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จัดท�ำงบประมำณในภำพรวม และกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรส�ำคัญ นอกจำกนี้  

ยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของ สศก. ในก้ำวต่อไป จะยังคงร่วมขับเคลื่อน 

กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยใต้หลัก 

กำรตลำดน�ำกำรผลิต และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นกำรท�ำงำนเชิงรุกแก้ปัญหำ 

ปำกท้องเกษตรกรครบทุกมิติ ซึ่ง สศก. ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ  

(Nation Agricultural Big Data Center : NABC) เพื่อเชื่อมโยงและบูรณำกำร 

ฐำนข้อมูลภำคกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรระหว่ำงหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ของระบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร ตลอดจน 

ห่วงโซ่อุปทำน ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ พร้อมเปิดให้บริกำรข้อมูล 

ด้ำนกำรเกษตรกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์  

ประเทศไทยจะมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร และเป็นครัวโลกต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน 

บรรณาธิการแถลง
	 ต้อนรับฉบับเดือนมีนาคม	
เดือนแห่งการครบรอบ 
วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)	
ปีที่	41	ซึ่งตรงกับวันที่	 
24	มีนาคมของทุกปี	 
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	
สศก.ได้ปฏิบัติภารกิจส�าคัญ	
ในการจัดท�าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายมาตรการ
ทางการเกษตร	การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรในทุกมิติ	 
การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร
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 กัญชง	หรือ	เฮมพ์	(Hemp 
ชื่อวิทยำศำสตร์ Cannnabis sativa 
L. Subsp. sativa) เป็นไม้ล้มลุกที่มี
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์คล้ำยกัญชำ 
แตกต่ำงกันที่ต่อมน�้ำมันของกัญชงมี
น้อยกว่ำ จัดเป็นพืชที่อยู่ในสกุล Cannabis 
ต่ำงกันที่สำยพันธุ์ย่อย กัญชงจัดอยู่ใน
กลุ่ม Cannabis sativa ในขณะที่กัญชำ
อำจอยู่ในกลุ่ม indica หรือ sativa ก็ได้ 
มีแหล่งก�ำเนิดในเขตเอเชียกลำง และ
แพร่กระจำยไปทั่วเอเชียตะวันออก 
อินเดีย ตลอดจนทวีปยุโรป
 ลักษณะต้นกัญชง จะมีล�ำต้นสูง
มำกกว่ำ 2 เมตร ปล้องหรือข้อยำว 
แตกกิ่งก้ำนน้อยและแตกกิ่งไปในทิศทำง
เดียวกัน เปลือกเหนียวลอกง่ำย ให้เส้นใย
ยำวคุณภำพสูง ใบเป็นสีเขียวอมเหลือง 
ใบมีแฉกประมำณ 7-9 แฉก กำรเรียงตัว
ของใบค่อนข้ำงห่ำง ดอกจะมียำงที่ช่อดอก
ไม่มำก เมล็ดมีขนำดใหญ่และเป็นลำยบ้ำง 
ผิวเมล็ดหยำบด้ำน กัญชงปลูกได้ง่ำยใน
หลำกหลำยสภำพภูมิอำกำศ ไม่ต้องดูแล
มำก ระยะเวลำของกำรโตเต็มวัยประมำณ 
108-120 วัน ต้นกัญชงนั้นสำมำรถน�ำมำ
ใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ไม่ว่ำจะน�ำมำ
เป็นอำหำรคนและสัตว์ ผลิตเป็นเส้นด้ำย 

“กัญชง”พันธุ์พืชจากเย่อโซ๊ะ

เชือก ใช้ส�ำหรับกำรทอผ้ำท�ำเครื่องนุ่งห่ม 
ท�ำกระดำษ ถ่ำน น�้ำมันปรุงอำหำร 
ยำรักษำโรค และเครื่องส�ำอำง
 “กัญชง”เป็นพืชพื้นบ้ำนที่มีควำม
ส�ำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชำวเขำ
ทำงภำคเหนือของไทยมำยำวนำน 
โดยเฉพำะชำวเขำเผ่ำม้งมีวิถีชีวิตผูกพันกับ
กัญชงตั้งแต่เกิดจนตำยเลยก็ว่ำได้ ในภำษำ
ม้ง เรียกกัญชงว่ำ “หมั้ง” หรือ “ม่ำง” 
ซึ่งชำวม้งเชื่อว่ำเทพเจ้ำหรือเย่อโซ๊ะ เป็น
ผู้สร้ำงโลก สร้ำงมนุษย์ และได้ประทำน
พันธุ์พืชให้มนุษย์ได้ใช้ ก็คือ “หมั้ง หรือ กัญชง” 
นั่นเอง ชำวม้งจะน�ำใบกัญชงมำท�ำชำ 
เมล็ดท�ำยำรักษำโรค เปลือกใช้ท�ำเครื่อง
นุ่งห่ม ยิ่งไปกว่ำนั้นควำมเชื่อชำวม้ง 
“กัญชง” เป็นเสมือนสะพำนเชื่อมต่อ

ระหว่ำงโลกมนุษย์ โลกของเทพเจ้ำ และโลก
ของบรรพบุรุษ ถือเป็นของมงคล สำยสิญจน์
ที่ใช้ในพิธีกรรมต่ำงๆ เสื้อผ้ำในงำนมงคล 
เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยรวมถึงรองเท้ำของ
ชำวม้งที่เสียชีวิต จึงผลิตจำกเส้นใยกัญชง
 กัญชงมีลักษณะใกล้เคียงกับกัญชำ 
จนคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออก รัฐจึงมี
นโนบำยห้ำมปลูกกัญชงในประเทศไทย 
ชำวม้งในประเทศไทย ต้องสั่งซื้อเสื้อผ้ำใย
กัญชงจำกประเทศลำว จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ 
เสด็จพระรำชด�ำเนินเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่
ภำคเหนือ ทรงผลักดันให้มีกำรศึกษำและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรชำวไทยภูเขำได้ปลูก
กัญชง เพื่อใช้ในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

“กัญชง”เป็นพืชพ้ืนบ้านที่มี
ความสําคัญกับวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวเขาทาง

ภาคเหนือของไทยมา
ยาวนาน โดยเฉพาะชาวเขา

เผ่าม้งมีวิถีชีวิตผูกพัน
กับกัญชงตั้งแต่เกิด

จนตายเลยก็ว่าได้ ในภาษา
ม้ง เรียกกัญชงว่า “หมั้ง” 
หรือ “ม่าง” ซึ่งชาวม้งเชื่อ

ว่าเทพเจ้าหรือเย่อโซ๊ะ
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เป็นอำชีพเสริม สร้ำงรำยได้จำกงำน
หัตถกรรม มูลนิธิโครงกำรหลวงและสถำบัน
วิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 
จึงได้ศึกษำวิจัยสำยพันธุ์กัญชงที่มีสำร
เสพติดต�่ำสำมำรถขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ 
และศนย์ศิลปำชีพได้มีกำรส่งเสริมงำน
หัตถกรรมที่ถักทอผ้ำจำกใยกัญชง อบรม
ให้ควำมรู้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำใยกัญชง 
พัฒนำเครื่องมือในกำรลอกเปลือกกัญชง
ออกจำกล�ำต้น เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ
กำรผลิต และพัฒนำรูปแบบให้ทันสมัย

 เส้นใยกัญชงนั้นมีควำมเหนียวนุ่ม 
แข็งแรง ให้ควำมอบอุ่น ดูดซับควำมชุ่มชื้น 
ระบำยอำกำศได้ดี สำมำรถป้องกันรังสียูวี
ได้ เนื้อผ้ำมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ผ้ำใยกัญ
ชงจึงถูกน�ำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม รองเท้ำ กระเป๋ำ 
ผ้ำปูโต๊ะ ปลอกหมอน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ 
แม้กระทั่งแบรนด์ดังระดับโลกก็ใช้ผ้ำใย
กัญชงเป็นวัตถุดิบ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีกำร
พัฒนำเทคนิคกำรผลิต และมีกำรน�ำวัสดุ
อื่นๆ มำทอร่วมกับใยกัญชง ท�ำให้ได้สินค้ำ

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ที่มา	: ส่วนวิจัยและประเมินผล
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5

ที่มีคุณภำพและควำมหลำกหลำยตรง
กับควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น 
นอกจำกจะได้ผ้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษแล้ว 
ในผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ยังแสดงถึงเอกลักษณ์
ท้องถิ่น ภูมิปัญญำที่ได้สั่งสมและสืบทอด
มำจำกรุ่นสู่รุ่น รวมถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์
และควำมภำคภูมิใจของผู้ผลิตอีกด้วย

อ้างอิง
 Medthai. “กัญชง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกัญชง 14 ข้อ”. [ออนไลน์] เข้ำถึงได้จำก https://medthai.com.
 วิกิพีเดีย สำรนุกรมเสรี. “กัญชง”. [ออนไลน์] เข้ำถึงได้จำก https://th.wikipedia.org/wiki/กัญชง
 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ. “รู้จักกับกัญชง กัญชำ และเทรนด์ตลำดในสหรัฐฯ”. [ออนไลน์] 
เข้ำถึงได้จำก https://www.thaibicusa.com
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. “ใยกัญชง มหัศจรรย์เส้นใย แห่งสำยวัฒนธรรมชำวเขำเผ่ำม้ง”. [ออนไลน์] 
เข้ำถึงได้จำก http://www.culture.go.th
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เผยผลการศึกษา ข้าวโพดหลังนาช่วยเพ่ิมรายได้
ให้เกษตรกร คุ้มค่าต่อการลงทุน

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

	 ผลการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรยอมรับของเกษตรกรในกำรเข้ำร่วม
โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อสนับสนุน
กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท�ำนำ 
กรณีศึกษำจังหวัดชัยนำท และสระบุรี” 
โดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 
จังหวัดชัยนำท (สศท.7) ได้ด�ำเนินกำร
ศึกษำวิจัยในระดับพื้นที่ เพื่อศึกษำปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกำรยอมรับของเกษตรกรในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อ
สนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง
ฤดูท�ำนำ และเปรียบเทียบต้นทุน รวมถึง
จุดคุ้มทุนระหว่ำงกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และกำรท�ำนำปรัง 
 กำรศึกษำดังกล่ำว สศท.7 รวบรวม
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดชัยนำทและสระบุรี ทั้งที่เข้ำร่วม
และไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยผลกำร
ศึกษำ พบว่ำ จังหวัดชัยนำท มีจ�ำนวน
เกษตรกรเข้ำร่วม 183 รำย ต้นทุนรวม
ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 4,760 บำท/ไร่ 
สูงกว่ำต้นทุนข้ำวนำปรังข้ำวนำปรังร้อยละ 
5 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 799 กิโลกรัม/ไร่ 
สูงกว่ำ ข้ำวนำปรังร้อยละ 13 เกษตรกรมี
รำยได้สุทธิ (ก�ำไร) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 
2,117 บำท/ไร่ สูงกว่ำข้ำวนำปรังร้อยละ 
65 รำคำที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยในจังหวัด
อยู่ที่ 8.60 บำท/กิโลกรัม สูงกว่ำข้ำวนำปรัง
ร้อยละ 5 โดยผลกำรประมำณค่ำจุดคุ้ม
ทุนของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้ำวนำปรังของจังหวัดชัยนำท พบว่ำ 
เกษตรกรต้องจ�ำหน่ำยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6.21 บำท/กิโลกรัม หรือมีผลผลิตข้ำวโพด 
307.79 กิโลกรัม/ไร่ จึงจะส่งผลให้เกษตรกร
มีรำยได้เทียบเท่ำกับกำรปลูกข้ำวนำปรัง 
 จังหวัดสระบุรี มีจ�ำนวนเกษตรกรเข้ำ
ร่วม 65 รำย ต้นทุนรวมของข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์เฉลี่ย 4,801 บำท/ไร่ สูงกว่ำ 
ข้ำวนำปรังร้อยละ 8 ผลผลิตต่อเนื้อที่
เก็บเกี่ยว 814 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่ำ

ข้ำวนำปรังร้อยละ 15 เกษตรกรมีรำยได้
สุทธิเฉลี่ย 1,968 บำท/ไร่ สูงกว่ำข้ำว
นำปรังร้อยละ 43 รำคำที่เกษตรกรขำยได้
เฉลี่ยในจังหวัดอยู่ที่ 8.31 บำท/กิโลกรัม 
สูงกว่ำข้ำวนำปรัง ร้อยละ1 โดยจุดคุ้มทุน 
พบว่ำ เกษตรกรต้องจ�ำหน่ำยข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์ในรำคำ 6.06 บำท/กิโลกรัม หรือมี
ผลผลิตข้ำวโพด 309 กิโลกรัม/ไร่ จึงจะส่ง
ผลให้เกษตรกรมีรำยได้เทียบเท่ำกับกำร
ปลูกข้ำวนำปรัง 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำจำกรำคำข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่สูงกว่ำ สำมำรถช่วยให้
เกษตรกรมีรำยได้ที่ดีขึ้น และจำกกำร
วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรยอมรับของ
เกษตรกรในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบ
ว่ำ ถ้ำเกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำก่อน และสำมำรถเข้ำ
ถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์ อีกทั้งมำตรกำรของภำครัฐเกี่ยวกับ
กำรสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูท�ำนำมีควำมจูงใจ ก็มีแนวโน้มที่
เกษตรกรจะตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มำกกว่ำเกษตรกรทั่วไป นอกจำกนี้ รำคำ

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรัง ก็เป็นอีกปัจจัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรของ
เกษตรกรด้วย
 ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำกำร
ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จะช่วยให้เกษตรกร
มีรำยได้สูงกว่ำกำรท�ำนำปรัง อีกทั้งช่วย
ปรับสมดุลของปริมำณกำรผลิต กำรตลำด
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ที่มา	: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7
จังหวัดชัยนำท

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

ข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหำอุปทำนล้น
ตลำดของข้ำว และปัญหำผลผลิตข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร 
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ำมำร่วม
โครงกำรฯ มำกขึ้น จึงควรเพิ่มควำมรู้ในกำร
ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร 
ส่งเสริมให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงเครื่องจักร

ที่ใช้ในกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และมี
มำตรกำรควบคุมกำรรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์ในรำคำที่ยุติธรรม นอกจำกนี้ ภำครัฐ
ควรศึกษำสมดุลของปริมำณกำรผลิต กำร
ตลำดข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อย่ำงต่อ
เนื่อง เพื่อไม่ให้ประสบปัญหำขำดสมดุล
ของอุปสงค์ และอุปทำนข้ำวและข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ในอนำคต ส�ำหรับท่ำนที่สนใจผล

ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	และ	ข้าวนาปรัง	จังหวัดชัยนาทและสระบุรี	(ข้อมูล	ปีเพาะปลูก	2561/62)

จังหวัด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปรัง

ต้นทุนรวม	
(บาท/กก)

ผลผลิต	
(กก./ไร่)

ก�าไร	
(บาท/ไร่)

ราคา	ณ	ไร่นา	
(บาท/กก.)

ต้นทุนรวม	
(บาท/กก)

ผลผลิต	
(กก./ไร่)

ก�าไร	
(บาท/ไร่)

ราคา	ณ	ไร่นา	
(บาท/กก.)

ชัยนำท 4,760.73 799.77 2,117.09 8.60 4,548.65 710.85 1,280.32 8.20

สระบุรี 4,801.40 814.66 1,968.42 8.31 4,447.25 709.85 1,373.52 8.20

กำรศึกษำเพิ่มเติมสำมำรถสอบถำมได้ที่
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 
โทร. 056 405 005 - 8 หรืออีเมล 
zone7@oae.go.th
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ด�ำเนินโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ
เพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท�ำนำ
ด�ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ
สมดุลของปริมำณกำรผลิต กำรตลำดข้ำว
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรำยได้ 
มีอำชีพที่มั่นคงยั่งยืนจำกกิจกรรมปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนำปรัง และ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องของข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์มีเสถียรภำพในกำรผลิตสินค้ำ ลดกำร
พึ่งพำจำกภำยนอกประเทศ มีพื้นที่
เป้ำหมำย จ�ำนวน 2 ล้ำนไร่ ด�ำเนินกำร
เดือนกันยำยน 2561 ถึง กันยำยน 2562 
โดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วม
กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประเมินผล
หลังสิ้นสุดโครงกำร ซึ่งส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร โดย ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) 
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ 
กระบวนกำร ผลผลิต และผลลัพธ์บำงส่วน 
ในส่วนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงกำรฯ 
มีกำรส�ำรวจข้อมูลจำกเกษตรกร 
จ�ำนวน 1,180 รำย และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ�ำนวน 180 รำย รวม จ�ำนวน 1,360 รำย 
ในพื้นที่โครงกำร 37 จังหวัด ในช่วงเดือน
เมษำยน ถึง พฤษภำคม 2562 โดยผลกำร
ประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน เกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน 82,316 รำย 
พื้นที่ จ�ำนวน 724,932 ไร่ (ร้อยละ 36.25 
ของเป้ำหมำย 2 ล้ำนไร่) เนื่องจำกเป็นกำร
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ เกษตรกร

ศปผ. เผยผลลัพธ์และผลกระทบ จากโครงการ
สานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา

ให้ควำมสนใจน้อยกว่ำเป้ำหมำยโครงกำรฯ 
แต่ยังคงสูงกว่ำผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หลังนำ ปี 2560/61 ซึ่งสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิตไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 15 ไร่
ต่อรำย เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
67,369 รำย คิดเป็นร้อยละ 143 ของ
เป้ำหมำย (47,000 รำย) พื้นที่ปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 452,828 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของพื้นที่เป้ำหมำย (700,000 ไร่) 
กำรขอรับสนับสนุนสินเชื่อ เกษตรกรที่ร่วม
โครงกำรฯ ร้อยละ 20.34 ขอรับสนับสนุน
สินเชื่อ ซึ่งมีไม่มำกนัก เนื่องจำก เกษตรกร
ไม่ต้องกำรมีหนี้สินเพิ่ม ไม่มั่นใจว่ำจะช�ำระ
เงินคืนได้ทันภำยในก�ำหนดระยะเวลำ 
6 เดือน และบำงรำยไม่มั่นใจในผล
ตอบแทนที่จะได้รับเพรำะมีประสบกำรณ์
ในกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์น้อย
 ด้ำนผลลัพธ์และผลกระทบ พบว่ำ 
กำรผลิตในฤดูนำปรังก่อนมีโครงกำรฯ 
ประกอบด้วย ข้ำวนำปรัง ข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์ พืชอื่น ๆ เช่น ผัก พืชตระกูลถั่ว 
ข้ำวโพดหวำน เป็นต้น รวมทั้ง พื้นที่

ว่ำงเปล่ำ ผลจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
เป็นกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยใต้
โครงกำรฯ เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 1,084 บำทต่อไร่ น้อยกว่ำโครงกำร
ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หลังนำ ปี 2560/61 ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 3,064 บำทต่อไร่ เนื่องจำกมีต้นทุน
ที่สูงขึ้นจำกกำรระบำดของหนอนกระทู้ 
โดยปี 2561/62 เกษตรกรมีผลตอบแทน
สุทธิเปรียบเทียบกับกิจกรรมเดิม เช่น 
เพิ่มขึ้นจำกกรณีที่เป็นพื้นที่ว่ำงเปล่ำ 
1,084 บำทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจำกเดิมที่ปลูก
ข้ำวนำปรัง 932 บำทต่อไร่ และลดลง
จำกเดิมที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,883 
บำทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งโครงกำรฯ 
ประมำณ 769 ล้ำนบำท
 จำกกำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลให้มี
ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศ
เพิ่มขึ้นและลดกำรพึ่งพำกำรน�ำเข้ำได้
ประมำณ 0.64 ล้ำนตัน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกำรปรับสมดุลในตลำดข้ำวและข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ได้ไม่มำกนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมำณควำมต้องกำรส่วนเกินในประเทศ 
จ�ำนวน 3.26 ล้ำนตัน จำกผลผลิตที่เพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวนดังกล่ำว เกิดมูลค่ำเพิ่มตลอด
ห่วงโซ่อุปทำนของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่
กระบวนกำรผลิต (ต้นน�้ำ) กำรรับซื้อ
ผลผลิตจำกพ่อค้ำคนกลำง พ่อค้ำท้องถิ่น 
ผู้ประกอบกำร กิจกำรไซโล และสถำบัน
เกษตรกร (กลำงน�้ำ) ซึ่งกระจำยผลผลิตไป
สู่อุตสำหกรรมแปรรูปและผลิตอำหำรสัตว์ 
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เกษตรกรมีความ

พึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการฯ อยู่ในระดับมาก 

เนื่องจาก มีรายได้

มากกว่าการปลูกข้าวนาปรัง 

ใช้นํ้าน้อยกว่าและ

มีการบูรณาการ

หลายหน่วยงาน ตั้งแต่

กระบวนการประชาสัมพันธ์

โครงการฯ จนถึง

การจําหน่ายผลผลิต

บทความพิเศษ

(ปลำยน�้ำ) คิดเป็นมูลค่ำเพิ่มประมำณ 
7,911 ล้ำนบำท 
 นอกจำกนี้กำรด�ำเนินโครงกำรฯ 
ได้ส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก 
คิดเป็นมูลค่ำจ�ำนวน 2,009 ล้ำนบำท 
จำกกำรลดพื้นที่เผำวัสดุทำงกำรเกษตร
เพื่อเตรียมกำรผลิต จ�ำนวน 75,966 ไร่ 
จำกก่อนมีโครงกำรฯ 
 ในส่วนของควำมยั่งยืนในกำรผลิต
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูนำปรังของ
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 84 คำดว่ำจะปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง ร้อยละ 10 
ยังไม่มั่นใจ ขึ้นอยู่กับรำคำผลผลิตในฤดู
กำรผลิตนั้น ๆ และร้อยละ 6 ไม่ปลูก
ในปีต่อไป เนื่องจำกพื้นที่ไม่เหมำะสม 

โดยเกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำก เนื่องจำก 
มีรำยได้มำกกว่ำกำรปลูกข้ำวนำปรัง 
ใช้น�้ำน้อยกว่ำและมีกำรบูรณำกำร
หลำยหน่วยงำน ตั้งแต่กระบวนกำร
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จนถึงกำร
จ�ำหน่ำยผลผลิต 
 จำกกำรประเมินผลโครงกำรยังพบว่ำ 
กำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 และ 
ปี 2561/62 เกษตรกรประสบปัญหำเช่น
เดียวกัน คือ ขำดแคลนรถเก็บเกี่ยว และ
เครื่องสีข้ำวโพด พื้นที่ปลูกไม่เหมำะสม 
ดังนั้นกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ในระยะต่อไป 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรฯ 
และแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคในปีที่ผ่ำนมำ 
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เกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน
การผลิตบางรายไม่สามารถ
ใช้เงินดังกล่าว ซื้อปัจจัย

