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รวมทั้งให้เพิ่มช่องทำงกำรน�ำสินค้ำเกษตรสู่ตลำด	Online	
ให้มำกขึ้น	และเตรียมควำมพร้อมรองรับแรงงำนคืนถิ่นสู่
ภำคเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	(สศก.)	ได้คำดกำรณ์	
Supply	Chain	สถำนกำรณ์ผลผลิตกำรเกษตร	พบว่ำ	สินค้ำ
เกษตรที่ส�ำคัญ	ในปี	2563	อำทิ	ข้ำว	สินค้ำประมง	สินค้ำปศุสัตว์	
ปำล์มน�้ำมัน	มันส�ำปะหลัง	มะพร้ำว	และอ้อยโรงงำน	จะมีก�ำลัง
กำรผลิตเพียงพอ	ไม่ขำดแคลนเพื่อกำรบริโภค	ในประเทศ
อย่ำงแน่นอน	และสำมำรถส่งออกได้อีกด้วยหำกมีควำมต้องกำร
	 ส�ำหรับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดในหน่วยงำน	สศก.	
ได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง	ตำมแนวทำงกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล	และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	อย่ำงเคร่งครัด	และต่อเนื่อง	โดยก�ำหนด
เหลื่อมเวลำกำรปฏิบัติงำนด้วยนโยบำย	Work	From	Home	
เพื่อลดจ�ำนวนผู้มำปฏิบัติงำน	แบบสลับทีม	มีมำตรกำรเพิ่มระยะ
ห่ำงในกำรปฏิบัติงำน	ตำมข้อก�ำหนด	Social	Distancing	
กำรน�ำระบบ	Web	Conference	มำใช้ในกำรประชุม	
กำรคัดกรองข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำที่	และบุคคลภำยนอก	ด้วยกำร

บรรณาธิการแถลง
	 จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง	
ทั้งต่อเศรษฐกิจโลก	
การด�ารงชีวิต	รวมถึง
ความเชื่อมั่นในเรื่องของ
สินค้าบริโภค	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน)	
ได้สั่งการทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ	
ติดตามสถานการณ์
การผลิตสินค้าและการ
บริหารสินค้าเกษตรอย่าง
ใกล้ชิด

ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย	ตั้งจุดบริกำรแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ	
รวมถึงจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์	จิตอำสำ	
“เรำท�ำควำม	ดี	ด้วยหัวใจ”	Big	Cleaning	Day	และมุ่งเน้น
ให้ข้ำรำชกำร	และเจ้ำหน้ำที่	หมั่นท�ำควำมสะอำดสถำนที่ปฏิบัติงำน
เป็นประจ�ำทุกวัน	และยังได้ประสำนกรมสรรพสำมิต	เพื่อขอรับ
แอลกอฮอล์เจลแจกจ่ำยบุคลำกร	และได้รับควำมอนุเครำะห์
จำกกรมปศุสัตว์	สนับสนุนชุดปฏิบัติกำรท�ำกำรฉีดพ่นน�้ำยำฆ่ำเชื้อ
โรคและไวรัส	เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำที่	รวมถึงประชำชนที่มำใช้บริกำรร่วมกัน	
	 นอกจำกนี้	สศก.	ยังได้เร่งเดินหน้ำขับเคลื่อนโครงกำรแรงงำน
คืนถิ่น	พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย	ด้วยศำสตร์พระรำชำ	เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรแก้ไขเยียวยำแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	
เพื่อเป็นทำงรอดและสร้ำงภูมิคุ้มกัน	เป็นอำชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว	ขยำยผลสู่กำรท�ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยศำสตร์
พระรำชำ	โดยขณะนี้	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน)	ได้มอบหมำยให้	สศก.	และหน่วยงำน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อำทิ	กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	เร่งด�ำเนินกำรโดยเร็วต่อไป
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	 เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		อ�ำเภอบำงระก�ำ		
	 จังหวัดพิษณุโลก
>>	 สศท.3	ร่วมประชุมกำรตรวจรำชกำรและ	
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>>	 สศท.6	ร่วมประชุมหำรือเตรียมควำมพร้อม	
	 ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำทำงเลือก	
	 “ไผ่	:	สินค้ำทำงเลือกที่มีอนำคต		
	 (Bamboo	:	Future	Crop)”
>>	 สศท.7	ร่วมประชุมกำรจัดงำนมหกรรม	
	 เกษตรสร้ำงชำติ	ณ	หมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย		
	 จังหวัดสุพรรณบุรี
>>	 สศท.9	ร่วมติดตำมกำรลงพื้นที่ของรัฐมนตรี	
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	 “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้ำออนไลน์มืออำชีพ”
>>	 กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและ	
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‘หนองเม็กโมเดล’	ต้นแบบผักอินทรีย์แห่งแรก	จ.อ�ำนำจเจริญ	ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์คุณภำพสูง
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“แรงงำนคืนถิ่น	พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย	ด้วยศำสตร์พระรำชำ”

ทำงเลือก	ทำงรอดเกษตรกร	ในภำวะรำคำยำงพำรำตกต�่ำ

2 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 761 เมษายน 2563



‘หนองเม็กโมเดล’ ต้นแบบผักอินทรีย์แห่งแรก จ.อ�านาจเจริญ 
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง

	 เกษตรอินทรีย	์คือ	ระบบกำรผลิต
พืชที่ปลอดจำกกำรใช้สำรเคมีทุกชนิด
ทุกขั้นตอน	ไม่ว่ำจะเป็นปุ๋ยเคมี	สำรเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช	ฮอร์โมนสังเครำะห์	โดยอนุญำต
ให้ใช้เฉพำะปุ๋ยอินทรีย์	ได้แก่	ปุ๋ยคอก	
ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยชีวภำพ	และปุ๋ยพืชสด	เท่ำนั้น	
รวมถึงมีกำรจัดพื้นที่ปลูกพืชไม่ให้ปนเปื้อน
กับแปลงปลูกพืชแบบเคมี	และห่ำงไกล
จำกแหล่งมลภำวะ	รวมถึงกำรจัดกำร
ระบบน�้ำและกำรใช้น�้ำที่ไม่ปนกับแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติที่เสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนสำรเคมี
และสำรต้องห้ำมอื่นๆ	ซึ่งหัวใจของเกษตร
อินทรีย์นั้นคือกำรปลูกพืชผักแบบเกษตร
อินทรีย์	นอกจำกจะสำมำรถสร้ำงรำยได้
ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร	ที่ส�ำคัญคือไม่มี
ควำมเสี่ยงจำกอันตรำยที่มำจำกกำรใช้
สำรเคมีทั้งตัวผู้ปลูก	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม
	 “กลุ่มผักอินทรียบ้านหนองเม็ก”	
ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้ำนผักอินทรีย์แห่งแรก
ของจังหวัดอ�ำนำจเจริญ	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	
2558	ภำยใต้กำรน�ำของ	นำงจ�ำปำ	สุวะไกร	
ประธำนกลุ่ม	ในปัจจุบันมีสมำชิก	15	รำย	
วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดตั้งกลุ่ม
ปลูกผักอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งอำหำร	
สด	สะอำด	ปลอดภัย	และ	มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค	
รวมทั้งพัฒนำสินค้ำผักอินทรีย์บ้ำน

หนองเม็กให้เป็นสัญลักษณ์	“เมืองธรรม
เกษตร”	ตำมนโยบำยของจังหวัดอ�ำนำจเจริญ	
	 จำกกำรลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลต้นทุน
และผลตอบแทนจำกกำรผลิตผักอินทรีย์	
ปี	2563	กลุ่มผักอินทรีย์บ้ำนหนองเม็ก	
ต�ำบลคึมใหญ่	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	
ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	11	
จังหวัดอุบลรำชธำนี	(สศท.11)	พบว่ำ	
มีต้นทุนกำรผลิต	5,708	บำท/โรงเรือน/
รอบกำรผลิต	ระยะเวลำเก็บเกี่ยว	
45-50	วัน	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	200-270	กก./
โรงเรือน/รอบกำรผลิต	รำคำที่เกษตรกร
ขำยได้	50	บำท/กก.	ผลตอบแทนสุทธิ

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ผักอินทรีย์ ยังเป็นพืชทาง
เลือกที่เกษตรกรนํามาปลูก
ทดแทนการผลิตข้าวนาปี 
และมันสําปะหลังทั่วไป 

ในพ้ืนที่เหมาะสมน้อย (S3) 
และไม่เหมาะสม (N) รวมถึง
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ประสบ

ปัญหาด้านราคา
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เฉลี่ย	(ก�ำไร)	6,792	บำท/โรงเรือน/
รอบกำรผลิต	ด้ำนกำรเพำะปลูก	
เกษตรกรจะปลูก	ในโรงเรือน	ขนำด	
30	x	6	เมตร	มีจ�ำนวน	100	โรงเรือน	
สำมำรถปลูกผักอินทรีย์ได้จ�ำนวน	
200-270	กก./โรงเรือน	นอกจำกนี้	
ผักอินทรีย์	ยังเป็นพืชทำงเลือกที่เกษตรกร
น�ำมำปลูกทดแทนกำรผลิตข้ำวนำปี	และ	
มันส�ำปะหลังทั่วไป	ในพื้นที่เหมำะสมน้อย	
(S3)	และไม่เหมำะสม	(N)	รวมถึงพื้นที่
ปลูกยำงพำรำที่ประสบปัญหำด้ำนรำคำ	
	 ปัจจุบัน	สินค้ำเกษตรอินทรีย์ของ
กลุ่มฯ	จ�ำหน่ำยในชื่อแบรนด์	“ไร่ภูตะวัน	
ออร์แกนิค	ฟำร์ม”	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	
โดยผลผลิตร้อยละ	70	ส่งจ�ำหน่ำยให้กับ
คู่ค้ำหลักคือ	บริษัท	S&B	food	supply	
จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดส่งผักขำย
ให้กับห้ำง	Tops	supermarket	

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

โดย	:	นำงสำวเพ็ญนภำ	วิทยำรักษ์
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	11

จังหวัดอุบลรำชธำนี

ทั่วประเทศ	ส่วนอีกร้อยละ	30	ส่งจ�ำหน่ำย
ตลำดในท้องถิ่น	อำทิ	ตลำดสีเขียว
อ�ำนำจเจริญ	ตลำดปลอดสำรพิษ	
ตลำดบุญนิยม	และจุดจ�ำหน่ำยพืช
ผักปลอดสำรพิษ	ปั้มน�้ำมัน	ปตท.	
อ�ำนำจเจริญ	เป็นต้น	ซึ่งทำงกลุ่มฯ	มีควำม
สำมำรถผลิตได้	1.5-2	ตัน/5	วัน	ท�ำให้
มีรำยได้หมุนเวียนกว่ำ	100,000	บำท/
5	วัน	โดยผักอินทรีย์บ้ำนหนองเม็ก	
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ระดับสำกล	คือ	Organic	Thailand	
และ	IFOAM	เป็นโรงเรือนผักอินทรีย์
เมืองธรรมเกษตร	
	 ที่ผ่ำนมำกลุ่มผักอินทรีย์บ้ำนหนองเม็ก	
ได้ขยำยฐำนกำรผลิตเป็นแหล่งผลิต
เมล็ดพันธุ์สินค้ำเกษตรอินทรีย์	โดยร่วม
กับมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์	
ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์ผักตระกูลสลัด	
ข้ำวโพด	เมล่อน	และมะเขือเทศ	ซึ่งมีระยะ
เวลำกำรด�ำเนินโครงกำร	3	ปี	(ปี	พ.ศ.	
2562	-	64)	นอกจำกนี้	ทำงกลุ่มฯ	ยังมีน
โยบำยด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรเกษตร	โดยเปิดเป็น
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์	ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ	

ท�ำกำรเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน	รวมถึงเปิดรับนักศึกษำ
ฝกประสบกำรณ์วิชำชีพจำกมหำวิทยำลัย
และวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ทั่วประเทศ	เพื่อสร้ำงบุคลำกร
ด้ำนกำรเกษตรที่มีคุณภำพและ
พัฒนำอำชีพเกษตรกรให้มีควำมมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป	
	 ส�ำหรับท่ำนที่สนใจข้อมูลกำรผลิต
ผักอินทรีย์กลุ่มบ้ำนหนองเม็ก	ทำงกลุ่มฯ	
ยินดีให้เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนได้	และ
ให้ค�ำปรึกษำ	สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่	
นำยศุภชัย	มิ่งขวัญ	(คุณป้อม)	กลุ่มผัก
อินทรีย์บ้ำนหนองเม็ก	หมู่	5	ต�ำบลคึมใหญ่	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	
โทร.	090-932-7915,	095-613-1411
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ทางเลือก ทางรอดเกษตรกร 
ในภาวะราคายางพาราตกต�่า

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

	 ปัจจุบัน	ยำงพำรำได้เกิดภำวะ
รำคำตกต�่ำ	เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำร
น้อยกว่ำปริมำณกำรผลิต	รัฐบำลจึงได้
มีนโยบำยในกำรประกันรำยได้	แต่ใช่ว่ำ
โครงกำรเหล่ำนี้จะมีตลอดไปขึ้นอยู่กับ
นโยบำย	ปีไหนเกิดภำวะรำคำตกต�่ำ	
และไม่มีโครงกำรประกันรำยได้รองรับ	
เกษตรกรจึงจ�ำยอม	และยอมรับสภำพ
ของรำคำที่ตกต�่ำ	เกษตรกรจึงจ�ำเป็นมี
กำรปรับตัว	เพื่อควำมอยู่รอด	ให้มีเงินใช้
จ่ำยในกำรด�ำเนินชีวิต	เลี้ยงดูครอบครัว	
ทำงเลือกก็คือ	นอกจำกจะปลูกยำงพำรำ
อย่ำงเดียวแล้ว	ต้องปลูกพืชอย่ำงอื่นเสริม	
ส�ำหรับกำรปลูกพืช	เช่น	กำรปลูกข้ำวไร่	
สับปะรด	อ้อยคั้นน�้ำ	กล้วยไข่	
กล้วยหอมทอง	มะละกอ	ถั่วลิสง	ถั่วหรั่ง	
มันขี้หนู	กำรปลูกพืชสมุนไพร	เครื่องเทศ	
เช่น	กระชำย	ขิง	ขมิ้นชัน	ข่ำ	ตะไคร้	ดีปลี	
กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	ได้แก่	หน้ำหน้ำวัว	
ขิงแดง	ดำหลำ	กำรปลูกไผ่	(ไผ่เลี้ยงหวำน	
ไผ่ตงลืมแล้ง)	หวำยกินหน่อ	กำรปลูกไม้ผล	
เช่น	สละอินโด	กำรเพำะเห็ดถุง	ได้แก่	
ตระกูลนำงรม	กำรเพำะเห็ดฟำงจำกทะลำย
ปำล์มน�้ำมัน	กำรปลูกผัก	เช่น	ผักเหลียง	
ผักกูด	ผักหวำนป่ำ	กำรปลูกไม้ป่ำบำงชนิด
ที่ทนต่อสภำพร่มเงำของต้นยำงขนำดใหญ่	
โดยปลูกผสมผสำนกึ่งกลำงระหว่ำงแถวยำง
และทดแทนกำรปลูกยำงทำงภำคใต้	ได้แก่	

กระถินเทพำ	กระถินณรงค์	สะเดำเทียม	ทัง	
พะยอม	มะฮอกกำนี	เคี่ยม	ตะเคียนทอง	
ยำงนำ	ยมหิน	ส่วนภำคตะวันออก	ได้แก่	
กระถินเทพำ	กระถินณรงค์	สะเดำไทย	
ยมหอม	ตะเคียนทอง	ยมหิน	และประดู่ป่ำ	
ตลอดจนปรับเปลี่ยนพื้นที่ยำงพำรำ	
บำงส่วนเพื่อไปปลูกพืชอย่ำงอื่น	
	 กำรเลี้ยงปศุสัตว์ก็เป็นทำงเลือกหนึ่งที่
จะเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร	ชำวสวนยำง	
เช่น	กำรเลี้ยงแพะขุนในสวนยำง	กำรเลี้ยง
แพะเนื้อแบบผสมผสำน	กำรเลี้ยงแกะใน
สวนยำง	กำรเลี้ยงสุกรในสวนยำง	นอกจำก
จะขำยได้แล้ว	มูลปศุสัตว์เหล่ำนี้สำมำรถใช้
เป็นปุ๋ยให้กับยำงพำรำได้ซึ่งช่วยลดต้นทุน
กำรผลิตได้อีกทำง	โดยมูลปศุสัตว์จะให้
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

อินทรีย์วัตถุ	ซึ่งจ�ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช	และยังช่วยบ�ำรุงโครงสร้ำงของดิน
ที่เสื่อมโทรมกลับสมบูรณ์ได้	ดินที่ใส่ปุ๋ย
คอกบ่อยๆ	จะเป็นดินที่เหมำะสม
ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชดิน	มีกำร
ระบำยน�้ำได้ดี	อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก	
ช่วยเพิ่มควำมคงทนให้เม็ดดิน	ลดกำร
ชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินได้อีกด้วย
	 กำรเลี้ยงผึ้งในสวนยำง	ก็เป็นทำงเลือก
หนึ่งในกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่เกษตรกร	
ชำวสวนยำง	กำรเลี้ยงผึ้ง	ผึ้งที่ใช้เลี้ยงจะ
ใช้ผึ้งพันธุ์	Apis	mellifera	เลี้ยงเพื่อเก็บ
น�้ำหวำนโดยวิธีย้ำยรัง	น�ำรังผึ้งวำงไว้ใน
สวนยำงช่วงยำงผลัดใบ	ยำงพำรำ	1.4	ไร่	
สำมำรถเลี้ยงผึ้งได้	1	รัง	ควรเลือกแหล่ง
วำงรังผึ้งในบริเวณที่มีควำมหลำกหลำย
ของพืช	วัชพืช	ไม้ผล	หรือไม้ป่ำ
	 กำรเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนยำงและแมลง
เศรษฐกิจ	ได้แก่	ไก่พื้นเมือง	เป็ด	จิ้งหรีด	
ชันโรง	ด้วงสำคู	หนอนนก	กำรประมง	
ได้แก่	กำรเลี้ยงกบในบ่อซิเมนต์	กำรเลี้ยง
ปลำดุกในบ่อซิเมนต์	

	 ทั้งนี้กำรท�ำกิจกรรมกำรผลิต
ชนิดใดชนิดหนึ่งต้องค�ำนึงถึง	กำรตลำด
ในพื้นที่	รอบระยะเวลำของกำรให้
ผลตอบแทน	เช่น	ให้ได้รำยได้เป็นรำยวัน	
รำยสัปดำห์	รำยเดือน	และรำยปี	
เกษตรกรควรทบทวนกำรวำงแผนกำร
ในกำรผลิต	โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้และ
สร้ำงภูมิคุ้มกันเมื่อต้องพบกับปัญหำ
รำคำยำงพำรำตกต�่ำเพื่อให้มีรำยได้เสริม
	 นอกจำกนี้ยังมีกำรท�ำกำรเกษตร
ที่จะเป็นอำชีพเสริมในสวนยำงพำรำ	
อีกหลำยชนิดที่จะท�ำรำยได้ให้กับเกษตรกร
ชำวสวนยำง	ซึ่งเกษตรกรจะต้องศึกษำ
หำควำมรู้ว่ำสินค้ำชนิดใดเหมำะสมกับ
พื้นที่ของตนเองในแง่ของกำยภำพ	
ในแง่ของกำรตลำด	ทั้งนี้ต้องดู
งบประมำณ	เงินทุน	และแรงงำน
ที่มีอยู่	เพื่อใช้ประกอบในกำรตัดสินใจ	
ซึ่งจะเป็นทำงเลือกให้กับเกษตรกร
ชำวสวนยำงอีกทำงหนึ่ง

โดย	:	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	9	
จังหวัดสงขลำ
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	(ดร.เฉลิมชัย	
ศรีอ่อน)	เน้นย�้ำกำรช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกร	และแรงงำนผู้ได้รับผลกระทบ
จำกไวรัสโควิด	19	พร้อมได้เปิดเผยถึง
แนวทำงมำตรกำรกำรเยียวยำแรงงำน
ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัส
โควิด	19	หลังจำกตนเองได้ลงพื้นพร้อม
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
ที่	11	และคณะ	ณ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	
และจังหวัดศรีษะเกษ	เมื่อวันที่	19	มีนำคม	
2563	เพื่อหำรือกับ	ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ด้ำนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	เศรษฐกิจ
กำรเกษตรอำสำ	(ศกอ.)	อ.	กันทรำรมย์	
จ.ศรีสะเกษ	และประธำนศูนย์เรียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิกำรผลิตสินค้ำเกษตร	(ศพก.)	
ระดับประเทศ	เตรียมทำงรอดรองรับ
แรงงำนคืนถิ่นจำกกรุงเทพ	ที่ตกงำนจำก
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ	รวมถึง	แรงงำน

สศก. เผยแผนมาตรการเยียวยาแรงงานคืนถิ่น 
จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 เตรียมชูโครงการ 

“แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้ นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา”
ไทยที่กลับมำจำกต่ำงประเทศ	เช่น	เกำหลี	
และจีน	เป็นต้น
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
โดย	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	เตรียมเสนอ	
โครงกำร	“แรงงำนคืนถิ่น	พลิกฟื้นผืนดิน
เกษตรไทยด้วยศำสตร์พระรำชำ”	เพื่อเป็น
อำชีพทำงรอดส�ำหรับกำรเยียวยำ	เน้นกำร
ท�ำกำรเกษตรผสมผสำนแบบพอเพียง	
เพื่อให้สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้ภำยใน	7-10	วัน	เป็นทำงรอด	และ
สร้ำงภูมิคุ้มกันในสภำวะปัญหำเศรษฐกิจ
จำกวิกฤตโรคร้ำยโควิดนี้	โดยเน้น

กำรปฎิบัติอย่ำงมีสติ	คิดและท�ำเป็นขั้น
เป็นตอน	เพื่อให้จิตมีสมำธิสำมำรถทบทวน
แก้ไขปัญหำ	หลุดกับดักที่ประสบอยู่
	จำกนั้นค่อยเรียนรู้และขยำยผลสู่กำร
ท�ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน	เพื่อให้สำมำรถ
เลี้ยงตนเองและสร้ำงรำยได้ให้กับ
ครอบครัวได้อย่ำงพอเพียงและยั่งยืน	
พลิกฟื้นชีวิตด้วยศำสตร์พระรำชำ
	 นำยเชิดชัย	จิณะแสน	เศรษฐกิจ
กำรเกษตรอำสำ	(ศกอ.)	อ.กันทรำรมย์	
จ.ศรีสะเกษ	และประธำนศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	(ศพก)	
ระดับประเทศ	และปรำชญ์ชำวบ้ำน

บทความพิเศษ
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ในศูนย์การเรียนรู้ จะประกอบด้วย 9 ฐานเรียนรู้หลัก 

ประกอบด้วย ฐานเริ่มต้นการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ฐานพิพิธภัณฑ์ชาวนา ฐานที่อยู่อาศัย 

ฐานการทําประมงเพาะเลี้ยง ฐานการเลี้ยง ปศุสัตว์ 

ฐานปลูกพืชสวนครัว ฐานการปลูกไม้ผล ฐานการปลูกสวนป่า

 ไม้เศรษฐกิจ อาทิ พะยูง และสัก เป็นต้น และฐานทํานา

บทความพิเศษ

ด้ำนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	
ตนได้ติดตำมสถำนกำรณ์และผลกระทบ
จำกกำรระบำดไวรัสโควิด	19	มำโดยตลอด	
และมีควำมเป็นห่วงแรงงำนที่ได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกับ	สศก.	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	และรัฐบำล	ดังนั้น	
ตนเอง	พร้อมจะถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้ลงมือท�ำกำรเกษตร	
ด้วยกำรใช้ศำสตร์พระรำชำ	มำกว่ำ	20	ปี	
รวมถึงประสบกำรณ์ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
สู่สังคมมำกกว่ำ	13	ปี	ร่วมกับ	สศก.	
และหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ให้กับแรงงำนคืนถิ่นและผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด	19	
	 โดยยินดีน�ำศูนย์	ศพก.	ของตนเอง	
เข้ำร่วมโครงกำรน�ำร่องร่วมกับ	สศก.	
จัดท�ำหลักสูตรเพื่อพัฒนำและขยำยผล	

