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ที่ปรึกษา นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ • นางอัญชนา ตราโช • น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว • นายพลเชษฐ์ ตราโช
บรรณาธิการ นางศศิญา ปานตั้น
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นายชัยทัต อุยะธ�ารงสิทธิ์ • น.ส.ณิริศพร มีนพัฒนสันติ • น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต • น.ส.ทัชชนก อู่ดี
กองบรรณาธิการ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2940 7240-1
เจ้าของ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
 โทร. 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4 www.oae.go.th
พิมพ์ที่ บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 



	 ส�ำหรับปลำยปี	2562	ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำน 

เศรษฐกิจกำรเกษตร	(สศก.)	ได้วิเครำะห์

ถึงภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรปี	2562	 

พบว่ำ	ขยำยตัวร้อยละ	0.5	เมื่อเทียบกับ 

ปี	2561	โดยสำขำพืช	สำขำปศุสัตว์	 

สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร	และสำขำ 

ป่ำไม้ขยำยตัวเพิ่มขึ้น	ส่วนสำขำประมง 

หดตัวลง	ซึ่งปัจจัยบวกเป็นผลจำก 

กระทรวงเกษตรฯ	มุ่งพัฒนำภำคเกษตร	

โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง	และ 

ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำย 

ไปสู่กำรปฏิบัติ	โดยได้ด�ำเนินนโยบำย

ที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง	อำทิ	กำรพัฒนำ

เกษตรกรสู่	Smart	Farmer	และพัฒนำ

สถำบันเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง	 

ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	 

ลดต้นทุนกำรผลิต	ส่งเสริมให้เกษตรกร 

เป็นเกษตรกรมืออำชีพ	โดยใช้หลัก 

กำรตลำดน�ำกำรผลิตควบคู่กับกำร 

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ท�ำให้กำรผลิต

สินค้ำเกษตรสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของตลำดและมีคุณภำพมำตรฐำนมำกขึ้น		

	 ทั้งนี้	ทิศทำงภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตร	

ปี	2563	คำดว่ำ	จะขยำยตัวอยู่ในช่วง 

ร้อยละ	2.0	-	3.0	ด้วยปัจจัยสนับสนุน 

จำกกำรด�ำเนินนโยบำยด้ำนกำรเกษตร 

ที่ต่อเนื่อง	ทั้งกำรบริหำรจัดกำร 

ทรัพยำกรน�้ำ	กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม	

กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต

และยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตร	 

กำรบริหำรกำรผลิตให้สอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของตลำด	ซึ่งช่วยลดต้นทุน	

ท�ำให้เกษตรกร	มีรำยได้ที่มีเสถียรภำพ 

มำกขึ้น	นอกจำกนี้	เศรษฐกิจไทยโดยรวม	 

และเศรษฐกิจโลก	ในปี	2563	ยังมี 

แนวโน้มขยำยตัว	รวมทั้งกำรส่งเสริม 

กำรบริโภคและกำรใช้สินค้ำเกษตร 

ในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	จะเป็นปัจจัย 

ที่สนับสนุนให้ภำคเกษตรในปี	2563	 

ขยำยตัวได้ดี

บรรณาธิการแถลง
	 สวัสดีปีใหม่	2563	 
เริ่มต้นเดือนมกราคมปีนี้	 
กองบรรณาธิการ	วารสาร
เศรษฐกิจการเกษตร	 
ขอส่งความสุขปีใหม่	
มายังสมาชิกทุกท่าน 
ให้ประสบความส�าเร็จ 
ในทุกสิ่งที่ตั้งใจ	และ 
ขอส่งความปรารถนาดี 
ให้แก่ท่านและครอบครัว	
จงมีแต่ความสุขเนื่องใน
วันแห่งการเริ่มต้นใหม่ 
ในปี	2563	ตลอดปี 
และตลอดไป
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	 ในสวนผลไม้	จังหวัดจันทบุรีและตรำด

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 6
>>	 สศท.2	เผยผลกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิต	 
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	 กำรบริหำรจัดกำรผลไม้และพืชหัวในเขต 
	 พื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำงเพื่อแก้ไขปัญหำ 
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>>	 สศท.3	ร่วมติดตำมกำรลงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยฯ	 
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	 เกษตรกรมีโอกำส”	ให้กับเกษตรกร 
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>>	 สศก.	ลงพื้นที่หำรือผู้ประกอบกำร	 
	 บริษัท	สำมร้อยยอด	จ�ำกัด	จ.ประจวบคีรีขันธ์
>>	 สศก.	จัดกิจกรรมจิตอำสำ	 
	 “เรำท�ำควำม	ดี	ด้วยหัวใจ”	 
	 Big	Cleaning	Day
>>	 เลขำธิกำร	สศก.	เปิดโครงกำร	CSR	 
	 “EXIM	รักดินโลก”
>>	 สศก.ร่วมแสดงควำมยินดี	เนื่องในโอกำส 
	 วันคล้ำยวันสถำปนำกรมหม่อนไหม	 
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>>	 กำรสัมมนำ	ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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>>	 สศก.จัดสัมมนำ	เรื่อง	“กำรเพิ่ม 
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เศรษฐกิจกำรผลิต	กำรตลำดของกำแฟในสวนผลไม้	จังหวัดจันทบุรีและตรำด

ปลูกข้ำวไร่ในสวนผลไม้	เกษตรพอเพียงของ“บุญเลิศ	ปำนสวี”	จังหวัดระนอง

สศท.2	เผยผลกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิต	และประสิทธิภำพ
เชิงเทคนิคกำรผลิตข้ำวแบบแปลงใหญ่	เปรียบเทียบกับ
กำรผลิตข้ำวทั่วไป	ในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง
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 กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ 
ชนิดหนึ่งของประเทศไทย	สำมำรถ 
สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศประมำณปีละ	 
5,500	ล้ำนบำท	ในช่วง	5	ปีที่ผ่ำนมำ	
เนื้อที่ให้ผล	ผลผลิต	และผลผลิตเฉลี่ย 
ต่อไร่ของกำแฟในประเทศไทยลดลง 
อย่ำงต่อเนื่อง	สวนทำงกับตลำดกำแฟ 
ที่มีกำรขยำยตัว	โดยควำมนิยมดื่มกำแฟ 
คั่วบดและกำแฟส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น	แต่ผลผลิต 
ในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้	โรงงำนแปรรูปจึงต้องน�ำเข้ำ
เมล็ดกำแฟจำกต่ำงประเทศปริมำณเพิ่มขึ้น	 
จำกเดิมปี	2557	น�ำเข้ำเมล็ดกำแฟ	47,413	ตัน	 
มูลค่ำ	3,411	ล้ำนบำท	ปี	2561	น�ำเข้ำ
เมล็ดกำแฟปริมำณ	68,616	ตัน	และมูลค่ำ	
4,989	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	
7.64	และ	10.25	ต่อปี	ตำมล�ำดับ	
	 จังหวัดจันทบุรีและตรำดบำงส่วน 
มีกำรปลูกกำแฟร่วมกับสวนผลไม้	เนื่องจำก 
ลักษณะภูมิประเทศ	และสภำพอำกำศ 
เอื้ออ�ำนวย	โดยลักษณะภูมิประเทศ 
ของจังหวัดจันทบุรีด้ำนทิศเหนือและ 

เศรษฐกิจการผลิต การตลาด
ของกาแฟในสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรีและตราด

ทิศตะวันออก	ได้แก่	อ�ำเภอแก่งหำงแมว	
อ�ำเภอสอยดำว	อ�ำเภอเขำคิชฌกูฏ	 
และอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน	เป็นพื้นที่ป่ำไม้	
ภูเขำและเนินสูงเป็นส่วนใหญ่	อยู่สูง 
จำกระดับน�้ำทะเล	30–150	เมตร	 
ลักษณะสภำพภูมิอำกำศเป็นแบบ 
ร้อนชื้นและมีฝนตกชุกติดต่อกันประมำณ	
6	เดือนต่อปี	และจังหวัดตรำดมีลักษณะ
ภูมิประเทศแบบที่รำบลุ่ม	มีภูเขำกระจำย 
อยู่ทั่วไปในแทบทุกส่วนของจังหวัด	 
โดยเฉพำะที่อ�ำเภอบ่อไร่	อ�ำเภอเขำสมิง	
อ�ำเภอเมืองตรำด	พื้นที่แถบนี้จึงมีควำม 
ชุ่มชื้นมำกเป็นพิเศษ	มีป่ำไม้สีเขียวปกคลุม
อยู่อย่ำงหนำแน่น	ลักษณะสภำพภูมิ
อำกำศเป็นแบบร้อนชื้นและมีฝนตกชุก
ติดต่อกันประมำณ	6	เดือนต่อปี
	 กำรปลูกกำแฟในจังหวัดจันทบุรี 
และตรำดปลูกกำแฟสำยพันธุ์โรบัสต้ำ	 
บำงส่วนเลือกปลูกสำยพันธุ์อำรำบิก้ำ 
ซึ่งเป็นสำยพนัธุ์ผสมระหว่ำงพันธุ์เบอร์บอน	 
(Bourbon)	กับสำยพันธุ์แคทูร่ำ	(Caturra)	
หรือเรียกว่ำ	“กำแฟจันทบูร”	เกษตรกร

นิยมปลูกร่วมกับสวนผลไม้เพื่อเสริมรำยได้ 
เพรำะเมื่อเก็บผลไม้ช่วงเดือนเมษำยน 
ถึงสิงหำคมเรียบร้อยแล้วสำมำรถเก็บ 
ผลผลิตของกำแฟในช่วงเดือนกันยำยน 
ถึงกุมภำพันธ์ต่อไป	ท�ำให้เกษตรกรที่ 
ปลูกกำแฟร่วมกับผลไม้สำมำรถมีรำยได้
เกือบทั้งปี	ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีและ
ตรำดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ
แล้วรวมทั้งสิ้น	40	รำย	แบ่งเป็นผู้ปลูก
กำแฟในจังหวัดจันทบุรี	22	รำย	ในจังหวัด
ตรำดอีก	18	รำย	ถือได้ว่ำกำรปลูกกำแฟ
ในจังหวัดจันทบุรีและตรำดจัดเป็นพืช
ใหม่ที่น่ำสนใจ	สศท.6	จึงท�ำกำรวิจัยเรื่อง	
เศรษฐกิจกำรผลิต	กำรตลำด	ของกำแฟ 
ในสวนผลไม้	จังหวัดจันทบุรีและตรำด	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิต
และกำรตลำด	วิถีกำรตลำด	ส่วนเหลื่อม
กำรตลำด	รวมถึงปัญหำกำรปลูกกำแฟ 
ร่วมกับผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัด
จันทบุรีและตรำด	และเพื่อศึกษำต้นทุน
และผลตอบแทนในกำรปลูกกำแฟร่วมกับ
ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและตรำด	กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกำแฟในจังหวัดจันทบุรี 
และตรำดทุกรำย	แบ่งเป็นผู้ปลูกกำแฟ

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 758 มกราคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 3



พันธุ์โรบัสต้ำ	จ�ำนวน	23	รำย	และผู้ปลูก
กำแฟพันธุ์อำรำบิก้ำ	(กำแฟจันทบูร)	
จ�ำนวน	15	รำย	สรุปผลได้ดังนี้
	 1.	ต้นทุนและผลตอบแทนในการ 
ปลูกกาแฟร่วมกับผลไม้	ปีการผลิต	 
2561	ในจังหวัดจันทบุรีและตราด	
	 โดยต้นทุนและผลตอบแทนกำรปลูก
กำแฟพันธุ์โรบัสต้ำร่วมกับผลไม้	เฉลี่ย 

ทุกช่วงอำยุ	พบว่ำ	มีต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย
ทุกช่วงอำยุเท่ำกับ	10,909.76	บำท	หรือ
มีต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเท่ำกับ	6.99	บำท	
มีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ	1,560.75	กิโลกรัม	
เกษตรกรขำยเมล็ดกำแฟสดได้กิโลกรัมละ	
15	บำท	ท�ำให้มีผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ	
23,411.25	บำท	ผลตอบแทนสุทธิหรือมี
ก�ำไรไร่ละ	12,501.48	บำท	หรือ 
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
8.01	บำท	เกษตรกรพบปัญหำ	13	รำย	
หรือร้อยละ	56.52	เป็นปัญหำด้ำนกำร
จัดกำรเรื่องโรคและแมลงมำกที่สุด	 
ได้แก่	หนอนเจำะล�ำต้นกำแฟ	ส่งผลให้
ล�ำต้น	กิ่ง	หรือผลผลิตเสียหำย	รวมถึง 
พบปัญหำเพลี้ยแป้ง	และรำสนิมร่วมด้วย	
คิดเป็นร้อยละ	26.09	ส่วนต้นทุนและ 
ผลตอบแทนในกำรปลูกกำแฟพันธุ์ 
อำรำบิก้ำ	(กำแฟจันทบูร)	ร่วมกับผลไม้	
เฉลี่ยทุกช่วงอำยุ	พบว่ำ	มีต้นทุนรวมต่อไร่
เฉลี่ยทุกช่วงอำยุเท่ำกับ	8,910.67	บำท	
หรือมีต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเท่ำกับ	 
16.71	บำท	มีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ	533.33	
กิโลกรัม	เกษตรกรขำยเมล็ดกำแฟสด 
ในรำคำประกันได้กิโลกรัมละ	40	บำท	 
ท�ำให้มีผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ	
23,333.33	บำท	12,422.69	บำท	หรือ 
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
23.29	บำท	เกษตรกรพบปัญหำ	
9	รำย	หรือร้อยละ	60.00	โดยพบปัญหำ
ด้ำนกำรจัดกำรเรื่องโรคและแมลงมำกที่สุด	

วิถีการตลาดของกาแฟ 
ในจังหวัดจันทบุรีและตราด 
พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก

กาแฟพันธุ์โรบัสต้า 
ขายผลผลิตทั้งหมด  
ให้กับผู้รวบรวมระดับ 

ท้องถิ่น จากนั้นผู้รวบรวม
ส่งต่อผลผลิตให้กับ 

ผู้แปรรูปในท้องถิ่นทั้งหมด 
โดยแปรรูปกาแฟผลสด
ด้วยวิธีการแปรรูปแบบ
เปียกให้เป็นกาแฟสาร 
และเมล็ดกาแฟคั่ว และ 
ขายเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว 
ให้กับผู้ค้าปลีกหรือร้าน

กาแฟสดมากที่สุด

ได้แก่	หนอนเจำะล�ำต้นกำแฟ	ท�ำให้ 
ต้นกำแฟเสียหำย	และโรครำสนิม	ส่งผล 
ให้ใบร่วงและกิ่งแห้ง	คิดเป็นร้อยละ	40.00
	 2.	การตลาด	วิถีการตลาด	
และส่วนเหลื่อมการตลาด
	 	 1)	 โครงสร้ำงกำรตลำดของกำแฟ
ในจังหวัดจันทบุรีและตรำด	ประกอบด้วย	 
	 	 	 1.1)	 ผู้ประกอบกำรค้ำกำแฟ 
ในระดับต่ำงๆ	ได้แก่	พ่อค้ำรวบรวม 
ระดับท้องถิ่น	ผู้แปรรูป	และพ่อค้ำขำยปลีก	
หรือร้ำนกำแฟสด	และ		 	 	
	 	 	 1.2)	 แหล่งรับซื้อที่ส�ำคัญ 
ของผลผลิตกำแฟพันธุ์โรบัสต้ำ	ได้แก่	
วิสำหกิจชุมชนขน�ำฅนต้นน�้ำ	ตั้งอยู่ที่ 
ต�ำบลหนองบอน	อ�ำเภอบ่อไร่	จังหวัด
ตรำด	รับซื้อเมล็ดกำแฟสด	ในรำคำ
กิโลกรัมละ	15	บำท	ส่วนกำแฟพันธุ์ 
อำรำบิก้ำ	(กำแฟจันทบูร)	มีจุดรับซื้อ
ผลผลิตของบริษัทเอกชน	ตั้งอยู่ที่ต�ำบล 
วังใหม่	อ�ำเภอนำยำยอำม	จังหวัดจันทบุรี	
รับซื้อเมล็ดกำแฟสด	เฉพำะกำแฟจันทบูร	
ในรำคำประกันกิโลกรัมละ	40	บำท
	 	 2)	 วิถีกำรตลำดของกำแฟในจังหวัด
จันทบุรีและตรำด	พบว่ำ	เกษตรกรผู้ปลูก
กำแฟพันธุ์โรบัสต้ำขำยผลผลิตทั้งหมด	 
ให้กับผู้รวบรวมระดับท้องถิ่น	จำกนั้น 
ผู้รวบรวมส่งต่อผลผลิตให้กับผู้แปรรูป 
ในท้องถิ่นทั้งหมด	โดยแปรรูปกำแฟผลสด
ด้วยวิธีกำรแปรรูปแบบเปียกให้เป็นกำแฟ
สำรและเมล็ดกำแฟคั่ว	และขำยเป็นเมล็ด
กำแฟคั่วให้กับผู้ค้ำปลีกหรือร้ำนกำแฟสด
มำกที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	68.42	ของเมล็ด
กำแฟสด	ส่วนกำแฟอำรำบิก้ำ	(กำแฟจันทบูร)	 
เกษตรกรขำยผลผลิตทั้งหมดให้กับบริษัท
แปรรูปเอกชนโดยมีตัวแทนเป็นเกษตรกร 
ผู้รวบรวมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ซึ่งบริษัท 
แปรรูปเอกชนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดปทุมธำนีซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขต
พื้นที่กำรวิจัยในครั้งนี้
	 	 3)	 ต้นทุนและผลตอบแทนกำร
ตลำดของกำแฟ	ปีกำรผลิต	2561	
	 	 	 3.1)	 กำรวิเครำะห์ต้นทุน 
และผลตอบแทนกำรตลำดของกำแฟ 
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พันธุ์บัสต้ำในกำรวิจัยครั้งนี้ได้เลือกเส้น 
วิถีกำรตลำดที่เป็นกำรกระจำยสินค้ำ 
ผ่ำนวิสำหกิจชุมชนไปยังผู้แปรรูประดับ
ท้องถิ่น	มีกำรแปรรูปและขำยเมล็ดกำแฟ
คั่วไปยังร้ำนกำแฟสดในจังหวัดตรำด	
เนื่องจำกมีสัดส่วนมำกที่สุด	หรือร้อยละ	
27.37	อีกทั้งจังหวัดตรำดเป็นจังหวัด 
ที่ตั้งของแหล่งรับซื้อผลผลิตเมล็ดกำแฟสด
จำกเกษตรกรด้วย	ผลกำรด�ำเนินกำรของ
ตลำดด้ำนเมล็ดกำแฟคั่ว	พบว่ำ	ผู้แปรรูป
ในท้องถิ่นขำยเมล็ดกำแฟคั่วได้กิโลกรัมละ	
300	บำท	มีต้นทุนกำรซื้อเมล็ดกำแฟสด
เพื่อมำผลิตเป็นเมล็ดกำแฟคั่ว	กิโลกรัมละ	 
93.75	บำท	(เมล็ดกำแฟสด	1	กิโลกรัม	
แปรรูปเป็นเมล็ดกำแฟคั่วได้	0.16	กิโลกรัม)	 
เกิดส่วนเหลื่อมกำรตลำดระหว่ำงผู้แปรรูป
กับพ่อค้ำปลีกหรือร้ำนกำแฟสด	กิโลกรัมละ	 
206.25	บำท	ซึ่งผู้แปรรูปในท้องถิ่นมีต้นทุน 
กำรตลำด	กิโลกรัมละ	70.60	บำท	 
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนบรรจุภัณฑ์	กิโลกรัมละ	
20	บำท	ท�ำให้มีก�ำไรกิโลกรัมละ	 
135.65	บำท	คิดเป็นร้อยละ	45.22	 
ของรำคำขำยเมล็ดกำแฟคั่ว
	 	 	 3.2)	 กำแฟพันธุ์อำรำบิก้ำ	 
(กำแฟจันทบูร)	พบว่ำ	ไม่สำมำรถวิเครำะห์
ต้นทุนกำรตลำด	ส่วนเหลื่อมกำรตลำด	และ 
ก�ำไรของผู้รวบรวมในท้องถิ่นได้	เนื่องจำก 
เกษตรกรขำยผลผลิตกำแฟผลสดไปยังผู้
รวบรวมระดับท้องถิ่น	โดยบริษัทแปรรูป
เอกชนเป็นผู้รับซื้อผลผลิตที่สวนของ 
ผู้รวบรวมผลผลิตโดยตรง	ผู้รวบรวม 
ท�ำหน้ำที่เพียงอ�ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนสถำนที่และกำรดูแลช่วยเหลือเพียง
เล็กน้อย	เพรำะผลผลิตกำแฟยังมีไม่มำก	
บริษัทแปรรูปเอกชนจึงรับผิดชอบด้ำน
ต้นทุนต่ำงๆ	ทั้งหมด	ทั้งนี้	บริษัทแปรรูป
เอกชนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดปทุมธำนีซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตพื้นที่
กำรวิจัยในครั้งนี้
	 3.	ข้อจ�ากัดของผลการวิจัย
ครั้งนี้	ดังนี้
	 	 1)	 ข้อจ�ำกัดด้ำนกำรค�ำนวณต้นทุน
และผลตอบแทนส�ำหรับกำรผลิตกำแฟ

พันธุ์โรบัสต้ำในสวนผลไม้ของจังหวัด
จันทบุรีและตรำดในปีกำรผลิต	2561	
มีอำยุกำแฟสูงสุดเพียง	10	ปี	เท่ำนั้น	
และส�ำหรับกำรผลิตกำแฟพันธุ์อำรำบิก้ำ	
(กำแฟจันทบูร)	มีอำยุกำแฟสูงสุดเพียง	 
5	ปี	ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบทุกช่วงอำยุ
ของกำแฟ	ทั้งนี้	จำกกำรวิเครำะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนในกำรปลูกกำแฟพันธุ์ 
โรบัสต้ำร่วมกับผลไม้เฉลี่ยทุกช่วงอำยุ
กำแฟพันธุ์อำรำบิก้ำ	(กำแฟจันทบูร)	
พบว่ำมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เป็นบวก	
สำมำรถเป็นรำยได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้
	 	 2)	 ข้อจ�ำกัดด้ำนโครงสร้ำงกำรตลำด 
ของกำแฟในจังหวัดจันทบุรีและตรำด	 
พบว่ำ	ตลำดส�ำหรับกำรรับซื้อผลผลิต 
มีโครงสร้ำงแบบผู้ซื้อน้อยรำยทั้ง	2	สำยพันธุ์	 
ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับซื้อ	
	 4.	ข้อเสนอแนะ
	 	 1)	 เกษตรกรควรให้ควำมใส่ใจ 
ในกำรปลูก	กำรดูแลรักษำ	จะสำมำรถ
เพิ่มรำยได้ให้เกษตรกรได้	ซึ่งในระยะยำว
เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ	
12,501.48	บำท	และ	12,422.69	บำท	
ส�ำหรับกำแฟพันธุ์โรบัสต้ำและอำรำบิก้ำ	
(กำแฟจันทบูร)	ตำมล�ำดับ	ส่วนเกษตรกร
รำยใหม่ที่สนใจในกำรปลูกกำแฟ	 
ควรพิจำรณำที่ตั้งแปลงว่ำอยู่ใกล้แหล่ง 
รับซื้อใด	เนื่องจำกค่ำขนส่งเป็นต้นทุนส่วน
หนึ่งของเกษตรกร	อีกทั้งในปีแรกจะ 

มีต้นทุนค่ำพันธุ์จ�ำนวนมำก	แต่ผลตอบแทน 
ที่ได้รับจะได้รับในปีที่	4	เป็นต้นไป	ผู้ที่
สนใจควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรปลูก
กำแฟด้วย
	 	 2)	 ในปัจจุบันกำรปลูกกำแฟ 
ในสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีและ
ตรำดควรปลูกกำแฟเป็นพืชเสริมรำยได้
มำกกว่ำปลูกเพื่อเป็นพืชที่สร้ำงรำยได้หลัก	
เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรตลำด	
	 	 3)	 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร	
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
หรือจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูก
กำแฟ	กำรดูแลรักษำ	กำรจัดกำรปัญหำ
เรื่องโรคและแมลงให้แก่เกษตรกร	 
รวมถึงเข้ำมำดูแลเกษตรกรด้ำนกำรตลำด	
แสวงหำตลำดใหม่	หรือส่งเสริมเรื่อง 
กำรแปรรูปให้เกษตรกรสำมำรถขำย
ผลผลิตได้หลำกหลำยขึ้น
	 	 4)	 เกษตรกรควรเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ผลผลิตกำแฟของตน	เช่น	กำรแปรรูป 
และสร้ำงตรำสินค้ำของตนเอง	หรือ 
อำจเปิดช่องทำงธุรกิจแบบกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตร	หรือกำรสร้ำงอัตลักษณ์ 
ทำงสินค้ำของตนเพื่อต่อยอดไปสู่กำร 
เป็นสินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	 
(Geographical	Indications	:	GI)	ต่อไป

