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วิสัยทัศน์

“องค์กรชี้น�าในการพัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศ
ไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

	 1.	 เสนอแนะนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร	์แผนพัฒนา	และมาตรการทางการเกษตร	รวมทั้งจัดท�าท่าที

	 	 และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร	จัดท�ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร

	 	 ทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ

	 3.	 ติดตามและประเมินผลแผนงาน	/	โครงการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 4.	 จัดท�าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เป้าประสงค์

“องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดท�ายุทธศาสตร์เกษตรและข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร์

	 1.	 จัดท�ายุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่การปฏิบัติ

	 2.	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

	 3.	 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร



 ต้อนรับฉบับปฐมฤกษ์ปีใหม่ 2562	 เริ่มต้นปีใหม่นี้กองบรรณาธิการ	 วารสารเศรษฐกิจ

การเกษตร	 ขอส่งความสุขปีใหม่มายังสมาชิกทุกท่านให้ประสบความส�าเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจ	 และ 

ขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ท่านและครอบครัว	 จงมีแต่ความสุขเนื่องในวันแห่งการเร่ิมต้นใหม่ 

ในปี	2562	ตลอดปีและตลอดไป

	 ส�าหรับปลายปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรปี	 2561	 พบว่า	 ขยายตัวร้อยละ	 4.6	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 โดยสาขาพืช	 สาขาปศุสัตว์	 

สาขาบริการทางการเกษตร	 และสาขาป่าไม้	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 ส่วนสาขาประมงหดตัวลง	 ซึ่งปัจจัยบวก 

เป็นผลจากกระทรวงเกษตรฯ	 มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยหลักการตลาดน�าการผลิต	 ควบคู่กับ 

การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม	โดยได้ด�าเนนินโยบายทีส่�าคญัต่างๆ	รวมทัง้ปรมิาณน�า้และสภาพอากาศ 

ยังคงเอ้ืออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร	 ท�าให้พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตต่อไร ่

เพิ่มขึ้น	 โดยคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี	 2562	 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	 

2.5–3.5	 โดยทุกสาขายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินนโยบายด้านการเกษตร 

เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 และสภาพอากาศโดยทั่วไปประกอบกับปริมาณน�้าที่ยังคง 

เอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร

	 ในขณะที่ดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งป	ี2561	พบว่า	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ	0.19	เมื่อเทียบกับ 

ปี	2560	และหากมองแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งป	ี2562	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2561	

จากผลผลติสนิค้าเกษตรส�าคญัทีเ่พ่ิมขึน้	อาท	ิข้าว	ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	มนัส�าปะหลัง	ยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	 

และผลไม้	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศยังคงเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร	 

และการบรหิารจดัการน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ประกอบกบัการด�าเนนินโยบายและมาตรการด้านการเกษตร

เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเน่ือง	 โดยปี	 2562	 ยังเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

และภาคประชาสังคม	 และการวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 ส่งผลให้ดัชนี 

รายได้ภาคเกษตรในป	ี62	ยังคงขยายต่อเนื่อง

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 ปี	 2561	 โดย
วัดจากดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วย	ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร	 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร	 และดัชนีรายได้
เกษตรกร	พบว่า	ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
6.43	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 สินค้าส�าคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น	
ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพดเลีย้งสัตว์	อ้อยโรงงาน	สับปะรด	ยางพารา	
ปาล์มน�้ามัน	ผลไม้	อาท	ิทุเรียน	เงาะ	และล�าไย	และปศุสัตว์	
คือ	 สุกร	 ไก่เนื้อ	 ไข่ไก่	 และโคเนื้อ	 สินค้าส�าคัญที่ผลผลิต 
ลดลง	ได้แก่	มันส�าปะหลัง	และมังคุด
	 ในขณะท่ี	 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร	 ลดลงร้อยละ	 
5.86	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 สินค้าส�าคัญที่ราคาลดลง	 
ได้แก	่ ยางพารา	 อ้อยโรงงาน	ปาล์มน�า้มัน	 สับปะรด	 และ
ปศุสัตว	์คือ	สุกร	ไก่เนื้อ	และโคเนื้อ	และกุ้งขาวแวนนาไม	
ส่วนสินค้าส�าคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ทุเรียน	ล�าไย	และไข่ไก่
	 หากมองถึงดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งป	ี2561	พบว่า	
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ	0.19	เมื่อเทียบกับปี	2560	โดยที่
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ลดลง	 และเมื่อ
พิจารณาถึงรายได้เกษตรกรในแต่ละหมวดสินค้า	 พบว่า	
หมวดพืชผล	รายได้เกษตรกรเพิม่ข้ึนร้อยละ	2.46	โดยสนิค้า
พืชส�าคัญที่เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ข้าว	 อ้อยโรงงาน	 มันส�าปะหลัง	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์และผลไม้	คือ	ทุเรียน	เงาะ	และล�าไย

	 หมวดปศุสัตว	์รายได้เกษตรกร	ลดลงร้อยละ	3.04	
เนือ่งจากผลผลติสนิค้าปศุสตัว์หลกัทัง้ไก่เนือ้	สกุร	ไข่ไก่	และ
โคเนื้อออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น	 ท�าให้ราคาส่วนใหญ่อ่อนตัวลง	
และหมวดประมง	ลดลงร้อยละ	22.11	เนือ่งจากราคากุง้ขาว
แวนนาไมลดลง	 ซึ่งสอดคล้องกับราคาในตลาดโลกที่ลดลง
ตามภาวะอปุทานส่วนเกนิ	ทัง้นี	้แม้ดชันรีายได้เกษตรกรของ
สาขาปศุสัตว์	 และประมงจะลดลง	 แต่ภาพรวมรายได้ของ
เกษตรกรยังเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสาขาพืชเป็นหลัก	
รวมทั้งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ

โดย ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

ดัชนีรายได้เกษตรกร ปี 61 ยังใกล้เคียงปี 60  

คาดปี 62 ขยายต่อเนื่อง แนะวางแผนผลิตสอดคล้องตลาด

“

”

หากมองถึงดัชนีรายได ้

เกษตรกรทั้งปี 2561 พบว่า  

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.19  

เมื่อเทียบกับปี 2560 

โดยที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 

ที่เกษตรกรขายได้ลดลง
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เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร



“

”

หากมองแนวโน้มดัชน ี

รายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปี 2561 จากผลผลิต 

สินค้าเกษตรส�าคัญที่เพิ่มขึ้น

ตารางการเปลี่ยนแปลงดัชนีรายได้เกษตรกร ผลผลิต และราคาสินค้าเกษตร

%YoY 2560 2561 (p)
2561 (p)

ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง(p)

รายได้เกษตรกร 3.19 0.19 1.90 -0.31

ผลผลิตสินค้าเกษตร 6.14 6.43 12.52 1.71

ราคาสินค้าเกษตร -2.78 -5.86 -9.08 -2.30

หมายเหตุ :	%YoY	คือ	เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา,	p	คือ	preliminary	(ตัวเลขเบื้องต้น),	ข้อมูลพยากรณ	์ณ	เดือนพฤศจิกายน	2561	
ที่มา :	จากการค�านวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทางด้านการเกษตร	ประกอบกบัส่งเสริมเกษตรกรผลติสนิค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 ด้วยหลัก
การตลาดน�าการผลติอย่างต่อเนือ่งและมกีารขยายพืน้ทีช่่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น
	 ท้ังน้ี	 หากมองแนวโน้มดัชนีรายได ้เกษตรกร 
ทั้งปี	 2562	 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2561	 จาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรส�าคัญที่เพ่ิมข้ึน	 อาทิ	 ข้าว	 ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์	มันส�าปะหลัง	ยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	และผลไม้	 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศยังคงเอื้ออ�านวย
ต่อการผลิตทางการเกษตร	 และการบริหารจัดการน�้าที่มี
ประสทิธภิาพ	ประกอบกบัการด�าเนินนโยบายและมาตรการ
ด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 โดยปี	
2562	 เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

✤

ภาคประชาสังคม	และการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด	 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรใน
ปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง
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โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	 2561	 พบว่า	 ขยายตัว
ร้อยละ	4.6	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 โดยสาขาพืช	สาขาปศุสัตว์	
สาขาบริการทางการเกษตร	 และสาขาป่าไม้	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น	
ส่วนสาขาประมงหดตัวลง	 ซึ่งปัจจัยบวก	 เป็นผลจากกระทรวง
เกษตรฯ	 มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยหลักการตลาดน�า
การผลิตควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม	โดยได้ด�าเนนิ
นโยบายที่ส�าคัญต่างๆ	 รวมทั้งปริมาณน�้าและสภาพอากาศยัง
คงเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร	 ท�าให้พืชส่วนใหญ ่
เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 ด้านปัจจัยลบ	 
เกิดจากช่วงต้นฤดูเพาะปลูก	 หลายจังหวัดในภาคตะวันออก- 
เฉยีงเหนือ	ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลกูข้าวนาปีทีส่�าคัญประสบภยัแล้ง	 
ฝนทิ้งช่วง	 ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว	 ท�าให้
ผลผลิตข้าวต่อไร่ลดลง	ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายสาขา	พบว่า

 สาขาพชืในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบ 

กับปี 2560 มีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณน�้าใช้การได้ใน 
อ่างเกบ็น�า้หลกับรเิวณลุม่น�า้เจ้าพระยา	(อ่างเกบ็น�า้ภมูพิล	สริิกิต์ิ	 
แควน้อยบ�ารุงแดน	และป่าสักชลสิทธิ์)	ที่เพียงพอ	ประกอบกับ 
ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน�้าเหมาะสม	นอกจากนี้	ภาครัฐ	ร่วมกับ
ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	ในการส่งเสรมิการเพาะปลูก
พืชในพื้นที่ที่เหมาะสม	 การจัดหาแหล่งน�้า	 และการใช้พันธุ์ที่ด	ี
ส่งผลให้เกษตรกรขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูและเพิม่การดูแลเอาใจใส่ 
มากข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 การผลิตพืชบางส่วนยังคงได้รับความ 
เสียหายจากปัญหาน�้าท่วมและภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่	 
แต่ในภาพรวมไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในสาขาพืชมากนัก

เคาะจีดีพีเกษตร ปี 61 โต 4.6% สศก. ระบุปี 62

ยังคงขยายตัว คาดกรอบทั้งปีโต 2.5 - 3.5%

 ผลผลติพชืทีเ่พิม่ขึน้	ได้แก่	ข้าวนาปรงั มผีลผลติเพิม่ขึน้	 
เน่ืองจากปริมาณน�า้ในอ่างเก็บน�า้ส�าคญั	และปริมาณน�า้ในแหล่ง
น�้าธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ดี	 เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้
สองรอบตามปกติ	 ประกอบกับราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น	 เกษตรกร 
จึงขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจากราคาที่เกษตรกร
ขายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก
แทนพืชอื่น	เช่น	อ้อยโรงงานและมันส�าปะหลัง	
 อ้อยโรงงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากนโยบายภาครัฐ
สนับสนุนให้เกษตรกรปลกูอ้อยโรงงานทดแทนในพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ข้าวที่ไม่เหมาะสม	ประกอบกับโรงงานน�้าตาลให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการปลูกอ้อย	 เกษตรกรมีการใช้ท่อนพันธุ์ดีและ 
มีการดูแลเอาใจใส่	สับปะรดโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก 
ในปี	2558	-	2559	ราคาสบัปะรดอยูใ่นเกณฑ์สงู	ท�าให้เกษตรกร
มกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้	ประกอบกับปริมาณน�า้ฝนอยู่
ในเกณฑ์ดี	ท�าให้มีผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้น	ยางพารา	มีผลผลิต

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปีที่ 65 ฉบับที่ 746 มกราคม 2562 5

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



เพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปี	2553	-	2555	ราคายางพาราที่เกษตรกร
ขายได้อยูใ่นเกณฑ์ด	ีจงูใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนทีป่ลกูยางพารา
แทนพืน้ทีพ่ชืไร่	ไม้ผล	พืน้ทีน่า	และพืน้ทีโ่ค่นต้นยางทีม่อีายมุาก	
ประกอบกับเนื้อที่กรีดได้ส่วนใหญ่เป็นต้นยางพาราที่อยู่ในช่วง
อายุที่ให้ผลผลิตสูง	
 ปาล์มน�า้มนัมผีลผลติเพิม่ขึน้	เนือ่งจากต้นปาล์มน�า้มนั
ปลูกใหม่ในป	ี2558	เริ่มให้ผลได้ในปีนี	้ประกอบกับในช่วง	1	-	
2	 ปี	 ที่ผ่านมา	 มีปริมาณน�้าฝนและสภาพอากาศที่เอ้ืออ�านวย	
ท�าให้ต้นปาล์มมีความสมบรูณ์และมจี�านวนทะลายเพิม่ขึน้	ล�าไย  
มีผลผลิตเพิ่มข้ึน	 เนื่องจากต้นล�าไยที่ปลูกในปี	 2558	 เริ่มให้
ผลผลิต	 และเกษตรกรบ�ารุงดูแลรักษาต้นล�าไยเป็นอย่างดี	
ทุเรียน	มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี	2556	
เริ่มให้ผลผลิต	 และสภาพอากาศเอื้ออ�านวย	 ท�าให้ทุเรียน
ออกดอกและตดิผลดผีลผลติต่อไร่เพิม่สงูขึน้	และเงาะ	มผีลผลติ
เพิ่มข้ึน	 เนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี	 ท�าให้ต้นเงาะมีความ
สมบูรณ์	รวมทั้งสภาพอากาศเอื้ออ�านวย

ด้านราคาสินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม 

– พฤศจิกายน 2561 ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว	มีราคาเพิ่มขึ้น	
เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 โดยมี 
ค�าสั่งซื้อข้าวเข้ามามากขึ้น	รวมทั้งมีการส่งมอบข้าวตามสัญญา
ซือ้ขายกบัต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง	ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	มรีาคา
เพ่ิมข้ึน	 เนื่องจากความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ขยายตวัข้ึน	รวมทัง้การด�าเนนิมาตรการรบัซือ้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ของเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา	มันส�าปะหลัง 
มีราคาเพ่ิมข้ึน	 เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง	 ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผูป้ระกอบการ	โดยเฉพาะโรงงานแป้งมนัและ
ลานมนั	ประกอบกบัภาคเอกชนมกีารก�าหนดราคาส่งออกมนัเส้น 
ขั้นต�่า	ท�าให้ราคามันส�าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น
ล�าไย	 มีราคาเพิ่มข้ึน	 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิต
ล�าไยนอกฤดกูาลเพิม่ขึน้	เพือ่ลดปัญหาราคาตกต�า่ในช่วงฤดกูาล
ปกติที่มีผลผลิตล�าไยออกสู่ตลาดกระจุกตัว	 (เดือนกรกฎาคม	 -	
สงิหาคม)	อกีท้ังคณุภาพผลผลติตรงตามความต้องการของตลาด	
ทุเรียนและมังคุด	มีราคาเพิ่มขึ้น	เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาด
ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สาขาปศุสัตว์ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบ

กับปี 2560 โดยสินค้าปศุสัตว์ที่ส�าคัญทุกชนิดเพิ่มข้ึน	 ได้แก่	 
ไก่เนือ้	สกุร	โคเนือ้ไข่ไก่	และน�า้นมดบิ	ซึง่เป็นผลจากการจดัการ
ฟาร์มทีไ่ด้มาตรฐาน	มกีารเฝ้าระวงัและควบคมุโรคระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง	 ประกอบกับสภาพอากาศท่ีเอื้ออ�านวยให้สัตว์เติบโต 
ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา	

 ผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้นจากความต้องการบริโภคอย่าง
ต่อเน่ืองของตลาดภายในประเทศ	ประกอบกับเกษตรกรมีการ
บริหารจัดการฟาร์มที่ด	ีมีการป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ	การผลติโคเนือ้มกีารขยายการผลติโคมชีวีติเพือ่
ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและประเทศ
เพ่ือนบ้าน	ท�าให้มผีลผลติโคเน้ือเพ่ิมขึน้	น�า้นมดิบมผีลผลิตเพิม่
ขึ้น	เนื่องจากเกษตรกรปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิต	มี
การคดัทิง้แม่โคทีไ่ม่สมบรูณ์และให้น�า้นมน้อย	ส่งผลให้อตัราการ
ให้น�า้นมต่อแม่ต่อปีเพิ่มขึ้น

