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ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
น�าโครงการจิตอาสาพระราชทาน	
“เราท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”	
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างทางรอด	เสริมภูมิคุ้มกัน	
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด	-	19	
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม	เน้นปรับ
วิถีชีวิตใหม่ยุค	New	Normal	
ด้วยเกษตรปลอดภัย	ก้าวสู่การเป็น	
Smart	Farmer	ต่อยอดพัฒนา
ภาคเกษตรไทยในอนาคต
		 โครงการแรงงานคืนถิ่น	พลิกฟื้นผืนดิน	
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสาประจ�าศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
ได้ด�าเนินการ	น�าร่องกิจกรรมครั้งแรก	
ณ	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	อ.กันทรารมย์	
จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	
ที่ผ่านมา	โดยอบรมและสาธิตการท�า
การเกษตรภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตร	ผ่านเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา	(ศกอ.)	พร้อมบูรณาการ

บรรณาธิการแถลง
		 ต้อนรับฉบับเดือนกรกฎาคม	
เดือนมหามงคลของปวงชน
ชาวไทย	ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	28	กรกฎาคม	
2563	ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	(สศก.)	
ได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้	
เปิดตัว	“โครงการแรงงาน
คืนถิ่น	พลิกฟื้ นผืนดิน	
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง”	สืบสาน	รักษา	
ต่อยอด	พระราชปณิธาน
เกษตรทฤษฎีใหม่

ขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ศูนย์ปฏิบัติ
การอื่นๆ	กลุ่มองค์กรภาคประชาชน	
ในการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถ
ท�าการเกษตรเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
		 ส�าหรับการด�าเนินโครงการฯ	สศก.	
ได้น�าต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ	
เป็นโมเดลในการขยายผลโครงการฯ	

ไปทั่วประเทศ	ซึ่งขณะนี้	ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	1	-	12	และ	
ศกอ.	ในพื้นที่	ได้จัดอบรมไปแล้วมากกว่า	
300	ราย	และจะด�าเนินการอบรมไปจนถึง
เดือนกันยายน	2563	อย่างไรก็ตาม	
ทีม	บก.	จะน�าภาพกิจกรรมของโครงการฯ	
มาฝากสมาชิกทุกท่าน	ได้ติดตามและ
รับชมกันต่อไป
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แรงงานคืนถิ่น	พลิกฟื้นผืนดิน	ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่		
มุ่งสู่เกษตรปลอดภัย	ตามวิถีชีวิตใหม่ยุค	New	Normal	เพื่อความมั่นคงอาหาร

โคโรนาไวรัส:มาตรการรับมือเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของโรคใบด่างมันส�าปะหลัง
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รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคใบด่างมันส�าปะหลัง 

1. ความเป็นมา 
	 โรคใบด่างมันส�าปะหลังเกิดจาก	
เชื้อไวรัส	Cassava	Mosaic	Virus		
ในปี	2559	พบการระบาดครั้งแรก		
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ที่ประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา	คือ	สายพันธุ์	
Sri	Lankan	cassava	mosaic	virus	
(SLCMV)	ส�าหรับประเทศไทย	ปี	2561	
กรมวิชาการเกษตรรายงานพบโรคใบด่าง
มันส�าปะหลังระบาด	ในจังหวัดปราจีนบุรี	
สุรินทร์	และจังหวัดศรีสะเกษ	และได้
ด�าเนินการก�าจัดเรียบร้อยแล้ว	ต่อมาปี	2562		
พบต้นมันส�าปะหลังแสดงอาการใบด่าง	
ที่จังหวัดสระแก้ว	ดังนั้น	จึงควรติดตาม
และเฝ้าระวังการระบาดของโรค	
อย่างสม�่าเสมอ	หากพบอาการต้องสงสัย	
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร		
การแพร่ระบาดสามารถ	แพร่ระบาดได้	
โดยท่อนพันธุ์และแมลงหวี่ขาวยาสูบ	
(Bemisia	tabaci)	หากระบาดรุนแรง
สามารถสร้างความเสียหายท�าให้ผลผลิต
มันส�าปะหลัง	ลดลงได้มากถึงร้อยละ		
80	-	100	ลักษณะอาการพืชแสดงอาการ
ใบด่าง	เหลือง	ใบลดรูปและเสียรูปทรง	
ล�าต้นแคระแกร็น	ไม่มีการเจริญเติบโต	
หรือมีการเจริญเติบโตน้อย	

2. สถานการณ์ปี 2563 
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5		
ได้รายงานสถานการณ์ใบด่างมันส�าปะหลัง	
ในพื้นที่รับผิดชอบ	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา		
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	ซึ่งมีพื้นที่ปลูก
มันส�าปะหลังรวม	2.44	ล้านไร่	และ		
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด	
ของโรคใบด่าง	0.025	ล้านไร่	(ตารางที่	1)	

3. ประมาณการมูลค่า
ความเสียหาย 
	 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	(ศกช.)		
ได้ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมัน

	 พบว่า	ปริมาณผลผลิตมันส�าปะหลัง
เสียหาย	(ร้อยละ	80)	ปริมาณ		
74,905.40	ตัน	คาดว่ามีมูลค่าความ
เสียหาย	157.22	ล้านบาท	และปริมาณ
ผลผลิตมันส�าปะหลังเสียหาย	(ร้อยละ	100)		
ปริมาณ	93,631.75	ตัน	คาดว่า	มีมูลค่า
ความเสียหาย	196.53	ล้านบาท		
(ตารางที่	2)	
	 ทั้งนี้	หากไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้	อาจจะส่งผลให้	
การแพร่ระบาดของโรคฯ	ขยายวงกว้าง		

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ส�าปะหลัง	พบว่าหากเกิดการระบาดของ
โรคดังกล่าวรุนแรงจะท�าให้เกิดความ	
เสียหายต่อผลผลิตมันส�าปะหลัง		
โดยผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ		
80-100	(ข้อมูลกรมวิชาการเกษตร)		
ทั้งนี้	ศกช.	ด�าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจโดยประมาณการมูลค่า	
ความเสียหายจากสถานการณ์โรคฯ		
ในพื้นที่ดังกล่าว	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ระบาด	4	จังหวัด	(จังหวัด
นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์)

ตารางที่ 1	สถานการณ์ใบด่างมันส�าปะหลังในพื้นที่	4	จังหวัด	

ที่ จังหวัด พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ระบาด (ไร่) หมายเหตุ 

1 นครราชสีมา 1,490,000 22,227 พื้นที่ระบาดสะสมตั้งแต่		
1	เม.ย.	63	–	ปัจจุบัน	

2 ชัยภูมิ 558,000 3 พื้นที่ระบาด	เมื่อปี	2562	

3 บุรีรัมย์ 291,000 2,252 พื้นที่ระบาดสะสมตั้งแต่		
8	เม.ย.	63	–	ปัจจุบัน	

4 สุรินทร์ 105,000 862 พื้นที่ระบาดสะสมตั้งแต่		
8	เม.ย.	63	–	ปัจจุบัน	

รวม 2,444,000 25,344	

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5	โดยรวบรวมข้อมูลจาก	ส�านักงานเกษตรจังหวัด

ตารางที่ 2	ปริมาณและมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคใบด่างมันส�าปะหลังในพื้นที่	
4	จังหวัด	(ตามรายงาน)	

ที่ จังหวัด
พื้นที่ระบาด

(ไร่)

ผลผลิตเสียหาย (ตัน) มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)

ลดลง 80% ลดลง 100% ลดลง 80% ลดลง 100%

1	 นครราชสมีา	 22,227	 67,001.07	 83,751.34	 142.04	 177.55	

2	 ชัยภูมิ	 3	 6.65	 8.32	 0.01	 0.02	

3	 บุรีรัมย์	 2,252	 5,829.98	 7,287.47	 11.19	 13.99	

4	 สุรินทร์	 862	 2,067.70	 2,584.62	 3.97	 4.96	

รวม 25,344 74,905.40 93,631.75 157.22 196.53 

หมายเหตุ :	ผลผลิตมันส�าปะหลังได้รับผลกระทบจากโรคฯ	ลดลงร้อยละ	80	-	100

ที่มา :	จากการค�านวณของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	
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โดย	ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	(NABC)

14,757	-	18,447	ล้านบาท	และ	
กรณีเกิดการระบาดของโรคฯ	
ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จะมีปริมาณ	
14.03	-	17.53	ล้านตัน	มีมูลค่า	ความเสียหาย	
27,490	-	34,363	ล้านบาท	(ตารางที่	3)
 ข้อเสนอแนะและการให้ความ
ช่วยเหลือ
	 1.	ควบคุมการระบาดอย่างเข้มข้น	
เนื่องจากหากเกิดโรคใบด่างในพื้นที่ต่าง	ๆ	
เพิ่มขึ้น	จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตมันส�าปะหลังสูงมากถึง
ร้อยละ	80-100	
	 2.	ในกรณีที่เกิดความเสียหาย	
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร	เช่น	การสนับสนุนท่อนพันธุ์
ปลูกใหม่	การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ	
(ตัวห�้า	ตัวเบียน)	หรือสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์	
ให้เกษตรกรผลิตขยายเพิ่มปริมาณ	
เพื่อช่วยลดปริมาณพาหะของโรค	
	 3.	กรมส่งเสริมการเกษตร	และ
กรมวิชาการเกษตร	สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน/เกษตรกร	ให้ทราบถึงวิธีการ
จัดการโรคใบด่างในมันสาปะหลัง
ที่เหมาะสม	เช่น	การทาลายแปลง
มันส�าปะหลังที่เกิดโรคเพื่อเป็นการยับยั้ง
การระบาดของโรคฯ	เป็นต้น	
	 4.	ด�าเนินการขั้นตอนการให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง	
(โดยมีการประกาศ	เขตภัยพิบัติ)

ตารางที่ 3	ปริมาณและมูลค่าผลผลิตที่คาดว่าจะเสียหาย

พื้นที่
ผลผลิตรวมเสียหาย (ล้านตัน) มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)

ลดลง 80% ลดลง 100% ลดลง 80% ลดลง 100%

พื้นที่	4	จังหวัด	 7.20	 9.00	 14,757	 18,447	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.03	 17.53	 27,490	 34,363	

หมายเหตุ :	จากการค�านวณของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	

ข้อเท็จจริง และ สถานการณ์ของโรคใบด่างมันส าปะหลัง
• เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava Mosaic Virus ในปี 2559 พบการระบาดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชา คือ สายพันธุ์ Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)

• ผลกระทบจากการระบาดรุนแรงสร้างความเสียหายท าให้ผลผลิตมันส าปะหลัง ลดลงได้มากถึงร้อยละ 
80 - 100 ลักษณะอาการพืชแสดงอาการใบด่าง เหลือง ใบลดรูป และเสียรูปทรง ล าต้นแคระแกร็น 
ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย

จังหวดั พ้ืนที่ปลกู (ไร่) พ้ืนที่ระบาด (ไร่) หมายเหตุ
นครราชสีมา 1,490,000 22,227 พ้ืนที่ระบาดสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – ปัจจุบัน
ชัยภูมิ 558,000 3 พ้ืนที่ระบาด เมื่อปี 2562
บุรีรัมย์ 291,000 2,252 พ้ืนที่ระบาดสะสมตั้งแต่ 8 เม.ย. 63 – ปัจจุบัน
สุรินทร์ 105,000 862 พ้ืนที่ระบาดสะสมตั้งแต่ 8 เม.ย. 63 – ปัจจุบัน

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 รวบรวมจาก ส านักงานเกษตรจังหวีด

เกิดระบาด
ในพ้ืนที ่4 จังหวดั

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ปริมาณ 93,631.75 ตัน
มูลค่าความเสียหาย 196.53 ล้านบาท 

ปริมาณ 74,905.40 ตัน 
มูลค่าความเสียหาย 157.22 ล้านบาท

100%

80%

ในพ้ืนที ่4 จังหวดั

จัดท ำโดย ส่วนติดตำมและวิเครำะหภั์ยพบิตัิทำงกำรเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำต ิส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ทุกพ้ืนทีป่ลกูใน 4 จังหวดั

แพร่ระบาดทัว่ภมูภิาค

7.20 - 9.00 ล้านตัน

14,757 - 18,447 ล้านบาท

14.03 - 17.53 ล้านตนั

27,490 - 34,363 ล้านบาท2
คาดการณ์

จะสูญเสียมลูคา่ทางเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังทั้ง	4	จังหวัด	
หรืออาจขยายทั้งภูมิภาค	จนท�าให้การ
ควบคุมท�าได้ยากล�าบากขึ้น	จะส่งผล
กระทบต่อปริมาณผลผลิตรวมของ

มันส�าปะหลัง	ในกรณีผลผลิตรวม
ในพื้นที่ระบาด	4	จังหวัด	คาดว่า	
จะเกิดความเสียหาย	ปริมาณ	7.20	-
9.00	ล้านตัน	มีมูลค่าความเสียหาย	
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

โคโรนาไวรัส : มาตรการรับมือเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุน
ภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัสในปัจจุบัน	ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน	
โดยเฉพาะ	ภาคการเกษตร	หลายประเทศ
ได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากวิกฤตที่เกิดขึ้น	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	
ผู้ประกอบการ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่การผลิต	ในสหภาพยุโรปเอง
ได้ออกมาตรการพิเศษหลายประเภท	
เพื่อช่วยเหลือและสร้างเสถียรภาพ
ให้กับตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาค	
รวมถึงจัดสรรอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยให้แก่ประชากรยุโรปอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยแบ่งเป็น	4	ประเด็นหลัก	
ได้แก่	แนวทางการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
แรงงาน	ในสหภาพยุโรป	การสนับสนุน
ด้านการเงิน	มาตรการสร้างความสมดุล
ของสินค้าในตลาด	และการเพิ่มความ

ยืดหยุ่น	ในมาตรการของนโยบายเกษตร
ร่วมของประเทศในสหภาพยุโรป	
มีรายละเอียดดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติส�าหรับห่วงโซ่
อุปทานอาหารที่มีประสิทธิภาพ
	 •	 ใช้ช่องทางสีเขียว (Green lanes) 
เพื่อรักษาการหมุนเวียนของอาหารในยุโรป : 
คณะกรรมาธิการยุโรป	ได้ท�างานร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็น
ระบบตลาดเดียว	(single	market)	ส�าหรับ
สินค้าต่าง	ๆ	สามารถท�างานได้อย่าง
เป็นปกติด้วยการสร้างช่องทางสีเขียวตาม
จุดผ่านแดนหลักที่ก�าหนดขึ้น	โดยใช้ระยะ
เวลาในการตรวจที่จุดผ่านแดนไม่เกิน	
15	นาที	ส�าหรับการอนุญาตสินค้า
ทุกประเภท	รวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร

	 •	 แรงงานตามฤดูกาลถูกจัดเปน
แรงงานส�าคัญในการช่วยรักษาความมั่นคง
ทางด้านอาหาร :	คณะกรรมาธิการยุโรป
ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า	
แรงงานสามารถเดินทางไปถึงสถานที่
ปฏิบัติงานได้ภายในสหภาพยุโรป
ซึ่งแรงงานตามฤดูกาลนี้มีความส�าคัญ
ส�าหรับภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในฤดูกาลการเก็บเกี่ยว	การเพาะปลูก	
และการดูแลอื่นๆ

2. มาตรการสนับสนุนเกษตรกร
และพ้ืนที่ชุมชนโดยตรง
	 •	 ความยืดหยุ่นของการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการพัฒนาชุมชน :	เกษตรกร
และผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชน	
จะได้ประโยชน์จากเงินกู้หรือการ

ที่มา:	www.bloomberg.com
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ค�้าประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานสูงถึง	200,000	ยูโรภายใต้
เงื่อนไขที่เอื้ออ�านวย	เช่น	ดอกเบี้ยเงินกู้ต�่า	
หรือแผนการช�าระเงินคืนที่ดี	เป็นต้น
	 •	 คณะกรรมาธิการเสนอมาตรการ
พัฒนาชุมชนฉบับใหม่ :	มาตรการชั่วคราว
ใหม่จะอนุญาตให้ประเทศสมาชิก
ที่ยังคงมีกองทุนพัฒนาชุมชนอยู่	สามารถ
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรและธุรกิจสินค้า
เกษตรอาหารขนาดเล็กได้ในปี	2020	
ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยผ่อนคลาย
ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวได้ทันที	
ประเทศสมาชิกสามารถเสนอเงินช่วยเหลือ
ได้มากถึง	5,000	ยูโรต่อเกษตรกร	และ	
50,000	ยูโรต่อผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม
	 •	 การจ่ายเงินอุดหนุนล่วงหน้า
ที่สูงขึ้น :	คณะกรรมาธิการยุโรปจะเพิ่มการ
จ่ายเงินอุดหนุนล่วงหน้าของเงินอุดหนุน
ทางตรง	(จาก	50%	เป็น	70%)	และ
เงินอุดหนุนพัฒนาชุมชนบางประเภท	
(จาก	75%	เป็น	85%)	เพื่อเพิ่มเงิน
หมุนเวียนของเกษตรกร	

	 •	 การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐ 
(State aid) ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับเกษตรกร
และบริษัทแปรรูปอาหาร :	ภายใต้กรอบ
การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐชั่วคราว
ของคณะกรรมธิการยุโรป	เกษตรกร
สามารถรับการช่วยเหลือสูงถึง	100,000	ยูโร
ต่อฟาร์มบริษัทแปรรูปอาหารและบริษัท
ด้านการตลาดสามารถรับการช่วยเหลือ
สูงถึง	800,000	ยูโร	และสามารถ
ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการผ่อนปรน
ภาษีการช่วยเหลือจากรัฐที่เพิ่มขึ้น
เฉพาะภาคการเกษตรสามารถด�าเนินการ
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมาธิการ
ยุโรป	โดยมีเพดานขั้นสูงที่	20,000	ยูโร	
(และ	25,000	ยูโร	ในบางกรณี)	
ด้วยกฎใหม่นี้	ประเทศสมาชิกสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเงินช่วยเหลือ
โดยรัฐสูงถึง	120,000	ยูโร	(หรือ	125,000	ยูโร)

3. มาตรการพิเศษด้านการตลาด
	 •	 การช่วยเหลือพื้นที่เก็บสินค้า
ส่วนตัว :	คณะกรรมาธิการยุโรปสนับสนุน
พื้นที่จัดเก็บสินค้าส่วนตัวส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์นม	(นมผงพร่องมันเนยเนย	
และชีส)	และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	(เนื้อวัว
เนื้อแกะ	และเนื้อแพะ)	มาตรการนี้จะช่วยดึง
สินค้าออกจากตลาดได้อย่างน้อย	2-3	เดือน	
หรือมากที่สุด	5-6	เดือน	เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ในตลาดชั่วคราวด้วยการลดปริมาณสินค้า
ที่จะเข้าสู่ตลาด
	 •	 การยกเลิกกฎระเบียบในการ
แข่งขันภายในสหภาพยุโรปชั่วคราว : 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติให้ยกเลิก
กฎระเบียบในการแข่งขันภายในสหภาพยุโรป
ชั่วคราวภายใต้มาตราที่	222	ว่าด้วย
กฎระเบียบองค์กรตลาดร่วมส�าหรับ
อุตสาหกรรมนม	ดอกไม้	และมันฝรั่ง	
โดยอนุญาตให้ผู้ด�าเนินการสามารถบริหาร
จัดการมาตรการทางด้านการตลาด
ด้วยตนเองภายในระยะเวลาไม่เกิน	6	เดือน	
ยกตัวอย่างเช่น	อุตสาหกรรมนมได้รับ
อนุญาตให้สามารถวางแผนการผลิตนม
ร่วมกัน	อุตสาหกรรมดอกไม้และมันฝรั่ง
ได้รับอนุญาตให้ดึงผลิตผลออกจากตลาดได้	
รวมถึงการอนุญาตให้มีการจัดเก็บสินค้า
ส�าหรับภาคเอกชน	โดยราคาสินค้าจะถูก
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	 •	 ความยืดหยุ่นในโครงการช่วยเหลือ
ด้านการตลาด :	คณะกรรมาธิการยุโรป
อนุญาตให้มีความยืดหยุ่นในการด�าเนิน

ที่มา : www.nfuonline.com

ที่มา : www.nfuonline.com

ที่มา : www.nfuonline.com
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ที่มา :	http://ec.europa.eu/info/index_en
แปลและเรียบเรียงโดย	นางกนกวรรณ	ชูวิเชียร

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

งานโครงการช่วยเหลือด้านการตลาด
ส�าหรับไวน์	ผักและผลไม้	ผลมะกอกและ
น�้ามันมะกอก	การเลี้ยงผึ้งและโครงการ
โรงเรียนของสหภาพยุโรป	(ครอบคลุมนม	
ผักและผลไม้)	เพื่อจ�ากัดปริมาณสินค้า
ในแต่ละอุตสาหกรรมและสร้างสมดุล
ในตลาด	รวมถึงอนุญาตให้สามารถจัด
ล�าดับความส�าคัญของเงินทุนต่อมาตรการ
ในการจัดการวิกฤต

4. การเพ่ิมความง่ายและ
ยืดหยุ่นในมาตรการของ
นโยบายเกษตรร่วมของประเทศ
ในสหภาพยุโรป (Common 
Agricultural Policy : CAP)
	 ประเทศสมาชิกและเกษตรกรต้องพบกับ
การด�าเนินงานที่ยากล�าบากจากข้อจ�ากัด
บางประการของนโยบายเกษตรร่วม	
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเพิ่มความยืดหยุ่น
ของนโยบายเกษตรร่วม	โดยมี	จุดมุ่งหมาย
ในการช่วยเหลือผ่านมาตรการบางประการ	อาทิ
	 •	 ขยายเวลารับสมัครการรับเงิน
อุดหนุนของ CAP :	มีการขยายเวลาเปิด
รับสมัครเพิ่มขึ้น	1	เดือน	เพื่อให้เกษตรกร
มีเวลาในการกรอกใบสมัครเพิ่มขึ้น	ส�าหรับ
ทั้งเงินอุดหนุนโดยตรงและเงินอุดหนุน
พัฒนาชุมชน
	 •	 ลดการตรวจเช็คที่ฟารม :	จากเดิม
ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปได้มีการ

