วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้นําการพั ฒนาภาคเกษตร
และศูนย์กลางสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565”
พั นธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย จัดืทําแผนพั ฒนา และมาตรการ
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดืทําท่าท่ และร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือดื้านเศรษฐกิจ
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สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ติดืตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการท่�สําคัญ
ข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒนาการเกษตร
ท่�เป็นเลิศ สนับสนุนการข้ับเคลื�อนภาคเกษตร
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2. พั ฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลดื้านเศรษฐกิจการเกษตร
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4. พั ฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
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บรรณาธิการแถลง

� ช่่วงปลิายเดือนธันวาคมท้�ผ่านมา หลิายท่านท้�ได้ติดตามข้่าวสารุคงทรุาบกันแลิ้วว่า
เมือ
สำานักงานเศรุษฐกิจการุเกษตรุ (สศก.) ได้จัดงานสัมมนาแห่งปี ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุปี 2564
แลิะแนวโน้มปี 2565 ภายใต้หัวข้้อ “Booster เกษตรุไทย ส้่ เกษตรุม้ลิค่าส้ง” ซีึ�งก็เป็นปรุะจำา
ทุกปีท้� สศก. จะมานำาเสนอภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุให้ทุกท่านได้รุับทรุาบ ซีึ�งนับว่าเป็นเรุื�องท้�สำาคัญ
อย่างยิง
� เพรุาะเป็นตัวช่้�วัดการุเติบโตทางเศรุษฐกิจการุเกษตรุในภาพรุวมข้องปรุะเทศ ทำาให้ทรุาบว่า
โครุงสรุ้างการุผลิิตข้องภาคเกษตรุ แลิะความสามารุถในการุผลิิตสินค้าเกษตรุข้องปรุะเทศในแต่ลิะปี
ม้การุเปลิ้�ยนแปลิงไปอย่างไรุ ซีึ�งม้ความสำาคัญต่อการุกำาหนดนโยบายมาตรุการุ

ร็วมทั�งเป้าหมายูข้อุงแผนพััฒนากิาร็เกิษต้ร็ต้่างๆ
และได้มีโดยูมี ดร็.เฉีลิมชุัยู ศึร็ีอุ่อุน
ร็ัฐมนต้ร็ีว่ากิาร็กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์ เป็นปร็ะธานกิล่าวเปิดงาน
ผ่านร็ูปแบบวิดีทัศึน์ และกิาร็ร็ายูงาน
ภาวะเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ ปี 2564
และแนวโน้มปี 2565 โดยูนายูฉีันทานนท์
วร็ร็ณเข้จร็ เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็
สำำาหร็ับไฮไลท์สำำาคัญ่ข้อุงงานกิับกิาร็เสำวนา
ในหัวข้้อุ “Booster เกิษต้ร็ไทยู สำู่ เกิษต้ร็
มูลค่าสำูง” เป็นกิาร็แลกิเปลี�ยูนมุมมอุง
ในปร็ะเด็นสำำาคัญ่กิับกิาร็ปร็ับเปลี�ยูนกิาร็ผลิต้
ไปสำู่สำินค้าเกิษต้ร็และผลิต้ภัณฑ์์ที�มีมูลค่าสำูง
เพัื�อุยูกิร็ะดับร็ายูได้และสำร็้างความมั�นคง
ให้กิับเกิษต้ร็กิร็ โดยูได้ร็ับเกิียูร็ต้ิจากิ
ผู้ทร็งคุณวุฒิที�มีบทบาทสำำาคัญ่ต้่อุกิาร็พััฒนา
ภาคเกิษต้ร็ มีความร็ู้ ความเชุี�ยูวชุาญ่
ในแต้่ละด้าน มาร็่วมพัูดคุยู แลกิเปลี�ยูนมุมมอุงกิัน
ปร็ะกิอุบด้วยู นายูศึักิดิ์ชุัยู อุุ่นจิต้ต้ิกิุล

ร็อุงปร็ะธานสำภาอุุต้สำาหกิร็ร็มแห่งปร็ะเทศึไทยู
นายูคมกิร็ิชุ นาคะลักิษณ์ ร็อุงปร็ะธาน
คณะกิร็ร็มกิาร็เพัิ�มมูลค่าพัืชุเกิษต้ร็
หอุกิาร็ค้าไทยู นางสำาวเสำาวลักิษณ์ มณีทอุง
ผู้แทนเกิษต้ร็กิร็ และดำาเนินกิาร็เสำวนา
โดยู ผศึ.ดร็. วิศึิษฐ์ ลิ�มสำมบุญ่ชุัยู คณบดี
คณะเศึร็ษฐศึาสำต้ร็์ มหาวิทยูาลัยูเกิษต้ร็ศึาสำต้ร็์
ณ ห้อุงปร็ะชุุม 3 ชุั�น 3 อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ ร็วมทั�งถ่ายูทอุด
ผ่านร็ะบบ ZOOM และ FB Live เศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็เพัื�อุปร็ะชุาชุน ซ่ึ�งทีม บกิ. จะนำา
ภาพักิิจกิร็ร็มภายูในงานมาฝากิสำมาชุิกิทุกิท่าน
ได้ต้ิดต้ามกิันต้่อุไป
ปีที่ 67 ฉบับที่ 781 ธันวาคม 2564
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร
>> ต้้นแบบความสำำ�เร็็จ ‘วิิสาหกิิจชุุมชน

3

บทความเศรษฐกิิจการเกษตร
>> การศึึกษาโซ่่อุุปทานและโลจิิสติิกส์์

5

กาแฟนายููง’ อุุดรธานีี กาแฟแบรนด์์แรก
ในภาคอีีสาน สร้้างรายได้้เกษตรกร
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บทความพิิ เศษ
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10

การดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
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ข่่าวที่่�น่่าสนใจ
>> กรมประมง...ลุุยเดิินเครื่่�องนำำ�ไทย

46

ปฏิิบััติิตามกฎหมาย MMPA ของ USA
หลัังคณะกรรมการนโยบายประมงแห่่งชาติิ
เห็็นชอบหลัักการแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิ
เพื่่�อการอนุุรักษ์
ั ์และบริิหารจััดการ
สััตว์์ทะเลเลี้้�ยงลููกด้้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570

ราคาปััจจััยการผลิิต

สศท.6 ร่่วมประชุุมรัับมอบนโยบายเชิิงรุุก 
“Agri Challenge Next Normal 2022”
>> สศท.7 ฉีีดพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อ เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
>> การประชุุมประจำำ�เดืือน ข้้าราชการ 
ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการ 
ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 9
ครั้้�งที่่� 11/2564
>> สศท.11 จััดประชุุมคณะทำำ�งานพััฒนา
คุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ
(Working Team) ครั้้�งที่่� 4/2564
>>

48

ต้้นแบบความสำำ�เร็็จ ‘วิิสาหกิิจชุุมชนกาแฟนายููง’ อุุดรธานีี
กาแฟแบรนด์์แรกในภาคอีีสาน สร้้างรายได้้เกษตรกร
แวะเยี่่�ยม สศท.
49
>> สศท.2 เข้้าร่่วมประชุุมคณะอนุุกรรมการ

ความร่่วมมืือระหว่่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์และสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กรกอ.) ระดัับภาคเหนืือ 
>> สศท.5 ลงพื้้�นที่่�ติิดตามสถานการณ์์
การสำำ�รวจผลผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์รุ่่�น 1
ปีีเพาะปลููก 2564/65

ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์
52
>> พิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน ประจำำ�ปีี 2564
>> พิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจ

>>

>>

>>

>>
การศึึกษาโซ่่อุุปทานและโลจิิสติิกส์์สิินค้้าข้้าวจัังหวััดนครสวรรค์์
2
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>>

ว่่าด้้วยการพััฒนาแพลตฟอร์์มเพื่่�อสนัับสนุุน
การวิิเคราะห์์และการใช้้ประโยชน์์ข้อมู
้ ูล
ขนาดใหญ่่ในภาคการเกษตร ระหว่่าง
สศก. กัับ พด.
การสััมมา เรื่่�อง “แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ของกองทุุนปรัับโครงสร้้างการผลิิต
ภาคเกษตรเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
การแข่่งขัันของประเทศ”
เลขาธิิการ สศก. ร่่วมติิดตามการลงพื้้�นที่่�
ของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรฯ
ณ จัังหวััดภููเก็็ต
เลขาธิิการ สศก. ร่่วมติิดตามการลงพื้้�น
ที่่�ตรวจราชการของรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงเกษตรฯ ณ จัังหวััดพัังงา กระบีี
เลขาธิิการ สศก. อนุุญาตให้้สมาพัันธ์์
ผู้้�ให้้บริิการโลจิิสติิกส์์ไทยขอเข้้าพบ
สศก. จััดประชุุมชี้้�แจงการพััฒนาองค์์การ 
ปีี 2565

เรุื�องน่ารุ้้ทางการุเกษตรุ

ต้นแบบความส�าเร็จ ‘วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง’ อุดรธาน้
กาแฟแบรนด์แรกในภาคอ้สาน สร้างรายได้เกษตรกร
“กาแฟิ”

เป็นพัืชุเศึร็ษฐกิิจที�สำำาคัญ่
ข้อุงปร็ะเทศึ ซ่ึ�งปร็ะเทศึไทยูมีแหล่ง
ปลูกิกิาแฟที�เป็นเอุกิลักิษณ์ทั�งสำายูพัันธุ์
อุาร็าบิกิาและโร็บัสำต้้า โดยูเฉีพัาะกิาแฟ
อุาร็าบิกิ้า ถือุว่าเป็นกิาแฟชุั�นเยูี�ยูม
มีกิลิ�นและร็สำชุาต้ิดีกิว่ากิาแฟชุนิดอุื�น
เกิษต้ร็กิร็จึงนิยูมปลูกิอุยู่างแพัร็่หลายู
เนื�อุงจากิกิาแฟเป็นเคร็ื�อุงดื�มที�ได้ร็ับ
ความนิยูมทั�วโลกิ ปร็ะกิอุบกิับปัจจุบัน
ธุร็กิิจร็้านกิาแฟมีกิาร็เต้ิบโต้และ
ข้ยูายูต้ัวอุยู่างต้่อุเนื�อุง สำ่งผลให้ปร็ิมาณ
ความต้้อุงกิาร็กิาแฟข้อุงต้ลาดมีมากิข้ึ�น

สำำาหร็ับกิาร็ปลูกิกิาแฟอุาร็าบิกิ้า
ในภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ พับว่า
ปัจจุบันเร็ิ�มมีกิาร็ปลูกิอุยู่างแพัร็่หลายู
โดยูเฉีพัาะในพัื�นที�จังหวัดอุุดร็ธานี
แหล่งผลิต้อุันดับ 2 ข้อุงภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ ร็อุงจากิจังหวัดเลยู
ซ่ึ�งพัื�นที�ปลูกิข้อุงจังหวัดอุุดร็ธานีจะอุยูู่ที�
ร็ะดับความสำูง 600 – 1,600 เมต้ร็
จากิร็ะดับนำ�าทะเล มีสำภาพัความชุื�น
ปร็ะมาณ 80% ทำาให้กิาแฟสำามาร็ถ
เจร็ิญ่เต้ิบโต้ได้ดี ทั�งนี� กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์ โดยูกิร็มสำ่งเสำร็ิมกิาร็เกิษต้ร็

ได้ร็่วมกิับจังหวัดอุุดร็ธานีสำ่งเสำร็ิม
ให้เกิษต้ร็กิร็ปลูกิกิาแฟอุาร็าบิกิ้า
โดยูสำนับสำนุนกิาร็จัดต้ั�งสำาหกิิจชุุมชุน
กิาแฟนายููงพัร็้อุมทั�งต้ั�งโร็งงานคั�วบด
กิาแฟในชุื�อุแบร็นด์ “กิาแฟนายููง”
เพัี�อุสำ่งเสำร็ิมกิาร็พััฒนาอุาชุีพัข้อุง
เกิษต้ร็กิร็ในพัื�นที� ให้มีร็ายูได้อุยู่างมั�นคง
และยูั�งยูืน
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 3
อุุดร็ธานี (สำศึท.3) ได้ลงพัื�นที�เพัื�อุต้ิดต้าม
กิาร็ดำาเนินงานข้อุงกิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุน
กิาแฟนายููง ต้ำาบลบ้านกิ้อุง อุำาเภอุนายููง
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เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

จังหวัดอุุดร็ธานี ต้ัวอุยู่างข้อุงกิาร็
ร็วมกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ที�ปร็ะสำบความสำำาเร็็จ
ในกิาร็ผลิต้กิาแฟแบบคร็บวงจร็
มีกิาร็พััฒนาด้านกิาร็ผลิต้ กิาร็แปร็ร็ูป
และกิาร็ต้ลาดในพัื�นที�ที�มีศึักิยูภาพั
เร็ิ�มดำาเนินกิาร็ต้ั�งแต้่ปี 2557 มีสำมาชุิกิ
เกิษต้ร็กิร็ 200 ร็ายู พัื�นที�เพัาะปลูกิ
กิาแฟอุาร็าบิกิ้า ปร็ะมาณ 800 ไร็่
ด้านสำถานกิาร็ณ์กิาร็ผลิต้ ปี 2564
พับว่า มีต้้นทุนกิาร็ผลิต้เฉีลี�ยู 6,104
บาท/ไร็่/ปี หร็ือุ 97 บาท/กิิโลกิร็ัม
เร็ิ�มให้ผลผลิต้ในปีที� 4 และเกิ็บเกิี�ยูว
ได้ปร็ะมาณ 25 ปี เกิษต้ร็กิร็เกิ็บเกิี�ยูว
ผลผลิต้ชุ่วงเดือุนมกิร็าคม - มีนาคม
ให้ผลผลิต้ร็วมกิว่า 40 ต้ัน/ปี ผลผลิต้
เฉีลี�ยู 63 กิิโลกิร็ัม/ไร็่/ปี เกิษต้ร็กิร็

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กาแฟนายูง มีการผลิต
กาแฟคุณภาพ รสชาติ
กลมกล่อม เป็นสินค้า
OTOP ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดอุดรธานี
และยังคงพั ฒนา
องค์ความรู้ การเพิ่ ม

ได้ผลต้อุบแทนเฉีลี�ยู 9,450 บาท/ไร็่/ปี
ผลต้อุบแทนสำุทธิเฉีลี�ยู (กิำาไร็) 3,346
บาท/ไร็่/ปี ทั�งนี� หลังจากิเกิษต้ร็กิร็
เกิ็บเกิี�ยูวผลผลิต้เมล็ดกิาแฟสำดแล้ว
จะนำาไปต้ากิแห้งปร็ะมาณ 15–20 วัน
เพัื�อุให้ได้เมล็ดกิาแฟแห้ง จากินั�น
จะนำาไปสำีเป็นสำาร็กิาแฟเพัื�อุจำาหน่ายู
ให้กิับกิลุ่มวิสำาหกิิจ ซ่ึ�งร็าคาสำาร็กิาแฟ
อุาร็าบิกิ้าที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้เฉีลี�ยู
อุยูู่ที� 150 บาท/กิิโลกิร็ัม
ด้านสำถานกิาร็ณ์ต้ลาดพับว่า
กิลุ่มวิสำาหกิิจจะร็ับซ่ื�อุสำาร็กิาแฟ
จากิสำมาชุิกิข้อุงกิลุ่มทั�งหมด ร็วมถึง
เกิษต้ร็กิร็ที�ไม่ได้เป็นสำมาชุิกิ จากินั�น
ทางกิลุ่มจะนำาสำาร็กิาแฟไปแปร็ร็ูป
เป็นเมล็ดกิาแฟคั�วเพัื�อุสำ่งให้ธุร็กิิจ
ร็้านกิาแฟสำดข้อุงกิลุ่มภายูใต้้แบร็นด์
“กาแฟนาย่ง” เพัื�อุแปร็ร็ูปเป็นเคร็ื�อุงดื�ม
กิาแฟจำาหน่ายูให้ผู้บร็ิโภค ร็วมทั�ง
จำาหน่ายูเมล็ดกิาแฟคั�วและกิาแฟคั�วบด
บร็ร็จุในซ่อุงกิาแฟดิปอุีกิด้วยู
ซ่ึ�งปัจจุบันทางกิลุ่มต้่อุยูอุดความสำำาเร็็จ
โดยูมีธุร็กิิจร็้านกิาแฟสำดกิว่า 50 สำาข้า
ทั�งในจังหวัดอุุดร็ธานีและต้่างจังหวัด
ได้แกิ่ กิร็ุงเทพัฯ อุยูุธยูา เป็นต้้น
ร็วมถึงมีกิาร็จำาหน่ายูผ่านชุ่อุงทาง
อุอุนไลน์ ได้แกิ่ Facebook กิาแฟ
นายููงอุุดร็ธานี Shopee และ Line
เพัื�อุเพัิ�มชุ่อุงทางต้ลาด สำร็้างโอุกิาสำ
สำร็้างร็ายูได้ให้กิับเกิษต้ร็กิร็
กิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุนกิาแฟนายููง

ประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงการแปรรูป
เพื่ อเพิ่ มมูลค่าให้กับ
ทางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
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มีกิาร็ผลิต้กิาแฟคุณภาพั ร็สำชุาต้ิ
กิลมกิล่อุม เป็นสำินค้า OTOP
ที�มีชุื�อุเสำียูงข้อุงจังหวัดอุุดร็ธานี
และยูังคงพััฒนาอุงค์ความร็ู้
กิาร็เพัิ�มปร็ะสำิทธิภาพักิาร็ผลิต้
ร็วมถึงกิาร็แปร็ร็ูปเพัื�อุเพัิ�มมูลค่าให้กิับ
ทางกิลุ่มอุยู่างต้่อุเนื�อุง สำำาหร็ับแนวทาง
กิาร็สำ่งเสำร็ิมและสำนับสำนุนเกิษต้ร็กิร็
ผู้ผลิต้กิาแฟในจังหวัดอุุดร็ธานีให้มีความ
เข้้มแข้็งและสำามาร็ถพัึ�งพัาต้นเอุงได้
อุยู่างยูั�งยูืน ควร็เพัิ�มปร็ะสำิทธิภาพั
กิาร็ผลิต้ และลดต้้นทุนกิาร็ผลิต้
สำร็้างต้ลาดใหม่ โดยูเน้นกิาร็สำร็้าง
อุัต้ลักิษณ์ข้อุงกิาแฟ ร็วมถึงกิาร็ผลิต้
กิาแฟเฉีพัาะถิ�นเพัื�อุสำร็้างมูลค่าเพัิ�ม
ให้กิับผลิต้ภัณฑ์์ และสำร็้างร็ายูได้
ให้กิับชุุมชุนอุีกิด้วยู ทั�งนี� ท่านที�สำนใจ
ข้้อุมูลกิาร็ผลิต้กิาแฟอุาร็าบิกิ้าข้อุง
กิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุนกิาแฟนายููง สำามาร็ถ
สำอุบถามเพัิ�มเต้ิมได้ที� นายูสำมเกิียูร็ต้ิ
อุ่อุนร็ู้ ที�เป็นปร็ะธานกิลุ่มวิสำาหกิิจ
ชุุมชุนกิาแฟนายููง ต้ำาบลบ้านกิ้อุง
อุำาเภอุนายููง จังหวัดอุุดร็ธานี
โทร็ 08 2616 2293 หร็ือุ สำอุบถาม
เพัิ�มเต้ิมได้ที� สำศึท.3 อุุดร็ธานี
โทร็ 04 2292 557 หร็ือุอุีเมล
zone3@oae.go.th
โดย : สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 3
อุุดร็ธานี

บทความเศรุษฐกิจการุเกษตรุ

การศึกษาโซ่อุปทานแลี้ะโลี้จิสติกส์
สินค้าข้้าวจังหวัดนครสวรรค์
ข้้าวเป็นทรุัพยากรุอาหารุ

ที�สำำาคัญ่ข้อุงปร็ะชุากิร็โลกิ โดยูเฉีพัาะ
ในกิลุ่มปร็ะเทศึแถบภูมิภาคเอุเชุียูและ
ต้ะวันอุอุกิกิลาง ร็วมไปถึงในทวีปแอุฟร็ิกิา
อุีกิหลายูปร็ะเทศึนิยูมร็ับปร็ะทานข้้าว
เป็นอุาหาร็หลักิ ข้้าวจึงเป็นพัืชุเศึร็ษฐกิิจ
สำำาคัญ่ที�สำ่งผลกิร็ะทบอุยู่างกิว้างข้วาง
ต้่อุปร็ะชุากิร็โลกิ ด้วยูวัฒนธร็ร็มและ
ร็สำนิยูมในกิาร็บร็ิโภคข้้าวในแต้่ละภูมิภาค
ข้อุงโลกิมีความแต้กิต้่างกิันไป
โดยูมีกิาร็คาดกิาร็ณ์ว่าในร็ะยูะยูาวแล้ว
ความต้้อุงกิาร็บร็ิโภคข้้าวจะมีแนวโน้ม
ที�เพัิ�มสำูงข้ึ�น กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหร็ัฐฯ
ได้คาดกิาร็บัญ่ชุีสำมดุลข้้าวโลกิ ปีกิาร็ผลิต้
2562/63 ณ เดือุนมกิร็าคม 2563
มีปร็ิมาณผลผลิต้ 496.66 ล้านต้ันข้้าวสำาร็
ลดลงจากิปี 2561/62 ร็้อุยูละ 0.50
กิาร็ใชุ้ภายูในปร็ะเทศึ 494.00 ล้านต้ันข้้าวสำาร็

เพัิ�มข้ึ�นจากิปี 2561/62 ร็้อุยูละ 1.35
กิาร็สำ่งอุอุกิ/นำาเข้้า 45.98 ล้านต้ันข้้าวสำาร็
เพัิ�มจากิปี 2561/62 ร็้อุยูละ 2.49
และสำต้็อุกิปลายูปีคงเหลือุ 177.05
ล้านต้ันข้้าวสำาร็ เพัิ�มจากิปี 2561/62
ร็้อุยูละ 1.53 โดยูปร็ะเทศึที�คาดว่า
จะสำ่งอุอุกิเพัิ�มข้ึ�น ได้แกิ่ เมียูนมา

กิัมพัูชุา จีน กิายูานา อุินเดียู แอุฟร็ิกิาใต้้
เวียูดนาม และสำหร็ัฐอุเมร็ิกิา สำ่วนปร็ะเทศึ
ที�คาดว่าจะสำ่งอุอุกิลดลง ได้แกิ่ อุาร็์เจนต้ินา
บร็าซ่ิล ปากิีสำถาน ปาร็ากิวัยู ร็ัสำเซ่ียู
และไทยู สำำาหร็ับปร็ะเทศึที�คาดว่า
จะมีกิาร็นำาเข้้าเพัิ�มข้ึ�น ได้แกิ่ บร็าซ่ิล
อุินโดนีเซ่ียู แอุฟร็ิกิาใต้้ สำหร็ัฐอุาหร็ับเอุมิเร็ต้สำ์
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และสำหร็ัฐอุเมร็ิกิา สำ่วนปร็ะเทศึที�คาดว่า
จะนำาเข้้าน้อุยูลง ได้แกิ่ จีน อุียูู อุีหร็่าน
อุีร็ักิ และฟิลิปปินสำ์ (สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็, 2563) สำำาหร็ับปร็ะเทศึไทยู
ข้้าวนับเป็นหนึ�งในพัืชุเศึร็ษฐกิิจที�สำำาคัญ่
ทั�งในด้านกิาร็บร็ิโภค และเป็นสำินค้าเกิษต้ร็
สำ่งอุอุกิ อุีกิทั�งยูังมีความสำำาคัญ่ต้่อุภาวะ
เศึร็ษฐกิิจภูมิภาค เนื�อุงจากิเป็นพัืชุเกิษต้ร็
หลักิข้อุงปร็ะเทศึที�คร็อุบคลุมพัื�นที�
เพัาะปลูกิมากิที�สำุด คิดเป็นร็้อุยูละ 45.20
ข้อุงพัื�นที�กิาร็เกิษต้ร็ทั�งหมดข้อุงปร็ะเทศึ
และมีจำานวนคร็ัวเร็ือุนที�มากิถึง 4.30
ล้านคร็ัวเร็ือุน คิดเป็นร็้อุยูละ 74.40
ข้อุงจำานวนคร็ัวเร็ือุนภาคเกิษต้ร็ทั�งหมด
(ชุัยูวัชุ โชุวเจร็ิญ่สำุข้, 2562) ด้วยูเหตุ้นี�
ทำาให้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าวได้ร็ับความสำนใจ
เป็นพัิเศึษจากิร็ัฐบาลมาโดยูต้ลอุด โดยูมี
นโยูบายูชุ่วยูเหลือุอุยู่างต้่อุเนื�อุงทั�งนโยูบายู
ด้านร็าคา (Price Policy) อุาทิ
กิาร็ปร็ะกิันร็าคาข้้าว กิาร็ร็ับจำานำาข้้าว
และโคร็งกิาร็ชุ่วยูเหลือุด้านอุื�น ๆ เชุ่น
โคร็งกิาร็สำนับสำนุนเงินชุ่วยูเหลือุต้้นทุน
กิาร็ผลิต้ให้แกิ่เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว
โคร็งกิาร็ชุ่วยูเหลือุค่าเกิ็บเกิี�ยูว
และปร็ับปร็ุงคุณภาพัข้้าว เป็นต้้น
ปร็ะเทศึไทยูเป็นปร็ะเทศึผู้ผลิต้และสำ่งอุอุกิ
ข้้าวสำำาคัญ่ข้อุงโลกิมายูาวนาน สำถานกิาร็ณ์
ข้้าวข้อุงปร็ะเทศึไทยู ในปีกิาร็ผลิต้
2562/63 มีปร็ิมาณร็วม 30.54 ล้านต้ัน
ข้้าวเปลือุกิ ลดลงจากิปี 2561/62
ที�มีปร็ิมาณ 33.14 ล้านต้ัน หร็ือุ ลดลง
ร็้อุยูละ 7.84 โดยูข้้าวนาปีจะมีปร็ิมาณ 24.48
ล้านต้ันข้้าวเปลือุกิ ลดลงจากิปี 2561/62
ที�มีปร็ะมาณ 25.18 ล้านต้ัน หร็ือุลดลง
ร็้อุยูละ 2.78 ในข้ณะที�ข้้าวนาปร็ัง
จะมีปร็ิมาณ 6.06 ล้านต้ัน ลดลงจากิปี
2561/62 ที�มีปร็ิมาณ 7.96 หร็ือุลดลง
ร็้อุยูละ 23.87 (กิร็มกิาร็ค้าต้่างปร็ะเทศึ, 2563)
จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์ต้ั�งอุยูู่ในกิลุ่ม
ภาคเหนือุต้อุนล่างเข้ต้ 2 มีพัื�นที�
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5,998,548 ไร็่ พัื�นที�สำ่วนใหญ่่ ปร็ะมาณ
3 ใน 4 เป็นที�ร็าบลุ่มเหมาะแกิ่กิาร็เกิษต้ร็
มีพัื�นที�ทำาเกิษต้ร็กิร็ร็ม 4,383,580 ไร็่
หากิจำาแนกิเนื�อุที� ต้ามชุนิดกิาร็เพัาะปลูกิ
จะพับว่า เป็นเนื�อุที�ที�มีกิาร็เพัาะปลูกิข้้าว
มากิที�สำุดคิดเป็นร็้อุยูละ 60.20 ข้อุงเนื�อุที�
ทำากิาร็เกิษต้ร็ และคิดเป็นร็้อุยูละ 44.00
ข้อุงพัื�นที�ทั�งหมดข้อุงจังหวัด (สำำานักิงาน
สำถิต้ิจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์, 2563)
ในปีกิาร็ผลิต้ 2562/63 จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์
มีเกิษต้ร็กิร็ปลูกิข้้าวนาปีทั�งหมด 91,060 ร็ายู
เนื�อุที�เพัาะปลูกิ 2,295,243.77 ไร็่
(สำำานักิงานเกิษต้ร็จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์, 2563)
ข้้าวจึงเป็นพัืชุเศึร็ษฐกิิจที�มีความสำำาคัญ่
ข้อุงจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์ โดยูสำร็้างร็ายูได้หลักิ
ให้เกิษต้ร็กิร็ อุีกิทั�งยูังเป็นจุดศึูนยู์ร็วม
กิาร็ค้าข้้าวที�สำำาคัญ่ข้อุงภาคกิลาง
แต้่เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าวในจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์
ยูังปร็ะสำบปัญ่หากิาร็ทำานาแล้วข้าดทุน
เนื�อุงจากิสำาเหตุ้หลายู ๆ ด้านด้วยูกิัน
เชุ่น ปัญ่หาร็าคาผลผลิต้ต้ำ�า ปัญ่หา
ความเสำี�ยูงจากิภัยูธร็ร็มชุาต้ิ ปัญ่หา
กิาร็ร็ะบาดข้อุงศึัต้ร็ูพัืชุ และปัญ่หา
กิาร็ข้าดอุงค์ความร็ู้ด้านกิาร็จัดกิาร็โลจิสำต้ิกิสำ์
ที�เหมาะสำม ซ่ึ�งผู้เกิี�ยูวข้้อุงร็วมทั�งเกิษต้ร็กิร็
ในโซ่่อุุปทาน (Supply Chain) ยูังคงใชุ้
วิธีกิาร็ปฏิิบัต้ิเพัื�อุจัดกิาร็ผลิต้ร็ูปแบบเดิม
ได้แกิ่ กิาร็ข้นสำ่งปัจจัยูกิาร็ผลิต้และกิาร็ข้นสำ่ง
ผลผลิต้โดยูใชุ้ร็ถสำำาหร็ับกิาร็เกิษต้ร็
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(ร็ถอุีแต้๋น) ซ่ึ�งสำามาร็ถบร็ร็ทุกิได้
ในปร็ิมาณคร็าวละไม่มากิ ใชุ้เวลาในกิาร็
ข้นสำ่งมากิกิว่าร็ถบร็ร็ทุกิ ทำาให้มีกิาร็ข้นสำ่ง
หลายูเที�ยูวและสำิ�นเปลือุงนำ�ามันเชุื�อุเพัลิง
สำ่งผลให้เกิิดต้้นทุนกิาร็ผลิต้ที�สำูงเกิิน
ความจำาเป็น อุีกิทั�งยูังเกิิดความสำูญ่เสำียู
จากิผลผลิต้ร็่วงหล่นร็ะหว่างกิาร็ข้นสำ่ง
เนื�อุงจากิวัสำดุร็อุงพัื�นร็ถและผ้าใบคลุม
ชุำาร็ุด ดังนั�น กิาร็ปร็ับปร็ุงกิาร็บร็ิหาร็
จัดกิาร็โลจิสำต้ิกิสำ์และร็ะบบโซ่่อุุปทาน
เป็นสำ่วนสำำาคัญ่ที�ทำาให้เกิษต้ร็กิร็มีต้้นทุน
กิาร็ผลิต้ที�ลดลงสำามาร็ถผลิต้สำินค้า
ที�มีคุณภาพัลดกิาร็สำูญ่เสำียูร็ะหว่างกิาร็ข้นสำ่ง
ลดข้ั�นต้อุนและร็ะยูะเวลาในกิาร็ข้นสำ่ง
สำินค้า กิาร็ศึึกิษาวิจัยูในพัื�นที�ที�ผ่านมา
เป็นกิาร็ศึึกิษาข้้อุมูลเบื�อุงต้้น
ด้านต้้นทุนผลต้อุบแทน แต้่ยูังข้าดข้้อุมูล
เชุิงลึกิในกิาร็วิเคร็าะห์และวัดปร็ะสำิทธิภาพั
กิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็ด้านโลจิสำต้ิกิสำ์ที�คร็อุบคลุม
กิิจกิร็ร็มทุกิด้านในร็ะบบโลจิสำต้ิกิสำ์
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 12
จึงได้ทำากิาร็ศึึกิษาเร็ื�อุงโซ่่อุุปทานและ
โลจิสำต้ิกิสำ์ข้้าวจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์ ซ่ึ�งเป็น
ข้้อุมูลสำำาคัญ่จะนำาไปสำู่แนวทางแกิ้ไข้ปัญ่หา
ต้้นทุนที�ซ่ำ�าซ่้อุน และแนวทางกิาร็พััฒนา
ร็ะบบโลจิสำต้ิกิสำ์ข้้าวในจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์
ที�มีผู้เกิี�ยูวข้้อุงในร็ะบบโซ่่อุุปทาน
เป็นจำานวนมากิ มีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพัื�อุศึึกิษา
โคร็งสำร็้างและกิิจกิร็ร็มโซ่่อุุปทาน
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ข้้าวนาปี ปีเพัาะปลูกิ 2562/63 ในจังหวัด
นคร็สำวร็ร็ค์ และศึึกิษาปร็ะสำิทธิภาพั
ในกิาร็จัดกิาร็โลจิสำต้ิกิสำ์ข้้าวใน 3 มิต้ิ
ได้แกิ่ มิต้ิด้านต้้นทุน มิต้ิด้านเวลา
และมิต้ิด้านความน่าเชุื�อุถือุ โดยูแบ่งเป็น
3 กิร็ณีคือุ เกิษต้ร็กิร็ สำถาบันเกิษต้ร็กิร็
และผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสำี พับว่า โคร็งสำร็้าง
และกิิจกิร็ร็มโซ่่อุุปทานข้้าวนาปี ปร็ะกิอุบด้วยู
สำ่วนต้้นนำ�า กิลางนำ�า และปลายูนำ�า
โดยูสำ่วนต้้นนำ�าเกิษต้ร็กิร็เป็นผู้จัดหาปัจจัยู
กิาร็ผลิต้เพัื�อุทำากิาร็ผลิต้ข้้าวเปลือุกินาปีแล้ว
จำาหน่ายูไปยูังสำถาบันเกิษต้ร็กิร็
ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสำี หร็ือุสำ่วนกิลางนำ�า
หลังจากิแปร็ร็ูป ข้้าวสำาร็จะจำาหน่ายู
ต้่อุไปยูังสำ่วนกิลางนำ�าและปลายูนำ�า
นอุกิพัื�นที� ได้แกิ่ พั่อุค้าสำ่งอุอุกิ ร็้านค้าสำ่ง
และผู้บร็ิโภค
ด้านประสู่ิทธิภาพิ่ในการจัดการโลจิ
สู่ติกสู่์การเกษตร กรณ์ี (1) เกษตรกร
มิต้ิด้านต้้นทุน พับว่า ต้้นทุนโลจิสำต้ิกิสำ์
ต้่อุยูอุดข้ายูร็วมร็้อุยูละ 27.41 ซ่ึ�งมีสำัดสำ่วน
ต้้นทุนกิาร็ข้นสำ่งต้่อุยูอุดข้ายูมากิที�สำุด
ร็้อุยูละ 19.36 ร็อุงลงมาคือุ สำัดสำ่วนมูลค่า
สำินค้าที�เสำียูหายูต้่อุยูอุดข้ายู ร็้อุยูละ 7.97
สำัดสำ่วนกิาร็จัดซ่ื�อุจัดหาต้่อุยูอุดข้ายู
ร็้อุยูละ 0.052 และสำัดสำ่วนกิาร็ให้บร็ิกิาร็
ลูกิค้าต้่อุยูอุดข้ายู ร็้อุยูละ 0.034
มิต้ิด้านเวลา พับว่าร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูข้อุงกิาร็
ถือุคร็อุงและกิาร็บร็ร็จุภัณฑ์์สำินค้า 0.86 วัน

