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บรรณาธิการแถลง

ขยายผ่ลิองค์ควิามุร้้	เปรียบุเสมืุอนโค้ช
ทุางการเกษติรไปยังเกษติรกรรายอื�นๆ	
แลิะผ้้่สนใจื	ติลิอดจืนร่วิมุด�าเนินการ
จัืดเก็บุข้อมุ้ลิด้านการผ่ลิิติ	การติลิาด	
แลิะสถานการณ์ด้านการเกษติรในพ้ืืนทีุ�	
โดยร่วิมุขับุเคลืิ�อนผ่่านศ้นย์เรียนร้้
การเพิื�มุประสิทุธิิภัาพืการผ่ลิิติสินค้าเกษติร	
(ศพืก.)	ห็รือศ้นย์ปฏิิบัุติิการอื�นๆ	
ทีุ�จัืดต้ัิงโดยภัาครัฐ	ห็รือกลุ่ิมุองค์กร
ประชาชน
	 ส�าห็รับุปี	2564	สศก.	ได้จัืดโครงการ
ฝกอบุรมุโครงการศ้นย์เรียนร้้การเพิื�มุ
ประสิทุธิิภัาพืการผ่ลิิติสินค้าเกษติร	:	

กิจืกรรมุอบุรมุแลิะสาธิิติการเกษติรไทุย
ด้วิยปรัชญ่าเศรษฐกิจืพือเพีืยง	ซ้้ำ�งได้
ด�าเนินการมุาเป็นปีทีุ�	2	แล้ิวิ	โดยในปี	2563	
ทีุ�ผ่่านมุา	ได้มุุ่งเน้นการช่วิยเห็ลืิอแลิะบุรรเทุา
ผ่ลิกระทุบุจืากการแพืร่ระบุาดของโควิิด-19	
ทีุ�ส่งผ่ลิกระทุบุโดยติรงต่ิอภัาคการผ่ลิิติ
ทีุ�ส�าคัญ่	ท้ัุงภัาคอุติสาห็กรรมุ	ธุิรกิจืการค้า
บุริการ	(เช่น	ร้านอาห็าร	สถานบัุนเทิุง	
ห้็างสรรพืสินค้า	โรงแรมุ	การค้าส่ง	
การค้าปลีิก	แลิะการขนส่ง)	ทุ�าให้็การ
จ้ืางงานทีุ�มีุแนวิโน้มุเลิิกประกอบุกิจืการ	
เลิิกจ้ืางแรงงาน	ห็รือลิดจื�านวินแรงงาน	
รวิมุถ้งแรงงานทีุ�เดินทุางกลัิบุจืากต่ิางประเทุศ	

จืนเกิดปรากฏิการณ์แรงงานคืนถิ�น
กลัิบุส่้บุ้านเกิดแลิะมีุผ้้่ว่ิางงาน	ซ้้ำ�ง	สศก.	
ได้ถ่ายทุอดองค์ควิามุร้้การทุ�าการเกษติร
เพืื�อเป็นทุางเลืิอกในการประกอบุอาชีพื
ด้านเกษติรกรรมุส�าห็รับุเล้ีิยงตินเอง
แลิะสร้างรายได้ให้็กับุครอบุครัวิ
ในวิิกฤติการณ์ทีุ�เกิดข้้น
	 โดยการจัืดอบุรมุในปีน้ี	สศก.	ยังคง
เน้นจัืดฝกอบุรมุให้็แก่	ศกอ.	แลิะผ้้่สนใจื	
ติลิอดจืนเจ้ืาห็น้าทีุ�ของ	สศก.	เพืื�อให้็มีุ
องค์ควิามุร้้ในด้านต่ิางๆ	สามุารถใช้
เทุคโนโลิยีในการจัืดเก็บุแลิะรายงานข้อมุ้ลิ	
การเข้าถ้ง	Application	“กระดานเศรษฐี 
เกษตรกร มีโอกาสู่”	Application	
Farm	D	แลิะ	Application	ราคาฟื้าร์มุ	
ทีุ�ช่วิยค�านวิณต้ินทุุนการผ่ลิิติ	
ทุราบุแห็ล่ิงติลิาดแลิะราคา	เพืื�อการ
ตัิดสินใจืในการลิงทุุนทุางการเกษติร
ได้อย่างเห็มุาะสมุ	ท้ัุงน้ี	จืะมีุการจัืดอบุรมุ
โดยส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	1-12	
ทัุ�วิประเทุศ	จื�านวิน	36	รุ่นๆ	ลิะ	30	คน	
รวิมุประมุาณ	1,080	คน	ต้ัิงแต่ิกุมุภัาพัืนธ์ิ	–	
กันยายน	2564	ซ้้ำ�งทีุมุ	บุก.	จืะน�าภัาพื
กิจืกรรมุภัายในงานมุาฝากสมุาชิกทุุกทุ่าน
ได้ติิดติามุแลิะรับุชมุกันต่ิอไป

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
(สศก.)	มีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	
(ศกอ.)	เป็นอาสาสมัครที�เป็น
กลไกสำาคัญในการขับเคลื�อน
การดำาเนินงานของ	สศก.	
ซึ�งที�ผ่านมา	สศก.	ได้ผลักดัน	
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของ	ศกอ.	มาอย่างต่อเนื�อง	
เพื�อให้สามารถทำาหน้าที�ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
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เห็ดหลินจือพืชสมุนไพร สร้างรายได้ สู้วิกฤติ COVID-19
เห็ดหลินจือ	ได้ชื�อว่ิา	“ราชาสู่มุนไพร”

ซ้้ำ�งถ้กจัืดให้็เป็นเห็็ดทีุ�มีุอายุยืนนาน	แลิะมีุ
ชื�อเสียงเก่าแก่ทีุ�สุดในบุรรดาสมุุนไพืร
ทุางการแพืทุย์	มีุชื�อวิิทุยาศาสติร์ว่ิา	
กาโนเดอร์มุา	ล้ิซิ้ำดัมุ	(Ganoderma	Lucidum)	
เป็นเห็็ดทีุ�มีุขนาดให็ญ่่	มีุสีเข้มุ	มีุพ้ืืนผิ่วิมัุนวิาวิ	
มีุลัิกษณะคล้ิายไมุ้	แลิะมีุรสขมุ	มีุประวัิติิศาสติร์
ยาวินานในการใช้เห็็ดห็ลิินจืือเพืื�อรักษา
ห็รือบุ�ารุงสุขภัาพืในประเทุศแถบุเอเชีย	
โดยเฉพืาะประเทุศจีืนแลิะญี่�ปุ�น	เนื�องจืาก
เชื�อว่ิาสารประกอบุภัายในเห็็ดมีุคุณประโยชน์
ต่ิอร่างกาย	ในเห็็ดห็ลิินจืือมีุสารอาห็าร
ทีุ�อาจืส่งผ่ลิดีต่ิอสุขภัาพืมุากมุาย	จื�าพืวิก
เส้นใยต่ิางๆ	โปรตีิน	คาร์โบุไฮเดรติ	ไขมัุน	
วิิติามิุนแลิะแร่ธิาตุิบุางชนิด	เช่น	แคลิเซี้ำยมุ	
โพืแทุสเซี้ำยมุ	ฟื้อสฟื้อรัส	แมุกนีเซี้ำยมุ	
เซ้ำเลิเนียมุ	ธิาตุิเห็ล็ิก	สังกะสี	ทุองแดง	
สารโมุเลิกุลิชีวิภัาพืทีุ�ส�าคัญ่	อย่างสเตีิยรอยด์	
(Steroids)	เทุอร์ปีนอยด์	(Terpenoids)	
ฟีื้นอลิ	(Phenols)	นิวิคลีิโอไทุด์	(Nucleotides)	
ไกลิโคโปรตีิน	(Glycoproteins)	พือลิิแซ็้ำกคาไรด์	
(Polysaccharides)	แลิะสารอนุพัืนธ์ิอื�นๆ	
โดยเฉพืาะกรดอะมิุโนไลิซี้ำน	(Lysine)	แลิะ
ลิิวิซี้ำน	(Leucine)	ด้วิยเห็ตุิน้ี	มีุการน�า
เห็็ดห็ลิินจืือมุาประกอบุอาห็ารแลิะแปรร้ป

เรื�องน่ารู้ทางการเกษตร

เพืื�อการบุริโภัคอย่างห็ลิากห็ลิาย	เห็็ดห็ลิินจืือ
จ้ืงเป็นพืืชสมุุนไพืรทีุ�ด้แลิรักษาง่าย	มีุติลิาด
รองรับุแน่นอน	
	 นายประวิิทุย์	พืวิงพืงษ์	ประธิานกลุ่ิมุ
วิิสาห็กิจืชุมุชนเกษติรกรบุ้านห็นองสองห้็อง	
จัืงห็วัิดห็นองคาย	ได้เริ�มุก่อต้ัิงเมืุ�อปี	2561	
มีุพ้ืืนทีุ�	1.5	ไร่	โรงเรือนเพืาะเห็็ด	10	โรงเรือน	
ได้ด�าเนินกิจืกรรมุเพืาะเห็็ด	ได้แก่	เห็็ดขอนขาวิ	
เห็็ดนางฟ้ื้า	เห็็ดนางนวิลิสีชมุพ้ื	เห็็ดนางรมุ
สีทุอง	เห็็ดนางรมุฮังการี	แลิะเห็็ดห็ลิินจืือ	
เป็นพืืชทีุ�สร้างรายได้	โดยมีุติลิาดทีุ�ส�าคัญ่
จืากการส่งออกไปยังประเทุศลิาวิ	เน้นการ
จื�าห็น่ายดอกเห็็ดสด	ปีลิะ	20,000	กิโลิกรัมุ	
ราคา	กิโลิกรัมุลิะ	50	บุาทุ	มีุรายได้	1,000,000	บุาทุ
ต่ิอปี	แลิะจื�าห็น่ายเห็็ดห็ลิินจืือดอกสด	
ราคากิโลิกรัมุลิะ	300	บุาทุ	ปีลิะ	200	กิโลิกรัมุ
มีุรายได้	60,000	บุาทุต่ิอปี	รวิมุรายได้	
1,060,000	บุาทุต่ิอปี	ในช่วิงปี	2563	
สถานการณ์การแพืร่ระบุาดของโรคติิดเช้ือ
ไวิรัสโควิิด-19	เกษติรกรประสบุป้ญ่ห็า
ด้านการติลิาด	ไมุ่สามุารถส่งออกในการขาย
เห็็ดสดได้	ทุ�าให้็ขาดรายได้	1,000,000	บุาทุ
ต่ิอปี	เกษติรกรจ้ืงมีุการปรับุเปลีิ�ยนการผ่ลิิติ
จืากเดิมุทีุ�เน้นการส่งออกในการขายเห็็ดสด	
โดยมีุการพัืฒนาร้ปแบุบุการผ่ลิิติแลิะการ

ติลิาดในการพัืฒนาผ่ลิิติภััณฑ์การแปรร้ป
ทีุ�ได้มุาติรฐาน	GAP	ด้านพืืชอาห็าร	แลิะ
การสร้างแบุรนด์สินค้า	“ประวิิทุยฟ์ื้าร์มุเห็็ด”	
เพืื�อเป็นการสร้างมุ้ลิค่าเพิื�มุจ้ืงได้แปรร้ป
ผ่ลิผ่ลิิติเป็นล้ิกช้ินเห็็ด	แลิะข้าวิเกรียบุเห็็ด	
ได้ผ่ลิผ่ลิิติจืากการแปรร้ป	ปีลิะ	1,000	กิโลิกรัมุ	
ขายราคากิโลิกรัมุลิะ	100	บุาทุ	มีุรายได้	
100,000	บุาทุต่ิอปี	แลิะการแปรร้ปเห็็ดห็ลิินจืือ
ฝานเป็นช้ินบุางๆ	อบุแห้็ง	ได้ผ่ลิผ่ลิิติเป็น
ผ่ลิิติภััณฑ์สมุุนไพืร	ปีลิะ	120	กิโลิกรัมุ	จื�าห็น่าย
ในราคากิโลิกรัมุลิะ	2,000	บุาทุ	มีุรายได้	
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ก้อนเห็็ดเฉลีิ�ย	4.50	บุาทุต่ิอก้อน	ขายได้
ราคา	8	บุาทุต่ิอก้อน	มีุก�าไร	3.50	บุาทุต่ิอก้อน	
การเพืาะเห็็ดเกษติรกรมีุการลิงทุุนสร้าง
โรงเรือนขนาด	6	มุ.	X	8	มุ.	ใช้เงินลิงทุุน	
20,000	บุาทุ	เพืาะเห็็ดได้	4,000	ก้อน	
วิิธีิการเพืาะเห็็ดโดยจืะน�าก้อนเห็็ดไปบุ่มุ
ในทีุ�แห้็งจืนเส้นใยเห็็ดกระจืายทัุ�วิก้อน
ใช้ระยะเวิลิาประมุาณ	60	วัิน	แล้ิวิจ้ืงน�า
ก้อนเห็็ดเข้าโรงเรือนเพืื�อเปิดดอก	โดยจืะต้ิอง
ให้็ในโรงเรือนมีุควิามุช้ืนทีุ�เห็มุาะสมุเพืื�อ
การเจืริญ่เติิบุโติทีุ�ดีของดอกเห็็ด	เมืุ�อดอก
มีุอายุประมุาณ	2	เดือนจ้ืงสามุารถเก็บุเกี�ยวิ
ผ่ลิผ่ลิิติเห็็ด	1	ก้อนสามุารถเก็บุดอกเห็็ดได้	
2	รอบุ	โดยรอบุแรกดอกเห็็ดจืะมีุน�้าห็นัก
ประมุาณ	30-70	กรัมุ	แลิะรอบุทีุ�	2	จืะมีุ
น�้าห็นัก	20-40	กรัมุ	การผ่ลิิติดอกเห็็ดสด
มีุต้ินทุุนการผ่ลิิติเฉลีิ�ย	80	บุาทุต่ิอกิโลิกรัมุ
จืะได้ผ่ลิผ่ลิิติรวิมุ	400	กก.	ขายได้ราคา	
กิโลิกรัมุลิะ	300	บุาทุ	มีุก�าไร	220	บุาทุ
ต่ิอกิโลิกรัมุ	โดยห็ลัิงจืากเก็บุดอกสดจืะน�า
ไปตัิดแต่ิงก้านเห็็ดออก	ล้ิางทุ�าควิามุสะอาด	
แลิะตัิดเป็นช้ินบุางๆ	แล้ิวิน�าไปติากแดด	2	วัิน	
ก่อนน�าไปอบุในต้้ิอบุ	จ้ืงจืะได้เห็็ดห็ลิินจืือ
อบุแห้็ง	ได้ผ่ลิผ่ลิิติ	40	กิโลิกรัมุ	จืะมีุต้ินทุุน
การผ่ลิิติเฉลีิ�ย	150	บุาทุต่ิอกิโลิกรัมุ	
ขายได้ราคากิโลิกรัมุลิะ	2,000	บุาทุ	มีุก�าไร	
1,850	บุาทุต่ิอกิโลิกรัมุ	โดยจืะผ่ลิิติได้ปีลิะ	
3	รุ่น	ได้ผ่ลิผ่ลิิติติลิอดท้ัุงปี	120	กิโลิกรัมุ	
มีุรายได้	240,000	บุาทุต่ิอปี	ดังน้ัน	
เห็็ดห็ลิินจืือ	เป็นพืืชสมุุนไพืรทีุให้็ผ่ลิ
ติอบุแทุนส้งมุากจ้ืงเป็นพืืชทุางเลืิอกทีุ�เห็มุาะ

เห็ดหลินจือ
เป็นพืชสมุนไพร

ท่ีให้ผลตอบแทนสูงมาก
จึงเป็นพืชทางเลือก
ท่ีเหมาะกับเกษตรกร

ท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรน้อย 
สามารถสร้างรายได้

ให้เกษตรกร
และพ่ึงพาตนเองได้

กับุเกษติรกรทีุ�มีุพ้ืืนทีุ�ทุ�าการเกษติรน้อย	สามุารถ
สร้างรายได้ให้็เกษติรกรแลิะพ้ื�งพืาตินเองได้
	 นอกจืากน้ีเห็็ดห็ลิินจืือจืะมีุสาร
พือลิิแซ็้ำกคาไรด์	(Polysaccharide)	ซ้้ำ�งมีุ
งานวิิจัืยของโครงการวิิจัืยเห็็ดห็ลิินจืือ
แลิะสปอร์เห็็ดห็ลิินจืือในประเทุศไทุย	
ของคณะเภัสัชศาสติร์	มุห็าวิิทุยาลัิยมุหิ็ดลิ	
ทีุ�พิืส้จืน์แล้ิวิว่ิาสรรพืคุณเห็็ดห็ลิินจืือ
มีุประโยชน์ในการแก้ป้ญ่ห็าไขข้ออักเสบุ	
เพิื�มุสมุรรถภัาพืร่างกาย	ป้องกันการทุ�าลิาย
เซ้ำลิล์ิตัิบุช่วิยต้ิานอนุมุ้ลิอิสระแลิะยับุยั้ง
การเกิดอนุมุ้ลิอิสระได้	รักษามุะเร็งการยับุย้ัง
การทุ�างานของเซ้ำลิล์ิเม็ุดเลืิอดขาวิ	
ซ้้ำ�งจืากการศ้กษาพืบุว่ิาสรรพืคุณเห็็ดห็ลิินจืือ
ส่งผ่ลิต่ิอการต้ิานการอักเสบุของผ้้่ป�วิยมุะเร็ง	
ยิ�งได้รับุการใช้สารสกัดจืากเห็็ดห็ลิินจืือ
ร่วิมุกับุการทุ�าเคมีุบุ�าบัุดห็รือรังสีบุ�าบัุดยิ�งช่วิย
ให้็มุะเร็งร้ายลุิกลิามุได้ช้าลิงอย่างเห็็นได้ชัด	
แลิะบุรรเทุาอาการต่ิอมุล้ิกห็มุากโติแลิะโรค
เกี�ยวิกับุทุางเดินป้สสาวิะ	เคล็ิดลัิบุ
การทุานเห็็นห็ลิินจืือให้็ได้ผ่ลิดีทีุ�สุด	ร่างกาย
จืะได้รับุสารอาห็ารส�าคัญ่อย่างเต็ิมุทีุ�แลิะ
ครบุถ้วินทีุ�สุดเมืุ�อทุานติอนทุ้องว่ิาง	ซ้้ำ�งวิิธีิ
การทุานเห็็ดห็ลิินจืือน้ันส่วินให็ญ่่จืะมุา
ในร้ปแบุบุน�้า	โดยการฝานเห็็ดห็ลิินจืือบุางๆ	
2-3	ช้ิน	ต้ิมุในน�้าเดือด	10-15	นาทีุแลิะ
ใช้ดื�มุแทุนน�้าได้ติลิอดเวิลิา	จืะช่วิยให้็
ร่างกายสดชื�น	เสริมุภ้ัมิุต้ิานทุานแลิะ
ไมุ่เกิดอันติรายต่ิอสุขภัาพื

240,000	บุาทุต่ิอปี	แลิะยังมีุการทุ�าเช้ือ
เพืาะเห็็ดจื�าห็น่ายติามุสั�ง	ปีลิะ	20,000	ก้อน	
จื�าห็น่ายในราคาส่ง	ก้อนลิะ	8	บุาทุ	มีุรายได้	
160,000	บุาทุต่ิอปี	รวิมุรายได้ท้ัุงส้ิน	
500,000	บุาทุต่ิอปี	โดยได้มีุการพัืฒนา
การติลิาดการจื�าห็น่ายจืากแห็ล่ิงจื�าห็น่าย
ห็รือสถานทีุ�จัืดจื�าห็น่ายสินค้า	หั็นมุาเพิื�มุ
ช่องทุางการจื�าห็น่าย	ผ่่าน	Facebook	
ประวิิทุย์ฟื้าร์มุเห็็ด	แลิะการจื�าห็น่าย	Online	
www.ติลิาดเกษติรกรออนไลิน์.com	
โทุร	083-3528748,	063-3243591
	 ป้จืจุืบัุนผ้้่บุริโภัคให้็ควิามุสนใจื
อาห็ารเสริมุเพืื�อบุ�ารุงสุขภัาพืกันมุากข้้น	
เห็็ดห็ลิินจืือพืืชสมุุนไพืรจ้ืงเป็นอีกห็น้�ง
พืืชทุางเลืิอกทีุ�สร้างมุ้ลิค่าการผ่ลิิติแลิะ
ผ่ลิติอบุแทุนทีุ�ส้งมุาก	โดยมีุต้ินทุุนการผ่ลิิติ
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
“เกษตรกรตัวจริง ทุกส่ิงปลอดภัย” ผ่านช่องทาง

”ตลาดเกษตรกรถาวร”จ.ราชบุรี
ราชบุรี ถือได้ว่ิาเป็นจัืงห็วัิดต้ินแบุบุ

ในการน�าร่องติลิาดเกษติรกรถาวิรให้็แก่

จัืงห็วัิดอื�นๆ	เนื�องจืากมีุควิามุพืร้อมุท้ัุง

เรื�องสถานทีุ�ต้ัิงแลิะผ้้่จัืดจื�าห็น่ายทีุ�เป็น

เกษติรกร	โดยติลิาดดังกล่ิาวิได้สร้าง

องค์ควิามุร้้ให้็แก่เกษติรกรได้เรียนร้้

ทุางด้านการผ่ลิิติแลิะควิามุต้ิองการ

ทุางการติลิาด	ด้วิยการขายสินค้า	ก�าห็นด

ราคาจื�าห็น่ายสินค้าได้ด้วิยตินเองในราคา

ทีุ�เป็นธิรรมุ	แลิะยังได้พืบุปะผ้้่บุริโภัค

เพืื�อน�าสิ�งทีุ�ผ้้่บุริโภัคต้ิองการไปพัืฒนา

ผ่ลิผ่ลิิติ	พัืฒนาผ่ลิิติภััณฑ์ให้็มีุควิามุโดดเด่น	

มีุเอกลัิกษณ์เฉพืาะตัิวิ	อันจืะเป็นการ

สร้างมุ้ลิค่าเพิื�มุให้็แก่ตัิวิสินค้า	ช่วิยขยาย

ช่องทุางทุางการติลิาดแลิะบุริการ	ซ้้ำ�งจืะ

สามุารถช่วิยกระตุ้ินเศรษฐกิจืชุมุชน

ให้็เกิดการขยายตัิวิเพิื�มุมุากข้้น	ในสมัุยทีุ�	

พืลิ.อ.ฉัติรชัย	ด�ารงติ�าแห็น่ง	รมุวิ.เกษติรฯ	

ได้เดินทุางมุาติรวิจืเยี�ยมุราชการทีุ�จัืงห็วัิด

ราชบุุรี	มีุนโยบุายให้็สินค้าทีุ�ปลิอดภััย

แลิะได้รับุการรับุรองมุาติรฐาน	GAP 

เป็นเกษติรกรตัิวิจืริงแลิะต้ิองมุาจื�าห็น่าย

สินค้าด้วิยตัิวิเองภัายใต้ิสโลิแกน “เกษตรกร

ตัวจำริง ทุกส่ิู่งปลอดภัย”

	 ส�าห็รับุศ้นย์เรียนร้้การบุริห็ารจัืดการ

สินค้าเกษติรติลิาดเกษติรกรจัืงห็วัิดราชบุุรี 

ห็รือติลิาดเกษติรกรจัืงห็วัิดราชบุุรี	ต้ัิงอย้่

บุนถนนยุติิธิรรมุ ติิดกับุส�านักงานเกษติร

อ�าเภัอเมืุองราชบุุรี	เปิดศ้นย์เรียนร้้

การบุริห็ารจัืดการสินค้าเกษติรติลิาดเกษติรกร	
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โดย	:	ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทุี�	10
ราชบุุรี

จืะได้เรียนร้้ช่องทุางการติลิาด แลิะสามุารถ

ผ่ลิิติสินค้าติามุควิามุต้ิองการของติลิาด 

ผ้้่ผ่ลิิติจืะได้พืบุผ้้่บุริโภัคโดยติรง โดยเปิด

บุริการสัปดาห์็ลิะ	2	วัิน	ในวัินอังคารแลิะ

วัินศุกร์	ต้ัิงแต่ิเวิลิา 06.00–12.00 น. 

ซ้้ำ�งทีุ�ผ่่านมุามีุยอดจื�าห็น่ายกว่ิา 200,000 บุาทุ

ต่ิอสัปดาห์็	มีุร้านค้าทีุ�มุาจื�าห็น่ายในศ้นย์ฯ	

36 ร้าน แลิะแบุ่งโซ้ำนร้านค้า ประกอบุด้วิย

สินค้าประมุงแลิะแปรร้ป สินค้าพืืชผั่ก

แลิะผ่ลิไมุ้ ซ้้ำ�งได้รับุการรับุรองมุาติรฐาน GAP 

แลิะเกษติรอินทุรีย์ สินค้าปศุสัติว์ิแลิะ

แปรร้ป สินค้าแปรร้ปอื�นๆ	อาทิุ	ข้าวิ	

ผั่กปลิอดสารพิืษจืากกลุ่ิมุเกษติรอินทุรีย์

จัืงห็วัิดราชบุุรี	ข้าวิโพืด	อินทุผ่าลัิมุ	

สับุปะรดบุ้านคา	กุ้งสดจืากอ�าเภัอบุางแพื	

เน้ือสุกร	นมุแพืะ	อาห็ารปรุงส�าเร็จื	

เครื�องดื�มุ	แลิะขนมุต่ิางๆ	

	 การด�าเนินโครงการในช่วิงทีุ�ผ่่านมุา	

แสดงให้็เห็็นว่ิาช่วิยเสริมุสร้างรายได้

ให้็กับุเกษติรกรแลิะเพิื�มุช่องทุางการติลิาด

ของสินค้าเกษติร	เกษติรกรส่วินให็ญ่่

จื�าห็น่ายสินค้าประเภัทุพืืชผั่ก	ผ่ลิไมุ้	

มีุอายุการเก็บุรักษาส้ัน	ควิรมีุการพัืฒนา

ร้ปแบุบุในการแปรร้ปสินค้าเพืื�อช่วิยยืดอายุ

ในการเก็บุรักษา	แลิะพัืฒนาบุรรจุืภััณฑ์

ส�าห็รับุสินค้าแปรร้ปเพืื�อเพิื�มุมุ้ลิค้าสินค้า

เกษติรต่ิอไป

จัืงห็วัิดราชบุุรี	วัินทีุ�	12	กรกฎาคมุ	2562 

ซ้้ำ�งส�านักงานเกษติรจัืงห็วัิดราชบุุรี

จัืดข้้นติามุนโยบุายรัฐบุาลิแลิะกระทุรวิง

เกษติรแลิะสห็กรณ์ ในการเพิื�มุช่องทุาง

การจื�าห็น่ายสินค้าเกษติรของเกษติรกร 

ผ้้่ผ่ลิิติสินค้าเกษติรทีุ�ปลิอดภััย แลิะได้รับุรอง

มุาติรฐานเป็นเกษติรกรตัิวิจืริงทีุ�มุาจื�าห็น่าย

ด้วิยตินเองภัายใต้ิ “เกษตรกรตัวจำริง 

ทุกส่ิู่งปลอดภัย” รวิมุท้ัุงเกษติรกร
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร

บทความพิเศษ

	 ปัจจุบันศ้นย์ข้อมุ้ลิเกษติรแห่็งชาติิ	(National	Agricultural	Big	data	Center:	NABC)	

ได้ด�าเนินงานด้านระบุบุสนับุสนุนการตัิดสินใจืทุางเกษติร	โดยเน้นใช้แนวิทุางเชิงระบุบุ

เทุคโนโลิยีสารสนเทุศ	ติลิอดจืนวิิธีิการวิิเคราะห์็เชิงปริมุาณ	เพืื�อพัืฒนาระบุบุข้อมุ้ลิข่าวิสาร	

เพืื�อสนับุสนุนการตัิดสินใจืในระดับุต่ิางๆ	ต้ัิงแต่ิผ้้่บุริห็ารระดับุส้ง	ผ้้่วิางนโยบุาย	ซ้้ำ�ง	NABC	

ใช้เทุคโนโลิยีทีุ�เป็นองค์ประกอบุส�าคัญ่ของระบุบุสนับุสนุนการตัิดสินใจื	ได้แก่	ระบุบุสารสนเทุศ

เชิงพ้ืืนทีุ�	(Spatial	Information	Systems)	แลิะแบุบุจื�าลิองแลิะการจื�าลิองสถานการณ์	

(Modeling	and	Simulation)	โดยเฉพืาะการประมุาณการผ่ลิผ่ลิิติสินค้าเกษติร
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ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที�	
(Spatial Information 
Systems)
	 ข้อมุ้ลิการเกษติรแลิะการจัืดการข้อมุ้ลิ

ขนาดให็ญ่่	(Big	data)	เป็นข้อมุ้ลิทีุ�อ้างอิง

ติ�าแห็น่งเป็นค่าพิืกัด	แลิะสามุารถลิง

รายลิะเอียดเป็นรายจัืงห็วัิด	อ�าเภัอ	

ติ�าบุลิ	แลิะห็มุ่้บุ้านได้	ดังน้ัน	จ้ืงสามุารถ

น�ามุาวิิเคราะห์็	เพืื�อวิางแผ่นมุาติรการ

ในเชิงการผ่ลิิติ	การติลิาด	แลิะการจัืดการ

ทุรัพืยากรธิรรมุชาติิอย่างยั�งยืน	ซ้้ำ�งเป็น

ระบุบุทีุ�ช่วิยในการรวิบุรวิมุ	น�าเข้า	จัืดการ	

วิิเคราะห์็แลิะแสดงผ่ลิข้อมุ้ลิเชิงพ้ืืนทีุ�	

โดยอาศัยซ้ำอฟื้ท์ุแวิร์แลิะฮาร์ดแวิร์ทีุ�เห็มุาะสมุ	

เรียกรวิมุกันว่ิา	“ระบุบุสารสนเทุศเชิงพ้ืืนทีุ�”	

NABC	ได้เล็ิงเห็็นควิามุส�าคัญ่ของระบุบุ

สารสนเทุศเชิงพ้ืืนทีุ�จ้ืงร่วิมุมืุอกับุ

ธินาคารแห่็งประเทุศไทุยในการพัืฒนา

การวิิเคราะห์็	วิิจัืยแลิะพัืฒนาทุางด้าน

การเกษติรโดยสร้างระบุบุตัิดสินใจืทุาง

การเกษติรข้้น	เพืื�อติิดติามุสถานการณ์ผ่ลิผ่ลิิติ	

ราคา	แลิะรายได้เกษติรกรอย่างใกล้ิชิด

แบบจำาลองและการจำาลอง
สถานการณ์	(Modeling	and	
Simulation)
	 แบุบุจื�าลิองสถานการณ์ทุางเกษติร

เป็นส่วินห็น้�งในแขนงของระบุบุสนับุสนุน

การตัิดสินใจืทุางเกษติร	ซ้้ำ�ง	NABC	ได้พัืฒนา

แลิะทุดลิองแบุบุจื�าลิองสถานการณ์

ทีุ�ใช้กับุพืืชส�าห็รับุใช้เป็นเครื�องมืุอ

ของการตัิดสินใจื	โดยส่วินวิิเคราะห์็

เศรษฐกิจืการเกษติร	(สวิค.)	ศ้นย์ของ

ข้อมุ้ลิเกษติรแห่็งชาติิ	(NABC)	ได้มีุ

ควิามุร่วิมุมืุอกับุธินาคารแห่็งประเทุศไทุย	

แลิะ	GISTDA	ในป้จืจุืบัุนส่วินวิิเคราะห์็

เศรษฐกิจืการเกษติรได้ด�าเนินการพัืฒนา

แบุบุจื�าลิอง	Yield	estimation	เป็นรายสินค้า

แลิะรายพ้ืืนทีุ�	จืากร้ปแบุบุจื�าลิองเชิงพ้ืืนทีุ�ให็มุ่ๆ	

ทีุ�ทัุนสมัุย	จืากข้อมุ้ลิทีุ�เป็นป้จืจุืบัุนทีุ�

สามุารถน�ามุาประยุกต์ิได้	อาทิุ	สภัาพือากาศ	

(ควิามุช้ืนในอากาศ	ควิามุช้ืนในดิน)	

ภัาพืดาวิเทีุยมุ	เพืื�อห็าผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	(Yield)	

รายสินค้าเกษติรทีุ�แติกต่ิางกันติามุพ้ืืนทีุ�

	 ศ้นย์ข้อมุ้ลิเกษติรแห่็งชาติิได้ด�าเนินการ

ออกแบุบุแลิะสร้างฐานข้อมุ้ลิเชิงพ้ืืนทีุ�	

เพืื�อใช้ในการวิางแผ่นแลิะจัืดการทุาง

การเกษติร	แลิะเพืื�อสนับุสนุนการตัิดสินใจื
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โดย	:		ศ้นย์ข้อมุ้ลิเกษติรแห่็งชาติิ	(NABC)

ติามุวัิติถุประสงค์เฉพืาะของผ้้่ใช้วิิเคราะห์็

ซ้้ำ�งเน้นข้อมุ้ลิเชิงพ้ืืนทีุ�	โดยเฉพืาะการพัืฒนา

ข้อมุ้ลิเพืื�อติอบุสนองการใช้งานของส�านักงาน

เศรษฐกิจืการเกษติรในภ้ัมิุภัาค	ในการพัืฒนา

คุณภัาพืข้อมุ้ลิ	โดยผ่สมุผ่สานการวิิเคราะห์็

ข้อมุ้ลิระยะไกลิเข้ากับุ	GIS	ประมุาณการ

ผ่ลิผ่ลิิติพืืช	แลิะประเมิุนทุางเลืิอก

ในการจัืดการพืืช	โดยใช้แบุบุจื�าลิองพืืช

แลิะการจื�าลิองสถานการณ์ร่วิมุกับุ

ระบุบุข้อมุ้ลิเชิงพ้ืืนทีุ�การประยุกต์ิใช้

	 ป้จืจุืบัุนขีดควิามุสามุารถของศ้นย์

ข้อมุ้ลิเกษติรแห่็งชาติิได้พัืฒนา

การออกแบุบุแลิะสร้างฐานข้อมุ้ลิเชิงพ้ืืนทีุ�

เพืื�อใช้ในการวิางแผ่นแลิะจัืดการทุาง

การเกษติร	ดังน้ี

	 1)	ออกแบุบุแลิะพัืฒนาระบุบุสนับุสนุน

การตัิดสินใจืติามุวัิติถุประสงค์เฉพืาะของผ้้่ใช้	

เช่น	ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรในภ้ัมิุภัาค	

แลิะ	Dashboard	ส�าห็รับุผ้้่บุริห็าร

	 2)	การประมุาณการผ่ลิผ่ลิิติพืืช	แลิะ

ประเมิุนทุางเลืิอกในการจัืดการพืืชโดยใช้

แบุบุจื�าลิองพืืชแลิะการจื�าลิองสถานการณ์

ร่วิมุกับุระบุบุข้อมุ้ลิเชิงพ้ืืนทีุ�

	 3)	การประยุกต์ิใช้แบุบุจื�าลิอง

เศรษฐมิุติิเชิงพ้ืืนทีุ�	เพืื�อวัิดควิามุเห็ลืิ�อมุลิ�้า

ของเกษติรกร

	 4)	การติิดติามุแลิะวิิเคราะห์็ข้อมุ้ลิ

อุตุินิยมุวิิทุยา	เพืื�อวิางแผ่นการเกษติร

ผ่่านข้อมุ้ลิอุณห็ภ้ัมิุพ้ืืนผิ่วิ

	 5)	ให้็ค�าแนะน�าโปรแกรมุคอมุพิืวิเติอร์

ทีุ�น�ามุาใช้งานมุาสนับุสนุนการตัิดสินใจื	

(Decision	Support	System)	ในการ

ทุ�านโยบุายด้านการเกษติรแลิะมุาติรการ

ทุางการเกษติร	เช่น	Coaching	Program	

Platform	เพืื�อให้็การพัืฒนาการเกษติร

มีุควิามุก้าวิห็น้า	ศ้นย์ข้อมุ้ลิเกษติรแห่็งชาติิ

ต้ิองเร่งพัืฒนาองค์ควิามุร้้ให็มุ่ๆ	เพืื�อเข้ามุา

ประกอบุการตัิดสินใจื	จ้ืงต้ิองเข้าไปบุ้รณาการ

กับุห็น่วิยงานต่ิางๆ	เพืื�อให้็ได้รับุข้อมุ้ลิ

ถ้กต้ิองแลิะเป็นห็น้�งเดียวิ	สุดทุ้ายผ้้่ทีุ�ได้รับุ

ประโยชน์ก็จืะเป็นผ้้่มีุส่วินได้ส่วินเสีย

ภัาคเกษติรแลิะภัาคเอกชน
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กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปอืย
 เกษตรกร “ไม่ท้อ ไม่ถอย” ยืนยัน “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ช่วยผ่านพ้นวิกฤติโควิด

ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.