ด�าเนินการตรวจสอบที่ฟาร์มเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการผลิตมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข	
แต่ปัจจุบันได้ลดการตรวจเช็คที่ฟาร์ม	
เพื่อลดการสัมผัสทางกายภาพระหว่าง
เกษตรกรและผู้ตรวจสอบ	และลดต้นทุน
ในการด�าเนินการและความล่าช้า
ที่ไม่จ�าเป็น
	 การรับมือปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19	ของทุกประเทศในปัจจุบัน	
ให้ความส�าคัญกับการบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ผลิตในภาคการเกษตร
ในระยะสั้น	ประเทศไทยเองได้ออกมาตรการ
หลายประเภทเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ	อย่างไรก็ตาม
ภาคการเกษตรไทยต้องมีการปรับตัวและ
วางแนวทางการรับมือในระยะยาว	

เพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤตหรือการระบาด
ของโรคใหม่ที่อาจเกิดขึ้นซ�้าได้ในอนาคต	
รวมถึงความท้าทายอื่นจากปัจจัยเชิง
โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิต	
เช่น	ปัญหา	การขาดแคลนแรงงาน	
ภัยพิบัติ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ	เป็นต้น	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของ	ภาคการเกษตรไทย	ทั้งนี้	การใช้
นวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมถึงการใช้
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัย
ใหม่ต่างๆ	เพื่อลดการสัมผัสทางกายภาพ	
จะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการจัดการและ
รับประกันความปลอดภัยในสุขภาพของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน	ดังนั้น
เกษตรกรไทยจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว
และพร้อมเรียนรู้ในการน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้	
ในกระบวนการผลิต	ควบคู่กับการท�างาน
ของภาครัฐในการส่งเสริมให้เกษตรกร
ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก	การน�า
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้	โดยการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้ได้
เทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้าถึงง่าย	เข้าใจง่าย	
และใช้งานง่ายส�าหรับเกษตรกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ
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กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 
สืบสาน รักษา ต่อยอด เปิดตัวโครงการแรงงานคืนถิ่น 

พลิกฟื้ นผืนดิน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งสู่เกษตรปลอดภัย 

ตามวิถีชีวิตใหม่ยุค New Normal เพ่ือความมั่นคงอาหาร

บทความพิเศษ

	 ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ร่วมกับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
เฉลิมพระเกียรติ	ในหลวงรัชกาลที่	10	
สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	พระราชปณิธาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	น�าโครงการจิตอาสา
พระราชทาน	“เราท�าความดี	เพื่อชาติ	
ศาสน์	กษัตริย์”	ขับเคลื่อนโครงการ
แรงงานคืนถิ่น	พลิกฟื้นผืนดิน	
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
สร้างทางรอด	เสริมภูมิคุ้มกัน	ให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบโควิด	-	19	ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม	เน้นปรับวิถีชีวิตใหม่ยุค	
New	Normal	ด้วยเกษตรปลอดภัย	
ก้าวสู่การเป็น	Smart	Farmer	ต่อยอด
พัฒนาภาคเกษตรไทยในอนาคต	

	 นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	(สศก.)	กล่าวว่า	
จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส	

โควิด	-	19	ที่เกิดขึ้น	รัฐบาลได้มี
นโยบายเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานและ
ผู้ว่างงาน	ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด	-	19	
ท�าให้ต้องกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด
กว่า	40,000	คน	โดยทุกภาคส่วน
ต่างร่วมกันหามาตรการต่างๆ	
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	
ของประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว	
	 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ได้เน้นย�้าถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ	ซึ่งนอกจากจะมีมาตรการ
จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ	15,000	บาทแล้ว	ได้มี
นโยบายช่วยเหลือกลุ่มแรงงานคืนถิ่น	
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และผู้ว่างงานที่สนใจปรับเปลี่ยนอาชีพ
เข้าสู่ภาคเกษตร	โดยได้มอบหมาย สศก. 
จัดท�าโครงการแรงงาน คืนถิ่น พลิกฟน 
ผืนดิน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจ�า
ศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร	โดยอบรมและ
สาธิตการท�าการเกษตรภายใต้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	และการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการ
เกษตร	ผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	
(ศกอ.)	พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ศูนย์ปฏิบัติการ
อื่นๆ	กลุ่มองค์กรภาคประชาชน	
ในการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่น
ให้สามารถท�าการเกษตรเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้
 สศก. ได้ถือโอกาสในเดือนกรกฎาคม 
เดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย 
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2563 เปิดตัวโครงการฯ	
ครั้งแรก	ณ	ศพก.	อ.กันทรารมย์	
จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	
2563	และก�าหนดให้	จ.ศรีสะเกษ	
เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลโครงการฯ	
ไปทั่วประเทศ	ซึ่งขณะนี้	ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่	1	-	12	และ	
ศกอ.	ในพื้นที่	ได้จัดอบรมไปแล้ว
มากกว่า	300	ราย	และจะด�าเนินการ
อบรมไปจนถึงเดือนกันยายน	2563	
	 จากที่คณะรัฐมนตรี	ได้เห็นชอบ
โครงการระยะที่	1	เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบโควิด-19	
กรอบวงเงิน	92,400	ล้านบาท	สศก.	
เตรียมบูรณาการและเชื่อมโยง
ขยายผลร่วมกับโครงการต่างๆ	
ทั้งหน่วยงานภาคี	ในระดับพื้นที่	อาทิ	
กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมพัฒนาที่ดิน	
กรมประมง	กรมปศุสัตว์	ภายใต้
โครงการ “หนึ่งต�าบล หนึ่งกลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่”	โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่	

4,009	ต�าบล	จ�านวน	64,144	ราย	
รวมพื้นที่	192,432	ไร่	และ	โครงการ 
“พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service)”	
ซึ่งมีพื้นที่ด�าเนินการในศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน	394	ศูนย์/อ�าเภอ	
ใน	63	จังหวัด	ตลอดจนมีแผนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง	
อาทิ	โครงการสร้างงานของกระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	(อว.)	ตลอดจนแรงงาน
จังหวัด	พัฒนาชุมชนจังหวัด	การศึกษา
นอกระบบ	(กศน.)	หรือหน่วยงานอื่นๆ	
ที่มีโครงการในลักษณะเดียวกันมาใช้	
ศพก.	และ	ศกอ.	เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน
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โดย	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	และ	
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	11

จังหวัดอุบลราชธานี

	 การด�าเนินโครงการ	สศก.	ได้จัดท�า
คู่มือการฝกอบรมให้เป็นมาตรฐาน
เพื่อติดตามประเมินผล	จากการ
ถอดบทเรียนของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ผ่าน	ศกอ.	ที่มี
ศักยภาพ	ประกอบด้วย	9	ฐานเรียนรู้
ที่เข้มข้น	และยังมุ่งเน้นองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร	ด้วยเทคโนโลยี
เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัล	ผ่านแอปพลิเคชั่น	
ฟาร์ม	D	และแอปพลิเคชั่น
กระดานเศรษฐี	(RCMO)	รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จาก	BIG	Data	
ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	(NABC)	
โดยผู้เข้าอบรมจะต้องท�าความเข้าใจ
พร้อมถอดรหัสบทเรียนที่ได้	ไปออกแบบ
แปลงให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่
ตนเองและประยุกต์ใช้ได้จริง	
	 ทั้งนี้	เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ	สามารถ
ติดต่อได้ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่	1-12	ซึ่ง	สศก.	เชื่อมั่นว่าโครงการนี้	

จะเป็นส่วนส�าคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่คนไทย	สร้างโอกาสให้แรงงาน
กลับเข้าสู่ระบบ	ได้สร้างงาน	มีอาชีพ	
มีรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างปกติสุข	
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร	
เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย	ด้วยเกษตร
อินทรีย์	ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	
เกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน	ตามนโยบาย

ที่กระทรวงเกษตรฯ	ขับเคลื่อน	และมั่นใจว่า
ด้วยความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจและ
บูรณาการจากทุกฝ่ายจะสามารถร่วม
กันแก้ไขสถานการณ์วิกฤติโควิด-19	
ในครั้งนี้	ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน.
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เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ปลูกข้าวอินทรีย์
และท�าสวนเกษตรผสมแบบพอเพียง

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

	 ภายหลังที่หน่วยงานต่างๆ	ระดมเข้า
ให้ความช่วยเหลือ	ด้วยการสร้างถนน	
สร้างอ่างเก็บน�้า	ขุดคลองซอยจ�านวน
หลายแห่งให้เชื่อมกัน	พร้อมกับจัดการ
ผันน�้าที่มีปริมาณมากในฤดูฝนเข้าสู่
ทุกพื้นที่	ขณะเดียวกันกับความมุ่งมั่น	
บากบั่น	และอดทนของชาวบ้านในพื้นที่
แต่ละแห่งที่ต่างช่วยกันจนสามารถพลิก
ผืนดินที่ไร้ประโยชน์ให้กลับมาเกิดความ
อุดมสมบูรณ์	จึงท�าให้สภาพทุ่งกุลาฯ	
ในตอนนี้ไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไป

ปลูกข้าวใช้สารเคมี 
ไม่เคยมีเงินเหลือเลย
	 ครอบครัวอินทร์ส�าราญ	ที่ประกอบ
ไปด้วย	คุณสิทธิ์	และ	คุณร�าพึง	พร้อม

บุตรชายอีกคน	ได้ผจญกับความเดือดร้อน
ทุกข์ยากเช่นนั้นเหมือนกัน	แต่ด้วยความมุ่งมั่น
ที่ต้องการเอาชนะธรรมชาติแทนการนิ่งเฉย	
จึงท�าให้พวกเขาน�าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	แล้วลงมือท�านาอินทรีย์	
ควบคู่ไปกับการท�าสวนเกษตรผสมผสาน	
เมื่อปี	2550	จนกระทั่งประสบความส�าเร็จ
ได้รับคัดเลือกจากกรมการข้าว	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	ให้เป็น	“เกษตรกร
ปราดเปรื่องด้านข้าว”
	 คุณสิทธิ์	เล่าว่า	ตอนแรกท�านาอย่างเดียว	
โดยใช้สารเคมี	พร้อมกับมีอาชีพเป็นพ่อค้า
ขายเฟอร์นิเจอร์ไปด้วย	พอท�าไปได้สักพัก	
พบว่า	การท�านาเคมีไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	
อีกทั้งยิ่งท�ายิ่งมีหนี้สินเพิ่ม	และเก็บเงิน

ตอนแรกทํานาอย่างเดียว 
โดยใช้สารเคมี พร้อมกับ

มีอาชีพเป็นพ่อค้า
ขายเฟอร์นิเจอร์ไปด้วย 

พอทําไปได้สักพัก 
พบว่า การทํานาเคมี

ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
อีกทั้งยิ่งทํายิ่งมีหนี้สินเพ่ิม

และเก็บเงินไม่ได้เลย 
จากนั้นจึงหยุด แล้วศึกษา
การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 

ด้วยการขอความช่วยเหลือ
ไปยังหน่วยงานราชการ 
พร้อมกับได้เข้าอบรม

ไม่ได้เลย	จากนั้นจึงหยุด	แล้วศึกษาการ
ปลูกข้าวแบบอินทรีย์	ด้วยการขอความ
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการ	
พร้อมกับได้เข้าอบรมเรื่องการท�า
เกษตรอินทรีย์	แล้วมีโอกาสไปดูงาน
ตามสถานที่ต่างๆ	หลายแห่ง

แบ่งที่ 2 งาน ท�านาอินทรีย์ 
ไม่นานมีเงินเก็บเฉียดหมื่น
	 เมื่อคิดว่าตัวเองเข้าใจลึกซึ้งระดับหนึ่ง	
แล้วจับหลักของการท�าเกษตรอินทรีย์
ได้ชัดเจน	จึงลงมือทดลองท�าทั้งการปลูกข้าว
และปลูกพืชชนิดอื่นแบบผสมผสาน	
ในพื้นที่	จ�านวน	2	งานก่อน	มีทั้งปลูกผัก	
เลี้ยงสัตว์	โดยใช้เวลาลองผิด/ถูกกับแปลง
เรียนรู้นี้	เป็นเวลา	5	ปี	ระหว่างทดลอง
ท�าได้ให้คุณร�าพึงท�าบัญชีรับ-จ่าย	
เพื่อเก็บตัวเลขควบคู่ไปด้วย

 อ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งแห่งของพ้ืนที่
อีสานใต้ซึ่งในอดีต มีความแห้งแล้งขาดแหล่งน�้า ไม่มีต้นไม้ 
มีแต่หญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมด ส่วนดินก็เป็นดินปนทราย 
พอเข้าหน้าฝนน�้าจะท่วมทุ่งทุกปี ใต้ผืนดินลงไปเป็นดินเค็ม 
น�้าที่สูบขึ้นมาก็เป็นน�้าเค็ม ยากแก่การปลูกพืชชนิดใดได้ส�าเร็จ 
สภาพเช่นนี้จึงได้ชื่อว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้”
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

สามารถประหยัดค่าอาหาร	ท�าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ถึงเดือนละ	6,000-10,000	บาท	
แล้วยังลดต้นทุนการท�านาจาก	5,000	บาท	
เหลือเพียง	3,000	บาทต่อไร่	ส่งผลให้
ครอบครัวอินทร์ส�าราญ	มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น	จากแปลงทดลอง	2	งาน	ที่ได้
คลุกคลีกับวิถีอินทรีย์นี้เอง

มั่นใจแน่…ขยายพ้ืนที่
ท�านาอินทรีย์เต็มร้อย
	 คุณสิทธิ์	ต่อยอดทันทีด้วยการเริ่มต้น
ปรับปรุงที่นาของเขาให้เป็นแนวทาง

อินทรีย์ทั้งหมด	มีการขุดบ่อ	ปลูกหญ้าแฝก
บริเวณโดยรอบพื้นที่เพื่อสร้างก�าแพงกั้น
ตามธรรมชาติตามหลักการท�าเกษตร
อินทรีย์	ขณะเดียวกันขุดหลุมเพื่อปลูก
ต้นไม้หลายชนิดจ�านวนร้อยกว่าต้น	
จากนั้นได้ไปปลูกบ้าน	และปลูกต้นไม้	
เลี้ยงสัตว์กลางทุ่งนา	จนชาวบ้านที่เห็น
ต่างสบประมาทว่าคงเป็นไปไม่ได้	จึงท�าให้
เขาตัดสินใจน�าเงินที่เก็บสะสมไว้เมื่อคราว
ท�าแปลงทดลองมาซื้อแผงโซลาร์เซลล์
	 หลายปีที่ท�านาอินทรีย์	เกษตรกรรายนี้
พบความจริงว่า	เมื่อการปลูกข้าวอินทรีย์
ในช่วงเริ่มต้นมีการทุ่มเทเอาใจใส่อย่าง
เต็มที่แล้ว	หลังจากนั้น	สามารถค่อยๆ	
ลดจ�านวนและปริมาณปุ๋ย/น�้าหมัก	
ลงได้จนอาจไม่ต้องใช้เลยในที่สุด	ทั้งนี้	
เป็นเพราะการสะสมอาหารและแร่ธาตุ
ในดินมีมากพอจากที่ให้ในตอนแรก	
ขณะเดียวกันดินกลับฟื้นคืนสภาพที่มี
ความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นอันเอื้อประโยชน์
ต่อพืช

เดินหน้าท�าศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
	 พื้นที่ในแปลงอินทรีย์ทั้งหมด
ถูกแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	
ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ทุกขั้นตอน	การท�าไร่นา
สวนผสม	ปลูกไม้ผล	พืชผัก	ไม้ยืนต้น	

	 ผลที่ตามมาปรากฏว่า	จากไม่เคยมี
เงินเก็บเลย	กลับเริ่มพอมีเงินเก็บจาก
การท�าสวนผสมอินทรีย์	ด้วยหลักการ
เพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุนทั้งการท�าปุ๋ยเอง	
บริโภคอาหารจากพืช/ผักที่ปลูกไว้	

เกษตรกรรายนี้
พบความจริงว่า 

เมื่อการปลูกข้าวอินทรีย์
ในช่วงเริ่มต้นมีการทุ่มเท
เอาใจใส่อย่างเต็มที่แล้ว 

หลังจากนั้น สามารถค่อยๆ 
ลดจํานวนและปริมาณปุ๋ย/

นํ้าหมัก ลงได้จนอาจ
ไม่ต้องใช้เลยในที่สุด 

ทั้งนี้ เป็นเพราะการสะสม
อาหารและแร่ธาตุในดิน

มีมากพอจากที่ให้
ในตอนแรก ขณะเดียวกัน

ดินกลับฟื้นคืนสภาพ
ที่มีความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น
อันเอื้อประโยชน์ต่อพืช
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ที่มา :	http://www.technology-
chaoban.com

	 “เมื่อจัดการได้เช่นนี้แล้ว	ปุ๋ยหมักกับ
ปุ๋ยคอกแทบจะไม่ต้องใส่เลย	โดยเฉพาะ
หลังเกี่ยวข้าวแล้วจะใช้โรตารีปันตอซังข้าวกลบ	
กระทั่งน�้าแห้งจึงค่อยหว่านถั่วพร้า
ที่เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อบ�ารุงดินต่อ”
	 นอกจากนั้น	ยังเพิ่มเติมว่าการปลูก
ปอเทืองแล้วไถกลบเป็นอีกวิธีที่ช่วย
เพิ่มคุณภาพดิน	และควรไถกลบหลายครั้ง
ไป-มา	เพื่อเป็นการเติมออกซิเจนในดิน	
แล้วยังช่วยก�าจัดวัชพืชแทนการปราบ
ด้วยสารเคมี	ถือเป็นการลดรายจ่าย
	 แล้วยังระบุว่า	การปลูกข้าวแบบนาด�า
จะช่วยในการประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มาก	
เป็นการช่วยลดต้นทุน	เพราะฉะนั้น
จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง	10	กิโลกรัมต่อไร่	
เท่านั้น	ประการต่อมาของข้อดีการท�า
นาด�า	คือ	ต้นข้าวกอไม่แน่นเกินไป	
ท�าให้แสงแดดสามารถส่องลงมายังผิวดิน
ได้ทั่วถึง	จึงไม่เป็นแหล่งก่อให้เกิด
โรคแมลงได้ง่าย

ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในศูนย์
เรียนรู้ ช่วยลดต้นทุน เพ่ิมรายได้
	 การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยคุณภาพ
จากความใส่ใจเช่นนี้	จึงท�าให้คุณร�าพึงและ
สามีอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี	
และได้รับเลือกให้ท�านาปลูกข้าวเพื่อ
ขายเมล็ดพันธุ์ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา	และ
อีกหลายแห่ง

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

การปศุสัตว์	การขุดบ่อเลี้ยงปลา	เพื่อการ
บริโภคและจ�าหน่าย	จัดสร้างที่อยู่อาศัย
	 จากการที่	คุณร�าพึงได้เข้าร่วมโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา	“เพื่อน
ช่วยเพื่อน”	ท�าให้ได้รับพระราชทาน
ทุนทรัพย์จาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน	7,000	บาท	
เพื่อสร้างศาลาเรียนรู้พระราชทานและ
ฝกอบรมแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจอีกด้วย
	 คุณร�าพึง	ชี้ว่าจากประสบการณ์ที่
คลุกคลีกับเกษตรอินทรีย์มา	ท�าให้พบว่า	
การปลูกพืชแบบอินทรีย์ไม่ได้ยาก
อย่างที่เคยเข้าใจ	ขออย่างเดียวคือ	ต้องมี
ใจรักก่อน	แล้วค่อยเรียนรู้ทีละอย่าง	
ท�าความเข้าใจแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด	
ควรจัดระบบดินให้มีความสมบูรณ์	
ด้วยการไถกลบตอซังแล้วหว่านปุ๋ยพืชสด

