึ่�งตลาด้ค่อ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเล่อก โด้ยจะคัด้เล่อกสหกรณ์์ 

ที�มีความพร้อมและพ่�นที�เหมาะสม  

จากนั�นกรมวิชาการเกษตรจะเป็นพี�เลี�ยง 

แนะนำา การปลูกเพ่�อให้ได้้ผลผลิตตามที�

ต้องการ และอนาคตคาด้หวังว่าสหกรณ์์ 

	 หลายท่านท่ีติิดติามข่าวสาร 
คงพอทราบกันบ้างแล้วว่า	 
“ฟ้า้ทะลายโจร”	เป็นพืชสมุนไพร 
ท่ีกำาลังเป็นท่ีสนใจของสังคมไทย
อยู่ในขณะนี�	เน่ืองจากสามารถใช้
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	ควบคู่กับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน	เน่ืองจาก
มีสารสำาคัญ	คือ	แอนโดรกราโฟ้ไลด์
(Andrographolide)	มีสรรพคุณ 
สามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ปว่ย
โรคโควิด-19	ท่ีมีอาการไม่หนักได้

จะเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรให้กับประเทศ

 ทั�งนี� กรมวิชาการเกษตรได้้วิจัยและ 

พัฒนาสายพันธ์ุต้นฟ้้าทะลายโจร ซ่ึ่�งมี

ปริมาณ์สารสำาคัญ ค่อ สารแอนโด้รกราโฟ้ไลด์้  

มากกว่าที�มาตรฐานยาสมุนไพรไทย

กำาหนด้ว่าควรมีสารแอนโด้รกราโฟ้ไลด์้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 (โด้ยนำ�าหนักแห้ง)  

สายพันธ์ุที�พัฒนาสำาเร็จค่อ สายพันธ์ุ

พิจิตร 4-4 โด้ยจะเร่งผลิตเมล็ด้พันธ์ุ 

ซ่ึ่�งคาด้ว่าจะมีเพียงพอช่วงเด่้อน 

มีนาคม 2565 
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> ‘นมคุณ์ภาพสูงล้านนา’ เชียงใหม่ 
 ลำาพูน ลำาปาง ยกระดั้บมาตรฐานการผลิต
 นำ�านมโค สู่การเพิ�มรายได้้เกษตรกร

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 6
>> การตัด้สินใจปรับเปลี�ยนกิจกรรมการผลิต
 ขัองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 จังหวัด้นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

บทความพิิเศษ	 10
>> มาตรการช่วยเหล่อเกษตรกรที�สามารถุ
 ทำาได้้ภายใต้กฎกตา WTO

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พ่ชอาหาร 14
 พ่ชนำ�ามัน 30
 พ่ชเส้นใย 32
 พ่ชอ่�นๆ 32
 ปศุสัตว์และผลิตภัณ์ฑ์์จากสัตว์ 38
 ประมงและผลิตภัณ์ฑ์์จากสัตว์นำ�า 42

ข่่าวท่่น่าสนใจ	 46
>> กรมประมง....ประกาศ ! ปิด้อ่าวไทยรูปตัว ก  
 ประจำาปี 2564 ฟ้้�นฟู้สัตว์นำ�า ในพ่�นที�  
 8 จังหวัด้ช่วง 1 : 15 มิ.ย. – 15 ส.ค. /  
 ช่วง 2 : 1 ส.ค. – 30 ก.ย.นี�

ราคาปััจจัยการผลิิต	 49

แวะเย่่ยม	สศท.	 50
>> สศท.2 จัด้ฝึึกอบรมและสาธิตการเกษตรไทย 
 ด้้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั�งที� 3/2564  
 ณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 
 สินค้าเกษตรเคร่อข่ัาย อำาเภอพรหมพิราม  
 ตำาบลท่าช้าง อำาพรหมพิราม จังหวัด้พิษณุ์โลก
>> สศท.5 จัด้ประชุมคณ์ะทำางานพัฒนางาน 
 ด้้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติด้ตาม 
 ประเมินผล ครั�งที� 2/2564
>> สศท.6 จัด้ทำาแผนพัฒนาองค์กรหน่วยงาน  
 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
>> สศท.9 ร่วมติด้ตามการลงพ่�นที�ขัองรัฐมนตรี 
 ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ณ์ จังหวัด้นราธิวาส
>> สศท.10 ลงพ่�นที�ติด้ตามโครงการระบบ 
 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สินค้า  
 “มะพร้าวนำ�าหอม” จังหวัด้ราชบุรี

ผลสำาเร็จการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง จ.นครราชสีมา สร้างกำาไรรวมกว่าปีละ 18 ล้านบาท

ถุอด้บทเรียนเกษตรกรต้นแบบ โครงการ 1 ตำาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้วิกฤตโควิด้ด้้วยศาสตร์พระราชา

ความรู้และการบริหารจัด้การที�ดี้ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
ขัองแปลงใหญ่ทุเรียน ตำาบลพลงตาเอี�ยม จังหวัด้ระยอง

>> สศท.11 ลงพ่�นที�ติด้ตามสถุานการณ์์การผลิต 
 ทุเรียนภูเขัาไฟ้ ในพ่�นที�อำาเภอขุันหาญ
 จังหวัด้ศรีสะเกษ

ข่่าวปัระชาสัมพัินธ์์	 53
>> สศก. จัด้โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน  
 กล่องขัองขัวัญเพ่�อเป็นกำาลังใจสู้ COVID-19”
>> เลขัาธิการ สศก. ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากร 
 บรรยายหลักสูตร นบส.กษ. รุ่นที� 4
>> การประชุมการจัด้ทำา (ร่าง) แผนปฏิิบัติราชการ 
 ขัองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ระยะ 5 ปี  
 (พ.ศ. 2566-2570)
>> รองเลขัาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุม 
 หาร่อแนวทางการข่ั�นทะเบียนเกษตรกรพ่ชควบคุม
>> สศก. จัด้ฝึึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา 
 ข้ัาราชการบรรจุใหม่”
>> การประชุมคณ์ะกรรมการนโยบาย 
 และพัฒนาสับปะรด้แห่งชาติ ครั�งที� 1/2564
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‘นมคุณภาพสูงล้านนา’ เชีียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง  
ยกระดัับมาตรฐานการผลิตนำ�านมโค สู่การเพิ�มรายได้ัเกษตรกร

	 ปัจจุบัน	ภาคเหน่อตอนบนเป็นพ่�นที� 

ที�มีศักยภาพในการผลิตนำ�านมดิ้บที�สำาคัญ

ขัองประเทศไทย จากสภาพภูมิอากาศ  

ที�เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขัองโคนม  

พบว่า แหล่งผลิตโคนมที�สำาคัญอยู่ที�จังหวัด้

เชียงใหม่ ลำาพูน และลำาปาง ซ่ึ่�งกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์์ โด้ย สำานักงานปศุสัตว์เขัต 5  

และหน่วยงานในพ่�นที�ที�เกี�ยวข้ัอง ได้้เล็งเห็น 

ศักยภาพดั้งกล่าว จ่งได้้จัด้ทำาโครงการ  

เพ่�อยกระดั้บมาตรฐานการผลิตสู่ระบบ

มาตรฐานการปฏิิบัติที�ดี้ที�เหมาะสม (GAP) 

โด้ยการเพิ�มมูลค่านำ�านมดิ้บและผลิตภัณ์ฑ์์  

ภายใต้โครงการ “นมคุณ์ภาพสูงล้านนา”  

เรื่องน่ารู้ทางการเกษติร
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  ปัจจุบันสถุานการณ์์การผลิตนำ�านมดิ้บ 

ในพ่�นที�ภาคเหน่อไตรมาสที� 1/2564  

(เด่้อนมกราคม - เมษายน) มีปริมาณ์ 

นำ�านมดิ้บเฉลี�ย 3,580 ตัน คิด้เป็นร้อยละ 13  

ขัองประเทศ และมีจำานวนโคนมรีด้  

31,886 ตัว คิด้เป็นร้อยละ 32 ขัองประเทศ  

ซ่ึ่�งจากข้ัอมูลขัองสำานักงานปศุสัตว์เขัต 5 

พบว่า ในเขัตภาคเหน่อตอนบน มีการเลี�ยง

โคนมรีด้ใน 6 จังหวัด้ (เชียงใหม่ เชียงราย  

ลำาพูน ลำาปาง แพร่ พะเยา) มีสหกรณ์์โคนม  

19 สหกรณ์์ ศูนย์รวบรวมนำ�านมดิ้บ 35 แห่ง  

การด�าเนินโครงการ 
ยังคงพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา	 
โดยมีแนวทางด�าเนินงาน	 
ฝึึกอบรมเกษตรกร	 

เพื�อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน 
การปฏิิบัติที�ดีส�าหรับ 
ฟาร์มโคนม	(GAP)	 

หรือมาตรฐานฟาร์มผลิต 
นมดิบคุณภาพสูงล้านนา

โด้ยกำาหนด้เกณ์ฑ์์มาตรฐานการผลิต 

ที�สูงกว่าเกณ์ฑ์์ทั�วไปเพ่�อยกระดั้บ 

การพัฒนาตลอด้โซ่ึ่อุปทานการผลิต  

เริ�มด้ำาเนินการมาตั�งแต่ปี 2558  

และพัฒนามาอย่างต่อเน่�องจนถุ่งปัจจุบัน

โรงงานแปรรูปนมและผลิตภัณ์ฑ์์ 5 แห่ง 

ทั�งนี� ผลจากการด้ำาเนินงานขัองโครงการฯ  

ที�ผ่านมา มีฟ้าร์มเกษตรกรเข้ัาร่วมจำานวน  

291 ฟ้าร์ม ศูนย์รวบรวมนำ�านมดิ้บ 

ผ่านการรับรอง 3 แห่ง โรงงานแปรรูป 

และผลิตภัณ์ฑ์์ผ่านการรับรอง 4 แห่ง  

และสถุานที�จำาหน่ายผ่านการรับรอง 10 แห่ง 

  จากการลงพ่�นที�ขัองสำานักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตรที� 1 เชียงใหม่ (สศท.1) เพ่�อศ่กษา 

ศักยภาพการผลิตและการตลาด้นม

คุณ์ภาพสูงล้านนาในพ่�นที�ภาคเหน่อ 

ตอนบน 3 จังหวัด้ (เชียงใหม่ ลำาพูน  

และลำาปาง) พบว่า ปี 2563 มีเกษตรกร 

ที�เข้ัาร่วมโครงการฯ จำานวน 291 ฟ้าร์ม  

มีจำานวนโคนมรีด้ที�ผ่านการรับรอง  

5,530 ตัว เกษตรกรนิยมเลี�ยงสายพันธ์ุ 

โฮลส์ไตน์ฟ้รีเชี�ยน (Holstein Friesian) 

ซ่ึ่�งเป็นโคนมพันธ์ุที�กรมปศุสัตว์ได้้คัด้เล่อก

ให้เป็นพันธ์ุหลักในการปรับปรุงพันธ์ุโคนม

ขัองประเทศ ให้ผลผลิตนำ�านมดิ้บเฉลี�ย  

17 กิโลกรัม/ตัว/วัน ผลผลิตนำ�านมดิ้บ 

รวมเฉลี�ย 109 ตัน/วัน มีระยะเวลารีด้นม  

2 ครั�ง/วัน ซ่ึ่�งเกษตรกรจะรีด้นมโคช่วงเช้า  

1 ครั�ง และช่วงบ่าย 1 ครั�ง ราคาที�เกษตรกร 
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โดย : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 
เชียงใหม่

 อย่างไรก็ตาม การด้ำาเนินโครงการ 

ยังคงพัฒนาคุณ์ภาพและมาตรฐานนม

คุณ์ภาพสูงล้านนา โด้ยมีแนวทางด้ำาเนินงาน  

ฝึึกอบรมเกษตรกร เพ่�อส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาและปรับปรุงฟ้าร์มให้ได้้รับ 

การรับรองมาตรฐานการปฏิิบัติที�ดี้สำาหรับ 

ฟ้าร์มโคนม (GAP) หร่อมาตรฐานฟ้าร์ม

ผลิตนมดิ้บคุณ์ภาพสูงล้านนา การพัฒนา

ศักยภาพขัองเกษตรกรผู้เลี�ยงโคนม 

จากการแปรรูปผลิตภัณ์ฑ์์ นมขัั�นพ่�นฐาน 

สู่การแปรรูปผลิตภัณ์ฑ์์นมขัั�นอุตสาหกรรม 

การขัยายตลาด้โด้ยย่ด้หลักการตลาด้ 

นำาการผลิต รวมถุ่งการเพิ�มช่องทางการ

ตลาด้ออนไลน์ในยุค New Normal  

 ทั�งนี� จ่งขัอเชิญชวนประชาชน หันมา

บริโภคผลิตภัณ์ฑ์์จากนมคุณ์ภาพสูงล้านนา  

ที�มีทั�งรสชาติดี้ กลมกล่อมพร้อมด้้วยคุณ์ค่า

ทางอาหารสูง เพ่�อสนับสนุนรายได้้แก่ 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  

หากท่านใด้สนใจข้ัอมูลการผลิตและ 

การตลาด้นมคุณ์ภาพสูงล้านนา สามารถุ

สอบถุามเพิ�มเติมได้้ที� นายวุฒิชัย คำาดี้  

ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์ 

และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำานักงาน

ปศุสัตว์เขัต 5 ผู้ประสานงานโครงการ 

นมคุณ์ภาพสูงล้านนา โทร 08 4481 2008 

หร่อ สอบถุามเพิ�มเติมได้้ที� สศท.1  

โทร 0 5312 1318  

อีเมล zone1@oae.go.th

ขัายได้้เฉลี�ย ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 2564  

ราคาเฉลี�ยอยู่ที� 18.53 บาท/กิโลกรัม  

ด้้านกระบวนการผลิต หลังจากเกษตรกร

รีด้นมโคเสร็จแล้วจะนำานำ�านมดิ้บที�รีด้ได้้ 

ส่งจำาหน่ายที�ศูนย์รวบรวมนำ�านมดิ้บทันที  

โด้ยศูนย์รวบรวมจะทำาการเก็บรักษา

นำ�านมดิ้บในอุณ์หภูมิที�เหมาะสมเพ่�อรักษา

คุณ์ภาพขัองนำ�านมดิ้บ และส่งเข้ัาสู่โรงงาน

ผลิตนำ�านมและแปรรูปต่อไป

  ในส่วนขัองผลผลิตนำ�านมดิ้บคุณ์ภาพสูงล้านนา 

ขัองเกษตรกรที�เข้ัาร่วมโครงการฯ  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ส่งไปที�ศูนย์รวบรวม

นำ�านมดิ้บที�ผลิตนำ�านมดิ้บคุณ์ภาพสูง  

เพ่�อส่งต่อไปยังโรงงานสำาหรับผลิตนมทั�วไป  

และโรงงานแปรรูปนมคุณ์ภาพสูงล้านนา 

เพ่�อเข้ัาสู่กระบวนการแปรรูป 

เป็นผลิตภัณ์ฑ์์ อาทิ นมสด้ UHT  

นมสด้พาสเจอไรส์ โยเกิร์ต ไอศกรีม  

แล้วส่งจำาหน่ายตามสถุานที�ได้้รับมาตรฐาน  

ได้้แก่ ตลาด้ Modern trade โรงแรม  

หร่อใช้เป็นวัตถุุดิ้บผสมกับเคร่�องด่้�ม

จำาหน่ายหน้าร้านโด้ยตรง รวมไปถุ่ง

จำาหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น  

Facebook และ Lazada เป็นต้น  

ส่วนที�เหล่ออีกร้อยละ 6 ส่งไปที�ศูนย์

รวบรวมนำ�านมดิ้บทั�วไป 
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บทความเศรษฐกิจการเกษติร

การตัดัสินใจปรับเปลี�ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา จังหวัดันครศรีธรรมราชี และสุราษฎร์ธานี

 การวิจัยเร่ืองการตัิดสินใจ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิติ 
ของเกษติรกรผู้ปลูกยางพารา	
มีวัตถุุประสงค์เพ่�อศ่กษาลักษณ์ะ 

การปรับเปลี�ยนกิจกรรมการผลิต และปัจจัย

ที�มีอิทธิพลต่อการตัด้สินใจปรับเปลี�ยน

กิจกรรมการผลิตขัองเกษตรกร 

ผู้ปลูกยางพารา โด้ยรวบรวมข้ัอมูล 

จากเกษตรกรตัวอย่างที�ข่ั�นทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซ่ึ่�งมีพ่�นที� 

ปลูกยางพาราอยู่ในพ่�นที�ไม่เหมาะสม 

ในจังหวัด้นครศรีธรรมราช และจังหวัด้

สุราษฎร์ธานี โด้ยใช้วิธีการวิเคราะห์  

การถุด้ถุอยโลจิสติคพหุกลุ่ม ผลการศ่กษา

ลักษณ์ะและปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการ 

ปรับเปลี�ยนกิจกรรมขัองเกษตรกร  

จำาแนกออกเป็น 4 กรณี์ ดั้งนี�

	 กรณีท่ีหน่ึง	เกษตรกรไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงการผลิต พบว่า ยางพารา

มีอายุเฉลี�ย 13.31 ปี ซ่ึ่�งส่วนใหญ่  

เป็นยางพาราที�เปิด้กรีด้แล้ว ใช้แรงงาน 
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ในครัวเร่อน 2 ราย และแรงงานจ้าง 1 ราย

ต่อครัวเร่อน จำาหน่ายผลผลิตในรูปแบบ 

ขีั�ยาง/เศษยาง รายได้้จากยางพารา 

และรายได้้อ่�นในภาคเกษตรสูงกว่ารายได้้

นอกภาคการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ 

ใช้เงินลงทุนขัองตนเอง มีการปรับปรุง 

วิธีการผลิตและเข้ัารับการถุ่ายทอด้ความรู้

เพิ�มเติม รวมทั�งได้้รับการสนับสนุนปัจจัย

การผลิต ได้้แก่ สระนำ�า และวัสดุ้ปรับปรุง

บำารุงดิ้น เป็นต้น เกษตรกรเล่อกที�จะปลูก

ยางพาราต่อไป เน่�องจากต้นทุนในการดู้แล

และการลงทุนไม่สูง รวมทั�งมีรายได้้ทุกวัน

	 กรณีท่ีสอง	การปรับเปลี�ยนจาก

ยางพาราไปปลูกพ่ชร่วม/พ่ชแซึ่มยางพารา  

พบว่า ยางพาราก่อนปรับเปลี�ยนมีอายุ

เฉลี�ย 23.50 ปี พ่�นที�ปลูกส่วนใหญ่ 

เป็นพ่�นที�ราบ ใช้แรงงานในครัวเร่อน  

2 ราย และ แรงงานจ้าง 1 รายต่อครัวเร่อน  

เกษตรกรโค่นยางพาราเก่าแล้วปลูก 

เป็นยางพาราใหม่ พ่ชที�ปลูกร่วม/แซึ่ม 

สวนยางพารา ประกอบด้้วย กล้วย สับปะรด้  

มะละกอ ไผ่ ข้ัาวโพด้ กาแฟ้ และผักสวนครัว  

รายได้้จากการปลูกพ่ชร่วม/แซึ่มยางพารา

และรายได้้อ่�นในภาคเกษตรสูงกว่ารายได้้

นอกภาคเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ 

ใช้เงินลงทุนขัองตนเอง และเล่อกที�จะ 

ปลูกพ่ชร่วม/แซึ่มยางพารา เน่�องจาก 

ปัญหาราคาขัองยางพาราตกตำ�า 

จ่งหันมาปลูกพ่ชแซึ่มเพ่�อเสริมรายได้้ 

	 กรณีท่ีสาม	การปรับเปลี�ยนจาก

ยางพาราไปปลูกพ่ชเชิงเดี้�ยวชนิด้ใหม่  

พบว่า อายุขัองยางพาราก่อนปรับเปลี�ยน

เฉลี�ย 22.83 ปี พ่�นที�ปลูกส่วนใหญ่ 

เป็นพ่�นที�ราบ ใช้แรงงานในครัวเร่อน 2 ราย  

และแรงงานจ้าง 1 รายต่อครัวเร่อน  

เกษตรกรได้้ปรับเปลี�ยนไปปลูกพ่ชชนิด้อ่�น  

ได้้แก่ ทุเรียน ปาล์มนำ�ามัน และผลไม้อ่�นๆ  

เป็นต้น ระหว่างการปลูกพ่ชเดี้�ยวชนิด้ใหม่

ยังไม่เกิด้รายได้้ เกษตรกรมีรายได้้จาก 

การรับจ้างทางการเกษตรและขัายไม้

ยางพาราทำาให้รายได้้สูงกว่ารายได้้ 

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

เกษตรกรโค่นยางพาราเก่า
แล้วปลูกเป็นยางพาราใหม่	
พืชที�ปลูกร่วม/แซม

สวนยางพารา	ประกอบด้วย	
กล้วย	สับปะรด	มะละกอ	 
ไผ่	ข้าวโพด	กาแฟ	 
และผักสวนครัว	 

รายได้จากการปลูกพืชร่วม/แซม 
ยางพาราและรายได้อื�น 

ในภาคเกษตรสูงกว่ารายได้
นอกภาคเกษตร
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นอกภาคการเกษตร เกษตรกรทุกราย 

มีเงินลงทุนขัองตนเอง และเล่อกที�จะปลูก

พ่ชเชิงเดี้�ยวชนิด้ใหม่ เน่�องจากพ่ชเชิงเดี้�ยว  

เช่น ทุเรียน ปาล์มนำ�ามัน มีตลาด้รองรับ

ผลผลิตและได้้ราคาสูงกว่ายางพารา  

รวมทั�งพ่�นที�ที�ปลูกไม่เหมาะสม 

กับการปลูกยางพารา

	 กรณีท่ีส่ี	การปรับเปลี�ยนจาก

ยางพาราไปปลูกพ่ชผสมผสาน พบว่า  

ยางพาราก่อนปรับเปลี�ยนมีอายุเฉลี�ย  

22.09 ปี พ่�นที�ปลูกส่วนใหญ่เป็นที�ลาด้เท

หร่ออยูบ่นเนินเขัา ใช้แรงงานในครัวเร่อน  

2 ราย และแรงงานจ้าง 1 รายต่อครัวเร่อน  

เกษตรกรได้้ปรับเปลี�ยนไปปลูกพ่ช 
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กรณี์ไม่มีการเปลี�ยนแปลงการผลิต 

เป็นรูปแบบอ้างอิง พบว่า สัด้ส่วนรายได้้จาก 

การจำาหน่ายผลผลิตกับรายได้้ทั�งหมด้ 

เป็นปัจจัยหลักที�มีอิทธิพลต่อการตัด้สินใจ

ขัองเกษตรกรในทุกกรณี์ ดั้งนั�น จ่งมี 

ข้ัอเสนอแนะภาครัฐว่าควรส่งเสริมการ 

ลด้ต้นทุนการผลิตและเพิ�มช่องทางการตลาด้ 

เพ่�อรองรับสินค้าพ่ชทางเล่อกที�เกิด้จาก 

การปรับเปลี�ยนกิจกรรมการผลิตขัองเกษตรกร 

เพ่�อช่วยเพิ�มรายได้้ให้แก่เกษตรกร

ผสมผสาน ได้้แก่ มังคุด้ ทุเรียน มะพร้าว  

เงาะ มะม่วงหิมพานต์ และปาล์มนำ�ามัน  

เป็นต้น รายได้้นอกภาคการเกษตรสูงกว่า

ในภาคการเกษตร เน่�องจากระหว่างการ

ปรับเปลี�ยนเกษตรกรไม่มีรายได้้จากการ

ขัายผลผลิต แต่มีรายได้้จากการรับจ้าง 

ทั�งในและนอกภาคเกษตร เหตุผล 

ที�เกษตรกรเล่อกที�จะปลูกพ่ชผสมผสาน  

เน่�องจากพ่ชผสมผสานมีตลาด้รองรับ 

และทำาให้มีรายได้้ตลอด้ปี

 การศ่กษาปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการ

ตัด้สินใจปรับเปลี�ยนกิจกรรมการผลิต 

ขัองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โด้ยใช้ 
โดย : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที� 8 

สุราษฎร์ธานี

บทความเศรษฐกิจการเกษตร
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มาตรการช่ีวยเหลือเกษตรกร 
ที�สามารถทำาได้ัภายใต้กฎกติกา WTO

	 สินค้าเกษติรถุ่อเป็นสินค้าที�สำาคัญ
ขัองประเทศไทย แม้ว่าภาคเกษตร 
จะมีผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวม (Gross Domestic 
Product: GDP) เพียงประมาณ์ร้อยละ 8 
ขัองผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมในประเทศ  
โด้ยมีจำานวนเกษตรกรในประเทศ 
ประมาณ์ 9.3 ล้านคน หร่อคิด้เป็นร้อยละ 14  
ขัองประชากรในประเทศ แต่สินค้าเกษตร
เป็นสินค้าที�มีความจำาเป็นต่อการด้ำารงชีพ  
สร้างความมั�นคงทางอาหารให้กับ
ประเทศไทย ทำาให้ไม่ต้องพ่�งการนำาเข้ัา  
อีกทั�งยังเป็นแหล่งวัตถุุดิ้บที�สำาคัญ 
ขัองภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  
และหากสามารถุผลิตได้้เกินกว่าความ
ต้องการบริโภคในประเทศ ยังสามารถุ 
ส่งออกเพ่�อสร้างรายได้้ให้กับประเทศ  
ในขัณ์ะที�เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นรายย่อย

และมีรายได้้น้อย ดั้งนั�น การช่วยเหล่อ
เกษตรกรเพ่�อเสริมสร้างความสามารถุ 
ในการแข่ังขัันจ่งเป็นสิ�งจำาเป็นในหลายๆ  
ประเทศ รวมทั�งประเทศไทย ซ่ึ่�งมาตรการ
ช่วยเหล่อหร่อการอุด้หนุนภายในประเทศ
ขัองรัฐจะช่วยให้ผู้ผลิตภายในประเทศ 
มีความสามารถุในการแข่ังขัันทางการค้า
กับสินค้าที�นำาเข้ัาจากต่างประเทศได้้มากข่ั�น  
อย่างไรก็ตาม การอุด้หนุนภายในนั�น 
ต้องใช้ให้ถูุกรูปแบบ อยู่ภายใต้กฎกติกา
ระหว่างประเทศที�สามารถุทำาได้้  
และไม่ก่อให้เกิด้การบิด้เบ่อนทางการค้า  
ที�ผ่านมาประเทศไทยด้ำาเนินมาตรการ 
ช่วยเหล่อเกษตรกรภายในประเทศ 
หลายรูปแบบ โด้ยปัจจุบันประเทศไทย 
ได้้ประกาศใช้นโยบายประกันรายได้้ 
สำาหรับสินค้าเกษตรที�มีความอ่อนไหว 

และประสบกับราคาตกตำ�า ได้้แก่ ข้ัาว  
และข้ัาวเหนียว ข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์  
มันสำาปะหลัง ยางพารา และปาล์มนำ�ามัน  
โด้ยสินค้าที�มีราคาตำ�ากว่าราคาเป้าหมาย 
ที�กำาหนด้ไว้จะได้้รับเงินชด้เชยรายได้้  
เพ่�อบรรเทาความเด่้อด้ร้อน และป้องกัน
ความเสี�ยงด้้านราคาไม่ให้ประสบปัญหา
ขัาด้ทุน 
 องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) เป็นองค์กรการค้า
ที�มีวัตถุุประสงค์เพ่�อส่งเสริมการแข่ังขััน
ทางการค้าที�มีความเป็นธรรม โด้ยต้องการ
เปิด้เสรีการค้าระหว่างประเทศอย่าง 
ค่อยเป็นค่อยไป ตามความพร้อมขัอง
ประเทศสมาชิก และระดั้บการพัฒนา
ขัองประเทศ โด้ย WTO ได้้กำาหนด้ให้
มีการปฏิิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศ
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ประเทศไทย	ในฐานะประเทศ
ก�าลังพัฒนา	สามารถด�าเนินการ
อุดหนุนภายในเพื�อการพัฒนา

ส�าหรับสินค้าเกษตรได้	 
แต่ต้องด�าเนินการภายใต้กฎ
และกติกาของ	WTO	โดยการ
อุดหนุนภายในน้ันจะต้อง 
ไม่มากเกินไปจนท�าให้เกิด 
ความบิดเบือนทางการค้า	 

หรือก่อให้เกิดความ	ไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขันทางการค้า

กำาลังพัฒนา (Special and Differential 
Treatment: S&D) เพ่�อให้สามารถุเข้ัาร่วม
ในระบบการค้าพหุภาคีได้้ ประเทศไทย 
ได้้เข้ัารวมเป็นสมาชิก WTO มาตั�งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 การเป็นสมาชิกขัอง WTO 
ทำาให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
มีสิทธิและพันธกรณี์ (Rights and  
Obligations) ที�จะต้องปฏิิบัติตาม 
ความตกลงต่างๆ ภายใต้ WTO ทั�งนี�  
การอุด้หนุนภายใน ค่อ หน่�งในเร่�องหลัก 
ที� WTO ได้้มีการเจรจาหาร่อกัน  
เพ่�อกำาหนด้กฎและกติกา และรูปแบบ 
การอุด้หนุนภายในที�ประเทศสมาชิก
สามารถุใช้ได้้ และจำากัด้ไม่ให้ประเทศ
สมาชิกใช้มากเกินไปจนทำาให้เกิด้การแข่ังขััน 
ทางการค้าไม่เป็นธรรม
 ประเทศไทย ในฐานะประเทศกำาลัง
พัฒนาสามารถุด้ำาเนินการอุด้หนุนภายใน
เพ่�อการพัฒนาสำาหรับสินค้าเกษตรได้้  
แต่ต้องด้ำาเนินการภายใต้กฎและกติกา 
ขัอง WTO โด้ยการอุด้หนุนภายในนั�น
จะต้องไม่มากเกินไปจนทำาให้เกิด้ความ
บิด้เบ่อนทางการค้า หร่อก่อให้เกิด้ความ 
ไม่เป็นธรรมในการแข่ังขัันทางการค้า  
ทั�งนี� การอุด้หนุนภายในที�สามารถุใช้ได้้
ตามกฎขัอง WTO สามารถุแบ่งเป็น  
3 ประเภท ดั้งนี�

	 1.	 การอุดหนุนประเภท	“Green	
Box”	หรือ	การอุดหนุนท่ีไม่บิดเบือน
การผลิติและการค้า	หรือถ้ามีก็น้อยมาก	
เป็นการอุด้หนุนที�ทำาได้้โด้ยไม่มีข้ัอผูกพัน
ว่าจะต้องลด้ตามพันธกรณี์ขัอง WTO  
โด้ยการอุด้หนุนประเภทนี�จะต้องเป็น 
ไปตามหลักเกณ์ฑ์์พ่�นฐาน ค่อ การอุด้หนุน
ดั้งกล่าวจะต้องให้โด้ยผ่านโครงการ 
ขัองรัฐบาล ซ่ึ่�งใช้เงินขัองรัฐบาล และ  
การอุด้หนุนดั้งกล่าวจะต้องไม่มีผล 
ให้เกิด้การสนับสนุนด้้านราคาแก่ผู้ผลิต  
ตัวอย่างการอุด้หนุนแบบ Green Box เช่น
 ❖ การบริการทั�วไป การอุด้หนุน
ลักษณ์ะนี�จะต้องไมเ่ป็นการจา่ยเงนิโด้ยตรง
ให้แก่ผู้ผลิต หร่อผู้แปรรูป ตัวอย่างเช่น  
เงินอุด้หนุนที�ใช้ในการวิจัย การควบคุม
แมลงศัตรูพ่ชและโรค การบริการฝึึกอบรม  
การบริการส่งเสริมและให้คำาแนะนำา  
การบริการตรวจสอบด้้านสุขัภาพและ
ความปลอด้ภัย การบริการด้้านการตลาด้
และการส่งเสริมการตลาด้ การบริการในด้้าน 
โครงสร้างพ่�นฐาน เช่น แหล่งนำ�า ไฟ้ฟ้้า 
สร้างถุนน ระบบชลประทาน วิธีการขันส่ง
 ❖ การจ่ายเงินช่วยเหล่อภายใต้
โครงการสิ�งแวด้ล้อมหร่อการอนุรักษ์ 
ที�รัฐบาลมีนิยามไว้อย่างชัด้เจน การอุด้หนุน 
ในลักษณ์ะนี�สามารถุทำาได้้ โด้ยการจ่ายเงิน
จะถูุกจำากัด้เพียงค่าใช้จ่ายที�ต้องเพิ�มเติม  

หร่อรายได้้ที�สูญเสียที�เกี�ยวข้ัองกับการ
ปฏิิบัติตามโครงการขัองรัฐบาล
 ❖ การจ่ายเงินโด้ยตรงให้กับผู้ผลิต 
(Direct Payment) โด้ยเน้นว่าการจ่ายเงิน
ตามโครงการต่างๆ จะต้องไม่เกี�ยวหร่อ 
อยู่บนพ่�นฐานขัอง 1) ชนิด้หร่อปริมาณ์การผลิต  
และ 2) ราคาภายในและระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างโครงการการอุด้หนุนภายใน 
โด้ยการจ่ายเงินโด้ยตรงให้กับผู้ผลิต ได้้แก่
  ● โครงการประกันรายได้้ (Income  
insurance programme) และโครงการ
คุ้มครองรายได้้ (Income safety net 
programme) โด้ยการให้ความช่วยเหล่อ
ขัองรัฐในโครงการประกันรายได้้ และ 
ความคุ้มครองด้้านรายได้้ จะต้องจ่ายเงิน
ให้เฉพาะการเสียหายที�มากกว่าร้อยละ 30  
ขัองรายได้้รวมหร่อรายได้้สุทธิเฉลี�ย 3 ปี
ก่อนหน้า หร่อ 5 ปีก่อนหน้า (ไม่นำาปี 
ที�มีรายได้้สูงสุด้และตำ�าสุด้มาคำานวณ์)  
โด้ยการจ่ายเงินเพ่�อชด้เชยการสูญเสีย 
จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ขัองการ 
สูญเสียรายได้้ขัองเกษตรกร ในปีที�
เกษตรกรได้้ลงทะเบียนเพ่�อรับการช่วยเหล่อ  
นอกจากนี� จำานวนการที�จ่ายจะต้อง 
ไม่เกี�ยวโยงกับชนิด้หร่อปริมาณ์การผลิต  
ไม่สัมพันธ์กับราคาทั�งภายในและ 
ต่างประเทศด้้วย   
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  ● โครงการประกันภัยพ่ชผล  
เพ่�อบรรเทาความเด่้อด้ร้อนจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ทั�งนี� สิทธิที�จะได้้รับการจ่ายเงิน 
ตามโครงการดั้งกล่าวนี� จะเกิด้ข่ั�นก็ต่อเม่�อ 
หน่วยงานขัองรัฐได้้ประกาศอย่าง 
เป็นทางการถุ่งการเกิด้ข่ั�นขัองภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ (รวมถุ่งโรคระบาด้ แมลงศัตรูพ่ช  
อุบัติเหตุจากนิวเคลียร์ และสงคราม 
ในพ่�นที�ที�กังวล) และเหตุดั้งกล่าวก่อให้เกิด้ 
การสูญเสียต่อการผลิตเกินกว่าร้อยละ 30 
ขัองการผลิตเฉลี�ยในช่วง 3 ปี ก่อนหน้า  
หร่อ 3 ปีเฉลี�ยขัองช่วง 5 ปีก่อนหน้า  
โด้ยไม่รวมปีที�ที�เสียหายสูงสุด้และตำ�าสุด้  
และการจ่ายเงินจะจ่ายเฉพาะในส่วนที�
เกี�ยวกับการสูญเสียรายได้้ ที�ดิ้น หร่อ
ปัจจัยการผลิตอ่�นที�มีสาเหตุจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติดั้งกล่าวเท่านั�น โด้ยการจ่ายเงิน
ชด้เชยจะต้องไม่มากไปกว่าต้นทุนขัองการ
ทด้แทนการสูญเสียนั�น และจะต้องไม่เป็น
การกำาหนด้ประเภทหร่อปริมาณ์การผลิต
ในอนาคต และจะต้องไม่เกินกว่าระดั้บ 
ที�กำาหนด้ไว้เพ่�อป้องกัน หร่อบรรเทา 
ความเสียหายในอนาคตเท่านั�น
	 	 	 ท้ั้�งน้ี้�	การจ่่ายเงินี้ภายใต้้โครงการ 
ประก้นี้ภ้ยพืืชผล	จ่ะต้้องพิืจ่ารณาร่วมก้บ 

โครงการประก้นี้รายได้หรือโครงการ
ค้้มครองรายได้ด้วย	ซ่ึ่�งเมื�อรวมก้นี้แล้ว	 
ยอดรวมของการจ่่ายเงินี้ท้ั้�ได้ร้บจ่ะต้้อง
น้ี้อยกว่าร้อยละ	100	ของการสููญเสู้ย
ท้ั้�งหมดของผู้ผลิต้
	 2.	การอุดหนุนประเภท	“Amber	 
Box”	หรือการอุดหนุนภายในท่ีบิดเบือน 
การผลิติและการค้า	(Trade-distorting	 
support)	ค่อ การอุด้หนุนภายในที�มี 
การเช่�อมโยงกับระดั้บการผลิตอย่างชัด้เจน 
เป็นการอุด้หนุนที�ก่อให้เกิด้การบิด้เบ่อน
ทางการผลิตและการค้าโด้ยตรง จำาเป็น
ต้องมีการจำากัด้ โด้ยประเทศสมาชิก 
มีพันธกรณี์ที�จะต้องลด้การอุด้หนุน
ประเภทนี�ลง มีรายละเอียด้ ดั้งนี�

 ❖ การอุด้หนุนแบบ Amber Box 
เป็นการอุด้หนุนที�ก่อให้เกิด้การบิด้เบ่อน
ทางการค้า จ่งมีพันธกรณี์ภายใต้ WTO  
ว่าจะต้องลด้ระดั้บการอุด้หนุนลง ณ์ ปัจจุบัน 
ประเทศไทยสามารถุใช้การอุด้หนุน
ประเภทนี�ได้้ไม่เกิน 19,028 ล้านบาทต่อปี  
ซ่ึ่�งเป็นยอด้รวมสำาหรับสินค้าเกษตร 
ทุกรายการ และหากการเจรจารอบโด้ฮา
ประสบความสำาเร็จ ประเทศไทยจะต้อง 
ลด้ระดั้บการอุด้หนุนประเภทนี�ลงเหล่อ  
13,319.94 ล้านบาทต่อปี ตัวอย่างโครงการ 
อุด้หนุนภายในประเภท Amber Box  
อาทิ การประกันราคา และการรับจำานำา
 ❖ การอุด้หนุนที�บิด้เบ่อนการค้า 
ที�สามารถุใช้ได้้ตามกฎ De minimis หร่อ
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โด้ย : กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

การอุด้หนุนขัั�นตำ�าที�สามารถุใช้ได้้โด้ยมี 
ผลบิด้เบ่อนการค้าน้อย ประเทศไทย
สามารถุใช้การอุด้หนุนลักษณ์ะนี�ได้้ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ขัองมูลค่าการผลิต 
ขัองแต่ละสินค้า ทั�งนี� หากยอด้การอุด้หนุน
ในสินค้าชนิด้ใด้เกินกว่าร้อยละ 10  
ขัองมูลค่าการผลิต ยอด้การอุด้หนุนภายใน
ที�บิด้เบ่อนการค้าและการผลิตขัองสินค้า
ชนิด้นั�นทั�งหมด้ จะถูุกนำาไปรวมคำานวณ์
เป็นยอด้รวมขัองการอุด้หนุนประเภท  
Amber Box ขัองประเทศไทย ซ่ึ่�งจำากัด้ 
ไว้ที� 19,028 ล้านบาท
 ❖ การอุด้หนุนที�บิด้เบ่อนการค้าที�ได้้
รับการยกเว้นสำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา 
(S&D Box) เป็นการอุด้หนุนที�บิด้เบ่อนการค้า 
แต่มีการยกเว้นให้ประเทศกำาลังพัฒนาให้
สามารถุใช้แบบไม่จำากัด้วงเงิน ได้้แก่ 
การอุด้หนุนเพ่�อส่งเสริมการปลูกพ่ชทด้แทน 
พ่ชเสพติด้ การอุด้หนุนปัจจัยการผลิต  
และการอุด้หนุนการลงทุน สำาหรับ
เกษตรกรที�ยากจนที�มีรายได้้น้อย หร่อ 
ผู้ผลิตที�มีความขัาด้แคลนด้้านทรัพยากร 
	 3.	การอุดหนุนประเภท	“Blue	Box”	 
หรือการอุดหนุนภายใต้ิโครงการจำากัด
การผลิติ	หมายถุ่งการอุด้หนุนภายใน 
ที�เกี�ยวข้ัองกับการจำากัด้การผลิต  
เพ่�อส่งเสริมการปฏิิรูปภาคการเกษตร  
โด้ยเป็นการอุด้หนุนที�สามารถุทำาได้้โด้ย 
ไม่จำากัด้วงเงิน แต่มีข้ัอแม้ว่าต้องไม่
บิด้เบ่อนการค้าหร่อมีผลบิด้เบ่อนการค้า

น้อยที�สุด้ และไม่มีผลต่อการผลิต ทั�งนี�  
การจ่ายเงินต้องอยูบ่นพ่�นฐานที�กำาหนด้ไว้
แน่นอนและไม่เปลี�ยนแปลง ประกอบด้้วย
เง่�อนไขั 3 ข้ัอ
 ❖ การจ่ายเงินข่ั�นอยู่กับเน่�อที�เพาะปลูก
และผลผลิตต่อหน่วยที�กำาหนด้ไว้แล้ว
 ❖ การจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 85  
หร่อตำ�ากว่าขัองระดั้บการผลิตที�ใช้เป็นพ่�นฐาน
 ❖ การจ่ายเงินสำาหรับปศุสัตว์ที�จ่าย
ตามจำานวนหัวซ่ึ่�งกำาหนด้ไว้แล้ว สามารถุ
ทำาได้้ไม่จำากัด้จำานวน
 สำาหรับประเทศไทย ยังไม่เคยใช้ 
การอุด้หนุนแบบ Blue Box มาก่อน  
ซ่ึ่�งมีความเป็นไปได้้ว่าประเทศใหม่ 
ที�ต้องการใช้การอุด้หนนแบบ Blue Box  
จะต้องมีการชด้เชยอย่างใด้อย่างหน่�ง เช่น  
การลด้มูลค่าการอุด้หนุนแบบ Amber Box  
ลงเท่ายอด้ Blue Box ที�จะใช้ใหม่  
หร่ออาจกำาหนด้เพด้านขัองการอุด้หนุน
แบบ Blue Box ไว้ที�ร้อยละ 5 ขัองมูลค่า
การผลิต ทั�งนี� ในปัจจุบันประเทศที�ใช้ 
การอุด้หนุนประเภทนี�เป็นประเทศ 
ที�พัฒนาแล้วทั�งหมด้ และมีแนวโน้มที�จะ 
ลด้เลิกการใช้การอุด้หนุนประเภทนี�  
แล้วหันมาใช้การอุด้หนุนประเภท  
Green Box ซ่ึ่�งเป็นการอุด้หนุนที�ไม่
บิด้เบ่อนการค้าและการผลิต และสามารถุ
ใช้ได้้โด้ยไม่จำากัด้วงเงินแทน 
 โด้ยสรุป หากการเจรจา WTO  
ในรอบโด้ฮาสำาเร็จ ประเทศไทยในฐานะ

ประเทศสมาชิก WTO ต้องลด้ระดั้บ 
การอุด้หนุนแบบ Amber Box หร่อ 
การอุด้หนุนที�ก่อให้เกิด้การบิด้เบ่อน
ทางการค้าลงเหล่อ 13,319.94 ล้านบาทต่อปี  
ดั้งนั�น ประเทศไทยจำาเป็นต้องปรับเปลี�ยน
รูปแบบขัองความช่วยเหล่อเกษตรกร 
และระมัด้ระวังในการใช้มาตรการอุด้หนุน
สินค้าเกษตรให้สอด้คล้องกฎ กติกา  
และพันธกรณี์ขัอง WTO เพ่�อป้องกัน 
ไม่ให้ถูุกฟ้้องร้องจากประเทศสมาชิกอ่�นๆ  
ทั�งนี� ควรเน้นการใช้นโยบายหร่อมาตรการ
อุด้หนุนสินค้าเกษตรเพ่�อก่อให้เกิด้ 
การพัฒนาศักยภาพในการผลิต  
และการพัฒนาคุณ์ภาพสินค้าเกษตร 
ขัองไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
โด้ยยกเลิกการอุด้หนุนแบบแทรกแซึ่งราคา
และการประกันราคา ซ่ึ่�งถุ่อเป็น 
การอุด้หนุนที�บิด้เบ่อนตลาด้ บิด้เบ่อนการค้า  
และการผลิต (Amber Box) มาเป็นการ
อุด้หนุนที�ไม่บิด้เบ่อนตลาด้หร่อราคา  
(Green Box) ซ่ึ่�งสามารถุทำาได้้โด้ยไม่มี 
ขีัด้จำากัด้ อาทิ การประกันรายได้้หร่อ
คุ้มครองรายได้้ (ที�ด้ำาเนินการอยูใ่นปัจจุบัน)  
การประกันภัยพ่ชผล การส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ และการฝึึกอบรม เพ่�อเพิ�มศักยภาพ
ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตในระยะยาวอย่างยั�งย่น
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำาเดัือน
มิถุนายน 2564

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิติ	การติลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิติ
	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ป	ี2564/65

   คาด้การณ์์ข้ัอมูล ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 2564 มีเน่�อที�เพาะปลูก 61.957 ล้านไร่ ผลผลิต 26.029 ล้านตันข้ัาวเปล่อก และผลผลิต

ต่อไร่ 420 กิโลกรัม เพิ�มข่ั�นจากปีการผลิต 2563/64 ที�มีพ่�นที� 61.875 ล้านไร่ ผลผลิต 24.895 ล้านตันข้ัาวเปล่อก และผลผลิตต่อไร่ 

402 กิโลกรัม หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ 0.13 ร้อยละ 4.56 และร้อยละ 4.48 ตามลำาดั้บ เน่�อที�เพาะปลูกคาด้ว่าเพิ�มข่ั�นจากปีที�แล้ว เน่�องจาก

ราคาข้ัาวเปล่อกที�เกษตรกรขัายได้้อยู่ในเกณ์ฑ์์ดี้ ประกอบกับในปีนี�เริ�มต้นฤดู้ฝึนเร็วกว่าปีที�ผ่านมาค่อ ประมาณ์กลางเด่้อนพฤษภาคม 

และคาด้ว่าปริมาณ์นำ�าฝึนจะมากข่ั�น จากการคาด้การณ์์ขัองกรมอุตุนิยมวิทยาในเด่้อนมิถุุนายนถุ่งสิงหาคม ปริมาณ์นำ�าฝึนจะสูงกว่า 

ค่าปกติร้อยละ 5-10 ทำาให้บางพ่�นที�มีปริมาณ์นำ�าเพียงพอในช่วงฤดู้เพาะปลูก เกษตรกรจ่งขัยายการเพาะปลูกในพ่�นที�ว่าง และบางพ่�นที�

ที�เคยเพาะปลูกข้ัาวนาปีได้้เพียงรอบเดี้ยว เกษตรกรสามารถุเพาะปลูกข้ัาวได้้ 2 รอบ นอกจากนี�เกษตรกรยังคงมีความคาด้หวัง 

ในการสานต่อโครงการประกันรายได้้เกษตรกรผู้ปลูกข้ัาว ส่งผลให้เน่�อที�เพาะปลูกเพิ�มข่ั�น แต่เพิ�มข่ั�นไม่มากนัก เน่�องจากในบางพ่�นที�

เกษตรกรปรับเปลี�ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน เพราะราคามีแนวโน้มสูงข่ั�น และมีโรงงานนำ�าตาลให้การส่งเสริม 

   สำาหรับผลผลิตต่อไร่ คาด้ว่าเพิ�มข่ั�นจากปีที�แล้ว เน่�องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้้คาด้ว่าปีนี�ปริมาณ์นำ�าฝึนจะสูงกว่าค่าปกติ 

ร้อยละ 5-10 อย่างไรก็ตาม หากระหว่างฤดู้กาลผลิตในบางพ่�นที�ประสบภัยแล้งหร่ออุทกภัย หร่อมีโรคแมลงศัตรูพ่ชระบาด้ ซ่ึ่�งส่งผลกระทบ 

ต่อผลผลิต จะมีการปรับค่าพยากรณ์์ เพ่�อให้สอด้คล้องกับสถุานการณ์์ที�เปลี�ยนแปลงไป

   ผลผลิต้ออกสูู่ต้ลาด คาด้การณ์์ผลผลิตจะเริ�มออกสู่ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนสิงหาคม 2564 - เมษายน 2565 โด้ยคาด้ว่าผลผลิต 

จะออกสู่ตลาด้มากในเด่้อนพฤศจิกายน 2564 ปริมาณ์ 17.474 ล้านตันข้ัาวเปล่อก หร่อร้อยละ 67.13 ขัองผลผลิตข้ัาวนาปีทั�งหมด้

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.

- รวมทั�งประเทศ (ล้านตันข้ัาวเปล่อก) 1.302 1.698 2.077 17.474 2.556 0.517 0.232 0.075 0.098 26.029

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

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2564

   คาด้การณ์์ข้ัอมูล ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 2564 มีเน่�อที�เพาะปลูก 8.442 ล้านไร่ ผลผลิต 4.990 ล้านตันข้ัาวเปล่อก และผลผลิต 

ต่อไร่ 591 กิโลกรัม เม่�อเทียบกับปีการผลิต 2563 ที�มีพ่�นที�เพาะปลูก 7.342 ล้านไร่ ผลผลิต 4.554 ล้านตันข้ัาวเปล่อก ผลผลิตต่อไร่  

620 กิโลกรัม พบว่า เน่�อที�เพาะปลูก และผลผลิต เพิ�มข่ั�นร้อยละ 14.98 และร้อยละ 9.57 ตามลำาดั้บ สำาหรับผลผลิตต่อไร่ ลด้ลงร้อยละ  

4.68 โด้ยเน่�อที�เพาะปลูกเพิ�มข่ั�นจากปีที�ผ่านมา เน่�องจากราคาข้ัาวเปล่อกที�เกษตรกรขัายได้้ยังอยู่ในเกณ์ฑ์์ดี้ แม้ว่าภาครัฐขัอความร่วมม่อ 

ให้เกษตรกรลด้เน่�อที�เพาะปลูกข้ัาวนาปรังเพ่�อให้การบริหารจัด้การนำ�ามีเพียงพอสำาหรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ 

ในฤดู้แล้งแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรยังคงขัยายเน่�อที�เพาะปลูกเพิ�มข่ั�น และมีบางจังหวัด้ขัยายเน่�อที�ปลูกข้ัาวนาปรังเพ่�อชด้เชยข้ัาวนาปี 

ในฤดู้กาลเพาะปลูกที�ผ่านมา ที�เสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัย

   สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลด้ลง เน่�องจากเกษตรกรในบางจังหวัด้เพาะปลูกเกินแผนการเพาะปลูกพ่ชฤดู้แล้ง ทำาให้ปริมาณ์นำ�า 

ไม่เพียงพอในช่วงต้นข้ัาวกำาลังเจริญเติบโต รวมทั�งในช่วงเด่้อนธันวาคม 2563 ถุ่งมกราคม 2564 มีอากาศหนาวเย็นนาน ทำาให้ในบางพ่�นที� 

ต้นข้ัาวชะงักการเจริญเติบโต อีกทั�งยังมีโรครานำ�าค้าง และแมลงบั�วรบกวน ส่งผลให้ต้นข้ัาวเติบโตไม่สมบูรณ์์ อย่างไรก็ตาม ผลผลิต 

ภาพรวมทั�งประเทศเพิ�มข่ั�นตามการเพิ�มข่ั�นขัองเน่�อที�เพาะปลูก

ภาวะเศรษฐกิจการเกษติร
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   ผลผลิต้ออกสูู่ต้ลาด คาด้การณ์์ผลผลิตเริ�มออกสู่ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2564 โด้ยคาด้ว่าผลผลิตจะออก

สู่ตลาด้มากในช่วงเด่้อนมีนาคม - เมษายน 2564 ปริมาณ์รวม 2.915 ล้านตันข้ัาวเปล่อก หร่อร้อยละ 58.42 ขัองผลผลิตข้ัาวนาปรัง

ทั�งหมด้

	 	 1.2	การติลาด
	 	 	 1)	แผนการผลิติและการติลาดข้าวครบวงจร	ปกีารผลิติ	2563/64	ประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี�

    ช่วงท้ั้�	1	การกำาหนี้ดอ้ปสูงค์และอ้ปทั้านี้ข้าว ได้้กำาหนด้อุปสงค์ 28.786 ล้านตันข้ัาวเปล่อก อุปทาน 30.865  

ล้านตันข้ัาวเปล่อก

   	 ช่วงท้ั้�	2	ช่วงการผลิต้ข้าว	

     2.1) การวางแผนการผลิตข้ัาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีการวางแผนการผลิตข้ัาว ปี 2563/64  

รวม 69.409 ล้านไร่ คาด้การณ์์ผลผลิต 30.865 ล้านตันข้ัาวเปล่อก จำาแนกเป็น รอบที� 1 พ่�นที� 59.884 ล้านไร่ คาด้การณ์์ผลผลิต  

24.738 ล้านตันข้ัาวเปล่อก และรอบที� 2 พ่�นที� 9.525 ล้านไร่ คาด้การณ์์ผลผลิต 6.127 ล้านตันข้ัาวเปล่อก โด้ยสามารถุปรับสมดุ้ล 

การผลิตได้้ในการวางแผนรอบที� 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้ัาวลด้ลง และสถุานการณ์์นำ�าน้อย รวมทั�งการปรับลด้

พ่�นที�การปลูกข้ัาวไปปลูกพ่ชอ่�น โด้ยจะมีการทบทวนโครงการลด้รอบการปลูกข้ัาวก่อนฤดู้กาลเพาะปลูกข้ัาวรอบที� 2 

     2.2) การจัด้ทำาพ่�นที�เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้ัาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีการจัด้ทำาพ่�นที�เป้าหมาย

ส่งเสริมการปลูกข้ัาว ปี 2563/64 รอบที� 1 จำานวน 59.884 ล้านไร่ แยกเป็น 1) ข้ัาวหอมมะลิ 27.500 ล้านไร่ ผลผลิต 9.161  

ล้านตันข้ัาวเปล่อก 2) ข้ัาวหอมไทย 2.084 ล้านไร่ ผลผลิต 1.396 ล้านตันข้ัาวเปล่อก 3) ข้ัาวเจ้า 13.488 ล้านไร่  

ผลผลิต 8.192 ล้านตันข้ัาวเปล่อก 4) ข้ัาวเหนียว 16.253 ล้านไร่ ผลผลิต 5.770 ล้านตันข้ัาวเปล่อก และ 5) ข้ัาวตลาด้เฉพาะ 

0.559 ล้านไร่ ผลผลิต 0.219 ล้านตันข้ัาวเปล่อก

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

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

- รวมทั�งประเทศ (ล้านตันข้ัาวเปล่อก) 0.929 1.565 1.350 0.548 0.367 0.182 0.034 0.012 0.003 4.990

- ร้อยละ 18.62 31.36 27.06 10.99 7.35 3.64 0.67 0.24 0.07 100.00
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     2.3) การจัด้การปัจจัยการผลิต ได้้แก่ โครงการผลิตและกระจายเมล็ด้พันธ์ุดี้ และควบคุมค่าเช่าที�นา

     2.4) การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้ัาว ได้้แก่ โครงการส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริม

การผลิตข้ัาวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขัั�นสูงในการผลิตพ่ช โครงการเพิ�มศักยภาพการผลิตข้ัาวหอมมะลิ

ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้ัาว กขั 43 และข้ัาวเจ้าพ่�นนุ่ม (กขั 79) และโครงการรักษา

ระดั้บปริมาณ์การผลิต และคุณ์ภาพข้ัาว

     2.5) การควบคุมปริมาณ์การผลิตข้ัาว ได้้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพ่ชหลากหลาย

     2.6) การพัฒนาชาวนา ได้้แก่ โครงการชาวนาปราด้เปร่�อง

     2.7) การวิจัยและพัฒนา ได้้แก่ โครงการปรับปรุงและการรับรองพันธ์ุข้ัาวคุณ์ภาพดี้เพ่�อการแข่ังขััน  

และโครงการปรับปรุงและการรับรองพันธ์ุข้ัาวเจ้าพ่�นนุ่มพันธ์ุใหม่

     2.8) การประกันภัยพ่ชผล ได้้แก่ โครงการประกันภัยข้ัาวนาปี

    ช่วงท้ั้�	3	ช่วงการเก็บเก้�ยวและหล้งเก็บเก้�ยว	ได้้แก่ โครงการสินเช่�อเพ่�อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและ 

สถุาบันเกษตรกร

    ช่วงท้ั้�	4	ช่วงการต้ลาดในี้ประเทั้ศ	

     4.1) การพัฒนาตลาด้สินค้าข้ัาว ได้้แก่ โครงการเช่�อมโยงตลาด้ข้ัาวอินทรีย์และข้ัาว GAP ครบวงจร  

และโครงการรณ์รงค์บริโภคข้ัาว และผลิตภัณ์ฑ์์ข้ัาวขัองไทยทั�งตลาด้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

     4.2) การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด้ ได้้แก่ โครงการสินเช่�อชะลอการขัายข้ัาวเปล่อกนาปี โครงการสินเช่�อ 

เพ่�อรวบรวมข้ัาวและสร้างมูลค่าเพิ�มโด้ยสถุาบันเกษตรกร โครงการชด้เชยด้อกเบี�ยให้ผู้ประกอบการค้าข้ัาวในการเก็บสต็อก  

และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัด้การและพัฒนาคุณ์ภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ัาว 
	 	 	 	 ช่วงท้ั้�	5	ช่วงการต้ลาดต่้างประเทั้ศ	

     5.1) การจัด้หาและเช่�อมโยงตลาด้ต่างประเทศ ได้้แก่ การเจรจาขัยายตลาด้ข้ัาวและกระชับความสัมพันธ์

ทางการค้าในต่างประเทศ โครงการกระชับความสัมพันธ์ และรณ์รงค์สร้างการรับรู้ในศักยภาพข้ัาวไทยเพ่�อขัยายตลาด้ไทย 

ในต่างประเทศ และโครงการ ลด้/แก้ไขัปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้ัาวไทยและเสริมสร้างความเช่�อมั�น 