สู่แรงงำนคืนถิ่นที่สนใจท�ำกำรเกษตรผสม
ผสำน	ตั้งแต่ขั้นต้น	ขั้นกลำง	สู่กำรเกษตร
ยั่งยืน	เบื้องต้น	ในศูนย์กำรเรียนรู้	

จะประกอบด้วย	9	ฐำนเรียนรู้หลัก	
ประกอบด้วย	ฐำนเริ่มต้นกำรท�ำเกษตร
ทฤษฎีใหม่	ฐำนพิพิธภัณฑ์ชำวนำ	ฐำนที่อยู่
อำศัย	ฐำนกำรท�ำประมงเพำะเลี้ยง	
ฐำนกำรเลี้ยง	ปศุสัตว์	ฐำนปลูกพืชสวนครัว	
ฐำนกำรปลูกไม้ผล	ฐำนกำรปลูกสวนป่ำ	
ไม้เศรษฐกิจ	อำทิ	พะยูง	สัก	และ
ฐำนท�ำนำ	เป็นต้น	
	 สศก.	จะเร่งจัดท�ำร่ำงโครงกำร
แล้วเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	เพื่อให้ควำมเห็นชอบ	
และมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
พิจำรณำร่วมด�ำเนินกำรกับ	สศก.	และ	
กรมส่งเสริมกำรเกษตร	(กสก.)	รวมทั้ง	
ส�ำนักงำนกำรปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
(ส.ป.ก.)	กรณี	หำกต้องใช้ที่ดินของ	ส.ป.ก.	
ในกำรเร่งขยำยผลกำรฝกอบรมสร้ำง
ควำมรู้ผ่ำนไปยัง	ศพก.	ทั่วประเทศ	
882	ศูนย์	และศูนย์เครือข่ำยกว่ำ	
10,000	ศูนย์	ทั่วประเทศ	เพื่อเป็น
ทำงรอดและสร้ำงภูมิคุ้มกันในสภำวะ
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ข้อมูล	:	กองนโยบำยและแผนพัฒนำ
กำรเกษตร	/	ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร	/	

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	11	
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ปัญหำเศรษฐกิจจำกวิกฤตโรคร้ำยโควิด
ครั้งนี้	
	 นอกจำกนี้	สศก.	ยังได้เตรียมเสนอ
โครงกำรที่ส�ำคัญอีก	2	โครงกำร	ประกอบด้วย	
1)	โครงกำรบัณฑิตจิตอำสำร่วมพัฒนำ
สหกรณ์ไทย	โดยมีเป้ำหมำยให้นิสิต	
นักศึกษำจบใหม่ในระดับปริญญำตรี	
ที่หำงำนท�ำยำกในภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำ	
เข้ำมำมีส่วนร่วมฝกอบรมและช่วยปฎิบัติ
งำนจริง	ณ	หน่วยงำนภำยใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	อำทิ	สหกรณ์
กำรเกษตร	ทั่วประเทศ	และ	2)	โครงกำร
สร้ำงผู้ประกอบกำรด้ำนกำรให้บริกำร
ทำงกำรเกษตร	Agri-business	provider	
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยให้นิสิต	นักศึกษำจบใหม่	
หรือแรงงำนผู้ถูกเลิกจ้ำง	ที่ต้องกำรเป็น

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรเกษตรสมัยใหม่
เข้ำรับกำรอบรมเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร	Agri-tech	and	
Inovation	ณ	ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนกำรเกษตร	(Agri-tech	and	
Innovation	Center:AIC)	ตำมที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ท�ำบันทึกควำมร่วมมือ	
(MOU)	กับสถำบันกำรศึกษำ	77	จังหวัด
ทั่วประเทศไว้แล้ว	เพื่อพัฒนำและต่อยอด

ไปสู่กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรให้บริกำร
ทำงกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร	ก้ำวสู่
กำรท�ำกำรเกษตรแบบแม่นย�ำ	precision	
farming	และกำรเป็น	smart	farmer	ต่อไป
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	 ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกก�ำลังเผชิญ
กับพิษจำกโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่	2019	
(โควิด-19)	จนบอบช�้ำ	ไม่เพียงแต่ยอด
ผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	แต่สิ่งที่
ทั้งประเทศพัฒนำแล้วและประเทศ
ก�ำลังพัฒนำต่ำงเจอศึกหนักด้วยก็คือ	
ผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตและควำมเป็นอยู่
ของประชำชน	เพรำะควำมต้องกำรปัจจัย
พื้นฐำนอย่ำงอำหำร	ยำรักษำโรค	และ
เครื่องมือเวชภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น	จนเป็นเหตุ
ให้สินค้ำขำดตลำดและมีรำคำสูงขึ้น
เป็นเงำตำมตัว

กลับเข้าสู่ยุค	“เงินทองคือมายา	
ข้าวปลา	คือของจริง”
	 จดุแขง็ของประเทศไทยคอืเป็นประเทศ
เกษตรกรรม	จนถูกยกให้เป็นครัวของโลก	
“น�้ำ”	จึงเป็นปัจจัยกำรผลิตส�ำคัญต่อกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของประเทศ
และกำรส่งออกไปทั่วโลก	ทว่ำตั้งแต่
ปลำยปี	2562	จนถึงปัจจุบัน	ฤดูแล้ง
มำเยือนเกษตรกรชำวไทยเร็วและคำดว่ำ
จะนำนกว่ำทุกปีที่ผ่ำนมำ	ส่งผลกระทบ
ท�ำให้ภำพรวมผลผลิตทำงกำรเกษตร
ของชำติลดลง	“กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ”	
จึงเป็นหัวใจของควำมยั่งยืนเพื่อรับมือ
ในทุกวิกฤต

โควิด-19	ผลักความต้องอาหารโลกพุ่ง
	 ข้อมูลจำกส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	(สศก.)	กระทรวงเกษตรและ

“บ้านม่วงชุม” จ.เชียงราย ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ช่วยรอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์ โควิด-19 
ดึงชุมชนมีส่วนร่วมจัดการดิน ป่า น�้า สู้ภัยแล้ง 
พร้อมเดินตามรอยเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

สหกรณ์	ได้เปิดเผยถึงภำวะเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
อย่ำงเห็นได้ชัด	คือท�ำให้ผลผลิตสินค้ำ
เกษตรส�ำคัญที่ประเทศไทยผลิตเพื่อ
บริโภคและส่งออก	เช่น	ข้ำวนำปรัง	
อ้อยโรงงำน	มันส�ำปะหลัง	มีผลผลิต
ต่อไร่ลดลง	ท่ำมกลำงควำมต้องกำรอำหำร
ของโลกสูงขึ้นทั้งภำยในประเทศและเพื่อ
กำรส่งออก	ที่เริ่มมีกำรกักตุนอำหำรเพื่อ
รับมือกับวิกฤตไวรัสโควิด-19	ในช่วงที่คน
ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้ำน	ท�ำให้ทั้งยุโรปและ
สหรัฐฯ	ต่ำงเพิ่มค�ำสั่งซื้อมำยังผู้ผลิตอำหำร
ของไทย	ขณะเดียวกันกับที่คนในประเทศ
ก็ต้องกำรอำหำรเพิ่มขึ้น	ด้วยเหตุนี้	ท�ำให้
ชุมชนป่ำต้นน�้ำ	“บ้ำนม่วงชุม”	ต�ำบลครึ่ง	
อ�ำเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงรำย	ต้นแบบ
ชุมชนสู้ภัยแล้งในโครงกำร	“เอสซีจี
ร้อยใจ	108	ชุมชนรอดภัยแล้ง”	
เห็นคุณค่ำควำมมั่นคงของแหล่งอำหำร
ที่พรั่งพร้อมในท้องถิ่น	ซึ่งเกิดจำกควำม
ร่วมมือที่ชุมชนได้ช่วยกันพลิกฟื้นผืนป่ำ
ต้นน�้ำแห่งนี้ด้วยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	
ว่ำคือควำมยั่งยืนแท้จริง	ที่ท�ำให้ชุมชน
มีอำหำรอุดมสมบูรณ์	และเป็นหนึ่งในขุม
พลังหนุนกองทัพผลิตอำหำรให้คนไทย

“แนวพระราชดําริ” ที่หัวใจ
คือการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืน ควบคู่กับการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าครบวงจร 

ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้เปิดประตูความรู้

ให้บริหารอ่างเก็บนํ้าและ
ระบบส่งนํ้าอย่างเป็นธรรม

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.

ต�านานผู้ท�าลาย	สู่ผู้พิทักษ์ผืนป่าต้นน�้า
	 จำกชุมชนป่ำต้นน�้ำติดกับแม่น�้ำอิงที่
ชำวบ้ำนมีวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชำติ	หมู่บ้ำน
ม่วงชุม	ต�ำบลครึ่ง	อ�ำเภอเชียงของ	จังหวัด
เชียงรำย	ได้กลำยเป็นพื้นที่แห้งแล้ง
เพรำะกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำและเผำถ่ำนท�ำ
ไร่เลื่อนลอย	ประกอบกับควำมแปรปรวน
ของภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	
ท�ำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดปัญหำน�้ำท่วมและ
น�้ำแล้งซ�้ำกลับไปกลับมำตลอด	50	ปี
ที่ผ่ำนมำ	จนชุมชนได้ศึกษำ	“แนวพระรำชด�ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	
บรมนำถบพิตร	ในหลวงรัชกำลที่	9”
	 นำยปัญญำ	เป้ำพรหมมำ	ก�ำนัน	
ต�ำบลครึ่ง	อ�ำเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงรำย	
เล่ำว่ำ	ที่ผ่ำนมำชำวบ้ำนมีวิถีชีวิตที่พึ่งพำ
ธรรมชำติอย่ำงเดียว	แต่ไม่เคยเหลียวแล
และรักษำทรัพยำกรป่ำต้นน�้ำซึ่งมีควำม
สัมพันธ์กับแม่น�้ำอิง	ท�ำให้ชุมชนต้องเผชิญ
เหตุกำรณ์น�้ำท่วมในหน้ำฝนและน�้ำแห้ง
ในหน้ำแล้งเรื่อยมำกว่ำ	50	ปี	จนต้อง
ถอยร่นหมู่บ้ำนไปตั้งรกรำกในที่สูงเพื่อ
หนีน�้ำท่วม	กระทั่งได้พบค�ำตอบจำก	
“แนวพระรำชด�ำริ”	ที่หัวใจคือกำรจัดสรร
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และกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน	
ควบคู่กับกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน�้ำ
ครบวงจร	ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรม
รำชูปถัมภ์	ได้เปิดประตูควำมรู้ให้บริหำร
อ่ำงเก็บน�้ำและระบบส่งน�้ำอย่ำงเป็นธรรม	
พร้อมตำมรอยเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่	
นับจำกนั้น	ชุมชนจึงเริ่มน้อมน�ำควำมรู้
จำกแนวพระรำชด�ำริไปปฏิบัติจริงในพื้นที่	
โดยเริ่มจำกร่วมใจกันฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่ำไม้	ด้วยกำรปลูกกล้ำไม้และช่วยกันดูแล
ผืนป่ำกว่ำ	3,700	ไร่	รวมถึงเพิ่มพื้นที่ป่ำ	
และรักษำหน้ำดิน	ขณะเดียวกันก็ปกป้อง
ผืนป่ำด้วยกำรท�ำแนวกันไฟ	และกำร
หำแหล่งน�้ำส�ำรองไว้ใช้ยำมหน้ำแล้ง	และ
สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ	เพื่อช่วยลดผลกระทบ
จำกน�้ำท่วมในยำมน�้ำหลำก	และช่วยคืน
ควำมชุ่มชื้นให้ผืนดิน	อีกทั้งยังเป็นกำร
เติมน�้ำให้อ่ำงเก็บน�้ำม่วงชุมด้วย	นอกจำก
นี้	ชุมชนยังขุดบ่อดักตะกอนเหนืออ่ำง
เก็บน�้ำไม่ให้ตะกอนไหลลงอ่ำง	รวมทั้งขุด
ลอกตะกอนในอ่ำงออก	ท�ำให้มีพื้นที่กัก
เก็บน�้ำเพิ่มมำกขึ้น	เมื่อบริหำรจัดกำรอ่ำง
เก็บน�้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	จึงสำมำรถ
จัดท�ำระบบกระจำยน�้ำให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรม	ท�ำให้ชำวบ้ำนมีสิทธิ์เข้ำถึงกำรใช้น�้ำ	
เป็นกำรรวมพลังคนในชุมชนจัดกำรน�้ำด้วย
กำรลงทุนที่ต�่ำที่สุด	แต่ผลลัพธ์ยั่งยืน

	 “ตอนที่ยังไม่มีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
และทรัพยำกร	สภำพพื้นที่กักเก็บน�้ำตื้น
เขินแห้ง	เคยคิดจะสูบน�้ำอิงมำใช้เพื่อกำร
อุปโภคบริโภค	แต่กำรสูบน�้ำจำกที่ต�่ำมำยัง
ที่สูงเป็นต้นทุนทำงกำรเกษตรที่ค่อนข้ำงสูง”
	 ก�ำนันปัญญำ	หนึ่งในผู้น�ำที่สำนต่อ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้วยกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ให้คนในชุมชนร่วมกันคิดและช่วยกันท�ำ	
ได้ต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำขับเคลื่อนให้
คนในชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีกำรท�ำ
เกษตรเชิงเดี่ยวมำเป็น	“เกษตรตำมแนว
ทฤษฎีใหม่”	แบบผสมผสำนและไร้สำรเคมี	
ช่วยสร้ำงรำยได้จำกหลำกหลำยช่องทำง	
ท�ำให้ชุมชนมีรำยได้กว่ำ	4.4	ล้ำนบำท	
และลดรำยจ่ำยได้ถึง	2.7	ล้ำนบำท	ต่อปี
	 “เดิมบ้ำนม่วงชุมท�ำเกษตรตำมฤดูกำล
เป็นอำชีพหลัก	ปลูกพืชเชิงเดี่ยว	ข้ำว	มัน	
ท�ำสวนผลไม้	เลี้ยงสัตว์	แต่ได้ผลผลิต
ไม่คงที่	รำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย	บำงคน
ต้องกู้เงิน	ขำยที่ดิน	ย้ำยไปท�ำงำนต่ำงถิ่น	
แต่เมื่อรวมกลุ่มกันท�ำเกษตรตำมแนว
ทฤษฎีใหม่	จัดสรรแปลงเกษตรอย่ำง
เป็นรูปแบบ	ใช้พื้นที่เพำะปลูกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	ท�ำปฏิทินกำรผลิต	
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยผลผลิต	โดยเน้น
บริโภคเอง	แบ่งปันเพื่อนบ้ำน	และขำยบ้ำง	

ท�ำให้มีพืชผักกำรเกษตรบริโภคได้ทั้งปี	
มีรำยได้มำกกว่ำเดิมถึง	2	เท่ำต่อปี	ท�ำให้
หนี้สินลดลง	มีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น	กำรย้ำย
ถิ่นฐำนก็ลดลง	มีควำมสุขมำกขึ้น”

แปลง	“แนวพระราชด�าริ”	
สู่การลงมือท�าจริง
	 กำรเดินตำมแนวพระรำชด�ำริของ
ในหลวง	รัชกำลที่	9	ช่วยให้ชุมชนรู้จัก
กำรรวมกลุ่ม	รวบรวมข้อมูล	ท�ำควำม
เข้ำใจปัญหำของชุมชน	เพื่อน�ำมำวำงแผน	
พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหำ	
เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน	น�ำไปสู่กำรค้นพบทำงรอด
เมื่อเจอภัยทั้ง	“น�้ำแล้ง”และ	“น�้ำหลำก”	
ที่หลำยชุมชนทั่วประเทศประสบทุกปี	
“ชุมชนที่มีปัญหำคล้ำยกัน	อยำกให้คิดถึง
แนวพระรำชด�ำริของพระองค์ท่ำน	และ
ต้องท�ำด้วยมือของเรำด้วย	จึงจะเกิด
ควำมเปลี่ยนแปลงและส�ำเร็จได้จริง	
ชุมชนบ้ำนม่วงชุมใช้เวลำเพียงปีเดียว
ก็เกิดผลเพรำะคนในชุมชนร่วมมือกัน”	
เพรำะควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชนบ้ำนม่วงชุม
จึงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพำตัวเอง	และเข้ำใจอย่ำง
ลึกซึ้งว่ำ	“กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ”	จะน�ำไป
สู่กำรได้มำซึ่ง	“น�้ำ”	ที่เป็นปัจจัยต้นทำง
ในกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรหล่อ
เลี้ยงคนทั้งชำติ	และยังเป็นเกรำะป้องกัน
ภัยได้เมื่อวิกฤตมำเยือนโดยไม่ต้องพึ่งพำ
กำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศที่อำจต้องเผชิญ
กับปัญหำอำหำรขำดแคลนเช่นกัน

บทความพิเศษ
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
มีนาคม 2563

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2562/63

	 	 	 คำดกำรณ์ข้อมูล	ณ	เดือนธันวำคม	2562	มีเนื้อที่เพำะปลูก	60.110	ล้ำนไร่	เพิ่มขึ้นจำก	59.981	ล้ำนไร่	ในปี	2561/62	หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.22	ส�ำหรับผลผลิต	24.304	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	404	กิโลกรัม	ลดลงจำก	25.178	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	

และผลผลิตต่อไร่	420	กิโลกรัม	ในปีกำรผลิต	2561/62	หรือลดลงร้อยละ	3.47	และร้อยละ	3.81	ตำมล�ำดับ	เนื้อที่เพำะปลูกเพิ่มขึ้น	

จำกปีที่ผ่ำนมำ	เนื่องจำกรำคำข้ำวที่เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี	ประกอบกับภำครัฐมีโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี		

ปีเพำะปลูก	2562/63	เช่น	โครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิต	โครงกำรประกันรำยได้	และโครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุง

คุณภำพข้ำว	เป็นต้น	จึงจูงใจให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่เพำะปลูก	โดยปลูกเพิ่มในพื้นที่ปล่อยว่ำงและปลูกแทนอ้อยโรงงำน	นอกจำกนี้		

ในช่วงเดือนกันยำยน	2562	หลังน�้ำลด	เกษตรกรปลูกซ่อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย	ส่งผลให้เนื้อที่เพำะปลูกเพิ่มขึ้น	แต่เพิ่มขึ้นไม่มำกจำก	

ที่แหล่งผลิตในภำคกลำงช่วงต้นฤดูกำรเพำะปลูกฝนมำล่ำช้ำ	ท�ำให้บำงพื้นที่ขำดน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูก	เกษตรกรบำงส่วนไม่

สำมำรถเพำะปลูกข้ำวได้	จึงปล่อยพื้นที่ให้ว่ำง	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจำกประสบภัยแล้งช่วงต้นฤดูกำรเพำะปลูกในเดือนมิถุนำยน

ถึงเดือนกรกฎำคม	2562	ละมีปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ	ท�ำให้กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวไม่สมบูรณ์	และต้นข้ำวแห้งตำย	โดยในช่วงปลำย

เดือนสิงหำคมถึงเดือนกันยำยน	ได้รับผลกระทบจำกพำยุโพดุลและคำจิกิ	ท�ำให้มีฝนตกหนัก	ส่งผลให้บำงพื้นที่เกิดอุทกภัย	นำข้ำวที่มี	

น�้ำท่วมขังเป็นระยะเวลำนำนต้นข้ำวเน่ำตำย	ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้	รวมทั้งบำงจังหวัดมีกำรระบำดของโรคไหม้คอรวงข้ำว	ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง	

	 	 	 ผลผลิตออกสู่ตลาด	ข้ำวนำปีจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนสิงหำคม	2562	–	เมษำยน	2563	โดยคำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำด

มำกในเดือนพฤศจิกำยน	2562	ปริมำณ	14.702	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	หรือร้อยละ	60.48	ของผลผลิตข้ำวนำปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2562/63

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 1.882 2.288 1.994 14.702 2.404 0.619 0.227 0.089 0.099 24.304

ร้อยละ 7.74 9.42 8.20 60.48 9.89 2.55 0.94 0.37 0.41 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2563

	 	 	 คำดกำรณ์ข้อมูล	ณ	มีนำคม	2563	มีเนื้อที่เพำะปลูก	6.822	ล้ำนไร่	ผลผลิต	4.071	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	597	

กิโลกรัม	ลดลงจำกปีกำรผลิต	2562	ที่มีพื้นที่เพำะปลูก	10.995	ล้ำนไร่	ผลผลิต	7.170	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	ผลผลิตต่อไร่	652	กิโลกรัม	

หรือลดลงร้อยละ	37.95	ร้อยละ	43.22	และร้อยละ	8.44	ตำมล�ำดับ	เนื้อที่เพำะปลูกลดลงจำกปีที่แล้ว	เนื่องจำกปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำ

ส่วนใหญ่และปริมำณน�้ำตำมแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติมีน้อยกว่ำปีที่แล้ว	ท�ำให้น�้ำต้นทุนไม่เพียงพอ	กรมชลประทำนจึงไม่สนับสนุนน�้ำเพื่อ

กำรเกษตรฤดูแล้ง	ปี	2562/63	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจำกปริมำณน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว	ท�ำให้ต้นข้ำว

เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์	เมล็ดข้ำวลีบ	ประกอบกับบำงพื้นที่มีแมลงระบำด	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

	 	 	 ผลผลิตออกสู่ตลาด	คำดกำรณ์ข้ำวนำปรังจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์	–	ตุลำคม	2563	โดยคำดว่ำผลผลิต	

จะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมีนำคม	–	เมษำยน	2563	ปริมำณรวม	2.418	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	หรือร้อยละ	59.38	ของผลผลิต	

ข้ำวนำปรังทั้งหมด
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	 	 1.2	การตลาด
	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว	(นบข.)	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	14	พฤษภำคม	2562	เห็นชอบ

แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร	ปีกำรผลิต	2562/63	และมติที่ประชุม	นบข.	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	27	พฤษภำคม	2562	

เห็นชอบในหลักกำรตำมแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร	ปีกำรผลิต	2562/63	ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำม

แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร	เมื่อวันที่	14	พฤษภำคม	2562	กำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 	 ช่วงที่	1	กำรก�ำหนดอุปสงค์	อุปทำนข้ำว	ได้ก�ำหนดอุปสงค์	32.48	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	อุปทำน	34.16	ล้ำนตันข้ำวเปลือก

	 	 	 	 ช่วงที่	2	ช่วงกำรผลิตข้ำว	ได้แก่	

	 	 	 	 	 1.1)	กำรก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยส่งเสริมกำรปลูกข้ำว	เป้ำหมำย	รอบที่	1	จ�ำนวน	58.99	ล้ำนไร่	โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศพื้นที่เป้ำหมำยส่งเสริมกำรปลูกข้ำวแล้ว	เมื่อวันที่	30	เมษำยน	2562	และ	รอบที่	2	จ�ำนวน	13.81	ล้ำนไร่

	 	 	 	 	 1.2)	กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว	เป้ำหมำย	รอบที่	1	จ�ำนวน	4.00	ล้ำนครัวเรือน	และ	รอบที่	2		

จ�ำนวน	0.30	ล้ำนครัวเรือน	

	 	 	 	 	 1.3)	กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต	ได้แก่	โครงกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี	และควบคุมค่ำเช่ำที่นำ

	 	 	 	 	 1.4)	กำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	ได้แก่	กำรจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นำ

	 	 	 	 	 1.5)	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว	ได้แก่	(1)	โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	(นำแปลงใหญ่)		

(2)	โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวพันธุ์	กข43	(3)	โครงกำรส่งเสริมระบบเกษตรแบบแม่นย�ำสูง	(4)	โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต

ข้ำวหอมมะลิคุณภำพชั้นเลิศ	(5)	โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์	(6)	โครงกำรรักษำระดับปริมำณกำรผลิตและคุณภำพข้ำวหอมมะลิ	

