


วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำภำคเกษตร 

และศูนย์กลำงสำรสนเทศ 
กำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565”

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท�าแผนพัฒนา และมาตรการ 
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดท�าท่าที และร่วมเจรจา 
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรระหว่างประเทศ

2. จัดท�าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�ารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ

4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร 

ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร 
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
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บรรณาธิการแถลง

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิจการเกษตร 
ในทุุกมิูติ การให้์บริการข้้อมููลสารสนเทุศ
การเกษตร จัด้ทุำางบประมูาณในภาพรวิมู 
และการติด้ตามูประเมิูนผลโครงการสำาคัญ  
นอกจากน้� ปี 2563 ทุ้�ผ่านมูา สศก.  
ยัังได้้รับมูอบห์มูายัภารกิจสำาคัญจาก
รัฐมูนตร้ว่ิาการกระทุรวิงเกษตร 
และสห์กรณ์ ทุำาห์น้าทุ้�นายัทุะเบ้ยัน  
คัด้กรองและตรวิจสอบควิามูซ้ำำ�าซ้้ำอนข้อง
เกษตรกรรวิมู 7.5 ล้านรายั เพ่�อรับเงินเย้ัยัวิยัา 
ในโครงการช่่วิยัเห์ล่อเกษตรกรทุ้�ได้้รับ 
ผลกระทุบจากการระบาด้ข้องโรคติด้เช่่�อ
ไวิรัสโคโรนา 2019 ข้องกระทุรวิงเกษตร
และสห์กรณ์ ตลอด้จนการบูรณา 
กับทุุกห์น่วิยังานข้องกระทุรวิงเกษตร 
และสห์กรณ์ และห์น่วิยังานภาค้  
เพ่�อร่วิมูกันฟ้ื้�นฟูื้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ข้องประเทุศ
 สำาห์รับการด้ำาเนินงานในก้าวิต่อไป  
สศก. พร้อมูขั้บเคล่�อนภารกิจทุุกด้้าน  
ทัุ�งด้้านข้้อมููล วิิจัยั นโยับายั ประเมิูนผล  
และด้้านบริห์าร เพ่�อเตร้ยัมูพร้อมูรับมู่อ 
ต่อทุุกสถานการณ์ให้์สอด้คล้องกับบริบทุ
ข้องประเทุศและทัุนต่อบริบทุข้องโลก 
ทุ้�เปล้�ยันแปลงไป และในฐานะห์น่วิยังาน 
จัด้ทุำา Big Data ด้้านการเกษตรข้องประเทุศ  
จึงต้องเน้นการนำาเทุคโนโลยั้ทุ้�ทัุนสมัูยั 

และเห์มูาะสมู มูาประยุักต์ในการปฏิิบัติงาน
ให้์มู้ประสิทุธิิภาพยัิ�งขึ้�น โด้ยั สศก.  
ต้องเป็นเสมู่อน “เนวิิเกเตอร์์เศร์ษฐกิจ
การ์เกษตร์” ในการช้่�แนะข้้อมููล ทิุศทุาง
แนวิโน้มูภาคเกษตรให้์ภาคส่วินทุ้�เก้�ยัวิข้้อง 
รวิมูถึงเกษตรกรสามูารถนำาไปใช้่ประโยัช่น์
ได้้อยั่างแทุ้จริง และทุ้�สำาคัญ สศก. ยัังคง 
ให้์ควิามูสำาคัญกับนโยับายัห์ลักข้องรัฐบาล  
รวิมูถึงนโยับายัข้องกระทุรวิงเกษตร 
และสห์กรณ์ ในการขั้บเคล่�อนยุัทุธิศาสตร์ช่าติ  
พัฒนาภาคการเกษตรไทุยัในเวิทุ้โลก 
ให้์เข้้มูแข็้ง และเดิ้นห์น้าพัฒนาคุณภาพ
ช้่วิิตเกษตรกรให้์มู้ควิามูมัู�นคง ไปสู่การ
พัฒนาอยั่างสมูดุ้ลและยัั�งยั่น

	 ต้้อนรับฉบับเดืือนมีนาคม	
เดืือนแห่่งการครบรอบ 
วันคล้้ายวันสถาปนา	สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษต้ร	(สศก.)	
ปท่ีี	42	ซ่ึึ่งต้รงกับวันท่ี	 
24	มีนาคมของทุกป	ี 
โดืยต้ล้อดืระยะเวล้าท่ีผ่านมา	 
สศก.	ได้ืปฏิิบัติ้ภารกิจสำาคัญ
ในการจัดืทำาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายมาต้รการทางการเกษต้ร
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> โซ่้ำอุปทุานโคขุ้นคุณภาพโคราช่บ้านเอง
 เน่�อโคขุ้นโคราช่ เปิด้ประตูสู่แด้นอ้สาน

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 5
>> การบริห์ารจัด้การ “ทุรัพยัากรนำ�า”
 ผลสัมูฤทุธิิ�ทุ้�คาด้ห์วัิง จากสถานการณ์
 ทุ้�ทุ้าทุายั

บทความพิิเศษ	 8
>> ถอด้บทุเร้ยัน “บางระกำาโมูเด้ล” 
 ต้นแบบการบริห์ารจัด้การพ่�นทุ้� 
 และสินค้าเกษตรสำาคัญ ในพ่�นทุ้�
 ประสบภัยัพิบัติอุทุกภัยัซ้ำำ�าซ้ำาก

ชีีวิตพิอเพีิยงกับ	สศก.	 11
>> คุณยัายัจันมู้ คนห์มัู�น จ.ห์นองคายั 
 ยัึด้ ‘เศรษฐกิจพอเพ้ยัง’ สู้โควิิด้-19

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พ่ช่อาห์าร 14
 พ่ช่นำ�ามัูน 30
 พ่ช่เส้นใยั 32
 พ่ช่อ่�นๆ 32
 ปศุสัตว์ิและผลิตภัณฑ์์จากสัตว์ิ 38
 ประมูงและผลิตภัณฑ์์จากสัตว์ินำ�า 42

ข่่าวท่ีน่าสนใจ	 46
>> กรมูประมูง ประกาศ “ปิด้อ่าวิไทุยั ปี 2564”  
 ในพ่�นทุ้�บางส่วินข้อง จ.ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ  
 ชุ่มูพร และสุราษฎร์ธิาน้

ราคาปััจจัยการผลิิต	 47

แวะเย่ียม	สศท.	 48
>> สศทุ.3 เข้้าร่วิมูประชุ่มูคณะทุำางานวิางแผน   
 การขั้บเคล่�อนนโยับายัสำาคัญข้องกระทุรวิง 
 เกษตรและสห์กรณ์ ในพ่�นทุ้� จังห์วัิด้อุด้รธิาน้
>> สศทุ.5 จัด้ฝึึกอบรมูโครงการพัฒนาศักยัภาพ 
 เศรษฐกิจการเกษตรอาสา กิจกรรมูอบรมู 
 และสาธิิตการเกษตรไทุยั ด้้วิยัปรัช่ญา 
 เศรษฐกิจพอเพ้ยัง ณ ศูนย์ัเร้ยันรู้การ 
 เพิ�มูประสิทุธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 ณ อำาเภอมู่วิงโนนไทุยั จังห์วัิด้นครราช่ส้มูา
>> สศทุ.6 เข้้าร่วิมูประชุ่มูคณะทุำางานสำารวิจ 
 ข้้อมููลไมู้ผลเศรษฐกิจ ภาคตะวัินออก

ถอด้บทุเร้ยัน “บางระกำาโมูเด้ล” ต้นแบบการบริห์ารจัด้การพ่�นทุ้� และสินค้าเกษตรสำาคัญ 
ในพ่�นทุ้�ประสบภัยัพิบัติอุทุกภัยัซ้ำำ�าซ้ำาก

การบริห์ารจัด้การ “ทุรัพยัากรนำ�า”ผลสัมูฤทุธิิ�ทุ้�คาด้ห์วัิง จากสถานการณ์ทุ้�ทุ้าทุายั

โซ่้ำอุปทุานโคขุ้นคุณภาพโคราช่บ้านเองเน่�อโคขุ้นโคราช่ 
เปิด้ประตูสู่แด้นอ้สาน

>> สศทุ.9 ลงพ่�นทุ้�เยั้�ยัมูช่มูกิจการ 
 กลุ่มูแปลงให์ญ่ข้้าวิบ้านเชิ่งแส  
 จังห์วัิด้สงข้ลา
>> สศทุ.10 ร่วิมูประชุ่มูคณะทุำางานขั้บเคล่�อน 
 โครงการ 1 ตำาบล 1 กลุ่มูเกษตรทุฤษฎ้ให์มู่  
 ระดั้บอำาเภอ 

ข่่าวปัระชีาสัมพัินธ์์	 51
>> เลข้าธิิการ สศก. ร่วิมูประชุ่มูคณะกรรมูการ 
 บริห์ารการขั้บเคล่�อนงานนโยับายัและแก้ไข้ 
 ปัญห์าภาคเกษตร ครั�งทุ้� 1/2564
>> รองเลข้าธิิการ สศก. ร่วิมูบรรยัายัพิเศษ 
 การฝึึกอบรมูห์ลักสูตร นบต. รุ่น 43
>> สศก. จัด้พิธ้ิพิธ้ิประกาศเจตจำานงสุจริต  
 ต่อต้านคอร์รัปชั่�น ตามูนโยับายัคุณธิรรมู 
 และควิามูโปร่งใส ภายัใต้แนวิคิด้ “สำานักงาน 
 เศรษฐกิจการเกษตรใสสะอาด้ ร่วิมูต้าน 
 การทุุจริต (Zero tolerance & Clean OAE)”
>> การประชุ่มูคณะกรรมูการขั้บเคล่�อน  
 Farmer ONE ครั�งทุ้� 1/2564
>> เลข้าธิิการ สศก. ลงพ่�นทุ้�ติด้ตามูสถานการณ์ 
 การผลิตทุุเร้ยันนอกฤดู้ ณ แปลงให์ญ่  
 ตำาบลตลิ�งชั่น อำาเภอทุ่าศาลา  
 จังห์วัิด้นครศร้ธิรรมูราช่
>> เลข้าธิิการ สศก. เป็นประธิานเปิด้การอบรมู 
 และสาธิิตการเกษตรไทุยัด้้วิยัปรัช่ญา 
 เศรษฐกิจพอเพ้ยัง ณ ตำาบลสวินขั้น  
 อำาเภอช้่างกลาง จังห์วัิด้นครศร้ธิรรมูราช่
>> สลก. จัด้กิจกรรมูบำาเพ็ญสาธิารณประโยัช่น์  
 จิตอาสา “เราทุำาควิามู ด้้ ด้้วิยัหั์วิใจ” 
 ในกิจกรรมูสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 เข้้มูแข็้งในควิามูด้้ มู้จิตอาสา พัฒนาคุณภาพ 
 ช้่วิิตประช่าช่น ในยุัค New Normal
>> สลก. จัด้กิจกรรมูส่งเสริมูวัิฒนธิรรมูองค์กร 
 ข้อง กษ. : HOPE
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โซ่่อุุปทานโคขุุนคุณภาพโคราชบ้านเอุง
เน้�อุโคขุุนโคราช เปดิประตููสู่แดนอีุสาน

 โคเนื�อเป็นสินค้าเกษตรสำาคัญ 
ทุ้�สร้างรายัได้้และควิามูมัู�นคงในอาช้่พ 
ให้์กับครัวิเร่อนเกษตรกรไทุยั โด้ยัระห์ว่ิาง 
ปี 2560-2562 มู้ครัวิเร่อนเกษตรกร 
ผู้เล้�ยังโคเน่�อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 6.85 จาก  
0.73 ล้านครัวิเร่อน เป็น 0.78 ล้านครัวิเร่อน
จากแนวิโน้มู ควิามูต้องการบริโภคเน่�อโค 
ในประเทุศทุ้�สูงขึ้�น รูปแบบการเล้�ยังโคเน่�อ 
ข้องเกษตรกรไทุยัจึงได้้พัฒนาจากการเล้�ยัง
แบบปล่อยัทุุ่ง เป็นการเล้�ยังเชิ่งธุิรกิจแบบ 
โคขุ้นยั่นคอก และมู้การบริห์ารจัด้การ 
อยั่างเป็นระบบ ทุำาให้์ได้้เน่�อโคทุ้�มู้คุณภาพ 
เป็นทุ้�ต้องการข้องตลาด้
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 5 
นครราช่ส้มูา (สศทุ.5) ทุำาการศึกษาโซ่้ำอุปทุาน
และโลจิสติกส์โคขุ้นคุณภาพ ในพ่�นทุ้�จังห์วัิด้
นครราช่ส้มูา โด้ยัเก็บข้้อมููลจากเกษตรกร 
ผู้เล้�ยังโคขุ้นคุณภาพทุ้�ได้้จำาห์น่ายัผลผลิต  
ในปี 2562 พบว่ิา โครงสร้างและกิจกรรมู 
โซ่้ำอุปทุานโคขุ้นคุณภาพ ประกอบด้้วิยั 
	 1.	 ส่วนต้้นนำ�า	:	เกษต้รกร
 เกษตรกรเป็นผู้จัด้ซ่้ำ�อ/จัด้ห์าปัจจัยัการผลิต  
ได้้แก่ 1) ลูกโคขุ้น เกษตรกรส่วินให์ญ่จะซ่้ำ�อ
ลูกโคขุ้นจากฟื้าร์มูอ่�น 2) การจัด้ห์าอาห์ารข้้น 
เกษตรกรทัุ�งห์มูด้ซ่้ำ�ออาห์ารข้้นจากร้านค้า 
ทุ้องถิ�น และกลุ่มูวิิสาห์กิจ 3) การจัด้ห์า

เรื่องน่ารู้ทางการเกษต้ร

อาห์ารห์ยัาบ เกษตรกรส่วินให์ญ่มู้แปลงห์ญ้า 
เล้�ยังสัตว์ิเป็นข้องตนเอง และซ่้ำ�อฟื้าง/ 
ห์ญ้าแห้์งอัด้ก้อน เพิ�มูเติมูจากพ่อค้ารวิบรวิมู  
และ 4) การจัด้ห์ายัารักษาสัตว์ิ วัิคซ้้ำน  
และเคมู้ภัณฑ์์ต่าง ๆ เกษตรกรจะซ่้ำ�อจาก 
ร้านค้ายัาสัตว์ิ ซึ้ำ�งเกษตรกรต้องขั้บรถไปซ่้ำ�อเอง 
โด้ยัไมู่ต้องสั�งจองล่วิงห์น้า สำาห์รับวัิคซ้้ำน
ป้องกันโรคปากเทุ้าเป้�อยัจะได้้รับแจกฟื้ร้ 
จากสำานักงานปศุสัตว์ิอำาเภอในพ่�นทุ้�  
โด้ยัในการจัด้ซ่้ำ�อ/จัด้ห์าปัจจัยัการผลิต
เกษตรกรจะต่างคนต่างซ่้ำ�อ
 เมู่�อเกษตรกรเล้�ยังโคขุ้นได้้ตามูเกณฑ์์
ทุ้�กำาห์นด้แล้วิ จะจำาห์น่ายัให้์กับสห์กรณ์
การเกษตรนอกจังห์วัิด้เป็นส่วินให์ญ่ รองลงมูา 
จำาห์น่ายัให้์วิิสาห์กิจชุ่มูข้นในจังห์วัิด้ และ 
ร้านค้าส่งเน่�อโคขุ้น ในการส่งมูอบโคขุ้น
เกษตรกรต้องนำาโคขุ้นมู้ช้่วิิตไปส่งทุ้�โรงฆ่่าสัตว์ิ
ทุ้�มู้มูาตรฐานตามูทุ้�ลูกค้า (ผู้ซ่้ำ�อ) เป็นผู้กำาห์นด้  
และเป็นผู้รับภาระค่าใช้่จ่ายัเอง โด้ยัส่วินให์ญ่
เกษตรกรจะจ้างรถบรรทุุก 4 ล้อ ในการ 
ข้นส่งโคขุ้น 
	 2.	กล้างนำ�า	:	ผู้ประกอบการ	
(วิสาห่กิจชุมชน)
 ผู้ประกอบการธุิรกิจโคขุ้นคุณภาพ
ทุ้�ทุำาการศึกษา ได้้แก่ วิิสาห์กิจชุ่มูช่นทุ้�ตั�งอยัู่
ในจังห์วัิด้นครราช่ส้มูา ซึ้ำ�งรับซ่้ำ�อโคขุ้นคุณภาพ

จากเกษตรกรโด้ยัจะกำาห์นด้จุด้รับส่งโคขุ้น
ทุ้�โรงฆ่่าสัตว์ิ เช่่น โรงฆ่่าสัตว์ิข้องสห์กรณ์
การเกษตรห์นองสูง อำาเภอห์นองสูง จังห์วัิด้
มุูกด้าห์าร โรงฆ่่าสัตว์ิข้องบริษัทุนครพนมูบ้ฟื้  
(ไทุยัแลนด์้) จำากัด้ อำาเภอนาแก จังห์วัิด้นครพนมู  
และโรงฆ่่าสัตว์ิข้ององค์การบริห์ารส่วินตำาบลสลักได้  
อำาเภอเมู่อง จังห์วัิด้สุรินทุร์ เป็นต้น 
เมู่�อเกษตรกรข้นส่งโคขุ้นคุณภาพไปยััง 
โรงฆ่่าสัตว์ิทุ้�ผู้ประกอบการกำาห์นด้แล้วิ  
ต้องพักโคขุ้นทุ้�คอกพักเป็นเวิลา 24 ชั่�วิโมูง 
จึงทุำาการเช่่อด้ และบ่มูซ้ำากโคขุ้นเป็นเวิลา  
7 วัิน จากนั�นตัด้เกรด้คุณภาพเน่�อโคขุ้น 
โด้ยัคณะกรรมูการจาก 3 ส่วิน ได้้แก่ ผู้ประกอบการ  
โรงฆ่่าสัตว์ิ และลูกค้า เมู่�อให้์คะแนนแล้วิ 
จะใช้่ค่าเฉล้�ยัเป็นการตัด้เกรด้ เพ่�อกำาห์นด้
ราคารับซ่้ำ�อโคขุ้นจากเกษตรกร 
	 3.	ปล้ายนำ�า	:	ร้านอาห่ารแล้ะผู้บริโภค
 เมู่�อผู้ประกอบการในส่วินกลางนำ�ารับซ่้ำ�อ
เน่�อโคขุ้นคุณภาพจากเกษตรกรแล้วิ จะนำา
ผลิตภัณฑ์์ จำาห์น่ายัต่อไปในส่วินข้องปลายันำ�า  
ได้้แก่ ร้านอาห์าร และจำาห์น่ายัให้์แก่ผู้บริโภค
โด้ยัตรง
 การประกอบธุิรกิจเน่�อโคขุ้นคุณภาพ 
ในปัจจุบันมู้การแข่้งขั้นสูง เน่�องจากการเปิด้ 
เข้ตการค้าเสร้ ไทุยั-ออสเตรเล้ยั-นิวิซ้้ำแลนด์้  
เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องปรับตัวิ 
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โดย : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 5 
นครราช่ส้มูา 

ให้์ทัุนต่อการเปล้�ยันแปลงตลอด้เวิลา เพ่�อให้์
สามูารถแข่้งขั้นได้้ ดั้งนั�น การบริห์ารจัด้การ
โซ่้ำอุปทุาน ได้้แก่ การวิางแผนการผลิต นำาไป
ปฏิิบัติ รวิมูถึงควิบคุมูการไห์ลข้องสินค้า  
จะทุำาให้์การเคล่�อนย้ัายัผลิตภัณฑ์์โคขุ้น
คุณภาพจากส่วินต้นนำ�าซึ้ำ�งได้้แก่เกษตรกร 
ผู้ผลิต ไปยัังผู้บริโภคคนสุด้ทุ้ายัซึ้ำ�งเป็น 

จากแนวโน้มความต้องการ
บริโภคเน้ือโคในประเทศ 
ที�สูงข้้น	รูปแบบการเล้ียง 
โคเน้ือของเกษตรกรไทย 

จ้งได้พัฒนาจาก 
การเล้ียงแบบปล่อยทุ่ง	
เป็นการเล้ียงเชิงธุรกิจ 
แบบโคขุนยืนคอก	 

และมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ	ท�าให้ได้ 
เน้ือโคที�มีคุณภาพ 

เป็นที�ต้องการของตลาด

ส่วินปลายันำ�าได้้อยั่างมู้ประสิทุธิิภาพ  
และมู้ต้นทุุนรวิมูในโซ่้ำอุปทุานตำ�าทุ้�สุด้
 ผู้สนใจข้้อมููลเพิ�มูเติมูติด้ต่อได้้ทุ้�สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 5 ห์ร่อ โทุรศัพท์ุ  
0 4446 5079

ทุ้�มูา : จากการสำารวิจ
ภาพ: โซ่้ำอุปทุานโคขุ้นคุณภาพจังห์วัิด้นครราช่ส้มูา
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บทความเศรษฐกิจการเกษต้ร

การบริหารจัดการ “ทรัพยากรนำ�า”
ผลสัมฤทธิ�ที�คาดหวัง จากสถานการณ์ที�ท้าทาย

 แผนการบริห่ารจัดืการทรัพยากรนำ�า
ระยะกล้าง	พ.ศ.	2560	-	2564	 
ข้องกระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์มู้ห์น่วิยังาน 
ทุ้�รับผิด้ช่อบ ได้้แก่ กรมูช่ลประทุาน  
กรมูพัฒนาทุ้�ดิ้น และสำานักงานการปฏิิรูป
ทุ้�ดิ้นเพ่�อเกษตรกรรมู เพ่�อให้์เกิด้การ
บริห์ารจัด้การทุรัพยัากรนำ�าแบบบูรณาการ  
สามูารถแก้ไข้ปัญห์าได้้อยั่างยัั�งยัน่  
โครงการภายัใต้แผนงานบูรณาการบริห์าร
จัด้การทุรัพยัากรนำ�า ปีงบประมูาณ  
พ.ศ. 2560 ได้้รับการจัด้สรรงบประมูาณ 
รวิมูทัุ�งสิ�น 33,271.14 ล้านบาทุ
 ศูนย์ัประเมิูนผล ด้ำาเนินการประเมิูนผล 
โครงการทุ้�สำาคัญภายัใต้แผนงานดั้งกล่าวิ
ห์ลังสิ�นสุด้การด้ำาเนินงาน โด้ยัใช้่แบบจำาลอง 
เชิ่งตรรกะ (Logic model) ในการประเมิูน
ผลสัมูฤทุธิิ�ข้องโครงการในภาพรวิมู 
เพ่�อเปร้ยับเทุ้ยับผลทุ้�เกิด้ขึ้�นในด้้าน
เศรษฐกิจและสังคมูข้องเกษตรกร 
ต่อการด้ำาเนินโครงการ กลุ่มูเป้าห์มูายั 
ในการประเมิูนผลอาจจะทุำาให้์ผลการ 
ประเมิูนครั�งน้�อธิิบายัผลทุ้�เกิด้ขึ้�นเฉพาะจุด้ 
เพ่�อค้นห์าข้้อเท็ุจจริงทุ้�เกิด้ขึ้�นและเสนอแนะ 
เพ่�อการปรับปรุงแก้ไข้ปัญห์าเป็นรายัพ่�นทุ้�
เน่�องจากการระบาด้ข้องโรคติด้เช่่�อ 
ไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ส่งผลให้์ไมู่สามูารถลงพ่�นทุ้�จัด้เก็บรวิบรวิมู
ข้้อมููลในพ่�นทุ้�ลุ่มูนำ�าอ่�นได้้ โด้ยัด้ำาเนินการ
ได้้เพ้ยัง 2 ลุ่มูนำ�า ค่อ ลุ่มูนำ�าตาปี และลุ่มูนำ�า
เจ้าพระยัา โด้ยัสุ่มูตัวิอยั่างจากเกษตรกร
ในโครงการและเกษตรกรนอกโครงการ 
จำานวิน 266 รายั สรุปผลการประเมิูน  
ได้้ดั้งน้�
 การบรรลุวัิตถุประสงค์ข้องแผนงาน  
เพ่�อให้์ประเทุศมู้การบริห์ารจัด้การ
ทุรัพยัากรนำ�าอยั่างเป็นระบบและยัั�งยัน่  
โด้ยัการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแห์ล่งนำ�า  
เพิ�มูประสิทุธิิภาพการกักเก็บนำ�าในพ่�นทุ้�
นอกเข้ตช่ลประทุาน บรรเทุาภาวิะภัยัแล้ง  
พัฒนาแห์ล่งนำ�าชุ่มูช่นและเพ่�อการอนุรักษ์
ดิ้นและนำ�า และเพิ�มูประสิทุธิิภาพการ

บริห์ารจัด้การทุรัพยัากรนำ�าในเข้ตปฏิิรูปทุ้�ดิ้น  
โด้ยัพิจารณาผลลัพธ์ิทุ้�เกิด้จากการใช้่
ประโยัช่น์ข้องเกษตรกรทุ้�เกิด้ขึ้�นพบว่ิา 
การด้ำาเนินการส่วินให์ญ่ผ่านเกณฑ์์ 
ตามูตัวิช้่�วัิด้ทุ้�กำาห์นด้ 
 โครงการสามูารถตอบวัิตถุประสงค์
ในแต่ละประเด็้นตัวิช้่�วัิด้ได้้ แต่มู้ข้้อจำากัด้
ในเร่�องปริมูาณนำ�าต้นทุุนทุ้�ทุำาให้์การใช้่
ประโยัช่น์ยัังไมู่เต็มูประสิทุธิิภาพ เกษตรกร
ทุ้�อยัู่ในและนอกเข้ตช่ลประทุานข้อง 
ทัุ�งสองลุ่มูนำ�า ยัังประสบปัญห์าการข้าด้แคลนนำ�า 
ทุำาการเกษตร พ่�นทุ้�ห์ลายัแห่์งเกิด้ปัญห์า
นำ�าทุ่วิมูสลับแห้์งแล้ง เน่�องจากปัญห์าควิามู
ไมู่แน่นอนข้องสภาพอากาศทุ้�เกิด้ขึ้�นทุำาให้์
ฤดู้กาลเปล้�ยันแปลงไป ส่งผลให้์เกิด้ควิามู
แห้์งแล้งและนำ�าทุ่วิมูซ้ำำ�าซ้ำากในห์ลายัพ่�นทุ้� 

โด้ยักรมูอุตุนิยัมูวิิทุยัาได้้ประเมิูนสถานการณ์ 
ว่ิาปรากฏิการณ์เอลน้โญ - ลาน้ญา ในปี 2562  
ประกอบกับเมู่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วิยัวิิธ้ิการ 
ทุางสถิติและแบบจำาลองเชิ่งพลวัิต 
แล้วิคาด้ว่ิาปรากฏิการณ์เอลน้โญกำาลังอ่อน 
จะยัังคงต่อเน่�อง และส่งผลให้์ประเทุศไทุยั
มู้อุณห์ภูมิูสูงกว่ิาค่าปกติและมู้ปริมูาณฝึน
สะสมูตำ�ากว่ิาค่าปกติ ร้อยัละ 10 - 20  
ในช่่วิงเวิลาดั้งกล่าวิ (สำานักบริห์ารจัด้การนำ�า 
และอุทุกวิิทุยัา กรมูช่ลประทุาน, 2562) 
สภาพฝึนในประเทุศไทุยั ปี 2562 ปริมูาณ
นำ�าฝึนเฉล้�ยัทัุ�งประเทุศ 130 มิูลลิเมูตร  
ตำ�ากว่ิาค่าปกติร้อยัละ 21 โด้ยัเฉพาะ 
ภาคกลาง และภาคตะวัินออกเฉ้ยังเห์น่อ 
ซึ้ำ�งมู้ปริมูาณฝึนเฉล้�ยัตำ�ากว่ิาค่าปกติ ร้อยัละ 57  
และร้อยัละ 31 ตามูลำาดั้บ 
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 • รายัได้้ เกษตรกรในโครงการมู้รายัได้้ 
เฉล้�ยัต่อไร่สูงกว่ิานอกโครงการ เฉล้�ยัร้อยัละ  
22.07 โด้ยัรายัได้้ทุ้�เพิ�มูขึ้�นข้องเกษตรกร
เกิด้ขึ้�นจากห์ลายัปัจจัยัทุ้�มูากระทุบทัุ�งปริมูาณ 
ผลผลิตทุ้�เพิ�มูขึ้�น ค่าใช้่จ่ายัในการผลิต 
ทุ้�ลด้ลง รวิมูถึงราคาผลผลิตทุ้�เกษตรกรได้้รับ  
ในภาพรวิมูซึ้ำ�งส่งผลกระทุบทุำาให้์รายัได้้
ข้องเกษตรกรในพ่�นทุ้�โครงการเพิ�มูขึ้�น
มูากกว่ิาเกษตรกรนอกโครงการ
 นอกจากน้�ได้้ใช้่อัตราการใช้่ทุ้�ดิ้น 
มูาใช้่อธิิบายัการเปล้�ยันแปลงทุ้�เกิด้ขึ้�น 
เพ่�อเป็นการสนับสนุนผลกระทุบทุ้�เกิด้ขึ้�น 
ห์ลังจากมู้โครงการในพ่�นทุ้� โด้ยัห์ลังจาก 
มู้โครงการเกษตรกรในพ่�นทุ้�มู้การทุำากิจกรรมู 

ทุางการเกษตรมูากขึ้�น ทุำาให้์อัตรา 
การใช้่ทุ้�ดิ้นข้องเกษตรกรในพ่�นทุ้�เพิ�มูขึ้�น
ร้อยัละ 6 จากเดิ้มูมู้อัตราการใช้่ทุ้�ดิ้น 
ร้อยัละ 121 เพิ�มูขึ้�นเป็นร้อยัละ 127 อัตรา
การใช้่ทุ้�ดิ้นทุ้�เพิ�มูขึ้�นสามูารถอธิิบายัถึงการ
มู้โครงการในพ่�นทุ้�สามูารถเพิ�มูมููลค่า 
ทุางเศรษฐกิจให้์แก่เกษตรกรในพ่�นทุ้�ได้้ 
	 ด้ืานสังคม	
 การมู้ส่วินร่วิมูข้องเกษตรกรในการ
บริห์ารจัด้การนำ�าในพ่�นทุ้� เกษตรกร 
มู้ส่วินร่วิมู ร้อยัละ 72.22 ข้องโครงการ 
ทุ้�ด้ำาเนินการ การมู้ส่วินร่วิมูข้องเกษตรกร
จะนำาไปสู่การลด้ข้้อพิพาทุเร่�องนำ�าข้อง
เกษตรกร โด้ยัห์ลังจากมู้โครงการในพ่�นทุ้�  
เกษตรกรเห็์นว่ิาการเกิด้ข้้อพิพาทุเร่�องนำ�า
ทุำาการเกษตรในพ่�นทุ้�ลด้ลงในระดั้บมูาก  
แต่เน่�องด้้วิยัปริมูาณนำ�าต้นทุุนในแต่ละ
พ่�นทุ้�มู้จำากัด้ทุำาให้์ปัญห์าดั้งกล่าวิยัังคง 
มู้อยัู่บางส่วิน การมู้ส่วินร่วิมูในการบริห์าร
จัด้การนำ�าข้องเกษตรกรในบางโครงการ
มู้น้อยั และบางส่วินไมู่ให้์ควิามูร่วิมูมู่อ
เน่�องจากเห็์นว่ิาไมู่ได้้รับประโยัช่น์ 
จากโครงการ และบางพ่�นทุ้�ไมู่เห็์นควิามูสำาคัญ 
ข้องการบริห์ารจัด้การนำ�า รวิมูถึงการ 
ไมู่เคารพ กฎระเบ้ยับ ข้้อบังคับข้องชุ่มูช่น
ในการบริห์ารจัด้การนำ�า ส่งผลทุำาให้์ 
การกระจายันำ�าไมู่ทัุ�วิถึง พ่�นทุ้�ทุ้ายันำ�ายัังคง
ประสบปัญห์าข้าด้แคลนนำ�าทุำาการเกษตร
 ควิามูพึงพอใจข้องเกษตรกร ภาพรวิมู 
ควิามูพึงพอใจข้องเกษตรกรอยัู่ในระดั้บมูาก 

การก่อสร้างโครงการช่ลประทุานข้นาด้เล็ก 
ในระดั้บพ่�นทุ้�ข้องทุุกห์น่วิยังาน ซึ้ำ�งได้้
ด้ำาเนินการถ่ายัโอนการดู้แลรักษาให้์ห์น่วิยังาน 
ส่วินทุ้องถิ�นเป็นผู้ดู้แลร่วิมูกับกลุ่มูผู้ใช้่นำ�า  
เกิด้การช่ำารุด้เส้ยัห์ายัทุ้�เกินกว่ิา 
ควิามูสามูารถข้องห์น่วิยัรับถ่ายัโอน 
จะด้ำาเนินการซ่้ำอมูแซ้ำมูได้้ กิจกรรมูทุ้�ด้ำาเนินการ 
ตามูตัวิช้่�วัิด้ข้องแผนงาน สามูารถสรุป 
ในประเด็้นทุ้�สำาคัญ ดั้งน้� 
	 ด้ืานเศรษฐกิจ	
 • ปริมูาณผลผลิต พิจารณาควิามู 
แตกต่างข้องผลผลิตในการผลิตข้้าวิ พ่ช่ผัก  
ปาล์มูนำ�ามัูน ข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิ และ 
มัูนสำาปะห์ลัง ในพ่�นทุ้�ทัุ�งสองลุ่มูนำ�า  
ผลผลิตทุางการเกษตรข้องเกษตรกร 
ในพ่�นทุ้�ทุ้�มู้การใช้่ประโยัช่น์จากโครงการ
และเกษตรกรนอกพ่�นทุ้�โครงการ พบว่ิา  
เกษตรกรในโครงการได้้รับผลผลิตเฉล้�ยั 
ต่อไร่สูงกว่ิานอกโครงการ ร้อยัละ 6.24  
สูงกว่ิาเกณฑ์์ทุ้�ตั�งไว้ิร้อยัละ 5 
 • ค่าใช้่จ่ายัในการผลิต เกษตรกร 
ในพ่�นทุ้�โครงการมู้ค่าใช้่จ่ายัในการผลิต
เฉล้�ยัต่อไร่ตำ�ากว่ิานอกโครงการ ในทัุ�งสอง
ลุ่มูนำ�า คิด้เป็นร้อยัละ 0.69 แต่ยัังน้อยักว่ิา
เกณฑ์์ทุ้�ตั�งไว้ิร้อยัละ 5 แสด้งถึงการ 
มู้โครงการช่่วิยัเร่�องข้องค่าใช้่จ่ายัในการ
ผลิตได้้ไมู่มูากเทุ่าทุ้�ควิร เน่�องจากเกษตรกร
ยัังมู้ค่าใช้่จ่ายัอ่�นๆ และค่าใช้่จ่ายัในการ 
ใช้่นำ�าข้องเกษตรกรในและนอกโครงการ 
ไมู่แตกต่างกัน 
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โด้ยั : ส่วินประเมิูนผลการพัฒนา
ปัจจัยัพ่�นฐานและทุรัพยัากรทุางการเกษตร

