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ส�ำหรับสินค้ำเกษตรที่คำดว่ำมีโอกำส 
ขยำยกำรส่งออกไปยังสหรัฐมำกขึ้น 
เนื่องจำกเป็นสินค้ำเกษตรที่สหรัฐคืนสิทธิ์ 
GSP ให้ไทย ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก และ
โกโก้ โดยช่วงเดือนมกรำคม – กันยำยน 
ที่ผ่ำนมำ ไทยส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก
ไปยังตลำดสหรัฐฯ ปริมำณ 1,975 ตัน 
มูลค่ำ 432 ล้ำนบำท ในอัตรำภำษี 6.4 % 
และโกโก้ ไทยสำมำรถส่งออกเมล็ดและ
ผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐฯ ปริมำณ 36.31 ตัน 
มูลค่ำ 32.32 ล้ำนบำท ในอัตรำภำษี  
3.5 % ซึ่งหำกได้รับคืนสิทธิ GSP  
จำกสหรัฐ จะท�ำให้อัตรำภำษีน�ำเข้ำ 
ลดลงเหลือร้อยละ 0 จะเป็นโอกำส 
ให้ไทยสำมำรถส่งออกสินค้ำดังกล่ำว 
ได้มำกขึ้น
 ส�ำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตพืชดังกล่ำว 
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นทำงเลือก

ส�ำหรับเกษตรกรตำมนโยบำยตลำด 
น�ำกำรเกษตร โดยไทยส่งออกดอกกล้วยไม้
เป็นอันดับ 2 ของโลก ส�ำหรับโกโก้ 
ในช่วงที่ผ่ำนมำควำมต้องกำรของตลำด 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำม 
ควำมต้องกำรของตลำดโลกและ
อุตสำหกรรมแปรรูปมำกกว่ำ 100 ชนิด  
ทั้งอุตสำหกรรมอำหำร ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพ และเครื่องส�ำอำง เป็นต้น
  ทั้งนี้ สศก. จะเร่งผลักดันควำม 
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชนในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตและกำรตลำด
ของพืชเศรษฐกิจโดยเฉพำะโกโก้อย่ำง 
เป็นรูปธรรม โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกโกโก้ 
ในรูปแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในตลำดโลก ทั้งด้ำนปริมำณ
และคุณภำพ

บรรณาธิการแถลง
ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่าน 
ที่ติดตามข่าวสารคงได้
ทราบข่าวกันบ้างแล้วว่า  
สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ 
GSP สินค้าเกษตร 
บางรายการของไทย 
แต่ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการส่งออกสินค้า
ประมงหลักอย่างกุ้ง  
และ ทูน่า ที่หลายฝ่าย
กังวลอย่างแน่นอน 
เพราะยังคงรักษา
ศักยภาพการส่งออก 
ได้ดีและต่อเนื่อง
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>> กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
 ส่งผลกระทบต่อคุณภำพดินและกำรผลิต  
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 กรณศีึกษำพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลำง (ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
และมหำสำรคำม) โครงกำรส่งเสริม
กำรผลิตข้ำวแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงกำร 
ส่งเสริมกำรเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก 
(area-based approach) ด�ำเนินงำน
ในลักษณะบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทีมผู้จัดกำรแปลง
เป็นผู้บริหำรจัดกำรพื้นที่ในทุกกิจกรรม 
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต (Supply Chain) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนให้เกษตรกร
มีกำรรวมกลุ่มท�ำกำรผลิต กำรบริหำร
จัดกำรร่วมกันและร่วมกันจ�ำหน่ำย
โดยมีตลำดรองรับที่แน่นอน ให้เกษตรกร
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต มีผลผลิตเฉลี่ย 
ต่อไร่เพิ่มขึ้น มีคุณภำพได้มำตรฐำน  
และให้เกษตรกรสำมำรถ เป็นผู้จัดกำร 
กำรผลิต และกำรตลำดได้กำรศึกษำต้นทุน
กำรผลิต ประสิทธิภำพเชิงเทคนิคของกำร
ผลิตข้ำวแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษำพื้นที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ และเปรียบเทียบ
ต้นทุนกำรผลิตข้ำว และประสิทธิภำพ 
เชิงเทคนิคของกำรผลิตข้ำวในพื้นที่ 
แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่  
รวมทั้งศึกษำประสิทธิภำพต่อขนำด 
ของกำรผลิตข้ำว โดยรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาต้นทุนการผลิตประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ของการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่

จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 
ในพื้นที่แปลงใหญ่และ นอกพื้นที่ 
แปลงใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหำสำรคำม  
เป็นจ�ำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 160 ครัวเรือน  
โดยน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำท�ำกำร
วิเครำะห์เพื่ออธิบำยถึงต้นทุนกำรผลิต 
กำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิตข้ำว  
ในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่ 
เปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มผู้เข้ำร่วม
โครงกำร และกลุ่มที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำร 
โดยวิธีจับคู่คะแนนควำมโน้มเอียง
(Propensity Score Matching : PSM) 
ซึ่งใช้วิธีพิจำรณำผลกระทบโดยเฉลี่ย
ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร (Average 
Treatment Effect on the Treated : 
ATET) กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ
กำรผลิตเชิงเทคนิค โดยใช้แบบจ�ำลอง 
Data Envelopment Analysis (DEA) 
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ต้นทุนรวมเฉลี่ย
ของกำรผลิตข้ำวของเกษตรกรในพื้นที่
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เท่ำกับ 3,755.17 บำทต่อไร่ ผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ย 410.13 บำทต่อไร่ เกษตรกร
นอกพื้นที่ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ ่
มีต้นทุนรวมเฉลี่ยของกำรผลิตข้ำว เท่ำกับ 
4,478.74 บำทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ

เฉลี่ย -680.63 บำทต่อไร่ เมื่อพิจำรณำ 
ผลกระทบต่อต้นทุนผันแปรของเกษตรกร
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ โครงกำร
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่มีส่วน
ช่วยให้ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรลดลง  
152.77 บำทต่อไร่
 ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ
กำรผลิตข้ำวเชิงเทคนิคพบว่ำ เกษตรกร
ในพื้นที่โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ มีประสิทธิภำพกำรผลิต
ข้ำวเชิงเทคนิคเฉลี่ย เท่ำกับ 0.643 
ซึ่งหมำยควำมว่ำเมื่อเทียบกับผู้ผลิต
ที่ดีสุดในกลุ่ม (ซึ่งมีประสิทธิภำพกำรผลิต
เท่ำกับ 1) แล้ว หำกเกษตรกรต้องกำร
ผลผลิตในปริมำณเท่ำเดิม ควรปรับ 
ลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตลงร้อยละ 35.7 
ส่วนเกษตรกรนอกพื้นที่โครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีประสิทธิภำพ
กำรผลิตข้ำวเชิงเทคนิคเฉลี่ย เท่ำกับ 
0.629 ซึ่งหมำยควำมว่ำ เมื่อเทียบกับ 
ผู้ผลิตที่ดีสุดในกลุ่มแล้ว หำกเกษตรกร
ต้องกำรผลผลิตในปริมำณเท่ำเดิม  
ควรปรับลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตลง 
ร้อยละ 37.10 นอกจำกนี้เกษตรกรทั้งที่
เข้ำร่วม และไม่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังมีกำร 
ใช้ปัจจัยส่วนเกิน ทั้งในส่วนของเมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ยเคมี สำรเคมี แรงงำนคนและแรงงำน
เครื่องจักร ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่โครงกำร
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีส่วน
เกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนเมล็ดพันธุ์ มำกที่สุด 
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เท่ำกับ 0.806 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำ
ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนปุ๋ยเคมี 
เท่ำกับ 0.204 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเกิน
ปัจจัยกำรผลิตด้ำนแรงงำนคน เท่ำกับ 
0.181 วันต่อไร่ ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิต
ด้ำนแรงงำนเครื่องจักร เท่ำกับ 0.065 วัน
ต่อไร่ และส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำน
สำรเคมีป้องกันก�ำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
เท่ำกับ 0.004 ลิตรต่อไร่ เกษตรกร
นอกพื้นที่โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ มีส่วนเกินปัจจัยกำรผลิต
ด้ำนปุ๋ยเคมี มำกที่สุด เท่ำกับ 0.421 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำส่วนเกินปัจจัย
กำรผลิตด้ำนแรงงำนคน เท่ำกับ 
0.270 วันต่อไร่ ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิต
ด้ำนแรงงำนเครื่องจักร เท่ำกับ 0.128 วัน
ต่อไร่ ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนเมล็ด
พันธุ์ 0.097 กิโลกรัมต่อไร่ และส่วนเกิน
ปัจจัยกำรผลิตด้ำนสำรเคมีป้องกันก�ำจัด
วัชพืชและศัตรูพืช เท่ำกับ 0.005 ลิตรต่อไร่  
และกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพต่อขนำด 
พบว่ำ เกษตรกรในพื้นที่โครงกำรระบบ
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่มีระดับ
ประสิทธิภำพจำกขนำดกำรผลิตเฉลี่ย
เท่ำกับ 0.789 หมำยควำมว่ำ ขนำดกำร
ผลิตของเกษตรกรที่ท�ำกำรศึกษำมีผล
ต่อกำรผลิตข้ำว และสำมำรถบอกได้
ว่ำกำรผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงกำร
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
มีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตส่วนเกินอยู่ร้อยละ 
21.1 เกษตรกรนอกพื้นที่โครงกำรระบบ
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่มีระดับ
ประสิทธิภำพจำกขนำดกำรผลิตเฉลี่ย
เท่ำกับ 0.689 หมำยควำมว่ำ ขนำดกำรผลิต 
ของเกษตรกรที่ท�ำกำรศึกษำ มีผลต่อ 
กำรผลิตข้ำว และสำมำรถบอกได้ว่ำกำรผลิต 
ของเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรระบบส่งเสริม 
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่มีกำรใช้ปัจจัย
กำรผลิตส่วนเกินอยู่ร้อยละ 31.1 
 ผลกำรศึกษำดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ เกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรยังมีค่ำส่วนเกินปัจจัย
กำรผลิตในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมีและ
แรงงำนคนสูง และค่ำประสิทธิภำพกำร
ผลิตเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรสูงกว่ำ
เกษตรกรนอกโครงกำรเพียงเล็กน้อย  

จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ได้ใช้เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทำงกำร
เกษตรให้มำกขึ้น อำทิ กำรปลูกโดยใช้
เครื่องหยอดเมล็ด ซึ่งจะช่วยลดปริมำณ
กำรใช้เมล็ดพันธุ์ และช่วยทดแทนแรงงำน
ของครัวเรือนที่ค่อนข้ำงสูงอำยุและ 
มีจ�ำนวนน้อย สนับสนุนให้เกษตรกร 
ใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน หรือเปลี่ยน 
มำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภำพ และ 
รวมกลุ่มกันเพื่อจัดท�ำปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยชีวภำพใช้เอง เพิ่มควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ 
แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรให้ 
มำกขึ้น อำทิ กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม 
โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนกำรผลิต 
จนถึงกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง กำรชี้ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญ 
เละประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม กำรบริหำร
จัดกำรในรูปแบบของกลุ่มให้เหมำะสม 
กับขนำดของพื้นที่และจ�ำนวนสมำชิก 
ตั้งแต่กำรผลิตจนถึงกำรจ�ำหน่ำย 

ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ำ
และอ�ำนำจต่อรองให้กับเกษตรกรได้ ในส่วน 
ของภำครัฐ ควรส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำกลุ่ม
เกษตรกรจะอยู่ได้ด้วยตนเอง อำทิ  
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิต  
วิธีเพิ่มคุณภำพผลผลิต กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ กำรใช้เครื่องจักร
กลทดแทนแรงงำน และกำรวำงแผน 
กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำล่วงหน้ำซึ่งจะช่วย 
ลดปัญหำสินค้ำล้นตลำด และรำคำ 
สินค้ำเกษตรตกต�่ำ
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 ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา ในแผน
พัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ปี 2560-2564) ของส�านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นั้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง 
ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐาน 
การผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง แนวทางพัฒนา 
ที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ให้ความส�าคัญ 
คือ พัฒนาฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร
ปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
โดยสนับสนุนการท�าเกษตรยั่งยืน  
อย่างครบวงจร สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนา
ด้านการผลิตและการตลาด ให้ความรู้  
แก่เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทน 
สารเคมี ส่งเสริมช่องทางการกระจาย
ผลผลิต สร้างค่านิยมการบริโภคอาหาร 
เพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบ 
คุณภาพผลผลิตและการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิต
เกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ที่มีศักยภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5  
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าให้คงความ
สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน�้า 
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  
2 แนวทางพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการน�้า
เชิงลุ่มน�้าทั้งระบบในลุ่มน�้าหลักของภาค 
และแก้ไขปัญหาหมอกควัน
 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, 2 
และ 12 ในฐานะคณะท�างานขับเคลื่อน

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, 2 และ 12  
บูรณาการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ปี 2564 - 2565
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
(ภาคเหนือ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
และเลขานุการ ได้ร่วมด�าเนินการจัดท�า 
(ร่าง) แผนงานโครงการด้านการเกษตร  
ปี 2564 – 2565 ตามกรอบแนวทาง 
การพัฒนาดังกล่าว โดยได้ประมวลข้อมูล 
จากแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของ สศช. ผลการหารือจากเวที workshop 
การประชุมหารือร่วมกับ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
รวมทั้งแผนงานโครงการด้านการเกษตร
จากทุกแหล่งงบประมาณของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด หรือแผนงานกิจกรรม 
ที่หน่วยงานระดับพื้นที่ก�าหนดไว้  
ซึ่งประธานคณะท�างานฯ ภาคเหนือ  
ได้มอบหมายหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบจัดท�า 
แผนงานโครงการตามภารกิจ ของหน่วย
งาน เพื่อเสนอของบประมาณ ในปี 2564 
- 2565 โดยให้พิจารณาก�าหนดชนิดสินค้า 
พื้นที่ด�าเนินการ เกษตรกร เป้าหมาย  
และกิจกรรมการพัฒนา ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการเกษตร ตลอดจน (ร่าง) แผนงาน
บูรณาการ พื้นที่ระดับภาคที่ฝ่ายเลขาฯ 

ด�าเนินการ ได้ใช้เครื่องมือในกระบวนการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย PESTEL  
(poLiTicaL EconomicS SociaL TradiTionaL 
EnvironmEnTaL Law) SwoT anaLySiS  
และได้ก�าหนด PoSiTioning ภาคเหนือ  
ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูงเชิงอัตลักษณ์ การท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงนวัตวิถี
 ส�าหรับข้อมูลภาคเหนือ ประกอบด้วย 
17 จังหวัด เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่ม  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง กลุ่มประเทศ
เอเชียใต้ gmS และ aEc สภาพภูมิประเทศ  
ติดลาวและเมียนมาร์ ตอนบนเป็นที่สูง/ 
แหล่งต้นน�้า ตอนล่าง มีภูเขาสูงทาง 
ตะวันตก-ตะวันออก และตอนกลาง 
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่ การท�านา  
ภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือ จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร พบว่า grP ภาคเหนือ  
อยู่ที่ 1.133 ล้านล้านบาท (7.8 % ของ 
gdP) growTh grP (1.88%)<growTh 
gdP (3.3%) ภาวะเศรษฐกิจ ครัวเรือน 
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ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (19,046 
บาท/เดือน < 26,946 บาท/เดือน)  
ภาคเหนือบน เกษตรกรท�าการ ผลิตข้าว 
ข้าวโพด อ้อยโรงงาน ยังมี การใช้สารเคมี
สูง พืชผัก/ไม้ผล เป็นอินทรีย์มากขึ้น  
(วิถีพื้นบ้าน) พื้นที่ส่วนใหญ่ติดปัญหาที่ดิน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ภาคเหนือล่าง  
เหมาะส�าหรับปลูกข้าว พืชไร่ และการ
ผลิตรูปแบบแปลงใหญ่ ส่วนด้านทรัพยากร 
พื้นที่ป่ามีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้น  
สถานการณ์ภัยพิบัติพื้นที่น�้าท่วม/ภัยแล้ง 
หมอกควัน/ฝุ่นละออง มากขึ้น ขยะ 
และคุณภาพน�้าจากแหล่งน�้าผิวดินลดลง 
ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ มีพื้นที่ที่เสี่ยง

แผ่นดินไหว ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2  
(สศท.2 พิษณุโลก) ได้ร่วมน�าเสนอ 
แผนพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ  
แผนงานโครงการงบประมาณของหน่วย
งานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปี 2564 - 2565 ในการประชุม 
คณะกรรมการอ�านวยการแผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับ ภาค กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ  
ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ การประชุมครั้งนี้มี  
นายคมสัน จ�ารูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมฯ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย
ประธานและเลขานุการ คณะท�างาน 
ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการระดับภาค 
ทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อน�าเสนอ
แผนของแต่ละภาค คณะท�างานขับเคลื่อน
แผนงานบูรณาการภาคเหนือ น�าทีมโดย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์)  
ประธานคณะท�างานฯ
 ส�าหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคเหนือ) ได้ก�าหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์ไว้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม 
การวิจัย สร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม 
องค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
เป้าหมายภาพรวมด้านการเกษตร  
(ภาคเหนือ) จ�านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่เกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 35,801 ไร่ เกษตร
ปลอดภัย 115,994 ไร่ จ�านวนเกษตรกร 
ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  
เพิ่มขึ้น เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์  
เพิ่มขึ้น 5,667 ราย เกษตรปลอดภัย 

23,554 ราย (พืช 12,000 ราย ปศุสัตว์ 
6,360 ราย ประมง 5,194 ราย)  
จ�านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 9 ชนิด/สินค้าปลอดภัย 16 ชนิด 
(พืช 13 ชนิด ปศุสัตว์ 2 ชนิด และประมง 
1 ชนิด) จ�านวนสถาบันเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น 160 กลุ่ม 
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย  
480 กลุ่ม (พืช 220 กลุ่ม ปศุสัตว์  
260 กลุ่ม) จ�านวนพื้นที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาต่อยอดอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70/เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
จ�านวนเกษตรกรอินทรีย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/เกษตร
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สินค้า  
ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 จ�านวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70/เกษตรปลอดภัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริม พัฒนาตลาด และเพิ่มขีด 
ความสามารถ ในการแข่งขัน
 แผนบูรณาการพัฒนาภาคเหนือ :  
ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ  
2564 -2565 เสนอ 3 ชุดโครงการ  
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ  
เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และ 
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง)  
จ�าแนกเป็น 13 แผนงาน 41 กิจกรรมหลัก  
และ 199 กิจกรรมย่อย งบประมาณปี 2564  
จ�านวน 314.541 ล้านบาท และ ปี 2565 
จ�านวน 137.532 ล้านบาท วัตถุประสงค์
โครงการ 1) เพื่อส่งเสริม และพัฒนา 
การผลิต การแปรรูป และ องค์ความรู้ 
เกษตรอินทรีย์กระจายลงสู่พื้นที่ 
ภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อสร้างต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์รายสินค้าและเกษตรอินทรีย์
วิถีชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง - ปลายทาง  
น�าไปสู่แรงบันดาลใจส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  

เครื่องมือในกระบวนการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 
PESTEL (Political 
Economics Social  

Traditional 
Environmental Law) 
SWOT Analysis และ 
ได้ก�าหนด Positioning 

ภาคเหนือ ให้เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

สินค้าเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงเชิงอัตลักษณ์ 
การท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาเชื่อมโยงนวัตวิถี
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เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ 1) เกษตร
อินทรีย์ต้นแบบแต่ละสาขา อย่างน้อย
สาขาละ 1แห่ง และเกษตรอินทรีย์วิถี
ชุมชน อย่างน้อย 160 ชุมชน 2) เกษตรกร
ที่เข้าสู่การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์ และผ่านมาตรฐาน ในปีที่ 1  
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ  
3) ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 7 ชนิด 
4) สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 และไม่ต�่ากว่า 3 ชนิด 2. โครงการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาค
การเกษตร (ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าให้คงความ
สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน�้า 
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน) จ�าแนกเป็น  
9 กิจกรรมหลัก 43 กิจกรรมย่อย  
งบประมาณปี 2564 จ�านวน 140.20 ล้านบาท  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อลดการปลูก 
พืชเชิงเดี่ยวและปรับเปลี่ยนมาท�าการ
เกษตรแบบผสมผสาน 2) เพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในการน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาส
ร้างมูลค่าเพิ่ม 3) เพื่อสร้างต้นแบบชุมชน
เกษตรปลอดการเผา เป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ 1) จุด hoT SPoT และปัญหา
หมอกควัน ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30  
2) จ�านวนวันที่มีค่า Pm (10) ไม่เกิน  
15 วัน 3) เกษตรกรสามารถสร้างรายได้
จากการน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 3.โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5) งบประมาณ  
ปี 2563 จ�านวน 1,306.073 ล้านบาท  
ปี 2564 จ�านวน 3,886.41 ล้านบาท และ  
ปี 2565 จ�านวน 5,052.333 ล้านบาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ 
กรมชลประทาน ด�าเนินการ ในพื้นที่ 
ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิต 
การแปรรูปกลุ่มสินค้าด้านพืช ปศุสัตว์ 
และประมง เข้าสู่ระบบการผลิตตาม 

มาตรฐาน gaP ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ 
2) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) เพื่อสร้าง
โอกาสทางการแข่งขันทางการตลาด  
สร้างรายได้ และความมั่นคงให้แก่
เกษตรกร และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ 1) จ�านวนเกษตรกร 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 2) จ�านวนพื้นที่ ได้รับการ 
ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และ 3) สินค้าเกษตรได้รับการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง เสนอ  
2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาสินค้า 
ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตร
ปลอดภัยยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็น 
ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง) ประกอบด้วย  
4 แผนงาน 8 กิจกรรมหลัก และ 81 
กิจกรรมย่อย งบประมาณ ปี 2564 
จ�านวน 457.684 ล้านบาท ปี 2565 
จ�านวน 316.878 ล้านบาท โดยมีโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ปี 2563 1,306,073,800 บาท  
ปี 2564 3,886,410 บาท ปี 2565 
5,052,333,000) วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิต 
การแปรรูปกลุ่มสินค้าด้านพืช ปศุสัตว์  
และประมง เข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐาน gaP ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ 

2) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 3) เพื่อสร้างโอกาส 
ทาง การแข่งขันทางการตลาด สร้างรายได้ 
และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร และ  
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ที่เพิ่มมากขึ้น เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ  
1) จ�านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) จ�านวน 
พื้นที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) สินค้าเกษตร 
ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
ภายใต้แผนงาน/โครงการ ของภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 ดังนั้น การจัดท�าแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่มีการ ร้อยเรียง
เชื่อมโยงตั้งแต่แผน ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายส�าคัญ ของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  
แผนงานระดับกรม แผนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ ที่ครอบคลุม 
ทุกมิติตามหลักวิชาการ จึงจะได้แผนงาน
โครงการที่มีความ เป็นไปได้ มีความ 
เหมาะสม ความคุ้มค่า และสามารถ 
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้  
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ยังต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ 
จากทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสามารถตอบโจทย์
และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง สามารถ
น�าพาประเทศไปสู่การพัฒนาให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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 รายงานทำงวิทยำศำสตร์ฉบับใหม่
ของสหประชำชำติระบุว่ำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่มีสำเหตุมำจำกมนุษย์
ท�ำให้คุณภำพดินทั่วโลกลดลงอย่ำงมำก 
อีกทั้งยังเป็นกำรเตือนว่ำวิธีที่มนุษย์
ใช้ที่ดินเป็นสำเหตุให้ชั้นบรรยำกำศ
ของโลกอบอุ่นเร็วขึ้นและอำจเป็น
อันตรำยต่อกำรผลิตอำหำร
 คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วย
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(The Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC) เผยแพร่
รำยงำนล่ำสุด โดยได้ทดสอบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
กำรใช้ที่ดิน กำรเกษตร และควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร ซึ่งรำยงำนระบุว่ำผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ส่งผลให้อำหำรมีรำคำแพงขึ้น มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรน้อยลง และท�ำให้เกิด
กำรขำดแคลนอำหำรมำกขึ้น
 Cynthia Rosenzweig นักวิทยำศำสตร์ 
ด้ำนภูมิอำกำศของนำซ่ำ และหนึ่งใน
ผู้เขียนรำยงำน กล่ำวว่ำ “วัฏจักรเร่ง
เร็วขึ้น” “ภัยคุกคำมจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศก�ำลังส่งผลต่ออำหำรของ
มนุษย์มำกขึ้น” หำกมนุษย์เปลี่ยน
วิธีในกำรกิน กำรปลูกพืชอำหำร และ
กำรจัดกำรป่ำไม้ มันจะช่วยชะลอกำร
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

อุณหภูมิของโลกอุ่นเร็วขึ้น 
(Land warming faster)
 ประมำณร้อยละ 30 ของพื้นผิวโลก
เป็นพื้นดิน แต่ในรำยงำนระบุว่ำพื้นดิน
ร้อนขึ้นเร็วกว่ำโลกถึงสองเท่ำ ในขณะที่
ก๊ำซดักควำมร้อน (heat-trapping gases) 
ก่อให้เกิดปัญหำในชั้นบรรยำกำศ แต่พื้นดิน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดินและการผลิตอาหาร 
(UN: Climate Change to Affect Land Quality, 
Food Production)

ยังถูกกล่ำวถึงในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ไม่มำกนัก
 Valerie Masson-Delmotte  
นักวิทยำศำสตร์ด้ำนภูมิอำกำศชำวฝรั่งเศส
และอดีตคณะท�ำงำนของ IPCC กล่ำวว่ำ 
“วิธีกำรใช้ที่ดินนั้นเป็นทั้งส่วนหนึ่ง 
ของปัญหำและกำรแก้ปัญหำ”
 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ท�ำให้ที่ดินเสื่อมโทรมลง เป็นสำเหตุให้ 
เกิดกำรแผ่ขยำยของทะเลทรำย ท�ำให้
ชั้นดินเยือกแข็ง (permafrost) บำงส่วน
ละลำย และท�ำให้เกิดไฟป่ำ โรคภัยไข้เจ็บ 
และกำรขำดน�้ำได้ง่ำยขึ้น ซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่จะรุนแรงมำกขึ้นในอนำคต
 ประมำณร้อยละ 23 ของก๊ำซดัก 
ควำมร้อน ที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้นนั้น  
มำจำกภำคกำรเกษตรและป่ำไม้ ซึ่งยัง 
ไม่รวมถึงส่วนที่มำจำกด้ำนพลังงำน  
กำรขนส่งอำหำร และบรรจุภัณฑ์ ถ้ำหำก
รวมกิจกรรมเหล่ำนี้จะมีก๊ำซดักควำมร้อน 
ที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้นถึงร้อยละ 37

 แต่นักวิทยำศำสตร์ก็ยังให้ข้อสังเกตว่ำ
พื้นดินนั้นเป็นแหล่งกักเก็บคำร์บอน 
ที่ดี หรือกล่ำวได้ว่ำ พื้นดินสำมำรถดูด
ซับก๊ำซดักควำมร้อนออกมำจำกอำกำศ 
ตัวอย่ำงเช่น จำกปี 2007 ถึง 2016  
ในแต่ละปี ภำคกำรเกษตรและป่ำไม้ 
จะปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถือว่ำ
เป็นก๊ำซดักควำมร้อนหลักสูงถึง 5.2  
พันล้ำนตัน สู่ชั้นบรรยำกำศ แต่พื้นดิน
สำมำรถดึงก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
จำกอำกำศกลับมำได้ถึง 11.2 ล้ำนตัน
 อย่ำงไรก็ตำม Luis Verchot  
นักวิทยำศำสตร์ที่ศูนย์นำนำชำติ 
เพื่อกำรเกษตรเขตร้อนในโคลัมเบีย  
หนึ่งในผู้เขียนรำยงำนนี้เตือนว่ำพื้นดิน
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จะสำมำรถดึงก๊ำซมลพิษเหล่ำนั้นได้อย่ำง
จ�ำกัด และควำมสำมำรถในกำรดูดซับ 
จะลดลงในอนำคต และยังมีกำรปล่อย
มลพิษจำกพื้นดินสูงขึ้น โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง จำกกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำในที่ต่ำงๆ 
เช่น บรำซิล โคลอมเบีย และเปรู

อาหารที่มีคุณค่า 
ทางโภชนาการลดลง  
(Less-nutritious food)
 Rosenzweig กล่ำวว่ำ นักวิทยำศำสตร์ 
มีควำมเชื่อมำนำนแล้วว่ำ ระดับก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นมีประโยชน์ 
เพียงเล็กน้อยต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
ในสภำพแวดล้อมเช่นนี้ แต่กำรศึกษำ 
หลำยฉบับแสดงให้เห็นว่ำ กำรเพิ่มขึ้น 
ของระดับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จะส่งผล
ให้ระดับโปรตีนและสำรอำหำรในพืช 
หลำยชนิดลดลง ยกตัวอย่ำงเช่น  
กำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำระดับคำร์บอน 
ในอำกำศที่สูง ส่งผลให้ข้ำวสำลีมีโปรตีน 
ลดลงร้อยละ 6 ถึง 13 มีธำตุสังกะสี 
ลดลงร้อยละ 4 ถึง 7 และธำตุเหล็ก 
ลดลงร้อยละ 8

ความมั่นคงด้านอาหาร 
(Food security)
 IPCC ยังเตือนถึงผลที่เป็นอันตรำย 
ต่อแหล่งอำหำรทั่วโลกเนื่องจำกสภำพ
อำกำศที่แปรปรวนอย่ำงรุนแรงจะกลำย
เป็นประเด็นปัญหำที่รุนแรงขึ้น รำยงำน 
ดังกล่ำวคำดกำรณ์ว่ำในปี พ. ศ. 2593 

รำคำธัญพืชจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 รำคำ
อำหำรที่สูงขึ้นน�ำไปสู่ควำมเสี่ยงเรื่อง 
ควำมหิวโหยเพิ่มมำกขึ้น

การเปลี่ยนการท�าการเกษตร  
การเปลี่ยนการบริโภคอาหาร  
(Changing farming, 
changing diets)
 วิธีกำรท�ำฟำร์มที่ชำญฉลำดและดีกว่ำ
เดิม สำมำรถช่วยลดระดับคำร์บอนได้
ภำยในปี 2593 ถึงร้อยละ 18 ของระดับ
กำรปล่อยก๊ำซในปัจจุบัน โดยรำยงำน 
ยังเสนอวิธีกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน 
ซึ่งมนุษย์สำมำรถท�ำได้โดยกำรลดกำร
บริโภคเนื้อแดง แล้วบริโภคอำหำรจำกพืช
มำกขึ้น เช่น ผลไม้ ผัก และเมล็ด ซึ่งจะ 
ช่วยให้ผู้คนมีสุขภำพที่ดีขึ้นด้วย  
โดยอำหำรที่ท�ำจำกพืชจะถูกผลิตมำกขึ้น 
จำกพื้นที่หลำยล้ำนตำรำงกิโลเมตร 
ภำยในปี 2050 แต่ มีอำหำรบำงประเภท 
ที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปริมำณต�่ำ 
และส่งผลกระทบต่อพื้นดินต�่ำ

การลดการสูญเสียอาหาร  
(Reducing food waste)
 กำรลดปริมำณอำหำรที่ถูกทิ้งหรือ 
ขยะอำหำร (food waste) เป็นส่วน 
ส�ำคัญในกำรต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ โดยเกือบ 1 ใน 3  
ของอำหำรที่ผลิตนั้นสูญเสียไปหรือ 
กลำยเป็นขยะอำหำร สำเหตุของกำร 
สูญเสียอำหำรและขยะอำหำรแตกต่ำงกัน 
อย่ำงมำกระหว่ำงประเทศที่พัฒนำแล้ว
และประเทศก�ำลังพัฒนำ ซึ่งระหว่ำง 
ปี 2010 ถึง 2016 ขยะอำหำรทั่วโลก 
คิดเป็นร้อยละ 8 ถึง 10 ของกำรปล่อย
ก๊ำซดักควำมร้อน กำรลดขยะอำหำร
สำมำรถช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
และท�ำให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 
มำกขึ้น

 กล่ำวโดยสรุป กำรใช้ที่ดินในภำค
กำรเกษตรและป่ำไม้อย่ำงเหมำะสมและ
ระมัดระวัง ประกอบกับกำรท�ำฟำร์มที่
ชำญฉลำด กำรลดกำรสูญเสียอำหำร  
และกำรลดปริมำณขยะอำหำร จะช่วย 
ลดปริมำณกำรปล่อยมลพิษและก๊ำซ 
เรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยำกำศซึ่งเป็น
สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ
อำกำศได้ ส่งผลให้เกิดควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรมำกขึ้น ซึ่งแนวทำงกำรด�ำเนิน
นโยบำยด้ำนกำรเกษตรของไทยในปัจจุบัน 
เช่น กำรท�ำเกษตรสมัยใหม่ กำรเกษตร
แม่นย�ำสูง (Precision farming) และ 
Smart farmer ซึ่งเป็นนโยบำยส�ำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศด้ำนกำรเกษตร 
(พ.ศ. 2560-2564) และกรอบยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร นั้น สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกตำมผลกำรรำยงำนดังกล่ำว

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท�าให้ที่ดิน

เสื่อมโทรมลง เป็นสาเหต ุ
ให้เกิดการแผ่ขยายของ
ทะเลทราย ท�าให้ชั้นดิน 

เยือกแข็ง (permafrost) 
บางส่วนละลาย และ 

ท�าให้เกิดไฟป่า โรคภัย 
ไข้เจ็บ และการขาดน�้า 

ได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่จะรุนแรงมากขึ้น 

ในอนาคต

บทความพิเศษ
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พร้อมทั้งส่งเสริมกำรตลำดให้กับชุมชน
ควบคู่กัน โดย สวพ. 8 ร่วมกับชุมชนจัดท�ำ
ตลำดพรีเมี่ยมร�ำแดงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่บ้ำนป่ำขวำง 
ต. ร�ำแดง อ. สิงหนคร จ. สงขลำ 
ซึ่งถือเป็นงำนวิจัยที่พัฒนำชุมชนและ

สวพ. 8 ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนุนวิจัยวัตถุดิบท้องถิ่นสร้างอาชีพ

เห็นผลได้จริง ตั้งแต่สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ชุมชน ผลิตพืชผสมผสำน รับรองมำตรฐำน 
แปรรูป สร้ำงมูลค่ำเพิ่มตลำดจัดจ�ำหน่ำย
และกำรท่องเที่ยวจนได้รับกำรชื่นชม 
จำก พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ที่สำมำรถขับเคลื่อนโครงกำร

วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรผลิตพืชที่ยั่งยืน
โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
จนประสบควำมส�ำเร็จในเชิงรูปธรรม 
ในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนน�ำ
วัตถุดิบจำกท้องถิ่นมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
สร้ำงรำยได้ ในครอบครัว 
 ด้ำน นำยธัชธำวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรจัดกำรผลิตพืชที่เหมำะสมกับ
สภำพพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง สวพ. 8 
กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉำบน�้ำตำลโตนด
เกิดจำก สวพ. 8 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
วิจัยกำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
พื้นถิ่น น�ำเอำกล้วยดีที่ปลูกบนดิน 
ยุคโฮโลซีน เมื่อทะเลยกตัวรำว 5,000 ปี
มำแล้ว ผสมผสำนกับน�้ำตำลโตนดที่
เป็นพืชประจ�ำถิ่นคำบสมุทรสทิงพระ 
มำหลำย 100 ปี ท�ำให้ได้สินค้ำอัตลักษณ์
พื้นถิ่นที่มีคุณค่ำดัชนีน�้ำตำลน้อยกว่ำ  
กำรใช้น�้ำตำลทรำย มีแคลเซียมและ
ธำตุเหล็กสูงกว่ำผลไม้ทั่วไป ประมำณ 
5 เท่ำ ซึ่งกำรพัฒนำได้รับกำรสนับสนุน

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
(สวพ. 8) กรมวิชาการเกษตร 
กล่าวว่า ปัจจุบัน สวพ. 8 
ได้ให้ความส�าคัญกับการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ของแต่ละจังหวัดยกระดับ
เป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
หลังจากก่อนหน้านี้ประสบ
ความส�าเร็จในการวิจัย 
และพัฒนาการแปรรูป 
กล้วยฉาบน�้าตาลโตนดร�าแดง
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คำบสมุทรสทิงพระถือเป็นแหล่งปลูก
ต้นตำลโตนดมำกที่สุดในประเทศไทย
และเป็นพื้นที่ที่มีกำรผลิตน�้ำผึ้งตำลโตนด
คุณภำพดี กำรน�ำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่ำงมำ
รวมกัน จึงท�ำให้ได้กล้วยฉำบ น�้ำตำลโตนด 
ที่มีเอกลักษณ์จนสำมำรถพัฒนำสูตร 
เป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว  
และล่ำสุดได้รวมกลุ่มเกษตรกร 
จดทะเบียน เป็นวิสำหกิจชุมชนขึ้นในปีนี้

ต่อยอดจำกหลำยภำคส่วน อำทิ อบต. ร�ำแดง  
ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอสิงหนคร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ และส�ำนักงำน
พัฒนำชุมชน ในกำรร่วมกันส่งเสริมกำร
ผลิตพืชกำรแปรรูปสินค้ำและกำรตลำด
ของเกษตรกรให้พัฒนำครบวงจรและ 
มีควำมยั่งยืนใน ต.ร�ำแดง อ. สิงหนคร  
จ. สงขลำ
 ทั้งนี้ สวพ. 8 ได้เข้ำมำด�ำเนินงำน
วิจัยและพัฒนำชุมชนต้นแบบ โดยกำร
ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ต�ำบลร�ำแดง เมื่อปี 2559 โดยเริ่มทดลอง
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำว 
มำเป็นกำรปลูกไม้ผลและพืชผัก โดยกำร

ปรับสภำพพื้นที่นำ ประมำณ 2 ไร่  
ขุดยกร่องเป็นร่องสวน และปลูกกล้วย 
มะม่วง ส้มโอ และพืชผักต่ำงๆ ส�ำหรับ 
กำรพัฒนำกำรปลูกกล้วย ได้แนะน�ำ 
ให้เกษตรกรปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
กรมวิชำกำรเกษตรเพื่อให้ได้กล้วย
คุณภำพดีเกรดพรีเมี่ยม เพรำะมี
กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ GAP
 นอกจำก กำรขำยเป็นผลผลิตกล้วย 
สดแล้ว ได้มีกำรศึกษำกำรแปรรูป  
เป็นกล้วยฉำบและเพื่อเป็นกำรสร้ำง 
อัตลักษณ์สินค้ำ จึงได้น�ำเอำจุดเด่นของ
พื้นที่เข้ำมำผนวกกับสินค้ำเพื่อสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับสินค้ำ พื้นถิ่น ซึ่งปัจจุบันพื้นที่

นอกจาก การขาย
เป็นผลผลิตกล้วยสดแล้ว 
ได้มีการศึกษาการแปรรูป 

เป็นกล้วยฉาบและ
เพ่ือเป็นการสร้าง
อัตลักษณ์สินค้า 

จึงได้น�าเอาจุดเด่น
ของพ้ืนที่เข้ามาผนวก

กับสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่า
เพ่ิมให้กับสินค้า พ้ืนถิ่น

ที่มา : https://www.technology-
chaoban.com

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
พฤศจิกายน 2562

ข้าว
 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
  1.1 การผลิต
   1) ข้าวนาปี ปี 2562/63
   คำดกำรณ์ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2562 พื้นที่เพำะปลูก 59.667 ล้ำนไร่ ผลผลิต 24.481 ล้ำนตันข้ำวเปลือก และผลผลิตต่อ
ไร่ 410 กิโลกรัม ลดลงจำกปีกำรผลิต 2561/62 ที่มีพื้นที่เพำะปลูก 59.981 ล้ำนไร่ ผลผลิต 25.178 ล้ำนตันข้ำวเปลือก และผลผลิตต่อ
ไร่ 420 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 0.52 ร้อยละ 2.77 และร้อยละ 2.38 ตำมล�ำดับ เนื้อที่เพำะปลูกลดลงจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกช่วงต้นฤดู
กำรเพำะปลูกฝนมำล่ำช้ำ และมีปริมำณน�้ำน้อยกว่ำค่ำปกติ ท�ำให้บำงพื้นที่ขำดน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูก เกษตรกรบำงส่วนไม่สำมำรถ
เพำะปลูกข้ำวได้ จึงปล่อยพื้นที่ให้ว่ำง และบำงพื้นที่ที่เคยเพำะปลูกข้ำวนำปีได้ 2 รอบ ปีนี้สำมำรถปลูกได้เพียงรอบเดียว ส�ำหรับผลผลิต
ต่อไร่ลดลง เนื่องจำกประสบภัยแล้งช่วงต้นฤดูเพำะปลูกเดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคม มีปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ ท�ำให้กำรเจริญเติบโต 
ของต้นข้ำวไม่สมบูรณ์ และต้นข้ำวแห้งตำย ประกอบกับในช่วงปลำยเดือนสิงหำคมถึงกันยำยนได้รับผลกระทบจำกพำยุโพดุลและคำจิกิ 
ท�ำให้มีฝนตกหนักส่งผลให้บำงพื้นที่เกิดอุทกภัย นำข้ำวมีน�้ำท่วมขังเป็นระยะเวลำนำน ต้นข้ำวเน่ำตำย ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้
   ผลผลิตออกสู่ตลาด ข้ำวนำปีจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2562 – เมษำยน 2563 โดยคำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำด
มำกในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ปริมำณ 14.805 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หรือร้อยละ 60.48 ของผลผลิตข้ำวนำปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2562/63

รวม
ส.ค.62 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.63 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รวมทั้งประเทศ (ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 1.882 2.288 1.994 14.805 2.478 0.619 0.227 0.089 0.099 24.481

ร้อยละ 7.69 9.35 8.14 60.48 10.12 2.53 0.93 0.36 0.40 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563

รวม
ก.พ.63 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รวมทั้งประเทศ (ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 0.691 1.917 1.651 0.912 0.335 0.366 0.111 0.049 0.030 6.062

ร้อยละ 11.39 31.63 27.23 15.05 5.52 6.04 1.84 0.80 0.50 100.00

   2) ข้าวนาปรัง ปี 2563
   คำดกำรณ์ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2562 มีเนื้อที่เพำะปลูก 9.170 ล้ำนไร่ ผลผลิต 6.062 ล้ำนตันข้ำวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 
661 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเนื้อที่เพำะปลูก 11.449 ล้ำนไร่ ผลผลิต 7.409 ล้ำนตันข้ำวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 647 กิโลกรัม  
พบว่ำเนื้อที่เพำะปลูก และผลผลิต ลดลงร้อยละ 19.91 และร้อยละ 18.18 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 เนื้อที่
เพำะปลูกลดลง เนื่องจำกปริมำณน�้ำในเขื่อนขนำดใหญ่ส่วนมำก มีน�้ำน้อยกว่ำปีที่แล้ว ประกอบกับภำครัฐมีนโยบำยปรับลดเนื้อที่เพำะ
ปลูกข้ำวนำปรัง ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกในพื้นที่ที่ปลูกข้ำวได้ยังคงมีน�้ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก และกำรเจริญเติบโต 
ของต้นข้ำว
   ผลผลิตออกสู่ตลาด คำดกำรณ์ข้ำวนำปรังจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – ตุลำคม 2563 โดยคำดว่ำผลผลิต 
จะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2562 ปริมำณรวม 3.568 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 58.86 ของผลผลิต
ข้ำวนำปรังทั้งหมด

