วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำการพั ฒนาภาคเกษตร
และศูนย์กลางสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565”
พั นธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำแผนพั ฒนา และมาตรการ
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดท�ำท่าที และร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
2. จัดท�ำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�ำรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒนาการเกษตร
ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพั ฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
1. ยกระดับการจัดท�ำและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
2. พั ฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
3. เพิ่ มประสิทธิภาพการจัดท�ำนโยบาย มาตรการ และแผนพั ฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. พั ฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
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บรรณาธิการแถลง
จากวิิกฤตสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด - 19
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลก
เกิิดภาวะเศรษฐกิิจถดถอย
การค้้าระหว่่างประเทศ
การส่่งออกสิินค้้าเกษตร
และความต้้องการซื้้�อสิินค้้าเกษตร
บางชนิิดมีีแนวโน้้มลดลง
แต่่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์

ได้้มีมี าตรการบริิหารจััดการเพื่่�อรัับมืือ
อย่่างเร่่งด่่วน และทัันต่่อสถานการณ์์
เพื่่�อให้้การค้้าสิินค้้าเกษตรได้้รัับผลกระทบ
น้้อยที่่�สุุดและเกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อเกษตรกร
ผู้้�บริิโภค และประเทศคู่่�ค้้า โดยเฉพาะ
ผลไม้้ไทยและผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้ไทย
ในฐานะเป็็นผู้้�นำำ�การผลิิตและส่่งออกผลไม้้
เมืืองร้้อนที่่�สำำ�คััญและมีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุด
ในภููมิิภาคอาเซีียน แม้้ต้้องเผชิิญผลกระทบ
จากโควิิด - 19 ส่่งผลให้้จีีนที่่�เป็็นประเทศ
คู่่�ค้้าอัันดัับหนึ่่�งของไทยมาโดยตลอด
ในตลาดผลไม้้ มีีการตรวจเข้้มมาตรฐานมากขึ้้�น
แต่่ไทยก็็ยัังรัักษาคุุณภาพผลไม้้ส่่งออก
ให้้มีีทิิศทางส่่งออกอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี สามารถ
ขัับเคลื่่�อนมาตรการบริิหารจััดการผลไม้้
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยมาตรการ

ป้้องกัันการปนเปื้้�อนของเชื้้�อโควิิด-19
ที่่�ปลอดภััยและได้้มาตรฐานในระดัับสากล
	ทั้้�งนี้้� เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า รััฐบาล โดยกระทรวง
เกษตรฯ และทุุกหน่่วยงานเข้้มงวดมาตรการ
ทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่มาตรการสำำ�หรัับเกษตรกร
ชาวสวน ผู้้�ประกอบการ สถานประกอบ
การโรงคััดบรรจุุผลไม้้ (ล้้ง) และมาตรการ
สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�ประกอบการขนส่่ง
สิินค้้าเกษตร (ผลไม้้) ตั้้�งแต่่การพ่่นยา
ฆ่่าเชื้้�อต้้นทางจากสวนผลไม้้ จนถึึง
ระบบขนส่่ง โดยยึึดตามแนวทางของ
องค์์การอนามััยโลก WHO และ FAO
ซึ่่�งเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ทางจีีนให้้การยอมรัับ
และแนะนำำ�ให้้ประเทศคู่่�ค้้าปฏิิบััติิด้้วยเช่่นกััน
	สำำ�หรัับไทยมีีมููลค่่าการส่่งออกผลไม้้
และผลิิตภััณฑ์์มากกว่่า 1 แสนล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 20 ของมููลค่่าการส่่งออก
สิินค้้าเกษตรทั้้�งหมด โดยอัันดัับหนึ่่�งคืือ
ทุุเรีียน ลำำ�ไย และมัังคุุด ซึ่่�งจากข้้อมููล
5 ปีีย้้อนหลััง ประเทศที่่�นำำ�เข้้าผลไม้้จากไทย
มากที่่�สุุด คืือ จีีน ฮ่่องกง และเวีียดนาม
สำำ�หรัับใน ปีี 2564 (มกราคม – เมษายน)
มีีปริิมาณการส่่งออกดัังนี้้� ทุุเรีียน ปริิมาณ
การส่่งออก 213,328 ตััน มููลค่่า 28,615 ล้้านบาท

ส่่วนใหญ่่เป็็นทุุเรีียนสด ร้้อยละ 95
ตลาดหลัักที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ จีีน (ร้้อยละ 72)
ฮ่่องกง (ร้้อยละ 13) และเวีียดนาม
(ร้้อยละ 12) ลำำ�ไย ปริิมาณการส่่งออก
209,388 ตััน มููลค่่า 8,043 ล้้านบาท
ส่่วนใหญ่่เป็็นลำำ�ไยสด กว่่าร้้อยละ 70
ลำำ�ไยอบแห้้ง ร้้อยละ 25 ตลาดหลััก
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ จีีน (ร้้อยละ 77) เวีียดนาม
(ร้้อยละ 11) และอิินโดนีีเซีีย (ร้้อยละ 6)
มัังคุุด ปริิมาณการส่่งออก 2,293 ตััน
มููลค่่า 189 ล้้านบาท โดยการส่่งออก
เป็็นมัังคุุดสดเกืือบทั้้�งหมด ตลาดหลััก ได้้แก่่
จีีน (ร้้อยละ 75) เวีียดนาม (ร้้อยละ 18)
และฮ่่องกง (ร้้อยละ 4)
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1

สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร
>> ผลสำำ�เร็็จการรวมกลุ่่�ม วิิสาหกิิจชุุมชน

3

บทความเศรษฐกิิจการเกษตร
>>	ความรู้้�และการบริิหารจััดการที่่�ดีี

6

บทความพิิ เศษ
>> ถอดบทเรีียนเกษตรกรต้้นแบบ

9

แปลงใหญ่่กล้้วยหอมทอง จ.นครราชสีีมา
สร้้างกำำ�ไรรวมกว่่าปีีละ 18 ล้้านบาท

	ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของแปลงใหญ่่ทุุเรีียน
	ตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม จัังหวััดระยอง

โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่
	สู้้�วิิกฤตโควิิดด้้วยศาสตร์์พระราชา

ถอดบทเรีียนเกษตรกรต้้นแบบ โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่ สู้้�วิิกฤตโควิิดด้้วยศาสตร์์พระราชา
ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์
52
>> เลขาธิิการ สศก. ร่่วมเป็็นวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

	พืืชอาหาร
	พืืชน้ำำ��มััน
	พืืชเส้้นใย	
	พืืชอื่่�นๆ
ปศุุสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์
ประมงและผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์น้ำ�	
ำ�

14
30
32
32
38
42

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ
46
>> กรมประมงย้ำำ��!! ชาวประมงเร่่งสมััครเข้้าร่่วม

โครงการสิินเชื่่�อเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ�� หมดเขต
	ยื่่�นกู้้�ภายในวัันที่่� 25 พ.ค. 64 นี้้�
ราคาปััจจััยการผลิิต

48

แวะเยี่่�ยม สศท.
>> สศท.2 ร่่วมบรรยายในหััวข้้อ

49

“ตลาดนำำ�การผลิิต การวางแผนการผลิิต
และการจััดการทางการตลาด” ภายใต้้
โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพ เพื่่�อแก้้ไข
	ปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
>> สศท.5 จััดกิจิ กรรมวัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ
	พ.ศ. 2564 “รวมใจไทย ปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อแผ่่นดิิน”
>> สศท.6 ร่่วมประชุุมตรวจติิดตามความ
	ก้้าวหน้้าในระดัับพื้้�นที่่� ของผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เขตตรวจ
ราชการที่่� 2 และส่่วนกลาง
>> สศท.7 จััดกิจิ กรรมอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟููป่่าไม้้
ลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศ
2
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ความรู้้�และการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
ของแปลงใหญ่่ทุุเรีียน ตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม จัังหวััดระยอง

สศท.9 เข้้าร่่วมการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ
จััดทำำ�ข้้อมููลไม้้ผลเอกภาพภาคใต้้ ปีี 2564
>> สศท.11 ร่่วมพิิธีีเปิิดงานวัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีี
ของชาติิ ประจำำ�ปีี 2564
>>

บรรยายพิิเศษ ให้้กัับ วปอ. ในหััวข้้อ
“ภาคการเกษตรสร้้างมููลค่่า”
>> การประชุุมคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อน
Big Data และ Gov Tech
>> เลขาธิิการ สศก. หารืือร่่วม สวก. การดำำ�เนิิน
โครงการ SAEZ
>> การประชุุมเตรีียมชี้้�แจงงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565 ขั้้�นกรรมาธิิการ
ของ สศก.
>> การประชุุมหารืือท่่าทีีฝ่่ายไทยเกี่่�ยวกัับ
การระบายข้้าวภายใต้้ โปรแกรม 1 ภายใต้้
การดำำ�เนิินงานขององค์์กรสำำ�รองค่่าฉุุกเฉิิน
ของอาเซีียนบวกสาม (APTERR)
>> เลขาธิิการ สศก. ร่่วมเป็็นวิิทยากรงานเสวนา
“การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีผลกระทบ (รุุนแรง)
	ต่่อภาคการเกษตร” เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้าย
	วัันสถาปนากรมพััฒนาที่่�ดิิน ครบรอบ 58 ปีี

ผลสำำ�เร็็จการรวมกลุ่่�ม วิิสาหกิิจชุุมชนแปลงใหญ่่กล้้วยหอมทอง จ.นครราชสีีมา สร้้างกำำ�ไรรวมกว่่าปีีละ 18 ล้้านบาท
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เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ผลสำำ�เร็็จการรวมกลุ่่�ม วิิสาหกิิจชุุมชนแปลงใหญ่่กล้้วยหอมทอง
จ.นครราชสีีมา สร้้างกำำ�ไรรวมกว่่าปีีละ 18 ล้้านบาท
	จัังหวััดนครราชสีีมามีีนโยบาย
ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรหัันมาผลิิตสิินค้้าเกษตร
ที่่�สอดคล้้องกัับศัักยภาพของพื้้�นที่่�
โดยเฉพาะพืืชเศรษฐกิิจที่่�ให้้ผลตอบแทนสููง
และคุ้้�มค่่าแก่่เกษตรกร มีีตลาดรองรัับ
โดยสนัับสนุุนให้้เกษตรกรมีีการรวมกลุ่่�ม
ทำำ�การผลิิต การบริิหารจััดการร่่วมกััน
และรวมกัันจำำ�หน่่าย โดยมีีตลาดรองรัับ
ที่่�แน่่นอน เกษตรกรสามารถลดต้้นทุุน
การผลิิต ผลผลิิตมีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน
และให้้เกษตรกรเป็็นผู้้�บริิหารจััดการ
แบบครบวงจรทั้้�งด้้านการผลิิต แปรรููป
และการตลาดได้้
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เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

สำำ�หรัับทิิศทางการบริิหาร
จััดการของกลุ่่�มวิิสาหกิิจฯ
มีีแนวโน้้มจะขยายพื้้�นที่่�ปลููก
และตั้้�งเป้้าเพิ่่� มจำำ�นวนสมาชิิก
อีีก 100 รายเพื่่� อรองรัับ
ความต้้องการของตลาด
เนื่่�องจากตลาดกล้้วยหอม
คุุณภาพยัังเปิิดกว้้าง และ
ผลผลิิตยัังไม่่เพีี ยงพอ
กัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค

	จากการลงพื้้�นที่่�ของสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 5 นครราชสีีมา (สศท. 5)
เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์การผลิิตกล้้วยหอมทอง
ของกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนกล้้วยหอมทอง
ตำำ�บลสุุขไพบููลย์์ อำำ�เภอเสิิงสาง จัังหวััด
นครราชสีีมา นัับเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เข้้มแข็็ง
และประสบความสำำ�เร็็จ เริ่่�มดำำ�เนิินการ
ตั้้�งแต่่ปีี 2560 มีีพื้้�นที่่�ปลููกประมาณ
700 ไร่่ ปััจจุบัุ ันมีีสมาชิิกเกษตรกร
100 ราย ซึ่่�งทางกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนฯ
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มีีการดำำ�เนิินงานในรููปแบบคณะกรรมการ
วิิสาหกิิจชุุมชนกล้้วยหอมทอง
และวางแผนการผลิิตและการตลาด
อย่่างเป็็นระบบ ผลผลิิตผ่่านการรัับรอง
มาตรฐาน GAP รวมถึึงมีีโรงคััดบรรจุุ
ตามระบบ GMP เพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตที่่�มีคุี ุณภาพ
และปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค สำำ�หรัับ
ด้้านการผลิิต พบว่่า ปีี 2563 มีีต้้นทุุน
การผลิิตเฉลี่่�ย 23,632 บาท/ไร่่/ปีี
(ระยะเวลาเพาะปลููกจนถึึงเก็็บเกี่่�ยว
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8 - 10 เดืือน) ให้้ผลผลิิตเฉลี่่�ย 3,219
กิิโลกรััม/ไร่่/ปีี ผลตอบแทนเฉลี่่�ย
48,795 บาท/ไร่่/ปีี คิิดเป็็นผลตอบแทนสุุทธิิ
(กำำ�ไร) เฉลี่่�ย 25,163 บาท/ไร่่/ปีี
ทั้้�งนี้้� หากคิิดเป็็นผลตอบแทนของ
ทั้้�งกลุ่่�มจะได้้กำำ�ไร 18 ล้้านบาท/ปีี
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ 19 พฤษภาคม
2564 แบ่่งเป็็น 4 เกรด คืือ เกรด Jumbo
ราคาอยู่่�ที่่� 50 บาท/หวีี (น้ำำ�� หนััก 4 กิิโลกรััม
ขึ้้�นไป/หวีี) เกรด A ราคาอยู่่�ที่่� 41 บาท/หวีี
(น้ำำ��หนััก 2.2 - 4 กิิโลกรััม/หวีี)
เกรด B ราคาอยู่่�ที่่� 30 บาท/หวีี (น้ำำ�� หนััก
1.8 - 2.2 กิิโลกรััม/หวีี) ส่่วนกล้้วยหอม
ทองแบบตกเกรด ราคาอยู่่�ที่่� 10 บาท/
กิิโลกรััม (น้ำำ�� หนัักต่ำำ��กว่่า 1.8 กิิโลกรััม/หวีี)
โดยปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา จัังหวััดนครราชสีีมา
โดยสำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดนครราชสีีมา
ได้้สนัับสนุุนให้้กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
แปลงใหญ่่กล้้วยหอมทองตำำ�บลสุุขไพบููลย์์
ลงนามสััญญาซื้้�อ-ขาย กล้้วยหอมทอง (MOU)
กัับบริิษััท คิิง ฟรุุทส์์ จำำ�กััด ระยะสััญญา
5 ปีี (ปีี 2563-2568) จากการลงนาม
ในครั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด
นครราชสีีมา และบริิษััท คิิง ฟรุุทส์์ จำำ�กััด
ได้้สนัับสนุุน องค์์ความรู้้�ด้้านต่่างๆ

เรื่่�องน่่ารู้้�ทางการเกษตร

ให้้แก่่เกษตรกรกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนฯ
อาทิิ ด้้านการบริิหารจััดการกลุ่่�ม
ด้้านวิิชาการ ด้้านการผลิิต เพื่่�อให้้ได้้
คุุณภาพตรงกัับความต้้องการตลาด
โดยเน้้นย้ำำ��อาหารปลอดภััยตลอดห่่วงโซ่่
การผลิิตจนถึึงมืือผู้้�บริิโภค
	สำำ�หรัับผลผลิิตกล้้วยหอมทอง
ของกลุ่่�มวิิสาหกิิจฯ ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 70
ส่่งจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทคิิง ฟรุุทส์์ จำำ�กััด
เพื่่�อทำำ�การคััดเกรด และบรรจุุภััณฑ์์
(Packaging) จำำ�หน่่ายไปยัังตลาด
Modern Trade เช่่น Tesco Lotus
Makro และ 7-Eleven รวมทั้้�งจำำ�หน่่าย
ผลผลิิตให้้กัับบริิษััทบานาน่่า เจ
อำำ�เภอปัักธงชััย จัังหวััดนครราชสีีมา
ส่่วนผลผลิิตร้้อยละ 30 ส่่งจำำ�หน่่าย
ตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น และจีีน
ทางกลุ่่�มวิิสาหกิิจฯ ยัังมีีการแปรรููป
ผลผลิิตเป็็นกล้้วยตาก ภายใต้้แบรนด์์
“ไทยดง (Thaidong)” เพื่่�อเป็็นการ
เพิ่่�มมููลค่่า และสร้้างรายได้้ให้้แก่่
เกษตรกรอีีกทางหนึ่่�งด้้วย สำำ�หรัับทิิศทาง
การบริิหารจััดการของกลุ่่�มวิิสาหกิิจฯ
มีีแนวโน้้มจะขยายพื้้�นที่่�ปลููกและตั้้�งเป้้า
เพิ่่�มจำำ�นวนสมาชิิกอีีก 100 ราย

เพื่่�อรองรัับความต้้องการของตลาด
เนื่่�องจากตลาดกล้้วยหอมคุุณภาพ
ยัังเปิิดกว้้าง และผลผลิิตยัังไม่่เพีียงพอ
กัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้�
เกษตรกรหรืือท่่านที่่�สนใจข้้อมููลการผลิิต
กล้้วยหอมทองของกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
แปลงใหญ่่กล้้วยหอมทอง สามารถ
สอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� นายสมศัักดิ์์� แสงรััมย์์
ประธานกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนแปลงใหญ่่

กล้้วยหอมทอง ตำำ�บลสุุขไพบููลย์์
อำำ�เภอเสิิงสาง จัังหวััดนครราชสีีมา
โทร 08 9720 0778 หรืือสอบถาม
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สศท.5 นครราชสีีมา
โทร. 0 4446 5120 หรืืออีีเมล
zone5@oae.go.th
โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 5
นครราชสีีมา
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

ความรู้้�และการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
ของแปลงใหญ่่ทุุเรีียน ตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม จัังหวััดระยอง
ประเทศไทย

ได้้มีีการจััดทำำ�
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.2561 – 2580)
เพื่่�อเป็็นกรอบสำำ�หรัับการจััดทำำ�แผน
ในระดัับต่่างๆให้้มีีความสอดคล้้อง
และบููรณาการกัันเป็็นพลัังผลัักดัันไปสู่่�
เป้้าหมายของการพััฒนาประเทศ
โดยแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ในประเด็็น (3) การเกษตร มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อพััฒนาภาคเกษตรให้้มีศัี ักยภาพ
และมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
โดยการยกระดัับผลิิตภาพการผลิิตและ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์และ
สิินค้้าเกษตร ซึ่่�งโครงการระบบส่่งเสริิม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่่เป็็นโครงการ
ที่่�อยู่่�ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิและ
เป็็นโครงการบููรณาการสำำ�คััญของ
หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
มาตั้้�งแต่่ปีี 2559 จนถึึงปััจจุุบััน
ในปีีงบประมาณ 2564 สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6)
6
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ได้้ทำำ�การศึึกษาถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
ความสำำ�เร็็จของแปลงใหญ่่โดยศึึกษา
แปลงที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินการ
และมีีการถ่่ายโอนภารกิิจในการเป็็น
ผู้้�จัดั การแปลงจากเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
ในสัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ให้้เป็็นเกษตรกรสมาชิิกแปลงใหญ่่แล้้ว
ผลการศึึกษาแปลงใหญ่่ทุุเรีียน
ตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม อำำ�เภอวัังจัันทร์์
จัังหวััดระยอง พบว่่า แปลงใหญ่่เข้้าร่่วม
โครงการตั้้�งแต่่ปีี 2559 ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก
จำำ�นวน 83 ราย พื้้�นที่่�ปลููกทุุเรีียน 1,000 ไร่่
ลัักษณะการรวมกลุ่่�มเป็็นแบบวิิสาหกิิจชุุมชน
ประธานแปลงคืือ นายถาวร โตอาจ
ปััจจุุบัันอายุุ 61 ปีี ปลููกทุุเรีียนมาตั้้�งแต่่
ปีี 2529 มีีประสบการณ์์ในการปลููก
35 ปีี มีีคณะกรรมการกลุ่่�ม จำำ�นวน
10 คน ประกอบด้้วย ประธานแปลง
ทำำ�หน้้าที่่�ในการประชุุมต่่างๆ การประชุุม
สมาชิิก การบริิหารจััดการซื้้�อปััจจััยการผลิิต
การขายผลผลิิต การจััดหาทุุน ฯลฯ
รองประธานแปลง 2 คน ทำำ�หน้้าที่่�
ในการประชุุม จััดหาและถ่่ายทอด
วิิชาการการปลููกทุุเรีียนให้้กัับสมาชิิก
เลขานุุการ ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ ทำำ�หน้้าที่่�
จััดประชุุม บัันทึึกการประชุุม จััดทำำ�งบดุุล
เหรััญญิิก ผู้้�ช่่วยเหรััญญิิก ทำำ�หน้้าที่่�
เบิิกเงิินจ่่ายเงิิน รัับใบเสร็็จจากร้้าน
จำำ�หน่่ายปััจจััยการผลิิต และที่่�ปรึึกษา
3 คนซึ่่�งเป็็นนายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม กำำ�นัันตำำ�บล

พลงตาเอี่่�ยม และอดีีตรองนายก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม
ทำำ�หน้้าที่่�ประสานการสนัับสนุุนแปลงใหญ่่
จากแหล่่งงบประมาณที่่�มาดำำ�เนิินการ
ในท้้องถิ่่�น
	ตั้้�งแต่่เข้้าร่่วมโครงการปีี 2559
แปลงใหญ่่ได้้รัับการส่่งเสริิมสนัับสนุุน
จากหน่่วยงานต่่างๆ ในสัังกััดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ ได้้แก่่ การถ่่ายทอด
ความรู้้�ด้้านดิินและปุ๋๋�ย การปลููกและ
ดููแลทุุเรีียน การรวมกลุ่่�มและบริิหาร
จััดการกลุ่่�ม การผลิิตทุุเรีียนแบบ GAP
การเลี้้�ยงสััตว์์และสััตว์์น้ำำ�� ฯลฯ การศึึกษา
ดููงานในด้้านดิินและปุ๋๋�ย การปลููกดููแล
รัักษาทุุเรีียน การแปรรููปทุุเรีียน
การจััดการตลาด ฯลฯ การสนัับสนุุน
ปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ วััสดุุปรัับปรุุงดิิน
พัันธุ์์�พืืช พัันธุ์์�สััตว์์ พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� ฯลฯ
การสนัับสนุุนด้้านแหล่่งน้ำำ�� ได้้แก่่
การขุุดลอกสระสาธารณะ สนัับสนุุน
ท่่อกระจายน้ำำ��ชลประทาน ฯลฯ
การสนัับสนุุนด้้านอื่่�นๆ ได้้แก่่ การตรวจ

สำำ�หรัับด้้านการ
เพิ่่� มผลผลิิตและการพัั ฒนา
คุุณภาพผลผลิิต
สมาชิิกกลุ่่�มได้้รัับการอบรม
และการรัับรองมาตรฐาน
GAP แล้้วทุุกราย
การได้้รัับการถ่่ายทอด
ความรู้้�ทำำ�ให้้ปริิมาณ
และคุุณภาพผลผลิิต
เพิ่่� มขึ้้�น