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร	โดยให้
ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิต	ได้แก่	กำรลดต้นทุนกำรผลิตและ
เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย	กำรพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด	
รวมไปถึงกำรรวมกลุ่มกำรผลิตให้มีกำร
บริหำรจัดกำรร่วมกัน	ตลอดจนกำรสร้ำง
เครือข่ำยที่มีกำรเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน	
ภำยใต้กำรส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร	ตลอดจน
ดูแลคุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น	 
จึงด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรรูป
แบบแปลงใหญ่ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง

สศท.2 เผยผลการศึกษาต้นทุนการผลิต และ
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ 
เปรียบเทียบกับการผลิตข้าวทั่วไป ในพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง

ในกำรด�ำเนินงำน	เป็นกำรรวมแปลงสินค้ำ
ชนิดเดียวกันโดยแปลงไม่จ�ำเป็นต้องติดกัน	
แต่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงกัน	ลักษณะ
พื้นที่มีควำมเหมำะสมและมีศักยภำพ 
ที่จะพัฒนำในเชิงเศรษฐกิจ	รวมทั้งมีผู้
จัดกำรท�ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรแปลง	
ซึ่งตำมยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์	
ระยะ	20	ปี	ได้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
จ�ำนวน	14,500	แปลง	พื้นที่	90	ล้ำนไร่	 
ในปี	2579	โดยในปี	2561	มีแปลงใหญ่ 
เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	1,575	แปลง	
ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำข้ำว	จ�ำนวน	1,008	
แปลง	หรือคิดเป็นร้อยละ	64	ของจ�ำนวน
แปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร	นอกจำกนี้	 
กำรรวมกลุ่มกำรผลิตแบบแปลงใหญ่ 
ยังเพิ่มโอกำสกำรแข่งขันทำงกำรตลำด	 

มีควำมได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุนกำรผลิต	
ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้เทคโนโลยีและปัจจัยกำรผลิตอีกทำง
หนึ่งด้วย	ส�ำหรับปี	2561	ส่วนวิจัยและ
ประเมินผล	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ที่	2	ท�ำกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิต	และ
ประสิทธิภำพเชิงเทคนิคของกำรผลิตข้ำว
แบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภำคเหนือตอน
ล่ำง	4	จังหวัด	ได้แก่	พิษณุโลก	สุโขทัย	
ตำก	และอุตรดิตถ์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำเปรียบเทียบต้นทุนกำรผลิตข้ำว	และ
ประสิทธิภำพเชิงเทคนิคของกำรผลิตข้ำว
ในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่	
สรุปผลกำรศึกษำได้ดังนี้
	 เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่	มีต้นทุนกำรผลิตข้ำวเฉลี่ย	
4,217.43	บำทต่อไร่	ผลตอบแทนสุทธิ
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เฉลี่ย	1,195.74	บำทต่อไร่	ผลผลิตเฉลี่ย	
782.25	กิโลกรัมต่อไร่	ส่วนเกษตรกร 
นอกพื้นที่ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
จะมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย	4,904.40	บำท
ต่อไร่	ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	252.76	บำท
ต่อไร่	ผลผลิตเฉลี่ย	776.68	กิโลกรัมต่อไร่	 
ด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวเชิงเทคนิค
พบว่ำ	เกษตรกรในพื้นที่โครงกำร	 
มีประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวเชิงเทคนิค 
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยี 
และปัจจัยกำรผลิตที่มีต้นทุนต�่ำที่สุด	 
เฉลี่ย	0.822	(ประสิทธิภำพเชิงเทคนิค 
ที่เท่ำกับ	1	จะแสดงถึงกำรมีประสิทธิภำพ
อย่ำงเต็มที่)	ดังนั้น	หำกเกษตรกรต้องกำร
ผลผลิตในปริมำณเท่ำเดิม	ควรปรับลด 
กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตลงร้อยละ	17.80	
ส�ำหรับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงกำรพบว่ำ	 
มีประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวเชิงเทคนิค
เฉลี่ย	0.748	และหำกเกษตรกรต้องกำร 
ผลผลิตในปริมำณเท่ำเดิม	ควรปรับลด 
กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตลงร้อยละ	25.20	 
เมื่อพิจำรณำแล้วจะเห็นว่ำ	เกษตรกรใน
พื้นที่โครงกำรมีต้นทุนกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำ	
และมีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงกว่ำกำร
ผลิตข้ำวของเกษตรนอกพื้นที่โครงกำร	
อย่ำงไรก็ตำม	ผลศึกษำพบว่ำ	เกษตรกร 
ทั้งในและนอกพื้นที่โครงกำร	ยังคงมีกำรใช้
ปัจจัยส่วนเกินทั้งในส่วนของเมล็ดพันธุ์	 
ปุ๋ยเคมี	สำรเคมี	และแรงงำนเครื่องจักร	
โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรมีกำร 
ใช้ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนปุ๋ยเคมี 
มำกที่สุด	เท่ำกับ	2.21	กิโลกรัมต่อไร่	 
รองลงมำคือ	ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำน

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ  
มีประสิทธิภาพการผลิตข้าว
เชิงเทคนิคในการบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยี 
และปัจจัยการผลิตที่มี
ต้นทุนต�่าที่สุดเฉลี่ย  

0.822 (ประสิทธิภาพ 
เชิงเทคนิคที่เท่ากับ 1 

จะแสดงถึงการมีประสิทธิภาพ 
อย่างเต็มที่) ดังนั้น  

หากเกษตรกรต้องการ
ผลผลิตในปริมาณเท่าเดิม 

ควรปรับลดการใช้ 
ปัจจัยการผลิตลง

แรงงำนเครื่องจักร	เท่ำกับ	0.20	วันต่อไร่	 
ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนเมล็ดพันธุ์	
เท่ำกับ	0.15	กิโลกรัมต่อไร่	และส่วนเกิน
ปัจจัยกำรผลิตด้ำนสำรเคมีป้องกันก�ำจัด
วัชพืชและศัตรูพืช	เท่ำกับ	0.10	ลิตรต่อไร่	 
ในขณะที่เกษตรกรนอกพื้นที่โครงกำร	 
มีส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนปุ๋ยเคมี 
มำกที่สุดเช่นกัน	เท่ำกับ	1.35	กิโลกรัม 
ต่อไร่	รองลงมำคือ	ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิต
ด้ำนสำรเคมีป้องกันก�ำจัดวัชพืชและ 
ศัตรูพืช	เท่ำกับ	0.17	ลิตรต่อไร่	และ 
ส่วนเกินปัจจัยกำรผลิตด้ำนแรงงำน
เครื่องจักร	0.16	วันต่อไร่	
	 จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น	
หำกต้องกำรให้เกษตรกรมีต้นทุนและ
ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวที่ดี	ภำครัฐ
ควรขยำยกำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแปลงใหญ่อย่ำงต่อเนื่อง	
เนื่องจำกสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	 
และมีประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวเชิงเทคนิค
ที่สูงกว่ำกำรผลิตข้ำวแบบทั่วไป	โดยเน้น 
ส่งเสริมกำรปรับลดปริมำณกำรใช้ปัจจัย
กำรผลิตลงให้เหมำะสมตำมหลักวิชำกำร	
หำกเกษตรกรปรับลดปริมำณกำรใช้ปัจจัย
กำรผลิตให้เหมำะสมจะสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตลงได้	ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันและเพิ่มรำยได้ 
ให้แก่เกษตรกรด้วย	นอกจำกนี้	ควร 
ส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำกำรจดบันทึกข้อมูล
กำรผลิต	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำร 
น�ำข้อมูลมำปรับปรุงวิธีผลิตข้ำวให้ได้
ผลผลิตที่ดีและมีคุณภำพ

ที่มา :	ส่วนแผนพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจกำรเกษตร	

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	2	
พิษณุโลก
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 พระราชกฤษฎีกาว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2562	ตำมมำตรำ	4	 
ได้ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น	โดยจัดท�ำ 
เป็นแผนห้ำปี	ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ	แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ	แผนกำรปฏิรูปประเทศ	
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	
นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ	 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง	และมำตรำ	9	 
ได้ก�ำหนดให้กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส่วนรำชกำรในระยะแรก	ให้จัดท�ำ 
เป็นแผนสำมปี	โดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ 
ปีงบประมำณ	พ.ศ.2563	ถึงปีงบประมำณ	
พ.ศ.2565	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
จึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.2563	-	2565)	โดยเน้น
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในกำรก�ำหนดค�ำนิยำม	ตัวชี้วัด	และ 
เป้ำหมำย	รวมทั้งจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร	
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ	แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.2560-2565)	
และแผนอื่นๆ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ภำคเกษตร	เพื่อให้ส่วนรำชกำร	องค์กำร
มหำชน	รัฐวิสำหกิจ	และหน่วยงำนของรัฐ
ในก�ำกับกำรบริหำรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	น�ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ	 
ดังกล่ำว	ไปสู่กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะสำมปี	และรำยปี	ของหน่วยงำนได้	
รวมถึงสำมำรถจัดท�ำรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในฐำนะ
หน่วยงำนเจ้ำภำพและหน่วยงำนสนับสนุน	
ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรจัดท�ำค�ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติต่อไป

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 
2565)
	 กำรพัฒนำภำคเกษตรในสำมปีข้ำงหน้ำ	 
จะขับเคลื่อนผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระยะ	3	ปี	 
(พ.ศ.2563	-	2565)	ภำยใต้วิสัยทัศน์	
“ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง 
ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน”	ซึ่งเป็นกำร
ถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นยุทธศำสตร์
ของยุทธศำสตร์ชำติ	และแผนอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเกษตรลงสู่แผน
ระดับกระทรวงและหน่วยงำนปฏิบัติ 
ระดับกรม	มีเป้ำประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
มีรำยได้อย่ำงน้อย	97,860	บำท	ภำยในปี	
2565	โดยมีเป้ำหมำยและตัวชี้วัด	 
เพื่อแสดงถึง	กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ 
กำรพัฒนำภำคเกษตร	จ�ำนวน	4	ตัวชี้วัด	
ได้แก่	(1)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.8	 
(2)	ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตร 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	1.2	(3)	เกษตรกร 
ที่มีรำยได้ต�่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนลดลง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ต่อปี	และ	 
(4)	พื้นที่ชลประทำนเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่ำ
ปีละ	350,000	ไร่
		 แนวทำงกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร
จะครอบคลุมในทุกมิติของกำรพัฒนำ	
ประกอบด้วย	ด้านเศรษฐกิจ	เน้นกำร
พัฒนำกำรผลิต	ด้านสังคม	เน้นเกษตรกร
และสถำบันเกษตรกร	และด้านสิ่งแวดล้อม  
เน้นทรัพยำกรเพื่อกำรผลิต	โดยขับเคลื่อน
ผ่ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	
ทั้งนี้	แผนปฏิบัติรำชกำรฯ	ได้ก�ำหนด
ประเด็นขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำคเกษตร 
ที่ส�ำคัญไว้	5	กลยุทธ์	ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ 
และควำมมั่นคงในอำชีพเกษตรกรรม	 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่ม 
ของเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร	
บริหำรจัดกำรแรงงำนภำคเกษตรและ
เกษตรสูงวัย	พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนรำกและกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดิน	เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่ง 
เงินทุนและบริหำรจัดกำรหนี้สิน	และ 
สร้ำงกลไกคุ้มครองกำรท�ำเกษตรกรรม	
โดยมีโครงกำรส�ำคัญ	อำทิ	โครงกำร 
ส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบ
อำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร	โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง	(Smart	
Farmer)	โครงกำรจัดกำรปัญหำแรงงำน
ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนกำรประมง	
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพสหกรณ์	
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
โครงกำรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	
โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินท�ำกินให้
เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส	 
และโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
ประกันภัยผลผลิตทำงกำรเกษตร	
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	ด้วยกำร 
พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำ	บริหำรจัดกำรสินค้ำ
เกษตรตลอดโซ่อุปทำนที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำด	เพิ่มมูลค่ำ
กำรผลิตภำคเกษตร	ผลักดันกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติในภำคเกษตรอย่ำง
ยั่งยืนตำมแนวทำง	BCG	Model	และ
เชื่อมโยงภำคเกษตรกับภำค	อุตสำหกรรม	
และภำคบริกำรอื่นๆ	เพื่อยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคเกษตร	ที่สอดรับ 
กับกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก	(EEC)	และระเบียง
เศรษฐกิจ	โดยมีโครงกำรส�ำคัญ	อำทิ	
โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร	โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน	
โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่	โครงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร	
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โครงกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ	โครงกำร
พัฒนำกำรผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม	กำร
ศึกษำต้นทุนโลจิสติกส์กำรเกษตร	และ
โครงกำรพัฒนำด่ำนสินค้ำเกษตร	
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันภาคเกษตร	ด้วยกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม	
พัฒนำและส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำและน�ำไป
สู่กำรผลิตนวัตกรรมเชิงพำณิชย์	และ
พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตร
แม่นย�ำ	(Precision	agriculture)	 
โดยมีโครงกำรส�ำคัญ	อำทิ	โครงกำรวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีฝนหลวง	โครงกำร
วิจัยและพัฒนำพืช	ประมง	และปศุสัตว์	
โครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำง
ธรรมชำติ	โครงกำรส่งเสริมเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตร	โครงกำรพัฒนำโรงเรือน
อัจฉริยะ	กำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงข้อมูล
กำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ	และ
โครงกำรต้นแบบกำรลดพลังงำนโดยใช้

เครื่องควบคุมกำรเติมอำกำศอัจฉริยะ	
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน	ด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
อย่ำงสมดุล	ยั่งยืน	และมีธรรมำภิบำล	 
กำรอนุรักษ์และกำรฟื้นฟูทรัพยำกร
กำรเกษตร	กำรจัดกำรพื้นที่เกษตร	 
ประมง	และปศุสัตว์	เพื่อมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำเมืองอย่ำงสมดุลและยั่งยืน	 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท�ำประมง 
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน	กำรปรับตัวและ 
ลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอำกำศ	และควำมร่วมมือกับต่ำง
ประเทศเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	โดยมี
โครงกำรส�ำคัญ	อำทิ	โครงกำรพัฒนำ 
แหล่งน�้ำชุมชน	โครงกำรจัดระบบน�้ำ 
เพื่อเกษตรกรรม	โครงกำรฟื้นฟูและ
ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยดิน	โครงกำร	
Agri-map	โครงกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม	โครงกำรส่งเสริมกำรหยุดเผำ
ในพื้นที่เกษตรกรรม	โครงกำรส่งเสริม 
กำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำง 
กำรเกษตร	และโครงกำรรองรับกำรเปลี่ยน 
แปลงสภำพภูมิอำกำศและลดโลกร้อน	

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ภาครัฐ	ด้วยกำรพัฒนำกลไกกำรด�ำเนิน
งำนของภำครัฐ	กำรพัฒนำโครงสร้ำงและ
ระบบบริหำรงำนของรัฐ	พัฒนำทักษะและ
สมรรถนะใหม่เพื่อสร้ำงควำมพร้อมเชิง 
กลยุทธ์ให้กับก�ำลังคนภำครัฐ	และปรับปรุง
และพัฒนำกฎหมำยด้ำนกำรเกษตร	โดย 
มีโครงกำรส�ำคัญ	อำทิ	โครงกำรสร้ำง 
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์	(Cyber	 
Security)	โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
เพื่อกำรให้บริกำรบนระบบดิจิทัล	โครงกำร
พัฒนำองค์กรสู่ระบบรำชกำร	4.0	
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	โครงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ	(ITA)	และโครงกำร
พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ที่มา :	ส่วนนโยบำยและ
แผนกำรเกษตร

กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร

ภาพที่	1	แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทฯ	และแผนการปฏิรูปประเทศกับแผนปฏิบัติราชการของ	
กษ.ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.2563-2565)

บทความพิเศษ

ปีที่ 65 ฉบับที่ 758 มกราคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 9



	 “ละอุ่น”	เป็นชื่ออ�ำเภอหนึ่งใน	5	อ�ำเภอ	 

ของจังหวัดระนอง	มีสภำพภูมิประเทศ 

เป็นภูเขำ	สลับกับพื้นที่รำบเชิงเขำ	

เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำชีพท�ำสวนยำงพำรำ	

สวนปำล์มน�้ำมัน	และสวนผลไม้แบบ 

ผสมผสำน	และที่บ้ำนในวง	ต�ำบลในวงเหนือ	 

อ�ำเภอละอุ่น	จังหวัดระนอง	เกษตรกรได้

ท�ำเกษตรหลำกหลำยทั้งไม้ผล	ไม้ยืนต้น	

พืชผักต่ำงๆ	รวมทั้งปลูกข้ำวไร่ในสวนผลไม้	 

ตำมแนวเกษตรพอเพียง	เช่น	เกษตรกร

รำยนี้	คุณบุญเลิศ	ปำนสวี

 คุณบุญเลิศ ปานสวี	อำยุ	69	ปี	 

อยู่บ้ำนเลขที่	61	หมู่ที่	2	ต�ำบลในวงเหนือ	

อ�ำเภอละอุ่น	จังหวัดระนอง	ท�ำกำรเกษตร

แบบพอเพียงบนเนื้อที่เพียง	10	ไร่	ปลูกพืช	

เลี้ยงสัตว์	อยู่แบบพอเพียง	เป็นต้นแบบ

ของเกษตรกร	อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร

พอเพียงของอ�ำเภอละอุ่น	และได้รับกำร

คัดเลือกจำกจังหวัดระนองให้เป็นเกษตรกร

ดีเด่น	สำขำอำชีพไร่นำสวนผสม	ปี	2554	

ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณจำกผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดระนอง

ปลูกข้าวไร่ในสวนผลไม้ เกษตรพอเพียงของ
“บุญเลิศ ปานสวี” จังหวัดระนอง

 กิจกรรมเกษตรผสมผสาน	:	บนเนื้อที่ 

เพียง	10	ไร่	คุณบุญเลิศ	มีกิจกรรม

กำรเกษตรผสมผสำน	ได้แก่	ด้านการ 

ปลูกพืช	พืชหลัก	ได้แก่	ทุเรียน	มังคุด	

ลองกอง	พืชเสริม	ได้แก่	ผักเหลียง	

สับปะรด	เสำวรส	มันส�ำปะหลัง	พืชผัก	

ได้แก่	ผักบุ้ง	ผักคะน้ำ	บวบ	ฟักทอง	 

มะระ	ถั่วฝักยำว	เป็นต้น	พืชอื่นๆ	 

ได้แก่	กล้วย	หมำก	ไม้ใช้สอย	 

ด้านเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว	ไว้ใช้งำนในสวน 

โดยลำกไม้แทนเครื่องจักร	เลี้ยงหมู	 

เลี้ยงห่ำน	เลี้ยงไก่	ด้านประมง	มีบ่อ 

เลี้ยงปลำ	1	บ่อ	เป็นปลำดุก	1,000	ตัว	

ด้านการปรับปรุงบ�ารุงดิน	ท�ำปุ๋ยหมัก	 

ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ	เผำถ่ำน/ท�ำน�้ำส้มควันไม้	

ปลูกพืชปุ๋ยสด	

	 คุณบุญเลิศ	ท�ำกิจกรรมเกษตร 

แบบพอเพียงอย่ำงต่อเนื่องมำเป็น 

เวลำนำน	เป็นต้นแบบให้กับเพื่อน

เกษตรกรข้ำงเคียง	อ�ำเภอละอุ่นจึง 

คุณบุญเลิศ ปลูกข้าวไร่ 
ในสวนผลไม้ 

ที่อยู่บริเวณข้างบ้าน  
โดยเลือกบริเวณ 

ที่โล่ง แสงแดดส่องถึง 
รวม 3 จุด เนื้อที่ปลูก 
ข้าวไร่ ประมาณ 2 ไร่ 

คาดว่าจะได้ผลผลิตข้าว 
มากพอสมควร เก็บไว้ 
รับประทานได้ภายใน
ครอบครัวได้ตลอดปี

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.
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และหำกฝนตกมำ	ก็ดึงเชือกให้หลังคำหุบ

เข้ำหำกัน	แค่นี้หมำกก็ไม่เปียกฝน	แห้งเร็ว	

ไม่ขึ้นรำ	เมื่อหมำกแห้งดีแล้วก็สำมำรถขำย

ได้รำคำคุณภำพดีด้วย”	ส�ำหรับวิธีกำรน�ำ

หมำกลงจำกร้ำนโดยเจำะรูกลำงลำนตำก	

แล้วกวำดหมำกให้ไหลลงตำมรูหรือท่อ

ที่เตรียมไว้	เป็นสังกะสี	หรือเย็บด้วยผ้ำ	

ปลำยท่อมีภำชนะรองรับ	เช่น	กระสอบ	

เข่ง	ซึ่งท�ำได้ง่ำยไม่ยุ่งยำก	ร้ำนตำกหมำกนี้	

ท�ำมำแล้วกว่ำ	3	ปี	ใช้ได้ผลดี	คุณบุญเลิศ	

ยืนยันด้วยควำมมั่นใจ

	 คุณบุญเลิศ	ปลูกข้ำวไร่ในสวนผลไม้ 

ที่อยู่บริเวณข้ำงบ้ำน	โดยเลือกบริเวณ 

ที่โล่ง	แสงแดดส่องถึง	รวม	3	จุด	เนื้อที่

ปลูกข้ำวไร่	ประมำณ	2	ไร่	คำดว่ำ 

จะได้ผลผลิตข้ำวมำกพอสมควร	เก็บไว้

รับประทำนได้ภำยในครอบครัวได้ตลอดปี	

และในปีต่อๆ	ไป	จะปลูกข้ำวอย่ำงต่อเนื่อง

ด้วยควำมที่คุณบุญเลิศ	ท�ำกำรเกษตรผสม

ผสำนหลำกหลำย	รวมทั้งกำรปลูกหมำก	

ตำมหัวไร่ปลำยนำ	แต่ละปีมีผลผลิตหมำก	

ประมำณ	5	ตัน	แต่ปัญหำส�ำคัญ	คือ	

ระนอง	เมืองฝนแปด	แดดสี่	แปลว่ำ	 

ฝนตกมำกท�ำให้หมำกเปียก	ชื้น	ขึ้นรำ	

คุณภำพต�่ำ	จึงได้คิดหำหนทำงแก้ปัญหำ 

ดังกล่ำว	โดยกำรท�ำร้ำนตำกหมำกด้วยมือ	

รูปแบบกำรสร้ำง	โดยสร้ำงร้ำนขนำด 

กว้ำง	3	เมตร	ยำว	6	เมตร	ยกเสำ	6	ต้น	

สูงประมำณ	3	เมตร	เหตุผลที่ยกเสำสูง	

คุณบุญเลิศ	บอกว่ำ	เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่

ด้ำนล่ำงเป็นที่เก็บของ	วัสดุกำรเกษตร	 

ปุ๋ย	หรือเก็บรถไถ	และป้องกันน�้ำท่วมได้

ด้วย	“ด้ำนบนเป็นพื้น	หลังคำมุงจำกเป็น

จั่ว	ปิด-เปิด	ได้	เมื่อจะตำกหมำกก็ใช้รอก

ดึงหมำกขึ้นไปตำกบนร้ำน	ได้ครั้งละ	1-2	

ตัน	วันไหนแดดดี	ก็เปิดหลังคำอ้ำออก

ทั้ง	2	ข้ำง	รับแดด	โดยมีเชือกยึดดึงไว้	

คุณบุญเลิศ เล่าว่า มีผู้ใหญ่
ท่านหนึ่งบอกว่า การปลูกพืช 
เชิงเดี่ยว ปลูกปาล์มน�้ามัน 
ปลูกยางพารา เมื่อน�าผลผลิต