  1.2 การตลาด
   1) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63
   มติที่ประชุม คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 เห็นชอบ
แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร ปีกำรผลิต 2562/63 และมติที่ประชุม นบข. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 
เห็นชอบในหลักกำรตำมแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร ปีกำรผลิต 2562/63 ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำม
แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 กำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย 5 ช่วง ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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    ช่วงที่ 1 กำรก�ำหนดอุปสงค์ อุปทำนข้ำว ได้ก�ำหนดอุปสงค์ 32.48 ล้ำนตันข้ำวเปลือก อุปทำน 34.16 ล้ำนตันข้ำวเปลือก
    ช่วงที่ 2 ช่วงกำรผลิตข้ำว ได้แก่ 
     1.1) กำรก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยส่งเสริมกำรปลูกข้ำว เป้ำหมำย รอบที่ 1 จ�ำนวน 58.99 ล้ำนไร่ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศพื้นที่เป้ำหมำยส่งเสริมกำรปลูกข้ำวแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 และ รอบที่ 2  
จ�ำนวน 13.81 ล้ำนไร่
     1.2) กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว เป้ำหมำย รอบที่ 1 จ�ำนวน 4.00 ล้ำนครัวเรือน และ รอบที่ 2  
จ�ำนวน 0.30 ล้ำนครัวเรือน 
     1.3) กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ โครงกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี และควบคุมค่ำเช่ำที่นำ
     1.4) กำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ กำรจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นำ
     1.5) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว ได้แก่ (1) โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่)  
(2) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวพันธุ์ กข43 (3) โครงกำรส่งเสริมระบบเกษตรแบบแม่นย�ำสูง (4) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
ข้ำวหอมมะลิคุณภำพชั้นเลิศ (5) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (6) โครงกำรรักษำระดับปริมำณกำรผลิตและคุณภำพข้ำวหอมมะลิ 
(7) โครงกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตข้ำวในพื้นที่ลุ่มต�่ำ 13 ทุ่ง (8) โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมำะสมกับ 
กำรปลูกข้ำวไปเป็นพืชอื่น (Zoning by Agri-Map) (9) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย (10) โครงกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และ  
(11) โครงกำรประกันภัยพืชผล
    ช่วงที่ 3 ช่วงกำรเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ (1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว 
และ (2) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนโรงสี กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวนำแปลงใหญ่ 
    ช่วงที่ 4 ช่วงกำรตลำดในประเทศ ได้แก่ (1) โครงกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ครบวงจร (2) โครงกำร
รณรงค์บริโภคข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวของไทยทั้งตลำดในประเทศ และต่ำงประเทศ พ.ศ. 2563-2565 (3) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อ 
ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของกำรบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้ำว (4) โครงกำรรณรงค์บริโภคข้ำวสำร Q และข้ำวพันธุ์ 
กข43 ปีกำรผลิต 2561/62 (5) โครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำว (6) โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร (7) โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรในกำรเก็บสต็อก และ (8) โครงกำรสินเชื่อชะลอกำรขำย 
ข้ำวเปลือก
    ช่วงที่ 5 ช่วงกำรตลำดต่ำงประเทศ ได้แก่ (1) กำรจัดหำและเชื่อมโยงตลำดต่ำงประเทศ (2) กำรส่งเสริมภำพลักษณ์และ
ประชำสัมพันธ์ข้ำว ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมข้ำว (3) กำรส่งเสริมพัฒนำกำรค้ำสินค้ำมำตรฐำนและปกป้องคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ/
เครื่องหมำยรับรองข้ำวหอมมะลิไทย และ (4) กำรประชำสัมพันธ์กำรบริโภคข้ำวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ
   2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
   มติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2562 เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว  
ปี 2562/63 รอบที่ 1 ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ 21,495.74 ล้ำนบำท เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำไม่ให้ประสบปัญหำขำดทุน 
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำข้ำว และให้กลไกตลำดท�ำงำนเป็นปกติ โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำว 
ทั่วประเทศ ดังนี้
    2.1) ชนิดข้ำว รำคำ และปริมำณประกันรำยได้ (ณ รำคำควำมชื้นไม่เกิน 15%) โดยชดเชยเป็นจ�ำนวนตันในแต่ละชนิด
ข้ำว ดังนี้ 

   กรณีเกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกกว่ำ 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�ำนวนขั้นสูงของข้ำวแต่ละชนิด เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง 
ของชนิดข้ำวที่ก�ำหนดไว้สูงสุด และได้สิทธิ์ตำมล�ำดับระยะเวลำที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้ำวแต่ละชนิด
    2.2) เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับกำรชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 (รอบที่ 1)  
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้ำวระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 31 ตุลำคม 2562 ยกเว้นภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 16 มิถุนำยน 2562 - 
28 กุมภำพันธ์ 2563

  ชนิดข้าว ราคาประกันรายได้ ครัวเรือนละไม่เกิน
   (บาท/ตัน) (ตัน)
 ข้ำวเปลือกหอมมะลิ 15,000 14
 ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 16
 ข้ำวเปลือกเจ้ำ 10,000 30
 ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี 11,000 25
 ข้ำวเปลือกเหนียว 12,000 16
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    2.3) ระยะเวลำที่ใช้สิทธิขอชดเชย เกษตรกรสำมำรถใช้สิทธิระหว่ำงวันที่ 15 ตุลำคม 2562 - 28 กุมภำพันธ์ 2563 
ยกเว้นภำคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 31 พฤษภำคม 2563 โดยสำมำรถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกร 
ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�ำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงกำร
    2.4) กำรประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและก�ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรฯ  
จะประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงทุกๆ 15 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกำรใช้สิทธิตำมโครงกำรประกันรำยได้ฯ โดยจ่ำยเงินครั้งแรก  
ในวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ส�ำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว - 15 ตุลำคม 2562 
   3) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63
   มติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2562 เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ 25,482.06 ล้ำนบำท เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร 
และช่วยลดต้นทุนกำรผลิต โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั่วประเทศ ดังนี้
    3.1) กลุ่มเป้ำหมำย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) ประมำณ  
4.31 ล้ำนครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บำท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่
    3.2) ระยะเวลำจ่ำยเงินสนับสนุน ตั้งแต่ 1 สิงหำคม – 31 ธันวำคม 2562 ยกเว้นภำคใต้ ตั้งแต่ 1 สิงหำคม –  
30 เมษำยน 2563
  1.3 การค้า
  ภำวกำรณ์ซื้อขำยข้ำวในเดือนตุลำคม 2562 ข้ำวเปลือกเจ้ำที่เกษตรกรขำยได้ รำคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ 
เนื่องจำกผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลำด และผู้ประกอบกำรต้องกำรซื้อข้ำวเพื่อทยอยส่งมอบทั้งตลำดในประเทศ และต่ำงประเทศ
  1.4 การส่งออก
  ปี 2561 ไทยส่งออกข้ำว 11.232 ล้ำนตันข้ำวสำร มูลค่ำ 182,082 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ส่งออกปริมำณ 11.674  
ล้ำนตันข้ำวสำร มูลค่ำ 175,161 ล้ำนบำท ปริมำณลดลงร้อยละ 3.78 แต่มูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.95 (ที่มำ : กรมศุลกำกร)
  ปี 2562 (มกรำคม-สิงหำคม) ไทยส่งออกข้ำว 5.355 ล้ำนตันข้ำวสำร มูลค่ำ 90,276 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี 2561 ที่ส่งออก 7.270 ล้ำนตันข้ำวสำร มูลค่ำ 117,343 ล้ำนบำท ทั้งปริมำณและมูลค่ำ ลดลงร้อยละ 26.34 และร้อยละ 23.06  
ตำมล�ำดับ (ที่มำ : กรมศุลกำกร)
  1.5 การน�าเข้า
  ตั้งแต่ ปี 2548 ตำมพันธกรณี WTO ไทยจะต้องเปิดตลำดน�ำเข้ำข้ำวตำมพันธกรณีในปริมำณ 249,757 ตัน ภำษีน�ำเข้ำข้ำว 
ในโควตำอัตรำร้อยละ 30
  ปี 2561 ไทยน�ำเข้ำข้ำว 14,988 ตันข้ำวสำร มูลค่ำ 398 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่น�ำเข้ำปริมำณ 19,502 ตันข้ำวสำร 
มูลค่ำ 472 ล้ำนบำท ทั้งปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 23.15 และร้อยละ 15.68 ตำมล�ำดับ (ที่มำ : กรมศุลกำกร)
  ปี 2562 (มกรำคม-สิงหำคม) ไทยน�ำเข้ำข้ำว 12,938 ตันข้ำวสำร มูลค่ำ 262 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561  
ที่น�ำเข้ำ 9,146 ตันข้ำวสำร มูลค่ำ 235 ล้ำนบำท ทั้งปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.46 และร้อยละ 11.48 ตำมล�ำดับ  
(ที่มำ : กรมศุลกำกร)
 2. สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
  2.1 สถานการณ์ข้าวโลก
   1) การผลิต
   ผลผลิตข้ำวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวโลกปี 2562/63 ณ เดือนตุลำคม 2562 มีผลผลิต  
497.771 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงจำก 498.950 ล้ำนตันข้ำวสำร ในปี 2561/62 หรือลดลงร้อยละ 0.24 
   2) กำรค้ำข้ำวโลก
   บัญชีสมดุลข้ำวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คำดกำรณ์บัญชีสมดุลข้ำวโลก ปี 2562/63 ณ เดือนตุลำคม 2562  
มีปริมำณผลผลิต 497.771 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงจำกปี 2561/62 ร้อยละ 0.24 กำรใช้ในประเทศ 494.535 ล้ำนตันข้ำวสำร  
เพิ่มขึ้นจำก ปี 2561/62 ร้อยละ 1.04 กำรส่งออก/น�ำเข้ำ 46.295 ล้ำนตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปี 2561/62 ร้อยละ 0.96 และสต็อก 
ปลำยปีคงเหลือ 175.086 ล้ำนตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปี 2561/62 ร้อยละ 1.88 
   โดยประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เมียนมำร์ กัมพูชำ จีน กำยำนำ แอฟริกำใต้ ไทย เวียดนำม  และสหรัฐอเมริกำ 
   ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกลดลง ได้แก่ อำร์เจนตินำ บรำซิล ปำกีสถำน ปำรำกวัย และรัสเซีย 
   ส�ำหรับประเทศที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ แองโกลำ เบนิน บรำซิล เบอร์กินำ คำเมรูน กินี อินโดนีเซีย เคนย่ำ เม็กซิโก  
โมแซมบิค เนปำล ไนจีเรีย ซำอุดิอำระเบีย เซเนกัล แอฟริกำใต้ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกำ 
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   ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำลดลง ได้แก่ จีน อียู อิหร่ำน อิรัก และฟิลิปปินส์ 
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม 
   ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะมีสต็อกคงเหลือปลำยปีลดลง ได้แก่ อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกำ
  2.2 สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ 
   ไทย-อินเดีย
   อัตรำกำรส่งออกข้ำวในเอเชียลดลง เนื่องจำกควำมต้องกำรที่ลดลงและค่ำเงินผันผวน ท�ำให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในอินเดียและ
ไทยปรับรำคำลง โดยรำคำข้ำว 5% ของไทย ปรับลดลงเล็กน้อยที่ตันละ 396-417 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
   ส�ำหรับผู้ส่งออกข้ำวไทยได้ลดรำคำข้ำวเพื่อจูงใจผู้บริโภค เนื่องจำกเมื่อสองเดือนที่ผ่ำนมำไม่สำมำรถขำยข้ำวได้ ประกอบกับ 
ผู้ส่งออกของไทยต้องเผชิญกับค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำนับตังแต่ต้นปี ส่งผลให้รำคำข้ำวของไทยสูงกว่ำคู่แข่งอย่ำงอินเดียและเวียดนำม 
   ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวรำยหนึ่งในกรุงเทพฯ กล่ำวว่ำ “เป็นไปได้ที่แอฟริกำจะมีกำรตกลงซื้อข้ำวนึ่งก่อนช่วง เทศกำลคริสต์มำส 
และช่วงปลำยปีนี้จีนและตลำดเอเชียอื่นๆ อำจมีควำมต้องกำรข้ำวหอมมะลิ แต่ตอนนี้ยังไม่มีทีท่ำว่ำตลำดจะมีควำมต้องกำร เนื่องจำก 
ข้ำวของไทยมีรำคำสูง” 
   ส�ำหรับอินเดีย รำคำส่งออกข้ำวนึ่ง 5% ลดลงมำอยู่ที่ประมำณตันละ 369-373 ดอลลำร์สหรัฐฯ เนื่องจำกค่ำเงินรูปีอ่อนตัวลง 
ประกอบกับควำมต้องกำรที่ลดลง โดยผู้ส่งออกรำยหนึ่ง กล่ำวว่ำ “ควำมต้องกำรที่ลดลงนี้ ท�ำให้ผู้ประกอบกำรมองไปยังผลผลิต 
ฤดูกำลหน้ำ” ส่วนกำรส่งออก ช่วงเดือนเมษำยน-กรกฎำคม ปริมำณ 3.14 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 26.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก 
ควำมต้องกำรข้ำวทีไม่ใช่บำสมำติจำกแอฟริกำลดลง
   เวียดนำม รำคำข้ำว 5% ประมำณตันละ 325 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นรำคำที่ต�่ำสุดในรอบ 12 ปี ผู้ประกอบกำรค้ำในเมือง 
โฮจิมินห์ กล่ำวว่ำ “เรำมีควำมกังวลว่ำกำรส่งออกไปยังฟิลิปปินส์จะลดลง เนื่องจำกกำรจ�ำกัดกำรน�ำเข้ำข้ำวเพื่อประกันผลผลิตในท้องถิ่น”  
แม้ว่ำกำรส่งมอบข้ำวของเวียดนำมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 5.1 ล้ำนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 แต่คำดว่ำ
รำยได้จำกกำรส่งออกจะลดลงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
   ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�ำเข้ำข้ำวรำยใหญ่ที่สุดของโลก อำจก�ำลังพิจำรณำนโยบำยกำรปกป้องเพื่อกำรค้ำข้ำว 
ของเกษตรกรในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจำกกำรน�ำเข้ำที่เพิ่มขึ้น
   ที่มา : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์
   เวียดนาม
   ภำวะรำคำข้ำวปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจำกมีควำมต้องกำรข้ำวจำกประเทศในแถบแอฟริกำเข้ำมำกระตุ้นตลำด  
โดยรำคำข้ำวขำว 5% อยู่ที่ตันละ 350 ดอลลำร์สหรัฐฯ (ก่อนหน้ำนี้รำคำข้ำวปรับลดต�่ำสุดในรอบกว่ำ 12 ปี อยู่ที่ตันละ 325 ดอลลำร์สหรัฐฯ  
เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2562)
   วงกำรค้ำรำยงำนว่ำ ระหว่ำงวันที่ 1-20 ตุลำคม 2562 คำดว่ำจะมีกำรขนถ่ำยสินค้ำข้ำวขึ้นเรือเพื่อส่งไปยังประเทศปลำยทำง 
ประมำณ 70,600 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไปยังประเทศในแถบแอฟริกำและบำงส่วนไปยังประเทศมำเลเซีย ขณะที่แหล่งข่ำววงกำรค้ำ 
ระบุว่ำ ประเทศในแถบแอฟริกำมีควำมต้องกำรข้ำวหอมจำกเวียดนำมมำกขึ้น
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   กระทรวงเกษตรและพัฒนำชนบทเวียดนำม (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ระบุว่ำ  
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เวียดนำมส่งออกข้ำวเพิ่มขึ้น แต่มูลค่ำกลับลดลง โดยกำรส่งออกข้ำวปริมำณ 5.2 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.9 มูลค่ำ 2,240 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยในเดือนกันยำยน 2562 เวียดนำม 
ส่งออกข้ำวประมำณ 586,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 251 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
   โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ฟิลิปปินส์เป็นตลำดน�ำเข้ำข้ำวเวียดนำมอันดับหนึ่ง ปริมำณ 1.76 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น  
2.9 เท่ำ และมูลค่ำ 720 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.6 เท่ำ จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ตลำดอื่นๆ ที่มีกำรเติบโตสูง 
ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 75) โกตดิวัวร์ (ร้อยละ 35) และฮ่องกง (ร้อยละ 35) ส�ำหรับรำคำข้ำว เฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรกอยู่ที่ตันละ 
435 ดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ เวียดนำมส่งออกข้ำวขำวมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
47 ของกำรส่งออกข้ำวทั้งหมด รองลงมำ คือ ข้ำวหอมร้อยละ 39.8
   กรมแปรรูปสินค้ำเกษตรและพัฒนำตลำด (AgroTrade) ภำยใต้ MARD ระบุว่ำ รัฐบำลฟิลิปปินส์วำงแผนที่จะใช้มำตรกำรที่มิใช่
ภำษีในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อปรับกำรน�ำเข้ำข้ำว ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ได้เสนอให้มีกำรใช้ภำษีปกป้องกำรน�ำเข้ำข้ำว 
ที่เพิ่มขึ้นในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 30-65 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกข้ำวของเวียดนำมไปยังฟิลิปปินส์ในอนำคต
   อย่ำงไรก็ตำม ตลำดญี่ปุ่นก�ำลังพิจำรณำที่จะเปลี่ยนกำรน�ำเข้ำข้ำวจำกสหรัฐอเมริกำไปยังประเทศที่เป็น สมำชิกของ 
ควำมตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำส�ำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งรวมถึง เวียดนำมด้วย นอกจำกนี้  
สิงคโปร์ยังแสดงควำมสนใจข้ำวจำกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนำม
   กระทรวงเกษตรและพัฒนำชนบทเวียดนำม ระบุว่ำในระยะยำวเวียดนำมวำงแผนที่จะเปลี่ยนจำกกำร เพำะปลูกข้ำวมำเป็น 
พืชชนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ นอกจำกนี้ ยังก�ำหนดเป้ำหมำยที่จะขยำยตลำดส่งออกไปยังแอฟริกำ และตะวันออกกลำง  
รวมถึงตลำดระดับภูมิภำค เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
   ที่มา : สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย
   เมียนมาร์ 
   สมำพันธ์ข้ำวแห่งเมียนมำร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) รำยงำนว่ำ ในช่วง 11 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 สิงหำคม 
2562) ของปีงบประมำณปัจจุบัน (ตุลำคม 2561-กันยำยน 2562) เมียนมำร์ส่งออกข้ำว (ข้ำวสำรและข้ำวหัก) ประมำณ 2.29 ล้ำนตัน 
มูลค่ำ 691 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งชนิดข้ำวที่มีกำรส่งออก ประกอบด้วย ข้ำวสำร 1.792 ล้ำนตัน มูลค่ำ 559.894 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
โดยส่งไปยัง 65 ประเทศ และข้ำวหัก ประมำณ 498,000 ตัน มูลค่ำ 132.139 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยส่งไปยัง 41 ประเทศ
   ทั้งนี้ เมียนมำร์ส่งออกข้ำวผ่ำนทำงท่ำเรือ ประมำณร้อยละ 73 โดยมีมูลค่ำส่งออกทั้งข้ำวสำรและข้ำวหักผ่ำนทำงท่ำเรือ
ประมำณ 503.859 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ส่วนกำรส่งข้ำวผ่ำนทำงชำยแดนทำงตอนเหนือของประเทศ ไปยังประเทศจีน มีมูลค่ำประมำณ 
187.174 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
   ส�ำหรับประเทศที่น�ำเข้ำข้ำวนั้น เมียนมำร์ส่งออกข้ำวสำร และข้ำวหักไปยังประเทศจีน  ประมำณ 738,500 ตัน และประมำณ 
38,000 ตัน ตำมล�ำดับ รวมคิดเป็นร้อยละ 33.88 ของกำรส่งออกข้ำวของเมียนมำร์ทั้งหมด รองลงมำเป็นประเทศในแถบแอฟริกำ 
(ข้ำวสำรและข้ำวหัก) ประมำณ 554,000 ตัน ประเทศในสหภำพยุโรป (ข้ำวสำรและข้ำวหัก) ประมำณ 481,500 ตัน ส่วนที่เหลือ 
อีกประมำณ 479,000 ตัน ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2560/61 เมียนมำร์ส่งออกข้ำวประมำณ 3.6 ล้ำนตัน  
ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี
   ที่มา : สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย
   ฟลิิปปินส์
   คำดกำรณ์ว่ำ ฟิลิปปินส์จะกลำยเป็นประเทศผู้น�ำเข้ำข้ำวรำยใหญ่ของโลกใกล้เคียงกับจีนในอีกไม่กี่ปี โดยเมื่อปี 2559 
ฟิลิปปินส์น�ำเข้ำข้ำวปริมำณ 800,000 ตัน แต่ในปี 2562 น�ำเข้ำเพิ่มเป็น 3.1 ล้ำนตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่ำเท่ำตัว และคิดเป็นร้อยละ 7  
ของกำรน�ำเข้ำข้ำวของโลก และเมื่อเทียบส่วนแบ่งกำรน�ำเข้ำข้ำวโลกแล้ว จีนน�ำเข้ำข้ำวลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงร้อยละ 7
   ขณะที่กำรน�ำเข้ำข้ำวของจีนลดลง แต่ฟิลิปปินส์น�ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนำม 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ มีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 70 รองลงมำคือ ไทย ปำกีสถำน และเมียนมำร์ โดยเกือบทั้งหมดของกำร 
น�ำเข้ำข้ำวของฟิลิปปินส์ เป็นข้ำวเมล็ดยำว มีข้ำวเปลือกจ�ำนวนเล็กน้อยที่น�ำเข้ำจำกจีน และอินเดีย โดยเมื่อเดือนมีนำคม 2562 ฟิลิปปินส์
ด�ำเนินมำตรกำรเกี่ยวกับกฎหมำยภำษีข้ำว (Rice Tariffication Act) ซึ่งน�ำไปสู่กำรน�ำเข้ำที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รำคำข้ำวในประเทศลดลง  
แต่ขณะเดียวกันกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวกลับช่วยลดอัตรำเงินเฟ้อ ทั้งนี้ กำรปรับตัวไปสู่กำรเปิดเสรีข้ำวของฟิลิปปินส์ยังคงเป็นเรื่อง 
ที่ท้ำทำย
   เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2562 ฟิลิปปินส์ได้แจ้งไปยังองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) เกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรน�ำเข้ำข้ำวว่ำ  
กำรน�ำเข้ำข้ำวที่เพิ่มขึ้นท�ำให้รำคำที่เกษตรกรได้รับลดลงเกือบร้อยละ 30 ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรำยได้ ซึ่งกำรสอบสวนดังกล่ำว 
ช่วยพิจำรณำว่ำ จะมีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำจำกปัจจุบันหรือไม่ และจำกรำคำข้ำวที่ตกต�่ำ ส่งผลให้เกษตรกร 
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บำงรำยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด ขณะเดียวกันรัฐบำลฟิลิปปินส์ก�ำลังให้กำรช่วยเหลือโดยกำรขยำยเงินอุดหนุนให้แก่
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกรำคำตกต�่ำ โดยในปี 2563 คำดว่ำฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตเพียงพอ ประกอบกับปริมำณสต็อกมีจ�ำนวนมำก 
จึงคำดว่ำฟิลิปปินส์จะน�ำเข้ำลดลง แต่ยังคงมีปริมำณสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี
   ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562
   เปรู 
   รัฐบำลเปรูปรับรำคำอ้ำงอิง (reference prices) และอัตรำภำษีน�ำเข้ำ (additional variable duties for imports)  
ของสินค้ำข้ำว ข้ำวโพด น�้ำตำล และนมผง (whole milk powder) โดยในส่วนของข้ำวปรับรำคำอ้ำงอิงเป็น 528 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
ต่อตัน และปรับอัตรำภำษีน�ำเข้ำข้ำวเปลือกและข้ำวสำร (The additional variable duty for paddy rice and milled rice) เป็น  
59 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน และ 84 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน ตำมล�ำดับ ขณะที่ข้ำวโพดปรับรำคำอ้ำงอิงเป็น 158 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน  
และปรับอัตรำภำษีน�ำเข้ำเป็น 12 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน โดยรำคำอ้ำงอิง (reference prices) ดังกล่ำวมำจำกกำรส�ำรวจรำคำระหว่ำง 
วันที่ 1-31 สิงหำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
   ที่มา : สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย
 3. ราคาข้าวไทยในเดือนตุลาคม 2562 มีดังนี้
  3.1 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้
   ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 16,234 บำท รำคำลดลงจำกตันละ 16,562 บำท ของเดือนกันยำยน 2562  
ร้อยละ 1.98 แต่สูงขึ้นจำกตันละ 14,846 บำท ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 9.34
   ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,918 บำท รำคำสูงขึ้นจำกตันละ 7,827 บำท ของเดือนกันยำยน 2562  
ร้อยละ 1.16 และสูงขึ้นจำกตันละ 7,641 บำท ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 3.62
  3.2 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
   ข้ำวสำรหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม่) เฉลี่ยตันละ 34,650 บำท รำคำสูงขึ้นจำกตันละ 34,640 บำท ของเดือนกันยำยน 2562  
ร้อยละ 0.02 และสูงขึ้นจำกตันละ 33,150 บำท ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 4.52
   ข้ำวสำรเจ้ำ 5% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ 11,442 บำท รำคำลดลงจำกตันละ 11,550 บำท ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 0.93 
และลดลงจำกตันละ 11,826 บำท ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 3.24
  3.3 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
   ข้ำวหอมมะลิ 100% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ 1,226 ดอลลำร์สหรัฐฯ (36,956 บำท/ตัน) รำคำลดลงจำกตันละ 1,239 ดอลลำร์
สหรัฐฯ (37,541 บำท/ตัน) ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 1.04 (ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ 1.55) แต่สูงขึ้นจำกตันละ 1,110 ดอลลำร์
สหรัฐฯ (36,183 บำท/ตัน) ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 10.45 (สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ 2.13)
   ข้ำว 5% เฉลี่ยตันละ 424 ดอลลำร์สหรัฐฯ (12,781 บำท/ตัน) รำคำลดลงจำกตันละ 425 ดอลลำร์สหรัฐฯ (12,890 บำท/ตัน) 
ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 0.23 (ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ 0.84) แต่สูงขึ้นจำกตันละ 409 ดอลลำร์สหรัฐฯ (13,312 บำท/ตัน) 
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 3.66 (ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ 3.98) 
หมายเหตุ : อัตรำแลกเปลี่ยน 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ เท่ำกับ 30.1434 (อัตรำแลกเปลี่ยน 2 สัปดำห์ของเดือนตุลำคม 2562)

