


วิส ศน
“องค์กรชี้นําการพัฒนาภาคเกษตร

และศูนย์กลางสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565”

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทําแผนพัฒนา และมาตรการ
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําท่าที และร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ

2. จัดทําและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สําคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น กิจ

เ า ร ส
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร

ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

ก ุ
1. ยกระดับการจัดทําและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ

2. พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและนําไปสู่การปฏิบัติ

4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

ที่ปรกษา นายฉันทานนท์ วรรณเข ร  นาง ั ชนา รา ช  น.ส.ทัศนีย์ เม งแกว  นายพลเช ์ รา ช
บรรณา ิการ นางศศิ า ปาน ัน
ผ้ช่วยบรรณา ิการ นายชัยทั  ยะธารงสิทธ ิ  น.ส.ณิริศพร มีนพั นสัน ิ  น.ส.ถิรพร ิ ิพรข ิ   น.ส.ทัชชนก ่ ี
กองบรรณา ิการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานการกรม ทร.  29  72
เจ้าของ สานักงานเศร กิ การเก ร กระทรวงเก รและส กรณ์ ถนนพ ล ยธิน กทม. 9
 ทร.  29  555   29  5553  . . .
พิมพ์ที่ บริ ัท นิวธรรม าการพิมพ์ ประเทศ ทย  ากั  



บรรณาธิการแถลง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หองคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็เปนประจําทุกปที่ สศก. 
จะมานําเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ใหทุกทานไดรับทราบ ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่
สําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนตัวชี้วัดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจการเกษตร ในภาพรวม
ของประเทศ ทําใหทราบวาโครงสราง
การผลิตของภาคเกษตร และความสามารถ
ในการผลิตสินคาเกษตรของประเทศ
ในแตละป มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
ซึ่งมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ รวมทั้งเปาหมายของแผนพัฒนา
การเกษตรตางๆ โดยนายฉันทานนท 
วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. รายงานถึง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และกลาวรายงาน 
ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กลาวเปดงาน และใหแนวทางขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564 
  ภายในงาน มีปาฐกถาพิเศษ หัวขอ 
“กาวทันเศรษฐกิจวิถีใหม สูโอกาส
ภาคเกษตรไทยที่ทาทาย” โดย ดร.ศุภชัย 
พานิชภักดิ์ อดีตผูอํานวยการใหญองคการ
การคาโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการ
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา
และการพัฒนา (UNCTAD) และชวงบาย
เปนการเสวนา หัวขอ “ทางรอดปลอดภัยสูเกษตร
วิถีใหมที่ยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย นายปริญญ 

พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายยงยุทธ 
เลารุจิราลัย ผูแทน Young Smart Farmer 
และดําเนินการเสวนา โดยนายบัญชา 
ชุมชัยเวทย พิธีกรรายการและผูประกาศ
ขาวทางชอง 3 และ 3HD รวมถึงมีการ
จัดนิทรรศการใหความรู อาทิ ขอมูล
ปฏิทินผลผลิตสินคาเกษตร ในระดับพื้นที่ 
ขอมูลการผลิตและการตลาดของสินคา
เกษตรหลักสําคัญของประเทศ 5 ชนิด 
และแอปพลิเคชัน Farm D
 ทั้งนี้ ทีม บก. จะนําภาพกิจกรรม
ภายในงานมาฝากสมาชิกทุกทานไดติดตาม
และรับชมกันตอไป

 ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่าน
ที่ได้ติดตามข่าวสารคงทราบ
กันแล้วว่า สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
จัดงานสัมมนา เรื่อง 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 
“เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่ 
ขับเคลื่อนไทยอย่างยั่งยืน” 
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สาร
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> ตลาดสินคาเกษตร ชวยยกระดับ
 รายไดเกษตรกร

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 5
>> แมคคาเดเมีย  พืชเศรษฐกิจทางเลือก 
 สําหรับพื้นที่สูง แนวโนมตลาดในอนาคต 
 ทิศทางดี

บทความพิเศษ	 7
>> ศกอ. มหาสารคาม ยึดหลักเกษตร
 ผสมผสาน พัฒนาสูศูนยการเรียนรูฯ 
 ขยายผลกวา 3,000 ครัวเรือน

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.	 10
>> เกษตรกรชัยนาท ใชพื้นที่ 12 ไร 
 ทําเกษตรพอเพียง สลัดความยากจนจากชีวิต

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พืชอาหาร 12
 พืชนํ้ามัน 28
 พืชเสนใย 30
 พืชอื่นๆ 30
 ปศุสัตวและผลิตภัณ จากสัตว 36
 ประมงและผลิตภัณ จากสัตวนํ้า 40

ข่าวประมงที่น่าสนใจ	 44
>> กรมประมง...หนุน 250 ชุมชนประมงทองถิ่น
  ฟนฟูทรัพยากร พัฒนาอาชีพ เสริมรายได 
 สรางคุณภาพชีวิตยั่งยืน

ราคาปัจจัยการผลิต	 45

แวะเยี่ยม	สศท.	 46
>> สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณการผลิต  
 และการตลาดสับปะรดในพื้นที่ 
 อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ศกอ. มหาสารคาม ยึดหลักเกษตรผสมผสาน พัฒนาสูศูนยการเรียนรูฯ ขยายผลกวา 3,000 ครัวเรือน

ตลาดสินคาเกษตร ชวยยกระดับรายไดเกษตรกร

แมคคาเดเมีย  พืชเศรษฐกิจทางเลือก สําหรับพื้นที่สูง 
แนวโนมตลาดในอนาคตทิศทางดี

>> สศท.5 รวมลงพื้นที่วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา 
 แผนงาน และแนวทางแกปญหานํ้าทวมซํ้าซาก
 แปลงปลูกขาวของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ
>> สศท.6 รวมประชุมและนําเสนอขอมูล
 ผลพยากรณไมผลภาคตะวันออก 
 ครั้งที่ 1/2564
>> สศท.9 รวมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
 การแกไขปญหาโรคใบรวงยางพารา
 จังหวัดนราธิวาส
>> สศท.10 รวมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
 โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม เกษตรทฤษฎีใหม  
 ระดับอําเภอ 

ข่าวประชาสัมพันธ์	 49
>> เลขาธิการ สศก. รวมติดตามการลงพื้นที่ 
 ตรวจราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ  
 ณ จังหวัดพังงา
>> สศก. รวมแสดงความยินดี ธ.ก.ส. ครบรอบ  
 54 ป แหงการสถาปนา
>> สศก. รวมพิธีถวายราชสักการะ นอมรําลึกใน 
 พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
 พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา 
 แหงฝนหลวง ประจําป 2563
>> เลขาธิการ สศก. รวมเปนเกียรติในพิธีลงนาม 
 ความรวมมือในโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชยตลาด” 
 ภาคความรวมมือกับกองทัพบก และสถานีวิทย ุ
 โทรทัศนกองทัพบก
>> เลขาธิการ สศก. รวมประชุมคณะกรรมการ 
 รวมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรตลาดนําการผลิต
>> การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  
 สศก. ประจําปงบประมาณ 2564
>> พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 สศก. ประจําปงบประมาณ 2564
>> การสัมมนาเพื่อเผยแพรนําเสนอองคความรู  
 หลักการประเมินทุนธรรมชาติและการทดสอบ 
 ประเมินมูลคาทุนธรรมชาติในอุตสาหกรรมไขไก
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ต า สิน าเกษตร ่ว กร รา ไ เกษตรกร
 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร
หรือโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร
เปนโครงการที่มุงเนนใหทุกจังหวัดมีสถานที่
จําหนายผลผลิตและผลิตภัณ ทางการ
เกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยไดรับ
การรับรองมาตรฐาน A  เกษตรอินทรีย 
และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณ  เชน 

 อย. ใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกร
เปนผูจําหนายเองผานตลาดเกษตรกร
หรือตลาดสินคาเกษตรตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการ
ใชตลาดนําการผลิตโดยการขยายชองทาง
ตลาดเกษตรกร 
 สําหรับพื้นที่ดําเนินการโครงการฯ
มี 77 จังหวัด โดยแบงเปน 2 กลุมจังหวัด 
ไดแก จังหวัดกลุมที่ 1 จํานวน 70 จังหวัด 
ดําเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกร

เรื่องน่าร้ทางการเกษตร

หรือตลาดสินคาเกษตร ใหเกิดรูปแบบ
ที่เปนมาตรฐาน สามารถสื่อใหเห็นถึง
ความเปนตลาดเกษตรกร และจังหวัด
กลุมที่ 2 จังหวัดที่มีศักยภาพ 7 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดราชบุรี กระบี่ ลําปาง พิจิตร 
ชัยภูมิ เชียงราย และกาญจนบุรี ที่ได
งบประมาณพัฒนาตลาดเกษตรกร (ถาวร) 
ในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนใหเปนแหลง
จําหนายสินคาไดอยางถาวร ตลอดจน
เปนแหลงคาขาย ที่มีการเชื่อมโยงสินคาจาก
เครือขายเกษตรกรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากแหลงตาง ๆ มาวางจําหนายโดย
เกษตรกรในพื้นที่เอง อีกทั้งเปนการ
เพิ่มทักษะดานการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตรและโอกาสทางการแขงขัน
มากยิ่งขึ้น
 จากการลงพื้นที่ติดตามของ สศก.
ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ ตรัง และกระบี่ พบวา 
สินคาที่เกษตรกรนํามาจําหนายสวนใหญ
รอยละ 54.49 เปนขาว พืชผัก ผลไม 
สวนที่เหลือรอยละ 45.51 เปนอาหาร
ปรุงสําเร็จ เครื่องดื่ม และขนมตาง ๆ 
ซึ่งสวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ 
เชน A   เกษตรอินทรีย โดยสถานที่
จัดตลาดเกษตรกรอยูภายในพื้นที่ของ
หนวยงานราชการหรือบริเวณใกลเคียง 
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โดย  ศูนยประเมินผล

ซึ่งงายตอการดูแล และบริหารจัดการ
ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนคาใชจายในการนําสินคามาจําหนาย
แตละจังหวัดมีการเก็บคาบํารุงตลาด
จากเกษตรกรเปนรายวัน ซึ่งมีอัตราที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับคณะกรรมการตลาด
ในแตละจังหวัดกําหนด โดยคาใชจาย
ดังกลาวถูกนําไปใชในการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในตลาด และติดตั้ง
อุปกรณอํานวยความสะดวกในตลาด 
เชน เต็นท โตะ เกาอี้ ผาปูโตะ เปนตน 

ทั้งนี้ อัตราดังกลาวอยูในเกณ ที่เกษตรกร
พึงพอใจ โดยเกษตรกรมียอดจําหนาย
สินคาเฉลี่ยเดือนละ 20,820.25 บาทตอราย 
นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 36.71 
ยังมีการจําหนายสินคาผานชองทาง
ออนไลนดวย โดยมียอดจําหนายเฉลี่ย
เดือนละ 20,551.72 บาทตอราย 
จากการสอบถามผูบริโภคที่ซื้อสินคา
ในตลาดเกษตรกร พบวา มีการซื้อสินคา
เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 380.45 บาท 
เหตุผลที่มาซื้อสินคาที่ตลาดเกษตรกร

ล ากการ าเนิน ครงการ
นช่วงที่ ่านมา แส ง เ นว่า

ช่วยเสริมสรางราย
กับเก รกร

และเพ่ิมช่ งทางการ ลา
ข งสินคาเก ร ่งพบว่า 

เก รกร งการ มี
ลา สินคาเก ร ่ ป

ยยังมีเก รกร
ีก ลายรายที่สน งการ

นาสินคาเก ร มา า น่าย
น ลา เก รกร

เนื่องจากมีความมั่นใจในคุณภาพ
ของสินคาเกษตรที่นํามาจําหนาย ซึ่งมี
ความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และไดรับ
การรับรองมาตรฐาน อีกทั้งยังเปนการ
ซื้อสินคาจากเกษตรกรโดยตรงดวย
 ผลจากการดําเนินโครงการในชวง
ที่ผานมา แสดงใหเห็นวาชวยเสริมสรางรายได
ใหกับเกษตรกรและเพิ่มชองทางการตลาด
ของสินคาเกษตร ซึ่งพบวา เกษตรกร
ตองการใหมีตลาดสินคาเกษตรตอไป
โดยยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่สนใจ
ตองการนําสินคาเกษตร มาจําหนาย
ในตลาดเกษตรกร ดังนั้นโครงการ
ควรจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ความตองการของเกษตรกรเหลานั้น 
อยางไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญจําหนาย
สินคาประเภทพืชผัก ผลไม มีอายุการ
เก็บรักษาสั้นควรมีการถายทอดองคความรู
ในการแปรรูปสินคาเพื่อชวยยืดอายุในการ
เก็บรักษา ตลอดจนเปนการเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคาเกษตร รวมทั้งควรมีการพัฒนา
บรรจุภัณ สําหรับสินคาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรตอไป
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

าเ เ ื เศรษฐกิจ า เ ือกสา ร ื้ น ส
นว น ต า นอนา ต ิศ า

 แมคคาเดเมีย ( ) 
พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหมที่นาสนใจ

ของจังหวัดเลย พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูใน

อําเภอภูเรือ นาแหว และดานซาย 

ซึ่งมีพื้นที่ระดับความสูงกวานํ้าทะเล 

700 900 เมตร สภาพดินรวนปนทราย 

อุดมดวยอินทรียวัตถุ ทําใหแมคคาเดเมีย

เจริญเติบโตดีที่สุด โดยป 2563 จังหวัดเลย

มีเกษตรกรผูปลูกแมคคาเดเมียประมาณ 

350 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 

9,124 ไร (ขอมูลจากสํานักงานเกษตร

จังหวัดเลย)

 สําหรับสถานการณ์การผลิตแมคคาเดเมีย 

เกษตรกรจังหวัดเลยนิยมปลูกหลายสายพันธุ 

เชน พันธุเชียงใหม 1000 (HA S 508) 

พันธุเชียงใหม 400 (HA S 660) 

พันธุเชียงใหม 700 (HA S 741) 

ซึ่งเปนพันธุที่ผานการรับรองจาก 

กรมวิชาการเกษตร และเปนพันธุที่เหมาะ

สําหรับปลูกในพื้นที่ระดับความสูงกวา

นํ้าทะเล 700 เมตรขึ้นไป สามารถ

เจริญเติบโตไดดี ใหผลผลิตสูง และ

มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด 

ซึ่งราคาตนพันธุอยูที่ 80 150 บาท/ตน 

โดยเริ่มใหผลผลิตในปที่ 5 และผลผลิต

จะออก 2 ชวง คือ เดือนพฤศจิกายน – 

ธันวาคม และมิถุนายน – กันยายน 

ใหผลผลิตเฉลี่ย 300 – 700 กิโลกรัม/ไร 

หรือเฉลี่ย 15 – 35 กิโลกรัม/ตน ปจจุบัน

ตนแมคคาเดเมียในจังหวัดเลยมีอายุสูงสุด 

29 ป และมีอายุเฉลี่ย 6 ป

  หากมองถึงสถานการณ์ด้านตลาด 

เกษตรกรสามารถจําหนายแมคคาเดเมีย

ในรูปของผลแหง และแบบแปรรูปเปน

ผลิตภัณ  แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

ผลแหงกะเทาะเปลือกเขียว ราคาเฉลี่ย 

70  80 บาท/กิโลกรัม จําหนายโดยตรง

ใหกับกลุมวิสาหกิจหรือพอคาคนกลาง 

เพื่อนําไปแปรรูปและจําหนายภายใต

แบรนดสินคาของตนเอง ผลิตภัณ 

พรอมรับประทาน ไดแก แมคคาเดเมีย

อบทั้งเปลือก (กะลา) ราคา 400  500 

บาท/กิโลกรัม ผลิตภัณ เพื่ออุปโภค 
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โดย  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
อุดรธานี

ไดแก แมคคาเดเมียออยล ราคา 2,500  3,500 

บาท/ลิตร และสบูจากถานกะลาแมคคาเดเมีย 

ราคา 80  120 บาท/กอน ซึ่งประเภท

ผลิตภัณ พรอมรับประทานและอุปโภค 

เกษตรกรจะจําหนายผานรานคาในสวน 

ผานตัวแทนจําหนายและตลาดออนไลน 

อาทิ S o ee, Fa eboo  Fan age 

โดยจําหนายภายใตแบรนด ไรวิมุตติสุขภูเรือ 

AC O  และไรลองเลย เปนตน 

สําหรับแนวโนมตลาดแมคคาเดเมียถือเปน

ถั่วที่มีไขมันดีสูง (HD ) ทําใหเปนที่ตองการ

ของตลาด สงผลใหราคาซื้อขายคอนขางสูง 

ดังนั้น หากสินคาแมคคาเดเมียของจังหวัดเลย 

มกีระบวนการผลติทีม่คีณุภาพตามหลกัมาตรฐาน 

และมีจํานวนผลผลิตที่เพียงพอตอความ

ตองการของตลาด ในอนาคตจะสามารถ

สงออกตลาดตางประเทศ ซึ่งสามารถ

สรางรายไดใหกับเกษตรกรและจังหวัด

ไดเปนอยางมาก 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย

ศูนยวิจัยพืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร 

ไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกแมคคาเดเมีย 

ตั้งแตป 2533 ปจจุบันศูนยวิจัยพืชสวนเลย 

มีการผลิตและจําหนายตนพันธุแมคคาเดเมีย

ใหกับเกษตรกรผูสนใจ รวมทั้งใหองคความรู

ดานการปลูก การใชเทคโนโลยีสําหรับ

แปรรูป อาทิ เครื่องกะเทาะเปลือกเขียว 

เครื่องกะเทาะเมล็ด ตูอบเมล็ด เปนตน 

นอกจากนี้ จังหวัดเลยยังมีการรวมกลุม

ของเกษตรกร อาทิ กลุมวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานบอ

เหมืองนอย อําเภอนาแหว วิสาหกิจชุมชน

ไรลองเลย อําเภอนาแหว กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปแมคคาเดเมียภูเรือ ไรวิมุตติสุข 

DOA 42 อําเภอภูเรือ เปนตน เพื่อเปน

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการปลูก

และแปรรูปแมคคาเดเมียของจังหวัดเลย 

อยางไรก็ตาม ในอนาคตควรมีการสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ที่มีคุณภาพ 

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา การเพิ่มผลผลิต 

การลดตนทุน รวมถึงการทํา ero Waste 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

และเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร

ผูปลูกแมคคาเดเมียเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งดวย 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจขอมูลดานการผลิต

แมคคาเดเมีย สามารถสอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ศูนยวิจัยพืชสวนเลย โทร. 0 4203 9891 

หรืออีเมล oei orti u ture otmai . om

ากสินคาแมคคาเ เมีย
ข ง ัง วั เลย 

มีกระบวนการ ลิ
ที่มีคณ าพ าม ลัก

มา ร าน และมี านวน
ล ลิ ที่เพียงพ

่ ความ งการข ง ลา  
น นาค ะสามารถ

ส่ง ก ลา ่างประเทศ 
่งสามารถสรางราย

กับเก รกรและ ัง วั
เปน ย่างมาก
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ศกอ าสาร า กเกษตร ส สาน
นาส่ศน การเร นร า กว่า รวเรือน