ไปขาย ก็ต้องซื้อข้าว 
มารับประทาน ท�าไมเรา 

ไม่ปลูกข้าวรับประทานเอง  
แค่พอเลี้ยงครอบครัว 

ก็พอแล้ว

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

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

ของอ�ำเภอ	มีเกษตรกรมำศึกษำดูงำน 

ทั้งจำกในพื้นที่	และจำกต่ำงจังหวัด	 

มำศึกษำดูงำนเป็นระยะ	นับเป็นกำร 

ช่วยเหลือสังคม	ในกำรแบ่งปัน 

องค์ควำมรู้ในกำรท�ำกำรเกษตรแบบ 

พอเพียงให้ครอบคลุมและกว้ำงขวำงมำก

ยิ่งขึ้น	ในยุคข้ำวยำกหมำกแพง	น�้ำมันแพง	

ข้ำวรำคำแพง	และเกือบทุกอย่ำงแพง 

ทั้งนั้น	หลำยจังหวัดของประเทศ 

ประสบกับมหำอุทกภัย	แต่คุณบุญเลิศ 

ไม่เดือดร้อน	เนื่องจำกมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 

โดยกำรปลูกพืชหลำกหลำย	มีกิน	 

มีใช้ตลอดปี	รวมทั้งมีกำรปลูกข้ำวไร่ 

พันธุ์ดอกพยอม

	 คุณบุญเลิศ	เล่ำว่ำ	มีผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่ง

บอกว่ำ	กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	ปลูกปำล์ม

น�้ำมัน	ปลูกยำงพำรำ	เมื่อน�ำผลผลิต 

ไปขำย	ก็ต้องซื้อข้ำวมำรับประทำน	 

ท�ำไมเรำไม่ปลูกข้ำวรับประทำนเอง	 

แค่พอเลี้ยงครอบครัวก็พอแล้ว	ปีหน้ำ 

ปลูกใหม่จะท�ำให้ไม่ต้องซื้อข้ำวรับประทำน

แน่นอน	จึงได้ทดลองปลูกข้ำวไร่ในพื้นที่

ว่ำงในสวนผลไม้	ปรำกฏว่ำถึงวันนี้	 

ข้ำวเจริญเติบโตดี	ออกรวงเหลืองอร่ำม	 

จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
ธันวาคม 2562

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต
	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2562/63
	 	 	 คำดกำรณ์ข้อมูล	ณ	เดือนพฤศจิกำยน	2562	มีเนื้อที่เพำะปลูก	59.964	ล้ำนไร่	ผลผลิต	24.317	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	และ

ผลผลิตต่อไร่	406	กิโลกรัม	ลดลงจำกปีกำรผลิต	2561/62	ที่มีพื้นที่เพำะปลูก	59.981	ล้ำนไร่	ผลผลิต	25.178	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	

และผลผลิตต่อไร่	420	กิโลกรัม	หรือลดลงร้อยละ	0.03	ร้อยละ	3.42	และร้อยละ	3.33	ตำมล�ำดับ	เนื้อที่เพำะปลูกลดลงจำกปีที่ผ่ำน

มำ	เนื่องจำกช่วงต้นฤดูกำรเพำะปลูกฝนมำล่ำช้ำ	และมีปริมำณน�้ำฝนน้อยกว่ำค่ำปกติ	ท�ำให้บำงพื้นที่ขำดน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูก	

เกษตรกรบำงส่วนไม่สำมำรถเพำะปลูกข้ำวได้	จึงปล่อยพื้นที่ให้ว่ำง	และบำงพื้นที่ที่เคยเพำะปลูกข้ำวนำปีได้	2	รอบ	ปีนี้สำมำรถปลูกได้

เพียงรอบเดียว	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจำกประสบภัยแล้งช่วงต้นฤดูเพำะปลูกเดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคม	มีปริมำณน�้ำฝน 

ไม่เพียงพอ	ท�ำให้กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวไม่สมบูรณ์	และต้นข้ำวแห้งตำย	ประกอบกับในช่วงปลำยเดือนสิงหำคมถึงกันยำยนได้รับ 

ผลกระทบจำกพำยุโพดุลและคำจิกิ	ท�ำให้มีฝนตกหนักส่งผลให้บำงพื้นที่เกิดอุทกภัย	นำข้ำวมีน�้ำท่วมขังเป็นระยะเวลำนำน	ต้นข้ำวเน่ำตำย	

ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้

   ผลผลิตออกสู่ตลาด	ข้ำวนำปีจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนสิงหำคม	2562	–	เมษำยน	2563	โดยคำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำด

มำกในเดือนพฤศจิกำยน	2562	ปริมำณ	14.70	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	หรือร้อยละ	60.44	ของผลผลิตข้ำวนำปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2562/63

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 1.882 2.288 1.994 14.702 2.417 0.619 0.227 0.089 0.099 24.317

ร้อยละ 7.74 9.41 8.20 60.44 9.94 2.55 0.94 0.37 0.41 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 0.492 1.465 1.458 0.762 0.250 0.271 0.095 0.032 0.015 4.840

ร้อยละ 10.16 30.26 30.12 15.74 5.17 5.60 1.97 0.67 0.31 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2563
	 	 	 คำดกำรณ์ข้อมูล	ณ	เดือนพฤศจิกำยน	2562	มีเนื้อที่เพำะปลูก	7.616	ล้ำนไร่	ผลผลิต	4.840	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	และผลผลิต

ต่อไร่	636	กิโลกรัม	ลดลงจำกปีกำรผลิต	2562	ที่มีพื้นที่เพำะปลูก	11.045	ล้ำนไร่	ผลผลิต	7.200	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	ผลผลิตต่อไร่	652	

กิโลกรัม	หรือลดลงร้อยละ	31.05	ร้อยละ	32.78	และร้อยละ	2.45	ตำมล�ำดับ	เนื้อที่เพำะปลูกมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจำกปริมำณน�้ำในอ่ำง

เก็บน�้ำส่วนใหญ่และปริมำณน�้ำตำมแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติมีปริมำณน�้ำน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง	เนื่องจำก 

คำดว่ำเกษตรกรในบำงจังหวัดท�ำกำรเพำะปลูกเกินแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง	เพื่อชดเชยข้ำวนำปีที่เสียหำยจำกภัยแล้งและอุทกภัย	 

ซึ่งอำจท�ำให้บำงพื้นที่มีปริมำณน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว	ท�ำให้ต้นข้ำวเติบโตไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิต 

ทั้งประเทศลดลง

   ผลผลิตออกสู่ตลาด คำดกำรณ์ข้ำวนำปรังจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์	–	ตุลำคม	2563	โดยคำดว่ำผลผลิตจะออก

สู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมีนำคม	–	เมษำยน	2563	ปริมำณรวม	2.92	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	หรือร้อยละ	60.38	ของผลผลิตข้ำวนำปรังทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 1.2	การตลาด

	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว	(นบข.)	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	14	พฤษภำคม	2562	เห็นชอบ

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

เห็นชอบในหลักกำรตำมแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร	ปีกำรผลิต	2562/63	ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำม

แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร	เมื่อวันที่	14	พฤษภำคม	2562	กำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

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

	 	 	 	 ช่วงที่	2	ช่วงกำรผลิตข้ำว	ได้แก่	

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

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

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

จ�ำนวน	0.30	ล้ำนครัวเรือน	

	 	 	 	 	 1.3)	กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต	ได้แก่	โครงกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี	และควบคุมค่ำเช่ำที่นำ

	 	 	 	 	 1.4)	กำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	ได้แก่	กำรจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นำ

	 	 	 	 	 1.5)	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว	ได้แก่	(1)	โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	(นำแปลงใหญ่)	 

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

ข้ำวหอมมะลิคุณภำพชั้นเลิศ	(5)	โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์	(6)	โครงกำรรักษำระดับปริมำณกำรผลิตและคุณภำพข้ำวหอมมะลิ	

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

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

	 	 	 	 ช่วงที่	3	ช่วงกำรเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว	ได้แก่	(1)	โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว	

และ	(2)	โครงกำรยกระดับมำตรฐำนโรงสี	กลุ่มเกษตรกร	และวิสำหกิจชุมชน	เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวนำแปลงใหญ่	

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

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

ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของกำรบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้ำว	(4)	โครงกำรรณรงค์บริโภคข้ำวสำร	Q	และข้ำวพันธุ์	

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

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร	(7)	โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรในกำรเก็บสต็อก	และ	(8)	โครงกำรสินเชื่อชะลอ 

กำรขำยข้ำวเปลือก

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

และประชำสัมพันธ์ข้ำว	ผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมข้ำว	(3)	กำรส่งเสริมพัฒนำกำรค้ำสินค้ำมำตรฐำนและปกป้องคุ้มครอง

เครื่องหมำยกำรค้ำ/เครื่องหมำยรับรองข้ำวหอมมะลิไทย	และ	(4)	กำรประชำสัมพันธ์กำรบริโภคข้ำวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลำด 

ในประเทศและต่ำงประเทศ

	 	 	 2)	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	2562/63	รอบที่	1

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหำคม	2562	เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว	 

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

ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำข้ำว	และให้กลไกตลำดท�ำงำนเป็นปกติ	โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำว 

ทั่วประเทศ	ดังนี้

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

ข้ำว	ดังนี้	
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	 	 ชนิดข้าว	 ราคาประกันรายได้	 ครัวเรือนละไม่เกิน
	 	 	 (บาท/ตัน)	 (ตัน)
	 ข้ำวเปลือกหอมมะลิ	 15,000	 14
	 ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	 14,000	 16
	 ข้ำวเปลือกเจ้ำ	 10,000	 30
	 ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี	 11,000	 25
	 ข้ำวเปลือกเหนียว	 12,000	 16

	 	 	 กรณีเกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกกว่ำ	1	ชนิด	ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�ำนวนขั้นสูงของข้ำวแต่ละชนิด	เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง 

ของชนิดข้ำวที่ก�ำหนดไว้สูงสุด	และได้สิทธิ์ตำมล�ำดับระยะเวลำที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้ำวแต่ละชนิด

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

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

28	กุมภำพันธ์	2563

	 	 	 	 2.3)	ระยะเวลำที่ใช้สิทธิขอชดเชย	เกษตรกรสำมำรถใช้สิทธิระหว่ำงวันที่	15	ตุลำคม	2562	-	28	กุมภำพันธ์	2563	

ยกเว้นภำคใต้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภำพันธ์	-	31	พฤษภำคม	2563	โดยสำมำรถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป	ยกเว้นเกษตรกร 

ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�ำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงกำร

	 	 	 	 2.4)	กำรประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง	คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและก�ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรฯ	 

จะประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงทุกๆ	15	วัน	จนถึงวันสิ้นสุดกำรใช้สิทธิตำมโครงกำรประกันรำยได้ฯ	โดยจ่ำยเงินครั้งแรก	ในวันที่	 

15	ตุลำคม	2562	ส�ำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว	-	15	ตุลำคม	2562	

	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหำคม	2562	เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้ำวนำปี	ปีกำรผลิต	2562/63	ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ	25,482.06	ล้ำนบำท	เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร	

และช่วยลดต้นทุนกำรผลิต	โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั่วประเทศ	ดังนี้

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

4.31	ล้ำนครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ	500	บำท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่

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

30	เมษำยน	2563

	 	 	 4)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	ปีการผลิต	2562/63

	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	ธันวำคม	2562	เห็นชอบโครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำว	ปี

กำรผลิต	2562/63	จ�ำนวน	26,458.89	ล้ำนบำท	เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้เกษตรกรสำมำรถด�ำรงชีพอยู่ได้	และลดภำระค่ำใช้จ่ำยใน

กำรเก็บเกี่ยวข้ำวและปรับปรุงคุณภำพข้ำวให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น	รวมถึงเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพและยกระดับ

คุณภำพชีวิตของเกษตรกร

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

ประมำณ	4.57	ล้ำนครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำวเฉพำะเกษตรกรรำยย่อย	อัตรำไร่ละ	500	

บำท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่	หรือครัวเรือนละไม่เกิน	10,000	บำท	โดยพื้นที่เพำะปลูกที่ได้รับกำรช่วยเหลือต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับพื้นที่ 

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำกโครงกำรเยียวยำผู้ประสบภัยธรรมชำติจำกรัฐบำลแล้ว	เว้นแต่เกษตรกร 

จะน�ำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง	กสก.	เพื่อเพำะปลูกข้ำวใหม่ทันในช่วงเวลำเพำะปลูกรอบที่	1

	 	 	 	 4.2)	ระยะเวลำโครงกำร	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน	2562	-	30	กันยำยน	2563
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	 	 1.3	การค้า

	 	 ภำวกำรณ์ซื้อขำยข้ำวในเดือนธันวำคม	2562	ข้ำวเปลือกเจ้ำหอมมะลิที่เกษตรกรขำยได้	รำคำลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ	

เนื่องจำกเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก	และตลำดต่ำงประเทศชะลอกำรสั่งซื้อข้ำวไทยที่มีรำคำสูงกว่ำประเทศคู่แข่ง	สำเหตุหนึ่ง 

เพรำะค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 1.4	การส่งออก

	 	 ปี	2561	ไทยส่งออกข้ำว	11.232	ล้ำนตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	182,082	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับปี	2560	ที่ส่งออกปริมำณ	11.674	ล้ำน

ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	175,161	ล้ำนบำท	ปริมำณลดลงร้อยละ	3.78	แต่มูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.95	(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 	 ปี	2562	(มกรำคม-ตุลำคม)	ไทยส่งออกข้ำว	6.537	ล้ำนตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	110,394	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปี	2561	ที่ส่งออก	9.191	ล้ำนตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	147,834	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำ	ลดลงร้อยละ	28.87	และร้อยละ	25.32	 

ตำมล�ำดับ	(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 	 1.5	การน�าเข้า

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

ในโควตำอัตรำร้อยละ	30

	 	 ปี	2561	ไทยน�ำเข้ำข้ำว	14,988	ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	398	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับปี	2560	ที่น�ำเข้ำปริมำณ	19,502	ตันข้ำวสำร	

มูลค่ำ	472	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ	23.15	และร้อยละ	15.68	ตำมล�ำดับ	(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 	 ปี	2562	(มกรำคม-ตุลำคม)	ไทยน�ำเข้ำข้ำว	25,086	ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	376	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2561	 

ที่น�ำเข้ำ	12,057	ตันข้ำวสำร	มูลค่ำ	318	ล้ำนบำท	ทั้งปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	108.06	และร้อยละ	18.23	ตำมล�ำดับ	 

(ที่มำ	:	กรมศุลกำกร)

	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก

	 	 	 1)	การผลิต

	 	 	 ผลผลิตข้ำวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวโลกปี	2562/63	ณ	เดือนธันวำคม	2562	มีผลผลิต	 

498.396	ล้ำนตันข้ำวสำร	ลดลงจำก	499.193	ล้ำนตันข้ำวสำร	ในปี	2561/62	หรือลดลงร้อยละ	0.16	

	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

	 	 	 บัญชีสมดุลข้ำวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คำดกำรณ์บัญชีสมดุลข้ำวโลก	ปี	2562/63	ณ	เดือนธันวำคม	2562	มีปริมำณ

ผลผลิต	498.396	ล้ำนตันข้ำวสำร	ลดลงจำกปี	2561/62	ร้อยละ	0.16	กำรใช้ในประเทศ	493.825	ล้ำนตันข้ำวสำร	เพิ่มขึ้นจำก	 

ปี	2561/62	ร้อยละ	1.06	กำรส่งออก/น�ำเข้ำ	45.939	ล้ำนตันข้ำวสำร	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561/62	ร้อยละ	3.45	และสต็อกปลำยปี 

คงเหลือ	177.802	ล้ำนตันข้ำวสำร	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561/62	ร้อยละ	2.64	

	 	 	 โดยประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เมียนมำ	กัมพูชำ	จีน	กำยำนำ	อินเดีย	แอฟริกำใต้	ไทย	เวียดนำม	 

และสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อำร์เจนตินำ	บรำซิล	ปำกีสถำน	ปำรำกวัย	และรัสเซีย	

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

เม็กซิโก	โมแซมบิค	เนปำล	ซำอุดิอำระเบีย	เซเนกัล	แอฟริกำใต้	สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	และสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำลดลง	ได้แก่	อียู	อิหร่ำน	อิรัก	และฟิลิปปินส์	

ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	และไทย

	 	 	 ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะมีสต็อกคงเหลือปลำยปีลดลง	ได้แก่	บังคลำเทศ	อินโดนีเซีย	และสหรัฐอเมริกำ
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	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ	
	 	 	 ไทย
	 	 	 นำงนฤมล	ภิญโญสินวัฒน์	โฆษกประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	เปิดเผยว่ำ	ที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย	และบริหำรข้ำว 

แห่งชำติ	(นบข.)	ที่มี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชำ	นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม	เป็นประธำน	เห็นชอบมำตรกำร

รักษำเสถียรภำพรำคำข้ำวเปลือก	ปีกำรผลิต	2562/63	ซึ่งเป็นโครงกำรคู่ขนำนโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว	ประกอบด้วย	

1)	โครงกำรสินเชื่อชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก	ปี	2562/63	เพื่อให้เกษตรกรเก็บข้ำวในยุ้งฉำง	วงเงินสินเชื่อ	10,000	ล้ำนบำท	และวงเงิน 

งบประมำณจ่ำยขำด	2,870	ล้ำนบำท	เพื่อเป็นค่ำฝำกเก็บ	ดอกเบี้ย	และค่ำใช้จ่ำยให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	โดยเกษตรกรที่เก็บข้ำวในยุ้งฉำงของตนเอง	จะได้รับค่ำฝำกเก็บ	1,500	บำทต่อตัน	2)	โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้ำวและ 

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร	ปี	2562/63	วงเงินสินเชื่อ	15,000	ล้ำนบำท	ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกำยน	2562	–	

31	ธันวำคม	2563	และ	3)	โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก	ปี	2562/63	เป้ำหมำยเพื่อดูดซับผลผลิต

ปริมำณ	4	ล้ำนตัน	โดยใช้เงินคณะกรรมกำรนโยบำยและมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร	(คชก.)	ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำร	วงเงิน

ชดเชย	510	ล้ำนบำท

	 	 	 นำยบุณยฤทธิ์	กัลยำณมิตร	ปลัดกระทรวงพำณิชย์	กล่ำวว่ำ	นบข.	ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม	โครงกำรสินเชื่อชะลอข้ำว

เปลือกอีก	1,370	ล้ำนบำท	โดยให้	ธ.ก.ส.	ขอรับจัดสรรวงเงินงบประมำณปี	2564	และปีต่อๆ	ไปด้วย	ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ	นบข.	ยังได้รับ

ทรำบแนวโน้มกำรส่งออกข้ำวไทย	ช่วงเดือนมกรำคม	-	ตุลำคม	2562	ปริมำณและมูลค่ำ	ลดลงร้อยละ	28	และร้อยละ	2.35	เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	ขณะที่มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวลดลง	ท�ำให้กำรส่งออกตลอดทั้งปีน่ำจะอยู่ที่	8	ล้ำนตัน	ไม่ถึงเป้ำหมำย	 

9	ล้ำนตัน	สำเหตุที่กำรส่งออกข้ำวของไทยในปีนี้ปรับลดลง	เนื่องจำกปีนี้กำรค้ำข้ำวในตลำดโลกชะลอตัวตั้งแต่ต้นปี	ท�ำให้ไทยส่งออกข้ำว

ลดลง	ค่ำเงินบำทแข็งค่ำต่อเนื่องท�ำให้ผู้ส่งออกได้รับผลกระทบ	ขณะที่ควำมต้องกำรซื้อข้ำวของประเทศผู้น�ำเข้ำลดลง	อีกทั้งจีนมีสต็อก

ข้ำวเพิ่มขึ้น	และได้เปลี่ยนจำกผู้น�ำเข้ำเป็นผู้ส่งออกที่ส�ำคัญในตลำดโลก	ประกอบกับต้องเผชิญกำรแข่งขันด้ำนรำคำจำกประเทศคู่แข่ง

ส�ำคัญอย่ำงเวียดนำมที่มีต้นทุนกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำไทย

	 	 	 สถำนกำรณ์กำรแข่งขันของผู้ส่งออกข้ำวในตลำดโลก	ปีกำรผลิต	2562/63	ประเทศผู้ส่งออกข้ำวยังคงมีแนวโน้มกำรแข่งขัน 

ที่รุนแรง	โดยคำดกำรณ์ว่ำ	ผลผลิตข้ำวโลกมีประมำณ	497.77	ล้ำนตัน	ลดลงร้อยละ	0.24	จำกปีที่ผ่ำนมำ	กำรค้ำข้ำวโลกมีประมำณ	

46.30	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	จำกปีที่ผ่ำนมำ	ขณะที่สต็อกข้ำวโลกคำดว่ำมีประมำณ175.09	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2	จำกปีที่ผ่ำนมำ	

ซึ่งปริมำณสต็อกข้ำวที่เพิ่มขึ้นอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกข้ำวในปีหน้ำได้

   ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

	 	 	 เวียดนาม
	 	 	 ภำวะรำคำข้ำวในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับค่อนข้ำงทรงตัวติดต่อกันเป็นสัปดำห์ที่	5	ขณะที่เริ่มมีควำม	ต้องกำรข้ำวเข้ำมำ

บ้ำงแล้ว	หลังจำกรัฐบำลฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะยังไม่ระงับกำรน�ำเข้ำข้ำวในช่วงนี้	ท�ำให้ผู้ซื้อจำกฟิลิปปินส์เริ่มสอบถำมรำคำและ 

สั่งซื้อข้ำวแต่จ�ำนวนไม่มำกนัก	โดยรำคำข้ำวขำว	5%	ยังคงอยู่ที่ตันละ	345	ดอลำร์สหรัฐฯ	ใกล้เคียงกับตันละ	345-350	ดอลลำร์สหรัฐฯ	

เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว	ขณะที่วงกำรค้ำระบุว่ำ	ในช่วงนี้ตลำดยังค่อนข้ำงเงียบเหงำ	เนื่องจำกผู้ซื้อจำกจีนหันไปซื้อข้ำวจำกกัมพูชำและเมียนมำ

ที่มีรำคำถูกกว่ำข้ำวเวียดนำม	โดยในช่วงนี้ผู้ส่งออกก�ำลังเร่งส่งมอบข้ำวตำมสัญญำที่ท�ำไว้ก่อนหน้ำนี้	เพื่อส่งไปยังประเทศปลำยทำง	เช่น	

อิรัก	คิวบำ	เป็นต้น

	 	 	 ทำงด้ำนกระทรวงเกษตร	(the	Ministry	of	Agriculture	and	Rural	Development;	MARD)	รำยงำนว่ำ	ภำวะรำคำข้ำว

เปลือกในเขตที่รำบลุ่มแม่น�้ำโขงทำงภำคใต้ของประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ	เริ่มปรับตัวสูงขึ้นประมำณ	100-400	ดอง

ต่อกิโลกรัม	เนื่องจำกอุปทำนข้ำวในตลำดมีปริมำณจ�ำกัด	ประกอบกับมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศ	โดยรำคำข้ำวเปลือก

ธรรมดำสำยพันธุ์	IR50404	อยู่ที่ประมำณ	4,800-5,000	ดองต่อกิโลกรัม	ขณะที่ข้ำวเปลือกเจ้ำคุณภำพสูงสำยพันธุ์	IR5451	อยู่ที่ประมำณ	

5,400	ดองต่อกิโลกรัม	ทั้งนี้	คำดว่ำรำคำข้ำวยังคงมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นในเดือนธันวำคมนี้	เนื่องจำกอุปทำนข้ำวมีจ�ำกัด	ขณะที่ควำม

ต้องกำรข้ำวจำกต่ำงประเทศยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง
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	 	 	 กรมศุลกำกร	รำยงำนว่ำ	ในเดือนพฤศจิกำยน	2562	เวียดนำมส่งออกข้ำวประมำณ	365,352	ตัน	และในช่วง	11	เดือน	

(มกรำคม-พฤศจิกำยน	2562)	เวียดนำมส่งออกข้ำวแล้วประมำณ	5.8	ล้ำนตัน	โดยปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.1	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่แล้ว

   ที่มา :	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 	 	 เมียนมา	
	 	 	 สหพันธ์ข้ำวเมียนมำ	(Myanmar	Rice	Federation)	รำยงำนว่ำ	ในช่วงประมำณ	2	เดือนแรกของปีงบประมำณปัจจุบัน	