	 ไม่เพียงแค่ปลูกข้าว	ยังปลูกพืช/ไม้ผล
ชนิดอื่นแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมในพื้นที่ด้วย	อย่างกล้วยน�้าว้า	
มะม่วง	มะนาว	ไผ่	ฯลฯ	โดยผลผลิตเหล่านี้
มักมีผู้ที่เข้ามาดูงานซื้อกลับไปบ้าง	
บางส่วนจะเก็บไว้ส�าหรับใช้ประกอบอาหาร
หรือเลี้ยงผู้ที่เข้ามาดูงานในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
	 ไก่เลี้ยงแบบอินทรีย์	ด้วยการซื้อข้าว
จากชาวบ้านที่กินไม่หมด	ราคากิโลกรัมละ	
3	บาท	แล้วน�ามาผึ่งแดด	มาแช่	แล้วน�า
แมลงที่ดักไว้ในช่วงกลางคืนเทลงไปพร้อม
ข้าวเพื่อให้เป็ด/ไก่กิน	ดังนั้น	ไข่ที่ได้ก็เป็น
ไข่อินทรีย์ที่ปลอดภัยด้วย
	 ส่วนปลาให้อาหารด้วยการต้มข้าว
คลุกกับร�า	หรือใช้ฟางทั้งก้อนโยนลงในบ่อ	
เพื่อให้ปลากิน	เพราะเลี้ยงแต่ปลากินพืช
อย่างปลาตะเพียน	นอกจากนั้น	ยังเลี้ยงหมู
จ�านวน	100	ตัว	เพื่อขายลูกหมู	เป็นรายได้	
ส�าหรับปุ๋ยคอกที่น�ามาใส่ต้นไม้หลายชนิด
จะมาจากมูลสัตว์ที่เลี้ยง
	 “การท�าพืชอินทรีย์เพื่อให้ประสบความ
ส�าเร็จ	ต้องเริ่มที่มีใจเต็มร้อยก่อน	ไม่ว่าจะ
เป็นใครในครอบครัวก็ตาม	และไม่ต้องไป
มองนาด้านข้างบ้านว่า	ท�าไมจึงสวยจัง	
แต่ควรมองเฉพาะแปลงตัวเอง	แล้วตั้งใจ
ท�าแปลงตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้น”	คุณร�าพึง	
กล่าวในตอนท้าย
	 บุคคลทั้งสองถือว่าเป็นผู้ที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูงจากวิถีเกษตรอินทรีย์
แบบพอเพียง	สามารถพลิกท้องทุ่ง
ที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาเป็นผืนนา
ที่มีความอุดมสมบูรณ์	พร้อมทั้งสร้าง
ความเขียวขจีให้พื้นที่	จึงถือเป็นต้นแบบ
ให้กับคนทั่วไปได้ศึกษา
	 หมู่คณะใดที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมชม
ความส�าเร็จจากการท�าเกษตรอินทรีย์
ปลูกข้าวและสวนผสม	สอบถามราย
ละเอียดได้ที่	คุณร�าพึง	และ	คุณสิทธิ์	
อินทร์ส�าราญ	บ้านเลขที่	118	หมู่ที่	3	
บ้านกระเบื้อง	ต�าบลนาหนองไผ่	อ�าเภอ
ชุมพลบุรี	จังหวัดสุรินทร์	โทรศัพท์	(089)	
634-2273,	(089)	845-4725

การปลูกข้าวแบบนาดํา
จะช่วยในการประหยัด

เมล็ดพันธุ์ได้มาก 
เป็นการช่วยลดต้นทุน 

เพราะฉะนั้นจะใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวเพียง 10 กิโลกรัม 

ต่อไร่ เท่านั้น

ปีที่ 65 ฉบับที่ 764 กรกฎาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 13



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
มิถุนายน 2563

ข้าว
 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
  1.1 การผลิต

   1) ข้าวนาปรัง ปี 2563

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุนายน	2563	มีเนื้อที่เพาะปลูก	6.887	ล้านไร่	ผลผลิต	4.108	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิต	

ต่อไร่	596	กิโลกรัม	ลดลงจากปีการผลิต	2562	ที่มีพื้นที่เพาะปลูก	10.995	ล้านไร่	ผลผลิต	7.170	ล้านตันข้าวเปลือก	ผลผลิตต่อไร่		

652	กิโลกรัม	หรือลดลงร้อยละ	37.36	ร้อยละ	42.71	และร้อยละ	8.59	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้ว	เนื่องจากปริมาณ	

น�้าในอ่างเก็บน�้าส่วนใหญ่และปริมาณน�้าตามแหล่งน�้าตามธรรมชาติน้อยกว่าปีที่แล้ว	ท�าให้น�้าต้นทุนไม่เพียงพอ	กรมชลประทานจึงไม่สนับสนุน	

น�้าเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง	ปี	2562/63	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว	ท�าให้	

ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์	เมล็ดข้าวลีบ	ประกอบกับบางพื้นที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

	 	 	 ผลผลิตออกสู่ตลาด	คาดการณ์ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	-	ตุลาคม	2563	โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด

มากในช่วงเดือนมีนาคม	-	เมษายน	2563	ปริมาณรวม	2.418	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	58.87	ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้านตันข้าวเปลือก) 0.556 1.273 1.145 0.641 0.190 0.177 0.090 0.027 0.009 4.108

ร้อยละ 13.54 31.00 27.87 15.60 4.63 4.30 2.18 0.66 0.22 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563/64

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้านตันข้าวเปลือก) 1.643 2.284 2.172 15.553 2.457 0.619 0.243 0.088 0.122 25.181

ร้อยละ 6.52 9.07 8.63 61.76 9.76 2.46 0.97 0.35 0.48 100.00

   2) ข้าวนาปี ปี 2563/64

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุนายน	2563	มีเนื้อที่เพาะปลูก	60.490	ล้านไร่	ผลผลิต	25.181	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิต

ต่อไร่	416	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต	2562/63	ที่มีพื้นที่	60.399	ผลผลิต	24.174	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	400	

กิโลกรัม	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.15	ร้อยละ	4.17	และร้อยละ	4.00	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูก	คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	เนื่องจากคาดว่า

มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก	และสามารถปลูกข้าวนาปีรอบ	2	ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ไม่สามารถปลูกได้	ประกอบกับราคา	

ข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี	ท�าให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกจากนาที่ปล่อยว่างเมื่อปีที่แล้ว	แต่เพิ่มขึ้นไม่มาก	เนื่องจากเนื้อที่

เพาะปลูกข้าวมีจ�ากัด	และบางส่วนปลูกแทนอ้อยโรงงานที่ครบอายุ	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่	คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	แต่ยังเพิ่มขึ้นไม่เท่ากับ

ปีปกติ	โดยคาดว่าผลผลิตปีนี้จะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก	แต่ความเสียหายจะน้อยกว่า

	 	 	 ผลผลิตออกสู่ตลาด	คาดการณ์ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2563	-	เมษายน	2564	โดยคาดว่าผลผลิต	

จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน	2563	ปริมาณ	15.553	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	61.76	ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

  1.2 การตลาด
   1) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว	(นบข.)	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	เห็นชอบ

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63	และมติที่ประชุม	นบข.	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2562	
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	 	 ชนิดข้าว	 ราคาประกันรายได้	 ครัวเรือนละไม่เกิน
	 	 	 (บาท/ตัน)	 (ตัน)
	 ข้าวเปลือกหอมมะลิ	 15,000	 14
	 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	 14,000	 16
	 ข้าวเปลือกเจ้า	 10,000	 30
	 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี	 11,000	 25
	 ข้าวเปลือกเหนียว	 12,000	 16

เห็นชอบในหลักการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2562/63	ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับติดตาม

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	การด�าเนินงานประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

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

	 	 	 	 ช่วงที่	2	ช่วงการผลิตข้าว	ได้แก่	

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

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

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

จ�านวน	0.30	ล้านครัวเรือน	

	 	 	 	 	 1.3)	การจัดการปัจจัยการผลิต	ได้แก่	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี	และควบคุมค่าเช่าที่นา

	 	 	 	 	 1.4)	การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ได้แก่	การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา

	 	 	 	 	 1.5)	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	ได้แก่	(1)	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	(นาแปลงใหญ่)		

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

ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ	(5)	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	(6)	โครงการรักษาระดับปริมาณการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ	

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

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

	 	 	 	 ช่วงที่	3	ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว	ได้แก่	(1)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว	

และ	(2)	โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี	กลุ่มเกษตรกร	และวิสาหกิจชุมชน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่	

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

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

เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้านมข้าว	(4)	โครงการรณรงค์บริโภคข้าวสาร	Q	และข้าวพันธุ์	

กข	43	ปีการผลิต	2561/62	(5)	โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว	(6)	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ	

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	(7)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก	และ	(8)	โครงการสินเชื่อชะลอ	

การขายข้าวเปลือก

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

และประชาสัมพันธ์ข้าว	ผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมข้าว	(3)	การส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและปกป้องคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย	และ	(4)	การประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลาด	

ในประเทศและต่างประเทศ

   2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว		

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

ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว	และให้กลไกตลาดท�างานเป็นปกติ	โดยด�าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าว	

ทั่วประเทศ	ดังนี้

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

ในแต่ละชนิดข้าว	ดังนี้	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 764 กรกฎาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 15



	 	 	 กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า	1	ชนิด	ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�านวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด	เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง	

ของชนิดข้าวที่ก�าหนดไว้สูงสุด	และได้สิทธิ์ตามล�าดับระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละชนิด

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

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

28	กุมภาพันธ์	2563

	 	 	 	 2.3)	ระยะเวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชย	เกษตรกรสามารถใช้สิทธิระหว่างวันที่	15	ตุลาคม	2562	-	28	กุมภาพันธ์	2563	

ยกเว้นภาคใต้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	-	31	พฤษภาคม	2563	โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป	ยกเว้นเกษตรกร	

ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�าหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงการ

	 	 	 	 2.4)	การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ		

จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกๆ	15	วัน	จนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการประกันรายได้ฯ	โดยจ่ายเงินครั้งแรก	ในวันที่		

15	ตุลาคม	2562	ส�าหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว	-	15	ตุลาคม	2562	

   3) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร	

ผู้ปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2562/63	ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ	25,482.06	ล้านบาท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร	

และช่วยลดต้นทุนการผลิต	โดยด�าเนินการในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ	ดังนี้

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

4.31	ล้านครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ	500	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่

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

30	เมษายน	2563

   4) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63
	 	 	 มติที่ประชุม	คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2562	เห็นชอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว		

ปีการผลิต	2562/63	จ�านวน	26,458.89	ล้านบาท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพอยู่ได้	และลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ	

และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

	 	 	 	 4.1)	กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี	2562	กับกรมส่งเสริมการเกษตร	(กสก.)		

จ�านวนประมาณ	4.57	ล้านครัวเรือน	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	อัตราไร่ละ	

500	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	20	ไร่	หรือครัวเรือนละไม่เกิน	10,000	บาท	โดยพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ�้าซ้อนกับพื้นที่	

ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลแล้ว	เว้นแต่เกษตรกร	

จะน�าพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง	กสก.	เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่	1

	 	 	 	 4.2)	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2562	-	30	กันยายน	2563

  1.3 การค้า

	 	 ภาวการณ์ซื้อขายข้าวในเดือนมิถุนายน	2563	ข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้	ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจาก

ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดใกล้จะหมดแล้ว	ผู้ประกอบการจึงชะลอการรับซื้อเพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด

  1.4 การส่งออก

	 	 ปี	2562	ไทยส่งออกข้าว	7.580	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	130,544	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่ส่งออก	11.232	ล้านตัน

ข้าวสาร	มูลค่า	182,082	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	32.51	และร้อยละ	28.30	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2563	(ม.ค.	-	เม.ย.)	ไทยส่งออกข้าว	2.112	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	43,049	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562		

ที่ส่งออก	3.112	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	51,069	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	32.13	และร้อยละ	15.70	ตามล�าดับ		

(ที่มา	:	กรมศุลกากร)
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  1.5 การน�าเข้า

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

ในโควตาอัตราร้อยละ	30

	 	 ปี	2562	ไทยน�าเข้าข้าว	32,706	ตันข้าวสาร	มูลค่า	493	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่น�าเข้า	14,988	ตันข้าวสาร		

มูลค่า	398	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	118.21	และร้อยละ	23.86	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2563	(ม.ค.	-	เม.ย.)	ไทยน�าเข้าข้าว	10,803	ตันข้าวสาร	มูลค่า	147	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562	ที่น�าเข้า	

6,092	ตันข้าวสาร	มูลค่า	157	ล้านบาท	ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	77.33	แต่มูลค่าลดลงร้อยละ	6.36	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

 2. สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
  2.1 สถานการณ์ข้าวโลก
   1) การผลิต

	 	 	 ผลผลิตข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี	2563/64	ณ	เดือนมิถุนายน	ผลผลิต	502.086		

ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจาก	494.292	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2562/63	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.58	

   2) การค้าข้าวโลก

	 	 	 บัญชีสมดุลข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลก	ปี	2563/64	ณ	เดือนมิถุนายน	2563	มีปริมาณ

ผลผลิต	502.086	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	1.58	การใช้ในประเทศ	497.994	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	

2562/63	ร้อยละ	1.67	การส่งออก/น�าเข้า	44.980	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	5.93	และสต็อกปลายปีคงเหลือ	

185.348	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	2.26	

	 	 	 โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	ออสเตรเลีย	กัมพูชา	จีน	อินเดีย	ปารากวัย	แอฟริกาใต้	ไทย	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อาร์เจนตินา	บราซิล	ปากีสถาน	และเวียดนาม

	 	 	 ส�าหรับประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เบนิน	บราซิล	เบอร์กินา	คาเมรูน	ไอเวอรี่โคสต์	เอธิโอเปีย	อียู	กานา	กินี	

อิหร่าน	เคนย่า	มาเลเซีย	เม็กซิโก	โมแซมบิค	ไนจีเรีย	ฟิลิปปินส์	ซาอุดิอาระเบีย	เซเนกัล	แอฟริกาใต้	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เยเมน	และ

สหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าลดลง	ได้แก่	จีน	และเนปาล	

	 	 	 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	จีน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง	ได้แก่	บังกลาเทศ	ฟิลิปปินส์	และไทย

  2.2 สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ 
   ไทย

	 	 	 ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรเกือบครึ่งโลก	ทาง	FAO	กังวลว่าผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19	อาจเกิดวิกฤต

ขาดแคลนข้าว	และท�าให้ราคาข้าวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชากรที่ยากจนที่พึ่งข้าวเป็นอาหารหลัก	เนื่องจากอาจมีประเทศส่งออกข้าว

บางประเทศห้ามหรือจ�ากัดการส่งออกข้าวเพื่อส�ารองไว้บริโภคในประเทศ	ซึ่งปรากฏว่าเมื่อเดือนมีนาคม	2563	เวียดนามได้ประกาศระงับ

การส่งออกข้าว	เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ	เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาก็มีแผนการระงับการส่งออกข้าวไว้เพื่อความ

มั่นคงด้านอาหารในประเทศเช่นกัน	ต่อมาในเดือนเมษายน	2563	เวียดนามได้ประกาศส่งออกข้าวตามปกติ	ส่วนกัมพูชาก็มิได้มีการระงับ

การส่งออกข้าวตามแผนที่ก�าหนดไว้	ท�าให้ข้อวิตกการขาดแคลนข้าวลดลง

	 	 	 การส่งออกข้าวของไทย	ช่วงที่เริ่มการระบาด	มีผู้เสนอความเห็นว่าจากการระบาดของโควิด-19	อาจเกิดขาดแคลนข้าว	

ภายในประเทศ	เกิดความเดือดร้อนต่อคนไทยที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก	รัฐบาลควรพิจารณาระงับการส่งออกไว้ก่อน	แต่จากข้อมูล

ตัวเลขการผลิตข้าว	ปริมาณการบริโภคข้าวภายในประเทศ	และสต็อกข้าว	เมื่อพิจารณาตัวเลขการส่งออกข้าวไทย	ท�าให้มั่นใจได้ว่าข้าว

เพื่อการบริโภคในประเทศไม่ขาดแคลนแน่นอน	จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องระงับการส่งออกข้าวในช่วงที่มีการระบาดแต่อย่างใด
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	 	 	 ทั้งนี้	ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและน�าเข้ามาใน	

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่จ�าเป็นต้องระงับการส่งออกข้าว	ทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์สามารถระงับการ	

ออกใบอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้ทันที	นอกจากนี้	ในด้านการผลิต	ชาวนาไทยสามารถเร่งปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าให้ได้ผลผลิต	

สนองความต้องการข้าวในเวลาไม่เกิน	4	เดือน	จากข้อเท็จจริงข้างต้น	จึงเห็นได้ว่าไม่มีความจ�าเป็นที่ไทยจะต้องระงับการส่งออกข้าว	

ในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19	โดยยังคงให้เอกชนสามารถส่งออกข้าวได้ตามปกติ	ส่วนรัฐบาลอาจสนับสนุนโดยการร่วมมือกับ

องค์การระหว่างประเทศ	ให้มีการส่งออกข้าวในราคามิตรภาพให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารจากการระบาด

ของโควิด-19	เพื่อคงไว้ซื้อชื่อเสียงของประเทศไทยที่เป็นแหล่งส่งออกข้าวคุณภาพดีเลี้ยงประชากรที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก	และ

แสดงให้เห็นศักยภาพของไทยว่าช่วงวิกฤติไม่ว่าจะเกิดการระบาดของโรคร้ายหรือภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหาร	

ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวป้อนตลาดโลกได้ตามปริมาณที่ต้องการและได้คุณภาพตามมาตรฐานข้าวไทยที่มีชื่อเสียงแพร่หลายมานาน

	 	 	 นายชูเกียรติ	โอภาสวงศ์	นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	เปิดเผยว่า	การยกเลิกเคอร์ฟิวและทยอยปลดล็อกธุรกิจ

ถือว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศ	แต่ในส่วนของภาคธุรกิจและการส่งออกยังไม่ฟื้นตัวได้ทันที	เนื่องจากการ

ส่งมอบสินค้าและการเคลื่อนย้ายยังไม่สะดวกเหมือนปกติ	จากการที่หลายประเทศยังปิดประเทศและการกระจายสินค้ายังไม่เต็มที่		

รวมถึงขั้นตอนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น	ส�าหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยช่วงครึ่งหลังปี	2563	ยังมีปัจจัยกดดันเป้าหมาย	7.5	ล้านตัน		

โดยเดือนกรกฎาคมนี้	สมาคมฯ	จะทบทวนและอาจปรับเป้าหมายเหลือ	6.0	-	6.4	ล้านตัน	เนื่องจากเป้าหมาย	7.5	ล้านตัน	ต้องส่งออกเฉลี่ย	

เดือนละ	6.2	แสนตัน	แต่พบว่า	5	เดือนแรกของปี	ส่งออกรวมต�่ากว่าเป้า	1	ล้านตัน	ดังนั้น	ครึ่งปีหลังต้องส่งออกเฉลี่ย	7	แสนตันต่อเดือน	

ซึ่งมีโอกาสน้อย	และมีโอกาสเฉลี่ยเดือนละ	5.0	-	5.5	แสนตันเท่านั้น	เพราะยังติดในเรื่องก�าลังซื้อที่ลดลงของประเทศน�าเข้าจากที่	

ประสบวิกฤตโควิดระบาด	และผู้น�าเข้าไปเจรจาซื้อข้าวจากประเทศที่ราคาถูกกว่าไทย	ซึ่งไทยประสบปัญหาต้นทุนราคาข้าวในประเทศสูง

จากภัยแล้ง	ผลผลิตน้อยกว่าปกติ	และค่าเงินบาทแข็งค่ามากเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกอื่น	อาทิ	ราคาข้าวไทยสูงกว่าเวียดนามตันละ		

50	-	60	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ท�าให้ที่ผ่านมาไทยไม่ชนะประมูลการขายข้าวให้ฟิลิปปินส์

	 	 	 “อีกตัวแปรส�าคัญคือ	ฝนชุกอาจท�าให้ต้นทุนข้าวในประเทศลดลง	เมื่อต้นทุนลดลงอาจชดเชยเงินบาทที่แข็งค่าได้	และอาจเป็น

ปัญหาระยะยาวกับการส่งออกข้าวไทย	คือ	ข้าวนุ่มที่ก�าลังเป็นที่นิยม	แต่ไทยผลิตได้น้อย”	

	 	 	 ที่มา :	matichonelibrary.com	,	กรุงเทพธุรกิจ

   จีน 

	 	 	 สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครหนานหนิง	รายงานว่า	เทศบาลนครหนานหนิงเร่งติดตามความคืบหน้าโครงการ	นิคมโลจิสติกส์

ธัญพืชจีน-อาเซียน	หลังจากต้องหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจ	คือ	การเป็น

แพลตฟอร์มเปิดให้ข้าวจากอาเซียนใช้ขยายตลาดในมณฑลและกระจายไปยังมณฑลอื่นทั่วประเทศจีน

	 	 	 ที่ผ่านมา	นครหนานหนิงหรือเมืองอื่นๆ	ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง	ยังไม่เคยมีตลาดซื้อขายขนาดใหญ่ในกลุ่มสินค้าธัญพืช	

นิคมแห่งนี้ได้รับการจัดต�าแหน่ง	(positioning)	ให้เป็นตลาดซื้อขายเฉพาะกลุ่มสินค้าธัญพืช	ครอบคลุมกลุ่มสินค้าข้าวเปลือก	ถั่ว	และ	

มันส�าปะหลังที่ยังไม่แปรรูป	รวมถึงข้าว	ธัญพืช	(grain)	น�้ามัน	และอาหารที่แปรรูปแล้ว	เป็นศูนย์โลจิสติกส์ธัญพืชขนาดใหญ่ที่ทันสมัย		

เป็นสากล	และเป็นตลาดกลางการน�าเข้าธัญพืชจากอาเซียนเข้าสู่ประเทศจีน

	 	 	 นิคมแห่งนี้	มีบทบาทด้านการขายส่ง	การจัดแสดงและขายตรง	การตรวจสอบคุณภาพ	การขนส่งและโลจิสติกส์โกดังเย็น	

อีคอมเมิร์ซ	บริการทางการเงิน	และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	โดยคาดว่านิคมแห่งนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคธุรกิจธัญพืช	

ในมณฑลและต่อยอดไปทั้งประเทศ	รวมทั้งอาศัยอาเซียนเป็นจุดขาย	โดยเป็นช่องทางการน�าเข้า-ส่งออกธัญพืชระหว่างจีนกับอาเซียน	และ

ดึงดูดให้วิสาหกิจด้านธัญพืชของจีนและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในนิคมแห่งนี้

	 	 	 ตามรายงาน	โครงการเฟสแรกมีมูลค่า	(ตามสัญญา)	ประมาณ	213.55	ล้านหยวน	ใช้เวลาก่อสร้าง	692	วัน	มีพื้นที่สิ่งปลูก	

สร้างมากกว่า	96,000	ตารางเมตร	ซึ่งนิคมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มในการกระจายสินค้า

เข้าสู่จีน
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	 	 	 ปัจจุบัน	เขตฯ	กว่างซีจ้วงมีด่านที่ได้รับการอนุมัติน�าเข้าธัญพืช	(รวมถึงข้าว)	หลายแห่ง	อาทิ	ด่านท่าเรือชินโจว	(มีเส้นทาง	

