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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



 ตอนรับปใหมไทยกับเทศกาลสงกรานตประจําป 2561 หลายทานคงเดินทาง

ทองเที่ยว หรือกลับภูมิลําเนาเพื่อรดนํ้าขอพรผูใหญที่ทานเคารพนับถือ รวมทั้งเลนนํ้าสงกรานต

เพ่ือคลายรอนกันอยางสนุกสนาน โอกาสนี้ทีมบรรณาธิการก็ขอสงความสุขปใหมไทย

ในชวงเทศกาลสงกรานตมายังสมาชิกวารสารทุกทาน และสืบสานประเพณีสงกรานตไทย

ใหงดงาม เปนทีป่ระทบัใจของนกัทองเทีย่วโดยเฉพาะชาวตางชาตใินชวงเทศกาลปใหมไทยรวมกนั

 สําหรับ 24 มีนาคมที่ผานมา ซึ่งตรงกับวันคลายวันสถาปนา สศก. หนวยงานไดมีการ

จัดงานแถลงขาวถึงรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ซึ่งพบวา ขยายตัว

รอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น 

จากปจจัยสนับสนุน คือ ปริมาณนํ้าที่ใชการไดในอางเก็บนํ้าสําคัญ มีเพียงพอตอการเพาะปลูกพืช 

มีการบริหารจัดการนํ้าและจัดสรรน้ําอยางเหมาะสม ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่สวนใหญ

ของประเทศเอื้ออํานวยตอการผลิต สําหรับการผลิตสินคาปศุสัตวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการขยาย

การผลิตเพื่อรองรับความตองการของตลาด ประกอบกับมีระบบการผลิตที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

สวนการผลิตสินคาประมง การผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการฟารมที่ดี 

และการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปริมาณนํ้าที่เพียงพอและสภาพอากาศเอื้ออํานวย

 นอกจากนี้ ยังไดมีการวิเคราะหถึงผลกระทบภาคเกษตรจากการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน เปนตนไป ซึ่งภาคการเกษตรมีอัตราสวนตนทุนคาจางแรงงานตอตนทุน

การผลิต รอยละ 17.4 โดยเฉลี่ยใชแรงงานเปนหลักในกิจกรรมการผลิต โดยพบวา ภาพรวม

ไมกระทบตอภาคเกษตรมากนัก แตอาจกระทบตอชวงที่เปนฤดูกาลเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว

ที่ตองใชแรงงานคอนขางมากในบางสาขาการผลิต โดยสาขาพืชไดรับผลกระทบมากที่สุด 

จากการผลิตไรออยโรงงาน สวนยางพารา และไรขาวโพด เปนตน อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือ

ภาคการเกษตรยังคงตองปรับตัวใหทันตอสถานการณ ทั้งการพัฒนาศักยภาพแรงงานเกษตร

เพื่อใหสามารถลดตนทุนในการผลิต รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การรวมกลุม 

และการการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเพื่อใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืนตอไป
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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ไตรมาส 1 จีดีพีเกษตร พุง 3.8 %

ยํ้าความเชื่อมั่น ทั้งป ทุกสาขายังขยับตอเนื่อง

 จีดีพเีกษตรไตรมาสแรก ขยายตวั รอยละ 3.8 

ระบทุกุสาขาการผลติ ทัง้พชื ปศสุตัว ประมง บรกิาร

ทางการเกษตร และปาไม พาเหรดขยายตัวเพ่ิม 

เชื่อมั่น นโยบายดานการเกษตร บวกเศรษฐกิจโลก

ที่สดใส ดันทั้งปยังขยับตอเนื่อง

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ป 2561 พบวา 
ขยายตัวรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 
โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยสนับสนุนภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวไดดี คือ ปริมาณนํ้าที่ใชการได
ในอางเก็บนํ้าสําคัญ มีเพียงพอตอการเพาะปลูกพืช มีการ
บริหารจัดการนํ้าและจัดสรรนํ้าอยางเหมาะสม ประกอบกับ
สภาพอากาศในพื้นที่สวนใหญของประเทศเอ้ืออํานวยตอการ
ผลิต ทําใหพืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้น แมวา
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 2560 ท่ีผานมา 
หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต ซึ่งเปนแหลงผลิตยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน และกุงทะเลเพาะเล้ียงที่สําคัญ จะประสบปญหา
นํา้ทวม ซึง่กระทบตอผลผลติสนิคาเกษตรบางสวนทีอ่อกสูตลาด
ในชวงไตรมาสนี้ แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวไมกระทบตอ
เศรษฐกิจการเกษตรมากนัก สําหรับการผลิตสินคาปศุสัตว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับมีระบบการผลิต
ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน สวนการผลิตสินคาประมง การผลิต
กุ งทะเลเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการฟารมที่ดี 
สวนการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปริมาณนํ้าที่
เพียงพอและสภาพอากาศเอื้ออํานวย
 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาการเกษตรในหลายดาน เชน ตลาดนํา
การผลิต การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบูรณาการในระดับพื้นที่ รวมถึงการนอมนํา
หลักการทรงงานและเกษตรทฤษฎีใหมมาใช โดยไดมีการ
ดําเนินการภายใตนโยบายดานการเกษตรที่สําคัญตางๆ และ

เรงขยายผลใหครอบคลมุทัง้ประเทศมากขึน้ อาท ิระบบสงเสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) การพัฒนาเกษตรกรสู Smart 
Farmer บริหารจดัการพ้ืนทีเ่กษตรตามแผนทีก่ารเกษตรเชงิรกุ 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ตลาดสินคาเกษตร เปนตน 
ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการวางแผนการผลิตสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด และยกระดบัมาตรฐานการผลติสนิคาเกษตร 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอยางเนื่อง รวมทั้งความ
เชื่อมั่นของประเทศคูคาที่มีตอสินคาเกษตรไทย สงผลใหการ
สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมีแนวโนมดีขึ้น 
 สําหรับรายละเอียดในแตละสาขา พบวา สาขาพืช
ในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดยีวกนัของป 2560 โดยผลผลติพชืสาํคญัทีเ่พิม่ขึน้ ไดแก 
ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน สับปะรด
โรงงาน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และลําไย สําหรับ ขาวนาป 
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก
และเจริญเติบโตของตนขาว ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลางและภาคกลางสามารถปลูกขาวนาปรอบสองได 
ขาวนาปรงั มผีลผลติเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปริมาณนํา้ในอางเกบ็นํา้
สวนใหญมมีากกวาปทีผ่านมา ประกอบกบัราคาขาวทีเ่กษตรกร
ขายไดเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
ในพื้นที่นาที่เคยปลอยวาง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมสูงขึ้น จูงใจ
ใหเกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูกแทนการปลอยพื้นท่ีใหวาง 
ออยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนใหเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่ไมเหมาะสมมาปลูก
ออยโรงงานแทน รวมถึงโรงงานน้ําตาลมีการสนับสนุนและ
สงเสริมการปลูกออย 
 สับปะรดโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคา
ที่เกษตรกรขายไดในป 2558 – 2559 อยูในเกณฑดี จูงใจ
ใหเกษตรกรขยายเนื้อท่ีปลูกในพื้นที่ที่ปลอยวาง รวมทั้งปลูก

โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
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แซมในสวนยางพารา และปลูกใหมทดแทนมันสําปะหลัง 
ยางพารา มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2555 มีการปลูก
ตนยางแทนพื้นที่พืชไร ไมผล นาขาว และพื้นที่ตัดโคนตนยาง
ที่มีอายุมากแลวปลูกใหมทดแทน ปาลมนํ้ามัน มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อท่ีใหผลเพิ่มขึ้นจากตนปาลมนํ้ามันที่
ปลูกใหมในป 2558 เริ่มใหผลผลิตในปนี้ ประกอบกับในชวง 
1-2 ปที่ผานมา มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอตอความตองการของ
ตนปาลม จึงทําใหตนปาลมสมบูรณและมีทะลายเพิ่มขึ้น ลําไย 
มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากตนลําไยที่ปลูกในป 2558 เริ่มให
ผลผลิต และมีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอตอการออกดอกติดผล 
 ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 
สินคาพืชที่มีราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไดแก ขาว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และลําไย โดย ขาว มีราคา
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคาขาวเปนไปตามกลไกตลาด ซึง่ผูประกอบ
การสงออกมีความตองการขาว เพื่อทยอยสงมอบตามคําสั่งซื้อ
จากประเทศคูคา ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีความตองการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
อยางตอเนื่อง มันสําปะหลัง มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตลดลง ทําใหไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบ
การสงออก และ ลําไย มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของลําไยใหมีคุณภาพตรงกับความตองการ
ของตลาดมากขึ้น
 สาขาปศสุตัวในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตวัรอยละ 1.4 
เปนผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความตองการบริโภค 
ของตลาดท้ังในและตางประเทศ ประกอบกับการเฝาระวัง 
ควบคุมโรคระบาด และจัดการฟารมไดมาตรฐาน ทําใหสินคา
ปศุสัตวหลัก ไดแก ไกเนื้อ สุกร ไขไก และนํ้านมดิบ มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561 
สินคาปศุสัตวสวนใหญมีราคาลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 โดยราคาสกุร ไขไก ลดลง เนือ่งจากปริมาณผลผลติ
ที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคานํ้านมดิบคอนขางทรงตัว 
สวนราคาไกเนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการผลผลิตไกเนื้อ
เพิ่มขึ้น 
 สาขาประมงในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 1.5 
จากปริมาณกุงทะเลเพาะเลี้ยงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เกษตรกร
มีการบริหารจัดการฟารมที่ดี รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการ
เลี้ยงใหเหมาะสมกับพื้นที่ ผลผลิตประมงนํ้าจืด เชน ปลานิล 
และปลาดุก มีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าพอเพียง
สําหรับการเลี้ยง ประกอบกับภาครัฐมีการดําเนินนโยบาย
สงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญอยางตอเนื่อง เปนผล
ใหผลผลิตประมงนํ้าจืดเพิ่มขึ้น ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม 
– กุมภาพันธ 2561 ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวตอ

✤

กิโลกรัม) ปลานิลขนาดกลาง และปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2 – 4 
ตัวตอกิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลง ซึ่งเปนการลดลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น
 สาขาบรกิารทางการเกษตรไตรมาส 1 ป 2561 ขยาย
ตัวรอยละ 3.6 โดยเกษตรกรมีการจางบริการเตรียมดิน ไถ
พรวนดิน และเก่ียวนวดขาวตามพ้ืนที่เพาะปลูกขาวที่เพิ่มขึ้น 
ซึ่งเปนผลจากปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําที่เพียงพอสําหรับ
การเพาะปลูกขาวนาปรัง และปริมาณนํ้าฝนเพียงพอสําหรับ
การเพาะปลกูขาวนาป นอกจากนี ้ในสวนของการเพาะปลกูออย
โรงงาน มกีารใชบรกิาร เก็บเก่ียวออยเพ่ิมขึน้ เพราะมกีารขยาย
พื้นที่เพาะปลูกออยจากการสงเสริมของโรงงานนํ้าตาล 
 สาขาปาไมในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตวัรอยละ 2.2 
เน่ืองจากผลผลิตไมยูคาลิปตัส ไมยางพารา ถานไม และ
ครั่ง เพิ่มขึ้น โดยความตองการไมยูคาลิปตัสภายในประเทศ
สูงขึ้นเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และแปรรูป
เปนเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) ขณะที่ไมยางพารา
ยังคงเปนที่ต องการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดจีน นอกจากน้ี ผลผลิตคร่ังฟนตัวเต็มท่ีจาก
สภาพอากาศที่เอื้ออํานวย สงผลใหมีมูลคาการสงออกครั่ง
ในเดือนมกราคม 2561 เพิ่มสูงถึง 3 เทาตัว
 ทัง้นี ้แนวโนมเศรษฐกจิการเกษตรในป 2561 คาดวา
จะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0 – 4.0 โดยทุกสาขาการ
ผลิตขยายตัวไดตอเนื่องจากป 2560 ปจจัยสนับสนุน ไดแก 
ปริมาณนํ้าและสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย การดําเนินนโยบาย
ดานการเกษตรตางๆ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม
ดีขึ้น ทําใหความตองการสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย
มทีศิทางทีด่ ีสงผลตอเนือ่งมายงัการผลติและราคาสินคาเกษตร
ในประเทศดวย อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามปจจัยสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร อาทิ ความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดตางๆ ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตรในระยะตอไปได

สาขา ไตรมาส 1/2561 (มกราคม – มีนาคม 2561)
ภาคเกษตร 3.8
  พืช 4.7
  ปศุสัตว 1.4
  ประมง 1.5
  บริการ
  ทางการเกษตร

3.6

  ปาไม 2.2

ขอมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
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โดย สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตวและประมง
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

วิเคราะหผลกระทบ การนําเขากุงจากอินเดีย

 1. ขอเท็จจริง

  เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ 2561 สมาคมอาหารแชเยอืกแขง็

มีขอเสนอใหกรมประมงดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลน

วัตถุดิบกุง โดยการอนุญาตใหมีการนําเขาวัตถุดิบกุงทะเลจาก

ประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ ภายหลังจากท่ีกรมประมง

ออกประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เร่ือง 

งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตใหนําเขาสัตวน้ํา

และผลิตภัณฑสัตวนํ้า (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 นั้น โดยจะขอ

นําเขากุงจากอินเดีย จํานวน 50,000 ตันตอป เพื่อแกไขปญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบกุงแปรรูปเพื่อสงออก และเพิ่มความ

