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บรรณาธิการแถลง

ส�าหรับปลายปี	2563	ท่ีผ่านมา	ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)	ได้วิเคราะห์ถึง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2563	พบว่า	

หดตัวร้อยละ	3.3	เม่ือเทียบกับปี	2562	

โดยหดตัวจากสาขาพืช	สาขาประมง	

สาขาบริการทางการเกษตร	และสาขาป่าไม้	

ขณะที่สาขาปศุสัตว์ขยายตัว	อย่างไรก็ตาม	

แม้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร		ปี	2563	

จะหดตัว	แต่ด้วยการด�าเนินนโยบายและ

มาตรการต่างๆ	ของรัฐบาล	และของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	ท�าให้ภาคเกษตรและ

เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบมากนัก	ไม่ว่าจะ

เป็นการขับเคลื่อนโดยการด�าเนินนโยบาย

อย่างต่อเนื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	อาทิ	การบริหารจัดการน�้า	

การพัฒนาเกษตรกรสู่	Smart	Farmer	

การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์	

การตลาดน�าการผลิต	ควบคู่กับการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	มาตรการเยียวยา

เกษตรกรจากผลกระทบของโควิด-19	

ที่ได้มีการจ่ายเงิน	5,000	บาท	ให้เกษตรกร

เป็นระยะเวลา	3	เดือน	การส่งเสริมการ

บริโภคและการใช้สินค้าเกษตรในประเทศ	

การเพิ่มศักยภาพ	ในการผลิตสินค้าเกษตร

ของไทยที่มีคุณภาพ	มาตรฐานและความเชื่อมั่น	

ในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทย

	 ส�าหรับทิศทางภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

	ปี	2564	จะขยายตัวในช่วงร้อยละ	1.3	–	2.3	

แต่ยังคงต้องค�านึงถึงปัจจัย	และสถานการณ์

ส�าคัญท่ีอาจจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	ท้ังความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ	สถานการณ์การระบาดของ

โรคและแมลงศัตรูพืช	การระบาดของโรค

ในสัตว์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	

ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของโควิด-19	

อัตราแลกเปล่ียน	เพราะหากเงินบาทแข็งค่าข้ึน

มากกว่าประเทศคู่แข่ง	จะส่งผลต่อความ

สามารถในการแข่งขันทางการค้าของสินค้า

เกษตรไทย	รวมไปถึงราคาน�้ามันดิบท่ีส่งผล

ต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ท้ังน้ี	สศก.	

จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

	 สวัสดีปีใหม่	2564	เริ่มต้น
เดือนมกราคมปีนี้	กองบรรณาธิการ	
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร	
ขอส่งความสุขปีใหม่	มายังสมาชิก
ทุกท่านให้ประสบความส�าเร็จ
ในทุกส่ิงที่ตั้งใจ	และขอส่งความ
ปรารถนาดีให้แก่ท่านและครอบครัว	
จงมีแต่ความสุขเนื่องในวัน
แห่งการเริ่มต้นใหม่ในปี	2564	
ตลอดปีและตลอดไป
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สศท.2 ชูแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตร GI 
‘ทุเรียนหลงลับแล’ อุตรดิตถ์ ยกระดับสินค้าสู่ตลาดโลก

“ทุเรียนหลงลับแล”
ของจังหวัดอุตรดิตถ์	เป็นหน่ึงในสินค้าเกษตร
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์	
(Geographical	Indication	:	GI)	จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	
เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2555	ทุเรียน
หลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์	มีศักยภาพ
และโอกาสทางการตลาดสูง	โดยทุเรียนหลงลับแล
มีลักษณะเด่น	คือ	มีผลทรงกลม	หรือกลมรี
ขนาดเล็ก	เปลือกบาง	เน้ือมาก	สีเหลืองเข้ม	
เน้ือแห้งละเอียดเหนียว	มีกล่ินอ่อน	รสชาติ
หวานมัน	เมล็ดลีบเล็ก	จุดก�าเนิดของ
ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์มาจากทุเรียน
สายพันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีมีความพิเศษแตกต่าง
จากทุเรียนพ้ืนเมืองท่ัวไป	คือ	เป็นทุเรียน
ท่ีมีรสชาติดี	เมล็ดลีบ	ภายหลังจากส่งเข้า
ประกวดทุเรียนและได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	
เกษตรกรจึงได้รับการส่งเสริมให้ปลูก
และขยายพันธ์ุมาอย่างต่อเน่ือง	ช่วยเพ่ิม

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

มูลค่าให้กับสินค้าและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
พร้อมช่วยเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายท้ังใน
และต่างประเทศ	
		 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	2	
พิษณุโลก	(สศท.2)	ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ทุเรียนหลงลับแล	ของจังหวัดอุตรดิตถ์	
ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	
โดยผลการศึกษา	พบว่า	ปัจจุบันจังหวัด
อุตรดิตถ์มีเนื้อที่เพาะปลูกทุเรียนหลงลับแล
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	GI	จ�านวน	
2,612	ไร่	ปริมาณผลผลิตรวม	1,400	ตัน	
แหล่งผลิตส�าคัญอยู่ที่อ�าเภอเมือง	
อ�าเภอลับแล	และอ�าเภอท่าปลา	เนื่องจาก
สภาพดินระบายน�้าได้ดี	มีอินทรีย์วัตถุ
ตามไหล่เขา	และเป็นพื้นที่ลาดเอียง	
มีสภาพอากาศที่เหมาะสม	ส่งผลให้มี
การสะสมพลังงานในรูปของสารประกอบ
คาร์โบไฮ่เดรตมาก	ซ่ึงเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของทุเรียนหลงลับแล

เป็นอย่างมาก	ส�าหรับต้น้ำทุน้ำการผลิ์ต
เฉลี์�ย	46,306	บาท/ไร่	(เร่ิมให้ผลผลิต
ในปีท่ี	6	-	7	และสามารถเก็บเก่ียวได้
ประมาณ	25	-	30	ปี)	นิ้ำยมปลู์กใน้ำช่วง
ต้น้ำฤดูฝน้ำ ระยะเวล์าการเก็บเกี�ยว
อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
ของทุกปี	โดยเกษตรกรจะท�าการเก็บเก่ียว
เม่ือผลทุเรียนแก่จัด	ซ่ึงนับต้ังแต่วันดอกบาน
ไปประมาณ	105	-	110	วัน	ให้ผล์ผลิ์ต
เฉลี์�ย	1,253	กก./ไร่	ผล์ตอบแทน้ำเฉลี์�ย
324,466	บาท/ไร่	คิดเป็น้ำผล์ตอบแทน้ำสุทธิ 
(กำาไร) เฉลี์�ย	278,160	บาท/ไร่	ราคา
ที่เกษตรกรขายได้	(เกรดคละ)	เฉลี่ย	
259	บาท/กก.
		 หากมองถึงสถาน้ำการณ์ีตล์าด	พบว่า	
ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ	60	เกษตรกร
จ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับซ้ือ	(ล้ง)	
ในจังหวัดอุตรดิตถ์	มีเพียงบางส่วน
ท่ีจ�าหน่ายให้แก่พ่อค้ารับซ้ือท่ัวไป
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โดย	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	2
	พิษณุโลก

จากต่างจังหวัด	เพื่อน�าไปจ�าหน่าย
ผ่านหน้าร้าน	ส่วนอีกร้อยละ	40	จ�าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์	เช่น	เว็บไซต์	facebook	
ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง	โดยจัดส่งสินค้า
ผ่านหลายช่องทาง	เช่น	ไปรษณีย์ไทย	
Kerry	Express	เป็นต้น	ปัจจุบันทุเรียน
หลงลับแลพึ่งพาตลาดภายในประเทศ
เป็นหลัก	ส�าหรับทิศทางตลาดในอนาคต
คาดว่า	จะมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก	
เนื่องจากปัจจุบันปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ส�าหรับแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ทุเรียนหลงลับแล	GI	ของจังหวัดอุตรดิตถ์
	จะเน้น	4	แนวทาง	ได้แก่	1) แน้ำวทาง
กล์ยุทธ์เชิงรุก	เช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร
สินค้า	GI	ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเย็น
เพื่อเก็บสต็อกสินค้า	เครือข่ายหน่วยงาน
การศึกษา	ภาครัฐ	เพ่ือจัดหาวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิต	การพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเกษตรกร	สนับสนุนการส่งเสริม
การตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่าย	เช่น	
ตลาดออนไลน์	ตลาดจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนถ่ิน	
2) แน้ำวทางกล์ยุทธ์เชิงแก้ไข้	สนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
เกษตร	เช่น	ระบบส่งน�้า	ระบบประปา
บนพื้นที่สูง	การวางแผนบริหารจัดการ
สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด	การพัฒนากระบวนการผลิต
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม	น�าไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตบนพื้นที่สูง	
สร้างระบบการส่ังจองล่วงหน้า	รวมท้ังการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตการตลาดเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	(Climate	Change)	3) แน้ำวทางกล์ยุทธ์
เชิงปองกัน้ำ	สร้างองค์กรภาคีเครือข่าย
เพื่อประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	
เอกชน	และสถาบันการศึกษา	สนับสนุน
องค์ความรู้การพัฒนาสินค้า	GI	และ	
Stakeholders	ในห่วงโซ่คุณค่า	
สร้างระบบข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต
และการตลาด	จัดเวทีเสวนาภาคีเครือข่าย
เพื่อพัฒนาระบบตลาด	ส่งเสริมการ
สร้างชุมชนสินค้า	GI	ต้นแบบ	รวมถึง
การสร้างแบรนด์หรือตราสินค้า	และ	

จ�าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 

facebook ให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง โดยจัดส่งสินค้า

ผ่านหลายช่องทาง 
เช่น ไปรษณีย์ไทย 

Kerry Express เป็นต้น 
ปัจจุบันทุเรียน

หลงลับแลพ่ึงพาตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก

4) แน้ำวทางกล์ยุทธ์เชิงรับ	ก�าหนด
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษา
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์สินค้า	GI	พัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการผลิตและ
การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
	เตรียมความพร้อมด้านการผลิตภายใต้
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง	
สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนสินค้า	GI	
และการวางแผนพัฒนาการผลิตการตลาด
ทุเรียนหลงลับแล	GI	อย่างต่อเน่ือง	
	 ท้ังน้ี	ผลการศึกษาวิจัยแนวทางการ
พัฒนาทุเรียนหลงลับแล	GI	ดังกล่าว
สามารถน�าไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดท�าแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนา
และยกระดับคุณภาพทุเรียนหลงลับแล	GI	
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค	และพัฒนาสู่การส่งออกไป
ยังตลาดต่างประเทศ	รวมถึงเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ในระยะยาว	หากท่านสนใจ	ผลการศึกษา
เพ่ิมเติม	สามารถสอบถามได้ท่ี	สศท.2	|
โทร.	0	5532	2650	และ	0	5532	2658	
หรือ	อีเมล์	zone2@oae.go.th
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

สศท.10 เผยผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญของจังหวัดราชบุรี

	 ในปีงบประมาณ	2563	
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10	

ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการ

การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร	

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	(Zoning	

Agri	Map)	ของจังหวัดราชบุรี	

เพื่อวิเคราะห์สินค้าทางเลือกในการ

ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่

เหมาะสมน้อย	(S3)	และไม่เหมาะสม	(N)	

เป็นพืชอ่ืนหรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืน

ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า	โดยศึกษาต้นทุน

และผลตอบแทน	และ	อุปสงค์	อุปทานของ

สินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ	และมีมูลค่าสูงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	6	ชนิดสินค้า	

และมีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจของจังหวัด	

เป็นสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี	

ได้แก่	ข้าว	(นาปี	นาปรัง)	มันส�าปะหลัง	

สับปะรด	มะพร้าว	และปาล์มน�้ามัน	และ

พืชทางเลือก	2	ชนิด	ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

และมะพร้าวน�้าหอม	เพื่อเป็นข้อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร

ในการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่

เหมาะสมน้อย	และพื้นที่ไม่เหมาะสม	

เป็นกิจกรรมการเกษตรท่ีให้ผลตอบแทน

ท่ีดีกว่า	รวมท้ังสามารถใช้เป็นข้อมูล

สนับสนุนการวางแผนส่งเสริมการเกษตร

ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี	ตลอดจน

หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สามารถก�าหนดนโยบายสนับสนุนโครงการ

ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร	

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก	(Zoning	Agri	Map)	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 ผล์วิเคราะห์ด้าน้ำเศรษฐกิจำใน้ำกลุ่์มสิน้ำค้า

ที�มีมูล์ค่าสูงทางเศรษฐกิจำข้องประเทศ 

6 ชนิ้ำดสิน้ำค้าข้องจัำงหวัดราชบุรี พบว่า	

ด้านการบริหารจัดการ	ผลผลิตท้ัง	6	สินค้า

มีปริมาณผลผลิตท่ีสมดุลกับความต้องการ

ของตลาด	แต่มีความแตกต่างทางด้าน

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต

พิจารณาได้ว่า	กรณีีข้้าวน้ำาปี	เปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มเหมาะสมมาก-ปานกลาง	

(S1,S2)	และกลุ่มเหมาะสมน้อยและ

ไม่เหมาะสม	(S3,N)	เห็นได้ว่า	กลุ่ม	S1,S2	

มีต้นทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่	4,266.25	บาท	

ต้นทุนการผลิตสูงกว่า	S3,N	261.25	บาท	

และมีผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า	774.10	บาท

ต่อไร่	กรณีีข้้าวน้ำาปรัง	เปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่ม	S1,S2	และ	S3,N	เห็นได้ว่า

กลุ่ม	S1,S2	ต้นทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่	

5,015.37	บาท	มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า

	S3,N	13.51	บาท	และมีผลตอบแทนสุทธิ

สูงกว่า	231.26	บาทต่อไร่	เน่ืองจาก

กลุ่ม	S1,S2	มีปริมาณผลผลิตสูงกว่า	

ส่วนการบริหารจัดการข้าวนาปีท่ีมีผลผลิต

รวม	916,113	ตัน	เป็นผลผลิตใน

จังหวัด285,821	ตัน	และรับซ้ือจาก

จังหวัดอ่ืน	630,292	ตัน	ความต้องการใช้

ในจังหวัด	871,649	ตัน	และส่งออกนอก

จังหวัด	44,464	ตัน	ท�าให้ความต้องการ

ใช้ผลผลิตมีความสมดุลกับปริมาณผลผลิต

ท้ังหมดในจังหวัด	กรณีีมัน้ำสำาปะหลั์ง

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม	S1,S2	และ

S3,N	เห็นได้ว่า	กลุ่ม	S1,S2	ต้นทุนการ

ผลิตเฉล่ียต่อไร่	4,976.44	บาท	มีต้นทุน

การผลิตสูงกว่า	S3,N	253.18	บาท	และมี

ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า	841.92	บาทต่อไร่	

เน่ืองจากกลุ่ม	S1,S2	มีปริมาณผลผลิตต่อไร่

สูงกว่า	ส่วนการบริหารจัดการ	มันส�าปะหลัง

ท่ีมีผลผลิตรวม	270,677	ตัน	ความต้องการ

ใช้ในจังหวัด	205,715	ตัน	และส่งออก

นอกจังหวัด	64,962	ตัน	ท�าให้ความต้องการ

ใช้ผลผลิต	มีความสมดุลกับปริมาณผลผลิต

ท้ังหมดในจังหวัดกรณีีสับปะรดโรงงาน้ำ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม	S1,S2	และ	S3,N	

เห็นได้ว่ากลุ่ม	S1,S2	ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย
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โดย	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10
ราชบุรี

กรณีีปาล์์มน้ำำ�ามัน้ำ	มีแต่กลุ่ม	S3,N	ต้นทุน

การผลิตเฉล่ียต่อไร่	5,106.67	บาท		

และได้รับผลตอบแทนขาดทุนสุทธิต่อไร่	

474.67	บาท	ส่วนการบริหารจัดการ	

ปาล์มน�้ามันท่ีมีผลผลิตรวม	14,379	ตัน

และส่งออกไปต่างจังหวัดท้ังหมด

	 ผลการศึกษาพบว่า	ทางเลือกในการ

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสม	

ประกอบด้วย	2	ทางเลือก	คือ	ทางเลื์อกที� 1  

ปรับเปลี์�ยน้ำพืื้�น้ำที�ปลู์กข้้าวที�ไม่เหมาะสม 

เป็น้ำพืื้�น้ำที�สำาหรับปลู์กข้้าวโพื้ดเลี์�ยงสัตว์ 

ช้ันความเหมาะสมของดินส�าหรับปลูกข้าว

จังหวัดราชบุรี	รวม	350,036	ไร่	สามารถ

ปรับเปล่ียนปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทดแทน

ข้าวได้	67,797	ไร่	การปลูกข้าวให้ผลตอบแทน	

สุทธิ	184.48	บาทต่อไร่	ข้าวโพดได้รับผล

ตอบแทนสุทธิต่อไร่	805.11	บาท	สูงกว่าข้าว		

ขณะท่ีความต้องการข้าวโพดเล้ียงสัตว์	

มีเพ่ิมข้ึน	ทางเลื์อกที� 2 ปรับเปลี์�ยน้ำพืื้�น้ำที� 

ปลู์กข้้าวใน้ำพืื้�น้ำที�ไม่เหมาะสม เป็น้ำพืื้�น้ำที�

ปลู์กมะพื้ร้าวน้ำำ�าหอม	ซ่ึงมะพร้าวสามารถ

ปลูกได้ในพ้ืนท่ีทุกระดับความเหมาะสม	

และมีน�้าเพียงพอ	การปลูกมะพร้าวน�้าหอม

ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว	

โดยให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่	28,694.17	บาท		

ส่วนการปลูกข้าวให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่		

184.48	บาท	ขณะที่ผลผลิตมะพร้าว

น�้าหอมยังสามารถขยายตลาดได้ทั้งตลาด

ในประเทศ	และต่างประเทศ	ส�าหรับ	

ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

เหมาะสม	และพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมส�าหรับ

การปลูกข้าวของจังหวัดราชบุรี	มีดังน้ี		

1)	นโยบายภาคการเกษตรสนับสนุน	

การปรับเปลี่ยนการผลิตพืช	ในพื้นที	่

ไม่เหมาะสม	(S3,N)	เป็นการผลิตพืชหรือ	

ท�ากิจกรรมการเกษตรอื่น	ที่ให้ผลตอบแทน	

มากกว่า	ดังนั้นการสนับสนุนแหล่งน�้า	

ในไร่นา	จึงควรด�าเนินการเป็นล�าดับแรก

เน่ืองจากพ้ืนท่ีของจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่

เป็นพ้ืนท่ีอาศัยน�้าฝน	ระบบชลประทาน	

ยังเข้าไม่ท่ัวถึง	การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน		

ขุดลอกแหล่งน�้า	ฯลฯ	ซึ่งจะส่งผลต่อ

การเพิ่มขึ้นของผลผลิต	และรายได้ของ

เกษตรกร	2)	การปรับพื้นที่ไม่เหมาะสม	

ส�าหรับการปลูกข้าวเป็นพืชทดแทน	

ท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่า	ซ่ึงในพ้ืนท่ีปลูกข้าว	

อาจจะเหมาะสมกับพืชท่ีเกษตรกร	

ไม่มีความถนัด	หรือไม่ช�านาญในการผลิต	

ภาครัฐควรสนับสนุนองค์ความรู้	โดยผ่าน

ศูนย์	ศพก.เป็นแหล่งอบรมสร้างความรู้		

แนวคิดในการปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรม

ที่สร้างรายได้ที่ดีกว่า	3)	ส่งเสริมและ

สนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		

ในพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวที่เป็นที่ดอน	

หรือปลูกหลังฤดูท�านา	ปลูกแซมในพื้นที่

อ้อยโรงงาน	และพื้นที่ยูคาลิปตัส	เพื่อเป็น

พืชทดแทนข้าว	หรือเป็นพืชแซมที่สร้าง

รายได้อีกทางหนึ่ง	4)	สนับสนุนปัจจัยการ

ผลิต	พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีราคาถูก		

และต้นพันธุ์มะพร้าวน�้าหอม	5)	ใช้ตลาด	

น�าการผลิตโดยการบริหารจัดการ	Demand		

Supply	รายสินค้าตั้งแต่ระดับจังหวัด		

6)	ผลักดันให้มีการจัดตั้งตลาดซื้อขาย	

ล่วงหน้า	(Future	Market)	7)	สนับสนุน

ให้เกิดการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่		

เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองด้านการตลาด		

ใช้เคร่ืองจักรร่วมกัน	จัดหาปัจจัยการผลิต

ราคาถูก	ช่วยลดต้นทุน	เพ่ิมผลผลิต	และ

ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด	

8)	พัฒนาเทคโนโลยี	และนวัตกรรมเพ่ือ

ทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนในปัจจุบัน		

เช่น	เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้าว		

เคร่ืองกะเทาะกะลา	เคร่ืองท�ามะพร้าวข้าว	

เป็นต้น	9)	ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึง	

เข้าใจการใช้	Agri	Map	Online	เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือหรือข้อมูลในการพิจารณา	

การปลูกพืชหรือท�ากิจกรรมการเกษตร	

ในพ้ืนท่ีของตนเอง

ทางเลือกในการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม 
ประกอบด้วย 2 ทางเลือก 
คือ ทางเลือกที่ 1 ปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม  

เป็นพ้ืนที่ส�าหรับปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทางเลือกที่ 2 ปรับเปลี่ยน 
พ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม เป็นพ้ืนที ่
ปลูกมะพร้าวน�้าหอม

ต่อไร่13,363.52	บาท	มีต้นทุนการผลิต	

สูงกว่า	S3,N	730.49	บาท	และมี	

ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า	1,036.40	บาทต่อไร่		

เน่ืองจากกลุ่ม	S1,S2	มีปริมาณผลผลิต	

ต่อไร่สูงกว่า	ส่วนการบริหารจัดการ

สับปะรดท่ีมีผลผลิตรวม	182,987	ตัน		

เป็นผลผลิตในจังหวัด	130,705	ตัน		

น�าเข้าจากจังหวัดอ่ืน	52,282	ตัน		

ความต้องการใช้	(Demand)	ของจังหวัด		

130,705	ตัน	ส่งออกนอกจังหวัด	26,141	ตัน		

ท�าให้ความต้องการใช้ผลผลิต	มีความสมดุล

กับปริมาณผลผลิตท้ังหมดในจังหวัด		

กรณีีมะพื้ร้าวผล์แก่เปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่ม	S1,S2	และ	S3,N	เห็นได้ว่า	กลุ่ม	S1,S2	

ต้นทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่	4,407.89	บาท		

มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า	S3,N	292.14	บาท		

และมีผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า	250.99	

บาทต่อไร่	เน่ืองจากกลุ่ม	S1,S2	มีปริมาณ

ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า	ส่วนการบริหารจัดการ

มะพร้าวผลแก่ท่ีมีผลผลิตรวม	7,033	ตัน

ความต้องการใช้	(Demand)	ของจังหวัด	

5,926	ตัน	ส่งออกไปจังหวัดอ่ืน	1,107	ตัน		

ท�าให้ความต้องการใช้ผลผลิต	มีความสมดุล	

กับปริมาณผลผลิตท้ังหมดในจังหวัด	
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สิงคโปร์ เริ่มนําเข้ากุ้งแช่แข็งจากซาอุดิอาระเบีย 
พร้อมเดินหน้าแนวคิด safeguard food security.