(7)	โครงกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตข้ำวในพื้นที่ลุ่มต�่ำ	13	ทุ่ง	(8)	โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำวไปเป็นพืชอื่น	

(Zoning	by	Agri-Map)	(9)	โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย	(10)	โครงกำรปลูกพืชปุ๋ยสด	และ	(11)	โครงกำรประกันภัยพืชผล

	 	 	 	 ช่วงที่	3	ช่วงกำรเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว	ได้แก่	(1)	โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว	

และ	(2)	โครงกำรยกระดับมำตรฐำนโรงสี	กลุ่มเกษตรกร	และวิสำหกิจชุมชน	เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวนำแปลงใหญ่	

	 	 	 	 ช่วงที่	4	ช่วงกำรตลำดในประเทศ	ได้แก่	(1)	โครงกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว	GAP	ครบวงจร	(2)	โครงกำร

รณรงค์บริโภคข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวของไทยทั้งตลำดในประเทศ	และต่ำงประเทศ	พ.ศ.	2563-2565	(3)	โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อ	

ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของกำรบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้ำว	(4)	โครงกำรรณรงค์บริโภคข้ำวสำร	Q	และข้ำวพันธุ์	

กข43	ปีกำรผลิต	2561/62	(5)	โครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำว	(6)	โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้ำวและ	

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร	(7)	โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรในกำรเก็บสต็อก	และ	(8)	โครงกำรสินเชื่อชะลอ	

กำรขำยข้ำวเปลือก

	 	 	 	 ช่วงที่	5	ช่วงกำรตลำดต่ำงประเทศ	ได้แก่	(1)	กำรจัดหำและเชื่อมโยงตลำดต่ำงประเทศ	(2)	กำรส่งเสริมภำพลักษณ์	

และประชำสัมพันธ์ข้ำว	ผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมข้ำว	(3)	กำรส่งเสริมพัฒนำกำรค้ำสินค้ำมำตรฐำนและปกป้องคุ้มครอง

เครื่องหมำยกำรค้ำ/เครื่องหมำยรับรองข้ำวหอมมะลิไทย	และ	(4)	กำรประชำสัมพันธ์กำรบริโภคข้ำวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลำด	

ในประเทศและต่ำงประเทศ

	 	 	 2)	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	2562/63	รอบที่	1
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหำคม	2562	เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว		

ปี	2562/63	รอบที่	1	ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ	21,495.74	ล้ำนบำท	เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำไม่ให้ประสบปัญหำขำดทุน	

ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำข้ำว	และให้กลไกตลำดท�ำงำนเป็นปกติ	โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำว	

ทั่วประเทศ	ดังนี้

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 0.556 1.273 1.145 0.641 0.190 0.146 0.080 0.027 0.013 4.071

ร้อยละ 13.66 31.26 28.12 15.74 4.67 3.60 1.97 0.67 0.31 100.00
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	 	 ชนิดข้าว	 ราคาประกันรายได้	 ครัวเรือนละไม่เกิน
	 	 	 (บาท/ตัน)	 (ตัน)
	 ข้ำวเปลือกหอมมะลิ	 15,000	 14
	 ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	 14,000	 16
	 ข้ำวเปลือกเจ้ำ	 10,000	 30
	 ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี	 11,000	 25
	 ข้ำวเปลือกเหนียว	 12,000	 16

	 	 	 	 2.1)	ชนิดข้ำว	รำคำ	และปริมำณประกันรำยได้	(ณ	รำคำควำมชื้นไม่เกิน	15%)	โดยชดเชยเป็นจ�ำนวนตันในแต่ละชนิด

ข้ำว	ดังนี้	

	 	 	 กรณีเกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกกว่ำ	1	ชนิด	ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�ำนวนขั้นสูงของข้ำวแต่ละชนิด	เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง	

ของชนิดข้ำวที่ก�ำหนดไว้สูงสุด	และได้สิทธิ์ตำมล�ำดับระยะเวลำที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้ำวแต่ละชนิด

	 	 	 	 2.2)	เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับกำรชดเชย	เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้ำวนำปี	ปีกำรผลิต	2562/63	(รอบที่	1)		

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ปลูกข้ำวระหว่ำงวันที่	1	เมษำยน	-	31	ตุลำคม	2562	ยกเว้นภำคใต้	ระหว่ำงวันที่	16	มิถุนำยน	2562	-	

28	กุมภำพันธ์	2563

	 	 	 	 2.3)	ระยะเวลำที่ใช้สิทธิขอชดเชย	เกษตรกรสำมำรถใช้สิทธิระหว่ำงวันที่	15	ตุลำคม	2562	-	28	กุมภำพันธ์	2563	

ยกเว้นภำคใต้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภำพันธ์	-	31	พฤษภำคม	2563	โดยสำมำรถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป	ยกเว้นเกษตรกร	

ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�ำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงกำร

	 	 	 	 2.4)	กำรประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง	คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและก�ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรฯ		

จะประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงทุกๆ	15	วัน	จนถึงวันสิ้นสุดกำรใช้สิทธิตำมโครงกำรประกันรำยได้ฯ	โดยจ่ำยเงินครั้งแรก	ในวันที่		

15	ตุลำคม	2562	ส�ำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว	-	15	ตุลำคม	2562	

	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหำคม	2562	เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร	

ผู้ปลูกข้ำวนำปี	ปีกำรผลิต	2562/63	ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ	25,482.06	ล้ำนบำท	เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร	

และช่วยลดต้นทุนกำรผลิต	โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั่วประเทศ	ดังนี้

	 	 	 	 3.1)	กลุ่มเป้ำหมำย	เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี	ปีกำรผลิต	2562/63	(รอบที่	1)	ประมำณ		

4.31	ล้ำนครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ	500	บำท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่

	 	 	 	 3.2)	ระยะเวลำจ่ำยเงินสนับสนุน	ตั้งแต่	1	สิงหำคม	–	31	ธันวำคม	2562	ยกเว้นภำคใต้	ตั้งแต่	1	สิงหำคม	–		

30	เมษำยน	2563

	 	 	 4)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	ปีการผลิต	2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	ธันวำคม	2562	เห็นชอบโครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำว		

ปีกำรผลิต	2562/63	จ�ำนวน	26,458.89	ล้ำนบำท	เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้เกษตรกรสำมำรถด�ำรงชีพอยู่ได้	และลดภำระค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเก็บเกี่ยวข้ำวและปรับปรุงคุณภำพข้ำวให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น	รวมถึงเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพและยก

ระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกร

	 	 	 	 4.1)	กลุ่มเป้ำหมำย	เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวปี	2562	กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร	(กสก.)	จ�ำนวน

ประมำณ	4.57	ล้ำนครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำวเฉพำะเกษตรกรรำยย่อย	อัตรำไร่ละ	500	บำท		

ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่	หรือครัวเรือนละไม่เกิน	10,000	บำท	โดยพื้นที่เพำะปลูกที่ได้รับกำรช่วยเหลือต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับพื้นที่	

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำกโครงกำรเยียวยำผู้ประสบภัยธรรมชำติจำกรัฐบำลแล้ว	เว้นแต่เกษตรกร	

จะน�ำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง	กสก.	เพื่อเพำะปลูกข้ำวใหม่ทันในช่วงเวลำเพำะปลูกรอบที่	1

	 	 	 	 4.2)	ระยะเวลำโครงกำร	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน	2562	-	30	กันยำยน	2563
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	 	 1.3	การค้า
	 	 ภำวกำรณ์ซื้อขำยข้ำวในเดือนมีนำคม	2563	ข้ำวเปลือกเจ้ำที่เกษตรกรขำยได้	รำคำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ	เนื่องจำกปีนี้

ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยจำกปัญหำภัยแล้ง	ประกอบกับในช่วงนี้มีกำรระบำดของไวรัส	Covid	-19	ส่งผลให้หลำยประเทศสั่งซื้อ

ข้ำวจำกไทย	เพื่อส�ำรองไว้ส�ำหรับบริโภคภำยในประเทศตน

	 	 1.4	การส่งออก
	 	 ปี	2562	ไทยส่งออกข้ำว	7.580	ล้ำนตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	130,544	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่ส่งออก	11.232	ล้ำนตัน

ข้ำวสำร	มูลค่ำ	182,082	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ	32.51	และร้อยละ	28.30	ตำมล�ำดับ	(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 	 ปี	2563	(มกรำคม)	ไทยส่งออกข้ำว	0.547	ล้ำนตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	9,317	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562	

ที่ส่งออก	0.951	ล้ำนตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	15,287	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ	42.48	และร้อยละ	39.05	ตำมล�ำดับ	

(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 	 1.5	การน�าเข้า
	 	 ตั้งแต่	ปี	2548	ตำมพันธกรณี	WTO	ไทยจะต้องเปิดตลำดน�ำเข้ำข้ำวตำมพันธกรณีในปริมำณ	249,757	ตัน	ภำษีน�ำเข้ำข้ำว

ในโควตำอัตรำร้อยละ	30

	 	 ปี	2562	ไทยน�ำเข้ำข้ำว	32,706	ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	493	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่น�ำเข้ำ	14,988	ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	

398	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	118.21	และร้อยละ	23.86	ตำมล�ำดับ	(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 	 ปี	2563	(มกรำคม)	ไทยน�ำเข้ำข้ำว	3,507	ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	47	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ	ปี	2562	ที่น�ำเข้ำ	617	ตัน

ข้ำวสำร	มูลค่ำ	15	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	468.40	และร้อยละ	213.33	ตำมล�ำดับ	(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก
	 	 	 1)	การผลิต
	 	 	 ผลผลิตข้ำวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวโลกปี	2562/63	ณ	เดือนมีนำคม	2563	มีผลผลิต	

499.309	ล้ำนตันข้ำวสำร	ลดลงจำก	499.372	ล้ำนตันข้ำวสำร	ในปี	2561/62	หรือลดลงร้อยละ	0.01	

	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก
	 	 	 บัญชีสมดุลข้ำวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คำดกำรณ์บัญชีสมดุลข้ำวโลก	ปี	2562/63	ณ	เดือนมีนำคม	2563	

มีปริมำณผลผลิต	499.309	ล้ำนตันข้ำวสำร	ลดลงจำกปี	2561/62	ร้อยละ	0.01	กำรใช้ในประเทศ	492.325	ล้ำนตันข้ำวสำร	เพิ่มขึ้น

จำกปี	2561/62	ร้อยละ	1.17	กำรส่งออก/น�ำเข้ำ	44.510	ล้ำนตันข้ำวสำร	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561/62	ร้อยละ	2.86	และสต็อกปลำยปี

คงเหลือ	182.303	ล้ำนตันข้ำวสำร	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561/62	ร้อยละ	3.98	
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	 	 	 โดยประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เมียนมำ	กัมพูชำ	จีน	อียู	กำยำนำ	อินเดีย	แอฟริกำใต้	เวียดนำม	และสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อำร์เจนตินำ	บรำซิล	ปำกีสถำน	ปำรำกวัย	รัสเซีย	ไทย	และอุรุกวัย

	 	 	 ส�ำหรับประเทศที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เบนิน	บรำซิล	เบอร์กินำ	คำเมรูน	ไอเวอรี่โคสต์	คิวบำ	อียู	กินี	อินโดนีเซีย	

ญี่ปุ่น	เคนย่ำ	เม็กซิโก	โมแซมบิค	เนปำล	ซำอุดิอำระเบีย	เซเนกัล	แอฟริกำใต้	สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	และสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำลดลง	ได้แก่	จีน	อิหร่ำน	อิรัก	ไนจีเรีย	ฟิลิปปินส์	และเซเนกัล	

	 	 	 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	บังคลำเทศ	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	และฟิลิปปินส์

	 	 	 ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะมีสต็อกคงเหลือปลำยปีลดลง	ได้แก่	อินโดนีเซีย	ไทย	และสหรัฐอเมริกำ

	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ	
	 	 	 ผวาโควิด-19	ระบาดหนัก	ส่งออกไทยส้มหล่น	ทั่วโลกแห่ตุนอาหาร	
	 	 	 ผวำไวรัสโควิด-19	ระบำดหนัก	ทั่วโลกแห่ตุนอำหำร-ยำ-เวชภัณฑ์	บิ๊กธุรกิจ	ศรีตรัง-ทียู-เอเซียโกลเด้นไรซ์	รับอำนิสงส์		

กวำดออร์เดอร์ลูกค้ำทั้งในสหรัฐอเมริกำ	ยุโรป	เอเชีย	เผยถุงมือยำง-อำหำรกระป๋อง-ข้ำว	ยอดพุ่ง	ปรับแผนเน้นท�ำตลำดออนไลน์รับมือ

สถำนกำรณ์วิกฤต	ด้ำนทูตพำณิชย์ประเมินสถำนกำรณ์ส่งออกข้ำวไตรมำส	2	กระเตื้อง	คำดส่งออกทั้งปีขยำยตัวร้อยละ	3

	 	 	 สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19	ทั่วโลกยังลำมไม่หยุด	ล่ำสุด	ณ	วันที่	9	มีนำคม	2563	พบผู้ป่วยเกินกว่ำ	1.1	แสนคน	

ใน	107	ประเทศ	โดยเฉพำะอิตำลีได้มีประกำศขยำยมำตรกำรรับมือวิกฤตด้วยกำรสั่งปิดประเทศถึงวันที่	3	เมษำยน	2563	พร้อมทั้ง	

ขอให้ประชำชนกักตัวอยู่ในบ้ำน	ขณะที่สเปนอยู่ระหว่ำงกำรหำรือถึงมำตรกำรป้องกัน	แม้แต่ในสหรัฐอเมริกำ	กำรแพร่ระบำดก็เริ่ม	

ทวีควำมรุนแรงในหลำยรัฐ	ส่งผลให้ประชำชนทั่วโลกพำกันตื่นตระหนก	เริ่มซื้ออำหำรกักตุน	ขณะเดียวกันก็หำซื้อยำ	เวชภัณฑ์	และสินค้ำ

จ�ำเป็นไว้ใช้ในยำมฉุกเฉิน

	 	 	 นำยธีรพงศ์	จันศิริ	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	หรือ	TU	เปิดเผยกับประชำชำติธุรกิจว่ำ	กำรระบำดของ	

โควิด-19	ที่แพร่ไปทั่วโลก	ท�ำให้ประชำชนต้องกำรส�ำรองอำหำรไว้รับประทำนภำยในบ้ำนมำกขึ้นที่เห็นชัดเจน	คือ	อิตำลี	และ

สหรัฐอเมริกำ	แม้คนจ�ำนวนมำกยังออกมำด�ำเนินชีวิตตำมปกติ	แต่กำรซื้ออำหำรกระป๋องไปสต็อกไว้มีมำกขึ้น	ส่งผลให้	TU	ซึ่งผลิต	

และส่งออกสินค้ำปลำกระป๋อง	แบรนด์มำริบลู	ไปจ�ำหน่ำยในตลำดสหภำพยุโรป	มียอดขำยเพิ่มขึ้น

	 	 	 “อิตำลี	เห็นผลมำกว่ำคนเริ่มซื้อของเก็บสต็อกมำกขึ้น	เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกำที่เพิ่มขึ้นมำกๆ	คือ	อำหำรกระป๋อง		

ส่วนอำหำรแช่แข็งยังมีน้อย	จึงต้องรอดูสถำนกำรณ์อีกระยะ	กำรปรับกลยุทธ์ช่วงนี้แน่นอนว่ำต้องเพิ่มกำรท�ำกำรตลำดทำงออนไลน์มำกขึ้น	

อย่ำงเช่นก่อนหน้ำนี้ที่ท�ำตลำดกับทีมอลล์ในจีนซึ่งปัจจุบันนี้ยังท�ำต่อ”

	 	 	 นำยธีรพงศ์กล่ำวว่ำ	ปัจจุบันโรงงำนของ	TU	ทั่วโลกยังเปิดด�ำเนินกำร	แต่ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันอย่ำง	เข้มงวด		

ห้ำมพนักงำนเดินทำงไปประเทศเสี่ยง	และมีมำตรกำรเฝ้ำระวังในทุกส�ำนักงำนของเรำทั่วโลก	ปรับกลยุทธ์	ด้วยกำรใช้ระบบ	VDO		

conference	สื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งติดตำมกำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดว่ำจะมีผล	อย่ำงไรต่อธุรกิจบ้ำง	แต่คิดว่ำคงไม่กระทบ

อุตสำหกรรมเรำมำกนัก	เพรำะธุรกิจอำหำรยังมีควำมจ�ำเป็น	ขณะนี้ตลำด	ส่งออก	แบ่งเป็น	อเมริกำเหนือ	ร้อยละ	41	ยุโรป	ร้อยละ	28	

ไทย	ร้อยละ	12	ส่วนตลำดอื่นๆ	ซึ่งจะรวมตะวันออกกลำง	ออสเตรเลีย	แอฟริกำ	อเมริกำใต้	รวมเป็นร้อยละ	19

	 	 	 นำยฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	ประธำนกรรมกำรบริหำร	กลุ่มธุรกิจอำหำรแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	TU	กล่ำวว่ำ	สถำนกำรณ์กุ้ง

และอำหำรแช่เยือกแข็งไตรมำส	1	ปีนี้	ได้รับผลจำกโรคระบำดที่จีนประกำศปิดประเทศตั้งแต่เดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ	ส่งผลให้กำรขนส่ง

ทำงเรือหยุดลงทั้งหมด	กำรส่งออกไปตลำดจีนซึ่งตลำดดำวรุ่งของไทยคิดเป็นร้อยละ	10	ของผลผลิตรวมของประเทศต้องหยุดชะงักไป		

แต่หวังวำ่สถำนกำรณ์ระบำดในจีนดีขึ้น	เพรำะอัตรำกำรเพิ่มจ�ำนวนผู้ป่วยน้อยกว่ำอัตรำผู้ป่วยที่รักษำหำย	แต่ยังต้องใช้เวลำฟื้นฟูอีกระยะ

	 	 	 “ผลจำกกำรระบำดโควิด-19	ท�ำให้ผู้ส่งออกกุ้งรำยใหญ่อย่ำงเอกวำดอร์	ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ	1	ของโลก	กับอินเดีย	ส่งกุ้ง

เข้ำไปจีนไม่ได้เพรำะกำรขนส่งทำงเรือหยุดหมด	สินค้ำจึงไหลไปอเมริกำและสหภำพยุโรป	ส่งผลให้	รำคำกุ้งปรับลดลง	แต่ยังโชคดี	

เพรำะเป็นจังหวะช่วงโลว์ซีซั่นของกำรผลิตจึงกระทบไม่มำก”

	 	 	 นำยวีรสิทธิ์	สินเจริญกุล	กรรมกำรบริหำรและประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	บมจ.ศรีตรังแอโกร	อินดัสทรี	เปิดเผยกับ	

ประชำชำติธุรกิจว่ำ	“กำรระบำดของไวรัสโควิด	ส่งผลดีต่อกำรส่งออกถุงมือยำงของบริษัทช่วงไตรมำสแรกปีนี้	ถือเป็นปัจจัยบวกที่เสริม

เข้ำมำช่วยเพิ่มควำมต้องกำรใช้	ไม่ใช่เฉพำะจีน	แต่ตอนนี้มีลูกค้ำใหม่ทั้งในประเทศ	เช่น	กลุ่มบริษัท	โรงแรม	สำยกำรบินต่ำงๆ	และผู้น�ำ

เข้ำจำกต่ำงประเทศ	เช่น	ตะวันออกกลำง	ติดต่อสั่งซื้อเข้ำมำเป็นกำรด่วน	ท�ำให้บริษัทต้องเพิ่มก�ำลังกำรผลิตเต็ม	100%	หรือประมำณ	

30,000-33,000	ล้ำนชิ้นต่อเดือน	โดยจะเน้นส่งมอบลูกค้ำกลุ่มเดิมก่อนทยอยส่งมอบให้ลูกค้ำกลุ่มใหม่	และต้องเตรียมสต็อกวัตถุดิบ	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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น�้ำยำงดิบ	เพื่อผลิตถุงมือยำงธรรมชำติให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้	เพรำะใกล้เข้ำสู่ช่วงหยุดกรีดยำงแล้ว”สถำนกำรณ์โค	วิด-19		

ท�ำให้ตลำดถุงมือยำงโลกคึกคักขึ้น	ควำมต้องกำรค้ำเพิ่มขึ้นจำก	3	แสนล้ำนชิ้น	เป็น	3.3	แสนล้ำนชิ้น	หรือขยำยตัวเพิ่มร้อยละ	10		

เรำเป็นล�ำดับที่	3	ของโลก	ผลิตได้	30,000	ล้ำนชิ้น/เดือน	เมื่อเกิดโรคระบำด	ควำมต้องกำรด้ำนกำรแพทย์เพิ่มขึ้นก่อน	จำกนั้น	

ทุกอุตสำหกรรมก็ต้องกำรใช้ถุงมือยำงเพิ่มขึ้น	ทั้งโรงแรม	ร้ำนอำหำร	สำยกำรบิน	บริษัททั่วๆ	ไป”

	 	 	 นำยวิทย์นำถ	สินเจริญกุล	Strategic	Branding	Executive	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย)	หรือ	STGT	กล่ำวว่ำ	ขณะนี้	

ค�ำสั่งซื้อถุงมือยำงต่อเนื่องไปถึงเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม	เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ	17	จำกปีก่อนเดินเครื่องผลิต	16,000-18,000	

ล้ำนชิ้น/เดือน	คำดว่ำปีนี้ยอดขำยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	10-20

	 	 	 ด้ำนนำยสมบัติ	เฉลิมวุฒินันท์	ประธำน	บจ.เอเซีย	โกลเด้นไรซ์	ผู้ส่งออกข้ำวอันดับ	1	ของไทย	เปิดเผยว่ำ	ขณะนี้ควำมต้องกำร

ข้ำวในตลำดต่ำงๆ	เพิ่มขึ้นมำกเช่นเดียวกัน	โดยเฉพำะตลำดฮ่องกง	คำดว่ำจะเพิ่มมำกถึงร้อยละ	15	เพรำะข้ำวเป็นสินค้ำจ�ำเป็น	เนื่องจำก

ประชำชนถูกกักบริเวณให้ใช้ชีวิตในบ้ำน	ออกมำจับจ่ำยได้ยำก	ภัตตำคำร	ร้ำนอำหำรหยุดเกือบหมด	จึงต้องซื้อข้ำวไปสต็อก	ทั้งนี้	ปกติ	

ข้ำวจำกไทยจะส่งไปจีนผ่ำนทำงเสิ่นเจิ้นและกว่ำงโจวเป็นหลัก	ตอนนี้ยังสำมำรถส่งออกได้	ส่วนควำมต้องกำรน�ำเข้ำข้ำวจะมีมำกขึ้น	

เพียงใด	ต้องประเมินอีกระยะหนึ่ง	เพรำะขณะนี้ไทยประสบปัญหำภัยแล้งผลผลิตลดลง

	 	 	 นำงขวัญนภำ	ผิวนิล	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ	ณ	ลอสแองเจลีส	สหรัฐอเมริกำ	กล่ำวว่ำ	กำรระบำด

ของไวรัสโควิดในสหรัฐเริ่มรุนแรงขึ้น	ท�ำให้ประชำชนเริ่มแห่ซื้อสินค้ำเก็บตุนมำกขึ้น	อำทิ	อำหำรกระป๋อง	ข้ำวสำร	น�้ำดื่ม	ทิชชู	อุปกรณ์

ท�ำควำมสะอำด	เจลล้ำงมือ	ส่งผลให้ข้ำวไทยที่ขำยให้ห้ำงปรับรำคำสูงขึ้นร้อยละ	15-20	และสต็อกเริ่มหมดแล้ว	คำดว่ำจะเห็นตัวเลข	

กำรส่งออกข้ำวในไตรมำส	2	ปรับตัวดีขึ้น	หำกกำรขนส่งไม่มีปัญหำ	แต่ต้องระวังหำกรำคำสูงเกินไป	ผู้น�ำเข้ำจะหันไปซื้อคู่แข่งแทน		