	 กลุ่มเกษตรโนนเลิง	บ้านโพนงาม	ต.โพนงาน	อ.กมลาไสย	จ.กาฬสินธ์ุั	เป็นหนึ�งในหมู่บ้านในพ้ืนที�ต้นแบบ
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปอืย	อันเนื�องมาจากพระราชดำาริ	เป็นหมู่บ้านหนึ�งที�ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาโรคระบาดของโควิด-19	แต่ด้วยการนำาแนวพระราชดำาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
โดยการทำาเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ต้ังแต่ป	ี2556	ทำาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19	ได้

	 นายเรืองศิลิป	ยุบุลิมุาติย์	ประธิานกลุ่ิมุ
เกษติรอินทุรียพั์ืฒนาแก้มุลิิงห็นองเลิิงเปือย	
ห็รือกลุ่ิมุเกษติรโนนเลิิง	กล่ิาวิว่ิา	
“เดิมุทีุชุมุชนทีุ�นี�ปล้ิกข้าวินาปีเป็นห็ลัิก	
ประสบุป้ญ่ห็าขาดแคลินน�้าทุ�าการเกษติร
ในฤด้แล้ิง	แลิะน�้าเอ่อล้ินทุ่วิมุพ้ืืนทีุ�
การเกษติรในฤด้น�้าห็ลิาก	ทุ�าให้็ไมุ่สามุารถ
ทุ�าเกษติรกรรมุได้เต็ิมุประสิทุธิิภัาพื
ซ้้ำ�งส่งผ่ลิต่ิอการประกอบุอาชีพืของเกษติรกร	
ต่ิอมุาในปี	2556	มุ้ลินิธิิปิดทุองห็ลัิงพืระ	
สืบุสานแนวิพืระราชด�าริ	แลิะห็น่วิยงานต่ิางๆ	
อาทิุ	จืากกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	
กระทุรวิงมุห็าดไทุย	ทุห็ารบุก	เข้ามุา
ส่งเสริมุแลิะสร้างควิามุเข้าใจืให้็กับุ
กลุ่ิมุเกษติรกรถ้งการน�าห็ลัิกปรัชญ่า
ของเศรษฐกิจืพือเพีืยงมุาใช้ด�ารงชีวิิติ	
โดยอบุรมุให้็ควิามุร้้แนวิคิดด้านการเกษติร
ผ่สมุผ่สาน	การสร้างแห็ล่ิงกักเก็บุน�้า	
การจัืดสรรพ้ืืนทีุ�	การรวิมุกลุ่ิมุแลิะกฎระเบีุยบุ
บุริห็ารจัืดการกลุ่ิมุ	การบุริห็ารจัืดการน�า้	
การปรับุปรุงคุณภัาพืดิน	การปล้ิกพืืช	แลิะ
การเชื�อมุโยงติลิาด	ทุ�าให้็ชุมุชนสามุารถ
อย้่รอดได้มุาถ้งป้จืจุืบัุน”

	 กลุ่ิมุเกษติรโนนเลิิงประกอบุด้วิย
สมุาชิก	37	คน	มีุพ้ืืนทีุ�ทุ�าเกษติรกรรมุ
รวิมุ	50	ไร่	ห็ลัิกจืากได้เข้าร่วิมุอบุรมุแล้ิวิ	
สมุาชิกท้ัุงห็มุดเห็็นควิามุเสี�ยงในการ
ทุ�าเกษติรเชิงเดี�ยวิแลิะมีุแนวิคิดการ
ยกระดับุพัืฒนาชุมุชนไปส่้ควิามุยั�งยืน	
นายเรืองศิลิป	ยุบุลิมุาติย์	กล่ิาวิเสริมุว่ิา	
“แค่เปลีิ�ยนแนวิคิด	ชีวิิติก็เริ�มุเปลีิ�ยน	
เพีืยงขอให้็เราเลืิอกแนวิคิดทีุ�ถ้กต้ิอง”	
สมุาชิกในกลุ่ิมุจ้ืงตัิดสินใจืร่วิมุกันเปลีิ�ยน
แนวิคิดการเกษติรเชิงเดี�ยวิทีุ�รอฟ้ื้าฝน	
เป็นการน�าแนวิเศรษฐกิจืพือเพีืยงเรื�อง
เกษติรทุฤษฎีให็มุ่มุาปรับุใช้ในการด�ารงชีวิิติ

	 ด้วิยควิามุร้้ทีุ�ได้รับุจืากการอบุรมุ
ผ่นวิกกับุควิามุร้้ภ้ัมิุป้ญ่ญ่าทุ้องถิ�นแลิะ
ประสบุการณ์การทุ�าเกษติรดั�งเดิมุ	ทุ�าให้็
สมุาชิกในกลุ่ิมุไมุ่ร้้ส้กอ้ดอัดห็รือมีุอุปสรรค
ในการทุ�าเกษติรอินทุรีย์ผ่สมุผ่สาน	
เริ�มุต้ัิงแต่ิการวิิเคราะห์็	สภัาพืพ้ืืนทีุ�
เพืื�อจัืดสรรพ้ืืนทีุ�ในแปลิงให้็เห็มุาะสมุกับุ
แห็ล่ิงเก็บุน�้า	ปล้ิกพืืช	เล้ีิยงสัติว์ิ	ทีุ�พัืกอาศัย	
แต่ิกลัิบุยิ�งเพิื�มุควิามุน่าสนใจืแลิะมีุควิามุ
เอาใจืใส่ในการทุ�าเกษติรติามุห็ลัิกวิิชาการ
เพืื�อให้็ได้ปริมุาณแลิะคุณภัาพืทีุ�ต้ิองการ	
ทีุ�ส�าคัญ่ต้ิองเป็นไปติามุกลิไกการติลิาด	
ห็รือ	“การติลิาดน�าการผ่ลิิติ”	รวิมุถ้ง
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การใช้เทุคโนโลิยีเข้ามุาช่วิยในการเพืราะปล้ิกพืืชผั่ก	
เช่น	การส้บุน�้าด้วิยพืลัิงงานแสงอาทิุติย์	
การปล้ิกพืืชในโรงเรือน	การใช้ผ้่าสแลิน	
เพืื�อควิบุคุมุปริมุาณควิามุชื�นแลิะรักษา
อุณห็ภ้ัมิุให้็เห็มุาะสมุ	ให้็ได้คุณภัาพืมุาติรฐาน	
โดยเฉพืาะการเพืาะปล้ิกผั่กใบุเขียวิ
แลิะผั่กผ่ลิ	ติามุกลิไกติลิาดช่วิยให้็เกษติกร
ลิดต้ินทุุนแลิะด�าเนินงานได้อย่างมีุประสิทุธิิภัาพื	
สร้างรายได้ทีุ�เป็นธิรรมุแลิะมัุ�นคง	ซ้้ำ�งผ่ลิผ่ลิิติ
ส่วินห็น้�งสามุารถเก็บุไว้ิบุริโภัคภัายในครัวิเรือน
	 ส่วินทีุ�เห็ลืิอแบุ่งออกขาย	โดยมีุพ่ือค้า
แมุ่ค้าเข้ามุารับุถ้งทีุ�	แลิะยังขายให้็กับุ	
modern	trade	ผ่่านระบุบุสห็กรณ์
การเกษติรแก้มุลิิงห็นองเลิิงเปือย	แลิะ
ติลิาดภัายในพ้ืืนทีุ�ด้วิย	ทุ�าให้็เกษติรกร
ให้็มีุก�าลัิงใจืในการประกอบุอาชีพืแลิะ
มัุ�นใจืว่ิาการด�าเนินงานติามุห็ลัิกเศรษฐกิจื
พือเพีืยงจืะสามุารถช่วิยให้็ข้ามุผ่่านวิิกฤติิ
โควิิดห็รือวิิกฤติิต่ิางๆ	ได้ถ้าส้้	แลิะไมุ่ทุ้อ	
ไมุ่ถอย
	 “ถ้งแมุ้ว่ิาชุมุชนจืะได้รับุผ่ลิกระทุบุ
จืากป้ญ่ห็าวิิกฤติิโควิิด	รายได้ลิดลิงกว่ิาคร้�ง	
แต่ิก็ไมุ่ใช้ป้ญ่ห็าให็ญ่่อะไร	เพืราะเรามีุ
เศรษฐกิจืพือเพีืยงเป็นภ้ัมิุคุ้มุกัน	เรายังอย้่ได้
แลิะยังช่วิยเห็ลืิอคนอื�นๆ	ได้ด้วิย”	
นายเรืองศิลิป	ยุบุลิมุาติย์	ประธิานกลุ่ิมุ
เกษติรอินทุรีย์ฯ	กล่ิาวิ
	 ป้จืจุืบัุนกลุ่ิมุเกษติรโนนเลิิงทุ�าเกษติร
อินทุรีย์ผ่สมุผ่สานเล้ีิยงสัติว์ิ	ปล้ิกข้าวิ	
แลิะพืืชผั่กติามุทีุ�ติลิาดต้ิองการ	เช่น	
ข้าวิพัืนธ์ุิ	กข	6	แลิะ	105	เล้ีิยงวัิวิ	ปลิากินพืืช	
โดยเฉพืาะผั่กอินทุรีย์มีุมุากกว่ิา	13	ชนิด	
เช่น	ต้ินห็อมุ	ผั่กชี	คะน้า	ติะไคร้	กระเพืรา	
โห็รพืา	ผั่กบุุ้ง	พืริก	มุะเขือ	มุะลิะกอ	
ถั�วิฝ้กยาวิ	ฟ้ื้กทุอง	ฟ้ื้กเขียวิ	เป็นต้ิน	มีุรายได้
จืากขายผั่กอินทุรีย์ผ่่านสห็กรณ์ฯ	ประมุาณ	
540,000	บุาทุ	ต่ิอปี	แลิะก�าลัิงอย้่ระห็ว่ิาง
การวิางแผ่นการเพืาะปล้ิกผั่กในช่วิงฤด้ฝน

ซ้้ำ�งเป็นสิ�งทีุ�ทุ้าทุายส�าห็รับุชุมุชนเนื�องจืาก
ในฤด้ฝนการปล้ิกผั่กทุ�าได้ยากแต่ิเชื�อมัุ�น
ว่ิาด้วิยควิามุร้้ทีุ�มีุแลิะบุทุพิืส้จืน์ทีุ�ผ่่านมุา	
กลุ่ิมุเกษติรโนนเลิิงจืะสามุารถข้ามุผ่่าน
ป้ญ่ห็าแลิะอุปสรรคต่ิางๆ	ไปได้อย่าง
แน่นอน	อีกท้ัุงเป็นตัิวิอย่างให้็เกษติรกร
ในพ้ืืนทีุ�อื�นๆ	ให้็น�าห็ลัิกปรัชญ่าของ
เศรษฐกิจืพือเพีืยงมุาปรับุใช้ประกอบุอาชีพื
อย่างจืริงจัืงได้อีกด้วิย
	 โครงการพัืฒนาแก้มุลิิงห็นองเลิิงเปือย	
อันเนื�องมุาจืากพืระราชด�าริ	เริ�มุด�าเนินการ
ในปี	2556	ในพ้ืืนทีุ�	42,958	ไร่	53	ห็มุ่้บุ้าน	
4	ติ�าบุลิ	ใน	2	อ�าเภัอ	ได้แก่	อ�าเภัอร่องค�า	
แลิะกมุลิาไสย	จัืงห็วัิดกาฬสินธ์ุิ	โดยมุ้ลินิธิิ
ปิดทุองห็ลัิงพืระฯ	ร่วิมุกับุห็น่วิยงานภัาคี	
เช่น	กระทุรวิงมุห็าไทุย	กระทุรวิงเกษติร
แลิะสห็กรณ์	กระทุรวิงทุรัพืยากรธิรรมุชาติิ
แลิะสิ�งแวิดล้ิอมุ	กองทัุพืภัาคทีุ�	2	กรมุการ
ทุห็ารช่าง	ส�านักงาน	กปร.	ส�านักงาน
พัืฒนาเทุคโนโลิยีอวิกาศแลิะภ้ัมิุสารสนเทุศ	
แลิะห็น่วิยงานทีุ�เกี�ยวิข้องอื�นๆ	ขุดลิอก
แก้มุลิิงห็นองเลิิงเปือยเพืื�อเพิื�มุปริมุาณ
การกักเก็บุน�้า	แก้ไขป้ญ่ห็าน�้าแล้ิงในฤด้แล้ิง

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรโนนเลิง
ทําเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

เล้ียงสัตว์ ปลูกข้าว และพืชผัก
ตามท่ีตลาดต้องการ เช่น 

ข้าวพันธ์ุ กข 6 และ 105 เล้ียงวัว 
ปลากินพืช โดยเฉพาะผักอินทรีย์
มีมากกว่า 13 ชนิด เช่น ต้นหอม 

ผักชี คะน้า ตะไคร้ กระเพรา 
โหรพา ผักบุ้ง พริก มะเขือ 
มะละกอ ถ่ัวฝักยาว ฟกัทอง 
ฟกัเขียว เป็นต้น มีรายได้

จากขายผักอินทรีย์ผ่านสหกรณ์ฯ

แลิะบุรรเทุาป้ญ่ห็าน�้าทุ่วิมุให้็ฤด้น�้าห็ลิาก	
แลิะพัืฒนาประสิทุธิิภัาพืการบุริห็ารจัืดการน�้า	
ติลิอดจืนการปรับุปรุงดิน	ส่งเสริมุการเกษติร
การรวิมุกลุ่ิมุเพืื�อการประกอบุอาชีพื
เพืื�อเป็นต้ินแบุบุการบุริห็ารจัืดการแห็ล่ิงน�้า
เพืื�อพัืฒนาอาชีพืให้็แก่ประเทุศ
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
มกราคม 2563

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผลิต	การตลาด	และราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2563/64

	 	 	 คาดการณ์ข้อมุ้ลิ	ณ	เดือนมุกราคมุ	2564	มีุเน้ือทีุ�เพืาะปล้ิก	61.311	ล้ิานไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	25.191	ล้ิานตัินข้าวิเปลืิอก	แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่

	411	กิโลิกรัมุ	เพิื�มุข้้นจืากปีการผ่ลิิติ	2562/63	ทีุ�มีุพ้ืืนทีุ�	61.197	ล้ิานไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	24.064	ล้ิานตัินข้าวิเปลืิอก	แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	393	กิโลิกรัมุ	

ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	0.19	ร้อยลิะ	4.68	แลิะร้อยลิะ	4.58	ติามุลิ�าดับุ	เน้ือทีุ�เพืาะปล้ิกเพิื�มุข้้นจืากปีทีุ�แล้ิวิ	เนื�องจืากกรมุอุตุินิยมุวิิทุยาคาดการณ์

ปริมุาณน�้าฝนสะสมุต้ัิงแต่ิเดือนพืฤษภัาคมุถ้งเดือนตุิลิาคมุ	2563	มุากกว่ิาช่วิงเดียวิกันของปี	2562	ทุ�าให้็มีุปริมุาณน�้าเพีืยงพือต่ิอการเพืาะปล้ิก		

แลิะสามุารถปล้ิกข้าวินาปีรอบุ	2	ได้เพิื�มุข้้นจืากปีทีุ�แล้ิวิทีุ�ไมุ่สามุารถปล้ิกได้	ประกอบุกับุราคาข้าวิเปลืิอกทีุ�เกษติรกรขายได้อย้่ในเกณฑ์ดี		

รวิมุท้ัุงเกษติรกรคาดว่ิาภัาครัฐจืะมีุมุาติรการช่วิยเห็ลืิอเกษติรกรผ้้่ปล้ิกข้าวิเห็มืุอนเช่นปีทีุ�ผ่่านมุา	จ้ืงจ้ืงใจืให้็เกษติรกรขยายเน้ือทีุ�เพืาะปล้ิก	

จืากทีุ�นาทีุ�ปล่ิอยว่ิางเมืุ�อปีทีุ�แล้ิวิ	แต่ิเพิื�มุข้้นไมุ่มุาก	เนื�องจืากเน้ือทีุ�เพืาะปล้ิกข้าวิมีุจื�ากัด	แลิะบุางส่วินปล้ิกแทุนอ้อยโรงงานทีุ�ครบุอายุแลิะ	

ราคามีุแนวิโน้มุลิดลิง	ส�าห็รับุผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	เพิื�มุข้้นจืากปีทีุ�แล้ิวิแต่ิยังเพิื�มุข้้นไมุ่เทุ่ากับุปีปกติิ	โดยผ่ลิผ่ลิิติปีน้ีได้รับุผ่ลิกระทุบุจืากภัาวิะฝนท้ิุงช่วิง

ระห็ว่ิางฤด้กาลิเพืาะปล้ิก	แต่ิควิามุเสียห็ายจืะน้อยกว่ิาปีทีุ�แล้ิวิซ้้ำ�งได้รับุผ่ลิกระทุบุจืากภััยแล้ิงยาวินาน	แลิะประสบุอุทุกภััยในช่วิงใกล้ิเก็บุเกี�ยวิผ่ลิผ่ลิิติ

	 	 	 ผลผลิตออกสู่่�ตลาด	คาดการณ์ผ่ลิผ่ลิิติจืะเริ�มุออกส่้ติลิาดต้ัิงแต่ิเดือนสิงห็าคมุ	2563	-	เมุษายน	2564	โดยคาดว่ิาผ่ลิผ่ลิิติ	

จืะออกส่้ติลิาดมุากในเดือนพืฤศจิืกายน	2563	ปริมุาณ	15.384	ล้ิานตัินข้าวิเปลืิอก	ห็รือร้อยลิะ	61.08	ของผ่ลิผ่ลิิติข้าวินาปีท้ัุงห็มุด

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.

รวิมุทุั้งประเทุศ	(ลิ้านติันข้าวิเปลิือก) 1.799 2.318 2.206 15.384 2.393 0.630 0.248 0.089 0.124 25.191

ร้อยลิะ 7.14 9.20 8.76 61.08 9.50 2.50 0.98 0.35 0.49 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

รวม
ก.พ.64 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รวิมุทุั้งประเทุศ	(ลิ้านติันข้าวิเปลิือก) 0.408 1.139 1.048 0.573 0.192 0.172 0.099 0.030 0.009 3.670

ร้อยลิะ 11.11 31.03 28.56 15.62 5.23 4.69 2.71 0.80 0.25 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2564

	 	 	 คาดการณ์ข้อมุ้ลิ	ณ	เดือนมุกราคมุ	2564	มีุเน้ือทีุ�เพืาะปล้ิก	6.165	ล้ิานไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	3.670	ล้ิานตัินข้าวิเปลืิอก	แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	

595	กิโลิกรัมุ	ลิดลิงจืากปีการผ่ลิิติ	2563	ทีุ�มีุพ้ืืนทีุ�เพืาะปล้ิก	7.342	ล้ิานไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	4.554	ล้ิานตัินข้าวิเปลืิอก	ผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	620	กิโลิกรัมุ		

ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	16.04	ร้อยลิะ	19.41	แลิะร้อยลิะ	4.03	ติามุลิ�าดับุ	เน้ือทีุ�เพืาะปล้ิกมีุแนวิโน้มุลิดลิงจืากปีทีุ�แล้ิวิ	เนื�องจืากปริมุาณน�้า	

ในอ่างเก็บุน�้าส่วินให็ญ่่แลิะปริมุาณน�้าติามุแห็ล่ิงน�้าธิรรมุชาติิมีุน้อยกว่ิาปีทีุ�แล้ิวิ	แลิะกรมุชลิประทุานไมุ่สนับุสนุนน�้าเพืื�อการเกษติรฤด้แล้ิง		

ปี	2563/64	เนื�องจืากมีุปริมุาณน�้าต้ินทุุนไมุ่เพีืยงพือ	ส�าห็รับุผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	คาดว่ิาลิดลิง	เนื�องจืากคาดว่ิาเกษติรกรในบุางจัืงห็วัิดเพืาะปล้ิก	

เกินแผ่นการเพืาะปล้ิกพืืชฤด้แล้ิง	เพืื�อชดเชยข้าวินาปีในฤด้กาลิเพืาะปล้ิกทีุ�ผ่่านมุาทีุ�เสียห็ายจืากภััยแล้ิงแลิะอุทุกภััย	ซ้้ำ�งอาจืทุ�าให้็พ้ืืนทีุ�ทีุ�ปล้ิก

เกินแผ่นการเพืาะปล้ิกพืืชฤด้แล้ิง	มีุปริมุาณน�้าไมุ่เพีืยงพือต่ิอการเจืริญ่เติิบุโติของต้ินข้าวิ	ทุ�าให้็ต้ินข้าวิเติิบุโติไมุ่สมุบุ้รณ์	ส่งผ่ลิให้็ภัาพืรวิมุ

ผ่ลิผ่ลิิติท้ัุงประเทุศลิดลิง	

	 	 	 ผลผลิตออกสู่่�ตลาด	คาดการณ์ผ่ลิผ่ลิิติเริ�มุออกส่้ติลิาดต้ัิงแต่ิเดือนกุมุภัาพัืนธ์ิ	-	ตุิลิาคมุ	2564	โดยคาดว่ิาผ่ลิผ่ลิิติจืะออกส่้ติลิาดมุาก

ในช่วิงเดือนมีุนาคมุ	-	เมุษายน	2564	ปริมุาณรวิมุ	2.187	ล้ิานตัินข้าวิเปลืิอก	ห็รือร้อยลิะ	59.59	ของผ่ลิผ่ลิิติข้าวินาปรังท้ัุงห็มุด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 1.2	การตลาด

	 	 	 1)	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปีการผลิต	2563/64	ประกอบด้วย	5	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 	 ช�วงที่ 1 การก�าหนดอุปสู่งค์และอุปทานข้าว	ได้ก�าห็นดอุปสงค์	28.786	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	อุปทุาน	30.865	ลิ้านติัน	

ข้าวิเปลิือก

	 	 	  ช�วงที่ 2 ช�วงการผลิตข้าว 

	 	 	 	 	 2.1)	 การวิางแผ่นการผ่ลิิติข้าวิ	กระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์ได้มุีการวิางแผ่นการผ่ลิิติข้าวิ	ปี	2563/64		

รวิมุ	69.409	ลิ้านไร่	คาดการณ์ผ่ลิผ่ลิิติ	30.865	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	จื�าแนกเป็น	รอบุทุี�	1	พืื้นทุี�	59.884	ลิ้านไร่	คาดการณ์ผ่ลิผ่ลิิติ	24.738		

ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	แลิะรอบุทุี�	2	พืื้นทุี�	9.525	ลิ้านไร่	คาดการณ์ผ่ลิผ่ลิิติ	6.127	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	โดยสามุารถปรับุสมุดุลิการผ่ลิิติได	้

ในการวิางแผ่นรอบุทุี�	2	ห็ากราคามุีควิามุอ่อนไห็วิ	ควิามุติ้องการใช้ข้าวิลิดลิง	แลิะสถานการณ์น�้าน้อย	รวิมุทุั้งการปรับุลิดพืื้นทุี�การปลิ้กข้าวิ	

ไปปลิ้กพืืชอื�น	โดยจืะมุีการทุบุทุวินโครงการลิดรอบุการปลิ้กข้าวิก่อนฤด้กาลิเพืาะปลิ้กข้าวิรอบุทุี�	2	

	 	 	 	 	 2.2)	 การจืัดทุ�าพืื้นทุี�เป้าห็มุายส่งเสริมุการปลิ้กข้าวิ	กระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์ได้มุีการจืัดทุ�าพืื้นทุี�เป้าห็มุาย	

ส่งเสริมุการปลิ้กข้าวิ	ปี	2563/64	รอบุทุี�	1	จื�านวิน	59.884	ลิ้านไร่	แยกเป็น	1)	ข้าวิห็อมุมุะลิิ	27.500	ลิ้านไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	9.161	ลิ้านติัน	

ข้าวิเปลิือก	2)	ข้าวิห็อมุไทุย	2.084	ลิ้านไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	1.396	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	3)	ข้าวิเจื้า	13.488	ลิ้านไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	8.192	ลิ้านติัน	

ข้าวิเปลิือก	4)	ข้าวิเห็นียวิ	16.253	ลิ้านไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	5.770	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	แลิะ	5)	ข้าวิติลิาดเฉพืาะ	0.559	ลิ้านไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ		

0.219	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก

	 	 	 	 	 2.3)	 การจืัดการป้จืจืัยการผ่ลิิติ	ได้แก่	โครงการผ่ลิิติแลิะกระจืายเมุลิ็ดพืันธิุ์ดี	แลิะควิบุคุมุค่าเช่าทุี�นา

	 	 	 	 	 2.4)	 การเพืิ�มุประสิทุธิิภัาพืการผ่ลิิติข้าวิ	ได้แก่	โครงการส่งเสริมุระบุบุนาแบุบุแปลิงให็ญ่่	โครงการส่งเสริมุการผ่ลิิติ

ข้าวิอินทุรีย์	โครงการส่งเสริมุการประยุกติ์ใช้เทุคโนโลิยีขั้นส้งในการผ่ลิิติพืืช	โครงการเพืิ�มุศักยภัาพืการผ่ลิิติข้าวิห็อมุมุะลิิทุุ่งกุลิาร้องไห็	้

ส้่มุาติรฐานเกษติรอินทุรีย์	โครงการส่งเสริมุการผ่ลิิติข้าวิ	กข	43	แลิะข้าวิเจื้าพืื้นนุ่มุ	(กข	79)	แลิะโครงการรักษาระดับุปริมุาณการผ่ลิิติ	

แลิะคุณภัาพืข้าวิ

	 	 	 	 	 2.5)	 การควิบุคุมุปริมุาณการผ่ลิิติข้าวิ	ได้แก่	โครงการส่งเสริมุการปลิ้กพืืชห็ลิากห็ลิาย

	 	 	 	 	 2.6)	 การพืัฒนาชาวินา	ได้แก่	โครงการชาวินาปราดเปรื�อง

	 	 	 	 	 2.7)	 การวิิจืัยแลิะพืัฒนา	ได้แก่	โครงการปรับุปรุงแลิะการรับุรองพืันธิุ์ข้าวิคุณภัาพืดีเพืื�อการแข่งขัน	แลิะโครงการ

ปรับุปรุงแลิะการรับุรองพืันธิุ์ข้าวิเจื้าพืื้นนุ่มุพืันธิุ์ให็มุ่

	 	 	 	 	 2.8)	 การประกันภััยพืืชผ่ลิ	ได้แก่	โครงการประกันภััยข้าวินาปี

	 	 	 	 ช�วงที่ 3 ช�วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่	โครงการสินเชื�อเพืื�อสร้างยุ้งฉางให็้เกษติรกรแลิะสถาบุันเกษติรกร

	 	 	 	 ช�วงที่ 4 ช�วงการตลาดในประเทศ 

	 	 	 	 	 4.1)	 การพืัฒนาติลิาดสินค้าข้าวิ	ได้แก่	โครงการเชื�อมุโยงติลิาดข้าวิอินทุรีย์แลิะข้าวิ	GAP	ครบุวิงจืร	แลิะโครงการ

รณรงค์บุริโภัคข้าวิ	แลิะผ่ลิิติภััณฑ์ข้าวิของไทุยทุั้งติลิาดภัายในประเทุศแลิะติ่างประเทุศ	

	 	 	 	 	 4.2)	 การชะลิอผ่ลิผ่ลิิติออกส้่ติลิาด	ได้แก่	โครงการสินเชื�อชะลิอการขายข้าวิเปลิือกนาปี	โครงการสินเชื�อ	

เพืื�อรวิบุรวิมุข้าวิแลิะสร้างมุ้ลิค่าเพืิ�มุโดยสถาบุันเกษติรกร	โครงการชดเชยดอกเบุี้ยให็้ผ่้้ประกอบุการค้าข้าวิในการเก็บุสติ็อก	แลิะโครงการ

สนับุสนุนค่าบุริห็ารจืัดการแลิะพืัฒนาคุณภัาพืผ่ลิผ่ลิิติเกษติรกรผ่้้ปลิ้กข้าวิ	

    ช�วงที่ 5 ช�วงการตลาดต�างประเทศ 

	 	 	 	 	 5.1)	 การจัืดห็าแลิะเชื�อมุโยงติลิาดต่ิางประเทุศ	ได้แก่	การเจืรจืาขยายติลิาดข้าวิแลิะกระชับุควิามุสัมุพัืนธ์ิทุางการค้า	

ในต่ิางประเทุศ	โครงการกระชับุควิามุสัมุพัืนธ์ิ	แลิะรณรงค์สร้างการรับุร้้ในศักยภัาพืข้าวิไทุยเพืื�อขยายติลิาดไทุยในต่ิางประเทุศ		

แลิะโครงการ	ลิด/แก้ไขป้ญ่ห็าอุปสรรคทุางการค้าข้าวิไทุยแลิะเสริมุสร้างควิามุเชื�อมัุ�น	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 	 	 5.2)	 ส่งเสริมุภัาพืลัิกษณ์แลิะประชาสัมุพัืนธ์ิข้าวิ	ผ่ลิิติภััณฑ์ข้าวิแลิะนวัิติกรรมุข้าวิ	ได้แก่	โครงการส่งเสริมุ	

แลิะขยายติลิาดข้าวิไทุยเชิงรุก	โครงการผ่ลัิกดันข้าวิห็อมุมุะลิิไทุยคุณภัาพืดีจืากแห็ล่ิงผ่ลิิติส่้ติลิาดโลิก	โครงการส่งเสริมุแลิะประชาสัมุพัืนธ์ิ	

ภัาพืลิักษณ์ข้าวิไทุยในงานแสดงสินค้านานาชาติิ	โครงการจืัดประชุมุ	Thailand	Rice	Convention	2021	แลิะโครงการเสริมุสร้างศักยภัาพื	

สินค้าเกษติรนวิัติกรรมุไทุยเพืื�อการติ่อยอดเชิงพืาณิชย์

	 	 	 	 	 5.3)	 ส่งเสริมุพืัฒนาการค้าสินค้ามุาติรฐาน	แลิะปกป้องคุ้มุครองเครื�องห็มุายการค้า/เครื�องห็มุายรับุรอง	

ข้าวิห็อมุมุะลิิไทุย

	 	 	 	 	 5.4)	 ประชาสัมุพืันธิ์รณรงค์บุริโภัคข้าวิแลิะผ่ลิิติภััณฑ์ข้าวิของไทุยในติลิาดข้าวิติ่างประเทุศ

	 	 	 2)	มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64

	 	 	 	 มุติิคณะรัฐมุนติรีเมุื�อวิันทุี�	3	พืฤศจืิกายน	2563	อนุมุัติิโครงการประกันรายได้เกษติรกรผ่้้ปลิ้กข้าวิ	ปี	2563/64	มุาติรการ

ค้่ขนานโครงการประกันรายได้เกษติรกรผ่้้ปลิ้กข้าวิ	ปีการผ่ลิิติ	2563/64	แลิะโครงการสนับุสนุนค่าบุริห็ารจืัดการแลิะพืัฒนาคุณภัาพืผ่ลิผ่ลิิติ

เกษติรกรผ่้้ปลิ้กข้าวิ	ปีการผ่ลิิติ	2563/64	แลิะงบุประมุาณ	ดังนี้

	 	 	 	 2.1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผ่้ปล่กข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	โดยก�าห็นดชนิดข้าวิ	ราคา	แลิะปริมุาณประกันรายได้		

(ณ	ราคาควิามุชื้นไมุ่เกิน	15%)	ดังนี้	(1)	ข้าวิเปลิือกห็อมุมุะลิิ	ราคาประกันติันลิะ	15,000	บุาทุ	ครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	14	ติัน	(2)	ข้าวิเปลิือก	

ห็อมุมุะลิินอกพืื้นทุี�	ราคาประกันติันลิะ	14,000	บุาทุ	ครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	16	ติัน	(3)	ข้าวิเปลิือกเจื้า	ราคาประกันติันลิะ	10,000	บุาทุ		

ครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	30	ติัน	(4)	ข้าวิเปลิือกห็อมุปทุุมุธิานี	ราคาประกันติันลิะ	11,000	บุาทุ	ครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	25	ติัน	แลิะ	(5)	ข้าวิเปลิือกเห็นียวิ		

ราคาประกันติันลิะ	12,000	บุาทุ	ครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	16	ติัน

	 	 	 	 2.2) มาตรการค่�ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ่้ปล่กข้าว ปีการผลิต 2563/64	ประกอบุด้วิย	3	มุาติรการ	ได้แก่	

	 	 	 	 	 (1)	โครงการสินเชื�อชะลิอการขายข้าวิเปลิือกนาปี	ปีการผ่ลิิติ	2563/64	โดย	ธิ.ก.ส.	สนับุสนุนสินเชื�อให็้เกษติรกรแลิะ

สถาบุันเกษติรกรในเขติพืื้นทุี�ปลิ้กข้าวิทุั�วิประเทุศ	เพืื�อชะลิอข้าวิเปลิือกไวิ้ในยุ้งฉางเกษติรกรแลิะสถาบุันเกษติรกร	จื�านวิน	1.50	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก		

วิงเงินสินเชื�อติ่อติัน	จื�าแนกเป็น	ข้าวิเปลิือกห็อมุมุะลิิ	ติันลิะ	11,000	บุาทุ	ข้าวิเปลิือกห็อมุมุะลิินอกพืื้นทุี�	ติันลิะ	9,500	บุาทุ	ข้าวิเปลิือกเจื้า	

ติันลิะ	5,400	บุาทุ	ข้าวิเปลิือกห็อมุปทุุมุธิานี	ติันลิะ	7,300	บุาทุ	แลิะข้าวิเปลิือกเห็นียวิ	ติันลิะ	8,600	บุาทุ	รวิมุทุั้งเกษติรกรทุี�เก็บุข้าวิเปลิือก

ในยุ้งฉางตินเอง	จืะได้รับุค่าฝากเก็บุแลิะรักษาคุณภัาพืข้าวิเปลิือกในอัติราติันลิะ	1,500	บุาทุ	ส�าห็รับุสถาบุันเกษติรกรทุี�รับุซ้ำื้อข้าวิเปลิือก	

จืากเกษติรกรทุี�เข้าร่วิมุโครงการฯ	ได้รับุในอัติราติันลิะ	1,000	บุาทุ	แลิะเกษติรกรผ่้้ขายข้าวิเปลิือก	ได้รับุในอัติราติันลิะ	500	บุาทุ

	 	 	 	 	 (2)	โครงการสินเชื�อเพืื�อรวิบุรวิมุข้าวิแลิะสร้างมุ้ลิค่าเพืิ�มุโดยสถาบุันเกษติรกร	ปีการผ่ลิิติ	2563/64	โดย	ธิ.ก.ส.	