 ศูนยั์ประเมิูนผล

ในทุุกด้้าน ได้้แก่ ด้้านการด้ำาเนินโครงการ 
การใช้่ประโยัช่น์ การบริห์ารจัด้การนำ�า  
การเพิ�มูประสิทุธิิภาพการผลิต  
และการสร้างงานสร้างรายัได้้ เน่�องจาก
การใช้่ประโยัช่น์สิ�งก่อสร้างในบางแห่์ง 
ไมู่ตอบสนองควิามูต้องการข้องชุ่มูช่น  
และด้ำาเนินการได้้ไมู่ครอบคลุมูทัุ�งระบบ  
ทุำาให้์การบริห์ารจัด้การนำ�าได้้ไมู่เต็มู
ประสิทุธิิภาพ เช่่น อาคารบังคับนำ�า 
ไมู่สามูารถควิบคุมูระดั้บนำ�าให้์เพ้ยังพอ 
ในการยักระดั้บนำ�าเข้้าแปลงได้้ (ตารางทุ้� 1)
	 ข้อเสนอแนะในการจัดืการ
ทรัพยากรนำ�า
 • กรมูช่ลประทุาน ควิรจัด้ห์านำ�า
ต้นทุุนให้์เพ้ยังพอในแต่ละปี จากแห์ล่งนำ�า 
ทุ้�มู้อยัู่เพ่�อสนับสนุนในพ่�นทุ้�แห์ล่งนำ�าทุ้�ได้้ 
มู้การด้ำาเนินการโครงการเพ่�อให้์เกิด้การใช้่
ประโยัช่น์ และจัด้ลำาดั้บควิามูสำาคัญ 
ในการจัด้สรรนำ�าให้์ทุุกภาคส่วินอยั่างสมูดุ้ล 
รวิมูถึงการใช้่กฎระเบ้ยับ ข้้อบังคับ  
อย่ัางเห์มูาะสมู และควิรพิจารณาโครงการ
ทุ้�เช่่�อมูโยังทัุ�งระบบให้์ครอบคลุมู ในพ่�นทุ้� 
มู้คลองห์ลายัสายัต่อเน่�องกัน

 • กรมูพัฒนาทุ้�ดิ้น ควิรนำาเทุคโนโลยั้
ห์ร่อนวัิตกรรมูทุ้�สามูารถทุำาให้์แห์ล่งนำ�า 
ในไร่นานอกเข้ตช่ลประทุาน สามูารถ 
กักเก็บนำ�าไว้ิใช้่ทุำาการเกษตรในช่่วิงฤดู้แล้ง 
ได้้อยั่างเพ้ยังพอตามูวัิตถุประสงค์ข้อง
โครงการ 
 • สำานักงานการปฏิิรูปทุ้�ดิ้นเพ่�อเกษตรกรรมู  
ควิรมู้การข้ยัายัผลเพิ�มูเติมูในโครงการ
แห์ล่งนำ�าในเข้ตปฏิิรูปทุ้�ดิ้นในจุด้ทุ้�มู้
ศักยัภาพเพ่�อสร้างมููลค่าทุางเศรษฐกิจ 
ให้์แก่ชุ่มูช่น

ตาร์างท่ี่� 1 การ์บร์ร์ลุุผลุตามปร์ะเด็นตัวิช่ี้�วัิดท่ี่�สำำาคััญ 

ปร์ะเด็นตัวิช่ี้�วัิด เกณฑ์์การ์วัิด ผลุการ์ปร์ะเมิน สำรุ์ป

1. ผลุลัุพธ์์ (Outcomes)

1.1) ด้้านการใช้่ประโยัช่น์จากโครงการ ≥ ร้อยัละ 80 ร้อยัละ 100 3

1.2) ด้้านเศรษฐกิจ

 - ผลผลิตต่อไร่ ≥ ร้อยัละ 5 ร้อยัละ 6.24 3

 - ค่าใช้่จ่ายัในการผลิต ≤ ร้อยัละ 5 ร้อยัละ (0.69) 7

 - รายัได้้ ≥ ร้อยัละ 5 ร้อยัละ 22.07 3

 - อัตราการใช้่ทุ้�ดิ้น เพิ�มูข้ึ�น เพิ�มูข้ึ�น ร้อยัละ 6 3

1.3) ด้้านสังคมู

 - การมู้ส่วินร่วิมูในการบริห์ารจัด้การนำ�า ≥ ร้อยัละ 80 ร้อยัละ 72.22 7

 - การจัด้ตั�งกลุ่มูผู้ใช้่นำ�า ≥ 1 กลุ่มู 1 กลุ่มู 3

 - เกษตรกรมู้ข้้อพิพาทุเร่�องนำ�าลด้ลง ≥ ระด้ับมูาก ระด้ับมูาก 3

 - อายัุเฉล้�ยัข้องเกษตรกร ใน < นอก ร้อยัละ 50  -

2. คัวิามพึงพอใจของเกษตร์กร์ ≥ ระด้ับมูาก ระด้ับมูาก 3

ท่ี่�มา : จากการคำานวิณ
หมายเหตุ : 3 ค่อ ผ่านเกณฑ์์ 7 ค่อ ไมู่ผ่านเกณฑ์์

 • ทัุ�ง 3 ห์น่วิยังาน ควิรพิจารณา 
ให้์ควิามูช่่วิยัเห์ล่อ ซ่้ำอมูแซ้ำมู เมู่�อเกิด้การ
ช่ำารุด้เกินกว่ิาควิามูสามูารถข้องห์น่วิยั 
รับโอน/ชุ่มูช่นจะด้ำาเนินการเองได้้ รวิมูถึง
สร้างควิามูตระห์นักในการมู้ส่วินร่วิมูข้อง
เกษตรกร/ชุ่มูช่น ในการบริห์ารจัด้การนำ�า 
เพราะการมู้ส่วินร่วิมูส่งผลต่อการใช้่ประโยัช่น์
และควิามูยัั�งยั่นข้องโครงการ
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ถอุดบทเรียน “บางระกำาโมเดล” ตู้นแบบการบริหารจัดการพ้�นที� 
และสินค้าเกษตูรสำาคัญ ในพ้�นที�ประสบภัยพิบัติูอุุทกภัยซ่ำ�าซ่าก

 สำำานักงานเศร์ษฐกิจการ์เกษตร์ท่ี่� 2  
พิษณุโลุก (สำศที่.2) ศึกษาการถอด้บทุเร้ยัน
เก้�ยัวิกับแนวิทุางการบริห์ารจัด้การสินค้า
เกษตรสำาคัญในพ่�นทุ้�ประสบภัยัพิบัติซ้ำำ�าซ้ำาก  
(โครงการบางระกำาโมูเด้ล) ภายัใต้โครงการ
บริห์ารจัด้การการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามูแผนทุ้�เกษตรเพ่�อการบริห์ารจัด้การ
เชิ่งรุก (Agri-Map) เพ่�อนำาไปใช้่เป็นข้้อมููล
นำาร่องข้ยัายัผลด้้านการบริห์ารจัด้การ
สินค้าสำาคัญในพ่�นทุ้�อ่�นทุ้�มู้ลักษณะ
ใกล้เค้ยังกัน โด้ยัโครงการบางระกำาโมูเด้ล
ได้้เริ�มูด้ำาเนินการตั�งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน
มู้พ่�นทุ้�ด้ำาเนินการ 265,000 ไร่ รองรับ
ปริมูาณนำ�าได้้ 400 ล้านลูกบาศก์เมูตร 
(ยักเว้ินปี 2561 ทุ้�มู้พ่�นทุ้�ด้ำาเนินการ 
382,000 ไร่ รองรับปริมูาณนำ�าได้้ 
550 ล้านลูกบาศก์เมูตร) ครอบคลุมู
จังห์วัิด้พิษณุโลก 4 อำาเภอ ได้้แก่ 
อำาเภอพรห์มูพิรามู อำาเภอเมู่อง  
อำาเภอบางระกำา และอำาเภอวัิด้โบสถ์  
รวิมู 14 ตำาบล และจังห์วัิด้สุโข้ทัุยั 1 อำาเภอ  
ค่อ อำาเภอกงไกรลาศ รวิมู 6 ตำาบล  
ทุ้�มุู่งเน้นการปรับแผนการส่งนำ�าสำาห์รับ
เพาะปลูกข้้าวินาปีในพ่�นทุ้�ลุ่มูตำ�าบางระกำา
โมูเด้ล จากเดิ้มูทุ้�เกษตรกรเริ�มูเพาะปลูก 
ในเด่้อนพฤษภาคมู เล่�อนให้์เร็วิขึ้�น 1 เด่้อน
เป็นเด่้อนเมูษายัน เพ่�อให้์เกษตรกร 
เก็บเก้�ยัวิผลผลิตแล้วิเสร็จภายัในเด่้อนสิงห์าคมู  
ก่อนฤดู้นำ�าห์ลากในช่่วิงเด่้อนกันยัายัน  
- ตุลาคมูข้องทุุกปี เป็นการป้องกัน 
ผลผลิตทุ้�จะได้้รับควิามูเส้ยัห์ายั รวิมูทัุ�ง 
ใช้่เป็นพ่�นทุ้�แก้มูลิงธิรรมูช่าติรองรับมูวิลนำ�า
ทุ้�จะไห์ลลงสู่พ่�นทุ้�ลุ่มูนำ�าเจ้าพระยัา ซึ้ำ�งการ
บริห์ารจัด้การนำ�าเน้นห์ลักกระบวินการ 
มู้ส่วินร่วิมูข้องชุ่มูช่น และการใช้่นำ�า 
อย่ัางมู้ประสิทุธิิภาพ 
 ผลุการ์ศึกษา พบว่ิา แนวิที่างการ์บริ์หาร์
จัดการ์พ้�นท่ี่�โคัร์งการ์บางร์ะกำาโมเดลุ 
ท่ี่�ปร์ะสำบผลุสำำาเร็์จ ประกอบด้้วิยั  
3 แนวิทุางห์ลัก ได้้แก่ 1) ด้ำาเนินการแก้ไข้
และบรรเทุาปัญห์าอุทุกภัยัซ้ำำ�าซ้ำาก  

โด้ยัยัึด้ห์ลักการมู้ส่วินร่วิมูข้องประช่าช่น
และเกษตรกร ในพ่�นทุ้� 2) บูรณาการ
ร่วิมูกันจากห์ลายัภาคส่วินในรูปแบบการ
ทุำางานเป็นทุ้มูทัุ�งห์น่วิยังานในและ 
นอกสังกัด้กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์  
และ 3) วิางระบบการทุำางานร่วิมูกันระห์ว่ิาง 
กรมูช่ลประทุานส่วินกลาง และห์น่วิยังาน
ในสังกัด้กรมูช่ลประทุานในระดั้บพ่�นทุ้�  
ให้์มู้ควิามูสอด้คล้องกับสภาพพ่�นทุ้�  
เน้นการขั้บเคล่�อนและออกแบบด้้านการ 
บริห์ารจัด้การนำ�า ส่ำวินแนวิที่างการ์บริ์หาร์ 
จัดการ์สิำนค้ัาเกษตร์สำำาคััญในพ้�นท่ี่�โคัร์งการ์  
ประกอบด้้วิยั 2 แนวิทุางห์ลัก ได้้แก่  
1) ส่งเสริมูการปรับเปล้�ยันการผลิต 

ข้้าวิพันธ์ุิเดิ้มูเป็นสินค้าทุางเล่อก (Future  
Crop) เช่่น ข้้าวิพันธ์ุิ กข้ 43 พ่ช่ผัก  
สมุูนไพร ไมู้ผล (มูะมู่วิง กล้วิยันำ�าว้ิา)  
และโคเน่�อ และ 2) การส่งเสริมูด้้านการ
พัฒนาอาช้่พให้์แก่เกษตรกร โด้ยัแต่งตั�ง
คณะทุำางานขั้บเคล่�อนการส่งเสริมูอาช้่พ
เพ่�อกำาห์นด้กรอบแนวิทุาง แผนการ 
ขั้บเคล่�อนเชิ่งบูรณาการระห์ว่ิางห์น่วิยังาน 
ภาครัฐ ภาคเอกช่น ภาคประช่าช่น  
และเกษตรกรเป้าห์มูายัทุ้�ชั่ด้เจน เพ่�อการพัฒนา
ให้์เกิด้ควิามูยัั�งยั่น สำาห์รับผลการบูรณาการ 
บริห์ารจัด้การพ่�นทุ้�โครงการบางระกำาโมูเด้ล 
ข้องห์น่วิยังานทัุ�งในสังกัด้กระทุรวิงเกษตร
และสห์กรณ์กระทุรวิงกลาโห์มู กระทุรวิงมูห์าด้ไทุยั  

บทความพิเศษ
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และภาคเอกช่น ประกอบด้้วิยั 1) วิางแผน
เพ่�อบริห์ารจัด้การนำ�าตั�งแต่กระบวินการ 
รับนำ�าเข้้าพ่�นทุ้�โครงการเพ่�อการส่งนำ�า
สำาห์รับการเพาะปลูกฤดู้นาปี/ฤดู้นาปรัง  
โด้ยัควิบคุมูระดั้บนำ�าในปริมูาณทุ้�เห์มูาะสมู
ไมู่ให้์เข้้าทุ่วิมูพ่�นทุ้�การเกษตร ทุ้�อยัู่อาศัยั  
และเส้นทุางคมูนาคมูในชุ่มูช่น 2) โครงการ
สร้างมููลค่าเพิ�มูสินค้าเกษตร (ข้้าวิ)  
ข้องกลุ่มูวิิสาห์กิจชุ่มูช่น ส่งเสริมูการปลูกพ่ช่ 
ห์ลากห์ลายัและข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิ 
ห์ลังฤดู้ทุำานา 3) โครงการปลูกพ่ช่ลอยันำ�า
เชิ่งนิเวิศน์ 4) โครงการส่งเสริมูการเล้�ยัง
ปศุสัตว์ิ 5) โครงการส่งเสริมูทุำาการประมูง 
(ปล่อยัพันธ์ุิปลา/แปรรูป) 6) การสนับสนุน
เมูล็ด้พันธ์ุิข้้าวิทุ้�เห์มูาะสมู ได้้แก่ พันธ์ุิ กข้ 41  
กข้ 43 กข้ 49 กข้ 61 และ กข้ 79  
7) โครงการฟ้ื้�นฟูื้สภาพนำ�าและคุณภาพดิ้น  
8) การส่งเสริมูการผลิตการตลาด้ข้้าวิเพ่�อ
สุข้ภาพ (กข้ 43) โด้ยับูรณาการร่วิมูกับ
สห์กรณ์การเกษตรพรห์มูพิรามู จำากัด้  
ซึ้ำ�งมู้พ่�นทุ้�ด้ำาเนินการ 768 ไร่ ผลผลิตรวิมู 
384 ตัน ราคาทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้  
ณ ระดั้บควิามูช่่�น 25 – 28 % เฉล้�ยัตันละ 
9,000 บาทุ มููลค่าการจำาห์น่ายัผลผลิตรวิมู  

3,456,000 บาทุ และสห์กรณ์การเกษตรนิคมูฯ  
บางระกำา จำากัด้ มู้พ่�นทุ้�ด้ำาเนินการ 2,000 ไร่  
ผลผลิตรวิมู 850 ตัน ราคาทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้ ณ ระดั้บควิามูช่่�น 25 – 28 %  
เฉล้�ยัตันละ 9,000 บาทุ มููลค่าการจำาห์น่ายั 
ผลผลิตรวิมู 7,650,000 บาทุ นอกจากน้�
ยัังได้้เช่่�อมูโยังกับภาคเอกช่นในการรับซ่้ำ�อ
ผลผลิตอ้ก 3 แห่์ง ได้้แก่ บริษัทุ CP  
เบทุาโกร และห้์างหุ้์นส่วินจำากัด้ มู้จินด้าพ่ช่ผล  
และ 9) การติด้ตามูประเมิูนผลการด้ำาเนิน
โครงการ และควิามูพึงพอใจข้องเกษตรกร
ทุ้�เข้้าร่วิมูโครงการ ซึ้ำ�งผลจากการด้ำาเนิน
โครงการดั้งกล่าวิข้้างต้น ส่งผลให้์เกษตรกร
มู้รายัได้้เสริมูจากการประมูง การแปรรูปปลา  
และจำาห์น่ายัเคร่�องมู่อจับปลา ในช่่วิงฤดู้
นำ�าห์ลากเฉล้�ยัวัินละ ๓๐๐ - ๕๐๐ บาทุ
รวิมูทัุ�งภาครัฐสามูารถลด้จำานวินเงิน 
งบประมูาณในการจ่ายัค่าช่ด้เช่ยัควิามู 
เส้ยัห์ายัได้้มูากถึง ๒๐๐ ล้านบาทุต่อปี 
  ควิามูโด้ด้เด่้นข้องการบริห์ารจัด้การ
เชิ่งพ่�นทุ้�และสินค้าเกษตรสำาคัญ ในพ่�นทุ้�
โครงการบางระกำาโมูเด้ล ค่อ การบูรณาการ 
ขั้บเคล่�อนส่งเสริมูและสนับสนุนด้้านการผลิต
การตลาด้ ข้องสินค้าทุางเล่อกตามูห์ลัก

ตลาด้นำาการผลิต ตลอด้ห่์วิงโซ่้ำคุณค่า  
(Value Chain) ข้องสห์กรณ์การเกษตร  
2 แห่์ง ทุ้�อยัู่ในพ่�นทุ้� ได้้แก่ สห์กรณ์
การเกษตรพรห์มูพิรามู จำากัด้  
และสห์กรณ์นิคมูการเกษตรบางระกำา  
จำากัด้ โด้ยัมู้สำานักงานสห์กรณ์จังห์วัิด้
พิษณุโลก ให้์การสนับสนุนช่่วิยัเห์ล่อ 
ด้้านการตลาด้ 3 กลุ่มูช่นิด้สินค้า ได้้แก่  
1) ข้าวิเจ้าพันธ์ุ์ กข 43 โด้ยัสห์กรณ์ 
การเกษตรฯ ทัุ�งสองแห่์งได้้ด้ำาเนินการ 
จัด้อบรมูถ่ายัทุอด้ควิามูรู้ จัด้ห์าเมูล็ด้พันธ์ุิ
ตรวิจสอบรับรองเมูล็ด้พันธ์ุิ สนับสนุน
ปัจจัยัการผลิตในการปรับปรุงบำารุงดิ้น  
จัด้เตร้ยัมูพ่�นทุ้�ให้์เห์มูาะสมู (Zoning)  
ต่อการผลิต วิางแผน การเพาะปลูก 
และเก็บเก้�ยัวิ การกำาห์นด้ราคาประกัน
สร้างช่่องทุางการจำาห์น่ายั ส่งเสริมูพัฒนา 
สู่การทุ่องเทุ้�ยัวิ และสินเช่่�อเงินลงทุุน 
2) พ้ชี้สำมุนไพร์ (ข่าตาแดง) สห์กรณ์
การเกษตรพรห์มูพิรามู จำากัด้  
ได้้ด้ำาเนินการประช่าสัมูพันธ์ิรับสมัูคร
สมูาชิ่กสห์กรณ์การเกษตร เข้้าร่วิมูโครงการ  
โด้ยัมู้เง่�อนไข้การประกันราคารับซ่้ำ�อ และ
เช่่�อมูโยังตลาด้โด้ยัสห์กรณ์การเกษตรนิคมูฯ  
บางระกำา จำากัด้ 3) โคัเน้�อ แลุะ ปศุสัำตว์ิอ้�นๆ 
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โด้ยั : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 2 

พิษณุโลก

สห์กรณ์การเกษตรพรห์มูพิรามู จำากัด้
ด้ำาเนินการส่งเสริมูการผลิตและการตลาด้ 
โคต้นนำ�าให้์แก่ สมูาชิ่กสห์กรณ์การเกษตร
พรห์มูพิรามู จำากัด้ โด้ยัถ่ายัทุอด้องค์ควิามูรู้
ด้้านการเล้�ยัง การเฝ้ึาระวัิงโรคระบาด้การ
ผสมูเทุ้ยัมู รวิมูทัุ�งสนับสนุนสินเช่่�อ
เพ่�อการลงทุุน ระยัะเวิลา 10 ปี วิงเงินกู้ 
250,000 บาทุ/รายั เพ่�อพัฒนารูปแบบการ
เล้�ยังเป็นโคกลางนำ�าเป็นการสร้างมููลค่าเพิ�มู
ข้อค้ันพบจากการ์ศึกษา พบว่ิา ด้านการ์ผลิุต  
เกษตรกรยัังมู้การใช้่เมูล็ด้พันธ์ุิข้้าวิทุ้�ไมู่ผ่าน
มูาตรฐานการรับรอง อาทิุ พันธ์ุิจัสมิูน 
(ข้้าวิห์อมูพวิง) ซึ้ำ�งเกษตรกรเห็์นว่ิามู้
ควิามูต้องการข้องตลาด้สูงใกล้เค้ยังกับ
ข้้าวิเจ้าพันธ์ุิ กข้ 43 แต่ให้์ผลผลิตต่อไร่
สูงกว่ิา ด้านการ์ตลุาด ช่่วิงปีแรกไมู่สามูารถ 
ข้ายัผลผลิตได้้ในราคาทุ้�เห์มูาะสมู  
การซ่้ำ�อข้ายัยัังไมู่มู้การทุำาบันทึุกข้้อตกลง
(MOU) ระห์ว่ิางเกษตรกรสมูาชิ่กสห์กรณ์ฯ
กับสห์กรณ์การเกษตรฯ ทุ้�รับซ่้ำ�อผลผลิต
อ้กทัุ�งโรงอบข้้าวิข้องสห์กรณ์การเกษตร
พรห์มูพิรามู จำากัด้ มู้ข้นาด้เล็กไมู่สามูารถ
รองรับผลผลิต ในช่่วิงออกสู่ตลาด้มูากได้้  
แต่ในปัจจุบันได้้รับการสนับสนุนโรงอบควิามูช่่�น

สำาห์รับการบริห์ารจัด้การพ่�นทุ้� และสินค้า
เกษตรสำาคัญในพ่�นทุ้�ประสบภัยัพิบัติ  
อาทิุ ต้องเป็นพ่�นทุ้�ลุ่มูตำ�าทุ้�ประสบอุทุกภัยั
เป็นประจำา ต้องมู้แห์ล่งนำ�าต้นทุุนเพ้ยังพอ  
มู้ระบบช่ลประทุาน มู้แนวิเข้ตทุ้�ชั่ด้เจน
สามูารถกักเก็บนำ�าได้้ มู้ทุางระบายันำ�าเข้้าออก  
สามูารถควิบคุมูระดั้บนำ�าเก็บกักไมู่ให้์ 
ส่งผลกระทุบต่อชุ่มูช่นและเส้นทุาง
คมูนาคมู ตลอด้จนต้องกำาห์นด้กฎระเบ้ยับ  
ห์ร่อเง่�อนไข้ในการขั้บเคล่�อนด้้วิยัโมูเด้ล 
ทุ้�เข้้มูงวิด้ ห์ากจะนำาไปข้ยัายัผลในพ่�นทุ้� 
ลุ่มูตำ�าอ่�น ๆ เพ่�อให้์เกิด้ควิามูคุ้มูค่า 
ในการด้ำาเนินงาน และป้องกันไมู่ให้์ภาครัฐ
สูญเส้ยังบประมูาณในการช่่วิยัเห์ล่อ  
ฟ้ื้�นฟูื้เยั้ยัวิยัาเกษตรกรทุ้�ประสบภัยัพิบัติ 
 ทัุ�งน้� สำาห์รับทุ่านทุ้�สนใจผลการศึกษา
เพิ�มูเติมู สามูารถสอบถามูได้้ทุ้�สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 2 โทุร. 0 5532 
2650 และ 0 5532 2658 ห์ร่อ อ้เมูล์ 
zone2@oae.go.th

จากกรมูส่งเสริมูสห์กรณ์เพ่�อแก้ไข้ปัญห์า
ดั้งกล่าวิแล้วิ สำำาหรั์บข้อเสำนอแนะของ
เกษตร์กร์ ได้แก่ การสร้างแห์ล่งกักเก็บนำ�า
ให้์มู้ปริมูาณเพ้ยังพอในช่่วิงฤดู้แล้ง  
ประช่าสัมูพันธ์ิแผนการจัด้สรรนำ�าอยั่าง 
ทัุ�วิถึง สนับสนุนให้์เกษตรกรมู้อาช้่พเสริมู
เพิ�มูรายัได้้ สนับสนุนการรวิมูกลุ่มูการผลิต  
แปรรูปและจำาห์น่ายัทุ้�ยัั�งยั่น เพ่�อสร้าง
อำานาจการต่อรองการตลาด้ รวิมูทัุ�งควิร
รักษาเสถ้ยัรภาพราคาข้้าวิให้์อยัู่ในระดั้บ 
ทุ้�เห์มูาะสมู ข้อเสำนอแนะ เชิี้งนโยบาย  
1) ควิรกำาห์นด้แผนการด้ำาเนินงานโครงการ
บางระกำาโมูเด้ลในระยัะยัาวิให้์ชั่ด้เจน 
ร่วิมูกันระห์ว่ิางห์น่วิยังานทุ้�เก้�ยัวิข้้อง  
2) กำาห์นด้ห์ลักเกณฑ์์ในการคัด้เล่อกพ่�นทุ้�
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คุณยายจันมี คนหมั�น จ.หนอุงคาย
ยึด ‘เศรษฐกิจพอุเพียง’ สู้โควิด-19

ชีวิต้พอเพียงกับ	สศก.

		 ท่ามกล้างสถานการณ์การแพร่ระบาดืของเชื�อไวรัสโคโรนา	2019	ห่รือโควิดื-19	ซ่ึึ่งได้ืกล้ายเป็น 
โรคระบาดืไปท่ัวโล้ก	จนทำาให้่เศรษฐกิจของประเทศต่้างๆ	รวมทั�งประเทศไทยต้้องห่ยุดืชะงัก	
ประชาชนจำานวนไม่น้อยได้ืรับความล้ำาบาก	ต้้องห่ยุดืงาน	ขาดืรายได้ื	ไม่มีปัจจัยช่วยในการ 
ดืำารงชีวิต้	คนส่วนให่ญ่ไม่สามารถพ่ึงพาต้นเองได้ืต้้องเดืือดืร้อนห่นักถึงขั�นขาดืแคล้นอาห่าร	
กล้ายเป็นปัญห่าเร่ืองปากท้องท่ียากแก้ไขในยามวิกฤต้

  จากปัญห์าทุ้�เกิด้ขึ้�น ประช่าช่นในตำาบล

บ้านเด่้�อ อำาเภอทุ่าบ่อ จังห์วัิด้ห์นองคายั  

ห์ลายัครอบครัวิ ได้้น้อมูนำาห์ลักปรัช่ญา

เศรษฐกิจพอเพ้ยังลงมูาสู่การปฏิิบัติ  

เพ่�อเป็นแนวิทุางในการแก้ไข้ปัญห์า  

โด้ยัการปลูกพ่ช่ผักสวินครัวิไว้ิ สำาห์รับ 

รับประทุานกันเองในครัวิเร่อน สร้างควิามู

มัู�นคงทุางด้้านอาห์าร ช่่วิยับรรเทุา 

ผลกระทุบได้้ในระยัะสั�น และเป็นการ

เตร้ยัมูพร้อมูรับมู่อกับสถานการณ์วิิกฤต

ลักษณะดั้งกล่าวิทุ้�อาจเกิด้ขึ้�นได้้อ้กในอนาคต

  ในการปฏิิบัติตามูแนวิทุางดั้งกล่าวิ  

คุณยัายัจันมู้ คนห์มัู�น อายัุ 77 ปี อยัู่บ้าน

เลข้ทุ้� 13 ห์มูู่ทุ้� 4 ตำาบลบ้านเด่้�อ อำาเภอ

ทุ่าบ่อ จังห์วัิด้ห์นองคายั ถ่อเป็นบุคคลห์นึ�ง

ในห์ลายัครอบครัวิ ทุ้�เป็นแบบอย่ัางให้์กับ

ช่าวิบ้านในพ่�นทุ้� เน่�องจากเป็นผู้น้อมูนำา

ห์ลักปรัช่ญาเศรษฐกิจพอเพ้ยังสู่การปฏิิบัติ

โด้ยัการปลูกพ่ช่ผักสวินครัวิไว้ิรับประทุานเอง  

ซึ้ำ�งได้้มู้การจัด้แบ่งพ่�นทุ้�ไว้ิเพ้ยังเล็กน้อยั

สำาห์รับปลูกพ่ช่ผักแบบผสมูผสาน 

ห์ลากห์ลายัช่นิด้ไว้ิด้้วิยักัน เช่่น พริก

กะเพรา มูะเข่้อ ผักช้่ ผักบุ้ง กวิางตุ้ง  

ข่้า ตะไคร้ เป็นต้น

  คุณยัายัจันมู้ บอกกับผู้ส่�อข่้าวิว่ิา  

พ่�นทุ้�รอบบริเวิณบ้าน ตนได้้จัด้ทุำาเป็น

แปลงเกษตรสำาห์รับปลูกพ่ช่ผักไว้ิ 
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ชาวบ้านยังบอกอีกว่า	เวลาน้ีเรา
ยังไม่รู้ว่าปัญหาโรคระบาดจะยืดเย้ือ 
ยาวนานอีกสักเท่าใด	รวมท้ัง
ปัญหาเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง 
จะยังคงเกิดข้้นในประเทศเรา 
อีกนานแค่ไหน	แม้หลัง 

การระบาดโรคหยุดแล้วก็ตาม	
ชุมชนจะอยู่อย่างไร	 

ท้ังปัญหาสังคมที�จะตามมา	
หากเราไม่วางแผนให้ดี	 

ไม่รับผิดชอบ	ไม่รักสามัคคี	
พร้อมใจกันสู้	คงจะล�าบาก

ห์ลายัช่นิด้ เพ่�อเป็นแห์ล่งอาห์าร ห์ร่อนำาไป 

จำาห์น่ายัเพ่�อสร้างรายัได้้อ้กทุางห์นึ�ง  

ซึ้ำ�งการทุำาสวินเศรษฐกิจพอเพ้ยังถ่อเป็น

แนวิทุางปฏิิบัติทุ้�เห์มูาะสมู โด้ยัเฉพาะ

อยั่างยัิ�งกับสถานการณ์ปัจจุบันทุ้�มู้การ

แพร่ระบาด้ข้องเช่่�อไวิรัสโควิิด้-19 ทุำาให้์

ประช่าช่นต้องห์ยัุด้งานอยัู่กับบ้าน และ

ข้าด้รายัได้้ ไมู่มู้เงินทุ้�จะจับจ่ายัซ่้ำ�อข้้าวิปลา

อาห์าร บางคนยัังต้องเด่้อด้ร้อนห์นักถึงขั้�น

ไมู่มู้จะกิน ซึ้ำ�งตนยัึด้แนวิทุางเศรษฐกิจพอเพ้ยัง

มูาห์ลายัปีแล้วิ ครอบครัวิไมู่ลำาบาก  

จึงอยัากเชิ่ญช่วินให้์ทุุกคนน้อมูนำาห์ลักปรัช่ญา

เศรษฐกิจพอเพ้ยังข้องพระบาทุสมูเด็้จ

พระบรมูช่นกาธิิเบศร มูห์าภูมิูพล

อดุ้ลยัเด้ช่มูห์าราช่ บรมูนาถบพิตร  

มูาปรับใช้่ในช้่วิิตประจำาวัิน ด้้วิยัการ

ใช้่พ่�นทุ้�ทุ้�มู้อยัู่เพ้ยังเล็กน้อยั หั์นมูาทุำา

การปลูกพ่ช่ผักสวินครัวิไว้ิกินเอง  

อยั่างน้อยัจะได้้ลด้ค่าใช้่จ่ายัในครัวิเร่อน

และเป็นแห์ล่งอาห์ารสำารองในช่่วิงวิิกฤต

ยัามูต้องตกยัากลำาบากข้าด้แคลนอาห์าร 

ถ่อเป็นควิามูมัู�นคงทุางด้้านอาห์ารทุ้�ทุุกคน 

สามูารถสร้างขึ้�นเองได้้ ช่่วิยัประห์ยััด้ 

ค่าอาห์ารให้์กับครอบครัวิได้้ตลอด้ทัุ�งปี  

และห์ากเห์ล่อจากรับประทุาน

ยัังช่่วิยัสร้างรายัได้้ให้์กับครอบครัวิ

อ้กทุางห์นึ�งด้้วิยั

 ช่าวิบ้านในชุ่มูช่นตำาบลบ้านเด่้�อ 

อำาเภอทุ่าบ่อ บอกตรงกันว่ิา แมู้สถานการณ์

การแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช่่�อโควิิด้-19  

จะเริ�มูด้้ขึ้�น มู้การตรวิจพบผู้ติด้เช่่�อน้อยัลง  

แต่ประช่าช่นทุุกคนยัังควิรต้องเฝ้ึาระวัิง  

การอยัู่ร่วิมูกันในสังคมูกับการรักษาระยัะ

ห่์างจะยัังคงต้องมู้การปฏิิบัติต่อเน่�องต่อไป  

ห์ากห์วัิงให้์การด้ำารงช้่วิิตในรูปแบบเดิ้มูๆ  
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ห์วินกลับค่นมูาเป็นไปได้้ยัาก แต่การ

เปล้�ยันแปลงทุ้�เกิด้ขึ้�นประช่าช่นจะยััง

สามูารถมู้ควิามูสุข้ร่วิมูกันและมู้คุณภาพ

ช้่วิิตทุ้�ด้้ได้้ เพ้ยังแค่รู้จักปรับเปล้�ยัน 

การด้ำาเนินช้่วิิต ใช้่เวิลาว่ิางให้์เกิด้คุณค่า 

ทุำาสิ�งต่างๆ ทุ้�เป็นประโยัช่น์ เพ่�อสร้าง 

ควิามูมัู�นคงให้์กับครอบครัวิ โด้ยัเฉพาะอยั่างยิั�ง 

กับควิามูมัู�นคงทุางด้้านอาห์าร ซึ้ำ�งในพ่�นทุ้�  

ตำาบลบ้านเด่้�อ อำาเภอทุ่าบ่อ ได้้นำา 

“ห์ลักปรัช่ญาเศรษฐกิจพอเพ้ยัง” ห์ร่อ 

“ ศาสตร์พระราช่า” ข้อง พระบาทุสมูเด็้จ

พระบรมูช่นกาธิิเบศร มูห์าภูมิูพลอดุ้ลยัเด้ช่

มูห์าราช่ บรมูนาถบพิตร ซึ้ำ�งเป็นรากฐาน

ข้องการพัฒนามูาประยัุกต์ใช้่ สร้างภูมิูคุ้มูกัน 

ให้์แก่ชุ่มูช่น ทุำาให้์ชุ่มูช่นอยัู่รอด้ มู้ควิามูรัก 

สามัูคค้ ช่่วิยัเห์ล่อพึ�งพาซึ้ำ�งกันและกัน

  ช่าวิบ้านยัังบอกอ้กว่ิา เวิลาน้�เรายััง 

ไมู่รู้ว่ิาปัญห์าโรคระบาด้จะยั่ด้เยั่�อยัาวินาน

อ้กสักเทุ่าใด้ รวิมูทัุ�งปัญห์าเศรษฐกิจ 

ข้้าวิยัากห์มูากแพงจะยัังคงเกิด้ขึ้�นในประเทุศ 

เราอ้กนานแค่ไห์น แมู้ห์ลังการระบาด้โรค

ห์ยัุด้แล้วิก็ตามู ชุ่มูช่นจะอยัูอ่ยั่างไร  

ทัุ�งปัญห์าอาช่ญากรรมู ปัญห์าสังคมู 

ทุ้�จะตามูมูา ห์ากเราไมู่วิางแผนให้์ด้้  

ไมู่รับผิด้ช่อบ ไมู่รักสามัูคค้ พร้อมูใจกันสู้  

คงจะลำาบาก ดั้งนั�น การใช้่ช้่วิิตแบบ 

พอเพ้ยัง กินพอเพ้ยัง และใช้่พอเพ้ยัง  

เทุ่าทุ้�จำาเป็นและประห์ยััด้ ค่อคำาตอบ 

ให้์คนในชุ่มูช่นอยัู่รอด้ทุ่ามูกลางวิิกฤตน้�
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ชีวิตพอเพียงกับ	สศก.