ร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็จัดสำ่งสำินค้า 0.62 วัน
และร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็จัดซ่ื�อุ
0.28 มิต้ิด้านความน่าเชุื�อุถือุ พับว่า
อุัต้ร็าความสำามาร็ถกิาร็จัดสำ่งสำินค้า
อุัต้ร็าความสำามาร็ถในกิาร็จัดสำ่งสำินค้า
ข้อุงผู้ผลิต้ อุัต้ร็าความสำามาร็ถในกิาร็
จัดสำ่งสำินค้าข้อุงแผนกิข้นสำ่ง ร็้อุยูละ 100.00
และอุัต้ร็าความเสำียูหายูข้อุงสำินค้า
ร็้อุยูละ 7.36 (2) สู่ถั่าบัันเกษตรกร
มิต้ิด้านต้้นทุน พับว่า ต้้นทุนโลจิสำต้ิกิสำ์
ต้่อุยูอุดข้ายูร็วมร็้อุยูละ 15.92 ซ่ึ�งมีสำัดสำ่วน
ต้้นทุนคลังสำินค้าต้่อุยูอุดข้ายูมากิที�สำุด
ร็้อุยูละ 7.83 ร็อุงลงมา เป็นสำัดสำ่วนต้้นทุน
กิาร็ข้นสำ่งต้่อุยูอุดข้ายูร็้อุยูละ 4.51 และ
สำัดสำ่วนมูลค่าสำินค้าที�เสำียูหายูต้่อุยูอุดข้ายู
ร็้อุยูละ 3.29 มิต้ิด้านเวลา พับว่า ร็ะยูะ
เวลาเฉีลี�ยูจัดเกิ็บสำินค้าในคลัง 47.00 วัน
ร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็พัยูากิร็ณ์ 23.80 วัน

และร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูเกิ็บสำินค้าเพัียูงพัอุ
ความต้้อุงกิาร็ 12.60 วัน มิต้ิด้าน
ความน่าเชุื�อุถือุ พับว่า อุัต้ร็าความสำามาร็ถ
กิาร็จัดสำ่งสำินค้าร็้อุยูละ 100.00 อุัต้ร็า
ความแม่นยูำากิาร็พัยูากิร็ณ์ความต้้อุงกิาร็
ข้อุงลูกิค้าร็้อุยูละ 93.54 และอุัต้ร็า
ความสำามาร็ถในกิาร็จัดสำ่งสำินค้า
ข้อุงแผนกิข้นสำ่ง ร็้อุยูละ 92.80 และ
(3) ผ่้ประกอบัการโรงสู่ี มิต้ิด้านต้้นทุน
พับว่า ต้้นทุนโลจิสำต้ิกิสำ์ต้่อุยูอุดข้ายูร็วม
ร็้อุยูละ 9.55 ซ่ึ�งมีสำัดสำ่วนต้้นทุนคลังสำินค้า
ต้่อุยูอุดข้ายูมากิที�สำุด ร็้อุยูละ 3.88
ร็อุงลงมาเป็นสำัดสำ่วนต้้นทุนกิาร็ข้นสำ่งต้่อุ
ยูอุดข้ายู ร็้อุยูละ 2.85 สำัดสำ่วนมูลค่าสำินค้า
ที�เสำียูหายูต้่อุยูอุดข้ายูร็้อุยูละ 1.94 และ
สำัดสำ่วนต้้นทุนกิาร็ถือุคร็อุงสำินค้าต้่อุยูอุด
ข้ายูร็้อุยูละ 0.81 มิต้ิด้านเวลา พับว่าร็ะยูะ
เวลาเฉีลี�ยูกิาร็ถือุคร็อุงและกิาร็บร็ร็จุภัณฑ์์
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กิจกรรมโลจิสติกส์
โซ่อุปทานสินค้าข้าวนาปี
ที่สําคัญ ของสถาบันฯ
และผู้ประกอบการโรงสี
จะมีต้นทุนในส่วนนี้จํานวนมาก
ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการ
คลังสินค้า เนื่องจาก
เป็นกิจการที่มีการเก็บรักษา
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จํานวนมากซึ่งต้องมี
คลังสินค้าเพื่ อจัดเก็บรักษา
ผลผลิตและถือครองสินค้า
ให้เพี ยงพอต่อความต้องการ
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สำินค้า 13.95 วัน ร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็เกิ็บ
สำินค้าอุยู่างเพัียูงพัอุ 13.20 วัน ร็ะยูะเวลา
เฉีลี�ยูกิาร็ต้อุบสำนอุงคำาสำั�งซ่ื�อุและร็ะยูะเวลา
เฉีลี�ยูพัยูากิร็ณ์ความต้้อุงกิาร็ 8.00 วัน
มิต้ิด้านความน่าเชุื�อุถือุ พับว่า อุัต้ร็าความ
สำามาร็ถกิาร็จัดสำ่งสำินค้าข้อุงผู้ผลิต้ร็้อุยูละ
100.00 อุัต้ร็าความสำามาร็ถกิาร็จัดสำ่ง
สำินค้าข้อุงแผนกิข้นสำ่งร็้อุยูละ 98.05
และอุัต้ร็าความแม่นยูำากิาร็พัยูากิร็ณ์
ร็้อุยูละ 97.47
กิิจกิร็ร็มโลจิสำต้ิกิสำ์โซ่่อุุปทานสำินค้า
ข้้าวนาปีที�สำำาคัญ่ ข้อุงสำถาบันฯ และ
ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสำี จะมีต้้นทุนในสำ่วนนี�
จำานวนมากิ ได้แกิ่ กิิจกิร็ร็มบร็ิหาร็จัดกิาร็
คลังสำินค้า เนื�อุงจากิเป็นกิิจกิาร็ที�มีกิาร็
เกิ็บร็ักิษาผลผลิต้และผลิต้ภัณฑ์์จำานวนมากิ
ซ่ึ�งต้้อุงมีคลังสำินค้าเพัื�อุจัดเกิ็บร็ักิษา
ผลผลิต้และถือุคร็อุงสำินค้าให้เพัียูงพัอุ
ต้่อุความต้้อุงกิาร็ ร็วมทั�งกิิจกิร็ร็มเคลื�อุนยู้ายู
กิาร็ข้นสำ่งปัจจัยูกิาร็ผลิต้ ผลผลิต้และสำินค้า
ซ่ึ�งเป็นกิิจกิร็ร็มที�ต้้อุงดำาเนินกิาร็มากิ
เป็นปร็ะจำาอุยู่างต้่อุเนื�อุงในทุกิข้ั�นต้อุน
และกิิจกิร็ร็มกิาร็จัดกิาร็เคร็ื�อุงมือุ
เคร็ื�อุงใชุ้ต้่างๆ และกิาร็บร็ร็จุหีบห่อุ
ซ่ึ�งมีผลผลิต้ที�เกิิดความเสำียูหายูจากิกิิจกิร็ร็มนี�

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

จำานวนมากิ สำำาหร็ับเกิษต้ร็กิร็สำ่วนใหญ่่
เมื�อุเกิ็บเกิี�ยูวผลผลิต้แล้วจะข้ายูทันที
จะไม่เกิ็บร็ักิษาผลผลิต้ไว้ จึงไม่มีค่าใชุ้จ่ายู
ด้านคลังสำินค้า ต้้นทุนข้อุงเกิษต้ร็กิร็จำานวนมากิ
จึงเป็นสำัดสำ่วนต้้นทุนกิาร็ข้นสำ่งต้่อุยูอุดข้ายู
ซ่ึ�งเกิษต้ร็กิร็ต้้อุงร็ับภาร็ะด้านกิาร็ข้นสำ่ง
ปัจจัยูกิาร็ผลิต้ ผลผลิต้ ร็วมถึงกิาร็เกิ็บเกิี�ยูว
เคลื�อุนยู้ายูผลผลิต้ต้่าง ๆ
นอุกิจากินี� ยูังพับปัญ่หาด้านกิาร็ผลิต้ข้อุง
เกษตรกร ได้แกิ่ 1) ความผันผวนข้อุง
สำภาพัภูมิอุากิาศึ หากิฝนแล้งทำาให้ผลผลิต้
ข้อุงเกิษต้ร็กิร็ได้ร็ับความเสำียูหายู จากิกิาร็
ข้าดนำ�าชุ่วงข้้าวกิำาลังอุอุกิร็วง ทำาให้เมล็ดลีบฝ่อุ
ไม่ได้นำ�าหนักิ 2) เกิษต้ร็กิร็บางสำ่วน
ข้าดความร็ู้ใหม่ ๆ ในกิาร็ทำาเกิษต้ร็
ความร็ู้ด้านกิาร็จัดกิาร็และความร็ู้
ด้านกิาร็สำร็้างมูลค่าเพัิ�มให้กิับสำินค้า
3) ในฤดูกิาลเกิ็บผลผลิต้จะมีกิาร็เกิ็บเกิี�ยูว
พัร็้อุมๆกิัน เกิษต้ร็กิร็ต้้อุงจ้างร็ถเกิี�ยูว
เพัื�อุเกิ็บผลผลิต้ บางสำ่วนผลผลิต้
ยูังไม่ถึงกิำาหนดร็ะยูะเกิ็บเกิี�ยูว หร็ือุยูัง
ไม่สำุกิเต้็มที� แต้่เมื�อุผู้ให้บร็ิกิาร็ร็ถเกิี�ยูว
เข้้ามาให้บร็ิกิาร็ในพัื�นที�นั�นแล้วกิ็จะดำาเนินกิาร็
เกิี�ยูวให้พัร็้อุมกิัน ทำาให้ผลผลิต้ที�ได้
ไม่มีคุณภาพั และ ผู้ให้บร็ิกิาร็ต้้อุงเร็่ง

ดำาเนินกิาร็ให้ทันเวลาเพัื�อุไปให้บร็ิกิาร็
ในพัื�นที�ใหม่ ซ่ึ�งหากิเกิษต้ร็กิร็ไม่ควบคุม
ดูแลกิาร็เกิ็บเกิี�ยูวอุาจทำาให้เกิิดความ
เสำียูหายูข้อุงผลผลิต้จำานวนมากิได้
เกิษต้ร็กิร็สำ่วนใหญ่่มีอุัต้ร็าความเสำียูหายู
ข้อุงผลผลิต้จำานวนมากิจากิข้ั�นต้อุนกิาร็
เกิ็บเกิี�ยูวและเคลื�อุนยู้ายูผลผลิต้ในไร็่นา
4) ข้ั�นต้อุนกิาร็ข้นสำ่งผลผลิต้ ผลผลิต้
อุาจร็่วงหล่นเสำียูหายู เนื�อุงจากิร็ถบร็ร็ทุกิ
มีสำภาพัเกิ่าและวัสำดุปูร็อุงพัื�นหร็ือุผ้าคลุม
ป้อุงกิันฉีีกิข้าด 5) เกิษต้ร็กิร็ข้ายูผลผลิต้
ทันทีเมื�อุเกิ็บเกิี�ยูวผลผลิต้ เนื�อุงจากิไม่มี
สำถานที�ต้ากิและจัดเกิ็บผลผลิต้และยูุ่งยูากิ
ต้่อุกิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็ และ 6) เกิษต้ร็กิร็
สำ่วนใหญ่่เป็นเกิษต้ร็กิร็อุิสำร็ะ มีพัื�นที�
ปลูกิข้้าวค่อุนข้้างมากิ โดยูเป็นทั�งพัื�นที�
ข้อุงต้นเอุงและพัื�นที�เชุ่าในสำัดสำ่วนใกิล้เคียูงกิัน
แต้่ข้าดกิาร็วางแผนกิาร็ผลิต้ อุีกิทั�งยูังไม่ร็ู้จักิ
และไม่มีกิาร็ผลิต้ต้ามแบบกิาร็ปฏิิบัต้ิ
ทางกิาร็เกิษต้ร็ที�ดี (GAP) สำ่วนสู่ถั่าบััน
เกษตรกร พับว่า 1) สำถาบันฯ มีกิาร็
จ้างบุคลากิร็เพัียูงพัอุแต้่บางสำ่วน
ยูังข้าดบุคลากิร็ด้านกิาร็สำ่งเสำร็ิมกิาร็ต้ลาด
หร็ือุบุคลากิร็ข้าดความร็ู้ด้านกิาร็ต้ลาด
2) สำถาบันเกิษต้ร็กิร็ข้าดเคร็ื�อุงมือุอุุปกิร็ณ์
ที�จำาเป็น ได้แกิ่ เคร็ื�อุงอุบข้้าวเพัื�อุลด
ความชุื�น เคร็ื�อุงคัดเมล็ดพัันธุ์ โร็งสำีข้้าว
เคร็ื�อุงบร็ร็จุภัณฑ์์ สำำาหร็ับปัญ่หาข้อุง
โรงสู่ี คือุ 1) คุณภาพัข้อุงผลผลิต้ที�ร็ับซ่ื�อุ

มีสำิ�งเจือุปนมากิ เนื�อุงจากิกิาร็ข้ั�นต้อุนกิาร็
เกิ็บเกิี�ยูวข้้าว โร็งสำีจึงใชุ้บุคลากิร็และ
เพัิ�มข้ั�นต้อุนเพัื�อุจัดกิาร็คุณภาพัวัต้ถุดิบ
กิ่อุนนำาเข้้าสำู่กิร็ะบวนกิาร็ผลิต้ ซ่ึ�งเป็นกิาร็
เพัิ�มต้้นทุนและเวลาดำาเนินกิาร็
2) ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสำีมีกิาร็ลงทุนต้ิดต้ั�ง
เคร็ื�อุง GPS สำำาหร็ับร็ถบร็ร็ทุกิสำินค้า
ต้ามนโยูบายูข้อุงร็ัฐทำาให้มีต้้นทุน
ในกิาร็ทำาธุร็กิิจเพัิ�มข้ึ�น แต้่กิาร็ต้ิดต้ั�ง
เคร็ื�อุง GPS สำำาหร็ับร็ถบร็ร็ทุกิสำินค้า
ทำาให้ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็สำามาร็ถควบคุม
กิาร็ข้นสำ่งสำินค้า และจัดสำ่งได้ต้ามกิำาหนด
ข้อเสู่นอแนะด้านการจัดการโลจิสู่ติกสู่์
ปร็ะกิอุบด้วยู เกษตรกร ควร็มีกิาร็ศึึกิษา
หาความร็ู้ให้ทันต้่อุสำถานกิาร็ณ์ที�เปลี�ยูนแปลง
เพัื�อุสำามาร็ถคาดกิาร็ณ์ หร็ือุวางแผน
กิาร็เพัาะปลูกิให้เหมาะสำมกิับสำภาพัอุากิาศึ
ร็วมถึงกิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็ด้านกิาร็เกิ็บเกิี�ยูว
ควบคุมดูแลกิาร็เกิ็บเกิี�ยูว กิาร็จัดกิาร็
ผลผลิต้หลังเกิ็บเกิี�ยูวเพัื�อุเพัิ�มมูลค่า
และลดความเสำียูหายูข้อุงสำินค้า
สู่ถั่าบัันเกษตรกร 1) ควร็มีกิาร็สำ่งเสำร็ิม
ความร็ู้ด้านกิาร็ต้ลาด กิาร็จัดกิาร็โลจิสำต้ิกิสำ์
ให้แกิ่บุคลากิร็ข้อุงสำถาบันเกิษต้ร็กิร็
2) กิาร็จัดร็ะบบด้านกิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็
บุคลากิร็ด้านคลังสำินค้าให้เหมาะสำม
ร็วมถึงกิาร็จัดกิาร็ปร็ิมาณสำินค้าคงคลัง
ให้มีปร็ะสำิทธิภาพั และ 3) กิาร็วางแผน
กิาร็จัดกิาร็สำินค้า ต้ั�งแต้่ข้ั�นต้อุนกิาร็ร็ับซ่ื�อุ

ผลผลิต้ ปร็ิมาณกิาร็ร็ับซ่ื�อุ กิาร็สำ่งมอุบ
และข้นสำ่งสำินค้าที�เป็นร็ะบบเพัื�อุลดค่าใชุ้
จ่ายูด้านกิาร็ข้นสำ่ง และลดความเสำียูหายู
ข้อุงผลผลิต้ โรงสู่ี 1) ควร็มีกิาร็จัดร็ะบบ
ด้านกิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็บุคลากิร็ ปร็ิมาณ
สำินค้าคงคลัง ร็วมถึงข้ั�นต้อุนกิาร็ข้นสำ่ง
ข้นยู้ายูสำินค้าเพัื�อุป้อุงกิันความเสำียูหายูต้่อุสำินค้า
2) กิาร็จัดร็ะบบต้ร็วจสำอุบสำินค้าเพัื�อุต้ร็วจ
สำอุบสำถานะกิาร็จัดสำ่ง โดยูผู้ปร็ะกิอุบกิาร็
และลูกิค้าสำามาร็ถต้ร็วจสำอุบได้ว่าสำินค้า
อุยูู่ร็ะหว่างข้ั�นต้อุนใด หากิพับปัญ่หา
ความล่าชุ้าจะหาแนวทางแกิ้ไข้ได้ทันที
เพัื�อุข้นสำ่งถึงปลายูทางได้ต้ามแผน
และสำำาหร็ับภาครัฐ ควร็มีสำ่วนร็่วมในกิาร็
สำ่งเสำร็ิมแกิ่เกิษต้ร็กิร็ โดยู 1) สำนับสำนุนให้
เกิษต้ร็กิร็เกิิดกิาร็ร็วมกิลุ่ม เชุ่น โคร็งกิาร็
ร็ะบบสำ่งเสำร็ิมกิาร็เกิษต้ร็แบบแปลงใหญ่่
เพัื�อุให้มีกิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็ผลิต้กิาร็ต้ลาด
ร็่วมกิัน กิาร็แลกิเปลี�ยูนความร็ู้
2) กิาร็สำนับสำนุนปัจจัยูพัื�นฐานให้แกิ่
เกิษต้ร็กิร็ ได้แกิ่ แหล่งนำ�า 3) กิาร็สำ่งเสำร็ิม
ความร็ู้ด้านต้่าง ๆ และกิาร็ปร็ะชุาสำัมพัันธ์
แจ้งเต้ือุนให้เกิษต้ร็กิร็ทร็าบอุยู่างต้่อุเนื�อุง
ทั�งกิ่อุนและร็ะหว่างฤดูกิาลเพัาะปลูกิ
ด้านสำภาพัภูมิอุากิาศึ ภัยูธร็ร็มชุาต้ิ
ปร็ิมาณนำ�าที�เพัียูงพัอุต้่อุกิาร็เพัาะปลูกิ
กิาร็สำ่งเสำร็ิมให้แกิ่ สำถาบันเกิษต้ร็กิร็
โดยูกิาร็สำนับสำนุนเคร็ื�อุงมือุอุุปกิร็ณ์ที�จำาเป็น
ได้แกิ่ เคร็ื�อุงอุบข้้าว เคร็ื�อุงคัดเมล็ดพัันธุ์
โร็งสำีข้้าว เคร็ื�อุงบร็ร็จุภัณฑ์์ เพัื�อุให้
สำถาบันฯ มีกิร็ะบวนกิาร็ผลิต้ต้่อุเนื�อุงต้ลอุด
โซ่่อุุปทานและสำามาร็ถเป็นอุงค์กิร็ที�พัึ�ง
ให้แกิ่เกิษต้ร็กิร็ได้อุยู่างเข้้มแข้็ง ร็วมทั�ง
กิาร็สำ่งเสำร็ิมและสำนับสำนุนให้แกิ่ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็
โร็งสำีร็่วมกิับเกิษต้ร็กิร็ในด้านกิาร็จัดกิาร็
เกิ็บเกิี�ยูว และบร็ิหาร็จัดกิาร็ผลผลิต้
หลังกิาร็เกิ็บเกิี�ยูว เพัื�อุให้ผลผลิต้มีคุณภาพั
และลดความเสำียูหายู

โดย : สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 12

ปีที่ 67 ฉบับที่ 781 ธันวาคม 2564

นคร็สำวร็ร็ค์
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บทความพิ เศษ

ความท้าทายแลี้ะพั ฒนาการข้องการด�าเนินงาน
ด้านการเปลี้้่ยนแปลี้งสภาพภูมิอากาศข้องประชาคมโลี้ก
ปัญหากิาร็เปลี�ยูนแปลง

สำภาพัภูมิอุากิาศึยูังเป็นปร็ะเด็นที�ทั�วโลกิ
ให้ความสำำาคัญ่มาอุยู่างต้่อุเนื�อุง อุีกิทั�ง
ยูังมีความจำาเป็นในกิาร็ดำาเนินกิาร็
อุยู่างเร็่งด่วน สำ่งผลให้เกิิดความร็่วมมือุ
ข้อุงปร็ะชุาคมโลกิเพัื�อุแกิ้ปัญ่หาดังกิล่าว
โดยูจากิร็ายูงานข้อุงคณะกิร็ร็มาธิกิาร็
ร็ะหว่างร็ัฐบาลว่าด้วยูกิาร็เปลี�ยูนแปลง
สำภาพัภูมิอุากิาศึ (Intergovernmental
Panel on Climate Change: IPCC)
ร็ะบุว่า หากิอุุณหภูมิทั�วโลกิเพัิ�มข้ึ�นมากิกิว่า
1.5 อุงศึาเซ่ลเซ่ียูสำ สำภาพัอุากิาศึข้อุงโลกิ
จะเข้้าสำู่จุดเปลี�ยูน (Tipping point)
ที�จะสำ่งผลกิร็ะทบโดยูที�ไม่สำามาร็ถ
หวนคืนได้ เชุ่น ฤดูแล้งจะยูาวนานข้ึ�น
กิาร็ละลายูข้อุงภูเข้านำ�าแข้็งข้ั�วโลกิ
จะสำ่งผลให้ร็ะดับนำ�าทะเลสำูงข้ึ�น ซ่ึ�งคาดกิาร็ณ์ว่า
10
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ภายูในปี 2649 ร็ะดับนำ�าทะเลจะสำูงข้ึ�น
1 เมต้ร็ และสำ่งผลกิร็ะทบต้่อุความ
เป็นอุยูู่ข้อุงผู้ที�อุยูู่อุาศึัยูต้ามแนวชุายูฝั�ง
ด้วยูเหตุ้นี� จึงเกิิดกิาร็ปร็ะชุุมร็ะดับ
นานาชุาต้ิข้ึ�นเพัื�อุหาแนวทางยูับยูั�ง
กิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึและ
ป้อุงกิันผลกิร็ะทบที�จะเกิิดข้ึ�นกิับมนุษยู์
โดยูได้มีกิาร็ลงนามในกิร็อุบอุนุสำัญ่ญ่า
สำหปร็ะชุาชุาต้ิว่าด้วยูกิาร็เปลี�ยูนแปลง
สำภาพัภูมิอุากิาศึ (United Nations
Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) เมื�อุวันที�
9 พัฤษภาคม 2535 เพัื�อุเป็นกิร็อุบ
กิาร็ทำางานให้ปร็ะเทศึสำมาชุิกิจำานวน
มากิกิว่า 150 ปร็ะเทศึ ร็วมถึงปร็ะเทศึไทยู
ในกิาร็กิำาหนดทิศึทางดำาเนินกิาร็
เพัื�อุลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ โดยูยูึด
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หลักิกิาร็ดำาเนินกิาร็ในร็ูปแบบความสำมัคร็ใจ
และเพัื�อุเป็นกิาร็ต้ิดต้ามและหาร็ือุถึง
กิาร็ดำาเนินกิาร็ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุน
กิร็ะจกิ UNFCCC จึงได้จัดกิาร็ปร็ะชุุม
ภาคีอุนุสำัญ่ญ่าสำหปร็ะชุาชุาต้ิว่าด้วยูกิาร็
เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ (Conference
of Parties: COP) ต้ั�งแต้่ปี 2538 ซ่ึ�งได้มี
ความคืบหน้ากิาร็ดำาเนินงานสำำาคัญ่ ดังนี�
การประชีุม COP ครั�งที� 3 (ปี 2540)
ณ กิร็ุงเกิียูวโต้ ปร็ะเทศึญ่ี�ปุ่น ที�ปร็ะชุุม
ได้มีกิาร็ร็ับร็อุงพัิธีสำาร็เกิียูวโต้ (Kyoto
Protocol) มีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพัื�อุลดกิาร็
ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ และ 36 ปร็ะเทศึ
พััฒนาทั�วโลกิให้คำามั�นในกิาร็ดำาเนินกิาร็
อุยู่างไร็กิ็ต้าม ถึงแม้ว่าทั�ง 36 ปร็ะเทศึ
จะสำามาร็ถลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิลง
ในร็ะดับหนึ�งแล้ว แต้่กิาร็ปล่อุยูกิาซ่

เร็ือุนกิร็ะจกิในร็ะหว่างปี 2533-2553
กิ็ยูังเพัิ�มข้ึ�นถึงร็้อุยูละ 32
การประชีุม COP ครั�งที� 21 (ปี 2558)
ณ กิร็ุงปาร็ีสำ ปร็ะเทศึฝร็ั�งเศึสำ สำมาชุิกิ
175 ปร็ะเทศึ ร็วมถึงปร็ะเทศึไทยู
จึงได้มีกิาร็ลงนามในความต้กิลงปาร็ีสำ
(Paris Agreement) เมื�อุวันที� 12 ธันวาคม
2558 เพัื�อุเป็นกิาร็แสำดงความร็่วมมือุ
ข้อุงปร็ะชุาคมโลกิอุยู่างเป็นร็ูปธร็ร็ม
ในกิาร็แกิ้ไข้ปัญ่หากิาร็เปลี�ยูนแปลง
สำภาพัภูมิอุากิาศึ ได้กิำาหนดเป้าหมายู
ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ และร็ักิษา
อุุณหภูมิโลกิไม่ให้สำูงเกิินกิว่า 2 อุงศึา
เซ่ลเซ่ียูสำ และถ้าเป็นไปได้ ไม่ให้เกิิน
1.5 อุงศึาเซ่ลเซ่ียูสำ โดยูแต้่ละปร็ะเทศึ
จะต้้อุงกิำาหนดเป้าหมายู กิาร็ดำาเนินกิาร็
ที�ปร็ะเทศึกิำาหนดเอุง (Nationally
determined contributions: NDC)
เพัื�อุเป็นกิาร็ต้ิดต้ามความคืบหน้า
ในกิาร็ดำาเนินกิาร็ สำำาหร็ับปร็ะเทศึไทยู
พัลเอุกิปร็ะยูุทธ์ จันทร็์โอุชุา นายูกิร็ัฐมนต้ร็ี
ได้กิล่าวถ้อุยูแถลงเพัื�อุแสำดงจุดยูืนข้อุงไทยู
ในกิาร็มีสำ่วนร็่วมในกิาร็แกิ้ไข้ปัญ่หา
กิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ
และร็่วมแสำดงเจต้จำานงข้อุงไทยูที�จะลด
กิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิให้ได้ร็้อุยูละ
20-25 ภายูในปี 2573 อุยู่างไร็กิ็ต้าม

ยูังมีข้้อุกิังวลว่าความคืบหน้า
กิาร็ดำาเนินกิาร็ในปัจจุบันยูังไม่เพัียูงพัอุ
ที�จะบร็ร็ลุเป้าหมายูกิาร็ร็ักิษาอุุณหภูมิ
ไม่ให้สำูงเกิินกิว่า 2 อุงศึาเซ่ลเซ่ียูสำได้
โดยูเฉีพัาะอุยู่างยูิ�งกิาร็ที�สำหร็ัฐอุเมร็ิกิา
ได้ถอุนต้ัวอุอุกิจากิความต้กิลงปาร็ีสำ
ในปี 2563 ปร็ะกิอุบกิับสำภาวะเศึร็ษฐกิิจ
ซ่บเซ่าอุันเนื�อุงมากิจากิกิาร็ร็ะบาดข้อุง
โร็คต้ิดเชุื�อุโควิด-19 ทำาให้หลายูฝ่ายู
ไม่มั�นใจว่าจะสำามาร็ถบร็ร็ลุเป้าหมายูได้จร็ิง
สำำาหร็ับกิาร็ปร็ะชุุม COP คร็ั�งล่าสำุด
คือุ การประชีุม COP ครั�งที� 26 ที�จัดข้ึ�น
ร็ะหว่างวันที� 31 ตุ้ลาคม - 13 พัฤศึจิกิายูน
2564 ณ เมือุงกิลาสำโกิว์ สำหร็าชุอุาณาจักิร็
เป็นกิาร็ปร็ะชุุมที�ได้ร็ับกิาร็จับต้าจากิทัว� โลกิ
เนื�อุงจากิสำถานกิาร็ณ์กิาร็ร็ะบาดข้อุง