โดยประเมินว่ำกำรส่งออกข้ำวไปสหรัฐจะขยำยตัวร้อยละ	3	

	 	 	 ส�ำหรับตลำดอินเดีย	นำงสำวสำยทอง	สร้อยเพชร	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ	ณ	กรุงนิวเดลี		

ระบุว่ำ	อินเดียประกำศระงับกำรส่งออกสินค้ำยำและเวชภัณฑ์	และวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตหน้ำกำกอนำมัย	และอุปกรณ์	ชุดแว่นตำ		

ยำส�ำเร็จรูป	ยำลดไข้	ยำปฏิชีวนะ	ให้มีเพียงพอใช้ในประเทศก่อน	ส่วนหน้ำกำกอนำมัยที่เคยระงับกำรส่งออก	1	เดือน	ช่วงแรกที่	

ไวรัสระบำด	ขณะนี้ส่งออกได้แล้ว

	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	อินเดียได้รับผลกระทบจำกที่ต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบในกำรผลิตยำร้อยละ	70	จำกจีน	ทั้งนี้	ส�ำนักงำน	ได้ปรับ	

แผนท�ำตลำดโดยใช้อีคอมเมิร์ซช่วย	เพรำะอินเดียเน้นช่องทำงออนไลน์	และก�ำลังเข้ำสู่สังคมไร้เงินสดมำกขึ้น	โดยในเบื้องต้นประเมิน

ว่ำกำรส่งออกตลำดอินเดียจะขยำยตัวร้อยละ	3

	 	 	 นำยปณต	บุณยะโหตระ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ	ณ	เมืองดูไบ	สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	กล่ำวว่ำ	

ขณะนี้หน้ำกำกอนำมัย	เจล	และน�้ำยำฆ่ำเชื้อขำดตลำด	แม้ทำงกำรดูไบจะเข้มงวดเรื่องกำรกักตุน	และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำยอดกำรสั่งซื้อ

สินค้ำในงำนแสดงสินค้ำอำหำร	กัลฟ์ฟู้ด	2020	ซึ่งเป็นงำนที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลำงที่จัดขึ้นในช่วงวันที่	16-20	กุมภำพันธ์	มีออร์เดอร์

จำกผู้ส่งออกไทยมำกขึ้นถึง	8,258	ล้ำนบำท

	 	 	 นอกจำกนี้	ดูไบก�ำลังจะจัดงำน	World	Expo	2020	ช่วงเดือนตุลำคมนี้	คำดว่ำควำมต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงและ

ของตกแต่งบ้ำน	ซึ่งเดิมเคยน�ำเข้ำจำกจีน	แต่จีนประสบปัญหำโควิด	จึงน่ำจะเป็นโอกำสของสินค้ำไทย

	 	 	 ที่มา	:	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 	 	 เวียดนาม	
	 	 	 รำคำข้ำวเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับสูงขึ้น	โดยรำคำข้ำวขำว	5%	อยู่ที่ตันละ	400-405	ดอลลำร์สหรัฐ	เพิ่มขึ้นจำกตันละ		

390-400	ดอลลำร์สหรัฐ	เมื่อสัปดำห์ก่อนหน้ำ	ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน	2561	เนื่องจำกควำมต้องกำรข้ำวในตลำด

ภำยในประเทศปรับสูงขึ้นจำกควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ท�ำให้ประชำชนมีกำรซื้อสินค้ำที่จ�ำเป็น

กักตุนไว้	เพรำะเกรงว่ำจะเกิดภำวะขำดแคลน	ซึ่งส่งผลให้รำคำข้ำวในประเทศและรำคำส่งออกปรับตัวสูงขึ้น

	 	 	 กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำเวียดนำม	(Ministry	of	Industry	and	Trade;	MOIT)	ขอให้ผู้ค้ำข้ำวรักษำระดับกำรส�ำรอง

อย่ำงเข้มงวดอย่ำงน้อยร้อยละ	5	ของปริมำณกำรส่งออกในช่วง	6	เดือนที่ผ่ำนมำ	รวมถึงกำรเพิ่มควำมพยำยำมในกำรรักษำเสถียรภำพ

รำคำตลำดภำยในประเทศท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนทั่วโลก

	 	 	 กรมกำรน�ำเข้ำส่งออกของกระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำเวียดนำม	ระบุว่ำ	สถำนกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ในเศรษฐกิจ

โลก	ประกอบกับควำมต้องกำรน�ำเข้ำที่ลดลงของตลำดข้ำวเดิมของเวียดนำม	เช่น	จีน	อินโดนีเซีย	และมำเลเซีย	ส่งผลให้เวียดนำมต้อง
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เผชิญกับควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญต่อกำรส่งออกข้ำว	โดยผู้ค้ำข้ำวจะต้องปฏิบัติตำมกฤษฎีกำ	เลขที่	107/2018	/	ND-CP	อย่ำงเคร่งครัดเกี่ยว

กับปริมำณส�ำรองข้ำว	และกำรรักษำเสถียรภำพด้ำนรำคำ	ดังนั้น	ผู้ค้ำข้ำวจะต้องจัดระบบกำรกระจำยข้ำวและพร้อมที่จะน�ำข้ำวเข้ำสู่กำร

หมุนเวียนเพื่อสร้ำงเสถียรภำพให้ตลำดในประเทศ	ตำมค�ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่	นอกจำกนี้ยังต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุงสิ่ง	

อ�ำนวยควำมสะดวก	กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักในกำรผลิต	กำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำข้ำว	และสร้ำงแบรนด์ส�ำหรับข้ำวเวียดนำม		

รวมถึงกำรติดตำมควำมผันผวนของรำคำข้ำวด้วย

	 	 	 กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำ	ขอให้กระทรวงเกษตร	(the	Ministry	of	Agriculture	and	Rural	Development;	

MARD)	ร่วมมือกับผู้ค้ำสหกรณ์และเกษตรกร	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจกำรผลิตข้ำวที่เป็นไปตำมมำตรฐำน	ซึ่งจะช่วยให้เวียดนำมขยำยกำร	

ส่งออกข้ำวได้ง่ำยขึ้น

	 	 	 ที่มา	:	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

		 	 	 จีน
	 	 	 คณะท�ำงำนของรัฐบำลได้ออกมำกระตุ้นเตือนผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนว่ำ	ประเทศจีนจะต้องไม่มีปัญหำเกี่ยวกับผลผลิตธัญพืช	

ลดลงในปีนี้ท่ำมกลำงควำมกังวลเกี่ยวกับมำตรกำรต่อสู้กับกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	สำยพันธุ์ใหม่

ที่อำจจะส่งผลต่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของประเทศ

	 	 	 ทั้งนี้	ในช่วงไม่กี่สัปดำห์ก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ	คณะท�ำงำนกลำงของรัฐบำลได้สั่งกำรให้จังหวัดกระตุ้นเตือนเกษตรกรและ

รับประกันว่ำพื้นที่เพำะปลูกและผลผลิตธัญพืช	จะยังคงมีเสถียรภำพ

	 	 	 มำตรกำรที่ให้ประชำชนอำศัยอยู่ในบ้ำนและไม่ให้ออกนอกบ้ำนเพื่อยับยั้งกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	ท�ำให้เกิดควำม

กังวลว่ำเกษตรกรจะไม่สำมำรถท�ำกำรไถหว่ำนพืชต่ำงๆ	ได้	ในขณะเดียวกันรัฐบำลยังได้แนะน�ำว่ำ	

ในพื้นที่ที่ปัญหำกำรระบำดลดลง	และไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก	ควรจะท�ำกำรเพำะปลูกมำกกว่ำปกติเป็น	2	เท่ำ	และควรขยำยพื้นที่	

เพำะปลูกข้ำวต้นฤดูให้มำกขึ้นด้วย

	 	 	 เมื่อสัปดำห์ก่อน	ส�ำนักงำนอำหำรและปัจจัยส�ำรองแห่งชำติ	(The	National	Food	and	Strategic	Reserves		

Administration)	ระบุว่ำ	ในปีนี้รัฐบำลตั้งเป้ำจัดหำข้ำวไว้ที่	50	ล้ำนตัน	ประกอบด้วย	ข้ำวเมล็ดสั้น	(พันธุ์	japonica)	จ�ำนวน	30	ล้ำนตัน		

และข้ำวเมล็ดยำว	(indica)	จ�ำนวน	20	ล้ำนตัน	โดยก�ำหนดรำคำรับซื้อขั้นต�่ำ	(The	floor	price)	เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ	เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร	โดยข้ำวเมล็ดยำวต้นฤดู	(early-season	long	grain	rice)	ก�ำหนดไว้ที่	2,420	หยวนต่อตัน	หรือตันละประมำณ	346		

ดอลลำร์สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นจำก	2,400	หยวนต่อตัน	หรือตันละประมำณ	343	เหรียญสหรัฐ	ในปี	2562	ที่ผ่ำนมำ	ส่วนข้ำวเมล็ดยำวปลำยฤดู		

(late-season	long	grain	rice)	ก�ำหนดไว้ที่	2,540	หยวนต่อตัน	หรือตันละประมำณ	363	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นจำก	2,520	หยวนต่อตัน		

หรือตันละประมำณ	360	ดอลลำร์สหรัฐฯ	ในปี	2562	ที่ผ่ำนมำ	อย่ำงไรก็ตำม	ในส่วนของข้ำวเมล็ดสั้นรัฐบำลคงรำคำไว้ที่	2,600	หยวนต่อตัน		

หรือตันละประมำณ	372	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เท่ำกับในปี	2562	ที่ผ่ำนมำ

	 	 	 ส�ำนักข่ำวซินหัว	รำยงำนว่ำ	เมื่อวันที่	5	มีนำคม	2020	ทีมนักวิจัย	น�ำโดย	นำยหยวน	หลงผิง	นักปฐพีวิทยำ	ซึ่งเป็นที่รู้จัก	

จำกผลงำนกำรพัฒนำสำยพันธุ์ข้ำวลูกผสมสำยพันธุ์แรก	เปิดตัวโครงกำรอันมุ่งมั่นเพื่อเพำะปลูกข้ำวในพื้นที่ดินเค็มด่ำงเนื้อที่	10,000	หมู่	

(ประมำณ	41,000	ไร่)	ในมณฑลซำนตง	ทำงตะวันออกของจีน	โดยคนงำนของโครงกำรดังกล่ำว	เริ่มปรับผิวดินเค็มด่ำงในเมืองชิงเต่ำ	

เมืองติดทะเลของซำนตงแล้ว	330	เฮกตำร์	(ประมำณ	2,000	ไร่)	และจะเริ่มน�ำต้นกล้ำมำปลูกในเดือนพฤษภำคมนี้

	 	 	 นำย	จำงกั๋วต้ง	รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำข้ำวทนเค็มด่ำงของชิงเต่ำ	ระบุว่ำพวกเขำจะปลูกข้ำวทนดินเค็มด่ำงอีก	

330	เฮกตำร์	(ประมำณ	2,000	ไร่)	ในเมืองตงอิ๋ง	และเหวยฟำง	ซึ่งเป็นเมืองติดทะเลของซำนตงเช่นกัน	ซึ่งในครั้งนี้นำยหยวนไม่ได้เดินทำง

มำยังสถำนที่ด�ำเนินโครงกำร	สืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่	(โควิด-19)	แต่ส่งจดหมำยแสดงกำรสนับสนุน	

มำแทน

	 	 	 ทีมวิจัยและเพำะปลูกดังกล่ำว	จะน�ำข้ำวเชำโยว	1000	(Chaoyou	1000)	ซึ่งเป็นข้ำวลูกผสมขั้นสูงที่มีแนวโน้มผลผลิตดี	

มำปลูกในดินเค็มด่ำง	โดยหยวนระบุในจดหมำยว่ำเมื่อปี	2562	ทีมวิจัยได้ปลูกข้ำวชนิดนี้ที่เมืองตงอิ๋งแล้ว	500	หมู่	(ประมำณ	200	ไร่)	

และได้ผลผลิตถึง	600	กิโลกรัมต่อหมู่

	 	 	 โดยก่อนหน้ำนี้	ทีมนักวิจัยของทีมนำยหยวนได้ทดสอบปลูกข้ำวในดินเค็มด่ำงเมื่อปี	2562	ในฐำนทดลอง	6	แห่ง	ทั่วประเทศ	

ซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	มณฑลเฮยหลงเจียง	มณฑลซำนตง	และมณฑลเจ้อเจียง	พร้อมกับประสบควำมส�ำเร็จ	ในกำร
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ปลูกข้ำวทนดินเค็มด่ำง	ในนครดูไบ	สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์อีกด้วย	โดยพื้นที่ทดลองดังกล่ำว	มีเนื้อที่รวม	20,000	หมู่	(ประมำณ	8,300	ไร่)	

และให้ผลผลิตมำกกว่ำ	500	กิโลกรัมต่อหมู่

	 	 	 ทั้งนี้	จีนมีพื้นที่ดินเค็มด่ำงอยู่ประมำณ	100	ล้ำนเฮกตำร์	(ประมำณ	625	ล้ำนไร่)	โดยประมำณ	1	ใน	5	ของทั้งหมด	สำมำรถ

ปรับปรุงให้เป็นดินที่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกได้

	 	 	 ที่มา	:	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนมีนาคม	2563	มีดังนี้
	 	 3.1	 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้
	 	 ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีหอมมะลิ	เฉลี่ยตันละ	13,971	บำท	รำคำสูงขึ้นจำกตันละ	13,914	บำท	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	

0.40	แต่ลดลงจำกตันละ	15,762	บำท	ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	11.36

	 	 ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น	15%	เฉลี่ยตันละ	8,547	บำท	รำคำสูงขึ้นจำกตันละ	8,166	บำท	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	4.67	

และสูงขึ้นจำกตันละ	7,561	บำท	ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	13.04

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 	 ข้ำวสำรหอมมะลิ	ชั้น	2	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	30,150	บำท	รำคำลดลงจำกตันละ	30,476	บำท	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	

1.06	และลดลงจำกตันละ	33,250	บำท	ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	9.32

	 	 ข้ำวสำรเจ้ำ	5%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	13,673	บำท	รำคำสูงขึ้นจำกตันละ	12,582	บำท	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	8.67	

และสูงขึ้นจำกตันละ	11,350	บำท	ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	20.46

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี
	 	 ข้ำวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	1,030	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(32,542	บำท/ตัน)	รำคำลดลงจำกตันละ	1,056	ดอลลำร์สหรัฐฯ	

(32,877	บำท/ตัน)	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	2.46	(ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ	1.01)	แต่ลดลงจำกตันละ	1,145	ดอลลำร์สหรัฐฯ	

(36,030	บำท/ตัน)	ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	10.04	(ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ	9.68)

	 	 ข้ำว	5%	เฉลี่ยตันละ	501	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(15,829	บำท/ตัน)	รำคำสูงขึ้นจำกตันละ	457	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(14,214	บำท/ตัน)	

ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	9.62	(สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ	11.36)	และสูงขึ้นจำกตันละ	406	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(12,781	บำท/ตัน)	

ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	23.39	(สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ	23.84)	

หมายเหตุ	:	อัตรำแลกเปลี่ยน	1	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เท่ำกับ	31.5942	(อัตรำแลกเปลี่ยน	2	สัปดำห์ของเดือนมีนำคม	2563)

โดย	น.ส.ปองวดี	จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญำ	ปำนปวง
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตันข้ำวสำร

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลำเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 34.909 -0.31 35.850 2.70

บรำซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.140 -2.09 7.140 0.00

พม่ำ 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชำ 4.925 4.931 5.256 5.554 5.742 4.35 5.688 -0.94

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.730 -1.19

อียิปต์ 	 4.000 4.800 4.300 2.800 	 4.300 53.57

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 116.480 2.79 118.000 1.30

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 36.700 0.85 36.500 -0.54

ญี่ปุ่น 8.079 7.876 7.929 7.787 7.657 -1.18 7.800 1.87

เกำหลีใต้ 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.744 -3.21

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.536 4.725 4.788 6.75 4.900 2.34

ปำกีสถำน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.300 1.82 7.500 2.74

ฟิลิปปินส์ 11.914 11.008 11.686 12.235 11.732 0.75 12.000 2.28

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.340 4.36 18.500 -9.05

เวียดนำม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.767 -0.26 28.300 1.92

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.107 -0.80 5.864 -17.49

อื่น	ๆ 52.158 42.435 43.658 43.259 50.484 -0.46 42.932 -14.96

รวม 482.351 476.738 490.996 494.835 499.372 1.07 499.309 -0.01

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตันข้ำวสำร

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

สต็อกต้นปี 122.085 135.048 142.391 149.900 162.569 7.01 175.319 7.84

ผลผลิต 482.351 476.738 490.996 494.835 499.372 1.07 499.309 -0.01

น�ำเข้ำ 42.744 40.235 48.155 47.676 43.273 1.96 44.510 2.86

ใช้ในประเทศ 474.912 469.437 483.487 482.166 486.622 0.76 492.325 1.17

ส่งออก 42.744 40.235 48.155 47.676 43.273 1.96 44.510 2.86

สต็อกปลำยปี 135.048 142.391 149.900 162.569 175.319 6.76 182.303 3.98

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

อำร์เจนตินำ	 0.310 0.527 0.391 0.375 0.388 1.09 0.330 -14.95

บรำซิล 	0.895 0.641 0.594 1.245 0.953 8.21 0.500 -47.53

พม่ำ 	1.735 1.300 3.350 2.750 2.500 15.95 2.700 8.00

กัมพูชำ 	1.150 1.050 1.150 1.300 1.350 5.49 1.400 3.70

จีน 	0.262 0.368 1.173 2.059 2.720 89.69 3.400 25.00

อียู 	0.251 0.270 0.372 0.308 0.292 4.44 0.300 2.74

กำยำนำ 	0.486 0.431 0.455 0.414 0.496 0.00 0.510 2.82

อินเดีย 	11.046 10.062 12.573 11.791 9.790 -0.83 10.500 7.25

ปำกีสถำน 	4.000 4.100 3.647 3.913 4.600 2.36 4.400 -4.35

ปำรำกวัย 	0.371 0.556 0.538 0.653 0.689 15.01 0.600 -12.92

รัสเซีย 	0.163 0.198 0.175 0.139 0.153 -4.69 0.140 -8.50

แอฟริกำใต้ 	0.120 0.145 0.109 0.113 0.111 -3.97 0.125 12.61

ไทย	 	9.779 9.867 11.615 11.056 7.562 -3.93 7.500 -0.82

อุรุกวัย 	0.718 0.996 0.982 0.799 0.816 0.36 0.800 -1.96

เวียดนำม 	6.606 5.088 6.488 6.590 6.581 2.54 7.000 6.37

สหรัฐฯ 	3.381 3.343 3.349 2.780 3.135 -3.30 3.225 2.87

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

รวม 	42.744 40.235 48.155 47.676 43.273 1.96 44.510 2.86

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.550 10.14 0.600 9.09

บรำซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.770 11.89 0.900 16.88

เบอร์กินำ 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คำเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.600 6.47 0.650 8.33

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 2.600 -12.97 2.300 -11.54

ไอเวอรี่โคสต์ 1.150 1.300 1.350 1.500 1.400 5.51 1.450 3.57

คิวบำ 	 0.546 0.429 0.499 0.460 	 0.600 30.43

อียู 1.786 1.816 1.990 1.922 2.159 4.46 2.200 1.90

กำนำ 0.580 0.700 0.650 0.830 0.950 12.27 0.950 0.00

กินี 0.420 0.650 0.600 0.865 0.510 6.97 0.650 27.45

อินโดนีเซีย 	 1.050 0.350 2.350 0.600 	 1.000 66.67

อิหร่ำน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.050 -12.50

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.220 6.74 1.150 -5.74

ญี่ปุ่น 0.688 0.685 0.678 0.670 0.678 -0.51 0.685 1.03

เคนย่ำ 0.450 0.500 0.625 0.600 0.575 6.96 0.700 21.74

มำเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.730 0.91 0.785 7.53

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.620 0.23 0.650 4.84

เนปำล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.600 5.40 0.800 33.33

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 1.800 -3.04 1.500 -16.67

ฟิลิปปินส์ 2.000 0.800 1.200 2.500 2.900 20.71 2.500 -13.79

ซำอุดิอำระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.290 1.425 -2.07 1.450 1.75

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.100 3.32 1.050 -4.55

แอฟริกำใต้ 0.912 0.958 1.054 1.071 0.966 2.29 1.050 8.70

สหรัฐอำหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.981 7.21 1.025 4.49

อื่น	ๆ 17.549 12.397 15.95 16.48 13.68 -2.12 13.73 0.37

รวม 42.744 40.235 48.155 47.676 43.273 1.96 44.510 2.86

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

บังคลำเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.400 0.20 35.800 1.13

บรำซิล 7.925 7.900 7.850 7.750 7.470 -1.36 7.500 0.40

พม่ำ 10.500 10.400 10.000 10.200 10.400 -0.38 10.550 1.44

กัมพูชำ 3.900 3.900 4.000 4.200 4.300 2.73 4.300 0.00

จีน 141.000 141.028 141.761 142.509 142.720 0.35 142.930 0.15

อิยิปต์ 4.000 3.900 4.300 4.200 4.150 1.49 4.350 4.82

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 99.160 0.73 102.000 2.86

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 38.100 -0.04 37.800 -0.79

ญี่ปุ่น 8.830 8.806 8.730 8.600 8.500 -0.99 8.400 -1.18

เกำหลีใต้ 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.450 -5.56

เนปำล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.360 4.73 4.280 -1.83

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.000 3.57 6.800 -2.86

ฟิลิปปินส์ 13.000 12.900 12.900 13.250 14.100 1.91 14.400 2.13

ไทย 10.000 9.100 12.000 11.000 11.800 5.34 11.700 -0.85

เวียดนำม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.500 -0.91 21.500 0.00

สหรัฐฯ 4.284 3.590 4.230 4.298 4.565 3.12 4.224 -7.47

อื่น	ๆ 68.046 62.869 65.671 66.757 68.611 0.77 70.386 2.59

รวม 474.912 469.437 483.487 482.166 486.622 0.76 492.325 1.17

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมำณกำรเดือน	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

บังคลำเทศ 	 1.250 0.854 1.500 1.405 	 1.511 7.54

จีน 	76.000 88.000 98.500 109.000 115.000 10.99 118.000 2.61

อินเดีย 	17.800 18.400 20.550 22.600 29.500 12.93 35.000 18.64

อินโดนีเซีย 	4.111 3.509 2.915 4.163 3.361 -2.29 3.059 -8.99

ญี่ปุ่น 	2.821 2.552 2.410 2.223 1.951 -8.38 1.971 1.03

ฟิลิปปินส์ 	2.409 2.117 2.003 2.288 3.520 8.72 3.720 5.68

ไทย 	11.270 8.403 4.238 3.009 4.237 -25.80 3.787 -10.62

สหรัฐฯ 	1.552 1.475 1.462 0.933 1.424 -6.11 0.953 -33.08

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

รวม 	135.048 142.391 149.900 162.569 175.319 6.76 182.303 3.98

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผลผลิตมันส�ำปะหลัง	ปี	2563	
(เริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนตุลำคม	2562	
–	กันยำยน	2563)	คำดว่ำมีพื้นที่เก็บเกี่ยว	
8.75	ล้ำนไร่	ผลผลิต	31.104	ล้ำนตัน	
ผลผลิตต่อไร่	3.56	ตัน	เมื่อเทียบกับ
ปี	2562	ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว	8.67	ล้ำนไร่	
ผลผลิต	31.080	ล้ำนตัน	และผลผลิต
ต่อไร่	3.59	ตัน	พบว่ำ	พื้นที่เก็บเกี่ยว	
และผลผลิต	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.93	และ
ร้อยละ	0.08	ตำมล�ำดับ	แต่ผลผลิตต่อไร่
ลดลงร้อยละ	0.84	โดยเดือนมีนำคม2563	
คำดว่ำจะมีผลผลิตออกสู่ตลำด	6.04	ล้ำนตัน	
(ร้อยละ	19.42	ของผลผลิตทั้งหมด)
	 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�ำปะหลังปี	2563	
จะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมกรำคม	
–	มีนำคม	2563	ปริมำณ	17.63	ล้ำนตัน	
(ร้อยละ	56.68	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด	
	 กำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
เดือนกุมภำพันธ์	2563	สรุปได้ดังนี้	
	 มันเส้น	มีปริมำณส่งออก	0.437	ล้ำนตัน	
มูลค่ำ	2,771	ล้ำนบำท	สูงขึ้นจำกปริมำณ	
0.207	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	1,337	ล้ำนบำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็นร้อยละ	111.11	
และร้อยละ	107.26	ตำมล�ำดับ
	 มันอัดเม็ด	มีปริมำณส่งออก	774.49	ตัน	
มูลค่ำ	7.53	ล้ำนบำท	สูงขึ้นจำกปริมำณ	