การผลิตได้ทันตาม
กรอบระยะเวลาที่โครงการฯ 
กําหนด เนื่องจากมีขั้นตอน

ในการอนุมัติวงเงิน 
ทําให้มีระยะเวลาสั้น

ในการใช้จ่ายเงิน ร้านค้า
ที่เข้าร่วมโครงการมีจํากัด

ผลิตบำงรำยไม่สำมำรถใช้เงินดังกล่ำว
ซื้อปัจจัยกำรผลิตได้ทันตำมกรอบระยะ
เวลำที่โครงกำรฯ ก�ำหนด เนื่องจำกมี
ขั้นตอนในกำรอนุมัติวงเงิน ท�ำให้มีระยะ
เวลำสั้นในกำรใช้จ่ำยเงิน ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีจ�ำกัด เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
ควรลดขั้นตอนและข้อจ�ำกัดให้ร้ำนค้ำ
สำมำรถรับบัตรเกษตรสุขใจได้มำกขึ้น 
 สุดท้ำยนี้ กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นพืชทำงเลือกในระยะ
ต่อไป (Future Crop) ควรส่งเสริมกำร
ปลูกในรูปแบบแปลงใหญ่ และกำรผลิต
ให้ได้มำตรฐำน GAP และควรจัดท�ำฐำน
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตให้เกิด
ควำมสมดุลด้ำนอุปสงค์ อุปทำน อย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป

บทความพิเศษ

ควรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเป็นเงินทุน 
พร้อมกันนี้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควร
ประสำนและสนับสนุนเครื่องจักรที่ใช้
ในกำรผลิตให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
และด�ำเนินกำรในพื้นที่เหมำะสมและ
มีน�้ำเพียงพอตลอดฤดูเพำะปลูก โดยใช้ 
Agri – Map เป็นเครื่องมือ 
 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหำหนอนกระทู้ระบำดอย่ำง
รุนแรง ท�ำให้ผลผลิตเสียหำยและมีต้นทุน
เพิ่มในกำรก�ำจัดศัตรูพืช ดังนั้น หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องควรถ่ำยทอดควำมรู้เพิ่มเติม 
ในกำรป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งส่ง
เสริมให้ใช้แมลงศัตรูธรรมชำติ หรือ
สำรชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนและก�ำจัด
ศัตรูพืชได้อย่ำงยั่งยืน
 เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับเปลี่ยนกำร ที่มา	: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 

จังหวัดอุดรธำนี 
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	 “คุณหมู”	หรือ คุณกรวิชญ์ มำระเสนำ 
อดีตวิศวกรโยธำ ที่ตัดสินใจลำออกแล้ว
เบนเข็มสู่อำชีพเป็นเกษตรกรอย่ำงเต็มตัว 
โดยมุ่งท�ำสวนเกษตรผสมผสำนตำมศำสตร์
พระรำชำ น�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและกำรตลำด
มำใช้ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำ สร้ำงรำยได้
หลำยแสนบำทต่อไร่ 

สร้างวิถีชีวิตแห่งความสุข....
บนเส้นทางอาชีพเกษตรกร
 เดิมทีครอบครัวคุณหมูท�ำธุรกิจเกษตร
และประมง พ่อแม่ตั้งใจส่งเสริมให้คุณ
หมูเรียนจบสูงๆ เพรำะไม่ได้อยำกให้มำ
ท�ำอำชีพเกษตรกรรม หลังคุณหมูเรียน
จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
จำกมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ก็ท�ำงำน
ประจ�ำในต�ำแหน่งวิศวกรโยธำ ท�ำงำนหนัก
จนแทบไม่มีเวลำเป็นของตัวเอง เมื่อ 10 ปี
ก่อน คุณหมูจึงตัดสินใจลำออกแล้วกลับมำ
ท�ำเกษตรที่บ้ำนเกิด เพื่อจะได้มีโอกำสดูแล
พ่อแม่ที่มีสุขภำพไม่แข็งแรง ในระยะแรก 
คุณหมูไม่มีพื้นฐำนด้ำนงำนเกษตร 
ก็พยำยำมเรียนรู้ข้อมูลด้ำนกำรผลิต-
กำรตลำด จำกหนังสือด้ำนเกษตรและ
ข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต เนื่องจำกกระแส
นิยมบริโภคผักอินทรีย์ มีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คุณหมูจึงสนใจเรื่องกำร
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง 
คุณหมูเป็นแกนน�ำรวมกลุ่มชำวบ้ำน จัดตั้ง
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่ำสะอ้ำน เมื่อวันที่ 9 
เมษำยน 2550 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมปลูก

เรียนรู้แก้จน ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา

และจ�ำหน่ำยผักปลอดสำรพิษ เช่น 
ผักคะน้ำ ผักกำด ผักสลัด ผักขม 
ผักกวำงตุ้งฮ่องเต้ และผักบุ้ง ฯลฯ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่ำสะอ้ำน ท�ำงำนโดย
ยึดหลักเกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) 
ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง “3 ห่วง 
2 เงื่อนไข” ได้แก่ ควำมพอประมำณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ควำมรู้ และคุณธรรม 
คุณหมูร่วมมือกับสมำชิกกลุ่มวำงแผน
จัดกำรโซ่อุปทำน ตั้งแต่กำรเตรียมคน 
พื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดหำเมล็ดพันธุ์
ผักคุณภำพดีให้สมำชิกน�ำไปปลูก 
ทำงวิสำหกิจชุมชน ฯ ควบคุมคุณภำพ
ผลผลิตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนจัดกำร
คุณภำพ GAP พืช จัดระบบกำรให้น�้ำ-ปุ๋ย 
บ�ำรุงรักษำไม่ให้แมลงและวัชพืช
ท�ำลำยผลผลิต ก�ำหนดวันเก็บเกี่ยวทุกวัน
หรือสองวันครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผัก 
น�ำผักมำใส่บรรจุภัณฑ์ที่มีกำรรับรอง
เกษตรปลอดภัย (Q) จำกกรมวิชำกำรเกษตร 
ภำยใต้กำรสนับสนุนของเทศบำลต�ำบลเขำ
รูปช้ำงและส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน 

ทํางานโดยยึดหลักเกษตร
อินทรีย์ (organic agriculture) 

ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
“3 ห่วง 2 เงื่อนไข” 

ได้แก่ ความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ความรู้ และคุณธรรม

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.

สงขลำ ด้ำนกำรตลำด ทำงกลุ่มเน้น
ขำยปลีก ณ ศูนย์เรียนรู้วิสำหกิจชุมชน
ท่ำสะอ้ำนไฮโดรโปนิกส์ ตลำดนัดวัน
อำทิตย์ และตลำดนัดเกษตรทุกวันศุกร์ 
เวลำ 06.30-13.00 น. ในบำงครั้งกำรปลูก
ผักอินทรีย์ก็ประสบปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของเพลี้ยไฟ ไรแดง รวมถึงเชื้อรำที่
เกิดจำกอำกำรโรครำกเน่ำ และโรคใบจุด 
ท�ำให้ประสบปัญหำขำดทุน กำรปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ แม้ระบบน�้ำจะมีธำตุอำหำร
ที่พืชต้องกำรครบ แต่ในช่วงหน้ำร้อนต่อ
หน้ำฝน รำกพืชจะไม่สำมำรถดูด
สำรอำหำรได้เต็มที่ เนื่องจำกมีเชื้อรำ 
2 ชนิด จะเติบโตได้ดี และเป็นเชื้อรำที่
มักจะเกิดขึ้นกับกำรปลูกพืชชนิดเดียวซ�้ำๆ 
หลำยครั้ง และชอบไปเกำะอิงอำศัยอยู่กับ
รำกพืช จนพืชไม่สำมำรถดูดอำหำรได้ 
มีอำกำรโรครำกเน่ำ ใบจุด เนื่องจำก
คุณหมูเป็นเกษตรกรมือใหม่ ยังขำด
ควำมรู้ด้ำนกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืช 
และกำรบริหำรตลำดที่เหมำะสม 
เขำจึงพยำยำมเรียนรู้เทคโนโลยีกำรเกษตร
ใหม่ๆ เข้ำมำใช้ปรับปรุงกำรท�ำงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

บ่มเพาะความรู้	จาก	YSF	
 ปี 2557 กรมส่งเสริมกำรเกษตรจัด
โครงกำรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 
Smart Farmer : YSF) โดยเปิดรับสมัคร
ลูกหลำนเกษตรกรอำยุระหว่ำง 17 – 45 ปี
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ที่มีควำมภำคภูมิใจในอำชีพเกษตรกร 
มีรำยได้ไม่ต�่ำกว่ำ 180,000 บำท
ต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งคุณหมูมีคุณสมบัติ
ตรงตำมหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ก�ำหนดจึงได้เป็นสมำชิกYSF รุ่นแรก
ของโครงกำร ฯสมำชิกYSF จะได้รับกำร
อบรมให้เป็นผู้ประกอบกำรเกษตร
รุ่นใหม่ (StartUp) เรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
กำรผลิต ลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจด้วย
นวัตกรรม ได้แก่ ระบบ IoT(internet 
of Things) นวัตกรรม Smart Farm  
ระบบ Digital Market กำรพัฒนำสินค้ำ
เกษตรได้รับรองมำตรฐำนสำกล Go to 
Global เพื่อยกระดับผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่สู่สำกล คุณหมู ได้น�ำหลักกำร
ท�ำเกษตรยุคใหม่ มำปรับใช้ในกำรปลูกพืช 
เช่นกำรปลูกผักยกแคร่ ที่มีควำมสูง 1 เมตร 
จำกพื้นดิน หลังคำมุงด้วยพลำสติกหนำใส 
ข้อดีของกำรปลูกผักบนแคร่ในโรงเรือน 
คือ ลดปัญหำโรคแมลงศัตรูพืชแล
ะหนีปัญหำวัชพืช สำมำรถปลูกผักได้ตลอด
ทั้งปี สะดวกในกำรท�ำ ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ 
ให้ปวดหลัง คุณหมูเพำะต้นกล้ำผักที่เติบโต
แข็งแรงก่อน จึงค่อยย้ำยมำปลูกบนแคร่ 
กำรปลูกผักยกแคร่ ช่วยระบำยอำกำศ
และควำมร้อนได้ดี ประหยัดน�้ำและปุ๋ย 
นอกจำกนี้ ยังปลูกผักสลับชนิดในแต่ละ
โรงเรือน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคและแมลงศัตรูพืช นอกจำกนี้ยังใช้
นโยบำยตลำดน�ำกำรผลิตเพื่อให้ได้สินค้ำ
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำด คุณหมูเลือกปลูกผักที่ลูกค้ำชอบมำก
ที่สุดก่อน จึงค่อยปลูกผักชนิดอื่นรองลงมำ 
เน้นปลูกผักในกระถำงตั้งไว้ในโรงเรือน
เพื่อให้สะดวกต่อกำรเคลื่อนสินค้ำไปจัด
แสดงหรือจ�ำหน่ำยในพื้นที่ต่ำงๆ แล้ว 
ยังช่วยเพิ่มมูลค่ำสินค้ำอีกด้วย แทนที่จะ
ตัดผักสดขำยทีละต้น ในรำคำ ต้นละ 
25 บำท ก็ใช้วิธีขำยแบบยกกระถำง 
ในรำคำ 3 ต้น 100 บำทแทน ช่วยเพิ่ม
โอกำสขำยสินค้ำได้มำกขึ้น
 ปัจจุบัน คุณหมู ท�ำเกษตรผสมผสำน
ระบบเกษตรอินทรีย์ สร้ำงเม็ดเงิน 1 ไร่
ได้หลำยแสน จำกกิจกรรมปลูกผัก 
เลี้ยงสัตว์และประมง ในพื้นที่ 3 ไร่ สินค้ำ
ขำยดีที่ได้รับควำมนิยมสูงคือ กลุ่มพืชผัก
ผลไม้เพื่อสุขภำพ ประเภทผักอินทรีย์ 
และมะเขือเทศเชอร์รี่ ที่เปิดโอกำสให้

ผู้บริโภคเข้ำเก็บผลและเลือกซื้อผลผลิตได้
ภำยในสวน คุณหมู แบ่งพื้นที่เลี้ยงเป็ด 
ไก่พื้นบ้ำน เช่น ไก่ด�ำภูพำน ไก่คอล่อน 
ไก่อินโดฯ ไก่ต๊อก ขุดสระเพื่อเก็บกักน�้ำไว้
ใช้สอยตลอดทั้งปี เลี้ยงกุ้งก้ำมแดง
ในตะกร้ำ และเลี้ยงปลำ แบบเกื้อกูลกัน 
โดยกุ้งกินขี้ปลำเป็นอำหำร ปลูกต้น
มัลเบอร์รี่หรือหม่อนผลสดปลูกใส่กระถำง 
คุณหมู บอกว่ำ เทคนิคที่ช่วยให้ผล
มัลเบอร์รี่มีขนำดใหญ่ คือ ต้องเด็ดใบบ่อยๆ 
จะกระตุ้นให้ต้นหม่อนติดลูกดก ขนำด
ผลใหญ่ เวลำนักท่องเที่ยวชำวมำเลเซีย
มำชมสวน มักจะประทับใจกับมัลเบอร์รี่
ที่ติดผลดกรอบต้น นิยมซื้อกลับไปปลูก
ต่อที่บ้ำน ในรำคำ กระถำงละ 700 บำท

อดีตวิศวกร	ผันตัวสู่ผู้น�าเกษตร	
 มนุษยสัมพันธ์ดี ท�ำงำนเก่งในเส้นทำง
อำชีพเกษตรกรรม ท�ำให้คุณหมูได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกเพื่อนสมำชิก YFS 
ให้ท�ำหน้ำที่เป็นประธำนเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดสงขลำ (Young Smart Farmer 
Songkhla : YFS Songkhla) ก่อนจะก้ำว
มำรับต�ำแหน่ง ประธำนเกษตรกรรุ่นใหม่
ของประเทศไทย (Young Smart Farmer 
Thailand) จนถึงทุกวันนี้ คุณหมู ท�ำงำน
เป็น “จิตอำสำเกษตรกร” ควักเงินทุน
ส่วนตัวจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดสงขลำ โดยมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่ง
กลไกขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรเกษตร
ทุกมิติโดยภำคประชำชน เพรำะคุณหมู
มองว่ำ Young Smart Farmer 
คือ อนำคตของเกษตรกรไทยนั่นเอง 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงและ
พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนโยบำย
ส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน
งบประมำณก่อตั้งศูนย์บ่มเพำะเกษตรกร
รุ่นใหม่ทั่วประเทศ แห่งละ 50,000 บำท 
เพื่อให้ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ 
และผู้ที่สนใจอำชีพเกษตรกรรมได้ใช้เป็น
ที่ฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้ เป็นแหล่ง
เชื่อมโยง young smart farmer ต้นแบบ 
เสมือนแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้เฉพำะด้ำน
ทุกสำขำกำรเกษตร สำมำรถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม 
หลักกำรธุรกิจเกษตร กำรผลิต กำรแปรรูป 
และกำรตลำด ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
กล่ำวได้ว่ำ จังหวัดสงขลำ นับเป็นต้นแบบ
ของกำรเปิดตัวศูนย์บ่มเพำะเกษตรกร

รุ่นใหม่แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2561 
โดยศูนย์แห่งนี้ ท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง
เชื่อมโยงกำรท�ำงำนของเครือข่ำย YSF 
ในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�ำเภอ 
และต�ำบล เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมเกษตร
ที่ทันสมัย รวมทั้งใช้นโยบำยตลำด
น�ำกำรผลิต ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้
ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนใน
พื้นที่ เช่น ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดสงขลำ 
กอ.รมน. จังหวัดสงขลำ กศน. ต�ำบลเขำรูปช้ำง 
เครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลำ 
YSF Songkhla มำร่วมกันปรับภูมิทัศน์
ภำยในศูนย์บ่มเพำะฯ แห่งนี้ ภำยใต้
โครงกำรกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer ตำมรอยศำสตร์
พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ
จิตอำสำเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้
ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ถ่ำยทอดแนวควำมคิด
พัฒนำอำชีพตำมศำสตร์พระรำชำ
ของในหลวง รัชกำลที่ 9 ทุกแขนงวิชำ
ให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ภำยใน
ศูนย์บ่มเพำะฯ แห่งนี้ ประกอบด้วยแปลง
กำรเกษตร ใช้เป็นสถำนที่แลกเปลี่ยนเรียน
รู้กิจกรรมกำรเกษตรสมัยใหม่ กำรแปรรูป
สินค้ำเกษตร กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เป็นสถำนที่เจรจำธุรกิจส�ำหรับเกษตรกร
รุ่นใหม่ และจัดแสดงสินค้ำ (Show Room) 
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้สนใจสำมำรถ
แวะชมศูนย์บ่มเพำะเกษตรกรรุ่นใหม่
จังหวัดสงขลำ ที่มีรูปแบบทันสมัยได้ ตั้งแต่
ช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป 
ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ซอยมำระเสนำ 2 ต�ำบล
เขำรูปช้ำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 
เบอร์โทร. 081-599-1745 Facebook  
: Korawit Marasena

บทความพิเศษ
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2562/63

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

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

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

จำกปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกรำคำข้ำวที่เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับภำครัฐมีโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี  

ปีเพำะปลูก 2562/63 เช่น โครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิต โครงกำรประกันรำยได้ และโครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุง

คุณภำพข้ำว เป็นต้น จึงจูงใจให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่เพำะปลูก โดยปลูกเพิ่มในพื้นที่ปล่อยว่ำงและปลูกแทนอ้อยโรงงำน นอกจำกนี้  

ในช่วงเดือนกันยำยน 2562 หลังน�้ำลด เกษตรกรปลูกซ่อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย ส่งผลให้เนื้อที่เพำะปลูกเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นไม่มำก 

จำกที่แหล่งผลิตในภำคกลำงช่วงต้นฤดูกำรเพำะปลูกฝนมำล่ำช้ำ ท�ำให้บำงพื้นที่ขำดน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูก เกษตรกรบำงส่วน 

ไม่สำมำรถเพำะปลูกข้ำวได้ จึงปล่อยพื้นที่ให้ว่ำง ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจำกประสบภัยแล้งช่วงต้นฤดูกำรเพำะปลูกในเดือน

มิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคม 2562 ละมีปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ ท�ำให้กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวไม่สมบูรณ์ และต้นข้ำวแห้งตำย  

โดยในช่วงปลำยเดือนสิงหำคมถึงเดือนกันยำยน ได้รับผลกระทบจำกพำยุโพดุลและคำจิกิ ท�ำให้มีฝนตกหนัก ส่งผลให้บำงพื้นที่เกิดอุทกภัย 

นำข้ำวที่มีน�้ำท่วมขังเป็นระยะเวลำนำนต้นข้ำวเน่ำตำย ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ รวมทั้งบำงจังหวัดมีกำรระบำดของโรคไหม้คอรวงข้ำว  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง 

   ผลผลิตออกสู่ตลาด ข้ำวนำปีจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2562 – เมษำยน 2563 โดยคำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำด

มำกในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ปริมำณ 14.70 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หรือร้อยละ 60.48 ของผลผลิตข้ำวนำปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2562/63

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

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

ร้อยละ 7.74 9.42 8.20 60.48 9.89 2.55 0.94 0.37 0.41 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2563

   คำดกำรณ์ข้อมูล ณ ธันวำคม 2562 มีเนื้อที่เพำะปลูก 6.043 ล้ำนไร่ ผลผลิต 3.834 ล้ำนตันข้ำวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 635 

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

หรือลดลงร้อยละ 45.04 ร้อยละ 46.53 และร้อยละ 2.61 ตำมล�ำดับ เนื้อที่เพำะปลูกมีแนวโน้มลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำในทุกภำค เนื่องจำก

ปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำส่วนใหญ่และปริมำณน�้ำตำมแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติมีน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และกรมชลประทำนไม่สนับสนุนน�้ำ 

เพื่อกำรเกษตรฤดูแล้ง ปี 2562/63 ได้แก่ เขื่อนแม่มอก จังหวัดล�ำปำง เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

เขื่อนล�ำพระเพลิง เขื่อนมูลบน และเขื่อนล�ำแซะ จังหวัดนครรำชสีมำ เนื่องจำกมีปริมำณน�้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่คำดว่ำ

ลดลง เนื่องจำกคำดว่ำเกษตรกรในบำงจังหวัดเพำะปลูกเกินแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อชดเชยข้ำวนำปีในฤดูกำลเพำะปลูกที่ 

ผ่ำนมำที่เสียหำยจำกภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งอำจท�ำให้บำงพื้นที่มีปริมำณน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว ท�ำให้ต้นข้ำวเติบโต

ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง
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   ผลผลิตออกสู่ตลาด คำดกำรณ์ข้ำวนำปรังจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – ตุลำคม 2563 โดยคำดว่ำผลผลิตจะออก

สู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2563 ปริมำณรวม 2.28 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หรือร้อยละ 59.38 ของผลผลิตข้ำวนำปรังทั้งหมด

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

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

เห็นชอบในหลักกำรตำมแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร ปีกำรผลิต 2562/63 ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำม

แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 กำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย 5 ช่วง ดังนี้

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

    ช่วงที่ 2 ช่วงกำรผลิตข้ำว ได้แก่ 

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

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

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

จ�ำนวน 0.30 ล้ำนครัวเรือน 

     1.3) กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ โครงกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี และควบคุมค่ำเช่ำที่นำ

     1.4) กำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ กำรจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นำ

     1.5) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว ได้แก่ (1) โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่)  

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

ข้ำวหอมมะลิคุณภำพชั้นเลิศ (5) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (6) โครงกำรรักษำระดับปริมำณกำรผลิตและคุณภำพข้ำวหอมมะลิ 

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

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

    ช่วงที่ 3 ช่วงกำรเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ (1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว 

และ (2) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนโรงสี กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวนำแปลงใหญ่ 

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

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

ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของกำรบริโภคผลผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้ำว (4) โครงกำรรณรงค์บริโภคข้ำวสำร Q และข้ำวพันธุ์ 

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

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร (7) โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรในกำรเก็บสต็อก และ (8) โครงกำรสินเชื่อชะลอ 

กำรขำยข้ำวเปลือก

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

และประชำสัมพันธ์ข้ำว ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมข้ำว (3) กำรส่งเสริมพัฒนำกำรค้ำสินค้ำมำตรฐำนและปกป้องคุ้มครอง

เครื่องหมำยกำรค้ำ/เครื่องหมำยรับรองข้ำวหอมมะลิไทย และ (4) กำรประชำสัมพันธ์กำรบริโภคข้ำวและผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลำด 

ในประเทศและต่ำงประเทศ

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

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

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563

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

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

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

ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำข้ำว และให้กลไกตลำดท�ำงำนเป็นปกติ โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำว 

ทั่วประเทศ ดังนี้

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

ข้ำว ดังนี้ 

   กรณีเกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกกว่ำ 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจ�ำนวนขั้นสูงของข้ำวแต่ละชนิด เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง 