โร็คต้ิดเชุื�อุโควิด-19 ได้ปร็ับต้ัวดีข้ึ�น
ในร็ะดับหนึ�ง และสำหร็ัฐอุเมร็ิกิาได้ปร็ะกิาศึ
กิลับเข้้าร็่วมในความต้กิลงปาร็ีสำอุีกิคร็ั�ง
ในปี 2564 ปร็ะกิอุบกิับกิาร็ที�อุงค์กิาร็
สำหปร็ะชุาชุาต้ิได้อุอุกิมาปร็ะกิาศึว่า
มนุษยูชุาต้ิกิำาลังเข้้าสำู่สำภาวะวิกิฤต้
หร็ือุ Code Red for Humanity
เนื�อุงด้วยูผลกิร็ะทบจากิกิาร็เปลี�ยูนแปลง
สำภาพัภูมิอุากิาศึอุันไม่สำามาร็ถหวนคืน
ได้เร็ิ�มปร็ากิฏิข้ึ�นมาเป็นบางสำ่วนแล้ว อุีกิทั�ง
กิาร็ปร็ะชุุมในคร็ั�งนี� ถือุเป็นกิาร็ปร็ะชุุม
ในคร็ั�งแร็กิที�ผู้นำาโลกิได้พับปะกิัน หลังจากิ
สำถานกิาร็ณ์กิาร็ร็ะบาดข้อุงโร็คต้ิดเชุื�อุ
โควิด-19 ทำาให้ไม่สำามาร็ถเดินทางเข้้า
ปร็ะชุุมได้ ซ่ึ�งจะเป็นโอุกิาสำที�จะ
ปร็ับทิศึทางในกิาร็ดำาเนินงานเพัื�อุ
สำถานกิาร็ณ์ที�เลวร็้ายูที�สำุดข้อุงกิาร็
เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ
ในกิาร็ปร็ะชุุม COP คร็ั�งที� 26
สำมาชุิกิได้ให้คำามั�นที�จะลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่
เร็ือุนกิร็ะจกิให้ได้ต้ามเป้าหมายู ร็วมถึง
กิาร็บร็ร็ลุเป้าหมายูกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุน
กิร็ะจกิเป็นศึูนยู์ (Net Zero) และเป็น
คร็ั�งแร็กิที�ปร็ะเทศึสำมาชุิกิได้ลงนาม
ในความต้กิลง Glasgow Climate Pact
ที�มีเป้าหมายูในกิาร็ลดกิาร็ใชุ้ถ่านหิน
ยูับยูั�งกิาร็ทำาลายูป่าและฟ้�นฟูพัื�นที�ป่าไม้
ภายูในปี 2573 ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่มีเทน
ร็้อุยูละ 30 โดยูปร็ะเทศึอุินเดียูได้ให้คำามั�น
ว่าจะเปลี�ยูนไปใชุ้พัลังงานทดแทนคร็ึ�งหนึ�ง
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การประชุมในครั้งนี้
ได้มีการผลักดัน
ในเรื่องของการ
ปล่อยก๊าซมีเทน
ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ภาคการเกษตรของไทย
เนื่องจาก
แหล่งการปล่อยก๊าซมีเทน
ของไทยมาจาก
การทํานาข้าว
การเลี้ยงปศุสัตว์
และการเตรียมพื้ นที่
ทางการเกษตร
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ข้อุงกิาร็ใชุ้พัลังงานข้อุงปร็ะเทศึ และ
บร็ิษัทผู้ผลิต้ร็ถยูนต้์หลายูบร็ิษัทในยูุโร็ป
และสำหร็ัฐอุเมร็ิกิาให้คำามั�นว่าภายูในปี 2583
ร็ถยูนต้์ทุกิคันที�ผลิต้และข้ายูจากิบร็ิษัท
ดังกิล่าวจะไม่ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ
นอุกิจากินี� ที�ปร็ะชุุมยูังได้พัิจาร็ณาในเร็ื�อุง
ข้อุงกิาร็ซ่ื�อุข้ายูคาร็์บอุนเคร็ดิต้ (Carbon
Credit) เพัื�อุไม่ให้เกิิดกิาร็นับซ่ำ�า และ
ปร็ะเทศึพััฒนาได้ให้คำามั�นที�จะให้กิาร็
สำนับสำนุนปร็ะเทศึกิำาลังพััฒนาในกิาร็
ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ
อุยู่างไร็กิ็ต้าม ถึงแม้หลายูฝ่ายูจะชุื�นชุม
ความคืบหน้าข้อุงกิาร็ปร็ะชุุม COP คร็ั�งที� 26
ว่าเป็นกิาร็ดำาเนิน ไปอุยู่างถูกิทิศึทางแล้ว
แต้่ยูังมีข้้อุกิังวลว่ายูังไม่เพัียูงพัอุที�จะ
หลีกิเลี�ยูงผลกิร็ะทบจากิกิาร็เปลี�ยูนแปลง
สำภาพัภูมิอุากิาศึได้ เนื�อุงจากิหลายู
ปร็ะเทศึหลีกิเลี�ยูงที�จะให้คำามั�นในกิาร็
ดำาเนินกิาร็ โดยูเฉีพัาะอุยู่างยูิ�งปร็ะเทศึ
ที�พัึ�งพัาพัลังงานจากิถ่านหินอุยู่างอุินเดียู
และจีน เลือุกิที�จะใชุ้คำาว่ากิาร็เร็ิ�มเปลี�ยูน
ผ่านจากิกิาร็ใชุ้ถ่านหิน แทนที�จะเป็นกิาร็
กิำาหนดเป้าหมายูกิาร็ลดกิาร็ใชุ้ถ่านหิน
โดยูต้ร็ง และยูังมีหลายูปร็ะเทศึที�ไม่ได้ร็่วม
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ลงนามในข้้อุต้กิลงกิาร็ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่
มีเทน ร็วมถึงเป้าหมายูกิาร็ผลิต้ร็ถยูนต้์
ที�ไม่ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิกิ็ยูังเป็นที�กิังข้า
เนื�อุงจากิยูังมีบร็ิษัทผู้ผลิต้ร็ถยูนต้์อุีกิหลายู
บร็ิษัททั�งในเยูอุร็มัน สำหร็ัฐอุเมร็ิกิา ญ่ี�ปุ่น
จีน และเกิาหลี ที�ไม่ได้ร็่วมลงนามในคำามั�น
ดังกิล่าว นอุกิจากินี� อุินโดนีเซ่ียูได้อุอุกิมา
โต้้แยู้งถึงความเป็นธร็ร็มจากิกิาร็บังคับให้
อุินโดนีเซ่ียูหยูุดยูั�งกิาร็ทำาลายูป่าภายูในปี
2573 อุีกิทั�งร็ัสำเซ่ียูกิล่าวหาว่ากิาร็ลดกิาร็
ปล่อุยูกิาซ่มีเทนเป็นข้้อุอุ้างที�ปร็ะเทศึต้ะวันต้กิ
ใชุ้กิลั�นแกิล้งร็ัสำเซ่ียู ที�ได้ลงทุนเป็นอุยู่าง
มากิในอุุต้สำาหกิร็ร็มพัลังงานจากิกิาซ่มีเทน
ถึงแม้ว่ากิาร็ปร็ะชุุม COP คร็ั�งที� 26
จะไม่เป็นที�พัึงพัอุใจกิับทุกิฝ่ายู แต้่กิ็ยูัง
ถือุว่าเป็นกิาร็ข้ับเคลื�อุนมนุษยูชุาต้ิ
ไปยูังทิศึทางที�ถูกิต้้อุง หลายูฝ่ายูเชุื�อุมั�นว่า
จะสำามาร็ถโน้มน้าวปร็ะเทศึที�ไม่ได้ให้คำามั�น
กิาร็ดำาเนินกิาร็อุยู่างเต้็มร็ูปแบบ
อุยู่างจีน อุินเดียู และร็ัสำเซ่ียู ให้กิลับมา
เข้้าร็่วมกิาร็ดำาเนินกิาร็ และเป็น
กิาร็แสำดงให้เห็นว่าทุกิปร็ะเทศึได้ต้ร็ะหนักิ
ถึงความสำำาคัญ่ข้อุงกิาร็ลดกิาร็ปล่อุยู
กิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ และมีความพัร็้อุม

บทความพิ เศษ

ที�จะดำาเนินกิาร็ร็่วมกิันเพัื�อุร็ับมือุกิับกิาร็
เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ เพัื�อุร็ักิษา
สำภาพัแวดล้อุมให้แกิ่ชุนร็ุ่นหลัง
สำำาหร็ับปร็ะเทศึไทยู กิาร็ปร็ะชุุม COP
คร็ั�งที� 26 ให้ความสำำาคัญ่กิับกิาร็ลดกิาร็
ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิและกิาร็พััฒนา
ที�ยูั�งยูืน ซ่ึ�งสำอุดคล้อุงกิับกิาร็ดำาเนินงาน
ข้อุงปร็ะเทศึไทยูที�ได้ยูึดนโยูบายูเศึร็ษฐกิิจ
BCG เป็นวาร็ะแห่งชุาต้ิ โดยูพัลเอุกิปร็ะยูุทธ์
จันทร็์โอุชุา นายูกิร็ัฐมนต้ร็ีข้อุงไทยู
ได้ร็่วมปร็ะกิาศึให้คำามั�นที�จะลดกิาร็ปล่อุยู
กิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิให้ได้ต้ามเป้าหมายู

โดยูปร็ะเทศึไทยูจะมีความเป็นกิลางทาง
คาร็์บอุน (Carbon Neutrality) ภายูในปี
2593 และได้นำาแนวคิดเศึร็ษฐกิิจชุีวภาพั
เศึร็ษฐกิิจหมุนเวียูน และเศึร็ษฐกิิจสำีเข้ียูว
หร็ือุ Bio Circular Green Economy : BCG
Economy) มาผนวกิในยูุทธศึาสำต้ร็์แห่งชุาต้ิ
เพัื�อุนำาไปสำู่กิาร็ปร็ับกิร็ะบวนทัศึน์และกิาร็
พััฒนาเศึร็ษฐกิิจที�ไม่ทำาลายูร็ะบบนิเวศึน์
อุยู่างไร็กิ็ต้าม กิาร็ปร็ะชุุมในคร็ั�งนี�
ได้มีกิาร็ผลักิดันในเร็ื�อุงข้อุงกิาร็ปล่อุยูกิาซ่
มีเทน ซ่ึ�งจะสำ่งผลกิร็ะทบภาคกิาร็เกิษต้ร็
ข้อุงไทยู เนื�อุงจากิแหล่งกิาร็ปล่อุยูกิาซ่

มีเทนข้อุงไทยูมาจากิกิาร็ทำานาข้้าว
กิาร็เลี�ยูงปศึุสำัต้ว์ และกิาร็เต้ร็ียูมพัื�นที�
ทางกิาร็เกิษต้ร็ ซ่ึ�งที�ผ่านมา กิร็ะทร็วง
เกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ได้มีกิาร็ดำาเนินกิาร็
แกิ้ไข้ปัญ่หากิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิ
อุากิาศึข้อุงภาคกิาร็เกิษต้ร็มาอุยู่าง
ต้่อุเนื�อุง อุีกิทั�งยูังได้ร็่วมกิับธนาคาร็
เพัื�อุกิาร็พััฒนาเอุเชุียู (Asian Development
Bank : ADB) ดำาเนินโคร็งกิาร็ความชุ่วยูเหลือุ
เชุิงวิชุากิาร็โคร็งกิาร็กิาร็ปร็ับต้ัวต้่อุกิาร็
เปลียู� นแปลงสำภาพัภูมอุิ ากิาศึในภาคเกิษต้ร็
เพัื�อุเพัิ�มกิาร็ฟ้�นต้ัวและความยูั�งยูืนบนพัื�นที�สำูง
ณ จังหวัดน่าน มีวัต้ถุปร็ะสำงค์ในกิาร็สำนับสำนุน
ให้เกิษต้ร็กิร็ในพัื�นที�สำูง ซ่ึ�งกิำาลังได้ร็ับผลกิร็ะทบ
จากิกิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ
ด้วยูกิาร็สำ่งเสำร็ิมกิาร็ทำากิาร็เกิษต้ร็ที�เท่าทัน
สำภาพัภูมิอุากิาศึ และผลจากิกิาร็ดำาเนิน
โคร็งกิาร็ดังกิล่าว สำามาร็ถนำาไปปร็ะยูุกิต้์
ใชุ้สำำาหร็ับกิาร็สำ่งเสำร็ิมกิาร็ปร็ับต้ัวให้กิับ
เกิษต้ร็พัื�นสำูงในภูมิภาคอุื�นๆ ต้่อุไป
โดยู : กิอุงเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ร็ะหว่างปร็ะเทศึ

ปีที่ 67 ฉบับที่ 781 ธันวาคม 2564
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ประจ�ำเดือน
พฤศจิิกายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ข้้าว

1. สรุุปภาวะการผลิิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 การผลิิต
1) ข้้าวนาปีี ปีี 2564/65

คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนตุุลาคม 2564 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 62.600 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.019 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่
416 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีีการผลิิต 2563/64 ที่่�มีีพื้้�นที่่� 62.438 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.424 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่
423 กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.26 สำำ�หรัับผลผลิิต และผลผลิิตต่่อไร่่ ลดลงร้้อยละ 1.53 และร้้อยละ 1.65
ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากปริิมาณน้ำำ�� ฝนในช่่วงเดืือนพฤษภาคมถึึงสิิงหาคมมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
ทำำ�ให้้บางพื้้�นที่่�มีีปริิมาณน้ำำ�� เพีียงพอในช่่วงฤดููเพาะปลููก เกษตรกรจึึงขยายการเพาะปลููกในพื้้�นที่่�ว่่าง นอกจากนี้้� ภาครััฐมีีมาตรการ
ช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกษตรกรมีีรายได้้ที่่�เหมาะสมหลัังการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต ได้้แก่่ โครงการประกัันรายได้้
เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 รอบที่่� 1 ส่่งผลให้้มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�น แต่่เพิ่่�มขึ้้�นไม่่มากนััก เนื่่�องจากในบางพื้้�นที่่�เกษตรกร
ปรัับเปลี่่�ยนไปปลููกอ้้อยโรงงาน และเข้้าร่่วมโครงการโคก-หนอง-นา โมเดลที่่�ทางภาครััฐให้้การส่่งเสริิม
สำำ�หรัับผลผลิิตและผลผลิิตต่อ่ ไร่่ คาดว่่าลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากประสบอุุทกภััยในช่่วงเดืือนกัันยายน 2564 ซึ่่�งเป็็นช่่วง
ใกล้้เก็็บเกี่่�ยว อย่่างไรก็็ตามหากผลการสำำ�รวจความเสีียหายจากอุุทกภััยเสร็็จเรีียบร้้อย และหากมีีภััยพิิบััติิใหม่่ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อผลผลิิตข้้าว
จะมีีการปรัับค่่าพยากรณ์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตจะเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2564 - เมษายน 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิต
จะออกสู่่�ตลาดมากในเดืือนพฤศจิิกายน 2564 ปริิมาณ 17.663 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 67.91 ของผลผลิิตข้้าวนาปีีทั้้�งหมด
ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปีีจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2564/65

รายการ

ส.ค. 64

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้้าวเปลืือก) 1.339
- ร้้อยละ
5.14

ก.ย.

1.690
6.49

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2.020 17.663 2.473
7.76 67.91 9.50

ม.ค. 65

ก.พ.

มีี.ค.

0.473
1.82

0.204
0.78

0.068
0.26

เม.ย.

รวม

0.089 26.019
0.34 100.00

2) ข้้าวนาปรััง ปีี 2564

คาดการณ์์ข้อมู
้ ูล ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 10.298 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 6.602 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก 
และผลผลิิตต่่อไร่่ 641 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการผลิิต 2564 ที่่�มีีพื้้�นที่่�เพาะปลููก 8.631 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 5.435 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ผลผลิิตต่อ่ ไร่่
630 กิิโลกรััม หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 19.31 ร้้อยละ 21.47 และร้้อยละ 1.75 ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากคาดว่่า
จะมีีปริิมาณน้ำำ��มากกว่่า 2 ปีีที่่�ผ่่านมา โดยเกษตรกรปลููกในพื้้�นที่่�นาปรัังที่่�เคยปล่่อยว่่าง
สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่ คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากมีีน้ำำ��เพีียงพอต่่อการเพาะปลููกและการเจริิญเติิบโตของต้้นข้้าว
ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - ตุุลาคม 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิต
จะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมีีนาคม - เมษายน 2565 ปริิมาณรวม 3.599 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 59.05 ของผลผลิิต
ข้้าวนาปรัังทั้้�งหมด
ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปรัังจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2565

รายการ

ก.พ. 65

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้้าวเปลืือก) 1.048
- ร้้อยละ
15.87
14
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n

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.062
31.23

1.837
27.82

0.870
13.19

0.465
7.05

0.232
3.51

0.058
0.88

0.022
0.34
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ต.ค.

รวม

0.008 6.602
0.11 100.00
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1.2 การตลาด
โครงการสำำ�คััญภายใต้้แผนการผลิิตและการตลาดข้้าวครบวงจร ปีีการผลิิต 2564/65 ดัังนี้้�
1.1) ด้้านการผลิิต

(1) การจััดการปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ โครงการผลิิตและกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว และมาตรการควบคุุมค่่าเช่่าที่่�นา
(2) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ (นาแปลงใหญ่่)
โครงการส่่งเสริิมการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์ โครงการพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการผลิิตพืช 
ื โครงการเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต
ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้สู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร (ข้้าวพัันธุ์์� กข 43
และข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�ม) โครงการรัักษาระดัับปริิมาณและคุุณภาพข้้าว โครงการเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนและเพิ่่�มพื้้�นที่่�ระบบส่่งน้ำำ��ให้้พื้้�นที่่�
เกษตรกรรม และการปฏิิบัติั ิทางการเกษตรที่่�ดีีสำ�ำ หรัับการผลิิตข้้าวยั่่�งยืืน
(3) การควบคุุมปริิมาณการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�เกษตรตามแผนที่่�การเกษตรเชิิงรุุก 
(Zoning by Agri-Map) โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืชื หลากหลาย โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์หลัังฤดููทำำ�นา
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง โครงการส่่งเสริิมการปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์ผ่์ ่านระบบสหกรณ์์ แผนการถ่่ายทอด
ความรู้้�การผลิิตพืืชหลัังนาและการใช้้น้ำำ��ในการผลิิตพืืชอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และแผนการผลิิตพัันธุ์์�พืืชและปััจจััยการผลิิต
(4) การพััฒนาชาวนา ได้้แก่่ โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
(5) การวิิจััยและพััฒนา ได้้แก่่ การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวเจ้้าพื้้�นแข็็ง และพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียว
(6) การประกัันภััยพืืชผล ได้้แก่่ โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี
(7) การส่่งเสริิมการสร้้างยุ้้�งฉางให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรทั่่�วประเทศ (รััฐชดเชยดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3)
2) ด้้านการตลาด

(1) การพััฒนาตลาดสิินค้้าข้้าว ได้้แก่่ โครงการเชื่่�อมโยงตลาดข้้าวอิินทรีีย์์ และข้้าว GAP ครบวงจร
(2) การชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาด ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าว
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก โครงการส่่งเสริิมผลัักดััน
การส่่งออกข้้าว และโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
(3) การจััดหาและเชื่่�อมโยงตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ โครงการกระชัับความสััมพัันธ์์และรณรงค์์สร้้างการรัับรู้้�
ในศัักยภาพข้้าวไทย เพื่่�อขยายตลาดข้้าวไทยในต่่างประเทศ และโครงการ ลด/แก้้ไขปััญหาอุุปสรรคทางการค้้าข้้าวไทยและเสริิมสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�น
(4) การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์และประชาสััมพัันธ์์ข้้าว ผลิิตภััณฑ์์ข้้าว และนวััตกรรมข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิม
และประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์ข้้าวไทยในงานแสดงสิินค้้านานาชาติิ และโครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพสิินค้้าเกษตรนวััตกรรมไทย
เพื่่�อการต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์์
(5) การประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์บริิโภคข้้าวและผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยทั้้�งตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
(6) การประชาสััมพัันธ์์ข้้าวไทยในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคในต่่างประเทศผ่่านสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
มาตรการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65

มติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 เห็็นชอบโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 มาตรการ
คู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65 ดัังนี้้�
2.1) โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 รอบที่่� 1 โดยกำำ�หนดชนิิดข้้าว ราคา และปริิมาณประกััน
รายได้้ (ณ ราคาความชื้้�นไม่่เกิิน 15%) ดัังนี้้� (1) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคาประกัันตัันละ 15,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 14 ตััน
(2) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ราคาประกัันตัันละ 14,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน (3) ข้้าวเปลืือกเจ้้า ราคาประกััน
ตัันละ 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 2564/65 ประกอบด้้วย 
3 โครงการ ได้้แก่่
(1) โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี ปีกี ารผลิิต 2564/65 โดย ธ.ก.ส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อให้้เกษตรกร
และสถาบัันเกษตรกรในเขตพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวทั่่�วประเทศ เพื่่�อรักั ษาราคาข้้าวเปลืือกให้้มีีเสถีียรภาพ โดยให้้มีีการเก็็บข้้าวเปลืือก
ไว้้ในยุ้้�งฉางของเกษตรกรและสถาบัันเกษตรกร เพื่่�อชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาดพร้้อมกัันเป็็นจำำ�นวนมาก เป้้าหมายจำำ�นวน 2 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
วงเงิินสิินเชื่่�อต่่อตััน จำำ�แนกเป็็น ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ตัันละ 11,000 บาท ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ตัันละ 9,500 บาท
ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 781 ธัันวาคม 2564
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ข้้าวเปลืือกเจ้้า ตัันละ 5,400 บาท ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ตัันละ 7,300 บาท และข้้าวเปลืือกเหนีียวเมล็็ดยาว ตัันละ 8,600 บาท
รวมทั้้�งเกษตรกรที่่�เก็็บข้้าวเปลืือกในยุ้้�งฉางตนเอง จะได้้รัับค่่าฝากเก็็บและรัักษาคุุณภาพข้้าวเปลืือกในอััตราตัันละ 1,500 บาท
สำำ�หรัับสถาบัันเกษตรกรที่่�รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกจากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 1,000 บาท และเกษตรกรผู้้�ขาย
ข้้าวเปลืือก ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 500 บาท
(2) โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร ปีีการผลิิต 2564/65 โดย ธ.ก.ส.
สนัับสนุุนสิินเชื่่�อแก่่สถาบัันเกษตรกร ประกอบด้้วย สหกรณ์์การเกษตร กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน และศููนย์์ข้้าวชุุมชน เพื่่�อรวบรวม
ข้้าวเปลืือกจำำ�หน่่าย และ/หรืือเพื่่�อการแปรรููป วงเงิินสิินเชื่่�อเป้้าหมาย 15,000 ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ร้้อยละ 4 ต่่อปีี
โดยสถาบัันเกษตรกรรัับภาระดอกเบี้้�ย ร้อย
้ ละ 1 ต่่อปีี รััฐบาลรัับภาระชดเชยดอกเบี้้�ยให้้สถาบัันเกษตรกรร้้อยละ 3 ต่่อปีี
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก ปีีการผลิิต 2564/65 ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าว
รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกเพื่่�อเก็็บสต็็อก เป้้าหมาย 4 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก โดยสามารถรัับซื้้�อจากเกษตรกร ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 31 มีีนาคม 2565 (ภาคใต้้ 1 มกราคม - 30 มิิถุุนายน 2565) และเก็็บสต็็อกในรููปข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร ระยะเวลาการเก็็บสต็็อก
อย่่างน้้อย 60 - 180 วััน (2 - 6 เดืือน) นัับแต่่วัันที่่�รัับซื้้�อ โดยรััฐชดเชยดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3
1.3 การค้้า

ภาวการณ์์ซื้้�อขายข้้าวในเดืือนตุุลาคม 2564 ข้้าวเปลืือกเจ้้าที่่�เกษตรกรขายได้้ ราคาสููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการยัังคงมีีความต้้องการผลผลิิตเพื่่�อนำำ�ไปแปรรููปเป็็นข้้าวขาวและข้้าวนึ่่�งเพื่่�อส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ
ทั้้�งในเอเชีีย และแอฟริิกา สำำ�หรัับข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคามีีแนวโน้้มลดลงเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากเดืือนนี้้�เป็็นช่่วงที่่�
ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดมาก ประกอบกัับการส่่งออกข้้าวยัังคงมีีปััญหาด้้านการขนส่่ง เช่่น ตู้้�คอนเทรนเนอร์์ที่่�ขาดแคลน และค่่าระวางเรืือที่่�ปรัับสููงขึ้้�น
1.4 การส่่งออก

ปีี 2563 ไทยส่่งออกข้้าว 5.725 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 115,914 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�ส่่งออก 7.584 ล้้านตััน
ข้้าวสาร มููลค่่า 130,585 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 24.51 และร้้อยละ 11.23 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
ปีี 2564 (ม.ค. - ก.ย.) ไทยส่่งออกข้้าว 3.817 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 69,553 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563
ที่่�ส่่งออก 4.078 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 85,024 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 6.40 และร้้อยละ 18.19 ตามลำำ�ดัับ
(ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
1.5 การนำำ�เข้้า

ตั้้�งแต่่ ปีี 2548 ตามพัันธกรณีี WTO ไทยจะต้้องเปิิดตลาดนำำ�เข้้าข้้าวตามพัันธกรณีีในปริิมาณ 249,757 ตััน ภาษีีนำำ�เข้้าข้้าว
ในโควตาอััตราร้้อยละ 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. - ก.ย.) ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 17,088 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 259 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�นำ�ำ เข้้า
39,011 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 470 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 56.19 และร้้อยละ 44.89 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
2. สถานการณ์์การผลิิตและการค้้าของโลก
2.1 สถานการณ์์ข้้าวโลก
1) การผลิิต

ผลผลิิตข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์ผลผลิิตข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ผลผลิิต 
511.720 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจาก 507.300 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2563/64 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.87
2) การค้้าข้้าวโลก

บััญชีีสมดุุลข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์บััญชีีสมดุุลข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564
มีีปริิมาณผลผลิิต 511.720 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.87 การใช้้ในประเทศ 511.265 ล้้านตัันข้้าวสาร
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.93 การส่่งออก/นำำ�เข้้า 48.699 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.31 และสต็็อก
ปลายปีีคงเหลืือ 187.941 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.24
โดยประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย บราซิิล เมีียนมา อีียูู ปากีีสถาน ปารากวััย ไทย ตุุรกีี อุุรุุกวััย และเวีียดนาม
ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกลดลง ได้้แก่่ อาร์์เจนติินา กััมพููชา จีีน อิินเดีีย และสหรััฐอเมริิกา
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สำำ�หรัับประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ไอเวอรี่่�โคสต์์ อีียิิปต์์ เอธิิโอเปีีย อีียูู อิิหร่่าน อิิรััก เคนย่่า
มาดากััสการ์์ เม็็กซิิโก โมแซมบิิค เนปาล ไนจีีเรีีย สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าลดลง ได้้แก่่ บัังกลาเทศ บราซิิล ฟิิลิิปปิินส์์ ซาอุุดิิอาระเบีีย เซเนกััล และแอฟริิกาใต้้
ประเทศที่่�มีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ บัังกลาเทศ อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย และไทย
ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะมีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีลดลง ได้้แก่่ จีีน ฟิิลิิปปิินส์์ เวีียดนาม และสหรััฐอเมริิกา
2.2 สถานการณ์์ข้้าวของประเทศผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคที่่�สำำ�คััญ
เวีียดนาม

ภาวะราคาข้้าวส่่งออกอยู่่�ในระดัับทรงตััว ท่่ามกลางภาวะอุุปทานข้้าวในตลาดที่่�เริ่่�มตึึงตััว หลัังจากเกษตรกรในเขตที่่�ราบลุ่่�ม
แม่่น้ำำ��โขงเก็็บเกี่่�ยวข้้าวนาปรัังรอบที่่� 2 หรืือข้้าวในฤดููการผลิิตฤดููใบไม้้ร่่วง - ฤดููหนาว (autumn - winter crop) เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยราคาข้้าวขาว 5% อยู่่�ที่่�ตัันละ 430 - 435 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
วงการค้้าคาดว่่า ราคาข้้าวอาจปรัับตััวสููงขึ้้�นในช่่วง 1 - 2 เดืือนข้้างหน้้า จนกว่่าจะถึึงช่่วงเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตข้้าวฤดููใหม่่
ขณะที่่�เกษตรกรในเขตที่่�ราบลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงกำำ�ลัังลงมืือเพาะปลููกข้้าวฤดููการผลิิตฤดููหนาว - ฤดููใบไม้้ผลิิต (the winter - spring crop)
และรายงานว่่า ในเดืือนตุุลาคม 2564 ข้้อมููลเบื้้�องต้้น เวีียดนามมีีการขนถ่่ายสิินค้้าขึ้้�นเรืือที่่�ท่่าเรืือ Ho Chi Minh City (HCMC)
Port ประมาณ 321,555 ตััน ส่่วนใหญ่่ปลายทางไปยัังฟิิลิิปปิินส์์ แอฟริิกา และคิิวบา โดยวงการค้้าคาดว่่าในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2564
จะมีีการส่่งออกได้้มากขึ้้�น เนื่่�องจากยัังคงมีีความต้้องการข้้าวจากต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในตลาดอาเซีียน
The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่่า ในช่่วงระหว่่างวัันที่่� 18 ตุุลาคม - 15 พฤศจิิกายน 2564
จะมีีเรืือบรรทุุกสิินค้้า (breakbulk ships) อย่่างน้้อย 14 ลำำ� เข้้ามารอรัับสิินค้้าข้้าวที่่�ท่่าเรืือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port
เพื่่�อรัับมอบข้้าวประมาณ 263,722 ตััน
สำำ�นัักข่่าว Bloomberg รายงานว่่า ในเดืือนตุุลาคม 2564 เวีียดนามส่่งออกข้้าวได้้ประมาณ 530,000 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
46.1 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้ในช่่วง 10 เดืือนของปีีนี้้� (มกราคม - ตุุลาคม 2564) เวีียดนามส่่งออกข้้าว
ได้้ประมาณ 5.1 ล้้านตััน ลดลงประมาณร้้อยละ 4.6 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ณ กรุุงฮานอย รายงานว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญในวงการข้้าวระบุุว่่า การผ่่อนคลายมาตรการ
เว้้นระยะห่่างทางสัังคมและความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก ได้้เปิิดโอกาสอย่่างมากต่่อผู้้�ส่่งออกข้้าวเวีียดนาม
ข้้อมููลของกรมศุุลกากรเวีียดนาม ในเดืือนตุุลาคม 2564 เวีียดนามส่่งออกข้้าวได้้ประมาณ 618,162 ตััน มููลค่่าประมาณ
321.941 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โดยปริิมาณและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 4.10 และร้้อยละ 9.80 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
และปริิมาณและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 70.38 และร้้อยละ 67.76 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา (ตุุลาคม 2563)
และในช่่วง 10 เดืือนของปีีนี้้� (มกราคม - ตุุลาคม 2564) เวีียดนามส่่งออกข้้าวได้้ประมาณ 5.183 ล้้านตััน ลดลงประมาณร้้อยละ 3.14
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา ขณะที่่�มููลค่่าส่่งออกอยู่่�ที่่�ประมาณ 2,737.195 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ
3.70 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญระบุุว่่า การส่่งออกที่่�ลดลงเป็็นผลมาจากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของ Covid-19 ต่่อการเก็็บเกี่่�ยว
และการขนส่่งข้้าวในภููมิิภาคสามเหลี่่�ยมปากแม่่น้ำำ��โขง ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการผลิิตข้้าวใหญ่่ที่่�สุุดของเวีียดนาม อย่่างไรก็็ตาม คาดการณ์์ว่่า
อุุตสาหกรรมข้้าวจะฟื้้�นตััวอย่่างรวดเร็็วเมื่่�อการแพร่่ระบาดของ Covid-19 อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมอย่่างดีี
สมาคมอาหารเวีียดนาม (VFA) ระบุุว่่า เวีียดนามคาดหวัังถึึงโอกาสที่่�ดีีในการเพิ่่�มการส่่งออก เมื่่�อแหล่่งผลิิตข้้าวอื่่�นๆ
เช่่น อิินเดีีย และไทย คาดการณ์์ว่่าผลผลิิตจะเริ่่�มลดลงในช่่วงนี้้� ในขณะที่่�อุุปสงค์์ทั่่�วโลกกํําลัังเพิ่่�มสููงขึ้้�น
บริิษััทหลัักทรััพย์์ Mirae Asset Vietnam ระบุุว่่า ข้้อตกลงการค้้าเสรีีระหว่่างสหภาพยุุโรปและเวีียดนาม (EVFTA)
ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2563 กํําลัังช่่วยกระตุ้้�นการส่่งออกข้้าวเวีียดนามไปยัังตลาดยุุโรป
ปััจจุุบัันสิินค้้าข้้าวของเวีียดนามเป็็นสิินค้้าที่่�มีีศักย
ั ภาพสููงในการส่่งออก เนื่่�องจากมีีการพััฒนาคุุณภาพมากขึ้้�น นอกจากนี้้�
ความตกลงการค้้าเสรีีทวิิภาคีีและพหุุภาคีีระหว่่างเวีียดนามกัับประเทศต่่างๆ อาทิิเช่่น ความตกลงการค้้าเสรีีสหภาพยุุโรปเวีียดนาม
(The EU-Vietnam Free Trade Agreement - EVFTA) และความตกลงการค้้าเสรีีระหว่่างอัังกฤษ - เวีียดนาม (The UK - Vietnam
free trade agreement - UKVFTA) สร้้างข้้อได้้เปรีียบจากสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีทำ�ำ ให้้ข้้าวเวีียดนามสามารถแข่่งขัันกัับประเทศผู้้�ส่่งออก
รายอื่่�นได้้ ช่่วยให้้เวีียดนามสามารถดึึงส่่วนแบ่่งการตลาดในประเทศอื่่�นๆ ได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ประกอบการไทย
ที่่�ต้้องพบกัับการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในตลาดข้้าวดัังกล่่าว
ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
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ฟิิลิิปปิินส์์

กระทรวงเกษตรฟิิลิิปปิินส์์ (the Agriculture Department) ระบุุว่่า ทางการตั้้�งเป้้าผลิิตข้้าวในปีี 2564 ไว้้ที่่� 20.6 ล้้านตััน
ข้้าวเปลืือก เพิ่่�มขึ้้�นจากเป้้าจำำ�นวน 20.3 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ในปีี 2563 ทั้้�งนี้้� ผลผลิิตข้้าวเปลืือกในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี 2564
มีีจำำ�นวนประมาณ 8.799 ล้้านตััน โดยรััฐบาลคาดว่่าในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีีนี้้�จะมีีผลผลิิตข้้าวเปลืือกประมาณ 11.23 ล้้านตััน
สำำ�หรัับผลผลิิตข้้าวเปลืือกในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ของปีีนี้้� (กรกฎาคม - กัันยายน) อยู่่�ที่่�ประมาณ 3.75 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 6.7
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�แล้้ว
สำำ�นัักงานอุุตสาหกรรมพืืช (Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่่า ในช่่วง 10 เดืือนของปีีนี้้� (มกราคม - ตุุลาคม 2564)
มีีการนำำ�เข้้าข้้าวประมาณ 2.242 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 16.24 เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนประมาณ 1.929 ล้้านตััน ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�แล้้ว และมากกว่่าการนำำ�เข้้าทั้้�งหมดในปีีที่่�ผ่่านมา (ปีี 2563 มีีการนำำ�เข้้าข้้าวประมาณ 2.099 ล้้านตััน) โดยในช่่วง 10 เดืือนของปีีนี้้�
(มกราคม - ตุุลาคม 2564) สำำ�นัักงานอุุตสาหกรรมพืืชได้้ออกใบอนุุญาตสุุขอนามััยและสุุขอนามััยพืืช (sanitary and phytosanitary
import clearances; SPS-ICs) ให้้แก่่ผู้้�ยื่่�นขออนุุญาตนำำ�เข้้าข้้าวจำำ�นวน 5,484 ใบ เพื่่�อนำำ�เข้้าข้้าวจำำ�นวนประมาณ 4.876 ล้้านตััน
ข้้อมููลการนำำ�เข้้าข้้าวล่่าสุุดจนถึึงวัันที่่� 4 พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมา มีีการนำำ�เข้้าข้้าวประมาณ 2.29 ล้้านตััน โดยใช้้ใบอนุุญาต
สุุขอนามััยและสุุขอนามััยพืช 
ื (SPS-ICs) จำำ�นวน 2,722 ใบที่่�ผู้้�นำ�ำ เข้้าได้้ยื่่�นขอต่่อหน่่วยงานราชการของฟิิลิิปปิินส์์โดยผู้้�นำำ�เข้้าข้้าวรายใหญ่่
ที่่�สุุดได้้แก่่ บริิษััท Nan Stu Agri Traders ซึ่่�งนัับจนถึึงวัันที่่� 4 พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมา มีีการนำำ�เข้้าข้้าวประมาณ 128,668 ตััน
ตามด้้วยบริิษััท Lucky Buy and Sell ที่่�นำำ�เข้้าประมาณ 110,152 ตััน โดยในปััจจุุบัันมีีผู้้�ขออนุุญาตนำำ�เข้้าข้้าวจำำ�นวน 145 ราย
ทั้้�งนี้้� ประเทศเวีียดนามยัังคงเป็็นแหล่่งนำำ�เข้้าข้้าวที่่�สำำ�คััญของฟิิลิิปปิินส์์ ซึ่่�งนัับจนถึึงวัันที่่� 4 พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมา
มีีการนำำ�เข้้าข้้าวจากเวีียดนามประมาณ 1.959 ล้้านตััน คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 85.5 ของปริิมาณนำำ�เข้้าข้้าวทั้้�งหมดประมาณ
2.29 ล้้านตััน ตามด้้วยประเทศเมีียนมาร์์ และไทยที่่�จำำ�นวน 158,268.9 ตััน และ 114,515 ตััน ตามลำำ�ดัับ
ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
จีีน

