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บรรณาธิการแถลง

ร็วมทั�งเป้าหมายูข้อุงแผนพััฒนากิาร็เกิษต้ร็ต่้างๆ	
และได้มีโดยูมี	ดร็.เฉีลิมชัุยู	ศึรี็อุ่อุน	
รั็ฐมนต้รี็ว่ากิาร็กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์	เป็นปร็ะธานกิล่าวเปิดงาน
ผ่านรู็ปแบบวิดีทัศึน์	และกิาร็ร็ายูงาน
ภาวะเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ปี	2564	
และแนวโน้มปี	2565	โดยูนายูฉัีนทานนท์	
วร็ร็ณเข้จร็	เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็	
	 สำำาหรั็บไฮไลท์สำำาคัญ่ข้อุงงานกัิบกิาร็เสำวนา
ในหัวข้้อุ	“Booster	เกิษต้ร็ไทยู	สู่ำ	เกิษต้ร็
มูลค่าสูำง”	เป็นกิาร็แลกิเปลี�ยูนมุมมอุง
ในปร็ะเด็นสำำาคัญ่กัิบกิาร็ปรั็บเปลี�ยูนกิาร็ผลิต้	
ไปสู่ำสิำนค้าเกิษต้ร็และผลิต้ภัณฑ์์ที�มีมูลค่าสูำง	
เพืั�อุยูกิร็ะดับร็ายูได้และสำร้็างความมั�นคง
ให้กัิบเกิษต้ร็กิร็	โดยูได้รั็บเกีิยูร็ติ้จากิ
ผู้ทร็งคุณวุฒิที�มีบทบาทสำำาคัญ่ต่้อุกิาร็พััฒนา
ภาคเกิษต้ร็	มีความรู้็	ความเชีุ�ยูวชุาญ่
ในแต่้ละด้าน	มาร่็วมพูัดคุยู	แลกิเปลี�ยูนมุมมอุงกัิน	
ปร็ะกิอุบด้วยู	นายูศัึกิด์ิชัุยู	อุุ่นจิต้ติ้กุิล	

ร็อุงปร็ะธานสำภาอุุต้สำาหกิร็ร็มแห่งปร็ะเทศึไทยู	
นายูคมกิริ็ชุ	นาคะลักิษณ์	ร็อุงปร็ะธาน
คณะกิร็ร็มกิาร็เพิั�มมูลค่าพืัชุเกิษต้ร็
หอุกิาร็ค้าไทยู	นางสำาวเสำาวลักิษณ์	มณีทอุง	
ผู้แทนเกิษต้ร็กิร็	และดำาเนินกิาร็เสำวนา	
โดยู	ผศึ.ดร็.	วิศิึษฐ์	ลิ�มสำมบุญ่ชัุยู	คณบดี
คณะเศึร็ษฐศึาสำต้ร์็	มหาวิทยูาลัยูเกิษต้ร็ศึาสำต้ร์็	
ณ	ห้อุงปร็ะชุุม	3	ชัุ�น	3	อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม	
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ร็วมทั�งถ่ายูทอุด
ผ่านร็ะบบ	ZOOM	และ	FB	Live	เศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็เพืั�อุปร็ะชุาชุน	ซึ่�งทีม	บกิ.	จะนำา
ภาพักิิจกิร็ร็มภายูในงานมาฝากิสำมาชิุกิทุกิท่าน
ได้ติ้ดต้ามกัินต่้อุไป

	 เมื�อช่่วงปลิายเดือนธันวาคมท้�ผ่านมา	หลิายท่านท้�ได้ติดตามข่้าวสารุคงทรุาบกันแล้ิวว่า	
สำานักงานเศรุษฐกิจการุเกษตรุ	(สศก.)	ได้จัดงานสัมมนาแห่งป	ีภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุป	ี2564	
แลิะแนวโน้มป	ี2565	ภายใต้หัวข้้อ	“Booster	เกษตรุไทย	ส่้	เกษตรุม้ลิค่าส้ง”	ซึี�งก็เป็นปรุะจำา
ทุกปท้ี�	สศก.	จะมานำาเสนอภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุให้ทุกท่านได้รัุบทรุาบ	ซึี�งนับว่าเป็นเรืุ�องท้�สำาคัญ
อย่างยิ�ง	เพรุาะเป็นตัวช้่�วัดการุเติบโตทางเศรุษฐกิจการุเกษตรุในภาพรุวมข้องปรุะเทศ	ทำาให้ทรุาบว่า	
โครุงสรุ้างการุผลิิตข้องภาคเกษตรุ	แลิะความสามารุถในการุผลิิตสินค้าเกษตรุข้องปรุะเทศในแต่ลิะปี
ม้การุเปล้ิ�ยนแปลิงไปอย่างไรุ	ซึี�งม้ความสำาคัญต่อการุกำาหนดนโยบายมาตรุการุ
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ต้นแบบความส�าเร็จ ‘วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง’ อุดรธาน้ 
กาแฟแบรนด์แรกในภาคอ้สาน สร้างรายได้เกษตรกร

	 “กาแฟิ”	เป็นพืัชุเศึร็ษฐกิิจที�สำำาคัญ่

ข้อุงปร็ะเทศึ	ซึ่�งปร็ะเทศึไทยูมีแหล่ง

ปลูกิกิาแฟที�เป็นเอุกิลักิษณ์ทั�งสำายูพัันธ์ุ

อุาร็าบิกิาและโร็บัสำต้้า	โดยูเฉีพัาะกิาแฟ

อุาร็าบิก้ิา	ถือุว่าเป็นกิาแฟชัุ�นเยูี�ยูม	

มีกิลิ�นและร็สำชุาติ้ดีกิว่ากิาแฟชุนิดอืุ�น	

เกิษต้ร็กิร็จึงนิยูมปลูกิอุยู่างแพัร่็หลายู	

เนื�อุงจากิกิาแฟเป็นเครื็�อุงดื�มที�ได้รั็บ

ความนิยูมทั�วโลกิ	ปร็ะกิอุบกัิบปัจจุบัน

ธุร็กิิจร้็านกิาแฟมีกิาร็เติ้บโต้และ

ข้ยูายูตั้วอุยู่างต่้อุเนื�อุง	ส่ำงผลให้ปริ็มาณ

ความต้้อุงกิาร็กิาแฟข้อุงต้ลาดมีมากิขึ้�น

		 สำำาหรั็บกิาร็ปลูกิกิาแฟอุาร็าบิก้ิา

ในภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ	พับว่า	

ปัจจุบันเริ็�มมีกิาร็ปลูกิอุยู่างแพัร่็หลายู	

โดยูเฉีพัาะในพืั�นที�จังหวัดอุุดร็ธานี	

แหล่งผลิต้อัุนดับ	2	ข้อุงภาคต้ะวันอุอุกิ-

เฉีียูงเหนือุ	ร็อุงจากิจังหวัดเลยู	

ซึ่�งพืั�นที�ปลูกิข้อุงจังหวัดอุุดร็ธานีจะอุยูู่ที�

ร็ะดับความสูำง	600	–	1,600	เมต้ร็	

จากิร็ะดับนำ�าทะเล	มีสำภาพัความชืุ�น

ปร็ะมาณ	80%	ทำาให้กิาแฟสำามาร็ถ

เจริ็ญ่เติ้บโต้ได้ดี	ทั�งนี�	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็

และสำหกิร็ณ์	โดยูกิร็มส่ำงเสำริ็มกิาร็เกิษต้ร็

ได้ร่็วมกัิบจังหวัดอุุดร็ธานีส่ำงเสำริ็ม

ให้เกิษต้ร็กิร็ปลูกิกิาแฟอุาร็าบิก้ิา	

โดยูสำนับสำนุนกิาร็จัดตั้�งสำาหกิิจชุุมชุน

กิาแฟนายููงพัร้็อุมทั�งตั้�งโร็งงานคั�วบด

กิาแฟในชืุ�อุแบร็นด์	“กิาแฟนายููง”	

เพีั�อุส่ำงเสำริ็มกิาร็พััฒนาอุาชีุพัข้อุง

เกิษต้ร็กิร็ในพืั�นที�	ให้มีร็ายูได้อุยู่างมั�นคง

และยูั�งยูืน

		 สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	3	

อุุดร็ธานี	(สำศึท.3)	ได้ลงพืั�นที�เพืั�อุติ้ดต้าม

กิาร็ดำาเนินงานข้อุงกิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุน

กิาแฟนายููง	ต้ำาบลบ้านก้ิอุง	อุำาเภอุนายููง	
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ได้ผลต้อุบแทนเฉีลี�ยู	9,450	บาท/ไร่็/ปี	

ผลต้อุบแทนสุำทธิเฉีลี�ยู	(กิำาไร็)	3,346	

บาท/ไร่็/ปี	ทั�งนี�	หลังจากิเกิษต้ร็กิร็

เก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้เมล็ดกิาแฟสำดแล้ว	

จะนำาไปต้ากิแห้งปร็ะมาณ	15–20	วัน	

เพืั�อุให้ได้เมล็ดกิาแฟแห้ง	จากินั�น

จะนำาไปสีำเป็นสำาร็กิาแฟเพืั�อุจำาหน่ายู

ให้กัิบกิลุ่มวิสำาหกิิจ	ซึ่�งร็าคาสำาร็กิาแฟ

อุาร็าบิก้ิาที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้เฉีลี�ยู

อุยูู่ที�	150	บาท/กิิโลกิรั็ม

		 ด้านสำถานกิาร็ณ์ต้ลาดพับว่า	

กิลุ่มวิสำาหกิิจจะรั็บซื่�อุสำาร็กิาแฟ

จากิสำมาชิุกิข้อุงกิลุ่มทั�งหมด	ร็วมถึง

เกิษต้ร็กิร็ที�ไม่ได้เป็นสำมาชิุกิ	จากินั�น

ทางกิลุ่มจะนำาสำาร็กิาแฟไปแปร็รู็ป

เป็นเมล็ดกิาแฟคั�วเพืั�อุส่ำงให้ธุร็กิิจ

ร้็านกิาแฟสำดข้อุงกิลุ่มภายูใต้้แบร็นด์	

“กาแฟนาย่ง”	เพืั�อุแปร็รู็ปเป็นเครื็�อุงดื�ม

กิาแฟจำาหน่ายูให้ผู้บริ็โภค	ร็วมทั�ง

จำาหน่ายูเมล็ดกิาแฟคั�วและกิาแฟคั�วบด

บร็ร็จุในซ่อุงกิาแฟดิปอีุกิด้วยู	

ซึ่�งปัจจุบันทางกิลุ่มต่้อุยูอุดความสำำาเร็็จ

โดยูมีธุร็กิิจร้็านกิาแฟสำดกิว่า	50	สำาข้า

ทั�งในจังหวัดอุุดร็ธานีและต่้างจังหวัด	

ได้แก่ิ	กิรุ็งเทพัฯ	อุยุูธยูา	เป็นต้้น	

ร็วมถึงมีกิาร็จำาหน่ายูผ่านชุ่อุงทาง

อุอุนไลน์	ได้แก่ิ	Facebook	กิาแฟ

นายููงอุุดร็ธานี	Shopee	และ	Line	

เพืั�อุเพิั�มชุ่อุงทางต้ลาด	สำร้็างโอุกิาสำ	

สำร้็างร็ายูได้ให้กัิบเกิษต้ร็กิร็	

		 กิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุนกิาแฟนายููง	

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กาแฟนายูง มีการผลิต

กาแฟคุณภาพ รสชาติ

กลมกล่อม เป็นสินค้า 

OTOP ท่ีมีช่ือเสียง

ของจังหวัดอุดรธานี 

และยังคงพัฒนา

องค์ความรู้ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

รวมถึงการแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ทางกลุ่มอย่างต่อเน่ือง

มีกิาร็ผลิต้กิาแฟคุณภาพั	ร็สำชุาติ้

กิลมกิล่อุม	เป็นสิำนค้า	OTOP	

ที�มีชืุ�อุเสีำยูงข้อุงจังหวัดอุุดร็ธานี	

และยัูงคงพััฒนาอุงค์ความรู้็	

กิาร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพักิาร็ผลิต้	

ร็วมถึงกิาร็แปร็รู็ปเพืั�อุเพิั�มมูลค่าให้กัิบ

ทางกิลุ่มอุยู่างต่้อุเนื�อุง	สำำาหรั็บแนวทาง

กิาร็ส่ำงเสำริ็มและสำนับสำนุนเกิษต้ร็กิร็

ผู้ผลิต้กิาแฟในจังหวัดอุุดร็ธานีให้มีความ

เข้้มแข็้งและสำามาร็ถพึั�งพัาต้นเอุงได้

อุยู่างยัู�งยืูน	ควร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพั

กิาร็ผลิต้	และลดต้้นทุนกิาร็ผลิต้	

สำร้็างต้ลาดใหม่	โดยูเน้นกิาร็สำร้็าง	

อัุต้ลักิษณ์ข้อุงกิาแฟ	ร็วมถึงกิาร็ผลิต้

กิาแฟเฉีพัาะถิ�นเพืั�อุสำร้็างมูลค่าเพิั�ม

ให้กัิบผลิต้ภัณฑ์์	และสำร้็างร็ายูได้

ให้กัิบชุุมชุนอีุกิด้วยู	ทั�งนี�	ท่านที�สำนใจ

ข้้อุมูลกิาร็ผลิต้กิาแฟอุาร็าบิก้ิาข้อุง

กิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุนกิาแฟนายููง	สำามาร็ถ

สำอุบถามเพิั�มเติ้มได้ที�	นายูสำมเกีิยูร็ติ้	

อุ่อุนรู้็	ที�เป็นปร็ะธานกิลุ่มวิสำาหกิิจ

ชุุมชุนกิาแฟนายููง	ต้ำาบลบ้านก้ิอุง	

อุำาเภอุนายููง	จังหวัดอุุดร็ธานี	

โทร็	08	2616	2293	หรื็อุ	สำอุบถาม

เพิั�มเติ้มได้ที�	สำศึท.3	อุุดร็ธานี	

โทร็	04	2292	557	หรื็อุอีุเมล	

zone3@oae.go.th

โดย	:	สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	3	
อุุดร็ธานี

จังหวัดอุุดร็ธานี	ตั้วอุยู่างข้อุงกิาร็

ร็วมกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ที�ปร็ะสำบความสำำาเร็็จ

ในกิาร็ผลิต้กิาแฟแบบคร็บวงจร็	

มีกิาร็พััฒนาด้านกิาร็ผลิต้	กิาร็แปร็รู็ป	

และกิาร็ต้ลาดในพืั�นที�ที�มีศัึกิยูภาพั	

เริ็�มดำาเนินกิาร็ตั้�งแต่้ปี	2557	มีสำมาชิุกิ

เกิษต้ร็กิร็	200	ร็ายู	พืั�นที�เพัาะปลูกิ

กิาแฟอุาร็าบิก้ิา	ปร็ะมาณ	800	ไร่็	

ด้านสำถานกิาร็ณ์กิาร็ผลิต้	ปี	2564	

พับว่า	มีต้้นทุนกิาร็ผลิต้เฉีลี�ยู	6,104	

บาท/ไร่็/ปี	หรื็อุ	97	บาท/กิิโลกิรั็ม	

เริ็�มให้ผลผลิต้ในปีที�	4	และเก็ิบเกีิ�ยูว

ได้ปร็ะมาณ	25	ปี	เกิษต้ร็กิร็เก็ิบเกีิ�ยูว

ผลผลิต้ชุ่วงเดือุนมกิร็าคม	-	มีนาคม	

ให้ผลผลิต้ร็วมกิว่า	40	ตั้น/ปี	ผลผลิต้

เฉีลี�ยู	63	กิิโลกิรั็ม/ไร่็/ปี	เกิษต้ร็กิร็
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การศึกษาโซ่อุปทานแลี้ะโลี้จิสติกส์
สินค้าข้้าวจังหวัดนครสวรรค์

	 ข้้าวเป็นทรัุพยากรุอาหารุ
ที�สำำาคัญ่ข้อุงปร็ะชุากิร็โลกิ	โดยูเฉีพัาะ

ในกิลุ่มปร็ะเทศึแถบภูมิภาคเอุเชีุยูและ

ต้ะวันอุอุกิกิลาง	ร็วมไปถึงในทวีปแอุฟริ็กิา

อีุกิหลายูปร็ะเทศึนิยูมรั็บปร็ะทานข้้าว

เป็นอุาหาร็หลักิ	ข้้าวจึงเป็นพืัชุเศึร็ษฐกิิจ

สำำาคัญ่ที�ส่ำงผลกิร็ะทบอุยู่างกิว้างข้วาง

ต่้อุปร็ะชุากิร็โลกิ	ด้วยูวัฒนธร็ร็มและ

ร็สำนิยูมในกิาร็บริ็โภคข้้าวในแต่้ละภูมิภาค

ข้อุงโลกิมีความแต้กิต่้างกัินไป	

โดยูมีกิาร็คาดกิาร็ณ์ว่าในร็ะยูะยูาวแล้ว

ความต้้อุงกิาร็บริ็โภคข้้าวจะมีแนวโน้ม

ที�เพิั�มสูำงขึ้�น	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	

ได้คาดกิาร็บัญ่ชีุสำมดุลข้้าวโลกิ	ปีกิาร็ผลิต้	

2562/63	ณ	เดือุนมกิร็าคม	2563	

มีปริ็มาณผลผลิต้	496.66	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	

ลดลงจากิปี	2561/62	ร้็อุยูละ	0.50

กิาร็ใชุ้ภายูในปร็ะเทศึ	494.00	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	

เพิั�มขึ้�นจากิปี	2561/62	ร้็อุยูละ	1.35	

กิาร็ส่ำงอุอุกิ/นำาเข้้า	45.98	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	

เพิั�มจากิปี	2561/62	ร้็อุยูละ	2.49	

และสำต็้อุกิปลายูปีคงเหลือุ	177.05	

ล้านตั้นข้้าวสำาร็	เพิั�มจากิปี	2561/62	

ร้็อุยูละ	1.53	โดยูปร็ะเทศึที�คาดว่า

จะส่ำงอุอุกิเพิั�มขึ้�น	ได้แก่ิ	เมียูนมา

กัิมพูัชุา	จีน	กิายูานา	อิุนเดียู	แอุฟริ็กิาใต้้

เวียูดนาม	และสำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ส่ำวนปร็ะเทศึ

ที�คาดว่าจะส่ำงอุอุกิลดลง	ได้แก่ิ	อุาร์็เจนติ้นา	

บร็าซิ่ล	ปากีิสำถาน	ปาร็ากิวัยู	รั็สำเซี่ยู	

และไทยู	สำำาหรั็บปร็ะเทศึที�คาดว่า

จะมีกิาร็นำาเข้้าเพิั�มขึ้�น	ได้แก่ิ	บร็าซิ่ล

อิุนโดนีเซี่ยู	แอุฟริ็กิาใต้้	สำหรั็ฐอุาหรั็บเอุมิเร็ต้ส์ำ	
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และสำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ส่ำวนปร็ะเทศึที�คาดว่า

จะนำาเข้้าน้อุยูลง	ได้แก่ิ	จีน	อีุยูู	อีุหร่็าน	

อีุรั็กิ	และฟิลิปปินส์ำ	(สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ

กิาร็เกิษต้ร็,	2563)	สำำาหรั็บปร็ะเทศึไทยู

ข้้าวนับเป็นหนึ�งในพืัชุเศึร็ษฐกิิจที�สำำาคัญ่

ทั�งในด้านกิาร็บริ็โภค	และเป็นสิำนค้าเกิษต้ร็

ส่ำงอุอุกิ	อีุกิทั�งยูังมีความสำำาคัญ่ต่้อุภาวะ

เศึร็ษฐกิิจภูมิภาค	เนื�อุงจากิเป็นพืัชุเกิษต้ร็

หลักิข้อุงปร็ะเทศึที�คร็อุบคลุมพืั�นที�

เพัาะปลูกิมากิที�สุำด	คิดเป็นร้็อุยูละ	45.20	

ข้อุงพืั�นที�กิาร็เกิษต้ร็ทั�งหมดข้อุงปร็ะเทศึ	

และมีจำานวนครั็วเรื็อุนที�มากิถึง	4.30	

ล้านครั็วเรื็อุน	คิดเป็นร้็อุยูละ	74.40	

ข้อุงจำานวนครั็วเรื็อุนภาคเกิษต้ร็ทั�งหมด	

(ชัุยูวัชุ	โชุวเจริ็ญ่สุำข้,	2562)	ด้วยูเหตุ้นี�

ทำาให้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าวได้รั็บความสำนใจ

เป็นพิัเศึษจากิรั็ฐบาลมาโดยูต้ลอุด	โดยูมี

นโยูบายูชุ่วยูเหลือุอุยู่างต่้อุเนื�อุงทั�งนโยูบายู

ด้านร็าคา	(Price	Policy)	อุาทิ	

กิาร็ปร็ะกัินร็าคาข้้าว	กิาร็รั็บจำานำาข้้าว	

และโคร็งกิาร็ชุ่วยูเหลือุด้านอืุ�น	ๆ	เชุ่น	

โคร็งกิาร็สำนับสำนุนเงินชุ่วยูเหลือุต้้นทุน

กิาร็ผลิต้ให้แก่ิเกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว	

โคร็งกิาร็ชุ่วยูเหลือุค่าเก็ิบเกีิ�ยูว

และปรั็บปรุ็งคุณภาพัข้้าว	เป็นต้้น	

ปร็ะเทศึไทยูเป็นปร็ะเทศึผู้ผลิต้และส่ำงอุอุกิ

ข้้าวสำำาคัญ่ข้อุงโลกิมายูาวนาน	สำถานกิาร็ณ์

ข้้าวข้อุงปร็ะเทศึไทยู	ในปีกิาร็ผลิต้	

2562/63	มีปริ็มาณร็วม	30.54	ล้านตั้น

ข้้าวเปลือุกิ	ลดลงจากิปี	2561/62	

ที�มีปริ็มาณ	33.14	ล้านตั้น	หรื็อุ	ลดลง

ร้็อุยูละ	7.84	โดยูข้้าวนาปีจะมีปริ็มาณ	24.48	

ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	ลดลงจากิปี	2561/62	

ที�มีปร็ะมาณ	25.18	ล้านตั้น	หรื็อุลดลง

ร้็อุยูละ	2.78	ในข้ณะที�ข้้าวนาปรั็ง

จะมีปริ็มาณ	6.06	ล้านตั้น	ลดลงจากิปี	

2561/62	ที�มีปริ็มาณ	7.96	หรื็อุลดลง

ร้็อุยูละ	23.87	(กิร็มกิาร็ค้าต่้างปร็ะเทศึ,	2563)	

	 จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์ตั้�งอุยูู่ในกิลุ่ม

ภาคเหนือุต้อุนล่างเข้ต้	2	มีพืั�นที�	

5,998,548	ไร่็	พืั�นที�ส่ำวนใหญ่่	ปร็ะมาณ	

3	ใน	4	เป็นที�ร็าบลุ่มเหมาะแก่ิกิาร็เกิษต้ร็	

มีพืั�นที�ทำาเกิษต้ร็กิร็ร็ม	4,383,580	ไร่็	

หากิจำาแนกิเนื�อุที�	ต้ามชุนิดกิาร็เพัาะปลูกิ

จะพับว่า	เป็นเนื�อุที�ที�มีกิาร็เพัาะปลูกิข้้าว

มากิที�สุำดคิดเป็นร้็อุยูละ	60.20	ข้อุงเนื�อุที�

ทำากิาร็เกิษต้ร็	และคิดเป็นร้็อุยูละ	44.00	

ข้อุงพืั�นที�ทั�งหมดข้อุงจังหวัด	(สำำานักิงาน

สำถิติ้จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์,	2563)	

ในปีกิาร็ผลิต้	2562/63	จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์

มีเกิษต้ร็กิร็ปลูกิข้้าวนาปีทั�งหมด	91,060	ร็ายู	

เนื�อุที�เพัาะปลูกิ	2,295,243.77	ไร่็	

(สำำานักิงานเกิษต้ร็จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์,	2563)	

ข้้าวจึงเป็นพืัชุเศึร็ษฐกิิจที�มีความสำำาคัญ่

ข้อุงจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์	โดยูสำร้็างร็ายูได้หลักิ

ให้เกิษต้ร็กิร็	อีุกิทั�งยูังเป็นจุดศูึนยู์ร็วม

กิาร็ค้าข้้าวที�สำำาคัญ่ข้อุงภาคกิลาง	

แต่้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าวในจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์

ยูังปร็ะสำบปัญ่หากิาร็ทำานาแล้วข้าดทุน

เนื�อุงจากิสำาเหตุ้หลายู	ๆ	ด้านด้วยูกัิน	

เชุ่น	ปัญ่หาร็าคาผลผลิต้ต้ำ�า	ปัญ่หา

ความเสีำ�ยูงจากิภัยูธร็ร็มชุาติ้	ปัญ่หา

กิาร็ร็ะบาดข้อุงศัึต้รู็พืัชุ	และปัญ่หา

กิาร็ข้าดอุงค์ความรู้็ด้านกิาร็จัดกิาร็โลจิสำติ้กิส์ำ

ที�เหมาะสำม	ซึ่�งผู้เกีิ�ยูวข้้อุงร็วมทั�งเกิษต้ร็กิร็

ในโซ่่อุุปทาน	(Supply	Chain)	ยูังคงใชุ้

วิธีกิาร็ปฏิิบัติ้เพืั�อุจัดกิาร็ผลิต้รู็ปแบบเดิม	

ได้แก่ิ	กิาร็ข้นส่ำงปัจจัยูกิาร็ผลิต้และกิาร็ข้นส่ำง

ผลผลิต้โดยูใชุ้ร็ถสำำาหรั็บกิาร็เกิษต้ร็	

(ร็ถอีุแต๋้น)	ซึ่�งสำามาร็ถบร็ร็ทุกิได้

ในปริ็มาณคร็าวละไม่มากิ	ใชุ้เวลาในกิาร็

ข้นส่ำงมากิกิว่าร็ถบร็ร็ทุกิ	ทำาให้มีกิาร็ข้นส่ำง

หลายูเที�ยูวและสิำ�นเปลือุงนำ�ามันเชืุ�อุเพัลิง	

ส่ำงผลให้เกิิดต้้นทุนกิาร็ผลิต้ที�สูำงเกิิน

ความจำาเป็น	อีุกิทั�งยูังเกิิดความสูำญ่เสีำยู

จากิผลผลิต้ร่็วงหล่นร็ะหว่างกิาร็ข้นส่ำง	

เนื�อุงจากิวัสำดุร็อุงพืั�นร็ถและผ้าใบคลุม

ชุำารุ็ด	ดังนั�น	กิาร็ปรั็บปรุ็งกิาร็บริ็หาร็

จัดกิาร็โลจิสำติ้กิส์ำและร็ะบบโซ่่อุุปทาน

เป็นส่ำวนสำำาคัญ่ที�ทำาให้เกิษต้ร็กิร็มีต้้นทุน

กิาร็ผลิต้ที�ลดลงสำามาร็ถผลิต้สิำนค้า

ที�มีคุณภาพัลดกิาร็สูำญ่เสีำยูร็ะหว่างกิาร็ข้นส่ำง	

ลดขั้�นต้อุนและร็ะยูะเวลาในกิาร็ข้นส่ำง

สิำนค้า	กิาร็ศึึกิษาวิจัยูในพืั�นที�ที�ผ่านมา

เป็นกิาร็ศึึกิษาข้้อุมูลเบื�อุงต้้น

ด้านต้้นทุนผลต้อุบแทน	แต่้ยูังข้าดข้้อุมูล

เชิุงลึกิในกิาร็วิเคร็าะห์และวัดปร็ะสิำทธิภาพั

กิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็ด้านโลจิสำติ้กิส์ำที�คร็อุบคลุม

กิิจกิร็ร็มทุกิด้านในร็ะบบโลจิสำติ้กิส์ำ

	 สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	12	

จึงได้ทำากิาร็ศึึกิษาเรื็�อุงโซ่่อุุปทานและ

โลจิสำติ้กิส์ำข้้าวจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์	ซึ่�งเป็น

ข้้อุมูลสำำาคัญ่จะนำาไปสู่ำแนวทางแก้ิไข้ปัญ่หา

ต้้นทุนที�ซ่ำ�าซ้่อุน	และแนวทางกิาร็พััฒนา

ร็ะบบโลจิสำติ้กิส์ำข้้าวในจังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์	

ที�มีผู้เกีิ�ยูวข้้อุงในร็ะบบโซ่่อุุปทาน

เป็นจำานวนมากิ	มีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพืั�อุศึึกิษา

โคร็งสำร้็างและกิิจกิร็ร็มโซ่่อุุปทาน
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ข้้าวนาปี	ปีเพัาะปลูกิ	2562/63	ในจังหวัด

นคร็สำวร็ร็ค์	และศึึกิษาปร็ะสิำทธิภาพั

ในกิาร็จัดกิาร็โลจิสำติ้กิส์ำข้้าวใน	3	มิติ้	

ได้แก่ิ	มิติ้ด้านต้้นทุน	มิติ้ด้านเวลา	

และมิติ้ด้านความน่าเชืุ�อุถือุ	โดยูแบ่งเป็น	

3	กิร็ณีคือุ	เกิษต้ร็กิร็	สำถาบันเกิษต้ร็กิร็

และผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสีำ	พับว่า	โคร็งสำร้็าง

และกิิจกิร็ร็มโซ่่อุุปทานข้้าวนาปี	ปร็ะกิอุบด้วยู

ส่ำวนต้้นนำ�า	กิลางนำ�า	และปลายูนำ�า	

โดยูส่ำวนต้้นนำ�าเกิษต้ร็กิร็เป็นผู้จัดหาปัจจัยู

กิาร็ผลิต้เพืั�อุทำากิาร็ผลิต้ข้้าวเปลือุกินาปีแล้ว

จำาหน่ายูไปยูังสำถาบันเกิษต้ร็กิร็	

ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสีำ	หรื็อุส่ำวนกิลางนำ�า	

หลังจากิแปร็รู็ป	ข้้าวสำาร็จะจำาหน่ายู

ต่้อุไปยูังส่ำวนกิลางนำ�าและปลายูนำ�า

นอุกิพืั�นที�	ได้แก่ิ	พ่ัอุค้าส่ำงอุอุกิ	ร้็านค้าส่ำง	

และผู้บริ็โภค

ด้านประสิู่ทธิภาพิ่ในการจัดการโลจิ

สู่ติกส์ู่การเกษตร	กรณี์	(1)	เกษตรกร

มิติ้ด้านต้้นทุน	พับว่า	ต้้นทุนโลจิสำติ้กิส์ำ

ต่้อุยูอุดข้ายูร็วมร้็อุยูละ	27.41	ซึ่�งมีสัำดส่ำวน

ต้้นทุนกิาร็ข้นส่ำงต่้อุยูอุดข้ายูมากิที�สุำด	

ร้็อุยูละ	19.36	ร็อุงลงมาคือุ	สัำดส่ำวนมูลค่า

สิำนค้าที�เสีำยูหายูต่้อุยูอุดข้ายู	ร้็อุยูละ	7.97	

สัำดส่ำวนกิาร็จัดซื่�อุจัดหาต่้อุยูอุดข้ายู	

ร้็อุยูละ	0.052	และสัำดส่ำวนกิาร็ให้บริ็กิาร็

ลูกิค้าต่้อุยูอุดข้ายู	ร้็อุยูละ	0.034	

มิติ้ด้านเวลา	พับว่าร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูข้อุงกิาร็

ถือุคร็อุงและกิาร็บร็ร็จุภัณฑ์์สิำนค้า	0.86	วัน	

ร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็จัดส่ำงสิำนค้า	0.62	วัน	

และร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็จัดซื่�อุ	

0.28	มิติ้ด้านความน่าเชืุ�อุถือุ	พับว่า	

อัุต้ร็าความสำามาร็ถกิาร็จัดส่ำงสิำนค้า	

อัุต้ร็าความสำามาร็ถในกิาร็จัดส่ำงสิำนค้า

ข้อุงผู้ผลิต้	อัุต้ร็าความสำามาร็ถในกิาร็

จัดส่ำงสิำนค้าข้อุงแผนกิข้นส่ำง	ร้็อุยูละ	100.00	

และอัุต้ร็าความเสีำยูหายูข้อุงสิำนค้า	

ร้็อุยูละ	7.36	(2)	สู่ถั่าบัันเกษตรกร

มิติ้ด้านต้้นทุน	พับว่า	ต้้นทุนโลจิสำติ้กิส์ำ

ต่้อุยูอุดข้ายูร็วมร้็อุยูละ	15.92	ซึ่�งมีสัำดส่ำวน

ต้้นทุนคลังสิำนค้าต่้อุยูอุดข้ายูมากิที�สุำด

ร้็อุยูละ	7.83	ร็อุงลงมา	เป็นสัำดส่ำวนต้้นทุน

กิาร็ข้นส่ำงต่้อุยูอุดข้ายูร้็อุยูละ	4.51	และ

สัำดส่ำวนมูลค่าสิำนค้าที�เสีำยูหายูต่้อุยูอุดข้ายู

ร้็อุยูละ	3.29	มิติ้ด้านเวลา	พับว่า	ร็ะยูะ

เวลาเฉีลี�ยูจัดเก็ิบสิำนค้าในคลัง	47.00	วัน	

ร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็พัยูากิร็ณ์	23.80	วัน

และร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูเก็ิบสิำนค้าเพีัยูงพัอุ

ความต้้อุงกิาร็	12.60	วัน	มิติ้ด้าน

ความน่าเชืุ�อุถือุ	พับว่า	อัุต้ร็าความสำามาร็ถ

กิาร็จัดส่ำงสิำนค้าร้็อุยูละ	100.00	อัุต้ร็า

ความแม่นยูำากิาร็พัยูากิร็ณ์ความต้้อุงกิาร็

ข้อุงลูกิค้าร้็อุยูละ	93.54	และอัุต้ร็า

ความสำามาร็ถในกิาร็จัดส่ำงสิำนค้า

ข้อุงแผนกิข้นส่ำง	ร้็อุยูละ	92.80	และ	

(3)	ผ้่ประกอบัการโรงสีู่	มิติ้ด้านต้้นทุน	

พับว่า	ต้้นทุนโลจิสำติ้กิส์ำต่้อุยูอุดข้ายูร็วม

ร้็อุยูละ	9.55	ซึ่�งมีสัำดส่ำวนต้้นทุนคลังสิำนค้า

ต่้อุยูอุดข้ายูมากิที�สุำด	ร้็อุยูละ	3.88	

ร็อุงลงมาเป็นสัำดส่ำวนต้้นทุนกิาร็ข้นส่ำงต่้อุ

ยูอุดข้ายู	ร้็อุยูละ	2.85	สัำดส่ำวนมูลค่าสิำนค้า

ที�เสีำยูหายูต่้อุยูอุดข้ายูร้็อุยูละ	1.94	และ

สัำดส่ำวนต้้นทุนกิาร็ถือุคร็อุงสิำนค้าต่้อุยูอุด

ข้ายูร้็อุยูละ	0.81	มิติ้ด้านเวลา	พับว่าร็ะยูะ

เวลาเฉีลี�ยูกิาร็ถือุคร็อุงและกิาร็บร็ร็จุภัณฑ์์
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สิำนค้า	13.95	วัน	ร็ะยูะเวลาเฉีลี�ยูกิาร็เก็ิบ

สิำนค้าอุยู่างเพีัยูงพัอุ	13.20	วัน	ร็ะยูะเวลา

เฉีลี�ยูกิาร็ต้อุบสำนอุงคำาสัำ�งซื่�อุและร็ะยูะเวลา

เฉีลี�ยูพัยูากิร็ณ์ความต้้อุงกิาร็	8.00	วัน	

มิติ้ด้านความน่าเชืุ�อุถือุ	พับว่า	อัุต้ร็าความ

สำามาร็ถกิาร็จัดส่ำงสิำนค้าข้อุงผู้ผลิต้ร้็อุยูละ

100.00	อัุต้ร็าความสำามาร็ถกิาร็จัดส่ำง

สิำนค้าข้อุงแผนกิข้นส่ำงร้็อุยูละ	98.05	

และอัุต้ร็าความแม่นยูำากิาร็พัยูากิร็ณ์

ร้็อุยูละ	97.47

	 กิิจกิร็ร็มโลจิสำติ้กิส์ำโซ่่อุุปทานสิำนค้า

ข้้าวนาปีที�สำำาคัญ่	ข้อุงสำถาบันฯ	และ

ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสีำ	จะมีต้้นทุนในส่ำวนนี�

จำานวนมากิ	ได้แก่ิ	กิิจกิร็ร็มบริ็หาร็จัดกิาร็

คลังสิำนค้า	เนื�อุงจากิเป็นกิิจกิาร็ที�มีกิาร็

เก็ิบรั็กิษาผลผลิต้และผลิต้ภัณฑ์์จำานวนมากิ

ซึ่�งต้้อุงมีคลังสิำนค้าเพืั�อุจัดเก็ิบรั็กิษา

ผลผลิต้และถือุคร็อุงสิำนค้าให้เพีัยูงพัอุ

ต่้อุความต้้อุงกิาร็	ร็วมทั�งกิิจกิร็ร็มเคลื�อุนยู้ายู	

กิาร็ข้นส่ำงปัจจัยูกิาร็ผลิต้	ผลผลิต้และสิำนค้า

ซึ่�งเป็นกิิจกิร็ร็มที�ต้้อุงดำาเนินกิาร็มากิ

เป็นปร็ะจำาอุยู่างต่้อุเนื�อุงในทุกิขั้�นต้อุน	

และกิิจกิร็ร็มกิาร็จัดกิาร็เครื็�อุงมือุ

เครื็�อุงใชุ้ต่้างๆ	และกิาร็บร็ร็จุหีบห่อุ

ซึ่�งมีผลผลิต้ที�เกิิดความเสีำยูหายูจากิกิิจกิร็ร็มนี�

จำานวนมากิ	สำำาหรั็บเกิษต้ร็กิร็ส่ำวนใหญ่่

เมื�อุเก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้แล้วจะข้ายูทันที

จะไม่เก็ิบรั็กิษาผลผลิต้ไว้	จึงไม่มีค่าใชุ้จ่ายู

ด้านคลังสิำนค้า	ต้้นทุนข้อุงเกิษต้ร็กิร็จำานวนมากิ

จึงเป็นสัำดส่ำวนต้้นทุนกิาร็ข้นส่ำงต่้อุยูอุดข้ายู	

ซึ่�งเกิษต้ร็กิร็ต้้อุงรั็บภาร็ะด้านกิาร็ข้นส่ำง

ปัจจัยูกิาร็ผลิต้	ผลผลิต้	ร็วมถึงกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูว

เคลื�อุนยู้ายูผลผลิต้ต่้าง	ๆ

	 นอุกิจากินี�	ยูังพับปัญ่หาด้านกิาร็ผลิต้ข้อุง	

เกษตรกร	ได้แก่ิ	1)	ความผันผวนข้อุง

สำภาพัภูมิอุากิาศึ	หากิฝนแล้งทำาให้ผลผลิต้

ข้อุงเกิษต้ร็กิร็ได้รั็บความเสีำยูหายู	จากิกิาร็

ข้าดนำ�าชุ่วงข้้าวกิำาลังอุอุกิร็วง	ทำาให้เมล็ดลีบฝ่อุ	

ไม่ได้นำ�าหนักิ	2)	เกิษต้ร็กิร็บางส่ำวน

ข้าดความรู้็ใหม่	ๆ	ในกิาร็ทำาเกิษต้ร็	

ความรู้็ด้านกิาร็จัดกิาร็และความรู้็

ด้านกิาร็สำร้็างมูลค่าเพิั�มให้กัิบสิำนค้า	

3)	ในฤดูกิาลเก็ิบผลผลิต้จะมีกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูว

พัร้็อุมๆกัิน	เกิษต้ร็กิร็ต้้อุงจ้างร็ถเกีิ�ยูว

เพืั�อุเก็ิบผลผลิต้	บางส่ำวนผลผลิต้

ยูังไม่ถึงกิำาหนดร็ะยูะเก็ิบเกีิ�ยูว	หรื็อุยูัง

ไม่สุำกิเต็้มที�	แต่้เมื�อุผู้ให้บริ็กิาร็ร็ถเกีิ�ยูว

เข้้ามาให้บริ็กิาร็ในพืั�นที�นั�นแล้วก็ิจะดำาเนินกิาร็

เกีิ�ยูวให้พัร้็อุมกัิน	ทำาให้ผลผลิต้ที�ได้

ไม่มีคุณภาพั	และ	ผู้ให้บริ็กิาร็ต้้อุงเร่็ง

กิจกรรมโลจิสติกส์

โซ่อุปทานสินค้าข้าวนาปี

ท่ีสําคัญ ของสถาบันฯ 

และผู้ประกอบการโรงสี 

จะมีต้นทุนในส่วนน้ีจํานวนมาก 

ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการ

คลังสินค้า เน่ืองจาก

เป็นกิจการท่ีมีการเก็บรักษา

ผลผลิตและผลิตภัณฑ์

จํานวนมากซ่ึงต้องมี

คลังสินค้าเพ่ือจัดเก็บรักษา

ผลผลิตและถือครองสินค้า

ให้เพียงพอต่อความต้องการ
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ดำาเนินกิาร็ให้ทันเวลาเพืั�อุไปให้บริ็กิาร็

ในพืั�นที�ใหม่	ซึ่�งหากิเกิษต้ร็กิร็ไม่ควบคุม

ดูแลกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูวอุาจทำาให้เกิิดความ

เสีำยูหายูข้อุงผลผลิต้จำานวนมากิได้

เกิษต้ร็กิร็ส่ำวนใหญ่่มีอัุต้ร็าความเสีำยูหายู

ข้อุงผลผลิต้จำานวนมากิจากิขั้�นต้อุนกิาร็

เก็ิบเกีิ�ยูวและเคลื�อุนยู้ายูผลผลิต้ในไร่็นา	

4)	ขั้�นต้อุนกิาร็ข้นส่ำงผลผลิต้	ผลผลิต้

อุาจร่็วงหล่นเสีำยูหายู	เนื�อุงจากิร็ถบร็ร็ทุกิ

มีสำภาพัเก่ิาและวัสำดุปูร็อุงพืั�นหรื็อุผ้าคลุม

ป้อุงกัินฉีีกิข้าด	5)	เกิษต้ร็กิร็ข้ายูผลผลิต้

ทันทีเมื�อุเก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้	เนื�อุงจากิไม่มี

สำถานที�ต้ากิและจัดเก็ิบผลผลิต้และยูุ่งยูากิ

ต่้อุกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็	และ	6)	เกิษต้ร็กิร็

ส่ำวนใหญ่่เป็นเกิษต้ร็กิร็อิุสำร็ะ	มีพืั�นที�

ปลูกิข้้าวค่อุนข้้างมากิ	โดยูเป็นทั�งพืั�นที�

ข้อุงต้นเอุงและพืั�นที�เชุ่าในสัำดส่ำวนใกิล้เคียูงกัิน	

แต่้ข้าดกิาร็วางแผนกิาร็ผลิต้	อีุกิทั�งยูังไม่รู้็จักิ

และไม่มีกิาร็ผลิต้ต้ามแบบกิาร็ปฏิิบัติ้

ทางกิาร็เกิษต้ร็ที�ดี	(GAP)	ส่ำวนสู่ถั่าบััน

เกษตรกร	พับว่า	1)	สำถาบันฯ	มีกิาร็

จ้างบุคลากิร็เพีัยูงพัอุแต่้บางส่ำวน

ยูังข้าดบุคลากิร็ด้านกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็ต้ลาด	

หรื็อุบุคลากิร็ข้าดความรู้็ด้านกิาร็ต้ลาด	

2)	สำถาบันเกิษต้ร็กิร็ข้าดเครื็�อุงมือุอุุปกิร็ณ์

ที�จำาเป็น	ได้แก่ิ	เครื็�อุงอุบข้้าวเพืั�อุลด

ความชืุ�น	เครื็�อุงคัดเมล็ดพัันธ์ุ	โร็งสีำข้้าว	

เครื็�อุงบร็ร็จุภัณฑ์์	สำำาหรั็บปัญ่หาข้อุง	

โรงสีู่	คือุ	1)	คุณภาพัข้อุงผลผลิต้ที�รั็บซื่�อุ

มีสิำ�งเจือุปนมากิ	เนื�อุงจากิกิาร็ขั้�นต้อุนกิาร็

เก็ิบเกีิ�ยูวข้้าว	โร็งสีำจึงใชุ้บุคลากิร็และ

เพิั�มขั้�นต้อุนเพืั�อุจัดกิาร็คุณภาพัวัต้ถุดิบ

ก่ิอุนนำาเข้้าสู่ำกิร็ะบวนกิาร็ผลิต้	ซึ่�งเป็นกิาร็

เพิั�มต้้นทุนและเวลาดำาเนินกิาร็	

2)	ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็โร็งสีำมีกิาร็ลงทุนติ้ดตั้�ง

เครื็�อุง	GPS	สำำาหรั็บร็ถบร็ร็ทุกิสิำนค้า

ต้ามนโยูบายูข้อุงรั็ฐทำาให้มีต้้นทุน

ในกิาร็ทำาธุร็กิิจเพิั�มขึ้�น	แต่้กิาร็ติ้ดตั้�ง

เครื็�อุง	GPS	สำำาหรั็บร็ถบร็ร็ทุกิสิำนค้า	

ทำาให้ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็สำามาร็ถควบคุม

กิาร็ข้นส่ำงสิำนค้า	และจัดส่ำงได้ต้ามกิำาหนด

ข้อเสู่นอแนะด้านการจัดการโลจิสู่ติกส์ู่

ปร็ะกิอุบด้วยู	เกษตรกร	ควร็มีกิาร็ศึึกิษา

หาความรู้็ให้ทันต่้อุสำถานกิาร็ณ์ที�เปลี�ยูนแปลง	

เพืั�อุสำามาร็ถคาดกิาร็ณ์	หรื็อุวางแผน

กิาร็เพัาะปลูกิให้เหมาะสำมกัิบสำภาพัอุากิาศึ	

ร็วมถึงกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็ด้านกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูว

ควบคุมดูแลกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูว	กิาร็จัดกิาร็

ผลผลิต้หลังเก็ิบเกีิ�ยูวเพืั�อุเพิั�มมูลค่า

และลดความเสีำยูหายูข้อุงสิำนค้า	

สู่ถั่าบัันเกษตรกร	1)	ควร็มีกิาร็ส่ำงเสำริ็ม

ความรู้็ด้านกิาร็ต้ลาด	กิาร็จัดกิาร็โลจิสำติ้กิส์ำ

ให้แก่ิบุคลากิร็ข้อุงสำถาบันเกิษต้ร็กิร็	

2)	กิาร็จัดร็ะบบด้านกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็

บุคลากิร็ด้านคลังสิำนค้าให้เหมาะสำม	

ร็วมถึงกิาร็จัดกิาร็ปริ็มาณสิำนค้าคงคลัง

ให้มีปร็ะสิำทธิภาพั	และ	3)	กิาร็วางแผน

กิาร็จัดกิาร็สิำนค้า	ตั้�งแต่้ขั้�นต้อุนกิาร็รั็บซื่�อุ

ผลผลิต้	ปริ็มาณกิาร็รั็บซื่�อุ	กิาร็ส่ำงมอุบ

และข้นส่ำงสิำนค้าที�เป็นร็ะบบเพืั�อุลดค่าใชุ้

จ่ายูด้านกิาร็ข้นส่ำง	และลดความเสีำยูหายู

ข้อุงผลผลิต้	โรงสีู่	1)	ควร็มีกิาร็จัดร็ะบบ

ด้านกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็บุคลากิร็	ปริ็มาณ

สิำนค้าคงคลัง	ร็วมถึงขั้�นต้อุนกิาร็ข้นส่ำง	

ข้นยู้ายูสิำนค้าเพืั�อุป้อุงกัินความเสีำยูหายูต่้อุสิำนค้า	

2)	กิาร็จัดร็ะบบต้ร็วจสำอุบสิำนค้าเพืั�อุต้ร็วจ

สำอุบสำถานะกิาร็จัดส่ำง	โดยูผู้ปร็ะกิอุบกิาร็

และลูกิค้าสำามาร็ถต้ร็วจสำอุบได้ว่าสิำนค้า

อุยูู่ร็ะหว่างขั้�นต้อุนใด	หากิพับปัญ่หา

ความล่าชุ้าจะหาแนวทางแก้ิไข้ได้ทันที	

เพืั�อุข้นส่ำงถึงปลายูทางได้ต้ามแผน	

และสำำาหรั็บภาครัฐ	ควร็มีส่ำวนร่็วมในกิาร็

ส่ำงเสำริ็มแก่ิเกิษต้ร็กิร็	โดยู	1)	สำนับสำนุนให้

เกิษต้ร็กิร็เกิิดกิาร็ร็วมกิลุ่ม	เชุ่น	โคร็งกิาร็

ร็ะบบส่ำงเสำริ็มกิาร็เกิษต้ร็แบบแปลงใหญ่่

เพืั�อุให้มีกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็ผลิต้กิาร็ต้ลาด

ร่็วมกัิน	กิาร็แลกิเปลี�ยูนความรู้็	

2)	กิาร็สำนับสำนุนปัจจัยูพืั�นฐานให้แก่ิ

เกิษต้ร็กิร็	ได้แก่ิ	แหล่งนำ�า	3)	กิาร็ส่ำงเสำริ็ม

ความรู้็ด้านต่้าง	ๆ	และกิาร็ปร็ะชุาสัำมพัันธ์

แจ้งเตื้อุนให้เกิษต้ร็กิร็ทร็าบอุยู่างต่้อุเนื�อุง

ทั�งก่ิอุนและร็ะหว่างฤดูกิาลเพัาะปลูกิ	

ด้านสำภาพัภูมิอุากิาศึ	ภัยูธร็ร็มชุาติ้	

ปริ็มาณนำ�าที�เพีัยูงพัอุต่้อุกิาร็เพัาะปลูกิ	

กิาร็ส่ำงเสำริ็มให้แก่ิ	สำถาบันเกิษต้ร็กิร็	

โดยูกิาร็สำนับสำนุนเครื็�อุงมือุอุุปกิร็ณ์ที�จำาเป็น	

ได้แก่ิ	เครื็�อุงอุบข้้าว	เครื็�อุงคัดเมล็ดพัันธ์ุ	

โร็งสีำข้้าว	เครื็�อุงบร็ร็จุภัณฑ์์	เพืั�อุให้

สำถาบันฯ	มีกิร็ะบวนกิาร็ผลิต้ต่้อุเนื�อุงต้ลอุด

โซ่่อุุปทานและสำามาร็ถเป็นอุงค์กิร็ที�พึั�ง

ให้แก่ิเกิษต้ร็กิร็ได้อุยู่างเข้้มแข็้ง	ร็วมทั�ง	

กิาร็ส่ำงเสำริ็มและสำนับสำนุนให้แก่ิผู้ปร็ะกิอุบกิาร็

โร็งสีำร่็วมกัิบเกิษต้ร็กิร็ในด้านกิาร็จัดกิาร็

เก็ิบเกีิ�ยูว	และบริ็หาร็จัดกิาร็ผลผลิต้

หลังกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูว	เพืั�อุให้ผลผลิต้มีคุณภาพั

และลดความเสีำยูหายู

โดย	:	สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	12	
นคร็สำวร็ร็ค์
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ความท้าทายแลี้ะพัฒนาการข้องการด�าเนินงาน
ด้านการเปล่้ี้ยนแปลี้งสภาพภูมิอากาศข้องประชาคมโลี้ก

	 ปัญหากิาร็เปลี�ยูนแปลง

สำภาพัภูมิอุากิาศึยูังเป็นปร็ะเด็นที�ทั�วโลกิ

ให้ความสำำาคัญ่มาอุยู่างต่้อุเนื�อุง	อีุกิทั�ง

ยูังมีความจำาเป็นในกิาร็ดำาเนินกิาร็

อุยู่างเร่็งด่วน	ส่ำงผลให้เกิิดความร่็วมมือุ

ข้อุงปร็ะชุาคมโลกิเพืั�อุแก้ิปัญ่หาดังกิล่าว	

โดยูจากิร็ายูงานข้อุงคณะกิร็ร็มาธิกิาร็

ร็ะหว่างรั็ฐบาลว่าด้วยูกิาร็เปลี�ยูนแปลง

สำภาพัภูมิอุากิาศึ	(Intergovernmental	

Panel	on	Climate	Change:	IPCC)	

ร็ะบุว่า	หากิอุุณหภูมิทั�วโลกิเพิั�มขึ้�นมากิกิว่า	

1.5	อุงศึาเซ่ลเซี่ยูสำ	สำภาพัอุากิาศึข้อุงโลกิ

จะเข้้าสู่ำจุดเปลี�ยูน	(Tipping	point)	

ที�จะส่ำงผลกิร็ะทบโดยูที�ไม่สำามาร็ถ

หวนคืนได้	เชุ่น	ฤดูแล้งจะยูาวนานขึ้�น	

กิาร็ละลายูข้อุงภูเข้านำ�าแข็้งขั้�วโลกิ

จะส่ำงผลให้ร็ะดับนำ�าทะเลสูำงขึ้�น	ซึ่�งคาดกิาร็ณ์ว่า

ภายูในปี	2649	ร็ะดับนำ�าทะเลจะสูำงขึ้�น	

1	เมต้ร็	และส่ำงผลกิร็ะทบต่้อุความ

เป็นอุยูู่ข้อุงผู้ที�อุยูู่อุาศัึยูต้ามแนวชุายูฝั�ง	

ด้วยูเหตุ้นี�	จึงเกิิดกิาร็ปร็ะชุุมร็ะดับ

นานาชุาติ้ขึ้�นเพืั�อุหาแนวทางยูับยูั�ง

กิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึและ

ป้อุงกัินผลกิร็ะทบที�จะเกิิดขึ้�นกัิบมนุษยู์	

โดยูได้มีกิาร็ลงนามในกิร็อุบอุนุสัำญ่ญ่า

สำหปร็ะชุาชุาติ้ว่าด้วยูกิาร็เปลี�ยูนแปลง

สำภาพัภูมิอุากิาศึ	(United	Nations	

Framework	Convention	on	

Climate	Change:	UNFCCC)	เมื�อุวันที�	

9	พัฤษภาคม	2535	เพืั�อุเป็นกิร็อุบ

กิาร็ทำางานให้ปร็ะเทศึสำมาชิุกิจำานวน

มากิกิว่า	150	ปร็ะเทศึ	ร็วมถึงปร็ะเทศึไทยู	

ในกิาร็กิำาหนดทิศึทางดำาเนินกิาร็

เพืั�อุลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	โดยูยูึด

หลักิกิาร็ดำาเนินกิาร็ในรู็ปแบบความสำมัคร็ใจ	

และเพืั�อุเป็นกิาร็ติ้ดต้ามและหารื็อุถึง

กิาร็ดำาเนินกิาร็ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุน

กิร็ะจกิ	UNFCCC	จึงได้จัดกิาร็ปร็ะชุุม

ภาคีอุนุสัำญ่ญ่าสำหปร็ะชุาชุาติ้ว่าด้วยูกิาร็

เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ	(Conference	

of	Parties:	COP)	ตั้�งแต่้ปี	2538	ซึ่�งได้มี

ความคืบหน้ากิาร็ดำาเนินงานสำำาคัญ่	ดังนี�	

การประชุีม	COP	ครั�งที�	3	(ปี	2540)	

ณ	กิรุ็งเกีิยูวโต้	ปร็ะเทศึญี่�ปุ่น	ที�ปร็ะชุุม

ได้มีกิาร็รั็บร็อุงพิัธีสำาร็เกีิยูวโต้	(Kyoto	

Protocol)	มีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพืั�อุลดกิาร็

ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	และ	36	ปร็ะเทศึ

พััฒนาทั�วโลกิให้คำามั�นในกิาร็ดำาเนินกิาร็	

อุยู่างไร็ก็ิต้าม	ถึงแม้ว่าทั�ง	36	ปร็ะเทศึ

จะสำามาร็ถลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิลง

ในร็ะดับหนึ�งแล้ว	แต่้กิาร็ปล่อุยูกิาซ่
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เรื็อุนกิร็ะจกิในร็ะหว่างปี	2533-2553	

ก็ิยูังเพิั�มขึ้�นถึงร้็อุยูละ	32

	 การประชุีม	COP	ครั�งที�	21	(ปี	2558)	

ณ	กิรุ็งปารี็สำ	ปร็ะเทศึฝรั็�งเศึสำ	สำมาชิุกิ	

175	ปร็ะเทศึ	ร็วมถึงปร็ะเทศึไทยู	

จึงได้มีกิาร็ลงนามในความต้กิลงปารี็สำ	

(Paris	Agreement)	เมื�อุวันที�	12	ธันวาคม	

2558	เพืั�อุเป็นกิาร็แสำดงความร่็วมมือุ

ข้อุงปร็ะชุาคมโลกิอุยู่างเป็นรู็ปธร็ร็ม

ในกิาร็แก้ิไข้ปัญ่หากิาร็เปลี�ยูนแปลง	

สำภาพัภูมิอุากิาศึ	ได้กิำาหนดเป้าหมายู

ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	และรั็กิษา

อุุณหภูมิโลกิไม่ให้สูำงเกิินกิว่า	2	อุงศึา

เซ่ลเซี่ยูสำ	และถ้าเป็นไปได้	ไม่ให้เกิิน	

1.5	อุงศึาเซ่ลเซี่ยูสำ	โดยูแต่้ละปร็ะเทศึ

จะต้้อุงกิำาหนดเป้าหมายู	กิาร็ดำาเนินกิาร็

ที�ปร็ะเทศึกิำาหนดเอุง	(Nationally	

determined	contributions:	NDC)

เพืั�อุเป็นกิาร็ติ้ดต้ามความคืบหน้า

ในกิาร็ดำาเนินกิาร็	สำำาหรั็บปร็ะเทศึไทยู	

พัลเอุกิปร็ะยูุทธ์	จันทร์็โอุชุา	นายูกิรั็ฐมนต้รี็	

ได้กิล่าวถ้อุยูแถลงเพืั�อุแสำดงจุดยูืนข้อุงไทยู

ในกิาร็มีส่ำวนร่็วมในกิาร็แก้ิไข้ปัญ่หา

กิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ	

และร่็วมแสำดงเจต้จำานงข้อุงไทยูที�จะลด

กิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิให้ได้ร้็อุยูละ	

20-25	ภายูในปี	2573	อุยู่างไร็ก็ิต้าม	

ยูังมีข้้อุกัิงวลว่าความคืบหน้า

กิาร็ดำาเนินกิาร็ในปัจจุบันยูังไม่เพีัยูงพัอุ

ที�จะบร็ร็ลุเป้าหมายูกิาร็รั็กิษาอุุณหภูมิ

ไม่ให้สูำงเกิินกิว่า	2	อุงศึาเซ่ลเซี่ยูสำได้	

โดยูเฉีพัาะอุยู่างยูิ�งกิาร็ที�สำหรั็ฐอุเมริ็กิา

ได้ถอุนตั้วอุอุกิจากิความต้กิลงปารี็สำ

ในปี	2563	ปร็ะกิอุบกัิบสำภาวะเศึร็ษฐกิิจ

ซ่บเซ่าอัุนเนื�อุงมากิจากิกิาร็ร็ะบาดข้อุง

โร็คติ้ดเชืุ�อุโควิด-19	ทำาให้หลายูฝ่ายู

ไม่มั�นใจว่าจะสำามาร็ถบร็ร็ลุเป้าหมายูได้จริ็ง

	 สำำาหรั็บกิาร็ปร็ะชุุม	COP	ครั็�งล่าสุำด	

คือุ	การประชุีม	COP	ครั�งที�	26	ที�จัดขึ้�น

ร็ะหว่างวันที�	31	ตุ้ลาคม	-	13	พัฤศึจิกิายูน	

2564	ณ	เมือุงกิลาสำโกิว์	สำหร็าชุอุาณาจักิร็	

เป็นกิาร็ปร็ะชุุมที�ได้รั็บกิาร็จับต้าจากิทั�วโลกิ	

เนื�อุงจากิสำถานกิาร็ณ์กิาร็ร็ะบาดข้อุง

โร็คติ้ดเชืุ�อุโควิด-19	ได้ปรั็บตั้วดีขึ้�น

ในร็ะดับหนึ�ง	และสำหรั็ฐอุเมริ็กิาได้ปร็ะกิาศึ

กิลับเข้้าร่็วมในความต้กิลงปารี็สำอีุกิครั็�ง

ในปี	2564	ปร็ะกิอุบกัิบกิาร็ที�อุงค์กิาร็

สำหปร็ะชุาชุาติ้ได้อุอุกิมาปร็ะกิาศึว่า

มนุษยูชุาติ้กิำาลังเข้้าสู่ำสำภาวะวิกิฤต้	

หรื็อุ	Code	Red	for	Humanity	

เนื�อุงด้วยูผลกิร็ะทบจากิกิาร็เปลี�ยูนแปลง

สำภาพัภูมิอุากิาศึอัุนไม่สำามาร็ถหวนคืน

ได้เริ็�มปร็ากิฏิขึ้�นมาเป็นบางส่ำวนแล้ว	อีุกิทั�ง

กิาร็ปร็ะชุุมในครั็�งนี�	ถือุเป็นกิาร็ปร็ะชุุม

ในครั็�งแร็กิที�ผู้นำาโลกิได้พับปะกัิน	หลังจากิ

สำถานกิาร็ณ์กิาร็ร็ะบาดข้อุงโร็คติ้ดเชืุ�อุ

โควิด-19	ทำาให้ไม่สำามาร็ถเดินทางเข้้า

ปร็ะชุุมได้	ซึ่�งจะเป็นโอุกิาสำที�จะ

ปรั็บทิศึทางในกิาร็ดำาเนินงานเพืั�อุ

สำถานกิาร็ณ์ที�เลวร้็ายูที�สุำดข้อุงกิาร็

เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ

	 ในกิาร็ปร็ะชุุม	COP	ครั็�งที�	26	

สำมาชิุกิได้ให้คำามั�นที�จะลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่

เรื็อุนกิร็ะจกิให้ได้ต้ามเป้าหมายู	ร็วมถึง

กิาร็บร็ร็ลุเป้าหมายูกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุน

กิร็ะจกิเป็นศูึนยู์	(Net	Zero)	และเป็น

ครั็�งแร็กิที�ปร็ะเทศึสำมาชิุกิได้ลงนาม

ในความต้กิลง	Glasgow	Climate	Pact	

ที�มีเป้าหมายูในกิาร็ลดกิาร็ใชุ้ถ่านหิน	

ยูับยูั�งกิาร็ทำาลายูป่าและฟ้�นฟูพืั�นที�ป่าไม้

ภายูในปี	2573	ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่มีเทน

ร้็อุยูละ	30	โดยูปร็ะเทศึอิุนเดียูได้ให้คำามั�น

ว่าจะเปลี�ยูนไปใชุ้พัลังงานทดแทนครึ็�งหนึ�ง
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ลงนามในข้้อุต้กิลงกิาร็ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่

มีเทน	ร็วมถึงเป้าหมายูกิาร็ผลิต้ร็ถยูนต์้

ที�ไม่ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิก็ิยูังเป็นที�กัิงข้า	

เนื�อุงจากิยูังมีบริ็ษัทผู้ผลิต้ร็ถยูนต์้อีุกิหลายู

บริ็ษัททั�งในเยูอุร็มัน	สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ญี่�ปุ่น	

จีน	และเกิาหลี	ที�ไม่ได้ร่็วมลงนามในคำามั�น

ดังกิล่าว	นอุกิจากินี�	อิุนโดนีเซี่ยูได้อุอุกิมา

โต้้แยู้งถึงความเป็นธร็ร็มจากิกิาร็บังคับให้

อิุนโดนีเซี่ยูหยูุดยูั�งกิาร็ทำาลายูป่าภายูในปี	

2573	อีุกิทั�งรั็สำเซี่ยูกิล่าวหาว่ากิาร็ลดกิาร็

ปล่อุยูกิาซ่มีเทนเป็นข้้อุอุ้างที�ปร็ะเทศึต้ะวันต้กิ

ใชุ้กิลั�นแกิล้งรั็สำเซี่ยู	ที�ได้ลงทุนเป็นอุยู่าง

มากิในอุุต้สำาหกิร็ร็มพัลังงานจากิกิาซ่มีเทน	

	 ถึงแม้ว่ากิาร็ปร็ะชุุม	COP	ครั็�งที�	26	

จะไม่เป็นที�พึังพัอุใจกัิบทุกิฝ่ายู	แต่้ก็ิยูัง

ถือุว่าเป็นกิาร็ขั้บเคลื�อุนมนุษยูชุาติ้

ไปยูังทิศึทางที�ถูกิต้้อุง	หลายูฝ่ายูเชืุ�อุมั�นว่า

จะสำามาร็ถโน้มน้าวปร็ะเทศึที�ไม่ได้ให้คำามั�น

กิาร็ดำาเนินกิาร็อุยู่างเต็้มรู็ปแบบ

อุยู่างจีน	อิุนเดียู	และรั็สำเซี่ยู	ให้กิลับมา

เข้้าร่็วมกิาร็ดำาเนินกิาร็	และเป็น

กิาร็แสำดงให้เห็นว่าทุกิปร็ะเทศึได้ต้ร็ะหนักิ

ถึงความสำำาคัญ่ข้อุงกิาร็ลดกิาร็ปล่อุยู

กิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	และมีความพัร้็อุม

การประชุมในคร้ังน้ี
ได้มีการผลักดัน
ในเร่ืองของการ
ปล่อยก๊าซมีเทน 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ภาคการเกษตรของไทย

 เน่ืองจาก
แหล่งการปล่อยก๊าซมีเทน

ของไทยมาจาก
การทํานาข้าว 

การเล้ียงปศุสัตว์ 
และการเตรียมพ้ืนท่ี

ทางการเกษตร

ข้อุงกิาร็ใชุ้พัลังงานข้อุงปร็ะเทศึ	และ

บริ็ษัทผู้ผลิต้ร็ถยูนต์้หลายูบริ็ษัทในยูุโร็ป

และสำหรั็ฐอุเมริ็กิาให้คำามั�นว่าภายูในปี	2583	

ร็ถยูนต์้ทุกิคันที�ผลิต้และข้ายูจากิบริ็ษัท

ดังกิล่าวจะไม่ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	

นอุกิจากินี�	ที�ปร็ะชุุมยูังได้พิัจาร็ณาในเรื็�อุง

ข้อุงกิาร็ซื่�อุข้ายูคาร์็บอุนเคร็ดิต้	(Carbon	

Credit)	เพืั�อุไม่ให้เกิิดกิาร็นับซ่ำ�า	และ

ปร็ะเทศึพััฒนาได้ให้คำามั�นที�จะให้กิาร็

สำนับสำนุนปร็ะเทศึกิำาลังพััฒนาในกิาร็

ลดกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	

	 อุยู่างไร็ก็ิต้าม	ถึงแม้หลายูฝ่ายูจะชืุ�นชุม

ความคืบหน้าข้อุงกิาร็ปร็ะชุุม	COP	ครั็�งที�	26	

ว่าเป็นกิาร็ดำาเนิน	ไปอุยู่างถูกิทิศึทางแล้ว	

แต่้ยูังมีข้้อุกัิงวลว่ายูังไม่เพีัยูงพัอุที�จะ

หลีกิเลี�ยูงผลกิร็ะทบจากิกิาร็เปลี�ยูนแปลง	

สำภาพัภูมิอุากิาศึได้	เนื�อุงจากิหลายู

ปร็ะเทศึหลีกิเลี�ยูงที�จะให้คำามั�นในกิาร็

ดำาเนินกิาร็	โดยูเฉีพัาะอุยู่างยูิ�งปร็ะเทศึ

ที�พึั�งพัาพัลังงานจากิถ่านหินอุยู่างอิุนเดียู

และจีน	เลือุกิที�จะใชุ้คำาว่ากิาร็เริ็�มเปลี�ยูน

ผ่านจากิกิาร็ใชุ้ถ่านหิน	แทนที�จะเป็นกิาร็

กิำาหนดเป้าหมายูกิาร็ลดกิาร็ใชุ้ถ่านหิน

โดยูต้ร็ง	และยูังมีหลายูปร็ะเทศึที�ไม่ได้ร่็วม
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โดยู	:	กิอุงเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ร็ะหว่างปร็ะเทศึ

ที�จะดำาเนินกิาร็ร่็วมกัินเพืั�อุรั็บมือุกัิบกิาร็

เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ	เพืั�อุรั็กิษา

สำภาพัแวดล้อุมให้แก่ิชุนรุ่็นหลัง

	 สำำาหรั็บปร็ะเทศึไทยู	กิาร็ปร็ะชุุม	COP	

ครั็�งที�	26	ให้ความสำำาคัญ่กัิบกิาร็ลดกิาร็

ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิและกิาร็พััฒนา

ที�ยูั�งยูืน	ซึ่�งสำอุดคล้อุงกัิบกิาร็ดำาเนินงาน

ข้อุงปร็ะเทศึไทยูที�ได้ยูึดนโยูบายูเศึร็ษฐกิิจ	

BCG	เป็นวาร็ะแห่งชุาติ้	โดยูพัลเอุกิปร็ะยูุทธ์	

จันทร์็โอุชุา	นายูกิรั็ฐมนต้รี็ข้อุงไทยู	

ได้ร่็วมปร็ะกิาศึให้คำามั�นที�จะลดกิาร็ปล่อุยู

กิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิให้ได้ต้ามเป้าหมายู	

โดยูปร็ะเทศึไทยูจะมีความเป็นกิลางทาง

คาร์็บอุน	(Carbon	Neutrality)	ภายูในปี	

2593	และได้นำาแนวคิดเศึร็ษฐกิิจชีุวภาพั	

เศึร็ษฐกิิจหมุนเวียูน	และเศึร็ษฐกิิจสีำเขี้ยูว	

หรื็อุ	Bio	Circular	Green	Economy	:	BCG	

Economy)	มาผนวกิในยูุทธศึาสำต้ร์็แห่งชุาติ้

เพืั�อุนำาไปสู่ำกิาร็ปรั็บกิร็ะบวนทัศึน์และกิาร็

พััฒนาเศึร็ษฐกิิจที�ไม่ทำาลายูร็ะบบนิเวศึน์	

	 อุยู่างไร็ก็ิต้าม	กิาร็ปร็ะชุุมในครั็�งนี�

ได้มีกิาร็ผลักิดันในเรื็�อุงข้อุงกิาร็ปล่อุยูกิาซ่

มีเทน	ซึ่�งจะส่ำงผลกิร็ะทบภาคกิาร็เกิษต้ร็

ข้อุงไทยู	เนื�อุงจากิแหล่งกิาร็ปล่อุยูกิาซ่

มีเทนข้อุงไทยูมาจากิกิาร็ทำานาข้้าว	

กิาร็เลี�ยูงปศุึสัำต้ว์	และกิาร็เต้รี็ยูมพืั�นที�

ทางกิาร็เกิษต้ร็	ซึ่�งที�ผ่านมา	กิร็ะทร็วง

เกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ได้มีกิาร็ดำาเนินกิาร็

แก้ิไข้ปัญ่หากิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิ

อุากิาศึข้อุงภาคกิาร็เกิษต้ร็มาอุยู่าง

ต่้อุเนื�อุง	อีุกิทั�งยูังได้ร่็วมกัิบธนาคาร็

เพืั�อุกิาร็พััฒนาเอุเชีุยู	(Asian	Development	

Bank	:	ADB)	ดำาเนินโคร็งกิาร็ความชุ่วยูเหลือุ

เชิุงวิชุากิาร็โคร็งกิาร็กิาร็ปรั็บตั้วต่้อุกิาร็

เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึในภาคเกิษต้ร็

เพืั�อุเพิั�มกิาร็ฟ้�นตั้วและความยูั�งยูืนบนพืั�นที�สูำง	

ณ	จังหวัดน่าน	มีวัต้ถุปร็ะสำงค์ในกิาร็สำนับสำนุน

ให้เกิษต้ร็กิร็ในพืั�นที�สูำง	ซึ่�งกิำาลังได้รั็บผลกิร็ะทบ

จากิกิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ	

ด้วยูกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็ทำากิาร็เกิษต้ร็ที�เท่าทัน

สำภาพัภูมิอุากิาศึ	และผลจากิกิาร็ดำาเนิน

โคร็งกิาร็ดังกิล่าว	สำามาร็ถนำาไปปร็ะยูุกิต์้

ใชุ้สำำาหรั็บกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็ปรั็บตั้วให้กัิบ

เกิษต้ร็พืั�นสูำงในภูมิภาคอืุ�นๆ	ต่้อุไป
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจ�าเดือน
พฤศจิกายน 2564

ข้้าว
	 1.	สรุุปภาวะการุผลิิต	การุตลิาด	แลิะรุาคาในปรุะเทศ
	 	 1.1	 การุผลิิต
	 	 	 1)	ข้้าวนาปี	ป	ี2564/65

	 	 	 คาดกิาร็ณ์ข้้อุมูล	ณ	เดือุนตุ้ลาคม	2564	มีเนื�อุที�เพัาะปลูกิ	62.600	ล้านไร่็	ผลผลิต้	26.019	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	และผลผลิต้ต่้อุไร่็		

416	กิิโลกิรั็ม	เมื�อุเทียูบกัิบปีกิาร็ผลิต้	2563/64	ที�มีพืั�นที�	62.438	ล้านไร่็	ผลผลิต้	26.424	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	และผลผลิต้ต่้อุไร่็		

423	กิิโลกิรั็ม	พับว่า	เนื�อุที�เพัาะปลูกิเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	0.26	สำำาหรั็บผลผลิต้	และผลผลิต้ต่้อุไร่็	ลดลงร้็อุยูละ	1.53	และร้็อุยูละ	1.65		

ต้ามลำาดับ	เนื�อุที�เพัาะปลูกิคาดว่าเพิั�มขึ้�นจากิปีที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิปริ็มาณนำ�าฝนในชุ่วงเดือุนพัฤษภาคมถึงสิำงหาคมมากิกิว่าปีที�ผ่านมา		

ทำาให้บางพืั�นที�มีปริ็มาณนำ�าเพีัยูงพัอุในชุ่วงฤดูเพัาะปลูกิ	เกิษต้ร็กิร็จึงข้ยูายูกิาร็เพัาะปลูกิในพืั�นที�ว่าง	นอุกิจากินี�	ภาครั็ฐมีมาต้ร็กิาร็	

ชุ่วยูเหลือุเกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าวอุยู่างต่้อุเนื�อุง	เพืั�อุให้เกิษต้ร็กิร็มีร็ายูได้ที�เหมาะสำมหลังกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็ปร็ะกัินร็ายูได้

เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว	ปี	2564/65	ร็อุบที�	1	ส่ำงผลให้มีเนื�อุที�เพัาะปลูกิเพิั�มขึ้�น	แต่้เพิั�มขึ้�นไม่มากินักิ	เนื�อุงจากิในบางพืั�นที�เกิษต้ร็กิร็	

ปรั็บเปลี�ยูนไปปลูกิอุ้อุยูโร็งงาน	และเข้้าร่็วมโคร็งกิาร็โคกิ-หนอุง-นา	โมเดลที�ทางภาครั็ฐให้กิาร็ส่ำงเสำริ็ม

	 	 	 สำำาหรั็บผลผลิต้และผลผลิต้ต่้อุไร่็	คาดว่าลดลงจากิปีที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิปร็ะสำบอุุทกิภัยูในชุ่วงเดือุนกัินยูายูน	2564	ซึ่�งเป็นชุ่วง

ใกิล้เก็ิบเกีิ�ยูว	อุยู่างไร็ก็ิต้ามหากิผลกิาร็สำำาร็วจความเสีำยูหายูจากิอุุทกิภัยูเสำร็็จเรี็ยูบร้็อุยู	และหากิมีภัยูพิับัติ้ใหม่ที�ส่ำงผลกิร็ะทบต่้อุผลผลิต้ข้้าว		

จะมีกิาร็ปรั็บค่าพัยูากิร็ณ์	เพืั�อุให้สำอุดคล้อุงกัิบสำถานกิาร็ณ์ที�เปลี�ยูนแปลงไป

	 	 	 ผลผลิตออกสู่่�ตลาด	คาดกิาร็ณ์ผลผลิต้จะเริ็�มอุอุกิสู่ำต้ลาดตั้�งแต่้เดือุนสิำงหาคม	2564	-	เมษายูน	2565	โดยูคาดว่าผลผลิต้	

จะอุอุกิสู่ำต้ลาดมากิในเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	ปริ็มาณ	17.663	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	หรื็อุร้็อุยูละ	67.91	ข้อุงผลผลิต้ข้้าวนาปีทั�งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้้าวนาปจีากการเก็บเก่�ยวรายเดืือน ป ี2564/65

รวม
ส.ค. 64 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 65 ก.พ. ม่.ค. เม.ย.