ด้านราคา ในช่วงเดือนมกราคม–	พฤศจิกายน	 2561	 สินค้า
ปศสุตัว์ส่วนใหญ่ทีม่รีาคาเฉลีย่ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี	2560	ได้แก่	
ไก่เนื้อ	สุกร	และโคเนื้อ	 เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
แม้จะมคีวามต้องการบรโิภคอย่างต่อเนือ่งทัง้ปี	แต่ผลผลิตยงัคง
มีมาก	โดยในช่วงครึ่งแรกของป	ี2561	ภาครัฐได้มีมาตรการให้
ลดปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์	 โดยปลดระวางแม่พันธุ์สุกร	 
น�าสกุรช�าแหละเข้าห้องเย็น	รวมทัง้มมีาตรการกระตุ้นการบรโิภค 
สุกรหัน	 โคเนื้อ	 และไก่เนื้อ	 ส่งผลให้ราคาสินค้าปศุสัตว์ในช่วง 
ครึง่หลงัของปีปรบัตวัสงูขึน้จากครึง่ปีแรก	อย่างไรกต็าม	ราคาเฉลีย่ 
ทัง้ปียงัคงต�า่กว่าปี	2560	ส�าหรบัไข่ไก่และน�า้นมดบิมรีาคาเฉลีย่

	 ส�าหรบัผลผลติไก่เนือ้เพิม่ขึน้	เนือ่งจากมกีารขยายการ
ผลิตเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ	
โดยการผลิตไก่เนื้อของไทย	 มีระบบการผลิตที่ปลอดภัย	 ท�าให้
มีความต้องการน�าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งความต้องการ
บริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้น	 เนื่องจากราคาเน้ือไก่ที่ยังคง 
ต�่ากว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น	 ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
เกษตรกรมกีารจดัการฟาร์มทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้การรณรงค์
ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่
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เพิม่ขึน้เล็กน้อยเนือ่งจากเกษตรกรได้รบัแรงจงูใจจากเกณฑ์การ
รับซื้อน�้านมดิบที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ	ส่วนราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก
การด�าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

สาขาประมงในปี 2561หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ

ปี 2560 โดยกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง	 มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
จากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ชะลอการลงลูกกุ้ง	 ซึ่งเป็นผลจาก
ผลผลิตกุ้งของโลกมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจนเกิดภาวะกุ้งล้นตลาด
ส�าหรับปริมาณสัตว์น�้าที่น�าขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ผลผลิตประมงน�้าจืด	 อาทิปลานิล	
ปลาดกุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั	เป็นผลมาจากปรมิาณน�้า
มเีพยีงพอต่อการเล้ียง	เกษตรกรสามารถขยายเนือ้	เพิม่รอบการ
เลี้ยง	และเพิ่มอัตราการปล่อยลูกพันธุ์

ด้านราคา ในช่วงเดือนมกราคม	–	พฤศจิกายน	2561	ราคากุ้ง
ขาวแวนนาไม	(ขนาด	70	ตวัต่อกโิลกรมั)	ทีเ่กษตรกรขายได้เฉลีย่
ลดลง	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2560	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ราคาในตลาดโลกท่ีลดลงตามภาวะอุปทานส่วนเกนิ	ส�าหรบัปลา
นิลขนาดกลาง	และปลาดุกบิ๊กอุย	(ขนาด	2	–	4	ตัวต่อกิโลกรัม)	
ทีเ่กษตรกรขายได้เฉล่ียลดลงเช่นเดยีวกนั	โดยเป็นการลดลงตาม
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตรในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 

4.0 เมื่อเทียบปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ้างบริการเตรียม
ดินไถพรวนดินและเก่ียวนวดข้าวเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากพื้นที่เพาะ
ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น	 ในส่วนของอ้อยโรงงานมีการใช้บริการเตรียม
พืน้ท่ีเพาะปลกูการรือ้ตออ้อยเพือ่ปลกูใหม่ทดแทนของเดมิและ
ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยโรงงาน	นอกจากนี	้ภาครฐัได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรกลการเกษตร

ทดแทนแรงงาน	ทัง้ในด้านการเตรียมดนิการเพาะปลกู	และการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต

สาขาป่าไม้ในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ

ปี 2560 โดยผลผลิตป่าไม้ส�าคัญที่เพิ่มขึ้น	ได้แก	่ไม้ยางพารา	
ครั่ง	 ถ่านไม้	 และรังนกนางแอ่น	 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการตัด
โค่นสวนยางพาราเก่าเพ่ือปลกูทดแทนด้วยยางพาราพนัธุด์แีละ
พชือืน่	ส�าหรบัผลผลติครัง่	มกีารขยายตัวจากสภาพอากาศทีเ่อือ้
อ�านวย	ส่งผลให้คร่ังมกีารเจริญเตบิโตและฟ้ืนตวัได้ดขีึน้	ขณะที่
ถ่านไม้	มีการขยายตัวจากการใช้ในครัวเรือน	ด้านผลผลิตรังนก
นางแอ่นเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการเปิดตลาดรังนกของประเทศจีน	
ท�าให้ในช่วงครึง่หลงัของปี	2561	มกีารส่งออกทีด่ขีึน้	ทัง้น้ี แนว
โน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ใน
ช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยทุกสาขายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูป
ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 และสภาพอากาศโดยทั่วไปประกอบ
กับปริมาณน�า้ที่ยังคงเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

หน่วย:	ร้อยละ

สาขา 2561 2562

ภาคเกษตร 4.6 2.5	–	3.5

พืช 5.4 2.7	–	3.7

ปศุสัตว์ 1.9 1.3	-	2.3

ประมง -1.0 1.0	–2.0

บริการทางการเกษตร 4.0 2.0	–	3.0

ป่าไม้ 2.0 1.2	–	2.2

✤
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โดย ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

สศท. 1-12 ชูแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพ

ด้านการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์

	 ปีงบประมาณ	 2561	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	
1-12	 ได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดปศุสัตว์
อินทรีย์	3	ชนิด	ได้แก่	น�้านมอินทรีย์	สุกรอินทรีย์	และไข่ไก่อินทรีย	์
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์	 ทัศนคติ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบตลาดปศุสัตว์อินทรีย์	 วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของระบบตลาดปศสุตัว์อินทรย์ี	
และจัดท�าแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดปศุสัตว์
อินทรีย์	 จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ของ
ประเทศไทย	 จ�านวน	 530	 ราย	 ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้า	
สถาบนัเกษตรกร	และเกษตรกรทีเ่กีย่วข้องกบัการจ�าหน่ายปศสัุตว์
อนิทรย์ี	ผูจ้ดัการตลาดตลอดจนผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่คยและไม่เคยบรโิภค
ปศุสัตว์อินทรีย์	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้องกับระบบตลาดปศุสัตว์อินทรีย์	 ส�าหรับสถานการณ์การ
ผลติ	ปี	2561	มปีรมิาณน�า้นมอินทรย์ีทีผ่ลติได้ในประเทศ	รวมทัง้สิน้	
1,620	ตัน	มูลค่า	40.5	ล้านบาท	ผลผลิตจ�าหน่ายที่ฟาร์มทั้งหมด	
ได้รบัมาตรฐาน	Organic	Thailand	จากกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม
อนิทรย์ีส่งให้กบัแหล่งรับซ้ือประมาณ	4.5	ตนัต่อวนั	หรือ	130-140	
ตนัต่อเดอืน	ราคาทีเ่กษตรกรจ�าหน่ายได้อยูร่ะหว่าง	22.6	-	25	บาท
ต่อกิโลกรัม	 ข้ึนอยู่กับคุณภาพของน�้านมดิบ	 ปริมาณผลผลิตสุกร
อินทรีย์ที่ผลิตได้ในประเทศรวมทั้งสิ้น	 77,900	 กิโลกรัมต่อปี	 คิด
เป็นมูลค่า	14	ล้านบาทต่อป	ีลักษณะการจ�าหน่ายเป็นการน�าสุกร
มาคัดแยกและช�าแหละแยกเฉพาะเนื้อแดงจ�าหน่าย	 ผลผลิตสุกร
อินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	(Partici-
patory	Guarantee	System	:	PGS)	ราคาสุกรอินทรีย์อยู่ระหว่าง	 
160-200	 บาทต่อกิโลกรัม	 และปริมาณผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ที่
ผลิตได้ในประเทศรวมทั้งสิ้น	 5,495,366	ฟองต่อปี	 คิดเป็นมูลค่า	
24,862,500	บาทต่อปี	ผลผลติได้รับการรบัรองมาตรฐาน	Organic	
Thailand	PGS	และ	มกท.	ราคาไข่ไก่อินทรีย์แบบคละ	4.50	บาท
ต่อฟอง
	 ส�าหรับผลการศึกษาแต่ละสินค้า	มีดังนี้	1) น�้านมอินทรีย์
มปีรมิาณผลผลติ	1,620	ตนั	คดิเป็นมลูค่า	40.5	ล้านบาท	มผีลผลติ
ทั้งหมดจ�าหน่าย	ณ	หน้าฟาร์ม	ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 โดยเกษตรกรจะท�าการตกลงซ้ือขายโดยตรง
กับผู้รับซื้อ	 และใช้คุณภาพของผลผลิตเป็นเกณฑ์ในการก�าหนด

ราคา	 ราคาน�้านมอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสูงกว่าราคา
น�้านมดิบท่ัวไปเฉล่ีย	 5–6	 บาทต่อกิโลกรัม	 ส�าหรับรูปแบบและ
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรกรผู้ผลิตจะจ�าหน่ายโดยผ่าน 
ตลาดค้าส่งส่วนวิถีการตลาด	 เกษตรกรผู้ผลิตน�้านมอินทรีย์น�า
ผลผลิตน�้านมอินทรีย์ทั้งหมดส่งจ�าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรับ
ซื้อเพื่อน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ได้แก่	 นมพาสเจอร์ไรส์	 
โยเกิร์ต	นมเปรี้ยว	ไอศกรีม	เนย	ส่งจ�าหน่ายให้กับเครือข่ายต่างๆ	
ได้แก่	วางจ�าหน่ายที่ร้านค้าเฉพาะ	โรงพยาบาล	โรงเรียน	โรงแรม	
ตลาดโมเดิร์นเทรด	 และส่งจ�าหน่ายต่างประเทศ	 ด้านต้นทุนการ
ตลาดไม่มมีเีนือ่งจากเกษตรกรจ�าหน่ายน�า้นมดบิให้ผูร้บัซือ้โดยตรง	
แต่มีส่วนเหล่ือมการตลาดเน่ืองจากส่วนต่างราคาสินค้าทีเ่กษตรกร
ขายและผู้บริโภคจ่ายที	่82	–	105	บาทต่อกิโลกรัม	2) สุกรอินทรีย์ 
มีปริมาณผลผลิต	77,900	กิโลกรัม	คิดเป็นมูลค่า	14.0	ล้านบาท	 
มลีกัษณะการจ�าหน่ายเป็นการน�าสกุรมาคดัแยกและช�าแหละแยก
เฉพาะเนือ้แดงจ�าหน่าย	ผลผลติสุกรอนิทรย์ีทีไ่ด้รบัมาตรฐานระบบ
การรับรองแบบมี	ส่วนร่วม	(Participatory	Guarantee	System	
:	 PGS)	 ด้านพฤติกรรมตลาด	 เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าเป็น 
ผูก้�าหนดราคา	โดยพจิารณาจากต้นทนุการผลติ	ท�าให้ราคาสุกรทีไ่ด้
รบัมาตรฐานการรบัรองเกษตรอนิทรย์ีสงูกว่าสกุรทัว่ไป	40-50	บาท 
ต่อกิโลกรัมส่วนวิถีตลาด	 ปริมาณผลผลิตส่วนใหญ่	 เกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่จ�าหน่ายผลผลิตท่ีฟาร์มหรอืจดุรวบรวม
ในพื้นท่ีร้านอาหาร	 และโรงแรมต่างๆ	 รองลงมาคือ	 จ�าหน่าย
ผ่านตลาดนัดเฉพาะตลาดสมาชิกและตลาดออนไลน์	 ตามล�าดับ	
ส่วนเหลื่อมการตลาดสุกรอินทรีย์ไม่เกิน	 40	 บาทต่อกิโลกรัม	 
โดยราคาสุกรอินทรีย์ที่เกษตรกรได้รับอยู่ระหว่าง	160	-	200	บาท
ต่อกโิลกรมั	ในขณะทีร่าคาสนิค้าทีผู่บ้รโิภคจ่ายอยูร่ะหว่าง	200	บาท 
ต่อกิโลกรัม	 3) ไข่ไก่อินทรีย์	 ปริมาณผลผลิต	 5,495,366	 ฟอง	 
คิดเป็นมูลค่า	 24.86	 ล้านบาท	 มีผลผลิตเกือบท้ังหมดได้รับ
มาตรฐาน	Organic	 Thailand	 มกท.	 และPGS	 ซึ่งเป็นผลผลิตที่ 
ได้จากผู้ประกอบการค้าไข่ไก่อินทรย์ีท่ีจดทะเบยีนในรปูบรษิทัทีส่่ง
เสริมชาวเขาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือปรับเปลี่ยนอาชีพจากปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และท�าไร่เลื่อนลอยมาเลี้ยงไก่ไข่และน�าผลผลิต
จ�าหน่ายคืนให้แก่บริษัทเพื่อน�าไปบรรจุภัณฑ์ส่งจ�าหน่ายในตลาด
โมเดิร์นเทรด	 และร้านอาหารทั่วไปในพื้นที่	 มีเพียงเล็กน้อยที่

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปีที่ 65 ฉบับที่ 746 มกราคม 25628

บทความพิเศษ



เป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่เลี้ยงไก่อารมณ์ดีแบบปล่อยธรรมชาติ	 
ในพื้นที่ภาคกลาง	 แล้วน�าผลผลิตมาจ�าหน่ายในตลาดชุมชน	 
รูปแบบการจ�าหน่ายและช�าระเงิน	 ส่วนใหญ่จ�าหน่ายและรับเงิน
ค่าสินค้าทันที	(ขายขาด)	โดยวางจ�าหน่ายในตลาดเฉพาะ	โมเดิร์น
เทรด	 และส่งออกตลาดประเทศการก�าหนดราคาไข่ไก่อินทรีย์เกิด
จากการพิจารณาร่วมกันของเกษตรกรและผู้ประกอบการราคา 
ไข่ไก่อินทรีย์สูงกว่าราคาไข่ไก่ทั่วไป	 ซึ่งขึ้นอยู ่กับขนาดและ 
คุณภาพ	ราคาไข่ไก่อินทรีย์สูงสุดที่มีจ�าหน่ายในตลาดอยู่ที่	9	บาท
ต่อฟอง	ราคาไข่ไก่อินทรีย์แบบคละ	4.50	บาทต่อฟอง	ราคาไข่ไก่
อนิทรย์ีทัว่ไป	3	บาทต่อฟองผลผลติทัง้หมดผูผ้ลติเป็นผูจ้�าหน่ายเอง
โดยวิธีคัดแยกเกรดกระจายผลผลิตผ่าน	3	ช่องทาง	นั่นคือร้อยละ	
80	จ�าหน่ายในตลาด	Modern	Trade	ที่เหลือส่งจ�าหน่ายให้ร้าน 
อาหารโรงแรม	และตลาดส่งออกมต้ีนทุนการตลาด	1.24	บาทต่อฟอง	 
ได้แก่	ค่าขนส่ง	ค่าจ้างแรงงาน	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าเสียโอกาส
ของเงนิทนุค่าบรรจภุณัฑ์	ค่าฉลาก	และค่าบรหิารจดัการตลาดภาพ
รวมมีส่วนเหลื่อมการตลาด	4.5	บาทต่อฟอง	ในขณะที่ภาคกลาง	มี
ส่วนเหลื่อมการตลาดไข่ไก่อินทรีย์	 1.5	 บาทต่อฟอง	 และทัศนคติ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบตลาดปศุสัตว์อินทรีย์	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบตลาดปศุสัตว์อินทรีย์	มีทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมตลาด 
โดยส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัค่อนข้างมากสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย	 รสชาติดี	 สามารถเก็บรักษาไว้
ได้นานกว่าสินค้าเกษตรที่ผลิตแบบทั่วไป	 มีป้ายบอกราคาชัดเจน	
กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักสุขภาพ	 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ท�าให้มีความต้องการบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	 ส่วนทัศนคติ
เก่ียวกับผลการด�าเนินงานของตลาด	 เห็นด้วยในระดับค่อนข้าง
มากว่า	 สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	
ผู้ประกอบการขาดการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องจาก
ภาครัฐ	 ผู้ประกอบการขาดการสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับสินค้าอินทรีย์	 รสชาติของสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป
ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค	ส�าหรับทัศนคติเกี่ยวกับ 
รปูแบบและช่องทางการจ�าหน่าย	เห็นด้วยในระดบัค่อนข้างมากว่า	
ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ 
โน้มน้าวใจให้ผู ้ซื้อหันมาบริโภคสินค้าอินทรีย์ตลาดต่อสถานที ่
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน	 ช่องทาง 
การจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องอาศัยคนกลางเพ่ือเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค	 สินค้าเกษตรอินทรีย์มีมีบรรจุภัณฑ ์
และฉลากที่สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภคและสะดวกต่อการใช้งาน
 ดังนั้น	 จึงมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
ปศุสัตว์อินทรีย์	 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมตลาดสินค้า
ปศุสัตว์อินทรีย์	 การจัดท�าฐานข้อมูลของสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	
ด้านการใช้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตการตลาดตลอดห่วง
โซ่อุปทานอย่างเป็นระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย	สร้างชุมชน
ต้นแบบในการพฒันาตลาดและขยายตลาดสนิค้าปศสุตัว์อนิทรย์ีที่