ศููนย์์การค้้าธััญพืืชแห่่งชาติิ (China’s National Grain Trade Center; NGTC) รายงานว่่า ในเดืือนตุุลาคม 2021 ที่่�ผ่่านมา
มีีการจำำ�หน่่ายข้้าวเปลืือก (old crop paddy) จากสต็็อกรััฐบาลเพีียง 52 ตััน (คิิดเป็็นร้้อยละ 0.01 ของจำำ�นวนที่่�นำำ�ออกประมููล)
จากจำำ�นวนข้้าวเปลืือกเก่่าในสต็็อกรััฐบาลที่่�นำำ�ออกประมููลขาย 1 ครั้้�ง จำำ�นวนประมาณ 1.8 ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ 99.8 เมื่่�อเทีียบกัับ
จำำ�นวน 22,827 ตััน ที่่�จำำ�หน่่ายได้้ในเดืือนกัันยายน 2564 ที่่�ผ่่านมา
สำำ�นักข่
ั ่าวเอเอฟพีีและรอยเตอร์์รายงานว่่า เมื่่�อคืืนวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน กระทรวงพาณิิชย์์ของจีีนออกประกาศผ่่านเว็็บไซต์์
เรีียกร้้องให้้ประชาชนเร่่งกัักตุุนสิ่่�งของเครื่่�องใช้้และอาหารที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วัันในปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิติ
ภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิินระยะหนึ่่�ง ประกาศดัังกล่่าวยัังสั่่�งการให้้มณฑลต่่างๆ ดำำ�เนิินขั้้�นตอนที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะมีีสิินค้้าอาหาร
และสิ่่�งของจำำ�เป็็นจำำ�หน่่ายให้้ประชาชนได้้เพีียงพอ ในขณะที่่�คลัังอาหารสำำ�รองประจำำ�ภููมิิภาคเองก็็มีีมากพอต่่อการรัักษาระดัับราคาให้้คงที่่�
คำำ�สั่่�งไม่่ได้้ระบุุว่่าเป็็นเพราะสาเหตุุใด โดยไม่่ได้้ชี้้�ว่่าเป็็นเพราะอาจเกิิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้้�นหรืือจะมีีการประกาศ
มาตรการล็็อกดาวน์์เพื่่�อยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการผลิิตและจำำ�หน่่ายอาหารกัับของใช้้จำำ�เป็็น
และทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ถููกล็็อกดาวน์์ต้อ้ งเผชิิญกัับความอดอยากแต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์โควิิด-19 ในจีีนแม้้จะยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��แต่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยในเดืือนสิิงหาคม พบผู้้�ป่่วย
รายวัันสููงถึึง 143 ราย และเมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน ตััวเลขป่่วยรายวัันขยัับเพิ่่�มเป็็น 92 ราย ทำำ�ให้้รััฐบาลออกมาประกาศว่่า
เกิิดการระบาดร้้ายแรงในกว่่า 10 มณฑล ขณะที่่�จีีนเตรีียมการเป็็นเจ้้าภาพกีีฬาโอลิิมปิิกฤดููหนาวในเดืือนกุุมภาพัันธ์์นี้้�
ทั้้�งนี้้� คำำ�สั่่�งที่่�ไม่่ระบุุสาเหตุุครั้้�งนี้้�ส่่งผลให้้เกิิดข่่าวลืือสะพััดในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ของจีีน โดยระบุุว่่ารััฐบาลเตรีียมการ
ทำำ�ศึึกยึึดคืืนไต้้หวััน จนหนัังสืือพิิมพ์์อีีโคโนมิิคเดลีีของทางการต้้องออกมาสยบข่่าวด้้วยการระบุุว่่าเป้้าหมายของคำำ�สั่่�งเป็็นเพราะรััฐบาล
ต้้องการให้้แน่่ใจว่่าชาวจีีนมีีการเตรีียมพร้้อมหากมีีการล็็อกดาวน์์เกิิดขึ้้�นเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน กระทรวงเกษตรและกิิจการชนบทของจีีน ได้้ออกมาให้้ข้อมู
้ ูลว่่าผลผลิิตพืชผั
ื ัก
ในประเทศยัังอยู่่�ในภาวะปกติิและมีีเพีียงพอต่่อความต้้องการบริิโภคของประชาชนมากถึึง 1 ปีีครึ่่�ง ในความพยายามสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้กัับประชาชนในประเทศว่่าไม่่ต้้องวิิตกกัังวลว่่าจะเกิิดภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศขึ้้�น
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หลัังจากก่่อนหน้้านี้้� กระทรวงพาณิิชย์์ของจีีนออกประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ให้้ประชาชนเร่่งกัักตุุนสิ่่�งของเครื่่�องใช้้และอาหาร
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วัันในปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิิตภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิินระยะหนึ่่�ง ส่่งผลให้้ชาวจีีนแห่่ไปซื้้�อหา
อาหารกัักตุุนเอาไว้้ส่่งผลให้้แป้้ง ข้้าว และอาหารหลัักอื่่�นๆ หายจากชั้้�นวางขายตามซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ตในเมืืองต่่างๆ อย่่างรวดเร็็ว
นายถััง เค่่อ อธิิบดีีกรมตลาดและสารสนเทศ หน่่วยงานในกระทรวงเกษตรและกิิจการชนบทของจีีน กล่่าวกัับผู้้�สื่่�อข่่าวว่่า
แม้้ราคาผัักขม ผัักกาด และผัักมีีใบอื่่�นๆ จะมีีราคาเพิ่่�มสููงขึ้้�นเมื่่�อเร็็วๆ นี้้� เนื่่�องจากปััญหาสภาพอากาศ แต่่ผลผลิิตพืืชผัักสำำ�คััญชนิิดอื่่�นๆ
ยัังมีีเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย ดัังนั้้�น ผลผลิิตทั้้�งหมดจึึงยัังมีีเพีียงพอที่่�ผู้้�บริิโภคไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกัังวลใดๆ และคาดว่่าในปีีนี้้�จีีนจะมีีผลผลิิต
จากพืืชผัักถึึง 750 ล้้านตััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว ร้้อยละ 1 ขณะที่่�เป็็นไปได้้ว่่าการบริิโภคผัักเฉลี่่�ยต่่อคนอยู่่�ที่่� 1.5 กิิโลกรััม
อย่่างไรก็็ตาม นายถัังกล่่าวว่่า ยัังมีีความพยายามเพิ่่�มเติิมที่่�จะเป็็นเครื่่�องการัันตีีว่่าจะเพาะปลููกพืืชผัักได้้มากเพีียงพอ 
โดยรััฐบาลได้้ชี้้�แนะให้้ผู้้�ผลิิตรายใหญ่่ขยายกำำ�ลัังผลผลิิตและเตรีียมโรงเรืือนในพื้้�นที่่�ทางตอนเหนืือเพื่่�อการเพาะปลููกเพิ่่�มเติิมต่่อไป
ด้้านนางหลิิว หลี่่�หััว รองอธิิบดีีกรมจััดการเพาะปลููก กล่่าวว่่า ผลผลิิตข้้าวและข้้าวสาลีีในปีีนี้้�ของจีีนมีีเพิ่่�มขึ้้�น
และผลผลิิตทั้้�งสองอย่่างดัังกล่่าวยัังมีีมากกว่่าการบริิโภคในประเทศด้้วย โดยสต็็อกข้้าวสาลีียัังมีีเพีียงพอสำำ�หรัับการบริิโภคไปถึึงปีีครึ่่�ง
นอกจากนี้้�กำำ�ลัังการผลิิตเส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยวในแต่่ละวัันของจีีนยัังมากเพีียงพอต่่อความต้้องการบริิโภคของประชาชนทั้้�งประเทศไปถึึง 2 วััน
และแม้้ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดในปีีที่่�ผ่่านมา ข้้าวก็็ยัังคงมีีวางขายอย่่างเหลืือเฟืือในซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต
ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
อิินเดีีย

ภาวะราคาข้้าวปรัับตััวสููงขึ้้�น และสููงสุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคมที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากค่่าเงิินรููปีีเมื่่�อเทีียบกัับเงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ
ยัังคงมีีทิิศทางที่่�แข็็งค่่าขึ้้�น ประกอบกัับอุุปทานข้้าวในประเทศมีีปริิมาณจำำ�กััด เนื่่�องจากเป็็นช่่วงปลายฤดููเก็็บเกี่่�ยวซึ่่�งอุุปทานข้้าว
มัักจะมีีปริิมาณจำำ�กััด ขณะที่่�ความต้้องการข้้าวจากต่่างประเทศยัังคงมีีอยู่่� ทำำ�ให้้ราคาข้้าวนึ่่�ง 5% อยู่่�ที่่�ตัันละ 364 - 369 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
ขณะที่่�วงการค้้ารายงานว่่า อุุปทานข้้าวฤดููใหม่่เพิ่่�งจะทยอยออกสู่่�ตลาด จึึงทำำ�ให้้อุุปทานข้้าวในตลาดยัังมีีจำำ�กััด โดยคาดว่่าอุุปทานข้้าว
ฤดููใหม่่จะออกสู่่�ตลาดสููงที่่�สุุดในช่่วงเดืือนนี้้�
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ (the U.S. Department of Agriculture’s Foreign Agricultural Service; USDA) รายงานว่่า
ผลผลิิตข้้าวในปีีการผลิิต 2564/65 คาดว่่าจะลดลงเหลืือ 124 ล้้านตััน เนื่่�องจากคาดว่่าผลผลิิตบางส่่วนได้้รัับความเสีียหายจากภาวะฝน
ที่่�ตกหนัักเมื่่�อเดืือนตุุลาคมที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�กำ�ลั
ำ ังมีีการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวฤดููใหม่่ของอิินเดีีย โดยคาดว่่าผลผลิิตต่่อพื้้�นที่่�จะมีีจำำ�นวนลดลง
ขณะที่่�สต็อก
็ ข้้าวสิ้้�นปีี 2564/65 คาดว่่าจะลดลงมาอยู่่�ที่่�ระดัับประมาณ 27.85 ล้้านตััน เนื่่�องจากรััฐบาลมีีการระบายสต็็อก
บางส่่วนออกสู่่�ตลาดเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะมีีอุุปทานเพีียงพอสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมโรงสีีข้้าวในประเทศ
กรมการอาหารและการกระจายสิินค้้าสาธารณะ สัังกััดกระทรวงกิิจการผู้้�บริิโภค อาหาร และการกระจายสิินค้้าสาธารณะ
(The Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public
Distribution) แถลงว่่า โครงการจััดหาข้้าวของรััฐบาลในฤดููการผลิิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปีี 2564/65
(1 ตุุลาคม 2564 - 30 กัันยายน 2565) ณ วัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2564 สามารถจััดหาข้้าวได้้ประมาณ 20.952 ล้้านตััน โดยมีีเกษตรกร
ที่่�ได้้รัับผลประโยชน์์จากโครงการนี้้�แล้้วประมาณ 1.157 ล้้านราย คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 5,541.08 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ (คิิดเป็็นราคา
เฉลี่่�ยของข้้าวที่่�รััฐบาลรัับซื้้�อประมาณ 264 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน)
โครงการจััดหาข้้าวของรััฐบาลในฤดููการผลิิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปีี 2563/64 (1 ตุุลาคม 2563 30 กัันยายน 2564) ที่่�ผ่่านมา รััฐบาลสามารถจััดหาข้้าวได้้ประมาณ 89.24 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ประกอบด้้วยข้้าวจากฤดููการผลิิต 
Kharif crop ประมาณ 71.81 ล้้านตััน และ จากฤดููการผลิิต Rabi crop ประมาณ 17.615 ล้้านตััน
เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2564 กระทรวงเกษตรและสวััสดิกิ ารเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)
รายงานว่่า รััฐบาลได้้ประกาศราคารัับซื้้�อข้้าวขั้้�นต่ำำ� 
� (the minimum support price; MSP) สำำ�หรัับฤดููการผลิิต Kharif (มิิถุุนายน กัันยายน) สำำ�หรัับปีี 2564/65 (ตุุลาคม 2564 - กัันยายน 2565) โดยรััฐบาลได้้ประเมิินต้้นทุุนการผลิิตของเกษตรกรในปีี 2564/65
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1,293 รููปีีต่อ 
่ 100 กิิโลกรััม (ประมาณตัันละ 177 ดอลลาร์์สหรััฐฯ) ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้เกษตรกรมีีผลกำำ�ไรประมาณร้้อยละ 50
จากการเพาะปลููกข้้าว รััฐบาลจึึงกำำ�หนดราคารัับซื้้�อขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับข้้าวคุุณภาพธรรมดาไว้้ที่่� 1,940 รููปีต่ี ่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณ
ตัันละ 266 ดอลลาร์์สหรััฐฯ) เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 3.85 จาก 1,868 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณตัันละ 256 ดอลลาร์์สหรััฐฯ)
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ในปีี 2563/64 ขณะที่่�ข้้าวคุุณภาพดีี (Grade ‘A’ paddy) กำำ�หนดไว้้ที่่� 1,960 รููปีีต่่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณตัันละ 269 ดอลลาร์์สหรััฐฯ)
เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 3.8 จาก 1,888 รููปีต่ี ่อ 100 กิิโลกรััม (ประมาณตัันละ 258 ดอลลาร์์สหรััฐฯ) ในปีี 2563/64
ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
อิินโดนีีเซีีย

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงจาการ์์ตา รายงานว่่า หน่่วยงาน Bulog ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานด้้านการจััดเก็็บ
สต็็อกข้้าวและพืืชผลทางการเกษตรของรััฐบาล ได้้ระดมรัับซื้้�อข้้าวจากชาวนา โดยตััวเลขรัับซื้้�อ ณ วัันที่่� 22 กัันยายน 2564 สามารถ
รัับซื้้�อได้้ครบจำำ�นวน 1 ล้้านตัันข้้าวสาร จากกลุ่่�มเกษตรกร GAPOKTAN หรืือเท่่ากัับข้้าวประมาณ 1,879,146 ตัันข้้าวเปลืือก (GKP)
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรักั ษาเสถีียรภาพของราคา และลดผลกระทบที่่�จะมีีต่่อเกษตรกร 
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2564 อิินโดนีีเซีียได้้เริ่่�มส่่งออกข้้าวไปยัังประเทศซาอุุดิิอาระเบีียเป็็นครั้้�งแรกผ่่าน บริิษััท PT Sang
Hyang Seri (Food Cluster BUMN บริิษััทรััฐวิิสาหกิิจภาคเกษตรกรรม) โดยทยอยส่่งออกข้้าวในเดืือน ตุุลาคม 2564 รวมจำำ�นวน
20 ตััน มููลค่่า 21,200 ดอลลาร์์สหรััฐฯ และจะส่่งข้้าวในเดืือนพฤศจิิกายนอีีกจำำ�นวน 120 ตััน มููลค่่า 127,200 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
ทำำ�ให้้ปริิมาณการส่่งออกข้้าวของอิินโดนีีเซีียไปยัังประเทศซาอุุดิิอาระเบีียถึึงเดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 140 ตััน
มููลค่่า 148,400 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งการส่่งออกครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับทิิศทางที่่�รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็ก 
ได้้ส่่งเสริิมให้้มีีการแปรรููปพืืชอาหารเพื่่�อการส่่งออกให้้มากขึ้้�น
สำำ�นัักสถิิติิกลาง (Badan Pusat Statistik; BPS) รายงาน ราคาข้้าวที่่�โรงสีีข้้าว ณ เดืือนตุุลาคม 2564 กิิโลกรััมละ 9,173
รููเปีียห์์ สููงขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.31 และราคาขายส่่งสููงขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.15 ซึ่่�งสวนทางกัับราคาขายปลีีก
ที่่�ลดลงร้้อยละ 0.10 และราคารัับซื้้�อข้้าวเปลืือก (GKP) ที่่�โรงสีีลดลงร้้อยละ 4.13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา ขณะที่่�อััตราการแปรสภาพ
จากข้้าวเปลืือกเป็็นข้้าวสารลดลงร้้อยละ 7.23 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
ข้้อมููลจากศููนย์์กลางการศึึกษานโยบายของอิินโดนีีเซีีย (The Center for Indonesian Policy Studies; CIPS) ระบุุว่่า
ราคาข้้าวอิินโดนีีเซีียแพงกว่่าข้้าวจากต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยราคาข้้าวในประเทศแต่่ละเดืือนจะผัันผวนเพีียงเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา แต่่ด้้วยราคาขายปลีีกข้้าวขึ้้�นอยู่่�กัับกลไกการผลิิตและการจััดจำำ�หน่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ปััจจุุบัันผลผลิิตข้้าวในประเทศ
มีีไม่่มากพอที่่�จะรัักษาเสถีียรภาพด้้านราคาให้้คงที่่�ตลอดปีี ผลผลิิตข้้าวตามฤดููกาลมีีความผัันผวนมาตั้้�งแต่่ปีี 2556 โดยผลผลิิตเฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่�ปีีละ 0.83 ตัันต่่อไร่่ ซึ่่�งราคาข้้าวที่่�สููงขึ้้�นเกิิดจากปััจจััยต่่างๆ เช่่น ระยะเวลาในการเพาะปลููกนานขึ้้�น ความต้้องการข้้าวเพิ่่�มขึ้้�น
รวมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ไม่่พร้้อมทำำ�ให้้ต้้นทุุนการขนส่่งสููงขึ้้�น
ข้้อมููลจากศููนย์์ข้้อมููลราคาอาหารเชิิงกลยุุทธ์์ (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis; PIHPS) รายงานว่่า ราคาข้้าว
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 อยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละ 11,650 รููเปีียห์์ สููงกว่่าราคาข้้าวเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ที่่�กิิโลกรััมละ 11,450 รููเปีียห์์
ขณะเดีียวกัันข้้อมููลจาก CIPS Food Monitor แสดงให้้เห็็นว่่าราคาข้้าวต่่างประเทศ (FOB Bangkok) ถููกกว่่าราคาข้้าวในประเทศ
อิินโดนีีเซีียมาก
สถานการณ์์ปััจจุุบััน ผลผลิิตข้้าวภายในประเทศมีีเพีียงพอต่่อการบริิโภค แต่่ไม่่เพีียงพอที่่�จะรัักษาเสถีียรภาพด้้านราคา
หากต้้องเผชิิญกัับความต้้องการบริิโภคในประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�นถ้้ามีีการเปิิดประเทศ หรืือหากมีีความผัันผวนจากปริิมาณผลผลิิตข้้าว
ตามฤดููกาล โดยข้้อมููลตั้้�งแต่่ปีี 2556 อิินโดนีีเซีียมีีผลผลิิตข้้าวเฉลี่่�ยปีีละ 0.83 ตัันต่่อไร่่ ขณะที่่�รััฐบาลแจ้้งว่่าผลผลิิตข้้าวในประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีีและมีีข้้าวในประเทศเกิินดุุล แต่่ประชาชนยัังคงประสบกัับภาวะราคาข้้าวที่่�สููงขึ้้�น
ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
ไนจีีเรีีย

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ (USDA) รายงานว่่า ในปีีการตลาด 2564/65 (ตุุลาคม 2564 - กัันยายน 2565) คาดว่่าไนจีีเรีีย
จะมีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยวข้้าวประมาณ 22.81 ล้้านไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 (ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564) ประมาณร้้อยละ 1.38
เนื่่�องจากเมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมามีีการขยายพื้้�นที่่�เพาะปลููกทางตอนใต้้ของประเทศ ขณะที่่�ผลผลิิตข้้าวเปลืือกคาดว่่าจะมีีประมาณ 7.937 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 7.762 ล้้านตััน ในปีี 2563/64 เนื่่�องจากมีีการแนะนำำ�ให้้เกษตรกรเพาะปลููกข้้าว 2 รอบ ทำำ�ให้้เกษตรกรมีีการเพาะปลููก
ข้้าวนาปรัังมากขึ้้�นจากเดิิมที่่�ปลููกเฉพาะข้้าวนาปีี
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ทางด้้านการบริิโภคข้้าว คาดว่่า ในปีีการตลาด 2564/65 จะมีีประมาณ 6.95 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจาก 6.90 ล้้านตััน
ในปีี 2563/64 ซึ่่�งการเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการบริิโภคของชาวไนจีีเรีียที่่�มีีต่่อข้้าว จากต่่างประเทศ โดยเฉพาะ
ข้้าวบาสมาติิและข้้าว ofada ที่่�ผลิิตในท้้องถิ่่�น ส่่วนสต็็อกข้้าวปลายปีีคาดว่่าจะมีีประมาณ 652,000 ตััน ลดลงจาก 702,000 ตััน
ในปีี 2563/64 โดยเมื่่�อช่่วงเดืือนมิิถุุนายนที่่�ผ่่านมา รััฐบาลได้้ระบายข้้าวเปลืือกประมาณ 27,000 ตััน ให้้แก่่โรงสีีข้้าวเพื่่�อแก้้ปััญหา
ราคาข้้าวเปลืือกที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม มีีรายงานว่่าภาวะราคาข้้าวยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง
ด้้านการนำำ�เข้้า ในปีีการตลาด 2564/65 คาดว่่าจะมีีประมาณ 2.10 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.90 ล้้านตััน ในปีี 2563/64
เนื่่�องจากชาวไนจีีเรีียยัังคงชื่่�นชอบข้้าวนึ่่�งที่่�นำำ�เข้้าจากไทยและอิินเดีีย ซึ่่�งยัังคงมีีการนำำ�เข้้ามาในประเทศผ่่านช่่องทางที่่�ไม่่เป็็นทางการ 
และมีีการนำำ�ออกวางขายอย่่างเสรีีในตลาดภายในประเทศ รวมทั้้�งในร้้านค้้าที่่�อยู่่�ริิมถนนด้้วย
ทั้้�งนี้้� รััฐบาลไนจีีเรีียให้้ความสำำ�คััญกัับการผลิิตข้้าวเพื่่�อการพึ่่�งพาตััวเองแทนการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งส่่วนหนี่่�งของ
เป้้าหมายนี้้� รััฐบาลได้้กำำ�หนดว่่า ห้้ามทำำ�ธุุรกรรมแลกเปลี่่�ยนเงิินตราสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าข้้าว นอกจากนี้้� ยัังมีีมาตรการปิิดพรมแดน
ที่่�ติิดกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน เพื่่�อจััดการปััญหาการลัักลอบขนข้้าวผ่่านแดนด้้วย
ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
3. ราคาข้้าวไทยในเดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีดัังนี้้�
3.1 ราคาข้้าวที่่�เกษตรกรขายได้้

ข้้าวเปลืือกเจ้้านาปีีหอมมะลิิ เฉลี่่�ยตัันละ 9,383 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 9,725 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564
ร้้อยละ 3.51 และลดลงจากตัันละ 10,403 บาท ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 9.80
ข้้าวเปลืือกเจ้้าความชื้้�น 15% เฉลี่่�ยตัันละ 7,703 บาท ราคาสููงขึ้้�นจากตัันละ 7,586 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564
ร้้อยละ 1.54 แต่่ลดลงจากตัันละ 8,281 บาท ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 6.97
3.2 ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

ข้้าวสารหอมมะลิิ ชั้้�น 2 (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 21,450 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนก่่อน แต่่ลดลงจากตัันละ 24,450 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 12.26
ข้้าวสารเจ้้า 5% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 11,443 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 12,028 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 4.86
และลดลงจากตัันละ 13,503 บาท ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 15.25
3.3 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

ข้้าวหอมมะลิิ 100% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 666 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (21,782 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 699 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(23,194 บาท/ตััน) ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 4.72 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 6.08) และลดลงจากตัันละ 887 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(26,660 บาท/ตััน) ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 24.91 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 18.29)
ข้้าว 5% เฉลี่่�ยตัันละ 399 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,049 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 401 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,324 บาท/ตััน)
เดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 0.49 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 2.06) และลดลงจากตัันละ 499 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (14,997 บาท/ตััน)
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 20.04 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 12.98)
หมายเหตุุ : อััตราแลกเปลี่่�ยน 1 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เท่่ากัับ 32.7053 (อััตราแลกเปลี่่�ยน 3 สััปดาห์์ของเดืือนพฤศจิิกายน 2564)

โดย น.ส.ปองวดีี จรัังรััตน์์
น.ส.อิินทุุชญา ปานปวง
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน พฤศจิิกายน 2564)
ประเทศ

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

34.578

32.650

34.909

35.850

34.600

0.95

36.250

4.77

บราซิิล

8.383

8.204

7.140

7.602

8.001

-1.68

8.024

0.29

พม่่า

12.650

13.200

13.200

12.650

12.600

-0.50

12.600

0.00

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

อิินเดีีย

109.698

112.760

116.480

118.870

122.270

2.73

125.000

2.23

อิินโดนีีเซีีย

36.858

37.000

34.200

34.700

35.300

-1.49

35.350

0.14

ญี่่�ปุ่่�น

7.929

7.787

7.657

7.611

7.573

-1.14

7.560

-0.17

เกาหลีีใต้้

4.197

3.972

3.868

3.744

3.507

-3.98

3.816

8.81

3.431

3.736

3.696

3.696

2.15

3.700

0.11

เนปาล
ไนจีีเรีีย

4.536

4.470

4.538

5.040

4.890

2.74

5.000

2.25

ปากีีสถาน

6.849

7.450

7.202

7.414

8.184

3.58

8.200

0.20

ฟิิลิิปปิินส์์

11.686

12.235

11.732

11.927

12.416

0.96

12.300

-0.93

ไทย

19.200

20.577

20.340

17.655

18.863

-1.87

19.500

3.38

เวีียดนาม

27.400

27.657

27.344

27.100

27.438

-0.18

27.100

-1.23

สหรััฐฯ

7.117

5.659

7.107

5.877

7.226

0.68

6.154

-14.84

อื่่�น ๆ

47.490

43.511

44.116

46.704

46.653

0.35

46.266

-0.83

รวม

491.593

494.990

497.801

498.910

507.300

0.80

511.720

0.87

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564
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หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน พฤศจิิกายน 2564)

ประเทศ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ใช้้ในประเทศ
ส่่งออก
สต็็อกปลายปีี

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
135.048 150.422 163.737 176.609 181.774
491.593 494.990 497.801 498.910 507.300
48.504
48.297
43.924
45.234
49.345
483.788 481.678 484.929 493.745 501.588
48.504
48.297
43.924
45.234
49.346
150.422 163.737 176.609 181.774 187.486

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
ปีี 2564/65
(1)
187.486
511.720
48.699
511.265
48.699
187.941

Gr
7.84
0.71
-0.31
0.97
-0.31
5.60

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
3.14
0.87
-1.31
1.93
-1.31
0.24

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

(ประมาณการเดืือน พฤศจิิกายน 2564)

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

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
0.391
0.375
0.388
0.335
0.360
0.187
0.262
0.134
0.042
0.060
0.594
1.245
0.954
1.240
0.800
3.350
2.750
2.700
2.300
1.650
1.150
1.300
1.350
1.350
1.700
1.173
2.059
2.720
2.265
2.300
0.456
0.570
0.527
0.506
0.450
0.455
0.414
0.496
0.520
0.470
12.573
11.791
9.813
14.577
20.000
3.647
3.913
4.550
3.934
3.900
0.538
0.653
0.689
0.803
0.600
11.615
11.213
7.562
5.706
5.600
0.280
0.213
0.202
0.234
0.215
0.982
0.802
0.809
0.967
0.760
6.488
6.590
6.581
6.167
6.200
3.349
2.776
3.142
2.858
2.950
1.276
1.371
1.307
1.430
1.331
48.504
48.297
43.924
45.234
49.346

หน่่วย : ล้้านตััน
ปีี 2564/65
(1)
0.350
0.260
1.050
1.800
1.400
2.100
0.475
0.470
18.000
4.000
0.700
6.500
0.220
0.850
6.400
2.850
1.274
48.699

Gr
-2.74
-42.78
6.09
-14.74
8.54
15.51
-1.45
2.97
12.08
1.40
4.34
-19.22
1.77
-3.20
-1.56
-2.22
1.27
-0.31

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-2.78
333.33
31.25
9.09
-17.65
-8.70
5.56
0.00
-10.00
2.56
16.67
16.07
2.33
11.84
3.23
-3.39
-4.28
-1.31

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

(ประมาณการเดืือน พฤศจิิกายน 2564)

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
บัังกลาเทศ
1.400
0.080
0.020
2.500
บราซิิล
0.758
0.537
0.691
0.853
0.730
จีีน
5.900
4.500
2.800
3.200
4.500
ไอเวอรี่่�โคสต์์
1.350
1.500
1.350
1.100
1.250
อีียิิปต์์
0.230
0.665
0.309
0.400
เอธิิโอเปีีย
0.390
0.600
0.520
0.700
0.750
อีียูู
1.591
1.633
1.799
1.994
1.800
กานา
0.650
0.830
0.900
0.850
0.950
กิินีี
0.600
0.865
0.530
0.670
0.750
อิิหร่่าน
1.400
1.250
1.400
1.125
0.950
อิิรััก
1.161
1.237
1.263
0.970
1.150
ญี่่�ปุ่่�น
0.678
0.670
0.678
0.676
0.685
เคนย่่า
0.625
0.600
0.610
0.600
0.590
มาดากััสการ์์
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
0.750
โมซััมบิิก
0.710
0.530
0.635
0.655
0.625
เนปาล
0.535
0.700
0.620
0.980
1.250
ไนจีีเรีีย
2.500
2.100
1.800
1.800
1.900
ฟิิลิิปปิินส์์
1.200
2.500
2.900
2.450
2.300
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
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ 0.700
0.775
0.850
0.850
0.750
สหราชอาณาจัักร
0.668
0.536
0.587
0.654
0.640
สหรััฐฯ
0.787
0.916
0.982
1.210
1.125
อื่่�น ๆ
20.469
18.961
16.693
17.361
17.675
ประเทศ

รวม

48.504

48.297

43.924

45.234

49.345

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

3.59
3.95
-8.45
-4.53
9.35
15.74
4.57
8.14
1.93
-8.43
-2.59
0.30
-1.15
-3.39
8.58
-3.06
-0.43
22.55
-6.79
13.67
7.02
0.42
-0.46
2.33
1.14
10.44
-3.74

ปีี 2564/65
(1)
0.600
0.650
4.500
1.300
0.800
0.850
1.925
0.950
0.750
1.250
1.200
0.685
0.650
0.700
1.100
0.800
0.675
1.350
2.000
2.200
1.400
1.100
1.000
0.900
0.650
1.150
17.564

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-76.00
-10.96
0.00
4.00
100.00
13.33
6.94
0.00
0.00
31.58
4.35
0.00
10.17
33.33
0.00
6.67
8.00
8.00
5.26
-4.35
-6.67
-4.35
-4.76
20.00
1.56
2.22
-0.63

-0.31

48.699

-1.31

Gr

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน พฤศจิิกายน 2564)

ประเทศ

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

หน่่วย : ล้้านตััน
Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

35.000

35.200

35.400

35.700

36.100

0.76

36.700

1.66

บราซิิล

7.850

7.650

7.350

7.300

7.450

-1.50

7.450

0.00

พม่่า

10.000

10.200

10.250

10.400

10.600

1.37

10.700

0.94

กััมพููชา

4.000

4.200

4.300

4.350

4.400

2.28

4.500

2.27

จีีน

141.761

142.509

142.920

145.230

150.578

1.41

154.900

2.87

อิิยิิปต์์

4.300

4.200

4.200

4.300

4.300

0.24

4.250

-1.16

อิินเดีีย

95.838

98.669

99.160

101.950

100.005

1.19

103.500

3.49

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

3.950

-1.25

เนปาล

4.033

4.101

4.376

4.506

4.896

4.94

5.000

2.12

ไนจีีเรีีย

6.700

6.750

6.800

6.850

6.900

0.74

6.950

0.72

ฟิิลิิปปิินส์์

12.900

13.250

14.100

14.300

14.450

3.08

14.550

0.69

ไทย

12.000

11.000

11.800

12.300

12.700

2.28

13.000

2.36

เวีียดนาม

22.000

21.500

21.200

21.250

21.500

-0.58

21.350

-0.70

สหรััฐฯ

4.230

4.299

4.577

4.586

4.849

3.44

4.683

-3.42

อื่่�น ๆ

72.511

67.804

69.224

72.273

74.810

1.27

75.982

1.57

รวม

483.788

481.678

484.929

493.745

501.588

0.97

511.265

1.93

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564
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ตารางท่่ 6 สต็อกข่้าวปัลิายปัีข่องโลิก

(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน พัฤศึจิกิายูน 2564)

หน่วยู : ล้านต้ัน

ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
(2)

ประเทศ
บังคลาเทศึ

Gr

ปี 2564/65
(1)

ผลต�างร้อยละ
(1) และ (2)

1.500

1.405

1.571

1.467

0.45

2.213

50.85

จีน

98.500

109.000

115.000

116.500

116.500

4.10

113.000

-3.00

อุินเดียู

20.550

22.600

29.500

33.900

36.000

16.49

38.500

6.94

อุินโดนีเซ่ียู

3.215

5.563

4.063

3.313

3.411

-3.92

3.761

10.26

ฟิลิปปินสำ์

2.003

2.288

3.520

3.597

3.763

18.69

3.713

-1.33

ไทย

4.238

2.852

4.080

3.979

4.742

5.74

4.942

4.22

1.034

1.097

1.180

2.568

32.34

2.418

-5.84

เวียูดนาม
สำหร็ัฐฯ

1.462

0.933

1.424

0.910

1.387

-1.29

1.111

-19.90

อุื�น ๆ

20.454

17.967

16.520

16.824

17.648

-3.54

18.283

3.60

รวม

150.422

163.737

176.609

181.774

187.486

5.60

187.941

0.24

ที�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2564
บาท/ตัน

ราคาข้าว

พ.ศ. 2563

20,000

พ.ศ. 2564

15,000
10,000
5,000
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ราคาที่เกษตรกรขายไดขาวเปลือกเจาความชื้น 15%

800,000

ตัน

ก.ค.