บทความพิเศษ

 สิงคโปรเ์ริ่มน�าเข้ากุ้งแช่แข็ง
จากซาอุดิอาระเบีย	ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ที่น�าเข้าจากประเทศแถบฝงตะวันออกกลาง	
เพื่อความหลากหลายในห่วงโซ่อุปทาน
และปกป้องความมั่นคงทางอาหารของ
ตนเอง	ทั้งสองประเทศเริ่มการด�าเนิน
การค้าระหว่างกัน	จากการค้ากุ้ง	โดย
รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
ของสิงคโปร์	กล่าวว่า	ก่อนหน้านี้มีเพียง
ไม่กี่ประเทศ	ที่สามารถน�าเข้ากุ้งจาก
ซาอุฯ	ได้	แต่ขณะนี้สิงคโปร์สามารถ
ท�าได้	โดยใช้กลไกการแข่งขันทางราคา	
และส�ารวจ	Supplier	โดยประสานไปยัง
สถานทูตซาอุฯ	เพื่อเพิ่มฐานการค้าสินค้า
อื่นๆ	ที่	ซาอุฯ	สามารถท�าการค้าร่วมกับ
สิงคโปร์ได้	ในขณะเดียวกัน	Supplier	
ของซาอุฯ	เองก็มีสินค้าที่อยากน�าเสนอและ
ท�าการค้ากับสิงคโปร์หลายรายการ	ทั้งนี้	
ทั้ง	2	ประเทศเริ่มเดินหน้าความสัมพันธ์
ทางการค้า	โดยเริ่มจากการร่วมกันปรับปรุง
ระบบการค้าให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น	
(Trade	flows	)	อย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้ง
เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ทาง	Logistics	ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

	 โดยท่ีผ่านมา	สิงคโปร์น�าเข้ากุ้งจาก
หลายประเทศ	ท้ังในแถบภูมิภาคเดียวกัน	
อาทิ	ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และ
ภูมิภาคอ่ืน	ๆ	อาทิ	แคนาดาและเอกวาดอ	
แต่ของสิงคโปร์	กลับให้ความสนใจในการ
น�าเข้ากุ้งจากแหล่งทะเลแดง	(Red	sea)	
มากข้ึน	เพราะคิดว่าทะเลแดงน้ันมีความเค็ม
มากกว่าทะเลส่วนอ่ืนๆของโลก	ท�าให้
กุ้งท่ีมาจากทะเลแดง	มีคุณภาพและ
มีรสชาติเข้มข้น	แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่ากุ้ง
จากแหล่งอ่ืนๆ	โดยกุ้งจากทะเลแดง
มีราคาขายในประเทศอยู่ท่ี	13.9	ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อปริมาณ	800	กรัม	และ
แช่แข็งจากแหล่งอ่ืน	เช่น	เวียดนาม	
และจีน	จะขายอยู่ท่ี	10	ดอลลาร์สิงคโปร์	
ต่อปริมาณ	1	กิโลกรัม	
	 ปจจุบันสิงคโปร์น�าเข้าสินค้าอาหาร
จากภูมิภาคเดียวกันและทั่วโลกรวมกว่า	
170	ประเทศ	โดยมีความกังวลต่อภาวะ
การหยุดชะงักและความต้องการบริโภค
ในประเทศที่ไม่เพียงพอ	จากการที่ผู้บริโภค
ของสิงคโปร์เองก็เริ่มมองหาสินค้าอาหาร
ที่มีความหลากหลาย	ทั้งในด้านรสชาติ	
คุณภาพ	และราคามากขึ้น	ประกอบ

กับการระบาดของโควิด-19	ประชาชน
สิงคโปร์ต่างพากันกักตัวอยู่บ้านและกักตุน
อาหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอ
ต่อการบริโภค	ท�าให้เกิดปริมาณขยะ
อาหารเพ่ิมมากข้ึน	ท�าให้รัฐบาลสิงคโปร์
ให้ความส�าคัญกับมาตรการปกป้อง
ความม่ันคงทางอาหาร	(Food	security	
safeguards)	มากข้ึน	โดยเร่ิมการน�าเข้า
อาหารจากหลายแหล่งมากข้ึน	(Diversify)	
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการบริโภค	
และสร้างสมดุลในระบบห่วงโซ่อาหาร
ในประเทศ	ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน	
นอกจากนี้สิงคโปร์	ยังเกิดปญหาช่องว่าง
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานสินค้าอาหาร	
อาทิ	เมื่อในช่วงเดือน	มิ.ย.	2563	ที่ผ่านมา
เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด	ท�าให้ราคาขาย
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ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรหลายประเทศกังวลต่อภาวะความม่ันคงทางอาหารภายในประเทศ
ของตนเช่นกัน จึงส่งผลต่อกลไกราคาท�าให้เกิดภาวะราคาผันผวน และกระทบการน�าเข้าสินค้า เช่น ข้าว 
และผลิตภัณฑ์แป้งท่ีท�าจากข้าว ด้วยเหตุน้ี สิงคโปร์จึงเร่ิมเดินหน้านโยบายทางด้านความม่ันคง

ทางด้านอาหารอย่างจริงจัง โดยต้ังเป้าหมายระดับประเทศ ภายใต้ช่ือ “30 by 30”

ไข่ไก่ในประเทศด่ิงลง	อีกท้ังในช่วงการระบาดของโควิด	–	19	
ได้ส่งกระทบต่อหลายประเทศท่ีน�าเข้าและส่งออกสินค้าอาหาร
และสินค้าเกษตร	ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรหลายประเทศ
กังวลต่อภาวะความม่ันคงทางอาหารภายในประเทศของตนเช่นกัน
จึงส่งผลต่อกลไกราคาท�าให้เกิดภาวะราคาผันผวน	และกระทบ
การน�าเข้าสินค้า	เช่น	ข้าว	และผลิตภัณฑ์แป้งท่ีท�าจากข้าว	
ด้วยเหตุน้ีสิงคโปร์จึงเร่ิมเดินหน้านโยบายทางด้านความม่ันคง
ทางด้านอาหารอย่างจริงจัง	โดยต้ังเป้าหมายระดับประเทศ	
ภายใต้ช่ือ	“30	by	30”	เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร
โดยเน้นการผลิตในประเทศมากข้ึน	และลดการน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ	โดยต้ังเป้าผลิตบริโภคในประเทศให้ได้ร้อยละ	30	
ภายในปี	2030	ท้ังน้ี	ในปัจจุบันความต้องการอาหารเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศ	มาจากการผลิตในประเทศร้อยละ	10	
และในอนาคตสิงคโปร์วางแผนน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการสร้างศูนย์
รวมนวัตกรรมเพ่ือการผลิตอาหาร	(innovation	hub	for	food	
production)	ซ่ึงจะเป็นศูนย์ผลิตอาหารป้อนสู่ตลาดในประเทศ	
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา	ด้วยแนวคิดขยะเป็นศูนย์	(Zero-waste)	
โดยขณะน้ีสิงคโปร์	ได้ท�าการวิจัยและทดลองการผลิตนักเก็ต
ท่ีท�าจากเน้ือไก่เทียม	หรือเน้ือจากพืช	(Plant-based	Meat) 
ซ่ึงผ่านกระบวนการแปรรูปพืช	โดยใช้ส่วนผสมของพืชและโปรตีน
จากถ่ัวชนิดต่างๆท่ีปราศจากสารปฏิิชีวนะ	และสร้างข้ึนโดยตรง
จากเซลล์สัตว์เพ่ือให้มีความใกล้เคียงกับเน้ือสัตว์ท้ังผิวสัมผัสและ
รสชาติและเพ่ือการบริโภคท่ีปลอดภัยของมนุษย์	ตอบสนองต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันท่ีใส่ใจต่อต่อสุขภาพ	สวัสดิภาพสัตว์
และส่ิงแวดล้อม

ท่ีมา	http://www.alphabeta.com/wp-content/
uploads/2020/02/what-singapores-30-by-30-food-
security-goal-means-for-businesses_jan2020.pdf

ที่มา	https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-imports-frozen-shrimp-from-saudi-arabia-in-a-first	/	BBC	News

เป้าหมาย	“30	by	30”	ของสิงคโปร
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โดย	:	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ท่ีมา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการส่ือสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วิเคราะห์ในเบื้องต้น
	 จากการระบาดของโควิด-19	หลายประเทศ
เร่ิมปรับตัวในเร่ืองของการผลิต	การบริโภค	
และความม่ันคงทางอาหารมากข้ึน	โดยสิงคโปร์	
เป็นประเทศขนาดเล็ก	และยังคงพ่ึงพา
การน�าเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ	
และเน้นสร้างระบบความม่ันคงทางอาหาร	
คุณภาพความปลอดภัย	และความหลากหลาย
ในการบริโภคมากข้ึน	จึงได้กระจาย
แหล่งน�าเข้าสินค้าอาหารท่ีหลากหลาย
มากข้ึน	เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการบริโภค
	และตลาดในประเทศควบคู่กับการพัฒนา
ระบบห่วงโซ่อุปทาน	และการผลิตอาหาร
ของตนเอง	และคาดว่าหากสามารถพัฒนา
ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมของตน
บรรลุเป้าหมาย	สิงคโปร์อาจกลายเป็น
ผู้น�าในทางนวัตกรรมการผลิตอาหาร
ในอนาคต	

	 ส�าหรับประเทศไทย	ท่ีผ่านมา	สิงคโปร์
น�าเข้าข้าวจากไทยมากท่ีสุดจากปริมาณ
การน�าเข้าสินค้าเกษตร	15	ล�าดับ	แต่พบว่า
มีอัตราการน�าเข้าไก่สดแช่เย็นแข็งเพ่ิมข้ึน
สูงถึงประมาณร้อยละ	900	สอดคล้องกับ
การเจรจาเพ่ือน�าเข้ากุ้งและการแลกเปล่ียน
ทางการค้ากับประเทศซาอุดิอาระเบีย	
ท้ังน้ี	นอกจากความพยายามในการกระจาย
แหล่งการน�าเข้าสินค้าอาหารของสิงคโปร์	
สิงค์โปรยังพยายามรักษาระดับความมั่นคง
ทางอาหาร	โดยเน้นการน�าเข้าอาหารสด	
แช่แข็ง	และอาหารที่สามารถเก็บได้นาน	
ไม่เน่าเสียง่าย	เพื่อเพิ่มปริมาณการส�ารอง
อาหารตามนโยบายความมั่นคงทาง
อาหาร	ควบคู่กับการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมการผลิต

อาหารภายใต้ข้อจ�ากัดทางด้านภูมิประเทศ	
พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ปศุสัตว์	ทั้งนี้
สิงค์โปรได้คิดค้นและทดลองผลิต
เนื้อสัตว์เทียม	และก�าลังจะน�ามาใช้
ในเชิงพาณิชย์และท�าตลาดในประเทศ	
ซ่ึงถือเป็นการปฏิิวัติอุตสาหกรรมอาหาร
คร้ังยิ่ง่ใหญ่ของสิงคโปร์และอาจส่งผลต่อ
เทรนด์การผลิตและการบริโภคท่ัวโลก	
ท้ังน้ีอาจเป็นโอกาสของประเทศไทย
ในการท�าตลาดสินค้าอาหารคุณภาพสูง	
และสินค้าเกษตรแปรรูปเชิงสุขภาพ	
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัย
นวัตกรรมอาหารร่วมกับสิงคโปร์ต่อไป

ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปสิงคโปร์
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“ชุมชนป่าภูถ�้า ภูกระแต อ�าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น” ลุกขึ้นจัดการตนเอง-รอดพ้นแล้ง
สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตโควิด-19 ระบาด 

สู่ความสุขบนวิถีแห่งความพอเพียง

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.

	 ขณะที่คนทั่วโลกรวมถึงคนเมืองในประเทศไทยก�าลังหวาดวิตก	กักตุนอาหาร	และเก็บตัวเองอยู่ในบ้าน	
เพ่ือปกป้องตัวเองให้ห่างจากเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง	แต่ภัยร้ายจาก
โรคระบาดท่ีว่ารุนแรงแล้ว	ก็ยังไม่อาจสู้ปัญหาเร่ืองปากท้องได้	น่ีจึงเป็นสาเหตุของการอพยพ
อีกระลอกของแรงงานกลับสู่ภูมิล�าเนาเพ่ือหนีความอดอยาก	ผลการส�ารวจความคิดเห็นเกษตรกร
ของส�านักวิจัยซูเปอร์โพล	สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้น�า	เกี่ยวกับผลกระทบภัยแล้ง
กับโควิด-19	พบว่า	เกษตรกรร้อยละ	90.4	เกรงกลัวภัยแล้งมากกว่าโควิด-19

“เสียงเกษตรกร”	ที่สะท้อนผ่านโพล
กลับสวนทางกับกระแสความตื่นตระหนก
ต่อโรคระบาด	เพราะความรุนแรงของ
ภัยแล้งใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
เกษตรกรไทยมากกว่าพิษโควิด-19	อีกทั้ง
ความเสียหายทางการเกษตรยังเป็นปัญหา
ลูกโซ่ที่จะน�าไปสู่ปัญหาในวงจรการผลิต
ของภาคการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหาร	
รายได้	เป็นความมั่นคงในชีวิตสูงสุดของ
คนไทย	ระหว่างที่ภาครัฐก�าลังเร่งบริหาร
จัดการโรคระบาด	ขณะเดียวกัน	เกษตรกร
ยังต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง
ให้ครบวงจร	เพื่อปกป้องชีวิตของเกษตรกร
และอาหารของคนไทยให้ยั่งยืน
	 เมื่อท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็น
แหล่งผลิตอาหาร	แรงงานที่หนีภัยโควิด-19	
กลับสู่ภูมิล�าเนา	จะมีทางเลือก	มีอาหาร	
มีอาชีพ	มีความอุดมสมบูรณ์	มีความอบอุ่น
จากครอบครัว	แล้วความสุขตามวิถีชีวิต
พอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน
	 น่ีคือศาสตร์ท่ีเป็นทางรอดของเกษตรกรไทย
ท่ีช่วยแก้ได้ท้ัง	“ปญหาภัยแล้์ง”	และ	“โควิด-19”

	 ดังกรณีศึกษาด้านการจัดการน�้าของ	
“ชุมชนป่าภูถ�้า	ภูกระแต	อ�าเภอแวงน้อย	
จังหวัดขอนแก่น”	ซึ่งเป็นชุมชนสู้ภัยแล้ง
ต้นแบบในโครงการ	“เอสซีจีร้อยใจ	108	
ชุมชนรอดภัยแล้ง”	ที่หลังจากได้เรียนรู้
การบริหารจัดการน�้าจากพื้นที่สูง	
จากมูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า	
(องค์การมหาชน)	หรือ	สสน.	ก็สามารถ
เก็บน�้าไว้ใช้	พร้อมกับสามารถฟื้นฟู	
และอนุรักษ์ป่ากว่า	2,800	ไร่	จึงท�าให้
พื้นที่เป็นป่าเขียว	พร้อมกับเป็นแหล่ง
อาหารเลี้ยงตัวเองในชุมชนได้

คุณีพิื้ชาญ ทิพื้วงษ์	คณะกรรมการ
บริหารจัดการน�้าชุมชนป่าภูถ�้า	ภูกระแต	
เล่าถึงวิถีชีวิตท่ีต้องเติบโตมาในพ้ืนท่ี
ท่ีแห้งแล้งท่ีสุดแห่งหน่ึงว่า	“พ้ืนท่ีน้ีมีสภาพ
ฝนดี	2	ปี	และแล้ง	4	ปี	จึงท�าให้ชุมชน
ต้องเผชิญทั้งภัยแล้งสลับกับน�้าท่วมซ�้าซาก
วนเวียนมากว่า	40	ปี	ซึ่งช่วงที่แล้งที่สุด	
คนในหมู่บ้านกว่า	300	คน	ต้องยืนต่อคิว
อาบน�้าในบ่อน�้าบ่อเดียวกัน	ส่วนน�้าดื่ม
ต้องตื่นตั้งแต่ตี	2	ตี	3	ไปตักน�้าในบ่อน�้าตื้น
ใกล้ป่าภถู�า้	และเมือ่สิน้ฤดเูพาะปลกู	ไม่มนี�า้	
คนหนุ่มสาวต่างก็อพยพไปรับจ้างขาย
แรงงานต่างถิ่น	บางคนไปเป็นชาวประมง
หาปลาในทะเล	บางคนท�างานก่อสร้าง
ในกรุงเทพฯ	โอกาสที่จะอยู่พร้อมหน้า

พร้อมตากันทั้งครอบครัว	ก็เฉพาะช่วง
เทศกาลปีใหม่	สงกรานต์	เข้าพรรษา	
และออกพรรษาเท่านั้น”
 “เก็บน้ำำ�าฝน้ำ 2 ปี ให้ข้้ามผ่าน้ำแล์้ง 4 ปี”
จุำดเปลี์�ยน้ำที�น้ำำาไปสู่การจุำดประกาย
ให้ชุมชน้ำลุ์กขึ้�น้ำมาจัำดการน้ำำ�าใน้ำชุมชน้ำ
แทน้ำการรอความช่วยเหลื์อ
	 “ได้มีโอกาสเจอ	ดร.รอยล์ จำิตรดอน้ำ
ท่ีปรึกษา	สสนก.	ท่านต้ังค�าถามท่ีท�าให้
เกิดการเรียนรู้	เพราะเม่ือก่อนชาวบ้าน
เรียกร้องตรงน้ันตรงน้ี	คัดค้านโครงการน้ัน
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โครงการน้ี	อาจารย์จึงท้ิงค�าถามไว้ว่า	
หากคิดว่าส่ิงท่ีมีอยู่ไม่ดีพอ	แล้วเราจะมี
วิธีแก้ไขอย่างไร	จึงท�าให้เรากลับมาคิด
ภายใต้โจทย์ใหญ่ของชุมชน	ว่าเราจะ
หาทางเก็บน�้า	2	ปีให้ข้ามแล้ง	4	ปี	ได้อย่างไร”
	 จากนั้นชุมชนจึงได้เรียนรู้วิธีการส�ารวจ
พื้นที่และพบว่าฝนตกแต่ไม่มีพื้นที่เก็บน�้า	
จึงเข้าสู่การบริหารจัดเก็บน�้าจากที่สูงด้วย
การดักน�้า	ต้อนน�้าไปในทิศทางที่ต้องการ	
ขุ้ดแก้มล์ิงใน้ำพื้ื�น้ำที�เกษตร	ให้เป็นแหล่งน�้า
ประจ�าไร่นา	จากนั้นจึงเริ่มเรียนรู้
การจำัดรูปที�ดิน้ำตามเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย
	 “หลังจากมีการจัดรูปท่ีดินตามเกษตร
ทฤษฎีใหม่	มีแหล่งน�้าประจ�าไร่นา	ก็สามารถ
ปลูกพืชหลากหลายมากข้ึนจากเม่ือก่อน
ปลูกพืชเชิงเด่ียว	ปัจจุบันปลูกผักหวาน	
ข่า	ตะไคร้	มะนาว	ฝร่ัง	มะละกอ	แตง
ฟักทอง	พืชผักป่าท่ีใช้น�้าน้อยเก็บขาย
ตามฤดูกาล	ท�าให้เกษตรกรท่ีอพยพไป
ท�างานต่างถ่ินได้กลับมาอยู่ในพ้ืนท่ีของ
ตัวเอง	มีพืชพันธ์ุธัญญาหารอุดมสมบูรณ์	
มีรายได้เพ่ิมข้ึนกว่า	4	เท่า	จากเดิม	
30,000-50,000	บาท	ต่อปี	เป็น	120,000	บาท	
ต่อปี	และช่วยให้รายจ่ายโดยเฉพาะค่าอาหาร
ลดลงกว่าเดือนละ	3,000	บาท	ท�าให้อยู่รอด
ผ่านภัยแล้งได้ในปัจจุบัน”
 เพื้ราะล์ุกข้ึ�น้ำแล์ะร่วมมือกัน้ำจำัดการน้ำำ�า
ข้องชุมชน้ำจำึงน้ำำาไปสู่ความมั�น้ำคงทางน้ำำ�า 
อาหาร เศรษฐกิจำ แล์ะทรัพื้ยากรธรรมชาติ
	 คุณพิชาญ	เล่าถึงผลส�าเร็จว่า	เม่ือเร่ิมต้น
จัดการน�้าท�าให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน�้าถึง	
1	แสนลูกบาศก์เมตร	มีน�้าใช้พอเพียงได้อีก	
4-5	ปี	โดยไม่เดือดร้อนแม้จะเจอกับ
ภัยแล้ง	ชุมชนมีความม่ันคงทางน�้า	อาหาร	
เศรษฐกิจ	และทรัพยากรธรรมชาติ	ท�าให้
คนในท้องถ่ินไม่ต้องอพยพย้ายถ่ินฐาน

ไปหางานในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด
	เกษตรกรในต�าบลแวงน้อย	หันมาปรับ
เปล่ียนท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	ท�าให้	
68	ครัวเรือน	สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน	3-4	เท่า	
หรือปีละไม่น้อยกว่า	12	ล้านบาท
“พ่ีน้องชุมชนท่ียังไม่รู้จักจัดการตัวเอง	
อย่ารอคนอ่ืนมาแก้ไขปัญหา	เม่ือน�้า
คือชีวิต	ทุกคนต้องการน�้า	เราต้องลุกข้ึนมา
ร่วมมือกันเรียนรู้	เพ่ือท่ีจะรอดแล้ง
ในปี	2563	ด้วยการจัดการน�้าแบบมี
ส่วนร่วม	จึงมีน�้าใช้ในฤดูแล้ง	มีรายได้
เพิ่มขึ้น	คนไม่อพยพแรงงานไปในเมือง	
ป่าต้นน�้ามีความเขียวชอุ่ม	แม้ในฤดูแล้ง”
 “ปรัชญาข้องเศรษฐกิจำพื้อเพื้ียง” 
แน้ำวทางที�ช่วยให้เกิดกระบวน้ำการเรียน้ำรู้ 
พื้ึ�งพื้าตน้ำเอง เป็น้ำแน้ำวทางพื้ัฒน้ำาที�ยั�งยืน้ำ
กว่าการรอคอยความช่วยเหล์ือ
	 “การน้อมน�าแนวพระราชด�าริของ
ในหลวงรัชกาลท่ี	9	มาปรับใช้	จึงได้รู้ซ้ึงว่า
ส่ิงท่ีพระองค์ท่านตรากตร�าพระวรกาย
มาท้ังชีวิต	เพ่ือให้พวกเราได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้เกิดความยั่งยืน	สามารถส�าเร็จได้
จากการลงมือท�าร่วมมือกันเพ่ือพ่ึงตัวเองให้ได้	
โดยเฉพาะเม่ือน�้าคือชีวิต	จึงไม่ต้องรอ
ให้คนอ่ืนท�า	ทุกคนจึงควรลุกข้ึนมาเรียนรู้
ให้อยู่รอดจากภัยแล้งด้วยตนเอง”
	 นีค่อืหนึง่ตวัอย่างของชมุชนในโครงการ	
“เอสซีจีร้อยใจ	108	ชุมชนรอดภัยแล้ง”	
ท่ีมีภูมิคุ้มกันในยามท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญกับ
วิกฤต	ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่อย่าง	

คุณพิชาญ เล่าถึงผลส�าเร็จว่า 
เมื่อเริ่มต้นจัดการน�้าท�าให้ชุมชน

มีแหล่งกักเก็บน�้าถึง 
1 แสนลูกบาศก์เมตร 

มีน�้าใช้พอเพียงได้อีก 4-5 ปี 
โดยไม่เดือดร้อนแม้จะเจอกับ
ภัยแล้ง ชุมชนมีความมั่นคง
ทางน�้า อาหาร เศรษฐกิจ 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ท�าให้คนในท้องถิ่นไม่ต้องอพยพ
ย้ายถิ่นฐานไปหางาน

ในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด

“โควิด-19”	หรือ	“ภัยแล้ง”	เพราะ	
“ชุมชน้ำปาภูถำ�า ภูกระแต อำาเภอแวงน้้ำอย 
จัำงหวัดข้อน้ำแก่น้ำ”	ลุกข้ึนมาสร้างความ
ม่ันคงทางทรัพยากรด้วยตนเอง	มีอาหาร	
มีอาชีพ	มีรายได้	มีความเข้มแข็ง	
และมีความสุขบนวิถีแห่งความพอเพียง	
และพร้อมจะเป็น	“ผู้ให้”	เพื่อช่วย
ขยายผลความส�าเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ	
ในลุ่มน�้าชีต่อไป
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
ธันวาคม 2563

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2563/64

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนพฤศจิกายน	2563	มีเนื้อที่เพาะปลูก	61.281	ล้านไร่	ผลผลิต	25.453	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิต

ต่อไร่	415	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต	2562/63	ที่มีพื้นที่	61.197	ล้านไร่	ผลผลิต	24.064	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อไร่	393	

กิโลกรัม	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.14	ร้อยละ	5.77	และร้อยละ	5.60	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	เนื่องจากราคาข้าวเปลือก

ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี	จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกจากนาที่ปล่อยว่างเมื่อปีที่ผ่านมา	แต่เพิ่มขึ้นไม่มาก	เนื่องจากเนื้อที่

เพาะปลูกข้าวมีจ�ากัด	และบางส่วนปลูกทดแทนอ้อยโรงงานที่ครบอายุ	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่	คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณน�้าฝนที่มีเพียงพอต่อ

การเจริญเติบโตของต้นข้าว	ส่งผลให้ในภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

	 	 	 ผล์ผล์ิตออกสู่ตล์าด คาดการณ์ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2563	-	เมษายน	2564	โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่

ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน	2563	ปริมาณ	15.645	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	61.47	ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563/64

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้านตันข้าวเปลือก) 1.699 2.318 2.206 15.645 2.494 0.630 0.248 0.089 0.124 25.453

ร้อยละ 6.67 9.11 8.67 61.47 9.80 2.47 0.97 0.35 0.49 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2564

	 	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	เดือนพฤศจิกายน	2563	มีเนื้อที่เพาะปลูก	6.100	ล้านไร่	ผลผลิต	3.645	ล้านตันข้าวเปลือก	และผลผลิตต่อ

ไร่	598	กิโลกรัม	ลดลงจากปีการผลิต	2563	ที่มีพื้นที่เพาะปลูก	7.319	ล้านไร่	ผลผลิต	4.541	ล้านตันข้าวเปลือก	ผลผลิตต่อไร่	620	กิโลกรัม	

หรือลดลงร้อยละ	16.66	ร้อยละ	19.73	และร้อยละ	3.55	ตามล�าดับ	เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้ว	เนื่องจากปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า

ขนาดใหญ่ส่วนมากมีปริมาณน�้าน้อยกว่าปี	2563	ส�าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลง	เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรในบางจังหวัดท�าการเพาะปลูก

เกินแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	ท�าให้บางพื้นที่มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว	ท�าให้ต้นข้าวเติบโตไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้

ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง
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	 	 	 ผล์ผล์ิตออกสู่ตล์าด	คาดการณ์ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	-	ตุลาคม	2564	โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด

มากในช่วงเดือนมีนาคม	-	เมษายน	2564	ปริมาณรวม	2.227	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	61.09	ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

	 	 1.2	การตลาด

	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2563/64	ประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 	 ช่วงที� 1 การกำาหน้ำดอุปสงค์แล์ะอุปทาน้ำข้้าว	ได้ก�าหนดอุปสงค์	28.786	ล้านตันข้าวเปลือก	อุปทาน	30.865	ล้านตัน	

ข้าวเปลือก

	 	 	  ช่วงที� 2 ช่วงการผล์ิตข้้าว 

	 	 	 	 	 2.1)	 การวางแผนการผลิตข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนการผลิตข้าว	ปี	2563/64		

รวม	69.409	ล้านไร่	คาดการณ์ผลผลิต	30.865	ล้านตันข้าวเปลือก	จ�าแนกเป็น	รอบที่	1	พื้นที่	59.884	ล้านไร่	คาดการณ์ผลผลิต	24.738		

ล้านตันข้าวเปลือก	และรอบที่	2	พื้นที่	9.525	ล้านไร่	คาดการณ์ผลผลิต	6.127	ล้านตันข้าวเปลือก	โดยสามารถปรับสมดุลการผลิตได	้

ในการวางแผนรอบที่	2	หากราคามีความอ่อนไหว	ความต้องการใช้ข้าวลดลง	และสถานการณ์น�้าน้อย	รวมทั้งการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าว	

ไปปลูกพืชอื่น	โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวรอบที่	2	

	 	 	 	 	 2.2)	 การจัดท�าพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดท�าพื้นที่เป้าหมาย	

ส่งเสริมการปลูกข้าว	ปี	2563/64	รอบที่	1	จ�านวน	59.884	ล้านไร่	แยกเป็น	1)	ข้าวหอมมะลิ	27.500	ล้านไร่	ผลผลิต	9.161	ล้านตัน	

ข้าวเปลือก	2)	ข้าวหอมไทย	2.084	ล้านไร่	ผลผลิต	1.396	ล้านตันข้าวเปลือก	3)	ข้าวเจ้า	13.488	ล้านไร่	ผลผลิต	8.192	ล้านตัน	

ข้าวเปลือก	4)	ข้าวเหนียว	16.253	ล้านไร่	ผลผลิต	5.770	ล้านตันข้าวเปลือก	และ	5)	ข้าวตลาดเฉพาะ	0.559	ล้านไร่	ผลผลิต		

0.219	ล้านตันข้าวเปลือก

	 	 	 	 	 2.3)	 การจัดการปัจจัยการผลิต	ได้แก่	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี	และควบคุมค่าเช่าที่นา

	 	 	 	 	 2.4)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	ได้แก่	โครงการส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่	โครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวอินทรีย์	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห	้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว	กข	43	และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม	(กข	79)	และโครงการรักษาระดับปริมาณการผลิต	

และคุณภาพข้าว

	 	 	 	 	 2.5)	 การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว	ได้แก่	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

	 	 	 	 	 2.6)	 การพัฒนาชาวนา	ได้แก่	โครงการชาวนาปราดเปรื่อง

	 	 	 	 	 2.7)	 การวิจัยและพัฒนา	ได้แก่	โครงการปรับปรุงและการรับรองพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการแข่งขัน	และโครงการ

ปรับปรุงและการรับรองพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่

	 	 	 	 	 2.8)	 การประกันภัยพืชผล	ได้แก่	โครงการประกันภัยข้าวนาปี

	 	 	 	 ช่วงที� 3 ช่วงการเก็บเกี�ยวแล์ะหล์ังเก็บเกี�ยว ได้แก่	โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

	 	 	 	 ช่วงที� 4 ช่วงการตล์าดใน้ำประเทศ 

	 	 	 	 	 4.1)	 การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว	ได้แก่	โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว	GAP	ครบวงจร	และโครงการ

รณรงค์บริโภคข้าว	และผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ	

	 	 	 	 	 4.2)	 การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด	ได้แก่	โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี	โครงการสินเชื่อ	

เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	และโครงการ

สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

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

รวมทั้งประเทศ	(ล้านตันข้าวเปลือก) 0.397 1.136 1.091 0.574 0.179 0.172 0.070 0.018 0.008 3.645

ร้อยละ 10.91 31.16 29.93 15.74 4.92 4.72 1.92 0.49 0.21 100.00
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    ช่วงที� 5 ช่วงการตล์าดต่างประเทศ 

	 	 	 	 	 5.1)	 การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ	ได้แก่	การเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า	

ในต่างประเทศ	โครงการกระชับความสัมพันธ์	และรณรงค์สร้างการรับรู้ในศักยภาพข้าวไทยเพื่อขยายตลาดไทยในต่างประเทศ	และ

โครงการ	ลด/แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวไทยและเสริมสร้างความเชื่อมั่น	

	 	 	 	 	 5.2)	 ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว	ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว	ได้แก่	โครงการส่งเสริมและ

ขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก	โครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ	์

ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติ	โครงการจัดประชุม	Thailand	Rice	Convention	2021	และโครงการเสริมสร้างศักยภาพ	

สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

	 	 	 	 	 5.3)	 ส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐาน	และปกป้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรอง	

ข้าวหอมมะลิไทย

	 	 	 	 	 5.4)	 ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยในตลาดข้าวต่างประเทศ

	 	 	 2)	มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64

	 	 	 	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2563	อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	2563/64	มาตรการ

คู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64	และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64	และงบประมาณ	ดังนี้

	 	 	 	 2.1) โครงการประกัน้ำรายได้เกษตรกรผู้ปล์ูกข้้าว ปี 2563/64 รอบที� 1	โดยก�าหนดชนิดข้าว	ราคา	และปริมาณประกันรายได้		

(ณ	ราคาความชื้นไม่เกิน	15%)	ดังนี้	(1)	ข้าวเปลือกหอมมะลิ	ราคาประกันตันละ	15,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	14	ตัน	(2)	ข้าวเปลือก	

หอมมะลินอกพื้นที่	ราคาประกันตันละ	14,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	16	ตัน	(3)	ข้าวเปลือกเจ้า	ราคาประกันตันละ	10,000	บาท		

ครัวเรือนละไม่เกิน	30	ตัน	(4)	ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี	ราคาประกันตันละ	11,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	25	ตัน	และ	(5)	ข้าวเปลือกเหนียว		

ราคาประกันตันละ	12,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	16	ตัน

	 	 	 	 2.2) มาตรการคู่ข้น้ำาน้ำโครงการประกัน้ำรายได้เกษตรกรผู้ปล์ูกข้้าว ปีการผล์ิต 2563/64	ประกอบด้วย	3	มาตรการ	ได้แก่	

	 	 	 	 	 (1)	โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี	ปีการผลิต	2563/64	โดย	ธ.ก.ส.	สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ	เพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	จ�านวน	1.50	ล้านตันข้าวเปลือก		

วงเงินสินเชื่อต่อตัน	จ�าแนกเป็น	ข้าวเปลือกหอมมะลิ	ตันละ	11,000	บาท	ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	ตันละ	9,500	บาท	ข้าวเปลือกเจ้า	

ตันละ	5,400	บาท	ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี	ตันละ	7,300	บาท	และข้าวเปลือกเหนียว	ตันละ	8,600	บาท	รวมทั้งเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือก

ในยุ้งฉางตนเอง	จะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกในอัตราตันละ	1,500	บาท	ส�าหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือก	

จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ได้รับในอัตราตันละ	1,000	บาท	และเกษตรกรผู้ขายข้าวเปลือก	ได้รับในอัตราตันละ	500	บาท

	 	 	 	 	 (2)	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	ปีการผลิต	2563/64	โดย	ธ.ก.ส.	

สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร	ประกอบด้วย	สหกรณ์การเกษตร	กลุ่มเกษตรกร	วิสาหกิจชุมชน	และศูนย์ข้าวชุมชน	เพื่อรวบรวม	

ข้าวเปลือกจ�าหน่าย	และ/หรือเพื่อการแปรรูป	วงเงินสินเชื่อเป้าหมาย	15,000	ล้านบาท	คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	4	ต่อปี		

โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ	1	ต่อปี	รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ	3	ต่อปี

	 	 	 	 	 (3)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	ปีการผลิต	2563/64	ผู้ประกอบการค้าข้าว	

รับซื้อข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อก	เป้าหมาย	4	ล้านตันข้าวเปลือก	โดยสามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2563	-	31	มีนาคม	2564		

(ภาคใต้	1	มกราคม	-	30	มิถุนายน	2564)	และเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร	ระยะเวลาการเก็บสต็อกอย่างน้อย	60	-	180	วัน		

(2	-	6	เดือน)	นับแต่วันที่รับซื้อ	โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	3
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	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64

	 	 	 	 ธ.ก.ส.	ด�าเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน		

ลดต้นทุนการผลิต	ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	ในอัตราไร่ละ	1,000	บาท	ไม่เกินครัวเรือนละ	20	ไร่	(ครัวเรือนละไม่เกิน	20,000	บาท)	

ทั้งนี้	กระทรวงพาณิชย์ขอด�าเนินการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64	รอบที่	1	กับกรมส่งเสริมการเกษตร		

ในอัตราไร่ละ	500	บาท	ไม่เกินครัวเรือนละ	20	ไร่	หรือครัวเรือนละไม่เกิน	10,000	บาท	ก่อนในเบื้องต้น

	 	 1.3	การค้า

	 	 ภาวการณี์ซื�อข้ายข้้าวใน้ำเดือน้ำธัน้ำวาคม 2563	ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้	ราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ	

เดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกข้าวมีความต้องการข้าวเพื่อเตรียมการส่งมอบตามค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ	จึงส่งผลให้ราคา	

ข้าวเปลือกปรับสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด

	 	 1.4	การส่งออก

	 	 ปี	2562	ไทยส่งออกข้าว	7.584	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	130,585	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ปี	2561	ที่ส่งออก	17.018	ล้านตันข้าวสาร	

มูลค่า	182,082	ล้านบาท	ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	55.44	และร้อยละ	28.28	ตามล�าดับ	(ที่มา:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2563	(ม.ค.	-	พ.ย.)	ไทยส่งออกข้าว	5.245	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	106,657	ล้านบาท	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562		

ท่ีส่งออก	7.119	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	121,340	ล้านบาท	ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	26.32	และร้อยละ	12.10	ตามล�าดับ		

(ท่ีมา	:	กรมศุลกากร)

	 	 1.5	การน�าเข้า

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

อัตราร้อยละ	30

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

มูลค่า	398	ล้านบาท	ท้ังปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ	118.21	และร้อยละ	23.86	ตามล�าดับ	(ท่ีมา	:	กรมศุลกากร)

	 	 ปี	2563	(ม.ค.	-	พ.ย.)	ไทยน�าเข้าข้าว	43,328	ตันข้าวสาร	มูลค่า	543	ล้านบาท	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562	ท่ีน�าเข้า		

29,408	ตันข้าวสาร	มูลค่า	439	ล้านบาท	ท้ังปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ	47.33	และร้อยละ	23.69	ตามล�าดับ	(ท่ีมา	:	กรมศุลกากร)

	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก

	 	 	 1)	การผลิต

	 	 	 ผลผลิตข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี	2563/64	ณ	เดือนธันวาคม	2563	ผลผลิต	501.201	ล้านตัน	

ข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจาก	496.105	ล้านตันข้าวสาร	ในปี	2562/63	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.03	

	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

	 	 	 บัญชีสมดุลข้าวโลก	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลก	ปี	2563/64	ณ	เดือนธันวาคม	2563	มีปริมาณ

ผลผลิต	501.201	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	1.03	การใช้ในประเทศ	500.439	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี		

2562/63	ร้อยละ	1.14	การส่งออก/น�าเข้า	44.793	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	1.05	และสต็อกปลายปีคงเหลือ	

178.983	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปี	2562/63	ร้อยละ	0.43	

	 	 	 โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	ออสเตรเลีย	กัมพูชา	อียู	กายานา	ปากีสถาน	ไทย	เวียดนาม	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง	ได้แก่	อาร์เจนตินา	บราซิล	เมียนมา	อินเดีย	ปารากวัย	ตุรกี	อุรุกวัย	และเวียดนาม

	 	 	 ส�าหรับประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เบนิน	คาเมรูน	ไอเวอรี่โคสต์	เอธิโอเปีย	อียู	กานา	อิหร่าน	อิรัก	เคนย่า	ไนจีเรีย	

ฟิลิปปินส์	เซเนกัล	แอฟริกาใต้	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เยเมน	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าลดลง	ได้แก่	บราซิล	จีน	กินี	มาเลเซีย	เม็กซิโก	และเนปาล

	 	 	 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	อินเดีย	และสหรัฐอเมริกา

	 	 	 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง	ได้แก่	บังกลาเทศ	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	และไทย
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	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ	

	 	 	 ไทย:	พาณิชย์เผยข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์	2563	คาดปีนี้ส่งออกได้	5.8	ล้านตัน	

	 	 	 นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ	รมว.พาณิชย์	เปิดเผยว่า	ในปีน้ีข้าวหอมมะลิไทย	105	ได้รับรางวัลข้าวท่ีดี	

ท่ีสุดในโลก	(World’s	Best Rice Award	2020)	จากการประกวดข้าว	ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	ภายในงานประชุมข้าวโลก	(World Rice 	

Conference)	จัดโดย	The	Rice	Trader	ของสหรัฐฯ	เมื่อวันที่	1	-	3	ธันวาคม	2563	โดยปีนี้จัดงานแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก	ถือว่าไทย

สามารถกลับมาทวงแชมป์ได้อีกครั้ง	และเป็นแชมป์ครั้งที่	6	จากที่จัดมาทั้งหมด	12	ครั้ง	นับตั้งแต่ปี	2552	ส่วนเวียดนามได้อันดับ	2		

และกัมพูชาได้อันดับ	3

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย	ระยะ	5	ปี	คือปี	2563	-	2567	จะมุ่งพัฒนาพันธ์ุข้าวชนิดใหม่ๆ	รวม	12	สายพันธ์ุ		

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดให้มากขึ้น	แบ่งเป็น	ข้าวพื้นแข็ง	4	สายพันธุ์,	ข้าวพื้นนุ่ม	4	สายพันธุ์,	ข้าวหอมมะลิไทย	2	สายพันธุ์		

และข้าวคุณค่าทางโภชนาการสูงอีก	2	สายพันธุ์

	 	 	 “มั่นใจว่า	นับจากนี้ไทยจะมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย	ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกมาก	การที่ข้าวไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดข้าวโลก	ถือเป็นผลงานร่วมกันของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วน	ทั้งเกษตรกร	โรงสี	ผู้ประกอบการ	ผู้ส่งออกข้าว	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	กระทรวงพาณิชย์	และรัฐบาล”	นายจุรินทร์กล่าว

	 	 	 โดยเมื่อวันที่	5	ธันวาคม	เป็นวันพ่อแห่งชาติ	และเป็นวันชาติ	ดังนั้น	รางวัลที่ประเทศไทยได้รับครั้งนี้	จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ในหลวงรัชกาลที่	9	ด้วยเพราะทรงมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งกับวงการข้าวไทย	เพราะพระองค์ท่านทรงเป็น	“พระบิดาแห่งการวิจัยและ	

การพัฒนาข้าวไทย”

	 	 	 “ถือว่าเป็นการนับหนึ่งที่เป็นรูปธรรมของการประกาศยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี	2563	-	2567	ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้ว		

มีการตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าใน	5	ปีนี้	ประเทศไทยจะเป็นผู้น�าการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก”	รองนายกฯ		

และ	รมว.พาณิชย์กล่าว

	 	 	 โดยผลจากการที่ไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวโลก	จะส่งผลดีทั้งในส่วนของเกษตรกร	และระบบการค้าข้าวของไทย	

ในอนาคต	เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพข้าวของไทยในตลาดโลก

	 	 	 ด้านนายเจริญ	เหล่าธรรมทัศน์	นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	กล่าวว่า	ในทุกปีจะมีจัดการประชุมผู้ค้าข้าวทั่วโลก	ซึ่งปีนี้จัดขึ้น	

ในระหว่างวันที่	1	-	3	ธันวาคม	2563	ผ่านระบบออนไลน์	และในวันสุดท้ายมีการแถลงผลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก	ซึ่งมีประเทศ	

ที่ส่งข้าวเข้าประกวดประกอบด้วย	ไทย	เวียดนาม	กัมพูชา	จีน	และสหรัฐอเมริกา	รวมข้าว	20	กว่าตัวอย่าง	ซึ่งข้าวจากประเทศไทย	

ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็น	World’s	Best	Rice	Award	2020	หรือข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี	2563	โดยเป็นข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่เพิ่งเก็บเกี่ยว	

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

	 	 	 “ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี	การแข่งขันมีมา	12	ครั้ง	ประเทศไทยได้รางวัลครั้งนี้	เป็นครั้งที่	6	ยืนยันได้ว่าคุณภาพของข้าวไทย	

ไม่เป็นรองใครในโลก	ถ้าเราสามารถช่วยกันพัฒนาและเดินตามนโยบายของท่านรองนายกฯ	เชื่อว่าเราจะเป็นแชมป์ไปอีกหลายปี”		

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุ

	 	 	 พร้อมกันนี้	ต้องการให้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้หลากหลายมากขึ้น	และลดกฎระเบียบต่างๆ		

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าว	ไม่เช่นนั้นไทยอาจไม่สามารถรักษาข้าวที่ดีที่สุดในโลกไว้ได้	เพราะคู่แข่งอย่างเวียดนาม	กัมพูชา		

พัฒนาสายพันธุ์ข้าวได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย

	 	 	 อย่างไรก็ดี	ในปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ	5.6	-	5.8	ล้านตันเท่านั้น	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่	6.5	ล้านตัน		

ขณะที่ปี	2564	ตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่	7	-	7.5	ล้านตัน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 นายกีรติ	รัชโน	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	กล่าวว่า	ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่	1	มกราคม	-	2	ธันวาคม	2563		

(ข้อมูลสถิติกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออก)	ส่งออกได้รวม	5.1	ล้านตัน	มูลค่า	108,918	ล้านบาท	ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	28	

และร้อยละ	11	ตามล�าดับ	โดยข้าวหอมมะลิของไทยยังคงครองตลาดส่งออกหลัก	คือ	สหรัฐฯ	แคนาดา	ฮ่่องกง	และสิงคโปร์ไว้ได้	แม้การ	

ส่งออกข้าวไปตลาดอ่ืนจะซบเซาลงอันเน่ืองจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์โควิด	-	19	ประกอบกับข้าวไทยราคาสูงเม่ือเทียบกับประเทศคู่แข่ง		

แม้จะต่างกับเวียดนามไม่มาก	แต่ราคาสูงกว่าข้าวอินเดียกว่า	100	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ท�าให้ศักยภาพในการแข่งขันของไทยลดลง

	 	 	 ส�าหรับการเจรจากับ	COFCO	รัฐบาลจีนภายใต้สัญญาซ้ือขายข้าวแบบ	G	to	G	ท่ีเหลืออีก	3	แสนตัน	ล่าสุดเม่ือวันท่ี	2	ธันวาคม	2563		

กรมการค้าต่างประเทศได้หารือกับ	COFCO	ผ่านระบบ	Video	Conference	เจรจาการซ้ือข้าวในงวดท่ี	8	ปริมาณ	1	แสนตัน	ซ่ึงท้ังสองฝ่าย	

จะเร่งพิจารณาราคาเสนอขายเพ่ือให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว	และเพ่ือให้สอดคล้องกับความคืบหน้าสัญญารถไฟความเร็วสูงไทย	-	จีน	ท่ีได้ลงนาม	

ในสัญญา	2.3	มูลค่า	5	หมื่นล้านบาท	เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2563

	 	 	 ที�มา :	www.ryt9.com

	 	 	 เวียดนาม	

	 	 	 ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัว	โดยข้าวขาว	5%	ราคาอยู่ท่ีประมาณตันละ	470	-	490	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เน่ืองจากในช่วงน้ีค�าส่ังซ้ือ

จากต่างประเทศลดลง	เพราะผู้ซ้ือต่างรอดูสถานการณ์ราคาข้าวว่าจะไปในทิศทางใดจึงชะลอการซ้ือไว้ก่อน	ขณะท่ีวงการค้าคาดว่าภาวะการค้า

และการส่งออกจะกลับมาคึกคักอีกคร้ังในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า	เพราะคาดว่าจะมีค�าส่ังซ้ือจากต่างประเทศเข้ามา	โดยเฉพาะจากประเทศ

ฟิลิปปินส์	จีน	และประเทศในแถบแอฟริกา	

	 	 	 ขณะท่ีผู้เก่ียวข้องในวงการค้าระบุว่า	เวียดนามและจีนก�าลังต้ังสายด่วนเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการค้า	สินค้าเกษตรแบบทวิภาคี

ของท้ังสองประเทศ	รวมถึงสินค้าข้าวหลังจากหยุดชะงักไปช่วงเวลาหน่ึงเน่ืองจากการระบาดของ	COVID	-	19	

	 	 	 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า	ผู้ส่งออกของเวียดนามก�าลังพยายามขยายการส่งออกข้าวหอมไปยังสหภาพยุโรป		

หลังจากข้อตกลงการค้าเสรีมีผลใช้แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	

	 	 	 กรมศุลกากรรายงานว่า	ในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา	เวียดนามส่งออกข้าวจ�านวน	351,515	ตัน	ลดลง	ประมาณร้อยละ	3.1		

เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา	ท�าให้ในช่วง	11	เดือน	(มกราคม	-	พฤศจิกายน)	เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ	5.7	ล้านตัน	ลดลงประมาณ	