วิิเคราะห์์ดิิน การสนัับสนุุนสถานที่่�ขาย
การสนัับสนุุนเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ�� ฯลฯ
	สำำ�หรัับเป้้าหมายในการพััฒนา
แปลงใหญ่่ 5 ด้้าน ได้้แก่่ การลดต้้นทุุน
การผลิิต การเพิ่่�มผลผลิิต การเพิ่่�ม
คุุณภาพผลผลิิต การพััฒนาตลาดและ
การพััฒนาการบริิหารจััดการ เป้้าหมาย
ที่่�เห็็นผลสำำ�เร็็จชััดเจน คืือ การลดต้้นทุุน
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การผลิิต ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้สมาชิิกสามารถ
ลดต้้นทุุนการผลิิตได้้ คืือ 1) การถ่่ายทอด
ความรู้้�ด้้านการดููแลต้้นทุุเรีียนที่่�ถููกต้้อง
ให้้กัับสมาชิิก โดยนอกจากการได้้รัับ
การถ่่ายทอดความรู้้�จากหน่่วยงาน
ภาครััฐแล้้ว สมาชิิกยัังได้้รัับความรู้้�
จากบริิษััทปุ๋๋�ยยา ได้้รัับความรู้้�
จากการประชุุมกลุ่่�มเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
ยกเว้้นในช่่วงที่่�เกิิดการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�งดการประชุุม
โดยมีีการถ่่ายทอดความรู้้�จากสมาชิิก
ที่่�มีีความรู้้�ประสบการณ์์ การพููดคุุย
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล การส่่งข้้อมููลความรู้้�
ผ่่านไลน์์ของกลุ่่�ม ซึ่่�งจากการที่่�สมาชิิก
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการดููแลทุุเรีียน
ทำำ�ให้้มีีการใส่่ปุ๋๋�ย รดน้ำำ�� การแต่่งกิ่่�ง
การฉีีดยาฆ่่าแมลงอย่่างถููกต้้อง ทุุเรีียน
มีีความแข็็งแรง ไม่่ดื้้�อยา การใช้้ปััจจััย
การผลิิตจึึงลดลง 2) การรวมกลุ่่�มกััน
ซื้้�อปััจจััยการผลิิต กลุ่่�มมีีการทำำ�ข้้อตกลง
กัับร้้านจำำ�หน่่ายปุ๋๋�ยยา จำำ�นวน 8 ร้้าน
ในบริิเวณใกล้้เคีียงกัับตำำ�บลพลงตาเอี่่�ยม
ในการจำำ�หน่่ายปััจจััยการผลิิตในราคา
ที่่�ต่ำำ��กว่่าราคาหน้้าร้้านโดยทั่่�วไป สำำ�หรัับ
ด้้านการเพิ่่�มผลผลิิตและการพััฒนา
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คุุณภาพผลผลิิต สมาชิิกกลุ่่�มได้้รัับการ
อบรมและการรัับรองมาตรฐาน GAP
แล้้วทุุกราย การได้้รัับการถ่่ายทอดความ
รู้้�ทำำ�ให้้ปริิมาณและคุุณภาพผลผลิิต
เพิ่่�มขึ้้�นแต่่อย่่างไรก็็ตามปััจจััยด้้าน
สภาพภููมิิอากาศ เช่่น อุุณหภููมิิ
การตกของฝน ฯลฯ ส่่งผลต่่อปริิมาณ
และคุุณภาพของผลผลิิต ในด้้าน
การตลาดเนื่่�องจากราคาทุุเรีียนสููงมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้สมาชิิกไม่่มีปัี ัญหา
ด้้านตลาดและราคา อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่่�มได้้มีีการพััฒนาในด้้านตลาด
โดยมีีการติิดต่่อแหล่่งรัับซื้้�อทุุเรีียน
ที่่�ให้้ราคาสููงและนำำ�ทีมตั
ี ัดทุุเรีียน
ของกลุ่่�มเข้้าไปตััดในสวนที่่�มีีการตกลง
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ซื้้�อขายกัันและนำำ�ผลผลิิตไปส่่งให้้กัับ
แหล่่งรัับซื้้�อทำำ�ให้้ได้้ราคาสููง และมีีการ
เชื่่�อมโยงกัับตลาดที่่�มีีความหลากหลาย
เพิ่่�มขึ้้�น ด้้านการบริิหารจััดการกลุ่่�ม
มีีการพััฒนาเพิ่่�มขึ้้�นโดยกลุ่่�มมีีการ
ประชุุมทุุกวัันที่่� 20 ของทุุกเดืือน
เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้� แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ข่่าวสาร มีีการฝากเงิินสััจจะ นอกจากนี้้�
กลุ่่�มยัังได้้รัับการสนัับสนุุนเงิินทุุนแปลง
ใหญ่่อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.0001 ต่่อปีี
นำำ�มาใช้้ในการซื้้�อปััจจััยการผลิิตและ
รวบรวมผลผลิิตของสมาชิิก
โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6
ชลบุุรีี

บทความพิิ เศษ

ถอดบทเรีียนเกษตรกรต้้นแบบ โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�ม
เกษตรทฤษฎีีใหม่่ สู้้�วิิกฤตโควิิดด้้วยศาสตร์์พระราชา
นายพีี รชััช วีีระสุุนทร เกษตรกร
ต้้นแบบ โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�ม
เกษตรทฤษฎีีใหม่่ เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ไฟแรง
อายุุ 33 ปีี จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
คณะศิิลปศาสตร์์ จากมหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี หลัังจากใช้้ชีีวิิต
ทำำ�งานบริิษััทเอกชนเกี่่�ยวกัับการออกแบบ
เซรามิิค และใช้้ชีีวิิตในกรุุงเทพฯ
อยู่่�หลายปีี จนกระทั่่�งรู้้�สึึกว่่าไม่่พบ
ความสุุขที่่�แท้้จริิงในการทำำ�งาน กอปรกัับ
พื้้�นเพเป็็นคนจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี และมีี
มารดาเป็็นเกษตรกร ในปีี พ.ศ. 2554
จึึงกลัับมาทำำ�การเกษตรในพื้้�นที่่�ดิินของ
ครอบครััว โดยมีีพื้้�นที่่�ถืือครอง 73 ไร่่
ทำำ�การเกษตรที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มีีการเกื้้�อกููลในการใช้้ปัจั จััยการผลิิต
เพื่่�อลดต้้นทุุนและสร้้างอาหารที่่�ปลอดภััย

ต่่อผู้้�บริิโภค ในครััวเรืือนมีีแรงงานเพีียง
3 คน คืือนายพีีรชััช มารดา และน้้องสาว
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่พื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตรปลููกไม้้ผล
ได้้แก่่ ทุุเรีียน เงาะ ลองกอง มัังคุุด
มะยงชิิด ขนุุน แก้้วมัังกร กระท้้อน และ
สวนยางพารา อีีกทั้้�งเลี้้�ยงไก่่ไข่่ไว้้บริิโภค
ในครััวเรืือน เลี้้�ยงสุุกรพื้้�นเมืือง ปีีละ 2 รุ่่�น
เลี้้�ยงโคเนื้้�อ 4 ตััว นกกระทา 100 ตััว
เพื่่�อจำำ�หน่่ายไข่่นกกระทา เลี้้�ยงแพะนม
40 ตััว เพื่่�อจำำ�หน่่ายนมแพะและ
ผลิิตภััณฑ์์จากแพะ ขุุดบ่่อเลี้้�ยงปลา
ปลููกผัักสวนครััวไว้้บริิโภคเอง โดยสามารถ
ผลิิตอาหารที่่�ปลอดภััยไว้้บริิโภคเอง
ในครััวเรืือนอย่่างเพีียงพอ ส่่วนที่่�เหลืือ
สามารถจำำ�หน่่ายและสร้้างรายได้้
ให้้กัับครััวเรืือน และดำำ�รงชีีวิิตตาม
แนวทางหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง

แต่่ประสบปััญหาการขาดแคลนแหล่่ง
เก็็บกัักน้ำำ��ที่่�ใช้้ในแปลง และปััญหาน้ำำ��
ท่่วมพื้้�นที่่� จึึงได้้สมััครเข้้าร่่วมโครงการ
1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่
โดยสมััครผ่่านเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
เกษตรอำำ�เภอเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี
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เพื่่� อให้้เกิิดความรู้้�
และความชำำ�นาญด้้านการเลี้้�ยง
และการพัั ฒนาพัั นธุ์์�แพะนม
ซึ่่�งเริ่่�มต้้นจากการซื้้�อแม่่พัันธุ์์�
และพ่่ อพัั นธุ์์�แพะนม
มาเลี้้�ยงเพีี ยง 5 ตััว จากนั้้�น
ก็็มีีการพัั ฒนาเป็็นฟาร์์ม
ที่่�ใหญ่่ขึ้้�น โดยปััจจุุบัันเลี้้�ยง
แพะนม พัั นธุ์์�ซาแนน
และพัั นธุ์์�ซามี่่� ซึ่่�งสามารถให้้
น้ำำ��นมได้้ 2 - 3 ลิิตรต่่อตััวต่่อวััน

โดยมีีน้้องสาวสมััครเป็็นผู้้�รัับจ้้างงาน
ของโครงการด้้วย เพื่่�อดููแลเกษตรกร
ในตำำ�บลขุุนทะเล
นายพีีรชััช สมััครเข้้าร่่วมโครงการ 5 ไร่่
สำำ�หรัับสััดส่่วนการใช้้พื้้�นที่่�ในแปลง
ทำำ�การเกษตรก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ
(ข้้อมููลก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ คืือ ข้้อมููล
ระหว่่าง 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน
2563) มีีสััดส่่วนของแหล่่งน้ำำ�� : ปลููกข้้าว
: ปลููกพืืช : ที่่�อยู่่�อาศััยและเลี้้�ยงสััตว์์
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ตาม 4 องค์์ประกอบพื้้�นที่่�ของการทำำ�
เกษตรทฤษฎีีใหม่่ 5.00 : 0 : 85.00 : 10.00
โดยมีีพื้้�นที่่�ปลููกพืืชมากที่่�สุุด ร้้อยละ 85
ส่่วนแหล่่งน้ำำ�� มีีการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�
เพีียงร้้อยละ 5 และเกษตรกรไม่่ได้้
ปลููกข้้าวเนื่่�องจากเน้้นปลููกไม้้ผลเป็็นหลััก
อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อพิิจารณาจากการ
ใช้้พื้้�นที่่�ของเกษตรกรยัังไม่่ได้้สััดส่่วน
ตามองค์์ประกอบ คืือ แหล่่งน้ำำ�� และ
พื้้�นที่่�ปลููกข้้าว หากหลัังเข้้าร่่วมโครงการ

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

เกษตรกรมีีการบริิหารจััดการสััดส่่วน
โดยลดพื้้�นที่่�ปลููกพืืช และเพิ่่�มพื้้�นที่่�
แหล่่งน้ำำ��ให้้เพีียงพอต่่อการทำำ�การเกษตร
ในแปลง และเพิ่่�มพื้้�นที่่�ทำำ�นาเพื่่�อให้้มีี
ข้้าวบริิโภคในครััวเรืือน ดัังนั้้�นเกษตรกร
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ ควรมีีการวางแผน
การผลิิตก่่อนทำำ�การเพาะปลููก โดยคำำ�นึึง
ถึึงแหล่่งน้ำำ�� และพืืชที่่�ปลููก เพราะแหล่่งน้ำำ��
เป็็นหััวใจหลัักในการทำำ�การเกษตร
นอกจากนี้้�ควรบริิหารจััดการน้ำำ��ในแปลง
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการให้้สััมพัันธ์์กัับพืืช
ที่่�ปลููก และเพีียงพอตลอดฤดููการผลิิต
ทั้้�งนี้้� เกษตรกรสามารถประยุุกต์์ใช้้
สััดส่่วนและการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ตาม
ความเหมาะสมกัับพื้้�นที่่�ของตนเอง
โดยการบริิหารจััดการทั้้�ง 4 องค์์
ประกอบให้้เกิิดความสมดุุล ทั้้�งนี้้�
เกษตรกรได้้มีีการวางผัังแปลงและ
แผนการผลิิตในแปลงไว้้แล้้ว สำำ�หรัับ
การสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตอื่่�นๆ
ทางด้้านพืืช ด้้านปศุุสััตว์์ และด้้าน
ประมงจะดำำ�เนิินการภายหลัังจากที่่�ได้้
รัับการสนัับสนุุนการขุุดสระเก็็บกัักน้ำำ��
ของโครงการ โดยกรมพััฒนาที่่�ดิิน

บทความพิิ เศษ

	ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจของ
นายพีี รชััช ก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ

1) เกษตรกรมีีรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
ผลผลิิตปีีละ 193,970 บาทต่่อไร่่
ส่่วนใหญ่่เป็็นไม้้ผล ได้้แก่่ ทุุเรีียน เงาะ
ลองกอง มัังคุุด มะยงชิิด ขนุุน แก้้วมัังกร
และกระท้้อน เฉลี่่�ย 182,050 บาทต่่อไร่่
รองลงมามีีรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
ด้้านปศุุสััตว์์ ได้้แก่่ สุุกรพื้้�นเมืือง
ไข่่นกกระทา ผลิิตภััณฑ์์จากแพะนม
เฉลี่่�ย 11,120 บาทต่่อไร่่ และด้้านประมง
เฉลี่่�ย 800 บาทต่่อไร่่ เป็็นต้้น เก็็บพัันธุ์์�
พืืช/พัันธุ์์�สััตว์์ไว้้ทำำ�พัันธุ์์�ในฤดููการผลิิต
ครั้้�งต่่อไป 140,000 บาทต่่อไร่่
แจกจ่่าย/ให้้ฟรีีผลผลิิตโดยการแบ่่งปััน
ญาติิพี่่�น้้อง เพื่่�อนฝููง เฉลี่่�ย 498 บาทต่่อไร่่
เกษตรกรสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือน
และต้้นทุุนการผลิิตโดยการพึ่่�งพาตนเอง
2,046 บาทต่่อไร่่ ประกอบด้้วย การลด
ค่่าใช้้จ่่ายโดยการบริิโภคผลผลิิตของ
ตนเอง 646 บาทต่่อไร่่ และลดต้้นทุุน
การผลิิตจากการใช้้ปััจจััยการผลิิตของ
ตนเอง 1,400 บาทต่่อไร่่
2) ผลตอบแทนการทำำ�กิิจกรรม
การเกษตรในแปลง ครััวเรืือนเกษตรกร
มีีผลตอบแทนสุุทธิิ 313,259.40 บาท
ต่่อไร่่ ซึ่่�งในช่่วงเกิิดสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID - 19) เกษตรกรนำำ�ผลผลิิต

ที่่�ได้้ในแปลงจำำ�หน่่ายที่่�ตลาดท้้องถิ่่�น/
ตลาดชุุมชน เพราะในช่่วงที่่�เกิิด
สถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้มีมี าตรการ
ห้้ามการเดิินทางระหว่่างจัังหวััด
เกษตรกรที่่�ทำำ�การเกษตรในพื้้�นที่่�
ของตนเอง และคนในชุุมชนใกล้้เคีียง
สามารถเข้้าถึึงแหล่่งอาหาร และพึ่่�งพา
ตนเองจากการทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่
ช่่วยให้้รอดพ้้นจากวิิกฤติิดัังกล่่าวได้้
3) การใช้้ปััจจััยการผลิิตของตนเอง
ในการทำำ�การเกษตร เกษตรกรมีีการใช้้
ปััจจััยการผลิิตของตนเอง 1,400 บาทต่่อไร่่
หรืือร้้อยละ 6.41 โดยใช้้ปััจจััยการผลิิต

ของตนเอง อาทิิ นำำ�มููลสััตว์์ มาทำำ�
ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ ปุ๋๋�ยชีีวภาพ หญ้้าเนเปีียร์์
และกากถั่่�วหลืือง นำำ�มาเป็็นอาหารสััตว์์
และมีีการเก็็บพัันธุ์์�พืืชไว้้ใช้้ในฤดููกาล
ผลิิตต่่อไป นอกจากนี้้�มีสัี ัดส่่วนระหว่่าง
การใช้้ปััจจััยการผลิิตที่่�จััดหาหรืือจััดซื้้�อ/
จ้้างจากภายนอก : ปััจจััยการผลิิต
ที่่�เกษตรกรผลิิตเองหรืือใช้้ของตนเอง
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ตารางผลตอบแทนและค่่าใช้้จ่่ายทางการเกษตรของครััวเรืือนนายพีี รชััช
ก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ

รายการ

ก่่อนเข้้าร่่วมโครงการมีีสััดส่่วน 93.59 : 6.41
จะเห็็นได้้ว่่าสััดส่่วนการใช้้ของในแปลง
ของตนเองยัังไม่่สููงมากนััก ควรจะเพิ่่�ม
การใช้้ของตนเองให้้มากขึ้้�น เพื่่�อช่่วย
ในการลดต้้นทุุนการผลิิตในครััวเรืือน
รายได้้หลัักของครััวเรืือนนอกจาก
การจำำ�หน่่ายไม้้ผลตามฤดููกาลแล้้ว
ต่่อมาในปีี 2562 นายพีีรชััช ยัังมีีความ
สนใจเรื่่�องการเลี้้�ยงแพะนมเพื่่�อเพิ่่�ม
รายได้้ให้้แก่่ครััวเรืือน จึึงได้้เข้้ารัับ
การฝึึกอบรมการเลี้้�ยงแพะนม
ที่่�มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
กำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม
และศููนย์์เครืือข่่ายการเรีียนรู้้�เพื่่�อภููมิิภาค
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย อำำ�เภอแก่่งคอย
จัังหวััดสระบุุรีี เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�
และความชำำ�นาญด้้านการเลี้้�ยงและ
การพััฒนาพัันธุ์์�แพะนม ซึ่่�งเริ่่�มต้้นจาก
การซื้้�อแม่่พัันธุ์์�และพ่่อพัันธุ์์�แพะนม
มาเลี้้�ยงเพีียง 5 ตััว จากนั้้�นก็็มีีการ

12 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

n

1. มููลค่่าผลผลิิต
1.1 จ�ำหน่าย
1.2 บริโภค
1.3 แจกจ่าย/ให้ฟรี
1.4 ท�ำพันธุ์
2. ค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต
2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก
2.2 ใช้ของในแปลงตนเอง
3. ผลตอบแทนสุุทธิิ (1 - 2)

บาทต่่อไร่่

ร้้อยละ

335,114.00
193,970.00
646.00
498.00
140,000.00
21,854.60
20,454.60
1,400.00
313,259.40

100.00
57.88
0.19
0.15
41.78
100.00
93.59
6.41
-

ที่่�มา		 :	จากการสำำ�รวจ
หมายเหตุุ :	ก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ เป็็น ข้้อมููลระหว่่าง 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

พััฒนาเป็็นฟาร์์มที่่�ใหญ่่ขึ้้�น โดยปััจจุุบััน
เลี้้�ยงแพะนม พัันธุ์์�ซาแนน และพัันธุ์์�ซามี่่�
ซึ่่�งสามารถให้้น้ำำ��นมได้้ 2 - 3 ลิิตรต่่อตััว
ต่่อวััน และระยะเวลารีีดนมยาวกว่่า
200 วััน โดยจะรีีดนมจากแม่่แพะ
หมุุนเวีียนครั้้�งละ 12-15 ตััว เน้้นความ
สะอาดขณะรีีดนมและได้้มาตรฐาน
ทำำ�ให้้แพะหลั่่�งน้ำำ��นมดีี มีีคุุณภาพ
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โดยที่่�เน้้นการเลี้้�ยงตรงตามหลัักสรีีรวิิทยา
และพฤติิกรรมสััตว์์ โดยทำำ�ให้้แพะ
เกิิดความเครีียดน้้อยที่่�สุุด ส่่งเสริิมให้้
แพะมีีสุุขภาพดีี เน้้นการป้้องกัันโรค
โดยอาศััยการจััดการฟาร์์มที่่�ดีี หลีีกเลี่่�ยง
การใช้้ยาและสารเคมีี ในส่่วนของการ
จััดการฟาร์์ม ใช้้วิิธีีจััดสภาพแวดล้้อม
ใกล้้เคีียงกัับธรรมชาติิ มีีการดููแลสััตว์์

บทความพิิ เศษ

อย่่างเอาใจใส่่ คอกสััตว์์แบ่่งตามขนาด
และประเภทแพะ ใช้้การยกพื้้�นสููง
เหมืือนคอกแพะทั่่�วไป มีีการระบาย
อากาศตามธรรมชาติิอย่่างเพีียงพอ
พื้้�นไม้้ระแนง มีีความห่่างให้้ขี้้�แพะ
ไม่่ตกค้้าง ไม่่เทพื้้�นซีีเมนต์์ภายใต้้คอก
ที่่�รองรัับมููลและน้ำำ�ปั
� ัสสาวะของแพะ
มีีการพ่่นน้ำำ��หมัักชีีวภาพสััปดาห์์ละครั้้�ง
เพื่่�อให้้มููลไม่่เหม็็นและย่่อยสลายเร็็ว
ขนมููลออกเดืือนละครั้้�ง นำำ�มาทำำ�ปุ๋๋�ย
ใส่่ต้้นพืืช เพื่่�อหมุุนเวีียนธาตุุอาหาร
โดยยึึดหลััก การจััดการง่่าย ไม่่แออััด
สััตว์์อยู่่�สบาย ให้้อยู่่�รวมฝููง ทำำ�ให้้สััตว์์
มีีสััมพัันธภาพกััน มีีพื้้�นที่่�ปล่่อยออกกำำ�ลััง
ไม่่เครีียด รวมถึึงการปลููกพืืชหลากหลาย
ชนิิดในฟาร์์ม ที่่�เน้้นต้้องมีีหญ้้าอย่่าง
เพีียงพอโดยไม่่ใช้้สารเคมีีใดๆ เชื่่�อมโยง
การเลี้้�ยงแพะกัับการรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียว
และลดต้้นทุุนทางด้้านอาหารโดยปลููก
หญ้้าหวานอิิสราเอล หญ้้าเนเปีียร์์ และ
ปลููกหญ้้าแปลงสำำ�รองให้้กัับแพะนม
การเลี้้�ยงแพะนมสามารถสร้้างรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายพัันธุ์์�ได้้สููงถึึง 10,000 15,000 บาท/ตััว และ จำำ�หน่่ายนมแพะ
พาสเจอร์์ไรส์์พร้้อมดื่่�ม รายได้้ 1,500 บาท/วััน
และผลิิตภััณฑ์์นมแพะได้้แก่่ สบู่่�นมแพะ

คุุกกี้้� และโยเกิิร์์ต สำำ�หรัับช่่องทางการ
จำำ�หน่่ายผลผลิิต ได้้แก่่ โรงพยาบาล
สุุราษฎร์์ธานีี (ทุุกวัันอัังคาร) สนามกีีฬากลาง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี (ทุุกวัันพุุธ) และ
ตลาดเกษตรกร ที่่�ศาลากลางจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี (ทุุกวัันศุุกร์์) และ
ขายออนไลน์์ทาง Facebook และ Line
	ทั้้�งนี้้� นายพีีรชััช ได้้ดำำ�เนิินการเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�ด้้านการปลููกไม้้ผลและเลี้้�ยง
แพะนมให้้แก่่เกษตรกร นัักเรีียน นัักศึึกษา
ตลอดจนผู้้�สนใจทั่่�วไปมาอย่่างต่่อเนื่่�อง

โดยคาดหวัังว่่าจะทำำ�พื้้�นที่่�แห่่งนี้้�
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร ให้้ผู้้�สนใจ
มาชิิมผลไม้้ที่่�สวน และได้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
ทางด้้านพืืช ด้้านปศุุสััตว์์ และด้้านประมง
โดยเฉพาะการเลี้้�ยงแพะนมอีีกด้้วย
และเมื่่�อเข้้าร่่วมโครงการ 1 ตำำ�บล
1 เกษตรทฤษฎีีใหม่่แล้้ว การสนัับสนุุน
สระเก็็บกัักน้ำำ��ของโครงการ จะทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�มีีแหล่่งน้ำำ��ในการเกษตรที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตร
รวมทั้้�งการเลี้้�ยงสััตว์์มีีผลผลิิตที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
รวมถึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�ให้้ได้้สััดส่่วนตามองค์์ประกอบ
ของการทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่ หลัังจาก
ได้้รัับการสนัับสนุุนในระยะเวลาอัันใกล้้นี้้�
โดยผู้้�สนใจสามารถ ขอคำำ�ปรึึกษาได้้ที่่�
นายพีีรชััช วีีระสุุนทร หรืือที่่� Gift me farm
เลขที่่� 10/3 หมู่่� 8 บ้้านวีีระสุุนทร
ตำำ�บลขุุนทะเล อำำ�เภอเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เบอร์์โทรศััพท์์
093-584-9331
โดย : ศููนย์์ประสานงานโครงการ
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ศููนย์์ประเมิินผล
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจ�ำเดือน
พฤษภาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ข้้าว

1. สรุุปภาวะการผลิิต การตลาด และราคาในประเทศ

		 1.1 การผลิิต
			

1) ข้้าวนาปีี ปีี 2563/64

			คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 61.702 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 25.314 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่
410 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการผลิิต 2562/63 ที่่�มีีพื้้�นที่่� 61.197 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 24.064 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่ 393 กิิโลกรััม
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.82 ร้้อยละ 5.20 และร้้อยละ 4.33 ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว จากรายงานของกรมอุุตุุนิยมวิ
ิ ิทยา
ปริิมาณน้ำำ��ฝนสะสมตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคมถึึงเดืือนตุุลาคม 2563 มากกว่่าช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 ทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��เพีียงพอต่่อการเพาะปลููก
ประกอบกัับราคาข้้าวเปลืือกที่่�เกษตรกรขายได้้อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี รวมทั้้�งภาครััฐมีีมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว จึึงจููงใจให้้เกษตรกร
ขยายเนื้้�อที่่�เพาะปลููกจากที่่�นาที่่�ปล่่อยว่่างเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว และบางส่่วนปลููกแทนอ้้อยโรงงานที่่�ครบอายุุและราคามีีแนวโน้้มลดลง สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว แต่่ยัังเพิ่่�มขึ้้�นไม่่เท่่ากัับปีีปกติิ โดยผลผลิิตปีีนี้้�ได้้รัับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้้�งช่่วงระหว่่างฤดููกาลเพาะปลููก แต่่ความเสีียหาย
จะน้้อยกว่่าปีีที่่�แล้้วซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากภััยแล้้งยาวนาน และอุุทกภััยในช่่วงใกล้้เก็็บเกี่่�ยว
			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตจะเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2563 - เมษายน 2564 โดยคาดว่่าผลผลิิตจะออกสู่่�
ตลาดมากในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ปริิมาณ 15.483 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 61.15 ของผลผลิิตข้้าวนาปีีทั้้�งหมด
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2563/64

รายการ

ส.ค.63

รวมทั้งประเทศ (ล้านตันข้าวเปลือก) 1.799
ร้อยละ
7.11
			

ก.ย.