สนับุสนุนสินเชื�อแก่สถาบัุนเกษติรกร	ประกอบุด้วิย	สห็กรณ์การเกษติร	กลุ่ิมุเกษติรกร	วิิสาห็กิจืชุมุชน	แลิะศ้นย์ข้าวิชุมุชน	เพืื�อรวิบุรวิมุ	

ข้าวิเปลืิอกจื�าห็น่าย	ห็รือเพืื�อการแปรร้ป	วิงเงินสินเชื�อเป้าห็มุาย	15,000	ล้ิานบุาทุ	คิดอัติราดอกเบ้ีุยเงินก้้ร้อยลิะ	4	ต่ิอปี		

โดยสถาบุันเกษติรกรรับุภัาระดอกเบุี้ย	ร้อยลิะ	1	ติ่อปี	รัฐบุาลิรับุภัาระชดเชยดอกเบุี้ยให็้สถาบุันเกษติรกรร้อยลิะ	3	ติ่อปี

	 	 	 	 	 (3)	โครงการชดเชยดอกเบุี้ยให็้ผ่้้ประกอบุการค้าข้าวิในการเก็บุสติ็อก	ปีการผ่ลิิติ	2563/64	ผ่้้ประกอบุการค้าข้าวิ	

รับุซ้ำื้อข้าวิเปลิือกเพืื�อเก็บุสติ็อก	เป้าห็มุาย	4	ลิ้านติันข้าวิเปลิือก	โดยสามุารถรับุซ้ำื้อจืากเกษติรกรได้ติั้งแติ่วิันทุี�	1	พืฤศจืิกายน	2563	-	31	มุีนาคมุ	2564		

(ภัาคใติ้	1	มุกราคมุ	-	30	มุิถุนายน	2564)	แลิะเก็บุสติ็อกในร้ปข้าวิเปลิือกแลิะข้าวิสาร	ระยะเวิลิาการเก็บุสติ็อกอย่างน้อย	60	-	180	วิัน		

(2	-	6	เดือน)	นับุแติ่วิันทุี�รับุซ้ำื้อ	โดยรัฐชดเชยดอกเบุี้ยในอัติราร้อยลิะ	3

	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2563/64

	 	 	 	 ธิ.ก.ส.	ด�าเนินการจื่ายเงินให็้เกษติรกรผ่้้ปลิ้กข้าวิทุี�ข้้นทุะเบุียนกับุกรมุส่งเสริมุการเกษติร	เพืื�อบุรรเทุาควิามุเดือดร้อน		

ลิดติ้นทุุนการผ่ลิิติ	ให็้เกษติรกรมุีรายได้เพืิ�มุมุากข้้น	ในอัติราไร่ลิะ	1,000	บุาทุ	ไมุ่เกินครัวิเรือนลิะ	20	ไร่	(ครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	20,000	บุาทุ)	

ทุั้งนี้	กระทุรวิงพืาณิชย์ขอด�าเนินการจื่ายเงินเกษติรกรทุี�ข้้นทุะเบุียนเกษติรกรผ่้้ปลิ้กข้าวิ	ปีการผ่ลิิติ	2563/64	รอบุทุี�	1	กับุกรมุส่งเสริมุการเกษติร		

ในอัติราไร่ลิะ	500	บุาทุ	ไมุ่เกินครัวิเรือนลิะ	20	ไร่	ห็รือครัวิเรือนลิะไมุ่เกิน	10,000	บุาทุ	ก่อนในเบุื้องติ้น
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	 	 1.3	การค้า

	  ภาวการณ์์ซ้ื้�อขายข้าวในเด้อนมกราคม 2564	ข้าวิเปลืิอกเจ้ืาทีุ�เกษติรกรขายได้	ราคาส้งข้้นเมืุ�อเทีุยบุกับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา	เนื�องจืาก	

ติลิาดต่ิางประเทุศมีุค�าสั�งซ้ื้ำอเข้ามุาอย่างต่ิอเนื�อง	แมุ้ว่ิาผ้้่ประกอบุการส่งออกข้าวิไทุยจืะประสบุป้ญ่ห็าเรื�องขาดแคลินต้้ิคอนเทุนเนอร์ก็ติามุ	

	 	 1.4	การส่งออก

	 	 ปี	2562	ไทุยส่งออกข้าวิ	7.584	ล้ิานตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	130,585	ล้ิานบุาทุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุ	ปี	2561	ทีุ�ส่งออก	17.018	ล้ิานตัินข้าวิสาร	

มุ้ลิค่า	182,082	ล้ิานบุาทุ	ท้ัุงปริมุาณแลิะมุ้ลิค่าลิดลิงร้อยลิะ	55.44	แลิะร้อยลิะ	28.28	ติามุลิ�าดับุ	(ทีุ�มุา:	กรมุศุลิกากร)

	 	 ปี	2563	(มุ.ค.	-	พื.ย.)	ไทุยส่งออกข้าวิ	5.245	ล้ิานตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	106,657	ล้ิานบุาทุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกันของปี	2562	ทีุ�ส่งออก		

7.119	ล้ิานตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	121,340	ล้ิานบุาทุ	ท้ัุงปริมุาณแลิะมุ้ลิค่าลิดลิงร้อยลิะ	26.32	แลิะร้อยลิะ	12.10	ติามุลิ�าดับุ	(ทีุ�มุา:	กรมุศุลิกากร)

	 	 1.5	การนำาเข้า

	 	 ต้ัิงแต่ิ	ปี	2548	ติามุพัืนธิกรณี	WTO	ไทุยจืะต้ิองเปิดติลิาดน�าเข้าข้าวิติามุพัืนธิกรณีในปริมุาณ	249,757	ตัิน	ภัาษีน�าเข้าข้าวิในโควิติา

อัติราร้อยลิะ	30

	 	 ปี	2562	ไทุยน�าเข้าข้าวิ	32,706	ตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	493	ล้ิานบุาทุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุ	ปี	2561	ทีุ�น�าเข้า	14,988	ตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	398	ล้ิานบุาทุ		

ท้ัุงปริมุาณแลิะมุ้ลิค่าเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	118.21	แลิะร้อยลิะ	23.86	ติามุลิ�าดับุ	(ทีุ�มุา:	กรมุศุลิกากร)

	 	 ปี	2563	(มุ.ค.	-	พื.ย.)	ไทุยน�าเข้าข้าวิ	43,328	ตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	543	ล้ิานบุาทุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกันของปี	2562	ทีุ�น�าเข้า		

29,408	ตัินข้าวิสาร	มุ้ลิค่า	439	ล้ิานบุาทุ	ท้ัุงปริมุาณแลิะมุ้ลิค่าเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	47.33	แลิะร้อยลิะ	23.69	ติามุลิ�าดับุ	(ทีุ�มุา:	กรมุศุลิกากร)

	 2.	สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโลก

	 	 	 1)	การผลิต

	 	 	 ผ่ลิผ่ลิิติข้าวิโลิก	กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	ได้คาดการณ์ผ่ลิผ่ลิิติข้าวิโลิกปี	2563/64	ณ	เดือนมุกราคมุ	2564	ผ่ลิผ่ลิิติ	503.167		

ล้ิานตัินข้าวิสาร	เพิื�มุข้้นจืาก	496.397	ล้ิานตัินข้าวิสาร	ในปี	2562/63	ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	1.36	

	 	 	 2)	การค้าข้าวโลก

	 	 	 บัุญ่ชีสมุดุลิข้าวิโลิก	กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	ได้คาดการณ์บัุญ่ชีสมุดุลิข้าวิโลิก	ปี	2563/64	ณ	เดือนมุกราคมุ	2564	มีุปริมุาณ

ผ่ลิผ่ลิิติ	503.167	ล้ิานตัินข้าวิสาร	เพิื�มุข้้นจืากปี	2562/63	ร้อยลิะ	1.36	การใช้ในประเทุศ	501.969	ล้ิานตัินข้าวิสาร	เพิื�มุข้้นจืากปี	2562/63	

ร้อยลิะ	1.41	การส่งออก/น�าเข้า	45.616	ล้ิานตัินข้าวิสาร	เพิื�มุข้้นจืากปี	2562/63	ร้อยลิะ	2.11	แลิะสต็ิอกปลิายปีคงเห็ลืิอ	179.503		

ล้ิานตัินข้าวิสาร	เพิื�มุข้้นจืากปี	2562/63	ร้อยลิะ	0.67	

	 	 	 โดยประเทุศทีุ�คาดว่ิาจืะส่งออกเพิื�มุข้้น	ได้แก่	ออสเติรเลีิย	กัมุพ้ืชา	จีืน	อีย้	กายานา	ปากีสถาน	ไทุย	เวีิยดนามุ	แลิะสห็รัฐอเมุริกา	

	 	 	 ส่วินประเทุศทีุ�คาดว่ิาจืะส่งออกลิดลิง	ได้แก่	อาร์เจืนติินา	บุราซิ้ำลิ	เมีุยนมุา	อินเดีย	ปารากวัิย	ตุิรกี	แลิะอุรุกวัิย

	 	 	 ส�าห็รับุประเทุศทีุ�คาดว่ิาจืะน�าเข้าเพิื�มุข้้น	ได้แก่	บัุงกลิาเทุศ	เบุนิน	คาเมุร้น	ไอเวิอรี�โคสต์ิ	เอธิิโอเปีย	อีย้	กานา	อิรัก	เคนย่า	ไนจีืเรีย	

เซ้ำเนกัลิ	แอฟื้ริกาใต้ิ	สห็รัฐอาห็รับุเอมิุเรติส์	แลิะสห็รัฐอเมุริกา

	 	 	 ส่วินประเทุศทีุ�คาดว่ิาจืะน�าเข้าลิดลิง	ได้แก่	บุราซิ้ำลิ	จีืน	กินี	มุาเลิเซี้ำย	เม็ุกซิ้ำโก	แลิะเนปาลิ

	 	 	 ประเทุศทีุ�มีุสต็ิอกคงเห็ลืิอปลิายปีเพิื�มุข้้น	ได้แก่	บัุงกลิาเทุศ	จีืน	อินเดีย	แลิะสห็รัฐอเมุริกา

	 	 	 ส่วินประเทุศทีุ�คาดว่ิาจืะมีุสต็ิอกคงเห็ลืิอปลิายปีลิดลิง	ได้แก่	อินโดนีเซี้ำย	ญี่�ปุ�น	ฟิื้ลิิปปินส์	แลิะไทุย

	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที�สำาคัญ	

    เวียดนาม 
	 	 	 ภัาวิะราคาข้าวิปรับุส้งข้้นส้งสุดในรอบุกว่ิา	9	ปี	นับุต้ัิงแต่ิเดือนธัินวิาคมุ	2554	เนื�องจืากอุปทุานข้าวิ	ในติลิาดมีุปริมุาณลิดลิง		

ขณะทีุ�มีุค�าสั�งซ้ื้ำอข้าวิจืากประเทุศฟิื้ลิิปปินส์เข้ามุาอย่างต่ิอเนื�อง	โดยข้าวิขาวิ	5%	ราคาอย้่ทีุ�ประมุาณตัินลิะ	500	-	505	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ		

ขณะทีุ�วิงการค้าระบุุว่ิา	ผ้้่ซ้ื้ำอบุางส่วินชะลิอการซ้ื้ำอในช่วิงน้ีเพืื�อรอด้ผ่ลิผ่ลิิติข้าวิฤด้ให็มุ่	(winter-spring	crop)	ซ้้ำ�งจืะออกส่้ติลิาดเร็วิๆ	น้ี		

แลิะจืะออกส่้ติลิาดมุากทีุ�สุดในช่วิงปลิายเดือนกุมุภัาพัืนธ์ิถ้งต้ินเดือนมีุนาคมุ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 ส�านักข่าวิ	Reuters	รายงานว่ิา	ในปี	2563	คาดว่ิาเวีิยดนามุส่งออกข้าวิได้ประมุาณ	6.146	ล้ิานตัิน	ลิดลิง	ประมุาณร้อยลิะ	3.5	

เมืุ�อเทีุยบุกับุปีทีุ�แล้ิวิ	ขณะทีุ�มุ้ลิค่าส่งออกข้าวิคาดว่ิาจืะอย้่ทีุ�ประมุาณ	3.069	พัืนล้ิานดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ลิดลิงประมุาณร้อยลิะ	9.3	เมืุ�อเทีุยบุ	

กับุปีทีุ�แล้ิวิ	โดยในเดือนธัินวิาคมุ	2563	คาดว่ิาจืะมีุการส่งออกข้าวิประมุาณ	443,000	ตัิน	มุ้ลิค่าประมุาณ	240	ล้ิานดอลิลิาร์สห็รัฐฯ

	 	 	 The	Oceanic	Agency	and	Shipping	Service	รายงานว่ิา	ในช่วิงวัินทีุ�	29	ธัินวิาคมุ	2563	-	13	มุกราคมุ	2564	จืะมีุเรือบุรรทุุก

สินค้าอย่างน้อย	14	ลิ�า	เข้ามุารอรับุขนถ่ายสินค้าข้าวิ	ณ	ทุ่าเรือ	Ho	Chi	Minh	City	Port	เพืื�อรับุมุอบุข้าวิประมุาณ	116,140	ตัิน

	 	 	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	(USDA)	รายงานว่ิา	ในเดือนพืฤศจิืกายน	2563	เวีิยดนามุส่งออกข้าวิจื�านวิน	339,078	ตัิน	ลิดลิงประมุาณ

ร้อยลิะ	7.89	เมืุ�อเทีุยบุกับุเดือนตุิลิาคมุ	2563	ทีุ�ส่งออกจื�านวิน	368,130	ตัิน	แลิะลิดลิงประมุาณร้อยลิะ	8.28	เมืุ�อเทีุยบุกับุเดือนพืฤศจิืกายน		

2562	ทีุ�ส่งออกจื�านวิน	369,675	ตัิน	โดยในเดือนพืฤศจิืกายน	2563	ชนิดข้าวิทีุ�เวีิยดนามุส่งออกประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน		

88,158	ตัิน	ข้าวิขาวิ	10%	จื�านวิน	406	ตัิน	ข้าวิขาวิ	15%	จื�านวิน	17,989	ตัิน	ข้าวิขาวิ	25%	จื�านวิน	4,755	ตัิน	ปลิายข้าวิขาวิ		

จื�านวิน	465	ตัิน	ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	97,024	ตัิน	ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	105,588	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	24,693	ตัิน	ซ้้ำ�งส่งไปยังติลิาด	

ในภ้ัมิุภัาคต่ิางๆ	ประกอบุด้วิย

	 	 	 1.ติลิาดเอเชีย	จื�านวิน	220,203	ตัิน	ประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน	48,270	ตัิน	ข้าวิขาวิ	10%	จื�านวิน	233	ตัิน		

ข้าวิขาวิ	15%	จื�านวิน	16,698	ตัิน	ข้าวิขาวิ	25%	จื�านวิน	2,416	ตัิน	ปลิายข้าวิขาวิ	จื�านวิน	398	ตัิน	ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	96,079	ตัิน		

ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	39,266	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	16,843	ตัิน	

	 	 	 2.ติลิาดแอฟื้ริกา	จื�านวิน	63,279	ตัิน	ประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน	5,859	ตัิน	ข้าวิขาวิ	25%	จื�านวิน	500	ตัิน		

ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	3	ตัิน	ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	56,227	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	690	ตัิน	

	 	 	 3.ติลิาดยุโรป	จื�านวิน	4,551	ตัิน	ประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน	642	ตัิน	ข้าวิขาวิ	25%	จื�านวิน	115	ตัิน		

ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	102	ตัิน	ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	3,196	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	496	ตัิน

	 	 	 4.ติลิาดอเมุริกา	จื�านวิน	32,309	ตัิน	ประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน	29,629	ตัิน	ข้าวิขาวิ	10%	จื�านวิน	100	ตัิน		

ข้าวิขาวิ	25%	จื�านวิน	113	ตัิน	ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	50	ตัิน	ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	1,959	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	458	ตัิน	

	 	 	 5.ติลิาดโอเชียเนีย	จื�านวิน	16,766	ตัิน	ประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน	3,708	ตัิน	ข้าวิขาวิ	10%	จื�านวิน	73	ตัิน		

ข้าวิขาวิ	15%	จื�านวิน	1,245	ตัิน	ข้าวิขาวิ	25%	จื�านวิน	1,357	ตัิน	ปลิายข้าวิขาวิ	จื�านวิน	63	ตัิน	ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	16	ตัิน		

ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	4,242	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	6,062	ตัิน	

	 	 	 6.ติลิาดอื�นๆ	จื�านวิน	1,970	ตัิน	ประกอบุด้วิย	ข้าวิขาวิ	5%	จื�านวิน	50	ตัิน	ข้าวิขาวิ	15%	จื�านวิน	46	ตัิน	ข้าวิขาวิ	25%		

จื�านวิน	254	ตัิน	ปลิายข้าวิขาวิ	จื�านวิน	4	ตัิน	ข้าวิเห็นียวิ	จื�านวิน	774	ตัิน	ข้าวิห็อมุ	จื�านวิน	698	ตัิน	แลิะข้าวิอื�นๆ	จื�านวิน	145	ตัิน

	 	 	 ส�านักข่าวิ	VIETNAM	NEWS	รายงานว่ิา	ผ้้่เชี�ยวิชาญ่ในวิงการข้าวิได้กล่ิาวิว่ิา	ปี	2563	ถือเป็นปีทีุ�ประสบุควิามุส�าเร็จืในการ	

ส่งออกข้าวิของเวีิยดนามุ	แต่ิเวีิยดนามุจืะต้ิองส่งเสริมุการสร้างแบุรนด์ส�าห็รับุการส่งออกข้าวิ	แห่็งชาติิมุากข้้น	ผ้้่เชี�ยวิชาญ่ด้านการเกษติร	

ได้กล่ิาวิว่ิา	ห็ลัิงจืากเวีิยดนามุส่งออกข้าวิมุากว่ิา	30	ปี	อุติสาห็กรรมุข้าวิของเวีิยดนามุเพิื�งจืะมีุติราสัญ่ลัิกษณ์ประจื�าชาติิ	ซ้้ำ�งนาย	Pham		

Thai	Binh	ผ้้่อ�านวิยการของ	Cong	Trung	An	HighTech	Agriculture	Joint	Stock	Company	ให้็ข้อมุ้ลิกับุห็นังสือพิืมุพ์ื	Nhip	cau	dau	tu	

(Investment	Bridge)	ว่ิา	ไทุยแลิะกัมุพ้ืชาได้สร้างแบุรนด์ข้าวิของติน	เพืื�อต่ิอยอดกิจืกรรมุส่งเสริมุการขายในติลิาดโลิก	แลิะสร้างควิามุเชื�อมัุ�น

ในคุณภัาพื	ดังน้ัน	ผ่ลิิติภััณฑ์ข้าวิของไทุยแลิะกัมุพ้ืชา	จ้ืงมีุราคาขายทีุ�ส้งข้้น	ในขณะเดียวิกันผ้้่ค้าของเวีิยดนามุยังไมุ่สามุารถปรับุราคาข้าวิ	

ส้งข้้นห็ากไมุ่มีุแบุรนด์ระดับุชาติิ

	 	 	 นาย	Nguyen	Xuan	Phuc	นายกรัฐมุนติรีได้อนุมัุติิโครงการพัืฒนาแบุรนด์ข้าวิของเวีิยดนามุ	โดยเฉพืาะ	ภัายในปี	2573		

เวีิยดนามุคาดว่ิา	จืะมีุพ้ืืนทีุ�ผ่ลิิติข้าวิทีุ�มีุคุณภัาพืแลิะยั�งยืน	เพืื�อเป็นแบุรนด์ช้ันน�าของโลิกในด้าน	คุณภัาพืแลิะควิามุปลิอดภััยด้านอาห็าร	

ส�าห็รับุข้าวิเวีิยดนามุ	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	 	 นาย	Lam	Dinh	Quoc	อดีติผ้้่อ�านวิยการของบุริษัทุ	Soc	Trang	Food	ได้กล่ิาวิว่ิา	การผ่ลิิติทีุ�ไมุ่เป็นมืุออาชีพืทุ�าให้็การสร้างแบุรนด์	

เป็นเรื�องยาก	ขณะทีุ�บุริษัทุ	Loc	Troi	Group	ได้มีุการลิงทุุนในการผ่ลิิติข้าวิมุากข้้น	ซ้้ำ�งล่ิาสุดบุริษัทุได้เริ�มุส่งออกข้าวิห็อมุกว่ิา	126	ตัิน		

ไปยังสห็ภัาพืยุโรป	ภัายใต้ิข้อติกลิงการค้าเสรีเวีิยดนามุ	-	สห็ภัาพืยุโรป	(EVFTA)	ซ้้ำ�งถือเป็นการส่งออกข้าวิคร้ังแรกทีุ�ได้ใช้สิทุธิิพิืเศษทุางภัาษี	

ในอัติราภัาษี	0%	นับุต้ัิงแต่ิข้อติกลิงมีุผ่ลิบัุงคับุใช้เมืุ�อเดือนสิงห็าคมุ	2563

	 	 	 นาย	Le	Quoc	Doanh	รัฐมุนติรีช่วิยว่ิาการกระทุรวิงเกษติรแลิะการพัืฒนาชนบุทุ	ได้กล่ิาวิว่ิา	สห็ภัาพืยุโรปเป็นผ้้่น�าเข้าข้าวิ	

รายให็ญ่่	โดยน�าเข้าปริมุาณ	2.3	-	2.5	ล้ิานตัินต่ิอปี	ดังน้ัน	ภัายใต้ิข้อติกลิง	EVFTA	แลิะการควิบุคุมุคุณภัาพืข้าวิให้็ดียิ�งข้้นจืะทุ�าให้็การส่งออก

ข้าวิของเวีิยดนามุไปยังติลิาดสห็ภัาพืยุโรปเพิื�มุข้้นในอนาคติ

	 	 	 ท่ีมา :	สมุาคมุผ้้่ส่งออกข้าวิไทุย

   รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าข้าวในอิหร่าน	ป	ี2563

	 	 	 ข้าวิในติลิาดอิห็ร่านเป็นสินค้าทีุ�รัฐบุาลิมีุมุาติรการควิบุคุมุปริมุาณการน�าเข้า	เพืื�อปกป้องเกษติรกรแลิะอุติสาห็กรรมุการผ่ลิิติ	

ในประเทุศ	โดยปกติิรัฐบุาลิจืะประกาศห้็ามุน�าเข้าข้าวิจืากต่ิางประเทุศ	ในช่วิงฤด้กาลิเก็บุเกี�ยวิซ้้ำ�งติรงกับุช่วิงเดือนกรกฎาคมุถ้งเดือนพืฤศจิืกายน	

ของทุุกปี	แลิะเมืุ�อผ่่านพ้ืนการเก็บุเกี�ยวิแล้ิวิ	รัฐบุาลิอิห็ร่านจ้ืงจืะอนุญ่าติให้็มีุการน�าเข้าข้าวิได้	ซ้้ำ�งจืะอย้่ประมุาณช่วิงปลิายเดือนพืฤศจิืกายน

ของทุุกปีเป็นต้ินไปจืนกว่ิาจืะมีุประกาศห้็ามุน�าเข้าอีกคร้ังในปีถัดไป

	 	 	 การผ่ลิิติข้าวิของอิห็ร่านในปี	2563	จืากข้อมุ้ลิการส�ารวิจืของทุางการระห็ว่ิางปี	2559	-	2561	พืบุว่ิาอิห็ร่าน	มีุพ้ืืนทีุ�ปล้ิกข้าวิ

ทัุ�วิประเทุศประมุาณ	580,000	เฮกติาร์	(ประมุาณ	3,625,000	ไร่)	โดยร้อยลิะ	70	ของพ้ืืนทีุ�	(ประมุาณ	427,000	เฮกติาร์ห็รือประมุาณ	

2,668,750	ไร่)	อย้ใ่นจัืงห็วัิดกีลิาน	แลิะจัืงห็วัิดมุาชานดาราน	ทีุ�ต้ัิงอย้่ทุางติอนเห็นือสุดของประเทุศติิดทุะเลิสาบุแคสเปี�ยน

	 	 	 ในฤด้กาลิผ่ลิิติปี	2561/62	อิห็ร่านประสบุป้ญ่ห็าภััยแล้ิง	ฝนติกน้อยลิง	ทุ�าให้็ปริมุาณน�้าฝนในประเทุศลิดลิง	ประมุาณร้อยลิะ	40	

ส่งผ่ลิให้็น�้าใต้ิดินทีุ�ใช้ส�าห็รับุการเกษติรส่วินให็ญ่่ในอิห็ร่านมีุปริมุาณลิดลิงไปด้วิย	เห็ตุิน้ีรัฐบุาลิอิห็ร่านจ้ืงได้ประกาศจื�ากัดพ้ืืนทีุ�เพืาะปล้ิกข้าวิ		

ซ้้ำ�งจัืดเป็นพืืชทีุ�มีุการใช้น�้ามุากในการเพืาะปล้ิก	โดยห้็ามุเกษติรกรในจัืงห็วัิดอื�นๆ	ทีุ�นอกเห็นือจืาก	4	จัืงห็วัิดทุางภัาคภัาคเห็นือของประเทุศ	

ทุ�าการเพืาะปล้ิกข้าวิโดยเด็ดขาด	ดังน้ัน	ผ่ลิผ่ลิิติข้าวิในฤด้กาลิผ่ลิิติปี	2561/62	จ้ืงมีุปริมุาณเพีืยง	1.96	ล้ิานตัิน

	 	 	 อย่างไรก็ติามุ	ในปี	2563	เนื�องจืากเห็็นว่ิาปริมุาณน�้าฝนภัายในประเทุศมีุควิามุอุดมุสมุบุ้รณ์มุากยิ�งข้้น	กระทุรวิงเกษติรแลิะ	

กิจืการจีืฮัดอิห็ร่าน	จ้ืงได้ยกเลิิกประกาศการจื�ากัดพ้ืืนทีุ�เพืาะปล้ิกเป็นการชั�วิคราวิ	ส่งผ่ลิให้็ผ่ลิผ่ลิิติข้าวิโดยรวิมุของอิห็ร่านในฤด้กาลิผ่ลิิติ	

ปี	2562/63	ทีุ�ผ่่านมุา	มีุปริมุาณส้งถ้ง	2.9	ล้ิานตัิน	คิดเป็นการขยายตัิวิเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	45	จืากฤด้กาลิผ่ลิิติปี	2561/62	ซ้้ำ�งมีุสาเห็ตุิห็ลัิก	

มุาจืากการขยายพ้ืืนทีุ�เพืาะปล้ิกทีุ�เพิื�มุข้้นถ้งประมุาณร้อยลิะ	38	จืากเดิมุ	580,000	เฮกติาร์	(ประมุาณ	3,625,000	ไร่)	เป็น	840,000	เฮกติาร์		

(ประมุาณ	5,250,000	ไร่)

   การบริโภคภายในประเทศ 

	 	 	 ชาวิอิห็ร่านมีุควิามุเชื�อว่ิาข้าวิอิห็ร่านทีุ�ผ่ลิิติได้ในประเทุศเป็นข้าวิทีุ�มีุคุณภัาพืดี	เป็นข้าวิห็อมุทีุ�หุ็งสุกแล้ิวิมีุเมุล็ิดร่วิน	ซุ้ำย	นุ่มุล้ิิน		

เป็นรสชาติิทีุ�นิยมุของชาวิอิห็ร่าน	โดยปกติิชาวิอิห็ร่านบุริโภัคข้าวิเฉลีิ�ยประมุาณ	35	กิโลิกรัมุต่ิอคนต่ิอปี	คิดเป็นการบุริโภัครายเดือน		

เดือนลิะประมุาณ	120,000	-	150,000	ตัิน	ซ้้ำ�งห็ากเป็นเดือนทีุ�มีุช่วิงเทุศกาลิ	เช่น	เทุศกาลิถือศีลิอด	ห็รือเทุศกาลิทุางศาสนาโมุฮารัมุ		

ชาวิอิห็ร่านจืะบุริโภัคข้าวิเพิื�มุมุากข้้นประมุาณเดือนลิะ	200,000	ตัิน

	 	 	 แมุ้ว่ิาอิห็ร่านจืะมีุศักยภัาพืในการผ่ลิิติข้าวิในปริมุาณทีุ�สามุารถติอบุสนองควิามุต้ิองการภัายในประเทุศระดับุห็น้�ง	แต่ิโดยรวิมุแล้ิวิ

พืบุว่ิา	ข้าวิทีุ�ผ่ลิิติในประเทุศมีุราคาส้งมุากเมืุ�อเทีุยบุกับุข้าวิน�าเข้า	เพืราะข้าวิทีุ�ผ่ลิิติในประเทุศมีุต้ินทุุนในการผ่ลิิติส้ง	เนื�องจืากควิามุ	