ของชนิดข้ำวที่ก�ำหนดไว้สูงสุด และได้สิทธิ์ตำมล�ำดับระยะเวลำที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้ำวแต่ละชนิด

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

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

28 กุมภำพันธ์ 2563

    2.3) ระยะเวลำที่ใช้สิทธิขอชดเชย เกษตรกรสำมำรถใช้สิทธิระหว่ำงวันที่ 15 ตุลำคม 2562 - 28 กุมภำพันธ์ 2563 

ยกเว้นภำคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 31 พฤษภำคม 2563 โดยสำมำรถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกร 

ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ก�ำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริ่มโครงกำร

    2.4) กำรประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและก�ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรฯ  

จะประกำศรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงทุกๆ 15 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกำรใช้สิทธิตำมโครงกำรประกันรำยได้ฯ โดยจ่ำยเงินครั้งแรก ในวันที่  

15 ตุลำคม 2562 ส�ำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว - 15 ตุลำคม 2562 

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

ผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ 25,482.06 ล้ำนบำท เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร 

และช่วยลดต้นทุนกำรผลิต โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั่วประเทศ ดังนี้

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

4.31 ล้ำนครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บำท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่

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

30 เมษำยน 2563

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

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

ในกำรเก็บเกี่ยวข้ำวและปรับปรุงคุณภำพข้ำวให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพและยก

ระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกร

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

ประมำณ 4.57 ล้ำนครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภำพข้ำวเฉพำะเกษตรกรรำยย่อย อัตรำไร่ละ 500 บำท  

ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บำท โดยพื้นที่เพำะปลูกที่ได้รับกำรช่วยเหลือต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับพื้นที่ 

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำกโครงกำรเยียวยำผู้ประสบภัยธรรมชำติจำกรัฐบำลแล้ว เว้นแต่เกษตรกร 

จะน�ำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง กสก. เพื่อเพำะปลูกข้ำวใหม่ทันในช่วงเวลำเพำะปลูกรอบที่ 1

    4.2) ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 - 30 กันยำยน 2563
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	 	 1.3	การค้า
  ภำวกำรณ์ซื้อขำยข้ำวในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ข้ำวเปลือกเจ้ำที่เกษตรกรขำยได้ รำคำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก 

ปีนี้ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยจำกปัญหำภัยแล้ง ประกอบกับในช่วงนี้มีกำรระบำดของไวรัส Covid -19 ส่งผลให้ต่ำงประเทศ  

เช่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ สั่งซื้อข้ำวจำกไทยเพื่อเก็บไว้ส�ำหรับบริโภคภำยในประเทศ 

	 	 1.4	การส่งออก
  ปี 2561 ไทยส่งออกข้ำว 11.232 ล้ำนตันข้ำวสำร มูลค่ำ 182,082 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ที่ส่งออกปริมำณ  

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

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

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

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

ในโควตำอัตรำร้อยละ 30

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

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

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

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

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

496.216 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงจำก 499.182 ล้ำนตันข้ำวสำร ในปี 2561/62 หรือลดลงร้อยละ 0.59 

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

ผลผลิต 496.216 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงจำกปี 2561/62 ร้อยละ 0.59 กำรใช้ในประเทศ 493.126 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงจำกปี 2561/62 

ร้อยละ 0.18 กำรส่งออก/น�ำเข้ำ 45.327 ล้ำนตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปี 2561/62 ร้อยละ 3.59 และสต็อกปลำยปีคงเหลือ 178.090 ล้ำน

ตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปี 2561/62 ร้อยละ 1.77 

   โดยประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เมียนมำ กัมพูชำ จีน กำยำนำ อินเดีย แอฟริกำใต้ เวียดนำม และสหรัฐอเมริกำ

   ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกลดลง ได้แก่ อำร์เจนตินำ บรำซิล ปำกีสถำน ปำรำกวัย รัสเซีย ไทย และอุรุกวัย

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

ญี่ปุ่น เคนย่ำ เม็กซิโก โมแซมบิค เนปำล ซำอุดิอำระเบีย เซเนกัล แอฟริกำใต้ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกำ

   ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำลดลง ได้แก่ จีน อิหร่ำน อิรัก และฟิลิปปินส์ 

   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ บังคลำเทศ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์

   ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะมีสต็อกคงเหลือปลำยปีลดลง ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย และสหรัฐอเมริกำ

	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ	
	 	 	 ไทย:	ผู้ส่งออกข้าวหวั่นไทยร่วง	“อันดับ	3”
   สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทยชี้ ปี 63 ไทยอำจร่วงอันดับ 3 ส่งออกข้ำวโลก แนะเร่งปรับตัว หลังเวียดนำมพัฒนำข้ำวพื้นนิ่ม 

ชิงส่วนแบ่งตลำดข้ำวไทย ขณะที่ปี 62 ส่งออกต�่ำสุดในรอบ 6 ปี

   ร.ต.ท.เจริญ เหล่ำธรรมทัศน์ นำยกสมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทยเปิดเผยว่ำ สมำคมประเมินว่ำ ปี 2563 กำรส่งออกข้ำวไทย 

จะมีปริมำณ 7.5 ล้ำนตัน หรือมีมูลค่ำมำกกว่ำ 4,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งปีที่ผ่ำนมำไทย

ส่งออกข้ำวได้เพียง 7.58 ล้ำนตัน ลดลงจำกปี 2561 ส่งออกได้ถึง 11 ล้ำนตัน ถือว่ำต�่ำสุดในรอบ 6 ปี นับจำกปี 2556 ที่ส่งออกได้เพียง 
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6.6 ล้ำนตัน โดยข้ำวที่ส่งออกลดลงมำกที่สุด คือ ข้ำวขำว และข้ำวหอมมะลิ ปัจจัยส�ำคัญมำจำกปัญหำค่ำเงินบำทแข็งกว่ำประเทศคู่แข่ง

ถึง 40% แม้ขณะนี้เงินบำทจะอ่อนค่ำลง แต่กลับท�ำให้ผู้ซื้อกังวลกับควำมผันผวนเพรำะมีกำรปรับขึ้น-ลงเร็ว จึงอยำกให้ค่ำเงินมีเสถียรภำพ

มำกกว่ำนี้ รวมทั้งคุณภำพข้ำวไทยไม่ได้รับกำรพัฒนำมีแต่ข้ำวพื้นแข็ง ขณะที่ควำมนิยมบริโภคข้ำวนิ่มมีมำกขึ้น ท�ำให้เป็นสินค้ำที่เข้ำมำ

ทดแทนข้ำวไทยในทุกตลำด นอกจำกนี้จีนที่เคยเป็นผู้น�ำเข้ำรำยใหญ่ก็กลับมำเป็นผู้ส่งออก

   โดยขณะนี้ ภำครัฐเริ่มตื่นตัวพัฒนำพันธุ์ข้ำวพื้นนิ่ม ตั้งคณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พำณิชย์ และภำคเอกชน อยู่ระหว่ำงกำรเริ่มทดลองปลูกจะต้องเร่งให้มีกำรรับรองพันธุ์ คำดว่ำไทยจะมีพันธุ์ใหม่ๆ ออกมำสู่ตลำดได้ 

แต่ก็คงต้องใช้เวลำ 3-5 ปี ถึงจะเข้ำถึงตลำดข้ำวของไทยได้ ซึ่งในปีนี้คงต้องประคองสถำนกำรณ์ไปก่อน

   “สิ่งที่ชำวนำกังวล คือ หำกปลูกข้ำวพันธุ์ใหม่จะขำยได้หรือไม่ รำคำดีหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ทุกภำคส่วนต้องเข้ำมำช่วย เพื่อสร้ำง

ควำมมั่นใจให้กับเกษตรกร”

   นำยชูเกียรติ โอภำสวงศ์ นำยกกิตติมศักดิ์ สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย กล่ำวว่ำ ปีนี้จะเป็นปีที่เหนื่อยของกำรส่งออกข้ำวไทย 

เพรำะมีปัจจัยท้ำทำยทั้งกำรแข็งค่ำของเงินบำท ภัยแล้ง อีกทั้งประเทศคู่แข่งที่ส�ำคัญ เช่น เวียดนำม 

มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ข้ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุ่มข้ำวหอม และข้ำวพื้นนิ่ม และมีต้นทุนกำรผลิตต�่ำกว่ำไทย ท�ำให้สำมำรถ 

เสนอขำยได้ในระดับที่ต�่ำกว่ำข้ำวไทย ส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลำดที่ส�ำคัญ เช่น จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และมำเลเซีย

   อีกทั้งเวียดนำมยังท�ำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีกับสหภำพยุโรป ท�ำให้เวียดนำมมีโอกำสขยำยตลำดส่งออกข้ำวไปยังสหภำพยุโรป

และในกลุ่มสมำชิกซีพีทีพีพีมำกขึ้น เนื่องจำกสหภำพยุโรปให้โควตำน�ำเข้ำเข้ำแก่เวียดนำมปีละ 80,000 ตัน ในอัตรำภำษี 0% 

   “ปัจจัยท้ำทำยต่ำงๆ ท�ำให้ปีนี้ไทยอำจส่งออกข้ำวมำอยู่อันดับ 3 โดยเวียดนำมจะมำอยู่อันดับ 2 และอันดับ 1 อินเดีย ซึ่งก็

ถือว่ำเป็นปีแรกประวัติศำสตร์เป็นไปได้”

  	 ที่มา	: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

	 	 	 เวียดนาม
   ภำวะรำคำข้ำวค่อนข้ำงทรงตัว เนื่องจำกมีควำมกังวลเกี่ยวกับภำวกำรณ์ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019  

(COVID 19) ที่ส่งผลให้เกิดภำวะชะงักงันทำงกำรค้ำ ประกอบกับมีกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงของประชำชนชำวจีน โดยรำคำข้ำวขำว 5%  

อยู่ที่ตันละ 355-360 ดอลลำร์สหรัฐฯ เท่ำกับเมื่อสัปดำห์ก่อน ขณะที่วงกำรค้ำคำดว่ำผลผลิตข้ำวฤดูใหม่ (winter-spring crop) จะออกสู่

ตลำดปริมำณสูงสุดในช่วงปลำยเดือนนี้

   สมำคมอำหำรเวียดนำม (Vietnam Food Association; VFA) คำดว่ำในปี 2563 นี้ จะส่งออกข้ำวได้ ประมำณ 6.75  

ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจำกคำดว่ำควำมต้องกำรข้ำวจำกต่ำงประเทศจะมีอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะรำคำข้ำว

เวียดนำมสำมำรถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ได้ ส่วนกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คำดว่ำจะไม่มีผล 

ต่อกำรส่งออกไปยังประเทศจีน

   กรมศุลกำกร (the General Department of Customs) รำยงำนว่ำ ในเดือนมกรำคม 2563 เวียดนำม ส่งออกข้ำวประมำณ 

410,855 ตัน มูลค่ำ 196.46 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ทั้งปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 17.80 และร้อยละ 13.80 เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 

2562 (เดือนธันวำคม 2562 เวียดนำมส่งออกข้ำวประมำณ 499,573 ตัน มูลค่ำ 227.97 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยปริมำณลดลงร้อยละ 

6.10 แต่มูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับเดือนมกรำคม 2562 ทั้งนี้ รำคำส่งออกเฉลี่ยในเดือนมกรำคม 2563 อยู่ที่ตันละ 478.20 

ดอลลำร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80 เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกับเดือนมกรำคม 2562

   ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกรำคม 2563 เวียดนำมส่งออกข้ำวไปต่ำงประเทศรำยใหญ่ที่สุด คือ ฟิลิปปินส์ประมำณ 0.14 ล้ำนตัน มูลค่ำ 

61.38 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 39.30 และร้อยละ 32.70 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน) รองลงมำ ได้แก่ อิรักประมำณ 0.06 ล้ำนตัน มูลค่ำ 31.74 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ มำเลเซียประมำณ 0.03 ล้ำนตัน มูลค่ำ  

12.43 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.19 และร้อยละ 63.20 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)  

จีนประมำณ 0.02 ล้ำนตัน มูลค่ำ 10.77 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.30 และร้อยละ 176.80 ตำมล�ำดับ 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) กำน่ำประมำณ 0.02 ล้ำนตัน มูลค่ำ 7.40 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 

11.51 และร้อยละ 14.3 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิกประมำณ 0.013 ล้ำนตัน มูลค่ำ 6.20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  

สิงคโปร์ประมำณ 6,219 ตัน มูลค่ำ 3.24 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 8.97 และร้อยละ 16.1 ตำมล�ำดับ  
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เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ไอวอรีโคสต์ประมำณ 5,891 ตัน มูลค่ำ 2.74 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ  

72.31 และร้อยละ 73 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮ่องกงประมำณ 4,657 ตัน มูลค่ำ 2.66 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

(ปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 84.07 และร้อยละ 80.70 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ประมำณ 

3,597 ตัน มูลค่ำ 1.93 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ปริมำณและมูลค่ำลดลงร้อยละ 40.61 และร้อยละ 41.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

   ด้ำนกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รำยงำนว่ำ ในเดือนธันวำคม 2562 เวียดนำมส่งออกข้ำว 495,811 ตัน ลดลงร้อยละ 

34.10 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2562 ที่ส่งออก 369,777 ตัน

   โดยในเดือนธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ ชนิดข้ำวที่เวียดนำมส่งออกประกอบด้วย ข้ำวขำว 5% จ�ำนวน 408,518 ตัน ข้ำวขำว 10%  

จ�ำนวน 184 ตัน ข้ำวขำว 15% จ�ำนวน 114 ตัน ข้ำวขำว 25% จ�ำนวน 2,601 ตัน ปลำยข้ำวขำว จ�ำนวน 2,316 ตัน ข้ำวเหนียวจ�ำนวน 

6,361 ตัน ข้ำวหอมจ�ำนวน 53,932 ตัน และข้ำวอื่นๆ จ�ำนวน 21,785 ตัน โดยส่งไปยังตลำดในภูมิภำคต่ำงๆ ประกอบด้วย ตลำดเอเชีย

จ�ำนวน 275,685 ตัน ตลำดแอฟริกำจ�ำนวน 113,621 ตัน ตลำดยุโรปและกลุ่ม CIS จ�ำนวน 2,665 ตัน ตลำดอเมริกำจ�ำนวน 95,501 ตัน 

ตลำดออสเตรเลีย และโอเชียเนียจ�ำนวน 6,685 ตัน และตลำดอื่นๆ จ�ำนวน 1,654 ตัน

   ทั้งนี้ ในปี 2562 (มกรำคม-ธันวำคม) เวียดนำมส่งออกข้ำวรวม 6,609,381 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบ กับจ�ำนวน 

6,592,150 ตัน ในปี 2561 โดยชนิดข้ำวที่เวียดนำมส่งออกประกอบด้วย ข้ำวขำว 5% จ�ำนวน 3,192,709 ตัน ข้ำวขำว 10%  

จ�ำนวน 59,575 ตัน ข้ำวขำว 15% จ�ำนวน 151,251 ตัน ข้ำวขำว 25% จ�ำนวน 161,557 ตัน ปลำยข้ำวขำวจ�ำนวน 198,132 ตัน  

ข้ำวเหนียวจ�ำนวน 518,231 ตัน ข้ำวหอมจ�ำนวน 1,914,585 ตัน และข้ำวอื่นๆ จ�ำนวน 413,341 ตัน โดยส่งไปยังตลำดในภูมิภำคต่ำงๆ 

ประกอบด้วย ตลำดเอเชียจ�ำนวน 4,351,370 ตัน ตลำดแอฟริกำ 1,416,769 ตัน ตลำดยุโรปและกลุ่ม CIS จ�ำนวน 102,680 ตัน  

ตลำดอเมริกำจ�ำนวน 468,421 ตัน ตลำดออสเตรเลียและโอเชียเนียจ�ำนวน 245,664 ตัน และตลำดอื่นๆ จ�ำนวน 24,477 ตัน

  	 ที่มา	: สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 	 	 ฟลิิปปินส์	
   ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รำยงำนว่ำ สต็อกข้ำว ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  

มีจ�ำนวน 2.66 ล้ำนตัน ซึ่งเพียงพอส�ำหรับบริโภค 84 วัน (ค�ำนวณจำกควำมต้องกำรบริโภควันละประมำณ 32,000 ตัน) ต�่ำกว่ำที่รัฐบำล

ก�ำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมำณสต็อกข้ำวลดลงร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 3.10 ล้ำนตัน ในเดือนธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ  

แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 2.551 ล้ำนตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

   ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์กำรอำหำรแห่งชำติ (The National Food Authority; NFA) มีจ�ำนวน 0.53 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 436.10 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 0.10 ล้ำนตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นร้อยละ 19.60 ของสต็อกข้ำวทั้งหมด และ 

เพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคประมำณ 16 วัน) โดยสต็อกข้ำวของ NFA เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 0.48 ล้ำนตัน  

ในเดือนธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ

   ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจ�ำนวน 0.95 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 

1.21 ล้ำนตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของสต็อกข้ำวทั้งหมด และเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคประมำณ 30 วัน) 

และลดลงร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 1.01 ล้ำนตัน ในเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ ส่วนสต็อกในภำคครัวเรือน (Household stocks) 

มีจ�ำนวน 1.20 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 3.90 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 1.25 ล้ำนตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.80 

ของสต็อกข้ำวทั้งหมด และเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคประมำณ 37 วัน) และลดลงร้อยละ 25.50 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 1.61 ล้ำนตัน  

ในเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ

   ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รำยงำนว่ำ ในช่วงสัปดำห์ที่ 4 ของเดือนมกรำคม 2563 

รำคำข้ำวเปลือกขยับสูงขึ้นแต่รำคำข้ำวสำรอ่อนตัวลงจำกช่วงสัปดำห์ก่อนหน้ำ (รำคำข้ำวเคยขยับสูงขึ้นสูงสุดในช่วงสัปดำห์ที่ 2 ของเดือน

กันยำยน 2561) โดยรำคำข้ำวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ 15.94 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 

315.64 ดอลลำร์สหรัฐฯ เพิ่มจำก 15.82 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 313.27 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในช่วงสัปดำห์ก่อน แต่ลดลงร้อย

ละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่ำนมำ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 760 มีนาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 17



   ขณะที่รำคำขำยส่งข้ำวสำรเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ 37.01 เปโซต่อกิโลกรัม 

หรือประมำณตันละ 732.87 ดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงจำก 37.35 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 736.25 ดอลลำร์สหรัฐฯ เมื่อสัปดำห์

ก่อนหน้ำ และลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรำคำขำยปลีกข้ำวสำรเกรดดี (The average retail price of 

the well-milled rice) อยู่ที่ 41.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 817.82 ดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำที่ 41.38  

เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 815.69 ดอลลำร์สหรัฐฯ และลดลงร้อยละ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

   รำคำขำยส่งข้ำวสำรเกรดธรรมดำ (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ 32.96 เปโซต่อ

กิโลกรัม หรือประมำณตันละ 652.97 ดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงจำก 32.97 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 649.91 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว และลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรำคำขำยปลีกข้ำวสำรเกรดธรรมดำ (The average 

retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ 36.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณตันละ 721.58 ดอลลำร์สหรัฐฯ จำกระดับ 36.42 

เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมำณ 717.92 ดอลลำร์สหรัฐฯ เมื่อสัปดำห์ก่อน และลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

  	 ที่มา	: สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

		 	 	 เกาหลี:	รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสประมูลข้าวให้แก่ผู้ส่งออกไทย	จ�านวน	28,494	ตัน	ในปี	2563
   ตำมที่รัฐบำลไทย โดยกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ได้เจรจำหำรือร่วมกับผู้ส่งออกข้ำวจำก 4 ประเทศ 

ได้แก่ สหรัฐ จีน ออสเตรเลีย และเวียดนำม ในกำรยื่นข้อเสนอไปยังรัฐบำลเกำหลีเพื่อกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกำรประมูลเพื่อน�ำเข้ำ

ข้ำว โดยให้มีกำรจัดสรรโควตำเป็นรำยประเทศ ซึ่งได้มีกำรลงนำมควำมตกลงจัดสรรโควตำข้ำว ภำยใต้กรอบองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) 

ระหว่ำงเกำหลี กับ ไทย ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ และเวียดนำม เมื่อปลำยเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ โดยในส่วนของไทยได้รับจัดสรรโควตำ

ส่งออกข้ำวไปเกำหลีใต้ ปริมำณ 28,494 ตันต่อปี อัตรำภำษีร้อยละ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 นับเป็นโอกำสที่ไทยจะสำมำรถ

ขยำยกำรส่งออกข้ำวไปยังเกำหลีใต้ได้เพิ่มขึ้น นอกจำกโควตำเฉพำะรำยประเทศที่เกำหลีใต้จัดสรรให้แก่ไทยแล้ว เกำหลีใต้ยังได้จัดสรร

โควตำรวมที่เกำหลีให้แก่ทุกประเทศภำยใต้ WTO อีกปริมำณ 20,000 ตันต่อปี อัตรำภำษีในโควตำร้อยละ 5 ซึ่งทุกประเทศ รวมทั้งไทย 

สำมำรถใช้ประโยชน์จำกโควตำรวมนี้ได้ ทั้งนี้ หำกต้องกำรน�ำเข้ำข้ำวนอกเหนือจำกโควตำดังกล่ำว รัฐบำลเกำหลีจะเรียกเก็บเสียภำษีสูงถึง

ร้อยละ 513

   ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโซล กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ได้แจ้งก�ำหนดกำรประมูลข้ำวของ

หน่วยงำน Agriculture Trade Center (AT Center) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จัดประมูลข้ำวของเกำหลี

ได้ประกำศก�ำหนดกำรประมูลข้ำวแบบรำยประเทศ (Tariff Rate Quota : TRQ) ประจ�ำปี 2563 ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

   1. ก�ำหนดกำรเปิดประมูลข้ำวประจ�ำปี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ได้ประกำศตำรำงกำรประมูล

ในเดือน มกรำคม มีนำคม และพฤษภำคม ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ผู้ประมูลจะต้องยื่นประมูลอีก 2-3 ครั้ง โดยขึ้นกับสถำนกำรณ์ของ

ผลผลิตข้ำวภำยในประเทศ

   2. ปริมำณข้ำวที่เปิดประมูลในรูปแบบ Tariff Rate Quota : TRQ ช่วงครึ่งแรกของปี รัฐบำลเกำหลี มีแผนในกำรสั่งซื้อร้อยละ 

50 ของปริมำณ 408,000 ตัน รวมทั้งปริมำณโควตำข้ำวที่ประมูลจำกรำยประเทศ 

   โควตำกำรประมูลข้ำวแบบรำยประเทศ Country Specific Quota : CSQ ประจ�ำปี 2563 มีรำยละเอียด ดังนี้

   ขั้นตอนส�ำหรับผู้ส่งออกไทย ที่เข้ำร่วมกำรประมูลข้ำวของรัฐบำลเกำหลี (หน่วยงำน AT Center) นั้น ผู้น�ำเข้ำเกำหลี  