ร้อยละ	2.9	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา

	 	 	 The	Oceanic	Agency	and	Shipping	Service	รายงานว่า	ในช่วงระหว่างวันท่ี	1	-	30	ธันวาคม	2563	จะมีเรือบรรทุกสินค้า	

อย่างน้อย	5	ล�า	เข้ามารอรับขนถ่ายสินค้าข้าวที่ท่าเรือ	Ho	Chi	Minh	City	Port	เพื่อรับมอบข้าว	ประมาณ	57,300	ตัน	

	 	 	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(the	General	Statistics	Office;	GSO)	รายงานว่า	ข้อมูลการผลิตข้าวของเวียดนามนับจนถึงช่วงกลาง

เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา	เกษตรกรก�าลังเก็บเก่ียวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว	(winter	rice)	ฤดูใบไม้ร่วง	-	ฤดูหนาว	(autumn	-	winter	rice)	

และก�าลังเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว	-	ฤดูใบไม้ผลิต	(winterspring	rice)

	 	 	 โดยในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว	(winter	rice)	ปี	2563	มีพื้นที่ประมาณ	9.9	ล้านไร่	ลดลงประมาณร้อยละ	1.7	เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา	จ�าแนกเป็น	พื้นที่ภาคเหนือประมาณ	6.56	ล้านไร่	ลดลงประมาณร้อยละ	1.9	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	

และพื้นที่ภาคใต้ประมาณ	3.34	ล้านไร่	ลดลงประมาณร้อยละ	1.2	

	 	 	 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา	โดยเม่ือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา	มีการเก็บเก่ียวข้าวไปแล้วประมาณ	8.9	ล้านไร่	

ลดลงประมาณร้อยละ	0.1	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา	(เป็นพ้ืนท่ีภาคเหนือประมาณ	6.45	ล้านไร่	และพ้ืนท่ีภาคใต้ประมาณ		

2.45	ล้านไร่)	เน่ืองจากสภาพอากาศแห้งแล้งและเกิดปัญหาภัยแล้ง	ท�าให้การเพาะปลูกล่าช้ากว่าก�าหนดประมาณ	10	-	20	วัน	ขณะท่ีผลผลิต

เฉล่ียต่อพ้ืนท่ีอยู่ท่ีประมาณ	816	กิโลกรัมต่อไร่	เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี	2562	ส่งผลให้มีผลผลิตข้าวประมาณ	8.08	ล้านตัน		

ลดลงประมาณ	20,700	ตัน	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 ส�าหรับการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง	-	ฤดูหนาว	(autumn	-	winter	rice)	ในเขตท่ีราบลุ่มแม่น�้าโขงมีประมาณ		

4.525	ล้านไร่	ลดลงเล็กน้อยจากปี	2562	เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพาะปลูกบางส่วนไปเพาะปลูกผลไม้	รวมท้ังความล่าช้าของฤดูการ

ผลิตฤดูร้อน	-	ฤดูใบไม้ร่วง	(the	late	summer	-	autumn	crop)	ด้วย	ท้ังน้ี	ณ	วันท่ี	15	พฤศจิกายน	2563	เกษตรกรในเขตท่ีราบลุ่มแม่น�้าโขง	

เก็บเก่ียวข้าวในฤดูน้ีแล้ว	ประมาณ	2.39	ล้านไร่	เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ	0.1	เม่ือเทียบกับปี	2562	ขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ		

881	กิโลกรัมต่อไร่	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี	2562	และมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่	3.99	ล้านตัน	ใกล้เคียงกับปี	2562	

	 	 	 ส่วนในฤดูการผลิตฤดูหนาว	-	ฤดูใบไม้ผลิต	(early	winter	-	spring	rice)	น้ัน	ณ	วันท่ี	15	พฤศจิกายน	2563	เกษตรกรเพาะปลูกข้าว	

แล้วประมาณ	1.48	ล้านไร่	ลดลงประมาณร้อยละ	32	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2562	เน่ืองจากเกิดภาวะฝนตกหนักในพ้ืนท่ีเพาะปลูก

เม่ือช่วง	1	-	2	เดือนท่ีผ่านมา

	 	 	 ที�มา :	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

   อินเดีย:	ส่งออกข้าวโค้งสุดท้ายมาคุ	จีนหันซื้อ	“อินเดีย”	1	แสนตัน

	 	 	 เอกชนจับตาส่งออกข้าวโค้งสุดท้าย	“อินเดีย”	คว้าออร์เดอร์ข้าวหักส่งออก	“จีน”	1	แสนตัน	ครั้งแรกในรอบ	30	ปี	หนุนยอด	

ส่งออกเฉียด	12	ล้านตัน	ดึงราคาข้าวส่งออกขยับ	ด้านกัมพูชารับอานิสงส์ด้วย	10	เดือน	ส่งออกพุ่งร้อยละ	17

	 	 	 แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวเปิดเผยว่า	ราคาข้าวส่งออกของอินเดียปรับสูงข้ึนจากตันละ	372	-	378	เป็น	375	-	381	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

เนื่องจากจีนเริ่มซื้อเป็นครั้งแรกในรอบ	30	ปี	โดยจีนตั้งเป้าที่จะน�าเข้าข้าวหักจ�านวน	100,000	ตัน	จากอินเดีย	ราคา	(FOB)	เนื่องจากอุปทาน

ที่ตึงตัวจากไทย	เมียนมา	และเวียดนาม	นอกจากนี้ยังมีบังกลาเทศจะซื้อข้าวนึ่ง	50,000	ตัน	จากอินเดียอีกในราคาตันละ	416	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

เป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ	3	ปี	และผลดีจากความต้องการที่ดีขึ้นจากแอฟริกา

	 	 	 ล่าสุดปริมาณการส่งออกของอินเดียในช่วง	10	เดือน	(มกราคม	-	ตุลาคม)	2563	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	43	จากปีท่ีแล้วเป็น	11.95	ล้านตัน		

เน่ืองจากผู้ซ้ือซ้ือข้าวอินเดียท่ีขายในราคาถูก	ท�าให้ผู้น�าเข้าน�าเข้าเพ่ือสร้างสต็อกใหม่	และจากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออก		

โดยเฉพาะไทยท่ียังมีความกังวลเก่ียวกับซัพพลายผลผลิต	ส่งผลให้ราคาข้าวตึงตัว	โดยราคาข้าว	5%	ของไทยช่วงต้นเดือนธันวาคม	เพ่ิมข้ึนเป็น	

480	-	516	ดอลลาร์สหรัฐฯ	จาก	480	-	490	ดอลลาร์สหรัฐฯ	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าจะมีความต้องการน�าเข้าข้าวเพ่ิม	แต่อินเดียก็ยังมีปัญหาคอขวด

ด้านโลจิสติกส์เช่นกัน

	 	 	 ส่วนราคาข้าว	5%	ของประเทศคู่แข่ง	เช่น	เวียดนาม	กลับอ่อนค่าลงเหลือตันละ	470	-	490	ดอลลาร์สหรัฐฯ	จากตันละ	495	-	500	

ดอลลาร์สหรัฐฯ	เน่ืองจากความต้องการซ้ืออ่อนตัวลง	โดยผู้ส่งออกเวียดนามก�าลังรอการประชุมข้าวโลกออนไลน์	ซ่ึงคาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์	

จะซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น	เพื่อไปใช้ภายหลังเกิดอุทกภัย	ซึ่งอาจท�าให้ราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจนถึงปีหน้า

	 	 	 ทางส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	กรุงพนมเปญ	รายงานข้อมูลจากสมาคมข้าวกัมพูชาระบุว่า	ในช่วง	10	เดือน	ต้ังแต่

เดือนมกราคม	-	ตุลาคม	2563	กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง	60	ประเทศท่ัวโลก	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	17.11	เป็น	536,305	ตัน	จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนท่ีมีปริมาณ	457,940	ตัน	คิดเป็นมูลค่ารวม	367	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยส่งออกไปจีน	(รวมฮ่่องกง	ไต้หวัน	และมาเก๊า)	เป็นอันดับ	1	

ปริมาณ	194,451	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	36.26	ของการส่งออกข้าวท้ังหมด	รองลงมา	คือ	สหภาพยุโรปปริมาณ	174,391	ตัน	หรือร้อยละ	32.51	

อาเซียนปริมาณ	71,782	ตัน	และในภูมิภาคอ่ืนๆ	รวม	95,581	ตัน	ท้ังน้ี	การส่งออกส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิ	421,132	ตัน	และ

ข้าวขาว	109,012	ตัน

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ปริมาณการส่งออกข้าวของกัมพูชาลดลงร้อยละ	19.92	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ที่ผ่านมา	เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่ประสบปัญหาน�้าท่วมผลผลิตเสียหาย	ซึ่งทางสมาคมข้าวกัมพูชาคาดว่า	การส่งออกจะฟื้นตัวขึ้น

ในเดือนธันวาคมถึงมกราคมปี	2564

	 	 	 “แม้ว่าข้าวกัมพูชาจะเร่ิมเป็นท่ีต้องการในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน	แต่ยังคงมีก�าลังการผลิตข้าวเพ่ือส่งออกจ�ากัด	เน่ืองจากยังขาดแคลน	

โรงสีข้าว	โรงอบข้าวท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุนจากต่างชาติในด้านต่างๆ	อาทิ	ยกเว้นภาษีก�าไร	ยกเว้น	

ภาษีน�าเข้า	วัสดุก่อสร้าง	เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการผลิต	รวมท้ังยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก	เป็นต้น	จึงถือเป็นโอกาส	

ของไทยที่จะเข้ามาลงทุนด้านนี้”

	 	 	 ที�มา :	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

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

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนธันวาคม	2563	มีดังนี้
	 	 3.1	 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

	 	 	 ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ	เฉลี่ยตันละ	11,087	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	10,403	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	

ร้อยละ	6.58	แต่ลดลงจากตันละ	13,529	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	18.05

	 	 	 ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น	15%	เฉลี่ยตันละ	8,358	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	8,281	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	

ร้อยละ	0.93	และสูงขึ้นจากตันละ	7,705	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	8.48

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 	 	 ข้าวสารหอมมะลิ	ชั้น	2	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	24,908	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	24,450	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	

ร้อยละ	1.87	แต่ลดลงจากตันละ	30,550	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	18.47

	 	 	 ข้าวสารเจ้า	5%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	14,133	บาท	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	13,503	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	

ร้อยละ	4.67	และสูงขึ้นจากตันละ	11,350	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	24.52

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี

	 	 	 ข้าวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉลี่ยตันละ	899	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(26,795	บาท/ตัน)	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	887	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(26,660	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	1.35	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	0.51)	แต่ลดลงจากตันละ	1,096	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

(32,849	บาท/ตัน)	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	17.97	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	18.43)

	 	 	 ข้าว	5%	เฉลี่ยตันละ	520	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(15,499	บาท/ตัน)	ราคาสูงขึ้นจากตันละ	499	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(14,997	บาท/ตัน)	

ของเดือนพฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	4.21	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	3.35)	และสูงขึ้นจากตันละ	432	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(12,934	บาท/ตัน)	

ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	20.37	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	19.83)	

หมายเหตุ :	อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เท่ากับ	29.8058	(อัตราแลกเปลี่ยน	2	สัปดาห์ของเดือนธันวาคม	2563)
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ตารางที่	1	ผลผลิตข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผล์ต่างร้อยล์ะ 
(1) แล์ะ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 35.300 -1.53

บราซิล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.602 -0.54 7.480 -1.60

พม่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 12.900 1.57

กัมพูชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.710 -0.52

จีน 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 147.000 0.18

อียิปต์ 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 -3.87 4.000 -6.98

อินเดีย 104.408 109.698 112.760 116.480 118.426 3.17 120.000 1.33

อินโดนีเซีย 36.200 36.858 37.000 34.200 34.000 -1.98 34.900 2.65

ญี่ปุ่น 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 -1.03 7.620 0.12

เนปาล 	 3.483 3.431 3.736 3.696 	 3.696 0.00

ไนจีเรีย 3.941 4.536 4.470 4.538 5.040 5.05 5.040 0.00

ปากีสถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.600 5.56

ฟิลิปปินส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.927 1.66 11.700 -1.90

ไทย 15.800 19.200 20.577 20.340 17.655 2.84 18.600 5.35

เวียดนาม 27.584 27.400 27.657 27.344 27.150 -0.34 27.000 -0.55

สหรัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.864 -0.90 7.180 22.44

อื่น	ๆ 46.082 43.324 42.856 44.325 44.614 -0.42 45.475 1.93

รวม 477.132 491.513 494.713 497.040 496.105 0.97 501.201 1.03

ที�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข้าวโลก
(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผล์ต่างร้อยล์ะ 
(1) แล์ะ (2)

สต็อกต้นปี 135.048 142.488 150.632 164.221 176.891 7.06 178.221 0.75

ผลผลิต 477.132 491.513 494.713 497.040 496.105 0.90 501.201 1.03

น�าเข้า 40.195 48.359 47.813 43.611 44.328 0.93 44.793 1.05

ใช้ในประเทศ 469.843 483.620 481.124 484.370 494.775 1.06 500.439 1.14

ส่งออก 40.195 48.359 47.813 43.611 44.328 0.93 44.793 1.05

สต็อกปลายปี 142.488 150.632 164.221 176.891 178.221 6.27 178.983 0.43

ที�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผล์ต่างร้อยล์ะ 
(1) แล์ะ (2)

อาร์เจนตินา 0.527 0.391 0.375 0.388 0.315 -9.85 0.280 -11.11

ออสเตรเลีย 	 0.187 0.262 0.134 0.040 	 0.150 275.00

บราซิล 0.641 0.594 1.245 0.954 1.300 20.78 1.000 -23.08

พม่า 1.300 3.350 2.750 2.700 2.300 9.70 2.200 -4.35

กัมพูชา 1.050 1.150 1.300 1.350 1.350 6.85 1.400 3.70

จีน 0.368 1.173 2.059 2.720 2.700 62.04 2.700 0.00

อียู 0.270 0.372 0.308 0.294 0.310 0.41 0.315 1.61

กายานา 0.431 0.455 0.414 0.496 0.520 4.73 0.530 1.92

อินเดีย 10.062 12.573 11.791 9.790 13.700 3.74 13.000 -5.11

ปากีสถาน 4.100 3.647 3.913 4.550 3.900 1.22 4.000 2.56

ปารากวัย 0.556 0.538 0.653 0.689 0.800 10.24 0.620 -22.50

ไทย 9.867 11.615 11.056 7.562 5.500 -14.77 7.000 27.27

ตรกี 	 0.280 0.213 0.202 0.225 	 0.200 -11.11

อุรุกวัย 0.996 0.982 0.802 0.809 0.950 -2.84 0.820 -13.68

เวียดนาม 5.088 6.488 6.590 6.581 6.200 4.18 6.300 1.61

สหรัฐฯ 3.343 3.349 2.776 3.138 2.900 -3.43 3.050 5.17

อื่น	ๆ 1.596 1.215 1.306 1.254 1.318 -3.45 1.228 -6.83

รวม 40.195 48.359 47.813 43.611 44.328 0.93 44.793 1.05

ที�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผล์ต่างร้อยล์ะ 
(1) แล์ะ (2)

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.600 5.92 0.625 4.17

บราซิล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.850 0.64 0.800 -5.88

เบอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.600 0.00

คาเมรูน 0.500 0.600 0.400 0.600 0.620 4.40 0.640 3.23

จีน 4.600 5.900 4.500 2.800 2.300 -19.20 2.200 -4.35

ไอเวอรี่โคสต์ 1.300 1.350 1.500 1.350 1.100 -3.29 1.200 9.09

เอธิโอเปีย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อียู 1.816 1.990 1.922 2.159 2.400 6.60 2.450 2.08

กานา 0.700 0.650 0.830 0.900 0.900 8.63 0.950 5.56

กินี 0.650 0.600 0.865 0.530 0.700 0.24 0.650 -7.14

อิหร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.150 0.89 1.200 4.35

อิรัก 0.930 1.161 1.237 1.263 1.100 4.29 1.150 4.55

ญี่ปุ่น 0.685 0.678 0.670 0.678 0.685 0.00 0.685 0.00

เคนย่า 0.500 0.625 0.600 0.610 0.625 4.31 0.650 4.00

มาเลเซีย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.150 8.05 1.100 -4.35

เม็กซิโก 0.731 0.913 0.776 0.730 0.850 0.78 0.800 -5.88

โมแซมบิค 0.625 0.710 0.550 0.640 0.650 -0.25 0.650 0.00

เนปาล 0.530 0.535 0.700 0.620 0.850 11.54 0.800 -5.88

ไนจีเรีย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.400 -10.77 1.500 7.14

ฟิลิปปินส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.300 34.91 2.600 13.04

ซาอุดิอาระเบีย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.500 5.39 1.500 0.00

เซเนกัล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.150 2.27 1.175 2.17

แอฟริกาใต้ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.000 -0.01 1.050 5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

เยเมน 0.350 0.420 0.530 0.560 0.500 10.53 0.525 5.00

สหรัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.185 11.52 1.200 1.27

อื่น	ๆ 14.864 19.193 18.619 15.488 16.603 0.07 16.313 -1.75

รวม 40.195 48.359 47.813 43.611 44.328 0.93 44.793 1.05

ที�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข้าวของโลก
(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผล์ต่างร้อยล์ะ 
(1) แล์ะ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.500 0.34 35.800 0.85

บราซิล 7.900 7.850 7.650 7.350 7.150 -2.62 7.200 0.70

พม่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.350 0.15 10.500 1.45

กัมพูชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.350 2.95 4.400 1.15

จีน 141.028 141.761 142.509 142.920 145.030 0.64 146.500 1.01

อิยิปต์ 3.900 4.300 4.200 4.200 4.300 1.73 4.300 0.00

อียู 3.550 3.600 3.700 3.800 4.050 3.23 4.150 2.47

อินเดีย 93.451 95.838 98.669 99.160 105.739 2.85 106.000 0.25

อินโดนีเซีย 37.850 37.500 37.000 36.300 35.500 -1.59 35.400 -0.28

ญี่ปุ่น 8.806 8.730 8.600 8.400 8.350 -1.44 8.250 -1.20

เนปาล 3.353 4.033 4.101 4.376 4.496 6.91 4.496 0.00

ไนจีเรีย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.850 1.52 6.700 -2.19

ฟิลิปปินส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.400 0.70

ไทย 9.100 12.000 11.000 11.800 12.000 5.51 12.000 0.00

เวียดนาม 22.500 22.000 21.500 21.200 21.300 -1.46 21.200 -0.47

สหรัฐฯ 3.590 4.230 4.299 4.565 4.573 5.76 4.621 1.05

อื่น	ๆ 66.115 73.178 68.296 69.449 70.937 0.89 74.522 5.05

รวม 469.843 483.620 481.124 484.370 494.775 1.06 500.439 1.14

ที�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข้าวปลายปีของโลก
(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผล์ต่างร้อยล์ะ 
(1) แล์ะ (2)

บังคลาเทศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.781 13.65 1.477 -17.07

จีน 88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 116.500 0.00

อินเดีย 18.400 20.550 22.600 29.500 29.700 14.10 30.200 1.68

อินโดนีเซีย 3.509 3.215 5.563 4.061 3.109 -0.08 3.107 -0.06

ญี่ปุ่น 2.552 2.410 2.223 2.046 1.922 -7.05 1.897 -1.30

ฟิลิปปินส์ 2.117 2.003 2.288 3.520 3.597 17.63 3.397 -5.56

ไทย 8.403 4.238 3.009 4.237 4.642 -11.19 4.442 -4.31

สหรัฐฯ 1.475 1.462 0.933 1.424 0.910 -9.45 1.612 77.14

อื่น	ๆ 16.827 17.400 17.105 15.698 16.060 -1.94 16.351 1.81

รวม 142.488 150.632 164.221 176.891 178.221 6.27 178.983 0.43

ที�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผลผลิตมันส�าปะหลัง	ปี	2564	(เริ่มออกสู่
ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม	2563	–	กันยายน	
2564)	คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว	9.09	ล้านไร่	
ผลผลิต	29.883	ล้านตัน	ผลผลลิตต่อไร่	
3.29	ตัน	เมื่อเทียบกับปี	2563	ที่มีพื้นที่
เก็บเกี่ยว	8.92	ล้านไร่	ผลผลิต	28.999	
ล้านตัน	และผลผลิตต่อไร่	3.25	ตัน	พบว่า	
พื้นที่เก็บเกี่ยว	ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.91	ร้อยละ	3.05	และ
ร้อยละ	1.23	ตามล�าดับ	โดยเดือนธันวาคม	
2563	คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด	2.6	
ล้านตัน	(ร้อยละ	8.96	ของผลผลิตทั้งหมด)
	 ท้ังน้ี	ผลผลิตมันส�าปะหลังปี	2564	
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม	–	
มีนาคม	2564	ปริมาณ	18.47	ล้านตัน	
(ร้อยละ	61.81	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด	
	 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง
เดือนพฤศจิกายน	2563	สรุปได้ดังนี้	
	 	 มันเส้น	มีปริมาณส่งออก	0.078	
ล้านตัน	มูลค่า	621	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปริมาณ	0.104	ล้านตัน	มูลค่า	815	ล้านบาท	
ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	25.00	
และร้อยละ	23.80	ตามล�าดับ
	 มันอัดเม็ด	มีปริมาณส่งออก	774.00	ตัน	
มูลค่า	7.96	ล้านบาท	สูงขึ้นจากปริมาณ	
725.72	ตัน	มูลค่า	7.30	ล้านบาท	ในเดือน

ที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	6.65	และร้อยละ	
9.04	ตามล�าดับ
	 แป้งมันส�าปะหลัง	มีปริมาณส่งออก	
0.268	ล้านตัน	มูลค่า	3,495	ล้านบาท	
สูงขึ้นจากปริมาณ	0.237	ล้านตัน	มูลค่า	
3,089	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็น
ร้อยละ	13.08	และร้อยละ	13.14	ตามล�าดับ
	 แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร	มีปริมาณ
ส่งออก	80.62	ล้านตัน	มูลค่า	1,839	ล้านบาท	
ลดลงจากปริมาณ	87.08	ล้านตัน	มูลค่า	
1,986	ล้านบาท	ในเดือนที่ผ่านมา	คิดเป็น
ร้อยละ	7.42	และร้อยละ	7.40	ตามล�าดับ

ราคา
	 ความเคล่ือนไหวของราคามันส�าปะหลัง
ในเดือนธันวาคม	2563	สรุปได้ดังน้ี  
	 1.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
	 	 	 1.1	ราคาหัวมันส�าปะหลังสด
ท่ีเกษตรกรขายได้	ณ	ระดับไร่นา	เฉล่ีย
กิโลกรัมละ	2.06	บาท	สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	
1.85	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	11.35	
และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	1.99	บาท	
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	3.52
	 	 	 1.2	ราคามันเส้นที่เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	6.21	บาท	
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	6.19	บาท	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.32	และสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ	5.36	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	15.86

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

	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	ราคาขายส่งมันเส้น	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	7.27	บาท	ลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ	7.29	บาท	ในเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ	0.27	แต่สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
6.08	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	19.57
	 	 	 2.2	ราคาขายส่งแป้งมันประเภท
สตาร์ช	ชั้นพิเศษ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	13.45	บาท	
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	13.26	บาท	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.43	และสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ	12.88	บาท	ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	2.95
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
	 	 	 3.1	ราคาส่งออกมันเส้น	ราคา
เฉล่ียตันละ	274	ดอลลาร์สหรัฐฯ	สูงข้ึนจาก
ตันละ	264	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ	3.79	และสูงข้ึนจาก
ตันละ	219	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมาร้อยละ	25.11
	 	 	 3.2	ราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง	
ราคาเฉล่ียตันละ	468	ดอลลาร์สหรัฐ	
สูงข้ึนจากตันละ	461	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
ในเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	1.52	และสูงข้ึน
จากตันละ	431	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมาร้อยละ	8.58
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์โลกปี	2563/64		
(ณ	เดือนธันวาคม	2563)	ปริมาณ		
1,143.55	ล้านตัน	เพ่ิมข้ึนจาก	1,116.21	
ล้านตัน	ในปี	2562/63	ร้อยละ	2.45		
โดยสหรัฐอเมริกา	บราซิล	เม็กซิโก	
แคนาดา	ไนจีเรีย	เอธิโอเปีย	ฟิลิปปินส์	
และเซอร์เบีย	ผลิตได้เพ่ิมข้ึน	ส่งผลให้
ผลผลิตในภาพรวมของโลกเพ่ิมข้ึน