สามารถในการแขงขันและเปนการรักษาตลาดสงออกไว 

 2. สถานการณกุงของไทย ในชวง 5 ป 

ที่ผานมา (2556 - 2560) และแนวโนม ป 2561

  2.1 การผลิต ผลผลิตกุงจากการเพาะเล้ียงมีแนวโนม

เพิม่ข้ึนรอยละ 6.81 ตอป ในป 2560 มเีกษตรกร ผูเพาะเลีย้งกุง

จํานวน 20,744 ฟารม ปริมาณผลผลิตกุ ง 297,111 ตัน 

ลดลงจาก 310,980 ตัน ในป 2559 รอยละ 4.46 โดยผลผลิต

กุงตํา่กวาทีป่ระมาณการ เนือ่งจากมีการระบาดของโรคตายดวน 

(EMS) ประกอบกับพบการระบาดของโรคข้ีขาวในหลายพื้นที่ 

ซึ่งในชวงที่ผานมาผลผลิตกุงของไทยประสบปญหาโรคกุงตาย

ดวน ทาํใหผลผลติกุงลดลงจากภาวะปกต ิภาครฐัโดยกรมประมง

รวมกบัภาคเอกชนไดดําเนนิการปองกนัแกไขปญหาและควบคมุ

การระบาดของโรคตายดวน และโรคอื่นอยางตอเนื่อง อยางไร

ก็ตาม เกษตรกรบางสวนมีการปรับตัวในการเล้ียง โดยมีการ

นําเทคนิคการเลี้ยงใหมๆ มาปรับใช 

 คาดวาผลผลติกุงในป 2561 จะมปีริมาณ 345,000 ตนั 

เพิ่มขึ้นรอยละ 16.12 เมื่อเทียบกับ ป 2560 เนื่องจากราคากุง

อยูในเกณฑดีจูงใจใหเกษตรกรมีการเลี้ยงมากขึ้น ประกอบกับ

ภาครัฐไดมีการแกไขปญหาเร่ืองโรคกุ งมาอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ และการฝกอบรมใหความรูกับ

เกษตรกร เชน เทคนิคการเลี้ยงใหมๆ การสงเสริมการปรับปรุง

ฟารมใหมบีอพกัน้ําและนําน้ําหมนุเวยีนกลบัมาใชใหม การตรวจ

คัดกรองโรคใหกับโรงเพาะฟกและเกษตรกร ทั้งนี้ ผลผลิตที่

เพิ่มขึ้นจะชวยลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

กุงแปรรูปเพื่อสงออกได

  2.2 การตลาด 

  ราคากุงขาวแวนนาไมทีเ่กษตรกรขายไดมแีนวโนม

ลดลงในอัตรารอยละ 3.37 ตอป โดยป 2560 ราคาเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 185.15 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 179.97 บาท 

ของป 2559 รอยละ 2.88 

 การสงออกกุงและผลติภณัฑของไทยมแีนวโนมเพิม่ขึน้

ทัง้ปริมาณและมลูคาในอัตรารอยละ 2.48 และ รอยละ 1.07 ตอป 

ตามลาํดบั โดยป 2560 การสงออกมปีริมาณ 212,147 ตนั มูลคา 

69,835 ลานบาท เพิม่ข้ึนจาก 207,193 ตัน มูลคา 69,204  ลานบาท 

ของป 2559 รอยละ 2.39 และรอยละ 0.91 ตามลําดบั ซึง่ตลาด

สงออกหลกัของไทย คอื สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น เวยีดนาม จีน และ

แคนาดา โดยไทยเปนผูสงออกกุงอันดับหาของโลก 
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 การนําเขากุ งของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ

และมูลคาในอัตรารอยละ 9.00 ตอป และรอยละ 4.69 ตอป 

ตามลําดับ ในป 2560 มีปริมาณ 31,297 ตัน มูลคาการนําเขา 

4,053 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 22,008 ตัน มูลคา 3,485 

ลานบาท ของป 2559 รอยละ 42.21 และรอยละ 16.29 

ตามลําดับ สวนใหญนําเขา กุงแชเย็นแชแข็งมาเปนวัตถุดิบ

เพื่อแปรรูปสงออก รอยละ 97.62 ของการนําเขาทั้งหมด ทั้งนี้

ราคานําเขา (CIF) กุงสดแชเย็นแชแข็งของไทยมีแนวโนมลดลง 

ในอัตรารอยละ 3.80 ตอป โดยในป 2560 ราคานําเขากุงสด

แชเย็นแชแข็งกิโลกรัมละ 129.95 บาท ลดลงจากราคา 

162.73 ของป 2559 รอยละ 25.22 

 3. สถานการณกุงของอินเดีย ในชวง 5 ป

ที่ผานมา (2556 - 2560) 

 3.1 การผลิต การเพาะเลี้ยงของอินเดียมีการขยายตัว

ในอัตรารอยละ 11.72 ตอป ในป 2560 มีผลผลิต 450,000 ตัน 

ซึ่งเปนผูผลิตอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน เนื่องจากประเทศ

มีพื้นที่ขนาดใหญและมีพื้นที่เลี้ยงเปดใหม จํานวนมากและ

ราคากุงอยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรขยายการเพาะเลี้ยงกุง

มากขึ้น อยางไรก็ตาม การระบาดของโรคก็มีเพิ่มขึ้น เชน โรค

ตายดวน และโรคไอเอม็เอน็ (Infectious Myonecrosis : IMN) 

ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส กุงมีอาการกลามเนื้อขาวขุน แคระแกร็น 

เลี้ยงไมโต สงผลใหการเพาะเลี้ยงกุงของอินเดียมีการใชสาร

เคมีและยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง เชน Nitrofurans และ 

Chloramphenicol ในปริมาณมากซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย

 3.2 การตลาด การสงออกกุงของอินเดียขยายตัวทั้ง

ปริมาณและมลูคาในอตัรารอยละ 14.44 และรอยละ 7.56 ตอป 

ตามลําดับ ในป 2560 มีปริมาณสงออก 440 พันตัน มูลคา 

3,708 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป และเปนผูสงออกกุงอันดับหน่ึงของโลก อยางไร

กต็ามการสงออกกุงของอนิเดยี มกีารตรวจพบสารปนเปอนเกนิ

คามาตรฐานความปลอดภยัทีก่าํหนด โดยขอมลูของ European 

Union Law (Eur-lex) รายงานวา ในชวง 6 เดือนแรกของ

ป 2560 สหภาพยุโรปไดระงับการนําเขากุงจากอินเดีย จํานวน 

10 สญัญา จาํนวนสนิคากุงถกูตกีลบั จาํนวน 36 ตูคอนเทนเนอร 

เนื่องจากมีการตรวจพบสารปนเป อน Nitrofurans และ 

Chloramphenicol และสหภาพยุโรปไดผานรางกฎหมายเพื่อ

เพิ่มการตรวจสอบการนําเขาสัตวนํ้าจากอินเดีย จากที่ผานมา

ตรวจสอบสารตกคางจากสินคานําเขาเพียงรอยละ 10 เพิ่มขึ้น

เปนรอยละ 50 

 4. ผลกระทบตอการผลิตกุงของไทย

 4.1 หากไทยเปดใหมีการนําเขากุงจากอินเดีย ปริมาณ 

50,000 ตนัตอป จะมผีลกระทบทาํใหราคากุง ในประเทศตกตํา่ 

เน่ืองจากในป 2560 ราคากุงของอินเดียกิโลกรัมละ 151.67 บาท 

ภาพที่ 1 การผลิตการสงออกและราคากุงของไทย

ภาพที่ 2 ผลผลิตและการสงออกกุงของอินเดีย
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ขณะที่กุงของไทยกิโลกรัมละ 185.15 บาท ซ่ึงราคาตํ่ากวา

กุงไทยกิโลกรัมละ 33.48 บาท ทั้งนี้หากมีการอนุญาตใหนําเขา

กุงผูประกอบการแปรรูปกุง เพื่อสงออกจะไปซื้อกุงของอินเดีย

ที่มีราคาตํ่ากวา ซึ่งจะสงผลกระทบกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุง 

จํานวน 20,744 ฟารม ที่เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรราย

ยอยไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงกุงตอไปได 

 4.2 ความเสีย่งการระบาดของโรคไอเอ็มเอน็ ซ่ึงเปนโรค

ตางถิ่นที่ไมเคยพบในประเทศไทย และเปนโรคท่ีอยูในรายชื่อ

โรคระบาดขององคการโรคระบาดสตัวระหวางประเทศ (World 

Organiation for Animal Health : OIE) ทั้งนี้โรคไอเอ็มเอ็น

เคยเกิดที่อินโดนีเซีย และบราซิล ซึ่งสรางความเสียหายใหกับ

อุตสาหกรรมกุงของประเทศดังกลาวอยางรุนแรง และใชเวลา

นานในการฟนฟู สําหรับประเทศอินเดียพบการระบาดของโรค

ไอเอ็มเอ็น ซึ่งหากไทยอนุญาตใหนําเขากุง จึงมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดโรคไอเอ็มเอ็นแพรระบาด และจะสรางความเสียหายใหกับ

อุตสาหกรรมกุงไทยอยางรุนแรงได

 ดังน้ัน การนําเขากุงจากอินเดียมาแปรรูปเพื่อสงออก 

อาจทําใหมีการตรวจพบสารปนเปอนที่ตกคางในกุง ซึ่งจะ

กระทบกับภาพลักษณสินคากุงของไทยได 

 5. แนวทางและมาตรการในการแกไปญหา

 5.1 การแกไขปญหาผลผลิตกุ งไมเพียงพอกับการ

แปรรูปเพื่อสงออก ขอใหภาคเอกชนผูประกอบการสงออก 

(โรงงานแปรรูป) แจงปริมาณความตองการกุงที่ตองใชแปรรูป

เพ่ือสงออก กับผูประกอบการเพาะเลี้ยงเพ่ือวางแผนการผลิต

ใหสอดคลองกับความตองการ และไมควรอนุญาตใหนําเขา

กุ งจากอินเดียเพราะจะสงผลกระทบกับเกษตรกรผู เล้ียง

กุงของไทย 

 5.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงมกีาร

ดําเนินการอยางเขมงวดในเรื่องของการตรวจสอบยอนกลับ

ตลอดสายการผลิต (Traceability) ซึ่งเปนจุดแข็งสินคากุงไทย

ทีผู่นําเขามคีวามเชือ่มัน่ดานคณุภาพและความปลอดภยั ดงันัน้

กรมประมงจึงควรคงมาตรการหามนําเขากุงจากแหลงที่มีการ

ระบาดของโรคตอไป เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรค และ

เปนการรักษาภาพลักษณสินคากุงของไทยในตลาดโลก
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบราคากุงที่เกษตรกรขายไดของไทยกับอินเดีย

ภาพที่ 3 ราคากุงที่เกษตรกรขายไดของไทยกับอินเดีย

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519718526685&uri=CELEX:32016D1774

ที่มา  : ราคากุงไทยจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ราคากุงอินเดีย 
 จากวารสารเครือเจริญโภคภัณฑ 
หมายเหตุ  : กุงขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม
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โดย ศูนยประเมินผล

โชวผลโครงการ 5 ประสาน ป 60

ยกระดับเกษตรกรดวยทฤษฎีใหม

พรอมหนุนเกษตรกรตอเนื่องในป 61

 สศก. เผยผลติดตามโครงการ “5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง” ป 2560 เกษตรกรได
องคความรู เขาใจหลักทฤษฎีใหม ปรับแนวคิดสูเศรษฐกิจ
พอเพียงไดมากขึ้น ชวยเกษตรกรลดคาใชจายในครัวเรือน
และคาใชจายทางการเกษตร 20,832 บาท/ป พรอมเดินหนา
ขยายความสาํเรจ็ ป 2561 หนนุเกษตรกรยกระดบัคณุภาพชวีติ 
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 จากการขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหมถวายในหลวง” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รวมกับสวนราชการในสังกัด ปราชญเกษตร 
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนโครงการ และ
สงเสริมใหเกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อําเภอ 
รวมท้ังสิ้น 70,000 ราย นอมนําหลักทฤษฎีใหมไปปรับใชใน
พื้นที่ของตนเองอยางเหมาะสม โดยมุ งหวังจะชวยพัฒนา
คณุภาพชวีติของเกษตรกรในการลดรายจาย เพิม่รายได พัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง ครอบครวั และชุมชน และสรางอาชพีอยาง
เหมาะสมกับทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางคุมคา
 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานป 2560 
(ผลการดําเนินงานระหวางกุมภาพันธ – พฤศจิกายน 2560) 
พบวา เกษตรกรรอยละ 98 เกษตรกรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เขาใจการ
จดัทาํบญัชคีรวัเรอืน มกีารวางแผนการผลติ สามารถลดคาใชจาย

ในครัวเรือนและลดรายจายทางการเกษตรดวยการพึ่งพา
ตนเองเฉลี่ย 1,736 บาท/เดือน หรือ 20,832 บาท/ป โดย
แบงเปนลดคาใชจายในครัวเรือน เชน การปลูกผัก เล้ียงปลา 
และเลี้ยงไกไขไวบริโภคในครัวเรือน จํานวน 964 บาท/เดือน 
และลดรายจายทางการเกษตร เชน ใชแรงงานตนเอง การผลิต
ปุยอินทรีย สารไลแมลง และอาหารสัตวใชเอง จํานวน 772 
บาท/เดือน นอกจากนี้ พบวา เกษตรกรสามารถลดคาใชจาย
ฟุมเฟอยหรือคาใชจายที่ไมจําเปนของครัวเรือนได 132 บาท/
เดอืน เชน คาบุหร่ี สรุา การเลนพนันเสีย่งโชค สงผลใหเกษตรกร
มีการออมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการชําระหนี้ได
มากขึ้นและชําระหนี้ไดตรงเวลาจากการพึ่งพาตนเอง
 พรอมนี้ เกษตรกรใหความเห็นวา เมื่อสิ้นสุดโครงการ
แลว เกษตรกรตั้งใจจะทําเกษตรทฤษฎีใหม โดยจัดสรรพื้นที่ให
เปนไปตามองคประกอบ คอื แหลงนํา้ นาขาว ปลกูพชื และทีอ่ยู
อาศัย/เลี้ยงสัตว สวนเกษตรกรที่มีสภาพของพื้นที่ไมเหมาะกับ
การขุดบอเพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับการเกษตร และยังไมพรอม
ดานสภาพพื้นที่ มีความตั้งใจจะทําการเกษตรแบบผสมผสาน
 สําหรับการดําเนินงานในป 2561 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีเปาหมายสงเสริมใหเกษตรกรที่มีความสมัครใจ
จากพ้ืนที่ทั่วประเทศเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมเพิ่มขึ้น 
อีกจาํนวน 70,000 ราย รวมเปน 140,000 ราย เพือ่นอมนาํหลกั
เกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองอยางเหมาะสม
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน ทั้งน้ี เกษตรกรที่สนใจ
เขารวมโครงการสามารถติดตอไดที่สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน
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ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1194945