เดินเรือกับท่าเรือแหลมฉบัง)	ด่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง	ด่านท่าเรือเป๋ยไห่	ด่านท่าเรือแม่น�้าอู๋โจว	(ล่องถึงปากแม่น�้าเพิร์ล	มณฑลกวางตุ้ง)		

รวมถึงด่านทางบกติดประเทศเวียดนาม	เช่น	ด่านโหย่วอี้กวาน	ด่านสุยโข่ว	และด่านหลงปัง

	 	 	 นอกจากนี้	ผู้ส่งออกต้องศึกษาโควตาการน�าเข้าข้าวของประเทศจีน	ซึ่งคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน	

(NDRC)	จะก�าหนดโควตาการน�าเข้าไม่เท่ากันในแต่ละปีทั้งปริมาณการน�าเข้าและบัญชีรายชื่อผู้น�าเข้าที่ได้รับอนุมัติ

	 	 	 ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

   เกาหลีใต้ 

	 	 	 หน่วยงาน	Korea	Agri-Fisheries	and	Food	Trade	Corporation	(KAFTC	or	aT)	ประกาศผลการประมูลน�าเข้าข้าว	

แบบอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	bidding)	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2563	โดยตกลงซื้อข้าวจากประเทศจีนจ�านวนรวม	40,000	ตัน		

แบ่งเป็นข้าวจ�านวน	20,000	ตัน	ในราคาตันละ	845.47	ดอลลาร์สหรัฐฯ	จากบริษัท	Shinsong	Foods	Co.,	Ltd.	และข้าวจ�านวน	

20,000	ตัน	ในราคาตันละ	845.26	ดอลลาร์สหรัฐฯ	จากบริษัท	POSCO	International	Co.,	Ltd.	โดยก�าหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่		

30	มิถุนายน	-	31	ธันวาคม	2563

	 	 	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	(USDA)	คาดการณ์ว่าในปีการตลาด	2563/64	(พฤศจิกายน	2563	-	ตุลาคม	2564)	เกาหลีใต้	

จะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ	3.75	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจ�านวน	3.74	ล้านตัน	ในปี	2562/63	ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่า	

จะมีประมาณ	4.52	ล้านไร่	ลดลงเล็กน้อยจากจ�านวน	4.56	ล้านไร่ในปี	2562/63	โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่ปี		

2544	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไปเป็นที่อยู่อาศัย	อาคารเพื่อการพาณิชย์รวมทั้งเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่สร้างรายได้มากกว่า

	 	 	 นอกจากนี้	รัฐบาลยังมีโครงการลดการผลิตข้าวโดยการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลก�าไรมากกว่าข้าว	

เพื่อลดปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกไว้ตั้งแต่ปี	2556/57	โดยเมื่อปี	2562	มีเกษตรกรที่สนใจ	เข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่ที่ลดลงประมาณ	

175,000	ไร่	ท�าให้ผลิตข้าวลดลงประมาณ	144,000	ตัน

	 	 	 ส�าหรับความต้องการบริโภคข้าว	ในปี	2563/64	คาดว่าจะมีประมาณ	3.992	ล้านตัน	ลดลงจากจ�านวน	4.102	ล้านตัน		

ในปี	2562/63	เนื่องจากอัตราการบริโภคข้าวของประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับรัฐบาลได้ยุติโครงการจัดสรรข้าว

เพื่อใช้ท�าอาหารสัตว์ด้วย

	 	 	 ด้านสต็อกข้าวปลายปี	คาดว่าในปี	2563/64	จะมีสต็อกคงเหลือประมาณ	1.397	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	1.282	ล้านตัน		

ในปี	2562/63	ทั้งนี้	เนื่องจากอัตราการบริโภคข้าวของประชากรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง	ขณะที่สต็อกข้าว	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	รัฐบาล	

จึงได้มีการระบายข้าวเพื่อใช้ท�าอาหารสัตว์นับตั้งแต่ปี	2558/59	อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตัดสินใจหยุดการจัดสรรข้าวเก่าเพื่อใช้ส�าหรับ	

การผลิตอาหารสัตว์ในปี	2563	เนื่องจากระดับสต็อกข้าวปลายปีลดลงเหลือ	1	ล้านตัน

	 	 	 ส�าหรับการน�าเข้าข้าวในปี	2563/64	คาดว่าจะมีประมาณ	410,000	ตัน	ลดลงจากจ�านวน	600,000	ตัน	ในปี	2562/63		

ทั้งนี้	ในปี	2563	เกาหลีใต้มีข้อตกลงน�าเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก	(the	2020	TRQ)	จ�านวน	408,700	ตัน		

โดยมีการจัดสรรโควตาน�าเข้าข้าวรายประเทศให้แก่	5	ประเทศ	และมีโควตาที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอีก	20,000	ตัน	ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้	

ได้เริ่มประกาศเปิดประมูลน�าเข้าข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม	2563	ที่ผ่านมา	โดยได้มีการซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ		

(U.S.	medium	grain	brown	rice)	จ�านวน	20,000	ตัน	ภายใต้	โควตารายประเทศที่จัดสรรให้แก่สหรัฐฯ

	 	 	 ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

   อิหร่าน

	 	 	 ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	กรุงเตหะราน	รายงานภาวะตลาดข้าวในประเทศอิหร่านในช่วงที่มีการระบาดของ

เชื้อไวรัส	COVID-19	ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและท�าให้กลไกต่างๆ	ของประเทศต้องหยุดชะงัก	รวมถึงก่อปัญหาในการด�ารงชีพของ

ประชากรในทุกระดับ	ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจของอิหร่านประสบกับภาวะย�่าแย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากมาตรการคว�่าบาตรของสหรัฐฯ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 ทั้งนี้	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของอิหร่านขยับตัวสูงขึ้นเป็น	ประวัติการณ์ในรอบ	40	ปี	

เงินเรียลสูญเสียมูลค่ามากกว่า	4	เท่า	ท�าให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงและผันผวนมาโดยตลอด	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

เบื้องต้นเหล่านี้เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในประเทศ	โดยเฉพาะสินค้าที่มีความจ�าเป็นต่อการยังชีพบางรายการขยับตัวสูงขึ้น	

ถึงร้อยละ	3,600

	 	 	 ในช่วงที่ผ่านมา	รัฐบาลอิหร่านได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	

เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	โดยมีสินค้า

อุปโภคบริโภครายการส�าคัญประกอบด้วย	ข้าวสาร	น�้ามัน	เนย	อินทผาลัม	ชา	เส้นมักกะโรนี	และผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง	เป็นต้น	ทั้งนี้		

ในส่วนของข้าวสารที่รัฐบาลน�ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนนั้น	เป็นข้าวบาสมาติที่น�าเข้าจากประเทศอินเดียและปากีสถาน	เป็นหลัก

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	จากข้อมูลทางการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า	ราคาข้าวในตลาดอิหร่านมีการขยายตัวสูงขึ้น	เพราะ

ปริมาณข้าวในตลาดลดลงเนื่องจากผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในอินเดียและปากีสถานระงับการส่งออกข้าวชั่วคราวไปยังอิหร่าน	เนื่องจากวิกฤต

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	นอกจากนี้	ผู้น�าเข้าอิหร่านได้ชะลอหรือหยุดการน�าเข้าข้าว	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การจัดสรรเงินตราต่างประเทศให้กับผู้น�าเข้าของรัฐบาลอิหร่าน	ซึ่งก�าหนดให้ผู้น�าเข้าข้าวต้องลงทะเบียนในระบบ	NIMA	เหมือนผู้น�าเข้า

สินค้าทั่วไปกลุ่มอื่นๆ	(เป็นเว็บไซต์ที่ผู้น�าเข้าสินค้าต้องลงทะเบียนแสดงความจ�านงน�าเข้าสินค้าเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกู้ยืมเป็นเงินตรา

ต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐก�าหนด)	โดยรัฐบาลได้ยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนจากเดิมอัตราอุดหนุนของรัฐ	(Favorable	Rate		

ที่ประมาณ	45,000	98,000	เรียลต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ)	มาเป็นอัตรา	NIMA	ที่ประมาณ	157,750	เรียล	ต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในขณะที่

อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเสรีอยู่ที่ประมาณ	172,000	เรียล	ต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ส่งผลให้ผู้น�าเข้ากลุ่มสินค้าหลักที่จ�าเป็น	เช่น	ข้าวสาร	

น�้าตาล	ได้ชะลอการน�าเข้าเพราะมีความเสี่ยงด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นผลให้ปัจจุบันมีสินค้าข้าวคงค้างในโกดังสินค้าทัณฑ์บน

ของศุลกากรอิหร่านจ�านวนกว่า	570,000	ตัน	ที่ค้างการช�าระราคาสินค้างวดสุดท้าย	ซึ่งในอนาคตหากผู้น�าเข้าอิหร่านไม่น�าสินค้าข้าว	

ที่คงค้างดังกล่าวออกจากโกดังสินค้าศุลกากรอิหร่านตามเวลาที่ก�าหนด	อาจเป็นไปได้ที่พ่อค้าอินเดียและปากีสถานจะเรียกคืนสินค้า	

เพื่อน�าไปขายต่อให้กับประเทศอื่น	เช่น	ตุรกี	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ในราคาที่สูงกว่าก็เป็นได้

	 	 	 จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรอิหร่าน	เปิดเผยเมื่อเดือนเมษายน	2563	พบว่า	พื้นที่เพาะปลูกข้าว	และผลผลิตข้าว	

ในฤดูกาลผลิต	2562/2563	ของอิหร่าน	ขยายตัวเพิ่มขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภค	ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ		

โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	2562	(สิ้นเดือนมีนาคม	2563)	อิหร่านมีพื้นที่ปลูกข้าว	ประมาณ	834,000	เฮกเตอร์	(ประมาณ	5.20	ล้านไร่)	

ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	38	จากปี	2561	คิดเป็นพื้นที่	ขยายตัว	230,000	เฮกเตอร์	(ประมาณ	1.44	ล้านไร่)	โดยจังหวัด	

โกเลสถาน	และจังหวัดกุซสถาน	ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศ	มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า	เนื่องจากความ	

อุดมสมบูรณ์ของปริมาณน�้าฝนในปีที่ผ่านมา	ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	46	คิดเป็นปริมาณ	4.518	ล้านตัน	ส่งผลให้ผลผลิต

โดยรวม	ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	45	จากปริมาณ	2.3	ล้านตัน	ในปีที่ผ่านมาเป็นปริมาณ	2.9	ล้านตัน	ในฤดูกาลผลิต	

2562/2563	ซึ่งเป็นปริมาณที่กระทรวงเกษตรอิหร่านคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเพียงพอส�าหรับการบริโภค	ภายในประเทศ

	 	 	 ด้านการบริโภค	โดยปกติชาวอิหร่านจะบริโภคข้าวเฉลี่ยประมาณ	35	กิโลกรัมต่อคนต่อปี	คิดเป็นการบริโภครายเดือนๆ	ละ

ประมาณ	120,000	-	150,000	ตัน	ซึ่งหากเป็นเดือนที่มีช่วงเทศกาล	เช่น	เทศกาลถือศีลอด	หรือเทศกาลทางศาสนาโมฮารัม	ชาวอิหร่าน	

จะบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้นประมาณเดือนละ	200,000	ตัน	อย่างไรก็ตาม	จากข้อมูลของผู้น�าเข้าภาคเอกชนอิหร่าน	พบว่า	ในแต่ละปี

อิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวเฉลี่ยประมาณ	3	-	3.2	ล้านตัน	ในขณะที่การผลิตในประเทศมีประมาณ	2.9	ล้านตัน	ดังนั้นในปี	2563	

อิหร่านจึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าข้าวไม่น้อยกว่า	2	ล้านตัน

	 	 	 ส�าหรับสถานการณ์การจ�าหน่ายและราคาข้าว	แม้ว่าอิหร่านจะสามารถผลิตข้าวได้แต่ข้าวที่ผลิตในประเทศมีราคาสูงมาก	

เมื่อเทียบกับข้าวน�าเข้า	ทั้งนี้	เพราะอิหร่านมีต้นทุนในการผลิตที่สูง	เทคโนโลยีต่างๆ	รวมทั้ง	เครื่องจักรกลยังไม่ทันสมัย	ดังนั้น	ตลอด	

ระยะเวลาเกือบ	40	ปีที่ผ่านมา	รัฐบาลจึงมีความจ�าเป็นในการน�าเข้าข้าวจาก	ต่างประเทศที่มีราคาถูก	เพื่อกระจายให้กับกลุ่มบริโภค	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง	ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวบาสมาติที่น�าเข้าจากอินเดียและปากีสถาน	บรรจุถุงขนาด	10	กิโลกรัม	มีราคา

จ�าหน่ายอยู่ที่ประมาณ	1,400,000	-	1,600,000	เรียล	ในขณะที่ข้าวที่ปลูกในอิหร่านเกรดธรรมดา	(ต�่าสุด)	บรรจุถุงขนาด	10	กิโลกรัม		

จะมีราคาจ�าหน่ายอยู่ที่ราคาประมาณ	2,100,000	-	2,800,000	เรียล

	 	 	 ทั้งนี้	ปัญหาการคว�่าบาตรท�าให้อิหร่านขาดรายได้หลักจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มพลังงาน	ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้นโยบาย	

งบประมาณขาดดุล	ในขณะเดียวกันการระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	และราคาน�้ามันดิบที่ลดลงท�าให้ราคาสินค้าต่างๆ	สูงขึ้น		

รัฐบาลอิหร่านจึงพยายามยกเลิกการใช้อัตราแลกเปลี่ยนทางการ	(Official	Rate)	ในการน�าเข้าสินค้าหลัก	เพื่อรักษาเงินตราต่างประเทศ

ที่มีจ�านวนน้อยไว้ใช้จ่ายในงบประมาณประจ�าปีซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน	2563	ดังนั้น	จึงคาดว่าการน�าเข้าข้าวในปีนี้อาจมีปริมาณลดลง	

เนื่องจากต้นทุนในการน�าเข้าที่สูงขึ้นในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยเฉพาะการน�าเข้าข้าวบาสมาติจากอินเดียและปากีสถาน	

ที่มีราคาจ�าหน่ายในอิหร่านสูงกว่าข้าวของไทยและเวียดนาม	อย่างไรก็ตาม	ข้าวถือเป็นอาหารหลักที่ชาวอิหร่านบริโภคเป็นจ�านวนมาก	

รองจากข้าวสาลี	ด้วยเหตุนี้รัฐบาลอิหร่านอาจหันมาน�าเข้าข้าวคุณภาพต�่าและราคาถูกจากไทยและเวียดนามมากขึ้น	เพื่ออุดหนุนและ	

ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	ซึ่งเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากและลดภาระทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้ในอีกระดับหนึ่ง

	 	 	 ที่มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

 3. ราคาข้าวไทยในเดือนเมษายน 2563 มีดังนี้
  3.1 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

	 	 ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ	เฉลี่ยตันละ	14,896	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	14,871	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563		

ร้อยละ	0.17	แต่ลดลงจากตันละ	15,771	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	5.55

	 	 ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น	15%	เฉลี่ยตันละ	9,096	บาท	ราคาลดลงจากตันละ	9,319	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563		

ร้อยละ	2.39	แต่สูงขึ้นจากตันละ	7,782	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	16.89

  3.2 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 	 ข้าวสารหอมมะลิ	ชั้น	2	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	32,642	บาท	ราคาลดลงจากตันละ	33,167	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563		

ร้อยละ	1.58	และลดลงจากตันละ	32,661	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	0.06

	 	 ข้าวสารเจ้า	5%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	14,875	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	14,689	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563		

ร้อยละ	1.27	และสูงขึ้นจากตันละ	11,645	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	27.74

  3.3 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

	 	 ข้าวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	1,113	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(34,434	บาท/ตัน)	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	1,097	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(34,850	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	1.46	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	1.19)	แต่ลดลงจากตันละ	1,132	ดอลลาร์สหรัฐฯ		

(34,775	บาท/ตัน)	ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	1.68	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	0.98)

	 	 ข้าว	5%	เฉลี่ยตันละ	529	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(16,366	บาท/ตัน)	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	509	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(16,164	บาท/ตัน)		

ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	3.93	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	1.25)	และสูงขึ้นจากตันละ	421	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(12,920	บาท/ตัน)	

ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	25.65	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	26.67)	

หมายเหตุ :	อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เท่ากับ	30.9376	(อัตราแลกเปลี่ยน	2	สัปดาห์ของเดือนมิถุนายน	2563)

โดย	น.ส.ปองวดี	จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญา	ปานปวง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 36.000 0.42

บราซิล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.412 -1.05 7.208 -2.75

พม่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 13.100 3.15

กัมพูชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.780 0.70

จีน 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 149.000 1.55

อียิปต์ 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 -3.87 4.300 0.00

อินเดีย 104.408 109.698 112.760 116.480 117.939 3.08 118.000 0.05

อินโดนีเซีย 36.200 36.858 37.000 34.200 33.500 -2.27 34.900 4.18

ญี่ปุ่น 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 -1.03 7.650 0.51

เกาหลีใต้ 4.327 4.197 3.972 3.868 3.744 -3.64 3.744 0.00

ไนจีเรีย 3.941 4.536 4.470 4.538 5.040 5.05 5.040 0.00

ปากีสถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.500 4.17

ฟิลิปปินส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.400 0.74 11.000 -3.51

ไทย 15.800 19.200 20.577 20.340 18.000 3.24 20.400 13.33

เวียดนาม 27.584 27.400 27.657 27.344 27.369 -0.18 27.200 -0.62

สหรัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.864 -0.90 6.864 17.05

อื่น	ๆ 41.755 42.419 42.307 43.617 43.893 1.29 44.400 1.16

รวม 477.132 491.322 494.705 496.464 494.292 0.94 502.086 1.58

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็อกต้นปี 135.048 142.488 150.325 164.096 176.792 7.04 181.256 2.53

ผลผลิต 477.132 491.322 494.705 496.464 494.292 0.81 502.086 1.58

น�าเข้า 40.195 48.135 47.646 43.425 42.464 0.07 44.980 5.93

ใช้ในประเทศ 469.843 483.485 480.934 483.768 489.828 0.84 497.994 1.67

ส่งออก 40.195 48.135 47.646 43.425 42.464 0.07 44.980 5.93

สต็อกปลายปี 142.488 150.325 164.096 176.792 181.256 6.65 185.348 2.26

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

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

อาร์เจนตินา	 0.527 0.391 0.375 0.388 0.300 -10.73 0.280 -6.67

ออสเตรเลีย	 0.165 0.187 0.262 0.134 0.050 -23.82 0.120 140.00

บราซิล 	0.641 0.594 1.245 0.954 0.600 3.47 0.550 -8.33

พม่า 	1.300 3.350 2.750 2.700 2.200 8.72 2.200 0.00

กัมพูชา 	1.050 1.150 1.300 1.350 1.200 4.37 1.300 8.33

จีน 	0.368 1.173 2.059 2.720 3.000 65.49 3.200 6.67

อียู 	0.270 0.372 0.308 0.292 0.300 -0.31 0.300 0.00

กายานา 	0.431 0.455 0.414 0.496 0.485 3.28 0.485 0.00

อินเดีย 	10.062 12.573 11.791 9.790 10.500 -1.64 11.000 4.76

ปากีสถาน 	4.100 3.647 3.913 4.550 4.400 3.69 4.300 -2.27

ปารากวัย 	0.556 0.538 0.653 0.689 0.570 3.02 0.600 5.26

แอฟริกาใต้ 	0.145 0.109 0.113 0.111 0.115 -4.36 0.125 8.70

ไทย	 	9.867 11.615 11.056 7.562 7.000 -10.56 9.000 28.57

อุรุกวัย 	0.996 0.982 0.799 0.809 0.800 -6.13 0.800 0.00

เวียดนาม 	5.088 6.488 6.590 6.581 6.700 5.81 6.400 -4.48

สหรัฐฯ 	3.343 3.349 2.780 3.135 3.100 -2.15 3.150 1.61

อื่น	ๆ 1.286 1.162 1.238 1.164 1.144 -2.30 1.170 2.27

รวม  40.195 48.135 47.646 43.425 42.464 0.07 44.980 5.93

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.600 5.92 0.625 4.17

บราซิล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.750 -1.85 0.800 6.67

เบอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.600 0.400 0.600 0.620 4.40 0.640 3.23

จีน 4.600 5.900 4.500 2.800 2.300 -19.20 2.200 -4.35

ไอเวอรี่โคสต์ 1.300 1.350 1.500 1.400 1.350 1.12 1.400 3.70

เอธิโอเปีย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อียู 1.816 1.990 1.922 2.159 2.200 4.76 2.250 2.27

กานา 0.700 0.650 0.830 0.900 0.900 8.63 0.950 5.56

กินี 0.650 0.600 0.865 0.530 0.550 -4.48 0.650 18.18

อิหร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.100 0.00 1.200 9.09

อิรัก 0.930 1.060 1.200 1.220 1.100 4.88 1.100 0.00

ญี่ปุ่น 0.685 0.678 0.670 0.678 0.685 0.00 0.685 0.00

เคนย่า 0.500 0.625 0.600 0.610 0.625 4.31 0.650 4.00

มาเลเซีย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.000 5.07 1.050 5.00

เม็กซิโก 0.731 0.913 0.776 0.730 0.785 -0.81 0.800 1.91

โมแซมบิค 0.625 0.710 0.550 0.640 0.650 -0.25 0.700 7.69

เนปาล 0.530 0.535 0.700 0.600 0.800 9.84 0.750 -6.25

ไนจีเรีย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.200 -13.48 1.400 16.67

ฟิลิปปินส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.500 37.18 3.300 32.00

ซาอุดิอาระเบีย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.100 -0.95 1.300 18.18

เซเนกัล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.000 -0.55 1.075 7.50