2.318
9.16

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2.230 15.483 2.393
8.81 61.15 9.46

ม.ค.64

ก.พ.

มีี.ค.

0.630
2.49

0.248
0.98

0.089
0.35

เม.ย.

รวม

0.124 25.314
0.49 100.00

2) ข้้าวนาปรััง ปีี 2564

			คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนเมษายน 2564 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 8.326 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 4.917 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่ 591
กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีีการผลิิต 2563 ที่่�มีีพื้้�นที่่�เพาะปลููก 7.342 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 4.554 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ผลผลิิตต่่อไร่่ 620 กิิโลกรััม พบว่่า
เนื้้�อที่่�เพาะปลููก และผลผลิิต เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13.40 และร้้อยละ 7.97 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่ ลดลงร้้อยละ 4.68 เนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากเกษตรกรยัังคงขยายเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�น ถึึงแม้้ว่่าภาครััฐได้้ขอความร่่วมมืือให้้เกษตรกรลดเนื้้�อที่่�เพาะปลููกข้้าวนาปรััง
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการน้ำำ��มีีเพีียงพอสำำ�หรัับการอุุปโภค บริิโภค และรัักษาระบบนิิเวศในฤดููแล้้งแล้้วก็็ตาม สาเหตุุหนึ่่�งเพราะราคาข้้าวเปลืือก
ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ประกอบกัับมีีบางจัังหวััดขยายเนื้้�อที่่�ปลููกข้้าวนาปรัังเพื่่�อชดเชยข้้าวนาปีีในฤดููการผลิิตที่่�ผ่่านมาที่่�เสีียหายจากภััยแล้้งและอุุทกภััย
ส่่งผลให้้ผลผลิิตในภาพรวมทั้้�งประเทศเพิ่่�มขึ้้�นตามการเพิ่่�มขึ้้�นของเนื้้�อที่่�เพาะปลููก สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่ลดลง เนื่่�องจากเกษตรกรในบางจัังหวััด
เพาะปลููกเกิินแผนการเพาะปลููกพืืชฤดููแล้้ง ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอในช่่วงที่่�ต้้นข้้าวกำำ�ลัังเจริิญเติิบโต รวมทั้้�งในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563
ถึึงมกราคม 2564 มีีอากาศหนาวนาน ส่่งผลให้้บางพื้้�นที่่�ต้้นข้้าวชะงัักการเจริิญเติิบโต หรืือเติิบโตไม่่สมบููรณ์์ ส่่งผลให้้ภาพรวมผลผลิิตทั้้�งประเทศลดลง
			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - ตุุลาคม 2564 โดยคาดว่่าผลผลิิตจะออกสู่่�ตลาดมาก
ในช่่วงเดืือนมีีนาคม - เมษายน 2564 ปริิมาณรวม 2.915 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 59.29 ของผลผลิิตข้้าวนาปรัังทั้้�งหมด
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2564

รายการ

ก.พ.64

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

รวมทั้งประเทศ (ล้านตันข้าวเปลือก) 0.929 1.565 1.350 0.548 0.322 0.158 0.029 0.012 0.004 4.917
ร้อยละ
18.90 31.83 27.46 11.15 6.55 3.22 0.58 0.24 0.07 100.00
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ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
		 1.2 การตลาด
			

1) แผนการผลิิตและการตลาดข้้าวครบวงจร ปีีการผลิิต 2563/64 ประกอบด้้วย 5 ช่่วง ดัังนี้้�

				
ช่่วงที่่� 1 การกำำ�หนดอุุปสงค์์และอุุปทานข้้าว ได้้กำำ�หนดอุุปสงค์์ 28.786 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก อุุปทาน 30.865
ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
			 	ช่่วงที่่� 2 ช่่วงการผลิิตข้้าว
					 2.1) การวางแผนการผลิิตข้้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีีการวางแผนการผลิิตข้้าว ปีี 2563/64
รวม 69.409 ล้้านไร่่ คาดการณ์์ผลผลิิต 30.865 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก จำำ�แนกเป็็น รอบที่่� 1 พื้้�นที่่� 59.884 ล้้านไร่่ คาดการณ์์ผลผลิิต 24.738
ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และรอบที่่� 2 พื้้�นที่่� 9.525 ล้้านไร่่ คาดการณ์์ผลผลิิต 6.127 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก โดยสามารถปรัับสมดุุลการผลิิตได้้
ในการวางแผนรอบที่่� 2 หากราคามีีความอ่่อนไหว ความต้้องการใช้้ข้้าวลดลง และสถานการณ์์น้ำำ��น้้อย รวมทั้้�งการปรัับลดพื้้�นที่่�การปลููกข้้าว
ไปปลููกพืืชอื่่�น โดยจะมีีการทบทวนโครงการลดรอบการปลููกข้้าวก่่อนฤดููกาลเพาะปลููกข้้าวรอบที่่� 2
					 2.2) การจััดทำำ�พื้้�นที่่�เป้้าหมายส่่งเสริิมการปลููกข้้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีีการจััดทำำ�พื้้�นที่่�เป้้าหมาย
ส่่งเสริิมการปลููกข้้าว ปีี 2563/64 รอบที่่� 1 จำำ�นวน 59.884 ล้้านไร่่ แยกเป็็น 1) ข้้าวหอมมะลิิ 27.500 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 9.161
ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 2) ข้้าวหอมไทย 2.084 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 1.396 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 3) ข้้าวเจ้้า 13.488 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 8.192
ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 4) ข้้าวเหนีียว 16.253 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 5.770 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และ 5) ข้้าวตลาดเฉพาะ 0.559 ล้้านไร่่
ผลผลิิต 0.219 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
					 2.3) การจััดการปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ โครงการผลิิตและกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�ดีี และควบคุุมค่่าเช่่าที่่�นา
					 2.4) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิมระบบนาแบบแปลงใหญ่่ โครงการส่่งเสริิมการผลิิต
ข้้าวอิินทรีีย์์ โครงการส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการผลิิตพืืช โครงการเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิตข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
สู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ โครงการส่่งเสริิมการผลิิตข้้าว กข 43 และข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�ม (กข 79) และโครงการรัักษาระดัับปริิมาณการผลิิต
และคุุณภาพข้้าว
					 2.5) การควบคุุมปริิมาณการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลาย
					 2.6) การพััฒนาชาวนา ได้้แก่่ โครงการชาวนาปราดเปรื่่�อง
					 2.7) การวิิจััยและพััฒนา ได้้แก่่ โครงการปรัับปรุุงและการรัับรองพัันธุ์์�ข้้าวคุุณภาพดีีเพื่่�อการแข่่งขััน และโครงการ
ปรัับปรุุงและการรัับรองพัันธุ์์�ข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�มพัันธุ์์�ใหม่่
					 2.8) การประกัันภััยพืืชผล ได้้แก่่ โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี
				
ช่่วงที่่� 3 ช่่วงการเก็็บเกี่่�ยวและหลัังเก็็บเกี่่�ยว ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อสร้้างยุ้้�งฉางให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกร
				
ช่่วงที่่� 4 ช่่วงการตลาดในประเทศ
					 4.1) การพััฒนาตลาดสิินค้้าข้้าว ได้้แก่่ โครงการเชื่่�อมโยงตลาดข้้าวอิินทรีีย์์และข้้าว GAP ครบวงจร และโครงการ
รณรงค์์บริิโภคข้้าว และผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยทั้้�งตลาดภายในประเทศและต่่างประเทศ
					 4.2) การชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาด ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี โครงการสิินเชื่่�อ
เพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้�ป้ ระกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก และโครงการ
สนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
				ช่่วงที่่� 5 ช่่วงการตลาดต่่างประเทศ
					 5.1) การจััดหาและเชื่่�อมโยงตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ การเจรจาขยายตลาดข้้าวและกระชัับความสััมพัันธ์์ทางการค้้า
ในต่่างประเทศ โครงการกระชัับความสััมพัันธ์์ และรณรงค์์สร้้างการรัับรู้้�ในศัักยภาพข้้าวไทยเพื่่�อขยายตลาดไทยในต่่างประเทศ
และโครงการ ลด/แก้้ไขปััญหาอุุปสรรคทางการค้้าข้้าวไทยและเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
					 5.2)	ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์และประชาสััมพัันธ์์ข้้าว ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวและนวััตกรรมข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิม
และขยายตลาดข้้าวไทยเชิิงรุุก โครงการผลัักดัันข้้าวหอมมะลิิไทยคุุณภาพดีีจากแหล่่งผลิิตสู่่�ตลาดโลก โครงการส่่งเสริิมและประชาสััมพัันธ์์
ภาพลัักษณ์์ข้้าวไทยในงานแสดงสิินค้้านานาชาติิ โครงการจััดประชุุม Thailand Rice Convention 2021 และโครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพ
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					 5.3)	ส่่งเสริิมพััฒนาการค้้าสิินค้้ามาตรฐาน และปกป้้องคุ้้�มครองเครื่่�องหมายการค้้า/เครื่่�องหมายรัับรอง
ข้้าวหอมมะลิิไทย
					 5.4) ประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์บริิโภคข้้าวและผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยในตลาดข้้าวต่่างประเทศ
			

2) มาตรการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64

				มติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2563 อนุุมััติิโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2563/64 มาตรการ
คู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 และโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิต
เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 และงบประมาณ ดัังนี้้�
				
2.1) โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2563/64 รอบที่่� 1 โดยกำำ�หนดชนิิดข้้าว ราคา และปริิมาณประกัันรายได้้
(ณ ราคาความชื้้�นไม่่เกิิน 15%) ดัังนี้้� (1) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคาประกัันตัันละ 15,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 14 ตััน (2) ข้้าวเปลืือก
หอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ราคาประกัันตัันละ 14,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน (3) ข้้าวเปลืือกเจ้้า ราคาประกัันตัันละ 10,000 บาท
ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 30 ตััน (4) ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ราคาประกัันตัันละ 11,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 25 ตััน และ (5) ข้้าวเปลืือกเหนีียว
ราคาประกัันตัันละ 12,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน
				
2.2) มาตรการคู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 ประกอบด้้วย 3 มาตรการ ได้้แก่่
					 (1) โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี ปีีการผลิิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อให้้เกษตรกรและ
สถาบัันเกษตรกรในเขตพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวทั่่�วประเทศ เพื่่�อชะลอข้้าวเปลืือกไว้้ในยุ้้�งฉางเกษตรกรและสถาบัันเกษตรกร จำำ�นวน 1.50 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
วงเงิินสิินเชื่่�อต่่อตััน จำำ�แนกเป็็น ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ตัันละ 11,000 บาท ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ตัันละ 9,500 บาท ข้้าวเปลืือกเจ้้า
ตัันละ 5,400 บาท ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ตัันละ 7,300 บาท และข้้าวเปลืือกเหนีียว ตัันละ 8,600 บาท รวมทั้้�งเกษตรกรที่่�เก็็บข้้าวเปลืือก
ในยุ้้�งฉางตนเอง จะได้้รัับค่่าฝากเก็็บและรัักษาคุุณภาพข้้าวเปลืือกในอััตรา ตัันละ 1,500 บาท สำำ�หรัับสถาบัันเกษตรกรที่่�รัับซื้้�อข้้าวเปลืือก
จากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 1,000 บาท และเกษตรกรผู้้�ขายข้้าวเปลืือก ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 500 บาท
					 (2) โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร ปีีการผลิิต 2563/64 โดย ธ.ก.ส.
สนัับสนุุนสิินเชื่่�อแก่่สถาบัันเกษตรกร ประกอบด้้วย สหกรณ์์การเกษตร กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน และศููนย์์ข้้าวชุุมชน เพื่่�อรวบรวม
ข้้าวเปลืือกจำำ�หน่่าย หรืือเพื่่�อการแปรรููป วงเงิินสิินเชื่่�อเป้้าหมาย 15,000 ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ร้้อยละ 4 ต่่อปีี
โดยสถาบัันเกษตรกรรัับภาระดอกเบี้้�ย ร้้อยละ 1 ต่่อปีี รััฐบาลรัับภาระชดเชยดอกเบี้้�ยให้้สถาบัันเกษตรกรร้้อยละ 3 ต่่อปีี
					 (3) โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก ปีีการผลิิต 2563/64 ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าว
รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกเพื่่�อเก็็บสต็็อก เป้้าหมาย 4 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก โดยสามารถรัับซื้้�อจากเกษตรกรได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2563 - 31 มีีนาคม 2564
(ภาคใต้้ 1 มกราคม - 30 มิิถุุนายน 2564) และเก็็บสต็็อกในรููปข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร ระยะเวลาการเก็็บสต็็อกอย่่างน้้อย 60 - 180 วััน
(2 - 6 เดืือน) นัับแต่่วัันที่่�รัับซื้้�อ โดยรััฐชดเชยดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3
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3) โครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพัั ฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64

				ธ.ก.ส. ดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน
ลดต้้นทุุนการผลิิต ให้้เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น ในอััตราไร่่ละ 1,000 บาท ไม่่เกิินครััวเรืือนละ 20 ไร่่ (ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 20,000 บาท)
ทั้้�งนี้้� กระทรวงพาณิิชย์์ขอดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินเกษตรกรที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 รอบที่่� 1 กัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร
ในอััตราไร่่ละ 500 บาท ไม่่เกิินครััวเรืือนละ 20 ไร่่ หรืือครััวเรืือนละไม่่เกิิน 10,000 บาท ก่่อนในเบื้้�องต้้น
		 1.3 การค้้า

		 ภาวการณ์์ซื้้�อขายข้้าวในเดืือนพฤษภาคม 2564 ข้้าวเปลืือกเจ้้าที่่�เกษตรกรขายได้้ ราคาลดลงเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากอยู่่�ใน
ช่่วงที่่�ผลผลิิตข้้าวนาปรัังออกสู่่�ตลาดมาก ประกอบกัับตลาดต่่างประเทศมีีความต้้องการสั่่�งซื้้�อข้้าวลดลง
		 1.4 การส่่งออก

		ปีี 2563 ไทยส่่งออกข้้าว 5.725 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 115,914 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�ส่่งออก 7.584 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า
130,585 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 24.51 และร้้อยละ 11.23 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
		ปีี 2564 (ม.ค. - มีี.ค.) ไทยส่่งออกข้้าว 1.132 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 21,805 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�ส่่งออก
1.468 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 28,497 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 22.89 และร้้อยละ 23.48 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
			

1.5 การนำำ�เข้้า

			ตั้้�งแต่่ ปีี 2548 ตามพัันธกรณีี WTO ไทยจะต้้องเปิิดตลาดนำำ�เข้้าข้้าวตามพัันธกรณีีในปริิมาณ 249,757 ตััน ภาษีีนำำ�เข้้าข้้าวในโควตา
อััตราร้้อยละ 30
			ปีี 2563 ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 45,244 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 580 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�นำำ�เข้้า 32,706 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 493
ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 38.34 และร้้อยละ 17.65 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
			ปีี 2564 (ม.ค. - มีี.ค.) ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 9,604 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 99 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�นำำ�เข้้า 9,116 ตััน
ข้้าวสาร มููลค่่า 120 ล้้านบาท ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.35 แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ 17.5 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
2. สถานการณ์์การผลิิตและการค้้าของโลก
		 2.1 สถานการณ์์ข้้าวโลก
			

1) การผลิิต

			 ผลผลิิตข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์ผลผลิิตข้้าวโลกปีี 2563/64 ณ เดืือนเมษายน 2564 ผลผลิิต 504.167 ล้้านตัันข้้าวสาร
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 497.692 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2562/63 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.30
			

2) การค้้าข้้าวโลก

			 บััญชีีสมดุุลข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์ผลผลิิตข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนพฤษภาคม 2564 ผลผลิิต 505.446
ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจาก 503.534 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2563/64 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.38 กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์บััญชีี
สมดุุลข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนพฤษภาคม 2564 มีีปริิมาณผลผลิิต 505.446 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.38 การใช้้
ในประเทศ 513.348 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.57 การส่่งออก/นำำ�เข้้า 46.429 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564/65
ร้้อยละ 0.19 และสต็็อกปลายปีีคงเหลืือ 168.018 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.49
			 โดยประเทศที่่ค� าดว่่าจะส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย เมีียนมา กััมพููชา อีียูู ปารากวััย ไทย ตุุรกีี และอุุรุุกวััย
			 ส่่วนประเทศที่่ค� าดว่่าจะส่่งออกลดลง ได้้แก่่ อาร์์เจนติินา อิินเดีีย เวีียดนาม และสหรััฐอเมริิกา
		 	สำำ�หรัับประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ไอเวอรี่่�โคสต์์ เอธิิโอเปีีย อีียูู กิินีี อิิหร่่าน อิิรััก เคนย่่า มาดากััสกา โมแซมบิิค เนปาล
ไนจีีเรีีย ฟิิลิิปปิินส์์ เซเนกััล สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
			 ส่่วนประเทศที่่ค� าดว่่าจะนำำ�เข้้าลดลง ได้้แก่่ บราซิิล จีีน อิินโดนีีเซีีย ซาอุุดิิอาระเบีีย แอฟริิกาใต้้ และสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์
			 ประเทศที่่มีีสต็
� ็อกคงเหลืือปลายปีีเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ อิินโดนีีเซีีย ปากีีสถาน และไทย
			 ส่่วนประเทศที่่ค� าดว่่าจะมีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีลดลง ได้้แก่่ จีีน อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่�น ฟิิลิิปปิินส์์ และสหรััฐอเมริิกา
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		 2.2 สถานการณ์์ข้้าวของประเทศผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคที่่�สำำ�คััญ
			

เวีียดนาม

ภาวะราคาข้้าวเมื่่�อสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมาปรัับลดลงแตะระดัับต่ำำ�สุ
� ุดในรอบ 5 เดืือน เนื่่�องจากค่่าเงิินรููปีีอ่่อนค่่าลงต่ำำ�สุ
� ุดในรอบกว่่า 9 เดืือน
ประกอบกัับความต้้องการข้้าวจากต่่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริิกาอ่่อนตััวลง ขณะที่่�ผู้้�ส่่งออกต่่างกัังวลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์การระบาดของ
โควิิด-19 ที่่�กลัับมารุุนแรงอีีกครั้้�ง ซึ่่�งคาดว่่าจะทำำ�ให้้เกิิดปััญหาความล่่าช้้าของการส่่งมอบข้้าวขึ้้�นเรืือบรรทุุกสิินค้้า โดยข้้าวนึ่่�ง 5% ราคาอยู่่�ที่่�ระดัับ
374 - 379 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน ลดลงจากสััปดาห์์ก่่อนที่่�ระดัับ 386 - 390 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อตััน
			 กระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) รายงานว่่า ในปีีการผลิิต 2564/65 รััฐบาลอิินเดีียได้้ตั้้�งเป้้าผลิิตข้้าว
(ช่่วงมิิถุุนายน 2563 - กรกฎาคม 2564) ประมาณ 121.1 ล้้านตััน ประกอบด้้วย ผลผลิิตในฤดููการผลิิต the Kharif season (มิิถุุนายน - ธัันวาคม)
ประมาณ 104.3 ล้้านตััน และในฤดููการผลิิต the Rabi season (พฤศจิิกายน - พฤษภาคม) ประมาณ 16.8 ล้้านตััน ทั้้�งนี้้� จากข้้อมููลการพยากรณ์์
ผลผลิิตธััญพืืชครั้้�งที่่� 2 คาดว่่า ในปีีการผลิิต 2564/65 จะมีีผลผลิิตข้้าวประมาณ 120.32 ล้้านตััน ประกอบด้้วย ผลผลิิตในฤดููการผลิิต the Kharif
season ประมาณ 103.75 ล้้านตััน และในฤดููการผลิิต the Rabi season ประมาณ 16.57 ล้้านตััน
			 ขณะที่่� กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) พยากรณ์์ว่่า ในช่่วงฤดููมรสุุม (Southwest monsoon)
จะเริ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงสััปดาห์์แรกของเดืือนมิิถุุนายนและจะอยู่่�ในระดัับปกติิ
			 มีีรายงานว่่า อิินเดีียจะใช้้ท่่าเรืือ Paradip port ในรััฐ Odisha ทางตะวัันออกของประเทศ เพิ่่�มอีีก 1 แห่่ง สำำ�หรัับการส่่งออกข้้าว
หลัังจากที่่�เมื่่�อช่่วงต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมาอิินเดีียได้้ใช้้ท่่าเรืือน้ำำ�ลึึ
� กกากีีนาดา (Kakinada Deep Water Port) สำำ�หรัับการส่่งออกข้้าว
ทั้้�งนี้้� ได้้เริ่่�มมีีการส่่งออกข้้าวขาวที่่�ไม่่ใช่่บาสมาติิ (non-basmati rice) ผ่่านทางท่่าเรืือแห่่งใหม่่แล้้ว โดยมีีปลายทางที่่�ประเทศเวีียดนามจำำ�นวน 520 ตััน
หรืือ 20 ตู้้�คอนเทนเนอร์์ และมีีแผนจะส่่งมอบข้้าวอีีกประมาณ 500 ตู้้�คอนเทนเนอร์์ ในช่่วง 3 เดืือนข้้างหน้้า ทั้้�งนี้้� ทางการรััฐอานธรประเทศ
(Andhra Pradesh) ได้้อนุุญาตให้้มีีการใช้้ท่่าเรืือน้ำำ��ลึึกกากีีนาดา (Kakinada Deep Water Port) สำำ�หรัับการส่่งออกข้้าว โดยเรืือลำำ�แรกที่่�เข้้ามา
โหลดสิินค้้ามีีความสามารถในการบรรทุุกสิินค้้าข้้าวประมาณ 32,250 ตััน ซึ่่�งเป็็นข้้าวหััก โดยมีีปลายทางที่่�ประเทศเซเนกััลในแอฟริิกาตะวัันตก
			 กระทรวงเกษตรและสวััสดิิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่่า โครงการจััดหาข้้าวของ
รััฐบาลในฤดููการผลิิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปีี 2563/64 (เริ่่�มตั้้�งแต่่ 26 - 28 กัันยายน 2563 - 30 กัันยายน 2564)
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 26 เมษายน 2564 สามารถจััดหาข้้าวได้้แล้้วประมาณ 71.05 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีที่่�ผ่่านมา โดยเป็็นข้้าวจากฤดููการผลิิต Rabi rice crop (พฤศจิิกายน - พฤษภาคม) จำำ�นวน 830,000 ตััน รััฐบาลอิินเดีียคาดว่่าโครงการดัังกล่่าว
จะสามารถจััดหาข้้าวได้้มากถึึง 74.2 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 18 เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน 62.7 ล้้านตััน ของปีี 2562/63 (รััฐบาลตั้้�งเป้้าหมาย
ในการจััดหาข้้าวของปีี 2563/64 ไว้้ที่่� 49.5 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 19 เมื่่�อเทีียบกัับเป้้าหมายในปีี 2562/63 ที่่� 41.6 ล้้านตััน)
โดยรััฐบาลได้้เพิ่่�มจุุดรัับซื้้�อข้้าวเพิ่่�มขึ้้�นจาก 30,709 จุุด เป็็น 39,122 จุุดทั่่�วประเทศ (เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 27 จากปีีที่่�ผ่่านมา) โดยคาดว่่า
จะมีีเกษตรกรได้้รัับประโยชน์์จากโครงการนี้้� ประมาณ 15.7 ล้้านราย (เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 26 จากปีีที่่�ผ่่านมา) และคาดว่่าจะมีีการจ่่ายเงิิน
ให้้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้้านรููปีี หรืือประมาณ 18,786 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ (เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 21 จากปีีที่่�ผ่่านมา)
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อต้้นเดืือนมิิถุุนายน 2563 รััฐบาลได้้ประกาศราคารัับซื้้�อข้้าวขั้้�นต่ำำ�� (the minimum support price; MSP) สำำ�หรัับฤดููการผลิิต Kharif
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(มิิถุุนายน - กัันยายน) ส่่วนปีี 2563/64 (ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564) รััฐบาลได้้ประเมิินต้้นทุุนการผลิิตของเกษตรกรในปีี 2563/64 เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
1,245 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณ 166 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อตััน) ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้เกษตรกรมีีผลกำำ�ไรประมาณร้้อยละ 50 จากการเพาะปลููกข้้าว
รััฐบาลจึึงกำำ�หนดราคารัับซื้้�อขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับข้้าวคุุณภาพธรรมดาไว้้ที่่� 1,868 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณ 249 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อตััน) เพิ่่�มขึ้้�น
ประมาณร้้อยละ 2.4 จาก 1,815 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณ 242 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อตััน) ในปีี 2562/63 ขณะที่่� ข้้าวคุุณภาพดีี (Grade ‘A’ paddy)
กำำ�หนดไว้้ที่่� 1,888 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณ 251 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อตััน) เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 2.9 จาก 1,835 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม
(ประมาณ 244 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อตััน) ในปีี 2562/63
			