-	ร็วมทั�งปร็ะเทศึ	(ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ) 1.339 1.690 2.020 17.663 2.473 0.473 0.204 0.068 0.089 26.019

-	ร้็อุยูละ 5.14 6.49 7.76 67.91 9.50 1.82 0.78 0.26 0.34 100.00

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้้าวนาปรังจากการเก็บเก่�ยวรายเดืือน ปี 2565

รวม
ก.พ. 65 ม่.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

-	ร็วมทั�งปร็ะเทศึ	(ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ) 1.048 2.062 1.837 0.870 0.465 0.232 0.058 0.022 0.008 6.602

-	ร้็อุยูละ 15.87 31.23 27.82 13.19 7.05 3.51 0.88 0.34 0.11 100.00

	 	 	 2)	ข้้าวนาปรัุง	ปี	2564

	 	 	 คาดกิาร็ณ์ข้้อุมูล	ณ	เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	มีเนื�อุที�เพัาะปลูกิ	10.298	ล้านไร่็	ผลผลิต้	6.602	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ		

และผลผลิต้ต่้อุไร่็	641	กิิโลกิรั็ม	เพิั�มขึ้�นจากิปีกิาร็ผลิต้	2564	ที�มีพืั�นที�เพัาะปลูกิ	8.631	ล้านไร่็	ผลผลิต้	5.435	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	ผลผลิต้ต่้อุไร่็		

630	กิิโลกิรั็ม	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	19.31	ร้็อุยูละ	21.47	และร้็อุยูละ	1.75	ต้ามลำาดับ	เนื�อุที�เพัาะปลูกิมีแนวโน้มเพิั�มขึ้�น	เนื�อุงจากิคาดว่า

จะมีปริ็มาณนำ�ามากิกิว่า	2	ปีที�ผ่านมา	โดยูเกิษต้ร็กิร็ปลูกิในพืั�นที�นาปรั็งที�เคยูปล่อุยูว่าง	

	 	 	 สำำาหรั็บผลผลิต้ต่้อุไร่็	คาดว่าเพิั�มขึ้�นจากิปีที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิมีนำ�าเพีัยูงพัอุต่้อุกิาร็เพัาะปลูกิและกิาร็เจริ็ญ่เติ้บโต้ข้อุงต้้นข้้าว

	 	 	 ผลผลิตออกสู่่�ตลาด	คาดกิาร็ณ์ผลผลิต้เริ็�มอุอุกิสู่ำต้ลาดตั้�งแต่้เดือุนกุิมภาพัันธ์	-	ตุ้ลาคม	2565	โดยูคาดว่าผลผลิต้	

จะอุอุกิสู่ำต้ลาดมากิในชุ่วงเดือุนมีนาคม	-	เมษายูน	2565	ปริ็มาณร็วม	3.599	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	หรื็อุร้็อุยูละ	59.05	ข้อุงผลผลิต้	

ข้้าวนาปรั็งทั�งหมด
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	 	 1.2	การุตลิาด
	 	 	 โครุงการุสำาคัญภายใต้แผนการุผลิิตแลิะการุตลิาดข้้าวครุบวงจรุ	ปกีารุผลิิต	2564/65	ดังน้�
	 	 	 1.1)	 ด้านการุผลิิต
	 	 	 	 (1)	กิาร็จัดกิาร็ปัจจัยูกิาร็ผลิต้	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็ผลิต้และกิร็ะจายูเมล็ดพัันธ์ุข้้าว	และมาต้ร็กิาร็ควบคุมค่าเชุ่าที�นา
	 	 	 	 (2)	กิาร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพักิาร็ผลิต้ข้้าว	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็ร็ะบบส่ำงเสำริ็มกิาร็เกิษต้ร็แบบแปลงใหญ่่	(นาแปลงใหญ่่)		
โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็ผลิต้ข้้าวอิุนทรี็ยู์	โคร็งกิาร็พััฒนาและปร็ะยูุกิต์้ใชุ้เทคโนโลยูีขั้�นสูำงในกิาร็ผลิต้พืัชุ	โคร็งกิาร็เพิั�มศัึกิยูภาพักิาร็ผลิต้	
ข้้าวหอุมมะลิทุ่งกุิลาร้็อุงไห้สู่ำมาต้ร็ฐานเกิษต้ร็อิุนทรี็ยู์	ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ	โคร็งกิาร็พััฒนาและส่ำงเสำริ็มกิาร็เกิษต้ร็	(ข้้าวพัันธ์ุ	กิข้	43	
และข้้าวเจ้าพืั�นนุ่ม)	โคร็งกิาร็รั็กิษาร็ะดับปริ็มาณและคุณภาพัข้้าว	โคร็งกิาร็เพิั�มปริ็มาณนำ�าต้้นทุนและเพิั�มพืั�นที�ร็ะบบส่ำงนำ�าให้พืั�นที�
เกิษต้ร็กิร็ร็ม	และกิาร็ปฏิิบัติ้ทางกิาร็เกิษต้ร็ที�ดีสำำาหรั็บกิาร็ผลิต้ข้้าวยูั�งยูืน
	 	 	 	 (3)	กิาร็ควบคุมปริ็มาณกิาร็ผลิต้ข้้าว	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็พืั�นที�เกิษต้ร็ต้ามแผนที�กิาร็เกิษต้ร็เชิุงรุ็กิ		
(Zoning	by	Agri-Map)	โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็ปลูกิพืัชุหลากิหลายู	โคร็งกิาร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพักิาร็ผลิต้ข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์หลังฤดูทำานา	
โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็เลี�ยูงสัำต้ว์และกิิจกิร็ร็มที�เกีิ�ยูวเนื�อุง	โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็ปลูกิข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์ผ่านร็ะบบสำหกิร็ณ์	แผนกิาร็ถ่ายูทอุด
ความรู้็กิาร็ผลิต้พืัชุหลังนาและกิาร็ใชุ้นำ�าในกิาร็ผลิต้พืัชุอุยู่างมีปร็ะสิำทธิภาพั	และแผนกิาร็ผลิต้พัันธ์ุพืัชุและปัจจัยูกิาร็ผลิต้
	 	 	 	 (4)	กิาร็พััฒนาชุาวนา	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็พััฒนาเกิษต้ร็กิร็ปร็าดเปรื็�อุง	(Smart	Farmer)
	 	 	 	 (5)	กิาร็วิจัยูและพััฒนา	ได้แก่ิ	กิาร็ปรั็บปรุ็งพัันธ์ุข้้าวเจ้าพืั�นแข็้ง	และพัันธ์ุข้้าวเหนียูว
	 	 	 	 (6)	กิาร็ปร็ะกัินภัยูพืัชุผล	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็ปร็ะกัินภัยูข้้าวนาปี
	 	 	 	 (7)	กิาร็ส่ำงเสำริ็มกิาร็สำร้็างยูุง้ฉีางให้เกิษต้ร็กิร็และสำถาบันเกิษต้ร็กิร็ทั�วปร็ะเทศึ	(รั็ฐชุดเชุยูดอุกิเบี�ยูร้็อุยูละ	3)
	 	 	 2)	ด้านการุตลิาด
	 	 	 	 (1)	กิาร็พััฒนาต้ลาดสิำนค้าข้้าว	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็เชืุ�อุมโยูงต้ลาดข้้าวอิุนทรี็ยู์	และข้้าว	GAP	คร็บวงจร็
	 	 	 	 (2)	กิาร็ชุะลอุผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาด	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็สิำนเชืุ�อุชุะลอุกิาร็ข้ายูข้้าวเปลือุกินาปี	โคร็งกิาร็สิำนเชืุ�อุเพืั�อุร็วบร็วมข้้าว
และสำร้็างมูลค่าเพิั�มโดยูสำถาบันเกิษต้ร็กิร็	โคร็งกิาร็ชุดเชุยูดอุกิเบี�ยูให้ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ค้าข้้าวในกิาร็เก็ิบสำต็้อุกิ	โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็มผลักิดัน	
กิาร็ส่ำงอุอุกิข้้าว	และโคร็งกิาร็สำนับสำนุนค่าบริ็หาร็จัดกิาร็และพััฒนาคุณภาพัผลผลิต้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว
	 	 	 	 (3)	กิาร็จัดหาและเชืุ�อุมโยูงต้ลาดต่้างปร็ะเทศึ	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็กิร็ะชัุบความสัำมพัันธ์และร็ณร็งค์สำร้็างกิาร็รั็บรู้็	
ในศัึกิยูภาพัข้้าวไทยู	เพืั�อุข้ยูายูต้ลาดข้้าวไทยูในต่้างปร็ะเทศึ	และโคร็งกิาร็	ลด/แก้ิไข้ปัญ่หาอุุปสำร็ร็คทางกิาร็ค้าข้้าวไทยูและเสำริ็มสำร้็าง
ความเชืุ�อุมั�น
	 	 	 	 (4)	กิาร็ส่ำงเสำริ็มภาพัลักิษณ์และปร็ะชุาสัำมพัันธ์ข้้าว	ผลิต้ภัณฑ์์ข้้าว	และนวัต้กิร็ร็มข้้าว	ได้แก่ิ	โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็ม	
และปร็ะชุาสัำมพัันธ์ภาพัลักิษณ์ข้้าวไทยูในงานแสำดงสิำนค้านานาชุาติ้	และโคร็งกิาร็เสำริ็มสำร้็างศัึกิยูภาพัสิำนค้าเกิษต้ร็นวัต้กิร็ร็มไทยู	
เพืั�อุกิาร็ต่้อุยูอุดเชิุงพัาณิชุยู์
	 	 	 	 (5)	กิาร็ปร็ะชุาสัำมพัันธ์ร็ณร็งค์บริ็โภคข้้าวและผลิต้ภัณฑ์์ข้้าวข้อุงไทยูทั�งต้ลาดในปร็ะเทศึและต่้างปร็ะเทศึ
	 	 	 	 (6)	กิาร็ปร็ะชุาสัำมพัันธ์ข้้าวไทยูในกิลุ่มผู้บริ็โภคในต่้างปร็ะเทศึผ่านสืำ�อุโซ่เชีุยูลมีเดียู
	 	 	 มาตรุการุช่่วยเหลืิอเกษตรุกรุผ้้ปล้ิกข้้าว	ปกีารุผลิิต	2564/65
	 	 	 	 มติ้คณะรั็ฐมนต้รี็เมื�อุวันที�	25	ตุ้ลาคม	2564	เห็นชุอุบโคร็งกิาร็ปร็ะกัินร็ายูได้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว	ปี	2564/65	มาต้ร็กิาร็
คู่ข้นานโคร็งกิาร็ปร็ะกัินร็ายูได้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว	ปีกิาร็ผลิต้	2564/65	ดังนี�
	 	 	 	 2.1)	 โคร็งกิาร็ปร็ะกัินร็ายูได้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว	ปี	2564/65	ร็อุบที�	1	โดยูกิำาหนดชุนิดข้้าว	ร็าคา	และปริ็มาณปร็ะกัิน
ร็ายูได้	(ณ	ร็าคาความชืุ�นไม่เกิิน	15%)	ดังนี�	(1)	ข้้าวเปลือุกิหอุมมะลิ	ร็าคาปร็ะกัินตั้นละ	15,000	บาท	ครั็วเรื็อุนละไม่เกิิน	14	ตั้น		
(2)	ข้้าวเปลือุกิหอุมมะลินอุกิพืั�นที�	ร็าคาปร็ะกัินตั้นละ	14,000	บาท	ครั็วเรื็อุนละไม่เกิิน	16	ตั้น	(3)	ข้้าวเปลือุกิเจ้า	ร็าคาปร็ะกัิน	
ตั้นละ	10,000	บาท	ครั็วเรื็อุนละไม่เกิิน	30	ตั้น	(4)	ข้้าวเปลือุกิหอุมปทุมธานี	ร็าคาปร็ะกัินตั้นละ	11,000	บาท	ครั็วเรื็อุนละไม่เกิิน		
25	ตั้น	และ	(5)	ข้้าวเปลือุกิเหนียูว	ร็าคาปร็ะกัินตั้นละ	12,000	บาท	ครั็วเรื็อุนละไม่เกิิน	16	ตั้น
	 	 	 	 2.2)	 มาต้ร็กิาร็คู่ข้นานโคร็งกิาร็ปร็ะกัินร็ายูได้เกิษต้ร็กิร็ผู้ปลูกิข้้าว	ปีกิาร็ผลิต้	2564/65	ปร็ะกิอุบด้วยู		
3	โคร็งกิาร็	ได้แก่ิ	
	 	 	 	 	 (1)	โคร็งกิาร็สิำนเชืุ�อุชุะลอุกิาร็ข้ายูข้้าวเปลือุกินาปี	ปีกิาร็ผลิต้	2564/65	โดยู	ธ.กิ.สำ.	สำนับสำนุนสิำนเชืุ�อุให้เกิษต้ร็กิร็
และสำถาบันเกิษต้ร็กิร็ในเข้ต้พืั�นที�ปลูกิข้้าวทั�วปร็ะเทศึ	เพืั�อุรั็กิษาร็าคาข้้าวเปลือุกิให้มีเสำถียูร็ภาพั	โดยูให้มีกิาร็เก็ิบข้้าวเปลือุกิ	
ไว้ในยูุ้งฉีางข้อุงเกิษต้ร็กิร็และสำถาบันเกิษต้ร็กิร็	เพืั�อุชุะลอุผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาดพัร้็อุมกัินเป็นจำานวนมากิ	เป้าหมายูจำานวน	2	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ		
วงเงินสิำนเชืุ�อุต่้อุตั้น	จำาแนกิเป็น	ข้้าวเปลือุกิหอุมมะลิ	ตั้นละ	11,000	บาท	ข้้าวเปลือุกิหอุมมะลินอุกิพืั�นที�	ตั้นละ	9,500	บาท		
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ข้้าวเปลือุกิเจ้า	ตั้นละ	5,400	บาท	ข้้าวเปลือุกิหอุมปทุมธานี	ตั้นละ	7,300	บาท	และข้้าวเปลือุกิเหนียูวเมล็ดยูาว	ตั้นละ	8,600	บาท		
ร็วมทั�งเกิษต้ร็กิร็ที�เก็ิบข้้าวเปลือุกิในยูุ้งฉีางต้นเอุง	จะได้รั็บค่าฝากิเก็ิบและรั็กิษาคุณภาพัข้้าวเปลือุกิในอัุต้ร็าตั้นละ	1,500	บาท		
สำำาหรั็บสำถาบันเกิษต้ร็กิร็ที�รั็บซื่�อุข้้าวเปลือุกิจากิเกิษต้ร็กิร็ที�เข้้าร่็วมโคร็งกิาร็ฯ	ได้รั็บในอัุต้ร็า	ตั้นละ	1,000	บาท	และเกิษต้ร็กิร็ผู้ข้ายู	
ข้้าวเปลือุกิ	ได้รั็บในอัุต้ร็า	ตั้นละ	500	บาท
	 	 	 	 	 (2)	โคร็งกิาร็สิำนเชืุ�อุเพืั�อุร็วบร็วมข้้าวและสำร้็างมูลค่าเพิั�มโดยูสำถาบันเกิษต้ร็กิร็	ปีกิาร็ผลิต้	2564/65	โดยู	ธ.กิ.สำ.	
สำนับสำนุนสิำนเชืุ�อุแก่ิสำถาบันเกิษต้ร็กิร็	ปร็ะกิอุบด้วยู	สำหกิร็ณ์กิาร็เกิษต้ร็	กิลุ่มเกิษต้ร็กิร็	วิสำาหกิิจชุุมชุน	และศูึนย์ูข้้าวชุุมชุน	เพืั�อุร็วบร็วม
ข้้าวเปลือุกิจำาหน่ายู	และ/หรื็อุเพืั�อุกิาร็แปร็รู็ป	วงเงินสิำนเชืุ�อุเป้าหมายู	15,000	ล้านบาท	คิดอัุต้ร็าดอุกิเบี�ยูเงินกู้ิร้็อุยูละ	4	ต่้อุปี		
โดยูสำถาบันเกิษต้ร็กิร็รั็บภาร็ะดอุกิเบี�ยู	ร้็อุยูละ	1	ต่้อุปี	รั็ฐบาลรั็บภาร็ะชุดเชุยูดอุกิเบี�ยูให้สำถาบันเกิษต้ร็กิร็ร้็อุยูละ	3	ต่้อุปี
	 	 	 	 	 (3)	โคร็งกิาร็ชุดเชุยูดอุกิเบี�ยูให้ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ค้าข้้าวในกิาร็เก็ิบสำต็้อุกิ	ปีกิาร็ผลิต้	2564/65	ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ค้าข้้าว
รั็บซื่�อุข้้าวเปลือุกิเพืั�อุเก็ิบสำต็้อุกิ	เป้าหมายู	4	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	โดยูสำามาร็ถรั็บซื่�อุจากิเกิษต้ร็กิร็	ได้ตั้�งแต่้วันที�	1	พัฤศึจิกิายูน	2564	-	
31	มีนาคม	2565	(ภาคใต้้	1	มกิร็าคม	-	30	มิถุนายูน	2565)	และเก็ิบสำต็้อุกิในรู็ปข้้าวเปลือุกิและข้้าวสำาร็	ร็ะยูะเวลากิาร็เก็ิบสำต็้อุกิ	
อุยู่างน้อุยู	60	-	180	วัน	(2	-	6	เดือุน)	นับแต่้วันที�รั็บซื่�อุ	โดยูรั็ฐชุดเชุยูดอุกิเบี�ยูในอัุต้ร็าร้็อุยูละ	3
	 	 1.3	การุค้า
	 	 ภาวการณ์์ซ้ื้�อขายข้าวในเด้อนตุลาคม	2564	ข้้าวเปลือุกิเจ้าที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้	ร็าคาสูำงขึ้�นเมื�อุเทียูบกัิบเดือุนที�ผ่านมา		
เนื�อุงจากิผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ยูังคงมีความต้้อุงกิาร็ผลผลิต้เพืั�อุนำาไปแปร็รู็ปเป็นข้้าวข้าวและข้้าวนึ�งเพืั�อุส่ำงอุอุกิไปยูังต่้างปร็ะเทศึ	
ทั�งในเอุเชีุยู	และแอุฟริ็กิา	สำำาหรั็บข้้าวเปลือุกิหอุมมะลิ	ร็าคามีแนวโน้มลดลงเมื�อุเทียูบกัิบเดือุนที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิเดือุนนี�เป็นชุ่วงที�
ผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาดมากิ	ปร็ะกิอุบกัิบกิาร็ส่ำงอุอุกิข้้าวยูังคงมีปัญ่หาด้านกิาร็ข้นส่ำง	เชุ่น	ตู้้คอุนเทร็นเนอุร์็ที�ข้าดแคลน	และค่าร็ะวางเรื็อุที�ปรั็บสูำงขึ้�น
	 	 1.4	การุส่งออก
	 	 ปี	2563	ไทยูส่ำงอุอุกิข้้าว	5.725	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	มูลค่า	115,914	ล้านบาท	เมื�อุเทียูบกัิบปี	2562	ที�ส่ำงอุอุกิ	7.584	ล้านตั้น
ข้้าวสำาร็	มูลค่า	130,585	ล้านบาท	ทั�งปริ็มาณและมูลค่าลดลงร้็อุยูละ	24.51	และร้็อุยูละ	11.23	ต้ามลำาดับ	(ที�มา:	กิร็มศุึลกิากิร็)
	 	 ปี	2564	(ม.ค.	-	กิ.ยู.)	ไทยูส่ำงอุอุกิข้้าว	3.817	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	มูลค่า	69,553	ล้านบาท	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปี	2563		
ที�ส่ำงอุอุกิ	4.078	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	มูลค่า	85,024	ล้านบาท	ทั�งปริ็มาณและมูลค่าลดลงร้็อุยูละ	6.40	และร้็อุยูละ	18.19	ต้ามลำาดับ		
(ที�มา:	กิร็มศุึลกิากิร็)
	 	 1.5	การุนำาเข้้า
	 	 ตั้�งแต่้	ปี	2548	ต้ามพัันธกิร็ณี	WTO	ไทยูจะต้้อุงเปิดต้ลาดนำาเข้้าข้้าวต้ามพัันธกิร็ณีในปริ็มาณ	249,757	ตั้น	ภาษีนำาเข้้าข้้าว	
ในโควต้าอัุต้ร็าร้็อุยูละ	30
	 	 ปี	2563	ไทยูนำาเข้้าข้้าว	45,244	ตั้นข้้าวสำาร็	มูลค่า	580	ล้านบาท	เมื�อุเทียูบกัิบปี	2562	ที�นำาเข้้า	32,706	ตั้นข้้าวสำาร็		
มูลค่า	493	ล้านบาท	ทั�งปริ็มาณและมูลค่าเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	38.34	และร้็อุยูละ	17.65	ต้ามลำาดับ	(ที�มา:	กิร็มศุึลกิากิร็)
	 	 ปี	2564	(ม.ค.	-	กิ.ยู.)	ไทยูนำาเข้้าข้้าว	17,088	ตั้นข้้าวสำาร็	มูลค่า	259	ล้านบาท	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปี	2563	ที�นำาเข้้า		
39,011	ตั้นข้้าวสำาร็	มูลค่า	470	ล้านบาท	ทั�งปริ็มาณและมูลค่าลดลงร้็อุยูละ	56.19	และร้็อุยูละ	44.89	ต้ามลำาดับ	(ที�มา:	กิร็มศุึลกิากิร็)

	 2.	สถานการุณ์์การุผลิิตแลิะการุค้าข้องโลิก
	 	 2.1	สถานการุณ์์ข้้าวโลิก
	 	 	 1)	การุผลิิต
	 	 	 ผลผลิตข้าวโลก	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	ได้คาดกิาร็ณ์ผลผลิต้ข้้าวโลกิปี	2564/65	ณ	เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	ผลผลิต้	
511.720	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	เพิั�มขึ้�นจากิ	507.300	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	ในปี	2563/64	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	0.87
	 	 	 2)	การุค้าข้้าวโลิก
	 	 	 บััญชีีสู่มดุลข้าวโลก	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	ได้คาดกิาร็ณ์บัญ่ชีุสำมดุลข้้าวโลกิปี	2564/65	ณ	เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564		
มีปริ็มาณผลผลิต้	511.720	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	เพิั�มขึ้�นจากิปี	2563/64	ร้็อุยูละ	0.87	กิาร็ใชุ้ในปร็ะเทศึ	511.265	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	
เพิั�มขึ้�นจากิปี	2563/64	ร้็อุยูละ	1.93	กิาร็ส่ำงอุอุกิ/นำาเข้้า	48.699	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	ลดลงจากิปี	2563/64	ร้็อุยูละ	1.31	และสำต็้อุกิ	
ปลายูปีคงเหลือุ	187.941	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	เพิั�มขึ้�นจากิปี	2563/64	ร้็อุยูละ	0.24
	 	 	 โดยประเทศที�คาดว�าจะสู่�งออกเพิิ่�มข้�น	ได้แก่ิ	อุอุสำเต้ร็เลียู	บร็าซิ่ล	เมียูนมา	อีุยูู	ปากีิสำถาน	ปาร็ากิวัยู	ไทยู	ตุ้ร็กีิ	อุุรุ็กิวัยู	และเวียูดนาม
	 	 	 สู่�วนประเทศที�คาดว�าจะสู่�งออกลดลง	ได้แก่ิ	อุาร์็เจนติ้นา	กัิมพูัชุา	จีน	อิุนเดียู	และสำหรั็ฐอุเมริ็กิา
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	 	 	 สู่ำาหรับัประเทศที�คาดว�าจะนำาเข้าเพิิ่�มข้�น	ได้แก่ิ	ไอุเวอุรี็�โคสำต์้	อีุยูิปต์้	เอุธิโอุเปียู	อีุยูู	อิุหร่็าน	อิุรั็กิ	เคนยู่า		
มาดากัิสำกิาร์็	เม็กิซิ่โกิ	โมแซ่มบิค	เนปาล	ไนจีเรี็ยู	สำหรั็ฐอุาหรั็บเอุมิเร็ต้ส์ำ	สำหร็าชุอุาณาจักิร็	และสำหรั็ฐอุเมริ็กิา
	 	 	 สู่�วนประเทศที�คาดว�าจะนำาเข้าลดลง	ได้แก่ิ	บังกิลาเทศึ	บร็าซิ่ล	ฟิลิปปินส์ำ	ซ่าอุุดิอุาร็ะเบียู	เซ่เนกัิล	และแอุฟริ็กิาใต้้	
	 	 	 ประเทศที�มีสู่ต็อกคงเหล้อปลายปีเพิิ่�มข้�น	ได้แก่ิ	บังกิลาเทศึ	อิุนเดียู	อิุนโดนีเซี่ยู	และไทยู
	 	 	 สู่�วนประเทศที�คาดว�าจะมีสู่ต็อกคงเหล้อปลายปีลดลง	ได้แก่ิ	จีน	ฟิลิปปินส์ำ	เวียูดนาม	และสำหรั็ฐอุเมริ็กิา
	 	 2.2	สถานการุณ์์ข้้าวข้องปรุะเทศผ้้ผลิิตแลิะผ้้บริุโภคท้�สำาคัญ	
	 	 	 เว้ยดนาม
	 	 	 ภาวะร็าคาข้้าวส่ำงอุอุกิอุยูู่ในร็ะดับทร็งตั้ว	ท่ามกิลางภาวะอุุปทานข้้าวในต้ลาดที�เริ็�มตึ้งตั้ว	หลังจากิเกิษต้ร็กิร็ในเข้ต้ที�ร็าบลุ่ม
แม่นำ�าโข้งเก็ิบเกีิ�ยูวข้้าวนาปรั็งร็อุบที�	2	หรื็อุข้้าวในฤดูกิาร็ผลิต้ฤดูใบไม้ร่็วง	-	ฤดูหนาว	(autumn	-	winter	crop)	เรี็ยูบร้็อุยูแล้ว		
โดยูร็าคาข้้าวข้าว	5%	อุยูู่ที�ตั้นละ	430	-	435	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	
	 	 	 วงกิาร็ค้าคาดว่า	ร็าคาข้้าวอุาจปรั็บตั้วสูำงขึ้�นในชุ่วง	1	-	2	เดือุนข้้างหน้า	จนกิว่าจะถึงชุ่วงเก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้ข้้าวฤดูใหม่		
ข้ณะที�เกิษต้ร็กิร็ในเข้ต้ที�ร็าบลุ่มแม่นำ�าโข้งกิำาลังลงมือุเพัาะปลูกิข้้าวฤดูกิาร็ผลิต้ฤดูหนาว	-	ฤดูใบไม้ผลิต้	(the	winter	-	spring	crop)		
และร็ายูงานว่า	ในเดือุนตุ้ลาคม	2564	ข้้อุมูลเบื�อุงต้้น	เวียูดนามมีกิาร็ข้นถ่ายูสิำนค้าขึ้�นเรื็อุที�ท่าเรื็อุ	Ho	Chi	Minh	City	(HCMC)		
Port	ปร็ะมาณ	321,555	ตั้น	ส่ำวนใหญ่่ปลายูทางไปยูังฟิลิปปินส์ำ	แอุฟริ็กิา	และคิวบา	โดยูวงกิาร็ค้าคาดว่าในชุ่วงที�เหลือุข้อุงปี	2564		
จะมีกิาร็ส่ำงอุอุกิได้มากิขึ้�น	เนื�อุงจากิยูังคงมีความต้้อุงกิาร็ข้้าวจากิต่้างปร็ะเทศึอุยู่างต่้อุเนื�อุง	โดยูเฉีพัาะในต้ลาดอุาเซี่ยูน	
	 	 	 The	Oceanic	Agency	and	Shipping	Service	ร็ายูงานว่า	ในชุ่วงร็ะหว่างวันที�	18	ตุ้ลาคม	-	15	พัฤศึจิกิายูน	2564		
จะมีเรื็อุบร็ร็ทุกิสิำนค้า	(breakbulk	ships)	อุยู่างน้อุยู	14	ลำา	เข้้ามาร็อุรั็บสิำนค้าข้้าวที�ท่าเรื็อุ	Ho	Chi	Minh	City	(HCMC)	Port		
เพืั�อุรั็บมอุบข้้าวปร็ะมาณ	263,722	ตั้น	
	 	 	 สำำานักิข่้าว	Bloomberg	ร็ายูงานว่า	ในเดือุนตุ้ลาคม	2564	เวียูดนามส่ำงอุอุกิข้้าวได้ปร็ะมาณ	530,000	ตั้น	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ		
46.1	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา	ส่ำงผลให้ในชุ่วง	10	เดือุนข้อุงปีนี�	(มกิร็าคม	-	ตุ้ลาคม	2564)	เวียูดนามส่ำงอุอุกิข้้าว	
ได้ปร็ะมาณ	5.1	ล้านตั้น	ลดลงปร็ะมาณร้็อุยูละ	4.6	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา	
	 	 	 สำำานักิงานส่ำงเสำริ็มกิาร็ค้าร็ะหว่างปร็ะเทศึ	ณ	กิรุ็งฮานอุยู	ร็ายูงานว่าผู้เชีุ�ยูวชุาญ่ในวงกิาร็ข้้าวร็ะบุว่า	กิาร็ผ่อุนคลายูมาต้ร็กิาร็
เว้นร็ะยูะห่างทางสัำงคมและความต้้อุงกิาร็ที�เพิั�มขึ้�นทั�วโลกิ	ได้เปิดโอุกิาสำอุยู่างมากิต่้อุผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวเวียูดนาม	
	 	 	 ข้้อุมูลข้อุงกิร็มศุึลกิากิร็เวียูดนาม	ในเดือุนตุ้ลาคม	2564	เวียูดนามส่ำงอุอุกิข้้าวได้ปร็ะมาณ	618,162	ตั้น	มูลค่าปร็ะมาณ	
321.941	ล้านดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	โดยูปริ็มาณและมูลค่าเพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	4.10	และร้็อุยูละ	9.80	เมื�อุเทียูบกัิบเดือุนที�ผ่านมา		
และปริ็มาณและมูลค่าเพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	70.38	และร้็อุยูละ	67.76	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา	(ตุ้ลาคม	2563)		
และในชุ่วง	10	เดือุนข้อุงปีนี�	(มกิร็าคม	-	ตุ้ลาคม	2564)	เวียูดนามส่ำงอุอุกิข้้าวได้ปร็ะมาณ	5.183	ล้านตั้น	ลดลงปร็ะมาณร้็อุยูละ	3.14	
เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา	ข้ณะที�มูลค่าส่ำงอุอุกิอุยูู่ที�ปร็ะมาณ	2,737.195	ล้านเหรี็ยูญ่สำหรั็ฐฯ	เพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	
3.70	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา
	 	 	 ผู้เชีุ�ยูวชุาญ่ร็ะบุว่า	กิาร็ส่ำงอุอุกิที�ลดลงเป็นผลมาจากิผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็แพัร่็ร็ะบาดข้อุง	Covid-19	ต่้อุกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูว	
และกิาร็ข้นส่ำงข้้าวในภูมิภาคสำามเหลี�ยูมปากิแม่นำ�าโข้ง	ซึ่�งเป็นพืั�นที�ที�มีกิาร็ผลิต้ข้้าวใหญ่่ที�สุำดข้อุงเวียูดนาม	อุยู่างไร็ก็ิต้าม	คาดกิาร็ณ์ว่า	
อุุต้สำาหกิร็ร็มข้้าวจะฟ้�นตั้วอุยู่างร็วดเร็็วเมื�อุกิาร็แพัร่็ร็ะบาดข้อุง	Covid-19	อุยูู่ภายูใต้้กิาร็ควบคุมอุยู่างดี	
	 	 	 สำมาคมอุาหาร็เวียูดนาม	(VFA)	ร็ะบุว่า	เวียูดนามคาดหวังถึงโอุกิาสำที�ดีในกิาร็เพิั�มกิาร็ส่ำงอุอุกิ	เมื�อุแหล่งผลิต้ข้้าวอืุ�นๆ		
เชุ่น	อิุนเดียู	และไทยู	คาดกิาร็ณ์ว่าผลผลิต้จะเริ็�มลดลงในชุ่วงนี�	ในข้ณะที�อุุปสำงค์ทั�วโลกิกิำาลังเพิั�มสูำงขึ้�น	
	 	 	 บริ็ษัทหลักิทรั็พัยู์	Mirae	Asset	Vietnam	ร็ะบุว่า	ข้้อุต้กิลงกิาร็ค้าเสำรี็ร็ะหว่างสำหภาพัยูุโร็ปและเวียูดนาม	(EVFTA)		
ซึ่�งมีผลบังคับใชุ้ตั้�งแต่้เดือุนสิำงหาคม	2563	กิำาลังชุ่วยูกิร็ะตุ้้นกิาร็ส่ำงอุอุกิข้้าวเวียูดนามไปยูังต้ลาดยูุโร็ป	
	 	 	 ปัจจุบันสิำนค้าข้้าวข้อุงเวียูดนามเป็นสิำนค้าที�มีศัึกิยูภาพัสูำงในกิาร็ส่ำงอุอุกิ	เนื�อุงจากิมีกิาร็พััฒนาคุณภาพัมากิขึ้�น	นอุกิจากินี�
ความต้กิลงกิาร็ค้าเสำรี็ทวิภาคีและพัหุภาคีร็ะหว่างเวียูดนามกัิบปร็ะเทศึต่้างๆ	อุาทิเชุ่น	ความต้กิลงกิาร็ค้าเสำรี็สำหภาพัยูุโร็ปเวียูดนาม		
(The	EU-Vietnam	Free	Trade	Agreement	-	EVFTA)	และความต้กิลงกิาร็ค้าเสำรี็ร็ะหว่างอัุงกิฤษ	-	เวียูดนาม	(The	UK	-	Vietnam	
free	trade	agreement	-	UKVFTA)	สำร้็างข้้อุได้เปรี็ยูบจากิสิำทธิพิัเศึษทางภาษีทำาให้ข้้าวเวียูดนามสำามาร็ถแข่้งขั้นกัิบปร็ะเทศึผู้ส่ำงอุอุกิ
ร็ายูอืุ�นได้	ชุ่วยูให้เวียูดนามสำามาร็ถดึงส่ำวนแบ่งกิาร็ต้ลาดในปร็ะเทศึอืุ�นๆ	ได้มากิขึ้�น	ซึ่�งอุาจส่ำงผลกิร็ะทบต่้อุผู้ปร็ะกิอุบกิาร็ไทยู	
ที�ต้้อุงพับกัิบกิาร็แข่้งขั้นที�เพิั�มขึ้�นในต้ลาดข้้าวดังกิล่าว	
	 	 	 ที�มา	:	สำมาคมผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวไทยู
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	 	 	 ฟิลิิิปปินส์
	 	 	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็ฟิลิปปินส์ำ	(the	Agriculture	Department)	ร็ะบุว่า	ทางกิาร็ตั้�งเป้าผลิต้ข้้าวในปี	2564	ไว้ที�	20.6	ล้านตั้น
ข้้าวเปลือุกิ	เพิั�มขึ้�นจากิเป้าจำานวน	20.3	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	ในปี	2563	ทั�งนี�	ผลผลิต้ข้้าวเปลือุกิในชุ่วงครึ็�งปีแร็กิข้อุงปี	2564		
มีจำานวนปร็ะมาณ	8.799	ล้านตั้น	โดยูรั็ฐบาลคาดว่าในชุ่วงครึ็�งหลังข้อุงปีนี�จะมีผลผลิต้ข้้าวเปลือุกิปร็ะมาณ	11.23	ล้านตั้น		
สำำาหรั็บผลผลิต้ข้้าวเปลือุกิในชุ่วงไต้ร็มาสำที�	3	ข้อุงปีนี�	(กิร็กิฎาคม	-	กัินยูายูน)	อุยูู่ที�ปร็ะมาณ	3.75	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	6.7	
เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�แล้ว
	 	 	 สำำานักิงานอุุต้สำาหกิร็ร็มพืัชุ	(Bureau	of	Plant	Industry;	BPI)	ร็ายูงานว่า	ในชุ่วง	10	เดือุนข้อุงปีนี�	(มกิร็าคม	-	ตุ้ลาคม	2564)		
มีกิาร็นำาเข้้าข้้าวปร็ะมาณ	2.242	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	16.24	เมื�อุเทียูบกัิบจำานวนปร็ะมาณ	1.929	ล้านตั้น	ในชุ่วงเดียูวกัิน
ข้อุงปีที�แล้ว	และมากิกิว่ากิาร็นำาเข้้าทั�งหมดในปีที�ผ่านมา	(ปี	2563	มีกิาร็นำาเข้้าข้้าวปร็ะมาณ	2.099	ล้านตั้น)	โดยูในชุ่วง	10	เดือุนข้อุงปีนี�		
(มกิร็าคม	-	ตุ้ลาคม	2564)	สำำานักิงานอุุต้สำาหกิร็ร็มพืัชุได้อุอุกิใบอุนุญ่าต้สุำข้อุนามัยูและสุำข้อุนามัยูพืัชุ	(sanitary	and	phytosanitary	
import	clearances;	SPS-ICs)	ให้แก่ิผู้ยูื�นข้อุอุนุญ่าต้นำาเข้้าข้้าวจำานวน	5,484	ใบ	เพืั�อุนำาเข้้าข้้าวจำานวนปร็ะมาณ	4.876	ล้านตั้น
	 	 	 ข้้อุมูลกิาร็นำาเข้้าข้้าวล่าสุำดจนถึงวันที�	4	พัฤศึจิกิายูนที�ผ่านมา	มีกิาร็นำาเข้้าข้้าวปร็ะมาณ	2.29	ล้านตั้น	โดยูใชุ้ใบอุนุญ่าต้	
สุำข้อุนามัยูและสุำข้อุนามัยูพืัชุ	(SPS-ICs)	จำานวน	2,722	ใบที�ผู้นำาเข้้าได้ยูื�นข้อุต่้อุหน่วยูงานร็าชุกิาร็ข้อุงฟิลิปปินส์ำโดยูผู้นำาเข้้าข้้าวร็ายูใหญ่่
ที�สุำดได้แก่ิ	บริ็ษัท	Nan	Stu	Agri	Traders	ซึ่�งนับจนถึงวันที�	4	พัฤศึจิกิายูนที�ผ่านมา	มีกิาร็นำาเข้้าข้้าวปร็ะมาณ	128,668	ตั้น		
ต้ามด้วยูบริ็ษัท	Lucky	Buy	and	Sell	ที�นำาเข้้าปร็ะมาณ	110,152	ตั้น	โดยูในปัจจุบันมีผู้ข้อุอุนุญ่าต้นำาเข้้าข้้าวจำานวน	145	ร็ายู
	 	 	 ทั�งนี�	ปร็ะเทศึเวียูดนามยูังคงเป็นแหล่งนำาเข้้าข้้าวที�สำำาคัญ่ข้อุงฟิลิปปินส์ำ	ซึ่�งนับจนถึงวันที�	4	พัฤศึจิกิายูนที�ผ่านมา	
มีกิาร็นำาเข้้าข้้าวจากิเวียูดนามปร็ะมาณ	1.959	ล้านตั้น	คิดเป็นสัำดส่ำวนปร็ะมาณร้็อุยูละ	85.5	ข้อุงปริ็มาณนำาเข้้าข้้าวทั�งหมดปร็ะมาณ		
2.29	ล้านตั้น	ต้ามด้วยูปร็ะเทศึเมียูนมาร์็	และไทยูที�จำานวน	158,268.9	ตั้น	และ	114,515	ตั้น	ต้ามลำาดับ
	 	 	 ที�มา	:	สำมาคมผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวไทยู

	 	 	 จ้น
	 	 	 ศูึนยู์กิาร็ค้าธัญ่พืัชุแห่งชุาติ้	(China’s	National	Grain	Trade	Center;	NGTC)	ร็ายูงานว่า	ในเดือุนตุ้ลาคม	2021	ที�ผ่านมา	
มีกิาร็จำาหน่ายูข้้าวเปลือุกิ	(old	crop	paddy)	จากิสำต็้อุกิรั็ฐบาลเพีัยูง	52	ตั้น	(คิดเป็นร้็อุยูละ	0.01	ข้อุงจำานวนที�นำาอุอุกิปร็ะมูล)		
จากิจำานวนข้้าวเปลือุกิเก่ิาในสำต็้อุกิรั็ฐบาลที�นำาอุอุกิปร็ะมูลข้ายู	1	ครั็�ง	จำานวนปร็ะมาณ	1.8	ล้านตั้น	ลดลงร้็อุยูละ	99.8	เมื�อุเทียูบกัิบ
จำานวน	22,827	ตั้น	ที�จำาหน่ายูได้ในเดือุนกัินยูายูน	2564	ที�ผ่านมา
	 	 	 สำำานักิข่้าวเอุเอุฟพีัและร็อุยูเต้อุร์็ร็ายูงานว่า	เมื�อุคืนวันที�	1	พัฤศึจิกิายูน	กิร็ะทร็วงพัาณิชุยู์ข้อุงจีนอุอุกิปร็ะกิาศึผ่านเว็บไซ่ต์้
เรี็ยูกิร้็อุงให้ปร็ะชุาชุนเร่็งกัิกิตุ้นสิำ�งข้อุงเครื็�อุงใชุ้และอุาหาร็ที�จำาเป็นต่้อุกิาร็ใชุ้ชีุวิต้ปร็ะจำาวันในปริ็มาณที�เพีัยูงพัอุต่้อุกิาร็ดำาร็งชีุวิต้	
ภายูใต้้สำถานกิาร็ณ์ฉุีกิเฉิีนร็ะยูะหนึ�ง	ปร็ะกิาศึดังกิล่าวยัูงสัำ�งกิาร็ให้มณฑ์ลต่้างๆ	ดำาเนินขั้�นต้อุนที�จำาเป็นเพืั�อุให้แน่ใจว่าจะมีสิำนค้าอุาหาร็
และสิำ�งข้อุงจำาเป็นจำาหน่ายูให้ปร็ะชุาชุนได้เพีัยูงพัอุ	ในข้ณะที�คลังอุาหาร็สำำาร็อุงปร็ะจำาภูมิภาคเอุงก็ิมีมากิพัอุต่้อุกิาร็รั็กิษาร็ะดับร็าคาให้คงที�
	 	 	 คำาสัำ�งไม่ได้ร็ะบุว่าเป็นเพัร็าะสำาเหตุ้ใด	โดยูไม่ได้ชีุ�ว่าเป็นเพัร็าะอุาจเกิิดภาวะข้าดแคลนอุาหาร็ขึ้�นหรื็อุจะมีกิาร็ปร็ะกิาศึ
มาต้ร็กิาร็ล็อุกิดาวน์เพืั�อุยูับยูั�งกิาร็แพัร่็ร็ะบาดข้อุงโควิด-19	ที�อุาจส่ำงผลกิร็ะทบต่้อุกิาร็ผลิต้และจำาหน่ายูอุาหาร็กัิบข้อุงใชุ้จำาเป็น		
และทำาให้ผู้ที�ถูกิล็อุกิดาวน์ต้้อุงเผชิุญ่กัิบความอุดอุยูากิแต่้อุยู่างใด
	 	 	 อุยู่างไร็ก็ิต้าม	สำถานกิาร็ณ์โควิด-19	ในจีนแม้จะยูังอุยูู่ในร็ะดับต้ำ�าแต่้มีแนวโน้มเพิั�มสูำงขึ้�น	โดยูในเดือุนสิำงหาคม	พับผู้ป่วยู	
ร็ายูวันสูำงถึง	143	ร็ายู	และเมื�อุวันที�	1	พัฤศึจิกิายูน	ตั้วเลข้ป่วยูร็ายูวันข้ยูับเพิั�มเป็น	92	ร็ายู	ทำาให้รั็ฐบาลอุอุกิมาปร็ะกิาศึว่า	
เกิิดกิาร็ร็ะบาดร้็ายูแร็งในกิว่า	10	มณฑ์ล	ข้ณะที�จีนเต้รี็ยูมกิาร็เป็นเจ้าภาพักีิฬาโอุลิมปิกิฤดูหนาวในเดือุนกุิมภาพัันธ์นี�
	 	 	 ทั�งนี�	คำาสัำ�งที�ไม่ร็ะบุสำาเหตุ้ครั็�งนี�ส่ำงผลให้เกิิดข่้าวลือุสำะพััดในสืำ�อุสัำงคมอุอุนไลน์ข้อุงจีน	โดยูร็ะบุว่ารั็ฐบาลเต้รี็ยูมกิาร็	
ทำาศึึกิยูึดคืนไต้้หวัน	จนหนังสืำอุพิัมพ์ัอีุโคโนมิคเดลีข้อุงทางกิาร็ต้้อุงอุอุกิมาสำยูบข่้าวด้วยูกิาร็ร็ะบุว่าเป้าหมายูข้อุงคำาสัำ�งเป็นเพัร็าะรั็ฐบาล	
ต้้อุงกิาร็ให้แน่ใจว่าชุาวจีนมีกิาร็เต้รี็ยูมพัร้็อุมหากิมีกิาร็ล็อุกิดาวน์เกิิดขึ้�นเท่านั�น
	 	 	 อุยู่างไร็ก็ิต้าม	เมื�อุวันที�	4	พัฤศึจิกิายูน	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และกิิจกิาร็ชุนบทข้อุงจีน	ได้อุอุกิมาให้ข้้อุมูลว่าผลผลิต้พืัชุผักิ	
ในปร็ะเทศึยูังอุยููใ่นภาวะปกิติ้และมีเพีัยูงพัอุต่้อุความต้้อุงกิาร็บริ็โภคข้อุงปร็ะชุาชุนมากิถึง	1	ปีครึ็�ง	ในความพัยูายูามสำร้็างความเชืุ�อุมั�น	
ให้กัิบปร็ะชุาชุนในปร็ะเทศึว่าไม่ต้้อุงวิต้กิกัิงวลว่าจะเกิิดภาวะข้าดแคลนอุาหาร็ในปร็ะเทศึขึ้�น
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	 	 	 หลังจากิก่ิอุนหน้านี�	กิร็ะทร็วงพัาณิชุยู์ข้อุงจีนอุอุกิปร็ะกิาศึผ่านเว็บไซ่ต์้ให้ปร็ะชุาชุนเร่็งกัิกิตุ้นสิำ�งข้อุงเครื็�อุงใชุ้และอุาหาร็	
ที�จำาเป็นต่้อุกิาร็ใชุ้ชีุวิต้ปร็ะจำาวันในปริ็มาณที�เพีัยูงพัอุต่้อุกิาร็ดำาร็งชีุวิต้ภายูใต้้สำถานกิาร็ณ์ฉุีกิเฉิีนร็ะยูะหนึ�ง	ส่ำงผลให้ชุาวจีนแห่ไปซื่�อุหา
อุาหาร็กัิกิตุ้นเอุาไว้ส่ำงผลให้แป้ง	ข้้าว	และอุาหาร็หลักิอืุ�นๆ	หายูจากิชัุ�นวางข้ายูต้ามซุ่ปเปอุร์็มาร์็เก็ิต้ในเมือุงต่้างๆ	อุยู่างร็วดเร็็ว
	 	 	 นายูถัง	เค่อุ	อุธิบดีกิร็มต้ลาดและสำาร็สำนเทศึ	หน่วยูงานในกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และกิิจกิาร็ชุนบทข้อุงจีน	กิล่าวกัิบผู้สืำ�อุข่้าวว่า		
แม้ร็าคาผักิข้ม	ผักิกิาด	และผักิมีใบอืุ�นๆ	จะมีร็าคาเพิั�มสูำงขึ้�นเมื�อุเร็็วๆ	นี�	เนื�อุงจากิปัญ่หาสำภาพัอุากิาศึ	แต่้ผลผลิต้พืัชุผักิสำำาคัญ่ชุนิดอืุ�นๆ	
ยูังมีเพิั�มขึ้�นเล็กิน้อุยู	ดังนั�น	ผลผลิต้ทั�งหมดจึงยัูงมีเพีัยูงพัอุที�ผู้บริ็โภคไม่จำาเป็นต้้อุงเป็นกัิงวลใดๆ	และคาดว่าในปีนี�จีนจะมีผลผลิต้	
จากิพืัชุผักิถึง	750	ล้านตั้น	ซึ่�งเพิั�มขึ้�นจากิปีที�แล้ว	ร้็อุยูละ	1	ข้ณะที�เป็นไปได้ว่ากิาร็บริ็โภคผักิเฉีลี�ยูต่้อุคนอุยูู่ที�	1.5	กิิโลกิรั็ม
	 	 	 อุยู่างไร็ก็ิต้าม	นายูถังกิล่าวว่า	ยูังมีความพัยูายูามเพิั�มเติ้มที�จะเป็นเครื็�อุงกิารั็นตี้ว่าจะเพัาะปลูกิพืัชุผักิได้มากิเพีัยูงพัอุ		
โดยูรั็ฐบาลได้ชีุ�แนะให้ผู้ผลิต้ร็ายูใหญ่่ข้ยูายูกิำาลังผลผลิต้และเต้รี็ยูมโร็งเรื็อุนในพืั�นที�ทางต้อุนเหนือุเพืั�อุกิาร็เพัาะปลูกิเพิั�มเติ้มต่้อุไป
	 	 	 ด้านนางหลิว	หลี�หัว	ร็อุงอุธิบดีกิร็มจัดกิาร็เพัาะปลูกิ	กิล่าวว่า	ผลผลิต้ข้้าวและข้้าวสำาลีในปีนี�ข้อุงจีนมีเพิั�มขึ้�น	
และผลผลิต้ทั�งสำอุงอุยู่างดังกิล่าวยูังมีมากิกิว่ากิาร็บริ็โภคในปร็ะเทศึด้วยู	โดยูสำต็้อุกิข้้าวสำาลียูังมีเพีัยูงพัอุสำำาหรั็บกิาร็บริ็โภคไปถึงปีครึ็�ง		
นอุกิจากินี�กิำาลังกิาร็ผลิต้เส้ำนก๋ิวยูเตี้�ยูวในแต่้ละวันข้อุงจีนยัูงมากิเพีัยูงพัอุต่้อุความต้้อุงกิาร็บริ็โภคข้อุงปร็ะชุาชุนทั�งปร็ะเทศึไปถึง	2	วัน	
และแม้ในสำถานกิาร็ณ์แพัร่็ร็ะบาดข้อุงโร็คโควิด-19	ที�เลวร้็ายูที�สุำดในปีที�ผ่านมา	ข้้าวก็ิยูังคงมีวางข้ายูอุยู่างเหลือุเฟ้อุในซุ่ปเปอุร์็มาร์็เก็ิต้
	 	 	 ที�มา	:	สำมาคมผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวไทยู

	 	 	 อินเด้ย
	 	 	 ภาวะร็าคาข้้าวปรั็บตั้วสูำงขึ้�น	และสูำงสุำดนับตั้�งแต่้เดือุนกิร็กิฎาคมที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิค่าเงินรู็ปีเมื�อุเทียูบกัิบเงินดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	
ยูังคงมีทิศึทางที�แข็้งค่าขึ้�น	ปร็ะกิอุบกัิบอุุปทานข้้าวในปร็ะเทศึมีปริ็มาณจำากัิด	เนื�อุงจากิเป็นชุ่วงปลายูฤดูเก็ิบเกีิ�ยูวซึ่�งอุุปทานข้้าว	
มักิจะมีปริ็มาณจำากัิด	ข้ณะที�ความต้้อุงกิาร็ข้้าวจากิต่้างปร็ะเทศึยูังคงมีอุยูู่	ทำาให้ร็าคาข้้าวนึ�ง	5%	อุยูู่ที�ตั้นละ	364	-	369	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ		
ข้ณะที�วงกิาร็ค้าร็ายูงานว่า	อุุปทานข้้าวฤดูใหม่เพิั�งจะทยูอุยูอุอุกิสู่ำต้ลาด	จึงทำาให้อุุปทานข้้าวในต้ลาดยูังมีจำากัิด	โดยูคาดว่าอุุปทานข้้าว
ฤดูใหม่จะอุอุกิสู่ำต้ลาดสูำงที�สุำดในชุ่วงเดือุนนี�
	 	 	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	(the	U.S.	Department	of	Agriculture’s	Foreign	Agricultural	Service;	USDA)	ร็ายูงานว่า		
ผลผลิต้ข้้าวในปีกิาร็ผลิต้	2564/65	คาดว่าจะลดลงเหลือุ	124	ล้านตั้น	เนื�อุงจากิคาดว่าผลผลิต้บางส่ำวนได้รั็บความเสีำยูหายูจากิภาวะฝน	
ที�ต้กิหนักิเมื�อุเดือุนตุ้ลาคมที�ผ่านมา	ซึ่�งเป็นชุ่วงที�กิำาลังมีกิาร็เก็ิบเกีิ�ยูวข้้าวฤดูใหม่ข้อุงอิุนเดียู	โดยูคาดว่าผลผลิต้ต่้อุพืั�นที�จะมีจำานวนลดลง
	 	 	 ข้ณะที�สำต็้อุกิข้้าวสิำ�นปี	2564/65	คาดว่าจะลดลงมาอุยูู่ที�ร็ะดับปร็ะมาณ	27.85	ล้านตั้น	เนื�อุงจากิรั็ฐบาลมีกิาร็ร็ะบายูสำต็้อุกิ
บางส่ำวนอุอุกิสู่ำต้ลาดเพืั�อุให้มั�นใจว่าจะมีอุุปทานเพีัยูงพัอุสำำาหรั็บอุุต้สำาหกิร็ร็มโร็งสีำข้้าวในปร็ะเทศึ
	 	 	 กิร็มกิาร็อุาหาร็และกิาร็กิร็ะจายูสิำนค้าสำาธาร็ณะ	สัำงกัิดกิร็ะทร็วงกิิจกิาร็ผู้บริ็โภค	อุาหาร็	และกิาร็กิร็ะจายูสิำนค้าสำาธาร็ณะ	
(The	Department	of	Food	and	Public	Distribution	under	the	Ministry	of	Consumer	Affairs,	Food	and	Public		
Distribution)	แถลงว่า	โคร็งกิาร็จัดหาข้้าวข้อุงรั็ฐบาลในฤดูกิาร็ผลิต้	Kharif	(Kharif	marketing	season;	KMS)	ข้อุงปี	2564/65		
(1	ตุ้ลาคม	2564	-	30	กัินยูายูน	2565)	ณ	วันที�	8	พัฤศึจิกิายูน	2564	สำามาร็ถจัดหาข้้าวได้ปร็ะมาณ	20.952	ล้านตั้น	โดยูมีเกิษต้ร็กิร็	
ที�ได้รั็บผลปร็ะโยูชุน์จากิโคร็งกิาร็นี�แล้วปร็ะมาณ	1.157	ล้านร็ายู	คิดเป็นมูลค่าปร็ะมาณ	5,541.08	ล้านเหรี็ยูญ่สำหรั็ฐฯ	(คิดเป็นร็าคา
เฉีลี�ยูข้อุงข้้าวที�รั็ฐบาลรั็บซื่�อุปร็ะมาณ	264	เหรี็ยูญ่สำหรั็ฐฯต่้อุตั้น)
	 	 	 โคร็งกิาร็จัดหาข้้าวข้อุงรั็ฐบาลในฤดูกิาร็ผลิต้	Kharif	(Kharif	marketing	season;	KMS)	ข้อุงปี	2563/64	(1	ตุ้ลาคม	2563	-	
30	กัินยูายูน	2564)	ที�ผ่านมา	รั็ฐบาลสำามาร็ถจัดหาข้้าวได้ปร็ะมาณ	89.24	ล้านตั้นข้้าวเปลือุกิ	ปร็ะกิอุบด้วยูข้้าวจากิฤดูกิาร็ผลิต้		
Kharif	crop	ปร็ะมาณ	71.81	ล้านตั้น	และ	จากิฤดูกิาร็ผลิต้	Rabi	crop	ปร็ะมาณ	17.615	ล้านตั้น
	 	 	 เมื�อุวันที�	9	มิถุนายูน	2564	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำวัสำดิกิาร็เกิษต้ร็กิร็	(the	Ministry	of	Agriculture	&	Farmers	Welfare)	
ร็ายูงานว่า	รั็ฐบาลได้ปร็ะกิาศึร็าคารั็บซื่�อุข้้าวขั้�นต้ำ�า	(the	minimum	support	price;	MSP)	สำำาหรั็บฤดูกิาร็ผลิต้	Kharif	(มิถุนายูน	-	
กัินยูายูน)	สำำาหรั็บปี	2564/65	(ตุ้ลาคม	2564	-	กัินยูายูน	2565)	โดยูรั็ฐบาลได้ปร็ะเมินต้้นทุนกิาร็ผลิต้ข้อุงเกิษต้ร็กิร็ในปี	2564/65		
เฉีลี�ยูอุยูู่ที�	1,293	รู็ปีต่้อุ	100	กิิโลกิรั็ม	(ปร็ะมาณตั้นละ	177	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ)	ดังนั�น	เพืั�อุให้เกิษต้ร็กิร็มีผลกิำาไร็ปร็ะมาณร้็อุยูละ	50		
จากิกิาร็เพัาะปลูกิข้้าว	รั็ฐบาลจึงกิำาหนดร็าคารั็บซื่�อุขั้�นต้ำ�าสำำาหรั็บข้้าวคุณภาพัธร็ร็มดาไว้ที�	1,940	รู็ปีต่้อุ	100	กิิโลกิรั็ม	(ปร็ะมาณ	
ตั้นละ	266	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ)	เพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	3.85	จากิ	1,868	รู็ปีต่้อุ	100	กิิโลกิรั็ม	(ปร็ะมาณตั้นละ	256	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ)		
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ในปี	2563/64	ข้ณะที�ข้้าวคุณภาพัดี	(Grade	‘A’	paddy)	กิำาหนดไว้ที�	1,960	รู็ปีต่้อุ	100	กิิโลกิรั็ม	(ปร็ะมาณตั้นละ	269	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ)		
เพิั�มขึ้�นปร็ะมาณร้็อุยูละ	3.8	จากิ	1,888	รู็ปีต่้อุ	100	กิิโลกิรั็ม	(ปร็ะมาณตั้นละ	258	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ)	ในปี	2563/64
	 	 	 ที�มา	:	สำมาคมผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวไทยู

	 	 	 อินโดน้เซ้ีย	
	 	 	 สำำานักิงานส่ำงเสำริ็มกิาร็ค้าในต่้างปร็ะเทศึ	ณ	กิรุ็งจากิาร์็ต้า	ร็ายูงานว่า	หน่วยูงาน	Bulog	ซึ่�งเป็นหน่วยูงานด้านกิาร็จัดเก็ิบ	
สำต็้อุกิข้้าวและพืัชุผลทางกิาร็เกิษต้ร็ข้อุงรั็ฐบาล	ได้ร็ะดมรั็บซื่�อุข้้าวจากิชุาวนา	โดยูตั้วเลข้รั็บซื่�อุ	ณ	วันที�	22	กัินยูายูน	2564	สำามาร็ถ	
รั็บซื่�อุได้คร็บจำานวน	1	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	จากิกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็	GAPOKTAN	หรื็อุเท่ากัิบข้้าวปร็ะมาณ	1,879,146	ตั้นข้้าวเปลือุกิ	(GKP)		
โดยูมีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพืั�อุรั็กิษาเสำถียูร็ภาพัข้อุงร็าคา	และลดผลกิร็ะทบที�จะมีต่้อุเกิษต้ร็กิร็	
	 	 	 เมื�อุเดือุนตุ้ลาคม	2564	อิุนโดนีเซี่ยูได้เริ็�มส่ำงอุอุกิข้้าวไปยูังปร็ะเทศึซ่าอุุดิอุาร็ะเบียูเป็นครั็�งแร็กิผ่าน	บริ็ษัท	PT	Sang		
Hyang	Seri	(Food	Cluster	BUMN	บริ็ษัทรั็ฐวิสำาหกิิจภาคเกิษต้ร็กิร็ร็ม)	โดยูทยูอุยูส่ำงอุอุกิข้้าวในเดือุน	ตุ้ลาคม	2564	ร็วมจำานวน	
20	ตั้น	มูลค่า	21,200	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	และจะส่ำงข้้าวในเดือุนพัฤศึจิกิายูนอีุกิจำานวน	120	ตั้น	มูลค่า	127,200	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ		
ทำาให้ปริ็มาณกิาร็ส่ำงอุอุกิข้้าวข้อุงอิุนโดนีเซี่ยูไปยูังปร็ะเทศึซ่าอุุดิอุาร็ะเบียูถึงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	มีจำานวนทั�งสิำ�น	140	ตั้น		
มูลค่า	148,400	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	ซึ่�งกิาร็ส่ำงอุอุกิครั็�งนี�สำอุดคล้อุงกัิบทิศึทางที�รั็ฐมนต้รี็ว่ากิาร็กิร็ะทร็วงวิสำาหกิิจข้นาดกิลางและข้นาดเล็กิ	
ได้ส่ำงเสำริ็มให้มีกิาร็แปร็รู็ปพืัชุอุาหาร็เพืั�อุกิาร็ส่ำงอุอุกิให้มากิขึ้�น
	 	 	 สำำานักิสำถิติ้กิลาง	(Badan	Pusat	Statistik;	BPS)	ร็ายูงาน	ร็าคาข้้าวที�โร็งสีำข้้าว	ณ	เดือุนตุ้ลาคม	2564	กิิโลกิรั็มละ	9,173		
รู็เปียูห์	สูำงขึ้�นจากิเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.31	และร็าคาข้ายูส่ำงสูำงขึ้�นจากิเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.15	ซึ่�งสำวนทางกัิบร็าคาข้ายูปลีกิ	
ที�ลดลงร้็อุยูละ	0.10	และร็าคารั็บซื่�อุข้้าวเปลือุกิ	(GKP)	ที�โร็งสีำลดลงร้็อุยูละ	4.13	เมื�อุเทียูบกัิบปีที�ผ่านมา	ข้ณะที�อัุต้ร็ากิาร็แปร็สำภาพั
จากิข้้าวเปลือุกิเป็นข้้าวสำาร็ลดลงร้็อุยูละ	7.23	เมื�อุเทียูบกัิบปีที�ผ่านมา
	 	 	 ข้้อุมูลจากิศูึนยู์กิลางกิาร็ศึึกิษานโยูบายูข้อุงอิุนโดนีเซี่ยู	(The	Center	for	Indonesian	Policy	Studies;	CIPS)	ร็ะบุว่า		
ร็าคาข้้าวอิุนโดนีเซี่ยูแพังกิว่าข้้าวจากิต่้างปร็ะเทศึอุยู่างต่้อุเนื�อุง	โดยูร็าคาข้้าวในปร็ะเทศึแต่้ละเดือุนจะผันผวนเพีัยูงเล็กิน้อุยูเมื�อุเทียูบกัิบ
เดือุนที�ผ่านมา	แต่้ด้วยูร็าคาข้ายูปลีกิข้้าวขึ้�นอุยูู่กัิบกิลไกิกิาร็ผลิต้และกิาร็จัดจำาหน่ายูที�มีปร็ะสิำทธิภาพั	ปัจจุบันผลผลิต้ข้้าวในปร็ะเทศึ	
มีไม่มากิพัอุที�จะรั็กิษาเสำถียูร็ภาพัด้านร็าคาให้คงที�ต้ลอุดปี	ผลผลิต้ข้้าวต้ามฤดูกิาลมีความผันผวนมาตั้�งแต่้ปี	2556	โดยูผลผลิต้เฉีลี�ยู	
อุยูู่ที�ปีละ	0.83	ตั้นต่้อุไร่็	ซึ่�งร็าคาข้้าวที�สูำงขึ้�นเกิิดจากิปัจจัยูต่้างๆ	เชุ่น	ร็ะยูะเวลาในกิาร็เพัาะปลูกินานขึ้�น	ความต้้อุงกิาร็ข้้าวเพิั�มขึ้�น		
ร็วมถึงโคร็งสำร้็างพืั�นฐานที�ไม่พัร้็อุมทำาให้ต้้นทุนกิาร็ข้นส่ำงสูำงขึ้�น
	 	 	 ข้้อุมูลจากิศูึนยู์ข้้อุมูลร็าคาอุาหาร็เชิุงกิลยูุทธ์	(Pusat	Informasi	Harga	Pangan	Strategis;	PIHPS)	ร็ายูงานว่า	ร็าคาข้้าว
เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	อุยูู่ที�กิิโลกิรั็มละ	11,650	รู็เปียูห์	สูำงกิว่าร็าคาข้้าวเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ที�กิิโลกิรั็มละ	11,450	รู็เปียูห์		
ข้ณะเดียูวกัินข้้อุมูลจากิ	CIPS	Food	Monitor	แสำดงให้เห็นว่าร็าคาข้้าวต่้างปร็ะเทศึ	(FOB	Bangkok)	ถูกิกิว่าร็าคาข้้าวในปร็ะเทศึ
อิุนโดนีเซี่ยูมากิ
	 	 	 สำถานกิาร็ณ์ปัจจุบัน	ผลผลิต้ข้้าวภายูในปร็ะเทศึมีเพีัยูงพัอุต่้อุกิาร็บริ็โภค	แต่้ไม่เพีัยูงพัอุที�จะรั็กิษาเสำถียูร็ภาพัด้านร็าคา		
หากิต้้อุงเผชิุญ่กัิบความต้้อุงกิาร็บริ็โภคในปร็ะเทศึที�เพิั�มขึ้�นถ้ามีกิาร็เปิดปร็ะเทศึ	หรื็อุหากิมีความผันผวนจากิปริ็มาณผลผลิต้ข้้าว	
ต้ามฤดูกิาล	โดยูข้้อุมูลตั้�งแต่้ปี	2556	อิุนโดนีเซี่ยูมีผลผลิต้ข้้าวเฉีลี�ยูปีละ	0.83	ตั้นต่้อุไร่็	ข้ณะที�รั็ฐบาลแจ้งว่าผลผลิต้ข้้าวในปร็ะเทศึ	
เพิั�มขึ้�นทุกิปีและมีข้้าวในปร็ะเทศึเกิินดุล	แต่้ปร็ะชุาชุนยัูงคงปร็ะสำบกัิบภาวะร็าคาข้้าวที�สูำงขึ้�น
	 	 	 ที�มา	:	สำมาคมผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวไทยู

	 	 	 ไนจ้เรุ้ย	
	 	 	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	(USDA)	ร็ายูงานว่า	ในปีกิาร็ต้ลาด	2564/65	(ตุ้ลาคม	2564	-	กัินยูายูน	2565)	คาดว่าไนจีเรี็ยู	
จะมีพืั�นที�เก็ิบเกีิ�ยูวข้้าวปร็ะมาณ	22.81	ล้านไร่็	เพิั�มขึ้�นจากิปี	2563/64	(ตุ้ลาคม	2563	-	กัินยูายูน	2564)	ปร็ะมาณร้็อุยูละ	1.38	
เนื�อุงจากิเมื�อุปีที�ผ่านมามีกิาร็ข้ยูายูพืั�นที�เพัาะปลูกิทางต้อุนใต้้ข้อุงปร็ะเทศึ	ข้ณะที�ผลผลิต้ข้้าวเปลือุกิคาดว่าจะมีปร็ะมาณ	7.937	ล้านตั้น		
เพิั�มขึ้�นจากิ	7.762	ล้านตั้น	ในปี	2563/64	เนื�อุงจากิมีกิาร็แนะนำาให้เกิษต้ร็กิร็เพัาะปลูกิข้้าว	2	ร็อุบ	ทำาให้เกิษต้ร็กิร็มีกิาร็เพัาะปลูกิ	
ข้้าวนาปรั็งมากิขึ้�นจากิเดิมที�ปลูกิเฉีพัาะข้้าวนาปี
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โดย	น.สำ.ปอุงวดี	จรั็งรั็ต้น์
น.สำ.อิุนทุชุญ่า	ปานปวง

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

	 	 	 ทางด้านกิาร็บริ็โภคข้้าว	คาดว่า	ในปีกิาร็ต้ลาด	2564/65	จะมีปร็ะมาณ	6.95	ล้านตั้นข้้าวสำาร็	เพิั�มขึ้�นจากิ	6.90	ล้านตั้น		
ในปี	2563/64	ซึ่�งกิาร็เพิั�มขึ้�นนี�เกิิดจากิกิาร็เปลี�ยูนแปลงรู็ปแบบกิาร็บริ็โภคข้อุงชุาวไนจีเรี็ยูที�มีต่้อุข้้าว	จากิต่้างปร็ะเทศึ	โดยูเฉีพัาะ	
ข้้าวบาสำมาติ้และข้้าว	ofada	ที�ผลิต้ในท้อุงถิ�น	ส่ำวนสำต็้อุกิข้้าวปลายูปีคาดว่าจะมีปร็ะมาณ	652,000	ตั้น	ลดลงจากิ	702,000	ตั้น		
ในปี	2563/64	โดยูเมื�อุชุ่วงเดือุนมิถุนายูนที�ผ่านมา	รั็ฐบาลได้ร็ะบายูข้้าวเปลือุกิปร็ะมาณ	27,000	ตั้น	ให้แก่ิโร็งสีำข้้าวเพืั�อุแก้ิปัญ่หา	
ร็าคาข้้าวเปลือุกิที�ปรั็บตั้วสูำงขึ้�น	อุยู่างไร็ก็ิต้าม	มีร็ายูงานว่าภาวะร็าคาข้้าวยูังคงอุยูู่ในร็ะดับสูำง
	 	 	 ด้านกิาร็นำาเข้้า	ในปีกิาร็ต้ลาด	2564/65	คาดว่าจะมีปร็ะมาณ	2.10	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	1.90	ล้านตั้น	ในปี	2563/64	
เนื�อุงจากิชุาวไนจีเรี็ยูยูังคงชืุ�นชุอุบข้้าวนึ�งที�นำาเข้้าจากิไทยูและอิุนเดียู	ซึ่�งยูังคงมีกิาร็นำาเข้้ามาในปร็ะเทศึผ่านชุ่อุงทางที�ไม่เป็นทางกิาร็	
และมีกิาร็นำาอุอุกิวางข้ายูอุยู่างเสำรี็ในต้ลาดภายูในปร็ะเทศึ	ร็วมทั�งในร้็านค้าที�อุยูู่ริ็มถนนด้วยู
	 	 	 ทั�งนี�	รั็ฐบาลไนจีเรี็ยูให้ความสำำาคัญ่กัิบกิาร็ผลิต้ข้้าวเพืั�อุกิาร็พึั�งพัาตั้วเอุงแทนกิาร็นำาเข้้าจากิต่้างปร็ะเทศึ	ซึ่�งส่ำวนหนี�งข้อุง	
เป้าหมายูนี�	รั็ฐบาลได้กิำาหนดว่า	ห้ามทำาธุร็กิร็ร็มแลกิเปลี�ยูนเงินต้ร็าสำำาหรั็บกิาร็นำาเข้้าข้้าว	นอุกิจากินี�	ยูังมีมาต้ร็กิาร็ปิดพัร็มแดน	
ที�ติ้ดกัิบปร็ะเทศึเพืั�อุนบ้าน	เพืั�อุจัดกิาร็ปัญ่หากิาร็ลักิลอุบข้นข้้าวผ่านแดนด้วยู
	 	 	 ที�มา	:	สำมาคมผู้ส่ำงอุอุกิข้้าวไทยู

	 3.	รุาคาข้้าวไทยในเดือนพฤศจิกายน	2564	ม้ดังน้�
	 	 3.1	รุาคาข้้าวท้�เกษตรุกรุข้ายได้
	 	 	 ข้้าวเปลือุกิเจ้านาปีหอุมมะลิ	เฉีลี�ยูตั้นละ	9,383	บาท	ร็าคาลดลงจากิตั้นละ	9,725	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564		
ร้็อุยูละ	3.51	และลดลงจากิตั้นละ	10,403	บาท	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	9.80
	 	 	 ข้้าวเปลือุกิเจ้าความชืุ�น	15%	เฉีลี�ยูตั้นละ	7,703	บาท	ร็าคาสูำงขึ้�นจากิตั้นละ	7,586	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564		
ร้็อุยูละ	1.54	แต่้ลดลงจากิตั้นละ	8,281	บาท	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	6.97
	 	 3.2	รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพฯ
	 	 	 ข้้าวสำาร็หอุมมะลิ	ชัุ�น	2	(ใหม่)	เฉีลี�ยูตั้นละ	21,450	บาท	ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนก่ิอุน	แต่้ลดลงจากิตั้นละ	24,450	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	12.26
	 	 	 ข้้าวสำาร็เจ้า	5%	(ใหม่)	เฉีลี�ยูตั้นละ	11,443	บาท	ร็าคาลดลงจากิตั้นละ	12,028	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	4.86	
และลดลงจากิตั้นละ	13,503	บาท	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	15.25
	 	 3.3	รุาคาส่งออก	เอฟิ.โอ.บ้
	 	 	 ข้้าวหอุมมะลิ	100%	(ใหม่)	เฉีลี�ยูตั้นละ	666	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(21,782	บาท/ตั้น)	ร็าคาลดลงจากิตั้นละ	699	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ
	(23,194	บาท/ตั้น)	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	4.72	(ลดลงในรู็ปเงินบาทร้็อุยูละ	6.08)	และลดลงจากิตั้นละ	887	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	
(26,660	บาท/ตั้น)	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	24.91	(ลดลงในรู็ปเงินบาทร้็อุยูละ	18.29)
	 	 	 ข้้าว	5%	เฉีลี�ยูตั้นละ	399	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(13,049	บาท/ตั้น)	ร็าคาลดลงจากิตั้นละ	401	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(13,324	บาท/ตั้น)		
เดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	0.49	(ลดลงในรู็ปเงินบาทร้็อุยูละ	2.06)	และลดลงจากิตั้นละ	499	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(14,997	บาท/ตั้น)		
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	20.04	(ลดลงในรู็ปเงินบาทร้็อุยูละ	12.98)	
หมายเหตุ	:	อัุต้ร็าแลกิเปลี�ยูน	1	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	เท่ากัิบ	32.7053	(อัุต้ร็าแลกิเปลี�ยูน	3	สัำปดาห์ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้นข้้าวสำาร็

ประเทศ ปี	2559/60 ปี	2560/61 ปี	2561/62 ปี	2562/63
ปี	2563/64

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต�างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลาเทศึ 34.578 32.650 34.909 35.850 34.600 0.95 36.250 4.77

บร็าซิ่ล 8.383 8.204 7.140 7.602 8.001 -1.68 8.024 0.29

พัม่า 12.650 13.200 13.200 12.650 12.600 -0.50 12.600 0.00

กัิมพูัชุา 5.256 5.554 5.742 5.740 5.783 2.27 5.900 2.02

จีน 147.766 148.873 148.490 146.730 148.300 -0.07 149.000 0.47

อิุนเดียู 109.698 112.760 116.480 118.870 122.270 2.73 125.000 2.23

อิุนโดนีเซี่ยู 36.858 37.000 34.200 34.700 35.300 -1.49 35.350 0.14

ญี่�ปุ่น 7.929 7.787 7.657 7.611 7.573 -1.14 7.560 -0.17

เกิาหลีใต้้ 4.197 3.972 3.868 3.744 3.507 -3.98 3.816 8.81

เนปาล 	 3.431 3.736 3.696 3.696 2.15 3.700 0.11

ไนจีเรี็ยู 4.536 4.470 4.538 5.040 4.890 2.74 5.000 2.25

ปากีิสำถาน 6.849 7.450 7.202 7.414 8.184 3.58 8.200 0.20

ฟิลิปปินส์ำ 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

เวียูดนาม 27.400 27.657 27.344 27.100 27.438 -0.18 27.100 -1.23

สำหรั็ฐฯ 7.117 5.659 7.107 5.877 7.226 0.68 6.154 -14.84

อืุ�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

ที�มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้นข้้าวสำาร็

ประเทศ ปี	2559/60 ปี	2560/61 ปี	2561/62 ปี	2562/63
ปี	2563/64

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต�างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

สำต็้อุกิต้้นปี 135.048 150.422 163.737 176.609 181.774 7.84 187.486 3.14

ผลผลิต้ 491.593 494.990 497.801 498.910 507.300 0.71 511.720 0.87

นำาเข้้า 48.504 48.297 43.924 45.234 49.345 -0.31 48.699 -1.31

ใชุ้ในปร็ะเทศึ 483.788 481.678 484.929 493.745 501.588 0.97 511.265 1.93

ส่ำงอุอุกิ 48.504 48.297 43.924 45.234 49.346 -0.31 48.699 -1.31

สำต็้อุกิปลายูปี 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

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้น

ประเทศ ปี	2559/60 ปี	2560/61 ปี	2561/62 ปี	2562/63
ปี	2563/64

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต�างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

อุาร์็เจนติ้นา 0.391 0.375 0.388 0.335 0.360 -2.74 0.350 -2.78

อุอุสำเต้ร็เลียู 0.187 0.262 0.134 0.042 0.060 -42.78 0.260 333.33

บร็าซิ่ล 0.594 1.245 0.954 1.240 0.800 6.09 1.050 31.25

พัม่า 3.350 2.750 2.700 2.300 1.650 -14.74 1.800 9.09

กัิมพูัชุา 1.150 1.300 1.350 1.350 1.700 8.54 1.400 -17.65

จีน 1.173 2.059 2.720 2.265 2.300 15.51 2.100 -8.70

อีุยูู 0.456 0.570 0.527 0.506 0.450 -1.45 0.475 5.56

กิายูานา 0.455 0.414 0.496 0.520 0.470 2.97 0.470 0.00

อิุนเดียู 12.573 11.791 9.813 14.577 20.000 12.08 18.000 -10.00

ปากีิสำถาน 3.647 3.913 4.550 3.934 3.900 1.40 4.000 2.56

ปาร็ากิวัยู 0.538 0.653 0.689 0.803 0.600 4.34 0.700 16.67

ไทย	 11.615 11.213 7.562 5.706 5.600 -19.22 6.500 16.07

ตุ้ร็กีิ 0.280 0.213 0.202 0.234 0.215 1.77 0.220 2.33

อุุรุ็กิวัยู 0.982 0.802 0.809 0.967 0.760 -3.20 0.850 11.84

เวียูดนาม 6.488 6.590 6.581 6.167 6.200 -1.56 6.400 3.23

สำหรั็ฐฯ 3.349 2.776 3.142 2.858 2.950 -2.22 2.850 -3.39

อืุ�น	ๆ 1.276 1.371 1.307 1.430 1.331 1.27 1.274 -4.28

รวม 48.504 48.297 43.924 45.234 49.346 -0.31 48.699 -1.31

ที�มา	:	World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้น

ประเทศ ปี	2559/60 ปี	2560/61 ปี	2561/62 ปี	2562/63
ปี	2563/64

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต�างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังกิลาเทศึ 1.400 0.080 0.020 2.500 3.59 0.600 -76.00

บร็าซิ่ล 0.758 0.537 0.691 0.853 0.730 3.95 0.650 -10.96

จีน 5.900 4.500 2.800 3.200 4.500 -8.45 4.500 0.00

ไอุเวอุรี็�โคสำต์้ 1.350 1.500 1.350 1.100 1.250 -4.53 1.300 4.00

อีุยูิปต์้ 0.230 0.665 0.309 0.400 9.35 0.800 100.00

เอุธิโอุเปียู 0.390 0.600 0.520 0.700 0.750 15.74 0.850 13.33

อีุยูู 1.591 1.633 1.799 1.994 1.800 4.57 1.925 6.94

กิานา 0.650 0.830 0.900 0.850 0.950 8.14 0.950 0.00

กิินี 0.600 0.865 0.530 0.670 0.750 1.93 0.750 0.00

อิุหร่็าน 1.400 1.250 1.400 1.125 0.950 -8.43 1.250 31.58

อิุรั็กิ 1.161 1.237 1.263 0.970 1.150 -2.59 1.200 4.35

ญี่�ปุ่น 0.678 0.670 0.678 0.676 0.685 0.30 0.685 0.00

เคนยู่า 0.625 0.600 0.610 0.600 0.590 -1.15 0.650 10.17

มาดากัิสำกิาร์็ 0.670 0.390 0.440 0.450 0.525 -3.39 0.700 33.33

มาเลเซี่ยู 0.900 0.800 1.000 1.220 1.100 8.58 1.100 0.00

เม็กิซิ่โกิ 0.913 0.776 0.740 0.843 0.750 -3.06 0.800 6.67

โมซั่มบิกิ 0.710 0.530 0.635 0.655 0.625 -0.43 0.675 8.00

เนปาล 0.535 0.700 0.620 0.980 1.250 22.55 1.350 8.00

ไนจีเรี็ยู 2.500 2.100 1.800 1.800 1.900 -6.79 2.000 5.26

ฟิลิปปินส์ำ 1.200 2.500 2.900 2.450 2.300 13.67 2.200 -4.35

ซ่าอุุดิอุาร็ะเบียู 1.195 1.290 1.425 1.613 1.500 7.02 1.400 -6.67

เซ่เนกัิล 1.100 1.100 1.000 1.050 1.150 0.42 1.100 -4.35

แอุฟริ็กิาใต้้ 1.054 1.071 0.966 1.031 1.050 -0.46 1.000 -4.76

สำหรั็ฐอุาหรั็บเอุมิเร็ต้ส์ำ 0.700 0.775 0.850 0.850 0.750 2.33 0.900 20.00

สำหร็าชุอุาณาจักิร็ 0.668 0.536 0.587 0.654 0.640 1.14 0.650 1.56

สำหรั็ฐฯ 0.787 0.916 0.982 1.210 1.125 10.44 1.150 2.22

อืุ�น	ๆ 20.469 18.961 16.693 17.361 17.675 -3.74 17.564 -0.63

รวม 48.504 48.297 43.924 45.234 49.345 -0.31 48.699 -1.31

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้น

ประเทศ ปี	2559/60 ปี	2560/61 ปี	2561/62 ปี	2562/63
ปี	2563/64

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต�างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลาเทศึ 35.000 35.200 35.400 35.700 36.100 0.76 36.700 1.66

บร็าซิ่ล 7.850 7.650 7.350 7.300 7.450 -1.50 7.450 0.00

พัม่า 10.000 10.200 10.250 10.400 10.600 1.37 10.700 0.94

กัิมพูัชุา 4.000 4.200 4.300 4.350 4.400 2.28 4.500 2.27

จีน 141.761 142.509 142.920 145.230 150.578 1.41 154.900 2.87

อิุยูิปต์้ 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 0.24 4.250 -1.16

อิุนเดียู 95.838 98.669 99.160 101.950 100.005 1.19 103.500 3.49

อิุนโดนีเซี่ยู 37.500 37.000 36.300 36.000 35.800 -1.19 35.600 -0.56

ญี่�ปุ่น 8.730 8.600 8.400 8.350 8.250 -1.42 8.200 -0.61

เกิาหลีใต้้ 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

ไนจีเรี็ยู 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900 0.74 6.950 0.72

ฟิลิปปินส์ำ 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

เวียูดนาม 22.000 21.500 21.200 21.250 21.500 -0.58 21.350 -0.70

สำหรั็ฐฯ 4.230 4.299 4.577 4.586 4.849 3.44 4.683 -3.42

อืุ�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

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

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ปร็ะมาณกิาร็เดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้น