โดย น.ส.ปองวดี จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญำ ปำนปวง
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ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน ตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตันข้ำวสำร

ประเทศ ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61
ปี 2561/62 

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลำเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 35.000 -0.26 35.500 1.43

บรำซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.140 -2.09 7.140 0.00

พม่ำ 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชำ 4.925 4.931 5.256 5.554 5.633 3.95 5.688 0.98

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.000 -1.68

อียิปต์ 4.000 4.800 4.300 2.800  4.300 53.57

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 116.420 2.78 114.000 -2.08

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 36.700 0.85 37.400 1.91

ญี่ปุ่น 8.079 7.876 7.929 7.787 7.657 -1.18 7.800 1.87

เกำหลีใต้ 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.880 0.31

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.410 4.662 4.788 6.61 4.900 2.34

ปำกีสถำน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.400 2.10 7.500 1.35

ฟิลิปปินส์ 11.914 11.008 11.686 12.235 11.732 0.75 12.200 3.99

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.340 4.36 20.500 0.79

เวียดนำม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.923 -0.15 28.300 1.35

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 5.990 -15.86

อื่น ๆ 52.158 42.435 43.658 43.259 49.884 -0.70 42.932 -13.94

รวม 482.351 476.675 491.115 494.859 498.950 1.06 497.771 -0.24

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562
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ตารางที่ 2  บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน ตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตันข้ำวสำร

รายการ ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61
ปี 2561/62 

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็อกต้นปี 122.085 135.048 142.345 149.718 162.341 6.96 171.850 5.86

ผลผลิต 482.351 476.675 491.115 494.859 498.950 1.06 497.771 -0.24

น�ำเข้ำ 42.744 40.207 48.116 47.558 45.857 3.13 46.295 0.96

ใช้ในประเทศ 474.912 469.378 483.742 482.236 489.441 0.88 494.535 1.04

ส่งออก 42.744 40.207 48.116 47.558 45.857 3.13 46.295 0.96

สต็อกปลำยปี 135.048 142.345 149.718 162.341 171.850 6.33 175.086 1.88

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562

ตารางที่ 3  ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน ตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61
ปี 2561/62 

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

อำร์เจนตินำ 0.310 0.527 0.391 0.291 0.340 -4.01 0.300 -11.76

บรำซิล 0.895 0.641 0.594 1.245 0.750 3.15 0.500 -33.33

พม่ำ 1.735 1.300 3.350 2.750 2.600 16.86 2.625 0.96

กัมพูชำ 1.150 1.050 1.150 1.300 1.200 3.03 1.300 8.33

จีน 0.262 0.368 1.173 2.058 3.200 95.94 3.600 12.50

อียู 0.251 0.270 0.369 0.308 0.300 5.00 0.300 0.00

กำยำนำ 0.486 0.431 0.455 0.414 0.500 0.17 0.510 2.00

อินเดีย 11.046 10.062 12.573 11.791 11.800 2.95 11.800 0.00

ปำกีสถำน 4.000 4.100 3.647 3.913 4.100 0.03 4.000 -2.44

ปำรำกวัย 0.371 0.557 0.537 0.650 0.670 14.30 0.620 -7.46

รัสเซีย 0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกำใต้ 0.120 0.145 0.109 0.113 0.115 -3.29 0.125 8.70

ไทย 9.779 9.867 11.615 11.056 8.700 -1.19 9.000 3.45

อุรุกวัย 0.718 0.996 0.982 0.799 0.800 -0.04 0.800 0.00

เวียดนำม 6.606 5.088 6.488 6.590 6.500 2.29 6.550 0.77

สหรัฐฯ 3.381 3.343 3.349 2.780 3.000 -4.15 3.100 3.33

อื่น ๆ 4.852 1.264 1.159 1.356 1.130 -24.75 0.915 -19.03

รวม 42.744 40.207 48.116 47.558 45.857 3.13 46.295 0.96

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562
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ตารางที่ 4  ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน ตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61
ปี 2561/62 

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

แองโกลำ 0.450 0.470 0.450 0.490 0.525 15.58 0.540 2.86

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.700 15.58 0.725 3.57

บรำซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.700 9.77 0.850 21.43

เบอร์กินำ 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คำเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 3.150 -9.56 3.100 -1.59

ไอเวอรี่โคสต์ 1.150 1.300 1.350 1.500 1.600 8.37 1.600 0.00

อียู 1.786 1.816 1.985 1.922 2.100 3.88 2.050 -2.38

กำนำ 0.580 0.700 0.650 0.830 0.800 8.48 0.800 0.00

กินี 0.420 0.650 0.600 0.865 0.850 18.48 0.900 5.88

อินโดนีเซีย  1.050 0.350 2.350 0.400  0.600 50.00

อิหร่ำน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.150 -4.17

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.200 6.39 1.150 -4.17

ญี่ปุ่น 0.688 0.685 0.679 0.670 0.685 -0.31 0.685 0.00

เคนย่ำ 0.450 0.500 0.675 0.700 0.750 14.55 0.800 6.67

มำเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.770 1.99 0.785 1.95

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.675 1.95 0.700 3.70

เนปำล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.750 10.21 0.800 6.67

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 2.100 0.00 2.200 4.76

ฟิลิปปินส์ 2.000 0.800 1.200 2.500 3.100 22.34 2.700 -12.90

ซำอุดิอำระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.290 1.350 -3.13 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.200 5.13 1.300 8.33

แอฟริกำใต้ 0.912 0.958 1.054 1.071 1.000 3.00 1.050 5.00

สหรัฐอำหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.925 5.95 0.940 1.62

อื่น ๆ 17.549 12.397 15.95 16.48 13.68 -2.12 13.73 0.37

รวม 42.744 40.207 48.116 47.558 45.857 3.13 46.295 0.96

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562
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ตารางที่ 5  การบริโภคข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน ตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61
ปี 2561/62 

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลำเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.500 0.26 35.700 0.56

บรำซิล 7.925 7.900 7.850 7.750 7.550 -1.15 7.600 0.66

พม่ำ 10.500 10.400 10.000 10.200 10.500 -0.19 10.500 0.00

กัมพูชำ 3.900 3.900 4.000 4.200 4.300 2.73 4.400 2.33

จีน 141.000 141.028 141.761 142.487 142.970 0.38 143.000 0.02

อิยิปต์ 4.000 3.900 4.300 4.200 4.150 1.49 4.350 4.82

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 101.020 1.11 102.100 1.07

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 38.000 -0.09 38.100 0.26

ญี่ปุ่น 8.830 8.806 8.730 8.600 8.500 -0.99 8.400 -1.18

เกำหลีใต้ 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.480 -4.92

เนปำล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.430 5.06 4.280 -3.39

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.100 3.86 7.300 2.82

ฟิลิปปินส์ 13.000 12.900 12.900 13.250 14.100 1.91 14.600 3.55

ไทย 10.000 9.100 12.000 11.000 11.200 4.25 11.200 0.00

เวียดนำม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.500 -0.91 21.950 2.09

สหรัฐฯ 4.284 3.590 4.230 4.298 4.577 3.17 4.160 -9.11

อื่น ๆ 68.046 62.869 65.671 66.757 68.611 0.77 70.386 2.59

รวม 474.912 469.378 483.742 482.236 489.441 0.88 494.535 1.04

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562
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ตารางที่ 6  สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมำณกำรเดือน ตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61
ปี 2561/62 

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

จีน 76.000 88.000 98.500 109.000 115.000 10.99 117.800 2.43

อินเดีย 17.800 18.400 20.550 22.600 26.200 10.28 26.300 0.38

อินโดนีเซีย 4.111 3.509 2.915 4.163 3.261 -2.88 3.158 -3.16

ญี่ปุ่น 2.821 2.552 2.410 2.223 2.005 -7.88 2.025 1.00

ฟิลิปปินส์ 2.409 2.117 2.003 2.288 3.490 8.54 3.790 8.60

ไทย 11.270 8.403 4.238 3.009 3.699 -27.78 4.249 14.87

เวียดนำม - 1.555 0.967 1.034 1.357  - 1.557 14.74

สหรัฐฯ 1.552 1.475 1.462 0.933 1.424 -6.11 1.178 -17.28

อื่น ๆ 20.637 16.334 16.573 16.991 15.419 -5.29 14.243 -7.63

รวม 135.048 142.345 149.718 162.341 171.850 6.33 175.086 1.88

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
 ผลผลิตมันส�ำปะหลัง ปี 2563 
(เริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 – 
กันยำยน 2563) คำดว่ำมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.91 ล้ำนไร่ ผลผลิต 31.474 ล้ำนตัน 
ผลผลิตต่อไร่ 3.53 ตัน เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.72 ล้ำนไร่ 
ผลผลิต 30.995 ล้ำนตัน และผลผลิต
ต่อไร่ 3.56 ตัน พบว่ำ พื้นที่เก็บเกี่ยว 
และผลผลิต สูงขึ้นร้อยละ 2.18 และ
ร้อยละ 1.53 ตำมล�ำดับ แต่ผลผลิตต่อไร่
ลดลงร้อยละ 0.62 โดยเดือนตุลำคม 2562 
คำดว่ำจะมีผลผลิตออกสู่ตลำด 1.55 
ล้ำนตัน (ร้อยละ 4.92 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�ำปะหลังปี 2562 
จะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมกรำคม – 
มีนำคม 2563 ปริมำณ 17.61 ล้ำนตัน 
(ร้อยละ 55.96 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 
 กำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
เดือนกันยำยน 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 มันเส้น มีปริมำณส่งออก 0.007 ล้ำนตัน 
มูลค่ำ 51 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 
0.073 ล้ำนตัน มูลค่ำ 514 ล้ำนบำท 
ในเดือนที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 90.41 
และร้อยละ 90.08 ตำมล�ำดับ
 มันอัดเม็ด  มีปริมำณส่งออก 608.20 ตัน 
มูลค่ำ 5.869 ล้ำนบำท สูงขึ้นจำกปริมำณ 
359.16 ตัน มูลค่ำ 3.273 ล้ำนบำท 

ในเดือนที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 69.34 
และร้อยละ 79.32 ตำมล�ำดับ
 แปงมันส�าปะหลัง มีปริมำณส่งออก 
0.215 ล้ำนตัน มูลค่ำ 2,886 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปริมำณ 0.235 ล้ำนตัน มูลค่ำ 
3,080 ล้ำนบำท ในเดือนที่ผ่ำนมำ คิดเป็น
ร้อยละ 8.51 และร้อยละ 6.30 ตำมล�ำดับ
 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร  มีปริมำณ
ส่งออก 0.90 ล้ำนตัน มูลค่ำ 2,027 ล้ำนบำท 
สูงขึ้นจำกปริมำณ 0.82 ล้ำนตัน มูลค่ำ 
1,883 ล้ำนบำท ในเดือนที่ผ่ำนมำ คิดเป็น
ร้อยละ 9.76 และร้อยละ 7.65 ตำมล�ำดับ

ราคา
 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำมันส�ำปะหลัง
ในเดือนตุลำคม 2562 สรุปได้ดังนี้ คือ
  1. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ระดับไร่นา
   1.1 รำคำหัวมันส�ำปะหลังสด
ที่เกษตรกรขำยได้ ณ ระดับไร่นำ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.68 บำท รำคำสูงขึ้น
จำกกิโลกรัมละ 1.62 บำท ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.70 แต่ลดลงจำก
กิโลกรัมละ 2.57 บำท ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 34.63
   1.2 รำคำมันเส้นที่เกษตรกร
ขำยได้ ณ ระดับไร่นำ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
4.91 บำท รำคำสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 
4.75 บำท ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.37 
แต่ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 5.12 บำท 
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.10 โดย นำงมณทิรำ ไทรน้อย

       น.ส.อภิสรำ ปภัสสรศิริ
 นำยจิรำยุ จะเรียมพันธุ์

  2. ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
   2.1 รำคำขำยส่งมันเส้น เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 6.42 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 6.52 บำท ในเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 1.53 และลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 
6.91 บำท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 7.09
   2.2 รำคำขำยส่งมันอัดเม็ด 
ไม่มีรำยงำน
   2.3 รำคำขำยส่งแป้งมัน
ประเภทสตำร์ช ชั้นพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
13.25 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ แต่ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 
15.43 บำท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 14.13
  3. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
   3.1 รำคำส่งออกมันเส้น รำคำ
เฉลี่ยตันละ 233 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ รำคำทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ และรำคำทรงตัว
เท่ำกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
   3.2 รำคำส่งออกมันอัดเม็ด 
ไม่มีรำยงำนรำคำ
   3.3 รำคำส่งออกแป้งมันส�ำปะหลัง 
รำคำเฉลี่ยตันละ 453 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
รำคำลดลงจำกตันละ 455 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.44 และลดลง
จำกตันละ 506 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.47
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน
ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี 2562/63 
(ณ เดือนตุลำคม 2562) มีปริมำณ 
1,104.01 ล้ำนตัน ลดลงจำก 1,123.22 
ล้ำนตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 1.71  
โดยสหรัฐอเมริกำ จีน อำร์เจนตินำ 
เม็กซิโก เอธิโอเปีย และเซอร์เบีย ผลิตได้
ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมของโลก
ลดลง

การค้า
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก 
ปี 2562/63 มีปริมำณ 1,125.49 ล้ำนตัน  
ลดลงจำก 1,140.53 ล้ำนตัน ในปี 
2561/62 ร้อยละ 1.32 โดยสหรัฐอเมริกำ 
สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น และแคนำดำ มีควำม
ต้องกำรใช้ลดลง ส�ำหรับกำรค้ำของโลก 
มี 170.84 ล้ำนตัน ลดลงจำก 171.03  
ล้ำนตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.11  
โดยบรำซิล ยูเครน เซอร์เบีย สหภำพยุโรป 
ปำรำกวัย และแคนำดำ ส่งออก 
ลดลง ประกอบกับผู้น�ำเข้ำ เช่น สหภำพ
ยุโรป ญี่ปุ่น โคลอมเบีย แอลจีเรีย ตุรกี 
บรำซิล และแคนำดำ มีกำรน�ำเข้ำลดลง 
 เดือนตุลำคม 2562 (1-15 ตุลำคม 
2562) ไม่มีรำยงำนกำรส่งออกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ (สมำคมพ่อค้ำข้ำวโพดและ
พืชพันธุ์ไทย) 

ราคา 
 สรุปรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เดือน
ตุลำคม 2562 มีดังนี้
 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร 
ขำยได้ควำมชื้นไม่เกิน 14.5% เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.34 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ  
7.42 บำท ของเดือนกันยำยน 2562  
ร้อยละ 1.08 แต่สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
7.22 บำท ของเดือนตุลำคม 2561  
ร้อยละ 1.66 ส�ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ควำมชื้นเกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
5.83 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ 5.92 
บำท ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 

1.52 แต่สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 5.74 บำท 
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 1.57
 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ขำยส่งในตลำด
กรุงเทพฯ ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 8.78 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ  
9.01 บำท ของเดือนกันยำยน 2562  
ร้อยละ 2.55 และลดลงจำกกิโลกรัมละ 
9.62 บำท ของเดือนตุลำคม 2561  
ร้อยละ 8.73 ส�ำหรับรำคำขำยส่งที่ไซโล 
รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.35 บำท  
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 8.37 บำท ของเดือน
กันยำยน 2562 ร้อยละ 0.24 และ 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 9.12 บำท ของ 
เดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 8.44
 รำคำส่งออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 
293.78 ดอลลำร์สหรัฐฯ (8,853 บำท/ตัน) 
ลดลงจำกตันละ 299.00 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
(9,064 บำท/ตัน) ของเดือนกันยำยน 
2562 ร้อยละ 1.75 และลดลงในรูป 
ของเงินบำทตันละ 211.00 บำท  

เมื่อเทียบกับเดือนตุลำคม 2561 เฉลี่ย 
ตันละ 307.00 ดอลลำร์สหรัฐฯ (9,980 
บำท/ตัน) ลดลงร้อยละ 4.31 และลดลง 
ในรูปของเงินบำทตันละ 1,127 บำท
 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำดชิคำโก
เดือนธันวำคม 2562 ข้ำวโพดเมล็ด
เหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 155.48 
ดอลลำร์สหรัฐ (4,753 บำท/ตัน)  
สูงขึ้นจำกตันละ 152.76 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
(4,696 บำท/ตัน) ของเดือนกันยำยน 
2562 ร้อยละ 1.78 และสูงขึ้นในรูป 
ของเงินบำทตันละ 57.00 บำท  
เมื่อเทียบกับเดือนตุลำคม 2561 เฉลี่ยตัน
ละ 137.40 ดอลลำร์สหรัฐฯ (4,526 บำท/ตัน)  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 และสูงขึ้นในรูปของ
เงินบำทตันละ 227.00 บำท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(ประมำณกำร เดือนตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 341.34 324.03 -5.07
ผลผลิต 1,123.22 1,104.01 -1.71

ใช้ในประเทศ 1,140.53 1,125.49 -1.32
น�ำเข้ำ 171.03 170.84 -0.11
ส่งออก 171.03 170.84 -0.11

สต็อกปลำยปี 324.03 302.55 -6.63

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562

โดย นำงสำววรินทร วรหำญ
นำงสำวภำวินี ขุมทอง
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน 
ผลผลิตข้ำวฟ่ำงโลก ปี 2562/63 (ณ เดือน
ตุลำคม 2562) มีปริมำณ 58.80 ล้ำนตัน 
ลดลงจำก 59.00 ล้ำนตัน ของปี 2561/62 
ร้อยละ 0.34 โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ซูดำน บูร์กินำฟำโซ ไนเจอร์ มำลี และชำด 
ผลิตได้ลดลง