การค้า
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของโลก	
ปี	2563/64	มีปริมาณ	1,158.01	ล้านตัน		
เพ่ิมข้ึนจาก	1,132.63	ล้านตัน	ในปี	
2562/63	ร้อยละ	2.24	โดยจีน	บราซิล
เม็กซิโก	อินเดีย	อียิปต์	ญ่ีปุ่น	เวียดนาม
อาร์เจนตินา	แคนาดา	อินโดนีเซีย
แอฟริกาใต้	เกาหลีใต้	ไนจีเรีย	รัสเซีย	และ
สหรัฐอเมริกา	มีความต้องการใช้เพ่ิมข้ึน
ส�าหรับการค้าของโลกมี	184.66	ล้านตัน		
เพ่ิมข้ึนจาก	175.03	ล้านตัน	ในปี	2562/63	
ร้อยละ	5.50	โดยสหรัฐอเมริกา	บราซิล		
เซอร์เบีย	ปารากวัย	สหภาพยุโรปและ
แคนาดา	ส่งออกเพ่ิมข้ึน	ประกอบกับ	
ผู้น�าเข้า	เช่น	สหภาพยุโรป	เม็กซิโก	จีน	
ญ่ีปุ่น	เกาหลีใต้	อียิปต์	อิหร่าน	โคลอมเบีย
แอลจีเรีย	ซาอุดีอาระเบีย	เปรู	มาเลเซีย
ไต้หวัน	โมร็อกโก	ชิลี	อิสราเอล	บราซิล	
โดมินิกัน	กัวเตมาลา	และจอร์แดน		
มีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น
	 เดือนธันวาคม	2563	(1-15	ธันวาคม
	2563)	ไม่มีรายงานการส่งออกข้าวโพด-
เล้ียงสัตว์	

ราคา	
 สรุปราคาข้้าวโพื้ดเลี์�ยงสัตว์เดือน้ำ
ธัน้ำวาคม 2563 มีดังนี้ำ�
	 ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้	
ความช้ืนไม่เกิน	14.5%	เฉล่ียกิโลกรัมละ	
7.87	บาท	สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	7.68	บาท		
ของเดือนพฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	2.47	
และสูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	7.86	บาท	
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	0.13	
ส�าหรับข้าวโพดเล้ียงสัตว์ความช้ืนเกิน	14.5%	
เฉล่ียกิโลกรัมละ	5.98	บาท	สูงข้ึนจาก	
กิโลกรัมละ	5.96	บาท	ของเดือน
พฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	0.34	แต่ลดลง	
จากกิโลกรัมละ	6.11	บาท	ของเดือน
ธันวาคม	2562	ร้อยละ	2.13
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ	ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	8.96	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ		
8.99	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	
ร้อยละ	0.33	และลดลงจากกิโลกรัมละ	
9.07	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562		
ร้อยละ	1.21	ส�าหรับราคาขายส่งที่ไซโล	
รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.68	บาท	สูงขึ้น	
จากกิโลกรัมละ	8.47	บาท	ของเดือน
พฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	2.48	และ	
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	8.40	บาท		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	3.33

	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.	เฉล่ียตันละ	
304.75	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9,087	บาท/ตัน)		
สูงข้ึนจากตันละ	302.05	ดอลลาร์สหรัฐฯ		
(9,127	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน		
2563	ร้อยละ	0.89	แต่ลดลงในรูปของ
เงินบาท	ตันละ	40	บาท	เม่ือเทียบกับ
เดือนธันวาคม	2562	เฉล่ียตันละ	294.00	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(8,807	บาท/ตัน)	สูงข้ึน
ร้อยละ	3.66	แต่ลดลงในรูปของเงินบาท
ตันละ	280.00	บาท
	 ราคาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโก
เดือนมีนาคม	2564	ข้าวโพดเมล็ดเหลือง
อเมริกันช้ัน	2	เฉล่ียตันละ	166.51	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(5,069	บาท/ตัน)	ลดลง	
จากตันละ	168.11	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(5,152		
บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	
ร้อยละ	0.95	และลดลงในรูปของเงินบาท	
ตันละ	83.00	บาท	เม่ือเทียบกับเดือน
ธันวาคม	2562	เฉล่ียตันละ	155.12	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(4,716	บาท/ตัน)	สูงข้ึน
ร้อยละ	7.34	และสูงข้ึนในรูปของเงินบาท
ตันละ	353.00	บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผล์ต่างร้อยล์ะ

สต็อกต้นปี 303.42 319.84 -	5.14
ผลผลิต 1,143.55 1,116.21 2.45
น�าเข้า 184.66 175.03 5.50
ส่งออก 184.66 175.03 5.50
ใช้ในประเทศ 1,158.01 1,132.63 2.24
สต็อกปลายปี 288.96 303.42 -	4.77

ที�มา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

โดย	น.ส.สุดารินทร์	รอดมณี	
น.ส.พัทริยา	วงศ์พรม

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวฟา่งเลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน	
ผลผลิตข้าวฟ่างโลก	ปี	2563/64	(ณ	เดือน
ธันวาคม	2563)	มีปริมาณ	61.86	ล้านตัน	
เพิ่มขึ้นจาก	57.96	ล้านตัน	ของปี	2562/63	
ร้อยละ	6.73	โดยประเทศสหรัฐอเมริกา	
อาร์เจนตินา	ออสเตรเลีย	โบลิเวีย	ไนจีเรีย	
ซูดาน	เม็กซิโก	แคเมอรูน	สหภาพยุโรป	
และบูร์กินาฟาโซ	ผลิตได้เพิ่มขึ้น

การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวฟ่างโลก	ปี	2563/64	
มี	61.66	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	59.53	ล้านตัน
ของปี	2562/63	ร้อยละ	3.57	โดย	อาร์เจนตินา	
จีน	ไนจีเรีย	เอธิโอเปีย	ซูดาน	สหภาพยุโรป	

ออสเตรเลีย	แคเมอรูน	และบูร์กินาฟาโซ	
มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น	ด้านการค้าโลก
คาดว่ามี	9.04	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	6.45	
ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	40.15	
โดยสหรัฐอเมริกา	อาร์เจนตินา	ออสเตรเลีย	

จีน	อินเดีย	และเคนยา	ส่งออกเพิ่มขึ้น	
ประกอบกับจีน	เอธิโอเปีย	เคนยา	สหภาพยุโรป	
ซูดานใต้	ชิลี	และแอฟริกาใต้	น�าเข้าเพิ่มขึ้น	
	 ราคาข้าวฟ่างแดงคละท่ีเกษตรกรขายได้
เดือนธันวาคม	2563	ไม่มีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟา่งโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2563)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผล์ต่างร้อยล์ะ

สต็อกต้นปี 5.53 3.97 39.50
ผลผลิต 61.87 57.96 6.73
น�าเข้า 9.04 6.45 40.15
ส่งออก 9.04 6.45 40.15
ใช้ในประเทศ 61.66 59.53 3.57
สต็อกปลายปี 4.18 3.97 5.30

ที�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ถั่วเขียว
การผลิต
	 ถ่ัวเขียว	ปี	2563/64	คาดการณ์	
ณ	เดือนกันยายน	2563	(ผลผลิตออกสู่ตลาด
ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	2563	-	มิถุนายน
	2564)	มีเน้ือท่ีปลูก	773,772	ไร่	ผลผลิต	
90,898	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	117	กิโลกรัม	
เมื่อเทียบกับปี	2562/63	ที่มีเนื้อที่ปลูก	
803,522	ไร่	ผลผลิต	92,472	ตัน	และ
ผลผลิตต่อไร่	115	กิโลกรัม	พบว่าเนื้อที่ปลูก	
และผลผลิตลดลงร้อยละ	3.70	และร้อยละ	
1.70	แต่ผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.74

ราคา
	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือน
ธันวาคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้
	 ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ	
เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ	26.37	บาท	สูงข้ึน
จากกิโลกรัมละ	20.48	บาท	ของเดือน
พฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	28.76	และ
สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	25.00	บาท	
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	5.48
	 ถั่วเขียวผิวด�าชนิดคละ	ไม่มีรายงานราคา

		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	35.79	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
32.00	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	
ร้อยละ	11.84	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
30.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	
ร้อยละ	19.30
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	31.68	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
26.00	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	
ร้อยละ	21.85	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	

27.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	
ร้อยละ	17.33
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	40.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนพฤศจิกายน	2563	แต่สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	30.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	33.33
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	19.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือน
พฤศจิกายน	2563	แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
17.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	11.76
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ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2562/63 2563/64

บราซิล 126.00 133.00
สหรัฐอเมริกา 96.67 113.50
อาร์เจนตินา 48.80 50.00

จีน 18.10 17.50
อินเดีย 9.30 10.50

ปารากวัย 9.90 10.25
แคนาดา 6.14 6.35
อื่น	ๆ 21.56 20.96

รวม 336.47 362.05

ที�มา : Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	December	2020

	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
37.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนพฤศจิกายน		
2563	แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	30.00	บาท		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	23.33
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	36.83	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
33.04	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	
ร้อยละ	11.47	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
30.97	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562		
ร้อยละ	18.92
	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัม	32.68	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	

โดย	น.ส.ยุพยง	นามวงษา
นายสุรพงษ์	มุสิกชาติ

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	น.ส.จรินทร์ทิพย์	จงใจรักษ์	
นายภาณุพันธ์	ค�าวังสง่า

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

27.00	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2563	
ร้อยละ	21.04	และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
27.95	บาท	ของเดือนธันวาคม	2562		
ร้อยละ	16.92
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	1	เดือนนี้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	41.09	บาท	ลดลงจาก	
กิโลกรัมละ	41.10	บาท	ของเดือน
พฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	0.02		
แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	30.97	บาท		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	32.68
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	ชั้น	2	เดือนนี	้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	19.95	บาท	ทรงตัว
เท่ากับเดือนพฤศจิกายน	2563		

แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	17.90	บาท		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	11.45
	 ถั่วนิ้วนางแดง	เดือนนี้เฉลี่ย	
กิโลกรัมละ	37.88	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนพฤศจิกายน	2563	แต่สูงขึ้น	
จากกิโลกรัมละ	30.77	บาท	ของเดือน
ธันวาคม	2562	ร้อยละ	23.11

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
	 ในปี	2564/65	มีเนื้อที่เพาะปลูก	
0.106	ล้านไร่	ผลผลิต	28,803	ตัน	ผลผลิต
ต่อไร่	271	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจาก	0.105	
ล้านไร่	28,223	ตัน	และ	269	กิโลกรัม		
ในปี	2563/64	ร้อยละ	0.95	ร้อยละ	2.06	
และร้อยละ	0.74	ตามล�าดับ	
	 ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	ประมาณการ
ผลผลิตถ่ัวเหลืองโลกปี	2563/64	ประจ�า
เดือนธันวาคม	2563	มีประมาณ	362.05	
ล้านตัน	เพ่ิมข้ึนจาก	336.47	ล้านตัน	
ของปีท่ีผ่านมาร้อยละ	7.60	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชน�้ามัน

	 สถานการณ์ในต่างประเทศ
	 ในปี	2563	จีนคาดว่าจะน�าเข้า	
ถ่ัวเหลืองประมาณ	100	ล้านตัน	(ข้อมูล		
USDA	ณ	เดือนธันวาคม)	และมีความ
ต้องการใช้ถ่ัวเหลืองเพ่ือใช้สกัดน�้ามัน		
92.6	ล้านตัน	สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
จากการฟื้นตัวของสุกรสู่ระดับปกติ
มากกว่า	90%	จากโรคระบาดไข้สุกร	
แอฟริกัน	และมีความต้องการใช้น�้ามัน	
ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นมากกว่า	6%	เนื่องจาก	
มีการใช้น�้ามันไบโอดีเซลและอาหารสัตว์
เพ่ิมข้ึน	ท้ังน้ี	จีนคาดว่าความต้องการ
โปรตีนโดยเฉพาะถ่ัวเหลืองส�าหรับอาหารสัตว์	
ยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปี	2564	

ด้านราคา
	 ในประเทศ
	 ราคาที่เกษตรกรขายได้ของถั่วเหลือง
ชนิดคละในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	17.77	บาท		
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	17.00	บาท	ในเดือน	
ที่ผ่านมาร้อยละ	4.53	และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	17.35	บาท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	2.42
	 ราคาขายส่ง	ณ	ตลาดกรุงเทพฯ	ของถั่วเหลือง	
สกัดน�้ามันในเดือนนี้	ไม่มีรายงานราคา	
	 ต่างประเทศ
	 ราคาถ่ัวเหลืองซ้ือขายล่วงหน้า		
ณ	ตลาดชิคาโก	เฉล่ียบุชเชลละ	1,172.57	เซนต์		
(13.03	บาท/กก.)	สูงข้ึนจากบุชเชลละ		
1,160.85	(13.01	บาท/กก.)	ในเดือนท่ีผ่านมา	
ร้อยละ	1.01	และสูงข้ึนจากบุชเชลละ		
922.78	เซนต์	(10.30	บาท/กก.)	ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	27.06
	 ราคากากถ่ัวเหลืองซ้ือขายล่วงหน้า		
ณ	ตลาดชิคาโก	เฉล่ียตันละ	389.01	ดอลลาร์-	
สหรัฐฯ	(11.76	บาท/กก.)	ลดลงจากตันละ		
392.62	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(11.97	บาท/กก.)		
ในเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	0.92	และสูงข้ึน
จากตันละ	298.49	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(9.07	
บาท/กก.)	ในเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ	30.32
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ถั่วลิสง
ในประเทศ
	 การผลิต
	 ถ่ัวลิสง	ปี	2563/64	คาดการณ์	ณ
	เดือนกันยายน	2563	(ผลผลิตออกสู่ตลาด
ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	2563	ถึง	มิถุนายน		
2564)	มีเน้ือท่ีปลูก	87,026	ไร่	ผลผลิต		
29,299	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	337	กิโลกรัม	
เม่ือเทียบกับปี	2562/63	ท่ีมีเน้ือท่ีปลูก		
93,257	ไร่	ผลผลิต	31,097	ตัน	และผลผลิตต่อไร่		
333	กิโลกรัม	พบว่า	เน้ือท่ีปลูก	และผลผลิต	
ลดลงร้อยละ	6.68	และร้อยละ	5.78		
แต่ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนร้อยละ	1.20	
	 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือน
ธันวาคม	2563	มีดังน้ี
	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
	 ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกสด	เฉล่ียกิโลกรัมละ		
31.11	บาท	สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	27.37	บาท		
ของเดือนพฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	13.66		
และลดลงจากกิโลกรัมละ	34.13	บาท		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	8.85
	 ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแห้ง	เฉล่ียกิโลกรัมละ		
50.20	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	50.43	บาท		
ของเดือนพฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	0.46	
แต่สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	47.92	บาท		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	4.76
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ		
เฉล่ียกิโลกรัมละ	60.00	บาท	ทรงตัว
เท่ากับเดือนพฤศจิกายน	2563	แต่เพ่ิมข้ึน	
จากกิโลกรัมละ	58.50	บาท	ของเดือน
ธันวาคม	2562	ร้อยละ	2.56

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2563/64 2562/63 ผล์ต่างร้อยล์ะ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 17.52 17.50 -0.11
อินเดีย 6.26 6.70 7.03
อ่ืน	ๆ 22.30 23.59 5.78

รวม 46.08 47.79 3.71

ที�มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Dec	2020

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ 2562/63 2563/64 ผล์ต่างร้อยล์ะ

ผลผลิต 46.08 47.79 3.71
น�าเข้า 4.36 3.98 -8.72
ส่งออก 4.67 4.26 -8.78
สกัดน�้ามัน 19.33 18.89 -2.28
สต็อกปลายปี 4.05 4.15 2.47

ที�มา :	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Dec	2020

	 ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา		
เฉล่ียกิโลกรัมละ	56.50	บาท	ทรงตัวเท่ากับ	
เดือนพฤศจิกายน	2563	แต่เพ่ิมข้ึนจาก
กิโลกรัมละ	52.50	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2562	ร้อยละ	7.62

ต่างประเทศ
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์	
ภาวะการผลิตถ่ัวลิสงโลก	ปี	2563/64		
ณ	เดือนธันวาคม	2563	มีผลผลิต	47.79	

ล้านตัน	ลดลงจาก	46.08	ล้านตัน	ของปี		
2562/63	ร้อยละ	3.71	หรือคิดเป็นร้อยละ	
8.02	ของผลผลิตพืชน�้ามันของโลก		
โดยถ่ัวเหลืองเรปซีด	และเมล็ดทานตะวัน	
ปี	2563/64	มีปริมาณ	362.05	ล้านตัน
68.87	ล้านตัน	และ	49.46	ล้านตัน	ตามล�าดับ	

โดย	น.ส.ยุพยง	นามวงษา
	นายสุรพงษ์	มุสิกชาติ

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คาดว่า
ปี	2563	ผลผลิตปาล์มน�้ามันเดือนธันวาคม
จะมีประมาณ	0.846	ล้านตัน	คิดเป็น
น�้ามันปาล์มดิบ	0.152	ล้านตัน	ลดลงจาก
ผลผลิตปาล์มทะลาย	0.914	ล้านตัน		
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	0.165	ล้านตัน	
ของเดือนพฤศจิกายน	คิดเป็นร้อยละ	7.44	
และร้อยละ	7.88	ตามล�าดับ

การตลาด
	 อินโดนีเซียข้ึนภาษีส่งออกน�้ามันปาล์มดิบ	
ตันละ	55	-	255	ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน	
น�้ามันปาล์มดิบ	คาดว่าจะส่งกระทบต่อ		
demand	ในปี	2564	เพ่ือจะใช้เป็น	
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลตามนโยบาย
การส่งเสริมการใช้น�้ามันไบโอดีเซล	B30	
มาเลเซียข้ึนภาษีส่งออกน�้ามันปาล์มดิบ	
เป็นร้อยละ	8	ในวันท่ี	1-31	มกราคม	
2564	เน่ืองจากราคาน�้ามันปาล์มดิบ	
เข้าใกล้หรือมากกว่าตันละ	3,450	ริงกิต		

ส่วนในเดือนมิถุนายน	-	ธันวาคม	2564	
ภาษีส่งออกเป็น	0	

ราคา
	 ราคาผลปาล์มทั้งทะลายที่เกษตรกร
ขายได้เดือนนี้	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	6.95	บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	7.09	บาท	ในเดือน	
ที่ผ่านมาร้อยละ	1.97	แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ		
4.55	บาท	ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	52.75	
	 ราคาขายส่งน�้ามันปาล์มดิบ	ณ	ตลาด
กรุงเทพฯ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	38.91	บาท		
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ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
	 ราคาฝ้ายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกร
ขายได้เดือนนี้ไม่มีรายงานราคา

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์ผลผลิต
ฝ้ายโลกปี	2563/64	ณ	เดือนธันวาคม	2563		
มีปริมาณ	24.80	ล้านตัน	ลดลงจาก	26.59	ล้านตัน	
ของปี	2562/63	ร้อยละ	6.73
	 การค้า	
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดการณ์	
ความต้องการใช้ฝ้ายโลก	ปี	2563/64	มีปริมาณ		
25.18	ล้านตัน	เพ่ิมข้ึนจาก	22.26	ล้านตัน		
ของปี	2562/63	ร้อยละ	13.12	ด้านการน�าเข้า		
มีปริมาณ	9.40	ล้านตัน	เพ่ิมข้ึนจาก	8.75	ล้านตัน		
ของปี	2562/63	ร้อยละ	7.43	ด้านการส่งออก	
มีปริมาณ	9.41	ล้านตัน	เพ่ิมข้ึนจาก	8.92		
ล้านตัน	ของปี	2562/63	ร้อยละ	5.49

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก	(ณ	เดือนธันวาคม	2563)	
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผล์ต่างร้อยล์ะ

สต็อกต้นปี 17.48 21.65 23.86
ผลผลิต 26.59 24.80 -	6.73
น�าเข้า 8.75 9.40 7.43
ใช้ในประเทศ 22.26 25.18 13.12
ส่งออก 8.92 9.41 5.49
สต็อกปลายปี 21.65 21.23 -	1.94

ที�มา :	Cotton	World	markets	and	trade,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2563

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้าย 
ในตลาดโลกประจ�าเดือนธันวาคม	
2563	สรุปได้ดังนี้	
	 ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบเดือน
มีนาคม	2564	ท�าสัญญาเดือนธันวาคม		
เฉลี่ยปอนด์ละ	73.49	เซนต์	(กิโลกรัมละ		
49.07	บาท)	เพ่ิมข้ึนจากปอนด์	70.38	เซนต์		
(กิโลกรัมละ	47.55	บาท)	ของเดือน
พฤศจิกายน	2563	ร้อยละ	4.42	(เพ่ิมข้ึน	

ในรูปเงินบาท	กิโลกรัมละ	1.52	บาท)	และเพ่ิมข้ึน
จากปอนด์ละ	66.88	เซนต์	(กิโลกรัมละ	44.82	บาท)		
ของเดือนธันวาคม	2562	ร้อยละ	9.88		
(เพ่ิมข้ึนในรูปเงินบาท	กิโลกรัมละ	4.25	บาท)

โดย	นายเอกพัฒน์	วิรัตน์พงษ์	
	 	 น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
	 ไม่มีรายงาน

ต่างประเทศ	
		 ส�านักข่าวรอยเตอร์	รายงานว่าราคา
น�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเพิ่มขึ้น		
ตามข่าวที่ว่าสหราชอาณาจักรและสหภาพ
ยุโรปใกล้จะได้ข้อสรุปของข้อตกลง	
ทางการค้า	Brexit	แล้ว	โดยรวมแล้ว	
นักลงทุนคาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะมี
การฟื้นตัวในปีหน้า

ที่ผ่านมาร้อยละ	5.15	และสูงขึ้นจากตันละ		
2,910.61	ริงกิต	(21.56	บาท/กก.)	ในเดือน	
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	25.73	
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	
ณ	ตลาดรอตเตอร์ดัม	เฉลี่ยตันละ	945.08	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(28.58	บาท/กก.)	สูงขึ้น	
จากตันละ	857.00	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(26.14	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ		

โดย	น.ส.ยุพยง	นามวงษา
นางอัมพิกา	เพชรเสถียร

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

10.28	และสูงขึ้นจากตันละ	801.00	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	(24.33	บาท/กก.)	ในเดือน	
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	17.99	

	 โรงงานน�้าตาลของอินเดียได้ท�าสัญญา	
ซ้ือขายเพ่ือส่งออกน�้าตาลประมาณ		
500,000	ตัน	ซ่ึงบางส่วนอาจจะส่งออกไป
ยังอินโดนีเซีย	เน่ืองจากคาดว่าอินโดนีเซีย
จะอนุญาตโควตาส�าหรับ	การน�าเข้า	
น�้าตาลทรายดิบในเร็วๆ	น้ี	ในขณะท่ีน�้าตาล
ทรายขาว	ประมาณ	50,000-100,000	ตัน		
จะถูกส่งไปยังศรีลังกาและอัฟกานิสถาน
นอกจากน้ี	รัฐบาลจะออกประกาศเพ่ือเน้นว่า
สามารถใช้น�้าตาลใดๆ	เพื่อเติมโควตาการ
ส่งออกส�าหรับปี	2562/2563	ซึ่งจะขยาย
ไปถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563
	 ส�านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคา
น�้าตาลในตลาดนิวยอร์ค	มีแนวโน้มท่ีจะ	