เกื้อกูล	ที่เป็นธรรมด้านคุณภาพ	ราคา	โดยสร้างการเชื่อมโยงกับผู้
บรโิภคภายในประเทศ	ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาตลาดสนิค้าปศสุตัว์
อินทรีย์อย่างจริงจัง	 และสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด
สินค้าปศุสัตว์อินทรีย	์ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ	 
2) สร้างผูป้ระกอบการสนิค้าปศุสตัว์อนิทรย์ี เพิม่ผูป้ระกอบการผลติ 
สนิค้าปศสุตัว์อนิทรย์ีรายใหม่ให้มคีวามเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายของผู้
ผลิตในประเทศ	สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าแก่ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์
อินทรีย์	 พัฒนาระบบโลจิสติกส์	 และจัดให้มีศูนย์กระจายสินค้า
ปศุสัตว์อินทรีย์ทุกจังหวัดในประเทศเพื่อเอื้ออ�านวยให้ผู้ประกอบ
การจ�าหน่ายสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	 3)	 สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
ปศุสัตว์อินทรีย์	 สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์อินทรีย์เรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง	 เพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	 พัฒนา
ระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	 และ
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัย/ผู้บริโภค	 และด�าเนินการ
ควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ	 พัฒนาตลาด
สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจให้ผู้บรโิภค	4)	กระตุน้ความต้องการสินค้าโดยเน้นสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค	เพื่อขยายตลาด	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์พร้อมสร้างความรู	้ความเข้าใจใน
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์แก่ผู้บริโภคทุกระดับ	รวมทั้งก�าหนด
เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเกษตรอินทรีย์แก่นักเรียนระดับ
ประถมและมัธยม	เพิ่มมูลค่าให้มีสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ที่
หลากหลาย	พร้อมสร้างรูปลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ	์และ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดความทันสมัยและตอบสนองต่อผู้
บรโิภคได้ตรงความต้องการ	แต่งตัง้อาสาสมคัรด้านปศสุตัว์อนิทรย์ี
ในระดับพื้นที่ให้ค�าแนะน�า	 ความรู้เรื่องสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์และ
การรักษาคุณภาพ
 ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดปศุสัตว์
อินทรีย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือผู้ที่
สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจผลิต
และลงทุนด้านการตลาด ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแนวทางการส่ง
เสรมิการผลติการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน การจดัท�าแผนงาน
ต่อโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ให้
บรรลุผลน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งเป็นข้อเสนอแนะที่
ผู้บริหารระดับสูงสามารถน�าไปประกอบการพิจารณาก�าหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



สมสี อุ่นค�า พลิกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

คว้ารางวัล ชาวไร่อ้อยดีเด่น ปี 2561

	 คณุสมส	ีอุน่ค�า	เกษตรกรชาวไร่อ้อย	ต�าบลพลบัพลาไชย	
อ�าเภออูท่อง	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีวยั	57	ปี	เริม่ท�าไร่ตัง้แต่ปี	2536	
ประมาณ	 24	 ไร	่ และค่อยๆ	 ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยโดยเช่าพื้นที่
เพิ่ม	จนปัจจุบัน	มีพื้นที่ปลูกอ้อย	250	ไร	่ส่งอ้อยให้กับโรงงาน
น�้าตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง	กลุ่มวังขนาย

ปลูกอ้อยสมัยก่อนกับปัจจุบันต่างกันอย่างไร

	 “ตอนผมเริ่มปลูกอ้อยเมื่อปี	 2536	 เป็นการปลูก 
แบบใช้แรงงานคน	 จ้างคนปลูกทุกข้ันตอนจนถึงช่วงตัดอ้อย	
เงินท่ีมีก็หมดไปกับการจ่ายค่าแรงคนงาน	 ผลผลิตก็ไม่ค่อยดี	 
ได้ประมาณ	8-9	ตัน	ต่อไร่	จึงพยายามหันมาใช้เครื่องจักรเพื่อ 
ลดต้นทุน	 เริ่มจากใช้รถไถเดินตาม	 เพื่อเปิดร่องอ้อย	 รถไถเล็ก	 
B	24	ใช้ปั่นดิน	และรถไถใหญ่	ใช้ปลูกอ้อย	คีบอ้อย	เพิ่งซื้อเมื่อ	 
2	ปีที่แล้ว	 มีรถบรรทุกอีก	 2	 คัน	 ไว้บรรทุกอ้อยส่งเข้าโรงงาน	
การให้น�้าอ้อย	 จะใช้ระบบน�้าหยด	 โดยขุดบ่อน�้าบาดาลเอง	 
6	บ่อ	หลังจากท่ีน�าเครือ่งจกัรมาช่วยปลกูอ้อย	ลดการใช้แรงงาน	
ต้นทุนก็ถูกลง	ผลผลิตก็ได้มากขึ้นเป็น	11-12	ตัน	ต่อไร่”

ปัญหาในการปลูกอ้อยมีอะไรบ้าง

	 หลายคนคิดว่าการปลูกอ้อยมันง่าย	 ปลูกแล้วก็ไม่ต้อง
ดูแลก็ได้	 แต่จริงๆ	 แล้วมันไม่ใช่เลยครับ	 ปัญหาของการปลูก
อ้อยคือ	 ไม่สนใจ	 ไม่เอาใจใส่ดูแล	 มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผมต้อง
เป็นหนี้มากมาย	 เพราะผมติดการพนัน	 ติดเหล้า	 ไม่สนใจดูแล
ไร่อ้อย	 ปล่อยให้คนงานท�า	 ผลผลิตก็ไม่ค่อยดี	 จึงท�าให้รายได ้

พลิกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

เหลือขายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ไม่พอจ่ายค่าคนงาน	ค่าผ่อนอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ	กลายเป็น
หนี้สินจ�านวนมาก

พลิกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร

	 วันหน่ึงเมื่อ	 2	 ปีที่ผ่านมา	 ผมน่ังดูโทรทัศน์	 ได้ฟัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในหลวง
รัชกาลที่	 9	 ท่านพูดถึงการท�าเศรษฐกิจพอเพียง	 คนเราจะมี
ความสขุในชวีติ	ต้องท�าตามเศรษฐกิจพอเพยีง	ปลกูพชืสวนผสม	 
ท�ายังไงจะให้มีรายได้เข้าบ้านทุกวัน	เมื่อผมฟังพระองค์ท่านจบ	 
ผมก็พูดกับภรรยาว ่า	 ผมจะท�าตามในหลวงรัชกาลที่ 	 9	 
บอก	จะท�าเศรษฐกจิพอเพยีง	ภรรยาผมยังห้ามผมว่า	อย่าท�าเลย
ไม่ส�าเร็จหรอก	แต่ผมคิดว่า	มันต้องส�าเร็จ	ถ้าไม่ส�าเร็จ	ในหลวง
รัชกาลที	่9	ท่านคงไม่บอกให้ประชาชนท�าแน่นอน
	 ผมจึงตัดสินใจไปตลาด	 ไปซื้อเมล็ดมะเขือเปราะ	 
ผักบุ้ง	 พริกขี้หนู	 และถั่วฝักยาว	 มาปลูก	 พร้อมๆ	 กับการ 
หักดิบเลิกกินเหล ้าและเลิกเล ่นการพนันอย ่างเด็ดขาด	 
ตลอดเวลา	2	ปี	ผมตั้งหน้าตั้งตากับการปลูกผัก	ปลูกผลไม	้และ
การดูแลไร่อ้อยอย่างจริงจัง	 จนตอนนี้	 ผมช�าระหนี้หมดแล้ว	
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



เพราะผมเลิกกินเหล้า	 เลิกเล่นการพนัน	 ท�าให้ผมมีเงินเหลือ	
และพอท�าเศรษฐกิจพอเพียง	ผมมีรายได้จากการขายผัก	ผลไม้	 
ทุกวัน	ผมคิดเสมอว่า	ผมต้องมีรายได้เข้าบ้านวันละ	100	บาท	
วันนี้ผมกล้าพูดได้ว่า	 ผมเป็นหนี้มาหลายปี	 แต่ผมใช้เวลา	2	ป	ี
ปลดหนี้ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

	 ผมเล่าให้ใครฟังถงึการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั	แต่ไม่ค่อย
มีใครเช่ือ	 เขาหาว่าผมบ้า	 คนอะไรจะท�าได้ถึงขนาดน้ี	 ผมท�า
จริงๆ	ครับ	ท�ามาแบบนี้	2	ปีแล้ว	มาดูผมที่บ้านได้ครับ	ผมตื่น 
ตี	3	นอน	5	ทุ่ม	เริ่มตั้งแต่	เก็บผักบุ้ง	ถั่วฝักยาว	พอถึง	6	โมงเช้า	
กไ็ปขับรถส่งนกัเรยีน	หลังจากนัน้กม็าเกบ็บวบ	ถอนหวัหอมแดง	 
พอตอนบ่าย	 3	 ก็ไปขับรถรับนักเรียน	 กินข้าวเย็น	 ดูข่าว	 
แล้วกเ็ข้าไร่ตอน	1	ทุม่	เพือ่ดแูลถัว่ฝักยาว	เกบ็หญ้าทีข่ึน้รกในไร่	 
ในสวน	 จนถึงห้าทุ่ม	 แล้วเข้านอน	 ชีวิตประจ�าวันเป็นแบบนี ้
ทุกวัน	ผมไปไหนไม่ได้จริงๆ	เพราะต้องดูแลพืชผักสวนครัว

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือขายเพิ่ม 

รายได้ให้ครอบครัว

	 ผมปลูกทุกอย่างที่กินได้	 และเหลือก็ขาย	 จะมีคนมา 
รับซื้อถึงบ้าน	ผักและผลไม้ที่ปลูกไม่ได้ใช้สารเคมี	เพราะท�าปุ๋ย
หมักเอง	บนพื้นที	่2	ไร่	ที่ปลูกพืชผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	
มผัีกสวนครวั	ได้แก่	ถ่ัวฝักยาว	พรกิขีห้น	ูพรกิชีฟ้้า	มะเขอืเปราะ	
มะเขือพวง	โหระพา	กะเพรา	มะนาว	หัวหอม	กระเทียม	ผลไม ้
ที่ปลูก	ได้แก่	ลองกอง	มะยงชิด	ทุเรียน	มะปราง	ส้มโอ	ส้มโชกุน	
ขนุน	น้อยหน่า	กระท้อน	เงาะ	มังคุด	ละมุด	กล้วยไข	่กล้วยหอม	
กล้วยน�้าว้า	องุ่น	มะละกอ	นอกจากนี้	ยังเลี้ยงไก่	เป็ด	ปลานิล	
ปลาดุก	ปลาตะเพียน	อีกด้วย

	 วันแรกที่ผมเก็บมะเขือเปราะขายได้เงิน	 ผมดีใจมาก
ครับ	เริ่มจากได	้40	บาท	วันต่อมาเพิ่มเป็น	100	บาท	200	บาท	
สงูสดุเคยได้ถงึวนัละ	1,000	บาท	เลยครบั	และผมกจ็ะเกบ็วนัละ	
100	บาท	เหมือนเป็นการออมไว	้และทยอยใช้หนี้สินไปเรื่อยๆ	
จนหมดหนี้แล้วครับ

ความรู้สึกกับรางวัลชนะเลิศ ชาวไร่อ้อยดีเด่น 

ประจ�าปี 2561 ประเภทชาวไร่อ้อยพึ่งพาตนเอง 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

	 ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้	 ต้องขอ
ขอบคุณกลุ่มวังขนาย	โรงงานน�้าตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง	ที่ดูแล
เอาใจใส่ชาวไร่อ้อย	 และเล็งเห็นคุณค่าในตัวผม	 ส่งชื่อผมเข้า
ประกวดในคร้ังน้ี	ในวนัทีก่รรมการจากส�านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทรายมาลงพืน้ทีต่รวจ	และสมัภาษณ์ข้อมลูต่างๆ	
ผมตื่นเต้นมากครับ	 แต่ผมเล่าความจริงที่ผมได้ลงมือท�าเอง	
และคงเป็นเพราะผมสามารถน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ได้จริง	เห็นผลจริง	ปลดหนี้สินได้	ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
	 ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆ	 ชาวไร่อ้อยทุกคนว่า	 ถ้าเรา 
ฟังอย่างเดียว	 ไม่ลงมือท�า	 ไม่ใส่ใจ	 ไม่ดูแล	 ก็ไม่ส�าเร็จ	 วันนี	้
ผมฟังพระองค์ท่าน	 ผมลงมือท�า	 ผมเอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจัง	 
ผมจึงส�าเร็จครับ	 อยากให้ลองท�าเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้เงินเข้า
บ้านวันละ	100	บาท	เพียงเท่านี	้ก็มีความสุขแล้วครับ	สามารถ
ท�าควบคู่ไปกับการปลูกอ้อยได้อย่างสบายๆ	
	 ต้องขอช่ืนชมและยกย่อง	 คุณสมสี	 อุ่นค�า	 เจ้าของ
รางวลัชนะเลศิ	ชาวไร่อ้อยดเีด่น	ประจ�าปี	2561	ประเภทชาวไร่
อ้อยพ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ 
พระราชา	 ที่เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตให้กับใครอีก 
หลายคน	เพียงแค่ลงมือท�าอย่างตั้งใจ	รับรองว่าส�าเร็จแน่นอน

✤

ที่มา https://www.technologychaoban.com
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ข้าว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน์

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจ�าเดือน

ธันวาคม

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ข้าวนาปี ปี 2561/62

	 	 คาดการณ์ข้อมูล	ณ	 เดือนกันยายน	2561	พื้นที่เพาะปลูก	59.228	ล้านไร	่ ผลผลิต	25.409	ล้านตันข้าวเปลือก	และ
ผลผลิตต่อไร่	429	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต	2560/61	ที่มีพื้นที่เพาะปลูก	59.233	ล้านไร	่ผลผลิต	24.939	ล้านตันข้าวเปลือก	 
และผลผลิตต่อไร่	421	กิโลกรัม	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.01	ร้อยละ	1.89	และร้อยละ	1.90	ตามล�าดับ	เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน 
ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานจากการส่งเสริมของโรงงานน�้าตาล	 บางส่วนเปลี่ยนไปปลูกมันส�าปะหลังโรงงานเพราะราคา 
อยู่ในเกณฑ์ดี	 และปรับเปลี่ยนไปเป็นบ่อปลา	 แต่เนื้อที่ลดลงไม่มากเพราะราคาข้าวหอมมะลิ	 หอมปทุมธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 
ท�าให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปล่อยว่างเมื่อ	 1-2	 ปีที่ผ่านมา	 ประกอบกับเกษตรกรยังเห็นว่าภาครัฐมีนโยบาย 
ช่วยเหลือ	 ส�าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเหมือนปีที่แล้ว	 ส�าหรับภาพรวม
ผลผลติทัง้ประเทศเพิม่ขึน้	เนือ่งจากเนือ้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้และผลผลติทีเ่ก็บเก่ียวได้คาดว่ามากกว่าปีทีแ่ล้ว	ถงึแม้จะมคีวามเสยีหาย 
จากภัยแล้ง	แต่ก็ไม่ได้เสียหายมากเหมือนปีที่แล้วที่ประสบปัญหาอุทกภัย	
  ผลผลิตออกสู่ตลาด	 ข้าวนาปีจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2561	 –	 เมษายน	 2562	 โดยคาดว่า	 ผลผลิต 
จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน	2561	ปริมาณ	16.219	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือร้อยละ	63.83	ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2561/62

รวม
ส.ค. 61 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

-	รวมทั้งประเทศ
	(ล้านตันข้าวเปลือก)