บทความพิเศษ

 “เกษตรผสมผสาน” เปนระบบ
การเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรม
แตละชนิดเกื้อกูลกันอยางเปนวงจร 
กอใหเกิดประโยชน และประสิทธิภาพ
สูงสุดตอระบบฟารม อาชีพการเกษตร
จึงนับเปนอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเอง 
ประกอบกับปจจุบันมีการนําความรู
มาสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในสินคาเกษตร โดยหนึ่งตัวอยาง
ความสําเร็จของการทําเกษตรผสมผสาน
ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต คือ นายอดิศร เหลาสะพาน 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
จังหวัดมหาสารคาม ที่นอกจากจะประสบความ
สําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานแลว 
ยังนําความรูมาสรางประโยชนใหแกชุมชน 
สังคม โดยพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
เปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับเกษตรกร
และผูสนใจทั่วไป สามารถขยายผลกวา 
3,000 ครัวเรือน 
  จากการลงพื้นที่ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 4 ขอนแกน (สศท.4) 
โดยสัมภาษณนายอดิศร เหลาสะพาน 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

ศูนยเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บานดอนมัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคามที่ประสบความสําเร็จ
ในการทําเกษตรผสมผสานและไดรับการ
ยกยองเปนปราชญเกษตรของแผนดิน 
สาขาปราชญเกษตรผูนําชุมชนและเครือขาย 
ป 2559 โดยไดนอมนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับแนวคิด
เกษตรผสมผสานมาประยุกตใชบนพื้นที่ 
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  ปจจุบันศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอนมัน ยังคงมีการถายทอด
องคความรูดานการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ตอเนื่อง โดยจุดเดนของศูนยคือการบริหาร
จัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
การใหความรูดานการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 
ดานเกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม 
ปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ และ
การเพาะพันธุกบนอกฤดู มีการถายทอด
ความรูอบรมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
อาทิ การเพาะเห็ดขอนขาว การเลี้ยงกบ 
การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตและบอดิน 

การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงเปดเทศ การเลี้ยง
ไกพื้นเมือง การเลี้ยงโค การทําปุยชีวภาพ 
เกษตรอินทรีย การปลูกผักปลอดสารพิษ 
เปนตน โดยปจจุบัน มีเกษตรกรและ
ผูสนใจเขามาอบรมกับศูนยฯ เฉลี่ยประมาณ 
12,567 คน/ป
  นอกจากศูนยเรียนรูที่สามารถสราง
ประโยชนใหแกชุมชนและสังคมแลว 
นายอดิศรยังจัดสรรพื้นที่เปนเกษตร
ผสมผสาน โดยแบงออกเปน นาขาว 
จํานวน 7 ไร พืชหลากหลาย จํานวน 4 ไร 
แบงเปน ไมผล ไมยืนตน พืชผัก เลี้ยงสัตว 
จํานวน 4 ไร สระนํ้า บอปลา บอกบ 

ป บันศนย์การเรียนร

เศร กิ พ เพียง

บาน นมัน ยังคงมีการ

ถ่ายท งค์ความร

านการเก ร สม สาน

าม ลักปรัช าเศร กิ

พ เพียง ย่าง ่ เน่ ง 

ย เ ่นข งศนย์ ค

การบริ าร ั การชมชน

ามแนวเศร กิ พ เพียง

จํานวน 22 ไร ซึ่งตนบอกเลาวา เดิมนั้น
ตนเคยเปนลูกจางและทํางานคาขายจนถึง
ป 2547 ไดหันเหตนเองมาเปนผูใหญบาน 
และกาวสูการเปนกํานันตําบลขามเรียง 
ซึ่งตนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะสรางประโยชน
ใหแกชุมชน สังคม ประกอบกับบทบาท
การเปนผูนําในชุมชน จึงสามารถสราง
การมีสวนรวมของสมาชิกในการพัฒนา
ชุมชนดานตาง ๆ โดยคิดหาวิธีการที่
เกษตรกรสามารถเรียนรูและนําไปปฏิบัติ
ตามได ทําใหสามารถขยายผลใหกับ
สมาชิกชุมชนและเครือขายไดกวางขวาง 
ภายใตศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานดอนมันที่ไดกอตั้งเมื่อป 2549
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โดย  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 ขอนแกน

จํานวน 7 ไร ซึ่งกิจกรรมหลักทางการเกษตร
ที่สามารถสรางผลตอบแทนไดดี คือ
การเพาะเห็ดขอนขาว โดยมีตนทุนการผลิต 
70,000 บาท/รอบการผลิต (พื้นที่ 1 งาน) 
ซึ่งใหผลผลิตในเดือนที่ 6 นิยมปลูกชวง
เดือนมีนาคม ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเดือน
สิงหาคม ใหผลตอบแทน 140,000 บาท/
รอบการผลิต คิดเปนผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
(กําไร) 70,000 บาท/รอบการผลิต ราคา
ขายสงเฉลี่ย 120 บาท/กก. นอกจากนี้ 
ยังสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณ  
เแหนมเห็ด ขาวเกรียบเห็ด เพื่อเพิ่มรายได 

 สําหรับผลผลิตบนพื้นที่ 22 ไร 
ของนายอดิศร รอยละ 80 จะนําไปจําหนาย
มีตนทุนโดยรวมอยูที่ 180,000 บาท/ป 
สรางรายไดประมาณ 400,000 บาท/ป 
ซี่งเปนรายไดจากการขายผลผลิต
ทุกกิจกรรมที่ทํา ซึ่งการจําหนายผลผลิต
มีผูมารับซื้อถึงที่ และบางสวนนําไปขายเอง
ในตลาดนัดของชุมชน รวมทั้งมีการทํา
ผลิตภัณ เพื่อลดรายจายเพิ่มรายได
ในครัวเรือน เชน นํ้ายาลางจาน นํ้ายาลาง
หองนํ้า นํ้ายาซักผา สบูสมุนไพร และ
การทํายาหมองขี้ผึ้งสมุนไพร ทําใชภายใน

ครัวเรือนบางสวนก็ขายใหเพื่อนบาน
เปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่งดวย สวนผลผลิต
อีกรอยละ 20 จะเก็บไวบริโภคในครัวเรือน
  นอกจากนี้ นายอดิศร ยังเปนวิทยากร
ใหกับ สศท.4 ในหลักสูตรการอบรมและ
สาธิตการเกษตรไทยดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักสูตรกระดานเศรษฐี 
ซึ่งนายอดิศรไดใหขอคิดแกเกษตรกร
ผูสนใจทําเกษตรผสมผสาน วาตองมีความ
อดทน มุงมั่น จึงจะประสบความสําเร็จ 
ทานที่สนใจในการทําเกษตรผสมผสาน
สามารถขอคําปรึกษาไดที่นายอดิศร 
เหลาสะพาน ศกอ. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 
เลขที่ 25 หมูที่ 13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
หรือ โทร. 09 5139 1657 ซึ่งยินดีให
คําปรึกษาแกเกษตรกรและผูสนใจทุกทาน
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เกษตรกร นา ื้ น ไร่ าเกษตร อเ
ส วา ากจนจาก วิต

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจเพ่ือการเกษตรที่เน้นการพ่งพาตนเอง เกษตรกรจะใช้ความร้ 
ความสามารถ ในการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะแหล่งนํ้า และกิจกรรมการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของเกษตรกรเอง โดยพ่งพาอาศัยทรัพยากรในไร่นา
และทรัพยากร รรมชาติเปนส่วนให ่ ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา มีกิจกรรม
ที่ไม่เปนป หาหรืออุปสรรคแก่กัน กิจกรรมเสริมรายได้ ใช้แรงงานในครอบครัวทํางานอย่างเตมที่ 
ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการผสมผสานการปลกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สงสุด

  คุณอุดม ดอกแดง เกษตรกรหัวไวใจสู 
วัย 50 ป หรือที่เพื่อนเกษตรกรเรียกวา 
“พี่ปู” อยูบานเลขที่ 109 หมูที่ 12 
ตําบลเดนใหญ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
เปนอีกผูหนึ่งที่ไดดําเนินชีวิตดวยการ
ทําการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จนสามารถมีกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้นมา
เปนลําดับ สลัดความยากลําบากดวย
ใบหนาที่เต็มไปดวยรอยยิ้มและความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่ออกมา หลังจาก
ใชชีวิตดวยการยึดอาชีพรับจางมาโดยตลอด 
แตมองไมเห็นความมั่นคงและชีวิตที่มี
ความสุขอยางแทจริง ในป 2559 
จึงไดจัดซื้อที่ดินซึ่งเปนพื้นที่ทํานาขาว
นอกเขตชลประทาน ไดปรึกษากับ 
คุณวัลยนภัส เอี่ยมชื่น ผูเปนภรรยา
วาจะสรางและพัฒนาครอบครัวตามแนว 
“เศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งเพื่อใหผลผลิต
ปลอดภัยจากสารพิษ เปาหมายผลผลิต
แบบอินทรีย การดําเนินงานยึดมั่น
ในคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
คือ อิทธิบาท ไดแก ฉันทะ ความพอใจ
ที่จะทําในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียร 

จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งที่ทําให
ไดผลดี และมีวิมังสา ความหมั่นสอดสอง
ในเหตุผลของสิ่งนั้น วาเหมาะสมหรือไม 
ผลที่ไดรับจึงเปนที่นาพอใจดวยการใชเวลา
ไมนานนัก
  ภายในฟารมจัดวางผังตามพระราชดําริ 
“ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเปนแนวทางหรือหลักการ
ในการจัดการทรัพยากรระดับไรนา 
คือ ที่ดินและนํ้า เพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ปรับเปลี่ยนจํานวนใหสอดคลองกับสภาพ
จากพื้นที่ 12 ไร เปนพื้นที่ปลูกขาว จํานวน 
10 ไร และพื้นที่ 2 ไร เพื่อปลูกบานพักอาศัย 
โรงเรือนเก็บวัสดุ เครื่องมือการเกษตร 

โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา ขนาด 2,000 กอน 
โรงเรือนกลวยไม และผักสวนครัว สระนํ้า 
ขนาด 2 งาน ลึก 5 เมตร (ใหถึงระดับนํ้า) 
สําหรับสํารองนํ้าไวใชฤดูแลง เลี้ยงปลา 
ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน หอยขม 
และกุงฝอย โรงเรือนเลี้ยงสัตว ไดแก 
นกกระทา 100 ตัว เปดเนื้อพันธุบาบารี 
(แมเปด 6 ตัว พอเปด 1 ตัว ลูกเปด 18 ตัว) 
และไกไข 50 ตัว ชั้นวางเลี้ยงไสเดือนดิน
อีกหลายกะละมังพลาสติก อีกทั้งมีบอซีเมนต
เลี้ยงปลาไหล
  ผลที่ไดรับสรางรายไดจากการจําหนาย
ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
จําหนายไดอยางนอยวันละ 500 บาท 
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ซึ่งมีไมพอแกความตองการของผูบริโภค
ที่สั่งซื้อทั้งทางโทรศัพท สงไลน หรือ
เดินทางเขามาเยี่ยมเยียน ตนทุนการทํา
การเกษตรที่ลดลง เชน ตนทุนทํานา 
ที่ไมคิดคาเชานา เพราะเปนของตัวเอง 
คาใชจายที่ลดลงเปนจํานวนมาก ถาไมคิด
คาแรงงานที่ตนเองไดลงแรงไปแลว จะมี
คาใชจายเพียง ไรละ 600 บาท เปนคา
เก็บเกี่ยว และอื่นๆ เพียงเล็กนอยเทานั้น
  ปจจัยการผลิตอื่นๆ เชน ปุย สารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ผลิตขึ้นมาเองทั้งสิ้น โดยวางแผน
การทําผังแปลงใหมีคันนาที่ใหญ กวาง 4 เมตร 
ปองกันการรั่วไหลของนํ้า และปลูกพืช
บนคันดินสรางรายไดและสรางระบบนิเวศ
ที่ดีในไรนา ไถกลบตอซังและฟางขาว
ลดการเผา เพิ่มปุยอินทรีย เพื่อปรับปรุง
บํารุงดินที่เคยเสื่อมโทรมเพราะขาดการ
ดูแลรักษาอยางถูกตอง สงผลใหดิน
มีความรวนซุย ขาวตานทานตอโรค 
และแมลงศัตรูพืช ใหผลผลิตที่ดี 

ที่ผานมาผลผลิตที่ไดดีพอสมควรคือ 
600 กิโลกรัมตอไร ซึ่งในปตอไปผลผลิต
จะดีขึ้นเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณกวาเดิม 
ในขณะที่ไมตองใชปุยเคมี และสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชเลย ในสวนของศัตรูพืช
จะใชสารชีวภัณ  คือบิวเวอรเรีย, 
เมธาไรเซียม และเชื้อบีที (เปนจุลินทรีย
ที่มีประโยชน สามารถนํามาใชกําจัด
แมลงศัตรูพืช ที่มีความปลอดภัยสูง
ตอมนุษย สัตวเลือดอุน ปลา และนก 
รวมทั้งแมลงที่มีประโยชน) เปนหลัก 
ดานโรคพืช จะใชเชื้อราไตรโคเดอรมา  
ในการนี้ทุกชนิดเพียงซื้อหัวเชื้อ
เพียงครั้งเดียว เพื่อนํามาขยายเชื้อ
ดวยนํ้ามะพราวหรือนํ้านมถั่วเหลือง
อยางใดอยางหนึ่ง อัตราสวน หัวเชื้อ 
200 กรัม ตอนํ้ามะพราว 5 ลิตร หรือ
นํ้านมถั่วเหลือง 300 ซีซี ผสมในภาชนะ
พลาสติกเติมลมตลอด 12 ชั่วโมง 
ดวยแอรปมออกซิเจนตูปลา ก็จะได
สารชีวภัณ ไปฉีดพนในแปลงนาและ
แปลงผัก ดวยอัตราสวน 100 ซีซี 
ตอนํ้าสะอาด 20 ลิตร
  ในสวนนี้ “พี่ปู” ฝากบอกทิ้งทายวา
วิธีขยายเชื้อแตกตางจากที่ไดรับจากการ
อบรมทางวิชาการ จึงไมอยากใหเชื่อ
ตามที่บอก แตถาจะทําตามก็ขอใหทดลอง
ทํากอน สําหรับผลที่ไดรับจากการใช
วิธีการนี้มาตลอด พบวา ไดผลดีไมตองใช

ป ัยการ ลิ ่น  เช่น 
ปย สารป งกันกา ั ศั รพช 

ลิ ขนมาเ งทังสิน 
ยวางแ นการทา ังแปลง

มีคันนาที่ ่ กวาง  เม ร 
ป งกันการรั่ว ลข งนา 

และปลกพชบนคัน ินสรางราย
และสรางระบบนิเวศที่ ี น ร่นา 

ถกลบ ังและ างขาว
ล การเ า เพ่ิมปย ินทรีย์

เพ่ ปรับปรงบารง ิน
ที่เคยเส่ ม ทรม

สารเคมี และจะพบศัตรูพืชตายหลังการ
ใชไมกี่วัน โดยเฉพาะบิวเวอเรีย และ
เมธาไรเซียม จะพบตัวแมลงกลายเปนมัมมี่
มีเชื้อราคลุมตลอดฤดูการผลิต ผูสนใจ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมหรือเขาเยี่ยม
ติดตอไดที่ เบอรโทร. (062) 273 8185 
ยินดีตอนรับครับ
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415 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63 ที่มีพื้นที่ 61.197 ผลผลิต 24.064 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 393 กิโลกรัม 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.14 รอยละ 5.77 และรอยละ 5.60 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากราคาขาวเปลือก

ที่เกษตรกรขายไดอยูในเกณ ดี จึงจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกจากนาที่ปลอยวางเมื่อปที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจาก

เนื้อที่เพาะปลูกขาวมีจํากัด และบางสวนปลูกทดแทนออยโรงงานที่ครบอายุ สําหรับผลผลิตตอไร คาดวาเพิ่มขึ้นจากปริมาณนํ้าฝนที่มีเพียงพอ

ตอการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหในภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

   ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดการณผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2563  เมษายน 2564 โดยคาดวาผลผลิตจะออก

สูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2563 ปริมาณ 15.645 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 61.47 ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563/64

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

รวมทั้งประเทศ (ลานตันขาวเปลือก) 1.699 2.318 2.206 15.645 2.494 0.630 0.248 0.089 0.124 25.453

รอยละ 6.67 9.11 8.67 61.47 9.80 2.47 0.97 0.35 0.49 100.00

   2) ข้าวนาปรัง ปี 2564

   คาดการณขอมูล ณ เดือนกันยายน 2563 มีเนื้อที่เพาะปลูก 6.100 ลานไร ผลผลิต 3.645 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 

598 กิโลกรัม ลดลงจากปการผลิต 2563 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 7.319 ลานไร ผลผลิต 4.541 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตตอไร 620 กิโลกรัม 

หรือลดลงรอยละ 16.66 รอยละ 19.73 และรอยละ 3.55 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปที่แลว เนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโนมลดลง 

เนื่องจากปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญสวนมากมีปริมาณนํ้านอยกวาป 2563 สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากคาดวาเกษตรกร

ในบางจังหวัดทําการเพาะปลูกเกินแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ทําใหบางพื้นที่มีปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว 

ทําใหตนขาวเติบโตไมสมบูรณ สงผลใหภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง
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   ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดการณผลผลิตเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  ตุลาคม 2564 โดยคาดวาผลผลิตจะออกสูตลาดมาก 

ในชวงเดือนมีนาคม  เมษายน 2563 ปริมาณรวม 2.227 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 61.09 ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

  .2 การตลาด

   ) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2563 64 ประกอบด้วย 5 ช่วง ดังนี้

    ช่วงที่ 1 การก�าหนดอุปสงค์และอุปทานข้าว ไดกําหนดอุปสงค 28.786 ลานตันขาวเปลือก อุปทาน 30.865 ลานตัน 

ขาวเปลือก

    ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิตข้าว 

     2.1) การวางแผนการผลิตขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการวางแผนการผลิตขาว ป 2563/64  

รวม 69.409 ลานไร คาดการณผลผลิต 30.865 ลานตันขาวเปลือก จําแนกเปน รอบที่ 1 พื้นที่ 59.884 ลานไร คาดการณผลผลิต 24.738  

ลานตันขาวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 9.525 ลานไร คาดการณผลผลิต 6.127 ลานตันขาวเปลือก โดยสามารถปรับสมดุลการผลิตได 

ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความออนไหว ความตองการใชขาวลดลง และสถานการณนํ้านอย รวมทั้งการปรับลดพื้นที่การปลูกขาว 

ไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบการปลูกขาวกอนฤดูกาลเพาะปลูกขาวรอบที่ 2 

     2.2) การจัดทําพื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการจัดทําพื้นที่เปาหมาย 

สงเสริมการปลูกขาว ป 2563/64 รอบที่ 1 จํานวน 59.884 ลานไร แยกเปน 1) ขาวหอมมะลิ 27.500 ลานไร ผลผลิต 9.161 ลานตัน 

ขาวเปลือก 2) ขาวหอมไทย 2.084 ลานไร ผลผลิต 1.396 ลานตันขาวเปลือก 3) ขาวเจา 13.488 ลานไร ผลผลิต 8.192 ลานตัน 