ซ้ือขายในช่วง	14.20-15.00	เซนต์/ปอนด์		
สถานการณ์โคโรนาไวรัสท่ีมีการระบาด	
ระรอกใหม่	นักวิเคราะห์คาดว่าจะท�าให้มี
การปรับลดจ�านวนการบริโภคลงและจาก	
การส�ารวจโดย	Tate	&	Lyle	แสดงให้เห็นว่า		
คนท�าขนมปังในสหภาพยุโรปให้ความ
ส�าคัญกับการลดแคลอร่ี	เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าส�าหรับอาหารท่ีดี
ต่อสุขภาพ	ด้วยเหตุน้ี	นักวิเคราะห์รายหน่ึง
กล่าวว่า	ราคาน�้าตาลอาจลดลงต�่ากว่า	
14.00	เซนต์/ปอนด์

สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	38.39	บาท	ในเดือน	
ที่ผ่านมาร้อยละ	1.35	และสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	29.75	บาท	ในเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	30.79		
	 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซ้ือขายล่วงหน้า		
ณ	ตลาดมาเลเซีย	เฉล่ียตันละ	3,659.37		
ริงกิต	(27.51	บาท/กก.)	สูงขึ้นจากตันละ		
3,479.99	ริงกิต	(26.01	บาท/กก.)	ในเดือน	

โดย	นายชวนเพิ่ม	สังข์สิงห์
น.ส.สุดารัตน์	ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก	หมายเลข	11	(เซนต์/ปอนด์)

เดือน้ำกำาหน้ำดราคา ราคาสูงสุด ราคาตำ�าสุด ราคาปิดเมื�อวัน้ำที� 24 ธ.ค. 63 ราคาปิดเมื�อวัน้ำที� 24 พื้.ย. 63 เปล์ี�ยน้ำแปล์ง เพื้ิ�ม(+), ล์ด(-)

มี.ค.-64 15.00 14.74 14.90 15.04 -0.14

พ.ค.-64 14.20 13.99 14.13 14.13 0

ก.ค.-64 13.81 13.62 13.77 13.49 +0.28

ต.ค.-64 13.73 13.57 13.71 13.38 +0.32

มี.ค.-65 14.02 13.87 14.01 13.69 +0.32

พ.ค.-65 13.54 13.41 13.54 13.22 +0.32

ก.ค.-65 13.27 13.13 13.27 12.90 +0.37

ต.ค.-65 13.15 13.04 13.17 12.80 +0.37

มี.ค.-66 13.17 13.17 13.31 12.96 +0.35

พ.ค.-66 12.86 12.86 12.98 12.66 +0.32

ก.ค.-66 12.72 12.48 +0.24

ต.ค.-66 12.57 12.57 12.67 12.50 +0.17

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน	หมายเลข	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือน้ำกำาหน้ำดราคา ราคาสูงสุด ราคาตำ�าสุด ราคาปิดเมื�อวัน้ำที� 23 พื้.ย. 63 ราคาปิดเมื�อวัน้ำที� 21 ต.ค. 63 เปล์ี�ยน้ำแปล์ง เพื้ิ�ม(+), ล์ด(-)

มี.ค.-64 409.40 406.50 408.60 408.60 0

พ.ค.-64 400.00 396.70 399.00 400.70 -1.70

ส.ค.-64 392.70 391.10 392.30 391.30 +1.00

ต.ค.-64 385.80 385.70 385.70 383.40 +2.30

ธ.ค.-64 385.40 385.10 385.10 383.40 +1.70

มี.ค.-65 386.00 386.00 386.00 385.50 +0.50

พ.ค.-65 385.10 385.10 385.10 381.90 +3.20

ส.ค.-65 381.60 381.60 381.60 376.70 +4.90

ยางพารา
การผลิต
	 ผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงเดือน
มกราคม	–	พฤศจิกายน	ปี	2563	มีปริมาณ	
4.112	ล้านตัน	(4.175	ล้านตันยางดิบ)		
ลดลงร้อยละ	1.98	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน	
ของปี	2562	ท่ีมีผลผลิต	4.195	ล้านตัน		
(4.259	ล้านตันยางดิบ)	โดยช่วงท่ีผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากของปี	2563	อยูใ่นช่วง
เดือนกันยายน	–	ธันวาคม	โดยมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดร้อยละ	42.96	ของปริมาณ
ผลผลิตท้ังปี	ทางด้านการผลิตยางพารา	
ในภาพรวมของโลก	สมาคมประเทศผู้ผลิต
ยางธรรมชาติ	(ANRPC)	คาดการณ์ว่า	

ในปี	2563	ผลจากการระบาดของโรคติดเช้ือ	
ไวรัสโคโรนา	2019	ท่ีแพร่ระบาดหนัก	
ในหลายประเทศ	และผลกระทบต่อเน่ือง	
จากการแพร่ระบาดโรคเช้ือราทางใบของ
ต้นยางพารา	รวมท้ังสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการกรีดยางในประเทศผู้ผลิตยางพารา
หลายประเทศ	ส่งผลให้ตัวเลขประมาณ
การการผลิตใหม่อยู่ท่ี	12.59	ล้านตัน		
ลดลงจากปี	2562	ร้อยละ	9.03	ท่ีมี
ปริมาณ	13.84	ล้านตัน	

การตลาด
	 การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง
เดือนมกราคม	–	ตุลาคม	ปี	2563	มีปริมาณ		
3.13	ล้านตัน	ลดลงร้อยละ	3.10		
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2562	ท่ีมี

ปริมาณ	3.23	ล้านตัน	ทางด้านความ
ต้องการใช้ยางพาราในภาพรวมของโลก
ในปี	2563	มีประมาณการความต้องการ
ใช้ยาง	12.81	ล้านตัน	ลดลงจากปี	2562	
ร้อยละ	6.97	ท่ีมีปริมาณ	13.77	ล้านตัน

ราคา
 1. ราคาที�เกษตรกรข้ายได้เฉล์ี�ยทั�งประเทศ 
	 1) ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี	1	ราคาเฉล่ีย
กิโลกรัมละ	57.49	บาท	ลดลงจาก	58.61	บาท		
ของเดือนท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.12	บาท	
หรือลดลงร้อยละ	1.90	
	 2)	ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	2	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	56.98	บาท	ลดลงจาก		
58.08	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
1.10	บาท	หรือลดลงร้อยละ	1.89
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	 3) ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี	3	ราคาเฉล่ีย
กิโลกรัมละ	56.47	บาท	ลดลงจาก	57.57	บาท		
ของเดือนท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	1.10	บาท	
หรือลดลงร้อยละ	1.91
	 4)	ยางก้อนคละ	ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ		
20.34	บาท	ลดลงจาก	21.31	บาท	ของเดือน	
ท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.97	บาท	หรือ	
ลดลงร้อยละ	4.52
	 5)	เศษยางคละ	ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ		
18.65	บาท	ลดลงจาก	19.13	บาท	ของเดือน	
ท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.48	บาท	หรือ	
ลดลงร้อยละ	2.50
	 6)	น�้ายางสดคละ	ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ		
44.79	บาท	ลดลงจาก	48.94	บาท		
ของเดือนท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	4.15	บาท	
หรือลดลงร้อยละ	8.47
 2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  
ซื�อข้ายล์่วงหน้ำ้าส่งมอบเดือน้ำมกราคม
	 ณี ท่าเรือกรุงเทพื้ 
	 1)	ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	70.87	บาท	ลดลงจาก		
70.92	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
0.05	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.08

	 2)	ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	69.72	บาท	ลดลงจาก	69.77	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.05	บาท	
หรือลดลงร้อยละ	0.08
	 3)	ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	48.21	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		
48.11	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
0.10	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.21
	 4)	น�้ายางข้น	ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ	
43.01	บาท	ลดลงจาก	43.50	บาท		
ของเดือนท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.49	บาท	
หรือลดลงร้อยละ	1.12
 ณี ท่าเรือสงข้ล์า 
	 1)	ยางแผ่นรมควันชั้น	1	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	70.62	บาท	ลดลงจาก		
70.67	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
0.05	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.08
	 2)	ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	69.47	บาท	ลดลงจาก		
69.52	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
0.05	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.08
	 3)	ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	47.96	บาท	เพิ่มขึ้นจาก		

47.86	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ		
0.10	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.21
	 4)	น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
42.76	บาท	ลดลงจาก	43.25	บาท		
ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัมละ	0.49	บาท	
หรือลดลงร้อยละ	1.13
 3. ราคายางแผ่น้ำรมควัน้ำชั�น้ำ 3  
ใน้ำตล์าดล์่วงหน้ำ้าต่างประเทศ 
	 1)	ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	237.28	เซนต์สหรัฐฯ	
(70.78	บาท)	ลดลงจาก	244.11	เซนต์
สหรัฐฯ	(73.40	บาท)	ของเดือนที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ	6.83	เซนต์สหรัฐฯ	หรือลดลง
ร้อยละ	2.80
	 2)	ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	251.59	เยน	(71.76	บาท)		
เพ่ิมข้ึนจาก	238.41	เยน	(68.44	บาท)	
ของเดือนท่ีผ่านมา	กิโลกรัมละ	13.18	เยน	
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5.53

โดย	นายทินกร	เพชรสูงเนิน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศลดลงทั้งพันธุ	์
อาราบิก้า	และโรบัสต้า	โดยเนื้อที่ให้ผลกาแฟ	
พันธุ์อาราบิก้าลดลงเนื่องจากจังหวัดเชียงราย	
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส�าคัญประสบปัญหา
สภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงต้นปี	2563	
ท�าให้ต้นกาแฟยืนต้นตาย	ส่วนเนื้อที่ให้ผล	
กาแฟพันธ์ุโรบัสต้าลดลงอย่างต่อเน่ือง		
เน่ืองจากแหล่งผลิตส�าคัญทางภาคใต้	ได้แก่	
จังหวัดชุมพร	และจังหวัดระนอง	เกษตรกร	
โค่นต้นกาแฟท่ีปลูกแซมในสวนยางพารา	
ปาล์มน�้ามัน	และทุเรียน	ซ่ึงเป็นพืชหลัก	
เร่ิมโตข้ึนและให้ผลผลิตได้	รวมท้ังโค่น		
ต้นกาแฟที่อายุมาก	ส่วนผลผลิตต่อไร	่
ทั้งสองพันธุ์คาดว่าเพิ่มขึ้น	เพราะปีนี	้
แหล่งผลิต	ส่วนใหญ่สภาพอากาศเอื้ออ�านวย	
มีช่วงแล้งเหมาะสมส�าหรับการออกดอก		
และคาดว่าช่วงพัฒนาดอกและผลต้นกาแฟ	
ได้รับน�้าเพียงพอภาพรวมผลผลิตท้ังประเทศ	
จึงเพ่ิมข้ึน

	 ภาคเหน้ำือ	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์	
อาราบิก้า	เนื้อที่ให้ผลลดลง	เนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งผลิตส�าคัญ	
ประสบปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้ง	
ในช่วงต้นปี	2563	ท�าให้ต้นกาแฟยืนต้นตาย		
ส่วนเน้ือท่ีให้ผลพันธ์ุโรบัสต้าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย		
จากต้นกาแฟท่ีปลูกเม่ือปี	2560	เร่ิมให้ผลผลิต	
ได้ในปีน้ี	ได้แก่	จังหวัดตาก	และจังหวัดสุโขทัย		
ส�าหรับผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผลคาดว่าเพ่ิมข้ึน	
เล็กน้อย	แม้ว่าสภาพอากาศแล้งในช่วง	
ต้นปี	2563	แต่ช่วงเดือนมิถุนายน	2563		
ต้นกาแฟเร่ิมติดผลแล้วได้รับน�้าฝนท่ีเพียงพอ		
ท�าให้การเจริญเติบโตของผลกาแฟสมบูรณ์ดี		
มากกว่าปีท่ีผ่านมา	ยกเว้นแหล่งผลิต	
ในจังหวัดตาก	น่าน	และอุตรดิตถ์	สภาพ
อากาศแล้งและร้อนจัด	ท�าให้ดอกกาแฟ
แห้งและติดผลน้อย	ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
และเพชรบูรณ์	ส่วนใหญ่ปลูกเป็นอาชีพเสริม		
โดยปลูกแซมในสวนยางพารา	ต้นกาแฟ
จึงโตช้า	ขาดการบ�ารุงดูแล	รวมท้ังสภาพ
อากาศแล้ง	ท�าให้ติดผลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา		
ผลผลิตกาแฟจะเก็บเกี่ยวมากช่วงเดือน
ธันวาคม	2563	–	เดือนกุมภาพันธ์	2564

	 ภาคตะวัน้ำออกเฉียงเหนื้ำอ	เน้ือท่ีให้ผล	
ลดลง	เน่ืองจากแหล่งผลิตกาแฟในจังหวัดเลย	
หลายพ้ืนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง	ท�าให้	
กาแฟยืนต้นตาย	เกษตรกรจึงโค่นต้น	
ท่ีตายท้ิง	ส�าหรับผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล	
คาดว่าลดลง	เน่ืองจากสภาพอากาศร้อน		
และแห้งแล้งในช่วงออกดอก	ต้นกาแฟ	
ขาดน�้า	ท�าให้ออกดอกน้อย	ประกอบกับ
เกษตรกรขาดการดูแลรักษา	ค่าจ้าง	
แรงงานแพง	บางรายไม่เก็บผลผลิต		
และบางรายโค่นต้นกาแฟท้ิง	เพราะเก็บเก่ียว	
แล้วไม่คุ้มทุน	โดยผลผลิตกาแฟจะเก็บเก่ียวมาก	
ช่วงเดือนธันวาคม	2563	–	เดือนกุมภาพันธ์	2564
	 ภาคกล์าง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นเนื่องจาก	
ต้นกาแฟท่ีปลูกในปี	2560	เร่ิมให้ผลผลิต
ในปีน้ี	ส่วนผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล	คาดว่า	
ลดลง	จากสภาพอากาศแล้ง	ฝนทิ้งช่วงนาน		
ท�าให้ต้นกาแฟได้รับน�้าไม่เพียงพอต่อการ
ออกดอกและติดผล	ประกอบกับบางแหล่ง
ผลิตกาแฟเริ่มอายุมากขึ้น	ท�าให้ต้องตัดแต่ง	
ก่ิงท�าสาว	เพ่ือให้ต้นกาแฟฟ้ืนฟูความสมบูรณ์		
และให้ผลผลิตสูงข้ึนโดยผลผลิตกาแฟ	
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จะเก็บเก่ียวมากช่วงเดือนธันวาคม	2563	–	
เดือนกุมภาพันธ์	2564
	 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ	์
โรบัสต้า	เน้ือท่ีให้ผลลดลงอย่างต่อเน่ือง		
เน่ืองจากเกษตรกรโค่นต้นกาแฟท่ีปลูกแซม	
ในสวนยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และทุเรียน	
เพราะพืชหลักเร่ิมโตข้ึน	ประกอบกับ	
มีปัญหาการจ้างแรงงานเก็บเก่ียวท่ีแพง		
และหายาก	ส�าหรับผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล
คาดว่าเพ่ิมข้ึน	เน่ืองจากจังหวัดชุมพร		
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส�าคัญ	ปีที่แล้วเกิดพาย	ุ
ท�าให้มีฝนตกหนัก	ส่งผลให้ดอกร่วง		
รวมทั้งประสบภัยแล้งช่วงดอกบาน	ท�าให้
ติดผลน้อย	ปีนี้มีช่วงแล้งเหมาะสมส�าหรับ
การออกดอก	และคาดว่าช่วงพัฒนาดอก
และผล	ต้นกาแฟจะได้รับน�้าเพียงพอ		
ภาพรวมผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น	โดยผลผลิต
กาแฟจะเก็บเกี่ยวมากช่วงเดือนธันวาคม	
2563	–	เดือนกุมภาพันธ์	2564
 การตลาดและราคา 
	 คาดว่า	ราคาเมล็ดกาแฟจะใกล้เคียง	
กับปีท่ีผ่านมา	จากปริมาณผลผลิตโลก	
ท่ีเพ่ิมข้ึนและภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา
	ส�าหรับการส่งออกจะลดลงจากปีท่ีผ่านมา
เล็กน้อย	เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศ
ลดลง	ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาเล็กน้อยจากความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศ	และน�ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก	ประกอบ
กับผลผลิตในประเทศลดลง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในปี	2562
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รายงาน
ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรูปในประเทศ	ในช่วง	5	ปีท่ีผ่านมา		

ในปี	2562	มีปริมาณ	100,000	ตัน	เพ่ิมข้ึนจาก		
80,000	ตัน	ของปี	2558	ปริมาณ	20,000	ตัน		
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5.73	เน่ืองจากความต้องการ
ของโรงงานแปรรูปเพ่ิมข้ึน	ท้ังเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก
	 2.	การค้า
	 การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ในช่วง	10	เดือนแรก	(ม.ค.	–	ต.ค.)		
ของปี	2563	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน	
ของปีท่ีผ่านมา	มีปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ	
284.54	ตัน	มูลค่า	58.65	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ		
24.38	และร้อยละ	28.00	ตามล�าดับ		
ส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟค่ัว	มีปริมาณ		
137.74	ตัน	มูลค่า	26.66	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ		
23.32	และ	21.77	ตามล�าดับ	ส�าหรับกาแฟ
ส�าเร็จรูปมีปริมาณการส่งออก	6,904.08	ตัน		
มูลค่า	585.93	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	15.92		
และ	23.84	ตามล�าดับ	และกาแฟส�าเร็จรูปผสม		
มีปริมาณการส่งออก			6,249.54	ตัน	มูลค่า		
1,921.71	ล้านบาท	โดยปริมาณลดลง	
ร้อยละ	1.36	ส่วนมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ		
1.41	ตามล�าดับ
	 การน�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ในช่วง	10	เดือนแรก	(ม.ค.	–	ต.ค.)		
ของปี	2563	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน	
ของปีท่ีผ่านมา	มีปริมาณการน�าเข้าเมล็ด
กาแฟดิบ	53,343.16	ตัน	มูลค่า	2,812.07	

ปี
ความต้องการใช้

เมล์็ดกาแฟข้องโรงงาน้ำ (ตัน้ำ)

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

อัตราเพื้ิ�ม 
(ร้อยล์ะ)

5.73

หมายเหตุ*	:	ประมาณการ

ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	30.23	และร้อยละ	
23.13	ตามล�าดับ	ส่วนการน�าเข้าเมล็ด
กาแฟค่ัว	มีปริมาณ	4,021.67	ตัน		
มูลค่า	732.67	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ		
24.52	และร้อยละ	22.81	ตามล�าดับ	
ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูป	มีปริมาณน�าเข้า	
19,491.86	ตัน	มูลค่า	2,084.19	ล้านบาท		
เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.03	และร้อยละ	38.69	
ตามล�าดับ	และกาแฟส�าเร็จรูปผสม		
มีปริมาณการน�าเข้า	1,659.61	ตัน		
มูลค่า	765.64	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
9.21	และร้อยละ	3.61	ตามล�าดับ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	(USDA)	
รายงานผลผลิตกาแฟโลกปี	2562/63		
มีปริมาณ	10.02	ล้านตัน	ลดลงจาก	10.49	
ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	4.55	
	 บราซิล์	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	1	ของโลก	
ในปี	2562/63	มีผลผลิต	3.58	ล้านตัน		
ลดลง	0.33	ล้านตัน	ในปี	2561/62		
หรือลดลงร้อยละ	8.49	
	 เวียดน้ำาม	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	2		
ของโลก	และเป็นผู้ผลิตกาแฟพันธ์ุโรบัสต้า	
อันดับ	1	ของโลก	มีผลผลิตกาแฟ	
ปี	2562/63	ปริมาณ	1.88	ล้านตัน	เพ่ิมข้ึนจาก		

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

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64

บราซิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เวียดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคลัมเบีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อนิโดนเีซยี 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอธิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮ่อนดูรัส 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อินเดีย 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 -3.13 0.32

เปรู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยูกันดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เม็กซิโก 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อื่นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รวม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที�มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020
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1.82	ล้านตัน	ในปี	2561/62	หรือเพ่ิมข้ึน		
ร้อยละ	3.29	
	 การส่งออกกาแฟของโลก
		 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	รายงาน
การส่งออกกาแฟโลกปี	2562/63	มี	7.94	
ล้านตัน	ลดลงจาก	8.46	ล้านตัน	ในปี		
2561/62	ร้อยละ	6.15	ประเทศท่ีส่งออก
มากท่ีสุด	ได้แก่	บราซิล	มีการส่งออกในปี	
2562/63	ปริมาณ	2.20	ล้านตัน	ลดลงจาก	
2.49	ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	11.59		
เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น	รองลงมา	
ได้แก่	ประเทศเวียดนาม	มีการส่งออก	
ปริมาณ	1.61	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	1.64	
ล้านตัน	ของปี	2561/62	ร้อยละ	2.19	
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	
รายงานความต้องการใช้กาแฟของโลก

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

พริกไทย
การผลิต
	 ผลผลิตพริกไทยปี	2563	ได้เก็บเก่ียว
หมดแล้ว	และผลผลิตพริกไทยฤดูกาลผลิต
ปี	2564	อยูร่ะหว่างการติดดอก	และการ	
เจริญเติบโตของเมล็ด	โดยคาดว่า	เกษตรกร	
จะเร่ิมทยอยเก็บเก่ียวผลผลิต	ในอีก	2	–	3	
เดือนถัดไป

การตลาด
	 ภาวการณ์ซ้ือขายพริกไทยยังคงทรงตัว
ราคาพริกไทยมีแนวโน้มลดลง	เน่ืองจาก	

มีการน�าเข้าพริกไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน		
ได้แก่	กัมพูชา	และเวียดนาม	เพ่ิมข้ึน	ราคา
พริกไทยด�า-คละ	จ.จันทบุรี	เฉล่ียกิโลกรัมละ		
70	-	100	บาท	พริกไทยขาว-ดี	เฉลี่ยกิโลกรัมละ		
160	-	200	บาท	ส่วนพริกไทยอ่อนเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	40	-	70	บาท	
	 ในปี	2562	(ม.ค.	-	ธ.ค.)	ไทยส่งออก	
พริกไทย	ปริมาณ	661	ตัน	มูลค่า	149.79	
ล้านบาท	จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	
311	ตัน	มูลค่า	103.66	ล้านบาท	และ
พริกไทยป่น	ปริมาณ	315	มูลค่า	46.13	
ล้านบาท

	 ในปี	2563	(ม.ค.	-	ต.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย	
ปริมาณ	756	ตัน	มูลค่า	124.15	ล้านบาท	
จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ดปริมาณ	437	ตัน	
มูลค่า	83.57	ล้านบาท	และพริกไทยป่น	
ปริมาณ	287	มูลค่า	40.58	ล้านบาท

ราคาในประเทศไทย
 ความเคลื์�อน้ำไหวข้องราคาพื้ริกไทย  
ประจำำาเดือน้ำธัน้ำวาคม 2563 มีดังนี้ำ�
	 1.	ราคาเกษตรกรขายได้
	 ราคาเกษตรกรขายได้พริกไทยขาว-ดี		
ปี	2562	เฉล่ียกิโลกรัมละ	187.07	บาท	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก	
ปี	2558/59	–	2562/63

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64

บราซิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เวียดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคลัมเบีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโดนเีซยี 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮ่อนดูรัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อินเดีย 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 -1.41 0.32

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยูกันดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิโอปีย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กัวเตมาลา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อื่นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รวม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

ที�มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020

ความต้องการใช	้
กาแฟของโลก

ปี ปริมาณี (ล์้าน้ำตัน้ำ)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตราเพื้ิ�ม
(ร้อยล์ะ)

7.31

ที�มา :	United	States	Department	of		
	 	 Agriculture,	July	2020

ปี	2562/63	มี	9.84	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	
9.17	ล้านตันของปี	2558/59	ร้อยละ	7.31	

ราคา
	 ในประเทศ
	 ไม่มีราคา	เนื่องจากหมดฤดูการผลิต
	 ราคาในตลาดต่างประเทศ 
ประจ�าเดือนธันวาคม	2563	มีดังนี้
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้า	ตลาด
นิวยอร์กซ้ือขายทันทีเฉล่ีย	156.61	เซนต์/
ปอนด์	(104.49	บาท/กิโลกรัม)	สูงข้ึนจาก		