 พินัย แกวจันทร ปราชญชาวบาน ตําบลยุโป 
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา บอกถึงอดีตเมื่อกอนทําเกษตร
ปลูกเชิงเดี่ยวปลูกขาวกับทําสวนยาง ไปๆ มาๆ คนอื่น
มีเหมอืนเราหมด ไมรูจะขายใคร ขายไมไดราคาในที่สุดตอง
ขายที่ขายทางไปมากโข เลยหวนมานึกถึงคําบิดาที่ทํานา
มาตั้งแตยังเด็ก แตสงลูกหลายคนเรียนหนังสือได ไมมี
หนี้สินเพราะพอใชวิธีจายเทาที่จําเปน ปลูกเอง กินเอง 
มีเหลือไวขาย มีรายไดไมเดือดรอน
 ป 2538 จึงใชพื้นที่ 2 ไร 2 งาน พื้นที่แปลงสุดทาย
เหลอือยูขางบาน นาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎี
ใหมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
แปลงเปนสวนผสม ปลูกไมกินสารพัด อยางผสมปนเป 
ลงไปในสวนยาง มทีัง้มงัคดุ ทเุรยีน เงาะจนัทนเทศ จาํปาดะ 
มะไฟ ลองกอง ฯลฯ มีทั้งปลูกไวกินเอง มีเหลือขายใหกับ
คนทั่วไป ไมผลกิน-ขายไมหมด เอามาแปรรูปเปนสินคา

วางขายหนาบานใหคนผานไปผานมา สินคาท่ีเดนดัง
ตองยกใหสมแขกตากแหง กวน เชื่อม ออกจําหนายจึง
กลายเปนสินคาโอทอปของจังหวัดยะลา นอกจากน้ี 
ยังเลี้ยงไก เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง ทําปุยหมัก ปุยคอกไวใชเอง 
เอานํ้าสมควันไมมาทําเปนสารไลแมลงศัตรูพืชทุกอยาง
ลงมือทําเองอยูในเขตรั้วบาน
 23 ปผานไป ณ วันนี้ แปลงเกษตรทํากิน 2 ไรครึ่ง 
ไดกลายเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน เปน 1 ใน 
59 แหง ศูนยเรียนรู ตามแนวพระราชดําริในเขตพื้นที่
จังหวัดยะลาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดยะลา
และ ธ.ก.ส. เพือ่ใหศูนยเรยีนรูเปนแหลงองคความรู ทีส่าํคญั
แกกลุมเกษตรกรที่เปนหนี้ กับ ธ.ก.ส. และเขาโครงการ
พกัชาํระหนีไ้ดมาอบรมปละประมาณ 3000 คน แบงเปนรุน 
รุนละ 100 - 200 คนโดยใชเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
 เพื่อเรียนรู การบริหารจัดการ ในเรื่องออมเงิน 
ลดคาใชจายสวนตัว คาใชจายในครัวเรือน และเก็บเงิน
เพื่อชําระเงินกู  ใหดํารงตนอยางพอเพียง พอประมาณ 
ตามหลักการ อดทน สูงาน หาประสบการณ พึ่งภูมิปญญา
ทองถิ่นตามแบบที่พินัย แกวจันทร จะไดทําไว ตาม
หลักคิด “ทําให ดู-อยู  ให เห็น-สอนใหเป น” ช วยให
ผู ลมเหลวในชีวิตเกษตรที่เขามาอบรม 90 เปอรเซ็นต 
สามารถนําองคความรูไปลดรายจาย สรางรายไดมีเงิน
ปลดหนี้ ธ.ก.ส. 

ปราชญยุโป..สรางคนดี

เรียนรูวิธี..ปลดหนี้ ธ.ก.ส.
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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 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในเดอืนพฤศจกิายน 2560 ปรมิาณ 15.039 ลานตันขาวเปลอืก หรอืรอยละ 62.48 ของผลผลติขาวนาป
ทั้งหมด

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 สงผลให
ขยายเนือ้ท่ีเพาะปลกูในพืน้ทีน่าท่ีเคยปลอยวาง สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมนีํา้เพยีงพอตอการเพาะปลกู
และการเจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.64 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.19 
ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

มีนาคม

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

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนมีนาคม 2561 ราคาขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่
ผานมา เนือ่งจากเปนชวงทีผ่ลผลติขาวนาปรงัออกสูตลาดมาก แตอยางไรกต็าม ตลาดสงออกยงัคงมคีวามตองการขาวอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากราคาสงออกเอฟ.โอ.บี ที่ปรับสูงขึ้น 
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 1.4 การสงออก

  ป 2560 ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 
ที่สงออกได 9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.65 และ
รอยละ 12.99 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม) ไทยสงออกขาว 0.962 ลานตันขาวสาร มูลคา 15,397 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 0.823 ลานตันขาวสาร มูลคา 12,325 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 16.88 และรอยละ 24.92 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ต้ังแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 
ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 
14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม) ไทยนําเขาขาว 2,035 ตันขาวสาร มูลคา 49 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 572 ตันขาวสาร มูลคา 15 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาตัว 
(ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2560/61 ประจําเดือนมีนาคม 
2561 วาจะมีผลผลิต 486.262 ลานตันขาวสาร (725.5 ลานตันขาวเปลือก) สูงขึ้นจาก 486.153 ลานตันขาวสาร 
(725.5 ลานตันขาวเปลือก) หรือสูงขึ้นรอยละ 0.02 จากป 2559/60

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2560/61 ณ เดือนมีนาคม 
2561 วาผลผลิต ป 2560/61 จะมี 486.262 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2559/60 รอยละ 0.02 การใชในประเทศ
จะมี 480.485 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 0.23 การสงออก/นําเขาจะมี 47.859 ลานตันขาวสาร 
เพ่ิมขึน้จากปท่ีผานมารอยละ 0.23 และสตอ็กปลายปคงเหลอื 143.062 ลานตันขาวสาร เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมารอยละ 4.21
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล กัมพูชา จีน กายานา 
อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย และเวียดนาม สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก เมียนมาร 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 กินี อิหราน มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค แอฟริกาใต และสหรัฐอเมริกา
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส สวนประเทศ
ที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย ญี่ปุน ไทย และสหรัฐอเมริกา
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 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย

  นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปดเผยวา ไดทําหนาที่ในฐานะ
ผูแทนประเทศไทย เขารวมประชุมคณะมนตรีขององคกรสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 หรือ The 6th 
ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council ระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม ณ กรุงเวียงจันทร 
สปป.ลาว เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 พรอมหารือเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณสําหรับ
ป 2561 ของสํานักเลขานุการ APTERR รวมทั้งประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการพิจารณาพิธีสารเพื่อแกไขเอกสารแนบ 2 
ของความตกลง APTERR ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริจาคเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินการของสํานักเลขานุการ APTERR 
ชวง 5 ปขางหนา หรือป 2561-2565
  สาํหรบัไทยจะบรจิาคเงนิเพือ่การดาํเนนิงานในอตัราปละ 8,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอเนือ่งไปอีก 5 ป เพือ่สนบัสนนุ
การดาํเนนิงานของสาํนกัเลขาธกิาร APTERR ใหสามารถดาํเนนิการไดเต็มประสทิธภิาพ โดยภายหลงัจากทีป่ระเทศสมาชกิ 
APTERR ไดใหความเห็นชอบแบบฉันทามติแลว สํานักเลขาธิการอาเซียนจะนํารางพิธีสารฯ แจงตอเจาหนาที่อาวุโส
ดานเกษตรและปาไมอาเซียนบวกสามใหความเห็นชอบ โดยคาดวาจะมีการลงนามในพิธีสารฯ ดังกลาว ในชวงการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเกษตรและปาไมอาเซียนบวกสาม ที่ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคม
  เลขาธิการ สศก. กลาวตอวา การดาํเนนิงาน APTERR ทีผ่านมาของประเทศไทย ไดใหการสนบัสนนุสถานทีท่าํการ
สํานักงานเลขานุการ APTERR ที่อาคาร สศก. นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือประเทศสมาชิก APTERR 
ดวยการบรจิาคขาวเมือ่เกดิภยัพบิตัแิละขาดแคลน โดยเฉพาะในชวงการเกดิพายไุหเยีย่นในประเทศฟลปิปนส เมือ่ป 2557 
ซึ่งไทยใหความชวยเหลือ 5,000 ตัน ขณะเดียวกันไทยยังไดรับความชวยเหลือจากองคกรดังกลาวในคราวประสบอุทกภัย
ครั้งใหญ ป 2554 ซึ่งประเทศญี่ปุนไดบริจาคขาวผาน APTERR เปนจํานวนเงิน 50,000 ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อซื้อขาว
ของประเทศไทยจํานวน 50 ตัน และขาวบรรจุกระปอง จํานวน 31,00 กระปอง ซึ่งนับเปนการสงเสริมบทบาทของ
การประสานใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมรวมกัน
  ที่มา : หนังสือพิมพแนวหนา

  เวียดนาม

  ป 2559 ราคาขาวสงออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 435 ดอลลารสหรัฐตอตัน เปน 450 ดอลลารสหรัฐตอตัน 
ในป 2560 และ 475 ดอลลารสหรฐัตอตนั ในเดอืนมกราคมถงึกมุภาพนัธป 2561 ทัง้นีเ้ปนผลจากการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาใหกับขาวของเวียดนาม ขณะเดียวกันในชวงสองปที่ผานมาวิสาหกิจในทองถิ่น
จาํนวนมากมีสวนรวมในตลาดสงออกขาวทัง้หมด ทัง้นีย้งัมกีาร ลงทนุในอตุสาหกรรมการแปรรปูขาวเพิม่มากขึน้ แตสดัสวน
ของขาวท่ีผานการแปรรปูยงัอยูในระดบัตํา่ ซึง่การปรบัปรงุคุณภาพขาวชีใ้หเหน็ถงึการใหความสําคญัของการพฒันาแบรนด
ขาวของเวียดนาม สําหรับภาวะราคาขาวในชวงปลายเดือนมีนาคมออนตัวลงเนื่องจากผลผลิตขาวฤดูการผลิตฤดูหนาว 
(the winterspring crop) ออกสูตลาดจาํนวนมาก โดยราคาเอฟโอบีขาวขาว 5% อยูทีป่ระมาณ 410-415 ดอลลารสหรฐัฯ 
ตอตัน ขณะที่วงการคาคาดวาราคาขาวยังคงมีแนวโนมปรับตัวลดลงเนื่องจากคาดวาอุปทานขาวในตลาดจะเพิ่มขึ้น
จากผลผลิตที่กําลังเก็บเกี่ยว
  นาย Ha Cong Tuan รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกลาวในที่ประชุมประจําเดือน 
เมื่อวันศุกรที่ 3 มีนาคม ณ กรุงฮานอย วาในป 2561 คาดวาเวียดนามจะสงออกขาวไดถึง 6.5 ลานตัน 
  เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกใหสูงขึ้น เวียดนามจึงสงออกขาวที่มีคุณภาพสูงในสัดสวนที่มาก ขณะที่ขาวธรรมดา
มีสัดสวนไมถึงรอยละ 20 ดวยคุณภาพขาวที่ดีขึ้น ทําใหมูลคาการสงออกขาวของเวียดนามสูงขึ้น 
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  กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเผยวาในชวง 2 เดือนแรกของปนี้ เวียดนามสงออกขาวปริมาณ 
861,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา เปนมูลคา 419 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
รอยละ 34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยฟลิปปนสเปนผูนําเขาขาวรายใหญที่สุดจากเวียดนาม คิดเปน
รอยละ 26.9 ของสวนแบงการตลาด ตามดวยจีน คิดเปนรอยละ 23.5 ของสวนแบงการตลาด ในปที่ผานมาเวียดนาม
สงออกขาวปริมาณ 5.8 ลานตัน เปนมูลคา 2,600 ลานดอลลารสหรัฐฯ
  บริษัท Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) สามารถระดมทุนไดประมาณ 1.16 ลานลานดอง
หรือประมาณ 51 ลานดอลลารสหรัฐฯ หลังจากที่ไดมีการนําหุนของบริษัท (The IPO) จํานวน 114.8 ลานหุน 
(คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 23 ของหุนทั้งหมด) ออกมาจําหนายในตลาดหลักทรัพย (the Ho Chi Minh stock 
exchange) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผานมา ทั้งนี้ราคาหุนที่มีการเสนอซื้อจากนักลงทุนอยูที่หุนละ 10,101 ดอง หรือ 
ประมาณ 44.5 เซ็นต ขณะที่ราคาที่มีการเสนอขายอยูที่ 10,100 ดอง หรือประมาณ 44.5 เซ็นต ซึ่งไดมีการขายหุน 
จํานวน 114.8 ลานหุนใหแกนักลงทุนรายยอยจํานวน 40 ราย และนักลงทุนที่อยูในรูปบริษัทอีก 1 ราย
  หลังจากนี้ บริษัท Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) มีแผนที่จะนําหุนอีก 25% ออกจําหนาย
ใหแกนักลงทุนในกลุม strategic investors ดวย ทั้งนี้บริษัท Vietnam Southern Food Corp. มีสินทรัพยประกอบดวย
โรงงานแปรรปูขาวทีต่ัง้อยูในเขตทีร่าบลุมแมนํา้โขงทางภาคใตของประเทศ มศัีกยภาพในการเกบ็ขาวเพือ่สงออกไดประมาณ
ปละ 3 ลานตัน นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินการดานแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปประเภทเสน รวมทั้ง
อาหารในกลุมแปง และอาหารสัตวนํ้าดวย
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย, กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

