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การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ”
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ในการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ปี	2563	โดยออกมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้ง	ปี	2562/63	ดังนี้	
มาตรการที่	1	การเฝ้าระวังน�้าเค็มรุกพื้นที่พืชสวน	9	จังหวัด	
(นครปฐม	สมุทรสาคร	กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	ปทุมธานี	
สมุทรปราการ	สมุทรสงคราม	ราชบุรี	และฉะเชิงเทรา)	 
มาตรการที่	2	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	“เกษตรร่วมใจ 
รับมือภัยแล้ง	ปี	2563	มาตรการที่	3	โครงการบูรณาการกิจกรรม
และความร่วมมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้านอกเขตชลประทาน
เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร	มาตรการที่	4	 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	ปี	2563	
มาตรการที่	5	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น�้าน้อยเพื่อ 
สร้างรายได้แก่เกษตรกร	เช่น	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	และพืชตระกูลถั่ว	
มาตรการที่	6	:	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หลังฤดูท�านาปี	2562/63	มาตรการที่	7	การถ่ายทอดความรู้ 
และการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	และมาตรการที่	8	โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่
		 ทั้งนี้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ขอความร่วมมือประชาชน
และเกษตรกรด�าเนินตามมาตรการแผนการจัดสรรน�้าอย่างคร่งครัด	 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�าเกษตรในช่วงวิกฤตดังกล่าว 
ตามมาตรการช่วยเหลือของกรมส่งเสริมการเกษตร	โดยเกษตรกร
สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูล	ค�าแนะน�าส�าหรับความ 
ช่วยเหลือได้ที่เกษตรต�าบล	เกษตรอ�าเภอ	เกษตรจังหวัดในพื้นที่ 
ของท่าน	หรือทางเว็บไซต์	www.moac.go.th	หรือ	สายด่วน	1170

บรรณาธิการแถลง
	 จากสถานการณ์ภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	มีแนวโน้ม 
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
กว่าทุกปีที่ผ่านมา	และคาดว่า
จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน	 
จึงท�าให้ส่งผลกระทบ 
ในหลายพ้ืนที่	เกษตรกร 
ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้	
และขาดรายได้ในข่วงฤดูแล้ง	 
ประกอบกับบางพ้ืนที่มี 
ความเสี่ยงขาดแคลนน�้า	
และเกิดน�้าเค็มรุกพ้ืนที่ 
พืชสวน	รวมถึงเขื่อนและ
อ่างเก็บน�้าต่างๆ	 
ที่มีปริมาณน�้าน้อยในขณะนี้
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	 ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>>	 สศท.10	จัดพิธีท�าบุญเพื่อความเป็น 
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	 ประจ�าปีงบประมาณ	2563”
>>	 สศก.	ร่วมพิธีเปิดส�านักงานสภาอุตสาหกรรม 
	 แห่งประเทศไทย
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‘เส้นใยธรรมชาติ’	เพิ่มมูลค่าใบสับปะรด	สร้างรายได้เกษตรกร	จ.ราชบุรี

สศท.3	ชู	“ทุเรียน”	ผลไม้ทดแทนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ

จับตาเบร็กซิต	เตรียมคว้าโอกาสและรับมือผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น
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 ปัจจุบัน	ผลผลิตโดยตรงจาก
อุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่	จะใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร	โดยวัตถุดิบทาง 
การเกษตรบางส่วนจะเหลือทิ้ง	ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่านั้นสามารถน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม
อื่นได้	เช่น	ใบสับปะรด	เป็นวัตถุดิบชนิด
หนึ่งที่เหลือทิ้งในภาคการเกษตร	ในการ
ปลูกสับปะรดรุ่นหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ	
4	ปี	หลังจากนั้นเกษตรกรจะรื้อถอนแปลง
ออกด้วยการถอนต้นแล้วเผาซึ่งเป็นการ
สร้างมลพิษท�าลายสิ่งแวดล้อม	หรือใช้
วิธีปั่นต้นแล้วตากให้แห้งและไถฝังกลบ	
เป็นปุ๋ยท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์	โดยภาค
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	ได้น�าวัตถุดิบเหลือทิ้ง

‘เส้นใยธรรมชาติ’ เพ่ิมมูลค่าใบสับปะรด
สร้างรายได้เกษตรกร จ.ราชบุรี

เหล่านี้มาท�าเป็นเส้นใยธรรมชาติ	เป็นการ
สร้างมูลค่าให้กับใบสับปะรด
	 จากการส�ารวจของส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่	10	จังหวัดราชบุรี	(สศท.10)	 
ในพื้นที่ต�าบลหนองพันจันทร์	อ�าเภอบ้านคา	 
จังหวัดราชบุรี	โดยสัมภาษณ์นายสมชาย	 
อุไกรหงสา	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา	 
พบว่า	เกษตรกรในพื้นที่มีการร่วมกลุ่มผลิต
เส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรดมาตั้งแต่
ปี	2561	ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน	22	ราย	
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯ	จะน�าใบสับปะรดที่เหลือ
ทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว	ประมาณ	
5,000	กก./ไร่	มาผลิตเส้นใยสับปะรด	 

โดยจะรับซื้อใบสับปะรดจากสมาชิกกลุ่ม	 
ในราคากิโลกรัมละ	2	บาท	จ�านวน	700	–	
1,000	กก./วัน	จากนั้นจะน�ามาคัดแยกใบ	
ที่มีขนาด	50	ซม.	ขึ้นไป	แล้วตัดแต่งส่วน
โคนและปลายใบออกเพื่อน�าเข้าเครื่องรีด
เอากากของใบออกจนเหลือแต่เส้นใย	แล้ว
พักไว้	1	คืน	จึงน�ามาซักน�้าเปล่าจนสะอาด
น�าไปตากแดดประมาณ	2	วัน	หรือตาก 
ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทประมาณ	3	วัน	 
หลังจากนั้นน�ามาเข้าเครื่องรีดเพื่อแยกเส้นใย 
อีกครั้ง	จะได้เส้นใยพร้อมส่งจ�าหน่าย	 
ซึ่งจุดเด่นของผลผลิตอยู่ที่การเป็นเส้นใย
ธรรมชาติ	ปราศจากสารเคมี	ไม่ใช้สาร 
ฟอกขาว	ผงซักฟอก	หรือเคมีอื่นๆ

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ในการปลูกสับปะรด 
รุ่นหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 
4 ปี หลังจากนั้นเกษตรกร

จะรื้อถอนแปลงออก 
ด้วยการถอนต้นแล้วเผา 
ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษ

ท�าลายสิ่งแวดล้อม  
หรือใช้วิธีป่ันต้นแล้วตาก 

ให้แห้งและไถฝังกลบ  
เป็นปุ๋ยท�าให้ดิน 
อุดมสมบูรณ์
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	 ส�าหรับด้านการตลาด	ส่งขายทั้งใน 
และต่างประเทศ	ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่	260–	
300	บาท/กก.	ร้อยละ	50	ขายส่งและ
ขายปลีกตลาดในประเทศ	ได้แก่	ตลาด
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	กลุ่มแม่บ้าน	และ 
ลูกค้าทั่วไป	ส่วนร้อยละ	50	ส่งออกตลาด
ต่างประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	นอกจากนี้	 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ	อยู่ในช่วงของการ
ทดลองน�าเส้นใยมาทอเป็นลวดลายต่างๆ	
เพื่อน�าไปตัดเย็บเสื้อผ้า	กระเป๋า	และผลิต
ภัณฑ์อื่นๆ	เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า	และ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย
	 ปัจจุบันกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติ 
บ้านคา	สามารถผลิตเส้นใย	ได้	300	กก./ 
เดือน	แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด	ทางกลุ่มฯ	จึงมีแผนขยายก�าลัง
การผลิตเพิ่ม	เพื่อให้ได้ผลผลิต	ที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาดในอนาคต	

นอกจากนี้	ทางกลุ่มฯ	ก�าลังทดลองและ
พัฒนาเครื่องรีดแบบอัตโนมัติเพื่อลดปัญหา
ด้านแรงงานอีกด้วย	ซึ่งหากมีการขยาย
ก�าลังผลิตได้	เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มจาก
การขายใบสับปะรด	ประมาณ	8,000	–	
10,000	บาท/ไร่	ซึ่งขณะนี้	มีกลุ่มพ่อค้า
และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้า
มาติดต่อขอรับซื้อล่วงหน้าจ�านวนหนึ่งแล้ว	
ทั้งนี้	เกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูล

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10	 
จังหวัดราชบุรี

การผลิตเส้นใยจากใบสับปะรด	สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	นายสมชาย	 
อุไกรหงสา	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา	 
ต�าบลหนองพันจันทร์	อ�าเภอบ้านคา	
จังหวัดราชบุรี	โทร.	08	9837	9257
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จับตาเบร็กซิต เตรียมคว้าโอกาสและ 
รับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

	 หลังจากนายบอริส	จอห์นสัน	ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ	
และเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรได้มีการออกเสียงเห็น
ชอบในร่างกฎหมายความตกลงเบร็กซิต	
(Withdrawal	Agreement	Bill)	ด้วย
คะแนน	358:234	เสียงแล้วนั้น	ในวันที่	 
31	มกราคม	2563	นี้	อังกฤษจะส่งพิธีสาร
เพื่อขอออกจาก	EU	ซึ่งหลังจากนั้น	
อังกฤษจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาปรับตัว	 
11	เดือน	(11-Month	Transition	Period)	 
เพื่อเตรียมการภายหลังเบร็กซิต	
	 หากรัฐสภาของยุโรปให้ไฟเขียว	
อังกฤษจะออกจาก	EU	อย่างเป็นทางการ
ในวันที่	31	มกราคม	2563	แบบมีข้อตกลง	
หลังจากนั้นอังกฤษจะเข้าสู่ระยะเวลา 
ปรับตัวจนถึง	31	ธันวาคม	2563	แม้ว่า
อังกฤษจะไม่ได้เป็นสมาชิก	EU	แล้ว	 
แต่ช่วงระยะเวลาปรับตัวดังกล่าว	อังกฤษ
จะยังมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและ 
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ	EU	เหมือนเดิม	
รวมถึงยังต้องจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณ
ของ	EU	ด้วย	โดยวัตถุประสงค์หลักของ
การมีระยะเวลาปรับตัวนั้น	เพื่อให้เวลา 
ในการเจรจาระหว่างอังกฤษกับ	EU	ใน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะต่อไป	
	 ในช่วงระยะเวลาปรับตัว	อังกฤษ
จะต้องท�าความตกลงการค้าเสรีกับ	EU	
เพื่อก�าหนดรูปแบบและ	การด�าเนินงาน
ทางการค้าร่วมกันภายหลังจากสิ้นสุดระยะ
เวลาปรับตัว	รวมถึงการเตรียมการเรื่อง 
อื่นๆ	เช่น	การบังคับใช้กฎหมาย	 
การแลกเปลี่ยนและความมั่นคงของข้อมูล	
มาตรฐานและความปลอดภัยด้านการบิน	
อุปทานของไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิง	 
การอนุญาตและกฎระเบียบในเรื่องยา	และ 
การจัดการเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง	เป็นต้น	 
นอกจากนี้	อังกฤษจะต้องเจรจาท�าความ
ตกลงการค้ากับประเทศอื่นๆ	ด้วย	อาทิ	
สหรัฐฯ	และออสเตรเลีย	

	 ในด้านการค้าที่ผ่านมา	ปี	2562	
อังกฤษมีการค้าสินค้าและบริการมูลค่า	
1.3	ล้านล้านปอนด์สเตอร์ลิง	ส่วนใหญ่
เป็นการค้ากับ	EU	(ร้อยละ	49)	ประเทศ 
ที่มีความตกลงทางการค้ากับ	EU	(ร้อยละ	11)	 
และประเทศอื่นๆ	(ร้อยละ	40)	
	 ภายหลังระยะเวลาการปรับตัว	 
(หลัง	31	ธันวาคม	2563)	ผลของการเจรจา 
มีแนวโน้มที่อาจสรุปได้ใน	3	รูปแบบ	ดังนี้	
 1.	ความตกลงทางการค้าอังกฤษ	-	EU	
มีผลบังคับใช้	รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่
อังกฤษและ	EU	สามารถเจรจาความตกลง
ทางการค้าได้เป็นผลส�าเร็จและพร้อมใช้
ในปลายปี	2563	โดยอังกฤษจะเริ่มด�าเนิน
การภายใต้ความตกลงใหม่กับ	EU	ทันที
หลังสิ้นสุดระยะเวลาปรับตัว	อย่างไรก็ตาม	
หากยังมีประเด็นด้านอื่นที่ยังไม่สามารถ 
หาข้อสรุปได้	ความตกลงทางการค้า 
จะยังคงด�าเนินต่อไป	แต่อาจมีแผน 
รองรับกรณีเร่งด่วนอื่นๆ	เพิ่มเติมด้วย

หากรัฐสภาของยุโรป 
ให้ไฟเขียว อังกฤษ 

จะออกจาก EU อย่าง 
เป็นทางการในวันที่  
31 มกราคม 2563  
แบบมีข้อตกลง  

หลังจากนั้นอังกฤษ 
จะเข้าสู่ระยะเวลาปรับตัว

จนถึง 31 ธันวาคม 2563 
แม้ว่าอังกฤษจะไม่ได้เป็น

สมาชิก EU แล้ว  
แต่ช่วงระยะเวลาปรับตัว 
ดังกล่าว อังกฤษจะยัง 
มีความสัมพันธ์ทางด้าน 
การค้าและอยู่ภายใต้ 
กฎเกณฑ์ของ EU  

เหมือนเดิม
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 ภายหลังจากได้รับเสียงข้างมาก 
ในการเลือกตั้ง	นายบอริส	จอห์นสัน	นายก
รัฐมนตรีอังกฤษ	จะส่งพิธีสารเพื่อออกจาก	
EU	ในวันที่	31	มกราคม	2563	นี้	ซึ่งภาย
หลังจากนั้น	อังกฤษจะเข้าสู่	ช่วงระยะเวลา
ปรับตัว	11	เดือน	(11-Month	Transition	
Period)	เพื่อเตรียมการในการเข้าสู่ความ
สัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับ	EU
	 เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2562	สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษได้มีการออก
เสียงในร่างกฎหมายความตกลง	Brexit	
(Withdrawal	Agreement	Bill)	 
โดยมีผู้เห็นชอบต่อผู้ไม่เห็นชอบ	358:234	
เสียง	ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาโดยละเอียดในรัฐสภา

 ระยะเวลาปรับตัว	คือ	อะไร?
	 สมมติว่า	รัฐสภาของยุโรปให้ไฟเขียว	
อังกฤษจะออกจาก	EU	อย่างเป็นทางการ
ในวันที่	31	มกราคม	2563	แบบมีข้อตกลง	
หลังจากนั้นอังกฤษจะเข้าสู่ระยะเวลาปรับ
ตัวจนถึง	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งจะไม่มีการ
ขยายเวลาไปมากกว่านั้น	แม้ว่าอังกฤษจะ
ไม่ได้เป็นสมาชิก	EU	แล้ว	ความสัมพันธ์
ทางด้านการค้าจะยังคงเหมือนเดิมและจะ
ยังคงท�าตามกฎเกณฑ์ของ	EU	ต่อ	อาทิ	
การยอมรับกฎจากศาลยุติธรรมของยุโรป	
ระยะเวลาปรับตัวยังคงหมายถึง	อังกฤษ
จะยังคงต้องจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณ
ของ	EU	ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย
 ร่างกฎหมายเบร็กซิต	คือ	อะไร?	
	 วัตถุประสงค์ของระยะเวลาปรับตัว	
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาระหว่าง
อังกฤษกับ	EU	ซึ่งผลจากการเจรจาจะ
ท�าให้รู้ถึงความสัมพันธ์ในระยะต่อไปของ
อังกฤษกับ	EU	ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป	
ทั้งนี้	ทั้งสองฝ่ายได้ร่างหัวข้อที่แต่ละฝ่าย
ต้องการอย่างกว้างๆ	ได้	27	หน้า	ที่เรียกว่า	 

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

 2.	อังกฤษสิ้นสุดระยะเวลาในการปรับ
ตัวโดยไม่มีความตกลงทางการค้ากับ	EU 
รูปแบบนี้จะเกิดขึ้น	ในกรณีที่อังกฤษและ	
EU	ไม่สามารถท�าความตกลงทางการค้า
ได้ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ
ไม่มีการขยายระยะเวลาการปรับตัว	โดย
อังกฤษจะต้องท�าการค้ากับ	EU	ภายใต้
กฎระเบียบของ	WTO	กล่าวคือ	สินค้า
ของอังกฤษส่วนใหญ่จะถูกเก็บภาษีจนกว่า
ความตกลงการค้าเสรีจะพร้อมน�ามาใช้	
นอกจากนี้	หากยังมีประเด็นด้านอื่นที่ยัง
ไม่สามารถหาข้อสรุปได้	ก็จะด�าเนินการ
ภายใต้รูปแบบที่ไม่มีข้อตกลง	(No	–	Deal	
Terms)
 3.	ขยายระยะเวลาการปรับตัวเพื่อการ
เจรจาต่อไป	รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่
อังกฤษและ	EU	ไม่สามารถท�าความตกลง
ทางการค้าได้ภายในวันที่	31	ธันวาคม	
2563	โดยอังกฤษอาจขอต่อระยะเวลาการ

ปรับตัว	(ในกรณีที่	EU	เห็นพ้องด้วย)	ซึ่ง
อนุญาตให้ขยายได้เป็นระยะเวลา	12-24	
เดือน	ทั้งนี้	ทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบ 
ร่วมกันภายในวันที่	1	กรกฎาคม	2563	
	 เบร็กซิตเป็นประเด็นที่เกิดในยุโรป	 
แต่มีผลสะเทือนไปทั่วโลก	รวมทั้งไทยที่มี
การค้ากับทั้งอังกฤษและ	EU	ซึ่งไทย 
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า	เบร็กซิต 
ในระยะต่อไปจะเป็นไปในรูปแบบใด	 
ความตกลงของอังกฤษกับ	EU	และคู่เจรจา
อื่นๆ	มีลักษณะเป็นอย่างไร	หากสิ้นสุด
ระยะเวลาปรับตัวแล้วอังกฤษยังไม่สามารถ
ท�าความตกลงการค้าเสรีกับ	EU	ได้	และ
ต้องท�าการค้าภายใต้กฎระเบียบของ	WTO	
ซึ่งจะต้องเสียภาษีภาษีศุลกากรในอัตรา
อากรตามกรอบทั่วไป	(Most	Favoured	
Nation:	MFN)	ที่ใช้กับทุกประเทศ	 
ท�าให้อัตราภาษีจะสูงกว่าในช่วงที่อังกฤษ
ยังไม่ออกจาก	EU	ซึ่งจะส่งผลให้ไทย 

จะมีโอกาสทางการค้ากับอังกฤษและ	EU	
มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	อาจต้องระมัดระวัง
และติดตามกฎระเบียบทางการค้า 
ของอังกฤษ	โดยเฉพาะเกณฑ์การน�าเข้า 
ส่งออก	หลักเกณฑ์สุขอนามัยและ 
สุขอนามัยพืช	(Sanitary	and	 
Phytosanitary:	SPS)	ที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนในปัจจุบัน	รวมทั้งประเด็นการ 
แบ่งสัดส่วนโควตาสินค้าเกษตรระหว่าง
อังกฤษกับ	EU	ภายหลังเบร็กซิต	เพื่อรักษา
สัดส่วนโควตาที่ไทยเคยได้จาก	EU	 
ในขณะที่ยังมีอังกฤษรวมอยู่ด้วยในช่วง
ก่อนหน้านี้	เพื่อลดผลกระทบในการท�า 
การค้าระหว่างกันด้วย

ระยะเวลาปรับตัวของ UK หลังเกิด Brexit

แถลงการณ์ทางการเมือง	(Political	 
Declaration)	
 ในช่วงระยะเวลาปรับตัวจะต้องด�าเนิน
การอะไรบ้าง
	 สิ่งที่ต้องท�าเป็นล�าดับแรกๆ	คือ	การ
ท�าความตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษ
กับ	EU	ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับอังกฤษ 
ถ้ายังต้องการจะท�าการค้ากับ	EU	แบบ
ไม่มีภาษี	ไม่มีโควตา	หรือไม่มีอุปสรรคอื่นๆ	
ภายหลังจากระยะเวลาปรับตัว
	 ภาษีศุลกากรเป็นภาษีชนิดหนึ่งที่จะ
ต้องจ่ายส�าหรับสินค้าน�าเข้า	ถ้าเป็นสินค้า
หรือสิ่งของที่มีโควตา	หมายความว่าจะ 
ถูกจ�ากัดจ�านวนในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด

ที่มา :	ส่วนองค์การการค้าโลกและพหุภาคี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

มกราคม	2563
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

ร่างกฎหมายเบร็กซิต  
คือ อะไร? 

