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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ตอนรบัฉบับเดอืนมนีาคม 2561 เดอืนแหงการครบรอบวันคลายวันสถาปนาสาํนกังาน

เศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) ซึง่ตรงกบัวนัที ่24 มนีาคมของทกุป และปนีค้รบรอบปที ่39 แหงการ

สถาปนาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 และจากสถานการณขาวมีราคาดีและปริมาณนํ้ามีมากกวาปกอนๆ สงผลใหชาวนามี

แนวโนมการปลูกขาวนอกฤดหูรอืนาปรงัป 2560/61 มากขึน้ ซึง่กระทรวงเกษตรฯ พยายามจาํกดัให

อยูในพืน้ทีไ่มเกนิ 8 ลานไร และรฐัมนตรวีาการกระเกษตรและสหกรณไดสัง่การใหคณะกรรมการ

พฒันาเกษตรจงัหวดั และหนวยงานกระทรวงเกษตรฯ ทกุจงัหวดั ตรวจสอบแนวโนมการผลติขาว

นอกฤดู (นาปรัง) พรอมกับประสานกับพาณิชย อุตสาหกรรม บริษัทประชารัฐ รวมทั้งภาคเอกชน 

ใหเรงสํารวจความตองการผลผลิตพืชหลังนาแลว 

 ทั้งนี้ สศก. คาดวา ปนี้ผลผลิตขาวนาปรัง ปเพาะปลูก 2560/61 จะมีปริมาณ 7.8 ลานตัน 

ซ่ึงเช่ือวาไมสงผลกระทบตอราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายได หากมีการบริหารจัดการที่ดี 

ซึ่งรัฐบาลไดเตรียมการเพื่อใหการผลิตขาวสอดคลองกับความตองการตลาด เห็นชอบใหดําเนิน

โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกขาวรอบที่ 2 (ขาวนาปรัง) ภายใตแผนการผลิตและ

การตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต) จํานวน 5 โครงการแลว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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39 ป สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร

 เมื่อป พ.ศ. 2495 ไดมีพระราชกฤษฎีกาตั้งกองเศรษฐกิจ

และท่ีดินขึ้น ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร แบงงาน

ออกเปน 2 แผนก คือ แผนกการใชที่ ดิน และแผนกคนควา

และสถิติ ป 2497 ไดเปลี่ยนชื่อเปน กองเศรษฐกิจการเกษตร 

ตอมาเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2522 ไดมีพระราชบัญญัติยกฐานะ

กองเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นเปน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มีฐานะเทียบเทากรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ออกเปน 6 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและแผน

พัฒนาการเกษตร กองประเมินผล กองแผนงาน กองวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร และศูนยสถิติการเกษตร 

 ป 2530 คณะรัฐมนตรี มีมติใหแบงงานเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

ออกเปน 24 เขต และในป 2539 ไดมพีระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกเปนสํานักงานเลขานุการกรม 

สาํนักนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร 

ศูนยสารสนเทศการเกษตร กองประเมินผล และเขตเกษตรเศรษฐกิจ 1-24

 หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 มีผลทําใหทุกสวนราชการตองมีการปรับบทบาท 
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✤

ภารกจิ โครงสรางองคกร เพือ่ใหสอดคลองกบัแนวนโยบายของรฐับาลทีจ่ะพฒันาระบบราชการ

ไทยใหมคีวามเปนเลศิ สามารถรองรบักบัการพฒันาประเทศในยคุโลกาภวัิตน โดยยดึหลกัการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุขของประชาชน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จงึไดมีการจดัแบงภารกจิและโครงสรางเพือ่ใหสอดคลอง

กับการปฏิรูป โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดอยูในกลุมอํานวยการ มีภารกิจเกี่ยวกับ

การเสนอแนะนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้ง

จัดทําทาทีและรวมเจรจาการคาดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ การวิเคราะห

วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร การติดตามประเมินผลโครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ตลอดจนจัดทําและใหบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตรอยางถูกตอง 

เพื่อใหภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโต เกษตรกรมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยปจจุบันมีการแบงสวนราชการดังนี้   

  1. สํานักงานเลขานุการกรม

  2. ศูนยประเมินผล

  3. ศูนยสารสนเทศการเกษตร

  4. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

  5. สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

  6. กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

  7. ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

  8. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

✤

✤
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โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เดินหนา 3 ภารกิจสําคัญ

เนนติดตาม แกปญหาในพื้นที่

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซักซอมทีมผูบริหาร

ทุกหนวยงาน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดมีคําสั่งใหผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ทุกทานแนะนํา (Coaching) ติดตาม (Monitoring) และ

ประสานงาน (Coordinating) กับพื้นท่ี ในการขับเคลื่อน

งานสําคัญ 3 ดาน คือ การบริหารจัดการสินคาเกษตร

ในพื้นที่ครบวงจร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และนโยบาย

สาํคญัของกระทรวง ยํา้นโยบายสูการปฏบิตัใิหมคีวามเขาใจ

ตรงกัน เรงติดตาม และแกปญหาในพื้นที่ไดอยางตรงจุด 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตร ไดจัดประชุมการบริหารจัดการสินคา

เกษตรครบวงจรและแกไขปญหาดานการเกษตรของจงัหวัด 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ที่ผานมา ณ กรมชลประทาน 

โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน เพื่อ

ชี้แจงและซักซอมความเขาใจแกคณะผูบริหารระดับสูง

กระทรวงเกษตรฯ ผู อํานวยการกองแผนงานจากสวน

ราชการ ใหรับทราบถึงการบริหารจัดการสินคาเกษตร

ในพื้นที่ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ

นโยบายสาํคญัของกระทรวงเกษตรฯ ใหเปนไปตามนโยบาย

ของรฐับาลและรฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

  ในป 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดให

ความสาํคัญกบัการขบัเคลือ่นการพฒันาการเกษตรในระดบั

พื้นที่ โดยมุงเนนการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ และแกไขปญหาในพื้นที่ที่มีความ

หลากหลาย ซึง่การประชมุดังกลาว เปนการพจิารณาเชือ่มโยง

การขบัเคลือ่นงานของกระทรวงเกษตรฯ ระหวางสวนกลาง

กับสวนภูมิภาค ใน 3 เรื่องสําคัญ ไดแก 

 1.แนวทางการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารการบรหิาร

จัดการสินคาเกษตรครบวงจรในพื้นที่จังหวัด กระทรวง

เกษตรฯ ไดแตงตั้งผูบริหารระดับสูง เพื่อแนะนํา ติดตาม 

และประสานการดาํเนนิงานกบัคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณของจังหวัด คณะกรรมการอํานวยการ

ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาค
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✤

เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะ

ทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไข

ปญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) 

ในการบริหารจัดการสินคาเกษตรครบวงจร โดยมุงเนน

บริหารจัดการสินคาที่มีศักยภาพของจังหวัด สินคาเกษตร

แปลงใหญ และสินคาที่คาดวาจะมีปญหาในแตละจังหวัด 

เพ่ือใหมีตลาดรองรับผลผลิตสินคาเกษตร และบรรเทา

ปญหาและขอรองเรียนจากเกษตรกร ซึง่จะเปนการเชือ่มโยง

การทํางานเพ่ือแกไขปญหาในพื้นที่ระหวางสวนกลางและ

สวนภูมิภาค

 2. การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได กําหนดทิศทางการ

ดาํเนนิงาน เพือ่บรูณาการกบัหนวยงานในระดบัพืน้ที ่ซึง่จะ

สนับสนุนในเรือ่งการจดัทาํเมนอูาชีพรายบคุคล รายกลุม ทัง้

ดานพืช ประมง ปศุสัตว และอื่นๆ ในพื้นที่เปาหมาย เชน 

รายบคุคล มีเมนพูฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย

ใหปรบัเปลีย่นการผลติทดแทนการทาํสวนยาง 150,000 ไร 

ใหกับเกษตรกร 30,000 รายๆ ละไมเกิน 10 ไร หรือราย

กลุม/ชุมชน มีเมนูสรางฝายชะลอนํ้าแบบมีสวนรวมของ

ชุมชน โดยใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน เปนตน ซึ่งเมนู

อาชีพจะชวยสนับสนุนการดําเนินโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 

ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกอาชีพ

ที่เหมาะสม เสริมรายไดใหกับตนเองและครัวเรือน ทั้งนี้ 

ไดมอบหมายใหทุกหนวยงานซักซอมความเขาใจใหกับ

เจาหนาที่ ซึ่งจะเขารวมในทีมครู ก. (ระดับจังหวัด) และ 

ครู ข. (ระดับอําเภอ ตําบล) ในพื้นที่กับทีมไทยนิยม

ของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนใหมกีารจดัตัง้ War room 

ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรฯ อีกดวย 

 3. โครงการตามนโยบายสําคัญของกระทรวง

เกษตรฯ ไดมอบหมายทุกหนวยงานติดตามความกาวหนา

โครงการสาํคัญตามนโยบายรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ที่ใหสานตองานนโยบายเดิม 16 โครงการ 

โดยใชหลัก “3 ต. คือ ตอ เติม แตง” และ “การตลาดนํา

การผลิต” รวมทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ

กรรมการบรหิารการขบัเคลือ่นนโยบายสาํคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตร ตลอดจนใหชี้แจงสรางความเขาใจแก

เจาหนาที่ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสําคัญ เชน 

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ

บรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมตามแผนทีก่ารเกษตรเชงิรกุ 

(Zoning by Agri-Map) โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer เปนตน 

 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พรอมที่จะรวมมือกับทุก

ภาคสวน โดยมีความมุงมั่นที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูป

ธรรม เพื่อนํามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

สูการมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป
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โดย ศูนยประเมินผล

เกาะติดนาแปลงใหญ ป 60 สศก.

เปดผลสําเร็จโครงการ ชวยเกษตรกรเพิ่มรายได

รวมกลุมนาแปลงใหญที่เขมแข็ง 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไดติดตามผลประเมินโครงการนา

แปลงใหญหลักเกณฑใหม ของป 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพือ่สนบัสนนุใหเกษตรกรรวมกลุมบรหิารจดัการเมลด็พนัธุ

รวมกัน ผลิตขาวคุณภาพไดมาตรฐานขาวไทย ลดตนทุน

และเพิ่มผลผลิต ภายใตการบูรณาการของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ โดยป 2560 มีพื้นที่ที่สามารถดําเนินการใน

ระบบนาแปลงใหญหลกัเกณฑใหม ป 2560 รวม 51 จงัหวดั 

จาํนวน 747 แปลง พืน้ที ่752,659 ไร เกษตรกร 55,087 ราย 

โดย สศก. ลงพื้นที่เก็บขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

รวมทั้งประธานกลุม และผูจัดการแปลง ใน 15 จังหวัด 

จํานวน 585 ตัวอยาง ชวงปลายเดือนธันวาคม 2560 พบวา 

 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการขาว ไดใหการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกรกลุมนาแปลงใหญ

ที่เปนสมาชิกไปใชและบริหารจัดการรวมกัน ไดแก เมล็ด

พนัธุขาว กระสอบบรรจภุณัฑ เครือ่งหยอดขาวแหงตดิรถไถ

เดินตามชนดิใบผานรอง เคร่ืองหยอดขาวแหงติดรถแทรคเตอร

เครื่องหยอดขาวรุนดัดแปลงสําหรับนานํ้าตม เครื่องคัด

ทาํความสะอาดเมลด็พนัธุ รวมทัง้มกีารถายทอดความรูดาน

การผลิตเมล็ดพันธุ และการผลิตขาวคุณภาพดี (GAP) ตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 ดานคาใชจาย เกษตรกร รอยละ 84 สามารถลด

คาใชจายปจจัยการผลิตในการทํานา โดยลดลง 512 บาท

ตอไร หรือลดลงรอยละ 15 (คาใชจาย 3,359 บาทตอไร 

ในป 2559/60 ลดเหลือ 2,847 บาทตอไร ในป 2560/61) 

ซึ่งคาใชจายที่ลดลงสวนใหญเปนคาพันธุ  ปุ ยเคมี และ

การใชสารเคมีนอยลง 

 ดานผลผลิต เกษตรกรรอยละ 78 มีผลผลิต

ตอหนวยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 12 กิโลกรัมตอไร 

หรือรอยละ 2 (ผลผลิตประมาณ 631 กิโลกรัมตอไร ใน

 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการขาว ไดใหการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกรกลุมนาแปลงใหญ

ที่เปนสมาชิกไปใชและบริหารจัดการรวมกัน ไดแก เมล็ด

การใชสารเคมีนอยลง 

 ดานผลผลิต เกษตรกรรอยละ 78 มีผลผลิต

ตอหนวยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 12 กิโลกรัมตอไร 

หรือรอยละ 2 (ผลผลิตประมาณ 631 กิโลกรัมตอไร ใน
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ป 2559/60 เพิ่มเปน 643 กิโลกรัมตอไร ในป 2560/61) 

ขณะเดียวกันผลผลิตที่ได มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด วย โดย

เกษตรกรรอยละ 53 ผลิตขาวไดรับการรับรองมาตรฐาน 

GAP ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหนาสนับสนุนให

เกษตรกรเขาสูการรับรองมาตรฐานอยางตอเนือ่ง นอกจากนี้ 

ไดสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม เพ่ือทําขอตกลง

ซ้ือขายกับเอกชน (MOU) จาํนวน 221 แปลง สงผลใหเกษตรกร

สามารถขายผลผลิตสูงกวาราคาในทองตลาดประมาณ 

100 - 200 บาทตอตัน

 ดานผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรมีผลตอบแทน

สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 533 บาทตอไร หรือรอยละ 35.89 

(ผลตอบแทนสทุธ ิ1,485 บาทตอไร ในป 2559/60 เพิม่เปน 

2,018 บาทตอไร ในป 2560/61) และจากการสนับสนุน

ปจจัยและเทคโนโลยีมาใช พบวา เกษตรกรรอยละ 73 

มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากไดรับการสนับสนุน

เมลด็พนัธุ มีการนาํองคความรูและเทคโนโลยตีางๆ มาปรบัใช

ซึง่เปนประโยชนตอเกษตรกร และสามารถสรางความสามคัคี

ความเขมแข็งในการรวมกลุมนาแปลงใหญไดเปนอยางดี

 สาํหรบัการดาํเนนิการในป 2561 กระทรวงเกษตรฯ 

จะดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง สรางการรับรูใหเกษตรกร

เห็นถึงผลประโยชนที่ไดรับ มีรายไดที่มั่นคง สงเสริมการ

เพิม่มลูคาโดยใชนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่ลดตนทนุและ

เพิม่ผลผลติ บรูณาการหนวยงานภาครฐัและเอกชนใหมกีาร

เชือ่มโยงโดยใชตลาดนาํการผลติ ทัง้นี ้เพือ่ใหกลุมแปลงใหญ

มีการบริหารจัดการดวยเกษตรกรเอง สามารถเปน

ผู ประกอบการธุรกิจเกษตรไดในระยะตอไป และเปน

กลุมนาแปลงใหญที่ยั่งยืนในระยะยาว

✤
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หนุมโคราช “ปลูกมันหวานสายพันธุตางประเทศ”

สรางรายได 2 แสน/เดือน

 หลังจากที่สถานการณมันสําปะหลังในประเทศ

ตกตํ่าอยางหนักมานานหลายป ทําใหเกษตรกรในพื้นที่

จงัหวดันครราชสมีา ซึง่เปนแหลงผลติมนัสาํปะหลงัแหลงใหญ

ท่ีสุดในประเทศจํานวนมากตองปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

หันไปปลูกพืชทางเลือกอ่ืนเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะขาดทุนใน

การทําการเกษตร ประคับประคองครอบครัวหาเงินใชหนี้

สินที่กูยืมมา

 นายวิวัฒน ศรีกระสังข อายุ 32 ป เกษตรกรบาน

ประชาสันต หมูที่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

ตัดสินใจรื้อไรมันสําปะหลังของตนเองที่มีอยูเกือบ 50 ไร 

หันไปปลูกมันเทศแทนมันสําปะหลัง เนื่องจากมองเห็นวา

มีราคาที่ดีกวามันสําปะหลังอีกทั้งยังใชระยะเวลาในการ

เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเพียงแค 4 เดือน ในขณะที่

มันสาํปะหลงัตองใชระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วครัง้เดยีวตอป 

แตก็ยังตองมาประสบกับปญหาราคาท่ีไมแนนอนจึงหันมา

ทดลองปลกูมนัหวานสายพนัธุตางประเทศ ซึง่กาํลงัเริม่เปน

ที่ตองการของตลาดและมีราคาสูงกวามันเทศธรรมดา

หลาย 10 เทาตวั พรอมทัง้หาตลาดดวยตวัเองและใชโอกาส

จากการที่เขารวมโครงการตางๆ ของรัฐ พัฒนาตอยอดจน

ทุกวันนี้สามารถสรางรายไดจากการจําหนายมันหวาน

ไดเดือนละกวา 2 แสนบาท

 นายวิวัฒนฯ กลาววา มันหวานสายพนัธุตางประเทศ

นั้นมีหลากหลายชนิด ทั้งพันธุสีสม เบนิฮารุกะ โอกินาวา 

สายนํา้ผึง้อนิโด และฮาวาย ราคากจ็ะมเีริม่ตนตัง้แคกโิลกรมั

ละ 60 บาทไปจนถึง 350 บาทเลยทีเดียว โดยพันธุที่มีราคา

สูงสุดคือ สายพันธุฮาวาย กิโลกรัมละ 350 บาท ขณะที่

มันเทศธรรมดาราคาขณะนี้จะอยูที่ประมาณกิโลกรัมละ 

6-10 บาท แตราคานี้ก็ถือวาดีกวามันสําปะหลังที่ราคาตก

อยูเพียงกิโลกรัมละหนึ่งบาทเศษเทานั้น

 นายวิวัฒนฯ กลาวอีกวา ในขณะนี้กระแสมันหวาน

กําลังมาแรงเปนที่นิยมชื่นชอบในหมูลูกคาผูที่รักในสุขภาพ

จะนยิมรบัประทานมากเปนพเิศษ อกีท้ังรสชาตท่ีิหวานหอม

จงึทาํใหเริม่มฐีานลกูคาเพิม่มากข้ึน ซึง่ขณะน้ีตนเองกาํลงัอยู

ในระหวางการรวมกลุมผูผลิต และเจรจากับทางตลาดระดบับน 

คือในสวนของหางสรรพสินคาและซุปเปอรมาเก็ตเพื่อตอย

อดการตลาดใหมากยิ่งขึ้นดวย

✤

ที่มา: https://www.kasetkaoklai.com
ภาพ / ขาว : รณฤทธิ์ นวนครบุรี // เกษตรกรขาว โคราชใต
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2560/61

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูก 58.962 ลานไร ผลผลิต 24.074 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 408 กิโลกรัม เทียบกับป 2559/60 มีเนื้อที่เพาะปลูก 58.645 ลานไร ผลผลิต 25.236 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 430 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.54 รอยละ 5.12 และรอยละ 4.60 
ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากป 2560 มีปริมาณนํ้าฝนมากกวาปที่แลว เกษตรกรปลูกขาว
เพิม่ขึน้จากพืน้ทีน่าทีเ่คยปลอยวางจากทีป่ระสบภยัแลง และในบางพืน้ทีส่ามารถปลกูขาวไดสองรอบตามปกต ิสวนผลผลติ
ตอไรลดลงจากปที่แลว เนื่องจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัย สงผลใหภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 – เมษายน 2561 โดยคาดวา
ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปริมาณ 15.039 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.48 ของ
ผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2560/61

รวม
ส.ค.60 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.61 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.762 1.528 2.074 15.039 3.287 0.879 0.332 0.078 0.095 24.074

- รอยละ 3.16 6.35 8.62 62.48 13.65 3.65 1.38 0.32 0.39 100.00

  ขาวนาปรัง ป 2560

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.92 ลานไร ผลผลิต 7.98 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 669 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 10.89 ลานไร ผลผลิต 7.19 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 660 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.46 รอยละ 10.91 และรอยละ 1.36 ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น เนื่องจากอางเก็บนํ้าสวนใหญมีปริมาณนํ้าอยูในเกณฑดีและดีมาก รวมทั้งแหลงนํ้าตามธรรมชาติเมื่อตนฤดูกาล
มีปริมาณนํ้ามากกวาปที่ผานมา ประกอบกับเกษตรกรบางสวนปลูกชดเชยขาวนาปที่เสียหายจากนํ้าทวม สงผลใหขยาย
เนื้อท่ีเพาะปลูกในพื้นที่นาท่ีเคยปลอยวาง สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูก
และการเจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.64 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 
58.19 ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

กุมภาพันธ

2561

พืชอาหาร
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รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561

รวม
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.828 2.371 2.272 1.242 0.525 0.415 0.192 0.099 0.035 7.979

- รอยละ 10.38 29.71 28.48 15.56 6.58 5.20 2.41 1.24 0.44 100.00

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ดานการผลิต ปการผลิต 2560/61 
     มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ จํานวน 13 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
2) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ หลักเกณฑใหม) 3) โครงการสงเสริมการผลิต
ขาวอินทรีย 4) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 5) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
6) โครงการขยายการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 7) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง 
ป 2561 และ 8) โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 2561
     (2) ดานการตลาด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร 2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือ
คาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป และ 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให
ผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
     (3) ดานการเงิน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบ โครงการประกันภัยขาวนาป 
ปการผลิต 2560

 1.3 การคา

  ภาวการณซือ้ขายขาวในเดอืนกมุภาพนัธ 2561 ราคาขาวเปลอืกเจาหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได สงูขึน้เมือ่เทยีบ
กับเดือนท่ีผานมา เนื่องจากปนี้ผลผลิตออกสูตลาดนอย ขณะที่ผูประกอบการตองการขาวเพื่อสงมอบตามคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ 

 1.4 การสงออก

  ป 2559 ไทยสงออกขาว 9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 
ที่สงออกได 9.796 ลานตันขาวสาร มูลคา 155,912 ลานบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 0.89 แตมูลคา ลดลง
รอยละ 0.95 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2560 (มกราคม-ธันวาคม) ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 17.65 และรอยละ 12.99 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 
ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2559 ไทยนําเขาขาว 14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 
ที่นําเขา 26,887 ตันขาวสาร มูลคา 531 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 45.59 และรอยละ 36.16 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
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  ป 2560 (มกราคม-ธันวาคม) ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ป 2559 ที่สงออกได 14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และ
รอยละ 39.23 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2560/61 ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2561 วาจะมีผลผลิต 484.331 ลานตันขาวสาร (722.6 ลานตันขาวเปลือก) ลดลงจาก 486.783 ลานตันขาวสาร 
(726.5 ลานตันขาวเปลือก) หรือลดลงรอยละ 0.50 จากป 2559/60

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดคาดการณบัญชสีมดุลขาวโลกป 2560/61 ณ เดอืนกมุภาพนัธ 
2561 วาผลผลิต ป 2560/61 จะมี 484.331 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2559/60 รอยละ 0.50 การใชในประเทศ
จะมี 480.778 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 0.29 การสงออก/นําเขาจะมี 47.357 ลานตันขาวสาร 
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.40 และสต็อกปลายปคงเหลือ 140.794 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.59
   โดยประเทศท่ีคาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล เมียนมาร กัมพูชา 
จีน กายานา อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย และเวียดนาม สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อียู รัสเซีย อุรุกวัย 
สหรัฐอเมริกา และไทย
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก แองโกลา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต คิวบา อียู กินี อินโดนีเซีย 
อิรัก เคนยา เนปาล ไนจีเรีย ฟลิปปนส ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขา
ลดลง ไดแก บังคลาเทศ บราซิล อิหราน มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค แอฟริกาใต และสหรัฐอเมริกา
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส สวนประเทศที่
คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย ญี่ปุน ไทย และสหรัฐอเมริกา

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย

  นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย เผยวา ในปนี้นอกจากปจจัยลบจากเงินบาท
ที่แข็งคาซึ่งถือเปนปจจัยเสี่ยงมากที่สุดตอการสงออกขาวของไทยแลว ยังมีอีกหลายปจจัยที่นากังวล และนาจับตา ซึ่งอาจ
เปนอุปสรรคตอการสงออกขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความเขมงวดเก่ียวกับสารตกคางในขาว ไมวาจะเปนญี่ปุน ยุโรป 
และสหรัฐฯ โดยเฉพาะที่ญี่ปุนที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับสารตกคาง คือ สารฟอสอีทิล ซึ่งเปนสารตกคางขางในจากการ
ใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช จากเดิมกําหนดตรวจพบไดไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปน 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ซึ่งจะมีผลบังคับใชในเดือนตุลาคมนี้
  ทั้งนี้ สารดังกลาวมีการตรวจพบในขาวไทยชวงป 2558-2559 สูงกวา 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในขาวที่มีการ
นําเขาปกติ จากที่ญี่ปุ นมีการนําเขาขาวไทยภายใตโควตาการนําเขาขาวขององคการการคาโลก (WTO) ระหวางป 
2558-2560 เฉลี่ย 3 แสนตัน หรือมีมูลคา 130 ลานดอลลารสหรัฐฯ
  ตลาดญีปุ่นอาจถกูคูแขงชงิตลาดไปหากไทยไมมมีาตรการคมุเขมการใชสารฟอสอทีลิอยางจรงิจงั นอกจากนีย้งัมี
เรื่องมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ รวมถึงประเทศผูนําเขาตางมีนโยบายพึ่งผลผลิตในประเทศ และมีมาตรการอุดหนุน
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตอาจจะทําใหการนําเขาลดลง เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไนจีเรีย เปนตน
  ขณะเดียวกัน ณ เวลานี้ไทยขาดแคลนขาวที่กําลังเปนที่นิยมของประเทศผูซื้อ เชน ขาวขาวพื้นนิ่ม (นิ่มกวา
ขาวหอมมะลิ) ที่ประเทศคูแขงมีการพัฒนาไปแลว โดยเฉพาะเวียดนามที่มีการสงออกขาวพื้นนิ่มเพิ่มมากขึ้น เพราะตลาด
มีความตองการซื้อสูงและมีราคาสูง ดังนั้น ไทยเองตองมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวเพื่อแขงขัน
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  นอกจากนี้ตลาดขาวเกาในปนี้นาจะหายไปมาก โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งไทยอาจจะเสียตลาดนี้ใหกับจีน 
เพราะจีนมีสต็อกขาวเกาอยูจํานวนมาก ดังนั้น ผูสงออกตองหาตลาดอื่นทดแทนตลาดที่คาดวาจะถูกแยงสวนแบงไป 
(ป 2560 ไทยมีการสงออกขาว 11.6 ลานตัน ปนี้ตั้งเปาที่ 9.5 ลานตัน)
  ที่มา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

  เวียดนาม

   ปริมาณการสงออกขาวของเวียดนามในป 2561 คาดวาจะเพิ่มขึ้น 400,000 ตัน นับจากป 2560 โดยจะมี
ปริมาณรวม 6 ลานตัน เนื่องจากความตองการขาวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ
ฟลิปปนส สวนประเทศจีนยังคงเปนตลาดขาวที่ใหญที่สุดของเวียดนาม 
   สมาคมอาหารเวยีดนาม (The Vietnam Food Association : VFA) รายงานวา ชวงเดือนมกราคมมหีลายประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตองการนําเขาขาวจากเวียดนามเปนจํานวนมาก ซึ่งจะชวยกระตุนการจําหนายขาวในปนี้ให
เพิ่มขึ้น 
   ทังนี้ VFA ยังกลาววาในป 2561 อินโดนีเซียจะกลับมานําเขาขาวจากเวียดนามและไทยอีกครั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณ
ขาวสํารอง เนื่องจากราคาขาวของอินโดนีเซียมีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบเทาตัว เชนเดียวกับทางคณะกรรมการอาหาร
แหงชาตฟิลปิปนสทีไ่ดมกีารอนมุตักิารนาํเขาขาวรวม 250,000 ตนั เพือ่ชดเชยสนิคาคงคลงัทีล่ดลง เนือ่งจากประสบปญหา
ดานสภาพภมูอิากาศจากป 2560 ซึง่สถานการณดังกลาวชวยสงเสรมิตลาดสงออกขาวของเวยีดนาม ทาํใหราคาการสงออก
ขาวหักเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 390 เหรียญสหรัฐ เพิ่มเปน 400 เหรียญสหรัฐตอตัน 
   นอกจากนี้ ราคาขาวภายในประเทศยังมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยในชวงสิ้นเดือนมกราคมอยูระหวาง 
267–293 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 13-15 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับชวงเดือนธันวาคม 2560 
   สมาคมอาหารเวียดนามเผยวา ตลอดป 2560 ประเทศเวียดนามสงออกขาวจํานวนรวม 5.7 ลานตัน คิดเปน
มูลคา 2,540 ลานเหรียญสหรัฐ 
   กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณการผลิตขาวของโลกประจําป 2561 ไวเม่ือปลายป 2560 
วา ปจจัยสําคัญที่ทําใหการคาขาวขยายตัวเพิ่มขึ้น มาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของประเทศเวียดนาม ปากีสถาน และเมียนมาร 
ซึ่งเปน 3 ใน 6 ประเทศผูสงออกขาวรายใหญของโลก 
   นอกจากนี้ระบุวา ผลผลิตขาวทั่วโลกของป 2560 ลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับป 2559 ซ่ึงเปนผลมาจาก
เมล็ดพันธุที่ไมสมบูรณ ฝนตกหนัก นํ้าทวม และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ อาจเปนสัญญาณที่ดีตอการนําเขาขาวในตลาด
ดั้งเดิมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวงตนป 2561
   ในปนี้ ประเทศบังคลาเทศและศรีลังกาตองการนําเขาขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากขาวในประเทศไดรับผลกระทบ
จากสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งยังไดรับการสนับสนุนกําลังซื้อจากแอฟริกาและตะวันออกกลาง ยิ่งทําใหความตองการ
นําเขาขาวเพิ่มข้ึน ในขณะที่ประเทศจีนยังคงเปนประเทศผูนําเขาขาวจากภูมิภาคใกลเคียง ดังนั้น เวียดนามจึงเห็น
ชองทางการเพิ่มรายไดจากการสงออกขาวไปยังตลาดรายใหญอีกหลายแหง
   กรมผลผลิตการเกษตร (Department of Crop Production : DCP) สังกัดกระทรวงเกษตรและการพัฒนา
ชนบทเวียดนาม รายงานวา ในชวงตนเดือนมกราคม 2561 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้า
โขงเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่รวม 860,000 เฮกตาร ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 5.3 ตันตอเฮกตาร อยางไรก็ตาม การผลิตขาวยังคง
เปนปญหาระดับประเทศอยูเชนเดิม ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขาดความรูเฉพาะดานของเกษตรกร
   สํานักขาวเวียดนามเผยวา จากการประชุมทางการเกษตรในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง ชวงปลายป 2560 
นาย Vo Tong Xuan อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอและผูเชี่ยวชาญดานขาวไดเนนยํ้าถึงการแขงขันในตลาดขาว
โลก ทั้งยังแนะวา หากตองการใหการสงออกบรรลุเปาหมาย ควรหาวิธีทําใหการสงออกขาวเปนที่โดดเดน
   สําหรับคุณภาพขาวที่สงออกนั้น นาย Xuan เชื่อวา พอคาสวนใหญมักผสมขาวจากหลายแหลงที่มา แลวนํามา
รวมกันใหเปนชุดเดียว เนื่องจากรับซื้อจากเกษตรกรหลายกลุมซึ่งแทบจะไมมีทางติดตามแหลงที่มาของขาวแตละชุด
ไดครบถวน
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  ในกรณีที่ไมมีแหลงกําเนิดที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพขาว และการที่เวียดนามไมมีแบรนดขาว
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ จึงเสนอใหมีการทําสัญญาระหวางเกษตรกรผูปลูกขาวและโรงงานแปรรูป เพื่อการผลิตอยางยั่งยืน
และจําหนายผานสหกรณการเกษตรแทนพอคาคนกลาง
  นอกจากนี้ยังคงมีขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาดขาวของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
อกีทัง้การสงออกขาวทีม่คีณุภาพตํา่และขาวหอมทีไ่มมชีือ่ตราสนิคาไดกลายเปนเรือ่งทีย่ากขึน้สาํหรบัเวยีดนาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการหาตลาดเฉพาะกลุมเพื่อจะขายขาวหลายพันตัน
   ที่มา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