ประเทศ ปี	2559/60 ปี	2560/61 ปี	2561/62 ปี	2562/63
ปี	2563/64

(2)
Gr

ปี	2564/65	
(1)

ผลต�างร้อยละ	
(1)	และ	(2)

บังคลาเทศึ 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

อิุนเดียู 20.550 22.600 29.500 33.900 36.000 16.49 38.500 6.94

อิุนโดนีเซี่ยู 3.215 5.563 4.063 3.313 3.411 -3.92 3.761 10.26

ฟิลิปปินส์ำ 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

เวียูดนาม 1.034 1.097 1.180 2.568 32.34 2.418 -5.84

สำหรั็ฐฯ 1.462 0.933 1.424 0.910 1.387 -1.29 1.111 -19.90

อืุ�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
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มันส�าปะหลี้ัง
การุผลิิต
	 ผลผลิต้มันสำำาปะหลัง	ปี	2565	(เริ็�มอุอุกิ
สู่ำต้ลาดตั้�งแต่้เดือุนตุ้ลาคม	2564	–	กัินยูายูน	
2565)	คาดว่ามีพืั�นที�เก็ิบเกีิ�ยูว	9.664	ล้านไร่็	
ผลผลิต้	32.730	ล้านตั้น	และผลผลิต้ต่้อุไร่็	
3.387	ตั้น	เมื�อุเทียูบกัิบปี	2564	ที�มีพืั�นที�
เก็ิบเกีิ�ยูว	9.796	ล้านไร่็	ผลผลิต้	32.499	
ล้านตั้น	และผลผลิต้ต่้อุไร่็	3.318	ตั้น	
พับว่า	พืั�นที�เก็ิบเกีิ�ยูว	ลดลงร้็อุยูละ	1.35	
แต่้ผลผลิต้	และผลผลิต้ต่้อุไร่็	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	
0.71	และร้็อุยูละ	2.08	ต้ามลำาดับ	โดยูเดือุน
พัฤศึจิกิายูน	2564	คาดว่าจะมีผลผลิต้
อุอุกิสู่ำต้ลาด	1.31	ล้านตั้น	(ร้็อุยูละ	3.99	
ข้อุงผลผลิต้ทั�งหมด)
	 ทั�งนี�ผลผลิต้มันสำำาปะหลังปี	2565	จะอุอุกิ
สู่ำต้ลาดมากิในชุ่วงเดือุนมกิร็าคม	–	มีนาคม	2565	
ปริ็มาณ	20.30	ล้านตั้น	(ร้็อุยูละ	62.02	ข้อุง
ผลผลิต้ทั�งหมด)	

การุตลิาด	
	 การสู่�งออกผลิตภัณ์ฑ์มันสู่ำาปะหลัง
เด้อนตุลาคม	2564	สู่รุปได้ดังนี�	

มันเสู้่น	มีปริ็มาณส่ำงอุอุกิ	0.183	ล้านตั้น	
มูลค่า	1,508	ล้านบาท	ลดลงจากิปริ็มาณ	
0.289	ล้านตั้น	มูลค่า	2,400	ล้านบาท	
ในเดือุนที�ผ่านมา	คิดเป็นร้็อุยูละ	36.68	
และร้็อุยูละ	37.17	ต้ามลำาดับ

มันอัดเม็ด	มีปริ็มาณส่ำงอุอุกิ	316	ตั้น	
มูลค่า	3.35	ล้านบาท	ลดลงจากิปริ็มาณ	

4,700	ตั้น	มูลค่า	41.44	ล้านบาท	ในเดือุน
ที�ผ่านมา	คิดเป็นร้็อุยูละ	93.28	และร้็อุยูละ	
31.92	ต้ามลำาดับ

แปงมันสู่ำาปะหลัง	มีปริ็มาณส่ำงอุอุกิ	
0.290	ล้านตั้น	มูลค่า	4,391	ล้านบาท	
ลดลงจากิปริ็มาณ	0.347	ล้านตั้น	มูลค่า	
5,239	ล้านบาท	ในเดือุนที�ผ่านมา	คิดเป็น
ร้็อุยูละ	16.43	และร้็อุยูละ	16.19	ต้ามลำาดับ

แปงมันสู่ำาปะหลังดัดแปร	มีปริ็มาณ
ส่ำงอุอุกิ	0.088	ล้านตั้น	มูลค่า	2,258	ล้านบาท	
ลดลงจากิปริ็มาณ	0.096	ล้านตั้น	มูลค่า	
2,410	ล้านบาท	ในเดือุนที�ผ่านมา	คิดเป็น
ร้็อุยูละ	8.33	และร้็อุยูละ	6.31	ต้ามลำาดับ

รุาคา
	 ความเคล้�อนไหวของราคามันสู่ำาปะหลัง
ในเด้อนพิ่ฤศจิกายน	2564	สู่รุปได้ดังนี�
	 1.	รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้	
ณ์	รุะดับไรุ่นา
	 	 1.1	ร็าคาหัวมันสำำาปะหลังสำดที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้	ณ	ร็ะดับไร่็นา	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
2.16	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	2.08	บาท	
ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	3.85	และสูำงขึ้�น
จากิร็าคากิิโลกิรั็มละ	1.85	บาท	ในชุ่วง
เดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	16.76
	 	 1.2		ร็าคามันเส้ำนที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้	
ณ	ร็ะดับไร่็นา	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	6.52	บาท	
สูำงขึ้�นจากิร็าคากิิโลกิรั็มละ	6.26	บาท	
ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	4.15	และสูำงขึ้�น
จากิร็าคากิิโลกิรั็มละ	6.19	บาท	ในชุ่วง
เดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	5.33

โดย	น.สำ.อุภิสำร็า	ปภัสำสำร็ศึิร็ิ
	 นายูจิร็ายูุ	จะเร็ียูมพัันธุ์
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

	 2.	รุาคาข้ายส่งในตลิาด
กรุุงเทพฯ
	 	 2.1	ร็าคาข้ายูส่ำงมันเส้ำน	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
7.39	บาท	สูำงขึ้�นจากิร็าคากิิโลกิรั็มละ
7.38	บาท	ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.14	
และสูำงขึ้�นจากิร็าคากิิโลกิรั็มละ	7.29	บาท	
ในชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	1.37
	 	 2.2	ร็าคาข้ายูส่ำงแป้งมันปร็ะเภท
สำต้าร์็ชุ	ชัุ�นพิัเศึษ	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	14.62	บาท
สูำงขึ้�นจากิร็าคากิิโลกิรั็มละ	14.35	บาท	
ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	1.88	และสูำงขึ้�น
จากิร็าคากิิโลกิรั็มละ	13.26	บาท	ในชุ่วง
เดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	10.26
	 3.	รุาคาส่งออก	เอฟิ.โอ.บ้	
	 	 3.1	ร็าคาส่ำงอุอุกิมันเส้ำน	ร็าคาเฉีลี�ยู
ตั้นละ	250	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	ทร็งตั้วเท่ากัิบ
เดือุนที�ผ่านมา	แต่้ลดลงจากิตั้นละ	265	
ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	ในชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา
ร้็อุยูละ	5.66
	 	 3.2	ร็าคาส่ำงอุอุกิแป้งมันสำำาปะหลัง	
ร็าคาเฉีลี�ยูตั้นละ	481	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	
สูำงขึ้�นจากิตั้นละ	478	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	
ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.63	และสูำงขึ้�น
จากิตั้นละ	434	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	ในชุ่วง
เดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	10.83
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ข้้าวโพด
เล้ี้�ยงสัตว์
การุผลิิต
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดคะเน

ผลผลิต้ข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์โลกิปี	2564/65		

(ณ	เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564)	มีปริ็มาณ		

1,204.62	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	1,119.02	

ล้านตั้น	ในปี	2563/64	ร้็อุยูละ	7.65	

โดยูสำหรั็ฐอุเมริ็กิา	บร็าซิ่ล	เม็กิซิ่โกิ	ไนจีเรี็ยู		

รั็สำเซี่ยู	ยููเคร็น	อิุนโดนีเซี่ยู	สำหภาพัยูุโร็ป		

จีน	แอุฟริ็กิาใต้้	และอุาร์็เจนติ้นา	ผลิต้ได้

เพิั�มขึ้�น	ส่ำงผลให้ผลผลิต้ในภาพัร็วม	

ข้อุงโลกิเพิั�มขึ้�น

การุค้า
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดคะเน

ความต้้อุงกิาร็ใชุ้ข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์ข้อุงโลกิ		

ปี	2564/65	มีปริ็มาณ	1,192.07	ล้านตั้น		

เพิั�มขึ้�นจากิ	1,133.63	ล้านตั้น	ในปี		

2563/64	ร้็อุยูละ	5.16	โดยูสำหรั็ฐอุเมริ็กิา		

อุาร์็เจนติ้นา	บร็าซิ่ล	จีน	รั็สำเซี่ยู	แคนาดา		

สำหภาพัยูุโร็ป	อิุนเดียู	ไนจีเรี็ยู	เม็กิซิ่โกิ		

ญี่�ปุ่น	แอุฟริ็กิาใต้้	อิุนโดนีเซี่ยู	และ

เวียูดนาม	มีความต้้อุงกิาร็ใชุ้เพิั�มขึ้�น		

สำำาหรั็บกิาร็ค้าข้อุงโลกิมี	190.35	ล้านตั้น		

เพิั�มขึ้�นจากิ	183.62	ล้านตั้น	ในปี		

2563/64	ร้็อุยูละ	3.67	โดยูอุาร์็เจนติ้นา		

บร็าซิ่ล	สำหภาพัยูุโร็ป	รั็สำเซี่ยู	ปาร็ากิวัยู		

แอุฟริ็กิาใต้้	และยููเคร็น	ส่ำงอุอุกิเพิั�มขึ้�น		

ปร็ะกิอุบกัิบผู้นำาเข้้า	เชุ่น	แอุลจีเรี็ยู		

อิุสำร็าเอุล	บร็าซิ่ล	แคนนาดา	ชิุลี		

โคลัมเบียู	อีุยูิปต์้	เวียูดนาม	สำหภาพัยูุโร็ป		

กัิวเต้มาลา	ญี่�ปุ่น	เม็กิซิ่โกิ	โมร็็อุกิโกิ	เปรู็		

ซ่าอุุดีอุาร็ะเบียู	มาเลเซี่ยู	และตุ้ร็กีิ		

มีกิาร็นำาเข้้าเพิั�มขึ้�น

	 เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	(1	-	15	

พัฤศึจิกิายูน	2564)	มีปริ็มาณกิาร็ส่ำงอุอุกิ

ข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์	33,266	ตั้น	(สำมาคม

พ่ัอุค้าข้้าวโพัดและพืัชุพัันธ์ุไทยู)

รุาคา	
	 สู่รุปราคาข้าวโพิ่ดเลี�ยงสัู่ตว์เด้อน

พิ่ฤศจิกายน	2564	มีดังนี�

	 ร็าคาข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์ที�เกิษต้ร็กิร็	

ข้ายูได้ความชืุ�นไม่เกิิน	14.5%	เฉีลี�ยู

กิิโลกิรั็มละ	8.87	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ		

8.40	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ		

5.60	และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	7.68	บาท	

ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	15.49		

สำำาหรั็บข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์ความชืุ�น	

เกิิน	14.5%	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	6.82	บาท		

ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนตุ้ลาคม	2564		

แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	5.96	บาท		

ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	14.43

	 ร็าคาข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์ข้ายูส่ำงในต้ลาด

กิรุ็งเทพัฯ	ที�โร็งงานอุาหาร็สัำต้ว์รั็บซื่�อุ	

เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	10.55	บาท	ลดลงจากิ

กิิโลกิรั็มละ	10.82	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม		

2564	ร้็อุยูละ	2.50	แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ		

8.99	บาท	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	

ร้็อุยูละ	17.35	สำำาหรั็บร็าคาข้ายูส่ำง	

ที�ไซ่โลรั็บซื่�อุเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	10.40	บาท		

ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	10.93	บาท		

ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	4.85		

แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	8.47	บาท		

ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	22.79

	 	 ร็าคาส่ำงอุอุกิ	เอุฟ.โอุ.บี.	เฉีลี�ยูตั้นละ		

327.00	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(10,687.00	บาท/ตั้น)	

ลดลงจากิตั้นละ	332.00	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ

(11,929.00	บาท/ตั้น)	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม		

2564	ร้็อุยูละ	1.51	และลดลงในรู็ป	

ข้อุงเงินบาท	ตั้นละ	1,242.00	บาท		

เมื�อุเทียูบกัิบเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563		

เฉีลี�ยูตั้นละ	302.00	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ

(9,127.00	บาท/ตั้น)	สูำงขึ้�นร้็อุยูละ	8.28		

และสูำงขึ้�นในรู็ปข้อุงเงินบาทตั้นละ		

1,560.00	บาท

	 ร็าคาซื่�อุข้ายูล่วงหน้าในต้ลาดชิุคาโกิ

เดือุนธันวาคม	2564	ข้้าวโพัดเมล็ดเหลือุง	

อุเมริ็กัินชัุ�น	2	เฉีลี�ยูตั้นละ	223.21	

ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(7,417.00	บาท/ตั้น)		

สูำงขึ้�นจากิตั้นละ	216.14	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ

(7,274.00	บาท/ตั้น)	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม		

2564	ร้็อุยูละ	3.27	และสูำงขึ้�นในรู็ปข้อุง	

เงินบาทตั้นละ	143.00	บาท	เมื�อุเทียูบกัิบ

เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	เฉีลี�ยูตั้นละ		

168.11	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(5,152.00	บาท/ตั้น)	

สูำงขึ้�นร้็อุยูละ	32.73	และสูำงขึ้�นในรู็ปข้อุง

เงินบาทตั้นละ	2,265	บาท

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
(คาดคะเนเมื�อุวันที�	9	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้น

รายการ 2564/65 2563/64 ร้อยละผลต�าง

สำต็้อุกิต้้นปี 291.87 306.48 -	4.77
ผลผลิต้ 1,204.62 1,119.02 7.65
นำาเข้้า 190.35 183.62 3.67
ส่ำงอุอุกิ 190.35 183.62 3.67
ใชุ้ในปร็ะเทศึ 1,192.07 1,133.63 5.16
สำต็้อุกิปลายูปี 304.42 291.87 4.30

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

โดย	น.สำ.สำุดาร็ินทร็์	ร็อุดมณี	
น.สำ.พััทร็ิยูา	วงศึ์พัร็ม

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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ข้้าวฟา่งเลี้้�ยงสัตว์
การุผลิิต
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดคะเน
ผลผลิต้ข้้าวฟ่างโลกิ	ปี	2564/65	
(ณ	เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564)	มีปริ็มาณ	
62.42	ล้านตั้น	ลดลงจากิ	66.05	ล้านตั้น	
ข้อุงปี	2563/64	ร้็อุยูละ	5.50	โดยูปร็ะเทศึ
สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	อุาร์็เจนติ้นา	อุอุสำเต้ร็เลียู	
จีน	เม็กิซิ่โกิ	ไนจีเรี็ยู	เอุธิโอุเปียู	และ
บูร์็กิินาฟาโซ่	ผลิต้ได้เพิั�มขึ้�น

การุค้า	
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดคะเน
ความต้้อุงกิาร็ใชุ้ข้้าวฟ่างโลกิ	ปี	2564/65	
มี	62.70	ล้านตั้น	ลดลงจากิ	65.56	ล้านตั้น	
ข้อุงปี	2563/64	ร้็อุยูละ	4.37	โดยู
สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	อุาร์็เจนติ้นา	จีน	ไนจีเรี็ยู	

แคเมอุรู็น	บูร์็กิินาฟาโซ่	เอุธิโอุเปียู	
และเม็กิซิ่โกิ	มีความต้้อุงกิาร็ใชุ้เพิั�มขึ้�น	
ด้านกิาร็ค้าโลกิคาดว่ามี	12.14	ล้านตั้น	
เพิั�มขึ้�นจากิ	10.69	ล้านตั้น	ข้อุงปี	2563/64	
ร้็อุยูละ	13.59	โดยูอุาร์็เจนติ้นา	เคนยูา	

สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	และโบลิเวียู	ส่ำงอุอุกิเพิั�มขึ้�น	
ปร็ะกิอุบกัิบชิุลี	จีน	ญี่�ปุ่น	ซู่ดานใต้้	
และเอุธิโอุเปียู	นำาเข้้าเพิั�มขึ้�น
	 ร็าคาข้้าวฟ่างแดงคละที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	ไม่มีร็ายูงานร็าคา

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คาดคะเนเมื�อุวันที�	9	พัฤศึจิกิายูน	2564)

หน่วยู	:	ล้านตั้น

รายการ 2564/65 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
ส่ำงอุอุกิ 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

ถ่ัวเข้้ยว
การุผลิิต
	 ถั�วเขี้ยูว	ปี	2564/65	คาดกิาร็ณ์	
ณ	เดือุนมิถุนายูน	2564	(ผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาด
ตั้�งแต่้เดือุนกิร็กิฎาคม	2564	-	มิถุนายูน	2565)	
มีเนื�อุที�ปลูกิ	743,180	ไร่็	ผลผลิต้	108,474	ตั้น	
และผลผลิต้ต่้อุไร่็	146	กิิโลกิรั็ม	เมื�อุเทียูบกัิบปี	
2563/64	ที�มีเนื�อุที�ปลูกิ	773,772	ไร่็	
ผลผลิต้	110,060	ตั้น	และผลผลิต้ต่้อุไร่็	
142	กิิโลกิรั็ม	พับว่าเนื�อุที�ปลูกิ	และผลผลิต้
ลดลงร้็อุยูละ	3.95	และร้็อุยูละ	1.44	
แต่้ผลผลิต้ต่้อุไร่็	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	2.82

รุาคา
	 ความเคลื�อุนไหวข้อุงร็าคาในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน	2564	มีดังนี�
	 รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้

ถัั่�วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ�ชีนิดคละ	เดือุนนี�
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	20.04	บาท	ลดลงจากิ
กิิโลกิรั็มละ	27.86	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	
ร้็อุยูละ	28.06	และลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	
21.22	บาท	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	
ร้็อุยูละ	5.55
	 ถัั่�วเขียวผิวดำาชีนิดคละ	ไม่มีร็ายูงานร็าคา

		 รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพฯ
ถัั่�วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือุนนี�เฉีลี�ยู

กิิโลกิรั็มละ	31.00	บาท	คงตั้วเท่ากัิบเดือุน
ที�ผ่านมา	แต่้ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	32.00	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	3.13

ถัั่�วเขียวผิวมันเกรดบีั	เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	28.00	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	
29.00	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	
3.45	และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	26.00	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	7.69

ถัั่�วเขียวผิวดำาคละ	ชัี�น	1	เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	41.00	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	
42.00	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	
2.38	และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	40.00	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	2.50

ถัั่�วเขียวผิวดำาคละ	ชัี�น	2	เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	24.00	บาท	คงตั้วเท่ากัิบเดือุน
ที�ผ่านมา	แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	19.00	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	26.32
	 ถัั่�วนิ�วนางแดง	เดือุนนี�เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วยู	:	ล้านต้ัน

ประเทศ 2563/64 2564/65

บร็าซิ่ล 138.00 144.00
สำหรั็ฐอุเมริ็กิา 114.75 120.43
อุาร์็เจนติ้นา 46.20 49.50

จีน 19.60 19.00
อิุนเดียู 10.45 11.90

ปาร็ากิวัยู 9.90 10.50
แคนาดา 6.36 5.90
อืุ�น	ๆ 20.97 22.78

รวม 366.23 384.01

ที�มา	:	Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	November	2021	

40.00	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	35.00	บาท		
ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	14.29		
และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	37.00	บาท		
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	8.11
	 รุาคาส่งออก	เอฟิ.โอ.บ้.
	 ถัั่�วเขียวผิวมันเกรดเอ	เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	32.01	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ		
32.03	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ		
0.05	และลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	33.04	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	3.12
	 ถัั่�วเขียวผิวมันเกรดบีั	เดือุนนี�เฉีลี�ยู

โดย	น.สำ.ยุูพัยูง	นามวงษา
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

โดย	นางสำาวภัทร็วดี	จันทร์็มา
นายูภาณุพัันธ์	คำาวังสำง่า

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

กิิโลกิรั็ม	28.99	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ		
30.02	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ		
3.41	แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	27.00	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	7.38
	 ถัั่�วเขียวผิวดำาคละ	ชัี�น	1	เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	42.08	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ		
43.11	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ		
2.38	แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	41.10	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	2.38
	 ถัั่�วเขียวผิวดำาคละ	ชัี�น	2	เดือุนนี�เฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	24.96	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ		

24.98	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ		
0.06	แต่้สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	19.95	บาท	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	25.14
	 ถัั่�วนิ�วนางแดง	เดือุนนี�เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
40.87	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	35.85	บาท		
ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	14.00		
และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	37.88	บาท		
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	7.89

ถั่วเหลี้ือง
ด้านการุผลิิต
	 ในปรุะเทศ
	 ในปี	2564/65	มีเนื�อุที�เพัาะปลูกิ		
0.112	ล้านไร่็	ผลผลิต้	30,287	ตั้น		
และผลผลิต้ต่้อุไร่็	271	กิิโลกิรั็มเพิั�มขึ้�นจากิ		
0.110	ล้านไร่็	29,497	ตั้น	และ	268	
กิิโลกิรั็ม	ในปี	2563/64	ร้็อุยูละ	1.82		
ร้็อุยูละ	2.68	และร้็อุยูละ	1.12	ต้ามลำาดับ	
	 ต่างปรุะเทศ
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	ปร็ะมาณกิาร็
ผลผลิต้ถั�วเหลือุงโลกิปี	2564/65		
ปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	มีปร็ะมาณ		
384.01	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	366.23	ล้านตั้น		
ข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	4.85
	 สถานการุณ์์ในต่างปรุะเทศ
	 สำำานักิข่้าวต่้างปร็ะเทศึร็ายูงานว่า		
ในเดือุนตุ้ลาคม	2564	สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	
ได้ส่ำงอุอุกิถั�วเหลือุงไปยูังจีน	0.78	ล้านตั้น		
ลดลงจากิ	3.40	ล้านตั้น	ในชุ่วงเวลาเดียูวกัิน	
ข้อุงปีที�ผ่านมา	ท่ามกิลางกิาร็หยูุดชุะงักิ
ข้อุงกิาร็ข้นส่ำงจากิผลกิร็ะทบข้อุงพัายู	ุ
เฮอุริ็เคนไอุดาบริ็เวณชุายูฝั�งรั็ฐลุยูเซี่ยูนา		
ซึ่�งเป็นทางข้นส่ำงที�สำำาคัญ่สำำาหรั็บกิาร็ส่ำงอุอุกิ	
ถั�วเหลือุง	ส่ำวนกิาร็ส่ำงอุอุกิถั�วเหลือุงข้อุง
บร็าซิ่ลไปยูังจีนลดลงในเดือุนตุ้ลาคม	2564		
เชุ่นเดียูวกัิน	ซึ่�งส่ำงอุอุกิ	3.3	ล้านตั้น		
ลดลง	22%	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเวลาเดียูวกัิน
ข้อุงที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิอุุปสำงค์ที�อุ่อุนตั้วลง
ข้อุงจีน

ด้านรุาคา
	 ในปรุะเทศ
	 ร็าคาที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ข้อุงถั�วเหลือุง
ชุนิดคละในเดือุนนี�	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
15.63	บาท
	 ร็าคาข้ายูส่ำง	ณ	ต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ		
ข้อุงถั�วเหลือุงสำกัิดนำ�ามันในเดือุนนี�		
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	19.88	บาท	ทร็งตั้ว
เท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา
	 ต่างปรุะเทศ
	 ร็าคาถั�วเหลือุงซื่�อุข้ายูล่วงหน้า		
ณ	ต้ลาดชิุคาโกิ	เฉีลี�ยูบุชุเชุลละ	1,230.28	
เซ่นต์้	(14.98	บาท/กิกิ.)	สูำงขึ้�นจากิ	
บุชุเชุลละ	1,229.32	(15.20	บาท/กิกิ.)		
ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.08	และสูำงขึ้�นจากิ	

บุชุเชุลละ	1,160.85	เซ่นต์้	(13.01	บาท/กิกิ.)		
ในเดือุนเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	5.98
	 ร็าคากิากิถั�วเหลือุงซื่�อุข้ายูล่วงหน้า		
ณ	ต้ลาดชิุคาโกิ	เฉีลี�ยูตั้นละ	349.79	
ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(11.59	บาท/กิกิ.)	สูำงขึ้�น	
จากิตั้นละ	322.20	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	
(10.84	บาท/กิกิ.)	ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ		
8.56	และลดลงจากิตั้นละ	392.62	
ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(11.97	บาท/กิกิ.)		
ในเดือุนเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	10.91

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 781 ธัันวาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร30

ภาวะเศรุษฐกิจการุเกษตรุ-พืช่นำ�ามัน



ถ่ัวลิี้สง
ในปรุะเทศ
	 การุผลิิต
	 ถั�วลิสำง	ปี	2564/65	คาดกิาร็ณ์		
ณ	เดือุนมิถุนายูน	2564	(ผลผลิต้	
อุอุกิสู่ำต้ลาดตั้�งแต่้เดือุนกิร็กิฎาคม	2564		
ถึงมิถุนายูน	2565)	มีเนื�อุที�ปลูกิ	70,265	ไร่็		
ผลผลิต้	25,074	ตั้น	และผลผลิต้ต่้อุไร่็		
357	กิิโลกิรั็ม	เมื�อุเทียูบกัิบปี	2563/64		
ที�มีเนื�อุที�ปลูกิ	87,026	ไร่็	ผลผลิต้	29,299	ตั้น		
และผลผลิต้ต่้อุไร่็	337	กิิโลกิรั็ม	พับว่า	
เนื�อุที�ปลูกิและผลผลิต้ลดลง	ร้็อุยูละ		
19.26	และร้็อุยูละ	14.42	แต่้ผลผลิต้ต่้อุไร่็
เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.93
	 ความเคลื�อุนไหวข้อุงร็าคาในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน	2564	มีดังนี�
	 รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้
	 ถั�วลิสำงทั�งเปลือุกิสำด	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
32.45	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	29.50	บาท		
ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	9.99		
และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	27.38	บาท		

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วยู	:	ล้านต้ัน

ประเทศ 2563/64 2564/65 อัตราการเติบัโต	(%)

สำาธาร็ณรั็ฐปร็ะชุาชุนจีน 17.99 18.20 1.17
อิุนเดียู 6.70 6.80 1.49
อืุ�น	ๆ 24.93 25.58 2.61

รวม 49.62 50.58 1.93

ที�มา	:	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Nov	2021

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
หน่วยู	:	ล้านตั้น

รายการ 2563/64 2564/65 อัตราการเติบัโต	(%)

ผลผลิต้ 49.62 50.58 1.93
นำาเข้้า 4.31 4.29 -0.69
ส่ำงอุอุกิ 4.73 4.69 -0.85
สำกัิดนำ�ามัน 19.88 19.99 0.55
สำต็้อุกิปลายูปี 4.42 3.85 -12.90

ที�มา	:	Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Nov	2021

ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	18.53
	 ถั�วลิสำงทั�งเปลือุกิแห้ง	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
43.86	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	42.85	บาท		
ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	2564	ร้็อุยูละ	2.36		
แต่้ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	50.43	บาท		
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	13.02
	 รุาคาข้ายส่งตลิาดกรุุงเทพฯ
	 ถั�วลิสำงกิะเทาะเปลือุกิชุนิดคัดพิัเศึษ
	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	67.50	บาท	สูำงขึ้�นจากิ
กิิโลกิรั็มละ	64.38	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	
2564	ร้็อุยูละ	4.85	และสูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ		

โดย	น.สำ.ยุูพัยูง	นามวงษา
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

ปาล์ี้มน��ามัน
การุผลิิต
	 สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็		
คาดว่าปี	2564	ผลผลิต้ปาล์มนำ�ามันเดือุน
พัฤศึจิกิายูนจะมีปร็ะมาณ	1.070	ล้านตั้น	
คิดเป็นนำ�ามันปาล์มดิบ	0.193	ล้านตั้น		
ลดลงจากิผลผลิต้ปาล์มทะลายู	1.246		
ล้านตั้น	คิดเป็นนำ�ามันปาล์มดิบ	0.224	
ล้านตั้นข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	คิดเป็นร้็อุยูละ	
14.13	และร้็อุยูละ	13.84	ต้ามลำาดับ

การุตลิาด
	 มาเลเซี่ยูคาดว่าแร็งงานต่้างชุาติ้	
จะสำามาร็ถเข้้าปร็ะเทศึได้ปร็ะมาณปลายูเดือุน	
มีนาคม	2565	ซึ่�งจะชุ่วยูลดแร็งกิดดัน	
จากิกิาร็ข้าดแคลนแร็งงานในปร็ะเทศึ	
และชุ่วยูเพิั�มผลผลิต้ได้มากิขึ้�น	โดยูในเดือุน
กัินยูายูน	2564	ได้มีกิาร็อุนุมัติ้ให้แร็งงาน
ต่้างชุาติ้เข้้ามาในปร็ะเทศึได้ทั�งหมด	
32,000	คน	แต่้กิาร็แพัร่็ร็ะบาดร็ะลอุกิใหม่
ข้อุงเชืุ�อุไวรั็สำโควิด-19	สำายูพัันธ์ุ	Omicron	
อุาจทำาให้มีกิาร็ปิดปร็ะเทศึอีุกิครั็�ง		
ซึ่�งถ้าเกิิดกิาร็ล็อุกิดาวน์ขึ้�นจริ็ง	คาดว่า	

ในปี	2565	ผลผลิต้นำ�ามันปาล์ม	
ข้อุงมาเลเซี่ยูจะใกิล้เคียูงกัิบปี	2564

รุาคา
	 ร็าคาผลปาล์มทั�งทะลายูที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้เดือุนนี�	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	8.72	บาท		
สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	8.07	บาท	ในเดือุน
ที�ผ่านมาร้็อุยูละ	8.05	และสูำงขึ้�นจากิ
กิิโลกิรั็มละ	6.65	บาท	ในเดือุนเดียูวกัิน
ข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	31.13	
	 ร็าคาข้ายูส่ำงนำ�ามันปาล์มดิบ	ณ	ต้ลาด
กิรุ็งเทพัฯ	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	44.64	บาท		

60.00	บาท	ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	
ร้็อุยูละ	12.50
	 ถั�วลิสำงกิะเทาะเปลือุกิชุนิดคัดธร็ร็มดา
	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	64.00	บาท	สูำงขึ้�นจากิ
กิิโลกิรั็มละ	60.88	บาท	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม	
2564	ร้็อุยูละ	5.13	และสูำงขึ้�นจากิ	
กิิโลกิรั็มละ	56.50	บาท	ข้อุงเดือุน
พัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	13.27

ต่างปรุะเทศ
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดกิาร็ณ์	
ภาวกิาร็ณ์ผลิต้ถั�วลิสำงโลกิ	ปี	2564/65		
ณ	พัฤศึจิกิายูน	2564	มีผลผลิต้	50.58	
ล้านตั้น	สูำงขึ้�นจากิ	49.62	ล้านตั้น		
ข้อุงปี	2563/64	ร้็อุยูละ	1.93	หรื็อุคิดเป็น
ร้็อุยูละ	8.05	ข้อุงผลผลิต้พืัชุนำ�ามันข้อุงโลกิ		
โดยูถั�วเหลือุง	เร็ปซี่ด	และเมล็ดทานต้ะวัน	
ปี	2564/65	มีปริ็มาณ	384.01	ล้านตั้น
67.50	ล้านตั้น	และ	56.01	ล้านตั้น	ต้ามลำาดับ	
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ฝ้าย
ในปรุะเทศ
	 รุาคา
	 ร็าคาฝ้ายูดอุกิทั�งเมล็ดชุนิดคละ	
ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้เดือุนนี�ไม่มีร็ายูงานร็าคา

ต่างปรุะเทศ	
	 การุผลิิต
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดกิาร็ณ์
ผลผลิต้ฝ้ายูโลกิปี	2564/65	ณ	เดือุนพัฤศึจิกิายูน		
2564	มีปริ็มาณ	26.52	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ		
24.42	ล้านตั้นข้อุงปี	2563/64	ร้็อุยูละ	2.10
	 การุค้า	
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐฯ	คาดกิาร็ณ์
ความต้้อุงกิาร็ใชุ้ฝ้ายูโลกิ	ปี	2564/65		
มีปริ็มาณ	27.02	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	
26.32	ล้านตั้น	ข้อุงปี	2563/64	ร้็อุยูละ		
0.70	ด้านกิาร็นำาเข้้า	มีปริ็มาณ	10.15	ล้านตั้น		
ลดลงจากิ	10.67	ล้านตั้น	ข้อุงปี	2563/64	
ร้็อุยูละ	0.52	ด้านกิาร็ส่ำงอุอุกิ	มีปริ็มาณ		
10.15	ล้านตั้น	ลดลงจากิ	10.54	ล้านตั้น	
ข้อุงปี	2563/64	ร้็อุยูละ	0.39

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนพิฤศจิกายน	2564)	
หน่วยู	:	ล้านต้ัน

รายการ ปี	2563/64 ปี	2564/65 ผลต�างร้อยละ

สำต็้อุกิต้้นปี 21.22	 19.44	 -1.78	
ผลผลิต้ 24.42	 26.52	 2.10	
นำาเข้้า 10.67	 10.15	 -0.52	
ใชุ้ในปร็ะเทศึ 26.32	 27.02	 0.70	
ส่ำงอุอุกิ 10.54	 10.15	 -0.39	
สำต็้อุกิปลายูปี 19.44	 18.93	 -0.51	

ที�มา	:	Cotton	World	markets	and	trade,	USDA	ปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564

ความเคลืิ�อนไหวข้องรุาคาฝ้้ายใน
ตลิาดโลิกปรุะจำาเดือนพฤศจิกายน	
2564	สรุุปได้ดังน้�	
	 ร็าคาซื่�อุ	-	ข้ายูล่วงหน้าเพืั�อุส่ำงมอุบเดือุน
ธันวาคม	2564	ทำาสัำญ่ญ่าเดือุนพัฤศึจิกิายูน		
เฉีลี�ยูปอุนด์ละ	118.15	เซ่นต์้	(กิิโลกิรั็มละ		
86.32	บาท)	เพิั�มขึ้�นจากิปอุนด์ละ	108.69	เซ่นต์้		
(กิิโลกิรั็มละ	80.64	บาท)	ข้อุงเดือุนตุ้ลาคม		
2564	ร้็อุยูละ	8.70	(เพิั�มขึ้�นในรู็ปเงินบาท

กิิโลกิรั็มละ	5.68	บาท)	และเพิั�มขึ้�นจากิ	
ปอุนด์ละ	74.72	เซ่นต์้	(กิิโลกิรั็มละ	49.86	บาท)	
ข้อุงเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2563	ร้็อุยูละ	58.12	
(เพิั�มขึ้�นในรู็ปเงินบาทกิิโลกิรั็มละ	36.46	บาท)

โดย	นายูเอุกิพััฒน์	วิร็ัต้น์พังษ์	
	 	 น.สำ.สำุดาร็ัต้น์	ผลพัิบูลยู์

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

อ้อยโรงงาน
แลี้ะน��าตาลี้
ในปรุะเทศ
	 ไม่มีร็ายูงาน	 	

ต่างปรุะเทศ	
	 Tropical	Research	Services	(TRS)		
คาดกิาร็ณ์กิาร็ข้าดดุลนำ�าต้าลในปี	2565/2566		
ไว้ที�	4.04	ล้านตั้น	และคาดว่าในปี	2565/2564		
กิาร็ข้าดดุลนำ�าต้าลจะอุยูู่ที�	6.63	ล้าน		
โดยูสำมมติ้ว่ากิาร็บริ็โภคทั�วโลกิจะเพิั�มขึ้�น	1.5%		

ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	4.64	และสูำงขึ้�น
จากิตั้นละ	3,480.16	ริ็งกิิต้	(26.11	บาท/กิกิ.)		
ในเดือุนเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	54.23	
	 ร็าคานำ�ามันปาล์มดิบซื่�อุข้ายูล่วงหน้า		
ณ	ต้ลาดร็อุต้เต้อุร์็ดัม	เฉีลี�ยูตั้นละ		
1,383.83	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(45.86	บาท/กิกิ.)		
ลดลงจากิตั้นละ	1,386.83	ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ		
(46.77	บาท/กิกิ.)	ในเดือุนที�ผ่านมา	

โดย	น.สำ.ยูุพัยูง	นามวงษา
นางอุัมพัิกิา	เพัชุร็เสำถียูร็

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

ร้็อุยูละ	0.22	แต่้สูำงขึ้�นจากิตั้นละ	874.03	
ดอุลลาร์็สำหรั็ฐฯ	(26.64	บาท/กิกิ.)		
ในเดือุนเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	58.33	

ในปี	2654/2565	และเพิั�มขึ้�น	1.4%		
ในปี	2565/2567	ในทำานอุงเดียูวกัิน	USDA		
ได้ลดกิาร็คาดกิาร็ณ์ผลผลิต้ทั�วโลกิในปี		
2564/2565	ลงเหลือุ	181	ล้านตั้น	จากิเดิม	
ที�คาดกิาร็ณ์ไว้เมื�อุเดือุนพัฤษภาคมที�	186	ล้านตั้น		
และเพิั�มตั้วเลข้ความต้้อุงกิาร็เล็กิน้อุยูจากิ	
174.44	ล้านตั้น	เป็น	174.54	ล้านตั้น	
	 โร็งงานในท้อุงถิ�นข้อุงบร็าซิ่ล	กิล่าวกัิบ		
Archer	Consulting	ว่าผลผลิต้อุ้อุยูปี		
2565/2566	ในพืั�นที�ภาคกิลาง	-	ใต้้ข้อุงบร็าซิ่ล	
สำามาร็ถฟ้�นตั้วเป็น	580	ล้านตั้น	เนื�อุงจากิ
ปริ็มาณนำ�าฝนที�ดีในเดือุนตุ้ลาคม		

สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	41.55	บาท		
ในเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	7.44	และ	
สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	38.24	บาท		
ในเดือุนเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	16.74	
	 ร็าคานำ�ามันปาล์มดิบซื่�อุข้ายูล่วงหน้า		
ณ	ต้ลาดมาเลเซี่ยูเฉีลี�ยูตั้นละ	5,367.55		
ริ็งกิิต้	(43.13	บาท/กิกิ.)	สูำงขึ้�นจากิตั้นละ	
5,129.52	ริ็งกิิต้	(41.86	บาท/กิกิ.)		