ขาวเปลือก 4) ขาวเหนียว 16.253 ลานไร ผลผลิต 5.770 ลานตันขาวเปลือก และ 5) ขาวตลาดเฉพาะ 0.559 ลานไร ผลผลิต  

0.219 ลานตันขาวเปลือก

     2.3) การจัดการปจจัยการผลิต ไดแก โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี และควบคุมคาเชาที่นา

     2.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ไดแก โครงการสงเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ โครงการสงเสริมการผลิต

ขาวอินทรีย โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 

สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย โครงการสงเสริมการผลิตขาว กข 43 และขาวเจาพื้นนุม (กข 79) และโครงการรักษาระดับปริมาณการผลิต 

และคุณภาพขาว

     2.5) การควบคุมปริมาณการผลิตขาว ไดแก โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

     2.6) การพัฒนาชาวนา ไดแก โครงการชาวนาปราดเปรื่อง

     2.7) การวิจัยและพัฒนา ไดแก โครงการปรับปรุงและการรับรองพันธุขาวคุณภาพดีเพื่อการแขงขัน และโครงการ

ปรับปรุงและการรับรองพันธุขาวเจาพื้นนุมพันธุใหม

     2.8) การประกันภัยพืชผล ไดแก โครงการประกันภัยขาวนาป

    ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ไดแก โครงการสินเชื่อเพื่อสรางยุงฉางใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

    ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดในประเทศ 

     4.1) การพัฒนาตลาดสินคาขาว ไดแก โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว A  ครบวงจร และโครงการ

รณรงคบริโภคขาว และผลิตภัณ ขาวของไทยทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

     4.2) การชะลอผลผลิตออกสูตลาด ไดแก โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป โครงการสินเชื่อ 

เพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก และโครงการ

สนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว 

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

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

รวมทั้งประเทศ (ลานตันขาวเปลือก) 0.397 1.136 1.091 0.574 0.179 0.172 0.070 0.018 0.008 3.645

รอยละ 10.91 31.16 29.93 15.74 4.92 4.72 1.92 0.49 0.21 100.00

าวะเศร กิ การเก ร
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    ช่วงที่ 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ 

     5.1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดตางประเทศ ไดแก การเจรจาขยายตลาดขาวและกระชับความสัมพันธทางการคา 

ในตางประเทศ โครงการกระชับความสัมพันธ และรณรงคสรางการรับรูในศักยภาพขาวไทยเพื่อขยายตลาดไทยในตางประเทศ และ

โครงการ ลด/แกไขปญหาอุปสรรคทางการคาขาวไทยและเสริมสรางความเชื่อมั่น 

     5.2) สงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธขาว ผลิตภัณ ขาวและนวัตกรรมขาว ไดแก โครงการสงเสริมและ

ขยายตลาดขาวไทยเชิงรุก โครงการผลักดันขาวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหลงผลิตสูตลาดโลก โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธ 

ภาพลักษณขาวไทยในงานแสดงสินคานานาชาติ โครงการจัดประชุม T ai an  i e Con ention 2021 และโครงการเสริมสรางศักยภาพ 

สินคาเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการตอยอดเชิงพาณิชย

     5.3) สงเสริมพัฒนาการคาสินคามาตรฐาน และปกปองคุมครองเครื่องหมายการคา/เครื่องหมายรับรอง 

ขาวหอมมะลิไทย

     5.4) ประชาสัมพันธรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณ ขาวของไทยในตลาดขาวตางประเทศ

   2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ้ปลกข้าว ปีการผลิต 2563 64

    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2563/64 มาตรการ

คูขนานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64 และโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64 และงบประมาณ ดังนี้

    2.1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยกําหนดชนิดขาว ราคา และปริมาณประกันรายได  

(ณ ราคาความชื้นไมเกิน 15 ) ดังนี้ (1) ขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน (2) ขาวเปลือก 

หอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน (3) ขาวเปลือกเจา ราคาประกันตันละ 10,000 บาท  

ครัวเรือนละไมเกิน 30 ตัน (4) ขาวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 25 ตัน และ (5) ขาวเปลือกเหนียว  

ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน

    2.2) มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ประกอบดวย 3 มาตรการ ไดแก 

     (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อใหเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกขาวทั่วประเทศ เพื่อชะลอขาวเปลือกไวในยุงฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จํานวน 1.50 ลานตันขาวเปลือก  

วงเงินสินเชื่อตอตัน จําแนกเปน ขาวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท ขาวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 9,500 บาท ขาวเปลือกเจา 

ตันละ 5,400 บาท ขาวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 7,300 บาท และขาวเปลือกเหนียว ตันละ 8,600 บาท รวมทั้งเกษตรกรที่เก็บขาวเปลือก

ในยุงฉางตนเอง จะไดรับคาฝากเก็บและรักษาคุณภาพขาวเปลือกในอัตราตันละ 1,500 บาท สําหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อขาวเปลือก 

จากเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไดรับในอัตราตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรผูขายขาวเปลือก ไดรับในอัตราตันละ 500 บาท

     (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส. 

สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร ประกอบดวย สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพื่อรวบรวม 

ขาวเปลือกจําหนาย และ/หรือเพื่อการแปรรูป วงเงินสินเชื่อเปาหมาย 15,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 4 ตอป  

โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยใหสถาบันเกษตรกรรอยละ 3 ตอป

     (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ปการผลิต 2563/64 ผูประกอบการคาขาว 

รับซื้อขาวเปลือกเพื่อเก็บสต็อก เปาหมาย 4 ลานตันขาวเปลือก โดยสามารถรับซื้อจากเกษตรกรไดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  31 มีนาคม 2564  

(ภาคใต 1 มกราคม  30 มิถุนายน 2564) และเก็บสต็อกในรูปขาวเปลือกและขาวสาร ระยะเวลาการเก็บสต็อกอยางนอย 60  180 วัน  

(2  6 เดือน) นับแตวันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3

าวะเศร กิ การเก ร

14 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ■ ปีที่ 66 ฉบับที่ 769 ธันวาคม 2563



   3) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพั นาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผ้ปลกข้าว ปีการผลิต 2563 64

    ธ.ก.ส. ดําเนินการจายเงินใหเกษตรกรผูปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดรอน  

ลดตนทุนการผลิต ใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ในอัตราไรละ 1,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 20 ไร (ครัวเรือนละไมเกิน 20,000 บาท) 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยขอดําเนินการจายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมสงเสริมการเกษตร  

ในอัตราไรละ 500 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 20 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท กอนในเบื้องตน

  .3 การค้า

  ภาวการณ์ซื้อขายข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2563 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา  

เนื่องจากเปนชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก ประกอบกับตางประเทศลดปริมาณการสั่งซื้อขาวไทย สวนหนึ่งเพราะขาวไทยมีราคาสูง 

เมื่อเทียบกับประเทศคูแขง

  .4 การส่งออก

  ป 2562 ไทยสงออกขาว 7.584 ลานตันขาวสาร มูลคา 130,585 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ป 2561 ที่สงออก 17.018 ลานตันขาวสาร 

มูลคา 182,082 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 55.44 และรอยละ 28.28 ตามลําดับ (ที่มา  กรมศุลกากร)

  ป 2563 (ม.ค.  ต.ค.) ไทยสงออกขาว 4.487 ลานตันขาวสาร มูลคา 93,041 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562  

ที่สงออก 6.541 ลานตันขาวสาร มูลคา 110,474 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 31.40 และรอยละ 15.78 ตามลําดับ  

(ที่มา  กรมศุลกากร)

  .5 การนําเข้า

  ตั้งแต ป 2548 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขาขาว 

ในโควตาอัตรารอยละ 30

  ป 2562 ไทยนําเขาขาว 32,706 ตันขาวสาร มูลคา 493 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ป 2561 ที่นําเขา 14,988 ตันขาวสาร  

มูลคา 398 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 118.21 และรอยละ 23.86 ตามลําดับ (ที่มา  กรมศุลกากร)

  ป 2563 (ม.ค.  ต.ค.) ไทยนําเขาขาว 41,366 ตันขาวสาร มูลคา 512 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ที่นําเขา  

25,086 ตันขาวสาร มูลคา 376 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 64.90 และรอยละ 36.17 ตามลําดับ (ที่มา  กรมศุลกากร)

 2. สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
  2.  สถานการณ์ข้าวโลก

   ) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2563/64 ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลผลิต  

501.109 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 496.069 ลานตันขาวสาร ในป 2562/63 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.02 

   2) การค้าข้าวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลก ป 2563/64 ณ เดือนพฤศจิกายน 2563  

มีปริมาณผลผลิต 501.109 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2562/63 รอยละ 1.02 การใชในประเทศ 499.242 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้น 

จากป 2562/63 รอยละ 0.84 การสงออก/นําเขา 44.263 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2562/63 รอยละ 1.33 และสต็อกปลายป 

คงเหลือ 179.777 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2562/63 รอยละ 1.05 

   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก กัมพูชา อียู กายานา ปากีสถาน แอฟริกาใต ไทย และสหรัฐอเมริกา

   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา บราซิล เมียนมา อินเดีย ปารากวัย ตุรกี อุรุกวัย และเวียดนาม

   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต เอธิโอเปย อียู กานา กินี อิหราน อิรัก เคนยา 

ฟลิปปนส เซเนกัล แอฟริกาใต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เยเมน และสหรัฐอเมริกา

   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก บราซิล จีน เม็กซิโก และซาอุดิอาระเบีย

   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส และไทย
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  2.2 สถานการณ์ข้าวของประเทศผ้ผลิตและผ้บริโภคที่สําคั  

   ไทย 

   “พาณิชย” ยันมีมาตรการดูแลราคาขาวใหกับเกษตรกร ทั้งการจายสวนตางในโครงการประกันรายได และการใชมาตรการเสริม

ผลักดันราคา หลังราคาขาวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลใหมตกตํ่า แจงสาเหตุผูซื้อรอดูสถานการณผลผลิต การบริโภคในประเทศลดจากนักทองเที่ยว 

นอยลง สวนการสงออกป 64 มั่นใจดีขึ้น ยํ้าไทยมีพันธุขาวที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปนจํานวนมาก

   นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการในตําแหนงอธิบดีกรมการคาภายใน เปดเผยถึงกรณีที่สมาคมผูสงออกขาวไทย  

ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบปญหาขาวเปลือกหอมมะลิราคาตกตํ่าวา กรมฯ ไดทําการตรวจสอบแลวพบวา ขณะนี้ผลผลิตขาวเปลือก

หอมมะลิฤดูกาลผลิตป 2563/64 อยูในชวงเก็บเกี่ยวและกําลังทยอยออกสูตลาด ทําใหผูนําเขารอดูสถานการณผลผลิตขาวไทยวาม ี

มากนอยแคไหน ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากการแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหการบริโภคในประเทศชะลอตัว 

จากนักทองเที่ยวที่นอยลง รวมถึงมีปญหาการสงออกลดลง เนื่องจากราคาขาวไทยสูงกวาคูแขงทําใหแขงขันไดยากและปญหาคาเงินบาท  

ขณะที่ผูคาขาวก็มีการระบายขาว เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับผลผลิตฤดูกาลใหม สงผลใหราคาขาวเปลือกหอมมะลิในชวงนี้ปรับตัวลดลง 

โดยขาวเกี่ยวสดความชื้น 28  30  มีราคาตันละ 9,500  10,000 บาท สวนขาวเปลือกแหงความชื้นไมเกิน 15  ตันละ 12,000  12,500 บาท

   ทั้งนี้ ขอชี้แจงตอเกษตรกรวา ขณะนี้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอนุมัติหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว 

ป 2563/64 รอบที่ 1 แลว โดยกําหนดราคาเปาหมายขาวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน ขาวเปลือกหอมมะล ิ

นอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ไมเกิน 16 ตัน ขาวเปลือกเจา ราคา 10,000 บาท/ตัน ไมเกิน 30 ตัน ขาวเปลือกหอมปทุมธานี  

ราคา 11,000 บาท/ตัน ไมเกิน 25 ตัน และขาวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ไมเกิน 16 ตัน โดยจะจายเงินสวนตางของราคาประกัน

ใหกับเกษตรกร หากราคาเกณ กลางอางอิงตํ่ากวาราคาเปาหมายสวนมาตรการคูขนานซึ่งจะชวยดูดซับผลผลิตฤดูกาลใหมที่จะออกสูตลาดมาก 

ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 เปนตนไป ไดมีการจูงใจใหเกษตรกร สหกรณ สถาบันเกษตรกร รวมทั้งผูประกอบการคาขาวทั่วไปเก็บสต็อก  

เพื่อเปนการสรางเสถียรภาพราคาตลาด โดยมีเปาหมาย 7 ลานตันขาวเปลือก ผานโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ใหคาฝากเก็บ

ตันละ 1,500 บาท เปาหมาย 1.5 ลานตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณเสียดอกเบี้ย 

รอยละ 1 เปาหมาย 1.5 ลานตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการ 

รอยละ 3 เปาหมาย 4 ลานตัน

   นายวัฒนศักยกลาววา สําหรับการสงออกขาวไทยในป 2564 คงตองรอดูปริมาณของผลผลิตขาวในป 2563/64 กอนวาจะมี 

มากนอยเพียงใด เบื้องตนกระทรวงเกษตรและสหกรณคาดวาจะมีผลิตขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณนํ้าที่มีเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก  

ซึ่งนาจะสงผลใหราคาขาวในประเทศปรับตัวลดลงจากราคาที่อยูในระดับที่สูงกวาปกติในชวง 1  2 ปที่ผานมา จากปญหาภัยแลง ทําใหชองวาง 

ของราคาขาวไทยกับขาวของประเทศคูแขงลดนอยลง และจะทําใหศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลกดีขึ้น และนาจะสงผลใหการสงออกในป 

2564 ดีกวาในป 2563

   ทางดานประเด็นที่ไทยไมมีพันธุขาวที่ไปแขงขันในตลาดโลก คณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) ไดมีมต ิ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบยุทธศาสตรขาวไทยป 2563  2567 แลว โดยมีวิสัยทัศน คือ ไทยเปนผูนําการผลิต การตลาดขาว 

และผลิตภัณ ขาวคุณภาพของโลก โดยเนน “ตลาดนําการผลิต” เพื่อผลิตชนิดขาวใหตอบสนองความตองการของตลาด โดยมีการจัดกลุม 

ขาวไทยเปน 7 ชนิด ตามความตองการของตลาด 3 ตลาด ไดแก 1.ตลาดพรีเมี่ยม ไดแก ขาวหอมมะลิ และขาวหอมไทย 2.ตลาดทั่วไป  

ไดแก ขาวขาวพื้นนุม ขาวขาวพื้นแข็ง และขาวนึ่ง และ 3.ตลาดเฉพาะ ไดแก ขาวเหนียว และขาวสีหรือขาวคุณลักษณะพิเศษ กําหนดใหม ี

การพัฒนาพันธุขาวที่สามารถแขงขันกับพันธุของคูแขงในตลาดโลก เชน เวียดนาม เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งยกระดับและเรงรัด

การวิจัยพัฒนาพันธุขาวใหตรงกับความตองการของตลาดใหมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ตนเตี้ย ผลผลิตสูง และคุณภาพดี (สั้น เตี้ย ดก ดี)

   ที่มา : ommer ene sagen . om
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   เวียดนาม 

   ภาวะราคาขาวปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีคําสั่งซื้อขาวจากประเทศจีนและฟลิปปนสกลับเขามา ประกอบกับในชวงนี้ยังคงมีฝนตก

ลงมาจากอิทธิพลของพายุ ทําใหเปนอุปสรรคตอการเก็บเกี่ยวในชวงปลายฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว (autumn inter ro ) สงผลใหอุปทานขาว

ในตลาดอยูในภาวะตึงตัว โดยขาวขาว 5  ราคาอยูที่ประมาณตันละ 495  500 ดอลลารสหรัฐฯ 

   โดยในเดือนตุลาคม 2563 เวียดนามสงออกขาวประมาณ 362,930 ตัน ลดลงประมาณรอยละ 5.80 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน

ที่ผานมา สงผลใหในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ (มกราคม  ตุลาคม) เวียดนามสงออกขาวไดประมาณ 5.35 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 

2.80 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา

   ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม ( inistr  o  Agri u ture an  ura  De e o ment) รายงานวา 

ในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ เวียดนามสงออกขาวประมาณ 5.30 ลานตัน มูลคาประมาณ 2,600 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมูลคาเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ 8.20 แตปริมาณลดลงประมาณรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา อยางไรก็ตาม ผูคาขาวแสดงความกังวล

เกี่ยวกับสถานการณขาวในประเทศที่มีอุปทานขาวลดลง ซึ่งอาจจะสงผลใหการสงออกขาวในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีปริมาณลดลงจาก

เดือนตุลาคมที่ผานมา 

   T e O eani  Agen  an  S i ing Ser i e รายงานวา ระหวางวันที่ 1  23 พฤศจิกายน 2563 จะมีเรือบรรทุกสินคา

อยางนอย 4 ลํา เขามารอรับเพื่อขนถายสินคาขาวที่ทาเรือ Ho C i in  Cit  ort เพื่อรับมอบขาวประมาณ 80,287 ตัน

   ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

   กัมพชา

   นายแวง สาคอน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกัมพูชา เผยกับสํานักขาวซินหัววา ในชวง 10 เดือนแรกของป 2563 กัมพูชาสงออก

ขาวสารปริมาณ 536,305 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 17 จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา

   ขณะที่จีนเปนผูซื้อขาวรายใหญที่สุดของกัมพูชา โดยในชวงเดือนมกราคม  ตุลาคม 2563 กัมพูชาสงออกขาวไปจีนปริมาณ 

194,451 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากชวงเดียวกันในปที่ผานมาหรือคิดเปนรอยละ 36 ของปริมาณการสงออกขาวทั้งหมดของกัมพูชา นอกจากนี้ 

กัมพูชายังสงออกขาวไปตลาดยุโรปปริมาณ 174,391 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12 หรือคิดเปนรอยละ 32.5 ของปริมาณการสงออกขาวทั้งหมด

   รัฐมนตรีฯ กลาวเพิ่มเติมวา “ในชวง 10 เดือนแรกของป 2563 ภาพรวมการสงออกขาวไปยังทุกประเทศปลายทาง มีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้น” โดยกัมพูชาสงออกขาวไปยัง 60 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก

   นอกจากนี้ นายลูน เย็น เลขาธิการสหพันธขาวกัมพูชา (C F) เผยกับซินหัววา จีนจัดเปนตลาดใหญสําหรับขาวกัมพูชา 

และคาดวาภายในสิ้นปนี้ กัมพูชาจะสงออกขาวไปจีนประมาณ 250,000 ตัน สวนนายงินชัย อธิบดีกรมการเกษตร กลาววาการระบาดใหญ

ของโรคโควิด 19 สงผลใหอุปสงคขาวของกัมพูชาเพิ่มขึ้น และคาดการณวาป 2563 ปริมาณการสงออกขาวไปยังตลาดตางประเทศ

จะสูงถึง 800,000 ตัน

   ที่มา : in uat ai. om
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   บังกลาเทศ

   หนวยงานดานธัญพืชของรัฐบาล (Dire torate enera  o  Foo  D F) ไดออกประกาศเปดการประมูลนําเขาขาวนึ่ง  