แอฟริกาใต้ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.000 -0.01 1.050 5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

เยเมน 0.350 0.390 0.520 0.550 0.500 11.15 0.525 5.00

สหรัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.070 9.27 1.090 1.87

อื่น	ๆ 26.386 32.388 30.828 26.075 26.349 -2.17 27.105 2.87

รวม 40.195 48.135 47.646 43.425 42.464 0.07 44.980 5.93

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.800 0.51 36.100 0.84

บราซิล 7.900 7.850 7.650 7.400 7.450 -1.75 7.450 0.00

พม่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.450 0.34 10.600 1.44

กัมพูชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.450 3.42 4.500 1.12

จีน 141.028 141.761 142.509 142.920 145.930 0.77 147.100 0.80

อิยิปต์ 3.900 4.300 4.200 4.150 4.350 1.85 4.500 3.45

อียู 3.550 3.600 3.700 3.800 3.900 2.45 4.000 2.56

อินเดีย 93.451 95.838 98.669 99.160 102.339 2.18 104.000 1.62

อินโดนีเซีย 37.850 37.500 37.000 36.300 35.300 -1.71 35.300 0.00

ญี่ปุ่น 8.806 8.730 8.600 8.400 8.300 -1.56 8.250 -0.60

เนปาล 3.353 4.013 4.100 4.360 4.367 6.30 4.425 1.33

ไนจีเรีย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.700 1.07 6.600 -1.49

ฟิลิปปินส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.200 2.85 14.300 0.70

ไทย 9.100 12.000 11.000 11.500 11.400 4.17 11.800 3.51

เวียดนาม 22.500 22.000 21.500 21.200 21.200 -1.55 21.200 0.00

สหรัฐฯ 3.590 4.230 4.298 4.565 4.287 4.41 4.430 3.34

อื่น	ๆ 66.115 73.063 68.108 69.193 69.405 0.42 73.439 5.81

รวม 469.843 483.485 480.934 483.768 489.828 0.84 497.994 1.67

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมาณการเดือน	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 	1.205 0.854 1.500 1.405 1.511 9.97 1.467 -2.91

จีน 	88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 117.500 0.86

อินเดีย 	18.400 20.550 22.600 29.500 35.000 17.91 38.000 8.57

อินโดนีเซีย 	3.509 3.215 5.563 4.061 3.059 -0.41 3.157 3.20

ญี่ปุ่น 	2.552 2.410 2.223 2.046 1.972 -6.57 1.982 0.51

ฟิลิปปินส์ 	2.117 2.003 2.288 3.520 3.170 14.70 2.870 -9.46

ไทย 	8.403 4.238 3.009 4.537 4.387 -11.59 4.187 -4.56

สหรัฐฯ 	1.475 1.462 0.933 1.424 1.017 -7.41 1.375 35.20

อื่น	ๆ 16.827 17.093 16.980 15.299 14.640 -3.82 14.810 1.16

รวม  142.488 150.325 164.096 176.792 181.256 6.65 185.348 2.26

ที่มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนมิถุนายน	2563
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผลผลิตมันส�าปะหลัง	ปี	2563	
(เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม	2562	
–	กันยายน	2563)	คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว	
8.74	ล้านไร่	ผลผลิต	28.531	ล้านตัน	
ผลผลิตต่อไร่	3.27	ตัน	เมื่อเทียบกับ
ปี	2562	ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว	8.67	ล้านไร่	
ผลผลิต	31.080	ล้านตัน	และผลผลิต
ต่อไร่	3.59	ตัน	พบว่า	พื้นที่เก็บเกี่ยว	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.83	แต่ผลผลิตและผลผลิต
ต่อไร่	ลดลงร้อยละ	8.20	และร้อยละ	8.95	
ตามล�าดับ	โดยเดือนมิถุนายน	2563	
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด	0.60	ล้านตัน	
(ร้อยละ	2.03	ของผลผลิตทั้งหมด)
	 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�าปะหลังปี	2563	
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม	
–	มีนาคม	2563	ปริมาณ	18.40	ล้านตัน	
(ร้อยละ	64.50	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 
	 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง
เดือนพฤษภาคม	2563	สรุปได้ดังนี้	
	 มันเส้น	มีปริมาณส่งออก	0.468	ล้านตัน	
มูลค่า	3,128	ล้านบาท	สูงขึ้นจากปริมาณ	
0.190	ล้านตัน	มูลค่า	1,278	ล้านบาท	
ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	146.32	
และร้อยละ	144.76	ตามล�าดับ
	 มันอัดเม็ด	มีปริมาณส่งออก	678.67	ตัน	
มูลค่า	6.56	ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	
5,476.83	ตัน	มูลค่า	43.87	ล้านบาท	

ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	87.61	
และร้อยละ	85.05	ตามล�าดับ
	 แปงมันส�าปะหลัง	มีปริมาณส่งออก	
0.222	ล้านตัน	มูลค่า	2,906	ล้านบาท	
สูงขึ้นจากปริมาณ	0.286	ล้านตัน	มูลค่า	
3,782	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็น
ร้อยละ	22.38	และร้อยละ	23.16	ตามล�าดับ
	 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร	มีปริมาณ
ส่งออก	82.75	ล้านตัน	มูลค่า	1,919	
ล้านบาท	ลดลงจากปริมาณ	99.40	ล้านตัน	
มูลค่า	2,341	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	
คิดเป็นร้อยละ	16.75	และร้อยละ	18.03	
ตามล�าดับ

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคามันส�าปะหลัง
ในเดือนมิถุนายน	2563	สรุปได้ดังนี้	คือ
  1. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
ณ ระดับไร่นา
	 	 	 1.1	ราคาหัวมันส�าปะหลังสด
ที่เกษตรกรขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	1.62	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	
1.67	บาท	ในช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	2.99	และลดลงจากกิโลกรัมละ	1.65	บาท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	1.82
	 	 	 1.2	ราคามันเส้นที่เกษตรกร
ขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
5.90	บาท	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
5.11	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
15.46	และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
5.15	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	14.56

โดย	น.ส.อภิสรา	ปภัสสรศิริ
	 นายจิรายุ	จะเรียมพันธุ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

  2. ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	ราคาขายส่งมันเส้น	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	6.13	บาท	สูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	6.08	บาท	ในเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	0.82	แต่ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	
6.47	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5.26
	 	 	 2.2	ราคาขายส่งแป้งมันประเภท
สตาร์ช	ชั้นพิเศษ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
12.85	บาท	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
12.76	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
0.71	แต่ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	
13.05	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	1.53
  3. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
	 	 	 3.1	ราคาส่งออกมันเส้น	ราคา
เฉลี่ยตันละ	218	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ลดลง
จากตันละ	219	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ในช่วง
เดียวกันของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.46	
และลดลงจากตันละ	229	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	4.80
	 	 	 3.2	ราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง	
ราคาเฉลี่ยตันละ	423	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	ราคา
ทรงเท่ากับช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมา	
แต่ลดลงจากตันละ	444	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	4.73
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน	
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี	2563/64	
(ณ	เดือนมิถุนายน	2563)	มีปริมาณ	
1,188.48	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	1,113.50	
ล้านตัน	ในปี	2562/63	ร้อยละ	6.73	
โดยสหรัฐอเมริกา	บราซิล	สหภาพ
ยุโรป	ยูเครน	เม็กซิโก	แคนาดา	รัสเซีย	
อินโดนีเซีย	เอธิโอเปีย	ฟิลิปปินส์	และ
ปากีสถาน	ผลิตได้เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ผลผลิต
ในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การค้า
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก	
ปี	2563/64	มีปริมาณ	1,163.51	ล้านตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	1,120.72	ล้านตัน	ในปี	
2562/63	ร้อยละ	3.82	โดยสหรัฐอเมริกา		
จีน	สหภาพยุโรป	เม็กซิโก	อินเดีย	อียิปต์	
อาร์เจนตินา	เวียดนาม	แคนาดา	เกาหลีใต้	
และไนจีเรีย	มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น	
ส�าหรับการค้าของโลกมี	182.89	ล้านตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	174.92	ล้านตัน	ในปี	2562/63		
ร้อยละ	4.56	โดยสหรัฐอเมริกา	บราซิล	
ยูเครน	รัสเซีย	เซอร์เบีย	และเมียนมาร์	
ส่งออกเพิ่มขึ้น	ประกอบกับผู้น�าเข้า	เช่น	
สหภาพยุโรป	เม็กซิโก	เกาหลีใต้	เวียดนาม	
อียิปต์	อิหร่าน	โคลอมเบีย	แอลจีเรีย	
ไต้หวัน	เปรู	ซาอุดีอาระเบีย	มาเลเซีย	
โมร็อกโก	ชิลี	อิสราเอล	บราซิล	โดมินิกัน	
กัวเตมาลา	เคนยา	ตูนิเซีย	และจอร์แดน		
มีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น
	 เดือนมิถุนายน	2563	(1	-	15	มิถุนายน		
2563)	ปริมาณการส่งออกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์	274	ตัน	(สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและ
พืชพันธุ์ไทย)	

 ราคา 
	 สรุปราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
เดือนมิถุนายน	2563	มีดังนี้
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร	
ขายได้ความชื้นไม่เกิน	14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
7.85	บาท	เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	7.72	บาท		
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	1.68	
และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	7.82	บาท	
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	0.38	
ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นเกิน	
14.5%	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	5.85	บาท		
ลดลงจากกิโลกรัมละ	5.92	บาท		
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	1.18	
และลดลงจากกิโลกรัมละ	6.16	บาท		
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	5.03
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ	ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	9.06	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ		
8.70	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	4.14	และลดลงจากกิโลกรัมละ		
8.98	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562		
ร้อยละ	0.89	ส�าหรับราคาขายส่งที่ไซโล	
รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.59	บาท		
ลดลงจากกิโลกรัมละ	8.33	บาท		
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	3.12		
แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	8.42	บาท		
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	2.02

	 	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ	
296.80	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9,182	บาท/ตัน)	
เพิ่มขึ้นจากตันละ	275.00	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(8,740	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤษภาคม	
2563	ร้อยละ	7.93	และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ	442.00	บาท	เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน	2562	เฉลี่ยตันละ	301.00	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9,290	บาท/ตัน)	ลดลง
ร้อยละ	1.40	และลดลงในรูปของเงินบาท
ตันละ	108	บาท
	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโก
เดือนกรกฎาคม	2563	ข้าวโพดเมล็ด
เหลืองอเมริกันชั้น	2	เฉลี่ยตันละ	129.82	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(4,072	บาท/ตัน)	เพิ่มขึ้น	
จากตันละ	124.02	ดอลลาร์สหรัฐฯ		
(3,995	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤษภาคม	2563		
ร้อยละ	4.68	และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท	
ตันละ	77.00	บาท	เมื่อเทียบกับ	
เดือนมิถุนายน	2562	เฉลี่ยตันละ		
174.02	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(5,446	บาท/ตัน)	
ลดลงร้อยละ	25.40	และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ	1,374.00	บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 312.91 320.13 -2.26
ผลผลิต 1,188.48 1,113.50 6.73
น�าเข้า 182.89 174.92 4.56
ส่งออก 182.89 174.92 4.56
ใช้ในประเทศ 1,163.51 1,120.72 3.82
สต๊อกปลายปี 337.87 312.91 7.98

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

โดย	น.ส.สุรีพร	ยองรัมย์
น.ส.ภาวินี	ขุมทอง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน	
ผลผลิตข้าวฟ่างโลก	ปี	2563/64	
(ณ	เดือนมิถุนายน	2563)	มีปริมาณ	
59.77	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	57.63	ล้านตัน	
ของปี	2562/63	ร้อยละ	3.71	โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ไนจีเรีย	ซูดาน	เม็กซิโก	
ออสเตรเลีย	และสหภาพยุโรป	ผลิตได้เพิ่มขึ้น

การค้า 
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวฟ่างโลก	ปี	2563/64	
มี	60.02	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	58.99	ล้านตัน	
ของปี	2562/63	ร้อยละ	1.75	โดยจีน	

ไนจีเรีย	เอธิโอเปีย	ซูดาน	สหภาพยุโรป	
และโบลิเวีย	มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น	
ด้านการค้าโลกคาดว่ามี	7.12	ล้านตัน	
เพิ่มขึ้นจาก	6.16	ล้านตัน	ของปี	2562/63	
ร้อยละ	15.67	โดยสหรัฐอเมริกา	

ออสเตรเลีย	จีน	และซูดาน	ส่งออกเพิ่มขึ้น	
ประกอบกับจีน	เคนยาสหภาพยุโรป	และ
ชิลี	น�าเข้าเพิ่มขึ้น	
	 ราคาข้าวฟ่างแดงคละที่เกษตรกรขาย
ได้เดือนมิถุนายน	2563	ไม่มีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 4.29 5.65 -24.04
ผลผลิต 59.77 57.63 3.71
น�าเข้า 7.12 6.16 15.67
ส่งออก 7.12 6.16 15.67
ใช้ในประเทศ 60.02 58.99 1.75
สต๊อกปลายปี 4.05 4.29 -5.80

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

ถั่วเขียว
การผลิต
	 ถั่วเขียว	ปี	2562/63	คาดการณ์	
ณ	เดือนธันวาคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลาด
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2562	-	มิถุนายน	
2564)	มีเนื้อที่ปลูก	773,772	ไร่	ผลผลิต	
90,898	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	117	
กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2562/63	ที่มี
เนื้อที่ปลูก	803,522	ไร่	ผลผลิต	92,427	
ตัน	และผลผลิตต่อไร่	115	กิโลกรัม	พบว่า
เนื้อที่ปลูก	และผลผลิตลดลงร้อยละ	3.70	
และร้อยละ	1.70	แต่ผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	1.74

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
มิถุนายน	2563	มีดังนี้
 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ	
เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	21.62	บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	25.45	บาท	
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	15.05	
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	19.33	บาท	
ของเดือนมิถุนายน	2562ร้อยละ	11.85

	 ถั่วเขียวผิวด�าชนิดคละ	ไม่มีรายงาน
ราคา
  ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	31.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนพฤษภาคม	2563	แต่สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ	29.00	บาท	
ของเดือนมิถุนายน	2563	ร้อยละ	6.90
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	29.00	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	

28.00	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	3.57	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
27.00	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	
ร้อยละ	7.41
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	31.00	บาท	ลดลง
จากกิโลกรัมละ	32.00	บาท	
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	3.13	
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	29.00	บาท	
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	6.90
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64

บราซิล 124.00 131.00
สหรัฐอเมริกา 96.68 112.26
อาร์เจนตินา 50.00 53.50

จีน 18.10 17.50
อินเดีย 9.30 10.50

ปารากวัย 9.90 10.25
แคนาดา 6.00 6.15
อื่น	ๆ 21.37 21.68

รวม 335.35 362.85

ที่มา :	Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	June	2020

	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	17.00	บาท	ลดลงจาก
กิโลกรัมละ	19.00	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2563	ร้อยละ	10.53		
แต่ทรงตัวเท่ากับเดือนมิถุนายน	2562
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
40.00	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	47.00	บาท		
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	14.89	
แต่สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	30.00	บาท	
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	33.33
 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	32.01	บาท	ลดลง	
จากกิโลกรัมละ	32.03	บาท		

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

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	น.ส.จรินทร์ทิพย์	จงใจรักษ์	
นายภาณุพันธ์	ค�าวังสง่า

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	0.06	
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	29.97	บาท		
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	6.81
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	29.92	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
29.00	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	3.17	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
27.96	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	
ร้อยละ	7.01
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	32.09	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ		
33.03	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	2.85	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
29.97	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	
ร้อยละ	7.07

	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	18.07	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ		
19.94	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	9.38	แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
17.90	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562	|
ร้อยละ	0.95
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
40.76	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	47.94	บาท	
ของเดือนพฤษภาคม	2563	ร้อยละ	14.98	
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	30.78	บาท		
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	32.42

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
 ในประเทศ
	 ในปี	2563/64	มีเนื้อที่เพาะปลูก	
0.144	ล้านไร่	ลดลงจาก	0.147	ล้านไร่		
ในปี	2562/63	ร้อยละ	2.26	ผลผลิต	
38,892	ตัน	ลดลงจาก	39,157	ตัน		
ในปี	2562/63	ร้อยละ	0.68	แต่ผลผลิตต่อไร่		
270	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก	266	กิโลกรัม	
ในปี	2562/63	ร้อยละ	1.50
 ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ประมาณการ
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี	2563/64		
ประจ�าเดือนมิถุนายน	2563	มีประมาณ	
362.85	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	335.35	ล้านตัน	
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	8.20

ด้านราคา
 ในประเทศ
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้	ไม่มีรายงานราคา
	 ราคาขายส่ง	ณ	ตลาดกรุงเทพฯ		
ของถั่วเหลืองสกัดน�้ามันในเดือนนี้		
ไม่มีรายงานราคา	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

 ต่างประเทศ
	 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า		
ณ	ตลาดชิคาโก	เฉลี่ยบุชเชลละ	867.83	เซนต์		
(10.00	บาท/กก.)	สูงขึ้นจากบุชเชลละ	
843.82	เซนต์	(9.98	บาท/กก.)	ในเดือน	
ที่ผ่านมาร้อยละ	2.84	แต่ลดลงจาก	
บุชเชลละ	891.28	เซนต์	(10.20	บาท/กก.)		
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	2.63
	 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า		
ณ	ตลาดชิคาโก	เฉลี่ยตันละ	288.50	

ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9.05	บาท/กก.)	สูงขึ้น
จากตันละ	284.92	ดอลลาร์สหรัฐฯ		
(9.17	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ		
1.25	และลดลงจากตันละ	315.24	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9.82	บาท/กก.)	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	8.48
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ถั่วลิสง
ในประเทศ

การผลิต
	 ถั่วลิสง	ปี	2563/64	คาดการณ์		
ณ	เดือนธันวาคม	2562	(ผลผลิตออกสู่ตลาด	
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2563	ถึง	มิถุนายน	
2564)	มีเนื้อที่ปลูก	87,026	ไร่	ผลผลิต	
29,299	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	337	กิโลกรัม		
เมื่อเทียบกับปี	2562/63	ที่มีเนื้อที่ปลูก	
93,258	ไร่	ผลผลิต	31,097	ตัน	และ
ผลผลิตต่อไร่	333	กิโลกรัม	พบว่า	เนื้อที่
ปลูกและผลผลิตลดลง	ร้อยละ	6.68	และ
ร้อยละ	5.78	แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	1.20	
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
มิถุนายน	2563	มีดังนี้
 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
29.09	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ		
29.14	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	0.17	และลดลงจากกิโลกรัมละ	
29.51	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562		
ร้อยละ	1.42
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
59.78	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
52.67	บาท	ของเดือนพฤษภาคม	2563	
ร้อยละ	13.50	แต่ลดลงจากกิโลกรัมละ	
79.53	บาท	ของเดือนมิถุนายน	2562		
ร้อยละ	24.83
 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	60.00	บาท	สูงขึ้น	
จากกิโลกรัมละ	59.72	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2563	ร้อยละ	0.47		

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64 ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 17.50 17.50 -
อินเดีย 6.30 5.50 -12.70
อื่น	ๆ 22.25 23.06 3.64

รวม 46.05 46.06 0.02

ที่มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	June	2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ 2562/63 2563/64 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 46.05 46.06 0.02
น�าเข้า 3.93 3.76 -4.33
ส่งออก 4.15 4.02 -3.13
สกัดน�้ามัน 18.78 18.33 -2.40
สต็อกปลายปี 4.48 3.67 -18.08

ที่มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	June	2020

และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	50.00	บาท		
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	20.00
		 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	56.50	บาท	สูงขึ้น	
จากกิโลกรัมละ	56.17	บาท	ของเดือน
พฤษภาคม	2563	ร้อยละ	0.59	และ	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	46.50	บาท		
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	21.51	

ต่างประเทศ
		 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ภาวการณ์ผลิตถั่วลิสงโลก	ปี	2563/64	

ณ	เดือนมิถุนายน	2563	มีผลผลิต	46.06	
ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	46.05	ล้านตัน		
ของปี	2562/63	ร้อยละ	0.02	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	8.59	ของผลผลิตพืชน�้ามันของโลก	
โดยถั่วเหลือง	เรปซีด	และเมล็ดทานตะวัน	
ปี	2563/64	มีปริมาณ	362.85	ล้านตัน	
70.79	ล้านตัน	และ	56.79	ล้านตัน		
ตามล�าดับ

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

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร		
คาดว่าปี	2563	ผลผลิตปาล์มน�้ามัน	
เดือนมิถุนายนจะมีประมาณ	1.545	ล้านตัน		
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	0.278	ล้านตัน		
ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย	1.756	ล้านตัน		
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	0.316	ล้านตัน		
ของเดือนพฤษภาคม	คิดเป็นร้อยละ		

12.02	และร้อยละ	12.03	ตามล�าดับ

การตลาด
	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าน�้ามันปาล์ม
มาเลเซียลดลง	ในวันที่	25	มิ.ย.	63		
หลังจากราคาน�้ามันดิบตกลง	ราคาอ้างอิง
เดือนกันยายน	ณ	ตลาดเบอร์ซามาเลเซีย	
ลดลง	37	ริงกิต	หรือ	1.52	เปอร์เซ็นต์		
อยู่ที่ตันละ	2,399	ริงกิต	มาเลเซีย	
มีการผลิตลดลงไปประมาณ	10	–	20	
เปอร์เซ็นต์	เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน	

และการแพร่ระบาดโควิด-19	ท�าให้ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากขึ้น	

ราคา
	 ราคาผลปาล์มทั้งทะลายที่เกษตรกร
ขายได้เดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	3.17	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	2.68	บาท		
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	18.28	และสูงขึ้น	
จากกิโลกรัมละ	2.97	บาท	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	6.73	
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ฝ้าย
ในประเทศ
 ราคา
	 ราคาฝ้ายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่
เกษตรกรขายได้เดือนนี้ไม่มีรายงานราคา