การค้า 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวฟ่ำงโลก ปี 2562/63 
มี 59.38 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 58.56 
ล้ำนตัน ของปี 2561/62 ร้อยละ 
1.41 โดยไนจีเรีย สหรัฐอเมริกำ เม็กซิโก 
เอธิโอเปีย อินเดีย จีน และออสเตรเลีย 

มีควำมต้องกำรใช้เพิ่มขึ้น ด้ำนกำรค้ำโลก
คำดว่ำมี 3.28 ล้ำนตัน ลดลงจำก 3.35 
ล้ำนตัน ของปี 2561/62 ร้อยละ 2.15 
โดยอำร์เจนตินำ ยูเครน เอธิโอเปีย อินเดีย 
และจีน ส่งออกลดลง ประกอบกับสหภำพ

ยุโรป เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกำ น�ำเข้ำ
ลดลง 
 รำคำข้ำวฟ่ำงแดงคละที่เกษตรกรขำย
ได้เดือนตุลำคม 2562 ไม่มีรำยงำนรำคำ

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(ประมำณกำร เดือนตุลำคม 2562)

หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 4.53 4.97 9.71
ผลผลิต 59.00 58.80 -0.34
ใช้ในประเทศ 58.56 59.38 1.41
น�ำเข้ำ 3.35  3.28 -2.15
ส่งออก 3.35 3.28 -2.15
สต็อกปลำยปี 4.97 4.38 -11.81

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562

ถั่วเขียว
การผลิต
 ถั่วเขียว ปี 2562/63 คำดกำรณ์ ณ 
เดือนกันยำยน 2562 (ผลผลิตออกสู่ตลำด
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562-มิถุนำยน 
2563) มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร่ ผลผลิต 
112,485 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 140 
กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2561/62 
ที่มีเนื้อที่ปลูก 813,847 ไร่ ผลผลิต 
111,235 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 
137 กิโลกรัม พบว่ำเนื้อที่ปลูกลดลง
ร้อยละ 1.27 แต่ผลผลิต และผลผลิต
ต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 และร้อยละ 
2.19 ตำมล�ำดับ

ราคา
 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
ตุลำคม 2562 มีดังนี้
 ราคาที่เกษตรกรขายได้
 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ 
เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ 23.37 บำท 
สูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 21.87 บำท 
ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 

6.86 และสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 
21.78 บำท ของเดือนตุลำคม 2561 
ร้อยละ 7.30
 ถั่วเขียวผิวด�ำชนิดคละ เดือนนี้ไม่มี
รำยงำนรำคำ
    ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 30.00 บำท ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนกันยำยน 2562 แต่สูงขึ้นจำกรำคำ

กิโลกรัมละ 25.00 บำท ของเดือนตุลำคม 
2561 ร้อยละ 20.00
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 27.00 บำท ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนกันยำยน 2562 แต่สูงขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 23.00 บำท ของเดือน
ตุลำคม 2561 ร้อยละ 17.39
 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 1 เดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บำท สูงขึ้น
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จำกรำคำกิโลกรัมละ 27.00 บำท ของ
เดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 3.70 และ 
สูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 18.00 บำท 
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 55.56
 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 2 เดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.00 บำท ลดลง 
จำกรำคำกิโลกรัมละ 15.00 บำท  
ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ  
13.33 และสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 
13.00 บำท ของเดือนตุลำคม 2561  
ร้อยละ 30.77
 ถั่วนิ้วนำงแดง เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
32.00 บำท ทรงตัวเท่ำกับเดือนกันยำยน 
2562 แต่สูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ  
25.00 บำท ของเดือนตุลำคม 2561  
ร้อยละ 28.00 โดย น.ส.อภิสรำ  ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดำรัตน์  ผลพิบูลย์

 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ 30.96 บำท สูงขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 30.94 บำท ของเดือน
กันยำยน 2562 ร้อยละ 0.06 และสูงขึ้น
จำกรำคำกิโลกรัมละ 26.93 บำท  
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 14.96
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ 27.94 บำท สูงขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 27.93 บำท ของเดือน
กันยำยน 2562 ร้อยละ 0.04 และสูงขึ้น
จำกรำคำกิโลกรัมละ 23.93 บำท  
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 16.76
 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 1 เดือนนี้ 
รำคำกิโลกรัมละ 28.96 บำท สูงขึ้น 
จำกรำคำกิโลกรัมละ 27.93 บำท  
ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 3.69 

และสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ  
18.90 บำท ของเดือนตุลำคม 2561  
ร้อยละ 53.23
 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 2 เดือนนี้ 
รำคำกิโลกรัมละ 17.83 บำท สูงขึ้น 
จำกรำคำกิโลกรัมละ 15.87 บำท 
ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 12.35 
และสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 13.88 บำท  
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 28.46
 ถั่วนิ้วนำงแดง เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ  
32.79 บำท สูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 
32.75 บำท ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ  
0.12 และสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 25.74 บำท  
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 27.39

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
 ในประเทศ
 ในปี 2562/63 มีเนื้อที่เพำะปลูก 0.150  
ล้ำนไร่ ลดลงจำก 0.152 ล้ำนไร่ ในปี 
2561/62 ร้อยละ 1.31 ผลผลิต 41,805 ตัน  
ลดลงจำก 42,262 ตัน ในปี 2561/62  
ร้อยละ 1.08 แต่ผลผลิตต่อไร่ 279 กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นจำก 277 กิโลกรัม ในปี 2561/62 
ร้อยละ 0.72 
 ต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมำณกำร
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี 2562/63 ประจ�ำ
เดือนตุลำคม 2562 มีประมำณ 338.97 
ล้ำนตัน ลดลงจำก 358.77 ล้ำนตันของ 
ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.51
 จีนเร่งน�าเข้าถั่วเหลือง 
จากสหรัฐ
 จีนเร่งน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกสหรัฐฯ 
ก่อนที่จะมีกำรเจรจำทำงกำรค้ำระดับสูง 
รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับถั่วเหลือง 
อีกครั้ง ณ กรุงวอชิงตัน โดยกระทรวง 
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ยืนยันยอดส่งออก 
ถั่วเหลืองสุทธิจ�ำนวน 1.18 ล้ำนตัน  
ไปยังประเทศจีนในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562 และยังระบุว่ำ  
ประเทศจีนน�ำเข้ำถั่วเหลืองมำกกว่ำ  

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

13 ล้ำนตัน ในปี 2562 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 สิงหำคม 2562 และได้รับซื้อถั่วเหลือง
เพิ่มขึ้น 5 ล้ำนตันในฤดูกำลปัจจุบัน  
แต่ในช่วงเดือนกันยำยนจีนน�ำเข้ำถั่วเหลือง 
ลดลง 13.5% (ข้อมูลจำกส�ำนักงำน
ศุลกำกรจีน) เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด 
ของโรคอหิวำต์สุกรแอฟริกัน ซึ่งท�ำให้ 
ควำมต้องกำรใช้อำหำรสัตว์ลดลง และ 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ จีนมีกำรซื้อ 
ถั่วเหลือง 64.51 ล้ำนตัน ลดลง 7.9%  
จำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว   

ด้านราคา 
 ในประเทศ
 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
13.80 บำท ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ 
และลดลงจำก 15.00 บำท ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 8.00 
 รำคำขำยส่ง ณ ตลำดกรุงเทพฯ  
ของถั่วเหลืองสกัดน�้ำมันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
18.50 บำท ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
และทรงตัวเท่ำกับในเดือนเดียวกันของ 
ปีที่ผ่ำนมำ

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บรำซิล 117.00 123.00
สหรัฐอเมริกำ 120.52 96.62
อำร์เจนตินำ 55.30 53.00

จีน 15.90 17.10
อินเดีย 11.50 11.00

ปำรำกวัย 8.85 10.20
 แคนำดำ 7.27 6.50

อื่น 22.44 21.55

รวม 358.77 338.97

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade October 2019
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โดย น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์

ถั่วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต
 ถั่วลิสง ปี 2562/63 คำดกำรณ์ ณ 
เดือนกันยำยน 2562 (ผลผลิตออกสู่ตลำด
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562 ถึง มิถุนำยน 
2563) มีเนื้อที่ปลูก 93,258 ไร่ ผลผลิต 
32,810 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 352 
กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2561/62 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 99,972 ไร่ ผลผลิต 33,830 ตัน และ
ผลผลิตต่อไร่ 338 กิโลกรัม พบว่ำ เนื้อที่
ปลูกลดลงร้อยละ 6.72 และผลผลิตลดลง
ร้อยละ 3.02 แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.14 
 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
ตุลำคม 2562 มีดังนี้
 ราคาที่เกษตรกรขายได้
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
24.62 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ 25.66 
บำท ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 
4.05 แต่สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 22.93 บำท 
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 7.37
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.22 บำท สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 43.27 
บำท ของเดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 
16.06 แต่สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 49.39 บำท 
ของเดือนตุลำคม 2561 ร้อยละ 1.68

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน 17.00 17.50 2.94
อินเดีย 4.70 5.20 10.64
อื่นๆ 24.49 21.74 -11.23

รวม 46.19 44.44 -3.79

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade October 2019

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 46.19 44.44 -3.79
น�ำเข้ำ 3.19 3.31 3.76
ส่งออก 3.63 3.70 1.93

สกัดน�้ำมัน 17.89 18.34 2.52
สต๊อกปลำยปี 5.24 3.84 -26.72

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade October 2019

 ต่างประเทศ
 รำคำถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ ณ 
ตลำดชิคำโก เฉลี่ยบุชเชลละ 926.88 เซนต์ 
(10.42 บำท/กก.) สูงขึ้นจำกบุชเชลละ 
871.00 เซนต์ (9.84 บำท/กก.) ในเดือน 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.41 และสูงขึ้นจำก 

บุชเชลละ 859.70 เซนต์ (10.43 บำท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.81
 รำคำกำกถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ  
ณ ตลำดชิคำโก เฉลี่ยตันละ 304.03 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (9.30 บำท/กก.)  
สูงขึ้นจำกตันละ 292.53 ดอลลำร์สหรัฐฯ  

(9.00 บำท/กก.) ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
3.93 แต่ลดลงจำกตันละ 312.86  
ดอลลำร์สหรัฐฯ (10.32 บำท/กก.) ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.82

 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดพิเศษ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.50 บำท ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนกันยำยน 2562 แต่ลดลงจำกกิโลกรัม
ละ 60.00 บำท ของเดือนตุลำคม 2561 
ร้อยละ 2.50
  ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดธรรมดำ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.50 บำท ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนกันยำยน 2562 แต่สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ  
51.00 บำท ของเดือนตุลำคม 2561  
ร้อยละ 2.94 

ต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดกำรณ์ 
ภำวกำรณ์ผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2562/63  

ณ เดือนตุลำคม 2562 มีผลผลิต 44.44 ล้ำนตัน  
ลดลงจำก 46.19 ล้ำนตัน ของปี 2561/62 
ร้อยละ 3.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.83
ของผลผลิตพืชน�้ำมันของโลก โดยถั่วเหลือง 
เรปซีด และเมล็ดทำนตะวัน ในปี 2562/63 
มีปริมำณ 338.97 ล้ำนตัน 68.57 ล้ำนตัน 
และ 51.38 ล้ำนตัน ตำมล�ำดับ

โดย น.ส.อภิสรำ  ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดำรัตน์  ผลพิบูลย์

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร คำดว่ำ
ปี 2562 ผลผลิตปำล์มน�้ำมันเดือนตุลำคม
จะมีประมำณ 1.241 ล้ำนตันคิดเป็นน�้ำมัน
ปำล์มดิบ 0.223 ล้ำนตัน สูงขึ้นจำกผลผลิต
ปำล์มทะลำย 1.133 ล้ำนตัน คิดเป็น
น�้ำมันปำล์มดิบ 0.204 ล้ำนตัน ของเดือน
กันยำยน คิดเป็นร้อยละ 9.53 และร้อยละ 
9.31 ตำมล�ำดับ

การตลาด
 ปัจจุบัน รัฐบำลอินเดียยังไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภำษีน�ำเข้ำน�้ำมัน
ปำล์ม แต่ในกรณีที่อินเดียจ�ำกัดกำรซื้อ
น�้ำมันปำล์มจำกมำเลเซีย มำเลเซียมีสิทธิที่
จะด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่อินเดียฝ่ำฝืน
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
อินเดีย-มำเลเซีย (MICECA) ภำยใต้ข้อ
ตกลงนี้อินเดียไม่สำมำรถขึ้นภำษีได้เกินกว่ำ
ข้อตกลงที่ได้ท�ำร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันภำษีน�ำ
เข้ำน�้ำมันปำล์มดิบอยู่ที่ร้อยละ 40 และ

ฝ้าย
ในประเทศ
 ราคา
 รำคำฝ้ำยดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่
เกษตรกรขำยได้เดือนนี้ไม่มีรำยงำนรำคำ

ต่างประเทศ 
 การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดกำรณ์
ผลผลิตฝ้ำยโลกปี 2562/63 ณ เดือน
ตุลำคม 2562 มีปริมำณ 27.17 ล้ำนตัน 
เพิ่มขึ้นจำก 25.91 ล้ำนตันของปี 2561/62 
ร้อยละ 4.86
 การค้า 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดกำรณ์
ควำมต้องกำรใช้ฝ้ำยโลก ปี 2562/63 มี
ปริมำณ 26.48 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก  
26.18 ล้ำนตันของปี 2561/62 ร้อยละ 1.15  
ด้ำนกำรน�ำเข้ำ มีปริมำณ 9.34 ล้ำนตัน 
เพิ่มขึ้นจำก 9.22 ล้ำนตัน ของปี 2561/62 
ร้อยละ 1.30 ด้ำนกำรส่งออก มีปริมำณ 
9.34 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 8.98 ล้ำนตันของ
ปี 2561/62 ร้อยละ 4.01

น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 45 ในกรณี
กลุ่มสหภำพยุโรปออกกฎหมำยยกเลิกกำร
ใช้น�้ำมันปำล์มในกำรผลิตเชื้อเพลิงไบโอ
ดีเซล อินโดนีเซียและมำเลเซียจะคัดค้ำน
ผ่ำนองค์กำรระงับข้อพิพำทขององค์กำรค้ำ
โลกและทำงเลือกอื่นที่เป็นไปได้ กฎหมำย
ยกเลิกกำรใช้น�้ำมันปำล์มในกำรผลิตเชื้อ 
เพลิงไบโอดีเซลถูกมองว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกำ และ
ละตินอเมริกำ ซึ่งเป็นผู้ผลิตปำล์มน�้ำมัน 

ราคา
 รำคำผลปำล์มทั้งทะลำยที่เกษตรกรขำย
ได้เดือนนี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.82 บำท  
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 2.53 บำท ในเดือน 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.46 แต่ลดลงจำก
กิโลกรัมละ 2.83 บำท ในเดือนเดียวกัน 
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.35    
 รำคำขำยส่งน�้ำมันปำล์มดิบ ณ ตลำด
กรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.28 บำท  
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 16.34 บำท ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.75 แต่ลดลงจำกกิโลกรัมละ  

19.03 บำท ในเดือนเดียวกันของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 9.20   
 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ  
ณ ตลำดมำเลเซียเฉลี่ย ตันละ 2,151.82  
ริงกิต (15.85 บำท/กก.) ลดลงจำกตันละ 
2,160.89 ริงกิต (16.06 บำท/กก.) ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.42  แต่สูงขึ้นจำกตันละ 
2,102.94 ริงกิต (16.83 บำท/กก.) ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.32   
 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ณ ตลำดรอตเตอร์ดัม เฉลี่ยตันละ 554.50 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (16.96 บำท/กก.) ลดลง
จำกตันละ 567.75 ดอลลำร์สหรัฐฯ  
(17.46 บำท/กก.) ในเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 2.33 แต่สูงขึ้นจำกตันละ 527.00 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (17.40 บำท/กก.)  
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 5.22  

โดย นำงสำวยุพยง  นำมวงษำ
นำงอัมพิกำ  เพชรเสถียร

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก (ณ เดือนตุลาคม 2562) 
หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.62 17.58 -0.23
ผลผลิต 25.91 27.17 4.86
น�ำเข้ำ 9.22 9.34 1.30

ใช้ในประเทศ 26.18 26.48 1.15
ส่งออก 8.98 9.34 4.01

สต็อกปลำยปี 17.58 18.22 3.64

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจ�ำเดือนตุลำคม 2562

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้าย
ในตลาดโลกประจ�าเดือนตุลาคม 
สรุปได้ดังนี้ 
  รำคำซื้อ-ขำยล่วงหน้ำเพื่อส่งมอบเดือน
ธันวำคม 2562 ท�ำสัญญำเดือนตุลำคม 
เฉลี่ยปอนด์ละ 62.75 เซนต์ (กิโลกรัมละ 
42.16 บำท) สูงขึ้นจำกปอนด์ละ 59.90 
เซนต์ (กิโลกรัมละ 40.60 บำท) ของเดือน
กันยำยน 2562 ร้อยละ 4.76

และสูงขึ้นในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ 1.56 
บำท แต่ลดลงจำกปอนด์ละ 77.48 เซนต์ 
(กิโลกรัมละ 56.26 บำท) ของเดือนตุลำคม 
2561 ร้อยละ 19.01 และลดลงในรูปเงิน
บำทกิโลกรัมละ 14.10 บำท

โดย น.ส.สุรีพร ยองรัมย์
น.ส.สุดำรัตน์ ผลพิบูลย์
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อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
  ไม่มีรำยงำน

ต่างประเทศ 
  รายงานการส่งออกน�้าตาล
ของอินเดีย
  อินเดีย รำยงำนว่ำรัฐบำลกลำงได้
ก�ำหนดโควตำกำรส่งออกน�้ำตำลของ
อินเดียไว้ที่ 6.00 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต
ปี 2562/2563 เพิ่มขึ้นจำก 5.00 ล้ำนตัน
ของปีก่อน ร้อยละ 20.00 ซึ่งมีกำรส่งมอบ
น�้ำตำลไปแล้วประมำณ 3.50 ล้ำนตัน
  รายงานการน�าเข้าน�้าตาล
ของสหภาพยุโรป
  สหภำพยุโรป (EU) รำยงำนว่ำได้ออก 
ใบอนุญำตน�ำเข้ำน�้ำตำลจ�ำนวน 376 ตัน 
(tel quel) ตำมสัญญำ EPA / EBA  
ในสัปดำห์ที่ 21 ตุลำคม 2562 ลดลงจำก 
18,363 ตัน ในสัปดำห์ก่อน รวมปริมำณ 
น�ำเข้ำน�้ำตำลทั้งหมดที่ได้รับในปี 2561/2562  
(ตุลำคม-กันยำยน) อยู่ที่ 77,482 ตัน  
ลดลงจำก 80,615 ตัน ในช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีก่อน โดยน�ำเข้ำจำกเบเลิซ 23,409 ตัน  
โคลัมเบีย 17,000 ตัน สวำซิแลนด์ 13,231 ตัน  
และกำยำนำ 12,110 ตัน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชอื่นๆ

ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 
หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21-ต.ค.-62
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21-ก.ย.-62
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 63 12.39 12.20 12.27 11.85 +0.42

พ.ค. 63 12.47 12.31 12.36 11.99 +0.37

ก.ค. 63 12.59 12.44 12.50 12.19 +0.31

ต.ค. 63 12.82 12.68 12.73 12.50 +0.23

มี.ค. 64 13.40 13.25 13.30 13.09 +0.21

พ.ค. 64 13.39 13.31 13.35 13.16 +0.19

ก.ค. 64 13.43 13.36 13.38 13.19 +0.19

ต.ค. 64 13.57 13.56 13.50 13.32 +0.18

มี.ค. 65 13.97 13.97 13.89 13.67 +0.22

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน 
หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21 ต.ค. 62
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21 ก.ย. 62
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ธ.ค. 62 341.80 336.90 337.30 308.90 +28.40

มี.ค. 63 337.30 333.30 333.60 315.80 +17.80

พ.ค. 63 342.30 337.90 338.00 322.50 +15.50

ส.ค. 63 346.90 342.00 342.00 331.10 +10.90

ต.ค. 63 350.60 345.40 345.40 338.20 +7.20

ธ.ค. 63 353.80 349.30 349.40 345.80 +3.60
โดย นำยชวนเพิ่ม สังข์สิงห์

นำยสุรพงษ์ มุสิกชำติ  
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ยางพารา
การผลิต
 ผลผลิตยำงพำรำของไทยในช่วงเดือน
มกรำคม – ตุลำคม ปี 2562 มีปริมำณ 
3.79 ล้ำนตัน (3.85 ล้ำนตันยำงดิบ) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2561 ที่มีผลผลิต 3.64 ล้ำนตัน 
(3.69 ล้ำนตันยำงดิบ) โดยช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลำดมำกของปี 2562 คำดว่ำ 
อยู่ในช่วงเดือนกันยำยน – ธันวำคม 
โดยมีผลผลิตออกสู่ตลำดร้อยละ 43.61 
ของปริมำณผลผลิตทั้งปี ทำงด้ำนกำรผลิต
ยำงพำรำในภำพรวมของโลก

ในปี 2562 มีประมำณกำรกำรผลิต 13.81 
ล้ำนตัน ลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 0.58  
ที่มีปริมำณ 13.89 ล้ำนตัน

การตลาด
 กำรส่งออกยำงพำรำของไทยในช่วง
เดือนมกรำคม – มิถุนำยน ปี 2562  
มีปริมำณ 1.92 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 11.93  
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2561 ที่มี
ปริมำณ 2.18 ล้ำนตัน ทำงด้ำนควำมต้องกำร 
ใช้ยำงพำรำในภำพรวมของโลกในปี 2562 
มีประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ยำง  
13.90 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2561  
ร้อยละ 0.43 ที่มีปริมำณ 13.84 ล้ำนตัน