( NT NAT ONA  UOTAT ON NOT C  FO  O T OF NON AS AT  A O D C ) จํานวน 50,000 ตัน ถือเปนการ 

เปดประมูลนําเขาขาวครั้งแรกในรอบ 3 ป เนื่องจากภาวะราคาขาวในประเทศปรับสูงขึ้นขณะที่อุปทานขาวมีนอยลง โดยกําหนดใหยื่น 

ขอเสนอภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และกําหนดใหมีการสงมอบขาวภายในระยะเวลา 40 วัน  

หลังจากที่มีการทําสัญญาแลว

   รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร ระบุวา รัฐบาลบังคลาเทศมีแผนที่จะประมูลนําเขาขาวประมาณ 300,000 ตัน เนื่องจาก 

เกิดภาวะอุปทานขาวในประเทศขาดแคลน เพราะผลผลิตขาวบางสวนไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในชวงที่ผานมา 

   อยางไรก็ตาม ผูมีสวนเกี่ยวของในวงการคาขาว กลาววา การจัดประมูลนําเขาขาวดังกลาว จะไมสงผลกระทบตอสถานการณ 

ราคาของขาวในขณะนี้ ซึ่งราคาขาวในประเทศไดปรับตัวสูงขึ้นประมาณรอยละ 50 นับตั้งแตเดือนมีนาคมที่ผานมา ทามกลางการระบาด 

ของ CO D 19 เนื่องจากประชาชนซื้อขาวเพื่อกักตุนไวทามกลางความตื่นตระหนกของตลาด

   วงการคาระบุวา การประมูลนําเขาขาวไมนาจะทําใหราคาขาวในประเทศปรับตัวลดลง แตรัฐบาลควรใชวิธีปรับลดภาษีนําเขาขาว 

(im ort ut ) มากกวา เนื่องจากอัตราภาษีนําเขาขาวในขณะนี้อยูที่อัตรารอยละ 55 จากเดิมอยูที่รอยละ 28 โดยในป 2562 รัฐบาล 

ไดปรับอัตราภาษีขึ้นเพื่อปกปองเกษตรกรในประเทศ สงผลใหในชวงเวลานั้นราคาขาวในประเทศปรับตัวลดลงจนเกิดการประทวงของ

เกษตรกรจากการขายขาวในราคาที่ถูกลง 

   อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ระบุวา จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไมมีแผนที่จะปรับลดอัตราภาษีนําเขาขาว เพราะตองการ 

คงอัตราภาษีนําเขาไวเพื่อปกปองเกษตรกรในประเทศ และในทางกลับกันรัฐบาลอาจจะปรับขึ้นภาษีนําเขาขาวในกรณีที่จําเปนอีกดวย  

โดยในปนี้รัฐบาลคาดวาผลผลิตขาวในฤดูนาปหรือ Aman ro  จะมีผลผลิตลดลงประมาณรอยละ 15 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากฝน 

ที่ตกหนักและอุทกภัย ซึ่งสงผลใหการจัดหาขาวของรัฐบาลในปนี้ลดลงเกือบ 1 ลานตัน จากเปาหมายที่ 1.95 ลานตัน

   ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

   ไนจีเรีย

   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณขาวของไนจีเรีย โดยคาดวาในปการตลาด 2563/64 (ตุลาคม 2563  

กันยายน 2564) ไนจีเรียมีผลผลิตขาวประมาณ 4.89 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 5.04 ลานตัน ในป 2562/63 แมวาพื้นที่เพาะปลูก 

จะเพิ่มขึ้นจาก 21.87 ลานไร เปน 22.50 ลานไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของ CO D 19 ทําใหรัฐบาลออกมาตรการ o o n  

ในชวงเวลาซึ่งใกลเคียงกับชวงการปลูกขาว (กลางเดือนมีนาคม  กลางเดือนเมษายน) ทําใหการเดินทางเพื่อประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 

ถูกจํากัด และการกระจายปจจัยการผลิตและอุปกรณสําหรับการทํานาขาวตองหยุดชะงักไป

   ดานการบริโภคขาวนั้น คาดวายังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง  

โดยในชวงที่มีการระบาดของ CO D 19 มีความเสียหายตอระบบหวงโซอุปทานเปนอยางมาก เนื่องจากขาวบางสวนตองนําเขาจาก 

ตางประเทศ ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนขาว และสงผลใหราคาขาวภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการที่ราคาขาวพุงสูงขึ้นทําใหประชาชน 

บางสวนหันไปบริโภคธัญพืชชนิดอื่นที่มีราคาถูกวา อาทิ mi et ขาวฟาง และมันสําปะหลัง 

   ดานการนําเขาขาวคาดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวไนจีเรียยังคงชื่นชอบขาวนึ่งจากไทยและอินเดีย ซึ่งแมวารัฐบาล 

จะใชนโยบายปดพรมแดนแตการลักลอบนําเขาขาวผานแนวชายแดนยังคงมีอยางตอเนื่อง และมีการคาขายกันอยางเสรีภายในประเทศ

   ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย
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18 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ■ ปีที่ 66 ฉบับที่ 769 ธันวาคม 2563



าวะเศร กิ การเก ร

โดย น.ส.ปองวดี จรังรัตน
น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 3. ราคาข้าวไทยในเดือนพ ศจิกายน 2563 มีดังนี้
  3.  ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

   ขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 10,274 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,715 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 12.30 

และลดลงจากตันละ 14,583 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 29.55

   ขาวเปลือกเจาความชื้น 15  เฉลี่ยตันละ 8,297 บาท ราคาลดลงจากตันละ 8,804 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 5.76 

แตสูงขึ้นจากตันละ 7,898 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 5.05

  3.2 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

   ขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 24,450 บาท ราคาลดลงจากตันละ 24,700 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 1.01 

และลดลงจากตันละ 32,803 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 25.46

   ขาวสารเจา 5  (ใหม) เฉลี่ยตันละ 13,358 บาท ราคาลดลงจากตันละ 13,385 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 0.20 

แตสูงขึ้นจากตันละ 11,287 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 18.35

  3.3 ราคาส่งออก เอ .โอ.บี

   ขาวหอมมะลิ 100  (ใหม) เฉลี่ยตันละ 884 ดอลลารสหรัฐฯ (26,593 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 914 ดอลลารสหรัฐฯ 

(28,287 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 3.28 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 5.99) และลดลงจากตันละ 1,134 ดอลลารสหรัฐฯ 

(33,992 บาท/ตัน) ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 22.05 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 21.77)

   ขาว 5  เฉลี่ยตันละ 491 ดอลลารสหรัฐฯ (14,770 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 471 ดอลลารสหรัฐฯ (14,596 บาท/ตัน) 

ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 4.25 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 1.19) แตสูงขึ้นจากตันละ 421 ดอลลารสหรัฐฯ (12,620 บาท/ตัน) 

ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 16.63 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 17.04) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30.0822 (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนพฤศจิกายน 2563)
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตันขาวสาร

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 35.300 1.53

บราซิล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.602 0.54 7.480 1.60

พมา 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 12.900 1.57

กัมพูชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.710 0.52

จีน 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 0.19 147.000 0.18

อียิปต 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 3.87 4.000 6.98

อินเดีย 104.408 109.698 112.760 116.480 118.426 3.17 120.000 1.33

อินโดนีเซีย 36.200 36.858 37.000 34.200 34.000 1.98 34.900 2.65

ญี่ปุน 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 1.03 7.620 0.12

เกาหลีใต 4.327 4.197 3.972 3.868 3.744 3.64 3.850 2.83

ไนจีเรีย 3.941 4.536 4.470 4.538 5.040 5.05 5.040 0.00

ปากีสถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.600 5.56

ฟลิปปนส 11.008 11.686 12.235 11.732 11.927 1.66 11.700 1.90

ไทย 15.800 19.200 20.577 20.340 17.655 2.84 18.600 5.35

เวียดนาม 27.584 27.400 27.657 27.344 27.150 0.34 27.000 0.55

สหรัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.864 0.90 7.180 22.44

อื่น ๆ 41.755 32.585 42.313 44.194 44.530 4.43 45.229 1.57

รวม 477.132 481.488 494.711 497.041 496.069 0.97 501.109 1.02

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

าวะเศร กิ การเก ร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตันขาวสาร

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็อกตนป 135.048 142.488 150.632 164.220 176.926 7.06 177.910 0.56

ผลผลิต 477.132 481.488 494.711 497.041 496.069 1.10 501.109 1.02

นําเขา 40.195 48.359 47.813 43.611 43.683 0.63 44.263 1.33

ใชในประเทศ 469.843 483.595 481.123 484.335 495.086 1.07 499.242 0.84

สงออก 40.195 48.359 47.813 43.611 43.683 0.63 44.263 1.33

สต็อกปลายป 142.488 150.632 164.220 176.926 177.910 6.24 179.777 1.05

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563  

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

อารเจนตินา 0.527 0.391 0.375 0.388 0.315 9.85 0.280 11.11

บราซิล 0.641 0.594 1.245 0.954 1.200 18.86 0.900 25.00

พมา 1.300 3.350 2.750 2.700 2.300 9.70 2.200 4.35

กัมพูชา 1.050 1.150 1.300 1.350 1.350 6.85 1.400 3.70

จีน 0.368 1.173 2.059 2.720 2.700 62.04 2.700 0.00

อียู 0.270 0.372 0.308 0.294 0.310 0.41 0.315 1.61

กายานา 0.431 0.455 0.414 0.496 0.520 4.73 0.530 1.92

อินเดีย 10.062 12.573 11.791 9.790 13.000 2.66 12.500 3.85

ปากีสถาน 4.100 3.647 3.913 4.550 4.000 1.73 4.100 2.50

ปารากวัย 0.556 0.538 0.653 0.689 0.800 10.24 0.620 22.50

แอฟริกาใต 0.145 0.109 0.113 0.111 0.115 4.36 0.125 8.70

ไทย 9.867 11.615 11.056 7.562 5.500 -14.77 7.000 27.27

ตรกี  0.280 0.213 0.202 0.225 0.200 11.11

อุรุกวัย 0.996 0.982 0.802 0.809 0.835 5.32 0.820 1.80

เวียดนาม 5.088 6.488 6.590 6.581 6.400 4.84 6.300 1.56

สหรัฐฯ 3.343 3.349 2.776 3.138 2.900 3.43 3.050 5.17

อื่น ๆ 1.451 1.293 1.455 1.277 1.213 3.64 1.223 0.82

รวม  40.195 48.359 47.813 43.611 43.683 0.63 44.263 1.33

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

าวะเศร กิ การเก ร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.600 5.92 0.625 4.17

บราซิล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.850 0.64 0.800 5.88

เบอรกินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.600 0.00

คาเมรูน 0.500 0.600 0.400 0.600 0.620 4.40 0.640 3.23

จีน 4.600 5.900 4.500 2.800 2.300 19.20 2.200 4.35

ไอเวอรี่โคสต 1.300 1.350 1.500 1.350 1.100 3.29 1.200 9.09

เอธิโอเปย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อียู 1.816 1.990 1.922 2.159 2.400 6.60 2.450 2.08

กานา 0.700 0.650 0.830 0.900 0.900 8.63 0.950 5.56

กินี 0.650 0.600 0.865 0.530 0.600 2.80 0.620 3.33

อิหราน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.100 0.00 1.200 9.09

อิรัก 0.930 1.161 1.237 1.263 1.100 4.29 1.150 4.55

ญี่ปุน 0.685 0.678 0.670 0.678 0.685 0.00 0.685 0.00

เคนยา 0.500 0.625 0.600 0.610 0.625 4.31 0.650 4.00

มาเลเซีย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.100 7.10 1.100 0.00

เม็กซิโก 0.731 0.913 0.776 0.730 0.850 0.78 0.800 5.88

โมแซมบิค 0.625 0.710 0.550 0.640 0.650 0.25 0.650 0.00

เนปาล 0.530 0.535 0.700 0.620 0.800 10.20 0.800 0.00

ไนจีเรีย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.200 13.48 1.200 0.00

ฟลิปปนส 0.800 1.200 2.500 2.900 2.500 37.18 2.600 4.00

ซาอุดิอาระเบีย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.400 3.94 1.350 3.57

เซเนกัล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.150 2.27 1.175 2.17

แอฟริกาใต 0.958 1.054 1.071 0.966 1.000 0.01 1.050 5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

เยเมน 0.350 0.420 0.530 0.560 0.500 10.53 0.525 5.00

สหรัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.185 11.52 1.200 1.27

อื่น ๆ 14.864 19.193 18.619 15.488 16.308 0.29 16.263 0.28

รวม 40.195 48.359 47.813 43.611 43.683 0.63 44.263 1.33

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 

าวะเศร กิ การเก ร
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.500 0.34 35.800 0.85

บราซิล 7.900 7.850 7.650 7.350 7.200 2.48 7.200 0.00

พมา 10.400 10.000 10.200 10.250 10.350 0.15 10.500 1.45

กัมพูชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.350 2.95 4.400 1.15

จีน 141.028 141.761 142.509 142.920 145.030 0.64 146.500 1.01

อิยิปต 3.900 4.300 4.200 4.200 4.300 1.73 4.300 0.00

อียู 3.550 3.600 3.700 3.800 4.050 3.23 4.150 2.47

อินเดีย 93.451 95.838 98.669 99.160 105.926 2.89 106.000 0.07

อินโดนีเซีย 37.850 37.500 37.000 36.300 35.500 1.59 35.400 0.28

ญี่ปุน 8.806 8.730 8.600 8.400 8.350 1.44 8.250 1.20

เนปาล 3.353 4.033 4.101 4.376 4.447 6.68 4.475 0.63

ไนจีเรีย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.550 0.61 6.400 2.29

ฟลิปปนส 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.400 0.70

ไทย 9.100 12.000 11.000 11.800 12.000 5.51 12.000 0.00

เวียดนาม 22.500 22.000 21.500 21.200 21.100 1.64 21.200 0.47

สหรัฐฯ 3.590 4.230 4.299 4.565 4.573 5.76 4.620 1.03

อื่น ๆ 66.115 73.153 68.295 69.414 71.560 1.06 73.647 2.92

รวม 469.843 483.595 481.123 484.335 495.086 1.07 499.242 0.84

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563  

าวะเศร กิ การเก ร
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตัน

ประเทศ ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62
ปี 2562/63

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.781 13.65 1.477 17.07

จีน 88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 116.500 0.00

อินเดีย 18.400 20.550 22.600 29.500 29.700 14.10 31.200 5.05

อินโดนีเซีย 3.509 3.215 5.563 4.061 3.109 0.08 3.107 0.06

ญี่ปุน 2.552 2.410 2.223 2.046 1.922 7.05 1.897 1.30

ฟลิปปนส 2.117 2.003 2.288 3.520 3.597 17.63 3.497 2.78

ไทย 8.403 4.238 3.009 4.237 4.642 -11.19 4.442 -4.31

สหรัฐฯ 1.475 1.462 0.933 1.424 0.910 9.45 1.573 72.86

อื่น ๆ 16.827 17.400 17.104 15.733 15.749 2.30 16.084 2.13

รวม 142.488 150.632 164.220 176.926 177.910 6.24 179.777 1.05

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563
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นสา
การผลิต
 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2564 
(เริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.86 ลานไร ผลผลิต 28.980 ลานตัน 
ผลผลิตตอไร 3.27 ตัน เมื่อเทียบกับ
ป 2563 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.70 ลานไร 
ผลผลิต 27.347 ลานตัน และผลผลิต
ตอไร 3.14 ตัน พบวา พื้นที่เก็บเกี่ยว 
ผลผลิตและผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 
1.82 รอยละ 5.97 และรอยละ 4.07 
ตามลําดับ โดยเดือนพฤศจิกายน 2563 
คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 1.54 
ลานตัน (รอยละ 5.30 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ ผลผลิตมันสําปะหลังป 2564 
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2564 ปริมาณ 18.49 ลานตัน 
(รอยละ 63.79 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 
  การสงออกผลิตภัณ มันสําปะหลัง
เดือนตุลาคม 2563 สรุปไดดังนี้ 
  มันเสน มีปริมาณสงออก 0.104 
ลานตัน มูลคา 814 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 0.236 ลานตัน มูลคา 1,808 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
55.93 และรอยละ 54.98 ตามลําดับ
  มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 
725.72 ตัน มูลคา 7.30 ลานบาท สูงขึ้น
จากปริมาณ 352.00 ตัน มูลคา 3.57 

ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
106.17 และรอยละ 104.48 ตามลําดับ
  แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 
0.237 ลานตัน มูลคา 3,089 ลานบาท 
สูงขึ้นจากปริมาณ 0.227 ลานตัน มูลคา 
2,931 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 4.41 และรอยละ 5.39 ตามลําดับ
  แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณ
สงออก 87.08 ลานตัน มูลคา 1,986 
ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 85.00 ลานตัน 
มูลคา 1,908 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา 
คิดเปนรอยละ 2.45 และรอยละ 4.09 
ตามลําดับ

ราคา
 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปไดดังนี้
  . ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ระดับไร่นา
   1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสด
ที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.87 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
1.74 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 7.47 
แตทรงตัวเทากับในชวงเดียวกันของป
ที่ผานมา
   1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได 
ณ ระดับไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.99 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.69 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.27 และสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 5.12 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.99

โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
 นายจิรายุ จะเรียมพันธุ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

  2. ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
   2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.22 บาท สูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ 7.11 บาท ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.55 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
6.09 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 18.56
   2.2 ราคาขายสงแปงมันประเภท
สตารชชั้นพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.15 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.07 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.61 และสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 13.12 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 0.23
  3. ราคาส่งออก เอ .โอ.บี 
   3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคา
เฉลี่ยตันละ 255 ดอลลารสหรัฐฯ สูงขึ้น
จากตันละ 250 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 2.00 และสูงขึ้นจากตันละ 
230 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 10.87
   3.2 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง 
ราคาเฉลี่ยตันละ 454 ดอลลารสหรัฐฯ 
สูงขึ้นจากตันละ 444 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.25 และสูงขึ้น
จากตันละ 453 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 0.22
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ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

แปงมันสำปะหลังดัดแปร

104,405

237,316

726
87,081
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าว
เ ้ สตว
การผลิต
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเน 
ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโลกป 2563/64 
(ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) ปริมาณ 
1,144.63 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,116.19 
ลานตัน ในป 2562/63 รอยละ 2.55  
โดยสหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก แคนาดา  
ไนจีเรีย เซอรเบีย ฟลิปปนส และเอธิโอเปย  
ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวม
ของโลกเพิ่มขึ้น