(ตุลำคม	2562-กันยำยน	2563)	เมียนมำสำมำรถส่งออกข้ำวและข้ำวหักประมำณ	520,000	ตัน	คิดเป็นมูลค่ำประมำณ	150	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

แบ่งเป็น	ข้ำวสำรประมำณ	360,000	ตัน	มูลค่ำประมำณ	108	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	(ส่งไปยัง	40	ประเทศ)	และข้ำวหักประมำณ	 

160,000	ตัน	มูลค่ำประมำณ	42	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	(ส่งไปยัง	33	ประเทศ)	โดยเป็นกำรส่งออกไปทำงเรือบรรทุกสินค้ำประมำณ	

442,000	ตัน	มูลค่ำประมำณ	130	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	มีตลำดหลักคือ	สหภำพยุโรปและประเทศในแถบแอฟริกำ	และส่งออกทำง 

แนวชำยแดนไปยังตลำดจีน	ประมำณ	81,000	ตัน	มูลค่ำประมำณ	21	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ

	 	 	 ในปีงบประมำณ	2561/62	เมียนมำส่งออกข้ำวประมำณ	2.355	ล้ำนตัน	มูลค่ำประมำณ	709	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	และ 

ในปีงบประมำณ	2560/61	เมียนมำส่งออกข้ำวประมำณ	3.6	ล้ำนตัน	ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ	50	ปี

   ที่มา :	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 	 	 ฟลิิปปินส์
	 	 	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ	ณ	กรุงมะนิลำ	รำยงำนว่ำ	หลังจำกที่ประธำนำธิบดีดูแตร์เต	ออกค�ำสั่งประกำศระงับ

กำรน�ำเข้ำข้ำว	(Suspending	Rice	Importation)	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกำยน	2562	ล่ำสุดได้เปลี่ยนใจถอนค�ำสั่งดังกล่ำว	โดยให้เหตุผลว่ำ

ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ำผลผลิตข้ำวในประเทศจะเพียงพอต่อควำมต้องกำรจำกผลกระทบพำยุไต้ฝุ่นที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญเป็นประจ�ำ

	 	 	 ประธำนำธิบดีโรดรีโก	โรอำ	ดูแตร์เต	แจ้งว่ำหลังจำกประชุมหำรือกับ	Mr.	Salvador	Medialdea	Executive	Secretary,	 

Mr.	William	Dar	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร	และ	Mr.	Carlos	Dominguez	III	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	ได้ตัดสินใจยกเลิก

ค�ำสั่งกำรระงับกำรน�ำเข้ำข้ำว	(Suspending	Rice	Importation)	เนื่องจำกเห็นว่ำผลผลิตข้ำวของฟิลิปปินส์มีควำมไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ

สภำพอำกำศ	เพรำะฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในมหำสมุทรแปซิฟิกไม่สำมำรถพยำกรณ์ได้ว่ำพำยุไต้ฝุ่นจะเข้ำมำท�ำลำยผลผลิต	พื้นที่เพำะปลูก

ทำงกำรเกษตร	รวมถึงพื้นที่เพำะปลูกข้ำวเมื่อไหร่	และปริมำณผลผลิตจะเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศหรือไม่	ซึ่งฟิลิปปินส์

ยังจ�ำเป็นต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำเพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

	 	 	 ทั้งนี้	ก่อนหน้ำนี้ประธำนำธิบดีดูแตร์เตได้ออกค�ำสั่งระงับกำรน�ำเข้ำข้ำว	เพื่อหวังจะช่วยเหลือชำวนำที่ได้รับผลกระทบ 

จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำข้ำวจ�ำนวนมำก	ซึ่งกำรออกค�ำสั่งดังกล่ำวประธำนำธิบดีดูแตร์เตอ้ำงว่ำเขำเข้ำใจผิดอย่ำงมำก

	 	 	 นอกจำกนี้	ประธำนำธิบดีดูแตร์เตกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	ได้สั่งกำรให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรรับซื้อ	ข้ำวเปลือกจำกเกษตรกร

ทั้งหมด	แม้ว่ำจะท�ำให้รัฐบำลมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น	เพรำะถ้ำเกษตรกรประสบควำมยำกล�ำบำกอำจจะเข้ำร่วมกับกองก�ำลังประชำชน

ใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์	เมื่อนั้นจะยิ่งท�ำให้รัฐบำลเสียค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น	โดยประธำนำธิบดีดูแตร์เตกล่ำวว่ำ	กำรซื้อข้ำวเปลือกดังกล่ำว

เป็นกำรซื้อควำมไม่สงบทำงสังคม

	 	 	 ทั้งนี้	รัฐบำลฟิลิปปินส์ได้แสดงท่ำทีว่ำยังคงใช้กฎหมำยเปิดเสรีน�ำเข้ำข้ำวต่อไป	โดยกลุ่มเกษตรกรก�ำลังพยำยำมผลักดัน 

ให้มีกำรใช้มำตรกำร	Safeguard	อีกครั้ง	ซึ่งสภำอุตสำหกรรมแห่งฟิลิปปินส์	กล่ำวว่ำกำรใช้มำตรกำร	Safeguard	เป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำ

ปริมำณกำรน�ำเข้ำข้ำวที่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว

	 	 	 กำรเปิดเสรีน�ำเข้ำข้ำวของฟิลิปปินส์	ส่งผลดีและผลเสียต่อกำรส่งออกข้ำวไทยไปยังฟิลิปปินส์	โดยกำรเปิดเสรีน�ำเข้ำ	 

ท�ำให้ตลำดเปิดกว้ำงขึ้น	ส่งออกได้ง่ำยและสะดวกขึ้น	แต่ก็ท�ำให้เกิดกำรแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมำกขึ้น	รวมทั้งกฎหมำยเปิดเสรีน�ำเข้ำข้ำว 

ดังกล่ำว	กลับส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมข้ำวภำยในประเทศฟิลิปปินส์	ท�ำให้สถำนกำรณ์ตลำดข้ำวในฟิลิปปินส์ขณะนี้มีควำมไม่แน่นอน

และอ่อนไหวสูง	ทั้งนี้	จำกสถิติกรมศุลกำกรฟิลิปปินส์	รำยงำนว่ำจนถึงปัจจุบันฟิลิปปินส์น�ำเข้ำข้ำวแล้วกว่ำ	2.9	ล้ำนตัน	มำกกว่ำกำร 

น�ำเข้ำปีที่ผ่ำนมำถึงสองเท่ำที่มีปริมำณ	1.3	ล้ำนตัน	โดยน�ำเข้ำจำกเวียดนำมเป็นอันดับ	1	คิดเป็นร้อยละ	70	ของกำรน�ำเข้ำทั้งหมด	 

รองลงมำ	ได้แก่	ไทย	ร้อยละ	14	และเมียนมำ	ร้อยละ	8	ซึ่งปริมำณกำรน�ำเข้ำข้ำวที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่ำว	เป็นผลมำจำกกำรเปิดเสรีน�ำเข้ำ

ข้ำว	และส่งผลให้ฟิลิปปินส์กลำยเป็นประเทศผู้น�ำเข้ำข้ำวอันดับ	1	ของโลกในปีนี้	แทนสำธำรณรัฐประชำชนจีน
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	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	จำกสถิติพบว่ำแนวโน้มกำรน�ำเข้ำข้ำวจำกไทยกลับลดลง	เนื่องจำกข้ำวไทยมีรำคำสูงกว่ำประเทศคู่แข่งมำก	 

ท�ำให้ผู้ส่งออกข้ำวไทยประสบควำมยำกล�ำบำกในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ	โดยตลำดข้ำวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังเป็นตลำดระดับล่ำง	ผู้บริโภค

มองเรื่องรำคำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรตัดสินใจซื้อ	จึงท�ำให้ข้ำวไทยไม่สำมำรถขยำยกำรส่งออกมำฟิลิปปินส์ได้	ดังนั้นในช่วงสถำนกำรณ์เช่นนี้	

ผู้ประกอบกำรไทยต้องพยำยำมรักษำฐำนลูกค้ำเดิม	โดยอำจจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดร่วมกับลูกค้ำ	เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อันดี	 

ตลอดจนมองหำช่องทำงใหม่ๆ	ในกำรเจำะตลำดในฟิลิปปินส์เพิ่มมำกขึ้น	โดยเฉพำะกลุ่มข้ำวคุณภำพดีและข้ำวเพื่อสุขภำพของไทย	 

เช่น	ข้ำวไรซ์เบอร์รี่	ข้ำวหอมมะลิแดง	ข้ำวอินทรีย์	และข้ำวกล้อง	เป็นต้น	เนื่องจำกในปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีก�ำลังซื้อในฟิลิปปินส์	

หันมำสนใจสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น

	 	 	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	(the	Philippine	Statistics	Agency;	PSA)	รำยงำนว่ำ	ในช่วงสัปดำห์ที่	2	ของเดือนพฤศจิกำยน	

2562	รำคำข้ำวเปลือกขยับสูงขึ้น	ขณะที่ข้ำวสำรยังคงปรับลดลงจำกช่วงสัปดำห์ก่อนหน้ำ	(รำคำข้ำวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วง

สัปดำห์ที่	2	ของเดือนกันยำยน	2561)	โดยรำคำข้ำวเปลือกเฉลี่ย	(The	average	farm-gate	paddy	price)	อยู่ที่	15.45	เปโซต่อกิโลกรัม	

หรือประมำณตันละ	304.09	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เพิ่มจำก	15.44	เปโซต่อกิโลกรัม	หรือประมำณตันละ	303.62	ดอลลำร์สหรัฐฯ	ในช่วงสัปดำห์ 

ที่ผ่ำนมำ	แต่ลดลงประมำณร้อยละ	23.10	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ

	 	 	 ขณะที่รำคำขำยส่งข้ำวสำรเกรดดี	(The	average	wholesale	price	of	the	well-milled	rice)	อยู่ที่	37.39	เปโซต่อกิโลกรัม	

หรือประมำณตันละ	735.94	ดอลลำร์สหรัฐฯ	ลดลงจำก	37.55	เปโซต่อกิโลกรัม	หรือประมำณตันละ	738.39	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เมื่อสัปดำห์ 

ที่ผ่ำนมำ	และลดลงประมำณร้อยละ	13	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	ส่วนรำคำขำยปลีกข้ำวสำรเกรดดี	(The	average	retail	

price	of	the	well-milled	rice)	อยู่ที่	41.60	เปโซต่อกิโลกรัม	หรือประมำณตันละ	818.80	ดอลลำร์สหรัฐ	ลดลงจำก	41.67	เปโซต่อ

กิโลกรัม	หรือประมำณตันละ	819.81	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ	และลดลงประมำณร้อยละ	11.4	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปีที่ผ่ำนมำ

	 	 	 ส�ำหรับรำคำขำยส่งข้ำวสำรเกรดธรรมดำ	(The	average	wholesale	price	of	the	regular-milled	rice)	กิโลกรัมละ	33.27	

เปโซ	หรือประมำณตันละ	654.84	ดอลลำร์สหรัฐ	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	33.38	เปโซ	หรือประมำณตันละ	656.39	ดอลลำร์สหรัฐฯ	 

เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ	และลดลงประมำณร้อยละ	16.9	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	และรำคำขำยปลีกข้ำวสำรเกรดธรรมดำ	

(The	average	retail	price	of	the	regular-milled	rice)	กิโลกรัมละ	36.69	เปโซ	หรือประมำณตันละ	722.16	ดอลลำร์สหรัฐฯ	 

ลดลงจำกกิโลกรัมละ	36.83	เปโซ	หรือประมำณตันละ	724.24	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ	และลดลงประมำณร้อยละ	15.6	 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ

	 	 	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ	ณ	กรุงมะนิลำ	รำยงำนว่ำ	หน่วยงำน	The	Mindanao	Development	Authority	

(MinDA)	กล่ำวว่ำ	ในปีหน้ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรส่งออกข้ำวออร์แกนิคได้รับกำรจัดให้เป็นโครงกำรที่มีควำมส�ำคัญ 

ในอันดับต้นๆ	ส�ำหรับเขตเกำะทำงใต้ของฟิลิปปินส์	โดยเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำคณะท�ำงำนด้ำนเทคนิคในกำรรับรองข้ำวอินทรีย์ของ	 

MinDA	ได้จัดโรดโชว์แสดงมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์สำกล	ณ	เมือง	Molave,	Zamboanga	del	Sur	มีเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 

ออร์แกนิคเข้ำร่วมงำนกว่ำ	200	รำย	จำกจังหวัด	Lanao	del	Norte,	Misamis	Occidental,	Zamboanga	del	Norte	และ	 

Zamboangadel	Sur	โดยนำง	Janet	M.	Lopoz	ผู้บริหำรหน่วยงำน	MinDA	กล่ำวว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะเริ่มด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน 

ในปีหน้ำ	ซึ่งคำดว่ำจะช่วยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น

	 	 	 นำย	Olie	B.	Dagala	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรลงทุนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของ	MinDA	กล่ำวว่ำ	กำรพัฒนำ

ข้ำวออร์แกนิคที่มีมูลค่ำสูง	มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผลกระทบจำกกฎหมำยกำรเปิดเสรีน�ำเข้ำข้ำว	(Republic	Act	11203)	ที่มีกำร 

ลดข้อจ�ำกัดปริมำณกำรน�ำเข้ำข้ำวและใช้วิธีเก็บภำษีในกำรควบคุมน�ำเข้ำ	ซึ่งหลังจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรเปิดเสรีน�ำเข้ำข้ำว	 

หน่วยงำนได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบว่ำมีเกษตรกรที่ละทิ้งกำรปลูกข้ำวหรือเปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชอย่ำงอื่นจำกผลกระทบกฎหมำยดังกล่ำว

หรือไม่

	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	ข้ำวออร์แกนิคเป็นสินค้ำส�ำหรับตลำดเฉพำะ	(Niche	Market)	ที่สำมำรถสร้ำงก�ำไรสูงและมี	ศักยภำพในกำร 

ส่งออกแต่กำรปลูกข้ำวออร์แกนิคยังมีไม่มำกนักในปัจจุบัน

	 	 	 ทั้งนี้	ตลำดข้ำวออร์แกนิคในฟิลิปปินส์ยังมีขนำดค่อนข้ำงจ�ำกัด	และได้รับควำมนิยมเฉพำะในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภำพ 

และมีก�ำลังซื้อ	เนื่องจำกมีรำคำสูงเมื่อเทียบกับข้ำวชนิดอื่นๆ	แต่คำดว่ำแนวโน้มของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่ำวจะมีเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต	

อย่ำงไรก็ดี	กำรเกษตรอินทรีย์ในฟิลิปปินส์ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำมำกนักและยังไม่ได้มำตรฐำนในระดับสำกล	นอกจำกนี้	ฟิลิปปินส์ 
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มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของพื้นที่เพำะปลูกข้ำวและประสบภัยธรรมชำติบ่อย	ประกอบกับปัจจุบันมีกำรเปิดเสรีน�ำเข้ำข้ำว	ท�ำให้ปริมำณข้ำว 

จำกต่ำงประเทศมีรำคำถูกและเข้ำสู่ตลำดฟิลิปปินส์จ�ำนวนมำก	ท�ำให้เกษตรกรฟิลิปปินส์จ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้	 

ซึ่งกำรที่รัฐบำลฟิลิปปินส์ออกมำให้กำรสนับสนุนโครงกำรข้ำวอินทรีย์แสดงให้เห็นถึงโอกำสในกำรขยำยตัวของข้ำวอินทรีย์ในฟิลิปปินส์ 

ในอนำคต

   ที่มา :	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 	 	 อินโดนีเซีย	
	 	 	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	(USDA)	รำยงำนว่ำ	ในปีกำรตลำด	2562/63	(มกรำคม-ธันวำคม)	คำดว่ำจะมีผลผลิตข้ำวสำร 

ประมำณ	36.8	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนประมำณ	36.5	ล้ำนตัน	ในปี	2561/62	เนื่องจำกพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น	 

โดยในปี	2561/62	ผลผลิตข้ำวได้รับควำมเสียหำยจำกภำวะภัยแล้งและมีปริมำณน�้ำไม่เพียงพอส�ำหรับกำรเพำะปลูก	และในช่วงนี้ก�ำลัง 

มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวในฤดูกำรผลิตที่	3	ของปี	ซึ่งคำดว่ำจะมีกำรเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมำณปลำยเดือนธันวำคมนี้

	 	 	 ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำข้ำวในปี	2562/63	คำดว่ำจะมีประมำณ	1	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน	400,000	ตัน	ที่คำดว่ำจะมีกำรน�ำเข้ำ 

ในปี	2561/62	นี้	ซึ่งกำรน�ำเข้ำในช่วง	9	เดือนของปีนี้	(มกรำคม-กันยำยน)	คำดว่ำภำคเอกชน	ได้น�ำเข้ำข้ำวแล้วประมำณ	400,000	ตัน

	 	 	 ในปี	2562	นี้	หน่วยงำน	BULOG	ได้ตั้งเป้ำจัดหำข้ำวประมำณ	1.8	ล้ำนตัน	โดย	BULOG	จะรับซื้อข้ำว	และข้ำวเปลือกเมื่อ

รำคำข้ำวในตลำดเท่ำกับหรือต�่ำกว่ำรำคำที่รัฐบำลก�ำหนดไว้	ซึ่งส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	(BPS)	รำยงำนว่ำ	รำคำเฉลี่ยของข้ำวเปลือกสด	

(the	national	average	farm-level	wet	paddy	prices)	เมื่อเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำอยู่ที่ประมำณ	5,012	รูเปียห์ต่อกิโลกรัม	 

หรือประมำณ	355	ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน	ขณะที่รำคำเฉลี่ยของข้ำวเปลือกแห้ง	(average	dry	paddy	prices)	อยู่ที่ประมำณ	 

5,508	รูเปียห์ต่อกิโลกรัม	หรือประมำณ	391	ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน	ซึ่งรำคำดังกล่ำวสูงกว่ำระดับรำคำที่รัฐบำลตั้งไว้	ท�ำให้	BULOG	 

จัดหำข้ำวได้เพียงประมำณ	1.2	ล้ำนตันเท่ำนั้น	(ข้อมูล	ณ	วันที่	26	พฤศจิกำยน	2562)

	 	 	 ขณะเดียวกัน	BULOG	ได้มีกำรกระจำยข้ำวไปยังตลำดต่ำงๆ	ตำมนโยบำยรักษำเสถียรภำพรำคำข้ำวใน	ประเทศด้วย	 

ซึ่งข้อมูล	ณ	วันที่	26	พฤศจิกำยน	2562	BULOG	กระจำยข้ำวแล้วประมำณ	470,283	ตัน	ท�ำให้	ในขณะนี้	BULOG	มีสต็อกข้ำวคงเหลือ

ประมำณ	2.2	ล้ำนตัน	ซึ่งมำกกว่ำเป้ำหมำยของ	BULOG	ที่จะต้องรักษำสต็อกข้ำวเมื่อสิ้นปีไว้ที่	1.5-2	ล้ำนตัน

   ที่มา : สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนธันวาคม	2562	มีดังนี้
	 	 3.1	 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้
	 	 ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีหอมมะลิ	เฉลี่ยตันละ	13,391	บำท	รำคำลดลงจำกตันละ	14,583	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	

8.17	และลดลงจำกตันละ	15,244	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	12.15

	 	 ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น	15%	เฉลี่ยตันละ	7,721	บำท	รำคำลดลงจำกตันละ	7,898	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	

2.24	และลดลงจำกตันละ	8,042	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	3.99

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 	 ข้ำวสำรหอมมะลิ	ชั้น	2	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	30,550	บำท	รำคำลดลงจำกตันละ	32,803	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	

6.86	และลดลงจำกตันละ	33,150	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	7.84

	 	 ข้ำวสำรเจ้ำ	5%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	11,400	บำท	รำคำสูงขึ้นจำกตันละ	11,287	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	1.00	

แต่ลดลงจำกตันละ	11,750	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	2.97

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี
	 	 ข้ำวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	1,095	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(32,843	บำท/ตัน)	รำคำลดลงจำกตันละ	1,134	ดอลลำร์สหรัฐฯ	

(33,992	บำท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	3.43	(ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ	3.38)	และลดลงจำกตันละ	1,124	ดอลลำร์สหรัฐฯ	 

(36,465	บำท/ตัน)	ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	2.58	(ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ	9.93)

	 	 ข้ำว	5%	เฉลี่ยตันละ	425	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(12,747	บำท/ตัน)	รำคำสูงขึ้นจำกตันละ	421	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(12,620	บำท/ตัน)	 

ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	0.95	(สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ	1.00)	และสูงขึ้นจำกตันละ	404	ดอลลำร์สหรัฐฯ	 

(13,133	บำท/ตัน)	ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	5.19	(ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ	2.93)	

หมายเหตุ :	อัตรำแลกเปลี่ยน	1	ดอลลำร์สหรัฐฯ	เท่ำกับ	29.9937	(อัตรำแลกเปลี่ยน	2	สัปดำห์ของเดือนธันวำคม	2562)
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน	ธันวำคม	2562)

หน่วย	:	ล้ำนตันข้ำวสำร

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

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลำเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 35.000 -0.26 35.500 1.43

บรำซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.140 -2.09 7.140 0.00

พม่ำ 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชำ 4.925 4.931 5.256 5.554 5.633 3.95 5.688 0.98

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.000 -1.68

อียิปต์  4.000 4.800 4.300 2.800  4.300 53.57

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 116.420 2.78 115.000 -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

เกำหลีใต้ 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.880 0.31

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.536 4.725 4.788 6.75 4.900 2.34

ปำกีสถำน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.400 2.10 7.500 1.35

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 20.500 0.79

เวียดนำม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.923 -0.15 28.300 1.35

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 5.967 -16.18

อื่น	ๆ 52.158 42.435 43.658 43.259 50.127 -0.60 42.932 -14.35

รวม 482.351 476.738 490.996 494.797 499.193 1.06 498.396 -0.16

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน	ธันวำคม	2562)

หน่วย	:	ล้ำนตันข้ำวสำร

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

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็อกต้นปี 122.085 135.048 142.422 149.916 162.673 7.02 173.231 6.49

ผลผลิต 482.351 476.738 490.996 494.797 499.193 1.06 498.396 -0.16

น�ำเข้ำ 42.744 40.207 48.106 47.558 44.408 2.47 45.939 3.45

ใช้ในประเทศ 474.912 469.416 483.502 482.040 488.635 0.84 493.825 1.06

ส่งออก 42.744 40.207 48.106 47.558 44.408 2.47 45.939 3.45

สต็อกปลำยปี 135.048 142.422 149.916 162.673 173.231 6.51 177.802 2.64

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

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน	ธันวำคม	2562)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

อำร์เจนตินำ	 0.310 0.527 0.391 0.291 0.350 -3.45 0.330 -5.71

บรำซิล 	0.895 0.641 0.594 1.245 0.770 3.70 0.500 -35.06

พม่ำ 	1.735 1.300 3.350 2.750 2.500 15.95 2.600 4.00

กัมพูชำ 	1.150 1.050 1.150 1.300 1.350 5.49 1.400 3.70

จีน 	0.262 0.368 1.173 2.058 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

กำยำนำ 	0.486 0.431 0.455 0.414 0.500 0.17 0.510 2.00

อินเดีย 	11.046 10.062 12.573 11.791 10.600 0.76 11.500 8.49

ปำกีสถำน 	4.000 4.100 3.647 3.913 4.100 0.03 4.000 -2.44

ปำรำกวัย 	0.371 0.557 0.537 0.650 0.710 15.63 0.700 -1.41

รัสเซีย 	0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกำใต้ 	0.120 0.145 0.109 0.113 0.115 -3.29 0.125 8.70

ไทย	 	9.779 9.867 11.615 11.056 8.100 -2.60 8.400 3.70

อุรุกวัย 	0.718 0.996 0.982 0.799 0.800 -0.04 0.800 0.00

เวียดนำม 	6.606 5.088 6.488 6.590 6.850 3.37 7.000 2.19

สหรัฐฯ 	3.381 3.343 3.349 2.780 3.050 -3.83 3.125 2.46

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

รวม  42.744 40.207 48.106 47.558 44.408 2.47 45.939 3.45

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน	ธันวำคม	2562)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.625 12.99 0.635 1.60

บรำซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.800 12.74 0.900 12.50

เบอร์กินำ 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คำเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 2.400 -14.35 2.400 0.00

ไอเวอรี่โคสต์ 1.150 1.300 1.350 1.500 1.400 5.51 1.450 3.57

คิวบำ  0.546 0.429 0.499 0.550  0.600 9.09

อียู 1.786 1.816 1.985 1.922 2.100 3.88 2.050 -2.38

กำนำ 0.580 0.700 0.650 0.830 0.900 11.06 0.900 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  1.400 366.67