     5.2) ส่งเสริมภาพลักษณ์์และประชาสัมพันธ์ข้ัาว ผลิตภัณ์ฑ์์ข้ัาวและนวัตกรรมข้ัาว ได้้แก่ โครงการส่งเสริม 

และขัยายตลาด้ข้ัาวไทยเชิงรุก โครงการผลักดั้นข้ัาวหอมมะลิไทยคุณ์ภาพดี้จากแหล่งผลิตสู่ตลาด้โลก โครงการส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์์ข้ัาวไทยในงานแสด้งสินค้านานาชาติ โครงการจัด้ประชุม Thailand Rice Convention 2021  

และโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพ่�อการต่อยอด้เชิงพาณิ์ชย์

     5.3) ส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐาน และปกป้องคุ้มครองเคร่�องหมายการค้า/เคร่�องหมายรับรอง 

ข้ัาวหอมมะลิไทย

     5.4) ประชาสัมพันธ์รณ์รงค์บริโภคข้ัาวและผลิตภัณ์ฑ์์ข้ัาวขัองไทยในตลาด้ข้ัาวต่างประเทศ
	 	 	 2)	มาติรการช่วยเหลือเกษติรกรผู้ปลูกข้าว	ปกีารผลิติ	2563/64

    มติคณ์ะรัฐมนตรีเม่�อวันที� 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติโครงการประกันรายได้้เกษตรกรผู้ปลูกข้ัาว ปี 2563/64 

มาตรการคู่ขันานโครงการประกันรายได้้เกษตรกรผู้ปลูกข้ัาว ปีการผลิต 2563/64 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัด้การและพัฒนา

คุณ์ภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ัาว ปีการผลิต 2563/64 และงบประมาณ์ ดั้งนี�

    2.1)	โครงการประก้นี้รายได้เกษต้รกรผู้ปลูกข้าว	ปี	2563/64	รอบท้ั้�	1 โด้ยกำาหนด้ชนิด้ข้ัาว ราคา และปริมาณ์

ประกันรายได้้ (ณ์ ราคาความช่�นไม่เกิน 15%) ดั้งนี� (1) ข้ัาวเปล่อกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ครัวเร่อนละไม่เกิน  

14 ตัน (2) ข้ัาวเปล่อกหอมมะลินอกพ่�นที� ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ครัวเร่อนละไม่เกิน 16 ตัน (3) ข้ัาวเปล่อกเจ้า  

ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ครัวเร่อนละไม่เกิน 30 ตัน (4) ข้ัาวเปล่อกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท  

ครัวเร่อนละไม่เกิน 25 ตัน และ (5) ข้ัาวเปล่อกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ครัวเร่อนละไม่เกิน 16 ตัน
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    2.2)	มาต้รการคู่ขนี้านี้โครงการประก้นี้รายได้เกษต้รกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต้	2563/64 ประกอบด้้วย  

3 มาตรการ ได้้แก่ 

     (1) โครงการสินเช่�อชะลอการขัายข้ัาวเปล่อกนาปี ปีการผลิต 2563/64 โด้ย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่�อให้

เกษตรกรและสถุาบันเกษตรกรในเขัตพ่�นที�ปลูกข้ัาวทั�วประเทศ เพ่�อชะลอข้ัาวเปล่อกไว้ในยุง้ฉางเกษตรกรและสถุาบันเกษตรกร  

จำานวน 1.50 ล้านตันข้ัาวเปล่อก วงเงินสินเช่�อต่อตัน จำาแนกเป็น ข้ัาวเปล่อกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท ข้ัาวเปล่อกหอมมะลิ 

นอกพ่�นที� ตันละ 9,500 บาท ข้ัาวเปล่อกเจ้าตันละ 5,400 บาท ข้ัาวเปล่อกหอมปทุมธานี ตันละ 7,300 บาท และข้ัาวเปล่อกเหนียว 

ตันละ 8,600 บาท รวมทั�งเกษตรกรที�เก็บข้ัาวเปล่อกในยุ้งฉางตนเอง จะได้้รับค่าฝึากเก็บและรักษาคุณ์ภาพข้ัาวเปล่อกในอัตรา  

ตันละ 1,500 บาท สำาหรับสถุาบันเกษตรกรที�รับซ่ึ่�อข้ัาวเปล่อกจากเกษตรกรที�เข้ัาร่วมโครงการฯ ได้้รับในอัตรา ตันละ 1,000 บาท 

และเกษตรกรผู้ขัายข้ัาวเปล่อก ได้้รับในอัตรา ตันละ 500 บาท

     (2) โครงการสินเช่�อเพ่�อรวบรวมข้ัาวและสร้างมูลค่าเพิ�มโด้ยสถุาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 โด้ย ธ.ก.ส. 

สนับสนุนสินเช่�อแก่สถุาบันเกษตรกร ประกอบด้้วย สหกรณ์์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้ัาวชุมชน  

เพ่�อรวบรวมข้ัาวเปล่อกจำาหน่าย หร่อเพ่�อการแปรรูป วงเงินสินเช่�อเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท คิด้อัตราด้อกเบี�ยเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี  

โด้ยสถุาบันเกษตรกรรับภาระด้อกเบี�ย ร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระชด้เชยด้อกเบี�ยให้สถุาบันเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี

     (3) โครงการชด้เชยด้อกเบี�ยให้ผู้ประกอบการค้าข้ัาวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2563/64 ผู้ประกอบการค้าข้ัาว 

รับซ่ึ่�อข้ัาวเปล่อกเพ่�อเก็บสต็อก เป้าหมาย 4 ล้านตันข้ัาวเปล่อก โด้ยสามารถุรับซ่ึ่�อจากเกษตรกรได้้ตั�งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

(ภาคใต้ 1 มกราคม - 30 มิถุุนายน 2564) และเก็บสต็อกในรูปข้ัาวเปล่อกและข้ัาวสาร ระยะเวลาการเก็บสต็อกอย่างน้อย  

60 - 180 วัน (2 - 6 เด่้อน) นับแต่วันที�รับซ่ึ่�อ โด้ยรัฐชด้เชยด้อกเบี�ยในอัตราร้อยละ 3
	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิติเกษติรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิติ	2563/64

    ธ.ก.ส. ด้ำาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ัาวที�ข่ั�นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่�อบรรเทาความเด่้อด้ร้อน 

ลด้ต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรมีรายได้้เพิ�มมากข่ั�น ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเร่อนละ 20 ไร่ (ครัวเร่อนละไม่เกิน 20,000 บาท)  

ทั�งนี� กระทรวงพาณิ์ชย์ขัอด้ำาเนินการจ่ายเงินเกษตรกรที�ข่ั�นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ัาว ปีการผลิต 2563/64 รอบที� 1 กับกรมส่งเสริม

การเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเร่อนละ 20 ไร่ หร่อครัวเร่อนละไม่เกิน 10,000 บาท ก่อนในเบ่�องต้น
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	 	 1.3	การค้า

   ภาวการณ์ซืึ่�อขายข้าวในี้เดือนี้พืฤษภาคม	2564 ข้ัาวเปล่อกเจ้าที�เกษตรกรขัายได้้ ราคาลด้ลงเม่�อเทียบกับเด่้อนที�ผ่านมา 

เน่�องจากอยูใ่นช่วงที�ผลผลิตข้ัาวนาปรังออกสู่ตลาด้มาก ประกอบกับตลาด้ต่างประเทศมีความต้องการสั�งซ่ึ่�อข้ัาวลด้ลง
	 	 1.4	การส่งออก

  ปี 2563 ไทยส่งออกข้ัาว 5.725 ล้านตันข้ัาวสาร มูลค่า 115,914 ล้านบาท เม่�อเทียบกับปี 2562 ที�ส่งออก 7.584 ล้านตัน

ข้ัาวสาร มูลค่า 130,585 ล้านบาท ทั�งปริมาณ์และมูลค่าลด้ลงร้อยละ 24.51 และร้อยละ 11.23 ตามลำาดั้บ (ที�มา: กรมศุลกากร)

  ปี 2564 (ม.ค. - พ.ค.) ไทยส่งออกข้ัาว 1.778 ล้านตันข้ัาวสาร มูลค่า 34,392 ล้านบาท เม่�อเทียบกับช่วงเดี้ยวกันขัองปี 2563  

ที�ส่งออก 2.577 ล้านตันข้ัาวสาร มูลค่า 54,218 ล้านบาท ทั�งปริมาณ์และมูลค่าลด้ลงร้อยละ 31.01 และร้อยละ 36.57 ตามลำาดั้บ  

(ที�มา: กรมศุลกากร)
	 	 	 1.5	การนำาเข้า

   ตั�งแต่ ปี 2548 ตามพันธกรณี์ WTO ไทยจะต้องเปิด้ตลาด้นำาเข้ัาข้ัาวตามพันธกรณี์ในปริมาณ์ 249,757 ตัน ภาษีนำาเข้ัาข้ัาว

ในโควตาอัตราร้อยละ 30

   ปี 2563 ไทยนำาเข้ัาข้ัาว 45,244 ตันข้ัาวสาร มูลค่า 580 ล้านบาท เม่�อเทียบกับปี 2562 ที�นำาเข้ัา 32,706 ตันข้ัาวสาร  

มูลค่า 493 ล้านบาท ทั�งปริมาณ์และมูลค่าเพิ�มข่ั�นร้อยละ 38.34 และร้อยละ 17.65 ตามลำาดั้บ (ที�มา: กรมศุลกากร)

   ปี 2564 (ม.ค. - พ.ค.) ไทยนำาเข้ัาข้ัาว 13,065 ตันข้ัาวสาร มูลค่า 162 ล้านบาท เม่�อเทียบกับช่วงเดี้ยวกันขัองปี 2563  

ที�นำาเข้ัา 14,515 ตันข้ัาวสาร มูลค่า 235 ล้านบาท ปริมาณ์และมูลค่าลด้ลงร้อยละ 9.99 และร้อยละ 31.06 ตามลำาดั้บ  

(ที�มา: กรมศุลกากร)

	 2.	สถานการณ์การผลิติและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก
	 	 	 1)	การผลิติ

   ผลผลิต้ข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้้คาด้การณ์์ผลผลิตข้ัาวโลกปี 2564/65 ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 2564  

ผลผลิต 506.616 ล้านตันข้ัาวสาร เพิ�มข่ั�นจาก 504.992 ล้านตันข้ัาวสาร ในปี 2563/64 หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ 0.32
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	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

   บ้ญช้สูมด้ลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้้คาด้การณ์์บัญชีสมดุ้ลข้ัาวโลกปี 2564/65 ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 2564  

มีปริมาณ์ผลผลิต 505.616 ล้านตันข้ัาวสาร เพิ�มข่ั�นจากปี 2563/64 ร้อยละ 0.32 การใช้ในประเทศ 514.537 ล้านตันข้ัาวสาร  

เพิ�มข่ั�นจากปี 2563/64 ร้อยละ 1.58 การส่งออก/นำาเข้ัา 46.929 ล้านตันข้ัาวสาร ลด้ลงจากปี 2564/65 ร้อยละ 0.24 และสต็อกปลายปี 

คงเหล่อ 168.406 ล้านตันข้ัาวสาร ลด้ลงจากปี 2563/64 ร้อยละ 4.49

   โดยประเทั้ศท้ั้�คาดว่าจ่ะสู่งออกเพิื�มข่�นี้ ได้้แก่ ออสเตรเลีย เมียนมา กัมพูชา อียู ปากีสถุาน ปารากวัย ไทย ตุรกี และอุรุกวัย

   สู่วนี้ประเทั้ศท้ั้�คาดว่าจ่ะสู่งออกลดลง ได้้แก่ อาร์เจนตินา อินเดี้ย และสหรัฐอเมริกา

  	 สูำาหร้บประเทั้ศท้ั้�คาดว่าจ่ะนี้ำาเข้าเพิื�มข่�นี้ ได้้แก่ ไอเวอรี�โคสต์ เอธิโอเปีย อียู กินี อิหร่าน อิรัก เคนย่า มาด้ากัสกา โมแซึ่มบิค  

เนปาล ไนจีเรีย เซึ่เนกัล สหราชอาณ์าจักร และสหรัฐอเมริกา

   สู่วนี้ประเทั้ศท้ั้�คาดว่าจ่ะนี้ำาเข้าลดลง ได้้แก่ บราซิึ่ล จีน อินโด้นีเซีึ่ย ซึ่าอุดิ้อาระเบีย และแอฟ้ริกาใต้ 

   ประเทั้ศท้ั้�ม้สูต็้อกคงเหลือปลายปีเพิื�มข่�นี้ ได้้แก่ อินโด้นีเซีึ่ย ปากีสถุาน และไทย

   สู่วนี้ประเทั้ศท้ั้�คาดว่าจ่ะม้สูต็้อกคงเหลือปลายปีลดลง ได้้แก่ จีน อินเดี้ย ญี�ปุ�น ฟิ้ลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา
	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิติและผู้บริโภคท่ีสำาคัญ	
	 	 	 เวียดนาม

   ราคาข้ัาวยังคงปรับตัวลด้ลง เน่�องจากความต้องการข้ัาวจากต่างประเทศลด้ลง เพราะผู้ซ่ึ่�อได้้หันไปให้ความสนใจข้ัาวจาก

แหล่งที�มีราคาถูุกกว่า เช่น อินเดี้ย ไทย โด้ยข้ัาวขัาว 5% ราคายังคงอยู่ที�ประมาณ์ 480 - 485 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ลด้ลงจากระดั้บ  

485 - 490 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เม่�อสัปด้าห์ก่อนหน้า ขัณ์ะที�วงการค้ารายงานว่า จากสถุานการณ์์ที�ต้นทุนค่าขันส่งสินค้า ปรับตัวสูงข่ั�น 

ส่งผลให้การทำาสัญญาซ่ึ่�อขัายฉบับใหม่มีน้อยลง 

   เม่�อสัปด้าห์ที�ผ่านมา มีรายงานว่า ในเด่้อนพฤษภาคม 2564 เวียด้นามส่งออกข้ัาวได้้ประมาณ์ 571,400 ตัน ลด้ลงร้อยละ 28  

จากเด่้อนที�แล้วที�ส่งออกได้้ประมาณ์ 790,500 ตัน และลด้ลงจากช่วงเดี้ยวกันขัองปีที�แล้วประมาณ์ร้อยละ 40 ทำาให้ในช่วง 5 เด่้อนแรก 

ขัองปี (มกราคม - พฤษภาคม 2564) เวียด้นามส่งออกข้ัาวประมาณ์ 2.54 ล้านตัน ลด้ลงประมาณ์ร้อยละ 17.8 เม่�อเทียบกับช่วงเดี้ยวกัน 

ขัองปีที�ผ่านมา 
   ท้ั้�มา	: Oryza.com และสมาคมผู้ส่งออกข้ัาวไทย

	 	 	 กัมพูชา	

   ทางการกัมพูชาวางแผนที�จะเจรจากับทางการจีนเพ่�อขัอให้จีนเพิ�มปริมาณ์นำาเข้ัาสินค้าเกษตรจากกัมพูชามากข่ั�น โด้ยในส่วน

ขัองสินค้าข้ัาวนั�น กัมพูชาจะขัอให้จีนเพิ�มโควตานำาเข้ัาข้ัาวอีกปีละ 100,000 ตัน รวมเป็น 500,000 ตัน ทั�งนี� คาด้ว่าจะมีการเจรจา 

เร่�องดั้งกล่าวภายในปีนี�โด้ยกระทรวงพาณิ์ชย์ขัองกัมพูชาจะเป็นผู้กำาหนด้กรอบเวลาในการเจรจา กระทรวงเกษตร ป�าไม้ และการประมง

ขัองกัมพูชา (the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries; MAFF) รายงานว่า ในช่วง 5 เด่้อนแรกขัองปีนี� (มกราคม -

พฤษภาคม 2564) ตลาด้จีนยังคงถุ่อเป็นตลาด้นำาเข้ัาข้ัาวที�ใหญ่ที�สุด้ขัองกัมพูชา โด้ยนำาเข้ัาข้ัาวจำานวนประมาณ์ 120,843 ตัน  

คิด้เป็นสัด้ส่วนประมาณ์ร้อยละ 51.86 ขัองปริมาณ์ส่งออกข้ัาวทั�งหมด้ 
   ท้ั้�มา	: Oryza.com และสมาคมผู้ส่งออกข้ัาวไทย

	 	 	 อินเดีย	:	อินเดียเดินหน้าส่งออกข้าว	Non-Basmati	หลังฟ้ลิิปปนิส์ลดภาษีนำาเข้า

   สมาคมผู้ส่งออกข้ัาวขัองอินเดี้ย (Rice Exporters Association) มั�นใจว่าปีนี�จะส่งออกข้ัาวได้้มากข่ั�น ครองอันดั้บหน่�ง 

ในตลาด้โลก โด้ยข้ัอมูลจากหน่วยงานด้้านการพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารขัองอินเดี้ย (Agricultural and Processed 

Food Products Export Development Authority: APEDA) ระบุว่าในปี 2563 อินเดี้ยส่งออกข้ัาวที�ไม่ใช่ข้ัาวบาสมาติได้้  

13.09 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 160 ในขัณ์ะที�ส่งออกข้ัาวบาสมาติได้้ในปริมาณ์ 4.45 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นเพียงร้อยละ 4  

โด้ยปัจจัยหน่�งสำาหรับการส่งออกในปีนี�ค่อการนำาเข้ัาข้ัาวขัองฟิ้ลิปปินส์ที�คาด้ว่าจะเพิ�มข่ั�นจากการที�รัฐบาลฟิ้ลิปปินส์ยกเลิกนโยบาย 

การจำากัด้การนำาเข้ัาข้ัาวเชิงปริมาณ์และอนุญาตให้ผู้นำาเข้ัาเอกชนสามารถุนำาเข้ัาข้ัาวได้้อย่างเสรี รวมทั�งมีการลด้ภาษีนำาเข้ัาข้ัาวด้้วย
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   โด้ยเม่�อปลายเด่้อนพฤษภาคมที�ผ่านมา กระทรวงการคลังขัองฟิ้ลิปปินส์ได้้ประกาศลด้อากรขัาเข้ัาทั�วไป (MFN)  

จากร้อยละ 40 เหล่อร้อยละ 35 สำาหรับการนำาเข้ัาข้ัาวตามโควตา และเก็บอากรขัาเข้ัาร้อยละ 50 สำาหรับการนำาเข้ัานอกโควตา  

ภายในกรอบเวลาหน่�งปีจากนี� เน่�องจากฟิ้ลิปปินส์คาด้ว่าจะต้องเผชิญกับพายุหลายลูกในช่วงฤดู้ฝึน ทำาให้ผลผลิตข้ัาวจะมีปริมาณ์น้อยลง  

จ่งต้องรักษาระดั้บราคาข้ัาวในประเทศไม่ให้สูงเกิด้ไป ซ่ึ่�งโด้ยปกติแล้วฟิ้ลิปปินส์จะนำาเข้ัาข้ัาวปีละประมาณ์ 2.5 ล้านตัน โด้ย 2 ล้านตัน

เป็นข้ัาวที�มีคุณ์ภาพสูง และอีกประมาณ์ 5 แสนตัน เป็นข้ัาวคุณ์ภาพรอง โด้ยแหล่งนำาเข้ัาข้ัาวคุณ์ภาพหลักค่อ เวียด้นามและไทย  

แต่ในปีนี�ฟิ้ลิปปินส์ต้องการกระจายการนำาเข้ัาที�นอกเหน่อไปจากเพ่�อนบ้านในอาเซีึ่ยนด้้วย

   ทั�งนี� ราคาข้ัาวขัาว 5% ที�ส่งออกจากอินเดี้ยมีราคาเพียง 388 - 392 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ขัณ์ะที�ราคาข้ัาวจากเวียด้นาม 

ยังทรงตัวอยู่ที� 490 - 495 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนราคาข้ัาวขัองไทยอยู่ที� 457 - 487 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เพิ�มข่ั�นเล็กน้อย 

จากการขัาด้แคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเร่อที�ปรับตัวสูงข่ั�น โด้ยคาด้ว่าผลผลิตข้ัาวจากไทยและเวียด้นามจะลด้ลง รวมถุ่งข้ัาว 

จากบังกลาเทศและเมียนมาด้้วย ซ่ึ่�งอาจเกิด้จากปริมาณ์ฝึนที�จะเพิ�มข่ั�นในปีนี� ในทางกลับกัน อินเดี้ยคาด้ว่าจะมีผลผลิตข้ัาวส่วนเกิน 

และส่งผลให้ราคาส่งออกข้ัาวลด้ลง สำาหรับราคาข้ัาวน่�ง 5% ขัองอินเดี้ย อยู่ที� 402 - 408 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ซ่ึ่�งถุ่อว่าตำ�ากว่ามาก 

เม่�อเทียบกับราคาขัองเวียด้นาม ซ่ึ่�งอยู่ที� 510 - 515 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในขัณ์ะที�ข้ัาวน่�งจากไทยมีราคาสูงถุ่ง 540 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

   อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ส่งออกข้ัาวขัองอินเดี้ย ยังมีข้ัอกังวลว่าอินเดี้ยจะไม่สามารถุส่งออกข้ัาวได้้เต็มศักยภาพจากการที�

อินเดี้ยขัาด้เร่อขันส่งระหว่างประเทศสำาหรับสินค้าแบบเทกอง ในขัณ์ะที�การขันส่งข้ัาวผ่านทางท่าเร่อนำ�าล่กกากีนาด้า (Kakinada)  

ในรัฐอาธรประเทศทางฝัึ�งตะวันออกขัองอินเดี้ยยังคงทำาได้้ช้า เน่�องจากภาวะคับคั�ง ทำาให้เร่อต้องจอด้รอคิวนานกว่าปกติ 

และมีค่าใช้จ่ายเพิ�มข่ั�น และหากผู้ส่งออกจะหันไปส่งออกโด้ยบรรจุข้ัาวในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะทำาให้มีต้นทุนและราคาสูงข่ั�นอีก  

ข้ัอจำากัด้นี�จ่งอาจส่งผลต่อปริมาณ์การส่งออกและระดั้บราคาที�จะแข่ังขัันกับเวียด้นามและไทยได้้
   ข้อมูลเพ่ิมเติิมและข้อคิดเห็น

   1. รายงานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ระบุว่า ผลผลิตข้ัาวอินเดี้ยปีนี�น่าจะมีปริมาณ์เพิ�มข่ั�นเล็กน้อย จาก 117.9  

ล้านตันข้ัาวสาร เป็น 118 ล้านตันข้ัาวสาร เน่�องจากไม่ได้้รับผลกระทบจากภูมิอากาศ ส่วนความต้องการบริโภคภายในประเทศมีปริมาณ์ 

103 ล้านตันข้ัาวสาร อินเดี้ยจ่งจะมีผลผลิตส่วนเกินอยูป่ระมาณ์ 15 ล้านตัน ส่วนปริมาณ์ข้ัาวในสต็อกขัองอินเดี้ยคาด้ว่าจะมีประมาณ์ 

50 ล้านตันข้ัาวสาร ในขัณ์ะเดี้ยวกัน รัฐบาลอินเดี้ยอาจมีการสนับสนุนการเพาะปลูกข้ัาวผ่านมาตรการอุด้หนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกข้ัาว

และเคร่�องเกี�ยวนวด้ข้ัาว รวมถุ่งการจัด้จำาหน่ายข้ัาวด้้วย โด้ยคาด้ว่ารัฐบาลอินเดี้ยจะออกมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้ัาวที�ไม่ใช่ 

บาสมาติมาอย่างต่อเน่�อง เพ่�อขัยายส่วนแบ่งในตลาด้ โด้ยเฉพาะในฟิ้ลิปปินส์ที�กำาลังเป็นผู้นำาเข้ัาข้ัาวรายใหญ่ที�สุด้ในตลาด้โลก  

รวมทั�งรักษาแรงจูงใจในการปลูกข้ัาวที�ไม่ใช่บาสมาติขัองเกษตรกร นอกจากนี� อินเดี้ยยังออกมาตรการที�น่าจับตามองค่อ การจัด้จำาหน่าย 

ข้ัาวราคาถูุกให้กับผู้บริโภคเพ่�อบรรเทาภาวะเงินเฟ้้อและค่าครองชีพในภาวะโรคระบาด้ ซ่ึ่�งข้ัาวที�ขัายให้กับประชาชนในราคาถูุกนั�น  

บางส่วนอาจมีโอกาสนำากลับมาหมุนเวียนขัายให้กับผู้ส่งออกได้้

   2. ในช่วง 2 - 3 ปีที�ผ่านมา ต้นทุนและราคาข้ัาวจากไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ัง รวมถุ่งปัจจัยด้้านเงินบาทที�แข็ังค่า ทำาให้ปี 2563  

ฟิ้ลิปปินส์นำาเข้ัาข้ัาวจากเวียด้นามมากถุ่ง 1.3 ล้านตัน และนำาเข้ัาจากไทยเพียง 70,000 ตัน เช่นเดี้ยวกับมาเลเซีึ่ยที�หันไปนำาเข้ัาข้ัาว 

จากเวียด้นามและอินเดี้ยมากข่ั�นจากการที�มีราคาถูุกว่า ทำาให้ความสามารถุในการแข่ังขัันขัองข้ัาวไทยลด้ลง และแม้ว่าไทยจะมีการ 

ตัด้ลด้ราคาลงเพ่�อรักษาลูกค้าที�มีอยู่เอาไว้ ก็อาจไม่คุ้มค่าเพราะอินเดี้ยมีการพัฒนาคุณ์ภาพข้ัาวขัาวให้มีความนุ่มและหอมใกล้เคียง 

กับไทยมากข่ั�นเป็นลำาดั้บ และมีราคาตำ�ากว่าไทยมากถุ่งประมาณ์ 90 - 120 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

   3. ในระยะยาว ไทยก็กำาลังพัฒนาข้ัาวขัาวพ่�นนิ�มพันธ์ุ กขั79 และ กขั87 ซ่ึ่�งคาด้ว่าจะสามารถุออกสู่ตลาด้โลกได้้ภายใน 

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ซ่ึ่�งในระยะนี� ไทยอาจต้องมุ่งเน้นตลาด้ในระดั้บบนที�ใส่ใจในสุขัภาพ เพ่�อส่งเสริมการส่งออกข้ัาวที�มีคุณ์ค่าสูง  

อาทิ ข้ัาวหอมมะลิ ข้ัาวกล้อง และข้ัาวอินทรีย์ รวมทั�งผลิตภัณ์ฑ์์ที�ได้้จากข้ัาวเหล่านี� อาทิ นำ�านมข้ัาว เส้นก๋วยเตี�ยว นำ�ามันรำาข้ัาว  

แป้งทำาขันม และขันมปังกรอบ ซ่ึ่�งจะสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับผู้ผลิตไทยด้้วย ในขัณ์ะที�ตลาด้โลกมีความต้องการสินค้าเหล่านี� อาทิ ญี�ปุ�น  

มาเลเซีึ่ย รวมถุ่งตลาด้อินเดี้ยเอง ทั�งนี� สคต. ได้้รับข้ัอมูลจากผู้ผลิตอาหารในอินเดี้ยว่ามีความสนใจที�จะร่วมลงทุนกับผู้ผลิตในประเทศไทย  

เพ่�อนำาข้ัาวหอมมะลิมาแปรรูปเป็นข้ัาวเม่า หร่อ Rice Flake เพ่�อเป็นอาหารเช้าในแบบขัองอินเดี้ย (Poha) ซ่ึ่�งกระบวนการผลิตจำาเป็น
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

โดย น.ส.ปองวด้ี จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ต้องเริ�มตั�งแต่ข้ัาวที�ยังมีเปล่อก นอกจากนี� ในระยะยาวไทยอาจให้ความสำาคัญกับตลาด้ในกลุ่ม Millennials (อายุประมาณ์ 25 - 40 ปี  

เพ่�อให้รู้จักกับทางเล่อกที�หลากหลายขัองข้ัาวชนิด้ต่างๆ โด้ยมีกิจกรรม อาทิ การประกวด้เมนูอาหารจากข้ัาวไทย และกิจกรรมร่วมกับ

โรงเรียนสอนทำาอาหาร เป็นต้น
   ท้ั้�มา	: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนมิถุนายน	2564	มีดังนี�
	 	 3.1	 ราคาข้าวท่ีเกษติรกรขายได้

   ข้ัาวเปล่อกเจ้านาปีหอมมะลิ เฉลี�ยตันละ 10,862 บาท ราคาลด้ลงจากตันละ 11,433 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564  

ร้อยละ 4.99 และลด้ลงจากตันละ 14,868 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 26.94

   ข้ัาวเปล่อกเจ้าความช่�น 15% เฉลี�ยตันละ 8,516 บาท ราคาลด้ลงจากตันละ 8,742 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564  

ร้อยละ 2.59 และลด้ลงจากตันละ 9,052 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 5.92
	 	 3.2	ราคาขายส่งติลาดกรุงเทพฯ

   ข้ัาวสารหอมมะลิ ชั�น 2 (ใหม่) เฉลี�ยตันละ 21,672 บาท ราคาลด้ลงจากตันละ 22,200 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 

ร้อยละ 2.38 และลด้ลงจากตันละ 32,079 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 32.44

   ข้ัาวสารเจ้า 5% (ใหม่) เฉลี�ยตันละ 13,083 บาท ราคาลด้ลงจากตันละ 13,811 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564  

ร้อยละ 5.27 และลด้ลงจากตันละ 14,907 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 12.24
	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ้.โอ.บี