การค้า
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเน
ความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก  
ป 2563/64 มีปริมาณ 1,156.54 ลานตัน  
เพิ่มขึ้นจาก 1,132.68 ลานตัน ในป 2562/63  
รอยละ 2.11 โดยจีน สหรัฐอเมริกา 
อารเจนตินา เวียดนาม รัสเซีย บราซิล 
แคนาดา ไนจีเรีย เม็กซิโก อินโดนีเซีย 
เกาหลีใต อียิปต อินเดีย แอฟริกาใต 
สหภาพยุโรป และญี่ปุน มีความตองการใช
เพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลกมี 183.46 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 175.12 ลานตัน  
ในป 2562/63 รอยละ 4.76 โดย 
สหรัฐอเมริกา บราซิล เซอรเบีย  
ปารากวัย แอฟริกาใต และแคนาดา  
สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา 
เชน จีน สหภาพยุโรป อิหราน เม็กซิโก 
บราซิล โคลอมเบีย โมร็อกโก อียิปต เปรู 
ตูนิเซีย มาเลเซีย ชิลี โดมินิกัน อิสราเอล 
ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุน เกาหลีใต กัวเตมาลา 
และแอลจีเรีย มีการนําเขาเพิ่มขึ้น
  เดือนพฤศจิกายน 2563 (1  15 
พฤศจิกายน 2563) ไมมีการสงออก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 
 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือน
พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกร 
ขายไดความชื้นไมเกิน 14.5  เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.60 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ  
7.46 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ  
1.88 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 7.66 บาท 
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 0.78 
สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 
14.5  เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.96 บาท  
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.95 บาท  
ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 0.17  
แตลดลงจากกิโลกรัมละ 6.02 บาท  
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 1.00
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาด
กรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 9.01 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ  
9.06 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ  
0.55 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.96 บาท 
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 0.56 
สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 8.40 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ  
8.17 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 
2.82 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 8.43 บาท 
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 0.36

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 
304.22 ดอลลารสหรัฐฯ (9,152 บาท/ตัน)  
สูงขึ้นจากตันละ 297.85 ดอลลารสหรัฐฯ 
(9,236 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2563 
รอยละ 2.14 แตลดลงในรูปของเงินบาท 
ตันละ 84 บาท เมื่อเทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยตันละ 300.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (8,993 บาท/ตัน) สูงขึ้น
รอยละ 1.41 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาท
ตันละ 159.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโก
เดือนธันวาคม 2563 ขาวโพดเมล็ดเหลือง 
อเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 163.67 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,971 บาท/ตัน)  
สูงขึ้นจากตันละ 162.60 ดอลลารสหรัฐฯ  
(5,112 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2563 
รอยละ 0.66 แตลดลงในรูปของเงินบาท
ตันละ 141.00 บาท เมื่อเทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยตันละ 156.69 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,767 บาท/ตัน)  
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.64 และเพิ่มขึ้นในรูป 
ของเงินบาทตันละ 204.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สตอกตนป 303.33 319.83  5.16
ผลผลิต 1,144.63 1,116.19 2.55
นําเขา 183.46 175.12 4.76
สงออก 183.46 175.12 4.76
ใชในประเทศ 1,156.54 1,132.68 2.11
สตอกปลายป 291.43 303.33  3.93

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

โดย น.ส.สุดารินทร รอดมณี 
น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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าว า เ ้ สตว
การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเน
ผลผลิตขาวฟางโลก ป 2563/64 (ณ เดือน
พฤศจิกายน 2563) มีปริมาณ 61.75 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 57.97 ลานตัน ของป 2562/63 
รอยละ 6.52 โดยประเทศออสเตรเลีย 
ซูดาน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ไนจีเรีย 
แคเมอรูน เม็กซิโก สหภาพยุโรป โบลิเวีย 
และบูรกินาฟาโซ ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การค้า 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเน
ความตองการใชขาวฟางโลก ป 2563/64 
มี 61.51 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 59.50 ลานตัน 
ของป 2562/63 รอยละ 3.37 โดยจีน 
ออสเตรเลีย ซูดาน แคเมอรูน ไนจีเรีย 

สหภาพยุโรป เอธิโอเปย อารเจนตินา 
และบูรกินาฟาโซ มีความตองการใชเพิ่มขึ้น 
ดานการคาโลกคาดวามี 8.24 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 6.45 ลานตัน ของป 2562/63 
รอยละ 27.83 โดยสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

อารเจนตินา และจีน สงออกเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับจีน เคนยา ซูดานใต ชิลี 
สหภาพยุโรป และแอฟริกาใต นําเขาเพิ่มขึ้น 
 ราคาขาวฟางแดงคละที่เกษตรกรขายได
เดือนตุลาคม 2563 ไมมีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

หนวย  ลานตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สตอกตนป 4.01 5.55  27.63
ผลผลิต 61.75 57.97 6.52
นําเขา 8.24 6.45 27.83
สงออก 8.24 6.45 27.83
ใชในประเทศ 61.51 59.50 3.37
สตอกปลายป 4.26 4.01 6.03

ที่มา : Wor  rain Situation an  Out oo , USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

วเ ว
การผลิต
 ถั่วเขียว ป 2562/63 คาดการณ 
ณ เดือนธันวาคม 2562 (ผลผลิตออกสูตลาด
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562  มิถุนายน 
2564) มีเนื้อที่ปลูก 773,772 ไร 
ผลผลิต 90,898 ตัน และผลผลิตตอไร 
117 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2562/63 
ที่มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร ผลผลิต 
92,427 ตัน และผลผลิตตอไร 115 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูก และผลผลิต
ลดลงรอยละ 3.70 และรอยละ 1.70 
แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.74

ราคา
 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้
 ราคาที่เกษตรกรขายได้
 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ 
เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.48 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.71 บาท 
ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 5.67 
และลดลงจากกิโลกรัมละ 21.47 บาท 
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 4.61
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ ไมมีรายงานราคา

  ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนตุลาคม 2563 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
30.00 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2562 
รอยละ 6.67
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนตุลาคม 2563 และลดลงจาก
กิโลกรัมละ 27.00 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 3.70

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 40.00 บาท สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 38.00 บาท ของเดือนตุลาคม 
2563 รอยละ 5.26 และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 30.00 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 33.33
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 19.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
18.00 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 
รอยละ 5.56 และทรงตัวเทากับเดือน
พฤศจิกายน 2562 
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ราคาขายสงราคาเกษตรกร

บาท/กิโลกรัม

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
พ.ศ. 2563

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

24.16 24.23 25.45

21.62 21.60 21.71 20.48
24.31 24.6525.99 25.31

าวะเศร กิ การเก ร
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ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หนวย  ลานตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64

บราซิล 126.00 133.00
สหรัฐอเมริกา 96.67 113.50
อารเจนตินา 49.00 51.00

จีน 18.10 17.50
อินเดีย 9.30 10.50

ปารากวัย 9.90 10.25
แคนาดา 6.14 6.10
อื่น ๆ 21.58 20.79

รวม 336.69 362.64

ที่มา : Oi see s  Wor  ar ets an  Tra e No ember 2020 

 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
37.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 
2563 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.00 บาท  
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 15.63
 ราคาส่งออก เอ .โอ.บี.
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 33.05 บาท สูงขึ้นจาก 
กิโลกรัมละ 33.02 บาท ของเดือนตุลาคม 
2563 รอยละ 0.09 แตสูงขึ้นจาก 
กิโลกรัมละ 30.96 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 6.75
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ย

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย น.ส.จรินทรทิพย จงใจรักษ 
นายภาณุพันธ คําวังสงา

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กิโลกรัม 27.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
26.97 บาท ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ  
0.11 และลดลงจากกิโลกรัมละ 27.95 บาท  
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 3.40
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 41.11 บาท สูงขึ้นจาก 
กิโลกรัมละ 39.06 บาท ของเดือนตุลาคม 
2563 รอยละ 5.25 และสูงขึ้นจาก 
กิโลกรัมละ 30.96 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 32.78
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 19.95 บาท สูงขึ้นจาก 

กิโลกรัมละ 18.92 บาท ของเดือนตุลาคม 
2563 รอยละ 5.44 และสูงขึ้นจาก 
กิโลกรัมละ 19.91 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 0.20
  ถั่วนิ้วนางแดง เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
37.88 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.85 บาท  
ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 0.08  
และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.78 บาท  
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 รอยละ 15.56

วเ ือ
ด้านการผลิต
 ในประเทศ
 ในป 2563/64 มีเนื้อที่เพาะปลูก 
0.105 ลานไร เพิ่มขึ้นจาก 0.103 ลานไร  
ในป 2562/63 รอยละ 1.94 ผลผลิต 
28,653 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 27,822 ตัน  
ในป 2562/63 รอยละ 2.99 แตผลผลิต 
ตอไร 273 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 270 กิโลกรัม  
ในป 2562/63 รอยละ 1.11
 ต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมาณการ
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกป 2563/64  
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 มีประมาณ 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชนํ้ามัน

362.64 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 336.69  
ลานตันของปที่ผานมา รอยละ 7.71 
 สถานการณ์ในต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรจีนรายงานวา 
ประชากรสุกรไดฟนตัวและเพิ่มขึ้น 31.3  
หลังจากจีนไดสูญเสียประชากรสุกร
มากกวา 50  จากโรคระบาดไขหวัดหมู
แอฟริกันในชวงเดือนสิงหาคม ป 2561 
ทั้งนี้ จากการฟนตัวของสุกรทําใหมีอุปสงค
ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเพื่อใชผลิตเปนอาหาร
สัตวเลี้ยงสุกร และจีนรับซื้อถั่วเหลือง 
จากบราซิลจํานวนมากในชวงหลายเดือน 
ที่ผานมา แตในเดือนตุลาคม 2563  
มุงเนนการรับซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐฯ 
เนื่องจากอุปทานของบราซิลมีจํากัด 

ด้านราคา
 ในประเทศ
 ราคาที่เกษตรกรขายไดของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
21.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ  
26.00 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
19.23 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ  
15.20 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผาน
มารอยละ 38.16
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลือง 
สกัดนํ้ามันในเดือนนี้ ไมมีรายงานราคา 
 ต่างประเทศ
 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ 
ตลาดชิคาโก เฉลี่ยบุชเชลละ 1,143.92 เซนต  
(12.83 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 
1,058.84 (12.21 บาท/กก.) ในเดือน 
ที่ผานมารอยละ 8.04 และสูงขึ้นจาก 
บุชเชลละ 900.58 เซนต (10.07 บาท/กก.)  
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 
27.02
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา  
ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ยตันละ 390.39 
ดอลลารสหรัฐฯ (11.93 บาท/กก.)  
สูงขึ้นจากตันละ 370.72 ดอลลารสหรัฐฯ 
(11.63 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
5.31 สูงขึ้นจากตันละ 299.63 ดอลลาร
สหรัฐฯ (9.11 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 30.29
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ว ิส
ในประเทศ
 การผลิต
 ถั่วลิสง ป 2563/64 คาดการณ  
ณ เดือนธันวาคม 2562 (ผลผลิตออกสูตลาด 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงมิถุนายน 
2564) มีเนื้อที่ปลูก 87,026 ไร ผลผลิต 
29,299 ตัน และผลผลิตตอไร 337 กิโลกรัม  
เมื่อเทียบกับป 2562/63 ที่มีเนื้อที่ปลูก 
93,258 ไร ผลผลิต 31,097 ตัน และผลผลิต 
ตอไร 333 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกและ
ผลผลิตลดลง รอยละ 6.68 และรอยละ 
5.78 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 
 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้
 ราคาที่เกษตรกรขายได้
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
26.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 27.90 บาท  
ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 3.62 และ
ลดลงจากกิโลกรัมละ 28.14 บาท ของเดือน 
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 4.58
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
51.75 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.92 บาท  
ของเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 15.20  
และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.66 บาท ของเดือน 
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 6.35
 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนตุลาคม 2563 แตสูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 58.50 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 2.56

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หนวย ลานตัน

ประเทศ 2563/64 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 17.50 17.52 0.11
อินเดีย 6.70 6.26 7.03
อื่น ๆ 23.36 22.09 5.75

รวม 47.56 45.87 3.68

ที่มา : Oi see s  Wor  ar et an  Tra e,No  2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หนวย  ลานตัน

รายการ 2563/64 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 47.56 45.87 3.68
นําเขา 4.00 4.30 6.98
สงออก 4.27 4.65 8.17
สกัดนํ้ามัน 18.88 19.33 2.33
สต็อกปลายป 4.05 4.01 1.00

ที่มา : Oi see s  Wor  ar et an  Tra e,No  2020

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.50 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนตุลาคม 2563 แตสูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 52.50 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2562 รอยละ 7.62

ต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ 
ผลผลิตถั่วลิสงของโลก ป 2563/64  
ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีผลผลิต 
47.56 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 45.87 ลานตัน  

ของป 2562/63 รอยละ 3.68 หรือคิดเปน
รอยละ 9.88 ของผลผลิตพืชนํ้ามันของโลก  
โดยถั่วเหลืองเรปซีด และเมล็ดทานตะวัน 
ป 2563/64 มีปริมาณ 362.64 ลานตัน 
69.17 ลานตัน และ 49.66 ลานตัน 
ตามลําดับ

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
 นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

าวะเศร กิ การเก ร

า น้า น
การผลิต
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
คาดวาป 2563 ผลผลิตปาลมนํ้ามัน 
เดือนพฤศจิกายนจะมีประมาณ  
0.985 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ  
0.177 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.142 ลานตัน คิดเปนนํ้ามัน 
ปาลมดิบ 0.206 ลานตัน ของเดือนตุลาคม 
คิดเปนรอยละ 13.75 และรอยละ 14.08 
ตามลําดับ

การตลาด
 ราคานํ้ามันปาลมปรับตัวสูงขึ้นเกือบ
รอยละ 70 จากเดือนพฤษภาคม 2563 
เนื่องจากผลผลิตมีนอย และปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวราคานํ้ามันปาลม 
ปรับตัวขึ้นสูงกวานํ้ามันถั่วเหลืองที่ปรับตัว
จากเดือนมีนาคม 2563 รอยละ 52  
ในภาพรวมคาดวาราคาอาหารจะมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น ราคานํ้ามันปาลมที่สูงขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันคูแขงอยาง 
ถั่วเหลือง อาจสงผลใหความสามารถ 
ในการแขงขันของตลาดนํ้ามันปาลมลดลง  

อีกทั้งปรากฎการณลานีญาทําใหผลผลิต
เสียหาย กระทบตอสต็อกนํ้ามันพืชบริโภค
ทั่วโลก ผูนําเขานํ้ามันปาลมอันดับหนึ่ง
อยางอินเดียไดลดภาษีนําเขานํ้ามันปาลมดิบ 
เพื่อปองกันไมใหราคานํ้ามันปาลมสูง 
จนกระทบผูบริโภค ราคานํ้ามันปาลมที่สูงขึ้น 
ยังทําใหแผนไบโอดีเซลของอินโดนีเซีย 40  
ถูกเลื่อนออกไป 

ราคา
 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกร
ขายไดเดือนนี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.09 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.80 บาท ในเดือน

ปีที่ 66 ฉบับที่ 769 ธันวาคม 2563 ■ วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 29



า
ในประเทศ
 ราคา
 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละ 
ที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ต่างประเทศ 
 การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิต 
ฝายโลกป 2563/64 ณ เดือนพฤศจิกายน 
2563 มีปริมาณ 25.28 ลานตัน ลดลงจาก 
26.60 ลานตันของป 2562/63 รอยละ 4.96
 การค้า 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ 
ความตองการใชฝายโลก ป 2563/64  
มีปริมาณ 24.83 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 22.22 
ลานตัน ของป 2562/63 รอยละ 11.75 
ดานการนําเขา มีปริมาณ 9.33 ลานตัน  
เพิ่มขึ้นจาก 8.75 ลานตัน ของป 2562/63 
รอยละ 6.63 ดานการสงออก มีปริมาณ 
9.34 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.92 ลานตัน  
ของป 2562/63 รอยละ 4.71

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื่น

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนพฤศจิกายน	2563)	
หนวย  ลานตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผลต่างร้อยละ

สต็อกตนป 17.47 21.68 24.10
ผลผลิต 26.60 25.28 4.96
นําเขา 8.75 9.33 6.63
ใชในประเทศ 22.22 24.83 11.75
สงออก 8.92 9.34 4.71
สต็อกปลายป 21.68 22.09 1.89

ที่มา : Cotton Wor  mar ets an  tra e, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

ความเคลื่อนไหวของราคา าย 
ในตลาดโลกประจําเดือนพ ศจิกายน  
2563 สรุปได้ดังนี้ 
  ราคาซื้อ ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือน
ธันวาคม 2563 ทําสัญญาเดือนพฤศจิกายน 
เฉลี่ยปอนดละ 69.40 เซนต (กิโลกรัมละ 
47.01 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด 69.15 เซนต 
(กิโลกรัมละ 47.93 บาท) ของเดือนตุลาคม 
2563 รอยละ 0.36 (แตลดลงในรูปเงินบาท

กิโลกรัมละ 0.92 บาท) และเพิ่มขึ้นจาก
ปอนดละ 64.32 เซนต (กิโลกรัมละ  
43.13 บาท) ของเดือนพฤศจิกายน 2562 
รอยละ 7.90 (เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาท 
กิโลกรัมละ 3.88 บาท)

โดย นายเอกพัฒน วิรัตนพงษ 
  น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ออ ร าน
น้าตา

ในประเทศ
 ไมมีรายงาน

ต่างประเทศ 
 S  oba  atts คาดการณ 
การขาดดุลนํ้าตาลทั่วโลก 700,000 ตัน  
ในป 2563/2564 และคาดวาในภาคกลาง
ใตของบราซิลจะเพิ่มการผลิตนํ้าตาล 
อยางเต็มกําลังการผลิต และ a Nina  
อาจสงผลเสียตอการผลิต atts ใหอุปสงค 

 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา  
ณ ตลาดมาเลเซียเฉลี่ย ตันละ 3,479.99 ริงกิต  
(26.01 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 
2,959.69 ริงกิต (22.61 บาท/กก.)  
ในเดือนที่ผานมารอยละ 17.58 และสูงขึ้น
จากตันละ 2,569.32 ริงกิต (18.95 บาท/กก.)  
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา 
ณ ตลาดรอตเตอรดัม เฉลี่ยตันละ 857.00 

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ดอลลารสหรัฐฯ (26.14 บาท/กก.) สูงขึ้น 
จากตันละ 753.67 ดอลลารสหรัฐฯ 
(23.68 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ  
13.71 และสูงขึ้นจากตันละ 688.40 
ดอลลารสหรัฐฯ (20.94 บาท/กก.) ในเดือน 
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 24.49

นํ้าตาลทั่วโลกไวที่ 174.19 ลานตัน  
ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.6  เมื่อเทียบกับปที่แลว  
แตการ o o n ครั้งใหมอาจทําให
ความตองการลดลงได 
 Ar er Consu ting กลาววา  
การผลิตนํ้าตาลในภาคกลาง ใต ของบราซิล 
ในป 2564/2565 อาจลดลงเหลือ 34.5 
ลานตัน จากที่คาดการณไวที่ 38.5 ลานตัน 
ในฤดูการผลิตนี้ โดยอางอิงจากการสูญเสีย 
ออย 5  เนื่องจากสภาวะความแหงแลง 
นักวิเคราะหกลาววา ผลผลิตนํ้าตาล 
อาจลดลง 3.5 ลานตัน เนื่องจากเกษตรกร
ผูปลูกออยในพื้นที่หางไกลเปลี่ยนไป 