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตูร ประจำาเด้อุน
กุมภาพันธ์ 2564

ข้าว
	 1.	สรุปภาวะการผล้ิต้	การต้ล้าดื	แล้ะราคาในประเทศ
	 	 1.1	 การผล้ิต้

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ปี	2563/64

   คาด้การณ์ข้้อมููล ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 มู้เน่�อทุ้�เพาะปลูก 61.702 ล้านไร่ ผลผลิต 25.314 ล้านตันข้้าวิเปล่อก และผลผลิตต่อไร่  

410 กิโลกรัมู เพิ�มูขึ้�นจากปีการผลิต 2562/63 ทุ้�มู้พ่�นทุ้� 61.197 ล้านไร่ ผลผลิต 24.064 ล้านตันข้้าวิเปล่อก และผลผลิตต่อไร่ 393 กิโลกรัมู  

ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.82 ร้อยัละ 5.20 และร้อยัละ 4.33 ตามูลำาดั้บ เน่�อทุ้�เพาะปลูกเพิ�มูขึ้�นจากปีทุ้�แล้วิ จากรายังานข้องกรมูอุตุนิยัมูวิิทุยัา

ปริมูาณนำ�าฝึนสะสมูตั�งแต่เด่้อนพฤษภาคมูถึงเด่้อนตุลาคมู 2563 มูากกว่ิาช่่วิงเด้้ยัวิกันข้องปี 2562 ทุำาให้์มู้ปริมูาณนำ�าเพ้ยังพอต่อการเพาะปลูก  

ประกอบกับราคาข้้าวิเปล่อกทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้อยัูใ่นเกณฑ์์ด้้ รวิมูทัุ�งภาครัฐมู้มูาตรการเพ่�อช่่วิยัเห์ล่อเกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิ จึงจูงใจให้์เกษตรกร

ข้ยัายัเน่�อทุ้�เพาะปลูกจากทุ้�นาทุ้�ปล่อยัว่ิางเมู่�อปีทุ้�แล้วิ และบางส่วินปลูกแทุนอ้อยัโรงงานทุ้�ครบอายัุและราคามู้แนวิโน้มูลด้ลง สำาห์รับผลผลิต 

ต่อไร่เพิ�มูขึ้�นจากปีทุ้�แล้วิ แต่ยัังเพิ�มูขึ้�นไมู่เทุ่ากับปีปกติ โด้ยัผลผลิตปีน้�ได้้รับผลกระทุบจากภาวิะฝึนทิุ�งช่่วิงระห์ว่ิางฤดู้กาลเพาะปลูก แต่ควิามู

เส้ยัห์ายัจะน้อยักว่ิาปีทุ้�แล้วิซึ้ำ�งได้้รับผลกระทุบจากภัยัแล้งยัาวินาน และอุทุกภัยัในช่่วิงใกล้เก็บเก้�ยัวิ

   ผลุผลิุตออกส่่ำตลุาด คาด้การณ์ผลผลิตจะเริ�มูออกสู่ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนสิงห์าคมู 2563 - เมูษายัน 2564 โด้ยัคาด้ว่ิาผลผลิต 

จะออกสู่ตลาด้มูากในเด่้อนพฤศจิกายัน 2563 ปริมูาณ 15.483 ล้านตันข้้าวิเปล่อก ห์ร่อร้อยัละ 61.15 ข้องผลผลิตข้้าวินาปีทัุ�งห์มูด้

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.

รวิมูทุั�งประเทุศ (ล้านตันข้้าวิเปล่อก) 1.799 2.318 2.230 15.483 2.393 0.630 0.248 0.089 0.124 25.314

ร้อยัละ 7.11 9.16 8.81 61.15 9.46 2.49 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.

รวิมูทุั�งประเทุศ (ล้านตันข้้าวิเปล่อก) 0.408 1.139 1.048 0.573 0.192 0.172 0.099 0.030 0.009 3.670

ร้อยัละ 11.11 31.03 28.56 15.62 5.23 4.69 2.71 0.80 0.25 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัง	ปี	2564

   คาด้การณ์ข้้อมููล ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 มู้เน่�อทุ้�เพาะปลูก 7.157 ล้านไร่ ผลผลิต 4.242 ล้านตันข้้าวิเปล่อก และผลผลิตต่อไร่ 

593 กิโลกรัมู ลด้ลงจากปีการผลิต 2563 ทุ้�มู้พ่�นทุ้�เพาะปลูก 7.342 ล้านไร่ ผลผลิต 4.554 ล้านตันข้้าวิเปล่อก ผลผลิตต่อไร่ 620 กิโลกรัมู  

ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 2.52 ร้อยัละ 6.84 และร้อยัละ 4.35 ตามูลำาดั้บ เน่�อทุ้�เพาะปลูกมู้แนวิโน้มูลด้ลงจากปีทุ้�แล้วิ เน่�องจากปริมูาณนำ�า 

ในอ่างเก็บนำ�าส่วินให์ญ่และปริมูาณนำ�าตามูแห์ล่งนำ�าตามูธิรรมูช่าติมู้น้อยักว่ิาปีทุ้�แล้วิ และกรมูช่ลประทุานไมู่สนับสนุนนำ�าเพ่�อการเกษตรฤดู้แล้ง  

ปี 2563/64 ได้้แก่ เข่้�อนแมู่มูอก จังห์วัิด้ลำาปาง เข่้�อนห้์วิยัห์ลวิง จังห์วัิด้อุด้รธิาน้ เข่้�อนนำ�าพุง จังห์วัิด้สกลนคร เข่้�อนอุบลรัตน์ จังห์วัิด้ข้อนแก่น  

เข่้�อนลำาปาวิ จังห์วัิด้กาฬสินธ์ุิ เข่้�อนลำาแซ้ำะ จังห์วัิด้นครราช่ส้มูา เข่้�อนทัุพเสลา จังห์วัิด้อุทัุยัธิาน้ และเข่้�อนคลองส้ยััด้ จังห์วัิด้ฉะเชิ่งเทุรา  

เน่�องจากมู้ปริมูาณนำ�าต้นทุุนไมู่เพ้ยังพอ สำาห์รับผลผลิตต่อไร่คาด้ว่ิาลด้ลง เน่�องจากคาด้ว่ิาเกษตรกรในบางจังห์วัิด้เพาะปลูกเกินแผนการเพาะ

ปลูกพ่ช่ฤดู้แล้ง เพ่�อช่ด้เช่ยัข้้าวินาปีในฤดู้กาลเพาะปลูกทุ้�ผ่านมูาทุ้�เส้ยัห์ายัจากภัยัแล้งและอุทุกภัยั ซึ้ำ�งอาจทุำาให้์พ่�นทุ้�ทุ้�ปลูกเกินแผนการเพาะ

ปลูกพ่ช่ฤดู้แล้ง มู้ปริมูาณนำ�าไมู่เพ้ยังพอต่อการเจริญเติบโตข้องต้นข้้าวิ ทุำาให้์ต้นข้้าวิเติบโตไมู่สมูบูรณ์ ส่งผลให้์ภาพรวิมูผลผลิตทัุ�งประเทุศลด้ลง 

   ผลุผลิุตออกส่่ำตลุาด คาด้การณ์ผลผลิตเริ�มูออกสู่ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ - ตุลาคมู 2564 โด้ยัคาด้ว่ิาผลผลิตจะออกสู่ตลาด้มูาก

ในช่่วิงเด่้อนมู้นาคมู - เมูษายัน 2564 ปริมูาณรวิมู 2.685 ล้านตันข้้าวิเปล่อก ห์ร่อร้อยัละ 63.30 ข้องผลผลิตข้้าวินาปรังทัุ�งห์มูด้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษต้ร

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256414



	 	 1.2	การต้ล้าดื

	 	 	 1)	แผนการผลิ้ต้แล้ะการต้ล้าดืข้าวครบวงจร	ปกีารผลิ้ต้	2563/64	ประกอบด้ืวย	5	ช่วง	ดัืงนี�

    ช่ี้วิงท่ี่� 1 การ์กำาหนดอุปสำงค์ัแลุะอุปที่านข้าวิ ได้้กำาห์นด้อุปสงค์ 28.786 ล้านตันข้้าวิเปล่อก อุปทุาน 30.865 ล้านตัน 

ข้้าวิเปล่อก

    ช่ี้วิงท่ี่� 2 ช่ี้วิงการ์ผลิุตข้าวิ 

     2.1) การวิางแผนการผลิตข้้าวิ กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ได้้มู้การวิางแผนการผลิตข้้าวิ ปี 2563/64  

รวิมู 69.409 ล้านไร่ คาด้การณ์ผลผลิต 30.865 ล้านตันข้้าวิเปล่อก จำาแนกเป็น รอบทุ้� 1 พ่�นทุ้� 59.884 ล้านไร่ คาด้การณ์ผลผลิต 24.738  

ล้านตันข้้าวิเปล่อก และรอบทุ้� 2 พ่�นทุ้� 9.525 ล้านไร่ คาด้การณ์ผลผลิต 6.127 ล้านตันข้้าวิเปล่อก โด้ยัสามูารถปรับสมูดุ้ลการผลิตได้้ 

ในการวิางแผนรอบทุ้� 2 ห์ากราคามู้ควิามูอ่อนไห์วิ ควิามูต้องการใช้่ข้้าวิลด้ลง และสถานการณ์นำ�าน้อยั รวิมูทัุ�งการปรับลด้พ่�นทุ้�การปลูกข้้าวิ 

ไปปลูกพ่ช่อ่�น โด้ยัจะมู้การทุบทุวินโครงการลด้รอบการปลูกข้้าวิก่อนฤดู้กาลเพาะปลูกข้้าวิรอบทุ้� 2 

     2.2) การจัด้ทุำาพ่�นทุ้�เป้าห์มูายัส่งเสริมูการปลูกข้้าวิ กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ได้้มู้การจัด้ทุำาพ่�นทุ้�เป้าห์มูายั 

ส่งเสริมูการปลูกข้้าวิ ปี 2563/64 รอบทุ้� 1 จำานวิน 59.884 ล้านไร่ แยักเป็น 1) ข้้าวิห์อมูมูะลิ 27.500 ล้านไร่ ผลผลิต 9.161 ล้านตัน 

ข้้าวิเปล่อก 2) ข้้าวิห์อมูไทุยั 2.084 ล้านไร่ ผลผลิต 1.396 ล้านตันข้้าวิเปล่อก 3) ข้้าวิเจ้า 13.488 ล้านไร่ ผลผลิต 8.192 ล้านตัน 

ข้้าวิเปล่อก 4) ข้้าวิเห์น้ยัวิ 16.253 ล้านไร่ ผลผลิต 5.770 ล้านตันข้้าวิเปล่อก และ 5) ข้้าวิตลาด้เฉพาะ 0.559 ล้านไร่ ผลผลิต  

0.219 ล้านตันข้้าวิเปล่อก

     2.3) การจัด้การปัจจัยัการผลิต ได้้แก่ โครงการผลิตและกระจายัเมูล็ด้พันธ์ุิด้้ และควิบคุมูค่าเช่่าทุ้�นา

     2.4) การเพิ�มูประสิทุธิิภาพการผลิตข้้าวิ ได้้แก่ โครงการส่งเสริมูระบบนาแบบแปลงให์ญ่ โครงการส่งเสริมูการผลิต

ข้้าวิอินทุร้ย์ั โครงการส่งเสริมูการประยัุกต์ใช้่เทุคโนโลยั้ขั้�นสูงในการผลิตพ่ช่ โครงการเพิ�มูศักยัภาพการผลิตข้้าวิห์อมูมูะลิทุุ่งกุลาร้องไห้์ 

สู่มูาตรฐานเกษตรอินทุร้ย์ั โครงการส่งเสริมูการผลิตข้้าวิ กข้ 43 และข้้าวิเจ้าพ่�นนุ่มู (กข้ 79) และโครงการรักษาระดั้บปริมูาณการผลิต 

และคุณภาพข้้าวิ

     2.5) การควิบคุมูปริมูาณการผลิตข้้าวิ ได้้แก่ โครงการส่งเสริมูการปลูกพ่ช่ห์ลากห์ลายั

     2.6) การพัฒนาช่าวินา ได้้แก่ โครงการช่าวินาปราด้เปร่�อง

     2.7) การวิิจัยัและพัฒนา ได้้แก่ โครงการปรับปรุงและการรับรองพันธ์ุิข้้าวิคุณภาพด้้เพ่�อการแข่้งขั้น และโครงการ

ปรับปรุงและการรับรองพันธ์ุิข้้าวิเจ้าพ่�นนุ่มูพันธ์ุิให์มู่

     2.8) การประกันภัยัพ่ช่ผล ได้้แก่ โครงการประกันภัยัข้้าวินาปี

    ช่ี้วิงท่ี่� 3 ช่ี้วิงการ์เก็บเก่�ยวิแลุะหลัุงเก็บเก่�ยวิ ได้้แก่ โครงการสินเช่่�อเพ่�อสร้างยัุง้ฉางให้์เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

    ช่ี้วิงท่ี่� 4 ช่ี้วิงการ์ตลุาดในปร์ะเที่ศ 

     4.1) การพัฒนาตลาด้สินค้าข้้าวิ ได้้แก่ โครงการเช่่�อมูโยังตลาด้ข้้าวิอินทุร้ย์ัและข้้าวิ GAP ครบวิงจร และโครงการ

รณรงค์บริโภคข้้าวิ และผลิตภัณฑ์์ข้้าวิข้องไทุยัทัุ�งตลาด้ภายัในประเทุศและต่างประเทุศ 

     4.2) การช่ะลอผลผลิตออกสู่ตลาด้ ได้้แก่ โครงการสินเช่่�อช่ะลอการข้ายัข้้าวิเปล่อกนาปี โครงการสินเช่่�อ 

เพ่�อรวิบรวิมูข้้าวิและสร้างมููลค่าเพิ�มูโด้ยัสถาบันเกษตรกร โครงการช่ด้เช่ยัด้อกเบ้�ยัให้์ผู้ประกอบการค้าข้้าวิในการเก็บสต็อก และโครงการ

สนับสนุนค่าบริห์ารจัด้การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิ 

    ช่ี้วิงท่ี่� 5 ช่ี้วิงการ์ตลุาดต่างปร์ะเที่ศ 

     5.1) การจัด้ห์าและเช่่�อมูโยังตลาด้ต่างประเทุศ ได้้แก่ การเจรจาข้ยัายัตลาด้ข้้าวิและกระชั่บควิามูสัมูพันธ์ิทุางการค้า 

ในต่างประเทุศ โครงการกระชั่บควิามูสัมูพันธ์ิ และรณรงค์สร้างการรับรู้ในศักยัภาพข้้าวิไทุยัเพ่�อข้ยัายัตลาด้ไทุยัในต่างประเทุศ  

และโครงการ ลด้/แก้ไข้ปัญห์าอุปสรรคทุางการค้าข้้าวิไทุยัและเสริมูสร้างควิามูเช่่�อมัู�น 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

15ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



     5.2) ส่งเสริมูภาพลักษณ์และประช่าสัมูพันธ์ิข้้าวิ ผลิตภัณฑ์์ข้้าวิและนวัิตกรรมูข้้าวิ ได้้แก่ โครงการส่งเสริมู 

และข้ยัายัตลาด้ข้้าวิไทุยัเชิ่งรุก โครงการผลักดั้นข้้าวิห์อมูมูะลิไทุยัคุณภาพด้้จากแห์ล่งผลิตสู่ตลาด้โลก โครงการส่งเสริมูและประช่าสัมูพันธ์ิ 

ภาพลักษณ์ข้้าวิไทุยัในงานแสด้งสินค้านานาช่าติ โครงการจัด้ประชุ่มู Thailand Rice Convention 2021 และโครงการเสริมูสร้างศักยัภาพ 

สินค้าเกษตรนวัิตกรรมูไทุยัเพ่�อการต่อยัอด้เชิ่งพาณิช่ยั์

     5.3) ส่งเสริมูพัฒนาการค้าสินค้ามูาตรฐาน และปกป้องคุ้มูครองเคร่�องห์มูายัการค้า/เคร่�องห์มูายัรับรอง 

ข้้าวิห์อมูมูะลิไทุยั

     5.4) ประช่าสัมูพันธ์ิรณรงค์บริโภคข้้าวิและผลิตภัณฑ์์ข้้าวิข้องไทุยัในตลาด้ข้้าวิต่างประเทุศ

	 	 	 2)	มาต้รการช่วยเห่ลื้อเกษต้รกรผู้ปลู้กข้าว	ปกีารผลิ้ต้	2563/64

    มูติคณะรัฐมูนตร้เมู่�อวัินทุ้� 3 พฤศจิกายัน 2563 อนุมัูติโครงการประกันรายัได้้เกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิ ปี 2563/64 มูาตรการ

คู่ข้นานโครงการประกันรายัได้้เกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิ ปีการผลิต 2563/64 และโครงการสนับสนุนค่าบริห์ารจัด้การและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

เกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิ ปีการผลิต 2563/64 และงบประมูาณ ดั้งน้�

    2.1) โคัร์งการ์ปร์ะกันร์ายได้เกษตร์กร์ผ้่ปลุ่กข้าวิ ปี 2563/64 ร์อบท่ี่� 1 โด้ยักำาห์นด้ช่นิด้ข้้าวิ ราคา และปริมูาณประกันรายัได้้  

(ณ ราคาควิามูช่่�นไมู่เกิน 15%) ดั้งน้� (1) ข้้าวิเปล่อกห์อมูมูะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาทุ ครัวิเร่อนละไมู่เกิน 14 ตัน (2) ข้้าวิเปล่อก 

ห์อมูมูะลินอกพ่�นทุ้� ราคาประกันตันละ 14,000 บาทุ ครัวิเร่อนละไมู่เกิน 16 ตัน (3) ข้้าวิเปล่อกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาทุ  

ครัวิเร่อนละไมู่เกิน 30 ตัน (4) ข้้าวิเปล่อกห์อมูปทุุมูธิาน้ ราคาประกันตันละ 11,000 บาทุ ครัวิเร่อนละไมู่เกิน 25 ตัน และ (5) ข้้าวิเปล่อกเห์น้ยัวิ  

ราคาประกันตันละ 12,000 บาทุ ครัวิเร่อนละไมู่เกิน 16 ตัน

    2.2) มาตร์การ์ค่่ัขนานโคัร์งการ์ปร์ะกันร์ายได้เกษตร์กร์ผ้่ปลุ่กข้าวิ ปีการ์ผลิุต 2563/64 ประกอบด้้วิยั 3 มูาตรการ ได้้แก่ 

     (1) โครงการสินเช่่�อช่ะลอการข้ายัข้้าวิเปล่อกนาปี ปีการผลิต 2563/64 โด้ยั ธิ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่่�อให้์เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรในเข้ตพ่�นทุ้�ปลูกข้้าวิทัุ�วิประเทุศ เพ่�อช่ะลอข้้าวิเปล่อกไว้ิในยัุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำานวิน 1.50 ล้านตันข้้าวิเปล่อก  

วิงเงินสินเช่่�อต่อตัน จำาแนกเป็น ข้้าวิเปล่อกห์อมูมูะลิ ตันละ 11,000 บาทุ ข้้าวิเปล่อกห์อมูมูะลินอกพ่�นทุ้� ตันละ 9,500 บาทุ ข้้าวิเปล่อกเจ้า

 ตันละ 5,400 บาทุ ข้้าวิเปล่อกห์อมูปทุุมูธิาน้ ตันละ 7,300 บาทุ และข้้าวิเปล่อกเห์น้ยัวิ ตันละ 8,600 บาทุ รวิมูทัุ�งเกษตรกรทุ้�เก็บข้้าวิเปล่อก

ในยัุง้ฉางตนเอง จะได้้รับค่าฝึากเก็บและรักษาคุณภาพข้้าวิเปล่อกในอัตราตันละ 1,500 บาทุ สำาห์รับสถาบันเกษตรกรทุ้�รับซ่้ำ�อข้้าวิเปล่อก 

จากเกษตรกรทุ้�เข้้าร่วิมูโครงการฯ ได้้รับในอัตราตันละ 1,000 บาทุ และเกษตรกรผู้ข้ายัข้้าวิเปล่อก ได้้รับในอัตราตันละ 500 บาทุ

     (2) โครงการสินเช่่�อเพ่�อรวิบรวิมูข้้าวิและสร้างมููลค่าเพิ�มูโด้ยัสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 โด้ยั ธิ.ก.ส. 

สนับสนุนสินเช่่�อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้้วิยั สห์กรณ์การเกษตร กลุ่มูเกษตรกร วิิสาห์กิจชุ่มูช่น และศูนย์ัข้้าวิชุ่มูช่น เพ่�อรวิบรวิมู 

ข้้าวิเปล่อกจำาห์น่ายั ห์ร่อเพ่�อการแปรรูป วิงเงินสินเช่่�อเป้าห์มูายั 15,000 ล้านบาทุ คิด้อัตราด้อกเบ้�ยัเงินกู้ร้อยัละ 4 ต่อปี  

โด้ยัสถาบันเกษตรกรรับภาระด้อกเบ้�ยั ร้อยัละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระช่ด้เช่ยัด้อกเบ้�ยัให้์สถาบันเกษตรกรร้อยัละ 3 ต่อปี

     (3) โครงการช่ด้เช่ยัด้อกเบ้�ยัให้์ผู้ประกอบการค้าข้้าวิในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2563/64 ผู้ประกอบการค้าข้้าวิ 

รับซ่้ำ�อข้้าวิเปล่อกเพ่�อเก็บสต็อก เป้าห์มูายั 4 ล้านตันข้้าวิเปล่อก โด้ยัสามูารถรับซ่้ำ�อจากเกษตรกรได้้ตั�งแต่วัินทุ้� 1 พฤศจิกายัน 2563 - 31 มู้นาคมู 2564  

(ภาคใต้ 1 มูกราคมู - 30 มิูถุนายัน 2564) และเก็บสต็อกในรูปข้้าวิเปล่อกและข้้าวิสาร ระยัะเวิลาการเก็บสต็อกอย่ัางน้อยั 60 - 180 วัิน  

(2 - 6 เด่้อน) นับแต่วัินทุ้�รับซ่้ำ�อ โด้ยัรัฐช่ด้เช่ยัด้อกเบ้�ยัในอัตราร้อยัละ 3

	 	 	 3)	โครงการสนับสนุนค่าบริห่ารจัดืการแล้ะพัฒนาคุณภาพผล้ผลิ้ต้เกษต้รกรผู้ปลู้กข้าว	ปีการผลิ้ต้	2563/64

    ธิ.ก.ส. ด้ำาเนินการจ่ายัเงินให้์เกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิทุ้�ขึ้�นทุะเบ้ยันกับกรมูส่งเสริมูการเกษตร เพ่�อบรรเทุาควิามูเด่้อด้ร้อน  

ลด้ต้นทุุนการผลิต ให้์เกษตรกรมู้รายัได้้เพิ�มูมูากขึ้�น ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทุ ไมู่เกินครัวิเร่อนละ 20 ไร่ (ครัวิเร่อนละไมู่เกิน 20,000 บาทุ) 

ทัุ�งน้� กระทุรวิงพาณิช่ยั์ข้อด้ำาเนินการจ่ายัเงินเกษตรกรทุ้�ขึ้�นทุะเบ้ยันเกษตรกรผู้ปลูกข้้าวิ ปีการผลิต 2563/64 รอบทุ้� 1 กับกรมูส่งเสริมูการเกษตร  

ในอัตราไร่ละ 500 บาทุ ไมู่เกินครัวิเร่อนละ 20 ไร่ ห์ร่อครัวิเร่อนละไมู่เกิน 10,000 บาทุ ก่อนในเบ่�องต้น
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	 	 1.3	การค้า

  ภาวิการ์ณ์ซ้ื้�อขายข้าวิในเด้อนกุมภาพันธ์์ 2564 ข้้าวิเปล่อกเจ้าทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้ ราคาสูงขึ้�นเมู่�อเทุ้ยับกับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา เน่�องจาก

คาด้ว่ิาผลผลิตจะออกสู่ตลาด้น้อยั ข้ณะทุ้�ผู้ประกอบการทัุ�งในประเทุศและต่างประเทุศมู้ควิามูต้องการข้้าวิอยั่างต่อเน่�อง

	 	 1.4	การส่งออก

  ปี 2562 ไทุยัส่งออกข้้าวิ 7.584 ล้านตันข้้าวิสาร มููลค่า 130,585 ล้านบาทุ เมู่�อเทุ้ยับกับ ปี 2561 ทุ้�ส่งออก 17.018 ล้านตันข้้าวิสาร 

มููลค่า 182,082 ล้านบาทุ ทัุ�งปริมูาณและมููลค่า ลด้ลงร้อยัละ 55.44 และร้อยัละ 28.28 ตามูลำาดั้บ (ทุ้�มูา: กรมูศุลกากร)

  ปี 2563 (มู.ค. - ธิ.ค.) ไทุยัส่งออกข้้าวิ 5.725 ล้านตันข้้าวิสาร มููลค่า 115,914 ล้านบาทุ เมู่�อเทุ้ยับกับปี 2562 ทุ้�ส่งออก 7.584 ล้านตัน

ข้้าวิสาร มููลค่า 130,585 ล้านบาทุ ทัุ�งปริมูาณและมููลค่า ลด้ลงร้อยัละ 24.51 และร้อยัละ 11.23 ตามูลำาดั้บ (ทุ้�มูา: กรมูศุลกากร)

	 	 1.5	การนำาเข้า

  ตั�งแต่ ปี 2548 ตามูพันธิกรณ้ WTO ไทุยัจะต้องเปิด้ตลาด้นำาเข้้าข้้าวิตามูพันธิกรณ้ในปริมูาณ 249,757 ตัน ภาษ้นำาเข้้าข้้าวิในโควิตา

อัตราร้อยัละ 30

  ปี 2562 ไทุยันำาเข้้าข้้าวิ 32,706 ตันข้้าวิสาร มููลค่า 493 ล้านบาทุ เมู่�อเทุ้ยับกับ ปี 2561 ทุ้�นำาเข้้า 14,988 ตันข้้าวิสาร มููลค่า 398 ล้านบาทุ  

ทัุ�งปริมูาณและมููลค่าเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 118.21 และร้อยัละ 23.86 ตามูลำาดั้บ (ทุ้�มูา: กรมูศุลกากร)

  ปี 2563 (มู.ค. - ธิ.ค.) ไทุยันำาเข้้าข้้าวิ 45,244 ตันข้้าวิสาร มููลค่า 580 ล้านบาทุ เมู่�อเทุ้ยับกับปี 2562 ทุ้�นำาเข้้า 32,706 ตันข้้าวิสาร  

มููลค่า 493 ล้านบาทุ ทัุ�งปริมูาณและมููลค่าเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 38.34 และร้อยัละ 17.65 ตามูลำาดั้บ (ทุ้�มูา: กรมูศุลกากร)

	 2.	สถานการณ์การผลิ้ต้แล้ะการค้าของโล้ก
	 	 2.1	สถานการณ์ข้าวโล้ก

	 	 	 1)	การผลิ้ต้

   ผลผลิตข้้าวิโลก กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ ได้้คาด้การณ์ผลผลิตข้้าวิโลกปี 2563/64 ณ เด่้อนมูกุมูภาพันธ์ิ 2564 ผลผลิต 504.020 

ล้านตันข้้าวิสาร เพิ�มูขึ้�นจาก 497.165 ล้านตันข้้าวิสาร ในปี 2562/63 ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 1.38 

	 	 	 2)	การค้าข้าวโล้ก

   บัญช้่สมูดุ้ลข้้าวิโลก กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ ได้้คาด้การณ์บัญช้่สมูดุ้ลข้้าวิโลก ปี 2563/64 ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 มู้ปริมูาณ

ผลผลิต 504.020 ล้านตันข้้าวิสาร เพิ�มูขึ้�นจากปี 2562/63 ร้อยัละ 1.38 การใช้่ในประเทุศ 504.205 ล้านตันข้้าวิสาร เพิ�มูขึ้�นจากปี 2562/63 

ร้อยัละ 1.70 การส่งออก/นำาเข้้า 46.121 ล้านตันข้้าวิสาร เพิ�มูขึ้�นจากปี 2562/63 ร้อยัละ 2.95 และสต็อกปลายัปีคงเห์ล่อ 178.098 ล้านตัน

ข้้าวิสาร ลด้ลงจากปี 2562/63 ร้อยัละ 0.10 
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   โด้ยัประเทุศทุ้�คาด้ว่ิาจะส่งออกเพิ�มูขึ้�น ได้้แก่ ออสเตรเล้ยั เมู้ยันมูา กัมูพูช่า จ้น อ้ยัู กายัานา อินเด้้ยั ปาก้สถาน ไทุยั เว้ิยัด้นามู 

และสห์รัฐอเมูริกา

   ส่วินประเทุศทุ้�คาด้ว่ิาจะส่งออกลด้ลง ได้้แก่ อาร์เจนตินา บราซิ้ำล ปารากวัิยั ตุรก้ และอุรุกวัิยั

   สำาห์รับประเทุศทุ้�คาด้ว่ิาจะนำาเข้้าเพิ�มูขึ้�น ได้้แก่ บังกลาเทุศ เบนิน คาเมูรูน ไอเวิอร้�โคสต์ เอธิิโอเปียั อ้ยัู กานา อิห์ร่าน อิรัก เคนยั่า 

ไนจ้เร้ยั เซ้ำเนกัล แอฟื้ริกาใต้ และสห์รัฐอาห์รับเอมิูเรตส์

   ส่วินประเทุศทุ้�คาด้ว่ิาจะนำาเข้้าลด้ลง ได้้แก่ บราซิ้ำล จ้น กิน้ มูาเลเซ้้ำยั เม็ูกซิ้ำโก เนปาล ฟิื้ลิปปินส์ ซ้ำาอุดิ้อาระเบ้ยั และสห์รัฐอเมูริกา

   ประเทุศทุ้�มู้สต็อกคงเห์ล่อปลายัปีเพิ�มูขึ้�น ได้้แก่ บังกลาเทุศ อินโด้น้เซ้้ำยั ไทุยั และสห์รัฐอเมูริกา 

   ส่วินประเทุศทุ้�คาด้ว่ิาจะมู้สต็อกคงเห์ล่อปลายัปีลด้ลง ได้้แก่ จ้น อินเด้้ยั และญ้�ปุ�น 

	 	 2.2	สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิ้ต้แล้ะผู้บริโภคท่ีสำาคัญ	

   อินโดืนีเซีึ่ย:	ล้ำาดัืบเห่ตุ้การณ์ข้าวเวียดืนามราคาถูกเข้าสู่ต้ล้าดือินโดืนีเซีึ่ย

   จากข่้าวิการรั�วิไห์ลข้องข้้าวิห์อมูมูะลิเว้ิยัด้นามูสู่ตลาด้ข้้าวิ Cipinang ข้องอินโด้น้เซ้้ำยั คณะกรรมูาธิิการทุ้� 4 ข้องรัฐสภาอินโด้น้เซ้้ำยั

ได้้ด้ำาเนินการพิจารณาคด้้โด้ยัเร้ยักห์น่วิยังานกักกัน (Barantan) กระทุรวิงเกษตรอินโด้น้เซ้้ำยั (Kementan) ซึ้ำ�งมู้ห์น้าทุ้�ตรวิจสอบการนำาเข้้า

สินค้าเกษตรสู่อินโด้น้เซ้้ำยั และห์น่วิยังานต่างๆ ทุ้�เก้�ยัวิข้้องมูาให้์ข้้อมููลเพิ�มูเติมู

   Ali Jamil หั์วิห์น้าห์น่วิยังานกักกัน (Barantan) กระทุรวิงเกษตรอินโด้น้เซ้้ำยักล่าว่ิา ได้้รับข้้อมููลการนำาเข้้าข้้าวิจากเว้ิยัด้นามู และไทุยั  

ซึ้ำ�งมู้ใบอนุญาตนำาเข้้า (SPI) โด้ยักระทุรวิงการค้าอินโด้น้เซ้้ำยั เมู่�อวัินทุ้� 15 ตุลาคมู 2563 ข้องบริษัทุ PT Perusahaan Perdagangan  

Indonesia (Persero) โด้ยัข้้าวิทุ้�นำาเข้้า ได้้แก่ ข้้าวิ Japonica จำานวิน 800 ตัน ซึ้ำ�ง Barantan ตรวิจสอบสินค้า และใบรับรองสุข้อนามัูยัพ่ช่  

(Phytosanitary Certificate) แล้วิเป็นข้้าวิ Japonica จากเว้ิยัด้นามู ซึ้ำ�งแตกต่างจากข่้าวิข้้าวิทุ้�รั�วิไห์ลเข้้ามูาสู่ตลาด้อินโด้น้เซ้้ำยั ในข้ณะทุ้� 

Syailendra รองประธิานบริษัทุ PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) กล่าวิว่ิา ข้้าวิดั้งกล่าวิไมู่ใช่่ข้้าวิข้องบริษัทุ

   Sudin ประธิานคณะกรรมูาธิิการทุ้� 4 กล่าวิว่ิา ข้้าวิช่นิด้พิเศษทุ้�นำาเข้้าจากต่างประเทุศควิรจำาห์น่ายัในราคาทุ้�สูงกว่ิาราคาข้้าวิ 

ในประเทุศ อยั่างไรก็ด้้ข้้าวิห์อมูมูะลิทุ้�รั�วิไห์ลเข้้ามูาในตลาด้ Cipinang จำาห์น่ายัในราคากิโลกรัมูละ 9,000 รูเปียัห์์ (20 บาทุ) ซึ้ำ�งตำ�ากว่ิาราคา

ข้้าวิในประเทุศ โด้ยัข้้าวิช่นิด้พิเศษทุ้�นำาเข้้าจากต่างประเทุศ ราคาขั้�นตำ�าปกติอยัู่ทุ้�กิโลกรัมูละ 12,500 – 13,000 รูเปียัห์์ (30 บาทุ)
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   กระทุรวิงการค้าอินโด้น้เซ้้ำยั เปิด้เผยัเร่�องการนำาเข้้าข้้าวิห์อมูมูะลิเว้ิยัด้นามูว่ิา มู้การนำาข้้าวิมูาผสมูเพ่�อจำาห์น่ายัในราคาถูก  

ทัุ�งน้� Didi Sumedi อธิิบด้้กรมูการค้าต่างประเทุศ กระทุรวิงการค้าอินโด้น้เซ้้ำยักล่าวิว่ิา ในปี 2563 ได้้ออกใบอนุญาตนำาเข้้าข้้าวิประเภทุต่างๆ  

โด้ยัออกใบอนุญาตนำาเข้้าข้้าวิระดั้บพร้เมู้ยัมู อยั่างเช่่น basmati, japonica และข้้าวิห์อมูมูะลิซึ้ำ�งมู้ควิามูเป็นไปได้้ว่ิา มู้การผสมูข้้าวิ 

เพ่�อจำาห์น่ายัในราคาถูก ตามูรายังานทุ้�มู้ข้้าวิรั�วิไห์ลในตลาด้ Cipinang ในราคากิโลกรัมูละ 9,000 รูเปียัห์์ ซึ้ำ�งราคาเดิ้มูอยัู่ทุ้�กิโลกรัมูละ  

16,000 – 19,000 รูเปียัห์์ ทัุ�งน้� อธิิบด้้กรมูคุ้มูครองผู้บริโภคและการค้า กระทุรวิงการค้าอินโด้น้เซ้้ำยั กำาลังด้ำาเนินการตรวิจสอบ

   ทัุ�งน้� ผู้ประกอบการข้้าวิทุ้�เป็นสมูาชิ่กสมูาคมูผู้ประกอบการข้้าวิและโรงส้ข้้าวิ (Perpadi) กล่าวิถึงการรั�วิไห์ลข้องข้้าวิห์อมูมูะลิ 

ข้องเว้ิยัด้นามูทุ้�ตลาด้ Sutarto Alimoeso ประธิานสมูาคมู Perpadi อธิิบายัว่ิา สมูาชิ่กพบข้้าวิห์อมูมูะลิจำาห์น่ายัในราคาทุ้�ค่อนข้้างถูก  

ห์ลังจากเปิด้บรรจุภัณฑ์์พบว่ิาเป็นข้้าวิธิรรมูด้า ซึ้ำ�งข้้าวิห์อมูมูะลิเป็นข้้าวิช่นิด้พิเศษ ปกติจะนำาเข้้าข้้าวิช่นิด้น้�โด้ยัเฉพาะต้องมู้ใบอนุญาตนำาเข้้า  

ทัุ�งน้� สถานการณ์ข้้าวิในประเทุศเกินดุ้ล การนำาเข้้าข้้าวิส่งผลกระทุบต่อข้้าวิในประเทุศ โด้ยัไมู่ข้อแสด้งควิามูคิด้เห็์นเก้�ยัวิกับการเข้้ามูาข้องข้้าวิ 

รวิมูถึงการบรรจุข้้าวิทุ้�ไมู่ตรงกับข้้าวิทุ้�ระบุบนบรรจุภัณฑ์์

   วิิเคัร์าะห์ผลุกร์ะที่บ โอกาสำ/แนวิที่างการ์ปรั์บตัวิของภาคัรั์ฐ/ภาคัเอกชี้น/ผ้่ปร์ะกอบการ์ไที่ย 