 วัตถุประสงค์ของระยะ
เวลาปรับตัว เพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดการเจรจาระหว่าง

อังกฤษกับ EU ซึ่งผลจาก
การเจรจาจะท�าให้รู้ถึงความ
สัมพันธ์ในระยะต่อไปของ
อังกฤษกับ EU ว่าจะเป็น

อย่างไรต่อไป

ที่มา :	ส่วนองค์การการค้าโลกและพหุภาคี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

	 อย่างไรก็ตาม	ข้อตกลงทางการค้าเสรี
จะไม่ได้ขจัดการตรวจสอบทั้งหมดออกไป	
ซึ่งการท�าธุรกิจจะต้องมีการเตรียมการใน
เรื่องนี้
	 เมื่อปีที่ผ่านมา	การค้าสินค้าและ
บริการของอังกฤษมีมูลค่า	1.3	ล้านล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิง	ซึ่งเป็นการค้าขายกับ	EU	
ร้อยละ	49
 อังกฤษค้าขายกับที่ไหนบ้าง
	 ส่วนใหญ่เป็นการค้ากับ	EU	ร้อยละ	49	
กับประเทศที่มีความตกลงทางการค้ากับ	
EU	ร้อยละ	11	และประเทศอื่นๆ	 
ร้อยละ	40
	 นอกจากจะต้องท�าความตกลงทางการ
ค้าระหว่างอังกฤษกับ	EU	แล้ว	ในช่วง
ระยะเวลาปรับตัว	อังกฤษจะต้องเจรจา
การค้าอย่างเป็นทางการกับประเทศอื่นๆ	
ด้วย	เช่น	สหรัฐฯ	และออสเตรเลีย	เป็นต้น	
ถ้าการเจรจาเป็นผลสัมฤทธิ์และทันเวลา	
ความตกลงต่างๆ	เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
ภายหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาปรับตัว
ทันที
	 สมาชิกที่สนับสนุน	Brexit	ได้ให้เหตุผล
ในการอนุญาตให้อังกฤษมีอิสระในการ 
จัดท�านโยบายการค้าของตนเองว่าจะ 
ท�าให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ	แม้ว่าจะมีนักวิจารณ์ได้ให้ความ
เห็นว่าควรท�าให้ใกล้เคียงกับของ	EU
	 นอกเหนือจากเรื่องการค้า	ประเด็น
ด้านอื่นๆ	ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับ	EU	
ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมการไว้ด้วย	
เช่น	การบังคับใช้กฎหมาย	การแบ่งปัน
และความมั่นคงของข้อมูล	มาตรฐานและ
ความปลอดภัยด้านการบิน	อุปทานของ
ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิง	การอนุญาตและ
กฎระเบียบในเรื่องยา	เป็นต้น	นอกจากนี้	
อังกฤษยังต้องออกแบบและด�าเนินการ 
ในระบบใหม่ๆ	อีกมากมาย	เช่น	การ
จัดการเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง	เป็นต้น
 Brexit	จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจาก
ช่วงระยะเวลาการปรับตัว 
	 ภายหลัง	31	ธันวาคม	2563	อาจมี
ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ใน	3	ลักษณะ	คือ	
 1.	ความตกลงทางการค้า	อังกฤษ-EU	
มีผลบังคับใช้	ถ้าความตกลงทางการค้า
ระหว่างอังกฤษ	–	EU	พร้อมในปลายปี	

2563	นี้	อังกฤษจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่
ทางการค้าทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาการ 
ปรับตัว	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าอังกฤษ	–	EU	 
จะสามารถตกลงทางการค้าได้	แต่หาก 
ยังมีประเด็นค�าถามในด้านอื่นๆ	เช่น	
อนาคตของความมั่นคงในการด�าเนินงาน
ร่วมกัน	ความตกลงทางการค้าจะยังคง
ด�าเนินต่อไป	อย่างไรก็ตาม	อาจมีแผน
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ	ได้
 2.	อังกฤษออกจากระยะเวลาการ
ปรับตัวโดยไม่มีความตกลงทางการค้า
กับ	EU	ภายใต้เหตุการณ์สมมตินี้	ผู้เจรจา
ของอังกฤษและ	EU	ไม่สามารถท�าความ
ตกลงทางการค้าได้ภายในวันที่	1	มกราคม	
2564	และไม่มีการขยายระยะเวลาการ
ปรับตัว	อังกฤษจะต้องท�าการค้ากับ	EU	
ภายใต้กฎระเบียบของ	WTO	หมายความว่า	 
สินค้าของอังกฤษส่วนใหญ่จะถูกเก็บภาษี
จนกว่าความตกลงการค้าเสรีจะพร้อมน�า
มาใช้	นอกจากนี้	ถ้าประเด็นด้านอื่นๆ	 
ยังไม่มีความพร้อม	ก็จะถูกด�าเนินการภายใต้ 
รูปแบบที่ไม่มีข้อตกลง	(No-Deal	Terms)
 3.	ขยายระยะเวลาการปรับตัวใน
ระหว่างที่ยังมีการเจรจา	ถ้ายังอยู่ระหว่าง
การหารือความตกลงการค้า	นายกัฐมนตรี
อังกฤษอาจขอต่อระยะเวลาการปรับตัว	
(ในกรณีที่	EU	เห็นพ้องด้วย)	ภายใต้ความ
ตกลงแบบมีข้อตกลง	ระยะเวลาการปรับ
ตัวจะอนุญาตให้ขยายได้ระหว่าง	 
12-24	เดือน	ถ้าเกิดอุปสรรคในความ
ตกลงทางการค้าเร็วขึ้น	ระยะเวลาการ
ปรับตัวอาจสิ้นสุดเร็วขึ้น	ทั้งนี้	ความตกลง	
Brexit	ได้ระบุว่า	ทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบ
ในการขยายระยะเวลาการปรับตัวภายใน

วันที่	1	กรกฎาคม	2563	ซึ่งมีระยะเวลา
เพียง	5	เดือนหลังจากที่อังกฤษออกจาก	
EU	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์จ�าลองนี้ไม่น่า
จะเกิดขึ้น	เนื่องจากการออกกฎหมายผ่าน
รัฐสภาจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายระยะ
เวลาการปรับตัว	อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้
เคยกล่าวไว้ว่า	เขาจะไม่อนุมัติ
	 ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดก็ตาม	ในขณะที่
นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ให้ค�ามั่นว่า	 
จะด�าเนินการ	Brexit	ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่	31	มกราคม	2563	การเจรจาในอีก
หลายเดือนข้างหน้าก�าลังรออยู่
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 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญ
ประเทศไทย	โดยในปี	2561	มีเนื้อที่ยืนต้น	
22,626,115	ไร่	เนื้อที่กรีด	20,023,099	ไร่	
ผลผลิตรวม	4,572,138	ตัน	ผลผลิตต่อไร่	
228	กิโลกรัมต่อไร่	เมื่อเทียบกับปี	2560	
เนื้อที่ยืนต้นลดลง	226,063	ไร่	หรือลดลง
ร้อยละ	0.99	เนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้น	916,357	ไร่	 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.80	ผลผลิตรวม
เพิ่มขึ้น	69,037	ตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
1.53	จะเห็นได้ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง	จากยางพาราที่ปลูกมากในปี	2555	
ที่เริ่มทยอยให้ผลผลิตท�าให้	Supply	
มากกว่า	Demand	ส่งผลให้ราคายางพารา
ตกต�่า	รายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ลดลงอย่างมาก	รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย
และมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางตามแนวทางพัฒนายางพารา
ทั้งระบบ	รวมทั้งมีโครงการส�าคัญต่างๆ	
ได้แก่	โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพของพื้นที่	เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
เกษตรกร	ด้วยการปลูกไม้ผลที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจแทนพืชที่มีปัญหา	โดยค�านึง
ถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ตาม	
(Zoning	by	Agri-Map)	
	 ปี	2561	จังหวัดบึงกาฬ	มียางพารา
เนื้อที่ยืนต้น	867,870	ไร่	เนื้อที่กรีด	
808,798	ไร่	ผลผลิตรวม	196,136	ตัน	
ผลผลิตต่อไร่	243	กิโลกรัมต่อไร่	เมื่อเทียบ
กับปี	2560	เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้น	20,775	ไร่	 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.45	เนื้อที่กรีดเพิ่ม
ขึ้น	36,901	ไร่	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.78	
ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น	14,061	ตัน	หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.72	และคาดการณ์ว่า 
ในปี	2562-2563	ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยผลผลิตทั้งจังหวัดร้อยละ	99	
ผลิตเป็นยางก้อนถ้วย	ร้อยละ	0.5	 
ผลิตเป็นยางแผ่นดิบ	และร้อยละ	0.5	 
ผลิตเป็นน�้ายางสด	ราคายางพาราที่
เกษตรกรขายได้จะผันผวนตามราคา 

สศท.3 ชู “ทุเรียน” ผลไม้ทดแทนยางพารา
ในจังหวัดบึงกาฬ

ในตลาดโลก	ตั้งแต่ปี	2557	ราคายาง 
ก้อนถ้วย	24.82	บาทต่อกิโลกรัม	ลดลงเหลือ	 
19.44	บาทต่อกิโลกรัม	ในปี	2562	หรือ 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ	21.68	ซึ่งท�าให้
เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ 
ด�ารงชีพ	จังหวัดบึงกาฬจึงมีแผนงาน
โครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ 
ที่มั่นคงและยั่งยืน	โดยการลดพื้นที่ปลูกยาง 
และมองหาพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร 
ใช้ตัดสินใจท�าการผลิต	ซึ่งพบว่ากลุ่มไม้ผล	
โดยเฉพาะ	“ทุเรียน”	นับเป็นสินค้าเกษตร
ชนิดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ
	 “ทุเรียน”	นับเป็น	King	of	fruit	 
ของไทยที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ผู้บริโภค 
มีความต้องการสูงทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ	โดยปี	2562	ประเทศไทย
ครองแชมป์การส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ	
1	ของโลก	มีการส่งออกทุเรียนสดคิดเป็น
มูลค่า	43,546	ล้านบาท	ส่งออกทุเรียน 
ออแกนิคคิดเป็นมูลค่า	109	ล้านบาท	 
และส่งออกทุเรียนแช่แข็งคิดเป็นมูลค่า	
4,555	ล้านบาท	โดยจีนเป็นตลาดส่งออก
ส�าคัญ	รองลงมาคือเวียดนาม	ฮ่องกง	
ไต้หวัน	สหรัฐอเมริกา	และประเทศอื่นๆ	

รวมทั้งตลาดภายในประเทศก็ยังมีความ
ต้องการบริโภคสูงเช่นกัน	ส�าหรับราคา
ทุเรียนที่เกษตรกรขายได้ที่สวน	 
พันธุ์หมอนทอง	85	–	137	บาท/กิโลกรัม	
พันธุ์ชะนี	43	–	99	บาท/กิโลกรัม	จึงเป็น
พืชทางเลือกที่มีอนาคต	(Future	Crop)	
อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	3	
จังหวัดอุดรธานี	(สศท.3)	ได้ลงพื้นที่จังหวัด
บึงกาฬ	พบว่า	ในปี	2562	จังหวัดบึงกาฬ 
มีพื้นที่ปลูกทุเรียน	1,410	ไร่	มีเกษตรกร 
น�าต้นทุเรียนเข้ามาปลูกกระจายตามพื้นที่
ต่าง	ๆ	เช่น	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอปากคาด	 
อ�าเภอเซกา	อ�าเภอบึงโขลงหลง	 
โดยมีเกษตรกรหัวก้าวหน้าได้น�าต้นทุเรียน 
หมอนทองมาปลูกตั้งแต่ปี	2556	และ 

บทความพิเศษ
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จังหวัดบึงกาฬ 
จึงมีแผนงานโครงการ 
ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร 

ให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน  
โดยการลดพ้ืนที่ปลูกยาง
และมองหาพืชทางเลือก 

ให้กับเกษตรกรใช้ตัดสินใจ
ท�าการผลิต ซึ่งพบว่า 
กลุ่มไม้ผล โดยเฉพาะ 
“ทุเรียน” นับเป็นสินค้า

เกษตรชนิดหนึ่งที่เกษตรกร
ให้ความสนใจ

ในปัจจุบันมีสวนทุเรียนของเกษตรกรหลาย
รายเริ่มให้ผลผลิตแล้ว	จึงท�าให้เกษตรกร
ในพื้นที่เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะปลูก
ทุเรียนแทนยางพาราที่อายุมาก	จากการ
สอบถามข้อมูลกับนายปัญญา	แสงสว่าง	
เจ้าของสวน	“ไร่ปัญญาทิพย์”เกษตรกร 
ที่ริเริ่มน�าทุเรียนมาปลูกในจังหวัด	บึงกาฬ	
จนประสบผลส�าเร็จมีผลผลิตออกขาย 
สู่ตลาด	โดยพี่ปัญญา	ได้ให้ข้อมูลว่า	 
เดิมตนเองเป็นคนจังหวัดระยอง	ต่อมา
ได้ย้ายมาอยู่กับภรรยาเพื่อช่วยกันสร้าง
ครอบครัวในพื้นที่	หมู่	12	บ้านหนองทุ่ม	 
ต�าบลหนองทุ่ม	อ�าเภอเซกา	จังหวัด
บึงกาฬ	มีที่ดินท�ากินรวม	25	ไร่	โดยแบ่ง
พื้นที่ขุดสระน�้า	3	ไร่	ที่มีความลึกสามารถ
เก็บน�้าไว้ใช้เพียงพอตลอดปี,	สวนยางพารา	
5	ไร่,	สวนเงาะ	2	ไร่	ปลูก	40	ต้น,	สวนขนุน	 
3	ไร่	ปลูก	80	ต้น,	พืชอื่นและที่อยู่อาศัย	
4	ไร่,	และที่ส�าคัญคือ	ท�าสวนทุเรียน	8	ไร่	
โดยปลูกทุเรียน	160	ต้น	เริ่มปลูกปี	2556	
และเริ่มให้ผลผลิตปี	2562	โดยมีต้นทุเรียน
ที่ให้ผลผลิตเป็นปีแรกจ�านวน	30	ต้น	 
ได้ผลผลิตเฉลี่ย	1,200	กิโลกรัม	ราคาที่
ขายได้	150	บาทต่อกิโลกรัม	ท�าให้มีรายได้
จากสวนทุเรียน	180,000	บาท	แม้ว่าต้น
ทุเรียนจะ	เพิ่งให้ผลผลิตปีแรกแต่ถือว่า 
ให้ผลตอบแทนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
พืชชนิดอื่น	ๆ	ในพื้นที่	

	 ทั้งนี้พี่ปัญญายังกล่าวเพิ่มเติมว่า	
“ทุเรียน”	สามารถปลูกได้ในพื้นที่จังหวัด
บึงกาฬ	แต่ต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่
ในการดูแลบ�ารุงรักษา	เริ่มตั้งแต่การ 
เตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	 
การให้น�้าต้นทุเรียนสม�่าเสมอตลอดปี	 
ในระดับที่เหมาะสมตามช่วงเวลา	แสงแดด	
ฤดูกาล	จะช่วยให้ต้นทุเรียนมีความแข็งแรง	 
สามารถได้รับธาตุอาหารจากดิน	 
ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ	และ 
ปรับสภาพแวดล้อมในดินให้เหมาะสม	 
การใส่ปุ๋ยเคมีจะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม 
และพิจารณาตามความต้องการของ 
ต้นทุเรียน	โดยสังเกตุจากใบและความ
สมบูรณ์ของต้น	โดยตั้งแต่เริ่มปลูก–2	ปี	 
ใส่ปุ๋ยสูตร	6	–	3	–	3	เมื่อต้นทุเรียนอายุ	 
3	–	5	ปี	ใส่ปุ๋ยสูตร	10	–	5	–	5	เพื่อบ�ารุง 
ต้นทุเรียนให้เจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์	 
เมื่อเข้าสู่ปีที่	6	ใส่ปุ๋ยสูตร	8	-	24	–	24	เพื่อ
เร่งการติดดอกออกผล	และเมื่อผลทุเรียน 
มีขนาดน�้าหนักประมาณ	500	กรัม	 
ใส่ปุ๋ยสูตร	8	-24	–	24	เพื่อบ�ารุงผลทุเรียน
ให้มีความสมบูรณ์	ส�าหรับการตัดแต่งกิ่ง
และผลทุเรียนเพื่อเลี้ยงไว้ในปริมาณที่
เหมาะสม	ต้องพิจารณาจากขนาดของกิ่ง
ที่ไว้ผล	ดังนี้	จ�านวนดอกทุเรียนที่ควรเก็บ
ไว้	8	-	10	ดอก/ช่อ	และเมื่อติดผลแล้วควร
เก็บไว้ผลทุเรียนประมาณ	5-10	ผล/ต่อกิ่ง	

บทความพิเศษ

และเลือกตัดแต่งผลที่ไม่ต้องการทิ้งตาม
ความเหมาะสม	 
โดยต้นทุเรียนที่เริ่มให้ผลปีแรกจะเลือก
ดอกผลที่มีความสมบูรณ์ไว้พอประมาณ	
เพื่อให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ดี	และ 
สิ่งส�าคัญที่พี่ปัญญาท�าเป็นประจ�า	คือ	 
ช่วงเช้าจะเดินตรวจดูสวนทุเรียนคอยระวัง
แมลงศัตรูต้นทุเรียน	เช่น	หนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียน	เพลี้ยไก่แจ้	หนอนเจาะผลทุเรียน	
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เพลี้ยแป้ง	เพลี้ยไฟ	มอดเจาะล�าต้น	และ
หนอนด้วงหนวดยาวเจาะล�าต้นทุเรียน	 
ไม่ให้มาเจาะท�าลายต้นทุเรียน	ถ้าเจอ 
ต้องรีบท�าลายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียกับ	
สวนทุเรียน	เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลต้น
ทุเรียนเป็นพิเศษ	ในช่วงอายุ	1-3	ปี	 
หากผ่านช่วงนี้ไปได้จะท�าให้ต้นทุเรียน 
มีโอกาสรอดสูง	ดังนั้น	หากเกษตรกรที่สนใจ 
จะปลูกทุเรียนจะต้องศึกษาวิธีการปลูก
และดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนื่องจากทุเรียน
ยังเป็นพืชชนิดใหม่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
	 โดยในปี	2562	ส�านักงานเกษตร
จังหวัดบึงกาฬ	ได้รับงบจังหวัดในการ

จนติดใจรสชาติ	“หลงบึงกาฬ”	ไม่แพ้
ทุเรียนจากแหล่งอื่นก็เป็นได้
	 ทั้งนี้	ท่านที่สนใจข้อมูลสามารถ
สอบถามได้ที่	สศท.3	โทร	042-	292557	
หรืออีเมล	zone3@oae.go.th	และ
สามารถขอค�าปรึกษาแนวทางบริหาร
จัดการสวนทุเรียนหรือมาเที่ยวชมสวน
ทุเรียน	ได้โดยตรงจากนายปัญญา	แสงสว่าง	 
หมู่ที่	12	บ้านหนองทุ่ม	ต�าบลหนองทุ่ม	
อ�าเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ	 
โทร.	091	-	579	5844

สนับสนุนให้เกษตรกร	ปลูกทุเรียนภายใต้ 
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล	(เงาะ	
ทุเรียน	มังคุด)	เพื่อจัดท�าแปลงต้นแบบ
ทุเรียน	อ�าเภอละ	2	แปลง	และสนับสนุน
ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง	จ�านวน	1	ไร่	 
(25	ต้น)	และปุ๋ย	ทั้งนี้	เกษตรกรแปลงต้นแบบ 
ต้องมีความตั้งใจและมีแหล่งน�้าเพียงพอ	
ส�าหรับเกษตรกรรายอื่นจะให้องค์ความรู้
การปลูกทุเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้เข้าใจถึงกระบวนการในการปลูก 
และดูแลทุเรียน	โดยการเข้ามาเรียนรู้ 
ในแปลงต้นแบบ	พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์
ทุเรียนหมอนทอง	3	ต้น	และเมื่อผลผลิต
ออกสู่ตลาดประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ
และใกล้เคียงจะได้ลิ้มลองทุเรียนบึงกาฬ