   ฟลิปปนส

  สภาองคการอาหารแหงชาติ (the NFA Council) ไดพิจารณาอนุมัติใหองคการอาหารแหงชาติ (National 
Food Authority; NFA) จัดการประมูลซื้อขาวจากตางประเทศ (open international tender) โดยซื้อจากบริษัทเอกชน
ของตางประเทศ (government-to-private sector G-2-P) จํานวน 250,000 ตัน และคาดวาจะมีการสงมอบภายในเดือน
มิถุนายนนี้ กอนท่ีจะเขาสูชวงเดือนที่อุปทานขาวในประเทศจะมีปริมาณลดลง (lean season) ซึ่งตามปกติจะอยูในชวง
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกป
  กอนหนานี้ ผูบริหารของสภาองคการอาหารแหงชาติ (the NFA Council) ไดระบุวา ขณะนี้ สต็อกขาวของ 
ประเทศมีอยูประมาณ 3.8 ลานตัน ซึ่งเพียงพอสําหรับบริโภคประมาณ 121 วัน ขณะที่กระทรวงเกษตร (Department of 
Agriculture; DA) คาดการณวา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปนี้ สต็อกขาวของประเทศจะมี ประมาณ 3 ลานตัน ซึ่งเพียง
พอสําหรับบริโภคประมาณ 96 วัน (คํานวณความตองการบริโภคภายในประเทศวันละ 31,450 ตัน)
  สําหรับการนําเขาขาวภายใตระบบ MAV ซึ่งรัฐบาลจัดสรรโควตาใหเอกชนนําเขานั้น มีจํานวน 728,475 ตัน 
โดยกําหนดใหนําเขารอบแรกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งขณะนี้ มีการสงมอบ
ขาวแลวประมาณ 221,457 ตัน
   สํานักงานสถิติแหงชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานวา สต็อกขาว ณ วันที่ 1 มกราคม 
2561 มีจาํนวนประมาณ 2.289 ลานตนั ซึง่เพยีงพอสาํหรบับรโิภค 67 วนั (คํานวณจากความตองการบรโิภควนัละประมาณ 
34,173 ตัน) นอยกวาระดับที่รัฐบาลกําหนดไวที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกขาวลดลงรอยละ 19.64 เมื่อเทียบกับจํานวน 
2.849 ลานตันในเดือนธันวาคม 2560 และลดลงรอยละ 17.2 เมื่อเทียบกับจํานวน 2.765 ลานตัน ในชวงเดียวกันของ
ป 2560 
   ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององคการอาหารแหงชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจํานวนประมาณ 
0.107 ลานตนั ลดลงประมาณรอยละ 80.48 เมือ่เทยีบกบัจาํนวน 0.547 ลานตัน ในชวงเดยีวกนัของปกอน (คดิเปนสดัสวน
รอยละ 4.67 ของสต็อกขาวทั้งหมด และเพียงพอสําหรับการบริโภคเพียง 3 วัน) ซึ่งเปนขาวที่นําเขาประมาณ
รอยละ 0.92 ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกขาวของ NFA ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผานมาประมาณรอยละ 31.77
   ขณะทีส่ตอ็กในคลงัของเอกชน (Commercial warehouses) มจีาํนวนประมาณ 0.857 ลานตัน ลดลง ประมาณ
รอยละ 9.57 เมื่อเทียบกับจํานวน 0.948 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปกอน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.44 ของ สต็อก
ขาวทั้งหมด และเพียงพอสําหรับการบริโภค 25 วัน) และลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผานมาประมาณรอยละ 18.87 
สวนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจํานวนประมาณ 1.326 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับ
จาํนวน 1.270 ลานตนั ในชวงเดยีวกนัของปกอน (คดิเปนสดัสวนรอยละ 57.89 ของสต็อกขาวทัง้หมด และเพยีงพอสาํหรบั
การบริโภค 39 วัน) แตลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผานมาประมาณรอยละ 19
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ญี่ปุน 

   กระทรวงเกษตรปาไมและประมงของญีปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศ
ผลการประมูลนําเขาขาวแบบ SBS (Simultaneous-Buy and Sell tender) ครั้งที่ 4 ปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งกําหนดจะซื้อขาวเต็มเมล็ดจํานวน 23,367 ตัน และปลายขาวจํานวน 7,764 ตัน โดยกําหนดสงมอบ
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ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ปรากกฎวามีการตกลงซื้อขาวไดเพียง 10,104 ตัน ประกอบดวยขาวเต็มเมล็ด 6,044 ตัน 
และปลายขาว 4,060 ตัน โดยในสวนของขาวจากไทยนั้น มีการประมูลขาวขาวเมล็ดยาวไดจํานวน 292 ตัน และปลายขาว
ขาวเมล็ดยาวจํานวน 160 ตัน
  นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเปดการประมูลนําเขาขาวแบบ SBS (Simultaneous-Buy and Sell tender) 
ครั้งที่ 5 ปงบประมาณ 2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 โดยกําหนดจะซื้อขาวประมาณ 14,898 ตัน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย 

   ราคาขาวปรับลดลงอยางเห็นไดชัดจากการที่คาเงินรูปเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯปรับตัวออนคาลง 
หลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับที่แข็งคาสูงสุดในรอบ 32 เดือน ประกอบกับความตองการขาวจากตางประเทศเริ่มลดลง และ
ยังไมมีคําสั่งซื้อใหมเขามากระตุนตลาด โดยขาวนึ่ง 5% ราคาอยูที่ 432-436 ดอลลารสหรัฐตอตัน ลดลง 15 ดอลลารสหรัฐ 
จากระดบัราคา 447-451 ดอลลารสหรฐัตอตนั เมือ่เทยีบกบัสปัดาหทีผ่านมา (ซึง่ถอืเปนระดบัสงูสุดนับตัง้แตเดอืนกนัยายน 
2554 ที่ในปนั้นอินเดียยกเลิกการหามสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติหลังจากหามสงออกถึง 4 ป)
  ขณะที่การสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติในชวง 9 เดือนของปงบประมาณ 2560/61 มีจํานวนประมาณ 6.34 
ลานตัน เพิ่มขึ้น 39.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยตลาดหลักยังคงเปนประเทศเบนินและบังคลาเทศ
   ทางการายงานวา พื้นที่เพาะปลูกขาวฤดูการผลิต Rabi ในปการผลิต 2560/61 (พฤศจิกายน 2560 –พฤษภาคม 
2561) มีประมาณ 19.9 ลานไร เพิ่มขึ้นรอยละ 17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่มีประมาณ 17.07 ลานไร
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนกุมภาพันธ 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 14,229 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 13,359 บาท ของ
เดือนมกราคม 2561 รอยละ 6.51 และสูงขึ้นจากตันละ 9,308 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 52.86 
  ราคาขาวเปลอืกเจาความชืน้ 15% เฉลีย่ตันละ 7,692 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,804 บาท ของเดอืนมกราคม 
2561 รอยละ 1.43 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,358 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 4.53

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 31,841 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 29,969 บาท ของ
เดือนมกราคม 2561 รอยละ 6.24 และสูงขึ้นจากตันละ 20,650 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 54.19
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 12,268 บาท ราคาลดลงจากตันละ 12,307 บาท ของเดือนมกราคม 
2561 รอยละ 0.31 แตสูงขึ้นจากตันละ 11,539 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 6.31

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,137 ดอลลารสหรัฐฯ (35,573 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจาก
ตันละ 1,078 ดอลลารสหรัฐฯ (34,034 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 5.47 (สูงขึ้นในรูปเงินบาท
รอยละ 4.52) และสูงขึ้นจากตันละ 649 ดอลลารสหรัฐฯ (22,535 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 75.19 
(สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 57.85)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 436 ดอลลารสหรัฐฯ (13,641 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 438 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,821 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 0.45 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.30) แตสูงขึ้นจากตันละ 
365 ดอลลารสหรัฐฯ (12,692 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 19.45 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 7.47) 

หมายเหต ุ: อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารสหรฐัฯ เทากบั 31.2870 บาท (อัตราแลกเปลีย่น 2 สปัดาหของเดือนกมุภาพนัธ 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 33.820 34.390 34.500 34.500 34.578 0.48 32.650 -5.58

บราซิล 8.037 8.300 8.465 7.210 8.383 -0.56 7.820 -6.72

พมา 11.715 11.957 12.600 12.160 12.650 1.72 12.950 2.37

กัมพูชา 4.670 4.725 4.700 4.847 4.950 1.43 5.000 1.01

จีน 143.000 142.530 144.560 145.770 144.953 0.50 146.000 0.72

อิยิปต 4.675 4.750 4.530 4.000 4.800 -1.18 4.300 -10.42

อินเดีย 105.241 106.646 105.482 104.408 110.150 0.70 107.500 -2.41

อินโดนีเซีย 36.550 36.300 35.560 36.200 36.858 0.14 37.000 0.39

ญี่ปุน 7.907 7.931 7.849 7.670 7.780 -0.66 7.600 -2.31

เกาหลีใต 4.006 4.230 4.241 4.327 4.197 1.16 3.972 -5.36

ไนจีเรีย  3.038 3.465 3.528 3.654 5.89 3.654 0.00

ปากีสถาน 5.536 6.798 6.900 6.800 6.850 4.35 7.200 5.11

ฟลิปปนส 11.428 11.858 11.915 11.000 11.686 -0.30 11.970 2.43

เวียดนาม 27.537 28.161 28.166 27.584 27.400 -0.31 28.450 3.83

สหรัฐฯ 6.348 6.117 7.106 6.133 7.117 2.34 5.659 -20.49

ไทย 20.200 20.460 18.750 15.800 19.200 -3.54 20.400 6.25

อื่น ๆ 41.854 40.514 40.601 41.026 41.58 -0.01 42.21 1.51

รวม 472.524 478.705 479.390 472.963 486.783 0.48 484.331 -0.50

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 736 มีนาคม 256116

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 106.826 113.871 122.049 127.783 132.632 5.63 137.241 3.48

ผลผลิต 472.524 478.705 479.390 472.963 486.783 0.48 484.331 -0.50

นําเขา 39.492 44.123 42.649 40.205 47.549 2.82 47.357 -0.40

ใชในประเทศ 465.232 475.483 473.656 468.114 482.174 0.56 480.778 -0.29

สงออก 39.492 44.123 42.649 40.205 47.549 2.82 47.357 -0.40

สต็อกปลายป 113.871 122.049 127.783 132.632 137.241 4.67 140.794 2.59

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา  0.526 0.494 0.310 0.527 0.392 -5.10 0.430 9.69

ออสเตรเลีย  0.460 0.404 0.323 0.165 0.180 -24.21 0.325 80.56

บราซิล  0.830 0.852 0.895 0.641 0.594 -9.10 0.650 9.43

พมา  1.163 1.688 1.735 1.300 3.200 19.28 3.300 3.12

กัมพูชา  1.075 1.000 1.150 1.150 1.150 2.78 1.250 8.70

จีน  0.447 0.393 0.262 0.368 1.173 20.49 1.600 36.40

อียู  0.203 0.284 0.251 0.270 0.320 8.98 0.280 -12.50

กายานา  0.346 0.446 0.486 0.431 0.440 4.57 0.460 4.55

อินเดีย  10.480 11.588 11.046 10.040 12.300 1.78 12.500 1.63

ปากีสถาน  4.126 3.700 4.000 4.100 3.600 -1.69 3.800 5.56

ปารากวัย 0.365 0.380 0.371 0.557 0.500 10.65 0.520 4.00

รัสเซีย  0.140 0.187 0.163 0.198 0.180 5.76 0.160 -11.11

อุรุกวัย  0.939 0.957 0.718 0.996 1.000 1.67 0.810 -19.00

เวียดนาม  6.700 6.325 6.606 5.088 6.488 -2.78 6.700 3.27

สหรัฐฯ  3.295 2.947 3.381 3.373 3.384 1.90 3.300 -2.48

ไทย 6.722 10.969 9.779 9.867 11.614 10.38 10.200 -12.17

อื่น ๆ 1.675 1.509 1.173 1.134 1.034 -11.75 1.072 3.68

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 47.549 2.82 47.357 -0.40

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
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ตารางที่ 4 ปริมาณการนําเขาขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

แองโกลา 0.430 0.500 0.450 0.470 0.600 6.23 0.650 8.33

บังคลาเทศ 0.114 1.335 0.598 0.035 2.200 25.59 1.600 -27.27

บราซิล 0.712 0.586 0.363 0.786 0.800 5.41 0.600 -25.00

คาเมรูน 0.550 0.525 0.500 0.500 0.550 -0.49 0.575 4.55

จีน 3.500 4.450 5.150 4.600 5.500 9.82 5.500 0.00

ไอเวอรี่โคสต 0.830 0.950 1.150 1.300 1.350 13.73 1.500 11.11

คิวบา 0.413 0.377 0.575 0.544 0.500 7.78 0.540 8.00

อียู 1.375 1.556 1.786 1.816 1.875 8.06 1.900 1.33

กานา 0.725 0.590 0.580 0.700 0.600 -2.05 0.600 0.00

กินี 0.360 0.520 0.420 0.650 0.725 17.62 0.800 10.34

อินโดนีเซีย  1.225 1.350 1.000 0.300 #VALUE! 0.800 166.67

อิหราน 2.220 1.400 1.300 1.100 1.600 -8.57 1.300 -18.75

อิรัก 1.294 1.080 1.000 0.930 1.070 -5.16 1.100 2.80

ญี่ปุน 0.690 0.669 0.688 0.685 0.685 0.09 0.685 0.00

เคนยา 0.410 0.440 0.450 0.500 0.675 11.91 0.700 3.70

มาเลเซีย 0.885 0.989 1.051 0.823 1.000 0.61 0.900 -10.00

เม็กซิโก 0.749 0.685 0.719 0.731 0.870 3.71 0.850 -2.30

โมแซมบิค 0.500 0.590 0.575 0.625 0.750 9.07 0.700 -6.67

เนปาล 0.340 0.520 0.530 0.530 0.550 10.31 0.600 9.09

ไนจีเรีย 2.400 3.200 2.100 2.100 2.500 -3.34 2.600 4.00

ฟลิปปนส 1.000 1.800 2.000 0.800 1.100 -6.01 1.300 18.18

ซาอุดิอาระเบีย 1.326 1.459 1.601 1.300 1.400 -0.07 1.450 3.57

เซเนกัล 0.902 0.960 0.990 0.980 1.000 2.29 1.100 10.00

แอฟริกาใต 0.990 0.910 0.912 0.954 1.000 0.68 0.950 -5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.540 0.560 0.580 0.670 0.750 8.72 0.825 10.00