จะต้องเป็นผู้ยื่นประมูลในแต่ละครั้ง ตำมกำรประกำศของหน่วยงำน AT Center ในแต่ละรอบ โดยจะมีกำรระบุรำยละเอียด เรื่องก�ำหนด

(milled rice basis)

CSQ

China 157,195 MT

U.S. 132,304 MT

Vietnam 55,115 MT

Thailand 28,494 MT

Australia 15,595 MT
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เวลำกำรประมูล ประเภท และปริมำณของข้ำว รำยละเอียดจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของ AT Center ก่อนล่วงหน้ำ ซึ่งถ้ำผู้น�ำเข้ำเกำหลี

ประสงค์จะประมูลในส่วนโควตำของประเทศไทย ผู้น�ำเข้ำเกำหลีจะต้องเป็นผู้ยื่นประมูลต่อรัฐบำลเกำหลี โดยมีกำรเจรจำกำรค้ำกับ 

ผู้ส่งออกของไทย ในเรื่องรำคำ ประเภทของข้ำวที่รัฐบำลเกำหลีก�ำหนด และปริมำณไว้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนมำกข้ำวที่เปิดประมูลส�ำหรับ

ประเทศไทยเป็นข้ำวประเภท Non-Glutinous Brown Rice Long Grain เพื่อใช้ในอุตสำหกรรม ไม่ใช่เพื่อกำรบริโภค

ที่มำ: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

  	 ที่มา	: www.xinhuathai.com

	 	 	 เมียนมา	
   สหพันธ์ข้ำวเมียนมำ (MRF) ระบุว่ำ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกรำคมที่ผ่ำนมำ เมียนมำส่งออกข้ำวสำรและข้ำวหักรวม 986,345 ตัน  

มูลค่ำกว่ำ 282.90 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ประมำณ 8.80 พันล้ำนบำท) 

   โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561-10 มกรำคม 2563 เมียนมำส่งออกข้ำวมูลค่ำ 245 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ประมำณ  

7.62 พันล้ำนบำท) จำกกำรส่งออกข้ำวสำรทำงทะเลกว่ำ 842,342 ตัน มูลค่ำ 37.80 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ประมำณ 1.17 พันล้ำนบำท) 

และจำกกำรส่งออกผ่ำนด่ำนชำยแดน 144,002 ตัน

   สหพันธ์ฯ ระบุว่ำ ณ ช่วงเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น ปริมำณกำรส่งออกข้ำวสำรและข้ำวหักของเมียนมำ ประมำณร้อยละ 29  

มำจำกกำรสั่งซื้อของต่ำงประเทศ เช่น จีน สหภำพยุโรป แอฟริกำ และอื่นๆ

   อนึ่ง เมียนมำส่งออกข้ำวสำรและข้ำวหักกว่ำ 2.35 ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 709.6 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ประมำณ  

2.20 หมื่นล้ำนบำท) ในปีงบประมำณ 2561-2562 

	 	 	 ที่มา	:	สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนกุมภาพันธ์	2563	มีดังนี้
	 	 3.1	 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

  ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 13,791 บำท รำคำสูงขึ้นจำกตันละ 13,757 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 0.24 

แต่ลดลงจำกตันละ 15,590 บำท ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 11.53

  ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,041 บำท รำคำสูงขึ้นจำกตันละ 7,756 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 3.67 

และสูงขึ้นจำกตันละ 7,620 บำท ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 5.52

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
  ข้ำวสำรหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม่) เฉลี่ยตันละ 30,550 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนก่อน แต่ลดลงจำกตันละ 33,250 บำท ของเดือน

กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 8.12

  ข้ำวสำรเจ้ำ 5% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ 12,435 บำท รำคำสูงขึ้นจำกตันละ 12,214 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 1.80 และ

สูงขึ้นจำกตันละ 11,413 บำท ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 8.95

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี
  ข้ำวหอมมะลิ 100% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ 1,063 ดอลลำร์สหรัฐฯ (32,881 บำท/ตัน) รำคำลดลงจำกตันละ 1,088 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

(32,792 บำท/ตัน) ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 2.29 (สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ 0.27) แต่ลดลงจำกตันละ 1,173 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

(36,407 บำท/ตัน) ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 9.37 (ลดลงในรูปเงินบำทร้อยละ 9.68)

  ข้ำว 5% เฉลี่ยตันละ 450 ดอลลำร์สหรัฐฯ (13,920 บำท/ตัน) รำคำลดลงจำกตันละ 451 ดอลลำร์สหรัฐฯ (13,593 บำท/ตัน)  

ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 0.22 (สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ 2.40) แต่สูงขึ้นจำกตันละ 409 ดอลลำร์สหรัฐฯ (12,679 บำท/ตัน) 

ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 10.02 (สูงขึ้นในรูปเงินบำทร้อยละ 9.78) 

หมายเหตุ	: อัตรำแลกเปลี่ยน 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ เท่ำกับ 30.9325 (อัตรำแลกเปลี่ยน 2 สัปดำห์ของเดือนกุมภำพันธ์ 2563)

ปีที่ 65 ฉบับที่ 760 มีนาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 19



ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตันข้ำวสำร

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลำเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 34.909 -0.31 35.850 2.70

บรำซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.140 -2.09 7.140 0.00

พม่ำ 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชำ 4.925 4.931 5.256 5.554 5.742 4.35 5.688 -0.94

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.730 -1.19

อียิปต์  4.000 4.800 4.300 2.800  4.300 53.57

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 116.420 2.78 115.000 -1.22

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 36.700 0.85 36.500 -0.54

ญี่ปุ่น 8.079 7.876 7.929 7.787 7.657 -1.18 7.800 1.87

เกำหลีใต้ 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.744 -3.21

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.536 4.725 4.788 6.75 4.900 2.34

ปำกีสถำน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.300 1.82 7.500 2.74

ฟิลิปปินส์ 11.914 11.008 11.686 12.235 11.732 0.75 12.000 2.28

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.340 4.36 18.500 -9.05

เวียดนำม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.767 -0.26 28.300 1.92

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.107 -0.80 5.864 -17.49

อื่น ๆ 52.158 42.435 43.658 43.259 50.354 -0.51 42.932 -14.74

รวม 482.351 476.738 490.996 494.826 499.182 1.06 496.216 -0.59

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมำณกำรเดือน กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตันข้ำวสำร

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

สต็อกต้นปี 122.085 135.048 142.391 149.900 162.565 7.01 175.000 7.65

ผลผลิต 482.351 476.738 490.996 494.826 499.182 1.06 496.216 -0.59

น�ำเข้ำ 42.744 40.211 48.110 47.646 43.757 2.19 45.327 3.59

ใช้ในประเทศ 474.912 469.487 482.161 486.747 494.001 1.16 493.126 -0.18

ส่งออก 42.744 40.211 48.110 47.646 43.757 2.19 45.327 3.59

สต็อกปลำยปี 135.048 142.391 149.900 162.565 175.000 6.72 178.090 1.77

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

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

อำร์เจนตินำ 0.310 0.527 0.391 0.375 0.388 1.09 0.330 -14.95

บรำซิล  0.895 0.641 0.594 1.245 0.953 8.21 0.500 -47.53

พม่ำ  1.735 1.300 3.350 2.750 2.500 15.95 2.600 4.00

กัมพูชำ 1.150 1.050 1.150 1.300 1.350 5.49 1.400 3.70

จีน  0.262 0.368 1.173 2.059 2.720 89.69 3.400 25.00

อียู  0.251 0.270 0.372 0.308 0.300 5.00 0.300 0.00

กำยำนำ 0.486 0.431 0.455 0.414 0.496 0.00 0.510 2.82

อินเดีย  11.046 10.062 12.573 11.791 10.000 -0.40 11.500 15.00

ปำกีสถำน  4.000 4.100 3.647 3.913 4.600 2.36 4.400 -4.35

ปำรำกวัย  0.371 0.556 0.538 0.653 0.689 15.01 0.600 -12.92

รัสเซีย  0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกำใต้  0.120 0.145 0.109 0.113 0.111 -3.97 0.125 12.61

ไทย  9.779 9.867 11.615 11.056 7.562 -3.93 7.500 -0.82

อุรุกวัย  0.718 0.996 0.982 0.799 0.816 0.36 0.800 -1.96

เวียดนำม  6.606 5.088 6.488 6.590 6.850 3.37 7.000 2.19

สหรัฐฯ  3.381 3.343 3.349 2.780 3.135 -3.30 3.225 2.87

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

รวม 	42.744 40.211 48.110 47.646 43.757 2.19 45.327 3.59

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.625 12.99 0.635 1.60

บรำซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.770 11.89 0.900 16.88

เบอร์กินำ 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คำเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 2.600 -12.97 2.300 -11.54

ไอเวอรี่โคสต์ 1.150 1.300 1.350 1.500 1.400 5.51 1.450 3.57

คิวบำ  0.546 0.429 0.499 0.460  0.600 30.43

อียู 1.786 1.816 1.990 1.922 2.150 4.37 2.200 2.33

กำนำ 0.580 0.700 0.650 0.830 0.950 12.27 0.950 0.00

กินี 0.420 0.650 0.600 0.865 0.500 6.55 0.650 30.00

อินโดนีเซีย  1.050 0.350 2.350 0.500  1.000 100.00

อิหร่ำน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.050 -12.50

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.200 6.39 1.150 -4.17

ญี่ปุ่น 0.688 0.685 0.679 0.670 0.678 -0.51 0.685 1.03

เคนย่ำ 0.450 0.500 0.625 0.600 0.575 6.96 0.700 21.74

มำเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.730 0.91 0.785 7.53

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.620 0.23 0.730 17.74

เนปำล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.600 5.40 0.800 33.33

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 1.800 -3.04 1.800 0.00

ฟิลิปปินส์ 2.000 0.800 1.200 2.500 2.900 20.71 2.500 -13.79

ซำอุดิอำระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.290 1.350 -3.13 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.100 3.32 1.200 9.09

แอฟริกำใต้ 0.912 0.958 1.054 1.071 0.966 2.29 1.050 8.70

สหรัฐอำหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.981 7.21 1.025 4.49

อื่น ๆ 17.549 12.397 15.95 16.48 13.68 -2.12 13.73 0.37

รวม 42.744 40.211 48.110 47.646 43.757 2.19 45.327 3.59

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมำณกำรเดือน กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

บังคลำเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.400 0.20 35.800 1.13

บรำซิล 7.925 7.900 7.850 7.750 7.470 -1.36 7.500 0.40

พม่ำ 10.500 10.400 10.000 10.200 10.400 -0.38 10.550 1.44

กัมพูชำ 3.900 3.900 4.000 4.200 4.300 2.73 4.300 0.00

จีน 141.000 141.028 141.761 142.509 142.720 0.35 142.930 0.15

อิยิปต์ 4.000 3.900 4.300 4.200 4.150 1.49 4.350 4.82

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 99.100 0.72 102.500 3.43

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 38.100 -0.04 37.700 -1.05

ญี่ปุ่น 8.830 8.806 8.730 8.600 8.500 -0.99 8.400 -1.18

เกำหลีใต้ 4.197 4.212 4.435 4.746 4.588 3.02 4.400 -4.10

เนปำล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.360 4.73 4.280 -1.83

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.000 3.57 7.000 0.00

ฟิลิปปินส์ 13.000 12.900 12.900 13.250 14.100 1.91 14.400 2.13

ไทย 10.000 9.100 12.000 11.000 11.800 5.34 11.700 -0.85

เวียดนำม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.350 -1.05 21.500 0.70

สหรัฐฯ 4.284 3.590 4.230 4.298 4.565 3.12 4.224 -7.47

อื่น ๆ 68.046 62.869 65.671 66.757 68.611 0.77 70.386 2.59

รวม 474.912 469.487 482.161 486.747 494.001 1.16 493.126 -0.18

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมำณกำรเดือน กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตัน

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

(2)
Gr

ปี	2562/63	
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1)	และ	(2)

บังคลำเทศ  1.250 0.854 1.500 1.405  1.511 7.54

จีน  76.000 88.000 98.500 109.000 115.000 10.99 118.000 2.61

อินเดีย  17.800 18.400 20.550 22.600 29.500 12.93 30.800 4.41

อินโดนีเซีย  4.111 3.509 2.915 4.163 3.261 -2.88 3.059 -6.19

ญี่ปุ่น  2.821 2.552 2.410 2.223 1.951 -8.38 1.971 1.03

ฟิลิปปินส์  2.409 2.117 2.003 2.288 3.520 8.72 3.720 5.68

ไทย  11.270 8.403 4.238 3.009 4.237 -25.80 3.787 -10.62

สหรัฐฯ  1.552 1.475 1.462 0.933 1.424 -6.11 0.953 -33.08

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

รวม 	135.048 142.391 149.900 162.565 175.000 6.72 178.090 1.77

ที่มา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
 ผลผลิตมันส�ำปะหลัง ปี 2563 
(เริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 
– กันยำยน 2563) คำดว่ำมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.75 ล้ำนไร่ ผลผลิต 31.104 ล้ำนตัน 
ผลผลิตต่อไร่ 3.56 ตัน เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.67 ล้ำนไร่ 
ผลผลิต 31.080 ล้ำนตัน และผลผลิตต่อ
ไร่ 3.59 ตัน พบว่ำ พื้นที่เก็บเกี่ยว และ
ผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 และร้อยละ 
0.08 ตำมล�ำดับ แต่ผลผลิตต่อไร่ลดลง
ร้อยละ 0.84 โดยเดือนกุมภำพันธ์2563 
คำดว่ำจะมีผลผลิตออกสู่ตลำด 6.43 ล้ำน
ตัน (ร้อยละ 20.68 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�ำปะหลังปี 2563 
จะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมกรำคม – 
มีนำคม 2563 ปริมำณ 17.63 ล้ำนตัน 
(ร้อยละ 56.68 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด	
 กำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังเดือน
มกรำคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 
 มันเส้น มีปริมำณส่งออก 0.207 ล้ำนตัน 
มูลค่ำ 1,337 ล้ำนบำท สูงขึ้นจำกปริมำณ 
0.067 ล้ำนตัน มูลค่ำ 451 ล้ำนบำท 
ในเดือนที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 208.96 
และร้อยละ196.45 ตำมล�ำดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมำณส่งออก 571.00 ตัน 
มูลค่ำ 5.23 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 

644.00 ตัน มูลค่ำ 5.83 ล้ำนบำท ในเดือน
ที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 11.34 และร้อยละ 
10.29 ตำมล�ำดับ
 แปงมันส�าปะหลัง มีปริมำณส่งออก 
0.220 ล้ำนตัน มูลค่ำ 2,824 ล้ำนบำท 
สูงขึ้นจำกปริมำณ 0.218 ล้ำนตัน มูลค่ำ 
2,806 ล้ำนบำท ในเดือนที่ผ่ำนมำ คิดเป็น
ร้อยละ 0.92 และร้อยละ 0.64 ตำมล�ำดับ
 แปงมันส�าปะหลังดัดแปร มีปริมำณส่ง
ออก 0.081 ล้ำนตัน มูลค่ำ 1,810 ล้ำนบำท 
สูงขึ้นจำกปริมำณ 0.072 ล้ำนตัน มูลค่ำ 
1,594 ล้ำนบำท ในเดือนที่ผ่ำนมำ 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 และร้อยละ 
13.55 ตำมล�ำดับ

ราคา
 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำมันส�ำปะหลัง
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 สรุปได้ดังนี้ คือ
	 	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
   1.1 รำคำหัวมันส�ำปะหลังสด
ที่เกษตรกรขำยได้ ณ ระดับไร่นำ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.94 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำน แต่จำกกิโลกรัมละ 2.17 บำท 
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.60
   1.2 รำคำมันเส้นที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ระดับไร่นำ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.01 บำท 
รำคำลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 5.16 บำท 
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.91 และลดลง
จำกรำคำกิโลกรัมละ 5.24 บำท ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.39

โดย น.ส.อภิสรำ ปภัสสรศิริ
 นำยจิรำยุ จะเรียมพันธุ์

	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
   2.1 รำคำขำยส่งมันเส้น เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.96 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 5.97 บำท ในเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.17 และลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 
6.00 บำท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.67
   2.2 รำคำขำยส่งแป้งมันประเภท
สตำร์ช ชั้นพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.63 
บำท ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 12.70 บำท 
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.55 และ
ลดลงจำกรำคำกิโลกรัมละ 13.46 บำท 
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.17
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
   3.1 รำคำส่งออกมันเส้น รำคำ
เฉลี่ยตันละ 233 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ รำคำ
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ แต่สูงขึ้น
จำกตันละ 210 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.95
   3.2 รำคำส่งออกแป้งมันส�ำปะหลัง 
รำคำเฉลี่ยตันละ 439 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
ลดลงจำกตันละ 449 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
ในช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.23 
และลดลงจำกตันละ 453 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.09
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน
ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี 2562/63 
(ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563) มีปริมำณ 
1,111.59 ล้ำนตัน ลดลงจำก 1,122.73 
ล้ำนตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.99 
โดยสหรัฐอเมริกำ อำร์เจนตินำ ยูเครน 
เม็กซิโก แคนำดำ และเซอร์เบีย ผลิตได้ลดลง 
ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมของโลกลดลง

การค้า
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก 
ปี 2562/63 มีปริมำณ 1,135.22 ล้ำนตัน 
ลดลงจำก 1,143.54 ล้ำนตัน ในปี 
2561/62 ร้อยละ 0.73 โดยสหภำพยุโรป 
และแคนำดำ มีควำมต้องกำร
ใช้ลดลง ส�ำหรับกำรค้ำของโลกมี 
172.96 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 171.93 ล้ำนตัน 
ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.60 โดย บรำซิล 
อำร์เจนตินำ ยูเครน รัสเซีย และ
แอฟริกำใต้ ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ผู้น�ำเข้ำ เช่น เม็กซิโก เวียดนำม 
อิหร่ำน อียิปต์ จีน โคลอมเบีย มำเลเซีย 
ซำอุดีอำระเบีย โมร็อกโก ตุรกี ชิลี 
อิสรำเอล บรำซิล บังกลำเทศ กัวเตมำลำ 
เคนยำ สหรัฐอเมริกำ และตูนิเซีย มีกำร
น�ำเข้ำเพิ่มขึ้น
 เดือนกุมภำพันธ์ 2563 (1-15 
กุมภำพันธ์ 2563) ปริมำณกำรส่งออก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 803 ตัน (สมำคมพ่อค้ำ
ข้ำวโพดและพืชพันธุ์ไทย) 

ราคา	
 สรุปรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เดือน
กุมภำพันธ์ 2563 มีดังนี้
 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้
ควำมชื้นไม่เกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
7.54 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ 7.81 บำท 
ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 3.46 
และลดลงจำกกิโลกรัมละ 8.19 บำท
ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 
7.94 ส�ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้น
เกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.01 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 6.15 บำท 

ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 2.28 
แต่ลดลงจำกกิโลกรัมละ 6.69 บำท 
ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 10.16
 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ขำยส่งในตลำด
กรุงเทพฯ ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 8.48 บำท ลดลงจำกกิโลกรัม
ละ 8.56 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 
ร้อยละ 0.93 และลดลงจำกกิโลกรัมละ 
9.49 บำท ของเดือนมกรำคม 2562 
ร้อยละ 10.64 ส�ำหรับรำคำขำยส่งที่
ไซโลรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.10 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 8.17 บำท ของ
เดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 0.86 และ
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 8.71 บำท ของ
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ร้อยละ 7.00
 รำคำส่งออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 
276.78 ดอลลำร์สหรัฐฯ (8,562 บำท/ตัน) 
ลดลงจำกตันละ 289.00 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
(8,720 บำท/ตัน) ของเดือนมกรำคม 
2563 ร้อยละ 4.23 และลดลงในรูปของ

เงินบำทตันละ 158.00 บำท เมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภำพันธ์ 2562 เฉลี่ยตันละ 
316.00 ดอลลำร์สหรัฐฯ (9,810 บำท/ตัน) 
ลดลงร้อยละ 12.41 และลดลงในรูปของ
เงินบำทตันละ 1,248 บำท
 รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำดชิคำโก
เดือนมีนำคม 2563 ข้ำวโพดเมล็ดเหลือง
อเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 149.89 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (4,701 บำท/ตัน) ลดลง
จำกตันละ 157.28 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
(4,814 บำท/ตัน) ของเดือนมกรำคม 
2563 ร้อยละ 4.70 และลดลงในรูปของ
เงินบำทตันละ 113.00 บำท เมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภำพันธ์ 2562 เฉลี่ยตันละ 
145.67 ดอลลำร์สหรัฐฯ (4,584 บำท/ตัน) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.90 แต่ลดลงในรูปของเงิน
บำทตันละ 117.00 บำท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คำดคะเนเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ ปี	2562/63 ปี	2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี  320.47  341.28 -6.10
ผลผลิต 1,111.59 1,122.73 -0.99
น�ำเข้ำ  172.96 171.93 0.60
ส่งออก 172.96 171.93 0.60
ใช้ในประเทศ 1,135.22 1,143.54 -0.73
สต๊อกปลำยปี 296.84 320.47 -7.37

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

โดย นำงสำวสุรีพร ยองรัมย์
นำงสำวภำวินี ขุมทอง
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ข้าวฟา่ง
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดคะเน 
ผลผลิตข้ำวฟ่ำงโลก ปี 2562/63 
(ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563) มีปริมำณ 
57.56 ล้ำนตัน ลดลงจำก 59.81 ล้ำนตัน 
ของปี 2561/62 ร้อยละ 3.77 โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เม็กซิโก ซูดำน บรำซิล 
ไนเจอร์ บูร์กินำฟำโซ มำลี 
ชำด และโบลิเวีย ผลิตได้ลดลง

การค้า	
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
คำดคะเนควำมต้องกำรใช้ข้ำวฟ่ำงโลก 
ปี 2562/63 มี 58.71 ล้ำนตัน ลดลงจำก 
59.14 ล้ำนตัน ของปี 2561/62 ร้อยละ 
0.73 โดยซูดำน อำร์เจนตินำ บรำซิล 

ไนเจอร์ มำลี และสหภำพยุโรป มีควำม
ต้องกำรใช้ลดลง ด้ำนกำรค้ำโลกคำดว่ำ
มี 3.72 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 3.33 ล้ำนตัน 
ของปี 2561/62 ร้อยละ 11.55 โดย
สหรัฐอเมริกำ อำร์เจนตินำ และยูเครน 
ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับจีน ญี่ปุ่น 

เม็กซิโก สหรัฐอเมริกำ ซูดำน เคนยำ 
ซูดำนใต้ ชิลี และโคลอมเบีย น�ำเข้ำเพิ่มขึ้น 
 รำคำข้ำวฟ่ำงแดงคละที่เกษตรกรขำย
ได้เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
6.50 บำท เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ 6.33 บำท 
ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 2.69

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คำดคะเนเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563)

หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ ปี	2562/63 ปี	2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต๊อกต้นปี 5.53 4.86 13.86
ผลผลิต 57.56 59.81 -3.77
น�ำเข้ำ 3.72 3.33 11.55
ส่งออก 3.72 3.33 11.55
ใช้ในประเทศ 58.71 59.14 -0.73
สต๊อกปลำยปี 4.38 5.53 -20.78

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

ถั่วเขียว
การผลิต
 ถั่วเขียว ปี 2562/63 คำดกำรณ์ 
ณ เดือนธันวำคม 2562 (ผลผลิตออกสู่ตลำด
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562-มิถุนำยน 
2563) มีเนื้อที่ปลูก 794,720 ไร่ ผลผลิต 
106,950 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 135 
กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2561/62 ที่มี
เนื้อที่ปลูก 803,522 ไร่ ผลผลิต 103,427 
ตัน และผลผลิตต่อไร่ 129 กิโลกรัม พบว่ำ
เนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ 1.10 แต่ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 
และร้อยละ 4.65 ตำมล�ำดับ

ราคา
 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ 
เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ 26.04 บำท 
เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 24.16 บำท 
ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 7.78 
และเพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 22.93 บำท 
ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 13.56

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

เดือนมกรำคม 2563 แต่เพิ่มขึ้นจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 24.00 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 12.50
 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 1 เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 31.00 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 32.00 บำท ของเดือนมกรำคม 
2563 ร้อยละ 3.13 และเพิ่มขึ้นจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 25.00 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 24.00
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ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
พ.ศ. 2563

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

23.60
26.04

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 760 มีนาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 27



 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 2 เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 19.00 บำท ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนมกรำคม 2563 แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 14.00 บำท ของ
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 35.71
 ถั่วนิ้วนำงแดง เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
43.00 บำท เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 
34.00 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 
ร้อยละ 26.47 และเพิ่มขึ้นจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 28.00 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 53.57
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ 30.93 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 30.98 บำท ของเดือนมกรำคม 

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

2563 ร้อยละ 0.16 แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 27.96 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 10.62
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ 27.96 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 27.97 บำท ของเดือนมกรำคม 
2563 ร้อยละ 0.04 แต่เพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 24.94 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 12.11
 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 1 เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ 31.96 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 32.99 บำท ของเดือนมกรำคม 
2563 ร้อยละ 3.12 แต่เพิ่มขึ้นจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 25.95 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 23.16

 ถั่วเขียวผิวด�ำคละ ชั้น 2 เดือนนี้รำคำ
กิโลกรัมละ 19.90 บำท ลดลงจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 19.92 บำท ของเดือนมกรำคม 
2563 ร้อยละ 0.10 และเพิ่มขึ้นจำก
รำคำกิโลกรัมละ 14.98 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 32.84
 ถั่วนิ้วนำงแดง เดือนนี้รำคำกิโลกรัมละ 
43.83 บำท เพิ่มขึ้นจำกรำคำกิโลกรัมละ 
34.80 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 
ร้อยละ 25.95 และเพิ่มขึ้นจำกรำคำ
กิโลกรัมละ 28.76 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 52.40

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
 ในปี 2562/63 มีเนื้อที่เพำะปลูก 
0.147 ล้ำนไร่ ลดลงจำก 0.151 ล้ำน
ไร่ ในปี 2561/62 ร้อยละ 2.61 ผลผลิต 
40,376 ตัน ลดลงจำก 41,165 ตัน ในปี 
2561/62 ร้อยละ 1.92 แต่ผลผลิตต่อไร่ 
274 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำก 272 กิโลกรัม 
ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.74 
	 ต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมำณกำร
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกปี 2562/63 ประจ�ำ
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 มีประมำณ 339.40 
ล้ำนตัน ลดลงจำก 358.65 ล้ำนตันของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 5.37
 การน�าเข้าถั่วเหลืองของจีน
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รำยงำนว่ำ ใน
ปี 2562/63 จีนคำดกำรณ์น�ำเข้ำถั่วเหลือง
จ�ำนวน 88 ล้ำนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อ
เทียบกับปี 2561/62 เนื่องจำกมีควำม
ต้องกำรใช้เพื่อสกัดน�้ำมันเพิ่มขึ้นคำดว่ำจะ
อยู่ที่ 86 ล้ำนต้น เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบ
ปี 2561/62 ในขณะที่สต็อกสิ้นปีเพิ่มขึ้น 
11% อยู่ที่ 21.7 ล้ำนตัน 

ด้านราคา
	 ในประเทศ
 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.80 บำท 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บรำซิล 117.00 123.00
สหรัฐอเมริกำ 120.51 96.84
อำร์เจนตินำ 55.30 53.00
จีน 15.97 18.10
อินเดีย 10.93 9.00
ปำรำกวัย 8.85 9.90
แคนำดำ 7.27 6.00
อื่น ๆ 22.82 21.56

รวม 358.65 339.40
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โดย นำงสำวจรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์ 
นำยภำณุพันธ์ ค�ำวังสง่ำ

ถั่วลิสง
ในประเทศ
 การผลิต
 ถั่วลิสง ปี 2562/63 คำดกำรณ์ 
ณ เดือนธันวำคม 2562 (ผลผลิตออกสู่ตลำด
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562 ถึง มิถุนำยน 
2563) มีเนื้อที่ปลูก 89,108 ไร่ ผลผลิต 
31,801 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 357 
กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2561/62 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 93,258 ไร่ ผลผลิต 32,810 ตัน 
และผลผลิตต่อไร่ 352 กิโลกรัม พบว่ำ 
เนื้อที่ปลูกและผลผลิตลดลง ร้อยละ 4.45 
และร้อยละ 3.08 แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.42 
 ควำมเคลื่อนไหวของรำคำในเดือน
กุมภำพันธุ์ 2563 มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
29.84 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ 
30.48 บำท ของเดือนมกรำคม 2563 
ร้อยละ 2.09 แต่เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
24.75 บำท ของเดือนกุมภำพันธ์ 2562 
ร้อยละ 20.56
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
51.25 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ 51.33 บำท 

ลดลงจำก 17.11 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 7.65 และลดลงจำก 16.96 บำท 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 
6.83 
	 ต่างประเทศ
 รำคำถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ณ ตลำดชิคำโก เฉลี่ยบุชเชลละ 890.90 เซนต์ 
(10.27 บำท/กก.) ลดลงจำกบุชเชลละ 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย : ล้ำนตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

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

รวม 46.75 45.44 -2.80

ที่มา	: Oilseeds : World Market and Trade,Feb 2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 46.75 45.44 -2.80
น�ำเข้ำ 3.25 3.32 2.15
ส่งออก 3.58 3.67 2.51
สกัดน�้ำมัน 18.06 18.54 2.65
สต็อกปลำยปี 5.12 4.09 -20.11

ที่มา	: Oilseeds : World Market and Trade,Feb 2020

ของเดือนมกรำคม 2563 ร้อยละ 0.15 และ
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 52.40 บำท ของ
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 2.19
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดพิเศษ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.50 บำท ทรงตัว
เท่ำกับเดือนมกรำคม 2563 แต่เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ 58.42 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 0.13
  ถั่วลิสงกะเทำะเปลือกชนิดคัดธรรมดำ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.50 บำท ทรงตัว
เท่ำกับเดือนมกรำคม 2563 แต่เพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ 50.29 บำท ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 4.39 

ต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดกำรณ์
ภำวกำรณ์ผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2562/63 
ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563 มีผลผลิต 45.44 
ล้ำนตัน ลดลงจำก 46.75 ล้ำนตัน ของปี 
2561/62 ร้อยละ 2.80 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.96 ของผลผลิตพืชน�้ำมันของโลก 
โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทำนตะวัน 
ในปี 2562/63 มีปริมำณ 339.40 ล้ำนตัน 
67.75 ล้ำนตัน และ 54.45 ล้ำนตัน 
ตำมล�ำดับ

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

910.17 เซนต์ (10.28 บำท/กก.) 
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.12 และ
ลดลงจำกบุชเชลละ 910.03 เซนต์ 
(10.52 บำท/กก.) ในเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.10 
 รำคำกำกถั่วเหลืองซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ณ ตลำดชิคำโก เฉลี่ยตันละ 291.76 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (9.15 บำท/กก.) 

ลดลงจำกตันละ 296.05 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
(9.09 บำท/กก.) ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
1.45 และลดลงจำกตันละ 306.62 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (9.65 บำท/กก.) ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.85
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ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
คำดว่ำปี 2563 ผลผลิตปำล์มน�้ำมันเดือน
กุมภำพันธ์จะมีประมำณ 1.371 ล้ำนตัน 
คิดเป็นน�้ำมันปำล์มดิบ 0.247 ล้ำนตัน  
สูงขึ้นจำกผลผลิตปำล์มทะลำย 1.325 
ล้ำนตัน คิดเป็นน�้ำมันปำล์มดิบ 0.239 
ล้ำนตัน ของเดือนมกรำคม คิดเป็น 
ร้อยละ 3.47 และร้อยละ 3.35 ตำมล�ำดับ

การตลาด
 รำคำตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำปำล์มน�้ำมัน
ของมำเลเซียลดลงในวันที่ 28 ก.พ. 63 
หลังจำกที่ทรงตัวต่อเนื่องมำ 3 สัปดำห์ 
สำเหตุมำจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ
นอกประเทศจีน ท�ำให้ควำมต้องกำรน�้ำมัน
บริโภคลดลง โดยรำคำน�้ำมันปำล์มลดลง
ไป 8 เปอร์เซ็นต์จำกอำทิตย์ที่แล้ว และ

ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
 รำคำฝ้ำยดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่
เกษตรกรขำยได้เดือนนี้ไม่มีรำยงำนรำคำ

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดกำรณ์
ผลผลิตฝ้ำยโลกปี 2562/63 ณ เดือน
กุมภำพันธ์ 2563 มีปริมำณ 26.42 ล้ำนตัน 
เพิ่มขึ้นจำก 25.82 ล้ำนตันของปี 2561/62 
ร้อยละ 2.30
	 การค้า	
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คำดกำรณ์
ควำมต้องกำรใช้ฝ้ำยโลก ปี 2562/63  
มีปริมำณ 25.91 ล้ำนตัน ลดลงจำก  
26.17 ล้ำนต้น ของปี 2561/62 ร้อยละ  
0.98 ด้ำนกำรน�ำเข้ำ มีปริมำณ 9.48 ล้ำนตัน  
เพิ่มขึ้นจำก 9.19 ล้ำนตัน ของปี 2561/62 
ร้อยละ 3.19 ด้ำนกำรส่งออก มีปริมำณ 
9.48 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 9.00 ล้ำนตัน 
ของปี 2561/62 ร้อยละ 5.31

ลดลงไปมำกกว่ำ 7 เปอร์เซ็นต์จำกเดือน
มกรำคม ซึ่งเป็นกำรลดลงต่อเนื่องเป็น
เดือนที่สอง และรำคำน�้ำมันปำล์มยังได้รับ
ผลกระทบจำกรำคำน�้ำมันพืชคู่แข่ง 
ในตลำด

ราคา
 รำคำผลปำล์มทั้งทะลำยที่เกษตรกร
ขำยได้เดือนนี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.40 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 6.52 บำท ในเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 17.18 แต่สูงขึ้นจำก
กิโลกรัมละ 2.53 บำท ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 113.44 
 รำคำขำยส่งน�้ำมันปำล์มดิบ ณ ตลำด
กรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.47 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 38.29 บำท  
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.36 แต่สูงขึ้น
จำกกิโลกรัมละ 16.32 บำท ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 117.34 

 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ณ ตลำดมำเลเซียเฉลี่ย ตันละ 2,689.21 
ริงกิต (20.54 บำท/กก.) ลดลงจำกตันละ 
3,041.77 ริงกิต (22.92 บำท/กก.)  
ในเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.59 แต่สูงขึ้น
จำกตันละ 2,150.92 ริงกิต (16.74 บำท/
กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 25.03 
 รำคำน�้ำมันปำล์มดิบซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ณ ตลำดรอตเตอร์ดัม เฉลี่ยตันละ 720.89 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (22.73 บำท/กก.)  
ลดลงจำกตันละ 841.67 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
(25.64 บำท/กก.) ในเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 14.35 แต่สูงขึ้นจำกตันละ 556.13 
ดอลลำร์สหรัฐฯ (17.50 บำท/กก.) ในเดือน 
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 29.63

โดย นำงสำวยุพยง นำมวงษำ
นำงอัมพิกำ เพชรเสถียร

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนมกราคม	2563)	
หน่วย : ล้ำนตัน

รายการ ปี	2561/62 ปี	2562/63 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.60 17.42 -1.05
ผลผลิต 25.82 26.42 2.30
น�ำเข้ำ 9.19 9.48 3.19
ใช้ในประเทศ 26.17 25.91 -0.98
ส่งออก 9.00 9.48 5.31
สต็อกปลำยปี 17.42 17.88 2.67

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

ความเคลื่อนไหวของราคา
ฝ้ายในตลาดโลกประจ�าเดือน
กุมภาพันธ์	2563	สรุปได้ดังนี้	
 รำคำซื้อ-ขำยล่วงหน้ำเพื่อส่งมอบเดือน
มีนำคม 2563 ท�ำสัญญำเดือนกุมภำพันธ์ 
เฉลี่ยปอนด์ละ 67.89 เซนต์ (กิโลกรัมละ 
46.90 บำท) ลดลงจำกปอนด์ละ 70.06 
เซนต์ (กิโลกรัมละ 47.27 บำท) ของเดือน
มกรำคม 2563 ร้อยละ 3.09 และลดลง 

ในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ 0.37 บำท  
และลดลงจำกปอนด์ละ 71.98 เซนต์ 
(กิโลกรัมละ 49.93 บำท) ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ร้อยละ 5.68 และ 
ลดลงในรูปเงินบำทกิโลกรัมละ 3.03 บำท

โดย น.ส.วรินทร วรหำญ
น.ส.สุดำรัตน์ ผลพิบูลย์
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชอื่นๆ

ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 
หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนด
ราคา

ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด
ราคาปิดเมื่อวันที่	

21	ก.พ.	63
ราคาปิดเมื่อวันที่	

21	ม.ค.	63
เปลี่ยนแปลง	
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 63 15.76 15.05 15.59 14.55 +1.04

พ.ค. 63 15.20 14.56 15.12 14.49 +0.63

ก.ค. 63 15.00 14.47 14.92 14.43 +0.49

ต.ค. 63 14.91 14.49 14.85 14.54 +0.31

มี.ค. 64 15.05 14.70 14.98 14.87 +0.11

พ.ค. 64 14.54 14.27 14.41 14.55 -0.14

ก.ค. 64 14.07 13.86 13.93 14.26 -0.33

ต.ค. 64 13.99 13.76 13.84 14.22 -0.38

มี.ค. 65 14.19 13.94 13.99 14.48 -0.49

พ.ค. 65 13.94 13.75 13.77 14.28 -0.51

ก.ค. 65 13.75 13.53 13.56 14.09 -0.53

ต.ค. 65 13.79 13.50 13.60 14.13 -0.53

โดย นำยชวนเพิ่ม สังข์สิงห์
นำยสุรพงษ์ มุสิกชำติ 

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ยางพารา
การผลิต
 ผลผลิตยำงพำรำของไทยในช่วงเดือน
มกรำคม ปี 2563 มีปริมำณ 0.531 ล้ำนตัน  
(0.539 ล้ำนตันยำงดิบ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 
ที่มีผลผลิต 0.526 ล้ำนตัน (0.534 ล้ำนตัน 
ยำงดิบ) โดยช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำด
มำกของปี 2563 คำดว่ำอยู่ในช่วงเดือน
กันยำยน – ธันวำคม โดยมีผลผลิตออกสู่
ตลำดร้อยละ 42.90 ของปริมำณผลผลิต
ทั้งปี ทำงด้ำนกำรผลิตยำงพำรำในภำพ
รวมของโลกในปี 2563 มีประมำณกำรกำร
ผลิต 14.285 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 
ร้อยละ 3.79 ที่มีปริมำณ 13.764 ล้ำนตัน

การตลาด
 กำรส่งออกยำงพำรำของไทยในปี 
2562 มีปริมำณ 3.640 ล้ำนตัน ลดลง 
ร้อยละ 16.42 จำกปี 2561 ที่มีปริมำณ 
4.355 ล้ำนตัน ทำงด้ำนควำมต้องกำร 
ใช้ยำงพำรำในภำพรวมของโลกในปี 2563  
มีประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ยำง 
14.071 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2562  
ร้อยละ 2.68 ที่มีปริมำณ 13.704 ล้ำนตัน

ราคา
	 1.	ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ	
  1) ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่ 1 รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.55 บำท ลดลงจำก 
39.86 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.31 บำท หรือลดลงร้อยละ 0.78 

  2) ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่ 2 รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.04 บำท ลดลงจำก 
39.36 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.32 บำท หรือลดลงร้อยละ 0.81
  3) ยำงแผ่นดิบคุณภำพที่ 3 รำคำ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.54 บำท ลดลงจำก 
38.86 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.32 บำท หรือลดลงร้อยละ 0.82
  4) ยำงก้อนคละ รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
18.14 บำท ลดลงจำก 18.69 บำท ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 0.55 บำท  
หรือลดลงร้อยละ 2.98
  5) เศษยำงคละ รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
16.32 บำท ลดลงจำก 17.17 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 0.85 บำท 
หรือลดลงร้อยละ 4.97

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
  รายงานการผลิตน�้าตาลทราย 
ของโรงงานน�้าตาลทั่วประเทศ
 ศูนย์บริหำรกำรผลิต ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย  
ได้รำยงำนกำรเก็บเกี่ยวอ้อย และกำรผลิต
น�้ำตำลทรำยประจ�ำปีกำรผลิต 2562/63 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 จนถึงวันที่ 
19 กุมภำพันธ์ 2563 ว่ำมีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้ำ
โรงงำนน�้ำตำลไปแล้วจ�ำนวน 70,424,673 
ตัน แยกเป็นอ้อยสด 35,276,298 ตัน และ
อ้อยไฟไหม้ 35,148,375 ตัน ผลิตเป็นน�้ำตำล 
ได้ 7,655,720 ตัน แยกเป็นน�้ำตำลทรำยดิบ  
5,929,672 ตัน และน�้ำตำลทรำยขำว 
1,726,048 ตัน ค่ำควำมหวำนของอ้อย
เฉลี่ย 12.61 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตน�้ำตำลทรำย 
เฉลี่ยต่อตันอ้อย 108.71 กก.ต่อตันอ้อย

ต่างประเทศ	
		 รายงานผลผลิตน�้าตาลของ
อินเดีย
 สมำคมโรงงำนน�้ำตำลอินเดีย (ISMA) 
รำยงำนว่ำผลผลิตน�้ำตำลของอินเดียใน
ปี 2562/2563 ลดลงเหลือ 26 ล้ำนตัน 
ร้อยละ 21.60 ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดในรอบ 

3 ปี หลังจำกเกิดภำวะภัยแล้งในปี 2561 
ส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกอ้อย และ
ประกอบกับในปี 2562 เกิดภำวะน�้ำท่วม
ในพื้นที่เพำะปลูกที่ส�ำคัญ 
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  6) น�้ำยำงสดคละ รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
36.20 บำท เพิ่มขึ้นจำก 35.08 บำท ของ
เดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 1.12 บำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19
	 2.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.	
  ซื้อขำยล่วงหน้ำส่งมอบเดือนมีนำคม 
 ณ	ท่าเรือกรุงเทพ	
  1) ยำงแผ่นรมควันชั้น 1 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 50.09 บำท เพิ่มขึ้นจำก  
50.03 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.06 บำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11
  2) ยำงแผ่นรมควันชั้น 3 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 48.94 บำท เพิ่มขึ้นจำก  
48.88 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.06 บำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12
  3) ยำงแท่ง (STR20) รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 43.10 บำท ลดลงจำก  
44.79 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
1.69 บำท หรือลดลงร้อยละ 3.78

  4) น�้ำยำงข้น รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
34.67 บำท เพิ่มขึ้นจำก 33.68 บำท  
ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 0.99 บำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94
	 ณ	ท่าเรือสงขลา	
  1) ยำงแผ่นรมควันชั้น 1 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 49.84 บำท เพิ่มขึ้นจำก  
49.78 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.06 บำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12
  2) ยำงแผ่นรมควันชั้น 3 รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 48.69 บำท เพิ่มขึ้นจำก  
48.63 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
0.06 บำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12
  3) ยำงแท่ง (STR20) รำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 42.85 บำท ลดลงจำก  
44.54 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 
1.69 บำท หรือลดลงร้อยละ 3.80
  4) น�้ำยำงข้น รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
34.42 บำท เพิ่มขึ้นจำก 33.43 บำท  

ของเดือนที่ผ่ำนมำ กิโลกรัมละ 0.99 บำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97
	 3.	ราคายางแผ่นรมควันชั้น	3		
ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ	
  1) รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
สิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 157.98 เซนต์
สหรัฐฯ (49.09 บำท) ลดลงจำก 165.75 
เซนต์สหรัฐฯ (50.00 บำท) ของเดือน 
ที่ผ่ำนมำกิโลกรัมละ 7.77 เซนต์สหรัฐฯ 
หรือลดลงร้อยละ 4.69
  2) รำคำซื้อขำยล่วงหน้ำตลำด
โตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 173.95 เยน 
(48.72 บำท) เพิ่มขึ้นจำก 171.65 เยน 
(47.01 บำท) ของเดือนที่ผ่ำนมำกิโลกรัม
ละ 2.30 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34

โดย นำยทินกร เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 
จำกกำรขยำยเนื้อที่ปลูกของแหล่งปลูก
กำแฟพันธุ์อำรำบิกำในภำคเหนือ และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจำก 
ภำครัฐมีกำรส่งเสริมให้ปลูกแซมในสวน 
ไม้ผลไม้ยืนต้น เมื่อปี 2559 เริ่มให้ ผลผลิต
ในปีนี้ ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำ
ลดลง เนื่องจำกจังหวัดชุมพร และระนอง 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ของภำคใต้ประสบ
ปัญหำฝนตกหนัก และลมแรงจำกพำยุ 
ปลำบึก ในช่วงเดือนธันวำคม 2561 – 
มกรำคม 2562 ท�ำให้ต้นกำแฟที่อยู่ในช่วง
ดอกก�ำลังบำน ส่งผลให้ดอกร่วง ภำพรวม
ผลผลิตทั้งประเทศจึงลดลง
 ภาคเหนือ เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์ 
อำรำบิกำ เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น จำกต้นกำแฟ
ที่ปลูกแซมในสวนผลไม้ สวนไม้ยืนต้น 
ตั้งแต่ปี 2559 ให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก  
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำเพิ่มขึ้น 
แม้ว่ำสภำพอำกำศแล้ง ต้นกำแฟติดดอก
น้อย เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ แต่เกษตรกร
คำดว่ำปีนี้จะไม่พบมอดที่ฝังอยู่ในผลเชอรี่
มำกเท่ำ ปีที่แล้ว และในช่วงเวลำเก็บเกี่ยว
ฝนจะไม่ตกมำก และตกติดต่อกันหลำยวัน
เหมือนปีที่ผ่ำนมำ ยกเว้นแหล่งผลิต  