   ปี 2563 สมูาชิ่กสมูาคมูผู้ประกอบการข้้าวิและโรงส้ข้้าวิ (Perpadi) เปิด้เผยัว่ิา อินโด้น้เซ้้ำยัมู้ผลผลิตข้้าวิในประเทุศเพ้ยังพอต่อควิามู

ต้องการข้องผู้บริโภคในประเทุศ อยั่างไรก็ด้้ มู้ข่้าวิการรั�วิไห์ลข้องข้้าวิห์อมูมูะลิ จากเว้ิยัด้นามูเข้้ามูาจำาห์น่ายัในตลาด้อินโด้น้เซ้้ำยัในราคา 

กิโลกรัมูละ 9,000 รูเปียัห์์ (20 บาทุ) ซึ้ำ�งจะส่งผลกระทุบต่อข้้าวิในประเทุศ ทัุ�งน้� คณะกรรมูาธิิการภายัใต้รัฐสภาอินโด้น้เซ้้ำยัอยัู่ระห์ว่ิางเชิ่ญ

กระทุรวิงเกษตร กระทุรวิงการค้าอินโด้น้เซ้้ำยั และห์น่วิยังานทุ้�เก้�ยัวิข้้องมูาให้์ข้้อมููล ในเบ่�องต้นห์น่วิยังานช้่�แจงว่ิา มู้การนำาข้้าวิมูาผสมู 

เพ่�อจำาห์น่ายัในราคาถูก อ้กทัุ�งการบรรจุข้้าวิไมู่ตรงกับทุ้�ระบุบนบรรจุภัณฑ์์ 

   ทัุ�งน้� ข้้าวิห์อมูมูะลิเป็นข้้าวิช่นิด้พิเศษ ปกติการนำาเข้้าข้้าวิช่นิด้น้�โด้ยัเฉพาะ ต้องมู้ใบอนุญาตนำาเข้้าจาก กระทุรวิงการค้าอินโด้น้เซ้้ำยั 

จากสถิติ ปี 2563 พบว่ิา อินโด้น้เซ้้ำยันำาเข้้าข้้าวิหั์กร้อยั 90 และนำาเข้้าข้้าวิอ่�นๆ ร้อยัละ 10 ข้องการนำาเข้้าข้้าวิทัุ�งห์มูด้

   ท่ี่�มา : กรมูส่งเสริมูการค้าระห์ว่ิางประเทุศ

	 	 	 บังคล้าเทศ

   รัฐบาลบังคลาเทุศกำาลังวิางแผนแก้ไข้กฎระเบ้ยับในการนำาเข้้าข้้าวิผ่านการประมููลระห์ว่ิางประเทุศ (International tenders)  

ซึ้ำ�งเป็นส่วินห์นึ�งข้องควิามูพยัายัามูในการรักษาเสถ้ยัรภาพข้องราคาข้้าวิในประเทุศ

   กฎการจัด้ซ่้ำ�อจัด้จ้างสาธิารณะในปัจจุบัน (The public procurement rules; PPR) ช่่วิยัให้์ประห์ยัดั้เวิลาสำาห์รับการซ่้ำ�อในประเทุศ  

อยั่างไรก็ตามูกฎระเบ้ยับดั้งกล่าวิไมู่ได้้ระบุวิิธ้ิการลด้เวิลาในการจัด้ห์าสำาห์รับการนำาเข้้าผ่านการประมููลระห์ว่ิางประเทุศ ซึ้ำ�งปัจจุบันใช้่เวิลา  

40 - 42 วัิน ในการนำาเข้้าข้้าวิผ่านการประมููลระห์ว่ิางประเทุศ

   รัฐมูนตร้ว่ิาการกระทุรวิงการคลังกล่าวิว่ิา เน่�องจากภาวิะราคาข้้าวิมู้ควิามูผันผวินในแต่ละวัินในตลาด้ต่างประเทุศ ดั้งนั�นการจัด้ซ่้ำ�อ

จัด้จ้างจึงต้องด้ำาเนินการในระยัะเวิลาอันสั�นเพ่�อให้์ได้้ราคาทุ้�สามูารถแข่้งขั้นได้้ โด้ยักระบวินการประกวิด้ราคาระห์ว่ิางประเทุศทัุ�งห์มูด้ไมู่ควิร 

ใช้่เวิลาเกิน 1 สัปด้าห์์

   ทัุ�งน้� กระทุรวิงการคลัง (The Finance Ministry) รายังานว่ิา ได้้สั�งการให้์กองติด้ตามูและประเมิูนผลการด้ำาเนินการ  

(the Implementation Monitoring and Evaluation Division; IMED) ให้์ด้ำาเนินการแก้ไข้กฎการจัด้ซ่้ำ�อจัด้จ้างสาธิารณะเพ่�อลด้เวิลา 

ในการจัด้ซ่้ำ�อจัด้จ้างผ่านการนำาเข้้า

   ท่ี่�มา : สมูาคมูผู้ส่งออกข้้าวิไทุยั
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	 	 	 อิห่ร่าน

   สำานักงานส่งเสริมูการค้าในต่างประเทุศ ณ กรุงเตห์ะราน รายังานว่ิา จากปัญห์าการทุำาธุิรกรรมูด้้านการเงินระห์ว่ิางประเทุศ  

ค่าเงินเร้ยัลทุ้�ตกตำ�าเป็นประวัิติการณ์และปัญห์าการข้าด้แคลนเงินตราต่างประเทุศ ซึ้ำ�งมู้สาเห์ตุมูาจากมูาตรการควิำ�าบาตรอยั่างเข้้มูข้้นข้องสห์รัฐฯ  

ต่ออิห์ร่านทุ้�ด้ำาเนินการต่อเน่�องเข้้าสู่ปีทุ้� 4 ส่งผลให้์อิห์ร่านต้องปรับเปล้�ยันนโยับายัและทิุศทุางการค้าในรูปแบบให์มู่ๆ ซึ้ำ�งอิห์ร่านได้้มุู่งเน้น

นโยับายัพัฒนาควิามูสัมูพันธ์ิทุางการค้ากับประเทุศเพ่�อนบ้านเป็นห์ลัก โด้ยัใช้่ประโยัช่น์สูงสุด้จากควิามูสัมูพันธ์ิดั้�งเดิ้มูทุ้�มู้และข้้อตกลง 

ทุางการค้าข้องกลุ่มูการค้าในภูมิูภาคทุ้�อิห์ร่านเป็นพันธิภาค้รวิมูถึงการใช้่ประโยัช่น์จากเคร่อข่้ายัเส้นทุางข้นส่งสินค้าทุ้�มู้การพัฒนาอยั่างต่อเน่�อง

ตามูแนวิระเบ้ยังเศรษฐกิจและระเบ้ยังข้นส่งเห์น่อ - ใต้ และตะวัินออก - ตะวัินตก ซึ้ำ�งได้้รับการพัฒนายักระดั้บและข้ยัายัตัวิข้นานให์ญ่ 

เมู่�อไมู่ก้�ปีทุ้�ผ่านมูาตามูนโยับายัร่�อฟ้ื้�นเส้นทุางสายัไห์มูข้องจ้น

   นอกจากน้� เพ่�อเป็นการอำานวิยัควิามูสะด้วิกทุางการค้าทุ่ามูกลางปัญห์าและมูาตรการกด้ดั้นดั้งกล่าวิ อิห์ร่าน ได้้พยัายัามูห์าร่อ 

รูปแบบการทุำาธุิรกรรมูทุางการค้ากับประเทุศคู่ค้ารายัสำาคัญๆ ในภูมิูภาคมูาโด้ยัตลอด้ โด้ยัมู้รูปแบบการค้าทุ้�ได้้นำาไปสู่การปฏิิบัติแล้วิ ดั้งน้�  

การค้าแบบแลกเปล้�ยันสินค้าห์ร่อ Barter Trade การค้าแบบหั์กบัญช้่เป็นสกุลเงินทุ้องถิ�นห์ร่อสกุลเงินกลางอ่�นๆ ทุ้�ไมู่ใช่่ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  

และการค้าแบบ Oils for Goods ซึ้ำ�งปัจจุบันถูกนำามูาใช้่กับประเทุศเพ่�อนบ้านทุ้�มู้พรมูแด้นติด้ต่อกับอิห์ร่านเป็นห์ลัก เช่่น อิรัก อัฟื้กานิสถาน  

และประเทุศในสห์ภาพเศรษฐกิจยัูเรเซ้้ำยั ห์ร่อ Eurasian Economic Union (EAEU) ทุ้�มู้สมูาชิ่ก 5 ประเทุศ เป็นต้น ดั้งนั�นการประกาศ 

ควิามูพร้อมูในการใช้่รูปแบบการค้าตามูนโยับายัไฟื้ฟ้ื้าแลกข้้าวิกับประเทุศปาก้สถานในครั�งน้�ข้องอิห์ร่านจึงถ่อเป็นพัฒนาการสำาคัญอ้กก้าวิ 

ในการนำารูปแบบการค้าระห์ว่ิางประเทุศรูปแบบให์มู่ๆ มูาใช้่อ้กครั�ง ทัุ�งน้�ในเด่้อนพฤศจิกายัน 2563 ทุ้�ผ่านมูา รัฐมูนตร้ว่ิาการกระทุรวิงการ 

ต่างประเทุศอิห์ร่านได้้เข้้าพบกับนายักรัฐมูนตร้ข้องปาก้สถานเพ่�อนำาเสนอรูปแบบการค้าดั้งกล่าวิแล้วิ โด้ยัทัุ�งสองฝึ�ายัยั่นยัันควิามูตั�งใจ 

ในการผลักดั้นมููลค่าการค้าระห์ว่ิางกันจากปัจจุบันอยัู่ทุ้�ประมูาณ 1.5 พันล้านด้อลลาร์สห์รัฐฯ เป็น 3 พันล้านด้อลลาร์สห์รัฐฯ ในอนาคตอันใกล้

   ปัจจุบันอิห์ร่านกำาลังรอคำาตอบจากห์น่วิยังานทุ้�เก้�ยัวิข้้อง รวิมูถึงสถาบันการเงินข้องปาก้สถานในการตัด้สินใจเข้้าร่วิมูระบบ 

การแลกเปล้�ยันสินค้าดั้งกล่าวิ โด้ยัคาด้ว่ิาจะสามูารถลงนามูข้้อตกลงร่วิมูกันได้้ในการประชุ่มู Iran - Pakistan Joint Trade Committee  

ทุ้�อิห์ร่านจะเป็นเจ้าภาพในครั�งถัด้ไป ซึ้ำ�งมู้กำาห์นด้จัด้ขึ้�นภายัในไตรมูาสแรกข้องปี 2564 ทัุ�งน้�จากปฏิิกิริยัาตอบรับพบว่ิาภาคเอกช่นข้อง

ปาก้สถาน โด้ยัเฉพาะสมูาคมูผู้ส่งออกข้้าวิข้องปาก้สถานมู้ควิามูสนใจและสนับสนุนให้์ภาครัฐทุ้�เก้�ยัวิข้้องพิจารณาตอบรับข้้อเสนอดั้งกล่าวิ 

ข้องอิห์ร่านโด้ยัเร็วิ

   เพ่�อแก้ไข้ปัญห์าการช่ำาระเงินระห์ว่ิางประเทุศทุ้�กำาลังเผชิ่ญในปัจจุบัน รวิมูถึงเพ่�อข้ยัายัมููลค่าและปริมูาณการส่งออกข้้าวิบาสมูาติ

ข้องปาก้สถานไปยัังอิห์ร่านเพิ�มูขึ้�นในอนาคต ซึ้ำ�งห์ากคิด้เทุ้ยับเป็นสัด้ส่วินกับมููลค่าข้องกระแสไฟื้ฟ้ื้าทุ้�ปาก้สถานนำาเข้้าจากอิห์ร่านในแต่ละปี 

จะเป็นมููลค่าการส่งออกข้้าวิทุ้�สูงพอสมูควิรทุ้�ปาก้สถานจะได้้รับในแต่ละปีจากข้้อมููลข้องธินาคารโลกในปี 2563 พบว่ิาอิห์ร่านนำาเข้้าข้้าวิ 

จากปาก้สถาน จำานวิน 77,000 กิโลกรัมูมููลค่า 67,000 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (ผ่านด่้านศุลกากรทุ้�เปิด้ให้์บริการ 2 แห่์ง) ซึ้ำ�งเป็นจำานวินและ 

มููลค่าทุ้�อาจจะไมู่สะทุ้อนควิามูเป็นจริงเทุ่าใด้นัก เพราะการค้าส่วินให์ญ่เกิด้ขึ้�นตามูแนวิพรมูแด้นทุ้�มู้ระยัะทุาง 959 กิโลเมูตร ในรูปแบบการ

ค้านอกระบบ ในข้ณะเด้้ยัวิกันปาก้สถานซ่้ำ�อไฟื้ฟ้ื้าจากอิห์ร่าน ในปี 2563 ปริมูาณ 104 เมูกะวัิตต์คิด้เป็นมููลค่าประมูาณ 9 ล้านด้อลลาร์สห์รัฐฯ 

ในปี 2564 ปาก้สถานมู้เป้าห์มูายัซ่้ำ�อไฟื้ฟ้ื้าจากอิห์ร่านเพิ�มูเป็น 200 เมูกะวัิตต์ ในข้ณะเด้้ยัวิกันปัจจุบันอิห์ร่านมู้ศักยัภาพและควิามูพร้อมู 

ในการส่งออกไฟื้ฟ้ื้าสูงถึง 3,000 เมูกะวัิตต์ อย่ัางไรก็ตามู ภาคเอกช่นข้องปาก้สถานไมู่ต้องการเห็์นเพ้ยังการแลกไฟื้ฟ้ื้ากับข้้าวิเทุ่านั�น 

ทุ้�ปาก้สถานมู้ศักยัภาพในการจัด้ส่งให้์อิห์ร่านได้้สูงถึง 1 ล้านตันต่อปี แต่อยัากให้์ภาครัฐเจรจาครอบคลุมูไปถึงการแลกก๊าซ้ำธิรรมูช่าติ 

ข้องอิห์ร่าน (LPG) กับข้้าวิบาสมูาติข้องปาก้สถานซึ้ำ�งเป็นทุ้�ต้องการข้องผู้บริโภคอิห์ร่านด้้วิยั

   ท่ี่�มา : สมูาคมูผู้ส่งออกข้้าวิไทุยั

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256420



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

โดย น.ส.ปองวิด้้ จรังรัตน์
น.ส.อินทุุช่ญา ปานปวิง

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

	 3.	ราคาข้าวไทยในเดืือนกุมภาพันธ์	2564	มีดัืงนี�
	 	 3.1	 ราคาข้าวท่ีเกษต้รกรขายได้ื

   ข้้าวิเปล่อกเจ้านาปีห์อมูมูะลิ เฉล้�ยัตันละ 11,854 บาทุ ราคาสูงขึ้�นจากตันละ 11,185 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 5.98 

แต่ลด้ลงจากตันละ 13,757 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 13.83

   ข้้าวิเปล่อกเจ้าควิามูช่่�น 15% เฉล้�ยัตันละ 9,130 บาทุ ราคาสูงขึ้�นจากตันละ 8,408 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 8.59 

และสูงขึ้�นจากตันละ 7,756 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 17.72

	 	 3.2	ราคาขายส่งต้ล้าดืกรุงเทพฯ

   ข้้าวิสารห์อมูมูะลิ ชั่�น 2 (ให์มู่) เฉล้�ยัตันละ 24,925 บาทุ ราคาสูงขึ้�นจากตันละ 24,919 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 0.02  

แต่ลด้ลงจากตันละ 30,550 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 18.41

   ข้้าวิสารเจ้า 5% (ให์มู่) เฉล้�ยัตันละ 14,900 บาทุ ราคาสูงขึ้�นจากตันละ 14,295 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 4.23  

และสูงขึ้�นจากตันละ 12,214 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 21.99

	 	 3.3	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี

   ข้้าวิห์อมูมูะลิ 100% (ให์มู่) เฉล้�ยัตันละ 900 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (26,734 บาทุ/ตัน) ราคาสูงขึ้�นจากตันละ 897 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ

 (26,726 บาทุ/ตัน) ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 0.33 (สูงขึ้�นในรูปเงินบาทุร้อยัละ 0.03) แต่ลด้ลงจากตันละ 1,088 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ 

(32,792 บาทุ/ตัน) ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 17.28 (ลด้ลงในรูปเงินบาทุร้อยัละ 18.47)

   ข้้าวิ 5% เฉล้�ยัตันละ 545 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (16,189 บาทุ/ตัน) ราคาสูงขึ้�นจากตันละ 523 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (15,588 บาทุ/ตัน)  

ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 4.21 (สูงขึ้�นในรูปเงินบาทุร้อยัละ 3.86) และสูงขึ้�นจากตันละ 451 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (13,593 บาทุ/ตัน)  

ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 20.84 (สูงขึ้�นในรูปเงินบาทุร้อยัละ 19.10) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปล้�ยัน 1 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ เทุ่ากับ 29.7046 (อัตราแลกเปล้�ยัน 3 สัปด้าห์์ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564)

21ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



ตารางที่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ประมูาณการเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตันข้้าวิสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลุต่างร์้อยลุะ 
(1) แลุะ (2)

บังคลาเทุศ 34.500 34.578 32.650 34.909 35.850 0.87 35.300 -1.53

บราซิ้ำล 7.210 8.383 8.204 7.140 7.602 -0.54 7.480 -1.60

พมู่า 12.160 12.650 13.200 13.200 12.700 1.30 12.900 1.57

กัมูพูช่า 4.931 5.256 5.554 5.742 5.740 4.00 5.840 1.74

จ้น 148.499 147.766 148.873 148.490 146.730 -0.19 148.300 1.07

อ้ยัิปต์ 4.000 4.800 4.300 2.800 4.300 -3.87 4.000 -6.98

อินเด้้ยั 104.408 109.698 112.760 116.480 118.426 3.17 120.000 1.33

อินโด้น้เซ้้ำยั 36.200 36.858 37.000 34.200 34.700 -1.58 35.500 2.31

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

เนปาล  3.483 3.431 3.736 3.696  3.696 0.00

ไนจ้เร้ยั 3.941 4.536 4.470 4.538 5.040 5.05 4.725 -6.25

ปาก้สถาน 6.802 6.849 7.500 7.300 7.200 1.79 7.600 5.56

ฟิื้ลิปปินส์ 11.008 11.686 12.235 11.732 11.927 1.66 12.200 2.29

ไทุยั 15.800 19.200 20.577 20.340 17.655 2.84 18.600 5.35

เว้ิยัด้นามู 27.584 27.400 27.657 27.344 27.100 -0.37 27.100 0.00

สห์รัฐฯ 6.131 7.117 5.659 7.107 5.877 -0.86 7.226 22.95

อ่�น ๆ 46.082 43.561 42.582 44.604 45.011 -0.23 45.933 2.05

ร์วิม 477.132 491.750 494.439 497.319 497.165 0.97 504.020 1.38

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256422



ตารางที่	2	บัญชีีสมดุลิข่้าวโลิก
(ประมูาณการเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตันข้้าวิสาร

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลุต่างร์้อยลุะ 
(1) แลุะ (2)

สต็อกต้นปี 135.048 142.488 150.622 164.255 176.908 7.06 178.283 0.78

ผลผลิต 477.132 491.750 494.439 497.319 497.165 0.94 504.020 1.38

นำาเข้้า 40.195 48.359 47.813 43.640 44.801 1.15 46.121 2.95

ใช้่ในประเทุศ 469.843 483.861 480.806 484.666 495.790 1.10 504.205 1.70

ส่งออก 40.195 48.359 47.813 43.640 44.801 1.15 46.121 2.95

สต็อกปลายัปี 142.488 150.622 164.255 176.908 178.283 6.28 178.098 -0.10

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

ตารางที่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ประมูาณการเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลุต่างร์้อยลุะ 
(1) แลุะ (2)

อาร์เจนตินา 0.527 0.391 0.375 0.388 0.335 -8.73 0.280 -16.42

ออสเตรเล้ยั  0.187 0.262 0.134 0.042  0.150 257.14

บราซิ้ำล 0.641 0.594 1.245 0.954 1.240 19.64 0.900 -27.42

พมู่า 1.300 3.350 2.750 2.700 2.200 8.72 2.400 9.09

กัมูพูช่า 1.050 1.150 1.300 1.350 1.350 6.85 1.450 7.41

จ้น 0.368 1.173 2.059 2.720 2.265 56.45 2.300 1.55

อ้ยัู 0.270 0.372 0.308 0.294 0.310 0.41 0.315 1.61

กายัานา 0.431 0.455 0.414 0.496 0.520 4.73 0.530 1.92

อินเด้้ยั 10.062 12.573 11.791 9.813 14.560 5.03 15.000 3.02

ปาก้สถาน 4.100 3.647 3.913 4.550 3.900 1.22 4.000 2.56

ปารากวัิยั 0.556 0.538 0.653 0.689 0.803 10.32 0.620 -22.79

ไทุยั 9.867 11.615 11.056 7.562 5.670 -14.25 6.500 14.64

ตรก้  0.280 0.213 0.202 0.225  0.200 -11.11

อุรุกวัิยั 0.996 0.982 0.802 0.809 0.960 -2.64 0.820 -14.58

เว้ิยัด้นามู 5.088 6.488 6.590 6.581 6.167 4.07 6.400 3.78

สห์รัฐฯ 3.343 3.349 2.776 3.138 2.865 -3.67 3.050 6.46

อ่�น ๆ 1.596 1.215 1.306 1.260 1.389 -2.39 1.206 -13.17

ร์วิม 40.195 48.359 47.813 43.640 44.801 1.15 46.121 2.95

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ประมูาณการเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลุต่างร์้อยลุะ 
(1) แลุะ (2)

บังกลาเทุศ  2.400 1.400 0.080 0.020 -82.14 1.300 6,400.00

เบนิน 0.450 0.550 0.625 0.550 0.600 5.92 0.625 4.17

บราซิ้ำล 0.786 0.758 0.537 0.691 0.876 1.25 0.850 -2.97

เบอร์กินา 0.420 0.500 0.550 0.600 0.600 9.37 0.600 0.00

คาเมูรูน 0.500 0.600 0.400 0.600 0.620 4.40 0.640 3.23

จ้น 4.600 5.900 4.500 2.800 2.900 -15.36 2.800 -3.45

ไอเวิอร้�โคสต์ 1.300 1.350 1.500 1.350 1.100 -3.29 1.200 9.09

เอธิิโอเปียั 0.300 0.390 0.600 0.520 0.560 16.60 0.580 3.57

อ้ยัู 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

กิน้ 0.650 0.600 0.865 0.530 0.700 0.24 0.650 -7.14

อิห์ร่าน 1.100 1.400 1.250 1.400 1.125 0.45 1.200 6.67

อิรัก 0.930 1.161 1.237 1.263 0.970 1.70 1.000 3.09

ญ้�ปุ�น 0.685 0.678 0.670 0.678 0.685 0.00 0.685 0.00

เคนยั่า 0.500 0.625 0.600 0.610 0.625 4.31 0.650 4.00

มูาเลเซ้้ำยั 0.823 0.900 0.800 1.000 1.150 8.05 1.100 -4.35

เม็ูกซิ้ำโก 0.731 0.913 0.776 0.730 0.820 0.06 0.800 -2.44

โมูแซ้ำมูบิค 0.625 0.710 0.550 0.640 0.650 -0.25 0.650 0.00

เนปาล 0.530 0.535 0.700 0.620 0.975 14.64 0.900 -7.69

ไนจ้เร้ยั 2.100 2.500 2.100 1.800 1.600 -8.35 1.800 12.50

ฟิื้ลิปปินส์ 0.800 1.200 2.500 2.900 2.450 36.63 2.200 -10.20

ซ้ำาอุดิ้อาระเบ้ยั 1.260 1.195 1.290 1.425 1.615 6.96 1.500 -7.12

เซ้ำเนกัล 0.980 1.100 1.100 1.000 1.150 2.27 1.175 2.17

แอฟื้ริกาใต้ 0.958 1.054 1.071 0.966 1.000 -0.01 1.050 5.00

สห์รัฐอาห์รับเอมิูเรส 0.670 0.700 0.775 0.850 1.000 10.46 1.200 20.00

สห์รัฐฯ 0.767 0.787 0.916 0.981 1.210 11.99 1.200 -0.83

อ่�น ๆ 15.214 19.613 19.149 16.077 16.520 -0.34 16.366 -0.93

ร์วิม 40.195 48.359 47.813 43.640 44.801 1.15 46.121 2.95

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256424



ตารางที่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ประมูาณการเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลุต่างร์้อยลุะ 
(1) แลุะ (2)

บังคลาเทุศ 35.100 35.000 35.200 35.400 35.500 0.34 35.900 1.13

บราซิ้ำล 7.900 7.850 7.650 7.350 7.300 -2.21 7.350 0.68

พมู่า 10.400 10.000 10.200 10.250 10.350 0.15 10.500 1.45

กัมูพูช่า 3.900 4.000 4.200 4.300 4.350 2.95 4.400 1.15

จ้น 141.028 141.761 142.509 142.920 145.230 0.67 149.000 2.60

อิยัิปต์ 3.900 4.300 4.200 4.200 4.300 1.73 4.300 0.00

อ้ยัู 3.550 3.600 3.700 3.800 4.050 3.23 4.150 2.47

อินเด้้ยั 93.451 95.838 98.669 99.160 105.740 2.85 106.000 0.25

อินโด้น้เซ้้ำยั 37.850 37.500 37.000 36.300 36.000 -1.32 35.800 -0.56

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

เนปาล 3.353 4.033 4.101 4.376 4.496 6.91 4.596 2.22

ไนจ้เร้ยั 6.400 6.700 6.750 6.800 6.850 1.52 6.700 -2.19

ฟิื้ลิปปินส์ 12.900 12.900 13.250 14.100 14.300 2.99 14.400 0.70

ไทุยั 9.100 12.000 11.000 11.800 12.200 5.86 12.200 0.00

เว้ิยัด้นามู 22.500 22.000 21.500 21.200 21.250 -1.50 21.250 0.00

สห์รัฐฯ 3.590 4.230 4.299 4.565 4.586 5.82 5.079 10.75

อ่�น ๆ 66.115 73.419 67.978 69.745 70.938 0.90 74.330 4.78

ร์วิม 469.843 483.861 480.806 484.666 495.790 1.10 504.205 1.70

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564
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ตารางที่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ประมูาณการเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตัน

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

(2)
Gr

ปี 2563/64 
(1)

ผลุต่างร์้อยลุะ 
(1) แลุะ (2)

บังคลาเทุศ 1.205 0.854 1.500 1.405 1.771 13.52 1.967 11.07

จ้น 88.000 98.500 109.000 115.000 116.500 7.42 116.200 -0.26

อินเด้้ยั 18.400 20.550 22.600 29.500 29.700 14.10 28.700 -3.37

อินโด้น้เซ้้ำยั 3.509 3.215 5.563 4.061 3.309 1.17 3.507 5.98

ญ้�ปุ�น 2.552 2.410 2.223 2.046 1.944 -6.84 1.919 -1.29

ฟิื้ลิปปินส์ 2.117 2.003 2.288 3.520 3.597 17.63 3.597 0.00

ไทุยั 8.403 4.238 3.009 4.237 4.272 -12.66 4.372 2.34

สห์รัฐฯ 1.475 1.462 0.933 1.424 0.910 -9.45 1.252 37.58

อ่�น ๆ 16.827 17.390 17.139 15.715 16.280 -1.66 16.584 1.87

ร์วิม 142.488 150.622 164.255 176.908 178.283 6.28 178.098 -0.10

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564
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มันสำาปะหลัง
การผล้ิต้
 ผลผลิตมัูนสำาปะห์ลัง ปี 2564 (เริ�มูออกสู่ 
ตลาด้ตั�งแต่เด่้อนตุลาคมู 2563 – กันยัายัน  
2564) คาด้ว่ิามู้พ่�นทุ้�เก็บเก้�ยัวิ 9.163 ล้านไร่  
ผลผลิต 30.108 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่  
3.286 ตัน เมู่�อเทุ้ยับกับปี 2563 ทุ้�มู้พ่�นทุ้�
เก็บเก้�ยัวิ 8.918 ล้านไร่ ผลผลิต 28.999 
ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.252 ตัน พบว่ิา  
พ่�นทุ้�เก็บเก้�ยัวิ ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่  
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 2.75 ร้อยัละ 3.82 และ 
ร้อยัละ 1.05 ตามูลำาดั้บ โด้ยัเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ  
2564 คาด้ว่ิาจะมู้ผลผลิตออกสู่ตลาด้ 6.47  
ล้านตัน (ร้อยัละ 21.48 ข้องผลผลิตทัุ�งห์มูด้)
 ทัุ�งน้�ผลผลิตมัูนสำาปะห์ลังปี 2564  
จะออกสู่ตลาด้มูากในช่่วิงเด่้อนมูกราคมู – 
มู้นาคมู 2564 ปริมูาณ 18.40 ล้านตัน  
(ร้อยัละ 61.13 ข้องผลผลิตทัุ�งห์มูด้)

การต้ล้าดื	
 การส่งออกผลิตภัณฑ์์มัูนสำาปะห์ลัง
เด่้อนมูกราคมู 2564 สรุปได้้ดั้งน้� 
 มันเส้ำน มู้ปริมูาณส่งออก 0.495 ล้านตัน  
มููลค่า 3,771 ล้านบาทุ สูงขึ้�นจากปริมูาณ  
0.334 ล้านตัน มููลค่า 2,679 ล้านบาทุ  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา คิด้เป็นร้อยัละ 48.20 
และร้อยัละ 40.76 ตามูลำาดั้บ
 มันอัดเม็ด มู้ปริมูาณส่งออก 4,640 ตัน  
มููลค่า 36 ล้านบาทุ สูงขึ้�นจากปริมูาณ 
404.58 ตัน มููลค่า 3.90 ล้านบาทุ ในเด่้อน

ทุ้�ผ่านมูา คิด้เป็นร้อยัละ 1,046.87  
และร้อยัละ 823.08 ตามูลำาดั้บ
 แป้งมันสำำาปะหลัุง มู้ปริมูาณส่งออก  
0.256 ล้านตัน มููลค่า 3,378 ล้านบาทุ  
ลด้ลงจากปริมูาณ 0.271 ล้านตัน มููลค่า  
3,511 ล้านบาทุ ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา คิด้เป็น
ร้อยัละ 5.54 และร้อยัละ 3.79 ตามูลำาดั้บ
 แป้งมันสำำาปะหลัุงดัดแปร์ มู้ปริมูาณ 
ส่งออก 85.69 ล้านตัน มููลค่า 1,895 ล้านบาทุ  
ลด้ลงจากปริมูาณ 92.51 ล้านตัน มููลค่า  
1,988 ล้านบาทุ ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา คิด้เป็น
ร้อยัละ 7.37 และร้อยัละ 4.68 ตามูลำาดั้บ

ราคา
 ควิามูเคล่�อนไห์วิข้องราคามูนัสำาปะห์ลัง
ในเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 สรุปได้้ดั้งน้�  
	 1.	ราคาท่ีเกษต้รกรขายได้ื	 
ณ	ระดัืบไร่นา
   1.1 ราคาหั์วิมัูนสำาปะห์ลังสด้
ทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้ ณ ระดั้บไร่นา  
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 2.07 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
2.03 บาทุ ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 1.97 
และสูงขึ้�นจากราคากิโลกรัมูละ 1.92 บาทุ 
ในช่่วิงเด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 7.81
   1.2 ราคามัูนเส้นทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้  
ณ ระดั้บไร่นา เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 5.94 บาทุ  
ลด้ลงจากราคากิโลกรัมูละ 5.97 บาทุ  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 0.50 แต่สูงขึ้�นจาก 
ราคากิโลกรัมูละ 4.99 บาทุ ในช่่วิง
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 19.04

โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
 นายัจิรายัุ จะเร้ยัมูพันธิุ์
สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

	 	 2.	ราคาขายส่งในต้ล้าดื
กรุงเทพฯ
   2.1 ราคาข้ายัส่งมัูนเส้น  
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 6.77 บาทุ สูงขึ้�นจากราคา 
กิโลกรัมูละ 6.64 บาทุ ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
ร้อยัละ 1.96 และสูงขึ้�นจากราคากิโลกรัมูละ  
5.97 บาทุ ในช่่วิงเด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูา
ร้อยัละ 13.40
   2.2 ราคาข้ายัส่งแป้งมัูนประเภทุ 
สตาร์ช่ ชั่�นพิเศษ เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 13.50 บาทุ  
สูงขึ้�นจากราคากิโลกรัมูละ 13.45 บาทุ  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 0.37 และสูงขึ้�น
จากราคากิโลกรัมูละ 12.65 บาทุ ในช่่วิง
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 6.72
	 	 3.	ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี	
   3.1 ราคาส่งออกมัูนเส้น ราคาเฉล้�ยั 
ตันละ 256 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ สูงขึ้�นจากตันละ 
255 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา 
ร้อยัละ 0.39 และสูงขึ้�นจากตันละ 233 
ด้อลลาร์สห์รัฐฯ ในช่่วิงเด้้ยัวิกันข้อง 
ปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 9.87
   3.2 ราคาส่งออกแป้งมัูนสำาปะห์ลัง 
ราคาเฉล้�ยัตันละ 473 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  
สูงขึ้�นจากตันละ 472 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 0.21 และสูงขึ้�น
จากตันละ 437 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ ในช่่วิง
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 8.24
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ขุ้าวโพด
เลี�ยงสัตูว์
การผล้ิต้
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้คะเน
ผลผลิตข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิโลกปี 2563/64  
(ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564) ปริมูาณ  
1,134.05 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 1,116.55 
ล้านตัน ในปี 2562/63 ร้อยัละ 1.57  
โด้ยัสห์รัฐอเมูริกา บราซิ้ำล เม็ูกซิ้ำโก  
แคนาด้า ไนจ้เร้ยั เอธิิโอเปียั ฟิื้ลิปปินส์  
แอฟื้ริกาใต้ และเซ้ำอร์เบ้ยั ผลิตได้้เพิ�มูขึ้�น  
ส่งผลให้์ผลผลิตในภาพรวิมูข้องโลกเพิ�มูขึ้�น

การค้า
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้คะเน
ควิามูต้องการใช้่ข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิข้องโลก  
ปี 2563/64 มู้ปริมูาณ 1,150.52 ล้านตัน  
เพิ�มูขึ้�นจาก 1,133.66 ล้านตัน ในปี  
2562/63 ร้อยัละ 1.49 โด้ยัจ้น อาร์เจนตินา  
เว้ิยัด้นามู รัสเซ้้ำยั บราซิ้ำล แคนาด้า ไนจ้เร้ยั  
เม็ูกซิ้ำโก อินโด้น้เซ้้ำยั อินเด้้ยั แอฟื้ริกาใต้  
และญ้�ปุ�น มู้ควิามูต้องการใช้่เพิ�มูขึ้�น  
สำาห์รับการค้าข้องโลกมู้ 184.16 ล้านตัน  
เพิ�มูขึ้�นจาก 175.03 ล้านตัน ในปี 2562/63  
ร้อยัละ 5.21 โด้ยั สห์รัฐอเมูริกา บราซิ้ำล  
เซ้ำอร์เบ้ยั ปารากวัิยั แอฟื้ริกาใต้ และอินเด้้ยั  
ส่งออกเพิ�มูขึ้�น ประกอบกับผู้นำาเข้้า เช่่น  
อิห์ร่าน บราซิ้ำล โคลอมูเบ้ยั คอสตาริก้า  
โมูร็อกโก เปรู มูาเลเซ้้ำยั ชิ่ล้ สาธิารณรัฐ
โด้มิูนิกัน อิสราเอล กัวิเตมูาลา และ
แอลจ้เร้ยั มู้การนำาเข้้าเพิ�มูขึ้�น

 เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 (1 - 15 กุมูภาพันธ์ิ 
2564) ปริมูาณการส่งออกข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิ  
541 ตัน (สมูาคมูพ่อค้าข้้าวิโพด้และพ่ช่ 
พันธ์ุิไทุยั) 