สหรัฐฯ 0.675 0.755 0.757 0.768 0.787 3.29 0.775 -1.52

อื่น ๆ 15.562 15.492 14.474 14.308 16.81 0.75 16.46 -2.11

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 47.549 2.82 47.357 -0.40

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
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ตารางที่ 5 การบริโภคขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.900 35.100 35.100 35.000 0.35 35.000 0.00

บราซิล 7.850 7.900 7.925 7.900 8.100 0.63 8.025 -0.93

พมา 10.400 10.450 10.500 10.400 10.100 -0.63 10.000 -0.99

กัมพูชา 3.550 3.650 3.615 3.700 3.750 1.24 3.750 0.00

จีน 141.000 139.770 140.334 140.799 141.448 0.14 142.700 0.89

อิยิปต 4.050 4.000 4.000 3.900 4.300 0.95 4.400 2.33

อินเดีย 93.972 98.727 98.244 93.568 96.781 0.05 97.550 0.79

อินโดนีเซีย 38.127 38.500 38.300 37.800 37.500 -0.51 37.400 -0.27

ญี่ปุน 8.351 8.380 8.600 8.600 8.500 0.61 8.450 -0.59

เกาหลีใต 4.489 4.422 4.197 4.212 4.706 0.46 4.870 3.48

เนปาล 3.353 3.831 3.770 3.353 3.754 0.93 3.850 2.56

ไนจีเรีย 5.300 5.800 5.900 6.000 6.200 3.54 6.400 3.23

ฟลิปปนส 12.850 12.850 13.000 12.900 12.900 0.12 12.900 0.00

เวียดนาม 21.600 22.000 22.000 22.500 22.000 0.59 22.100 0.45

สหรัฐฯ 3.779 3.978 4.284 3.580 4.171 0.92 3.811 -8.63

ไทย 10.500 10.600 10.000 9.100 12.000 1.15 11.500 -4.17

อื่น ๆ 61.561 65.725 63.887 64.702 70.964 2.72 68.072 -4.08

รวม 465.232 475.483 473.656 468.114 482.174 0.56 480.778 -0.29

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
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ตารางที่ 6 สต็อกขาวปลายปของโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 0.966 1.592 1.205 0.849 #VALUE! 1.795 111.43 8.67

จีน 49.832 60.500 69.000 78.500 86.500 14.61 94.000 8.67

อินเดีย 25.500 22.800 17.800 18.400 20.550 -6.26 18.000 -12.41

อินโดนีเซีย 6.476 5.501 4.111 3.509 3.147 -17.25 3.527 12.07

ญี่ปุน 2.857 3.007 2.821 2.552 2.462 -4.51 2.237 -9.14

ฟลิปปนส 1.487 1.695 2.410 2.110 1.996 8.41 2.366 18.54

ไทย 12.808 11.999 11.270 8.403 4.239 -22.65 3.189 -24.77

สหรัฐฯ 1.156 1.025 1.552 1.475 1.462 8.69 0.926 -36.66

อื่น ๆ 13.755 15.522 18.819 17.683 16.885 5.55 16.549 -1.99

รวม 113.871 122.049 127.783 132.632 137.241 5.63 140.794 2.59

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.266 ลานตัน 
มูลคา 3,500 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.303 ลานตัน 
มูลคา 3,715 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 12.21 
และรอยละ 5.79 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.080 
ลานตัน มูลคา 1,710 ลานบาท ปริมาณลดลงจาก 0.083 
ลานตัน แตมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 1,662 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา 
คิดเปนรอยละ 3.61 และรอยละ 2.89 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนกุมภาพันธ 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดที่เกษตรกรขายได ณ 
ระดบัไรนา เฉลีย่กโิลกรมัละ 2.10 บาท ราคาสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 
2.01 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 4.48 และสงูขึน้จากกโิลกรมั
ละ 1.53 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 37.25
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.03 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 4.87 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.29 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
4.24 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.63

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.36 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 6.31 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.79 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.12 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 24.22
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน

มันสําปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ
นายปวเรศ เมืองสมบัติ

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.07 ลานไร ผลผลิต 28.57 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.54 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ลานไร ผลผลิต 
30.94 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.47 ตัน พบวา พื้นที่
เก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลงรอยละ 9.43 และ 7.66 ตามลําดับ 
สวนผลผลติตอไรสงูขึน้รอยละ 2.02 โดยเดอืนกมุภาพันธ 2561 
คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 5.32 ลานตัน (รอยละ 18.61 
ของผลผลิตทั้งหมด) ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสู
ตลาดแลว (เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) ปริมาณ 
9.60 ลานตัน (รอยละ 33.56 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

มกราคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.683 ลานตัน มูลคา 
4,614 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.617 ลานตัน มูลคา 
3,714 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 10.70 
และรอยละ 24.23 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 299.96 ตัน มูลคา 
2.25 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 264 ตัน มูลคา 2.06 
ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 13.62 และรอยละ 
9.22 ตามลําดับ
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ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ต.ค. 60 ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2560/61 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 วามี 
1,041.73 ลานตัน ลดลงจาก 1,075.97 ลานตัน ในป 2559/60 
รอยละ 3.18 โดยสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล สหภาพยุโรป 
อารเจนตินา เม็กซิโก อินเดีย ยูเครน รัสเซีย แอฟริกาใต และ
ไนจีเรีย ผลิตไดลดลง สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2560/61 วามี 1,068.41 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,061.17 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 0.68 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย 
อียิปต แคนาดา เวียดนาม อิหราน และอารเจนตินา มีความ
ตองการใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลก มี 151.52 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 141.71 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 6.92 
โดยบราซิล อารเจนตนิา ปารากวยั และเมยีนมาร สงออกเพิม่ขึน้ 
ประกอบกบัผูนาํเขา เชน เมก็ซโิก สหภาพยโุรป อยิีปต เกาหลใีต 
เวียดนาม อิหราน โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน 
มาเลเซีย และเปรู มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดอืนกมุภาพนัธ 2561 (1-15 กมุภาพนัธ 2561) ปรมิาณ
การสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว 10,895 ตนั (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนกุมภาพันธ 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.24 บาท เพิม่ข้ึนจากกโิลกรมัละ 
8.06 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 2.23 และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.30 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 
รอยละ 30.79 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.90 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.59 บาท 
ของเดอืนมกราคม 2561 รอยละ 4.70 และเพ่ิมขึน้จากกโิลกรมั
ละ 4.70 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 46.81
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.56 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 9.59 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 
0.31 แตเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 8.03 บาท ของเดอืนกมุภาพนัธ 
2560 รอยละ 19.05 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.70 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.82 บาท 
ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 1.36 แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 6.39 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 36.15
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 320.07 ดอลลาร
สหรัฐ (10,002 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 312.00 ดอลลาร
สหรัฐ (9,873 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 2.59 
และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท ตันละ 129.00 บาท เมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ 2560 เฉลี่ยตันละ 237.00 ดอลลารสหรัฐ 
(8,239 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 35.05 และเพิ่มขึ้นในรูป
ของเงินบาทตันละ 1,763.00 บาท
 ราคาซือ้ขายลวงหนาในตลาดชคิาโกเดอืนมนีาคม 2561 
ขาวโพดเมลด็เหลอืงอเมริกนัชัน้ 2 เฉลีย่ตนัละ 143.69 ดอลลาร
สหรัฐ (4,550 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 137.01 ดอลลาร
สหรัฐ (4,391 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 4.88 

 2.3 ราคาขายสงแปงมนัประเภทสตารช ชัน้พเิศษ เฉลีย่
กิโลกรัมละ 13.75 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.23 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.93 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.75 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 27.91

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 219 ดอลลาร
สหรัฐฯ สูงขึ้นจากราคาตันละ 214 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่

ผานมารอยละ 2.34 และสูงขึ้นจากตันละ 161 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 36.02
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 
463 ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 440 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.23 และสูงขึ้นจากตันละ 
321 ดอลลารสหรฐัฯ ในชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมารอยละ 44.24

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 229.76 214.96 6.89

ผลผลิต 1,041.73 1,075.97 -3.18

นําเขา 151.52 141.71 6.92

สงออก 151.52 141.71 6.92

ใชในประเทศ 1,068.41 1,061.17 0.68

สต็อกปลายป 203.09 229.76 -11.61

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2560/61 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 มี 59.45 ลานตัน 
ลดลงจาก 63.21 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 5.95 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย อินเดีย 
ซูดาน บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2560/61 มี 60.07 ลานตัน ลดลงจาก 63.43 
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 5.30 โดย ไนจีเรีย เม็กซิโก 
ซูดาน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ไนเจอร มาลี ชาด และ
แคเมอรูน มีความตองการใชลดลง ดานการคาโลกคาดวา
มี 8.35 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 7.67 ลานตัน ของป 2559/60 
รอยละ 8.87 โดย สหรฐัอเมรกิา อารเจนตินา ออสเตรเลยี อนิเดยี 

และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 159.00 บาท เมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ 2560 เฉลี่ยตันละ 145.67 ดอลลารสหรัฐ 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.07 5.30 -4.34

ผลผลิต 59.45 63.21 -5.95

นําเขา 8.35 7.67 8.87

สงออก 8.35 7.67 8.87

ใชในประเทศ 60.07 63.43 -5.30

สต็อกปลายป 4.46 5.07 -12.03

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

และเอธโิอเปย สงออกเพ่ิมขึน้ ประกอบกับ จนี ซดูาน ชลิ ีซดูานใต 
โคลัมเบีย และสหรัฐอเมริกา นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาข าวฟ างแดงคละที่ เกษตรกรขายได  เดือน
กุมภาพันธ 2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : นายปวเรศ เมืองสมบัติ
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2560/61 คาดการณ ณ เดือนธันวาคม 
2560 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2560-มถินุายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 868,833 ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 126 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 845,915 ไร ผลผลิต 103,195 ตัน และผลผลิตตอไร 122 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.71 รอยละ 6.38 และรอยละ 3.28 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกุมภาพันธ 2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคา
กิโลกรัมละ 18.08 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.25 บาท 
ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 11.26 และสูงขึ้นจาก

ราคากิโลกรัมละ 22.51 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 
รอยละ 19.68
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดเอ เดือนน้ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 24.00 บาท
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 20.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2561 แตลดลงจากราคากิโลกรัม
ละ 25.00 ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 20.00
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
16.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2561 
 ถั่ ว เขียวผิ วดํ าคละ ชั้ น  2 เดือนนี้ เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 
12.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2561 แตลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 26.00 ของเดือนกุมภาพันธ 2560 
รอยละ 53.85
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท 
สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 22.00 บาท ของเดอืนมกราคม 2561 
รอยละ 9.09 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.00 ของเดือน
กุมภาพันธ 2560 รอยละ 11.11
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถ่ัวเขียวผวิมันเกรดเอ เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 24.91 บาท 

(5,126 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 1.36 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 576.00 บาท
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เดือน

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถ่ัวเหลืองป 2560/61 มีประมาณ 
152,181 ไร ลดลงจาก 161,147 ไร ของปทีผ่านมารอยละ 5.56 โดย
ผลผลิตรวมทัง้หมดประมาณ 41,377 ตนั ลดลงจาก 42,080 ตนั 
ของปที่ผานมารอยละ 1.67 แตผลผลิตเฉลี่ยตอไร สูงขึ้นเปน 
272 กิโลกรัม จาก 261 กิโลกรัม ของปที่ผานมารอยละ 4.21 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2560/61 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 มีประมาณ 

346.92 ลานตัน ลดลงจาก 351.32 ลานตัน ของปทีผ่านมารอยละ 
1.25

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2559/60

สหรัฐอเมริกา 119.52 116.92

บราซิล 112.00 114.10

อารเจนตินา 54.00 57.80

จีน 14.20 12.90

อินเดีย 9.50 11.50

ปารากวัย 9.20 10.67

แคนาดา 8.00 6.55

อื่น ๆ 20.50 20.89

รวม 346.92 351.32

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : February 2018

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 20.89 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.88 บาท ของเดือนมกราคม 
2561 รอยละ 0.05 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.91 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 19.37 
 ถัว่เขยีวผวิดําคละ ชัน้ 1 เดือนนีร้าคากิโลกรมัละ 16.87 บาท
 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 2 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 12.85 

ทรงตวัเทากบัเดอืนมกราคม 2561 และลดลงจากราคากโิลกรัม
ละ 26.91 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 52.25
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 24.70 สูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 22.69 บาท ของเดือนมกราคม 2561 
รอยละ 8.86 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.71 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 10.86 
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ถั่วลิสง

โดย : นายปวเรศ เมืองสมบัติ
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถ่ัวเหลอืงชนดิคละในเดอืนน้ี
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.75 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.39 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.20 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.45 บาท ในเดือนเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 0.27 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา และทรงตัวเทากับ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2560/61 คาดการณ ณ เดอืนธนัวาคม 2560 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 120,359 ไร ผลผลิต 36,591 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 304 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 123,909 ไร ผลผลิต 36,228 ตัน และผลผลิตตอไร 
292 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 2.87 แตผลผลิต
และผลผลติตอไรเพิม่ขึน้รอยละ 1.00 และรอยละ 4.11 ตามลาํดบั

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกุมภาพันธ 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.09 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 23.35 บาท ของเดือนมกราคม 2561 
รอยละ 24.58 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 24.51 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2560 รอยละ 18.69
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.67 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 44.50 บาท ของเดือนมกราคม 2561 
รอยละ 13.10 และลดลงจากกิโลกรัมละ 50.62 บาท ของ
เดือนกุมภาพันธ 2560 รอยละ 23.61

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉล่ียกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2561 และเดือน
กุมภาพันธ 2560

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยบุชเชลละ 1,014.78 เซนต (11.80 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากบุชเชลละ 973.46 เซนต (11.44 บาท/กก.) ในเดือนที่ผาน
มารอยละ 4.24 และลดลงจากบุชเชลละ 1,035.29 เซนต (13.38 
บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 1.98
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 364.30 ดอลลารสหรัฐฯ (11.53 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากตนัละ 327.83 ดอลลารสหรฐัฯ (10.48 บาท/กก.) ในเดอืนที่
ผานมารอยละ 11.12 และสงูข้ึนจาก ตนัละ 336.41 ดอลลารสหรฐัฯ 
(11.83 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.29

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 43.05 44.12 2.49

นําเขา 2.99 3.18 6.35

สงออก 3.63 4.04 11.29

สกัดนํ้ามัน 18.19 18.27 0.44

สต็อกปลายป 2.26 2.56 13.27

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, feb, 2018.
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนกุมภาพันธจะมีประมาณ 0.956 ลานตัน
คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.163 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 0.998 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.170 ลานตัน 
ของเดือนมกราคม 2561 คิดเปนรอยละ 4.21 และรอยละ 
4.12 ตามลําดับ

การตลาด

 สต็อกน้ํามันปาลมเดือนมกราคมของมาเลเซียลดลง

จากระดับสูงสุดในรอบ 2 ป
 สตอ็กนํา้มนัปาลมดบิของมาเลเซยีเดอืนมกราคม 2561 
ปริมาณอยูที่ 2.5 ลานตัน ลดลงรอยละ 6.8 จากระดับสูงสุด
ในรอบ 2 ป เนื่องจากการสงออกนํ้ามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นในชวง
เดอืนท่ีผาน สงผลใหสตอ็กนํา้มนัปาลมดบิลดลงจากสตอ็กนํา้มนั
ปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นติดตอกันนาน 6 เดือน สําหรับราคาน้ํามัน
ปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงอยูที่ระดับ 2,511 ริงกิต
ตอตนั (638.61 ดอลลารสหรฐัฯ) ลดลงรอยละ 0.1 ขณะเดยีวกนั
ในเดือนกุมภาพันธ 2561 ผลผลิตปาลมนํ้ามันของมาเลเซีย
มีแนวโนมชะลอตัวลดลงตามฤดูกาลอยูที่ 1.6 ลานตัน ลดลง
รอยละ 13.5 และผลผลติปาลมนํา้มนัจะเพิม่ขึน้ในเดอืนมนีาคม 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.29 17.50 1.21

อินเดีย 6.70 6.50 -2.99

อื่น ๆ 19.06 20.12 5.56

รวม 43.05 44.12 2.49

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, feb, 2018.