ส.ค.

ราคาขายสงขาว 5%

ก.ย.

พ.ย.

เดือน

ราคาสงออกขาว 5%

ปริมาณการส่งออกข้าว
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พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

มันส�าปะหลี้ัง

การุผลิิต
ผลผลิต้มันสำำาปะหลัง ปี 2565 (เร็ิ�มอุอุกิ
สำู่ต้ลาดต้ั�งแต้่เดือุนตุ้ลาคม 2564 – กิันยูายูน
2565) คาดว่ามีพัื�นที�เกิ็บเกิี�ยูว 9.664 ล้านไร็่
ผลผลิต้ 32.730 ล้านต้ัน และผลผลิต้ต้่อุไร็่
3.387 ต้ัน เมื�อุเทียูบกิับปี 2564 ที�มีพัื�นที�
เกิ็บเกิี�ยูว 9.796 ล้านไร็่ ผลผลิต้ 32.499
ล้านต้ัน และผลผลิต้ต้่อุไร็่ 3.318 ต้ัน
พับว่า พัื�นที�เกิ็บเกิี�ยูว ลดลงร็้อุยูละ 1.35
แต้่ผลผลิต้ และผลผลิต้ต้่อุไร็่ เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ
0.71 และร็้อุยูละ 2.08 ต้ามลำาดับ โดยูเดือุน
พัฤศึจิกิายูน 2564 คาดว่าจะมีผลผลิต้
อุอุกิสำู่ต้ลาด 1.31 ล้านต้ัน (ร็้อุยูละ 3.99
ข้อุงผลผลิต้ทั�งหมด)
ทั�งนี�ผลผลิต้มันสำำาปะหลังปี 2565 จะอุอุกิ
สำู่ต้ลาดมากิในชุ่วงเดือุนมกิร็าคม – มีนาคม 2565
ปร็ิมาณ 20.30 ล้านต้ัน (ร็้อุยูละ 62.02 ข้อุง
ผลผลิต้ทั�งหมด)
การุตลิาด
การสู่�งออกผลิตภัณ์ฑ์มันสู่ำาปะหลัง
เด้อนตุลาคม 2564 สู่รุปได้ดังนี�
มันเสู่้น มีปร็ิมาณสำ่งอุอุกิ 0.183 ล้านต้ัน
มูลค่า 1,508 ล้านบาท ลดลงจากิปร็ิมาณ
0.289 ล้านต้ัน มูลค่า 2,400 ล้านบาท
ในเดือุนที�ผ่านมา คิดเป็นร็้อุยูละ 36.68
และร็้อุยูละ 37.17 ต้ามลำาดับ
มันอัดเม็ด มีปร็ิมาณสำ่งอุอุกิ 316 ต้ัน
มูลค่า 3.35 ล้านบาท ลดลงจากิปร็ิมาณ

4,700 ต้ัน มูลค่า 41.44 ล้านบาท ในเดือุน
ที�ผ่านมา คิดเป็นร็้อุยูละ 93.28 และร็้อุยูละ
31.92 ต้ามลำาดับ
แปงมันสู่ำาปะหลัง มีปร็ิมาณสำ่งอุอุกิ
0.290 ล้านต้ัน มูลค่า 4,391 ล้านบาท
ลดลงจากิปร็ิมาณ 0.347 ล้านต้ัน มูลค่า
5,239 ล้านบาท ในเดือุนที�ผ่านมา คิดเป็น
ร็้อุยูละ 16.43 และร็้อุยูละ 16.19 ต้ามลำาดับ
แปงมันสู่ำาปะหลังดัดแปร มีปร็ิมาณ
สำ่งอุอุกิ 0.088 ล้านต้ัน มูลค่า 2,258 ล้านบาท
ลดลงจากิปร็ิมาณ 0.096 ล้านต้ัน มูลค่า
2,410 ล้านบาท ในเดือุนที�ผ่านมา คิดเป็น
ร็้อุยูละ 8.33 และร็้อุยูละ 6.31 ต้ามลำาดับ
รุาคา
ความเคล้�อนไหวของราคามันสู่ำาปะหลัง
ในเด้อนพิ่ฤศจิกายน 2564 สู่รุปได้ดังนี�
1. รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้
ณ์ รุะดับไรุ่นา

1.1 ร็าคาหัวมันสำำาปะหลังสำดที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้ ณ ร็ะดับไร็่นา เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ
2.16 บาท สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ 2.08 บาท
ในเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 3.85 และสำูงข้ึ�น
จากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ 1.85 บาท ในชุ่วง
เดียูวกิันข้อุงปีที�ผ่านมาร็้อุยูละ 16.76
1.2 ร็าคามันเสำ้นที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
ณ ร็ะดับไร็่นา เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ 6.52 บาท
สำูงข้ึ�นจากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ 6.26 บาท
ในเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 4.15 และสำูงข้ึ�น
จากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ 6.19 บาท ในชุ่วง
เดียูวกิันข้อุงปีที�ผ่านมาร็้อุยูละ 5.33

2. รุาคาข้ายส่งในตลิาด
กรุุงเทพฯ

2.1 ร็าคาข้ายูสำ่งมันเสำ้น เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ
7.39 บาท สำูงข้ึ�นจากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ
7.38 บาท ในเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.14
และสำูงข้ึ�นจากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ 7.29 บาท
ในชุ่วงเดียูวกิันข้อุงปีที�ผ่านมาร็้อุยูละ 1.37
2.2 ร็าคาข้ายูสำ่งแป้งมันปร็ะเภท
สำต้าร็์ชุ ชุั�นพัิเศึษ เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ 14.62 บาท
สำูงข้ึ�นจากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ 14.35 บาท
ในเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 1.88 และสำูงข้ึ�น
จากิร็าคากิิโลกิร็ัมละ 13.26 บาท ในชุ่วง
เดียูวกิันข้อุงปีที�ผ่านมาร็้อุยูละ 10.26
3. รุาคาส่งออก เอฟิ.โอ.บ้

3.1 ร็าคาสำ่งอุอุกิมันเสำ้น ร็าคาเฉีลี�ยู
ต้ันละ 250 ดอุลลาร็์สำหร็ัฐฯ ทร็งต้ัวเท่ากิับ
เดือุนที�ผ่านมา แต้่ลดลงจากิต้ันละ 265
ดอุลลาร็์สำหร็ัฐฯ ในชุ่วงเดียูวกิันข้อุงปีทีผ� ่านมา
ร็้อุยูละ 5.66
3.2 ร็าคาสำ่งอุอุกิแป้งมันสำำาปะหลัง
ร็าคาเฉีลี�ยูต้ันละ 481 ดอุลลาร็์สำหร็ัฐฯ
สำูงข้ึ�นจากิต้ันละ 478 ดอุลลาร็์สำหร็ัฐฯ
ในเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.63 และสำูงข้ึ�น
จากิต้ันละ 434 ดอุลลาร็์สำหร็ัฐฯ ในชุ่วง
เดียูวกิันข้อุงปีที�ผ่านมาร็้อุยูละ 10.83
โดย น.สำ.อุภิสำร็า ปภัสำสำร็ศึิร็ิ
นายูจิร็ายูุ จะเร็ียูมพัันธุ์
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
หน่วย : ตัน
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์

การผลิิต
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์โลกปีี 2564/65
(ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564) มีีปริิมาณ
1,204.62 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,119.02
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 7.65
โดยสหรััฐอเมริิกา บราซิิล เม็็กซิิโก ไนจีีเรีีย 
รััสเซีีย ยููเครน อิินโดนีีเซีีย สหภาพยุุโรป
จีีน แอฟริิกาใต้้ และอาร์์เจนติินา ผลิิตได้้
เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ผลผลิิตในภาพรวม
ของโลกเพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์ขอ
์ งโลก 
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 1,192.07 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,133.63 ล้้านตััน ในปีี
2563/64 ร้้อยละ 5.16 โดยสหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา บราซิิล จีีน รััสเซีีย แคนาดา
สหภาพยุุโรป อิินเดีีย ไนจีีเรีีย เม็็กซิิโก 
ญี่่�ปุ่่�น แอฟริิกาใต้้ อิินโดนีีเซีีย และ
เวีียดนาม มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น
สำำ�หรัับการค้้าของโลกมีี 190.35 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 183.62 ล้้านตััน ในปีี
2563/64 ร้้อยละ 3.67 โดยอาร์์เจนติินา
บราซิิล สหภาพยุุโรป รััสเซีีย ปารากวััย 
แอฟริิกาใต้้ และยููเครน ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น
ประกอบกัับผู้้�นำำ�เข้้า เช่่น แอลจีีเรีีย 
อิิสราเอล บราซิิล แคนนาดา ชิิลีี
โคลััมเบีีย อีียิิปต์์ เวีียดนาม สหภาพยุุโรป
กััวเตมาลา ญี่่�ปุ่่�น เม็็กซิิโก โมร็็อกโก เปรูู
ซาอุุดีีอาระเบีีย มาเลเซีีย และตุุรกีี
มีีการนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 (1 - 15
พฤศจิิกายน 2564) มีีปริิมาณการส่่งออก
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ 33,266 ตััน (สมาคม
พ่่อค้้าข้้าวโพดและพืืชพัันธุ์์�ไทย)
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n

ราคา
สรุุปราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เดืือน
พฤศจิิกายน 2564 มีีดัังนี้้�
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เกษตรกร
ขายได้้ความชื้้�นไม่่เกิิน 14.5% เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 8.87 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
8.40 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ
5.60 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 7.68 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 15.49
สำำ�หรัับข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ความชื้้�น
เกิิน 14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.82 บาท
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนตุุลาคม 2564
แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 5.96 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 14.43
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ ที่่�โรงงานอาหารสััตว์รั์ ับซื้้�อ
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 10.55 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 10.82 บาท ของเดืือนตุุลาคม
2564 ร้้อยละ 2.50 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
8.99 บาท ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563
ร้้อยละ 17.35 สำำ�หรัับราคาขายส่่ง
ที่่�ไซโลรัับซื้้�อเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 10.40 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 10.93 บาท
ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 4.85
แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.47 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 22.79

ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี. เฉลี่่�ยตัันละ
327.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (10,687.00 บาท/ตััน)
ลดลงจากตัันละ 332.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(11,929.00 บาท/ตััน) ของเดืือนตุุลาคม
2564 ร้้อยละ 1.51 และลดลงในรููป
ของเงิินบาท ตัันละ 1,242.00 บาท
เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนพฤศจิิกายน 2563
เฉลี่่�ยตัันละ 302.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(9,127.00 บาท/ตััน) สููงขึ้้�นร้้อยละ 8.28
และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาทตัันละ
1,560.00 บาท
ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าในตลาดชิิคาโก
เดืือนธัันวาคม 2564 ข้้าวโพดเมล็็ดเหลืือง
อเมริิกัันชั้้�น 2 เฉลี่่�ยตัันละ 223.21
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (7,417.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 216.14 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(7,274.00 บาท/ตััน) ของเดืือนตุุลาคม
2564 ร้้อยละ 3.27 และสููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 143.00 บาท เมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนพฤศจิิกายน 2563 เฉลี่่�ยตัันละ
168.11 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (5,152.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นร้้อยละ 32.73 และสููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 2,265 บาท
โดย น.ส.สุดารินทร์ รอดมณี
น.ส.พัทริยา วงศ์พรม
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลข้้าวโพดโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2564)
รายการ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต็็อกปลายปีี

หน่่วย : ล้้านตััน

2564/65

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

291.87
1,204.62
190.35
190.35
1,192.07
304.42

306.48
1,119.02
183.62
183.62
1,133.63
291.87

- 4.77
7.65
3.67
3.67
5.16
4.30

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564
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ข้้าวฟ่างเลี้้�ยงสัตว์
การุผลิิต
กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหร็ัฐฯ คาดคะเน
ผลผลิต้ข้้าวฟ่างโลกิ ปี 2564/65
(ณ เดือุนพัฤศึจิกิายูน 2564) มีปร็ิมาณ
62.42 ล้านต้ัน ลดลงจากิ 66.05 ล้านต้ัน
ข้อุงปี 2563/64 ร็้อุยูละ 5.50 โดยูปร็ะเทศึ
สำหร็ัฐอุเมร็ิกิา อุาร็์เจนต้ินา อุอุสำเต้ร็เลียู
จีน เม็กิซ่ิโกิ ไนจีเร็ียู เอุธิโอุเปียู และ
บูร็์กิินาฟาโซ่ ผลิต้ได้เพัิ�มข้ึ�น
การุค้า
กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหร็ัฐฯ คาดคะเน
ความต้้อุงกิาร็ใชุ้ข้้าวฟ่างโลกิ ปี 2564/65
มี 62.70 ล้านต้ัน ลดลงจากิ 65.56 ล้านต้ัน
ข้อุงปี 2563/64 ร็้อุยูละ 4.37 โดยู
สำหร็ัฐอุเมร็ิกิา อุาร็์เจนต้ินา จีน ไนจีเร็ียู

ถั่วเข้้ยว
การุผลิิต
ถั�วเข้ียูว ปี 2564/65 คาดกิาร็ณ์
ณ เดือุนมิถุนายูน 2564 (ผลผลิต้อุอุกิสำู่ต้ลาด
ต้ั�งแต้่เดือุนกิร็กิฎาคม 2564 - มิถุนายูน 2565)
มีเนื�อุที�ปลูกิ 743,180 ไร็่ ผลผลิต้ 108,474 ต้ัน
และผลผลิต้ต้่อุไร็่ 146 กิิโลกิร็ัม เมื�อุเทียูบกิับปี
2563/64 ที�มีเนื�อุที�ปลูกิ 773,772 ไร็่
ผลผลิต้ 110,060 ต้ัน และผลผลิต้ต้่อุไร็่
142 กิิโลกิร็ัม พับว่าเนื�อุที�ปลูกิ และผลผลิต้
ลดลงร็้อุยูละ 3.95 และร็้อุยูละ 1.44
แต้่ผลผลิต้ต้่อุไร็่ เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ 2.82
รุาคา
ความเคลื�อุนไหวข้อุงร็าคาในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน 2564 มีดังนี�
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้

ถั่ั�วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ�ชีนิดคละ เดือุนนี�
เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ 20.04 บาท ลดลงจากิ
กิิโลกิร็ัมละ 27.86 บาท ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม 2564
ร็้อุยูละ 28.06 และลดลงจากิกิิโลกิร็ัมละ
21.22 บาท ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2563
ร็้อุยูละ 5.55
ถั่ั�วเขียวผิวดำาชีนิดคละ ไม่มีร็ายูงานร็าคา

สำหร็ัฐอุเมร็ิกิา และโบลิเวียู สำ่งอุอุกิเพัิ�มข้ึ�น
ปร็ะกิอุบกิับชุิลี จีน ญ่ี�ปุ่น ซู่ดานใต้้
และเอุธิโอุเปียู นำาเข้้าเพัิ�มข้ึ�น
ร็าคาข้้าวฟ่างแดงคละที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เดือุนพัฤศึจิกิายูน 2564 ไม่มีร็ายูงานร็าคา

แคเมอุร็ูน บูร็์กิินาฟาโซ่ เอุธิโอุเปียู
และเม็กิซ่ิโกิ มีความต้้อุงกิาร็ใชุ้เพัิ�มข้ึ�น
ด้านกิาร็ค้าโลกิคาดว่ามี 12.14 ล้านต้ัน
เพัิ�มข้ึ�นจากิ 10.69 ล้านต้ัน ข้อุงปี 2563/64
ร็้อุยูละ 13.59 โดยูอุาร็์เจนต้ินา เคนยูา

บัญช่สมดุลิข่้าวฟ่างโลิก

(คาดคะเนเมื�อุวันที� 9 พัฤศึจิกิายูน 2564)
รายการ

2564/65

หน่วยู : ล้านต้ัน

2563/64

ร้อยละผลต�าง

สำต้อุกิต้้นปี
3.55
3.83
- 7.34
ผลผลิต้
62.42
66.05
- 5.50
นำาเข้้า
12.14
10.69
13.59
สำ่งอุอุกิ
12.14
10.69
13.59
ใชุ้ในปร็ะเทศึ
62.70
65.56
- 4.37
สำต้อุกิปลายูปี
4.03
3.55
13.73
ที�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2564
รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพฯ

ถั่ั�วเขียวผิวดำาคละ ชีั�น 1 เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิร็ัมละ 41.00 บาท ลดลงจากิกิิโลกิร็ัมละ
42.00 บาท ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม 2564 ร็้อุยูละ
2.38 และสำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ 40.00 บาท
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2563 ร็้อุยูละ 2.50
ถั่ั�วเขียวผิวดำาคละ ชีั�น 2 เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิร็ัมละ 24.00 บาท คงต้ัวเท่ากิับเดือุน
ที�ผ่านมา แต้่สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ 19.00 บาท
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2563 ร็้อุยูละ 26.32
ถั่ั�วนิ�วนางแดง เดือุนนี�เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ

ถั่ั�วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิร็ัมละ 31.00 บาท คงต้ัวเท่ากิับเดือุน
ที�ผ่านมา แต้่ลดลงจากิกิิโลกิร็ัมละ 32.00
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2563 ร็้อุยูละ 3.13
ถั่ั�วเขียวผิวมันเกรดบัี เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิร็ัมละ 28.00 บาท ลดลงจากิกิิโลกิร็ัมละ
29.00 บาท ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม 2564 ร็้อุยูละ
3.45 และสำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ 26.00
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2563 ร็้อุยูละ 7.69

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
บาท/กิโลกรัม
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชน�้ำมัน
40.00 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 35.00 บาท
ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 14.29
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 37.00 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 8.11
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.

ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 32.01 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
32.03 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ
0.05 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 33.04 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 3.12
ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย

กิิโลกรััม 28.99 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
30.02 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ
3.41 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 27.00 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 7.38
ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 42.08 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
43.11 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ
2.38 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 41.10 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 2.38
ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 24.96 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ

ถั่วเหลือง

24.98 บาท ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ
0.06 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 19.95 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 25.14
ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
40.87 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 35.85 บาท
ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 14.00
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 37.88 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 7.89
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

ด้านการผลิต
ในประเทศ

ในปีี 2564/65 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 
0.112 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 30,287 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 271 กิิโลกรััมเพิ่่�มขึ้้�นจาก 
0.110 ล้้านไร่่ 29,497 ตััน และ 268
กิิโลกรััม ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.82
ร้้อยละ 2.68 และร้้อยละ 1.12 ตามลำำ�ดัับ
ต่่างประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ประมาณการ
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2564/65
ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีประมาณ
384.01 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 366.23 ล้้านตััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.85
สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

สำำ�นัักข่่าวต่่างประเทศรายงานว่่า
ในเดืือนตุุลาคม 2564 สหรััฐอเมริิกา
ได้้ส่่งออกถั่่�วเหลืืองไปยัังจีีน 0.78 ล้้านตััน
ลดลงจาก 3.40 ล้้านตััน ในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมา ท่่ามกลางการหยุุดชะงััก
ของการขนส่่งจากผลกระทบของพายุุ
เฮอริิเคนไอดาบริิเวณชายฝั่่�งรััฐลุุยเซีียนา
ซึ่่�งเป็็นทางขนส่่งที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการส่่งออก
ถั่่�วเหลืือง ส่่วนการส่่งออกถั่่�วเหลืืองของ
บราซิิลไปยัังจีีนลดลงในเดืือนตุุลาคม 2564
เช่่นเดีียวกััน ซึ่่�งส่่งออก 3.3 ล้้านตััน
ลดลง 22% เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากอุุปสงค์์ที่่�อ่อ่ นตััวลง
ของจีีน
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n

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

2563/64
138.00
114.75
46.20
19.60
10.45
9.90
6.36
20.97
366.23

2564/65
144.00
120.43
49.50
19.00
11.90
10.50
5.90
22.78
384.01

ที่่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade November 2021
ด้้านราคา

ในประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ของถั่่�วเหลืือง
ชนิิดคละในเดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
15.63 บาท
ราคาขายส่่ง ณ ตลาดกรุุงเทพฯ
ของถั่่�วเหลืืองสกััดน้ำำ��มัันในเดืือนนี้้�
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 19.88 บาท ทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
ต่่างประเทศ

ราคาถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยบุุชเชลละ 1,230.28
เซนต์์ (14.98 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจาก
บุุชเชลละ 1,229.32 (15.20 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.08 และสููงขึ้้�นจาก

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

บุุชเชลละ 1,160.85 เซนต์์ (13.01 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 5.98
ราคากากถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยตัันละ 349.79
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (11.59 บาท/กก.) สููงขึ้้�น
จากตัันละ 322.20 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(10.84 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
8.56 และลดลงจากตัันละ 392.62
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (11.97 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.91
โดย นางสาวภััทรวดีี จัันทร์์มา
นายภาณุุพัันธ์์ คำำ�วัังสง่่า
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ถั่่�วลิิสง

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่่วย : ล้้านตััน

ในประเทศ

รายการ

การผลิิต

2563/64
2564/65
ผลผลิิต
49.62
50.58
นำำ�เข้้า
4.31
4.29
ส่่งออก
4.73
4.69
สกััดน้ำำ�มั
� ัน
19.88
19.99
สต็็อกปลายปีี
4.42
3.85
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ถั่่�วลิิสง ปีี 2564/65 คาดการณ์์
ณ เดืือนมิิถุุนายน 2564 (ผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2564
ถึึงมิิถุุนายน 2565) มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 70,265 ไร่่
ผลผลิิต 25,074 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
357 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563/64
ที่่�มีีเนื้้�อที่่�ปลููก 87,026 ไร่่ ผลผลิิต 29,299 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 337 กิิโลกรััม พบว่่า
เนื้้�อที่่�ปลููกและผลผลิิตลดลง ร้้อยละ
19.26 และร้้อยละ 14.42 แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.93
ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
พฤศจิิกายน 2564 มีีดัังนี้้�

ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 18.53
ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกแห้้ง เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
43.86 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 42.85 บาท
ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 2.36
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 50.43 บาท
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 13.02

ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกสด เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.45 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 29.50 บาท
ของเดืือนตุุลาคม 2564 ร้้อยละ 9.99
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 27.38 บาท

ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดพิิเศษ
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 67.50 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 64.38 บาท ของเดืือนตุุลาคม
2564 ร้้อยละ 4.85 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
อิินเดีีย
อื่่�น ๆ
รวม

2563/64
17.99
6.70
24.93
49.62

2564/65
18.20
6.80
25.58
50.58

อััตราการเติิบโต (%)
1.17
1.49
2.61
1.93
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ปาล์์มน้ำำ��มััน

การผลิิต
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร 
คาดว่่าปีี 2564 ผลผลิิตปาล์์มน้ำำ�มั
� ันเดืือน
พฤศจิิกายนจะมีีประมาณ 1.070 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ�มั
� ันปาล์์มดิิบ 0.193 ล้้านตััน
ลดลงจากผลผลิิตปาล์์มทะลาย 1.246
ล้้านตััน คิิดเป็็นน้ำำ�มั
� ันปาล์์มดิิบ 0.224
ล้้านตัันของเดืือนตุุลาคม คิิดเป็็นร้้อยละ
14.13 และร้้อยละ 13.84 ตามลำำ�ดัับ

การตลาด
มาเลเซีียคาดว่่าแรงงานต่่างชาติิ
จะสามารถเข้้าประเทศได้้ประมาณปลายเดืือน
มีีนาคม 2565 ซึ่่�งจะช่่วยลดแรงกดดััน
จากการขาดแคลนแรงงานในประเทศ
และช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตได้้มากขึ้้�น โดยในเดืือน
กัันยายน 2564 ได้้มีีการอนุุมััติิให้้แรงงาน
ต่่างชาติิเข้้ามาในประเทศได้้ทั้้�งหมด
32,000 คน แต่่การแพร่่ระบาดระลอกใหม่่
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์� Omicron
อาจทำำ�ให้้มีีการปิิดประเทศอีีกครั้้�ง
ซึ่่�งถ้้าเกิิดการล็็อกดาวน์์ขึ้้�นจริิง คาดว่่า

อััตราการเติิบโต (%)
1.93
-0.69
-0.85
0.55
-12.90

60.00 บาท ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563
ร้้อยละ 12.50
ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดธรรมดา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 64.00 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 60.88 บาท ของเดืือนตุุลาคม
2564 ร้้อยละ 5.13 และสููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 56.50 บาท ของเดืือน
พฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 13.27
ต่่างประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ภาวการณ์์ผลิิตถั่่�วลิิสงโลก ปีี 2564/65
ณ พฤศจิิกายน 2564 มีีผลผลิิต 50.58
ล้้านตััน สููงขึ้้�นจาก 49.62 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.93 หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 8.05 ของผลผลิิตพืืชน้ำำ��มัันของโลก 
โดยถั่่�วเหลืือง เรปซีีด และเมล็็ดทานตะวััน
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 384.01 ล้้านตััน
67.50 ล้้านตััน และ 56.01 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
ในปีี 2565 ผลผลิิตน้ำ�มั
ำ� ันปาล์์ม
ของมาเลเซีียจะใกล้้เคีียงกัับปีี 2564
ราคา
ราคาผลปาล์์มทั้้�งทะลายที่่�เกษตรกร
ขายได้้เดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 8.72 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.07 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 8.05 และสููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 6.65 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 31.13
ราคาขายส่่งน้ำำ�มั
� ันปาล์์มดิิบ ณ ตลาด
กรุุงเทพฯ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 44.64 บาท

ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 781 ธัันวาคม 2564

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชเส้นใย-พื ชอื่นๆ
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 41.55 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.44 และ
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 38.24 บาท
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 16.74
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดมาเลเซีียเฉลี่่�ยตัันละ 5,367.55
ริิงกิิต (43.13 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
5,129.52 ริิงกิิต (41.86 บาท/กก.)

ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.64 และสููงขึ้้�น
จากตัันละ 3,480.16 ริิงกิิต (26.11 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 54.23
ราคาน้ำำ�มั
� ันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดรอตเตอร์์ดััม เฉลี่่�ยตัันละ
1,383.83 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (45.86 บาท/กก.)
ลดลงจากตัันละ 1,386.83 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(46.77 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมา

ร้้อยละ 0.22 แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ 874.03
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (26.64 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 58.33

ฝ้าย

ความเคลื่่�อนไหวของราคาฝ้้ายใน
ตลาดโลกประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน
2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�

กิิโลกรััมละ 5.68 บาท) และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปอนด์์ละ 74.72 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ 49.86 บาท)
ของเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ร้้อยละ 58.12
(เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาทกิิโลกรััมละ 36.46 บาท)

ในประเทศ
ราคา

ราคาฝ้้ายดอกทั้้�งเมล็็ดชนิิดคละ
ที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนนี้้�ไม่่มีรี ายงานราคา
ต่่างประเทศ
การผลิต

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ผลผลิิตฝ้้ายโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนพฤศจิิกายน
2564 มีีปริิมาณ 26.52 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 
24.42 ล้้านตัันของปีี 2563/64 ร้้อยละ 2.10
การค้้า

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ความต้้องการใช้้ฝ้้ายโลก ปีี 2564/65
มีีปริิมาณ 27.02 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 
26.32 ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ
0.70 ด้้านการนำำ�เข้้า มีีปริิมาณ 10.15 ล้้านตััน
ลดลงจาก 10.67 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 0.52 ด้้านการส่่งออก มีีปริิมาณ
10.15 ล้้านตััน ลดลงจาก 10.54 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.39

อ้้อยโรงงาน
และน้ำำ��ตาล
ในประเทศ
ไม่่มีีรายงาน

ต่่างประเทศ
Tropical Research Services (TRS)
คาดการณ์์การขาดดุุลน้ำำ�ต
� าลในปีี 2565/2566
ไว้้ที่่� 4.04 ล้้านตััน และคาดว่่าในปีี 2565/2564
การขาดดุุลน้ำำ�ต
� าลจะอยู่่�ที่่� 6.63 ล้้าน
โดยสมมติิว่่าการบริิโภคทั่่�วโลกจะเพิ่่�มขึ้้�น 1.5%
32
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n

ราคาซื้้�อ - ขายล่่วงหน้้าเพื่่�อส่่งมอบเดืือน
ธัันวาคม 2564 ทำำ�สััญญาเดืือนพฤศจิิกายน
เฉลี่่�ยปอนด์์ละ 118.15 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ
86.32 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ 108.69 เซนต์์
(กิิโลกรััมละ 80.64 บาท) ของเดืือนตุุลาคม
2564 ร้้อยละ 8.70 (เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาท

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

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

บััญชีีสมดุุลฝ้้ายโลก (ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ
ปีี 2563/64
ปีี 2564/65
ผลต่่างร้้อยละ
สต็็อกต้้นปีี
21.22
19.44
-1.78
ผลผลิิต
24.42
26.52
2.10
นำำ�เข้้า
10.67
10.15
-0.52
ใช้้ในประเทศ
26.32
27.02
0.70
ส่่งออก
10.54
10.15
-0.39
สต็็อกปลายปีี
19.44
18.93
-0.51
ที่่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564

ในปีี 2654/2565 และเพิ่่�มขึ้้�น 1.4%
ในปีี 2565/2567 ในทำำ�นองเดีียวกััน USDA
ได้้ลดการคาดการณ์์ผลผลิิตทั่่�วโลกในปีี
2564/2565 ลงเหลืือ 181 ล้้านตััน จากเดิิม
ที่่�คาดการณ์์ไว้้เมื่่�อเดืือนพฤษภาคมที่่� 186 ล้้านตััน
และเพิ่่�มตััวเลขความต้้องการเล็็กน้้อยจาก 
174.44 ล้้านตััน เป็็น 174.54 ล้้านตััน
โรงงานในท้้องถิ่่�นของบราซิิล กล่่าวกัับ
Archer Consulting ว่่าผลผลิิตอ้อยปี
้ ี
2565/2566 ในพื้้�นที่่�ภาคกลาง - ใต้้ของบราซิิล
สามารถฟื้้�นตััวเป็็น 580 ล้้านตััน เนื่่�องจาก
ปริิมาณน้ำำ�� ฝนที่่�ดีีในเดืือนตุุลาคม

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

และพฤศจิิกายน ขณะเดีียวกััน StoneX
คาดว่่าผลผลิิตอ้้อยฟื้้�นตััวเป็็น 565.3 ล้้านตััน
และ Rabobank คาดว่่าผลผลิิตอ้้อยจะอยู่่�ที่่�
530 - 550 ล้้านตััน
โรงงานในรััฐมหาราษฏระตะวัันตก 
ของอิินเดีียขายน้ำำ�ต
� าลทรายดิิบเพื่่�อส่่งออก
ที่่�ราคา 32,500 - 32,700 รููปีี/ตััน (437-440
เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน) สำำ�หรัับการส่่งมอบในเดืือน
มกราคม - กุุมภาพัันธ์์ และสำำ�หรัับการส่่งมอบ
ในเดืือนธัันวาคม ที่่�ราคา 31,000 - 32,000
(417 - 430 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน) ตามที่่�พ่่อค้้า
ในท้้องถิ่่�นของอิินเดีียกล่่าว ความต้้องการ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

อิินเดีียจะส่่งออกน้ำำ��ตาล 7 ล้้านตััน จากเดิิม
ที่่�คาดการณ์์ไว้้ 6 ล้้านตััน โดยคงตััวเลขประมาณการ
ผลผลิิตและความต้้องการไม่่เปลี่่�ยนแปลง
ที่่� 34.7 ล้้านตััน และ 28.5 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ

น้ำำ��ตาลทรายขาวทั้้�งในตลาดภายในประเทศ
และตลาดส่่งออกลดลงโดยราคาตกลงมา
อยู่่�ที่่� 31,500 - 32,500 รููปีี/ตััน (423 - 437
เหรีียญสหรััฐ/ตััน) ขณะนี้้�กระทรวงเกษตร
ของสหรััฐฯ USDA คาดว่่าในปีี 2564/2565

โดย น.ส.สุุดาริินทร์์ รอดมณีี
น.ส.สุุดารััตน์์ ผลพิิบููลย์์
สำำ�นักวิ
ั ิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�ำหนดราคา
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
พ.ค.-67
ก.ค.-67
ต.ค.-67

ราคาสูงสุด
20.10
19.83
19.46
19.15
18.95
17.90
17.09
16.52
16.43
15.90
15.62
15.60

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 22 พ.ย. 64 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 22 ต.ค. 64 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
19.68
19.40
19.05
18.79
18.67
17.65
16.87
16.33
16.25
15.72
15.40
15.49

19.76
19.48
19.15
18.89
18.74
17.74
17.00
16.47
16.39
15.84
15.51
15.49

19.08
18.74
18.45
18.24
18.15
17.17
16.50
16.16
16.15
15.67
15.42

+0.68
+0.74
+0.70
+0.65
+0.59
+0.57
+0.50
+0.31
+0.24
+0.17
+0.09

ราคาน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�ำหนดราคา
มีี.ค.-65
พ.ค.-65
ส.ค.-65
ต.ค.-65
ธ.ค.-65
มีี.ค.-66
พ.ค.-66
ส.ค.-66

ยางพารา

ราคาสูงสุด
513.70
513.20
509.70
498.50
495.00
489.50
479.40
468.00

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 22 พ.ย. 64 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 22 ต.ค. 64 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
506.10
505.50
501.30
492.70
490.60
487.00
478.00
465.80

การผลิิต
ผลผลิิตยางพาราของไทยในช่่วงเดืือน
มกราคม – ตุุลาคม ปีี 2564 มีีปริิมาณ
3.62 ล้้านตััน (3.67 ล้้านตัันยางดิิบ) เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 0.71 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีี 2563 ที่่�มีีผลผลิิต 3.59 ล้้านตััน (3.65
ล้้านตัันยางดิิบ) โดยช่่วงที่่�ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดมาก
ของปีี 2564 คาดว่่าอยู่่�ในช่่วงเดืือนกัันยายน

508.00
507.30
504.00
495.80
492.70
488.90
479.40
467.70

494.90
494.70
490.30
483.90
483.90
482.10
470.00

– ธัันวาคม โดยมีีผลผลิิตออกสู่่�ตลาดร้้อยละ
44.61 ของปริิมาณผลผลิิตทั้้�งปีี ทางด้้าน
การผลิิตยางพาราในภาพรวมของโลก สมาคม
ประเทศผู้้�ผลิิตยางธรรมชาติิ (ANRPC)
คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 ผลผลิิตยางพาราโลก
มีีประมาณ 13.882 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี
2563 ร้้อยละ 2.11 ที่่�มีีปริิมาณ 13.595
ล้้านตััน โดยในปีี 2564 ประเทศผู้้�ผลิิตยาง
รายใหญ่่ได้้แก่่ ไทย อิินโดนีีเซีีย เวีียดนาม
และโกตดิิวััวร์์ คาดว่่ามีีประมาณการผลผลิิต

+13.10
+12.60
+13.70
+11.90
+8.80
+6.80
+9.40

จำำ�นวน 4.673 ล้้านตััน 3.121 ล้้านตััน 1.230
ล้้านตััน และ 0.965 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ
การตลาด
การส่่งออกยางพาราของไทยในช่่วงเดืือน
มกราคม – ตุุลาคม ปีี 2564 มีีปริิมาณ 3.33
ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.59 จากช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�มีีปริิมาณ 3.13 ล้้านตััน
ทางด้้านความต้้องการใช้้ยางพาราในภาพรวม
ของโลกในปีี 2564 มีีประมาณการ
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ความต้้องการใช้้ยาง 14.076 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีี 2563 ร้้อยละ 8.67 ที่่�มีีปริิมาณ 12.953
ล้้านตััน ความต้้องการใช้้ยางพาราในจีีน
สหภาพยุุโรป อิินเดีีย และญี่่�ปุ่่�น มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงสั้้�น ๆ เนื่่�องจากการยกเลิิก
มาตรการจำำ�กััดการเดิินทางที่่�เกี่่�ยวกัับ
โรค COVID-19 ทำำ�ให้้การขนส่่งและกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจกลัับมาฟื้้�นตััวอีีกครั้้�ง
ราคา
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ
1) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 52.95 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 50.01 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 2.94 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.88
2) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 2 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 52.44 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 49.53 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 2.91 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.88
3) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 51.94 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 
49.03 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
2.91 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.94
4) ยางก้้อนคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
24.60 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 23.42 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.18 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.04
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
22.99 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 21.71 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.28 บาท

กาแฟ
ในประเทศ

1. การผลิิต

เนื้้�อที่่�ให้้ผลรวมทั้้�งประเทศลดลงทั้้�งพัันธุ์์�
อาราบิิก้้า และโรบััสต้้า โดยเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้้าลดลงเนื่่�องจากจัังหวััดเชีียงราย
ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญประสบปััญหาสภาพ
อากาศแห้้งแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้ต้้น
กาแฟยืืนต้้นตาย ส่่วนเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�
โรบััสต้้าลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากแหล่่ง
ผลิิตสำำ�คััญทางภาคใต้้ ได้้แก่่จัังหวััดชุุมพร 
และระนอง เกษตรกรโค่่นต้้นกาแฟที่่�ปลููกแซม
ในสวนยางพารา ปาล์์มน้ำำ�มั
� ัน และทุุเรีียน
ซึ่่�งเป็็นพืืชหลัักเริ่่�มโตขึ้้�นและให้้ผลผลิิตได้้
รวมทั้้�งโค่่นต้้นกาแฟที่่�อายุุมาก ส่่วนผลผลิิต
ต่่อไร่่ทั้้�งสองพัันธุ์์�คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เพราะปีีนี้้�
แหล่่งผลิิตส่่วนใหญ่่สภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวย
มีีช่่วงแล้้งเหมาะสมสำำ�หรัับการออกดอก และ
34
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หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.90
6) น้ำำ��ยางสดคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
48.89 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 45.63 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.26 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.14
2. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.
ซื้้�อขายล่่วงหน้้าส่่งมอบเดืือนพฤศจิิกายน
ณ ท่่าเรืือกรุุงเทพ 
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 65.14 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.84 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 2.30 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.66
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 63.99 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 61.86 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 2.13 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.44
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
57.90 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 57.54 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.36 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.63
4) น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
43.97 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 42.36 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.61 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.80
ณ ท่่าเรืือสงขลา
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 64.89 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 
62.59 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
2.30 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.67

2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 63.74 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 
61.61 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
2.13 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.46
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
57.65 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 57.29 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.36 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.63
4) น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
43.72 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 42.11 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.61 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.82
3. ราคายางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3
ในตลาดล่่วงหน้้าต่่างประเทศ
1) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดสิิงคโปร์์
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 196.18 เซนต์์สหรััฐฯ
(64.42 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจาก 188.58 เซนต์์สหรััฐฯ
(62.61 บาท) ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
7.60 เซนต์์สหรััฐฯ หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.03
2) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดโตเกีียว
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 219.66 เยน (62.77 บาท)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 211.74 เยน (61.69 บาท)
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 7.92 เยน
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.74

คาดว่่าช่่วงพััฒนาดอกและผลต้้นกาแฟได้้รัับน้ำำ��
เพีียงพอภาพรวมผลผลิิตทั้้�งประเทศจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
ภาคเหนืือ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�
อาราบิิก้้า เนื้้�อที่่�ให้้ผลลดลง เนื่่�องจากจัังหวััด
เชีียงรายซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญประสบปััญหา
สภาพอากาศแห้้งแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้
ต้้นกาแฟยืืนต้้นตาย ส่่วนเนื้้�อที่่�ให้้ผลพัันธุ์์�โรบััสต้้า
เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย จากต้้นกาแฟที่่�ปลููกเมื่่�อปีี
2560 เริ่่�มให้้ผลผลิิตได้้ในปีีนี้้� ได้้แก่่ จัังหวััดตาก 
และสุุโขทััย สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผล
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้อย 
้ แม้้ว่่าสภาพอากาศแล้้ง
ในช่่วงต้้นปีี 2563 แต่่ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 2563
ต้้นกาแฟเริ่่�มติิดผลแล้้วได้้รัับน้ำำ��ฝนที่่�เพีียงพอ 
ทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตของผลกาแฟสมบููรณ์์ดีี
มากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ยกเว้้นแหล่่งผลิิตในจัังหวััด
ตาก น่่าน และอุุตรดิตถ์
ิ ์ สภาพอากาศแล้้งและ
ร้้อนจััด ทำำ�ให้้ดอกกาแฟแห้้งและติิดผลน้้อย 
ส่่วนจัังหวััดพิิษณุุโลก และเพชรบููรณ์์ ส่่วนใหญ่่
ปลููกเป็็นอาชีีพเสริิม โดยปลููกแซมในสวน

ยางพารา ต้้นกาแฟจึึงโตช้้า ขาดการบำำ�รุุงดููแล
รวมทั้้�งสภาพอากาศแล้้ง ทำำ�ให้้ติิดผลน้้อยกว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมา ผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมาก
ช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เนื้้�อที่่�ให้้ผลลดลง
เนื่่�องจากแหล่่งผลิิตกาแฟในจัังหวััดเลย 
หลายพื้้�นที่่�ประสบปััญหาภััยแล้้ง ทำำ�ให้้กาแฟ
ยืืนต้้นตาย เกษตรกรจึึงโค่่นต้้นที่่�ตายทิ้้�ง
สำำ�หรัับผลผลิิตต่อ่ เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าลดลง
เนื่่�องจากสภาพอากาศร้้อน และแห้้งแล้้ง
ในช่่วงออกดอก ต้้นกาแฟขาดน้ำำ� ทำ
� ำ�ให้้
ออกดอกน้้อย ประกอบกัับเกษตรกร
ขาดการดููแลรัักษา ค่่าจ้้างแรงงานแพง
บางรายไม่่เก็็บผลผลิิต และบางรายโค่่นต้้น
กาแฟทิ้้�ง เพราะเก็็บเกี่่�ยวแล้้วไม่่คุ้้�มทุุน
โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือน
ธัันวาคม 2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ภาคกลาง เนื้้�อที่่�ให้้ผลเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
ต้้นกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2560 เริ่่�มให้้ผลผลผลิิตได้้

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีี
2559
2560
2561
2562
2563
อััตราเพิ่่�ม
(ร้้อยละ)
2564*

ความต้้องการใช้้
เมล็็ดกาแฟของโรงงาน (ตััน)
71,300
85,234
91,993
81,592
86,611

ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟของโรงงานแปรรููป
ในประเทศ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ในปีี 2563
มีีปริิมาณ 86,611 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 81,592 ตััน
ของปีี 2552 ปริิมาณ 5,019 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 6.15 เนื่่�องจากความต้้องการของ
โรงงานแปรรููปเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งเพื่่�อการบริิโภค
ภายในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก

3.39

การส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
ปีี 2564 ในช่่วงเดืือนมกราคม – ตุุลาคม
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
มีีปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟดิิบ 356.60 ตััน
มููลค่่า 72.86 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.32
และร้้อยละ 24.24 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการส่่งออก
เมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 193.03 ตััน มููลค่่า
27.99 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 40.14
และร้้อยละ 4.98 สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููป
มีีปริิมาณการส่่งออก 6,067.07 ตััน
ลดลงร้้อยละ 12.12 มููลค่่า 598.95 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.22 และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม
มีีปริิมาณการส่่งออก 5,566.05 ตััน ลดลง
ร้้อยละ 10.94 มููลค่่า 1,962.09 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.10 ตามลำำ�ดัับ
การนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
ปีี 2564 ในช่่วงเดืือนมกราคม – ตุุลาคม
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟดิิบ 49,184.67 ตััน
ลดลงร้้อยละ 7.78 และมููลค่่า 2,873.52 ล้้านบาท

90,055

หมายเหตุุ* : ประมาณการ
ในปีีนี้้� 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�ปลููกแซมในสวน
ยางพารา ปาล์์มน้ำำ��มััน และทุุเรีียน เพราะพืืชหลััก
เริ่่�มโตขึ้้�น ประกอบกัับมีีปััญหาการจ้้างแรงงาน
เก็็บเกี่่�ยวที่่�แพง และหายาก สำำ�หรัับผลผลิิต
ต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
จัังหวััดชุุมพร ซึ่่�งเป็็นแหล่่งผลิิตสำำ�คััญ 
ปีีที่่�แล้้วเกิิดพายุุทำำ�ให้้มีีฝนตกหนััก ส่่งผลให้้
ดอกร่่วง รวมทั้้�งประสบภััยแล้้งช่่วงดอกบาน
ทำำ�ให้้ติิดผลน้้อย ปีนี้้ี �มีช่ี ่วงแล้้งเหมาะสมสำำ�หรัับ
การออกดอก และคาดว่่าช่่วงพััฒนาดอกและผล
ต้้นกาแฟจะได้้รัับน้ำำ��เพีียงพอ ภาพรวมผลผลิิต
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

2. การค้้า

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.19 ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟคั่่�ว
มีีปริิมาณ 1,610.04 ตััน มููลค่่า 434.93 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 59.97 และร้้อยละ 40.64
ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณ
นำำ�เข้้า 20,140.29 ตััน มููลค่่า 2,270.77
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.33 และร้้อยละ
8.95 ตามลำำ�ดัับและกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า 1,815.72 ตััน มููลค่่า
850.04 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.41
และร้้อยละ 11.02 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 หรืือลดลง
ร้้อยละ 8.49
เวีียดนาม ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 2 ของโลก 
และเป็็นผู้้�ผลิิตกาแฟพัันธุ์์�โรบััสตาอัันดัับ 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

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
ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 781 ธัันวาคม 2564
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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
การส่่งออกกาแฟโลกปีี 2562/63 มีี 7.94 ล้้านตััน
ลดลงจาก 8.46 ล้้านตััน ในปีี 2561/62
ร้้อยละ 6.15 ประเทศที่่�ส่่งออกมากที่่�สุุดได้้แก่่
บราซิิล มีีการส่่งออกในปีี 2562/63 ปริิมาณ
2.20 ล้้านตััน ลดลงจาก 2.49 ล้้านตััน ของปีี
2561/62 ร้้อยละ 11.59 เนื่่�องจากปริิมาณ
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น รองลงมาได้้แก่่ ประเทศ
เวีียดนาม 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

พริิกไทย

การผลิิต
ผลผลิิตพริิกไทยปีี 2564 ได้้เก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต
ไปหมดแล้้ว ขณะนี้้�พริิกไทยอยู่่�ระหว่่างการเจริิญ
เติิบโตและผลผลิิตพริิกไทยฤดููกาลผลิิตปีี 2565
อยู่่�ระหว่่างการติิดดอก โดยคาดว่่า เกษตรกรจะ
เริ่่�มทยอยเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตในอีีก 3 เดืือนถััดไป
การตลาด
การซื้้�อขายพริิกไทยยัังคงทรงตััว โดยราคา
พริิกไทยมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากมีีการ
*
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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
ราคา

ในประเทศ

ไม่่มีีราคา เนื่่�องจากหมดฤดููการผลิิต

ราคาในตลาดต่่างประเทศ
ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีดัังนี้้�

ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบอาราบิิก้้า ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันทีีเฉลี่่�ย 258.95 เซนต์์/ปอนด์์
(189.87 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก 241.06
เซนต์์/ปอนด์์ (178.85 บาท/กิิโลกรััม)
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 7.42
นำำ�เข้้าพริิกไทยจาก กััมพููชา และเวีียดนาม
เพิ่่�มขึ้้�น ราคาพริิกไทยดำำ� - คละ จ.จัันทบุุรีี
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 70 - 100 บาท พริิกไทยขาว-ดีี
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 160 - 200 บาท ส่่วนพริิกไทย
อ่่อนเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 40 - 70 บาท
ในปีี 2564 ( ม.ค. - ก.ย.) ไทยส่่งออกพริิกไทย 
ปริิมาณ 792 ตััน มููลค่่า 127.08 ล้้านบาท
จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ 383 ตััน มููลค่่า
75.08 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น ปริิมาณ
368 ตััน มููลค่่า 52.00 ล้้านบาท
ในปีี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ไทยส่่งออกพริิกไทย 

ราคาเกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย 4 สััปดาห์์
ปีีที่่� 67 ฉบัับที่่� 781 ธัันวาคม 2564
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ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบโรบััสตา ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันที่่�เฉลี่่�ย 109.40 เซนต์์/ปอนด์์
(80.22 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก 105.24
เซนต์์/ปอนด์์ (78.08 บาท/กิิโลกรััม)
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 3.95
โดย น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ
น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ปริิมาณ 806 ตััน มููลค่่า 134.35 ล้้านบาท
จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ 469 ตััน
มููลค่่า 91.20 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 303 ตััน มููลค่่า 43.14 ล้้านบาท
ราคาในประเทศไทย
ความเคลื่่�อนไหวของราคาพริิกไทย
ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้*

สำำ�หรัับเดืือนพฤศจิิกายน 2564 พริิกไทยดำำ� คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 140 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา ลดลงร้้อยละ 6.67

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

และพริิกไทยขาว - ดีี ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
200 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
ราคาเกษตรกรขายได้้พริิกไทยขาว - ดีี
ปีี 2563 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 181.55 บาท
ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.95 ส่่วนพริิกไทย
ดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 91.34 บาท
ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.08
2. ราคาขายตลาดกรุุงเทพฯ

สำำ�หรัับเดืือน พฤศจิิกายน 2564

สัับปะรด
การผลิิต

(พยากรณ์์ ณ ตุุลาคม 2564)

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ผลผลิิตสัับปะรดโรงงานออกสู่่�ตลาดเพิ่่�มขึ้้�น
จากเดืือนที่่�ผ่่านมา และโรงงานแปรรููป
ที่่�เปิิดทำำ�การผลิิตส่่วนใหญ่่ ได้้รัับผลกระทบ
จากโควิิด 19 โรงงานแปรรููปต้้องปรัับแผน
การผลิิตให้้สอดคล้้องกัับภาวะผลผลิิต 
ภาวะตลาด และภาวะแรงงาน ส่่งผลทำำ�ให้้
ราคาเกษตรกรขายได้้มีีแนวโน้้มปรัับตััวลง
การค้้า
เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกสัับปะรดสด
และผลิิตภััณฑ์์ปริิมาณ 34,468 ตััน มููลค่่า
1,652.47 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ
30,700 ตััน มููลค่่า 1,458.50 ล้้านบาท
ในเดืือนกัันยายน 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
12.27 และร้้อยละ 13.30 และเพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 18,290 ตััน มููลค่่า 948.22
ล้้านบาทในเดืือนตุุลาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 88.44 และร้้อยละ 74.27
สัับปะรดกระป๋๋อง
(รวมรหััส 20082010000
และ 20082090000)

เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกปริิมาณ
27,407 ตััน มููลค่่า 1,144.04 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 24,436 ตััน มููลค่่า
1,004.35 ล้้านบาท ในเดืือนกัันยายน 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.16 และร้้อยละ
13.91 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 13,862 ตััน
มููลค่่า 555.85 ล้้านบาท ในเดืือนตุุลาคม
2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 97.72
ร้้อยละ 105.82

ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 290.00 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
เดืือนที่่�ผ่่านมา เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.53 และ
พริิกไทยดำำ� - ดีี มีรี าคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 185.56 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมา เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.39
ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี ปีี 2563
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 345 บาท ราคาลดลงจาก
ปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.07 ราคาต่ำำ�สุ
� ุด คืือ 330 - 460
บาท/กิิโลกรััม พริิกไทยดำำ�-ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ

240 บาท ราคาลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
4.35 ราคาต่ำำ��สุุด - สููงสุุด คืือ 230 - 350
บาท/กิิโลกรััม ส่่วนพริิกไทยดำำ�-รอง มีีราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 315 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา ราคาต่ำำ��สุุด-สููงสุุด คืือ 310 - 320
บาท/กิิโลกรััม

น้ำำ��สัับปะรด (รวมรหััส 20094100000
20094900001 และ 200094900002)

ปริิมาณ 85 ตััน มููลค่่า 11.84 ล้้านบาท
ในเดืือนกัันยายน 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
94.96 และร้้อยละ 79.97 และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 48 ตััน มููลค่่า 7.58 ล้้านบาท
ในเดืือนตุุลาคม 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ประมาณ 2.44 เท่่า และ 1.81 เท่่า

เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกปริิมาณ
4,746 ตััน มููลค่่า 283.19 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 3,602 ตััน มููลค่่า
226.14 ล้้านบาท ในเดืือนกัันยายน 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 31.76 และร้้อยละ
25.23 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 1,760 ตััน
มููลค่่า 90.11 ล้้านบาท ในเดืือนตุุลาคม
2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 1.69 เท่่า
และ 2.14 เท่่า

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

เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกปริิมาณ
1,746 ตััน มููลค่่า 192.71 ล้้านบาท
ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,655 ตััน ในเดืือน
กัันยายน 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.46
ขณะที่่�มููลค่่าลดลงจาก 194.51 ล้้านบาท
ในเดืือนกัันยายน 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
0.93 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 1,561 ตััน
มููลค่่า 181.81 ล้้านบาท ในเดืือนตุุลาคม 2563
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.85 และร้้อยละ 5.99

สัับปะรดแช่่แข็็ง (รหััส 08119000001)

เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกปริิมาณ
17 ตััน มููลค่่า 0.79 ล้้านบาท ลดลงจาก
ปริิมาณ 32 ตััน มููลค่่า 3.96 ล้้านบาท
ในเดืือนกัันยายน 2564 หรืือลดลง
ร้้อยละ 44.32 และร้้อยละ 80.13
และลดลงจากปริิมาณ 294 ตััน
มููลค่่า 100.54 ล้้านบาท ในเดืือนตุุลาคม 2563
หรืือลดลงร้้อยละ 94.04 และร้้อยละ 99.22
สัับปะรดอบแห้้ง (ที่่�ไม่่ใช้้น้ำำ��ตาล)
(รหััส 08043000002)

เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกปริิมาณ
166 ตััน มููลค่่า 21.30 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สัับปะรดสด (รหััส 08043000001)

เดืือนตุุลาคม 2564 ส่่งออกปริิมาณ
385 ตััน มููลค่่า 10.43 ล้้านบาท ลดลงจาก
ปริิมาณ 890 ตััน มููลค่่า 17.70 ล้้านบาท
ในเดืือนกัันยายน 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
56.68 และร้้อยละ 41.06 และลดลงจาก
ปริิมาณ 766 ตััน มููลค่่า 12.33 ล้้านบาท
ในเดืือนตุุลาคม 2563 หรืือลดลงร้้อยละ
49.67 และร้้อยละ 15.41
ความเคลื่่�อนไหวของ
ราคาสัับปะรดประจำำ�เดืือน
พฤศจิิกายน 2564 มีีดัังนี้้�
คาดว่่า ราคาสัับปะรดโรงงาน
ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 5.13 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 5.56 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.73 และลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 8.06 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 36.35
คาดว่่า ราคาสัับปะรดบริิโภคที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 9.58 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 9.37 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.24 และ
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 16.26 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 41.08
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ-ปศุสัตว์

สุกร

ด้านกิาร็สำ่งอุอุกิเนื�อุสำุกิร็แชุ่เยู็นแชุ่แข้็ง
เดือุน กิ.ยู. 2564 มีปร็ิมาณ 644 ต้ัน
มูลค่า 75.43 ล้านบาท เพัิ�มข้ึ�นจากิ
เดือุน สำ.ค. 2564 มีปร็ิมาณ 633 ต้ัน
มูลค่า 74.62 ล้านบาท คิดเป็นร็้อุยูละ
1.73 และ 1.08 ต้ามลำาดับ
สำำาหร็ับกิาร็สำ่งอุอุกิเนื�อุสำุกิร็แปร็ร็ูป
เดือุน กิ.ยู. 2564 มีปร็ิมาณ 480 ต้ัน
มูลค่า 97.91 ล้านบาท เพัิ�มข้ึ�นจากิเดือุน
สำ.ค. 2564 มีปร็ิมาณ 369 ต้ัน มูลค่า

สถานการุณ์์การุผลิิต
การุค้า แลิะรุาคาในปรุะเทศ

ในเดือุนนี�สำถานกิาร็ณ์ต้ลาดสำุกิร็
ร็าคาสำุกิร็ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้สำูงข้ึ�นจากิ
เดือุนที�ผ่านมา เนื�อุงจากิความต้้อุงกิาร็
บร็ิโภคผลผลิต้เนื�อุสำุกิร็อุอุกิสำู่ต้ลาด
มีอุัต้ร็าสำูงข้ึ�น แนวโน้มคาดว่าเดือุนหน้า
ร็าคาจะทร็งต้ัวหร็ือุลดลงเล็กิน้อุยู
ราคา
(บาท/กก.)

100

73.02 ล้านบาท คิดเป็นร็้อุยูละ 30.08
และร็้อุยูละ 34.08 ต้ามลำาดับ ต้ลาดสำ่งอุอุกิ
ที�สำำาคัญ่คือุ ญ่ี�ปุ่น และฮ่อุงกิง
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ

สำุกิร็มีชุีวิต้พัันธุ์ผสำมนำ�าหนักิ 100
กิิโลกิร็ัมข้ึ�นไป ร็าคาที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ กิิโลกิร็ัมละ 72.56 บาท
สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ 67.66 บาท
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 7.24
โดยูแยูกิเป็นร็าคา ดังนี� ภาคเหนือุ กิิโลกิร็ัมละ
66.42 บาท ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ
กิิโลกิร็ัมละ 64.79 บาท ภาคกิลาง
กิิโลกิร็ัมละ 76.57 บาท และภาคใต้้
กิิโลกิร็ัมละ 73.88 บาท สำ่วนร็าคาลูกิสำุกิร็
ต้ามปร็ะกิาศึข้อุงบร็ิษัท ซ่ี.พัี. เฉีลี�ยูต้ัวละ
2,400 บาท สำูงข้ึ�นจากิต้ัวละ 1,825 บาท
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 31.51

สุกร
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

90
80
70

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ

60

ร็าคาข้ายูสำ่งสำุกิร็มีชุีวิต้ ณ แหล่งผลิต้
ภาคกิลาง จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน
เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ 77.17 บาท สำูงข้ึ�น
จากิกิิโลกิร็ัมละ 71.83 บาท ข้อุงเดือุน
ที�ผ่านมาร็้อุยูละ 7.43

50
40

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

ไก่เนื�อ

ในเดือุนนี�ร็าคาไกิ่เนื�อุทีเ� กิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
สำูงข้ึ�นจากิเดือุนที�ผ่านมา เนื�อุงจากิ
ปร็ิมาณผลผลิต้ไกิ่เนื�อุและชุิ�นสำ่วนต้่างๆ
ที�อุอุกิสำู่ต้ลาดมีน้อุยูกิว่าความต้้อุงกิาร็
ข้อุงผู้บร็ิโภค แนวโน้มคาดว่าเดือุนหน้า
ร็าคาจะทร็งต้ัวหร็ือุลดลงเล็กิน้อุยู
ด้านกิาร็สำ่งอุอุกิเนื�อุไกิ่สำดแชุ่เยู็นแชุ่แข้็ง
เดือุน กิ.ยู. 2564 มีปร็ิมาณ 25,590 ต้ัน
มูลค่า 2,163.56 ล้านบาท เพัิ�มข้ึ�นจากิ
เดือุน สำ.ค. 2564 มีปร็ิมาณ 20,561 ต้ัน

38
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ไก่เนื้อ

ราคา
(บาท/กก.)

สถานการุณ์์การุผลิิต
การุค้า แลิะรุาคาในปรุะเทศ



เดือน

พ.ศ. 2563

60

พ.ศ. 2564

55
50
45
40
35
30
25
20

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

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

มูลค่า 1,750.95 ล้านบาท คิดเป็นร็้อุยูละ
24.46 และคิดเป็นร็้อุยูละ 23.56
ต้ามลำาดับ
สำ่วนกิาร็สำ่งอุอุกิไกิ่แปร็ร็ูป เดือุน กิ.ยู.
2564 ปร็ิมาณ 36,782 ต้ัน มูลค่า
5,101.68 ล้านบาท เพัิ�มข้ึ�นจากิเดือุน
สำ.ค. 2564 ปร็ิมาณ 29,759 ต้ัน มูลค่า
4,101.69 ล้านบาท คิดเป็นร็้อุยูละ 23.60
และ ร็้อุยูละ 24.38 ต้ามลำาดับ ต้ลาดสำ่งอุอุกิ
ที�สำำาคัญ่ คือุ ญ่ี�ปุ่น สำหภาพัยูุโร็ป
และเกิาหลีใต้้

ไข้่ไก่

สถานการุณ์์การุผลิิต
การุค้า แลิะรุาคาในปรุะเทศ

ภาวะต้ลาดไข้่ไกิ่เดือุนนี� ร็าคาไข้่ไกิ่
ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูสำูงข้ึ�นจากิเดือุนที�ผ่านมา
เนื�อุงจากิความต้้อุงกิาร็ข้อุงผู้บร็ิโภค
มีมากิกิว่าผลผลิต้ไข้่ไกิ่ในท้อุงต้ลาด
แนวโน้มคาดว่าเดือุนหน้าร็าคาทร็งต้ัว
หร็ือุสำูงข้ึ�นเล็กิน้อุยู
ด้านกิาร็สำ่งอุอุกิไข้่ไกิ่สำด เดือุน กิ.ยู.
2564 ปร็ิมาณ 11.42 ล้านฟอุง มูลค่า
43.45 ล้านบาท เพัิ�มข้ึ�นจากิเดือุน
สำ.ค. 2564 ปร็ิมาณ 8.28 ล้านฟอุง
มูลค่า 31.24 ล้านบาท คิดเป็นร็้อุยูละ
37.85 และร็้อุยูละ 39.07 ต้ามลำาดับ
ต้ลาดสำ่งอุอุกิที�สำำาคัญ่ คือุ ฮ่อุงกิง สำิงค์โปร็์
และเกิาหลีใต้้
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ

ร็าคาไข้่ไกิ่ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ ร็้อุยูฟอุงละ 275 บาท
ลดลงจากิ ร็้อุยูฟอุงละ 284 บาท
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 3.17 ภาคเหนือุ
ร็้อุยูฟอุงละ 304 บาท ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ
ร็้อุยูฟอุงละ 289 บาท ภาคกิลาง
ร็้อุยูฟอุงละ 265 บาท สำ่วนภาคใต้้
ไม่มีร็ายูงาน สำ่วนร็าคาลูกิไกิ่ไข้่
ต้ามปร็ะกิาศึข้อุงบร็ิษัท ซ่ี.พัี. ต้ัวละ
28.00 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ

ร็าคาไกิ่เนื�อุที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ กิิโลกิร็ัมละ 32.14 บาท
สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ 32.10 บาท ข้อุงเดือุน
ที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.12 โดยูแยูกิเป็น
ร็ายูภาค ดังนี� ภาคเหนือุ กิิโลกิร็ัมละ
35.00 บาท ภาคกิลาง กิิโลกิร็ัมละ 30.78 บาท
ภาคใต้้ กิิโลกิร็ัมละ 42.91 บาท สำ่วนร็าคา
ลูกิไกิ่เนื�อุต้ามปร็ะกิาศึข้อุงบร็ิษัท ซ่ี.พัี
ร็าคาเฉีลี�ยูอุยูู่ที�ต้ัวละ 11.83 บาท สำูงข้ึ�นจากิ

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

400

ต้ัวละ 7.50 บาท ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา
ร็้อุยูละ 57.73
รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ

ร็าคาข้ายูสำ่งไกิ่มีชุีวิต้หน้าโร็งฆ่่า
จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน เฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ
31.83 บาท สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ
29.50 บาท ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ
7.90 ร็าคาข้ายูสำ่งไกิ่สำดเฉีลี�ยูกิิโลกิร็ัมละ
49.17 บาท สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ
48.00 บาท ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 2.44

ไข่ไก่
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

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

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ

ร็าคาข้ายูสำ่งไข้่ไกิ่ (เฉีลี�ยูเบอุร็์ 0-4)
ในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

เฉีลี�ยูร็้อุยูฟอุงละ 304 บาท ลดลงจากิ
ร็้อุยูฟอุงละ 305 บาท ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา
ร็้อุยูละ 0.03
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ไข้่เป็ด

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ

500

ร็าคาไข้่เป็ดที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ ร็้อุยูฟอุงละ 354 บาท
ร็าคาทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา โดยูแยูกิ
เป็นร็ายูภาค ดังนี� ภาคเหนือุ ร็้อุยูฟอุงละ
362 บาท ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ
ร็้อุยูฟอุงละ 370 บาท ภาคกิลาง
ร็้อุยูฟอุงละ 330 บาท

450

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ

250

ร็าคาข้ายูสำ่งไข้่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิต้
ภาคกิลาง จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน
เฉีลี�ยูร็้อุยูฟอุงละ 395 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับ
เดือุนที�ผ่านมา

ราคา
(บาท/กก.)