ไมุ่เอ้ืออ�านวิยของสภัาพืภ้ัมิุอากาศ	รวิมุไปถ้งเทุคโนโลิยีในการผ่ลิิติ	แลิะเครื�องจัืกรกลิทีุ�ยังไมุ่ทัุนสมัุย	ดังน้ัน	ในติลิอดระยะเวิลิาเกือบุ	40	ปี	

ทีุ�ผ่่านมุา	รัฐบุาลิอิห็ร่านจ้ืงมีุควิามุจื�าเป็น	ในการน�าเข้าข้าวิจืากต่ิางประเทุศทีุ�มีุราคาถ้ก	เพืื�อกระจืายให้็กับุกลุ่ิมุผ้้่บุริโภัคทีุ�มีุรายได้น้อย	

แลิะรายได้ปานกลิาง	ซ้้ำ�ง	นอกจืากจืะเป็นการควิบุคุมุราคาข้าวิในติลิาดภัายในประเทุศแล้ิวิ	ยังเป็นการรักษาระดับุควิามุสมุดุลิทุางอาห็าร	

ห็รือ	Food	Security	ในประเทุศอีกด้วิย	โดยในแต่ิลิะปีจืะมีุการน�าเข้าข้าวิเฉลีิ�ยประมุาณ	1.2	-	1.5	ล้ิานตัิน	เพืื�อสนองควิามุต้ิองการ	

ภัายในประเทุศทีุ�มีุประมุาณ	3.2	-	3.5	ล้ิานตัินต่ิอปี

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

17ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 771 กุุมภาพัันธ์์ 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



   การน�าเข้า 

	 	 	 ตัิวิเลิขสถิติิของกรมุศุลิกากรอิห็ร่านในช่วิง	8	เดือนแรกของปีงบุประมุาณ	ป้จืจุืบัุน	(21	มีุนาคมุ	–	20	พืฤศจิืกายน	2563)		

พืบุว่ิา	อิห็ร่านน�าเข้าข้าวิจืากต่ิางประเทุศรวิมุท้ัุงส้ินจื�านวิน	630,000	ตัิน	ลิดลิงร้อยลิะ	50	เมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกันของปีก่อนห็น้า		

โดยน�าเข้าจืากอินเดียแลิะปากีสถานคิดเป็นปริมุาณร้อยลิะ	80	ของการน�าเข้าข้าวิท้ัุงห็มุด	เป็นทีุ�น่าสังเกติว่ิาในแต่ิลิะปีอิห็ร่านจืะน�าเข้า	

ข้าวิบุาสมุาติิกจืากอินเดียเฉลีิ�ยปีลิะประมุาณ	1.3	ล้ิานตัิน	แต่ิในปี	2563	การน�าเข้าข้าวิดังกล่ิาวิจืากอินเดียกลัิบุลิดลิงถ้งร้อยลิะ	20

	 	 	 นอกจืากการผั่นผ่วินของอัติราแลิกเปลีิ�ยนเงินติราระห็ว่ิางประเทุศทีุ�ทุ�าให้็การน�าเข้าข้าวิจืากต่ิางประเทุศมีุราคาแลิะต้ินทุุนส้งแล้ิวิ		

ยังมีุสาเห็ตุิอื�นๆ	อีกทีุ�ทุ�าให้็อิห็ร่านไมุ่สามุารถน�าเข้าข้าวิได้ติามุปริมุาณทีุ�ต้ิองการ	คือ	1)	การประกาศห้็ามุน�าเข้าข้าวิในช่วิงต้ินฤด้กาลิผ่ลิิติปี	

2562/63	เพืราะรัฐบุาลิเห็็นว่ิามีุปริมุาณน�้าทีุ�เพีืยงพือในการเพืาะปล้ิกข้าวิ	แลิะทีุ�ส�าคัญ่ได้ประกาศให้็เกษติรกรขยายพ้ืืนทีุ�เพืาะปล้ิกข้าวิแล้ิวิ		

2)	การขาดแคลินเงินติรา	ต่ิางประเทุศอันเนื�องมุาจืากมุาติรการควิ��าบุาติร	ทุ�าให้็ธินาคารกลิางแห่็งชาติิอิห็ร่านยกเลิิกอัติราแลิกเปลีิ�ยน	

ทีุ�ใช้แลิกซ้ื้ำอสินค้าน�าเข้าพ้ืืนฐานในอัติราอุดห็นุนของรัฐบุาลิ	จืากเดิมุ	1	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	เทุ่ากับุ	42,000	เรียลิ	มุาเป็นอัติราแลิกเปลีิ�ยน	

ในระบุบุ	NIMA	(อัติราทีุ�ผ้้่น�าเข้า	-	ส่งออกติกลิงกันในระบุบุ	Online	Bidding	ของรัฐ)	ซ้้ำ�งมีุราคาใกล้ิเคียงกับุอัติราแลิกเปลีิ�ยนในติลิาดเสรี		

โดยป้จืจุืบัุนอัติราแลิกเปลีิ�ยนในระบุบุ	NIMA	อย้่ทีุ�ประมุาณ	260,000	เรียลิต่ิอ	1	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ในขณะทีุ�อัติราแลิกเปลีิ�ยนในติลิาดเสรีอย้่ทีุ�

ประมุาณ	257,500	เรียลิ	ต่ิอ	1	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ซ้้ำ�งจืากการยกเลิิกอัติราการแลิกเปลีิ�ยนในอัติราอุดห็นุนรัฐบุาลิน้ี	ทุ�าให้็ผ้้่น�าเข้าข้าวิมีุภัาระ	

ค่าใช้จ่ืายทีุ�ส้งข้้นถ้ง	4	เทุ่าตัิวิ	แลิะราคาข้าวิน�าเข้าขยับุตัิวิส้งข้้นอย่างต่ิอเนื�อง	ส่งผ่ลิให้็ผ้้่น�าเข้ากลุ่ิมุสินค้าห็ลัิกพ้ืืนฐานทีุ�จื�าเป็น	เช่น		

ข้าวิสาร	น�้าติาลิ	น�้ามัุน	เนย	ฯลิฯ	จ้ืงต้ิองชะลิอการน�าเข้าเพืราะมีุควิามุเสี�ยงด้านต้ินทุุนแลิะค่าใช้จ่ืายทีุ�ส้งข้้น

	 	 	 อย่างไรก็ติามุ	จืากข้อควิามุติามุสื�อแขนงต่ิางๆ	พืบุว่ิา	รัฐบุาลิอิห็ร่านมีุนโยบุายทีุ�จืะน�าเข้าข้าวิจืากต่ิางประเทุศในปริมุาณทีุ�เพิื�มุข้้น

ก่อนส้ินปีงบุประมุาณป้จืจุืบัุน	(เดือนมีุนาคมุ	2564)	เพืื�อติอบุสนองควิามุต้ิองการข้าวิภัายในประเทุศทีุ�เห็ลืิออีกจืานวินประมุาณ	1	ล้ิานตัิน		

โดยรัฐบุาลิจืะหั็นไปเจืรจืาน�าเข้าจืากแห็ล่ิงน�าเข้าข้าวิอื�นๆ	ทีุ�นอกเห็นือไปจืากอินเดียแลิะปากีสถาน	ท้ัุงน้ี	รัฐบุาลิอิห็ร่านได้ให้็ควิามุสนใจื	

ทีุ�จืะน�าเข้าข้าวิจืาก	ประเทุศทีุ�มีุราคาถ้กเป็นห็ลัิก	โดยเฉพืาะจืากกลุ่ิมุประเทุศเอเชียติะวัินออกเฉียงใต้ิ	เช่น	ไทุย	แลิะเวีิยดนามุ	แลิะประเทุศ	

ในกลุ่ิมุประเทุศอเมุริกาใต้ิ	ท้ัุงน้ี	เพืื�อควิบุคุมุราคาติลิาดข้าวิภัายในประเทุศแลิะรักษาสมุดุลิของปริมุาณการบุริโภัคข้าวิของกลุ่ิมุผ้้่มีุรายได้น้อย	

แลิะรายได้ปานกลิาง	พืบุว่ิามีุปริมุาณการบุริโภัคข้าวิน้อยลิงเนื�องจืากราคาทีุ�ปรับุตัิวิส้งข้้น	นายกสมุาคมุผ้้่น�าเข้าข้าวิของอิห็ร่านให้็ควิามุเห็็นว่ิา

	การน�าเข้าข้าวิทีุ�มีุราคาถ้กจืากต่ิางประเทุศจืะสามุารถติอบุสนองแลิะสร้างควิามุสมุดุลิทุางเศรษฐกิจืเพิื�มุข้้นให้็กับุประชากรทีุ�มีุรายได้ปานกลิาง

แลิะกลุ่ิมุชนทีุ�มีุรายได้น้อยของประเทุศทีุ�มีุสัดส่วินส้งถ้งร้อยลิะ	60	ของจื�านวินประชากรท้ัุงห็มุด	ซ้้ำ�งส่วินให็ญ่่เป็นล้ิกค้าส�าคัญ่ของติลิาดข้าวิ	

ทีุ�น�าเข้าจืากต่ิางประเทุศ

   ราคาจำ�าหน�าย 

	 	 	 นับุต้ัิงแต่ิปี	2562	เป็นต้ินมุา	ราคาข้าวิในติลิาดอิห็ร่านมีุการขยายตัิวิส้งข้้นมุาโดยติลิอด	โดยป้จืจุืบัุนพืบุว่ิาขยายตัิวิเพิื�มุข้้นมุากกว่ิา

ร้อยลิะ	140	ในเดือนพืฤศจิืกายน	2563	ข้าวิอิห็ร่านเกรดเอ	มีุราคาขายปลีิกทีุ�กิโลิกรัมุลิะประมุาณ	318,000	-	354,000	เรียลิ	ขยายตัิวิ	

เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	37	เมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกันของปีก่อนห็น้า	ในส่วินของราคาข้าวิน�าเข้าจืากต่ิางประเทุศ	พืบุว่ิาในช่วิงเดือนมิุถุนายน	-	กรกฎาคมุ	

ของปี	2562	ข้าวิบุาสมุาติิกจืากอินเดียแลิะปากีสถานมีุราคาขายปลีิกทีุ�กิโลิกรัมุลิะ	89,000	เรียลิ	แต่ิเมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกันของปี	2563		

มีุราคาขายทีุ�ส้งข้้นถ้งกิโลิกรัมุลิะ	138,800	เรียลิ	คิดเป็นการขยายตัิวิทีุ�เพิื�มุข้้นถ้งร้อยลิะ	55.7	แลิะ	ณ	ส้ินเดือนธัินวิาคมุ	2563	ราคาของ	

ข้าวิบุาสมุาติิกจืากอินเดียแลิะปากีสถานได้ขยับุตัิวิเป็นกิโลิกรัมุลิะประมุาณ	240,000	-	270,000	เรียลิ	ขณะทีุ�ข้าวิของอิห็ร่านจืะมีุราคา	

อย้่กิโลิกรัมุลิะ	460,000	-	500,000	เรียลิ	ท้ัุงน้ี	ข้าวิไทุยเป็นข้าวิทีุ�รัฐบุาลิอิห็ร่านจัืดเก็บุไว้ิแจืกจ่ืายให้็กับุกลุ่ิมุชนทีุ�มีุรายได้น้อย	แลิะครอบุครัวิ	

ทีุ�อย้่ภัายใต้ิการด้แลิขององค์กรอุปถัมุภ์ั	(Social	&	Charity	Organizations)	ห็าซ้ื้ำอได้ติามุร้านสห็กรณ์ของรัฐบุาลิ

	 	 	 ท่ีมา :	กรมุส่งเสริมุการค้าระห็ว่ิางประเทุศ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

โดย	น.ส.ปองวิดี	จืรังรัติน์
น.ส.อินทุุชญ่า	ปานปวิง

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดือนมกราคม	2564	มีดังน้ี
	 	 3.1	 ราคาข้าวที�เกษตรกรขายได้

	 	 	 ข้าวิเปลืิอกเจ้ืานาปีห็อมุมุะลิิ	เฉลีิ�ยตัินลิะ	11,742	บุาทุ	ราคาส้งข้้นจืากตัินลิะ	11,185	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	4.98	

แต่ิลิดลิงจืากตัินลิะ	13,757	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	14.65

	 	 	 ข้าวิเปลืิอกเจ้ืาควิามุช้ืน	15%	เฉลีิ�ยตัินลิะ	8,982	บุาทุ	ราคาส้งข้้นจืากตัินลิะ	8,408	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	6.83	

แลิะส้งข้้นจืากตัินลิะ	7,756	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	15.81

	 	 3.2	ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 	 	 ข้าวิสารห็อมุมุะลิิ	ช้ัน	2	(ให็มุ่)	เฉลีิ�ยตัินลิะ	24,950	บุาทุ	ราคาส้งข้้นจืากตัินลิะ	24,925	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	

ร้อยลิะ	0.10	แต่ิลิดลิงจืากตัินลิะ	30,550	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	18.33

	 	 	 ข้าวิสารเจ้ืา	5%	(ให็มุ่)	เฉลีิ�ยตัินลิะ	14,830	บุาทุ	ราคาส้งข้้นจืากตัินลิะ	14,295	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	3.74	

แลิะส้งข้้นจืากตัินลิะ	12,214	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	21.42

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี

	 	 	 ข้าวิห็อมุมุะลิิ	100%	(ให็มุ่)	เฉลีิ�ยตัินลิะ	900	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(26,782	บุาทุ/ตัิน)	ราคาส้งข้้นจืากตัินลิะ	897	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	

(26,726	บุาทุ/ตัิน)	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	0.33	(ส้งข้้นในร้ปเงินบุาทุร้อยลิะ	0.21)	แต่ิลิดลิงจืากตัินลิะ	1,088	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	

(32,792	บุาทุ/ตัิน)	ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	17.28	(ลิดลิงในร้ปเงินบุาทุร้อยลิะ	18.33)

	 	 	 ข้าวิ	5%	เฉลีิ�ยตัินลิะ	543	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(16,167	บุาทุ/ตัิน)	ราคาส้งข้้นจืากตัินลิะ	523	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(15,588	บุาทุ/ตัิน)	

ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	3.82	(ส้งข้้นในร้ปเงินบุาทุร้อยลิะ	3.71)	แลิะส้งข้้นจืากตัินลิะ	451	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(13,593	บุาทุ/ตัิน)	

ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	20.40	(ส้งข้้นในร้ปเงินบุาทุร้อยลิะ	18.94)	

หมายเหตุ :	อัติราแลิกเปลีิ�ยน	1	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	เทุ่ากับุ	29.7500	(อัติราแลิกเปลีิ�ยน	3	สัปดาห์็ของเดือนมุกราคมุ	2564)
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ตารางที่	1	ผลผลิตข่้าวโลก
(ประมุาณการเดือน	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัินข้าวิสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บัุงคลิาเทุศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 35.300 -1.53

บุราซิ้ำลิ 7.210 8.383 8.204 7.140 7.602 -0.54 7.480 -1.60

พืมุ่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 12.900 1.57

กัมุพ้ืชา 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.840 1.74

จีืน 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 148.300 1.07

อียิปต์ิ 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

อินโดนีเซี้ำย 36.200 36.858 37.000 34.200 34.000 -1.98 34.900 2.65

ญี่�ปุ�น 7.876 7.929 7.787 7.657 7.611 -1.03 7.620 0.12

เนปาลิ 	 3.483 3.431 3.736 3.696 	 3.696 0.00

ไนจีืเรีย 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

ฟิื้ลิิปปินส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.927 1.66 12.000 0.61

ไทุย 15.800 19.200 20.577 20.340 17.655 2.84 18.600 5.35

เวีิยดนามุ 27.584 27.400 27.657 27.344 27.100 -0.37 27.100 0.00

สห็รัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.877 -0.86 7.226 22.95

อื�น	ๆ 46.082 43.561 42.582 44.602 44.943 -0.26 45.565 1.38

รวม 477.132 491.750 494.439 497.317 496.397 0.97 503.167 1.36

ท่ีมา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	2	บัญชีสมดุลข่้าวโลก
(ประมุาณการเดือน	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัินข้าวิสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

สต็ิอกต้ินปี 135.048 142.488 150.622 164.255 176.885 7.06 178.305 0.80

ผ่ลิผ่ลิิติ 477.132 491.750 494.439 497.317 496.397 0.91 503.167 1.36

น�าเข้า 40.195 48.359 47.813 43.617 44.674 1.09 45.616 2.11

ใช้ในประเทุศ 469.843 483.861 480.806 484.687 494.977 1.06 501.969 1.41

ส่งออก 40.195 48.359 47.813 43.617 44.674 1.09 45.616 2.11

สต็ิอกปลิายปี 142.488 150.622 164.255 176.885 178.305 6.28 179.503 0.67

ท่ีมา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ตารางที่	3	ปริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลก
(ประมุาณการเดือน	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

อาร์เจืนติินา 0.527 0.391 0.375 0.388 0.335 -8.73 0.280 -16.42

ออสเติรเลีิย 	 0.187 0.262 0.134 0.040 	 0.150 275.00

บุราซิ้ำลิ 0.641 0.594 1.245 0.954 1.300 20.78 1.000 -23.08

พืมุ่า 1.300 3.350 2.750 2.700 2.300 9.70 2.200 -4.35

กัมุพ้ืชา 1.050 1.150 1.300 1.350 1.350 6.85 1.450 7.41

จีืน 0.368 1.173 2.059 2.720 2.400 58.27 2.500 4.17

อีย้ 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 14.400 4.78 14.000 -2.78

ปากีสถาน 4.100 3.647 3.913 4.550 3.900 1.22 4.000 2.56

ปารากวัิย 0.556 0.538 0.653 0.689 0.800 10.24 0.620 -22.50

ไทุย	 9.867 11.615 11.056 7.562 5.500 -14.77 7.000 27.27

ติรกี 	 0.280 0.213 0.202 0.225 	 0.200 -11.11

อุรุกวัิย 0.996 0.982 0.802 0.809 0.950 -2.84 0.820 -13.68

เวีิยดนามุ 5.088 6.488 6.590 6.581 6.100 3.84 6.300 3.28

สห็รัฐฯ 3.343 3.349 2.776 3.138 2.900 -3.43 3.050 5.17

อื�น	ๆ 1.596 1.215 1.306 1.260 1.344 -3.03 1.201 -10.64

รวม 40.195 48.359 47.813 43.617 44.674 1.09 45.616 2.11

ท่ีมา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลก
(ประมุาณการเดือน	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บัุงกลิาเทุศ 	 2.400 1.400 0.080 0.080 -72.93 1.000 1,150.00

เบุนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.600 5.92 0.625 4.17

บุราซิ้ำลิ 0.786 0.758 0.537 0.691 0.850 0.64 0.800 -5.88

เบุอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.600 0.00

คาเมุร้น 0.500 0.600 0.400 0.600 0.620 4.40 0.640 3.23

จีืน 4.600 5.900 4.500 2.800 2.300 -19.20 2.200 -4.35

ไอเวิอรี�โคสต์ิ 1.300 1.350 1.500 1.350 1.100 -3.29 1.200 9.09

เอธิิโอเปีย 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อีย้ 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

อิห็ร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.200 1.76 1.200 0.00

อิรัก 0.930 1.161 1.237 1.263 1.100 4.29 1.150 4.55

ญี่�ปุ�น 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

มุาเลิเซี้ำย 0.823 0.900 0.800 1.000 1.150 8.05 1.100 -4.35

เม็ุกซิ้ำโก 0.731 0.913 0.776 0.730 0.850 0.78 0.800 -5.88

โมุแซ้ำมุบิุค 0.625 0.710 0.550 0.640 0.650 -0.25 0.650 0.00

เนปาลิ 0.530 0.535 0.700 0.620 0.850 11.54 0.800 -5.88

ไนจีืเรีย 2.100 2.500 2.100 1.800 1.400 -10.77 1.500 7.14

ฟิื้ลิิปปินส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.300 34.91 2.300 0.00

ซ้ำาอุดิอาระเบีุย 1.260 1.195 1.290 1.425 1.500 5.39 1.500 0.00

เซ้ำเนกัลิ 0.980 1.100 1.100 1.000 1.150 2.27 1.175 2.17

แอฟื้ริกาใต้ิ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.000 -0.01 1.050 5.00

สห็รัฐอาห็รับุเอมิุเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

สห็รัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.185 11.52 1.200 1.27

อื�น	ๆ 15.214 19.613 19.149 16.054 17.399 0.68 16.961 -2.52

รวม 40.195 48.359 47.813 43.617 44.674 1.09 45.616 2.11

ท่ีมา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลก
(ประมุาณการเดือน	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บัุงคลิาเทุศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.500 0.34 35.900 1.13

บุราซิ้ำลิ 7.900 7.850 7.650 7.350 7.150 -2.62 7.200 0.70

พืมุ่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.350 0.15 10.500 1.45

กัมุพ้ืชา 3.900 4.000 4.200 4.300 4.350 2.95 4.400 1.15

จีืน 141.028 141.761 142.509 142.920 145.230 0.67 147.500 1.56

อิยิปต์ิ 3.900 4.300 4.200 4.200 4.300 1.73 4.300 0.00

อีย้ 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

อินโดนีเซี้ำย 37.850 37.500 37.000 36.300 35.500 -1.59 35.400 -0.28

ญี่�ปุ�น 8.806 8.730 8.600 8.400 8.350 -1.44 8.250 -1.20

เนปาลิ 3.353 4.033 4.101 4.376 4.496 6.91 4.496 0.00

ไนจีืเรีย 6.400 6.700 6.750 6.800 6.850 1.52 6.700 -2.19

ฟิื้ลิิปปินส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.400 0.70

ไทุย 9.100 12.000 11.000 11.800 12.000 5.51 12.000 0.00

เวีิยดนามุ 22.500 22.000 21.500 21.200 21.250 -1.50 21.300 0.24

สห็รัฐฯ 3.590 4.230 4.299 4.565 4.586 5.82 5.079 10.75

อื�น	ๆ 66.115 73.419 67.978 69.766 70.976 0.91 74.394 4.82

รวม 469.843 483.861 480.806 484.687 494.977 1.06 501.969 1.41

ท่ีมา :	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	6	สต็อกข่้าวปลายปีข่องโลก
(ประมุาณการเดือน	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัิน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลต�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บัุงคลิาเทุศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.771 13.52 1.867 5.42

จีืน 88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 117.000 0.43

อินเดีย 18.400 20.550 22.600 29.500 29.700 14.10 29.900 0.67

อินโดนีเซี้ำย 3.509 3.215 5.563 4.061 3.109 -0.08 3.107 -0.06

ญี่�ปุ�น 2.552 2.410 2.223 2.046 1.922 -7.05 1.897 -1.30

ฟิื้ลิิปปินส์ 2.117 2.003 2.288 3.520 3.597 17.63 3.497 -2.78

ไทุย 8.403 4.238 3.009 4.237 4.642 -11.19 4.442 -4.31

สห็รัฐฯ 1.475 1.462 0.933 1.424 0.910 -9.45 1.221 34.18

อื�น	ๆ 16.827 17.390 17.139 15.692 16.154 -1.83 16.572 2.59

รวม 142.488 150.622 164.255 176.885 178.305 6.28 179.503 0.67

ท่ีมา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564
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มันส�าปะหลัง
การผลิต
	 ผ่ลิผ่ลิิติมัุนส�าปะห็ลัิง	ปี	2564	(เริ�มุ
ออกส่้ติลิาดต้ัิงแต่ิเดือนตุิลิาคมุ	2563	–	
กันยายน	2564)	คาดว่ิามีุพ้ืืนทีุ�เก็บุเกี�ยวิ	
9.163	ล้ิานไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	30.108	ล้ิานตัิน	
ผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	3.286	ตัิน	เมืุ�อเทีุยบุกับุปี	
2563	ทีุ�มีุพ้ืืนทีุ�เก็บุเกี�ยวิ	8.918	ล้ิานไร่	
ผ่ลิผ่ลิิติ	28.999	ล้ิานตัิน	แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	
3.252	ตัิน	พืบุว่ิา	พ้ืืนทีุ�เก็บุเกี�ยวิ	ผ่ลิผ่ลิิติ
แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	2.75	
ร้อยลิะ	3.82	แลิะร้อยลิะ	1.05	ติามุลิ�าดับุ	
โดยเดือนมุกราคมุ	2564	คาดว่ิาจืะมีุ
ผ่ลิผ่ลิิติออกส่้ติลิาด	5.35	ล้ิานตัิน	
(ร้อยลิะ	17.89	ของผ่ลิผ่ลิิติท้ัุงห็มุด)
	 ท้ัุงน้ีผ่ลิผ่ลิิติมัุนส�าปะห็ลัิงปี	2564	
จืะออกส่้ติลิาดมุากในช่วิงเดือนมุกราคมุ	–	
มีุนาคมุ	2564	ปริมุาณ	18.47	ล้ิานตัิน	
(ร้อยลิะ	61.81	ของผ่ลิผ่ลิิติท้ัุงห็มุด)

การตลาด	
	 การส่งออกผ่ลิิติภััณฑ์มัุนส�าปะห็ลัิง
เดือนธัินวิาคมุ	2563	สรุปได้ดังน้ี	
 มันเสู้่น	มีุปริมุาณส่งออก	0.334	ล้ิานตัิน	
มุ้ลิค่า	2,679	ล้ิานบุาทุ	ส้งข้้นจืากปริมุาณ	
0.078	ล้ิานตัิน	มุ้ลิค่า	621	ล้ิานบุาทุ	
ในเดือนทีุ�ผ่่านมุา	คิดเป็นร้อยลิะ	328.21	
แลิะร้อยลิะ	331.40	ติามุลิ�าดับุ

มันอัดเม็ด	มีุปริมุาณส่งออก	404.58	ตัิน	
มุ้ลิค่า	3.90	ล้ิานบุาทุ	ลิดลิงจืากปริมุาณ	

774.00	ตัิน	มุ้ลิค่า	7.96	ล้ิานบุาทุ	ในเดือน
ทีุ�ผ่่านมุา	คิดเป็นร้อยลิะ	47.73	แลิะร้อยลิะ	
51.01	ติามุลิ�าดับุ

แปงมันสู่�าปะหลัง	มีุปริมุาณส่งออก	
0.271	ล้ิานตัิน	มุ้ลิค่า	3,512	ล้ิานบุาทุ	
ส้งข้้นจืากปริมุาณ	0.268	ล้ิานตัิน	มุ้ลิค่า	
3,495	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุา	คิดเป็น
ร้อยลิะ	1.12	แลิะร้อยลิะ	0.49	ติามุลิ�าดับุ

แปงมันสู่�าปะหลังดัดแปร	มีุปริมุาณ
ส่งออก	92.51	ล้ิานตัิน	มุ้ลิค่า	1,988	ล้ิานบุาทุ	
ส้งข้้นจืากปริมุาณ	80.62	ล้ิานตัิน	มุ้ลิค่า	
1,839	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุา	คิดเป็น
ร้อยลิะ	14.75	แลิะร้อยลิะ	8.10	ติามุลิ�าดับุ

ราคา
ควิามุเคลืิ�อนไห็วิของราคามัุนส�าปะห็ลัิง

ในเดือนมุกราคมุ	2564	สรุปได้ดังน้ี  
	 1.	ราคาที�เกษตรกรขายได้	
ณ	ระดับไร่นา
	 	 	 1.1	 ราคาหั็วิมัุนส�าปะห็ลัิงสด
ทีุ�เกษติรกรขายได้	ณ	ระดับุไร่นา	เฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	2.02	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	
2.05	บุาทุ	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	1.46	
แต่ิส้งข้้นจืากราคากิโลิกรัมุลิะ	1.94	บุาทุ	
ในช่วิงเดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	4.12
	 	 	 1.2	 ราคามัุนเส้นทีุ�เกษติรกรขายได้	
ณ	ระดับุไร่นา	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	5.94	บุาทุ	
ลิดลิงจืากราคากิโลิกรัมุลิะ	6.14	บุาทุ	
ในเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	3.26	แต่ิส้งข้้น
จืากราคากิโลิกรัมุลิะ	5.16	บุาทุ	ในช่วิง
เดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	15.12

โดย	น.ส.อภัิสรา	ปภััสสรศิริ
	 นายจืิรายุ	จืะเรียมุพืันธิุ์
ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

	 	 2.	ราคาขายส่งในตลาด
กรุงเทพฯ
	 	 	 2.1	ราคาขายส่งมัุนเส้น	เฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	6.65	บุาทุ	ลิดลิงจืากราคา
กิโลิกรัมุลิะ	7.18	บุาทุ	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุา
ร้อยลิะ	7.38	แต่ิส้งข้้นจืากราคากิโลิกรัมุลิะ	
5.97	บุาทุ	ในช่วิงเดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุา
ร้อยลิะ	11.39
	 	 	 2.2	ราคาขายส่งแป้งมัุนประเภัทุ
สติาร์ช	ช้ันพิืเศษ	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	13.45	บุาทุ	
ทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา	แต่ิส้งข้้นจืาก
ราคากิโลิกรัมุลิะ	12.70	บุาทุ	ในช่วิงเดียวิกัน
ของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	5.91
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
	 	 	 3.1	 ราคาส่งออกมัุนเส้น	ราคาเฉลีิ�ย
ตัินลิะ	255	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ลิดลิงจืาก
ตัินลิะ	272	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุา
ร้อยลิะ	6.25	แต่ิส้งข้้นจืากตัินลิะ	233	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ในช่วิงเดียวิกันของ
ปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	9.44
	 	 	 3.2	 ราคาส่งออกแป้งมัุนส�าปะห็ลัิง	
ราคาเฉลีิ�ยตัินลิะ	465	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	
ลิดลิงจืากตัินลิะ	468	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	
ในเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	0.64	แลิะลิดลิง
จืากตัินลิะ	449	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ในช่วิง
เดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	3.56
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดคะเน
ผ่ลิผ่ลิิติข้าวิโพืดเล้ีิยงสัติว์ิโลิกปี	2563/64	
(ณ	เดือนมุกราคมุ	2564)	ปริมุาณ	
1,133.89	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	1,116.41	
ล้ิานตัิน	ในปี	2562/63	ร้อยลิะ	1.57	
โดยสห็รัฐอเมุริกา	บุราซิ้ำลิ	เม็ุกซิ้ำโก	
แคนาดา	ไนจีืเรีย	เอธิิโอเปีย	ฟิื้ลิิปปินส์	
แลิะเซ้ำอร์เบีุย	ผ่ลิิติได้เพิื�มุข้้น	ส่งผ่ลิให้็
ผ่ลิผ่ลิิติในภัาพืรวิมุของโลิกเพิื�มุข้้น

การค้า
	 	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดคะเน
ควิามุต้ิองการใช้ข้าวิโพืดเล้ีิยงสัติว์ิของโลิก	
ปี	2563/64	มีุปริมุาณ	1,153.06	ล้ิานตัิน	
เพิื�มุข้้นจืาก	1,133.45	ล้ิานตัิน	ในปี	2562/63	
ร้อยลิะ	1.73	โดยจีืน	อาร์เจืนติินา	เวีิยดนามุ	
รัสเซี้ำย	บุราซิ้ำลิ	แคนาดา	ไนจีืเรีย	เม็ุกซิ้ำโก	
อินโดนีเซี้ำย	เกาห็ลีิใต้ิ	อินเดีย	แอฟื้ริกาใต้ิ	
แลิะญี่�ปุ�น	มีุควิามุต้ิองการใช้เพิื�มุข้้น	
ส�าห็รับุการค้าของโลิกมีุ	181.36	ล้ิานตัิน	
เพิื�มุข้้นจืาก	175.04	ล้ิานตัิน	ในปี	2562/63	
ร้อยลิะ	3.61	โดย	สห็รัฐอเมุริกา	บุราซิ้ำลิ	
เซ้ำอร์เบีุย	ปารากวัิย	แอฟื้ริกาใต้ิ	แลิะ
แคนาดา	ส่งออกเพิื�มุข้้น	ประกอบุกับุผ้้่น�าเข้า	
เช่น	จีืน	สห็ภัาพืยุโรป	อิห็ร่าน	เม็ุกซิ้ำโก	
บุราซิ้ำลิ	โคลิอมุเบีุย	คอสติาริก้า	โมุร็อกโก	
อียิปต์ิ	เปร้	มุาเลิเซี้ำย	ชิลีิ	สาธิารณรัฐ
โดมิุนิกัน	อิสราเอลิ	ญี่�ปุ�น	เกาห็ลีิใต้ิ	กัวิเติมุาลิา	
แลิะแอลิจีืเรีย	มีุการน�าเข้าเพิื�มุข้้น

	 เดือนมุกราคมุ	2564	(1	-	15	มุกราคมุ	
2564)	ปริมุาณการส่งออกข้าวิโพืดเล้ีิยงสัติว์ิ	
22	ตัิน	(สมุาคมุพ่ือค้าข้าวิโพืดแลิะพืืชพัืนธ์ุิไทุย)	