  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2561 และเดือน
กุมภาพันธ 2560

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวะการผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2560/61 ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีผลผลิต 
44.12 ลานตนั สงูข้ึนจาก 43.05 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 
2.49 หรือคิดเปนรอยละ 8.67 ของผลผลิตพืชนํ้ามันของโลก 
โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝาย ในป 2560/61 มีปริมาณ 
346.92 ลานตัน 73.10 ลานตัน และ 44.58 ลานตัน ตามลําดับ 

2561 อยางไรก็ตาม คาดการณวาการสงออกน้ํามนัปาลมดบิของ
มาเลเซยีมแีนวโนมเพ่ิมขึน้ เนือ่งจากความตองการของประเทศ
อินเดียเพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ถึงแมประเทศ
จีนมีความตองการนํ้ามันปาลมดิบลดลง

ราคา

 ราคาผลปาลมทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนน้ี เฉล่ีย
กโิลกรมัละ 3.32 บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 2.91 บาท ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 14.09 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 5.93 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 44.01 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 20.80 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.46 บาท 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 6.89 แตลดลงจากกโิลกรมัละ 31.97 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 34.94 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 654.00 ดอลลารสหรัฐฯ (20.73 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 679.13 ดอลลารสหรัฐฯ (21.93 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.70 และลดลงจากตันละ 774.94 
ดอลลารสหรัฐฯ (27.26 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 15.61 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,507.48 ริงกิต (20.49 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 2,533.17 ริงกิต (20.72 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.01 และลดลงจากตนัละ 3,056.00 รงิกติ (24.39 บาท/
กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.95 
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ฝาย

โดย : น.ส.จิราพร ปานพรม
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลก
ป 2560/61 ณ เดอืนกมุภาพนัธ 2561 วามปีรมิาณ 26.43 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 23.20 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 13.92

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตองการใชฝายโลก 
ป 2560/61 วามี 26.24 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 24.98 ลานตัน
ของป 2559/60 รอยละ 5.04 ดานการนําเขา คาดวาจะมี 
8.32 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.19 ลานตันของป 2559/60 
รอยละ 1.59 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.32 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.10 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 2.72

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
 ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทรายไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิตนํ้าตาล
ทรายตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2561 วามอีอยเกบ็เกีย่วเขาโรงงานนํา้ตาลไปแลวจาํนวน 79.07 
ลานตนั ผลติเปนนํา้ตาลได 8.39 ลานตนั แยกเปนนํา้ตาลทรายดิบ 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกุมภาพันธ 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2559/60 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 20.76 19.09 -8.04

ผลผลิต 23.20 26.43 13.92

นําเขา 8.19 8.32 1.59

สงออก 8.10 8.32 2.72

ใชในประเทศ 24.98 26.24 5.04

สต็อกปลายป 19.09 19.28 1.00

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561

6.42 ลานตนั และน้ําตาลทรายขาว 1.97 ลานตนั คาความหวาน
ของออยเฉลี่ย 12.18 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอตัน
ออย 106.12 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  การนําเขานํ้าตาลของจีน
  กรมศุลกากรของจีน รายงานการนําเขานํ้าตาลของจีน
ในเดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 30,000 ตัน ซึ่งเปนปริมาณที่
ตํ่าที่สุดนับจากเดือนกุมภาพันธ 2554 โดยลดลงจาก 132,774 
ตัน ในเดือนธันวาคม และ 409,739 ตัน ในชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน รวมในชวง 4 เดอืนแรกของป 2560/2561 (ตลุาคม-
กันยายน) จีนนําเขานํ้าตาลจํานวน 489,100 ตัน ลดลงจาก 
866,400 ตัน ในปกอน รอยละ 43.55 ทั้งนี้ตัวเลขการนําเขา
ดังกลาวเปนการนําเขาอยางเปนทางการเทานั้น โดยไมรวมกับ
นํ้าตาลที่ลักลอบนําเขาจากชายแดนทางตอนใต

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนพฤษภาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนกุมภาพันธ เฉลี่ยปอนดละ 76.77 เซนต 
(กิโลกรัมละ 53.59 บาท) ลดลงจากปอนดละ 80.28 เซนต 
(กิโลกรัมละ 56.73 บาท) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 
4.37 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.14 บาท แตสูงขึ้น
จากปอนดละ 75.60 เซนต (กิโลกรัมละ 58.65 บาท) ของเดือน
กมุภาพนัธ 2560 รอยละ 1.55 และลดลงในรปูเงินบาทกโิลกรัม
ละ 5.06 บาท

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 736 มีนาคม 2561 27

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 ก.พ. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
22 ม.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 61 13.47 13.30 13.38 13.17 +0.21

พ.ค. 61 13.37 13.21 13.27 13.31 -0.04

ก.ค. 61 13.51 13.38 13.43 13.56 -0.13

ต.ค. 61 13.90 13.78 13.83 13.92 -0.09

มี.ค. 62 14.67 14.57 14.63 14.64 -0.01

พ.ค. 62 14.69 14.60 14.66 14.69 -0.03

ก.ค. 62 14.72 14.68 14.69 14.73 -0.04

ต.ค. 62 - - 14.89 14.95 -0.06

มี.ค. 63 - - 15.31 15.37 -0.06

พ.ค. 63 - - 15.26 15.33 -0.07

ก.ค. 63 - - 15.23 15.31 -0.08

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 ก.พ. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
22 ม.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 61 359.10 355.90 356.70 365.00 -8.30

ส.ค. 61 358.30 355.30 356.30 361.40 -5.10

ต.ค. 61 361.40 359.10 360.00 366.50 -6.50

ธ.ค. 61 366.80 365.00 366.00 372.60 -6.60

มี.ค. 62 374.20 372.30 373.50 378.90 -5.40

พ.ค. 62 380.40 379.70 380.40 384.70 -4.30

ส.ค. 62 385.80 385.80 385.80 390.70 -4.90

ยางพารา

โดย นายปติ รุงเรือง

นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ทางดานตลาดยางพารา กลุมผูประกอบธรุกจิยางพารา
ของไทยจํานวน 3 ราย ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

กับบริษัทตัวแทน หรือโบรกเกอร 5 รายใหญ สนับสนุนการ
ซื้อขาย และสงมอบสินคาที่อางอิงกับยางแผนรมควันชั้น 3 โดย
ความรวมมอืน้ีจะชวยสรางความเชือ่มัน่นกัลงทนุในการรบัและ
สงมอบยางพารา หลงัยบุรวมตลาดซือ้ขายสนิคาเกษตรลวงหนา 
หรือ AFET กับ TFEX ซึ่งปจจุบันมีการซื้อขายสัญญายางแผน
รมควันลวงหนาประมาณ 500 สัญญา โดย นายธีธัช สุขสะอาด 
ผูวาการการยางแหงประเทศไทย (กยท.) กลาววา นับเปนจุด
เริ่มตนผลักดันราคายางพาราของไทยใหเปนราคายางที่อางอิง
ไดในระดับสากล หลังรวมกับมาเลเชียและอินโดนีเซีย จัดตั้ง
ตลาด ยางพาราระดบัภมูภิาค หรือ (Regional Rubber Market 
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นักวิเคราะหอุตสาหกรรม กลาววา จีนอาจเริ่มดําเนินโครงการ
ดังกลาวกอนป 2583 เนื่องจากจีนสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้
ไดงายกวาประเทศอืน่ ๆ  เพราะจนีมปีระวตัศิาสตรการใชรถยนต
ที่ไมยาวนานนัก

ราคายางพารา

 ความเคลื่อนไหวของราคายางเดือนกุมภาพันธ 2561 
มีดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
43.18 บาท ลดลงจาก 43.48 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือลดลงรอยละ 0.70 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
42.68 บาท ลดลงจาก 42.98 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือลดลงรอยละ 0.71
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
42.17 บาท ลดลงจาก 42.44 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 0.27 บาท หรือลดลงรอยละ 0.65
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.19 บาท 
ลดลงจาก 20.42 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 0.23 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.14
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.95 บาท 
ลดลงจาก 17.03 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 0.08 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.47
 6) น้ํายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.61 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 38.01 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.60 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.20

: อารอารเอ็ม) พรอมเรงศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการ
ซื้อขายยางพาราในระดับภูมิภาค เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 
ตามราคาอางอิงในตลาด TFEX เพื่อผลักดันราคายางพาราของ
ไทย ใหเปนราคาอางองิสากล และสรางความเปนธรรมใหกบัทัง้
ผูซื้อและผูขาย
 ทางดานอุตสาหกรรมยานนยยนต นายมิจิโนบุ ซึงาตะ 
เจาหนาที่บริหาร โตโยตา มอเตอร คอรพอเรชัน และกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
เปดเผยวา ป 2560 อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย
เตบิโตเพิม่ข้ึนรอยละ 13.3 เนือ่งจากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิ
ของภาครฐัท่ีผลักดนัให GDP ของประเทศไทยเติบโตรอยละ 3.9 
สงผลใหตลาดรถยนตไทยเติบโตครั้งแรกในรอบ 4 ป มีปริมาณ
จําหนายรวมอยูที่ 870,748 คัน แบงเปน รถยนตนั่ง 345,501 
คัน เตบิโตเพิม่ข้ึนรอยละ 23.5 รถเพือ่การพาณชิย 525,247 คนั 
เตบิโตเพิม่ขึน้รอยละ 7.4 รถพคิอพั 1 ตนั (รวมรถพคิอัพดัดแปลง) 
424,282 คัน เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 และรถพิคอัพ 1 ตัน 
(ไมรวมรถพิคอัพดัดแปลง) 364,706 คัน เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 
9.4 โดยเปาหมายการขายสําหรับตลาดรถยนตในประเทศป 
2561 ไวที่ 300,000 คัน มีสวนแบงการตลาดรอยละ 33.3

ตางประเทศ

 ทางดานการผลิตรถยนตในประเทศจีน นายซิน กั๋วปน 
รมช. กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน 
กล าวในการประชุมผู ผลิตยานยนตเมื่อช วงสุดสัปดาห 
ท่ีผานมาวา ขณะนี้จีนไดเริ่มศึกษาถึงกรอบเวลาอันเหมาะสม
ในการลดการผลิตและจัดจาํหนายรถยนตที่ใชเชื้อเพลงิฟอสซลิ
แลว ซึ่งสอดคลองกับความพยายามของนานาชาติ ที่ตองการ
ยกเลิกการใชยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยนํ้ามันและแกส เพื่อลด
การปลอยมลพิษออกสูชั้นบรรยากาศโลก ทางดาน นายจง ซือ 
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 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 53.47 บาท 
ลดลงจาก 53.65 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 0.18 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.33
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.27 บาท 
ลดลงจาก 47.99 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 1.72 บาท 
หรือลดลงรอยละ 3.59
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.51 บาท ลดลง
จาก 35.70 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 0.19 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.53 

3. ราคาซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนมีนาคม 2561  

 ยางแผนรมควันชั้น 3 

 ตลาดสิงคโปร เสนอซื้อขายลวงหนาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
172.86 เซนตสหรัฐฯ (54.00 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 169.56 เซนต
สหรฐัฯ (53.69 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 3.30 เซนต

สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.95

 ตลาดโตเกียว เสนอซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 183.69 เยน (52.72 บาท) ลดลงจาก 201.65 เยน 
(57.07 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ17.96 เยน หรือ
ลดลงรอยละ 8.91

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนมีนาคม 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 54.87 บาท 
ลดลงจาก 55.05 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.18 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.32
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 53.72 บาท 
ลดลงจาก 53.90 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.18 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.33
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.52 บาท 
ลดลงจาก 48.24 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.72 บาท 
หรือลดลงรอยละ 3.57
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.76 บาท ลดลง
จาก 35.95 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 0.19 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.53

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 54.62 บาท 
ลดลงจาก 54.80 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.18 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.32

กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่
ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมให
ปลูกแซมในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 
เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เน่ืองจาก
จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 
ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ
ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สาํหรบัผลผลติเพิม่ขึน้เลก็นอย
จากการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ใหผล

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่
ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน
ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ
ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลิตตอไรคาดวา
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณนํา้ฝนเพยีงพอ 
ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกับตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เน้ือที่ใหผลเพิ่มขึ้น เน่ืองจากกาแฟที่
ปลูกในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธุ เริ่ม
ใหผลในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวยตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุ

ที่ใหผลผลิตสูง

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล
ลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน 
และไมผล เชน ทเุรียนทีเ่กษตรกรปลกูไวเร่ิมใหผลผลติ เกษตรกร
จงึโคนตนกาแฟทีไ่มสมบูรณและอายุมากออก สาํหรบัผลผลิตตอ
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ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

70,000
75,000
80,000
85,000
90,000

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : * ประมาณการ

ไรคาดวาลดลง เนือ่งจากเกดิฝนตกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2559 
ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 
ทําให ดอกกาแฟผสมเกสรไม ติด ป นี้ต นกาแฟจึงติดผล

นอยกวาปที่ผานมา

 การตลาดและราคา
 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 
จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด
กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ
ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลติภณัฑ
เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ
ใชเมล็ดกาแฟในป 2560 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ 
มีปริมาณสูงขึ้น จาก 90,000 ตัน ในป 2560 เปน 95,000 ตัน 
ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 เนื่องจากความตองการ
ของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และเพื่อการสงออก

2. การคา

 สงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเรจ็รปูของป 2560 เมือ่
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา การสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 
มีปริมาณ 305.37 ตัน มูลคา 60.53 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 
8.48 และรอยละ 10.72 ตามลาํดบั สวนการสงออกเมลด็กาแฟคัว่ 
มีปริมาณ 158.96 ตัน มูลคา 39.15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
13.89 และรอยละ 28.09 สาํหรบักาแฟสาํเรจ็รปูสงออกปรมิาณ 
4,246.92 ตัน มูลคา 739.15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
38.59 และรอยละ 30.77 ตามลําดับ และกาแฟสําเร็จรูปผสม 
มปีรมิาณการสงออก 26,669.79 ตนั มลูคา 3,107.59 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 2.12 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03 ตามลําดับ 
 นาํเขาเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเรจ็รปูของป 2560 เมือ่
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 
มปีรมิาณ 55,461.29 ตนั มลูคา 4,358.54 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอยละ 20.25 และรอยละ 38.97 สวนการนาํเขาเมลด็กาแฟคัว่ 
มีปริมาณ 2,580.72 ตัน มูลคา 655.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 91.24 และรอยละ 57.55 สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมี
ปริมาณนําเขา 6,947.44 ตัน มูลคา 2,096.74 ลานบาท โดย
เพิม่ขึน้รอยละ 7.80 และ 12.41 และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณ
การนําเขา 5,534.97 ตัน มูลคา 935.54 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 46.42 และ 28.93 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ
กาแฟโลกป 2560/61 มีปริมาณ 9.593 ลานตัน ลดลงจาก 
9.632 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจากสภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 
มีผลผลิต ปริมาณ 3.072 ลานตัน ลดลง 0.294 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 8.73 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน

ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟ

ป 2560/61 ปริมาณ 1.794 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 

ลานตัน ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.98 

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ
ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.509 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.92 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.739

9.161

9.411

9.509

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.92

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (ธนัวาคม 2560) www.usda.gov
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 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก
กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.733 ลานตัน ลดลงจาก 7.925 
ลานตนั ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศทีส่งออกมากทีส่ดุ

ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.826 -3.25
เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.689 2.40
โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.824 0.816 5.32
อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.489 0.499 -4.99
ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.431 0.426 17.22
อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.365 0.333 4.31
ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.240 0.240 3.80
เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.216 1.22
เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.198 0.199 -0.44
กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.199 0.187 0.34
อื่นๆ 1.315 1.321 1.330 1.300 1.303 -0.34

รวม 7.733 7.418 8.006 7.925 7.733 0.66

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2017

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
อัตราเพิ่ม (รอย

ละ)
บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

ยูกันดา

เม็กซิโก

เปรู

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.231

0.237

0.255

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.213

0.191

0.174

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.219

0.138

0.210

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.444

0.391

0.312

0.252

0.198

0.254

1.301

3.072

1.794

0.882

0.654

0.450

0.393

0.336

0.261

0.228

0.228

1.296

-1.87

-0.21

4.99

-1.62

15.47

0.69

1.53

4.21

-0.40

1.54

0.45

รวม 9.603 9.220 9.189 9.632 9.593 0.42

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2017

ไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.826 
ลานตัน ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 
8.01 เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 3,964 ไร 
ผลผลิต 2,612 ตัน1 เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่และปริมาณผลผลิตโดยรวมในปน้ี 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาล
ใหมทยอยออกสูตลาดมากขึ้น และคาดวาจะมีตอเนื่องไปจนถึง
เดือนมีนาคม 

การตลาด

 ภาวการณซ้ือขายพริกไทยยังคงทรงตัว ราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปรมิาณการนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่นบาน ไดแก กัมพชูา 
และเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาพริกไทยในประเทศปรับตัว
ลดลง โดยพริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
150-170 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 270-290 บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40-50 บาท 
 ในป 2559 (ม.ค. – ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
421 ตนั มลูคา 57.60 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
257 ตัน มูลคา 27.57 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
164 มูลคา 30.03 ลานบาท
 ในป 2560 (ม.ค. – ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตนั มลูคา 56.81 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท 

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 18.07 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 239.77 บาท 
ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2561 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 153.44 บาท ราคาลดลงจากเดือน
ที่ผานมา ลดลงรอยละ 2.57 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 303.13 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา2

ลดลงรอยละ 6.73 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 8.11 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม 
สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท 
ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2561 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-
อยางรอง มรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 315 บาท ราคาทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

มีการสงออก ปริมาณ 1.689 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 1.653 
ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 2.18 เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดเดือนกุมภาพันธ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 70.79 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 70.95 บาท ของเดอืนกอน
รอยละ 0.22

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กุมภาพันธ 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 136.28 เซนต/ปอนด (95.06 บาท/กิโลกรัม) 
ลดลงจาก 138.81 เซนต/ปอนด (98.09 บาท/กิโลกรัม) 
ของเดือนกอนรอยละ 1.82
 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 89.24 เซนต/ปอนด (62.25 บาท/กิโลกรัม) 
เพ่ิมขึ้นจาก 88.65 เซนต/ปอนด (62.64 บาท/กิโลกรัม) 
ของเดือนกอนรอยละ 0.67 

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห
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เพิ่มขึ้นรอยละ 82.69 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 427.26 ลานบาท 
ในเดือนธันวาคม 2559 หรือลดลงรอยละ 16.98
 ป 2560 สงออกนํา้สบัปะรดปรมิาณ 110,409 ตนั มลูคา 
4,684.99 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 86,644 ตัน ในป 2559 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.43 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 6,449.91 
ลานบาท ในป 2559 หรือลดลงรอยละ 27.36

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 58 ตัน มูลคา 3.03 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 67 ตัน มูลคา 5.68 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 
2560 หรือลดลงรอยละ 13.46 และรอยละ 47.16 และปริมาณ
เพิ่มขึ้นจาก 31 ตัน ในเดือนธันวาคม 2559 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.50 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 4.40 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 
2559 หรือลดลงรอยละ 31.69
 ป 2560 สงออกสบัปะรดแชแขง็ปรมิาณ 966 ตนั มลูคา 
89.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 866 ตัน มูลคา 87.12 
ลานบาท ในป 2559 หรือเพิม่ขึน้รอยละ 11.64 และรอยละ 2.36

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,718 ตัน มูลคา 210.14 ลานบาท 
เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 2,463 ตนั มลูคา 195.19 ลานบาท ในเดอืน
พฤศจิกายน 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.35 และรอยละ 7.66 
และลดลงจากปรมิาณ 2,962 ตนั มลูคา 260.86 ลานบาท ในเดอืน
ธันวาคม 2559 หรือลดลงรอยละ 8.25 และรอยละ 19.44
 ป 2560 สงออกสับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย ปริมาณ 
30,187 ตัน มูลคา 2,590.83 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 
27,737 ตัน ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.83 ขณะที่มูลคา
ลดลงจาก 2655.87 ลานบาท ในป 2559 หรอืลดลงรอยละ 2.45

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เนื่องจากในชวงนี้มีผลผลิตสับปะรดออกสูตลาดลดลง 
โดยมีผลผลิตออกสูตลาดวันละประมาณ 5,000 – 6,000 ตัน 
ประกอบกับภาวะอากาศแปรปรวน ทําใหผลผลิตสับปะรด
ไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูปสับปะรด สงผล
ใหราคาสับปะรดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

  เดือนธันวาคม 2560 สงออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 58,353 ตัน มูลคา 1,881.387 
ลานบาท เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 51,870 ตนั มลูคา 1,779.82 ลาน
บาท ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 12.50 และ
รอยละ 5.71 และลดลงจาก 64,633 ตัน มูลคา 3,078.00 
ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2559 หรือลดลงรอยละ 3.92 และ
รอยละ 25.69 การสงออกป 2560 สงออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 685,463 ตัน มูลคา 27,032.26 
ลานบาท ปริมาณเพิ่มข้ึนจาก 51,870 ตัน ในป 2559 หรือ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.08 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 30,131.18 
ลานบาท ในป 2559 หรือลดลงรอยละ 10.28 

สบัปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศลุกากรแยกเปน ไดแก รหสั 

20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 43,857 ตัน มูลคา 1,288.61 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 39,675 ตัน มูลคา 1,262.67 ลานบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.54 และ
รอยละ 2.05 และลดลงจากปรมิาณ 54,620 ตนั มลูคา 2,344.14 
ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2559 หรือลดลงรอยละ 19.71 
และรอยละ 45.03
 ป 2560 สงออกสบัปะรดกระปองปรมิาณ 534,641 ตนั 
มูลคา 19,462.75 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 482,637 ตัน 
ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.77 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 
20,372.30 ลานบาท ในป 2559 หรือลดลงรอยละ 4.46

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 10,831 ตัน มูลคา 354.69 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 8,586 ตนั มลูคา 292.90 ลานบาท ในเดอืน
พฤศจกิายน 2560 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 26.15 และรอยละ 21.10 
และปรมิาณเพิม่ขึน้จาก 5,929 ตนั ในเดอืนธนัวาคม 2559 หรอื
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงขึ้น
เลก็นอยจากเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากอยูในชวงเทศกาลวันตรษุจนี 
ทําใหภาวะตลาดสุกรเริ่มคึกคัก สงผลใหความตองการบริโภค
มีมากข้ึนกวาชวงที่ผานมา แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคา
จะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กนอย
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ธ.ค. 2560 
มีปริมาณ 213 ตัน มูลคา 13.52 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
พ.ย. 2560 มีปริมาณ 340 ตัน มูลคา 23.60 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 37.35 และรอยละ 42.71 ตามลําดับ 
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ธ.ค. 2560 
มีปริมาณ 748 ตัน มูลคา 174.15 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
พ.ย. 2560 มีปริมาณ 821 ตัน มูลคา 197.77 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 8.89 และรอยละ 11.94 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

สับปะรดแหง 

  สงออกปริมาณ 82 ตัน มูลคา 5.95 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 32 ตัน มูลคา 3.99 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 151.38 และรอยละ 
48.98 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 31 ตัน มูลคา 2.40 ลานบาท 
ในเดอืนธนัวาคม 2559 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 159.89 และรอยละ 
147.73
 ป 2560 สงออกสับปะรดแหงปริมาณ 529 ตัน มูลคา 
49.29 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 387 ตัน มูลคา 34.81 
ลานบาท ในป 2559 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 53.02 และรอยละ 41.61

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 809 ตัน มูลคา 18.99 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 1,047 ตัน มูลคา 19.38 ลานบาท ในเดือน
พฤศจกิายน 2560 หรอืลดลงรอยละ 22.74 และรอยละ 2.02 และ
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 127 ตัน มูลคา 2.31 ลานบาท ในเดือน

ธันวาคม 2559 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา และ 7 เทา ตามลําดับ 
 ป 2560 สงออกสับปะรดสดปริมาณ 8,568 ตัน มูลคา 
151.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1,489 ตัน มูลคา 21.77 
ลานบาท ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เทา และ 6 เทา 
ตามลําดับ

 ความเคลื่อนไหวของราคาสับปะรดประจํา

เดือนกุมภาพันธ 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 4.25 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.32 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 27.94 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
6.37 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 33.32
 ราคาสับปะรดบริ โภคที่ เกษตรกรขายได  เฉ ล่ีย
กิโลกรัมละ 9.96 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.41 บาท ของ
เดือนที่ผ านมารอยละ 18.37 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
12.49 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 20.30  

การสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็งและผลิตภัณฑเน้ือสุกร ในป 
2560 มีปริมาณ 10,882 ตัน มูลคา 2,097.23 ลานบาท ลดลง
จากป 2559 ซึ่งสงออกปริมาณ 13,660 ตัน มูลคา 2,352.86 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.34 และรอยละ 10.86 ตามลําดับ
 โดยการสงออกเน้ือสุกรแชเย็นแชแข็ง ในป 2560 
มปีรมิาณ 2,393 ตนั มลูคา 146.77 ลานบาท ลดลงจากป 2559 
ซึ่งสงออกปริมาณ 3,324 ตัน มูลคา 169.26 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 28.01 และรอยละ 13.29 ตามลําดับ
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ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ภาวะตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ราคาไกเน้ือที่เกษตรกร
ขายไดปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจาก
ความตองการบริโภคไกเนื้อมีมากข้ึนในชวงเทศกาลวันตรุษจีน 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว 
 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแข็งเดอืน ธ.ค. 2560 
มีปริมาณ 20,223 ตัน มูลคา 1,702.09 ลานบาท ลดลงจาก
เดือน พ.ย. 2560 มีปริมาณ 21,533.29 ตัน มูลคา 1,937.54 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.08 และรอยละ 12.15 ตามลําดับ 
 สําหรับการสงออกไกแปรรูป เดือน ธ.ค. 2560 มี
ปริมาณ 44,071 ตัน มูลคา 6,081.90 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
พ.ย. 2560 มีปริมาณ 50,196 ตัน มูลคา 7,092.82 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 12.20 และรอยละ 14.25 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต
 การสงออกไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูป ในป 
2560 มีปริมาณ 621,774 ตัน มูลคา 81,175.84 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งสงออก 545,559 ตัน มูลคา 73,963.33 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.97 และรอยละ 9.75 ตามลําดับ
 การสงออกเนื้อไกรวม ในป 2560 มีปริมาณ 758,370 
ตัน มูลคา 96,278.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งสงออก 
690,109 ตัน มูลคา 89,202.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.89 
และรอยละ 7.93ตามลําดับ
 โดยเปนการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็ง ในป 2560 
มปีรมิาณ 225,636 ตนั มลูคา 20,175.96 ลานบาท เพิม่ขึน้จาก
ป 2559 ซึ่งสงออกปริมาณ 213,032 ตัน มูลคา 17,521.94 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.92 รอยละ 15.15 ตามลําดับ
 สวนการสงออกไกแปรรูป ในป 2560 มีปริมาณ 
532,734 ตัน มูลคา 76,102.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 

ซึ่งสงออกปริมาณ 477,077 ตัน มูลคา 71,680.22 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 11.67และรอยละ 6.17 ตามลําดับ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไก  เ น้ือที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 36.92 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.79 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.35 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
36.85 บาท ภาคใต กิโลกรัมละ 40.00 บาท และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตาม
ประกาศของบริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 12.50 บาท 
ลดลงจากตัวละ 13.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.41

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.17 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 30.00 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.77 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน

 สวนการสงออกผลติภณัฑเนือ้สกุร ในป 2560 มปีริมาณ 
8,489 ตัน มูลคา 1,950.46 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ซึ่ง
สงออกปริมาณ 10,336 ตัน มูลคา 2,183.60 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 17.87 และรอยละ 10.68 ตามลําดับ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 48.38 บาท 
สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 48.22 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 0.33 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 47.19 บาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 47.94 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 46.68 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 43.43 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
1,300 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 1,250 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 4.00

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.50 บาท สูงขึ้น
กิโลกรัมละ 45.83 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.01
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณไขไกเดือนนี้สูงข้ึนจากเดือนที่ผ านมา 
ตลาดไขไกคอนขางคึกคักและคลองตัว เนื่องจากมีการปลด
แมไกยืนกรงเพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีน ทําใหผลผลิตไขไกออก
สูตลาดไมมากนัก สงผลใหราคาไขไกปรับตัวสูงขึ้น แนวโนม
คาดวาราคาจะสูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
ธ.ค. 2560 มีปริมาณจํานวน 26.11 ลานฟอง มูลคา 70.72 
ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน พ.ย. 2560 มีปริมาณจํานวน 22.96 

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 335 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 336 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.30 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 347 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 308 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 351 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 370 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 364 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.65
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ลานฟอง มูลคา 65.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.72 และ
รอยละ 8.05 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย
 การสงออกไขไกสด ในป 2560 มีปริมาณ 127.26 
ลานฟอง มลูคา 380.57 ลานบาท สงูขึน้จาก ป 2559 ซึง่สงออก
ปริมาณ 90.00 ลานฟอง มูลคา 309.27 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 41.40 และรอยละ 23.05 ตามลําดับ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศรอยฟอง
ละ 263 บาท สงูขึน้จากรอยฟองละ 254 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 3.54 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ รอยฟอง
ละ 278 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 280 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 252 บาท และภาคใต ไมมีรายงาน 
สวนราคาลกูไกไขตามประกาศของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 10.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 271 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 252 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.54
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 73.13 บาท สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ 
73.07 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.08 โดยแยกเปน
รายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.66 บาท ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.36 บาท สวนภาคกลาง
และภาคใต ไมมีรายงานราคา

 รายการ ก.พ. 60 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 61.30 59.03 60.35 63.86 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 48.22