ปลูกพืชชนิดอื่น ทําใหสามารถเพิ่มการ 
คาดการณการขาดดุลนํ้าตาลทั่วโลก 
เปนสองเทาในป 2563/2564 ผลักดันให
ราคานํ้าตาลตลาดนิวยอรคสูงขึ้น แตทั้งนี้
ยังตองจับตาดูปริมาณฝนของบราซิลตอไป 
และชวงเวลาเทขายจากกองทุน
 USDA คาดการณวาอินเดียจะผลิต
นํ้าตาลได 33.76 ลานตันในป 2563/2564 
สําหรับการบริโภคในประเทศ 28.5 ลานตัน  
และสงออก 6 ลานตัน เทียบกับผลผลิต 
28.9 ลานตน บริโภค 27 ลานตัน และ 
สงออก 5.8 ลานตัน ในป 2562/2563 
ตามลําดับ

ที่ผานมารอยละ 47.71 และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 3.56 บาท ในเดือนเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 99.16 
 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาด
กรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.39 บาท  
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.67 บาท  
ในเดือนที่ผานมารอยละ 33.90 และ 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.48 บาท ในเดือน
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 78.72 
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก	หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

มี.ค. 64 15.49 15.08 15.15 14.50 0.65
พ.ค. 64 14.52 14.20 14.25 13.83 0.42
ก.ค. 64 13.77 13.54 13.59 13.36 0.23
ต.ค. 64 13.62 13.42 13.47 13.22 0.25
มี.ค. 65 13.91 13.73 13.77 13.48 0.29
พ.ค. 65 13.42 13.24 13.27 13.10 0.17
ก.ค. 65 13.09 12.91 12.93 12.89 0.04
ต.ค. 65 12.88 12.78 12.81 12.85 0.04
มี.ค. 66 13.03 12.96 12.96 13.08 0.12
พ.ค. 66 12.70 12.61 12.61 12.87 0.26
ก.ค. 66 12.50 12.39 12.39 12.74 0.35
ต.ค. 66 12.47 12.38 12.38

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน	หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

มี.ค. 64 418.50 410.30 411.50 394.80 16.70

พ.ค. 64 408.00 401.30 402.50 390.70 11.80

ส.ค. 64 396.30 391.50 392.40 382.60 9.80

ต.ค. 64 386.00 382.80 383.50 376.80 6.70

ธ.ค. 64 385.10 382.80 383.30 376.70 6.60

มี.ค. 65 387.40 385.10 385.50 377.60 7.90

พ.ค. 65 384.90 382.80 383.00 375.10 7.90

ส.ค. 65 377.80 377.80 377.80

า ารา
การผลิต
 ผลผลิตยางพาราของไทยในชวงเดือน
มกราคม – ตุลาคม ป 2563 มีปริมาณ 
3.618 ลานตัน (3.673 ลานตันยางดิบ)  
ลดลงรอยละ 2.16 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2562 ที่มีผลผลิต 3.698 
ลานตัน (3.754 ลานตันยางดิบ) โดยชวงที่
ผลผลิตออกสูตลาดมากของป 2563  
คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 
โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 42.96 

ของปริมาณผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิต 
ยางพาราในภาพรวมของโลกสมาคม
ประเทศผูผลิตยางธรรมชาติ (AN C) 
คาดการณวาในป 2563 ประมาณการ
ผลผลิตยางโลกอยูที่ 12.90 ลานตัน  
ลดลงจากป 2562 รอยละ 6.79 ที่มี
ปริมาณ 13.84 ลานตัน 

การตลาด
 การสงออกยางพาราของไทยในชวง
เดือนมกราคม – ตุลาคม ป 2563 มีปริมาณ  
3.09 ลานตัน ลดลงรอยละ 3.44  
จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562  

ที่มีปริมาณ 3.20 ลานตัน ทางดานความ
ตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลก
ในป 2563 สมาคมประเทศผูผลิตยาง
ธรรมชาติไดประมาณการความตองการ
ใชยาง 12.61 ลานตัน ลดลงจากป 2562 
รอยละ 8.42 ที่มีปริมาณ 13.77 ลานตัน

ราคา
 1. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 58.61 บาท เพิ่มขึ้นจาก  
52.40 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
6.21 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.84 

าวะเศร กิ การเก ร

โดย นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 ออสเตรเลียประมวลผลผลิตออย  
30.9 ลานตัน หรือเทียบเทา 93   
ของทั้งหมด ซึ่งคาดวาจะอยูที่ 31.1 ลานตัน  
จากการวิเคราะหของ W S Consu ting 
แมจะมีการหีบออยที่สูงขึ้นในฤดูการผลิตนี้ 

แตการผลิตนํ้าตาลในปนี้ไมไดเปลี่ยนแปลง
ที่ 4.3 ลานตัน เนื่องจากปริมาณนํ้าตาล 
ในออยที่ลดลง W S กลาวเสริมวา ขณะนี้ 
a Nina ไมนาจะสงผลกระทบตอการ 

สิ้นสุดการเก็บเกี่ยว
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 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 58.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก  
51.90 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
6.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.90
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 57.57 บาท เพิ่มขึ้นจาก  
51.40 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
6.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.00
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
21.31 บาท เพิ่มขึ้นจาก 20.20 บาท  
ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 1.11 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.50
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
19.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.66 บาท  
ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 1.47 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.31
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
48.94 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.93 บาท  
ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 1.01 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.10
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  
ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคม 
 ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
 1) ยางแผนรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 70.92 บาท เพิ่มขึ้นจาก 
69.76 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
1.16 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.66
 2) ยางแผนรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 69.77 บาท เพิ่มขึ้นจาก  
68.61 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
1.16 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.69
 3) ยางแทง (ST 20) ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 48.11 บาท ลดลงจาก  
48.47 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
0.36 บาท หรือลดลงรอยละ 0.76
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
43.50 บาท ลดลงจาก 44.37 บาท  
ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.87 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.96
 ณ ท่าเรือสงขลา 
 1) ยางแผนรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 70.67 บาท เพิ่มขึ้นจาก  
69.51 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
1.16 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.67
 2) ยางแผนรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 69.52 บาท เพิ่มขึ้นจาก  
68.36 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ  
1.16 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.70

 3) ยางแทง (ST 20) ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 47.86 บาท ลดลงจาก 48.22 บาท  
ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.36 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.76
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
43.25 บาท ลดลงจาก 44.12 บาท  
ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.87 บาท  
หรือลดลงรอยละ 1.97
 3. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 244.11 เซนตสหรัฐฯ 
(73.40 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 223.80 เซนตสหรัฐฯ  
(69.37 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ  
20.31 เซนตสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
9.08
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 237.63 เยน (68.22 บาท)  
ลดลงจาก 240.85 เยน (70.45 บาท)  
ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 3.22 เยน 
หรือลดลงรอยละ 1.34

โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กา
ในประเทศ
 . การผลิต
 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศลดลง 
ทั้งพันธุอาราบิกา และโรบัสตา โดยเนื้อที่
ใหผลกาแฟพันธุอาราบิกาลดลงเนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายซึ่งเปนแหลงผลิตสําคัญ
ประสบปญหาสภาพอากาศแหงแลงในชวง
ตนป 2563 ทําใหตนกาแฟยืนตนตาย  
สวนเนื้อที่ใหผลกาแฟพันธุโรบัสตาลดลง
อยางตอเนื่อง เนื่องจากแหลงผลิตสําคัญ
ทางภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร และระนอง 
เกษตรกรโคนตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวน
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และทุเรียน ซึ่งเปน
พืชหลักเริ่มโตขึ้นและใหผลผลิตได รวมทั้ง
โคนตนกาแฟที่อายุมาก สวนผลผลิตตอไร 
ทั้งสองพันธุคาดวาเพิ่มขึ้น เพราะปนี้แหลงผลิต  
สวนใหญสภาพอากาศเอื้ออํานวย มีชวงแลง
เหมาะสมสําหรับการออกดอก และคาดวา
ชวงพัฒนาดอกและผลตนกาแฟไดรับนํ้าเพียงพอ 
ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศจึงเพิ่มขึ้น

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุ 
อาราบิกา เนื้อที่ใหผลลดลง เนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายซึ่งเปนแหลงผลิตสําคัญ
ประสบปญหาสภาพอากาศแหงแลง 
ในชวงตนป 2563 ทําใหตนกาแฟยืนตนตาย 
สวนเนื้อที่ใหผลพันธุโรบัสตาเพิ่มขึ้น 
เล็กนอย จากตนกาแฟที่ปลูกเมื่อป 2560  
เริ่มใหผลผลิตไดในปนี้ ไดแก จังหวัดตาก 
และสุโขทัย สําหรับผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล
คาดวาเพิ่มขึ้นเล็กนอย แมวาสภาพอากาศ
แลงในชวงตนป 2563 แตชวงเดือนมิถุนายน  
2563 ตนกาแฟเริ่มติดผลแลวไดรับนํ้าฝน 
ที่เพียงพอ ทําใหการเจริญเติบโตของผลกาแฟ 
สมบูรณดีมากกวาปที่ผานมา ยกเวนแหลง
ผลิตในจังหวัดตาก นาน และอุตรดิตถ 
สภาพอากาศแลงและรอนจัด ทําใหดอก
กาแฟแหงและติดผลนอย สวนจังหวัด
พิษณุโลก และเพชรบูรณ สวนใหญปลูก 
เปนอาชีพเสริม โดยปลูกแซมในสวนยางพารา  
ตนกาแฟจึงโตชา ขาดการบํารุงดูแลรวมทั้ง
สภาพอากาศแลง ทําใหติดผลนอยกวาปที่
ผานมา ผลผลิตกาแฟจะเก็บเกี่ยวมากชวง
เดือนธันวาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ 2564

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผล
ลดลง เนื่องจากแหลงผลิตกาแฟในจังหวัดเลย  
หลายพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง ทําใหกาแฟ 
ยืนตนตาย เกษตรกรจึงโคนตนที่ตายทิ้ง 
สําหรับผลผลิตตอเนื้อที่ใหผลคาดวาลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศรอน และแหงแลง
ในชวงออกดอก ตนกาแฟขาดนํ้า ทําให
ออกดอกนอย ประกอบกับเกษตรกรขาด
การดูแลรักษา คาจางแรงงานแพง บางราย
ไมเก็บผลผลิต และบางรายโคนตนกาแฟทิ้ง 
เพราะเก็บเกี่ยวแลวไมคุมทุน โดยผลผลิต
กาแฟจะเก็บเกี่ยวมากชวงเดือนธันวาคม 
2563 – เดือนกุมภาพันธ 2564
 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ตนกาแฟที่ปลูกในป 2560 เริ่มใหผลผลิต
ไดในปนี้ สวนผลผลิตตอเนื้อที่ใหผลคาดวา
ลดลง จากสภาพอากาศแลง ฝนทิ้งชวงนาน 
ทําใหตนกาแฟไดรับนํ้าไมเพียงพอตอการ
ออกดอกและติดผล ประกอบกับบางแหลง
ผลิตกาแฟเริ่มอายุมากขึ้น ทําใหตองตัดแตง 
กิ่งทําสาว เพื่อใหตนกาแฟฟนฟูความ
สมบูรณ และใหผลผลิตสูงขึ้นโดยผลผลิต

าวะเศร กิ การเก ร
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กาแฟจะเก็บเกี่ยวมากชวงเดือนธันวาคม 
2563 – เดือนกุมภาพันธ 2564
 ภาคใต้ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา  
เนื้อที่ใหผลลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
เกษตรกรโคนตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวน
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และทุเรียน เพราะ
พืชหลักเริ่มโตขึ้น ประกอบกับมีปญหา 
การจางแรงงานเก็บเกี่ยวที่แพง และหายาก 
สําหรับผลผลิตตอเนื้อที่ใหผลคาดวาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากจังหวัดชุมพร ซึ่งเปนแหลงผลิต
สําคัญ ปที่แลวเกิดพายุทําใหมีฝนตกหนัก 
สงผลใหดอกรวง รวมทั้งประสบภัยแลงชวง
ดอกบาน ทําใหติดผลนอย ปนี้มีชวงแลง
เหมาะสมสําหรับการออกดอก และคาดวา
ชวงพัฒนาดอกและผล ตนกาแฟจะไดรับนํ้า 
เพียงพอ ภาพรวมผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น โดยผลผลิต 
กาแฟจะเก็บเกี่ยวมากชวงเดือนธันวาคม 
2563 – เดือนกุมภาพันธ 2564
 การตลาดและราคา 
 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับ
ปที่ผานมา จากปริมาณผลผลิตโลกทีเ่พิ่มขึ้น 
และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา สําหรับการ 
สงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง  
สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการ
บริโภคภายในประเทศ และนํามาแปรรูป
เปนผลิตภัณ เพื่อสงออก ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
 ความต้องการใช้เมลดกาแ  
ของไทยในปี 2562
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงาน
ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปที่ผานมา  
ในป 2562 มีปริมาณ 100,000 ตัน  
เพิ่มขึ้นจาก 80,000 ตัน ของป 2558 

ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
5.73 เนื่องจากความตองการของโรงงาน
แปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและเพื่อการสงออก
 2. การค้า
 การสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ
สําเร็จรูป ในชวง 10 เดือนแรก (ม.ค. – ต.ค.)  
ของป 2563 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปที่ผานมา มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ  
284.54 ตัน มูลคา 58.65 ลานบาท ลดลง 
รอยละ 24.38 และรอยละ 28.00 ตามลําดับ  
สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 
137.74 ตัน มูลคา 26.66 ลานบาท ลดลง 
รอยละ 23.32 และ 21.77 ตามลําดับ สําหรับ 
กาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณการสงออก 6,904.08 ตัน  
มูลคา 585.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ  
15.92 และ 23.84 ตามลําดับ และกาแฟ
สําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 
6,249.54 ตัน มูลคา 1,921.71 ลานบาท 
โดยปริมาณลดลงรอยละ 1.36 สวนมูลคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.41 ตามลําดับ
 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟ
สําเร็จรูป ในชวง 10 เดือนแรก (ม.ค. – ต.ค.)  
ของป 2563 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
ที่ผานมา มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 
53,343.16 ตัน มูลคา 2,812.07 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 30.23 และรอยละ  

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

2558 80,000
2559 85,000
2560 90,000
2561 95,000
2562 100,000

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

5.73

หมายเหตุ*  ประมาณการ

23.13 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ด
กาแฟคั่ว มีปริมาณ 4,021.67 ตัน มูลคา 
732.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24.52 
และรอยละ 22.81 ตามลําดับ สําหรับกาแฟ
สําเร็จรูปมีปริมาณนําเขา 19,491.86 ตัน 
มูลคา 2,084.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
28.03 และรอยละ 38.69 ตามลําดับ และ
กาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 
1,659.61 ตัน มูลคา 765.64 ลานบาท  
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.21 และรอยละ 3.61 ตามลําดับ

ต่างประเทศ
 ผลผลิตกาแ ของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
รายงานผลผลิตกาแฟโลกป 2562/63  
มีปริมาณ 10.02 ลานตัน ลดลงจาก 10.49 
ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 4.55 
 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก 
ในป 2562/63 มีผลผลิต 3.58 ลานตัน  
ลดลง 0.33 ลานตัน ในป 2561/62 หรือ 
ลดลงรอยละ 8.49 
 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2  
ของโลก และเปนผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตา 
อันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟป 
2562/63 ปริมาณ 1.88 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 1.82 ลานตัน ในป 2561/62 หรือ 
เพิ่มขึ้น รอยละ 3.29 

ผลผลิตกาแฟของโลก	ปี	2558/59	–	2562/63
หนวย  ลานตัน

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

บราซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เวียดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 0.80 0.85

อนิโดนเีซยี 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 2.43 0.62

เอธิโอเปย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอนดูรัส 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อินเดีย 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 3.13 0.32

เปรู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยูกันดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เม็กซิโก 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อื่นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รวม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที่มา : Unite  States De artment o  Agri u ture, u  2020

าวะเศร กิ การเก ร
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 การส่งออกกาแ ของโลก
  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงาน
การสงออกกาแฟโลกป 2562/63 มี 7.94 
ลานตัน ลดลงจาก 8.46 ลานตัน ในป 
2561/62 รอยละ 6.15 ประเทศที่สงออก
มากที่สุด ไดแก บราซิล มีการสงออกในป 
2562/63 ปริมาณ 2.20 ลานตัน ลดลงจาก  
2.49 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 
11.59 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น  
รองลงมา ไดแก ประเทศเวียดนาม มีการ
สงออก ปริมาณ 1.61 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
1.64 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 2.19 
 ความต้องการใช้กาแ ของโลก
  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงาน
ความตองการใชกาแฟของโลกป 2562/63 
มี 9.84 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.17 ลานตัน
ของป 2558/59 รอยละ 7.31 

โดย น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ
   น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ริกไ
การผลิต
 ผลผลิตพริกไทยป 2563 ไดเก็บเกี่ยว
หมดแลว และผลผลิตพริกไทยฤดูกาล
ผลิตป 2564 อยูระหวางการติดดอกและ
การเจริญเติบโตของเมล็ด โดยคาดวา 
เกษตรกรจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ในอีก 2 – 3 เดือนถัดไป

การตลาด
 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัว
ราคาพริกไทยมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก 

มีการนําเขาพริกไทยจากประเทศเพื่อนบาน  
ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น  
ราคาพริกไทยดํา คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 70  100 บาท พริกไทยขาว ดี  
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 160  200 บาท  
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40  70 บาท 
 ในป 2562 (ม.ค. ธ.ค.) ไทยสงออก 
พริกไทย ปริมาณ 661 ตัน มูลคา 149.79 
ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ดปริมาณ 
311 ตัน มูลคา 103.66 ลานบาท และ
พริกไทยปน ปริมาณ 315 มูลคา 46.13 
ลานบาท

 ในป 2563 (ม.ค. ก.ย.) ไทยสงออก
พริกไทย ปริมาณ 711 ตัน มูลคา 114.48 
ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ดปริมาณ 
411 ตัน มูลคา 76.60 ลานบาท และ 
พริกไทยปน ปริมาณ 270 มูลคา  
37.88 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย 
ประจ�าเดือนตุลาคม มีดังนี้
 . ราคาเกษตรกรขายได้
 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว ดี  
ป 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 187.07 บาท 

าวะเศร กิ การเก ร

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	
ปี	2558/59	–	2562/63

หนวย  ลานตัน

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

บราซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เวียดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 1.95 1.61

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโดนเีซยี 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 8.92 0.42

ฮอนดูรัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อินเดีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 1.41 0.32

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยูกันดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิโอปย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กัวเตมาลา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อื่นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รวม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

ที่มา : Unite  States De artment o  Agri u ture, u  2020

ความต้องการใช้	
กาแฟของโลก

ปี ปริมาณ (ล้านตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

7.31

ที่มา : Unite  States De artment o   
  Agri u ture, u  2020

ราคา
 ในประเทศ
 ไมมีราคา เนื่องจากหมดฤดูการผลิต
 ราคาในตลาดต่างประเทศ 
ประจําเดือนพ ศจิกายน 2563 มีดังนี้
 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาด
นิวยอรกซื้อขายทันทีเฉลี่ย 150.73 เซนต/
ปอนด (101.83 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจาก  
156.49 เซนต/ปอนด (108.73 บาท/กิโลกรัม)  
ของเดือนกอนรอยละ 3.82