ราคา
 1. รำคำที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ย 
ทั้งประเทศ  
  1) ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่ 1 รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.87 บำท ลดลงจำก 
39.13 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
2.26 บำท หรือลดลงร้อยละ 5.77  
  2) ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่ 2 รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.37 บำท ลดลงจำก 
38.63 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
2.26 บำท หรือลดลงร้อยละ 5.85
  3) ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่ 3 รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.87 บำท ลดลงจำก 
38.13 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
2.26 บำท หรือลดลงร้อยละ 5.92
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  4) ยำงก้อนคละ รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
16.72 บำท ลดลงจำก 17.59 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 0.87 บำท 
หรือลดลงร้อยละ 4.96
  5) เศษยำงคละ รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
15.09 บำท ลดลงจำก 15.78 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 0.69 บำท 
หรือลดลงร้อยละ 4.37
  6) น�้ำยำงสดคละ รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
32.86 บำท ลดลงจำก 35.84 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 2.98 บำท 
หรือลดลงร้อยละ 8.31
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. 
  ซื้อขำยล่วงหน้ำส่งมอบเดือน
พฤศจิกำยน 
 ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
  1) ยำงแผ่นรมควันชั้น 1 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 45.14 บำท ลดลงจำก 47.85 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 2.71 บำท 
หรือลดลงร้อยละ  5.67
  2) ยำงแผ่นรมควันชั้น 3 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 43.99 บำท ลดลงจำก 46.70 บำท  

ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 2.71 บำท 
หรือลดลงร้อยละ  5.81
  3) ยำงแท่ง (STR20) รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 39.80 บำท ลดลงจำก 42.27 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 2.47 บำท 
หรือลดลงร้อยละ 5.85
  4) น�้ำยำงข้น รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
31.26 บำท ลดลงจำก 33.06 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 1.80 บำท 
หรือลดลงร้อยละ  5.45
 ณ ท่าเรือสงขลา  
  1) ยำงแผ่นรมควันชั้น 1 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.89 บำท ลดลงจำก 47.60 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 2.71 บำท 
หรือลดลงร้อยละ 5.70
  2) ยำงแผ่นรมควันชั้น 3 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 43.74 บำท ลดลงจำก 46.45 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 2.71 บำท 
หรือลดลงร้อยละ  5.84
  3) ยำงแท่ง (STR20) รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 39.55 บำท ลดลงจำก  

42.02 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
2.47 บำท หรือลดลงร้อยละ 5.89
  4) น�้ำยำงข้น รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
31.01 บำท ลดลงจำก 32.81 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 1.80 บำท 
หรือลดลงร้อยละ  5.49
 3. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ  
  1) รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
สิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 143.49 เซนต์
สหรัฐฯ (43.20 บำท) ลดลงจำก 150.21 
เซนต์สหรัฐฯ (45.54 บำท) ของเดือน 
ที่ผ่ำนมำกิโลกรัมละ  6.72 เซนต์สหรัฐฯ  
หรือลดลงร้อยละ  4.48
  2) รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
โตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 152.72 เยน 
(42.16 บำท) ลดลงจำก 163.88 เยน 
(45.88 บำท) ของเดือนที่ผ่ำนมำกิโลกรัมละ 
11.16 เยน หรือลดลงร้อยละ  6.81

โดย นำยทินกร เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
 1. การผลิต
 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกแหล่งผลิตกำแฟทำงภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง 
เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกใหม่ในปี 
2559 เริ่มให้ผลได้ในปีนี้ ส�ำหรับผลผลิต
ต่อไร่ลดลง เนื่องจำกปีนี้ทุกภำคของ
ประเทศไทย ประสบปัญหำสภำพอำกำศ
ร้อนจัด และแล้งยำวนำนตั้งแต่ต้นปี 2562 
ปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ ท�ำให้ต้นกำแฟ 
ไม่สมบูรณ์ กำรออกดอกน้อย ส่วนที่ออกดอก 
ดอกแห้งไม่ติดผล ส่วนที่ติดผลแล้วผล 
มีขนำดเล็ก และแห้งฝ่อ ส่งผลให้ภำพรวม
ผลผลิตทั้งประเทศลดลง
 ภาคเหนือ เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์อะ
รำบิกำ เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจำก 
ต้นกำแฟที่ปลูกแซมในสวนไม้ผลสวน 
ไม้ยืนต้น ตั้งแต่ปี 2559 ให้ผลผลิตปีนี้เป็น 
ปีแรก เช่น จ.เชียงรำย และเชียงใหม่ 
เป็นต้น ส่วนผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง 
เนื่องจำกกระทบแล้งตั้งแต่ปี 2561 ปริมำณ

น�้ำฝนที่น้อยต้นกำแฟจึงขำดน�้ำ ท�ำให้ดอก
ออกน้อย ส่วนต้นที่ติดดอกแล้วดอกแห้ง  
ไม่ติดผล ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิต 
ภำคเหนือลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกใหม่ในปี 2559 เริ่มให้
ผลในปีนี้ ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง  
เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อน และแห้งแล้ง
ในช่วงออกดอก ต้นกำแฟขำดน�้ำ ท�ำให้
ออกดอกน้อย ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิต 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
 ภาคกลาง เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
กำแฟที่ปลูกเพิ่มในพื้นที่ป่ำชุมชน เมื่อปี 
2559 เริ่มให้ผลในปีนี้ เป็นปีแรก  
ส่วนผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง จำกสภำพ
อำกำศแล้งนำนในช่วงที่กำแฟออกดอก 
ท�ำให้ดอกแห้ง และไม่ติดผลบำงส่วนที่ก�ำลัง
จะออกดอก ได้รับน�้ำไม่เพียงพอ ท�ำให้ 
ต้นกำแฟเจริญเติบโตไม่ดี ส่งผลให้ 
กำรออกดอกลดลง
 ภาคใต้ เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์ 
โรบัสตำ เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกเกษตรกรโค่นต้นกำแฟที่ไม่
สมบูรณ์ และอำยุมำกออก เพื่อปลูกใหม่

รวมทั้งโค่นต้นกำแฟที่ปลูกแซมพืชอื่น 
ที่เริ่มให้ผลผลิตแล้ว เช่น สวนทุเรียน เป็นต้น  
ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง เนื่องจำก
กระทบแล้ง อำกำศร้อนจัด  
ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนพฤษภำคม 
2562 ซึ่งเป็นช่วงต้นกำแฟออกดอก  
และติดผล ท�ำให้ต้นกำแฟขำดน�้ำ และ 
ไม่สมบูรณ์ออกดอกน้อยลง ส่วนที่ออกดอก
แล้วเกสรตัวผู้ไม่ผสมเกสร ดอกแห้งและ 
ไม่ติดผล ส่วนที่ติดผลแล้วผลมีขนำดเล็ก 
บำงส่วนแห้งและฝ่อ ภำพรวมผลผลิต 
ภำคใต้จึงลดลง
 การตลาดและราคา 
 คำดว่ำ รำคำเมล็ดกำแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่ำนมำ จำกปริมำณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น 
และภำวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซำ ส�ำหรับ
กำรส่งออกจะลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย 
เนื่องจำกผลผลิตภำยในประเทศลดลง  
ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อยจำกควำมต้องกำร
บริโภคภำยในประเทศ และน�ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
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 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี 2561
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้เมล็ดกำแฟของโรงงำน
แปรรูปในประเทศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ  
ในปี 2561 มีปริมำณ 95,000 ตัน เพิ่มขึ้น
จำก 75,000 ตัน ของปี 2557 ปริมำณ 
20,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.08 
เนื่องจำกควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูป
เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ
และเพื่อกำรส่งออก
 2. การค้า
 กำรส่งออกเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูป 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.) ของปี  
2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
ที่ผ่ำนมำ มีปริมำณกำรส่งออกเมล็ดกำแฟดิบ  
337.51 ตัน มูลค่ำ 73.92 ล้ำนบำท  
ลดลงร้อยละ 12.26 และร้อยละ 3.44  
ตำมล�ำดับ ส่วนกำรส่งออกเมล็ดกำแฟคั่ว  
มีปริมำณ 117.50 ตัน มูลค่ำ 30.96 ล้ำนบำท  
โดยปริมำณลดลงร้อยละ 1.98 มูลค่ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.39 ส�ำหรับกำแฟส�ำเร็จรูป 
มีปริมำณกำรส่งออก 2,090.71 ตัน  
มูลค่ำ 432.50 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
32.76 และร้อยละ 12.50 ตำมล�ำดับ  
และกำแฟส�ำเร็จรูปผสม มีปริมำณกำร 
ส่งออก 16,660.10 ตัน มูลค่ำ 1,708.80 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.79 และ 
ร้อยละ 11.91 ตำมล�ำดับ
 กำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูป 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.)  
ของปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีที่ผ่ำนมำ มีปริมำณกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบ  
34,176.26 ตัน มูลค่ำ 1,908.39 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 29.31 และร้อยละ  

36.26 ตำมล�ำดับ ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ด
กำแฟคั่ว มีปริมำณ 2,020.21 ตัน มูลค่ำ 
515.52 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60.43 และร้อยละ 32.69 ตำมล�ำดับ 
ส�ำหรับกำแฟส�ำเร็จรูปมีปริมำณน�ำเข้ำ 
5,194.21 ตัน มูลค่ำ 1,335.22 ล้ำนบำท 
โดยปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.96 ส่วนมูลค่ำ
ลดลงร้อยละ 0.67 และกำแฟส�ำเร็จรูป 
ผสม มีปริมำณกำรน�ำเข้ำ 4,024.40 ตัน 
มูลค่ำ 657.57 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
23.86 และร้อยละ 16.45 ตำมล�ำดับ

ต่างประเทศ
 ผลผลิตกาแฟของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (USDA) 
รำยงำนผลผลิตกำแฟโลกปี 2561/62  
มีปริมำณ 10.47 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก  
9.53 ล้ำนตัน ของปี 2560/61 ร้อยละ 9.86  
เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย 
 บรำซิล ผู้ผลิตกำแฟอันดับ 1 ของโลก 
ในปี 2561/62 มีผลผลิต 3.80 ล้ำนตัน  
เพิ่มขึ้น 0.75 ล้ำนตัน ในปี 2560/61 หรือ
ลดลงร้อยละ 3.80 

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

2557 75,000
2558 80,000
2559 85,000
2560 90,000
2561 95,000

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

6.08

หมายเหตุ* : ประมำณกำร

 เวียดนำม ผู้ผลิตกำแฟอันดับ 2 ของโลก 
และเป็นผู้ผลิตกำแฟพันธุ์โรบัสตำอันดับ 
1 ของโลก มีผลผลิตกำแฟปี 2561/62 
ปริมำณ 1.82 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 1.76 
ล้ำนตัน ในปี 2560/61 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
3.41 
 การส่งออกกาแฟของโลก
    กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ รำยงำน
กำรส่งออกกำแฟโลกปี 2561/62 มี 8.20 
ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 7.87 ล้ำนตัน ในปี 
2560/61 ร้อยละ 4.19 ประเทศที่ส่งออก
มำกที่สุดได้แก่ บรำซิล มีกำรส่งออกในปี 
2561/62 ปริมำณ 2.12 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น
จำก 1.83 ล้ำนตัน ของปี 2560/61 ร้อยละ 
15.85 เนื่องจำกปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้น  
รองลงมำได้แก่ ประเทศเวียดนำม  
มีกำรส่งออก ปริมำณ 1.69 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น
จำก 1.67 ล้ำนตัน ของปี 2560/61  
ร้อยละ 1.20 เนื่องจำกสภำพอำกำศ 
เอื้ออ�ำนวย ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
    กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ 
รำยงำนควำมต้องกำรใช้กำแฟของโลก 

ผลผลิตกาแฟของโลก ปี 2557/58 – 2561/62
หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

1. บรำซิล 3.26 2.96 3.37 3.05 3.80 3.46

2. เวียดนำม 1.64 1.74 1.60 1.76 1.82 2.23

3. โคลัมเบีย 0.80 0.84 0.88 0.83 0.86 1.33

4. อินโดนีเซีย 0.63 0.73 0.64 0.62 0.65 -0.71

5. ฮอนดูรัส 0.31 0.32 0.45 0.46 0.46 12.28

6. เอธิโอเปีย 0.39 0.39 0.42 0.42 0.43 2.68

7. อินเดีย 0.33 0.35 0.31 0.32 0.31 -1.85

8. ยูกันดำ 0.21 0.22 0.31 0.26 0.29 8.10

9. เม็กซิโก 0.19 0.14 0.20 0.24 0.27 13.50

10. เปรู 0.17 0.21 0.25 0.26 0.26 11.15

อื่นๆ 1.30 1.29 1.29 1.30 1.31 0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ปี 2561/62 มี 9.815 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก  
8.738 ล้ำนตันของปี 2557/58 ร้อยละ 
2.85 

ราคา
 ในประเทศ
  ไม่มีรำยงำน เนื่องจำกหมดฤดูกำรผลิต
 ราคาในตลาดต่างประเทศ
ประจ�าเดือนตุลาคม 2562 มีดังนี้
 รำคำเมล็ดกำแฟดิบอำรำบิก้ำ ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันทีเฉลี่ย 126.61 เซนต์/
ปอนด์ (82.25 บำท/กิโลกรัม) ลดลงจำก  
128.89 เซนต์/ปอนด์ (87.35 บำท/
กิโลกรัม) ของเดือนก่อนร้อยละ 1.77

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก 
ปี 2557/58 – 2561/62

หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

1. บรำซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2. เวียดนำม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3. โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4. อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5. ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6. อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7. ยูกันดำ 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8. เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9. เอธิโอเปีย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10. กัวเตมำลำ 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ความต้องการใช้ 
เมล็ดกาแฟของโลก
ปี ปริมาณ (ล้านตัน)

2557/58 8.738
2558/59 9.164
2559/60 9.258
2560/61 9.616
2561/62 9.815

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

2.85

หมายเหตุ* : ประมำณกำร

 รำคำเมล็ดกำแฟดิบโรบัสตำ ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันที่เฉลี่ย 68.92 เซนต์/
ปอนด์ (46.40 บำท/กิโลกรัม) ลดลงจำก 
70.64 เซนต์/ปอนด์ (47.87 บำท/กิโลกรัม) 
ของเดือนก่อนร้อยละ 2.43

โดย นำงสำวณัฐวณี ยมโชติ
   นำงสำววิชชุพร สุขเจริญ

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

พริกไทย
การผลิต
 ผลผลิตพริกไทยปี 2562 เก็บเกี่ยว 
หมดแล้ว เกษตรกรอยู่ระหว่ำงดูแลบ�ำรุง
รักษำต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีในฤดูกำลใหม่  
ขณะนี้พริกไทยอยู่ระหว่ำงกำรเจริญเติบโต 
โดยคำดว่ำ จะสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ในอีก 2-3 เดือนถัดไป ทั้งนี้ ต้องรอดูสภำพ
ภูมิอำกำศ เนื่องจำกปีนี้ต้นพริกไทยได้รับ 
น�้ำฝนในปริมำณมำก ซึ่งจำกส่งผลต่อกำร
เจริญเติบโตของต้นพริกไทยได้

การตลาด
  ภำวกำรณ์ซื้อขำยพริกไทยยังคง
ทรงตัวรำคำพริกไทยมีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจำกมีกำรน�ำเข้ำพริกไทยจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำ และเวียดนำม 
เพิ่มขึ้น รำคำพริกไทยด�ำ-คละ จ.จันทบุรี 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-120 บำท พริกไทย
ขำว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 160-220 บำท 
ส่วนพริกไทยอ่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-70 บำท 
 ในปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยส่งออกพริกไทย  
ปริมำณ 546 ตัน มูลค่ำ 128.98 ล้ำนบำท 
จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ 74 ตัน 
มูลค่ำ 32.10 ล้ำนบำท และพริกไทยป่น 
ปริมำณ 425 มูลค่ำ 96.88 ล้ำนบำท
 ในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกพริกไทย  
ปริมำณ 470 ตัน มูลค่ำ 102.88 ล้ำนบำท 
จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ 205 ตัน 
มูลค่ำ 70.69 ล้ำนบำท และพริกไทยป่น 
ปริมำณ 239 มูลค่ำ 32.19 ล้ำนบำท

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย 
ประจ�าเดือนตุลาคม มีดังนี้
 1. ราคาเกษตรกรขายได้
  รำคำเกษตรกรขำยได้พริกไทยขำว-ดี  
ปี 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 265.86 บำท  
ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 31.00  
ส่วนพริกไทยด�ำ-คละ มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
144.68 บำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 
39.67
  ส�ำหรับเดือนตุลำคม ปี 2562  
พริกไทยด�ำ-คละ มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
87.50 บำท รำคำลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 
ลดลงร้อยละ 7.53 และพริกไทยขำว-ดี  
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 195 บำท  
รำคำเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.06 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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สับปะรด
การผลิต
 ในเดือนนี้เป็นช่วงปกติตำมฤดูกำล 
ที่ผลผลิตสับปะรดจะออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น 
โดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร คำดว่ำ 
จำกภำวะสภำพอำกำศที่แปรปรวนท�ำให้ 
มผีลผลติสบัปะรดเพิม่ขึน้จำกเดอืนทีผ่่ำนมำ 
ประมำณ 2 เท่ำ รวมทั้งโรงงำนแปรรูป
สับปะรดส่วนใหญ่ยังปิดท�ำกำรผลิต ขณะที่ 
โรงงำนแปรรูปที่เปิดด�ำเนินกำรต้องมีกำร
ผลิตให้สอดคล้องกับภำวะตลำด ส่งผลให้
ควำมเคลื่อนไหวของรำคำสับปะรดใกล้เคียง 
กับเดือนที่ผ่ำนมำ

การค้า
 เดือนสิงหำคม 2562 ส่งออกสับปะรดสด 
และผลิตภัณฑ์สับปะรด ปริมำณ 33,910 ตัน  
มูลค่ำ 1,115.52 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ปริมำณ 49,392 ตัน มูลค่ำ 1,600.25 
ล้ำนบำท ในเดือนกรกฎำคม 2562 หรือ
ลดลงร้อยละ 31.35 และร้อยละ 30.29 
และลดลงจำกปริมำณ 58,904 ตัน มูลค่ำ 
1,790.57 ล้ำนบำท ในเดือนสิงหำคม 
2561 หรือลดลงร้อยละ 42.43 และร้อย
ละ 37.70
 สับปะรดกระป๋อง 
 (รวมรหัส 20082010000   
 และ 20082090000)
 ส่งออกปริมำณ 24,751 ตัน มูลค่ำ 
700.81 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 
38,339 ตัน มูลค่ำ 1,222.23 ล้ำนบำท  
ในเดือนกรกฎำคม 2562 หรือลดลงร้อยละ 
35.44 และร้อยละ 37.55 และลดลงจำก
ปริมำณ 45,146 ตัน มูลค่ำ 1,238.13  
ล้ำนบำท ในเดือนสิงหำคม 2561 หรือ 
ลดลงร้อยละ 45.18 และร้อยละ 43.40

 2. ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
  รำคำขำยส่งพริกไทยขำว-ดี ปี 2561 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บำท รำคำทรงตัว
เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ รำคำต�่ำสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บำท/กิโลกรัม พริกไทยด�ำ-ดี  
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บำท  
รำคำทรงตัวเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ รำคำ 
ต�่ำสุด-สูงสุด คือ 330-350 บำท/กิโลกรัม  

ส่วนพริกไทยด�ำ-รอง มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 315 บำท บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับ 
ปีที่ผ่ำนมำรำคำต�่ำสุด-สูงสุด คือ  
310-320 บำท/กิโลกรัม
 ส�ำหรับเดือนตุลำคม 2562 รำคำขำยส่ง 
พริกไทยขำว-ดี มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
345 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ  
พริกไทยด�ำ-อย่ำงดี มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

240 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ 
ผ่ำนมำ และพริกไทยด�ำ-อย่ำงรอง มีรำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บำท รำคำทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

 น�้าสับปะรด 
 ส่งออกปริมำณ 6,529 ตัน มูลค่ำ 
234.03 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ  
8,169 ตัน มูลค่ำ 279.79 ล้ำนบำท  
ในเดือนกรกฎำคม 2562 หรือลดลงร้อยละ  
20.08 และร้อยละ 16.35 และลดลงจำก
ปริมำณ 8,775 ตัน มูลค่ำ 292.52 ล้ำนบำท  
ในเดือนสิงหำคม 2561 หรือลดลงร้อยละ 
25.60 และร้อยละ 20.00
 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย 
 ส่งออกปริมำณ 1,848 ตัน มูลค่ำ 
159.77 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ  
2,067 ตัน มูลค่ำ 171.29 ล้ำนบำท ในเดือน 
กรกฎำคม 2562 หรือลดลงร้อยละ 10.61 
และร้อยละ 6.72 และลดลงจำกปริมำณ 
3,290 ตัน มูลค่ำ 228.68 ล้ำนบำท  
ในเดือนสิงหำคม 2561 หรือลดลงร้อยละ 
43.82 และร้อยละ 30.13
 สับปะรดแช่แข็ง 
 ส่งออกปริมำณ 58 ตัน มูลค่ำ 6.19 
ล้ำนบำท ปริมำณเพิ่มขึ้นจำก 52 ตัน  
ในเดือนกรกฎำคม 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
12.68 ขณะที่มูลค่ำลดลงจำก 7.67 ล้ำนบำท  
ในเดือนกรกฎำคม 2562 หรือลดลงร้อยละ  
19.25 และเพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 45 ตัน 
มูลค่ำ 4.29 ล้ำนบำท ในเดือนสิงหำคม 
2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 113 และ
ประมำณ 2.5 เท่ำ
 สับปะรดแห้ง 
 ส่งออกปริมำณ 33 ตัน มูลค่ำ 5.39 
ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 53 ตัน มูลค่ำ 
8.60 ล้ำนบำท ในเดือนกรกฎำคม 2562 
หรือลดลงร้อยละ 37.54 และร้อยละ 37.39 
และปริมำณลดลงจำก 45 ตัน ในเดือน
สิงหำคม 2561 หรือลดลงร้อยละ 26.33 
ขณะที่มูลค่ำเพิ่มขึ้นจำก 4.29 ล้ำนบำท  
ในเดือนสิงหำคม 2561 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25.61