อิหร่ำน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.150 -4.17

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.200 6.39 1.150 -4.17

ญี่ปุ่น 0.688 0.685 0.679 0.670 0.685 -0.31 0.685 0.00

เคนย่ำ 0.450 0.500 0.675 0.700 0.750 14.55 0.800 6.67

มำเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.770 1.99 0.785 1.95

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.620 0.23 0.730 17.74

เนปำล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.750 10.21 0.800 6.67

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 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

ซำอุดิอำระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.290 1.350 -3.13 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.150 4.24 1.200 4.35

แอฟริกำใต้ 0.912 0.958 1.054 1.071 1.000 3.00 1.050 5.00

สหรัฐอำหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.925 5.95 0.940 1.62

อื่น	ๆ 17.549 12.397 15.95 16.48 13.68 -2.12 13.73 0.37

รวม 42.744 40.207 48.106 47.558 44.408 2.47 45.939 3.45

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

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลำเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.500 0.26 35.700 0.56

บรำซิล 7.925 7.900 7.850 7.750 7.550 -1.15 7.600 0.66

พม่ำ 10.500 10.400 10.000 10.200 10.400 -0.38 10.550 1.44

กัมพูชำ 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 98.669 100.200 0.94 102.000 1.80

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 37.900 -0.14 38.100 0.53

ญี่ปุ่น 8.830 8.806 8.730 8.600 8.500 -0.99 8.400 -1.18

เกำหลีใต้ 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.400 -6.62

เนปำล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.430 5.06 4.280 -3.39

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.000 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

เวียดนำม 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 4.577 3.17 4.159 -9.13

อื่น	ๆ 68.046 62.869 65.671 66.757 68.611 0.77 70.386 2.59

รวม 474.912 469.416 483.502 482.040 488.635 0.84 493.825 1.06

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

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี 2562/63 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลำเทศ 1.250 0.854 1.500 1.546  1.442 -6.73

จีน 	76.000 88.000 98.500 109.000 114.550 10.90 116.750 1.92

อินเดีย 	17.800 18.400 20.550 22.600 28.020 11.77 29.020 3.57

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 3.699 -27.78 4.549 22.98

สหรัฐฯ 	1.552 1.475 1.462 0.933 1.424 -6.11 1.076 -24.44

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

รวม  135.048 142.422 149.916 162.673 173.231 6.51 177.802 2.64

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�ำเดือนธันวำคม	2562
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผลผลิตมันส�ำปะหลัง	ปี	2563	(เริ่มออก
สู่ตลำดตั้งแต่เดือนตุลำคม	2562	–	กันยำยน	
2563)	คำดว่ำมีพื้นที่เก็บเกี่ยว	8.91	ล้ำนไร่
ผลผลิต	31.474	ล้ำนตัน	ผลผลิตต่อไร่	3.53	ตัน	
เมื่อเทียบกับปี	2562	ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว	
8.72	ล้ำนไร่	ผลผลิต	30.995	ล้ำนตัน	
และผลผลิตต่อไร่	3.56	ตัน	พบว่ำ	พื้นที่
เก็บเกี่ยว	และผลผลิต	สูงขึ้นร้อยละ	2.18	
และร้อยละ	1.53	ตำมล�ำดับ	แต่ผลผลิต
ต่อไร่ลดลงร้อยละ	0.62	โดยเดือนธันวำคม	
2562	คำดว่ำจะมีผลผลิตออกสู่ตลำด	2.87	
ล้ำนตัน	(ร้อยละ	9.12	ของผลผลิตทั้งหมด)
	 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�ำปะหลังปี	2563	
จะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมกรำคม	–	
มีนำคม	2563	ปริมำณ	17.61	ล้ำนตัน	
(ร้อยละ	55.96	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด	
	 กำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังเดือน
พฤศจิกำยน	2562	สรุปได้ดังนี้	
 มันเส้น	มีปริมำณส่งออก	0.089	ล้ำน
ตัน	มูลค่ำ	589	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	
0.173	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	1,191	ล้ำนบำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็นร้อยละ	48.55	และ
ร้อยละ	50.55	ตำมล�ำดับ
 มันอัดเม็ด	มีปริมำณส่งออก	3,897.550	ตัน	
มูลค่ำ	28.947	ล้ำนบำท	สูงขึ้นจำกปริมำณ	
602.080	ตัน	มูลค่ำ	5.837	ล้ำนบำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็นร้อยละ	547.35	
และร้อยละ	395.92	ตำมล�ำดับ

 แปงมันส�าปะหลัง	มีปริมำณส่งออก	
0.193	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	2,511	ล้ำนบำท	
ลดลงจำกปริมำณ	0.232	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	
3,070	ล้ำนบำท	ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็น
ร้อยละ	16.81	และร้อยละ	18.21	ตำมล�ำดับ
 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร	มีปริมำณส่ง
ออก	0.090	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	1,970	ล้ำนบำท	
ลดลงจำกปริมำณ	0.095	ล้ำนตัน	มูลค่ำ	
2,105	ล้ำนบำท	ในเดือนที่ผ่ำนมำ	คิดเป็น
ร้อยละ	5.26	และร้อยละ	6.41	ตำมล�ำดับ

ราคา
	 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำมันส�ำปะหลัง
ในเดือนธันวำคม	2562	สรุปได้ดังนี้	คือ
	 	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
   1.1	รำคำหัวมันส�ำปะหลังสด
ที่เกษตรกรขำยได้	ณ	ระดับไร่นำ	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	1.98	บำท	รำคำสูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	1.87	บำท	ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อย
ละ	5.88	แต่ลดลงจำกกิโลกรัมละ	2.30	บำท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	13.91
	 	 1.2	รำคำมันเส้นที่เกษตรกรขำยได้	
ณ	ระดับไร่นำ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	5.36	บำท	
รำคำสูงขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	5.12	บำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	4.69	แต่ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	5.53	บำท	ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	3.07
	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	รำคำขำยส่งมันเส้น	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	6.08	บำท	ลดลงจำกรำคำ

โดย	นำงมณทิรำ	ไทรน้อย
	น.ส.อภิสรำ	ปภัสสรศิริ

	 นำยจิรำยุ	จะเรียมพันธุ์

กิโลกรัมละ	6.09	บำท	ในเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	0.16	และลดลงจำกรำคำกิโลกรัม
ละ	6.31	บำท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	3.65
	 	 	 2.2	รำคำขำยส่งมันอัดเม็ด	
ไม่มีรำยงำน
	 	 	 2.3	รำคำขำยส่งแป้งมันประเภท
สตำร์ช	ชั้นพิเศษ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	12.91	
บำท	ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ	13.12	บำท	
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.60	และลดลง
จำกรำคำกิโลกรัมละ	13.81	บำท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	6.52
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
	 	 	 3.1	รำคำส่งออกมันเส้น	รำคำ
เฉลี่ยตันละ	233	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	รำคำสูงขึ้น
จำกตันละ	230	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ในเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ	1.30	และสูงขึ้นจำกตันละ	
216	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ	7.87
		 	 	 3.2	รำคำส่งออกมันอัดเม็ด	ไม่มี
รำยงำนรำคำ
	 	 	 3.3	รำคำส่งออกแป้งมันส�ำปะหลัง	
รำคำเฉลี่ยตันละ	453	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	รำคำ
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ	แต่ลดลงจำก
ตันละ	456	ดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.66
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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.
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน
ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี	2562/63	
(ณ	เดือนธันวำคม	2562)	มีปริมำณ	
1,108.62	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	1,124.49	
ล้ำนตัน	ในปี	2561/62	ร้อยละ	1.41	 
โดยสหรัฐอเมริกำ	อำร์เจนตินำ	ยูเครน	
เม็กซิโก	แคนำดำ	และเซอร์เบีย	ผลิตได้
ลดลง	ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมของโลก
ลดลง

การค้า
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก	
ปี	2562/63	มีปริมำณ	1,127.23	ล้ำนตัน	 
ลดลงจำก	1,146.60	ล้ำนตัน	ในปี	
2561/62	ร้อยละ	1.69	โดยสหรัฐอเมริกำ	
สหภำพยุโรป	และแคนำดำ	มีควำม
ต้องกำรใช้ลดลง	ส�ำหรับกำรค้ำของโลก 
มี	172.33	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	171.93	
ล้ำนตัน	ในปี	2561/62	ร้อยละ	0.23	 
โดยสหรัฐอเมริกำ	อำร์เจนตินำ	รัสเซีย	
และแอฟริกำใต้	ส่งออกเพิ่มขึ้น	ประกอบ
กับผู้น�ำเข้ำ	เช่น	เม็กซิโก	เวียดนำม	อิหร่ำน	
อียิปต์	จีน	โคลอมเบีย	ซำอุดีอำระเบีย	
มำเลเซีย	โมร็อกโก	ชิลี	อิสรำเอล	
บังกลำเทศ	กัวเตมำลำ	บรำซิล	เคนยำ	
และสหรัฐอเมริกำ	มีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น
	 	 เดือนธันวำคม	2562	(1-15	
ธันวำคม	2562)	ปริมำณกำรส่งออก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	138	ตัน	(สมำคมพ่อค้ำ
ข้ำวโพดและพืชพันธุ์ไทย)

ราคา	
	 สรุปรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เดือน
ธันวำคม	2562	มีดังนี้
	 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขำย
ได้ควำมชื้นไม่เกิน	14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
7.85	บำท	เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	7.66	
บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	
2.48	แต่ลดลงจำกกิโลกรัมละ	8.78	บำท
ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	10.59	
ส�ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นเกิน	
14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	6.21	บำท	 
เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	6.02	บำท	 

ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	 
3.16	แต่ลดลงจำกกิโลกรัมละ	7.18	บำท	
ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	13.51
	 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ขำยส่งในตลำด
กรุงเทพฯ	ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	8.69	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	 
8.96	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	
ร้อยละ	3.01	และลดลงจำกกิโลกรัมละ	
10.02	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	 
ร้อยละ	13.27	ส�ำหรับรำคำขำยส่งที่ไซโล
รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.36	บำท	ลดลง 
จำกกิโลกรัมละ	8.43	บำท	ของเดือน
พฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	0.83	และ 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ	9.54	บำท	ของ 
เดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	12.37
	 รำคำส่งออก	เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ	
295.00	ดอลลำร์สหรัฐฯ	(8,847	บำท/ตัน)	
ลดลงจำกตันละ	300.00	ดอลลำร์สหรัฐฯ	
(8,993	บำท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกำยน	
2562	ร้อยละ	1.67	และลดลงในรูปของ

เงินบำทตันละ	146.00	บำท	เมื่อเทียบกับ
เดือนธันวำคม	2561	เฉลี่ยตันละ	318.00	
ดอลลำร์สหรัฐ	(10,318	บำท/ตัน)	ลดลง
ร้อยละ	7.23	และลดลงในรูปของเงินบำท
ตันละ	1,471	บำท
	 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำดชิคำโก
เดือนธันวำคม	2562	ข้ำวโพดเมล็ด
เหลืองอเมริกันชั้น	2	เฉลี่ยตันละ	150.02	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(4,564	บำท/ตัน)	 
ลดลงจำกตันละ	156.69	ดอลลำร์สหรัฐฯ	
(4,767	บำท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกำยน	
2562	ร้อยละ	4.26	และลดลงในรูปของ
เงินบำทตันละ	79.00	บำท	เมื่อเทียบกับ
เดือนธันวำคม	2561	เฉลี่ยตันละ	146.06	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(4,802	บำท/ตัน)	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	28.17	แต่ลดลงในรูปของเงินบำท
ตันละ	238.00	บำท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(ประมำณกำร	เดือนธันวำคม	2562)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 319.17 341.29 -6.48
ผลผลิต 1,108.62 1,124.49 -1.41
น�ำเข้ำ 172.33 171.93 0.23
ส่งออก 172.33 171.93 0.23
ใช้ในประเทศ 1,127.23 1,146.60 -1.69
สต๊อกปลำยปี 300.56 319.17 -5.83

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

โดย	นำงสำวสุรีพร	ยองรัมย์
นำงสำวภำวินี	ขุมทอง
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน	
ผลผลิตข้ำวฟ่ำงโลก	ปี	2562/63	(ณ	เดือน
ธันวำคม	2562)	มีปริมำณ	57.90	ล้ำนตัน	
ลดลงจำก	59.81	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	3.20	โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ	
เม็กซิโก	ซูดำน	บรำซิล	ไนเจอร์	บูร์กินำฟำโซ	
มำลี	และชำด	ผลิตได้ลดลง

การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวฟ่ำงโลก	ปี	2562/63	
มี	58.79	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	59.22	ล้ำนตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	0.74	โดยซูดำน	
อำร์เจนตินำ	บรำซิล	มำลี	และสหภำพ
ยุโรป	มีควำมต้องกำรใช้ลดลง	

ด้ำนกำรค้ำโลกคำดว่ำมี	3.50	ล้ำนตัน	
เพิ่มขึ้นจำก	3.44	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	1.72	โดยสหรัฐอเมริกำ	ส่งออก
เพิ่มขึ้น	ประกอบกับจีน	ญี่ปุ่น	ซูดำน	

เคนยำ	ซูดำนใต้	ชิลี	และโคลอมเบีย	
น�ำเข้ำเพิ่มขึ้น	
	 รำคำข้ำวฟ่ำงแดงคละที่เกษตรกรขำยได้
เดือนธันวำคม	2562	ไม่มีรำยงำนรำคำ

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(ประมำณกำร	เดือนธันวำคม	2562)

หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 5.45 4.86 12.13
ผลผลิต 57.90 59.81 -3.20
น�ำเข้ำ 3.50 3.44 1.72
ส่งออก 3.50 3.44 1.72

ใช้ในประเทศ 58.79 59.22 -0.74
สต๊อกปลำยปี 4.56 5.45 -16.27

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

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

ราคา
	 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
ธันวำคม	2562	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ	
เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ	24.44	บำท	
เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	21.47	บำท	
ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	
13.83	และเพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	
21.26	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561
ร้อยละ	14.96

	 ถั่วเขียวผิวด�ำชนิดคละ	เดือนนี้ไม่มี
รำยงำนรำคำ
		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	30.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนพฤศจิกำยน	2562	แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	26.00	บำท	ของเดือน
ธันวำคม	2561	ร้อยละ	15.38
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย

กิโลกรัมละ	27.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนพฤศจิกำยน	2562	แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	23.00	บำท	ของเดือน
ธันวำคม	2561	ร้อยละ	17.39
	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	30.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนพฤศจิกำยน	2562	และเพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	25.00	บำท	ของเดือน
ธันวำคม	2561	ร้อยละ	20.00
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	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	2	เดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	17.00	บำท	ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	19.00	บำท	ของเดือน
พฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	10.53	แต่เพิ่ม
ขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	16.00	บำท	ของ
เดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	6.25
	 ถั่วนิ้วนำงแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
30.00	บำท	ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ	
32.00	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	
ร้อยละ	6.25	แต่เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	 
26.00	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	 
ร้อยละ	25.38
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ	30.97	บำท	ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	30.96	บำท	ของเดือน

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

พฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	0.03	แต่ 
เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	26.94	บำท	
ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	14.96
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ	27.95	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนพฤศจิกำยน	2562	แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ	23.93	บำท	ของเดือน
ธันวำคม	2561	ร้อยละ	16.80
	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	1	เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ	30.97	บำท	เพิ่มขึ้นจำกรำคำ
กิโลกรัมละ	27.95	บำท	
ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	
10.81	และเพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	
25.93	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	 
ร้อยละ	19.44

	 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ	ชั้น	2	เดือนนี้
รำคำกิโลกรัมละ	17.90	บำท	ลดลงจำก
รำคำกิโลกรัมละ	19.91	บำท	ของเดือน
พฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	10.10	และ
เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	16.89	บำท	
ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	5.98
	 ถั่วนิ้วนำงแดง	เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ	 
30.77	บำท	ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ	
32.78	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	
ร้อยละ	6.13	แต่เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ	 
26.74	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	 
ร้อยละ	15.07

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
	 ในปี	2562/63	มีเนื้อที่เพำะปลูก	
0.147	ล้ำนไร่	ลดลงจำก	0.151	ล้ำน
ไร่	ในปี	2561/62	ร้อยละ	2.61ผลผลิต	
40,376	ตัน	ลดลงจำก	41,165	ตัน	ในปี	
2561/62	ร้อยละ	1.92	แต่ผลผลิตต่อไร่	
274	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจำก	272	กิโลกรัม	
ในปี	2561/62	ร้อยละ	0.74
	 ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมำณ 
กำรผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี	2562/63	 
ประจ�ำเดือนธันวำคม	2562	มีประมำณ	
337.48	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	358.21	 
ลำ้นตันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	5.79
	 สถานการณ์การน�าเข้า 
ถั่วเหลืองของจีน
 จีนน�ำเข้ำถั่วเหลืองในเดือนตุลำคม	
2562	จ�ำนวน	6.18	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	
6.92	ล้ำนตัน	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันในปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	10.70	เนื่อง
มำจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคอหิวำต์
แอฟริกำในสุกรท�ำให้จ�ำนวนสุกรลดลง	
41%	(ข้อมูลจำกกระทรวงเกษตรของจีน)	
และส่งผลให้ควำมต้องกำรอำหำรสัตว์ 
ของสุกรลดลง	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

ด้านราคา	
	 ในประเทศ
	 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
17.35	บำท	สูงขึ้นจำก	15.20	บำท	 
ของเดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	14.14	และ 
ลดลงจำก	19.16	บำท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	9.45	รำคำขำยส่ง	
ณ	ตลำดกรุงเทพฯ	ของถั่วเหลืองสกัด
น�้ำมันเฉลี่ยกิโลกรัมละ	18.50	บำท	ทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำและทรงตัวเท่ำกับ 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	

	 ต่างประเทศ
	 รำคำถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ	 
ณ	ตลำดชิคำโก	เฉลี่ยบุชเชลละ	922.78	เซนต์	 
(10.30	บำท/กก.)	สูงขึ้นจำกบุชเชลละ	 

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บรำซิล 117.00 123.00
สหรัฐอเมริกำ 120.52 96.62
อำร์เจนตินำ 55.30 53.00
จีน 15.90 18.10
อินเดีย 10.93 9.00
ปำรำกวัย 8.85 10.20
แคนำดำ 7.27 6.00
อื่น	ๆ 22.45 21.56

รวม 358.21 337.48

ที่มา : Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	December	2019
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โดย	นำงสำวจรินทร์ทิพย์	จงใจรักษ์	
นำยภำณุพันธ์	ค�ำวังสง่ำ

ถั่วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต
	 ถั่วลิสง	ปี	2562/63	คำดกำรณ์	 
ณ	เดือนกันยำยน	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลำด 
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม	2562	ถึง	มิถุนำยน	
2563)	มีเนื้อที่ปลูก	93,258	ไร่	ผลผลิต	
32,810	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	352	
กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2561/62	ที่มีเนื้อที่
ปลูก	99,972	ไร่	ผลผลิต	33,830	ตัน	 
และผลผลิตต่อไร่	338	กิโลกรัม	พบว่ำ	
เนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ	6.72	และผลผลิต
ลดลงร้อยละ	3.02	แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	4.14	
	 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
ธันวำคม	2562	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
35.23	บำท	เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	 
28.14	บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	
ร้อยละ	25.20	และสูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
20.89	บำท	ของเดือนธันวำคม	2561	 
ร้อยละ	60.03
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
48.13	บำท	ลดลงจำกกิโลกรัมละ	48.66	
บำท	ของเดือนพฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	
1.09	แต่สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	37.63	บำท	
ของเดือนธันวำคม	2561	ร้อยละ	27.90

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน 17.00 17.50 2.94
อินเดีย 4.72 6.20 31.36
อื่น	ๆ 24.49 21.82 -11.62

รวม 46.41 45.52 -1.92

ที่มา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,Dec	2019.

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 46.41 45.52 -1.92
น�ำเข้ำ 3.21 3.31 3.12
ส่งออก 3.52 3.70 5.11
สกัดน�้ำมัน 17.89 18.55 3.69
สต็อกปลำยปี 5.11 4.13 -19.18

ที่มา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,Dec	2019.

900.58	เซนต์	(10.07	บำท/กก.)	 
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	2.47	และ 
สูงขึ้นจำกบุชเชลละ	895.42	เซนต์	 
(10.79	บำท/กก.)	ในเดือนเดียวกันของปี 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	3.06

	 รำคำกำกถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ	 
ณ	ตลำดชิคำโก	เฉลี่ยตันละ	298.49	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(9.07	บำท/กก.)	 
ลดลงจำกตันละ	299.63	ดอลลำร์สหรัฐฯ	
(9.11	บำท/กก.)	ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	 

0.38	และลดลงจำกตันละ	308.23	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(10.11	บำท/กก.)	 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	3.16

	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดพิเศษ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	58.50	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนพฤศจิกำยน	2562	แต่ลดลงจำก
กิโลกรัมละ	60.00	บำท	ของเดือนธันวำคม	
2561	ร้อยละ	2.50
		 ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดธรรมดำ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	52.50	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนพฤศจิกำยน	2562	แต่สูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	51.00	บำท	ของเดือนธันวำคม	
2561	ร้อยละ	2.94	

ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดกำรณ์ภำว
กำรณ์ผลิตถั่วลิสงโลก	ปี	2562/63	ณ	เดือน
ธันวำคม	2562	มีผลผลิต	45.52	ล้ำนตัน	
ลดลงจำก	46.41	ล้ำนตัน	ของปี	2561/62	

ร้อยละ	1.92	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.02	ของ
ผลผลิตพืชน�้ำมันของโลก	โดยถั่วเหลือง	เรปซีด	 
และเมล็ดทำนตะวัน	ในปี	2562/63	มีปริมำณ	 
337.48	ล้ำนตัน

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	คำดว่ำ
ปี	2562	ผลผลิตปำล์มน�้ำมันเดือนธันวำคม
จะมีประมำณ	1.080	ล้ำนตัน	คิดเป็นน�้ำมัน
ปำล์มดิบ	0.194	ล้ำนตัน	ลดลงจำกผลผลิต
ปำล์มทะลำย	1.100	ล้ำนตัน	คิดเป็น
น�้ำมันปำล์มดิบ	0.198	ล้ำนตัน	ของเดือน
พฤศจิกำยน	คิดเป็นร้อยละ	1.82	และ 
ร้อยละ	2.02	ตำมล�ำดับ

การตลาด
	 -	

ราคา
	 รำคำผลปำล์มทั้งทะลำยที่เกษตรกร 
ขำยได้เดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	4.55	บำท	
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	3.27	บำท	ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	39.14	และสูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	2.49	บำท	ในเดือนเดียวกัน 
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	82.73	

ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
	 รำคำฝ้ำยดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่
เกษตรกรขำยได้เดือนนี้ไม่มีรำยงำนรำคำ

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดกำรณ์
ผลผลิตฝ้ำยโลกปี	2562/63	ณ	เดือน
ธันวำคม	2562	มีปริมำณ	26.37	ล้ำนตัน	
เพิ่มขึ้นจำก	25.71	ล้ำนตันของปี	2561/62	
ร้อยละ	2.55
	 การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คำดกำรณ์
ควำมต้องกำรใช้ฝ้ำยโลก	ปี	2562/63	 
มีปริมำณ	26.186	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	
26.190ล้ำนต้น	ของปี	2561/62	 
ร้อยละ	0.02	ด้ำนกำรน�ำเข้ำ	มีปริมำณ	
9.66	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	9.25	ล้ำนตัน	
ของปี	2561/62	ร้อยละ	4.42	ด้ำนกำร 
ส่งออก	มีปริมำณ	9.67	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้น
จำก	9.00	ล้ำนตันของปี	2561/62	 
ร้อยละ	7.40

	 รำคำขำยส่งน�้ำมันปำล์มดิบ	ณ	ตลำด
กรุงเทพฯ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	29.75	บำท	 
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	20.46	บำท	ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	45.41	และสูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	16.72	บำท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	77.93			
	 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ	 
ณ	ตลำดมำเลเซียเฉลี่ย	ตันละ	2,910.61	 
ริงกิต	(21.56	บำท/กก.)	สูงขึ้นจำกตันละ	
2,508.58	ริงกิต	(18.55	บำท/กก.)	ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	16.03	และสูงขึ้นจำกตัน
ละ	2,027.17	ริงกิต	(16.07	บำท/กก.)	 

ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	43.58	
	 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ	
ณ	ตลำดรอตเตอร์ดัม	เฉลี่ยตันละ	801.00	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(24.33	บำท/กก.)	 
สูงขึ้นจำกตันละ	675.67	ดอลลำร์สหรัฐฯ	
(20.56	บำท/กก.)	ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	 
18.55	และสูงขึ้นจำกตันละ	498.19	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	(16.33	บำท/กก.)	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	60.78

โดย	นำงสำวยุพยง	นำมวงษำ
นำงอัมพิกำ	เพชรเสถียร

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนธันวาคม	2562)	
หน่วย	:	ล้ำนตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.60 17.35 -1.43
ผลผลิต 25.71 26.37 2.55
น�ำเข้ำ 9.25 9.66 4.42

ใช้ในประเทศ 26.190 26.186 -0.02
ส่งออก 9.00 9.67 7.40

สต็อกปลำยปี 17.35 17.49 0.80

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

ความเคลื่อนไหวของราคา
ฝ้ายในตลาดโลกประจ�าเดือน
ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้	
		 รำคำซื้อ-ขำยล่วงหน้ำเพื่อส่งมอบเดือน
มีนำคม	2562	ท�ำสัญญำเดือนธันวำคม	
เฉลี่ยปอนด์ละ	66.49	เซนต์	(กิโลกรัมละ	
44.60	บำท)	เพิ่มขึ้นจำกปอนด์ละ	64.32	
เซนต์	(กิโลกรัมละ	43.13	บำท)	ของเดือน
พฤศจิกำยน	2562	ร้อยละ	3.37	และ 

เพิ่มขึ้นในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ	1.47	บำท	 
แต่ลดลงจำกปอนด์ละ	76.71	เซนต์	
(กิโลกรัมละ	55.59	บำท)	ของเดือน
ธันวำคม	2561	ร้อยละ	13.32	และลดลง 
ในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ	10.99	บำท

โดย	น.ส.วรินทร	วรหำญ
น.ส.สุดำรัตน์	ผลพิบูลย์
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อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
 รายงานการผลิตน�้าตาล
ทรายของโรงงานน�้าตาล 
ทั่วประเทศ
		 ศูนย์บริหำรกำรผลิต	ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย	ได้รำยงำน
กำรเก็บเกี่ยวอ้อย	และกำรผลิตน�้ำตำล
ทรำยประจ�ำปีกำรผลิต	2562/63	ตั้งแต่
วันที่	1	ธันวำคม	2562	จนถึงวันที่	21	
ธันวำคม	2562	มีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้ำโรงงำน
น�้ำตำลไปแล้วจ�ำนวน	15,319,928	ตัน	
แยกเป็นอ้อยสด	8,436,590	ตัน	และ 
อ้อยไฟไหม้	6,883,338	ตัน	ผลิตเป็น
น�้ำตำลได้	1,374,255	ตัน	แยกเป็นน�้ำตำล
ทรำยดิบ	1,185,150	ตัน	และน�้ำตำลทรำยขำว	 
189,105	ตัน	ค่ำควำมหวำนของอ้อยเฉลี่ย	
11.73	ซี.ซี.เอส.	ผลผลิตน�้ำตำลทรำยเฉลี่ย
ต่อตันอ้อย	89.70	กก.ต่อตันอ้อย

ต่างประเทศ	
  รายงานการส่งออกน�้าตาล
ของบราซิล
		 กระทรวงกำรค้ำบรำซิลรำยงำนว่ำ	
ในช่วง	8	เดือนแรกของปี	2562/2563	
(เมษำยน-มีนำคม)	บรำซิลส่งออกน�้ำตำล
จ�ำนวน	13.57	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	15.09	
ล้ำนตัน	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	
ร้อยละ	10.07	และรวมในปี	2561/2562	
บรำซิลส่งออกน�้ำตำล	จ�ำนวน	20.18	 
ล้ำนตัน	ลดลงจำก	28.30	ล้ำนตัน	 
ของปีที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	28.69	
  รายงานผลผลิตน�้าตาลของ
อินเดีย
		 สมำคมโรงงำนน�้ำตำลอินเดีย	(ISMA)	
รำยงำนผลผลิตน�้ำตำลในปี	2562/2563	
เพียง	ณ	วันที่	15	ธันวำคม	2562	อยู่ที่	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชอื่นๆ

ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 
หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

23 ธ.ค. 62
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

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

มี.ค.	63 13.57 13.41 13.45 12.61 +0.84

พ.ค.	63 13.64 13.51 13.54 12.73 +0.81

ก.ค.	63 13.71 13.59 13.64 12.85 +0.79

ต.ค.	63 13.90 13.78 13.83 13.07 +0.76

มี.ค.	64 14.34 14.24 14.31 13.62 +0.69

พ.ค.	64 14.20 14.12 14.18 13.61 +0.57

ก.ค.	64 14.08 14.00 14.06 13.60 +0.46

ต.ค.	64 14.06 14.06 14.06 13.71 +0.35

มี.ค.	65 - - 14.42 14.10 +0.32

พ.ค.	65 - - 14.33 14.04 +0.29

ก.ค.	65 - - 14.26 13.98 +0.28

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน 
หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

23 ธ.ค. 62
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

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

มี.ค.	63 358.70 356.10 357.60 334.30 +23.30

พ.ค.	63 364.00 360.70 362.50 340.80 +21.70

ส.ค.	63 368.60 365.10 367.00 347.40 +19.60

ต.ค.	63 369.60 367.20 369.00 352.00 +17.00

ธ.ค.	63 372.00 370.00 372.00 358.20 +13.80

มี.ค.	64 376.90 374.80 376.90 364.70 +12.20

พ.ค.	64 378.90 378.90 378.90 368.40 +10.50

โดย	นำยชวนเพิ่ม	สังข์สิงห์
นำยสุรพงษ์	มุสิกชำติ	

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ยางพารา
การผลิต
	 ผลผลิตยำงพำรำของไทยในช่วงเดือน
มกรำคม	–	กรกฎำคม	ปี	2562	มีปริมำณ	

2.41	ล้ำนตันยำงแห้ง	ลดลงร้อยละ	15.44	
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2561	ที่มี
ผลผลิต	2.85	ล้ำนตันยำงแห้ง	โดยช่วงที่
ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกของปี	2562	คำดว่ำ 
อยู่ในช่วงเดือนกันยำยน	–	ธันวำคม	โดยมี 

ผลผลิตออกสู่ตลำดร้อยละ	43.61	ของปริมำณ 
ผลผลิตทั้งปี	ทำงด้ำนกำรผลิตยำงพำรำ 
ในภำพรวมของโลกในปี	2562	มีประมำณกำร 
กำรผลิต	13.82	ล้ำนตัน	ลดลงจำกปี	2561	
ร้อยละ	0.29	ที่มีปริมำณ	13.86	ล้ำนตัน

4.58	ล้ำนตัน	ลดลงจำก	7.05	ล้ำนตัน	 
ในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	ร้อยละ	35	
โดยมีโรงงำนจ�ำนวน	406	โรงงำน	 
ที่ด�ำเนินกำรผลิต	ลดลงจำก	473	โรงงำน	
ในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	เนื่องจำกรัฐ	

Maharashtra	และรัฐ	Karnataka	 
เปิดหีบอ้อยล่ำช้ำ
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การตลาด
	 กำรส่งออกยำงพำรำของไทยในช่วงเดือน
มกรำคม	–	กรกฎำคม	ปี	2562	 
มีปริมำณ	2.20	ล้ำนตันยำงแห้ง	ลดลงร้อยละ	 
13.39	จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี	2561	 
ที่มีปริมำณ	2.54	ล้ำนตันยำงแห้ง	ทำงด้ำน
ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำในภำพรวมของโลก 
ในปี	2562	มีประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ยำง	 
13.91	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	
0.29	ที่มีปริมำณ	13.87	ล้ำนตัน

ราคา
 1. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 
	 	 1)	 ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่	1	รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	40.56	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	
37.51	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
3.05	บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.12	
	 	 2)	 ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่	2	รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	40.06	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	
37.01	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
3.05	บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.23
	 	 3)	ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่	3	รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	39.56	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	
36.48	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	
3.08	บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.44
	 	 4)	ยำงก้อนคละ	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
19.35	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	17.90	บำท	ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.45	บำท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.09

	 	 5)	เศษยำงคละ	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
16.60	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	15.03	บำท	ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.57	บำท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ10.47
	 	 6)	น�้ำยำงสดคละ	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
35.98	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	31.27	บำท	ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	4.71	บำท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ15.09
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. 
 	 ซื้อขำยล่วงหน้ำส่งมอบเดือนมกรำคม 
ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
	 	 1)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	1	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	47.18	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	45.69	
บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.49	
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.27
	 	 2)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	3	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	46.03	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	44.54	
บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.49	
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.35
	 	 3)	 ยำงแท่ง	(STR20)	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	43.09	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	40.72	
บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	2.37	
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.84
	 	 4)	 น�้ำยำงข้น	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
32.95	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	30.82	บำท	ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	2.13	บำท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.93
 ณ ท่าเรือสงขลา 
	 	 1)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	1	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	46.93	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	45.44	

บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.49	
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.29
	 	 2)	 ยำงแผ่นรมควันชั้น	3	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	45.78	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	44.29	
บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	1.49	
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.37
	 	 3)	 ยำงแท่ง	(STR20)	รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	42.84	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	40.47	
บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	2.37	
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.88
	 	 4)	 น�้ำยำงข้น	รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
32.70	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	30.57	บำท	ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ	กิโลกรัมละ	2.13	บำท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.98
 3. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
	 	 1)	 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
สิงคโปร์	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	139.96	เซนต์
สหรัฐฯ	(45.66	บำท)	เพิ่มขึ้นจำก	134.76	
เซนต์สหรัฐฯ	(43.99	บำท)	ของเดือนที่ผ่ำนมำ 
กิโลกรัมละ	5.20	เซนต์สหรัฐฯ	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	3.86
	 	 2)	 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
โตเกียว	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	147.76	เยน	
(42.36	บำท)	เพิ่มขึ้นจำก	145.50	เยน	
(41.57	บำท)	ของเดือนที่ผ่ำนมำกิโลกรัมละ	
2.26	เยน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.55

โดย	นำยทินกร	เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	
เนื่องจำกแหล่งผลิตกำแฟทำงภำคเหนือ	
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภำคกลำง	
เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกใหม่	 
ในปี	2559	เริ่มให้ผลได้ในปีนี้	ส�ำหรับ
ผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจำกปีนี้ทุกภำค 
ของประเทศไทย	ประสบปัญหำสภำพ
อำกำศร้อนจัด	และแล้งยำวนำนตั้งแต่ 
ต้นปี	2562	ปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ	 
ท�ำให้ต้นกำแฟไม่สมบูรณ์	กำรออกดอกน้อย	 
ส่วนที่ออกดอกแล้ว	ดอกแห้งไม่ติดผล	 
ส่วนที่ติดผลแล้วผลมีขนำดเล็ก	และ 
แห้งฝ่อ	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิต 
ทั้งประเทศลดลง

 ภาคเหนือ	เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์
อะรำบิกำ	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจำกต้น
กำแฟที่ปลูกแซมในสวนไม้ผลสวนไม้ยืนต้น	
ตั้งแต่ปี	2559	ให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก	เช่น	
จ.เชียงรำย	และเชียงใหม่	เป็นต้น	 
ส่วนผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง	เนื่องจำก
กระทบแล้งตั้งแต่ปี	2561	ปริมำณน�้ำฝน 
ที่น้อยต้นกำแฟจึงขำดน�้ำ	ท�ำให้ดอกออก
น้อยส่วนต้นที่ติดดอกแล้วดอกแห้ง	ไม่ติด
ผล	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตภำคเหนือ 
ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกใหม่ในปี	2559	เริ่มให้
ผลในปีนี้	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง	 
เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อน	และแห้งแล้ง
ในช่วงออกดอก	ต้นกำแฟขำดน�้ำ	ท�ำให้
ออกดอกน้อย	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิต 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ

 ภาคกลาง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจำก
กำแฟที่ปลูกเพิ่มในพื้นที่ป่ำชุมชน	 
เมื่อปี	2559	เริ่มให้ผลในปีนี้	เป็นปีแรก	
ส่วนผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง	จำกสภำพ
อำกำศแล้งนำนในช่วงที่กำแฟออกดอก	
ท�ำให้ดอกแห้ง	และไม่ติดผลบำงส่วนที่ก�ำลัง
จะออกดอก	ได้รับน�้ำไม่เพียงพอ	ท�ำให้
ต้นกำแฟเจริญเติบโตไม่ดี	ส่งผลให้กำร
ออกดอกลดลง
 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์
โรบัสตำ	เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	
เนื่องจำกเกษตรกรโค่นต้นกำแฟที่ไม่
สมบูรณ์	และอำยุมำกออก	เพื่อปลูกใหม่
รวมทั้งโค่นต้นกำแฟที่ปลูกแซมพืชอื่น 
ที่เริ่มให้ผลผลิตแล้ว	เช่นสวนทุเรียน	เป็นต้น	 
ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำลดลง	เนื่องจำก
กระทบแล้ง	อำกำศร้อนจัด	ช่วงเดือน
กุมภำพันธ์	ถึงเดือนพฤษภำคม	2562	 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ซึ่งเป็นช่วงต้นกำแฟออกดอก	และติดผล	 
ท�ำให้ต้นกำแฟขำดน�้ำ	และไม่สมบูรณ์
ออกดอกน้อยลง	ส่วนที่ออกดอกแล้ว 
เกสรตัวผู้ไม่ผสมเกสร	ดอกแห้ง	และ 
ไม่ติดผล	ส่วนที่ติดผลแล้วผลมีขนำดเล็ก	 
บำงส่วนแห้งและฝ่อ	ภำพรวมผลผลิต 
ภำคใต้จึงลดลง
 การตลาดและราคา 
	 คำดว่ำ	รำคำเมล็ดกำแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่ำนมำ	จำกปริมำณผลผลิตโลกที่เพิ่ม
ขึ้นและภำวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซำ	ส�ำหรับ
กำรส่งออกจะลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย	
เนื่องจำกผลผลิตภำยในประเทศลดลง	 
ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อยจำกควำมต้องกำร
บริโภคภำยในประเทศ	และน�ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก	ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี	2561
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้เมล็ดกำแฟของโรงงำน
แปรรูปในประเทศ	ในช่วง	5	ปีที่ผ่ำนมำ	 
ในปี	2561	มีปริมำณ	95,000	ตัน	 
เพิ่มขึ้นจำก	75,000	ตัน	ของปี	2557	
ปริมำณ	20,000	ตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
6.08	เนื่องจำกควำมต้องกำรของโรงงำน
แปรรูปเพิ่มขึ้น	ทั้งเพื่อกำรบริโภคภำยใน
ประเทศและเพื่อกำรส่งออก
	 2.	การค้า
	 กำรส่งออกเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูป	11	เดือนแรก	(ม.ค.	–	พ.ย.)	 
ของปี	2562	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่ำนมำ	มีปริมำณกำรส่งออกเมล็ด 
กำแฟดิบ	376.52	ตัน	มูลค่ำ	82.70	ล้ำนบำท	 

ลดลงร้อยละ	13.18	และร้อยละ	4.86	 
ตำมล�ำดับ	ส่วนกำรส่งออกเมล็ดกำแฟคั่ว	 
มีปริมำณ	133.19	ตัน	มูลค่ำ	37.79	 
ล้ำนบำท	โดยปริมำณลดลงร้อยละ	7.33	
มูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.55	ส�ำหรับกำแฟ
ส�ำเร็จรูปมีปริมำณกำรส่งออก	2,399.35	
ตัน	มูลค่ำ	528.10	ล้ำนบำท	ลดลงร้อย
ละ	34.81	และร้อยละ	13.61	ตำมล�ำดับ	
และกำแฟส�ำเร็จรูปผสม	มีปริมำณกำรส่ง
ออก	20,045.12	ตัน	มูลค่ำ	2,104.41	ล้ำน
บำท	หรือลดลงร้อยละ	12.34	และร้อยละ	
10.59	ตำมล�ำดับ
	 กำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูป	11	เดือนแรก	(ม.ค.	–	พ.ย.)	 
ของปี	2562	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่ำนมำ	มีปริมำณกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบ	 
44,654.65	ตัน	มูลค่ำ	2,511.80	ล้ำนบำท	
ลดลงร้อยละ	28.56	และร้อยละ	35.09	
ตำมล�ำดับ	ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟคั่ว	 
มีปริมำณ	2,734.25	ตัน	มูลค่ำ	698.26	
ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	64.36	และ
ร้อยละ	39.69	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรับกำแฟ
ส�ำเร็จรูปมีปริมำณน�ำเข้ำ	6,574.12	ตัน	

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

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

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

6.08

หมายเหตุ* :	ประมำณกำร

มูลค่ำ	1,679.18	ล้ำนบำท	โดยปริมำณ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.71	ส่วนมูลค่ำลดลง 
ร้อยละ	8.30	และกำแฟส�ำเร็จรูปผสม	 
มีปริมำณกำรน�ำเข้ำ	4,977.10	ตัน	มูลค่ำ	
810.50	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	23.31	และ
ร้อยละ	17.80	ตำมล�ำดับ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	(USDA)	
รำยงำนผลผลิตกำแฟโลกปี	2561/62	 
มีปริมำณ	10.47	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	9.53	
ล้ำนตัน	ของปี	2560/61	ร้อยละ	9.86	
เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	
 บราซิล	ผู้ผลิตกำแฟอันดับ	1	ของโลก	
ในปี	2561/62	มีผลผลิต	3.80	ล้ำนตัน	 
เพิ่มขึ้น	0.75	ล้ำนตัน	ในปี	2560/61	 
หรือลดลงร้อยละ	3.80	
 เวียดนาม	ผู้ผลิตกำแฟอันดับ	2	 
ของโลก	และเป็นผู้ผลิตกำแฟพันธุ์โรบัสตำ 
อันดับ	1	ของโลก	มีผลผลิตกำแฟปี	
2561/62	ปริมำณ	1.82	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้น
จำก	1.76	ล้ำนตัน	ในปี	2560/61	หรือ 
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.41

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

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

1.	บรำซิล 3.26 2.96 3.37 3.05 3.80 3.46

2.	เวียดนำม 1.64 1.74 1.60 1.76 1.82 2.23

3.	โคลัมเบีย 0.80 0.84 0.88 0.83 0.86 1.33

4.	อินโดนีเซีย 0.63 0.73 0.64 0.62 0.65 -0.71

5.	ฮอนดูรัส 0.31 0.32 0.45 0.46 0.46 12.28

6.	เอธิโอเปีย 0.39 0.39 0.42 0.42 0.43 2.68

7.	อินเดีย 0.33 0.35 0.31 0.32 0.31 -1.85

8.	ยูกันดำ 0.21 0.22 0.31 0.26 0.29 8.10

9.	เม็กซิโก 0.19 0.14 0.20 0.24 0.27 13.50

10.	เปรู 0.17 0.21 0.25 0.26 0.26 11.15

อื่นๆ 1.30 1.29 1.29 1.30 1.31 0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United	States	Department	of	Agriculture,	December	2018

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 การส่งออกกาแฟของโลก
		 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	รำยงำน
กำรส่งออกกำแฟโลกปี	2561/62	มี	8.20	
ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	7.87	ล้ำนตัน	ในปี	
2560/61	ร้อยละ	4.19	ประเทศที่ส่งออก
มำกที่สุด	ได้แก่	บรำซิล	มีกำรส่งออกในปี	
2561/62	ปริมำณ	2.12	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้น
จำก	1.83	ล้ำนตัน	ของปี	2560/61	 
ร้อยละ	15.85	เนื่องจำกปริมำณผลผลิต
เพิ่มขึ้น	รองลงมำได้แก่	ประเทศเวียดนำม	 
มีกำรส่งออก	ปริมำณ	1.69	ล้ำนตัน	 
เพิ่มขึ้นจำก	1.67	ล้ำนตัน	ของปี	2560/61	
ร้อยละ	1.20	เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้อ
อ�ำนวย	ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้กำแฟของโลกปี	2561/62	
มี	9.815	ล้ำนตัน	เพิ่มขึ้นจำก	8.738	ล้ำน
ตันของปี	2557/58	ร้อยละ	2.85	

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	
ปี	2557/58	–	2561/62

หน่วย	:	ล้ำนตัน

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

1.	บรำซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2.	เวียดนำม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3.	โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4.	อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5.	ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6.	อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7.	ยูกันดำ 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8.	เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9.	เอธิโอเปีย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10.	กัวเตมำลำ 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United	States	Department	of	Agriculture,	December	2018

ความต้องการใช้ 
เมล็ดกาแฟของโลก
ปี ปริมาณ (ล้านตัน)

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

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

2.85

หมายเหตุ* :	ประมำณกำร

ราคา
	 ในประเทศ
	 	 ไม่มีรำยงำน	เนื่องจำกหมดฤดูกำรผลิต
	 ราคาในตลาดตา่งประเทศประจ�า 
เดือนธันวาคม	2562	มีดังนี้
	 รำคำเมล็ดกำแฟดิบอำรำบิก้ำ	ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันทีเฉลี่ย	154.89	เซนต์/
ปอนด์	(103.81	บำท/กิโลกรัม)	เพิ่มขึ้น 
จำก	140.98	เซนต์/ปอนด์	 
(94.17	บำท/กิโลกรัม)	ของเดือนก่อน 

โดย	นำงสำวณัฐวณี	ยมโชติ
		 	 นำงสำววิชชุพร	สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

พริกไทย
การผลิต
	 ขณะนี้พริกไทยอยู่ระหว่ำงกำร 
เจริญเติบโต	โดยคำดว่ำ	จะสำมำรถ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงปลำยเดือน
ธันวำคม	–	กุมภำพันธ์	2563	ทั้งนี้ต้องรอดู
สภำพภูมิอำกำศ	เนื่องจำกปีนี้ต้นพริกไทย
ได้รับน�้ำฝนในปริมำณมำก	ซึ่งจำกส่งผล 
ต่อกำรเจริญเติบโตของต้นพริกไทยได้

การตลาด
	 ภำวกำรณ์ซื้อขำยพริกไทยยังคงทรงตัว

รำคำพริกไทยมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจำก 
มีกำรน�ำเข้ำพริกไทยจำกประเทศเพื่อน
บ้ำน	ได้แก่	กัมพูชำ	และเวียดนำมเพิ่มขึ้น	
รำคำพริกไทยด�ำ-คละ	จ.จันทบุรี	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	90-120	บำท	พริกไทยขำว-ดี	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	170-220	บำท	ส่วน 
พริกไทยอ่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ	50-70	บำท	
	 ในปี	2561	(ม.ค.-ธ.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย	 
ปริมำณ	546	ตัน	มูลค่ำ	128.98	ล้ำนบำท	
จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ	74	ตัน	
มูลค่ำ	32.10	ล้ำนบำท	และพริกไทยป่น	
ปริมำณ	425	มูลค่ำ	96.88	ล้ำนบำท

	 ในปี	2562	(ม.ค.-ต.ค.)	ไทยส่งออก
พริกไทย	ปริมำณ	578	ตัน	มูลค่ำ	129.71	
ล้ำนบำท	จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ	
265	ตัน	มูลค่ำ	89.90	ล้ำนบำท	และ 
พริกไทยป่น	ปริมำณ	282	มูลค่ำ	 
39.80	ล้ำนบำท

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย 
ประจ�าเดือนธันวาคม มีดังนี้
	 1.	ราคาเกษตรกรขายได้
	 รำคำเกษตรกรขำยได้พริกไทยขำว-ดี	 
ปี	2561	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	265.86	บำท	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ร้อยละ	9.87
	 รำคำเมล็ดกำแฟดิบโรบัสตำ	ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันที่เฉลี่ย	71.89	เซนต์/
ปอนด์	(48.18	บำท/กิโลกรัม)	ลดลงจำก	
73.28	เซนต์/ปอนด์	(48.95	บำท/กิโลกรัม)	
ของเดือนก่อนร้อยละ	1.90	
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สับปะรด
การผลิต
	 เนื่องจำก	จำกภำวะสภำพอำกำศ
ในหลำยพื้นที่แปรปรวน	ท�ำให้มีผลผลิต
ออกสู่ตลำดน้อยโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรคำดว่ำ	ผลผลิตสับปะรดออกสู่ 
ตลำดลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำประมำณ 
ร้อยละ	17	ขณะที่โรงงำนแปรรูปสับปะรด	
ยังมีควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อท�ำกำรผลิต
ให้สอดคล้องกับภำวะตลำด	ส่งผลให้รำคำ
สับปะรดปรับตัวเพิ่มขึ้นเดือนที่ผ่ำนมำ