ราคา	
 สู่รุปราคาข้าวโพดเลี�ยงสัู่ตว์เด้อน
มกราคม 2564 มีดังนี�
	 ราคาข้าวิโพืดเล้ีิยงสัติว์ิทีุ�เกษติรกรขายได้
ควิามุช้ืนไมุ่เกิน	14.5%	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	
8.11	บุาทุ	ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	7.90	บุาทุ	
ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	2.66	
แลิะส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	7.81	บุาทุ	
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	3.84	
ส�าห็รับุข้าวิโพืดเล้ีิยงสัติว์ิควิามุช้ืนเกิน	14.5%	
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	6.23	บุาทุ	ส้งข้้นจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	6.00	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	
2563	ร้อยลิะ	0.38	แลิะส้งข้้นจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	6.15	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	
2563	ร้อยลิะ	1.30
	 ราคาข้าวิโพืดเล้ีิยงสัติว์ิขายส่งในติลิาด
กรุงเทุพืฯ	ทีุ�โรงงานอาห็ารสัติว์ิรับุซ้ื้ำอเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	9.11	บุาทุ	เพิื�มุข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
8.99	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	
1.33	แลิะเพิื�มุข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	8.56	บุาทุ	
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	6.43	
ส�าห็รับุราคาขายส่งทีุ�ไซ้ำโลิรับุซ้ื้ำอเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	8.52	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	
8.65	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	
ร้อยลิะ	1.50	แลิะส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	

8.17	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	
ร้อยลิะ	4.28
	 ราคาส่งออก	เอฟื้.โอ.บีุ.เฉลีิ�ยตัินลิะ	
312.70	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(9,305	บุาทุ/ตัิน)	
ส้งข้้นจืากตัินลิะ	304.00	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	
(9,070	บุาทุ/ตัิน)	ของเดือนธัินวิาคมุ	
2563	ร้อยลิะ	2.86	แลิะส้งข้้นในร้ปของ
เงินบุาทุ	ตัินลิะ	235.00	บุาทุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุ
เดือนมุกราคมุ	2563	เฉลีิ�ยตัินลิะ	289.00	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(8,720	บุาทุ/ตัิน)	ส้งข้้น
ร้อยลิะ	8.20	แลิะส้งข้้นในร้ปของเงินบุาทุ
ตัินลิะ	585.00	บุาทุ
	 ราคาซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้าในติลิาดชิคาโก
เดือนมีุนาคมุ	2564	ข้าวิโพืดเมุล็ิดเห็ลืิอง
อเมุริกันช้ัน	2	เฉลีิ�ยตัินลิะ	200.54	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(6,052.71	บุาทุ/ตัิน)	
ส้งข้้นจืากตัินลิะ	174.41	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	
(5,279	บุาทุ/ตัิน)	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	
ร้อยลิะ	14.98	แลิะส้งข้้นในร้ปของเงินบุาทุ
ตัินลิะ	773.71	บุาทุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุเดือน
มุกราคมุ	2563	เฉลีิ�ยตัินลิะ	157.28	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(4,814	บุาทุ/ตัิน)	ส้งข้้น
ร้อยลิะ	27.51	แลิะส้งข้้นในร้ปของเงินบุาทุ
ตัินลิะ	1,238.71	บุาทุ

บัญชีสมดุลข่้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก
(คาดคะเนเมืุ�อวัินทีุ�	14	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัิน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต�างร้อยละ

สติอกต้ินปี 303.01 320.04 -	5.32
ผ่ลิผ่ลิิติ 1,133.89 1,116.41 1.57
น�าเข้า 181.36 175.04 3.61
ส่งออก 181.36 175.04 3.61
ใช้ในประเทุศ 1,153.06 1,133.45 1.73
สติอกปลิายปี 283.83 303.01 -	6.33

ท่ีมา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

โดย	น.ส.สุดารินทุร์	รอดมุณี	
น.ส.พืัทุริยา	วิงศ์พืรมุ

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร
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ข้าวฟา่งเลี้ยงสัตว์
การผลิต
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดคะเนผ่ลิผ่ลิิติ
ข้าวิฟื้�างโลิก	ปี	2563/64	(ณ	เดือนมุกราคมุ	
2563)	มีุปริมุาณ	61.62	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	
57.96	ล้ิานตัิน	ของปี	2562/63	ร้อยลิะ	
6.31	โดยประเทุศสห็รัฐอเมุริกา	
อาร์เจืนติินา	ออสเติรเลีิย	โบุลิิเวีิย	ไนจีืเรีย	
ซ้้ำดาน	เม็ุกซิ้ำโก	แคเมุอร้น	สห็ภัาพืยุโรป	
แลิะบุ้ร์กินาฟื้าโซ้ำ	ผ่ลิิติได้เพิื�มุข้้น

การค้า	
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดคะเน
ควิามุต้ิองการใช้ข้าวิฟื้�างโลิก	ปี	2563/64	
มีุ	61.48	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	59.55	ล้ิานตัิน	
ของปี	2562/63	ร้อยลิะ	3.26	โดย	จีืน	
ไนจีืเรีย	เอธิิโอเปีย	ซ้้ำดาน	สห็ภัาพืยุโรป	
ออสเติรเลีิย	แคเมุอร้น	แลิะบุ้ร์กินาฟื้าโซ้ำ	

มีุควิามุต้ิองการใช้เพิื�มุข้้น	ด้านการค้าโลิก
คาดว่ิามีุ	9.44	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	
6.45	ล้ิานตัิน	ของปี	2562/63	ร้อยลิะ	46.35	
โดยสห็รัฐอเมุริกา	อาร์เจืนติินา	
ออสเติรเลีิย	จีืน	เอธิิโอเปีย	อินเดีย	แลิะ

เคนยา	ส่งออกเพิื�มุข้้น	ประกอบุกับุจีืน	
เอธิิโอเปีย	เคนยา	สห็ภัาพืยุโรป	ซ้้ำดานใต้ิ	
ชิลีิ	แลิะแอฟื้ริกาใต้ิ	น�าเข้าเพิื�มุข้้น	
	 ราคาข้าวิฟื้�างแดงคลิะทีุ�เกษติรกรขาย
ได้เดือนมุกราคมุ	2564	ไมุ่มีุรายงานราคา

บัญชีสมดุลข่้าวฟา่งโลก
(คาดคะเนเมืุ�อวัินทีุ�	14	มุกราคมุ	2564)

ห็น่วิย	:	ล้ิานตัิน

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลต�างร้อยละ

สติอกต้ินปี 3.95 5.53 -	28.58
ผ่ลิผ่ลิิติ 61.62 57.96 6.31
น�าเข้า 9.44 6.45 46.35
ส่งออก 9.44 6.45 46.35
ใช้ในประเทุศ 61.48 59.55 3.26
สติอกปลิายปี 4.09 3.95 3.52

ท่ีมา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ถั่วเขียว
การผลิต
	 ถั�วิเขียวิ	ปี	2564/65	คาดการณ์	
ณ	เดือนพืฤศจิืกายน	2563	(ผ่ลิผ่ลิิติออกส่้ติลิาด
ต้ัิงแต่ิเดือนกรกฎาคมุ	2563	-	มิุถุนายน	2564)	
มีุเน้ือทีุ�ปล้ิก	763,880	ไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	90,516	ตัิน	
แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	118	กิโลิกรัมุ	เมืุ�อเทีุยบุกับุปี	
2562/63	ทีุ�มีุเน้ือทีุ�ปล้ิก	773,772	ไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	
90,898	ตัิน	แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	117	กิโลิกรัมุ	
พืบุว่ิาเน้ือทีุ�ปล้ิก	แลิะผ่ลิผ่ลิิติลิดลิงร้อยลิะ	
1.28	แลิะร้อยลิะ	0.42	แต่ิผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	
เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	0.85

ราคา
	 ควิามุเคลืิ�อนไห็วิของราคาในเดือน
มุกราคมุ	2564	มีุดังน้ี
	 ราคาที�เกษตรกรขายได้
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิมัุนเมุล็ิดให็ญ่่ชนิดคลิะ	เดือนน้ี
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	25.29	บุาทุ	ลิดลิงจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	26.27	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	
2563	ร้อยลิะ	3.73	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
24.16	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	
ร้อยลิะ	4.68
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิด�าชนิดคลิะ	ไมุ่มีุรายงานราคา

		 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิมัุนเกรดเอ	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	34.00	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	
36.00	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	
5.56	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	30.00	บุาทุ	
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	13.33
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิมัุนเกรดบีุ	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	30.00	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	
32.00	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	
6.25	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	27.00	บุาทุ	
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	11.11

	 	ถั�วิเขียวิผิ่วิด�าคลิะ	ช้ัน	1	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	37.00	บุาทุ	ลิดลิงจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	40.00	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	
2563	ร้อยลิะ	7.50	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
32.00	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	
ร้อยลิะ	15.63
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิด�าคลิะ	ช้ัน	2	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	19.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุ
เดือนธัินวิาคมุ	2563	แลิะทุรงตัิวิเทุ่ากับุ
เดือนมุกราคมุ	2563	
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ผลผลิตถั่วเหลืองข่องประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
ห็น่วิย	:	ลิ้านติัน

ประเทศ 2562/63 2563/64

บุราซิ้ำลิ 126.00 133.00
สห็รัฐอเมุริกา 96.67 112.55
อาร์เจืนติินา 48.80 48.00

จีืน 18.10 19.60
อินเดีย 9.30 10.50

ปารากวัิย 9.90 10.25
แคนาดา 6.14 6.35
อื�น	ๆ 21.56 20.75

รวม 336.47 361.00

ท่ีมา : Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	January	2021

	 ถั�วิน้ิวินางแดง	เดือนน้ีเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
33.00	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	37.00	บุาทุ		
ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	10.81	
แลิะลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	34.00	บุาทุ		
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	2.94
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิมัุนเกรดเอ	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	35.06	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ		
37.06	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ		
5.40	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	30.97	บุาทุ	
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	13.21
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิมัุนเกรดบีุ	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุ	31.03	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	

โดย	น.ส.ยุพืยง	นามุวิงษา
นายสุรพืงษ์	มุุสิกชาติิ

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

โดย	น.ส.จืรินทุร์ทุิพืย์	จืงใจืรักษ์	
นายภัาณุพืันธิ์	ค�าวิังสง่า

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

33.03	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563		
ร้อยลิะ	6.06	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
27.95	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563		
ร้อยลิะ	11.02
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิด�าคลิะ	ช้ัน	1	เดือนน้ีเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	38.08	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ		
41.09	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563		
ร้อยลิะ	7.33	แต่ิส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
32.98	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563		
ร้อยลิะ	15.46
	 ถั�วิเขียวิผิ่วิด�าคลิะ	ช้ัน	2	เดือนน้ี	
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	19.94	บุาทุ	ทุรงตัิวิ
เทุ่ากับุเดือนธัินวิาคมุ	2563	แต่ิลิดลิง	

จืากกิโลิกรัมุลิะ	19.91	บุาทุ	ของเดือน
มุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	0.15
	 ถั�วิน้ิวินางแดง	เดือนน้ีเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
33.83	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ		
37.87	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	
ร้อยลิะ	10.67	แลิะลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	
34.78	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563		
ร้อยลิะ	2.73

ถั่วเหลือง
ด้านการผลิต
	 ในประเทศ
	 ในปี	2564/65	มีุเน้ือทีุ�เพืาะปล้ิก	0.106	
ล้ิานไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	28,803	ตัิน	ผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่		
271	กิโลิกรัมุ	เพิื�มุข้้นจืาก	0.105	ล้ิานไร่		
28,223	ตัิน	แลิะ	269	กิโลิกรัมุ	ในปี		
2563/64	ร้อยลิะ	0.95	ร้อยลิะ	2.06		
แลิะร้อยลิะ	0.74	ติามุลิ�าดับุ	
	 ต่างประเทศ
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	ประมุาณการ
ผ่ลิผ่ลิิติถั�วิเห็ลืิองโลิกปี	2563/64		
ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564	มีุประมุาณ		
361.00	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	336.47	ล้ิานตัิน	
ของปีทีุ�ผ่่านมุา	ร้อยลิะ	7.29	
	 สถานการณ์ในต่างประเทศ
	 ควิามุล่ิาช้าในการเก็บุเกี�ยวิถั�วิเห็ลืิอง
ของบุราซิ้ำลิเป็นห็น้�งในป้จืจัืยทีุ�ทุ�าให้็ราคา
ถั�วิเห็ลืิองของสห็รัฐฯ	เพิื�มุข้้นในช่วิงไมุ่กี�
สัปดาห์็ทีุ�ผ่่านมุา	แลิะสัญ่ญ่าซ้ื้ำอขายล่ิวิง
ห็น้าถั�วิเห็ลืิองในเดือนมีุนาคมุมีุการซ้ื้ำอ
ขายทีุ�ระดับุส้งสุดในรอบุ	6	ปี	อย้่ทีุ�	13.72	
ดอลิลิาร์ต่ิอบุุชเชลิ	แลิะราคาถั�วิเห็ลืิอง	
ของบุราซิ้ำลิยังคงมีุแนวิโน้มุส้งข้้นในอีก	
ไมุ่กี�สัปดาห์็ข้างห็น้า	เนื�องจืากควิามุล่ิาช้า
ในการเก็บุเกี�ยวิ	ท้ัุงน้ี	นักวิิเคราะห์็ยังกล่ิาวิว่ิา	
ในปี	2564	ราคาถั�วิเห็ลืิองมีุแนวิโน้มุ	
เพิื�มุข้้นอย่างต่ิอเนื�อง	จืากอุปทุานทีุ�ต้ิงตัิวิ
ประกอบุกับุอุปสงค์ทีุ�คงทีุ�

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชนำ้ามัน

ด้านราคา
	 ในประเทศ
	 ราคาทีุ�เกษติรกรขายได้ของถั�วิเห็ลืิอง
ชนิดคลิะในเดือนน้ีเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	17.00	บุาทุ		
ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	17.63	บุาทุ	ในเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	3.57	แลิะลิดลิงจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	17.11	บุาทุ	ในเดือนเดียวิกัน
ของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	0.64
	 ราคาขายส่ง	ณ	ติลิาดกรุงเทุพืฯ	ของ	
ถั�วิเห็ลืิองสกัดน�้ามัุนในเดือนน้ี	ไมุ่มีุรายงานราคา	
	 ต่างประเทศ
	 ราคาถั�วิเห็ลืิองซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้า		
ณ	ติลิาดชิคาโก	เฉลีิ�ยบุุชเชลิลิะ	1,374.93	เซ้ำนต์ิ	
(15.24	บุาทุ/กก.)	ส้งข้้นจืากบุุชเชลิลิะ		
1,220.99	(13.58	บุาทุ/กก.)	ในเดือน	

ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	12.61	แลิะส้งข้้นจืาก	
บุุชเชลิลิะ	910.17	เซ้ำนต์ิ	(10.28	บุาทุ/กก.)	
ในเดือนเดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	51.06
	 ราคากากถั�วิเห็ลืิองซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้า		
ณ	ติลิาดชิคาโก	เฉลีิ�ยตัินลิะ	447.38	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(13.22	บุาทุ/กก.)		
ส้งข้้นจืากตัินลิะ	404.86	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	
(12.25	บุาทุ/กก.)	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ		
10.50	แลิะส้งข้้นจืากตัินลิะ	296.05	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(9.09	บุาทุ/กก.)	ในเดือน
เดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	51.12
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ถั่วลิสง
ในประเทศ
	 การผลิต
	 ถั�วิลิิสง	ปี	2564/65	คาดการณ์	
ณ	เดือนพืฤศจิืกายน	2563	(ผ่ลิผ่ลิิติออกส่้ติลิาด
ต้ัิงแต่ิเดือนกรกฎาคมุ	2563	ถ้ง	มิุถุนายน	
2564)	มีุเน้ือทีุ�ปล้ิก	83,876	ไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	
28,399	ตัิน	แลิะผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่	339	กิโลิกรัมุ	
เมืุ�อเทีุยบุกับุปี	2563/64	ทีุ�มีุเน้ือทีุ�ปล้ิก	
87,026	ไร่	ผ่ลิผ่ลิิติ	29,299	ตัิน	แลิะผ่ลิผ่ลิิติ
ต่ิอไร่	337	กิโลิกรัมุ	พืบุว่ิา	เน้ือทีุ�ปล้ิก	
แลิะผ่ลิผ่ลิิติลิดลิง	ร้อยลิะ	3.61	แลิะร้อยลิะ	
3.07	แต่ิผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	0.59	
	 ควิามุเคลืิ�อนไห็วิของราคาในเดือน
มุกราคมุ	2564	มีุดังน้ี
	 ราคาที�เกษตรกรขายได้
	 ถั�วิลิิสงท้ัุงเปลืิอกสด	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	
31.41	บุาทุ	ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	31.11	บุาทุ	
ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	0.96	
แลิะส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	30.48	บุาทุ	
ของเดือนมุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	3.05
	 ถั�วิลิิสงท้ัุงเปลืิอกแห้็ง	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	
54.83	บุาทุ	ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
50.20	บุาทุ	ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	
ร้อยลิะ	9.22	แลิะส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
51.33	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	2563	
ร้อยลิะ	6.82
	 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
	 ถั�วิลิิสงกะเทุาะเปลืิอกชนิดคัดพิืเศษ	
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	60.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุ
เดือนธัินวิาคมุ	2563	แต่ิเพิื�มุข้้นจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	53.50	บุาทุ	ของเดือนมุกราคมุ	
2563	ร้อยลิะ	12.15

ผลผลิตถั่วลิสงข่องประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ
ห็น่วิย	:	ลิ้านติัน

ประเทศ 2562/63 2563/64 ผลต�างร้อยละ

สาธิารณรัฐประชาชนจีืน 17.52 17.50 -0.11
อินเดีย 6.26 6.50 3.83
อื�น	ๆ 22.30 23.36 4.75

รวม 46.08 47.36 2.78

ท่ีมา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,Jan	2021

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก
ห็น่วิย	:	ลิ้านติัน

รายการ 2562/63 2563/64 ผลต�างร้อยละ

ผ่ลิผ่ลิิติ 46.08 47.36 2.78
น�าเข้า 4.36 3.98 -8.72
ส่งออก 4.69 4.26 -9.17
สกัดน�้ามัุน 19.31 18.87 -2.28
สต็ิอกปลิายปี 4.06 3.83 -5.67

ท่ีมา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,Jan	2021

	 ถั�วิลิิสงกะเทุาะเปลืิอกชนิดคัดธิรรมุดา	
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	56.50	บุาทุ	ทุรงตัิวิ
เทุ่ากับุเดือนธัินวิาคมุ	2563	แต่ิเพิื�มุข้้น
จืากกิโลิกรัมุลิะ	51.00	บุาทุ	ของเดือน
มุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	10.78

ต่างประเทศ
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดการณ์
ภัาวิการณ์ผ่ลิิติถั�วิลิิสงโลิก	ปี	2563/64	
ณ	เดือนมุกราคมุ	2564	มีุผ่ลิผ่ลิิติ	47.36	
ล้ิานตัิน	ลิดลิงจืาก	46.08	ล้ิานตัิน	ของปี	

2562/63	ร้อยลิะ	2.78	ห็รือคิดเป็นร้อยลิะ	
7.97	ของผ่ลิผ่ลิิติพืืชน�้ามัุนของโลิก	
โดยถั�วิเห็ลืิอง	เรปซี้ำด	แลิะเมุล็ิดทุานติะวัิน	
ปี	2563/64	มีุปริมุาณ	361.00	ล้ิานตัิน
68.90	ล้ิานตัิน	แลิะ	50.04	ล้ิานตัิน	
ติามุลิ�าดับุ	

โดย	น.ส.ยุพืยง	นามุวิงษา
	นายสุรพืงษ์	มุุสิกชาติิ

ส�านักวิิจัืยเศรษฐกิจืการเกษติร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มน�้ามัน
การผลิต
	 ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	คาดว่ิา
ปี	2564	ผ่ลิผ่ลิิติปาล์ิมุน�้ามัุนเดือนมุกราคมุ
จืะมีุประมุาณ	0.806	ล้ิานตัิน	คิดเป็น
น�้ามัุนปาล์ิมุดิบุ	0.145	ล้ิานตัิน	ลิดลิงจืาก
ผ่ลิผ่ลิิติปาล์ิมุทุะลิาย	0.846	ล้ิานตัิน	
คิดเป็นน�้ามัุนปาล์ิมุดิบุ	0.152	ล้ิานตัิน	
ของเดือนธัินวิาคมุ	2563	คิดเป็นร้อยลิะ	
4.73	แลิะร้อยลิะ	4.61	ติามุลิ�าดับุ

การตลาด
	 อินเดียต้ัิงเป้าห็มุายการผ่ลิิติ	oilseed	
ให้็เพิื�มุข้้นมุากกว่ิาร้อยลิะ	50	ภัายใน	5	ปี	
จืากเดิมุทีุ�ผ่ลิิติได้	30	ล้ิานตัิน	เนื�องจืาก
ป้จืจุืบัุนอินเดียน�าเข้าน�้ามัุนพืืชเพิื�มุข้้นถ้ง	
3	เทุ่าจืาก	20	ปีก่อน	แลิะคาดว่ิาจืะเพิื�มุข้้น
ติามุจื�านวินประชากรทีุ�ขยายตัิวิ	โดยคาดว่ิา
จืะลิดการน�าเข้าลิงปีลิะ	10	พัืนล้ิาน
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	แลิะช่วิยเห็ลืิอค่าใช้จ่ืาย
แก่เกษติรกรผ้้่ปล้ิกข้าวิแลิะข้าวิสาลีิ
ในพ้ืืนทีุ�	Punjan,	Haryana,	Uttar	
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ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
	 ราคาฝ้ายดอกท้ัุงเมุล็ิดชนิดคลิะทีุ�เกษติรกร	
ขายได้เดือนน้ีไมุ่มีุรายงานราคา

ต่างประเทศ	
	 การผลิต
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดการณ์
ผ่ลิผ่ลิิติฝ้ายโลิกปี	2563/64	ณ	เดือนมุกราคมุ		
2564	มีุปริมุาณ	24.57	ล้ิานตัิน	ลิดลิงจืาก		
26.59	ล้ิานตัินของปี	2562/63	ร้อยลิะ	7.60
	 การค้า	
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐฯ	คาดการณ์
ควิามุต้ิองการใช้ฝ้ายโลิก	ปี	2563/64		
มีุปริมุาณ	25.20	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก		
22.34	ล้ิานตัิน	ของปี	2562/63	ร้อยลิะ		
12.80	ด้านการน�าเข้า	มีุปริมุาณ	9.48		
ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	8.86	ล้ิานตัิน	ของปี		
2562/63	ร้อยลิะ	7.00	ด้านการส่งออก		
มีุปริมุาณ	9.48	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	8.98	
ล้ิานตัิน	ของปี	2562/63	ร้อยลิะ	5.57

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พืชเส้นใย-พืชอื�นๆ

บัญชีสมดุลฝ้า้ยโลก	(ณ	เดือนมกราคม	2563)	
ห็น่วิย	:	ลิ้านติัน

รายการ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผลต�างร้อยละ

สต็ิอกต้ินปี 17.48 21.62 23.68
ผ่ลิผ่ลิิติ 26.59 24.57 -	7.60
น�าเข้า 8.86 9.48 7.00
ใช้ในประเทุศ 22.34 25.20 12.80
ส่งออก 8.98 9.48 5.57
สต็ิอกปลิายปี 21.62 20.97 -	3.01

ท่ีมา :	Cotton	World	markets	and	trade,	USDA	ประจื�าเดือนมุกราคมุ	2564

ความเคลื�อนไหวของราคาฝ้้าย 
ในตลาดโลกประจำาเดือนมกราคม	
2564	สรุปได้ดังน้ี
	 ราคาซ้ื้ำอ	-	ขายล่ิวิงห็น้าเพืื�อส่งมุอบุเดือน	
มีุนาคมุ	2564	ทุ�าสัญ่ญ่าเดือนมุกราคมุ		
เฉลีิ�ยปอนด์ลิะ	80.76	เซ้ำนต์ิ	(กิโลิกรัมุลิะ		
53.73	บุาทุ)	เพิื�มุข้้นจืากปอนด์ลิะ	74.72	เซ้ำนต์ิ		
(กิโลิกรัมุลิะ	49.86	บุาทุ)	ของเดือน
ธัินวิาคมุ	2563	ร้อยลิะ	8.08	(เพิื�มุข้้น	

ในร้ปเงินบุาทุกิโลิกรัมุลิะ	3.87	บุาทุ)	แลิะ
เพิื�มุข้้นจืากปอนด์ลิะ	70.06	เซ้ำนต์ิ		
(กิโลิกรัมุลิะ	47.27	บุาทุ)	ของเดือน
มุกราคมุ	2563	ร้อยลิะ	15.27	(เพิื�มุข้้น	
ในร้ปเงินบุาทุกิโลิกรัมุลิะ	6.46	บุาทุ)

โดย	นายเอกพืัฒน์	วิิรัติน์พืงษ์	
	 	 น.ส.สุดารัติน์	ผ่ลิพืิบุ้ลิย์

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

อ้อยโรงงาน
และน�้าตาล
ในประเทศ
	 ไมุ่มุีรายงาน

ต่างประเทศ	
	 Czarnikow	รายงานว่ิา	ในปีการผ่ลิิติ		
2564/2565	ภัาคกลิาง	-	ใต้ิ	ของบุราซิ้ำลิ
อาจืผ่ลิิติน�้าติาลิได้เพีืยง	36	ล้ิานตัิน		

ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	38.91	บุาทุ	ในเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	1.21	แลิะส้งข้้นจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	37.68	บุาทุ	ในเดือนเดียวิกัน
ของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	4.51		
	 ราคาน�้ามัุนปาล์ิมุดิบุซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้า		
ณ	ติลิาดมุาเลิเซี้ำยเฉลีิ�ย	ตัินลิะ	3,764.85	ริงกิติ		
(28.39	บุาทุ/กก.)	ส้งข้้นจืากตัินลิะ		
3,659.37	ริงกิติ	(27.51	บุาทุ/กก.)	ในเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	2.88	แลิะส้งข้้นจืากตัินลิะ		
2,914.16	ริงกิติ	(22.11	บุาทุ/กก.)	ในเดือน	
เดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	29.19	

โดย	น.ส.ยุพืยง	นามุวิงษา
นางอัมุพืิกา	เพืชรเสถียร

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

	 ราคาน�้ามัุนปาล์ิมุดิบุซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้า		
ณ	ติลิาดรอติเติอร์ดัมุ	เฉลีิ�ยตัินลิะ	1,037.00		
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(31.29	บุาทุ/กก.)	ส้งข้้น	
จืากตัินลิะ	945.08	ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ		
(28.58	บุาทุ/กก.)	ในเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ		
9.73	แลิะส้งข้้นจืากตัินลิะ	819.40	
ดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	(25.08	บุาทุ/กก.)	ในเดือน	
เดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	26.56	

ลิดลิง	6%	จืากปีก่อน	เนื�องจืากปริมุาณ	
น�้าฝนไติรมุาสแรกในภ้ัมิุภัาคติ��ากว่ิาค่าเฉลีิ�ย		
26%	นอกจืากน้ี	ยังกล่ิาวิเพิื�มุเติิมุว่ิา	ไฟื้ไห็มุ้	
ไร่อ้อยในเซ้ำาเปาโลิอาจืส่งผ่ลิกระทุบุต่ิอ
ผ่ลิผ่ลิิติ	ในทุางติรงกันข้ามุ	JOB	Economia		
กล่ิาวิว่ิา	ผ่ลิผ่ลิิติอ้อยในภ้ัมิุภัาคน้ีอาจืเกิน	
600	ล้ิานตัิน	ซ้้ำ�งใกล้ิเคียงกับุสถิติิ	618	ล้ิานตัิน		
ในปี	2558/2559
	 โรงงานในรัฐอุติติรประเทุศ	ของอินเดีย
	เก็บุเกี�ยวิผ่ลิผ่ลิิติไปแล้ิวิ	40%	ของผ่ลิผ่ลิิติ

อ้อยท้ัุงห็มุดทีุ�คาดไว้ิ	ในช่วิงสี�เดือนแรก	
ของการเก็บุเกี�ยวิในปี	2564/2565		
อย่างไรก็ติามุ	ยังไมุ่ได้มีุการประกาศ	
ราคาอ้อยทีุ�แนะน�าของรัฐ	(SAP)	ส�าห็รับุ
ฤด้กาลิให็มุ่	นอกจืากน้ีแห็ล่ิงข่าวิกล่ิาวิ	
เพิื�มุเติิมุว่ิา	รัฐบุาลิอินเดียมีุควิามุกังวิลิเกี�ยวิกับุ	
การประทุ้วิงต่ิอต้ิานการปฏิิร้ปการเกษติร

Pradesh,	Madhya	Pradesh	ในการ
เปลีิ�ยนมุาปล้ิก	sunflower	แลิะ	rapeseed	

ราคา
	 ราคาผ่ลิปาล์ิมุท้ัุงทุะลิายทีุ�เกษติรกร
ขายได้เดือนน้ี	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	6.79	บุาทุ	
ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	6.95	บุาทุ	ในเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	2.30	แต่ิส้งข้้นจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	6.47	บุาทุ	ในเดือนเดียวิกัน
ของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	4.95	
	 ราคาขายส่งน�้ามัุนปาล์ิมุดิบุ	ณ	ติลิาด
กรุงเทุพืฯ	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	39.38	บุาทุ		

โดย	นายชวินเพืิ�มุ	สังข์สิงห็์
น.ส.สุดารัติน์	ผ่ลิพืิบุ้ลิย์

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก	หมายเลข่	11	(เซนต์/ปอนด์)

เด้อนก�าหนดราคา ราคาสู่่งสูุ่ด ราคาต�่าสูุ่ด ราคาปิดเม่้อวันท่ี 22 ม.ค. 64 ราคาปิดเม่้อวันท่ี 22 ธ.ค. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

มีุ.ค.-64 16.04 15.73 15.87 14.54 +1.33

พื.ค.-64 15.26 14.95 15.08 13.85 +1.23

ก.ค.-64 14.74 14.49 14.61 13.56 +1.05

ติ.ค.-64 14.53 14.30 14.42 13.54 +0.88

มีุ.ค.-65 14.77 14.53 14.66 13.84 +0.82

พื.ค.-65 13.93 13.72 13.82 13.39 +0.43

ก.ค.-65 13.35 13.14 13.21 13.13 +0.08

ติ.ค.-65 13.11 12.93 12.98 13.05 -0.07

มีุ.ค.-66 13.22 13.06 13.12 13.22 -0.10

พื.ค.-66 12.86 12.69 12.77 12.91 -0.14

ก.ค.-66 12.69 12.52 12.60 12.67 -0.07

ติ.ค.-66 12.70 12.55 12.63 12.63 0.00

ราคาน�้าตาลทรายข่าวตลาดลอนดอน	หมายเลข่	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด้อนก�าหนดราคา ราคาสู่่งสูุ่ด ราคาต�่าสูุ่ด ราคาปิดเม่้อวันท่ี 22 ม.ค. 64 ราคาปิดเม่้อวันท่ี 22 ธ.ค. 63 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)

มีุ.ค.-64 449.10 441.00 444.80 400.60 +44.20

พื.ค.-64 435.50 427.00 429.80 392.30 +37.50

ส.ค.-64 423.30 414.90 418.20 387.00 +31.20

ติ.ค.-64 409.80 402.50 405.60 381.40 +24.20

ธิ.ค.-64 405.80 401.00 402.00 381.20 +20.80

มีุ.ค.-65 403.90 400.10 400.10 382.90 +17.20

พื.ค.-65 396.50 493.30 393.30 382.10 +11.20

ส.ค.-65 386.60 386.60 386.60 378.90 +7.70

ยางพารา
การผลิต
	 ผ่ลิผ่ลิิติยางพืาราของไทุยในปี	2563		
มีุปริมุาณ	4.678	ล้ิานตัิน	(4.750	ล้ิานตัิน	
ยางดิบุ)	ลิดลิงร้อยลิะ	1.86	เมืุ�อเทีุยบุ	
กับุปี	2562	ทีุ�มีุผ่ลิผ่ลิิติ	4.767	ล้ิานตัิน		
(4.840	ล้ิานตัินยางดิบุ)	โดยช่วิงทีุ�ผ่ลิผ่ลิิติ
ออกส่้ติลิาดมุากของปี	2563	อย้ใ่นช่วิง
เดือนกันยายน	–	ธัินวิาคมุ	โดยมีุผ่ลิผ่ลิิติ
ออกส่้ติลิาดร้อยลิะ	42.96	ของปริมุาณ
ผ่ลิผ่ลิิติท้ัุงปี	ทุางด้านการผ่ลิิติยางพืารา	
ในภัาพืรวิมุของโลิก	สมุาคมุประเทุศผ้้่ผ่ลิิติ
ยางธิรรมุชาติิ	(ANRPC)	คาดการณ์ว่ิา	

ในปี	2564	จืะมีุผ่ลิผ่ลิิติประมุาณ	13.65	
ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืากปี	2563	ร้อยลิะ	6.81	
ทีุ�มีุปริมุาณ	12.78	ล้ิานตัิน	

การตลาด
	 การส่งออกยางพืาราของไทุยในช่วิง
เดือนมุกราคมุ	–	พืฤศจิืกายน	ปี	2563		
มีุปริมุาณ	3.45	ล้ิานตัิน	ลิดลิงร้อยลิะ		
3.90	จืากช่วิงเวิลิาเดียวิกันของปี	2562		
ทีุ�มีุปริมุาณ	3.59	ล้ิานตัิน	ทุางด้านควิามุ
ต้ิองการใช้ยางพืาราในภัาพืรวิมุของโลิก
ในปี	2564	มีุประมุาณการควิามุต้ิองการ
ใช้ยาง	13.44	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืากปี	2563	
ร้อยลิะ	4.75	ทีุ�มีุปริมุาณ	12.83	ล้ิานตัิน