ในจังหวัดตำก แพร่ สภำพอำกำรแล้งและ
ร้อนจัด ท�ำให้ผลกำแฟแห้ง เมล็ดไหม้ตั้งแต่
ผลยังไม่สุกเต็มที่ และจังหวัด เพชรบูรณ์
ส่วนใหญ่ปลูกเป็นอำชีพเสริมจึงไม่บ�ำรุง
ดูแลท�ำให้ติดผลน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ปีนี้
กำแฟสุกช้ำโดยผลผลิต กำแฟออกมำกช่วง
เดือนธันวำคม 2562 – เดือนกุมภำพันธ์ 
2563
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ให้ผล
เพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกใหม่ในปี 2559 เริ่มให้
ผลในปีนี้ส�ำหรับผลผลิต ต่อเนื้อที่ให้ผลคำด
ว่ำใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสภำพ
อำกำศร้อน และแห้งแล้งในช่วงออกดอก 
ต้นกำแฟ ขำดน�้ำท�ำให้ดอกออกน้อย
 ภาคกลาง เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
กำแฟที่ปลูกในปี 2559 ของ จ.กำญจนบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ เริ่มให้ผลในปีนี้ 
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำลดลง  
จำกสภำพอำกำศแล้ง ฝนตกช้ำท�ำให้ต้น
กำแฟได้รับน�้ำ ไม่เพียงพอต่อกำรติดดอก
ออกผล ส่งผลให้ปีนี้กำแฟติดผลน้อยกว่ำปี
ที่ผ่ำนมำ ผลผลิตกำแฟออกมำกช่วงเดือน 
ธันวำคม 2562 - เดือนมกรำคม 2563
 ภาคใต้ เป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์
โรบัสตำ เนื้อที่ให้ผลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกต้นยำงพำรำ ปำล์มน�้ำมัน และ 
ไม้ผล เช่น ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไว้ 
เริ่มให้ผลผลิต และมีปัญหำเรื่องแรงงำน
ที่เก็บเกี่ยวหำยำก เกษตรกรจึงโค่นต้น

กำแฟที่ไม่สมบูรณ์และอำยุมำกออก 
ส�ำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคำดว่ำลดลง 
เนื่องจำก เกิดพำยุท�ำให้มีฝนตกหนักช่วง
เดือนธันวำคม 2561 ถึงต้นปีเดือนมกรำคม 
2562 ส่งผลให้ดอกกำแฟร่วง ประกอบ กับ
แรงงำนเก็บกำแฟขำดกำรเอำใจใส่เวลำ
เก็บผลผลิต และหลังจำกนั้นสภำพอำกำศ
แล้ง ท�ำให้กำแฟที่ออกดอก รุ่น 2 และรุ่น 
3 ได้รับน�้ำไม่เพียงพอติดผลน้อยกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ โดยผลผลิตกำแฟออกมำกช่วงเดือน
ธันวำคม 2562 – เดือนกุมภำพันธ์ 2563
 การตลาดและราคา 
 คำดว่ำ รำคำเมล็ดกำแฟจะใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่ำนมำ จำกปริมำณผลผลิตโลกที่เพิ่ม
ขึ้นและภำวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซำ ส�ำหรับ
กำรส่งออกจะลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย 
เนื่องจำกผลผลิตภำยในประเทศลดลง  
ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อยจำกควำมต้องกำร
บริโภคภำยในประเทศ และน�ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทศลดลง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี	2562
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้เมล็ดกำแฟของโรงงำน
แปรรูปในประเทศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ  
ในปี 2562 มีปริมำณ 100,000 ตัน  
เพิ่มขึ้นจำก 80,000 ตัน ของปี 2558 
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ปริมำณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.73 เนื่องจำกควำมต้องกำรของโรงงำน
แปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อกำรบริโภคภำยใน
ประเทศและเพื่อกำรส่งออก
	 2.	การค้า
 กำรส่งออกเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูปในเดือนแรก (ม.ค.) ของปี 2563 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  
มีปริมำณกำรส่งออกเมล็ดกำแฟดิบ  
4.02 ตัน มูลค่ำ 0.65 ล้ำนบำท ลดลง 
ร้อยละ 38.79 และร้อยละ 59.99 ตำม
ล�ำดับ ส่วนกำรส่งออกเมล็ดกำแฟคั่ว  
มีปริมำณ 20.40 ตัน มูลค่ำ 3.36 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.12 และ 4.95 ตำมล�ำดับ 
ส�ำหรับกำแฟส�ำเร็จรูปมีปริมำณกำรส่งออก 
320.85 ตัน มูลค่ำ 27.72 ล้ำนบำท  
โดยปริมำณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.02  
ส่วนมูลค่ำลดลงร้อยละ 46.71 ตำมล�ำดับ  
และกำแฟส�ำเร็จรูปผสม มีปริมำณกำร 
ส่งออก 521.58 ตัน มูลค่ำ 168.46 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 11.77 และร้อยละ 
8.12 ตำมล�ำดับ
 กำรส่งออกเมล็ดกำแฟและกำแฟ
ส�ำเร็จรูปในเดือนแรก (ม.ค.) ของปี 2563 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  
มีปริมำณกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟดิบ  
145.56 ตัน มูลค่ำ 8.56 ล้ำนบำท  
ลดลงร้อยละ 67.69 และร้อยละ 67.65 
ตำมล�ำดับ ส่วนกำรน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟคั่ว 
มีปริมำณ 206.01 ตัน มูลค่ำ 36.39 ล้ำนบำท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.02 และร้อยละ 
40.29 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับกำแฟส�ำเร็จรูป
มีปริมำณน�ำเข้ำ 1,870.54 ตัน มูลค่ำ 
188.28 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
36.97 และร้อยละ 37.40 ตำมล�ำดับ  

และกำแฟส�ำเร็จรูปผสม มีปริมำณกำร 
น�ำเข้ำ 176.73 ตัน มูลค่ำ 80.34 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 30.97 และ 
ร้อยละ 28.13 ตำมล�ำดับ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (USDA) 
รำยงำนผลผลิตกำแฟโลกปี 2562/63  
มีปริมำณ 10.16 ล้ำนตัน ลดลงจำก 10.48 
ล้ำนตัน ของปี 2561/62 ร้อยละ 3.05 
 บราซิล ผู้ผลิตกำแฟอันดับ 1 ของโลก 
ในปี 2562/63 มีผลผลิต 3.48 ล้ำนตัน  
ลดลง 0.41 ล้ำนตัน ในปี 2561/62 หรือ 
ลดลงร้อยละ 10.54 
 เวียดนาม ผู้ผลิตกำแฟอันดับ 2  
ของโลก และเป็นผู้ผลิตกำแฟพันธุ์โรบัสตำ
อันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกำแฟ 
ปี 2562/63 ปริมำณ 1.93 ล้ำนตัน  
เพิ่มขึ้นจำก 1.82 ล้ำนตัน ในปี 2561/62 
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.04 
	 การส่งออกกาแฟของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ รำยงำน
กำรส่งออกกำแฟโลกปี 2562/63 มี 8.10 
ล้ำนตัน ลดลงจำก 8.44 ล้ำนตัน ในปี 
2561/62 ร้อยละ 4.03 ประเทศที่ส่งออก

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน	(ตัน)

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

อัตราเพิ่ม	
(ร้อยละ)

5.73

หมายเหตุ* : ประมำณกำร

มำกที่สุดได้แก่ บรำซิล มีกำรส่งออกในปี 
2562/63 ปริมำณ 2.12 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น
จำก 2.49 ล้ำนตัน ของปี 2561/62  
ร้อยละ 14.86 เนื่องจำกปริมำณผลผลิต
เพิ่มขึ้น รองลงมำได้แก่ ประเทศเวียดนำม 
มีกำรส่งออก ปริมำณ 1.70 ล้ำนตัน  
เพิ่มขึ้นจำก 1.64 ล้ำนตัน ของปี 2561/62 
ร้อยละ 3.66 เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้อ
อ�ำนวย ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ รำยงำน
ควำมต้องกำรใช้กำแฟของโลกปี 2562/63 
มี 9.982 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 9.164 ล้ำนตัน 
ของปี 2558/59 ร้อยละ 2.43 

ราคา
	 ในประเทศ
 รำคำเมล็ดกำแฟที่เกษตรกรขำยได้ 
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 เฉลี่ย กิโลกรัมละ 
68.00 บำท สูงขึ้นจำก กิโลกรัมละ 62.87 
บำท ของเดือนก่อนร้อยละ 8.16
	 ราคาในตลาดตา่งประเทศประจ�า 
เดือนกุมภาพันธ์	2563	มีดังนี้
 รำคำเมล็ดกำแฟดิบอำรำบิก้ำ ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันทีเฉลี่ย 135.50 เซนต์/
ปอนด์ (94.11 บำท/กิโลกรัม) ลดลง

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

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

1. บรำซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.48 4.76

2. เวียดนำม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.93 3.52

3. โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.86 -0.09

4. อินโดนีเซีย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43

5. เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.44 2.90

6. ฮอนดูรัส 0.32 0.45 0.46 0.43 0.39 3.73

7. อินเดีย 0.35 0.31 0.32 0.31 0.31 -2.37

8. เม็กซิโก 0.14 0.20 0.24 0.23 0.27 16.25

9. เปรู 0.21 0.25 0.26 0.26 0.27 5.58

10. อูกันดำ 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27

อื่นๆ 1.29 1.28 1.29 1.34 1.31 0.79

รวม 9.18 9.70 9.52 10.48 10.16 2.85

ที่มา	: United States Department of Agriculture, December 2019
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จำก 142.19 เซนต์/ปอนด์ (95.94 บำท/
กิโลกรัม) ของเดือนก่อนร้อยละ 4.70
 รำคำเมล็ดกำแฟดิบโรบัสตำ ตลำด
นิวยอร์กซื้อขำยทันที่เฉลี่ย 68.07 เซนต์/
ปอนด์ (47.28 บำท/กิโลกรัม) ลดลงจำก 
70.55 เซนต์/ปอนด์ (47.60 บำท/กิโลกรัม) 
ของเดือนก่อนร้อยละ 3.52 

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	ปี	
2558/59	–	2562/63

หน่วย : ล้ำนตัน

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

บรำซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.12 2.15

เวียดนำม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.70 -0.92

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.82 1.99

อินโดนีเซีย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.44 -8.28

ฮอนดูรัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.37 4.00

อินเดีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.34 -0.49

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.14

เอธิโอเปีย 0.20 0.23 0.23 0.24 0.24 3.61

อูกันดำ 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71

เม๊กซิโก 0.14 0.17 0.19 0.17 0.20 7.52

อื่นๆ 1.37 1.34 1.37 1.41 1.37 0.47

รวม 8.00 8.01 7.87 8.44 8.10 0.76

ที่มา	: United States Department of Agriculture, December 2019

ความต้องการใช้ 
เมล็ดกาแฟของโลก
ปี ปริมาณ	(ล้านตัน)

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

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

2.43

ที่มา	: United States Department  
  of Agriculture, December 2019

โดย นำงสำวณัฐวณี ยมโชติ
   นำงสำววิชชุพร สุขเจริญ

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

พริกไทย
การผลิต
 เกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ประมำณร้อยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมด 
คำดว่ำ จะเก็บเกี่ยวหมดในเดือนมีนำคม 
ผลผลิตโดยรวมในปีนี้มีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน โรคใน
พริกไทยและสภำพดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้
พริกไทยติดผลน้อยประกอบกับมีกำรรื้อ
ถอนพริกไทยที่ปลูกแซมกับไม้ผลที่เริ่มโต
บำงส่วน ท�ำให้พื้นที่ปลูกทรงตัวถึงลดลง

การตลาด
 ภำวกำรณ์ซื้อขำยพริกไทยยังคงทรงตัว
รำคำพริกไทยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำก 
มีกำรน�ำเข้ำพริกไทยจำกประเทศเพื่อนบ้ำน  
ได้แก่ กัมพูชำ และเวียดนำมเพิ่มขึ้น รำคำ
พริกไทยด�ำ-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ  
80-120 บำท พริกไทยขำว-ดี เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 170-220 บำท ส่วนพริกไทยอ่อน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-50 บำท 

 ในปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยส่งออก 
พริกไทย ปริมำณ 546 ตัน มูลค่ำ 128.98 
ล้ำนบำท จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ 
74 ตัน มูลค่ำ 32.10 ล้ำนบำท และ 
พริกไทยป่น ปริมำณ 425 มูลค่ำ 96.88 
ล้ำนบำท
 ในปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยส่งออกพริกไทย  
ปริมำณ 661 ตัน มูลค่ำ 149.79 ล้ำนบำท 
จ�ำแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมำณ 311 ตัน 
มูลค่ำ 103.66 ล้ำนบำท และพริกไทยป่น 
ปริมำณ 315 มูลค่ำ 46.13 ล้ำนบำท

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

  ส�ำหรับเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2563 
พริกไทยด�ำ-คละ มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
92.25 บำท รำคำเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ 
ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 และ 
พริกไทยขำว-ดี มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
187 บำท รำคำเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 
	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
  รำคำขำยส่งพริกไทยขำว-ดี  
ปี 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 355.92 บำท  
รำคำลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 20.02 
รำคำต�่ำสุด-สูงสุด คือ 330-460 บำท/
กิโลกรัม พริกไทยด�ำ-ดี มีรำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 250.92 บำท รำคำลดลงจำก 
ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 26.20 รำคำต�่ำสุด-สูงสุด  
คือ 230-350 บำท/กิโลกรัม ส่วนพริกไทยด�ำ-รอง 
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บำท รำคำ
ทรงตัวเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำรำคำต�่ำสุด-สูงสุด 
คือ 310-320 บำท/กิโลกรัม
 ส�ำหรับเดือนกุมภำพันธ์ 2563 รำคำ
ขำยส่งพริกไทยขำว-ดี มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัม
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สับปะรด
การผลิต
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร คำดว่ำ 
ช่วงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลำด 
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม
จำกภำวะสภำพอำกำศในหลำยพื้นที่
แปรปรวน ท�ำให้มีผลผลิตออกสู่ตลำดน้อย 
ขณะที่โรงงำนแปรรูปสับปะรดต้องกำร
วัตถุดิบเพื่อท�ำกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
ภำวะตลำด ส่งผลให้รำคำสับปะรดปรับตัว
เพิ่มขึ้นเดือนที่ผ่ำนมำ

การค้า
 เดือนธันวำคม 2562 ส่งออกสับปะรด
สดและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 41,357 ตัน 
มูลค่ำ 1,378 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 
32,181 ตัน มูลค่ำ 1,069 ล้ำนบำท  
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 28.52 และร้อยละ 28.89 และ 
ลดลงจำกปริมำณ 50,032 ตัน มูลค่ำ 
1,442 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2561 
หรือลดลงร้อยละ 17.34 และร้อยละ 4.41
 ปี 2562 ส่งออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 515,075 ตัน มูลค่ำ 
15,659 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 
640,131 ตัน มูลค่ำ 19,102 ล้ำนบำท  
ในช่วงเดียวกันของปี 2561 หรือลดลง 
ร้อยละ 19.54และร้อยละ 18.02
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
 ส่งออกปริมำณ 34,006 ตัน มูลค่ำ 
1,029 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 
24,733 ตัน มูลค่ำ 732 ล้ำนบำท ในเดือน
พฤศจิกำยน 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
37.49 และร้อยละ 40.64 และลดลงจำก
ปริมำณ 37,085 ตัน มูลค่ำ 966 ล้ำนบำท 
ในเดือนธันวำคม 2561 หรือลดลงร้อยละ 
8.30 และร้อยละ 6.57
 ปี 2562 ส่งออกสับปะรดกระป๋อง 
ปริมำณ 389,697 ตัน มูลค่ำ 10,459 ล้ำนบำท  
ลดลงจำกปริมำณ 477,225 ตัน มูลค่ำ 
12,932 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของ 
ปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 18.34 และ 
ร้อยละ 19.13

ละ 345 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่
ผ่ำนมำ พริกไทยด�ำ-อย่ำงดี มีรำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 240 บำท รำคำทรงตัวเท่ำกับ

เดือนที่ผ่ำนมำ และพริกไทยด�ำ-อย่ำงรอง 
มีรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บำท รำคำ
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

	 น�้าสับปะรด	
 ส่งออกปริมำณ 4,351 ตัน มูลค่ำ  
157 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 4,885 ตัน 
มูลค่ำ 182 ล้ำนบำท ในเดือนพฤศจิกำยน 
2562 หรือลดลงร้อยละ 10.92 และ 
ร้อยละ 13.64 และปริมำณลดลงจำก 
8,544 ตัน มูลค่ำ 266 ล้ำนบำท ในเดือน
ธันวำคม 2561 หรือลดลงร้อยละ 49.07 
และร้อยละ 40.85
 ปี 2562 ส่งออกน�้ำสับปะรด ปริมำณ 
85,413 ตัน มูลค่ำ 2,861 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปริมำณ 113,789 ตัน มูลค่ำ 3,601 
ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 24.94 และร้อยละ 20.55
	 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย	
 ส่งออกปริมำณ 1,813 ตัน มูลค่ำ 162 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นขึ้นจำกปริมำณ 1,459 ตัน 
มูลค่ำ 131 ล้ำนบำท ในเดือนพฤศจิกำยน 
2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.31 และร้อยละ  
23.49 และลดลงจำกปริมำณ 2,585 ตัน 
มูลค่ำ 171 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 
2561 หรือลดลงร้อยละ 29.86 และ 
ร้อยละ 5.01
 ปี 2562 ส่งออกสับปะรดที่ท�ำไว้ 
ไม่ให้เสีย ปริมำณ 24,123 ตัน มูลค่ำ 
1,918 ล้ำนบำท ลดลงจำกปริมำณ 31,183 
ตัน มูลค่ำ 2,198 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกัน 
ของปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 22.64  
และร้อยละ 12.76
	 สับปะรดแช่แข็ง	
 ส่งออกปริมำณ 63 ตัน มูลค่ำ 7.37 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 54 ตัน มูลค่ำ 
6.05 ล้ำนบำทในเดือนพฤศจิกำยน 2562 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.95 และร้อยละ  
21.79 และเพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 58 ตัน 
มูลค่ำ 7.13 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 
2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39 และ 
ร้อยละ 3.38
 ปี 2562 ส่งออกสับปะรดแช่แข็ง 
ปริมำณ 846 ตัน มูลค่ำ 113 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 510 ตัน มูลค่ำ 38 
ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี 2561 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.82 และร้อยละ 195.26
	 สับปะรดแห้ง	
 ส่งออกปริมำณ 16 ตัน มูลค่ำ 4.36 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 13 ตัน มูลค่ำ 

3.54 ล้ำนบำท ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.50 และร้อยละ 
23.01 และปริมำณลดลงจำก 17 ตัน  
ในเดือนธันวำคม 2561 หรือลดลง 
ร้อยละ 6.95 ขณะที่มูลค่ำเพิ่มขึ้นจำก  
4.02 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51
 ปี 2562 ส่งออกสับปะรดแห้ง ปริมำณ 
374 ตัน มูลค่ำ 62 ล้ำนบำท ปริมำณลดลง
จำก 417 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 
หรือลดลงร้อยละ 10.17 ขณะที่มูลค่ำ 
เพิ่มขึ้นจำก 51 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกัน
ของปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.23
	 สับปะรดสด	
 ส่งออกปริมำณ 1,107 ตัน มูลค่ำ  
18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปริมำณ 1,037 ตัน 
มูลค่ำ 15 ล้ำนบำท ในเดือนพฤศจิกำยน 
2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 และร้อยละ 
22.96 และลดลงจำกปริมำณ 1,741 ตัน 
มูลค่ำ 29 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2561 
หรือลดลงร้อยละ 36.43 และร้อยละ 36.50
 ปี 2562 ส่งออกสับปะรดสด ปริมำณ 
14,621 ตัน มูลค่ำ 246 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปริมำณ 17,006 ตัน มูลค่ำ 281  
ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี 2561 หรือ 
ลดลงร้อยละ 14.03 และร้อยละ 12.37

ความเคลื่อนไหวของราคา 
สับปะรดประจ�าเดือน
ธันวาคม	2562	มีดังนี้
  คำดว่ำ รำคำสับปะรดโรงงำนที่
เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.86 บำท  
เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ 9.11 บำท ของเดือน 
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 19.15 และเพิ่มขึ้นจำก
กิโลกรัมละ 3.69 บำท ในช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 194.17
  คำดว่ำ รำคำสับปะรดบริโภคที่
เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 11.10 
บำท เพิ่มขึ้นจำกกิโลกรัมละ 10.28 บำท 
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.98 และเพิ่มขึ้น
จำกกิโลกรัมละ 5.59 บำท ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 98.57 
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7,186 ตัน มูลค่ำ 779.07 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปี 2561 มีปริมำณ 2,388 ตัน 
มูลค่ำ 178.08 ล้ำนบำท คิดเป็น 2 เท่ำ 
และ 3.37 เท่ำ ตำมล�ำดับ
 ส่วนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร 
ในปี 2562 มีปริมำณ 7,969 ตัน มูลค่ำ 
2,057.16 ล้ำนบำท ปริมำณลดลงจำก
ปี 2561 มีปริมำณ 7,976 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 0.09 แต่มูลค่ำเพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำ ซึ่งส่งออกมูลค่ำ 1,919.14 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.19

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน�้ำหนัก 100 
กิโลกรัมขึ้นไป รำคำที่เกษตรกรขำยได้
เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 72.20 บำท 
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ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
 สถำนกำรณ์ตลำดไก่เนื้อเดือนนี้ รำคำ
ไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้ลดลงเล็กน้อยจำก
เดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกปริมำณไก่เนื้อ
ออกสู่ตลำดใกล้เคียงกับกับควำมต้องกำร
บริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคำดว่ำ
เดือนหน้ำรำคำจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 68.86 บำท 
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.85 โดยแยก
เป็นรำคำดังนี้ ภำคเหนือ กิโลกรัม 69.77 
บำท ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 
64.79 บำท ภำคกลำง กิโลกรัมละ 75.73 
บำท และภำคใต้ กิโลกรัมละ 70.52 บำท 
ส่วนรำคำลูกสุกรตำมประกำศของบริษัท 
ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 2,450 บำท ลดลงจำก
ตัวละ 2,650 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 7.55

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิต
ภำคกลำง จำกกรมกำรค้ำภำยใน เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 71.93บำท ลดลงจำก
กิโลกรัมละ 73.86 บำท ของเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ 2.61