150.73	เซนต์/ปอนด์	(101.83	บาท/
กิโลกรัม)	ของเดือนก่อนร้อยละ	3.90
	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสต้า	ตลาดนิวยอร์ก	
ซ้ือขายทันท่ีเฉล่ีย	71.41	เซนต์/ปอนด์		
(47.64	บาท/กิโลกรัม)	ลดลงจาก	72.38	
เซนต์/ปอนด์	(48.89	บาท/กิโลกรัม)		
ของเดือนก่อนร้อยละ	1.34
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สับปะรด
การผลิต	
(พยากรณ์	ณ	ตุลาคม	2563)
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า	
ช่วงเดือนธันวาคม	ผลผลิตสับปะรด	
จะมีแนวโน้มออกสู่ตลาดลดลงจากเดือน	
ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ	13	ขณะที่โรงงาน	
แปรรูปสับปะรดปรับแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับภาวะตลาดและแรงงาน	
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด	19

การค้า
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกสับปะรดสด	
และผลิตภัณฑ์	ปริมาณ	18,290	ตัน	มูลค่า	
948.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	
15,302	ตัน	มูลค่า	716.13	ล้านบาท		
ในเดือนกันยายน	2563	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		
19.53	และร้อยละ	32.41	และลดลงจาก
ปริมาณ	28,556	ตัน	ในเดือนตุลาคม	
2562	หรือลดลงร้อยละ	35.95	ขณะที่
มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	944.34	ล้านบาท		
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	0.41
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
13,862	ตัน	มูลค่า	555.85	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
จากปริมาณ	11,410	ตัน	มูลค่า	458.97	
ล้านบาท	ในเดือนกันยายน	2563	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	21.48	และร้อยละ	21.11	
และลดลงจากปริมาณ	21,001	ตัน	มูลค่า	
597.20	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	2562	
หรือลดลงร้อยละ	34.00	และร้อยละ	6.92

ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ	29.64		
ส่วนพริกไทยด�า	-	คละ	มีราคาเฉล่ีย
กิโลกรัมละ	94.24	บาท	ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ	34.86
	 ส�าหรับเดือนธันวาคม	ปี	2563		
พริกไทยด�า	-	คละ	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
120	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา		
เพิ่มขึ้นร้อยละ	20	และพริกไทยขาว-ดี		
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	200	บาท		
ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งพริกไทยขาว	-	ดี	ปี	2562	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	355.92	บาท	ราคาลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ	20.02	ราคาต�่าสุด-
สูงสุด	คือ	330	-	460	บาท/กิโลกรัม		
พริกไทยด�า	-	ดี	มีราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ		
250.92	บาท	ราคาลดลงจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ	26.20	ราคาต�่าสุด-สูงสุด	คือ		
230	-	350	บาท/กิโลกรัม	ส่วนพริกไทย	
ด�า-รอง	มีราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ	315	บาท		
ราคาทรงตัวเท่ากับปีท่ีผ่านมา	ราคาต�่าสุด-
สูงสุด	คือ	310-320	บาท/กิโลกรัม

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 น�้าสับปะรด	
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
1,760	ตัน	มูลค่า	90.11	ล้านบาท	ลดลง
จากปริมาณ	2,351	ตัน	มูลค่า	120.23	
ล้านบาท	ในเดือนกันยายน	2563	หรือ
ลดลงร้อยละ	25.16	และร้อยละ	25.05	
และลดลงจากปริมาณ	4,749	ตัน	มูลค่า	
167.75	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	2562	
หรือลดลงร้อยละ	62.95	และร้อยละ	46.28
	 สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย	
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
1,560	ตัน	มูลค่า	181.81	ล้านบาท		
เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ	1,143	ตัน	มูลค่า		
126.35	ล้านบาท	ในเดือนกันยายน	2563	
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	36.51	และร้อยละ	43.89		
และลดลงจากปริมาณ	1,758	ตัน	มูลค่า		
158.43	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	2562	
หรือลดลงร้อยละ	11.25	ขณะท่ีมูลค่า	
เพ่ิมข้ึนจาก	158.43	ล้านบาท	ในเดือน
ตุลาคม	2562	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	14.75
	 สับปะรดแช่แข็ง	
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกปริมาณ		
24	ตัน	มูลค่า	3.54	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปริมาณ	68	ตัน	มูลค่า	12.96	ล้านบาท		
ในเดือนกันยายน	2563	หรือลดลงร้อยละ		
90.63	และร้อยละ	94.64	และลดลงจาก
ปริมาณ	60	ตัน	มูลค่า	9.88	ล้านบาท		
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
89.23	และร้อยละ	92.96
 	 สับปะรดแห้ง	
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกปริมาณ	
48	ตัน	มูลค่า	7.58	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ	24	ตัน	มูลค่า	3.54	ล้านบาท		
ในเดือนกันยายน	2563	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		

98.67	และร้อยละ	114.00	และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ	29	ตัน	มูลค่า	3.31	ล้านบาท	
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
64.08	และร้อยละ	128.97
	 สับปะรดสด	
	 เดือนตุลาคม	2563	ส่งออกปริมาณ		
766	ตัน	มูลค่า	12.33	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจาก	
ปริมาณ	367	ตัน	มูลค่า	6.33	ล้านบาท		
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	
108.75	และร้อยละ	94.62	และลดลงจาก
ปริมาณ	981	ตัน	มูลค่า	13.00	ล้านบาท		
ในเดือนตุลาคม	2562	หรือลดลงร้อยละ	
21.90	และร้อยละ	5.17

ความเคลื่อนไหวของราคา 
สับปะรดประจ�าเดือน
ธันวาคม	2563	มีดังนี้
	 คาดว่า	ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกร	
ขายได้เฉล่ียกิโลกรัมละ	6.18	บาท	ลดลงจาก	
กิโลกรัมละ	8.05	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมา
ร้อยละ	23.26	และลดลงจากกิโลกรัมละ		
7.76	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ	20.39
	 คาดว่า	ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกร	
ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	15.55	บาท	ลดลง	
จากกิโลกรัมละ	16.26	บาท	ของเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ	4.40	และเพ่ิมข้ึนจาก
กิโลกรัมละ	10.06	บาท	ในช่วงเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมาร้อยละ	54.52

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

	 ส�าหรับเดือนธันวาคม	2563	ราคา
ขายส่งพริกไทยขาว-ดี	มีราคาเฉลี่ย	
กิโลกรัมละ	345	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา	พริกไทยด�า-อย่างดี	มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	240	บาท	ราคาทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา	และพริกไทยด�า-
อย่างรอง	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	315	บาท		
ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

1	 ราคาเกษตรกรขายได้เฉล่ีย	2	สัปดาห์

35ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 770 มกราคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

	 ส�าหรับการส่งออกเน้ือสุกรแปรรูป
เดือน	ต.ค.	2563	มีปริมาณ	672	ตัน	
มูลค่า	122.78	ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	
ก.ย.	2563	มีปริมาณ	711	ตัน	มูลค่า	
123.40	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.48	
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สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

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

และร้อยละ	0.50	ตามล�าดับ	ตลาดส่งออก
ท่ีส�าคัญ	คือ	ญ่ีปุ่น	และฮ่่องกง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 สุกรมีชีวิตพันธ์ุผสมน�้าหนัก	100	
กิโลกรัมข้ึนไป	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
เฉล่ียท้ังประเทศ	กิโลกรัมละ	70.62	บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	74.92	บาท	ของเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ	5.74	โดยแยกเป็นราคา	
ดังน้ี	ภาคเหนือ	กิโลกรัมละ	71.90	บาท	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	
72.23	บาท	ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	70.06	บาท	
และภาคใต้	กิโลกรัมละ	68.54	บาท	
ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท	ซี.พี.	
เฉล่ียตัวละ	2,350	บาท	ลดลงจากตัวละ	
2,500	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	6.00

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	71.05	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	
74.08	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	4.10	

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนนี้สถานการณ์ตลาดสุกร	ราคา
สุกรที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	
เนื่องจากความต้องการบริโภคมีน้อยกว่า
ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรออกสู่ตลาด	แนวโน้ม
คาดว่าเดือนหน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลง
เล็กน้อย
	 ด้านการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	ต.ค.	2563	มีปริมาณ	2,421	ตัน	
มูลค่า	302.27	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากเดือน	
ก.ย.	2563	มีปริมาณ	2,205	ตัน	มูลค่า	
274.73	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	9.79	
และ	10.02	ตามล�าดับ

ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
	 ในเดือนนี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกร
ขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา	
เนื่องจากความต้องการบริโภคสอดคล้อง
กับปริมาณผลผลิตไก่เนื้อและชิ้นส่วนต่างๆ	
ที่ออกสู่ตลาด	แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้า
ราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย	

	 ด้านการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	ต.ค.	2563	มีปริมาณ	30,351	ตัน	
มูลค่า	2,393.55	ล้านบาท	ปริมาณเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผ่านมา	ปริมาณ	30,029	ตัน	
มูลค่า	2,338.98	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
1.07	และคิดเป็นร้อยละ	2.33	ตามล�าดับ
	 ส่วนการส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	ต.ค.	
2563	ปริมาณ	49,451	ตัน	มูลค่า	
6,881.589	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากเดือน	
ก.ย.	2563	ปริมาณ	46,683	ตัน	มูลค่า	

6,524.595	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.93	
และร้อยละ	5.47	ตามล�าดับ	ตลาดส่งออก
ท่ีส�าคัญคือ	ญ่ีปุ่น	สหภาพยุโรป	และ
เกาหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไก่เน้ือท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย
ท้ังประเทศ	กิโลกรัมละ	34.28	บาท	สูงข้ึน
จากกิโลกรัมละ	33.02	บาท	ของเดือนท่ี
ผ่านมาร้อยละ	3.82	โดยแยกเป็นรายภาค
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ภาวะตลาดไข่ไก่เดือนนี้	ราคาไข่ไก่
ที่เกษตรกรขายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	
เนื่องจากความต้องการบริโภคน้อยกว่า
ผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาด	แนวโน้มคาดว่า
เดือนหน้าราคาทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	เดือน	ต.ค.	
2563	ปริมาณ	20.59	ล้านฟอง	เพิ่มขึ้นจาก
เดือน	ก.ย.	2563	ปริมาณ	20.20	ล้านฟอง	
คิดเป็นร้อยละ	1.93	ส่วนมูลค่าการส่งออก
ไข่ไก่สด	เดือน	ต.ค.	2563	มูลค่า	58.51	
ล้านบาท	ลดลงจากเดือน	ก.ย.	2563	
มูลค่า	63.35	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
7.64	ตลาดส่งออกท่ีส�าคัญ	คือ	ฮ่่องกง	
และมาเลเซีย	

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายได้	เฉล่ียท้ัง
ประเทศร้อยฟองละ	281	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	288	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมา	
ร้อยละ	2.43	โดยแยกเป็นรายภาค	ดังน้ี	
ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	305	บาท	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
283	บาท	ภาคกลาง	ร้อยฟองละ	
275	บาท	ส่วนภาคใต้	ไม่มีรายงาน	
ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท	
ซี.พี.	ตัวละ	28.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ
เดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่ไก่	(เฉลี่ยเบอร์	0-4)	
ในตลาดกรุงเทพฯ	จากกรมการค้าภายใน	
เฉล่ียร้อยฟองละ	301	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	325	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมา	
ร้อยละ	7.38

ดังน้ี	ภาคเหนือ	กิโลกรัมละ	35.00	บาท	
ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	33.35	บาท	ภาคใต้	
กิโลกรัมละ	42.86	บาท	ส่วนภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือไม่มีรายงาน	ส่วนราคาลูกไก่เน้ือ
ตามประกาศของบริษัท	ซี.พี	ราคาเฉล่ีย
อยู่ท่ีตัวละ	8.50	บาท	สูงข้ึนจากตัวละ	
8.00	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	6.25

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า	
จากกรมการค้าภายใน	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
32.50	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
31.55	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
3.01	และราคาขายส่งไก่สดเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
48.73	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	50.00	บาท	
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	2.54
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ไข่เป็ด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไข่เป็ดท่ีเกษตรกรขายได้	
เฉล่ียท้ังประเทศ	ร้อยฟองละ	348	บาท	
สูงข้ึนจากร้อยฟองละ	346	บาท	ของเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ	0.58	โดยแยกเป็นรายภาค
ดังนี้	ภาคเหนือ	ร้อยฟองละ	362	บาท	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยฟองละ	
363	บาท	ภาคกลาง	ร้อยฟองละ	319	บาท	
ภาคใต้	ร้อยฟองละ	358	บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่เป็ด	คละ	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	จากกรมการค้าภายใน	
เฉล่ียร้อยฟองละ	380	บาท	ลดลงจาก
ร้อยฟองละ	390	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมา	
ร้อยละ	2.56

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาโค	(ขนาดกลาง)	ท่ีเกษตรกรขายได้	
เฉล่ียท้ังประเทศ	กิโลกรัมละ	97.88	บาท	
สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	97.69	บาท	ของเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ	0.19	โดยแยกเป็นรายภาค
ดังน้ี	ภาคเหนือ	กิโลกรัมละ	98.40	บาท	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	
100.23	บาท	ภาคกลาง	กิโลกรัมละ	
91.77	บาท	และภาคใต้	กิโลกรัมละ	
102.86	บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

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

กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
	 ราคากระบือ	(ขนาดกลาง)	ที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ	กิโลกรัมละ	
77.83	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	
78.18	บาท	ของเดือนท่ีผ่านมา	ร้อยละ	0.45	
โดยแยกเป็นรายภาค	ดังน้ี	ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	90.54	บาท	ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	75.38	บาท	
ส่วนภาคกลางและภาคใต้	ไม่มีรายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 61.53 68.56 68.33 68.54 66.53 67.30 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62

ราคาขายส่ง	ณ	แหล่งผลิต
ภาคกลาง	กรมการค้าภายใน

66.39 73.86 69.45 70.50 66.60 70.28 73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05

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

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 38.57 39.35 38.98 39.08 36.46 32.60 33.98 34.71 34.84 34.40 33.64 33.02 34.28

ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า	
กรมการค้าภายใน

35.50 35.64 34.50 34.00 32.11 30.67 33.50 33.50 33.50 33.10 32.25 31.55 32.50

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

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 279 279 275 280 299 282 269 282 290 285 277 288 281

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

303 301 291 294 306 279 275 310 325 314 310 325 301

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

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 327 332 334 339 359 355 348 342 342 344 341 346 348

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ	
กรมการค้าภายใน

380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 389 390 380

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 90.50 91.14 91.97 91.27 89.87 90.51 91.71 92.89 94.72 94.87 95.81 97.69 97.88

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

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได้ 68.66 68.65 68.74 68.85 67.70 68.21 70.40 73.08 75.20 77.34 78.28 78.18 77.83

โดย นางสาวจุฑามาศ	สังข์อุดม
นายดรงค	ติระด�ารงค์กุล	

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	2563	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิต
เดือนธันวาคม	2563
	 สถานการณ์ผลผลิตสัตว์น�้าในเดือน

ธันวาคม	พบว่า	ไม่มีรายงานปริมาณสัตว์น�้า

ที่จ�าหน่ายในตลาดกลางองค์การสะพานปลา

กรุงเทพฯ	ในขณะที่ราคาสัตว์น�้าที่เกษตรกร

ขายได้ในเดือนธันวาคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

คือ	กุ้งขาวแวนนาไม	และหมึกกระดอง	

ส่วนสัตว์น�้าชนิดอื่นๆ	คือ	ปลาทู	ปลาดุกบิ๊กอุย	

และปลาช่อน	มีแนวโน้มลดลง	ส่วนปลาเป็ด

ราคาทรงตัว	ส�าหรับสถานการณ์ข่าวท่ีส�าคัญ	

มีดังน้ี

 ผล์ผล์ิตกุ้งไทยเพื้ิ�มกล์ับข้ึ�น้ำมาหล์ังจำาก

เศรษฐกิจำตกตำ�าใน้ำปี 2563

	 เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563	มีรายงาน

ข่าวจาก	Undercurrent	news	ว่าผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเพาะเล้ียงกุ้งของอุตสาหกรรมกุ้งไทย	

คาดว่า	การผลิตจะปรับเพ่ิมข้ึนมาร้อยละ	17	

ในปี	2564	หลังจากท่ีผลผลิตลดต�่าลง

ถึงร้อยละ	25	ในปี	2563	โดยในช่วง	3	–	4	ปี	

ไทยสามารถผลิตกุ้งได้ประมาณ	300,000	

ตันต่อปี	มูลค่าประมาณ	2.3	ล้านดอลลาร์-

สหรัฐฯ	จากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีซบเซา

ในปี	2563	ท�าให้ก่อนหน้าน้ี	คาดการณ์ว่า	

ผลผลิตกุ้งไทยในปี	2564	จะอยู่ท่ีประมาณ	

280,000	ตัน	ท้ังน้ี	คาดว่า	ปี	2564	จะสามารถ

เพ่ิมผลผลิตกุ้งได้เป็น	300,000	ตัน	หากไทย

ใช้โอกาสจากการระบาดของโรคโควิด	–	19	

ท่ีได้เปรียบคู่แข่ง	โดยรักษาตลาดจากการ

ท�าตลาดออนไลน์เป็นหลัก	และการลงทุน

ในเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพ่ิมข้ึน	ซ่ึงไทยยังคงมี

ข้อได้เปรียบในการบริหารจัดการฟาร์ม

เล้ียงกุ้งท่ีสร้างความเช่ือม่ันในตลาดโลก

เม่ือเทียบกับคู่แข่งหลัก	เช่น	อินเดีย	

และเอกวาดอร์	

	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนธันวาคม	2563

ราคากุ้งไทยยังคงสูงเมื�อเทียบกับคู่แข้่ง

	 เม่ือวันท่ี	9	ธันวาคม	2563	มีรายงาน

ข่าวจาก	Undercurrent	news	ว่าราคากุ้ง

ของไทย	โดยเฉพาะขนาด	60	ตัวต่อกิโลกรัม	

ราคาในช่วงต้นเดือนธันวาคม	2563	ราคา

ปรับตัวสูงข้ึน	โดยอยู่ท่ึ	147.50	บาทต่อกิโลกรัม	

หรือคิดเป็น	4.86	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อกิโลกรัม	

ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าคู่แข่งอย่างเช่น	อินเดีย	

เอกวาดอร์	และอินโดนีเซีย	ระหว่างร้อยละ	3	

ถึงร้อยละ	59	ท้ังน้ี	ผู้เช่ียวชาญด้านเพาะเล้ียงกุ้ง

ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย	เห็นว่าปัจจัยหลัก

คือ	ราคากุ้งไทย	ยังไม่สามารถท�าการ

แข่งขันกับคู่แข่งได้	เน่ืองจากต้นทุนสูง	

ดังน้ัน	เพ่ือคงความเสถียรภาพในการรักษา

ตลาดกุ้งไทยในตลาดโลกน้ัน	ควรเน้นการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตโดยค�านึงถึงสุขอนามัย

ในการเพาะเล้ียงกุ้ง	ลดปัจจัยเส่ียงท่ีท�าให้กุ้ง

ป่วยเป็นโรคข้ีขาว	รวมถึงการบริหาร

จัดการต้นทุนในการเล้ียงให้ต�่าลง	ยกระดับ

สินค้ากุ้งให้เป็นสินค้าท่ีได้มาตรฐาน

ความปลอดภัย	เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า	

วางแผนการผลิตท่ีสามารถป้องกันการล้นตลาด

และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดโลกได้มากข้ึน	

	 3.	ความเคลื่อนไหวของราคา
เดือนธันวาคม	2563

ราคาสัตว์น�้าท่ีส�าคัญบางชนิดในเดือน

ธันวาคม	2563	มีความเคล่ือนไหว	ดังน้ี

 3.1 กุ้งข้าวข้น้ำาด 60-70 ตัว/กก.

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้กิโลกรัมละ	

150.84	บาท	ราคาเพ่ิมข้ึนจาก	136.08	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	10.85
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	 ราคาขายส่งกุ้งขาวขนาดกลาง	(70	ตัว/กก.)	

จากตลาดทะเลไทย	กิโลกรัมละ	153.44	บาท	

ราคาเพิ่มขึ้นจาก	138.26	บาท/กิโลกรัม	

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	10.98

3.2 ปล์าหมึกกระดองสดข้น้ำาดกล์าง  

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้	กิโลกรัมละ	

100.00	บาท	ราคาเพ่ิมข้ึนจาก	97.50	

บาท/กิโลกรัม	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	2.56

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	

จากองค์การสะพานปลา	กิโลกรัมละ	

200.00	บาท ราคาทรงตัวจากเดือนท่ีผ่านมา

3.3 ปล์าทูสดข้น้ำาดกล์าง

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้	กิโลกรัมละ	

60.72	บาท	ราคาลดลงจาก	72.20	

บาท/กิโลกรัม	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	15.90

	 ราคาขายส่งปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ

จากองค์การสะพานปลา	กิโลกรัมละ	85.00	บาท	

ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา

3.4 ปล์าช่อน้ำสดข้น้ำาดกล์าง

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้	กิโลกรัมละ	

77.61	บาท	ราคาลดลงจาก	77.90	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	0.37

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	

จากองค์การสะพานปลา	กิโลกรัมละ	

130	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนท่ีผ่านมา

3.5 ปล์าดุกบ๊ิกอุยสดข้น้ำาด 3- 4 

ตัว/กิโล์กรัม

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้	กิโลกรัมละ	

50.00	บาท	ราคาลดลงจาก	52.75	

ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	5.21

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	

จากองค์การสะพานปลา	กิโลกรัมละ	

70.00	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนท่ีผ่านมา	

3.6 ปล์าเป็ดแล์ะปล์าปน้ำ

	 ราคาที่ชาวประมงขายปลาเป็ดได้

กิโลกรัมละ	7.20	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากัน

จากเดือนที่ผ่านมา

	 ราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีน	

60%	ข้ึนไป	เบอร์	2	ในตลาดกรุงเทพฯ	

จากกรมการค้าภายใน	กิโลกรัมละ	30.00	บาท	

ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนท่ีผ่านมา

	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
มกราคม	2564
	 จากการศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติคาดคะเน

แนวโน้มของราคาเดือนมกราคม	2564	ดังนี้

4.1 กุ้งข้าวข้น้ำาด 70 ตัว/กก.

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	152.35	บาท	เพ่ิมข้ึนจาก	

150.84	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน

ร้อยละ	1.00

	 ราคาขายส่งกุ้งขาว	(70	ตัว/กก.)	