ราคา	
 สำรุ์ปร์าคัาข้าวิโพดเลุ่�ยงสัำตว์ิเด้อน
กุมภาพันธ์์ 2564 ม่ดังน่�
 ราคาข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้ควิามูช่่�นไมู่เกิน 14.5% เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 8.25 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
8.15 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564  
ร้อยัละ 1.23 และสูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
7.46 บาทุข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 
ร้อยัละ 10.59 สำาห์รับข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิ
ควิามูช่่�นเกิน 14.5% เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
6.52 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 6.27 บาทุ  
ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 3.99 
และสูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 6.03 บาทุ  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 8.13
 ราคาข้้าวิโพด้เล้�ยังสัตว์ิข้ายัส่งในตลาด้
กรุงเทุพฯ ทุ้�โรงงานอาห์ารสัตว์ิรับซ่้ำ�อเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 9.36 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
9.11 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ  
2.74 และสูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 8.48 บาทุ  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 10.38 
สำาห์รับราคาข้ายัส่งทุ้�ไซ้ำโลรับซ่้ำ�อเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 9.03 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
8.57 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564  

ร้อยัละ 5.37 และสูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 
8.10 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563  
ร้อยัละ 11.48
 ราคาส่งออก เอฟื้.โอ.บ้.เฉล้�ยัตันละ  
319.69 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (9,497 บาทุ/ตัน)  
สูงขึ้�นจากตันละ 310.00 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  
(9,222.00 บาทุ/ตัน) ข้องเด่้อนมูกราคมู  
2564 ร้อยัละ 3.13 และสูงขึ้�นในรูปข้อง
เงินบาทุ ตันละ 275 บาทุ เมู่�อเทุ้ยับกับ 
เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 เฉล้�ยัตันละ  
275.00 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (8,546บาทุ/ตัน)  
สูงขึ้�นร้อยัละ 16.25 และสูงขึ้�นในรูปข้อง
เงินบาทุตันละ 951 บาทุ
 ราคาซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้าในตลาด้ชิ่คาโก
เด่้อนมู้นาคมู 2564 ข้้าวิโพด้เมูล็ด้เห์ล่อง
อเมูริกันชั่�น 2 เฉล้�ยัตันละ 215.56 
ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (6,498.00 บาทุ/ตัน)  
สูงขึ้�นจากตันละ 204.72 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ 
(6,178 บาทุ/ตัน) ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 
ร้อยัละ 5.30 และสูงขึ้�นในรูปข้องเงินบาทุ
ตันละ 320.00 บาทุ เมู่�อเทุ้ยับกับเด่้อน
กุมูภาพันธ์ิ 2563 เฉล้�ยัตันละ 154.33 
ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (4,868 บาทุ/ตัน) สูงขึ้�น
ร้อยัละ 39.67 และสูงขึ้�นในรูปข้องเงินบาทุ
ตันละ 1,630.00 บาทุ

บัญชีีสมดุลิข่้าวโพิดเลิี้ยงสัตว์โลิก
(คาด้คะเนเมู่�อวัินทุ้� 10 กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตัน

ร์ายการ์ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลุต่างร์้อยลุะ

สต๊อกต้นปี 303.01 320.11 -5.34
ผลผลิต 1,134.05 1,116.55 1.57
นำาเข้้า 184.16 175.03 5.21
ส่งออก 184.16 175.03 5.21
ใช้่ในประเทุศ 1,150.52 1,133.66 1.49
สต๊อกปลายัปี 286.53 303.01 -5.44

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

โดย น.ส.สุด้ารินทุร์ รอด้มูณ้ 
น.ส.พัทุริยัา วิงศ์พรมู

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ขุ้าวฟา่งเลี�ยงสัตูว์
การผล้ิต้
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้คะเน 
ผลผลิตข้้าวิฟื้�างโลก ปี 2563/64  
(ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564) มู้ปริมูาณ 
61.62 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 57.99 ล้านตัน 
ข้องปี 2562/63 ร้อยัละ 6.26 โด้ยัประเทุศ
สห์รัฐอเมูริกา อาร์เจนตินา ออสเตรเล้ยั  
โบลิเว้ิยั ไนจ้เร้ยั ซู้ำด้าน เม็ูกซิ้ำโก แคเมูอรูน  
สห์ภาพยัุโรป และบูร์กินาฟื้าโซ้ำ ผลิตได้้เพิ�มูขึ้�น

การค้า	
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้คะเน
ควิามูต้องการใช้่ข้้าวิฟื้�างโลก ปี 2563/64 
มู้ 61.49 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 59.55 ล้านตัน  
ข้องปี 2562/63 ร้อยัละ 3.26 โด้ยั
อาร์เจนตินา จ้น ไนจ้เร้ยั เอธิิโอเปียั ซู้ำด้าน 

สห์ภาพยัุโรป ออสเตรเล้ยั แคเมูอรูน  
และบูร์กินาฟื้าโซ้ำ มู้ควิามูต้องการใช้่เพิ�มูขึ้�น  
ด้้านการค้าโลกคาด้ว่ิามู้ 9.58 ล้านตัน  
เพิ�มูขึ้�นจาก 6.45 ล้านตัน ข้องปี 2562/63  
ร้อยัละ 48.53 โด้ยัอาร์เจนตินา  

ออสเตรเล้ยั จ้น อินเด้้ยั และเคนยัา  
ส่งออกเพิ�มูขึ้�น ประกอบกับจ้น เคนยัา 
ไต้ห์วัิน และแอฟื้ริกาใต้ นำาเข้้าเพิ�มูขึ้�น 
 ราคาข้้าวิฟื้�างแด้งคละทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้ 
เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 ไมู่มู้รายังานราคา

บัญชีีสมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คาด้คะเนเมู่�อวัินทุ้� 10 กุมูภาพันธ์ิ 2564)

ห์น่วิยั : ล้านตัน

ร์ายการ์ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ผลุต่างร์้อยลุะ

สต๊อกต้นปี 3.98 5.53 -28.08
ผลผลิต 61.62 57.99 6.26
นำาเข้้า 9.58 6.45 48.53
ส่งออก 9.58 6.45 48.53
ใช้่ในประเทุศ 61.49 59.55 3.26
สต๊อกปลายัปี 4.12 3.98 3.47

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

ถั�วเขุียว
การผล้ิต้
 ถั�วิเข้้ยัวิ ปี 2564/65 คาด้การณ์ ณ เด่้อน
พฤศจิกายัน 2563 (ผลผลิตออกสู่ตลาด้ 
ตั�งแต่เด่้อนกรกฎาคมู 2563-มิูถุนายัน 2564) 
มู้เน่�อทุ้�ปลูก 763,880 ไร่ ผลผลิต 90,516 ตัน 
และผลผลิตต่อไร่ 118 กิโลกรัมู เมู่�อเทุ้ยับกับ 
ปี 2563/64 ทุ้�มู้เน่�อทุ้�ปลูก 773,772 ไร่  
ผลผลิต 90,898 ตัน และผลผลิตต่อไร่  
117 กิโลกรัมู พบว่ิาเน่�อทุ้�ปลูก และผลผลิต 
ลด้ลงร้อยัละ 1.28 และร้อยัละ 0.42  
แต่ผลผลิตต่อไร่ เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.85

ราคา
 ควิามูเคล่�อนไห์วิข้องราคาในเด่้อน
มูกราคมู 2564 มู้ดั้งน้�
	 ราคาที่เกษต้รกรขายไดื้
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิมัูนเมูล็ด้ให์ญ่ช่นิด้คละ เด่้อนน้� 
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 28.29 บาทุ สูงขึ้�นจาก
กิโลกรัมูละ 25.29 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู  
2564 ร้อยัละ 11.86 และสูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
25.99 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563  
ร้อยัละ 8.85
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิด้ำาช่นิด้คละ ไมู่มู้รายังานราคา

		 ราคาขายส่งต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิมัูนเกรด้เอ เด่้อนน้�เฉล้�ยั 
กิโลกรัมูละ 34.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับ 
เด่้อนมูกราคมู 2564 แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
30.00 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563  
ร้อยัละ 13.33
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิมัูนเกรด้บ้ เด่้อนน้�เฉล้�ยั 
กิโลกรัมูละ 31.57 บาทุ ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ  
30.00 บาทุ ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ  
5.23 แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 27.00 บาทุ 
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 16.93

 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิด้ำาคละ ชั่�น 1 เด่้อนน้�เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 37.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับ 
เด่้อนมูกราคมู 2564 แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 
31.00 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563  
ร้อยัละ 19.35
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิด้ำาคละ ชั่�น 2 เด่้อนน้�เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 19.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับ 
เด่้อนมูกราคมู 2564 และทุรงตัวิเทุ่ากับ 
เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 
 ถั�วินิ�วินางแด้ง เด่้อนน้�เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 
33.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนมูกราคมู 2564 
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตที่ส�าคัญ
ห์น่วิยั : ล้านตัน

ปร์ะเที่ศ 2562/63 2563/64

บราซิ้ำล 126.00 133.00
สห์รัฐอเมูริกา 96.67 112.55
อาร์เจนตินา 48.80 48.00

จ้น 18.10 19.60
อินเด้้ยั 9.30 10.50

ปารากวัิยั 9.90 10.25
แคนาด้า 6.14 6.35
อ่�น ๆ 21.55 20.83

ร์วิม 336.46 361.08

ท่ี่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade February 2021

และลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 43.00 บาทุ  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 23.26
	 ราคาส่งออก	เอฟ.โอ.บี.
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิมัูนเกรด้เอ เด่้อนน้�เฉล้�ยั 
กิโลกรัมูละ 35.06 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับ 
เด่้อนมูกราคมู 2564 แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
30.93 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563  
ร้อยัละ 13.35
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิมัูนเกรด้บ้ เด่้อนน้�เฉล้�ยักิโลกรัมู  
32.61 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 31.03 บาทุ  
ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 5.01 และ

โดย น.ส.ยัุพยัง นามูวิงษา
นายัสุรพงษ์ มูุสิกช่าติ

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

โดย น.ส.จรินทุร์ทุิพยั์ จงใจรักษ์ 
นายัภาณุพันธิ์ คำาวิังสง่า

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 27.96 บาทุ ข้องเด่้อน
กุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 16.63
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิด้ำาคละ ชั่�น 1 เด่้อนน้�เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 38.08 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อน
มูกราคมู 2564 แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
31.96 บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563  
ร้อยัละ 19.15
 ถั�วิเข้้ยัวิผิวิด้ำาคละ ชั่�น 2 เด่้อนน้�เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 19.94 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อน
มูกราคมู 2564 แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 19.90  
บาทุ ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 0.20

 ถั�วินิ�วินางแด้ง เด่้อนน้�เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
33.85 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 33.83 บาทุ  
ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 0.06  
แต่ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 43.83 บาทุ  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 22.77

ถั�วเหล้อุง
ดื้านการผล้ิต้
	 ในประเทศ
 ในปี 2564/65 มู้เน่�อทุ้�เพาะปลูก 0.106  
ล้านไร่ ผลผลิต 28,803 ตัน ลด้ลงจาก  
0.109 ล้านไร่ 29,231 ตันในปี 2563/64 
ร้อยัละ 2.75 และร้อยัละ 1.46 ตามูลำาดั้บ  
แต่ผลผลิตต่อไร่ 271 กิโลกรัมู เพิ�มูขึ้�นจาก 
268 กิโลกรัมู ในปี 2563/64 ร้อยัละ 1.12 
	 ต่้างประเทศ
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ ประมูาณการ
ผลผลิตถั�วิเห์ล่องโลกปี 2563/64  
ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 มู้ประมูาณ  
361.08 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 336.46  
ล้านตัน ข้องปีทุ้�ผ่านมูา ร้อยัละ 7.32 
	 สถานการณ์ในต่้างประเทศ
 เกษตรกรผู้ปลูกถั�วิเห์ล่องในอาร์เจนตินา 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษต้ร-พืชนำ�ามัน

ได้้ปลูกถั�วิเห์ล่องในพ่�นทุ้�ประมูาณ 17.2 
ล้านเฮกตาร์ สำาห์รับปีการเพาะปลูก  
2563/64 ซึ้ำ�งในปัจจุบันเผชิ่ญกับสภาพอากาศ 
ทุ้�แห้์งแล้งและฝึนตกในปริมูาณน้อยั  
อาจทุำาให้์ผลผลิตถั�วิเห์ล่องทุ้�ประมูาณการ
ไว้ิในปี 2563/64 ลด้ลงจาก 50.00 ล้านตัน  
เป็น 46.00 ล้านตัน และนักภูมิูอากาศ  
ได้้คาด้การณ์ว่ิา ปรากฏิการณ์ลาน้ญา 
ข้องปีปัจจุบันจะแข็้งแกร่งทุ้�สุด้ในรอบ 
สามูทุศวิรรษ และมู้ควิามูเป็นไปได้้ทุ้�จะ 
เกิด้ควิามูเส้ยัห์ายัต่อพ่ช่ รวิมูถึงถั�วิเห์ล่องด้้วิยั 
และอาจทุำาให้์ราคาซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้า 
ถั�วิเห์ล่องข้องสห์รัฐฯสูงสุด้ในรอบ 6 ปี  
โด้ยัมู้การซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้า ณ เด่้อนมู้นาคมู  
อยัู่ทุ้� 13.58 ด้อลลาร์/บุช่เช่ล อยั่างไรก็ตามู  
ในอ้กไมู่ก้�สัปด้าห์์ข้้างห์น้าสภาพอากาศ 
จะเอ่�ออำานวิยัในพ่�นทุ้�สำาคัญ ซึ้ำ�งคาด้ว่ิา  
ปริมูาณนำ�าฝึนจะเพิ�มูขึ้�นในทุางตอนเห์น่อ

และตอนกลางข้องอาร์เจนตินา ซึ้ำ�งจะช่่วิยั 
บรรเทุาควิามูแห้์งแล้งในพ่�นทุ้�ปลูกถั�วิเห์ล่องได้้

ด้ืานราคา
	 ในประเทศ
 ราคาทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้ข้องถั�วิเห์ล่อง
ช่นิด้คละในเด่้อนน้�เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
17.02 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 17.00 บาทุ  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 0.12 และสูงขึ้�น 
จากกิโลกรัมูละ 15.80 บาทุ ในเด่้อนเด้้ยัวิกัน 
ข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 7.72
 ราคาข้ายัส่ง ณ ตลาด้กรุงเทุพฯ ข้อง 
ถั�วิเห์ล่องสกัด้นำ�ามัูนในเด่้อนน้�เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 19.75 กิโลกรัมู 
	 ต่้างประเทศ
 ราคาถั�วิเห์ล่องซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้า ณ  
ตลาด้ชิ่คาโก เฉล้�ยับุช่เช่ลละ 1,374.21 เซ้ำนต์  
(15.22 บาทุ/กก.) สูงขึ้�นจากบุช่เช่ลละ  
1,371.77 (15.21 บาทุ/กก.) ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา 
ร้อยัละ 0.18 และสูงขึ้�นจากบุช่เช่ลละ  
888.70 เซ้ำนต์ (10.31 บาทุ/กก.) ในเด่้อน
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 54.63
 ราคากากถั�วิเห์ล่องซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้า ณ 
ตลาด้ชิ่คาโก เฉล้�ยัตันละ 429.95 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  
(15.22 บาทุ/กก.) ลด้ลงจากตันละ  
443.58 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (13.39 บาทุ/กก.) 
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 3.07 และสูงขึ้�น
จากตันละ 293.89 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  
(9.37 บาทุ/กก.) ในเด่้อนเด้้ยัวิกันข้อง 
ปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 46.30

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256430



ถั�วลิสง
ในประเทศ
	 การผล้ิต้
 ถั�วิลิสง ปี 2564/65 คาด้การณ์  
ณ เด่้อนพฤศจิกายัน 2563 (ผลผลิตออกสู่ตลาด้
ตั�งแต่เด่้อนกรกฎาคมู 2563 ถึง มิูถุนายัน  
2564) มู้เน่�อทุ้�ปลูก 83,876 ไร่ ผลผลิต  
28,399 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 339 กิโลกรัมู  
เมู่�อเทุ้ยับกับปี 2563/64 ทุ้�มู้เน่�อทุ้�ปลูก  
87,026 ไร่ ผลผลิต 29,299 ตัน และ
ผลผลิตต่อไร่ 337 กิโลกรัมู พบว่ิา เน่�อทุ้�ปลูก 
และผลผลิตลด้ลง ร้อยัละ 3.61 และร้อยัละ  
3.07 แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.59 
 ควิามูเคล่�อนไห์วิข้องราคาในเด่้อน
มูกราคมู 2564 มู้ดั้งน้�
	 ราคาท่ีเกษต้รกรขายได้ื
 ถั�วิลิสงทัุ�งเปล่อกสด้ เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
29.45 บาทุ ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 31.40 บาทุ  
ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 6.21  
แต่สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 28.92 บาทุ  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 1.83
 ถั�วิลิสงทัุ�งเปล่อกแห้์ง เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
48.17 บาทุ ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 54.83 บาทุ  
ข้องเด่้อนมูกราคมู 2564 ร้อยัละ 12.15 
และลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 49.37 บาทุ  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 2.43
	 ราคาขายส่งต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ถั�วิลิสงกะเทุาะเปล่อกช่นิด้คัด้พิเศษ  
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 60.00 บาทุ ทุรงตัวิ
เทุ่ากับเด่้อนมูกราคมู 2564 แต่เพิ�มูขึ้�น
จากกิโลกรัมูละ 53.50 บาทุ ข้องเด่้อน
กุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 12.15

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตที่ส�าคัญ
ห์น่วิยั : ล้านตัน

ปร์ะเที่ศ 2562/63 2563/64 ผลุต่างร์้อยลุะ

สาธิารณรัฐประช่าช่นจ้น 17.52 17.50 -0.11
อินเด้้ยั 6.26 6.50 3.83
อ่�น ๆ 22.28 23.32 4.67

ร์วิม 46.06 47.32 2.74

ท่ี่�มา : Oilseeds : World Market and Trade,Feb 2021

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
ห์น่วิยั : ล้านตัน

ร์ายการ์ 2562/63 2563/64 ผลุต่างร์้อยลุะ

ผลผลิต 46.06 47.32 2.74
นำาเข้้า 4.36 3.98 -8.72
ส่งออก 4.69 4.16 -11.30
สกัด้นำ�ามัูน 19.31 18.97 -1.76
สต็อกปลายัปี 4.03 3.77 -6.45

ท่ี่�มา : Oilseeds : World Market and Trade,Feb 2021

 ถั�วิลิสงกะเทุาะเปล่อกช่นิด้คัด้ธิรรมูด้า  
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 56.50 บาทุ ทุรงตัวิ
เทุ่ากับเด่้อนมูกราคมู 2564แต่เพิ�มูขึ้�น
จากกิโลกรัมูละ 51.00 บาทุ ข้องเด่้อน
กุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 10.78

ต่้างประเทศ
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้การณ์ 
ภาวิการณ์ผลิตถั�วิลิสงโลก ปี 2563/64  
ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 มู้ผลผลิต  
47.32 ล้านตัน สูงขึ้�นจาก 46.06 ล้านตัน 

ข้องปี 2562/63 ร้อยัละ 2.74 ห์ร่อคิด้เป็น
ร้อยัละ 7.95 ข้องผลผลิตพ่ช่นำ�ามัูนข้องโลก  
โด้ยัถั�วิเห์ล่อง เรปซ้้ำด้ และเมูล็ด้ทุานตะวัิน  
ปี 2563/64 มู้ปริมูาณ 361.08 ล้านตัน  
68.93 ล้านตัน และ 50.14 ล้านตัน  
ตามูลำาดั้บ

โดย น.ส.ยุัพยัง นามูวิงษา
สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มนำ�ามัน
การผล้ิต้
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาด้ว่ิา 
ปี 2564 ผลผลิตปาล์มูนำ�ามัูนเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 
จะมู้ประมูาณ 1.015 ล้านตัน คิด้เป็น
นำ�ามัูนปาล์มูดิ้บ 0.183 ล้านตัน สูงขึ้�น 
จากผลผลิตปาล์มูทุะลายั 0.806 ล้านตัน 
คิด้เป็นนำ�ามัูนปาล์มูดิ้บ 0.145 ล้านตัน  
ข้องเด่้อนมูกราคมู คิด้เป็นร้อยัละ 25.93 
และร้อยัละ 26.21 ตามูลำาดั้บ

การต้ล้าดื
 อินเด้้ยันำาเข้้านำ�ามัูนปาล์มูจากมูาเลเซ้้ำยั
มูากกว่ิา 500,000 ตัน ในเด่้อนมูกราคมู  
โด้ยัคิด้เป็นนำ�ามัูนปาล์มูดิ้บ 497,337 ตัน  
นำ�ามัูนเมูล็ด้ในปาล์มู 9,204 ตัน  
นำ�ามัูนปาล์มูบริสุทุธิิ� 2,701 ตัน ซึ้ำ�งใน 
เด่้อนมูกราคมู อินเด้้ยันำาเข้้าสูงขึ้�นร้อยัละ  
23 จากเด่้อนธัินวิาคมู ในเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ  
อินเด้้ยัขึ้�นภาษ้นำาเข้้านำ�ามัูนปาล์มูดิ้บ 
อยัู่ทุ้�ตันละ 32 – 1,045 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  

ในเด่้อนมู้นาคมู มูาเลเซ้้ำยัยัังคงภาษ้ส่งออก
นำ�ามัูนปาล์มูดิ้บอยัู่ทุ้�ร้อยัละ 8 เมู่�อราคา
นำ�ามัูนปาล์มูดิ้บสูงกว่ิาตันละ 3,450 ริงกิต 

ราคา
 ราคาผลปาล์มูทัุ�งทุะลายัทุ้�เกษตรกร
ข้ายัได้้เด่้อนน้� เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 6.88 บาทุ  
สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 6.79 บาทุ ในเด่้อน
ทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 1.33 และสูงขึ้�นจาก
กิโลกรัมูละ 6.47 บาทุ ในเด่้อนเด้้ยัวิกัน
ข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 6.34 

31ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



ฝ้าย
ในประเทศ
	 ราคา
 ราคาฝ้ึายัด้อกทัุ�งเมูล็ด้ช่นิด้คละทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้เด่้อนน้�ไมู่มู้รายังานราคา

ต่้างประเทศ	
	 การผล้ิต้
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้การณ์ผลผลิต 
ฝ้ึายัโลกปี 2563/64 ณ เด่้อนกุมูภาพันธ์ิ  
2564 มู้ปริมูาณ 24.85 ล้านตัน ลด้ลงจาก  
26.59 ล้านตัน ข้องปี 2562/63 ร้อยัละ 6.54
	 การค้า	
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐฯ คาด้การณ์
ควิามูต้องการใช้่ฝ้ึายัโลก ปี 2563/64  
มู้ปริมูาณ 25.52 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก  
22.34 ล้านตัน ข้องปี 2562/63  
ร้อยัละ 14.23 ด้้านการนำาเข้้า มู้ปริมูาณ  
9.56 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 8.86 ล้านตัน  
ข้องปี 2562/63 ร้อยัละ 7.90 ด้้านการ 
ส่งออก มู้ปริมูาณ 9.56 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก  
8.98 ล้านตัน ข้องปี 2562/63 ร้อยัละ 6.46

ภาวะเศรษฐกิจการเกษต้ร-พืชเส้นใย-พืชอื่นๆ

บัญชีีสมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนกุมภาพัินธ์์	2564)	
ห์น่วิยั : ล้านตัน

ร์ายการ์ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ผลุต่างร์้อยลุะ

สต็อกต้นปี 17.41 21.54 23.72
ผลผลิต 26.59 24.85 -6.54
นำาเข้้า 8.86 9.56 7.90
ใช้่ในประเทุศ 22.34 25.52 14.23
ส่งออก 8.98 9.56 6.46
สต็อกปลายัปี 21.54 20.84 -3.25

ท่ี่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564

ความเคล่ื้อนไห่วของราคาฝ้้าย 
ในต้ล้าดืโล้กประจำาเดืือนกุมภาพันธ์	
2564	สรุปได้ืดัืงนี�
  ราคาซ่้ำ�อ-ข้ายัล่วิงห์น้าเพ่�อส่งมูอบเด่้อน
มู้นาคมู 2564 ทุำาสัญญาเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ  
เฉล้�ยัปอนด์้ละ 85.18 เซ้ำนต์ (กิโลกรัมูละ  
56.61 บาทุ) เพิ�มูขึ้�นจากปอนด์้ละ 74.72 เซ้ำนต์  
(กิโลกรัมูละ 49.86 บาทุ) ข้องเด่้อนมูกราคมู  
2564 ร้อยัละ 14.00 (เพิ�มูขึ้�นในรูปเงินบาทุ

กิโลกรัมูละ 6.75 บาทุ) และเพิ�มูขึ้�นจาก
ปอนด์้ละ 70.06 เซ้ำนต์ (กิโลกรัมูละ 47.27 บาทุ)  
ข้องเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2563 ร้อยัละ 21.58  
(เพิ�มูขึ้�นในรูปเงินบาทุกิโลกรัมูละ 9.34 บาทุ)

โดย นายัเอกพัฒน์ วิิรัตน์พงษ์ 
  น.ส.สุด้ารัตน์ ผลพิบูลยั์

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

อุ้อุยโรงงาน
และนำ�าตูาล
ในประเทศ
 ไมู่มู้รายังาน

ต้่างประเทศ	
 ราคานำ�าตาลตามูสัญญาซ่้ำ�อข้ายัเด่้อน
มู้นาคมู ตลาด้นิวิยัอร์กปรับตัวิขึ้�นสู่ระดั้บ
สูงสุด้ในรอบ 4 ปีเมู่�อวัินทุ้� 19 กุมูภาพันธ์ิ  
เน่�องจากอุปทุานทุ้�จำากัด้ จากสมูมูติฐาน 
ทุ้�ว่ิาบราซิ้ำลจะเริ�มูเก็บเก้�ยัวิช้่ากว่ิาปกติ  
ในข้ณะทุ้�อินเด้้ยัยัังคงต่อสู้กับปัญห์า 

(29.30 บาทุ/กก.) สูงขึ้�นจากตันละ  
3,764.85 ริงกิต (28.39 บาทุ/กก.)  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 3.58 และสูงขึ้�น
จากตันละ 2,619.42 ริงกิต (19.99 บาทุ/กก.)  
ในเด่้อนเด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 48.88 
 ราคานำ�ามัูนปาล์มูดิ้บซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้า  
ณ ตลาด้รอตเตอร์ดั้มู เฉล้�ยัตันละ  
1,093.92 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (33.00 บาทุ/กก.)  

โดย น.ส.ยัุพยัง นามูวิงษา
นางอัมูพิกา เพช่รเสถ้ยัร

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

สูงขึ้�นจากตันละ 1,037.00 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ  
(31.29 บาทุ/กก.) ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูา 
ร้อยัละ 5.49 และสูงขึ้�นจากตันละ  
701.63 ด้อลลาร์สห์รัฐฯ (22.14 บาทุ/กก.)  
ในเด่้อนเด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 55.91 

การข้าด้แคลนตู้คอนเทุนเนอร์ ราคานำ�ามัูนดิ้บ 
ทุ้�สูงขึ้�นยัังส่งผลให้์ราคานำ�าตาลเพิ�มูสูงขึ้�น
เน่�องจากสามูารถกระตุ้นให้์โรงงานข้อง
บราซิ้ำลปรับสัด้ส่วินการผลิตให์มู่ 
และผลิตเอทุานอลมูากขึ้�น น้�จะเป็นการ
เพิ�มูขึ้�นข้องราคาติด้ต่อกันเป็นด่้อนทุ้� 10 
ซึ้ำ�งเป็นการเพิ�มูขึ้�นทุ้�ยัาวินานทุ้�สุด้  
นับตั�งแต่ปี พ.ศ. 2504 ทุางด้้าน StoneX 
คาด้การณ์ว่ิาราคาจะยัังคงเพิ�มูขึ้�นอ้กไมู่นาน  
อยั่างไรก็ตามูในข้ณะทุ้� Trader บางรายั
แยั้งว่ิาการเพิ�มูขึ้�นข้องราคานำ�าตาล 
ส่วินให์ญ่เป็นผลมูาจากการข้าด้นำ�าตาล 
ข้องบราซิ้ำลเพ่�อส่งมูอบเมู่�อเทุ้ยับกับวัินห์มูด้อายัุ 

ข้องสัญญาซ่้ำ�อข้ายัเด่้อนมู้นาคมู ในทุำานอง
เด้้ยัวิกัน Archer Consulting แยั้งว่ิา 
ไมู่มู้เห์ตุผลพ่�นฐานเพ้ยังพอทุ้�อยัู่เบ่�องห์ลัง
การขึ้�นข้องราคานำ�าตาล อย่ัางไรก็ตามู 
ราคานำ�าตาลทุรายัข้าวิทุ้�พุ่งสูงขึ้�นผลักดั้น
ควิามูต้องการนำ�าตาลจากโรงงาน  
นอกจากน้� การเปิด้ตัวิข้องวัิคซ้้ำนมู้แนวิโน้มู
ทุ้�จะเพิ�มูควิามูต้องการใช้่นำ�าตาลซึ้ำ�งอาจ
ผลักดั้นให้์ราคานำ�าตาลสูงขึ้�น

 ราคาข้ายัส่งนำ�ามัูนปาล์มูดิ้บ ณ ตลาด้
กรุงเทุพฯ เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 39.68 บาทุ  
สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 39.38 บาทุ  
ในเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 0.76 และสูงขึ้�น 
จากกิโลกรัมูละ 34.75 บาทุ ในเด่้อน
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 14.19 
 ราคานำ�ามัูนปาล์มูดิ้บซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้า  
ณ ตลาด้มูาเลเซ้้ำยัเฉล้�ยั ตันละ 3,899.78 ริงกิต  

โดย นายัช่วินเพิ�มู สังข้์สิงห์์
น.ส.สุด้ารัตน์ ผลพิบูลยั์

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เด้อนกำาหนดร์าคัา ร์าคัาสำ่งสำุด ร์าคัาตำ�าสำุด ร์าคัาปิดเม้�อวัินท่ี่� 22 ก.พ. 64 ร์าคัาปิดเม้�อวัินท่ี่� 22 ม.คั. 64 เปลุ่�ยนแปลุง เพิ�ม(+), ลุด(-)

มู้.ค.-64 18.89 17.64 18.78 15.08 +3.70

พ.ค.-64 17.50 16.71 17.44 14.61 +2.83

ก.ค.-64 16.73 16.08 16.67 14.42 +2.25

ต.ค.-64 16.27 15.79 16.23 14.66 +1.57

มู้.ค.-65 16.26 15.81 16.21 13.82 +2.39

พ.ค.-65 15.20 14.81 15.19 13.21 +1.98

ก.ค.-65 14.43 14.05 14.41 12.98 +1.43

ต.ค.-65 14.05 13.67 13.96 13.12 +0.84

มู้.ค.-66 14.06 13.73 13.98 12.77 +1.21

พ.ค.-66 13.62 13.28 13.50 12.60 +0.90

ก.ค.-66 13.38 13.02 13.21 12.63 +0.58

ต.ค.-66 13.33 12.91 13.14

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด้อนกำาหนดร์าคัา ร์าคัาสำ่งสำุด ร์าคัาตำ�าสำุด ร์าคัาปิดเม้�อวัินท่ี่� 22 ก.พ. 64 ร์าคัาปิดเม้�อวัินท่ี่� 22 ม.คั. 64 เปลุ่�ยนแปลุง เพิ�ม(+), ลุด(-)

พ.ค.-64 489.80 476.00 488.40 429.80 +58.60

ส.ค.-64 469.50 457.50 468.40 418.20 +50.20

ต.ค.-64 453.40 441.80 452.40 405.60 +46.80

ธิ.ค.-64 444.00 434.20 443.20 402.00 +41.20

มู้.ค.-65 437.30 429.70 437.10 400.10 +37.00

พ.ค.-65 426.20 419.10 426.00 393.30 +32.70

ส.ค.-65 414.70 412.10 414.20 386.60 +27.60

ต.ค.-65 401.80 398.40 400.60

ยางพารา
การผล้ิต้
 ผลผลิตยัางพาราข้องไทุยัในเด่้อน
มูกราคมูปี 2564 มู้ประมูาณ 0.511 ล้านตัน  
(0.519 ล้านตันยัางดิ้บ) เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.79  
เมู่�อเทุ้ยับกับช่่วิงเด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูา 
ทุ้�มู้ผลผลิต 0.507 ล้านตัน (0.515 ล้านตัน 
ยัางดิ้บ) โด้ยัช่่วิงทุ้�ผลผลิตออกสู่ตลาด้มูาก 
ข้องปี 2564 คาด้ว่ิาอยัู่ในช่่วิงเด่้อน
กันยัายัน – ธัินวิาคมู โด้ยัมู้ผลผลิตออกสู่
ตลาด้ร้อยัละ 42.82 ข้องปริมูาณผลผลิตทัุ�งปี 
ทุางด้้านการผลิตยัางพาราในภาพรวิมู 
ข้องโลก สมูาคมูประเทุศผู้ผลิตยัางธิรรมูช่าติ  

(ANRPC) คาด้การณ์ว่ิาในปี 2564 จะมู้
ผลผลิตประมูาณ 13.65 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�น
จากปี 2563 ร้อยัละ 6.81 ทุ้�มู้ปริมูาณ  
12.78 ล้านตัน 

การต้ล้าดื
 การส่งออกยัางพาราข้องไทุยัในปี 2563  
มู้ปริมูาณ 3.78 ล้านตัน ลด้ลงร้อยัละ 5.03 
จากปี 2562 ทุ้�มู้ปริมูาณ 3.98 ล้านตัน  
ทุางด้้านควิามูต้องการใช้่ยัางพารา 
ในภาพรวิมูข้องโลกในปี 2564 มู้ประมูาณ
การควิามูต้องการใช้่ยัาง 13.44 ล้านตัน  
เพิ�มูขึ้�นจากปี 2563 ร้อยัละ 4.75 ทุ้�มู้ปริมูาณ  
12.83 ล้านตัน 

ราคา
 1. ร์าคัาที่่�เกษตร์กร์ขายได้เฉลุ่�ยที่ั�งปร์ะเที่ศ 
 1) ยัางแผ่นดิ้บคุณภาพทุ้� 1 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 53.42 บาทุ ลด้ลงจาก 53.86 บาทุ 
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 0.44 บาทุ  
ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 0.82 
 2) ยัางแผ่นดิ้บคุณภาพทุ้� 2 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 52.91 บาทุ ลด้ลงจาก 53.36 บาทุ 
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 0.45 บาทุ  
ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 0.83
 3) ยัางแผ่นดิ้บคุณภาพทุ้� 3 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 52.41 บาทุ ลด้ลงจาก 52.86 บาทุ 
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 0.45 บาทุ  
ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 0.84

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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 4) ยัางก้อนคละ ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ 
19.97 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 19.41 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 0.56 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 2.89
 5) เศษยัางคละ ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ 
18.56 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 18.08 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 0.48 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 2.67
 6) นำ�ายัางสด้คละ ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
47.18 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 42.95 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 4.23 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 9.84
 2. ร์าคัาส่ำงออก เอฟ.โอ.บ่.  
ซ้ื้�อขายลุ่วิงหน้าส่ำงมอบเด้อนม่นาคัม
 ณ ท่ี่าเร้์อกรุ์งเที่พ 
 1) ยัางแผ่นรมูควัินชั่�น 1 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 68.51 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 66.31 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.20 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 3.32
 2) ยัางแผ่นรมูควัินชั่�น 3 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 67.36 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก  

65.16 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 
2.20 บาทุ ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 3.38
 3) ยัางแทุ่ง (STR20) ราคาเฉล้�ยั 
กิโลกรัมูละ 49.69 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 47.53 บาทุ 
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.16 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 4.54
 4) นำ�ายัางข้้น ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
42.90 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 40.61 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.29 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 5.64
 ณ ท่ี่าเร้์อสำงขลุา 
 1) ยัางแผ่นรมูควัินชั่�น 1 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 68.26 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 66.06 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.20 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 3.33
 2) ยัางแผ่นรมูควัินชั่�น 3 ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 67.11 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 64.91 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.20 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 3.39
 3) ยัางแทุ่ง (STR20) ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
49.44 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 47.28 บาทุ  

ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.16 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 4.57
 4) นำ�ายัางข้้น ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
42.65 บาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก 40.36 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา กิโลกรัมูละ 2.29 บาทุ  
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 5.67
 3. ร์าคัายางแผ่นร์มคัวัินชัี้�น 3  
ในตลุาดลุ่วิงหน้าต่างปร์ะเที่ศ 
 1) ราคาซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้าตลาด้สิงคโปร์  
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 230.72 เซ้ำนต์สห์รัฐฯ  
(68.56 บาทุ) เพิ�มูขึ้�นจาก 230.16 เซ้ำนต์สห์รัฐฯ  
(68.46 บาทุ) ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูากิโลกรัมูละ 
0.56 เซ้ำนต์สห์รัฐฯ ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.25
 2) ราคาซ่้ำ�อข้ายัล่วิงห์น้าตลาด้โตเก้ยัวิ 
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 254.12 เยัน (71.15 บาทุ)  
ลด้ลงจาก 271.71 เยัน (77.38 บาทุ)  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูากิโลกรัมูละ 17.59 เยัน 
ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 6.47

โดย นายัทุินกร เพช่รสูงเนิน
สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ
ในประเทศ
	 1.	การผล้ิต้
 เน่�อทุ้�ให้์ผลรวิมูทัุ�งประเทุศลด้ลงทัุ�งพันธ์ุิ
อาราบิก้าและโรบัสต้า โด้ยัเน่�อทุ้�ให้์ผลกาแฟื้
พันธ์ุิอาราบิก้าลด้ลงเน่�องจากจังห์วัิด้เช้่ยังรายั
ซึ้ำ�งเป็นแห์ล่งผลิตสำาคัญประสบปัญห์าสภาพ
อากาศแห้์งแล้งในช่่วิงต้นปี 2563 ทุำาให้์ 
ต้นกาแฟื้ยัน่ต้นตายั ส่วินเน่�อทุ้�ให้์ผลกาแฟื้
พันธ์ุิโรบัสต้าลด้ลงอยั่างต่อเน่�อง เน่�องจาก
แห์ล่งผลิตสำาคัญทุางภาคใต้ ได้้แก่ จังห์วัิด้
ชุ่มูพรและระนอง เกษตรกรโค่นต้นกาแฟื้ 
ทุ้�ปลูกแซ้ำมูในสวินยัางพารา ปาล์มูนำ�ามัูน  
และทุุเร้ยัน ซึ้ำ�งเป็นพ่ช่ห์ลักเริ�มูโตขึ้�น 
และให้์ผลผลิตได้้ รวิมูทัุ�งโค่น ต้นกาแฟื้ทุ้�อายัุมูาก  
ส่วินผลผลิตต่อไร่ทัุ�งสองพันธ์ุิคาด้ว่ิาเพิ�มูขึ้�น
เพราะปีน้�แห์ล่งผลิต ส่วินให์ญ่สภาพอากาศ
เอ่�ออำานวิยัมู้ช่่วิงแล้งเห์มูาะสมูสำาห์รับ 
การออกด้อก และคาด้ว่ิาช่่วิงพัฒนาด้อกและ
ผลต้นกาแฟื้ได้้รับนำ�าเพ้ยังพอภาพรวิมูผลผลิต
ทัุ�งประเทุศจึงเพิ�มูขึ้�น

 ภาคัเหน้อ เป็นแห์ล่งปลูกกาแฟื้พันธ์ุิ 
อาราบิก้า เน่�อทุ้�ให้์ผลลด้ลง เน่�องจากจังห์วัิด้
เช้่ยังรายัซึ้ำ�งเป็นแห์ล่งผลิตสำาคัญประสบ
ปัญห์าสภาพอากาศแห้์งแล้งในช่่วิงต้นปี  
2563 ทุำาให้์ต้นกาแฟื้ยัน่ต้นตายั ส่วินเน่�อทุ้� 
ให้์ผลพันธ์ุิโรบัสต้าเพิ�มูขึ้�นเล็กน้อยั  
จากต้นกาแฟื้ทุ้�ปลูกเมู่�อปี 2560 เริ�มูให้์ผลผลิต 
ได้้ในปีน้� ได้้แก่ จังห์วัิด้ตาก และสุโข้ทัุยั  
สำาห์รับผลผลิตต่อเน่�อทุ้�ให้์ผลคาด้ว่ิาเพิ�มูขึ้�น
เล็กน้อยั แมู้ว่ิาสภาพอากาศแล้งในช่่วิงต้นปี 
2563 แต่ช่่วิงเด่้อนมิูถุนายัน 2563 ต้นกาแฟื้
เริ�มูติด้ผลแล้วิได้้รับนำ�าฝึนทุ้�เพ้ยังพอ  
ทุำาให้์การเจริญเติบโตข้องผลกาแฟื้สมูบูรณ์ด้้  
มูากกว่ิาปีทุ้�ผ่านมูา ยักเว้ินแห์ล่งผลิต 
ในจังห์วัิด้ตาก น่าน และอุตรดิ้ตถ์  
สภาพอากาศแล้งและร้อนจัด้ ทุำาให้์ด้อก
กาแฟื้แห้์งและติด้ผลน้อยั ส่วินจังห์วัิด้
พิษณุโลก และเพช่รบูรณ์ ส่วินให์ญ่ปลูก 
เป็นอาช้่พเสริมู โด้ยัปลูกแซ้ำมูในสวิน
ยัางพารา ต้นกาแฟื้จึงโตช้่า ข้าด้การบำารุง
ดู้แลรวิมูทัุ�งสภาพอากาศแล้ง ทุำาให้์ติด้ผล
น้อยักว่ิาปีทุ้�ผ่านมูา ผลผลิตกาแฟื้จะเก็บเก้�ยัวิ 
มูากช่่วิงเด่้อนธัินวิาคมู 2563 – กุมูภาพันธ์ิ 2564

 ภาคัตะวัินออกเฉ่ยงเหน้อ เน่�อทุ้�ให้์ผล
ลด้ลง เน่�องจากแห์ล่งผลิตกาแฟื้ในจังห์วัิด้เลยั  
ห์ลายัพ่�นทุ้�ประสบปัญห์าภัยัแล้ง ทุำาให้์กาแฟื้
ยัน่ต้นตายั เกษตรกรจึงโค่นต้นทุ้�ตายัทิุ�ง  
สำาห์รับผลผลิตต่อเน่�อทุ้�ให้์ผลคาด้ว่ิาลด้ลง  
เน่�องจากสภาพอากาศร้อน และแห้์งแล้ง
ในช่่วิงออกด้อก ต้นกาแฟื้ข้าด้นำ�า ทุำาให้์
ออกด้อกน้อยั ประกอบกับเกษตรกรข้าด้การ
ดู้แลรักษา ค่าจ้างแรงงานแพง บางรายัไมู่เก็บ
ผลผลิต และบางรายัโค่นต้นกาแฟื้ทิุ�ง เพราะ
เก็บเก้�ยัวิแล้วิไมู่คุ้มูทุุน โด้ยัผลผลิตกาแฟื้
จะเก็บเก้�ยัวิมูากช่่วิงเด่้อนธัินวิาคมู 2563 – 
กุมูภาพันธ์ิ 2564
 ภาคักลุาง เน่�อทุ้�ให้์ผลเพิ�มูขึ้�น เน่�องจาก
ต้นกาแฟื้ทุ้�ปลูกในปี 2560 เริ�มูให้์ผลผลผลิต
ได้้ในปีน้� ส่วินผลผลิตต่อเน่�อทุ้�ให้์ผลคาด้ว่ิา
ลด้ลงจากสภาพอากาศแล้ง ฝึนทิุ�งช่่วิงนาน 
ทุำาให้์ต้นกาแฟื้ได้้รับนำ�าไมู่เพ้ยังพอต่อการ
ออกด้อกและติด้ผล ประกอบกับบางแห์ล่งผลิต 
กาแฟื้เริ�มูอายัุมูากขึ้�น ทุำาให้์ต้องตัด้แต่งกิ�ง
ทุำาสาวิ เพ่�อให้์ต้นกาแฟื้ฟ้ื้�นฟูื้ควิามูสมูบูรณ์ 
และให้์ผลผลิตสูงขึ้�นโด้ยัผลผลิตกาแฟื้ 
จะเก็บเก้�ยัวิมูากช่่วิงเด่้อนธัินวิาคมู 2563 – 
กุมูภาพันธ์ิ 2564
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 ภาคัใต้ เป็นแห์ล่งปลูกกาแฟื้พันธ์ุิโรบัสต้า  
เน่�อทุ้�ให้์ผลลด้ลงอยั่างต่อเน่�อง เน่�องจาก
เกษตรกรโค่นต้นกาแฟื้ทุ้�ปลูกแซ้ำมูในสวิน
ยัางพารา ปาล์มูนำ�ามัูน และทุุเร้ยัน  
เพราะพ่ช่ห์ลักเริ�มูโตขึ้�น ประกอบกับมู้ปัญห์า
การจ้างแรงงานเก็บเก้�ยัวิทุ้�แพง และห์ายัาก  
สำาห์รับผลผลิตต่อเน่�อทุ้�ให้์ผลคาด้ว่ิาเพิ�มูขึ้�น  
เน่�องจากจังห์วัิด้ชุ่มูพร ซึ้ำ�งเป็นแห์ล่งผลิต
สำาคัญ ปีทุ้�แล้วิเกิด้พายัุทุำาให้์มู้ฝึนตกห์นัก  
ส่งผลให้์ด้อกร่วิง รวิมูทัุ�งประสบภัยัแล้งช่่วิง
ด้อกบาน ทุำาให้์ติด้ผลน้อยั ปีน้�มู้ช่่วิงแล้ง
เห์มูาะสมูสำาห์รับการออกด้อก และคาด้ว่ิา
ช่่วิงพัฒนาด้อกและผล ต้นกาแฟื้จะได้้รับนำ�า 
เพ้ยังพอ ภาพรวิมูผลผลิตจึงเพิ�มูขึ้�น  
โด้ยัผลผลิตกาแฟื้จะเก็บเก้�ยัวิมูากช่่วิงเด่้อน
ธัินวิาคมู 2563 – กุมูภาพันธ์ิ 2564
 การต้ล้าดืแล้ะราคา 
 คาด้ว่ิา ราคาเมูล็ด้กาแฟื้จะใกล้เค้ยังกับ
ปีทุ้�ผ่านมูา จากปริมูาณผลผลิตโลกทุ้�เพิ�มูขึ้�น
และภาวิะเศรษฐกิจโลกทุ้�ซ้ำบเซ้ำา สำาห์รับ 
การส่งออกจะลด้ลงจากปีทุ้�ผ่านมูาเล็กน้อยั  
เน่�องจากผลผลิตภายัในประเทุศลด้ลง  
ส่วินการนำาเข้้าเมูล็ด้กาแฟื้มู้แนวิโน้มูเพิ�มูขึ้�น
จากปีทุ้�ผ่านมูาเล็กน้อยัจากควิามูต้องการ
บริโภคภายัในประเทุศ และนำามูาแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์์เพ่�อส่งออก ประกอบกับ
ผลผลิตในประเทุศลด้ลง
	 ความต้้องการใช้เมล็้ดืกาแฟ 
ของไทยในป	ี2563
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายังาน
ควิามูต้องการใช้่เมูล็ด้กาแฟื้ข้องโรงงาน
แปรรูปในประเทุศ ในช่่วิง 5 ปีทุ้�ผ่านมูา  
ในปี 2563 มู้ปริมูาณ 86,611 ตัน เพิ�มูขึ้�นจาก  

81,592 ตัน ข้องปี 2552 ปริมูาณ  
5,019 ตัน ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 6.15 
เน่�องจากควิามูต้องการข้องโรงงานแปรรูป
เพิ�มูขึ้�น ทัุ�งเพ่�อการบริโภคภายัในประเทุศ
และเพ่�อการส่งออก
	 2.	การค้า
 การส่งออกเมูล็ด้กาแฟื้และกาแฟื้
สำาเร็จรูป ปี 2563 เมู่�อเทุ้ยับกับช่่วิงเด้้ยัวิกัน
ข้องปีทุ้�ผ่านมูา มู้ปริมูาณการส่งออกเมูล็ด้
กาแฟื้ดิ้บ 290.58 ตัน มููลค่า 59.78 ล้านบาทุ  
ลด้ลงร้อยัละ 24.60 และร้อยัละ 28.75  
ตามูลำาดั้บ ส่วินการส่งออกเมูล็ด้กาแฟื้คั�วิ  
มู้ปริมูาณ 176.53 ตัน มููลค่า 32.93 ล้านบาทุ  
ลด้ลงร้อยัละ 18.62 และ 18.02 ตามูลำาดั้บ
สำาห์รับกาแฟื้สำาเร็จรูปมู้ปริมูาณการส่งออก 
9,301.20 ตัน มููลค่า 782.22 ล้านบาทุ  
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 25.00 และ 36.18 ตามูลำาดั้บ  
และกาแฟื้สำาเร็จรูปผสมู มู้ปริมูาณการส่งออก  
7,519.16 ตัน มููลค่า 2,308.49 ล้านบาทุ  
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 1.35 และร้อยัละ 1.21  
ตามูลำาดั้บ
 การนำาเข้้าเมูล็ด้กาแฟื้และกาแฟื้สำาเร็จรูป  
ปี 2563 เมู่�อเทุ้ยับกับช่่วิงเด้้ยัวิกันข้องปี 
ทุ้�ผ่านมูา มู้ปริมูาณการนำาเข้้าเมูล็ด้กาแฟื้ดิ้บ  
59,649.73 ตัน มููลค่า 3,141.05 ล้านบาทุ  
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 33.05 และร้อยัละ 24.48 

ปี
คัวิามต้องการ์ใชี้้

เมลุ็ดกาแฟของโร์งงาน (ตัน)

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

อัตร์าเพิ�ม 
(ร์้อยลุะ)

3.39

2564* 90,055

หมายเหตุ* : ประมูาณการ

ตามูลำาดั้บ ส่วินการนำาเข้้าเมูล็ด้กาแฟื้คั�วิ  
มู้ปริมูาณ 4,817.11 ตัน มููลค่า 889.19  
ล้านบาทุ เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 6.24 และร้อยัละ  
8.13 ตามูลำาดั้บ สำาห์รับกาแฟื้สำาเร็จรูป 
มู้ปริมูาณนำาเข้้า 23,647.09 ตัน มููลค่า  
2,582.81 ล้านบาทุ เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 26.09 
และร้อยัละ 40.57 ตามูลำาดั้บ และกาแฟื้
สำาเร็จรูปผสมู มู้ปริมูาณการนำาเข้้า  
2,161.80 ตัน มููลค่า 991.60 ล้านบาทุ  
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 14.17 และร้อยัละ 7.54  
ตามูลำาดั้บ

ต่้างประเทศ
	 ผล้ผล้ิต้กาแฟของโล้ก
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐอเมูริกา (USDA) 
รายังานผลผลิตกาแฟื้โลกปี 2562/63  
มู้ปริมูาณ 10.02 ล้านตัน ลด้ลงจาก 10.49 
ล้านตัน ข้องปี 2561/62 ร้อยัละ 4.55 
 บร์าซิื้ลุ ผู้ผลิตกาแฟื้อันดั้บ 1 ข้องโลก  
ในปี 2562/63 มู้ผลผลิต 3.58 ล้านตัน  
ลด้ลง 0.33 ล้านตัน ในปี 2561/62 ห์ร่อ 
ลด้ลงร้อยัละ 8.49
 เว่ิยดนาม ผู้ผลิตกาแฟื้อันดั้บ 2 ข้องโลก  
และเป็นผู้ผลิตกาแฟื้พันธ์ุิโรบัสต้าอันดั้บ 1 
ข้องโลก มู้ผลผลิตกาแฟื้ปี 2562/63 ปริมูาณ 
1.88 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 1.82 ล้านตัน  
ในปี 2561/62 ห์ร่อเพิ�มูขึ้�น ร้อยัละ 3.29 

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2558/59	–	2562/63
ห์น่วิยั : ล้านตัน

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

บราซ้ำิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เวิ้ยัด้นามู 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคลัมูเบ้ยั 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อนิโด้น้เซ้้ำยั 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอธิิโอเปียั 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอนดู้รัส 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อินเด้้ยั 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 -3.13 0.32

เปรู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยัูกันด้า 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เมู็กซ้ำิโก 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อ่�นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

ร์วิม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที่่�มา : United States Department of Agriculture, July 2020
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	 การส่งออกกาแฟของโล้ก
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐอเมูริกา รายังาน
การส่งออกกาแฟื้โลกปี 2562/63 มู้ 7.94 
ล้านตัน ลด้ลงจาก 8.46 ล้านตัน  
ในปี 2561/62 ร้อยัละ 6.15 ประเทุศ
ทุ้�ส่งออกมูากทุ้�สุด้ ได้้แก่ บราซิ้ำล มู้การส่งออก 
ในปี 2562/63 ปริมูาณ 2.20 ล้านตัน  
ลด้ลงจาก 2.49 ล้านตัน ข้องปี 2561/62 
ร้อยัละ 11.59 เน่�องจากปริมูาณผลผลิตเพิ�มูขึ้�น  
รองลงมูา ได้้แก่ ประเทุศเว้ิยัด้นามู มู้การ 
ส่งออก ปริมูาณ 1.61 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 
1.64 ล้านตัน ข้องปี 2561/62 ร้อยัละ 2.19 
	 ความต้้องการใช้กาแฟของโล้ก
 กระทุรวิงเกษตรสห์รัฐอเมูริกา รายังาน
ควิามูต้องการใช้่กาแฟื้ข้องโลกปี 2562/63  
มู้ 9.84 ล้านตัน เพิ�มูขึ้�นจาก 9.17 ล้านตัน
ข้องปี 2558/59 ร้อยัละ 7.31 

โดย น.ส.ณัฐวิณ้ ยัมูโช่ติ
   น.ส.วิิช่ชุ่พร สุข้เจริญ

สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

พริกไทย
การผล้ิต้
 ผลผลิตพริกไทุยัปี 2563 ได้้เก็บเก้�ยัวิ
ห์มูด้แล้วิ และผลผลิตพริกไทุยัฤดู้กาลผลิต 
ปี 2564 อยัู่ระห์ว่ิางการติด้ด้อกและ 
การเจริญเติบโตข้องเมูล็ด้ โด้ยัคาด้ว่ิา  
เกษตรกรจะเริ�มูทุยัอยัเก็บเก้�ยัวิผลผลิต 
ในอ้ก 2 - 3 เด่้อนถัด้ไป 

การต้ล้าดื
 การซ่้ำ�อข้ายัพริกไทุยัยัังคงทุรงตัวิราคา
พริกไทุยัมู้แนวิโน้มูลด้ลง เน่�องจากมู้การ 
นำาเข้้าพริกไทุยัจากประเทุศเพ่�อนบ้าน  

ได้้แก่ กัมูพูช่า และเว้ิยัด้นามูเพิ�มูขึ้�น ราคา
พริกไทุยัด้ำา-คละ จ.จันทุบุร้ เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
70 - 100 บาทุ พริกไทุยัข้าวิ-ด้้ เฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 160 - 200 บาทุ ส่วินพริกไทุยั
อ่อนเฉล้�ยักิโลกรัมูละ 40 - 70 บาทุ 
 ในปี 2562 (มู.ค. - ธิ.ค.) ไทุยัส่งออก
พริกไทุยั ปริมูาณ 661 ตัน มููลค่า 149.79 
ล้านบาทุ จำาแนกเป็นพริกไทุยัเม็ูด้ปริมูาณ 
311 ตัน มููลค่า 103.66 ล้านบาทุ และ 
พริกไทุยัป�น ปริมูาณ 315 ตัน มููลค่า  
46.13 ล้านบาทุ 
 ในปี 2563 (มู.ค. - ธิ.ค.) ไทุยัส่งออกพริกไทุยั  
ปริมูาณ 806 ตัน มููลค่า 134.35 ล้านบาทุ

จำาแนกเป็นพริกไทุยัเม็ูด้ปริมูาณ 469 ตัน
มููลค่า 91.20 ล้านบาทุ และพริกไทุยัป�น 
ปริมูาณ 303 ตัน มููลค่า 43.14 ล้านบาทุ

ราคาในประเทศไทย
 คัวิามเคัลุ้�อนไหวิของร์าคัาพริ์กไที่ย  
ปร์ะจำาเด้อนกุมภาพันธ์์ 2564 ม่ดังน่�
	 1.	ราคาท่ีเกษต้รกรขายได้ื
 ราคาเกษตรกรข้ายัได้้พริกไทุยัข้าวิ - ด้้  
ปี 2563 เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 181.55 บาทุ  
ลด้ลงจากปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 2.95  
ส่วินพริกไทุยัด้ำา - คละ มู้ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
91.34 บาทุ ลด้ลงจากปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 3.08 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปัริมาณการส่งออกเมลิ็ดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2558/59	–	2562/63

ห์น่วิยั : ล้านตัน

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

บราซ้ำิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เวิ้ยัด้นามู 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคลัมูเบ้ยั 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อนิโด้น้เซ้้ำยั 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮอนดู้รัส 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อินเด้้ยั 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 -1.41 0.32

เปรู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยัูกันด้า 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอธิิโอปียั 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กัวิเตมูาลา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อ่�นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

ร์วิม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

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

ความต้องการใชี	้
กาแฟข่องโลิก

ปี ปร์ิมาณ (ลุ้านตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตร์าเพิ�ม
(ร์้อยลุะ)

7.31

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

ราคา
	 ในประเทศ
 ไมู่มู้ราคา เน่�องจากห์มูด้ฤดู้การผลิต
	 ราคาในต้ล้าดืต่้างประเทศ 
ประจำาเดืือนกุมภาพันธ์	2564	มีดัืงนี�
 ราคาเมูล็ด้กาแฟื้ดิ้บอาราบิก้า ตลาด้
นิวิยัอร์กซ่้ำ�อข้ายัทัุนทุ้เฉล้�ยั 162.74 เซ้ำนต์/
ปอนด์้ (108.19 บาทุ/กิโลกรัมู) สูงขึ้�นจาก  
160.69 เซ้ำนต์/ปอนด์้ (106.89 บาทุ/กิโลกรัมู)  
ข้องเด่้อนก่อนร้อยัละ 1.27

 ราคาเมูล็ด้กาแฟื้ดิ้บโรบัสต้า ตลาด้
นิวิยัอร์กซ่้ำ�อข้ายัทัุนทุ้�เฉล้�ยั 71.48 เซ้ำนต์/
ปอนด์้ (47.52 บาทุ/กิโลกรัมู) ลด้ลงจาก  
70.71 เซ้ำนต์/ปอนด์้ (47.04 บาทุ/กิโลกรัมู) 
ข้องเด่้อนก่อนร้อยัละ 1.09

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256436



สับปะรด
การผลิ้ต้	
(พยากรณ์	ณ	ธันวาคม	2563)
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
คาด้ว่ิาช่่วิงเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564 ผลผลิต
สับปะรด้โรงงานมู้แนวิโน้มูออกสู่ตลาด้
เพิ�มูขึ้�นจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูาประมูาณร้อยัละ 
30.34 อยั่างไรก็ตามู สภาพอากาศในแห์ล่ง
ผลิตบางพ่�นทุ้�แห้์งแล้ง ทุำาให้์ผลผลิตออกสู่
ตลาด้น้อยั ข้ณะทุ้�โรงงานแปรรูปสับปะรด้
มู้ควิามูต้องการวัิตถุดิ้บจึงปรับแผนการผลิต 
ให้์สอด้คล้องกับภาวิะผลผลิต ภาวิะตลาด้
ส่งผลให้์ราคามู้แนวิโน้มูปรับตัวิเพิ�มูขึ้�น 
เล็กน้อยั

การค้า
 เด่้อนมูกราคมู 2564 การส่งออก
สับปะรด้สด้และผลิตภัณฑ์์ ปริมูาณ  
38,213 ตัน มููลค่า 1,553.14 ล้านบาทุ  
ลด้ลงจากปริมูาณ 41,206 ตัน มููลค่า  
1,709.96 ล้านบาทุ ในเด่้อนธัินวิาคมู 2563  
ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 7.26 และร้อยัละ 9.12 
และลด้ลงจากปริมูาณ 38,372 ตัน  
ในเด่้อนมูกราคมู 2563 ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ  
0.41 ข้ณะทุ้�มููลค่าเพิ�มูขึ้�นจาก 1,335.27 
ล้านบาทุ ในเด่้อนมูกราคมู 2563 ห์ร่อ 
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 16.29
	 สับปะรดืกระป๋อง	
	 (รวมรหั่ส	20082010000		 	
	 แล้ะ	20082090000)
 เด่้อนมูกราคมู 2564 ส่งออกปริมูาณ  
32,208 ตัน มููลค่า 1,187.56 ล้านบาทุ  
(ร้อยัละ 84.29 และร้อยัละ 76.46  
ข้องการส่งออกสับปะรด้ทัุ�งห์มูด้) ลด้ลง

 สำาห์รับเด่้อนกุมูภาพันธ์ิ 2564  
พริกไทุยัด้ำา - คละ มู้ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
120 บาทุ ราคาลด้ลงจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา  
ลด้ลงร้อยัละ 11.11 และพริกไทุยัข้าวิ - ด้้  
ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ 200.00 บาทุ  
ราคาลด้ลงเมู่�อเทุ้ยับกับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา 
ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 3.61 
	 2.	ราคาขายต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ราคาข้ายัส่งพริกไทุยัข้าวิ - ด้้ ปี 2563 
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 345 บาทุ ราคาลด้ลง 

จากปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 3.07 ราคาตำ�าสุด้  
ค่อ 330 - 460 บาทุ/กิโลกรัมู พริกไทุยัด้ำา - ด้้  
มู้ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ 240 บาทุ  
ราคาลด้ลงจากปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 4.35 ราคา 
ตำ�าสุด้ - สูงสุด้ ค่อ 230 - 350 บาทุ/กิโลกรัมู  
ส่วินพริกไทุยัด้ำา - รอง มู้ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 315 บาทุ ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับ
ปีทุ้�ผ่านมูา ราคาตำ�าสุด้-สูงสุด้ ค่อ 
310 - 320 บาทุ/กิโลกรัมู 

โดย ส่วินวิิจัยัเศรษฐกิจพ่ช่สวิน
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย ส่วินวิิจัยัเศรษฐกิจพ่ช่สวิน
สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร

จากปริมูาณ 33,403 ตัน มููลค่า 1,273.00 
ล้านบาทุ ในธัินวิาคมู 2563 ห์ร่อลด้ลง 
ร้อยัละ 3.58 และร้อยัละ 6.71 และ 
เพิ�มูขึ้�นจากปริมูาณ 30,470 ตัน มููลค่า  
948.24 ล้านบาทุ ในเด่้อนมูกราคมู 2563 
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 5.71 และร้อยัละ 25.20
	 นำ�าสับปะรดื	(รวมรหั่ส	20094100000	 
 20094900001	แล้ะ	200094900002)
 เด่้อนมูกราคมู 2564 ส่งออกปริมูาณ 
2,546 ตัน มููลค่า 132.66 ล้านบาทุ  
(ร้อยัละ 6.66 และร้อยัละ 8.54 ข้องการ
ส่งออกสับปะรด้ทัุ�งห์มูด้) ลด้ลงจากปริมูาณ  
4,751 ตัน มููลค่า 233.06 ล้านบาทุ  
ในเด่้อนธัินวิาคมู 2563 ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 
46.40 และร้อยัละ 43.08 และลด้ลง
จากปริมูาณ 5,834 ตัน มููลค่า 240 ล้านบาทุ  
ในเด่้อนมูกราคมู 2563 ห์ร่อลด้ลงร้อยัละ 
56.35 และร้อยัละ 44.88
	 สับปะรดืท่ีทำาไว้ไม่ให้่เสียโดืยนำ�าต้าล้	 
	 (รหั่ส	2006000002)
 เด่้อนมูกราคมู 2564 ส่งออกปริมูาณ 
1,884 ตัน มููลค่า 196.22 ล้านบาทุ  
(ร้อยัละ 4.93 และร้อยัละ 12.63  
ข้องการส่งออกสับปะรด้ทัุ�งห์มูด้) เพิ�มูขึ้�น
จากปริมูาณ 1,678 ตัน มููลค่า 166.26 
ล้านบาทุ ในเด่้อนธัินวิาคมู 2563 ห์ร่อ 
เพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 12.31 และร้อยัละ 18.02 
และเพิ�มูขึ้�นจากปริมูาณ 1,339 ตัน มููลค่า  
127.88 ล้านบาทุ ในเด่้อนมูกราคมู 2563 
ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 40.69 และร้อยัละ 53.43
 สับปะรดืแห้่ง	(รหั่ส	08043000002)
 เด่้อนมูกราคมู 2564 ส่งออกปริมูาณ  
96 ตัน มููลค่า 11.41 ล้านบาทุ เพิ�มูขึ้�นจาก
ปริมูาณ 38 ตัน มููลค่า 7.30 ล้านบาทุ  

ในเด่้อนธัินวิาคมู 2563 ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ  
152.26 และร้อยัละ 56.36 และเพิ�มูขึ้�น
จากปริมูาณ 13 ตัน มููลค่า 3.23 ล้านบาทุ  
ในเด่้อนมูกราคมู 2563 ห์ร่อเพิ�มูขึ้�น
ประมูาณ 6 เทุ่า และประมูาณ 3 เทุ่า 
 สับปะรดืสดื	(รหั่ส	08043000001)
 เด่้อนมูกราคมู 2564 ส่งออกปริมูาณ  
1,477 ตัน มููลค่า 25.28 ล้านบาทุ เพิ�มูขึ้�น
จากปริมูาณ 1,324 ตัน มููลค่า 24.63 ล้านบาทุ  
ในเด่้อนธัินวิาคมู 2563 ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ  
11.54 และร้อยัละ 2.64 และเพิ�มูขึ้�นจาก
ปริมูาณ 678 ตัน มููลค่า 9.52 ล้านบาทุ  
ในเด่้อนมูกราคมู 2563 ห์ร่อเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 
118.05 และร้อยัละ 165.50

ความเคล่ื้อนไห่วของราคา 
สับปะรดืประจำาเดืือน
กุมภาพันธ์	2564	มีดัืงนี�
 คาด้ว่ิา ราคาสับปะรด้โรงงานทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 7.26 บาทุ  
เพิ�มูขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 6.47 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 12.21 และ
ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 11.16 บาทุ ในช่่วิง
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 34.96
 คาด้ว่ิา ราคาสับปะรด้บริโภคทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 10.37 บาทุ  
ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 12.01 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 13.66 และ
ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 11.51 บาทุ ในช่่วิง
เด้้ยัวิกันข้องปีทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 9.88

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

 สำาห์รับเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ 2564 ราคา
ข้ายัส่งพริกไทุยัข้าวิ - ด้้ มู้ราคาเฉล้�ยั
กิโลกรัมูละ 300 บาทุ ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับ
เด่้อนทุ้�ผ่านมูา พริกไทุยัด้ำา - ด้้ มู้ราคา
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 210 บาทุ ราคาทุรงตัวิ
เทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา และพริกไทุยัด้ำา - รอง  
มู้ราคาเฉล้�ยักิโลกรัมูละ 315 บาทุ  
ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

1 ราคาเกษตรกรข้ายัได้้เฉล้�ยั 4 สัปด้าห์์
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษต้ร-ปศุสัต้ว์

 ด้้านการส่งออกเน่�อสุกรแช่่เย็ันแช่่แข็้ง
เด่้อน ธิ.ค. 2563 มู้ปริมูาณ 2,305 ตัน  
มููลค่า 284.45 ล้านบาทุ เพิ�มูขึ้�นจากเด่้อน  
พ.ยั. 2563 มู้ปริมูาณ 2,063 ตัน มููลค่า  
260.76 ล้านบาทุ คิด้เป็นร้อยัละ 11.73 
และ 9.08 ตามูลำาดั้บ
 สำาห์รับการส่งออกเน่�อสุกรแปรรูป
เด่้อน ธิ.ค. 2563 มู้ปริมูาณ 467 ตัน  
มููลค่า 97.14 ล้านบาทุ ลด้ลงจากเด่้อน  
พ.ยั. 2563 มู้ปริมูาณ 744 ตัน  
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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กรมการคาภายใน
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มููลค่า 128 ล้านบาทุ คิด้เป็นร้อยัละ 37.23 
และร้อยัละ 24.11 ตามูลำาดั้บ ตลาด้ส่งออก
ทุ้�สำาคัญค่อ ญ้�ปุ�น และฮ่องกง

ราคาท่ีเกษต้รกรขายได้ืเฉล่ี้ย 
ทั�งประเทศ
 สุกรมู้ช้่วิิตพันธ์ุิผสมูนำ�าห์นัก 100 กิโลกรัมู 
ขึ้�นไป ราคาทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้เฉล้�ยั 
ทัุ�งประเทุศ กิโลกรัมูละ 76.29 บาทุ  
สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ 75.11 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 1.57  
โด้ยัแยักเป็นราคา ดั้งน้� ภาคเห์น่อ 
กิโลกรัมูละ 72.75 บาทุ ภาคตะวัินออกเฉ้ยังเห์น่อ 
กิโลกรัมูละ 72.53 บาทุ ภาคกลาง 
กิโลกรัมูละ 77.98 บาทุ และภาคใต้ 
กิโลกรัมูละ 79.26 บาทุ ส่วินราคาลูกสุกร
ตามูประกาศข้องบริษัทุ ซ้้ำ.พ้. เฉล้�ยัตัวิละ 
2,767 บาทุ ลด้ลงจากตัวิละ 2,700 บาทุ 
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 2.48

ราคาขายส่งในต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ราคาข้ายัส่งสุกรมู้ช้่วิิต ณ แห์ล่งผลิต
ภาคกลาง จากกรมูการค้าภายัใน  
เฉล้�ยักิโลกรัมูละ 76.65 บาทุ ลด้ลงจาก 
กิโลกรัมูละ 78.20 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
ร้อยัละ 1.98 

สุกร
สถานการณ์การผลิ้ต้ 
การค้า	แล้ะราคาในประเทศ	
 ในเด่้อนน้�สถานการณ์ตลาด้สุกร ราคา
สุกรทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้สูงขึ้�นจากเด่้อน 
ทุ้�ผ่านมูา เน่�องจากควิามูต้องการบริโภค
ผลผลิตเน่�อสุกรออกสู่ตลาด้มู้อัตราเพิ�มูขึ้�น  
แนวิโน้มูคาด้ว่ิาเด่้อนห์น้าราคาจะทุรงตัวิ
ห์ร่อลด้ลงเล็กน้อยั

ไก่เน้�อุ
สถานการณ์การผลิ้ต้	 
การค้า	แล้ะราคาในประเทศ
 ในเด่้อนน้�ราคาไก่เน่�อทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้ลด้ลงจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา เน่�องจาก
ปริมูาณผลผลิตไก่เน่�อและชิ่�นส่วินต่างๆ  
ทุ้�ออกสู่ตลาด้มู้มูากกว่ิาควิามูต้องการบริโภค  
แนวิโน้มูคาด้ว่ิาเด่้อนห์น้าราคาจะทุรงตัวิ
ห์ร่อสูงขึ้�นเล็กน้อยั 
 ด้้านการส่งออกเน่�อไก่สด้แช่่เยั็นแช่่แข็้ง
เด่้อน ธิ.ค. 2563 มู้ปริมูาณ 29,486 ตัน  
มููลค่า 2,139.84 ล้านบาทุ ปริมูาณลด้ลง
จากเด่้อน พ.ยั. 2563 มู้ปริมูาณ 30,911 ตัน  
มููลค่า 2,406.83 ล้านบาทุ คิด้เป็นร้อยัละ  
4.61 และคิด้เป็นร้อยัละ 11.09 ตามูลำาดั้บ

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256438



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

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.