 สับปะรดสด 
 ส่งออกปริมำณ 689 ตัน มูลค่ำ 9.31 
ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 709 ตัน มูลค่ำ 
10.66 ล้ำนบำท ในเดือนกรกฎำคม 2562 
หรือลดลงร้อยละ 2.79 และร้อยละ 12.63 
และลดลงจำกปริมำณ 1,618 ตัน มูลค่ำ 
25.21 ล้ำนบำท ในเดือนสิงหำคม 2561 
หรือลดลงร้อยละ 57.40 และร้อยละ 63.05

ความเคลื่อนไหวของราคา 
สับปะรดประจ�าเดือน
ตุลาคม 2562 มีดังนี้
 รำคำสับปะรดโรงงำนที่เกษตรกร 
ขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.50 บำท เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ 6.48 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 0.30 และเพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
3.35 บำท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 94.02
 รำคำสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขำยได้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.35 บำท เพิ่มขึ้นจำก
กิโลกรัมละ 9.32 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.32 และเพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
6.72 บำท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 39.31

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า และราคาในประเทศ 
 ในเดือนนี้รำคำสุกรที่เกษตรกรขำยได้
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกอยู่ในช่วง
เทศกำลถือศีลกินเจ ประกอบกับสถำนศึกษำ
ต่ำงๆปิดภำคเรียน ท�ำให้ควำมต้องกำร
บริโภคเนื้อสุกรลดลง ส่งผลให้ภำวะตลำด
สุกรค่อนข้ำงซบเซำและเงียบเหงำ แนวโน้ม
คำดว่ำเดือนหน้ำรำคำจะทรงตัวหรือลดลง
เล็กน้อย
 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน ส.ค. 2562 มีปริมำณ 266 ตัน มูลค่ำ 
25.18 ล้ำนบำท ปริมำณลดลงจำกเดือน 
ก.ค. 2562 มีปริมำณ 279 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 4.89 แต่มูลค่ำเพิ่มขึ้นจำกเดือน
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งส่งออกมูลค่ำ 22.65 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 11.17
 ส�ำหรับกำรส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน ส.ค. 2562 มีปริมำณ 677 ตัน 
มูลค่ำ 175.93 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือน 
ก.ค. 2562 มีปริมำณ 680 ตัน มูลค่ำ 
177.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.79 และ
ร้อยละ 0.68 ตำมล�ำดับ ตลำดส่งออก
ที่ส�ำคัญคือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้ำหนัก 100 
กิโลกรัมขึ้นไป รำคำที่เกษตรกรขำยได้
เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 61.40 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 65.35 บำท 
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.04 
โดยแยกเป็นรำยภำค ดังนี้ ภำคเหนือ 
กิโลกรัมละ 59.05 บำท ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.66 บำท 
ภำคกลำง กิโลกรัมละ 60.72 บำท 
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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และภำคใต้ กิโลกรัมละ 66.62 บำท 
ส่วนรำคำลูกสุกรตำมประกำศของ
บริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 1,300 บำท 
ลดลงจำกตัวละ 1,400 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.14

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิต
ภำคกลำง จำกกรมกำรค้ำภำยใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.40 บำท ลดลง
จำกกิโลกรัมละ 59.26 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.20
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ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต 
การค้า และราคาในประเทศ
 สถำนกำรณ์ตลำดไก่เนื้อเดือนนี้ รำคำ
ไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำงทรงตัว
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกอยู่ในช่วง
เทศกำลถือศีลกินเจ อีกทั้งสถำนศึกษำ
ปิดภำคเรียน ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริโภค
ใกล้เคียงกับปริมำณผลผลิตไก่เนื้อที่
ออกสู่ตลำด แนวโน้มคำดว่ำเดือนหน้ำรำคำ
จะทรงตัว
 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน ส.ค. 2562 ปริมำณ 26,398 ตัน 
มูลค่ำ 2,145.34 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
เดือน ก.ค. 2562 ปริมำณ 23,864 ตัน 
มูลค่ำ 1,946.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
10.62 และร้อยละ 10.21 ตำมล�ำดับ
 ส่วนกำรส่งออกไก่แปรรูป เดือน ส.ค. 
2562 ปริมำณ 52,652 ตัน มูลค่ำ 7,115.27 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกเดือน ก.ค. 2562 
ปริมำณ 51,468 ตัน มูลค่ำ 6,914.69 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 2.30 และ ร้อยละ 2.90 
ตำมล�ำดับ ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญคือ 
ญี่ปุ่น สหภำพยุโรป และเกำหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 รำคำไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ย

ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 36.80 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 36.92 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.33 โดยแยกเป็นรำยภำค 
ดังนี้ ภำคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บำท 
ภำคกลำง กิโลกรัมละ 36.64 บำท ภำคใต้ 
กิโลกรัมละ 40.72 บำท ส่วนภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ ไม่มีรำยงำน ส่วนรำคำลูกไก่เนื้อ
ตำมประกำศของบริษัท ซี.พี รำคำเฉลี่ยอยู่ที่
ตัวละ 13.50 บำท ลดลงจำกตัวละ 13.90 
บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.88

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งไก่มีชีวิตหน้ำโรงฆ่ำ จำก
กรมกำรค้ำภำยใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.50 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 36.50 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.28 และรำคำขำยส่งไก่
สดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บำท ทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 รำคำไข่เป็ดที่เกษตรกรขำยได้ เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ ร้อยฟองละ 328 บำท ลดลงจำก
ร้อยฟองละ 333 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 1.50 โดยแยกเป็นรำยภำค ดังนี้ 
ภำคเหนือ ร้อยฟองละ 340 บำท 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ
338 บำท ภำคกลำง ร้อยฟองละ 310 บำท 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งไข่เป็ด คละ ณ แหล่งผลิต
ภำคกลำง จำกกรมกำรค้ำภำยใน เฉลี่ย
ร้อยฟองละ 380 บำท สูงขึ้นจำกร้อยฟองละ 
379 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.26
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต 
การค้า และราคาในประเทศ 
 ภำวะตลำดไข่ไก่ในเดือนนี้ รำคำไข่ไก่
ที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำงทรงตัวจำก
เดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกในเดือนนี้
ตลำดหลักของไข่ไก่คือสถำนศึกษำปิด
ภำคเรียน ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริโภค
ไข่ไก่ใกล้เคียงกับผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลำด 
แนวโน้มเดือนหน้ำคำดว่ำรำคำจะทรงตัว 
 ด้ำนกำรส่งออกไข่ไก่สด เดือน ส.ค. 
2562 มีปริมำณ 11.56 ล้ำนฟอง มูลค่ำ 
35.23 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือน ก.ค. 
2562 มีปริมำณ 15.19 ล้ำนฟอง มูลค่ำ 
47.28 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.90 
และร้อยละ 25.47 ตำมล�ำดับ ตลำดส่งออก
ที่ส�ำคัญ คือ ฮ่องกง และมำเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ 
 รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้ เฉลี่ยทั้ง
ประเทศร้อยฟองละ 291 บำท สูงขึ้น
จำกร้อยฟองละ 290 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.34 โดยแยกเป็น

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

รำยภำคดังนี้ ภำคเหนือร้อยฟองละ 294 บำท 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 
282 บำท ภำคกลำง ร้อยฟองละ 293 บำท 
ส่วนภำคใต้ ไม่มีรำยงำน ส่วนรำคำลูกไก่ไข่ตำม
ประกำศของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 28.00 บำท 
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) 
ในตลำดกรุงเทพฯ จำกกรมกำรค้ำภำยใน 
เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บำท ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ 
 รำคำโค (ขนำดกลำง) ที่เกษตรกรขำยได้ 
เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.22 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 88.35 บำท 
ของเดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.15 โดยแยก
เป็นรำยภำค ดังนี้ ภำคเหนือ กิโลกรัมละ 
90.08 บำท ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิโลกรัมละ 85.18 บำท ภำคกลำง 
กิโลกรัมละ 87.64 บำท และภำคใต้
กิโลกรัมละ 101.43 บำท
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กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 รำคำกระบือ (ขนำดกลำง) ที่เกษตรกร
ขำยได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 
68.50 บำท สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
67.92 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 
0.85 โดยแยกเป็นรำยภำค ดังนี้ ภำคเหนือ 
กิโลกรัมละ 89.55 บำท ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.12 บำท 
ส่วนภำคกลำงและภำคใต้ไม่มีรำยงำนรำคำ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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รายการ ตค.61 พย. ธค.61 มค.62 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.62

(สุกร)รำคำเกษตรกรขำยได้ 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 68.97 65.35 61.40

รำคำขำยส่ง ณ แหล่งผลิต
ภำคกลำง กรมกำรค้ำภำยใน

63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 64.50 59.26 54.40

รายการ ตค.61 พย. ธค.61 มค.62 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.62

(ไก่เนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.95 36.92 36.80

รำคำขำยส่งหน้ำโรงฆ่ำ   
กรมกำรค้ำภำยใน

33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 34.50 34.50 34.50 36.18 36.50 36.50 36.50 35.50

รายการ ตค.61 พย. ธค.61 มค.62 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.62

(ไข่ไก่)รำคำเกษตรกรขำยได้ 254 262 264 272 274 262 264 274 280 284 286 290 291

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ  
กรมกำรค้ำภำยใน

269 276 286 291 278 262 282 306 315 325 331 311 311

รายการ ตค.61 พย. ธค.61 มค.62 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.62

(ไข่เป็ด)รำคำเกษตรกรขำยได้ 328 324 326 325 328 327 322 324 330 327 333 333 328

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ  
กรมกำรค้ำภำยใน

340 340 340 340 340 340 340 340 344 350 350 379 380

รายการ ตค.61 พย. ธค.61 มค.62 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.62

(โคเนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.39 88.35 88.22

รายการ ตค.61 พย. ธค.61 มค.62 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.62

(กระบือ)รำคำเกษตรกร
ขำยได้

69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.65 67.92 88.50

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

โดย น.ส.อัจฉรำ ไอยรำกำญจนกุล
นำงอุษณีย์ จันทร์เปล่ง
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ
ประจ�าเดือนตุลาคม 2562 
และแนวโน้ม
 1. สถานการณ์การผลิตเดือน
ตุลาคม 2562
 สถำนกำรณ์ผลผลิตสัตว์น�้ำในเดือน
ตุลำคม พบว่ำ ไม่มีรำยงำนปริมำณสัตว์น�้ำ
ที่จ�ำหน่ำยในตลำดกลำงองค์กำรสะพำนปลำ
กรุงเทพฯ และไม่มีรำยงำนรำคำปลำป่น
จำกสมำคมผู้ผลิตปลำป่น ตั้งแต่วันที่ 
19 มิถุนำยน 2562 จึงใช้รำคำปลำป่น
จำกกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ 
ในขณะที่รำคำสัตว์น�้ำที่เกษตรกรขำยได้
ในเดือนตุลำคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ 
ปลำเป็ด ส่วนสัตว์น�้ำชนิดอื่น ๆ คือ กุ้งขำว
แวนนำไม ปลำหมึกกระดอง ปลำทู  
ปลำช่อน และปลำดุกบิ๊กอุย รำคำมี
แนวโน้มลดลง ส�ำหรับสถำนกำรณ์ข่ำว
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
 สหรัฐน�าเข้ากุ้งจากจีนลดลงกว่าครึ่ง
 เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2562 มีรำยงำน
ข่ำวจำก Undercurrent news ว่ำสหรัฐฯ
น�ำเข้ำกุ้งจำกจีนในเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ
ลดลงทั้งปริมำณและมูลค่ำเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยลดลงกว่ำ

ร้อยละ 62 และร้อยละ 72 ตำมล�ำดับ 
(ข้อมูลจำก National Oceanic and 
Atmospheric Administration: NOAA) 
ซึ่งเป็นผลมำจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
จีนกับสหรัฐอเมริกำ ท�ำให้ผู้น�ำเข้ำกุ้ง
ของสหรัฐจะต้องจ่ำยภำษีน�ำเข้ำกุ้ง
จำกประเทศจีน ร้อยละ 25 ปริมำณ
และมูลค่ำกำรน�ำเข้ำกุ้งจำกจีนในภำพรวม
ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนสิงหำคม 
2019 ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปริมำณ

และมูลค่ำกำรน�ำเข้ำกุ้ง รวม 13,983 ตัน 
มูลค่ำ 75.6 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลง
จำกช่วงเดียวกันในปี 2018 ปริมำณ 
29,930 ตัน มูลค่ำ 206.2 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 53 และร้อยละ 
63 ตำมล�ำดับ อย่ำงไรก็ตำมปริมำณ
กำรน�ำเข้ำกุ้งของสหรัฐอเมริกำในช่วง 
8 เดือนที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้นจำก 425,163 ตัน
ในปี 2018 เป็น 431,200 ตัน ในปี 2019 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 แต่มูลค่ำกำรน�ำเข้ำกุ้ง
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ในช่วง 8 เดือนที่ผ่ำนมำลดลงจำก  
3.8 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2018 
เป็น 3.6 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี  
2019 หรือลดลงร้อยละ 5 โดยสหรัฐอเมริกำ 
น�ำเข้ำกุ้งจำกอินเดียมำกที่สุด รองลงมำ 
คือ อินโดนีเซีย และเอกวำดอร์
2. สถานการณ์การตลาดเดือน
ตุลาคม 2562
 อุตสาหกรรมทูน่าของเอกวาดอร์
ก�าลังย�่าแย่หลังจากขาดเงินอุดหนุน 
ด้านพลังงานเชื้อเพลิงจากรัฐบาล  
ส่งผลให้ราคาสคิปแจ็คทูน่าดิ่งลง
 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 มีรำยงำน
ข่ำวจำก Undercurrent news ว่ำ
อุตสำหกรรมทูน่ำในเอกวำดอร์ก�ำลัง
ประสบปัญหำรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง  
หลังจำกที่รัฐบำลเอกวำดอร์ตัดเงิน
สนับสนุนด้ำนพลังงำน เอกวำดอร์ 
เป็นประเทศผู้จับปลำทูน่ำที่ใหญ่ที่สุด 
ในทวีปอเมริกำ โดยผลผลิตปลำทูน่ำ 
ที่จับจำกธรรมชำติตั้งแต่เดือนมกรำคำ - 
กันยำยน 2019 รวมทั้งสิ้น 200,348 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของผลผลิตจำก

ทะเลแปซิฟิกฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
แต่ในช่วงต้นเดือนตุลำคม รัฐบำล
เอกวำดอร์ตัดงบสนับสนุนด้ำนพลังงำน 
เชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น และก่อให้เกิด 
กำรประท้วงภำยในประเทศ หำกปรำศจำก
กำรอุดหนุนด้ำนพลังงำนเชื้อเพลิงรำคำ 
เชื้อเพลิงที่ใช้ในเรือประมงปลำทูน่ำ 
จะอยู่ที่ระดับ 2.27 ดอลล่ำร์สหรัฐฯต่อลิตร  
ซึ่งสูงขึ้นจำก 1.05 ดอลล่ำร์สหรัฐฯต่อลิตร 
คิดเป็น 1.16 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำมตัวแทน
จำกอุตสำหกรรมทูน่ำก�ำลังอยู่ในระหว่ำง
กำรเจรจำกับรัฐบำลเอกวำดอร์ในกำร 
ขยำยระยะเวลำให้เงินอุดหนุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
ในขณะที่ชำวประมงต้องประสบกับรำคำ 
สคิปแจ็คทูน่ำตกต�่ำ เนื่องจำกรำคำ 
สคิปแจ็คทูน่ำในตลำดกรุงเทพมหำนคร 
ลดลงต�่ำกว่ำ 1,000 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน 
โดยรำคำสคิปแจ็คทูน่ำในตลำดเอกวำดอร์
อยู่ที่ประมำณ 1,400 ดอลล่ำร์สหรัฐฯต่อตัน  
ซึ่งเป็นรำคำที่สูงที่สุดในขณะนี้ ท�ำให้สคิป
แจ็คทูน่ำในเอกวำดอร์ไม่สำมำรถแข่งขัน 
ในตลำดโลกได้

3. ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนตุลาคม 2562
 รำคำสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญบำงชนิดในเดือน 
ตุลำคม 2562 มีควำมเคลื่อนไหว ดังนี้
 3.1 กุ้งขาวขนาด 60-70 ตัว/กก.  
รำคำที่ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
122.58 บำท รำคำลดลงจำก 123.99 บำท/ 
กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.13
 รำคำขำยส่งกุ้งขำวขนำดกลำง  
(70ตัว/กก.) จำกตลำดทะเลไทย เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 120.00 บำท รำคำลดลง 
จำก 119.20 บำท/กิโลกรัม ของเดือน 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.67
 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง 
รำคำที่ชำวประมงขำยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
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โดย น.ส.สุจิตตำ  รักษ์วงศ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

118.50 บำท ลดลงจำก 146.50 บำท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 19.11
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ  
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
260.00 บำท รำคำทรงตัวจำกเดือนที่ 
ผ่ำนมำ
 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง  รำคำที่ชำว
ประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.39 บำท 
รำคำลดลงจำก 78.72 บำท/กิโลกรัม  
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.85
 รำคำขำยส่งปลำทูในตลำดกรุงเทพฯ
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
90.00 บำท รำคำทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง รำคำ 
ที่ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
82.31 บำท รำคำลดลงจำก 83.71 บำท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.67
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำ เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
120 บำท ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3- 4 ตัว/
กิโลกรัม รำคำที่ชำวประมงขำยได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 34.32 บำท รำคำลดลงจำก 
37.85 ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.24

 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ  
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
80.00 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือน 
ที่ผ่ำนมำ 
 3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น  รำคำที่ 
ชำวประมงขำยปลำเป็ดได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
9.01 บำท เพิ่มขึ้นจำก 7.98 บำท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 12.90
 รำคำขำยส่งปลำป่นชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป เบอร์ 2 ในตลำดกรุงเทพฯ จำกกรม
กำรค้ำภำยในเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.00 บำท 
รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
4. แนวโน้มของราคาเดือน
พฤศจิกายน 2562   
 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ทำงสถิติ  
คำดคะเนแนวโน้มของรำคำเดือน
พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้
 4.1 กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม 
รำคำที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ 
ในระดับ 121.85บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก  
122.58 บำท/กิโลกรัมของเดือนก่อน 
ร้อยละ 0.59
 รำคำขำยส่งกุ้งขำว (70 ตัว/กก.)  
จำกตลำดทะเลไท จ.สมุทรสำคร 
คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 119.25 บำท/
กิโลกรัม รำคำลดลงจำก 119.20 บำท/
กิโลกรัมของเดือนก่อนร้อยละ 0.04
 4.2 ปลาหมึกกระดองสด รำคำที่
ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 
126.35 บำท/กิโลกรัม รำคำเพิ่มขึ้นจำก  
118.50 บำท/กิโลกรัมของเดือนก่อน 
ร้อยละ 6.62

 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำจะอยู่ในระดับ
เฉลี่ย 260.00 บำท/กิโลกรัม ทรงตัว 
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ
 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง รำคำที่ 
ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 
72.23 บำท/กิโลกรัม รำคำเพิ่มขึ้นจำก 
69.39 บำท/กิโลกรัม ของเดือนก่อน 
ร้อยละ 4.09 
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำจะอยู่ในระดับ 
90.00 บำท/กิโลกรัม ทรงตัวเท่ำกับเดือน 
ที่ผ่ำนมำ
 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง รำคำ
ที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 
86.39 บำท/กิโลกรัม รำคำเพิ่มขึ้นจำก  
82.31 บำท/กิโลกรัม ของเดือนก่อน 
ร้อยละ 4.95
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ คำดว่ำ 
จะอยู่ในระดับ 120.00 บำท/กิโลกรัม 
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย รำคำที่ชำวประมง
ขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 32.11 บำท/
กิโลกรัม รำคำลดลงจำก 34.32 บำท/
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.88  
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำอยู่ในระดับ 
80.00 บำท/กิโลกรัม ทรงตัวเท่ำกับเดือน 
ที่ผ่ำนมำ
 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น รำคำ 
ปลำเป็ดที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะ 
อยู่ในระดับ 8.52 บำท/กิโลกรัม รำคำ 
ลดลงจำก 9.01 บำท/กิโลกรัม ของเดือน
ก่อนร้อยละ 5.75
 รำคำปลำป่นเบอร์ 2 ชนิดโปรตีน 60%  
ขึ้นไป ในตลำดกรุงเทพฯ จำกกรมกำรค้ำภำยใน 
คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 29.00 บำท/กิโลกรัม 
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ต.ค. 61 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 44.19 80.00
ก.พ. 45.50 80.00
มี.ค. 42.47 70.00
เม.ย. 47.00 70.00
พ.ค. 47.40 70.00
มิ.ย. 45.24 70.00
ก.ค. 46.50 70.00
ส.ค. 35.91 80.00
ก.ย. 37.85 80.00
ต.ค. 34.32 80.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ต.ค. 61 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.28 120.00

ม.ค. 62 86.24 120.00
ก.พ. 87.34 120.00
มี.ค. 87.18 120.00
เม.ย. 82.57 120.00
พ.ค. 74.89 120.00
มิ.ย. 79.16 120.00
ก.ค. 80.15 120.00
ส.ค. 84.06 120.00
ก.ย. 83.71 120.00
ต.ค. 82.31 120.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ต.ค. 61 130.73 130.60
พ.ย. 135.03 130.77
ธ.ค. 144.90 144.55

ม.ค. 62 144.90 164.21
ก.พ. 168.32 153.33
มี.ค. 150.94 140.69
เม.ย. 145.79 125.00
พ.ค. 138.83 136.25
มิ.ย. 141.55 137.61
ก.ค. 145.20 141.88
ส.ค. 141.41 142.73
ก.ย. 123.99 119.20
ต.ค. 122.58 120.00
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