571.00	ตัน	มูลค่ำ	5.23	ล้ำนบำท	ในเดือน
ที่ผ่ำนมำ	คิดเป็นร้อยละ	35.64	และร้อยละ	
43.98	ตำมล�ำดับ
	 แปงมันส�าปะหลัง	มีปริมำณส่งออก	
0.222	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	2,831	ล้ำนบำท	
สูงขึ้นจำกปริมำณ	0.220	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	
2,824	ล้ำนบำท	ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็น
ร้อยละ	0.91	และร้อยละ	0.25	ตำมล�ำดับ
	 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร	มีปริมำณ
ส่งออก	0.082	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	1,823	ล้ำนบำท	
สูงขึ้นจำกปริมำณ	0.081	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	
1,810	ล้ำนบำท	ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็น
ร้อยละ	1.23	และร้อยละ	0.72	ตำมล�ำดับ

ราคา
	 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำมันส�ำปะหลัง
ในเดือนมีนำคม	2563	สรุปได้ดังนี้	คือ
	 	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
	 	 	 1.1	รำคำหัวมันส�ำปะหลังสด
ที่เกษตรกรขำยได้	ณ	ระดับไร่นำ	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	1.92	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ	แต่ลดลงจำกกิโลกรัมละ	
2.15	บำท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	10.70
	 	 	 1.2	รำคำมันเส้นที่เกษตรกรขำยได้	
ณ	ระดับไร่นำ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	5.00	บำท	
รำคำสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	4.99	บำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.20	แต่ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	5.29	บำท	ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	5.48

โดย	น.ส.อภิสรำ	ปภัสสรศิริ
	 นำยจิรำยุ	จะเรียมพันธุ์

	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	รำคำขำยส่งมันเส้น	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	5.97	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ	แต่ลดลงจำกรำคำกิโลกรัม
ละ	6.23	บำท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	4.17
	 	 	 2.2	รำคำขำยส่งแป้งมันประเภท
สตำร์ช	ชั้นพิเศษ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	12.71	บำท	
สูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	12.65	บำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.40	แต่ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	13.65	บำท	ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	6.96
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
	 	 	 3.1	รำคำส่งออกมันเส้น	รำคำ
เฉลี่ยตันละ	233	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	รำคำ
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ	แต่สูงขึ้น
จำกตันละ	219	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	6.39
	 	 	 3.2	รำคำส่งออกแป้งมันส�ำปะหลัง	
รำคำเฉลี่ยตันละ	435	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	
ลดลงจำกตันละ	437	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	
ในช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	0.46	และลดลงจำกตันละ	
460	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	5.43
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน
ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี	2562/63	
(ณ	เดือนมีนำคม	2563)	มีปริมำณ	
1,112.01	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	1,123.33	
ล้ำนตัน	ในปี	2561/62	ร้อยละ	1.01	
โดยสหรัฐอเมริกำ	อำร์เจนตินำ	ยูเครน	
อินเดีย	เม็กซิโก	รัสเซีย	แคนำดำ	และ
เซอร์เบีย	ผลิตได้ลดลง	ส่งผลให้ผลผลิต
ในภำพรวมของโลกลดลง

การค้า
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก	
ปี	2562/63	มีปริมำณ	1,135.47	ล้ำนตัน	
ลดลงจำก	1,144.13	ล้ำนตัน	ในปี	
2561/62	ร้อยละ	0.76	โดยสหภำพยุโรป	
และแคนำดำ	มีควำมต้องกำรใช้
ลดลง	ส�ำหรับกำรค้ำของโลกมี	173.51	
ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	171.92	ล้ำนตัน	
ในปี	2561/62	ร้อยละ	0.92	โดย
สหรัฐอเมริกำ	บรำซิล	อำร์เจนตินำ	
ยูเครน	รัสเซีย	และแอฟริกำใต้	ส่งออก
เพิ่มขึ้น	ประกอบกับผู้น�ำเข้ำ	เช่น	เม็กซิโก	
เวียดนำม	อิหร่ำน	อียิปต์	จีน	โคลอมเบีย	
มำเลเซีย	เปรูซำอุดีอำระเบีย	โมร็อกโก	
ตุรกี	ชิลี	อิสรำเอล	บรำซิล	บังกลำเทศ	
กัวเตมำลำ	เคนยำ	สหรัฐอเมริกำ	และ
ตูนิเซีย	มีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น
	 เดือนมีนำคม	2563	(1-15	มีนำคม	
2563)	ปริมำณกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์	717	ตัน	(สมำคมพ่อค้ำข้ำวโพดและ
พืชพันธุ์ไทย)	

ราคา	
	 สรุปรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เดือน
มีนำคม	2563	มีดังนี้
	 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร
ขำยได้ควำมชื้นไม่เกิน	14.5%	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	7.38	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	
7.47	บำท	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	
ร้อยละ	1.20	และลดลงจำกกิโลกรัมละ	
8.05	บำทของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	
8.32	ส�ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นเกิน	
14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	6.01	บำท	

ลดลงจำกกิโลกรัมละ	6.03	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	0.33	และ
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	6.46	บำท	ของ
เดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	6.97
	 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ขำยส่งในตลำด
กรุงเทพฯ	ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	8.45	บำท	เท่ำกับรำคำรับซื้อ
ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	แต่ลดลงจำก
กิโลกรัมละ	9.09	บำท	ของเดือนมีนำคม	
2562	ร้อยละ	7.04	ส�ำหรับรำคำขำยส่ง
ที่ไซโลรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.07	บำท	
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	8.10	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	0.37	และ
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	8.29	บำท	ของ
เดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	2.65
	 รำคำส่งออก	เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ	
270.10	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(8,534	บำท/ตัน)	
ลดลงจำกตันละ	274.53	ดอลลำร์สหรัฐฯ	
(8,551	บำท/ตัน)	ของเดือนกุมภำพันธ์	
2563	ร้อยละ	1.61	และลดลงในรูปของ

เงินบำทตันละ	17.00	บำท	เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนำคม	2562	เฉลี่ยตันละ	298.00	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(9,377	บำท/ตัน)	ลดลง
ร้อยละ	9.36	และลดลงในรูปของเงินบำท
ตันละ	848	บำท
	 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำดชิคำโก
เดือนพฤษภำคม	2563	ข้ำวโพดเมล็ด
เหลืองอเมริกันชั้น	2	เฉลี่ยตันละ	142.16	
ดอลลำร์สหรัฐ	(4,551	บำท/ตัน)	
ลดลงจำกตันละ	148.62	ดอลลำร์สหรัฐฯ	
(4,693	บำท/ตัน)	ของเดือนกุมภำพันธ์	
2563	ร้อยละ	4.35	และลดลงในรูปของ
เงินบำท	ตันละ	142.00	บำท	เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนำคม	2562	เฉลี่ยตันละ	144.09	
ดอลลำร์สหรัฐ	(4,595	บำท/ตัน)	
ลดลงร้อยละ	1.34	และลดลงในรูปของ
เงินบำท	ตันละ	44.00	บำท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คำดคะเนเมื่อวันที่	10	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ ปี	2562/63 ปี	2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 320.81 341.60 -6.09
ผลผลิต 1,112.01 1,123.33 -1.01
น�ำเข้ำ 173.51 171.92 0.92
ส่งออก 173.51 171.92 0.92
ใช้ในประเทศ 1,135.47 1,144.13 -0.76
สต๊อกปลำยปี 297.34 320.81 -7.31

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563

โดย	นำงสำวสุรีพร	ยองรัมย์
นำงสำวภำวินี	ขุมทอง
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน	
ผลผลิตข้ำวฟ่ำงโลก	ปี	2562/63	(ณ	เดือน
มีนำคม	2563)	มีปริมำณ	57.46	ล้ำนตัน	
ลดลงจำก	59.53	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	3.47	โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ	
เม็กซิโก	ซูดำน	บรำซิล	ไนเจอร์	บูร์กินำฟำโซ	
มำลี	และชำด	ผลิตได้ลดลง

การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวฟ่ำงโลก	ปี	2562/63	
มี	58.72	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	58.76	ล้ำนตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	0.07	โดย
สหรัฐอเมริกำ	ซูดำน	บรำซิล	ไนเจอร์	

มำลี	และสหภำพยุโรป	มีควำมต้องกำร
ใช้ลดลง	ด้ำนกำรค้ำโลกคำดว่ำมี	
4.10	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	3.33	ล้ำนตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	23.17	
โดยสหรัฐอเมริกำ	อำร์เจนตินำ	และยูเครน	

ส่งออกเพิ่มขึ้น	ประกอบกับจีน	เม็กซิโก	
ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกำ	ซูดำน	เคนยำ	
ซูดำนใต้	ชิลี	และโคลอมเบีย	น�ำเข้ำเพิ่มขึ้น	
	 รำคำข้ำวฟ่ำงแดงคละที่เกษตรกรขำยได้
เดือนมีนำคม	2563	ไม่มีรำยงำนรำคำ

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คำดคะเนเมื่อวันที่	10	มีนำคม	2563)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ ปี	2562/63 ปี	2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 5.62 4.86 15.69
ผลผลิต 57.46 59.53 -3.47
น�ำเข้ำ 4.10 3.33 23.17
ส่งออก 4.10 3.33 23.17
ใช้ในประเทศ 58.72 58.76 -0.07
สต๊อกปลำยปี 4.36 5.62 -22.48

ที่มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563

ถั่วเขียว
การผลิต
	 ถั่วเขียว	ปี	2562/63	คำดกำรณ์	
ณ	เดือนธันวำคม	2562	(ผลผลิตออก
สู่ตลำดตั้งแต่เดือนกรกฎำคม	2562-
มิถุนำยน	2563)	มีเนื้อที่ปลูก	794,720	ไร่	
ผลผลิต	106,950	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	
135	กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2561/62	
ที่มีเนื้อที่ปลูก	803,522	ไร่	ผลผลิต	
103,427	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	129	
กิโลกรัม	พบว่ำเนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ	
1.10	แต่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	3.41	และร้อยละ	4.65	ตำมล�ำดับ

ราคา
	 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
มีนำคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ	
เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ	25.40	บำท	
ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ	25.99	บำท	
ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	2.27	
แต่เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	24.21	บำท	
ของเดือนมีนำคม	2563	ร้อยละ	4.92

	 ถั่วเขียวผิวด�ำชนิดคละ	เดือนนี้ไม่มี
รำยงำนรำคำ
		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	30.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนกุมภำพันธ์	2563	แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	27.00	บำท	ของเดือน
มีนำคม	2562	ร้อยละ	11.11
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	27.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ

เดือนกุมภำพันธ์	2563	แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	25.00	บำท	ของเดือน
เดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	08.00
	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	31.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนกุมภำพันธ์	2563	แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	24.00	บำท	ของเดือน
เดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	29.17
	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	2	เดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	18.00	บำท	ลดลงจำก
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รำคำกิโลกรัมละ	19.00	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	5.26	แต่เพิ่มขึ้น
จำกรำคำกิโลกรัมละ	14.00	บำท		
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	28.57
	 ถั่วนิ้วนำงแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
45.00	บำท	เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	
43.00	บำท	ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	
ร้อยละ	4.65	และเพิ่มขึ้นจำกรำคำ	
กิโลกรัมละ	27.00	บำท	ของเดือนมีนำคม	
2562	ร้อยละ	66.67
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ	31.00	บำท	เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	30.97	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	0.10	และ	

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

โดย	นำงสำวจรินทร์ทิพย์	จงใจรักษ์	
นำยภำณุพันธ์	ค�ำวังสง่ำ

เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	27.95	บำท		
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	10.91
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ	27.98	บำท	เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	27.97	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	0.04	และ	
เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	25.94	บำท	
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	7.86
	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	1	เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ	32.01	บำท	เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	31.97	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	0.13	และ	
เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	24.94	บำท	
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	28.35

	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	2	เดือนนี้
รำคำกิโลกรัมละ	18.92	บำท	ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	19.91	บำท	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	4.97	แต่เพิ่มขึ้น
จำกรำคำกิโลกรัมละ	14.88	บำท		
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	27.15
	 ถั่วนิ้วนำงแดง	เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ		
45.90	บำท	เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ		
43.84	บำทของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ		
4.70	และเพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ		
27.75	บำท	ของเดือนมีนำคม	2562		
ร้อยละ	65.41

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
	 ในปี	2563/64	มีเนื้อที่เพำะปลูก	
0.144	ล้ำนไร่	ลดลงจำก	0.147	ล้ำนไร่		
ในปี	2562/63	ร้อยละ	2.26	ผลผลิต	
38,892	ตัน	ลดลงจำก	39,157	ตัน	ในปี	
2562/63	ร้อยละ	0.68	แต่ผลผลิตต่อไร่	
270	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจำก	266	กิโลกรัม	
ในปี	2562/63	ร้อยละ	1.50
	 ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ประมำณกำร
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี	2562/63	ประจ�ำ
เดือนมีนำคม	2563	มีประมำณ	341.76	
ล้ำนตัน	ลดลงจำก	358.65	ล้ำนตันของปี	
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	4.70	

ด้านราคา
	 ในประเทศ
	 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	16.41	บำท		
สูงขึ้นจำก	15.80	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ		
ร้อยละ	3.86	และสูงขึ้นจำก	15.89	บำท	
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	3.27	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

	 ต่างประเทศ
	 รำคำถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ		
ณ	ตลำดชิคำโก	เฉลี่ยบุชเชลละ	850.32	
เซนต์	(10.00	บำท/กก.)	ลดลงจำก	
บุชเชลละ	888.70	เซนต์	(10.31	บำท/กก.)		
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	4.31	และ	
ลดลงจำกบุชเชลละ	896.61	เซนต์		
(10.51	บำท/กก.)	ในเดือนเดียวกัน	
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	5.16	

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บรำซิล 117.00 126.00
สหรัฐอเมริกำ 120.51 96.84
อำร์เจนตินำ 55.30 54.00
จีน 15.97 18.10
อินเดีย 10.93 9.30
ปำรำกวัย 8.85 9.90
แคนำดำ 7.27 6.00
อื่น	ๆ 22.82 21.62

รวม 358.65 341.76

ที่มา	:	Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	March	2020

	 รำคำกำกถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ	ณ	
ตลำดชิคำโก	เฉลี่ยตันละ	299.76	ดอลลำร์
สหรัฐฯ	(9.60	บำท/กก.)	สูงขึ้นจำกตันละ	
293.89	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(9.37	บำท/กก.)	
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.99	แต่ลดลง
จำกตันละ	306.99	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(9.79	
บำท/กก.)	ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	2.35	
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ถั่วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต
	 ถั่วลิสง	ปี	2562/63	คำดกำรณ์		
ณ	เดือนธันวำคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลำด	
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม	2562	ถึง	มิถุนำยน	
2563)	มีเนื้อที่ปลูก	89,108	ไร่	ผลผลิต	
31,801	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	357	
กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2561/62		
ที่มีเนื้อที่ปลูก	93,258	ไร่	ผลผลิต	32,810	ตัน		
และผลผลิตต่อไร่	352	กิโลกรัม	พบว่ำ	
เนื้อที่ปลูกและผลผลิตลดลง	ร้อยละ	4.45	
และร้อยละ	3.08	แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	1.42	
	 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
มีนำคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด	เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
26.13	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	28.92	บำท		
ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	9.65	
แต่เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	25.67	บำท	
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	1.79
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง	เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
46.02	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	49.37	บำท		
ของเดือนกุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	6.79	
และลดลงจำกกิโลกรัมละ	61.68	บำท		
ของเดือนมีนำคม	2562	ร้อยละ	25.39
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดพิเศษ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	58.50	บำท	ทรงตัว
เท่ำกับเดือนกุมภำพันธ์	2563	แต่เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ	50.00	บำท	ของเดือน
มีนำคม	2562	ร้อยละ	17.00

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน 17.33 17.50 0.98
อินเดีย 4.72 6.20 31.36
อื่น	ๆ 24.70 21.74 -11.98

รวม 46.75 45.44 -2.80

ที่มา	:	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,Mar	2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 46.75 45.44 -2.80
น�ำเข้ำ 3.37 3.47 2.97
ส่งออก 3.59 3.80 5.85
สกัดน�้ำมัน 18.05 18.56 2.83
สต็อกปลำยปี 5.19 3.99 -23.12

ที่มา	:	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,Mar	2020

		 ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดธรรมดำ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	52.50	บำท	ทรงตัว
เท่ำกับเดือนกุมภำพันธ์	2563	แต่เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ	46.50	บำท	ของเดือน
มีนำคม	2562	ร้อยละ	12.90	

ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดกำรณ์
ภำวกำรณ์ผลิตถั่วลิสงโลก	ปี	2562/63	
ณ	เดือนมีนำคม	2563	มีผลผลิต	45.44	
ล้ำนตัน	ลดลงจำก	46.75	ล้ำนตัน	ของปี	

2561/62	ร้อยละ	2.80	หรือคิดเป็นร้อยละ	
8.91	ของผลผลิตพืชน�้ำมันของโลก		
โดยถั่วเหลือง	เรปซีด	และเมล็ดทำนตะวัน	
ในปี	2562/63	มีปริมำณ	341.76	ล้ำนตัน	
68.15	ล้ำนตัน	และ	54.77	ล้ำนตัน		
ตำมล�ำดับ	

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	คำดว่ำ
ปี	2563	ผลผลิตปำล์มน�้ำมันเดือนมีนำคม
จะมีประมำณ	1.561	ล้ำนตัน	คิดเป็น
น�้ำมันปำล์มดิบ	0.281	ล้ำนตัน	สูงขึ้นจำก
ผลผลิตปำล์มทะลำย	1.306	ล้ำนตัน		
คิดเป็นน�้ำมันปำล์มดิบ	0.235	ล้ำนตัน		
ของเดือนกุมภำพันธ์คิดเป็นร้อยละ	19.53	
และร้อยละ	19.57	ตำมล�ำดับ

การตลาด
	 รำคำตลำดซื้อขำยปำล์มน�้ำมันล่วงหน้ำ
ของมำเลเซียลดลง	โดยภำคกำรบริโภค	
ได้รับผลจำกกำรปิดประเทศของอินเดีย	
เพื่อยับยั้งกำรแพร่โควิด-19	ภำคกำรผลิตของ	
มำเลเซีย	โรงงำนบำงส่วนระงับกำรด�ำเนิน
กำรเพื่อป้องกันกำรขำดทุน	และบำงส่วน
ปิดตัวชั่วครำวเนื่องจำกพบแรงงำนติดเชื้อ
โควิด-19	อินโดนีเซียคำดกำรณ์กำรผลิต
ปำล์มน�้ำมันจะอยู่ที่	43.5	ล้ำนตัน	ในปี	
2020/21	สำเหตุจำกกำรขำดกำรบ�ำรุงของ

เกษตรกรและปริมำณน�้ำฝนของปี	2019	
และคำดว่ำกำรส่งออกจะลดลง	เนื่องจำก
กำรระบำดของโควิด-19	

ราคา
	 รำคำผลปำล์มทั้งทะลำยที่เกษตรกร
ขำยได้เดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	5.06	บำท	
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	5.40	บำท	ในเดือน	
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	6.30	แต่สูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	2.17	บำท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	133.18	
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ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
	 รำคำฝ้ำยดอกทั้งเมล็ดชนิดคละ	
ที่เกษตรกรขำยได้เดือนนี้ไม่มีรำยงำนรำคำ

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดกำรณ์
ผลผลิตฝ้ำยโลกปี	2562/63	ณ	เดือน
มีนำคม	2563	มีปริมำณ	26.47	ล้ำนตัน	
เพิ่มขึ้นจำก	25.82	ล้ำนตันของ	
ปี	2561/62	ร้อยละ	2.52
	 การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดกำรณ์
ควำมต้องกำรใช้ฝ้ำยโลก	ปี	2562/63		
มีปริมำณ	25.73	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	26.19	
ล้ำนต้น	ของปี	2561/62	ร้อยละ	1.78	
ด้ำนกำรน�ำเข้ำ	มีปริมำณ	9.49	ล้ำนตัน	
เพิ่มขึ้นจำก	9.25	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	2.52	ด้ำนกำรส่งออก	มีปริมำณ	
9.49	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	9.00	ล้ำนตัน
ของปี	2561/62	ร้อยละ	5.44

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนมีนาคม	2563)	
หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ ปี	2561/62 ปี	2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.60 17.46 -0.81
ผลผลิต 25.82 26.47 2.52
น�ำเข้ำ 9.25 9.49 2.52
ใช้ในประเทศ 26.19 25.73 -1.78
ส่งออก 9.00 9.49 5.44
สต็อกปลำยปี 17.46 18.16 4.02

ที่มา	:	Cotton	World	markets	and	trade,	USDA	ประจ�ำเดือนมีนำคม	2563

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้าย 
ในตลาดโลกประจ�าเดือน 
มีนาคม	2563	สรุปได้ดังนี้	
	 รำคำซื้อ-ขำยล่วงหน้ำเพื่อส่งมอบเดือน
พฤษภำคม	2563	ท�ำสัญญำเดือนมีนำคม	
เฉลี่ยปอนด์ละ	60.57	เซนต์	(กิโลกรัมละ	
42.59	บำท)	ลดลงจำกปอนด์ละ	67.10	
เซนต์	(กิโลกรัมละ	46.60	บำท)	ของเดือน
กุมภำพันธ์	2563	ร้อยละ	9.73	และลดลง

ในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ	04.01	บำท		
และลดลงจำกปอนด์ละ	75.34	เซนต์	
(กิโลกรัมละ	52.97	บำท)	ของเดือน
มีนำคม	2562	ร้อยละ	19.60	และลดลง	
ในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ	10.38	บำท

โดย	น.ส.วรินทร	วรหำญ
น.ส.สุดำรัตน์	ผลพิบูลย์

โดย	นำยชวนเพิ่ม	สังข์สิงห์
นำยสุรพงษ์	มุสิกชำติ	

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
		 รายงานการผลิตน�้าตาลทราย 
ของโรงงานน�้าตาลทั่วประเทศ
		 ส�ำนักบริหำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย	
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย		
ได้รำยงำนกำรเก็บเกี่ยวอ้อย	และกำรผลิต
น�้ำตำลทรำยประจ�ำปีกำรผลิต		
2562/63	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวำคม	2562	

	 รำคำขำยส่งน�้ำมันปำล์มดิบ	ณ	ตลำด
กรุงเทพฯ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	31.97	บำท	
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	35.47	บำท		
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	9.87	แต่สูงขึ้น
จำกกิโลกรัมละ	14.76	บำท	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	116.60	
	 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ	
ณ	ตลำดมำเลเซียเฉลี่ย	ตันละ	2,315.85	
ริงกิต	(17.50	บำท/กก.)	ลดลงจำกตันละ	

โดย	นำงสำวยุพยง	นำมวงษำ
นำงอัมพิกำ	เพชรเสถียร

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

2,689.21	ริงกิต	(20.54	บำท/กก.)		
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	13.88	แต่สูงขึ้น
จำกตันละ	2,021.76	ริงกิต	(15.95	บำท/กก.)		
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	
14.55	
	 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ	
ณ	ตลำดรอตเตอร์ดัม	เฉลี่ยตันละ	618.25	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(19.80	บำท/กก.)		
ลดลงจำกตันละ	720.89	ดอลลำร์สหรัฐฯ	

(22.73	บำท/กก.)	ในเดือนที่ผ่ำนมำ	
ร้อยละ	14.24	แต่สูงขึ้นจำกตันละ	525.46	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(16.76	บำท/กก.)		
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	
17.66	