  อินโดนีเซีย

  ภายในเดือนมีนาคมนี้ หนวยงาน Bulog (The National Logistics Agency) มีแผนท่ีจะกระจายขาวใหได 
จํานวน 400,000 ตัน เพ่ือชวยรักษาเสถียรภาพของราคาขาวในประเทศ ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติ (the Central 
Statistics Agency; BPS) รายงานวา ในเดอืนกมุภาพนัธราคาขาวทกุชนดิปรบัตวัสงูขึน้จากเดือนมกราคม โดยขาวคณุภาพด ี
(premium rice) ราคาสูงข้ึนประมาณรอยละ 0.31 ขาวคุณภาพปานกลางและคุณภาพตํ่า (medium and low 
quality rice) ราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 0.37 และรอยละ 1.99 ตามลําดับ ซึ่งขาวคุณภาพตํ่าราคาอยูที่ประมาณ 
9,987 รูเปยะตอกิโลกรัม (ประมาณ 726 ดอลลารสหรัฐตอตัน) ซึ่งสูงกวาราคาเพดาน (ceiling price) ที่รัฐบาลกําหนดไว
ที่ 8,500 รูเปยะตอกิโลกรัม (ประมาณ 618 ดอลลารสหรัฐตอตัน)
   ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม Bulog จะจัดสรรขาวจํานวน 250,000 ตัน จากในเดือนมกราคมและกุมภาพันธที่ผานมา
มีการจัดสรรไปแลวประมาณ 150,000 ตัน นอกจากนี้รัฐบาลยังไดเห็นชอบแผนการจัดสรรขาวอีกประมาณ 150,000 ตัน 
ในเดือนเมษายนนี้ดวย ขณะที่สต็อกขาวของ Bulog ในขณะนี้มีประมาณ 660,000 ตัน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย 

  ราคาขาวปรับตัวสูงข้ึนทามกลางภาวะความตองการขาวจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศ
ในแถบแอฟริกา ขณะที่อุปทานขาวในประเทศมีปริมาณจํากัด โดยราคาขาวนึ่ง 5% เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐฯ มาอยูที่ 
422-426 เหรียญสหรัฐตอตัน จากระดับ 419-423 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อสัปดาหที่ผานมา ขณะที่วงการคาคาดวา 
ความตองการขาวจากบังคลาเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอีกไมกี่เดือนขางหนา
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย
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  ญี่ปุน 

  กระทรวงเกษตร ปาไมและประมงของญีปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศ
ผลการประมูลนําเขาขาวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 12 ของปงบประมาณ 2560/61 (เมษายน-
มีนาคม) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยซื้อขาวประมาณ 38,000 ตัน ประกอบดวยขาวเมล็ดกลาง (milled medium 
grain rice) จากสหรัฐฯ จํานวน 13,000 ตัน และจากออสเตรเลีย จํานวน 12,000 ตัน และขาวเมล็ดยาว (long grain 
grinding rice) จากไทยรวม 13,000 ตัน โดยกําหนดสงมอบระหวางวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ สําหรับ
ราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยูที่ประมาณ 82,566 เยนตอตันหรือประมาณ 755.5 เหรียญสหรัฐตอตัน ซึ่งเปนราคา
ยังไมรวมภาษีแตถาเปนราคาที่รวมภาษีแลวจะอยูที่ประมาณ 89,171 เยนตอตัน หรือประมาณ 816 เหรียญสหรัฐตอตัน 
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนมีนาคม 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 13,742 บาท ราคาลดลงจากตันละ 14,475 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 5.06 แตสูงขึ้นจากตันละ 9,260 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 48.40 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,692 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,804 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 1.43 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,358 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 4.53

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 32,550 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 32,150 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 1.24 และสูงขึ้นจากตันละ 20,120 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 61.77
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 11,781 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,980 บาท ของเดอืนกมุภาพนัธ 
2561 รอยละ 1.66 แตสูงขึ้นจากตันละ 11,402 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 3.32

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,142 ดอลลารสหรัฐฯ (35,434 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจาก
ตันละ 1,135 ดอลลารสหรัฐฯ (35,439 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 0.61 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 
0.01) และสูงขึ้นจากตันละ 640 ดอลลารสหรัฐฯ (22,161 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 78.43 (สูงขึ้น
ในรูปเงินบาทรอยละ 59.89)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 427 ดอลลารสหรัฐฯ (13,249 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 425 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,255 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 0.47 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.04) แตสูงขึ้นจากตันละ 
370 ดอลลารสหรัฐฯ (12,830 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 15.40 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 3.26) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.0279 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 3 สัปดาหของเดือนมีนาคม 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน มีนาคม 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 0.50 145.989 0.71

อิยิปต 4.675 4.750 4.530 4.000 4.800 -1.18 4.300 -10.42

อินเดีย 105.241 106.646 105.482 104.408 109.700 0.62 110.000 0.27

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 7.003 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 41.006 41.40 -0.10 41.65 0.61

รวม 472.524 478.705 479.493 472.943 486.153 0.45 486.262 0.02

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2561 
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ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน มีนาคม 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 106.826 113.871 122.049 127.886 132.715 5.65 137.285 3.44

ผลผลิต 472.524 478.705 479.493 472.943 486.153 0.45 486.262 0.02

นําเขา 39.492 44.123 42.649 40.205 47.749 2.91 47.859 0.23

ใชในประเทศ 465.232 475.483 473.656 468.114 481.583 0.54 480.485 -0.23

สงออก 39.492 44.123 42.649 40.205 47.749 2.91 47.859 0.23

สต็อกปลายป 113.871 122.049 127.886 132.715 137.285 4.68 143.062 4.21

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มีนาคม 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 0.400 2.04

ออสเตรเลีย 0.460 0.404 0.323 0.165 0.187 -23.63 0.325 73.80

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 3.350 20.38 3.300 -1.49

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 13.000 5.69

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 11.615 10.38 10.200 -12.18

อื่น ๆ 1.675 1.509 1.173 1.134 1.076 -11.05 1.104 2.60

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 47.749 2.91 47.859 0.23

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

(ประมาณการเดือน มีนาคม 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 0.525 3.43 0.650 23.81

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 17.09 1.08 16.96 -0.75

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 47.749 2.91 47.859 0.23

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2561 

ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก
( ประมาณการเดือน มีนาคม 2561 )
  หนวย : ลานตันขาวสาร
ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 Gr ป  
2560/61 ผลตางรอยละ
     (2)  (1) (1) และ (2)

ตารางที่ 5 การบริโภคขาวของโลก
( ประมาณการเดือน มีนาคม 2561 )
  หนวย : ลานตัน
ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 Gr ป  
2560/61 ผลตางรอยละ
     (2)  (1) (1) และ (2)

ตารางที่ 6 สต็อกขาวปลายปของโลก
( ประมาณการเดือน มีนาคม 2561 )
  หนวย : ลานตัน
ประเทศ ป 2546/47 ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 
Gr ป 2560/61 ผลตางรอยละ
     (2)  (1) (1) และ (2)

รวม 113.871 122.049 127.886 132.715 137.285 5.65 143.062 
4.21
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ตารางที่ 5 การบริโภคขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มีนาคม 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 10.000 -0.83 10.000 0.00

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 96.330 -0.04 97.550 1.27

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 70.924 2.71 67.779 -4.43

รวม 465.232 475.483 473.656 468.114 481.583 0.54 480.485 -0.23

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

(ประมาณการเดือน มีนาคม 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

จีน 49.832 60.500 69.000 78.500 86.500 14.61 93.989 8.66

อินเดีย 25.500 22.800 17.800 18.400 20.550 -6.26 20.000 -2.68

อินโดนีเซีย 6.476 5.501 4.111 3.509 3.165 -17.15 3.563 12.58

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 4.238 -22.65 3.188 -24.78

สหรัฐฯ 1.156 1.025 1.552 1.475 1.462 8.69 0.926 -36.66

อื่น ๆ 13.755 15.522 18.922 17.766 16.912 5.64 16.793 -0.70

รวม 113.871 122.049 127.783 132.632 137.241 5.63 140.794 2.59

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.274 ลานตัน 
มูลคา 3,718 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 0.266 ลานตัน 
มูลคา 3,500 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
3.01 และรอยละ 6.23 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.081 
ลานตัน มูลคา 1,741 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 0.080 
ลานตัน มูลคา 1,710 ลานบาท ในเดือนท่ีผานมา คิดเปน
รอยละ 1.25 และรอยละ 1.81 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนมีนาคม 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายได ณ ระดบั
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.31 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
2.12 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 8.96 และสงูขึน้จากกโิลกรมั
ละ 1.50 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 54.00
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.16 บาท ราคาสงูขึน้จากราคากิโลกรมัละ 5.05 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.18 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
4.29 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 20.28

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.02 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 6.39 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
9.86 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.06 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 38.74
 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 ผลผลลิตตอไร 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 ตาม
ลําดับ สวนผลผลิตตอไรสูงข้ึนรอยละ 2.02 โดยเดือนมีนาคม 
2561 คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 4.80 ลานตัน (รอยละ 
16.79 ของผลผลิตทั้งหมด) ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 
ออกสูตลาดแลว (เดือนตุลาคม 2560 -กุมภาพันธ 2561) 
ปริมาณ 14.92 ลานตัน (รอยละ 52.17 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

กุมภาพันธ 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.482 ลานตัน มูลคา 
3,244 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.683 ลานตัน มูลคา 
4,614 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 29.43 
และรอยละ 29.69 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 143.16 ตัน มูลคา 
1.18 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 299.96 ตัน มูลคา 2.25 
ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 52.27 และรอยละ 
47.56 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2560/61 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 วามี 
1,041.74 ลานตัน ลดลงจาก 1,075.23 ลานตัน ในป 2559/60 
รอยละ 3.11 โดยสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล สหภาพยุโรป 
อารเจนตินา เม็กซิโก ยูเครน รัสเซีย แอฟริกาใต และไนจีเรีย 
ผลิตไดลดลง สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2560/61 วามี 1,074.43 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,058.37 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 1.52 
โดยสหรฐัอเมรกิา จนี สหภาพยโุรป บราซลิ เมก็ซโิก อนิเดยี อยีปิต 
แคนาดา เวียดนาม อิหราน และอารเจนตินา มีความตองการ
ใชเพิม่ข้ึน สาํหรบัการคาของโลก ม ี151.62 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 
141.71 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 6.99 โดยสหรัฐอเมริกา 
บราซิล อารเจนตินา ปารากวัย และเมียนมาร สงออกเพิ่มขึ้น 
ประกอบกบัผูนาํเขา เชน เมก็ซโิก สหภาพยโุรป อยิีปต เกาหลใีต 
เวียดนาม อิหราน โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน 
จีน มาเลเซีย และเปรู มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนมีนาคม 2561 (1-15 มีนาคม 2561) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว 12,351 ตนั (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนมีนาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.26 บาท เพิม่ขึน้จากกโิลกรมั
ละ 8.24 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 0.24 และ
เพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 6.45 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 
รอยละ 28.06 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.07 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.92 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 2.17 และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 4.72 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 49.79
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ ที่
โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.19 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 9.71 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 
4.94 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.01 บาท ของเดือนมีนาคม 
2560 รอยละ 27.22 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.45 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.10 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 3.85 และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 6.38 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 48.12
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 338.40 ดอลลาร
สหรัฐ (10,500 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 320.00 ดอลลาร
สหรัฐ (9,991 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 
5.75 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท ตันละ 509.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 238.00 ดอลลาร
สหรัฐ (8,245 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 42.19 และเพิ่มขึ้น
ในรูปของเงินบาทตันละ 2,255.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 151.50 
ดอลลารสหรัฐ (4,766 บาท/ตัน) เพ่ิมขึ้นจากตันละ 144.49 
ดอลลารสหรัฐ (4,571 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 

 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.07 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.86 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.73 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.92 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 38.00

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 230 ดอลลาร
สหรัฐฯ สูงขึ้นจากราคาตันละ 220 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่

ผานมารอยละ 4.55 และสูงขึ้นจากตันละ 163 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 41.10
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมนัสาํปะหลงั ราคาเฉล่ียตนัละ 509 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 469 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.53 และสูงขึ้นจากตันละ 328 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 55.18

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 231.86 215.00 7.84

ผลผลิต 1,041.74 1,075.23 -3.11

นําเขา 151.62 141.71 6.99

สงออก 151.62 141.71 6.99

ใชในประเทศ 1,074.43 1,058.37 1.52

สต็อกปลายป 199.17 231.86 -14.10

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 737 เมษายน 256122

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2560/61 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มี 58.36 ลานตัน 
ลดลงจาก 62.42 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 6.50 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย ซูดาน 
บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2560/61 มี 59.07 ลานตัน ลดลงจาก 62.75 
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 5.86 โดย ไนจีเรีย เม็กซิโก 
ซูดาน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ไนเจอร มาลี ชาด และ
แคเมอรูน มีความตองการใชลดลง ดานการคาโลกคาดวา
มี 7.65 ลานตัน ลดลงจาก 7.67 ลานตัน ของป 2559/60 

รอยละ 4.85 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 195.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 142.13 ดอลลาร

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.97 5.30 -6.23

ผลผลิต 58.36 62.42 -6.50

นําเขา 7.65 7.67 -0.26

สงออก 7.65 7.67 -0.26

ใชในประเทศ 59.07 62.75 -5.86

สต็อกปลายป 4.26 4.97 -14.29

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

รอยละ 0.26 โดย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยูเครน และจีน 
สงออกลดลง ประกอบกับ ญี่ปุน เม็กซิโก สหภาพยุโรป เคนยา 
และแอฟริกาใต นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละที่เกษตรกรขายไดเดือนมีนาคม 
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 857,963 ไร ผลผลิต 111,497 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 130 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 868,833 ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และผลผลิตตอไร 126 
กิโลกรัม พบวาเนื้อท่ีปลูกลดลงรอยละ 1.25 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 และรอยละ 3.17 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนมนีาคม 2561 มดีงัน้ี

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากิโลกรัม
ละ 20.87 บาท สงูข้ึนจากราคากโิลกรมัละ 18.62 บาท ของเดอืน

กุมภาพันธ 2561 รอยละ 12.08 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
21.46 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 2.75
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
26.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 8.33 
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 24.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.00 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2561 รอยละ 20.00 แตทรงตัวเทากับเดือนมีนาคม 2560 
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
22.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาทของเดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 37.50 
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
16.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 12.00 บาทของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 33.33 แตลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 20.00 ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 20.00
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.90 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 

สหรัฐ (4,984 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 6.59 แตลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 218.00 บาท
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20.87