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	3	 
จังหวัดอุดรธานี	
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	 อุทัยธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูก
ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 
โดยเฉพาะขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	
ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	(สทนช.)	
ได้ลงพื้นที่ส�ารวจสถานการณ์น�้าในจังหวัด
พร้อมรับฟังความต้องการของเกษตรกร 
ในพื้นที่	โดยมาที่บ้านเขาว่าน	หมู่	4	 
ต.บ้านใหม่คลองเคียน	อ.บ้านไร่ 
จ.อุทัยธานี	ที่มีการเพิ่มปริมาณน�้าให้
เกษตรกรด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
มาสูบน�้าบาดาลเพื่อดึงน�้าขึ้นมาให้
เกษตรกรใช้เพาะปลูกโดยเฉพาะ	 
โดยโครงการนี้เริ่มท�ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว 
ด้วยงบลงทุน	1,700,000	บาท	ที่รัฐ 
ออกให้	แต่กลับพบว่าในพื้นที่ไม่มีสระ 
มากพอไว้กักเก็บน�้าที่สูบมาได้
	 นางทองมั่น	พูลศรี	เกษตรกรหมู่บ้าน
วังตอยาง	ต.หนองฉาง	อ.เมือง	จ.อุทัยธานี	
บอกเช่นกันว่า	ปีนี้แล้งหนัก	แต่ยังดีที่ในไร่
ตัวเองท�าบ่อน�้าตื้นสูบน�้ามาเก็บไว้	ท�าให้
ไม่กระทบกับการเพาะปลูก	ต่างจากบ้าน
ใกล้เคียง	ที่ตอนนี้ไม่มีน�้าใช้แล้ว	แต่ยังดีที่
น�้าประปาที่ส่งมาวันเว้นวันยังมีพอ	โดยแต่
ก่อนตัวเองเคยปลูกอ้อยแต่ระยะหลังขาย
ไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก	 
โดยน้อมน�าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์
พระราชา	ที่เป็นแนวพระราชด�าริของ
ในหลวงรัชกาลที่	๙	มาปรับใช้เป็นการ
เพาะปลูกแบบผสมผสาน	ทั้งการปลูกไม้
ยืนต้นและผักผลไม้หลายชนิดบนเนื้อที่	 
20	ไร่	เช่น	ฟักทอง	พริก	และต้นสัก	 
ท�าให้มีรายได้ดีกว่าเดิม	พร้อมเรียกร้อง
หน่วยงานรัฐมาช่วยเหลือ	จึงอยากให้ 

เกษตรกรอุทัยธานี น�า ‘ศาสตร์พระราชา’ 
เกษตรผสมผสานมาใช้ รับมือภัยแล้ง

ภาครัฐช่วยสร้างบ่อเก็บน�้าลึกและแผง 
โซล่า	เซลล์	พลังงานแสงอาทิตย์ให้ใช้ 
เพื่อประหยัดต้นทุนและเก็บน�้าได้มากขึ้น	
ซึ่ง	สทนช.	รับปากจะดูแลให้
	 ส่วนนางล�าพอง	ละอองเภา	เกษตรกร
ในพื้นที่ที่ปกติทุกปีจะปลูกอ้อยเต็มพื้นที่	
25	ไร่	ของตัวเองได้	แต่ปีนี้กับปีที่แล้วปลูก
ไม่ได้	เพราะไม่มีน�้าเหลือพอ	ท�าให้ขาด 
รายได้จนต้องไปกู้เงินธนาคารมาใช้	แต่ยัง
ดีที่มีน�้าไว้อุปโภคบริโภค	จึงขอให้ภาครัฐ
ช่วยหาแหล่งเก็บน�้าเพิ่มและให้เงินเยียวยา
ที่ลงทุนปลูกอ้อยไปแล้วแต่กลับขายไม่ได้
	 ด้านนายสมเกียรติ	ประจ�าวงษ์	
เลขาธิการ	สทนช.	ยอมรับว่า	ต้องเร่งหา
พื้นที่ท�าเป็นสระไว้เก็บน�้าเพิ่ม	หากท�าได้ 
ก็จะส่งผลดี	เพราะน�้าบาดาลที่สูบสามารถ
สูบได้	15	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	ส่วน
พื้นที่อื่นหากจะท�าเช่นนี้จะต้องค�านึงถึง
สภาพแหล่งน�้าก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่	

ปีนี้แล้งหนัก แต่ยังดีที่ในไร่ 
ตัวเองท�าบ่อน�้าตื้นสูบน�้ามา
เก็บไว้ ท�าให้ไม่กระทบกับการ 
เพาะปลูก ต่างจากบ้านใกล้เคียง  

ที่ตอนนี้ไม่มีน�้าใช้แล้ว  
แต่ยังดีที่น�้าประปาที่ส่งมา

วันเว้นวันยังมีพอ

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.

ที่มา :	http://www.js100.com

ผลจากการมีน�้าไม่พอและกักเก็บน�้าไม่ได้	
ท�าให้ตอนนี้ในพื้นที่ไม่มีน�้าใช้เพาะปลูก	
ภาพในพื้นที่จึงเป็นภาพทุ่งไร่ที่เตียนและ
แห้งแล้ง	มันส�าปะหลังและอ้อยที่เกษตรกร
หลายสิบหลังคาเรือนในพื้นที่ปลูกมาตลอด
ก็ไม่สามารถปลูกได้ในปีนี้หรือถ้าปลูกได้
ก็ยืนต้นตาย	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
เกษตรกรที่ระบุไปทางเดียวกันว่า	ต้องการ
ให้ภาครัฐช่วยหาแหล่งกักเก็บน�้าเพิ่ม	
เพราะปีนี้แล้งหนัก
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
มกราคม 2563

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2562/63

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2562	มีเนื้อที่เพาะปลูก	60.110	ล้านไร่	เพิ่มขึ้นจาก	59.981	ล้านไร่	ในปี	2561/62	 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.22	ส�าหรับผลผลิต	24.304	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	404	กิโลกรัม	ลดลงจาก	25.178	ล้านตันข้าว

เปลือก	และผลผลิตต่อไร่	420	กิโลกรัม	ในปีการผลิต	2561/62	หรือลดลงร้อยละ	3.47	และร้อยละ	3.81	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูก 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	เนื่องจากราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี	ประกอบกับภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	

ปีเพาะปลูก	2562/63	เช่น	โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต	โครงการประกันรายได้	และโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง

คุณภาพข้าว	เป็นต้น	จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก	โดยปลูกเพิ่มในพื้นที่ปล่อยว่างและปลูกแทนอ้อยโรงงาน	นอกจากนี้	 

ในช่วงเดือนกันยายน	2562	หลังน�้าลด	เกษตรกรปลูกซ่อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย	ส่งผลให้เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น	แต่เพิ่มขึ้นไม่มาก 

จากที่แหล่งผลิตในภาคกลางช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกฝนมาล่าช้า	ท�าให้บางพื้นที่ขาดน�้าส�าหรับใช้ในการเพาะปลูก	เกษตรกรบางส่วน 

ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้	จึงปล่อยพื้นที่ให้ว่าง	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากประสบภัยแล้งช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกในเดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม	2562	ละมีปริมาณน�้าฝนไม่เพียงพอ	ท�าให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่สมบูรณ์	และต้นข้าวแห้งตาย	 

โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน	ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ	ท�าให้มีฝนตกหนัก	ส่งผลให้บางพื้นที่เกิดอุทกภัย	

นาข้าวที่มีน�้าท่วมขังเป็นระยะเวลานานต้นข้าวเน่าตาย	ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้	รวมทั้งบางจังหวัดมีการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว	 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง	

   ผลผลิตออกสู่ตลาด	ข้าวนาปีจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2562	–	เมษายน	2563	โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด

มากในเดือนพฤศจิกายน	2562	ปริมาณ	14.70	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	60.48	ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

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	(ล้านตันข้าวเปลือก) 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

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	ธันวาคม	2562	มีเนื้อที่เพาะปลูก	6.043	ล้านไร่	ผลผลิต	3.834	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	 

635	กิโลกรัม	ลดลงจากปีการผลิต	2562	ที่มีพื้นที่เพาะปลูก	10.995	ล้านไร่	ผลผลิต	7.170	ล้านตันข้าวเปลือก	ผลผลิตต่อไร่	 

652	กิโลกรัม	หรือลดลงร้อยละ	45.04	ร้อยละ	46.53	และร้อยละ	2.61	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ในทุกภาค	เนื่องจากปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าส่วนใหญ่และปริมาณน�้าตามแหล่งน�้าตามธรรมชาติมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	และกรมชลประทาน

ไม่สนับสนุนน�้าเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง	ปี	2562/63	ได้แก่	เขื่อนแม่มอก	จังหวัดล�าปาง	เขื่อนอุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	เขื่อนจุฬาภรณ์	

จังหวัดชัยภูมิ	เขื่อนล�าพระเพลิง	เขื่อนมูลบน	และเขื่อนล�าแซะ	จังหวัดนครราชสีมา	เนื่องจากมีปริมาณน�้าต้นทุนไม่เพียงพอ	ส�าหรับ

ผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลง	เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรในบางจังหวัดเพาะปลูกเกินแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	เพื่อชดเชยข้าวนาปีใน

ฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมาที่เสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัย	ซึ่งอาจท�าให้บางพื้นที่มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว	

ท�าให้ต้นข้าวเติบโตไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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   ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดการณ์ข้าวนาปรังจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	–	ตุลาคม	2563	โดยคาดว่าผลผลิตจะออก

สู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม	–	เมษายน	2563	ปริมาณรวม	2.28	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	59.38	ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

	 	 1.2	การตลาด

	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว	(นบข.)	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	เห็นชอบ

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63	และมติที่ประชุม	นบข.	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2562	

เห็นชอบในหลักการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63	ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับติดตาม

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	การด�าเนินงานประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

    ช่วงที่	1	การก�าหนดอุปสงค์	อุปทานข้าว	ได้ก�าหนดอุปสงค์	32.48	ล้านตันข้าวเปลือก	อุปทาน	34.16	ล้านตันข้าวเปลือก

	 	 	 	 ช่วงที่	2	ช่วงการผลิตข้าว	ได้แก่	

	 	 	 	 	 1.1)	การก�าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว	เป้าหมาย	รอบที่	1	จ�านวน	58.99	ล้านไร่	โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวแล้ว	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2562	และ	รอบที่	2	จ�านวน	13.81	ล้านไร่

	 	 	 	 	 1.2)	การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	เป้าหมาย	รอบที่	1	จ�านวน	4.00	ล้านครัวเรือน	และ	รอบที่	2	 

จ�านวน	0.30	ล้านครัวเรือน	

	 	 	 	 	 1.3)	การจัดการปัจจัยการผลิต	ได้แก่	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี	และควบคุมค่าเช่าที่นา

	 	 	 	 	 1.4)	การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ได้แก่	การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา

	 	 	 	 	 1.5)	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	ได้แก่	(1)	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	(นาแปลงใหญ่)	 

(2)	โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์	กข43	(3)	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแม่นย�าสูง	(4)	โครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ	(5)	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	(6)	โครงการรักษาระดับปริมาณการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ	

(7)	โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต�่า	13	ทุ่ง	(8)	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น	

(Zoning	by	Agri-Map)	(9)	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย	(10)	โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด	และ	(11)	โครงการประกันภัยพืชผล

	 	 	 	 ช่วงที่	3	ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว	ได้แก่	(1)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว	

และ	(2)	โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี	กลุ่มเกษตรกร	และวิสาหกิจชุมชน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่	

	 	 	 	 ช่วงที่	4	ช่วงการตลาดในประเทศ	ได้แก่	(1)	โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว	GAP	ครบวงจร	(2)	โครงการ

รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ	และต่างประเทศ	พ.ศ.	2563-2565	(3)	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ 

ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้านมข้าว	(4)	โครงการรณรงค์บริโภคข้าวสาร	Q	และข้าวพันธุ์	

กข43	ปีการผลิต	2561/62	(5)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	(6)	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ 

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	(7)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก	และ	(8)	โครงการสินเชื่อชะลอ 

การขายข้าวเปลือก

	 	 	 	 ช่วงที่	5	ช่วงการตลาดต่างประเทศ	ได้แก่	(1)	การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ	(2)	การส่งเสริมภาพลักษณ์ 

และประชาสัมพันธ์ข้าว	ผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมข้าว	(3)	การส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและปกป้องคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย	และ	(4)	การประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลาด 

ในประเทศและต่างประเทศ

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	(ล้านตันข้าวเปลือก) 0.524 1.198 1.078 0.603 0.179 0.138 0.076 0.026 0.012 3.834

ร้อยละ 13.66 31.26 28.12 15.74 4.67 3.60 1.97 0.67 0.31 100.00

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 ชนิดข้าว	 ราคาประกันรายได้	 ครัวเรือนละไม่เกิน
	 	 	 (บาท/ตัน)	 (ตัน)
	 ข้าวเปลือกหอมมะลิ	 15,000	 14
	 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	 14,000	 16
	 ข้าวเปลือกเจ้า	 10,000	 30
	 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี	 11,000	 25
	 ข้าวเปลือกเหนียว	 12,000	 16

	 	 	 2)	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	2562/63	รอบที่	1

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 

ปี	2562/63	รอบที่	1	ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ	21,495.74	ล้านบาท	เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน	

ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว	และให้กลไกตลาดท�างานเป็นปกติ	โดยด�าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าว 

ทั่วประเทศ	ดังนี้

	 	 	 	 2.1)	ชนิดข้าว	ราคา	และปริมาณประกันรายได้	(ณ	ราคาความชื้นไม่เกิน	15%)	โดยชดเชยเป็นจ�านวนตันในแต่ละชนิด

ข้าว	ดังนี้	

	 	 	 กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า	1	ชนิด	ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�านวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด	เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง 

ของชนิดข้าวที่ก�าหนดไว้สูงสุด	และได้สิทธิ์ตามล�าดับระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละชนิด

	 	 	 	 2.2)	เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย	เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	(รอบที่	1)	 

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่	1	เมษายน	-	31	ตุลาคม	2562	ยกเว้นภาคใต้	ระหว่างวันที่	16	มิถุนายน	2562	-	

28	กุมภาพันธ์	2563

	 	 	 	 2.3)	ระยะเวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชย	เกษตรกรสามารถใช้สิทธิระหว่างวันที่	15	ตุลาคม	2562	-	28	กุมภาพันธ์	2563	

ยกเว้นภาคใต้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	-	31	พฤษภาคม	2563	โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป	ยกเว้นเกษตรกร 

ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�าหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงการ

	 	 	 	 2.4)	การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ	 

จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกๆ	15	วัน	จนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการประกันรายได้ฯ	โดยจ่ายเงินครั้งแรก	ในวันที่	 

15	ตุลาคม	2562	ส�าหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว	-	15	ตุลาคม	2562	

	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ	25,482.06	ล้านบาท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร	

และช่วยลดต้นทุนการผลิต	โดยด�าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ	ดังนี้

	 	 	 	 3.1)	กลุ่มเป้าหมาย	เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	(รอบที่	1)	ประมาณ	 

4.31	ล้านครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ	500	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่

	 	 	 	 3.2)	ระยะเวลาจ่ายเงินสนับสนุน	ตั้งแต่	1	สิงหาคม	–	31	ธันวาคม	2562	ยกเว้นภาคใต้	ตั้งแต่	1	สิงหาคม	–	 

30	เมษายน	2563
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	 	 	 4)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	ปีการผลิต	2562/63

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2562	เห็นชอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	ปี

การผลิต	2562/63	จ�านวน	26,458.89	ล้านบาท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพอยู่ได้	และลดภาระค่าใช้จ่ายใน

การเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

	 	 	 	 4.1)	กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี	2562	กับกรมส่งเสริมการเกษตร	(กสก.)	จ�านวน

ประมาณ	4.57	ล้านครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	อัตราไร่ละ	500	บาท	 

ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่	หรือครัวเรือนละไม่เกิน	10,000	บาท	โดยพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ�้าซ้อนกับพื้นที่ 

ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลแล้ว	เว้นแต่เกษตรกร 

จะน�าพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง	กสก.	เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่	1

	 	 	 	 4.2)	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2562	-	30	กันยายน	2563

	 	 1.3	การค้า

	 	 ภาวการณ์ซื้อขายข้าวในเดือนมกราคม	2563	ข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้	ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจาก

สภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา	และต่างประเทศได้ชะลอการสั่งซื้อ	เพราะข้าวไทยมีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง	ซึ่งสาเหตุหนึ่ง

เพราะค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.4	การส่งออก

	 	 ปี	2561	ไทยส่งออกข้าว	11.232	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	182,082	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2560	ที่ส่งออกปริมาณ	11.674	 

ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	175,161	ล้านบาท	ปริมาณลดลงร้อยละ	3.78	แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.95	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2562	(มกราคม-พฤศจิกายน)	ไทยส่งออกข้าว	6.648	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	121,307	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี	2561	ที่ส่งออก	10.220	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	164,929	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่า	ลดลงร้อยละ	34.95	และร้อยละ	16.44	

ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 1.5	การน�าเข้า

	 	 ตั้งแต่	ปี	2548	ตามพันธกรณี	WTO	ไทยจะต้องเปิดตลาดน�าเข้าข้าวตามพันธกรณีในปริมาณ	249,757	ตัน	ภาษีน�าเข้าข้าว 

ในโควตาอัตราร้อยละ	30

	 	 ปี	2561	ไทยน�าเข้าข้าว	14,988	ตันข้าวสาร	มูลค่า	398	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2560	ที่น�าเข้าปริมาณ	19,502	ตันข้าวสาร	

มูลค่า	472	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	23.15	และร้อยละ	15.68	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2562	(มกราคม-พฤศจิกายน)	ไทยน�าเข้าข้าว	29,408	ตันข้าวสาร	มูลค่า	438	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2561	 

ที่น�าเข้า	13,870	ตันข้าวสาร	มูลค่า	368	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	112.02	และร้อยละ	19.02	ตามล�าดับ	 

(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก

	 	 	 1)	การผลิต

	 	 	 ผลผลิตข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี	2562/63	ณ	เดือนมกราคม	2563	มีผลผลิต	 

496.666	ล้านตันข้าวสาร	ลดลงจาก	499.161	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2561/62	หรือลดลงร้อยละ	0.50	

	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

	 	 	 บัญชีสมดุลข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลก	ปี	2562/63	ณ	เดือนมกราคม	2563	 

มีปริมาณผลผลิต	496.666	ล้านตันข้าวสาร	ลดลงจากปี	2561/62	ร้อยละ	0.50	การใช้ในประเทศ	494.001	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจาก	 
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ปี	2561/62	ร้อยละ	1.35	การส่งออก/น�าเข้า	45.989	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2561/62	ร้อยละ	2.49	และสต็อกปลายปีคงเหลือ	

177.051	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2561/62	ร้อยละ	1.53	

	 	 	 โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เมียนมา	กัมพูชา	จีน	กายานา	อินเดีย	แอฟริกาใต้	เวียดนาม	และสหรัฐอเมริกา	

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อาร์เจนตินา	บราซิล	ปากีสถาน	ปารากวัย	รัสเซีย	และไทย

	 	 	 ส�าหรับประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เบนิน	บราซิล	เบอร์กินา	คาเมรูน	ไอเวอรี่โคสต์	คิวบา	กินี	อินโดนีเซีย	เคนย่า	

เม็กซิโก	โมแซมบิค	เนปาล	ซาอุดิอาระเบีย	เซเนกัล	แอฟริกาใต้	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าลดลง	ได้แก่	จีน	อียู	อิหร่าน	อิรัก	และฟิลิปปินส์	

	 	 	 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	บังคลาเทศ	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	และฟิลิปปินส์

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง	ได้แก่	อินโดนีเซีย	ไทย	และสหรัฐอเมริกา

	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ	

	 	 	 ไทย

	 	 	 นายชูเกียรติ	โอภาสวงศ์	นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	เปิดเผยถึงการฟื้นฟูตลาดข้าวไทยในประเทศอิรัก	และ