120

ไข่เป็ด

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

400
350
300

200

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

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ

พ.ศ. 2564

110
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

40
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ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

โคเนื�อ

โคเนื้อ
พ.ศ. 2563

เดือน

เดือน

ร็าคาโค (ข้นาดกิลาง) ที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้ เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ กิิโลกิร็ัมละ
95.22 บาท ลดลงจากิกิิโลกิร็ัมละ 95.25 บาท
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.03
โดยูแยูกิเป็นร็ายูภาค ดังนี� ภาคเหนือุ
กิิโลกิร็ัมละ 94.04 บาท ภาคต้ะวันอุอุกิ
เฉีียูงเหนือุ กิิโลกิร็ัมละ 96.67 บาท
ภาคกิลาง กิิโลกิร็ัมละ 88.68 บาท
และภาคใต้้ กิิโลกิร็ัมละ 102.86 บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

(บาท/กก.)

100

กระบือ

กระบือ

ราคา
พ.ศ. 2563

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ

พ.ศ. 2564

ร็าคากิร็ะบือุ (ข้นาดกิลาง) ที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ กิิโลกิร็ัมละ
80.27 บาท สำูงข้ึ�นจากิกิิโลกิร็ัมละ
79.40 บาท ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 1.10
โดยูแยูกิเป็นร็ายูภาค ดังนี� ภาคเหนือุ
กิิโลกิร็ัมละ 87.83 บาท ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ กิิโลกิร็ัมละ 78.81 บาท
สำ่วนภาคกิลางและภาคใต้้ ไม่มีร็ายูงานร็าคา

80
60
40
20
0

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

เดือน

โดย นางสำาวจุฑ์ามาศึ สำังข้์อุุดม
นายูดร็งค ต้ิร็ะดำาร็งค์กิุล
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

รายการ

ต.ค.

พิ่.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พิ่. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พิ่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 สู่.ค. 64 ก.ย. 64

(สำุกิร็)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 77.74 74.92 70.62 75.89

77.1

75.36 71.80 71.31 69.24 66.79 67.66 72.56

ร็าคาข้ายูสำ่ง ณ แหล่งผลิต้ 77.10 74.08 71.05 79.07
ภาคกิลาง กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

80.5

76.59 75.41 75.20 73.93 67.26 71.83 77.17

รายการ

ต.ค.

พิ่.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พิ่. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พิ่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 สู่.ค. 64 ก.ย. 64

(ไกิ่เนื�อุ)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 33.64 33.02 34.28 34.71 34.69 34.54 34.54 34.57 34.39 33.08
ร็าคาข้ายูสำ่งหน้าโร็งฆ่่า
กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

32.25 31.55 32.50 32.36

38

33.5

33.23 31.45 29.36 29.12

32.1

32.14

29.5

31.83

รายการ

ต.ค.

พิ่.ย.

(ไข้่ไกิ่)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้

277

288

281

275

268

283

291

292

296

289

284

275

ร็าคาข้ายูสำ่งต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ
กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

310

325

301

285

290

318

334

336

345

310

305

304

รายการ

ต.ค.

พิ่.ย.

(ไข้่เป็ด)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้

341

346.00 348.00

341

341

339

340

340

353

354

354

354

ร็าคาข้ายูสำ่งต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ
กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

319

319.00 318.00

319

317

311

319

335

357

390

395

395

รายการ

ต.ค.

พิ่.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พิ่. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พิ่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 สู่.ค. 64 ก.ย. 64

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พิ่. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พิ่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 สู่.ค. 64 ก.ย. 64

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พิ่. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พิ่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 สู่.ค. 64 ก.ย. 64

(โคเนื�อุ)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 95.81 97.69 97.88 97.71 98.36 97.61 96.30 95.22 95.05 95.07 95.25 95.22
รายการ

ต.ค.

พิ่.ย.

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พิ่. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พิ่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 สู่.ค. 64 ก.ย. 64

(กิร็ะบือุ)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 78.28 78.18 77.83 76.77 78.45 78.19 75.43 75.28 74.65 77.16 79.40 80.27
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ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ-ปรุะมงแลิะผลิิตภัณ์ฑ์จากสัตว์น�าำ
สถานการุณ์์สัตว์น�าำ ท้�สำาคัญ
ปรุะจำาเดือนพฤศจิกายน 2564
แลิะแนวโน้ม
1. สถานการุณ์์การุผลิิต
เดือนพฤศจิกายน 2564

สำถานกิาร็ณ์ผลผลิต้สำัต้ว์นำ�าในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน พับว่า ไม่มีร็ายูงานปร็ิมาณ
สำัต้ว์นำ�าที�จำาหน่ายูในต้ลาดกิลางอุงค์กิาร็
สำะพัานปลากิร็ุงเทพัฯ ในข้ณะที�ร็าคาสำัต้ว์นำ�า
ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ในเดือุนตุ้ลาคมที�มีแนวโน้ม
เพัิ�มข้ึ�น คือุ กิุ้งข้าวแวนนาไม ปลาดุกิบิ๊กิอุุยู
และปลาเป็ด สำ่วนสำัต้ว์นำ�าชุนิดอุื�น ๆ คือุ
ปลาทู ปลาชุ่อุน และหมึกิกิร็ะดอุง มีแนวโน้ม
ลดลง สำถานกิาร็ณ์ข้่าวที�สำำาคัญ่ ดังนี�
ภาคการเพิ่าะเลี�ยงสู่ัตว์นำ�าฟนตัวจาก
ผลกระทบัของการระบัาดโควิด - 19
เมื�อุวันที� 23 พัฤศึจิกิายูน 2564
มีร็ายูงานข้่าวจากิ Seafood Source ว่า
นายู Gorjan Nikolik นักิวิเคร็าะห์
อุาวุโสำจากิ Rabobank บร็ิษัทข้้ามชุาต้ิ
ทางกิาร็เงินร็ายูใหญ่่ข้อุงยูุโร็ปได้นำาเสำนอุ
ถึงสำถานกิาร็ณ์แนวโน้มข้อุงภาคกิาร็เพัาะเลี�ยูง
สำัต้ว์นำ�าในงานเสำวนาข้อุงอุงค์กิร็ชุั�นนำา
ด้านกิาร็เพัาะเลี�ยูงสำัต้ว์นำ�าซ่ึ�งจัดข้ึ�นเมื�อุ
วันที� 17 พัฤศึจิกิายูน 2564 โดยูปร็ะมาณ
กิาร็ผลผลิต้ที�เกิี�ยูวข้้อุงกิับกิาร็เพัาะเลี�ยูง
สำัต้ว์นำ�าว่าในภาคกิาร็ผลิต้นั�นกิำาลังค่อุยู ๆ
ฟ้�นต้ัวหลังจากิที�ได้ร็ับผลกิร็ะทบจากิกิาร็
ร็ะบาดหนักิข้อุงโควิด - 19 โดยูเฉีพัาะ
กิุ้งทะเลเพัาะเลี�ยูงที�กิำาลังฟ้�นต้ัวและ
มีผลผลิต้อุอุกิสำู่ต้ลาดเพัิ�มข้ึ�นถึงร็้อุยูละ 8.9
ในปี 2564 ซ่ึ�งยูังไม่ได้นับสำถิต้ิร็วมข้อุง
ปร็ะเทศึเอุกิวาดอุร็์และบร็าซ่ิล ซ่ึ�งผลผลิต้
กิุ้งร็วมข้อุงโลกิอุาจเพัิ�มข้ึ�นถึงร็้อุยูละ 10
สำำาหร็ับปี 2564 และสำำาหร็ับปี 2565
คาดกิาร็ณ์ว่าจะทร็งต้ัวโดยูเพัิ�มข้ึ�นจากิปี
2564 ปร็ะมาณร็้อุยูละ 6.4 ซ่ึ�งคาดกิาร็ณ์
ไม่สำูงมากิจากิเป้าหมายูที�วางไว้ เนื�อุงจากิ
ยูังมีปัจจัยูเร็ื�อุงข้อุงมาต้ร็กิาร็กิาร็กิักิต้ัว
และปัญ่หาด้านโลจิสำต้ิกิสำ์ โดยูเฉีพัาะ
กิาร็ข้าดแคลนตู้้คอุนเทนเนอุร็์สำำาหร็ับกิาร็
สำ่งอุอุกิ - นำาเข้้า สำ่งผลต้่อุภาคกิาร็ผลิต้
และกิาร็เพัาะเลี�ยูงกิุ้งทะเล ร็วมถึง
ภาคกิาร็ค้าข้อุงผู้ผลิต้กิุ้งหลักิอุยู่างเอุกิวาดอุร็์
ซ่ึ�งคาดกิาร็ณ์ว่าปี 2564 เอุกิวาดอุร็์
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จะสำามาร็ถผลิต้กิุ้งทะเล โดยูเฉีพัาะกิุ้งข้าว
แวนนาไม ได้ที� 40,000 ต้ัน และสำ่งอุอุกิ
มูลค่าปร็ะมาณ 4.6 พัันล้านเหร็ียูญ่สำหร็ัฐฯ
คาดว่าจะสำูงกิว่าปีที�ผ่านมา ร็้อุยูละ 30
และจะข้ึ�นแท่นเป็นผู้นำาในกิาร็สำ่งอุอุกิแทน
อุินเดียู เมื�อุนับร็วมสำถิต้ิที�คาดไว้ทั�งปี 2564
ในแง่ทั�งด้านปร็ิมาณและมูลค่า ข้ณะที�
อุินเดียูคาดว่าจะมีผลผลิต้กิุ้งทะเลจากิกิาร็
เพัาะเลี�ยูงอุยูู่ที� 700,000 ต้ัน เพัิ�มข้ึ�นจากิ
ปี 2563 ร็้อุยูละ 6 แต้่ยูังคงน้อุยูกิว่ากิ่อุน
เกิิดโร็คร็ะบาดโควิด - 19 โดยูคาดกิาร็ณ์ว่า
ผลผลิต้จะกิลับสำู่ร็ะดับใกิล้เคียูงกิับชุ่วงกิ่อุน
โควิด - 19 ในชุ่วงปี 2566 ที� 750,000 ต้ันต้่อุปี
2. สถานการุณ์์การุตลิาด
เดือนพฤศจิกายน 2564

กิาร็สำ่งอุอุกิอุาหาร็ทะเลข้อุงเวียูดนาม
เร็ิ�มสำ่งสำัญ่ญ่าณฟ้�นต้ัวดีข้ึ�นในเดือุนตุ้ลาคม
2564
เมื�อุวันที� 9 พัฤศึจิกิายูน 2564
มีร็ายูงานจากิ Vietnam Association of
Seafood Exporters and Importers ว่า
กิาร็สำ่งอุอุกิอุาหาร็ทะเลข้อุงเวียูดนาม
สำ่งสำัญ่ญ่าณถึงกิาร็ฟ้�นต้ัวที�ดีข้ึ�น หลังจากิ
ที�ร็ัฐบาลเวียูดนามมีมาต้ร็กิาร็คุมเข้้ม
เพัื�อุป้อุงกิันกิาร็ร็ะบาดข้อุงโควิด - 19
ทำาให้กิาร็สำ่งอุอุกิลดลงเป็นร็ะยูะเวลา
2 เดือุนต้ิดต้่อุกิัน ในเดือุนตุ้ลาคม 2564
มีมูลค่ากิาร็สำ่งอุอุกิอุาหาร็ทะเลเพัิ�มข้ึ�น
โดยูมีมูลค่าสำ่งอุอุกิถึง 918 ล้านดอุลลาร็์
สำหร็ัฐฯ ใกิล้เคียูงกิับชุ่วงเดียูวกิันข้อุงปี
2563 และเพัิ�มข้ึ�นจากิเดือุนกิันยูายูน
2564 ร็้อุยูละ 47 ยูอุดกิาร็สำ่งอุอุกิอุาหาร็
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ทะเลที�เพัิ�มข้ึ�นนั�นเป็นผลจากิกิาร็ที�ร็ัฐบาล
เร็ิ�มผ่อุนคลายูโดยูอุนุญ่าต้ให้ร็้านค้าท้อุงถิ�น
กิลับมาเปิดต้ามปกิต้ิต้ั�งแต้่ 1 ตุ้ลาคม
ที�ผ่านมา
โดยูสำินค้าอุาหาร็ทะเลสำ่งอุอุกิที�มีแนวโน้ม
เต้ิบโต้เพัิ�มข้ึ�น ได้แกิ่ ทูน่า และหมึกิ
ซ่ึ�งมีปร็ิมาณสำ่งอุอุกิเพัิ�มข้ึ�นถึงร็้อุยูละ 18
ปูทะเล เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ 13 และกิุ้งทะเล
เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ 1.6 ซ่ึ�งแสำดงให้เห็นแนวโน้ม
กิาร็สำ่งอุอุกิอุาหาร็ทะเลที�เพัิ�มข้ึ�น และ
ถือุเป็นสำัญ่ญ่าณที�ดีในกิาร็ฟ้�นต้ัวอุยู่าง
ชุัดเจน โดยูเฉีพัาะกิาร็สำ่งอุอุกิอุาหาร็ทะเล
ข้อุงเวียูดนามไปยูังต้ลาดสำหร็ัฐอุเมร็ิกิา
ที�เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ 31 เกิาหลีใต้้ เพัิ�มข้ึ�น
ร็้อุยูละ 20 แคนาดา เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ 17
และสำหภาพัยูุโร็ป เพัิ�มข้ึ�นร็้อุยูละ 9
ข้ณะที�กิาร็สำ่งอุอุกิไปจีนนั�นลดลงอุยู่าง
ต้่อุเนื�อุงถึงร็้อุยูละ 43 ทั�งนี� ความต้้อุงกิาร็
นำาเข้้าอุาหาร็ทะเลข้อุงเวียูดนาม
ในต้่างปร็ะเทศึนั�นค่อุนข้้างสำูง โดยูเฉีพัาะ
อุาหาร็ทะเลแปร็ร็ูปที�มีแนวโน้มฟ้�นต้ัว
และเต้ิบโต้เพัิ�มข้ึ�นอุีกิในร็ะยูะเวลา 2 เดือุน
เพัร็าะอุัต้ร็ากิาร็ได้ร็ับวัคซ่ีนข้อุงปร็ะชุาชุน
ในเข้ต้จังหวัดสำามเหลี�ยูมปากิแม่นำ�าโข้ง
ที�เพัิ�มข้ึ�น ทำาให้สำามาร็ถเพัิ�มกิำาลังในกิาร็
สำ่งอุอุกิอุาหาร็ทะเลได้เพัิ�มข้ึ�น
3. ความเคลิื�อนไหวข้องรุาคา
เดือนพฤศจิกายน 2564

ร็าคาสำัต้ว์นำ�าที�สำำาคัญ่บางชุนิดในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน 2564 มีความเคลื�อุนไหว ดังนี�
3.1 กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตัว/กก.
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้า

145.22 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 127.49
บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 13.91
ร็าคาข้ายูสำ่งกิุ้งข้าวข้นาดกิลาง (70 ต้ัว/กิกิ.)
จากิต้ลาดทะเลไทยู กิิโลกิร็ัมละ 152.14 บาท
ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 129.17 บาท/กิิโลกิร็ัม
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 17.78
3.2 ปลาหม้กกระดองสู่ดขนาดกลาง
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ
100.00 บาท ร็าคาลดลงจากิ 110.00
บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 9.09
ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิ
อุงค์กิาร็สำะพัานปลา กิิโลกิร็ัมละ 180.00 บาท
ร็าคาทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา
3.3 ปลาท่สู่ดขนาดกลาง
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ
70.98 บาท ร็าคาลดลงจากิ 73.35
บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 3.23
ร็าคาข้ายูสำ่งปลาทูในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ
จากิอุงค์กิาร็สำะพัานปลา กิิโลกิร็ัมละ 85.00 บาท
ร็าคาทร็งต้ัวจากิเดือุนที�ผ่านมา
3.4 ปลาชี�อนสู่ดขนาดกลาง
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ
77.85 บาท ร็าคาลดลงจากิ 78.28
บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.55
ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิ
อุงค์กิาร็สำะพัานปลา กิิโลกิร็ัมละ 140.00 บาท
ร็าคาทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา
3.5 ปลาดุกบัิ๊กอุยสู่ดขนาด 3-4 ตัว/กก.
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ

32.50 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 25.00
บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 30.00
ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิ
อุงค์กิาร็สำะพัานปลากิิโลกิร็ัมละ 80.00 บาท
ร็าคาทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา
3.6 ปลาเปดและปลาปน
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูปลาเป็ดได้กิิโลกิร็ัมละ
6.57 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 6.56 บาท/กิิโลกิร็ัม
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.15
ร็าคาข้ายูสำ่งปลาป่นชุนิดโปร็ต้ีน 60%
ข้ึ�นไป เบอุร็์ 2 ในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิ
กิร็มกิาร็ค้าภายูใน กิิโลกิร็ัมละ 33.94 บาท
ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 33.83 บาท/กิิโลกิร็ัม
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร็้อุยูละ 0.33
4. แนวโน้มข้องรุาคาเดือน
ธันวาคม 2564

จากิกิาร็ศึึกิษาวิเคร็าะห์ทางสำถิต้ิ คาดคะเน
แนวโน้มข้อุงร็าคาเดือุนธันวาคม 2564 ดังนี�
4.1 กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.
คาดว่าร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่าจะ
กิิโลกิร็ัมละ 155.00 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ
145.22 บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนกิ่อุนร็้อุยูละ 6.75
ร็าคาข้ายูสำ่งกิุ้งข้าว (70 ต้ัว/กิกิ.) จากิ
ต้ลาดทะเลไทยู จ.สำมุทร็สำาคร็ คาดว่าจะ
กิิโลกิร็ัมละ 160.00 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ
152.14 บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนกิ่อุนร็้อุยูละ 5.17
4.2 ปลาหม้กกระดองสู่ด
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ
100.00 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา

ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ
จากิอุงค์กิาร็สำะพัานปลา คาดว่าจะกิิโลกิร็ัมละ
180.00 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา
4.3 ปลาท่สู่ดขนาดกลาง
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่าจะ
กิิโลกิร็ัมละ 71.85 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ
70.98 บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนกิ่อุนร็้อุยูละ 1.25
ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิ
อุงค์กิาร็สำะพัานปลา คาดว่าจะกิิโลกิร็ัมละ
80.00 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา
4.4 ปลาชี�อนสู่ดขนาดกลาง
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่าจะ
กิิโลกิร็ัมละ 78.25 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ
77.85 บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนกิ่อุน
ร็้อุยูละ 0.53
ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ คาดว่าจะ
กิิโลกิร็ัมละ 140.00 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุน
ที�ผ่านมา
4.5 ปลาดุกบัิ๊กอุย
ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิร็ัมละ
35.00 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 32.50
บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนกิ่อุนร็้อุยูละ 7.70
ร็าคาข้ายูสำ่งในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิ
อุงค์กิาร็สำะพัานปลา คาดว่ากิิโลกิร็ัมละ
80.00 บาท ทร็งต้ัวเท่ากิับเดือุนที�ผ่านมา
4.6 ปลาเปดและปลาปน
ร็าคาปลาเป็ดที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่า
จะกิิโลกิร็ัมละ 6.60 บาท ร็าคาเพัิ�มข้ึ�น
จากิ 6.57 บาท/กิิโลกิร็ัม ข้อุงเดือุนกิ่อุน
ร็้อุยูละ 0.45
ร็าคาปลาป่นเบอุร็์ 2 ชุนิดโปร็ต้ีน 60%
ข้ึ�นไป ในต้ลาดกิร็ุงเทพัฯ จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน
คาดว่าจะกิิโลกิร็ัมละ 34.00 บาท
ร็าคาเพัิ�มข้ึ�นจากิ 33.75 บาท/กิิโลกิร็ัม
ข้อุงเดือุนกิ่อุนร็้อุยูละ 0.75
โดย นางวร็มา นพัร็ัต้น์
นายูปวเร็ศึ เมือุงสำมบัต้ิ
นางสำาวชุญ่าดา อุาจสำุโพัธิ์
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

ปีที่ 67 ฉบับที่ 781 ธันวาคม 2564



วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 43

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าํ

เด้อน

พั.ยู. 63
ธ.ค.
ม.ค.64
กิ.พั.
มี.ค.
เม.ยู.
พั.ค.
มิ.ยู.
กิ.ค.
สำ.ค.
กิ.ยู.
ต้.ค.
พั.ยู.

เด้อน

พั.ยู. 63
ธ.ค.
ม.ค.64
กิ.พั.
มี.ค.
เม.ยู.
พั.ค.
มิ.ยู.
กิ.ค.
สำ.ค.
กิ.ยู.
ต้.ค.
พั.ยู.

เด้อน

พั.ยู. 63
ธ.ค.
ม.ค.64
กิ.พั.
มี.ค.
เม.ยู.
พั.ค.
มิ.ยู.
กิ.ค.
สำ.ค.
กิ.ยู.
ต้.ค.
พั.ยู.
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง
52.75
50.00
50.00
48.00
53.33
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
32.50

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
73.08
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง
77.90
76.85
75.16
74.11
75.50
75.60
76.56
76.16
76.36
77.15
78.54
78.28
77.85

130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
133.08
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง
136.08
154.00
140.98
137.95
150.08
150.77
138.99
141.14
134.84
126.04
123.71
127.49
145.22
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138.80
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131.43
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128.65
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120.00
129.17
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ปลาดุกบิ๊กอุย
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เดือน

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

250
200
150
100
50
0

พ.ย.

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ราคาเกษตรกร

ราคาขายสง

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้า

เด้อน

พั.ยู. 63
ธ.ค.
ม.ค.64
กิ.พั.
มี.ค.
เม.ยู.
พั.ค.
มิ.ยู.
กิ.ค.
สำ.ค.
กิ.ยู.
ต้.ค.
พั.ยู.

เด้อน

พั.ยู. 63
ธ.ค.
ม.ค.64
กิ.พั.
มี.ค.
เม.ยู.
พั.ค.
มิ.ยู.
กิ.ค.
สำ.ค.
กิ.ยู.
ต้.ค.
พั.ยู.

เด้อน

พั.ยู. 63
ธ.ค.
ม.ค.64
กิ.พั.
มี.ค.
เม.ยู.
พั.ค.
มิ.ยู.
กิ.ค.
สำ.ค.
กิ.ยู.
ต้.ค.
พั.ยู.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง
97.50
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00
104.00
150.00
110.00
100.00

200.00
200.00
200.00
210.83
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
185.33
180.00
180.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง
7.20
7.08
7.24
7.88
7.34
8.07
9.12
6.57
7.70
6.62
6.57
6.56
6.57

30.00
30.00
29.00
29.89
30.70
31.00
31.94
32.00
32.00
32.67
33.00
33.83
33.94

ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง
72.20
62.49
69.42
65.78
71.83
70.65
73.52
76.11
79.38
66.40
72.22
73.35
70.98

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
80.83
80.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

ปลาหมึก

ราคา
(บาท/กก.)

300

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

250
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150
100
50

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

50

ก.ค.

ส.ค.

ราคาเกษตรกร

ราคาขายสง

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เดือน

ปลาเป็ด

ราคา
(บาท/กก.)

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

40
30
20
10
0

ราคา
(บาท/กก.)

100

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ราคาเกษตรกร

ราคาขายสง

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เดือน

ปลาทู
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พ.ศ. 2564
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40
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ราคาขายสง
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ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เดือน
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ข้่าวท้�น่าสนใจ

กรมประมง...ลีุ้ยเดินเครื่องน�าไทยปฏิบัติตามกฎหมาย MMPA ข้อง USA
หลี้ังคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเห็นชอบหลี้ักการ
แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่ อการอนุรักษ์แลี้ะบริหารจัดการ
สัตว์ทะเลี้เลี้้�ยงลีู้กด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570
่ วันท้่ 19 พฤศจิกายน 2564 ท้่ประชุมคณะกรรมการ
เมือ
นโยบายการประมงแห่งชาติ ครั�งท้่ 5/2564
โดยม้พลี้เอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร้ เป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้ม้มติเห็นชอบ
ในหลี้ักการแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่ อการอนุรักษ์
แลี้ะบริหารจัดการสัตว์ทะเลี้เลี้้�ยงลีู้กด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570
แลี้ะโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติ

เพัื�อุกิาร็อุนุร็ักิษ์และบร็ิหาร็จัดกิาร็สำัต้ว์ทะเล
เลี�ยูงลูกิด้วยูนม พั.ศึ. 2566 – 2570
ซ่ึ�งกิร็มปร็ะมงได้ทำากิาร็ผลักิดัน เพัื�อุกิาร็
ดำาเนินกิาร็ภายูใต้้ข้้อุกิำาหนดกิฎหมายู
คุ้มคร็อุงสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม (MMPA)
สำำาหร็ับกิาร็สำ่งอุอุกิสำินค้าสำัต้ว์นำ�าข้อุงไทยูไปยูัง
ปร็ะเทศึสำหร็ัฐอุเมร็ิกิา ซ่ึ�งจะมีผลบังคับใชุ้
ในวันที� 1 มกิร็าคม 2566
นายูบัญ่ชุา สำุข้แกิ้ว ร็อุงอุธิบดีกิร็มปร็ะมง
เปิดเผยูในฐานะเลข้านุกิาร็คณะกิร็ร็มกิาร็
46
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นโยูบายูปร็ะมงแห่งชุาต้ิว่า จากิกิาร็ที�
สำหร็ัฐอุเมร็ิกิาได้ปร็ะกิาศึ ข้้อุกิำาหนด
ว่าด้วยูกิาร็นำาเข้้าสำินค้าปร็ะมงภายูใต้้
กิฎหมายูว่าด้วยูกิาร็นำาเข้้าสำินค้าสำัต้ว์นำ�า
เพัื�อุคุ้มคร็อุงสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิ
ด้วยูนม (Marine Mammal Protection
Act: MMPA) โดยูมีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพัื�อุ
ปร็ะเมินกิฎร็ะเบียูบข้้อุบังคับกิาร็ทำาปร็ะมง
กิาร็ทำาปร็ะมงเชุิงพัาณิชุยู์ข้อุงปร็ะเทศึ
ที�สำ่งสำินค้าสำัต้ว์นำ�าและผลิต้ภัณฑ์์สำัต้ว์นำ�า

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ไปยูังสำหร็ัฐฯ ที�อุาจสำ่งผลกิร็ะทบทำาให้
เกิิดกิาร็ต้ายูหร็ือุบาดเจ็บร็ุนแร็งต้่อุสำัต้ว์
ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม เชุ่น โลมา วาฬ
พัะยููน ฯลฯ ทั�งนี� สำหร็ัฐฯ ได้ปร็ะกิาศึ
เร็ิ�มใชุ้กิฎหมายู MMPA เมื�อุวันที�
1 มกิร็าคม พั.ศึ. 2560 และกิำาหนด
ร็ะยูะเวลาผ่อุนผัน 5 ปี เพัื�อุให้ปร็ะเทศึคู่ค้า
ได้มีกิาร็เต้ร็ียูมความพัร็้อุมในกิาร็ปฏิิบัต้ิ
ให้สำอุดคล้อุงกิับกิฎร็ะเบียูบ MMPA และ
จะมีผลบังคับใชุ้ในวันที� 1 มกิร็าคม 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

เป็นต้้นไป โดยูในชุ่วงร็ะหว่างกิาร็ผ่อุนผันนี�
ปร็ะเทศึที�สำ่งอุอุกิสำินค้าปร็ะมงไปยูัง
สำหร็ัฐอุเมร็ิกิา ร็วมทั�งปร็ะเทศึไทยูยูังคง
สำ่งสำินค้าปร็ะมงได้
ที�ผ่านมา กิร็มปร็ะมง กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์ ได้มีกิาร็ข้ับเคลื�อุนกิาร็
ดำาเนินกิาร็ผ่านคณะทำางานชุุดต้่างๆ
ซ่ึ�งแต้่งต้ั�งโดยูคณะกิร็ร็มกิาร็นโยูบายู
ปร็ะมงแห่งชุาต้ิ จำานวน 3 คณะ
ปร็ะกิอุบด้วยู 1) คณะอุนุกิร็ร็มกิาร็ป้อุงกิัน
แกิ้ไข้ปัญ่หา และปร็ะสำานงานกิาร็ปฏิิบัต้ิ
เกิี�ยูวกิับผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็ทำาปร็ะมง
ต้่อุสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม 2) คณะอุนุกิร็ร็มกิาร็
วิชุากิาร็เพัื�อุจัดทำาข้้อุมูลสำนับสำนุนกิาร็
แกิ้ไข้ปัญ่หาผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็ทำาปร็ะมง
ต้่อุสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม และ
3) คณะกิร็ร็มกิาร็เฉีพัาะกิิจเจร็จาแกิ้ไข้
ปัญ่หาผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็ทำาปร็ะมง
ต้่อุสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม เพัื�อุดำาเนินกิาร็
เต้ร็ียูมความพัร็้อุมในกิาร็ปฏิิบัต้ิต้าม
กิฎหมายู MMPA ให้ทันต้ามร็ะยูะเวลา
ที�กิำาหนด ทั�งนี� ในกิาร็ข้ับเคลื�อุนกิาร็
ดำาเนินกิาร็ คณะอุนุกิร็ร็มกิาร็ป้อุงกิันฯ
ได้แต้่งต้ั�งคณะทำางานจัดสำ่งข้้อุมูลสำำาหร็ับ
กิาร็ร็ายูงาน โดยูมีผู้เชุี�ยูวชุาญ่
ด้านนิเวศึวิทยูา เป็นปร็ะธานคณะทำางาน
และกิร็มปร็ะมงได้เปิดปร็ะชุุม ป. ปลา
เป็นห้อุงปฏิิบัต้ิกิาร็เฉีพัาะกิิจเพัื�อุกิาร็บันทึกิ
ข้้อุมูลในร็ะบบอุิเล็กิทร็อุนิกิสำ์ International
Affairs Information Capture and
Reporting System, IAICRS คณะทำางานฯ
มีกิาร็ปฏิิบัต้ิงานต้่อุเนื�อุงต้ั�งแต้่วันที�
9 พัฤศึจิกิายูน 2564 จนกิว่ากิาร็จะบันทึกิ
ข้้อุมูลแล้วเสำร็็จภายูในวันที� 30 พัฤศึจิกิายูน
2564 โดยูมีผู้บร็ิหาร็กิร็มปร็ะมงกิำากิับ
และต้ิดต้ามความกิ้าวหน้าในกิาร็ทำางาน
อุยู่างใกิล้ชุิด
โดยูล่าสำุดเมื�อุวันที� 19 พัฤศึจิกิายูน
2564 ที�ปร็ะชุุมคณะกิร็ร็มกิาร็นโยูบายูกิาร็
ปร็ะมงแห่งชุาต้ิ คร็ั�งที� 5/2564 ซ่ึ�งมี

พัลเอุกิปร็ะวิต้ร็ วงษ์สำุวร็ร็ณ ร็อุงนายูกิ
ร็ัฐมนต้ร็ี เป็นปร็ะธานฯ ได้มีมต้ิเห็นชุอุบ
ในหลักิกิาร็ข้อุงแผนปฏิิบัต้ิกิาร็ร็ะดับชุาต้ิ
เพัื�อุกิาร็อุนุร็ักิษ์และบร็ิหาร็จัดกิาร็สำัต้ว์
ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม พั.ศึ. 2566 – 2570
และโคร็งกิาร็เร็่งด่วนเพัื�อุกิาร็อุนุร็ักิษ์และ
บร็ิหาร็จัดกิาร็สำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม
พั.ศึ. 2564-2565 ต้ามที�กิร็มปร็ะมง
กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ได้ทำากิาร็
ผลักิดัน เพัื�อุใชุ้โอุกิาสำในชุ่วงร็ะยูะเวลา
ที�สำหร็ัฐฯ ผ่อุนผัน ในกิาร็ต้ิดต้ามปร็ะเมิน
สำถานภาพัสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม
กิาร็วางร็ะบบร็วบร็วมข้้อุมูลสำัต้ว์ทะเล
เลี�ยูงลูกิด้วยูนมจากิกิาร็ทำาปร็ะมง
กิาร็พััฒนากิฎร็ะเบียูบ ข้้อุบังคับ หร็ือุ
มาต้ร็กิาร็ที�เกิี�ยูวข้้อุงในกิาร็ลดกิาร็ต้ายู
และกิาร็บาดเจ็บข้อุงสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิ
ด้วยูนมจากิกิาร็ทำาปร็ะมง เพัื�อุให้สำอุดร็ับ
กิับกิฎหมายู MMPA ข้อุงสำหร็ัฐฯ
สำำาหร็ับแผนปฏิิบัต้ิกิาร็ร็ะดับชุาต้ิ
เพัื�อุกิาร็อุนุร็ักิษ์และบร็ิหาร็จัดกิาร็สำัต้ว์
ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม พั.ศึ. 2566– 2570
ปร็ะกิอุบด้วยู 5 กิลยูุทธ์ 19 แผนงาน
51 โคร็งกิาร็ ดังนี� กิลยูุทธ์ที� 1 กิาร็ต้ิดต้าม
และปร็ะเมิน (Monitoring & Estimation)
ปร็ะกิอุบด้วยู 2 แผนงาน 8 โคร็งกิาร็
กิลยูุทธ์ที� 2 กิาร็วิจัยูและพััฒนา (Research &
Development) ปร็ะกิอุบด้วยู 5 แผนงาน
11 โคร็งกิาร็ กิลยูุทธ์ที� 3 กิาร็อุนุร็ักิษ์และ
จัดกิาร็ (Conservation & Management)
ปร็ะกิอุบด้วยู 6 แผนงาน 11 โคร็งกิาร็
กิลยูุทธ์ที� 4 กิาร็บังคับใชุ้ (Enforcement)
ปร็ะกิอุบด้วยู 3 แผนงาน 7 โคร็งกิาร็
กิลยูุทธ์ที� 5 กิาร็สำื�อุสำาร็ (Communication)
ปร็ะกิอุบด้วยู 3 แผนงาน 14 โคร็งกิาร็
โดยูมีโคร็งกิาร็เร็่งด่วนที�ต้้อุงเร็่งดำาเนินกิาร็
เพัื�อุกิาร็อุนุร็ักิษ์และบร็ิหาร็จัดกิาร็สำัต้ว์ทะเล
เลี�ยูงลูกิด้วยูนม พั.ศึ. 2564 – 2565
จำานวน 8 โคร็งกิาร็ ได้แกิ่ 1. โคร็งกิาร็

กิาร็ใชุ้เทคโนโลยูีสำำาร็วจต้ิดต้ามและ
ปร็ะเมินจำานวนสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม
กิลุ่มปร็ะชุากิร็ใกิล้ฝั�งและไกิลฝั�ง
2. โคร็งกิาร็ปร็ะยูุกิต้์ใชุ้เทคโนโลยูี
เพัื�อุกิาร็ปร็ับเปลี�ยูนเคร็ื�อุงมือุปร็ะมงและ
วิธีกิาร็ทำากิาร็ปร็ะมงเพัื�อุป้อุงกิันกิาร็ต้ิด
โดยูบังเอุิญ่ข้อุงสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม
3. โคร็งกิาร็กิาร็ปร็ะเมินผลกิร็ะทบด้านสำังคม
เศึร็ษฐกิิจ กิาร็แกิ้ไข้ปัญ่หา กิาร็บร็ร็เทา
ผลกิร็ะทบและกิาร็เยูียูวยูาชุาวปร็ะมง
ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ และผู้มีสำ่วนได้เสำียูต้ลอุด
ห่วงโซ่่ 4. โคร็งกิาร็ กิาร็แกิ้ไข้ปัญ่หา
เคร็ื�อุงมือุปร็ะมงที�มีผลกิร็ะทบต้่อุพัะยููน
5. โคร็งกิาร็กิาร็พััฒนาร็ะบบกิาร็
อุอุกิใบอุนุญ่าต้ทำากิาร็ปร็ะมง (e-License)
เพัื�อุร็อุงร็ับมาต้ร็กิาร็เพัื�อุกิาร็อุนุร็ักิษ์
และบร็ิหาร็จัดกิาร็สำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม
6. โคร็งกิาร็กิาร็เพัิ�มปร็ะสำิทธิภาพัร็ะบบ
ต้ร็วจสำอุบยู้อุนกิลับสำินค้าสำัต้ว์นำ�าเพัื�อุร็อุงร็ับ
Marine Mammal Protection Act
ข้อุงปร็ะเทศึสำหร็ัฐอุเมร็ิกิา 7. โคร็งกิาร็กิาร็
ควบคุมเฝ้าร็ะวังพัื�นที�ทำากิาร็ปร็ะมง
ในบร็ิเวณพัื�นที�เสำี�ยูงต้่อุสำัต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิ
ด้วยูนม 8. โคร็งกิาร็กิาร็เพัิ�มปร็ะสำิทธิภาพั
ในกิาร็ดูแลสำัต้ว์ทะเลหายูากิผ่านร็ะบบ
กิาร็ลาดต้ร็ะเวนเชุิงคุณภาพัทางทะเล
(Smart Marine Patrol) มีวงเงินงบ
ปร็ะมาณร็วม 225.9 ล้านบาท โดยูมอุบ
ให้อุนุกิร็ร็มกิาร็แกิ้ไข้ปัญ่หากิาร็ทำาปร็ะมง
ผิดกิฎหมายู อุ. 1 พัิจาร็ณาร็ายูละเอุียูด
โคร็งกิาร็และงบปร็ะมาณต้่อุไป

ปีที่ 67 ฉบับที่ 781 ธันวาคม 2564
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ราคาปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีก (เงินสด) พั นธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
รายการ
ลููกสุุกรขุุน
ลููกไก่่ไข่่อายุุ 1 วััน
ลููกไก่่เนื้้�ออายุุ 1 วััน
ลููกเป็็ดไข่่ซีีพีี

2563
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีี.ค.
2,776 2,544 2,356 2,700 2,752 2,778 2,800
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
7.50 7.78 8.50 8.50 8.50 10.61 11.00
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

เม.ย.
2,643
28.00
10.50
25.00

2564
พ.ค.
2,556
28.00
10.50
25.00

หน่วย : บาท/ตัว

มิิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,524 1,960 1,630 1,800
28.00 28.00 28.00 28.00
10.18 7.18 6.50 7.38
25.00 25.00 25.00 25.00

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) อาหารสััตว์์สำำ�เร็็จรููปในตลาดกรุุงเทพฯ
หน่่วย : บาท/30 ก.ก.
ก.ย.