  ข้ัาวหอมมะลิ 100% (ใหม่) เฉลี�ยตันละ 761 ด้อลลาร์สหรัฐฯ (23,661 บาท/ตัน) ราคาลด้ลงจากตันละ 783 ด้อลลาร์สหรัฐฯ 

(24,278 บาท/ตัน) ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 2.81 (ลด้ลงในรูปเงินบาทร้อยละ 2.54) และลด้ลงจากตันละ 1,084 ด้อลลาร์สหรัฐฯ  

(33,394 บาท/ตัน) ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 29.80 (ลด้ลงในรูปเงินบาทร้อยละ 29.15)

  ข้ัาว 5% เฉลี�ยตันละ 468 ด้อลลาร์สหรัฐฯ (14,556 บาท/ตัน) ราคาลด้ลงจากตันละ 492 ด้อลลาร์สหรัฐฯ (15,261 บาท/ตัน) 

เด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 4.88 (ลด้ลงในรูปเงินบาทร้อยละ 4.62) และลด้ลงจากตันละ 521 ด้อลลาร์สหรัฐฯ (16,061 บาท/ตัน) 

ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 10.17 (ลด้ลงในรูปเงินบาทร้อยละ 9.37) 
หมายเหต้้	: อัตราแลกเปลี�ยน 1 ด้อลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 31.1118 (อัตราแลกเปลี�ยน 3 สัปด้าห์ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2564)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ประมาณ์การเด่้อน มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตันข้ัาวสาร

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

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต้่างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลาเทศ 34.578 32.650 34.909 35.850 34.600 0.95 35.330 2.11

บราซิึ่ล 8.383 8.204 7.140 7.602 7.899 -1.93 7.820 -1.00

พม่า 12.650 13.200 13.200 12.650 12.600 -0.50 12.800 1.59

กัมพูชา 5.256 5.554 5.742 5.740 5.783 2.27 5.900 2.02

จีน 147.766 148.873 148.490 146.730 148.300 -0.07 149.000 0.47

อียิปต์ 4.800 4.300 2.800 4.300 4.000 -3.58 4.000 0.00

อินเดี้ย 109.698 112.760 116.480 118.870 122.000 2.69 121.000 -0.82

อินโด้นีเซีึ่ย 36.858 37.000 34.200 34.700 35.200 -1.55 35.300 0.28

ญี�ปุ�น 7.929 7.787 7.657 7.611 7.567 -1.16 7.580 0.17

เกาหลีใต้ 4.197 3.972 3.868 3.744 3.507 -3.98 3.770 7.50

ไนจีเรีย 4.536 4.470 4.538 5.040 4.890 2.74 5.000 2.25

ปากีสถุาน 6.849 7.450 7.202 7.414 8.184 3.58 8.200 0.20

ฟิ้ลิปปินส์ 11.686 12.235 11.732 11.927 12.400 0.94 12.300 -0.81

ไทย 19.200 20.577 20.340 17.655 18.830 -1.90 19.500 3.56

เวียด้นาม 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 6.464 -10.55

อ่�น ๆ 42.690 42.143 44.501 44.973 44.906 1.68 45.752 1.88

รวม 491.593 494.491 497.250 497.783 504.992 0.75 506.616 0.32

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ประมาณ์การเด่้อน มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตันข้ัาวสาร

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

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต่้างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

สต็อกต้นปี 135.048 150.422 163.730 176.594 177.883 7.37 176.327 -0.87

ผลผลิต 491.593 494.491 497.250 497.783 504.992 0.61 506.616 0.32

นำาเข้ัา 48.504 48.297 43.920 45.224 47.040 -1.26 46.929 -0.24

ใช้ในประเทศ 483.788 481.188 484.386 496.494 506.548 1.24 514.537 1.58

ส่งออก 48.504 48.297 43.920 45.224 47.040 -1.26 46.929 -0.24

สต็อกปลายปี 150.422 163.730 176.594 177.883 176.327 4.09 168.406 -4.49

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ประมาณ์การเด่้อน มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต่้างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

อาร์เจนตินา 0.391 0.375 0.388 0.335 0.350 -3.29 0.340 -2.86

ออสเตรเลีย 0.187 0.262 0.134 0.042 0.150 -24.67 0.230 53.33

บราซิึ่ล 0.594 1.245 0.954 1.240 1.000 10.93 1.000 0.00

พม่า 3.350 2.750 2.700 2.300 1.900 -12.30 2.100 10.53

กัมพูชา 1.150 1.300 1.350 1.350 1.300 2.87 1.400 7.69

จีน 1.173 2.059 2.720 2.265 2.300 15.51 2.300 0.00

อียู 0.456 0.570 0.527 0.506 0.500 0.65 0.550 10.00

กายานา 0.455 0.414 0.496 0.520 0.530 5.48 0.530 0.00

อินเดี้ย 12.573 11.791 9.813 14.560 17.000 8.48 15.500 -8.82

ปากีสถุาน 3.647 3.913 4.550 3.934 4.200 2.92 4.300 2.38

ปารากวัย 0.538 0.653 0.689 0.803 0.580 3.64 0.700 20.69

ไทย 11.615 11.213 7.562 5.706 5.800 -18.65 6.500 12.07

ตุรกี 0.280 0.213 0.202 0.234 0.200 -0.42 0.230 15.00

อุรุกวัย 0.982 0.802 0.809 0.967 0.780 -2.70 0.850 8.97

เวียด้นาม 6.488 6.590 6.581 6.167 6.300 -1.24 6.300 0.00

สหรัฐฯ 3.349 2.776 3.138 2.865 2.900 -2.53 2.850 -1.72

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

รวม 48.504 48.297 43.920 45.224 47.040 -1.26 46.929 -0.24

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ประมาณ์การเด่้อน มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต่้างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บราซิึ่ล 0.758 0.537 0.691 0.853 0.730 3.95 0.700 -4.11

เบอร์กินา 0.500 0.550 0.600 0.600 0.600 4.62 0.600 0.00

จีน 5.900 4.500 2.800 3.200 3.200 -14.48 2.800 -12.50

ไอเวอรี�โคสต์ 1.350 1.500 1.350 1.100 1.200 -5.31 1.250 4.17

เอธิโอเปีย 0.390 0.600 0.520 0.700 0.750 15.74 0.850 13.33

อียู 1.591 1.633 1.799 1.994 1.950 6.25 2.100 7.69

กานา 0.650 0.830 0.900 0.850 0.950 8.14 0.950 0.00

กินี 0.600 0.865 0.530 0.670 0.700 0.53 0.725 3.57

อินโด้นีเซีึ่ย 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

อิรัก 1.161 1.237 1.263 0.970 1.000 -5.27 1.150 15.00

ญี�ปุ�น 0.678 0.670 0.678 0.676 0.685 0.30 0.685 0.00

เคนย่า 0.625 0.600 0.610 0.600 0.550 -2.52 0.650 18.18

มาด้ากัสกา 0.670 0.390 0.440 0.450 0.525 -3.39 0.650 23.81

มาเลเซีึ่ย 0.900 0.800 1.000 1.220 1.100 8.58 1.100 0.00

เม็กซิึ่โก 0.913 0.776 0.740 0.843 0.800 -1.80 0.800 0.00

โมแซึ่มบิค 0.710 0.530 0.635 0.655 0.625 -0.43 0.675 8.00

เนปาล 0.535 0.700 0.620 0.970 1.100 19.34 1.150 4.55

ไนจีเรีย 2.500 2.100 1.800 1.800 1.800 -7.79 2.000 11.11

ฟิ้ลิปปินส์ 1.200 2.500 2.900 2.450 2.100 11.62 2.100 0.00

ซึ่าอุดิ้อาระเบีย 1.195 1.290 1.425 1.613 1.500 7.02 1.400 -6.67

เซึ่เนกัล 1.100 1.100 1.000 1.050 1.150 0.42 1.250 8.70

แอฟ้ริกาใต้ 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

สหราชอาณ์าจักร 0.668 0.536 0.587 0.654 0.640 1.14 0.650 1.56

สหรัฐฯ 0.787 0.916 0.981 1.210 1.175 11.40 1.200 2.13

อ่�น ๆ 19.619 17.691 16.235 16.540 18.360 -1.98 17.694 -3.63

รวม 48.504 48.297 43.920 45.224 47.040 -1.26 46.929 -0.24

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ประมาณ์การเด่้อน มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต้่างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลาเทศ 35.000 35.200 35.400 35.500 35.800 0.54 36.100 0.84

บราซิึ่ล 7.850 7.650 7.350 7.300 7.400 -1.64 7.450 0.68

พม่า 10.000 10.200 10.250 10.400 10.500 1.18 10.650 1.43

กัมพูชา 4.000 4.200 4.300 4.350 4.450 2.51 4.500 1.12

จีน 141.761 142.509 142.920 145.230 150.200 1.35 156.000 3.86

อิยิปต์ 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 0.24 4.350 1.16

อินเดี้ย 95.838 98.669 99.160 105.984 107.000 2.96 108.000 0.93

อินโด้นีเซีึ่ย 37.500 37.000 36.300 36.000 35.800 -1.19 35.600 -0.56

ญี�ปุ�น 8.730 8.600 8.400 8.350 8.250 -1.42 8.200 -0.61

เกาหลีใต้ 4.435 4.746 4.572 4.100 4.000 -3.47 3.900 -2.50

เนปาล 4.033 4.101 4.376 4.506 4.696 4.07 4.850 3.28

ไนจีเรีย 6.700 6.750 6.800 6.850 6.850 0.59 6.950 1.46

ฟิ้ลิปปินส์ 12.900 13.250 14.100 14.300 14.450 3.08 14.500 0.35

ไทย 12.000 11.000 11.800 12.300 12.700 2.28 12.900 1.57

เวียด้นาม 22.000 21.500 21.200 21.250 21.250 -0.81 21.200 -0.24

สหรัฐฯ 4.230 4.299 4.565 4.586 5.017 4.14 4.952 -1.30

อ่�น ๆ 72.511 67.314 68.693 71.188 73.885 0.94 74.435 0.74

รวม 483.788 481.188 484.386 496.494 506.548 1.24 514.537 1.58

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ประมาณ์การเด่้อน มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต่้างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

จีน 98.500 109.000 115.000 116.500 115.600 3.94 109.100 -5.62

อินเดี้ย 20.550 22.600 29.500 29.900 27.900 9.32 25.400 -8.96

อินโด้นีเซีึ่ย 3.215 5.563 4.063 3.313 3.413 -3.91 3.713 8.79

ญี�ปุ�น 2.410 2.223 2.046 1.980 1.902 -5.72 1.897 -0.26

ปากีสถุาน 1.335 1.424 0.933 1.127 1.561 0.79 1.761 12.81

ฟิ้ลิปปินส์ 2.003 2.288 3.520 3.597 3.647 17.95 3.547 -2.74

ไทย 4.238 2.852 4.080 3.979 4.509 4.68 4.809 6.65

สหรัฐฯ 1.462 0.933 1.424 0.910 1.300 -2.56 1.240 -4.62

อ่�น ๆ 16.709 16.847 16.028 16.577 16.495 -0.42 16.939 2.69

รวม 150.422 163.730 176.594 177.883 176.327 4.09 168.406 -4.49

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564
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มันสำาปะหลัง
การผลิติ
 ผลผลิตมันสำาปะหลัง ปี 2564  
(เริ�มออกสู่ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564) คาด้ว่ามีพ่�นที�เก็บเกี�ยว  
9.507 ล้านไร่ ผลผลิต 31.632 ล้านตัน  
ผลผลิตต่อไร่ 3.327 ตัน เม่�อเทียบกับปี 2563  
ที�มีพ่�นที�เก็บเกี�ยว 8.918 ล้านไร่ ผลผลิต  
28.999 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.252 ตัน  
พบว่า พ่�นที�เก็บเกี�ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่  
เพิ�มข่ั�นร้อยละ 6.60 ร้อยละ 9.08 และ
ร้อยละ 2.31 ตามลำาดั้บ โด้ยเด่้อน
มิถุุนายน 2564 คาด้ว่าจะมีผลผลิต 
ออกสู่ตลาด้ 0.577 ล้านตัน (ร้อยละ 1.87 
ขัองผลผลิตทั�งหมด้)
 ทั�งนี�ผลผลิตมันสำาปะหลังปี 2564  
จะออกสู่ตลาด้มากในช่วงเด่้อนมกราคม –  
มีนาคม 2564 ปริมาณ์ 18.40 ล้านตัน  
(ร้อยละ 61.13 ขัองผลผลิตทั�งหมด้)

การติลาด	
	 การสู่งออกผลิต้ภ้ณฑ์์ม้นี้สูำาปะหล้ง
เดือนี้พืฤษภาคม	2564	สูร้ปได้ด้งน้ี้�	
	 ม้นี้เสู้นี้	มีปริมาณ์ส่งออก 0.346 ล้านตัน  
มูลค่า 2,677 ล้านบาท ลด้ลงจากปริมาณ์ 
0.565 ล้านตัน มูลค่า 4,246 ล้านบาท  
ในเด่้อนที�ผ่านมา คิด้เป็นร้อยละ 38.76 
และร้อยละ 36.95 ตามลำาดั้บ
 ม้นี้อ้ดเม็ด มีปริมาณ์ส่งออก 452 ตัน  
มูลค่า 4.40 ล้านบาท ลด้ลงจากปริมาณ์  

942 ตัน มูลค่า 9.74 ล้านบาท ในเด่้อน 
ที�ผ่านมา คิด้เป็นร้อยละ 52.02 และร้อยละ  
54.83 ตามลำาดั้บ
	 แป้งม้นี้สูำาปะหล้ง มีปริมาณ์ส่งออก  
0.244 ล้านตัน มูลค่า 3,552 ล้านบาท  
ปริมาณ์ลด้ลงจาก 0.247 ล้านตันในเด่้อน 
ที�ผ่านมา คิด้เป็นร้อยละ 1.21 แต่มูลค่า 
สูงข่ั�นจาก 3,517 ล้านบาท ในเด่้อนที�ผ่านมา  
คิด้เป็นร้อยละ 1.00 ตามลำาดั้บ
 แป้งม้นี้สูำาปะหล้งด้ดแปร มีปริมาณ์ 
ส่งออก 0.092 ล้านตัน มูลค่า 2,131 ล้านบาท  
ปริมาณ์ลด้ลงจาก 0.093 ล้านตันในเด่้อน 
ที�ผ่านมา คิด้เป็นร้อยละ 1.08 แต่มูลค่า 
สูงข่ั�นจาก 2,120 ล้านบาท ในเด่้อนที�ผ่านมา  
คิด้เป็นร้อยละ 0.52 ตามลำาดั้บ

ราคา
	 ความเคลื�อนี้ไหวของราคาม้นี้สูำาปะหล้ง 
ในี้เดือนี้มิถุ้นี้ายนี้	2564	สูร้ปได้ด้งน้ี้�
	 1.	ราคาท่ีเกษติรกรขายได้	 
ณ	ระดับไร่นา
  1.1 ราคาหัวมันสำาปะหลังสด้ 
ที�เกษตรกรขัายได้้ ณ์ ระดั้บไร่นา เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 1.91 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ  
1.92 บาท ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 0.52 
และสูงข่ั�นจากราคากิโลกรัมละ 1.62 บาท  
ในช่วงเดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 18.52
  1.2 ราคามันเส้นที�เกษตรกรขัายได้้  
ณ์ ระดั้บไร่นา เฉลี�ยกิโลกรัมละ 5.85 บาท  
สูงข่ั�นจากราคากิโลกรัมละ 5.60 บาท  
ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 4.27 แต่ลด้ลงจาก 

โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
 นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ราคากิโลกรัมละ 5.87 บาท ในช่วงเดี้ยวกัน 
ขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 4.60
	 2.	ราคาขายส่งในติลาด
กรุงเทพฯ
  2.1 ราคาขัายส่งมันเส้น เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 7.30 บาท สูงข่ั�นจากราคา
กิโลกรัมละ 7.09 บาท ในเด่้อนที�ผ่านมา
ร้อยละ 2.96 และสูงข่ั�นจากราคากิโลกรัมละ  
6.13 บาท ในช่วงเดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมา
ร้อยละ 19.09
  2.2 ราคาขัายส่งแป้งมันประเภท 
สตาร์ช ชั�นพิเศษ เฉลี�ยกิโลกรัมละ 13.95 บาท  
ทรงตัวเท่ากับ เด่้อนที�ผ่านมา แต่สูงข่ั�น
จากราคากิโลกรัมละ 12.89 บาท ในช่วง
เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 8.22
	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ้.โอ.บี	
  3.1 ราคาส่งออกมันเส้น ราคาเฉลี�ย
ตันละ 260 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวเท่ากับ
เด่้อนที�ผ่านมา แต่สูงข่ั�นจากตันละ 217 
ด้อลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดี้ยวกันขัองปี 
ที�ผ่านมา ร้อยละ 19.82
  3.2 ราคาส่งออกแป้งมันสำาปะหลัง 
ราคาเฉลี�ยตันละ 480 ด้อลลาร์สหรัฐฯ  
ลด้ลงจากตันละ 483 ด้อลลาร์สหรัฐฯ
ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 0.62 แต่สูงข่ั�น
จากตันละ 427 ด้อลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง
เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 12.41
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ข้าวโพดั
เลี�ยงสัตว์
การผลิติ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้คะเน

ผลผลิตข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์โลกปี 2564/65 

(ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 2564) มีปริมาณ์

 1,189.85 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก 1,125.03 

ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ 5.76  

โด้ยสหรัฐอเมริกา บราซิึ่ล เม็กซิึ่โก รัสเซีึ่ย  

ยูเครน อินโด้นีเซีึ่ย สหภาพยุโรป จีน  

และอาร์เจนตินา ผลิตได้้เพิ�มข่ั�น ส่งผลให้

ผลผลิตในภาพรวมขัองโลกเพิ�มข่ั�น

การค้า
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้คะเน

ความต้องการใช้ข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์ขัองโลก  

ปี 2564/65 มีปริมาณ์ 1,181.04 ล้านตัน  

เพิ�มข่ั�นจาก 1,149.88 ล้านตัน ในปี 2563/64  

ร้อยละ 2.71 โด้ยบราซิึ่ล จีน สหรัฐอเมริกา  

เวียด้นาม รัสเซีึ่ย แคนาด้า สหภาพยุโรป  

ไนจีเรีย เม็กซิึ่โก ญี�ปุ�น เกาหลีใต้  

อินโด้นีเซีึ่ย อินเดี้ย และแอฟ้ริกาใต้  

มีความต้องการใช้เพิ�มข่ั�น สำาหรับการค้า

ขัองโลกมี 196.24 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก  

185.14 ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ  

5.99 โด้ยอาร์เจนตินา บราซิึ่ล สหภาพยุโรป  

รัสเซีึ่ย และยูเครน ส่งออกเพิ�มข่ั�น  

ประกอบกับผู้นำาเข้ัา เช่นอาร์เจนตินา  

บราซิึ่ล แคนนาด้า ชิลี โคลอมเบีย อียิปต์  

สหภาพยุโรป กัวเตมาลา อินโด้นีเซีึ่ย 

อิหร่าน ญี�ปุ�น เกาหลีใต้ เม็กซิึ่โก โมร็อกโก  

เปรู ซึ่าอุดิ้อาระเบีย และตุรกี มีการนำาเข้ัา

เพิ�มข่ั�น

 เด่้อนพฤษภาคม 2564 (1 - 15 มิถุุนายน 

2564) มีปริมาณ์การส่งออกข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์  

260 ตัน (สมาคมพ่อค้าข้ัาวโพด้และ

พ่ชพันธ์ุไทย) 

ราคา	
	 สูร้ปราคาข้าวโพืดเล้�ยงสู้ต้ว์เดือนี้

มิถุ้นี้ายนี้	2564	ม้ด้งน้ี้�

 ราคาข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์ที�เกษตรกร 

ขัายได้้ความช่�นไม่เกิน 14.5% เฉลี�ย

กิโลกรัมละ 8.09 บาท สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  

7.69 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 

ร้อยละ 5.20 และสูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  

7.92 บาทขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ  

2.15 สำาหรับข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์ความช่�นเกิน  

14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมละ 6.36 บาท สูงข่ั�น 

จากกิโลกรัมละ 6.15 บาท ขัองเด่้อน

พฤษภาคม 2564 ร้อยละ 3.41 และสูงข่ั�น 

จากกิโลกรัมละ 5.92 บาท ขัองเด่้อน

มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 7.43

 ราคาข้ัาวโพด้เลี�ยงสัตว์ขัายส่งในตลาด้

กรุงเทพฯ ที�โรงงานอาหารสัตว์รับซ่ึ่�อเฉลี�ย

กิโลกรัมละ 9.93 บาท สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  

9.37 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 

ร้อยละ 5.98 และสูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  

9.11 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563  

ร้อยละ 9.00 สำาหรับราคาขัายส่งที�ไซึ่โล 

รับซ่ึ่�อเฉลี�ยกิโลกรัมละ 9.54 บาท  

สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 8.99 บาท ขัองเด่้อน

พฤษภาคม 2564 ร้อยละ 6.12 และ 

สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 8.67 บาท ขัองเด่้อน

มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 10.03

  ราคาส่งออก เอฟ้.โอ.บี. เฉลี�ยตันละ  

317.00 ด้อลลาร์สหรัฐฯ (9,979.00 บาท/ตัน) 

สูงข่ั�นจากตันละ 303.00 ด้อลลาร์สหรัฐฯ

(9,402.00 บาท/ตัน) ขัองเด่้อนพฤษภาคม  

2564 ร้อยละ 4.62 และสูงข่ั�นในรูปขัอง

เงินบาท ตันละ 577.00 บาท เม่�อเทียบกับ

เด่้อนมิถุุนายน 2563 เฉลี�ยตันละ 298.00 

ด้อลลาร์สหรัฐฯ (9,208 บาท/ตัน) สูงข่ั�น

ร้อยละ 6.38 และสูงข่ั�นในรูปขัองเงินบาท

ตันละ 771.00 บาท

 ราคาซ่ึ่�อขัายล่วงหน้าในตลาด้ชิคาโก

เด่้อนกรกฎาคม 2564 ข้ัาวโพด้เมล็ด้

เหล่องอเมริกันชั�น 2 เฉลี�ยตันละ 262.31 

ด้อลลาร์สหรัฐฯ (8,279.00 บาท/ตัน)  

ลด้ลงจากตันละ 282.28 ด้อลลาร์สหรัฐฯ 

(8,882.00 บาท/ตัน) ขัองเด่้อนพฤษภาคม  

2564 ร้อยละ 7.07 และลด้ลงในรูปขัอง

เงินบาทตันละ 603.00 บาท เม่�อเทียบกับ

เด่้อนมิถุุนายน 2563 เฉลี�ยตันละ 132.68 

ด้อลลาร์สหรัฐฯ (4,157.00 บาท/ตัน)  

สูงข่ั�นร้อยละ 0.98 และสูงข่ั�นในรูปขัอง 

เงินบาทตันละ 4,122.00 บาท

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
(คาด้คะเนเม่�อวันที� 10 มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ 2564/65 2563/64 ร้อยละผลต่้าง

สต็อกต้นปี 280.60 305.45 -8.14
ผลผลิต 1,189.85 1,125.03 5.76
นำาเข้ัา 196.24 185.14 5.99
ส่งออก 196.24 185.14 5.99
ใช้ในประเทศ 1,181.04 1,149.88 2.71
สต็อกปลายปี 289.41 280.60 3.14

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564

โดย น.ส.สุด้ารินทร์ รอด้มณ์ี 
น.ส.พัทริยา วงศ์พรม

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวฟา่งเลี�ยงสัตว์
การผลิติ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้คะเน
ผลผลิตข้ัาวฟ้�างโลก ปี 2564/65 (ณ์ เด่้อน
มิถุุนายน 2564) มีปริมาณ์ 65.21 ล้านตัน 
เพิ�มข่ั�นจาก 62.05 ล้านตัน ขัองปี 2563/64 
ร้อยละ 5.10 โด้ยประเทศสหรัฐอเมริกา  
อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย จีน เม็กซิึ่โก  
ไนจีเรีย สหภาพยุโรป และบูร์กินาฟ้าโซึ่  
ผลิตได้้เพิ�มข่ั�น

การค้า	
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้คะเน
ความต้องการใช้ข้ัาวฟ้�างโลก ปี 2564/65  
มี 65.19 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก 61.78 ล้านตัน  
ขัองปี 2563/64 ร้อยละ 5.52 โด้ย ออสเตรเลีย 

จีน ไนจีเรีย ซูึ่ด้าน สหภาพยุโรป แคเมอรูน  
อินเดี้ย และเม็กซิึ่โก มีความต้องการใช้เพิ�มข่ั�น  
ด้้านการค้าโลกคาด้ว่ามี 12.06 ล้านตัน  
เพิ�มข่ั�นจาก 9.82 ล้านตัน ขัองปี 2563/64 
ร้อยละ 22.88 โด้ยอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย  

ยูเครน สหรัฐอเมริกา และโบลิเวีย ส่งออก
เพิ�มข่ั�น ประกอบกับชิลี จีน และเม็กซิึ่โก  
นำาเข้ัาเพิ�มข่ั�น
 ราคาข้ัาวฟ้�างแด้งคละที�เกษตรกรขัายได้้
เด่้อนมิถุุนายน 2564 ไม่มีรายงานราคา

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คาด้คะเนเม่�อวันที� 10 มิถุุนายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ 2564/65 2563/64 ร้อยละผลต่้าง

สต็อกต้นปี 4.18 3.91 6.83
ผลผลิต 65.21 62.05 5.10
นำาเข้ัา 12.06 9.82 22.88
ส่งออก 12.06 9.82 22.88
ใช้ในประเทศ 65.19 61.78 5.52
สต็อกปลายปี 4.19 4.18 0.43

ท้ั้�มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564

ถั�วเขียว
การผลิติ
 ถัุ�วเขีัยว ปี 2563/64 คาด้การณ์์ ณ์ เด่้อนมีนาคม 
2564 (ผลผลิตออกสู่ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนกรกฎาคม  
2563 - มิถุุนายน 2564) มีเน่�อที�ปลูก 763,880 ไร่  
ผลผลิต 90,516 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 
118 กิโลกรัม เม่�อเทียบกับปี 2563/64 
ที�มีเน่�อที�ปลูก 773,772 ไร่ ผลผลิต 90,898 ตัน  
และผลผลิตต่อไร่ 117 กิโลกรัม พบว่าเน่�อที�ปลูก  
และผลผลิตลด้ลงร้อยละ 1.28 และร้อยละ 
0.42 แต่ผลผลิตต่อไร่ เพิ�มข่ั�นร้อยละ 0.85

ราคา
 ความเคล่�อนไหวขัองราคาในเด่้อนมิถุุนายน  
2564 มีดั้งนี�
	 ราคาท่ีเกษติรกรขายได้
 ถัุ�วเขีัยวผิวมันเมล็ด้ใหญ่ชนิด้คละ เด่้อนนี� 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 22.00 บาท ลด้ลงจาก
กิโลกรัมละ 22.17 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม  
2564 ร้อยละ 0.77 แต่สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  
21.62 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 1.76
 ถัุ�วเขีัยวผิวด้ำาชนิด้คละ ไม่มีรายงานราคา

		 ราคาขายส่งติลาดกรุงเทพฯ
 ถัุ�วเขีัยวผิวมันเกรด้เอ เด่้อนนี�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับเด่้อนพฤษภาคม 2564  
แต่ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 31.00 ขัองเด่้อน
มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 3.23
 ถัุ�วเขีัยวผิวมันเกรด้บี เด่้อนนี�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
27.06 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 28.00 บาท  
ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 3.34 
และลด้ลงจากกิโลกรัมละ 29.00 ขัองเด่้อน
มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 6.69

  ถัุ�วเขีัยวผิวด้ำาคละ ชั�น 1 เด่้อนนี�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับเด่้อน
พฤษภาคม 2564 แต่สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  
31.00 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 12.90
 ถัุ�วเขีัยวผิวด้ำาคละ ชั�น 2 เด่้อนนี�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 22.00 บาท ทรงตัวเท่ากับเด่้อน
พฤษภาคม 2564 แต่สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  
17.00 บาท ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 29.41
 ถัุ�วนิ�วนางแด้ง เด่้อนนี�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 
34.22 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 38.00 บาท 
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วย : ล้านตัน

ประเทั้ศ 2563/64 2564/65

บราซิึ่ล 137.00 144.00
สหรัฐอเมริกา 112.55 119.88
อาร์เจนตินา 47.00 52.00

จีน 19.60 19.00
อินเดี้ย 10.45 11.20

ปารากวัย 9.90 10.50
แคนาด้า 6.35 6.40
อ่�น ๆ 21.22 22.54

รวม 364.07 385.52

ท้ั้�มา	:	Oilseeds : World Markets and Trade June 2021

ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 9.95  
และลด้ลงจากกิโลกรัมละ 40.00 บาท  
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 14.45
	 ราคาส่งออก	เอฟ้.โอ.บี.
 ถัุ�วเขีัยวผิวมันเกรด้เอ เด่้อนนี�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
31.02 บาท ทรงตัวเท่ากับเด่้อนพฤษภาคม 2564  
แต่ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 32.01 บาท ขัองเด่้อน 
มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 3.09
 ถัุ�วเขีัยวผิวมันเกรด้บี เด่้อนนี�เฉลี�ยกิโลกรัม 
28.06 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 29.00 บาท 