และพัฤศึจิกิายูน	ข้ณะเดียูวกัิน	StoneX		
คาดว่าผลผลิต้อุ้อุยูฟ้�นตั้วเป็น	565.3	ล้านตั้น		
และ	Rabobank	คาดว่าผลผลิต้อุ้อุยูจะอุยูู่ที�		
530	-	550	ล้านตั้น	
	 โร็งงานในรั็ฐมหาร็าษฏิร็ะต้ะวันต้กิ		
ข้อุงอิุนเดียูข้ายูนำ�าต้าลทร็ายูดิบเพืั�อุส่ำงอุอุกิ	
ที�ร็าคา	32,500	-	32,700	รู็ปี/ตั้น	(437-440	
เหรี็ยูญ่สำหรั็ฐฯต่้อุตั้น)	สำำาหรั็บกิาร็ส่ำงมอุบในเดือุน	
มกิร็าคม	-	กุิมภาพัันธ์	และสำำาหรั็บกิาร็ส่ำงมอุบ
ในเดือุนธันวาคม	ที�ร็าคา	31,000	-	32,000	
(417	-	430	เหรี็ยูญ่สำหรั็ฐฯต่้อุตั้น)	ต้ามที�พ่ัอุค้า
ในท้อุงถิ�นข้อุงอิุนเดียูกิล่าว	ความต้้อุงกิาร็
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เด้อนกำาหนดราคา ราคาสู่่งสูุ่ด ราคาตำ�าสูุ่ด ราคาปิดเม้�อวันที�	22	พิ่.ย.	64 ราคาปิดเม้�อวันที�	22	ต.ค.	64 เปลี�ยนแปลง	เพิ่ิ�ม(+),	ลด(-)

มี.ค.-65 20.10 19.68 19.76 19.08 +0.68

พั.ค.-65 19.83 19.40 19.48 18.74 +0.74

กิ.ค.-65 19.46 19.05 19.15 18.45 +0.70

ต้.ค.-65 19.15 18.79 18.89 18.24 +0.65

มี.ค.-66 18.95 18.67 18.74 18.15 +0.59

พั.ค.-66 17.90 17.65 17.74 17.17 +0.57

กิ.ค.-66 17.09 16.87 17.00 16.50 +0.50

ต้.ค.-66 16.52 16.33 16.47 16.16 +0.31

มี.ค.-67 16.43 16.25 16.39 16.15 +0.24

พั.ค.-67 15.90 15.72 15.84 15.67 +0.17

กิ.ค.-67 15.62 15.40 15.51 15.42 +0.09

ต้.ค.-67 15.60 15.49 15.49

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด้อนกำาหนดราคา ราคาสู่่งสูุ่ด ราคาตำ�าสูุ่ด ราคาปิดเม้�อวันที�	22	พิ่.ย.	64 ราคาปิดเม้�อวันที�	22	ต.ค.	64 เปลี�ยนแปลง	เพิ่ิ�ม(+),	ลด(-)

มี.ค.-65 513.70 506.10 508.00 494.90 +13.10

พั.ค.-65 513.20 505.50 507.30 494.70 +12.60

สำ.ค.-65 509.70 501.30 504.00 490.30 +13.70

ต้.ค.-65 498.50 492.70 495.80 483.90 +11.90

ธ.ค.-65 495.00 490.60 492.70 483.90 +8.80

มี.ค.-66 489.50 487.00 488.90 482.10 +6.80

พั.ค.-66 479.40 478.00 479.40 470.00 +9.40

สำ.ค.-66 468.00 465.80 467.70

ยางพารา
การุผลิิต
	 ผลผลิต้ยูางพัาร็าข้อุงไทยูในชุ่วงเดือุน
มกิร็าคม	–	ตุ้ลาคม	ปี	2564	มีปริ็มาณ		
3.62	ล้านตั้น	(3.67	ล้านตั้นยูางดิบ)	เพิั�มขึ้�น
ร้็อุยูละ	0.71	เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัิน	
ข้อุงปี	2563	ที�มีผลผลิต้	3.59	ล้านตั้น	(3.65	
ล้านตั้นยูางดิบ)	โดยูชุ่วงที�ผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาดมากิ	
ข้อุงปี	2564	คาดว่าอุยูู่ในชุ่วงเดือุนกัินยูายูน

	–	ธันวาคม	โดยูมีผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาดร้็อุยูละ	
44.61	ข้อุงปริ็มาณผลผลิต้ทั�งปี	ทางด้าน	
กิาร็ผลิต้ยูางพัาร็าในภาพัร็วมข้อุงโลกิ	สำมาคม
ปร็ะเทศึผู้ผลิต้ยูางธร็ร็มชุาติ้	(ANRPC)		
คาดกิาร็ณ์ว่าในปี	2564	ผลผลิต้ยูางพัาร็าโลกิ
มีปร็ะมาณ	13.882	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิปี	
2563	ร้็อุยูละ	2.11	ที�มีปริ็มาณ	13.595		
ล้านตั้น	โดยูในปี	2564	ปร็ะเทศึผู้ผลิต้ยูาง	
ร็ายูใหญ่่ได้แก่ิ	ไทยู	อิุนโดนีเซี่ยู	เวียูดนาม		
และโกิต้ดิวัวร์็	คาดว่ามีปร็ะมาณกิาร็ผลผลิต้

จำานวน	4.673	ล้านตั้น	3.121	ล้านตั้น	1.230	
ล้านตั้น	และ	0.965	ล้านตั้น	ต้ามลำาดับ	

การุตลิาด
	 กิาร็ส่ำงอุอุกิยูางพัาร็าข้อุงไทยูในชุ่วงเดือุน
มกิร็าคม	–	ตุ้ลาคม	ปี	2564	มีปริ็มาณ	3.33	
ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	6.59	จากิชุ่วงเวลา
เดียูวกัินข้อุงปี	2563	ที�มีปริ็มาณ	3.13	ล้านตั้น		
ทางด้านความต้้อุงกิาร็ใชุ้ยูางพัาร็าในภาพัร็วม	
ข้อุงโลกิในปี	2564	มีปร็ะมาณกิาร็	

โดย	น.สำ.สุำดาริ็นทร์็	ร็อุดมณี	
น.สำ.สุำดารั็ต้น์	ผลพิับูลยู์

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

นำ�าต้าลทร็ายูข้าวทั�งในต้ลาดภายูในปร็ะเทศึ	
และต้ลาดส่ำงอุอุกิลดลงโดยูร็าคาต้กิลงมา	
อุยูู่ที�	31,500	-	32,500	รู็ปี/ตั้น	(423	-	437	
เหรี็ยูญ่สำหรั็ฐ/ตั้น)	ข้ณะนี�กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
ข้อุงสำหรั็ฐฯ	USDA	คาดว่าในปี	2564/2565	

อิุนเดียูจะส่ำงอุอุกินำ�าต้าล	7	ล้านตั้น	จากิเดิม	
ที�คาดกิาร็ณ์ไว้	6	ล้านตั้น	โดยูคงตั้วเลข้ปร็ะมาณกิาร็	
ผลผลิต้และความต้้อุงกิาร็ไม่เปลี�ยูนแปลง	
ที�	34.7	ล้านตั้น	และ	28.5	ล้านตั้น	ต้ามลำาดับ	
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ความต้้อุงกิาร็ใชุ้ยูาง	14.076	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ
ปี	2563	ร้็อุยูละ	8.67	ที�มีปริ็มาณ	12.953	
ล้านตั้น	ความต้้อุงกิาร็ใชุ้ยูางพัาร็าในจีน	
สำหภาพัยูุโร็ป	อิุนเดียู	และญี่�ปุ่น	มีแนวโน้ม	
เพิั�มขึ้�นในชุ่วงสัำ�น	ๆ	เนื�อุงจากิกิาร็ยูกิเลิกิ
มาต้ร็กิาร็จำากัิดกิาร็เดินทางที�เกีิ�ยูวกัิบ	
โร็ค	COVID-19	ทำาให้กิาร็ข้นส่ำงและกิิจกิร็ร็ม
ทางเศึร็ษฐกิิจกิลับมาฟ้�นตั้วอีุกิครั็�ง

รุาคา
	 1.	ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ยทั�งประเทศ	
	 1) ยูางแผ่นดิบคุณภาพัที�	1	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	52.95	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	50.01	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	2.94	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.88	
	 2) ยูางแผ่นดิบคุณภาพัที�	2	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	52.44	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	49.53	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	2.91	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.88
	 3) ยูางแผ่นดิบคุณภาพัที�	3	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	51.94	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ		
49.03	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	
2.91	บาท	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.94
	 4)	ยูางก้ิอุนคละ	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ
	24.60	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	23.42	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	1.18	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.04
	 5)	เศึษยูางคละ	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
22.99	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	21.71	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	1.28	บาท	

หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.90
	 6)	นำ�ายูางสำดคละ	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
48.89	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	45.63	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	3.26	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	7.14
	 2.	ราคาสู่�งออก	เอฟ.โอ.บีั.		
ซ้ื้�อขายล�วงหน้าสู่�งมอบัเด้อนพิ่ฤศจิกายน
	 ณ์	ท�าเร้อกรุงเทพิ่	
	 1)	ยูางแผ่นร็มควันชัุ�น	1	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	65.14	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	62.84	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	2.30	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.66
	 2)	ยูางแผ่นร็มควันชัุ�น	3	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	63.99	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	61.86	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	2.13	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.44
	 3)	ยูางแท่ง	(STR20)	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
57.90	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	57.54	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	0.36	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	0.63
	 4)	นำ�ายูางข้้น	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
43.97	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	42.36	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	1.61	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.80
	 ณ์	ท�าเร้อสู่งขลา	
	 1)	ยูางแผ่นร็มควันชัุ�น	1	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	64.89	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ		
62.59	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	
2.30	บาท	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.67

	 2)	ยูางแผ่นร็มควันชัุ�น	3	ร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	63.74	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ		
61.61	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	
2.13	บาท	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.46
	 3)	ยูางแท่ง	(STR20)	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
57.65	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	57.29	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	0.36	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	0.63
	 4)	นำ�ายูางข้้น	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
43.72	บาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	42.11	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	1.61	บาท	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.82
	 3.	ราคายางแผ�นรมควันชัี�น	3		
ในตลาดล�วงหน้าต�างประเทศ	
	 1)	ร็าคาซื่�อุข้ายูล่วงหน้าต้ลาดสิำงคโปร์็	
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	196.18	เซ่นต์้สำหรั็ฐฯ		
(64.42	บาท)	เพิั�มขึ้�นจากิ	188.58	เซ่นต์้สำหรั็ฐฯ		
(62.61	บาท)	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	
7.60	เซ่นต์้สำหรั็ฐฯ	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	4.03
	 2)	ร็าคาซื่�อุข้ายูล่วงหน้าต้ลาดโต้เกีิยูว	
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	219.66	เยูน	(62.77	บาท)		
เพิั�มขึ้�นจากิ	211.74	เยูน	(61.69	บาท)		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา	กิิโลกิรั็มละ	7.92	เยูน		
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.74

โดย	นายูทินกิร็	เพัชุร็สำูงเนิน
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

กาแฟ
ในปรุะเทศ
	 1.	การุผลิิต
	 เนื�อุที�ให้ผลร็วมทั�งปร็ะเทศึลดลงทั�งพัันธ์ุ
อุาร็าบิก้ิา	และโร็บัสำต้้า	โดยูเนื�อุที�ให้ผลกิาแฟ
พัันธ์ุอุาร็าบิก้ิาลดลงเนื�อุงจากิจังหวัดเชีุยูงร็ายู
ซึ่�งเป็นแหล่งผลิต้สำำาคัญ่ปร็ะสำบปัญ่หาสำภาพั
อุากิาศึแห้งแล้งในชุ่วงต้้นปี	2563	ทำาให้ต้้น
กิาแฟยูืนต้้นต้ายู	ส่ำวนเนื�อุที�ให้ผลกิาแฟพัันธ์ุ	
โร็บัสำต้้าลดลงอุยู่างต่้อุเนื�อุง	เนื�อุงจากิแหล่ง
ผลิต้สำำาคัญ่ทางภาคใต้้	ได้แก่ิจังหวัดชุุมพัร็		
และร็ะนอุง	เกิษต้ร็กิร็โค่นต้้นกิาแฟที�ปลูกิแซ่ม
ในสำวนยูางพัาร็า	ปาล์มนำ�ามัน	และทุเรี็ยูน	
ซึ่�งเป็นพืัชุหลักิเริ็�มโต้ขึ้�นและให้ผลผลิต้ได้		
ร็วมทั�งโค่นต้้นกิาแฟที�อุายูุมากิ	ส่ำวนผลผลิต้	
ต่้อุไร่็ทั�งสำอุงพัันธ์ุคาดว่าเพิั�มขึ้�น	เพัร็าะปีนี�
แหล่งผลิต้ส่ำวนใหญ่่สำภาพัอุากิาศึเอืุ�อุอุำานวยู
มีชุ่วงแล้งเหมาะสำมสำำาหรั็บกิาร็อุอุกิดอุกิ	และ

คาดว่าชุ่วงพััฒนาดอุกิและผลต้้นกิาแฟได้รั็บนำ�า
เพีัยูงพัอุภาพัร็วมผลผลิต้ทั�งปร็ะเทศึจึงเพิั�มขึ้�น
	 ภาคเหน้อ	เป็นแหล่งปลูกิกิาแฟพัันธ์ุ	
อุาร็าบิก้ิา	เนื�อุที�ให้ผลลดลง	เนื�อุงจากิจังหวัด
เชีุยูงร็ายูซึ่�งเป็นแหล่งผลิต้สำำาคัญ่ปร็ะสำบปัญ่หา
สำภาพัอุากิาศึแห้งแล้งในชุ่วงต้้นปี	2563	ทำาให้
ต้้นกิาแฟยูืนต้้นต้ายู	ส่ำวนเนื�อุที�ให้ผลพัันธ์ุโร็บัสำต้้า	
เพิั�มขึ้�นเล็กิน้อุยู	จากิต้้นกิาแฟที�ปลูกิเมื�อุปี		
2560	เริ็�มให้ผลผลิต้ได้ในปีนี�	ได้แก่ิ	จังหวัดต้ากิ		
และสุำโข้ทัยู	สำำาหรั็บผลผลิต้ต่้อุเนื�อุที�ให้ผล	
คาดว่าเพิั�มขึ้�นเล็กิน้อุยู	แม้ว่าสำภาพัอุากิาศึแล้ง
ในชุ่วงต้้นปี	2563	แต่้ชุ่วงเดือุนมิถุนายูน	2563	
ต้้นกิาแฟเริ็�มติ้ดผลแล้วได้รั็บนำ�าฝนที�เพีัยูงพัอุ		
ทำาให้กิาร็เจริ็ญ่เติ้บโต้ข้อุงผลกิาแฟสำมบูร็ณ์ดี	
มากิกิว่าปีที�ผ่านมา	ยูกิเว้นแหล่งผลิต้ในจังหวัด		
ต้ากิ	น่าน	และอุุต้ร็ดิต้ถ์	สำภาพัอุากิาศึแล้งและ
ร้็อุนจัด	ทำาให้ดอุกิกิาแฟแห้งและติ้ดผลน้อุยู		
ส่ำวนจังหวัดพิัษณุโลกิ	และเพัชุร็บูร็ณ์	ส่ำวนใหญ่่	
ปลูกิเป็นอุาชีุพัเสำริ็ม	โดยูปลูกิแซ่มในสำวน

ยูางพัาร็า	ต้้นกิาแฟจึงโต้ชุ้า	ข้าดกิาร็บำารุ็งดูแล
ร็วมทั�งสำภาพัอุากิาศึแล้ง	ทำาให้ติ้ดผลน้อุยูกิว่า	
ปีที�ผ่านมา	ผลผลิต้กิาแฟจะเก็ิบเกีิ�ยูวมากิ	
ชุ่วงเดือุนธันวาคม	2563	–	เดือุนกุิมภาพัันธ์	2564
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหน้อ	เนื�อุที�ให้ผลลดลง		
เนื�อุงจากิแหล่งผลิต้กิาแฟในจังหวัดเลยู		
หลายูพืั�นที�ปร็ะสำบปัญ่หาภัยูแล้ง	ทำาให้กิาแฟ
ยูืนต้้นต้ายู	เกิษต้ร็กิร็จึงโค่นต้้นที�ต้ายูทิ�ง		
สำำาหรั็บผลผลิต้ต่้อุเนื�อุที�ให้ผลคาดว่าลดลง	
เนื�อุงจากิสำภาพัอุากิาศึร้็อุน	และแห้งแล้ง	
ในชุ่วงอุอุกิดอุกิ	ต้้นกิาแฟข้าดนำ�า	ทำาให้
อุอุกิดอุกิน้อุยู	ปร็ะกิอุบกัิบเกิษต้ร็กิร็	
ข้าดกิาร็ดูแลรั็กิษา	ค่าจ้างแร็งงานแพัง		
บางร็ายูไม่เก็ิบผลผลิต้	และบางร็ายูโค่นต้้น
กิาแฟทิ�ง	เพัร็าะเก็ิบเกีิ�ยูวแล้วไม่คุ้มทุน		
โดยูผลผลิต้กิาแฟจะเก็ิบเกีิ�ยูวมากิชุ่วงเดือุน
ธันวาคม	2563	–	เดือุนกุิมภาพัันธ์	2564
	 ภาคกลาง	เนื�อุที�ให้ผลเพิั�มขึ้�น	เนื�อุงจากิ
ต้้นกิาแฟที�ปลูกิในปี	2560	เริ็�มให้ผลผลผลิต้ได้

ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 781 ธัันวาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร34

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ในปีนี�	ส่ำวนผลผลิต้ต่้อุเนื�อุที�ให้ผลคาดว่าลดลง	
จากิสำภาพัอุากิาศึแล้ง	ฝนทิ�งชุ่วงนาน	ทำาให้	
ต้้นกิาแฟได้รั็บนำ�าไม่เพีัยูงพัอุต่้อุกิาร็อุอุกิดอุกิ
และติ้ดผล	ปร็ะกิอุบกัิบบางแหล่งผลิต้กิาแฟ
เริ็�มอุายูุมากิขึ้�น	ทำาให้ต้้อุงตั้ดแต่้งกิิ�งทำาสำาว		
เพืั�อุให้ต้้นกิาแฟฟ้�นฟูความสำมบูร็ณ์	และให้ผลผลิต้	
สูำงขึ้�นโดยูผลผลิต้กิาแฟจะเก็ิบเกีิ�ยูวมากิชุ่วง
เดือุนธันวาคม	2563	–	เดือุนกุิมภาพัันธ์	2564
	 ภาคใต้	เป็นแหล่งปลูกิกิาแฟพัันธ์ุโร็บัสำต้้า		
เนื�อุที�ให้ผลลดลงอุยู่างต่้อุเนื�อุง	เนื�อุงจากิ
เกิษต้ร็กิร็โค่นต้้นกิาแฟที�ปลูกิแซ่มในสำวน
ยูางพัาร็า	ปาล์มนำ�ามัน	และทุเรี็ยูน	เพัร็าะพืัชุหลักิ	
เริ็�มโต้ขึ้�น	ปร็ะกิอุบกัิบมีปัญ่หากิาร็จ้างแร็งงาน
เก็ิบเกีิ�ยูวที�แพัง	และหายูากิ	สำำาหรั็บผลผลิต้	
ต่้อุเนื�อุที�ให้ผลคาดว่าเพิั�มขึ้�น	เนื�อุงจากิ	
จังหวัดชุุมพัร็	ซึ่�งเป็นแหล่งผลิต้สำำาคัญ่		
ปีที�แล้วเกิิดพัายูุทำาให้มีฝนต้กิหนักิ	ส่ำงผลให้
ดอุกิร่็วง	ร็วมทั�งปร็ะสำบภัยูแล้งชุ่วงดอุกิบาน	
ทำาให้ติ้ดผลน้อุยู	ปีนี�มีชุ่วงแล้งเหมาะสำมสำำาหรั็บ
กิาร็อุอุกิดอุกิ	และคาดว่าชุ่วงพััฒนาดอุกิและผล		
ต้้นกิาแฟจะได้รั็บนำ�าเพีัยูงพัอุ	ภาพัร็วมผลผลิต้
จึงเพิั�มขึ้�น	โดยูผลผลิต้กิาแฟจะเก็ิบเกีิ�ยูวมากิ
ชุ่วงเดือุนธันวาคม	2563	–	เดือุนกุิมภาพัันธ์	2564
 การุตลิาดแลิะรุาคา 
	 คาดว่า	ร็าคาเมล็ดกิาแฟจะใกิล้เคียูงกัิบ	
ปีที�ผ่านมา	จากิปริ็มาณผลผลิต้โลกิที�เพิั�มขึ้�น
และภาวะเศึร็ษฐกิิจโลกิที�ซ่บเซ่า	สำำาหรั็บ	
กิาร็ส่ำงอุอุกิจะลดลงจากิปีที�ผ่านมาเล็กิน้อุยู		
เนื�อุงจากิผลผลิต้ภายูในปร็ะเทศึลดลง		
ส่ำวนกิาร็นำาเข้้าเมล็ดกิาแฟมีแนวโน้มเพิั�มขึ้�น
จากิปีที�ผ่านมาเล็กิน้อุยูจากิความต้้อุงกิาร็
บริ็โภคภายูในปร็ะเทศึ	และนำามาแปร็รู็ปเป็น
ผลิต้ภัณฑ์์เพืั�อุส่ำงอุอุกิ	ปร็ะกิอุบกัิบผลผลิต้	
ในปร็ะเทศึลดลง
	 ความต้องการุใช้่เมล็ิดกาแฟิ 
ข้องไทยในป	ี2563
	 สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ร็ายูงาน

ความต้้อุงกิาร็ใชุ้เมล็ดกิาแฟข้อุงโร็งงานแปร็รู็ป
ในปร็ะเทศึ	ในชุ่วง	5	ปีที�ผ่านมา	ในปี	2563		
มีปริ็มาณ	86,611	ตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	81,592	ตั้น		
ข้อุงปี	2552	ปริ็มาณ	5,019	ตั้น	หรื็อุเพิั�มขึ้�น	
ร้็อุยูละ	6.15	เนื�อุงจากิความต้้อุงกิาร็ข้อุง
โร็งงานแปร็รู็ปเพิั�มขึ้�น	ทั�งเพืั�อุกิาร็บริ็โภค
ภายูในปร็ะเทศึและเพืั�อุกิาร็ส่ำงอุอุกิ
	 2.	การุค้า
	 กิาร็ส่ำงอุอุกิเมล็ดกิาแฟและกิาแฟสำำาเร็็จรู็ป		
ปี	2564	ในชุ่วงเดือุนมกิร็าคม	–	ตุ้ลาคม		
เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา		
มีปริ็มาณกิาร็ส่ำงอุอุกิเมล็ดกิาแฟดิบ	356.60	ตั้น		
มูลค่า	72.86	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	25.32	
และร้็อุยูละ	24.24	ต้ามลำาดับ	ส่ำวนกิาร็ส่ำงอุอุกิ
เมล็ดกิาแฟคั�ว	มีปริ็มาณ	193.03	ตั้น	มูลค่า	
27.99	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	40.14		
และร้็อุยูละ	4.98	สำำาหรั็บกิาแฟสำำาเร็็จรู็ป	
มีปริ็มาณกิาร็ส่ำงอุอุกิ	6,067.07	ตั้น		
ลดลงร้็อุยูละ	12.12	มูลค่า	598.95	ล้านบาท		
เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	2.22	และกิาแฟสำำาเร็็จรู็ปผสำม		
มีปริ็มาณกิาร็ส่ำงอุอุกิ	5,566.05	ตั้น	ลดลง	
ร้็อุยูละ	10.94	มูลค่า	1,962.09	ล้านบาท		
เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	2.10	ต้ามลำาดับ
	 กิาร็นำาเข้้าเมล็ดกิาแฟและกิาแฟสำำาเร็็จรู็ป		
ปี	2564	ในชุ่วงเดือุนมกิร็าคม	–	ตุ้ลาคม		
เมื�อุเทียูบกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมา		
มีปริ็มาณกิาร็นำาเข้้าเมล็ดกิาแฟดิบ	49,184.67	ตั้น		
ลดลงร้็อุยูละ	7.78	และมูลค่า	2,873.52	ล้านบาท		

ปี
ความต้องการใช้ี

เมล็ดกาแฟของโรงงาน	(ตัน)

2559 71,300

2560 85,234

2561 91,993

2562 81,592

2563 86,611

อัตราเพิิ่�ม	
(ร้อยละ)

3.39

2564* 90,055

หมายเหตุ*	:	ปร็ะมาณกิาร็

เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	2.19	ส่ำวนกิาร็นำาเข้้าเมล็ดกิาแฟคั�ว		
มีปริ็มาณ	1,610.04	ตั้น	มูลค่า	434.93	ล้านบาท		
ลดลงร้็อุยูละ	59.97	และร้็อุยูละ	40.64		
ต้ามลำาดับ	สำำาหรั็บกิาแฟสำำาเร็็จรู็ปมีปริ็มาณ	
นำาเข้้า	20,140.29	ตั้น	มูลค่า	2,270.77		
ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	3.33	และร้็อุยูละ		
8.95	ต้ามลำาดับและกิาแฟสำำาเร็็จรู็ปผสำม		
มีปริ็มาณกิาร็นำาเข้้า	1,815.72	ตั้น	มูลค่า		
850.04	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	9.41		
และร้็อุยูละ	11.02	ต้ามลำาดับ

ต่างปรุะเทศ
	 ผลิผลิิตกาแฟิข้องโลิก
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	(USDA)	
ร็ายูงานผลผลิต้กิาแฟโลกิปี	2562/63		
มีปริ็มาณ	10.02	ล้านตั้น	ลดลงจากิ	10.49	
ล้านตั้น	ข้อุงปี	2561/62	ร้็อุยูละ	4.55	
	 บร็าซิ่ล	ผู้ผลิต้กิาแฟอัุนดับ	1	ข้อุงโลกิ		
ในปี	2562/63	มีผลผลิต้	3.58	ล้านตั้น		
ลดลง	0.33	ล้านตั้น	ในปี	2561/62	หรื็อุลดลง
ร้็อุยูละ	8.49	
	 เวียูดนาม	ผู้ผลิต้กิาแฟอัุนดับ	2	ข้อุงโลกิ		
และเป็นผู้ผลิต้กิาแฟพัันธ์ุโร็บัสำต้าอัุนดับ	1		
ข้อุงโลกิ	มีผลผลิต้กิาแฟปี	2562/63	ปริ็มาณ		
1.88	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	1.82	ล้านตั้น		
ในปี	2561/62	หรื็อุเพิั�มขึ้�น	ร้็อุยูละ	3.29	
	 การุส่งออกกาแฟิข้องโลิก
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ร็ายูงาน	

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2558/59	–	2562/63
หน่วยู	:	ล้านต้ัน

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

บร็าซ่ิล 2.96 3.37 3.05 3.89 3.56 5.23 4.07

เวียูดนาม 1.74 1.60 1.76 1.82 1.88 2.91 1.81

โคลัมเบียู 0.84 0.88 0.83 0.83 0.83 -0.80 0.85

อุนิโดนเีซี่ยู 0.73 0.64 0.62 0.64 0.64 -2.43 0.62

เอุธิโอุเปียู 0.39 0.42 0.42 0.44 0.45 3.32 0.45

ฮอุนดูร็ัสำ 0.32 0.45 0.46 0.45 0.34 1.11 0.37

อุินเดียู 0.35 0.31 0.32 0.32 0.29 -3.13 0.32

เปร็ู 0.21 0.25 0.26 0.27 0.27 6.01 0.27

ยููกิันดา 0.22 0.31 0.26 0.29 0.26 2.27 0.29

เม็กิซ่ิโกิ 0.14 0.20 0.24 0.21 0.22 10.78 0.23

อุื�นๆ 1.29 1.28 1.29 1.33 1.28 0.35 1.29

รวม 9.18 9.70 9.52 10.49 10.02 2.57 10.57

ที�มา	:	United	States	Department	of	Agriculture,	July	2020
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กิาร็ส่ำงอุอุกิกิาแฟโลกิปี	2562/63	มี	7.94	ล้านตั้น		
ลดลงจากิ	8.46	ล้านตั้น	ในปี	2561/62		
ร้็อุยูละ	6.15	ปร็ะเทศึที�ส่ำงอุอุกิมากิที�สุำดได้แก่ิ		
บร็าซิ่ล	มีกิาร็ส่ำงอุอุกิในปี	2562/63	ปริ็มาณ		
2.20	ล้านตั้น	ลดลงจากิ	2.49	ล้านตั้น	ข้อุงปี		
2561/62	ร้็อุยูละ	11.59	เนื�อุงจากิปริ็มาณ
ผลผลิต้เพิั�มขึ้�น	ร็อุงลงมาได้แก่ิ	ปร็ะเทศึ
เวียูดนาม	มีกิาร็ส่ำงอุอุกิ	ปริ็มาณ	1.61	ล้านตั้น		
เพิั�มขึ้�นจากิ	1.64	ล้านตั้น	ข้อุงปี	2561/62	
ร้็อุยูละ	2.19	
	 ความต้องการุใช้่กาแฟิข้องโลิก
	 กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ร็ายูงาน
ความต้้อุงกิาร็ใชุ้กิาแฟข้อุงโลกิปี	2562/63		
มี	9.84	ล้านตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ	9.17	ล้านตั้น	
ข้อุงปี	2558/59	ร้็อุยูละ	7.31	

โดย	น.สำ.ณัฐวณี	ยูมโชุต้ิ
		 	 น.สำ.วิชุชุุพัร็	สำุข้เจร็ิญ่
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

พริกไทย
การุผลิิต
	 ผลผลิต้พัริ็กิไทยูปี	2564	ได้เก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้
ไปหมดแล้ว	ข้ณะนี�พัริ็กิไทยูอุยูู่ร็ะหว่างกิาร็เจริ็ญ่
เติ้บโต้และผลผลิต้พัริ็กิไทยูฤดูกิาลผลิต้ปี	2565	
อุยูู่ร็ะหว่างกิาร็ติ้ดดอุกิ	โดยูคาดว่า	เกิษต้ร็กิร็จะ
เริ็�มทยูอุยูเก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้ในอีุกิ	3	เดือุนถัดไป	

การุตลิาด
	 กิาร็ซื่�อุข้ายูพัริ็กิไทยูยูังคงทร็งตั้ว	โดยูร็าคา
พัริ็กิไทยูมีแนวโน้มลดลง	เนื�อุงจากิมีกิาร็	

นำาเข้้าพัริ็กิไทยูจากิ	กัิมพูัชุา	และเวียูดนาม	
เพิั�มขึ้�น	ร็าคาพัริ็กิไทยูดำา	-	คละ	จ.จันทบุรี็		
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	70	-	100	บาท	พัริ็กิไทยูข้าว-ดี		
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	160	-	200	บาท	ส่ำวนพัริ็กิไทยู
อุ่อุนเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	40	-	70	บาท	
	 ในปี	2564	(	ม.ค.	-	กิ.ยู.)	ไทยูส่ำงอุอุกิพัริ็กิไทยู		
ปริ็มาณ	792	ตั้น	มูลค่า	127.08	ล้านบาท		
จำาแนกิเป็นพัริ็กิไทยูเม็ดปริ็มาณ	383	ตั้น	มูลค่า		
75.08	ล้านบาท	และพัริ็กิไทยูป่น	ปริ็มาณ		
368	ตั้น	มูลค่า	52.00	ล้านบาท
	 ในปี	2563	(ม.ค.	-	ธ.ค.)	ไทยูส่ำงอุอุกิพัริ็กิไทยู		

ปริ็มาณ	806	ตั้น	มูลค่า	134.35	ล้านบาท		
จำาแนกิเป็นพัริ็กิไทยูเม็ดปริ็มาณ	469	ตั้น		
มูลค่า	91.20	ล้านบาท	และพัริ็กิไทยูป่น		
ปริ็มาณ	303	ตั้น	มูลค่า	43.14	ล้านบาท

รุาคาในปรุะเทศไทย
	 ความเคล้�อนไหวของราคาพิ่ริกไทย
	ประจำาเด้อนพิ่ฤศจิกายน	2564	มีดังนี�	
	 1.	รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้*
	 สำำาหรั็บเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	พัริ็กิไทยูดำา	-		
คละ	มีร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	140	บาท		
ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา	ลดลงร้็อุยูละ	6.67		

ปัริมาณการส่งออกเมลิ็ดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2558/59	–	2562/63

หน่วยู	:	ล้านต้ัน

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

บร็าซ่ิล 2.13 1.98 1.83 2.49 2.20 2.89 2.46

เวียูดนาม 1.77 1.65 1.67 1.64 1.61 -1.95 1.61

โคลัมเบียู 0.74 0.83 0.76 0.82 0.78 0.80 0.81

อุนิโดนเีซี่ยู 0.59 0.49 0.48 0.37 0.43 -8.92 0.42

ฮอุนดูร็ัสำ 0.30 0.43 0.43 0.41 0.33 1.41 0.33

อุินเดียู 0.34 0.37 0.37 0.35 0.33 -1.41 0.32

เปร็ู 0.20 0.24 0.25 0.26 0.26 6.63 0.26

ยููกิันดา 0.21 0.28 0.27 0.28 0.24 2.71 0.27

เอุธิโอุปียู 0.20 0.23 0.23 0.25 0.23 3.58 0.25

กิัวเต้มาลา 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 3.20 0.20

อุื�นๆ 1.33 1.31 1.36 1.37 1.33 0.46 1.34

รวม 8.00 8.01 7.87 8.46 7.94 0.37 8.27

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

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปี ปริมาณ์	(ล้านตัน)

2558/59 9.17

2559/60 9.23

2560/61 9.58

2561/62 9.90

2562/63 9.84

อัตราเพิ่ิ�ม
(ร้อยละ)

7.31

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

รุาคา
	 ในปรุะเทศ
	 ไม่มีร็าคา	เนื�อุงจากิหมดฤดูกิาร็ผลิต้
	 รุาคาในตลิาดต่างปรุะเทศ 
ปรุะจำาเดือนพฤศจิกายน	2564	ม้ดังน้�
	 ร็าคาเมล็ดกิาแฟดิบอุาร็าบิก้ิา	ต้ลาด
นิวยูอุร์็กิซื่�อุข้ายูทันทีเฉีลี�ยู	258.95	เซ่นต์้/ปอุนด์		
(189.87	บาท/กิิโลกิรั็ม)	สูำงขึ้�นจากิ	241.06	
เซ่นต์้/ปอุนด์	(178.85	บาท/กิิโลกิรั็ม)		
ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	7.42

*	 ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้เฉีลี�ยู	4	สัำปดาห์

	 ร็าคาเมล็ดกิาแฟดิบโร็บัสำต้า	ต้ลาด	
นิวยูอุร์็กิซื่�อุข้ายูทันที�เฉีลี�ยู	109.40	เซ่นต์้/ปอุนด์		
(80.22	บาท/กิิโลกิรั็ม)	สูำงขึ้�นจากิ	105.24	
เซ่นต์้/ปอุนด์	(78.08	บาท/กิิโลกิรั็ม)		
ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	3.95
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สับปะรด
การุผลิิต	
(พยากรุณ์์	ณ์	ตุลิาคม	2564)
	 สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	คาดว่า	
ผลผลิต้สัำบปะร็ดโร็งงานอุอุกิสู่ำต้ลาดเพิั�มขึ้�น	
จากิเดือุนที�ผ่านมา	และโร็งงานแปร็รู็ป	
ที�เปิดทำากิาร็ผลิต้ส่ำวนใหญ่่	ได้รั็บผลกิร็ะทบ
จากิโควิด	19	โร็งงานแปร็รู็ปต้้อุงปรั็บแผน	
กิาร็ผลิต้ให้สำอุดคล้อุงกัิบภาวะผลผลิต้		
ภาวะต้ลาด	และภาวะแร็งงาน	ส่ำงผลทำาให้
ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้มีแนวโน้มปรั็บตั้วลง

การุค้า
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิสัำบปะร็ดสำด	
และผลิต้ภัณฑ์์ปริ็มาณ	34,468	ตั้น	มูลค่า		
1,652.47	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิปริ็มาณ		
30,700	ตั้น	มูลค่า	1,458.50	ล้านบาท	
ในเดือุนกัินยูายูน	2564	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ		
12.27	และร้็อุยูละ	13.30	และเพิั�มขึ้�น	
จากิปริ็มาณ	18,290	ตั้น	มูลค่า	948.22	
ล้านบาทในเดือุนตุ้ลาคม	2563	เพิั�มขึ้�น
ร้็อุยูละ	88.44	และร้็อุยูละ	74.27
	 สับปะรุดกรุะป๋อง	
	 (รุวมรุหัส	20082010000		 	
	 แลิะ	20082090000)
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิปริ็มาณ		
27,407	ตั้น	มูลค่า	1,144.04	ล้านบาท		
เพิั�มขึ้�นจากิปริ็มาณ	24,436	ตั้น	มูลค่า		
1,004.35	ล้านบาท	ในเดือุนกัินยูายูน	2564		
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	12.16	และร้็อุยูละ		
13.91	และเพิั�มขึ้�นจากิปริ็มาณ	13,862	ตั้น		
มูลค่า	555.85	ล้านบาท	ในเดือุนตุ้ลาคม	
2563	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	97.72	
ร้็อุยูละ	105.82

และพัริ็กิไทยูข้าว	-	ดี	ร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ		
200	บาท	ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา
	 ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้พัริ็กิไทยูข้าว	-	ดี		
ปี	2563	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	181.55	บาท		
ลดลงจากิปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	2.95	ส่ำวนพัริ็กิไทยู	
ดำา	-	คละ	มีร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	91.34	บาท		
ลดลงจากิปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	3.08
	 2.	รุาคาข้ายตลิาดกรุุงเทพฯ
	 สำำาหรั็บเดือุน	พัฤศึจิกิายูน	2564		

ร็าคาข้ายูส่ำงพัริ็กิไทยูข้าว	-	ดี	มีร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	290.00	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ
เดือุนที�ผ่านมา	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	1.53	และ	
พัริ็กิไทยูดำา	-	ดี	มีร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	185.56	บาท		
ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิเดือุนที�ผ่านมา	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	2.39
	 ร็าคาข้ายูส่ำงพัริ็กิไทยูข้าว	-	ดี	ปี	2563		
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	345	บาท	ร็าคาลดลงจากิ	
ปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	3.07	ร็าคาต้ำ�าสุำด	คือุ	330	-	460		
บาท/กิิโลกิรั็ม	พัริ็กิไทยูดำา-ดี	มีร็าคาเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	

โดย	สำ่วนวิจัยูเศึร็ษฐกิิจพัืชุสำวน
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

โดย	สำ่วนวิจัยูเศึร็ษฐกิิจพัืชุสำวน
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็

	 นำ�าสับปะรุด	(รุวมรุหัส	20094100000	 
 20094900001	แลิะ	200094900002)
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิปริ็มาณ		
4,746	ตั้น	มูลค่า	283.19	ล้านบาท		
เพิั�มขึ้�นจากิปริ็มาณ	3,602	ตั้น	มูลค่า		
226.14	ล้านบาท	ในเดือุนกัินยูายูน	2564	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	31.76	และร้็อุยูละ		
25.23	และเพิั�มขึ้�นจากิปริ็มาณ	1,760	ตั้น		
มูลค่า	90.11	ล้านบาท	ในเดือุนตุ้ลาคม	
2563	หรื็อุเพิั�มขึ้�นปร็ะมาณ	1.69	เท่า		
และ	2.14	เท่า
	 สับปะรุดท้�ทำาไว้ไม่ให้เส้ยโดยนำ�าตาลิ	 
	 (รุหัส	2006000002)
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิปริ็มาณ		
1,746	ตั้น	มูลค่า	192.71	ล้านบาท		
ปริ็มาณเพิั�มขึ้�นจากิ	1,655	ตั้น	ในเดือุน
กัินยูายูน	2564	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	5.46	
ข้ณะที�มูลค่าลดลงจากิ	194.51	ล้านบาท		
ในเดือุนกัินยูายูน	2564	หรื็อุลดลงร้็อุยูละ		
0.93	และเพิั�มขึ้�นจากิปริ็มาณ	1,561	ตั้น		
มูลค่า	181.81	ล้านบาท	ในเดือุนตุ้ลาคม	2563	
หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	11.85	และร้็อุยูละ	5.99
 สับปะรุดแช่่แข็้ง	(รุหัส	08119000001)
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิปริ็มาณ		
17	ตั้น	มูลค่า	0.79	ล้านบาท	ลดลงจากิ
ปริ็มาณ	32	ตั้น	มูลค่า	3.96	ล้านบาท		
ในเดือุนกัินยูายูน	2564	หรื็อุลดลง	
ร้็อุยูละ	44.32	และร้็อุยูละ	80.13		
และลดลงจากิปริ็มาณ	294	ตั้น		
มูลค่า	100.54	ล้านบาท	ในเดือุนตุ้ลาคม	2563		
หรื็อุลดลงร้็อุยูละ	94.04	และร้็อุยูละ	99.22	
	 สับปะรุดอบแห้ง	(ท้�ไม่ใช้่นำ�าตาลิ)	
	 (รุหัส	08043000002)
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิปริ็มาณ		
166	ตั้น	มูลค่า	21.30	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิ	