จนถึงวันที่	19	มีนำคม	2563	ว่ำมีอ้อย
เก็บเกี่ยวเข้ำโรงงำนน�้ำตำลไปแล้วจ�ำนวน	
74,826,287	ตัน	แยกเป็นอ้อยสด		
37,645,210	ตัน	และอ้อยไฟไหม้	
37,181,077	ตัน	ผลิตเป็นน�้ำตำลได้	
8,265,568	ตัน	แยกเป็นน�้ำตำลทรำยดิบ		
6,255,292	ตัน	และน�้ำตำลทรำยขำว	
2,010,276	ตัน	ค่ำควำมหวำนของอ้อย
เฉลี่ย	12.68	ซี.ซี.เอส.	ผลผลิตน�้ำตำลทรำย	
เฉลี่ยต่อตันอ้อย	110.46	กก.ต่อตันอ้อย

ต่างประเทศ	
		 รายงานผลผลิตน�้าตาลของ
อินเดีย
		 อินเดีย	รำยงำนว่ำ	ในปี	2563	ส่งออก
น�้ำตำลไปยังมำเลเซียแล้ว	จ�ำนวน	324,405	ตัน		
เพิ่มขึ้นจำก	110,000	ตัน	ในช่วงเวลำ
เดียวกันของปี	2562	เนื่องจำกเป็นผล	
มำจำกควำมพยำยำมในกำรระงับข้อพิพำท
ของอินเดียกับมำเลเซีย
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก	หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่	20	มี.ค.	63 ราคาปิดเมื่อวันที่	21	ก.พ.	63 เปลี่ยนแปลง	เพิ่ม(+),	ลด(-)

พ.ค.	63 11.19 10.82 10.91 15.12 -4.21

ก.ค.	63 11.13 10.78 10.83 14.92 -4.09

ต.ค.	63 11.26 10.90 10.96 14.85 -3.89

มี.ค.	64 11.73 11.35 11.47 14.98 -3.51

พ.ค.	64 11.63 11.26 11.38 14.41 -3.03

ก.ค.	64 11.55 11.30 11.32 13.93 -2.61

ต.ค.	64 11.71 11.49 11.53 13.84 -2.31

มี.ค.	65 12.15 11.95 11.98 13.99 -2.01

พ.ค.	65 12.03 11.83 11.88 13.77 -1.89

ก.ค.	65 11.97 11.70 11.86 13.56 -1.70

ต.ค.	65 12.19 11.80 12.09 13.60 -1.51

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน	หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่	20	มี.ค.	63 ราคาปิดเมื่อวันที่	21	ก.พ.	63 เปลี่ยนแปลง	เพิ่ม(+),	ลด(-)

พ.ค.	63 349.20 341.50 344.40 423.40 -79.00

ส.ค.	63 338.80 332.00 334.70 414.80 -80.10

ต.ค.	63 331.10 323.50 327.30 407.10 -79.80

ธ.ค.	63 332.60 326.50 329.40 406.40 -77.00

มี.ค.	64 334.90 328.80 331.40 405.40 -74.00

พ.ค.	64 340.60 336.20 336.80 399.60 -62.80

ส.ค.	64 343.60 342.70 343.20 392.80 -49.60

ต.ค.	64 346.90 346.90 346.90 390.10 -43.20

ยางพารา
การผลิต
	 ผลผลิตยำงพำรำของไทยในช่วงเดือน
มกรำคม	–	กุมภำพันธ์	ปี	2563	มีประมำณ	
0.890	ล้ำนตัน	(0.904	ล้ำนตันยำงดิบ)	เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	0.91	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี	2562	ที่มีผลผลิต	0.882	ล้ำนตัน	(0.895	
ล้ำนตันยำงดิบ)	โดยช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำด	
มำกของปี	2563	คำดว่ำอยู่ในช่วงเดือน
กันยำยน	–	ธันวำคม	โดยมีผลผลิตออกสู่
ตลำดร้อยละ	42.90	ของปริมำณผลผลิต
ทั้งปี	ทำงด้ำนกำรผลิตยำงพำรำในภำพรวม
ของโลกในปี	2563	มีประมำณกำรผลิต	
14.112	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำกปี	2562		
ร้อยละ	2.22	ที่มีปริมำณ	13.805	ล้ำนตัน

การตลาด
	 กำรส่งออกยำงพำรำของไทยในช่วง
เดือนมกรำคม	–	กุมภำพันธ์	ปี	2563		
มีปริมำณ	0.769	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
14.61	จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี	2562		
ที่มีปริมำณ	0.671	ล้ำนตัน	โดยเป็นกำร	
เพิ่มขึ้นในกำรส่งออกน�้ำยำงข้น	ยำงแท่ง	
และยำงผสมเป็นหลัก	ทำงด้ำนควำมต้องกำร	
ใช้ยำงพำรำในภำพรวมของโลกในปี	2563	
มีประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ยำง	13.532	
ล้ำนตัน	ลดลงจำกปี	2562	ร้อยละ	1.47		
ที่มีปริมำณ	13.734	ล้ำนตัน

ราคา
	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	
	 1)	ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่	1	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	39.09	บำท	ลดลงจำก	39.55	บำท		

ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	0.46	บำท	
หรือลดลงร้อยละ	1.15	
	 2)	ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่	2	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	38.59	บำท	ลดลงจำก		
39.04	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
0.45	บำท	หรือลดลงร้อยละ	1.16
	 3)	ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่	3	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	38.09	บำท	ลดลงจำก		
38.54	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
0.45	บำท	หรือลดลงร้อยละ	1.17
	 4)	 ยำงก้อนคละ	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
17.50	บำท	ลดลงจำก	18.14	บำท	ของเดือน	
ที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	0.64	บำท	หรือลดลง
ร้อยละ	3.53
	 5)	 เศษยำงคละ	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
15.41	บำท	ลดลงจำก	16.32	บำท	ของเดือน	
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ที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	0.91	บำท	หรือลดลง
ร้อยละ	5.56
	 6)	น�้ำยำงสดคละ	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
36.12	บำท	ลดลงจำก	36.20	บำท		
ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	0.08	บำท	
หรือลดลงร้อยละ	0.23
	 2.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.	
	 	 ซื้อขำยล่วงหน้ำส่งมอบเดือนเมษำยน
	 ณ	ท่าเรือกรุงเทพ	
	 	 1)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	1	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	49.18	บำท	ลดลงจำก		
50.09	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
0.91	บำท	หรือลดลงร้อยละ	1.81
	 	 2)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	3	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.03	บำท	ลดลงจำก		
48.94	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
0.91	บำท	หรือลดลงร้อยละ	1.85
	 	 3)	 ยำงแท่ง	(STR20)	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	40.50	บำท	ลดลงจำก		
43.10	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	

2.60	บำท	หรือลดลงร้อยละ	6.04
	 	 4)	 น�้ำยำงข้น	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
33.08	บำท	ลดลงจำก	34.67	บำท		
ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.59	บำท	
หรือลดลงร้อยละ	4.57
	 ณ	ท่าเรือสงขลา	
	 	 1)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	1	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.93	บำท	ลดลงจำก		
49.84	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
0.91	บำท	หรือลดลงร้อยละ	1.82
	 	 2)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	3	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	47.78	บำท	ลดลงจำก		
48.69	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
0.91	บำท	หรือลดลงร้อยละ	1.86
	 	 3)	 ยำงแท่ง	(STR20)	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	40.25	บำท	ลดลงจำก		
42.85	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
2.60	บำท	หรือลดลงร้อยละ	6.07
	 	 4)	 น�้ำยำงข้น	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
32.83	บำท	ลดลงจำก	34.42	บำท		

ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.59	บำท	
หรือลดลงร้อยละ	4.60
	 3.	ราคายางแผ่นรมควันชั้น	3		
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ	
	 	 1)	 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
สิงคโปร์	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	150.74	เซนต์
สหรัฐฯ	(47.93	บำท)	ลดลงจำก	157.98	
เซนต์สหรัฐฯ	(49.09	บำท)	ของเดือน	
ที่ผ่ำนมำกิโลกรัมละ	7.24	เซนต์สหรัฐฯ	
หรือลดลงร้อยละ	4.59
	 	 2)	 รำคำซือ้ขำยล่วงหน้ำตลำดโตเกยีว		
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	155.14	เยน	(45.63	บำท)		
ลดลงจำก	173.94	เยน	(48.72	บำท)		
ของเดือนที่ผ่ำนมำกิโลกรัมละ	18.80	เยน	
หรือลดลงร้อยละ	10.81

โดย	นำยทินกร	เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจำก
กำรขยำยเนื้อที่ปลูกของแหล่งปลูกกำแฟ
พันธุ์อำรำบิกำในภำคเหนือ	และภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	เนื่องจำกภำครัฐมีกำร	
ส่งเสริมให้ปลูกแซมในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น	
เมื่อปี	2559	เริ่มให้	ผลผลิตในปีนี้		
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำลดลง	
เนื่องจำกจังหวัดชุมพร	และระนอง	ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตใหญ่	ของภำคใต้ประสบปัญหำ
ฝนตกหนัก	และลมแรงจำกพำยุปลำบึก		
ในช่วงเดือนธันวำคม	2561	–	มกรำคม	2562	
ท�ำให้ต้นกำแฟที่อยู่ในช่วงดอกก�ำลังบำน		
ส่งผลให้ดอกร่วง	ภำพรวมผลผลิตทั้ง
ประเทศจึงลดลง
	 ภาคเหนือ	เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์	
อำรำบิกำ	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	จำกต้นกำแฟ
ที่ปลูกแซมในสวนผลไม้	สวนไม้ยืนต้น	
ตั้งแต่ปี	2559	ให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก		
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำเพิ่มขึ้น	
แม้ว่ำสภำพอำกำศแล้ง	ต้นกำแฟติดดอกน้อย		
เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ	แต่เกษตรกรคำดว่ำ
ปีนี้จะไม่พบมอดที่ฝังอยู่ในผลเชอรี่มำกเท่ำ	
ปีที่แล้ว	และในช่วงเวลำเก็บเกี่ยวฝนจะ	
ไม่ตกมำก	และตกติดต่อกันหลำยวันเหมือน

ปีที่ผ่ำนมำ	ยกเว้นแหล่งผลิต	ในจังหวัดตำก	
แพร่	สภำพอำกำรแล้งและร้อนจัด	ท�ำให้	
ผลกำแฟแห้ง	เมล็ดไหม้ตั้งแต่ผลยังไม่สุก
เต็มที่	และจังหวัดเพชรบูรณ์	ส่วนใหญ่ปลูก
เป็นอำชีพเสริมจึงไม่บ�ำรุงดูแลท�ำให้ติดผล
น้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ	ปีนี้กำแฟสุกช้ำ	
โดยผลผลิตกำแฟออกมำกช่วงเดือน
ธันวำคม	2562	–	เดือนกุมภำพันธ์	2563
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกใหม่ในปี	2559	เริ่มให้
ผลในปีนี้ส�ำหรับผลผลิต	ต่อเนื้อที่ให้ผล	
คำดว่ำใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ	เนื่องจำกสภำพ	
อำกำศร้อน	และแห้งแล้งในช่วงออกดอก	
ต้นกำแฟ	ขำดน�้ำท�ำให้ดอกออกน้อย
	 ภาคกลาง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจำก
กำแฟที่ปลูกในปี	2559	ของ	จังหวัดกำญจนบุรี		
และประจวบคีรีขันธ์	เริ่มให้ผลในปีนี้	
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำลดลง	จำกสภำพ	
อำกำศแล้ง	ฝนตกช้ำท�ำให้ต้นกำแฟได้รบัน�ำ้	
ไม่เพียงพอต่อกำรติดดอกออกผล	ส่งผลให้
ปีนี้กำแฟติดผลน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ		
ผลผลิตกำแฟออกมำกช่วงเดือนธันวำคม	
2562	-	เดือนมกรำคม	2563
	 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์
โรบัสตำ	เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	
เนื่องจำกต้นยำงพำรำ	ปำล์มน�้ำมัน	และ	
ไม้ผล	เช่น	ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไว้	
เริ่มให้ผลผลิต	และมีปัญหำเรื่องแรงงำน	

ที่เก็บเกี่ยวหำยำก	เกษตรกรจึงโค่นต้น
กำแฟที่ไม่สมบูรณ์และอำยุมำกออก	
ส�ำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำลดลง	
เนื่องจำก	เกิดพำยุท�ำให้มีฝนตกหนักช่วง
เดือนธันวำคม	2561	ถึงต้นปีเดือนมกรำคม	
2562	ส่งผลให้ดอกกำแฟร่วง	ประกอบ		
กับแรงงำนเก็บกำแฟขำดกำรเอำใจใส่เวลำ
เก็บผลผลิต	และหลังจำกนั้นสภำพอำกำศแล้ง		
ท�ำให้กำแฟที่ออกดอก	รุ่น	2	และรุ่น	3		
ได้รับน�้ำไม่เพียงพอติดผลน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ		
โดยผลผลิตกำแฟออกมำกช่วงเดือน
ธันวำคม	2562	–	เดือนกุมภำพันธ์	2563
 การตลาดและราคา 
	 คำดว่ำ	รำคำเมล็ดกำแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่ำนมำ	จำกปริมำณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น	
และภำวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซำ	ส�ำหรับ
กำรส่งออกจะลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย	
เนื่องจำกผลผลิตภำยในประเทศลดลง		
ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อยจำกควำมต้องกำร
บริโภคภำยในประเทศ	และน�ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก	ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี	2562
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้เมล็ดกำแฟของโรงงำน
แปรรูปในประเทศ	ในช่วง	5	ปีที่ผ่ำนมำ		

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

32 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 761 เมษายน 2563



ในปี	2562	มีปริมำณ	100,000	ตัน	เพิ่มขึ้น	
จำก	80,000	ตัน	ของปี	2558	ปริมำณ	
20,000	ตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.73	
เนื่องจำกควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูป
เพิ่มขึ้น	ทั้งเพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ
และเพื่อกำรส่งออก
	 2.	การค้า
	 กำรส่งออกเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูป	ในช่วง	2	เดือนแรก	(มค.	–	กพ.)	
ของปี	2563	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ	
ปีที่ผ่ำนมำ	มีปริมำณกำรส่งออกเมล็ดกำแฟดิบ		
38.00	ตัน	มูลค่ำ	6.25	ล้ำนบำท	สูงขึ้นร้อยละ		
159.56	และร้อยละ	55.09	ตำมล�ำดับ		
ส่วนกำรส่งออกเมล็ดกำแฟคั่ว	มีปริมำณ	
28.61	ตัน	มูลค่ำ	7.41	ล้ำนบำท	สูงขึ้น	
ร้อยละ	19.64	และ	32.16	ตำมล�ำดับ	
ส�ำหรับกำแฟส�ำเร็จรูปมีปริมำณกำร	
ส่งออก	533.75	ตัน	มูลค่ำ	101.16	ล้ำนบำท		
โดยปริมำณสูงขึ้นร้อยละ	6.34	ส่วนมูลค่ำ	
ลดลงร้อยละ	2.30	ตำมล�ำดับ	และกำแฟ	
ส�ำเร็จรูปผสม	มีปริมำณกำรส่งออก	
3,674.65	ตัน	มูลค่ำ	399.59	ล้ำนบำท	
หรือสูงขึ้นร้อยละ	13.38	และร้อยละ	
13.17	ตำมล�ำดับ
	 กำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูป	ในช่วง	2	เดือนแรก	(มค.	–	กพ.)	
ของปี	2563	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ	
ปีที่ผ่ำนมำ	มีปริมำณกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบ		
955.32	ตัน	มูลค่ำ	119.26	ล้ำนบำท		
เพิ่มขึ้นร้อยละ	104.13	และร้อยละ	291.27	
ตำมล�ำดับ	ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟคั่ว		
มีปริมำณ	515.31	ตัน	มูลค่ำ	112.56		
ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	104.08	และ
ร้อยละ	94.54	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรับกำแฟ
ส�ำเร็จรูปมีปริมำณน�ำเข้ำ	1,421.45	ตัน	
มูลค่ำ	375.25	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

51.13	และร้อยละ	53.50	ตำมล�ำดับ	และ
กำแฟส�ำเร็จรูปผสม	มีปริมำณกำรน�ำเข้ำ	
969.18	ตัน	มูลค่ำ	139.37	ล้ำนบำท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.13	และร้อยละ	11.76	
ตำมล�ำดับ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	(USDA)	
รำยงำนผลผลิตกำแฟโลกปี	2562/63		
มีปริมำณ	10.16	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	10.48	
ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	3.05	
	 บราซิล	ผู้ผลิตกำแฟอันดับ	1	ของโลก	
ในปี	2562/63	มีผลผลิต	3.48	ล้ำนตัน		
ลดลง	0.41	ล้ำนตัน	ในปี	2561/62	หรือ	
ลดลงร้อยละ	10.54	
	 เวียดนาม	ผู้ผลิตกำแฟอันดับ	2		
ของโลก	และเป็นผู้ผลิตกำแฟพันธุ์โรบัสต้ำ	
อันดับ	1	ของโลก	มีผลผลิตกำแฟปี	2562/63		
ปริมำณ	1.93	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	1.82	
ล้ำนตัน	ในปี	2561/62	หรือเพิ่มขึ้น		
ร้อยละ	6.04	
	 การส่งออกกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	รำยงำน
กำรส่งออกกำแฟโลกปี	2562/63	มี	8.10	
ล้ำนตัน	ลดลงจำก	8.44	ล้ำนตัน	ในปี	

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน	(ตัน)

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

อัตราเพิ่ม	
(ร้อยละ)

5.73

หมายเหตุ*	:	ประมำณกำร

2561/62	ร้อยละ	4.03	ประเทศที่ส่งออก
มำกที่สุด	ได้แก่	บรำซิล	มีกำรส่งออกในปี	
2562/63	ปริมำณ	2.12	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้น
จำก	2.49	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ		
14.86	เนื่องจำกปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้น		
รองลงมำ	ได้แก่	ประเทศเวียดนำม	มีกำร
ส่งออก	ปริมำณ	1.70	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	
1.64	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ		
3.66	เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	
ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้กำแฟของโลกปี	2562/63	
มี	9.982	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	9.164	ล้ำน
ตันของปี	2558/59	ร้อยละ	2.43	

ราคา
	 ในประเทศ
	 รำคำเมล็ดกำแฟที่เกษตรกรขำยได้		
เดือนมีนำคม	2563	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
68.00	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนก่อน
	 ราคาในตลาดต่างประเทศ 
ประจ�าเดือนมีนาคม	2563	มีดังนี้
	 รำคำเมล็ดกำแฟดิบอำรำบิก้ำ	ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันทีเฉลี่ย	148.33	เซนต์/
ปอนด์	(105.46	บำท/กิโลกรัม)	ลดลง

ผลผลิตกาแฟของโลก	ปี	2558/59	–	2562/63
หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

1.	บรำซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.48 4.76

2.	เวียดนำม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.93 3.52

3.	โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.86 -0.09

4.	อินโดนีเซีย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43

5.	เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.44 2.90

6.	ฮอนดูรัส 0.32 0.45 0.46 0.43 0.39 3.73

7.	อินเดีย 0.35 0.31 0.32 0.31 0.31 -2.37

8.	เม็กซิโก 0.14 0.20 0.24 0.23 0.27 16.25

9.	เปรู 0.21 0.25 0.26 0.26 0.27 5.58

10.	อูกันดำ 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27

อื่นๆ 1.29 1.28 1.29 1.34 1.31 0.79

รวม 9.18 9.70 9.52 10.48 10.16 2.85

ที่มา	:	United	States	Department	of	Agriculture,	December	2019
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จำก	135.50	เซนต์/ปอนด์	(94.11	บำท/
กิโลกรัม)	ของเดือนก่อนร้อยละ	9.47
	 รำคำเมล็ดกำแฟดิบโรบัสตำ	ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันที่เฉลี่ย	67.46	เซนต์/ปอนด์		
(47.96	บำท/กิโลกรัม)	ลดลงจำก	68.07	
เซนต์/ปอนด์	(47.28	บำท/กิโลกรัม)		
ของเดือนก่อนร้อยละ	0.90

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	ปี	
2558/59	–	2562/63

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

บรำซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.12 2.15

เวียดนำม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.70 -0.92

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.82 1.99

อินโดนีเซีย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.44 -8.28

ฮอนดูรัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.37 4.00

อินเดีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.34 -0.49

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.14

เอธิโอเปีย 0.20 0.23 0.23 0.24 0.24 3.61

อูกันดำ 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71

เม๊กซิโก 0.14 0.17 0.19 0.17 0.20 7.52

อื่นๆ 1.37 1.34 1.37 1.41 1.37 0.47

รวม 8.00 8.01 7.87 8.44 8.10 0.76

ที่มา	:	United	States	Department	of	Agriculture,	December	2019

ความต้องการใช้ 
เมล็ดกาแฟของโลก
ปี ปริมาณ	(ล้านตัน)

2558/59 9.164
2559/60 9.228
2560/61 9.575
2561/62 9.886
2562/63 9.982

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

2.43

ที่มา	:	United	States	Department		
	 	 of	Agriculture,	December	2019

โดย	นำงสำวณัฐวณี	ยมโชติ
		 	 นำงสำววิชชุพร	สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

พริกไทย
การผลิต
	 ผลผลิตพริกไทยปี	2563	เก็บเกี่ยวไปแล้ว	
ประมำณร้อยละ	80	ผลผลิตโดยรวม	
ในปีนี้มีแนวโน้มลดลง	เนื่องจำกสภำพ
อำกำศที่แปรปรวน	โรคในพริกไทยและ
สภำพดินเสื่อมโทรม	ส่งผลให้พริกไทย	
ติดผลน้อยประกอบกับมีกำรรื้อถอน	
พริกไทยที่ปลูกแซมกับไม้ผลที่เริ่มโต	
บำงส่วน	ท�ำให้พื้นที่ปลูกทรงตัวถึงลดลง

การตลาด
	 ภำวกำรณ์ซื้อขำยพริกไทยยังคงทรงตัว
รำคำพริกไทยมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจำก	
มีกำรน�ำเข้ำพริกไทยจำกประเทศเพื่อนบ้ำน		
ได้แก่	กัมพูชำ	และเวียดนำมเพิ่มขึ้น	รำคำ
พริกไทยด�ำ-คละ	จ.จันทบุรี	เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ	70-100	บำท	พริกไทยขำว-ดี	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	160-200	บำท	ส่วนพริกไทย
อ่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ	30-50	บำท	

	 ในปี	2562	(ม.ค.-ธ.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย		
ปริมำณ	661	ตัน	มูลค่ำ	149.79	ล้ำนบำท	
จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ	311	ตัน	
มูลค่ำ	103.66	ล้ำนบำท	และพริกไทยป่น	
ปริมำณ	315	มูลค่ำ	46.13	ล้ำนบำท
	 ในปี	2563	(ม.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย		
ปริมำณ	65	ตัน	มูลค่ำ	11.26	ล้ำนบำท	
จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ	25	ตัน	
มูลค่ำ	6.35	ล้ำนบำท	และพริกไทยป่น	
ปริมำณ	36	มูลค่ำ	4.90	ล้ำนบำท

ราคาในประเทศไทย
	 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย	
ประจ�าเดือนมีนาคม	มีดังนี้
	 1.	ราคาเกษตรกรขายได้
	 รำคำเกษตรกรขำยได้พริกไทยขำว-ดี		
ปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	187.07	บำท	
ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	29.64		
ส่วนพริกไทยด�ำ-คละ	มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
94.24	บำท	ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ		
ร้อยละ	34.86