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถ่ัวเหลืองป 2560/61 มีประมาณ 
135,386 ไร ลดลงจาก 137,254 ไร ของปที่ผานมารอยละ 
1.36 โดยผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 38,079 ตัน สูงขึ้น
จาก 37,765 ตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.83 และผลผลิต
เฉลี่ยตอไร สูงขึ้นเปน 281 กิโลกรัม จาก 275 กิโลกรัม ของ
ปที่ผานมารอยละ 2.14 

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2559/60

สหรัฐอเมริกา 119.52 116.92

บราซิล 113.00 114.10

อารเจนตินา 47.00 57.80

จีน 14.20 12.90

อินเดีย 9.50 11.50

ปารากวัย 9.20 10.67

แคนาดา 8.00 6.55

อื่น ๆ 20.44 20.88

รวม 340.86 351.32

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : March 2018

2561 รอยละ 0.42 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.00 
ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 4.00
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถ่ัวเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
26.93 บาท สูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 24.92 บาท ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 8.07 
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 24.93 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.89 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2561 ร อยละ 19.34 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
24.91 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 0.08 

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
22.92 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.87 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 35.86 
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
16.89 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 12.86 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 31.34 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
20.89 บาท ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 19.15 
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 24.73 สูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 24.71 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 
รอยละ 0.08 ตาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2560 รอยละ 3.77 
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ถั่วลิสง

โดย : นายปวเรศ เมืองสมบัติ
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2560/61 ประจําเดือนมีนาคม 2561 มีประมาณ 
340.86 ลานตัน ลดลงจาก 351.32 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 2.98
 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถ่ัวเหลอืงชนดิคละในเดอืนน้ี
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.79 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 16.75 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.73 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
16.45 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.01 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2560/61 คาดการณ ณ เดอืนธนัวาคม 2560 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 110,005 ไร ผลผลิต 34,055 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 310 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 120,359 ไร ผลผลิต 36,591 ตัน และผลผลิตตอไร 
304 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 8.60 และ
ผลผลิตลดลงรอยละ 6.93 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนมีนาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.90 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 29.32 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 
รอยละ 11.66 แตสูงข้ืนจากกิโลกรัมละ 25.86 บาท ของ
เดือนมีนาคม 2560 รอยละ 0.15

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.94 บาท 
สูงขื้นจากกิโลกรัมละ 38.25 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 
รอยละ 7.03 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 47.50 บาท ของ
เดือนมีนาคม 2560 รอยละ 13.81

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉล่ียกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกุมภาพันธ 2561 และ
เดือนมีนาคม 2560
  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกุมภาพันธ 2561 และ
เดือนมีนาคม 2560

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยบุชเชลละ 1,042.08 เซนต ( 12.05 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากบุชเชลละ 1,014.78 เซนต (11.80 บาท/กก.) ในเดือนที่
ผานมารอยละ 2.69 และสูงขึ้นจากบุชเชลละ 998.50 เซนต 
(12.86 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.36
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 373.57 ดอลลารสหรัฐฯ (11.74 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากตันละ 364.30 ดอลลารสหรัฐฯ (11.53 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 2.54 และสูงขึ้นจาก ตันละ 326.73 ดอลลาร
สหรัฐฯ (11.56 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 14.34

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 43.05 44.45 3.25

นําเขา 2.99 3.18 6.35

สงออก 3.64 4.05 11.26

สกัดนํ้ามัน 18.20 18.42 1.21

สต็อกปลายป 2.25 2.56 13.78

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

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 737 เมษายน 2561 25

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนมีนาคมจะมีประมาณ 1.239 ลานตันคิด 
เป นนํ้ามันปาลมดิบ 0.210 ล านตัน สูงข้ึนจากผลผลิต
ปาลมทะลาย 1.136 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.193 
ลานตัน ของเดือนกุมภาพันธ 2561 คิดเปนรอยละ 9.07 และ
รอยละ 8.81 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนมิถุนายน 2561 ปรับตัวสูงขึ้นอยูที่ระดับ 
2,448 ริงกิตตอตัน (623.85 ดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.5 เนื่องจากประเทศผูนําเขามีความตองการนําเขานํ้ามัน
ปาลมดิบเพิ่มขึ้น ประกอบกับในป 2561 สต็อกนํ้ามันปาลมดิบ
ของมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น จึงมีนโยบายระงับภาษีสงออกนํ้ามัน
ปาลมดิบเปนระยะเวลา 3 เดือนและสิ้นสุดในวันที่ 7 เมษายน 
2561 เพื่อกระตุนการสงออกโดยเพิ่มความตองการและเพ่ิม
ราคาใหสูงขึ้น สําหรับการสงออกนํ้ามันปาลมดิบในชวง 20 วัน
แรกของเดือนมีนาคม 2561 ปริมาณอยู ที่ 913,091 ตัน 
เพิม่ขึน้รอยละ 15.3 เมือ่เทยีบกบัชวงเดียวกนัของเดอืนทีผ่านมา 
ซึ่งมาเลเซียสงออกนํ้ามันปาลมดิบไปยังประเทศจีน ปากีสถาน 
และอินเดีย

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.29 17.80 2.95

อินเดีย 6.70 6.50 -2.99

อื่น ๆ 19.06 20.15 5.72

รวม 43.05 44.45 3.25

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

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวะการผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2560/61 ณ เดือนมีนาคม 2561 มีผลผลิต 
44.45 ลานตัน สูงขึ้นจาก 43.05 ลานตัน ของป 2559/60 
รอยละ 3.25 หรือคิดเปนรอยละ 8.82 ของผลผลิตพืชน้ํามัน
ของโลก โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝาย ในป 2560/61 
มีปริมาณ 340.86 ลานตัน 73.95 ลานตัน และ 44.99 
ลานตัน ตามลําดับ

ราคา

  ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.32 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.43 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
4.81 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 36.80 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 20.92 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.80 บาท 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 0.58 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
28.97 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 27.79 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซ้ือขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 679.38 ดอลลารสหรัฐฯ (21.37 บาท/กก.) 
สูงขึ้นจากตันละ 654.00 ดอลลารสหรัฐฯ (20.73 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.88 แตลดลงจากตันละ 733.50 
ดอลลารสหรัฐฯ (25.71 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 7.38 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,459.36 ริงกิต (19.99 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 2,507.48 ริงกิต (20.49 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.92 และลดลงจากตันละ 2,936.98.00 ริงกิต (23.41 
บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.26 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลกป 
2560/61 ณ เดือนมีนาคม 2561 วามีปริมาณ 26.55 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 23.25 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 14.19

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2560/61 วามี 26.30 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 25.00 
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 5.20 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 8.45 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.19 ลานตันของป 2559/60 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
 ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทรายไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิตนํ้าตาล
ทรายตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 
วามอีอยเกบ็เกีย่วเขาโรงงานน้ําตาลไปแลวจํานวน 106.73 ลานตัน 
ผลิตเปนนํ้าตาลได 11.56 ลานตัน แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 
8.75 ลานตัน และนํ้าตาลทรายขาว 2.81 ลานตัน คาความ

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนมีนาคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2559/60 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 20.75 19.09 -8.00

ผลผลิต 23.25 26.55 14.19

นําเขา 8.19 8.45 3.17

สงออก 8.13 8.45 3.94

ใชในประเทศ 25.00 26.30 5.20

สต็อกปลายป 19.09 19.34 1.31

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2561

หวานของออยเฉลี่ย 12.42 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ย
ตอตันออย 108.33 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานผลผลิตนํ้าตาลของอินเดีย
  กระทรวงอาหารของอินเดียคาดวาในป 2560/2561 
อินเดียจะผลิตนํ้าตาลได 27.20 ลานตัน ซึ่งตํ่ากวาตัวเลข
ที่สมาคมโรงงานน้ําตาลอินเดีย (ISMA) ที่คาดวาจะผลิตได 
29.50 ลานตัน และเทียบกับ ป 2559/2560 ที่ผลิตได 20.30 
ลานตัน สําหรับสต็อคนํ้าตาลยกมามีจํานวน 4.00 ลานตัน 
ทําใหอุปทานน้ําตาลในป 2560/ 2561 ไไมีจํานวน 31.20 
ลานตัน ปริมาณการบริโภคคาดวาจะมีจํานวน 25.00 ลานตัน 
โดยผลผลติน้ําตาลสวนใหญมาจาก 3 รัฐ คอื รัฐ Uttar Pradesh 
รัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka จํานวน 10.10 9.05 และ 
3.15 ลานตัน ตามลําดับ สต็อคนํ้าตาล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ
มีจํานวน 15.80 ลานตัน และปริมาณการสงออกเดือน ตุลาคม-
มกราคม มีจํานวน 550,000 ตัน โดยรอยละ 99 อยูภายใต 
The Advance Authorisation Scheme

รอยละ 3.17 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.45 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.13 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 3.94

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนมีนาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนพฤษภาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนมีนาคม เฉลี่ยปอนดละ 83.16 เซนต 
(กิโลกรัมละ 57.67 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 77.99 เซนต 
(กิโลกรัมละ 54.40 บาท) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 
6.63 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.27 บาท และสูงขึ้น
จากปอนดละ 77.40 เซนต (กิโลกรัมละ 59.84 บาท) ของเดือน
มีนาคม 2560 รอยละ 7.44 แตลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 
2.17 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 มี.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 ก.พ. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 61 12.84 12.56 12.67 13.27 -0.60

ก.ค. 61 13.00 12.74 12.87 13.43 -0.56

ต.ค. 61 13.35 13.13 13.26 13.83 -0.57

มี.ค. 62 14.33 14.13 14.25 14.63 -0.38

พ.ค. 62 14.44 14.29 14.39 14.66 -0.27

ก.ค. 62 14.52 14.38 14.47 14.69 -0.22

ต.ค. 62 14.76 14.61 14.70 14.89 -0.19

มี.ค. 63 15.20 15.19 15.22 15.31 -0.09

พ.ค. 63 15.18 15.18 15.20 15.26 -0.06

ก.ค. 63 - - 15.21 15.23 -0.02

ต.ค. 63 15.40 15.40 15.42 15.36 +0.06

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 มี.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 ก.พ. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 61 355.40 349.90 353.40 356.70 -3.30

ส.ค. 61 350.60 345.80 348.60 356.30 -7.70

ต.ค. 61 351.00 347.80 349.50 360.00 -10.50

ธ.ค. 61 357.50 354.60 356.50 366.00 -9.50

มี.ค. 62 365.50 364.70 365.00 373.50 -8.50

พ.ค. 62 371.20 371.20 371.20 380.40 -9.20

ส.ค. 62 377.80 377.80 377.80 385.80 -8.00

ต.ค. 62 384.10 384.10 384.10 388.00 -3.90

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ทางดานอุตสาหกรรมยานยนต นายมิจิโนบุ ซึงาตะ 
เจาหนาที่บริหาร โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น และกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

เปดเผยวา ป 2560 อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย
ขยายตัวรอยละ 13.3 เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐที่ผลักดันให ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศไทยขยายตัวรอยละ 3.9 สงผลใหตลาด
รถยนตไทยเติบโตครั้งแรกในรอบ 4 ป มีปริมาณจําหนายรวม
อยูที่ 870,748 คัน แบงเปน รถยนตนั่ง 345,501 คัน ขยายตัว
รอยละ 23.5 รถเพ่ือการพาณิชย 525,247 คัน ขยายตัว
ร อยละ 7.4 รถพิคอัพ 1 ตัน (รวมรถพิคอัพดัดแปลง) 
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ราคายางพารา

 ความเคลื่อนไหวของราคายางเดือนมีนาคม 2561 
มีดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
45.02 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.18 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.84 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.27 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
44.52 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.68 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.84 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.32
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
44.02 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.17 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.85 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.39
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.51 บาท 
ลดลงจาก 20.19 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 
0.68 บาท หรือลดลงรอยละ 3.36
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.47 บาท 
ลดลงจาก 16.95 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 
0.48 บาท หรือลดลงรอยละ 2.82
 6) น้ํายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.10 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 39.61 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
3.49 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.83

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนเมษายน 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผ นรมควันชั้น  1 ราคาเฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 
55.42 บาท เพิ่มขึ้นจาก 54.87 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.00
 2) ยางแผ นรมควันชั้น  3 ราคาเฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 
54.27 บาท เพิ่มขึ้นจาก 53.72 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.02
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.38 บาท 
ลดลงจาก 46.52 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 0.14 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.30
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.88 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 35.76 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
2.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.93

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 55.17 บาท 

424,282 คัน ขยายตัวรอยละ 7.7 และรถพิคอัพ 1 ตัน (ไมรวม
รถพิคอัพดัดแปลง) 364,706 คัน ขยายตัวรอยละ 9.4 
 ในสวนของแนวโนมตลาดรถยนตป 2561 มีปจจัยบวก
เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ GDP ที่รอยละ 3.9 รวมถึงการ
สงเสรมิการลงทนุจากภาครฐั และภาคเอกชน ประกอบกับความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีสวนในการกระตุนตลาดใหเติบโต และ
การแนะนาํผลติภณัฑใหมจากหลายคายรถยนตตางๆ ดงันัน้เรา
คาดการณวาตลาดรถยนตโดยรวมในประเทศป 2561 จะอยูใน
ระดับ 900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาประมาณรอยละ 3.4
 ทางดานการถายทอดเทคโนโลยียางพารา ในวัน
อังคารท่ี 20 มีนาคม 2561บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
แมโจ ไดจัดการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา 
เพือ่เปดโอกาสใหเกษตรกร นกัวชิาการในภาคเหนอื รวมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะผันผวนของราคายาง และ
สภาวการณตางๆ ของยางพาราในปจจุบัน และเพื่อประโยชน
ในการปรับปรุงนโยบายการปลูกยางพาราในอนาคต ภายใน
งานจัดใหมีการบรรยาย เกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยยางพารา โดยมีรายละเอียดทั้งแนวทางแกไขผล
กระทบตอเกษตรกร การทําวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการสวน
ยางพารา การกรีดยางพาราระบบใหม เปนตน รวมทั้งการ
จัดเวทีเสวนา “แนวทางการแกไขปญหายางพาราเพื่อตอยอด
งานวิจัยในอนาคต” และ “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการยาง
แบบครบวงจร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ” ระหวางมหาวทิยาลยัแมโจ
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