300
275
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200
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150
125
100

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

เดือน

ปลาช่อน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ต.ค. 61 153.50 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 133.66 200.00

ม.ค. 62 148.00 200.00
ก.พ. 139.25 200.00
มี.ค. 130.20 260.00
เม.ย. 140.00 260.00
พ.ค. 147.60 260.00
มิ.ย. 138.00 260.00
ก.ค. 134.75 260.00
ส.ค. 143.00 260.00
ก.ย. 146.50 260.00
ต.ค. 118.50 260.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ต.ค. 61 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 8.22 27.00
ก.พ. 8.40 26.00
มี.ค. 8.17 25.00
เม.ย. 8.14 26.00
พ.ค. 8.25 26.00
มิ.ย. 8.13 29.58
ก.ค. 8.09 29.00
ส.ค. 7.90 29.00
ก.ย. 7.98 29.00
ต.ค. 9.01 29.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ต.ค. 61 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.68 85.00

ม.ค. 62 84.21 85.00
ก.พ. 79.07 85.00
มี.ค. 77.29 85.00
เม.ย. 79.62 85.00
พ.ค. 80.52 85.00
มิ.ย. 80.53 85.00
ก.ค. 81.21 85.00
ส.ค. 80.68 90.00
ก.ย. 78.72 90.00
ต.ค. 69.39 90.00
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

เดือน

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 256150
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาเป็ด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

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

บริษัท Guolian เปิดโรงงานกุ้ง
ขนาดใหญ่ในประเทศจีน
 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคมที่ผ่ำนมำ  
มีรำยงำนข่ำวจำก Undercurrent news 
ว่ำบริษัทค้ำกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน 
(Zhangjiang Guolian Aquatic  
Products) ได้เปิดโรงงำนแปรรูปกุ้ง 
ขนำดใหญ่มูลค่ำ 780 ล้ำนหยวน หรือ  
104 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ที่ Zhangiang 
จังหวัด GuangDong ซึ่งเป็นจังหวัดทำง
ตอนใต้ของประเทศจีน โดยโรงงำนแห่งนี้
ได้ติดตั้งมือจักรกลและเครื่องปอกเปลือก
กุ้ง CEO ของบริษัทได้กล่ำวว่ำโรงงำนแห่งนี้  
เป็นโรงงำนแปรรูปกุ้งที่มีกำรใช้เครื่องจักรกล 
และเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี 5 G ที่มีควำม 
ทันสมัยมำกที่สุดในโลก โดยโรงงำน 

 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคมที่ผ่ำนมำ มีรำยงำน 
ข่ำวจำก Undercurrent news ว่ำ 
ชำวประมงทำงตะวันตกของประเทศ
อินเดียประสบกับภำวะกำรจับสัตว์น�้ำ 
จำกธรรมชำติได้ลดลงในปีนี้ ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำประมง 
ในแถบนี้ โดยกำรจับสัตว์น�้ำที่ลดลงกว่ำ 
ร้อยละ 60 เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) 
ส�ำหรับสัตว์น�้ำที่จับได้ลดลงได้แก่  
ปลำอินทรีย์ ปลำตำเดียว ปลำแมคเคอเรล 
และปลำดำบ อย่ำงไรก็ตำมสัตว์น�้ำ 
ที่จับได้ลดลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทำง 
ฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดีย ที่รำยได้ 
หลักเกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ เช่น  
กุ้งขำวแวนนำไม  และแม้ว่ำอินเดียจะจับ
สัตว์น�้ำตำมธรรมชำติได้น้อยลง  
กำรส่งออกสินค้ำประมงตั้งแต่เดือน
เมษำยน – กันยำยน กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 และปริมำณ 

จะท�ำกำรแปรรูปกุ้งจำกฟำร์มเพำะเลี้ยง 
ในประเทศ และกุ้งที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  
เช่น กุ้งน�ำเข้ำจำกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
อินเดีย ตะวันออกกลำง ลำตินอเมริกำ 
และแคนำดำ ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิต 100 ตัน
ต่อวัน และด�ำเนินกำรผลิตได้มำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยในระดับสูง โรงงำนใหม่
แห่งนี้คำดว่ำจะเป็นโรงงำนต้นแบบ 
ในกำรน�ำเอำระบบปัญญำประดิษฐ์ 
มำใช้ และเป็นโรงงำนแปรรูปสัตว์น�้ำ 
ระดับโลก โดยจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลง 
และยกระดับอุตสำหกรรมสัตว์น�้ำในจีน 
ทั้งระบบ

รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อชาวประมง 
และผู้ส่งออกทางตะวันตกของประเทศอินเดีย

กำรส่งออกสัตว์น�้ำในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
ที่ 655,997 ตัน มูลค่ำ 3.6 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ปริมำณและมูลค่ำ 
กำรส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำร 
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
และจีนน�ำเข้ำอำหำรทะเลเพิ่มมำกถึง  
3 เท่ำในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บำท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420

ลูกไก่ไข่อำยุ   1 วัน 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00 21.50 25.00 25.92 28.00 28.00

ลูกไก่เนื้ออำยุ 1 วัน 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42 11.50 11.50 11.71 14.42 14.50 14.50 13.98

ลูกเป็ดไข่ซีพี 19.00 19.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

ที่มา : สมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย

ราคาขายส่ง (เงินสด)  อาหารสัตว์ส�าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บำท/30 ก.ก.

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร 

ไก่รุ่น - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

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

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

หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารส�าเร็จรูปผง 

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

อาหารส�าเร็จรูปเม็ด

ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

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

หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง (เงินสด) ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย : บำทต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2561 2562

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

21-0-0 6,050 6,050 6,667 6,567 6,150 6,150 6,600 6,567 6,567 6,567 6,600 6,600 6,567

46-0-0 10,633 11,067 11,933 11,867 11,600 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667

16 - 20 - 0 11,900 12,300 12,533 12,633 12,400 12,300 11,900 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867

16 - 16 - 8 12,850 12,850 13,000 13,100 13,000 13,200 12,933 12,700 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667

15 - 15 - 15 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567 14,767 14,833 15,800 15,800 15,800 15,800

13 - 13 - 21 16,800 16,833 16,833 16,833 15,850 15,800 15,900 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933

ที่มา : ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2 จัดประชุมคณะท�างานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562
 วันที่ 31 ตุลำคม 2562 นำยบุญลำภ โสวัณณะ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เป็นประธำน
กำรประชุมคณะท�ำงำนพัฒนำคุณภำพข้อมูลด้ำนพืชภำคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 ร่วมกับผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 12 
จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) ณ ห้องประชุมนิวำสธรรมขันธ์ 501 (ชั้น 5) ศำลำกลำงจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) เพื่อสรุปผลกำรทบทวน
ข้อมูลข้ำวนำปี ปีเพำะปลูก 2561/62 และยำงพำรำปี 2561 รวมทั้งพิจำรณำข้อมูลเนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตข้ำวนำปรัง 
มันส�ำปะหลังโรงงำน ปี 2562 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง รุ่น 1, รุ่น 2 ปีเพำะปลูก 2561/62 และไม้ผล (ล�ำไย ลิ้นจี่ เงำะ ลองกอง 
มังคุด ทุเรียน) ปี 2562 โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 17 จังหวัดภำคเหนือ 
ผู้แทนจำก สศก. ส่วนกลำง และ สศท.1 , 2 , 12 เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นโดยพร้อมเพียงกัน

สศท.5 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (KM.) 
กระบวนการได้มาของข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 

และการส�ารวจภาวะการผลิต (RRA.)
 วันที่ 18 ต.ค.62 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดนครรำชสีมำ (สศท.5) 
จัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ในองค์กร (KM.) เรื่อง กระบวนกำรได้มำของข้อมูลสำรสนเทศ
กำรเกษตร และกำรส�ำรวจภำวะกำรผลิต (RRA.) ณ ห้องประชุมส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ 5 เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ได้รับรู้รับทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำร
ได้มำของข้อมูลต่ำงๆ ที่ออกส�ำรวจ เช่น กำรส�ำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกียว
ผลผลิต เป็นต้น
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สศท.4 ร่วมติดตามการลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ จ.ขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2562 นำยฉกำจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ ร่วมติดตำมกำรลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และคณะ โดยใน
ช่วงเช้ำ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ และคณะได้เดินทำงเป็นประธำนใน “พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม ภำยใต้โครงกำรฟืนฟูทรัพยำกร
ประมงในอ่ำงเก็บน�้ำเขื่อนอุบลรัตน์” ณ หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน�้ำจืด อ่ำงเก็บน�้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ�ำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น  โดยได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมจ�ำนวน 1 ล้ำนตัวและพันธุ์ปลำจ�ำนวน 3 ล้ำนตัว พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น�้ำให้แก่ผู้น�ำชุมชน
รอบอ่ำงเก็บน�้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อน�ำไปปล่อยในบริเวณพื้นที่ต่ำงๆ รอบอ่ำงเก็บน�้ำ และได้พบปะกลุ่มแม่บ้ำนแปรรูปสัตว์น�้ำดีเด่นและ
ประชำชนที่ร่วมพิธีเปิดด้วย ในช่วงบ่ำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ พร้อมคณะ เดินทำงไปยัง วนพรรณกำร์เด้น 
บ้ำนท่ำลี่ หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้ำนกง อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินกำรโดยนำยปรีชำ หงอกสิมมำ สมำชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะคณะกรรมกำร Young Smart Farm (YSF) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศกำร
ผลกำรด�ำเนินงำนจำกตัวแทน Young Smart Farm ภำคตะวันออกเฉียงเหนือกว่ำ 13 จังหวัด และเข้ำชมสินค้ำในร้ำนค้ำร้ำนวนพรรณ
กำร์เด้นอีกด้วย

แวะเยี่ยม สศท.
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สศท.6 จัดประชุมชี้แจงการจัดท�าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด
 วันที่ 31 ตุลำคม 2562 นำยสุชัย กิตตินันทะศิลป ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี (สศท.6) เป็นประธำน
กำรประชุมชี้แจงกำรจัดท�ำปฏิทินผลผลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัด เพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร 
ปีเพำะปลูก 2562/63 (ปีกำรผลิต 2562) คำดกำรณ์ ปีเพำะปลูก2563/64 (ปีกำรผลิต 2563) โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย
เกษตรจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/ประมงจังหวัด /เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภำคตะวันออกรวมทั้ง 9 จังหวัด /ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ 6/กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ และศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร รวมทั้งสิ้น 73 คน กำรประชุมครั้งนี้ได้สรุปผล
กำรด�ำเนินงำนจัดท�ำปฏิทินปีเพำะปลูก 2561/62 (ปีกำรผลิต 2561)ที่ผ่ำนมำ 1 ปี ของสินค้ำพืชจำกส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด/สินค้ำ
ประมงจำกส�ำนักงำนประมงจังหวัด/และสินค้ำปศุสัตว์จำกส�ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้ทรำบถึงสินค้ำที่ด�ำเนินกำรมำและยังคงมี
สินค้ำที่จะต้องเพิ่มเติมเพื่อควำมสมบูรณ์ของสินค้ำตำมควำมมั่นคงทำงอำหำรที่ได้ก�ำหนดไว้ทั้งสินค้ำทำงเศรษฐกิจ สินค้ำตำมอัตลักษณ์
ท้องถิ่นฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ(FAO)ที่มองทำงควำมมั่นคงทำงอำหำรอยู่ 4 มติ 
ประกอบด้วย 1) กำรมีอยู่ของอำหำร 2) กำรเข้ำถึงอำหำร 3) กำรใช้ประโยชน์จำกอำหำร   4) ควำมยั่งยืนมั่นคงของอำหำรที่มีตลอดไป 
ที่ประชุมได้เน้นย�้ำในเรื่องกำรจัดท�ำข้อมูลปฎิทินผลผลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัดเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงอำหำร
และโภชนำกำร จะต้องเป็นภำรกิจประจ�ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องตลอดไป โดยก�ำหนดต้องจัดท�ำ
ข้อมูลจัดส่งให้ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี กำรประชุมชี้แจงครั้งนี้นอกจำกจะชี้แจง
ในภำพรวมของกำรจัดท�ำแล้ว ยังลงลึกในกำรแบ่งกลุ่มชี้แจงกำรปฎิบัติงำนด้ำนพืช/ด้ำนประมง และด้ำนปศุสัตว์ เพื่อควำมเข้ำใจ
ในกำรปฎิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ผู้จัดท�ำข้อมูลระดับจังหวัด และผู้ประสำนงำนรวบรวมข้อมูลแต่ละจังหวัดรับทรำบวิธีกำร ขั้นตอน
กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำปฎิทินในครั้งนี้และต่อๆไป

แวะเยี่ยม สศท.
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สศท.7 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 วันที่ 13 ตุลำคม 2562 นำยชีวิต เม่งเอียด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนำท (สศท.7) พร้อมคณะ
เจ้ำหน้ำที่ ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โดยในพิธี มีกำรท�ำบุญตักบำตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท จำกนั้นจึงเป็นพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนำทพิทยำคม โดยมี นำยรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท ประธำนในพิธี เป็นผู้น�ำผู้เข้ำร่วมพิธีในกำรวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมพร้อมกัน เบื้องหน้ำพระบรม
ฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.9 ติดตาม รมช.เกษตรฯ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ จ.พัทลุง
 วันที่ 11-12 ตุลำคม 2562 นำยสุธรรม ธรรมปำโล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐิจกำรเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลำ (สศท.9) พร้อมด้วย 
นำยนิกร แสงเกตุ ผู้อ�ำนวยกำรส่วนสำรสนเทศกำรเกษตร และคณะ ร่วมติดตำมรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์) ลงพื้นที่ตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยได้เข้ำตรวจเยี่ยม
กำรฝกอบรมโครงกำรปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์กำรเกษตรปำกพยูน จ�ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรตะโหมดจ�ำกัด และ สหกรณ์กำรเกษตร
กงหรำ จ�ำกัด ทั้งนี้ ในกำรตรวจเยี่ยม รัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรฯ ไ้ด้เน้นย�้ำ 1)ให้เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
พร้อมสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ย 2) ให้เลิกใช้สำรเคมีในกำรท�ำกำรเกษตร ซึ่งนโยบำยทั้ง 2 ข้อ ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกเกษตรกร
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สศท.10 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันที่ 23 ตุลำคม 2562 เวลำ 8.00 น. นำงจินตนำ ปัญจะ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 10 จังหวัดรำชบุรี (สศท.10) พร้อมด้วยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
สศท.10 เข้ำร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในพิธีวำงพวงมำและถวำยบังคม ณ บริเวณ
พระบรมรำชำนุเสำวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรำชบุรี 
อ�ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี และเวลำ 10.30 น. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท�ำควำมสะอำดเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ บริเวณทำงรถไฟ 
สถำนีรถไฟรำชบุรี ต�ำบลหน้ำเมือง อ�ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ในกำรนี้ 
นำยชยำวุธ จันทร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี เป็นประธำนในพิธีฯ โดยมีข้ำรำชกำร 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ จิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. นักเรียน และประชำชนทุกหมู่เหล่ำ
เข้ำร่วมพิธี อย่ำงพร้อมเพียงกัน

แวะเยี่ยม สศท.
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สศก. จัดพิธีรับมอบงานในต�าแหน่งเลขาธิการ สศก.
 วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จัดพิธีรับมอบงำนในต�ำแหน่งเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระหว่ำง 
นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อำคำรนวัตกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นำยระพีภัทร์ 
จันทรศรีวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป

เลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าหน่วยงาน
 วันที่ 1 ตุลำคม 2562 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหน่วยงำน 
ได้แก่ ศำลพระภูมิ รูปปัน ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ศำลปู่ย่ำ และ อนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
แต่งตั้งให้ นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
มีคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสนี้ด้วย
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การประชุมหารือจัดท�าศูนย์พัฒนาการเกษตรแห่งชาติ (Big Data)
 วันที่ 7 ตุลำคม 2562 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร (สศก.) ประชุมหำรือแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำศูนย์พัฒนำกำรเกษตร
แห่งชำติ (Big Data) ร่วมกับ รศ.ดร.ธีรณี อจลำกุล ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำร
วิเครำะหแ์ละบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ Government Big Data Institute (GBDi) 
ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำน Data analytics และกำรบริหำรจัดกำร Big Data ของ
องค์กรภำครัฐ และเอกชน เจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ (NECTEC) และเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ณ ห้องประชุมส�ำนักเลขำธิกำร ชั้น 4 อำคำรนวัตกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับศูนย์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกำรเกษตรแห่งชำติ ที่ตอบโจทย์ในทุกมิติทั้งด้ำน Supply 
และ Demand โดยที่ประชุมมีมติจัดตั้ง Data Team เพื่อท�ำกำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่มีอยู่ 
และกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น นอกจำกนี้ สศก. ยังมีแผนยกระดับกำร
บูรณำกำรและผลักดันให้ สศก. เป็นหน่วยงำนหลักของ “ศูนย์พัฒนำข้อมูลกำรเกษตร
แห่งชำติ” โดยมีแผนตั้งคณะกรรมกำรฯ และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน Big Data 
และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
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เลขาธิการ สศก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 วันที่ 13 ตุลำคม 2562 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม
หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ในพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน้อมร�ำลึกวันคล้ำยวันสวรรคต โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ณ มณฑลพิธี
ท้องสนำมหลวง กรุงเทพฯ
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เลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนา Business Today Forum ครั้งที่ 3
  วันที่ 25 ตุลำคม 2562 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ได้รับเกียรติร่วมเสวนำในงำนสัมมนำ Business Today Forum 
“ทรำนส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้ำวไกลตลำดโลก” ในหัวข้อ “BIG DATA 
พลังขับเคลื่อนเกษตรไทย 4.0” ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำสำมย่ำนมิตรทำวน์ 
กรุงเทพฯ

สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) 
ครั้งที่ 46 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

 วันที่ 14-18 ตุลำคม 2562 นำงศศิญำ ปำนตั้น เลขำนุกำรกรม และนำงอังคณำ พุทธศรี 
ผู้อ�ำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรควำมมั่นคงอำหำรโลก (CFS) ครั้งที่ 46 
และร่วมงำนวันอำหำรโลก ณ องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) กรุงโรม 
สำธำรณรัฐอิตำลี ร่วมกับส�ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ�ำกรุงโรม ซึ่งกำร
ประชุม CFS มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหำรือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
และโภชนำกำรทุกสำขำ ทั้งจำกภำครัฐ เอกชน ภำคประชำสังคม และสถำบันต่ำงๆ 
และร่วมก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร
ของโลก ในโอกำสเดียวกันนี้ เลขำนุกำรกรม และผู้อ�ำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรเกษตร

ระหว่ำงประเทศ ได้อภิปรำยเสนอควำมเห็น 3 เรื่อง ได้แก่ สถำนกำรณ์ควำมมั่นคง ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรของโลก ปี 2562 
ร่ำงแนวปฏิบัติโดยสมัครใจว่ำด้วยระบบอำหำรและโภชนำกำร และนิเวศเกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ส�ำหรับระบบอำหำรและ
กำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร โดยได้เผยแพร่แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของไทยที่น้อมน�ำเอำ 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำปรับใช้ในกำรด�ำเนินงำน อำทิ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำดิน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมกำรท�ำเกษตร
อย่ำงยั่งยืน รักษำระบบนิเวศน์ และสร้ำงรำยได้ควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรไทย
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เลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร

 วันที่ 21 ตุลำคม 2562 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ร่วมแสดงควำมยินดี เนื่องในคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ครบรอบปีที่ 52 พร้อมทั้งร่วมบริจำคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบำทน�้ำพุ) 
จังหวัดลพบุรี ณ กรมส่งเสริมกำรเกษตร อำคำร ๑ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหำนคร                  
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบำยส�ำคัญในงำนครบรอบวันคล้ำย
วันสถำปนำกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยเน้นย�้ำถึงกำรด�ำเนินงำน Big Data กระทรวง
เกษตรฯ ซึ่งมี สศก. เป็นหน่วยงำนผู้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ Big Data ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูล
จำกทุกหน่วยงำนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเร่งผลักดัน “(ร่ำง) พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....” ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตำมแนวทำงปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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รองเลขาธิการฯ สศก.ลงพ้ืนที่ติดตามการผลิต การตลาดผู้ประกอบการฯ
 วันที่ 21 ตุลำคม – 7 พฤศจิกำยน 2562  ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร น�ำโดย นำงอัญชนำ ตรำโช รองเลขำธิกำรส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร พร้อมด้วย นำงสำวรำตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร และผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร 
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด แผนควำมต้องกำรใช้ ปริมำณกำรรับซื้อมะพร้ำวภำยในประเทศ รวมถึงปริมำณ
พื้นที่เก็บรวบรวมและกะเทำะมะพร้ำวภำยในโรงงำนของของผู้ประกอบกำรแปรรูปมะพร้ำว จ�ำนวน 14 บริษัท ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม นครปฐม รำชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ชลบุรี เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพืชน�้ำมัน
และน�้ำมันพืช ในกำรทบทวนกำรจัดสรรปริมำณกำรน�ำเข้ำมะพร้ำวผลภำยใต้กรอบควำมตกลงของ AFTA ปี 2562 ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรใช้ในประเทศ และไม่ส่งกระทบกับรำคำมะพร้ำวที่เกษตรกรได้รับ ซึ่งคำดว่ำจะมีกำรประชุมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยนนี้

56 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 756 พฤศจิกายน 2562



ค่านิยมร่วม :

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
O Openness = การเปิดกว้าง
A Awakening = การตื่นตัวและตื่นรู้
E Effectiveness = การมีประสิทธิผล

O Ownership = มีความเป็นเจ้าของ
A Accountability = ความรับผิดชอบ
E Ethics = จริยธรรมและคุณธรรม

ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เข้าถึงปัญหา

สร้างแนวทางพัฒนา
นําพาเกษตรไทย

ค�าขวัญ
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

(OAE)2