	 ส�ำหรับเดือนมีนำคม	ปี	2563		
พริกไทยด�ำ-คละ	มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
85	บำท	รำคำลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ		
ลดลงร้อยละ	7.58	และพริกไทยขำว-ดี		
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	175	บำท	รำคำลดลง	
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ	ลดลงร้อยละ	6.41	
	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งพริกไทยขำว-ดี	ปี	2562	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	355.92	บำท	รำคำลดลง
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	20.02	รำคำต�่ำสุด-
สูงสุด	คือ	330-460	บำท/กิโลกรัม		
พริกไทยด�ำ-ดี	มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
250.92	บำท	รำคำลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	26.20	รำคำต�่ำสุด-สูงสุด	คือ		
230-350	บำท/กิโลกรัม	ส่วนพริกไทยด�ำ-รอง	
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บำท	รำคำ
ทรงตัวเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำรำคำต�่ำสุด-สูงสุด	
คือ	310-320	บำท/กิโลกรัม
	 ส�ำหรับเดือนมีนำคม	2563	รำคำ
ขำยส่งพริกไทยขำว-ดี	มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
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สับปะรด
การผลิต
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	คำดว่ำ	
ช่วงเดือนนี้	ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลำด
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	อย่ำงไรก็ตำม
จำกภำวะสภำพอำกำศในหลำยพื้นที่
แปรปรวน	ประสบภัยแล้ง	ท�ำให้มีผลผลิต
ออกสู่ตลำดน้อย	ประกอบกับผลกระทบ
จำกโรคระบำด	ท�ำให้โรงงำนแปรรูป
สับปะรดต้องท�ำกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
ภำวะตลำด	ส่งผลให้รำคำสับปะรดปรับตัว
เพิ่มขึ้นเดือนที่ผ่ำนมำเล็กน้อย

การค้า
	 เดือนมกรำคม	2563	ส่งออกสับปะรดสด
และผลิตภัณฑ์	ปริมำณ	38,372	ตัน	
มูลค่ำ	1,335	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	
41,357	ตัน	มูลค่ำ	1,378	ล้ำนบำท	
ในเดือนธันวำคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
7.22	และร้อยละ	3.16	และลดลงจำก
ปริมำณ	51,786	ตัน	มูลค่ำ	1,443	ล้ำนบำท	
ในเดือนมกรำคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
25.90	และร้อยละ	7.47
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 ส่งออกปริมำณ	30,470	ตัน	มูลค่ำ	
948	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	34,006	ตัน	
มูลค่ำ	1,029	ล้ำนบำท	ในเดือนธันวำคม	
2562	หรือลดลงร้อยละ	10.40	และร้อยละ	
7.87	และปริมำณลดลงจำก	36,752	ตัน	
ในเดือนมกรำคม	2562	หรือลดลง
ร้อยละ	17.09	ขณะที่มูลค่ำเพิ่มขึ้นจำก	
892	ล้ำนบำท	ในเดือนมกรำคม	2562	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.28
	 น�้าสับปะรด	
	 ส่งออกปริมำณ	5,834	ตัน	มูลค่ำ	241	
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ	4,351	ตัน	
มูลค่ำ	157	ล้ำนบำท	ในเดือนธันวำคม	
2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	34.08	และ
ร้อยละ	53.08	และลดลงจำกปริมำณ	
10,654	ตัน	มูลค่ำ	346	ล้ำนบำท	ในเดือน

345	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ	พริกไทยด�ำ-อย่ำงดี	มีรำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	240	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับ

เดือนที่ผ่ำนมำ	และพริกไทยด�ำ-อย่ำงรอง	
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บำท	
รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

มกรำคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	45.24	
และร้อยละ	30.59
	 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย	
	 ส่งออกปริมำณ	1,339	ตัน	มูลค่ำ	
128	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	1,813	ตัน	
มูลค่ำ	162	ล้ำนบำท	ในเดือนธันวำคม	
2562	หรือลดลงร้อยละ	26.13	และ
ร้อยละ	21.24	และลดลงจำกปริมำณ	
2,465	ตัน	มูลค่ำ	164	ล้ำนบำท	ในเดือน
มกรำคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	45.66	
และร้อยละ	22.30
	 สับปะรดแช่แข็ง	
	 ส่งออกปริมำณ	37	ตัน	มูลค่ำ	5.71	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	63	ตัน	
มูลค่ำ	7.37	ล้ำนบำท	ในเดือนธันวำคม	
2562	หรือลดลงร้อยละ	40.49	และ
ร้อยละ	22.55	และปริมำณลดลงจำก	
41	ตัน	ในเดือนมกรำคม	2562	หรือ
ลดลงร้อยละ	9.63	ขณะที่มูลค่ำเพิ่มขึ้น
จำก	1.55	ล้ำนบำท	ในเดือนมกรำคม	
2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	267.41
	 สับปะรดแห้ง	
	 ส่งออกปริมำณ	5	ตัน	มูลค่ำ	1.80	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	16	ตัน	
มูลค่ำ	4.36	ล้ำนบำท	ในเดือนธันวำคม
2562	หรือลดลงร้อยละ	67.94	และ
ร้อยละ	58.68	และลดลงจำกปริมำณ	
20	ตัน	มูลค่ำ	4.80	ล้ำนบำท	ในเดือน

มกรำคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	74.22	
และร้อยละ	62.46
	 สับปะรดสด	
	 ส่งออกปริมำณ	685	ตัน	มูลค่ำ	
11	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	1,107	ตัน	
มูลค่ำ	18	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	
38.05	และร้อยละ	40.15	และลดลงจำก
ปริมำณ	1,853	ตัน	มูลค่ำ	33	ล้ำนบำท	
ในเดือนมกรำคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
62.99	และร้อยละ	66.90

ความเคลื่อนไหวของราคา
สับปะรดประจ�าเดือน
มีนาคม	2563	มีดังนี้
	 คำดว่ำ	รำคำสับปะรดโรงงำน
ที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
11.26	บำท	เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
11.16	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	
0.83	และเพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	4.48	บำท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	151.23
	 คำดว่ำ	รำคำสับปะรดบริโภคที่เกษตรกร
ขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	13.04	บำท	
เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	11.51	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	13.32	และ
เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	6.12	บำท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	113.07	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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กิโลกรัมละ	65.50	บำท	ภำคกลำง	
กิโลกรัมละ	69.52	บำท	และภำคใต้	
กิโลกรัมละ	64.61	บำท	ส่วนรำคำลูกสุกร
ตำมประกำศของบริษัท	ซี.พี.	เฉลี่ยตัวละ	
2,067	บำท	ลดลงจำกตัวละ	2,250	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	8.13
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

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

ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
	 ในเดือนนี้รำคำไก่เนื้อที่เกษตรกร
ขำยได้ค่อนข้ำงทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	
เนื่องจำกปริมำณไก่เนื้อออกสู่ตลำดใกล้
เคียงกับควำมต้องกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้น
ไม่มำกนัก	แนวโน้มคำดว่ำเดือนหน้ำ
รำคำจะทรงตัว

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งสุกรมีชีวิต	ณ	แหล่งผลิต
ภำคกลำง	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	69.83บำท	สูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	69.45	บำท	ของเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ	0.55

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้สถำนกำรณ์ตลำดสุกร	
รำคำสุกรที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำงทรงตัว
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ	เนื่องจำกควำมต้องกำร
บริโภคเนื้อสุกรอ่อนตัวลงจำกสถำนศึกษำ
ต่ำงๆ	ปิดภำคเรียน	ส่งผลให้ใกล้เคียงกับ
ผลผลิตสุกรในท้องตลำด	แนวโน้มคำดว่ำ
เดือนหน้ำรำคำจะทรงตัวหรือลดลง
เล็กน้อย
	 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	ม.ค.	2563	มีปริมำณ	1,616	ตัน	
มูลค่ำ	194.91	ล้ำนบำท	ลดลงจำกเดือน	
ธ.ค.	2562	มีปริมำณ	1,781	ตัน	มูลค่ำ	
212.60	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	9.26	
และร้อยละ	8.32	ตำมล�ำดับ
	 ส�ำหรับกำรส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน	ม.ค.	2563	มีปริมำณ	727	ตัน	
มูลค่ำ	178.97	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกเดือน	
ธ.ค.	2562	มีปริมำณ	703	ตัน	มูลค่ำ	
172.41	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.86	
และร้อยละ	3.80	ตำมล�ำดับ	ตลำดส่งออก
ที่ส�ำคัญคือ	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้ำหนัก	100	
กิโลกรัมขึ้นไป	รำคำที่เกษตรกรขำยได้
เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	68.00	บำท	
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	68.33	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.48	โดยแยก
เป็นรำคำ	ดังนี้	ภำคเหนือ	กิโลกรัมละ	
67.55	บำท	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่
แข็งเดือน	ม.ค.	2563	ปริมำณ	26,034	ตัน	
มูลค่ำ	2,119.23	ล้ำนบำท	ลดลงจำกเดือน	
ธ.ค.	2562	ปริมำณ	29,320	ตัน	มูลค่ำ	
2,294.68	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	11.24	
และร้อยละ	7.65	ตำมล�ำดับ		
	 ส่วนกำรส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	
ม.ค.	2563	ปริมำณ	48,593	ตัน	มูลค่ำ	
6,471.20	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกเดือน	
ธ.ค.	2562	ปริมำณ	45,684	ตัน	มูลค่ำ	

6,039.39	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	6.37	
และ	ร้อยละ	7.15	ตำมล�ำดับ	ตลำดส่งออก
ที่ส�ำคัญคือ	ญี่ปุ่น	สหภำพยุโรป	และ
เกำหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 รำคำไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	39.09	บำท	สูงขึ้น
จำกกิโลกรัมละ	38.98	บำท	ของเดือน
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ไก่เนื้อ

(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ.มี.ค. มี.ค.เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย. ก.ย.
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ที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.28	โดยแยกเป็นรำยภำค
ดังนี้	ภำคเหนือ	กิโลกรัมละ	35.00	บำท	
ภำคกลำง	กิโลกรัมละ	39.41	บำท	ภำคใต้	
กิโลกรัมละ	40.91	บำท	ส่วนภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	ไม่มีรำยงำน	ส่วนรำคำ
ลูกไก่เนื้อตำมประกำศของบริษัท	ซี.พี	
รำคำเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ	15.17	บำท	
ลดลงจำกตัวละ	15.50	บำท	ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	2.13

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งไก่มีชีวิตหน้ำโรงฆ่ำ	
จำกกรมกำรค้ำภำยใน	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
34.42	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	
34.50	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.23	
และรำคำขำยส่งไก่สด	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
45.92	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	46.00	
บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.17

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ.มี.ค. มี.ค.เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย. ก.ย.
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้
ลดลงเล็กน้อยจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	เนื่องจำก
ตลำดหลักของไข่ไก่	คือ	สถำนศึกษำ
จะปิดภำคเรียน	ท�ำให้ภำวะตลำดไข่ไก่เริ่ม
เงียบเหงำ	ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริโภคไข่ไก่
ลดลงเล็กน้อย	แนวโน้มเดือนหน้ำคำดว่ำ
รำคำจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
	 ด้ำนกำรส่งออกไข่ไก่สด	ปริมำณกำร
ส่งออกไข่ไก่เดือน	ม.ค.	2563	มีปริมำณ	
9.34	ล้ำนฟอง	มูลค่ำ	31.39	ล้ำนบำท	
ลดลงจำกเดือน	ธ.ค.	2562	มีปริมำณ	
14.22	ล้ำนฟอง	มูลค่ำ	45.65	ล้ำนบำท	
คิดเป็นร้อยละ	34.32	และร้อยละ	31.24	
ตำมล�ำดับ	ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญคือ	ฮ่องกง	
และมำเลเซีย
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 รำคำไข่เป็ดที่เกษตรกรขำยได้	
เฉลี่ยทั้งประเทศ	ร้อยฟองละ	336	บำท	
สูงขึ้นจำกร้อยฟองละ	334	บำท	ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.60	โดยแยกเป็น
รำยภำค	ดังนี้	ภำคเหนือ	ร้อยฟองละ	355	บำท	
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
345	บำท	ภำคกลำง	ร้อยฟองละ	314	บำท	

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งไข่เป็ดคละ	ณ	แหล่งผลิต
ภำคกลำง	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	เฉลี่ย
ร้อยฟองละ	380	บำท	ทรงตัวเท่ำกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 รำคำโค	(ขนำดกลำง)	ที่เกษตรกร
ขำยได้	เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
92.19	บำท	สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
91.97	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	
0.24	โดยแยกเป็นรำยภำค	ดังนี้	ภำคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.19	บำท	ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	89.07	บำท	
ภำคกลำง	กิโลกรัมละ	92.34	บำท	
และภำคใต้	กิโลกรัมละ	102.86	บำท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้	เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	ร้อยฟองละ	273	บำท	ลดลง
จำกร้อยฟองละ	275	บำท	ของเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ	0.73	โดยแยกเป็นรำยภำค
ดังนี้	ภำคเหนือ	ร้อยฟองละ	302	บำท	

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
270	บำท	ภำคกลำง	ร้อยฟองละ	266	บำท	
ส่วนภำคใต้	ไม่มีรำยงำน	ส่วนรำคำลูกไก่ไข่
ตำมประกำศของบริษัท	ซี.พี.	ตัวละ	
27.33	บำท	ลดลงจำกตัวละ	28.00	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	2.39

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งไข่ไก่	(เฉลี่ยเบอร์	0-4)	
ในตลำดกรุงเทพฯ	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	
เฉลี่ยร้อยฟองละ	281	บำท	ลดลงจำก
ร้อยฟองละ	291	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	
ร้อยละ	3.44
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(บาท/กก.)

เดือน

กระบือ

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 รำคำกระบือ	(ขนำดกลำง)	ที่เกษตรกร
ขำยได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
69.12	บำท	สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
68.74	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	
0.55	โดยแยกเป็นรำยภำค	ดังนี้	ภำคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.29	บำท	ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	65.03	บำท	
ส่วนภำคกลำงและภำคใต้	ไม่มีรำยงำนรำคำ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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

(สุกร)รำคำเกษตรกรขำยได้ 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 68.97 65.35 59.42 59.79 61.53 68.56 68.33 68

รำคำขำยส่ง	ณ	แหล่งผลิต
ภำคกลำง	กรมกำรค้ำภำยใน

72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 64.50 59.26 55.55 59.66 66.39 73.86 69.45 69.83

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

(ไก่เนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.95 36.92 36.66 36.56 38.57 39.35 38.98 39.09

รำคำขำยส่งหน้ำโรงฆ่ำ	
กรมกำรค้ำภำยใน

34.50 34.50 34.50 36.18 36.50 36.50 36.50 34.17 33.87 35.50 35.64 34.50 34.42

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

(ไข่ไก่)รำคำเกษตรกรขำยได้ 262 264 274 280 284 286 290 293 282 279 279 275 273

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ	
กรมกำรค้ำภำยใน

262 282 306 315 325 331 311 330 312 303 301 291 281

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

(ไข่เป็ด)รำคำเกษตรกรขำยได้ 327 322 324 330 327 333 333 329 324 327 332 334 336

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ	
กรมกำรค้ำภำยใน

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

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

(โคเนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.39 88.35 88.77 89.84 90.50 91.14 91.97 92.19

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

(กระบือ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.65 67.92 68.14 68.57 68.66 68.65 68.74 69.12

โดย	น.ส.อัจฉรำ	ไอยรำกำญจนกุล
นำงอุษณีย์	จันทร์เปล่ง

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ
ประจ�าเดือนมีนาคม	2563	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิต
เดือนมีนาคม	2563
	 สถำนกำรณ์ผลผลิตสัตว์น�้ำในเดือน
มีนำคม	พบว่ำ	ไม่มีรำยงำนปริมำณสัตว์น�้ำ
ที่จ�ำหน่ำยในตลำดกลำงองค์กำรสะพำนปลำ
กรุงเทพฯ	ในขณะที่รำคำสัตว์น�้ำที่เกษตรกร
ขำยได้ในเดือนมีนำคม	ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น	คือ	ปลำดุกบิ๊กอุย	และปลำเป็ด	
ส่วนสัตว์น�้ำชนิดอื่น	ๆ	ได้แก่	กุ้งขำว
แวนนำไม	ปลำช่อน	หมึกกระดอง	
ปลำทูสด	รำคำมีแนวโน้มลดลง	
ส�ำหรับสถำนกำรณ์ข่ำวที่ส�ำคัญ	ดังนี้
การน�าเข้าปลาปนของจีนเพิ่มสูงขึ้นท�าให้
เกิดความกังวลในเรื่องของการท�าประมง
ที่มากเกินก�าลังการผลิตของสัตวน�้า
	 มีรำยงำนจำก	Undercurrent	news	
เมื่อวันที่	13	มีนำคม	2563	ว่ำกำรน�ำเข้ำ
ปลำป่นของจีนจำกประเทศในแถบ
แอฟริกำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วในรอบ	
10	ปีที่ผ่ำนมำ	ในขณะที่กำรน�ำเข้ำปลำป่น
ของจีนจำกประเทศในแถบเอเชียเพิ่มขึ้น
เกือบ	6	เท่ำในช่วงเดียวกัน	ท�ำให้เกิดควำม
กังวลเกี่ยวกับกำรท�ำประมง	ที่มำกเกิน
ก�ำลังกำรผลิตของสัตว์น�้ำ	ในปี	2019	

จีนน�ำเข้ำปลำป่นจำกประเทศในแถบ
แอฟริกำ	95,000	ตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18	
เมื่อเทียบกับปี	2018	โดยในปี	2009	
จีนน�ำเข้ำปลำป่นจำกแอฟริกำเพียง	
13,200	ตัน	โดยในรอบ	10	ปี	จีนน�ำเข้ำ
เพิ่มขึ้น	6.18	เท่ำ	ในประเทศดังกล่ำว	
ส่วนกำรน�ำเข้ำในแถบเอเชีย	ในปี	2019	
จีนน�ำเข้ำปลำป่นจำกประเทศแถบเอเชีย	
251,000	ตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4	เมื่อเทียบ
กับปีทีผ่ำนมำ	และในปี	2009	จีนน�ำเข้ำ
ปลำป่นจำกเอเชียเพียง	38,000	ตัน	
ท�ำให้เห็นว่ำในช่วง	10	ปีที่ผ่ำนมำ
จีนน�ำเข้ำปลำป่นจำกเอเชียเพิ่มขึ้น	5.52	เท่ำ	
รำยงำนจำก	NGO	แจ้งว่ำจีนน�ำเข้ำปลำป่น
จำกทั่วโลก	1.41	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	1.97	
พันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ในปี	2019	กำรลงทุน
ทำงตะวันตกของจีนสร้ำงควำมวิตกกังวล
เรื่องควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร	จีนมีควำม
ต้องกำรปลำป่นในอุตสำหกรรมฟำร์มหมู
และสัตว์น�้ำ	เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภค
เนื้อสัตว์และปลำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก	
นักวิเครำะห์กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	ผู้น�ำเข้ำ
จำกจีน	เริ่มหันเหไปหำผู้ผลิตจำกแหล่งอื่นๆ	
เนื่องจำกผลผลิตปลำป่นในประเทศ
แถบลำตินอเมริกำมีควำมผันผวน	โดยเปรู
ได้รับผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ่	
ในขณะที่รำคำปลำป่นในระยะยำวจูงใจ

ให้ชำวประมงขำยผลผลิตปลำป่นส่วนใหญ่
ที่จับได้ให้โรงงำนผลิตปลำป่นในท้องถิ่น	
	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนมีนาคม	2563
โควตาทูน่าบิ๊กอายดินแดนสหรัฐอเมริกา
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
	 มีรำยงำนจำก	undercurrent	news	
เมื่อวันที่	13	มีนำคม	2563	ว่ำ	ชำวประมง
ในดินแดนสหรัฐอเมริกำ	เกำะกวม	
ประเทศซำมัว	หมู่เกำะมำเรียน่ำ	จะยังคง
ได้รับโควตำในปี	2020	ส�ำหรับกำร
จับปลำทูนำบิ๊กอำยในปริมำณเท่ำกับ
ในปี	2019	และยังคงมีควำมยืดหยุ่น
ในกำรใช้โควตำกำรจับ	มำกกว่ำเดิม	
โดย	Western	Pacific	Regional	Fishery	
Management	Council	(WPRFMC)	
ได้ก�ำหนดโควตำในปี	2020	ให้แต่ละดินแดน
สำมำรถจับทูน่ำบิ๊กอำยได้	2,000	ตัน	
ซึ่งเท่ำกับปริมำณโควตำในปี	2019	
	 3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนมีนาคม	2563
	 รำคำสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญบำงชนิดในเดือน
มีนำคม	2563	มีควำมเคลื่อนไหว	ดังนี้	คือ
	 3.1	กุ้งขาวขนาด	60-70	ตัว/กก.	
รำคำที่ชำวประมงขำยได้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
141.12	บำท	รำคำลดลงจำก	139.13	
บำท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	
1.43	
	 รำคำขำยส่งกุ้งขำวขนำดกลำง	
(70	ตัว/กก.)	จำกตลำดทะเลไทย	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	141.71	บำท	รำคำ
ลดลงจำก	141.12	บำท/กิโลกรัม	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.41
	 3.2	ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง	
ไม่มีรำคำที่ชำวประมงขำยได้
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	
จำกองค์กำรสะพำนปลำ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
200.00	บำท	รำคำใกล้เคียงกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ
	 3.3	ปลาทูสดขนาดกลาง	รำคำที่
ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
74.24	บำท	รำคำลดลงจำก	77.91	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	4.71
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	 รำคำขำยส่งปลำทูในตลำดกรุงเทพฯ
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
90.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
	 3.4	ปลาช่อนสดขนาดกลาง	
รำคำที่ชำวประมงขำยได้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
85.15	บำท	รำคำลดลงจำก	85.76	บำท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	0.71
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	จำก
องค์กำรสะพำนปลำ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
130	บำท	ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ	
	 3.5	ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด	3-	4	ตัว/
กิโลกรัม	รำคำที่ชำวประมงขำยได้
เฉลี่ย	50.00	บำท/กิโลกรัม	รำคำเพิ่มขึ้น
จำก	45.17	บำท/กิโลกรัม	ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	10.69
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ย	70.00	บำท/
กิโลกรัม	รำคำใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่ำนมำ	
	 3.6	ปลาเปดและปลาปน	รำคำที่
ชำวประมงขำยปลำเป็ดได้	8.23	บำท/

กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจำก	8.12	บำท/กิโลกรัม	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.35
	 รำคำขำยส่งปลำป่นชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	เบอร์	2	ในตลำดกรุงเทพฯ	
เฉลี่ย	28.00	บำท/กิโลกรัม	รำคำ
ทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
	 4.	แนวโน้มของราคา
เดือนเมษายน	2563	
	 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ทำงสถิติ	
คำดคะเนแนวโน้มของรำคำเดือนเมษำยน	
2563	ดังนี้
	 4.1	กุ้งขาวขนาด	70	ตัว/กิโลกรัม	
รำคำที่ชำวประมงขำยได้	คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	
149.16	บำท/กิโลกรัม	รำคำเพิ่มขึ้นจำก	141.12	
บำท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	5.69
	 รำคำขำยส่งกุ้งขำว	(70	ตัว/กก.)	
จำกตลำดทะเลไท	จ.สมุทรสำคร	คำดว่ำ
จะอยู่ในระดับ	149.70	บำท/กิโลกรัม	
รำคำเพิ่มขึ้นจำก	140.83	บำท/กิโลกรัม
ของเดือนก่อนร้อยละ	6.29

	 4.2	ปลาหมึกกระดองสด	ยังคงไม่มี
รำคำที่ชำวประมงขำยได้
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	
จำกองค์กำรสะพำนปลำ	คำดว่ำจะอยู่ใน
ระดับเฉลี่ย	200.00	บำท/กิโลกรัม	
รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
	 4.3	ปลาทูสดขนาดกลาง	
รำคำที่ชำวประมงขำยได้	คำดว่ำจะ
อยู่ในระดับ	75.31	บำท/กิโลกรัม	
รำคำเพิ่มขึ้นจำก	74.24	บำท/กิโลกรัม	
ของเดือนก่อนร้อยละ	1.44	
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	
จำกองค์กำรสะพำนปลำ	คำดว่ำ
จะอยู่ในระดับ	90.00	บำท/กิโลกรัม	
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
	 4.4	ปลาช่อนสดขนาดกลาง	
รำคำที่ชำวประมงขำยได้	คำดว่ำจะอยู่ใน
ระดับ	85.02	บำท/กิโลกรัม	รำคำลดลง
จำก	85.15	บำท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	0.15
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	คำดว่ำ
จะอยู่ในระดับ	130.00	บำท/กิโลกรัม	
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
	 4.5	ปลาดุกบิ๊กอุย	รำคำที่ชำวประมง
ขำยได้	คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	49.50	บำท/
กิโลกรัม	รำคำลดลงจำก	50.00	บำท/
กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.00
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	
จำกองค์กำรสะพำนปลำ	คำดว่ำอยู่ในระดับ	
70.00	บำท/กิโลกรัม	รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ
	 4.6	ปลาเปดและปลาปน	
รำคำปลำเป็ดที่ชำวประมงขำยได้	คำดว่ำ
จะอยู่ในระดับ	8.02	บำท/กิโลกรัม	
รำคำลดลงจำก	8.23	บำท/กิโลกรัม	
ของเดือนก่อนร้อยละ	2.55
	 รำคำปลำป่นเบอร์	2	ชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	ในตลำดกรุงเทพฯ	คำดว่ำอยู่ใน
ระดับ	28.00	บำท/กิโลกรัม	รำคำทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