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์ 
นายภาณ์ุพันธ์ คำาวังสง่า

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 3.24  
และลด้ลงจากกิโลกรัมละ 29.92 บาท  
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 6.22
 ถัุ�วเขีัยวผิวด้ำาคละ ชั�น 1 เด่้อนนี�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 36.06 บาท สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  
36.05 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ  
0.03 และสูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 32.09 บาท  
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 12.37
 ถัุ�วเขีัยวผิวด้ำาคละ ชั�น 2 เด่้อนนี�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 22.97 บาท สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ  

22.96 บาท ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ  
0.04 และสูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 18.07 บาท 
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 27.12
 ถัุ�วนิ�วนางแด้ง เด่้อนนี�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 
35.08 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 38.87 บาท 
ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 9.75  
แต่ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 40.76 บาท  
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 13.94

ถั�วเหลือง
ด้านการผลิติ
	 ในประเทศ
 ในปี 2564/65 มีเน่�อที�เพาะปลูก 
0.112 ล้านไร่ ผลผลิต 30,287 ตัน  
และผลผลิตต่อไร่ 271 กิโลกรัมเพิ�มข่ั�นจาก  
0.110 ล้านไร่ 29,497 ตัน และ 268 กิโลกรัม  
ในปี 2563/64 ร้อยละ 1.82 ร้อยละ 2.68 
และร้อยละ 1.12 ตามลำาดั้บ 
	 ต่ิางประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมาณ์การ
ผลผลิตถัุ�วเหล่องโลกปี 2564/65  
ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564 มีประมาณ์  
385.52 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก 364.07 ล้านตัน 
ขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 5.89

ภาวะเศรษฐกิจการเกษติร-พืชนำ�ามัน

	 สถานการณ์ในต่ิางประเทศ
 สำานักงานข่ัาวต่างประเทศ รายงานว่า  
ในเด่้อนมิถุุนายน 2564 บราซิึ่ลส่งออก 
ถัุ�วเหล่องไปที�จีนประมาณ์ร้อยละ 75  
เน่�องจากอุปสงค์ที�แข็ังแกร่งจากจีน
ท่ามกลางการฟ้้�นตัวฝูึงสุกรภายในประเทศ  
หลังจากการแพร่ระบาด้ไข้ัหวัด้หมูแอฟ้ริกัน  
และช่วงเด่้อนกรกฎาคม - สิงหาคม  
มีแนวโน้มที�บราซิึ่ลจะส่งออกถัุ�วเหล่อง
เพิ�มข่ั�น เพ่�อชด้เชยการเสียโอกาสในช่วง
ไตรมาสแรก 2564 เน่�องจากการเก็บเกี�ยว
ที�ล่าช้า  

ด้านราคา
	 ในประเทศ
 ราคาที�เกษตรกรขัายได้้ขัองถัุ�วเหล่อง
ชนิด้คละในเด่้อนนี� ไม่มีรายงานราคา  

 ราคาขัายส่ง ณ์ ตลาด้กรุงเทพฯ ขัอง 
ถัุ�วเหล่องสกัด้นำ�ามันในเด่้อนนี�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 19.63 บาท ทรงตัวเท่ากับ
เด่้อนที�ผ่านมา ต่างประเทศ 
	 ต่ิางประเทศ
 ราคาถัุ�วเหล่องซ่ึ่�อขัายล่วงหน้า ณ์ ตลาด้ 
ชิคาโก เฉลี�ยบุชเชลละ 1,447.82 เซึ่นต์  
(16.77 บาท/กก.) ลด้ลงจากบุชเชลละ  
1,569.89 (18.14 บาท/กก.) ในเด่้อนที�
ผ่านมาร้อยละ 7.78 และสูงข่ั�นจากบุชเชลละ  
872.37 เซึ่นต์ (10.01 บาท/กก.) ในเด่้อน
เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 65.96
 ราคากากถัุ�วเหล่องซ่ึ่�อขัายล่วงหน้า ณ์ ตลาด้ 
ชิคาโก เฉลี�ยตันละ 370.10 ด้อลลาร์สหรัฐฯ  
(11.67 บาท/กก.) ลด้ลงจากตันละ 411.47  
ด้อลลาร์สหรัฐฯ (12.94 บาท/กก.)  
ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 10.05 และสูงข่ั�น
จากตันละ 287.61 ด้อลลาร์สหรัฐฯ  
(8.99 บาท/กก.) ในเด่้อนเดี้ยวกันขัองปี 
ที�ผ่านมา ร้อยละ 28.68
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ถั�วลิสง
ในประเทศ
	 การผลิติ
 ถัุ�วลิสง ปี 2563/64 คาด้การณ์์  
ณ์ เด่้อนธันวาคม 2563 (ผลผลิตออกสู่ตลาด้ 
ตั�งแต่เด่้อนกรกฎาคม 2563 ถุ่ง มิถุุนายน  
2564) มีเน่�อที�ปลูก 83,876 ไร่ ผลผลิต  
28,399 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 339 กิโลกรัม  
เม่�อเทียบกับปี 2563/64 ที�มีเน่�อที�ปลูก  
87,026 ไร่ ผลผลิต 29,299 ตัน และ
ผลผลิตต่อไร่ 337 กิโลกรัม พบว่า เน่�อที�ปลูก  
และผลผลิตลด้ลง ร้อยละ 3.61 และร้อยละ  
3.07 แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ�มข่ั�นร้อยละ 0.59 
 ความเคล่�อนไหวขัองราคาในเด่้อน
มิถุุนายน 2564 มีดั้งนี�
	 ราคาท่ีเกษติรกรขายได้
 ถัุ�วลิสงทั�งเปล่อกสด้ เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
30.09 บาท สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 28.56 บาท  
ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 5.36 
และสูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 28.70 บาท  
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 4.84

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วย : ล้านตัน

ประเทั้ศ 2563/64 2564/65 อ้ต้ราการเติ้บโต้	(%)

สาธารณ์รัฐประชาชนจีน 17.50 18.20 4.00
อินเดี้ย 6.70 6.00 -10.45
อ่�น ๆ 24.74 24.97 0.93

รวม 48.94 49.17 0.47

ท้ั้�มา	: Oilseeds : World Market and Trade,June 2021

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
หน่วย : ล้านตัน

รายการ 2563/64 2564/65 อ้ต้ราการเติ้บโต้	(%)

ผลผลิต 48.94 49.17 0.47
นำาเข้ัา 4.34 4.34 -
ส่งออก 4.65 4.68 -0.65
สกัด้นำ�ามัน 19.51 19.93 2.15
สต็อกปลายปี 4.54 4.05 -10.79

ท้ั้�มา	: Oilseeds : World Market and Trade,June 2021

 ถัุ�วลิสงทั�งเปล่อกแห้ง เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
42.83 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 47.04 บาท  
ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 8.95 
และลด้ลงจากกิโลกรัมละ 52.39 บาท  
ขัองเด่้อนมิถุุนายน 2563 ร้อยละ 18.25
	 ราคาขายส่งติลาดกรุงเทพฯ
 ถัุ�วลิสงกะเทาะเปล่อกชนิด้คัด้พิเศษ  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 57.50 บาท คงตัวจาก 
เด่้อนพฤษภาคม 2564 แต่ลด้ลงจาก
กิโลกรัมละ 60.00 บาท ขัองเด่้อน
มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 4.17

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มนำ�ามัน
การผลิติ
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
คาด้ว่าปี 2564 ผลผลิตปาล์มนำ�ามัน 
เด่้อนมิถุุนายนจะมีประมาณ์ 1.940 ล้านตัน 
คิด้เป็นนำ�ามันปาล์มดิ้บ 0.349 ล้านตัน  
ลด้ลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.989 ล้านตัน  
คิด้เป็นนำ�ามันปาล์มดิ้บ 0.358 ล้านตัน  
ขัองเด่้อนพฤษภาคม คิด้เป็นร้อยละ 2.46 
และร้อยละ 2.51 ตามลำาดั้บ

การติลาด
 อินเดี้ยลด้ภาษีนำาเข้ัานำ�ามันปาล์มดิ้บ
จากร้อยละ 15 เหล่อร้อยละ 10 โด้ยจะ 
มีผลตั�งแต่วันที� 30 มิ.ย. 64 และสิ�นสุด้ 
ในวันที� 30 ก.ย. 64 อินเดี้ยมีการนำาเข้ัา
นำ�ามันปาล์มประมาณ์ร้อยละ 60 ขัอง
นำ�ามันพ่ชที�ถูุกนำาเข้ัาทั�งหมด้ ซ่ึ่�งในปี 2563 
มีการนำาเข้ัานำ�ามันปาล์ม 7.21 ล้านตัน  
ลด้ลงร้อยละ 23.30 จากปี 2562  
โด้ยในปี 2564 อินเดี้ยคาด้ว่าการนำาเข้ัา 
จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงมากนักจากปี 2563  

จากการที�อินเดี้ยลด้ภาษีนำาเข้ัานำ�ามันปาล์มดิ้บ  
ทำาให้ราคา benchmark เด่้อนกันยายน 
สูงข่ั�น 108 จุด้ อยู่ที�ตันละ 3,661 ริงกิต 

ราคา
 ราคาผลปาล์มทั�งทะลายที�เกษตรกร
ขัายได้้เด่้อนนี� เฉลี�ยกิโลกรัมละ 5.74 บาท  
สูงข่ั�นจากกิโลกรัมละ 4.96 บาท ในเด่้อน
ที�ผ่านมาร้อยละ 15.73 และสูงข่ั�นจาก
กิโลกรัมละ 3.08 บาท ในเด่้อนเดี้ยวกัน
ขัองปีที�ผ่านมา ร้อยละ 86.36 

 ถัุ�วลิสงกะเทาะเปล่อกชนิด้คัด้ธรรมด้า
 เฉลี�ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท คงตัว
จากเด่้อนพฤษภาคม 2564 แต่ลด้ลง
จากกิโลกรัมละ 56.50 บาท ขัองเด่้อน
มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 4.24

ต่ิางประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้การณ์์ 
ภาวการณ์์ผลิตถัุ�วลิสงโลก ปี 2564/65  
ณ์ มิถุุนายน 2564 มีผลผลิต 49.17 ล้านตัน  
สูงข่ั�นจาก 48.94 ล้านตัน ขัองปี 2563/64 
ร้อยละ 0.47 หร่อคิด้เป็นร้อยละ 7.77  
ขัองผลผลิตพ่ชนำ�ามันขัองโลก โด้ยถัุ�วเหล่อง  
เรปซีึ่ด้ และเมล็ด้ทานตะวัน ปี 2564/65 
มีปริมาณ์ 385.52 ล้านตัน 74.05 ล้านตัน 
และ 54.92 ล้านตัน ตามลำาดั้บ
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ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
 ราคาฝ้ึายด้อกทั�งเมล็ด้ชนิด้คละ 
ที�เกษตรกรขัายได้้เด่้อนนี�ไม่มีรายงานราคา

ต่ิางประเทศ	
	 การผลิติ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้การณ์์
ผลผลิตฝ้ึายโลกปี 2564/65 ณ์ เด่้อนมิถุุนายน 
2564 มีปริมาณ์ 25.88 ล้านตัน  
เพิ�มข่ั�นจาก 24.66 ล้านตันขัองปี 2563/64 
ร้อยละ 4.95
	 การค้า	
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาด้การณ์์
ความต้องการใช้ฝ้ึายโลก ปี 2564/65  
มีปริมาณ์ 26.68 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก  
25.70 ล้านตัน ขัองปี 2563/64 ร้อยละ 3.81  
ด้้านการนำาเข้ัา มีปริมาณ์ 10.14 ล้านตัน  
ลด้ลงจาก 10.34 ล้านตัน ขัองปี 2563/64 
ร้อยละ 1.93 ด้้านการส่งออก มีปริมาณ์  
10.14 ล้านตัน ลด้ลงจาก 10.32 ล้านตัน 
ขัองปี 2563/64 ร้อยละ 1.74

ภาวะเศรษฐกิจการเกษติร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนมิถุนายน	2564)
หน่วย : ล้านตัน

รายการ ปี	2563/64 ปี	2564/65 ผลต่้างร้อยละ

สต็อกต้นปี 21.32 20.26 -4.97
ผลผลิต 24.66 25.88 4.95
นำาเข้ัา 10.34 10.14 -1.93
ใช้ในประเทศ 25.70 26.68 3.81
ส่งออก 10.32 10.14 -1.74
สต็อกปลายปี 20.26 19.44 -4.05

ท้ั้�มา	: Cotton World markets and trade, USDA ประจำาเด่้อนมิถุุนายน 2564

ความเคล่ือนไหวของราคาฝ้้าย 
ในติลาดโลกประจำาเดือนมิถุนายน 
2564	สรุปได้ดังนี�
 ราคาซ่ึ่�อ-ขัายล่วงหน้าเพ่�อส่งมอบเด่้อน
กรกฎาคมและตุลาคม 2564 ทำาสัญญา
เด่้อนมิถุุนายน เฉลี�ยปอนด์้ละ 85.42 เซึ่นต์ 
(กิโลกรัมละ 59.35 บาท) เพิ�มข่ั�นจากปอนด์้ละ  
84.93 เซึ่นต์ (กิโลกรัมละ 58.89 บาท)  
ขัองเด่้อนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 0.58  

(เพิ�มข่ั�นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.46 บาท)  
และเพิ�มข่ั�นจากปอนด์้ละ 60.62 เซึ่นต์  
(กิโลกรัมละ 41.87 บาท) ขัองเด่้อน
มิถุุนายน 2563 ร้อยละ 40.91 (เพิ�มข่ั�น 
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 17.48 บาท)

โดย นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์ 
  น.ส.สุด้ารัตน์ ผลพิบูลย์

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อ้อยโรงงาน
และนำ�าตาล
ในประเทศ
 นายสุริยะ จ่งรุ่งเร่องกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิด้เผยว่า จากมติครม. 
เม่�อวันที� 11 พ.ค. 2564 เห็นชอบโครงการ
ช่วยเหล่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัด้อ้อยสด้ 
เพ่�อลด้ฝุึ�น PM2.5 ฤดู้การผลิตปี 2563/2564  
ในอัตรา 120 บาทต่อตันอ้อย โด้ยจะ 
เริ�มจ่ายเงินช่วยเหล่อชาวไร่อ้อยที�ตัด้อ้อย
สด้คุณ์ภาพดี้ตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
นำ�าตาลทรายที�มีสิทธิ�ได้้รับเงินช่วยเหล่อ  
ในวันที� 24 มิ.ย. 2564 ผ่านบัญชีธนาคาร

4,724.31 ริงกิต (36.34 บาท/กก.)  
ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 20.53 แต่สูงข่ั�นจาก 
ตันละ 2,454.97 ริงกิต (18.10 บาท/กก.)  
ในเด่้อนเดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 52.92 
 ราคานำ�ามันปาล์มดิ้บซ่ึ่�อขัายล่วงหน้า  
ณ์ ตลาด้รอตเตอร์ดั้ม เฉลี�ยตันละ 1,064.21  
ด้อลลาร์สหรัฐฯ (33.56 บาท/กก.) ลด้ลงจาก
ตันละ 1,279.33 ด้อลลาร์สหรัฐฯ (40.23 
บาท/กก.) ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 16.82 

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
นางอัมพิกา เพชรเสถุียร

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

แต่สูงข่ั�นจากตันละ 593.97 ด้อลลาร์สหรัฐฯ 
(18.56 บาท/กก.) ในเด่้อนเดี้ยวกัน 
ขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 79.17 

เพ่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ขัองชาวไร่อ้อยแต่ละรายโด้ยตรง  
จำานวน 121,010 ราย มีปริมาณ์อ้อยสด้ 
ส่งโรงงาน 48,919,059 ตัน ซ่ึ่�งในจำานวนนี� 
มีชาวไร่อ้อยที�ข้ัอมูลและเอกสารยงัไม่ถูุกต้อง  
จำานวน 353 ราย และข้ัอมูลบัญชีไม่ถูุกต้อง  
จำานวน 343 ราย โด้ยการจ่ายเงินช่วยเหล่อ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที�ได้้กำาหนด้ไว้  
และคาด้ว่าจะจ่ายเงินช่วยเหล่อครบทุกราย
ภายในเด่้อน ก.ค. นี�
 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ้� ปลัด้กระทรวง 
อุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการ 
อ้อยและนำ�าตาลทราย กล่าวว่า จากนโยบาย
ในการช่วยเหล่อชาวไร่อ้อยที�ตัด้อ้อยสด้  

 ราคาขัายส่งนำ�ามันปาล์มดิ้บ ณ์ ตลาด้
กรุงเทพฯ เฉลี�ยกิโลกรัมละ 32.67 บาท  
ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 35.52 บาท  
ในเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 8.02 แต่สูงข่ั�น
จากกิโลกรัมละ 21.48 บาท ในเด่้อน
เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมาร้อยละ 52.09 
 ราคานำ�ามันปาล์มดิ้บซ่ึ่�อขัายล่วงหน้า  
ณ์ ตลาด้มาเลเซีึ่ยเฉลี�ย ตันละ 3,754.18 ริงกิต  
(28.90 บาท/กก.) ลด้ลงจากตันละ  

เพ่�อแก้ไขัปัญหาอ้อยไฟ้ไหม้ และข้ัอร้องเรียน 
จากประชาชนที�ได้้รับผลกระทบจากปัญหา
ฝุึ�น PM2.5 สอด้คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้้านการสร้างการเติบโตบนคุณ์ภาพชีวิต 
ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม ส่งผลทำาให้ปริมาณ์ 
อ้อยไฟ้ไหม้มีแนวโน้มลด้ลงเป็นอย่างมาก  
กระทรวงอุตสาหกรรม โด้ยสำานักงาน 
คณ์ะกรรมการอ้อยและนำ�าตาลทราย (สอน.) 
จ่งได้้วางแผนกำาหนด้มาตรการแก้ไขัปัญหา
อ้อยไฟ้ไหม้อย่างต่อเน่�อง โด้ยได้้ตั�งเป้า 
ในฤดู้กาลผลิตปี 2564/2565 อ้อยไฟ้ไหม้ 
เหล่อ 10%
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เดือนี้กำาหนี้ดราคา ราคาสููงสู้ด ราคาต้ำ�าสู้ด ราคาปิดเมื�อว้นี้ท้ั้�	24	มิ.ย.	64 ราคาปิดเมื�อว้นี้ท้ั้�	24	มิ.ย.	64 เปล้�ยนี้แปลง	เพืิ�ม(+),	ลด(-)

ก.ค.-64 16.99 16.50 16.93 16.83 +0.10

ต.ค.-64 17.29 16.79 17.24 16.98 +0.26

มี.ค.-65 17.54 17.07 17.50 17.04 +0.46

พ.ค.-65 16.69 16.25 16.65 16.16 +0.49

ก.ค.-65 16.08 15.70 16.04 15.62 +0.42

ต.ค.-65 15.75 15.39 15.71 15.36 +0.35

มี.ค.-66 15.92 15.58 15.90 15.48 +0.42

พ.ค.-66 15.23 14.92 15.22 14.76 +0.46

ก.ค.-66 14.70 14.45 14.70 14.25 +0.45

ต.ค.-66 14.38 14.17 14.38 13.96 +0.42

มี.ค.-67 14.43 14.43 14.43 14.02 +0.41

พ.ค.-67 14.19 14.19 14.19 - -

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนี้กำาหนี้ดราคา ราคาสููงสู้ด ราคาต้ำ�าสู้ด ราคาปิดเมื�อว้นี้ท้ั้�	24	มิ.ย.	64 ราคาปิดเมื�อว้นี้ท้ั้�	24	มิ.ย.	64 เปล้�ยนี้แปลง	เพืิ�ม(+),	ลด(-)

ส.ค.-64 427.30 417.50 426.80 449.40 -22.60

ต.ค.-64 445.70 435.70 445.30 451.20 -5.90

ธ.ค.-64 452.70 443.60 452.30 453.00 -0.70

มี.ค.-65 459.50 450.50 459.50 455.60 +3.90

พ.ค.-65 456.90 449.20 456.90 446.10 +10.80

ส.ค.-65 450.70 443.50 450.70 439.40 +11.30

ต.ค.-65 443.50 436.70 443.50 432.30 +11.20

ธ.ค.-65 442.70 442.70 442.70 433.90 +8.80

ยางพารา
การผลิติ
 ผลผลิตยางพาราขัองไทยในช่วง 
เด่้อนมกราคม – เมษายน ปี 2564 มีปริมาณ์  
1.136 ล้านตัน (1.153 ล้านตันยางดิ้บ) เพิ�มข่ั�น 
ร้อยละ 5.87 เม่�อเทียบกับช่วงเดี้ยวกันขัอง
ปี 2563 ที�มีผลผลิต 1.073 ล้านตัน (1.089 
ล้านตันยางดิ้บ) โด้ยช่วงที�ผลผลิตออกสู่ตลาด้ 

มากขัองปี 2563 คาด้ว่าอยูใ่นช่วงเด่้อน
กันยายน – ธันวาคม โด้ยมีผลผลิตออกสู่
ตลาด้ร้อยละ 44.19 ขัองปริมาณ์ผลผลิตทั�งปี  
ทางด้้านการผลิตยางพาราในภาพรวมขัองโลก  
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC)  
คาด้การณ์์ว่าในปี 2564 ผลผลิตยางพารา
โลกมีประมาณ์ 13.81 ล้านตัน เพิ�มข่ั�น 
จากปี 2563 ร้อยละ 5.50 ที�มีปริมาณ์  
13.09 ล้านตัน 

การติลาด
 การส่งออกยางพาราขัองไทยในช่วงเด่้อน
มกราคม – เมษายน ปี 2564 มีปริมาณ์  
1.399 ล้านตัน ลด้ลงร้อยละ 0.92  
จากช่วงเวลาเดี้ยวกันขัองปี 2563 ที�มีปริมาณ์  
1.412 ล้านตัน ทางด้้านความต้องการใช้
ยางพาราในภาพรวมขัองโลกในปี 2564 
มีประมาณ์การความต้องการใช้ยาง 13.87 
ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจากปี 2563 ร้อยละ 8.02  

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

โดย นายชวนเพิ�ม สังขั์สิงห์
น.ส.สุด้ารัตน์ ผลพิบูลย์

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ติ่างประเทศ	
  เป้าหมายนโยบายการผลิต E20 ขัอง
อินเดี้ยจะนำาไปสู่ความต้องการเอทานอล
จากอ้อยเพิ�มข่ั�น 2.44 พันล้านลิตร/ปี  
จนถุ่งปี 2568 ซ่ึ่�งเทียบเท่ากับนำ�าตาล  
4.1 ล้านตัน ตามข้ัอมูลขัอง BTG Pactual 
รัฐอุตตรประเทศเตรียมต้อนรับโรงงานผลิต 
เอทานอลใหม่ 16 แห่ง ในปี 2564/2565 

นอกเหน่อจากโรงงาน 11 แห่ง ที�ขัยาย 
กำาลังการผลิต ในรัฐหิมาจัลประเทศ  
บริษัท HPCL กำาลังวางแผนที�จะตั�งโรงงาน
ผลิตเอทานอลจากธัญพ่ช 125,000 ลิตร/วัน
 Safras & Mercado รายงานว่าราคา
นำ�ามันดิ้บที�สูงข่ั�นบวกกับค่าเงินเรียลที�แข็ังค่าข่ั�น 
ช่วยให้ราคานำ�าตาลตลาด้นิวยอร์คฟ้้�นตัว 
เม่�อวันที� 23 มิถุุนายน แม้ว่าจะมีการเทขัาย 

ขัองกองทุนอย่างต่อเน่�องก็ตาม อุปสงค์ 
ยังคงอ่อนแออย่างไรก็ตามด้้วยส่วนต่างขัอง
ราคาสัญญาเด่้อนกรกฎาคม - ตุลาคม ที�กว้างข่ั�น
ก่อนหมด้อายุสัญญา แหล่งข่ัาวกล่าว
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ที�มีปริมาณ์ 12.84 ล้านตัน จากการรายงาน
ข้ัอมูลขัอง LMC ปริมาณ์จำาหน่ายรถุยนต์ 
ในประเทศจีนในไตรมาสแรกขัองปี 2564 
ฟ้้�นตัวกลับมาอยู่ในระดั้บใกล้เคียงกับช่วง
ก่อนเกิด้โควิด้ ซ่ึ่�งลด้ลงจากไตรมาสแรก
ขัองปี 2559 เพียงร้อยละ 1.7 โด้ยในเด่้อน
มกราคมมีการจำาหน่ายรถุยนต์จำานวน  
2.41 ล้านคัน (เพิ�มข่ั�นร้อยละ 27 จากปีที�ผ่านมา)  
เด่้อนกุมภาพันธ์ 1.38 ล้านคัน (เพิ�มข่ั�นร้อยละ  
383 จากปีที�ผ่านมา) เด่้อนมีนาคม 2.34 ล้านตัน  
(เพิ�มข่ั�นร้อยละ 71 จากปีที�ผ่านมา) ในขัณ์ะ
ที�ประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศยุโรป 
มีการจำาหน่ายรถุยนต์ในไตรมาสแรกขัองปี 2564  
ปรับตัวสูงข่ั�นร้อยละ 3.24 เม่�อเทียบกับ
ไตรมาสแรกขัองปี 2563

ราคา
	 1.	ราคาท้ั้�เกษต้รกรขายได้เฉล้�ยท้ั้�งประเทั้ศ	
 1) ยางแผ่นดิ้บคุณ์ภาพที� 1 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมละ 56.72 บาท ลด้ลงจาก 59.12 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.40 บาท  
หร่อลด้ลงร้อยละ 4.06 
 2) ยางแผ่นดิ้บคุณ์ภาพที� 2 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมละ 56.22 บาท ลด้ลงจาก 58.62 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.40 บาท  
หร่อลด้ลงร้อยละ 4.09
 3) ยางแผ่นดิ้บคุณ์ภาพที� 3 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมละ 55.72 บาท ลด้ลงจาก 58.12 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.40 บาท  
หร่อลด้ลงร้อยละ 4.13

 4) ยางก้อนคละ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 
23.02 บาท เพิ�มข่ั�นจาก 22.95 บาท ขัองเด่้อน 
ที�ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 บาท หร่อเพิ�มข่ั�น
ร้อยละ 0.31
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
20.82 บาท ลด้ลงจาก 21.58 บาท ขัองเด่้อน 
ที�ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หร่อลด้ลง 
ร้อยละ 3.52
 6) นำ�ายางสด้คละ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
47.61 บาท ลด้ลงจาก 58.55 บาท ขัองเด่้อน 
ที�ผ่านมา กิโลกรัมละ 10.94 บาท หร่อลด้ลง 
ร้อยละ 18.68
	 2.	ราคาสู่งออก	เอฟ.โอ.บ้.	 
ซืึ่�อขายล่วงหน้ี้าสู่งมอบเดือนี้กรกฎาคม
 ณ	ท่ั้าเรือกร้งเทั้พื	
 1) ยางแผ่นรมควันชั�น 1 ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
68.46 บาท ลด้ลงจาก 74.52 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 6.06 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 8.13
 2) ยางแผ่นรมควันชั�น 3 ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
67.31 บาท ลด้ลงจาก 73.37 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 6.06 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 8.26
 3) ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
51.62 บาท ลด้ลงจาก 53.68 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 2.06 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 3.84
 4) นำ�ายางข้ัน ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 43.19 บาท  
ลด้ลงจาก 49.64 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา 
กิโลกรัมละ 6.45 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 12.99
	 ณ	ท่ั้าเรือสูงขลา	
 1) ยางแผ่นรมควันชั�น 1 ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  

68.21 บาท ลด้ลงจาก 74.27 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 6.06 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 8.16
 2) ยางแผ่นรมควันชั�น 3 ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
67.06 บาท ลด้ลงจาก 73.12 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 6.06 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 8.29
 3) ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
51.37 บาท ลด้ลงจาก 53.43 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
กิโลกรัมละ 2.06 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 3.86
 4) นำ�ายางข้ัน ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 42.94 บาท  
ลด้ลงจาก 49.39 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา 
กิโลกรัมละ 6.45 บาท หร่อลด้ลงร้อยละ 13.06
	 3.	ราคายางแผ่นี้รมคว้นี้ช้�นี้	3	 
ในี้ต้ลาดล่วงหน้ี้าต่้างประเทั้ศ	
 1) ราคาซ่ึ่�อขัายล่วงหน้าตลาด้สิงคโปร์  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 212.42 เซึ่นต์สหรัฐฯ  
(66.25 บาท) ลด้ลงจาก 233.12 เซึ่นต์สหรัฐฯ  
(72.33 บาท) ขัองเด่้อนที�ผ่านมากิโลกรัมละ 
20.70 เซึ่นต์สหรัฐฯ หร่อลด้ลงร้อยละ 8.88
 2) ราคาซ่ึ่�อขัายล่วงหน้าตลาด้โตเกียว  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 235.97 เยน (66.28 บาท)  
ลด้ลงจาก 250.62 เยน (70.72 บาท)  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมากิโลกรัมละ 14.65 เยน 
หร่อลด้ลงร้อยละ 5.85

โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิติ
 เน่�อที�ให้ผลรวมทั�งประเทศลด้ลงทั�งพันธ์ุ
อาราบิก้า และโรบัสต้า โด้ยเน่�อที�ให้ผลกาแฟ้
พันธ์ุอาราบิก้าลด้ลงเน่�องจากจังหวัด้เชียงราย
ซ่ึ่�งเป็นแหล่งผลิตสำาคัญประสบปัญหาสภาพอากาศ 
แห้งแล้งในช่วงต้นปี 2563 ทำาให้ต้นกาแฟ้
ยน่ต้นตาย ส่วนเน่�อที�ให้ผลกาแฟ้พันธ์ุโรบัสต้า 
ลด้ลงอย่างต่อเน่�อง เน่�องจากแหล่งผลิต
สำาคัญทางภาคใต้ ได้้แก่จังหวัด้ชุมพร และระนอง  
เกษตรกรโค่นต้นกาแฟ้ที�ปลูกแซึ่มในสวนยางพารา  
ปาล์มนำ�ามัน และทุเรียน ซ่ึ่�งเป็นพ่ชหลัก 
เริ�มโตข่ั�นและให้ผลผลิตได้้ รวมทั�งโค่น ต้นกาแฟ้ 
ที�อายุมาก ส่วนผลผลิตต่อไร่ทั�งสองพันธ์ุคาด้ว่า 
เพิ�มข่ั�น เพราะปีนี�แหล่งผลิต ส่วนใหญ่สภาพ
อากาศเอ่�ออำานวยมีช่วงแล้งเหมาะสมสำาหรับ
การออกด้อก และคาด้ว่าช่วงพัฒนาด้อก 

และผลต้นกาแฟ้ได้้รับนำ�าเพียงพอภาพรวม
ผลผลิตทั�งประเทศจ่งเพิ�มข่ั�น
 ภาคเหนืี้อ เป็นแหล่งปลูกกาแฟ้พันธ์ุ 
อาราบิก้า เน่�อที�ให้ผลลด้ลง เน่�องจากจังหวัด้
เชียงรายซ่ึ่�งเป็นแหล่งผลิตสำาคัญประสบ
ปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงต้นปี 2563  
ทำาให้ต้นกาแฟ้ยน่ต้นตาย ส่วนเน่�อที�ให้ผลพันธ์ุ 
โรบัสต้าเพิ�มข่ั�นเล็กน้อย จากต้นกาแฟ้ที�ปลูก
เม่�อปี 2560 เริ�มให้ผลผลิตได้้ในปีนี� ได้้แก่  
จังหวัด้ตาก และสุโขัทัย สำาหรับผลผลิตต่อ
เน่�อที�ให้ผลคาด้ว่าเพิ�มข่ั�นเล็กน้อย แม้ว่า
สภาพอากาศแล้งในช่วงต้นปี 2563 แต่ช่วง
เด่้อนมิถุุนายน 2563 ต้นกาแฟ้เริ�มติด้ผลแล้ว
ได้้รับนำ�าฝึนที�เพียงพอ ทำาให้การเจริญเติบโต
ขัองผลกาแฟ้สมบูรณ์์ดี้ มากกว่าปีที�ผ่านมา  
ยกเว้นแหล่งผลิตในจังหวัด้ ตาก น่าน  
และอุตรดิ้ตถ์ุ สภาพอากาศแล้งและร้อนจัด้ 
ทำาให้ด้อกกาแฟ้แห้งและติด้ผลน้อย  
ส่วนจังหวัด้พิษณุ์โลก และเพชรบูรณ์์  

ส่วนใหญ่ปลูกเป็นอาชีพเสริม โด้ยปลูกแซึ่ม
ในสวนยางพารา ต้นกาแฟ้จ่งโตช้า ขัาด้การ
บำารุงดู้แลรวมทั�งสภาพอากาศแล้ง ทำาให้ 
ติด้ผลน้อยกว่าปีที�ผ่านมา ผลผลิตกาแฟ้ 
จะเก็บเกี�ยวมากช่วงเด่้อนธันวาคม 2563 – 
เด่้อนกุมภาพันธ์ 2564
 ภาคต้ะว้นี้ออกเฉ้ยงเหนืี้อ เน่�อที�ให้ผลลด้ลง  
เน่�องจากแหล่งผลิตกาแฟ้ในจังหวัด้เลย  
หลายพ่�นที�ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำาให้กาแฟ้
ยน่ต้นตาย เกษตรกรจ่งโค่นต้นที�ตายทิ�ง  
สำาหรับผลผลิตต่อเน่�อที�ให้ผลคาด้ว่าลด้ลง  
เน่�องจากสภาพอากาศร้อน และแห้งแล้ง
ในช่วงออกด้อก ต้นกาแฟ้ขัาด้นำ�า ทำาให้
ออกด้อกน้อย ประกอบกับเกษตรกรขัาด้การ
ดู้แลรักษา ค่าจ้างแรงงานแพง บางรายไม่เก็บ
ผลผลิต และบางรายโค่นต้นกาแฟ้ทิ�ง  
เพราะเก็บเกี�ยวแล้วไม่คุ้มทุน โด้ยผลผลิต
กาแฟ้จะเก็บเกี�ยวมากช่วงเด่้อนธันวาคม 2563 –  
เด่้อนกุมภาพันธ์ 2564
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 ภาคกลาง เน่�อที�ให้ผลเพิ�มข่ั�น เน่�องจาก
ต้นกาแฟ้ที�ปลูกในปี 2560 เริ�มให้ผลผลิต
ได้้ในปีนี� ส่วนผลผลิตต่อเน่�อที�ให้ผลคาด้ว่า
ลด้ลง จากสภาพอากาศแล้ง ฝึนทิ�งช่วงนาน  
ทำาให้ต้นกาแฟ้ได้้รับนำ�าไม่เพียงพอต่อการ
ออกด้อกและติด้ผล ประกอบกับบางแหล่ง
ผลิตกาแฟ้เริ�มอายุมากข่ั�น ทำาให้ต้องตัด้แต่ง
กิ�งทำาสาว เพ่�อให้ต้นกาแฟ้ฟ้้�นฟู้ความสมบูรณ์์ 
และให้ผลผลิตสูงข่ั�นโด้ยผลผลิตกาแฟ้ 
เก็บเกี�ยวมากช่วงเด่้อนธันวาคม 2563 – 
เด่้อนกุมภาพันธ์ 2564
 ภาคใต้้ เป็นแหล่งปลูกกาแฟ้พันธ์ุโรบัสต้า  
เน่�อที�ให้ผลลด้ลงอย่างต่อเน่�อง เน่�องจาก
เกษตรกรโค่นต้นกาแฟ้ที�ปลูกแซึ่มในสวน
ยางพารา ปาล์มนำ�ามัน และทุเรียน เพราะ 
พ่ชหลักเริ�มโตข่ั�น ประกอบกับมีปัญหาการ
จ้างแรงงานเก็บเกี�ยวที�แพง และหายาก  
สำาหรับผลผลิตต่อเน่�อที�ให้ผลคาด้ว่าเพิ�มข่ั�น  
เน่�องจากจังหวัด้ชุมพร ซ่ึ่�งเป็นแหล่งผลิต
สำาคัญ ปีที�แล้วเกิด้พายุทำาให้มีฝึนตกหนัก  
ส่งผลให้ด้อกร่วง รวมทั�งประสบภัยแล้งช่วง
ด้อกบาน ทำาให้ติด้ผลน้อย ปีนี�มีช่วงแล้ง
เหมาะสมสำาหรับการออกด้อก และคาด้ว่า
ช่วงพัฒนาด้อกและผล ต้นกาแฟ้จะได้้รับนำ�า 
เพียงพอ ภาพรวมผลผลิตจ่งเพิ�มข่ั�น  
โด้ยผลผลิตกาแฟ้จะเก็บเกี�ยวมากช่วงเด่้อน
ธันวาคม 2563 – เด่้อนกุมภาพันธ์ 2564
 การติลาดและราคา 
 คาด้ว่า ราคาเมล็ด้กาแฟ้จะใกล้เคียงกับ 
ปีที�ผ่านมา จากปริมาณ์ผลผลิตโลกที�เพิ�มข่ั�น 
และภาวะเศรษฐกิจโลกที�ซึ่บเซึ่า สำาหรับ 
การส่งออกจะลด้ลงจากปีที�ผ่านมาเล็กน้อย  
เน่�องจากผลผลิตภายในประเทศลด้ลง  
ส่วนการนำาเข้ัาเมล็ด้กาแฟ้มีแนวโน้มเพิ�มข่ั�น
จากปีที�ผ่านมาเล็กน้อยจากความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ และนำามาแปรรูป 

เป็นผลิตภัณ์ฑ์์เพ่�อส่งออก ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลด้ลง
	 ความต้ิองการใช้เมล็ดกาแฟ้ 
ของไทยในปี	2563
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงาน
ความต้องการใช้เมล็ด้กาแฟ้ขัองโรงงาน
แปรรูปในประเทศ ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา  
ในปี 2563 มีปริมาณ์ 86,611 ตัน เพิ�มข่ั�น
จาก 81,592 ตัน ขัองปี 2552 ปริมาณ์  
5,019 ตัน หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ 6.15 เน่�องจาก 
ความต้องการขัองโรงงานแปรรูปเพิ�มข่ั�น ทั�งเพ่�อ 
การบริโภคภายในประเทศและเพ่�อการส่งออก
	 2.	การค้า
 การส่งออกเมล็ด้กาแฟ้และกาแฟ้สำาเร็จรูป  
ปี 2564 ในช่วงเด่้อนมกราคม - พฤษภาคม  
เม่�อเทียบกับช่วงเดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมา  
มีปริมาณ์การส่งออกเมล็ด้กาแฟ้ดิ้บ 128.55 ตัน  
มูลค่า 19.34 ล้านบาท เพิ�มข่ั�นร้อยละ 61.09 
และร้อยละ 36.78 ตามลำาดั้บ ส่วนการส่งออก 
เมล็ด้กาแฟ้คั�ว มีปริมาณ์ 106.91 ตัน เพิ�มข่ั�น 
ร้อยละ 36.28 มูลค่า 13.65 ล้านบาท ลด้ลง 
ร้อยละ 13.93 สำาหรับกาแฟ้สำาเร็จรูปมีปริมาณ์ 
การส่งออก 3,361.17 ตัน ลด้ลงร้อยละ  
5.82 มูลค่า 310.59 ล้านบาท เพิ�มข่ั�นร้อยละ  
11.90 และกาแฟ้สำาเร็จรูปผสม มีปริมาณ์ 
การส่งออก 2,852.69 ตัน มูลค่า 907.84 ล้านบาท  
ลด้ลงร้อยละ 8.13 และร้อยละ 6.14 ตามลำาดั้บ

ปี
ความต้้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงานี้	(ต้้นี้)

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

อ้ต้ราเพืิ�ม	
(ร้อยละ)

3.39

2564* 90,055

หมายเหต้้* : ประมาณ์การ

 การนำาเข้ัาเมล็ด้กาแฟ้และกาแฟ้สำาเร็จรูป  
ปี 2564 ในช่วงเด่้อนมกราคม - พฤษภาคม  
เม่�อเทียบกับช่วงเดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมา  
มีปริมาณ์การนำาเข้ัาเมล็ด้กาแฟ้ดิ้บ 9,980.42 ตัน  
มูลค่า 621.46 ล้านบาท ลด้ลงร้อยละ 14.16 
และร้อยละ 0.76 ตามลำาดั้บ ส่วนการนำาเข้ัา
เมล็ด้กาแฟ้คั�ว มีปริมาณ์ 896.82 ตัน มูลค่า  
220.99 ล้านบาท ลด้ลงร้อยละ 56.87  
และร้อยละ 35.87 ตามลำาดั้บ สำาหรับกาแฟ้
สำาเร็จรูปมีปริมาณ์นำาเข้ัา 10,418.06 ตัน  
มูลค่า 1,343.59 ล้านบาท เพิ�มข่ั�นร้อยละ  
21.75 และร้อยละ 53.20 ตามลำาดั้บ  
และกาแฟ้สำาเร็จรูปผสม มีปริมาณ์การนำาเข้ัา  
919.23 ตัน มูลค่า 423.60 ล้านบาท ลด้ลง 
ร้อยละ 11.93 และร้อยละ 15.26 ตามลำาดั้บ

ต่ิางประเทศ
	 ผลผลิติกาแฟ้ของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
รายงานผลผลิตกาแฟ้โลกปี 2562/63  
มีปริมาณ์ 10.02 ล้านตัน ลด้ลงจาก 10.49 
ล้านตัน ขัองปี 2561/62 ร้อยละ 4.55 
 บราซิึ่ล ผู้ผลิตกาแฟ้อันดั้บ 1 ขัองโลก  
ในปี 2562/63 มีผลผลิต 3.58 ล้านตัน 
ลด้ลง 0.33 ล้านตัน ในปี 2561/62 หร่อ 
ลด้ลงร้อยละ 8.49 
 เว้ยดนี้าม ผู้ผลิตกาแฟ้อันดั้บ 2 ขัองโลก
 และเป็นผู้ผลิตกาแฟ้พันธ์ุโรบัสตาอันดั้บ 1 

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

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

บราซึ่ิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เวียด้นาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อนิโด้นเีซีึ่ย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอนดู้รัส 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อินเด้ีย 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 -3.13 0.32

เปรู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยูกันด้า 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เม็กซึ่ิโก 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อ่�นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รวม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ทั้้�มา	: United States Department of Agriculture, July 2020
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ขัองโลก มีผลผลิตกาแฟ้ปี 2562/63 ปริมาณ์ 
1.88 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก 1.82 ล้านตัน  
ในปี 2561/62 หร่อเพิ�มข่ั�น ร้อยละ 3.29 
	 การส่งออกกาแฟ้ของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงาน
การส่งออกกาแฟ้โลกปี 2562/63 มี 7.94 
ล้านตัน ลด้ลงจาก 8.46 ล้านตัน ในปี  
2561/62 ร้อยละ 6.15 ประเทศที�ส่งออก
มากที�สุด้ได้้แก่ บราซิึ่ล มีการส่งออกในปี  
2562/63 ปริมาณ์ 2.20 ล้านตัน ลด้ลงจาก  
2.49 ล้านตัน ขัองปี 2561/62 ร้อยละ 11.59  
เน่�องจากปริมาณ์ผลผลิตเพิ�มข่ั�น รองลงมา 
ได้้แก่ ประเทศเวียด้นาม มีการส่งออก ปริมาณ์  
1.61 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก 1.64 ล้านตัน  
ขัองปี 2561/62 ร้อยละ 2.19 
	 ความต้ิองการใช้กาแฟ้ของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงาน
ความต้องการใช้กาแฟ้ขัองโลกปี 2562/63  

โดย น.ส.ณ์ัฐวณ์ี ยมโชติ
   น.ส.วิชชุพร สุขัเจริญ

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พริกไทย
การผลิติ
 ผลผลิตพริกไทยปี 2564 ได้้เก็บเกี�ยว
ผลผลิตไปหมด้แล้ว เกษตรกรจะเก็บเกี�ยว
ผลผลิตได้้ทั�งหมด้ ภายใน 2 เด่้อน 

การติลาด
 การซ่ึ่�อขัายพริกไทยยังคงทรงตัวราคา 
พริกไทยมีแนวโน้มลด้ลง เน่�องจากมีการนำาเข้ัา
พริกไทยจากประเทศเพ่�อนบ้าน ได้้แก่  
กัมพูชา และเวียด้นามเพิ�มข่ั�น ราคาพริกไทยด้ำา - คละ 
จ.จันทบุรี เฉลี�ยกิโลกรัมละ 70 - 100 บาท  

พริกไทยขัาว - ดี้ เฉลี�ยกิโลกรัมละ 160 - 200 บาท 
ส่วนพริกไทยอ่อนเฉลี�ยกิโลกรัมละ 40 - 70 บาท 
 ในปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ไทยส่งออกพริกไทย  
ปริมาณ์ 806 ตัน มูลค่า 134.35 ล้านบาท  
จำาแนกเป็นพริกไทยเม็ด้ปริมาณ์ 469 ตัน  
มูลค่า 91.20 ล้านบาท และพริกไทยป�น 
ปริมาณ์ 303 ตัน มูลค่า 43.14 ล้านบาท
 ในปี 2564 ( ม.ค. - พ.ค.) ไทยส่งออกพริกไทย 
ปริมาณ์ 455 ตัน มูลค่า 70.14 ล้านบาท  
จำาแนกเป็นพริกไทยเม็ด้ปริมาณ์ 263 ตัน  
มูลค่า 46.82 ล้านบาท และพริกไทยป�น 
ปริมาณ์ 173 ตัน มูลค่า 23.32 ล้านบาท

ราคาในประเทศไทย
	 ความเคลื�อนี้ไหวของราคาพืริกไทั้ย
	ประจ่ำาเดือนี้มิถุ้นี้ายนี้	2564	ม้ด้งน้ี้�	
	 1.	ราคาท่ีเกษติรกรขายได้
  ราคาเกษตรกรขัายได้้พริกไทยขัาว - ดี้ 
ปี 2563 เฉลี�ยกิโลกรัมละ 181.55 บาท  
ลด้ลงจากปีที�ผ่านมา ร้อยละ 2.95  
ส่วนพริกไทยด้ำา - คละ มีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
91.34 บาท ลด้ลงจากปีที�ผ่านมา ร้อยละ 3.08 
  สำาหรับเด่้อนมิถุุนายน 2564  
พริกไทยด้ำา - คละ มีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
150.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา  

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปัริมาณการส่งออกเมลิ็ดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2558/59	–	2562/63

หน่วย : ล้านตัน

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

บราซึ่ิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เวียด้นาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโด้นเีซีึ่ย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮอนดู้รัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อินเด้ีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 -1.41 0.32

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยูกันด้า 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิโอปีย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กัวเตมาลา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อ่�นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รวม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

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

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปี ปริมาณ	(ล้านี้ต้้นี้)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อ้ต้ราเพืิ�ม
(ร้อยละ)

7.31

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

มี 9.84 ล้านตัน เพิ�มข่ั�นจาก 9.17 ล้านตัน
ขัองปี 2558/59 ร้อยละ 7.31 

ราคา
	 ในประเทศ
 ไม่มีราคา เน่�องจากหมด้ฤดู้การผลิต
	 ราคาในติลาดต่ิางประเทศ 
ประจำาเดือนมิถุนายน	2564	มีดังนี�
 ราคาเมล็ด้กาแฟ้ดิ้บอาราบิก้า  
ตลาด้นิวยอร์กซ่ึ่�อขัายทันทีเฉลี�ย 192.45 
เซึ่นต์/ปอนด์้ (133.50 บาท/กิโลกรัม)  
สูงข่ั�นจาก 186.46 เซึ่นต์/ปอนด์้  

(129.34 บาท/กิโลกรัม) ขัองเด่้อนก่อน ร้อยละ 3.21
 ราคาเมล็ด้กาแฟ้ดิ้บโรบัสตา ตลาด้นิวยอร์ก 
ซ่ึ่�อขัายทันที�เฉลี�ย 84.85 เซึ่นต์/ปอนด์้  
(58.86 บาท/กิโลกรัม) สูงข่ั�นจาก 79.68 
เซึ่นต์/ปอนด์้ (55.27 บาท/กิโลกรัม)  
ขัองเด่้อนก่อน ร้อยละ 6.48 
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สับปะรดั
การผลิติ	
(พยากรณ์	ณ	พฤษภาคม	2564)
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาด้ว่า 
ช่วงเด่้อนมิถุุนายน 2564 ผลผลิตสับปะรด้
โรงงานออกสู่ตลาด้ลด้ลงจากเด่้อนที�ผ่านมา  
จากผลกระทบขัองโรคโควิด้ 19 ทำาให้
ภาคธุรกิจอาหารและโรงแรมในตลาด้
ต่างประเทศยังคงชะลอตัว ทำาให้โรงงาน
แปรรูปต้องปรับแผนการผลิตให้สอด้คล้อง
กับภาวะผลผลิต ภาวะตลาด้และผลผลิต 
ทำาให้ราคาสับปะรด้ปรับตัวสูงข่ั�น

การค้า
 เด่้อนพฤษภาคม 2564 ส่งออก 
สับปะรด้สด้และผลิตภัณ์ฑ์์ปริมาณ์ 35,065 ตัน  
มูลค่า 1,500.21 ล้านบาท ลด้ลงจาก
ปริมาณ์ 37,003 ตัน มูลค่า 1,539.58  
ล้านบาท ในเด่้อนเมษายน 2564 หร่อ 
ลด้ลงร้อยละ 5.24 และร้อยละ 2.56  
และเพิ�มข่ั�นจากปริมาณ์ 29,198 ตัน  
มูลค่า 1,341.17 ล้านบาท ในเด่้อน
พฤษภาคม 2563 เพิ�มข่ั�นร้อยละ 20.09 
ร้อยละ 11.86
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
 เด่้อนพฤษภาคม 2564 ส่งออกปริมาณ์  
28,324 ตัน มูลค่า 1,085.85 ล้านบาท  
ปริมาณ์ลด้ลงจาก 29,124 ตัน ในเด่้อน
เมษายน 2564 หร่อลด้ลงร้อยละ 2.75 
ขัณ์ะที�มูลค่าเพิ�มข่ั�นจาก 1,082.54 ล้านบาท  
ในเด่้อนเมษายน 2564 หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ  

และพริกไทยขัาว - ดี้ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
250.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา
	 2.	ราคาขายติลาดกรุงเทพฯ
  ราคาขัายส่งพริกไทยขัาว - ดี้ ปี 2563 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาลด้ลงจาก 
ปีที�ผ่านมา ร้อยละ 3.07 ราคาตำ�าสุด้ ค่อ  
330 - 460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยด้ำา - ดี้  

มีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 240 บาท ราคาลด้ลง 
จากปีที�ผ่านมาร้อยละ 4.35 ราคาตำ�าสุด้ - สูงสุด้  
ค่อ 230 - 350 บาท/กิโลกรัม ส่วนพริกไทย 
ด้ำา - รอง มีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 315 บาท  
ราคาทรงตัวเท่ากับปีที�ผ่านมาราคาตำ�าสุด้ - สูงสุด้ 
ค่อ 310 - 320 บาท/กิโลกรัม 

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพ่ชสวน
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพ่ชสวน
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

0.31 และเพิ�มข่ั�นจากปริมาณ์ 23,170 ตัน  
มูลค่า 932.05 ล้านบาท ในเด่้อน
พฤษภาคม 2563 หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ 
22.25 ร้อยละ 16.50
	 นำ�าสับปะรด	(รวมรหัส	20094100000	 
 20094900001	และ	200094900002)
 เด่้อนพฤษภาคม 2564 ส่งออกปริมาณ์  
4,802 ตัน มูลค่า 250.38 ล้านบาท เพิ�มข่ั�น 
จากปริมาณ์ 4,472 ตัน มูลค่า 224.96 
ล้านบาท ในเด่้อนเมษายน 2564 หร่อ 
เพิ�มข่ั�นร้อยละ 7.38 และร้อยละ 11.30 
และเพิ�มข่ั�นจากปริมาณ์ 3,579 ตัน  
มูลค่า 186.19 ล้านบาท ในเด่้อนพฤษภาคม  
2563 หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ 34.16 และ 
ร้อยละ 34.38
	 สับปะรดท่ีทำาไว้ไม่ให้เสียโดยนำ�าติาล	 
	 (รหัส	2006000002)
 เด่้อนพฤษภาคม 2564 ส่งออกปริมาณ์  
1,366 ตัน มูลค่า 143.89 ล้านบาท ลด้ลง 
จากปริมาณ์ 1,642 ตัน มูลค่า 182.70 ล้านบาท  
ในเด่้อนเมษายน 2564 หร่อลด้ลงร้อยละ 
16.80 และร้อยละ 21.24 และลด้ลง 
จากปริมาณ์ 1,812 ตัน มูลค่า 210.68 
ล้านบาท ในเด่้อนพฤษภาคม 2563  
หร่อลด้ลงร้อยละ 24.59 และร้อยละ 31.70
	 สับปะรดอบแห้ง	(ท่ีไม่ใช้นำ�าติาล)	
	 (รหัส	08043000002)
 เด่้อนพฤษภาคม 2564 ส่งออกปริมาณ์  
45 ตัน มูลค่า 4.55 ล้านบาท ลด้ลงจาก
ปริมาณ์ 58 ตัน มูลค่า 9.82 ล้านบาท  
ในเด่้อนเมษายน 2564 หร่อลด้ลงร้อยละ 
22.62 และร้อยละ 53.73 และเพิ�มข่ั�น 
จากปริมาณ์ 31 ตัน มูลค่า 3.85 ล้านบาท 

ในเด่้อนพฤษภาคม 2563 หร่อเพิ�มข่ั�น 
ร้อยละ 44.94 และร้อยละ 18.09 
 สับปะรดสด	(รหัส	08043000001)
 เด่้อนพฤษภาคม 2564 ส่งออก 
ปริมาณ์ 484 ตัน มูลค่า 12.27 ล้านบาท 
ลด้ลงจากปริมาณ์ 1,670 ตัน มูลค่า  
32.73 ล้านบาท ในเด่้อนเมษายน 2564 
หร่อลด้ลงร้อยละ 71.03 และร้อยละ 
62.50 และลด้ลงจากปริมาณ์ 605 ตัน  
ในเด่้อนพฤษภาคม 2563 หร่อลด้ลง 
ร้อยละ 20.07 ขัณ์ะที�มูลค่าเพิ�มข่ั�นจาก  
8.38 ล้านบาท ในเด่้อนพฤษภาคม 2563 
หร่อเพิ�มข่ั�นร้อยละ 46.34 

ความเคล่ือนไหวของ
ราคาสับปะรดประจำาเดือน
มิถุนายน	2564	มีดังนี�
 คาด้ว่า ราคาสับปะรด้โรงงาน 
ที�เกษตรกรขัายได้้เฉลี�ยกิโลกรัมละ 5.05 บาท 
ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 5.49 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 8.11 และ 
ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 12.87 บาท ในช่วง
เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมา ร้อยละ 60.79
 คาด้ว่า ราคาสับปะรด้บริโภค 
ที�เกษตรกรขัายได้้เฉลี�ยกิโลกรัมละ 7.90 บาท  
ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 8.39 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 5.81 และ 
ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 13.65 บาท ในช่วง
เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมา ร้อยละ 42.09

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

* ราคาเกษตรกรขัายได้้เฉลี�ย 4 สัปด้าห์

  สำาหรับเด่้อน มิถุุนายน 2564 ราคาขัายส่ง
พริกไทยขัาว - ดี้ มีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ  
290 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา  
พริกไทยด้ำา - ดี้ มีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 190 บาท  
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษติร-ปศุสัติว์

 ด้้านการส่งออกเน่�อสุกรแช่เย็นแช่แข็ัง
เด่้อน เม.ย. 2564 มีปริมาณ์ 1,954 ตัน  
มูลค่า 244.93 ล้านบาท เพิ�มข่ั�นจากเด่้อน  
มี.ค. 2564 มีปริมาณ์ 1,953 ตัน มูลค่า  
240.35 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 0.51 
และ 1.90 ตามลำาดั้บ
 สำาหรับการส่งออกเน่�อสุกรแปรรูป 
เด่้อน เม.ย. 2564 มีปริมาณ์ 420 ตัน มูลค่า 
96.31 ล้านบาท ลด้ลงจากเด่้อน มี.ค. 2564  
มีปริมาณ์ 482 ตัน มูลค่า 110.80 ล้านบาท  
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คิด้เป็นร้อยละ 12.86 และร้อยละ  
13.07 ตามลำาดั้บ ตลาด้ส่งออกที�สำาคัญ  
ค่อ ญี�ปุ�น ฮ่องกง

ราคาท่ีเกษติรกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ
 สุกรมีชีวิตพันธ์ุผสมนำ�าหนัก 100 กิโลกรัม 
ข่ั�นไป ราคาที�เกษตรกรขัายได้้เฉลี�ย 
ทั�งประเทศ กิโลกรัมละ 71.80 บาท ลด้ลงจาก 
กิโลกรัมละ 75.36 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา
ร้อยละ 4.72 โด้ยแยกเป็นราคา ดั้งนี�  
ภาคเหน่อ กิโลกรัมละ 72.00 บาท  
ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ กิโลกรัมละ  
73.16 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ  
70.79 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ  
74.92 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศ
ขัองบริษัท ซีึ่.พี. เฉลี�ยตัวละ 2,500 บาท 
ลด้ลงจากตัวละ 2,600 บาท ขัองเด่้อน 
ที�ผ่านมา ร้อยละ 3.85

ราคาขายส่งในติลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขัายส่งสุกรมีชีวิต ณ์ แหล่งผลิต
ภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 75.41บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ  
76.59 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 1.54

สุกร
สถานการณ์การผลิติ 
การค้า	และราคาในประเทศ	
 ในเด่้อนนี�สถุานการณ์์ตลาด้สุกร  
ราคาสุกรที�เกษตรกรขัายได้้สูงข่ั�นจาก 
เด่้อนที�ผ่านมา เน่�องจากความต้องการ
บริโภคผลผลิตเน่�อสุกรออกสู่ตลาด้มีอัตรา
เพิ�มข่ั�น แนวโน้มคาด้ว่าเด่้อนหน้าราคา 
จะทรงตัวหร่อสูงข่ั�นเล็กน้อย