2563
ต.ค. พ.ย.

ธ.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

ไก่่ไข่่

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

รายการ

ม.ค. ก.พ. มีี.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

เม.ย.

2564
พ.ค.

มิิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

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

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

ก.ย.
6,400
9,900
11,567
12,400
14,567
16,267

2563
ต.ค. พ.ย.
6,400 6,400
9,900 9,933
11,533 11,533
12,367 12,367
14,567 14,567
16,267 16,267

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

ม.ค.
6,400
10,067
11,567
12,400
14,567
16,267

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ก.พ.
6,600
11,700
11,667
12,733
14,733
15,900

มีี.ค.
6,575
13,400
12,950
13,933
15,550
17,750

เม.ย.
7,400
13,000
13,233
14,033
15,733
17,900

2564
พ.ค.
7,700
14,000
13,333
14,033
15,900
17,900

มิิ.ย
8,200
15,233
13,500
14,200
16,100
17,900

หน่่วย : บาทต่่อตััน

ก.ค.
8,400
16,100
13,750
14,250
15,500
18,050

ส.ค.
8,550
17,333
14,800
15,633
17,133
20,000

ก.ย.
10,400
19,333
15,133
15,967
17,917
20,750

แวะเย้�ยม สศท.

สศท.2 เข่้าร่วมปัระชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์
แลิะสภาอุตสาหกรรมแห่งปัระเทศไทย (กรกอ.) ระดับภาคเหนือ

วันที� 20 ตุ้ลาคม 2564 นายูปร็ะเสำร็ิฐศึักิดิ์ แสำงสำัทธา ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 2 พัิษณุโลกิ (สำศึท.2) พัร็้อุมด้วยู
นายูธีร็ชุัยู จันทร็อุินทร็์ ผู้อุำานวยูกิาร็สำ่วนแผนพััฒนาเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ และเจ้าหน้าที�สำ่วนแผนฯ สำศึท.2 เข้้าร็่วมปร็ะชุุมคณะอุนุกิร็ร็มกิาร็
ความร็่วมมือุร็ะหว่างกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์และสำภาอุุต้สำาหกิร็ร็มแห่งปร็ะเทศึไทยู ร็ะดับภาคเหนือุ คร็ั�งที� 2/2564 ผ่านร็ะบบ
กิาร็ปร็ะชุุมทางไกิล โดยูใชุ้ Application Zoom โดยูมี นายูทวีกิิจ จตุ้ร็เจร็ิญ่คุณ ปร็ะธานสำภาอุุต้สำาหกิร็ร็มภาคเหนือุ เป็นปร็ะธานกิาร็ปร็ะชุุม
ดังกิล่าว พัร็้อุมด้วยูผู้แทนกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ สำภาอุุต้สำาหกิร็ร็ม มหาวิทยูาลัยู สำภาเกิษต้ร็กิร็และกิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุน เข้้าร็่วมปร็ะชุุม
อุยู่างพัร็้อุมเพัียูง ในกิาร็นี�ได้ร็ับเกิียูร็ต้ิจากินายูอุลงกิร็ณ์ พัลบุต้ร็ ที�ปร็ึกิษาร็ัฐมนต้ร็ีว่ากิาร็กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ เข้้าร็่วมร็ับฟัง
และให้ข้้อุเสำนอุแนะเพัิ�มเต้ิมด้วยู โดยูมีวาร็ะกิาร็ปร็ะชุุมดังนี� 1) ต้ิดต้ามกิาร็ข้ับเคลื�อุนโคร็งกิาร็ Northern Thailand Food Valley
2) ผลสำร็ุปแบบสำอุบถามแนวทางกิาร็สำ่งเสำร็ิมและพััฒนาอุุต้สำาหกิร็ร็มเกิษต้ร็และอุาหาร็ในภาคเหนือุ 3) สำถานกิาร็ณ์กิาร็ผลิต้และกิาร็ต้ลาด
สำินค้าเกิษต้ร็อุุต้สำาหกิร็ร็มแปร็ร็ูปภาคเหนือุ และ 4) (ร็่าง) แนวทางพััฒนาอุุต้สำาหกิร็ร็มเกิษต้ร็และอุาหาร็ภาคเหนือุ ปี 2566 - 2570

สศท.5 ลิงพิื้ นท่่ติดตามสถานการณ์
การส�ารวจผลิผลิิตข่้าวโพิดเลิ่้ยงสัตว์รุ่น 1 ปัีเพิาะปัลิูก 2564/65

วันที� 15 - 23 พัฤศึจิกิายูน 2564 นางสำุจาร็ียู์ พัิชุา ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็ที� 5 นคร็ร็าชุสำีมา (สำศึท.5) มอุบหมายูให้สำ่วนสำาร็สำนเทศึกิาร็เกิษต้ร็ลงพัื�นที�ต้ิดต้าม
สำถานกิาร็ณ์กิาร็สำำาร็วจผลผลิต้ต้่อุไร็่ โดยูวิธีต้ั�งแปลงเกิ็บเกิี�ยูวผลผลิต้ข้้าวโพัดเลี�ยูงสำัต้ว์ร็ุ่น 1
ปีเพัาะปลูกิ 2564/65 ในพัื�นที�ต้่างๆ ข้อุงจังหวัดนคร็ร็าชุสำีมาและจังหวัดชุัยูภูมิ เพัื�อุนำาข้้อุมูล
มาพัิจาร็ณาร็่วมกิันในร็ะดับจังหวัดต้่อุไป
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.6 ร่วมปัระชุมรับมอบนโยบายเชิงรุก “Agri Challenge Next Normal 2022”

วันที� 1 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูชุัฐพัล สำายูะพัันธ์ ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 6
ชุลบุร็ี (สำศึท.6) พัร็้อุมด้วยู ผู้อุำานวยูกิาร็สำ่วนแผนพััฒนาเข้ต้เศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ สำ่วนสำาร็สำนเทศึ
กิาร็เกิษต้ร็ สำ่วนวิจัยูและปร็ะเมินผล และเจ้าหน้าที� สำศึท.6 ได้ร็่วมปร็ะชุุมร็ับมอุบนโยูบายูเชุิงร็ุกิ
“Agri challenge Next Normal 2022” เหลียูวหลัง แลหน้า ร็อุงร็ับ Next Normal มุ่งข้ับเคลื�อุน
ภาคกิาร็เกิษต้ร็อุยู่างยูั�งยูืนในปี 2565 จากิท่านปลัดกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ ดร็.ทอุงเปลว กิอุงจันทร็์
ผ่านร็ะบบปร็ะชุุมทางไกิลอุอุนไลน์ (Application Zoom) ซ่ึ�ง The Next Normal ความปกิต้ิถดั ไป
ได้แกิ่ ความกิ้าวหน้าทางเทคโนโลยูี กิาร็เปลี�ยูนแปลงข้อุงโคร็งสำร็้างปร็ะชุากิร็ อุนาคต้ข้อุงงาน
กิาร็เปลี�ยูนแปลงวิถีชุีวิต้และวัฒนธร็ร็มทางสำังคม กิาร็ข้ยูายูต้ัวข้อุงความเป็นเมือุง กิาร็ดูแลร็ักิษาสำุข้ภาพั
และกิาร็ร็ักิษาพัยูาบาล กิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ ความพัยูายูามร็ะดับโลกิในกิาร็ลดปร็ิมาณกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เร็ือุนกิร็ะจกิ
พัลังงานหมุนเวียูนและยูานยูนต้์ไฟฟ้าและแนวโน้มเศึร็ษฐกิิจกิาร็เมือุงร็ะหว่างปร็ะเทศึ โดยูภาคเกิษต้ร็จะต้้อุง 1) พััฒนากิำาลังคน ทั�งในสำ่วนข้อุง
เจ้าหน้าที� เกิษต้ร็กิร็ กิลุ่มเกิษต้ร็กิร็และผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ 2) พััฒนากิร็ะบวนกิาร็ทำางาน ทั�งในสำ่วนข้อุงแผนพััฒนากิาร็เกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์
ข้อุงจังหวัด แผนปฏิิบัต้ิกิาร็ในพัื�นที� เพัิ�มปร็ะสำิทธิภาพัและเอุกิภาพัข้อุงกิาร็ทำางานในร็ะดับพัื�นที�ร็วมทั�งบูร็ณากิาร็ข้้อุมูลร็ะหว่างหน่วยูงาน
โดยูใชุ้เทคโนโลยูีเพัื�อุสำนับสำนุนกิาร็ทำางาน 3) ผลักิดันวิจัยูและนวัต้กิร็ร็มกิาร็เกิษต้ร็ โดยูผลักิดันกิาร็ข้ับเคลื�อุนแผนพััฒนากิาร็วิจัยูกิาร็เกิษต้ร็
ต้่อุยูอุดผลงานวิจัยูด้านเกิษต้ร็ต้ามแนวทาง BCG Model ทบทวนเป้าหมายูและแนวทางพััฒนากิาร็วิจัยูให้สำอุดคล้อุงกิับ Next Normal
ผลักิดันงานวิจัยูเพัื�อุพััฒนาเทคโนโลยูีสำู่แปลงเกิษต้ร็อุัจฉีร็ิยูะ และ 4) ยูกิร็ะดับความร็่วมมือุเคร็ือุข้่ายูกิาร็พััฒนาภาคเกิษต้ร็จากิทุกิภาคสำ่วน
ได้แกิ่ ศึูนยู์เร็ียูนร็ู้กิาร็เพัิ�มปร็ะสำิทธิภาพักิาร็ผลิต้สำินค้าเกิษต้ร็ (ศึพักิ.) ศึูนยู์เทคโนโลยูีเกิษต้ร็และนวัต้กิร็ร็ม (AIC) นำาจุดแข้็งข้อุงทุกิภาคสำ่วน
มาสำนับสำนุนกิาร็พััฒนาภาคเกิษต้ร็ สำร็้างเคร็ือุข้่ายูความร็่วมมือุร็ะหว่างภาคสำ่วนต้่างๆ ต้ลอุดห่วงโซ่่อุุปทาน โดยูเน้นยูำ�าให้เกิษต้ร็มีความมั�นคง
ทางอุาหาร็ มีคุณภาพัและปลอุดภัยู ทร็ัพัยูากิร็กิาร็เกิษต้ร็มีความยูั�งยูืนและเกิษต้ร็มีมูลค่าสำูง

สศท.7 ฉ่ดพิ่ นยาฆ่าเชื้อ เพิื่ อปั้องกันการแพิร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที� 7 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูนิกิร็ แสำงเกิตุ้ ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 7
ชุัยูนาท (สำศึท.7) ได้มอุบหมายูให้ฝ่ายูบร็ิหาร็ สำศึท.7 ฉีีดพั่นยูาฆ่่าเชุื�อุ เพัื�อุป้อุงกิันกิาร็แพัร็่ร็ะบาด
โร็คต้ิดเชุื�อุไวร็ัสำโคโร็นา 2019 (COVID-19) ภายูในอุาคาร็และบร็ิเวณโดยูร็อุบอุาคาร็
ข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 7 ทั�งนี� เพัื�อุปฏิิบัต้ิให้เป็นไปต้ามมาต้ร็กิาร็ควบคุม
และป้อุงกิันกิาร็แพัร็่ร็ะบาดข้อุง COVID-19 ข้อุงกิร็ะทร็วงสำาธาร็ณสำุข้และข้้อุเน้นยูำ�า
กิาร็ปฏิิบัต้ิภายูใต้้สำถานกิาร็ณ์กิาร็แพัร็่ร็ะบาดข้อุง COVID-19 ข้อุงกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์ “ไม่ปร็ะมาท กิาร็์ดไม่ต้กิ”
50

ปีที่ 67 ฉบับที่ 781 ธันวาคม 2564



วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

แวะเยี่ยม สศท.

การปัระชุมปัระจ�าเดือน ข่้าราชการ ลิูกจ้างปัระจ�า แลิะพินักงานราชการ
ข่องส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่่ 9 ครั้งท่่ 11/2564

วันที� 29 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูไพัฑ์ูร็ยู์ สำีลาพััฒน์ ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 9 สำงข้ลา (สำศึท.9) เป็นปร็ะธาน
ในกิาร็ปร็ะชุุมปร็ะจำาเดือุน ข้้าร็าชุกิาร็ ลูกิจ้างปร็ะจำา และพันักิงานร็าชุกิาร็ ข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 9 คร็ั�งที� 11/2564
ณ ห้อุงปร็ะชุุมสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 9 เพัื�อุต้ิดต้ามผลกิาร็ปฏิิบัต้ิงานปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน 2564 ข้อุงปร็ะจำาปีงบปร็ะมาณ 2565
พัร็้อุมได้มีกิาร็ปร็ะกิาศึอุงค์กิร็คุณธร็ร็มและความโปร็่งใสำข้อุงหน่วยูงานภาคร็ัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ภายูใต้้โคร็งกิาร็สำ่งเสำร็ิมพััฒนาหน่วยูงาน ปี 2565 สำร็้างสำร็ร็ค์ความดี กิาร็พััฒนาอุงค์กิร็ดี สำมร็ร็ถนะดี กิาร็ปฏิิบัต้ิงานดี , ปร็ะกิาศึเจต้นาร็มณ์
ในกิาร็เป็นอุงค์กิร็คุณธร็ร็มข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 9 และปร็ะกิาศึวัฒนธร็ร็มอุงค์กิร็ข้อุงกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ HOPE

สศท.11 จัดปัระชุมคณะท�างานพิั ฒนาคุณภาพิการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งท่่ 4/2564

วันที� 18 พัฤศึจิกิายูน 2564 นางสำาวอุุษา โทณผลิน ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 11 อุุบลร็าชุธานี (สำศึท.11)
เป็นปร็ะธานกิาร็ปร็ะชุุมคณะทำางานพััฒนาคุณภาพักิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็ภาคร็ัฐ (Working Team) คร็ั�งที� 4/2564 เพัื�อุทบทวนแนวทาง
กิาร็ปฏิิบัต้ิงานข้อุงสำำานักิงานฯ เพัื�อุสำนับสำนุนกิาร็ปร็ะเมินกิาร็พััฒนาหน่วยูงานร็ะดับศึูนยู์/สำำานักิ/กิอุง และต้ัวชุี�วัดต้ามคำาร็ับร็อุง
กิาร็ปฏิิบัต้ิงานข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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ข้่าวปรุะช่าสัมพั นธ์

พิิ ธ์่ถวายผ้าพิระกฐินพิระราชทาน ปัระจ�าปัี 2564

วันที� 6 พัฤศึจิกิายูน 2564 พัร็ะบาทสำมเด็จพัร็ะเจ้าอุยูู่หัว ทร็งพัร็ะกิร็ุณาโปร็ดเกิล้าฯ พัร็ะร็าชุทานผ้าพัร็ะกิฐินและเคร็ื�อุงกิฐินพัร็ะร็าชุทาน
ให้สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ (สำศึกิ.) น้อุมนำาถวายูแด่พัร็ะสำงฆ่์ ณ วัดนคร็สำวร็ร็ค์ จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์ โดยูมีนายูฉีันทานนท์ วร็ร็ณเข้จร็
เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ เป็นปร็ะธานในพัิธี และเจ้าอุาวาสำวัดนคร็สำวร็ร็ค์ เป็นปร็ะธานฝ่ายูสำงฆ่์ สำำาหร็ับยูอุดเงินร็่วมทำาบุญ่ในคร็ั�งนี�
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ และผู้มีจิต้ศึร็ัทธา ร็่วมทำาบุญ่เป็นจำานวนเงินทั�งสำิ�น 1,942,240 บาท เพัื�อุเป็นกิาร็อุุปถัมภ์พัร็ะสำงฆ่์ที�จำาพัร็ร็ษา
คร็บถ้วนไต้ร็มาสำ ให้ได้ร็ับอุานิสำงสำ์ต้ามพัร็ะวินัยู และเป็นทุนในกิาร็บูร็ณปฏิิสำังข้ร็ณ์พัร็ะอุาร็าม และเพัื�อุเป็นกิาร็ทำานุบำาร็ุงพัร็ะพัุทธศึาสำนาต้่อุไป
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ข่าวประชาสัมพั นธ์

พิิ ธ์่ลิงนามบันทึกข่้อตกลิงความเข่้าใจว่าด้วยการพิั ฒนาแพิลิตฟอร์มเพิื่ อสนับสนุนการวิเคราะห์
แลิะการใช้ปัระโยชน์ข่้อมูลิข่นาดใหญ่ในภาคการเกษตร ระหว่าง สศก. กับ พิด.

วันที� 2 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูฉีันทานนท์ วร็ร็ณเข้จร็ เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ ร็่วมลงนามบันทึกิข้้อุต้กิลงความเข้้าใจ
ว่าด้วยูกิาร็พััฒนาแพัลต้ฟอุร็์มเพัื�อุสำนับสำนุนกิาร็วิเคร็าะห์และกิาร็ใชุ้ปร็ะโยูชุน์ข้้อุมูลข้นาดใหญ่่ในภาคกิาร็เกิษต้ร็ ร็ะหว่างสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
กิับทางกิร็มพััฒนาที�ดิน ลงนามโดยู นางสำาวเบญ่จพัร็ ชุาคร็านนท์ อุธิบดีกิร็มพััฒนาที�ดิน สำำานักิงานพััฒนาวิทยูาศึาสำต้ร็์และเทคโนโลยูีแห่งชุาต้ิ
ลงนามโดยู นายูชุัยู วุฒิวิวัฒน์ชุัยู ผู้อุำานวยูกิาร็ศึูนยู์เทคโนโลยูีอุิเล็กิทร็อุนิกิสำ์และคอุมพัิวเต้อุร็์แห่งชุาต้ิ และสำำานักิงานสำ่งเสำร็ิมเศึร็ษฐกิิจดิจิทัล
ลงนามโดยู นางสำาวธีร็ณี อุจลากิุล ผู้อุำานวยูกิาร็สำถาบันสำ่งเสำร็ิมกิาร็วิเคร็าะห์และบร็ิหาร็ข้้อุมูลข้นาดใหญ่่ภาคร็ัฐ ในกิาร็นี� ดร็.ทัศึนียู์ เมือุงแกิ้ว
ร็อุงเลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ ร็่วมลงนามเป็นพัยูานในพัิธี โดยูผ่านร็ะบบอุอุนไลน์โปร็แกิร็ม Cisco Webex Events
ณ ห้อุงปร็ะชุุม 1 อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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่ ง “แนวทางการด�าเนินงานข่องกองทุนปัรับโครงสร้าง
การสัมมา เรือ
การผลิิตภาคเกษตรเพิื่ อเพิิ่ มข่่ดความสามารถการแข่่งข่ันข่องปัระเทศ”

วันที� 11 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูฉีันทานนท์ วร็ร็ณเข้จร็ เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็ เป็นปร็ะธานเปิดกิาร็สำัมมา เร็ื�อุง “แนวทางกิาร็ดำาเนินงานข้อุงกิอุงทุนปร็ับโคร็งสำร็้าง
กิาร็ผลิต้ภาคเกิษต้ร็เพัื�อุเพัิ�มข้ีดความสำามาร็ถกิาร็แข้่งข้ันข้อุงปร็ะเทศึ” ซ่ึ�งจัดโดยูสำำานักิวิจัยู
เศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ หน่วยูงานกิำากิับดูแลกิอุงทุน FTA ณ ห้อุงปร็ะชุุม 3 ชุัน� 3 อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ ร็วมถึงถ่ายูทอุดผ่านร็ะบบ ZOOM เพัื�อุให้บุคลากิร็ข้อุง สำศึกิ.
ทั�งสำ่วนกิลางและภูมิภาคร็่วมร็ับฟัง เกิิดกิาร็บูร็ณากิาร็กิาร็ดำาเนินงานข้อุงกิอุงทุน FTA
เป็นไปอุยู่างมีปร็ะสำิทธิภาพัและปร็ะสำิทธิผล และเป็นไปต้ามแผนยูุทธศึาสำต้ร็์กิอุงทุน
ปร็ับโคร็งสำร็้างกิาร็ผลิต้ภาคเกิษต้ร็ฯ พั.ศึ. 2565 – 2569

เลิข่าธ์ิการ สศก. ร่วมติดตามการลิงพิื้ นท่่
ข่องรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที� 14 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูฉีันทานนท์ วร็ร็ณเข้จร็ เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็ พัร็้อุมด้วยู นางพััชุร็าร็ัต้น์ ลิ�มศึิร็ิกิุล ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 8
สำุร็าษฎธานี (สำศึท. 8) ร็่วมลงพัื�นที�ต้ร็วจร็าชุกิาร็ข้อุง ดร็.เฉีลิมชุัยู ศึร็ีอุอุ่ น ร็ัฐมนต้ร็ีว่ากิาร็
กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ ณ ศึูนยู์ฝกิอุาชุีพัชุุมชุนเพัาะเห็ดบ้านป่าคร็อุงชุีพั (ศึพักิ. เคร็ือุข้่ายู)
หมู่ที� 9 บ้านป่าคร็อุงชุีพั ต้ำาบลเทพักิร็ะษัต้ร็ี อุำาเภอุถลาง จังหวัดภูเกิ็ต้ หลังจากินั�นได้เดินทางไป
ยูังกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ทำาสำวนป่าคลอุกิ หมู่ที� 2 ต้ำาบลป่าคลอุกิ อุำาเภอุถลาง จังหวัดภูเกิ็ต้ โดยูร็ัฐมนต้ร็ี
ว่ากิาร็กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ ได้กิล่าวมอุบนโยูบายู เยูี�ยูมชุมกิาร็ดำาเนินงานข้อุงศึูนยู์ฯ
และกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ ต้ลอุดจนพับปะเกิษต้ร็กิร็ ร็วมทั�งปร็ะชุาชุนในพัื�นที�ทั�ง 2 แห่ง ทั�งนี� ในชุ่วงบ่ายู
ได้ต้ิดต้ามสำถานกิาร็ณ์และกิาร็บร็ิหาร็จัดกิาร็นำ�า ณ โคร็งกิาร็อุ่างเกิ็บนำ�าคลอุงกิะทะ ต้ำาบลฉีลอุง
อุำาเภอุเมือุง จังหวัดภูเกิ็ต้ และเดินทางไปยูัง ขุ้มนำ�าวัดฉีลอุง หมู่ที� 6 ต้ำาบลฉีลอุง อุำาเภอุเมือุง
จังหวัดภูเกิ็ต้ เพัื�อุพับปะและร็ับฟังปัญ่หาจากิปร็ะชุาชุนและเกิษต้ร็กิร็ในพัื�นที�
54
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เลิข่าธ์ิการ สศก. ร่วมติดตามการลิงพิื้ นท่่ตรวจราชการ
ข่องรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ณ จังหวัดพิั งงา แลิะจังหวัดกระบ่่

วันที� 15 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูฉีันทานนท์ วร็ร็ณเข้จร็ เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ พัร็้อุมด้วยู นางพััชุร็าร็ัต้น์ ลิ�มศึิร็ิกิุล
ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที� 8 สำุร็าษฎธานี (สำศึท.8) ร็่วมลงพัื�นที�ต้ร็วจร็าชุกิาร็ข้อุง ดร็.เฉีลิมชุัยู ศึร็ีอุ่อุน ร็ัฐมนต้ร็ีว่ากิาร็กิร็ะทร็วง
เกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ ณ ศึูนยู์พััฒนาเด็กิเล็กิอุงค์กิาร็บร็ิหาร็สำ่วนต้ำาบลท่างา อุำาเภอุกิะปง จังหวัดพัังงา เพัื�อุต้ิดต้ามสำถานกิาร็ณ์นำ�าและกิาร็บร็ิหาร็
จัดกิาร็นำ�าในลุ่มนำ�าคลอุงต้ะกิั�วป่า พัร็้อุมต้ิดต้ามความคืบหน้าโคร็งกิาร็ฝายูคลอุงท่านา และร็ะบบท่อุสำ่งนำ�าโคร็งกิาร็ฝายูคลอุงทับยูาว อุันเนื�อุงมาจากิ
พัร็ะร็าชุดำาร็ิ โอุกิาสำนี� ได้มอุบพัันธุ์สำัต้ว์นำ�าให้กิับต้ัวแทนเกิษต้ร็กิร็ หลังจากินั�นได้เดินทางไปพับปะกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ทำาสำวนโคกิกิลอุยู ต้ามโคร็งกิาร็
พััฒนาธุร็กิิจบร็ิกิาร็ดินและปุยูเพัื�อุชุุมชุนและโคร็งยูกิร็ะดับแปลงใหญ่่ จังหวัดพัังงาเพัื�อุพับปะและร็ับฟังปัญ่หาจากิปร็ะชุาชุนและเกิษต้ร็กิร็ในพัื�นที�
ต้่อุมาในชุ่วงบ่ายู ได้เดินทางไปยูังอุงค์กิาร็บร็ิหาร็สำ่วนต้ำาบลทับปุด ต้ำาบลทับปุด อุำาเภอุทับปุด จังหวัดพัังงา เพัื�อุต้ิดต้ามโคร็งกิาร็อุ่างเกิ็บนำ�าลำาไต้ร็มาศึ
โคร็งกิาร็อุ่างเกิ็บนำ�าเข้าหลักิลำาร็ู โคร็งกิาร็อุ่างเกิ็บนำ�าหินกิอุง โคร็งกิาร็อุาคาร็บังคับนำ�าคลอุงนำ�าจืดพัร็้อุมร็ะบบสำ่งนำ�า มอุบหนังสำือุอุนุญ่าต้ให้เกิษต้ร็กิร็
เข้้าทำาปร็ะโยูชุน์ในเข้ต้ปฏิิร็ูปที�ดิน (สำ.ป.กิ. 4-01) จำานวน 10 ร็ายู และโคร็งกิาร็แกิ้มลิงหนอุงทะเล จังหวัดกิร็ะบี�

เลิข่าธ์ิการ สศก. อนุญาตให้สมาพิั นธ์์ผู้ให้บริการโลิจิสติกส์ไทยข่อเข่้าพิบ

วันที� 22 พัฤศึจิกิายูน 2564 นายูฉีันทานนท์ วร็ร็ณเข้จร็ เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็ อุนุญ่าต้ให้ทางสำมาพัันธ์ผู้ให้บร็ิกิาร็โลจิสำต้ิกิสำ์ไทยูเข้้าพับ เพัื�อุมอุบหนังสำือุ handbook
ข้อุงทางสำมาพัันธ์ผู้ให้บร็ิกิาร็โลจิสำต้ิกิสำ์ไทยู สำำาหร็ับไว้ใชุ้เป็นปร็ะโยูชุน์ปร็ะกิอุบกิาร็ศึึกิษา
หร็ือุเป็นแหล่งอุ้างอุิงและสำ่งเสำร็ิมในด้านกิาร็พััฒนาอุงค์ความร็ู้ทางด้านโลจิสำต้ิกิสำ์แบบยูั�งยูืน
เพัื�อุพััฒนาธุร็กิิจโลจิสำต้ิกิสำ์ข้อุงปร็ะเทศึต้่อุไป โอุกิาสำเดียูวกิันนี� ทางสำมาพัันธ์ฯ ได้ร็่วมหาร็ือุ
เพัิ�มเต้ิมเกิี�ยูวกิับภาพัร็วมโลจิสำต้ิกิสำ์ภาคเกิษต้ร็ข้อุงปร็ะเทศึไทยูด้วยู ณ ห้อุงปร็ะชุุม 2
อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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สศก. จัดปัระชุมช่้แจงการพิั ฒนาองค์การ ปัี 2565

วันที� 26 พัฤศึจิกิายูน 2564 นางสำาวทัศึนียู์ เมือุงแกิ้ว ร็อุงเลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ เป็นปร็ะธานกิาร็ปร็ะชุุมชุี�แจง
กิาร็พััฒนาอุงค์กิาร็ ปี 2565 ข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ โดยูมีนายูศึร็ีไพัร็ บุญ่ยูะเดชุ หัวหน้ากิลุ่มพััฒนาร็ะบบบร็ิหาร็ กิล่าวร็ายูงาน
และชุี�แจงถึงกิาร็พััฒนาอุงค์กิาร็ ปี 2565 ณ ห้อุงปร็ะชุุม AEOC 2 ชุั�น 2 สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ เพัื�อุสำื�อุสำาร็ สำร็้างความร็ับร็ู้ ความเข้้าใจ
ให้กิับหน่วยูงาน บุคลากิร็และผู้ร็ับผิดชุอุบต้ัวชุี�วัดฯ และร็่วมกิันข้ับเคลื�อุนกิาร็ดำาเนินงานไปสำู่เป้าหมายูที�กิำาหนด ทั�งนี� กิาร็ปร็ะชุุมมีกิาร็ชุี�แจงต้ัวชุี�วัด
ต้ามคำาร็ับร็อุงกิาร็ปฏิิบัต้ิร็าชุกิาร็ และมาต้ร็กิาร็ต้่างๆ ต้ลอุดจนแนวทางกิาร็ดำาเนินงานคุณธร็ร็มและความโปร็่งใสำข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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