จากตลาดทะเลไท	จ.สมุทรสาคร	คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	154.97	บาท	ราคาเพ่ิมข้ึนจาก	

153.44	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	

1.00

4.2 ปล์าหมึกกระดองสด

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้กิโลกรัมละ	

102.50	บาท	ราคาเพ่ิมข้ึนจาก	100.00	

บาท/กิโลกรัม	ของเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	2.50

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	

จากองค์การสะพานปลา	คาดว่าจะกิโลกรัมละ	

200.00	บาท	ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา

4.3 ปล์าทูสดข้น้ำาดกล์าง

	 ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	60.00	บาท	ราคาลดลง

จาก	60.72	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อน

ร้อยละ	1.18

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	จาก

องค์การสะพานปลา	คาดว่าจะกิโลกรัมละ	

85.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนท่ีผ่านมา

4.4 ปล์าช่อน้ำสดข้น้ำาดกล์าง

	 ราคาท่ีชาวประมงขายได้คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	75.83	บาท	ราคาลดลงจาก	77.61	

บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	2.29

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	130.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับ

เดือนท่ีผ่านมา

4.5 ปล์าดุกบิ๊กอุย

	 ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	49.50	บาท	ราคาลดลงจาก	

50.00	บาท/กิโลกรัม	คิดเป็นร้อยละ	1.00	

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	

จากองค์การสะพานปลาคาดว่า	กิโลกรัมละ	

70.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนท่ีผ่านมา

4.6 ปล์าเป็ดแล์ะปล์าปน้ำ

	 ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้คาดว่า

จะกิโลกรัมละ	7.05	บาท	ราคาเพิ่มขึ้นจาก	

7.20	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	2.08

	 ราคาปลาป่นเบอร์	2	ชนิดโปรตีน	60%	

ข้ึนไปในตลาดกรุงเทพฯ	จากกรมการค้าภายใน

คาดว่าจะกิโลกรัมละ	30.00	บาท	ทรงตัว

เท่ากับเดือนท่ีผ่านมา

โดย	น.ส.สุจิตตา	รักษ์วงศ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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เดือน้ำ ราคาเกษตรกร ราคาข้ายส่ง

ธ.ค.	62 48.67 70.00

ม.ค.	63 50.00 70.00

ก.พ. 45.17 70.00

มี.ค. 50.00 70.00

เม.ย. 50.00 70.00

พ.ค. 48.67 70.00

มิ.ย. 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ต.ค. 45.00 70.00

พ.ย. 52.75 70.00

ธ.ค. 50.00 70.00

เดือน้ำ ราคาเกษตรกร ราคาข้ายส่ง

ธ.ค.	62 86.94 130.00

ม.ค.	63 85.62 130.00

ก.พ. 85.76 130.00

มี.ค. 84.92 130.00

เม.ย. 84.19 130.00

พ.ค. 84.01 130.00

มิ.ย. 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ต.ค. 82.93 130.00

พ.ย. 77.90 130.00

ธ.ค. 77.61 130.00

เดือน้ำ ราคาเกษตรกร ราคาข้ายส่ง

ธ.ค.	62 147.63 146.59

ม.ค.	63 151.60 156.67

ก.พ. 141.71 139.13

มี.ค. 135.65 133.85

เม.ย. 127.41 129.80

พ.ค. 136.26 140.83

มิ.ย. 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ต.ค. 132.90 132.29

พ.ย. 136.08 138.80

ธ.ค. 150.84 153.44
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

300

250

200

150

100

50

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ธ.ค.	62 178.00 200.00

ม.ค.	63 179.00 200.00

ก.พ. - 200.00

มี.ค. - 200.00

เม.ย. - 200.00

พ.ค. - 200.00

มิ.ย. - 200.00

ก.ค. - 200.00

ส.ค. - 200.00

ก.ย. - 200.00

ต.ค. - 200.00

พ.ย. 97.50 200.00

ธ.ค. 100.00 200.00

เดือน้ำ ราคาเกษตรกร ราคาข้ายส่ง

ธ.ค.	62 7.59 27.00

ม.ค.	63 7.67 27.00

ก.พ. 8.12 28.00

มี.ค. 8.26 28.00

เม.ย. 9.68 28.00

พ.ค. 7.86 29.00

มิ.ย. 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ต.ค. 7.24 30.00

พ.ย. 7.20 30.00

ธ.ค. 7.20 30.00

เดือน้ำ ราคาเกษตรกร ราคาข้ายส่ง

ธ.ค.	62 76.37 90.00

ม.ค.	63 76.33 90.00

ก.พ. 77.91 90.00

มี.ค. 71.45 90.00

เม.ย. 67.69 90.00

พ.ค. 68.78 90.00

มิ.ย. 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ต.ค. 72.22 85.00

พ.ย. 72.20 85.00

ธ.ค. 60.72 85.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

43ปีท่ี 67 ฉบับท่ี 770 มกราคม 2564  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร



ข่าวประมงที่น่าสนใจ

	 เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2563	มีรายงานข่าวจากกรมประมง	โดยนายมีศักดิ์	ภักดีคง	อธิบดีกรมประมง	
กล่าวว่า	สภาพอากาศของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอย่างเป็นทางการ	
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่มีอากาศหนาวเย็นลง	แต่ในบางพ้ืนที่ยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน	
ท�าให้อุณหภูมิของน�้าและออกซิเจนในน�้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้สัตว์น�้าทั้งที่อยู่ในแหล่งน�้าธรรมชาติ	
และที่เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดินรวมถึง
ในกระชัง	ปรับตัวไม่ทัน	เกิดความเครียด	
อ่อนแอ	ป่วย	และเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่าย
เนื่องจากเชื้อโรคบางชนิดสามารถเจริญเติบโต
และแพร่กระจายได้ดีในช่วงหน้าหนาว	
อาจท�าให้สัตว์น�้าตายอย่างฉับพลันได้	
กรมประมงจึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียม
พร้อมรับมือกับโรคในสัตว์น�้าท่ีอาจจะเกิดข้ึน	
ได้แก่

1. เชื�อราสกุล์อะฟล์าโน้ำมัยซิส 
(Aphanomyces invadans)	เป็นสาเหตุ
ส�าคัญท่ีท�าให้เกิดโรคแผลเน่าเปือย	
หรือโรคอียูเอส	เป็นโรคที่อยู่ภายใต้ระบบ
การเฝ้าระวังโรคสัตว์น�้าของประเทศไทย	
โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย	จะมีแผล
เน่าเปือยลึกตามตัว	พบโรคนี้ได้ในปลา
หลายชนิดทั้งที่อยู่ในธรรมชาติ	และบ่อเลี้ยง	
เช่น	ปลาช่อน	ปลาตะเพียน	ปลาสร้อย	
ปลากระสูบ	ปลาแรด	และปลาสลิด	เป็นต้น	
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาหรือสารเคมีที่จะใช้
ในการรักษาโรคนี้ได้	หากสภาพอากาศและ
น�้าในบ่อเลี้ยงมีอุณหภูมิสูงขึ้น	เชื้อราดังกล่าว	
จะเจริญและแพร่กระจายได้น้อยลง	
ในขณะเดียวกันปลาท่ีก�าลังป่วยจะมี
ภูมิต้านทานเพ่ิมข้ึน	ช่วยให้ปลาหายป่วย
เองได้ในเวลาต่อมา

2. เชื�อแบคทีเรียสกุล์ฟล์าโวแบคทีเรียม 
(Flavobacterium sp.)	เป็นสาเหตุส�าคัญ

ที่ท�าให้เกิดโรคตัวด่าง	พบในปลาหลังจาก
การย้ายบ่อ	หรือการขนส่งโดยลักษณะ
อาการปลาที่ป่วยจะมีแผลด่างขาว	
ตามล�าตัว	หากติดเชื้อรุนแรงปลาจะตาย
เป็นจ�านวนมากในระยะเวลาสั้น	พบโรคนี้
ได้ในปลาสวยงาม	ปลากะพงขาว	ปลาดุก	
ปลาช่อน	และปลาบู่	วิธีการป้องกันโรคที่ดี	
คือ	ลดความหนาแน่นปลา	ลดอาหาร	
ควบคุมคุณภาพน�้าให้เหมาะสม	หลังการ
เคลื่อนย้ายหรือขนส่งปลา	ให้ใช้เกลือแกง	
1	กิโลกรัมต่อน�้า	1	ตัน	(0.1	%)	เพื่อช่วย
ลดความเครียด
 3. เชื�อไวรัสคอยเฮอบี (koi herpesvirus) 
เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดโรคไวรัสเคเอชวี	
พบในปลาตระกูลคาร์พและไน	โดยลักษณะ
อาการปลาที่ป่วย	จะรวมกลุ่มอยู่ตามผิวน�้า
และขอบบ่อ	ซึม	ว่ายน�้าเสียการทรงตัว	
ล�าตัวมีเมือกมาก	มีแผลเลือดออกตามล�าตัว	
ในปลาที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงจะพบอาการ
เหงือกเน่า	ปลาอ่อนแอ	กินอาหารน้อยลง
หรือไม่กินอาหาร	ทยอยตาย	พบมีอัตรา
การตายสูงถึง	50	–	100	%	โรคนี้มีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสจึงไม่มียาส�าหรับรักษา	วิธีการ
ป้องกันโรคที่ดี	คือ	ลดความหนาแน่นปลา	
ลดอาหาร	ควบคุมคุณภาพน�้าให้เหมาะสม
	 อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า	ถึงแม้
โรคดังกล่าวจะพบแค่ในปลา	ไม่พบในกุ้ง
ก็ตาม	แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง	
น้ันส่งผลกระทบต่อการกินอาหารของกุ้ง
ท�าให้กินอาหารได้น้อยลง	ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

กรมประมงเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเฝ้าระวังโรคสัตว์น�้า

สุขภาพของกุ้งได้เช่นกัน	อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น�้า	ควรมีการ
เตรียมการเฝ้าระวัง	เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	
รวมถึงเป็นการควบคุมโรคสัตว์น�้า	โดยให้
ปฏิิบัติตามค�าแนะน�าของกรมประมง	ดังนี้
	 1.	วางแผนการเลี้ยงสัตว์น�้าให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และฤดูกาล
	 2.	ควรคัดเลือกลูกพันธ์ุสัตว์น�้าท่ีมีความ
แข็งแรงจากฟาร์มผู้ผลิตท่ีได้มาตรฐานและ
เช่ือถือได้
	 3.	ควรปล่อยสัตว์น�้าลงเลี้ยงในอัตรา
ความหนาแน่นที่เหมาะสมหรือน้อยกว่าปกติ	
เพื่อลดความสูญเสียจากคุณภาพน�้าที่ไม่
เหมาะสม	และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
	 4.	เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี	และ
ให้อาหารสัตว์น�้าในปริมาณที่เหมาะสม	
เสริมสารอาหารหรือวิตามินที่จ�าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์น�้า	เช่น	โปรไบโอติก	
วิตามินซี	วิตามินรวม	เป็นต้น
	 5.	ควรหม่ันตรวจสุขภาพสัตว์น�้าอย่าง
สม�่าเสมอ	กรณีมีสัตว์น�้าป่วยตายควรก�าจัด
โดยการฝังหรือเผา	ไม่ควรท้ิงสัตว์น�้าป่วยไว้
ในบริเวณบ่อหรือกระชังท่ีเล้ียง	เพราะ
จะเป็นการแพร่กระจายเช้ือโรคท�าให้
การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว
	 ทั้งนี้	กรมประมงได้เร่งประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
เพื่อเฝ้าระวัง	ป้องกัน	หลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด	และที่ส�าคัญ
เกษตรกรควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์
อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด	
หากมีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
สามารถขอรับค�าปรึกษาและค�าแนะน�าได้ที่	
ส�านักงานประมงอ�าเภอ	ส�านักงานประมง
จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ	
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/ตัว

รายการ
2562 2563

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

ลูกสุกรขุน 1,438 1,986 2,554 2,263 2,169 1,846 2,054 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544

ลูกไก่ไข่อายุ	1	วัน 28.00 28.00 28.00 28.00 26.00 26.00 26.00 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกไก่เนื้ออายุ	1	วัน 14.19 15.50 15.50 15.50 13.73 7.58 7.88 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78

ลูกเป็ดไข่ซีพี 25.00 27.18 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที�มา :	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

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

รายการ
2562 2563

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

หัวอาหาร 

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

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

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

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

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

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

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

อาหารสำาเร็จำรูปผง 

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

อาหารสำาเร็จำรูปเม็ด

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

ที�มา :	www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
หน่วย	:	บาทต่อตัน

ชน้ำิดปุ๋ย
2562 2563

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

21	-	0	-	0 6,567 6,567 6,567 6,533 6,533 6,533 6,533 6,433 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

46	-	0	-	0 10,650 10,617 10,533 10,500 10,500 10,500 10,500 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900

16	-	20	-	0 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,767 11,700 11,567 11,567 11,567 11,533

16	-	16	-	8 12,633 12,633 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,167 12,067 12,333 12,400 12,400 12,367

15	-	15	-	15 15,800 15,800 15,800 15,633 15,633 15,633 15,633 15,000 14,667 14,700 14,767 14,567 14,567

13	-	13	-	21 15,933 15,933 15,867 15,850 15,850 15,850 15,850 15,833 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267

ที�มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.5	ร่วมประชุม	COO	บร.	พร้อมน�าเสนอภาวะฯไตรมาส	3	และแนวโน้มปี	63
	 วันที่	1	ธันวาคม	2563	นางอิศราภรณ์	ชัยกุณา	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5	นครราชสีมา	(สศท.5)	
พร้อมด้วย	นายสุรพงษ์	อ่อนระยับ	เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร	สศท.5	เข้าร่วมประชุม	“คณะกรรมการอ�านวยการ
ขับเคล่ือนงานนโยบายส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด	Chief	of	operation	คร้ังท่ี	5/2563”	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	โดยมีนายด�ารง	ปล่ังกลาง	รักษาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	เป็นประธาน	พร้อมด้วย	หน่วยงานภาครัฐในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จังหวัดบุรีรัมย์	ร่วมรายงานความก้าวหน้าการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์	พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามโครงการต่างๆ	และร่วมวางแผนการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
ส�าคัญของกระทรวงฯ	และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	เพื่อให้การปฏิิบัติงานเกิดความถูกต้อง	รวดเร็ว	ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด
	 ในการน้ี	สศท.5	ได้น�าเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส	3	ปี	2563	และแนวโน้ม	ปี	2564	ในท่ีประชุม	เพ่ือให้หน่วยงานท่ีสนใจ	
สามารถน�าไปประกอบการจัดท�ายุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาการเกษตรในด้านอ่ืนๆ	ต่อไป

สศท.3	ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก	ปี	2563	Keep	soil	alive,	
protect	soil	biodiversity	รักษ์ปฐพี	คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

	 วันท่ี	3	ธันวาคม	2563	นางเพ็ญศิริ	วงษ์วาท	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี	3	อุดรธานี	(สศท.3)	พร้อมเจ้าหน้าท่ี	เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก	ปี	2563	
Keep	soil	alive,	protect	soil	biodiversity	รักษ์ปฐพี	คืนชีวีท่ีหลากหลายให้ผืนดิน	
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา
ทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร	ณ	บริเวณสนามงานทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	
โดยมี	นายสยาม	ศิริมงคล	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	เป็นประธานในพิธี
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.6	ร่วมช้ีแจงข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565
	 วันท่ี	4	ธันวาคม	2563	นางธีรารัตน์	สมพงษ์	รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	6	ชลบุรี	(สศท.6)	
และคณะ	ร่วมช้ีแจงข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ในการประชุมเชิงปฏิิบัติการเพ่ือพิจารณา
กล่ันกรองข้อเสนอโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค	ให้กับคณะท�างานช่วยอ�านวยการพิจารณาและกล่ันกรองแผนงาน
โครงการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากรองนายกรัฐมนตรี	ประธาน	คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	ซ่ึงโครงการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	ท่ีด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออก	จ�านวน	4	โครงการน�าร่อง	ท่ีได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมได้แก่	1.โครงการพัฒนา
การผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	(กรมปศุสัตว์)	2.โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามคุณภาพในเขตภาคตะวันออก
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า	(กรมประมง)	3.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	ด้านอุตสาหกรรม	การค้า	และการลงทุน	(พัฒนา
ด่านตรวจสินค้าเกษตรบูรณาการ)	(กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์)	4.โครงการบริหารจัดการดินและน�้าในพ้ืนท่ีปลูกไม้ผล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและส่งออกไม้ผลภาคตะวันออก	(กรมพัฒนาท่ีดิน)	ซ่ึงได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมในรายละเอียดโครงการ	
และรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการเพ่ือเสนอต่อไป

สศท.10	ร่วมพิธีเปิดงาน	5	ธันวาคม	วันดินโลก	ประจ�าปี	2563
	 วันท่ี	17	ธันวาคม	2563	นางสาวรัชนี	นาคบุตร	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	10	ราชบุรี	(สศท.10)	
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน	5	ธันวาคม	วันดินโลก	ประจ�าปี	2563	ณ	สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี	ต�าบลหินกอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	
เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ท่ีได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการ
จัดการดินและแก้ไชปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า	70	ปี	รวมท้ังสร้างการรับรู้และรณรงค์ภายใต้หัวข้อ	“Keep	soil	alive,	protect	soil	
biodiversity:	รักษ์ปฐพี	คืนชีวีท่ีหลากหลายให้	ผืนดิน”	โดยมีนายวิสาห์	พูลศิริรัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	เป็นประธาน	ซ่ึงผู้เข้าร่วมงาน
และร่วมจัดนิทรรศการ	ประกอบด้วย	ส่วนราชในสังกัดการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ภาคเอกชน	หมอดินอาสา	รวมท้ัง	มีนักเรียน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมจ�านวนมาก
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.11	จัดกิจกรรมให้ค�าปรึกษา	เร่ือง	“การปฏิบัติงานตามแแผนงาน		โครงการ	กิจกรรมส�าคัญ	
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย	ระเบียบก�าหนด”

	 วันท่ี	15	ธันวาคม	2563	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	11	อุบลราชธานี	(สศท.11)	ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน	ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	จัดกิจกรรมให้ค�าปรึกษา	เร่ือง	“การปฏิิบัติงานตามแแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส�าคัญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย	
ระเบียบก�าหนด”	ณ	ห้องประชุมส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	11	ช้ัน	2	อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	โดยมีนายนิกร	แสงเกตุ
	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	11	อุบลราชธานี	(สศท.11)	พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ี	สศท.11	ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าท่ี
จากกลุ่มตรวจสอบภายใน	

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ	จุดอ่อน/ความเส่ียง
ท่ีส�าคัญ	การควบคุมสินทรัพย์ของส่วนราชการ	การบริหารงบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการ/แผนงานอ่ืนๆ	ระบบการติดตาม	ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการภายหลังโครงการ
เสร็จส้ิน	และระบบควบคุมภายใน	และการประเมินความเส่ียงโครงการ/กิจกรรมส�าคัญ
	 ท้ังน้ี	สศท.	11	และกลุ่มตรวจสอบภายในได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้	ประเด็นปัญหา/
อุปสรรคจากการบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรมส�าคัญภายใต้แผนงานบูรณาการ/
แผนงานอ่ืน	ๆ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	และสมทบทุนเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย	
เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	2563

		 วันท่ี	1	ธันวาคม	2563	นางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พร้อมด้วย	นางพรพรรณ	เห็นสว่าง	รักษาการในต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร	และบุคลากรของส�านัก	/	ศูนย์	/	กอง	ของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต	และสมทบทุนเงินบริจาคให้แก่
สภากาชาดไทย	จ�านวน	6,100	บาท	เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	2563	
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	กรุงเทพฯ	เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	
และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	รวมถึงเป็นการท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม	และเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสุขในองค์กร
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมติดตามการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี	ลงพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม
	 วันท่ี	2	ธันวาคม	2563	นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมเดินทางติดตามการตรวจราชการ
ของพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และ	ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	จังหวัดสมุทรสงคราม	
โดยเยี่ยมชมการท่องเท่ียวชุมชน	ณ	วิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮ่มสเตย์	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮ่มสเตย์	ณ	อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	
หลังจากน้ัน	ได้ติดตามการด�าเนินกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล	ฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ	กิจกรรมท�าเกลือสปา	การท�า
น�้าหวานจากดอกมะพร้าว	(SYRUP)	การบริหารจัดการน�้าสะอาดคลองผีหลอก	บ้านริมคลองโฮ่มสเตย์จักสานทางมะพร้าว	และผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮ่มสเตย์	ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมะพร้าวครบวงจร	ณ	หมู่บ้าน
คลองวัว	อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม
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สศก.	จัดกิจกรรมจิตอาสา	“เราท�าความดี	เพ่ือชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”	(Big	Cleaning	Day)
	 วันท่ี	4	ธันวาคม	2563	นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานเปิดกิจกรรมบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์จิตอาสา	“เราท�าความดี	เพ่ือชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”	(Big	Cleaning	Day)	เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	5	ธันวาคม	2563	ซ่ึงยังเป็นวันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	
โดยมีนางศศิญา	ปานต้ัน	เลขานุการกรม	กล่าวรายงาน	ณ	อาคารนวัตกรรม	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ท้ังน้ี	การจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร	สศก.	ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี	และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	นอกจากน้ี	ยังเป็นการ
สร้างความสามัคคีของบุคลากรด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	จัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	 วันที่	4	ธันวาคม	2563	นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	
และเจ้าหน้าท่ีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	9	รูป	จากวัดพระศรีมหาธาตุ	วรมหาวิหาร	บางเขน	
เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	และถวายเป็นพระราชกุศล	เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	5	ธันวาคม	2563	ซ่ึงยังเป็นวันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	ณ	อาคารนวัตกรรม	ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.	ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปช่ันสากล	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 วันท่ี	7	ธันวาคม	2563	นายพลเชษฐ์	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พร้อมด้วย	นางศศิญา	ปานต้ัน	เลขานุการกรม	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปช่ันสากล	(ประเทศไทย)	ภายใต้แนวคิด	
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด	ร่วมต้นาการทุจริต	(Zero	tolerance	&	Clean	
MOAC)	โดยมี	ดร.ทองเปลว	กองจันทร์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธาน	
ณ	ห้องประชุม	115	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรุงเทพมหานคร
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน	“ช้อปวิถีใหม่	
ส่งสุขท่ัวไทยถึงหน้าบ้าน”	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล

	 วันท่ี	15	ธันวาคม	2563	นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน	“ช้อปวิถีใหม่	ส่งสุขท่ัวไทยถึงหน้าบ้าน”
พร้อมน�าเสนอรายละเอียดการจัดงานและบูธสินค้าตัวอย่าง	โดยมีพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	พร้อมด้วย	ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
และคณะผู้บริหารร่วมเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	ท้ังน้ี	
งานดังกล่าว	จัดข้ึนระหว่างวันท่ี	17	-	23	ธันวาคม	2563	ณ	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	
ศรีนครินทร์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ	สศก.	ร่วมเปิดงาน	“ช้อปวิถีใหม่	ส่งสุขท่ัวไทย	
ถึงหน้าบ้าน” ณ	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ศรีนครินทร์

	 วันท่ี	17	ธันวาคม	2563	นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	ร่วมในพิธีเปิด	พร้อมกล่าวรายงาน	ในการจัดแคมเปญ	“ช้อปวิถีใหม่	ส่งสุขท่ัวไทย	
ถึงหน้าบ้าน”	โดยมีนายนราพัฒน์	แก้วทอง	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	เป็นประธาน	ท้ังน้ี	กระทรวงเกษตรฯ	ได้จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
แคมเปญ	ช้อปวิถีใหม่	ส่งสุขท่ัวไทย	ถึงหน้าบ้าน	ระหว่างวันท่ี	17	-	23	ธันวาคม	2563	
ณ	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ศรีนครินทร์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก.งานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2563	และแนวโน้ม
ปี	2564	“เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่	ขับเคล่ือนไทยอย่างย่ังยืน”

	 วันที่	23	ธันวาคม	2563	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	จัดสัมมนาภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรปี	2563	และแนวโน้มปี	2564	“เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่	ขับเคลื่อนไทยอย่างยั่งยืน”	
โดยนายฉันทานนท์	วรรณเขจร	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รายงานถึงภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร	และกล่าวรายงาน	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กล่าวเปิดงาน	และให้แนวทางขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปี	2564	ณ	ห้องคอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	โรงแรมรามา
การ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร
	 ภายในงาน	มีปาฐกถาพิเศษ	หัวข้อ	“ก้าวทันเศรษฐกิจวิถีใหม่	สู่โอกาสภาคเกษตรไทยที่ท้าทาย”	โดย	ดร.ศุภชัย	พานิชภักดิ์	
อดีตผู้อ�านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก	(WTO)	และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	(UNCTAD
และช่วงบ่ายเป็นการเสวนา	หัวข้อ	“ทางรอดปลอดภัย	สู่เกษตรวิถีใหม่ที่ยั่งยืน”	โดย	ผศ.ดร.ธนวรรธน์	พลวิชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	นายปริญญ์	พานิชภักดิ์	ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร	(Agribusiness)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
นายยงยุทธ	เลารุจิราลัย	ผู้แทน	Young	Smart	Farmer	และ	ด�าเนินการเสวนา	โดย	นายบัญชา	ชุมชัยเวทย์	พิธีกรรายการและ
ผู้ประกาศข่าวทางช่อง	3	และ	3HD
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ร่วมใจเป็นหนึ่งร่วมใจเป็นหนึ่ง
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