ไก่เนื�อ
สถานการณ์การผลิติ	 
การค้า	และราคาในประเทศ
 ในเด่้อนนี�ราคาไก่เน่�อที�เกษตรกรขัายได้้ 
ลด้ลงจากเด่้อนที�ผ่านมา เน่�องจาก 
ปริมาณ์ผลผลิตไก่เน่�อและชิ�นส่วนต่างๆ  
ที�ออกสู่ตลาด้มีมากกว่าความต้องการบริโภค  
แนวโน้มคาด้ว่าเด่้อนหน้าราคาจะทรงตัว
หร่อสูงข่ั�นเล็กน้อย 
 ด้้านการส่งออกเน่�อไก่สด้แช่เย็นแช่แข็ัง
เด่้อน เม.ย.2564 มีปริมาณ์ 31,907 ตัน  
มูลค่า 2,376.27 ล้านบาท ปริมาณ์ลด้ลงจาก 
เด่้อน มี.ค.2564 มีปริมาณ์ 39,705 ตัน  
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิติ	 
การค้า	และราคาในประเทศ	
 ภาวะตลาด้ไข่ัไก่เด่้อนนี� ราคาไข่ัไก่
ที�เกษตรกรขัายลด้ลงจากเด่้อนที�ผ่านมา 
เน่�องจากผลผลิตไข่ัไก่ในท้องตลาด้มีจำานวน
มากกว่าความต้องการขัองผู้บริโภค  
แนวโน้มคาด้ว่าเด่้อนหน้าราคาทรงตัว 
หร่อสูงข่ั�นเล็กน้อย
 ด้้านการส่งออกไข่ัไก่สด้ เด่้อน เม.ย. 
2564 ปริมาณ์ 30.75 ล้านฟ้อง ลด้ลงจาก
เด่้อน มี.ค. 2564 ปริมาณ์ 33.73 ล้านฟ้อง  
คิด้เป็นร้อยละ 8.83 ส่วนมูลค่าการส่งออก
ไข่ัไก่สด้ เด่้อน เม.ย. 2564 มูลค่า 78.99 
ล้านบาท ลด้ลงจากเด่้อน มี.ค. 2564  
มูลค่า 92.56 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ  
14.66 ตลาด้ส่งออกที�สำาคัญ ค่อ ฮ่องกง 
สิงค์โปร์ และเกาหลีใต้ 

ราคาท่ีเกษติรกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ	
 ราคาไข่ัไก่ที�เกษตรกรขัายได้้ เฉลี�ยทั�งประเทศ
ร้อยฟ้องละ 292 บาท สูงข่ั�นจากร้อยฟ้องละ  
283 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 3.18 
โด้ยแยกเป็นรายภาค ดั้งนี� ภาคเหน่อ 
ร้อยฟ้องละ 295 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ  
ร้อยฟ้องละ 277 บาท ภาคกลาง 
ร้อยฟ้องละ 297 บาท ส่วนภาคใต้ 
ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ัตามประกาศ 
ขัองบริษัท ซีึ่.พี. ตัวละ 28.00 บาท  
ทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา

มูลค่า 2,950.32 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ  
19.64 และคิด้เป็นร้อยละ 19.45 ตามลำาดั้บ
 ส่วนการส่งออกไก่แปรรูป เด่้อน มี.ค.  
2564 ปริมาณ์ 49,769 ตัน มูลค่า  
6,415.60 ล้านบาท ลด้ลงจากเด่้อน มี.ค. 
2564 ปริมาณ์ 55,435 ตัน มูลค่า  
7,089.44 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ  
10.22 และ ร้อยละ 9.50 ตามลำาดั้บ  
ตลาด้ส่งออกที�สำาคัญ ค่อ ญี�ปุ�น สหภาพยุโรป  
และเกาหลีใต้

ราคาท่ีเกษติรกรขายได้เฉล่ีย 
ทั�งประเทศ
 ราคาไก่เน่�อที�เกษตรกรขัายได้้เฉลี�ย 
ทั�งประเทศ กิโลกรัมละ 34.54 บาท  
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา โด้ยแยก
เป็นรายภาค ดั้งนี� ภาคเหน่อ กิโลกรัมละ  
35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.79 บาท 
ภาคใต้ กิโลกรัมละ 42.92 บาท  
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ ไม่มีรายงาน  
ส่วนราคาลูกไก่เน่�อตามประกาศขัอง 

ราคาขายส่งในติลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขัายส่งไข่ัไก่ (เฉลี�ยเบอร์ 0-4)  
ในตลาด้กรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน 

เฉลี�ยร้อยฟ้องละ 334 บาท สูงข่ั�นจาก 
ร้อยฟ้องละ 318 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา  
ร้อยละ 5.03

บริษัท ซีึ่.พี ราคาเฉลี�ยอยู่ที�ตัวละ 10.50 บาท  
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา

ราคาขายส่งในติลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขัายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่่า  
จากกรมการค้าภายใน เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
33.23 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 33.50 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 0.81 และราคา
ขัายส่งไก่สด้เฉลี�ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท 
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา
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ไข่เป็ดั 
ราคาที่เกษติรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ
 ราคาไข่ัเป็ด้ที�เกษตรกรขัายได้้  
เฉลี�ยทั�งประเทศ ร้อยฟ้องละ 339 บาท  
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา โด้ยแยก
เป็นรายภาค ดั้งนี� ภาคเหน่อ ร้อยฟ้องละ  
356 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ  
ร้อยฟ้องละ 355 บาท ภาคกลาง ร้อยฟ้องละ 
315 บาท ภาคใต้ ร้อยฟ้องละ 317 บาท

ราคาขายส่งในติลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขัายส่งไข่ัเป็ด้ คละ ณ์ แหล่งผลิต
ภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน  
เฉลี�ยร้อยฟ้องละ 313 บาท สูงข่ั�นจากร้อยฟ้องละ 
301 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 3.99

โคเนื�อ
ราคาที่เกษติรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ	
 ราคาโค (ขันาด้กลาง) ที�เกษตรกรขัายได้้  
เฉลี�ยทั�งประเทศ กิโลกรัมละ 96.29 บาท  
ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 97.61 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 1.35 โด้ยแยกเป็น 
รายภาค ดั้งนี� ภาคเหน่อ กิโลกรัมละ  
94.48 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ  
กิโลกรัมละ 96.37 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ  
89.58 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 108.64 บาท

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

กระบือ
ราคาที่เกษติรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั�งประเทศ
 ราคากระบ่อ (ขันาด้กลาง) ที�เกษตรกร
ขัายได้้เฉลี�ยทั�งประเทศ กิโลกรัมละ  
76.25 บาท ลด้ลงจากกิโลกรัมละ 78.19 บาท  
ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 2.48 โด้ยแยกเป็น 
รายภาค ดั้งนี� ภาคเหน่อ กิโลกรัมละ  
88.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ  
กิโลกรัมละ 73.87 บาท ส่วนภาคกลาง
และภาคใต้ ไม่มีรายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

รายการ พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พื. ม้.ค. เม.ย.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขัายได้้ 67.30 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62 75.89 77.1 75.36 71.8

ราคาขัายส่ง ณ์ แหล่งผลิต
ภาคกลาง กรมการค้าภายใน

70.28 73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05 79.07 80.5 76.59 75.41

รายการ พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พื. ม้.ค. เม.ย.

(ไก่เน่�อ)ราคาเกษตรกรขัายได้้ 32.60 33.98 34.71 34.84 34.40 33.64 33.02 34.28 34.71 34.69 34.54 34.54

ราคาขัายส่งหน้าโรงฆ่่า  
กรมการค้าภายใน

30.67 33.50 33.50 33.50 33.10 32.25 31.55 32.50 32.36 38 33.5 33.23

รายการ พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พื. ม้.ค. เม.ย.

(ไขั่ไก่)ราคาเกษตรกรขัายได้้ 282 269 282 290 285 277 288 281 275 268 283 292

ราคาขัายส่งตลาด้กรุงเทพฯ 
กรมการค้าภายใน

279 275 310 325 314 310 325 301 285 290 318 334

รายการ พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พื. ม้.ค. เม.ย.

(ไขั่เป็ด้)ราคาเกษตรกรขัายได้้ 355 348 342 342 344 341 346.00 348.00 341 341 339 339

ราคาขัายส่งตลาด้กรุงเทพฯ 
กรมการค้าภายใน

318 318 318 318 318 319 319.00 318.00 319 317 311 313

รายการ พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พื. ม้.ค. เม.ย.

(โคเน่�อ)ราคาเกษตรกรขัายได้้ 90.51 91.71 92.89 94.72 94.87 95.81 97.69 97.88 97.71 98.36 97.61 96.29

รายการ พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พื. ม้.ค. เม.ย.

(กระบ่อ)ราคาเกษตรกรขัายได้้ 68.21 70.40 73.08 75.20 77.34 78.28 78.18 77.83 76.77 78.45 78.19 76.25

โดย นางสาวจุฑ์ามาศ สังขั์อุด้ม
นายด้รงค ติระด้ำารงค์กุล 

สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษติร-ประมงและผลิติภัณฑ์จากสัติว์นำ�า

สถานการณ์สัติว์นำ�าท่ีสำาคัญ
ประจำาเดือนมิถุนายน	2564	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิติ 
เดือนมิถุนายน	2564
 สถุานการณ์์ผลผลิตสัตว์นำ�าในเด่้อน

มิถุุนายน พบว่า ไม่มีรายงานปริมาณ์สัตว์นำ�า

ที�จำาหน่ายในตลาด้กลางองค์การสะพานปลา

กรุงเทพฯ ในขัณ์ะที�ราคาสัตว์นำ�าที�เกษตรกร

ขัายได้้ในเด่้อนมิถุุนายนที�มีแนวโน้มเพิ�มข่ั�น  

ค่อ กุ้งขัาวแวนนาไม และปลาทู ส่วนสัตว์นำ�า

ชนิด้อ่�นๆ ค่อ ปลาเป็ด้ มีแนวโน้มลด้ลง  

ขัณ์ะที�ปลาช่อน มีราคาทรงตัว และสำาหรับ  

หม่กกระด้อง และปลาดุ้กบิ�กอุย ไม่มีรายงาน

ราคาที�เกษตรกรขัายได้้ สถุานการณ์์ข่ัาว 

ที�สำาคัญ ดั้งนี�

	 ราคาอาหารทั้ะเลของสูหร้ฐอเมริกา

สููงข่�นี้เป็นี้ผลจ่ากภาคการผลิต้ขาดแคลนี้

แรงงานี้

 เม่�อวันที� 4 มิถุุนายน 2564 มีรายงานข่ัาวจาก  

Seafood Source ว่า ผู้ประกอบการ  

ผู้แปรรูปและผู้ค้าปลีกอาหารทะเลขัอง

สหรัฐอเมริกา กำาลังประสบปัญหาหลัก  

ค่อ การขัาด้แคลนแรงงาน ค่าขันส่ง และต้นทุน 

การผลิต รวมถุ่งบรรจุภัณ์ฑ์์ที�มีต้นทุนที�สูงข่ั�น  

ทำาให้การปฏิิบัติงานขัองทุกภาคส่วนยุ่งยาก

มากข่ั�น โด้ยเฉพาะในช่วงสถุานการณ์์  

การระบาด้ขัองโควิด้ - 19 ที�มีระยะเวลา 

การระบาด้ที�ยาวนาน ด้้านนาย John Connelly  

ประธานสถุาบันประมงแห่งชาติขัองสหรัฐอเมริกา  

กล่าวว่า ปัญหาหลักสำาคัญที�สร้างผลกระทบ

อย่างชัด้เจนให้กับอุตสาหกรรมแปรรูป 

อาหารทะเล ค่อ การขัาด้แคลนแรงงาน  

และบางส่วนรับภาระค่าจ้างแรงงานที�สูงข่ั�น  

ซ่ึ่�งสอด้คล้องกับความเห็นขัองนาย Bill Hueffner  

รองประธานสมาคมการพัฒนาตลาด้อาหารทะเล 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิึ่ฟิ้ก ที�เห็นว่าปัจจุบัน 

ค่าจ้างแรงงานขัองสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงข่ั�น  

โด้ยเฉพาะโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปปลาดุ้กทะเล 

ในรัฐอะลาบามา ซ่ึ่�งโด้ยปกติมีการใช้แรงงาน  

350 คน แต่ปัจจุบันมีแรงงานเพียง 100 คน  

ทำาให้ต้องลด้กำาลังการผลิตลงกว่าร้อยละ 20  

ทำาให้ผู้ผลิตต้องเพิ�มค่าจ้างแรงงานเพ่�อสร้าง

ความจูงใจในการนำาแรงงานเข้ัาสู่ระบบอุตสาหกรรม 

อาหารทะเลแปรรูปอีกช่องทางหน่�ง 

	 2.	สถานการณ์การติลาด
เดือนมิถุนายน	2564
	 การสู่งออกก้้งของเว้ยดนี้ามไปย้งต้ลาด

หล้กเพิื�มสููงข่�นี้ในี้ทิั้ศทั้างเชิงบวก

 เม่�อวันที� 2 มิถุุนายน 2564 มีรายงานจาก 

Vietnam Association of Seafood  

Exporters and Importers ว่า ในช่วง  

4 เด่้อนแรกขัองปี 2564 การส่งออกกุ้ง 

ขัองเวียด้นามรวมมีมูลค่าสูงถุ่ง 961.9  

ล้านด้อลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึ่�งเติบโตร้อยละ 10.2  

เทียบกับช่วงเวลาเดี้ยวกันขัองปีที�แล้ว  

โด้ยเฉพาะกุ้งขัาว ซ่ึ่�งมีสัด้ส่วนส่งออกคิด้เป็น

ร้อยละ 75.8 ขัองสินค้ากุ้งที�ส่งออกทั�งหมด้ 

ซ่ึ่�งเพิ�มช่�นถุ่งร้อยละ 20 เม่�อเทียบกับช่วงเวลา

เดี้ยวกันขัองปีที�ผ่านมา ทำาให้ผู้ประกอบการ

แปรรูปกุ้งขัองเวียด้นามสามารถุส่งออกไปยัง

ตลาด้ต่างประเทศได้้มากข่ั�น แม้ว่าการระบาด้

ขัองโควิด้ระลอกใหม่จะเกิด้ข่ั�นในประเทศ  

ขัณ์ะที�การส่งออกกุ้งขัองเวียด้นามไปยังฮ่องกง

และรัสเซีึ่ยลด้ลงร้อยละ 9.4 และ 9 เม่�อเทียบ

กับช่วงเวลาเดี้ยวกันในปี 2563 ตามลำาดั้บ  

โด้ยที�ตลาด้ส่งออกกุ้งขัองเวียด้นามที�ส่งออก

ไปยัง 10 ประเทศที�ส่งออกหลักยังคงมีมูลค่า

เติบโตเพิ�มสูงข่ั�นในทิศทางบวก โด้ยการ 

ส่งออกกุ้งใน 4 เด่้อนแรกขัองปี 2564 ไปยัง

กลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมม่อ CPTPP 

มีมูลค่าการส่งออกรวม 297.2 ล้านด้อลลาร์

สหรัฐฯ คิด้เป็นสัด้ส่วนร้อยละ 31 ขัองมูลค่า

การส่งออกกุ้งทั�วโลก โด้ยเฉพาะตลาด้ญี�ปุ�น 

ซ่ึ่�งมีสัด้ส่วนเติบโตเพิ�มข่ั�นถุ่งร้อยละ 6  

ขัณ์ะที�ตลาด้ส่งออกหลักขัองเวียด้นาม 

อย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมีความ

แตกต่างกันสุด้ขัั�ว โด้ยสหรัฐอเมริกา หลังจาก

ที�ประชาชนได้้ทยอยรับการฉีด้วัคซีึ่นป้องกัน 

โควิด้เรียบร้อยแล้ว เศรษฐกิจเริ�มฟ้้�นตัว 

มีการนำาเข้ัาสินค้ากุ้งจากต่างประเทศ 

เพ่�อบริโภคมากข่ั�น ทำาให้เวียด้นามเป็นผู้ส่งออก 

กุ้งหลักเป็นอันดั้บ 4 ขัองตลาด้สหรัฐอเมริกา  

รองลงมาจากอินเดี้ย เอกวาด้อร์ และ

อินโด้นีเซีึ่ย ตามลำาดั้บ ขัณ์ะที�สหภาพยุโรป

มีการนำาเข้ัากุ้งลด้ลงอย่างมากเม่�อเทียบกับ

ไตรมาสแรกขัองปี 2563 ขัณ์ะที�เด่้อน 

เมษายน 2564 การส่งออกกุ้งขัองเวียด้นาม 

ไปยังสหภาพยุโรปกลับมาสูงข่ั�น และนับเป็น 

สัญญาณ์ที�ดี้สำาหรับการส่งออกกุ้งขัอง

เวียด้นามในตลาด้ส่งออกหลัก คาด้ว่าแนวโน้ม

เติบโตเพิ�มข่ั�นถุ่งร้อยละ 20 ในไตรมาส 2  

ขัองปี 2564 
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	 3.	ความเคล่ือนไหวของราคา
เดือนมิถุนายน	2564
 ราคาสัตว์นำ�าที�สำาคัญบางชนิด้ในเด่้อน

มิถุุนายน 2564 มีความเคล่�อนไหว ดั้งนี�
 3.1	ก้้งขาวแวนี้นี้าไมขนี้าด	60-70	ต้้ว/กิโลกร้ม

 ราคาที�ชาวประมงขัายได้้กิโลกรัมละ  

140.33 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก 138.99  

บาท/กิโลกรัม ขัองเด่้อนที�ผ่านมาร้อยละ 0.96

 ราคาขัายส่งกุ้งขัาวขันาด้กลาง (70 ตัว/กก.) 

จากตลาด้ทะเลไทย กิโลกรัมละ 140.63 บาท  

ราคาเพิ�มข่ั�นจาก 132.20 บาท/กิโลกรัม  

ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 6.38
	 3.2	ปลาหม่กกระดองสูดขนี้าดกลาง

 ไม่มีรายงานราคาที�ชาวประมงขัายได้้  

ขัณ์ะที�ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ จากองค์การ 

สะพานปลากิโลกรัมละ 220.00 บาท  

ราคาทรงตัวจากเด่้อนที�ผ่านมา
	 3.3	ปลาทูั้สูดขนี้าดกลาง

 ราคาที�ชาวประมงขัายได้้กิโลกรัมละ  

73.55 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก 73.52  

บาท/กิโลกรัม ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 0.04

 ราคาขัายส่งปลาทูในตลาด้กรุงเทพฯ  

จากองค์การสะพานปลากิโลกรัมละ 80.00 บาท  

ราคาทรงตัวจากเด่้อนที�ผ่านมา

	 3.4	ปลาช่อนี้สูดขนี้าดกลาง

 ราคาที�ชาวประมงขัายได้้กิโลกรัมละ  

76.56 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา

 ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ จากองค์การ

สะพานปลากิโลกรัมละ 140.00 บาท ราคาทรงตัว 

เท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา

 3.5	ปลาด้กบิ�กอ้ยสูดขนี้าด	3-4	ต้้ว/กิโลกร้ม

 ไม่มีรายงานราคาที�ชาวประมงขัายได้้  

ขัณ์ะที�ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ  

จากองค์การสะพานปลากิโลกรัมละ 80.00 บาท  

ราคาทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา 

	 3.6	ปลาเป็ดและปลาป่นี้

 ราคาที�ชาวประมงขัายปลาเป็ด้ได้้กิโลกรัมละ  

6.57 บาท ราคาลด้ลงจาก 9.12 บาท/กิโลกรัม 

ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 27.96

 ราคาขัายส่งปลาป�นชนิด้โปรตีน 60% ข่ั�นไป  

เบอร์ 2 ในตลาด้กรุงเทพฯ จากกรมการค้า

ภายในกิโลกรัมละ 32.00 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก  

31.94 บาท ขัองเด่้อนที�ผ่านมา ร้อยละ 0.19

	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
กรกฎาคม	2564
 จากการศ่กษาวิเคราะห์ทางสถิุติ คาด้คะเน

แนวโน้มขัองราคาเด่้อนกรกฎาคม 2564 ดั้งนี�

 4.1	ก้้งขาวแวนี้นี้าไมขนี้าด	70	ต้้ว/กิโลกร้ม

 ราคาที�ชาวประมงขัายได้้คาด้ว่าจะ 

กิโลกรัมละ 142.00 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก  

140.33 บาท/กิโลกรัม ขัองเด่้อนก่อนร้อยละ 1.20

 ราคาขัายส่งกุ้งขัาว (70 ตัว/กก.) จากตลาด้

ทะเลไทย จ.สมุทรสาคร คาด้ว่าจะกิโลกรัมละ  

142.05 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก 140.63 บาท/

กิโลกรัม ขัองเด่้อนก่อนร้อยละ 1.00

	 4.2	ปลาหม่กกระดองสูด

 ไม่มีรายงานราคาที�ชาวประมงขัายได้้  

ขัณ์ะที�ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ  

จากองค์การสะพานปลา คาด้ว่าจะกิโลกรัมละ 

220.00 บาท ทรงตัวจากเด่้อนที�ผ่านมา

	 4.3	ปลาทูั้สูดขนี้าดกลาง

 ราคาที�ชาวประมงขัายได้้คาด้ว่าจะกิโลกรัมละ  

75.40 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก 73.55  

บาท/กิโลกรัม ขัองเด่้อนก่อนร้อยละ 2.50

 ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ จากองค์การ

สะพานปลาคาด้ว่าจะกิโลกรัมละ 80.00 บาท 

ทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา

	 4.4	ปลาช่อนี้สูดขนี้าดกลาง

 ราคาที�ชาวประมงขัายได้้คาด้ว่าจะกิโลกรัมละ  

77.17 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก 76.56 บาท/กิโลกรัม  

ขัองเด่้อนก่อนร้อยละ 0.80

 ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ คาด้ว่า 

จะกิโลกรัมละ 140.00 บาท ทรงตัวเท่ากับ

เด่้อนที�ผ่านมา

	 4.5	ปลาด้กบิ�กอ้ย

 ไม่มีรายงานราคาที�ชาวประมงขัายได้้  

ขัณ์ะที�ราคาขัายส่งในตลาด้กรุงเทพฯ  

จากองค์การสะพานปลาคาด้ว่ากิโลกรัมละ 

80.00 บาท ทรงตัวเท่ากับเด่้อนที�ผ่านมา

	 4.6	ปลาเป็ดและปลาป่นี้

 ราคาปลาเป็ด้ที�ชาวประมงขัายได้้คาด้ว่าจะ 

กิโลกรัมละ 6.65 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก  

6.57 บาท/กิโลกรัม ขัองเด่้อนก่อนร้อยละ 1.00

 ราคาปลาป�นเบอร์ 2 ชนิด้โปรตีน 60% ข่ั�นไป  

ในตลาด้กรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน  

คาด้ว่าจะกิโลกรัมละ 32.35 บาท ราคาเพิ�มข่ั�นจาก  

32.00 บาท/กิโลกรัม ขัองเด่้อนก่อนร้อยละ 1.00

โดย นายปวเรศ เม่องสมบัติ
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า
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เดือนี้ ราคาเกษต้รกร ราคาขายสู่ง

มิ.ย. 63 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ต.ค. 45.00 70.00

พ.ย. 52.75 70.00

ธ.ค. 50.00 70.00

ม.ค. 64 50.00 70.00

ก.พ. 48.00 70.00

มี.ค. - 70.00

เม.ย. - 73.08

พ.ค. 53.33 80.00

มิ.ย. - 80.00

เดือนี้ ราคาเกษต้รกร ราคาขายสู่ง

มิ.ย. 63 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ต.ค. 82.93 130.00

พ.ย. 77.90 130.00

ธ.ค. 76.85 130.00

ม.ค. 64 75.16 130.00

ก.พ. 74.11 130.00

มี.ค. 75.50 130.00

เม.ย. 75.60 133.08

พ.ค. 76.56 140.00

มิ.ย. 76.56 140.00

เดือนี้ ราคาเกษต้รกร ราคาขายสู่ง

มิ.ย. 63 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ต.ค. 132.90 132.29

พ.ย. 136.08 138.80

ธ.ค. 154.00 153.44

ม.ค. 64 140.98 131.43

ก.พ. 137.95 137.33

มี.ค. 150.08 146.30

เม.ย. 150.77 142.62

พ.ค. 138.99 132.20

มิ.ย. 140.33 140.63

100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

300

250

200

150

100

50

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

150

120

90

60

30

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาช่อน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 776 กรกฎาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร44



เดือนี้ ราคาเกษต้รกร ราคาขายสู่ง

มิ.ย. 63 - 200.00

ก.ค. - 200.00

ส.ค. - 200.00

ก.ย. - 200.00

ต.ค. - 200.00

พ.ย. 97.50 200.00

ธ.ค. 100.00 200.00

ม.ค. 64 100.00 200.00

ก.พ. 100.00 210.83

มี.ค. 100.00 220.00

เม.ย. 90.00 220.00

พ.ค. - 220.00

มิ.ย. - 220.00

เดือนี้ ราคาเกษต้รกร ราคาขายสู่ง

มิ.ย. 63 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ต.ค. 7.24 30.00

พ.ย. 7.20 30.00

ธ.ค. 7.08 30.00

ม.ค. 64 7.24 29.00

ก.พ. 7.88 29.89

มี.ค. 7.34 30.70

เม.ย. 8.07 31.00

พ.ค. 9.12 31.94

มิ.ย. 6.57 32.00

เดือนี้ ราคาเกษต้รกร ราคาขายสู่ง

มิ.ย. 63 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ต.ค. 72.22 85.00

พ.ย. 72.20 85.00

ธ.ค. 62.49 85.00

ม.ค. 64 69.42 85.00

ก.พ. 65.78 85.00

มี.ค. 71.83 85.00

เม.ย. 70.65 85.00

พ.ค. 73.52 80.83

มิ.ย. 73.55 80.00

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

 เม่�อวันที� 14 มิถุุนายน 2564  
กรมประมง ประกาศใช้มาตรการ 
บริหารจัด้การทรัพยากรในช่วงสัตว์นำ�า 
มีไข่ั วางไข่ั และเลี�ยงตัวอ่อน ในทะเล
อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก)  
ใน 2 ช่วงเวลา ช่วงที� 1 : ระหว่าง  
วันที� 15 มิถุุนายน – 15 สิงหาคม  
และช่วงที� 2 : ระหว่างวันที� 1 สิงหาคม –  
30 กันยายน 2564 ครอบคลุมพ่�นที� 
บางส่วนขัองจังหวัด้ประจวบคีรีขัันธ์  
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี... เผยผล 
การศ่กษาทางวิชาการยน่ยันได้้ว่า  
มาตรการฯ ที�บังคับใช้ สอด้คล้องกับ
วงจรชีวิตปลาทู สามารถุฟ้้�นฟู้ทรัพยากร

สัตว์นำ�าได้้อย่างยั�งย่น จ่งขัอความร่วมม่อ 
พี�น้องชาวประมง โปรด้ปฏิิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด้ และให้ความ
ร่วมม่อกับทางภาครัฐเพ่�อการบริหาร
จัด้การทรัพยากรประมงขัองประเทศ 
ให้เกิด้ความยั�งย่นนายบัญชา สุขัแก้ว  
รองอธิบดี้กรมประมง กล่าวว่า กรมประมง 
ประกาศใช้มาตรการปิด้อ่าวไทยรูปตัว ก 
ประจำาปี 2564 จำานวน 2 ช่วง ดั้งนี�
 • ช่วงที� 1: วันที� 15 มิถุุนายน –  
15 สิงหาคม 2564 ในพ่�นที�จับสัตว์นำ�า
อ่าวไทยตอนใน ฝัึ�งตะวันตกบางส่วน
ขัองจังหวัด้ประจวบคีรีขัันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  
โด้ยเริ�มจากอำาเภอหัวหิน จังหวัด้
ประจวบคีรีขัันธ์ และสิ�นสุด้ที�อำาเภอเม่อง  
จังหวัด้สมุทรสาคร ครอบคลุมพ่�นที�
ประมาณ์ 2,350 ตารางกิโลเมตร
 • ช่วงที� 2 : วันที� 1 สิงหาคม –  
30 กันยายน 2564 ในพ่�นที�จับสัตว์นำ�า
อ่าวไทยตอนใน ด้้านเหน่อบางส่วนขัอง 
จังหวัด้สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร  
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  
โด้ยเริ�มจากอำาเภอเม่อง จังหวัด้สมุทรสาคร  

กรมประมง....ประกาศ ! ปดิัอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำาป ี2564 ฟ้� นฟูสัตว์นำ�า 
ในพื�นที� 8 จังหวัดัช่ีวง 1 : 15 มิ.ย. – 15 ส.ค. / ช่ีวง 2 : 1 ส.ค. – 30 ก.ย.นี�

และสิ�นสุด้ที�อำาเภอศรีราชา จังหวัด้ชลบุรี  
ครอบคลุมพ่�นที�ประมาณ์ 1,650 ตาราง
กิโลเมตร โด้ยอนุญาตให้ใช้เฉพาะ 
เคร่�องม่อประมงบางชนิด้ซ่ึ่�งเป็น 
กลุ่มประมงขันาด้เล็กและไม่กระทบ 
กับมาตรการปิด้อ่าวไทยรูปตัว ก. ดั้งนี�
 1. อวนลากแผ่นตะเฆ่่ที�ใช้ประกอบ
กับเร่อกลลำาเดี้ยว ขันาด้ตำ�ากว่า  
20 ตันกรอส ให้สามารถุทำาการประมง
ได้้เฉพาะในเวลากลางค่นและบริเวณ์
นอกเขัตทะเลชายฝัึ�ง
 2. อวนติด้ตาปลาที�ใช้ประกอบเร่อกล  
ขันาด้ตำ�ากว่า 10 ตันกรอส และมีขันาด้
ช่องตาอวนตั�งแต่ 5 เซึ่นติเมตรข่ั�นไป  
ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร  
ต่อเร่อประมง 1 ลำา ทั�งนี� ห้ามทำาการ
ประมงโด้ยวิธีล้อมติด้ตา หร่อวิธีอ่�นใด้ 
ที�คล้ายคล่งกัน
 3. อวนติด้ตาชนิด้ อวนปู อวนกุ้ง 
อวนหม่ก
 4. อวนครอบ อวนช้อน หร่ออวนยกหม่ก 
ที�ใช้ประกอบกับเคร่�องกำาเนิด้ไฟ้ฟ้้า  
(เคร่�องปั�นไฟ้) ให้ทำาการประมงนอก 
เขัตทะเลชายฝัึ�ง
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 5. ลอบปูที�มีขันาด้ตาอวนโด้ยรอบ
ตั�งแต่ 2.5 นิ�วข่ั�นไป และใช้ทำาการ
ประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเร่อประมง  
1 ลำา ให้ทำาการประมงในเขัตทะเล
ชายฝัึ�งได้้
 6. ลอบปูที�มีขันาด้ช่องตาท้องลอบ  
ตั�งแต่ 2.5 นิ�วข่ั�นไป และใช้ทำาการ
ประมงเกินกว่า 300 ลูก ให้ทำาการ
ประมงนอกเขัตทะเลชายฝัึ�ง
 7. เคร่�องม่อลอบหม่กทุกชนิด้
 8. ซัึ่�งทุกชนิด้ที�ใช้ประกอบการทำา
ประมงพ่�นบ้านในเขัตทะเลชายฝัึ�ง
 9. เคร่�องม่อคราด้หอย โด้ยต้อง
ปฏิิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ฯที�เกี�ยวข้ัองกับการกำาหนด้
เคร่�องม่อทำาการประมง รูปแบบ และ
พ่�นที�ทำาการประมงขัองเคร่�องม่อประมง
คราด้หอย ที�ห้ามใช้ทำาการประมงในที�
จับสัตว์นำ�าร่วมด้้วย
 10. เคร่�องม่ออวนรุนเคย โด้ยต้อง
ปฏิิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์์ฯ ที�เกี�ยวข้ัองกับการ 
กำาหนด้เง่�อนไขัเกี�ยวกับกรูปแบบขัองอวน  
ขันาด้ขัองเร่อ วิธีที�ใช้ บริเวณ์พ่�นที�  
และระยะเวลาในการทำาการประมง 
ที�ผู้ทำาการประมงด้้วยเคร่�องม่ออวนรุนเคย 
ที�ใช้ประกอบเร่อยนต์ทำาการประมงต้อง
ปฏิิบัติร่วมด้้วย

 11. จั�น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด้ สับ
ปะนก ขัอ ลอบ ฉมวก
 12. เคร่�องม่ออ่�นใด้ที�ไม่ใช้ประกอบ
เร่อกลขัณ์ะทำาการประมง
 13. เร่อประมงที�มีขันาด้ตำ�ากว่า 10 
ตันกรอส ที�ใช้เคร่�องยนต์มีกำาลังแรงม้า
ไม่ถุ่ง 280 แรงม้า ประกอบกับ
  - เคร่�องม่อประมงที�ไม่ใช่ 
เคร่�องม่อประมงพาณิ์ชย์ตามประเภท 
ที�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ประกาศ
กำาหนด้ให้เป็นประมงพาณิ์ชย์
  - เคร่�องม่อประมงที�ไม่ใช่เคร่�อง
ม่อทำาการประมงประเภทอวนครอบ  
อวนช้อน หร่ออวนยกปลากะตักที�ใช้
ประกอบเคร่�องกำาเนิด้ไฟ้ฟ้้า (เคร่�องปั�นไฟ้)
  - เคร่�องม่อประมงที�ไม่ใช่ 
เคร่�องม่อทำาการประมงที�ห้ามตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ฯ  
ที�ออกตามมาตรา 71 (1) แห่งพระราช
กำาหนด้การประมง พ.ศ.2558  
และที�แก้ไขัเพิ�มเติม สำาหรับการใช้ 
เคร่�องม่อในข้ัอ 2 3 4 5 6 และ 7  
จะต้องปฏิิบัติตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ ฯ ที�ออกตาม 
มาตรา 71 (1) และเคร่�องม่อที�ใช้ทำาการ
ประมงต้องไม่ใช่เคร่�องม่อที�กำาหนด้ห้าม
ใช้ทำาการประมงตามมาตรา 67 มาตรา  
69 หร่อ มาตรา 71 (1) แห่งพระราช
กำาหนด้การประมง พ.ศ. 2558  
และที�แก้ไขัเพิ�มเติม โด้ยในส่วนขัอง 
บทลงโทษผู้ฝึ�าฝ้ึน ต้องระวางโทษ  
ปรับตั�งแต่ห้าพันบาทถุ่งสามสิบล้านบาท  
ทั�งนี� ข่ั�นอยู่กับขันาด้ขัองเร่อประมงหร่อ
ปรับจำานวนห้าเท่าขัองมูลค่าสัตว์นำ�า 
ที�ได้้จากการทำาการประมง แล้วแต่
จำานวนใด้จะสูงกว่า และต้องได้้รับ 
โทษทางปกครองอีกด้้วย ทั�งนี�  
โด้ยภาพรวม การปิด้อ่าวฯ ส่งให้ 
ผลการจับปลาเศรษฐกิจโด้ยรวม 
ปรับตัวสูงข่ั�นจากการเพิ�มขัองกลุ่ม 
ปลาผิวนำ�า เช่น ปลาสีกุนเขีัยว  
ปลาหลังเขีัยว และปลาตะเพียนนำ�าเค็ม 
สำาหรับปลาทู ลูกปลาที�เกิด้มาใหม่ 
ในพ่�นที�อ่าวไทยตอนกลาง  
(ประจวบคีรีขัันธ์ ชุมพร และ
สุราษฎร์ธานี) เริ�มเดิ้นทางเข้ัาหาฝัึ�ง  

ข่าวที�น่าสนใจ
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ซ่ึ่�งกรมประมงประกาศปิด้ต่อเน่�อง 
บริเวณ์เขัตชายฝัึ�งทะเลขัองจังหวัด้
ประจวบคีรีขัันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  
ในช่วงเด่้อนพฤษภาคม - มิถุุนายน  
เพ่�ออนุรักษ์ลูกปลาทูที�เกิด้ใหม่  
รวมทั�งประกาศปิด้เขัตต่อเน่�องบริเวณ์
ปลายแหลมเขัาม่องไล่ ถุ่งอำาเภอหัวหิน  
จังหวัด้ประจวบคีรีขัันธ์ (ฟั้นหลอ)  
เพ่�อรักษาปลาทูสาวให้หากินและเลี�ยงตัว  
จนมีขันาด้ประมาณ์ 11-12 ซึ่ม.  
หลังจากนั�นจะเริ�มเคล่�อนตัวเข้ัาสู่พ่�นที�
อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก)  
ฝัึ�งตะวันตก ในช่วงเด่้อนมิถุุนายน -  
กรกฎาคมในช่วงเวลาดั้งกล่าวจะพบ
ปลาทูที�มีขันาด้ ประมาณ์ 14-15 ซึ่ม. 
ซ่ึ่�งเรียกว่า ปลาทูสาว และอยูห่ากิน 
ในพ่�นที� โด้ยค่อยๆ เพิ�มจำานวนมากข่ั�น
เป็นลำาดั้บ และเริ�มเคล่�อนเข้ัาสู่ก้นอ่าว  
หร่อพ่�นที�ปิด้ฝัึ�งเหน่อช่วงเด่้อนสงิหาคม -  
กันยายน ในช่วงเวลาดั้งกล่าวพบปลาทู 
มีขันาด้ ประมาณ์ 16-17 ซึ่ม. ซ่ึ่�งเป็น
ขันาด้พ่อแม่พันธ์ุ เริ�มมีไข่ั ปลาทูกลุ่มนี�
จะเลี�ยงตัวอยู่ในบริเวณ์อ่าวไทยตอนใน
จนปลายปี เม่�อมีความพร้อมที�จะวางไข่ั

ปลาทูกลุ่มนี�จ่งเริ�มอพยพเคล่�อนตัว 
ลงสู่แหล่งวางไข่ัในอ่าวไทยตอนกลาง 
อีกครั�ง เม่�อมาพิจารณ์าผลจับปลาทู 
จากเคร่�องม่อประมงพาณิ์ชย์ในพ่�นที�
อ่าวไทยตอนในปี 2563 มีผลจับรวม
เท่ากับ 1,643 ตัน ดั้งนั�น จ่งควรมีการ 
คุ้มครองสัตว์นำ�าเหล่านี�มิให้ถูุกจับก่อนที�
จะมีโอกาสได้้ผสมพันธ์ุและวางไข่ั หร่อ
ถูุกจับก่อนวัยอันควร เพ่�อเป็นการเพิ�ม
ทั�งขันาด้และมูลค่าขัองสัตว์นำ�าให้เกิด้
ประโยชน์สูงสุด้ ที�สำาคัญจะส่งผลให้ 
ปลาทูกลับฟ้้�นค่นความสมบูรณ์์ดั้งเดิ้ม  
รองอธิบดี้ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า  
ที�ผ่านมา กรมประมงต้องขัอขัอบคุณ์ 
พี�น้องชาวประมงทุกคนที�ให้ความร่วมม่อ 
กับทางภาครัฐในการปฎิบัติตามใน
มาตรการปิด้อ่าวไทยรูปตัว ก จนกระทั�ง
ท้องทะเลฟ้้�นค่นความอุด้มสมบูรณ์์
ดั้งเช่นแต่ก่อน จ่งเป็นสิ�งย่นยันได้้ว่า
มาตรการบริหารจัด้การทรัพยากรสัตว์นำ�า 
ในฤดู้สัตว์นำ�ามีไข่ั วางไข่ั และเลี�ยงตัวอ่อน  
บริเวณ์อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก)  
นั�นมีส่วนช่วยทำาให้ประชากรสัตว์นำ�า 
เพิ�มจำานวนมากข่ั�นและช่วยฟ้้�นฟู้

ทรัพยากรสัตว์นำ�าในท้องทะเล 
อีกประการหน่�งที�เห็นได้้ชัด้ ค่อ  
เร่�องขัองความสามัคคี ความร่วมม่อ
ร่วมใจ เม่�อภาครัฐด้ำาเนินการและ
ภาคประชาชนขัานรับให้การสนับสนุน
จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ การขัับเคล่�อน
การบริหารจัด้การการใช้ทรัพยากร 
ให้เกิด้ความสมดุ้ลกับกำาลังการผลิต 
ขัองธรรมชาติ สัตว์นำ�า และเกิด้ความ
ยั�งย่นขัองการประกอบอาชีพประมง  
ถุ่งแม้ในปีนี� กรมประมงจะไม่ได้้
ประกอบพิธีประกาศใช้มาตรการฯ 
เน่�องจากการเกิด้สถุานการณ์์โรคระบาด้  
COVID-19 แต่การใช้มาตรการฯ  
ยังคงเป็นไปตามเดิ้ม จ่งขัอความร่วมม่อ
พี�น้องชาวประมงปฏิิบัติตามกฎหมาย
และปฏิิบัติตามคำาแนะนำา 
ขัองเจ้าหน้าที�ภาครัฐอย่างเคร่งครัด้ 
และระมัด้ระวังการทำาการประมง  
โด้ยให้ใช้เฉพาะเคร่�องม่อที�ประกาศ 
ให้สามารถุทำาการประมงได้้เท่านั�น  
เคร่�องม่ออ่�นๆ นอกจากชนิด้หร่อ
ประเภทที�กำาหนด้ไว้ในประกาศ  
ห้ามใช้ทำาการประมงโด้ยเด็้ด้ขัาด้

ข่าวที�น่าสนใจ

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 776 กรกฎาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร48



ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในติลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บาท/ตัว

รายการ
2563 2564

พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พื. ม้.ค. เม.ย. พื.ค.

ลูกสุกรขุัน 2,054 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544 2,356 2,700 2,752 2,778 2,800 2,643 

ลูกไก่ไข่ัอายุ 1 วัน 26.00 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกไก่เน่�ออายุ 1 วัน 7.88 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50 10.61 11.00 10.50 

ลูกเป็ด้ไข่ัซีึ่พี 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ทั้้�มา	: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหต้้	: ราคาตั�งแต่เด่้อนก.พ. - เม.ย. 64 ใช้ข้ัอมูลเด่้อน ม.ค. 64 เน่�องจากยังไม่มีการอัพเด้ทข้ัอมูล

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	อาหารสัติว์สำาเร็จรูปในติลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บาท/30 ก.ก.

รายการ
2563 2564

พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พื. ม้.ค. เม.ย. พื.ค.

ห้วอาหาร	

ไก่รุ่น - เน่�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่น - ไข่ั 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

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

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

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

หมูเน่�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ด้ไข่ั 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารสูำาเร็จ่รูปผง	

ไก่ไขั่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหารสูำาเร็จ่รูปเม็ด

ไก่เล็ก - ไข่ั 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

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

หมูรุ่นขุัน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเน่�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ด้เล็กไข่ั 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท้ั้�มา	: www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยท่ีสำาคัญในติลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย : บาทต่อตัน

ชนี้ิดป้๋ย
2563 2564

พื.ค. มิ.ย. ก.ค. สู.ค. ก.ย. ต้.ค. พื.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พื. ม้.ค. เม.ย. พื.ค.

21 - 0 - 0 6,533 6,433 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,600 6,575 7,400

46 - 0 - 0 10,500 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900 9,933 10,000 10,067 11,700 13,400 13,000

16 - 20 - 0 11,867 11,767 11,700 11,567 11,567 11,567 11,533 11,533 11,533 11,567 11,667 12,950 13,233

16 - 16 - 8 12,667 12,167 12,067 12,333 12,400 12,400 12,367 12,367 12,367 12,400 12,733 13,933 14,033

15 - 15 - 15 15,633 15,000 14,667 14,700 14,767 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,733 15,550 15,733

13 - 13 - 21 15,850 15,833 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 15,900 17,750 17,900

ทั้้�มา	: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิติ
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.2	จัดฝึ้กอบรมแลิะสาธิ์ตการเกษตรไทยด้วยปัรัชญาเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	
คร้ังท่่	3/2564	ณ	ศูนย์เร่ยนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิสินค้าเกษตร	

เครือข่่ายอ�าเภอพิรหมพิิราม	ต�าบลิท่าช้าง	อ�าพิรหมพิิราม	จังหวัดพิิษณุโลิก
  วันที� 9 มิถุุนายน 2564 นายประเสริฐศักดิ้� แสงสัทธา ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที� 2 พิษณุ์โลก (สศท.2) พร้อมด้้วย นางธัญญ์พิชชา เถุระรัชชานนท์ ผู้อำานวยการ 
ส่วนสารสนเทศการเกษตร (สสส.) และเจ้าหน้าที�ในสังกัด้ สสส. จัด้ฝึึกอบรมและสาธิต  
การเกษตรไทยด้้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั�งที� 3/2564 ระหว่างวันที� ระหว่างวันที�  
9-11 มิถุุนายน 2564 ณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรเคร่อข่ัาย 
อำาเภอพรหมพิราม (นายวิวัฒน์ ฟั้กทอง) หมู่ที� 2 ตำาบลท่าช้าง อำาเภอพรหมพิราม  
จังหวัด้พิษณุ์โลก โด้ยมีเกษตรจังหวัด้พิษณุ์โลก หัวหน้าสำานักงานสภาเกษตรจังหวัด้
พิษณุ์โลก ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์จังหวัด้พิษณุ์โลก  
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำาเภอพรหมพิราม  
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) วิทยากร เข้ัาร่วมพิธีเปิด้และการอบรมในครั�งนี�  
ทั�งนี� ตลอด้ระยะเวลาการฝึึกอบรมได้้ย่ด้แนวทางปฏิิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด้ 
เพ่�อความปลอด้ภัยจากการแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สศท.5	จัดปัระชุมคณะท�างานพัิฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	
แลิะติดตามปัระเมินผลิ	คร้ังท่่	2/2564

  วันที� 9 มิถุุนายน 2564 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที� 5  
นครราชสีมา (สศท.5) เป็นประธานในการประชุมคณ์ะทำางานพัฒนางานด้้านวิจัย 
เศรษฐกิจการเกษตรและติด้ตามประเมินผล ครั�งที� 2/2564 ผ่านส่�ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบออนไลน์ Cloud Meeting Zoom โด้ยมี นางมณ์ทิรา ไทรน้อย ผู้อำานวยการ 
ส่วนวิจัยและประเมินผล เป็นเลขัานุการคณ์ะทำางาน
  ทั�งนี� ที�ประชุมได้้ร่วมกันพิจารณ์าผลการด้ำาเนินงานด้้านวิจัยและประเมินผล  
ขัองสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที� 1-12 ปี 2564 เพ่�อให้ทราบถุ่งปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางแก้ไขั รวมถุ่งร่วมกันกำาหนด้กรอบและแนวทางในการทำางาน ปี 2565-2570 
เพ่�อให้การทำางานขัองส่วนวิจัยและประเมินผล สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที� 1-12  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว้ต่อไป
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สศท.6	จัดท�าแผนพัิฒนาองค์กรหน่วยงาน	5	ปีั	(พิ.ศ.	2566	-	2570)
  วันที� 22 มิถุุนายน 2564 นายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที� 6 ชลบุรี (สศท.6) ร่วมกับผู้อำานวยการส่วน  
หัวหน้าฝึ�าย และเจ้าหน้าที� สศท.6 ประชุมระด้มความคิด้ วิเคราะห์ SWOT หาจุด้แข็ัง จุด้อ่อน โอกาส และอุปสรรคขัองหน่วยงาน  
ร่วมด้้วยเทคนิคกลยุทธ์ PESTEL 8s TOWS Matrix ร่วมวิเคราะห์ จัด้ทำาแผนพัฒนาองค์กรหน่วยงาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
เพ่�อวางแผนงานทิศทางในอนาคตขัองหน่วยงาน สศท.6 ให้สอด้รับกับแผนพัฒนาองค์การขัองสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  
แผนพัฒนาระดั้บกระทรวง และแผนระดั้บชาติต่อไป

แวะเยี�ยม	สศท.

สศท.9	ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่่ข่องรัฐมนตร่ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ
	ณ	จังหวัดนราธ์ิวาส

  วันที� 19 มิถุุนายน 2564 นายไพฑู์รย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที� 9 สงขัลา (สศท.9) พร้อมด้้วย นายทนงศักดิ้� ด้ำารงนุกูล ผู้อำานวยการส่วน
สารสนเทศการเกษตร และนางสาวเสาวรัตน์ เร่องด้ำา นักวิชาการสถิุติปฏิิบัติการ  
ร่วมลงพ่�นที�เพ่�อติด้ตามการด้ำาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์  
ในพ่�นที�จังหวัด้นราธิวาส ขัองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์  
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ในพ่�นที� 4 จุด้ ได้้แก่ 1) จุด้ก่อสร้างกำาแพงกั�นไทย-มาเลเซีึ่ย 
ณ์ ท่าประปา อ.สุไหงโก-ลก เพ่�อรับฟั้งปัญหาจากการก่อสร้างระบบป้องกันนำ�าท่วมในพ่�นที�
2) ด่้านศุลกากรสุไหงโก-ลก เพ่�อรับทราบสถุานการณ์์การนำาเข้ัา-ส่งออกสินค้าระหว่างชายแด้นไทย-มาเลเซีึ่ย 3) สหกรณ์์การเกษตร  
สุไหง-โกลก เพ่�อมอบครุภัณ์ฑ์์การเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์์ และ 4) แปลงใหญ่ส้มโชกุนแว้ง เพ่�อเยี�ยมชมและมอบใบรับรอง GAP  
ให้แก่เกษตรกร ทั�งนี� ได้้เน้นยำ�าให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้ัองร่วมส่งเสริม การยกระดั้บการผลิตสินค้าเกษตรให้เข้ัาสู่มาตรฐาน GAP ให้เพิ�มข่ั�น  
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการปลูกพ่ชเศรษฐกิจในพ่�นที� โด้ยเฉพาะพริกเพ่�อการส่งออก โด้ยเน้นให้ระบบสหกรณ์์มีบทบาทสำาคัญ 
ในการรวบรวมผลผลิตและการส่งออก
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สศท.10	ลิงพ้ืินท่่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	
แบบแปัลิงใหญ่สินค้า	“มะพิร้าวน�้าหอม”	จังหวัดราชบุร่

 วันที� 7 มิถุุนายน 2564 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที� 10 ราชบุรี (สศท.10) มอบหมายให้ นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ ผู้อำานวยการ 
ส่วนวิจัยและประเมินผล และเจ้าหน้าที� ร่วมลงพ่�นที�ติด้ตามโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่สินค้า “มะพร้าวนำ�าหอม” จังหวัด้ราชบุรี เพ่�อเพ่�อประเมิน
ผลสัมฤทธิ� และปัจจัยที�ส่งผลต่อความสำาเร็จขัองโครงการ ขัองแปลงใหญ่ปี 2560-2561 
จำานวน 5 แปลง โด้ยมีพ่�นที� 1,919 ไร่ และเกษตรกรที�เข้ัาร่วมโครงการ 171 ราย 

สศท.11	ลิงพ้ืินท่่ติดตามสถานการณ์การผลิิตทุเร่ยนภูเข่าไฟ		
ในพ้ืินท่่อ�าเภอขุ่นหาญ	จังหวัดศร่สะเกษ

 วันที� 13 มิถุุนายน 2564 นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรที� 11 อุบลราชธานี (สศท.11) พร้อมเจ้าหน้าที� ลงพ่�นที�ติด้ตามสถุานการณ์์ 
การผลิตทุเรียนภูเขัาไฟ้ ในพ่�นที�อำาเภอขุันหาญ จังหวัด้ศรีสะเกษ พบขัณ์ะนี�ทุเรียน 
กำาลังทยอยออกสู่ตลาด้ โด้ยแบ่งตลาด้เป็น 3 ส่วน ดั้งนี� 1) เกษตรกรเก็บไปจำาหน่ายตลาด้ 
ในพ่�นที� 2) จัด้บุฟ้เฟ้�ต์ให้ผู้บริโภคบริโภคในสวน และ 3) พ่อค้าไปรับซ่ึ่�อที�สวนนำาไป
จำาหน่ายนอกพ่�นที� ทั�งนี�ในปีนี�เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขัาไฟ้บางส่วนประสบปัญหา 
โรคเพลี�ยแป้งที�เปล่อกทุเรียน แต่ไม่กระทบต่อราคามากนัก เน่�องจากพ่อค้าที�รับซ่ึ่�อไปแก้ไขั
ปัญหาด้้วยการแกะเปล่อกจำาหน่ายเป็นเน่�อทุเรียนแทน

แวะเยี�ยม	สศท.

 จากการติด้ตามโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มที�ประสบความสำาเร็จ สามารถุสร้างรายได้้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร โด้ยแปลง
มะพร้าวนำ�าหอมได้้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ยกระดั้บคุณ์ภาพผลผลิต การพัฒนาเป็น Smart farmer การรวมกลุ่มเพ่�อผลิตและการใช้ 
สารชีวภัณ์ฑ์์ จ่งสร้างความมั�นใจกับผู้ค้าและผู้บริโภคได้้ว่าผลผลิตได้้มาตรฐานและมีคุณ์ภาพ 
 สำาหรับสถุานการณ์์ด้้านราคา ซ่ึ่�งที�ผ่านมาเกษตรจำาหน่ายผลผลิตมะพร้าวนำ�าหอมได้้ราคาดี้ เน่�องจากเป็นช่วงที�มะพร้าวนำ�าหอมกระทบ
กับอากาศร้อนในช่วงเด่้อนมีนาคม - เมษายน 2564 ผลผลิตออกสู่ตลาด้น้อยจ่งส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงข่ั�น โด้ยราคาที�เกษตรกรขัายได้้อยู่ที�
25 -30 บาท/ลูก
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เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมให้เก่ยรติเป็ันวิทยากรบรรยายหลัิกสูตร	นบส.กษ.	รุ่นท่่	4
 วันที� 4 มิถุุนายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณ์เขัจร เลขัาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร
นักบริหารระดั้บสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ (นบส.กษ.) รุ่นที� 4 ผ่านระบบ Online Learning ในหัวข้ัอวิชา สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
ด้้านการเกษตรเพ่�อการบริหารจัด้การเชิงรุก ณ์ สำานักส่งเสริมและฝึึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	จัดโครงการ	“ม่แล้ิวแบ่งปััน	กล่ิองข่องข่วัญ	
เพ่ืิอเป็ันก�าลัิงใจสู้	COVID-19”

  วันที� 1 มิถุุนายน 2564 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นำาโด้ย นางศศิญา ปานตั�น  
เลขัานุการกรม พร้อมด้้วยเจ้าหน้าที� สศก. จัด้โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน กล่องขัองขัวัญ 
เพ่�อเป็นกำาลังใจสู้ COVID-19” เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็้จพระนางเจ้าสุทิด้า  
พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุุนายน 2564 เพ่�อถุวายเป็นพระราชกุศล 
และแสด้งความจงรักภักดี้ น้อมสำาน่กในพระมหากรุณ์าธิคุณ์ที�ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
  ทั�งนี� สศก. ได้้ร่วมบริจาคขัองบริโภค อาทิ ขันมปัง นำ�าผลไม้ และอ่�นๆ เพ่�อช่วยเหล่อ 
และบรรเทาความเด่้อด้ร้อนประชาชนที�ได้้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั�งสร้างขัวัญ 
และกำาลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โด้ยมี แพทย์หญิงมธุรด้า สุวรรณ์โพธิ�  
ผู้อำานวยการสถุาบันราชานุกูล ให้การต้อนรับ ณ์ สถุาบันราชานุกูล กรมสุขัภาพจิต กระทรวงสาธารณ์สุขั ถุนนดิ้นแด้ง กรุงเทพฯ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การปัระชุมการจัดท�า	(ร่าง)	แผนปัฏิิบัติราชการข่องกระทรวงเกษตร	
แลิะสหกรณ์ระยะ	5	ปีั	(พิ.ศ.	2566-2570)

 วันที� 14 มิถุุนายน 2556 4 นายฉันทานนท์ วรรณ์ณ์เขัจร เลขัาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พร้อมด้้วย ด้ร. ทัศนีย์ เม่องแก้ว รองเลขัาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
และ ด้ร. พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประชุม
การจัด้ทำา (ร่าง) แผนปฏิิบัติราชการขัองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570)  ณ์ ห้องประชุมเลขัาธิการชั�น 4 อาคารนวัตกรรม สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โด้ยมีนายสำาราญ สาราบรรณ์์ รองปลัด้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็นประธาน  
ณ์ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ซ่ึ่�งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์  
Cloud Meeting Zoom
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ข่าวประชาสัมพันธ์

รองเลิข่าธิ์การ	สศก.	เป็ันปัระธ์านการปัระชุมหารือแนวทาง	
การข้้่นทะเบ่ยนเกษตรกรพืิชควบคุม

  วันที� 18 มิถุุนายน 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขัาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นประธานการประชุมหาร่อแนวทางการข่ั�นทะเบียนเกษตรกรพ่ชควบคุม  
ได้้แก่ กัญชง กัญชา และกระท่อม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cloud Meeting Zoom 
โด้ยมีหน่วยงานที�เกี�ยวข้ัอง ได้้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และสำานักงาน 
คณ์ะกรรมการอาหารและยา เข้ัาร่วมประชุมในครั�งนี�ด้้วย ณ์ ห้องประชุมศูนย์ข้ัอมูลเกษตรแห่งชาติ  
ชั�น 3 อาคารศูนย์ปฏิิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก.	จัดฝ้กึอบรม	หลัิกสูตร	“การพัิฒนาข้่าราชการบรรจุใหม่”
 วันที� 29 มิถุุนายน 2564 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัด้ฝึึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้ัาราชการบรรจุใหม่ ระหว่างวันที�  
29 มิถุุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 โด้ยมีวัตถุุประสงค์เพ่�อให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนขัองทางราชการ หลักเกณ์ฑ์์ และวิธีปฏิิบัติราชการ  
สามารถุปฏิิบัติงานตามบทบาทหน้าที�สอด้คล้องกับภาวการณ์์ที�เปลี�ยนแปลงไปได้้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถุ่งมีจิตสำาน่กที�ดี้ ศรัทธาต่ออาชีพ
ข้ัาราชการ มุ่งมั�นในการปฏิิบัติงานเพ่�อประโยชน์ส่วนรวม ตลอด้จนสร้างเคร่อข่ัาย และการประสานงานต่อไป
  ทั�งนี� ได้้รับเกียรติ นายศรีไพร บุญยะเด้ช ผู้เชี�ยวชาญด้้านพัฒนาระบบบริหาร มาบรรยายในหัวข้ัอ “การพัฒนาองค์การ สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564” ให้แก่ข้ัาราชการใหม่ อบรมผ่านการถุ่ายทอด้สัญญาณ์ดิ้จิทัลผ่านโปรแกรม ZOOM ณ์ ห้องประชุม 1 
ชั�น 3 อาคารนวัตกรรม สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การปัระชุมคณะกรรมการนโยบายแลิะพัิฒนาสับปัะรดแห่งชาติ	ครั้งท่่	1/2564
 วันที� 30 มิถุุนายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณ์เขัจร เลขัาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขัาธิการ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายธวัชชัย เด้ชาเชษฐ์ ผู้อำานวยการสำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณ์ะกรรมการนโยบาย 
และพัฒนาสับปะรด้แห่งชาติ ครั�งที� 1/2564 โด้ยมีนายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ์ชย์  
เป็นประธาน เพ่�อพิจารณ์าแนวทางการบริหารจัด้การสับปะรด้และแผนปฏิิบัติการด้้านสับปะรด้ปี 2564 – 2565 ณ์ ห้องประชุม 412 อาคารรัฐสภา
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