ราคา
 1. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั�งประเทศ 
	 1)	 ยางแผ่่นดิบุคุณภัาพืทีุ�	1	ราคาเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	53.86	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	57.49	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	3.63	บุาทุ		
ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	6.32	
	 2)	 ยางแผ่่นดิบุคุณภัาพืทีุ�	2	ราคาเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	53.36	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	56.98	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	3.62	บุาทุ		
ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	6.37
	 3)	 ยางแผ่่นดิบุคุณภัาพืทีุ�	3	ราคาเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	52.86	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	56.47	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	3.61	บุาทุ		
ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	6.41

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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	 4)	 ยางก้อนคลิะ	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	
19.41	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	20.34	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	0.93	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	4.60
	 5)	 เศษยางคลิะ	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	
18.08	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	18.65	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	0.57	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	3.08
	 6)	น�้ายางสดคลิะ	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
42.95	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	44.79	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	1.84	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	4.11
 2. ราคาสู่�งออก เอฟ.โอ.บี.  
ซ้ื้�อขายล�วงหน้าสู่�งมอบเด้อนกุมภาพันธ์
	 ณ์ ท�าเร้อกรุงเทพ 
	 1)	 ยางแผ่่นรมุควัินช้ัน	1	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
66.31	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	70.87	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	4.56	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	6.43
	 2)	 ยางแผ่่นรมุควัินช้ัน	3	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
65.16	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	69.72	บุาทุ	ของเดือน	

ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	4.56	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	6.54
	 3)	 ยางแทุ่ง	(STR20)	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
47.53	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	48.21	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	0.68	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	1.40
	 4)	น�้ายางข้น	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
40.61	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	43.01	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	2.40	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	5.58
 ณ์ ท�าเร้อสู่งขลา 
	 1)	ยางแผ่่นรมุควัินช้ัน	1	ราคาเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	66.06	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	70.62	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	4.56	บุาทุ	ห็รือ
ลิดลิงร้อยลิะ	6.45
	 2)	ยางแผ่่นรมุควัินช้ัน	3	ราคาเฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	64.91	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	69.47	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	4.56	บุาทุ	ห็รือ
ลิดลิงร้อยลิะ	6.56
	 3)	ยางแทุ่ง	(STR20)	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
47.28	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	47.96	บุาทุ	ของเดือน	

ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	0.68	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	1.41
	 4)	น�้ายางข้น	ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
40.36	บุาทุ	ลิดลิงจืาก	42.76	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุา	กิโลิกรัมุลิะ	2.40	บุาทุ	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	5.61
 3. ราคายางแผ�นรมควันชั�น 3  
ในตลาดล�วงหน้าต�างประเทศ 
	 1)	ราคาซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้าติลิาดสิงคโปร์		
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	230.16	เซ้ำนต์ิสห็รัฐฯ		
(68.46	บุาทุ)	ลิดลิงจืาก	237.28	เซ้ำนต์ิสห็รัฐฯ		
(70.78	บุาทุ)	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุากิโลิกรัมุลิะ		
7.12	เซ้ำนต์ิสห็รัฐฯ	ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	3.00
	 2)	ราคาซ้ื้ำอขายล่ิวิงห็น้าติลิาดโติเกียวิ	
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	271.71	เยน	(77.38	บุาทุ)		
เพิื�มุข้้นจืาก	251.59	เยน	(71.76	บุาทุ)	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุากิโลิกรัมุลิะ	20.12	เยน	
ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	8.00

โดย	นายทุินกร	เพืชรส้งเนิน
ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผลิต
	 เน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิรวิมุท้ัุงประเทุศลิดลิงท้ัุงพัืนธ์ุิ
อาราบิุก้า	แลิะโรบัุสต้ิา	โดยเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิกาแฟื้
พัืนธ์ุิอาราบิุก้าลิดลิงเนื�องจืากจัืงห็วัิดเชียงราย
ซ้้ำ�งเป็นแห็ล่ิงผ่ลิิติส�าคัญ่ประสบุป้ญ่ห็าสภัาพื
อากาศแห้็งแล้ิงในช่วิงต้ินปี	2563	ทุ�าให้็	
ต้ินกาแฟื้ยืนต้ินติาย	ส่วินเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิกาแฟื้
พัืนธ์ุิโรบัุสต้ิาลิดลิงอย่างต่ิอเนื�อง	เนื�องจืาก	
แห็ล่ิงผ่ลิิติส�าคัญ่ทุางภัาคใต้ิ	ได้แก่จัืงห็วัิด
ชุมุพืร	แลิะระนอง	เกษติรกรโค่นต้ินกาแฟื้	
ทีุ�ปล้ิกแซ้ำมุในสวินยางพืารา	ปาล์ิมุน�้ามัุน		
แลิะทุุเรียน	ซ้้ำ�งเป็นพืืชห็ลัิกเริ�มุโติข้้นแลิะ	
ให้็ผ่ลิผ่ลิิติได้	รวิมุท้ัุงโค่น	ต้ินกาแฟื้ทีุ�อายุมุาก		
ส่วินผ่ลิผ่ลิิติต่ิอไร่ท้ัุงสองพัืนธ์ุิคาดว่ิาเพิื�มุข้้น		
เพืราะปีน้ีแห็ล่ิงผ่ลิิติ	ส่วินให็ญ่่สภัาพือากาศ
เอ้ืออ�านวิยมีุช่วิงแล้ิงเห็มุาะสมุส�าห็รับุการ
ออกดอก	แลิะคาดว่ิาช่วิงพัืฒนาดอกแลิะผ่ลิ
ต้ินกาแฟื้ได้รับุน�้าเพีืยงพือภัาพืรวิมุผ่ลิผ่ลิิติ	
ท้ัุงประเทุศจ้ืงเพิื�มุข้้น

 ภาคเหน้อ	เป็นแห็ล่ิงปล้ิกกาแฟื้พัืนธ์ุิ	
อาราบิุก้า	เน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิลิดลิง	เนื�องจืาก	
จัืงห็วัิดเชียงรายซ้้ำ�งเป็นแห็ล่ิงผ่ลิิติส�าคัญ่
ประสบุป้ญ่ห็าสภัาพือากาศแห้็งแล้ิงในช่วิง
ต้ินปี	2563	ทุ�าให้็ต้ินกาแฟื้ยืนต้ินติาย		
ส่วินเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิพัืนธ์ุิโรบัุสต้ิาเพิื�มุข้้นเล็ิกน้อย		
จืากต้ินกาแฟื้ทีุ�ปลุิกเมืุ�อปี	2560	เริ�มุให้็ผ่ลิผ่ลิิติ	
ได้ในปีน้ี	ได้แก่	จัืงห็วัิดติาก	แลิะสุโขทัุย		
ส�าห็รับุผ่ลิผ่ลิิติต่ิอเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิคาดว่ิาเพิื�มุข้้น
เล็ิกน้อย	แมุ้ว่ิาสภัาพือากาศแล้ิงในช่วิง	
ต้ินปี	2563	แต่ิช่วิงเดือนมิุถุนายน	2563		
ต้ินกาแฟื้เริ�มุติิดผ่ลิแล้ิวิได้รับุน�้าฝนทีุ�เพีืยงพือ		
ทุ�าให้็การเจืริญ่เติิบุโติของผ่ลิกาแฟื้สมุบุ้รณ์ดี		
มุากกว่ิาปีทีุ�ผ่่านมุา	ยกเว้ินแห็ล่ิงผ่ลิิติใน
จัืงห็วัิดติาก	น่าน	แลิะอุติรดิติถ์	สภัาพือากาศ
แล้ิงแลิะร้อนจัืด	ทุ�าให้็ดอกกาแฟื้แห้็งแลิะ	
ติิดผ่ลิน้อย	ส่วินจัืงห็วัิดพิืษณุโลิก	แลิะ
เพืชรบุ้รณ์	ส่วินให็ญ่่ปล้ิกเป็นอาชีพืเสริมุ		
โดยปล้ิกแซ้ำมุในสวินยางพืารา	ต้ินกาแฟื้	
จ้ืงโติช้า	ขาดการบุ�ารุงด้แลิรวิมุท้ัุงสภัาพื
อากาศแล้ิง	ทุ�าให้็ติิดผ่ลิน้อยกว่ิาปีทีุ�ผ่่านมุา		
ผ่ลิผ่ลิิติกาแฟื้จืะเก็บุเกี�ยวิมุากช่วิงเดือน
ธัินวิาคมุ	2563	–	เดือนกุมุภัาพัืนธ์ิ	2564

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหน้อ	เน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิ
ลิดลิง	เนื�องจืากแห็ล่ิงผ่ลิิติกาแฟื้ในจัืงห็วัิดเลิย		
ห็ลิายพ้ืืนทีุ�ประสบุป้ญ่ห็าภััยแล้ิง	ทุ�าให้็	
กาแฟื้ยืนต้ินติาย	เกษติรกรจ้ืงโค่นต้ินทีุ�ติายท้ิุง		
ส�าห็รับุผ่ลิผ่ลิิติต่ิอเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิคาดว่ิาลิดลิง		
เนื�องจืากสภัาพือากาศร้อน	แลิะแห้็งแล้ิง
ในช่วิงออกดอก	ต้ินกาแฟื้ขาดน�้า	ทุ�าให้็
ออกดอกน้อย	ประกอบุกับุเกษติรกร	
ขาดการด้แลิรักษา	ค่าจ้ืางแรงงานแพืง		
บุางรายไมุ่เก็บุผ่ลิผ่ลิิติ	แลิะบุางราย	
โค่นต้ินกาแฟื้ท้ิุง	เพืราะเก็บุเกี�ยวิแล้ิวิไมุ่คุ้มุทุุน		
โดยผ่ลิผ่ลิิติกาแฟื้จืะเก็บุเกี�ยวิมุากช่วิงเดือน
ธัินวิาคมุ	2563	–	เดือนกุมุภัาพัืนธ์ิ	2564
	 ภาคกลาง	เน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิเพิื�มุข้้น	เนื�องจืาก
ต้ินกาแฟื้ทีุ�ปล้ิกในปี	2560	เริ�มุให้็ผ่ลิผ่ลิผ่ลิิติ
ได้ในปีน้ี	ส่วินผ่ลิผ่ลิิติต่ิอเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิคาดว่ิา
ลิดลิง	จืากสภัาพือากาศแล้ิง	ฝนท้ิุงช่วิงนาน		
ทุ�าให้็ต้ินกาแฟื้ได้รับุน�้าไมุ่เพีืยงพือต่ิอการ
ออกดอกแลิะติิดผ่ลิ	ประกอบุกับุบุางแห็ล่ิง
ผ่ลิิติกาแฟื้เริ�มุอายุมุากข้้น	ทุ�าให้็ต้ิองตัิดแต่ิง
กิ�งทุ�าสาวิ	เพืื�อให้็ต้ินกาแฟื้ฟืื้�นฟ้ื้ควิามุสมุบุ้รณ์	
แลิะให้็ผ่ลิผ่ลิิติส้งข้้นโดยผ่ลิผ่ลิิติกาแฟื้	
จืะเก็บุเกี�ยวิมุากช่วิงเดือนธัินวิาคมุ	2563	–	
เดือนกุมุภัาพัืนธ์ิ	2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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 ภาคใต้	เป็นแห็ล่ิงปล้ิกกาแฟื้พัืนธ์ุิโรบัุสต้ิา		
เน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิลิดลิงอย่างต่ิอเนื�อง	เนื�องจืาก
เกษติรกรโค่นต้ินกาแฟื้ทีุ�ปล้ิกแซ้ำมุในสวิน
ยางพืารา	ปาล์ิมุน�้ามัุน	แลิะทุุเรียน	เพืราะ	
พืืชห็ลัิกเริ�มุโติข้้น	ประกอบุกับุมีุป้ญ่ห็าการ
จ้ืางแรงงานเก็บุเกี�ยวิทีุ�แพืง	แลิะห็ายาก		
ส�าห็รับุผ่ลิผ่ลิิติต่ิอเน้ือทีุ�ให้็ผ่ลิคาดว่ิาเพิื�มุข้้น		
เนื�องจืากจัืงห็วัิดชุมุพืร	ซ้้ำ�งเป็นแห็ล่ิงผ่ลิิติ
ส�าคัญ่	ปีทีุ�แล้ิวิเกิดพืายุทุ�าให้็มีุฝนติกห็นัก		
ส่งผ่ลิให้็ดอกร่วิง	รวิมุท้ัุงประสบุภััยแล้ิง	
ช่วิงดอกบุาน	ทุ�าให้็ติิดผ่ลิน้อย	ปีน้ีมีุช่วิงแล้ิง
เห็มุาะสมุส�าห็รับุการออกดอก	แลิะคาดว่ิา
ช่วิงพัืฒนาดอกแลิะผ่ลิ	ต้ินกาแฟื้จืะได้รับุน�้า	
เพีืยงพือ	ภัาพืรวิมุผ่ลิผ่ลิิติจ้ืงเพิื�มุข้้น	โดย
ผ่ลิผ่ลิิติกาแฟื้จืะเก็บุเกี�ยวิมุากช่วิงเดือน
ธัินวิาคมุ	2563	–	เดือนกุมุภัาพัืนธ์ิ	2564
 การตลาดและราคา 
	 คาดว่ิา	ราคาเมุล็ิดกาแฟื้จืะใกล้ิเคียงกับุ	
ปีทีุ�ผ่่านมุา	จืากปริมุาณผ่ลิผ่ลิิติโลิกทีุ�เพิื�มุข้้น	
แลิะภัาวิะเศรษฐกิจืโลิกทีุ�ซ้ำบุเซ้ำา	ส�าห็รับุ	
การส่งออกจืะลิดลิงจืากปีทีุ�ผ่่านมุาเล็ิกน้อย		
เนื�องจืากผ่ลิผ่ลิิติภัายในประเทุศลิดลิง		
ส่วินการน�าเข้าเมุล็ิดกาแฟื้มีุแนวิโน้มุเพิื�มุข้้น
จืากปีทีุ�ผ่่านมุาเล็ิกน้อยจืากควิามุต้ิองการ
บุริโภัคภัายในประเทุศ	แลิะน�ามุาแปรร้ป	
เป็นผ่ลิิติภััณฑ์เพืื�อส่งออก	ประกอบุกับุ
ผ่ลิผ่ลิิติในประเทุศลิดลิง
	 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไทยในป	ี2563
	 ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	รายงาน
ควิามุต้ิองการใช้เมุล็ิดกาแฟื้ของโรงงาน
แปรร้ปในประเทุศ	ในช่วิง	5	ปีทีุ�ผ่่านมุา		
ในปี	2563	มีุปริมุาณ	86,611	ตัิน	เพิื�มุข้้น

จืาก	81,592	ตัิน	ของปี	2552	ปริมุาณ		
5,019	ตัิน	ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	6.15	
เนื�องจืากควิามุต้ิองการของโรงงานแปรร้ป
เพิื�มุข้้น	ท้ัุงเพืื�อการบุริโภัคภัายในประเทุศ
แลิะเพืื�อการส่งออก
	 2.	การค้า
	 การส่งออกเมุล็ิดกาแฟื้แลิะกาแฟื้
ส�าเร็จืร้ป	ปี	2563	เมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกัน
ของปีทีุ�ผ่่านมุา	มีุปริมุาณการส่งออกเมุล็ิด
กาแฟื้ดิบุ	290.58	ตัิน	มุ้ลิค่า	59.78	ล้ิานบุาทุ		
ลิดลิงร้อยลิะ	24.60	แลิะร้อยลิะ	28.75		
ติามุลิ�าดับุ	ส่วินการส่งออกเมุล็ิดกาแฟื้คั�วิ		
มีุปริมุาณ	176.53	ตัิน	มุ้ลิค่า	32.93	ล้ิานบุาทุ		
ลิดลิงร้อยลิะ	18.62	แลิะ	18.02	ติามุลิ�าดับุ		
ส�าห็รับุกาแฟื้ส�าเร็จืร้ปมีุปริมุาณการส่งออก		
9,301.20	ตัิน	มุ้ลิค่า	782.22	ล้ิานบุาทุ		
เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	25.00	แลิะ	36.18	ติามุลิ�าดับุ		
แลิะกาแฟื้ส�าเร็จืร้ปผ่สมุ	มีุปริมุาณการส่งออก		
7,519.16	ตัิน	มุ้ลิค่า	2,308.49	ล้ิานบุาทุ		
เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	1.35	แลิะร้อยลิะ	1.21		
ติามุลิ�าดับุ
	 การน�าเข้าเมุล็ิดกาแฟื้แลิะกาแฟื้ส�าเร็จืร้ป		
ปี	2563	เมืุ�อเทีุยบุกับุช่วิงเดียวิกันของ	
ปีทีุ�ผ่่านมุา	มีุปริมุาณการน�าเข้าเมุล็ิดกาแฟื้ดิบุ		
59,649.73	ตัิน	มุ้ลิค่า	3,141.05	ล้ิานบุาทุ
	เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	33.05	แลิะร้อยลิะ	24.48	

ปี
ความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

2559 71,300
2560 85,234
2561 91,993
2562 81,592
2563 86,611

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ)

3.39

2564* 90,055

หมายเหตุ*	:	ประมุาณการ

ติามุลิ�าดับุ	ส่วินการน�าเข้าเมุล็ิดกาแฟื้คั�วิ		
มีุปริมุาณ	4,817.11	ตัิน	มุ้ลิค่า	889.19		
ล้ิานบุาทุ	เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	6.24	แลิะร้อยลิะ		
8.13	ติามุลิ�าดับุ	ส�าห็รับุกาแฟื้ส�าเร็จืร้ป	
มีุปริมุาณน�าเข้า	23,647.09	ตัิน	มุ้ลิค่า		
2,582.81	ล้ิานบุาทุ	เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	26.09	
แลิะร้อยลิะ	40.57	ติามุลิ�าดับุ	แลิะกาแฟื้
ส�าเร็จืร้ปผ่สมุ	มีุปริมุาณการน�าเข้า	2,161.80	ตัิน		
มุ้ลิค่า	991.60	ล้ิานบุาทุ	เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	14.17		
แลิะร้อยลิะ	7.54	ติามุลิ�าดับุ

ต่างประเทศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
	 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐอเมุริกา	(USDA)	
รายงานผ่ลิผ่ลิิติกาแฟื้โลิกปี	2562/63		
มีุปริมุาณ	10.02	ล้ิานตัิน	ลิดลิงจืาก	10.49	
ล้ิานตัิน	ของปี	2561/62	ร้อยลิะ	4.55	
	 บราซิื้ล	ผ้้่ผ่ลิิติกาแฟื้อันดับุ	1	ของโลิก		
ในปี	2562/63	มีุผ่ลิผ่ลิิติ	3.58	ล้ิานตัิน		
ลิดลิง	0.33	ล้ิานตัิน	ในปี	2561/62	ห็รือ	
ลิดลิงร้อยลิะ	8.49	
	 เวียดนาม	ผ้้่ผ่ลิิติกาแฟื้อันดับุ	2	ของโลิก		
แลิะเป็นผ้้่ผ่ลิิติกาแฟื้พัืนธ์ุิโรบัุสติาอันดับุ	1	
ของโลิก	มีุผ่ลิผ่ลิิติกาแฟื้ปี	2562/63	ปริมุาณ	
1.88	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	1.82	ล้ิานตัิน		
ในปี	2561/62	ห็รือเพิื�มุข้้น	ร้อยลิะ	3.29	

ผลผลิตกาแฟข่องโลก	ปี	2558/59	–	2562/63
ห็น่วิย	:	ลิ้านติัน

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

บุราซ้ำิลิ 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เวิียดนามุ 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคลิัมุเบุีย 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อนิโดนเีซี้ำย 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอธิิโอเปีย 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอนด้รัส 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

เปร้ 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ย้กันดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เมุ็กซ้ำิโก 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อื�นๆ 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

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020
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	 การส่งออกกาแฟของโลก
		 กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐอเมุริกา	รายงาน
การส่งออกกาแฟื้โลิกปี	2562/63	มีุ	7.94	
ล้ิานตัิน	ลิดลิงจืาก	8.46	ล้ิานตัิน		
ในปี	2561/62	ร้อยลิะ	6.15	ประเทุศทีุ�	
ส่งออกมุากทีุ�สุดได้แก่	บุราซิ้ำลิ	มีุการส่งออก
ในปี	2562/63	ปริมุาณ	2.20	ล้ิานตัิน		
ลิดลิงจืาก	2.49	ล้ิานตัิน	ของปี	2561/62	
ร้อยลิะ	11.59	เนื�องจืากปริมุาณผ่ลิผ่ลิิติเพิื�มุข้้น		
รองลิงมุา	ได้แก่	ประเทุศเวีิยดนามุ	มีุการส่งออก		
ปริมุาณ	1.61	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	1.64	ล้ิานตัิน		
ของปี	2561/62	ร้อยลิะ	2.19	
	 ความต้องการใช้กาแฟของโลก
	 	กระทุรวิงเกษติรสห็รัฐอเมุริกา	รายงาน
ควิามุต้ิองการใช้กาแฟื้ของโลิกปี	2562/63		
มีุ	9.84	ล้ิานตัิน	เพิื�มุข้้นจืาก	9.17	ล้ิานตัิน
ของปี	2558/59	ร้อยลิะ	7.31	

โดย	น.ส.ณัฐวิณี	ยมุโชติิ
		 	 น.ส.วิิชชุพืร	สุขเจืริญ่
ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

พริกไทย
การผลิต
	 ผ่ลิผ่ลิิติพืริกไทุยปี	2563	ได้เก็บุเกี�ยวิ
ห็มุดแล้ิวิ	แลิะผ่ลิผ่ลิิติพืริกไทุยฤด้กาลิ	
ผ่ลิิติปี	2564	อย้ร่ะห็ว่ิางการติิดดอก	
แลิะการเจืริญ่เติิบุโติของเมุล็ิด	โดยคาดว่ิา		
เกษติรกรจืะเริ�มุทุยอยเก็บุเกี�ยวิผ่ลิผ่ลิิติ	
ในอีก	2	-	3	เดือนถัดไป	

การตลาด
	 การซ้ื้ำอขายพืริกไทุยยังคงทุรงตัิวิราคา
พืริกไทุยมีุแนวิโน้มุลิดลิง	เนื�องจืากมีุการ	
น�าเข้าพืริกไทุยจืากประเทุศเพืื�อนบุ้าน	ได้แก่		

กัมุพ้ืชา	แลิะเวีิยดนามุเพิื�มุข้้น	ราคาพืริกไทุย	
ด�า	-	คลิะ	จื.จัืนทุบุุรี	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
70	-	100	บุาทุ	พืริกไทุยขาวิ	-	ดี	เฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	160	-	200	บุาทุ	ส่วินพืริกไทุย
อ่อนเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	40	-	70	บุาทุ	
	 ในปี	2562	(มุ.ค.	-	ธิ.ค.)	ไทุยส่งออก
พืริกไทุย	ปริมุาณ	661	ตัิน	มุ้ลิค่า	149.79	
ล้ิานบุาทุ	จื�าแนกเป็นพืริกไทุยเม็ุดปริมุาณ	
311	ตัิน	มุ้ลิค่า	103.66	ล้ิานบุาทุ	แลิะ	
พืริกไทุยป�น	ปริมุาณ	315	ตัิน	มุ้ลิค่า		
46.13	ล้ิานบุาทุ	
	 ในปี	2563	(มุ.ค.	-	ธิ.ค.)	ไทุยส่งออก
พืริกไทุย	ปริมุาณ	806	ตัิน	มุ้ลิค่า	134.35	

ล้ิานบุาทุ	จื�าแนกเป็นพืริกไทุยเม็ุดปริมุาณ		
469	ตัิน	มุ้ลิค่า	91.20	ล้ิานบุาทุ	แลิะ	
พืริกไทุยป�น	ปริมุาณ	303	ตัิน	มุ้ลิค่า		
43.14	ล้ิานบุาทุ

ราคาในประเทศไทย
 ความเคล่้อนไหวของราคาพริกไทย  
ประจำ�าเด้อนมกราคม 2564 มีดังนี�
	 1.	ราคาเกษตรกรขายได้
	 ราคาเกษติรกรขายได้พืริกไทุยขาวิ	-	ดี		
ปี	2563	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	181.55	บุาทุ		
ลิดลิงจืากปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	2.95	ส่วินพืริก
ไทุยด�า	-	คลิะ	มีุราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
91.34	บุาทุ	ลิดลิงจืากปีทีุ�ผ่่านมุา	ร้อยลิะ	3.08	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปข่องโลก	
ปี	2558/59	–	2562/63

ห็น่วิย	:	ลิ้านติัน

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

บุราซ้ำิลิ 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เวิียดนามุ 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคลิัมุเบุีย 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโดนเีซี้ำย 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮอนด้รัส 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

เปร้ 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ย้กันดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิิโอปีย 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กัวิเติมุาลิา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อื�นๆ 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

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลก

ปี ปริมาณ์ (ล้านตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

7.31

ที่มา :	United	States	Department	of		
	 	 Agriculture,	July	2020

ราคา
	 ในประเทศ
	 ไมุ่มุีราคา	เนื�องจืากห็มุดฤด้การผ่ลิิติ
	 ราคาในตลาดต่างประเทศ 
ประจำาเดือนมกราคม	2564	มีดังน้ี
	 ราคาเมุล็ิดกาแฟื้ดิบุอาราบิุก้า	ติลิาด
นิวิยอร์กซ้ื้ำอขายทัุนทีุเฉลีิ�ย	160.69	เซ้ำนต์ิ/
ปอนด์	(106.89	บุาทุ/กิโลิกรัมุ)	ส้งข้้นจืาก		
156.61	เซ้ำนต์ิ/ปอนด์	(104.49	บุาทุ/
กิโลิกรัมุ)	ของเดือนก่อนร้อยลิะ	2.60

	 ราคาเมุล็ิดกาแฟื้ดิบุโรบัุสติา	ติลิาดนิวิยอร์ก	
ซ้ื้ำอขายทัุนทีุ�เฉลีิ�ย	70.71	เซ้ำนต์ิ/ปอนด์		
(47.04	บุาทุ/กิโลิกรัมุ)	ลิดลิงจืาก	71.41	
เซ้ำนต์ิ/ปอนด์	(47.64	บุาทุ/กิโลิกรัมุ)		
ของเดือนก่อนร้อยลิะ	0.98

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 771 กุุมภาพัันธ์์ 256434



สับปะรด
การผลิต	
(พยากรณ์	ณ	ธัันวาคม	2563)
	 ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรคาดว่ิา		
ช่วิงเดือนมุกราคมุ	2564	ผ่ลิผ่ลิิติสับุปะรด
จืะมีุแนวิโน้มุออกส่้ติลิาดเพิื�มุข้้นจืากเดือน
ทีุ�ผ่่านมุาประมุาณร้อยลิะ	47.81	ขณะทีุ�
โรงงานแปรร้ปสับุปะรดปรับุแผ่นการผ่ลิิติ
ให้็สอดคล้ิองกับุภัาวิะติลิาดแลิะแรงงาน	
ทีุ�ได้รับุผ่ลิกระทุบุจืากโรคโควิิด-19

การค้า
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออก
สับุปะรดสดแลิะผ่ลิิติภััณฑ์	ปริมุาณ		
34,994	ตัิน	มุ้ลิค่า	1,510.93	ล้ิานบุาทุ		
เพิื�มุข้้นจืากปริมุาณ	18,291	ตัิน	มุ้ลิค่า		
948.23	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	
ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	91.31	แลิะร้อยลิะ		
59.34	แลิะเพิื�มุข้้นจืากปริมุาณ	32,181	ตัิน		
มุ้ลิค่าจืาก	1,069.85	ล้ิานบุาทุ	ในเดือน
พืฤศจิืกายน	2562	ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	
8.74	ร้อยลิะ	41.23
	 สับปะรดกระป๋อง	
	 (รวมรหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออกปริมุาณ		
29,343	ตัิน	มุ้ลิค่า	1,158.95	ล้ิานบุาทุ		
เพิื�มุข้้นจืากปริมุาณ	13,862	ตัิน	มุ้ลิค่า		
555.85	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	
ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	111.68	แลิะร้อยลิะ		
108.50	แลิะเพิื�มุข้้นจืากปริมุาณ	24,733	ตัิน		
มุ้ลิค่า	731.84	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนพืฤศจิืกายน		
2562	ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	18.64	แลิะ	
ร้อยลิะ	31.66

	 ส�าห็รับุเดือนมุกราคมุ	2564	พืริกไทุย	
ด�า	-	คลิะ	มีุราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ		
135	บุาทุ	ราคาเพิื�มุข้้นจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา		
เพิื�มุข้้นร้อยลิะ	16.66	แลิะพืริกไทุยขาวิ	-	ดี		
ราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	207.50	บุาทุ		
ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา		
	 2.	ราคาขายตลาดกรุงเทพฯ
	 	 ราคาขายส่งพืริกไทุยขาวิ	-	ดี	ปี	2563		
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	345	บุาทุ	ราคาลิดลิง	
จืากปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	3.07	ราคาติ��าสุด		

คือ	330	-	460	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	พืริกไทุย	
ด�า	-	ดี	มีุราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	240	บุาทุ		
ราคาลิดลิงจืากปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	4.35	
ราคาติ��าสุด	-	ส้งสุด	คือ	230	-	350	บุาทุ/	
กิโลิกรัมุ	ส่วินพืริกไทุยด�า	-	รอง	มีุราคา
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	315	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิ
เทุ่ากับุปีทีุ�ผ่่านมุา	ราคาติ��าสุด-ส้งสุด	คือ	
310	-	320	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	
	 	 ส�าห็รับุเดือน	มุกราคมุ	2564	ราคา
ขายส่งพืริกไทุยขาวิ	-	ดี	มีุราคาเฉลีิ�ย

โดย	ส่วินวิิจืัยเศรษฐกิจืพืืชสวิน
ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร

โดย	ส่วินวิิจืัยเศรษฐกิจืพืืชสวิน
ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร

	 นำ้าสับปะรด	
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออก
ปริมุาณ	3,027	ตัิน	มุ้ลิค่า	171.22	ล้ิานบุาทุ		
เพิื�มุข้้นจืากปริมุาณ	1,760	ตัิน	มุ้ลิค่า		
90.11	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	
ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	71.99	แลิะร้อยลิะ		
90.01	แลิะลิดลิงจืากปริมุาณ	4,885	ตัิน		
มุ้ลิค่า	182.04	ล้ิานบุาทุ	ในเดือน
พืฤศจิืกายน	2562	ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	38.03		
แลิะร้อยลิะ	5.94
	 สับปะรดที�ทำาไว้ไม่ให้เสีย	
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออกปริมุาณ		
1,282	ตัิน	มุ้ลิค่า	145.31	ล้ิานบุาทุ		
ลิดลิงจืากปริมุาณ	1,560	ตัิน	มุ้ลิค่า		
181.81	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	
ห็รือลิดลิงร้อยลิะ	17.82	แลิะร้อยลิะ		
20.08	แลิะลิดลิงจืากปริมุาณ	1,459	ตัิน		
ในเดือนพืฤศจิืกายน	2562	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	12.13	ขณะทีุ�มุ้ลิค่าเพิื�มุข้้นจืาก		
131.48	ล้ิานบุาทุ	ในเดือนพืฤศจิืกายน		
2562	ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	10.52
	 สับปะรดแช่แข็ง	
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออก
ปริมุาณ	48	ตัิน	มุ้ลิค่า	9.75	ล้ิานบุาทุ		
ลิดลิงจืากปริมุาณ	294	ตัิน	มุ้ลิค่า	100.54	
ล้ิานบุาทุ	ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	ห็รือ
ลิดลิงร้อยลิะ	83.67	แลิะร้อยลิะ	90.30	
แลิะลิดลิงจืากปริมุาณ	54	ตัิน	ในเดือน
พืฤศจิืกายน	2562	ห็รือลิดลิงร้อยลิะ		
11.11	ขณะทีุ�มุ้ลิค่าเพิื�มุข้้นจืาก	6.05	ล้ิานบุาทุ		
ในเดือนพืฤศจิืกายน	2562	ห็รือเพิื�มุข้้น
ร้อยลิะ	61.16
 	 สับปะรดแห้ง	
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออกปริมุาณ		
19	ตัิน	มุ้ลิค่า	3.45	ล้ิานบุาทุ	ลิดลิงจืาก

ปริมุาณ	48	ตัิน	มุ้ลิค่า	7.58	ล้ิานบุาทุ		
ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	ห็รือลิดลิงร้อยลิะ		
60.42	แลิะร้อยลิะ	54.49	แลิะเพิื�มุข้้น	
จืากปริมุาณ	13	ตัิน	ในเดือนพืฤศจิืกายน	
2562	ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	46.15	แลิะ	
ขณะทีุ�มุ้ลิค่าลิดลิงจืาก	3.54	ล้ิานบุาทุ		
ในเดือนพืฤศจิืกายน	2562	ห็รือลิดลิง	
ร้อยลิะ	2.54
	 สับปะรดสด	
	 เดือนพืฤศจิืกายน	2563	ส่งออกปริมุาณ		
1,274	ตัิน	มุ้ลิค่า	22.26	ล้ิานบุาทุ	เพิื�มุข้้น
จืากปริมุาณ	766	ตัิน	มุ้ลิค่า	12.33	ล้ิานบุาทุ		
ในเดือนตุิลิาคมุ	2563	ห็รือเพิื�มุข้้นร้อยลิะ	
66.32	แลิะร้อยลิะ	80.54	แลิะเพิื�มุข้้นจืาก
ปริมุาณ	1,037	ตัิน	มุ้ลิค่า	14.89	ล้ิานบุาทุ	
ในเดือนพืฤศจิืกายน	2562	ห็รือเพิื�มุข้้น	
ร้อยลิะ	22.85	แลิะร้อยลิะ	49.50

ความเคลื�อนไหวของราคา 
สับปะรดประจำาเดือน
มกราคม	2564	มีดังน้ี
	 คาดว่ิา	ราคาสับุปะรดโรงงานทีุ�เกษติรกร	
ขายได้เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	6.38	บุาทุ		
เพิื�มุข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	6.24	บุาทุ		
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	2.24	แลิะ	
ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	9.11	บุาทุ	ในช่วิง
เดียวิกันของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	29.97
	 คาดว่ิา	ราคาสับุปะรดบุริโภัคทีุ�เกษติรกร	
ขายได้เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	12.42	บุาทุ		
ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	15.58	บุาทุ	ของเดือน	
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	20.28	แลิะเพิื�มุข้้นจืาก
กิโลิกรัมุลิะ	10.28	บุาทุ	ในช่วิงเดียวิกัน
ของปีทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	20.82	

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

กิโลิกรัมุลิะ	345	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุ
เดือนทีุ�ผ่่านมุา	พืริกไทุยด�า	-	ดี	มีุราคา
เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	240	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิ
เทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา	แลิะพืริกไทุยด�า	-	รอง		
มีุราคาเฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	315	บุาทุ		
ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

1	 ราคาเกษติรกรขายได้เฉลีิ�ย	4	สัปดาห์็

35ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 771 กุุมภาพัันธ์์ 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ราคาแลิะควิามุต้ิองการบุริโภัคจืะเพิื�มุข้้น
จืากเทุศกาลิวัินติรุษจีืน
	 ด้านการส่งออกเน้ือสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	พื.ย.	2563	มีุปริมุาณ	2,063	ตัิน	
มุ้ลิค่า	260.75	ล้ิานบุาทุ	ปริมุาณลิดลิง
จืากเดือน	ติ.ค.	2563	มีุปริมุาณ	2,421	ตัิน	
คิดเป็นร้อยลิะ	14.73	ส่วินมุ้ลิค่าเพิื�มุข้้น	
302.27	ล้ิานบุาทุ	คิดเป็นร้อยลิะ	13.73	
	 ส�าห็รับุการส่งออกเน้ือสุกรแปรร้ป
เดือน	พื.ย.	2563	มีุปริมุาณ	744	ตัิน	
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(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.