ปริ็มาณ	85	ตั้น	มูลค่า	11.84	ล้านบาท		
ในเดือุนกัินยูายูน	2564	หรื็อุเพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ		
94.96	และร้็อุยูละ	79.97	และเพิั�มขึ้�นจากิ
ปริ็มาณ	48	ตั้น	มูลค่า	7.58	ล้านบาท	
ในเดือุนตุ้ลาคม	2563	หรื็อุเพิั�มขึ้�น
ปร็ะมาณ	2.44	เท่า	และ	1.81	เท่า	
 สับปะรุดสด	(รุหัส	08043000001)
	 เดือุนตุ้ลาคม	2564	ส่ำงอุอุกิปริ็มาณ	
385	ตั้น	มูลค่า	10.43	ล้านบาท	ลดลงจากิ
ปริ็มาณ	890	ตั้น	มูลค่า	17.70	ล้านบาท
ในเดือุนกัินยูายูน	2564	หรื็อุลดลงร้็อุยูละ		
56.68	และร้็อุยูละ	41.06	และลดลงจากิ
ปริ็มาณ	766	ตั้น	มูลค่า	12.33	ล้านบาท
ในเดือุนตุ้ลาคม	2563	หรื็อุลดลงร้็อุยูละ	
49.67	และร้็อุยูละ	15.41	

ความเคลืิ�อนไหวข้อง
รุาคาสับปะรุดปรุะจำาเดือน
พฤศจิกายน	2564	ม้ดังน้�	
	 คาดว่า	ร็าคาสัำบปะร็ดโร็งงาน	
ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	5.13	บาท		
ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	5.56	บาท	ข้อุงเดือุน	
ที�ผ่านมาร้็อุยูละ	7.73	และลดลงจากิ
กิิโลกิรั็มละ	8.06	บาท	ในชุ่วงเดียูวกัิน	
ข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	36.35
	 คาดว่า	ร็าคาสัำบปะร็ดบริ็โภคที�เกิษต้ร็กิร็	
ข้ายูได้เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	9.58	บาท		
เพิั�มขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	9.37	บาท		
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	2.24	และ	
ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	16.26	บาท	ในชุ่วง
เดียูวกัินข้อุงปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ	41.08

240	บาท	ร็าคาลดลงจากิปีที�ผ่านมาร้็อุยูละ		
4.35	ร็าคาต้ำ�าสุำด	-	สูำงสุำด	คือุ	230	-	350		
บาท/กิิโลกิรั็ม	ส่ำวนพัริ็กิไทยูดำา-ร็อุง	มีร็าคาเฉีลี�ยู
กิิโลกิรั็มละ	315	บาท	ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบ	
ปีที�ผ่านมา	ร็าคาต้ำ�าสุำด-สูำงสุำด	คือุ	310	-	320	
บาท/กิิโลกิรั็ม

37ปีีท่ี่� 67 ฉบัับัท่ี่� 781 ธัันวาคม 2564 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



	 ด้านกิาร็ส่ำงอุอุกิเนื�อุสุำกิร็แชุ่เยู็นแชุ่แข็้ง
เดือุน	กิ.ยู.	2564	มีปริ็มาณ	644	ตั้น	
มูลค่า	75.43	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิ
เดือุน	สำ.ค.	2564	มีปริ็มาณ	633	ตั้น
มูลค่า	74.62	ล้านบาท	คิดเป็นร้็อุยูละ	
1.73	และ	1.08	ต้ามลำาดับ
	 สำำาหรั็บกิาร็ส่ำงอุอุกิเนื�อุสุำกิร็แปร็รู็ป
เดือุน	กิ.ยู.	2564	มีปริ็มาณ	480	ตั้น	
มูลค่า	97.91	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิเดือุน	
สำ.ค.	2564	มีปริ็มาณ	369	ตั้น	มูลค่า	
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73.02	ล้านบาท	คิดเป็นร้็อุยูละ	30.08	
และร้็อุยูละ	34.08	ต้ามลำาดับ	ต้ลาดส่ำงอุอุกิ
ที�สำำาคัญ่คือุ	ญี่�ปุ่น	และฮ่อุงกิง

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉล้ิ�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 สุำกิร็มีชีุวิต้พัันธ์ุผสำมนำ�าหนักิ	100	
กิิโลกิรั็มขึ้�นไป	ร็าคาที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ	กิิโลกิรั็มละ	72.56	บาท	
สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	67.66	บาท	
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	7.24	
โดยูแยูกิเป็นร็าคา	ดังนี�	ภาคเหนือุ	กิิโลกิรั็มละ	
66.42	บาท	ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ	
กิิโลกิรั็มละ	64.79	บาท	ภาคกิลาง	
กิิโลกิรั็มละ	76.57	บาท	และภาคใต้้	
กิิโลกิรั็มละ	73.88	บาท	ส่ำวนร็าคาลูกิสุำกิร็
ต้ามปร็ะกิาศึข้อุงบริ็ษัท	ซี่.พีั.	เฉีลี�ยูตั้วละ	
2,400	บาท	สูำงขึ้�นจากิตั้วละ	1,825	บาท	
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	31.51

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ
	 ร็าคาข้ายูส่ำงสุำกิร็มีชีุวิต้	ณ	แหล่งผลิต้
ภาคกิลาง	จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน	
เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	77.17	บาท	สูำงขึ้�น
จากิกิิโลกิรั็มละ	71.83	บาท	ข้อุงเดือุน
ที�ผ่านมาร้็อุยูละ	7.43

สุกร
สถานการุณ์์การุผลิิต
การุค้า	แลิะรุาคาในปรุะเทศ	
	 ในเดือุนนี�สำถานกิาร็ณ์ต้ลาดสุำกิร็	
ร็าคาสุำกิร็ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้สูำงขึ้�นจากิ
เดือุนที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิความต้้อุงกิาร็
บริ็โภคผลผลิต้เนื�อุสุำกิร็อุอุกิสู่ำต้ลาด
มีอัุต้ร็าสูำงขึ้�น	แนวโน้มคาดว่าเดือุนหน้า
ร็าคาจะทร็งตั้วหรื็อุลดลงเล็กิน้อุยู

ไก่เนื�อ
สถานการุณ์์การุผลิิต	
การุค้า	แลิะรุาคาในปรุะเทศ
	 ในเดือุนนี�ร็าคาไก่ิเนื�อุที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
สูำงขึ้�นจากิเดือุนที�ผ่านมา	เนื�อุงจากิ
ปริ็มาณผลผลิต้ไก่ิเนื�อุและชิุ�นส่ำวนต่้างๆ	
ที�อุอุกิสู่ำต้ลาดมีน้อุยูกิว่าความต้้อุงกิาร็
ข้อุงผู้บริ็โภค	แนวโน้มคาดว่าเดือุนหน้า
ร็าคาจะทร็งตั้วหรื็อุลดลงเล็กิน้อุยู	
	 ด้านกิาร็ส่ำงอุอุกิเนื�อุไก่ิสำดแชุ่เยู็นแชุ่แข็้ง
เดือุน	กิ.ยู.	2564	มีปริ็มาณ	25,590	ตั้น	
มูลค่า	2,163.56	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิ
เดือุน	สำ.ค.	2564	มีปริ็มาณ	20,561	ตั้น	
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ไข่้ไก่
สถานการุณ์์การุผลิิต	
การุค้า	แลิะรุาคาในปรุะเทศ	
	 ภาวะต้ลาดไข่้ไก่ิเดือุนนี�	ร็าคาไข่้ไก่ิ
ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูสูำงขึ้�นจากิเดือุนที�ผ่านมา	
เนื�อุงจากิความต้้อุงกิาร็ข้อุงผู้บริ็โภค
มีมากิกิว่าผลผลิต้ไข่้ไก่ิในท้อุงต้ลาด	
แนวโน้มคาดว่าเดือุนหน้าร็าคาทร็งตั้ว
หรื็อุสูำงขึ้�นเล็กิน้อุยู
	 ด้านกิาร็ส่ำงอุอุกิไข่้ไก่ิสำด	เดือุน	กิ.ยู.
2564	ปริ็มาณ	11.42	ล้านฟอุง	มูลค่า	
43.45	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิเดือุน	
สำ.ค.	2564	ปริ็มาณ	8.28	ล้านฟอุง	
มูลค่า	31.24	ล้านบาท	คิดเป็นร้็อุยูละ	
37.85	และร้็อุยูละ	39.07	ต้ามลำาดับ	
ต้ลาดส่ำงอุอุกิที�สำำาคัญ่	คือุ	ฮ่อุงกิง	สิำงค์โปร์็	
และเกิาหลีใต้้	

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉล้ิ�ย
ทั�งปรุะเทศ	
	 ร็าคาไข่้ไก่ิที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้	
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ	ร้็อุยูฟอุงละ	275	บาท
ลดลงจากิ	ร้็อุยูฟอุงละ	284	บาท	
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	3.17	ภาคเหนือุ	
ร้็อุยูฟอุงละ	304	บาท	ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ	
ร้็อุยูฟอุงละ	289	บาท	ภาคกิลาง	
ร้็อุยูฟอุงละ	265	บาท	ส่ำวนภาคใต้้	
ไม่มีร็ายูงาน	ส่ำวนร็าคาลูกิไก่ิไข่้
ต้ามปร็ะกิาศึข้อุงบริ็ษัท	ซี่.พีั.	ตั้วละ	
28.00	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

มูลค่า	1,750.95	ล้านบาท	คิดเป็นร้็อุยูละ	
24.46	และคิดเป็นร้็อุยูละ	23.56	
ต้ามลำาดับ
	 ส่ำวนกิาร็ส่ำงอุอุกิไก่ิแปร็รู็ป	เดือุน	กิ.ยู.	
2564	ปริ็มาณ	36,782	ตั้น	มูลค่า	
5,101.68	ล้านบาท	เพิั�มขึ้�นจากิเดือุน	
สำ.ค.	2564	ปริ็มาณ	29,759	ตั้น	มูลค่า	
4,101.69	ล้านบาท	คิดเป็นร้็อุยูละ	23.60	
และ	ร้็อุยูละ	24.38	ต้ามลำาดับ	ต้ลาดส่ำงอุอุกิ
ที�สำำาคัญ่	คือุ	ญี่�ปุ่น	สำหภาพัยูุโร็ป	
และเกิาหลีใต้้

รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉล้ิ�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ร็าคาไก่ิเนื�อุที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ	กิิโลกิรั็มละ	32.14	บาท	
สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	32.10	บาท	ข้อุงเดือุน
ที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.12	โดยูแยูกิเป็น
ร็ายูภาค	ดังนี�	ภาคเหนือุ	กิิโลกิรั็มละ	
35.00	บาท	ภาคกิลาง	กิิโลกิรั็มละ	30.78	บาท	
ภาคใต้้	กิิโลกิรั็มละ	42.91	บาท	ส่ำวนร็าคา
ลูกิไก่ิเนื�อุต้ามปร็ะกิาศึข้อุงบริ็ษัท	ซี่.พีั	
ร็าคาเฉีลี�ยูอุยูู่ที�ตั้วละ	11.83	บาท	สูำงขึ้�นจากิ

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ
	 ร็าคาข้ายูส่ำงไข่้ไก่ิ	(เฉีลี�ยูเบอุร์็	0-4)	
ในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน	

ตั้วละ	7.50	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา
ร้็อุยูละ	57.73

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ
	 ร็าคาข้ายูส่ำงไก่ิมีชีุวิต้หน้าโร็งฆ่่า	
จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน	เฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
31.83	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	
29.50	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	
7.90	ร็าคาข้ายูส่ำงไก่ิสำดเฉีลี�ยูกิิโลกิรั็มละ	
49.17	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	
48.00	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	2.44	

เฉีลี�ยูร้็อุยูฟอุงละ	304	บาท	ลดลงจากิ
ร้็อุยูฟอุงละ	305	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมา
ร้็อุยูละ	0.03
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

ไข้่เป็ด 
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ร็าคาไข่้เป็ดที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้	
เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ	ร้็อุยูฟอุงละ	354	บาท	
ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา	โดยูแยูกิ
เป็นร็ายูภาค	ดังนี�	ภาคเหนือุ	ร้็อุยูฟอุงละ	
362	บาท	ภาคต้ะวันอุอุกิเฉีียูงเหนือุ	
ร้็อุยูฟอุงละ	370	บาท	ภาคกิลาง	
ร้็อุยูฟอุงละ	330	บาท	

รุาคาข้ายส่งในตลิาดกรุุงเทพฯ
	 ร็าคาข้ายูส่ำงไข่้เป็ดคละ	ณ	แหล่งผลิต้
ภาคกิลาง	จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน	
เฉีลี�ยูร้็อุยูฟอุงละ	395	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบ
เดือุนที�ผ่านมา

โคเนื�อ
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ	
	 ร็าคาโค	(ข้นาดกิลาง)	ที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้	เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ	กิิโลกิรั็มละ	
95.22	บาท	ลดลงจากิกิิโลกิรั็มละ	95.25	บาท	
ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.03	
โดยูแยูกิเป็นร็ายูภาค	ดังนี�	ภาคเหนือุ	
กิิโลกิรั็มละ	94.04	บาท	ภาคต้ะวันอุอุกิ
เฉีียูงเหนือุ	กิิโลกิรั็มละ	96.67	บาท	
ภาคกิลาง	กิิโลกิรั็มละ	88.68	บาท	
และภาคใต้้	กิิโลกิรั็มละ	102.86	บาท
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

กระบือ
รุาคาท้�เกษตรุกรุข้ายได้เฉลิ้�ย
ทั�งปรุะเทศ
	 ร็าคากิร็ะบือุ	(ข้นาดกิลาง)	ที�เกิษต้ร็กิร็
ข้ายูได้เฉีลี�ยูทั�งปร็ะเทศึ	กิิโลกิรั็มละ	
80.27	บาท	สูำงขึ้�นจากิกิิโลกิรั็มละ	
79.40	บาท	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	1.10	
โดยูแยูกิเป็นร็ายูภาค	ดังนี�	ภาคเหนือุ	
กิิโลกิรั็มละ	87.83	บาท	ภาคต้ะวันอุอุกิ-
เฉีียูงเหนือุ	กิิโลกิรั็มละ	78.81	บาท	
ส่ำวนภาคกิลางและภาคใต้้	ไม่มีร็ายูงานร็าคา

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

(สุำกิร็)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

ร็าคาข้ายูส่ำง	ณ	แหล่งผลิต้
ภาคกิลาง	กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

77.10 74.08 71.05 79.07 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

(ไก่ิเนื�อุ)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 33.64 33.02 34.28 34.71 34.69 34.54 34.54 34.57 34.39 33.08 32.1 32.14

ร็าคาข้ายูส่ำงหน้าโร็งฆ่่า
กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

32.25 31.55 32.50 32.36 38 33.5 33.23 31.45 29.36 29.12 29.5 31.83

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

(ไข่้ไก่ิ)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 277 288 281 275 268 283 291 292 296 289 284 275

ร็าคาข้ายูส่ำงต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	
กิร็มกิาร็ค้าภายูใน

310 325 301 285 290 318 334 336 345 310 305 304

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

(ไข่้เป็ด)ร็าคาเกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ 341 346.00 348.00 341 341 339 340 340 353 354 354 354

ร็าคาข้ายูส่ำงต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	
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

(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

โดย นางสำาวจุฑ์ามาศึ	สำังข้์อุุดม
นายูดร็งค	ต้ิร็ะดำาร็งค์กิุล	

สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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สถานการุณ์์สัตว์นำ�าท้�สำาคัญ
ปรุะจำาเดือนพฤศจิกายน	2564	
แลิะแนวโน้ม
	 1.	สถานการุณ์์การุผลิิต
เดือนพฤศจิกายน	2564
	 สำถานกิาร็ณ์ผลผลิต้สัำต้ว์นำ�าในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน	พับว่า	ไม่มีร็ายูงานปริ็มาณ
สัำต้ว์นำ�าที�จำาหน่ายูในต้ลาดกิลางอุงค์กิาร็
สำะพัานปลากิรุ็งเทพัฯ	ในข้ณะที�ร็าคาสัำต้ว์นำ�า
ที�เกิษต้ร็กิร็ข้ายูได้ในเดือุนตุ้ลาคมที�มีแนวโน้ม
เพิั�มขึ้�น	คือุ	กุ้ิงข้าวแวนนาไม	ปลาดุกิบ๊ิกิอุุยู	
และปลาเป็ด	ส่ำวนสัำต้ว์นำ�าชุนิดอืุ�น	ๆ	คือุ	
ปลาทู	ปลาชุ่อุน	และหมึกิกิร็ะดอุง	มีแนวโน้ม
ลดลง	สำถานกิาร็ณ์ข่้าวที�สำำาคัญ่	ดังนี�

	 ภาคการเพิ่าะเลี�ยงสัู่ตว์นำ�าฟนตัวจาก

ผลกระทบัของการระบัาดโควิด	-	19	
	 เมื�อุวันที�	23	พัฤศึจิกิายูน	2564	
มีร็ายูงานข่้าวจากิ	Seafood	Source	ว่า	
นายู	Gorjan	Nikolik	นักิวิเคร็าะห์
อุาวุโสำจากิ	Rabobank	บริ็ษัทข้้ามชุาติ้
ทางกิาร็เงินร็ายูใหญ่่ข้อุงยูุโร็ปได้นำาเสำนอุ
ถึงสำถานกิาร็ณ์แนวโน้มข้อุงภาคกิาร็เพัาะเลี�ยูง
สัำต้ว์นำ�าในงานเสำวนาข้อุงอุงค์กิร็ชัุ�นนำา
ด้านกิาร็เพัาะเลี�ยูงสัำต้ว์นำ�าซึ่�งจัดขึ้�นเมื�อุ
วันที�	17	พัฤศึจิกิายูน	2564	โดยูปร็ะมาณ
กิาร็ผลผลิต้ที�เกีิ�ยูวข้้อุงกัิบกิาร็เพัาะเลี�ยูง
สัำต้ว์นำ�าว่าในภาคกิาร็ผลิต้นั�นกิำาลังค่อุยู	ๆ	
ฟ้�นตั้วหลังจากิที�ได้รั็บผลกิร็ะทบจากิกิาร็
ร็ะบาดหนักิข้อุงโควิด	-	19	โดยูเฉีพัาะ
กุ้ิงทะเลเพัาะเลี�ยูงที�กิำาลังฟ้�นตั้วและ
มีผลผลิต้อุอุกิสู่ำต้ลาดเพิั�มขึ้�นถึงร้็อุยูละ	8.9	
ในปี	2564	ซึ่�งยูังไม่ได้นับสำถิติ้ร็วมข้อุง
ปร็ะเทศึเอุกิวาดอุร์็และบร็าซิ่ล	ซึ่�งผลผลิต้
กุ้ิงร็วมข้อุงโลกิอุาจเพิั�มขึ้�นถึงร้็อุยูละ	10	
สำำาหรั็บปี	2564	และสำำาหรั็บปี	2565	
คาดกิาร็ณ์ว่าจะทร็งตั้วโดยูเพิั�มขึ้�นจากิปี	
2564	ปร็ะมาณร้็อุยูละ	6.4	ซึ่�งคาดกิาร็ณ์
ไม่สูำงมากิจากิเป้าหมายูที�วางไว้	เนื�อุงจากิ
ยูังมีปัจจัยูเรื็�อุงข้อุงมาต้ร็กิาร็กิาร็กัิกิตั้ว	
และปัญ่หาด้านโลจิสำติ้กิส์ำ	โดยูเฉีพัาะ
กิาร็ข้าดแคลนตู้้คอุนเทนเนอุร์็สำำาหรั็บกิาร็
ส่ำงอุอุกิ	-	นำาเข้้า	ส่ำงผลต่้อุภาคกิาร็ผลิต้
และกิาร็เพัาะเลี�ยูงกุ้ิงทะเล	ร็วมถึง
ภาคกิาร็ค้าข้อุงผู้ผลิต้กุ้ิงหลักิอุยู่างเอุกิวาดอุร์็	
ซึ่�งคาดกิาร็ณ์ว่าปี	2564	เอุกิวาดอุร์็

จะสำามาร็ถผลิต้กุ้ิงทะเล	โดยูเฉีพัาะกุ้ิงข้าว
แวนนาไม	ได้ที�	40,000	ตั้น	และส่ำงอุอุกิ
มูลค่าปร็ะมาณ	4.6	พัันล้านเหรี็ยูญ่สำหรั็ฐฯ	
คาดว่าจะสูำงกิว่าปีที�ผ่านมา	ร้็อุยูละ	30	
และจะขึ้�นแท่นเป็นผู้นำาในกิาร็ส่ำงอุอุกิแทน
อิุนเดียู	เมื�อุนับร็วมสำถิติ้ที�คาดไว้ทั�งปี	2564	
ในแง่ทั�งด้านปริ็มาณและมูลค่า	ข้ณะที�
อิุนเดียูคาดว่าจะมีผลผลิต้กุ้ิงทะเลจากิกิาร็
เพัาะเลี�ยูงอุยูู่ที�	700,000	ตั้น	เพิั�มขึ้�นจากิ
ปี	2563	ร้็อุยูละ	6	แต่้ยูังคงน้อุยูกิว่าก่ิอุน
เกิิดโร็คร็ะบาดโควิด	-	19	โดยูคาดกิาร็ณ์ว่า
ผลผลิต้จะกิลับสู่ำร็ะดับใกิล้เคียูงกัิบชุ่วงก่ิอุน
โควิด	-	19	ในชุ่วงปี	2566	ที�	750,000	ตั้นต่้อุปี	

	 2.	สถานการุณ์์การุตลิาด
เดือนพฤศจิกายน	2564
	 กิาร็ส่ำงอุอุกิอุาหาร็ทะเลข้อุงเวียูดนาม
เริ็�มส่ำงสัำญ่ญ่าณฟ้�นตั้วดีขึ้�นในเดือุนตุ้ลาคม	
2564
	 เมื�อุวันที�	9	พัฤศึจิกิายูน	2564	
มีร็ายูงานจากิ	Vietnam	Association	of	
Seafood	Exporters	and	Importers	ว่า	
กิาร็ส่ำงอุอุกิอุาหาร็ทะเลข้อุงเวียูดนาม
ส่ำงสัำญ่ญ่าณถึงกิาร็ฟ้�นตั้วที�ดีขึ้�น	หลังจากิ
ที�รั็ฐบาลเวียูดนามมีมาต้ร็กิาร็คุมเข้้ม
เพืั�อุป้อุงกัินกิาร็ร็ะบาดข้อุงโควิด	-	19	
ทำาให้กิาร็ส่ำงอุอุกิลดลงเป็นร็ะยูะเวลา	
2	เดือุนติ้ดต่้อุกัิน	ในเดือุนตุ้ลาคม	2564	
มีมูลค่ากิาร็ส่ำงอุอุกิอุาหาร็ทะเลเพิั�มขึ้�น	
โดยูมีมูลค่าส่ำงอุอุกิถึง	918	ล้านดอุลลาร์็
สำหรั็ฐฯ	ใกิล้เคียูงกัิบชุ่วงเดียูวกัินข้อุงปี	
2563	และเพิั�มขึ้�นจากิเดือุนกัินยูายูน	
2564	ร้็อุยูละ	47	ยูอุดกิาร็ส่ำงอุอุกิอุาหาร็

ทะเลที�เพิั�มขึ้�นนั�นเป็นผลจากิกิาร็ที�รั็ฐบาล
เริ็�มผ่อุนคลายูโดยูอุนุญ่าต้ให้ร้็านค้าท้อุงถิ�น
กิลับมาเปิดต้ามปกิติ้ตั้�งแต่้	1	ตุ้ลาคม
ที�ผ่านมา
	 โดยูสิำนค้าอุาหาร็ทะเลส่ำงอุอุกิที�มีแนวโน้ม
เติ้บโต้เพิั�มขึ้�น	ได้แก่ิ	ทูน่า	และหมึกิ	
ซึ่�งมีปริ็มาณส่ำงอุอุกิเพิั�มขึ้�นถึงร้็อุยูละ	18	
ปูทะเล	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	13	และกุ้ิงทะเล	
เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	1.6	ซึ่�งแสำดงให้เห็นแนวโน้ม
กิาร็ส่ำงอุอุกิอุาหาร็ทะเลที�เพิั�มขึ้�น	และ
ถือุเป็นสัำญ่ญ่าณที�ดีในกิาร็ฟ้�นตั้วอุยู่าง
ชัุดเจน	โดยูเฉีพัาะกิาร็ส่ำงอุอุกิอุาหาร็ทะเล
ข้อุงเวียูดนามไปยูังต้ลาดสำหรั็ฐอุเมริ็กิา
ที�เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	31	เกิาหลีใต้้	เพิั�มขึ้�น
ร้็อุยูละ	20	แคนาดา	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	17	
และสำหภาพัยูุโร็ป	เพิั�มขึ้�นร้็อุยูละ	9	
ข้ณะที�กิาร็ส่ำงอุอุกิไปจีนนั�นลดลงอุยู่าง
ต่้อุเนื�อุงถึงร้็อุยูละ	43	ทั�งนี�	ความต้้อุงกิาร็
นำาเข้้าอุาหาร็ทะเลข้อุงเวียูดนาม
ในต่้างปร็ะเทศึนั�นค่อุนข้้างสูำง	โดยูเฉีพัาะ
อุาหาร็ทะเลแปร็รู็ปที�มีแนวโน้มฟ้�นตั้ว
และเติ้บโต้เพิั�มขึ้�นอีุกิในร็ะยูะเวลา	2	เดือุน
	เพัร็าะอัุต้ร็ากิาร็ได้รั็บวัคซี่นข้อุงปร็ะชุาชุน
ในเข้ต้จังหวัดสำามเหลี�ยูมปากิแม่นำ�าโข้ง
ที�เพิั�มขึ้�น	ทำาให้สำามาร็ถเพิั�มกิำาลังในกิาร็
ส่ำงอุอุกิอุาหาร็ทะเลได้เพิั�มขึ้�น	

	 3.	ความเคลืิ�อนไหวข้องรุาคา
เดือนพฤศจิกายน	2564
	 ร็าคาสัำต้ว์นำ�าที�สำำาคัญ่บางชุนิดในเดือุน
พัฤศึจิกิายูน	2564	มีความเคลื�อุนไหว	ดังนี�

3.1	กุ้งขาวแวนนาไมขนาด	60-70	ตัว/กก.

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	
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145.22	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	127.49	

บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	13.91

	 ร็าคาข้ายูส่ำงกุ้ิงข้าวข้นาดกิลาง	(70	ตั้ว/กิกิ.)	

จากิต้ลาดทะเลไทยู	กิิโลกิรั็มละ	152.14	บาท	

ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	129.17	บาท/กิิโลกิรั็ม

ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	17.78

	 3.2	ปลาหม้กกระดองสู่ดขนาดกลาง

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	

100.00	บาท	ร็าคาลดลงจากิ	110.00	

บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	9.09

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิ

อุงค์กิาร็สำะพัานปลา	กิิโลกิรั็มละ	180.00	บาท	

ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

	 3.3	ปลาท่สู่ดขนาดกลาง

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	

70.98	บาท	ร็าคาลดลงจากิ	73.35	

บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	3.23

	 ร็าคาข้ายูส่ำงปลาทูในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	

จากิอุงค์กิาร็สำะพัานปลา	กิิโลกิรั็มละ	85.00	บาท	

ร็าคาทร็งตั้วจากิเดือุนที�ผ่านมา

	 3.4	ปลาชี�อนสู่ดขนาดกลาง

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	

77.85	บาท	ร็าคาลดลงจากิ	78.28	

บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.55

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิ

อุงค์กิาร็สำะพัานปลา	กิิโลกิรั็มละ	140.00	บาท	

ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

3.5	ปลาดุกบ๊ิักอุยสู่ดขนาด	3-4	ตัว/กก.

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	

32.50	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	25.00	

บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	30.00

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิ

อุงค์กิาร็สำะพัานปลากิิโลกิรั็มละ	80.00	บาท	

ร็าคาทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา	

	 3.6	ปลาเปดและปลาปน

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูปลาเป็ดได้กิิโลกิรั็มละ	

6.57	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	6.56	บาท/กิิโลกิรั็ม	

ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.15

	 ร็าคาข้ายูส่ำงปลาป่นชุนิดโปร็ตี้น	60%	

ขึ้�นไป	เบอุร์็	2	ในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิ

กิร็มกิาร็ค้าภายูใน	กิิโลกิรั็มละ	33.94	บาท	

ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	33.83	บาท/กิิโลกิรั็ม	

ข้อุงเดือุนที�ผ่านมาร้็อุยูละ	0.33	

	 4.	แนวโน้มข้องรุาคาเดือน
ธันวาคม	2564
	 จากิกิาร็ศึึกิษาวิเคร็าะห์ทางสำถิติ้	คาดคะเน

แนวโน้มข้อุงร็าคาเดือุนธันวาคม	2564	ดังนี�

4.1	กุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	ตัว/กก.

	 คาดว่าร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่าจะ

กิิโลกิรั็มละ	155.00	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	

145.22	บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	6.75

	 ร็าคาข้ายูส่ำงกุ้ิงข้าว	(70	ตั้ว/กิกิ.)	จากิ

ต้ลาดทะเลไทยู	จ.สำมุทร็สำาคร็	คาดว่าจะ

กิิโลกิรั็มละ	160.00	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	

152.14	บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	5.17

	 4.2	ปลาหม้กกระดองสู่ด

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	

100.00	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	

จากิอุงค์กิาร็สำะพัานปลา	คาดว่าจะกิิโลกิรั็มละ	

180.00	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

	 4.3	ปลาท่สู่ดขนาดกลาง

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่าจะ

กิิโลกิรั็มละ	71.85	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	

70.98	บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	1.25

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิ

อุงค์กิาร็สำะพัานปลา	คาดว่าจะกิิโลกิรั็มละ	

80.00	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

	 4.4	ปลาชี�อนสู่ดขนาดกลาง

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่าจะ

กิิโลกิรั็มละ	78.25	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	

77.85	บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนก่ิอุน

ร้็อุยูละ	0.53

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	คาดว่าจะ

กิิโลกิรั็มละ	140.00	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุน

ที�ผ่านมา

	 4.5	ปลาดุกบ๊ิักอุย

	 ร็าคาที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้กิิโลกิรั็มละ	

35.00	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	32.50	

บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	7.70

	 ร็าคาข้ายูส่ำงในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิ

อุงค์กิาร็สำะพัานปลา	คาดว่ากิิโลกิรั็มละ	

80.00	บาท	ทร็งตั้วเท่ากัิบเดือุนที�ผ่านมา

	 4.6	ปลาเปดและปลาปน

	 ร็าคาปลาเป็ดที�ชุาวปร็ะมงข้ายูได้คาดว่า

จะกิิโลกิรั็มละ	6.60	บาท	ร็าคาเพิั�มขึ้�น

จากิ	6.57	บาท/กิิโลกิรั็ม	ข้อุงเดือุนก่ิอุน

ร้็อุยูละ	0.45

	 ร็าคาปลาป่นเบอุร์็	2	ชุนิดโปร็ตี้น	60%	

ขึ้�นไป	ในต้ลาดกิรุ็งเทพัฯ	จากิกิร็มกิาร็ค้าภายูใน	

คาดว่าจะกิิโลกิรั็มละ	34.00	บาท

ร็าคาเพิั�มขึ้�นจากิ	33.75	บาท/กิิโลกิรั็ม	

ข้อุงเดือุนก่ิอุนร้็อุยูละ	0.75

โดย	นางวร็มา	นพัรั็ต้น์
นายูปวเร็ศึ	เมือุงสำมบัติ้

นางสำาวชุญ่าดา	อุาจสุำโพัธ์ิ
สำำานักิวิจัยูเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

พั.ยู.	63 52.75 70.00

ธ.ค. 50.00 70.00

ม.ค.64 50.00 70.00

กิ.พั. 48.00 70.00

มี.ค. - 70.00

เม.ยู. - 73.08

พั.ค. 53.33 80.00

มิ.ยู. 25.00 80.00

กิ.ค. 25.00 80.00

สำ.ค. 25.00 80.00

กิ.ยู. 25.00 80.00

ต้.ค. 25.00 80.00

พั.ยู. 32.50 80.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

พั.ยู.	63 77.90 130.00

ธ.ค. 76.85 130.00

ม.ค.64 75.16 130.00

กิ.พั. 74.11 130.00

มี.ค. 75.50 130.00

เม.ยู. 75.60 133.08

พั.ค. 76.56 140.00

มิ.ยู. 76.16 140.00

กิ.ค. 76.36 140.00

สำ.ค. 77.15 140.00

กิ.ยู. 78.54 140.00

ต้.ค. 78.28 140.00

พั.ยู. 77.85 140.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

พั.ยู.	63 136.08 138.80

ธ.ค. 154.00 153.44

ม.ค.64 140.98 131.43

กิ.พั. 137.95 137.33

มี.ค. 150.08 146.30

เม.ยู. 150.77 142.62

พั.ค. 138.99 132.20

มิ.ยู. 141.14 139.60

กิ.ค. 134.84 128.65

สำ.ค. 126.04 119.60

กิ.ยู. 123.71 120.00

ต้.ค. 127.49 129.17

พั.ยู. 145.22 152.14
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

300

250

200

150

100

50

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.
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พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ต.ค.พ.ย. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

พั.ยู.	63 97.50 200.00

ธ.ค. 100.00 200.00

ม.ค.64 100.00 200.00

กิ.พั. 100.00 210.83

มี.ค. 100.00 220.00

เม.ยู. 90.00 220.00

พั.ค. - 220.00

มิ.ยู. 100.00 220.00

กิ.ค. 100.00 220.00

สำ.ค. 104.00 220.00

กิ.ยู. 150.00 185.33

ต้.ค. 110.00 180.00

พั.ยู. 100.00 180.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

พั.ยู.	63 7.20 30.00

ธ.ค. 7.08 30.00

ม.ค.64 7.24 29.00

กิ.พั. 7.88 29.89

มี.ค. 7.34 30.70

เม.ยู. 8.07 31.00

พั.ค. 9.12 31.94

มิ.ยู. 6.57 32.00

กิ.ค. 7.70 32.00

สำ.ค. 6.62 32.67

กิ.ยู. 6.57 33.00

ต้.ค. 6.56 33.83

พั.ยู. 6.57 33.94

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายสู่�ง

พั.ยู.	63 72.20 85.00

ธ.ค. 62.49 85.00

ม.ค.64 69.42 85.00

กิ.พั. 65.78 85.00

มี.ค. 71.83 85.00

เม.ยู. 70.65 85.00

พั.ค. 73.52 80.83

มิ.ยู. 76.11 80.00

กิ.ค. 79.38 85.00

สำ.ค. 66.40 85.00

กิ.ยู. 72.22 85.00

ต้.ค. 73.35 85.00

พั.ยู. 70.98 85.00

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้า



นโยูบายูปร็ะมงแห่งชุาติ้ว่า	จากิกิาร็ที�

สำหรั็ฐอุเมริ็กิาได้ปร็ะกิาศึ	ข้้อุกิำาหนด

ว่าด้วยูกิาร็นำาเข้้าสิำนค้าปร็ะมงภายูใต้้

กิฎหมายูว่าด้วยูกิาร็นำาเข้้าสิำนค้าสัำต้ว์นำ�า

เพืั�อุคุ้มคร็อุงสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิ

ด้วยูนม	(Marine	Mammal	Protection	

Act:	MMPA)	โดยูมีวัต้ถุปร็ะสำงค์เพืั�อุ

ปร็ะเมินกิฎร็ะเบียูบข้้อุบังคับกิาร็ทำาปร็ะมง	

กิาร็ทำาปร็ะมงเชิุงพัาณิชุยู์ข้อุงปร็ะเทศึ

ที�ส่ำงสิำนค้าสัำต้ว์นำ�าและผลิต้ภัณฑ์์สัำต้ว์นำ�า

กรมประมง...ลุี้ยเดินเคร่ืองน�าไทยปฏิบัติตามกฎหมาย MMPA ข้อง USA 
หลัี้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเห็นชอบหลัี้กการ
แผนปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ์แลี้ะบริหารจัดการ

สัตว์ทะเลี้เล้ี้�ยงลูี้กด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570

ไปยูังสำหรั็ฐฯ	ที�อุาจส่ำงผลกิร็ะทบทำาให้

เกิิดกิาร็ต้ายูหรื็อุบาดเจ็บรุ็นแร็งต่้อุสัำต้ว์

ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	เชุ่น	โลมา	วาฬ	

พัะยููน	ฯลฯ	ทั�งนี�	สำหรั็ฐฯ	ได้ปร็ะกิาศึ

เริ็�มใชุ้กิฎหมายู	MMPA	เมื�อุวันที�

	 1	มกิร็าคม	พั.ศึ.	2560	และกิำาหนด

ร็ะยูะเวลาผ่อุนผัน	5	ปี	เพืั�อุให้ปร็ะเทศึคู่ค้า

ได้มีกิาร็เต้รี็ยูมความพัร้็อุมในกิาร็ปฏิิบัติ้

ให้สำอุดคล้อุงกัิบกิฎร็ะเบียูบ	MMPA	และ

จะมีผลบังคับใชุ้ในวันที�	1	มกิร็าคม	2566	

 เม่ือวันท่้ 19 พฤศจิกายน 2564 ท่้ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่งชาติ ครั�งท่้ 5/2564 
โดยม้พลี้เอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร้ เปน็ประธาน
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้ม้มติเห็นชอบ
ในหลัี้กการแผนปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ์
แลี้ะบริหารจัดการสัตว์ทะเลี้เล้ี้�ยงลูี้กด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570 
แลี้ะโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติ

เพืั�อุกิาร็อุนุรั็กิษ์และบริ็หาร็จัดกิาร็สัำต้ว์ทะเล

เลี�ยูงลูกิด้วยูนม	พั.ศึ.	2566	–	2570	

ซึ่�งกิร็มปร็ะมงได้ทำากิาร็ผลักิดัน	เพืั�อุกิาร็

ดำาเนินกิาร็ภายูใต้้ข้้อุกิำาหนดกิฎหมายู

คุ้มคร็อุงสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	(MMPA)	

สำำาหรั็บกิาร็ส่ำงอุอุกิสิำนค้าสัำต้ว์นำ�าข้อุงไทยูไปยูัง

ปร็ะเทศึสำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ซึ่�งจะมีผลบังคับใชุ้	

ในวันที�	1	มกิร็าคม	2566

	 นายูบัญ่ชุา	สุำข้แก้ิว	ร็อุงอุธิบดีกิร็มปร็ะมง	

เปิดเผยูในฐานะเลข้านุกิาร็คณะกิร็ร็มกิาร็
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ข่้าวท้�น่าสนใจ



เป็นต้้นไป	โดยูในชุ่วงร็ะหว่างกิาร็ผ่อุนผันนี�	

ปร็ะเทศึที�ส่ำงอุอุกิสิำนค้าปร็ะมงไปยูัง

สำหรั็ฐอุเมริ็กิา	ร็วมทั�งปร็ะเทศึไทยูยูังคง

ส่ำงสิำนค้าปร็ะมงได้
	 ที�ผ่านมา	กิร็มปร็ะมง	กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์	ได้มีกิาร็ขั้บเคลื�อุนกิาร็
ดำาเนินกิาร็ผ่านคณะทำางานชุุดต่้างๆ	
ซึ่�งแต่้งตั้�งโดยูคณะกิร็ร็มกิาร็นโยูบายู
ปร็ะมงแห่งชุาติ้	จำานวน	3	คณะ	
ปร็ะกิอุบด้วยู	1)	คณะอุนุกิร็ร็มกิาร็ป้อุงกัิน	
แก้ิไข้ปัญ่หา	และปร็ะสำานงานกิาร็ปฏิิบัติ้
เกีิ�ยูวกัิบผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็ทำาปร็ะมง
ต่้อุสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	2)	คณะอุนุกิร็ร็มกิาร็
วิชุากิาร็เพืั�อุจัดทำาข้้อุมูลสำนับสำนุนกิาร็
แก้ิไข้ปัญ่หาผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็ทำาปร็ะมง
ต่้อุสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	และ	
3)	คณะกิร็ร็มกิาร็เฉีพัาะกิิจเจร็จาแก้ิไข้
ปัญ่หาผลกิร็ะทบข้อุงกิาร็ทำาปร็ะมง
ต่้อุสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	เพืั�อุดำาเนินกิาร็
เต้รี็ยูมความพัร้็อุมในกิาร็ปฏิิบัติ้ต้าม
กิฎหมายู	MMPA	ให้ทันต้ามร็ะยูะเวลา
ที�กิำาหนด	ทั�งนี�	ในกิาร็ขั้บเคลื�อุนกิาร็
ดำาเนินกิาร็	คณะอุนุกิร็ร็มกิาร็ป้อุงกัินฯ
ได้แต่้งตั้�งคณะทำางานจัดส่ำงข้้อุมูลสำำาหรั็บ
กิาร็ร็ายูงาน	โดยูมีผู้เชีุ�ยูวชุาญ่
ด้านนิเวศึวิทยูา	เป็นปร็ะธานคณะทำางาน	
และกิร็มปร็ะมงได้เปิดปร็ะชุุม	ป.	ปลา	
เป็นห้อุงปฏิิบัติ้กิาร็เฉีพัาะกิิจเพืั�อุกิาร็บันทึกิ
ข้้อุมูลในร็ะบบอิุเล็กิทร็อุนิกิส์ำ	International	
Affairs	Information	Capture	and	
Reporting	System,	IAICRS	คณะทำางานฯ
มีกิาร็ปฏิิบัติ้งานต่้อุเนื�อุงตั้�งแต่้วันที�	
9	พัฤศึจิกิายูน	2564	จนกิว่ากิาร็จะบันทึกิ
ข้้อุมูลแล้วเสำร็็จภายูในวันที�	30	พัฤศึจิกิายูน	
2564	โดยูมีผู้บริ็หาร็กิร็มปร็ะมงกิำากัิบ
และติ้ดต้ามความก้ิาวหน้าในกิาร็ทำางาน
อุยู่างใกิล้ชิุด
	 โดยูล่าสุำดเมื�อุวันที�	19	พัฤศึจิกิายูน	
2564	ที�ปร็ะชุุมคณะกิร็ร็มกิาร็นโยูบายูกิาร็
ปร็ะมงแห่งชุาติ้	ครั็�งที�	5/2564	ซึ่�งมี

