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ฉบับวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

 ข้าวหอมมะลิไทยไม่สามารถแข่งขันด้าน

ปริมาณการส่งออกกับเพื่อนบ้านได้ สาเหตุ

หนึ่ง นอกจากราคาสูงกว่า การเพาะปลูกข้าว

หอมมะลิ 105 มีอายุการปลูกที่ยาวนาน พื้นที่

ปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และปลูกได้เพียงปี

ละครั้ง ที่ผ่านมาเกษตรกรหลายรายจึงหันไป

พึ่งสายพันธุ์ข้าวที่ยังไม่ผ่านการรับรองพันธุ์ 

ปลูกไปแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวแม้บางพื้นที่จะให้ผลผลิตดี แต่ต้องพบกับ

ปัญหาโรงสีไม่กล้ารับซื้อ 

 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผย

ว่า จากปัญหาที ่ข ้าวของไทยต้องประสบมาอย่างต่อเนื ่อง ปี 2560 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงปรับปรุงพันธุ์ข้าว

หอมไม่ไวแสง โดยใช้ข้าวหอมเวียดนามที่ชนะการประกวด นำมาเป็น

โมเดลในการปรับปรุงพันธุ์ 

 “ข้าวหอมมาลัยแมน เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ จากปลูกข้าวเจ้า

หอมนิล ซึ่งในแปลงมีข้าวกลายพันธุ์จากข้าวสีม่วงเปลี่ยนเป็นข้าวสีขาว 

จึงคัดเลือกแล้วนำมาทดสอบปลูกในแปลงที่เป็นอินทรีย์ พบว่า หาก

ปลูกด้วยวิธีดำ ระยะเวลา 115 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ ส่วนการปลูก

ด้วยวิธีหว่าน ระยะเวลา 95 วัน โตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว สูง 75 ซม. ให้

ผลผลิตไร่ละ 599 กก. มีความต้านทานโรคแมลง เมล็ดข้าวยาว 7.9 

มม. เป็นเมล็ดมีความยาวที่สุดในกลุ่มข้าวหอมด้วยกัน คุณภาพหุงต้มดี 

ข้าวนุ่ม” 

 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บอกว่า ทีมวิจัยได้นำข้าวหอมมาลัยแมน ข้าวหอมปทุมธานี 1 และข้าว ST24 ข้าวเวียดนามที่ได้

แชมป์ข้าวหอมปี 2562 มาเปรียบเทียบปลูกแบบนาดำในแปลง

นาอินทรีย์ 

 ปรากฏว่า ข้าวหอมมาลัยแมนอายุ เก็บเกี่ยว 110-115 

วัน ให้ผลผลิตต่อไร่ 599 กก. ความยาวเมล็ดข้าวขัด ยาว 

7.43-7.90 มม. ความกว้างของเมล็ดข้าวขัด 1.83 มม. มีความ

หอม 4.89 ppm ส่วนข้าวหอมปทุมธานี 1 อายุเก็บเกี่ยว 120 

งานเกษตรฯกำแพงแสน'63 เปิดตัวขา้วหอมมาลัยแมน 



วัน ผลผลิตต่อไร่ 496 กก. ความยาวเมล็ด 7.34 มม. เมล็ดกว้าง 1.97 มม. สัดส่วน 3.72 ความ

หอม 2.1 ppm 

 ในขณะที่ข้าวหอมเวียดนาม ST24 อายุเก็บเกี่ยว 110 วัน ให้ผลผลิตไร่ละ 264 กก. ความ

ยาวเมล็ด 7.25 มม. เมล็ดกว้าง 1.72 มม. ความหอม 4.3 ppm จากลักษณะความเด่นในด้านสาย

พันธุ์ คาดว่าข้าวหอมมาลัยแมนมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคกลางและภาค

ตะวันออกเพาะปลูก เพื่อเจาะตลาดประเทศจีน และแข่งขันกับข้าวหอมเวียดนามได้อย่างแน่นอน 

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวจะนำมาเปิดตัวในงานเกษตรกำแพงแสน 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-

10 ธ.ค.นี้ 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

 นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส 

ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) กล่าวถึงความเคลื ่อนไหวของเงินบาท 

โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่แข็งค่าขึ้น

มาก(แตะราว 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)จากความ

คืบหน้าของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19และผลการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่า ธปท. ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของเงินบาทอย่างใกล้ชิด โดย

ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ธปท. เตรียมเปิดเผยสถานการณ์และความคืบหน้าของมาตรการดูแลค่า

บาทที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้ และเตรียมเปิดเผยมาตรการเพิ่มซึ่ งจะออกมาเป็นแพ็กเกจในการ

แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของอัตราแลกเปลี่ยนไทย 

 ส่วนเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2563 หดตัวในอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวใน

เดือนกันยายน 2563 จากปัจจัยชั่วคราวที่หมดลง และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อน 

โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาหดตัวจากที่ขยายตัวได้เล็กน้อยในเดือนก่อน หลังปัจจัย

ชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษหมดลง มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำยังเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 

แต่หดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เช่นเดียวกับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว

สูงขึ้น โดยส่วนหนึ่งจากผลของฐานสูงในปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวจากการ

เบิกจ่ายรายจ่ายประจำที่ล่าช้า ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากผลของมาตรการจำกัดการ

เดินทางระหว่างประเทศ 

 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็น

สำคัญ ด้านตลาดแรงงานในภาพรวมปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่องแต่ยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชี

เดินสะพัดเกินดุลลดลงเล็กน้อยตามดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุลเพิ่มขึ้น โดยละเอียด

ของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้ 

ธปท.แก้บาทแข็งคา่ แย้ม9ธ.ค.เล็งงดัมาตรการเพิ่ม 



 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาหดตัวจากที่ขยายตัวได้เล็กน้อยในเดือนก่อน ตาม

การใช้จ่ายที่ปรับตัวลดลงในเกือบทุกหมวด เนื่องจากปัจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษในเดือนก่อน

หมดลง ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนกลับมาหดตัว และหมวดบริการหดตัวสูงขึ้น 

ประกอบกับมีผลของฐานสูงในปีก่อนจากผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ อย่างไรก็

ดี การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุน

กำลังซื้อที่ทยอยปรับดีขึ้นทั้งการจ้างงาน รายได้ของครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม 

และความเชื่อม่ันผู้บริโภค ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐต่อเนื่อง 

 มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 5.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการส่งออก

ทองคำ มูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ 5.0 โดยเป็นการหดตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเทียบกับเดือนก่อน

ตามการส่งออกในบางหมวดสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมัน สินค้า

เกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีผลของฐานสูงในปีก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกบางหมวด

สินค้ายังมีทิศทางปรับดีขึ้นต่อเนื่อง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 

และยานยนต์ อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงจากการผลิตหมวดยานยนต์

และหมวดปิโตรเลียมเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่ต่ำในปีก่อน 

 ส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการ

นำเข้าทองคำ มูลค่าการนำเข้าหดตัวร้อยละ 9.9 โดยเป็นการหดตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบ

ทุกหมวดสินค้า ทั้งการนำเข้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทุนสอดคล้องกับการใช้จ่าย

ภายในประเทศที่หดตัว 

 

 

 

 นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 

5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าถั่วเหลืองนับเป็นพืช

เศรษฐกิจสำคัญในประเทศ และมีความต้องการทางตลาดสูง นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน 

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังทำนา ซึ ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยัง

ปรับปรุงโครงสร้างดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจึงนับได้ว่า

ถั่วเหลืองเป็นพืชมีอนาคตสำหรับเกษตรกรโดยแต่ละปีการผลิตถั่วเหลืองเกษตรกรสามารถ

เพาะปลูกได้ 2 ฤดูคือ ฤดูฝน จะปลูกช่วงกรกฎาคม–สิงหาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน และถั่วเหลืองฤดูแล้งเริ่มเดือนธันวาคม-กลางเดือนมกราคมของปีถัดไป 

และเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม-เมษายนของปีถัดไป 

 สำหรับจ.ชัยภูมิมีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองประมาณ 9,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกอันดับ

ต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากสภาพดินร่วนเหนียวปนทรายมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อ

การงอกและเจริญเติบโต (20-30 องศาเซลเซียส) และสภาพความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม

ระหว่าง 5.5-6.5 แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในอ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ.คอนสาร ซึ่งช่วงเดือน

ธันวาคมที่จะถึงนี้ เริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง 

สศท.5แนะปลูกถั่วเหลืองพืชหลังนากำไรงาม 



 สศท.5ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลิตและต้นทุนถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 (ถั่วเหลืองหลังฤดูกาล

ทำนาปี) ของจ.ชัยภูมิ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60, มข.35 และ

พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาด ราคาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 25-30 บาท/กิโลกรัม ซึ่งปลูกด้วย

วิธีหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 2,827 

บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื ่ออายุ 90-110 วัน ให้ผลผลิตรวม 868 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เมล็ดความชื้น 14.5% เฉลี่ย 

19 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 3,990 บาท/ไร่/รอบการ

ผลิต คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,163 บาท/ไร่/รอบการผลิต ด้านสถานการณ์ตลาด 

ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เกษตรจะจำหน่ายลักษณะเมล็ดแห้งให้พ่อค้าที่รวบรวมในท้องที่ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูป ส่วนอีกร้อยละ 5 เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดต้นทุน

การผลิตต่อไปได้ 

 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลืองคุณภาพดี เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น

ปลูกเพียง 4 เดือน ต้องการน้ำน้อย ให้ผลผลิตสูง ราคาดีรองรับความต้องการตลาด และยังเป็น

พืชช่วยบำรุงคุณภาพดินที่จะส่งผลให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 

พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมควรมีปริมาณน้ำเพียงพอและเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกได้ดีโดย

เกษตรกรต้องระวังเรื่องคุณภาพ การเก็บเกี่ยวควบคุมคุณภาพเมล็ดเรื่องความชื้นสูงเพราะจะทำ

ให้เมล็ดบวม เน่า เสียหาย สำหรับผู้สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตการตลาดถั่วเหลืองใน จ.

ชัยภูมิ หรือพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 โทร. 0-4446-5120 

หรืออีเมล zone5@oae.go.th 