อิหร่านว่า	ขณะนี้	สถานการณ์ในตะวันออกกลางก�าลังตึงเครียดมากขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อต้นเดือนมกราคม	

2563	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตลาดข้าวของไทยทั้งในประเทศอิรักและอิหร่าน	ทั้งๆ	ที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายฟื้นฟูตลาดข้าว

อิรักขึ้นมาใหม่	และเมื่อกลางปี	2562	กรมการค้าต่างประเทศได้น�าผู้ส่งออกเดินทางไปฟื้นความสัมพันธ์ด้านการค้าข้าวกับอิรักแล้ว

	 	 	 ทั้งนี้	ที่ผ่านมาอิรักเป็นตลาดข้าวส�าคัญของไทยในตะวันออกกลาง	เพราะน�าเข้าข้าวคุณภาพดี	ราคาแพงจากไทยปีละหลาย

แสนตัน	แต่สาเหตุที่อิรักไม่น�าเข้าข้าวไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	เป็นเพราะผู้ส่งออกไทยบางรายที่ท�าสัญญาซื้อขายข้าวกับอิรัก	ได้น�าข้าว

คุณภาพต�่าไปปลอมปนกับข้าวคุณภาพดีที่อิรักซื้อแล้วน�าไปส่งมอบให้อิรัก	ส่งผลให้อิรักไม่เชื่อมั่นที่จะซื้อข้าวจากไทยและไม่น�าเข้าข้าวไทย

อีกเลย	โดยหันไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นๆ	แทน	เช่น	เวเนซูเอล่า	ที่ราคาแพงกว่าข้าวไทย	ท�าให้ที่ผ่านมาไทยสูญเสียตลาดข้าวอิรัก

	 	 	 “การเดินทางไปอิรักของกระทรวงพาณิชย์เมื่อปีที่แล้วมีข่าวดี	รัฐบาลอิรักเชื่อมั่นที่จะน�าเข้าข้าวไทย	โดยจะมีการลงนามบันทึก

ความเข้าใจ	(เอ็มโอยู)	ระหว่างกัน	โดยรัฐบาลไทยจะรับประกันว่าหากอิรักซื้อข้าวจากไทยอีก	จะได้รับข้าวคุณภาพดีตามที่ซื้อทุกเมล็ด	

และอิรักจะเดินทางมาตรวจโรงงานข้าวของไทย	แต่อิรักมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน	และยังแก้ปัญหาภายในไม่จบ	ประกอบกับยังมี

ปัญหาสหรัฐฯ	กับอิหร่านเข้ามาซ�้าเติม	ส่งผลให้การจะน�าเข้าข้าวไทยที่จะกลับมาอีกครั้งคงต้องเลื่อนไปก่อน”	

	 	 	 ส่วนอิหร่าน	คงยากที่จะน�าเข้าข้าวไทย	เพราะยังถูกคว�่าบาตรจากสหรัฐฯ	และสหรัฐฯ	ยังขู่จะคว�่าบาตรประเทศอื่นๆ	ที่ใช้

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ท�าการค้ากับอิหร่านด้วยนั้น	ท�าให้ผู้ส่งออกไทยไม่กล้าขายข้าวให้	และสถาบันการเงินของไทยก็ไม่กล้าท�าธุรกรรมกับ

สถาบันการเงินของอิหร่าน	อีกทั้งขณะนี้เกิดข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ	กับอิหร่านซ�้าอีก	คงอีกนานกว่าจะน�าเข้าข้าวจากไทยได้

	 	 	 “ปัจจุบันไทยเสียตลาดข้าวอิหร่านให้กับคู่แข่งส�าคัญอย่างอินเดียและปากีสถาน	เพราะ	2	ประเทศนี้ค้าขายข้าวกับอิหร่านผ่าน

การค้าชายแดน	และใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นกัน	แต่ส�าหรับไทย	ทั้งผู้ส่งออกข้าวและสถาบันการเงินไม่กล้าท�าการค้า	และไม่กล้าท�าธุรกรรม

ด้วยเลย	เพราะหากสหรัฐฯ	รู้	อาจส่งผลต่อประเทศด้วย	คงต้องรอให้สหรัฐฯ	และนานาชาติเลิกคว�่าบาตรทางการค้าเสียก่อน	ไทยจึงจะ 

ฟื้นตลาดข้าวนี้อีกครั้ง”

	 	 	 นายชูเกียรติ	กล่าวต่อถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี	2563	ว่า	คาดว่าไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ	7-7.5	ล้านตัน

เท่านั้น	เพราะภาวะการค้าข้าวโลกซบเซา	จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	ขณะที่จีนมีข้าวในสต็อกไม่ต�่ากว่า	120	ล้านตันข้าวสาร	 

จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	โดยให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึงไร่ละ	1,500	กิโลกรัม	(กก.)	และในอนาคตจะเพิ่มเป็นไร่ละ	4,000	กก.	 

ขณะที่ไทยได้เพียงไร่ละ	400	กก.	จึงท�าให้จีนถล่มส่งออก	ซึ่งในปี	2562	จีนส่งออกได้มากถึง	4	ล้านตัน	อีกทั้งไทยยังมีปัญหาค่าเงินบาท

แข็ง	ท�าให้ราคาข้าวไทยสูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง	เช่น	ข้าวขาว	100%	ไทยล่าสุดตันละ	420	ดอลลาร์สหรัฐฯ	แต่เวียดนามเพียงตันละ	

360	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ท�าให้ไทยขายยากขึ้น	และหากภาวะภัยแล้งท�าให้ผลผลิตข้าวไทยเสียหาย	ราคาสูงขึ้น	ก็จะยิ่งดันให้ราคาส่งออกสูง

ขึ้น	และส่งออกได้ยากมากขึ้น
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	 	 	 ด้านนางมนัสนิตย์	จิรวัฒน์	รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	กล่าวว่า	ในปี	2562	ไทยส่งออกข้าวได้	7.6	ล้านตัน	ลดลงจากปี	2561	 

ที่ส่งออกได้	11	ล้านตัน	คิดเป็นมูลค่า	4,206	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ลดลงจากปี	2561	ที่มีมูลค่า	5,619	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปี	2562	 

มีราคาเฉลี่ยต่อตันที่	553.23	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	ที่เฉลี่ยต่อตัน	506.73	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ส่วนเป้าหมายปี	2563	 

ยังไม่ก�าหนด	อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ส่งออก	แต่คาดว่าน่าจะได้ใกล้เคียงกับปี	2562

   ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

	 	 	 เวียดนาม

	 	 	 ภาวะราคาข้าวปรับลดลงท่ามกลางภาวะการค้าที่ซบเซา	เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง	โดยราคา 

ข้าวขาว	5%	อ่อนตัวลงอยู่ที่ตันละ	345	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ขณะที่วงการค้าระบุว่าผู้ซื้อบางส่วนต่างรอดูผลผลิตข้าวฤดูใหม่	 

(winter-spring	crop)	ในเขตที่ราบปากแม่น�้าโขงที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป	ซึ่งในขณะนี้	มีผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์ได้ 

แสดงความสนใจที่จะซื้อบ้างแล้ว	

	 	 	 กรมศุลกากรรายงานว่า	ในปี	2562	เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ	6.37	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	2.8	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 

โดยปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.2	แต่มูลค่าลดลงร้อยละ	8.3	เมื่อเทียบกับปี	2561	โดยตลาดส�าคัญ	ในปีที่ผ่านมา	ได้แก่	ฟิลิปปินส์	แอฟริกา	

มาเลเซีย	เป็นต้น	ทั้งนี้	ในเดือนธันวาคม	2562	มีการส่งออกประมาณ	499,573	ตัน	มูลค่า	228	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปริมาณเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	36.7	เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน	และเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.6	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

	 	 	 ทางด้านกระทรวงเกษตร	(the	Ministry	of	Agriculture	and	Rural	Development;	MARD)	รายงานว่า	ในเดือนธันวาคม	

2562	มีการส่งออกข้าวประมาณ	474,000	ตัน	มูลค่า	214	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยในปี	2562	คาดว่ามีการส่งออกข้าวประมาณ	 

6.34	ล้านตัน	มูลค่า	2.79	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.9	แต่มูลค่าลดลงร้อยละ	9.7	เมื่อเทียบกับปี	2561

   ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

	 	 	 เมียนมา	

	 	 	 สหพันธ์ข้าวเมียนมา	(the	Myanmar	Rice	Federation;	MRF)	รายงานว่า	ในช่วง	3	เดือนแรกของ	ปีงบประมาณ	2562/63	

(ตุลาคม	2562-กันยายน	2563)	เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ	894,889.703	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	256.452	ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	ประกอบด้วยข้าวสารประมาณ	600,000	ตัน	มูลค่า	180	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยส่งไปยัง	53	ประเทศ	และข้าวหักประมาณ	

290,000	ตัน	มูลค่า	75	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ส่งไปยัง	45	ประเทศ	โดยเป็นการส่งไปทางทะเลประมาณ	760,000	ตัน	มูลค่า	220	ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	และส่งทางชายแดนประมาณ	130,000	ตัน	มูลค่า	35	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

	 	 	 ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	2561/62	เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ	2.355	ล้านตัน	มูลค่า	709.693	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในยุโรปและแอฟริกาผ่านทางทะเล	และส่งไปประเทศจีนผ่านทางชายแดน

	 	 	 มีรายงานว่า	บริษัท	The	Mandalay	Rice	Development	Company	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งออกข้าว

จ�านวน	50,000	ตัน	ไปยังประเทศจีน	ซึ่งเมื่อปี	2562	ที่ผ่านมา	บริษัทนี้ได้ท�าข้อตกลงกับบริษัท	Shwe	Charnt	Company	ของจีน 

เพื่อส่งออกข้าวจ�านวน	100,000	ตัน	โดยข้อตกลงครั้งใหม่นี้	บริษัท	The	Mandalay	Rice	Development	Company	จะด�าเนินการ 

ส่งออกข้าวผ่านทางถนน	Chin	Shwe	Haw	road	จากเดิมที่เคยส่งไปทาง	Muse	Road

	 	 	 ทั้งนี้	ในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทของเมียนมา	2	ราย	คือ	Mandalay	Rice	Development	Company	และ	Muse	Rice	 

Development	Company	ได้ท�าการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนผ่านทาง	Muse	road

   ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

	 	 	 จีน

	 	 	 ส�านักข่าว	Reuters	รายงานว่า	การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล	เมื่อวันที่	10	มกราคม	2563	ที่ผ่านมา	ศูนย์การค้า

ธัญพืชแห่งชาติ	(the	National	Grain	Center)	สามารถขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาล	ปี	2557-2558	ได้ประมาณ	34,078	ตัน	

จากที่น�าข้าวเปลือกเก่าออกมาประมูลประมาณ	282,336	ล้านตัน	(คิดเป็นร้อยละ	12.07	ของปริมาณข้าวที่น�ามาเสนอขาย)	โดยราคา
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เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	1,940	หยวนต่อตัน	หรือประมาณ	279	ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน	และขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาล	ปี	2559-2561	 

ได้ประมาณ	662	ตัน	จากที่น�าข้าวเปลือกเก่าออกมาประมูลประมาณ	300,909	ล้านตัน	(คิดเป็นร้อยละ	0.22	ของปริมาณข้าวที่น�ามา

เสนอขาย)	โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	2,300	หยวนต่อตัน	หรือประมาณ	331	ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

	 	 	 นายฮั่น	จุน	รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและกิจการชนบทของจีน	เปิดเผยกับไฉซินซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสารด้านการเงินของจีนว่า	

จีนจะยังไม่เพิ่มโควตาการน�าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ	แม้จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างจีนและสหรัฐก็ตาม	 

โดยนายฮั่นเปิดเผยว่า	โควตาการน�าเข้าข้าวสาลี	ข้าวโพด	และข้าวนั้น	จะไม่ปรับเปลี่ยนเพื่อประเทศใดประเทศหนึ่ง

	 	 	 เมื่อเดือนธันวาคม	2562	ที่ผ่านมา	คณะท�างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์	เปิดเผยว่า	สหรัฐบรรลุ	ข้อตกลงการค้าเฟสแรก

กับจีนแล้ว	โดยจีนตกลงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในส่วนของการผลิตเกษตรและพลังงานของสหรัฐเพิ่มเติม

	 	 	 นอกจากนี้	ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวว่า	จีนจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐ	มูลค่า	5	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ในไม่ช้า	

อย่างไรก็ตาม	ทางการจีนไม่ได้ออกมายืนยันตัวเลขดังกล่าว	ทั้งนี้	มีการคาดการณ์ว่า	สหรัฐและจีนจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรก 

ที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

   ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

	 	 	 อินเดีย	

	 	 	 ราคาส่งออกข้าวอยู่ในระดับทรงตัวท่ามกลางภาวะการค้าที่ซบเซา	เนื่องจากค�าสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกามีน้อย	 

โดยข้าวนึ่ง	5%	ราคาอยู่ที่ตันละ	362-366	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 	 	 สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย	(The	All	India	Rice	Exporters	Association;	AIREA)	แนะน�าให้สมาชิกระงับการส่งข้าว 

ไปยังประเทศอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้	โดยสมาคมจะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

ในเร็วๆ	นี้

	 	 	 ทั้งนี้	การส่งออกข้าวบาสมาติของอินเดียไปยังอิหร่านนั้น	ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากบริษัทรับประกันภัยยัง 

ไม่พร้อมที่จะให้ความคุ้มครอง	ในการจัดส่งท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ	และ	อิหร่าน	และมีรายงานว่า 

เนื่องจากความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้มีข้าวบาสมาติของอินเดียประมาณ	50,000	ตันถูกระงับไว้ที่ท่าเรือ

	 	 	 กระทรวงเกษตร	(the	Ministry	of	Agriculture)	รายงานว่า	การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว	หรือ	Rabi	rice	(พฤศจิกายน-

พฤษภาคม)	ในปีการผลิต	2562/63	มีการเพาะปลูกแล้วประมาณ	11.59	ล้านไร่	(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มกราคม	2563)	เพิ่มขึ้น 

ประมาณร้อยละ	12	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีการผลิต	2561/62	โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต	2562/63	

(กรกฎาคม-มิถุนายน)	ทั้งในฤดู	Kharif	และ	Rabi	รวมกันไว้ที่ประมาณ	116	ล้านตัน	โดยในฤดู	Kharif	คาดว่าจะมีประมาณ	102	ล้านตัน	

และ	ฤดู	Rabi	คาดว่าจะมีประมาณ	14	ล้านตัน

	 	 	 เมื่อเดือนกันยายน	2562	ที่ผ่านมา	กระทรวงเกษตร	(the	Agriculture	Ministry)	รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืช	 

ครั้งที่	1	(First	Advance	Estimate	of	Food	Grain	Production)	ส�าหรับปีการผลิต	2562/63	(กรกฎาคม	2562-มิถุนายน	2563)	 

โดยคาดว่าในฤดูการผลิต	Kharif	(กรกฎาคม-ธันวาคม)	ของปี	2562/63	จะมีผลผลิตข้าวประมาณ	100.35	ล้านตัน	(ต�่ากว่าเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ที่	102	ล้านตันข้าวสาร)	ลดลงประมาณร้อยละ	1.7	เมื่อเทียบกับจ�านวน	102.13	ล้านตัน	ในปี	2561/62	แต่มากกว่าค่าเฉลี่ย 

ในรอบ	5	ปีที่	93.55	ล้านตัน

   ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
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	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนมกราคม	2563	มีดังนี้
	 	 3.1	 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

	 	 ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ	เฉลี่ยตันละ	13,765	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	13,529	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	1.74	

แต่ลดลงจากตันละ	15,145	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	9.11

	 	 ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น	15%	เฉลี่ยตันละ	7,718	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	7,705	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	0.16	

แต่ลดลงจากตันละ	7,745	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	0.34

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 	 ข้าวสารหอมมะลิ	ชั้น	2	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	30,550	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนธันวาคม	2562	แต่ลดลงจากตันละ	33,223	บาท	

ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	8.04

	 	 ข้าวสารเจ้า	5%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	12,125	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	11,350	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	6.82	และ

สูงขึ้นจากตันละ	11,618	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	4.36

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี

	 	 ข้าวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	1,093	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(32,819	บาท/ตัน)	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนธันวาคม	2562	(ลดลง

ในรูปเงินบาทร้อยละ	0.03)	แต่ลดลงจากตันละ	1,152	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(36,413	บาท/ตัน)	ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	5.12	(ลดลง

ในรูปเงินบาทร้อยละ	9.87)

	 	 ข้าว	5%	เฉลี่ยตันละ	451	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(13,542	บาท/ตัน)	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	423	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(12,705	บาท/ตัน)	 

ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	6.61	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	6.58)	และสูงขึ้นจากตันละ	410	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(12,946	บาท/ตัน)	

ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	10.00	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	4.60)	

หมายเหตุ :	อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เท่ากับ	30.0261	(อัตราแลกเปลี่ยน	3	สัปดาห์ของเดือนมกราคม	2563)
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	มกราคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

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)

บังคลาเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 34.909 -0.31 35.850 2.70

บราซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.140 -2.09 7.140 0.00

พม่า 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชา 4.925 4.931 5.256 5.554 5.633 3.95 5.688 0.98

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.730 -1.19

อียิปต์  4.000 4.800 4.300 2.800  4.300 53.57

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 116.420 2.78 115.000 -1.22

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

เกาหลีใต้ 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

ปากีสถาน 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

เวียดนาม 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 50.442 -0.48 42.932 -14.89

รวม 482.351 476.738 490.996 494.797 499.161 1.06 496.666 -0.50

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	มกราคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

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 122.085 135.048 142.422 149.946 162.638 7.02 174.386 7.22

ผลผลิต 482.351 476.738 490.996 494.797 499.161 1.06 496.666 -0.50

น�าเข้า 42.744 40.212 48.106 47.642 44.873 2.70 45.989 2.49

ใช้ในประเทศ 474.912 469.416 483.472 482.105 487.413 0.79 494.001 1.35

ส่งออก 42.744 40.212 48.106 47.642 44.873 2.70 45.989 2.49

สต็อกปลายปี 135.048 142.422 149.946 162.638 174.386 6.65 177.051 1.53

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

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	มกราคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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)

อาร์เจนตินา	 0.310 0.527 0.391 0.375 0.370 0.14 0.330 -10.81

บราซิล 	0.895 0.641 0.594 1.245 0.950 8.15 0.500 -47.37

พม่า 	1.735 1.300 3.350 2.750 2.500 15.95 2.600 4.00

กัมพูชา 	1.150 1.050 1.150 1.300 1.350 5.49 1.400 3.70

จีน 	0.262 0.368 1.173 2.058 3.000 93.43 3.500 16.67

อียู 	0.251 0.270 0.369 0.308 0.300 5.00 0.300 0.00

กายานา 	0.486 0.431 0.455 0.414 0.500 0.17 0.510 2.00

อินเดีย 	11.046 10.062 12.573 11.791 10.600 0.76 12.000 13.21

ปากีสถาน 	4.000 4.100 3.647 3.913 4.600 2.36 4.400 -4.35

ปารากวัย 	0.371 0.557 0.537 0.650 0.710 15.63 0.700 -1.41

รัสเซีย 	0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกาใต้ 	0.120 0.145 0.109 0.113 0.115 -3.29 0.125 8.70

ไทย  9.779 9.867 11.615 11.056 7.900 -3.08 7.500 -5.06

อุรุกวัย 	0.718 0.996 0.982 0.799 0.800 -0.04 0.800 0.00

เวียดนาม 	6.606 5.088 6.488 6.590 6.850 3.37 7.000 2.19

สหรัฐฯ 	3.381 3.343 3.349 2.780 3.050 -3.83 3.175 4.10

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

รวม  42.744 40.212 48.106 47.642 44.873 2.70 45.989 2.49

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	มกราคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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 0.625 12.99 0.635 1.60

บราซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.770 11.89 0.900 16.88

เบอร์กินา 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 2.400 -14.35 2.300 -4.17

ไอเวอรี่โคสต์ 1.150 1.300 1.350 1.500 1.400 5.51 1.450 3.57

คิวบา  0.546 0.429 0.499 0.550  0.600 9.09

อียู 1.786 1.816 1.985 1.922 2.100 3.88 2.050 -2.38

กานา 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 0.850 18.48 0.900 5.88