ตางประเทศ

 ทางดานอุตสาหกรรมยางลอ จากการรายงานของ 
Report Insights ไดรายงานวา ตลาดยางลอรถแทรกเตอร
ทั่วโลก คาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปในชวงป 
2559 - 2568 รอยละ 5.06 และในป 2560 ความตองการ
ยางลอรถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตรจะขยายตัวไมมาก โดย
สวนใหญเปนเพราะการเติบโตของตลาดยางอะไหล ความ
ตองการยางลอสอดคลองอยางมากกับตลาดรถแทรกเตอรที่ใช
ในการเกษตรทั่วโลก นอกจากนี้ การใชเครื่องจักรในการเกษตร
มากขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา เชน อินเดีย จีน ไทย และ
ในทวีปแอฟริกา ก็กําลังเพิ่มการจําหนายรถแทรกเตอรที่ใชใน
การเกษตร ซึ่งเปนการเพิ่มความตองการยางลอรถแทรกเตอร
ท่ีใชในการเกษตรเชนกัน ความตองการของยางลออะไหล
นบัเปนสาขาทีค่รองตลาดยางลอรถแทรกเตอรทีใ่ชในการเกษตร 
เพราะจํานวนรถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตรท่ีจดทะเบียน 
ยังตํ่ากวาจํานวนที่ใชอยู 
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 ตลาดโตเกียว เสนอซ้ือขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
180.62 เยน (52.41 บาท) ลดลงจาก 183.69 เยน (52.72 บาท) 
ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 3.07 เยน หรอืลดลงรอยละ 1.67

เพิ่มขึ้นจาก 54.62 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.01
 2) ยางแผ นรมควันชั้น  3 ราคาเฉลี่ ย กิ โลกรัมละ 
54.02 บาท เพิ่มขึ้นจาก 53.47 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.13 บาท 
ลดลงจาก 46.27 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.14 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.30
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.63 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 35.51 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 2.12 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 

3. ราคาซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนเมษายน 2561  

 ยางแผนรมควันชั้น 3 

 ตลาดสิงคโปร เสนอซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
172.33 เซนตสหรัฐฯ (53.45 บาท) ลดลงจาก 172.86 
เซนตสหรัฐฯ (54.00 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 

0.53 เซนตสหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ 0.31

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 สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่
ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม
ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้
เปนปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
อากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟ
สมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออก

มากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกใหมในป 2557 เร่ิมใหผลในปน้ี สําหรับผลผลิตตอไร
คาดวาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย มีปริมาณ
น้ําฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวา
ปที่ผ านมา ประกอบกับตนกาแฟมีอายุมากทําใหผลผลิต

เพิ่มขึ้นตามไปดวย

 ภาคกลาง เน้ือที่ใหผลเพิ่มขึ้น เน่ืองจากกาแฟที่
ปลูกในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธุ เริ่ม
ใหผลในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวยตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุ
ที่ใหผลผลิตสูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 

– เดือนกุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล
ลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ
ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึง
โคนตนกาแฟทีไ่มสมบรูณและอายมุากออก สาํหรบัผลผลิตตอไร
คาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 2559 
ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 
ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวา
ปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 

เดือนกุมภาพันธ 2561
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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

 การตลาดและราคา
 คาดวา ราคาเมลด็กาแฟจะใกลเคยีงกบัปทีผ่านมา จาก
ปริมาณผลผลิตโลกท่ีเพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 
สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจาก
ผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมี
แนวโนมเพิม่ขึน้จากปทีผ่านมาเลก็นอยจากความตองการบริโภค
ภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือสงออก 
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

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 2 เดือน
แรกของป 2561 (ม.ค. – ก.พ.) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปทีผ่านมา การสงออกเมลด็กาแฟดบิ มปีรมิาณ 20.67 ตัน มลูคา 
4.87 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 20.49 และรอยละ 25.38 ตาม
ลําดบั สวนการสงออกเมลด็กาแฟคัว่ มปีรมิาณ 26.97 ตนั มลูคา 
3.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.92 และลดลงรอยละ 
55.03 ตามลําดบั สาํหรบักาแฟสาํเรจ็รปูสงออกปรมิาณ 586.99 
ตัน มูลคา 82.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.16 และรอยละ 
11.78 ตามลาํดบั และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออก 
3,711.33 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 21.88 และมูลคา 
427.69 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 21.66 
 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 2 เดือน
แรกของป 2561 (ม.ค. – ก.พ.) เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปท่ีผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 567.02 
ตัน มูลคา 42.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 230.98 และ
รอยละ 164.70 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว 
มีปริมาณ 162.26 ตัน มูลคา 56.97 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 57.76 และรอยละ 30.20 ตามลําดับ สําหรับกาแฟ
สาํเรจ็รปูมปีรมิาณนาํเขา 1,078.11 ตนั มลูคา 326.00 ลานบาท 
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 10.49 และรอยละ 4.59 ตามลําดับ 
และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 1,192.22 ตัน 
มูลคา 138.34 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.05 และ 6.95 
ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ
กาแฟโลกป 2560/61 มปีริมาณ 9.593 ลานตัน ลดลงจาก 9.632 
ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจากสภาพอากาศ
ไมเอื้ออํานวย 

 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

  กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการใช
กาแฟของโลกป 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 
ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศที่สงออกมาก

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

ที่สุดไดแก 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
ใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว 

การตลาด

 ภาวการณซ้ือขายพริกไทยยังคงทรงตัว ราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปริมาณการนําเขาพริกไทยจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
กมัพชูา และเวยีดนามเพิม่สงูขึน้ ทาํใหราคาพรกิไทยในประเทศ
ปรับตัวลดลง โดยพริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
120-150 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 280-300 บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-60 บาท 
 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
 ในป 2561 (ม.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 39 ตัน 
มูลคา 7.17 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ดปริมาณ 7 ตัน 
มูลคา 1.09 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 29 มูลคา 
6.08 ลานบาท 

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนมีนาคม 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
 สําหรับเดือนมีนาคม 2561 พริกไทยดํา-คละ มี
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 150 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 4.76 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
265 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 18.462 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคาตํ่าสุด-
สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 
8.11 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวน
พริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคา
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรับเดอืนมนีาคม 2561 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา

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

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดเดือนกุมภาพันธ 2561 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 68.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 70.79 บาท 
ของเดือนกอนรอยละ 3.57

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

มีนาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 135.02 เซนต/ปอนด (93.59 บาท/กิโลกรัม) 
ลดลงจาก 136.28 เซนต/ปอนด (95.06 บาท/กิโลกรัม) 
ของเดือนกอนรอยละ 0.92
 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันที่เฉลี่ย 88.18 เซนต/ปอนด (66.95 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จาก 89.24 เซนต/ปอนด (62.25 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน
รอยละ 1.19

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห
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ขณะทีม่ลูคาเพ่ิมขึน้จาก 1.93 ลานบาท ในเดอืนมกราคม 2560 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.44

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,421 ตัน มูลคา 172.40 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,718 ตัน มูลคา 210.14 ลานบาท ในเดือน
ธนัวาคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 10.93 และรอยละ 17.96 และ
ลดลงจากปริมาณ 2,671 ตัน มูลคา 246.91 ลานบาท ในเดือน
มกราคม 2560 หรือลดลงรอยละ 9.38 และรอยละ 30.18

สับปะรดแหง 

 สงออกปรมิาณ 69 ตนั มลูคา 4.46 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 82 ตัน มูลคา 5.95 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2560 
หรือลดลงรอยละ 15.28 และรอยละ 25.07 และเพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 32 ตัน มูลคา 3.24 ลานบาท ในเดือนมกราคม 2560 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 116.65 และรอยละ 37.62

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 980 ตนั มลูคา 20.12 ลานบาท เพิม่ข้ึน
จากปริมาณ 809 ตัน มูลคา 18.99 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.14 และรอยละ 5.98 และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 156 ตัน มูลคา 3.04 ลานบาท ในเดือนมกราคม 
2560 โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา 

 ความเคลื่อนไหวของราคาสับปะรดประจํา

เดือนมีนาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 3.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.25 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.59 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
6.70 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 41.38
 ราคาสับปะรดบริ โภคที่ เกษตรกรขายได  เฉ ล่ีย
กิโลกรัมละ 9.10 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.73 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.50 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
12.30 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 26.04  

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เนือ่งจากในชวงนีเ้ริม่เขาสูชวงฤดกูาลทีผ่ลผลติสบัปะรด
จะออกสูตลาดมาก โดยมีผลผลิตออกสูตลาดวันละประมาณ 
8,000-10,000 ตัน ประกอบกับภาวะอากาศแปรปรวน ทําให
ผลผลิตสับปะรดไมไดคุณภาพตามความตองการของโรงงาน
แปรรปู และโรงงานในแหลงผลติสาํคญัตองเสยีเวลาในการตรวจ
สอบคุณภาพหนาโรงงานเพิ่มขึ้น สงผลใหราคารับซื้อสับปะรด
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนมกราคม 2561 สงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑ
สับปะรด ปริมาณ 71,669 ตัน มูลคา 2,203.64 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 58,353 ตัน มูลคา 1,881.387 ลานบาท 
ในเดือนธันวาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.82 และรอยละ 
17.13 และลดลงจาก 73,866 ตนั มลูคา 3,419.49 ลานบาท ใน
เดอืนมกราคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 2.97 และรอยละ 35.56

สบัปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศลุกากรแยกเปน ไดแก รหสั 

20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 42,820 ตัน มูลคา 1,227.21 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 43,857 ตัน มูลคา 1,288.61 ลานบาท 
ในเดือนธันวาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 2.36 และรอยละ 
4.77 และลดลงจากปริมาณ 49,624 ตัน มูลคา 2,117.02 
ลานบาท ในเดือนมกราคม 2560 หรือลดลงรอยละ 13.71 
และรอยละ 42.03

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 10,267 ตัน มูลคา 321.33 ลานบาท 
ลดลงจากปรมิาณ 10,831 ตนั มลูคา 354.69 ลานบาท ในเดอืน
ธันวาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 5.20 และรอยละ 9.40 และ
ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 5,853 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 75.43 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 384.60 ลานบาท 
ในเดือนมกราคม 2560 หรือลดลงรอยละ 16.45

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปรมิาณ 13 ตนั มลูคา 2.14 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 58 ตัน มูลคา 3.03 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2560 
หรือลดลงรอยละ 76.53 และรอยละ 28.46 และปริมาณลดลง
จาก 44 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 หรือลดลงรอยละ 69.07 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 737 เมษายน 256134

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดสุกรเดือนนี้ยังคงเงียบเหงา ราคาสุกร

ที่เกษตรกรขายไดลดลงเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา แมใน

ชวงนี้อากาศจะเริ่มรอนข้ึนและคาดวาปริมาณสุกรจะออกสู

ตลาดไมมาก แตเนื่องจากความตองการบริโภคที่เริ่มลดลงจาก

สถานศึกษาตางๆ ทยอยปดภาคเรียน สงผลใหราคาโนมลดลง 

แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะลดลงเล็กนอย

 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ม.ค. 2561 

มีปริมาณ 371 ตัน มูลคา 22.60 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 

ธ.ค. 2560 มีปริมาณ 213 ตัน มูลคา 13.52 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 74.18 และรอยละ 67.16 ตามลําดับ 

 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ม.ค. 2561 

มีปริมาณ 668 ตัน มูลคา 155.49 บาท ลดลงจากเดือน ธ.ค. 

2560 มีปริมาณ 748 ตัน มูลคา 174.15 ลานบาท คิดเปน

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

รอยละ 10.70 และรอยละ 10.72 ตามลําดับ ตลาดสงออก

ที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมน้ําหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 

ราคาทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 45.62 บาท 

ลดลงจากกิโลกรัมละ 47.00 บาท ของเดือนที่ผ านมา

รอยละ 2.94 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 
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ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ไมคอยคึกคัก ราคา
ไกเนื้อที่เกษตรกรขายไดลดลงจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจาก
สถานศึกษาตางๆ ทยอยปดภาคเรียน ประกอบกับผลผลิต
ไกเนื้อออกสู ตลาดมากและเริ่มสะสม สงผลใหราคายังคง
ลดลง แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะลดลง 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน ม.ค. 
2561 ปริมาณ 21,882 ตัน มูลคา 1,768.69 ลานบาท สูงขึ้น
จากเดือน ธ.ค. 2560 มีปริมาณ 20,223 ตัน มูลคา 1,702.09 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.20 และรอยละ 3.91ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ม.ค. 2561 มีปริมาณ 
43,882 ตัน มูลคา 6,055.88 ลานบาท ลดลงจากเดือน ธ.ค. 
2560 มีปริมาณ 44,071 ตัน มูลคา 6,081.90 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.43 และรอยละ 0.43 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญั
คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไก  เนื้อที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 33.97 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.21 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.19 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 

33.22 บาท ภาคใต กิโลกรัมละ 40.51 บาท สวนภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเนื้อตามประกาศ
ของบริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.50 บาท ลดลงจาก
ตัวละ 12.00 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.17

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 28.70 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.44 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน

46.03 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 46.61 บาท 

ภาคกลาง กิโลกรัมละ 45.47 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 

44.02 บาท สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 

เฉลี่ยตัวละ 1,200 บาท ลดลงจากตัวละ 1,275 บาท ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 5.88

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการค าภายใน เฉลี่ย กิโลกรัมละ 44.50บาท 
ลดลงกิโลกรัมละ 48.00 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.29
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดลดลงเล็กนอย
จากเดือนที่ผานมา เนื่องจากตลาดหลักของไขไก คือ สถาน
ศกึษาตางๆ เริม่ทยอยปดภาคเรยีน ประกอบกบัผลผลติไขไกยัง
คงออกสูตลาดมากและเริ่มสะสม สงผลใหราคาไขไกออนตัวลง
เล็กนอย แนวโนมคาดวาราคาจะลดลงเล็กนอย 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
ม.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 25.26 ลานฟอง มูลคา 66.97 
ลานบาท ลดลงจากเดือน ธ.ค. 2560 มีปริมาณจํานวน 26.11 