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

เดือน

ไข่ไก่

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไขุ่ไก่
สถานการณ์การผลิ้ต้	 
การค้า	แล้ะราคาในประเทศ	
 ภาวิะตลาด้ไข่้ไก่เด่้อนน้� ราคาไข่้ไก่ 
ทุ้�เกษตรกรข้ายัลด้ลงจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา  
เน่�องจากควิามูต้องการบริโภคน้อยักว่ิา
ผลผลิตไข่้ไก่ในทุ้องตลาด้ แนวิโน้มูคาด้ว่ิา
เด่้อนห์น้าราคาทุรงตัวิห์ร่อสูงขึ้�นเล็กน้อยั
 ด้้านการส่งออกไข่้ไก่สด้ เด่้อน ธิ.ค. 2563  
ปริมูาณ 17.73 ล้านฟื้อง เพิ�มูขึ้�นจาก 
เด่้อน พ.ยั. 2563 ปริมูาณ 15.56 ล้านฟื้อง  
คิด้เป็นร้อยัละ 13.94 ส่วินมููลค่าการส่งออก 
ไข่้ไก่สด้ เด่้อน พ.ยั. 2563 มููลค่า 48.23 ล้านบาทุ

 ส่วินการส่งออกไก่แปรรูป  
เด่้อน ธิ.ค. 2563 ปริมูาณ 41.883 ตัน  
มููลค่า 5,580.45 ล้านบาทุ ลด้ลงจาก 
เด่้อน พ.ยั. 2563 ปริมูาณ 48,686 ตัน 
มููลค่า 6,688.13 ล้านบาทุ คิด้เป็น 
ร้อยัละ 13.97 และ ร้อยัละ 16.56  
ตามูลำาดั้บ ตลาด้ส่งออกทุ้�สำาคัญค่อ  
ญ้�ปุ�น สห์ภาพยัุโรป และเกาห์ล้ใต้

ราคาท่ีเกษต้รกรขายได้ืเฉล่ี้ย 
ทั�งประเทศ
 ราคาไก่เน่�อทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้เฉล้�ยั 
ทัุ�งประเทุศ กิโลกรัมูละ 34.76 บาทุ  

ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ 34.97 บาทุ  
ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 0.60 โด้ยัแยัก
เป็นรายัภาคดั้งน้� ภาคเห์น่อ กิโลกรัมูละ  
35.00 บาทุ ภาคกลาง กิโลกรัมู 33.93 บาทุ  
ภาคใต้ กิโลกรัมูละ 42.87 บาทุ ส่วิน 
ภาคตะวัินออกเฉ้ยังเห์น่อไมู่มู้รายังาน  
ส่วินราคาลูกไก่เน่�อตามูประกาศข้อง 
บริษัทุ ซ้้ำ.พ้ ราคาเฉล้�ยัอยัู่ทุ้�ตัวิละ 8.50 บาทุ  
ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

ราคาขายส่งในต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ราคาข้ายัส่งไก่มู้ช้่วิิตห์น้าโรงฆ่่า  
จากกรมูการค้าภายัใน เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  

ลด้ลงจากเด่้อน พ.ยั. 2563 มููลค่า 
48.88 ล้านบาทุ คิด้เป็นร้อยัละ 1.32  
ตลาด้ส่งออกทุ้�สำาคัญ ค่อ ฮ่องกง 
และมูาเลเซ้้ำยั 

ราคาท่ีเกษต้รกรขายได้ืเฉล่ี้ย 
ทั�งประเทศ	
 ราคาไข่้ไก่ทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้ 
เฉล้�ยัทัุ�งประเทุศ ร้อยัฟื้องละ 272 บาทุ  
ลด้ลงจากร้อยัฟื้องละ 277 บาทุ ข้องเด่้อน
ทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 1.81 โด้ยัแยักเป็นรายัภาค 
ดั้งน้� ภาคเห์น่อ ร้อยัฟื้องละ 304 บาทุ 

ภาคตะวัินออกเฉ้ยังเห์น่อ ร้อยัฟื้องละ  
284 บาทุ ภาคกลาง ร้อยัฟื้องละ 259 บาทุ  
ส่วินภาคใต้ ไมู่มู้รายังาน ส่วินราคาลูกไก่ไข่้
ตามูประกาศข้องบริษัทุ ซ้้ำ.พ้. ตัวิละ  
28.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

ราคาขายส่งในต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ราคาข้ายัส่งไข่้ไก่ (เฉล้�ยัเบอร์ 0-4)  
ในตลาด้กรุงเทุพฯ จากกรมูการค้าภายัใน 
เฉล้�ยัร้อยัฟื้องละ 285 บาทุ ลด้ลงจาก 
ร้อยัฟื้องละ 295 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
ร้อยัละ 3.39

31.50 บาทุ ลด้ลงจากกิโลกรัมูละ  
31.75 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ  
0.79 และราคาข้ายัส่งไก่สด้เฉล้�ยักิโลกรัมูละ  
48.00 บาทุ ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อน 
ทุ้�ผ่านมูา

39ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



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.

500

450

400

350

300

250

200

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

เดือน

ไข่เป็ด

(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
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.

120

110

100

90

80

70

60

50

40

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

โคเนื้อ

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไขุ่เป็ด 
ราคาที่เกษต้รกรขายไดื้เฉล้ี่ย 
ทั�งประเทศ
 ราคาไข่้เป็ด้ทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้  
เฉล้�ยัทัุ�งประเทุศ ร้อยัฟื้องละ 344 บาทุ  
ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา โด้ยัแยัก
เป็นรายัภาค ดั้งน้� ภาคเห์น่อ ร้อยัฟื้องละ  
359 บาทุ ภาคตะวัินออกเฉ้ยังเห์น่อ  
ร้อยัฟื้องละ 362 บาทุ ภาคกลาง ร้อยัฟื้องละ  
315 บาทุ ภาคใต้ ร้อยัฟื้องละ 351 บาทุ

ราคาขายส่งในต้ล้าดืกรุงเทพฯ
 ราคาข้ายัส่งไข่้เป็ด้คละ ณ แห์ล่งผลิต
ภาคกลาง จากกรมูการค้าภายัใน  
เฉล้�ยัร้อยัฟื้องละ 332 บาทุ ลด้ลงจาก 
ร้อยัฟื้องละ 374 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
ร้อยัละ 11.23

โคเน้�อุ
ราคาที่เกษต้รกรขายไดื้เฉล้ี่ย 
ทั�งประเทศ	
 ราคาโค (ข้นาด้กลาง) ทุ้�เกษตรกร 
ข้ายัได้้ เฉล้�ยัทัุ�งประเทุศ กิโลกรัมูละ  
98.09 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
97.43 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ  
0.67 โด้ยัแยักเป็นรายัภาค ดั้งน้� ภาคเห์น่อ  
กิโลกรัมูละ 98.00 บาทุ ภาคตะวัินออก-
เฉ้ยังเห์น่อ กิโลกรัมูละ 99.26 บาทุ  
ภาคกลาง กิโลกรัมูละ 91.20 บาทุ  
และภาคใต้ กิโลกรัมูละ 105.43 บาทุ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร n ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 772 ม่ีนาคมี 256440
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กระบ้อุ
ราคาที่เกษต้รกรขายไดื้เฉล้ี่ย 
ทั�งประเทศ
 ราคากระบ่อ (ข้นาด้กลาง) ทุ้�เกษตรกร
ข้ายัได้้เฉล้�ยัทัุ�งประเทุศ กิโลกรัมูละ  
76.78 บาทุ สูงขึ้�นจากกิโลกรัมูละ  
76.02 บาทุ ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 1.00  
โด้ยัแยักเป็นรายัภาค ดั้งน้� ภาคเห์น่อ  
กิโลกรัมูละ 90.58 บาทุ ภาคตะวัินออก-
เฉ้ยังเห์น่อ กิโลกรัมูละ 74.12 บาทุ  
ส่วินภาคกลางและภาคใต้ ไมู่มู้รายังานราคา

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ร์ายการ์ ธ์.คั. 62 ม.คั. 63 ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. ธ์.คั. 63

(สุกร)ราคาเกษตรกรข้ายัได้้ 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

ราคาข้ายัส่ง ณ แห์ล่งผลิต
ภาคกลาง กรมูการค้าภายัใน

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

ร์ายการ์ พ.ย. 62 ธ์.คั. 62 ม.คั. 63 ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. 63

(ไก่เน่�อ)ราคาเกษตรกรข้ายัได้้ 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

ราคาข้ายัส่งห์น้าโรงฆ่่า  
กรมูการค้าภายัใน

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

ร์ายการ์ พ.ย. 62 ธ์.คั. 62 ม.คั. 63 ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. 63

(ไข้่ไก่)ราคาเกษตรกรข้ายัได้้ 279 279 275 280 299 282 269 282 290 285 277 288 281

ราคาข้ายัส่งตลาด้กรุงเทุพฯ 
กรมูการค้าภายัใน

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

ร์ายการ์ พ.ย. 62 ธ์.คั. 62 ม.คั. 63 ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. 63

(ไข้่เป็ด้)ราคาเกษตรกรข้ายัได้้ 327 332 334 339 359 355 348 342 342 344 341 346 348

ราคาข้ายัส่งตลาด้กรุงเทุพฯ 
กรมูการค้าภายัใน

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

ร์ายการ์ พ.ย. 62 ธ์.คั. 62 ม.คั. 63 ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. 63

(โคเน่�อ)ราคาเกษตรกรข้ายัได้้ 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

ร์ายการ์ พ.ย. 62 ธ์.คั. 62 ม.คั. 63 ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. 63

(กระบ่อ)ราคาเกษตรกรข้ายัได้้ 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 นางสาวิจุฑ์ามูาศ สังข้์อุด้มู
นายัด้รงค ติระด้ำารงค์กุล 
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	ภาวะเศรษฐกิจการเกษต้ร-ประมงแล้ะผล้ิต้ภัณฑ์จากสัต้ว์นำ�า

สถานการณ์สัต้ว์นำ�าท่ีสำาคัญ
ประจำาเดืือนกุมภาพันธ์	2564	 
แล้ะแนวโน้ม
	 1.	สถานการณ์การผลิ้ต้ 
เดืือนกุมภาพันธ์	2564
 สถานการณ์ผลผลิตสัตว์ินำ�าในเด่้อน
กุมูภาพันธ์ิ พบว่ิา ไมู่มู้รายังานปริมูาณ 
สัตว์ินำ�าทุ้�จำาห์น่ายัในตลาด้กลางองค์การ
สะพานปลากรุงเทุพฯ ในข้ณะทุ้�ราคา 
สัตว์ินำ�าทุ้�เกษตรกรข้ายัได้้ในเด่้อน
กุมูภาพันธ์ิทุ้�มู้แนวิโน้มูเพิ�มูขึ้�น ค่อ ปลาเป็ด้  
ส่วินสัตว์ินำ�าช่นิด้อ่�นๆ ค่อ กุ้งข้าวิแวินนาไมู  
ปลาทูุ ปลาดุ้กบิ�กอุยั และปลาช่่อน  
มู้แนวิโน้มูลด้ลง ส่วินห์มึูกกระด้อง  
ราคาทุรงตัวิ สำาห์รับสถานการณ์ข่้าวิ 
ทุ้�สำาคัญ มู้ดั้งน้�

 ภาคัอุตสำาหกร์ร์มอาหาร์ที่ะเลุแช่ี้แข็ง

ของสำหรั์ฐอเมริ์กาม่คัวิามเส่ำ�ยงมากท่ี่�สุำด

ในการ์ฟ้�นตัวิเริ์�มต้นใหม่ในปี 2564
 เมู่�อวัินทุ้� 2 กุมูภาพันธ์ิ 2564 มู้รายังาน 
ข่้าวิจาก Undercurrent news ว่ิา
ประเด็้นทุ้�เกิด้ขึ้�นจากการสัมูมูนา GSMC 
2021 ควิามูสำาเร็จจากการเปล้�ยันแปลง
ข้องอุตสาห์กรรมูอาห์ารทุะเล ซึ้ำ�งทุุกภาคส่วิน 

มู้การเข้้าร่วิมูนั�น ภาคธุิรกิจค้าปล้ก 
ในสห์รัฐอเมูริกาถูกจับตามูองในปี 2564 
โด้ยัเฉพาะประเด็้นเก้�ยัวิกับผลิตภัณฑ์์
อาห์ารทุะเลแช่่แข็้ง ซึ้ำ�งมู้การคาด้การณ์ว่ิา  
ห์ลังจากทุ้�วัิคซ้้ำนป้องกันไวิรัสโคโรนา 
และการสิ�นสุด้การใช้่มูาตรการป้องกัน 
ประเทุศจากการระบาด้ข้องโรคทุ้�เข้้มูงวิด้  
(lockdown) จะทุำาให้์ผู้บริโภคหั์นกลับมูา 
ซ่้ำ�อสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้่ช้่วิิต 
ประจำาวัินปกติ อย่ัางไรก็ตามู ผลิตภัณฑ์์
อาห์ารทุะเลแช่่แข็้ง จะได้้รับผลกระทุบ 
มูากทุ้�สุด้ในอุตสาห์กรรมูทุะเลทุ้�เกิด้จาก
การเปล้�ยันแปลงข้องพฤติกรรมูและ 
ควิามูเคล่�อนไห์วิทุางสังคมูทุ้�มู้มูากขึ้�น  
ส่งผลต่อควิามูต้องการอาห์ารทุะเลแช่่แข็้ง
ทุ้�ลด้ลง รวิมูถึงการวิางแผนการผลิตและ
ข้นส่งผลิตภัณฑ์์อาห์ารทุะเลแช่่แข็้ง  
ข้ณะทุ้�อาห์ารทุะเลสด้ และผลิตภัณฑ์์
อาห์ารทุะเลกระป๋อง ยัังมู้ควิามูต้องการ
ข้องผู้บริโภคทุ้�ยัังคงทุรงตัวิ ซึ้ำ�งผู้ประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์์สัตว์ินำ�ารายัให์ญ่ เช่่�อว่ิามู้ 
กลุ่มูลูกค้าข้องประช่ากรส่วินให์ญ่ทุ้�มู้ 
การปรับตัวิและพอใจกับการด้ำาเนินวิิถ้ช้่วิิต
ในรูปแบบให์มู่ ซึ้ำ�งนิยัมูในการบริโภค 
และเก็บกักตุนอาห์ารทุะเลแช่่แข็้งไว้ิทุ้�บ้าน 

มูากขึ้�น ซึ้ำ�งส่งผลระยัะยัาวิในการวิางแผน
การผลิตแมู้ว่ิาจะห์มูด้ช่่วิงข้องการระบาด้
ข้องโรคไวิรัสโคโรนา (COVID - 19) แล้วิ

	 2.	สถานการณ์การต้ล้าดื
เดืือนกุมภาพันธ์	2564
 สำหรั์ฐอเมริ์กานำาเข้าท่ี่น่าจาก

เว่ิยดนามเพิ�มขึ�นเป็นเท่ี่าตัวิ
 เมู่�อวัินทุ้� 9 กุมูภาพันธ์ิ 2564  
มู้รายังานจาก Vietnam Association of 
Seafood Exporters and Producers  
ว่ิาเว้ิยัด้นามูมู้การส่งออกผลิตภัณฑ์์ทูุน่า 
ไปยัังตลาด้ต่างประเทุศมูากขึ้�น โด้ยัเฉพาะ
ตลาด้สห์รัฐอเมูริกา ซึ้ำ�งมู้ยัอด้สั�งซ่้ำ�อ 
เพิ�มูขึ้�น เป็นข่้าวิด้้ให้์กับช่าวิประมูงและ 
ผู้ส่งออกข้องเว้ิยัด้นามู โด้ยัเฉพาะผู้ทุ้�อยัู ่
ในจังห์วัิด้ Khanh Hoa แห์ล่งผลิตทูุน่า 
ทุ้�สำาคัญข้องเว้ิยัด้นามู นายั Nguyen 
Trung Hieu ประธิานผู้บริห์ารทุ่าเทุ้ยับ 
เร่อประมูงจังห์วัิด้ Hon Ro และผู้แทุน
ตลาด้กลางอาห์ารทุะเลทุางตอนใต้ข้อง
ภูมิูภาคเว้ิยัด้นามูกลาง กล่าวิว่ิา นับตั�งแต่
ต้นปี 2564 เร่อประมูงสามูารถจับปลาทูุน่า 
ได้้มูากขึ้�นกว่ิาการออกเดิ้นเร่อทัุ�งปี 2563 
ซึ้ำ�งปัจจุบันสามูารถจับทูุน่าได้้เฉล้�ยัรอบละ  
30 - 40 ตัวิ คิด้เป็นปริมูาณ 1.2 - 1.5 ตัน  
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ข้ณะทุ้�บางลำาสามูารถจับทูุน่าได้้สูงถึง  
50 - 80 ตัวิ ห์ร่อคิด้เป็นปริมูาณ 2 - 3 ตัน  
นอกจากน้� การเพิ�มูยัอด้สั�งซ่้ำ�อข้องตัวิแทุน 
ผู้ส่งออกทูุน่าข้องเว้ิยัด้นามูและผู้นำาเข้้า
จากต่างประเทุศ ทุำาให้์ราคาทูุน่าสูงขึ้�น  
โด้ยัในเด่้อนมูกราคมู 2564 มู้ยัอด้สั�งซ่้ำ�อ 
ผลิตภัณฑ์์ทูุน่าเพิ�มูขึ้�นถึง 3 - 5 เทุ่าจาก
ภาวิะปกติ และถ่อว่ิาเป็นยัอด้สั�งซ่้ำ�อทุ้�
คิด้เป็นมูากกว่ิา 10 เทุ่าข้องปี 2563 
เน่�องจากสถานการณ์การระบาด้ข้อง 
โควิิด้-19 และการจับปลาทูุน่าในห์ลายั
ประเทุศทุ้�เป็นผู้ผลิตวัิตถุดิ้บห์ลัก เช่่น 
อินเด้้ยั สิงคโปร์ ไต้ห์วัิน สามูารถจับได้้ 
ในปริมูาณทุ้�ลด้ลง จึงเป็นโอกาสข้อง
เว้ิยัด้นามูในการขึ้�นเป็นแห์ล่งวัิตถุดิ้บทูุน่า 
ทุ้�สำาคัญในตลาด้โลกสำาห์รับปี 2564 

	 3.	ความเคล่ื้อนไห่วของราคา
เดืือนกุมภาพันธ์	2564
 ราคาสัตว์ินำ�าทุ้�สำาคัญบางช่นิด้ในเด่้อน

กุมูภาพันธ์ิมู้ควิามูเคล่�อนไห์วิ ดั้งน้�

 3.1 กุ้งขาวิแวินนาไมขนาด 60-70 ตัวิ/กก. 

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ กิโลกรัมูละ 
137.44 บาทุ ราคาลด้ลงจาก 140.98 บาทุ
/กิโลกรัมู ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 2.51
 ราคาข้ายัส่งกุ้งข้าวิข้นาด้กลาง  
(70 ตัวิ/กก.) จากตลาด้ทุะเลไทุยั กิโลกรัมูละ 
137.33 บาทุ ราคาเพิ�มูขึ้�นจาก 131.43 

บาทุ/กิโลกรัมู ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 4.49

 3.2 ปลุาหมึกกร์ะดองสำดขนาดกลุาง

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้กิโลกรัมูละ  
100.00 บาทุ ราคาทุรงตัวิจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ  
จากองค์การสะพานปลากิโลกรัมูละ  

200.00 บาทุ ราคาทุรงตัวิจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 3.3 ปลุาท่ี่สำดขนาดกลุาง

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ กิโลกรัมูละ  
64.78 บาทุ ราคาลด้ลงจาก 69.42 บาทุ/
กิโลกรัมู ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 6.68
 ราคาข้ายัส่งปลาทูุในตลาด้กรุงเทุพฯ
จากองค์การสะพานปลา กิโลกรัมูละ  

85.00 บาทุ ราคาทุรงตัวิจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 3.4 ปลุาช่ี้อนสำดขนาดกลุาง

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ กิโลกรัมูละ  
73.87 บาทุ ราคาลด้ลงจาก 75.16 บาทุ/
กิโลกรัมู ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 1.72
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ จาก
องค์การสะพานปลา กิโลกรัมูละ 130.00 บาทุ 

ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 3.5 ปลุาดุกบิ�กอุยสำดขนาด 3-4 ตัวิ/กก.

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ กิโลกรัมูละ  
48.00 บาทุ ราคาลด้ลงจาก 50.00 บาทุ/
กิโลกรัมู ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 4.00
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ  
จากองค์การสะพานปลา กิโลกรัมูละ  

70.00 บาทุ ราคาทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา 

 3.6 ปลุาเป็ดแลุะปลุาป่น

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัปลาเป็ด้ได้้
กิโลกรัมูละ 7.97 บาทุ ราคาเพิ�มูขึ้�นจาก  
7.24 บาทุ/กิโลกรัมู ข้องเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
ร้อยัละ 10.08
 ราคาข้ายัส่งปลาป�นช่นิด้โปรต้น 60% 
ขึ้�นไป เบอร์ 2 ในตลาด้กรุงเทุพฯ  
จากกรมูการค้าภายัใน กิโลกรัมูละ 29.85 บาทุ 
ราคาเพิ�มูขึ้�นจาก 29.00 บาทุ ข้องเด่้อน 

ทุ้�ผ่านมูาร้อยัละ 2.93

	 4.	แนวโน้มของราคาเดืือน
มีนาคม	2564	
 จากการศึกษาวิิเคราะห์์ทุางสถิติ คาด้คะเน 

แนวิโน้มูข้องราคาเด่้อนมู้นาคมู 2564 ดั้งน้�

 4.1 กุ้งขาวิแวินนาไมขนาด 70 ตัวิ/กก.

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้คาด้ว่ิาจะ
กิโลกรัมูละ 135.00 บาทุ ลด้ลงจาก 137.44  
บาทุ/กิโลกรัมู ข้องเด่้อนก่อนร้อยัละ 1.78
 ราคาข้ายัส่งกุ้งข้าวิ (70 ตัวิ/กก.)  
จากตลาด้ทุะเลไทุยั จ.สมุูทุรสาคร คาด้ว่ิา
จะกิโลกรัมูละ 138.70 บาทุ ราคาเพิ�มูขึ้�นจาก  
137.33 บาทุ/กิโลกรัมูข้องเด่้อนก่อน 

ร้อยัละ 1.00

 4.2 ปลุาหมึกกร์ะดองสำด

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ กิโลกรัมูละ 
100.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ จาก
องค์การสะพานปลา คาด้ว่ิาจะกิโลกรัมูละ 

200.00 บาทุ ทุรงตัวิจากเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 4.3 ปลุาท่ี่สำดขนาดกลุาง

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ คาด้ว่ิาจะ 
กิโลกรัมูละ 65.00 บาทุ ราคาเพิ�มูขึ้�นจาก 
64.78 บาทุ/กิโลกรัมู ข้องเด่้อนก่อนร้อยัละ  
0.34
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ  
จากองค์การสะพานปลา คาด้ว่ิาจะกิโลกรัมูละ  

85.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 4.4 ปลุาช่ี้อนสำดขนาดกลุาง

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ คาด้ว่ิาจะ
กิโลกรัมูละ 72.00 บาทุ ราคาลด้ลงจาก  
73.87 บาทุ/กิโลกรัมู ข้องเด่้อนก่อน 
ร้อยัละ 2.53
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ คาด้ว่ิาจะ 
กิโลกรัมูละ 130.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับ

เด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 4.5 ปลุาดุกบิ�กอุย

 ราคาทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ คาด้ว่ิาจะ
กิโลกรัมูละ 48.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับ
เด่้อนทุ้�ผ่านมูา
 ราคาข้ายัส่งในตลาด้กรุงเทุพฯ จาก
องค์การสะพานปลา คาด้ว่ิากิโลกรัมูละ 

70.00 บาทุ ทุรงตัวิเทุ่ากับเด่้อนทุ้�ผ่านมูา

 4.6 ปลุาเป็ดแลุะปลุาป่น

 ราคาปลาเป็ด้ทุ้�ช่าวิประมูงข้ายัได้้ 
คาด้ว่ิาจะกิโลกรัมูละ 8.00 บาทุ ราคา 
เพิ�มูขึ้�นจาก 7.97 บาทุ/กิโลกรัมู  
ข้องเด่้อนก่อนร้อยัละ 0.38
 ราคาปลาป�นเบอร์ 2 ช่นิด้โปรต้น 60% 
ขึ้�นไป ในตลาด้กรุงเทุพฯ จากกรมูการค้าภายัใน 
คาด้ว่ิาจะกิโลกรัมูละ 30.00 บาทุ  
เพิ�มูขึ้�นจาก 29.85 บาทุ/กิโลกรัมู 
ข้องเด่้อนก่อนร้อยัละ 0.50

โดย นายัปวิเรศ เมู่องสมูบัติ
สำานักวิิจัยัเศรษฐกิจการเกษตร
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เด้อน ร์าคัาเกษตร์กร์ ร์าคัาขายสำ่ง

ก.พ. 63 45.17 70.00

มู้.ค. 50.00 70.00

เมู.ยั. 50.00 70.00

พ.ค. 48.67 70.00

มิู.ยั. 49.50 70.00

ก.ค. 49.00 70.00

ส.ค. 49.50 70.00

ก.ยั. 47.50 70.00

ต.ค. 45.00 70.00

พ.ยั. 52.75 70.00

ธิ.ค. 50.00 70.00

มู.ค. 64 50.00 70.00

ก.พ. 48.00 70.00

เด้อน ร์าคัาเกษตร์กร์ ร์าคัาขายสำ่ง

ก.พ. 63 85.76 130.00

มู้.ค. 84.92 130.00

เมู.ยั. 84.19 130.00

พ.ค. 84.01 130.00

มิู.ยั. 83.85 130.00

ก.ค. 87.50 130.00

ส.ค. 84.57 130.00

ก.ยั. 88.62 130.00

ต.ค. 82.93 130.00

พ.ยั. 77.90 130.00

ธิ.ค. 76.85 130.00

มู.ค. 64 75.16 130.00

ก.พ. 73.87 130.00

เด้อน ร์าคัาเกษตร์กร์ ร์าคัาขายสำ่ง

ก.พ. 63 141.71 139.13

มู้.ค. 135.65 133.85

เมู.ยั. 127.41 129.80

พ.ค. 136.26 140.83

มิู.ยั. 146.84 153.57

ก.ค. 144.98 147.71

ส.ค. 140.21 136.80

ก.ยั. 138.14 134.17

ต.ค. 132.90 132.29

พ.ยั. 136.08 138.80

ธิ.ค. 154.00 153.44

มู.ค. 64 140.98 131.43

ก.พ. 137.44 137.33
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

ก.พ. 63 - 200.00

มู้.ค. - 200.00

เมู.ยั. - 200.00

พ.ค. - 200.00

มิู.ยั. - 200.00

ก.ค. - 200.00

ส.ค. - 200.00

ก.ยั. - 200.00

ต.ค. - 200.00

พ.ยั. 97.50 200.00

ธิ.ค. 100.00 200.00

มู.ค. 64 100.00 200.00

ก.พ. 100.00 200.00

เด้อน ร์าคัาเกษตร์กร์ ร์าคัาขายสำ่ง

ก.พ. 63 8.12 28.00

มู้.ค. 8.26 28.00

เมู.ยั. 9.68 28.00

พ.ค. 7.86 29.00

มิู.ยั. 9.38 29.00

ก.ค. 10.00 29.00

ส.ค. 7.27 30.00

ก.ยั. 7.24 30.00

ต.ค. 7.24 30.00

พ.ยั. 7.20 30.00

ธิ.ค. 7.08 30.00

มู.ค. 64 7.24 29.00

ก.พ. 7.97 29.85

เด้อน ร์าคัาเกษตร์กร์ ร์าคัาขายสำ่ง

ก.พ. 63 77.91 90.00

มู้.ค. 71.45 90.00

เมู.ยั. 67.69 90.00

พ.ค. 68.78 90.00

มิู.ยั. 68.23 90.00

ก.ค. 65.91 85.00

ส.ค. 71.75 85.00

ก.ยั. 74.14 85.00

ต.ค. 72.22 85.00

พ.ยั. 72.20 85.00

ธิ.ค. 62.49 85.00

มู.ค. 64 69.42 85.00

ก.พ. 64.78 85.00

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

 เมู่�อวัินทุ้� 8 กุมูภาพันธ์ิ 2564 กรมูประมูง ประกาศใช้่มูาตรการบริห์ารจัด้การทุรัพยัากรสัตว์ินำ�ามู้ไข่้ วิางไข่้ เล้�ยังตัวิอ่อน  
ในทุะเลอ่าวิไทุยั ตอนกลาง ครอบคลุมูเข้ตพ่�นทุ้�บางส่วินข้องจังห์วัิด้ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ ชุ่มูพร สุราษฎร์ธิาน้ ระห์ว่ิางวัินทุ้� 15 กุมูภาพันธ์ิ –  
15 พฤษภาคมู 2564 เป็นระยัะเวิลา 90 วัิน ต่อด้้วิยัเข้ตช่ายัฝัึ�งทุะเลตามูแผนทุ้�แนบทุ้ายัข้องประกาศปิด้อ่าวิไทุยัตอนกลางและ 

โด้ยัทุ่าน ด้ร.เฉลิมูชั่ยั ศร้อ่อน รัฐมูนตร้ว่ิาการ
กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ ได้้เน้นยัำ�าให้์กรมูประมูง 
ด้ำาเนินมูาตรการอนุรักษ์เพ่�อรักษาทุรัพยัากรสัตว์ินำ�า
ให้์มู้ควิามูยัั�งยัน่และให้์เกิด้ควิามูสมูดุ้ลและเห์มูาะสมู 
กับการประกอบอาช้่พข้องพ้�น้องช่าวิประมูง  
โด้ยัมูอบนโยับายัการปฏิิบัติงานยึัด้ห์ลัก 3 ป. ค่อ  
การป้องกัน การป้องปรามู และการปราบปรามู  
พร้อมูทัุ�งให้์ควิามูสำาคัญกับการสร้างการรับรู้ 
ควิามูเข้้าใจและการมู้ส่วินร่วิมูข้องทุุกภาคส่วิน 
เป็นสำาคัญด้้วิยั ทัุ�งน้� จากข้้อมููลวิิช่าการ ประกอบกับ
การสำารวิจและสุ่มูเก็บตัวิอยั่างปลาทูุในช่่วิงมูาตรการ
ปิด้อ่าวิไทุยัในรอบปีทุ้�ผ่านมูาช้่�ให้์เห็์นว่ิา ห้์วิงเวิลา 
พ่�นทุ้� และเคร่�องมู่อทุ้�อนุญาตให้์ทุำาการประมูง  
มู้ควิามูเห์มูาะสมู สอด้คล้องกับมูาตรการปิด้อ่าวิ  
และไมู่ก่อให้์เกิด้ผลกระทุบกับการประกอบอาช้่พ
ข้องพ้�น้องช่าวิประมูง ดั้งน้�
 l ช่่วิงเวิลา 15 ก.พ. – 15 พ.ค. ระยัะเวิลา  
90 วัิน เข้ตพ่�นทุ้�ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ ชุ่มูพร และ
สุราษฎร์ธิาน้ พบว่ิา พ่อแมู่พันธ์ุิปลาทูุมู้ควิามู 
สมูบูรณ์เพศ และพร้อมูผสมูพันธ์ุิ และมู้การ 
แพร่กระจายัข้องลูกปลาทูุ-ปลาลัง และ 
ปลาเศรษฐกิจข้นาด้เล็ก
 l	ช่่วิงเวิลา 16 พ.ค. – 14 มิู.ยั. ระยัะเวิลา 30 วัิน
  - เข้ตช่ายัฝัึ�งทุะเลตามูแผนทุ้�แนบทุ้ายั
ข้องประกาศปิด้อ่าวิไทุยัตอนกลางข้องจังห์วัิด้
ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ ชุ่มูพร และสุราษฎร์ธิาน้ พบลูกปลา
วัิยัอ่อนทุ้�เกิด้บริเวิณพ่�นทุ้�มูาตรการมู้โอกาสเล้�ยังตัวิ
บริเวิณช่ายัฝัึ�ง
  - เข้ตต่อเน่�องปลายัแห์ลมูเข้ามู่องไล่  
ถึงอำาเภอหั์วิหิ์น จังห์วัิด้ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ  
พบลูกปลาข้นาด้เล็ก เดิ้นทุางเคล่�อนเข้้าสู่อ่าวิไทุยั 
รูปตัวิ ก เพ่�อรักษาปลาทูุสาวิให้์เจริญเติบโต 
เป็นพ่อแมู่พันธ์ุิ และพร้อมูเดิ้นทุางลงไปผสมูพันธ์ุิ
วิางไข่้ในช่่วิง ก.พ. (ปิด้อ่าวิไทุยั) ปีต่อไป จึงแสด้ง 
ให้์เห็์นว่ิามูาตรการดั้งกล่าวิน้�สามูารถสร้างควิามู 
อุด้มูสมูบูรณ์ข้องทุรัพยัากรสัตว์ินำ�าในทุ้องทุะเลอ่าวิไทุยั
ให้์ค่นกลับมูาได้้อย่ัางยัั�งย่ัน ส่งผลให้์ช่าวิประมูง 
มู้รายัได้้ในการประกอบอาช้่พ และประช่าช่นคนไทุยั

ได้้มู้สัตว์ินำ�าบริโภคอย่ัางยัั�งยั่น ดั้งนั�น ในปี 2564 น้�
กรมูประมูง ยัังด้ำาเนินมูาตรการปิด้อ่าวิไทุยั  
ในช่่วิงเวิลาและพ่�นทุ้�เดิ้มู โด้ยัอนุญาตให้์ใช้่เฉพาะ
เคร่�องมู่อประมูงบางช่นิด้ซึ้ำ�งเป็นข้องกลุ่มูประมูง
ข้นาด้เล็กและไมู่กระทุบกับมูาตรการปิด้อ่าวิไทุยั ดั้งน้�
  (1) เคร่�องมู่ออวินลากแผ่นตะเฆ่่ อวินลากคานถ่าง
ทุ้�ใช้่ประกอบเร่อกลทุ้�มู้ข้นาด้ควิามูยัาวิไมู่เกิน 16 เมูตร  
ต้องทุำาการประมูงในเวิลากลางค่น ทุำาการประมูง
นอกเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�ง
  (2) เคร่�องมู่ออวินติด้ตาปลาทุ้�ใช้่ประกอบ 
เร่อกลทุ้�มู้ข้นาด้ตำ�ากว่ิา 10 ตันกรอส มู้ช่่องตาอวิน
ตั�งแต่สองนิ�วิ กรณ้ทุ้�ช่าวิประมูงต้องการใช้่เคร่�องมู่อ
อวินติด้ตาปลาทุ้�มู้ควิามูยัาวิอวินเกิน 2,500 เมูตร  
ต่อเร่อประมูง 1 ลำา จะต้องใช้่นอกเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�ง  
เทุ่านั�น
  (3) เคร่�องมู่ออวินปู อวินลอยักุ้ง
  (4) เคร่�องมู่ออวินครอบ อวินช้่อน ห์ร่อ 
อวินยักห์มึูก ทุ้�ใช้่ประกอบกับเคร่�องกำาเนิด้ไฟื้ฟ้ื้า  
(เคร่�องปั�นไฟื้) ต้องทุำาการประมูงนอกเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�ง
  (5) ลอบปู ต้องทุำาการประมูงตามูเง่�อนไข้ 
ทุ้�กำาห์นด้
  (6) ลอบห์มึูกทุุกช่นิด้
  (7) ซั้ำ�งทุุกช่นิด้ทุ้�ใช้่ประกอบทุำาการประมูง 
พ่�นบ้าน. สามูารถทุำาการประมูงได้้ในเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�ง
  (8) คราด้ห์อยั ต้องทุำาการประมูงตามูเง่�อนไข้
ทุ้�กำาห์นด้
  (9) อวินรุนเคยั ต้องทุำาการประมูง 
ตามูเง่�อนไข้ทุ้�กำาห์นด้โด้ยัประกาศกระทุรวิงฯ
  (10) จั�น ยัอ แร้วิ สวิิง แห์ เบ็ด้ สับปะนก  
ข้อ ลอบ ฉมูวิก และเคร่�องมู่ออ่�นใด้ทุ้�ไมู่ใช้่ประกอบ
เร่อกลข้ณะทุำาการประมูง
  (11) เร่อประมูงทุ้�มู้ข้นาด้ตำ�ากว่ิา 10 ตันกรอส  
ทุ้�ใช้่เคร่�องยันต์มู้กำาลังแรงมู้าไมู่ถึง 280 แรงมู้า
ประกอบเคร่�องมู่อ ทุำาการประมูงทุ้�มิูใช่่เคร่�องมู่อ
ตามูประเภทุ วิิธ้ิการทุำาการประมูงทุ้�กระทุรวิงเกษตร
และสห์กรณ์ประกาศกำาห์นด้ให้์เป็นประมูงพาณิช่ยั์
ทุำาการประมูง ยักเว้ิน อวินครอบ อวินช้่อน ห์ร่อ 
อวินยักปลากะตัก ทุ้�ใช้่ประกอบเคร่�องกำาเนิด้ไฟื้ฟ้ื้า  