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

59.90 58.00 63.84 68.70 62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.5 44.50 45.83 49.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 35.12 36.01 37.59 39.45 38.92 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.92

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

35.70 36.22 34.25 40.00 39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 29.19

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 279 258 252 266 271 271 274 278 248 245 256 254 263

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

289 255 255 288 291 289 304 302 266 261 251 252 271

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 344 341 333 334 335 335 336 338 336 336 336 336 335

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

400 377 370 380 380 380 338 400 400 400 377 364 370

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 99.44 98.67 97.93 97.38 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.3

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 77.88 78.45 77.26 77.19 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.13

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้ง
ประเทศกิโลกรัมละ 91.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 92.21 
บาท ของเดอืนทีผ่านมา รอยละ 0.99 โดยแยกเปนรายภาคดงันี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิโลกรัมละ 88.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรมัละ 90.43 บาท และ
ภาคใต กิโลกรัมละ 99.56 บาท
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนกุมภาพันธ 2561

 TU เปดโครงการการพัฒนาเรือประมงและการปฏิบัติที่ดี

สําหรับเรือประมง(VCoC) 

 มรีายงานจาก INFOFISH Trade News ฉบบัที ่1/61 มกราคม 

2018 วา บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) เปดตัวโครงการ

การพัฒนาเรือประมงและการปฏบิติัทีดี่สาํหรบัเรอืประมง (VCoC 

: Vessel Code of Conduct) ซึ่งเปนการตอยอดแนวปฏิบัติตาม

แนวทางขอตกลงแหงสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชน –แรงงาน 

เพ่ือใหเปนแนวทางที่ชัดเจนกับการดําเนินงานดานแรงงานและ

จริยธรรมในภาคประมง

 โครงการดังกลาว จะทําใหเรือประมงที่บริษัทรับซ้ือสินคา

มีความชัดเจนและโปรงใส รวมทั้งใหเกิดการพัฒนาแรงงานและ

จริยธรรมในภาคประมง โดยผูคาวัตถุดิบใหกับไทยยูเนี่ยนทั้งราย

เกาและรายใหมจะตองลงนามในสัญญา VCoC กับเรือประมง

ทุกลําที่เปนผูสงสินคาใหตลอดทั้งหวงโซอุปทาน และไทยยูเนี่ยน

มีสิทธิรองขอตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองจาก

ผูสงสินคาที่ตองปฏิบัติตาม VCoC ผานผูตรวจสอบ ซึ่งเปนบุคคล

ที่ 3 ณ จุดใดก็ตามที่เกิดรายการซื้อขายทางธุรกิจ และมีขอตกลง

ใหผูสงวัตถดุบิใหไทยยเูนีย่นตองเขาโครงการปรบัปรงุเรอื (Vessel 

Improvement Programme : VIP) เพือ่ปรบัปรงุจุดทีย่งับกพรอง

และทีไ่มเปนหลกัเกณฑทีก่าํหนด เพือ่ใหเรือสงสนิคาสามารถแสดง

ความโปรงใส นาเชื่อถือ และแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นได

 อยางไรกด็ ีไทยยเูนีย่นไดวางแนวทางการปฏบิตัทิีค่รอบคลมุ

ทุกดานของการทําธุรกิจอาหารทะเล นับต้ังแตวิธีการท่ีบริษัท

อนุรักษทองทะเลตลอดจนการบริหารจัดการของเสีย รวมถึง

ความรบัผดิชอบทีม่ตีอพนกังานไปถงึการสรางอนาคตทีด่ขีึน้ใหกบั

ชมุชนในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัมกีารดําเนินการธรุกจิ นอกจากนีย้งัเปนการ

สนับสนุนพันธสัญญาทีไ่ดใหคาํมัน่ไวในขอตกลงกบัองคกรกรนีพซี

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 อีกดวย 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2561 สัตวนํ้าทุกชนิดทุกประเภทสงเขา

ประมลูจาํหนายท่ีตลาดกลางองคการสะพานปลา กรงุเทพฯ ทีผ่าน

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

การประมูลและไมผานการประมูลจากการประเมินไดรวมทั้งส้ิน 

1,501 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 1,306 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 14.93 โดย

แยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูลทุกชนิด 1,443 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 

1,210 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 19.26 เปนสัตวนํ้าจืดทุกชนิด

ทีผ่านแพปลาทะเลและแพปลานํา้จดืทีผ่านการประมลูรวม 385 ตนั 

เพิ่มขึ้นจาก 285 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 35.09 เปนชนิด

สัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 

 1.1 กุงสด มปีรมิาณกุงสดทกุชนดิทกุประเภทสงเขาประมลู

จาํหนายฯ 159 ตนั ลดลงจาก 162 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 1.85

 1.2 ปลาหมกึสด มปีรมิาณปลาหมึกสดทุกชนดิทกุประเภท

สงเขาประมลูจาํหนายฯ 63 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 53 ตนั ของเดอืนกอน

รอยละ 18.87 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ 6.30 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.40 ตันของเดือนกอนรอยละ 

16.67 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 8 ตัน 

เทากับเดือนที่ผานมา 

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนมีนาคม 2561

 ที่ตลาดกลางองคการสะพานปลา กรุงเทพฯ รวมท้ังส้ิน

ประมาณ 1,709 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,501 ตัน ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 13.86 โดยแยกเปนประเภทสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุ งสด มีแนวโนมว าจะมีปริมาณกุ งสดทุกชนิด

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 185 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 159 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 16.35
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 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิด

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 44 ตัน ลดลงจาก 63 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 30.16

 2.3 ปลาทสูด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 7.20 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.30 ตันของเดือนที่

ผานมารอยละ 14.29

 2.5 ปลาดุกสด คาดวาจะมปีรมิาณสงเขาประมลูจาํหนายฯ 

ประมาณ 9 ตนั เพ่ิมขึน้จาก 8 ตัน ของเดือนทีผ่านมารอยละ 12.50

3. สถานการณการตลาดเดือนกุมภาพันธ 2561

 ป 2559 อินเดียสงออกกุงไดมากขึ้นครองที่หนึ่งของโลก

แทนเวียดนาม

 มรีายงานจาก INFOFISH Trade News ฉบบัที1่/61 มกราคม 

2561 วาหนวยงานจัดอันดับความนาเชื่อถือ Crisil ไดคาดการ

สงออกสินคากุงของอินเดียภายในป 2565 จะมีมูลคาเกินกวา 

7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจากป 2559 

เนื่องจากกุงมีคุณภาพดีมีผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาที่หลากหลาย

มากขึ้น และยังมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากการขยาย

พืน้ทีท่ีเ่ล้ียงในเมอืง Andhra Pradesh, Gujarat Odisha และ west 

Bengal และผลิตภัณฑแปรรูปกุงตางๆ ของอินเดียจะมีสัดสวน

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 15 ของการสงออกอาหารทะเลทั้งหมด 

 ทัง้นี ้ในปงบประมาณ 2558-2559 อนิเดียมกีารสงออกกุงรวม

ทั้งสิ้น 373,866 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 301,435 ตัน ของปงบประมาณ 

2556-2557 ถึงรอยละ 24.03 ทําใหอินเดียขยับข้ึนครองเปน

ผูนําของการสงออกกุงรายใหญที่สุดของโลกแซงเวียดนามได 

(รายงานจาก Marine Products Export Development 

Authority : MPEDA) สวนป 2560 อินเดียมีรายไดจากการสง

ออกกุงถงึ 38,000 ลานเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่สงูกวารายไดทีเ่วยีดนาม

ไดจากการสงออกกุงที่คงที่ 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนกุมภาพันธ 2561

 ราคาสัตวนํ้าท่ีสําคัญบางชนิดในเดือนกุมภาพันธ มีความ

เคลื่อนไหวดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 256.67 บาท เพิ่มขึ้นจาก 183.32 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 40.01 

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60ตัว/กก.) จากตลาด

กลางชมรมผูคากุงสมุทรสาคร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 182.88 บาท 

เพิม่ขึน้จาก 177.38 บาท/กโิลกรมั ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 3.11 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 172.75 บาท เพิ่มข้ึนจาก 171.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.02 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท ลดลงจาก 265.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 24.53

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 77.43 ลดลงจาก 78.62 บาท/กิโลกรัม ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.51

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลีย่กโิลกรมัละ 85.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาท่ีชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.16 ลดลงจาก 85.47 บาท/กก. ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 0.36
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  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา 

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 43.38 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 43.53 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.35

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ย 70.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเป ดและปลาป น ราคาที่ชาวประมงขาย

ปลาเปดได 8.16 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.22 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.73

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 36.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

5. แนวโนมของราคาเดือนมีนาคม 2561 

 จากการศกึษาวเิคราะหทางสถติ ิคาดคะเนแนวโนมของราคา

เดือนมีนาคม 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตวั/กโิลกรมั ราคาทีช่าวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 179.00 ลดลงจาก 182.88 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 2.12

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 220.00 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 256.67 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 14.29 

 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 173.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 172.75 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.14

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 233.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

200.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 16.50

 5.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 78.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 77.43 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.74

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาท่ีชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 86.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 85.47 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.62 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาจะอยูในระดับ 

125.00 บาท/กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก 120.00 บาท/กก. ของเดือน

กอนรอยละ 4.17 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะอยู

ในระดับ 44.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 43.38 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 1.43

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาอยูในระดับ 73.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 70.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.29 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดท่ีชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 8.14 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.16 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.24

  ราคาปลาปนชนิดโปรตีน 58% - 60% ในตลาด

กรงุเทพฯ คาดวาอยูในระดบั 36.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 60 49.28 70.00

มี.ค. 52.25 70.00
เม.ย. 53.33 70.00
พ.ค. 52.25 70.00
มิ.ย. 51.88 70.00
ก.ค. 47.38 70.00
ส.ค. 47.99 70.00
ก.ย. 45.99 70.00
ต.ค. 41.89 70.00
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.53 70.00
ก.พ. 43.38 70.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 60 80.18 120.00

มี.ค. 83.58 120.00
เม.ย. 89.34 120.00
พ.ค. 83.09 120.00
มิ.ย. 83.12 120.00
ก.ค. 82.89 120.00
ส.ค. 86.52 120.00
ก.ย. 86.78 120.00
ต.ค. 86.13 120.00
พ.ย. 87.25 120.00
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค. 61 85.16 120.00
ก.พ. 85.47 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 60 215.09 217.62

มี.ค. 218.26 226.50
เม.ย. 187.64 169.25
พ.ค. 169.14 165.00
มิ.ย. 172.87 174.17
ก.ค. 174.90 175.00
ส.ค. 177.91 177.82
ก.ย. 174.36 173.20
ต.ค. 170.42 172.92
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 183.32 177.38
ก.พ. 256.67 182.88

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ปลาดุกบิ๊กอุย
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค.ก.พ. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 60 8.24 32.00

มี.ค. 8.29 34.79
เม.ย. 8.08 33.50
พ.ค. 8.55 33.00
มิ.ย. 8.38 33.00
ก.ค. 8.35 33.00
ส.ค. 8.44 33.75
ก.ย. 8.55 34.00
ต.ค. 8.32 34.00
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 60 136.25 180.00

มี.ค. 172.04 180.00
เม.ย. 126.67 180.00
พ.ค. 115.33 180.00
มิ.ย. 110.00 180.00
ก.ค. 112.00 180.00
ส.ค. 129.00 180.00
ก.ย. 111.00 180.00
ต.ค. 122.93 180.00
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 171.00 265.00
ก.พ. 172.75 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 60 36.98 70.00

มี.ค. 44.15 75.00
เม.ย. 41.89 75.00
พ.ค. 58.00 75.00
มิ.ย. 54.93 75.00
ก.ค. 57.63 77.50
ส.ค. 79.59 80.00
ก.ย. 80.19 80.00
ต.ค. 69.27 80.00
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.62 85.00
ก.พ. 77.43 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ น้ี มีรายงานจาก นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดี
กรมประมง วาเนื่องจากการที่พระราชกําหนดการประมง 
2558 ไดวางรากฐานการประมงไทยใหมจากเดิมทําการประมง
โดย “เสร”ี มาเปนการทาํประมงทีต่องขออนญุาต ภายใตปรมิาณ
ผลผลิตสูงสุดของสัตวนํ้าที่สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน 
การออกใบอนุญาตทาํการประมงใหกบัเรอืประมงจงึเปนกระบวน
การดําเนินการที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะอนุญาตใหเรือประมง
เขาทําการประมงในนานนํ้าไทยได สําหรับการขออนุญาตทําการ
ประมงของเรือประมงพาณิชยในรอบปการประมง 2559-2560 
(1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2561) ซึ่งกําลังใกลจะสิ้นสุดลง 
และเพื่อความตอเนื่องของการทําการประมง กรมประมงจึงได
ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
เรื่อง กําหนดเวลา หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการ
ขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยสําหรับปการประมง 
2561 – 2562  พ.ศ. 2561  โดยเตรยีมเปดใหผูประกอบการเรือประมง 
ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมงที่มีขนาดแรงมา 
280 แรงมาขึ้นไป และเรือตํ่ากวา 10 ตันกรอส ท่ีใชเครื่องมือ
ทําการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 7 เครื่องมือ ไดแก 
อวนลากคู อวนลากแผนตะเฆ (อวนลากเดี่ยว) อวนลากคานถาง 
อวนลอมจับ (มีสายมาน) อวนลอมจับปลากะตัก คราดทุกชนิด
ประกอบเรอืกลเรอืประกอบเครือ่งกาํเนดิไฟฟา (เรอืปนไฟ) ใหมา
แจงยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําประมงพาณิชยไดในระหวาง
วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ 2561 ณ ที่วาการอําเภอหรือ
สาํนกังานประมงอาํเภอแหงทองท่ีทีม่อีาณาเขตติดทะเล สาํนกังาน
ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง หรือสถานที่อื่นที่
กรมประมงประกาศกําหนดเทานั้น หากขึ้นรอบปการประมงใหม 
ซ่ึงจะเร่ิมตนวันที่ 1 เมษายน 2561 เรือประมงลําใดออกไป
ทําประมงโดยไมมีใบอนุญาตจะมีโทษรุนแรงทั้งทางอาญา
และมาตรการทางปกครองตาม พ.ร.ก. การประมง 2558 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม
 สาํหรบัขัน้ตอนการขอยืน่รบัใบอนญุาตทาํการประมง หลงัจาก
ที่ผู ประกอบการเรือประมงพาณิชยไดยื่นเรื่องเรียบรอยแลว 
ทางกรมประมง กรมเจาทา และศูนยบัญชาการแกไขปญหาการ
ทาํประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอยืน่รบัใบอนุญาตทําการประมง 
หลังจากทางผู ประกอบการเรือประมงพาณิชยไดดําเนินการ
ยื่นเร่ืองเรียบรอยแลว ทางกรมประมง กรมเจาทา และศูนย

 เมื่อเร็วๆ น้ี มีรายงานจาก นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดี เมื่อเร็วๆ น้ี มีรายงานจาก นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดี

กรมประมงเปดขอใบอนุญาต

ทําประมงรอบป 2561-2562

ใหยื่นไดวันที่ 20 มกราคม-20 กุมภาพันธ 2561

บญัชาการแกไขปญหาการทาํประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) จะเริม่
ดําเนินการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเรือประมง โดยแบง
กลุมเรือเปน 2 กลุมหลักใหญๆ ดังนี้
 1. เรือที่ไดรับอนุญาตทําการประมงพาณิชยท่ีมีขนาดเกิน 
30 ตันกรอสทุกเครื่องมือ เรือประมงตํ่ากวา 30 ตันกรอสที่
ใชเครื่องมือ อวนลากทุกชนิด อวนลอมจับ อวนลอมจับปลา
กะตัก อวนครอบปลากะตัก และเรือประมงที่ไมมีใบอนุญาต
ทาํการประมง (เรอืขาว-สม) ทาํการตรวจโดยศนูยควบคมุการแจง
เขาออกเรือประมง (PIPO)
 2. เรือท่ีไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ที่มีขนาด
ตํา่กวา 30 ตนักรอส ทีไ่มตองแจงเขาออกและเรอืทีม่ขีนาดตํา่กวา 
10 ตันกรอส จะถูกตรวจโดยคณะทํางานตรวจเรือของศูนยแกไข
ปญหาการทําการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) ซ่ึงเรยีกวาการตรวจ
เรือ 3 ฝาย ไดแก กรมประมง กรมเจาทา และ ศปมผ. โดยเรือ
ที่ตํ่ากวา 10 ตันกรอส ที่ใชเครื่องมือทําการประมง 7 เครื่องมือ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก อวนลากคู 
อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคานถาง อวนลอมจับ (มีสายมาน) 
อวนลอมจบัปลากะตกั คราดทกุชนดิประกอบเรอืกลเรือประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟา (เรือปนไฟ) จะตองทําอัตลักษณเรือ และ
วัดขนาดเรือใหม
 อยางไรก็ดี หลังจากที่ไดมีการตรวจเรือประมงพาณิชย
เรยีบรอยแลว ทางกรมประมงจะแจงใหผูไดรบัอนญุาตมารบัชาํระ
คาธรรมเนยีมใบอนญุาตและอากรทําการประมงและรบัใบอนญุาต
ทําการประมง ณ สํานักงานประมงอําเภอที่ยื่นคําไว สําหรับใบ
อนญุาตใชเรอืใหชาวประมงทีไ่ดรบัอนญุาตไปชาํระคาธรรมเนยีม
และรบัใบอนญุาตใชเรอื ณ สาํนกังานเจาทาภมูภิาคสาขา ในจงัหวดั
ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตทําการประมง
จะตองนําเรือพรอมเครื่องมือทําการประมงที่ไดรับอนุญาตมาให
เจาหนาทีศ่นูยควบคมุการแจงเขา-ออกเรอืประมงตรวจกอนออก
ไปทําการประมงครัง้แรกของปการประมง 2561 – 2562 (โดยขอรบั
การตรวจเรอืไดตัง้แตวนัท่ี 16 มนีาคม 2561 หลงัจากทีไ่ดรบัใบอนญุาต
ทาํการประมงพาณชิยรอบปการประมงใหม) ทัง้นี ้หากมขีอสงสยั
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ีศนูยปฏิบตักิารการออก
ใบอนญุาตทาํการประมงพาณชิยรอบปการประมง 2561 – 2562 
เบอรโทรศัพท 02-561-1418 ,091-057-5317, 064-014-1812, 
097-326-9095
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,800 1,764 1,700 1,750 1,900 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 19.00 18.27 16.19 15.00 17.00 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 16.14 17.50 15.50 17.41 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50

ลูกเปดไขซีพี 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.56

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/เมตริกตัน

รายการ
2560 2561

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

21-0-0 6,833 6,933 6,667 6,667 6,667 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567

46-0-0 10,300 10,833 10,133 10,133 9,500 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767

16 - 20 - 0 12,233 12,000 11,900 11,867 11,900 11,700 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033

16 - 16 - 8 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,833 12,733 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767

15 - 15 - 15 16,600 16,000 16,000 16,000 15,900 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000

13 - 13 - 21 16,900 16,550 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867 16,867

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ราคาขายสง (เงินสด) อาหารสัตวสําเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/30 ก.ก.

รายการ
2560 2561

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

หัวอาหาร

ไกรุน - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไกรุน - ไข 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไกไข 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หมูรุน 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เปดไข 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

ไกไข 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

ไกเล็ก - ไข 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หมูรุนขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เปดเล็กไข 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา : www.cpffeed.com
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แวะเยี่ยม สศท.

การประชุมหัวหนาสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน เพื่อขับเคลื่อน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 นายฉัตรชัย เตาทอง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) 
เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน โดยมี นายสัตวแพทยธนิตย เอนกวิทย รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธาน เพื่อรับฟงการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการสินคาเกษตรครบวงจรในพื้นที่
จังหวัดขอนแกน และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมท้ังไดลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยีย่นกลุมเกษตรกรปลกูพชืผกั บานโนนเขวา หมู 3 ตาํบลดอนหนั อาํเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแกน เพื่อใหกําลังใจและตรวจอาคารคัดแยกและบรรจุผักของกลุมเกษตรกรดวย

✤

สศท.5 รวมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2561

 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 นางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) 
มอบหมายให นายบณัฑติ วฒันพทุธกิลุ ผูอาํนวยการสวนวจิยัและประเมนิผล นาํทมีขาราชการ และเจาหนาทีใ่นสงักดั เขารวมจดันทิรรศการ
งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 
ณ โรงเรียนบานเฉลียง (คุรุราษฎรบํารุง) ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยไดรับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา รองผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานในพิธีเปด 
 ทั้งนี้ สศท.5 ไดนําเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหลากหลายดาน อาทิ Application 
ดานสารสนเทศการเกษตร OAE RCMO / OAE OIC / OAE Ag-info (รวมกิจกรรมเพื่อรับของสมนาคุณ “โหลดปบ รับเลย”) , การสํารวจ
ผลผลิตตอไรมันสําปะหลัง โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต , นําเสนอตนทุนการผลิตพืช , ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรโลก ภายในประเทศ
จนถึงจังหวัดนครราชสีมา , กระดานเศรษฐีเพื่อเกษตรกรไทย เปนตน โดยไดรับความสนใจจากเกษตรกร นักเรียนและประชาชนท่ัวไป
เปนจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานที่ตองการจะเสริมสรางความรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
แกเกษตรกร และบุคคลทั่วไป เพื่อกาวไปสูการเปน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ตอไป

✤
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ผูอํานวยการ สศท.7 รวมเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ

“ทางเลือกบนทางรอดในอนาคตสินคาเกษตรปลอดภัยยุค 4.0”

 วันที่  19 กุมภาพันธ  2561 นายชีวิต เม งเอียด ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ไดรับเกียรติจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
สิงห บุรี  ร วมเปนวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชื่อมโยงแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
สูแหลงจําหนายสินคา Q ภายใตโครงการยกระดับการพัฒนาการตลาดและเพิ่มมูลคาการผลิตอาหาร

สศท.6 จัดอบรมใหความรูเกษตรกรแปลงใหญ ผานศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศท.6) จ.ชลบุรี มอบหมาย
ใหนางตณิณา คญัใหญ ผูอาํนวยการสวนสารสนเทศการเกษตร และคณะจดัอบรมใหความรูโครงการ Application กระดานเศรษฐ ีเกษตรกร
มีโอกาส (RCMO) ใหเกษตรกรแปลงใหญ ผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) วังสมบูณ จ.สระแกว โดยมี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกษตรแปลงใหญของจังหวัดสระแกว เกษตรอําเภอวังสมบูรณ และเกษตรกรแปลงใหญ อ.วังสมบูรณ และเจาหนาที่ 
สศท.6 เขารวมอบรมรวม 65 คน ซึ่งเปนการใหความรู Application RCMO/Application OIC/Application Ag-info ผานสมารทโฟน 
และกระดานเศรษฐี เพื่อใหเกษตรกรแปลงใหญใชความรูท่ีอบรมนําไปประยุกตใชวางแผนการผลิต และการตลาด ใหเกษตรกรสามารถ
ลดตนทนุการผลติในปจจยัการผลติท่ีไมจาํเปน และเพิม่ผลผลติทางการเกษตรอยางมคีณุภาพตอบสนองตามความตองการของตลาดในพืน้ที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของพื้นที่

✤

ปลอดภัยใหไดมาตรฐาน กิจกรรมสงเสริมและสรางการยอมรับสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ในหัวขอ “ทางเลือกบนทางรอดในอนาคต
สินคาเกษตรปลอดภัยยุค 4.0” ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงหบุรี กลุมเปาหมายมาจากเกษตรกรจริงๆ ที่นําผลผลิตมาขาย 
ณ ตลาดเกษตรกร ผลิตสินคาที่ปลอดภัย ไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรทําการเกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตร
อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) ของสถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี จํานวน 50 คน ซึ่งผูเขารวมรับฟงการสัมมนาในครั้งนี้ไดใหความสนใจรับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนอยางมาก 

✤
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สศท.8 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. เพื่อขับเคลื่อน ศพก.

 วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ 2561 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี 
(สศท.8) เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตภารกิจสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2561 ณ ระเบียงทรายรีสอรท จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีนายสันติ วิสุทธิสรรพ ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทักษะ
ความรูความสามารถในการใชเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดแบงกลุมเจาหนาที่เศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อรวมกันสรุปปญหาและอุปสรรคในการทํางาน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดเก็บขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรใหมีความรวดเร็ว สามารถเผยแพรขอมูลไดทันตอเหตุการณและความตองการในการใชขอมูลในการประกอบการตัดสินใจของ
ผูใชบริการขอมูล

✤

ผูอํานวยการ สศท.8 เขารวมการประชุมสัมมนา

การขับเคลื่อนนโยบาย กษ.ในระดับพื้นที่สูการปฏิบัติ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี (สศท.8) เขารวมการประชุมสัมนา เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในระดับพื้นที่สูการปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ภาคใตและภาคใตชายแดน ณ หองประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานฯ

✤

 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 นายธรณิศร กล่ินภักดี ผูอํานวยการ
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เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ตลาดริมนํ้าจันทบูร จ.จันทบุรี

 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตลาดริมนํ้า
จันทบูร จ.จันทบุรี สนับสนุนขอมูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําจันทบูรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลาดริมนํ้าและ
บานหลวงราชไมตร ี(ปมู ปญุศร)ี ซึง่เปนคนแรกทีน่าํยางมาจากปนงัเขามาเพาะปลกูทีจ่นัทบรุ ีภาคตะวนัออก ซึง่เปนการดาํเนนิงาน
ของภาคเอกชน โดยยึดหลักธุรกิจเพื่อสังคม social enterprise เกื้อกูลกันระหวางเอกชนกับคนในชุมชน

✤

เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่บานเปร็ดใน จ.ตราด

 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่นายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชมศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑการบริหารจัดการนํ้าและปาชายเลนบานเปร็ดใน ต.หวงนํ้าขาว อ.เมือง จ.ตราด พรอมเยี่ยมชม
ศูนยเรียนรู 4 จุด ไดแก 1.ปาชายเลนบานเปร็ดใน 2.ระบบการบริหารจัดการนํ้าจืด-นํ้าเค็ม 3.การสํารองและกักเก็บนํ้าจืด และ 
4.เกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม

✤
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การประชุมผูบริหาร สศก. ครั้งที่ 1/2561

 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
ผูบรหิารสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ครัง้ที ่1/2561 ผานระบบ video conference ณ อาคารศนูยปฏบิตักิารเศรษฐกจิการเกษตร 
สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร เพือ่พจิารณาการดําเนินงานตามนโยบายของ รมว. กษ. แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทย
สูความยั่งยืนของ กษ. และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบในการแนะนํากํากับการบริหารจัดการสินคา
เกษตรครบวงจร และแกไขปญหาดานการเกษตรของจังหวัด รวมทั้งการบริหารจัดการสินคาเกษตรรายสินคา (ขาว ปาลมนํ้ามัน 
มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว) ตลอดจนการเตรียมจัดทําขอมูลพยากรณสินคาเกษตร

✤

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ครั้งที่ 3

 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมสัมมนา
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในระดบัพืน้ท่ีสูการปฏบิติั ครัง้ที ่3 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิต้ี จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เพื่อชี้แจงนโยบายการดําเนินงานของ กษ. แกผู ปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่ และบูรณาการการทํางานกับภาคสวนตางๆ 
รวมทั้งหารือรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทาง
ชวยเหลือเกษตรกรตอไป

✤
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต

 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธาน
เปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิตสินคาเกษตร ภายใตโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําสารสนเทศตนทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ณ หองศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. 
เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรของ สศก. ใหมีความรูความเขาใจเร่ืองตนทุนการผลิตสินคาเกษตร ใหสามารถจัดทําและวิเคราะห
ขอมูลตนทุนการผลิตไดอยางตอเนื่อง

✤
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 การประชุมคณะทํางานดานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม

 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมคณะทํางาน
ดานการพฒันาการเกษตรสมยัใหม ครัง้ที ่20-1/2561 ภายใตคณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ ณ หองประชมุโลตสั ศนูยการประชมุ
แหงชาติสิริกิติ์ เพื่อรับฟงความกาวหนาการดําเนินโครงการของคณะทํางานดานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม

✤
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สศก.จัดอบรมชี้แจงการสํารวจขอมูลการเกษตร ปงบประมาณ 2561

เลขาธิการ สศก. รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก.

 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการ
อบรมชี้แจงการสํารวจขอมูลการเกษตร ปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมศรีปลั่ง อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี
นางพรพรรณ เหน็สวาง นกัวชิาการสถติชิาํนาญการพิเศษ กลาวรายงาน ซึง่มวีตัถปุระสงคเพ่ือใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานสาํรวจ สาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 และเจาหนาที่ศูนยสารสนเทศการเกษตรไดรับทราบ และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
สํารวจขอมูลการเกษตร ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในภาคสนาม จนสามารถนําไป
ใชปฏิบัติงานจริง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปลุกจิตสํานึกในการเปนผูสํารวจที่ดี ทั้งนี้การอบรมดังกลาวจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ 2561 โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ทั้งสวนกลาง และภูมิภาค เขารวมการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 60 คน

✤

 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมลงพื้นที่ 
คณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ณ หมูที่ 8 ตําบลแหลมบัว 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่ีประสบความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริ “ศาสตรพระราชา” 
และการประยุกตเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิตขาวและการทําขาวอินทรีย

✤
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รองเลขาธิการ สศก. เปนประธานเปดการฝกอบรมศึกษาดูงานฯ

 วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2561 นางอญัชนา ตราโช รองเลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพ่ือขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตภารกิจสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ โดยมี นายบุญลาภ โสวัณณะ 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใหเหมาะสมทางดานการเกษตรในทองถิ่นของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

✤
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สศก.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัด

 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 นางสาวทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง การใชดชันเีศรษฐกจิการเกษตรเพือ่การประมาณการภาวะเศรษฐกจิการเกษตรระดบัจงัหวดั ณ หองอบรม
ศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายเสกสรร ศิริกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูเชี่ยวชาญดาน
นโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการใชดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด และเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
ในการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีผู เขาอบรมจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร รวม 45 คน

✤
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สศก. รวมงาน “อุนไอรักคลายหนาว”

 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยคณะผูบริหาร 
รวมงาน “อุนไอรัก คลายความหนาว” โดยรวมสวมใสชุดไทยยอนยุคและชุดผาไทย เพื่อใหเขากับบรรยากาศงาน ทั้งนี้ 
“งานอุนไอรัก คลายความหนาว” จัดขึ้นตามที่สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริที่จะใหประชาชนไดมีความสุข 
ความรื่นเริง และรําลึกถึงวิถีชีวิตที่ผานมา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงานขึ้นระหวางวันที่ 
8 ก.พ. – 11 มี.ค. 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือปา

✤
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