อินโดนีเซีย  1.050 0.350 2.350 0.300  1.000 233.33

อิหร่าน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.150 -4.17

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.200 6.39 1.150 -4.17

ญี่ปุ่น 0.688 0.685 0.679 0.670 0.685 -0.31 0.685 0.00

เคนย่า 0.450 0.500 0.675 0.700 0.750 14.55 0.800 6.67

มาเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.770 1.99 0.785 1.95

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.620 0.23 0.730 17.74

เนปาล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.750 10.21 0.800 6.67

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 1.800 -3.04 1.800 0.00

ฟิลิปปินส์ 2.000 0.800 1.200 2.500 3.200 23.11 2.700 -15.63

ซาอุดิอาระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.290 1.350 -3.13 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.150 4.24 1.200 4.35

แอฟริกาใต้ 0.912 0.958 1.054 1.071 1.000 3.00 1.050 5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.925 5.95 0.955 3.24

อื่น	ๆ 17.549 12.397 15.95 16.48 13.68 -2.12 13.73 0.37

รวม 42.744 40.212 48.106 47.642 44.873 2.70 45.989 2.49

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	มกราคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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)

บังคลาเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.400 0.20 35.800 1.13

บราซิล 7.925 7.900 7.850 7.750 7.500 -1.29 7.500 0.00

พม่า 10.500 10.400 10.000 10.200 10.400 -0.38 10.550 1.44

กัมพูชา 3.900 3.900 4.000 4.200 4.200 2.25 4.300 2.38

จีน 141.000 141.028 141.761 142.487 142.970 0.38 143.000 0.02

อิยิปต์ 4.000 3.900 4.300 4.200 4.150 1.49 4.350 4.82

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 99.020 0.70 102.500 3.51

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 37.900 -0.14 37.700 -0.53

ญี่ปุ่น 8.830 8.806 8.730 8.600 8.500 -0.99 8.400 -1.18

เกาหลีใต้ 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.400 -6.62

เนปาล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.430 5.06 4.280 -3.39

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.000 3.57 7.000 0.00

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 11.500 -2.54

เวียดนาม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.350 -1.05 21.500 0.70

สหรัฐฯ 4.284 3.590 4.230 4.298 4.565 3.12 4.223 -7.49

อื่น	ๆ 68.046 62.869 65.671 66.757 68.611 0.77 70.386 2.59

รวม 474.912 469.416 483.472 482.105 487.413 0.79 494.001 1.35

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมาณการเดือน	มกราคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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)

บังคลาเทศ 		1.250 0.854 1.500 1.405  1.511 7.54

จีน 	76.000 88.000 98.500 109.000 114.420 10.87 117.250 2.47

อินเดีย 	17.800 18.400 20.550 22.600 29.500 12.93 30.200 2.37

อินโดนีเซีย 	4.111 3.509 2.915 4.163 3.261 -2.88 3.059 -6.19

ญี่ปุ่น 	2.821 2.552 2.410 2.223 2.005 -7.88 2.025 1.00

ฟิลิปปินส์ 	2.409 2.117 2.003 2.288 3.490 8.54 3.790 8.60

ไทย  11.270 8.403 4.238 3.009 3.899 -27.02 3.649 -6.41

สหรัฐฯ 	1.552 1.475 1.462 0.933 1.424 -6.11 0.909 -36.17

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

รวม  135.048 142.422 149.946 162.638 174.386 6.65 177.051 1.53

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนมกราคม	2563
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผลผลิตมันส�าปะหลัง	ปี	2563	(เริ่มออก
สู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม	2562	–	กันยายน	
2563)	คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว	8.75	ล้านไร่	
ผลผลิต	31.104	ล้านตัน	ผลผลิตต่อไร่	
3.56	ตัน	เมื่อเทียบกับปี	2562	ที่มีพื้นที่
เก็บเกี่ยว	8.67	ล้านไร่	ผลผลิต	31.080	
ล้านตัน	และผลผลิตต่อไร่	3.59	ตัน	
พบว่า	พื้นที่เก็บเกี่ยว	และผลผลิต	สูงขึ้น
ร้อยละ	0.93	และร้อยละ	0.08	ตามล�าดับ	
แต่ผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ	0.84	โดย
เดือนมกราคม	2563	คาดว่าจะมีผลผลิต
ออกสู่ตลาด	5.16	ล้านตัน	(ร้อยละ	16.58	
ของผลผลิตทั้งหมด)
	 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�าปะหลังปี	2563	
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม	–	
มีนาคม	2563	ปริมาณ	17.63	ล้านตัน	
(ร้อยละ	56.68	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด	
	 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังเดือน
ธันวาคม	2562	สรุปได้ดังนี้	
 มันเส้น	มีปริมาณส่งออก	0.067	ล้านตัน	
มูลค่า	451	ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	
0.089	ล้านตัน	มูลค่า	589	ล้านบาท	
ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	24.72	
และร้อยละ	23.43	ตามล�าดับ
 มันอัดเม็ด	มีปริมาณส่งออก	644.00	ตัน	
มูลค่า	5.83	ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	

3,898	ตัน	มูลค่า	28.95	ล้านบาท	ในเดือน
ที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	83.48	และร้อยละ	
79.86	ตามล�าดับ
 แปงมันส�าปะหลัง	มีปริมาณส่งออก	
0.218	ล้านตัน	มูลค่า	2,806	ล้านบาท	
สูงขึ้นจากปริมาณ	0.193	ล้านตัน	มูลค่า	
2,511	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็น
ร้อยละ	12.95	และร้อยละ	11.75	ตามล�าดับ
 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร	มีปริมาณ
ส่งออก	0.072	ล้านตัน	มูลค่า	1,594	
ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	0.090	ล้านตัน	
มูลค่า	1,970	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	
คิดเป็นร้อยละ	20.00	และร้อยละ	19.09	
ตามล�าดับ

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคามันส�าปะหลัง
ในเดือนมกราคม	2563	สรุปได้ดังนี้	คือ
	 	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
   1.1	ราคาหัวมันส�าปะหลังสด
ที่เกษตรกรขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	1.96	บาท	ราคาลดลงจาก
กิโลกรัมละ	1.99	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
1.51	และลดลงจากกิโลกรัมละ	2.20	บาท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	10.91
   1.2	ราคามันเส้นที่เกษตรกร
ขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
5.19	บาท	ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ	
5.36	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	3.17	
และลดลงจากราคากิโลกรัมละ	5.63	บาท	

โดย	นางมณทิรา	ไทรน้อย
	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ

	 นายจิรายุ	จะเรียมพันธุ์

ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	7.82
	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	ราคาขายส่งมันเส้น	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	5.99	บาท	ลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ	6.07	บาท	ในเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	1.32	และลดลงจากราคากิโลกรัมละ	
6.21	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	3.54
	 	 	 2.2	ราคาขายส่งแป้งมันประเภท
สตาร์ช	ชั้นพิเศษ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	12.77	
บาท	ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	12.88	บาท	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.85	และลดลง
จากราคากิโลกรัมละ	13.74	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	7.06
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
	 	 	 3.1	ราคาส่งออกมันเส้น	ราคา
เฉลี่ยตันละ	233	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ราคา
ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา	แต่สูงขึ้น
จากตันละ	211	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	10.43
	 	 	 3.2	ราคาส่งออกแป้งมัน
ส�าปะหลัง	ราคาเฉลี่ยตันละ	453	
ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ราคาทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา	และทรงตัวเท่ากับในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง

หน่วย : ตัน

เดือน

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

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

แปงมันสำปะหลังดัดแปร

172,584
231,524

602

94,914
89,277 67,324

192,881 217,831

3,898 644

90,105 71,753

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 759 กุมภาพันธ์ 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 25



ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี	2562/63	
(ณ	เดือนมกราคม	2563)	มีปริมาณ	
1,110.84	ล้านตัน	ลดลงจาก	1,122.46	
ล้านตัน	ในปี	2561/62	ร้อยละ	1.04	 
โดยสหรัฐอเมริกา	อาร์เจนตินา	ยูเครน	
เม็กซิโก	แคนาดา	และเซอร์เบีย	ผลิตได้ลดลง	 
ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การค้า
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก	
ปี	2562/63	มีปริมาณ	1,133.41	ล้านตัน	
ลดลงจาก	1,143.37	ล้านตัน	 
ในปี	2561/62	ร้อยละ	0.87	โดยสหภาพ
ยุโรป	และแคนาดา	มีความต้องการใช้ 
ลดลง	ส�าหรับการค้าของโลกมี	172.26	
ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	171.93	ล้านตัน	 
ในปี	2561/62	ร้อยละ	0.19	โดยบราซิล	
อาร์เจนตินา	ยูเครน	รัสเซีย	 
และแอฟริกาใต้	ส่งออกเพิ่มขึ้น	ประกอบ
กับผู้น�าเข้า	เช่น	เม็กซิโก	เวียดนาม	
อิหร่าน	อียิปต์	จีน	โคลอมเบีย	มาเลเซีย	
ซาอุดีอาระเบีย	โมร็อกโก	ชิลี	อิสราเอล	
บังกลาเทศ	กัวเตมาลา	บราซิล	เคนยา	
สหรัฐอเมริกา	และตูนิเซีย	มีการน�าเข้า
เพิ่มขึ้น
	 เดือนมกราคม	2563	(1-15	มกราคม	
2563)	ไม่มีรายงานการส่งออกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์	(สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและ
พืชพันธุ์ไทย)	

ราคา	
	 สรุปราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือน
มกราคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร 
ขายได้ความชื้นไม่เกิน	14.5%	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	7.83	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	 
7.86	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	 
ร้อยละ	0.38	และลดลงจากกิโลกรัม
ละ	8.97	บาทของเดือนมกราคม	2562	
ร้อยละ	12.71	ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชื้นเกิน	14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
6.15	บาท	เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	 

6.11	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	 
0.65	แต่ลดลงจากกิโลกรัมละ	6.98	บาท	
ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	11.89
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ	ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	8.58	บาท	ลดลงจากกิโลกรัม
ละ	9.07	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	
ร้อยละ	5.40	และลดลงจากกิโลกรัมละ	
9.89	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	 
ร้อยละ	13.25	ส�าหรับราคาขายส่งที่ไซโล
รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.18	บาท	 
ลดลงจากกิโลกรัมละ	8.40	บาท	 
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	2.62	
และลดลงจากกิโลกรัมละ	9.19	บาท	 
ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	10.99
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ	
289.27	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(8,686	บาท/ตัน)	
ลดลงจากตันละ	294.00	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(8,807	บาท/ตัน)	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	1.61	และลดลงในรูปของ

เงินบาทตันละ	121.00	บาท	เมื่อเทียบกับ
เดือนมกราคม	2562	เฉลี่ยตันละ	323.00	
ดอลลาร์สหรัฐ	(10,192	บาท/ตัน)	ลดลง
ร้อยละ	10.44	และลดลงในรูปของเงินบาท
ตันละ	1,506	บาท
	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโก
เดือนมีนาคม	2563	ข้าวโพดเมล็ดเหลือง
อเมริกันชั้น	2	เฉลี่ยตันละ	152.09	
ดอลลาร์สหรัฐ	(4,633	บาท/ตัน)	ลดลง
จากตันละ	155.12	ดอลลาร์สหรัฐฯ	 
(4,716	บาท/ตัน)	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	1.95	และลดลงในรูป 
ของเงินบาทตันละ	83.00	บาท	เมื่อเทียบ
กับเดือนมกราคม	2562	เฉลี่ยตันละ	
138.19	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(4,361	บาท/ตัน)	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.06	แต่ลดลงในรูป 
ของเงินบาทตันละ	272.00	บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(ประมาณการ	เดือนมกราคม	2562)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 320.39 341.29 -6.13
ผลผลิต 1,110.84 1,122.46 -1.04
น�าเข้า 172.26 171.93 0.19
ส่งออก 172.26 171.93 0.19
ใช้ในประเทศ 1,133.41 1,143.37 -0.87
สต๊อกปลายปี 297.81 320.39 -7.05

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

โดย	นางสาวสุรีพร	ยองรัมย์
นางสาวภาวินี	ขุมทอง
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน	
ผลผลิตข้าวฟ่างโลก	ปี	2562/63	(ณ	เดือน
มกราคม	2563)	มีปริมาณ	57.49	ล้านตัน	
ลดลงจาก	59.81	ล้านตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	3.88	โดยประเทศสหรัฐอเมริกา	
เม็กซิโก	ซูดาน	บราซิล	ไนเจอร์	
บูร์กินาฟาโซ	มาลี	และชาด	ผลิตได้ลดลง

การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวฟ่างโลก	ปี	2562/63	
มี	58.53	ล้านตัน	ลดลงจาก	59.14	ล้านตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	1.03	โดยสหรัฐ
อเมริกา	ซูดาน	อาร์เจนตินา	บราซิล	
ไนเจอร์	มาลี	และสหภาพยุโรป	มีความ

ต้องการใช้ลดลง	ด้านการค้าโลกคาดว่ามี	
3.70	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	3.33	ล้านตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	10.89	โดย
สหรัฐอเมริกา	และอาร์เจนตินา	ส่งออก
เพิ่มขึ้น	ประกอบกับจีน	เม็กซิโก	ญี่ปุ่น	

ซูดาน	เคนยา	ซูดานใต้	ชิลี	และโคลอมเบีย	
น�าเข้าเพิ่มขึ้น	
	 ราคาข้าวฟ่างแดงคละที่เกษตรกร
ขายได้เดือนมกราคม	2563	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	6.33	บาท

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(ประมาณการ	เดือนมกราคม	2562)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 5.53 4.86 13.86
ผลผลิต 57.49 59.81 -3.88
น�าเข้า 3.70 3.33 10.89
ส่งออก 3.70 3.33 10.89

ใช้ในประเทศ 58.53 59.14 -1.03
สต๊อกปลายปี 4.49 5.53 -18.85

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

ถั่วเขียว
การผลิต
	 ถั่วเขียว	ปี	2562/63	คาดการณ์	
ณ	เดือนธันวาคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลาด
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2562-มิถุนายน	
2563)	มีเนื้อที่ปลูก	794,720	ไร่	ผลผลิต	
106,950	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	135	
กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2561/62	ที่มี
เนื้อที่ปลูก	803,522	ไร่	ผลผลิต	103,427	ตัน	
และผลผลิตต่อไร่	129	กิโลกรัม	พบว่า
เนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ	1.10	แต่ผลผลิต	
และผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.41	
และร้อยละ	4.65	ตามล�าดับ

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
มกราคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ	
เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ	23.60	บาท	
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	25.00	บาท	
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	5.60	
แต่เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	21.34	บาท	
ของเดือนมกราคม	2561	ร้อยละ	10.59

	 ถั่วเขียวผิวด�าชนิดคละ	เดือนนี้ไม่มี
รายงานราคา
		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	30.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนธันวาคม	2562	แต่เพิ่มขึ้นจาก
ราคากิโลกรัมละ	26.00	บาท	ของเดือน
มกราคม	2562	ร้อยละ	15.38
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	27.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ

เดือนธันวาคม	2562	แต่เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	23.00	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	17.39
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	32.00	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	30.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	6.67	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	25.09	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	27.54
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ราคาขายสงราคาเกษตรกร

บาท/กิโลกรัม

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
พ.ศ. 2563

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

23.60

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	19.00	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	17.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	11.76	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	15.91	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	19.42
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
34.00	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
30.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	 
ร้อยละ	13.33	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	26.18	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	29.87
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้ราคา
กิโลกรัมละ	30.97	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	30.96	บาท	ของเดือนธันวาคม	

โดย	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

2562	ร้อยละ	0.03	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	26.94	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	14.96
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้ราคา
กิโลกรัมละ	27.95	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	27.94	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	0.04	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	23.93	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	16.80
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้ราคา
กิโลกรัมละ	32.98	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	30.96	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	6.52	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	26.94	บาท	ของเดือนมกราคม	
2562	ร้อยละ	22.42

	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้ 
ราคากิโลกรัมละ	19.91	บาท	เพิ่มขึ้นจาก
ราคากิโลกรัมละ	17.89	บาท	ของเดือน
ธันวาคม	2562	ร้อยละ	11.29	และ 
เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	15.89	บาท	
ของเดือนมกราคม	2562	ร้อยละ	25.30
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ	
34.78	บาท	เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
30.76	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	 
ร้อยละ	13.07	และเพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	28.75	บาท	ของเดือน 
มกราคม	2562	ร้อยละ	20.97

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
	 ในปี	2562/63	มีเนื้อที่เพาะปลูก	
0.147	ล้านไร่	ลดลงจาก	0.151	ล้านไร่	 
ในปี	2561/62	ร้อยละ	2.61	ผลผลิต	
40,376	ตัน	ลดลงจาก	41,165	ตัน	 
ในปี	2561/62	ร้อยละ	1.92	แต่ผลผลิต 
ต่อไร่	274	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก	 
272	กิโลกรัม	ในปี	2561/62	ร้อยละ	0.74	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

	 ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการ
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี	2562/63	ประจ�า
เดือนมกราคม	2563	มีประมาณ	337.70	
ล้านตัน	ลดลงจาก	358.28	ล้านตันของ 
ปีที่ผ่านมาร้อยละ	5.74	

ด้านราคา	
	 ในประเทศ
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
17.98	บาท	สูงขึ้นจาก	17.35	บาท	 

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บราซิล 117.00 123.00
สหรัฐอเมริกา 120.51 96.84
อาร์เจนตินา 55.30 53.00

จีน 15.97 18.10
อินเดีย 10.93 9.00

ปารากวัย 8.85 10.20
แคนาดา 7.27 6.00
อื่น	ๆ 22.45 21.56

รวม 358.28 337.70

ที่มา : Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	January	2020

ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	3.63	และ 
สูงขึ้นจาก	16.16	บาท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	11.26	ราคาขายส่ง	
ณ	ตลาดกรุงเทพฯ	ของถั่วเหลืองสกัด
น�้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ	18.50	บาท	 
ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมาและทรงตัว
เท่ากับในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา	
	 ต่างประเทศ
	 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า	 
ณ	ตลาดชิคาโก	เฉลี่ยบุชเชลละ	 
926.73	เซนต์	(10.38	บาท/กก.)	 
สูงขึ้นจากบุชเชลละ	922.78	เซนต์	 
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โดย	นางสาวจรินทร์ทิพย์	จงใจรักษ์	
นายภาณุพันธ์	ค�าวังสง่า

ถั่วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต
	 ถั่วลิสง	ปี	2562/63	คาดการณ์	 
ณ	เดือนธันวาคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลาด 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2562	ถึง	มิถุนายน	
2563)	มีเนื้อที่ปลูก	89,108	ไร่	ผลผลิต	
31,801	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	357	กิโลกรัม	 
เมื่อเทียบกับปี	2561/62	ที่มีเนื้อที่ปลูก	
93,258	ไร่	ผลผลิต	32,810	ตัน	และ
ผลผลิตต่อไร่	352	กิโลกรัม	พบว่า	 
เนื้อที่ปลูกและผลผลิตลดลง	ร้อยละ	 
4.45	และร้อยละ	3.08	แต่ผลผลิตต่อไร่ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.42	
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
มกราคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
30.15	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	 
34.13	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	 
ร้อยละ	11.66	แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	
22.02	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	 
ร้อยละ	39.92
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
51.39	บาท	เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	 
47.92	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	 
ร้อยละ	7.24	แต่ลดลงจากกิโลกรัมละ	
60.67	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	 
ร้อยละ	15.30
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	58.50	บาท	ทรงตัว 
เท่ากับเดือนธันวาคม	2562	แต่ลดลง 
จากกิโลกรัมละ	60.00	บาท	ของเดือน
มกราคม	2562	ร้อยละ	2.50
		 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	52.50	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนธันวาคม	2562	แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัม
ละ	51.00	บาท	ของเดือนมกราคม	2562	
ร้อยละ	2.94	

(10.30	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ	0.43	และสูงขึ้นจากบุชเชลละ	
909.71	เซนต์	(10.67	บาท/กก.)	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	1.87
	 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า	 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 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,	Jan	2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 46.75 45.44 -2.80
น�าเข้า 3.21 3.31 3.12
ส่งออก 3.52 3.70 5.11
สกัดน�้ามัน 18.09 18.55 2.54
สต็อกปลายปี 5.11 4.07 -20.35

ที่มา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Jan	2020

ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์ 
ภาวการณ์ผลิตถั่วลิสงโลก	ปี	2562/63	
ณ	เดือนมกราคม	2562	มีผลผลิต	45.44	
ล้านตัน	ลดลงจาก	46.75	ล้านตัน	ของปี	
2561/62	ร้อยละ	2.80	หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	9.00	 