0.800 1.588 2.152 16.219 3.283 0.887 0.313 0.076 0.091 25.409

-	ร้อยละ 3.15 6.25 8.47 63.83 12.92 3.49 1.23 0.30 0.36 100.00

  ข้าวนาปรัง ปี 2562

	 	 คาดการณ์ข้อมูล	 ณ	 เดือนมิถุนายน	 2561	 มีเนื้อที่เพาะปลูก	 12.718	 ล้านไร่	 ผลผลิต	 8.595	 ล้านตันข้าวเปลือก	 
และผลผลิตต่อไร่	 676	 กิโลกรัม	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	 ที่มีเน้ือที่เพาะปลูก	 12.840	 ล้านไร่	 ผลผลิต	 8.553	 ล้านตันข้าวเปลือก	 
ผลผลิตต่อไร่	666	กิโลกรัม	พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกลดลงร้อยละ	0.95	ขณะที่ปริมาณผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.49	
และร้อยละ	 1.50	 ตามล�าดับ	 คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวลดลงเล็กน้อย	 จากการที่เกษตรกรบางส่วนสนใจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช 
ชนิดอื่นตามนโยบายรัฐบาล	 เช่น	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ส�าหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากคาดว่าปริมาณน�้าอยู่ในเกณฑ์ดี	 
มีน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของต้นข้าว	ส่งผลให้ในภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสู่ตลาด	 คาดการณ์ข้าวนาปรังจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	 –	 ตุลาคม	 2562	 โดยคาดว่า 
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม	–	เมษายน	2562	ปริมาณรวม	5.014	ล้านตันข้าวเปลือก	หรือคิดเป็นร้อยละ	58.34	
ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด
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รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2562*

รวม
ก.พ. 61 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

-	รวมทั้งประเทศ
	(ล้านตันข้าวเปลือก)

0.895 2.563 2.451 1.322 0.560 0.446 0.210 0.109 0.039 8.595

-	ร้อยละ 10.41 29.82 28.52 15.38 6.52 5.19 2.44 1.27 0.45 100.00

 1.2 การตลาด

  • มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 
     มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว	 (นบข.)	 คร้ังที่	 1	 เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2561	 
เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ	ด้านการผลิตและการตลาด	ทั้งหมด	10	โครงการ	ดังนี้
     (1) ด้านการผลิต*	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 	1)	โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ	่(นาแปลงใหญ่)	
	 	 	 	 	 	 2)	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
	 	 	 	 	 	 3)	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
	 	 	 	 	 	 4)	โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย�าสูง	(Precision	Farming)
	 	 	 	 	 	 5)	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ
	 	 	 	 	 	 6)	โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ	์กข.	43	เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร	และ
	 	 	 	 	 	 7)	โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต�า่	13	ทุ่ง
     หมายเหตุ *		ด้านการผลิต	เป็นโครงการที่หน่วยงานด�าเนินการตามปกต	ิจึงไม่น�าเข้าที่ประชุม	ครม.
	 	 	 	 	 	 	 พิจารณามาตรการฯ
     (2) ด้านการตลาด 
      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2561	 อนุมัติการด�าเนินโครงการและวงเงิน 
งบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว	ปีการผลิต	2561/62	ด้านการตลาด	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	 
	 	 	 	 	 	 	 1)	 โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุง 
	 	 	 	 	 	 	 	 คุณภาพข้าว
	 	 	 	 	 	 	 2)	 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	และ
	 	 	 	 	 	 	 3)	 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
	 	 	 	 	 	 - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 2561	 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ 
ราคาข้าว	ปีการผลิต	2561/62	โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาป	ีปีการผลิต	2561/61	ตามมติคณะกรรมการ	นบข.	
เมื่อวันที	่3	กันยายน	2561	ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 (1)	กรณเีกษตรกรฝากเกบ็ข้าวไว้ทีส่หกรณ์หรือสถาบนัเกษตรกร	ให้ปรับปรุงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลอืก 
	 	 	 	 	 	 	 	 ตันละ	1,500	บาท	จากมติคณะรัฐมนตร	ี(24	กรกฎาคม	2561)	เดิมให้สหกรณ์ตันละ	1,000	บาท	 
	 	 	 	 	 	 	 	 และเกษตรกรได้รับตันละ	500	บาท	ปรับเป็น	“ให้เกษตรกรได้รับตันละ	1,000	บาท	และสหกรณ์ 
	 	 	 	 	 	 	 	 ได้รับตันละ	500	บาท”
	 	 	 	 	 	 	 (2)	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	 ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที ่
	 	 	 	 	 	 	 	 เก็บของตนเองเท่านั้น
	 	 	 	 	 	 	 (3)	ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร	 ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยบรรจ ุ
	 	 	 	 	 	 	 	 ข้าวเปลือกในกระสอบป่านหรือถุง	 Big	 bag	 และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก 
	 	 	 	 	 	 	 	 ในการตรวจสอบ	 หรือเก็บข้าวในยุ้งฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล	 (SILO)	 ยกเว้นกรณีเทกองจะต้องมี 
	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบการระบายอากาศ	เพือ่การรักษาคณุภาพข้าวเปลอืกไม่ให้เสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
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	 	 	 	 	 ทั้งนี	้มติที่ประชุม	นบข.	เมื่อวันที	่22	ตุลาคม	2561	รับทราบผลการด�าเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการ
ขายข้าวเปลือกของ	ธ.ก.ส.	กรณีรับฝากข้าวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร	 ในการก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
นาปี	ปี	61/62	ระหว่างเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร	เพื่อใช้เป็นราคากลาง	ดังนี้	1)	ค่าอบลดความชื้น	หักลดน�้าหนักลงเปอร์เซ็นต์
ความชื้นละ	15	กิโลกรัมต่อข้าวเปลือก	1	ตัน	ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายในการหักลดความชื้นแล้ว	และให้สถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก 
โดยหักลดความช้ืนข้าวเปลือกตามแบบที่	 ธ.ก.ส.	 ก�าหนด	 2)	 ค่าถุง	 Big	 bag	 ตันละ	 75	 บาท	 ค่ากระสอบป่าน	 ตันละ	 
110	-	143	บาท	และ	3)	ค่าบริหารจัดการ	ไม่เกินตันละ	100	บาท	โดยรวมค่าใช้จ่ายที่สถาบันเกษตรกรคิดจากสมาชิก	ประมาณ	
418	-	625	บาทต่อตัน	และค่าฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรได้รับ	ประมาณ	375	-	582	บาทต่อตัน	ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดข้าว

 1.3 การค้า

  ภาวการณ์ซื้อขายข้าวในเดือนธันวาคม 2561	 ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้	 ค่อนข้างทรงตัวเม่ือเทียบกับ 
เดอืนทีผ่่านมา	เนือ่งจากในเดอืนธนัวาคมมวีนัหยดุเทศกาลตดิต่อกันหลายวนั	ส่งผลให้ตลาดต่างประเทศชะลอการสัง่ซือ้ข้าวในช่วงนี้	

 1.4 การส่งออก

	 	 ปี	2560	ไทยส่งออกข้าว	11.628	ล้านตันข้าวสาร	มูลค่า	174,506	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2559	ที่ส่งออกได้	 
9.883	 ล้านตันข้าวสาร	 มูลค่า	 154,434	 ล้านบาท	 โดยปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 17.65	 และร้อยละ	 12.99	 
ตามล�าดับ	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)
	 	 ปี	 2561	 (มกราคม-ตุลาคม)	 ไทยส่งออกข้าว	 9.049	 ล้านตันข้าวสาร	 มูลค่า	 140,031	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี	 2560	 ที่ส่งออกปริมาณ	 9.025	 ล้านตันข้าวสาร	 มูลค่า	 134,905	 ล้านบาท	 ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	0.26	และร้อยละ	3.79	(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

 1.5 การน�าเข้า

	 	 ตั้งแต่ป	ี2549	ตามพันธกรณี	WTO	ไทยจะต้องเปิดตลาดน�าเข้าข้าวตามพันธกรณีในปริมาณ	249,757	ตัน	ภาษีน�าเข้า
ข้าวในโควตาอัตราร้อยละ	30
	 	 ปี	 2560	 ไทยน�าเข้าข้าว	 19,502	 ตันข้าวสาร	 มูลค่า	 472	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2559	 ที่ส่งออกได้	 
14,630	 ตันข้าวสาร	 มูลค่า	 339	 ล้านบาท	 โดยทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ	 33.30	 และร้อยละ	 39.23	 ตามล�าดับ	 
(ที่มา	:	กรมศุลกากร)
	 	 ปี	2561	(มกราคม-ตุลาคม)	ไทยน�าเข้าข้าว	12,056	ตันข้าวสาร	มูลค่า	318	ล้านบาท	ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี	2560	ที่น�าเข้าปริมาณ	15,846	ตันข้าวสาร	มูลค่า	396	ล้านบาท	โดยปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ	23.91	และร้อยละ	19.69	
(ที่มา	:	กรมศุลกากร)

2. สถานการณ์การผลิตและการค้าของโลก

 2.1 สถานการณ์ข้าวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตข้าวโลก	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี	 2561/62	 ประจ�าเดือนธันวาคม	 2561	 
ว่าจะมีผลผลิต	491.139	ล้านตันข้าวสาร	ลดลงจาก	495.066	ล้านตันข้าวสาร	หรือลดลงร้อยละ	0.79	จากป	ี2560/61

  2) การค้าข้าวโลก

   บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลกปี	 2561/62	 ณ	 เดือน 
ธันวาคม	2561	ว่าผลผลิต	ปี	2561/62	จะมี	491.139	ล้านตันข้าวสาร	ลดลงจากปี	2560/61	ร้อยละ	0.79	การใช้ในประเทศ 
จะมี	489.560	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	1.40	การส่งออก/น�าเข้าจะมี	48.307	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจาก 
ปีที่ผ่านมาร้อยละ	1.19	และสต็อกปลายปีคงเหลือ	163.254	ล้านตันข้าวสาร	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	0.98
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   โดยประเทศท่ีคาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 อาร์เจนตินา	 เมียนมาร์	 กัมพูชา	 จีน	 กายานา	 ปารากวัย	 รัสเซีย	
แอฟริกาใต้	เวียดนาม	และสหรัฐอเมริกา	ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง	ได้แก	่บราซิล	ปากีสถาน	อุรุกวัย	และไทย
   ส�าหรับประเทศที่คาดว่าจะน�าเข้าเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 เบนิน	 เบอร์กินา	 คาเมรูน	 จีน	 ไอเวอรี่โคสต	์ กิน	ี อิหร่าน	 อิรัก	 
เคนย่า	มาเลเซยี	เมก็ซโิก	โมแซมบคิ	ไนจเีรยี	ซาอดุอิาระเบยี	เซเนกลั	สหรฐัอาหรบัเอมเิรส	และสหรฐัอเมรกิา	ส่วนประเทศทีค่าดว่า 
จะน�าเข้าลดลง	ได้แก่	บังคลาเทศ	กานา	อินโดนีเซีย	เนปาล	และฟิลิปปินส์
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น	ได้แก่	บังคลาเทศ	จีน	ฟิลิปปินส์	ไทย	และสหรัฐอเมริกา	ส่วนประเทศ
ที่คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง	ได้แก	่อินเดีย	อินโดนีเซีย	และญี่ปุ่น	

 2.2 สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส�าคัญ 

  เวียดนาม

	 	 ภาวะราคาข้าวขาว	5%	ลดลงอยู่ที่ตันละ	395	ดอลลาร์สหรัฐฯ	จากตันละ	400	ดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยราคาอ่อนตัวติดต่อ
กันเนื่องจากการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมีแนวโน้มลดลง	จากมาตรการของทางการจีนท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้น	 และใช้เวลา
ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวนานขึ้น	 ท�าให้ผู้ส่งออกไม่กล้าที่จะขาย	 ขณะที่ผู้ซื้อก็ไม่กล้าที่จะซื้อในช่วงนี้	 และมีบางรายเตรียม 
ท่ีจะโหลดสินค้าที่ท่าเรือแล้ว	 แต่ต้องน�าข้าวกลับเพราะไม่มั่นใจว่าเมื่อส่งสินค้าไปแล้วฝ่ายจีนจะยอมรับสินค้าหรือไม่	 ซึ่งจาก 
การที่รัฐบาลจีนเข้มงวดในการน�าเข้าข้าวจากเวียดนามมากขึ้นนั้น	ส่งผลให้ในช่วง	10	 เดือนแรก	 เวียดนามส่งออกข้าวไปประเทศ
จีนลดลงประมาณร้อยละ	39.1	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	
  ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

  เมียนมาร์

	 	 มีรายงานว่า	เมื่อวันที	่14	ธันวาคมที่ผ่านมา	บริษัทจีน	2	รายได้ท�าสัญญาซื้อข้าวจากบริษัท	Shan	State	(Northern)	
Rice	and	Paddy	Development	Public	Co.,Ltd.	ของเมียนมาร	์เพื่อน�าเข้าข้าวประมาณ	15,000	ตัน	ซึ่งตามข้อตกลงระบุว่า	
ให้บริษัทจีนรายดังกล่าวสามารถซื้อข้าวได้ในจ�านวนที่สูงที่สุดเท่าที่ทางการจีนจะอนุญาต
	 	 ทั้งนี้	 โรงสีข้าวของบริษัท	 Shan	 State	 (Northern)	 Rice	 and	 Paddy	 Development	 ก�าลังอยู ่ระหว่าง 
การพิจารณาเพื่อให้ได้รับอนุญาต	 โดยหน่วยงานด้านการตรวจสอบสุขอนามัยพืชของจีน	 (General	 Administration	 of	 
Quality	Supervision,	 Inspection	and	Quarantine	of	 the	People’s	Republic	of	China)	 ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ	 
การตรวจ	และการกักกันพืชของประเทศจีน
	 	 องค์กรส่งเสริมการค้าของเมียนมาร์	 (The	 Myanmar	 Trade	 Promotion	 Organization)	 ก�าลังเจรจากับ	 
ทางการจนี	เพือ่ให้มกีารขยายการค้าข้าวมากขึน้	ซึง่เมยีนมาร์คาดหวงัว่าจะมกีารท�าสญัญากบัประเทศจนีได้	100,000	-	1,000,000	ตัน	 
ซึ่งหากการเจรจาส�าเร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากขึ้น
	 	 กระทรวงพาณิชย	์(the	Commerce	Ministry)	รายงานว่า	ในช่วง	8	เดือนแรก	(1	เมษายน	-	30	พฤศจิกายน	2562)	
ของปีงบประมาณปัจจุบัน	 (เมษายน	2561	 -	มีนาคม	2562)	มีการส่งออกข้าว	 (ข้าวสารและข้าวหัก)	ประมาณ	1,450,729	ตัน	 
มูลค่าประมาณ	495.577	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดยเป็นการส่งออกทางชายแดน	มูลค่าประมาณ	270.507	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	53.6	และส่งออกทางเรือมูลค่าประมาณ	225.07	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	46.38	
	 	 ในปีงบประมาณ	 2555/56	 เมียนมาร์ส่งออกข้าวจ�านวน	 1.423	 ล้านตัน	 คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 551	 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ	ในปีงบประมาณ	2556/57	เมียนมาร์ส่งออกข้าวจ�านวน	1.262	ล้านตัน	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	475	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 
ในปีงบประมาณ	 2557/58	 เมียนมาร์ส่งออกข้าวจ�านวน	 1.84	 ล้านตัน	 คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 660	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 
ในปีงบประมาณ	2558/59	เมียนมาร์ส่งออกข้าวจ�านวน	1.493	ล้านตัน	คิดเป็นมูลค่า	ประมาณ	526	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	และ 
ในปีงบประมาณ	2559/60	เมียนมาร์ส่งออกข้าวจ�านวน	1.75	ล้านตัน	คิดเป็น	มูลค่าประมาณ	553	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยการ 
ส่งออกทางแนวชายแดนมักจะมากกว่าการส่งออกทางเรือ	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2555/56	 สัดส่วนร้อยละ	 60	 ในปี	 2556/57	 
สัดส่วนร้อยละ	72	ปี	2557/58	สัดส่วนร้อยละ	77	ในป	ี2558/59	สัดส่วนร้อยละ	81	ในป	ี2559/60	สัดส่วนร้อยละ	72	และ 
ในปี	2560/61	สัดส่วนร้อยละ	52	และเป็นการส่งออกทางเรือประมาณร้อยละ	48
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	 	 ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	2560/61	เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ	3.6	ล้านตัน	จ�าแนกเป็นข้าวสารประมาณ	2.89	ล้านตัน	
มูลค่าประมาณ	1.11	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	และข้าวหักประมาณ	620,696	ตัน
	 	 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในอีก	3	ปีข้างหน้าให้ได้จ�านวนถึง	4	ล้านตัน	มูลค่าประมาณ	1.5	พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
	 	 ขณะที	่ประธานสหพันธ์ข้าวของเมียนมาร์	 (the	Myanmar	Rice	Federation)	เปิดเผยว่า	ในช่วง	2	เดือน	ที่ผ่านมา	 
การส่งออกข้าวของเมียนมาร์ผ่านทางชายแดนมีปริมาณลดลงมากกว่าสองเท่าจากการที่ทางการจีนได้	 ปราบปรามการค้าข้าว 
อย่างผิดกฎหมาย	 โดยในปีนี้เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปจีนเดือนละประมาณ	 80,000	 -	 90,000	 ตัน	 ลดลงจากช่วงเดียวกันของป ี
ที่แล้วที่ส่งออกเดือนละประมาณ	200,000	ตัน
  ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