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาด
นิวยอรกซื้อขายทันที่เฉลี่ย 72.38 เซนต/
ปอนด (48.89 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจาก 
71.01 เซนต/ปอนด (49.34 บาท/กิโลกรัม) 
ของเดือนกอนรอยละ 1.92 
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ส ร
การผลิต 
(พยากรณ์ ณ กันยายน 2563)
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดวา 
ชวงเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตสับปะรดจะมี 
แนวโนมออกสูตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่
ผานมาประมาณรอยละ 10 ขณะที่โรงงาน
แปรรูปสับปะรดที่เปดดําเนินการผลิต 
ปรับแผนการผลิตและราคารับซื้อสับปะรด
ตามภาวะการลงทุนและภาวะตลาดที่
ชะลอตัวจากผลกระทบของโรคโควิด 19

การค้า
 เดือนกันยายน 2563 สงออกสับปะรดสด 
และผลิตภัณ  ปริมาณ 15,302 ตัน มูลคา 
716.13 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 
18,914 ตัน มูลคา 890.09 ลานบาท  
ในเดือนสิงหาคม 2563 หรือลดลงรอยละ 
19.09 และรอยละ 19.54 และลดลงจาก
ปริมาณ 30,770 ตัน มูลคา 1,031 ลานบาท  
ในเดือนกันยายน 2562 หรือลดลงรอยละ 
50.27 และรอยละ 30.57
 สับปะรดกระปอง 
 (รวมรหัส 2 2    
 และ 2 2 )
 เดือนกันยายน 2563 สงออกปริมาณ 
11,410 ตัน มูลคา 458.97 ลานบาท ลดลงจาก 
ปริมาณ 14,650 ตัน มูลคา 575.92 ลานบาท  
ในเดือนสิงหาคม 2563 หรือลดลงรอยละ 
22.11 และรอยละ 20.31 และลดลงจาก
ปริมาณ 22,953 ตัน มูลคา 662.84 ลานบาท  
ในเดือนกันยายน 2562 หรือลดลงรอยละ 
50.29 และรอยละ 30.76

ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 29.64  
สวนพริกไทยดํา คละ มีราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 94.24 บาท ลดลงจาก 
ปที่ผานมา รอยละ 34.86
 สําหรับเดือนพฤศจิกายน ป 2563 
พริกไทยดํา คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
100 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 13.04 และพริกไทยขาว ดี  
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200 บาท ราคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 
5.261 

 2. ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายสงพริกไทยขาว ดี ป 2562 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 355.92 บาท ราคาลดลง
จากปที่ผานมารอยละ 20.02 ราคาตํ่าสุด
สูงสุด คือ 330 460 บาท/กิโลกรัม  
พริกไทยดํา ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
250.92 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 26.20 ราคาตํ่าสุด สูงสุด คือ  
230 350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา รอง  
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคา
ทรงตัวเทากับปที่ผานมาราคาตํ่าสุด สูงสุด 
คือ 310 320 บาท/กิโลกรัม

โดย สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 นํ้าสับปะรด 
 เดือนกันยายน 2563 สงออกปริมาณ 
2,351 ตัน มูลคา 120.23 ลานบาท  
ลดลงจากปริมาณ 2,617 ตัน มูลคา 
140.29 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2563 
หรือลดลงรอยละ 10.16 และรอยละ 14.30  
และลดลงจากปริมาณ 5,377 ตัน มูลคา 
205.09 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2562 
หรือลดลงรอยละ 56.27 และรอยละ 41.38
 สับปะรดที่ทําไว้ไม่ให้เสีย 
 เดือนกันยายน 2563 สงออกปริมาณ 
1,143 ตัน มูลคา 126.35 ลานบาท ลดลง 
จากปริมาณ 1,221 ตัน มูลคา 149.49 
ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2563 หรือ
ลดลงรอยละ 6.40 และรอยละ 15.48 
และลดลงจากปริมาณ 1,848 ตัน มูลคา 
159.77 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2562 
หรือลดลงรอยละ 33.92 และรอยละ 6.44
 สับปะรดแช่แขง 
 เดือนกันยายน 2563 สงออกปริมาณ 
24 ตัน มูลคา 3.54 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 68 ตัน มูลคา 12.96 ลานบาท 
ในเดือนสิงหาคม 2563 หรือลดลงรอยละ 
90.63 และรอยละ 94.64 และลดลงจาก
ปริมาณ 60 ตัน มูลคา 9.88 ลานบาท  
ในเดือนกันยายน 2562 หรือลดลงรอยละ 
89.23 และรอยละ 92.96
  สับปะรดแห้ง 
 เดือนกันยายน 2563 สงออกปริมาณ 
24 ตัน มูลคา 3.54 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 48 ตัน มูลคา 5.67 ลานบาท  
ในเดือนสิงหาคม 2563 หรือลดลงรอยละ 
49.71 และรอยละ 37.63 และลดลงจาก

ปริมาณ 45 ตัน มูลคา 6.03 ลานบาท  
ในเดือนกันยายน 2562 หรือลดลงรอยละ 
46.52 และรอยละ 41.30
 สับปะรดสด 
 เดือนกันยายน 2563 สงออกปริมาณ 
367 ตัน มูลคา 6.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 308 ตัน มูลคา 5.73 ลานบาท  
ในเดือนกันยายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  
18.97 และรอยละ 10.51 และลดลงจาก
ปริมาณ 824 ตัน มูลคา 12.56 ลานบาท 
ในเดือนกันยายน 2562 หรือลดลงรอยละ 
55.46 และรอยละ 49.55

ความเคลื่อนไหวของราคา 
สับปะรดประจําเดือน
พ ศจิกายน 2563 มีดังนี้
 คาดวา ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกร 
ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.23 บาท  
ลดลงจากกิโลกรัมละ 12.56 บาท  
ของเดือนที่ผานมารอยละ 26.49 และเพิ่มขึ้น 
จากกิโลกรัมละ 7.04 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 31.14
 คาดวา ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกร 
ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.06 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.00 บาท
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.38 และเพิ่มขึ้น 
จากกิโลกรัมละ 9.63 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 66.77

าวะเศร กิ การเก ร

 สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 ราคา
ขายสงพริกไทยขาว ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
345 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา  
พริกไทยดํา อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
240 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา  
และพริกไทยดํา อยางรอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา

1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

 ดานการสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็ง
เดือน ก.ย. 2563 มีปริมาณ 2,205 ตัน 
มูลคา 274.73 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ส.ค. 2563 มีปริมาณ 2,269 ตัน มูลคา 
281.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.82 
และ 2.42 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน ก.ย. 2563 มีปริมาณ 711 ตัน 
มูลคา 123.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

100

90

80

70

60

50

40

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน
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เดือน ส.ค. 2563 มีปริมาณ 623 ตัน 
มูลคา 111.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
14.12 และรอยละ 10.61 ตามลําดับ 
ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ญี่ปุน และฮองกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 
กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได
เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 77.17 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 77.74 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.73 โดยแยกเปนราคา
ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 73.39 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 
73.40 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 78.73 บาท 
และภาคใต กิโลกรัมละ 77.50 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
เฉลี่ยตัวละ 2,600 บาท ลดลงจากตัวละ 
2,740 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.11

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.50 บาท สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 77.10 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 3.37 

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า และราคาในประเทศ 
 ในเดือนนี้สถานการณตลาดสุกร ราคา
สุกรที่เกษตรกรขายไดคอนขางทรงตัวจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากปริมาณผลผลิต
เนื้อสุกรออกสูตลาดใกลเคียงกับความ
ตองการบริโภค แนวโนมคาดวาเดือนหนา
ราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย

ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต 
การค้า และราคาในประเทศ
 ในเดือนนี้ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา เนื่องจาก
ความตองการบริโภคสอดคลองกับปริมาณ
ผลผลิตไกเนื้อและชิ้นสวนตางๆ ที่ออกสูตลาด 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว
หรือสูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็ง
เดือน ก.ย. 2563 มีปริมาณ 30,029 ตัน 
มูลคา 2,338.98 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผานมา ปริมาณ 28,200 ตัน 
คิดเปนรอยละ 6.48 และมูลคาเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผานมา ซึ่งสงออกมูลคา 
2,324.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.62 
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าวะเศร กิ การเก ร ปศสั ว์

31.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
32.25 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 
2.33 และราคาขายสงไกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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(บาท/ร้อยฟอง)

เดือน

ไข่ไก่

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไ ่ไก่
สถานการณ์การผลิต 
การค้า และราคาในประเทศ 
 ภาวะตลาดไขไกเดือนนี้ ราคาไขไก
ที่เกษตรกรขายไดคอนขางทรงตัวจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากยังคงมีความ
ตองการบริโภคผลผลิตไขไกในทองตลาด
อยูมาก แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคา
ทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กนอย
 ดานการสงออกไขไกสด เดือน ก.ย. 
2563 ปริมาณ 20.20 ลานฟอง มูลคา 
63.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 
2563 ปริมาณ 16.06 ลานฟอง มูลคา 
52.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.91 
และรอยละ 31.08 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญ คือ ฮองกง และมาเลเซีย 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ 
 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ รอยฟองละ 287 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 277 บาท ของเดือนที่ผานมา 
รอยละ 3.61 โดยแยกเปนรายภาค ดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 291 บาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 
279 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 288 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไข
ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 28.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0 4) 
ในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการคาภายใน
เฉลี่ยรอยฟองละ 325 บาท ลดลงจาก
รอยฟองละ 310 บาท ของเดือนที่ผานมา 
รอยละ 4.84

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน 
ก.ย. 2563 ปริมาณ 46,683 ตัน มูลคา 
6,524.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน 
ส.ค. 2563 ปริมาณ 42,549 ตัน มูลคา 
5,967.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.71 
และรอยละ 9.34 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และ
เกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 ราคาไกเนื้อที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 32.71 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 33.61 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.76 โดยแยก
เปนรายภาค ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 
35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 31.49 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 42.92 บาท สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีรายงาน สวนราคา
ลูกไกเนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี 

ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 7.50 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายสงไกมีชีวิตหนาโรง า 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
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120

110

100

90

80

70

60

50

40

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

โคเนื้อ

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไ ่เ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 ราคาไขเปดที่เกษตรกรขายได 
เฉลี่ยทั้งประเทศ รอยฟองละ 342 บาท 
สูงขึ้นจากรอยฟองละ 341 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.29 โดยแยกเปนรายภาค
ดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟองละ 359 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 356 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 318 บาท ภาคใต 
รอยฟองละ 345 บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง จากกรมการคาภายใน เฉลี่ย
รอยฟองละ 390 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 
389 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.26

เนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ 
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกร
ขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 
96.72 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
95.81 บาท ของเดือนที่ผานมา 
รอยละ 0.95 โดยแยกเปนรายภาค
ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 89.94 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 
100.23 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
92.19 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 
102.86 บาท

าวะเศร กิ การเก ร ปศสั ว์
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กระบือ

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

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

กร ือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกร
ขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 77.74 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 78.28 บาท ของเดือน
ที่ผานมา รอยละ 0.70 โดยแยกเปนรายภาค
ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.54 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 
75.27 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา

าวะเศร กิ การเก ร ปศสั ว์

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 59.79 61.53 68.56 68.33 68.54 66.53 67.30 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 77.17

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

59.66 66.39 73.86 69.45 70.50 66.60 70.28 73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.50

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

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 36.56 38.57 39.35 38.98 39.08 36.46 32.60 33.98 34.71 34.84 34.40 33.64 32.74

ราคาขายสงหนาโรง า 
กรมการคาภายใน

33.87 35.50 35.64 34.50 34.00 32.11 30.67 33.50 33.50 33.50 33.10 32.25 31.50

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

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 282 279 279 275 280 299 282 269 282 290 285 277 287

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

312 303 301 291 294 306 279 275 310 325 314 310 325

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

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 324 327 332 334 339 359 355 348 342 342 344 341 342

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 389 390

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 89.84 90.50 91.14 91.97 91.27 89.87 90.51 91.71 92.89 94.72 94.87 95.81 96.72

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

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 68.57 68.66 68.65 68.74 68.85 67.70 68.21 70.40 73.08 75.20 77.34 78.28 77.74

โดย นางสาวจุ ามาศ สังขอุดม
นายดรงค ติระดํารงคกุล 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณ ์จากสัตว์นํ้า

สถานการณ์สัตว์นํ้าที่สําคั
ประจําเดือนพ ศจิกายน 2563 
และแนวโน้ม
 . สถานการณ์การผลิต
เดือนพ ศจิกายน 2563
 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือน

ตุลาคม พบวา ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้า

ที่จําหนายในตลาดกลางองคการสะพานปลา

กรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกร

ขายไดในเดือนตุลาคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

คือ ปลาทู ปลาดุกบิกอุย และกุงขาวแวนนาไม 

สวนสัตวนํ้าชนิดอื่น ๆ คือ ปลาชอน และ 

ปลาเปดราคา มีแนวโนมลดลง สําหรับ

สถานการณขาวที่สําคัญ มีดังนี้

 ราคากุ้งอาร์เจนตินาพุ่งสูงขึ้นก่อน

เทศกาลคริสมาสต์จากผลกระทบของ

ผลผลิตที่ขาดแคลน

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

มีรายงานขาวจาก Un er urrent ne s 

ราคากุงอารเจนตินาพุงสูงขึ้นกอน

เทศกาลคริสมาสต เนื่องจากปริมาณ

การจับกุงนั้นลดลง ซึ่งเปนผลมาจาก

การเริ่มตนฤดูกาลปดนานนํ้าทําประมง

ที่ลาชา ประกอบกับการเดินเรือ

เพื่อทําการประมงของอารเจนตินาลดลง 

สงผลใหราคากุงทะเลปรับตัวสูงขึ้น 

โดยเฉพาะกุงแชแข็งเพื่อสงออก ซึ่งตั้งแต

ตนป 2563 (1 มกราคม – 4 พฤศจิกายน 

2563) อารเจนตินาสามารถจับกุงได

รวม 144,221 ตัน ลดลงจากปกอนประมาณ

รอยละ 20 ถึงแมวาการคาดการณของ

ปริมาณกุงที่จับไดจะสูงขึ้นจากการปด

นานนํ้าทองถิ่นสําหรับการทําประมง 

แตสิ่งที่พบคือ ขนาดของกุงที่จับได ยังคง

มีขนาดเล็ก สงผลใหทางการทองถิ่นตัดสินใจ

ในการขยายเวลาการปดนานนํ้าสําหรับ

การทําประมง ประมาณ 3  4 สัปดาห 

หรือ 1 เดือน ประกอบกับความตองการ

บริโภคกุงเพิ่มสูงขึ้น และเกี่ยวเนื่องจาก

การระบาดของโรคโควิด – 19 ทําใหราคา

กุงพุงสูงขึ้น โดยเฉพาะกุงแชแข็งที่สงออก

ไปยังกลุมประเทศยุโรปใต ที่มีการรับสินคา

กุงที่ลดลง เนื่องจากผลผลิตที่ขาดแคลน

อยางหนัก

 2. สถานการณ์การตลาด
เดือนพ ศจิกายน 2563
 ราคาแซลมอนของประเทศชิลี

ยังคงปรับตัวสูงขึ้น

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

มีรายงานขาวจาก Un er urrent ne s 

วาราคาแซลมอนของชิลีปรับตัวสูงขึ้น 

โดยมีปจจัยหลักคือความตองการของตลาด

ที่มีสูงซึ่งเปนชวงเทศกาลวันขอบคุณ

พระเจา ทําใหแซลมอนบางขนาดนั้น

ขาดตลาด ประกอบกับมีการยืนยัน

จากผูเพาะเลี้ยงแซลมอนวาความตองการ

แซลมอนในตลาดโลกยังคงเปนปจจัยหลัก

ในการพยุงราคาของแซลมอนที่ขายได

ใหสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความ

ตองการซื้อแซลมอนสูง รวมถึงความ

ตองการของตลาดอื่นๆ ดวย เชน บราซิล 

เม็กซิโก ฯลฯ ซึ่งคาดวาราคาจะเพิ่มสูงขึ้น

จนถึงชวงเทศกาลคริสมาสต อยางไรก็ตาม 

หากไมมีสถานการณการระบาดของ

โควิด–19 ราคาของแซลมอนในตลาดหลัก

ที่ชิลีสงออก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 

จะสูงขึ้นมากกวาปที่เปนปปกติ 

 3. ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนพ ศจิกายน 2563
 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือน

พฤศจิกายน มีความเคลื่อนไหว ดังนี้

 3.1 กุ้งขาวขนาด 60-70 ตัว/กก.

 ราคาที่ชาวประมงขายได กิโลกรัมละ 

135.68 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 132.90 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.09

 ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) 

จากตลาดทะเลไทย กิโลกรัมละ 138.26 บาท 

ราคาเพิ่มขึ้นจาก 132.29 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.51

 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง  

 ราคาที่ชาวประมงขายได กิโลกรัมละ 

96.67 บาท

 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 

จากองคการสะพานปลา กิโลกรัมละ 

200.00 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา

 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง 

 ราคาที่ชาวประมงขายได กิโลกรัมละ 

74.09 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 72.22 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.59

 ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ

จากองคการสะพานปลา กิโลกรัมละ 

85.00 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา

 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง 

 ราคาที่ชาวประมงขายได กิโลกรัมละ 

77.73 บาท ราคาลดลงจาก 82.93 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.27

 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 

จากองคการสะพานปลา กิโลกรัมละ 

130 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 ราคาที่ชาวประมงขายได กิโลกรัมละ 

53.66 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 45.00 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 19.24
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 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 

จากองคการสะพานปลา กิโลกรัมละ 

70.00 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

 3.6 ปลาเปดและปลาปน 

 ราคาปลาเปดที่ชาวประมงขายได

กิโลกรัมละ 7.21 บาท ราคาลดลงจาก

กิโลกรัมละ 7.24 บาท ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 0.41

 ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60  

ขึ้นไป เบอร 2 ในตลาดกรุงเทพฯ จาก

กรมการคาภายใน กิโลกรัมละ 30.00 บาท 

ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4. แนวโน้มของราคาเดือน
ันวาคม 2563 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติคาดคะเน

แนวโนมของราคาเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้

 4.1 กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กก.

 ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

กิโลกรัมละ 137.09 บาท เพิ่มขึ้นจาก 

135.68 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอน

รอยละ 1.05

 ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) 

จากตลาดทะเลไท จ.สมุทรสาคร คาดวาจะ

กิโลกรัมละ 141.38 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

138.26 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอน

รอยละ 4.51

 4.2 ปลาหมึกกระดองสด 

 ราคาที่ชาวประมงขายได กิโลกรัมละ 

98.60 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 96.67 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.00

 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 

จากองคการสะพานปลา คาดวาจะ

กิโลกรัมละ 200.00 บาท ทรงตัวจาก

เดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง 

 ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

กิโลกรัมละ 75.05 บาท ราคาลดลงจาก 

74.09 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.29

 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จาก

องคการสะพานปลา คาดวากิโลกรัมละ 

85.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง 

 ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะ

กิโลกรัมละ 80.17 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

77.73 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอน

รอยละ 3.13

 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ คาดวา

กิโลกรัมละ 130.00 บาท ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย 

 ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

กิโลกรัมละ 48.50 บาท ราคาลดลงจาก 

53.66 บาท/กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 9.62 

 ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 

จากองคการสะพานปลา คาดวากิโลกรัมละ 

70.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน

 ราคาปลาเปดที่ชาวประมงขายไดคาดวา

กิโลกรัมละ 7.22 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

7.21 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 

0.20

 ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60  

ขึ้นไป ในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการคาภายใน

คาดวาจะกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

โดย น.ส.สุจิตตา รักษวงศ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

าวะเศร กิ การเก ร ประมงและ ลิ ัณ ์ ากสั ว์นา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

พ.ย. 62 27.10 80.00

ธ.ค. 48.67 70.00

ม.ค. 63 50.00 70.00

ก.พ. 45.17 70.00

มี.ค. 50.00 70.00

เม.ย. 50.00 70.00

พ.ค. 48.67 70.00

มิ.ย. 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ต.ค. 45.00 70.00

พ.ย. 53.66 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

พ.ย. 62 86.20 120.00

ธ.ค. 86.94 130.00

ม.ค. 63 85.62 130.00

ก.พ. 85.76 130.00

มี.ค. 84.92 130.00

เม.ย. 84.19 130.00

พ.ค. 84.01 130.00

มิ.ย. 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ต.ค. 82.93 130.00

พ.ย. 77.73 130.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

พ.ย. 62 135.03 131.86

ธ.ค. 147.63 146.59

ม.ค. 63 151.60 156.67

ก.พ. 141.71 139.13

มี.ค. 135.65 133.85

เม.ย. 127.41 129.80

พ.ค. 136.26 140.83

มิ.ย. 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ต.ค. 132.90 132.29

พ.ย. 135.68 138.26

100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

300
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

เดือน

ปลาช่อน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

าวะเศร กิ การเก ร ประมงและ ลิ ัณ ์ ากสั ว์นา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

พ.ย. 62 119.00 200.00

ธ.ค. 178.00 200.00

ม.ค. 63 179.00 200.00

ก.พ. 200.00

มี.ค. 200.00

เม.ย. 200.00

พ.ค. 200.00

มิ.ย. 200.00

ก.ค. 200.00

ส.ค. 200.00

ก.ย. 200.00

ต.ค. 200.00

พ.ย. 96.67 200.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

พ.ย. 62 8.00 28.00

ธ.ค. 7.59 27.00

ม.ค. 63 7.67 27.00

ก.พ. 8.12 28.00

มี.ค. 8.26 28.00

เม.ย. 9.68 28.00

พ.ค. 7.86 29.00

มิ.ย. 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ต.ค. 7.24 30.00

พ.ย. 7.21 30.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

พ.ย. 62 81.25 85.00

ธ.ค. 76.37 90.00

ม.ค. 63 76.33 90.00

ก.พ. 77.91 90.00

มี.ค. 71.45 90.00

เม.ย. 67.69 90.00

พ.ค. 68.78 90.00

มิ.ย. 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ต.ค. 72.22 85.00

พ.ย. 74.09 85.00

300

250

200

150

100

50

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

50

40
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10
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาเป็ด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

าวะเศร กิ การเก ร ประมงและ ลิ ัณ ์ ากสั ว์นา
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ข่าวประมงที่น่าสนใจ

 เมื่อวันที่ 3  พ ศจิกายน 2563 มีรายงานข่าวจากกรมประมงการสานต่อโครงการพั นาอาชีพ
และส่งเสริมความเข้มแขงของชุมชนประมง ปีงบประมาณ 2564 ให้กับชุมชนประมงท้องถิ่น 25  ชุมชน 
จาก 22 จังหวัดชายทะเล ในปีที่ผ่านมา 44 ชุมชน ประสบผลสําเรจในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า
ในทองถิ่น สามารถฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า
และสิ่งแวดลอมใหกลับมาดีขึ้น พัฒนาอาชีพ
ประมงใหกับชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีรายได
มั่นคง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประเทศไทย 
มีจังหวัดที่ติดชายทะเล 22 จังหวัดจาก
ทั้งหมดของประเทศ ประชากรสวนใหญ
ยึดอาชีพทําการประมงเปนหลักและทําการ
ประมงพื้นบานขนาดเล็ก เพื่อเปนแหลงหา
อาหาร สรางอาชีพ สรางรายได
เลี้ยงครอบครัวมาตั้งแตอดีต แตจากสถานการณ
ความตองการบริโภคสัตวนํ้าเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น รูปแบบการทําประมงจึงมีการพัฒนา
รูปแบบการจับสัตวนํ้า และเพิ่มจํานวน
เครือ่งมอืเพือ่ใหสามารถจบัสตัวนํา้ไดเพิม่ขึน้ 
สงผลทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าจึงถูกจับขึ้นมาใช
อยางไมคุมคา เกิดปญหาทําการประมง
เกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ 
สงผลกระทบตอระบบนิเวศแหลงที่อยูอาศัย
พอแมพันธุ แหลงวางไขและเลี้ยงตัวออน
ของสัตวนํ้า ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนสงผลตอ
ชาวประมงพื้นบานโดยตรง ทําใหชาวประมง
จับสัตวนํ้าไดลดลง จนเกิดปญหาแยงชิงการ
ใชทรัพยากรในทองถิ่น ทําใหชาวประมง
พื้นบานขนาดเล็ก จําเปนตองออกเรือไป
ทําการประมงหางไกลจากฝง ทําใหมี
คาใชจายเพิ่มมากขึ้น รายไดลดลง และขาดความ
มั่นคงในอาชีพสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ชาวประมงพื้นบานโดยตรง อธิบดีกรมประมง 

กลาววา ระยะเวลากวา 5 ป ที่ผานมา 
นอกจากกรมประมงไดออกพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม 
เพื่อแกปญหาในภาคการประมงไทย
ทั้งระบบแลว กรมประมงไดสงเสริม
การมีสวนรวมและสนับสนุนในการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนประมงทองถิ่น
ใหสามารถบริหารจัดการชุมชนประมงของตน
ในการจัดการทรัพยากร การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชน
จากทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน 
โดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุมและจัดใหมี
การขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.ก.การประมง 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งการชวยเหลือและ
สนับสนุนในกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ชุมชนประมง ทําใหเกิดการรวมกลุมกัน
อยางเขมแข็ง สงเสริมดานการตลาดเพื่อ
จําหนายสินคา ทําใหชาวประมงพื้นบาน
สามารถพึ่งพาตนเองได โดยเมื่อปที่ผานมา 
กรมประมงไดดําเนินโครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมการผลิตดานการเกษตรใหกับพี่นอง
ชาวประมงพื้นบาน 22 จังหวัดชายทะเล 
จํานวน 144 ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน อาทิ 
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้า  โดยการ
พัฒนาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าในชุมชน 
เชน การสรางซั้งกอ ซั้งเชือก สําหรับเปน
แหลงอาศัย ที่หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยง
ตัวออนของสัตวนํ้า การปลอยพันธุสัตวนํ้า 
ธนาคารสัตวนํ้าชุมชน ฯลฯ การพัฒนา
ปรับปรุงการจับสัตวนํ้า  โดยการปรับ
เปลี่ยนเครื่องมือทําการประมงตาม
มาตรฐานการทําประมงพื้นบานอยางยั่งยืน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน
และชนิดสัตวนํ้า และการทําการประมง
อยางรับผิดชอบ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กร ร นุน ุ น ร อ ิน ้ น ร ากร
นาอา เสริ รา ไ สรา ุ า วิต ืน

การเพิ่มมูลคาแกสินคาสัตวนํ้า  กิจกรรม
การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตวนํ้า
ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสรางความ
มั่นใจแกผูบริโภคไดบริโภคสัตวนํ้าที่มี
คุณภาพ โดยกรมประมงไดทําการเชื่อมโยง
ตลาดเพื่อนําผลผลิตที่ไดไปจําหนายผาน
องคกรตางๆ เชน สมาคมโรงแรม สมาคม
การทองเที่ยว ภัตตาคาร รานอาหารผาน
ระบบการซื้อขายออนไลน (Fis eries 
S o ) ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมในการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Fis erman 
i age esort) ใหกับชุมชนประมงทองถิ่น

ที่มีศักยภาพ ผลของการดําเนินโครงการ
ดังกลาว สามารถชวยใหทรัพยากรสัตวนํ้า
เพิ่มขึ้น สงผลทําใหชาวประมงพื้นบาน
ในทองถิ่นทั้ง 144 ชุมชน มีรายไดเพิ่มขึ้น
และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
ในปนี้ กรมประมงจึงไดผลักดันโครงการ
พัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมงตอไป โดยจะขยาย
โครงการไปยังชุมชนที่ไดขึ้นทะเบียน
เปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมง
ชายฝงอีก 250 ชุมชน ซึ่งการดําเนิน
โครงการดังกลาวจะสามารถสรางความ
เขมแข็งใหกับชาวประมงพื้นบานทั้ง 22 
จังหวัดชายทะเล ในการเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า
ในทองถิ่น ใหเกิดความมั่นคงของอาชีพประมง
ภายใตความยั่งยืนของทรัพยากร ตามนโยบาย
ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พัน ุ์สุกร ไก่และเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย  บาท/ตัว

รายการ
2562 2563

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

ลูกสุกรขุน 1,300 1,438 1,986 2,554 2,263 2,169 1,846 2,054 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 26.00 26.00 26.00 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 13.50 14.19 15.50 15.50 15.50 13.73 7.58 7.88 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50

ลูกเปดไขซีพี 24.40 25.00 27.18 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สําเรจรปในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย  บาท/30 ก.ก.

รายการ
2562 2563

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

หัวอาหาร 

ไกรุน  เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไกรุน  ไข 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไกไข 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

หมูรุน 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

เปดไข 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารส�าเร็จรูปผง 

ไกไข 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหารส�าเร็จรูปเม็ด

ไกเล็ก  ไข 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

หมูรุนขุน 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

เปดเล็กไข 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา : . ee . om

ราคาขายส่ง (เงินสด) ปุยที่สําคั ในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หนวย  บาทตอตัน

ชนิดปุ๋ย
2562 2563

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

21  0  0 6,567 6,567 6,567 6,567 6,533 6,533 6,533 6,533 6,433 6,400 6,400 6,400 6,400

46  0  0 10,667 10,650 10,617 10,533 10,500 10,500 10,500 10,500 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900

16  20  0 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,767 11,700 11,567 11,567 11,567

16  16  8 12,633 12,633 12,633 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,167 12,067 12,333 12,400 12,400

15  15  15 15,800 15,800 15,800 15,800 15,633 15,633 15,633 15,633 15,000 14,667 14,700 14,767 14,567

13  13  21 15,933 15,933 15,933 15,867 15,850 15,850 15,850 15,850 15,833 16,267 16,267 16,267 16,267

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2	ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การผลิต	และการตลาดสับปะรด
ในพ้ืนที่อ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) พรอมดวยเจาหนาที่ สวนแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณการผลิตและการตลาดสับปะรด
ในพื้นที่อําเภอนครไทย ซึ่งเปนแหลงผลิตสับปะรดที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 
โดยไดพบปะกับประธานและสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ตําบลบานแยง ซึ่งดําเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณ สับปะรดหลายชนิด อาทิ เสนใย 
ชีสเชคอบแหง สับปะรดกวน ฯลฯ โดยเฉพาะเสนใยสับปะรดที่มีตลาดรับซื้ออยูทางภาคใต 
(จ.สงขลา) ในการนี้ ผูอํานวยการ สศท.2 ใหขอเสนอแนะวา กลุมควรมีการวางแผนการผลิต
ใหสอดคลองกับความตองการตลาด วิเคราะหสภาพแวดลอม (จุดออน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรค) เนนการแกไขปญหาจากภายใน และควรนํารองดําเนินโครงการ
ระดับหมูบานเพื่อเปนตนแบบในการขยายผลตอไป
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.5	ร่วมลงพ้ืนที่วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท�าแผนงาน
และแนวทางแก้ปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากแปลงปลูกข้าว	จังหวัดชัยภูมิ

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางอิศราภรณ ชัยกุณา รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา 
(สศท.5) มอบหมายใหนางพรสวรรค ชวนประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ พรอมคณะ รวมลงพื้นที่ตรวจสอบ
และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนงานและแนวทางแกปญหานํ้าทวมซํ้าซากแปลงปลูกขาวของเกษตรกรบานจานทุง ตําบลหนองบัวใหญ 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอิสระ พุทธสิมมา ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เปนประธาน ทั้งนี้ มีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมกันวิเคราะหพื้นที่ประสบภัยพิบัติดังกลาว เพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรพรอมทั้งการแกไขปญหาในระยะยาวตอไป

สศท.6	ร่วมประชุมและน�าเสนอข้อมูลผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก	ครั้งที่	1/2564
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางติณณา คัญใหญ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) 
และศูนยสารสนเทศการเกษตร (ศสส.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวมนําเสนอผลพยากรณขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 1 ของสินคา 4 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด โดยมีนายดํารงฤทธิ์ 
หลอดคํา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปนประธาน ณ หองประชุม สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
 ทั้งนี้ แนวโนมทิศทางผลผลิตไมผลมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากป 2563 เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศที่เริ่มมีความหนาวเย็นเหมาะสมกับการ
ติดดอกออกผลในปนี้ และปริมาณนํ้าที่คาดวาจะมีเพียงพอตลอดในฤดูจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ยกเวนเงาะที่ลดลงเล็กนอยเนื่องจาก
เกษตรกรโคนตนทิ้งเพื่อปลูกทุเรียนแทน
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สศท.9	ร่วมประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
โรคใบร่วงยางพารา	จังหวัดนราธิวาส

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย คังคะมณี รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) มอบหมายใหนายทนงคศักดิ์ ดํารงนุกูล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ เขารวมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
การแกไขปญหาโรคใบรวงยางพารา จังหวัดนราธิวาส ณ หองประชุมพระยานราศัยสุนทร 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสําลี รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 
เปนประธาน ทั้งนี้ มีสวนราชการ มหาวิทยาลัย ภาคการเกษตร รวม 13 ภาคสวน รวมกัน
หาแนวทางแกไขปญหาโรคใบรวงยางพารา ทั้งการวิจัย การทดลองในแปลงตัวอยาง
ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน มีแตแนวทางการปองกันการระบาดโดยเนนความแข็งแรง
ของตนยาง และไดจัดระดับการระบาดเปน 6 ระดับ นอกจากนี้ ยังมอบหนวยงานหลัก
ในการรวมบูรณาการสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริมและสรางความรวมมือ
เพื่อแกปญหาโรคใบรวงชนิดใหมในยางพารา

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.10	ร่วมประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการ	
1	ต�าบล	1	กลุ่ม	เกษตรทฤษฎีใหม่	ระดับอ�าเภอ

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 2563 นางสาวรัชนี นาคบุตร รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) มอบหมายให 
นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ ผูอํานวยการสวนวิจัยและประเมินผล เขารวมประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตําบล 1 กลุม เกษตรทฤษฎีใหม ระดับอําเภอ ครั้งที่ 4 
(ภายใตโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019) โดยมีนายชวลิต ประทีป ปลัดอาวุโส อําเภอบานโปง เปนประธาน
พรอมดวยหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ใหความเห็นชอบ
การคัดเลือกเกษตรกรและแรงงาน ที่สมัครเขารวมโครงการระยะที่ 3 ระหวางวันที่ 8 – 22
ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
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ข่าวประชาสัมพัน ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมติดตามการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ณ	จังหวัดพังงา
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนางพัชรารัตน ลิ้มศิริกุล 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจที่ 8 สุราษฎรธานี (สศท.8) รวมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในจังหวัดพังงา โดยติดตามงานกอสรางอางเก็บนํ้าลําไตรมาสและอางเก็บนํ้าลํารูใหญ ณ ศาลาเอนกประสงค
เทศบาลตําบลลําแกน อําทายเหมือง จังหวัดพังงา พรอมสงมอบพันธุปลากะพงขาว จํานวน 3,000 ตัว ใหกับตัวแทนชาวประมงพื้นบาน 
เพื่อนําไปปลอยในแหลงนํ้าชุมชน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	ร่วมแสดงความยินดี	ธ.ก.ส.	ครบรอบ	54	ปี
แห่งการสถาปนา

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายพลเชษฐ ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รวมแสดงความยินดีเนื่องในวันคลายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปที่ 54 พรอมรวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน 
“มูลนิธิอาจารยจําเนียร สาระนาค” ณ หองโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร ธ.ก.ส. 
สํานักงานใหญ บางเขน กรุงเทพฯ
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สศก.	ร่วมพิธีถวายราชสักการะ	น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร		มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	ประจ�าปี	2563

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) พรอมดวย ขาราชการ และเจาหนาที่ รวมพิธีถวายราชสักการะ 
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป 2563 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีออน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจงวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ
ในโครงการ	“เกษตรผลิต	พาณิชย์ตลาด”	ภาคความร่วมมือกับ

กองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมดวย ดร. ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และ ดร.พงศไท ไทโยธิน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร รวมเปนเกียรติ
ในพิธีลงนามความรวมมือ 3 ฝาย ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย 
และสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชยตลาด” 
โดยมีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
เปนประธาน ทั้งนี้ ความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน

สินคาเกษตร และทําการตลาดทั้งในและตางประเทศผานรายการ กิจกรรม และสื่อออนไลนของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
โอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวมเปนเกียรติและเปนสักขีพยานในการลงนาม 
พรอมกลาวถึงแนวทางความรวมมือเพื่อยกระดับรายการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งมี ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนผูลงนามในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ สถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต	ครั้งที่	1/2563

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมดวย ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และ ดร.พงศไท ไทโยธิน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร รวมประชุม
คณะกรรมการรวมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรตลาดนําการผลิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี 
ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานรวม ทั้งนี้ ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมในฐานะกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร “เกษตรผลิต พาณิชยตลาด” รวมกัน
ระหวางกระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ หองบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน	สศก.	ประจ�าปีงบประมาณ	2564
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พรอมแนะนํา
คณะที่ปรึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแกคณะผูบริหาร ขาราชการ 
และเจาหนาที่ ณ หองประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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พิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	สศก.	ประจ�าปีงบประมาณ	2564
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานในพิธีลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสําคัญทุกดานใหบรรลุเปาหมาย
และวิสัยทัศนของหนวยงาน ณ หองประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สศก.	จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่น�าเสนอองค์ความรู้	หลักการประเมิน
ทุนธรรมชาติ	และการทดสอบประเมินมูลค่าทุนธรรมชาติ

ในอุตสาหกรรมไข่ไก่
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานเปดการสัมมนาเพื่อเผยแพรนําเสนอองคความรู หลักการประเมิน
ทุนธรรมชาติ และการทดสอบประเมินมูลคาทุนธรรมชาติในอุตสาหกรรมไขไก ณ หองประชุม 1 
ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายบุญลาภ โสวัณณะ 
ผูอํานวยการศูนยประเมินผล กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิด 
ระบบบัญชีที่รวบรวมขอมูลทางบัญชีสิ่งแวดลอมและบัญชีเศรษฐกิจเขาไวในบัญชีเดียวกัน 
หรือ S stem o  ntegrate  n ironment an  onomi s A ounting (S A) 
และแนวทางในการจัดทําบัญชีทุนธรรมชาติสําหรับภาคธุรกิจตอไป
  ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว และ ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล 
จากภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร
ถายทอดใหความรู และขอเสนอแนะตางๆ แกผูเขารวมอบรม
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ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เข้าถึงปัญหา

สร้างแนวทางพัฒนา
นําพาเกษตรไทย

ค�าขวัญ
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”