มาเลเซีีย

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ (USDA) รายงานว่่า ในปีีการตลาด 2564/65 (มกราคม - ธัันวาคม 2564) คาดว่่าผลผลิิตข้้าวของมาเลเซีีย
จะมีีประมาณ 18.50 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน 18.75 ล้้านตััน ในปีี 2563/64 เนื่่�องจากมีีการลดพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าว
ลงจากการที่่�เกษตรกรเปลี่่�ยนไปปลููกปาล์์มน้ำำ��มััน ประกอบกัับเกษตรกรมีีอายุุมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาขาดแคลนแรงงานด้้านการเกษตร
			 ที่่�ผ่่านมา ในปีี 2562 อััตราการพึ่่�งพาผลผลิิตข้้าวในประเทศ (self - sufficiency of rice) อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 72 ลดลงจากเป้้าหมาย
ของรััฐบาลที่่�ร้้อยละ 75 ทำำ�ให้้รััฐบาลต้้องมีีมาตรการในการเพิ่่�มผลผลิิตข้้าวโดยการเพิ่่�มการอุุดหนุุนและให้้สิ่่�งจููงใจกัับเกษตรกร โดยรััฐบาลได้้
จััดสรรงบประมาณสำำ�หรัับโครงการต่่างๆ เป็็นเงิินประมาณ 380.90 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ เช่่น การอุุดหนุุนด้้านเมล็็ดพัันธุ์์� การให้้เงิินจููงใจในการ
เพิ่่�มผลผลิิต การอุุดหนุุนด้้านราคา การอุุดหนุุนด้้านปุ๋๋�ย รวมทั้้�งการอุุดหนุุนด้้านยาปราบศััตรููพืืช เป็็นต้้น สำำ�หรัับความต้้องการบริิโภคข้้าวนั้้�น
ในปีีการตลาด 2564/65 คาดว่่าจะมีีประมาณ 2.90 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากจำำ�นวน 2.95 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2563/64 เนื่่�องจากคาดว่่า
ความต้้องการบริิโภคข้้าวลดลงจากการที่่�กิิจการโรงแรมและร้้านอาหารต่่างๆ ถููกปิิด เนื่่�องจากการระบาดของเชื้้�อ COVID-19
			 สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าข้้าวในปีีการตลาด 2564/65 คาดว่่าจะมีีประมาณ 1.05 ล้้านตััน ลดลงจากจำำ�นวน 1.15 ล้้านตััน ในปีี 2563/64
เนื่่�องจากความต้้องการที่่�ลดลง ทั้้�งนี้้� ประเทศเวีียดนาม และอิินเดีีย ถืือเป็็นแหล่่งนำำ�เข้้าข้้าวรายใหญ่่ของมาเลเซีีย คิิดเป็็นร้้อยละ 80 ขณะที่่�
แหล่่งนำำ�เข้้าอื่่�นๆ เช่่น ปากีีสถาน เมีียนมา และไทย เป็็นต้้น
			 รััฐบาลมาเลเซีีย ไม่่มีีนโยบายควบคุุมราคาข้้าวที่่�นำำ�เข้้า ซึ่่�งบริิษััท Bernas Bhd ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการด้้านการนำำ�เข้้าข้้าว
ของประเทศ โดยรััฐบาลได้้กำำ�หนดอััตราภาษีีนำำ�เข้้าข้้าวสำำ�หรัับการบริิโภค (import tax on rice for human consumption and) ไว้้ที่่�ร้้อยละ 40
และภาษีีนำำ�เข้้าข้้าวสำำ�หรัับอาหารสััตว์์ (import tax on imports for animal feed) ไว้้ที่่�ร้้อยละ 15
			 อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาลได้้ควบคุุมราคาข้้าวขายปลีีก (retail rice price) ของข้้าวท้้องถิ่่�น (ST15 variety) ไว้้ที่่� 1.65 - 1.8 ริิงกิิตต่่อกิิโลกรััม
(ประมาณ 400 - 440 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อตััน)
			

			จีีน

สำำ�นัักข่่าวรอยเตอร์์รายงานว่่า รััฐบาลจีีนมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มความมั่่�นคงด้้านธััญพืืชโดยการส่่งเสริิมผลผลิิตธััญพืืชมากขึ้้�น ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีี
ของจีีนตั้้�งเป้้าที่่�จะรัักษาเสถีียรภาพของราคารัับซื้้�อข้้าวและข้้าวสาลีีขั้้�นต่ำำ�� ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามในการส่่งเสริิมผลผลิิตข้้าว และ
เพิ่่�มความมั่่�นคงด้้านธััญพืืช โดยรััฐบาลคาดว่่า ในปีีนี้้�จะมีีการเก็็บเกี่่�ยวธััญพืืชเพิ่่�มมากขึ้้�น
			 ศููนย์์ข้้อมููลธััญพืืชและน้ำำ�มั
� ันแห่่งชาติิ (China National Grain & Oils Information Center; CNGOIC) คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564
ประเทศจีีนจะมีีผลผลิิตข้้าวเปลืือกประมาณ 215 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.50 เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนข้้าวโพด คาดว่่าจะมีีประมาณ 272 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.30 และข้้าวสาลีีคาดว่่าจะมีีประมาณ 136.4 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.6 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
			 อย่่างไรก็็ตาม มีีรายงานว่่า ในช่่วง 2 เดืือนแรกของปีี 2564 ประเทศจีีนนำำ�เข้้าข้้าวเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 3 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมา โดยส่่วนใหญ่่จะนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ เช่่น ปากีีสถาน เมีียนมา ไทย และเวีียดนาม เป็็นต้้น
			 จากข้้อมููลของสำำ�นัักงานศุุลกากร (the Customs Authorities of China) รายงานว่่า ในช่่วง 2 เดืือนแรกของปีี มีีการนำำ�เข้้าข้้าว
ประมาณ 910,000 ตััน มููลค่่าประมาณ 434.15 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โดยปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 203.3 และมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 180.6
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา โดยนำำ�เข้้าจากประเทศปากีีสถานมากที่่�สุุด คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 127.61 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 339.70 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา และคิิดเป็็นร้้อยละ 29.40 ของการนำำ�เข้้าข้้าวทั้้�งหมดของจีีน
			 นอกจากนี้้� ยัังนำำ�เข้้าจากเมีียนมาเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 220.4 ประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 83 และเวีียดนามเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 206.3
ขณะที่่�การนำำ�เข้้าจาก อิินเดีียเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 65,464 ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2563 มีีรายงานว่่าประเทศจีีนได้้ซื้้�อข้้าวหัักจากอิินเดีีย ประมาณ
100,000 ตััน ในราคาประมาณ 300 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน โดยกำำ�หนดส่่งมอบระหว่่างเดืือนธัันวาคม 2563 – กุุมภาพัันธ์์ 2564
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ศููนย์์การค้้าธััญพืืชแห่่งชาติิ (China’s National Grain Trade Center; NGTC) รายงานว่่า ในเดืือนเมษายน 2564 มีีการจำำ�หน่่าย
ข้้าวเปลืือก (old crop paddy) จากสต็็อกรััฐบาลจำำ�นวน 160,053 ตััน (คิิดเป็็นร้้อยละ 2.5 ของจำำ�นวนที่่�นำำ�ออกมาประมููล) จากจำำ�นวนข้้าวเปลืือกเก่่า
ในสต็็อกรััฐบาลที่่�นำ�ำ ออกมาประมููลขาย 4 ครั้้�ง รวมจำำ�นวน 6.30 ล้้านตััน ซึ่่�งลดลงจากจำำ�นวน 488,622 ตััน ที่่�จำำ�หน่่ายได้้ในเดืือนก่่อนหน้้า
			

			

ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย และ Oryza.com

			อิิหร่่าน

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงเตหะราน รายงานว่่า จากราคาข้้าวที่่�สููงขึ้้�นตามอััตราเงิินเฟ้้อและการขาดแคลนเงิินตรา
ในการนำำ�เข้้าข้้าวจากต่่างประเทศที่่�ทำำ�ให้้ปริิมาณข้้าวในตลาดผู้้�บริิโภคของอิิหร่่านลดลง ส่่งผลให้้ปััจจุุบัันมีีชาวอิิหร่่านเพีียง 15 ล้้านคน
จากจำำ�นวนประชากรทั้้�งสิ้้�น 84.9 ล้้านคน มีีกำำ�ลัังเพีียงพอในการจััดซื้้�อจััดหาข้้าวสำำ�หรัับบริิโภคในครััวเรืือน
			 ข้้อมููลล่่าสุุดจากสมาคมผู้้�นำ�ำ เข้้าข้้าวอิิหร่่านระบุุว่่าการนำำ�เข้้าข้้าวจากต่่างประเทศของอิิหร่่านหลัังไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2019 เป็็นต้้นมา
มีีปริิมาณลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งสาเหตุุมาจากปััญหาการชำำ�ระเงิิน การอ่่อนตััวของค่่าเงิินเรีียล และราคาข้้าวนำำ�เข้้าที่่�สููงขึ้้�น โดยเฉพาะข้้าวบาสมาติิ
จากอิินเดีียและปากีีสถานที่่�พบว่่ามีีราคาสููงขึ้้�นใกล้้เคีียงกัับราคาข้้าวอิิหร่่าน ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้ข้้าวที่่�วางจำำ�หน่่ายในตลาดภายในประเทศ
มีีปริิมาณลดลง ส่่งผลให้้ราคาขายขยัับตััวสููงขึ้้�น
			 จากการสำำ�รวจตลาดข้้าวในเดืือนพฤษภาคม 2021 ของสื่่�อท้้องถิ่่�นอิิหร่่านพบว่่า ราคาข้้าวสารต่่อกิิโลกรััมเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉลี่่�ยประมาณ
ร้้อยละ 150 หรืือ 2.5 เท่่าของราคาที่่�จำำ�หน่่ายในช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า โดยข้้าวอิิหร่่านที่่�เป็็นผลผลิิตภายในประเทศปััจจุุบัันจำำ�หน่่าย
ที่่�กิิโลกรััมละ 420,000 เรีียล (ประมาณ 60 บาท) และข้้าวนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศกิิโลกรััมละ 300,000 เรีียล (ประมาณ 42 บาท)
			 จากสถิิติิของทางการอิิหร่่านพบว่่า ในปีี 2020 อิิหร่่านนำำ�เข้้าข้้าวจากต่่างประเทศทั้้�งสิ้้�นประมาณ 870,000 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ
925 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งลดลงเกืือบครึ่่�งหนึ่่�งของการนำำ�เข้้าในปีี 2019 ปััญหาหลัักของการนำำ�เข้้าลดลงคืือการขาดแคลนเงิินตราต่่างประเทศ
ที่่�อิิหร่่านได้้รัับจากการส่่งออกน้ำำ��มัันและฝากไว้้ในธนาคารต่่างประเทศสำำ�หรัับใช้้เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้าสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�จำ�ำ เป็็น เช่่น
ข้้าว น้ำำ��ตาล และชา เป็็นต้้น โดยเฉพาะในธนาคารที่่�อิินเดีียซึ่่�งอิิหร่่านได้้รัับค่่าสิินค้้าเป็็นเงิินสกุุลรููปีีและฝากไว้้ในธนาคารอิินเดีีย 2 แห่่งสำำ�หรัับ
หัักบััญชีีค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้าข้้าว
			 จากรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์รอยเตอร์์ฉบัับเดืือนมีีนาคม 2021 พบว่่า ผู้้�ส่่งออกอิินเดีียจำำ�นวนมากลัังเลที่่�จะลงนามในสััญญาส่่งออก
ข้้าวมายัังอิิหร่่านเนื่่�องจากเห็็นว่่าเงิินฝากสกุุลรููปีีของอิิหร่่านในธนาคารอิินเดีียกำำ�ลัังร่่อยหรอลงและไม่่เพีียงพอต่่อการหัักจ่่ายค่่าสิินค้้า อาจทำำ�ให้้
ประสบปััญหาการชำำ�ระเงิินได้้ซึ่่�งเป็็นกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อยหลัังอิินเดีียหยุุดนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันดิิบจากอิิหร่่าน เริ่่�มจากเดืือนพฤษภาคม 2019 เป็็นต้้นมา
หลัังสิ้้�นสุุดระยะผ่่อนปรนของสหรััฐฯ
			 ทั้้�งนี้้� อิินเดีียเป็็นแหล่่งนำำ�เข้้าข้้าวที่่�สำำ�คััญอัันดัับหนึ่่�งของอิิหร่่าน คิิดเป็็น 3 ใน 4 ของการนำำ�เข้้าข้้าวทั้้�งหมด โดยมีีปริิมาณการนำำ�เข้้า
ปีีละประมาณ 6 8 แสนตััน (7 แสนตัันในปีี 2020) แต่่จากสถิิติิการส่่งออกข้้าวของอิินเดีียมายัังอิิหร่่านในช่่วง 2 เดืือนแรกของปีี 2021 นี้้� พบว่่า
มีีปริิมาณและมููลค่่าลดลงถึึงร้้อยละ 60 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2020 ซึ่่�งอิินเดีียส่่งออกข้้าวมาอิิหร่่านมููลค่่าสููงถึึง 202 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ
			 ทั้้�งนี้้� ข้้าวเป็็นสิินค้้าอุุปโภคที่่�มีนั
ี ัยยะสำำ�คััญต่่ออิิหร่่านเป็็นอัันดัับสองรองจากข้้าวสาลีี ดัังนั้้�น การที่่�ข้้าวขาดแคลนและมีีราคาสููงขึ้้�น
จึึงทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคชาวอิิหร่่านจำำ�เป็็นต้้องหัันไปบริิโภคข้้าวสาลีีเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งปััจจุุบัันยัังมีีราคาถููกเพราะรััฐบาลตรึึงราคาและให้้การอุุดหนุุน
ด้้านการนำำ�เข้้า อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อทดแทนการนำำ�เข้้าข้้าวจากอิินเดีียที่่�ประสบปััญหาการชาระเงิิน รััฐบาลอิิหร่่านจึึงเริ่่�มมองหาและเร่่งเจรจานำำ�เข้้า
ข้้าวจากแหล่่งส่่งออกอื่่�น เช่่น เวเนซููเอล่่า เวีียดนาม และไทย เป็็นต้้น โดยจะเจรจาเงื่่�อนไขการนำำ�เข้้าแบบการค้้าในระบบต่่างตอบแทนเป็็นหลััก
			 ในช่่วงที่่�ผ่่านมา ข้้าวไทยเป็็นหนึ่่�งในทางเลืือกที่่�อิิหร่่านให้้ความสำำ�คััญมาโดยตลอด แต่่เนื่่�องด้้วยปััญหาด้้านการชำำ�ระเงิินและการขนส่่ง
ที่่�เกิิดจากมาตรการคว่ำำ�� บาตรอย่่างเข้้มข้้นของสหรััฐฯ จึึงทำำ�ให้้การนำำ�เข้้าข้้าวจากไทยลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ข้้าวที่่�อิิหร่่านนำำ�เข้้าจากไทยจะเป็็น
ข้้าวขาว 5% เกรดบีีและข้้าวหอมมะลิิ โดยส่่วนใหญ่่นำำ�เข้้าเพื่่�อรัักษาสมดุุลทางอาหาร หรืือ Food Security และจำำ�หน่่ายราคาถููกให้้กัับผู้้�บริิโภค
ที่่�มีีรายได้้น้้อยเป็็นหลััก จากปรากฏการณ์์การขาดแคลนข้้าวได้้ส่่งผลให้้รััฐบาลอิิหร่่านจำำ�เป็็นต้้องนำำ�ข้้าวไทยเหล่่านี้้�ออกมาวางจำำ�หน่่ายในห้้าง
สรรพสิินค้้าของรััฐทั่่�วประเทศ ถืือเป็็นครั้้�งแรกที่่�ผู้้�บริิโภคตามเมืืองใหญ่่ เช่่น กรุุงเตหะราน สามารถหาซื้้�อข้้าวไทยได้้อย่่างเสรีี ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นโอกาส
ดีีในการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ข้้าวไทยให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักแพร่่หลายในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�เป็็นคนเมืือง
			

			

ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงเตหะราน
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3. ราคาข้้าวไทยในเดืือนพฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�
		 3.1 ราคาข้้าวที่่�เกษตรกรขายได้้

			ข้้าวเปลืือกเจ้้านาปีีหอมมะลิิ เฉลี่่�ยตัันละ 11,556 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 11,836 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 2.37
และลดลงจากตัันละ 14,871 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 22.29
			ข้้าวเปลืือกเจ้้าความชื้้�น 15% เฉลี่่�ยตัันละ 8,815 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 9,068 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 2.79
และลดลงจากตัันละ 9,319 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 5.41
		 3.2 ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

			ข้้าวสารหอมมะลิิ ชั้้�น 2 (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 22,296 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 23,597 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 5.51
และลดลงจากตัันละ 33,167 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 32.78
			ข้้าวสารเจ้้า 5% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 13,842 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 14,015 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 1.23
และลดลงจากตัันละ 14,689 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 5.77
		 3.3 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

			ข้้าวหอมมะลิิ 100% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 785 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (24,371 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 810 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(25,181 บาท/ตััน) ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 3.09 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 3.22) และลดลงจากตัันละ 1,097 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(34,850 บาท/ตััน) ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 28.44 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 30.07)
			ข้้าว 5% เฉลี่่�ยตัันละ 495 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (15,357 บาท/ตััน) ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนเมษายน 2564 (15,372 บาท/ตััน) แต่่ลดลง
ในรููปเงิินบาทร้้อยละ 0.10 และลดลงจากตัันละ 509 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (16,164 บาท/ตััน) ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 2.75 (ลดลงในรููป
เงิินบาทร้้อยละ 4.99)
หมายเหตุุ : อััตราแลกเปลี่่�ยน 1 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เท่่ากัับ 31.0465 (อััตราแลกเปลี่่�ยน 3 สััปดาห์์ของเดืือนพฤษภาคม 2564)

โดย น.ส.ปองวดี จรังรัตน์
น.ส.อินทุชญา ปานปวง
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน พฤษภาคม 2564)
ประเทศ

ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2)

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
Gr

ปี 2563/64
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

34.578

32.650

34.909

35.850

34.600

0.95

35.330

2.11

บราซิิล

8.383

8.204

7.140

7.602

7.548

-2.82

7.650

1.35

พม่่า

12.650

13.200

13.200

12.650

12.600

-0.50

12.800

1.59

กััมพููชา

5.256

5.554

5.742

5.740

5.783

2.27

5.900

2.02

จีีน

147.766

148.873

148.490

146.730

148.300

-0.07

149.000

0.47

อีียิิปต์์

4.800

4.300

2.800

4.300

4.000

-3.58

4.000

0.00

อิินเดีีย

109.698

112.760

116.480

118.870

121.000

2.52

120.000

-0.83

อิินโดนีีเซีีย

36.858

37.000

34.200

34.700

35.200

-1.55

35.300

0.28

ญี่่�ปุ่่�น

7.929

7.787

7.657

7.611

7.567

-1.16

7.580

0.17

เกาหลีีใต้้

4.197

3.972

3.868

3.744

3.507

-3.98

3.770

7.50

ไนจีีเรีีย

4.536

4.470

4.538

5.040

4.890

2.74

5.000

2.25

ปากีีสถาน

6.849

7.500

7.300

7.200

8.100

2.99

8.200

1.23

ฟิิลิิปปิินส์์

11.686

12.235

11.732

11.927

12.400

0.94

12.300

-0.81

ไทย

19.200

20.577

20.340

17.655

18.830

-1.90

19.500

3.56

เวีียดนาม

27.400

27.657

27.344

27.100

27.100

-0.42

26.900

-0.74

สหรััฐฯ

7.117

5.659

7.107

5.877

7.226

0.68

6.464

-10.55

อื่่�น ๆ

42.690

42.143

44.501

44.975

44.883

1.67

45.752

1.94

รวม

491.593

494.541

497.348

497.571

503.534

0.74

505.446

0.38

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน พฤษภาคม 2564)

ประเทศ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ใช้้ในประเทศ
ส่่งออก
สต็็อกปลายปีี

ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2)
135.048 150.422 163.720 176.577 177.790
491.593 494.541 497.348 497.571 503.534
48.504
48.297
43.920
45.224
46.340
483.788 481.243 484.491 496.358 505.404
48.504
48.297
43.920
45.224
46.340
150.422 163.720 176.577 177.790 175.920

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
ปี 2563/64
(1)
175.920
505.446
46.429
513.348
46.429
168.018

Gr
7.36
0.54
-1.56
1.19
-1.56
4.04

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)
-1.05
0.38
0.19
1.57
0.19
-4.49

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
ตารางที่ 3 ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน พฤษภาคม 2564)

ประเทศ
อาร์์เจนติินา
ออสเตรเลีีย
บราซิิล
พม่่า
กััมพููชา
จีีน
อีียูู
กายานา
อิินเดีีย
ปากีีสถาน
ปารากวััย
ไทย
ตุุรกีี
อุุรุุกวััย
เวีียดนาม
สหรััฐฯ
อื่่�น ๆ
รวม

ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2)
0.391
0.375
0.388
0.335
0.350
0.187
0.262
0.134
0.042
0.150
0.594
1.245
0.954
1.240
0.900
3.350
2.750
2.700
2.300
2.000
1.150
1.300
1.350
1.350
1.400
1.173
2.059
2.720
2.265
2.300
0.456
0.570
0.527
0.506
0.500
0.455
0.414
0.496
0.520
0.530
12.573
11.791
9.813
14.560
15.800
3.647
3.913
4.550
3.934
4.300
0.538
0.653
0.689
0.803
0.580
11.615
11.213
7.562
5.706
6.000
0.280
0.213
0.202
0.234
0.200
0.982
0.802
0.809
0.967
0.780
6.488
6.590
6.581
6.167
6.400
3.349
2.776
3.138
2.865
2.900
1.276
1.371
1.307
1.430
1.250
48.504
48.297
43.920
45.224
46.340

หน่่วย : ล้้านตััน
ปี 2563/64
(1)
0.340
0.230
0.900
2.100
1.500
2.300
0.550
0.530
15.000
4.300
0.700
6.500
0.230
0.850
6.300
2.850
1.249
46.429

Gr
-3.29
-24.67
8.62
-11.40
4.41
15.51
0.65
5.48
6.91
3.40
3.64
-18.10
-0.42
-2.70
-0.93
-2.53
0.01
-1.56

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)
-2.86
53.33
0.00
5.00
7.14
0.00
10.00
0.00
-5.06
0.00
20.69
8.33
15.00
8.97
-1.56
-1.72
-0.08
0.19

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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ตารางที่ 4 ปริมาณการน�ำเข้าข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน พฤษภาคม 2564)

ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2)
บราซิิล
0.758
0.537
0.691
0.853
0.820
เบอร์์กิินา
0.500
0.550
0.600
0.600
0.600
จีีน
5.900
4.500
2.800
3.200
2.900
ไอเวอรี่่�โคสต์์
1.350
1.500
1.350
1.100
1.200
เอธิิโอเปีีย
0.390
0.600
0.520
0.700
0.750
อีียูู
1.591
1.633
1.799
1.994
1.950
กานา
0.650
0.830
0.900
0.850
0.950
กิินีี
0.600
0.865
0.530
0.670
0.700
อิินโดนีีเซีีย
0.350
2.350
0.600
0.550
0.700
อิิหร่่าน
1.400
1.250
1.400
1.125
1.200
อิิรััก
1.161
1.237
1.263
0.970
1.000
ญี่่�ปุ่่�น
0.678
0.670
0.678
0.676
0.685
เคนย่่า
0.625
0.600
0.610
0.600
0.600
มาดากััสกา
0.670
0.390
0.440
0.450
0.525
มาเลเซีีย
0.900
0.800
1.000
1.220
1.100
เม็็กซิิโก
0.913
0.776
0.740
0.843
0.800
โมแซมบิิค
0.710
0.530
0.635
0.655
0.650
เนปาล
0.535
0.700
0.620
0.970
0.950
ไนจีีเรีีย
2.500
2.100
1.800
1.800
1.800
ฟิิลิิปปิินส์์
1.200
2.500
2.900
2.450
2.000
ซาอุุดิิอาระเบีีย
1.195
1.290
1.425
1.613
1.500
เซเนกััล
1.100
1.100
1.000
1.050
1.150
แอฟริิกาใต้้
1.054
1.071
0.966
1.031
1.050
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรส 0.700
0.775
0.850
0.850
1.000
สหราชอาณาจัักร
0.668
0.536
0.587
0.654
0.640
สหรััฐฯ
0.787
0.916
0.981
1.210
1.175
อื่่�น ๆ
19.619
17.691
16.235
16.540
17.945
ประเทศ