ต่างประเทศ 
 การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ผลผลิตฝ้ายโลกปี	2563/64	
ณ	เดือนมิถุนายน	2563	มีปริมาณ	
25.85	ล้านตัน	ลดลงจาก	26.77	ล้านตัน
ของปี	2562/63	ร้อยละ	3.44
 การค้า 
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์
ความต้องการใช้ฝ้ายโลก	ปี	2563/64	
มีปริมาณ	24.91	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	
22.35	ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	
11.45	ด้านการน�าเข้า	มีปริมาณ	9.32	
ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	8.64	ล้านตัน	ของปี	
2562/63	ร้อยละ	7.87	ด้านการส่งออก	
มีปริมาณ	9.34	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	8.67	
ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	7.73

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนมิถุนายน	2563)	
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.52 21.89 24.94
ผลผลิต 26.77 25.85 -3.44
น�าเข้า 8.64 9.32 -7.87
ใช้ในประเทศ 22.35 24.91 11.45
ส่งออก 8.67 9.34 7.73
สต็อกปลายปี 21.89 22.79 4.11

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

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้าย
ในตลาดโลกประจ�าเดือนมิถุนายน 
2563 สรุปได้ดังนี้ 
	 ราคาซื้อ	-	ขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบ
เดือนกรกฎาคม	2563	ท�าสัญญาเดือน
มิถุนายน	เฉลี่ยปอนด์ละ	60.31	เซนต์	
(กิโลกรัมละ	41.84	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก
ปอนด์ละ	57.05	เซนต์	(กิโลกรัมละ	
40.52	บาท)	ของเดือนพฤษภาคม	2563	

ร้อยละ	5.71	(เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ	1.32	บาท)	แต่ลดลงจากปอนด์ละ	
66.10	เซนต์	(กิโลกรัมละ	45.61	บาท)	
ของเดือนมิถุนายน	2562	ร้อยละ	8.76	
(ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ	3.77	บาท)

โดย	น.ส.สุรีพร	ยองรัมย์
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	นายชวนเพิ่ม	สังข์สิงห์
นายสุรพงษ์	มุสิกชาติ	

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
	 ไม่มีรายงาน

ต่างประเทศ 
  คาดการณ์ผลผลิตอ้อยและ
น�้าตาลของบราซิล
		 Unica	คาดการณ์ผลผลิตทาง
ภาคกลาง	-	ใต้ของบราซิล	ฤดูการผลิต

	 ราคาขายส่งน�้ามันปาล์มดิบ	ณ	ตลาด
กรุงเทพฯ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	21.70	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	20.78	บาท	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	4.43	และสูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ	19.84	บาท	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	9.38	
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	
ณ	ตลาดมาเลเซียเฉลี่ย	ตันละ	2,462.59	
ริงกิต	(18.20	บาท/กก.)	สูงขึ้นจากตันละ	

โดย	น.ส.ยุพยง	นามวงษา
นางอัมพิกา	เพชรเสถียร

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

2,101.62	ริงกิต	(15.82	บาท/กก.)	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	17.18	และ
สูงขึ้นจากตันละ	1,957.42	ริงกิต	
(14.81	บาท/กก.)	ในเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ	25.81	
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	
ณ	ตลาดรอตเตอร์ดัม	เฉลี่ยตันละ	597.71	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(18.70	บาท/กก.)	
สูงขึ้นงจากตันละ	517.09	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(16.73	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	15.59	และสูงขึ้นจากตันละ	
500.98	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(15.62	บาท/กก.)	
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	
19.31	

ปี	2563/2564	ในช่วงครึ่งหลังเดือน
พฤษภาคม	มีผลผลิตอ้อย	42.21	ล้านตัน	
ลดลงจาก	44.31	ล้านตัน	ในปี	
2562/2563	ร้อยละ	4.74	ผลผลิตน�้าตาล	
2.55	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	1.87	ล้านตัน	
ในปี	2562/2563	ร้อยละ	36.36
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก	หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

ก.ค.	63 12.11 11.82 11.92 10.98 +0.94

ต.ค.	63 12.25 11.95 12.06 11.00 +1.06

มี.ค.	64 12.78 12.55 12.66 11.68 +0.98

พ.ค.	64 12.45 12.29 12.39 11.63 +0.76

ก.ค.	64 12.17 12.03 12.15 11.55 +0.60

ต.ค.	64 12.12 11.98 12.11 11.60 +0.51

มี.ค.	65 12.47 12.24 12.45 12.01 +0.44

พ.ค.	65 12.27 12.03 12.25 11.89 +0.36

ก.ค.	65 12.12 11.87 12.10 11.81 +0.29

ต.ค.	65 12.16 11.92 12.13 11.86 +0.27

มี.ค.	66 12.48 12.26 12.45 12.16 +0.29

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน	หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

ส.ค.	63 371.00 361.00 364.50 365.30 -0.80

ต.ค.	63 362.10 355.40 357.70 344.20 +13.50

ธ.ค.	63 358.70 354.10 356.20 337.30 +18.90

มี.ค.	64 358.40 353.80 356.10 336.00 +20.10

พ.ค.	64 359.70 356.90 359.10 339.60 +19.50

ส.ค.	64 360.50 358.30 360.20 342.70 +17.50

ต.ค.	64 359.20 357.60 359.20 344.40 +14.80

ธ.ค.	64 360.70 360.70 360.70 349.20 +11.50

ยางพารา
การผลิต
	 ผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงเดือน
มกราคม	–	พฤษภาคม	ปี	2563	มีปริมาณ	
1.44	ล้านตัน	(1.46	ล้านตันยางดิบ)		
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.39	เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี	2562	ที่มีผลผลิต	1.42		
ล้านตัน	(1.44	ล้านตันยางดิบ)	โดยช่วงที่
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากของปี	2563		
คาดว่าอยู่ในช่วงเดือนกันยายน	–	ธันวาคม	
โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ	42.90		
ของปริมาณผลผลิตทั้งปี	ทางด้าน	
การผลิตยางพาราในภาพรวมของโลก
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ	(ANRPC)		
คาดการณ์ว่าในปี	2563	ผลจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ส่งผลให้	
ตัวเลขประมาณการการผลิตใหม่อยู่ที่	13.20		
ล้านตัน	ลดลงจากปี	2562	ร้อยละ	4.49		
ที่มีปริมาณ	13.82	ล้านตัน	

การตลาด
	 การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง
เดือนมกราคม	–	พฤษภาคม	ปี	2563		
มีปริมาณ	1.68	ล้านตัน	ลดลงร้อยละ		
4.00	จากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2562		
ที่มีปริมาณ	1.75	ล้านตัน	ทางด้านความ
ต้องการใช้ยางพาราในภาพรวมของโลก	
ในปี	2563	มีประมาณการความต้องการ	
ใช้ยาง	12.67	ล้านตัน	ลดลงจากปี	2562	
ร้อยละ	7.52	ที่มีปริมาณ	13.70	ล้านตัน

ราคา
 1. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
	 	 1)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	1	ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	37.59	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
36.06	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
1.53	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.24	
	 	 2)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	2	ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	37.09	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
35.56	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
1.53	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.30
	 	 3)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	3	ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	36.59	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	
35.06	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
1.53	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.36
	 	 4)	ยางก้อนคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ		
16.23	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	14.30	บาท		
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ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.93	บาท		
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ13.51
	 	 5)	เศษยางคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
14.41	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	12.61	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.80	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ14.27
	 	 6)	น�้ายางสดคละ	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
38.48	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	33.85	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	4.63	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ13.68
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. 
	 	 ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม	
ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
	 	 1)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.25	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
45.81	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
2.44	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.32
	 	 2)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	47.10	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
44.66	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
2.44	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.46

	 	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	39.27	บาท	เพิ่มขึ้น	
จาก	37.31	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
1.96	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.26
	 	 4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
36.20	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	33.83	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	2.37	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.01
 ณ ท่าเรือสงขลา 
	 	 1)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.00	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
45.56	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	
2.44	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.35
	 	 2)	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	46.85	บาท	เพิ่มขึ้น	
จาก	44.41	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	
กิโลกรัมละ	2.44	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.49
	 	 3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	39.02	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	37.06	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.96	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.30

	 	 4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
35.95	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	33.58	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	2.37	บาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.06
 3. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
	 	 1)	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาด
สิงคโปร์	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	142.83	เซนต์สหรัฐฯ		
(44.16	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก	135.33	เซนต์สหรัฐฯ		
(43.07	บาท)	ของเดือนที่ผ่านมากิโลกรัมละ	
7.50	เซนต์สหรัฐฯ	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.54
	 	 2)	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาด
โตเกียว	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	142.47	เยน	
(40.62	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก	141.13	เยน	
(41.48	บาท)	ของเดือนที่ผ่านมากิโลกรัมละ	
1.34	เยน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.95

โดย	นายทินกร	เพชรสูงเนิน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
 1. การผลิต
	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก
การขยายเนื้อที่ปลูกของแหล่งปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิกาในภาคเหนือ	และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	เนื่องจากภาครัฐมีการ	
ส่งเสริมให้ปลูกแซมในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น		
เมื่อปี	2559	เริ่มให้	ผลผลิตในปีนี้		
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	
เนื่องจากจังหวัดชุมพร	และระนอง		
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่	ของภาคใต้ประสบ
ปัญหาฝนตกหนัก	และลมแรงจากพายุ	
ปลาบึก	ในช่วงเดือนธันวาคม	2561	–	
มกราคม	2562	ท�าให้ต้นกาแฟที่อยู่ในช่วง
ดอกก�าลังบาน	ส่งผลให้ดอกร่วง	ภาพรวม
ผลผลิตทั้งประเทศจึงลดลง
	 ภาคเหนือ	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์	
อาราบิกา	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	จากต้นกาแฟ
ที่ปลูกแซมในสวนผลไม้	สวนไม้ยืนต้น	ตั้งแต่	
ปี	2559	ให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก	ส่วนผลผลิต	
ต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น	แม้ว่าสภาพ
อากาศแล้ง	ต้นกาแฟติดดอกน้อย	เช่น	
เดียวกับปีที่ผ่านมา	แต่เกษตรกรคาดว่าปีนี้
จะไม่พบมอดที่ฝังอยู่ในผลเชอรี่มาก	

เท่าปีที่แล้ว	และในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวฝนจะ	
ไม่ตกมาก	และตกติดต่อกันหลายวันเหมือน
ปีที่ผ่านมา	ยกเว้นแหล่งผลิต	ในจังหวัดตาก	
แพร่	สภาพอาการแล้งและร้อนจัด	ท�าให้	
ผลกาแฟแห้ง	เมล็ดไหม้ตั้งแต่ผลยังไม่สุก
เต็มที่	และจังหวัด	เพชรบูรณ์ส่วนใหญ่	
ปลูกเป็นอาชีพเสริมจึงไม่บ�ารุงดูแลท�าให้ติด
ผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ปีนี้กาแฟสุกช้า	
โดยผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน
ธันวาคม	2562	–	เดือนกุมภาพันธ์	2563
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจากการปลูกใหม่ในปี	2559	เริ่มให้
ผลในปีนี้ส�าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	
คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	เนื่องจาก
สภาพอากาศร้อน	และแห้งแล้งในช่วงออกดอก		
ต้นกาแฟ	ขาดน�้าท�าให้ดอกออกน้อย
	 ภาคกลาง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก
กาแฟที่ปลูกในปี	2559	ของ	จังหวัดกาญจนบุร	ี
และประจวบคีรีขันธ์	เริ่มให้ผลในปีนี้	
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง		
จากสภาพอากาศแล้ง	ฝนตกช้าท�าให้ต้น
กาแฟได้รับน�้า	ไม่เพียงพอต่อการติดดอก
ออกผล	ส่งผลให้ปีนี้กาแฟติดผลน้อยกว่า	
ปีที่ผ่านมา	ผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน	
ธันวาคม	2562	-	เดือนมกราคม	2563

	 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์
โรบัสต้า	เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่างต่อเนื่อง	
เนื่องจากต้นยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และ	
ไม้ผล	เช่น	ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไว้เริ่ม	
ให้ผลผลิต	และมีปัญหาเรื่องแรงงานที่	
เก็บเกี่ยวหายาก	เกษตรกรจึงโค่นต้น
กาแฟที่ไม่สมบูรณ์และอายุมากออก	
ส�าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง	
เนื่องจาก	เกิดพายุท�าให้มีฝนตกหนักช่วง
เดือนธันวาคม	2561	ถึงต้นปีเดือนมกราคม	
2562	ส่งผลให้ดอกกาแฟร่วง	ประกอบ		
กับแรงงานเก็บกาแฟขาดการเอาใจใส่เวลา
เก็บผลผลิต	และหลังจากนั้นสภาพอากาศแล้ง		
ท�าให้กาแฟที่ออกดอก	รุ่น	2	และรุ่น	3		
ได้รับน�้าไม่เพียงพอติดผลน้อยกว่าปีที่	
ผ่านมา	โดยผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือน
ธันวาคม	2562	–	เดือนกุมภาพันธ์	2563

การตลาดและราคา
	 คาดว่า	ราคาเมล็ดกาแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา	จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น	
และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา	ส�าหรับ
การส่งออกจะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง		
ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจากความต้องการ
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บริโภคภายในประเทศ	และน�ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก	ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ
ของไทยในปี 2562
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รายงาน
ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรูปในประเทศ	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา		
ในปี	2562	มีปริมาณ	100,000	ตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	80,000	ตัน	ของปี	2558	
ปริมาณ	20,000	ตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
5.73	เนื่องจากความต้องการของโรงงาน
แปรรูปเพิ่มขึ้น	ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก
 2. การค้า
	 การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ในช่วง	5	เดือนแรก	(ม.ค.	-	พ.ค.)	
ของปี	2563	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน	
ของปีที่ผ่านมา	มีปริมาณการส่งออก	
เมล็ดกาแฟดิบ	79.80	ตัน	มูลค่า		
14.14	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	54.04		
และร้อยละ	58.48	ตามล�าดับ	ส่วนการ	
ส่งออกเมล็ดกาแฟคั่ว	มีปริมาณ	78.45	ตัน		
มูลค่า	15.86	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	
16.27	และ	5.93	ตามล�าดับ	ส�าหรับกาแฟ
ส�าเร็จรูปมีปริมาณการส่งออก	3,568.88	ตัน		
มูลค่า	275.55	ล้านบาท	โดยปริมาณ	
สูงขึ้นร้อยละ	3.80	และ	3.39	ตามล�าดับ	
และกาแฟส�าเร็จรูปผสม	มีปริมาณการ	
ส่งออก	3,104.97	ตัน	มูลค่า	967.19	ล้านบาท		
หรือลดลงร้อยละ	1.52	และร้อยละ	0.48	
ตามล�าดับ
	 การน�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูปในช่วง	5	เดือนแรก	(ม.ค.	-	พ.ค.)	
ของปี	2563	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน	

ของปีที่ผ่านมา	มีปริมาณการน�าเข้า	
เมล็ดกาแฟดิบ	11,627.36	ตัน		
มูลค่า	626.23	ล้านบาท	สูงขึ้นร้อยละ	
36.85	และร้อยละ	23.92	ตามล�าดับ	
ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟคั่ว	มีปริมาณ	
2,079.39	ตัน	มูลค่า	344.62	ล้านบาท	
หรือสูงขึ้นร้อยละ	62.85	และร้อยละ	
41.03	ตามล�าดับ	ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูป
มีปริมาณน�าเข้า	8,556.84	ตัน	มูลค่า	
877.01	ล้านบาท	หรือสูงขึ้นร้อยละ		
21.46	และร้อยละ	21.30	ตามล�าดับ		
และกาแฟส�าเร็จรูปผสม	มีปริมาณการ	
น�าเข้า	821.24	ตัน	มูลค่า	367.51		
ล้านบาท	หรือสูงขึ้นร้อยละ	8.77	และ	
ร้อยละ	2.26	ตามล�าดับ

ต่างประเทศ
 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	(USDA)	
รายงานผลผลิตกาแฟโลกปี	2562/63		
มีปริมาณ	10.16	ล้านตัน	ลดลงจาก	10.48	
ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	3.05	
	 บราซิล	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	1	ของโลก	
ในปี	2562/63	มีผลผลิต	3.48	ล้านตัน		
ลดลง	0.41	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือ	
ลดลงร้อยละ	10.54	

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

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

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

5.73

หมายเหตุ*	:	ประมาณการ

	 เวียดนาม	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	2		
ของโลก	และเป็นผู้ผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า	
อันดับ	1	ของโลก	มีผลผลิตกาแฟปี	
2562/63	ปริมาณ	1.93	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จาก	1.82	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือ	
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6.04	
 การส่งออกกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
การส่งออกกาแฟโลกปี	2562/63	มี	8.10	
ล้านตัน	ลดลงจาก	8.44	ล้านตัน		
ในปี	2561/62	ร้อยละ	4.03	ประเทศที่	
ส่งออกมากที่สุดได้แก่	บราซิล	มีการส่งออก
ในปี	2562/63	ปริมาณ	2.12	ล้านตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	2.49	ล้านตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	14.86	เนื่องจากปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้น	รองลงมาได้แก่	ประเทศเวียดนาม	
มีการส่งออก	ปริมาณ	1.70	ล้านตัน		
เพิ่มขึ้นจาก	1.64	ล้านตัน	ของปี	2561/62	
ร้อยละ	3.66	เนื่องจากสภาพอากาศ	
เอื้ออ�านวย	ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
ความต้องการใช้กาแฟของโลกปี	2562/63	
มี	9.982	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	9.164	ล้านตัน	
ของปี	2558/59	ร้อยละ	2.43	

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

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

1.	บราซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.48 4.76

2.	เวียดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.93 3.52

3.	โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.86 -0.09

4.	อินโดนีเซีย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43

5.	เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.44 2.90

6.	ฮอนดูรัส 0.32 0.45 0.46 0.43 0.39 3.73

7.	อินเดีย 0.35 0.31 0.32 0.31 0.31 -2.37

8.	เม็กซิโก 0.14 0.20 0.24 0.23 0.27 16.25

9.	เปรู 0.21 0.25 0.26 0.26 0.27 5.58

10.	อูกันดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27

อื่นๆ 1.29 1.28 1.29 1.34 1.31 0.79

รวม 9.18 9.70 9.52 10.48 10.16 2.85

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	December	2019
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ราคา
 ในประเทศ
	 ไม่มีราคา	เนื่องจากหมดฤดูการผลิต
 ราคาในตลาดตา่งประเทศประจ�า
เดือนมิถุนายน 2563 มีดังนี้
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้าตลาด
นิวยอร์กซื้อขายทันทีเฉลี่ย	141.52	เซนต์/
ปอนด์	(97.75	บาท/กิโลกรัม)	ลดลงจาก	
149.84	เซนต์/ปอนด์	(106.40	บาท/
กิโลกรัม)	ของเดือนก่อนร้อยละ	5.55
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตาตลาด
นิวยอร์กซื้อขายทันทีเฉลี่ย	64.62	เซนต์/ปอนด์	

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	
ปี	2558/59	–	2562/63

หน่วย	:	ล้านตัน

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

บราซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.12 2.15

เวียดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.70 -0.92

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.82 1.99

อินโดนีเซีย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.44 -8.28

ฮอนดูรัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.37 4.00

อินเดีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.34 -0.49

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.14

เอธิโอเปีย 0.20 0.23 0.23 0.24 0.24 3.61

อูกันดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71

เม๊กซิโก 0.14 0.17 0.19 0.17 0.20 7.52

อื่นๆ 1.37 1.34 1.37 1.41 1.37 0.47

รวม 8.00 8.01 7.87 8.44 8.10 0.76

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	December	2019

ความต้องการใช้
เมล็ดกาแฟของโลก
ปี ปริมาณ (ล้านตัน)

2558/59 9.164

2559/60 9.228

2560/61 9.575

2561/62 9.886

2562/63 9.982

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

2.43

ที่มา :	United	States	Department	
	 	 of	Agriculture,	December	2019

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

พริกไทย
การผลิต
	 ผลผลิตพริกไทยปี	2563	ได้เก็บเกี่ยว
หมดแล้ว	ผลผลิตโดยรวมในปีนี้มีแนวโน้ม
ลดลง	เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน	
โรคในพริกไทยและสภาพดินเสื่อมโทรม	
ส่งผลให้พริกไทยติดผลน้อยประกอบกับมีการ
รื้อถอนพริกไทยที่ปลูกแซมกับไม้ผลที่เริ่มโต
บางส่วน	ท�าให้พื้นที่ปลูกทรงตัวถึงลดลง

การตลาด
	 ภาวการณ์ซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัว
ราคาพริกไทยมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจาก
มีการน�าเข้าพริกไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน	
ได้แก่	กัมพูชา	และเวียดนามเพิ่มขึ้น	
ราคาพริกไทยด�า	-	คละ	จ.จันทบุรี	

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	70	-	100	บาท	พริกไทยขาว	-	ดี	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	160	-	200	บาท	
ส่วนพริกไทยอ่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ	30	-	50	บาท	
	 ในปี	2562	(ม.ค.	-	ธ.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย	
ปริมาณ	661	ตัน	มูลค่า	149.79	ล้านบาท	
จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	311	ตัน	
มูลค่า	103.66	ล้านบาท	และพริกไทยป่น	
ปริมาณ	315	มูลค่า	46.13	ล้านบาท
	 ในปี	2563	(เม.ย.)	ไทยส่งออกพริกไทย	
ปริมาณ	403	ตัน	มูลค่า	54.13	ล้านบาท	
จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	274	ตัน	
มูลค่า	39.08	ล้านบาท	และพริกไทยป่น	
ปริมาณ	117	มูลค่า	15.05	ล้านบาท