พัลเอุกิปร็ะวิต้ร็	วงษ์สุำวร็ร็ณ	ร็อุงนายูกิ
รั็ฐมนต้รี็	เป็นปร็ะธานฯ	ได้มีมติ้เห็นชุอุบ
ในหลักิกิาร็ข้อุงแผนปฏิิบัติ้กิาร็ร็ะดับชุาติ้
เพืั�อุกิาร็อุนุรั็กิษ์และบริ็หาร็จัดกิาร็สัำต้ว์
ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	พั.ศึ.	2566	–	2570	
และโคร็งกิาร็เร่็งด่วนเพืั�อุกิาร็อุนุรั็กิษ์และ
บริ็หาร็จัดกิาร็สัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	
พั.ศึ.	2564-2565	ต้ามที�กิร็มปร็ะมง	
กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์ได้ทำากิาร็
ผลักิดัน	เพืั�อุใชุ้โอุกิาสำในชุ่วงร็ะยูะเวลา
ที�สำหรั็ฐฯ	ผ่อุนผัน	ในกิาร็ติ้ดต้ามปร็ะเมิน
สำถานภาพัสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	
กิาร็วางร็ะบบร็วบร็วมข้้อุมูลสัำต้ว์ทะเล
เลี�ยูงลูกิด้วยูนมจากิกิาร็ทำาปร็ะมง	
กิาร็พััฒนากิฎร็ะเบียูบ	ข้้อุบังคับ	หรื็อุ
มาต้ร็กิาร็ที�เกีิ�ยูวข้้อุงในกิาร็ลดกิาร็ต้ายู
และกิาร็บาดเจ็บข้อุงสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิ
ด้วยูนมจากิกิาร็ทำาปร็ะมง	เพืั�อุให้สำอุดรั็บ
กัิบกิฎหมายู	MMPA	ข้อุงสำหรั็ฐฯ

	 สำำาหรั็บแผนปฏิิบัติ้กิาร็ร็ะดับชุาติ้

เพืั�อุกิาร็อุนุรั็กิษ์และบริ็หาร็จัดกิาร็สัำต้ว์

ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	พั.ศึ.	2566–	2570	

ปร็ะกิอุบด้วยู	5	กิลยูุทธ์	19	แผนงาน	

51	โคร็งกิาร็	ดังนี�	กิลยูุทธ์ที�	1	กิาร็ติ้ดต้าม

และปร็ะเมิน	(Monitoring	&	Estimation)	

ปร็ะกิอุบด้วยู	2	แผนงาน	8	โคร็งกิาร็	

กิลยูุทธ์ที�	2	กิาร็วิจัยูและพััฒนา	(Research	&	

Development)	ปร็ะกิอุบด้วยู	5	แผนงาน	

11	โคร็งกิาร็	กิลยูุทธ์ที�	3	กิาร็อุนุรั็กิษ์และ

จัดกิาร็	(Conservation	&	Management)	

ปร็ะกิอุบด้วยู	6	แผนงาน	11	โคร็งกิาร็

กิลยูุทธ์ที�	4	กิาร็บังคับใชุ้	(Enforcement)	

ปร็ะกิอุบด้วยู	3	แผนงาน	7	โคร็งกิาร็	

กิลยูุทธ์ที�	5	กิาร็สืำ�อุสำาร็	(Communication)	

ปร็ะกิอุบด้วยู	3	แผนงาน	14	โคร็งกิาร็	

โดยูมีโคร็งกิาร็เร่็งด่วนที�ต้้อุงเร่็งดำาเนินกิาร็

เพืั�อุกิาร็อุนุรั็กิษ์และบริ็หาร็จัดกิาร็สัำต้ว์ทะเล

เลี�ยูงลูกิด้วยูนม	พั.ศึ.	2564	–	2565	

จำานวน	8	โคร็งกิาร็	ได้แก่ิ	1.	โคร็งกิาร็

กิาร็ใชุ้เทคโนโลยูีสำำาร็วจติ้ดต้ามและ

ปร็ะเมินจำานวนสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม

กิลุ่มปร็ะชุากิร็ใกิล้ฝั�งและไกิลฝั�ง	

2.	โคร็งกิาร็ปร็ะยูุกิต์้ใชุ้เทคโนโลยูี

เพืั�อุกิาร็ปรั็บเปลี�ยูนเครื็�อุงมือุปร็ะมงและ

วิธีกิาร็ทำากิาร็ปร็ะมงเพืั�อุป้อุงกัินกิาร็ติ้ด

โดยูบังเอิุญ่ข้อุงสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	

3.	โคร็งกิาร็กิาร็ปร็ะเมินผลกิร็ะทบด้านสัำงคม

เศึร็ษฐกิิจ	กิาร็แก้ิไข้ปัญ่หา	กิาร็บร็ร็เทา

ผลกิร็ะทบและกิาร็เยูียูวยูาชุาวปร็ะมง	

ผู้ปร็ะกิอุบกิาร็	และผู้มีส่ำวนได้เสีำยูต้ลอุด

ห่วงโซ่่	4.	โคร็งกิาร็	กิาร็แก้ิไข้ปัญ่หา

เครื็�อุงมือุปร็ะมงที�มีผลกิร็ะทบต่้อุพัะยููน	

5.	โคร็งกิาร็กิาร็พััฒนาร็ะบบกิาร็

อุอุกิใบอุนุญ่าต้ทำากิาร็ปร็ะมง	(e-License)	

เพืั�อุร็อุงรั็บมาต้ร็กิาร็เพืั�อุกิาร็อุนุรั็กิษ์

และบริ็หาร็จัดกิาร็สัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิด้วยูนม	

6.	โคร็งกิาร็กิาร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพัร็ะบบ

ต้ร็วจสำอุบยู้อุนกิลับสิำนค้าสัำต้ว์นำ�าเพืั�อุร็อุงรั็บ	

Marine	Mammal	Protection	Act	

ข้อุงปร็ะเทศึสำหรั็ฐอุเมริ็กิา	7.	โคร็งกิาร็กิาร็

ควบคุมเฝ้าร็ะวังพืั�นที�ทำากิาร็ปร็ะมง

ในบริ็เวณพืั�นที�เสีำ�ยูงต่้อุสัำต้ว์ทะเลเลี�ยูงลูกิ

ด้วยูนม	8.	โคร็งกิาร็กิาร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพั

ในกิาร็ดูแลสัำต้ว์ทะเลหายูากิผ่านร็ะบบ

กิาร็ลาดต้ร็ะเวนเชิุงคุณภาพัทางทะเล	

(Smart	Marine	Patrol)	มีวงเงินงบ

ปร็ะมาณร็วม	225.9	ล้านบาท	โดยูมอุบ

ให้อุนุกิร็ร็มกิาร็แก้ิไข้ปัญ่หากิาร็ทำาปร็ะมง

ผิดกิฎหมายู	อุ.	1	พิัจาร็ณาร็ายูละเอีุยูด

โคร็งกิาร็และงบปร็ะมาณต่้อุไป
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ข่าวท่ีน่าสนใจ



รุาคาข้ายปลิ้ก	(เงินสด)	พันธุ์สุกรุ	ไก่แลิะเป็ดในตลิาดกรุุงเทพฯ
หน่วยู	:	บาท/ต้ัว

รายการ
2563 2564

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

ลูกิสุำกิร็ขุ้น 2,776 2,544 2,356 2,700 	2,752	 	2,778	 	2,800	 	2,643	 	2,556	 	2,524	 	1,960	 	1,630	 	1,800	

ลูกิไก่ิไข่้อุายุู	1	วัน 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

ลูกิไก่ิเนื�อุอุายุู	1	วัน 7.50 7.78 8.50 8.50 8.50	 10.61	 11.00	 10.50	 10.50	 10.18	 7.18	 6.50	 7.38	

ลูกิเป็ดไข่้ซี่พีั 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที�มา	:	สำมาคมผู้ผลิต้อุาหาร็สำัต้ว์ไทยู

รุาคาข้ายส่ง	(เงินสด)	อาหารุสัตว์สำาเร็ุจรุ้ปในตลิาดกรุุงเทพฯ
หน่วยู	:	บาท/30	กิ.กิ.

รายการ
2563 2564

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

หัวอาหาร	

ไก่ิรุ่็น	-	เนื�อุ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่ิรุ่็น	-	ไข่้ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ิไข่้ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หมูเล็กิ 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หมูรุ่็น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูเนื�อุ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ดไข่้ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารสู่ำาเร็จร่ปผง	

ไก่ิไข่้ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหารสู่ำาเร็จร่ปเม็ด

ไก่ิเล็กิ	-	ไข่้ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หมูเล็กิ 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หมูรุ่็นขุ้น 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเนื�อุ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ดเล็กิไข่้ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที�มา	:	www.cpffeed.com

รุาคาข้ายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยท้�สำาคัญในตลิาดกรุุงเทพฯรุายเดือน
หน่วยู	:	บาทต่้อุตั้น

ชีนิดปุ๋ย
2563 2564

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

21	-	0	-	0 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,600 6,575 7,400 7,700 8,200 8,400 8,550 10,400

46	-	0	-	0 9,900 9,900 9,933 10,000 10,067 11,700 13,400 13,000 14,000 15,233 16,100 17,333 19,333

16	-	20	-	0 11,567 11,533 11,533 11,533 11,567 11,667 12,950 13,233 13,333 13,500 13,750 14,800 15,133

16	-	16	-	8 12,400 12,367 12,367 12,367 12,400 12,733 13,933 14,033 14,033 14,200 14,250 15,633 15,967

15	-	15	-	15 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,733 15,550 15,733 15,900 16,100 15,500 17,133 17,917

13	-	13	-	21 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 15,900 17,750 17,900 17,900 17,900 18,050 20,000 20,750

ที�มา	:	สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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รุาคาปัจจัยการุผลิิต



สศท.5	ลิงพ้ืินท่่ติดตามสถานการณ์
การส�ารวจผลิผลิิตข้่าวโพิดเล้่ิยงสัตว์รุ่น	1	ปีัเพิาะปัลูิก	2564/65

		 วันที�	15	-	23	พัฤศึจิกิายูน	2564	นางสุำจารี็ยู์	พิัชุา	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็ที�	5	นคร็ร็าชุสีำมา	(สำศึท.5)	มอุบหมายูให้ส่ำวนสำาร็สำนเทศึกิาร็เกิษต้ร็ลงพืั�นที�ติ้ดต้าม
สำถานกิาร็ณ์กิาร็สำำาร็วจผลผลิต้ต่้อุไร่็	โดยูวิธีตั้�งแปลงเก็ิบเกีิ�ยูวผลผลิต้ข้้าวโพัดเลี�ยูงสัำต้ว์รุ่็น	1	
ปีเพัาะปลูกิ	2564/65	ในพืั�นที�ต่้างๆ	ข้อุงจังหวัดนคร็ร็าชุสีำมาและจังหวัดชัุยูภูมิ	เพืั�อุนำาข้้อุมูล
มาพิัจาร็ณาร่็วมกัินในร็ะดับจังหวัดต่้อุไป

สศท.2	เข้่าร่วมปัระชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์
แลิะสภาอุตสาหกรรมแห่งปัระเทศไทย	(กรกอ.)	ระดับภาคเหนือ	

	 วันที�	20	ตุ้ลาคม	2564	นายูปร็ะเสำริ็ฐศัึกิด์ิ	แสำงสัำทธา	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	2	พิัษณุโลกิ	(สำศึท.2)	พัร้็อุมด้วยู	
นายูธีร็ชัุยู	จันทร็อิุนทร์็	ผู้อุำานวยูกิาร็ส่ำวนแผนพััฒนาเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	และเจ้าหน้าที�ส่ำวนแผนฯ	สำศึท.2	เข้้าร่็วมปร็ะชุุมคณะอุนุกิร็ร็มกิาร็
ความร่็วมมือุร็ะหว่างกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์และสำภาอุุต้สำาหกิร็ร็มแห่งปร็ะเทศึไทยู	ร็ะดับภาคเหนือุ	ครั็�งที�	2/2564	ผ่านร็ะบบ
กิาร็ปร็ะชุุมทางไกิล	โดยูใชุ้	Application	Zoom	โดยูมี	นายูทวีกิิจ	จตุ้ร็เจริ็ญ่คุณ	ปร็ะธานสำภาอุุต้สำาหกิร็ร็มภาคเหนือุ	เป็นปร็ะธานกิาร็ปร็ะชุุม
ดังกิล่าว	พัร้็อุมด้วยูผู้แทนกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	สำภาอุุต้สำาหกิร็ร็ม	มหาวิทยูาลัยู	สำภาเกิษต้ร็กิร็และกิลุ่มวิสำาหกิิจชุุมชุน	เข้้าร่็วมปร็ะชุุม
อุยู่างพัร้็อุมเพีัยูง	ในกิาร็นี�ได้รั็บเกีิยูร็ติ้จากินายูอุลงกิร็ณ์	พัลบุต้ร็	ที�ปรึ็กิษารั็ฐมนต้รี็ว่ากิาร็กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	เข้้าร่็วมรั็บฟัง
และให้ข้้อุเสำนอุแนะเพิั�มเติ้มด้วยู	โดยูมีวาร็ะกิาร็ปร็ะชุุมดังนี�	1)	ติ้ดต้ามกิาร็ขั้บเคลื�อุนโคร็งกิาร็	Northern	Thailand	Food	Valley	
2)	ผลสำรุ็ปแบบสำอุบถามแนวทางกิาร็ส่ำงเสำริ็มและพััฒนาอุุต้สำาหกิร็ร็มเกิษต้ร็และอุาหาร็ในภาคเหนือุ	3)	สำถานกิาร็ณ์กิาร็ผลิต้และกิาร็ต้ลาด
สิำนค้าเกิษต้ร็อุุต้สำาหกิร็ร็มแปร็รู็ปภาคเหนือุ	และ	4)	(ร่็าง)	แนวทางพััฒนาอุุต้สำาหกิร็ร็มเกิษต้ร็และอุาหาร็ภาคเหนือุ	ปี	2566	-	2570
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แวะเย้�ยม	สศท.



สศท.7	ฉ่ดพ่ินยาฆ่าเช้ือ	เพ่ืิอป้ัองกันการแพิร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019
	 วันที�	7	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูนิกิร็	แสำงเกิตุ้	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	7	
ชัุยูนาท	(สำศึท.7)	ได้มอุบหมายูให้ฝ่ายูบริ็หาร็	สำศึท.7	ฉีีดพ่ันยูาฆ่่าเชืุ�อุ	เพืั�อุป้อุงกัินกิาร็แพัร่็ร็ะบาด
โร็คติ้ดเชืุ�อุไวรั็สำโคโร็นา	2019	(COVID-19)	ภายูในอุาคาร็และบริ็เวณโดยูร็อุบอุาคาร็
ข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	7	ทั�งนี�	เพืั�อุปฏิิบัติ้ให้เป็นไปต้ามมาต้ร็กิาร็ควบคุม
และป้อุงกัินกิาร็แพัร่็ร็ะบาดข้อุง	COVID-19	ข้อุงกิร็ะทร็วงสำาธาร็ณสุำข้และข้้อุเน้นยูำ�า
กิาร็ปฏิิบัติ้ภายูใต้้สำถานกิาร็ณ์กิาร็แพัร่็ร็ะบาดข้อุง	COVID-19	ข้อุงกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็
และสำหกิร็ณ์	“ไม่ปร็ะมาท	กิาร์็ดไม่ต้กิ”

และกิาร็รั็กิษาพัยูาบาล	กิาร็เปลี�ยูนแปลงสำภาพัภูมิอุากิาศึ	ความพัยูายูามร็ะดับโลกิในกิาร็ลดปริ็มาณกิาร็ปล่อุยูกิาซ่เรื็อุนกิร็ะจกิ	
พัลังงานหมุนเวียูนและยูานยูนต์้ไฟฟ้าและแนวโน้มเศึร็ษฐกิิจกิาร็เมือุงร็ะหว่างปร็ะเทศึ	โดยูภาคเกิษต้ร็จะต้้อุง	1)	พััฒนากิำาลังคน	ทั�งในส่ำวนข้อุง
เจ้าหน้าที�	เกิษต้ร็กิร็	กิลุ่มเกิษต้ร็กิร็และผู้ปร็ะกิอุบกิาร็	2)	พััฒนากิร็ะบวนกิาร็ทำางาน	ทั�งในส่ำวนข้อุงแผนพััฒนากิาร็เกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์
ข้อุงจังหวัด	แผนปฏิิบัติ้กิาร็ในพืั�นที�	เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพัและเอุกิภาพัข้อุงกิาร็ทำางานในร็ะดับพืั�นที�ร็วมทั�งบูร็ณากิาร็ข้้อุมูลร็ะหว่างหน่วยูงาน
โดยูใชุ้เทคโนโลยูีเพืั�อุสำนับสำนุนกิาร็ทำางาน	3)	ผลักิดันวิจัยูและนวัต้กิร็ร็มกิาร็เกิษต้ร็	โดยูผลักิดันกิาร็ขั้บเคลื�อุนแผนพััฒนากิาร็วิจัยูกิาร็เกิษต้ร็	
ต่้อุยูอุดผลงานวิจัยูด้านเกิษต้ร็ต้ามแนวทาง	BCG	Model	ทบทวนเป้าหมายูและแนวทางพััฒนากิาร็วิจัยูให้สำอุดคล้อุงกัิบ	Next	Normal	
ผลักิดันงานวิจัยูเพืั�อุพััฒนาเทคโนโลยูีสู่ำแปลงเกิษต้ร็อัุจฉีริ็ยูะ	และ	4)	ยูกิร็ะดับความร่็วมมือุเครื็อุข่้ายูกิาร็พััฒนาภาคเกิษต้ร็จากิทุกิภาคส่ำวน	
ได้แก่ิ	ศูึนยู์เรี็ยูนรู้็กิาร็เพิั�มปร็ะสิำทธิภาพักิาร็ผลิต้สิำนค้าเกิษต้ร็	(ศึพักิ.)	ศูึนยู์เทคโนโลยีูเกิษต้ร็และนวัต้กิร็ร็ม	(AIC)	นำาจุดแข็้งข้อุงทุกิภาคส่ำวน
มาสำนับสำนุนกิาร็พััฒนาภาคเกิษต้ร็	สำร้็างเครื็อุข่้ายูความร่็วมมือุร็ะหว่างภาคส่ำวนต่้างๆ	ต้ลอุดห่วงโซ่่อุุปทาน	โดยูเน้นยูำ�าให้เกิษต้ร็มีความมั�นคง
ทางอุาหาร็	มีคุณภาพัและปลอุดภัยู	ทรั็พัยูากิร็กิาร็เกิษต้ร็มีความยูั�งยูืนและเกิษต้ร็มีมูลค่าสูำง

สศท.6	ร่วมปัระชุมรับมอบนโยบายเชิงรุก	“Agri	Challenge	Next	Normal	2022”
		 วันที�	1	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูชัุฐพัล	สำายูะพัันธ์	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	6	
ชุลบุรี็	(สำศึท.6)	พัร้็อุมด้วยู	ผู้อุำานวยูกิาร็ส่ำวนแผนพััฒนาเข้ต้เศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ส่ำวนสำาร็สำนเทศึ
กิาร็เกิษต้ร็	ส่ำวนวิจัยูและปร็ะเมินผล	และเจ้าหน้าที�	สำศึท.6	ได้ร่็วมปร็ะชุุมรั็บมอุบนโยูบายูเชิุงรุ็กิ	
“Agri	challenge	Next	Normal	2022”	เหลียูวหลัง	แลหน้า	ร็อุงรั็บ	Next	Normal	มุ่งขั้บเคลื�อุน
ภาคกิาร็เกิษต้ร็อุยู่างยูั�งยูืนในปี	2565	จากิท่านปลัดกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	ดร็.ทอุงเปลว	กิอุงจันทร์็	
ผ่านร็ะบบปร็ะชุุมทางไกิลอุอุนไลน์	(Application	Zoom)	ซึ่�ง	The	Next	Normal	ความปกิติ้ถัดไป	
ได้แก่ิ	ความก้ิาวหน้าทางเทคโนโลยูี	กิาร็เปลี�ยูนแปลงข้อุงโคร็งสำร้็างปร็ะชุากิร็	อุนาคต้ข้อุงงาน	
กิาร็เปลี�ยูนแปลงวิถีชีุวิต้และวัฒนธร็ร็มทางสัำงคม	กิาร็ข้ยูายูตั้วข้อุงความเป็นเมือุง	กิาร็ดูแลรั็กิษาสุำข้ภาพั
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การปัระชุมปัระจ�าเดือน	ข้่าราชการ	ลูิกจ้างปัระจ�า	แลิะพินักงานราชการ
ข่องส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่่	9	คร้ังท่่	11/2564

		 วันที�	29	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูไพัฑู์ร็ยู์	สีำลาพััฒน์	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	9	สำงข้ลา	(สำศึท.9)	เป็นปร็ะธาน	
ในกิาร็ปร็ะชุุมปร็ะจำาเดือุน	ข้้าร็าชุกิาร็	ลูกิจ้างปร็ะจำา	และพันักิงานร็าชุกิาร็	ข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	9	ครั็�งที�	11/2564	
ณ	ห้อุงปร็ะชุุมสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	9	เพืั�อุติ้ดต้ามผลกิาร็ปฏิิบัติ้งานปร็ะจำาเดือุนพัฤศึจิกิายูน	2564	ข้อุงปร็ะจำาปีงบปร็ะมาณ	2565	
พัร้็อุมได้มีกิาร็ปร็ะกิาศึอุงค์กิร็คุณธร็ร็มและความโปร่็งใสำข้อุงหน่วยูงานภาครั็ฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	
ภายูใต้้โคร็งกิาร็ส่ำงเสำริ็มพััฒนาหน่วยูงาน	ปี	2565	สำร้็างสำร็ร็ค์ความดี	กิาร็พััฒนาอุงค์กิร็ดี	สำมร็ร็ถนะดี	กิาร็ปฏิิบัติ้งานดี	,	ปร็ะกิาศึเจต้นาร็มณ์
ในกิาร็เป็นอุงค์กิร็คุณธร็ร็มข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	9	และปร็ะกิาศึวัฒนธร็ร็มอุงค์กิร็ข้อุงกิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	HOPE

สศท.11	จัดปัระชุมคณะท�างานพัิฒนาคุณภาพิการบริหารจัดการภาครัฐ	(Working	Team)	คร้ังท่่	4/2564
	 วันที�	18	พัฤศึจิกิายูน	2564	นางสำาวอุุษา	โทณผลิน	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	11	อุุบลร็าชุธานี	(สำศึท.11)	
เป็นปร็ะธานกิาร็ปร็ะชุุมคณะทำางานพััฒนาคุณภาพักิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็ภาครั็ฐ	(Working	Team)	ครั็�งที�	4/2564	เพืั�อุทบทวนแนวทาง
กิาร็ปฏิิบัติ้งานข้อุงสำำานักิงานฯ	เพืั�อุสำนับสำนุนกิาร็ปร็ะเมินกิาร็พััฒนาหน่วยูงานร็ะดับศูึนยู์/สำำานักิ/กิอุง	และตั้วชีุ�วัดต้ามคำารั็บร็อุง
กิาร็ปฏิิบัติ้งานข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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พิิธ่์ถวายผ้าพิระกฐินพิระราชทาน	ปัระจ�าปีั	2564
		 วันที�	6	พัฤศึจิกิายูน	2564	พัร็ะบาทสำมเด็จพัร็ะเจ้าอุยูู่หัว	ทร็งพัร็ะกิรุ็ณาโปร็ดเกิล้าฯ	พัร็ะร็าชุทานผ้าพัร็ะกิฐินและเครื็�อุงกิฐินพัร็ะร็าชุทาน	
ให้สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	(สำศึกิ.)	น้อุมนำาถวายูแด่พัร็ะสำงฆ์่	ณ	วัดนคร็สำวร็ร็ค์	จังหวัดนคร็สำวร็ร็ค์	โดยูมีนายูฉัีนทานนท์	วร็ร็ณเข้จร็	
เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	เป็นปร็ะธานในพิัธี	และเจ้าอุาวาสำวัดนคร็สำวร็ร็ค์	เป็นปร็ะธานฝ่ายูสำงฆ์่	สำำาหรั็บยูอุดเงินร่็วมทำาบุญ่ในครั็�งนี�	
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	และผู้มีจิต้ศึรั็ทธา	ร่็วมทำาบุญ่เป็นจำานวนเงินทั�งสิำ�น	1,942,240	บาท	เพืั�อุเป็นกิาร็อุุปถัมภ์พัร็ะสำงฆ์่ที�จำาพัร็ร็ษา
คร็บถ้วนไต้ร็มาสำ	ให้ได้รั็บอุานิสำงส์ำต้ามพัร็ะวินัยู	และเป็นทุนในกิาร็บูร็ณปฏิิสัำงข้ร็ณ์พัร็ะอุาร็าม	และเพืั�อุเป็นกิาร็ทำานุบำารุ็งพัร็ะพุัทธศึาสำนาต่้อุไป
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พิิธ่์ลิงนามบันทึกข้่อตกลิงความเข้่าใจว่าด้วยการพัิฒนาแพิลิตฟอร์มเพ่ืิอสนับสนุนการวิเคราะห์
แลิะการใช้ปัระโยชน์ข้่อมูลิข่นาดใหญ่ในภาคการเกษตร	ระหว่าง	สศก.	กับ	พิด.

		 วันที�	2	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูฉัีนทานนท์	วร็ร็ณเข้จร็	เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ร่็วมลงนามบันทึกิข้้อุต้กิลงความเข้้าใจ
ว่าด้วยูกิาร็พััฒนาแพัลต้ฟอุร์็มเพืั�อุสำนับสำนุนกิาร็วิเคร็าะห์และกิาร็ใชุ้ปร็ะโยูชุน์ข้้อุมูลข้นาดใหญ่่ในภาคกิาร็เกิษต้ร็	ร็ะหว่างสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	
กัิบทางกิร็มพััฒนาที�ดิน	ลงนามโดยู	นางสำาวเบญ่จพัร็	ชุาคร็านนท์	อุธิบดีกิร็มพััฒนาที�ดิน	สำำานักิงานพััฒนาวิทยูาศึาสำต้ร์็และเทคโนโลยูีแห่งชุาติ้	
ลงนามโดยู	นายูชัุยู	วุฒิวิวัฒน์ชัุยู	ผู้อุำานวยูกิาร็ศูึนยู์เทคโนโลยีูอิุเล็กิทร็อุนิกิส์ำและคอุมพิัวเต้อุร์็แห่งชุาติ้	และสำำานักิงานส่ำงเสำริ็มเศึร็ษฐกิิจดิจิทัล	
ลงนามโดยู	นางสำาวธีร็ณี	อุจลากุิล	ผู้อุำานวยูกิาร็สำถาบันส่ำงเสำริ็มกิาร็วิเคร็าะห์และบริ็หาร็ข้้อุมูลข้นาดใหญ่่ภาครั็ฐ	ในกิาร็นี�	ดร็.ทัศึนียู์	เมือุงแก้ิว	
ร็อุงเลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ร่็วมลงนามเป็นพัยูานในพิัธี	โดยูผ่านร็ะบบอุอุนไลน์โปร็แกิร็ม	Cisco	Webex	Events	
ณ	ห้อุงปร็ะชุุม	1	อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม	สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่่
ข่องรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ณ	จังหวัดภูเก็ต

	 วันที�	14	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูฉัีนทานนท์	วร็ร็ณเข้จร็	เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็	พัร้็อุมด้วยู	นางพััชุร็ารั็ต้น์	ลิ�มศิึริ็กุิล	ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	8	
สุำร็าษฎธานี	(สำศึท.	8)	ร่็วมลงพืั�นที�ต้ร็วจร็าชุกิาร็ข้อุง	ดร็.เฉีลิมชัุยู	ศึรี็อุ่อุน	รั็ฐมนต้รี็ว่ากิาร็
กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	ณ	ศูึนยู์ฝกิอุาชีุพัชุุมชุนเพัาะเห็ดบ้านป่าคร็อุงชีุพั	(ศึพักิ.	เครื็อุข่้ายู)	
หมู่ที�	9	บ้านป่าคร็อุงชีุพั	ต้ำาบลเทพักิร็ะษัต้รี็	อุำาเภอุถลาง	จังหวัดภูเก็ิต้	หลังจากินั�นได้เดินทางไป
ยูังกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ทำาสำวนป่าคลอุกิ	หมู่ที�	2	ต้ำาบลป่าคลอุกิ	อุำาเภอุถลาง	จังหวัดภูเก็ิต้	โดยูรั็ฐมนต้รี็
ว่ากิาร็กิร็ะทร็วงเกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	ได้กิล่าวมอุบนโยูบายู	เยีู�ยูมชุมกิาร็ดำาเนินงานข้อุงศูึนย์ูฯ	
และกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็	ต้ลอุดจนพับปะเกิษต้ร็กิร็	ร็วมทั�งปร็ะชุาชุนในพืั�นที�ทั�ง	2	แห่ง	ทั�งนี�	ในชุ่วงบ่ายู	
ได้ติ้ดต้ามสำถานกิาร็ณ์และกิาร็บริ็หาร็จัดกิาร็นำ�า	ณ	โคร็งกิาร็อุ่างเก็ิบนำ�าคลอุงกิะทะ	ต้ำาบลฉีลอุง	
อุำาเภอุเมือุง	จังหวัดภูเก็ิต้	และเดินทางไปยูัง	ขุ้มนำ�าวัดฉีลอุง	หมู่ที�	6	ต้ำาบลฉีลอุง	อุำาเภอุเมือุง	
จังหวัดภูเก็ิต้	เพืั�อุพับปะและรั็บฟังปัญ่หาจากิปร็ะชุาชุนและเกิษต้ร็กิร็ในพืั�นที�

การสัมมา	เร่ือง	“แนวทางการด�าเนินงานข่องกองทุนปัรับโครงสร้าง
การผลิิตภาคเกษตรเพ่ืิอเพ่ิิมข่่ดความสามารถการแข่่งขั่นข่องปัระเทศ”

	 วันที�	11	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูฉัีนทานนท์	วร็ร็ณเข้จร็	เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็	เป็นปร็ะธานเปิดกิาร็สัำมมา	เรื็�อุง	“แนวทางกิาร็ดำาเนินงานข้อุงกิอุงทุนปรั็บโคร็งสำร้็าง
กิาร็ผลิต้ภาคเกิษต้ร็เพืั�อุเพิั�มขี้ดความสำามาร็ถกิาร็แข่้งขั้นข้อุงปร็ะเทศึ”	ซึ่�งจัดโดยูสำำานักิวิจัยู
เศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	หน่วยูงานกิำากัิบดูแลกิอุงทุน	FTA	ณ	ห้อุงปร็ะชุุม	3	ชัุ�น	3	อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม	
สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	ร็วมถึงถ่ายูทอุดผ่านร็ะบบ	ZOOM	เพืั�อุให้บุคลากิร็ข้อุง	สำศึกิ.	
ทั�งส่ำวนกิลางและภูมิภาคร่็วมรั็บฟัง	เกิิดกิาร็บูร็ณากิาร็กิาร็ดำาเนินงานข้อุงกิอุงทุน	FTA	
เป็นไปอุยู่างมีปร็ะสิำทธิภาพัและปร็ะสิำทธิผล	และเป็นไปต้ามแผนยุูทธศึาสำต้ร์็กิอุงทุน
ปรั็บโคร็งสำร้็างกิาร็ผลิต้ภาคเกิษต้ร็ฯ	พั.ศึ.	2565	–	2569
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เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่่ตรวจราชการ
ข่องรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ณ	จังหวัดพัิงงา	แลิะจังหวัดกระบ่่

	 วันที�	15	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูฉัีนทานนท์	วร็ร็ณเข้จร็	เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	พัร้็อุมด้วยู	นางพััชุร็ารั็ต้น์	ลิ�มศิึริ็กุิล	
ผู้อุำานวยูกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็ที�	8	สุำร็าษฎธานี	(สำศึท.8)	ร่็วมลงพืั�นที�ต้ร็วจร็าชุกิาร็ข้อุง	ดร็.เฉีลิมชัุยู	ศึรี็อุ่อุน	รั็ฐมนต้รี็ว่ากิาร็กิร็ะทร็วง
เกิษต้ร็และสำหกิร็ณ์	ณ	ศูึนยู์พััฒนาเด็กิเล็กิอุงค์กิาร็บริ็หาร็ส่ำวนต้ำาบลท่างา	อุำาเภอุกิะปง	จังหวัดพัังงา	เพืั�อุติ้ดต้ามสำถานกิาร็ณ์นำ�าและกิาร็บริ็หาร็
จัดกิาร็นำ�าในลุ่มนำ�าคลอุงต้ะกัิ�วป่า	พัร้็อุมติ้ดต้ามความคืบหน้าโคร็งกิาร็ฝายูคลอุงท่านา	และร็ะบบท่อุส่ำงนำ�าโคร็งกิาร็ฝายูคลอุงทับยูาว	อัุนเนื�อุงมาจากิ
พัร็ะร็าชุดำาริ็	โอุกิาสำนี�	ได้มอุบพัันธ์ุสัำต้ว์นำ�าให้กัิบตั้วแทนเกิษต้ร็กิร็	หลังจากินั�นได้เดินทางไปพับปะกิลุ่มเกิษต้ร็กิร็ทำาสำวนโคกิกิลอุยู	ต้ามโคร็งกิาร็
พััฒนาธุร็กิิจบริ็กิาร็ดินและปุยูเพืั�อุชุุมชุนและโคร็งยูกิร็ะดับแปลงใหญ่่	จังหวัดพัังงาเพืั�อุพับปะและรั็บฟังปัญ่หาจากิปร็ะชุาชุนและเกิษต้ร็กิร็ในพืั�นที�
ต่้อุมาในชุ่วงบ่ายู	ได้เดินทางไปยูังอุงค์กิาร็บริ็หาร็ส่ำวนต้ำาบลทับปุด	ต้ำาบลทับปุด	อุำาเภอุทับปุด	จังหวัดพัังงา	เพืั�อุติ้ดต้ามโคร็งกิาร็อุ่างเก็ิบนำ�าลำาไต้ร็มาศึ	
โคร็งกิาร็อุ่างเก็ิบนำ�าเข้าหลักิลำารู็	โคร็งกิาร็อุ่างเก็ิบนำ�าหินกิอุง	โคร็งกิาร็อุาคาร็บังคับนำ�าคลอุงนำ�าจืดพัร้็อุมร็ะบบส่ำงนำ�า	มอุบหนังสืำอุอุนุญ่าต้ให้เกิษต้ร็กิร็
เข้้าทำาปร็ะโยูชุน์ในเข้ต้ปฏิิรู็ปที�ดิน	(สำ.ป.กิ.	4-01)	จำานวน	10	ร็ายู	และโคร็งกิาร็แก้ิมลิงหนอุงทะเล	จังหวัดกิร็ะบี�

เลิข่าธิ์การ	สศก.	อนุญาตให้สมาพัินธ์์ผู้ให้บริการโลิจิสติกส์ไทยข่อเข้่าพิบ
	 วันที�	22	พัฤศึจิกิายูน	2564	นายูฉัีนทานนท์	วร็ร็ณเข้จร็	เลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจ
กิาร็เกิษต้ร็	อุนุญ่าต้ให้ทางสำมาพัันธ์ผู้ให้บริ็กิาร็โลจิสำติ้กิส์ำไทยูเข้้าพับ	เพืั�อุมอุบหนังสืำอุ	handbook	
ข้อุงทางสำมาพัันธ์ผู้ให้บริ็กิาร็โลจิสำติ้กิส์ำไทยู	สำำาหรั็บไว้ใชุ้เป็นปร็ะโยูชุน์ปร็ะกิอุบกิาร็ศึึกิษา	
หรื็อุเป็นแหล่งอุ้างอิุงและส่ำงเสำริ็มในด้านกิาร็พััฒนาอุงค์ความรู้็ทางด้านโลจิสำติ้กิส์ำแบบยัู�งยืูน
เพืั�อุพััฒนาธุร็กิิจโลจิสำติ้กิส์ำข้อุงปร็ะเทศึต่้อุไป	โอุกิาสำเดียูวกัินนี�	ทางสำมาพัันธ์ฯ	ได้ร่็วมหารื็อุ
เพิั�มเติ้มเกีิ�ยูวกัิบภาพัร็วมโลจิสำติ้กิส์ำภาคเกิษต้ร็ข้อุงปร็ะเทศึไทยูด้วยู	ณ	ห้อุงปร็ะชุุม	2	
อุาคาร็นวัต้กิร็ร็ม	สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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สศก.	จัดปัระชุมช้่แจงการพัิฒนาองค์การ	ปีั	2565
		 วันที�	26	พัฤศึจิกิายูน	2564	นางสำาวทัศึนียู์	เมือุงแก้ิว	ร็อุงเลข้าธิกิาร็สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	เป็นปร็ะธานกิาร็ปร็ะชุุมชีุ�แจง
กิาร็พััฒนาอุงค์กิาร็	ปี	2565	ข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	โดยูมีนายูศึรี็ไพัร็	บุญ่ยูะเดชุ	หัวหน้ากิลุ่มพััฒนาร็ะบบบริ็หาร็	กิล่าวร็ายูงาน	
และชีุ�แจงถึงกิาร็พััฒนาอุงค์กิาร็	ปี	2565	ณ	ห้อุงปร็ะชุุม	AEOC	2	ชัุ�น	2	สำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็	เพืั�อุสืำ�อุสำาร็	สำร้็างความรั็บรู้็	ความเข้้าใจ
ให้กัิบหน่วยูงาน	บุคลากิร็และผู้รั็บผิดชุอุบตั้วชีุ�วัดฯ	และร่็วมกัินขั้บเคลื�อุนกิาร็ดำาเนินงานไปสู่ำเป้าหมายูที�กิำาหนด	ทั�งนี�	กิาร็ปร็ะชุุมมีกิาร็ชีุ�แจงตั้วชีุ�วัด
ต้ามคำารั็บร็อุงกิาร็ปฏิิบัติ้ร็าชุกิาร็	และมาต้ร็กิาร็ต่้างๆ	ต้ลอุดจนแนวทางกิาร็ดำาเนินงานคุณธร็ร็มและความโปร่็งใสำข้อุงสำำานักิงานเศึร็ษฐกิิจกิาร็เกิษต้ร็
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