รวม

48.504

48.297

43.920

45.224

46.340

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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หน่่วย : ล้้านตััน

6.40
4.62
-16.15
-5.31
15.74
6.25
8.14
0.53
-0.66
-4.05
-5.27
0.30
-0.81
-3.39
8.58
-1.80
0.35
15.89
-7.79
10.53
7.02
0.42
-0.46
8.39
1.14
11.40
-2.43

ปี 2563/64
(1)
0.700
0.600
2.600
1.250
0.850
2.100
0.950
0.725
0.600
1.300
1.150
0.685
0.650
0.650
1.100
0.800
0.675
1.000
2.000
2.100
1.400
1.250
1.000
0.900
0.650
1.200
17.544

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)
-14.63
0.00
-10.34
4.17
13.33
7.69
0.00
3.57
-14.29
8.33
15.00
0.00
8.33
23.81
0.00
0.00
3.85
5.26
11.11
5.00
-6.67
8.70
-4.76
-10.00
1.56
2.13
-2.23

-1.56

46.429

0.19

Gr

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน พฤษภาคม 2564)

ประเทศ

ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2)

หน่่วย : ล้้านตััน
Gr

ปี 2563/64
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

35.000

35.200

35.400

35.500

35.800

0.54

36.100

0.84

บราซิิล

7.850

7.650

7.350

7.300

7.350

-1.77

7.400

0.68

พม่่า

10.000

10.200

10.250

10.400

10.500

1.18

10.650

1.43

กััมพููชา

4.000

4.200

4.300

4.350

4.400

2.28

4.450

1.14

จีีน

141.761

142.509

142.920

145.230

150.200

1.35

156.000

3.86

อิิยิิปต์์

4.300

4.200

4.200

4.300

4.300

0.24

4.350

1.16

อิินเดีีย

95.838

98.669

99.160

105.984

106.500

2.87

107.000

0.47

อิินโดนีีเซีีย

37.500

37.000

36.300

36.000

35.800

-1.19

35.600

-0.56

ญี่่�ปุ่่�น

8.730

8.600

8.400

8.350

8.250

-1.42

8.200

-0.61

เกาหลีีใต้้

4.435

4.746

4.572

4.100

4.000

-3.47

3.900

-2.50

เนปาล

4.033

4.101

4.376

4.506

4.646

3.84

4.700

1.16

ไนจีีเรีีย

6.700

6.750

6.800

6.850

6.850

0.59

6.950

1.46

ฟิิลิิปปิินส์์

12.900

13.250

14.100

14.300

14.400

3.01

14.500

0.69

ไทย

12.000

11.000

11.800

12.300

12.600

2.11

12.900

2.38

เวีียดนาม

22.000

21.500

21.200

21.250

21.250

-0.81

21.200

-0.24

สหรััฐฯ

4.230

4.299

4.565

4.586

5.017

4.14

4.953

-1.28

อื่่�น ๆ

72.511

67.369

68.798

71.052

73.541

0.82

74.495

1.30

รวม

483.788

481.243

484.491

496.358

505.404

1.19

513.348

1.57

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร 25

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 6 สต็อกข้าวปลายปีของโลก

(ประมาณการเดืือน พฤษภาคม 2564)

หน่่วย : ล้้านตััน

ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63
(2)

ประเทศ

Gr

ปี 2563/64
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

จีีน

98.500

109.000

115.000

116.500

115.400

3.91

108.700

-5.81

อิินเดีีย

20.550

22.600

29.500

29.900

28.400

9.71

26.400

-7.04

อิินโดนีีเซีีย

3.215

5.563

4.063

3.313

3.413

-3.91

3.713

8.79

ญี่่�ปุ่่�น

2.410

2.223

2.046

1.980

1.902

-5.72

1.897

-0.26

ปากีีสถาน

1.335

1.424

0.931

1.031

1.431

-1.82

1.631

13.98

ฟิิลิิปปิินส์์

2.003

2.288

3.520

3.597

3.597

17.63

3.497

-2.78

ไทย

4.238

2.852

4.080

3.979

4.409

4.21

4.709

6.80

สหรััฐฯ

1.462

0.933

1.424

0.910

1.364

-1.62

1.303

-4.47

อื่่�น ๆ

16.709

16.837

16.013

16.580

16.004

-1.01

16.168

1.02

รวม

150.422

163.720

176.577

177.790

175.920

4.04

168.018

-4.49

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
บาท/ตัน

ราคาข้าว
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20,000
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ธ.ค.
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ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ.

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

มันส�ำปะหลัง

การผลิต
ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลััง ปีี 2564 (เริ่่�มออกสู่่�
ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 – กัันยายน
2564) คาดว่่ามีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว 9.163 ล้้านไร่่
ผลผลิิต 30.108 ล้้านตััน ผลผลิิตต่่อไร่่
3.286 ตััน เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�มีีพื้้�นที่่�
เก็็บเกี่่�ยว 8.918 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 28.999 ล้้านตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 3.252 ตััน พบว่่า พื้้�นที่่�
เก็็บเกี่่�ยว ผลผลิิตและผลผลิิตต่่อไร่่
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.75 ร้้อยละ 3.82 และ
ร้้อยละ 1.05 ตามลำำ�ดัับ โดยเดืือน
พฤษภาคม 2564 คาดว่่าจะมีีผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาด 1.475 ล้้านตััน (ร้้อยละ 4.78
ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
	ทั้้�งนี้้�ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังปีี 2564
จะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมกราคม –
มีีนาคม 2564 ปริิมาณ 18.40 ล้้านตััน
(ร้้อยละ 61.13 ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
การตลาด
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์มัันสำำ�ปะหลััง
เดืือนเมษายน 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
มัันเส้้น มีีปริิมาณส่่งออก 0.565 ล้้านตััน
มููลค่่า 4,246 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ
0.469 ล้้านตััน มููลค่่า 3,503 ล้้านบาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 20.21
และร้้อยละ 21.20 ตามลำำ�ดัับ
มัันอััดเม็็ด มีีปริิมาณส่่งออก 942 ตััน
มููลค่่า 9.74 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ

776 ตััน มููลค่่า 7.22 ล้้านบาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 21.39 และร้้อยละ
34.90 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง มีีปริิมาณส่่งออก
0.247 ล้้านตััน มููลค่่า 3,517 ล้้านบาท
ลดลงจากปริิมาณ 0.451 ล้้านตััน มููลค่่า
6,056 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 45.23 และร้้อยละ 41.93 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลัังดััดแปร มีีปริิมาณ
ส่่งออก 93.42 ล้้านตััน มููลค่่า 2,120 ล้้านบาท
ลดลงจากปริิมาณ 108.41 ล้้านตััน มููลค่่า
2,388 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 13.83 และร้้อยละ 11.22 ตามลำำ�ดัับ
ราคา
		ความเคลื่่�อนไหวของราคามัันสำำ�ปะหลััง
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา

		 1.1 ราคาหััวมัันสำำ�ปะหลัังสด
ที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ ระดัับไร่่นา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 1.94 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
2.08 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.22
แต่่สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 1.67 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 24.60
		 1.2 ราคามัันเส้้นที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 5.47 บาท
ลดลงจากราคากิิโลกรััมละ 5.74 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.70 แต่่สููงขึ้้�นจาก
ราคากิิโลกรััมละ 5.11 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.05

2. ราคาขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ

		 2.1 ราคาขายส่่งมัันเส้้น
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 7.09 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�แล้้ว แต่่สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ
6.09 บาท ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 16.40
		 2.2 ราคาขายส่่งแป้้งมัันประเภทสตาร์์ช
ชั้้�นพิิเศษ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 13.95 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 13.86 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.65 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 12.76 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 9.33
3. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

		 3.1 ราคาส่่งออกมัันเส้้น ราคาเฉลี่่�ย
ตัันละ 260 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ลดลงจากตัันละ
262 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 0.80 แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ 210
ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วงเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 23.80
		 3.2 ราคาส่่งออกแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง
ราคาเฉลี่่�ยตัันละ 483 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�แล้้ว แต่่สููงขึ้้�นจาก
ตัันละ 412 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 17.20
โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
หน่วย : ตัน
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ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์

การผลิิต
		 กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์โลกปีี 2564/65
(ณ เดืือนพฤษภาคม 2564) มีีปริิมาณ
1,189.85 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,128.46
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 5.44
โดยสหรััฐอเมริิกา บราซิิล ไนจีีเรีีย เม็็กซิิโก
รััสเซีีย ยููเครน อิินโดนีีเซีีย สหภาพยุุโรป
จีีน และอาร์์เจนติินา ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผล
ให้้ผลผลิิตในภาพรวมของโลกเพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ของโลก
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 1,181.08 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,149.41 ล้้านตััน ปีี 2563/64
ร้้อยละ 2.76 โดยบราซิิล จีีน สหรััฐอเมริิกา
เวีียดนาม รััสเซีีย แคนาดา สหภาพยุุโรป
ไนจีีเรีีย เม็็กซิิโก ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้
อิินโดนีีเซีีย อิินเดีีย และแอฟริิกาใต้้
มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับการค้้า
ของโลกมีี 196.24 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก
183.84 ล้้านตััน ในปีี 2563/64
ร้้อยละ 6.74 โดยอาร์์เจนติินา บราซิิล
สหภาพยุุโรป รััสเซีีย และยููเครน
ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับผู้้�นำำ�เข้้า
เช่่น อาร์์เจนติินา บราซิิล แคนนาดา
ชิิลีี โคลอมเบีีย อีียิิปต์์ สหภาพยุุโรป
กััวเตมาลา อิินโดนีีเซีีย อิิหร่่าน อิิสราเอล
ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ เม็็กซิิโก โมร็็อกโก เปรูู
ซาอุุดิิอาระเบีีย และตุุรกีี มีีการนำำ�เข้้า
เพิ่่�มขึ้้�น
เดืือนพฤษภาคม 2564 (1 - 15 พฤษภาคม
2564) มีีปริิมาณการส่่งออกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
1,770 ตััน (สมาคมพ่่อค้้าข้้าวโพดและ
พืืชพัันธุ์์�ไทย)
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ราคา
	สรุุปราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
เดืือนพฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เกษตรกร
ขายได้้ความชื้้�นไม่่เกิิน 14.5% เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 7.65 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
7.93 บาท ของเดืือนเมษายน 2564
ร้้อยละ 3.53 และลดลงจากกิิโลกรััมละ
7.72 บาทของเดืือนพฤษภาคม 2563
ร้้อยละ 0.91 สำำ�หรัับข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
ความชื้้�นเกิิน 14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
6.10 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 6.31 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 3.33
แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 5.92 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 3.04
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ ที่่�โรงงานอาหารสััตว์์รัับซื้้�อเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 9.38 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
9.22 บาท ของเดืือนเมษายน 2564
ร้้อยละ 1.74 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
8.70 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563
ร้้อยละ 7.82 สำำ�หรัับราคาขายส่่งที่่�ไซโล
รัับซื้้�อเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 8.98 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 8.84 บาท ของเดืือนเมษายน
2564 ร้้อยละ 1.58 และสููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 8.33 บาท ของเดืือน
พฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 7.80

		 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.เฉลี่่�ยตัันละ
304.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (9,470 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 301.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(9,352 บาท/ตััน) ของเดืือนเมษายน 2564
ร้้อยละ 1 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 118 บาท เมื่่�อเทีียบกัับเดืือน
พฤษภาคม 2563 เฉลี่่�ยตัันละ 275.00
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (8,740 บาท/ตััน) สููงขึ้้�น
ร้้อยละ 10.55 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 730.00 บาท
ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าในตลาดชิิคาโก
เดืือนกรกฎาคม 2564 ข้้าวโพดเมล็็ดเหลืือง
อเมริิกัันชั้้�น 2 เฉลี่่�ยตัันละ 281.45
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (8,189 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 244.88 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(7,714 บาท/ตััน) ของเดืือนเมษายน 2564
ร้้อยละ 14.93 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 475.00 บาท เมื่่�อเทีียบกัับเดืือน
พฤษภาคม 2563 เฉลี่่�ยตัันละ 124.02
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (3,995 บาท/ตััน) สููงขึ้้�น
ร้้อยละ 126.94 และสููงขึ้้�น ในรููปของเงิิน
บาทตัันละ 4,194 บาท
โดย น.ส.สุดารินทร์ รอดมณี
น.ส.พัทริยา วงศ์พรม
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลข้้าวโพดโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564)
รายการ
สต๊๊อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต๊๊อกปลายปีี

หน่่วย : ล้้านตััน

2564/65

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

283.53
1,189.85
196.24
196.24
1,181.08
292.30

304.48
1,128.46
183.84
183.84
1,149.41
283.53

-6.88
5.44
6.74
6.74
2.76
3.09

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์
การผลิต
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2564/65 (ณ เดืือน
พฤษภาคม 2564) มีีปริิมาณ 65.21 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.29 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 4.69 โดยประเทศสหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา ออสเตรเลีีย จีีน อิินเดีีย
เม็็กซิิโก ไนจีีเรีีย สหภาพยุุโรป
และบููร์์กิินาฟาโซ ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2564/65
มีี 65.19 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.02 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 5.12 โดย ออสเตรเลีีย

จีีน ไนจีีเรีีย ซููดาน สหภาพยุุโรป แคเมอรููน
อิินเดีีย และเม็็กซิิโก มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น
ด้้านการค้้าโลกคาดว่่ามีี 12.06 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.79 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 23.24 โดยอาร์์เจนติินา

ออสเตรเลีีย ยููเครน สหรััฐอเมริิกา
และโบลิิเวีีย ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับ
ชิิลีี จีีน และเม็็กซิิโก นำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
ราคาข้้าวฟ่่างแดงคละที่่�เกษตรกรขายได้้
เดืือนพฤษภาคม 2564 ไม่่มีีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟ่างโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564)
รายการ
สต๊๊อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต๊๊อกปลายปีี

หน่่วย : ล้้านตััน

2564/65

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

4.20
65.21
12.06
12.06
65.19
4.22

3.93
62.29
9.79
9.79
62.02
4.20

6.87
4.69
23.24
23.24
5.12
0.43

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564

ถั่่�วเขีียว
การผลิิต
	ถั่่�วเขีียว ปีี 2563/64 คาดการณ์์
ณ เดืือนธัันวาคม 2563 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด
ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563 - มิิถุุนายน 2564)
มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 763,880 ไร่่ ผลผลิิต 90,516 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 118 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2563/64 ที่่�มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 773,772 ไร่่ ผลผลิิต
90,898 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 117 กิิโลกรััม พบว่่า
เนื้้�อที่่�ปลููก และผลผลิิตลดลงร้้อยละ 1.28 และ
ร้้อยละ 0.42 แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.85
ราคา
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
พฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเมล็็ดใหญ่่ชนิิดคละ
เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 22.17 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 25.82 บาท ของเดืือนเมษายน 2564
ร้้อยละ 14.14 และลดลงจากกิิโลกรััมละ
25.45 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563
ร้้อยละ 12.89
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�ชนิิดคละ ไม่่มีีรายงานราคา

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

36.00 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ
2.78 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 32.00 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 9.38
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 22.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
24.00 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ
8.33 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 19.00 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 15.79
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
38.00 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 37.00 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 2.70

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
30.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนเมษายน 2564
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.00 ของเดืือน
พฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 3.23
	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
28.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 29.00 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 3.45 แต่่ทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนพฤษภาคม 2563
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 35.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
บาท/กิโลกรัม
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชน�้ำมัน
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 47.00 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 19.15
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 31.02 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
31.03 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ
0.03 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 32.03 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 3.15
	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
29.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 30.02 บาท

ถั่วเหลือง

ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 3.40
แต่่คงตััวจากเดืือนพฤษภาคม 2563
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 36.05 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
37.07 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ
2.75 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 33.03 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 9.14
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 22.96 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
24.98 บาท ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ
สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

ด้านการผลิต
ในประเทศ

ในปีี 2564/65 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก
0.110 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 29,864 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 271 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจาก
0.109 ล้้านไร่่ 29,231 ตััน และ 268 กิิโลกรััม
ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.92 ร้้อยละ 2.17
และร้้อยละ 1.12 ตามลำำ�ดัับ
	ต่่างประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ประมาณการ
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2564/65
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564 มีีประมาณ
385.52 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 362.95 ล้้านตััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 6.22

	สำำ�นัักข่่าวต่่างประเทศรายงานว่่า
จีีนมีีการนำำ�เข้้าถั่่�วเหลืืองในเดืือนเมษายน
7.45 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 11% จากปีี
ที่่�ผ่่านมา โดยส่่วนใหญ่่นำ�ำ เข้้าจากบราซิิล
5.08 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.315 ล้้านตััน
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาแต่่ลดลงจาก 5.939 ล้้านตััน
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา และนำำ�เข้้า
จากสหรััฐอเมริิกา 2.15 ล้้านตััน ลดลงจาก
7.18 ล้้านตััน ในเดืือนที่่�ผ่่านมา แต่่เพิ่่�มขึ้้�นจาก
0.665 ล้้านตััน ในเดืือนเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมาซึ่่�งผู้้�ต้้องการใช้้ถั่่�วเหลืืองเพื่่�อสกััด
น้ำำ��มัันได้้ซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากความต้้องการ
อาหารสััตว์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากสุุกรที่่�ฟื้้�นตััวอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จากปััญหาการระบาดของโรค
อหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ
บราซิิล
สหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา
จีีน
อิินเดีีย
ปารากวััย
แคนาดา
อื่่�น ๆ
รวม

2563/64
136.00
112.55
47.00
19.60
10.45
9.90
6.35
21.10
362.95

ที่่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade May 2021
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2564/65
144.00
119.88
52.00
19.00
11.20
10.50
6.40
22.54
385.52

8.09 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 19.94 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 15.15
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
38.87 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 37.88 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 2.61
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 47.93 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 18.90
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
ด้้านราคา

ในประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ของถั่่�วเหลืือง
ชนิิดคละในเดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
18.04 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 17.73 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.75 และสููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 17.90 บาท ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.78
ราคาขายส่่ง ณ ตลาดกรุุงเทพฯ
ของถั่่�วเหลืืองสกััดน้ำ�มั
ำ� ันในเดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 19.63 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา
	ต่่างประเทศ

ราคาถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยบุชุ เชลละ 1,589.19 เซนต์์
(18.36 บาท/กก.)สููงขึ้้�นจากบุุชเชลละ
1,468.60 (17.01 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 8.21 และสููงขึ้้�นจาก
บุุชเชลละ 843.82 เซนต์์ (9.98 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 88.33
ราคากากถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยตัันละ 423.66 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(13.32 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
410.72 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (12.95 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.15 และสููงขึ้้�นจาก
ตัันละ 284.92 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (9.17 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 48.69
โดย น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์
นายภาณุพันธ์ ค�ำวังสง่า
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ถั่่�วลิิสง

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่วย : ล้านตัน

ในประเทศ

รายการ

การผลิิต

2563/64
48.99
4.32
4.70
19.50
4.52

ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
สกััดน้ำำ��มััน
สต็็อกปลายปีี

2564/65
49.17
4.33
4.68
19.93
4.03

อััตราการเติิบโต (%)
0.37
0.23
-0.43
2.21
-10.84

	ถั่่�วลิิสง ปีี 2563/64 คาดการณ์์
ณ เดืือนธัันวาคม 2563 (ผลผลิิตออกสู่่�
ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563
ถึึงมิิถุุนายน 2564) มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 83,876 ไร่่
ผลผลิิต 28,399 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
339 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563/64
ที่่�มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 87,026 ไร่่ ผลผลิิต 29,299 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 337 กิิโลกรััม พบว่่า
เนื้้�อที่่�ปลููกและผลผลิิตลดลงร้้อยละ 3.61
และร้้อยละ 3.07 แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 0.59
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
พฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�

	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกแห้้ง เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
45.81 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 50.47 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 9.23
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 52.67 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 13.02

	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคัดธ
ั รรมดา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 54.00 บาท คงตััวจาก
เดืือนเมษายน 2564 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ
56.17 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2563
ร้้อยละ 3.86

	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกสด เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
28.32 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 30.46 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 7.03
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 29.14 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 3.71

	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคัดพิ
ั ิเศษ
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 57.50 บาท คงตััว
จากเดืือนเมษายน 2564 แต่่ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 59.72 บาท ของเดืือน
พฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 3.72

ต่่างประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ภาวการณ์์ผลิิตถั่่�วลิิสงโลก ปีี 2564/65
ณ พฤษภาคม 2564 มีีผลผลิิต 49.17 ล้้านตััน
สููงขึ้้�นจาก 48.99 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 0.37 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.78
ของผลผลิิตพืืชน้ำำ�มั
� ันของโลก โดยถั่่�ว
เหลืือง เรปซีีด และเมล็็ดทานตะวััน
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 385.53 ล้้านตััน
73.21 ล้้านตััน และ 54.92. ล้้านตััน
ตามลำำ�ดัับ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, May 2021

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
อิินเดีีย
อื่่�น ๆ
รวม

2563/64
17.50
6.70
24.79
48.99

2564/65
18.20
6.00
24.97
49.17

อััตราการเติิบโต (%)
4.00
-10.45
0.73
0.37

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, May 2021

ปาล์์มน้ำำ��มััน

การผลิิต
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
คาดว่่าปีี 2564 ผลผลิิตปาล์์มน้ำำ��มััน
เดืือนพฤษภาคมจะมีีประมาณ 1.989 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.358 ล้้านตััน
สููงขึ้้�นจากผลผลิิตปาล์์มทะลาย 1.902 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.342 ล้้านตััน
ของเดืือนเมษายน คิิดเป็็นร้้อยละ 4.57
และร้้อยละ 4.68 ตามลำำ�ดัับ

การตลาด
การซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์มเริ่่�มชะลอตััว
ในอาทิิตย์์ที่่� 3 ของเดืือนพฤษภาคม เนื่่�องจาก
ภาษีีส่่งออกน้ำำ�มั
� ันปาล์์มของอิินโดนีีเซีีย
ที่่�คาดว่่าจะลดลง อีีกทั้้�งอิินเดีียมีียอดสั่่�งซื้้�อ
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบจากอิินโดนีีเซีียและมาเลเซีีย
ลดลง คาดว่่าเกิิดจากสถานการณ์์โควิิด-19
ที่่�ยัังไม่่แน่่นอนของอิินเดีียและราคา
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบที่่�สููงขึ้้�น

ราคา
ราคาผลปาล์์มทั้้�งทะลายที่่�เกษตรกร
ขายได้้เดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 4.96 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 4.83 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.69 และสููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 2.90 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 71.03
ราคาขายส่่งน้ำำ�มั
� ันปาล์์มดิิบ ณ ตลาด
กรุุงเทพฯ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 35.52 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 32.12 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.59 และสููงขึ้้�นจาก

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

31

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชเส้นใย-พื ชอื่นๆ
กิิโลกรััมละ 21.17 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 67.78
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดมาเลเซีียเฉลี่่�ย ตัันละ 4,724.31 ริิงกิิต
(36.34 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
4,242.77 ริิงกิิต (32.68 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 11.35 และสููงขึ้้�นจาก

ตัันละ 2,207.34 ริิงกิิต (16.54 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 114.03
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดรอตเตอร์์ดัมั เฉลี่่�ยตัันละ
1,279.33 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (40.23 บาท/กก.)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 1,171.67 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(36.93 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 9.19

และสููงขึ้้�นจากตัันละ 538.16 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(17.32 บาท/กก.) ในเดืือนเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 137.72

ฝ้าย

ความเคลื่่�อนไหวของราคาฝ้้าย
ในตลาดโลกประจำำ�เดืือนพฤษภาคม
2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�

กิิโลกรััมละ 0.98 บาท) และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปอนด์์ละ 57.05 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ 40.52 บาท)
ของเดืือนพฤษภาคม 2563 ร้้อยละ 50.52
(เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาทกิิโลกรััมละ 19.03 บาท)

ในประเทศ
ราคา

ราคาฝ้้ายดอกทั้้�งเมล็็ดชนิิดคละ
ที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนนี้้�ไม่่มีีรายงานราคา
ต่่างประเทศ
การผลิต

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์ผลผลิิต
ฝ้้ายโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนพฤษภาคม 2564
มีีปริิมาณ 26.01 ล้้านตััน ลดลงจาก 24.63
ล้้านตัันของปีี 2563/64 ร้้อยละ 5.60
การค้้า

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ความต้้องการใช้้ฝ้้ายโลก ปีี 2564/65
มีีปริิมาณ 26.45 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 25.56
ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 3.48
ด้้านการนำำ�เข้้า มีีปริิมาณ 9.91 ล้้านตััน
ลดลงจาก 10.02 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 1.10 ด้้านการส่่งออก มีีปริิมาณ
9.91 ล้้านตััน ลดลงจาก 10.06 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.49