  จีน

	 	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 (The	 National	 Bureau	 of	 Statistics)	 รายงานว่า	 ในปีนี้คาดว่าประเทศจีนจะมีผลผลิต 
ข้าวเปลือกประมาณ	212.13	ล้านตัน	ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวน	212.68	ล้านตัน	ในปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้	ผลผลิตข้าวของจีน
มีปริมาณค่อนข้างทรงตัว	แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงก็ตาม	ซึ่งรัฐบาลจีนก�าลังพยายามที่จะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวในบางพื้นที่ลง	
เพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกข้าวของประเทศที่ในขณะนี้มีจ�านวนมากเกินไป	โดยในปี	2561	คาดว่าประเทศจีนมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ	
1,886.8	ล้านไร่
  ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

  อิหร่าน

	 	 สืบเนื่องจากคณะกรรมการสหภาพยุโรป	 (The	 European	 Commission;	 EC)	 ยังหาข้อสรุปในเร่ืองการเก็บภาษี 
น�าเข้าข้าวของกัมพูชาไม่ได้	 ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจข้าวของกัมพูชายังพอมีเวลาที่จะด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป	 เพื่อยับยั้ง
มาตรการก�าหนดอัตราภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป
	 	 ทั้งนี้	 ในการออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าว	 มีสมาชิกของสหภาพยุโรปจ�านวน	 15	 ประเทศ	 จาก	 28	 ประเทศ	 
ท่ีปฏเิสธข้อเสนอหรอืงดออกเสยีง	ขณะทีอี่ก	13	ประเทศ	ลงมตเิหน็ชอบให้มกีารเปิดใช้มาตรการปกป้องอตุสาหกรรมข้าวของยโุรป	
ซึ่งมีผลต่อการก�าหนดอัตราภาษีศุลกากรน�าเข้าข้าวจากกัมพูชา	และเมียนมาร์
	 	 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป	 (EC)	 ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท	 (The	 European	 Commission	 (EC)’s	
Directorate-General	of	Agriculture	and	Rural	Development)	ได้กล่าวว่า	การลงมติในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการ 
อภิปรายต่อไปในคณะกรรมาธิการ	 โดยมีสมมติฐานว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะถูกน�ามาใช้	 ซึ่งคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงก�าหนดในเดือนมกราคม	 โดยมีข้อเสนอในการจัดเก็บภาษีเป็น 
จ�านวน	175	ยูโรต่อตัน	ในปีแรก	และลดลงเหลือ	150	ยูโร	ในปีที่สอง	และลดเหลือ	125	ยูโร	ในปีต่อไป
	 	 อย่างไรก็ตาม	นาย	Hun	Lak	รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา	(Cambodia	Rice	Federation;	CRF)	แสดงความเห็นว่า	 
ความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลดีต่อกัมพูชา	 เพราะจะมีเวลามากขึ้นในการท�าความเข้าใจและโน้มน้าวสหภาพยุโรปให้เห็นไปใน
แนวทางท่ีกมัพูชาต้องการ	ซึง่สหพนัธ์ข้าวฯ	จะท�างานร่วมกบักระทรวงพาณชิย์และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	ในการด�าเนนิการกรณดีงักล่าว
  ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

  อินเดีย

	 	 คณะรัฐมนตรีอินเดียได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรฉบับใหม่	 ที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ 
(The	 Indian	 Commerce	Ministry)	 แล้ว	 โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรเป็น	 60	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 
ภายในปี	2565	และเพิ่มขึ้นให้ถึง	100	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้นด้วยนโยบายที่มีเสถียรภาพ
	 	 แหล่งข่าวของทางการอินเดียรายงานว่า	 นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการส่งออกสินค้าเกษตร	 เช่น	 ข้าว	 
ชา	 และกาแฟ	 โดยการมุ่งไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทันสมัย	 การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 การปรับปรุงระเบียบ 
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ข้อบังคับต่างๆ	 การลดเวลาในการพิจารณา	 และการส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนา	 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่ง 
ทางการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศต่างๆ	ทั่วโลก
	 	 ทั้งนี้	 รัฐบาลจะมุ่งเน้นนโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีเสถียรภาพ	 เพ่ือให้สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จะไม่ถูกจ�ากัดการส่งออกด้วยข้อจ�ากัดใดๆ	 เช่น	 มาตรการก�าหนดราคาน�าเข้าขั้นต�่า	 ภาษีส่งออก	 
การห้ามการส่งออก	และข้อจ�ากัดด้านโควตาส่งออก	โดยในปัจจุบันสินค้าเกษตรมีสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ	10	ของสินค้าส่งออกทั้งหมด
	 	 รัฐบาลอินเดียและรัฐบาลอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (a	memorandum	 of	 understanding;	 MoU)	 
เกี่ยวกับการท่ีฝ่ายอินเดียจะยอมรับการช�าระเงินในรูปของเงินรูปี	 ซึ่งการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการสหรัฐฯ	 
ได้อนุโลมให้อินเดียสามารถน�าเข้าน�้ามันดิบจากประเทศอิหร่านได้ในปริมาณที่จ�ากัดในช่วงเวลาที่มีการลงโทษ	 (Sanctions)	 
ประเทศอิหร่าน	ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที	่5	พฤศจิกายน	2561	ที่ผ่านมา
	 	 ทั้งนี้	บริษัทน�้ามันจะรายงานผลการช�าระเงินให้แก่ประเทศอิหร่านผ่านทางบัญชีธนาคาร	UCO	Bank	ของบริษัทน�้ามัน
ของอิหร่าน	(the	National	Iranian	Oil	Co.)	โดยเงินจ�านวนนี้จะถูกน�าไปใช้ส�าหรับการช�าระค่าสินค้าที่น�าเข้าจากประเทศอินเดีย	
ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศอิหร่านถือเป็นผู้น�าเข้าข้าวบาสมาติรายใหญ่ของอินเดีย
	 	 ทีผ่่านมา	ประเทศอนิเดยีท�าการค้ากบัประเทศอหิร่านโดยใช้สกลุเงนิยโูรนบัตัง้แต่ปี	2558	และในปัจจบุนัประเทศอนิเดยี
อยู่ในภาวะขาดดุลการค้ากับอิหร่านประมาณ	8	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	เนื่องจากอินเดียต้องน�าเข้าน�้ามันจ�านวนมากจากอิหร่าน	
ขณะที่สินค้าเกษตรของอินเดียมีมูลค่าประมาณ	2.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าส่งออกสินค้าของอินเดีย
ไปยังประเทศอิหร่าน
	 	 ส�าหรับภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา	 ราคาปรับลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที	่ 2	 หลังจากที่ขยับสูงขึ้น	 4	 สัปดาห์
ติดต่อกันในช่วงก่อนหน้านี	้เนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง	ประกอบกับค�าสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ค่อนข้างชะลอตัว	โดยราคาข้าวนึ่ง	5%	
อยู่ที่ตันละ	364-368	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา	ราคาลดลงจากตันละ	366-370	ดอลลาร์สหรัฐฯ	หรือลดลง	2	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา	ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ	1	ถือเป็นระดับต�า่สุดในรอบ	2	สัปดาห์ที่ผ่าน
มา	ซึ่งส่งผลดี	คือ	ช่วยเพิ่มส่วนต่างของราคาให้แก่ผู้ส่งออก
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ส่งออกยังได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการกระตุ้นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ	 
โดยการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออกในอัตราร้อยละ	 5	 ของมูลค่าส่งออก	 ท�าให้ผู้ส่งออกสามารถปรับลดราคา	 ส่งออกลงได้เพื่อ 
ดึงความสนใจของผู้ซื้อข้าวจากต่างประเทศมากขึ้น	หลังจากที่ในปีนี้ผู้ส่งออกได้รับผลกระทบจาก	นโยบายปรับขึ้นราคารับซื้อข้าว
ขั้นต�่าของรัฐบาล	 ท�าให้ผู้ส่งออกต้องหาซื้อข้าวในราคาที่แพงขึ้นเพื่อที่จะส่งออก	 ประกอบกับประเทศบังคลาเทศลดการน�าเข้า 
ข้าวในปีนี้เนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น
	 	 กระทรวงเกษตร	 (the	 Ministry	 of	 Agriculture)	 รายงานว่า	 การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว	 หรือ	 Rabi	 rice	 
(พฤศจิกายน-พฤษภาคม)	ในปีการผลิต	2561/62	มีการเพาะปลูกแล้วประมาณ	4.74	ล้านไร่	(ข้อมูล	ณ	วันที	่7	ธันวาคม	2561)	
ลดลงประมาณร้อยละ	36	เมื่อเทียบกับ	7.45	ล้านไร่	 ในช่วงเดียวกันของป	ี2560/61	เนื่องจาก	ในปีนี้มีปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมา 
ในช่วงฤดูมรสุม	(มิถุนายน-กันยายน)	ต�า่กว่าค่าเฉลี่ย
	 	 ท้ังนี้	 รัฐบาลได้ต้ังเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต	 2561/62	 (กรกฎาคม-มิถุนายน)	 ทั้งในฤดู	 Kharif	 และ	 Rabi	 
รวมกันไว้ที่ประมาณ	113	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจากจ�านวน	111	ล้านตัน	ในป	ี2560/61	ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าผลผลิตธัญพืชทั้งหมด 
ไว้ที่ประมาณ	283.7	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ตั้งไว้ที่	273	ล้านตัน
	 	 ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาต	ิ(The	Food	Corporation	of	India;	FCI)	และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าว 
ในฤด	ูKharif	ปีการตลาด	2561/62	(1	ตุลาคม	2561	–	30	กันยายน	2562)	ข้อมูล	ณ	วันที	่30	พฤศจิกายน	ได้แล้วประมาณ	 
18.75	 ล้านตัน	 โดยส่วนใหญ่จัดหาได้จากแค้วน	 Punjab	 และ	Haryana	 ซึ่งจัดหาได้แล้วประมาณ	 11.318	 และ	 3.91	 ล้านตัน	 
ตามล�าดับ	 โดยในปีการตลาด	 2561/62	 นี้	 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจ�านวน	 37	 ล้านตัน	 ลดลงจากปีการตลาด	 2560/61	 
(1	ตุลาคม	2560	–	30	กันยายน	2561)	ที่จัดหาได้ประมาณ	38.184	ล้านตัน	(มากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	37.5	ล้านตัน)
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	 	 ทั้งนี้	 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต�่า	 (the	minimum	 support	 price;	 MSP)	 
ปีการตลาด	2561/62	ส�าหรับข้าวเกรดธรรมดา	(common-grade	paddy)	ขึ้นมาที่	1,750	รูปีต่อ	100	กิโลกรัม	หรือประมาณ	
254	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อตัน	 (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	13	จากปีที่ผ่านมาที่	1,550	รูปีต่อ	100	กิโลกรัม)	และส�าหรับข้าวเกรดดี	
(Grade	A	paddy)	ปรับขึ้นมาที่	1,770	รูปีต่อ	100	กิโลกรัม	หรือประมาณ	257	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อตัน	(เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	
11	จากปีที่ผ่านมาที	่1,590	รูปีต่อ	100	กิโลกรัม)
	 	 กระทรวงทรัพยากรน�้า	 (the	Ministry	 of	Water	 Resources)	 รายงานว่า	 ปริมาณน�้าที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน�้าหลัก 
ทั่วประเทศ	 91	 แห่ง	ณ	 วันท่ี	 6	 ธันวาคมที่ผ่านมา	 มีปริมาณน�้ากักเก็บประมาณ	 94.99	 พันล้านลูกบาศก์เมตร	 ลดลงประมาณ 
ร้อยละ	 2	 เมื่อเทียบกับจ�านวน	 96.97	 พันล้านลูกบาศก์เมตร	 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 และลดลงประมาณร้อยละ	 3.87	 
เมื่อเทียบกับจ�านวน	 98.82	 พันล้านลูกบาศก์เมตร	 เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า	 โดยปริมาณน�้าที่กักเก็บในขณะน้ีคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ	59	ของความจุของอ่างเก็บน�้า	ซึ่งสามารถกักเก็บน�า้ได้เต็มที่ประมาณ	161.993	พันล้านลูกบาศก์เมตร
  ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

3. ราคาข้าวไทยในเดือนธันวาคม 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้

  ราคาข้าวเปลอืกเจ้านาปีหอมมะล ิเฉลีย่ตนัละ	15,204	บาท	ราคาลดลงจากตนัละ	15,280	บาท	ของเดอืนพฤศจกิายน	
2561	ร้อยละ	0.49	แต่สูงขึ้นจากตันละ	12,303	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	23.57
  ราคาข้าวเปลอืกเจ้าความชืน้ 15% เฉลีย่ตนัละ	8,055	บาท	ราคาสงูขึน้จากตนัละ	8,004	บาท	ของเดอืนพฤศจิกายน	
2561	ร้อยละ	0.63	แต่ลดลงจากตันละ	8,223	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	2.04

 3.2 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาข้าวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม่) เฉลี่ยตันละ	33,150	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน	แต่สูงขึ้นจากตันละ	
29,192	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	13.55
  ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ	 11,750	 บาท	 ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน	 แต่สูงขึ้นจากตันละ	 
11,687	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	0.53

 3.3 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ	 1,122	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 (36,472	 บาท/ตัน)	 ราคาสูงขึ้นจากตันละ	 
1,115	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(36,445	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	0.62	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	0.07)	และสูงขึ้น
จากตันละ	998	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(32,349	บาท/ตัน)	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	12.42	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	12.74)
  ราคาข้าว 5%	เฉลีย่ตันละ	404	ดอลลาร์สหรฐัฯ	(13,133	บาท/ตนั)	ราคาสงูขึน้จากตนัละ	402	ดอลลาร์สหรฐัฯ	(13,125	
บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	0.49	(สูงขึ้นในรูปเงินบาทร้อยละ	0.06)	แต่ลดลงจากตันละ	406	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(13,168	บาท/ตัน)	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	0.49	(ลดลงในรูปเงินบาทร้อยละ	0.26)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เท่ากับ	32.5065	บาท	(อัตราแลกเปลี่ยน	2	สัปดาห์ของเดือนธันวาคม	2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

ประเทศ ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61 

(2)
Gr

ปี 2561/62 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.390 34.500 34.500 34.578 32.650 -1.01 34.500 5.67

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.208 -0.32 8.160 -0.58

พม่า 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.120 -0.61

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 146.726 148.499 147.766 148.873 0.95 143.582 -3.55

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 112.910 1.55 111.000 -1.69

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.300 0.81

ญี่ปุ่น 7.931 8.079 7.876 7.929 7.787 -0.55 7.700 -1.12

เกาหลีใต้ 4.230 4.241 4.327 4.197 3.972 -1.35 3.868 -2.62

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.530 6.65

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 4.410 4.662 10.63 4.788 2.70

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.450 1.62 7.400 -0.67

ฟิลิปปินส์ 11.858 11.914 11.008 11.686 12.235 0.43 12.150 -0.69

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.471 -0.06 29.069 2.10

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 20.700 1.62

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.931 22.48

อื่น	ๆ 48.067 48.778 48.110 50.48 48.57 0.55 48.77 0.42

รวม 478.987 482.161 476.219 490.820 495.066 0.84 491.139 -0.79

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561	
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ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตันข้าวสาร

ประเทศ ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61 

(2)
Gr

ปี 2561/62 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

สต็อกต้นปี 113.871 122.085 134.963 142.372 149.426 7.22 161.675 8.20

ผลผลิต 478.987 482.161 476.219 490.820 495.066 0.84 491.139 -0.79

น�าเข้า 44.182 42.744 40.207 48.112 48.213 2.97 48.307 0.19

ใช้ในประเทศ 473.862 474.782 468.810 483.766 482.817 0.56 489.560 1.40

ส่งออก 44.182 42.744 40.207 48.112 48.213 2.97 48.307 0.19

สต็อกปลายปี 122.085 134.963 142.372 149.426 161.675 6.86 163.254 0.98

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561	

ตารางที่ 3 ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก

(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61 

(2)
Gr

ปี 2561/62 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

อาร์เจนตินา 0.494 0.310 0.527 0.392 0.350 -4.44 0.380 8.57

บราซิล 0.852 0.895 0.641 0.594 1.050 0.08 0.850 -19.05

พม่า 1.688 1.735 1.300 3.350 2.800 18.18 3.000 7.14

กัมพูชา 1.000 1.150 1.050 1.150 1.250 4.56 1.300 4.00

จีน 0.393 0.262 0.368 1.173 1.700 55.71 1.900 11.76

อียู 0.284 0.251 0.270 0.369 0.350 8.36 0.350 0.00

กายานา 0.446 0.486 0.431 0.455 0.480 0.81 0.500 4.17

อินเดีย 11.588 11.046 10.040 12.560 12.500 2.84 12.500 0.00

ปากีสถาน 3.700 4.000 4.100 3.642 4.300 2.09 4.250 -1.16

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.625 13.81 0.650 4.00

รัสเซีย - 0.163 0.198 0.175 0.140 - 0.160 14.29

แอฟริกาใต้ - 0.120 0.145 0.109 0.120 - 0.150 25.00

อุรุกวัย 0.957 0.718 0.996 1.051 0.900 2.62 0.800 -11.11

เวียดนาม 6.325 6.606 5.088 6.488 6.700 0.98 7.000 4.48

ไทย 10.969 9.779 9.867 11.615 10.700 1.23 10.300 -3.74

สหรัฐฯ 2.947 3.381 3.355 3.349 2.900 -0.42 3.200 10.34

อื่น	ๆ 5.106 4.852 4.629 4.489 4.248 -4.36 4.217 -0.73

รวม 44.182 42.744 40.207 48.112 48.213 2.97 48.307 0.19

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561	
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ตารางที่ 4 ปริมาณการน�าเข้าข้าวของโลก