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
 ในเดือนนี้รำคำสุกรที่เกษตรกรขำยได้
สูงขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกควำม
ต้องกำรบริโภคเนื้อสุกรมีมำกขึ้นจำกกำร
บริโภคภำยในประเทศ ประกอบกับส่งออก
ไปยังต่ำงประเทศได้มำกขึ้น ส่งผลให้ภำวะ
ตลำดสุกรค่อนข้ำงคึกคักและคล่องตัว 
แนวโน้มคำดว่ำเดือนหน้ำรำคำจะสูงขึ้น
ตำมควำมต้องกำรบริโภคเนื้อสุกรที่มี
อย่ำงต่อเนื่อง
 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน ธ.ค. 2562 มีปริมำณ 1,781 ตัน 
มูลค่ำ 212.60 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือน 
พ.ย. 2562 มีปริมำณ 1,818 ตัน มูลค่ำ 
213.10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.04 
และร้อยละ 0.23 ตำมล�ำดับ
 ส�ำหรับกำรส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป
เดือน ธ.ค. 2562 มีปริมำณ 703 ตัน 
มูลค่ำ 172.41 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือน 
พ.ย. 2562 มีปริมำณ 750 ตัน มูลค่ำ 
180.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.27
และร้อยละ 4.34 ตำมล�ำดับ ตลำดส่งออก
ที่ส�ำคัญคือ ญี่ปุ่น
 กำรส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็งและ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรรวม ในปี 2562 
มีปริมำณ 15,155 ตัน มูลค่ำ 2,836.24 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 มีปริมำณ 
10,365 ตัน มูลค่ำ 2,097.22 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 46.21 และร้อยละ 35.24 
ตำมล�ำดับ
 โดยแยกเป็นกำรส่งออกเนื้อสุกร
แช่เย็นแช่แข็ง ในปี 2562 มีปริมำณ 

 ด้ำนกำรส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งเดือน ธ.ค. 2562 ปริมำณ 29,320 ตัน 
มูลค่ำ 2,294.68 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือน 
พ.ย. 2562 ปริมำณ 32,411 ตัน มูลค่ำ 
2,612.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
9.54 และร้อยละ 12.16 ตำมล�ำดับ  
 ส่วนกำรส่งออกไก่แปรรูป เดือน 
ธ.ค. 2562 ปริมำณ 45,684 ตัน 
มูลค่ำ 6,039.39 ล้ำนบำท ลดลงจำก

เดือน พ.ย. 2562 ปริมำณ 50,965 ตัน 
มูลค่ำ 6,835.59 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 10.36 และ ร้อยละ 11.65 
ตำมล�ำดับ ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญคือ 
ญี่ปุ่น สหภำพยุโรป และเกำหลีใต้
 กำรส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและ
ไก่แปรรูปรวม ในปี 2562 มีปริมำณ 
902,482 ตัน มูลค่ำ 105,030.33 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ปริมำณ 
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560,432 ตัน มูลค่ำ 78,016.38 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 5.27 และ ร้อยละ 
2.93 ตำมล�ำดับ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 รำคำไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ กิโลกรัมละ 39.06 บำท ลดลง
จำกกิโลกรัมละ 39.35 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.74 โดยแยกเป็นรำยภำค
ดังนี้ ภำคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บำท 
ภำคกลำง กิโลกรัม 39.40 บำท ภำคใต้ 
กิโลกรัมละ 40.60 บำท ส่วนภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ไม่มีรำยงำน ส่วนรำคำ
ลูกไก่เนื้อตำมประกำศของบริษัท ซี.พี 
รำคำเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ 15.50 บำท ทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งไก่มีชีวิตหน้ำโรงฆ่ำ 
จำกกรมกำรค้ำภำยใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
35.00 บำท ลดลงจำกกิโลกรัมละ 35.64 บำท 
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.80 และรำคำ
ขำยส่งไก่สดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.00 บำท 
ลดลงจำกกิโลกรัมละ 48.73 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.60

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค.ก.พ. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย. ก.ย.
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ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
 ในเดือนนี้รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้
ลดลงเล็กน้อยจำกเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก
ผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลำดยังคงมีมำกและ
ใกล้เคียงกับควำมต้องกำรบริโภคที่มี
ไม่มำกนัก แนวโน้มเดือนหน้ำคำดว่ำรำคำ
และควำมต้องกำรบริโภคจะลดลงเล็กน้อย 
เนื่องจำกตลำดหลักของไข่ไก่ สถำนศึกษำ
ต่ำงๆ เริ่มทยอยปิดภำคเรียน 
 ด้ำนกำรส่งออกไข่ไก่สด ปริมำณกำร
ส่งออกไข่ไก่เดือน ธ.ค. 2562 มีปริมำณ 
14.22 ล้ำนฟอง มูลค่ำ 45.65 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือน พ.ย. 2562 มีปริมำณ 
16.25 ล้ำนฟอง มูลค่ำ 49.27 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 และร้อยละ 
7.35 ตลำดส่งออกที่ส�ำคัญคือ ฮ่องกง 
และมำเลเซีย

839,482 ตัน มูลค่ำ 100,398.40 
ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 7.50 และ
ร้อยละ 4.61 ตำมล�ำดับ
 โดยแยกเป็นกำรส่งออกไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง ในปี 2562 มีปริมำณ 312,498 ตัน 
มูลค่ำ 24,730.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

ปี 2561 มีปริมำณ 279,049 ตัน มูลค่ำ 
22,382.02 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 12 
ร้อยละ 10.50 ตำมล�ำดับ
 ส่วนกำรส่งออกไก่แปรรูป ใน ปี 2562 
มีปริมำณ 589,983 ตัน มูลค่ำ 80,299.70 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ปริมำณ 
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ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 รำคำไข่เป็ดที่เกษตรกรขำยได้ 
เฉลี่ยทั้งประเทศ ร้อยฟองละ 337 บำท 
สูงขึ้นจำกร้อยฟองละ 332 บำท ของเดือน
ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.51 โดยแยกเป็นรำยภำค
ดังนี้ ภำคเหนือ ร้อยฟองละ 355 บำท 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 
340 บำท ภำคกลำง ร้อยฟองละ 
315 บำท ภำคใต้ ร้อยฟองละ 370 บำท

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

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
 รำคำโค (ขนำดกลำง) ที่เกษตรกร
ขำยได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 
91.32 บำท สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
91.14 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 
1.10 โดยแยกเป็นรำยภำคดังนี้ ภำคเหนือ 
กิโลกรัมละ 90.33 บำท ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 86.49 บำท 
ภำคกลำง กิโลกรัมละ 92.88 บำท 
และภำคใต้ กิโลกรัมละ 102.86 บำท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

 โดยกำรส่งออกไข่ไก่สดรวม ในปี 2562 
มีปริมำณ 270.80 ล้ำนฟอง มูลค่ำ 750.73 
ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 มีปริมำณ 300.55 
ล้ำนฟอง มูลค่ำ 1,001.29 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 10 และร้อยละ 25.02 ตำมล�ำดับ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
 รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้ เฉลี่ยทั้ง
ประเทศร้อยฟองละ 275 บำท ลดลงจำก

ร้อยฟองละ 279 บำท ของเดือนที่
ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.43 โดยแยกเป็น
รำยภำคดังนี้ ภำคเหนือ ร้อยฟองละ 
307 บำท ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยฟองละ 275 บำท ภำคกลำง 
ร้อยฟองละ 267 บำท ส่วนภำคใต้
ไม่มีรำยงำน ส่วนรำคำลูกไก่ไข่
ตำมประกำศของ บริษัท ซี.พี. ตัวละ 
28.00 บำท ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 รำคำขำยส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) 
ในตลำดกรุงเทพฯ จำกกรมกำรค้ำภำยใน 
เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บำท ลดลงจำก
ร้อยฟองละ 301 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ 
ร้อยละ 3.32
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ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค.ก.พ. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย. ก.ย.

กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
 รำคำกระบือ (ขนำดกลำง) ที่เกษตรกร
ขำยได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 
68.65 บำท สูงขึ้นจำกกิโลกรัมละ 
68.44 บำท ของเดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 
0.31 โดยแยกเป็นรำยภำค ดังนี้ ภำคเหนือ 
กิโลกรัมละ 90.38 บำท ภำคตะวันออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.46 บำท 
ส่วนภำคกลำงและภำคใต้ ไม่มีรำยงำนรำคำ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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

(สุกร)รำคำเกษตรกรขำยได้ 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 68.97 65.35 59.42 59.79 61.53 68.56 72.20

รำคำขำยส่ง ณ แหล่งผลิต
ภำคกลำง กรมกำรค้ำภำยใน

72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 64.50 59.26 55.55 59.66 66.39 73.86 71.93

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

(ไก่เนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.95 36.92 36.66 36.56 38.57 39.35 39.06

รำคำขำยส่งหน้ำโรงฆ่ำ 
กรมกำรค้ำภำยใน

33.81 34.50 34.50 34.50 36.18 36.50 36.50 36.50 34.17 33.87 35.50 35.64 35.00

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

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

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ 
กรมกำรค้ำภำยใน

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

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

(ไข่เป็ด)รำคำเกษตรกรขำยได้ 328 327 322 324 330 327 333 333 329 324 327 332 337

รำคำขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ 
กรมกำรค้ำภำยใน

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

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

(โคเนื้อ)รำคำเกษตรกรขำยได้ 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.39 88.35 88.77 89.84 90.50 91.14 91.32

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

(กระบือ)รำคำเกษตรกร
ขำยได้

69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.65 67.92 68.14 68.57 68.66 68.65 68.44

โดย น.ส.อัจฉรำ ไอยรำกำญจนกุล
นำงอุษณีย์ จันทร์เปล่ง

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ
ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์	2563	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิตเดือน
กุมภาพันธ์	2563
 สถำนกำรณ์ผลผลิตสัตว์น�้ำในเดือน
กุมภำพันธ์พบว่ำ ไม่มีรำยงำนปริมำณ
สัตว์น�้ำที่จ�ำหน่ำยในตลำดกลำงองค์กำร
สะพำนปลำกรุงเทพฯ และไม่มีรำยงำน
รำคำปลำหมึกกระดองที่เกษตรกรชำยได้
ในเดือนนี้ ในขณะที่รำคำสัตว์น�้ำ
ที่เกษตรกรขำยได้ในเดือนกุมภำพันธ์ 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปลำเป็ด 
อย่ำงไรก็ตำม กุ้งขำวแวนนำไม ปลำช่อน 
ปลำทูสด และปลำดุกบิ๊กอุย รำคำ
มีแนวโน้มลดลง ส�ำหรับสถำนกำรณ์ข่ำว
ที่ส�ำคัญมีดังนี้
คณะกรรมการกุ้ง	GSMC	คาดว่าในปี	
2020	ผลผลิตกุ้งจะเติบโต
 มีรำยงำนจำก Undercurrent news 
เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 ว่ำ คณะกรรมกำร 
GSMC คำดกำรณ์ผลผลิตกุ้งทะเล
ในปี 2020 มีปริมำณ 4 ล้ำนตัน 
โดยคำคกำรณ์ว่ำผลผลิตของอินเดีย
จะลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนผลผลิตกุ้งทะเล
ของเอกวำดอร์และประเทศอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น
ทดแทนผลผลิตที่ลดลงของประเทศอินเดีย 
อย่ำงไรก็ตำมกำรประชุมที่ผ่ำนมำคณะ
กรรมกำร GSMC ไม่ได้เปิดเผยตัวเลข

คำดกำรณ์ผลผลิตอินเดียในปี 2020 
ที่คำดว่ำผลผลิตจะลดลงแต่อย่ำงใด มีเพียง
กำรน�ำเสนอผลผลิตในช่วง เดือนเมษำยน 
2019 - มีนำคม 2020 ที่ผลผลิตมีปริมำณ 
710,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยกำร
คำดกำรณ์ผลผลิตของเอกวำดอร์ ที่เป็น
ผู้ผลิตอันดับสองของโลกในช่วงเดียวกัน 
มีปริมำณ 635,000 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 26 ส�ำหรับผลผลิตของเม็กซิโก
มีปริมำณ 145,522 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 
ซึ่งกำรคำดกำรณ์ผลผลิตของคณะ
กรรมกำร GSMC มีควำมน่ำเชื่อถือกว่ำ
ตัวเลขจำก The Global Outlook for 
Aquaculture Leadership (GOAL) 
ที่คำดกำรณ์ผลผลผลิตกุ้งทั่วโลกมีปริมำณ
สูงถึง 5 ล้ำนตัน
	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนกุมภาพันธ์	2563
 ความล่าช้าในการเปิดโรงงานแปรรูป
ในจีนส่งผลกระทบต่อราคาปลาเนื้อขาว
 มีรำยงำนจำก Undercurrent news 
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 
ว่ำอุตสำหกรรมปลำเนื้อขำวได้ติดตำม
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ
ในจีนว่ำจะด�ำเนินต่อไปยำวนำนแค่ไหน 
เนื่องจำกกำรระบำดของไวรัสอำจส่งผล
กระทบต่อรำคำปลำเนื้อขำว ได้แก่ 
ปลำคอด ปลำแฮดด็อก ปลำพอลล็อค 

โดยคำดว่ำโคโรนำไวรัสจะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำในจีน
ทำงด้ำนแรงงำน เนื่องจำกจีนน�ำเข้ำ
ปลำเนื้อขำว และแซลมอน เพื่อแปรรูป
และส่งออกในรูปปลำฟิลเลไปยังตลำด
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับผลกระทบ
ทำงด้ำนรำคำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำ กล่ำวคือ ในช่วง
ต้นปี รำคำของปลำพอลล็อคจะตกลง
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในขณะนี้รำคำลดลง
ร้อยละ 15 ที่ 1,420 – 1,520 ดอลลำร์
สหรัฐต่อตัน หำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของไวรัสโคโรนำยังคงด�ำเนินไป อำจส่ง
ผลกระทบต่อรำคำปลำได้ อย่ำงไรก็ตำม 
นักวิเครำะห์บำงกลุ่มมองว่ำรำคำปลำ
อำจจะลดลงแต่เพียงในระยะสั้นเท่ำนั้น 
เนื่องจำกควำมต้องกำรปลำพอลล็อคยังคง
มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำสถำนกำรณ์ไวรัสมี
ควำมรุนแรงและยำวนำนมำกขึ้น จึงจะ
ส่งผลกระทบต่อปริมำณปลำแปรรูป 
	 3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนกุมภาพันธ์	2563
 รำคำสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญบำงชนิดในเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 มีควำมเคลื่อนไหว ดังนี้ คือ
 3.1	กุ้งขาวขนาด	60-70	ตัว/กก. 
รำคำที่ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
141.71 บำทลดลงจำก 151.60 บำท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.52 
 รำคำขำยส่งกุ้งขำวขนำดกลำง (70ตัว/กก.) 
จำกตลำดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
139.13 บำท ลดลงจำก 156.67 บำท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.19
 3.2	ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง	
ไม่มีรำยงำนรำคำที่ชำวประมงขำยได้ 
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
200.00 บำท ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
 3.3	ปลาทูสดขนาดกลาง รำคำที่ชำว
ประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.91 บำท
ลดลงจำก 76.33 บำท/กิโลกรัม ของเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.06
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 รำคำขำยส่งปลำทูในตลำดกรุงเทพฯ
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
90.00 บำท/กิโลกรัมทรงตัวเท่ำกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ
	 3.4	ปลาช่อนสดขนาดกลาง รำคำที่
ชำวประมงขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.76 
ลดลงจำก 85.62 บำท/กก. ของเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.04
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ 
จำกองค์กำรสะพำนปลำ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
130 บำท/กิโลกรัม ทรงตัวเท่ำกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ 
 3.5	ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด	3-	4	ตัว/
กิโลกรัม รำคำที่ชำวประมงขำยได้
เฉลี่ย 45.17 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 
50.00 บำท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 10.69
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ 
จำกองค์กำรสะพำนปลำเฉลี่ย 70 บำท/
กิโลกรัมทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 

 3.6	ปลาเปดและปลาปน รำคำที่
ชำวประมงขำยปลำเป็ดได้ 8.12 บำท/
กิโลกรัม ลดลงจำก 7.67 บำท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.86
 รำคำขำยส่งปลำป่นชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป เบอร์ 2 ในตลำดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ย 28.00 บำท/กิโลกรัม รำคำทรงตัว
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ
	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
มีนาคม	2563	
 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ทำงสถิติ 
คำดคะเนแนวโน้มของรำคำเดือน
มีนำคม 2563 ดังนี้
 4.1	กุ้งขาวขนาด	70	ตัว/กิโลกรัม	
รำคำที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่
ในระดับ 140.29 ลดลงจำก 141.71 
บำท/กิโลกรัมของเดือนก่อนร้อยละ 1.42
 รำคำขำยส่งกุ้งขำว (70 ตัว/กก.) 
จำกตลำดทะเลไท จ.สมุทรสำครคำดว่ำ
จะอยู่ในระดับ 137.74 บำท/กิโลกรัม 

ลดลงจำก 139.13 บำท/กิโลกรัมของ
เดือนก่อนร้อยละ 1.00
 4.2	ปลาหมึกกระดองสด ไม่มีรำยงำน
รำคำที่ชำวประมงขำยได้
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำจะอยู่ในระดับ
เฉลี่ย 200 บำท/กิโลกรัม ทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ
 4.3	ปลาทูสดขนาดกลาง	รำคำที่ชำว
ประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 76.66 
บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 77.91 บำท/
กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 1.60 
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ จำก
องค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำจะอยู่ในระดับ 
90.00 บำท/กิโลกรัม ทรงตัวเท่ำกับเดือน
ที่ผ่ำนมำ
 4.4	ปลาช่อนสดขนาดกลาง รำคำ
ที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 
85.15 บำท/กิโลกรัม ลดลงจำก 85.76 
บำท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนร้อยละ 0.71
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ 
คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 130.00 บำท/กิโลกรัม
ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ
 4.5	ปลาดุกบิ๊กอุย รำคำที่ชำวประมง
ขำยได้คำดว่ำจะอยู่ในระดับ 45.62 บำท/
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำก 45.17 บำท/กิโลกรัม 
ของเดือนก่อนร้อยละ 1.00
 รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ 
จำกองค์กำรสะพำนปลำคำดว่ำอยู่ในระดับ 
70.00 บำท/กิโลกรัม รำคำทรงตัวเท่ำกับ
เดือนที่ผ่ำนมำ
 4.6	ปลาเปดและปลาปน รำคำ
ปลำเป็ดที่ชำวประมงขำยได้คำดว่ำจะ
อยู่ในระดับ 8.03 บำท/กิโลกรัม รำคำ
ลดลงจำก 8.12 บำท/กิโลกรัมของเดือน
ก่อนร้อยละ 1.10
 รำคำปลำป่นเบอร์ 2 ชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป ในตลำดกรุงเทพฯ คำดว่ำอยู่ใน
ระดับ 28.00 บำท/กิโลกรัม รำคำทรงตัว
เท่ำกับเดือนที่ผ่ำนมำ

โดย น.ส.สุจิตตำ รักษ์วงศ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 760 มีนาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 41



เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย. 62 36.59 75.00

ก.ค. 39.75 75.00

ส.ค. 42.25 75.00

ก.ย. 36.89 80.00

ต.ค. 32.80 80.00

พ.ย. 27.10 80.00

ธ.ค. 48.67 70.00

ม.ค. 63 50.00 70.00

ก.พ. 45.17 70.00

มี.ค. 45.62 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย. 62 85.95 130.00

ก.ค. 88.44 130.00

ส.ค. 89.51 125.00

ก.ย. 89.6 120.00

ต.ค. 86.72 120.00

พ.ย. 86.20 120.00

ธ.ค. 86.94 130.00

ม.ค. 63 85.62 130.00

ก.พ. 85.76 130.00

มี.ค. 85.15 130.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย. 62 158.20 134.80

ก.ค. 153.70 127.80

ส.ค. 137.86 130.00

ก.ย. 137.86 131.87

ต.ค. 130.73 129.92

พ.ย. 135.03 131.86

ธ.ค. 147.63 146.59

ม.ค. 63 151.6 156.67

ก.พ. 141.71 139.13

มี.ค. 140.29 137.74
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

300

250

200

150

100

50

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

มิ.ย. 62 171.80 240.00

ก.ค. 170.00 195.00

ส.ค. 150.00 195.00

ก.ย. 139.25 200.00

ต.ค. 153.5 200.00

พ.ย. 119.00 200.00

ธ.ค. 178.00 200.00

ม.ค. 63 179.00 200.00

ก.พ. 0 200.00

มี.ค. 0 200.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย. 62 8.55 32.00

ก.ค. 8.41 30.00

ส.ค. 8.38 30.00

ก.ย. 8.34 31.00

ต.ค. 8.21 34.60

พ.ย. 8.00 28.00

ธ.ค. 7.59 27.00

ม.ค. 63 7.67 27.00

ก.พ. 8.12 28.00

มี.ค. 8.03 28.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง

มิ.ย. 62 80.98 85.00

ก.ค. 79.33 85.00

ส.ค. 79.23 85.00

ก.ย. 86.71 85.00

ต.ค. 75.46 85.00

พ.ย. 81.25 85.00

ธ.ค. 76.37 90.00

ม.ค. 63 76.33 90.00

ก.พ. 77.91 90.00

มี.ค. 76.66 90.00
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(บาท/กก.)

เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ปลาเป็ด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้า

ปีที่ 65 ฉบับที่ 760 มีนาคม 2563 n วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 43



ข่าวประมงที่น่าสนใจ

กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตท�าประมง 
เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่อง
ก่อนรอบการท�าประมงใหม่ (2563 - 2564)

 มีรำยงำนจำกกรมประมง เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 ว่ำผู้ประสงค์
ท�ำกำรประมงพำณิชย์ ในน่ำนน�้ำไทย รอบปีกำรประมง 2563 – 2564 
ส�ำหรับเรือประมงที่มีขนำดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมง
ที่ใช้เครื่องยนต์มีก�ำลังแรงม้ำ 280 แรงม้ำขึ้นไป หรือเป็นเรือที่มีหรือ
ใช้เครื่องมือท�ำกำรประมงตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ก�ำหนดให้มำยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตท�ำกำรประมง
พำณิชย์ และยื่นค�ำขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรยื่นขอ
ออกใบอนุญำตใช้เรือ ณ ส�ำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
ที่ว่ำกำรอ�ำเภอหรือส�ำนักงำนประมงอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่มีอำณำเขต
ติดทะเล หรือสถำนที่อื่นตำมที่อธิบดีก�ำหนด ภำยในวันที่ 5 – 29 
กุมภำพันธ์ 2563 นี้เท่ำนั้น หำกไม่มีใบอนุญำตฯ จะไม่มีสิทธิ
ท�ำกำรประมงพำณิชย์ได้ในรอบปีกำรประมง 2563 – 2564 นี้ 
โดยนำยมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ำ ใบอนุญำต
ท�ำกำรประมงพำณิชย์ในรอบปีกำรประมง 2561– 2562 นั้นก�ำลัง
จะใกล้สิ้นสุดลง กรมประมงจึงได้ออกประกำศกรมประมงเรื่อง 
ก�ำหนดช่วงเวลำ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอนและเงื่อนไขกำรขอรับ
ใบอนุญำตท�ำกำรประมงพำณิชย์ ส�ำหรับปีกำรประมง 2563 – 2564 
พ.ศ. 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรขอใบอนุญำตฯ นั้น ได้มีกำรปรับปรุง
และแตกต่ำงไปจำกกำรขอรับใบอนุญำตฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
โดยในรอบปีกำรประมง 2561 – 2562ก�ำหนดให้เรือที่อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินคดีนั้น ไม่สำมำรถขอรับใบอนุญำตฯ ได้ แต่ในรอบปี
กำรประมง 2563 – 2564 สำมำรถยื่นขอรับใบอนุญำตได้ และ
ในส่วนของใบอนุญำตใช้เรือนั้น รอบปีกำรท�ำประมง 2561 – 2562 
ก�ำหนดให้ใบอนุญำตใช้เรือต้องไม่หมดอำยุก่อนวันขอยื่นรับใบ
อนุญำตฯ แต่ในรอบปีนี้ไม่ได้ก�ำหนดเรื่องอำยุใบอนุญำตใช้เรือ
แต่อย่ำงใด โดยกรมประมงจะพิจำรณำจัดสรรใบอนุญำตท�ำกำร
ประมงพำณิชย์ ภำยในวันที่ 1 – 15 มีนำคม 2563 แล้วจะแจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ผู้ขอรับใบอนุญำต ด�ำเนินกำรดังนี้ 
 1. กรณีได้รับอนุญำตฯ ให้ผู้ขอรับอนุญำตช�ำระเงินค่ำธรรมเนียม
และค่ำอำกรกำรประมงและรับใบอนุญำตท�ำกำรประมงพำณิชย์ 
ณ ส�ำนักงำนประมงอ�ำเภอที่ยื่นค�ำขอ พร้อมรับเครื่องหมำยประจ�ำเรือ 
และหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตใช้เรือ 
ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 ซึ่งหำกพ้นก�ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวให้ถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิจำกกำรเป็นผู้ได้รับอนุญำต
 2. กรณีที่ไม่ได้รับอนุญำต ให้ผู้ขอรับอนุญำตยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ไม่อนุญำตได้ ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง โดยยื่น “ผ่ำน” 
ส�ำนักงำนประมงอ�ำเภอ ส�ำนักงำนประมงจังหวัดหรือส่งไปรษณีย์
ไปยังกรมประมงผู้รับใบอนุญำตต้องได้รับกำรตรวจเรือและเครื่องมือ
ท�ำกำรประมงก่อนออกท�ำกำรประมงได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนำคม 2563 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ หำกไม่ผ่ำนกำรตรวจเรือและเครื่องมือท�ำกำรประมง 
จะไม่สำมำรถออกท�ำกำรประมงตำมที่ได้รับอนุญำตได้ 
 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบในกำรยื่นค�ำขอรับใบอนุญำต
ท�ำกำรประมงพำณิชย์ส�ำหรับปีกำรประมง 2563 -2564 ได้แก่ 

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ขอรับอนุญำต ที่ยังไม่หมดอำยุ
 2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดง
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรประมง(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน
 3. หนังสือมอบอ�ำนำจ พร้อมแนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว
ประชำชนผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบอ�ำนำจ (กรณีที่มีกำร
มอบอ�ำนำจ)
 4. หนังสือรับรองสุขอนำมัยเรือประมง (สร.3) (เฉพำะเรือประมง
ที่ใช้เครื่องมือประมงในกำรจับสัตว์น�้ำและเก็บรักษำสัตว์น�้ำไว้ในเรือ)
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง (กรณีที่มีกำรถือกรรมสิทธิ์
ร่วมหรือมีสิทธิครอบครองในเรือประมงที่ขอรับอนุญำต)
 6. แบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญำตท�ำกำรประมง
พำณิชย์เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง พร้อมทั้ง
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละล�ำ 
(กรณีครอบครองเรือประมงมำกกว่ำ 1 ล�ำ)
 7. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำคดีอำญำถึงที่สุดแล้ว 
ผู้ขอรับใบอนุญำตไม่มีควำมผิด (กรณีขอเครื่องมือประสิทธิภำพสูง 
ซึ่งไม่มีใบอนุญำตท�ำกำรประมงพำณิชย์ รอบปีกำรประมง 
2561 - 2562)
 8. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นใดที่แสดงว่ำได้ใช้เครื่องมืออวนครอบ/
ช้อน/ยกปลำกระตัก ก่อนกำรตรวจวัด และจัดท�ำอัตลักษณ์เรือ 
(กรณีเรือพื้นบ้ำนหลังกำรตรวจวัดมีขนำดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)
 9. เล่มส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นใดที่แสดง
ว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตมีภูมิล�ำเนำอยู่ในพื้นที่ที่จะขอย้ำยฝัง (กรณี
ขอย้ำยพื้นที่ท�ำกำรประมงเครื่องมือประสิทธิภำพสูง)
 10. ภำพถ่ำยหรือภำพถ่ำยดิจิทัลของเรือประมง จ�ำนวน 3 รูป 
ดังนี้
  1.) ภำพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จ�ำนวน 1 รูป
  2.) ภำพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีที่ได้รับ
ใบอนุญำตท�ำกำรประมงพำณิชย์อยู่เดิมจะต้องมีเครื่องหมำย
ประจ�ำเรือปรำกฏอยู่ในภำพถ่ำยด้วย) จ�ำนวน 1 รูป
  3.) ภำพถ่ำยเรือเต็มล�ำด้ำนซ้ำยหรือด้ำนขวำ จ�ำนวน 1 รูป
 ส�ำหรับเครื่องมือที่ขอรับใบอนุญำตฯ นั้น แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ เครื่องมือท�ำกำรประมงที่มีประสิทธิภำพสูง จ�ำนวน 
8 เครื่องมือ ได้แก่ อวนลำกคู่ อวนลำกแผ่นตะเฆ่ อวนลำกคำน
ถ่ำงอวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลำกะตัก อวนครอบปลำกะตัก 
อวนช้อน/ยก ปลำกะตัก และเรือประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ 
(เรือปันไฟ) และเครื่องมือท�ำกำรประมงที่มีประสิทธิภำพ
ต�่ำ จ�ำนวน 14 เครื่องมือ ได้แก่ อวนครอบหมึก อวนช้อนปลำ
จะละเม็ด อวนติดตำ อวนรุนเคย ครำดหอยลำย ครำดหอยแครง 
ครำดหอยอื่น ลอบปลำ ลอบปู ลอบหมึก ลอบหมึกสำย เบ็ดรำว 
แผงยกปูจักจั่น และเบ็ดมือ
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บำท/ตัว

รายการ
2562 2563

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

ลูกสุกรขุน 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646 1,420 1,300 1,438 1,986 2,554

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

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

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

ที่มา	: สมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย

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

รายการ
2562 2563

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

ชนิดปุ๋ย
2562 2563

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

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

46 - 0 - 0 11,600 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667 10,667 10,650 10,617 10,533

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

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

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

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

ที่มา	: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.2	จัดอบรม		เชิงปฏิบัติการหลักสูตร	
“Application	กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส	(RCMO)”

  วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 นำยบุญลำภ โสวัณณะ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร “Application กระดำนเศรษฐีเกษตรกรมีโอกำส (RCMO)” ให้แก่เกษตรกร
สมำชิกโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่ำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)” ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศพก.) ณ หมู่ที่ 1 บ้ำนวังหม้อ ต�ำบลทุ่งศรี อ�ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 
โดยมีนำยธีรชัย จันทรอินทร์ ผู้อ�ำนวยกำรส่วนสำรสนเทศกำรเกษตร เป็นผู้กล่ำวรำยงำน 
 ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ สศท.2 เศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ (ศกอ.) และนักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม ร่วมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในหัวข้อ ควำมส�ำคัญ
ของข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร กำรใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นในกำรประกอบกำรจัดท�ำ

สศท.3	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส�าคัญ	และการแก้ไขปัญหาการเกษตร

ระดับจังหวัด	ครั้งที่	3/2563
 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 นำงเพ็ญศิริ วงษ์วำท ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธำนี (สศท.3) ได้มอบหมำย
ให้นำงสำวเพ็ญศรี สำวัตถี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนงำน
นโยบำยส�ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำกำรเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยมี
นำยประยงค์ ภูดินทรำย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธำน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แปลงใหญ่ยำงพำรำกลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
ยำงพำรำดอนแดง ตำมที่ กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เสนอ รวมทั้งเห็นชอบรูปแบบกำรติดตำมรำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยม
และดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ตำมที่ ส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เสนอ

ข้อมูลภูมิศำสตร์ กำรปรับปรุงดิน กระดำนเศรษฐี เกษตรกรมีโอกำสมุ่งสู่เกษตรกร 4.0 ด้วยแอปพลิเคชั่น RCMO และ Application อื่นๆ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอ�ำเภอ เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ 
และเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ประมำณ 50 คน
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.4	ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ข้าวนาปรัง	ปี	2563	จังหวัดกาฬสินธุ์

สศท.5	จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ	เรื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	
ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)

 วันที่ 6-7 กุมภำพันธ์ 2563 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดนครรำชสีมำ 
(สศท.5) จัดอบรม เชิงปฎิบัติกำร เรื่อง โครงกำรพัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ 
(ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ภำยใต้ภำรกิจส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ณ สตำร์เวลล์ กำร์เด้นท์โฮม รีสอร์ท 
อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ โดยได้รับเกียรติจำก ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว 
รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นประธำนเปิดกำรอบรม และมีนำยสมมำตร 
ยิ่งยวด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5 เป็นผู้กล่ำวรำยงำน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ควำมรู้แก่ เศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ (ศกอ.) ในกำรจัดท�ำข้อมูลภำวะกำรผลิต
สินค้ำรำยเดือน รำยงำนรำคำสินค้ำรำยวัน รำยสัปดำห์ และสถำนกำรณ์กำรผลิตพืช 
กำรใช้ Application Farm D/RCMO กระดำนเศรษฐี เกษตรกรมีโอกำส ให้ ศกอ.
สำมำรถคิดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร และน�ำข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรไป
เผยแพร่ได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นกำรด�ำเนิน
งำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ สศท.5 และ ศกอ. เพื่อให้กำรท�ำงำนร่วมกันมีประสิทธิภำพ 
และประสบควำมส�ำเร็จสูงสุด ซึ่งมี ศกอ.เข้ำร่วมกำรอบรมทุกอ�ำเภอใน 4 จังหวัด 
(นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จ�ำนวน 88 คน

 วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 นำยฉกำจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) 
ลงพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตข้ำวนำปรัง ปี 2563 ในพื้นที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยในปีนี้ คำดว่ำเนื้อที่เพำะปลูกและผลผลิตต่อไร่
ข้ำวนำปรังใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น�้ำ
จำกเขื่อนล�ำปำว พื้นที่รับน�้ำได้แก่อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอกมลำไสย 
อ�ำเภอยำงตลำดและอ�ำเภอฆ้องชัย ต้นทุนกำรผลิตข้ำวนำปรัง 
ปี 2563 ของเกษตรกรประมำณกำรเบื้องต้นเฉลี่ย 3,918.66 บำท
ต่อไร่ โดยในปีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะท�ำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเดือนเมษำยน
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.6	ร่วมหารือข้อมูลการส่งเสริมสินค้าโกโก้	และการตลาด
ของสินค้าทางเลือกที่มีอนาคต	Future	Crop

 วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 นำยสุชัย กิตตินันทะศิลป ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ร่วมติดตำมกำรลงพื้นที่ของรองเลขำธิกำร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (นำงอัญชนำ ตรำโช) และรักษำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบ
ข้อมูลสถิติกำรเกษตร (นำงพรพรรณ เห็นสว่ำง) พร้อมด้วย ทีมงำน ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ 6 7 และ 10 เพื่อหำรือข้อมูลกำรส่งเสริมสินค้ำโกโก้ กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำดของสินค้ำทำงเลือกที่มีอนำคต Future Crop และ
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตโกโก้ โดยส่วนใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมจำกบริษัท โกโก้ไทย 
2017 จ�ำกัด จังหวัดปทุมธำนี และมีกำรท�ำ contact farming กับเกษตรกร ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศท.9	ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส�าคัญ	และการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด	(Chief	of	Operation)	ครั้งที่	1/2563

 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 นำยสุธรรม ธรรมปำโล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลำ (สศท.9) มอบหมำย
ให้นำงสำวสุดำรัตน์ แซ่อุ้ย ต�ำแหน่งนักวิชำกำรสถิติช�ำนำญกำรพิเศษ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำย
ส�ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ 
อ�ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยมีเกษตรจังหวัดยะลำ (นำยจ�ำนงค์ เพชรอนันต์) เป็นประธำน ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจำรณำถึงแผนกำร
ปฏิบัติงำนกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมประเด็นปัญหำ ข้อเรียกร้อง กำรรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมผลกำรตรวจ
รำชกำรแก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ) แผนกำรติดตำม
เยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร รวมทั้งพิจำรณำรับรองแปลงใหญ่ จ�ำนวน 6 แปลง โดยเป็น
แปลงใหญ่ยำงพำรำ 5 แปลง และแปลงใหญ่โคเนื้อ 1 แปลง
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สศท.12	ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง	ประจ�าปี	2563	
ภายใต้แนวคิด	“จากนภา	สู่นที	บูรณาการสู้ภัยแล้ง”

 วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 นำยไพฑูรย์ สีลำพัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) 
เข้ำร่วมพิธีเปิดปฏิบัติกำรฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจ�ำปี 2563 ภำยใต้แนวคิด “จำกนภำ สู่นที บูรณำกำรสู้ภัยแล้ง” ณ สนำมบินนครสวรรค์ 
อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนในพิธี 
พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้บริหำรหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด

สศท.11	จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา	(ศกอ.)	เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้	
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	
ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แวะเยี่ยม สศท.

  วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 นำยนิกร แสงเกตุ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 11 อุบลรำชธำนี เป็นประธำนพิธีเปิด
กำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร (ศพก.) ภำยใต้ภำรกิจส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 17-18 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งมีถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้กับ ศกอ.ในกำรจัดท�ำข้อมูลภำวะกำรผลิตสินค้ำรำยเดือน รำยงำนรำคำสินค้ำรำยวัน 
รำยสัปดำห์กำรใช้งำนแอพพลิเคชันรำคำฟำร์ม แอพพลิเคชัน RCMO กระดำนเศรษฐี เกษตรกรมีโอกำส รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
รับฟังข้อคิดเห็นในกำรด�ำเนินระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และ ศกอ. ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประกอบด้วย ศกอ. และเจ้ำหน้ำที่ของ สศท.11 รวม 85 คน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	เร่งขับเคลื่อนฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติก�าหนดชุดข้อมูลกับทุกภาคส่วน
 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้เชิญหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
อำทิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สมำคม ผู้ส่งออกข้ำวไทย ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ สมำคม
ผู้ผลิตอำหำรส�ำเร็จรูป สมำคมชำวไร่สับปะรดไทย สมำคมอุตสำหกรรมสับปะรดไทย สมำคมกำรค้ำเมล็ดพันธุ์ไทย สมำคมโรงงำน
ผู้ผลิตมันส�ำปะหลัง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอทรำบควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 
อำคำรนวัตกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 ทั้งนี้ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ (NABC) ขึ้นมำภำยในเทียบเท่ำกอง จะท�ำหน้ำที่
เชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภำคส่วนของสังคมได้ใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ซึ่งเป็น
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ของชำติต่อไป
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รองเลขาธิการ	สศก.	ร่วมงาน
วันสิทธิมนุษยชนสากล	ประจ�าปี	2562

 วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 นำงอัญชนำ ตรำโช รองเลขำธิกำร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล 
ประจ�ำปี 2562 และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
พัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร 
มหำวัชรรำชธิดำ ณ ห้องวำยุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรำ 
บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ
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เลขาธิการ	สศก.	ร่วมติดตามการลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	จ.นครศรีธรรมราช	และ	จ.พัทลุง
 วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร พร้อมด้วย นำยพลเชษฐ์ ตรำโช รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ร่วมติดตำมกำรลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน) และคณะ เพื่อประชุมหำรือแนวทำงแก้ไขปัญหำรำคำยำง กับแกนน�ำกลุ่ม
เกษตรกรชำวสวนยำง พร้อมด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง (นำยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ) 
รองผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย (นำยณกรณ์ ตรรกวิรพัท) และหัวหน้ำส่วน

ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำหมอบุญ ต�ำบลนำหมอบุญ อ�ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช หลังจำกนั้น 
ได้ร่วมรับฟังกำรชี้แจงโครงกำรประกันรำยได้แก่เกษตรกร ณ ศำลำประชำคม อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และร่วมโครงกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้และประชำสัมพันธ์ชี้แจงมำตรกำรประกันรำยได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้ำว โดยมี รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ (นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) เป็นประธำน พร้อมพบปะเกษตรกร ณ ศำลำประชำคมอ�ำเภอตะโหมด ที่ว่ำกำร
อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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การประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้โครงการ	“การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมการฟื้ นตัวและความยั่งยืนในพ้ืนที่สูง”

 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นประธำนกำรประชุมหำรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภำยใต้โครงกำร “กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำคเกษตรเพื่อเพิ่มกำรฟื้นตัวและควำมยั่งยืนในพื้นที่สูง” 
(Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands) 
ณ  ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ซึ่งเป็นโครงกำรที่จะบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกันของส่วนรำชกำร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกับธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) ที่จะด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่กลำงน�้ำเขตลุ่มน�้ำแหง ครอบคลุม 6 หมู่บ้ำนในต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ได้แก่ บ้ำนทับม่ำน บ้ำนต้นม่วง 
บ้ำนนำแหน บ้ำนหนองห้ำ บ้ำนนำไคร้ และบ้ำนใหม่มงคล โดยมีกรอบระยะกำรด�ำเนินงำน 3 ปี ซึ่งก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรหำรือ
ได้แก่ ภำครัฐ ภำคประชำสังคม / เกษตรกร ภำคหุ้นส่วนกำรพัฒนำ และภำคเอกชน
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สศก.	ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การผลิต	และการตลาดโคเนื้อ	
บริษัท	พรีเมียมบีฟ	จ�ากัด	จ.สุพรรณบุรี

  วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร พร้อมด้วยนำงอัญชนำ ตรำโช รองเลขำธิกำร นำงสำวรำตรี เม่นประเสริฐ |
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร นำยชีวิต เม่งเอียด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนำท (สศท.7) และนำยกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนพัฒนำพันธุ์กระบือ กรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บริษัท พรีเมียมบีฟ จ�ำกัด 
อ�ำเภอหนองหญ้ำไช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิต และกำรตลำด
โคเนื้อ และควำมพร้อมของ บริษัทฯ เพื่อด�ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดโคเนื้อรองรับ FTA 
  จำกกำรลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่ำ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ำย 
ท�ำกำรแปรสภำพโค เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับแมคโคร บำร์บีคิว พลำซ่ำ CP Freshmart และ
ล่ำสุดได้มีกำรท�ำสัญญำขำยกับ Tesco Lotus ซึ่งไม่เพียงจ�ำหน่ำยเนื้อโคในประเทศ 
แต่ยังมีกำรส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำ ลำว และ เมียนมำ โดยบริษัทฯ 
ยังด�ำเนินกำรท�ำผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน เกรดพรีเมียม เพื่อจ�ำหน่ำยตลำดระดับบนอีกด้วย 

โดยจะขยำยธุรกิจ กำรเปิดร้ำนสเต๊ก ในห้ำง Tesco Lotus ต่อไปในอนำคต นอกจำกนี้ เลขำธิกำร สศก. ยังได้ลงพื้นที่ วิสำหกิจชุมชน
หนองหญ้ำไซ ซึ่งอยู่ในเครือข่ำยของ บริษัท พรีเมียมบีฟ จ�ำกัด เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตหญ้ำแพงโกล่ำ ซึ่งตลำดมีควำมต้องกำรมำก 
โดย สศก. และกรมปศุสัตว์ จะได้ศึกษำแนวทำงเพิ่มศักยภำพกำรผลิตหญ้ำเพื่อกำรเลี้ยงสัตว์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา	เรื่อง	“การจัดท�าข้อมูลฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ	ปี	2563”
  วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 นำยนรำพัฒน์ แก้วทอง กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน
เปิดงำนกำรสัมมนำกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรแห่งชำติ ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โดยมีนำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กล่ำวรำยงำน ในงำนมีกำรบรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ 
“ปี 2020 ยกระดับกำรเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีเกษตร 4.0” โดย นำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกำรบรรยำย เรื่อง “ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ Big Data เพื่อคนไทยทุกคน” จำก รศ.ดร.ธีรณี อจลำกุล 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ หรือ GBDi รวมทั้งกำรอภิปรำยกลุ่มเพื่อระดมควำมคิดเห็น
ร่วมกันของหน่วยงำนภำยใต้ MOU กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรแห่งชำติ ทั้ง 10 กระทรวง และหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 22 หน่วยงำน ทั้งนี้ กำรสัมมนำดังกล่ำว จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 24-25 กุมภำพันธ์ 2563 เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
กำรท�ำงำนด้ำนกำรจัดท�ำข้อมูลด้ำนกำรเกษตรให้เป็นเอกภำพ สู่ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรแห่งชำติ และเพิ่มองค์ควำมรู้ทำงด้ำนฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมกว่ำ 150 คน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา	เรื่อง	แนวทางการขับเคลื่อน	บูรณาการติดตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ด้านการเกษตร

  วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 นำยอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำ 
เรื่อง แนวทำงกำรขับเคลื่อน บูรณำกำรติดตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ด้ำนกำรเกษตร ณ ห้องพึ่งบุญฯ อำคำรวิสัยทัศน์ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมี นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กล่ำวรำยงำน 
และร่วมอภิปรำยหัวข้อ “โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ กับกำรพัฒนำของประเทศไทย และกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ” ซึ่งได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สนองงำนพระรำชด�ำริมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ 
ทั้งเลขำธิกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (นำยดนุชำ สินธวำนนท์) รองเลขำธิกำร
มูลนิธิชัยพัฒนำ (นำยอภิชำต จงสกุล) และปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) มำร่วมอภิปรำย
  กำรสัมมนำครั้งนี้ นับเป็นอีกเวทีส�ำคัญ ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด�ำเนินงำนโครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
ทุกหน่วยงำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรขับเคลื่อนหลำกหลำยมิติ และรับทรำบกรอบแนวทำงในกำรติดตำมโครงกำรฯ 
อันจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์ ขยำยผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ อย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป ส่งผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่
ในทุกมิติของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน
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ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ  

S Specialized = ความเชี่ยวชาญ
M Moral = มีคุณธรรม
A Accountable = มีความรับผิดชอบ
R Rational = มีเหตุผล
T Targetable = มีเป้าหมาย

ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เข้าถึงปัญหา

สร้างแนวทางพัฒนา
นําพาเกษตรไทย

คําขวัญ
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”
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