อ้อยโรงงาน
และน�้ำตาล

ในประเทศ
ไม่่มีีรายงาน
ต่่างประเทศ
	รััฐบาลอิินเดีียประกาศว่่าสััญญาการ
ส่่งออกที่่�ลงนามหลัังวัันที่่� 20 พฤษภาคม
จะได้้รัับเงิินอุุดหนุุนอ้้อยลดลงจากราคาโลก
ที่่�สููงขึ้้�นแม้้ว่่า All India Sugar Trade
Association (AISTA) จะประเมิินว่่ามีีเพีียง
300,000 ล้้านตััน จากโควตา 6 ล้้านตััน
เท่่านั้้�นที่่�ยัังไม่่ได้้ทำำ�สััญญา เจ้้าหน้้าที่่�กล่่าวว่่า
32 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

n

ราคาซื้้�อ-ขายล่่วงหน้้าเพื่่�อส่่งมอบ
เดืือนกรกฎาคม 2564 ทำำ�สััญญาเดืือนพฤษภาคม
เฉลี่่�ยปอนด์์ละ 85.87 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ
59.55 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ 84.33 เซนต์์
(กิิโลกรััมละ 58.57 บาท) ของเดืือนเมษายน
2564 ร้้อยละ 1.83 (ลดลงในรููปเงิินบาท

โดย น.ส.ยุพยง นามวงษา
นางอัมพิกา เพชรเสถียร
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
		 น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลฝ้้ายโลก (ณ เดืือนพฤษภาคม 2564)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ
ปีี 2563/64
ปีี 2564/65
ผลต่่างร้้อยละ
สต็็อกต้้นปีี
21.30
20.28
-4.79
ผลผลิิต
24.63
26.01
5.60
นำำ�เข้้า
10.02
9.91
-1.10
ใช้้ในประเทศ
25.56
26.45
3.48
ส่่งออก
10.06
9.91
-1.49
สต็็อกปลายปีี
20.28
19.81
-2.32
ที่่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
เงิินอุุดหนุุนอาจลดลงได้้อีีกก่่อนที่่�จะหมดลง
ในวัันที่่� 30 กัันยายนโดยขึ้้�นอยู่่�กัับราคา
ตลาดโลก ดัังนั้้�นการลดเงิินอุุดหนุุนจึึงคาดว่่า
จะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังการผลิิตของ
โรงงาน แม้้ว่่าสต็็อกน้ำำ�� ตาลของโรงงาน
จะลดลงตามข่่าวก็็ตาม นอกจากนี้้�อิินเดีีย
ก็็มีีแนวโน้้ม ที่่�จะส่่งออกโดยไม่่ได้้รัับเงิิน
อุุดหนุุนเช่่นกััน AISTA กล่่าว
ราคาน้ำำ��ตาลของเวีียดนามพุ่่�งสููงขึ้้�น
10-12% ในเดืือนที่่�ผ่่านมาเนื่่�องจากรััฐบาล
มีีกำำ�หนดจะประกาศคำำ�ตััดสิินเกี่่�ยวกัับภาษีี
ต่่อต้้านการทุ่่�มตลาดของน้ำำ��ตาลไทย
ในเดืือนมิิถุุนายน ปััจจุุบัันการนำำ�เข้้าน้ำำ��ตาล
ของไทยต้้องเสีียภาษีีสำำ�หรัับน้ำำ�� ตาลทรายดิิบ

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

33.88% และสำำ�หรัับน้ำำ�� ตาลทรายขาว
บริิสุุทธิ์์� 48.88% ในขณะที่่�ข่่าวลืือ
บางกระแสบอกว่่า อาจลดอััตราลงเหลืือ
20% เวีียดนามมีีการนำำ�เข้้าน้้าตาลทรายดิิบ
จากไทย 122,052 ตััน ในปีี 2564 จนถึึง
วัันที่่� 20 พฤษภาคม ลดลงจาก 228,929 ตััน
ในปีีที่่�แล้้วในขณะที่่�การนำำ�เข้้าน้ำำ��ตาลทราย
ขาวบริิสุุทธิ์์�และน้ำำ��ตาลทรายขาวลดลงเหลืือ
135,953 ตััน จาก 281,032 ตััน
โดย นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์
น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�ำหนดราคา
ก.ค.-64
ต.ค.-64
มีี.ค.-65
พ.ค.-65
ก.ค.-65
ต.ค.-65
มีี.ค.-66
พ.ค.-66
ก.ค.-66
ต.ค.-66
มีี.ค.-67

ราคาสูงสุด
17.02
17.14
17.20
16.35
15.80
15.52
15.65
14.92
14.35
14.10
14.22

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 พ.ค.64 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 เม.ย. 64 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
16.60
16.67
16.94
-0.27
16.76
16.84
16.89
-0.05
16.84
16.91
16.72
+0.19
15.97
16.03
16.81
-0.78
15.44
15.49
15.95
-0.46
15.22
15.26
15.34
-0.08
15.39
15.40
15.00
+0.40
14.71
14.71
14.97
-0.26
14.20
14.22
14.19
+0.03
13.91
13.94
13.65
+0.29
13.99
14.03
13.37
+0.66

ราคาน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�ำหนดราคา
ส.ค.-64
ต.ค.-64
ธ.ค.-64
มีี.ค.-65
พ.ค.-65
ส.ค.-65
ต.ค.-65
ธ.ค.-65

ยางพารา

ราคาสูงสุด
454.80
456.90
458.00
459.80
446.30
439.80
430.30
434.30

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 พ.ค.64 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 เม.ย. 64 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
445.50
447.40
463.30
-15.90
447.10
448.50
457.90
-9.40
448.50
449.90
457.60
-7.70
451.60
452.30
454.90
-2.60
444.10
444.10
445.10
-1.00
438.20
438.20
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430.30
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+4.20
431.40
431.40
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+7.30

การผลิิต
ผลผลิิตยางพาราของไทยในช่่วงเดืือน
มกราคม – มีีนาคม ปีี 2564 มีีปริิมาณ
1.002 ล้้านตััน (1.017 ล้้านตัันยางดิิบ)
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.09 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีี 2563 ที่่�มีีผลผลิิต 0.991 ล้้านตััน
(1.006 ล้้านตัันยางดิิบ) โดยช่่วงที่่�ผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดมากของปีี 2564 คาดว่่าอยู่่�ในช่่วง
เดืือนกัันยายน – ธัันวาคม โดยมีีผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดร้้อยละ 42.82 ของปริิมาณ
ผลผลิิตทั้้�งปีี ทางด้้านการผลิิตยางพารา
ในภาพรวมของโลก สมาคมประเทศผู้้�ผลิิต
ยางธรรมชาติิ (ANRPC) ปรัับตััวเลขคาดการณ์์
ผลผลิิตยางพาราโลกในปีี 2564 จากที่่�
คาดการณ์์ก่่อนหน้้า 13.79 ล้้านตััน ปรัับเป็็น

13.81 ล้้านตััน โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
ร้้อยละ 5.82 ที่่�มีีปริิมาณ 13.05 ล้้านตััน
การตลาด
การส่่งออกยางพาราของไทยในช่่วง
เดืือนมกราคม – มีีนาคม ปีี 2564 มีีปริิมาณ
1.062 ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ 4.19 จากช่่วง
เวลาเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�มีีปริิมาณ 1.108
ล้้านตััน ทางด้้านความต้้องการใช้้ยางพารา
ในภาพรวมของโลก ANRPC ได้้ปรัับตััวเลข
คาดการณ์์ความต้้องการใช้้ยางพาราโลกในปีี
2564 จากที่่�คาดการณ์์ก่่อนหน้้า 13.57 ล้้านตััน
ปรัับเป็็น 13.68 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ
6.71 ที่่�มีีปริิมาณ 12.82 ล้้านตััน
ราคา
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ
1) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 1 ราคาเฉลี่่�ย

กิิโลกรััมละ 59.12 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 55.91 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.21 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.74
2) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 2 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 58.62 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 55.41 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.21 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.79
3) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 58.12 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 54.91 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.21 บาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.85
4) ยางก้้อนคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
22.95 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 21.79 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.16 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 5.32
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
21.58 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 20.68 บาท ของเดืือนที่่�

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564
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ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.90 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 4.35
6) น้ำำ��ยางสดคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
58.55 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 54.88 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.67 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 6.69
2. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.
ซื้้�อขายล่่วงหน้้าส่่งมอบเดืือนพฤษภาคม
ณ ท่่าเรืือกรุุงเทพ
1)	ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 74.52 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 69.73 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.79 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.87
2)	ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 73.37 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 68.58 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.79 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.98
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
53.68 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 52.19 บาท

ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.49 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.85
4)	น้ำำ�ย
� างข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
49.64 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 48.71 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.93 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.91
	ณ ท่่าเรืือสงขลา
1)	ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 74.27 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 69.48 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.79 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.89
2)	ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 73.12 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 68.33 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.79 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.01
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
53.43 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 51.94 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.49 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.87

4)	น้ำำ�ย
� างข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
49.39 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 48.46 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.93 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.92
3. ราคายางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3
ในตลาดล่่วงหน้้าต่่างประเทศ
1) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดสิิงคโปร์์
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 233.12 เซนต์์สหรััฐฯ
(72.33 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจาก 218.98 เซนต์์สหรััฐฯ
(68.11 บาท) ของเดืือนที่่�ผ่่านมากิิโลกรััมละ
14.14 เซนต์์สหรััฐฯ หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.46
2) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดโตเกีียว
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 250.62 เยน (70.72 บาท)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 231.21 เยน (65.35 บาท) ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมากิิโลกรััมละ 19.41 เยน หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 8.39

กาแฟ

พัันธุ์์�โรบััสต้้าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย จากต้้นกาแฟ
ที่่�ปลููกเมื่่�อปีี 2560 เริ่่�มให้้ผลผลิิตได้้ในปีีนี้้�
ได้้แก่่ จัังหวััดตาก และสุุโขทััย สำำ�หรัับ
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
แม้้ว่่าสภาพอากาศแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563
แต่่ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 2563 ต้้นกาแฟ
เริ่่�มติิดผลแล้้วได้้รัับน้ำำ��ฝนที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้
การเจริิญเติิบโตของผลกาแฟสมบููรณ์์ดีี
มากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ยกเว้้นแหล่่งผลิิต
ในจัังหวััดตาก น่่าน และอุุตรดิิตถ์์ สภาพอากาศ
แล้้งและร้้อนจััด ทำำ�ให้้ดอกกาแฟแห้้ง
และติิดผลน้้อย ส่่วนจัังหวััดพิิษณุุโลก
และเพชรบููรณ์์ ส่่วนใหญ่่ปลููกเป็็นอาชีีพเสริิม
โดยปลููกแซมในสวนยางพารา ต้้นกาแฟ
จึึงโตช้้า ขาดการบำำ�รุุงดููแลรวมทั้้�งสภาพอากาศแล้้ง
ทำำ�ให้้ติิดผลน้้อยกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ผลผลิิตกาแฟ
จะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 –
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เนื้้�อที่่�ให้้ผล
ลดลง เนื่่�องจากแหล่่งผลิิตกาแฟในจัังหวััดเลย
หลายพื้้�นที่่�ประสบปััญหาภััยแล้้ง ทำำ�ให้้กาแฟ
ยืืนต้้นตาย เกษตรกรจึึงโค่่นต้้นที่่�ตายทิ้้�ง
สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าลดลง
เนื่่�องจากสภาพอากาศร้้อน และแห้้งแล้้ง
ในช่่วงออกดอก ต้้นกาแฟขาดน้ำำ�� ทำำ�ให้้
ออกดอกน้้อย ประกอบกัับเกษตรกรขาดการ
ดููแลรัักษา ค่่าจ้้างแรงงานแพง บางรายไม่่เก็็บ

ผลผลิิต และบางรายโค่่นต้้นกาแฟทิ้้�ง
เพราะเก็็บเกี่่�ยวแล้้วไม่่คุ้้�มทุุน โดยผลผลิิต
กาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม
2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคกลาง เนื้้�อที่่�ให้้ผลเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
ต้้นกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2560 เริ่่�มให้้ผลผลิิต
ได้้ในปีีนี้้� ส่่วนผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าลดลง
จากสภาพอากาศแล้้ง ฝนทิ้้�งช่่วงนาน ทำำ�ให้้
ต้้นกาแฟได้้รัับน้ำำ��ไม่่เพีียงพอต่่อการออกดอก
และติิดผล ประกอบกัับบางแหล่่งผลิิตกาแฟ
เริ่่�มอายุุมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้องตััดแต่่งกิ่่�งทำำ�สาว
เพื่่�อให้้ต้้นกาแฟฟื้้�นฟููความสมบููรณ์์ และให้้ผลผลิิต
สููงขึ้้�นโดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วง
เดืือนธัันวาคม 2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคใต้้ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้า
เนื้้�อที่่�ให้้ผลลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก
เกษตรกรโค่่นต้้นกาแฟที่่�ปลููกแซมในสวนยางพารา
ปาล์์มน้ำำ��มััน และทุุเรีียน เพราะพืืชหลัักเริ่่�มโตขึ้้�น
ประกอบกัับมีีปััญหาการจ้้างแรงงานเก็็บเกี่่�ยว
ที่่�แพง และหายาก สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�
ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากจัังหวััดชุุมพร
ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญ ปีีที่่�แล้้วเกิิดพายุุ
ทำำ�ให้้มีีฝนตกหนััก ส่่งผลให้้ดอกร่่วง
รวมทั้้�งประสบภััยแล้้งช่่วงดอกบาน ทำำ�ให้้
ติิดผลน้้อย ปีีนี้้�มีีช่่วงแล้้งเหมาะสมสำำ�หรัับ
การออกดอก และคาดว่่าช่่วงพััฒนาดอกและผล
ต้้นกาแฟจะได้้รัับน้ำำ�� เพีียงพอ ภาพรวมผลผลิิต

ในประเทศ

1. การผลิต

เนื้้�อที่่�ให้้ผลรวมทั้้�งประเทศลดลง
ทั้้�งพัันธุ์์�อาราบิิก้้า และโรบััสต้้า โดยเนื้้�อที่่�ให้้ผล
กาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้าลดลงเนื่่�องจาก
จัังหวััดเชีียงรายซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญ
ประสบปััญหาสภาพอากาศแห้้งแล้้งในช่่วง
ต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟยืืนต้้นตาย
ส่่วนเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้าลดลง
อย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากแหล่่งผลิิตสำำ�คััญ
ทางภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดชุุมพร และระนอง
เกษตรกรโค่่นต้้นกาแฟที่่�ปลููกแซมในสวน
ยางพารา ปาล์์มน้ำำ��มััน และทุุเรีียน ซึ่่�งเป็็น
พืืชหลัักเริ่่�มโตขึ้้�นและให้้ผลผลิิตได้้ รวมทั้้�งโค่่น
ต้้นกาแฟที่่�อายุุมาก ส่่วนผลผลิิตต่่อไร่่
ทั้้�งสองพัันธุ์์�คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เพราะปีีนี้้�แหล่่งผลิิต
ส่่วนใหญ่่สภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวยมีีช่่วงแล้้ง
เหมาะสมสำำ�หรัับการออกดอก และคาดว่่า
ช่่วงพััฒนาดอกและผลต้้นกาแฟได้้รัับน้ำำ��
เพีียงพอภาพรวมผลผลิิตทั้้�งประเทศจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
ภาคเหนืือ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�
อาราบิิก้้า เนื้้�อที่่�ให้้ผลลดลง เนื่่�องจากจัังหวััด
เชีียงรายซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญประสบปััญหา
สภาพอากาศแห้้งแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563
ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟยืืนต้้นตาย ส่่วนเนื้้�อที่่�ให้้ผล
34 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

n
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โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปี
2559
2560
2561
2562
2563
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)
2564*

ความต้องการใช้
เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)
71,300
85,234
91,993
81,592
86,611
3.39
90,055

หมายเหตุ* : ประมาณการ
จึึงเพิ่่�มขึ้้�น โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมาก
ช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
การตลาดและราคา

	คาดว่่า ราคาเมล็็ดกาแฟจะใกล้้เคีียงกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา จากปริิมาณผลผลิิตโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
และภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�ซบเซา สำำ�หรัับ
การส่่งออกจะลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อย
เนื่่�องจากผลผลิิตภายในประเทศลดลง
ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อยจากความต้้องการ
บริิโภคภายในประเทศ และนำำ�มาแปรรููปเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อส่่งออก ประกอบกัับผลผลิิต
ในประเทศลดลง
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟ
ของไทยในปีี 2563

	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร รายงาน
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟของโรงงาน
แปรรููปในประเทศ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2563 มีีปริิมาณ 86,611 ตััน เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 81,592 ตััน ของปีี 2552 ปริิมาณ
5,019 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.15
เนื่่�องจากความต้้องการของโรงงานแปรรููป
เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งเพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศ
และเพื่่�อการส่่งออก
2. การค้้า

การส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟ
สำำ�เร็็จรููป ปีี 2564 ในช่่วง 4 เดืือนแรก
(ม.ค.-เม.ย.) เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีที่่�ผ่่านมา มีีปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟดิิบ
88.18 ตััน มููลค่่า 12.52 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นร้้อยละ 58.19 และร้้อยละ 49.89
ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการส่่งออกเมล็็ดกาแฟคั่่�ว
มีีปริิมาณ 86.36 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26.62
มููลค่่า 10.86 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 19.19
สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณการส่่งออก

2,994.68 ตััน มููลค่่า 267.03 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.73 และ 29.35 ตามลำำ�ดัับ
และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณการส่่งออก
2,246.08 ตััน มููลค่่า 697.81 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 15.24 และร้้อยละ 15.28
ตามลำำ�ดัับ
การนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
ปีี 2564 ในช่่วง 4 เดืือนแรก (ม.ค. - เม.ย.)
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟดิิบ 3,113.82 ตััน
มููลค่่า 215.57 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 20.18
และ 7.98 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ด
กาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 681.46 ตััน มููลค่่า
175.04 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 61.88
และร้้อยละ 40.67 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟ
สำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณนำำ�เข้้า 8,287.44 ตััน
มููลค่่า 986.37 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
15.59 และร้้อยละ 35.87 ตามลำำ�ดัับ
และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า
450.19 ตััน มููลค่่า 217.44 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 14.13 และร้้อยละ 4.51 ตามลำำ�ดัับ
ต่่างประเทศ
ผลผลิิตกาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
รายงานผลผลิิตกาแฟโลกปีี 2562/63
มีีปริิมาณ 10.02 ล้้านตััน ลดลงจาก 10.49
ล้้านตััน ของปีี 2561/62 ร้้อยละ 4.55

บราซิิล ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 1 ของโลก
ในปีี 2562/63 มีีผลผลิิต 3.58 ล้้านตััน
ลดลง 0.33 ล้้านตััน ในปีี 2561/62 หรืือ
ลดลงร้้อยละ 8.49
เวีียดนาม ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 2 ของโลก
และเป็็นผู้้�ผลิิตกาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้าอัันดัับ 1
ของโลก มีีผลผลิิตกาแฟปีี 2562/63 ปริิมาณ
1.88 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.82 ล้้านตััน
ในปีี 2561/62 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3.29
การส่่งออกกาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน
การส่่งออกกาแฟโลกปีี 2562/63 มีี 7.94 ล้้านตััน
ลดลงจาก 8.46 ล้้านตััน ในปีี 2561/62
ร้้อยละ 6.15 ประเทศที่่�ส่่งออกมากที่่�สุุด
ได้้แก่่ บราซิิล มีีการส่่งออกในปีี 2562/63
ปริิมาณ 2.20 ล้้านตััน ลดลงจาก 2.49
ล้้านตััน ของปีี 2561/62 ร้้อยละ 11.59
เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น รองลงมา
ได้้แก่่ ประเทศเวีียดนาม มีีการส่่งออก
ปริิมาณ 1.61 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.64 ล้้านตััน
ของปีี 2561/62 ร้้อยละ 2.19
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลกปีี 2562/63
มีี 9.84 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.17 ล้้านตััน
ของปีี 2558/59 ร้้อยละ 7.31

ผลผลิตกาแฟของโลก ปี 2558/59 – 2562/63

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64
บราซิล
2.96
3.37
3.05
3.89
3.56 5.23 4.07
เวียดนาม 1.74
1.60
1.76
1.82
1.88 2.91 1.81
โคลัมเบีย 0.84
0.88
0.83
0.83
0.83 -0.80 0.85
อินโดนีเซีย 0.73
0.64
0.62
0.64
0.64 -2.43 0.62
เอธิโอเปีย 0.39
0.42
0.42
0.44
0.45 3.32 0.45
ฮอนดูรัส
0.32
0.45
0.46
0.45
0.34 1.11 0.37
อินเดีย
0.35
0.31
0.32
0.32
0.29 -3.13 0.32
เปรู
0.21
0.25
0.26
0.27
0.27 6.01 0.27
ยูกันดา
0.22
0.31
0.26
0.29
0.26 2.27 0.29
เม็กซิโก
0.14
0.20
0.24
0.21
0.22 10.78 0.23
อื่นๆ
1.29
1.28
1.29
1.33
1.28 0.35 1.29
รวม
9.18
9.70
9.52
10.49
10.02 2.57 10.57
ที่มา : United States Department of Agriculture, July 2020
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n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร 35
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ความต้องการใช้
กาแฟของโลก

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

ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�ำเร็จรูปของโลก
ปี 2558/59 – 2562/63

ปริมาณ (ล้านตัน)
9.17
9.23
9.58
9.90
9.84
7.31

ที่มา : United States Department of
		 Agriculture, July 2020
ราคา

ในประเทศ

ไม่มีราคา เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

ราคาในตลาดต่่างประเทศ
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�

ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบอาราบิิก้้า ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันทีีเฉลี่่�ย 186.46 เซนต์์/ปอนด์์
(129.34 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก
168.65 เซนต์์/ปอนด์์ (117.13 บาท/กิิโลกรััม)
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 10.56

พริิกไทย

การผลิิต
ผลผลิิตพริิกไทยปีี 2564 ได้้เก็็บเกี่่�ยว
ไปแล้้วประมาณร้้อยละ 80 เกษตรกร
จะเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตได้้ทั้้�งหมด ภายใน 2 เดืือน
การตลาด
การซื้้�อขายพริิกไทยยัังคงทรงตััวราคา
พริิกไทยมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากมีีการ
นำำ�เข้้าพริิกไทยจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ได้้แก่่ กััมพููชา และเวีียดนามเพิ่่�มขึ้้�น
ราคาพริิกไทยดำำ�-คละ จ.จัันทบุุรีี เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 70 - 100 บาท พริิกไทยขาว-ดีี
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 160 - 200 บาท ส่่วนพริิกไทย
อ่่อนเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 40 - 70 บาท
ในปีี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 806 ตััน มููลค่่า 134.35
36 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

n

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 Gr. 2563/64
บราซิล
2.13
1.98
1.83
2.49
2.20 2.89 2.46
เวียดนาม 1.77
1.65
1.67
1.64
1.61 -1.95 1.61
โคลัมเบีย 0.74
0.83
0.76
0.82
0.78 0.80 0.81
อินโดนีเซีย 0.59
0.49
0.48
0.37
0.43 -8.92 0.42
ฮอนดูรัส
0.30
0.43
0.43
0.41
0.33 1.41 0.33
อินเดีย
0.34
0.37
0.37
0.35
0.33 -1.41 0.32
เปรู
0.20
0.24
0.25
0.26
0.26 6.63 0.26
ยูกันดา
0.21
0.28
0.27
0.28
0.24 2.71 0.27
เอธิโอปีย 0.20
0.23
0.23
0.25
0.23 3.58 0.25
กัวเตมาลา 0.18
0.20
0.21
0.22
0.21 3.20 0.20
อื่นๆ
1.33
1.31
1.36
1.37
1.33 0.46 1.34
รวม
8.00
8.01
7.87
8.46
7.94
0.37
8.27
ที่มา : United States Department of Agriculture, July 2020
ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบโรบััสต้้า ตลาดนิิวยอร์์ก
ซื้้�อขายทัันที่่�เฉลี่่�ย 79.68 เซนต์์/ปอนด์์
(55.27 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก 74.47 เซนต์์/ปอนด์์
(51.72 บาท/กิิโลกรััม) ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 6.99
ล้้านบาท จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ
469 ตััน มููลค่่า 91.20 ล้้านบาท และ
พริิกไทยป่่น ปริิมาณ 303 ตััน มููลค่่า
43.14 ล้้านบาท
ในปีี 2564 (ม.ค. - เม.ย.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 388 ตััน มููลค่่า 59.58
ล้้านบาท จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ
235 ตััน มููลค่่า 40.46 ล้้านบาท และ
พริิกไทยป่่น ปริิมาณ 138 ตััน มููลค่่า
19.12 ล้้านบาท
ราคาในประเทศไทย
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาพริิกไทย
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

		 ราคาเกษตรกรขายได้้พริิกไทยขาว - ดีี
ปีี 2563 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 181.55 บาท
ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.95