(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61 

(2)
Gr

ปี 2561/62 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 1.335 0.598 0.035 2.348 1.400 15.75 0.600 -57.14

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.525 0.550 12.48 0.650 18.18

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.754 0.650 9.84 0.650 0.00

เบอร์กินา 0.330 0.350 0.420 0.500 0.550 14.78 0.600 9.09

คาเมรูน 0.525 0.500 0.500 0.600 0.650 6.28 0.700 7.69

จีน 4.450 5.150 4.600 5.900 4.800 2.92 5.000 4.17

ไอเวอรี่โคสต์ 0.950 1.150 1.300 1.350 1.400 9.81 1.450 3.57

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 2.000 6.27 2.000 0.00

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.150 -2.22 0.800 -62.79

อิหร่าน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.300 -0.05 1.400 7.69

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.150 1.86 1.300 13.04

ญี่ปุ่น 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนย่า 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.750 3.45

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.535 0.650 4.66 0.600 -7.69

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.100 -6.46 2.400 14.29

ฟิลิปปินส์ 1.800 2.000 0.800 1.200 1.900 -3.95 1.800 -5.26

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.250 -5.84 1.300 4.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.150 4.78 1.250 8.70

แอฟริกาใต้ 0.910 0.912 0.954 1.054 1.000 3.39 1.000 0.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.767 0.787 0.855 2.92 0.900 5.26

อื่น	ๆ 16.503 15.601 15.212 17.68 17.40 2.34 18.36 5.51

รวม 44.182 42.744 40.207 48.112 48.213 2.97 48.307 0.19

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561	
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ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61 

(2)
Gr

ปี 2561/62 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.900 35.100 35.100 35.000 35.200 0.14 35.200 0.00

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 8.000 0.35 8.025 0.31

พม่า 10.450 10.500 10.400 10.000 10.100 -1.16 10.200 0.99

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 141.000 141.028 141.761 142.487 0.44 142.782 0.21

อิยิปต์ 4.000 4.000 3.900 4.300 4.200 1.71 4.100 -2.38

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 98.660 -0.27 100.000 1.36

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.000 -0.39 38.100 0.26

ญี่ปุ่น 8.380 8.830 8.806 8.730 8.655 0.53 8.600 -0.64

เกาหลีใต้ 4.422 4.197 4.212 4.651 4.883 3.06 4.673 -4.30

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.965 1.31 4.130 4.16

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.700 7.100 5.11 7.400 4.23

ฟิลิปปินส์ 12.850 13.000 12.900 12.900 13.250 0.54 13.500 1.89

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.000 0.00 22.200 0.91

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 11.000 2.60 10.500 -4.55

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.580 4.230 4.279 1.35 4.223 -1.31

อื่น	ๆ 67.732 67.916 67.893 76.138 71.217 2.17 75.950 6.65

รวม 473.862 474.782 468.810 483.766 482.817 0.56 489.560 1.40

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561	
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ตารางที่ 6 สต็อกข้าวปลายปีของโลก

(ประมาณการเดือน	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61 

(2)
Gr

ปี 2561/62 
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 0.966 1.592 1.205 0.854 1.500 2.61 1.600 6.67

จีน 60.500 76.000 88.000 98.500 109.000 15.45 113.000 3.67

อินเดีย 22.800 17.800 18.400 20.550 22.600 1.27 21.100 -6.64

อินโดนีเซีย 5.501 4.111 3.509 2.915 4.063 -9.06 4.061 -0.05

ญี่ปุ่น 3.007 2.821 2.552 2.410 2.167 -7.81 1.882 -13.15

ฟิลิปปินส์ 1.695 2.409 2.117 2.003 2.288 4.24 2.738 19.67

ไทย 11.999 11.270 8.403 4.238 3.158 -30.57 3.308 4.75

สหรัฐฯ 1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.403 50.38

อื่น	ๆ 16.583 20.552 19.391 18.810 18.399 1.20 17.165 -6.71

รวม 122.085 134.963 142.372 149.426 161.675 6.86 163.254 0.98

ที่มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561

หมายเหตุ :	ปริมาณการส่งออกใช้ข้อมูลจากกรมศุลกากร
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 แป้งมันส�าปะหลัง	 มีปริมาณส่งออก	 0.291	 ล้านตัน	 
มูลค่า	 4,579	 ล้านบาท	 ลดลงจากปริมาณ	 0.318	 ล้านตัน	 
มูลค่า	 4,996	 ล้านบาท	 ในเดือนที่ผ่านมา	 คิดเป็นร้อยละ	 
8.49	และร้อยละ	4.74	ตามล�าดับ
 แป้งมันส�าปะหลังดัดแปร	 มีปริมาณส่งออก	 0.093	 
ล้านตัน	 มูลค่า	 2,261	 ล้านบาท	 ลดลงจากปริมาณ	 0.094	 
ล้านตัน	 มูลค่า	 2,274	 ล้านบาท	 ในเดือนที่ผ่านมา	 คิดเป็น 
ร้อยละ	1.06	และร้อยละ	0.57	ตามล�าดับ	

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันส�าปะหลัง 

ในเดือนธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ระดับไร่นา

	 1.1	 ราคาหัวมันส�าปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได้	ณ	 ระดับ 
ไร่นา	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 2.31	 บาท	 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ	 
2.41	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	4.15	แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	
1.95	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	18.46
	 1.2	 ราคามันเส้นท่ีเกษตรกรขายได้	 ณ	 ระดับไร่นา	 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	5.47	บาท	ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ	5.52	บาท	 
ในเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	 0.91	 แต่สูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ	 
4.28	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	27.80
2. ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

	 2.1	 ราคาขายส่งมันเส้น	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 6.31	 บาท	 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	6.60	บาท	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
4.39	แต่สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	6.32	บาท	ในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ	0.16
	 2.2	 ราคาขายส่งมันอัดเม็ด	ไม่มีรายงาน
	 2.3	 ราคาขายส่งแป้งมันประเภทสตาร์ช	ชั้นพิเศษ	 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	13.77	บาท	ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	14.59	บาท	
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	 5.62	 แต่สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
13.06	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	5.44

มันส�าปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 ผลผลิตมันส�าปะหลัง	ปี	 2562	 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่
เดือนตุลาคม	2561	–	กันยายน	2562)	คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว	
8.40	 ล้านไร่	 ผลผลิต	 29.98	 ล้านตัน	 ผลผลิตต่อไร่	 3.57	 ตัน	
เมื่อเทียบกับปี	 2561	ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว	8.03	ล้านไร่	 ผลผลิต	
27.88	ล้านตนั	และผลผลติต่อไร่	3.47	ตนั	พบว่า	พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว	
ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร	่สูงขึ้นร้อยละ	4.61	ร้อยละ	7.53	และ
ร้อยละ	2.88	ตามล�าดับ	 โดยเดือนพฤศจิกายน	2561	คาดว่า 
จะมผีลผลิตออกสู่ตลาด	1.71	ล้านตัน	(ร้อยละ	5.72	ของผลผลติ
ทั้งหมด)
	 ทั้งนี้ผลผลิตมันส�าปะหลังป	ี2562	จะออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงเดือนมกราคม	–	มีนาคม	2562	ปริมาณ	20.08	ล้านตัน	
(ร้อยละ	67	ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังเดือน

พฤศจิกายน 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 มันเส้น	 มีปริมาณส่งออก	 0.270	 ล้านตัน	 มูลค่า	 
1,960	 ล้านบาท	 ลดลงจากปริมาณ	 0.279	 ล้านตัน	 มูลค่า	 
2,095	 ล้านบาท	 ในเดือนที่ผ่านมา	 คิดเป็นร้อยละ	 2.32	 และ
ร้อยละ	6.44	ตามล�าดับ
 มันอัดเม็ด	 มีปริมาณส่งออก	 182.230	 ตัน	 มูลค่า	 
1.542	 ล้านบาท	 ลดลงจากปริมาณ	 195.560	 ตัน	 มูลค่า	 
1.716	 ล้านบาท	 ในเดือนที่ผ่านมา	 คิดเป็นร้อยละ	 6.82	 และ 
ร้อยละ	10.14	ตามล�าดับ
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ต.ค. 61 ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 โดย : น.ส.วรินทร วรหาญ
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 คาดคะเนผลผลิตข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์โลกปี	 2561/62	 เมื่อวันที่	 11	 ธันวาคม	 2561	 
ว่ามี	 1,099.91	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 1,076.18	 ล้านตัน	 ในปี	
2560/61	ร้อยละ	2.21	โดย	สหรัฐอเมริกา	บราซิล	อาร์เจนตินา	
ยูเครน	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 เอธิโอเปีย	 และเซอร์เบีย	 ผลิต 
ได้เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การค้า

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 คาดคะเนความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก	ปี	2561/62	ว่าม	ี1,131.31	ล้านตัน	
เพิ่มขึ้นจาก	 1,086.23	 ล้านตัน	 ในปี	 2560/61	 ร้อยละ	 4.15	
โดยสหรัฐอเมริกา	 จีน	 สหภาพยุโรป	 บราซิล	 เม็กซิโก	 อินเดีย	
อียิปต์	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 อาร์เจนตินา	 ไนจีเรีย	 อิหร่าน	
และเกาหลีใต	้มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น	ส�าหรับการค้าของโลก 
มี	163.23	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	151.01	ล้านตัน	ในปี	2560/61	
ร้อยละ	 8.09	 โดยยูเครน	 อาร์เจนตินา	 บราซิล	 เซอร์เบีย	
ปารากวัย	 และเม็กซิโก	 ส่งออกเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับผู้น�าเข้า	
เช่น	สหภาพยุโรป	เม็กซิโก	เวียดนาม	เกาหลีใต	้อียิปต	์อิหร่าน	
โคลัมเบีย	จีน	ซาอุดิอาระเบีย	แอลจีเรีย	มาเลเซีย	บังกลาเทศ	
ชิลี	 สาธารณรัฐโดมินิกัน	 เวเนซุเอลา	 กัวเตมาลา	 และบราซิล	 
มีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น	(ตารางแนบท้าย)
	 เดือนธันวาคม	2561	(1-15	ธันวาคม	2561)	ปริมาณ
การส่งออกข้าวโพดเล้ียงสตัว์	16,328	ตนั	(สมาคมพ่อค้าข้าวโพด
และพืชพันธุ์ไทย)	

ราคา 

 สรุปราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือนธันวาคม 

2561 มีดังนี้

	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ความชื้น 
ไม่เกนิ	14.5	%	เฉลีย่กโิลกรมัละ	8.78	บาท	เพิม่ขึน้จากกโิลกรมั
ละ	8.33	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	5.40	และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	 6.92	 บาท	 ของเดือนธันวาคม	 2560	 
ร้อยละ	 26.88	 ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นเกิน	 14.5%	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	7.18	บาท	เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	6.59	บาท	

ของเดือนพฤศจิกายน	 2561	 ร้อยละ	 8.95	 และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ	5.69	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	26.19
	 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 
ทีโ่รงงานอาหารสตัว์รับซือ้เฉลีย่กิโลกรัมละ	9.99	บาท	ลดลงจาก 
กิโลกรัมละ	10.10	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	
1.09	และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	9.12	บาท	ของเดือนธันวาคม	
2560	 ร้อยละ	 9.54	 ส�าหรับราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	9.53	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	9.67	บาท	
ของเดือนพฤศจิกายน	 2561	 ร้อยละ	 1.45	 และเพิ่มขึ้นจาก 
กิโลกรัมละ	8.55	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	11.46
	 ราคาส่งออก	 เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ	318.36	ดอลลาร์
สหรัฐ	(10,330	บาท/ตัน)	เพิ่มขึ้นจากตันละ	317.00	ดอลลาร์
สหรัฐ	(10,369	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	
0.43	แต่ลดลงในรปูของเงนิบาทตนัละ	39.00	บาท	เมือ่เทยีบกบั
เดอืนธนัวาคม	2560	เฉลีย่ตนัละ	292.00	ดอลลาร์สหรฐั	(9,467	
บาท/ตัน)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.03	 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท 
ตันละ	863.00	บาท
	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม	
2562	ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น	2	 เฉลี่ยตันละ	150.11	
ดอลลาร์สหรัฐ	 (4,935	 บาท/ตัน)	 เพิ่มขึ้นจากตันละ	 139.37	
ดอลลาร์สหรัฐ	(4,618	บาท/ตัน)	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	
ร้อยละ	7.71	และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ	317.00	บาท	 
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม	2560	เฉลี่ยตันละ	133.07	ดอลลาร์
สหรัฐ	 (4,369	 บาท/ตัน)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 12.81	 และเพิ่มขึ้น 
ในรูปของเงินบาทตันละ	566.00	บาท

3. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 

	 3.1	ราคาส่งออกมันเส้น	ราคาเฉลี่ยตันละ	213	ดอลล่าร์สหรัฐ	
ราคาลดลงจากตันละ	 220	 ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 ในเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ	 3.18	 แต่สูงขึ้นจากตันละ	 203	 ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	4.93

		 3.2	ราคาส่งออกมันอัดเม็ด	ไม่มีรายงานราคา
	 3.3	 ราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง	 ราคาเฉล่ียตันละ	 457	 
ดอลล่าร์สหรัฐ	 ราคาลดลงจากตันละ	 486	 ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	5.97	แต่สูงขึ้นจากตันละ	425	ดอลล่าร์
สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	7.53

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2561)
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2560/61 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 340.20 350.24 -2.87

ผลผลิต 1,099.91 1,076.18 2.21

น�าเข้า 163.23 151.01 8.09

ส่งออก 163.23 151.01 8.09

ใช้ในประเทศ 1,131.31 1,086.23 4.15

สต็อกปลายปี 308.80 340.20 -9.23

ที่มา :	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์

 โดย : น.ส.วรินทร วรหาญ
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	คาดคะเนผลผลิตข้าวฟ่างโลก	
ปี	2561/62	เมื่อวันที	่11	ธันวาคม	2561	ว่ามี	58.91	ล้านตัน	
เพิ่มขึ้นจาก	57.82	ล้านตัน	ของป	ี2560/61	ร้อยละ	1.89	โดย
ประเทศผูผ้ลติส�าคญั	เช่น	ไนจเีรยี	เมก็ซิโก	เอธโิอเปีย	ซดูาน	จนี	
อาร์เจนตินา	ออสเตรเลีย	บูร์กินาฟาโซ	และชาด	ผลิตได้เพิ่มขึ้น

การค้า 

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 คาดคะเนความต้องการใช ้
ข้าวฟ่างโลก	ปี	2561/62	มี	59.16	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	58.41	
ล้านตนั	ของปี	2560/61	ร้อยละ	1.28	โดยไนจเีรยี	สหรฐัอเมรกิา	
เม็กซิโก	 ซูดาน	 บูร์กินาฟาโซ	 สหภาพยุโรป	 และแคเมอรูน	 
มคีวามต้องการใช้เพิม่ขึน้	ด้านการค้าโลกคาดว่าม	ี5.46	ล้านตนั	 
ลดลงจาก	 6.65	 ล้านตัน	 ของปี	 2560/61	 ร้อยละ	 17.89	 

บัญชีสมดุลข้าวฟ่างโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2561)

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2561/62 ปี 2560/61 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 4.76 5.36 -11.19

ผลผลิต 58.91 57.82 1.89

น�าเข้า 5.46 6.65 -17.89

ส่งออก 5.46 6.65 -17.89

ใช้ในประเทศ 59.16 58.41 1.28

สต็อกปลายปี 4.51 4.76 -5.25

ที่มา :	กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

โดยอาร์เจนตินา	 ยูเครน	 อินเดีย	 และเคนยา	 ส่งออกลดลง	
ประกอบกับจีน	และสหรัฐอเมริกา	น�าเข้าลดลง	(ตารางแนบท้าย) 

ราคา 

	 ราคาข้าวฟ่างแดงคละทีเ่กษตรกรขายได้เดอืนธนัวาคม	
2561	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	6.67	บาท

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 ถ่ัวเขียว	 ปี	 2561/62	 คาดการณ์	 ณ	 เดือนธันวาคม	
2561	(ผลผลติออกสูต่ลาดตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	2561-มถินุายน	
2562)	มีเนื้อที่ปลูก	 813,847	 ไร่	 ผลผลิต	 111,235	ตัน	และ
ผลผลิตต่อไร่	137	กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2560/61	ที่มีเนื้อที่
ปลูก	813,674	ไร่	ผลผลิต	109,935	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	132	
กิโลกรัม	 พบว่าเนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ	 0.02	 แต่ผลผลิต	 และ
ผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.18	และร้อยละ	3.79	ตามล�าดับ

ราคา

	 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนธันวาคม	2561	มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได้

	 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญ่ชนดิคละ	เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ	21.18	บาท	ลดลงจากราคากโิลกรมัละ	22.12	บาท	ของเดือน
พฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	4.25	แต่สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	
17.81	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	18.92
	 ถั่วเขียวผิวด�าชนิดคละ	เดือนนี้ไม่มีรายงานราคา

 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	 เดือนนี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
26.00	 บาท	 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	 25.00	 บาท	 ของ 
เดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	4.00
		 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี	 เดือนน้ีเฉลี่ย กิโลกรัมละ	 
23.00	 บาท	 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	 22.00	 บาท	 ของ 
เดือนพฤศจิกายน	 2561	 ร้อยละ	 4.55	 และสูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ	21.00	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	9.52		
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	 ชั้น	 1	 เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
25.00	บาท	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	18.00	บาท	ของเดือน
พฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	38.89	และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ	18.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	38.89		
	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	 ชั้น	 2	 เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
16.00	บาท	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	13.00	บาท	ของเดือน
พฤศจกิายน	2561	ร้อยละ	23.08	และสูงขึน้จากราคากโิลกรัมละ	 
14.00	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	14.29		
		 ถั่วน้ิวนางแดง	 เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 26.00	 บาท	
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	25.00	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	
2561	ร้อยละ	4.00	และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	22.00	บาท	
ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	18.18
 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.