ของผลผลิตพืชน�้ามันของโลก	โดยถั่วเหลือง	
เรปซีด	และเมล็ดทานตะวัน	ในปี	2562/63	
มีปริมาณ	337.70	ล้านตัน	67.72	ล้านตัน	
และ	54.04	ล้านตัน	ตามล�าดับ

โดย	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ณ	ตลาดชิคาโก	เฉลี่ยตันละ	298.32	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9.09	บาท/กก.)	ลดลง
จากตันละ	298.49	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9.07	
บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.06	
และลดลงจากตันละ	318.85	ดอลลาร์สหรัฐฯ	 

(9.99	บาท/กก.)	ในเดือนเดียวกันของ 
ปีที่ผ่านมาร้อยละ	6.44

ปีที่ 65 ฉบับที่ 759 กุมภาพันธ์ 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 29



ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คาดว่า
ปี	2563	ผลผลิตปาล์มน�้ามันเดือนมกราคม
จะมีประมาณ	1.325	ล้านตัน	คิดเป็น
น�้ามันปาล์มดิบ	0.239	ล้านตัน	สูงขึ้น 
จากผลผลิตปาล์มทะลาย	1.080	ล้านตัน	
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	0.194	ล้านตัน	 
ของเดือนธันวาคม	2562	คิดเป็นร้อยละ	
22.69	และร้อยละ	23.20	ตามล�าดับ

การตลาด
	 อินเดียน�าเข้าน�้ามันปาล์มจากมาเลเซีย
ต�่าสุดในรอบ	9	ปี	หลังจากที่ประเทศ
อินเดียประกาศห้ามมีการน�าเข้าน�้ามัน
ปาล์มจากมาเลเซีย	เนื่องจากนายก
รัฐมนตรีมาเลเซียวิจารณ์การท�างาน 
ของรัฐบาลอินเดียในรัฐแคชเมียร์และ 

ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
	 ราคาฝ้ายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่
เกษตรกรขายได้เดือนนี้ไม่มีรายงานราคา

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ผลผลิตฝ้ายโลกปี	2562/63	ณ	เดือน
มกราคม	2563	มีปริมาณ	26.23	ล้านตัน	
เพิ่มขึ้นจาก	25.72	ล้านตันของปี	2561/62	
ร้อยละ	1.98
	 การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ความต้องการใช้ฝ้ายโลก	ปี	2562/63	 
มีปริมาณ	26.18	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น 
จาก	26.17	ล้านต้น	ของปี	2561/62	 
ร้อยละ	0.03	ด้านการน�าเข้า	มีปริมาณ	
9.54	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	9.19	ล้านตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	3.86	ด้านการ 
ส่งออก	มีปริมาณ	9.55	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จาก	9.00	ล้านตันของปี	2561/62	 
ร้อยละ	6.07

ต่อต้านการออกกฎหมายสัญชาติของ
อินเดีย	คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์	อินเดีย 
จะน�าเข้าจากมาเลเซียน้อยกว่า	10,000	ตัน	 
จากเดิมที่อินเดียน�าเข้าเฉลี่ยอยู่ที่	367,459	
ตัน	ในปี	2562	(ข้อมูลจาก	MPOB)

ราคา
	 ราคาผลปาล์มทั้งทะลายที่เกษตรกร
ขายได้เดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	6.52	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	4.55	บาท	ในเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	43.30	และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	2.46	บาท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	165.04	
	 ราคาขายส่งน�้ามันปาล์มดิบ	ณ	ตลาด
กรุงเทพฯ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	38.29	บาท	 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	29.75	บาท	ในเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	28.71	และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	17.00	บาท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	125.24	

	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	 
ณ	ตลาดมาเลเซียเฉลี่ย	ตันละ	3,041.77	ริงกิต	 
(22.92	บาท/กก.)	สูงขึ้นจากตันละ	
2,910.61	ริงกิต	(21.56	บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	4.51	และสูงขึ้น
จากตันละ	2,138.55	ริงกิต	(16.75	บาท/กก.)	 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	42.24	
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	
ณ	ตลาดรอตเตอร์ดัม	เฉลี่ยตันละ	841.67	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(25.64	บาท/กก.)	 
สูงขึ้นจากตันละ	801.00	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(24.33	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ	5.08	และสูงขึ้นจากตันละ	 
532.03	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(16.99	บาท/กก.)	 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	58.20

โดย	นางสาวยุพยง	นามวงษา
นางอัมพิกา	เพชรเสถียร

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนมกราคม	2563)	
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.60 17.32 -1.62
ผลผลิต 25.72 26.23 1.98
น�าเข้า 9.19 9.54 3.86

ใช้ในประเทศ 26.17 26.18 0.03
ส่งออก 9.00 9.55 6.07

สต็อกปลายปี 17.32 17.33 0.08

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

ความเคลื่อนไหวของราคา
ฝ้ายในตลาดโลกประจ�าเดือน
มกราคม	2563	สรุปได้ดังนี้	
		 ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบเดือน
มีนาคม	2563	ท�าสัญญาเดือนมกราคม	
เฉลี่ยปอนด์ละ	70.36	เซนต์	(กิโลกรัมละ	
47.24	บาท)	เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ	66.88	
เซนต์	(กิโลกรัมละ	44.82	บาท)	ของเดือน
ธันวาคม	2562	ร้อยละ	5.20	และเพิ่มขึ้น

ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ	2.42	บาท	 
แต่ลดลงจากปอนด์ละ	73.13	เซนต์	
(กิโลกรัมละ	51.56	บาท)	ของเดือน
มกราคม	2562	ร้อยละ	3.79	และลดลง 
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ	4.32	บาท

โดย	น.ส.วรินทร	วรหาญ
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์
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อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
  รายงานการผลิตน�้าตาลทราย 
ของโรงงานน�้าตาลทั่วประเทศ
		 ศูนย์บริหารการผลิต	ส�านักงาน 
คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	 
ได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อย	และการผลิต
น�้าตาลทรายประจ�าปีการผลิต	2562/63	
ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2562	จนถึงวันที่	
20	มกราคม	2563	ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยว 
เข้าโรงงานน�้าตาลไปแล้วจ�านวน	 
43,757,531	ตัน	แยกเป็นอ้อยสด	
22,233,977	ตัน	และอ้อยไฟไหม้	
21,523,554	ตัน	ผลิตเป็นน�้าตาลได้	
4,476,995	ตัน	แยกเป็นน�้าตาลทรายดิบ	 
3,561,094	ตัน	และน�้าตาลทรายขาว	
915,901	ตัน	ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย	
12.22	ซี.ซี.เอส.	ผลผลิตน�้าตาลทรายเฉลี่ย
ต่อตันอ้อย	102.31	กก.ต่อตันอ้อย

ต่างประเทศ	
		 รายงานการส่งออกน�้าตาล
ของบราซิล
		 กระทรวงการค้าบราซิล	รายงานว่า	 
ในเดือนธันวาคม	2562	บราซิลส่งออก
น�้าตาลจ�านวน	1,489,283	ตัน	(มูลค่า
น�้าตาลทรายดิบ)	ลดลงจาก	1,969,790	ตัน	 
ในเดือนพฤศจิกายน	2562	ร้อยละ	24.39	 
และลดลงจาก	1,602,361	ตัน	ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน	ร้อยละ	7.06

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชอื่นๆ

ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 
หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21 ม.ค. 63
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

23 ธ.ค. 62
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค.	63 14.59 14.40 14.55 13.45 +1.10

พ.ค.	63 14.52 14.34 14.49 13.54 +0.95

ก.ค.	63 14.45 14.30 14.43 13.64 +0.79

ต.ค.	63 14.55 14.40 14.54 13.83 +0.71

มี.ค.	64 14.88 14.72 14.87 14.31 +0.56

พ.ค.	64 14.55 14.40 14.55 14.18 +0.37

ก.ค.	64 14.28 14.12 14.26 14.06 +0.20

ต.ค.	64 14.24 14.14 14.22 14.06 +0.16

มี.ค.	65 14.49 14.41 14.48 14.42 +0.06

พ.ค.	65 14.30 14.24 14.28 14.33 -0.05

ก.ค.	65 14.07 14.07 14.09 14.26 -0.17

ต.ค.	65 14.14 14.14 14.13 14.33 -0.20

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน 
หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21 ม.ค. 63
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

23 ธ.ค. 62
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค.	63 403.40 398.50 403.00 357.60 +45.40

พ.ค.	63 399.70 394.60 399.50 362.50 +37.00

ส.ค.	63 396.50 392.20 396.40 367.00 +29.40

ต.ค.	63 393.90 390.40 393.70 369.00 +24.70

ธ.ค.	63 394.90 390.80 394.90 372.00 +22.90

มี.ค.	64 396.90 392.40 396.70 376.90 +19.80

พ.ค.	64 395.40 391.50 395.40 378.90 +16.50

ส.ค.	64 392.10 392.10 392.10 381.50 +10.60

โดย	นายชวนเพิ่ม	สังข์สิงห์
นายสุรพงษ์	มุสิกชาติ	

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ยางพารา
การผลิต
	 ผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงเดือน
มกราคม	–	กันยายน	ปี	2562	มีปริมาณ	
3.22	ล้านตัน	(3.27	ล้านตันยางดิบ)	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	2.55	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	
2561	ที่มีผลผลิต	3.14	ล้านตัน	(3.18	ล้านตัน 
ยางดิบ)	โดยช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ของปี	2562	คาดว่าอยู่ในช่วงเดือนกันยายน	–	 
ธันวาคม	โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ	

42.63	ของปริมาณผลผลิตทั้งปี	ทางด้านการ
ผลิตยางพาราในภาพรวมของโลกในปี	2562	
มีประมาณการการผลิต	13.76	ล้านตัน	 
ลดลงจากปี	2561	ร้อยละ	0.72	ที่มีปริมาณ	
13.86	ล้านตัน
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การตลาด
	 การส่งออกยางพาราของไทยในปี	2562	
มีปริมาณ	3.89	ล้านตัน	ลดลงร้อยละ	9.53	 
จากปี	2561	ที่มีปริมาณ	4.30	ล้านตัน	 
ทางด้านความต้องการใช้ยางพาราในภาพ
รวมของโลกในปี	2562	มีประมาณการความ 
ต้องการใช้ยาง	13.70	ล้านตัน	ลดลงจากปี	2561	 
ร้อยละ	1.01	ที่มีปริมาณ	13.84	ล้านตัน

ราคา
 1. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 
	 1)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	39.86	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	39.34	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.52	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.32	
	 2)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	2	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	39.36	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	38.84	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.52	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.35
	 3)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	38.86	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
38.36	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.50	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.32
	 4)	ยางก้อนคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
18.69	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	18.60	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.09	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.48
	 5)	เศษยางคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
17.17	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	17.07	บาท	 

ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.10	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.62
	 6)	น�้ายางสดคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
35.08	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	34.16	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.92	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.72
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. 
	 	 ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 
 ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
	 	 1)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	50.03	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
49.44	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.59	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.19
	 	 2)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.88	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
48.29	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.59	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.22
	 	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	44.79	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
44.51	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.28	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.62
	 	 4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
33.68	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	32.96	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.72	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.16
 ณ ท่าเรือสงขลา 
	 	 1)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	49.78	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
49.19	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.59	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.20

	 	 2)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.63	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
48.04	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.59	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.22
	 	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	44.54	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	 
44.26	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
0.28	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.62
	 	 4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
33.43	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	32.71	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.72	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.18
 3. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
	 1)	ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	165.75	เซนต์สหรัฐฯ	
(50.00	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก	165.26	เซนต์
สหรัฐฯ	(49.52	บาท)	ของเดือนที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ	0.49	เซนต์สหรัฐฯ	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	0.30
	 2)	ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	171.65	เยน	(47.01	บาท)	
ลดลงจาก	173.95	เยน	(47.35	บาท)	 
ของเดือนที่ผ่านมากิโลกรัมละ	2.30	เยน	
หรือลดลงร้อยละ	1.32

โดย	นายทินกร	เพชรสูงเนิน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก
การขยายเนื้อที่ปลูกของแหล่งปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิกาในภาคเหนือ	และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	เนื่องจากภาครัฐมีการ 
ส่งเสริมให้ปลูกแซมในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น	
เมื่อปี	2559	เริ่มให้	ผลผลิตในปีนี้	 
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	
เนื่องจากจังหวัดชุมพร	และระนอง	 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่	ของภาคใต้ประสบ
ปัญหาฝนตกหนัก	และลมแรงจากพายุ 
ปลาบึก	ในช่วงเดือนธันวาคม	2561	–	
มกราคม	2562	ท�าให้ต้นกาแฟที่อยู่ในช่วง
ดอกก�าลังบาน	ส่งผลให้ดอกร่วง	ภาพรวม
ผลผลิตทั้งประเทศจึงลดลง

 ภาคเหนือ	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์ 
อาราบิกา	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	จากต้นกาแฟ
ที่ปลูกแซมในสวนผลไม้	สวนไม้ยืนต้น	
ตั้งแต่ปี	2559	ให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก	 
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น	
แม้ว่าสภาพอากาศแล้ง	ต้นกาแฟติดดอก
น้อย	เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	แต่เกษตรกร
คาดว่าปีนี้จะไม่พบมอดที่ฝังอยู่ในผลเชอรี่
มากเท่า	ปีที่แล้ว	และในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
ฝนจะไม่ตกมาก	และตกติดต่อกันหลายวัน 
เหมือนปีที่ผ่านมา	ยกเว้นแหล่งผลิต	ในจังหวัด 
ตาก	แพร่	สภาพอาการแล้งและร้อนจัด	
ท�าให้ผลกาแฟแห้ง	เมล็ดไหม้	ตั้งแต่ผล 
ยังไม่สุกเต็มที่	และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนใหญ่ปลูกเป็นอาชีพเสริมจึงไม่บ�ารุง
ดูแลท�าให้ติดผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ปีนี้
กาแฟสุกช้า	โดยผลผลิตกาแฟออกมากช่วง
เดือนธันวาคม	2562	–	เดือนกุมภาพันธ์	2563

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจากการปลูกใหม่ในปี	2559	เริ่มให้
ผลในปีนี้ส�าหรับผลผลิต	ต่อเนื้อที่ให้ผล 
คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	เนื่องจาก
สภาพอากาศร้อน	และแห้งแล้งในช่วงออกดอก 
ต้นกาแฟ	ขาดน�้าท�าให้ดอกออกน้อย
 ภาคกลาง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก
กาแฟที่ปลูกในปี	2559	ของ	จ.กาญจนบุรี	
และประจวบคีรีขันธ์	เริ่มให้ผลในปีนี้	
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	จาก
สภาพอากาศแล้ง	ฝนตกช้าท�าให้ต้นกาแฟ
ได้รับน�้า	ไม่เพียงพอต่อการติดดอกออกผล	
ส่งผลให้ปีนี้กาแฟติดผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	
ผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน	ธันวาคม	
2562	-	เดือนมกราคม	2563
 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์
โรบัสตา	เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่างต่อเนื่อง	
เนื่องจากต้นยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และ
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ไม้ผล	เช่น	ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไว้เริ่ม
ให้ผลผลิต	และมีปัญหาเรื่องแรงงานที่เก็บ
เกี่ยวหายาก	เกษตรกรจึงโค่นต้นกาแฟที่ไม่
สมบูรณ์และอายุมากออก	ส�าหรับผลผลิต
ต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	เนื่องจาก	 
เกิดพายุท�าให้มีฝนตกหนักช่วงเดือนธันวาคม	 
2561	ถึงต้นปีเดือนมกราคม	2562	ส่งผล
ให้ดอกกาแฟร่วง	ประกอบกับแรงงานเก็บ
กาแฟขาดการเอาใจใส่เวลาเก็บผลผลิต	
และหลังจากนั้นสภาพอากาศแล้ง	ท�าให้
กาแฟที่ออกดอก	รุ่น	2	และรุ่น	3	ได้รับน�้า
ไม่เพียงพอติดผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	 
โดยผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน
ธันวาคม	2562	–	เดือนกุมภาพันธ์	2563
 การตลาดและราคา 
	 คาดว่า	ราคาเมล็ดกาแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา	จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่ม
ขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา	ส�าหรับ
การส่งออกจะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง	 
ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจากความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ	และน�ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก	ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี	2561
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รายงาน
ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรูปในประเทศ	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	 
ในปี	2562	มีปริมาณ	100,000	ตัน	 
เพิ่มขึ้นจาก	80,000	ตัน	ของปี	2558	
ปริมาณ	20,000	ตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
5.73	เนื่องจากความต้องการของโรงงาน
แปรรูปเพิ่มขึ้น	ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก

	 2.	การค้า
	 การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ของปี	2562	เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา	มีปริมาณการส่ง
ออกเมล็ดกาแฟดิบ	383.33	ตัน	มูลค่า	
84.33	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	18.21	และ
ร้อยละ	8.60	ตามล�าดับ	ส่วนการส่งออก
เมล็ดกาแฟคั่ว	มีปริมาณ	145.48	ตัน	มูลค่า	
40.17	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	11.50	และ	
10.23	ตามล�าดับ	ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูป
มีปริมาณการส่งออก	2,666.70	ตัน	มูลค่า	
574.40	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	
32.49	และร้อยละ	13.21	ตามล�าดับ	และ
กาแฟส�าเร็จรูปผสม	มีปริมาณการส่งออก	
21,661.02	ตัน	มูลค่า	2,280.79	ล้านบาท	
หรือลดลงร้อยละ	11.66	และร้อยละ	 
9.94	ตามล�าดับ
	 การน�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ของปี	2562	เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา	มีปริมาณการน�า
เข้าเมล็ดกาแฟดิบ	44,831.03	ตัน	มูลค่า	
2,523.28	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	28.45	
และร้อยละ	35	ตามล�าดับ	ส่วนการน�าเข้า
เมล็ดกาแฟคั่ว	มีปริมาณ	3,238.66	ตัน	
มูลค่า	822.34	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

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

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

5.73

หมายเหตุ* :	ประมาณการ

ร้อยละ	59.70	และร้อยละ	35.88	 
ตามล�าดับ	ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูปมีปริมาณ
น�าเข้า	7,212.87	ตัน	มูลค่า	1,837.42	ล้าน
บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.06	และร้อยละ	
9.98	ตามล�าดับ	และกาแฟส�าเร็จรูปผสม	
มีปริมาณการน�าเข้า	5,601.95	ตัน	มูลค่า	
919.61	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	 
18.50	และร้อยละ	12.72	ตามล�าดับ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	(USDA)	
รายงานผลผลิตกาแฟโลกปี	2562/63	มี
ปริมาณ	10.16	ล้านตัน	ลดลงจาก	10.48	
ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	3.05	
 บราซิล	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	1	ของโลก	
ในปี	2562/63	มีผลผลิต	3.48	ล้านตัน	 
ลดลง	0.41	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือ 
ลดลงร้อยละ	10.54	
 เวียดนาม	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	2	 
ของโลก	และเป็นผู้ผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสตา 
อันดับ	1	ของโลก	มีผลผลิตกาแฟปี	
2562/63	ปริมาณ	1.93	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จาก	1.82	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือ 
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6.04	

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

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

1.	บราซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.48 4.76

2.	เวียดนาม 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.	อูกันดา 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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	 การส่งออกกาแฟของโลก
		 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
การส่งออกกาแฟโลกปี	2562/63	มี	8.10	
ล้านตัน	ลดลงจาก	8.44	ล้านตัน	ในปี	
2561/62	ร้อยละ	4.03	ประเทศที่ส่งออก
มากที่สุดได้แก่	บราซิล	มีการส่งออกในปี	
2562/63	ปริมาณ	2.12	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จาก	2.49	ล้านตัน	ของปี	2561/62	 
ร้อยละ	14.86	เนื่องจากปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้น	รองลงมาได้แก่	ประเทศเวียดนาม	
มีการส่งออก	ปริมาณ	1.70	ล้านตัน	 
เพิ่มขึ้นจาก	1.64	ล้านตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	3.66	เนื่องจากสภาพอากาศ 
เอื้ออ�านวย	ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
ความต้องการใช้กาแฟของโลกปี	2562/63	
มี	9.982	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	9.164	ล้านตัน 
ของปี	2558/59	ร้อยละ	2.43	