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

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

ส่่วนพริิกไทยดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
91.34 บาท ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.08
		สำำ�หรัับเดืือนเมษายน 2564
พริิกไทยดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
150.00 บาท ราคาลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
ลดลงร้้อยละ 2.17 และพริิกไทยขาว - ดีี
ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 250.00 บาท ราคา
เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.14*
2. ราคาขายตลาดกรุุงเทพฯ

		 ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี ปีี 2563
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 345 บาท ราคาลดลง
จากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.07 ราคาต่ำำ��สุุด
คืือ 330 - 460 บาท/กิิโลกรััม พริิกไทยดำำ� - ดีี
มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 240 บาท ราคาลดลง
จากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.35 ราคาต่ำำ��สุุด สููงสุุด คืือ 230 - 350 บาท/กิิโลกรััม

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ส่่วนพริิกไทยดำำ� - รอง มีีราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 315 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
ปีีที่่�ผ่่านมาราคาต่ำำ��สุุด-สููงสุุด คืือ 310 320 บาท/กิิโลกรััม
*

		สำำ�หรัับเดืือน พฤษภาคม 2564
ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 290 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา พริิกไทยดำำ� - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ย

กิิโลกรััมละ 190 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา

เมษายน 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.79
ร้้อยละ 2.14

	สัับปะรดอบแห้้ง (ที่่�ไม่่ใช้้น้ำ��ำ ตาล)

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาเกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย 4 สััปดาห์์

สัับปะรด
การผลิิต

(พยากรณ์์ ณ เมษายน 2564)

	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2564 ผลผลิิต
สัับปะรดโรงงานออกสู่่�ตลาดเพิ่่�มขึ้้�นจาก
เดืือนที่่�ผ่่านมา จากผลกระทบของโรคโควิิด 19
ทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจอาหารและโรงแรมในตลาด
ต่่างประเทศยัังคงชะลอตััว รวมทั้้�งปััญหา
การขาดแคลนตู้้�ขนส่่งสิินค้้าในการส่่งออก
ทางเรืือ ทำำ�ให้้โรงงานแปรรููปต้้องปรัับ
แผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับภาวะผลผลิิต
ภาวะตลาดและการขนส่่ง ราคาสัับปะรด
จึึงปรัับตััวลดลง
การค้้า
		 เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออก
สัับปะรดสด และผลิิตภััณฑ์์ปริิมาณ
37,003 ตััน มููลค่่า 1,539.58 ล้้านบาท
ลดลงจากปริิมาณ 47,245 ตััน มููลค่่า
1,841.64 ล้้านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2564
หรืือลดลงร้้อยละ 21.68 และร้้อยละ 16.40
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 34,529 ตััน มููลค่่า
1,509.73 ล้้านบาท ในเดืือนเมษายน 2563
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.17 ร้้อยละ 1.98
	สัับปะรดกระป๋๋อง

(รวมรหััส 20082010000 		
และ 20082090000)

		 เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
29,124 ตััน มููลค่่า 1,082.54 ล้้านบาท
ลดลงจากปริิมาณ 37,288 ตััน มููลค่่า
1,345.94 ล้้านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2564
หรืือลดลงร้้อยละ 21.89 และร้้อยละ
19.57 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 27,792 ตััน
มููลค่่า 1,059.82 ล้้านบาท ในเดืือน

	น้ำำ��สัับปะรด (รวมรหััส 20094100000
20094900001 และ 200094900002)

เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
4,472 ตััน มููลค่่า 224.96 ล้้านบาท
ลดลงจากปริิมาณ 5,122 ตััน มููลค่่า
244.65 ล้้านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2564
หรืือลดลงร้้อยละ 12.68 และร้้อยละ 8.05
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 3,903 ตััน มููลค่่า
182.85 ล้้านบาท ในเดืือนเมษายน 2563
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.57 และร้้อยละ 23.03

	สัับปะรดที่่�ทำำ�ไว้้ไม่่ให้้เสีียโดยน้ำำ��ตาล
(รหััส 2006000002)

เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
1,642 ตััน มููลค่่า 182.70 ล้้านบาท
ปริิมาณลดลงจาก 1,878 ตััน ในเดืือน
มีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ 12.55
ขณะที่่�มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก 181.07 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
0.90 และลดลงจากปริิมาณ 1,880 ตััน
มููลค่่า 231.80 ล้้านบาท ในเดืือนเมษายน
2563 หรืือลดลงร้้อยละ 12.62 และ
ร้้อยละ 21.18
สัับปะรดแช่่เย็็นแช่่แข็็ง

(รหััส 08119000001)

เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
35 ตััน มููลค่่า 6.81 ล้้านบาท ลดลงจาก
ปริิมาณ 94 ตััน มููลค่่า 12.02 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
42.29 และร้้อยละ 7.01 และเพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 18 ตััน มููลค่่า 0.59 ล้้านบาท
ในเดืือนเมษายน 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
91.42 และร้้อยละ 1,045.27

(รหััส 08043000002)

		 เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออก
ปริิมาณ 58 ตััน มููลค่่า 9.82 ล้้านบาท
ลดลงจากปริิมาณ 61 ตััน มููลค่่า 7.33 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
38.29 และร้้อยละ 18.29 และลดลงจาก
ปริิมาณ 122 ตััน มููลค่่า 23.98 ล้้านบาท
ในเดืือนเมษายน 2563 หรืือลดลงร้้อยละ
52.60 และร้้อยละ 59.02
สัับปะรดสด (รหััส 08043000001)

เดืือนเมษายน 2564 ส่่งออกปริิมาณ
1,670 ตััน มููลค่่า 32.73 ล้้านบาท ลดลงจาก
ปริิมาณ 2,801 ตััน มููลค่่า 50.62 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
40.36 และร้้อยละ 33.34 และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 812 ตััน มููลค่่า 10.68 ล้้านบาท
ในเดืือนเมษายน 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
105.74 และร้้อยละ 206.27
ความเคลื่่�อนไหวของ
ราคาสัับปะรดประจำำ�เดืือน
พฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�
		คาดว่่า ราคาสัับปะรดโรงงาน
ที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 5.65 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 7.59 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 25.57 และลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 11.76 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 51.97
		คาดว่่า ราคาสัับปะรดบริิโภค
ที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 8.45 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 10.35 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 18.38 และลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 13.57 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 37.73
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564
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สุุกร

ด้้านการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน มีี.ค. 2564 มีีปริิมาณ 1,953 ตััน
มููลค่่า 240.35 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน
ก.พ. 2564 มีีปริิมาณ 1,942 ตััน มููลค่่า
240.25 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.56
และ 0.04 ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�หรัับการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแปรรููปเดืือน
มีี.ค. 2564 มีีปริิมาณ 482 ตััน มููลค่่า
110.80 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน ก.พ. 2564
มีีปริิมาณ 388 ตััน มููลค่่า 81.31 ล้้านบาท

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ในเดืือนนี้้�สถานการณ์์ตลาดสุุกร
ราคาสุุกรที่่�เกษตรกรขายได้้สููงขึ้้�นจาก
เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากความต้้องการ
บริิโภคผลผลิิตเนื้้�อสุุกรออกสู่่�ตลาดมีีอััตรา
เพิ่่�มขึ้้�น แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคา
จะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย

สุกร

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563

100

พ.ศ. 2564

90
80
70

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

	สุุกรมีีชีีวิิตพัันธุ์์�ผสมน้ำำ��หนััก 100 กิิโลกรััม
ขึ้้�นไป ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ
กิิโลกรััมละ 77.10 บาท ราคาทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา โดยแยกเป็็นราคา
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 73.81 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ
74.33 บาท ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 79.03 บาท
และภาคใต้้ กิิโลกรััมละ 77.18 บาท
ส่่วนราคาลููกสุุกรตามประกาศของ
บริิษััท ซีี.พีี. เฉลี่่�ยตััวละ 2,750 บาท
ลดลงจากตััวละ 2,800 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.79
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งสุุกรมีีชีีวิิต ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 77.33 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 80.50 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 3.93

60
50
40

คิิดเป็็นร้้อยละ 24.22 และร้้อยละ 36.26
ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญคืือ ญี่่�ปุ่่�น
ฮ่่องกง

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได
ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

ไก่่เนื้้�อ

ในเดืือนนี้้�ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกร
ขายได้้สููงขึ้้�นเล็็กน้้อยจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตไก่่เนื้้�อและ
ชิ้้�นส่่วนต่่างๆ ที่่�ออกสู่่�ตลาดมีีมากกว่่า
ความต้้องการบริิโภค แนวโน้้มคาดว่่า
เดืือนหน้้าราคาจะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
ด้้านการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน มีี.ค. 2564 มีีปริิมาณ 39,705 ตััน
มููลค่่า 2,950.32 ล้้านบาท ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น
จากเดืือนที่่� ก.พ.2564 มีีปริิมาณ 30,417 ตััน

38 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ไก่เนื้อ

ราคา
(บาท/กก.)

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

n

เดือน

พ.ศ. 2563

60

พ.ศ. 2564

55
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

เดือน
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มููลค่่า 2,216.47 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
30.53 และคิิดเป็็นร้้อยละ 33.10 ตามลำำ�ดัับ
	ส่่วนการส่่งออกไก่่แปรรููป เดืือน ก.พ.
2564 ปริิมาณ 55,435 ตััน มููลค่่า
7,089.44 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน
ก.พ. 2564 ปริิมาณ 41,105 ตััน มููลค่่า
5,345.54 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 34.86
และ ร้้อยละ 32.62 ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญคืือ ญี่่�ปุ่่�น สหภาพยุุโรป และ
เกาหลีีใต้้

ไข่่ไก่่

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่่ไก่่เดืือนนี้้� ราคาไข่่ไก่่
ที่่�เกษตรกรขายสููงขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากความต้้องการบริิโภคมีีจำำ�นวน
มากกว่่าผลผลิิตไข่่ไก่่ในท้้องตลาด
แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคาทรงตััว
หรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
ด้้านการส่่งออกไข่่ไก่่สด เดืือน มีี.ค. 2564
ปริิมาณ 33.73 ล้้านฟอง เพิ่่�มขึ้้�นจาก
เดืือน ก.พ. 2564 ปริิมาณ 24.06 ล้้านฟอง
คิิดเป็็นร้้อยละ 40.19 ส่่วนมููลค่่าการส่่งออก
ไข่่ไก่่สด เดืือน มีี.ค.2564 มููลค่่า 92.56
ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากเดืือน ก.พ. 2564
มููลค่่า 81.29 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
13.86 ตลาดส่่งออก ที่่�สำำ�คััญคืือ ฮ่่องกง
สิิงค์์โปร์์ และเกาหลีีใต้้
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 34.73 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 34.69 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.12 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
35.00 บาท ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 33.90 บาท
ภาคใต้้ กิิโลกรััมละ 42.86 บาท ส่่วนภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ไม่่มีีรายงาน

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

400

ส่่วนราคาลููกไก่่เนื้้�อตามประกาศของบริิษัทั
ซีี.พีี ราคาเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ตััวละ 10.50 บาท
ลดลงจากตััวละ 11.00 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.55
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไก่่มีชีี ีวิิตหน้้าโรงฆ่่า
จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
33.50 บาท และราคาขายส่่งไก่่สดเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 48.00 บาท ราคาทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา

ไข่ไก่
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่ไก่่ (เฉลี่่�ยเบอร์์ 0-4)
ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 299 บาท สููงขึ้้�นจาก
ร้้อยฟองละ 290 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 3.10

ราคาไข่่ไก่่ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยทั้้�ง
ประเทศร้้อยฟองละ 272 บาท สููงขึ้้�นจาก
ร้้อยฟองละ 268 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 1.49 โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้�
ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ 298 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยฟองละ
281 บาท ภาคกลาง ร้้อยฟองละ 263 บาท
ส่่วนภาคใต้้ ไม่่มีีรายงาน ส่่วนราคาลููกไก่่ไข่่
ตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี. ตััวละ
28.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
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ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่เป็็ด คละ ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ยร้้อย
ฟองละ 298 บาท สููงขึ้้�นจาก ร้้อยฟองละ
287 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.83

120

พ.ศ. 2563

500

ราคาไข่่เป็็ดที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ ร้้อยฟองละ 340 บาท
ลดลงจากร้้อยฟองละ 341 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.29 โดยแยกเป็็น
รายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ
348 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ร้้อยฟองละ 358 บาท ภาคกลาง ร้้อยฟองละ
310 บาท ภาคใต้้ ร้้อยฟองละ 352 บาท

ราคา
(บาท/กก.)

ไข่เป็ด

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

450
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2563

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

โคเนื้อ

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2564

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศกิิโลกรััมละ 98.27 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 98.36 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.09 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
98.21 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กิิโลกรััมละ 99.73 บาท ภาคกลาง
กิิโลกรััมละ 90.98 บาท และภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 105.43 บาท

110
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พ.ศ. 2564

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได
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เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

กระบือ

กระบือ

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2563

100

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2564

ราคากระบืือ (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ
78.46 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
78.45 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.01
โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ
กิิโลกรััมละ 90.65 บาท ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ 76.19 บาท
ส่่วนภาคกลางและภาคใต้้ ไม่่มีีรายงานราคา

80
60
40
20
0

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

เดือน

โดย นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
นายดรงค ติระด�ำรงค์กุล
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

รายการ

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

ก.พ.

มีี.ค.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 66.53 67.30 67.87 73.82 77.76 77.89 77.74 74.92 70.62 75.89

77.1

77.1

ราคาขายส่ง ณ แหล่งผลิต 66.60 70.28 73.45 78.82 78.50 78.50 77.10 74.08 71.05 79.07
ภาคกลาง กรมการค้าภายใน

80.5

77.33

ก.พ.

มีี.ค.

รายการ

เม.ย. 63 พ.ค.

เม.ย. 63 พ.ค.

มิิ.ย.

มิิ.ย.

ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 36.46 32.60 33.98 34.71 34.84 34.40 33.64 33.02 34.28 34.71 34.69 34.73
ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า
กรมการค้าภายใน
รายการ

32.11 30.67 33.50 33.50 33.50 33.10 32.25 31.55 32.50 32.36

38

33.5

เม.ย. 63 พ.ค.

ก.พ.

มีี.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้

299

282

269

282

290

285

277

288

281

275

268

272

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
กรมการค้าภายใน

306

279

275

310

325

314

310

325

301

285

290

299

เม.ย. 63 พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ก.พ.

มีี.ค.

รายการ

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้

359

355

348

342

342

344

341

346.00 348.00

341

341

340

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
กรมการค้าภายใน

380

380

380

380

380

380

389

390.00 380.00

390

387

398

เม.ย. 63 พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ก.พ.

มีี.ค.

รายการ

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 89.87 90.51 91.71 92.89 94.72 94.87 95.81 97.69 97.88 97.71 98.36 98.27
รายการ

เม.ย. 63 พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

ก.พ.

มีี.ค.

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได้ 67.70 68.21 70.40 73.08 75.20 77.34 78.28 78.18 77.83 76.77 78.45 78.46
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้ำ
สถานการณ์์สััตว์์น้ำ��ที่่�สำ
ำ
ำ�คััญ
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564
และแนวโน้้ม
1. สถานการณ์์การผลิิต
เดืือนพฤษภาคม 2564

สถานการณ์์ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในเดืือน
พฤษภาคม พบว่่า ไม่่มีีรายงานปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ที่่�จำำ�หน่่ายในตลาดกลางองค์์การสะพานปลา
กรุุงเทพฯ ในขณะที่่�ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่�เกษตรกร
ขายได้้ในเดืือนพฤษภาคมที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
คืือ ปลาทูู ปลาเป็็ด ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย และปลาช่่อน
ส่่วนสััตว์์น้ำำ��ชนิิดอื่่�นๆ คืือ กุ้้�งขาวแวนนาไม
มีีแนวโน้้มลดลง สำำ�หรัับ หมึึกกระดอง
ไม่่มีีรายงานราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ สถานการณ์์
ข่่าวที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
โรงเพาะฟัักลููกพัันธุ์์�กุ้้�งแห่่งแรกของ
อิินเดีียได้้รัับใบรัับรองการใช้้เมล็็ดพัันธุ์์�
ปลอดสารต้้านจุุลชีีพที่่�ใช้้เป็็นอาหาร
ในการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564 มีีรายงานข่่าว
จาก Seafood Source ว่่า โรงเพาะฟััก
ลููกพัันธุ์์�กุ้้�ง SVR เป็็นโรงเพาะฟัักในรััฐ
อัันตรประเทศ ซึ่่�งเป็็นโรงเพาะฟัักแห่่งแรก
ที่่�ได้้รัับใบรัับรอง SHAPHARI ในภาษาสัันสกฤต
หมายถึึง มาตรฐานผลผลิิตสิินค้้าประมงคุุณภาพ
เหมาะสำำ�หรัับมนุุษย์์บริิโภค ซึ่่�งเป็็นมาตรฐาน
ที่่�ออกให้้โรงเพาะฟัักที่่�ผ่่านการตรวจสอบ
ขององค์์การพััฒนาการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
สิินค้้าประมงของอิินเดีีย (MPEDA) ซึ่่�งเป็็น
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การช่่วยยกระดัับความเชื่่�อมั่่�นด้้านกระบวนการ
ผลิิตของผลิิตภััณฑ์์กุ้้�ง โดยเฉพาะกุ้้�งแช่่แข็็ง
ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเลที่่�ส่่งออกไป
สหรััฐอเมริิกาเป็็นอัันดัับต้้นๆ ซึ่่�งในปีี 2563
ที่่�ผ่่านมา อิินเดีียมีีสััดส่่วนของปริิมาณการ
ส่่งออกไปยัังสหรััฐอเมริิกา ร้้อยละ 50.58
และคิิดเป็็นสััดส่่วนมููลค่่าการส่่งออก ร้้อยละ
73.21 อย่่างไรก็็ตาม ผลิิตภััณฑ์์กุ้้�งของอิินเดีีย
มัักถููกปฏิิเสธและตีีกลัับจากพิิธีีการศุุลกากร
ด้้วยเหตุุผลจากการพบสารต้้านจุุลชีีพในอาหาร
ที่่�ใช้้สำำ�หรัับเลี้้�ยงกุ้้�ง รวมถึึงสารตกค้้างอื่่�น
ในผลิิตภััณฑ์์กุ้้�ง SHAPHARI จึึงช่่วยให้้กุ้้�ง
ของอิินเดีียมีีมาตรฐานและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์กุ้้�ง
ไปยัังสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเป็็นตลาดส่่งออกหลััก
ของอิินเดีียได้้มากยิ่่�งขึ้้�น และช่่วยลดการปฏิิเสธ
และตีีกลัับของสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กุ้้�ง รวมถึึงผลิิต
ภััณฑ์์อื่่�นๆที่่�ถููกขึ้้�นบััญชีีการห้้ามนำำ�เข้้าของ
องค์์การอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกา
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2559 เป็็นต้้นมา
2. สถานการณ์์การตลาด
เดืือนพฤษภาคม 2564

การส่่งออกอาหารทะเลของเวีียดนามใน
ไตรมาส 2 คาดว่่าจะสููงขึ้้�นร้้อยละ 10
เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564 มีีรายงานจาก
Vietnam Association of Seafood Exporters
and Importers ว่่าการส่่งออกอาหารทะเล
ของเวีียดนามในไตรมาสแรกช่่วงเดืือนมีีนาคม 2564
เติิบโตร้้อยละ 17 คิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า 735 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐฯ ทำำ�ให้้ทั้้�งไตรมาสแรกมููลค่่า
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การส่่งออกอาหารทะเลของเวีียดนามสููงถึึง
1.7 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งสููงกว่่าร้้อยละ 7
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ทำำ�ให้้คาดการณ์์ว่่าการส่่งออกอาหารทะเล
ของเวีียดนามในไตรมาส 2 จะเติิบโตร้้อยละ 10
คิิดเป็็นมููลค่่า 2.1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ
ซึ่่�งแบ่่งเป็็นสััดส่่วนดัังนี้้� ผลิิตภััณฑ์์กุ้้�งที่่�จะ
ส่่งออกประมาณร้้อยละ 10 ทููน่่า ส่่งออกร้้อยละ 9
ปลาทะเลอื่่�นๆ ส่่งออกร้้อยละ 11 ปลาหมึึก
ส่่งออกร้้อยละ 8 และหอยทะเล ส่่งออกร้้อยละ 9
ทั้้�งนี้้� การส่่งออกกุ้้�ง รวมถึึงปลาตะเพีียนในช่่วง
โควิิด-19 ของเวีียดนาม ขึ้้�นอยู่่�กัับความผัันผวน
ของตลาดเป็็นหลััก โดยการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
กุ้้�งนัับเป็็นสััญญาณแนวโน้้มที่่�ดีี เนื่่�องจากความ
ต้้องการกุ้้�งในกลุ่่�มตลาดค้้าปลีีกหลัักอย่่าง
สหรััฐอเมริิกาและสหภาพยุุโรป ยัังมีีความ
ต้้องการที่่�สููง การเริ่่�มมีีการฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโควิิด-19
ทำำ�ให้้ความเชื่่�อมั้้�นเริ่่�มกลัับมาดีีขึ้้�น รวมถึึง
กิิจกรรมต่่างๆ เช่่น การท่่องเที่่�ยวเริ่่�มฟื้้�นตััว
ทำำ�ให้้ความต้้องการบริิโภคกุ้้�งในร้้านอาหาร
โรงแรม และภาคบริิการนั้้�นกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
3. ความเคลื่่�อนไหวของราคา
เดืือนพฤษภาคม 2564

ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่�สำำ�คััญบางชนิิดในเดืือน
พฤษภาคม 2564 มีีความเคลื่่�อนไหว ดัังนี้้�
3.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตััว/กิิโลกรััม
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
139.82 บาท ราคาลดลงจาก 150.77 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.26
ราคาขายส่่งกุ้้�งขาวขนาดกลาง (70 ตััว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย กิิโลกรััมละ 130.29 บาท
ราคาลดลงจาก 142.62 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 8.65
3.2 ปลาหมึึกกระดองสดขนาดกลาง
ไม่่มีีรายงานราคาที่่�ชาวประมงขายได้้
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จากองค์์การ
สะพานปลากิิโลกรััมละ 220.00 บาท ราคาทรงตััว
จากเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
73.69 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 70.65 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.30
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ราคาขายส่่งปลาทููในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 85.00 บาท
ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
76.44 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 75.60 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.11
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จากองค์์การ
สะพานปลากิิโลกรััมละ 130.00 บาท ราคาทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุยสดขนาด 3-4 ตััว/กิิโลกรััม
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
53.33 บาท
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จากองค์์การ
สะพานปลากิิโลกรััมละ 70.00 บาท ราคา
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาที่่�ชาวประมงขายปลาเป็็ดได้้กิิโลกรััมละ
9.34 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 8.07 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 15.74
ราคาขายส่่งปลาป่่นชนิิดโปรตีีน 60% ขึ้้�นไป
เบอร์์ 2 ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน
กิิโลกรััมละ 31.92 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
31.00 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.97
4. แนวโน้้มของราคาเดืือน
มิิถุุนายน 2564

	จากการศึึกษาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ คาดคะเน
แนวโน้้มของราคาเดืือนมิิถุุนายน 2564 ดัังนี้้�
4.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตััว/กิิโลกรััม
	คาดว่่าราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 137.00 บาท ราคาลดลงจาก
139.82 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 3.45
ราคาขายส่่งกุ้้�งขาว (70 ตััว/กก.) จากตลาด
ทะเลไทย จ.สมุุทรสาคร คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
131.60 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 130.29 บาท/
กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.00
4.2 ปลาหมึึกกระดองสด
ไม่่มีีรายงานราคาที่่�ชาวประมงขายได้้
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลาคาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
220.00 บาท ทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา

4.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
75.10 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 73.69 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.90
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จากองค์์การ
สะพานปลาคาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 85.00 บาท
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
4.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
76.92 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 76.50 บาท/
กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.55
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 130.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา
4.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
	คาดว่่าราคาที่่�ชาวประมงขายได้้
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 55.00 บาท

ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 53.33 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 3.13
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลาคาดว่่ากิิโลกรััมละ
70.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
4.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาปลาเป็็ดที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 9.45 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
9.34 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.00
ราคาปลาป่่นเบอร์์ 2 ชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 32.25 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
31.92 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.00
โดย นายปวเรศ เมืืองสมบััติิ
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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(บาท/กก.)