การค้า
	 เดือนตุลำคม	2562	ส่งออกสับปะรด
สดและผลิตภัณฑ์	ปริมำณ	28,556	ตัน	
มูลค่ำ	944.34	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	
30,770	ตัน	มูลค่ำ	1,031.39	ล้ำนบำท 
ในเดือนกันยำยน	2562	หรือลดลงร้อยละ	 
7.19	และร้อยละ	8.44	และลดลงจำก
ปริมำณ	50,608	ตัน	มูลค่ำ	1,481.82	 
ล้ำนบำท	ในเดือนตุลำคม	2561	หรือลดลง
ร้อยละ	43.57	และร้อยละ	36.27
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 ส่งออกปริมำณ	21,001	ตัน	มูลค่ำ	
597.20	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	
22,953	ตัน	มูลค่ำ	662.84	ล้ำนบำท	 
ในเดือนกันยำยน	2562	หรือลดลงร้อยละ	 
8.51	และร้อยละ	9.90	และลดลงจำก
ปริมำณ	37,391	ตัน	มูลค่ำ	975.93	 
ล้ำนบำท	ในเดือนตุลำคม	2561	หรือลดลง 
ร้อยละ	44.13	และร้อยละ	38.81

ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	31.00	 
ส่วนพริกไทยด�ำ-คละ	มีรำคำเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ	144.68	บำท	ลดลงจำก 
ปีที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	39.67
	 ส�ำหรับเดือนธันวำคม	ปี	2562	 
พริกไทยด�ำ-คละ	มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
94.24	บำท	รำคำลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	
ลดลงร้อยละ	0.8	และพริกไทยขำว-ดี	 
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	187.07	บำท	
รำคำลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	ลดลง 
ร้อยละ	2.82	

	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 	 รำคำขำยส่งพริกไทยขำว-ดี	ปี	
2561	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	445	บำท	รำคำ
ทรงตัวเทำ่กับปีที่ผ่ำนมำ	รำคำต�่ำสุด-สูงสุด	
คือ	430-460	บำท/กิโลกรัม	พริกไทยด�ำ-ดี	
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	340	บำท	 
รำคำทรงตัวเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ	รำคำต�่ำสุด-
สูงสุด	คือ	330-350	บำท/กิโลกรัม	 
ส่วนพริกไทยด�ำ-รอง	มีรำคำเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ	315	บำท	บำท	รำคำทรงตัว
เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำรำคำต�่ำสุด-สูงสุด	คือ	
310-320	บำท/กิโลกรัม

	 	 ส�ำหรับเดือนธันวำคม	2562	รำคำ
ขำยส่งพริกไทยขำว-ดี	มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ	345	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่
ผ่ำนมำ	พริกไทยด�ำ-อย่ำงดี	มีรำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	240	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ	และพริกไทยด�ำ-อย่ำงรอง	
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บำท	 
รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

	 น�้าสับปะรด	
	 ส่งออกปริมำณ	4,749	ตัน	มูลค่ำ	
167.75	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	 
5,377	ตัน	มูลค่ำ	205.09	ล้ำนบำท	 
ในเดือนกันยำยน	2562	หรือลดลงร้อยละ	
11.67	และร้อยละ	18.20	และปริมำณ 
ลดลงจำก	8,659	ตัน	มูลค่ำ	276.56	 
ล้ำนบำท	ในเดือนตุลำคม	2561	หรือ 
ลดลงร้อยละ	45.15	และร้อยละ	39.34
	 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย	
	 ส่งออกปริมำณ	1,758	ตัน	มูลค่ำ	
158.43	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ	
1,510	ตัน	มูลค่ำ	134.98	ล้ำนบำท	 
ในเดือนกันยำยน	2562	หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	16.43	และร้อยละ	17.38	และ 
ลดลงจำกปริมำณ	2,740	ตัน	มูลค่ำ	
199.65	ล้ำนบำท	ในเดือนตุลำคม	2561	
หรือลดลงร้อยละ	35.81	และร้อยละ	20.65
	 สับปะรดแช่แข็ง	
	 ส่งออกปริมำณ	37	ตัน	มูลค่ำ	4.63	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	60	ตัน	มูลค่ำ	
9.88	ล้ำนบำทในเดือนกันยำยน	2562	หรือ
ลดลงร้อยละ	38.64	และร้อยละ	53.13	
และเพิ่มขึ้นจำกปริมำณ	11	ตัน	มูลค่ำ	1.04	
ล้ำนบำท	ในเดือนตุลำคม	2561	หรือเพิ่ม
ขึ้นประมำณ	2.2	เท่ำ	และ	3.4	เท่ำ
	 สับปะรดแห้ง	
	 ส่งออกปริมำณ	29	ตัน	มูลค่ำ	3.31	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปริมำณ	45	ตัน	มูลค่ำ	
6.03	ล้ำนบำท	ในเดือนกันยำยน	2562	
หรือลดลงร้อยละ	35.25	และร้อยละ	45.13	
และลดลงจำกปริมำณ	34	ตัน	มูลค่ำ	4.69	
ล้ำนบำท	ในเดือนตุลำคม	2561	หรือ 
ลดลงร้อยละ	14.49	และร้อยละ	29.54

	 สับปะรดสด	
	 ส่งออกปริมำณ	981	ตัน	มูลค่ำ	13.01	
ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ	824	ตัน	
มูลค่ำ	12.56	ล้ำนบำท	ในเดือนกันยำยน	
2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	19.06	และ 
ร้อยละ	3.53	และลดลงจำกปริมำณ	 
1,571	ตัน	มูลค่ำ	23.94	ล้ำนบำท	 
ในเดือนตุลำคม	2561	หรือลดลงร้อยละ	
37.56	และร้อยละ	45.66

ความเคลื่อนไหวของราคา 
สับปะรดประจ�าเดือน
ธันวาคม	2562	มีดังนี้
	 รำคำสับปะรดโรงงำนที่เกษตรกร 
ขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	7.65	บำท	เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ7.04	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ	8.66	และเพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
2.86	บำท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	
ประมำณ	1.7	เท่ำ
	 รำคำสับปะรดบริโภคที่เกษตรกร 
ขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	9.89	บำท	เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ	9.63	บำท	ของเดือน 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	2.73	และเพิ่มขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	5.20	บำท	ในช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ	90.24	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้รำคำสุกรที่เกษตรกรขำยได้
สูงขึ้นเล็กน้อยจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	แม้ว่ำ
ผลผลิตสุกรออกสู่ตลำดค่อนข้ำงมำก	
แต่จำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อสุกร
ที่เริ่มมำกขึ้น	เพรำะใกล้เข้ำสู่ช่วงเทศกำล
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่	ส่งผลให้ภำวะ
ตลำดสุกรเริ่มคึกคัก	แนวโน้มคำดว่ำ
เดือนหน้ำรำคำและควำมต้องกำรบริโภค
เพิ่มขึ้นเพรำะยังอยู่ในช่วงเทศกำลส่งท้ำยปี
เก่ำต้อนรับปีใหม่
	 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	ต.ค.	2562	มีปริมำณ	1,186	ตัน	
มูลค่ำ	134.33	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกเดือน	
ก.ย.	2562	มีปริมำณ	636	ตัน	มูลค่ำ	
70.28	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	86.48	
และร้อยละ	91.14	ตำมล�ำดับ
	 ส�ำหรับกำรส่งออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน	
ต.ค.	2562	มีปริมำณ	742	ตัน	มูลค่ำ	
180.30	ล้ำนบำท	ลดลงจำกเดือน	ก.ย.	
2562	มีปริมำณ	788	ตัน	มูลค่ำ	193.35	
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	5.84	และร้อยละ	
6.75	ตำมล�ำดับ	ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญ	คือ	
ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้ำหนัก	100	กิโลกรัม
ขึ้นไป	รำคำที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	
กิโลกรัมละ	60.97	บำท	สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
59.79	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.97	
โดยแยกเป็นรำยภำคดังนี้	ภำคเหนือ	
กิโลกรัม	57.79	บำท	ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	60.00	บำท	
ภำคกลำง	กิโลกรัมละ	62.58	บำท	
และภำคใต้	กิโลกรัมละ	59.10	บำท	
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน
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ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
	 ในเดือนนี้สถำนกำรณ์ตลำดไก่เนื้อ
เริ่มคึกคักและคล่องตัว	รำคำไก่เนื้อ
ที่เกษตรกรขำยได้สูงขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	
เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคไก่เนื้อ
มำกขึ้น	เพรำะว่ำใกล้เข้ำสู่เทศกำลท่อง
เที่ยวและช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับ
ปีใหม่	แนวโน้มคำดว่ำเดือนหน้ำรำคำและ
ควำมต้องกำรบริโภคเพิ่มขึ้นเพรำะยังอยู่ใน
ช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่
	 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	ต.ค.	2562	ปริมำณ	27,015	ตัน	
มูลค่ำ	2,219.46	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก
เดือน	ก.ย.	2562	ปริมำณ	25,298	ตัน	

ส่วนรำคำลูกสุกรตำมประกำศของบริษัท	
ซี.พี.	เฉลี่ยตัวละ	1,900	บำท	สูงขึ้นจำก
ตัวละ	1,450	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	31.03

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งสุกรมีชีวิต	ณ	แหล่งผลิต
ภำคกลำง	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	64.86	บำท	สูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ	59.66	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ	8.72
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มูลค่ำ	2,093.76	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	
6.79	และร้อยละ	6.00	ตำมล�ำดับ		
	 ส่วนกำรส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	ต.ค.	
2562	ปริมำณ	51,460	ตัน	มูลค่ำ	
6,979.44	ล้ำนบำท	ปริมำณลดลงจำก
เดือน	ก.ย.	2562	ปริมำณ	51,523	ตัน	
คิดเป็นร้อยละ	0.12	แต่มูลค่ำสูงขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ำนมำซึ่งส่งออกมูลค่ำ	6,966.35	
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	0.19	ตลำด
ส่งออกที่ส�ำคัญคือ	ญี่ปุ่น	สหภำพยุโรป	
และเกำหลีใต้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 รำคำไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	38.21	บำท	
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	36.56	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	4.51	โดยแยก
เป็นรำยภำคดังนี้	ภำคเหนือ	กิโลกรัมละ	
35.00	บำท	ภำคกลำง	กิโลกรัม	38.36	
บำท	ภำคใต้	กิโลกรัมละ	40.60	บำท	
ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรำยงำน	
ส่วนรำคำลูกไก่เนื้อตำมประกำศของบริษัท	

ซี.พี	รำคำเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ	15.50	บำท	
สูงขึ้นจำกตัวละ	14.25	บำท	ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	8.77

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งไก่มีชีวิตหน้ำโรงฆ่ำ	
จำกกรมกำรค้ำภำยใน	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
35.50	บำท	สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	33.87	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	4.81	และรำคำ
ขำยส่งไก่สดเฉลี่ยกิโลกรัมละ	49.86	บำท	
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	47.47	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	5.03
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กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้
ลดลงเล็กน้อยจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	เนื่องจำก
สภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวยให้แม่ไก่ออกไข่มำก
และเริ่มสะสม	ส่งผลให้รำคำไข่ไก่
ที่เกษตรกรขำยได้ลดลงเล็กน้อย	แนวโน้ม
เดือนหน้ำคำดว่ำรำคำจะทรงตัวหรือสูงขึ้น
เล็กน้อย	เพรำะยังอยู่ในช่วงเทศกำลส่งท้ำย
ปีเก่ำต้อนรับปีใหม่		
	 ด้ำนกำรส่งออกไข่ไก่สด	เดือน	ต.ค.	
2562	มีปริมำณ	18.32	ล้ำนฟอง	มูลค่ำ	
56.05	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกเดือน	ก.ย.	
2562	มีปริมำณ	11.22	ล้ำนฟอง	มูลค่ำ	
36.59	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	63.28	และ
ร้อยละ	53.18	ตำมล�ำดับ	ตลำดส่งออกที่
ส�ำคัญคือ	ฮ่องกง	และมำเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้	เฉลี่ย
ทั้งประเทศร้อยฟองละ	280	บำท	ลดลง
จำกร้อยฟองละ	282	บำท	ของเดือนที่
ผ่ำนมำ	ร้อยละ	0.71	โดยแยกเป็นรำยภำค

ดังนี้	ภำคเหนือ	ร้อยฟองละ	308	บำท	
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
275	บำท	ภำคกลำง	ร้อยฟองละ	275	บำท	
ส่วนภำคใต้	ไม่มีรำยงำน	ส่วนรำคำลูกไก่ไข่
ตำมประกำศของบริษัท	ซี.พี.	ตัวละ	
28.00	บำท	ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งไข่ไก่	(เฉลี่ยเบอร์	0-4)	
ในตลำดกรุงเทพฯ	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	
เฉลี่ยร้อยฟองละ	304	บำท	ลดลงจำก
ร้อยฟองละ	312	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	
ร้อยละ	2.56	
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ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 รำคำไข่เป็ดที่เกษตรกรขำยได้	เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ	ร้อยฟองละ	327	บำท	
สูงขึ้นจำกร้อยฟองละ	324	บำท	ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	0.92	โดยแยก
เป็นรำยภำค	ดังนี้	ภำคเหนือ	ร้อยฟองละ	
342	บำท	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ร้อยฟองละ	336	บำท	ภำคกลำง	
ร้อยฟองละ	304	บำท	ภำคใต้	ร้อยฟองละ	
370	บำท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 รำคำขำยส่งไข่เป็ด	คละ	ณ	แหล่งผลิต
ภำคกลำง	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	เฉลี่ย
ร้อยฟองละ	380	บำท	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 รำคำโค	(ขนำดกลำง)	ที่เกษตรกรขำได้	
เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ	90.44	บำท	
สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	89.84	บำท	
ของเดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	0.67	
โดยแยกเป็นรำยภำค	ดังนี้	ภำคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.15	บำท	ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	86.27	บำท	
ภำคกลำงกิโลกรัมละ	90.56	บำท	
และภำคใต้กิโลกรัมละ	100.43	บำท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 รำคำกระบือ	(ขนำดกลำง)	ที่เกษตรกร
ขำยได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
68.69	บำท	สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ	
68.57	บำท	ของเดือนที่ผ่ำนมำ	ร้อยละ	
0.18	โดยแยกเป็นรำยภำค	ดังนี้	ภำคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.23	บำท	ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	64.55	บำท	
ส่วนภำคกลำงและภำคใต้ไม่มีรำยงำนรำคำ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

รายการ ธ.ค. 61 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

(สุกร)รำคำเกษตรกรขำยได้ 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 68.97 65.35 59.42 59.79 60.97

รำคำขำยส่ง	ณ	แหล่งผลิต
ภำคกลำง	กรมกำรค้ำภำยใน

64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 64.50 59.26 55.55 59.66 64.86

รายการ ธ.ค. 61 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

(ไก่เนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.95 36.92 36.66 36.56 38.21

รำคำขำยส่งหน้ำโรงฆ่ำ	
กรมกำรค้ำภำยใน

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

รายการ ธ.ค. 61 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

(ไข่ไก่)รำคำเกษตรกรขำยได้ 264 272 274 262 264 274 280 284 286 290 293 282 280

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ	
กรมกำรค้ำภำยใน

286 291 278 262 282 306 315 325 331 311 330 312 304

รายการ ธ.ค. 61 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

(ไข่เป็ด)รำคำเกษตรกรขำยได้ 326 325 328 327 322 324 330 327 333 333 329 324 327

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ	
กรมกำรค้ำภำยใน

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

รายการ ธ.ค. 61 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

(โคเนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.39 88.35 88.77 89.84 90.44

รายการ ธ.ค. 61 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

(กระบือ)รำคำเกษตรกร
ขำยได้

69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.65 67.92 68.14 68.57 68.69

โดย น.ส.อัจฉรำ	ไอยรำกำญจนกุล
นำงอุษณีย์	จันทร์เปล่ง

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ 
ประจ�าเดือนธันวาคม	2562 
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิตเดือน
ธันวาคม	2562
	 สถำนกำรณ์ผลผลิตสัตว์น�้ำในเดือน
ธันวำคม	พบว่ำ	ไม่มีรำยงำนปริมำณ 
สัตว์น�้ำที่จ�ำหน่ำยในตลำดกลำงองค์กำร
สะพำนปลำกรุงเทพฯ	ในขณะที่รำคำ 
สัตว์น�้ำที่เกษตรกรขำยได้ในเดือนธันวำคม
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	คือ	กุ้งขำวแวนนำไม	
ปลำทู	ปลำหมึกกระดอง	ปลำช่อน	และ
ปลำดุกบิ๊กอุย	ส่วนสัตว์น�้ำชนิดอื่น	ๆ	 
คือ	ปลำเป็ด	รำคำมีแนวโน้มลดลง	ส�ำหรับ
สถำนกำรณ์ข่ำวที่ส�ำคัญ	ดังนี้
 บริษัท Guolian เผยผลผลิตกุ้ง 
จากการเพาะเลี้ยงในร่ม
	 เมื่อวันที่	18	ธันวำคม	2562	มีรำยงำน
ข่ำวจำก	Undercurrent	news	ว่ำบริษัท
ยักษ์ใหญ่	ผู้เพำะเลี้ยงกุ้งในจีนได้เผยแพร่
ภำพผลผลิตกุ้งที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงในร่ม
ในช่วงฤดูหนำว	เมื่อวันพุธได้มีกำรโพสต์
ภำพกุ้งขำวแวนนำไมขนำดใหญ่ในตะกร้ำ	
โดยอ้ำงว่ำกุ้งขำวแวนนำไมที่เพำะเลี้ยงได้
เป็นกำรพิสูจน์ว่ำกุ้งขำวแวนนำไมสำมำรถ
เพำะเลี้ยงในจีนได้ตลอดปี	บริษัท	Guolian	
ยังเปิดเผยอีกว่ำ	ลูกพันธุ์กุ้งขั้นโพสต์ลำว่ำ 
จะถูกเลี้ยงในบ่อเป็นเวลำ	40	วัน	หลังจำก 
คัดไซส์และเลี้ยงต่อไปอีก	40	วัน	กุ้งที่ได้ 
จะมีขนำด	60	ตัวต่อกิโลกรัม	และเมื่อเลี้ยง 
ต่อไปอีก	20	วันผลผลิตกุ้งที่ได้จะอยู่ที่
ขนำด	31	ตัวต่อกิโลกรัม	โดยรำยงำน
ล่ำสุดแจ้งว่ำกำรเพำะเลี้ยงกุ้งในระบบ
หมุนเวียนน�้ำเช่นนี้	ทำงบริษัทได้ตั้ง 
เป้ำหมำยกำรผลิตในช่วงแรก	5,000	
กิโลกรัมต่อ	666.7	ตำรำงเมตร	ซึ่งโรงเลี้ยง 
กุ้งในร่มแห่งนี้	มีบ่อเลี้ยงทั้งสิ้น	28	บ่อ	
และทุกบ่อสำมำรถให้ผลผลิตได้ตำมเป้ำ 
ที่ตั้งเอำไว้	กุ้งที่เพำะเลี้ยงได้ทั้งหมดจะ 
ถูกขำยแบบมีชีวิตทั้งหมด	และในช่วงหน้ำ
หนำวที่จีนขำดแคลนกุ้งคำดว่ำผลผลิตที่
ขำยได้รำคำจะสูงกว่ำรำคำทั่วไป	 
โดยรำคำกุ้งขำวแวนนำไมสดขนำด	60	ตัว
ต่อกิโลกรัมรำคำอยู่ที่	40-50	หยวน	 

หรือคิดเป็น	5.71	–	7.41	ดอลล่ำร์สหรัฐ	
ส่วนกุ้งขำวแวนนำไมมีชีวิตขนำดเดียวกัน
รำคำกิโลกรัมละ	56	–	80	หยวน	
	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนธันวาคม	2562
 ผู้ส่งออกอินเดียมีความกังวลจากการ
ห้ามน�าเข้าอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกา
	 เมื่อวันที่	3	ธันวำคม	2562	มีรำยงำน
ข่ำวจำก	Undercurrent	news	 
ว่ำอุตสำหกรรมอำหำรทะเลของอินเดีย
มีควำมกังวลต่อกำรตัดสินใจของ
สหรัฐอเมริกำในกำรยกเลิกกำรน�ำเข้ำกุ้ง
จับจำกธรรมชำติของอินเดีย	เนื่องจำกเป็น
กุ้งจำกเรือที่เพิกเฉยต่อกำรติดตั้งเครื่องมือ 
ที่ไม่เป็นอันตรำยต่อเต่ำทะเล	อย่ำงไร
ก็ตำม	ผู้ส่งออกในรัฐ	Kerala	บำงส่วนได้ 
ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำจำกทำงสหรัฐอเมริกำ	 
ในกำรติดตั้งเครื่องมือกำรจับสัตว์น�้ำที่ 
ไม่เป็นอันตรำยต่อเต่ำทะเล	เพื่อให้สำมำรถ 
ส่งออกกุ้งทะเลได้ต่อไป	กำรส่งออกกุ้งทะเล 
ของอินเดียมีมูลค่ำ	300	ล้ำนดอลล่ำร์ 
สหรัฐต่อปี	แม้ว่ำกำรส่งออกกุ้งทะเล 
จำกธรรมชำติจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย	
เมื่อเทียบกับกำรส่งออกกุ้งทะเลจำกกำร
เพำะเลี้ยง	แต่กำรห้ำมน�ำเข้ำกุ้งของสหรับ
อเมริกำส่งผลกระทบต่อ	3	รัฐของอินเดีย
คือ	Kerela	Karnataka	และ	Goa
	 3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนธันวาคม	2562
	 รำคำสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญบำงชนิดในเดือน
ธันวำคม	มีควำมเคลื่อนไหว	ดังนี้	คือ

 3.1 กุ้งขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. 
รำคำที่ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
145.89	บำทรำคำเพิ่มขึ้นจำก	137.59	บำท/ 
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	6.03
	 รำคำขำยส่งกุ้งขำวขนำดกลำง	 
(70ตัว/กก.)	จำกตลำดทะเลไทย	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	142.50บำท	รำคำเพิ่มขึ้น 
จำก	139.81	บำท/กิโลกรัม	ของเดือน 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.92
 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง 
รำคำที่ชำวประมงขำยเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
176.00	บำท	เพิ่มขึ้นจำก	138.00	บำท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	27.53
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	จำก
องค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
200.00	บำทรำคำทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	รำคำที่ชำว
ประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	81.10	บำท	
รำคำเพิ่มขึ้นจำก	70.62	บำท/กิโลกรัม	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	14.83
	 รำคำขำยส่งปลำทูในตลำดกรุงเทพฯ
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
90.00	บำท	รำคำทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ

40 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร n ปีที่ 65 ฉบับที่ 758 มกราคม 2563



 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	รำคำที่
ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
86.90	บำท	รำคำเพิ่มขึ้นจำก	86.25	บำท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	0.75
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	 
จำกองค์กำรสะพำนปลำ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
130.00	บำท	รำคำทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	
 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3- 4 ตัว/
กิโลกรัม	รำคำที่ชำวประมงขำยได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.00	บำท	รำคำเพิ่มขึ้น 
จำก	47.80	บำท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ 
ผ่ำนมำร้อยละ	0.41
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	 
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
70.00	บำท	รำคำทรงตัวจำกเดือนที่ 
ผ่ำนมำ	
 3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น	รำคำที่ 
ชำวประมงขำยปลำเป็ดได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
7.59	บำท	ลดลงจำก	7.69	บำท/กิโลกรัม	
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ	1.30
	 รำคำขำยส่งปลำป่นชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	เบอร์	2	ในตลำดกรุงเทพฯ	จำก 
กรมกำรค้ำภำยในเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
29.00	บำท	รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือน 
ที่ผ่ำนมำ
	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
มกราคม	2563	
	 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ทำงสถิติ	คำดคะเน
แนวโน้มของรำคำเดือนมกรำคม	2563	ดังนี้
 4.1 กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม 
รำคำที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ใน
ระดับ	152.63บำท/กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจำก	 
145.89	บำท/กิโลกรัมของเดือนก่อน 
ร้อยละ	4.61
	 รำคำขำยส่งกุ้งขำว	(70	ตัว/กก.)	 
จำกตลำดทะเลไท	จ.สมุทรสำครคำดว่ำ 