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 331 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 336 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.49 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 349 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 298 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 345 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 354 บาท ลดลง
จากรอยฟองละ 370 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.32
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ลานฟอง มูลคา 70.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.09 และ
รอยละ 5.30 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ย ท้ังประเทศ
รอยฟองละ 260 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 263 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.14 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือรอยฟองละ 278 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 280 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 249 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศ
ของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 10.00 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนทีผ่านมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 263 บาท ลดลงจาก
รอยฟองละ 271 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.95
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 72.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
73.07 บาท ของเดือนที่ผ านมา รอยละ 0.96 โดยแยก
เป นรายภาคดังนี้  ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.35 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 68.73 บาท สวน
ภาคกลางและภาคใต ไมมีรายงานราคา

 รายการ 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. มี.ค.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 59.03 60.35 63.86 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47 45.62

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

58.00 63.84 68.70 62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.5 44.50 45.83 48.00 44.5

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 36.01 37.59 39.45 38.92 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 33.97

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

36.22 34.25 40.00 39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 258 252 266 271 271 274 278 248 245 256 254 263 260

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

255 255 288 291 289 304 302 266 261 251 252 271 263

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 341 333 334 335 335 336 338 336 336 336 336 336 331

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

377 370 380 380 380 338 400 400 400 377 364 370 354

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 98.67 97.93 97.38 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 90.82

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 78.45 77.26 77.19 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.37
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โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 90.82 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
91.19 บาท ของเดือนที่ผ านมา รอยละ 0.41 โดยแยก
เป นรายภาคดังนี้  ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.34 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 87.34 บาท ภาคกลาง
กิโลกรัมละ 90.42 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 99.56 บาท
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนมีนาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนมีนาคม 2561

 ประมงอนิโดนเีซยีประกาศผอนปรนอาชีพชาวประมงอวน

ลอมจับ 
 มีรายงานจาก INFOFISH Trade News ฉบับที่ 3/61 
กุมภาพันธ 2561 วาอินโดนีเซียไดบังคับใชกฎหมายหาม
ทําประมงโดยใชเครื่องมืออวนลอมจับ (Seine) แตเมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2561 ไดประกาศผอนปรนการบังคับใชกฎหมาย 
ภายหลงัจากทีม่กีารประทวงของชาวประมง โดยรฐัมนตรปีระมง
ประกาศขยายระยะเวลาการปรับตัว (transition period) 
ออกไปโดยไมมีกําหนดเวลาในเขตพื้นที่ Pantura ของรัฐชวา 
และไมหามทําประมงอวนลอมจับชั่วคราว ซึ่งประกาศหลังจาก
ที่ประธานาธิบดี Joko Widodo ใหขอตกลงกับผูประทวงที่ 
Pantura เพือ่ยดืเวลาการบงัคบัใชกฎหมายออกไป และใหความ
ชวยเหลือชาวประมงดวยโครงการชวยเหลือทางการเงิน
 อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีประมงอินโดนีเซียไดประกาศ
มาตรการควบคุมการใชประมงอวนลอมจับ (catch) มาตั้งแต
ป 2558 เนื่องจากเครื่องมือดังกลาวเปนเครื่องมือที่ทําลายลาง
ทรัพยากร โดยใหเวลาชาวประมงปรับเปลี่ยนอาชีพถึงป 2561 
เพื่อไปทําประมงทางเลือกอ่ืน รวมท้ังเพื่อลดการจับสัตวนํ้า
ที่ไมตองการ (by catch) และลดผลกระทบตอระบบนิเวศน
ทางทะเล โดยรัฐบาลไดให การสนับสนุนทางการเงินให
ปรับเปลี่ยนไปใชเครื่องมืออื่น รวมทั้งใหเวลาปรับตัวเกือบ 3 ป 
แตขณะนี้ยังคงมีการทําประมงอวนลอมจับอยู และเปนเรือ
ประมงอวนลอมจับขนาดเล็กกวา 10 ตันกรอส (GT) มีเรืออยู
ไมถงึ 1 ใน 3 จากจาํนวนทัง้หมด 7,200 ลาํ ทีไ่ดรบัความชวยเหลอื
ทางการเงิน สวนใหญเรือเหลานี้จะทําประมงในบริเวณชายฝง
ทางตอนเหนือของชวา สําหรับปนี้ผูที่เขารับความชวยเหลือ
ทางการเงินแลวจํานวน 3,900 ราย
 ในเดือนมีนาคม 2561 สัตวนํ้าทุกชนิดทุกประเภท
สงเขาประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพานปลา 
กรุงเทพฯ ที่ผานการประมูลและไมผานการประมูลจากการ
ประเมินไดรวมทั้งสิ้น 1,709 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,501 ตัน ของ
เดือนกอนรอยละ 13.86 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูล

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

ทกุชนิด 1,583 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,443 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 
9.70 เปนสัตวน้ําจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลา
น้ําจืดที่ผานการประมูลรวม 436 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 385 ตัน 
ของเดือนกอนรอยละ 13.25 เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 

 1.1 กุงสด มปีรมิาณกุงสดทกุชนดิทกุประเภทสงเขาประมลู

จําหนายฯ 185 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 159 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 

16.35

 1.2 ปลาหมกึสด มปีรมิาณปลาหมึกสดทุกชนดิทกุประเภท

สงเขาประมูลจําหนายฯ 44 ตัน ลดลงจาก 63 ตัน ของเดือนกอน

รอยละ 30.16 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 

7.20 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.30 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 14.29 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 9 ตัน 

เพิ่มขึ้นจาก 8 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 12.50 

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนเมษายน 2561

  จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดวาจะมีสัตวนํ้าทุกชนิด

สงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา กรุงเทพฯ 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,218 ตัน ลดลงจาก 1,709 ตัน ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 28.73 โดยแยกเปนประเภทสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุ งสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุ งสดทุกชนิดสง

เขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 143 ตัน ลดลงจาก 185 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 22.70

 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิด

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 67 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 44 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 52.27
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 2.3 ปลาทสูด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 4.50 ตัน ลดลงจาก 7.20 ตัน ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 37.50

 2.5 ปลาดุกสด คาดวาจะมปีรมิาณสงเขาประมลูจาํหนายฯ 

ประมาณ 7 ตนั ลดลงจาก 9 ตนั ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 22.22

3. สถานการณการตลาดเดือนมีนาคม 2561

 สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปชื่นชมไทยแกปญหา

ไอยูยูกาวหนา

 เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานจากสํานักขาวอินโฟเควสทวาหัวหนา

คณะผูแทนไทยโดย นายวรีชยั พลาศรัย เอกอคัรราชทตูไทยประจาํ

สหรัฐอเมริกา ไดเขารวมงานแสดงสินคาอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุด

ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ Seafood Expo North America 2018 

ในวนัที ่11-13 มนีาคม 2561 ซึง่จัดขึน้ทีก่รงุบอสตัน สหรฐัอเมรกิา 

พรอมดวยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 

รวมทั้งมีผูซื้อและจําหนายอาหารทะเลทั่วโลก เขารวมรับฟงการ

เสวนาในครั้งนี้เปนจํานวนมาก และไดแสดงความชื่นชมท่ีไทย

มีทิศทางแกไขปญหาประมงผิดกฎหมายหรือประมงไอยูยูเปน

อยางดี สําหรับผูแทนไทยยังมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวม

ชีแ้จงในครัง้น้ีดวย ไดแก กรมประมง กระทรวงแรงงาน สาํนกังาน

ตาํรวจแหงชาต ิสมาคมแชเยอืกแขง็ไทย และศูนยอภบิาลผูเดนิทาง

ทางทะเล (Stella maris) รวมชี้แจงสถานการณการแกไขประมง

ที่ถูกตองของประเทศไทย

 การชี้แจงขอมูลในครั้งนี้นับวา นานาประเทศไดรับรูความ

กาวหนาของการดําเนินงานของไทยในเรือ่งการขจัดการทําประมง

ผิดกฎหมาย การแกไขปญหาแรงงานและการคามนุษยอยาง

ครบถวนทุกแงมุม ซึ่งผูแทนจากประเทศตางๆ ใหความสนใจและ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมโดยเฉพาะผูนําเขาสนิคาท่ีสาํคญัของ

สหรัฐอเมริกา คือ วอลลมารท ไดชื่นชมกับการแกปญหาดังกลาว

อยางชัดเจน และยอมรับที่ไทยเปนผูนําในการตอสูการทําประมง

ผิดกฎหมาย แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การคามนุษย 

เนื่องจากไทยมีกฎหมายท่ีดี มีระบบการจัดการที่ชัดเจน รวมท้ัง

มีการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่ ซึ่งไดกําหนดเปนนโยบาย

ที่ตองปฏิบัติและเปนสิ่งที่ถูกตอง

 อยางไรก็ตาม นับวาภาคเอกชนมีความสําคัญที่สุด ทั้งของ

ไทยหรือตางประเทศจะตองรวมมือกันทั้งภาคเอกชน รัฐบาล 

ภาคประชาสังคม มีระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาประมงทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ โดยภาคเอกชนของสหรัฐมีความ

เขาใจวาไทยมีความจริงใจในการแกไขปญหาในรอบ 3 ปที่

ผานมา โดยเฉพาะหางวอลลมารทมองไทยวาเปนผูนําและ

กาวหนาในการแกไขปญหาในเรื่องแรงงาน และยินดีรวมมือกับ

ไทยในการสั่งซื้อสินคาประมงจากไทย อยากใหไทยไปรวมมือ

กับประเทศเพื่อนบานเพื่อขจัดปญหาเชนเดียวกับไทย เนื่องจาก

สหรัฐฯ ใหความสําคัญกับปญหาแรงงานเปนอยางมาก 

 สําหรับความกาวหนาการแกไขปญหาประมง IUU วาขณะนี้

ถือวาเกือบรอยเปอรเซ็นต มีระบบติดตามเรือวีเอ็มเอส ศูนยเฝา

ระวังติดตอประสานงานไดทั้งหมด มีระบบตรวจสอบยอนกลับ

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และการออกกฎหมายตางๆ 

ความเขาใจของชาวประมงและผูประกอบการ ซึ่งเปนการเริ่มตน

จะตองมกีารปรบัปรงุพฒันาตอไป มบีางประเทศใชเวลาแกไขนาน

ถึง 10 ปกวาจะถึงจุดนี้ แตไทยจะตองมีนโยบายใหมมาจากคณะ

กรรมการประมงแหงชาติที่จะใหไทยเปนไอยูยู คือสัตวนํ้าท่ีจับ

ในประเทศไทยไมมีการทําประมงผิดกฎหมาย สัตวนํ้าที่นําเขามา

ไมไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมายและสัตวนํ้าท่ีสงออก

ไมมีการทําประมงผิดกฎหมาย ขณะท่ีผานมาไดปฏิบัติกันอยาง

รวดเร็วจึงสงผลกระทบตอชาวประมง ผูประกอบการ ผูสงออก 

อยางไรกต็ามทกุภาคสวนไดรวมมอืกนัเปนอยางดแีละตองรวมมอื

กนัตอไปเพราะในขณะนีท้รพัยากรสตัวนํา้เริม่เตบิโตและมมีากขึน้

 ทางภาคเอกชนโดยนายพจน อรามวฒันานนท นายกสมาคม

อาหารแชเยือกแข็งไทยกลาววา เอกชนพรอมใหความรวมมือ

อยางเตม็ทีใ่นการแกปญหาไอยยู ูปญหาแรงงานรวมกนัโดยเฉพาะ

ท้ัง  3 สมาคม คอื สมาคมอาหารแชเยอืกแข็งไทย สมาคมอตุสาหกรรม

ทูนาไทย และสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ซึ่งเปนสมาคมหลัก

ในการสงออกสินคาประมงสงออก แมวาตอนนี้ยังไมมีผลกระทบ

ตอการสงออกสินคาประมงก็ตาม ซึ่งเชื่อวาสหรัฐฯ และยุโรปมี

ความเชือ่มัน่สนิคาประมงไทยเนือ่งจากรฐับาลมุงแกปญหาเพือ่ให

มีการทําประมงอยางยั่งยืนและขจัดปญหาการคามนุษยมาตลอด 

แตอยางไรกด็ ีภาคเอกชนอยากใหรฐัเพิม่ปรมิาณวตัถดุบิประมงให

มากข้ึนโดยสงเสรมิการเพาะเลีย้งใหมากข้ึน สรางความรวมมอืกบั

นานาชาติในการทําประมงนอกนานนํ้า รวมทั้งสนับสนุนเงินกูยืม

ใหภาคเอกชนเพือ่นาํไปปรบัปรงุเรอืใหสอดคลองกบัระเบยีบของ

โลกเพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพทําการประมงได

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนมีนาคม 2561

 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือนมีนาคม 2561 มีความ

เคลื่อนไหวดังนี้
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 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 187.44 บาท เพิ่มขึ้นจาก 183.76 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.00

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60 ตัว/ก.ก.) จากตลาด

กลางชมรมผูคากุงสมุทรสาคร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 242.50 บาท 

ลดลงจาก 250.00 บาท/กโิลกรมั ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 3.00 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 110.00 บาท ลดลงจาก 158.50 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 30.60 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 79.51 เพิ่มขึ้นจาก 76.05 บาท/กิโลกรัม ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 4.55

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 83.50 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

85.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.76 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 84.66 ลดลงจาก 85.03 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.44

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา 

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคา

ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 46.17 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

44.46 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.85

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ย 70.00 บาท/กิโลกรัมทรงตัวทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเป ดและปลาป น ราคาที่ชาวประมงขาย

ปลาเปดได 8.22 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 8.16 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.74

  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 185.00 ลดลงจาก 187.44 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 0.99 

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 220.00 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 242.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 9.28 

 5.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาท่ีชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 134.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 110.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 21.82 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวกับ

เดือนที่ผานมา

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาท่ีชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดบั 78.00 บาท/กโิลกรมั ลดลงจาก 79.51 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.90

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยู ในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

83.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.80 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาท่ีชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

84.66 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.40 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาจะอยูในระดับ 

125.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจาก 120.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 4.17 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาท่ีชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 45.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 46.17 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.53

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาอยูในระดบั 73.00 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 70.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.29 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.20 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

8.22 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.24

  ราคาปลาปนชนิดโปรตีน 58%-60% ในตลาด

กรงุเทพฯ คาดวาอยูในระดบั 36.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 60 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. 44.46 70.00
มี.ค. 46.17 70.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 60 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 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มี.ค. 84.66 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 60 218.26 226.50
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. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มี.ค. 187.44 242.50

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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0
ก.ค. ส.ค.