	 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ	 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ	 
26.93	 บาท	 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	 25.95	 บาท	 ของ 
เดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	3.78	
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ์

พืชน�้ามัน

ด้านการผลิต

ในประเทศ

	 ในปี	 2561/62	 มีเนื้อที่เพาะปลูก	 0.158	 ล้านไร	่ 
ลดลงจาก	 0.160	 ล้านไร่	 ในปี	 2560/61	 ร้อยละ	 1.25	 การ 
ลดลงของเนื้อท่ีเพาะปลูกมีสาเหตุส�าคัญ	 คือ	 ผลตอบแทนต�่า
กว่าพืชแข่งขัน	 และขาดแคลนแรงงาน	 ผลผลิต	 45,413	 ตัน	
ผลผลติต่อไร่	288	กโิลกรมั	เพิม่ขึน้จาก	45,201	ตนั	และผลผลติ
ต่อไร่	283	กิโลกรัม	ในปี	2560/61	ร้อยละ	0.47	และร้อยละ	 

	 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี 	 เ ดือนนี้ ราคากิ โลกรัมละ	 
23.92	 บาท	 ลดลงจากราคากิโลกรัมละ	 23.93	 บาท	 ของ 
เดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	0.04	สูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ	21.90	บาท	ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	9.22
	 ถ่ัวเขียวผิวด�าคละ	 ชั้น	 1	 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ	
25.93	 บาท	 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	 18.90	 บาท	 ของ 
เดือนพฤศจิกายน	 2561	 ร้อยละ	 37.20	 และสูงขึ้นจากราคา
กโิลกรมัละ	18.89	บาท	ของเดอืนธนัวาคม	2560	ร้อยละ	37.27

	 ถั่วเขียวผิวด�าคละ	 ชั้น	 2	 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ	
16.88	 บาท	 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	 13.88	 บาท	 ของ 
เดือนพฤศจิกายน	 2561	 ร้อยละ	 21.61	 และสูงขึ้นจากราคา
กโิลกรมัละ	14.85	บาท	ของเดอืนธนัวาคม	2560	ร้อยละ	13.67
	 ถั่วน้ิวนางแดง	 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ	 26.73	 บาท	
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	25.70	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	
2561	ร้อยละ	4.01	และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ	22.84	บาท	
ของเดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	17.03

1.77	ตามล�าดบั	เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อ�านวยท�าให้ผลผลติ
ต่อไร่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นตาม
ต่างประเทศ

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกปี	2561/62	ประจ�าเดอืนธนัวาคม	2561	มปีระมาณ	369.20	
ล้านตนั	สงูขึน้จาก	339.47	ล้านตนั	ของปีทีผ่่านมาร้อยละ	8.76

ด้านราคา

ในประเทศ

	 ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ของถัว่เหลอืงชนิดคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	19.14	บาท	สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	16.54	บาท	
ในเดอืนทีผ่่านมาร้อยละ	15.72	และสงูขึน้จากกิโลกรัมละ	16.24	
บาท	ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	17.86	
	 ราคาขายส่ง	 ณ	 ตลาดกรุงเทพฯ	 ของถั่วเหลือง 
สกัดน�้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 18.50	 บาท	 ทรงตัวเท่ากับเดือน 
ที่ผ่านมา	และทรงตัวเท่ากับในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
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ถั่วลิสง

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ

 หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62

สหรัฐอเมริกา 120.04 125.18

บราซิล 120.30 122.00

อาร์เจนตินา 37.80 55.50

จีน 15.20 16.00

อินเดีย 8.35 11.00

ปารากวัย 9.81 9.80

แคนาดา 7.72 7.30

อื่น	ๆ 20.25 22.42

รวม 339.47 369.20

ที่มา :	Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade,	December	2018

ในประเทศ 

การผลิต

	 ถั่วลิสง	 ปี	 2561/62	 คาดการณ์	 ณ	 เดือนธันวาคม	
2561	 (ผลผลิตออกสู่ตลาดต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	 2561	 ถึง	
มิถุนายน	2562)	มีเนื้อที่ปลูก	99,972	ไร	่ผลผลิต	33,830	ตัน	
และผลผลิตต่อไร่	338	กิโลกรัม	เมื่อเทียบกับปี	2560/61	ที่มี
เนื้อที่ปลูก	105,789	ไร	่ผลผลิต	35,461	ตัน	และผลผลิตต่อไร่	 
335	กิโลกรัม	พบว่า	เนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ	5.50	และผลผลิต
ลดลงร้อยละ	4.60	แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.90	

ราคา

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนธันวาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได้

	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 20.71	 บาท	 
ลดลงจากกิโลกรัมละ	20.80	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	 
ร้อยละ	 0.43	 แต่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	 15.74	 บาท	 ของ 
เดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	31.58
	 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 37.00	 บาท	
ลดลงจากกิโลกรัมละ	46.88	บาท	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	
ร้อยละ	 21.08	 และลดลงจากกิโลกรัมละ	 42.50	 บาท	 ของ 
เดือนธันวาคม	2560	ร้อยละ	12.94

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต 44.91 41.95 -6.59

น�าเข้า 3.13 3.25 3.83

ส่งออก 3.57 3.53 -1.12

สกัดน�้ามัน 18.37 17.23 -6.21

สต็อกปลายปี 3.88 2.72 -29.90

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ

	หน่วย	:	ล้านตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.09 17.00 -0.53

อินเดีย 6.65 4.70 -29.32

อื่น	ๆ 21.17 20.25 -4.35

รวม 44.91 41.95 -6.59

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

ต่างประเทศ

	 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายล่วงหน้า	ณ	ตลาดชิคาโก	 เฉลี่ย
บุชเชลละ	907.42	เซนต	์(10.98	บาท/กก.)	สูงขึ้นจากบุชเชล
ละ	882.85	เซนต์	(10.74	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
2.78	แต่ลดลงจากบุชเชลละ	975.98	เซนต	์(12.22	บาท/กก.)	
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	7.02
	 ราคากากถ่ัวเหลืองซื้อขายล่วงหน้า	ณ	 ตลาดชิคาโก	
เฉลี่ยตันละ	309.05	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(10.18	 บาท/กก.)	 สูงขึ้นจากตันละ	 307.78	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	
(10.19	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.41	แต่ลดลงจาก
ตันละ	 315.45	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 (10.75	 บาท/กก.)	 ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	2.03
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ปาล์มน�า้มัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	คาดว่าปี	2561	ผลผลติ
ปาล์มน�้ามันเดือนธันวาคมจะมีประมาณ	 1.397	 ล้านตัน 
คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	 0.237	 ล้านตัน	 ลดลงจากผลผลิต 
ปาล์มทะลาย	 1.450	 ล้านตัน	 คิดเป็นน�้ามันปาล์มดิบ	 0.247	 
ล้านตัน	 ของเดือนพฤศจิกายน	 2561	 คิดเป็นร้อยละ	 3.66	 
และร้อยละ	4.05	ตามล�าดับ

การตลาด

 สต็อกน�้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียเพิ่มขึ้น
	 มาเลเซียเป็นผู้ผลิตน�้ามันปาล์มรายใหญ่อันดับสอง
ของโลกก�าลังทบทวนโครงสร้างการผลิต	และการส่งออกปาล์ม
น�้ามันดิบ	 เนื่องจากการส่งออกลดลง	 สต็อกเพิ่มข้ึน	 และราคา
ลดลง	 ซึ่งในปี	 2561	 ผลผลิตปาล์มน�้ามันอยู่ที่	 19.8	 ล้านตัน	 
ส่งผลให้ราคาน�้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงต�่าสุด 
ในรอบ	3	ปี	ราคาอยูท่ี่ระดบั	2,108	รงิกติต่อตนั	(504.55	เหรยีญ
สหรัฐฯ)	 เนื่องจากค่าเงินของมาเลเซียที่อ่อนค่าลงและภาษีน�า
เข้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการของผู้น�าเข้าชะลอตัวลดลง
ร้อยละ	0.9	และสต็อกน�า้มันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น	ดังนั้น	มาเลเซีย 
จึงหาแนวทางการส่งออกน�้ามันปาล์มเพิ่มข้ึนโดยการปรับ 
ลดภาษีการส่งออกเป็นร้อยละ	 0	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2561	
อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2562	ภาครัฐได้หาแนวทางการส่งส่งเสริม

 ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

	 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
60.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนพฤศจิกายน	2561	และเดือน
ธันวาคม	2560
		 ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา	เฉลีย่กโิลกรมัละ	
51.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนพฤศจิกายน	2561	และเดือน
ธันวาคม	2560

ต่างประเทศ

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 คาดการณ์ภาวการณ์ผลิต 
ถั่วลิสงโลก	 ปี	 2561/62	ณ	 เดือนธันวาคม	 2561	 มีผลผลิต	 
41.95	 ล้านตัน	 ลดลงจาก	 44.91	 ล้านตัน	 ของปี	 2560/61	 

การใช้น�้ามันปาล์มดิบที่ผลิตภายในประเทศ	 เพื่อลดปริมาณ 
สต็อกลงโดยการเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเป็นร้อยละ	 
10	ส�าหรับภาคขนส่ง	และร้อยละ	7	ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	
และคาดการณ์ว่าผลผลิตปาล์มน�้ามันของมาเลเซียปริมาณ 
อยู่ที	่20.5	ล้านตัน

ราคา

	 ราคาผลปาล์มทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายได้เดือนนี	้เฉล่ีย
กโิลกรมัละ	2.45	บาท	ลดลงจากกโิลกรมัละ	2.81	บาท	ในเดอืน
ที่ผ่านมาร้อยละ	 12.81	 และลดลงจากกิโลกรัมละ	 2.80	 บาท	 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	12.50	
		 ราคาขายส่งน�า้มันปาล์มดิบ	ณ	ตลาดกรุงเทพฯ	 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ	 16.70	 บาท	 ลดลงจากกิโลกรัมละ	 16.78	 บาท	 
ในเดอืนที่ผ่านมาร้อยละ	0.48	และลดลงจากกิโลกรัมละ	19.12	
บาท	ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	12.66	
		 ราคาน�้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า	 ณ	 ตลาดรอต- 
เตอร์ดมั	เฉลีย่ตนัละ	488.25	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(16.08	บาท/กก.)	 
สูงขึ้นจากตันละ	 485.75	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 (16.09	 บาท/กก.)	 
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	 0.51	 แต่ลดลงจากตันละ	 669.55	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	 (21.98	 บาท/กก.)	 ในเดือนเดียวกันของปี 
ที่ผ่านมาร้อยละ	27.08	
		 ราคาน�า้มนัปาล์มดบิซือ้ขายล่วงหน้า	ณ	ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย	ตันละ	2,015.99	ริงกิต	(16.02	บาท/กก.)	สูงขึ้นจากตัน
ละ	1,941.20	ริงกิต	(15.52	บาท/กก.)	ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	
3.85	 แต่ลดลงจากตันละ	 2,419.37	 ริงกิต	 (19.68	บาท/กก.)	 
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	16.67	

ร้อยละ	 6.59	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 7.89	 ของผลผลิตพืชน�้ามัน 
ของโลก	โดยถัว่เหลอืง	เรปซดี	และเมลด็ทานตะวนั	ในปี	2561/62	 
มีปริมาณ	 369.20	 ล้านตัน	 70.22	 ล้านตัน	 และ	 50.47	 
ล้านตัน	ตามล�าดับ	
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ฝ้าย

โดย : น.ส.จิราพร ปานพรม
น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเส้นใย

ในประเทศ

ราคา

	 ราคาฝ้ายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได้ 
เดือนนี้ไม่มีรายงานราคา

ต่างประเทศ 

การผลิต

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 คาดการณ์ผลผลิตฝ้ายโลกป	ี
2561/62	ณ	 เดือนธันวาคม	 2561	 มีปริมาณ	 25.85	 ล้านตัน	 
ลดลงจาก	26.93	ล้านตันของป	ี2560/61	ร้อยละ	4.01

การค้า 

	 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ	 คาดการณ์ความต้องการใช้ 
ฝ้ายโลก	 ปี	 2561/62	 มีปริมาณ	 27.35	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	
26.82	 ล้านตันของป	ี 2560/61	 ร้อยละ	 1.98	 ด้านการน�าเข้า	 
มีปริมาณ	 9.08	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 8.92	 ล้านตันของ 
ปี	 2560/61	 ร้อยละ	 1.79	 ด้านการส่งออก	 มีปริมาณ	 9.09	 
ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	8.93	ล้านตันของป	ี2560/61	ร้อยละ	1.79

พืชอื่นๆ

อ้อยโรงงานและน�้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

  รายงานการผลิตน�้าตาลทรายของโรงงานน�้าตาล 
ทั่วประเทศ
		 ศูนย์บริหารการผลิต	 ส�านักงานคณะกรรมการอ้อย 
และน�้าตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและการผลิต
น�้าตาลทรายตั้งแต่วันที่	 20	 พฤศจิกายน	 2561	 จนถึงวันที่	 
15	ธันวาคม	2561	ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน�้าตาลไปแล้ว
จ�านวน	 13,944,747	 ตัน	 ผลิตเป็นน�้าตาลได้	 1,198,500	 ตัน	

บัญชีสมดุลฝ้ายโลก

(ณ	เดือนธันวาคม	2561)	
หน่วย	:	ล้านตัน

รายการ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี 17.51 17.52 0.06

ผลผลิต 26.93 25.85 -4.01

น�าเข้า 8.92 9.08 1.79

ใช้ในประเทศ 26.82 27.35 1.98

ส่งออก 8.93 9.09 1.79

สต็อกปลายปี 17.52 15.94 -9.02

ที่มา :	 Cotton	World	markets	and	trade,	USDA 
	 ประจ�าเดือนธันวาคม	2561

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้ายในตลาดโลก 

ประจ�าเดือนธันวาคม สรุปได้ดังนี ้

		 ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม	 2561	
ท�าสัญญาเดือนธันวาคม	เฉลี่ยปอนด์ละ	79.09	เซนต์	(กิโลกรัม
ละ	57.43	บาท)	สูงขึ้นจากปอนด์ละ	77.46	เซนต์	(กิโลกรัมละ	
56.59	บาท)	ของเดือนพฤศจิกายน	2561	ร้อยละ	2.10	และ 
สูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ	 0.84	 บาท	 และสูงขึ้นจาก 
ปอนด์ละ	 75.17	 เซนต์	 (กิโลกรัมละ	 54.41	 บาท)	 ของเดือน
ธันวาคม	2560	ร้อยละ	5.21	และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัม
ละ	3.02	บาท