100
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มี.ค. เม.ย. พ.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาทู
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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ราคาเกษตรกร
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เดือน

ราคาขายสง
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ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

กรมประมงย้ำำ��!! ชาวประมงเร่่งสมััครเข้้าร่่วมโครงการสิินเชื่่�อเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ��
หมดเขตยื่่�นกู้้�ภายในวัันที่่� 25 พ.ค. 64 นี้้�

กรมประมงเผย…ในรอบเกืือบปีี
ที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับโครงการสิินเชื่่�อ
เพื่่�อเสริิมสภาพคล่่องผู้้�ประกอบการประมง
ขณะนี้้�พี่่�น้้องชาวประมง ให้้ความสนใจ
แจ้้งความประสงค์์เข้้าร่่วมโครงการฯ
จำำ�นวน 5,438 ราย เรืือประมง จำำ�นวน
6,190 ลำำ� รวมวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ต้้องการ
จำำ�นวน 6,359 ล้้านบาท ย้ำำ�� !!! ขอให้้
ชาวประมงเร่่งสมััครเข้้าร่่วมโครงการฯ
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่พี่่�น้้องชาวประมง
มากที่่�สุุด โดยจะสิ้้�นสุุดการรัับสมััคร
เข้้าร่่วมโครงการฯ และยื่่�นกู้้�ที่่�ธนาคาร
ภายในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564 นี้้�
เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 6 พฤษภาคม 2564
นายบััญชา สุุขแก้้ว รองอธิิบดีีกรมประมง
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เปิิดเผยว่่า ตามที่่�คณะรััฐมนตรีีได้้มีมติ
ี ิ
เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤษภาคม 2563
ในการอนุุมััติิโครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อเสริิม
สภาพคล่่องผู้้�ประกอบการประมง
ที่่�มีีกรอบวงเงิินกู้้� จำำ�นวน 10,300 ล้้านบาท
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนของพี่่�น้้อง
ชาวประมงพื้้�นบ้้านและประมงพาณิิชย์์
ภายใต้้การผลัักดัันของ ดร.เฉลิิมชัยั ศรีีอ่่อน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ ที่่�ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�อง
ความมั่่�นคงในการประกอบอาชีีพ
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ด้้านการเกษตร ประมง ปศุุสััตว์์
ซึ่่�งในส่่วนของภาคการประมง ท่่านรััฐมนตรีีฯ
ได้้มีีนโยบายให้้กรมประมงเร่่งดำำ�เนิิน
การให้้ความช่่วยเหลืือพี่่�น้้องชาวประมง
ที่่�ประสบความเดืือดร้้อนขาดสภาพคล่่อง
ในการประกอบอาชีีพ ขณะนี้้�การดำำ�เนิิน
โครงการฯ ผ่่านมาเกืือบ 1 ปีี (เริ่่�มโครงการฯ
วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563-30 เมษายน 2564)
พบว่่า ได้้มีีการอนุุมััติิสิินเชื่่�อไปแล้้วกว่่า
22.95% และอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา
สิินเชื่่�ออีีก 77.05% จากผู้้�ประสงค์์
เข้้าร่่วมโครงการฯ 5,438 ราย ซึ่่�งมีี
เรืือประมงที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ จำำ�นวน
6,190 ลำำ� รวมวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ต้้องการ
จำำ�นวน 6,359 ล้้านบาท (ข้้อมููล
ณ วัันที่่� 30 เมษายน 2564) แยกตาม
แหล่่งสิินเชื่่�อ ดัังนี้้�
l	ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและ
สหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : ผู้้�ประกอบ
การประมงที่่�มีีเรืือประมงต่ำำ�� กว่่า 60 ตััน
กรอส ประสงค์์เข้้าร่่วมโครงการจำำ�นวน
5,006 ราย จำำ�นวนเรืือ 5,578 ลำำ�
วงเงิินสิินเชื่่�อประมาณ 3,712 ล้้านบาท

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

โดยธนาคารได้้อนุุมััติสิิ ินเชื่่�อแล้้ว
จำำ�นวน 1,143 ราย 1,153 สััญญา
คิิดเป็็นวงเงิินสิินเชื่่�อรวมจำำ�นวน
382,771,800 บาท ที่่�เหลืืออยู่่�ในระหว่่าง
พิิจารณาอนุุมััติิวงเงิิน
l	ธนาคารออมสิิน : ผู้้�ประกอบการ
ประมงที่่�มีีเรืือประมงตั้้�งแต่่ 60 ตัันกรอส
ขึ้้�นไป ประสงค์์เข้้าร่่วมโครงการ
จำำ�นวน 432 ราย จำำ�นวนเรืือ 612 ลำำ�
วงเงิินสิินเชื่่�อประมาณ 2,647 ล้้านบาท
โดยธนาคารได้้อนุุมััติสิิ ินเชื่่�อแล้้ว
จำำ�นวน 105 ราย วงเงิินสิินเชื่่�อรวม
389,344,000 บาท ที่่�เหลืืออยู่่�ใน
ระหว่่างพิิจารณาอนุุมััติิวงเงิิน
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงระยะเวลา
เกืือบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา การดำำ�เนิินโครงการ
พบมีีปััญหาอุุปสรรคอยู่่�บ้้าง ซึ่่�งจาก
ปััญหาต่่างๆ กรมประมงได้้มีีการสรุุป
ประเด็็นไว้้และได้้มีีการประชุุมหารืือ
ร่่วมกัับผู้้�แทนสมาคมการประมงแห่่ง
ประเทศไทย สมาคมสมาพัันธ์์ชาวประมง
พื้้�นบ้้านแห่่งประเทศไทย กรมเจ้้าท่่า
ธนาคารออมสิิน ธนาคารเพื่่�อการเกษตร
และสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
และพยายามหาแนวทางการแก้้ไข
ปััญหาอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�
ยัังได้้มีีการประชุุมซัักซ้้อมทำำ�ความเข้้าใจ
กัับสำำ�นัักงานประมงจัังหวััด เพื่่�อให้้การ

ดำำ�เนิินการเป็็นไปอย่่างถููกต้้องเข้้าใจ
ในทิิศทางเดีียวกััน
รองอธิิบดีีกรมประมง กล่่าวใน
ตอนท้้ายว่่า กรมประมงขอยืืนยัันว่่า
โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อเสริิมสภาพคล่่อง
ผู้้�ประกอบการประมง มีีวััตถุุประสงค์์
ที่่�จะช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อน
ให้้กัับพี่่�น้้องชาวประมงให้้มีคี วามเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีขึ้้�น และสามารถประกอบอาชีีพได้้
อย่่างมั่่�นคงอย่่างแท้้จริิง จึึงขอให้้
เชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา
ความเดืือดร้้อนของพี่่�น้้องชาวประมง
ทั้้�งนี้้�เหลืือเวลาอีีกประมาณ 1 เดืือน
ที่่�โครงการดัังกล่่าวฯ จะหมดเขตการ
สมััครเข้้าร่่วมโครงการฯ สามารถยื่่�นกู้้�
ที่่�ธนาคาร ภายในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564 นี้้�

อีีกทั้้�ง ท่่านอธิิบดีีกรมประมง นายมีีศัักดิ์์�
ภัักดีีคง ได้้ให้้ความห่่วงใยและฝากถึึง
พี่่�น้้องชาวประมง โดยเฉพาะในช่่วงนี้้�
ที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)
ที่่�มีีความรุุนแรงมากขึ้้�น ทำำ�ให้้พี่่�น้้อง
ชาวประมงประสบความเดืือดร้้อน
ขาดสภาพคล่่องในการประกอบอาชีีพ
หากท่่านมีีความประสงค์์จะเข้้าร่่วมโครงการฯ
ให้้เร่่งสมััครเข้้าร่่วมโครงการฯ โดยพี่่�น้้อง
ชาวประมงสามารถกู้้�เงิินทุุนในอััตรา
ดอกเบี้้�ยต่ำำ�� ร้้อยละ 7 ต่่อปีี ผู้้�ประกอบ
การจะจ่่ายดอกเบี้้�ยเพีียงร้้อยละ 4 ต่่อปีี
และรััฐบาลจะชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ร้อ้ ยละ 3
ต่่อปีี โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ภายใน
ระยะเวลา 7 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�กู้้� ทั้้�งนี้้�
หากมีีปััญหาหรืือข้้อสงสััย สามารถ
ติิดต่่อสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดชายทะเล
ทั้้�ง 22 จัังหวััด สำำ�นัักงานประมงพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานประมง
อำำ�เภอ กองนโยบายและแผนพััฒนาการ
ประมง กรมประมง โทร. 02 561 3353
ในวัันเวลาราชการ หรืือ สมาคมการประมง
แห่่งประเทศไทย โทร. 02 452 0571
และสมาคมประมงทุุกพื้้�นที่่�
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ราคาปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีก (เงินสด) พั นธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
รายการ
ลููกสุุกรขุุน
ลููกไก่่ไข่่อายุุ 1 วััน
ลููกไก่่เนื้้�ออายุุ 1 วััน
ลููกเป็็ดไข่่ซีีพีี

เม.ย. พ.ค. มิิ.ย. ก.ค.
1,846 2,054 2,264 2,692
26.00 26.00 23.96 27.25
7.58 7.88 12.50 12.50
23.00 23.00 25.00 25.00

หน่วย : บาท/ตัว

2563
2564
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีี.ค. เม.ย.
2,800 2,800 2,776 2,544 2,356 2,700 2,700 2,700 2,700
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
10.66 7.50 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุุ : ราคาตั้้�งแต่่เดืือนก.พ. - เม.ย. 64 ใช้้ข้้อมููลเดืือน ม.ค. 64 เนื่่�องจากยัังไม่่มีีการอััพเดทข้้อมููล
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) อาหารสััตว์์สำำ�เร็็จรููปในตลาดกรุุงเทพฯ
หน่่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ไก่่รุ่่�น - เนื้้�อ
ไก่่รุ่่�น - ไข่่
ไก่่ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�น
หมููเนื้้�อ
เป็็ดไข่่

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

ไก่ไข่

474

474

474

474

ไก่่เล็็ก - ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�นขุุน
หมููเนื้้�อ
เป็็ดเล็็กไข่่

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หัวอาหาร
710 710 710
639 639 639
640 640 640
748 748 748
716 716 716
693 693 693
969 969 969
อาหารส�ำเร็จรูปผง
474 474 474
อาหารส�ำเร็จรูปเม็ด
502 502 502
525 525 525
512 512 512
496 496 496
665 665 665

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2564
ก.พ. มีี.ค.

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

474

474

474

474

474

474

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

เม.ย.

ที่่�มา : www.cpffeed.com
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) ปุ๋๋�ยที่่�สำำ�คััญในตลาดกรุุงเทพฯรายเดืือน
ชนิดปุ๋ย
21 - 0 - 0
46 - 0 - 0
16 - 20 - 0
16 - 16 - 8
15 - 15 - 15
13 - 13 - 21

เม.ย.
6,533
10,500
11,867
12,667
15,633
15,850

พ.ค.
6,533
10,500
11,867
12,667
15,633
15,850

มิิ.ย.
6,433
9,867
11,767
12,167
15,000
15,833

ก.ค.
6,400
9,833
11,700
12,067
14,667
16,267

2563
ส.ค.
6,400
9,567
11,567
12,333
14,700
16,267

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ก.ย.
6,400
9,567
11,567
12,400
14,767
16,267

ต.ค.
6,400
9,900
11,567
12,400
14,567
16,267

พ.ย.
6,400
9,900
11,533
12,367
14,567
16,267

ธ.ค.
6,400
9,933
11,533
12,367
14,567
16,267

ม.ค.
6,400
10,000
11,533
12,367
14,567
16,267

หน่่วย : บาทต่่อตััน

2564
ก.พ. มีี.ค.
6,400 6,600
10,067 11,700
11,567 11,667
12,400 12,733
14,567 14,733
16,267 15,900

เม.ย.
6,575
13,400
12,950
13,933
15,550
17,750

แวะเยี่ยม สศท.

“
”

สศท.2 ร่่วมบรรยายในหััวข้้อ ตลาดนำำ�การผลิิต การวางแผนการผลิิต
และการจััดการทางการตลาด ภายใต้้โครงการส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพ
เพื่่� อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร

	วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2564 นายประเสริิฐศัักดิ์์� แสงสััทธา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 2 พิิษณุุโลก (สศท.2) ร่่วมเป็็นวิิทยากรบรรยาย ในหััวข้้อ
“ตลาดนำำ�การผลิิต การวางแผนการผลิิตและการจััดการทางการตลาด” ณ ที่่�ทำำ�การกำำ�นััน
หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลดอนทอง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก ซึ่่�งจััดโดยสำำ�นัักงานสหกรณ์์
จัังหวััดพิิษณุุโลก ภายใต้้โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิิน
ของเกษตรกร ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมในรููปแบบเศรษฐกิิจชุุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิิจพอเพีียงด้้วยระบบอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ�� อย่่างยั่่�งยืืน

สศท.5 จััดกิิจกรรมวัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ พ.ศ. 2564
“รวมใจไทย ปลููกต้้นไม้้ เพื่่� อแผ่่นดิิน”

	วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564 นางสุุจารีีย์์ พิิชา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 5
นครราชสีีมา (สศท. 5) นำำ�ทีมข้
ี ้าราชการ และเจ้้าหน้้าที่่� จััดกิจิ กรรมวัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ
พ.ศ. 2564 ปลููกต้้นไม้้และปลููกป่่าเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีี
บรมราชาภิิเษก ภายใต้้ชื่่�อ “รวมใจไทย ปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อแผ่่นดิิน” สืืบสานสู่่� 100 ล้้านต้้น
	ทั้้�งนี้้� สศท.5 ได้้นำำ�พัันธุ์์�ไม้้หลากหลายชนิิดมาปลููกทั่่�วบริิเวณสำำ�นัักงาน อาทิิ ต้้นคููน
ลองกอง มะยมชิิด มะไฟ เป็็นต้้น ซึ่่�งการจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� มีีเจตนารมณ์์สำำ�คััญคืือ
เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกให้้ทุุกคนมีีความรัักหวงแหนทรััพยากรป่่าไม้้ และให้้เห็็นถึึงความร่่วมมืือ
ร่่วมใจของทุุกคนที่่�จะเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้กัับโลก
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แวะเยี่่�ยม สศท.

สศท.6 ร่่วมประชุุมตรวจติิดตามความก้้าวหน้้าในระดัับพื้้� นที่่� ของผู้้�ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เขตตรวจราชการที่่� 2 และส่่วนกลาง

	วัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564 นายชััฐพล สายะพัันธ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจการเกษตร
ร่่วมประชุุมตรวจติิดตามความก้้าวหน้้าผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายสำำ�คััญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ และการขัับเคลื่่�อนงานแบบบููรณาการในระดัับพื้้�นที่่�ของผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เขตตรวจราชการที่่� 2 และส่่วนกลาง (นายสััญญา แสงพุ่่�มพงษ์์)
ผ่่านทางระบบออนไลน์์ (Web Conference Application Zoom) ซึ่่�งได้้ร่่วมชี้้�แจงวาระ
สรุุปภาพรวมสถานการณ์์คาดการณ์์ GPP ภาคเกษตรจัังหวััดภายหลัังจากได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่่�ง สศท.6 ได้้วิิเคราะห์์ภาวะเศรษฐกิิจและแนวโน้้มปีี 2564 ณ ไตรมาสที่่� 1 ของจัังหวััดสมุุทรปราการคาดว่่าแนวโน้้มปีี 2564 หดตััวร้้อยละ
1.1-2.1 เนื่่�องมาจากสาขาประมงหดตััวร้้อยละ 2-3 ซึ่่�งเป็็นสาขาหลัักคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 89.1 ของมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมจัังหวััด
ภาคเกษตร (GPP ภาคเกษตร) โดยมีีผลกระทบจากการปิิดสะพานปลาชั่่�วคราวที่่�ส่่งผลให้้สััตว์์น้ำำ��ขึ้้�นท่่าลดลงอากาศที่่�แปรปรวนทำำ�ให้้เรืือ
ประมงออกจัับสััตว์์น้ำำ��ลดลง และการแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายปััญหาขาดแคลนแรงงานต่่างด้้าว และการชะลอการรัับซื้้�อ
ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ของเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงส่่วนสาขาพืืช ขยายตััวร้้อยละ 4.9-5.9 สาขาบริิการทางการเกษตร ขยายตััวร้้อยละ 6.7-7.7
และสาขาปศุุสััตว์์ ขยายตััวร้้อยละ 23.5-24.5 ซึ่่�งแต่่ละสาขามีีสัดส่
ั ่วน GPP ภาคเกษตร ร้้อยละ 8.9 1.7 และ 0.3 ตามลำำ�ดัับ
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์รัับทราบและขอให้้หน่่วยงานดููแลสนัับสนุุนสาขาประมงเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 และยัังมีีเวลาอีีก 6 เดืือนที่่�จะผลัักดัันให้้ GPP ภาคเกษตรจัังหวััดสมุุทรปราการกลัับมาขยายตััวได้้ต่่อไป

สศท.7 จััดกิิจกรรมอนุุรัักษ์์ ฟื้� นฟูู
้ ป่่าไม้้ ลดผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ

	วัันพุุธที่่� 26 พฤษภาคม 2564 นางสาวสมบััติิ พุุทธา รัักษาราชการแทนผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7 ชััยนาท (สศท.7) นำำ�ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่� ปลููกต้้นพะยุุง
พยอม ภายในบริิเวณหน่่วยงาน เนื่่�องในวัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ พ.ศ. 2564 เพื่่�อร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งที่่�เห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟููป่่าไม้้ รวมถึึงการลดผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ มลพิิษทางอากาศจากปััญหาหมอกควััน และฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็ก (PM 2.5) ในการทำำ�กิจิ กรรมดัังกล่่าว เจ้้าหน้้าที่่� สศท.7 ทุุกคนได้้ยึึดหลััก
D M H T อย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อความปลอดภััยจากปััญหาการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
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สศท.9 เข้้าร่่วมการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการจััดทำำ�ข้้อมููลไม้้ผลเอกภาพภาคใต้้ ปีี 2564

	วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2564 นายไพฑรููย์์ สีีลาพััฒน์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 9 สงขลา (สศท.9) เข้้าร่่วมการสััมมนา
เชิิงปฏิิบััติิการจััดทำำ�ข้้อมููลไม้้ผลเอกภาพภาคใต้้ ปีี 2564 ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักงานส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตรที่่� 5 จัังหวััดสงขลา
โดยมีีนายสุุพิิท จิิตรภัักดีี ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตรที่่� 5 เป็็นประธาน ซึ่่�งในภาพรวมของภาคใต้้ตอนล่่างมีีผลผลิิต
เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งทุุเรีียน มัังคุุด เงาะ และลองกอง โดยเฉพาะทุุเรีียนมีีผลผลิิตถึึง 99,432 ตััน จะมีีผลผลิิตออกมากสุุดเดืือนสิิงหาคมถึึงร้้อยละ 63
ส่่วนลองกองจะมีีผลผลิิตออกมากสุุดเดืือนกัันยายนถึึงร้้อยละ 57 ซึ่่�งมีีผลผลิิตทั้้�งหมดประมาณ 23,769 ตััน ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมได้้เตรีียมแผน
บริิหารจััดการไม้้ผลรวมทั้้�งมาตรการป้้องกัันการเก็็บเกี่่�ยวทุุเรีียนด้้อยคุุณภาพ (ทุุเรีียนอ่่อน)

สศท.11 ร่่วมพิิ ธีีเปิิดงานวัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ ประจำำ�ปีี 2564

	วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564 นายนิิกร แสงเกตุุ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 11 อุุบลราชธานีี (สศท.11) นำำ�คณะเจ้้าหน้้าที่่� สศท.11 ร่่วมพิิธีีเปิิดงาน
วัันต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งตรงกัับขึ้้�น 15 ค่ำำ�� เดืือน 7 วัันวิิสาขบููชา
ของทุุกปีี เป็็นวัันสำำ�คััญของชาติิที่่�ประชาชนจะได้้ร่่วมกัันปลููกป่่าไว้้เป็็นที่่�ระลึึกและช่่วยเพิ่่�มพููน
ทรััพยากรป่่าไม้้ของประเทศ โดยมีีนายสฤษดิ์์� วิิฑรููย์์ ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุบลราชธานีี
เป็็นประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วยรองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด จิิตรอาสาพระราชทาน 904 หััวหน้้า
ส่่วนราชการ และหน่่วยงานราชการอื่่�นๆ เข้้าร่่วมพิิธีีเป็็นจำำ�นวนมาก ณ บริิเวณพื้้�นที่่�
โดยรอบอาคารศาลากลางจัังหวััดอุุบลราชนีี
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ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์

เลขาธิิการ สศก. ร่่วมเป็็นวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิบรรยายพิิ เศษ
ให้้กัับ วปอ. ในหััวข้้อ “ภาคการเกษตรสร้้างมููลค่่า”

	วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร ร่่วมเป็็นวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิบรรยายพิิเศษและให้้ข้้อเสนอแนะกัับวิิทยาลััย
ป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ (วปอ.) ในการสััมมนาวิิชาการ
เรื่่�อง “ยกระดัับความสามารถทางเศรษฐกิิจไทยอย่่างไรในทศวรรษหน้้า” ในประเด็็นหััวข้้อที่่� 5
“ภาคการเกษตรสร้้างมููลค่่า” เพื่่�อเพิ่่�มการเรีียนรู้้�และความเข้้าใจให้้ผู้้�ร่่วมสััมมนาให้้สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น
โดยผ่่านระบบประชุุมออนไลน์์ Zoom ณ ห้้องประชุุมเลขาธิิการชั้้�น 4 อาคารนวััตกรรม
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

การประชุุมคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อน Big Data และ Gov Tech

	วัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564 นายพลเชษฐ์์ ตราโช รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานในการประชุุมคณะอนุุกรรมการ
ขัับเคลื่่�อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ซึ่่�งประชุุมทางไกลผ่่าน Application Zoom ณ ห้้องประชุุมศููนย์์ข้้อมููล
เกษตรแห่่งชาติิ ชั้้�น 3 อาคารศููนย์์ปฏิิบัติั ิการเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร โดยมีี นายวิินิิต อธิิสุุข ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์
สารสนเทศการเกษตร เป็็นเลขานุุการการประชุุม
52 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร
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ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์

เลขาธิิการ สศก. หารืือร่่วม สวก. การดำำ�เนิินโครงการ SAEZ

	วัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ประชุุมผ่่านระบบออนไลน์์ Zoom
ร่่วมกัับสำำ�นัักงานพััฒนาการวิิจััยการเกษตร (องค์์การมหาชน) (สวก.) เพื่่�อนำำ�เสนอถึึงการดำำ�เนิินงานในการศึึกษาความเป็็นไปได้้เบื้้�องต้้น
ในการจััดตั้้�งเขตเศรษฐกิิจการเกษตรพิิเศษ (Special Agricultural Economic Zone: SAEZ) ในการนี้้� นายธวััชชััย เดชาเชษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร เข้้าร่่วมประชุุมในครั้้�งนี้้�ด้้วย ณ ห้้องประชุุม 2 ชั้้�น 3 อาคารนวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
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ข่าวประชาสัมพั นธ์

การประชุุมเตรีียมชี้้�แจงงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565 ขั้้�นกรรมาธิิการ ของ สศก.

	วัันที่่� 21 พฤษภาคม 2564 ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร เป็็นประธานการประชุุมเตรีียมการชี้้�แจงงบประมาณรายจ่่ายประจำำ� ปีีงบประมาณ
2565 ขั้้�นกรรมาธิิการ ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์ Zoom
ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 3 อาคารศููนย์์ปฏิิบัติั ิการเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
ในการนี้้� นางอััญชนา ตราโช รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์์
ตราโช รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมคณะบริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมในครั้้�งนี้้�ด้้วย

54 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร
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การประชุุมหารืือท่่าทีีฝ่่ายไทยเกี่่�ยวกัับการระบายข้้าวภายใต้้ โปรแกรม 1
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรสำำ�รองค่่าฉุุกเฉิินของอาเซีียนบวกสาม (APTERR)

	วัันที่่� 21 พฤษภาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานการประชุุมหารืือท่่าทีี
ฝ่่ายไทยเกี่่�ยวกัับการระบายข้้าวภายใต้้โปรแกรม 1 ภายใต้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรสำำ�รองค่่าฉุุกเฉิินของอาเซีียนบวกสาม (APTERR)
โดยร่่วมกัันพิิจารณาข้้อเสนอของ สปป.ลาว ในการซื้้�อขายข้้าว ภายใต้้โปรแกรมที่่� 1 กัับไทย สำำ�หรัับข้้าวเหนีียว 1000 ตััน ณ ห้้องประชุุม
เลขาธิิการชั้้�น 4 อาคารนวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
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เลขาธิิการ สศก. ร่่วมเป็็นวิิทยากรงานเสวนา
“การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีผลกระทบ (รุุนแรง) ต่่อภาคการเกษตร”
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนากรมพัั ฒนาที่่�ดิิน ครบรอบ 58 ปีี

	วัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร ร่่วมเป็็นวิิทยากรงานเสวนา “การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีผลกระทบ (รุุนแรง)
ต่่อภาคการเกษตร” ร่่วมกัับอธิิบดีีกรมพััฒนาที่่�ดิิน (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์์)
และรองอธิิบดีีกรมพััฒนาที่่�ดิิน (นางสาวภััทราภรณ์์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีีย์์)
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนากรมพััฒนาที่่�ดิิน ครบรอบ 58 ปีี ณ กรมพััฒนาที่่�ดิิน

56 วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

n

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 775 มิิถุุนายน 2564