60

55

50

45

40

35

30

25

20

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ไก่เนื้อ

(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน
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มุ้ลิค่า	128	ล้ิานบุาทุ	เพิื�มุข้้นจืากเดือน	ติ.ค.	
2563	มีุปริมุาณ	672	ตัิน	มุ้ลิค่า	122.78	
ล้ิานบุาทุ	คิดเป็นร้อยลิะ	10.71	แลิะร้อยลิะ	
4.25	ติามุลิ�าดับุ	ติลิาดส่งออกทีุ�ส�าคัญ่
คือ	ญี่�ปุ�น	แลิะฮ่องกง

ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ท้ังประเทศ
	 สุกรมีุชีวิิติพัืนธ์ุิผ่สมุน�้าห็นัก	100	
กิโลิกรัมุข้้นไป	ราคาทีุ�เกษติรกรขายได้
เฉลีิ�ยท้ัุงประเทุศ	กิโลิกรัมุลิะ	74.73	บุาทุ	
ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	71.03	บุาทุ	ของเดือน
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	5.21	โดยแยกเป็นราคา
ดังน้ี	ภัาคเห็นือ	กิโลิกรัมุลิะ	71.40	บุาทุ	
ภัาคติะวัินออกเฉียงเห็นือ	กิโลิกรัมุลิะ	
73.95	บุาทุ	ภัาคกลิาง	กิโลิกรัมุลิะ	
75.92	บุาทุ	แลิะภัาคใต้ิ	กิโลิกรัมุลิะ	
75.35	บุาทุ	ส่วินราคาล้ิกสุกรติามุประกาศ
ของบุริษัทุ	ซี้ำ.พีื.	เฉลีิ�ยตัิวิลิะ	2,650	บุาทุ	
ส้งข้้นจืากตัิวิลิะ	2,400	บุาทุ	ของเดือน
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	10.42	

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งสุกรมีุชีวิิติ	ณ	แห็ล่ิงผ่ลิิติ
ภัาคกลิาง	จืากกรมุการค้าภัายใน	เฉลีิ�ย
กิโลิกรัมุลิะ	77.83	บุาทุ	ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	
72.39	บุาทุ	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	7.51	

สุกร
สถานการณ์การผลิต
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 ในเดือนน้ีราคาสุกรทีุ�เกษติรกรขายได้
ส้งข้้นจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา	เนื�องจืากควิามุ
ต้ิองการบุริโภัคเน้ือสุกรมีุมุากข้้นจืาก
เทุศกาลิวัินส่งทุ้ายปีเก่าต้ิอนรับุปีให็มุ่	
ส่งผ่ลิให้็ภัาวิะติลิาดสุกรค่อนข้างค้กคัก
แลิะคล่ิองตัิวิ	แนวิโน้มุคาดว่ิาเดือนห็น้า

ไก่เน้ือ
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ
	 ในเดือนน้ีราคาไก่เน้ือทีุ�เกษติรกรขายได้
ส้งข้้นเล็ิกน้อยจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา	
เนื�องจืากควิามุต้ิองการบุริโภัคไก่เน้ือเริ�มุมีุ
มุากข้้น	ขณะทีุ�ผ่ลิผ่ลิิติไก่เน้ือแลิะช้ินส่วินต่ิางๆ	
ออกส่้ติลิาดในภัาวิะปกติิ	แนวิโน้มุคาดว่ิา
เดือนห็น้าราคาแลิะควิามุต้ิองการบุริโภัค
จืะเพิื�มุข้้นจืากเทุศกาลิวัินติรุษจีืน
	 ด้านการส่งออกเน้ือไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน	พื.ย.	2563	มีุปริมุาณ	30,911	ตัิน	
มุ้ลิค่า	2,406.83	ล้ิานบุาทุ	เพิื�มุข้้นจืาก
เดือน	ติ.ค.	2563	มีุปริมุาณ	30,351	ตัิน	
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ไข่ไก่

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต	
การค้า	และราคาในประเทศ	
	 สถานการณ์ติลิาดไข่ไก่เดือนน้ี	ราคาไข่ไก่
ทีุ�เกษติรกรขายลิดลิงเล็ิกน้อยจืากเดือน
ทีุ�ผ่่านมุา	เนื�องจืากผ่ลิผ่ลิิติไข่ไก่ในทุ้องติลิาด
ยังคงมีุมุาก	ขณะทีุ�ควิามุต้ิองการบุริโภัค
ไข่ไก่มีุไมุ่มุากนัก	แนวิโน้มุคาดว่ิาเดือนห็น้า
ราคาทุรงตัิวิห็รือลิดลิงเล็ิกน้อย
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	เดือน	พื.ย.	
2563	ปริมุาณ	15.56	ล้ิานฟื้อง	มุ้ลิค่า	
48.88	ล้ิานบุาทุ	ลิดลิงจืากเดือน	ติ.ค.	
2563	มีุปริมุาณ	20.59	ล้ิานฟื้อง	มุ้ลิค่า	
58.51	ล้ิานบุาทุ	คิดเป็นร้อยลิะ	24.42	
แลิะร้อยลิะ	16.46	ติามุลิ�าดับุ	ติลิาดส่งออก
ทีุ�ส�าคัญ่	คือ	ฮ่องกง	แลิะมุาเลิเซี้ำย	

ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ท้ังประเทศ	
	 ราคาไข่ไก่ทีุ�เกษติรกรขายได้	เฉลีิ�ยท้ัุง
ประเทุศร้อยฟื้องลิะ	275	บุาทุ	ลิดลิงจืาก

มุ้ลิค่า	2,393.55	ล้ิานบุาทุ	คิดเป็นร้อยลิะ	
1.84	แลิะคิดเป็นร้อยลิะ	0.55	ติามุลิ�าดับุ
	 ส่วินการส่งออกไก่แปรร้ป	เดือน	พื.ย.	
2563	ปริมุาณ	48,686	ตัิน	มุ้ลิค่า	
6,688.13	ล้ิานบุาทุ	ลิดลิงจืากเดือน	ติ.ค.	
2563	ปริมุาณ	49,451	ตัิน	มุ้ลิค่า	6,881.58	
ล้ิานบุาทุ	คิดเป็นร้อยลิะ	1.54	แลิะ	ร้อยลิะ	
2.81	ติามุลิ�าดับุ	ติลิาดส่งออกทีุ�ส�าคัญ่
คือ	ญี่�ปุ�น	สห็ภัาพืยุโรป	แลิะเกาห็ลีิใต้ิ

ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ท้ังประเทศ
	 ราคาไก่เน้ือทีุ�เกษติรกรขายได้เฉลีิ�ย
ท้ัุงประเทุศ	กิโลิกรัมุลิะ	35.16	บุาทุ	
ส้งข้้นจืากกิโลิกรัมุลิะ	34.67	บุาทุ	ของเดือน
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	1.41	โดยแยกเป็นรายภัาค

ดังน้ี	ภัาคเห็นือ	กิโลิกรัมุลิะ	35.00	บุาทุ	
ภัาคกลิาง	กิโลิกรัมุลิะ	34.40	บุาทุ	ภัาคใต้ิ	
กิโลิกรัมุลิะ	42.86	บุาทุ	ส่วินภัาคติะวัินออก-
เฉียงเห็นือไมุ่มีุรายงาน	ส่วินราคาล้ิกไก่เน้ือ
ติามุประกาศของบุริษัทุ	ซี้ำ.พีื	ราคาเฉลีิ�ย
อย้่ทีุ�ตัิวิลิะ	8.50	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุ
เดือนทีุ�ผ่่านมุา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไก่มีุชีวิิติห็น้าโรงฆ่า	
จืากกรมุการค้าภัายใน	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	
32.06	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	32.50	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	1.35	แลิะราคา
ขายส่งไก่สด	เฉลีิ�ยกิโลิกรัมุลิะ	48.00	บุาทุ	
ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	48.42	บุาทุ	ของเดือน
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	0.87

ร้อยฟื้องลิะ	278	บุาทุ	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	
ร้อยลิะ	1.08	โดยแยกเป็นรายภัาค	ดังน้ี	
ภัาคเห็นือ	ร้อยฟื้องลิะ	305	บุาทุ	
ภัาคติะวัินออกเฉียงเห็นือ	ร้อยฟื้องลิะ	

277	บุาทุ	ภัาคกลิาง	ร้อยฟื้องลิะ	267	บุาทุ	
ส่วินภัาคใต้ิ	ไมุ่มีุรายงาน	ส่วินราคาล้ิกไก่ไข่
ติามุประกาศของบุริษัทุ	ซี้ำ.พีื.	ตัิวิลิะ	
28.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่ไก่	(เฉลีิ�ยเบุอร์	0-4)	
ในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืากกรมุการค้าภัายใน	
เฉลีิ�ยร้อยฟื้องลิะ	289	บุาทุ	ลิดลิงจืาก
ร้อยฟื้องลิะ	294	บุาทุ	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	
ร้อยลิะ	1.70
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โคเนื้อ

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไข่เป็ด 
ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ทั้งประเทศ
	 ราคาไข่เป็ดทีุ�เกษติรกรขายได้	เฉลีิ�ย
ท้ัุงประเทุศ	ร้อยฟื้องลิะ	344	บุาทุ	ลิดลิง
จืากร้อยฟื้องลิะ	346	บุาทุ	ของเดือน
ทีุ�ผ่่านมุา	ร้อยลิะ	0.58	โดยแยกเป็นรายภัาค
ดังน้ี	ภัาคเห็นือ	ร้อยฟื้องลิะ	350	บุาทุ	
ภัาคติะวัินออกเฉียงเห็นือ	ร้อยฟื้องลิะ	
362	บุาทุ	ภัาคกลิาง	ร้อยฟื้องลิะ	316	บุาทุ	
ภัาคใต้ิ	ร้อยฟื้องลิะ	358	บุาทุ

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
	 ราคาขายส่งไข่เป็ด	คลิะ	ณ	แห็ล่ิงผ่ลิิติ
ภัาคกลิาง	จืากกรมุการค้าภัายใน	เฉลีิ�ย
ร้อยฟื้องลิะ	380	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุ
เดือนทีุ�ผ่่านมุา

โคเนื้อ
ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ทั้งประเทศ	
	 ราคาโค	(ขนาดกลิาง)	ทีุ�เกษติรกรขายได้	
เฉลีิ�ยท้ัุงประเทุศ	กิโลิกรัมุลิะ	97.29	บุาทุ	
ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	98.02	บุาทุ	ของเดือน
ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	0.74	โดยแยกเป็นรายภัาค
ดังน้ี	ภัาคเห็นือ	กิโลิกรัมุลิะ	98.00	บุาทุ	
ภัาคติะวัินออกเฉียงเห็นือ	กิโลิกรัมุลิะ	
97.63	บุาทุ	ภัาคกลิาง	กิโลิกรัมุลิะ	92.30	บุาทุ	
แลิะภัาคใต้ิ	กิโลิกรัมุลิะ	102.86	บุาทุ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์
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กระบือ

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

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
ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ทั้งประเทศ
	 ราคากระบืุอ	(ขนาดกลิาง)	ทีุ�เกษติรกร
ขายได้เฉลีิ�ยท้ัุงประเทุศ	กิโลิกรัมุลิะ	
75.55	บุาทุ	ลิดลิงจืากกิโลิกรัมุลิะ	77.48	บุาทุ	
ของเดือนทีุ�ผ่่านมุา	ร้อยลิะ	2.50	โดยแยก
เป็นรายภัาค	ดังน้ี	ภัาคเห็นือ	กิโลิกรัมุลิะ	
90.58	บุาทุ	ภัาคติะวัินออกเฉียงเห็นือ	
กิโลิกรัมุลิะ	72.90	บุาทุ	ส่วินภัาคกลิาง
แลิะภัาคใต้ิ	ไมุ่มีุรายงานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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

(สุกร)ราคาเกษติรกรขายได้ 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	แห็ลิ่งผ่ลิิติ
ภัาคกลิาง	กรมุการค้าภัายใน

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

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษติรกรขายได้ 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

ราคาขายส่งห็น้าโรงฆ่า	
กรมุการค้าภัายใน

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

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

ราคาขายส่งติลิาดกรุงเทุพืฯ	
กรมุการค้าภัายใน

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

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

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

ราคาขายส่งติลิาดกรุงเทุพืฯ	
กรมุการค้าภัายใน

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

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษติรกรขายได้ 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 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สู่.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 63

(กระบุือ)ราคาเกษติรกรขายได้ 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 นางสาวิจืุฑามุาศ	สังข์อุดมุ
นายดรงค	ติิระด�ารงค์กุลิ	

ส�านักวิิจืัยเศรษฐกิจืการเกษติร
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นำ้า

สถานการณ์สัตว์นำ้าที�สำาคัญ
ประจำาเดือนมกราคม	2564	
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิต
เดือนมกราคม	2564
	 สถานการณ์ผ่ลิผ่ลิิติสัติว์ิน�้าในเดือน

มุกราคมุ	พืบุว่ิา	ไมุ่มีุรายงานปริมุาณสัติว์ิน�้า

ทีุ�จื�าห็น่ายในติลิาดกลิางองค์การสะพืานปลิา

กรุงเทุพืฯ	ในขณะทีุ�ราคาสัติว์ิน�้าทีุ�เกษติรกร

ขายได้ในเดือนมุกราคมุทีุ�มีุแนวิโน้มุเพิื�มุข้้น	

คือ	ปลิาทุ้	ส่วินสัติว์ิน�้าชนิดอื�นๆ	คือ	

กุ้งขาวิแวินนาไมุ	แลิะปลิาช่อน	มีุแนวิโน้มุ

ลิดลิง	ส่วินปลิาดุกบ๊ิุกอุย	ปลิาเป็ด

แลิะห็มุ้กกระดอง	ราคาทุรงตัิวิ	ส�าห็รับุ

สถานการณ์ข่าวิทีุ�ส�าคัญ่	มีุดังน้ี

 ภาคอุตสู่าหกรรมการผลิตกุ้งของ

เอกวาดอร์ต้องปรับตัวเพ่้อความอย่�รอด

	 เมืุ�อวัินทีุ�	5	มุกราคมุ	2564	มีุรายงาน

ข่าวิจืาก	Undercurrent	news	ว่ิา

ประธิานห็อการค้าแลิะการเพืาะเล้ีิยงสัติว์ิน�้า

ของเอกวิาดอร์	กล่ิาวิว่ิา	ภัายห็ลัิงจืาก

การระบุาดของโควิิด	–	19	ทุ�าให้็

ผ้้่เกี�ยวิข้องในอุติสาห็กรรมุการผ่ลิิติ

แลิะการค้ากุ้งทุะเลิ	มีุควิามุจื�าเป็นต้ิอง

ปรับุเปลีิ�ยนร้ปแบุบุโครงสร้างการผ่ลิิติ

แลิะโอกาสในการด�าเนินธุิรกิจืร้ปแบุบุให็มุ่	

ซ้้ำ�งการระบุาดของโควิิด	–	19	ไมุ่มีุแนวิโน้มุ

ทีุ�จืะห็ยุดการระบุาดในระยะเวิลิาอันใกล้ิน้ี	

ทุ�าให้็ผ้้่เกี�ยวิข้องต้ิองพืยายามุอย่างห็นัก

ในการปรับุตัิวิด�าเนินธุิรกิจืร้ปแบุบุให็มุ่

ในช่วิงทีุ�มีุการระบุาดของโรค	แมุ้ว่ิาควิามุ

ต้ิองการบุริโภัคกุ้งทุะเลิเอกวิาดอร์ในติลิาดโลิก

ช่วิงของการระบุาดของโควิิด	–	19	

จืะทุ�าให้็ปรับุตัิวิลิดลิงร้อยลิะ	8.2	ต่ิอปี	

แต่ิผ่ลิผ่ลิิติกุ้งทุะเลิเอกวิาดอร์เติิบุโติเพิื�มุข้้น

ร้อยลิะ	8.3	คิดเป็นมุ้ลิค่าทีุ�เพิื�มุข้้นถ้ง	

1.05	พัืนล้ิานดอลิลิาร์สห็รัฐฯ	ติามุการ

คาดการณ์ของธินาคารกลิางเอกวิาดอร์	

ซ้้ำ�งคาดการณ์จืากฐานของอุติสาห็กรรมุกุ้ง

เอกวิาดอร์ทีุ�ด�าเนินการต่ิอเนื�องโดยไมุ่มีุ

การห็ยุดการผ่ลิิติในช่วิงของการระบุาด	

ทุ�าให้็แนวิโน้มุการผ่ลิิติกุ้งไปในทิุศทุางบุวิก	

อย่างไรก็ติามุ	ในปี	2564	ธินาคารกลิาง

เอกวิาดอร์จื�าเป็นต้ิองปรับุการคาดการณ์

อัติราการเติิบุโติในภัาคการผ่ลิิติแลิะการค้า

ของอุติสาห็กรรมุกุ้งให็มุ่	จืากป้จืจัืยห็ลัิกคือ

ค่้ค้าห็ลัิกในการบุริโภัคกุ้งของเอกวิาดอร์	

คือ	จีืน	มีุการรับุซ้ื้ำอกุ้งทีุ�ลิดลิง	เนื�องจืาก

การห็ดตัิวิทุางเศรษฐกิจื	คาดว่ิา	

จืะสามุารถฟืื้�นฟ้ื้แลิะเกิดเสถียรภัาพืกับุ

ภัาคอุติสาห็กรรมุกุ้งทุะเลิของเอกวิาดอร์

มุากข้้นในช่วิงคร้�งปีห็ลัิงของปี	2564	

	 2.	สถานการณ์การตลาด
เดือนมกราคม	2564
	 ผ้้่ส่งออกอาห็ารทุะเลิของสห็ราช-

อาณาจัืกรมีุควิามุกังวิลิกับุป้ญ่ห็าทุาง

เทุคนิคทีุ�เป็นอุปสรรคทุางการค้าห็ลัิงจืาก

ออกจืากการเป็นสมุาชิกสห็ภัาพืยุโรป

	 เมืุ�อวัินทีุ�	7	มุกราคมุ	2564	มีุรายงาน

ข่าวิจืาก	Undercurrent	news	ว่ิาผ้้่ส่งออก

อาห็ารทุะเลิของสห็ราชอาณาจัืกรมีุควิามุ

กังวิลิทุางด้านการเติิบุโติแลิะการขนส่ง

จืะเป็นอุปสรรคทุางการค้าห็ลัิงจืากออก

จืากการเป็นสมุาชิกสห็ภัาพืยุโรป

ในระยะส้ัน	ส�าห็รับุการทุ�าการค้ากับุ

ประเทุศสมุาชิกสห็ภัาพืยุโรป	โดย	

Samways	ผ้้่ค้าปลิาแลิะผ้้่ส่งออกรายให็ญ่่

ของอังกฤษ	กล่ิาวิว่ิาการทีุ�สห็ราชอาณาจัืกร

ออกจืากการเป็นสมุาชิกสห็ภัาพืยุโรป	

ทุ�าให้็เกิดควิามุล่ิาช้าในการค้าแลิะการขนส่ง

อย่างน้อย	1	–	2	วัิน	เนื�องจืากต้ิองมีุ

การปรับุระบุบุการติรวิจืศุลิกากรแลิะสุขอนามัุย

ของสินค้าประมุงทุุกประเภัทุ	รวิมุถ้งอัติรา

ค่าธิรรมุเนียมุแลิะภัาษี	แลิะด้านระบุบุ

เทุคโนโลิยีสารสนเทุศ	ทีุ�เกี�ยวิข้องกับุระบุบุ

การประมุ้ลิอาห็ารทุะเลิแลิะการอ�านวิย

ควิามุสะดวิกทุางการค้า	ซ้้ำ�งควิามุเป็นจืริง

ในการทุ�าธุิรกิจืซ้ื้ำอขายสินค้าสัติว์ิน�้า

แลิะอาห็ารทุะเลิจื�าเป็นทีุ�ต้ิองจื�าห็น่าย

อย่างต่ิอเนื�อง	แมุ้ว่ิาจืะพืบุกับุป้ญ่ห็า

ทุางเทุคนิคในด้านต่ิางๆ	แลิะการระบุาด

ของโควิิด	–	19	ซ้้ำ�งห็วัิงว่ิาอังกฤษ

แลิะสห็ภัาพืยุโรปจืะร่วิมุแก้ไขป้ญ่ห็า

ให้็เป็นไปติามุนโยบุายด้านประมุง

ของสห็ภัาพืยุโรปทีุ�ย้ดถือร่วิมุกัน

ซ้้ำ�งป้จืจุืบัุนทุ�าให้็ส้ญ่เสียรายได้แลิะ

เสถียรภัาพืของราคาทุางการค้า

ของภัาคประมุงในภัาพืรวิมุ	

	 3.	ความเคลื�อนไหวของราคา
เดือนมกราคม	2564

ราคาสัติว์ิน�้าทีุ�ส�าคัญ่บุางชนิดในเดือน

มุกราคมุ	2564	มีุควิามุเคลืิ�อนไห็วิ	ดังน้ี

 3.1 กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตัว/กก.

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	กิโลิกรัมุลิะ	

142.88	บุาทุ	ราคาลิดลิงจืาก	154.00	

บุาทุ/กิโลิกรัมุ	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	7.72

	 ราคาขายส่งกุ้งขาวิขนาดกลิาง	(70	ตัิวิ/กก.)	

จืากติลิาดทุะเลิไทุย	กิโลิกรัมุลิะ	128.46	บุาทุ	
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ราคาลิดลิงจืาก	153.44	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	

ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	16.28

 3.2 ปลาหมึกกระดองสู่ดขนาดกลาง

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	กิโลิกรัมุลิะ	

100.00	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืาก

องค์การสะพืานปลิา	กิโลิกรัมุลิะ	200.00	บุาทุ	

ราคาทุรงตัิวิจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา

 3.3 ปลาท่สู่ดขนาดกลาง

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	กิโลิกรัมุลิะ	

65.61	บุาทุ	ราคาเพิื�มุข้้นจืาก	62.49	บุาทุ/

กิโลิกรัมุ	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	4.99

	 ราคาขายส่งปลิาทุ้ในติลิาดกรุงเทุพืฯ

จืากองค์การสะพืานปลิา	กิโลิกรัมุลิะ	

85.00	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา

 3.4 ปลาช�อนสู่ดขนาดกลาง

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	กิโลิกรัมุลิะ	

75.67	บุาทุ	ราคาลิดลิงจืาก	76.85	บุาทุ/

กิโลิกรัมุ	ของเดือนทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	1.54

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืาก

องค์การสะพืานปลิา	กิโลิกรัมุลิะ	130.00	บุาทุ	

ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

3.5 ปลาดุกบ๊ิกอุยสู่ดขนาด 3-4 ตัว/กก.

ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	กิโลิกรัมุลิะ	

50.00	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืาก

องค์การสะพืานปลิา	กิโลิกรัมุลิะ	70.00	บุาทุ	

ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา	

 3.6 ปลาเปดและปลาปน

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายปลิาเป็ดได้

กิโลิกรัมุลิะ	7.08	บุาทุ	ราคาทุรงตัิวิเทุ่ากัน

จืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา

	 ราคาขายส่งปลิาป�นชนิดโปรตีิน	60%	

ข้้นไป	เบุอร์	2	ในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืาก

กรมุการค้าภัายใน	กิโลิกรัมุลิะ	29.00	บุาทุ	

ราคาลิดลิงจืาก	30.00	บุาทุ	ของเดือน

ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	3.33

	 4.	แนวโน้มของราคาเดือน
กุมภาพันธ์ั	2564	
	 จืากการศ้กษาวิิเคราะห์็ทุางสถิติิ	คาดคะเน

แนวิโน้มุของราคาเดือนกุมุภัาพัืนธ์ิ	2564	ดังน้ี

 4.1 กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้คาดว่ิา

กิโลิกรัมุลิะ	145.98	บุาทุ	เพิื�มุข้้นจืาก	

142.88	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	ของเดือนก่อน

ร้อยลิะ	2.17

	 ราคาขายส่งกุ้งขาวิ	(70	ตัิวิ/กก.)	

จืากติลิาดทุะเลิไทุย	จื.สมุุทุรสาคร	คาดว่ิา

กิโลิกรัมุลิะ	129.75	บุาทุ	ราคาเพิื�มุข้้นจืาก	

128.46	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	ของเดือนก่อน

ร้อยลิะ	1.00

 4.2 ปลาหมึกกระดองสู่ด

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	กิโลิกรัมุลิะ	

100.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืาก

องค์การสะพืานปลิา	คาดว่ิาจืะกิโลิกรัมุลิะ	

200.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิจืากเดือนทีุ�ผ่่านมุา

 4.3 ปลาท่สู่ดขนาดกลาง

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้คาดว่ิา

กิโลิกรัมุลิะ	66.27	บุาทุ	ราคาลิดลิงจืาก	

65.61	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	ของเดือนก่อน

ร้อยลิะ	1.00

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืาก

องค์การสะพืานปลิา	คาดว่ิาจืะกิโลิกรัมุลิะ	

85.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

 4.4 ปลาช�อนสู่ดขนาดกลาง

ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	คาดว่ิา

กิโลิกรัมุลิะ	72.75	บุาทุ	ราคาลิดลิงจืาก	

75.67	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	ของเดือนก่อน

ร้อยลิะ	3.85

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	คาดว่ิา

กิโลิกรัมุลิะ	130.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุ

เดือนทีุ�ผ่่านมุา

 4.5 ปลาดุกบ๊ิกอุย

	 ราคาทีุ�ชาวิประมุงขายได้	คาดว่ิา

กิโลิกรัมุลิะ	51.05	บุาทุ	ราคาเพิื�มุข้้นจืาก	

50.00	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	คิดเป็นร้อยลิะ	2.10	

	 ราคาขายส่งในติลิาดกรุงเทุพืฯ	

จืากองค์การสะพืานปลิา	คาดว่ิากิโลิกรัมุลิะ	

70.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิเทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน

	 ราคาปลิาเป็ดทีุ�ชาวิประมุงขายได้

คาดว่ิา	กิโลิกรัมุลิะ	7.01	บุาทุ	ราคา

ลิดลิงจืาก	7.08	บุาทุ/กิโลิกรัมุ	ของเดือน

ทีุ�ผ่่านมุาร้อยลิะ	1.00

	 ราคาปลิาป�นเบุอร์	2	ชนิดโปรตีิน	60%	

ข้้นไป	ในติลิาดกรุงเทุพืฯ	จืากกรมุการค้าภัายใน

คาดว่ิากิโลิกรัมุลิะ	29.00	บุาทุ	ทุรงตัิวิ

เทุ่ากับุเดือนทีุ�ผ่่านมุา

โดย	นายปวิเรศ	เมืุองสมุบัุติิ
ส�านักวิิจัืยเศรษฐกิจืการเกษติร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้า
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เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

มุ.ค.	63 50.00 70.00

ก.พื. 45.17 70.00

มีุ.ค. 50.00 70.00

เมุ.ย. 50.00 70.00

พื.ค. 48.67 70.00

มิุ.ย. 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ย. 47.50 70.00

ติ.ค. 45.00 70.00

พืย. 52.75 70.00

ธิ.ค. 50.00 70.00

มุ.ค.	64 50.00 70.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

มุ.ค.	63 85.62 130.00

ก.พื. 85.76 130.00

มีุ.ค. 84.92 130.00

เมุ.ย. 84.19 130.00

พื.ค. 84.01 130.00

มิุ.ย. 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ย. 88.62 130.00

ติ.ค. 82.93 130.00

พืย. 77.90 130.00

ธิ.ค. 76.85 130.00

มุ.ค.	64 75.67 130.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

มุ.ค.	63 151.60 156.67

ก.พื. 141.71 139.13

มีุ.ค. 135.65 133.85

เมุ.ย. 127.41 129.80

พื.ค. 136.26 140.83

มิุ.ย. 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ย. 138.14 134.17

ติ.ค. 132.90 132.29

พืย. 136.08 138.80

ธิ.ค. 154.00 153.44

มุ.ค.	64 142.88 128.46
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เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

มุ.ค.	63 179.00 200.00

ก.พื. - 200.00

มีุ.ค. - 200.00

เมุ.ย. - 200.00

พื.ค. - 200.00

มิุ.ย. - 200.00

ก.ค. - 200.00

ส.ค. - 200.00

ก.ย. - 200.00

ติ.ค. - 200.00

พืย. 97.50 200.00

ธิ.ค. 100.00 200.00

มุ.ค.	64 100.00 200.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

มุ.ค.	63 7.67 27.00

ก.พื. 8.12 28.00

มีุ.ค. 8.26 28.00

เมุ.ย. 9.68 28.00

พื.ค. 7.86 29.00

มิุ.ย. 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ย. 7.24 30.00

ติ.ค. 7.24 30.00

พืย. 7.20 30.00

ธิ.ค. 7.08 30.00

มุ.ค.	64 7.08 29.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

มุ.ค.	63 76.33 90.00

ก.พื. 77.91 90.00

มีุ.ค. 71.45 90.00

เมุ.ย. 67.69 90.00

พื.ค. 68.78 90.00

มิุ.ย. 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ย. 74.14 85.00

ติ.ค. 72.22 85.00

พืย. 72.20 85.00

ธิ.ค. 62.49 85.00

มุ.ค.	64 65.61 85.00

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

	 เมื�อวันที�	15	มกราคม	2564	ณ	ตลาดไท	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธัานี	นายมีศักด์ิ	ภักดีคง	อธิับดีกรมประมง	นายวัฒนศักย์	
เสือเอี�ยม	อธิับดีกรมการค้าภายใน	นายโชคชัย	คลศรีชัย	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทไทยแอ็กโกร	เอ็กซเชนจ์	จำากัด	(ตลาดไท)	พร้อมด้วย	
นายกสมาคมเพาะเล้ียงสัตว์นำ้าไทย	(ผู้แทนเกษตรกรกุ้งก้ามกราม)	ประธัานชมรมผู้เล้ียงกุ้ง	ฉะเชิงเทรา	(ผู้แทนเกษตรกรกุ้งขาวแวนาไม)	
และ	นายกสมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาทะเลไทย	(ผู้แทนเกษตรกรปลากะพงขาว)	ร่วมกันแถลงข่าว	“การเปดิตลาดประมงปลอดภัย	GAP”	
เพื�อเกษตรกรไทย	ปลอดภัยถึงผู้บริโภค	ในยุค	COVID-19