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื่อนไหวของราคาพริกไทย 
ประจ�าเดือนมิถุนายน 2563 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได้
	 ราคาเกษตรกรขายได้พริกไทยขาว	-	ดี	
ปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	187.07	บาท	
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	29.64	
ส่วนพริกไทยด�า	-	คละ	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	94.24	บาท	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	
ร้อยละ	34.86
	 ส�าหรับเดือนมิถุนายน	ปี	2563	
พริกไทยด�า	-	คละ	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
90.05	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

1	 ราคาเกษตรกรขายได้เฉลี่ย	2	สัปดาห์

(44.63	บาท/กิโลกรัม)	สูงขึ้นจาก	64.53	
เซนต์/ปอนด์	(45.82	บาท/กิโลกรัม)	
ของเดือนก่อนร้อยละ	0.13
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สับปะรด
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า	
ช่วงเดือนมิถุนายน	ผลผลิตสับปะรด
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา	
อย่างไรก็ตาม	จากภาวะสภาพอากาศ
ในหลายพื้นที่แห้งแล้ง	ท�าให้มีผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย	ขณะที่โรงงานแปรรูป
ต้องการวัตถุดิบ	ท�าให้มีการปรับแผนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด	ส่งผลให้
ราคารับซื้อสับปะรดมีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา

การค้า
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกสับปะรดสด
และผลิตภัณฑ์	ปริมาณ	34,529	ตัน	
มูลค่า	1,509	ล้านบาท	ลดลงปริมาณ	
38,799	ตัน	มูลค่า	1,531	ล้านบาท	
ในเดือนมีนาคม	2563	หรือลดลงร้อยละ	
11.01	และร้อยละ	1.41	และลดลงจาก
ปริมาณ	42,272	ตัน	มูลค่า	1,332	ล้านบาท	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือลดลงร้อยละ	
26.96	และร้อยละ	13.30
 สับปะรดกระป๋อง 
 (รวมรหัส 20082010000   
 และ 20082090000)
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกปริมาณ	
27,791	ตัน	มูลค่า	1,059	ล้านบาท	
ลดลงจากปริมาณ	30,455	ตัน	มูลค่า	
1,065	ล้านบาท	ในเดือนมีนาคม	2563	
หรือลดลงร้อยละ	8.75	และร้อยละ	0.52	
และปริมาณลดลงจาก	34,852	ตัน	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือลดลงร้อยละ	
20.26	ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	853	ล้านบาท	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	24.10

ที่ผ่านมา	และพริกไทยขาว	-	ดี	มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	180.90	บาท	ราคา
ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา1

 2. ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งพริกไทยขาว	-	ดี	ปี	2562	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	355.92	บาท	ราคาลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ	20.02	ราคาต�่าสุด	-	
สูงสุด	คือ	330	-	460	บาท/กิโลกรัม	
พริกไทยด�า	-	ดี	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	

250.92	บาท	ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	26.20	ราคาต�่าสุด	-	สูงสุด	คือ	
230	-	350	บาท/กิโลกรัม	ส่วนพริกไทย
ด�า	-	รอง	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บาท	
ราคาทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมาราคาต�่าสุด	-
สูงสุด	คือ	310	-	320	บาท/กิโลกรัม
	 ส�าหรับเดือนมิถุนายน	2563	ราคา
ขายส่งพริกไทยขาว	-	ดี	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
345	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือน

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 น�้าสับปะรด 
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกปริมาณ	
3,904	ตัน	มูลค่า	183	ล้านบาท	ปริมาณ
ลดลงจาก	4,170	ตัน	ในเดือนมีนาคม	
2563	หรือลดลงร้อยละ	6.38	ขณะที่มูลค่า
เพิ่มขึ้นจาก	180	ล้านบาท	ในเดือนมีนาคม	
2563	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.67	และลดลง
จากปริมาณ	8,408	ตัน	มูลค่า	266	ล้านบาท	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือลดลงร้อยละ	
53.57	และร้อยละ	31.31
 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย 
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกปริมาณ	
1,880	ตัน	มูลค่า	232	ล้านบาท	ลดลงจาก	
2,302	ตัน	มูลค่า	248	ล้านบาท	ในเดือน
มีนาคม	2563	หรือลดลงร้อยละ	18.35	
และร้อยละ	6.46	และลดลงจากปริมาณ	
2,234	ตัน	ในเดือนเมษายน	2562	หรือ
ลดลงร้อยละ	15.86	ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น
จาก	165	ล้านบาท	ในเดือนเมษายน	2562	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	40.11
 สับปะรดแช่แข็ง 
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกปริมาณ	
18	ตัน	มูลค่า	0.59	ล้านบาท	ปริมาณ
เพิ่มขึ้นจาก	16	ตัน	ในเดือนมีนาคม	2563	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.73	ขณะที่มูลค่า
ลดลงจาก	1.99	ล้านบาท	ในเดือนมีนาคม	
2563	หรือลดลงร้อยละ	70.11	และ
ลดลงจากปริมาณ	78	ตัน	มูลค่า	11.59	
ล้านบาท	ในเดือนเมษายน	2562	หรือ
ลดลงร้อยละ	76.58	และร้อยละ	94.87
 สับปะรดแห้ง 
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกปริมาณ	
123	ตัน	มูลค่า	23.98	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ	13	ตัน	มูลค่า	3.12	ล้านบาท	
ในเดือนมีนาคม	2563	หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ	8	เท่า	และ	6	เท่า	และเพิ่มขึ้น

จากปริมาณ	28	ตัน	มูลค่า	4.64	ล้านบาท	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ	3	เท่า	และ	4	เท่า
 สับปะรดสด 
	 เดือนเมษายน	2563	ส่งออกปริมาณ	
812	ตัน	มูลค่า	10.68	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปริมาณ	1,842	ตัน	มูลค่า	33.11	ล้านบาท	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือลดลงร้อยละ	
55.91	และร้อยละ	67.73	และลดลงจาก
ปริมาณ	1,669	ตัน	มูลค่า	30.61	ล้านบาท	
ในเดือนเมษายน	2562	หรือลดลงร้อยละ	
51.36	และร้อยละ	65.09

ความเคลื่อนไหวของราคา
สับปะรดประจ�าเดือน
มิถุนายน 2563 มีดังนี้
	 คาดว่า	ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	12.87	บาท	
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	11.76	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	9.42	และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	7.18	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	79.21
	 คาดว่า	ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	13.66	บาท	เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ	13.57	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	0.66	และเพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ	8.28	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	64.87

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ที่ผ่านมา	พริกไทยด�า	-	อย่างดี	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	240	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา	และพริกไทยด�า-อย่างรอง	
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บาท	
ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
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เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	67.38	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	67.30	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.12	
โดยแยกเป็นราคา	ดังนี้	ภาคเหนือ	กิโลกรัมละ	
65.62	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
กิโลกรัมละ	65.08	บาท	ภาคกลาง	
กิโลกรัมละ	68.38	บาท	และภาคใต้	
กิโลกรัมละ	68.46	บาท	ส่วนราคาลูกสุกร
ตามประกาศของบริษัท	ซี.พี.	เฉลี่ยตัวละ	
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2,233	บาท	สูงขึ้นจากตัวละ	2,075	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	7.61

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	72.33บาท	สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	70.28	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	2.92

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า และราคาในประเทศ 
	 สถานการณ์ตลาดสุกรเดือนนี้	ราคา
สุกรที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจาก
เดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากผลผลิตสุกรออกสู่
ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคเนื้อ
สุกรที่มีไม่มากนัก	แนวโน้มคาดว่าเดือน
หน้าราคาจะทรงตัว
	 ด้านการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	เม.ย.	2563	มีปริมาณ	2,551	ตัน	
มูลค่า	325.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากเดือน	
มี.ค.	2563	มีปริมาณ	2,302	ตัน	มูลค่า	
293.12	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.82	
และร้อยละ	10.88	ตามล�าดับ
	 ส�าหรับการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน	เม.ย.	2563	มีปริมาณ	817	ตัน	
มูลค่า	173.96	ล้านบาท	ปริมาณเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผ่านมา	มีปริมาณ	800	ตัน	
คิดเป็นร้อยละ	2.13	แต่มูลค่าลดลงจาก
เดือนที่มาผ่านมา	ซึ่งส่งออกมูลค่า	
194.81	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.72	
ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ	คือ	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้าหนัก	100	
กิโลกรัมขึ้นไป	ราคาที่เกษตรกรขายได้

ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต 
การค้า และราคาในประเทศ
	 ในเดือนนี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกร
ขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา	
เนื่องจากความต้องการบริโภคไก่เนื้อ
ที่เริ่มมีมากขึ้น	ในขณะที่ผลผลิตไก่เนื้อ
ออกสู่ตลาดในภาวะปกติ	แนวโน้มเดือนหน้า
คาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย	
	 ด้านการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	เม.ย.	2563	ปริมาณ	30,371	ตัน	
มูลค่า	2,561.49	ล้านบาท	ลดลงจาก
เดือน	มี.ค.	2563	ปริมาณ	32,184	ตัน	
มูลค่า	2,749.88	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
5.63	และร้อยละ	6.85	ตามล�าดับ		
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ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า	
จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
33.50	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
30.67	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
9.23	และราคาขายส่งไก่สดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	47.00	บาท	สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	46.44	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	1.21

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต 
การค้า และราคาในประเทศ 
	 ภาวะตลาดไข่ไก่ในเดือนนี้ค่อนข้าง
เงียบเหงา	ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศค่อนข้าง
ซบเซาผลจากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิค-19	ประกอบกับตลาดหลัก
ของไข่ไก่คือสถานศึกษายังคงปิดภาคเรียน	
ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดยังคงมี
มากและสะสม	แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้า
ราคาและความต้องการบริโภคจะสูงขึ้น
เล็กน้อย	เพราะสถานศึกษาต่างๆ	เริ่มทยอย
เปิดภาคเรียน	
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	ปริมาณการ
ส่งออกไข่ไก่เดือน	เม.ย.	2563	ไม่มีการ
ส่งออก	เนื่องจากผลจากประชุมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่งมี
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ
ผลิตภัณฑ์	(Egg	Board)	เพื่อก�ากับดูแล
และพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ	
โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และกลุ่มเกษตรกร	ร่วมกันวางแผนการ
ผลิตและการตลาด	รวมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
จะมีผลผลิตไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศ	ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	ได้มี
มติเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2563	ให้ประธาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ	มีอ�านาจออกประกาศขยายระยะ

เวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	
ที่ก�าหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สด
ไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี	ได้ภายใน
กรอบระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน	ทั้งนี้
ตามความจ�าเป็นและตามสถานการณ์	
เพื่อให้มีปริมาณไข่ไก่สดภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
ในด้านราคา	อาศัยอ�านาจตามความใน	
มาตรา	9(2)	และมาตรา	25(3)	
(4)	แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ	พ.ศ.	2542	ประธานคณะ
กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ	จึงออกประกาศให้คณะกรรมการกลาง	
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	ฉบับที่	12	

พ.ศ.	2563	เรื่อง	ห้ามส่งออกไข่ไก่สด	
ไปนอกราชอาณาจักร	ลงวันที่	26	มีนาคม	
พ.ศ.	2563	มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	จนถึง
วันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2563	ประกาศ	
ณ	วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2563	อย่างไร
ก็ตามคาดว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีการ
ส่งออกในภาวะปกติ	

	 ส่วนการส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	เม.ย.	
2563	ปริมาณ	43,883	ตัน	มูลค่า	
6,319.92	ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	มี.ค.	
2563	ปริมาณ	51,488	ตัน	มูลค่า	
7,141.50	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
14.77	และ	ร้อยละ	11.50	ตามล�าดับ	
ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ	คือ	ญี่ปุ่น	สหภาพ
ยุโรป	และเกาหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย	

ทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	33.58	บาท	สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ	32.60	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	3.01	โดยแยกเป็นรายภาค
ดังนี้	ภาคเหนือ	กิโลกรัมละ	35.00	บาท	
ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	32.72	บาท	ภาคใต้	
กิโลกรัมละ	40.60	บาท	ส่วนภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	ไม่มีรายงาน	ส่วนราคาลูกไก่เนื้อ
ตามประกาศของบริษัท	ซี.พี	ราคาเฉลี่ย
อยู่ที่ตัวละ	12.50	บาท	สูงขึ้นจากตัวละ	
8.00	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	56.25
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ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้	
เฉลี่ยทั้งประเทศ	ร้อยฟองละ	353	บาท	
ลดลงจาก	ร้อยฟองละ	355	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	0.56	โดยแยกเป็น
รายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	
366	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ร้อยฟองละ	369	บาท	ภาคกลาง	ร้อยฟองละ	
317	บาท	ภาคใต้	ร้อยฟองละ	386	บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ย
ร้อยฟองละ	380	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือน
ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ 
	 ราคาโค	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกรขายได้	
เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ	91.30	บาท	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	90.51	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.87	โดยแยก
เป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	กิโลกรัมละ	
90.77	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
กิโลกรัมละ	89.99	บาท	ภาคกลาง
กิโลกรัมละ	86.32	บาท	และภาคใต้
กิโลกรัมละ	102.86	บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ 
	 ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้	เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	ร้อยฟองละ	270	บาท	ลดลง
จากร้อยฟองละ	282	บาท	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	4.26	โดยแยกเป็นรายภาค
ดังนี้	ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	308	บาท	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
277	บาท	ภาคกลาง	ร้อยฟองละ	258	บาท	
ส่วนภาคใต้	ไม่มีรายงาน	ส่วนราคาลูกไก่ไข่
ตามประกาศของบริษัท	ซี.พี.	ตัวละ	
23.00	บาท	ลดลงจากตัวละ	26.00	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	11.54

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่ไก่	(เฉลี่ยเบอร์	0-4)	
ในตลาดกรุงเทพฯ	จากกรมการค้าภายใน	
เฉลี่ยร้อยฟองละ	275	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	279	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	
ร้อยละ	1.43
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กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคากระบือ	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
69.78	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
68.21	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	
2.30	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังนี้	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.16	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	65.85	บาท	
ส่วนภาคกลางและภาคใต้	ไม่มีรายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 72.01 72.86 68.97 65.35 59.42 59.79 61.53 68.56 68.33 68.54 66.53 67.30 67.38

ราคาขายส่ง	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	กรมการค้าภายใน

74.50 71.30 64.50 59.26 55.55 59.66 66.39 73.86 69.45 70.50 66.60 70.28 72.33

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

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 36.96 36.92 36.95 36.92 36.66 36.56 38.57 39.35 38.98 39.08 36.46 32.60 33.58

ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า	
กรมการค้าภายใน

36.18 36.50 36.50 36.50 34.17 33.87 35.50 35.64 34.50 34.00 32.11 30.67 33.50

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

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 280 284 286 290 293 282 279 279 275 280 299 282 270

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

315 325 331 311 330 312 303 301 291 294 306 279 275

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

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 330 327 333 333 329 324 327 332 334 339 359 355 353

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

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

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 89.09 88.78 88.39 88.35 88.77 89.84 90.50 91.14 91.97 91.27 89.87 90.51 91.30

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

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได้ 69.20 68.17 67.65 67.92 68.14 68.57 68.66 68.65 68.74 68.85 67.70 68.21 69.78

โดย	น.ส.อัจฉรา	ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย์	จันทร์เปล่ง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ
ประจ�าเดือนมิถุนายน 2563 
และแนวโน้ม
 1. สถานการณ์การผลิต
เดือนมิถุนายน 2563
	 สถานการณ์ผลผลิตสัตว์น�้าในเดือน
มิถุนายน	พบว่า	ไม่มีรายงานปริมาณ
สัตว์น�้าที่จ�าหน่ายในตลาดกลางองค์การ
สะพานปลากรุงเทพฯ	และราคาหมึก
กระดอง	ในขณะที่ราคาสัตว์น�้าที่เกษตรกร
ขายได้ในเดือนมิถุนายนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
คือ	กุ้งขาวแวนนาไม	ปลาช่อนสด	ปลาทู	
ปลาดุกบิ๊กอุย	และปลาเป็ด	ส�าหรับ
สถานการณ์ข่าวที่ส�าคัญมี	ดังนี้
 ไวรัสโจมตีโรงเพาะฟกกุ้งและกุ้ง
เคลยฟิชในไต้หวัน
	 เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2563	มีรายงาน
จาก	Undercurrentnews	ว่า	โรงเพาะ
ฟักกุ้งและกุ้งเคลย์ฟิชในไต้หวันได้เกิดการ
ระบาดของไวรัส	Decapod	Iridescent	
(DIV1)	ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมกุ้งของจีน	
โดยรายงานแจ้งว่าโรงเพาะฟักกุ้งและ
กุ้งเคลย์ฟิช	1	ใน	3	ของโรงเพาะฟัก
ทั้งหมด	ตรวจพบการติดเชื้อดังกล่าว
	ทั้งนี้	สื่อในประเทศญี่ปุ่นได้รายงานว่า	
ในเดือนเมษายนไวรัส	Shrimp	Hemocyte	
Iridescent	(SHIV)	กลับมาระบาดอีกครั้ง
ในจังหวัดกว่างดอง	ประเทศจีน	หลังจาก
ตรวจพบการระบาดครั้งแรกในปี	2014	ซึ่ง
มีการระบาดในกุ้งทุกๆ	ล�าดับขั้นของการ
เติบโต	และมีอัตราการตายร้อยละ	80	
แม้ว่าจะไม่มีรายงานการส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ก็ตาม	โดยล่าสุดการระบาด
ของไวรัสที่เกิดขึ้นในไต้หวันได้แพร่อยู่ใน
จังหวัด	Hsinchu	New	Taipei	Yilan	และ	
Kaohsiung	Yunlin	เป็นต้น	ผู้ประกอบ
การได้รับค�าสั่งให้ก�าจัดกุ้งเพื่อหยุดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	โดยในขณะนี้
กุ้งเคลย์ฟิชสายพันธุ์ออสเตรเลีย	1,207	
กิโลกรัม	และลูกพันธุ์กุ้งจ�านวน	201,000	ตัว	
ในจังหวัด	Hsinchu	และกุ้งจ�านวน	973	
กิโลกรัม	ในเมือง	Yilan	โดนก�าจัดเพื่อ
ยับยั้งการระบาด	อย่างไรก็ตามเกษตรกร

ได้รับค่าชดเชยจากการท�าลายผลผลิตกุ้ง	
ที่ติดเชื้อ
 2. สถานการณ์การตลาด
เดือนมิถุนายน 2563
 ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าผู้บริโภคในสหภาพ
ยุโรปให้คุณค่าต่อความยั่งยืนเหนือราคา
	 เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2563	มีรายงาน
จาก	Undercurrentnews	ว่า	ผู้บริโภค
ในสหภาพยุโรปได้ให้ความส�าคัญต่อแหล่ง
ผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและมีความยั่งยืน
เหนือราคา	จากการศึกษาโดย	Deloitte	
ซึ่งอ้างว่า	ร้อยละ	75	ของผู้บริโภค
ในสหภาพยุโรปได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในช่วง	2	ปีทีผ่านมา	โดยให้ความส�าคัญ
กับผลิตภัณฑ์ที่มุ้งเน้นความยั่งยืนและ
รับผิดชอบต่อสังคม	จากการศึกษา
พบว่า	ปัจจัยดังกล่าวมีความส�าคัญ
ในล�าดับที่	5	ต่อผู้บริโภคในสหภาพยุโรป	
โดยได้รับผลคะแนน	3.8	ในขณะที่ราคา
ได้รับผลคะแนน	3.7	โดยปัจจัยที่มี
ความส�าคัญในอันดับแรก	ได้แก่	
ความสด	(6.8	คะแนน)	รสชาติของ
ผลิตภัณฑ์	และประโยชน์ต่อร่างกาย	
(6.3	คะแนนทั้ง	2	ปัจจัย)	และความ
สะดวกในการบริโภค	(5.3	คะแนน)	
โดยการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้บริโภคจ�านวน	11,000	คน	ในตลาด
ค้าปลีกอาหารทั่วสหภาพยุโรป	
	 ผลสรุปที่ส�าคัญจากการศึกษา
อีกประการหนึ่ง	คือ	ผู้บริโภคยินดีที่จะ
เปลี่ยนร้านค้าที่จับจ่ายใช้สอยเป็นประจ�า	
หากมีร้านค้าใดที่จ�าหน่ายสินค้าที่มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน	
โดยร้อยละ	90.5	ของผู้บริโภคในสเปน
ยินดีที่จะเปลี่ยนร้านค้าประจ�าเป็นร้านค้า

ที่จ�าหน่ายสินค้าดังกล่าว	นอกจากนี้	ผลการ
ศึกษายังชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมประมง
ในยุโรป	และประชาคมยุโรป	มีความเข้าใจ
ในคุณค่าของความยั่งยืน	และการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมง	โดย
สหพันธ์การท�าประมงของสเปนได้ประกาศ
ที่จะสนับสนุนรัฐบาลอินโดนีเซียในการ
ประณามเรือประมงของจีนที่ได้กระท�าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกเรือ	
 3. ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนมิถุนายน 2563
	 ราคาสัตว์น�้าที่ส�าคัญบางชนิดในเดือน
มิถุนายน	2563	มีความเคลื่อนไหว	ดังนี้
	 3.1 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 60-70 
ตัว/กก.	ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	145.10	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	
137.14	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	5.73	
	 ราคาขายส่งกุ้งขาวขนาดกลาง	(70	ตัว/กก.)	
จากตลาดทะเลไทย	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	152.50	บาท	
ราคาเพิ่มขึ้นจาก	141.20	บาท/กิโลกรัม	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	8.00
	 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง	
ไม่มีราคาที่ชาวประมงขายได้
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
จากองค์การสะพานปลา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
200	บาท	ราคาใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา
	 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
67.85	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	65.60	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	3.43
	 ราคาขายส่งปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ
จากองค์การสะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
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90.00	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	87.14	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	3.28
	 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	
ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
84.00	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	83.67	บาท/
กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.39
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
130	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 
ตัว/กิโลกรัม	ราคาที่ชาวประมงขายได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	49.00	บาท	ราคาเพิ่มขึ้น
จาก	48.80	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ	0.41
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
70.00	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา	
	 3.6 ปลาเปดและปลาปน	
ราคาที่ชาวประมงขายปลาเป็ดได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	9.03	บาท	เพิ่มขึ้น
จาก	7.97	บาท/กิโลกรัม	ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	13.30
	 ราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	เบอร์	2	ในตลาดกรุงเทพฯ	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	28.00	บาท	ราคาทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา

 4. แนวโน้มของราคาเดือน
กรกฎาคม 2563 
	 จากการศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติ	คาดคะเน
แนวโน้มของราคาเดือนกรกฎาคม	2563	ดังนี้
	 4.1 กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 
ตัว/กิโลกรัม	ราคาที่ชาวประมงขายได้
คาดว่าจะอยู่ในระดับ	148.06	บาท/
กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	145.10	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	2.04
	 ราคาขายส่งกุ้งขาว	(70	ตัว/กก.)	จาก
ตลาดทะเลไท	จ.สมุทรสาคร	คาดว่าจะอยู่
ในระดับ	155.61	บาท/กิโลกรัม	ราคาลดลง
จาก	152.50	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	1.00
	 4.2 ปลาหมึกกระดองสด	ไม่มีราคา
ที่ชาวประมงขายได้
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลา	คาดว่าจะอยู่ในระดับ
เฉลี่ย	200.00	บาท/กิโลกรัม	ราคาทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	ราคาที่
ชาวประมงขายได้	คาดว่าจะอยู่ในระดับ	
69.95	บาท/กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	67.85	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	3.09	
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลา	คาดว่าจะอยู่ในระดับ	
90.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับเดือน
ที่ผ่านมา

	 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	
ราคาที่ชาวประมงขายได้	คาดว่าจะอยู่ใน
ระดับ	85.71	บาท/กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้น
จาก	84.00	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน
ร้อยละ	2.04
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	
คาดว่าจะอยู่ในระดับ	130.00	บาท/กิโลกรัม	
ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา
	 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย	ราคาที่ชาวประมง
ขายได้	คาดว่าจะอยู่ในระดับ	50.00	บาท/
กิโลกรัม	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	49.00	บาท/
กิโลกรัมของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	2.04
	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก
องค์การสะพานปลา	คาดว่าอยู่ในระดับ	
70.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับเดือน
ที่ผ่านมา
	 4.6 ปลาเปดและปลาปน	ราคาปลาเป็ด
ที่ชาวประมงขายได้	คาดว่าจะอยู่ในระดับ	
8.85	บาท/กิโลกรัม	ราคาลดลงจาก	9.03	
บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.99
	 ราคาปลาป่นเบอร์	2	ชนิดโปรตีน	60%	
ขึ้นไป	ในตลาดกรุงเทพฯ	คาดว่าอยู่ในระดับ	
28.00	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา

โดย	น.ส.สุจิตตา	รักษ์วงศ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ก.ค.	62 39.75 75.00

ส.ค. 42.25 75.00

ก.ย. 36.89 80.00

ต.ค. 32.80 80.00

พ.ย. 27.10 80.00

ธ.ค. 48.67 70.00

ม.ค.	63 50.00 70.00

ก.พ. 45.17 70.00

มี.ค. 50.00 70.00

เม.ย. 50.00 70.00

พ.ค. 48.80 70.00

มิ.ย. 49.00 70.00

ก.ค. 50.00 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ก.ค.	62 88.44 130.00

ส.ค. 89.51 125.00

ก.ย. 89.60 120.00

ต.ค. 86.72 120.00

พ.ย. 86.20 120.00

ธ.ค. 86.94 130.00

ม.ค.	63 85.62 130.00

ก.พ. 85.76 130.00

มี.ค. 84.92 130.00

เม.ย. 84.19 130.00

พ.ค. 83.67 130.00

มิ.ย. 84.00 130.00

ก.ค. 85.71 130.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ก.ค.	62 153.70 127.80

ส.ค. 137.86 130.00

ก.ย. 137.86 131.87

ต.ค. 130.73 129.92

พ.ย. 135.03 131.86

ธ.ค. 147.63 146.59

ม.ค.	63 151.60 156.67

ก.พ. 141.71 139.13

มี.ค. 135.65 133.85

เม.ย. 127.41 129.80

พ.ค. 137.14 141.20

มิ.ย. 145.10 152.50

ก.ค. 148.06 155.61
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.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. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.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. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.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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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ก.ค.	62 170.00 195.00

ส.ค. 150.00 195.00

ก.ย. 139.25 200.00

ต.ค. 153.50 200.00

พ.ย. 119.00 200.00

ธ.ค. 178.00 200.00

ม.ค.	63 179.00 200.00

ก.พ. - 200.00

มี.ค. - 200.00

เม.ย. - 200.00

พ.ค. - 200.00

มิ.ย. - 200.00

ก.ค. - 200.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ก.ค.	62 8.41 30.00

ส.ค. 8.38 30.00

ก.ย. 8.34 31.00

ต.ค. 8.21 34.60

พ.ย. 8.00 28.00

ธ.ค. 7.59 27.00

ม.ค.	63 7.67 27.00

ก.พ. 8.12 28.00

มี.ค. 8.26 28.00

เม.ย. 9.68 28.00

พ.ค. 7.97 28.00

มิ.ย. 9.03 28.00

ก.ค. 8.85 28.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

ก.ค.	62 79.33 85.00

ส.ค. 79.23 85.00

ก.ย. 86.71 85.00

ต.ค. 75.46 85.00

พ.ย. 81.25 85.00

ธ.ค. 76.37 90.00

ม.ค.	63 76.33 90.00

ก.พ. 77.91 90.00

มี.ค. 71.45 90.00

เม.ย. 67.69 90.00

พ.ค. 65.60 87.14

มิ.ย. 67.85 90.00

ก.ค. 69.95 90.00
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.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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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.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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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ก.ค. ก.ค.ส.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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ข่าวประมงที่น่าสนใจ

กรมประมงวางแนวทางบริหารจัดการ
ทรัพยากร“หอยแครง” อ่าวบ้านดอน

 มีรายงานจาก กรมประมง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาว่า กรมประมงหนุน
คลายปมข้อพิพาทแย่งชิงขุมทรัพย์ชายฝ่ังทะเล ด้วยการมีส่วนร่วม กรมประมง...เผยพบ 
“ลูกหอยแครง” ในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เกิดมากที่สุดในรอบ 3 ปี ผลพวงจาก
การวางมาตรการที่เข้มงวด โดยน�าเสนอ 3 แนวทาง เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรให้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วม สนับสนุนคลายปมข้อพิพาทการแย่งชิง
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้าน และผู้ประกอบการเลี้ยงหอย 

	 นายมีศักดิ์	ภักดีคง	อธิบดีกรมประมง	
เปิดเผยว่า	พื้นที่ชายฝังทะเลของอ่าวบ้านดอน	
จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	โดยเฉพาะเขตอ�าเภอเมือง	
และอ�าเภอพุนพิน	เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการเกิดและแพร่ขยายพันธุ์ของหอยแครง	
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแม่น�้าล�าคลอง
หลายสายได้ไหลมาบรรจบ	และได้น�าพา
แร่ธาตุอาหารไหลลงสู่อ่าวบ้านดอน	ท�าให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติ
อย่างมาก	ลูกหอยแครงจึงมักเกิดขึ้นในบริเวณนี้
เป็นส่วนใหญ่	โดยในช่วงหน้าแล้งหากมีฝนตก
หลายวัน	จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและความเค็มของน�้าทะเล	ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้หอยแครงมีการวางไข่และผสมพันธุ์	
และหากในปีใดน�้าทะเลมีความเค็มสูง	(สูงกว่า	
25	ppt)	ลูกหอยก็จะสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีอีกด้วย	ทั้งนี้	จากการเก็บข้อมูลของ
กรมประมงพบว่า	ในบริเวณอ่าวบ้านดอน
มีลูกหอยแครงเกิดปริมาณมากขึ้นในรอบ	3	ปี
ที่ผ่านมา	เนื่องจากปีที่ผ่านๆ	มาน�้าทะเลมีค่า
ความเค็มต�่า	แต่ในปีนี้	น�้าทะเลในอ่าวบ้านดอน
กลับมีความเค็มสูงกว่าทุกๆ	ปี	ประกอบกับ
ก่อนช่วงที่ลูกหอยจะเกิด	ยังมีฝนตกลงมา	
3-4	ช่วงๆ	ละ	3-4	วัน	ท�าให้น�้าจืดไหลลงสู่ทะเล
สลับกับน�้าเค็มจัด	จึงกระตุ้นให้หอยแครง
ผสมพันธุ์	และวางไข่ในธรรมชาติเป็นจ�านวน
มากอธิบดีกรมประมง	กล่าวต่อไปว่า	อีกหนึ่ง
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่ออัตราการรอดของลูกหอย	
ในพื้นที่ดังกล่าว	คือ	การใช้พระราชก�าหนด
การประมง	พ.ศ.	2558	และฉบับแก้ไข	
พ.ศ.	2560	เพื่อวางมาตรการส�าหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเข้มงวด	ท�าให้
ลูกหอยวัยอ่อนไม่ถูกรบกวนจากเครื่องมือ
ประมงที่มีประสิทธิภาพสูง	โดยได้มีการออก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ก�าหนด
เขตทะเลชายฝัง	พ.ศ.	2560	ระยะ	3	ไมล์ทะเล	
และการออกประกาศก�าหนดเครื่องมือท�าการ
ประมงรูปแบบ	และพื้นที่ท�าประมงของเครื่องมือ
คราดหอยที่ห้ามท�าประมงในที่จับสัตว์น�้า	
พ.ศ.	2560	โดยห้ามท�าการประมงในเขตทะเล
ชายฝัง	และให้สามารถท�าการประมงในเขต
ทะเลนอกชายฝังได้	ตามเงื่อนไข	ดังต่อไปนี้
(1)	เครื่องมือคราดหอยที่มีความกว้างของปาก
คราดไม่เกิน	3.5	เมตร	(2)	เครื่องมือคราดหอย	
ที่มีขนาดช่องซี่คราดมากกว่า	1.2	เซนติเมตร	
(โดยวัดจากด้านในของซี่คราดหนึ่งไปยังด้านใน
ของอีกซี่คราดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กัน)	(3)	ความยาว
ของเรือกลที่ใช้ประกอบกับเครื่องมือคราดหอย
ต้องไม่เกิน	18	เมตร	(4)	จ�านวนของเครื่องมือ
คราดหอยต้องไม่เกิน	3	อัน	(หน่วย)	ต่อเรือกล	
1	ล�า	ส่วนการจับด้วยมือ	สวิง	หรือกาท�าการ
ประมงโดยวิธีอื่น	ที่ไม่ใช้เรือประกอบเครื่องยนต์	
สามารถท�าการประมงในเขตชายฝังได้โดย
ไม่ผิดกฎหมายนอกจากนี้	คณะกรรมการ
ประมงประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ยังเห็นควร
ให้พื้นที่จับสัตว์น�้าในเขตอ�าเภอเมืองและ
อ�าเภอพุนพิน	ซึ่งเป็นแหล่งเกิดพันธุ์ลูกหอยแครง
ตามธรรมชาติเป็นพื้นที่สาธารณะให้ทุกคน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	และจากปริมาณทรัพยากร	
ลูกหอยแครงที่เกิดขึ้นจ�านวนมากนี้	จึงส่งผลให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร
ในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต	ระหว่างกลุ่ม
ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการ
เลี้ยงหอย	กรมประมงจึงได้วางแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรหอยแครง
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ดังนี้	
	 1.	บูรณาการก�าลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน
ในพื้นที่	ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายในการ

จัดการแปลงหอยที่รุกล�้าพื้นที่สาธารณะให้เป็น
พื้นที่ท�าการประมงของชาวประมง	
	 2.	ใช้กลไกของคณะกรรมการประมง
ประจ�าจังหวัด	เพื่อบริหารจัดการพื้นที่
ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงหอยทะเล	พร้อม
ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอย
ตามขั้นตอนต่อไป	โดยการให้สิทธิ์กับชาว
ประมงพื้นบ้านในการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์	
กลุ่มเกษตรกร	หรือองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน	
	 3.	ก�าหนดพื้นที่บางส่วนเป็นที่รักษาพันธุ์
สัตว์น�้าห้ามท�าการประมงอย่างถาวร	โดย
ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น�้า	ตามมาตรา	
56	แห่งพระราชก�าหนดการประมง	
พ.ศ.	2558	และฉบับแก้ไข	พ.ศ.	2560	
เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์หอยแครง	
	 ทั้งนี้	เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะของอ่าวบ้านดอน
ได้อย่างเท่าเทียม	บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ตามกฎหมาย	โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐก�าหนด	
เพื่อร่วมกันสร้างผลผลิตให้ทรัพยากร
หอยแครงคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป	
ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับการ
ประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/ตัว

รายการ
2562 2563

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

ลูกสุกรขุน 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420 1,300 1,438 1,986 2,554 2,263 2,169 1,846 2,054

ลูกไก่ไข่อายุ	1	วัน 21.50 25.00 25.92 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 26.00 26.00 26.00

ลูกไก่เนื้ออายุ	1	วัน 11.71 14.42 14.50 14.50 13.98 13.50 14.19 15.50 15.50 15.50 13.73 7.58 7.88

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

ที่มา :	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

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

รายการ
2562 2563

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

หัวอาหาร 

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

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

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

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

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

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

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

อาหารส�าเร็จรูปผง 

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

อาหารส�าเร็จรูปเม็ด

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

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

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

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

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

ที่มา :	www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง (เงินสด) ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย	:	บาทต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2562 2563

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

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

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

16	-	20	-	0 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867

16	-	16	-	8 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,633 12,633 12,633 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667

15	-	15	-	15 14,833 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,633 15,633 15,633 15,633

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

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.6	ร่วมกิจกรรมแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
และธุรกิจไผ่ชุมชน	ณ	ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่	จังหวัดชลบุรี

		 วันที่	14	พฤษภาคม	2563	นายสุชัย	กิตตินันทะศิลป	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6	จังหวัดชลบุรี	(สศท.6)	
และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร	เข้าร่วมกิจกรรมแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน	ณ	ศูนย์เทคโนโลยี
และธุรกิจไผ่	ในชุมชนบ้านคลองปริง	ต�าบลเกษตรสุวรรณ	จังหวัดชลบุรี	ซึ่งมีหัวข้อการเสวนา	ดังนี้	1)	ความร�่ารวยของธุรกิจไผ่อนาคต	
2)	การเพิ่มศักยภาพและการจัดการเทคโนโลยีไผ่จังหวัดชลบุรี	3)	ทิศทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ไผ่อนาคต	4)	การสร้างแผนธุรกิจไผ่ชุมชน
	 ทั้งนี้	กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ระดับชุมชน	Community	Change	โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม	ได้แก่	
กลุ่มหน่วยงานราชการ	และกลุ่มเกษตรกร	เพื่อสรุปข้อเสนอบทวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาไผ่จังหวัดชลบุรี

เลขาธิการ	สศก.	ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน	สศท.8
	 วันที่	18	มิถุนายน	2563	นางพัชรารัตน์	ลิ้มศิริกุล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	8	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(สศท.8)	
พร้อมเจ้าหน้าที่	ร่วมให้การต้อนรับ	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	และนางอัญชนา	ตราโช	
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายแก่ข้าราชการ	
และเจ้าหน้าที่	ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	8	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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แวะเยี่ยม สศท.

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

	 วันที่	24	มิถุนายน	2563	นายสุธรรม	ธรรมปาโล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	9	จังหวัดสงขลา	(สศท.9)	
มอบหมายให้	นายทนงค์ศักดิ์	ด�ารงนุกูล	ผู้อ�านวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร	เป็นผู้กล่าวรายงาน	การฝกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ภายใต้ภารกิจ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	:	กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชา	ปีงบประมาณ	2563	ระหว่างวันที่	
24-26	มิถุนายน	2563	ณ	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ต�าบลเชิงแส	อ�าเภอกระแสสินธุ์	จังหวัดสงขลา	
โดยมี	นายทิวา	สังขบุญญา	นายกเทศมนตรีต�าบลเชิงแส	เป็นประธาน	
	 ทั้งนี้	การฝกอบรมมีวัตถุประสงค์	เพื่อน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรทฤษฎีใหม่	มาปรับใช้ในการด�ารงชีวิต	และการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เพื่อเป็นทางรอดในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	ซึ่งได้รับองค์ความรู้จากวิทยากร	
โดย	นางชุรีย์	กลั่นน�้าเค็ม	และนายกิจษารธ	อ้นเงินทยากร	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ในหัวข้อเรื่อง	
“การใช้ประโยชน์จาก	Big	Data”	นายปัญญา	แก้วทอง	เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	หัวข้อการผลิตข้าวแบบครบวงจร	
การลดต้นทุนการผลิตข้าว	การท�าบัญชีฟาร์ม	การท�าปุ๋ยหมัก	และการท�าน�้าหมักด้วยสับปะรด	และนายอภินันท์	ขาวสุข	ปศุสัตว์อ�าเภอ
กระแสสินธุ์	หัวข้อการเลี้ยงสัตว์	และการท�าหญ้าหมักจากหญ้าเนเปีย	โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	ผู้ว่างงาน	แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง	
ศกอ.	เกษตรกรในท้องถิ่น	และผู้สนใจอื่น	ๆ	จ�านวน	30	ราย
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สศท.10	ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง	จังหวัดราชบุรี

	 วันที่	22-23	มิถุนายน	2563	นางจินตนา	ปัญจะ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่	10	จังหวัดราชบุรี	(สศท.10)	มอบหมายให้นางสาวรัชตา	วุฒิกิจเจริญ	
ผู้อ�านวยการส่วนวิจัยและประเมินผล	พร้อมเจ้าหน้าที่	สศท.10	ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง	จังหวัดนครปฐม	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
โรงงานแปรรูปสภาพโคมาตรฐานเพื่อการส่งออก	(EST)	เพิ่มศักยภาพการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค	และรองรับผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายในประเทศ	
รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้	ศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

แวะเยี่ยม สศท.
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี
	 วันที่	2	มิถุนายน	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	น�าคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่	
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	42	พรรษา	
3	มิถุนายน	2563	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	บริเวณโถงชั้น	1	อาคารนวัตกรรม	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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เลขาธิการ	สศก.	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี

	 วันที่	3	มิถุนายน	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	42	พรรษา	3	มิถุนายน	2563	
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	โดยมี	นายอนันต์	สุวรรณรัตน์	
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธี	ณ	ห้องประชุม	115	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	ร่วมงานแถลงข่าววิสัยทัศน์	“เกษตรผลิต	พาณิชย์ตลาด”
		 วันที่	10	มิถุนายน	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วย	ดร.ทัศนีย์	เมืองแก้ว	
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมงานแถลงข่าววิสัยทัศน์	“เกษตรผลิต	พาณิชย์ตลาด”	ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต	
โดย	กระทรวงพาณิชย์	ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	กระทรวงพาณิชย์	(สนามบินน�้า)	อาคารริมน�้า	จังหวัดนนทบุรี
		 ทั้งนี้	นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	และนายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แถลงวิสัยทัศน์	“เกษตรผลิต	พาณิชย์ตลาด”	โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพของโลก	มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	เพิ่มจีดีพีประเทศ	และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการ	พร้อมร่วมกันสร้าง	
Single	Big	Data	โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน	สร้างแพลตฟอร์มกลาง	สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ	มาตรฐานความปลอดภัย	
และการตรวจสอบย้อนกลับ	มุ่งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมติดตามการลงพ้ืนที่ของรองนายกรัฐมนตรี	
มอบนโยบายการบริหารจัดการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

	 วันที่	19	มิถุนายน	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พร้อมด้วย	นางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
และนางพัชรารัตน์	ลิ้มศิริกุล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	8	จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	(สศท.8)	ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี	(พลเอกประวิตร	
วงษ์สุวรรณ)	ในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มระดับจังหวัดในพื้นที่	5	จังหวัดน�าร่อง	ณ	ห้องประชุม
ธูปะเตมีย์	กองบิน	7	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 ทั้งนี้	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมคณะ	ได้ลงพื้นที่แปลงต้นแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน�้ามัน	ของนายโสฬส	เดชมณี	ต�าบลเขาศรีวิชัย	
อ�าเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อติดตามการผลิตและการตลาดปาล์มน�้ามัน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน	Big	Data	และ	Gov	Tech	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 วันที่	26	มิถุนายน	2563	นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน	Big	Data	และ	GovTech	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ชั้น	3	ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	เพื่อพิจารณาแผนการด�าเนินงาน	Citizen	Service	Platform	แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง	ส�าหรับประชาชน	และในส่วนของ
ภาคการเกษตร	ร่วมกับ	ส�านักงานรัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	ตลอดจนโครงการ	Quick	Win	ระยะที่	2	ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การจัดท�าโครงการส�าคัญ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	2565”
	 วันที่	30	มิถุนายน	2563	ดร.ทัศนีย์	เมืองแก้ว	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานการประชุม	และชี้แจงแนวทาง
การจัดท�าโครงการส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	
เพื่อให้หน่วยงานภายใน	สศก.	สามารถวิเคราะห์และจัดท�าในส่วนของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย	(Value	Chain)	
และการจัดท�าโครงการส�าคัญของ	สศก.	ต่อไป	ทั้งนี้	ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�า	Worksheet	2	(การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย)	และน�าเสนอโครงการส�าคัญภายใต้	Value	Chain	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	3	อาคารนวัตกรรม	ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
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ร่วมใจเป็นหนึ่ง
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“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”