โดย	น.ส.สุจิตตำ	รักษ์วงศ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 36.59 75.00

ก.ค. 39.75 75.00

ส.ค. 42.25 75.00

ก.ย. 36.89 80.00

ต.ค. 32.80 80.00

พ.ย. 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. 49.50 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 85.95 130.00

ก.ค. 88.44 130.00

ส.ค. 89.51 125.00

ก.ย. 89.60 120.00

ต.ค. 86.72 120.00

พ.ย. 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. 85.15 130.00

เม.ย. 85.02 130.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 158.20 134.80

ก.ค. 153.70 127.80

ส.ค. 137.86 130.00

ก.ย. 137.86 131.87

ต.ค. 130.73 129.92

พ.ย. 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. 141.12 140.83

เม.ย. 149.16 149.70
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.มิ.ย. ก.ย.
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กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

มิ.ย.	62 171.80 240.00

ก.ค. 170.00 195.00

ส.ค. 150.00 195.00

ก.ย. 139.25 200.00

ต.ค. 153.50 200.00

พ.ย. 119.00 200.00

ธ.ค. 178.00 200.00

ม.ค.	63 179.00 200.00

ก.พ. 0 200.00

มี.ค. 0 200.00

เม.ย. 0 200.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 8.55 32.00

ก.ค. 8.41 30.00

ส.ค. 8.38 30.00

ก.ย. 8.34 31.00

ต.ค. 8.21 34.60

พ.ย. 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. 8.23 28.00

เม.ย. 8.02 28.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย.	62 80.98 85.00

ก.ค. 79.33 85.00

ส.ค. 79.23 85.00

ก.ย. 86.71 85.00

ต.ค. 75.46 85.00

พ.ย. 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. 74.24 90.00

เม.ย. 75.31 90.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

อนาคตอุตสาหกรรมกุ้งยังคงคลุมเครือ
จากความต้องการกุ้งในตลาดยุโรปมีแนวโน้มลดลง

การระบาดของไวรัสโคโรน่าท�าให้
การสั่งซื้อปลาหมึกจากประเทศอิตาลี 
สเปน และญี่ปุ่นลดลง

	 เมื่อเร็วๆนี้	มีรำยงำนจำก	Undercurrentnews	วันที่	17	มีนำคม	2563	ว่ำรำคำกุ้งทั่วโลก	โดยเฉพำะในประเทศอินเดีย	
ไทย	อินโดนีเซีย	และเวียดนำม	มีควำมผันผวนเพียงเล็กน้อย	โดยรำคำกุ้งในอินเดียค่อนข้ำงมีเสถียรภำพ	แม้ว่ำควำมต้องกำรบริโภคกุ้ง
ในตลำดยุโรปซึ่งเป็นตลำดหลักมีแนวโน้มลดลง	อย่ำงไรก็ตำม	เกษตรกรเริ่มปล่อยลูกพันธุ์เพิ่มมำกขึ้นท�ำให้นักวิเครำะห์มีควำมกังวล
ว่ำในเดือนเมษำยน	พฤษภำคม	และมิถุนำยน	ปริมำณกุ้งจะเพิ่มขึ้นมำกกว่ำปริมำณควำมต้องกำรบริโภคกุ้งในช่วงดังกล่ำว	ซึ่งอำจ
ท�ำให้รำคำลดลงในช่วงเวลำดังกล่ำวร้อยละ	10	–	20

	 เมื่อเร็วๆนี้	มีรำยงำนจำก	Undercurrentnews	วันที่	8	มีนำคม	2563	จำกสมำพันธ์เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	Global	Aquaculture	
Alliance	ประเทศจีน	แจ้งว่ำ	อุตสำหกรรมด้ำนอำหำรมีควำมหดตัว	ร้อยละ	90	กำรท่องเที่ยวโดนระงับ	ส่งผลให้กำรส่งกุ้งไปยังมณฑล
ต่ำง	ๆ	ของจีนท�ำได้ยำก	ท�ำให้รำคำกุ้งขำวน�ำเข้ำจีนลดลงอย่ำงมำก	ส�ำหรับไทย	กำรท่องเที่ยวถดถอยอย่ำงมำก	คนไทยอยู่บ้ำนมำกขึ้น	
ท�ำให้ควำมต้องกำรไปร้ำนอำหำร	โรงแรม	และอุตสำหกรรมอำหำรลดลง	โดยธุรกิจค้ำปลีกคำดว่ำจะยังด�ำเนินต่อไปได้	แต่ธุรกิจ
ร้ำนอำหำรอำจได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง	นักวิเครำะห์ตั้งข้อสังเกตว่ำ	ในสหภำพยุโรปคนส่วนใหญ่บริโภคกุ้งในร้ำนอำหำร	เมื่อมีกำร
สั่งปิดบำร์และร้ำนอำหำรในประเทศอิตำลี	ฝรั่งเศส	สเปน	เบลเยียม	เนเธอร์แลนด์	คำดว่ำผู้น�ำเข้ำและผู้ค้ำส่งกุ้งจะได้รับผลกระทบจำก
กำรปิดบำร์และร้ำนอำหำรในประเทศดังกล่ำว

44 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 761 เมษายน 2563



ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บำท/ตัว

รายการ
2562 2563

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

ลูกสุกรขุน 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420 1,300 1,438 1,986 2,554 2,263

ลูกไก่ไข่อำยุ	1	วัน 14.17 10.00 13.00 21.50 25.00 25.92 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกไก่เนื้ออำยุ	1	วัน 11.42 11.50 11.50 11.71 14.42 14.50 14.50 13.98 13.50 14.19 15.50 15.50 15.50

ลูกเป็ดไข่ซีพี 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 24.40 25.00 27.18 23.00 23.00

ที่มา	:	สมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย

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

รายการ
2562 2563

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

หัวอาหาร	

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

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

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

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

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

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

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

อาหารส�าเร็จรูปผง	

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

อาหารส�าเร็จรูปเม็ด

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

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

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

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

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

ที่มา	:	www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย	:	บำทต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2562 2563

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

21-0-0 6,150 6,600 6,567 6,567 6,567 6,600 6,600 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,533

46-0-0 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667 10,667 10,650 10,617 10,533 10,500

16	-	20	-	0 12,300 11,900 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867

16	-	16	-	8 13,200 12,933 12,700 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,633 12,633 12,633 12,667 12,667

15	-	15	-	15 14,550 14,567 14,767 14,833 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,633

13	-	13	-	21 15,800 15,900 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,867 15,850

ที่มา	:	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.2	ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร
และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	

ชุมชนหนองกุลา	จังหวัดพิษณุโลก
	 วันที่	6	มีนำคม	2563	นำยบุญลำภ	โสวัณณะ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	2	
จังหวัดพิษณุโลก	(สศท.2)	พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ส่วนสำรสนเทศกำรเกษตร	ตรวจเยี่ยม
เศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ	(ศกอ.)	นำยเฉลำ	บดีรัฐ	ณ	บ้ำนคลองลึก	หมู่ที่	10	
ต�ำบลชุมแสงสงครำม	อ�ำเภอบำงระก�ำ	จังหวัดพิษณุโลก	เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์สินค้ำเกษตร	
รวมทั้งรับฟังข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่	เช่น	ปัญหำภัยแล้ง	ปัญหำโรค/แมลงระบำด

สศท.3	ร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อน
แบบบูรณาการในพ้ืนที่	รอบที่	1	ประจ�าปีงบประมาณ	2563

	 วันที่	10	มีนำคม	2563	นำงเพ็ญศิริ	วงษ์วำท	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	3	จังหวัดอุดรธำนี	(สศท.3)	ร่วมประชุม
กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชและกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำรในพื้นที่	รอบที่	1	ประจ�ำปีงบประมำณ	2563	ในกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เขต	11	(ว่ำที่ร้อยตรี	กฤษณพงศ์	ศรีพงษ์พันธุ์กุล)	เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรที่ส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	ห้องประชุมเทสรังสี	ชั้น	2	ศำลำกลำงจังหวัดสกลนคร	(หลังเก่ำ)

ในพื้นที่	เป็นต้น	จำกนั้นเดินทำงไปตรวจเยี่ยมศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองกุลำ	หมู่ที่	14	บ้ำนหนองปลวก	ต�ำบลหนองกุลำ	
อ�ำเภอบำงระก�ำ	จังหวัดพิษณุโลก	พบปะพูดคุยกับ	นำยทองปำน	เผ่ำโสภำ	ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่ำงที่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ	พอเพียงและ
เป็นเกษตรกรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนฟำร์มเกษตรกรตัวอย่ำงตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งรับฟังแนวคิด	กำรใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำร
ขุดบ่อบำดำลเก็บน�้ำไว้ใต้ดินไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง	หรือที่เรียกว่ำ	ธนำคำรน�้ำใต้ดิน	“แก้มลิงที่มองไม่เห็น”	ซึ่งเป็นขบวนกำรน�ำน�้ำฝนและน�้ำหลำก
หน้ำผิวดินลงไปเก็บไว้ใต้ดิน	แล้วน�้ำมำใช้ในฤดูแล้งในกรณีที่ขำดแคลนน�้ำเพื่อท�ำกำรเกษตร
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.5	จัดกิจกรรม	Happiness	KPI	for	OAE	
“ปันรัก	ปันสุข”	ครั้งที่	1/2563

	 วันที่	5	มีนำคม	2563	นำยสมมำตร	ยิ่งยวด	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	5	
จังหวัดนครรำชสีมำ	(สศท.5)	พร้อมด้วย	ข้ำรำชกำร	และเจ้ำหน้ำที่	จัดกิจกรรม	Happiness	
KPI	for	OAE	“ปันรัก	ปันสุข”	ครั้งที่	1/2563	เลี้ยงอำหำรกลำงวันและบริจำคของใช้จ�ำเป็น
ให้กับผู้สุงอำยุ	ณ	สถำนสงเครำะห์คนชรำ	บ้ำนธรรมปกรณ์โพธิ์กลำง	จังหวัดนครรำชสีมำ	
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้	เป็นนโยบำยของเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	(นำยระพีภัทร์	

สศท.6	ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน
การบริหารจัดการสินค้าทางเลือก	“ไผ่	:	สินค้าทางเลือก

ที่มีอนาคต	(Bamboo	:	Future	Crop)”
	 วันที่	5	มีนำคม	2563	นำยสุชัย	กิตตินันทะศิลป์	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่	6	จังหวัดชลบุรี	(สศท.6)	ร่วมประชุมหำรือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุม
ระดมควำมคิดเห็นในพื้นที่น�ำร่องเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำทำงเลือก	
“ไผ่	:	สินค้ำทำงเลือกที่มีอนำคต	(Bamboo	:	Future	Crop)”	สู่กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ไผ่
จังหวัดชลบุรี/ภำคตะวันออก	ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกับพันธมิตรหลำยภำคส่วน	และได้ร่วม
กับคณะนักวิชำกำรจำก	“มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย”	น�ำโดย	นำยอนันต์	ภู่สุทธิกุล	ประธำน
มูลนิธิฯ	น�ำเสนอกำรต่อยอดแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรไผ่สินค้ำ	Future	Crop	เชิงธุรกิจสู่	
Green	Economy	ที่ยั่งยืน	ด้วย	CBOC	Drivers	Model	ทั้งนี้	สศท.6	ได้น�ำเสนอข้อมูล
ผลกำรวิเครำะห์ไผ่ทำงเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	ของชุมชนในพื้นที่น�ำร่อง	
ต�ำบลเกษตรสุวรรณ	อ�ำบ่อทอง	จังหวัดชลบุรี	(Community	Drivers)	ซึ่งเป็นแหล่งผลิต

จันทรศรีวงศ์)	โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรมีกิจกรรมที่ส่งต่อควำมสุขในกำรท�ำงำน	รวมถึงกำรส่งต่อควำมสุขให้กับผู้อื่น	ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ขับเคลื่อน
กำรด�ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป	ทั้งนี้	กิจกรรม	Happiness	KPI	for	OAE	จัดขึ้นปีละ	2	ครั้ง	โดยกิจกรรมในครั้งต่อไป
เป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์	ณ	วัดป่ำสุริยโยธิน	จังหวัดนครรำชสีมำ	จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎำคม	2563

กิ่งพันธุ์ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดของชลบุรี	ปีละ	3	ล้ำนกิ่งพันธุ์	ส่งออกกว่ำ	50%	สร้ำงรำยได้ปีละกว่ำ	45	ล้ำนบำท	(Business	Drivers)	และร่วมกับ
หน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	(Organization	Drivers)	สนับสนุนวิจัยและพัฒนำ	สืบสำนและต่อยอด	ทั้งกำรพัฒนำที่ดิน	เพื่อกำร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่	กำรวิจัยและสร้ำงพิพิธภัณฑ์ไผ่จำกสถำบันกำรศึกษำ	เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับไผ่ของประเทศไทยสู่ระดับประเทศและ
นำนำประเทศ	(Country	Drivers)	ต่อไป	
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.7	ร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ	
ณ	หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 วันที่	6	มีนำคม	2563	นำยชีวิต	เม่งเอียด	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	7	จังหวัดชัยนำท	(สศท.7)	พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่	
ร่วมประชุมกำรจัดงำนมหกรรมเกษตรสร้ำงชำติ	ณ	หมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย	อ�ำเภอศรีประจันต์	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยมีนำยประภัตร	โพธสุธน	
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำนกำรประชุม	ซึ่งมีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมหำรือและก�ำหนดแนวทำงกำรจัดงำนมหกรรมเกษตรสร้ำงชำติ	ณ	หมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย	เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรและผู้สนใจผ่ำนศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรสำขำต่ำงๆ

สศท.9	ร่วมติดตามการลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ณ	จังหวัดนราธิวาส
	 วันที่	1	-	2	มีนำคม	2563	นำยสุธรรม	ธรรมปำโล	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	9	จังหวัดสงขลำ	(สศท.9)	
มอบหมำยให้นำยทนงค์ศักดิ์	ด�ำรงนุกูล	เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ	เข้ำร่วมติดตำมกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	(ร้อยเอก	ธรรมนัส	พรหมเผ่ำ)	และคณะ	ในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำส	โดยมีแนวทำงพัฒนำอ�ำเภอตำกใบ	ให้เป็นตำกใบโมเดล	
สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่โดดเด่น	อำทิ	ข้ำวหอมกระดังงำ	ปลำกุเลำ	อำหำรทะเล	และผักปลอดสำรพิษ	เป็นต้น
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สศท.12	ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัด	ครั้งที่	2/2563

	 วันที่	20	มีนำคม	2563	นำยไพฑูรย์	สีลำพัฒน์	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่	12	จังหวัดนครสวรรค์	(สศท.12)	เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำร
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	ครั้งที่	2/2563	โดยมี	นำยณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอุทัยธำนี	เป็นประธำนในกำรประชุม	พร้อมด้วย	นำยนุภำษ	สันตยำนนท์	เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดอุทัยธำนี	คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	ณ	ห้องประชุม

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.10	จัดกิจกรรม	Happiness	KPI	for	OAE	“จิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดและโรงเรียน”	ครั้งที่	2/2563
	 วันที่	14	มีนำคม	2563	นำงจินตนำ	ปัญจะ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	10	จังหวัดรำชบุรี	(สศท.10)	น�ำข้ำรำชกำร	
และเจ้ำหน้ำที่	จัดกิจกรรม	Happiness	KPI	for	OAE	“จิตอำสำร่วมใจพัฒนำวัดและโรงเรียน”	ครั้งที่	2/2563	โดยกิจกรรมมีกำรถำงหญ้ำ	
เก็บกวำดใบไม้	ใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้บริเวณโรงเรียนและบริเวณวัดบำงกระวนำรำม	ต�ำบลหนองกลำงนำ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดรำชบุรี	ซึ่งกิจกรรม
ในครั้งนี้	เป็นนโยบำยของเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	(นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์)	โดยมุ่งหวังให้บุคลำกร	ในส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร	มีกิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท�ำงำน	รวมถึงกำรส่งต่อควำมสุขให้กับผู้อื่น	ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนในกำรด�ำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรต่อไป

สะแกกรัง	ศำลำกลำงจังหวัดอุทัยธำนี	เพื่อติดตำมโครงกำรนโยบำยส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธำนี	
และพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งด้ำนกำรเกษตรโดยเฉพำะไม้ผล	ไม้ยืนต้น	กำรป้องกันเฝ้ำระวังกำรเผำซำกพืชหรือวัชพืช	และเศษวัสดุ
ทำงกำรเกษตรในพื้นที่กำรเกษตร	และกำรตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่ขออุทธรณ์กำรใช้สำรเคมี	ตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์	
“เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ”

	 วันที่	4	มีนำคม	2563	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ร่วมพิธีเปิดตัวโครงกำรตลำด
สินค้ำเกษตรออนไลน์	“เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้ำออนไลน์มืออำชีพ”	ณ	ห้อง	Auditorium	306	ส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์	
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	โดยมีนำยเฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำน	ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว	
เป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และบริษัท	ลำซำด้ำ	จ�ำกัด	(ประเทศไทย)	มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิตแปรรูป	ผลิตภัณฑ์เกษตร	และกระจำยผลผลิตสินค้ำเกษตรในรูปผลสด
ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลำดมำก	รวมถึงจัดอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ขำยสินค้ำเกษตรออนไลน์อย่ำงมืออำชีพ	สร้ำงกำรรับรู้นโยบำย
กำรตลำดน�ำกำรเกษตรด้วยกำรพัฒนำเกษตรกรมำเป็นผู้ค้ำออนไลน์	และเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศเข้ำถึงสินค้ำเกษตรได้สะดวก	และ
ได้บริโภคสินค้ำดี	มีคุณภำพ	รำคำดี	ส่งตรงจำกเกษตรกร	ซึ่งเกษตรกรจะสำมำรถขำยผลผลิตได้รำคำ	และมีรำยได้เพิ่มขึ้น	โดยได้คัดเลือก
สินค้ำที่มีศักยภำพจำกกลุ่มเกษตรกร	4	กลุ่ม	ประกอบด้วย	เกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กลุ่มวิสำหกิจชุมชน	
สหกรณ์กำรเกษตร	และกลุ่ม	Young	Smart	Farmer
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การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	ครั้งที่	1/2563

	 วันที่	4	มีนำคม	2563	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	พร้อมด้วย	ดร.ทัศนีย์	เมืองแก้ว	รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
และนำยพลเชษฐ์	ตรำโช	รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์	ครั้งที่	1/2563	
ณ	ห้องประชุม	134-135	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยมี	นำยอนันต์	สุวรรณรัตน์	
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำน	ในกำรนี้	ที่ประชุมได้พิจำรณำมำตรกำร
บรรเทำผลกระทบภัยแล้งและ	COVID-19	กรณีผลไม้	และกำรขยำยปริมำณโควตำ
กำรน�ำเข้ำสินค้ำหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	ภำยใต้ควำมตกลงองค์กำรกำรค้ำโลก	(WTO)	
ปี	2563	รวมทั้งกำรทบทวนหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขกำรจัดสรรปริมำณ
กำรน�ำเข้ำสินค้ำเมล็ดกำแฟ	ผลิตภัณฑ์กำแฟ	ชำ	พริกไทย	และล�ำไยแห้ง	ตำมควำม
ตกลงกำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
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สศก.	ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา	ส.ป.ก.	ครบรอบ	45	ปี
	 วันที่	6	มีนำคม	2563	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	พร้อมด้วย	นำงศศิญำ	ปำนตั้น	
เลขำนุกำรกรม	ร่วมแสดงควำมยินดี	เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ
ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	ครบรอบ	45	ปี	
และร่วมมอบเงินบริจำค	เพื่อกำรกุศลแก่โรงพยำบำลสงฆ์หรือ
มูลนิธิไชยยงค์	ชูชำติ	โดยมีนำยวิณะโรจน์	ทรัพย์ส่งสุข	
เลขำธิกำรส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ให้กำรต้อนรับ	
ณ	ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ถนนรำชด�ำเนินนอก	
กรุงเทพฯ
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สศก.	คุมเข้ม	ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 วันที่	10	มีนำคม	2563	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	น�ำคณะผู้บริหำร	ข้ำรำชกำร	และ
เจ้ำหน้ำที่	ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย	เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	ณ	บริเวณทำงเข้ำ-ออก
อำคำรนวัตกรรม	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
	 ทั้งนี้	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้ตั้งจุดให้บริกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย	และให้บริกำรแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ	เพื่อเป็น
มำตรกำรยกระดับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว	แก่ข้ำรำชกำร	และเจ้ำหน้ำที่	รวมถึงประชำชนที่เดินทำงมำติดต่อรำชกำร	4	จุด	
ได้แก่	บริเวณทำงเข้ำ-ออกอำคำรวิสัยทัศน์	อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร	อำคำรนวัตกรรม	และอำคำรศูนย์สำรสนเทศ
กำรเกษตร
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ประชุมหารือนโยบายและความร่วมมือ
ด้านการเกษตร	ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 วันที่	18	มีนำคม	2563	นำยพลเชษฐ์	ตรำโช	รองเลขำธิกำร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่กองนโยบำย
และแผนพัฒนำกำรเกษตร	และศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร	
เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือนโยบำยและควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตร	
ระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กับสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย	ณ	ห้องประชุม	Passion	ชั้น	8	สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย	โดยมีนำยอลงกรณ์	พลบุตร	ที่ปรึกษำรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และนำยสุพันธุ์	มงคลสุธี	
ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ร่วมเป็นประธำน
กำรประชุม
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สศก.	จัดกิจกรรมจิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	Big	Cleaning	Day
	 วันที่	20	มีนำคม	2563	นำงอัญชนำ	ตรำโช	รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	เป็นประธำนเปิดกิจกรรม
บ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์	จิตอำสำ	“เรำท�ำควำม	ดี	ด้วยหัวใจ”	Big	Cleaning	Day	เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร	ครบรอบ	41	ปี	โดยมี	นำงศศิญำ	ปำนตั้น	เลขำนุกำรกรม	กล่ำวรำยงำน	ณ	อำคำรนวัตกรรม	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีของบุคลำกร	สศก.	ในกำรร่วมกันท�ำควำมสะอำด	ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหน่วยงำน	และสถำนที่ปฏิบัติงำน	ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	สะอำด	สวยงำม	และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	สร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเชื่อมั่นให้แก่ข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำที่	รวมถึง
ประชำชนที่มำใช้บริกำรของหน่วยงำน
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สศก.	ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์	สนับสนุนชุดปฏิบัติ
ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
	 วันที่	31	มีนำคม	2563	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	(สศก.)	ได้รับควำมอนุเครำะห์
จำกกรมปศุสัตว์สนับสนุนชุดปฏิบัติกำรท�ำกำรฉีดพ่นน�้ำยำฆ่ำเชื้อโรคและไวรัส	เพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	โดยใช้เครื่องพ่นยำ
ควำมดันสูงท�ำกำรฉีดพ่นภำยในอำคำรและบริเวณโดยรอบส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเชื่อมั่นให้แก่ข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำที่	รวมถึงประชำชน
ที่มำติดต่อรำชกำร
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ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เข้าถึงปัญหา

สร้างแนวทางพัฒนา
นําพาเกษตรไทย

คําขวัญ
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”