กรมประมง ประกาศ “ปดิอุ่าวไทย ป ี2564” ในพ้�นที�บางส่วน
ขุอุง ประจวบคีรีขัุนธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

(เคร่�องปั�นไฟื้) และเคร่�องมู่อทุำาการประมูง 
ทุ้�ห้์ามูตามูประกาศกระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์  
เร่�อง กำาห์นด้เคร่�องมู่อทุำาการประมูง วิิธ้ิการทุำาการ
ประมูง และพ่�นทุ้�ทุำาการประมูงทุ้�ห้์ามูใช้่ทุำาการ
ประมูงในทุ้�จับสัตว์ินำ�าเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�ง พ.ศ. 2561 
ลงวัินทุ้� 9 พฤศจิกายัน 2560 ทุ้�ไมู่สามูารถทุำาการ
ประมูงได้้
 โด้ยัช่่วิงระยัะเวิลาปิด้อ่าวิ 16 พ.ค. – 14 มิู.ยั. 2564  
อนุญาตให้์เคร่�องมู่ออวินลากแผ่นตะเฆ่่ อวินลาก
คานถ่าง ไมู่ได้้จำากัด้ควิามูยัาวิข้องเร่อทุ้�ใช้่ทุำาการ
ประมูง และเวิลาในการทุำาการประมูง ทุำาการประมูง
นอกเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�งข้องพ่�นทุ้�บางส่วินข้องจังห์วัิด้
ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ ชุ่มูพร และสุราษฎร์ธิาน้ และ
อนุญาตให้์เคร่�องมู่ออวินครอบ อวินช้่อน ห์ร่อ 
อวินยักปลากะตัก ทุ้�ใช้่ประกอบเคร่�องกำาเนิด้ไฟื้ฟ้ื้า  
(เคร่�องปั�นไฟื้) ประกอบเร่อกลทุ้�มู้ข้นาด้ 10 ตันกรอส  
สามูารถทุำาการประมูงนอกเข้ตทุะเลช่ายัฝัึ�ง บริเวิณ
เข้ตต่อเน่�องปลายัแห์ลมูเข้ามู่องไล่ ถึงอำาเภอหั์วิหิ์น  
จังห์วัิด้ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิได้้ ทัุ�งน้� ข้อให้์พ้�น้องช่าวิประมูง 
โปรด้ให้์ควิามูร่วิมูมู่อในการปฏิิบัติตามูกฎห์มูายั 
อยั่างเคร่งครัด้ และระมัูด้ระวัิงการทุำาประมูง 
โด้ยัให้์ทุำาประมูงเฉพาะเคร่�องมู่อทุ้�ประกาศให้์ใช้่ได้้
เทุ่านั�น เคร่�องมู่ออ่�นๆ ห้์ามูทุำาโด้ยัเด็้ด้ข้าด้ ห์ากผู้ใด้ 
ฝึ�าฝ้ึนจะเป็นควิามูผิด้ตามูตามูมูาตรา 70  
แห่์งพระราช่กำาห์นด้การประมูง พ.ศ. 2558  
ต้องระวิางโทุษปรับตั�งแต่ห้์าพันบาทุถึงสามูสิบล้านบาทุ 
ทัุ�งน้� ขึ้�นอยัู่กับข้นาด้ข้องเร่อประมูง ห์ร่อปรับจำานวิน
ห้์าเทุ่าข้องมููลค่าสัตว์ินำ�าทุ้�ได้้จากการทุำาการประมูง  
แล้วิแต่จำานวินใด้จะสูงกว่ิา และต้องได้้รับโทุษทุาง
ปกครองอ้กด้้วิยั อย่ัางไรก็ตามู กรมูประมูงยัังมุู่งห์วัิง
ให้์มูาตรการปิด้อ่าวิไทุยัฯ ในแต่ละห้์วิงเวิลานั�น 
ช่่วิยัทุำาให้์เกิด้กระบวินการสร้างการรับรู้เก้�ยัวิกับ
วิงจรช้่วิิตปลาทูุแต่ละช่่วิงวัิยั ซึ้ำ�งจะมู้ส่วินช่่วิยัให้์ 
ช่าวิประมูงเกิด้ควิามูตระห์นักในการทุำาประมูง
ได้้อยั่างเห์มูาะสมูเพ่�อให้์เกิด้การใช้่ประโยัช่น์จาก
ทุรัพยัากรให้์คุ้มูค่าและเกิด้ควิามูยัั�งยั่นข้องทุรัพยัากร
สัตว์ินำ�า ดั้งคำาข้วัิญทุ้�ว่ิา “คุ้มูครองปลามู้ไข่้ อนุรักษ์ไว้ิ
ใช้่อยั่างยัั�งยั่น” อธิิบด้้กรมูประมูงกล่าวิ

เข้ตต่อเน่�องปลายัแห์ลมูเข้ามู่องไล่ ถึงอำาเภอหั์วิหิ์น จังห์วัิด้ประจวิบค้ร้ขั้นธ์ิ ระห์ว่ิางวัินทุ้� 16 พฤษภาคมู – 14 มิูถุนายัน 2564 เป็นระยัะเวิลา 30 วัิน เผยัผลการด้ำาเนิน
มูาตรการฯ สอด้คล้องกับวิงจรช้่วิิตปลาทูุ สามูารถฟ้ื้�นฟูื้ทุรัพยัากรสัตว์ินำ�าได้้อยั่างยัั�งยั่น นายม่ศักดิ� ภักด่คัง อธิ์บด่กร์มปร์ะมง กล่าวิว่ิา มูาตรการ “ปิด้อ่าวิไทุยั”  
เป็นมูาตรการบริห์ารจัด้การทุรัพยัากรสัตว์ินำ�ามู้ไข่้ วิางไข่้ เล้�ยังตัวิอ่อน ในฝัึ�งทุะเลอ่าวิไทุยั มู้วัิตถุประสงค์เพ่�ออนุรักษ์ฟ้ื้�นฟูื้ทุรัพยัากรสัตว์ินำ�าให้์มู้ใช้่อยั่างยัั�งยั่น  
และเป็นมูาตรการทุ้�สำาคัญและเป็นภารกิจห์ลักข้องกรมูประมูง ทุ้�ด้ำาเนินการมูาอย่ัางต่อเน่�องถึง 68 ปี
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ราคาขายปล้ีก	(เงินสดื)	พันธุ์สุกร	ไก่แล้ะเป็ดืในต้ล้าดืกรุงเทพฯ
ห์น่วิยั : บาทุ/ตัวิ

ร์ายการ์
2563 2564

ม.คั. ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. ธ์.คั. ม.คั.

ลูกสุกรขุ้น 2,554 2,263 2,169 1,846 2,054 2,264 2,692 2,800 2,800 2,776 2,544 2,356 2,700

ลูกไก่ไข่้อายัุ 1 วัิน 28.00 28.00 26.00 26.00 26.00 23.96 27.25 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกไก่เน่�ออายัุ 1 วัิน 15.50 15.50 13.73 7.58 7.88 12.50 12.50 10.66 7.50 7.50 7.78 8.50 8.50

ลูกเป็ด้ไข่้ซ้้ำพ้ 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่่�มา : สมูาคมูผู้ผลิตอาห์ารสัตวิ์ไทุยั

ราคาขายส่ง	(เงินสดื)	อาห่ารสัต้ว์สำาเร็จรูปในต้ล้าดืกรุงเทพฯ
ห์น่วิยั : บาทุ/30 ก.ก.

ร์ายการ์
2563 2564

ม.คั. ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. ธ์.คั. ม.คั.

หัวิอาหาร์ 

ไก่รุ่น - เน่�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่น - ไข่้ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ไข่้ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

ห์มููเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

ห์มููรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

ห์มููเน่�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ด้ไข่้ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหาร์สำำาเร์็จร์่ปผง 

ไก่ไข้่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหาร์สำำาเร์็จร์่ปเม็ด

ไก่เล็ก - ไข่้ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

ห์มููเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

ห์มููรุ่นขุ้น 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

ห์มููเน่�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ด้เล็กไข่้ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่่�มา : www.cpffeed.com

ราคาขายส่ง	(เงินสดื)	ปุ๋ยที่สำาคัญในต้ล้าดืกรุงเทพฯรายเดืือน
ห์น่วิยั : บาทุต่อตัน

ชี้นิดปุ๋ย
2563 2564

ม.คั. ก.พ. ม่.คั. เม.ย. พ.คั. มิ.ย. ก.คั. สำ.คั. ก.ย. ต.คั. พ.ย. ธ์.คั. ม.คั.

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

46 - 0 - 0 10,533 10,500 10,500 10,500 10,500 9,867 9,833 9,567 9,567 9,900 9,900 9,933 10,000

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

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

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

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

ที่่�มา : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาปัจจัยการผล้ิต้
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แวะเยี่ยม	สศท.

สศท.6	เข้่าร่วมปัระชุีมคณะท�างานส�ารวจข้่อมูลิไม้ผลิเศรษฐกิจ	ภาคตะวันออก
 วัินทุ้� 1 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัชั่ฐพล สายัะพันธ์ิ ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 6  
ช่ลบุร้ (สศทุ.6) สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วิมูประชุ่มูคณะทุำางาน สำารวิจข้้อมููล
ไมู้ผลเศรษฐกิจ (เงาะ ทุุเร้ยัน มัูงคุด้ และลองกอง) ภาคตะวัินออก (ระยัอง จันทุบุร้ ตราด้) 
เพ่�อพยัากรณ์ข้้อมููลครั�งทุ้� 2/ 2564 ในฐานะรองประธิานคณะทุำางานฯ ร่วิมูกับ 
คณะทุำางานทุ้�ประกอบด้้วิยัศูนย์ัสารสนเทุศการเกษตร (ศสส.) สศก. /ผู้แทุน สศทุ.6 
สศก./เกษตรจังห์วัิด้ระยัอง /จันทุบุร้ /ตราด้ /ผู้แทุนส่วินพ่ช่สวิน กรมูส่งเสริมูการเกษตร 

สศท.3	เข้่าร่วมปัระชุีมคณะท�างานวางแผนการขั่บเคล่ืิอนนโยบายส�าคัญ	
ข่องกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์	ในพ้ืินท่ี	จังหวัดอุดรธ์านี

 วัินทุ้� 23 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นางเพ็ญศิริ วิงษ์วิาทุ ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 3 อุด้รธิาน้ (สศทุ.3) เป็นประธิาน 
ในการประชุ่มูนำาเสนอผลการด้ำาเนินงานการขั้บเคล่�อนการตรวิจราช่การเข้ตตรวิจราช่การทุ้� 10 ข้องผู้ตรวิจกระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์  
มู้การบูรณการกับห์น่วิยังานส่วินราช่การและรัฐวิิสาห์กิจในสังกัด้กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ และสร้างควิามูเข้้าใจแก่ทุ้มูคณะทุำางานฯ 
เพ่�อให้์การขั้บเคล่�อนงานตามูนโยับายัสำาคัญข้องกระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ในพ่�นทุ้�จังห์วัิด้อุด้รธิาน้ เป็นไปด้้วิยัควิามูเร้ยับร้อยั 
และมู้ประสิทุธิิภาพ ทัุ�งน้� สศทุ.3 นำาโด้ยั นางสาวิสปัณฐ์รุ้ง มูณ้ปัทุมูวิงค์ เศรษฐกรช่ำานาญการพิเศษ หั์วิห์น้าส่วินราช่การและผู้แทุน 
ห์น่วิยังานในสังกัด้กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ และห์น่วิยังานรัฐวิิสาห์กิจในจังห์วัิด้อุด้รธิาน้ เข้้าร่วิมูประชุ่มูโด้ยัพร้อมูเพร้ยังกัน  
ณ ห้์องประชุ่มูพระพุทุธิบาทุบัวิบก ศาลากลางจังห์วัิด้อุด้รธิาน้ อาคาร 2 ชั่�น 6 จังห์วัิด้อุด้รธิาน้

(กสก.)/โด้ยัมู้ผู้อำานวิยัการสำานักงานส่งเสริมูและพัฒนาการเกษตรทุ้� 3 (สสก.3) จังห์วัิด้ระยัอง (นายัปิยัะ สมัูครพงศ์) ประธิานคณะทุำางานฯ  
เป็นประธิานการประชุ่มู และผู้แทุนส่วินไมู้ผล สสก.3 ระยัอง เป็นเลข้านุการคณะทุำางานฯ ซึ้ำ�งการประชุ่มูใช้่ระบบว้ิดิ้ทัุศน์ทุางไกล  
(video conference) มู้ผู้เก้�ยัวิข้้องทัุ�งส่วินกลางจาก สศก. กสก. และส่วินภูมิูภาค มู้เกษตรและสห์กรณ์จังห์วัิด้ระยัองร่วิมูประชุ่มูด้้วิยั  
รวิมูผู้เข้้าร่วิมูประชุ่มูทัุ�งสิ�น 35 คน
 โด้ยั ผู้แทุน สศทุ.6 (นางติณณา คัญให์ญ่) นำาเสนอผลพยัากรณ์ไมู้ผล ทุ้�ประชุ่มูมู้มูติเห็์นช่อบในภาพรวิมูผลไมู้ทัุ�ง 4 ช่นิด้ รวิมู 3 จังห์วัิด้
เน่�อทุ้�ยั่นต้นเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 3.77 เน่�อทุ้�ให้์ผลเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.48 ผลผลิตต่อไร่เฉล้�ยัเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 0.74 ส่งผลให้์ผลผลิตรวิมูเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ  
1.23 โด้ยัมู้ผลผลิตรวิมูทุุเร้ยันเพิ�มูขึ้�นร้อยัละ 15.17 ส่วินผลผลิตรวิมูมัูงคุด้ ลองกอง และเงาะ ลด้ลงร้อยัละ 25.97 12.75 และ 6.27  
ตามูลำาดั้บ เน่�องจากสภาพอากาศทุ้�แปรปรวินทัุ�งอุณห์ภูมิูทุ้�ห์นาวิเยั็นมูากกว่ิาปีทุ้�ผ่านมูา และมู้ฝึนตกสลับกัน สภาพอากาศมู้ควิามูช่่�น 
ในอากาศสูงทุำาให้์การออกด้อก ติด้ผลล่าช้่าและติด้ผลน้อยัในข้ณะน้� 
 ซึ้ำ�งทุ้�ประชุ่มูจะนำาข้้อมููลพยัากรณ์ครั�งน้�ไปวิางแผนบริห์ารจัด้การเบ่�องต้นก่อนทุ้� สศทุ.6 สศก.จะร่วิมูลงพ่�นทุ้�สำารวิจข้้อมููลกับเกษตรกร 
ผู้ปลูกร่วิมูกับคณะทุำางานฯในช่่วิงกลางเด่้อน กุมูภาพันธ์ิ เป็นต้นไป ก่อนสรุปข้้อมููลเป็นเอกภาพภายัใน 30 มู้นาคมู 2564  
เสนอคณะกรรมูการพัฒนาและบริห์ารจัด้การผลไมู้ (Fruit Board) ใช้่บริห์ารจัด้การในภาพรวิมูต่อไป
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สศท.5	จัดฝ้กึอบรมโครงการพัิฒนาศักยภาพิเศรษฐกิจการเกษตรอาสา		
กิจกรรมอบรมแลิะสาธิ์ตการเกษตรไทย	ด้วยปัรัชีญาเศรษฐกิจพิอเพีิยง	ณ	ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิ	

การผลิิตสินค้าเกษตร	ณ	อ�าเภอม่วงโนนไทย	จังหวัดนครรชีสีมา
 วัินทุ้� 22 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นางสุจาร้ยั์ พิช่า ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 5 นครราช่ส้มูา (สศทุ.5) พร้อมูด้้วิยั 
เจ้าห์น้าทุ้� ส่วินสารสนเทุศการเกษตร สศทุ.5 จัด้ฝึึกอบรมูโครงการพัฒนาศักยัภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพ่�อขั้บเคล่�อนศูนย์ัเร้ยันรู้ 
การเพิ�มูประสิทุธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมูอบรมูและสาธิิตการเกษตรไทุยัด้้วิยัปรัช่ญาเศรษฐกิจพอเพ้ยัง ณ ศพก.  
อำาเภอมู่วิงโนนไทุยั จังห์วัิด้นครราช่ส้มูา ซึ้ำ�งนายันิพนธ์ิ เปล้�ยันกลาง ประธิานศูนย์ัฯ ศพก. กล่าวิให้์การต้อนรับ โด้ยัมู้นายักังสด้าล สวัิสดิ้�ชั่ยั 
เกษตรจังห์วัิด้นครราช่ส้มูา ให้์เก้ยัรติเป็นประธิานในพิธ้ิเปิด้ และนางสุจาร้ยั์ พิช่า ผู้อำานวิยัการ สศทุ.5 กล่าวิรายังานวัิตถุประสงค์ 
ในการจัด้ฝึึกอบรมู โด้ยัมู้ส่วินราช่การต่าง ๆ ในอำาเภอโนนไทุยั ร่วิมูเป็นเก้ยัรติในพิธ้ิ
 ทัุ�งน้� เกษตรกรได้้เร้ยันรู้ฐาน สาธิิตการทุำานำ�าห์มัูก ฐานการตอนกิ�งพันธ์ุิมูะข้ามูเทุศ ฐานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่�อควิามูยัั�งยั่น 
(การคิด้ต้นทุุนการผลิตด้้วิยั RCMO) โด้ยัมู้เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ศกอ. อำาเภอโนนไทุยั นายัแผน คำาไธิสง ฐานปรับพ่�นฐานควิามูรู้ 
ด้้านแนวิคิด้เศรษฐกิจพอเพ้ยัง ฐานองค์ควิามูรู้ ด้้านเศรษฐกิจการเกษตร การจัด้ทุำาแผนธุิรกิจและใช้่ประโยัช่น์ จาก BIG Data ฐานการ
ปลูกพ่ช่สวินครัวิ/พ่ช่ไร่ และสรุปบทุเร้ยัน (ถอด้องค์ควิามูรู้) เพ่�อนำาไปปรับใช้่ในการทุำาการเกษตรข้องตนเองต่อไป

แวะเยี�ยม	สศท.
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สศท.10	ร่วมปัระชุีมคณะท�างานขั่บเคล่ืิอนโครงการ	1	ต�าบลิ	1	กลุ่ิมเกษตรทฤษฎีีใหม่	ระดับอ�าเภอ	
 วัินทุ้� 18 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นางสาวิศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 10 ราช่บุร้ (สศทุ.10) มูอบห์มูายัให้์  
นางสาวิรัช่ตา วุิฒิกิจเจริญ ผู้อำานวิยัการส่วินวิิจัยัและประเมิูนผล เข้้าร่วิมูประชุ่มูคณะทุำางานขั้บเคล่�อนโครงการ 1 ตำาบล 1 กลุ่มูเกษตรทุฤษฎ้ให์มู่  
ระดั้บอำาเภอ ครั�งทุ้� 2/2564 (ภายัใต้โครงการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังคมูทุ้�ได้้รับผลกระทุบจากการระบาด้ข้องโรคติด้เช่่�อไวิรัสโคโรนา 2019) 
โด้ยัมู้นายัช่วิลิต ประทุ้ป ปลัด้อาวุิโส อำาเภอบ้านโป�ง เป็นประธิานการประชุ่มู พร้อมูด้้วิยัห์น่วิยังานทุ้�เก้�ยัวิข้้อง เพ่�อพิจารณา 
ให้์ควิามูเห็์นช่อบการคัด้เล่อกเกษตรกรและแรงงาน ทุ้�สมัูครเข้้าร่วิมูโครงการ ระยัะทุ้� 4 ครั�งทุ้� 2 ระห์ว่ิางวัินทุ้� 5 – 17 กุมูภาพันธ์ิ 2564  
ณ ห้์องประชุ่มูสำานักงานเกษตรอำาเภอบ้านโป�ง อำาเภอบ้านโป�ง จังห์วัิด้ราช่บุร้

สศท.9	ลิงพ้ืินท่ีเย่ียมชีมกิจการกลุ่ิมแปัลิงใหญ่ข้่าวบ้านเชิีงแส	จังหวัดสงข่ลิา
 วัินทุ้� 18 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัไพฑู์รยั์ ส้ลาพัฒน์ ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 9 สงข้ลา (สศทุ.9) พร้อมูด้้วิยั 
คณะเจ้าห์น้าทุ้� ลงพ่�นทุ้�เยั้�ยัมูช่มูกิจการกลุ่มูแปลงให์ญ่ข้้าวิบ้านเชิ่งแส ตำาบลเชิ่งแส อำาเภอกระแสสินธ์ุิ จังห์วัิด้สงข้ลา โด้ยัมู้นายัปัญญา แก้วิทุอง  
เป็นประธิานแปลงฯ จากการเยั้�ยัมูช่มูกิจการข้องกลุ่มูพบว่ิากิจการข้องกลุ่มูด้ำาเนินงานไปด้้วิยัด้้ รวิบรวิมูผลผลิตข้องสมูาชิ่กมูาจัด้การ 
บริห์ารทุ้�กลุ่มู โด้ยัผลิตเป็นเมูล็ด้พันธ์ุิ 20% และแปรรูปเป็นข้้าวิสาร 30% โด้ยัผลิตข้้าวิสารภายัใต้แบรนด์้ "ข้้าวิห์อมูกระแสสินธ์ุิ" 
ส่วินอ้ก 50% จะจำาห์น่ายัให้์กับโรงส้ แต่ในรอบปีต่อไปกลุ่มูมู้เป้าห์มูายัทุ้�จะสร้างโกดั้งเก็บข้้าวิเพ่�อรองรับผลผลิตให้์ได้้ 100% ข้องสมูาชิ่ก 
ในกลุ่มูทัุ�งห์มูด้ และในฤดู้กาลเพาะปลูกปีน้�คาด้ว่ิาผลผลิตทุ้�จะเก็บเก้�ยัวิเส้ยัห์ายัร้อยัละ 5 เน่�องจากประสบภัยัแล้ง นอกจากน้� 
ทุางสำานักงานได้้เยั้�ยัมูช่มูแปลงผลิตเมูล็ด้พันธ์ุิข้้าวิ ข้้าวิพันธ์ุิข้าวิด้อกมูะลิ 105 ข้้าวิพันธ์ุิปทุุมูธิาน้ 1 และข้้าวิพันธ์ุิ blackberry ซึ้ำ�งมู้ลำาต้น
เป็นส้มู่วิง เป็นข้้าวิทุ้�มู้คุณค่าทุางอาห์ารสูงมูาก มู้สารต้านอนุมููลอิสระเห์มูาะสำาห์รับคนรักสุข้ภาพ และคาด้ว่ิาจะเป็นทุ้�ต้องการข้องตลาด้ 
ในอนาคตอยั่างแน่นอน

แวะเยี�ยม	สศท.
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เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมปัระชุีมคณะกรรมการบริหารการขั่บเคล่ืิอน
งานนโยบายแลิะแก้ไข่ปััญหาภาคเกษตร	คร้ังท่ี	1/2564

 วัินทุ้� 4 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัฉันทุานนท์ุ วิรรณเข้จร เลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พร้อมูด้้วิยั ด้ร.ทัุศน้ยั์ เมู่องแก้วิ รองเลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
และ ด้ร.พงศ์ไทุ ไทุโยัธิิน ผู้อำานวิยัการกองนโยับายัและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วิมูการ
ประชุ่มูคณะกรรมูการบริห์ารการขั้บเคล่�อนงานนโยับายัและแก้ไข้ปัญห์าภาคเกษตร  
ครั�งทุ้� 1/2564 เพ่�อพิจารณาผลการด้ำาเนินงานตามูภารกิจสำาคัญข้องกระทุรวิงเกษตร
และสห์กรณ์ และการกำาห์นด้แผนการปฏิิบัติงานตามูแนวิทุางการขั้บเคล่�อนงานกระทุรวิง
เกษตรและสห์กรณ์ 23 ประเด็้น โด้ยัมู้ด้ร.เฉลิมูชั่ยั ศร้อ่อน รัฐมูนตร้ว่ิาการกระทุรวิงเกษตร
และสห์กรณ์เป็นประธิาน ณ ห้์องประชุ่มู ห้์องประชุ่มู 134-135 กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
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รองเลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมบรรยายพิิเศษการฝ้กึอบรมหลัิกสูตร	นบต.	รุ่น	43
 วัินทุ้� 5 กุมูภาพันธ์ิ 2564 ด้ร.ทัุศน้ย์ั เมู่องแก้วิ รองเลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ร่วิมูพิธ้ิเปิด้โครงการฝึึกอบรมู ห์ลักสูตรนักบริห์ารการพัฒนาการเกษตรและสห์กรณ์ ระดั้บต้น
รุ่นทุ้� 43 ปีงบประมูาณ 2564 รูปแบบการเร้ยันรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning) 
และให้์เก้ยัรติบรรยัายัพิเศษ เร่�อง นโยับายัข้องรัฐบาล กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ 
การพัฒนาเกษตรกรสู่ควิามูมัู�นคง มัู�งคั�ง และยัั�งยั่น โด้ยัมู้ ด้ร.ทุองเปลวิ กองจันทุร์ 
ปลัด้กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ เป็นประธิานในพิธ้ิเปิด้ ณ ห้์องประชุ่มู 134-135 
กระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์

สศก.	จัดพิิธี์ปัระกาศเจตจ�านงสุจริต	ต่อต้านคอร์รัปัช่ัีน	ตามนโยบายคุณธ์รรมแลิะความโปัร่งใส	
ภายใต้แนวคิด	“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรใสสะอาด	ร่วมต้านการทุจริต		

(Zero	tolerance	&	Clean	OAE)”
 วัินทุ้� 8 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัฉันทุานนท์ุ วิรรณเข้จร เลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำาคณะผู้บริห์าร ข้้าราช่การ  
และเจ้าห์น้าทุ้� ร่วิมูประกาศเจตจำานงสุจริต ต่อต้านการทุุจริตคอร์รัปชั่�น ตามูนโยับายัคุณธิรรมูและควิามูโปร่งใส ภายัใต้แนวิคิด้  
“สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรใสสะอาด้ ร่วิมูต้านการทุุจริต (Zero tolerance & Clean OAE)” ณ บริเวิณ ชั่�น 1 อาคารนวัิตกรรมู  
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โด้ยัมู้นายัพลเช่ษฐ์ ตราโช่ รองเลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหั์วิห์น้าศูนย์ัปฏิิบัติการ 
ต่อต้านการทุุจริต สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวิรายังานถึงวัิตถุประสงค์เพ่�อขั้บเคล่�อนการส่งเสริมูคุณธิรรมูและควิามูโปร่งใส 
ภายัในห์น่วิยังาน และสร้างการตระห์นักรู้การต่อต้านทุุจริตคอร์รัปชั่�นทุุกรูปแบบ ตลอด้จนเป็นการแสด้งถึงภาพลักษณ์ทุ้�ด้้ข้ององค์กร 
สร้างควิามูเช่่�อมัู�นและศรัทุธิาต่อประช่าช่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
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การปัระชุีมคณะกรรมการขั่บเคล่ืิอน	Farmer	ONE	คร้ังท่ี	1/2564
 วัินทุ้� 10 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัพลเช่ษฐ์ ตราโช่ รองเลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
เป็นประธิานประชุ่มูคณะกรรมูการขั้บเคล่�อนพัฒนาฐานข้้อมููลเกษตรกลางฯ (Farmer ONE)  
ครั�งทุ้� 1/2564 เพ่�อพิจารณาข้้อมููลข้องเกษตรกรเบ่�องต้นต่อการขึ้�นทุะเบ้ยันและการใช้่
ฐานข้้อมููลเกษตรกรกลางเช่่�อมูโยังการด้ำาเนินงานต่างๆ ณ ห้์องประชุ่มู 1 ชั่�น 3 อาคาร
นวัิตกรรมู สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลิข่าธิ์การ	สศก.	ลิงพ้ืินท่ีติดตามสถานการณ์การผลิิตทุเรียนนอกฤดู		
ณ	แปัลิงใหญ่ต�าบลิตล่ิิงชัีน	อ�าเภอท่าศาลิา	จังหวัดนครศรีธ์รรมราชี

 วัินทึุ� 22 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัฉันทุานนท์ุ วิรรณเข้จร เลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมูด้้วิยันายัวิิทุยัา ฉายัสุวิรรณ  
ทุ้�ปรึกษาสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางพัช่รารัตน์ ลิ�มูศิริกุล ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 8 สุราษฎร์ธิาน้ (สศทุ.8)  
และคณะ ร่วิมูลงพ่�นทุ้�ติด้ตามูสถานการณ์การผลิตทุุเร้ยันนอกฤดู้ ณ แปลงให์ญ่ตำาบลตลิ�งชั่น อำาเภอทุ่าศาลา จังห์วัิด้นครศร้ธิรรมูราช่
เกษตรกร เริ�มูปลูกทุุเร้ยันห์มูอนทุองตั�งแต่ปี 2535 และมู้ประสบการณ์การผลิตทุุเร้ยันนอกฤดู้มูากว่ิา 20 ปี รวิมูกลุ่มู และจัด้ตั�งเป็น
วิิสาห์กิจชุ่มูช่น “กลุ่มูผลิตทุุเร้ยันนอกฤดู้ตำาบลตลิ�งชั่น” มู้สมูาชิ่ก 119 รายั พ่�นทุ้� 1,100 ไร่ สามูารถผลิตทุุเร้ยันนอกฤดู้คุณภาพส่งออก
ไมู่น้อยักว่ิา 3,500 ตันต่อปี ได้้รับการรับรองมูาตรฐาน GAP ยักระดั้บคุณภาพผลผลิต
 โด้ยัมู้ผลผลิตคุณภาพระดั้บ A ได้้รับรางวัิลทุ้� 2 จากการประกวิด้แปลงให์ญ่ ปี 2559 และ 2560 ในส่วินข้องการตลาด้ ผลผลิตมู้
ปริมูาณและคุณภาพผลผลิตสอด้คล้องกับควิามูต้องการข้องตลาด้ เกษตรกรรวิมูกลุ่มูกันจำาห์น่ายั โด้ยัมู้ผู้ประกอบเข้้ามูาประมููลผลผลิต 
ทุำาให้์ได้้ราคาสูงกว่ิาการจำาห์น่ายัแบบทัุ�วิไปกิโลกรัมูละ 5-10 บาทุ และมู้ระบบตรวิจสอบย้ัอนกลับ เช่่น QR Code บาร์โค๊ด้ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เลิข่าธิ์การ	สศก.	เป็ันปัระธ์านเปิัดการอบรมแลิะสาธิ์ตการเกษตรไทยด้วยปัรัชีญาเศรษฐกิจพิอเพีิยง		
ณ	ต�าบลิสวนขั่น	อ�าเภอช้ีางกลิาง	จังหวัดนครศรีธ์รรมราชี

 วัินทุ้� 23 กุมูภาพันธ์ิ 2564 นายัฉันทุานนท์ุ วิรรณเข้จร เลข้าธิิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธิานเปิด้การอบรมู 
และสาธิิตการเกษตรไทุยัด้้วิยัปรัช่ญาเศรษฐกิจพอเพ้ยัง โด้ยัมู้นางพัช่รารัตน์ ลิ�มูศิริกุล ผู้อำานวิยัการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุ้� 8  
สุราษฎร์ธิาน้ (สศทุ.8) กล่าวิรายังาน ทัุ�งน้� การอบรมูดั้งกล่าวิจัด้ขึ้�นระห์ว่ิางวัินทุ้� 23 - 25 กุมูภาพันธ์ิ 2564 ณ ศูนย์ัเร้ยันรู้ 
การเพิ�มูประสิทุธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ห์มูู่ 6 ตำาบลสวินขั้น อำาเภอช้่างกลาง จังห์วัิด้นครศร้ธิรรมูราช่
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สลิก.	จัดกิจกรรมบ�าเพ็ิญสาธ์ารณปัระโยชีน์	จิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	ในกิจกรรม	
“ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้่มแข็่งในความดี	มีจิตอาสา	พัิฒนาคุณภาพิชีีวิตปัระชีาชีน	ในยุค	New	Normal”

 วัินทุ้� 23 กุมูภาพันธ์ิ 2564 สำานักงานเลข้านุการกรมู (สลก.) สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นำาโด้ยั นางศศิญา ปานตั�น  
เลข้านุการกรมู เป็นประธิานเปิด้กิจกรรมูบำาเพ็ญสาธิารณประโยัช่น์ จิตอาสา “เราทุำาควิามู ด้้ ด้้วิยัหั์วิใจ” ในกิจกรรมู “สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเข้้มูแข็้งในควิามูด้้ มู้จิตอาสา พัฒนาคุณภาพช้่วิิตประช่าช่น ในยุัค New Normal” โด้ยันำาข้้าราช่การ และเจ้าห์น้าทุ้� สลก. 
ทุำาควิามูสะอาด้และปรับปรุงภูมิูทัุศน์โด้ยัรอบอาคารวิิสัยัทัุศน์ และอาคารศูนย์ัปฏิิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
 ห์ลังจากนั�นในช่่วิงบ่ายั ได้้เดิ้นทุางไปมูอบห์น้ากากอนามัูยัและสิ�งข้องเคร่�องใช้่จำาเป็นให้์แก่มููลนิธิิเด็้กอ่อนในสลัมู ในพระอุปถัมูภ์ 
สมูเด็้จพระเจ้าพ้�นางเธิอ เจ้าฟ้ื้ากัลยัาณิวัิฒนา กรมูห์ลวิงนราธิิวิาสราช่นครินทุร์ (สถานรับเล้�ยังเด็้กบ้านเด็้กอ่อนเส่อให์ญ่)
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สลิก.	จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธ์รรมองค์กรข่อง	กษ.	:	HOPE
 วัินทุ้� 25 กุมูภาพันธ์ิ 2564 สำานักงานเลข้านุการกรมู (สลก.) สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(สศก.) นำาโด้ยั นางศศิญา ปานตั�น เลข้านุการกรมู นำาคณะข้้าราช่การ และเจ้าห์น้าทุ้�
ร่วิมูจัด้กิจกรรมูส่งเสริมูวัิฒนธิรรมูองค์กรข้องกระทุรวิงเกษตรและสห์กรณ์ : HOPE 
โด้ยัพร้อมูใจร่วิมูยั่นแปรอักษร คำาว่ิา “HOPE เพ่�อแสด้งออกถึงเป้าห์มูายัข้องการพัฒนา
และบริห์ารจัด้การองค์กรให้์มู้ประสิทุธิิภาพสูงขึ้�น และเช่่�อมูโยังสมูาชิ่ก ในองค์การ
ให้์มู้ควิามูเป็นห์นึ�งเด้้ยัวิ ณ บริเวิณชั่�นด้าด้ฟ้ื้าอาคารจอด้รถ สศก.
 ทัุ�งน้� วัิฒนธิรรมูองค์กร “HOPE” มู้ควิามูห์มูายัดั้งน้� H : Honesty : มู้คุณธิรรมู O : Ownership : รับผิด้ช่อบร่วิมูกัน  
P : Prompt to change : พร้อมูรับการเปล้�ยันแปลง E : Establish : สร้างสรรค์ ด้้วิยัค่านิยัมูซ่้ำ�อสัตย์ั พัฒนาตนเองอย่ัางต่อเน่�อง  
รับฟัื้งควิามูคิด้เห็์น มุู่งผลสัมูฤทุธิิ�
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ความเช�่ยวชาญ
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