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	ปี	
2558/59	–	2562/63

หน่วย	:	ล้านตัน

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

บราซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.12 2.15

เวียดนาม 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

อูกันดา 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

ราคา
	 ในประเทศ
	 	 ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรขายได้	 
เดือนมกราคม	2563	เฉลี่ย	กิโลกรัมละ	
62.87	บาท
	 ราคาในตลาดตา่งประเทศประจ�า 
เดือนมกราคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้า	ตลาด
นิวยอร์กซื้อขายทันทีเฉลี่ย	142.19	เซนต์/
ปอนด์	(95.94	บาท/กิโลกรัม)	ลดลงจาก	

โดย	นางสาวณัฐวณี	ยมโชติ
		 	 นางสาววิชชุพร	สุขเจริญ
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พริกไทย
การผลิต
	 เกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ประมาณร้อยละ	10	ของผลผลิตทั้งหมด	
คาดว่า	ผลผลิตโดยรวมในปีนี้มีแนวโน้มลด
ลง	เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน	โรค
ในพริกไทยและสภาพดินเสื่อมโทรม	ส่งผล
ให้พริกไทยติดผลน้อยประกอบกับมีการรื้อ
ถอนพริกไทยที่ปลูกแซมกับไม้ผลที่เริ่มโต
บางส่วน	ท�าให้พื้นที่ปลูกทรงตัวถึงลดลง

การตลาด
	 ภาวการณ์ซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัว
ราคาพริกไทยมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจากมี
การน�าเข้าพริกไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน	
ได้แก่	กัมพูชา	และเวียดนาม	เพิ่มขึ้นราคา
พริกไทยด�า-คละ	จ.จันทบุรี	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
80-120	บาท	พริกไทยขาว-ดี	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	170-220	บาท	ส่วนพริกไทยอ่อน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	30-50	บาท	
	 ในปี	2561	(ม.ค.-ธ.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย	 
ปริมาณ	546	ตัน	มูลค่า	128.98	ล้านบาท	

จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	74	ตัน	
มูลค่า	32.10	ล้านบาท	และพริกไทยป่น	
ปริมาณ	425	มูลค่า	96.88	ล้านบาท
	 ในปี	2562	(ม.ค.-พ.ย.)	ไทยส่งออก
พริกไทย	ปริมาณ	618	ตัน	มูลค่า	140.13	
ล้านบาท	จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ด 
ปริมาณ	285	ตัน	มูลค่า	97.09	ล้านบาท	
และพริกไทยป่น	ปริมาณ	300	มูลค่า	
43.04	ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

154.89	เซนต์/ปอนด์	(103.81	บาท/
กิโลกรัม)	ของเดือนก่อนร้อยละ	8.20
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา	ตลาด
นิวยอร์กซื้อขายทันที่เฉลี่ย	70.55	เซนต์/
ปอนด์	(47.60	บาท/กิโลกรัม)	ลดลงจาก	
71.89	เซนต์/ปอนด์	(48.18	บาท/กิโลกรัม)	
ของเดือนก่อนร้อยละ	1.86
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สับปะรด
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คาดว่า	
ช่วงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาด 
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม	
จากภาวะสภาพอากาศในหลายพื้นที่
แปรปรวน	ท�าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย	
ขณะที่โรงงานแปรรูปสับปะรดต้องการ
วัตถุดิบเพื่อท�าการผลิตให้สอดคล้องกับ
ภาวะตลาด	ส่งผลให้ราคาสับปะรดปรับตัว
เพิ่มขึ้นเดือนที่ผ่านมา

การค้า
	 เดือนพฤศจิกายน	2562	ส่งออก
สับปะรดสดและผลิตภัณฑ์	ปริมาณ	 
32,181	ตัน	มูลค่า	1,069.85	ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	28,556	ตัน	มูลค่า	
944.34	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	2562	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.69	และร้อยละ	
13.29	และลดลงจากปริมาณ	46,337	ตัน	 
มูลค่า	1,381.00	ล้านบาท	ในเดือน
พฤศจิกายน	2561	หรือลดลงร้อยละ	 
30.55	และร้อยละ	22.53
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 ส่งออกปริมาณ	24,733	ตัน	มูลค่า	
731.84	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	
21,001	ตัน	มูลค่า	597.20	ล้านบาท	 
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
17.77	และร้อยละ	22.54	และลดลง 
จากปริมาณ	34,330	ตัน	มูลค่า	940.50	

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย 
ประจ�าเดือนมกราคม มีดังนี้
	 1.	ราคาเกษตรกรขายได้
	 ราคาเกษตรกรขายได้พริกไทยขาว-ดี	 
ปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	187.07	บาท	
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	29.64	 
ส่วนพริกไทยด�า-คละ	มีราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ	94.24	บาท	ลดลงจากปี 
ที่ผ่านมา	ร้อยละ	34.86
	 ส�าหรับเดือนมกราคม	ปี	2563	 
พริกไทยด�า-คละ	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
82.50	บาท	ราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	

ลดลงร้อยละ	12.46	และพริกไทยขาว-ดี	 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	180	บาท	ราคาลดลง 
จากเดือนที่ผ่านมา	ลดลงร้อยละ	3.781

	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 	 ราคาขายส่งพริกไทยขาว-ดี	 
ปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	355.92	บาท	 
ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20.02	
ราคาต�่าสุด-สูงสุด	คือ	330-460	บาท/
กิโลกรัม	พริกไทยด�า-ดี	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	250.92	บาท	บาท	ราคาลดลง
จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	26.20	ราคาต�่าสุด-
สูงสุด	คือ	230-350	บาท/กิโลกรัม	 
ส่วนพริกไทยด�า-รอง	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

315	บาท	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา 
ราคาต�่าสุด-สูงสุด	คือ	310-320	บาท/
กิโลกรัม
	 ส�าหรับเดือนมกราคม	2563	ราคา
ขายส่งพริกไทยขาว-ดี	มีราคาเฉลี่ย	กิโลกรัมละ	 
345	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา	 
พริกไทยด�า-อย่างดี	มีราคาเฉลี่ย	กิโลกรัมละ  
240	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือน 
ที่ผ่านมา	และพริกไทยด�า-อย่างรอง	 
มีราคาเฉลี่ย	กิโลกรัมละ	315	บาท	 
ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ล้านบาท	ในเดือนพฤศจิกายน	2561	หรือ
ลดลงร้อยละ	27.95	และร้อยละ	22.19
	 น�้าสับปะรด	
	 ส่งออกปริมาณ	4,884	ตัน	มูลค่า	
182.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	
4,749	ตัน	มูลค่า	167.75	ล้านบาท	 
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
2.85	และร้อยละ	8.52	และปริมาณลดลง
จาก	7,659	ตัน	มูลค่า	234.04	ล้านบาท	 
ในเดือนพฤศจิกายน	2561	หรือลดลง 
ร้อยละ	36.22	และร้อยละ	22.22
	 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย	
	 ส่งออกปริมาณ	1,459	ตัน	มูลค่า	
131.48	ล้านบาท	ลดลงขึ้นจากปริมาณ	
1,758	ตัน	มูลค่า	158.43	ล้านบาท	 
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
17.05	และร้อยละ	17.01	และลดลง 
จากปริมาณ	2,340	ตัน	มูลค่า	167.21	 
ล้านบาท	ในเดือนพฤศจิกายน	2561	หรือ
ลดลงร้อยละ	37.66	และร้อยละ	21.37
	 สับปะรดแช่แข็ง	
	 ส่งออกปริมาณ	54	ตัน	มูลค่า	6.05	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	37	ตัน	มูลค่า	
4.63	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	2562	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	48.15	และร้อยละ	30.67	
และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ	52	ตัน	มูลค่า	5.45	
ล้านบาท	ในเดือนพฤศจิกายน	2561	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.55	และร้อยละ	10.98
	 สับปะรดแห้ง	
	 ส่งออกปริมาณ	13	ตัน	มูลค่า	3.54	
ล้านบาท	ปริมาณลดลงจาก	29	ตัน	 
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือลดลง 

ร้อยละ	56.94	ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	
3.31	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	2562	 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.04	และเพิ่มขึ้น 
จากปริมาณ	11	ตัน	มูลค่า	2.28	ล้านบาท	
ในเดือนพฤศจิกายน	2561	หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	7.53	และร้อยละ	55.59
	 สับปะรดสด	
	 ส่งออกปริมาณ	1,037	ตัน	มูลค่า	
14.89	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	 
981	ตัน	มูลค่า	13.01	ล้านบาท	ในเดือน
ตุลาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.71	
และร้อยละ	14.48	และลดลงจากปริมาณ	
1,944	ตัน	มูลค่า	31.52	ล้านบาท	ในเดือน
พฤศจิกายน	2561	หรือลดลงร้อยละ	 
46.65	และร้อยละ	52.75

ความเคลื่อนไหวของราคา 
สับปะรดประจ�าเดือน
ธันวาคม	2562	มีดังนี้
	 คาดว่า	ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.64	บาท	เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ	7.76	บาท	ของเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ	11.28	และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	 
3.15	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	174.13
	 คาดว่า	ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	9.97	บาท	ลดลง
จากกิโลกรัมละ	10.06	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	0.89	และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	5.40	บาท	ในช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	84.63

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้าหนัก	100	
กิโลกรัมขึ้นไป	ราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	66.33	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	61.53	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	7.80	
โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัม	62.21	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	61.50	บาท	
ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	69.37	บาท	
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ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
	 สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อเดือนนี้	ราคา
ไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อย
จากเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากอยู่ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันตรุษจีน	
ท�าให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น	
ส่งผลให้ความต้องการบริโภคไก่เนื้อยังคง
มีมาก	แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคา
จะสูงขึ้นเล็กน้อย	
	 ด้านการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งเดือน	พ.ย.	2562	ปริมาณ	
32,411	ตัน	มูลค่า	2,612.32	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากเดือน	ต.ค.	2562	ปริมาณ	

และภาคใต้	กิโลกรัมละ	66.93	บาท	ส่วนราคา
ลูกสุกรตามประกาศของบริษัท	ซี.พี.	เฉลี่ย
ตัวละ	2,600	บาท	สูงขึ้นจากตัวละ	1,975	
บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	31.65

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	73.10	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัม
ละ	66.39	บาท	ของเดือนที่
ผ่านมาร้อยละ	10.11

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ภาวะตลาดสุกรเดือนนี้ค่อนข้างคึกคัก
และคล่องตัว	ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้
สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่มีมากขึ้น
จากช่วงเทศกาลวันตรุษจีน	ท�าให้ผู้บริโภค
จับจ่ายใช้สอยมาก	ประกอบกับผู้ประกอบ
การบางส่วนได้ส่งออกเนื้อสุกรสดไปยัง
ต่างประเทศมากขึ้น	ส่งผลให้ราคาสุกร
ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคาจะสูงขึ้น	
ตามความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่มี
อย่างต่อเนื่อง
	 ด้านการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	พ.ย.	2562	มีปริมาณ	1,818	ตัน	
มูลค่า	213.10	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากเดือน	
ต.ค.	2562	มีปริมาณ	1,186	ตัน	มูลค่า	
134.33	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	53.29	
และร้อยละ	58.64	ตามล�าดับ
	 ส�าหรับการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน	พ.ย.	2562	มีปริมาณ	750	ตัน	
มูลค่า	180.23	ล้านบาท	ปริมาณเพิ่มขึ้น
จากเดือน	ต.ค.	มีปริมาณ	742	ตัน	มูลค่า	
180.30	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.08	
แต่มูลค่าลดลงจากเดือน	ต.ค.	คิดเป็น
ร้อยละ	0.04	ตลาดส่งออกที่ส�าคัญคือ	
ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	

36 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 759 กุมภาพันธ์ 2563



27,015	ตัน	มูลค่า	2,219.46	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	19.97	และร้อยละ	
17.70	ตามล�าดับ		
	 ส่วนการส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	พ.ย.	
2562	ปริมาณ	50,965	ตัน	มูลค่า	
6,835.59	ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	
ต.ค.	2562	ปริมาณ	51,460	ตัน	มูลค่า	
6,979.44	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.96	
และร้อยละ	2.06	ตามล�าดับ	ตลาดส่งออก
ที่ส�าคัญคือ	ญี่ปุ่น	สหภาพยุโรป	และเกาหลีใต้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	39.30	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	38.57	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.89	
โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	35.00	บาท	ภาคกลาง	
กิโลกรัม	39.68	บาท	ภาคใต้	กิโลกรัมละ	
40.65	บาท	ส่วนภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือไม่มีรายงาน	ส่วนราคา

ลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท	ซี.พี	
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ	15.50	บาท	
ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า	
จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
35.50	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา	
และราคาขายส่งไก่สดเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
49.00	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	49.86	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.72
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้
ลดลงเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา	แม้ว่า
จะเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลวันปีใหม่คาดว่า
ความต้องการบริโภคไข่ไก่จะมีมากขึ้น	
แต่จากผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดยังคง
มีมากและเริ่มสะสม	ขณะที่ความต้องการ
บริโภคไข่ไก่ยังคงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	
แนวโน้มเดือนหน้าคาดว่าราคาจะทรงตัว
หรือลดลงเล็กน้อย	
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	เดือน	พ.ย.	
2562	มีปริมาณ	16.25	ล้านฟอง	มูลค่า	
49.27	ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	ต.ค.	
2562	มีปริมาณ	18.32	ล้านฟอง	มูลค่า	
56.05	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.30	
และร้อยละ	12.10	ตามล�าดับ	ตลาดส่งออก
ที่ส�าคัญคือ	ฮ่องกง	และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้	เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ	ร้อยฟองละ	276	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	279	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	
ร้อยละ	1.08	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	
ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	308	บาท	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
272	บาท	ภาคกลาง	ร้อยฟองละ	
269	บาท	ส่วนภาคใต้	ไม่มีรายงาน	
ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท	
ซี.พี.	ตัวละ	28.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่ไก่	(เฉลี่ยเบอร์	0-4)	
ในตลาดกรุงเทพฯ	จากกรมการค้าภายใน	

เฉลี่ยร้อยฟองละ	301	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	303	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	
ร้อยละ	0.66
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้	
เฉลี่ยทั้งประเทศ	ร้อยฟองละ	332	บาท	
สูงขึ้นจาก	ร้อยฟองละ	327	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	1.53	โดยแยก
เป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	
351	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ร้อยฟองละ	337	บาท	ภาคกลาง	ร้อยฟองละ	
306	บาท	ภาคใต้	ร้อยฟองละ	368	บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่เป็ด	คละ	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	
เฉลี่ยร้อยฟองละ	380	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาโค	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกร
ขายได้	เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ	
90.79	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
90.50	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	
0.32	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.28	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	86.28	บาท	
ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	91.95	บาท	
และภาคใต้	กิโลกรัมละ	100.43	บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคากระบือ	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
68.65	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	
68.66	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	
0.02	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.30	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	64.46	บาท	
ส่วนภาคกลางและภาคใต้	ไม่มีรายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 68.97 65.35 59.42 59.79 61.53 66.33

ราคาขายส่ง	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	กรมการค้าภายใน

71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 64.50 59.26 55.55 59.66 66.39 73.10

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

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.95 36.92 36.66 36.56 38.57 39.30

ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า	
กรมการค้าภายใน

32.50 33.81 34.50 34.50 34.50 36.18 36.50 36.50 36.50 34.17 33.87 35.50 35.50

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

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 272 274 262 264 274 280 284 286 290 293 282 279 276

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

291 278 262 282 306 315 325 331 311 330 312 303 301

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

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 325 328 327 322 324 330 327 333 333 329 324 327 332

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

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

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.39 88.35 88.77 89.84 90.50 90.79

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

(กระบือ)ราคาเกษตรกร
ขายได้

69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.65 67.92 68.14 68.57 68.66 68.65

โดย น.ส.อัจฉรา	ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย์	จันทร์เปล่ง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ 
ประจ�าเดือนมกราคม	2563 
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิตเดือน
มกราคม	2563
	 สถานการณ์ผลผลิตสัตว์น�้าในเดือน
มกราคมพบว่า	ไม่มีรายงานปริมาณสัตว์น�้า
ที่จ�าหน่ายในตลาดกลางองค์การสะพานปลา 
กรุงเทพฯ	ในขณะที่ราคาสัตว์น�้าที่เกษตรกร 
ขายได้ในเดือนมกราคม	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 
ได้แก่	ปลาดุกบิ๊กอุย	กุ้งขาวแวนนาไม	 
ปลาเป็ด	และหมึกกระดอง	และปลาช่อน	 
และปลาทูสด	ราคามีแนวโน้มลดลง	
ส�าหรับสถานการณ์ข่าวที่ส�าคัญมีดังนี้
เอกวาดอร์มีความพยายามออก 
กฎหมายใหม่เพื่อต่อต้านการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย(IUU) เนื่องจากการได้รับ 
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป
	 มีรายงานจาก	Undercurrent	news	
เมื่อวันที่	14	มกราคม	2563	ว่ารัฐบาล
เอกวาดอร์	อยู่ระหว่างการออกกฎหมาย	
เพื่อต่อต้านการท�าประมงผิดกฎหมาย	 
ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	 
หลังจากที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลือง 
แก่ประเทศเอกวาดอร์ในเดือนตุลาคม 
ปีที่ผ่านมา	ภาคอุตสาหกรรมการประมง
ของเอกวาดอร์ได้อธิบายว่า	การได้รับ 
ใบเหลืองในครั้งนี้	ถือเป็นโอกาสในการ 
วางกรอบข้อบังคับซึ่งเป็นหนึ่งใน 
ข้อก�าหนดของสหภาพยุโรป	ส�าหรับการ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่เจ้าหน้าที่รัฐ 
จะได้แสดงให้เห็นถึงการควบคุม	และ
การแสดงศักยภาพของเอกวาดอร์ในการ

ทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหา	IUU	เพื่อให้ตรงกับ
มาตรฐานที่สหภาพยุโรปต้องการ	 
ภาคอุตสาหกรรมสัตว์น�้าของเอกวาดอร์
ท�างานอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย	และ 
ยึดหลักความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
โดยมีความพยายามให้สอดคล้องกับ 
ภาครัฐ	เพื่อเร่งรัดการอนุมัติออกกฎหมาย
ฉบับใหม่โดยเร็ว	การที่สหภาพยุโรป 
ให้ใบเหลืองแก่ประเทศในแถบลาติน 
อเมริกา	น�าไปสู่การระงับการน�าเข้าสินค้า
จากเอกวาดอร์	ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกทูน่ารายใหญ่เป็นอันดับสอง
ของโลก	มีมูลค่ากว่า	1,150	ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเอกวาดอร์อย่างมาก
	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนมกราคม	2563
 แคนาดาเป็นตลาดส่งออกกุ้งที่ใหญ่
ที่สุดของเวียดนาม
	 มีรายงานจาก	Vietnam	Association	
of	Seafood	Exporters	and	Producers	
(VASEP)	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2020	 
ว่าเวียดนามส่งออกกุ้งไปแคนาดา 
เป็นอันดับที่	6	ของปริมาณกุ้งส่งออก 
ไปแคนาดา	คิดเป็นร้อยละ	4.3	ของกุ้ง 
ส่งออกไปยังตลาดแห่งนี้	ในรอบหลายปี 
ที่ผ่านมากุ้งจากเวียดนามส่งออก 
ไปยังแคนาดาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ตลาด
แคนาดายังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ 
ของกุ้งเวียดนาม	ในช่วงปี	2016	–	2018	
การส่งออกกุ้งของเวียดนามเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องจาก	122.5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 
ในปี	2016	เป็น	161.6	ล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐในปี	2018	อย่างไรก็ตาม 
ในช่วง	9	เดือนแรกของปี	2019	 
การส่งออกกุ้งไปแคนาดามีมูลค่า	 
105	ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ	ลดลง 
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	 
7.00	ในโครงสร้างการส่งออกกุ้งของ
เวียดนามไปยังแคนาดา	สัดส่วนกุ้งขาว 
แวนนไมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	เนื่องจาก 
ผู้บริโภคแคนาดานิยมกุ้งแปรรูป	ซึ่งกุ้งต้ม
ทั้งตัวไม่แกะเปลือกเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวแคนาดา
อย่างมาก	การบริโภคกุ้งน�้าเย็นจากทาง
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ลดสัดส่วนลง	 
โดยในปี	2019	รายงานคาดการณ์ว่า
ผลผลิตกุ้งน�้าเย็นจากแคนาดาลดลง 
อย่างรวดเร็ว	เนื่องจากผลผลิตกุ้งน�้าเย็น
จับจากธรรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
อย่างมาก	และปริมาณการน�าเข้าผลผลิต
กุ้งน�้าเย็นของแคนาดาได้ลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง	
	 3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนมกราคม	2563
	 ราคาสัตว์น�้าที่ส�าคัญบางชนิดในเดือน
มกราคม	มีความเคลื่อนไหว	ดังนี้	คือ
 3.1 กุ้งขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. 
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
151.60	บาทเพิ่มขึ้นจาก	147.63	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	2.68	
	 ราคาขายส่งกุ้งขาวขนาดกลาง	(70ตัว/กก.)	 
จากตลาดทะเลไทย	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
146.25	บาท	ลดลงจาก	146.59	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.23
 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง 
ราคาที่ชาวประมงขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
179.00	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	178.00	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.56	
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
200.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	ราคาที่ชาว
ประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	76.33	บาท
ลดลงจาก	76.37	บาท/กิโลกรัม	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	0.05
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	 ราคาขายส่งปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
90.00	บาท/กิโลกรัมทรงตัวเท่ากับเดือน 
ที่ผ่านมา
 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	ราคา 
ที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
85.62	ลดลงจาก	86.90	บาท/กก.	 
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.51
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	130	
บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา 
 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3- 4 ตัว/
กิโลกรัม	ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ย	
50.00	บาท/กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก	 
48.67	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	2.73
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ย	70	บาท/
กิโลกรัมทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา	
 3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น	ราคาที่ 
ชาวประมงขายปลาเป็ดได้	7.67	บาท/
กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก	7.59	บาท/กิโลกรัม	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.05
	 ราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	เบอร์	2	ในตลาดกรุงเทพฯ	เฉลี่ย	
27.00	บาท/กิโลกรัม	ราคาทรงตัว 
จากเดือนที่ผ่านมา
	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
กุมภาพันธ์	2563	
	 จากการศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติ	 
คาดคะเนแนวโน้มของราคาเดือน
กุมภาพันธ์	2563	ดังนี้