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

150

120

90

60

30

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

300
275
250
225
200
175
150
125
100

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

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.มี.ค. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 60 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
มี.ค. 8.22 36.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 60 172.04 180.00
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. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มี.ค. 110.00 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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(บาท/กก.)

เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ.มี.ค. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 60 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 77.5
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. 76.05 85.00
มี.ค. 79.51 83.50

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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(บาท/กก.)

เดือน

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เม่ือเร็วๆ นี้ มีรายงานของกรมประมงวาไดเรงประสาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบปลา
สดที่นําเขาจากฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุน เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในระบบตรวจสอบสินคาสัตวนํ้าท่ีนําเขาจากตางประเทศ 
หวั่นวาผูบริโภควิตกปนเปอนสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งนางอุมาพร 
พมิลบตุร รองอธบิดกีรมประมง ไดเปดเผยถึงขาวทีม่กีารนาํเขา
ปลาสดจากฟุกุชิมะของญี่ปุนมายังประเทศไทย ทําใหเกิด
ความวิตกเรื่องการปนเปอนกัมมันตภาพรังสีนั้น ในเบื้องตน
ไดรับรายงานวา บริษัทผูนําเขาไดนําเขาปลากลุม Hirame 
หรอื Flatfish ประกอบดวยปลา Flounder จาํนวน 100 ก.ก. 
และ Sole 30 ก.ก. และเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผานมา ไดมีการ
กระจายสินคาไปตามรานอาหารในเขตกรงุเทพฯ หลายแหงดวยกนั 
 อยางไรกต็าม ปลาจาํนวนดงักลาวไดรบัการตรวจสอบแลว 
ตามมาตรฐานในการตรวจสอบการนําเข าอาหารจาก
ตางประเทศ ซึ่ง อย. เปนผูรับผิดชอบติดตามตรวจสอบเรื่อง
ปริมาณสารกัมมันตรังสีในอาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเป อนสาร

กรมประมง และ อย. ตรวจสอบ

ปลาสดจากฟุกูชิมะแลว

ปองกันสารกัมมันตภาพรังสี

กมัมนัตรงัส ีป พ.ศ. 2554 สาํหรบัสนิคาบรโิภคทีจ่ะนาํเขาตอง
ไดรบัการรบัรองจากหนวยงานของรฐั หรอืหองปฏบิตักิารทีไ่ด
รบัการรบัรองระบปุรมิาณตองไมเกนิมาตรฐานท่ีกําหนด และ 
อย. เปนผูสุมตรวจและควบคุม
 ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของปลาดังกลาว 
กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายเรงดวนสั่งการใหกรมประมง
ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เพ่ือประชุมหารือรวมกันกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบ ใหผูบรโิภคมคีวามมัน่ใจ รวมทัง้ประสานกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการทํางาน
รวมกันใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในระบบ
ตรวจสอบสินค าเกษตรและอาหารที่มีการนําเข าจาก
ตางประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มุงเนนที่จะยกระดับ
ความปลอดภัยของสินคาเกษตร 
 ดานรองอธิบดีกรมประมง กลาวเพิ่มเติมวา กรณีสินคา
ประมงที่นําเขาตามที่เปนขาวนั้นมีการนําเขาอยางถูกตอง
เปนไปตามประกาศกรมประมง เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเขาสัตวน้ํา
หรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า พ.ศ. 2560 รวมถึงตองเปนไปตาม
ขอกาํหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขขางตน จงึขอให
ประชาชนอยาไดต่ืนตระหนก เนื่องจากการนําเขาปลาจาก
ทุกประเทศเจาหนาที่ดานตรวจสินคาประมงจะตองตรวจ
สอบอยูแลว

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 737 เมษายน 256144



ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,764 1,700 1,750 1,900 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288

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

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 17.50 15.50 17.41 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25

ลูกเปดไขซีพี 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.56 21.75

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/เมตริกตัน

รายการ
2560 2561

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

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

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

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

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

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

13 - 13 - 21 16,550 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867 16,867 17,350

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

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.

รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยม สศท.4

 วันที่ 13 มีนาคม ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) โดยมี 
นายฉตัรชยั เตาทอง ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ที่ 4 พรอมดวยเจาหนาที่ สศท.4 ใหการตอนรับ เพื่อเปนขวัญ
กาํลงัใจในการทาํงาน พรอมมอบนโยบายแนวทางการปฏบิตังิาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดุมุงหมาย การปรบัความคดิ 
และปรับบทบาท การบริหารงาน แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที ่
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และหลักการทํางานของ
ทีมขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

✤

สศท.5 จัดอบรม App.RCMO เกษตรกรแปลงใหญฯ

 วันที่ 15-20 มีนาคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
(สศท.5) มอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่จัดฝกอบรมถายทอดความรูการใชงาน Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส 
(RCMO) ใหกบัเกษตรกรแปลงใหญฯ จงัหวดันครราชสมีา ชยัภมู ิบุรีรัมย และสริุนทร โดยสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดเล็งเหน็
ถึงความสําคัญในการสนับสนุนดานสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะการใชสารสนเทศเกษตรเพื่อการตัดสินใจตลอดจน
การวางแผนการผลิตและการตลาด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) 
มาประยุกตใชในการวางแผนการผลิตและการตลาด เพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตในปจจัยการผลิตที่ไมจําเปน 
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดในแตละพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
อบรมครั้งนี้มีเกษตรกรพื้นที่แปลงใหญฯ ในแตละจังหวัด เขารวมการอบรมจํานวน 50 ทาน ซึ่งคาดหวังวาเกษตรกรจะสามารถ
นาํความรูทีไ่ดจากการอบรมไปประยกุตใชเพือ่การตดัสนิใจในการลงทนุดานการเกษตรไดอยางมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมตอไป
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สศท.7 ถายทอด Application กระดานเศรษฐี เกษตรกร

มีโอกาส (RCMO) >>เนนสราง เกษตรกร 4.0

 วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมการใช 
“Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO)” ผานศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ต.หวยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

การประชุมหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณจังหวัดตราด

 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 นายคมสัน จํารูญพงษ ผูตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เขต 3 และเขต 9 เปนประธานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด โดยมี นายสุชัย กิตตินันทะศิลป 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี ผูชวยผูตรวจราชการ

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและเสริมสรางประสบการณการใช Application ใหแกเกษตรกรแปลงใหญ อ.พัฒนานิคม และ 
อ.ทาหลวง จ. ลพบุรี จํานวน 50 ราย
 ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดจัดทํา Application RCMO ขึ้นเพื่อใหเกษตรกรสามารถคํานวณตนทุนการผลิต
สินคาเกษตร โดยเปรียบเทียบคาใชจายจากการผลิตในแปลงของตนเอง กับตนทุนเฉลี่ยของทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และเปรยีบเทยีบตนทนุการผลติและผลตอบแทนของสนิคาแตละชนิด เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ รวมทัง้ขอมลูดานการ
ตลาด ราคาสนิคาเกษตร ในแหลงผลติทีส่าํคญัและความเหมาะสมของดนิตามชนิดการปลกูพืช เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
เกษตรที่เหมาะสมและมีกําไรมากที่สุด ซึ่ง Application ดังกลาวสามารถใชงานงายผานสมารทโฟน ทั้งระบบ IOS และ Android 

✤

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวม เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 และติดตามโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด 
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สศท.9 จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. เพื่อขับเคลื่อน ศพก.

 วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) 
มอบหมายใหนายนิกร แสงเกตุ ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร และเจาหนาที่ สศท.9 จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
ภายใตภารกิจสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศึกษาดูงานสวนสละ ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย ตําบลหนองธง 
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งไดทราบถึงเทคนิคการผสมพันธุชอดอกในชวงที่ฝนตก การดูแล บํารุง รักษา และชองทาง
การจัดจําหนายเปนธุรกิจในครอบครัวโดยไมตองจางบุคคลภายนอกในการดูแล

✤

สศท.10 จัดฝกอบรมและดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. เพื่อขับเคลื่อน ศพก.

 วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) โดยสวนสารสนเทศการเกษตร
จัดฝกอบรมและดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลติสนิคาเกษตร (ศพก.) ภายใตภารกจิสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร ณ แกงกระจาน พาราไดซ รสีอรท อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 
โดยเขาศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อ.ทายาง จ.เพชรบุรี และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจําชั่วคราว
เขากลิ้ง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อใหเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถใช
ส่ืออเิลก็ทรอนกิสและอุปกรณคอมพวิเตอรในการใหบริการขอมูลขาวสาร จัดเก็บ และรายงานขอมลูดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งนําความรูดานการเกษตรจากเกษตรกรผูประสบความสําเร็จ หรือจากศูนยเรียนรูตางๆ 
ตลอดจนนาํเทคโนโลยสีมยัใหมมาใชในการพฒันาการเกษตรเพือ่สนบัสนนุ ศพก. ในทองถิน่ของตนเองไดอยางมปีระสิทธภิาพตอไป

✤
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 สศก. รวมประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง

 วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง และเขารวมสนบัสนนุขอมลูการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ
นอกสถานที ่ครัง้ท่ี 2/2561 ณ หองประชุม
รอยัล ดุสิต บอลรูม เอ โรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

✤
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ลธก. เยี่ยมชมการสงเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ จ.กาฬสินธุ

 วนัที ่8 มนีาคม 2561 นายวณิะโรจน ทรพัยสงสขุ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
พรอมดวย นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพ้ืนที่
เยีย่มเยยีนเกษตรกรและดงูานการบรหิารจดัการโครงการสงเสรมิ
การเกษตรระบบแปลงใหญวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและ
ผลติพนัธุขาวชมุชนบานดงลงิ ต.เจาทา อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ 
โดยมีนายไพศาล รตันวสิยั ประธานกลุมแปลงใหญพรอมสมาชกิ
ใหการตอนรับ

✤
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 ลธก. เยี่ยมชมการสงเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญแตงโมอินทรีย “ปลูกฮัก”

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นางสาวทัศนีย 
เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉัตรชัย เตาทอง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 และ
นายไพฑูรย สีลาพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 เยี่ยมชมและดูงานโครงการสงเสริมการเกษตรระบบ
แปลงใหญแตงโมอินทรีย “ปลูกฮัก” อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

✤
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คณะที่ปรึกษา รมว. กษ. ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สศก.

 วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร 
รวมตอนรับ นายณรงค ออนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะ เขาตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย
และซักถามแนวทางการดําเนินงานของ สศก. รวมทั้งรับทราบบทบาทหนาที่ของ สศก. การจัดเก็บขอมูล ตลอดจนตอบขอซักถาม
ในประเด็นตางๆ และสถานการณสินคาเกษตรปจจุบัน  ณ หองประชุม AEOC ชั้น 3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤
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สศก. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

 วันที่  16 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน  ทรัพยส งสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานในพิธีเป ดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่  1 
ประจําป 2561 ณ บริเวณหนามุข อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายฉันทานนท 
วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 5ส กลาวรายงาน ทั้งนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดแจกอุปกรณ
ทําความสะอาดใหผูแทนแตละสํานัก/ศูนย/กอง/Apterr/Afsis/ตสน./กพร. เพื่อรวมกิจกรรม
ตามแนวทาง 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย กันอยางพรอมเพรียง
พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนและสถานที่ทํางานใหสวยงามถูกสุขลักษณะในโอกาสวันคลาย
วันสถาปนาที่จะมาถึง (24 มีนาคม 2561)

✤
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เลขาธิการ สศก. ใหการตอนรับทูตพาณิชยอิสราเอลประจําประเทศไทย

 วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นายฉันทานนท 
วรรณเขจร รองเลขาธกิารสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร และนายวนิิต อธสิขุ ผูอาํนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
ไดใหการตอนรบัทตูพาณชิยอสิราเอลประจาํประเทศไทย Mr. Dagan Alony เพ่ือหารือและแจงกําหนดการจดัการสมัมนานานาชาติ
เรื่องเทคโนโลยีดานการเกษตร Agritech 2018 โดยมีกําหนดการจัดงานในวันท่ี 8-10 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศอิสราเอล 
พรอมทั้งไดแลกเปลี่ยนขอมูลนโยบายดานการเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนหารือความรวมมือทางการเกษตรที่ทั้งสองฝาย
ใหความสนใจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร และความเปนไปไดในการเสนอความรวมมือดานยางพารา
ระหวางไทยและอิสราเอล

✤
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ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนา สศก. ครบรอบ 39 ป

ระหวางวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561

การสัมมนา “เปดบาน สศก.”

ณ หองประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคาร สศก.

การแถลงขาวเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ป

วันคลายวันสถาปนา สศก. ประจําป 2561

ณ หองสมุดคติการ ชั้น 2 อาคาร สศก.

การบรรยาย จาก KM สูการเรียนรู

ณ หองประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคาร สศก

พิธีเปดมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ณ อาคาร สศก.

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนดานเศรษฐกิจ

การเกษตรดีเดน ประจําป 2560 และมอบทุนการศึกษาฯ 

ประจําป 2561 ณ หองประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคาร สศก.

วันที่ 22 มีนาคม 2561
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ขาวประชาสัมพันธ



วันที่ 23 มีนาคม 2561

วันที่ 24 มีนาคม 2561

การสัมมนา “OAE Reform for Thai-Agriculture Take off” 

ณ หองประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคาร สศก.

การแขงขันกีฬากระชับความสัมพันธ

“พลังสามัคคี 39 ป สศก.” ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารวิทยา

พิธีการทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ป

วันคลายวันสถาปนา สศก. ประจําป 2561

ณ หองประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคาร สศก.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอหนา

พระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ 

และโลประกาศเกียรติคุณ ณ หองประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคาร สศก.
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