จะอยู่ในระดับ	150.00	บำท/กิโลกรัม	
รำคำเพิ่มขึ้นจำก	142.50	บำท/กิโลกรัม
ของเดือนก่อนร้อยละ	5.26
 4.2 ปลาหมึกกระดองสด	รำคำที่
ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	
195.55	บำท/กิโลกรัม	รำคำลดลงจำก	
176.00	บำท/กิโลกรัมของเดือนก่อน 
ร้อยละ	11.10
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	 
จำกองค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำจะอยู่ใน
ระดับเฉลี่ย	200.00	บำท/กิโลกรัม	 
ทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง รำคำที่ 
ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	
90.11	บำท/กิโลกรัม	รำคำเพิ่มขึ้นจำก	
81.10	บำท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน 
ร้อยละ	11.10	
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	 
จำกองค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำจะอยู่ใน
ระดับ	90.00	บำท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ

 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	รำคำ
ที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	
87.77	บำท/กิโลกรัม	รำคำเพิ่มขึ้น 
จำก	86.90	บำท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	1.00
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	 
คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	130.00	บำท/
กิโลกรัม	รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย	รำคำที่ชำวประมง
ขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ	48.24	บำท/
กิโลกรัม	รำคำลดลงจำก	48.00	บำท/
กิโลกรัม	คิดเป็นร้อยละ	0.50	
	 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ	 
จำกองค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำอยู่ในระดับ	
70.00	บำท/กิโลกรัม	รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ
 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น	รำคำปลำ
เป็ดที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ใน
ระดับ	7.47	บำท/กิโลกรัม	รำคำลดลง 
จำก	7.59	บำท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	1.58
	 รำคำปลำป่นเบอร์	2	ชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	ในตลำดกรุงเทพฯ	จำกกรมกำรค้ำ
ภำยในคำดว่ำจะอยู่ในระดับ	29.00	บำท/
กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

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

ธ.ค. 44.35 80.00
ม.ค.62 44.19 80.00
ก.พ. 45.50 80.00
มี.ค. 42.47 70.00
เม.ย. 47.00 70.00
พ.ค.	 47.40 70.00
มิ.ย. 45.24 70.00
ก.ค. 46.50 70.00
ส.ค. 35.91 80.00
ก.ย. 37.85 80.00
ต.ค. 37.90 80.00
พ.ย. 47.80 70.00
ธ.ค. 48.00 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ธ.ค. 87.28 120.00
ม.ค.62 86.24 120.00
ก.พ. 87.34 120.00
มี.ค. 87.18 120.00
เม.ย. 82.57 120.00
พ.ค.	 74.89 120.00
มิ.ย. 79.16 120.00
ก.ค. 80.15 120.00
ส.ค. 84.06 120.00
ก.ย. 83.71 120.00
ต.ค. 82.59 120.00
พ.ย. 86.25 130.00
ธ.ค. 86.90 130.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ธ.ค. 144.90 144.55
ม.ค.62 144.90 164.21
ก.พ. 168.32 153.33
มี.ค. 150.94 140.69
เม.ย. 145.79 125.00
พ.ค.	 138.83 136.25
มิ.ย. 141.55 137.61
ก.ค. 145.20 141.88
ส.ค. 141.41 142.73
ก.ย. 123.99 119.20
ต.ค. 124.98 123.00
พ.ย. 137.59 139.81
ธ.ค. 145.89 142.50
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ธ.ค. 133.66 200.00
ม.ค.62 148.00 200.00
ก.พ. 139.25 200.00
มี.ค. 130.20 260.00
เม.ย. 140.00 260.00
พ.ค.	 147.60 260.00
มิ.ย. 138.00 260.00
ก.ค. 134.75 260.00
ส.ค. 143.00 260.00
ก.ย. 146.50 260.00
ต.ค. 114.75 260.00
พ.ย. 138.00 200.00
ธ.ค. 176.00 200.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ธ.ค. 7.93 27.00
ม.ค.62 8.22 27.00
ก.พ. 8.40 26.00
มี.ค. 8.17 25.00
เม.ย. 8.14 26.00
พ.ค.	 8.25 26.00
มิ.ย. 8.13 29.58
ก.ค. 8.09 29.00
ส.ค. 7.90 29.00
ก.ย. 7.98 29.00
ต.ค. 9.53 29.00
พ.ย. 7.69 29.00
ธ.ค. 7.59 29.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ธ.ค. 76.68 85.00
ม.ค.62 84.21 85.00
ก.พ. 79.07 85.00
มี.ค. 77.29 85.00
เม.ย. 79.62 85.00
พ.ค.	 80.52 85.00
มิ.ย. 80.53 85.00
ก.ค. 81.21 85.00
ส.ค. 80.68 90.00
ก.ย. 78.72 90.00
ต.ค. 69.09 90.00
พ.ย. 70.62 90.00
ธ.ค. 81.10 90.00
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า
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ข่าวประมงที่น่าสนใจ

กรมประมงเทรนเจ้าหน้าที่ประมงเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้า

เพียงพอต่อกำรพัฒนำกลุ่มแปรรูป	ดังนั้น	

หำกเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำน

กำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มแปรรูป	ก็จะ

สำมำรถผลักดันให้กลุ่มเหล่ำนี้มีกำรพัฒนำ

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	ด้วยเหตุนี้กรม

ประมงจึงได้มีกำรจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ

กำรหลักสูตร“ควำมรู้พื้นฐำนในกำรพัฒนำ

ศักยภำพผู้ประกอบกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมประมง”	ขึ้น	เพื่อให้

เจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำรับกำรฝกอบรมสำมำรถน�ำ

ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปถ่ำยทอด

ให้ค�ำแนะน�ำหลักทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพผู้ประกอบกำรและเกษตรกร

ได้อย่ำงถูกต้อง	และสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับ

สินค้ำประมงได้อย่ำงเป็นรูปธรรมส�ำหรับ

กำรฝกอบรมในหลักสูตรดังกล่ำวนั้นจัดขึ้น

ระหว่ำงวันที่	18	–	20	ธันวำคม	2562	

ณ	โรงแรมมำรวยกำร์เด้น	กรุงเทพฯ	

โดยมีผู้เข้ำร่วมรับกำรอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น	

61	คน	โดยหลักสูตรดังกล่ำวมีวิทยำกรที่มี

ประสบกำรณ์	ควำมเชี่ยวชำญมำบรรยำย

ในหัวข้อที่น่ำสนใจ	เช่น	กำรดูแลรักษำ

คุณภำพสัตว์น�้ำ	ควำมปลอดภัยในกำร

บรโิภค	กระบวนกำรแปรรปูผลติภณัฑ์สตัว์น�ำ้

และกำรควบคุมคุณภำพ	เทคโนโลยี

กำรบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ	กำรเก็บรักษำ

อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อม

จ�ำหน่ำย	(Primary	GMP)	กำรส่งเสริม

ด้ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์	

อีกทั้ง	ยังมีกำรฝกปฏิบัติระดมควำมคิด

เพื่อหำแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน

พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรในพื้นที่

เพื่อให้สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีรายงานว่า กรมประมง
จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้าส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง” 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่
กรมประมงในการด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

โดยกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพกลุ่มเกษตรกร	และผู้ประกอบกำร

แปรรูปสัตว์น�้ำรำยย่อยทั้งด้ำนสุขลักษณะ

กำรผลิต	กระบวนกำรผลิต	กำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์	แปรรูปสัตว์

น�้ำมำแล้วกว่ำ	500	รำย	โดยผลิตภัณฑ์

ที่น�ำมำแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์

สัตว์น�้ำพื้นเมือง	อำทิ	ปลำส้ม	ปลำร้ำ	กลุ่ม

กะปิ	ปลำแดดเดียวน�้ำพริกปลำเค็ม	กุ้งแห้ง	

ไส้อั่วปลำ	ฯลฯ	นอกจำกนี้ในแต่ละปี

กรมประมงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ส�ำรวจ

และให้ค�ำแนะน�ำกลุ่มเกษตรกรแปรรูป	

เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	และกำร

พัฒนำสุขลักษณะ	เพื่อต่อยอดไปยังกำรขอ

กำรรับรองมำตรฐำนจำก	อ.ย.โดยสำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้จ�ำนวน	40	รำย	/ปี	ซึ่งไม่
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บำท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420 1,300 1,438

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

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

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

ที่มา :	สมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย

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

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร 

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

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

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

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

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

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

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

อาหารส�าเร็จรูปผง 

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

อาหารส�าเร็จรูปเม็ด

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

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

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

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

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

ที่มา :	www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย	:	บำทต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2561 2562

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

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

46-0-0 11,933 11,867 11,600 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667 10,667 10,650

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

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

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

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

ที่มา :	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.2	ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการผลไม้และพืชหัว
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างสมดุล

	 วันที่	16	ธันวำคม	2562	นำยบุญลำภ	โสวัณณะ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	2	จังหวัดพิษณุโลก	(สศท.2)	ร่วมประชุม
เตรียมควำมพร้อมกำรบริหำรจัดกำรผลไม้และพืชหัวในเขตพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำงเพื่อแก้ไขปัญหำและสร้ำงสมดุล	ณ	ห้องประชุม
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	2	โดยมีนำยวีรชำติ	เขื่อนรัตน์	(ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต	15,	17)	เป็นประธำน
โดยที่ประชุมได้รับทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์กำรผลิต	กำรตลำดในพื้นที่ภำคเหนือ	โครงสร้ำง	กลไกขับเคลื่อน	และเป้ำหมำยในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ	ตลอดจนร่วมพิจำรณำกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลไม้และพืชหัว	และแผนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่
ภำคเหนือตอนล่ำง	ในกำรนี้	มีหัวหน้ำส่วนรำชกำร	ผู้แทนจำกส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	9	จังหวัด	ใน
พื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง	และส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพิษณุโลก	เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สศท.3	ร่วมติดตามการลงพ้ืนที่รัฐมนตรีช่วยฯ	กระทรวงเกษตรฯ	ณ	จ.บึงกาฬ
	 วันที่	13	ธันวำคม	2562	นำงเพ็ญศิริ	วงษ์วำท	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	3	จังหวัดอุดรธำนี	(สศท.3)	ร่วมกำรตรวจ
รำชกำรของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ร้อยเอกธรรมนัส	พรหมเผ่ำ)	และคณะ	ในพิธีมอบหนังสืออนุญำตให้เข้ำท�ำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	(ส.ป.ก.	4	-	01)	แก่เกษตรกร	จ�ำนวน	1,326	รำย	ณ	โรงเรียนศรีวิไลวิทยำ	อ�ำเภอศรีวิไล	โดยมีผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดบึงกำฬ	(นำยสนิท	ขำวสอำด)	และหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้กำรต้อนรับ	โดยช่วงบ่ำย	ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	(ศพก.)	อ�ำเภอศรีวิไล	(นำยประวิทย์	ทุ่งค�ำ)	พร้อมมอบสินเชื่อกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร	
จ�ำนวน	20	รำย	เพื่อน�ำไปใช้เป็นเงินทุนซื้อปัจจัยกำรผลิตในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม	ที่มุ่งเน้นกำรด�ำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสำน	
เกษตรอินทรีย์	ให้มีรำยได้ที่มั่นคง	มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.6	จัดอบรม	“กระดานเศรษฐี	:	เกษตรกรมีโอกาส”	ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่	จ.นครนายก
	 วันที่	23	ธันวำคม	2562	นำยสุชัย	กิตตินันทะศิลป	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	6	จังหวัดชลบุรี	(สศท.6)	เป็นประธำน
กำรอบรมแอปพลิเคชัน	กระดำนเศรษฐี	:	เกษตรกรมีโอกำส	ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่	กลุ่มนำข้ำววิสำหกิจชุมชนบ้ำนวังปลำไหล	
ต�ำบลบ้ำนพร้ำว	อ�ำเภอบ้ำนนำ	จังหวัดนครนำยก	เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และเจ้ำหน้ำที่ได้มีควำมรู้ในกำรคิดค�ำนวณต้นทุน
กำรผลิตในไร่นำตนเอง	เปรียบเทียบเพื่อทรำบก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อเทียบต้นทุนตำมหลักวิชำกำรคิดต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ของ	สศก.	
โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่จำก	หมู่	1,3,5,7และ	10	เข้ำร่วมจ�ำนวน	30	คน	ประธำนแปลงใหญ่	ศกอ.	ท้องที่	อ�ำเภอบ้ำนนำ	รวม	2	คน	
เจ้ำหน้ำที่จำกเกษตรจังหวัด	เกษตรอ�ำเภอ	รวม	3	คน	และเจ้ำที่จำก	สศท.6	รวม	9	คน	รวมผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น	44	คน

สศท.7	ร่วมพิธี	“วันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	2562”
	 วันที่	5	ธันวำคม	2562	นำยชีวิต	เม่งเอียด	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ที่	7	จังหวัดชัยนำท	(สศท.7)	น�ำข้ำรำชกำร	และเจ้ำหน้ำที่	สศท.7	ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตร
ข้ำวสำรอำหำรแห้ง	แด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร	จ�ำนวน	89	รูป	พร้อมทั้งร่วมกันปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้ำ	ลงในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ณ	บริเวณเขื่อนเรียงหิน	หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท	
และร่วมพิธีถวำยพำนพุ่มรำชสักกำระถวำยรำชสดุดีและถวำยบังคม	ณ	หอประชุมโรงเรียน
ชัยนำทพิทยำคม	และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ	ตำมพระรำชด�ำริ	เพื่อมอบให้แก่เกษตรกร
ในจังหวัดชัยนำทน�ำไปเลี้ยงดูตำมโครงกำรธนำคำรโค-กระบือ	เพื่อเกษตรกร	ณ	อำคำรโดม	
โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม	โดยมี	นำยรณภพ	เหลืองไพโรจน์	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท	
เป็นประธำนกำรจัดงำนในครั้งนี้	เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ผู้เข้ำร่วมงำนในครั้งนี้
ประกอบด้วย	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	พ่อค้ำ	ประชำชนแต่งกำยด้วย
เสื้อสีเหลืองเข้ำร่วมงำนจ�ำนวนมำกและน้อมร�ำลึก	ในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้	
โดยพร้อมเพรียงกัน
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.11	ร่วมโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร	ปี	63
	 วันที่	27	ธันวำคม	2562	นำยไพฑูรย์	สีลำพัฒน์	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่	11	จังหวัดอุบลรำชธำนี	(สศท.11)	มอบหมำยให้	นำงประเทือง	วำจรัต	
ต�ำแหน่ง	นักวิชำกำรสถิติช�ำนำญกำรพิเศษ	รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน	
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	และคณะเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งควำมสุขปีใหม่	
มอบให้เกษตรกร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปี	พ.ศ.	2563	และให้บริกำรประชำชน
ที่เดินทำงช่วงเทศกำล	ปีใหม่ร่วมกับโครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี	ได้แก่	บริกำรที่พัก
ชั่วครำว	ขนม	และเครื่องดื่ม	ในระหว่ำงวันที่	27	ธันวำคม	2562	–	2	มกรำคม	2563	
ณ	บริเวณหน้ำที่ท�ำกำรส�ำนักงำนโครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี	อ�ำเภอเมือง	
จังหวัดอุบลรำชธำนี	

สศท.9	จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)
	 วันที่	25	ธันวำคม	2562	นำยสุธรรม	ธรรมปำโล	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่	9	จังหวัดสงขลำ	(สศท.9)	มอบหมำยให้	นำยสมชำย	คังคะมณี	
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	และเจ้ำหน้ำที่ส่วนสำรสนเทศ
กำรเกษตร	จัดอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ	(ศกอ.)	
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	(ศพก.)	ภำยใต้
ภำระกิจส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	:	กิจกรรม	Application	กระดำนเศรษฐี	
เกษตรกรมีโอกำสให้เกษตรกรแปลงใหญ่	ณ	ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร	หมู่	2	ต�ำบลเนินงำม	อ�ำเภอรำมัน	จังหวัดยะลำ	มีสมำชิก
เกษตรกรแปลงใหญ่	เจ้ำหน้ำที่เกษตรจังหวัดยะลำ	และเจ้ำหน้ำที่เกษตรอ�ำเภอรำมัน	
เข้ำร่วมจ�ำนวน	40	คน
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สศก.	ลงพ้ืนที่หารือผู้ประกอบการ	บริษัท	สามร้อยยอด	จ�ากัด	จ.ประจวบคีรีขันธ์
	 วันที่	2	ธันวำคม	2562	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	พร้อมด้วย	นำงอัญชนำ	ตรำโช	
รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	นำยพลเชษฐ์	ตรำโช	ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	และ
นำงจินตนำ	ปัญจะ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	10	จังหวัดรำชบุรี	(สศท.10)	เข้ำพบหำรือผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรท�ำสัญญำซื้อขำยสับปะรดโรงงำนระหว่ำงโรงงำนแปรรูปและเกษตรกร	พร้อมทั้งเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	สำมร้อยยอด	จ�ำกัด	
อ�ำเภอสำมร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และลงพื้นที่ดูแปลงสับปะรด	โดยมีนำยพิพัฒน์	สุกิจปำณีนิจ	อุปนำยกสมำคมสับปะรดไทย
ให้กำรต้อนรับ
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สศก.	จัดกิจกรรมจิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	
Big Cleaning Day

	 วันที่	3	ธันวำคม	2562	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	เป็นประธำนเปิดกิจกรรมบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์	จิตอำสำ	“เรำท�ำควำม	ดี	
ด้วยหัวใจ”	Big	Cleaning	Day	เนื่องในโอกำสมหำมงคล	วันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	
5	ธันวำคม	2562	ซึ่งยังเป็นวันชำติ	และวันพ่อแห่งชำติ	โดยมี	นำงศศิญำ	ปำนตั้น	
เลขำนุกำรกรม	กล่ำวรำยงำน	ณ	อำคำรนวัตกรรม	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกร	สศก.	ร่วมกันแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี	และน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ	นอกจำกนี้	ยังเป็นกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีของบุคลำกร	ในกำรร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงำน	และสถำนที่
ปฏิบัติงำน	อันเป็นกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร
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เลขาธิการ	สศก.	เปิดโครงการ	CSR	“EXIM	รักดินโลก”
	 วันที่	4	ธันวำคม	2562	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	เป็นประธำนเปิดโครงกำร	CSR	
“EXIM	รักดินโลก”	เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	
บรมนำถบพิตร	และวันดินโลก	(World	Soil	Day)	5	ธันวำคม	ณ	สวนอำรีย์สัมพันธ์	กรมประชำสัมพันธ์	โดยธนำคำรเพื่อกำรส่งออก
และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย	ร่วมกับส�ำนักงำนเขตพญำไท	จัดกิจกรรมปลูกหญ้ำแฝก	จ�ำนวน	999	ต้น	เพื่อแก้ไขปัญหำน�้ำชะหน้ำดิน
ลงร่องระบำยน�้ำในฤดูฝน	ป้องกันน�้ำท่วมขังในพื้นที่สวนสำธำรณะอย่ำงยั่งยืน	โดนสอดคล้องกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)	ซึ่งคุณค่ำของวัตถุดิบ	ทรัพยำกร	และผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรักษำคงไว้นำนที่สุด	มีกำรสร้ำงของเสียต�่ำสุด	
ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มพื้นที่เชิงบวกต่อสภำพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
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สศก.	ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม	5	ธันวาคม	2562
	 วันที่	5	ธันวำคม	2562	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	ร่วมในพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยบังคมหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์	พระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	เพื่อแสดงออก
ถึงควำมจงรักภักดีและน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ	เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรม
รำชสมภพ	วันชำติ	และวันพ่อแห่งชำติ	โดยมี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ	
นำยกรัฐมนตรี	เป็นประธำน	ณ	มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง	กรุงเทพมหำนคร

สศก.ร่วมแสดงความยินดี	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม	ครบรอบ	10	ปี
	 วันที่	4	ธันวำคม	2562	นำงศศิญำ	ปำนตั้น	เลขำนุกำรกรม	เป็นผู้แทนส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ร่วมแสดงควำมยินดี	เนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันสถำปนำกรมหม่อนไหม	ครบรอบ	10	ปี	พร้อมร่วมบริจำคเงินเพื่อกิจกรรมกำรกุศลและกองทุนสวัสดิกำรกรมหม่อมไหม	
โดยมี	นำยวสันต์	นุ้ยภิรมย์	อธิบดีกรมหม่อนไหม	นำยสันติ	กลึงกลำงดอน	รองอธิบดีกรมหม่อนไหม	ให้กำรต้อนรับ	ณ	กรมหม่อนไหม	
เขตจตุจักร	กรุงเทพมหำนคร
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สศก.	ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกปี	2562
	 วันที่	7	ธันวำคม	2562	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ร่วมรับเสด็จ	
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	
ในพิธีเปิดงำนวันดินโลกปี	2562	ณ	ศูนย์ศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้ม
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดรำชบุรี	เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	พร้อมทั้งน้อมร�ำลึก
พระมหำกรุณำธิคุณและเชิดชูเกียรติยศในฐำนะทรงเป็นนักวิทยำศำสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม
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การสัมมนา	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2562	และแนวโน้มปี	2563
	 วันที่	18	ธันวำคม	2562	นำยนรำพัฒน์	แก้วทอง	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำภำวะ
เศรษฐกิจกำรเกษตรปี	2562	และแนวโน้มปี	2563	“ภำคเกษตรภำยใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”	(Disruptive	Agricultural	Technology	:	
National	Agricultural	Big	data)	ณ	ห้องคอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์	ถนนวิภำวดีรังสิต	กรุงเทพมหำนคร	โดยมี
นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	กล่ำวรำยงำน	และบรรยำยเรื่องภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรปี	2562	
และแนวโน้มปี	2563	ภำยในงำนสัมมนำ	มีกำรปำฐกถำพิเศษ	หัวข้อ	“Disruptive	Agricultural	Technology	พลิกโฉมเกษตรไทย”	
โดย	ศำสตรำจำรย์	ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	อธิกำรบดี	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	และกำรอภิปรำย
ในหัวข้อ	“National	Agricultural	Big	data	เพื่อพัฒนำเกษตรไทย”	ทั้งนี้	มีนักวิชำกำร	ผู้แทนภำครัฐและผู้ประกอบกำรภำคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องทำงกำรเกษตร	สถำบันกำรศึกษำ	ผู้แทนเกษตรกร	สื่อมวลชน	และเข้ำร่วมประมำณ	500	คน
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สศก.จัดสัมมนา	เรื่อง	“การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง”

	 วันที่	19	ธันวำคม	2562	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำเรื่อง	
“กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง”	ณ	โรงแรมไมด้ำ	แกรนด์	โฮเทล	
ทวำรวดี	จังหวัดนครปฐม	โดยมีนำงศศิญำ	ปำนตั้น	เลขำนุกำรกรม	กล่ำวรำยงำน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรทรำบถึงผลกำร
ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ	2562	และรับทรำบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนปีงบประมำณ	2563	รวมถึงกำรทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	
โครงสร้ำงองค์กร	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	19-21	ธันวำคม	2562	ทั้งนี้	ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหำร	ข้ำรำชกำร	และ
เจ้ำหน้ำที่	จ�ำนวน	170	คน
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พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
	 วันที่	25	ธันวำคม	2562	นำยอลงกรณ์	พลบุตร	ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำนเปิด	พิธีลงนำม
บันทึกควำมร่วมมือกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรแห่งชำติ	ซึ่งจัดโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ณ	ห้องประชุมวำยุภักษ์	
3	-	4	ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์	โรงแรม	เซ็นทรำ	บำย	เซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหำนคร	
โดยมี	นำยระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	กล่ำวรำยงำน	และได้รับเกียรติจำก	นำยนรำพัฒน์	แก้วทอง	
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร่วมเป็นสักขีพยำน	ในกำรนี้	นำยอนันต์	สุวรรณรัตน์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นผู้ลงนำมร่วมกับผู้บริหำร	9	กระทรวง	(8	กระทรวง	และ	1	หน่วยงำนในก�ำกับดูแลสังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี)	ประกอบด้วย	
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวงพำณิชย์	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงกำรคลัง	กระทรวงอุตสำหกรรม	กระทรวงมหำดไทย	กระทรวงสำธำรณสุข	และส�ำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล	(องค์กำรมหำชน)	ทั้งนี้	พิธีลงนำม	mou	ดังกล่ำว	นับเป็นประวัติศำสตร์ครั้งแรก	ในกำรขับเคลื่อน	Big	Data	
ด้ำนกำรเกษตรของประเทศร่วมกันทั้ง	10	กระทรวง
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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