 4.1 กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม 
ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะอยู่ใน
ระดับ	150.25	บาท/กิโลกรัม	ลดลง 
จาก	151.60	บาท/กิโลกรัมของเดือนก่อน
ร้อยละ	0.89
	 ราคาขายส่งกุ้งขาว	(70	ตัว/กก.)	 
จากตลาดทะเลไท	จ.สมุทรสาครคาดว่า 
จะอยู่ในระดับ	156.00	บาท/กิโลกรัม	 
เพิ่มขึ้นจาก	146.25	บาท/กิโลกรัมของ
เดือนก่อนร้อยละ	6.66
 4.2 ปลาหมึกกระดองสด	ราคาที่
ชาวประมงขายได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	
173.83บาท/กิโลกรัม	ลดลงจาก	179.00	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	2.88
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
จากองค์การสะพานปลาคาดว่าจะอยู่ใน
ระดับเฉลี่ย	200	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา
 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ 
ชาวประมงขายได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	
75.32	บาท/กิโลกรัม	ลดลงจาก	76.33	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.32	

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
จากองค์การสะพานปลาคาดว่าจะอยู่ใน
ระดับ	90.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา
 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	ราคา
ที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	
84.68	บาท/กิโลกรัม	ลดลงจาก	85.62	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.09
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
คาดว่าจะอยู่ในระดับ	130.00	บาท/
กิโลกรัมทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย	ราคาที่ชาวประมง
ขายได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	44.91	บาท/
กิโลกรัม	ลดลงจาก	50.00	บาท/กิโลกรัม	
ของเดือนก่อนร้อยละ	10.18
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
จากองค์การสะพานปลาคาดว่าอยู่ในระดับ	
90.00	บาท/กิโลกรัม	ราคาทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา
 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น	ราคาปลา
เป็ดที่ชาวประมงขายได้คาดว่าจะ 
อยู่ในระดับ	7.44	บาท/กิโลกรัม	ราคา 
ลดลงจาก	7.67	บาท/กิโลกรัมของ 
เดือนก่อนร้อยละ	2.99
	 ราคาปลาป่นเบอร์	2	ชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	ในตลาดกรุงเทพฯ	คาดว่าอยู่ใน
ระดับ	27.00	บาท/กิโลกรัม	ราคาทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา

โดย	น.ส.สุจิตตา	รักษ์วงศ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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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. 44.91 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. 84.68 130.00

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. 150.27 156.00
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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. 173.83 200.00

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. 7.44 27.00

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. 75.32 90.00
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ข่าวประมงที่น่าสนใจ

ความเข้มงวดในกฎระเบียบข้อบังคับของตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกกุ้งของประเทศอินเดีย

 เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวจาก 
The Economic Times 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 
ที่ผ่านมาว่าการตรวจสอบ
คุณภาพที่เข้มงวด
ในตลาดสหภาพยุโรป
และตลาดสหรัฐอเมริกา 
และการแข่งขันจาก
ตลาดอื่น ๆ ที่เน้นคุณภาพ 
และการสร้างคุณค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์

ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น�้าของอินเดีย	กุ้ง	ปลาแช่แข็ง	

และหอย	เป็นสินค้าส่งออกหลักของอินเดีย	โดยกุ้งมีสัดส่วน

การส่งออกคิดเป็นร้อยละ	71	ของการส่งออกสัตว์น�้าจาก

ประเทศอินเดียทั้งหมด	สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดน�าเข้ากุ้ง

ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย	ในขณะที่จีนและเวียดนามน�าเข้าปลา	

และหอย	แช่แข็งมากที่สุด	โดยการส่งออกสินค้าสัตว์น�้า

ไปยังทั้ง	3	ประเทศ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50-60	ของการ

ส่งออกสินค้าสัตว์น�้าของอินเดีย	อย่างไรก็ตาม	ความเข้มงวด

ในกฎระเบียบข้อบังคับจาก	FDA	และ	NOAA	ท�าให้ผู้ส่งออก

กุ้งจากอินเดียประสบกับอุปสรรคในการส่งออก	โดยเฉพาะ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

โดยเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.84	เป็นร้อยละ	2.34	

ในปี	2018	ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกกุ้ง

ของอินเดียอย่างมาก
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420 1,300 1,438 1,986

ลูกไก่ไข่อายุ	1	วัน 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00 21.50 25.00 25.92 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกไก่เนื้ออายุ	1	วัน 10.50 10.47 11.42 11.50 11.50 11.71 14.42 14.50 14.50 13.98 13.50 14.19 15.50

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

ที่มา :	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

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

รายการ
2561 2562

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

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	:	บาทต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2561 2562

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

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

46-0-0 11,867 11,600 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667 10,667 10,650 10,617

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

16	-	16	-	8 13,100 13,000 13,200 12,933 12,700 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,633 12,633 12,633

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

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

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.2	ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง	
อ.พรหมพิราม	จ.พิษณุโลก

	 วันที่	22	มกราคม	2563	นายบุญลาภ	โสวัณณะ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่	2	จังหวัดพิษณุโลก	(สศท.2)	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
ภัยแล้งในพื้นที่	อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	และเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่ไก่ด�าบ้านเซิงหวาย	ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งจึงปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงไก่ด�า
เป็นอาชีพเสริม	ตามค�าแนะน�าของเกษตรกรผู้รู้ในพื้นที่จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง	นอกจากนี้	ยังได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง	
ซึ่งด�าเนินกิจการแบบครบวงจร	โดยทั้ง	2	กลุ่ม	ด�าเนินการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง	
(ผลิต	แปรรูป	จ�าหน่าย)	ตามนโยบายตลาดน�าการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศท.3	จัดประชุมคณะท�างานด้านสารสนเทศการเกษตร
ครั้งที่	2/2563

	วันที่	6-7	มกราคม	2563	นางเพ็ญศิริ	วงษ์วาท	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่	3	จังหวัดอุดรธานี	(สศท.3)	เป็นประธานการประชุมคณะท�างานพัฒนางานด้านสารสนเทศ
การเกษตร	ครั้งที่	2/2563	เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
การเกษตรในปีงบประมาณ	2563	และจัดท�าค�าของบประมาณปี	2564	ของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	1-12	(สศท.1-12)	โดยมีผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร	(ศสส.)	
ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	(ศปศ.)	ผู้แทนส�านักงานเลขานุการกรม	(สลก.)	
ผู้แทน	สศท.1-12	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	ณ	ห้องประชุม
ชั้น	2	อาคารศูนย์ปฏิบัติการ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.	4	ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรภาคอีสาน	ประจ�าปี	2563
	 วันที่	24	มกราคม	2563	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	4	ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตร	ภาคอีสาน	ประจ�าปี	2563	ณ	อุทยาน
เทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และพระบรม
วงศานุวงศ์	ในการน�าศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	โดยมี	นายอลงกรณ์	พลบุตร	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยกิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน	เช่น	เทคโนโลยี	AI		การจัดแสดงโดรนทางการเกษตร	การใช้	Application	เพื่อเกษตรกรไทย	
รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม		การกระตุ้นและส่งเสริม
การขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร	และเพื่อกระตุ้น
ให้เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	ให้เห็นความส�าคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

สศท.6	จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	
เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	

ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 วันที่	27-28	มกราคม	2563	นายสุชัย	กิตตินันทะศิลป์	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6	จังหวัดชลบุรี	(สศท.6)	
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ	เรื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ณ	โชติกาธารา	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก	
โดยมี	นางติณณา	คัญใหญ่	ผอ.ส่วนสารสนเทศการเกษตร	กล่าวรายงาน	ซึ่งมีถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับ	ศกอ.	ในการจัดท�าข้อมูล
ภาวะการผลิตสินค้ารายเดือน	รายงานราคาสินค้ารายวัน	รายสัปดาห์การใช้งานแอพพลิเคชันราคาฟาร์ม	แอพพลิเคชัน	RCMO	
กระดานเศรษฐี	เกษตรกรมีโอกาส	การคิดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร	สามารถเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	รวมถึงให้ความรู้
ข้อมูล	Big	Data	การเสนอแนวทางเลือกสินค้าที่มีอนาคตตามพื้นที่ความเหมาะสม	(Zoning	by	Agri-Map)	ภาคตะวันออก	และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	รับฟังข้อคิดเห็นในการด�าเนินระหว่างเจ้าหน้าที่และ	ศกอ.	ทั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมอบรบ	จ�านวน	68	คน
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.7	ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส�าคัญ	
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด	ครั้งที่	1/2563

	 วันที่	9	มกราคม	2563	นายชีวิต	เม่งเอียด	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	7	
จังหวัดชัยนาท	(สศท.7)	พร้อมด้วย	นางเบญจพร	ชาติทอง	ผู้อ�านวยการส่วนแผนพัฒนา

เขตเศรษฐกิจการเกษตร	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด	
ครั้งที่	1/2563	ณ	ห้องประชุมส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	โดยมี	นายนที	มนตริวัต	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	
เป็นประธานในการประชุม	เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตร	และสหกรณ์	และพิจารณาโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	และมาตรการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	ปี	2562/63	จังหวัดชัยนาท	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ในการนี้	สศท.7	ได้น�าเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ	จ�านวน	2	เรื่อง	1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของเกษตรกรในการเข้าร่วม
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท�านา	2.รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	ปี	2562	และ
แนวโน้มปี	2563	จังหวัดชัยนาท	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	และน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สศท.9	จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	
เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	

ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 วันที่	29	มกราคม	2563	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	9	จังหวัดสงขลา	(สศท.9)	จัดการฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา	(ศกอ.)	เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	ณ	โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์	แอนด์	รีสอร์ท	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	โดยมี	นายพลเชษฐ์	ตราโช	รองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานในพิธีเปิด	และนายสุธรรม	ธรรมปาโล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	9	สงขลา	
(สศท.9)	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมู	สถานะการณ์การผลิต	
และราคาสินค้าเกษตรที่ส�าคัญในท้องถิ่น	การให้ความรู้กับ	ศกอ.	ในการใช้	Application	ฟาร์มดี	และ	RCMO	กระดานเศรษฐี	รวมทั้ง
เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน
	 ทั้งนี้	การฝกอบรมดังกล่าว	จัดขึ้นในระหว่างวันที่	28	-	30	มกราคม	2563	นอกจากนี้	ได้มีการบรรยาย	ให้ความรู้ในหัวข้อ	“ทางเลือก	
ทางรอด	ของเกษตรกรไทย”	โดย	ผศ.ทวีศักดิ์	นิยมบัณฑิต	คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และการเสวนา
ในหัวข้อ	“เมื่อโลกเปลี่ยน	ศกอ.	ต้องปรับ”	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	จ�านวน	77	ราย	
เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์	จ�านวน	20	ราย	รวม	97	ราย
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สศท.11	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจ�าเดือน	ครั้งที่	2/2563	
ชี้แจงแผนและผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2563

	 วันที่	21	มกราคม	2563	นายนิกร	แสงเกตุ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่	11	จังหวัดอุบลราชธานี	(สศท.11)	เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่
ประจ�าเดือน	ครั้งที่	2/2563	ณ	ห้องประชุม	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	11	
เพื่อชี้แจงแผนและผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2563	ของแต่ละส่วน/ฝ่าย	และ
เรื่องเพื่อทราบ	เรื่องพิจารณาต่าง	ๆ	ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ	และเพื่อให้การท�างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สศท.10	จัดพิธีท�าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคล	
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	2563

	 วันที่	10	มกราคม	2563	นางจินตนา	ปัญจะ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่	10	จังหวัดราชบุรี	(สศท.10)	พร้อมด้วยข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่	จัดพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ

แวะเยี่ยม สศท.

เพื่อความเป็นสิริมงคล	พร้อมจัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อ
สานสัมพันธ์	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	2563	ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10	จังหวัดราชบุรี
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สศก.	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	2563
	 วันที่	3	มกราคม	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	ข้าวสาร	อาหารแห้งพระสงฆ์	จ�านวน	63	รูป	เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่	2563	โดยมี	นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธี	ทั้งนี้	มีผู้บริหารระดับสูง	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ	เข้าร่วม	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รองเลขาธิการ	สศก.	กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าหน่วยงาน
	 วันที่	9	มกราคม	2563	เวลา	09.09	น.	นายพลเชษฐ์	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ�าหน่วยงาน	(ศาลพระภูมิ	/รูปปั้น	ดร.สมนึก	ศรีปลั่ง	/ศาลปู่ย่า	และอนุสาวรีย์	สามบูรพาจารย์)	ในโอกาสด�ารงต�าแหน่ง	
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ทั้งนี้	มีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

รองเลขาธิการ	สศก.	ประชุมการจัดท�าแผนงาน
โครงการส�าคัญ	(flagship)	ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร

	 วันที่	6	มกราคม	2563	ดร.ทัศนีย์	เมืองแก้ว	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานการประชุมหารือการจัดท�า
แผนงานโครงการส�าคัญ	(flagship)	ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร	ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	ณ	ส�านักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทฯ	ในประเด็นการเกษตร	โดยการประชุมมีหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ	รวมทั้ง	ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	เข้าร่วมประชุม
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สศก.	ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563
	 วันที่	10	มกราคม	2563	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	ทรงโปรดให้	นายบุญเชิด	กันภัย	เป็นผู้แทนพระองค์	
เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	ภายใต้หัวข้อ	“นวัตกรรมเกษตรไทย	ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา”	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	โดยมีนายส�าราญ	สาราบรรณ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี	ในการนี้	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	น�าโดย	นายสมมาตร	ยิ่งยวด	
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	(สศท.	5)	เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	โดย	สศก.	ร่วมจัดนิทรรศการ
ภายใต้แนวคิด	“เศรษฐกิจการเกษตรสืบสาน	ปณิธานเพื่อการเกษตรไทย”	น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท�าข้อมูลของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	แอปพลิเคชันฟาร์ม	D	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	
(Agri-Map)	และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ	(Big	Data	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	

		 ทั้งนี้	งานวันเกษตรแห่งชาติ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	10-19	มกราคม	2563	ณ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	มหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว	และพระบรมวงศานุวงศ์	รวมทั้งเพี่อน้อมน�าให้สังคมได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของอาชีพเกษตรกร	การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน	
พัฒนาองค์ความรู้	และพัฒนาประเทศ	ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และผลงานวิจัยด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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รองเลขาธิการ	สศก.	ร่วมลงพ้ืนที่ติดตามการตรวจราชการ
ของนายกรัฐมนตรี	และคณะ	ณ	จ.นราธิวาส

	 วันที่	20-21	มกราคม	2563	นายพลเชษฐ์	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พร้อมด้วย	นายสุธรรม	ธรรมปาโล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่	9	จังหวัดสงขลา	(สศท.9)	ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี	
(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา)	พร้อมคณะ	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	(นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน)	เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก	พร้อมพบปะประชาชน
ในท้องถิ่นกว่า	2,000	คน	ณ	อาคารรื่นอรุณ	
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	อ�าเภอสุไหงโกลก	
จังหวัดนราธิวาส	ทั้งนี้	ได้เข้าร่วมการประชุม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน	(นราธิวาส	ปัตตานี	
และยะลา)	ณ	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	จังหวัดนราธิวาส
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การประชุมผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
ครั้งที่	1/2563

	 วันที่	24	มกราคม	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมประชุมผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
ครั้งที่	1/2563	ณ	ห้องประชุมจงสกุล	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1	จังหวัดเชียงใหม่	
เพื่อพิจารณาแนวทางการน�าเสนอผลงานของ	สศก.	พร้อมทั้งรับทราบสถานกาณ์ภัยแล้ง	
ปี	2563	ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร	รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	(แผนแม่บท
การเกษตร)	ตลอดจนการด�าเนินโครงการร่วมกับ	ADB	โดยมีนายธวัชชัย	เดชาเชษฐ์	
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1	จังหวัดเชียงใหม่	(สศท.1)	และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ	

	 ในการนี้	คณะผู้บริหาร	สศก.	ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีศักยภาพในอนาคต	(สินค้าโกโก้)	และสถานการณ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ	ณ	Oon	IT	
Valley	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยการสร้างงานด้านไอทีให้กับชุมชน	เพิ่มขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่เกษตรกร	สามารถพึ่งพาตนเอง
และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสู่การพัฒนา	Smart	Farm

54 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 759 กุมภาพันธ์ 2563



ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“แนวทางการพัฒนางานวิจัย
สู่มาตรฐานสากล	ประจ�าปีงบประมาณ	2563”

	 วันที่	27	มกราคม	2563	นางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“แนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่
มาตรฐานสากล	ประจ�าปีงบประมาณ	2563”	จัดโดย	ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	
ณ	โรงแรมคลาสสิค	คามิโอ	อยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดยมี	นางสาวราตรี	
เม่นประเสริฐ	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	กล่าวรายงาน	ทั้งนี้	มีการ
บรรยาย	เรื่อง	“การปฏิบัติงานปี	2563	แนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการปี	2564	–	
2565”	พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มท�ากิจกรรม	workshop	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานวิจัยของส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการด�าเนิน
งานให้มีประสิทธิภาพต่อไป	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	27	–	28	มกราคม	2563	โดยมีผู้เข้า
ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประมาณ	80	คน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	ร่วมพิธีเปิดส�านักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 วันที่	27	มกราคม	2563	นางศศิญา	ปานตั้น	เลขานุการกรม	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)	ร่วมพิธีเปิดส�านักงานใหม่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ณ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์	ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	(มทรก.)	ถนนนางลิ้นจี่	กรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	สศก.	ร่วมแสดงความยินดี	และบริจาคเงินให้กับ	“มูลนิธิพัฒนา
อุตสาหกรรม”	เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

สศก.	ร่วมพิธีเปิดงาน	
“เทศกาลโคนมแห่งชาติ”	ประจ�าปี	2563

	 วันที่	29	มกราคม	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วย	ดร.ทัศนีย์	
เมืองแก้ว	รองเลขาธิการเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธาน
เปิดงาน	“เทศกาลโคนมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563”	ภายใต้แนวคิด	
“รักนม	รักฟาร์ม	สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	โคนมอาชีพพระราชทาน”	
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่	9	
ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม	และสืบสานพระราชปณิธาน	
พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่	เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ	
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่	29	มกราคม	-	9	กุมภาพันธ์	2563	
ณ	อาคารอเนกประสงค์	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	
อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี
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ค่านิยมร่วม :

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

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

ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เข้าถึงปัญหา

สร้างแนวทางพัฒนา
นําพาเกษตรไทย

ค�าขวัญ
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

(OAE)2