ซ้้ำ�งเกิดข้้นจืากการร่วิมุมืุอของทุุกฝ�าย
ในการช่วิยเห็ลืิอบุรรเทุาควิามุเดือดร้อน
ให้็พีื�น้องเกษติรกรผ้้่เพืาะเล้ีิยงสัติว์ิน�้าทีุ�ได้รับุ
ผ่ลิกระทุบุจืากสถานการณ์	COVID-19	
โดยเปิดพ้ืืนทีุ�ให้็จื�าห็น่ายผ่ลิผ่ลิิติ	อาทิุ	
กุ้งก้ามุกรามุ	กุ้งขาวิแวินาไมุ	แลิะ
ปลิากะพืงขาวิ	เป็นต้ิน	แลิะเป็นอีกช่องทุาง
การกระจืายสินค้าสัติว์ิน�้าให้็กับุเกษติรกร
ผ้้่เพืาะเล้ีิยงสัติว์ิน�้า	โดยในอนาคติคาดห็วัิง
ทีุ�จืะผ่ลัิกดันให้็	“ติลิาดประมุงปลิอดภััย	
GAP”	เป็นศ้นย์กลิางค้าส่งสินค้าสัติว์ิน�้า
แห่็งให็มุ่	เพืื�อกระจืายส่้ผ้้่บุริโภัคทัุ�วิประเทุศ
ต่ิอไป	จืากสถานการณ์การแพืร่ระบุาดของ
COVID-19	รอบุให็มุ่ในประเทุศไทุย	ทีุ�มีุ
แห็ล่ิงแพืร่กระจืายของเช้ือโรคจืากติลิาด
กลิางกุ้ง	ในพ้ืืนทีุ�จัืงห็วัิดสมุุทุรสาคร
แลิะได้ขยายวิงกว้ิางไปยังพ้ืืนทีุ�อื�น	
สร้างควิามุตืิ�นติระห็นกให้็กับุพีื�น้องประชาชน
ถ้งควิามุปลิอดภััยแลิะสุขอนามัุยในการ
บุริโภัคสัติว์ิน�้า	ส่งผ่ลิกระทุบุต่ิอการจื�าห็น่าย
สินค้าสัติว์ิน�้า	แลิะธุิรกิจืต่ิอเนื�องในภัาค
การประมุง
	 อธิิบุดีกรมุประมุง	เปิดเผ่ยว่ิา	กรมุประมุง
ได้เร่งด�าเนินการอย่างเต็ิมุทีุ�ในการช่วิยเห็ลืิอ
ผ้้่ได้รับุผ่ลิกระทุบุจืากการแพืร่ระบุาด
ของ	COVID-19	ดังกล่ิาวิ	โดยทีุ�ผ่่านมุา
ได้เร่งระบุายสินค้าสัติว์ิน�้า	โดยเฉพืาะ
กุ้งทุะเลิ	แลิะกุ้งก้ามุกรามุ	ออกส่้ติลิาด
เพืื�อช่วิยเห็ลืิอเกษติรกรโดยเร็วิทีุ�สุด	
เช่น	การเปิดพ้ืืนทีุ�ในกรมุประมุงให้็เกษติรกร
มุาขายกุ้งแลิะในส่วินของภ้ัมิุภัาคได้
ให้็ส�านักงานประมุงจัืงห็วัิดทัุ�วิประเทุศ	

เปิดให้็เกษติรกรมุาขายกุ้งโดยติรง
แก่ผ้้่บุริโภัค	นอกจืากน้ี	ยังขอควิามุร่วิมุมืุอ
ห้็องเย็นโรงงานแปรร้ปในการรับุซ้ื้ำอกุ้ง	
แลิะประสานควิามุร่วิมุมืุอไปยังทุุกภัาคส่วิน
ในการช่วิยประชาสัมุพัืนธ์ิสร้างควิามุมัุ�นใจื
ในการบุริโภัคกุ้งแลิะสินค้าสัติว์ิน�้าแลิะ
ช่วิยเป็นแห็ล่ิงจื�าห็น่ายกุ้งอีกด้วิย	อาทิุ	
กรมุอนามัุย	Modern	Trade	สื�อมุวิลิชน	
กองทัุพืบุก	ฯลิฯ	ซ้้ำ�งสอดคล้ิองกับุนโยบุาย
ส�าคัญ่ทีุ�	ดร.เฉลิิมุชัย	ศรีอ่อน	รัฐมุนติรีว่ิาการ
กระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	เน้นย�้า
ให้็เร่งแก้ป้ญ่ห็าควิามุเดือดร้อนของพีื�น้อง
เกษติรกร	แลิะติามุนโยบุายติลิาดน�าการผ่ลิิติ	
ซ้้ำ�งเป็นเรื�องของการแก้ไขป้ญ่ห็าระบุบุการ
ผ่ลิิติได้อย่างเป็นร้ปธิรรมุ	โดยเบ้ืุองต้ิน
มีุเกษติรกรเข้ามุาร่วิมุจื�าห็น่ายสินค้าประมุง
ปลิอดภััยในคร้ังน้ี	กว่ิา	200	ราย	จืาก	
5	จัืงห็วัิด	ได้แก่	ราชบุุรี	นครปฐมุ	
สุพืรรณบุุรี	กาญ่จืนบุุรี	แลิะฉะเชิงเทุรา	
ซ้้ำ�งเป็นกลุ่ิมุเกษติรกรผ้้่เพืาะเล้ีิยงกุ้งก้ามุกรามุ	
กุ้งขาวิแวินนาไมุ	แลิะปลิากะพืงขาวิ	
ซ้้ำ�งเป็นฟื้าร์มุทีุ�ได้รับุการรับุรองมุาติรฐาน	
GAP	จืากกรมุประมุงท้ัุงส้ิน	เพืื�อให้็เกิด
ติลิาดทีุ�มีุคุณภัาพืของสินค้าทีุ�ผ้้่บุริโภัค
เชื�อถือได้	โดยในช่วิงแรกจืะเป็นการ
จื�าห็น่ายผ่ลิผ่ลิิติในลัิกษณะขายส่ง	เริ�มุต้ิน
ทีุ�วัินลิะ	5	ตัิน	แลิะสามุารถเพิื�มุปริมุาณ
ได้อีกห็ากเป็นทีุ�นิยมุของผ้้่ซ้ื้ำอ	ท้ัุงน้ี	
ในอนาคติจืะร่วิมุกันพัืฒนาให้็เป็นติลิาด
สัติว์ิน�้ายุคให็มุ่	ติลิาดกลิางสินค้าสัติว์ิน�้า
ทีุ�ได้มุาติรฐาน	ถ้กสุขอนามัุย	สินค้าคุณภัาพื
ปลิอดภััย	เกษติรกรจื�าห็น่ายเอง	ซ้้ำ�งเป็นการ

กรมประมง กรมการค้าภายใน ตลาดไท จับมือช่วยเกษตรกร
ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น�้า เปดิ “ตลาดประมงปลอดภัย GAP”
ในยุค COVID-19 บนพ้ืนท่ีตลาดไทกว่า 7,750 ตร.ม. 
เตรียมปั้ นเปน็ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น�้าแห่งใหม่

ช่วิยเห็ลืิอพีื�น้องเกษติรกรผ้้่เพืาะเล้ีิยง
สัติว์ิน�้าให้็สามุารถเข้าส่้กลิไกการค้าได้
โดยติรง	ลิดการพ้ื�งพืาพ่ือค้าคนกลิาง	
ผ้้่บุริโภัคได้สินค้าดีมีุคุณภัาพืแลิะราคา
ทีุ�เห็มุาะสมุ	ภัายใต้ิระบุบุการบุริห็ารจัืดการ
ติลิาดให้็เป็นไปติามุมุาติรการของกระทุรวิง
สาธิารณสุข	เพืื�อป้องกันการแพืร่ระบุาด
ของ	COVID-19	ด้วิย	ซ้้ำ�งกรมุประมุง	
เชื�อมัุ�นว่ิาควิามุร่วิมุมืุอในคร้ังน้ี	จืะเป็น
นิมิุติห็มุายทีุ�ดีในการสร้างควิามุมัุ�นคง
ในการประกอบุอาชีพืให้็กับุพีื�น้องเกษติรกร
ผ้้่เพืาะเล้ีิยงสัติว์ิน�้าแลิะชาวิประมุง	ในส่วิน
ของทุางติลิาดไทุ	ได้เปิดพ้ืืนทีุ�ส่วินห็น้�ง
ของติลิาดให้็เป็นโซ้ำนจื�าห็น่ายสินค้าสัติว์ิน�้า
ปลิอดภััย	โดยจัืดสรรพ้ืืนทีุ�กว่ิา	7,750	
ติารางเมุติร	ส�าห็รับุรองรับุเกษติรกร
แลิะผ้้่ซ้ื้ำอ	มีุการปรับุโครงสร้าง	แลิะเพิื�มุ
สิ�งอ�านวิยควิามุสะดวิกเป็นไปติามุมุาติรฐาน
ของกรมุประมุง	พืร้อมุมีุระบุบุการจัืด
จื�าห็น่ายเป็นไปติามุมุาติรการป้องกันการ
แพืร่ระบุาดของโรค	COVID-19	ทีุ�เข้มุงวิด	
มีุระบุบุ	QR	Code	ทีุ�ใช้ติรวิจืสอบุย้อน
กลัิบุไปยังแห็ล่ิงทีุ�มุาของสินค้าได้	รวิมุไปถ้ง
มุาติรการ	D-M-H-T	ทีุ�เว้ินระยะห่็าง	
สวิมุห็น้ากากอนามัุยติลิอดเวิลิา	
ล้ิางมืุอบุ่อยๆ	ติรวิจืวัิดอุณห็ภ้ัมิุร่างกาย	
สแกนไทุยชนะ	ก่อนเข้าติลิาด	เพืื�อสุขอนามัุย
ทีุ�ดี	ทีุ�ส�าคัญ่ทุางติลิาดไทุยังยินดี
เปิดให้็บุริการเกษติรกรน�าสินค้า
มุาจื�าห็น่ายฟื้รี	เป็นระยะเวิลิา	3	เดือน	
ต้ัิงแต่ิวัินทีุ�	20	มุกราคมุ	–	20	เมุษายน	
2564	อีกด้วิย
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ราคาขายปลีก	(เงินสด)	พันธัุ์สุกร	ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
ห็น่วิย	:	บุาทุ/ติัวิ

รายการ
2562 2563

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

ล้ิกสุกรขุน 1,986 2,554 2,263 2,169 1,846 2,054 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544 2,356

ล้ิกไก่ไข่อายุ	1	วัิน 28.00 28.00 28.00 26.00 26.00 26.00 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ล้ิกไก่เน้ืออายุ	1	วัิน 15.50 15.50 15.50 13.73 7.58 7.88 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78 8.50

ล้ิกเป็ดไข่ซี้ำพีื 27.18 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่มา :	สมุาคมุผ่้้ผ่ลิิติอาห็ารสัติวิ์ไทุย

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	อาหารสัตว์สำาเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
ห็น่วิย	:	บุาทุ/30	ก.ก.

รายการ
2562 2563

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

หัวอาหาร 

ไก่รุ่น	-	เน้ือ 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

ห็มุ้เล็ิก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

ห็มุ้รุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

ห็มุ้เน้ือ 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

อาหารสู่�าเร็จำร่ปผง 

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

อาหารสู่�าเร็จำร่ปเม็ด

ไก่เล็ิก	-	ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

ห็มุ้เล็ิก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

ห็มุ้รุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

ห็มุ้เน้ือ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ดเล็ิกไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา :	www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยที�สำาคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน
ห็น่วิย	:	บุาทุติ่อติัน

ชนิดปุ๋ย
2562 2563

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

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

46	-	0	-	0 10,617 10,533 10,500 10,500 10,500 10,500 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900 9,933

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

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

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

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

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี�ยม	สศท.

สศท.5	จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	5	คร้ังท่ี	1/2564
	 วัินทีุ�	28	มุกราคมุ	2564	นางสุจืารีย์	พิืชา	ผ้้่อ�านวิยการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	5	นครราชสีมุา	(สศทุ.5)	เป็นประธิาน
การประชุมุเจ้ืาห็น้าทีุ�ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	5	คร้ังทีุ�	1/2564	ณ	ห้็องประชุมุส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	5	เพืื�อติิดติามุ
การปฏิิบัุติิงานของแต่ิลิะส่วินฝ�ายให้็เป็นไปติามุแผ่นงานทีุ�วิางไว้ิ	รวิมุถ้งเน้นย�้าเรื�องการป้องกัน	แลิะเติรียมุควิามุพืร้อมุในการลิงพ้ืืนทีุ�
ปฏิิบัุติิงานในสถานการณ์การระบุาดของโรคติิดเช้ือไวิรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

สศท.2	ลงพ้ืนท่ีติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติซ�้าซาก	
(บางระก�าโมเดล)	ในเข่ตพ้ืนท่ีอ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร	เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก	(Zoning	by	Agri-Map)
	 วัินทีุ�	15	มุกราคมุ	2564	นายประเสริฐศักด์ิ	แสงสัทุธิา	ผ้้่อ�านวิยการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	2	พิืษณุโลิก	(สศทุ.2)	พืร้อมุด้วิย
ผ้้่อ�านวิยการส่วินแผ่นพัืฒนาเขติเศรษฐกิจืการเกษติร	แลิะนักวิิชาการ	ลิงพ้ืืนทีุ�ติิดติามุติรวิจืเยี�ยมุการด�าเนินงาน	แลิะสัมุภัาษณ์ข้อมุ้ลิ
ด้านการบุริห็ารจัืดการสินค้าเกษติร	กรณีศ้กษาข้าวิ	:	ข้าวิเจ้ืาพัืนธ์ุิ	กข	43	แลิะโคเน้ือ	ของสห็กรณ์การเกษติรพืรห็มุพิืรามุ	จื�ากัด	
ทีุ�ด�าเนินการติามุห็ลัิกติลิาดน�าการผ่ลิิติ	โดยมีุรองผ้้่จัืดการสห็กรณ์การเกษติรพืรห็มุพิืรามุ	จื�ากัด	แลิะกลุ่ิมุเกษติรกรในพ้ืืนทีุ�โครงการ
บุางระก�าโมุเดลิ	ร่วิมุอนุเคราะห์็ข้อมุ้ลิดังกล่ิาวิ	ซ้้ำ�งกิจืกรรมุน้ีเป็นส่วินห็น้�งของการถอดบุทุเรียนด้านการบุริห็ารจัืดการสินค้าเกษติรในพ้ืืนทีุ�
ประสบุภััยพิืบัุติิซ้ำ�้าซ้ำาก	(บุางระก�าโมุเดลิ)	ภัายใต้ิโครงการ	Zonning	ในพ้ืืนทีุ�จัืงห็วัิดพิืษณุโลิก	เพืื�อน�าไปใช้เป็นข้อมุ้ลิน�าร่องขยายผ่ลิ
ด้านการบุริห็ารจัืดการสินค้าในพ้ืืนทีุ�อื�นต่ิอไป
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.6	จัดประชุมภายในส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	6	เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดข่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

		 นายชัฐพืลิ	สายะพัืนธ์ิ	ผ้้่อ�านวิยการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	6	ชลิบุุรี	(สศทุ.6)	เป็นประธิานการประชุมุภัายในส�านักงาน
เศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	6	ได้แก่	ส่วินสารสนเทุศการเกษติร	ส่วินแผ่นพัืฒนาเขติเศรษฐกิจืการเกษติร	ส่วินวิิจัืยแลิะประเมิุนผ่ลิ	แลิะ
ฝ�ายบุริห็ารทัุ�วิไป	ณ	ห้็องประชุมุส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	6	จัืดข้้นวัินทีุ�	14,	15,	18	แลิะวัินทีุ�	21	มุกราคมุ	2564	เพืื�อร่วิมุติิดติามุ	
รับุทุราบุ	การปฏิิบัุติิงานควิามุก้าวิห็น้าของงานแต่ิลิะกิจืกรรมุ	แลิะเสนอแนะแนวิทุางการปฏิิบัุติิงานในสถานการณ์โควิิด-19		
		 ในการน้ี	ส่วินสารสนเทุศการเกษติร	โดยนางติิณณา	คัญ่ให็ญ่่	ผ้้่อ�านวิยการส่วินสารสนเทุศการเกษติร	ได้น�าเสนอการปฏิิบัุติิงาน	
ควิามุก้าวิห็น้าแลิะแนวิทุางการปฏิิบัุติิงาน	ส่วินแผ่นพัืฒนาเขติเศรษฐกิจืการเกษติร	โดยนางสาวินริศรา	เอี�ยมุคุ้ย	ผ้้่อ�านวิยการส่วินแผ่น
พัืฒนาเขติเศรษฐกิจืการเกษติร	น�าเสนอการปฏิิบัุติิงาน	ควิามุก้าวิห็น้าแลิะแนวิทุางการปฏิิบัุติิงาน	ได้แก่	1)	โครงการ	Zoning	พืืชทุางเลืิอก	
6	ชนิดสินค้า	ได้แก่	มุะพืร้าวิน�้าห็อมุ	มุะมุ่วิงน�้าดอกไมุ้	โกโก้	ไผ่่	กุ้งก้ามุกรามุ	แลิะห็ญ้่าเนเปียร์	ทีุ�จืะมุาทุดแทุนข้าวิ	แลิะยางพืารา	ในพ้ืืนทีุ�	
S3,	N	ในพ้ืืนทีุ�	9	จัืงห็วัิด	2)	Zoning	พ้ืืนทีุ�ซ้ำ�้าซ้ำาก	ในเขติพ้ืืนทีุ�ชลิประทุาน	บุางพืลิวิง	จัืงห็วัิดปราจีืนบุุรี	3)	ภัาวิะเศรษฐกิจืการเกษติรระดับุ
จัืงห็วัิด	ท้ัุง	9	จัืงห็วัิด	แลิะภัาวิะเศรษฐกิจืการเกษติรภัาคติะวัินออก	4)	เกษติรอินทุรีย์	ในพ้ืืนทีุ�	9	จัืงห็วัิด	ส่วินวิิจัืยแลิะประเมิุนผ่ลิ	
โดยนางธีิรารัติน์	สมุพืงษ์	ผ้้่อ�านวิยการส่วินวิิจัืยแลิะประเมิุนผ่ลิ	น�าเสนอรายงานในทีุ�ประชุมุ	แลิะฝ�ายบุริห็าร	น�าเสนอการปฏิิบัุติิงาน	
ในส่วินของงานการเงินแลิะบัุญ่ชี	งานพัืสดุ	แลิะงานสารบุรรณ	
		 ท้ัุงน้ี	ผ้้่อ�านวิยการ	สศทุ.6	ได้มุอบุแนวิทุางการปฏิิบัุติิงานให้็แก่ทุุกฝ�าย	เพืื�อให้็การด�าเนินงานติามุภัารกิจืบุรรลุิผ่ลิส�าเร็จืติามุวัิติถุประสงค์
แลิะเป้าห็มุาย	แลิะสนับุสนุนการทุ�างานของทุุกส่วินให้็บุรรลุิผ่ลิส�าเร็จื	รวิมุถ้งได้น�าแจ้ืงควิามุห่็วิงใยของเลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	
(นายฉันทุานนท์ุ	วิรรณเขจืร)	ทีุ�เป็นห่็วิงเจ้ืาห็น้าทีุ�ผ้้่ปฏิิบัุติิงานในพ้ืืนทีุ�ทุุกคนขอให้็ย้ดควิามุปลิอดภััยของเจ้ืาห็น้าทีุ�เป็นห็ลัิกในการปฏิิบัุติิงาน	
ในช่วิงสถานการณ์การแพืร่ระบุาดของโรคติิดเช้ือไวิรัสโคโรนา	(COVID-19)
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.7	ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต	คร้ังท่ี	1	ประจ�าปี	2564	
ณ	อาคารวิมลคุณากร	ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

	 วัินทีุ�	28	มุกราคมุ	2564	นายชีวิิติ	เมุ่งเอียด	ผ้้่อ�านวิยการส�านักงานเศรษฐกิจื
การเกษติรทีุ�	7	ชัยนาทุ	(สศทุ.7)	มุอบุห็มุายให้็	นางสาวิทิุพืา	ค้าธัิญ่ญ่ะ	ผ้้่อ�านวิยการ
ส่วินวิิจัืยแลิะประเมิุนผ่ลิ	พืร้อมุด้วิยเจ้ืาห็น้าทีุ�	สศทุ.7	ร่วิมุกิจืกรรมุบุริจืาคโลิหิ็ติ	คร้ังทีุ�	1	
ประจื�าปี	2564	ณ	อาคารวิิมุลิคุณากร	ศาลิากลิางจัืงห็วัิดชัยนาทุ	โดยเห็ล่ิากาชาดจัืงห็วัิด
ชัยนาทุ	ร่วิมุกับุโรงพืยาบุาลิชัยนาทุนเรนทุร	แลิะภัาคบุริการโลิหิ็ติแห่็งชาติิทีุ�	8	จัืงห็วัิด
นครสวิรรค์	ออกห็น่วิยรับุบุริจืาคโลิหิ็ติเพืื�อเก็บุเป็นคลัิงโลิหิ็ติส�ารองของจัืงห็วัิดชัยนาทุ	
แลิะเป็นโลิหิ็ติส�ารองของภัาคบุริการโลิหิ็ติแห่็งชาติิทีุ�	8	จัืงห็วัิดนครสวิรรค์	ส�าห็รับุใช้
ช่วิยเห็ลืิอผ้้่ป�วิยทีุ�จื�าเป็นต้ิองการรับุโลิหิ็ติฉุกเฉิน	ซ้้ำ�งในช่วิงทีุ�เกิดการระบุาดของ
โรคติิดเช้ือไวิรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	มีุควิามุต้ิองการใช้โลิหิ็ติเป็นจื�านวินมุาก
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สศท.9	ร่วมติดตามการลงพ้ืนท่ีการตรวจราชการ
ข่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ณ	จังหวัดนราธิ์วาส

		 วัินทีุ�	29	มุกราคมุ	2564	นายไพืฑ้รย์	สีลิาพัืฒน์	ผ้้่อ�านวิยการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติรทีุ�	9	สงขลิา	(สศทุ.9)	พืร้อมุด้วิยเจ้ืาห็น้าทีุ�	
สศทุ.9	ร่วิมุติิดติามุการลิงพ้ืืนทีุ�การติรวิจืราชการของ	ร้อยเอกธิรรมุนัส	พืรมุเผ่่า	รัฐมุนติรีช่วิยว่ิาการกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	พืร้อมุคณะ	
ในการประชุมุติิดติามุการด�าเนินงานรับุฟ้ื้งรายงานการด�าเดินงานพืระราชด�าริ	แลิะรายงานควิามุก้าวิห็น้าโครงการ	“ติากใบุโมุเดลิ”	
ณ	ศ้นย์ศ้กษาการพัืฒนาพิืกุลิทุองอันเนื�องมุาจืากพืระราชด�าริ	ติ�าบุลิกะลุิวิอเห็นือ	อ�าเภัอเมืุองนราธิิวิาส	จัืงห็วัิดนราธิิวิาส	รวิมุถ้งพืบุปะ
แลิะรับุฟ้ื้งการด�าเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	แลิะข้อคิดเห็็นของเกษติรกรในพ้ืืนทีุ�แปลิงให็ญ่่ข้าวิ	บุ้านสะห็ริ�ง	ติ�าบุลิโฆษิติ	อ�าเภัอติากใบุ	
จัืงห็วัิดนราธิิวิาส

แวะเย่ียม สศท.
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การสัมมนาหลักสูตร	
“การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคเกษตร”

	 วัินทีุ�	12	มุกราคมุ	2564	ดร.ทัุศนีย์	เมืุองแก้วิ	รองเลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจื
การเกษติร	เป็นประธิานการสัมุมุนาห็ลัิกส้ติร	“การเปลีิ�ยนแปลิงสภัาพืภ้ัมิุอากาศกับุภัาคเกษติร”	
โดยมีุนายธีิรพืงษ์	เห็ล่ิาพืงศ์พิืชญ์่	ส�านักงานนโยบุายแลิะแผ่นทุรัพืยากรธิรรมุชาติิ
แลิะสิ�งแวิดล้ิอมุ	แลิะนายเจืษฎา	สกุลิค้	องค์การบุริห็ารจัืดการกาซ้ำเรือนกระจืก	
เป็นวิิทุยากรบุรรยาย	ณ	ห้็องประชุมุ	3	อาคารนวัิติกรรมุ	ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร

ข่าวประชาสัมพันธ์ั
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เลข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมเปิดตัวโครงการ	“การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร	เพ่ือเพ่ิมการฟื้ นตัว	และความย่ังยืนในพ้ืนท่ีสูง”
	 วัินทีุ�	13	มุกราคมุ	2564	นายฉันทุานนท์ุ	วิรรณเขจืร	เลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจื
การเกษติร	พืร้อมุด้วิย	ดร.ทัุศนีย์	เมืุองแก้วิ	รองเลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	
ร่วิมุในพิืธีิเปิดตัิวิโครงการ	“การปรับุตัิวิต่ิอการเปลีิ�ยนแปลิงสภัาพืภ้ัมิุอากาศในภัาคเกษติร
เพืื�อเพิื�มุการฟืื้�นตัิวิ	แลิะควิามุยั�งยืนในพ้ืืนทีุ�ส้ง”	ผ่่านระบุบุการประชุมุทุางไกลิ	Virtual	
Meeting	โดยมีุ	ดร.เฉลิิมุชัย	ศรีอ่อน	รัฐมุนติรีว่ิาการกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	
เป็นประธิาน	ณ	ห้็องประชุมุ	115	กระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลข่าธ์ิการ	สศก.	ร่วมประชุมหารือนโยบายการจัดท�างบประมาณ	กษ.	ปี	2565
	 วัินทีุ�	13	มุกราคมุ	2564	นายฉันทุานนท์ุ	วิรรณเขจืร	เลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	พืร้อมุด้วิย	ดร.ทัุศนีย์	เมืุองแก้วิ	
รองเลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	ร่วิมุประชุมุห็ารือนโยบุายการจัืดทุ�างบุประมุาณกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	ปี	2565	
ร่วิมุกับุส�านักงบุประมุาณ	โดยมีุ	ดร.เฉลิิมุชัย	ศรีอ่อน	รัฐมุนติรีว่ิาการกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	เป็นประธิาน	ณ	ห้็องประชุมุธิารทิุพืย์	
อาคาร	99	ปี	ห็มุ่อมุห็ลิวิงช้ชาติิ	ก�าภ้ั	กรมุชลิประทุาน	สามุเสน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

รองเลข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมประชุมคณะท�างานจัดท�าแนวทาง
สร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืนให้แก่เกษตรกร	ด้วยโรงไฟฟา้ชีวมวล

	 วัินทีุ�	14	มุกราคมุ	2564	นายพืลิเชษฐ์	ติราโช	รองเลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	ในฐานะรองประธิานคณะทุ�างานเข้าร่วิมุ
การประชุมุคณะทุ�างานจัืดทุ�าแนวิทุางสร้างควิามุมัุ�นคงอย่างยั�งยืนให้็แก่เกษติรกรด้วิยโรงไฟื้ฟ้ื้าชีวิมุวิลิ	เพืื�อสร้างโอกาสในการเพิื�มุรายได้
แลิะเป็นทุางเลืิอกให็มุ่ในการปล้ิกพืืชของเกษติรกร	ติามุนโยบุายส�าคัญ่ของ	ดร.เฉลิิมุชัย	ศรีอ่อน	รัฐมุนติรีว่ิาการกระทุรวิงเกษติร
แลิะสห็กรณ์	ภัายใต้ิห็ลัิกติลิาดน�าการผ่ลิิติ	โดยมีุนายระพีืภััทุร์	จัืนทุรศรีวิงศ์	รองปลัิดกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	เป็นประธิาน	
ณ	ห้็องประชุมุ	123	กระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	
	 ท้ัุงน้ี	เป็นการขับุเคลืิ�อนอย่างบุ้รณาการร่วิมุกันระห็ว่ิางภัาครัฐ	ภัาคเอกชน	ภัาคประชาสังคมุ	แลิะภัาคการศ้กษา	อาทิุ	กระทุรวิงเกษติร
แลิะสห็กรณ์	กระทุรวิงพืลัิงงาน	กระทุรวิงทุรัพืยากรธิรรมุชาติิแลิะสิ�งแวิดล้ิอมุ	คณะวินศาสติร์	มุห็าวิิทุยาลัิยเกษติรศาสติร์	ธิ.ก.ส.	
สภัาเกษติรกรแห่็งชาติิ	สภัาอุติสาห็กรรมุฯ	แลิะสภัาห็อการค้าฯ	มีุวัิติถุประสงค์ทีุ�ส�าคัญ่เพืื�อแก้ไขป้ญ่ห็าการปล้ิกพืืชทีุ�ไมุ่เห็มุาะสมุกับุสภัาพื
พ้ืืนทีุ�ส่งผ่ลิให้็ได้รับุผ่ลิติอบุแทุนติ��า	ไปส่้พืืชทุางเลืิอกให็มุ่ทีุ�เห็มุาะสมุกับุสภัาพืพ้ืืนทีุ�แลิะมีุติลิาดรองรับุทีุ�แน่นอน	เช่น	โรงไฟื้ฟ้ื้าชีวิมุวิลิ
ของชุมุชน	ซ้้ำ�งในห็ลิายพ้ืืนทีุ�ของประเทุศไทุยมีุพ้ืืนทีุ�ทีุ�มีุศักยภัาพืในการปล้ิกไมุ้เศรษฐกิจืโติเร็วิ	สามุารถใช้เป็นวัิติถุดิบุป้อนเข้าส่้โรงไฟื้ฟ้ื้า
ชีวิมุวิลิติามุนโยบุายของกระทุรวิงพืลัิงงานได้

53ปีท่ี 67 ฉบับท่ี 771 กุมภาพันธ์ 2564  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร



ข่าวประชาสัมพันธ์

เลข่าธิ์การ	สศก.	และ	ม.หอการค้าไทย	
ร่วมหารือแนวทางวิจัยเชิงนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

	 วัินทีุ�	14	มุกราคมุ	2564	นายฉันทุานนท์ุ	วิรรณเขจืร	เลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจื
การเกษติร	พืร้อมุด้วิยนายธิวัิชชัย	เดชาเชษฐ์	ผ้้่อ�านวิยการส�านักวิิจัืยเศรษฐกิจืการเกษติร	
ให้็การต้ิอนรับุ	ผ่ศ.ดร.ธินวิรรธิน์	พืลิวิิชัย	อธิิการบุดีมุห็าวิิทุยาลัิยห็อการค้าไทุย	แลิะคณะ	
เพืื�อห็ารือแนวิทุางการศ้กษาวิิจัืยเชิงนโยบุายเศรษฐกิจืการเกษติรร่วิมุกัน	ภัายใต้ิข้อติกลิง
ควิามุร่วิมุมืุอทุางวิิชาการ	(MOU)	ระห็ว่ิางส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	กับุมุห็าวิิทุยาลัิย
ห็อการค้าไทุย	ณ	ห้็องประชุมุ	2	อาคารนวัิติกรรมุ	ส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ปีท่ี 67 ฉบับท่ี 771 กุมภาพันธ์ 256454



ข่าวประชาสัมพันธ์

เลข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมลงนามถวายพระพร	สมเด็จพระกนิษฐาธิ์ราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 วัินทีุ�	15	มุกราคมุ	2564	ดร.เฉลิิมุชัย	ศรีอ่อน	รัฐมุนติรีว่ิาการกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	น�าคณะผ้้่บุริห็ารกระทุรวิงเกษติรแลิะสห็กรณ์	
พืร้อมุด้วิย	นายฉันทุานนท์ุ	วิรรณเขจืร	เลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจืการเกษติร	ร่วิมุลิงนามุถวิายพืระพืร	สมุเด็จืพืระกนิษฐาธิิราชเจ้ืา	
กรมุสมุเด็จืพืระเทุพืรัตินราชสุดา	ฯ	สยามุบุรมุราชกุมุารี	ให้็ทุรงห็ายจืากพืระอาการประชวิร	แลิะทุรงมีุพืระพืลิานามัุยแข็งแรงโดยเร็วิวัิน	
ณ	ศาลิาสห็ทัุยสมุาคมุ	ภัายในพืระบุรมุมุห็าราชวัิง

55ปีท่ี 67 ฉบับท่ี 771 กุมภาพันธ์ 2564  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร



ข่าวประชาสัมพันธ์

เลข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	
กิจกรรม	Thailand	Agricultural	Online	Forum

	 วัินทีุ�	23	มุกราคมุ	2564	นายฉันทุานนท์ุ	วิรรณเขจืร	เลิขาธิิการส�านักงานเศรษฐกิจื
การเกษติร	ให้็เกียรติิเป็นวิิทุยากรบุรรยายพิืเศษ	ในหั็วิข้อ	“แนวินโยบุายเศรษฐกิจื
การเกษติรไทุยจืากป้จืจุืบัุนส่้อนาคติ”	ในกิจืกรรมุ	Thailand	Agricultural	Online	Forum	
โครงการเกษติรสร้างคุณค่า	(Value-Creating	Agriculture)	โดยมีุนายกองเอก	
เปล่ิงศักด์ิ	ประกาศเภัสัช	นายกสมุาคมุการค้าปุยแลิะธุิรกิจืการเกษติรไทุย	กล่ิาวิเปิดงาน	
ณ	ห้็องปะชุมุ	The	Mitr-ting	Room	ช้ัน	5	อาคารสามุย่านมิุติรทุาวิน์
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ความเช�่ยวชาญ

มีคุณธรรม

มีความรับผิดชอบ

มีเหตุผล

มีเป�าหมาย