แยกเป็นน�า้ตาลทรายดิบ	1,055,941	ตัน	และน�้าตาลทรายขาว	
142,560	 ตัน	 ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย	 11.16	 ซี.ซี.เอส.	
ผลผลิตน�้าตาลทรายเฉลี่ย	ต่อตันอ้อย	85.95	กก.ต่อตันอ้อย

ต่างประเทศ 

  รายงานการส่งออกน�า้ตาลของอินเดีย
		 อินเดีย	 รายงานว่าในปี	 2561/2562	 โรงงานน�้าตาล 
ในอินเดียได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อส่งออกน�้าตาลประมาณ	 
1.20	ล้านตัน	ซึ่งเริ่มฤดูการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม	โดย	1	ใน	3	 
ของสญัญาเป็นน�า้ตาลทรายขาวจนถงึปัจจบัุนโรงงานได้ส่งออก
น�้าตาลทรายดิบประมาณ	 200,000	 ตัน	 ไปยังประเทศต่างๆ	 
โดยน�้าตาลของอินเดียได้ท�าสัญญาซื้อขายกับโรงงานน�้าตาล 
รีไฟน	์Al	Khaleej	ในดูไบ	และบริษัทผู้ค้าในประเทศเพื่อนบ้าน	
เช่น	บังคลาเทศ	และศรีลังกา	รวมถึงประเทศในแอฟริกาตะวัน
ออก	เช่น	โซมาเลยี	คาดว่าในปี	2561/2562	(ตลุาคม-กนัยายน)	
อินเดียตั้งเป้าการส่งออก	5	ล้านตัน	
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ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�่าสุด ราคาปิดเมื่อวันที่
21 ธ.ค. 61

ราคาปิดเมื่อวันที่
21 พ.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค.	62 12.47 12.23 12.34 12.68 -0.34

พ.ค.	62 12.54 12.31 12.40 12.78 -0.38

ก.ค.	62 12.67 12.46 12.54 12.88 -0.34

ต.ค.	62 12.95 12.75 12.83 13.09 -0.26

มี.ค.	63 13.52 13.32 13.41 13.59 -0.18

พ.ค.	63 13.58 13.39 13.46 13.57 -0.11

ก.ค.	63 13.60 13.41 13.47 13.54 -0.07

ต.ค.	63 13.67 13.48 13.55 13.59 -0.04

มี.ค.	64 14.05 13.86 13.92 13.90 +0.02

พ.ค.	64 13.79 13.79 13.84 13.77 +0.07

ก.ค.	64 13.78 13.78 13.81 13.68 +0.13

ต.ค.	64 - - 13.86 13.73 +0.13

ราคาน�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต�า่สุด ราคาปิดเมื่อวันที่
21 ธ.ค. 61

ราคาปิดเมื่อวันที่
21 พ.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค.	62 340.10 336.00 337.60 342.30 -4.70

พ.ค.	62 343.90 340.20 342.40 346.60 -4.20

ส.ค.	62 348.40 345.30 347.60 352.40 -4.80

ต.ค.	62 352.50 349.00 351.40 356.50 -5.10

ธ.ค.	62 357.60 354.50 356.70 361.70 -5.00

มี.ค.	63 362.70 360.10 362.20 367.40 -5.20

พ.ค.	63 367.80 364.50 369.20 371.30 -2.10

ส.ค.	62 369.20 367.20 369.20 375.90 -6.70

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

	 ประมาณการผลผลิตยางพาราปี	2561	จ�านวน	4.74	ล้าน

ตัน	 (4.84	ล้านตันยางดิบ)	ผลผลิตต่อไร่	 243	กิโลกรัมยางดิบ 

ต่อไร่ต่อปี	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 ที่มีผลผลิต	 4.41	 ล้านตัน	 

(4.50	ล้านตันยางดิบ)	ผลผลิตต่อไร	่236	กิโลกรัมยางดิบต่อไร่

ต่อปี	 พบว่า	 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.48	 และผลผลิต 

ต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.97	 โดยช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 

ของป	ี2561	อยู่ในช่วงเดือนกันยายน	–	ธันวาคม	โดยมีผลผลิต

ออกสู่ตลาดร้อยละ	42.88	ของปริมาณผลผลิตทั้งปี

2. การตลาด

	 ปริมาณการส ่งออกยางพาราของไทยในช ่วงเดือน	 

มกราคม	 –	 ตุลาคม	 2561	 มีปริมาณ	 3.47	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	8.44	จากป	ี2560	ที่มีปริมาณ	3.20	ล้านตัน	

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปีที่ 65 ฉบับที่ 746 มกราคม 2562 31

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



 ณ ท่าเรือสงขลา 

	 (1)	 ยางแผ ่นรมควันชั้น	 1	 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ	 

47.68	 บาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 45.60	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 

กิโลกรัมละ	2.08	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.57

	 (2)	 ยางแผ ่นรมควันชั้น	 3	 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ	 

46.53	 บาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 44.45	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 

กิโลกรัมละ	2.08	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		4.69

	 (3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	41.88	บาท	 

เพ่ิมขึ้นจาก	 40.81	 บาท	 ของเดือนท่ีผ่านมา	 กิโลกรัมละ	 

1.07	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.62

	 (4)	 น�้ายางข ้น	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 31.56	 บาท	 

เพ่ิมขึ้นจาก	 31.10	 บาท	 ของเดือนท่ีผ่านมา	 กิโลกรัมละ	 

0.46	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		1.48

ต่างประเทศ 

1. การผลิต

	 สมาคมประเทศผูผ้ลติยางธรรมชาตไิด้ประมาณการผลผลติ

ยางของโลกในช่วงเดือนมกราคม	–	ตุลาคมของปี	 2561	อยู่ที	่ 

11.468	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี	 2560	 

ร้อยละ	5.48	ที่มีปริมาณผลผลิต	10.872	ล้านตัน

2. การตลาด

	 สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติได้ประมาณการการ 

ใช้ยางของโลกในช่วงเดือนมกราคม	 –	 ตุลาคม	 ของปี	 2561	 

อยู่ที	่11.696	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของป	ี2560	

ร้อยละ	5.31	ที่มีปริมาณการใช้ยางพารา	11.106	ล้านตัน

3. ราคา

	 ราคายางแผ่นรมควันช้ัน	 3	 ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ

ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา	 โดยราคาซื้อขายในตลาด 

สิงค์โปร	์(SGX)	และตลาดโตเกียว	(TOCOM)	มีดังนี	้

	 1)	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	

142.06	เซนต์สหรัฐฯ	(46.11	บาท)	เพิ่มขึ้นจาก	134.51	เซนต์

สหรฐัฯ	(44.00	บาท)	ของเดอืนทีผ่่านมากโิลกรมัละ	7.55	เซนต์

สหรัฐฯ	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		5.61

	 2)	 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

164.73	 เยน	 (47.12	 บาท)	 เพิ่มขึ้นจาก	 141.01	 เยน	 

(40.35	 บาท)	 ของเดือนที่ผ่านมากิโลกรัมละ	 23.72	 เยน	 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	16.82

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายได้

	 ราคาเกษตรกรขายได้เฉลีย่ทัง้ประเทศเดอืนธนัวาคม	2561	

ปรับตัวลดลง	โดยราคายางที่เกษตรกรขายได้แต่ละชนิดมีดังนี้

	 1)	 ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	 1	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

37.55	บาท	ลดลงจาก	38.75	บาท	ของเดือนที่ผ่านมา	กิโลกรัม

ละ	1.20	บาท	หรือลดลงร้อยละ	3.09	

	 2)	 ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	 2	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

37.05	 บาท	 ลดลงจาก	 38.25	 บาท	 ของเดือนท่ีผ่านมา	 

กิโลกรัมละ	1.20	บาท	หรือลดลงร้อยละ	3.13

	 3)	 ยางแผ่นดิบคุณภาพที่	 3	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

36.55	 บาท	 ลดลงจาก	 37.72	 บาท	 ของเดือนท่ีผ่านมา	 

กิโลกรัมละ	1.17	บาท	หรือลดลงร้อยละ	3.13

	 4)	 ยางก้อนคละ	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 18.51	 บาท	 

ลดลงจาก	 18.59	 บาท	 ของเดือนที่ผ ่านมา	 กิโลกรัมละ	 

0.08	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.42

	 5)	 เศษยางคละ	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 15.48	 บาท	 

ลดลงจาก	 15.75	 บาท	 ของเดือนที่ผ ่านมา	 กิโลกรัมละ	 

0.27	บาท	หรือลดลงร้อยละ	1.74

	 6)	 น�้ายางสดคละ	 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 31.55	 บาท	 

ลดลงจาก	 33.21	 บาท	 ของเดือนที่ผ ่านมา	 กิโลกรัมละ	 

1.66	บาท	หรือลดลงร้อยละ	5.02

2. ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. 

	 ราคาส่งออกซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม	 2562	

ณ	ท่าเรือที่ส�าคัญของไทยมีดังนี้

 ณ ท่าเรือกรุงเทพ

	 (1)	 ยางแผ ่นรมควันชั้น	 1	 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ	 

47.93	 บาท	 เพิ่มข้ึนจาก	 45.85	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 

กิโลกรัมละ	2.08	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		4.55

	 (2)	 ยางแผ ่นรมควันชั้น	 3	 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ	 

46.78	 บาท	 เพิ่มข้ึนจาก	 44.70	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 

กิโลกรัมละ	2.08	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		4.67

	 (3)	 ยางแท่ง	(STR20)	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	42.13	บาท	 

เพิ่มขึ้นจาก	 41.06	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 กิโลกรัมละ	 

1.07	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.60

	 (4)	 น�้ายางข้น	ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	31.81	บาท	เพิ่มขึ้น

จาก	 31.35	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 กิโลกรัมละ	 0.46	 บาท	 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		1.46
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

	 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหล่งปลูกกาแฟพันธุ ์อาราบิกาในภาคเหนือ	 และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เนื่องจากภาครัฐมีการส่งเสริมให้

ปลูกแซมในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น	และพื้นที่ป่าชุมชน	เมื่อปี	2557	 

เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้	 ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลง	 เนื่องจาก

จังหวัดชุมพร	 และระนอง	 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของภาคใต้	

ประสบปัญหาฝนตกมากช่วงดอกกาแฟบาน	 ท�าให้ต้นกาแฟ

ผสมเกสรไม่ตดิ	จงึตดิผลน้อยลง	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ	 เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา	 เนื้อที่

ให้ผลเพิ่มขึ้น	 จากต้นกาแฟท่ีปลูกแซมในสวนผลไม้	 สวนไม้

ยืนต้น	และในพื้นที่ป่าชุมชน	ตั้งแต่ป	ี2557	ให้ผลผลิตปีนี้เป็น

ปีแรก	 ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มข้ึน	 เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออ�านวย	 มีปริมาณน�้าฝนเพียงพอ	 ท�าให้ต้นกาแฟสมบูรณ์

ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา	 ผลผลิตกาแฟออกมากช่วง

เดือนธันวาคม	2560	–	เดือนกุมภาพันธ์	2561	

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลูกใหม่ในปี	2557	เริม่ให้ผลในปีนี	้ส�าหรับผลผลติต่อไร่คาดว่า

เพิม่ขึน้	เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อ�านวย	มปีรมิาณน�า้ฝนเพียง

พอ	 ท�าให้ต้นกาแฟสมบูรณ์ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา	

ประกอบกบัต้นกาแฟมอีายมุากท�าให้ผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปด้วย

 ภาคกลาง	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากกาแฟที่ 

ปลูกในปี	 2557	 ของ	 จ.กาญจนบุรี	 และประจวบคีรีขันธ	์ 

เริ่มให้ผลในปีนี้	 ผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพ่ิมขึ้น	 จากสภาพอากาศ

เอื้ออ�านวยต่อการติดดอกออกผล	 และต้นกาแฟอยู่ในช่วงอายุ

ที่ให้ผลผลิตสูง	ผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือนธันวาคม	2560	

–	เดือนกุมภาพันธ์	2561

 ภาคใต	้เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา	เนื้อที่ให้ผล

ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากต้นยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 และ 

ไม้ผล	เช่น	ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไว้เริ่มให้ผลผลิต	เกษตรกรจึง

โค่นต้นกาแฟท่ีไม่สมบรูณ์และอายมุากออก	ส�าหรับผลผลติต่อไร่

คาดว่าลดลง	 เนื่องจากเกิดฝนตกมากช่วงเดือนธันวาคม	 2559	

ถึงต้นปีเดือนมกราคม	 2560	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกกาแฟบาน	

ท�าให้ดอกกาแฟผสมเกสรไม่ติด	 ปีนี้ต้นกาแฟจึงติดผลน้อยกว่า

ปีที่ผ่านมา	 ผลผลิตกาแฟออกมากช่วงเดือนธันวาคม	 2560	 –	

เดือนกุมภาพันธ	์2561

 การตลาดและราคา

	 คาดว่า	 ราคาเมล็ดกาแฟจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา	 ส�าหรับการส่งออกจะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง	 ส่วนการน�าเข้าเมล็ด

กาแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ ่านมาเล็กน้อยจากความ

ต้องการบรโิภคภายในประเทศ	และน�ามาแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์

เพื่อส่งออก	ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของไทยในปี 2561

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รายงานความต้องการใช้

เมล็ดกาแฟในป	ี2560	ของโรงงานแปรรูปในประเทศ	มีปริมาณ

สูงขึ้น	จาก	90,000	ตัน	ในปี	2560	เป็น	95,000	ตัน	ในปี	2561	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.55	 เนื่องจากความต้องการของโรงงาน

แปรรูปเพิ่มขึ้น	 ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อ 

การส่งออก

ปี
ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

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

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การค้า

	 ส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปในช่วง	 11	

เดือนแรกของป	ี2561	(มกราคม	–	พฤศจิกายน)	เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ ่านมา	 การส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ	 

มปีริมาณ	433.66	ตนั	มลูค่า	86.93	ล้านบาท	โดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ	 
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42.04	และร้อยละ	43.63	ตามล�าดบั	ส่วนการส่งออกเมลด็กาแฟ

คั่ว	มีปริมาณ	143.72	ตัน	มูลค่า	36.49	ล้านบาท	ลดลงจากปีที่

ผ่านมาร้อยละ	3.19	และ	3.66	ตามล�าดับ	ส�าหรบักาแฟส�าเรจ็รูป

มีปริมาณการส่งออก	 3,680.68	 ตัน	 มูลค่า	 611.26	 ล้านบาท	

หรือลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	3.33	และร้อยละ	9.68	ตาม

ล�าดบั	และกาแฟส�าเรจ็รปูผสม	มปีรมิาณการส่งออก	22,866.05	

ตัน	มูลค่า	2,353.59	ล้านบาท	หรือลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	

8.33	และร้อยละ	18.99	ตามล�าดับ

	 น�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปในช่วง	11	เดือน

แรกของปี	 2561	 (มกราคม	 –	พฤศจิกายน)	 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา	 การน�าเข้าเมล็ดกาแฟดิบ	 มีปริมาณ	

62,507.97	ตัน	มูลค่า	3,869.82	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

12.84	และลดลงร้อยละ	11.13	ตามล�าดบั	ส่วนการน�าเข้าเมลด็

กาแฟคั่ว	มีปริมาณ	1,663.55	ตัน	มูลค่า	499.85	ล้านบาท	หรือ

ลดลงร้อยละ	35.54	และร้อยละ	23.79	ตามล�าดบั	ส�าหรบักาแฟ

ส�าเรจ็รปูมีปรมิาณน�าเข้า	6,463.86	ตัน	หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ	1.96	

และมูลค่า	 1,831.13	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 5.20	 และ

กาแฟส�าเร็จรูปผสม	มีปริมาณการน�าเข้า	6,490.05	ตัน	มูลค่า	

986.06	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	31.11	และร้อยละ	20.24	

ตามล�าดับ

ต่างประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

	 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา	(USDA)	รายงานผลผลติ

กาแฟโลกปี	2560/61	มปีรมิาณ	9.586	ล้านตนั	ลดลงจาก	9.709	

ล้านตัน	ของปี	2559/60	ร้อยละ	1.27	เนื่องจากสภาพอากาศ

ไม่เอื้ออ�านวย	

 บราซิล	ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	1	ของโลก	ในป	ี2560/61	

มีผลผลิต	 ปริมาณ	 3.054	 ล้านตัน	 ลดลง	 0.312	 ล้านตัน	 

ในปี	2559/60	หรือลดลงร้อยละ	9.27	

 เวียดนาม	 ผู้ผลิตกาแฟอันดับ	 2	 ของโลก	 และเป็น 

ผู้ผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสตาอันดับ	 1	 ของโลก	 มีผลผลิตกาแฟ 

ปี	2560/61	ปริมาณ	1.758	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	1.602	ล้าน

ตัน	ในปี	2559/60	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.74	

 ความต้องการใช้กาแฟของโลก

	 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา	รายงานความต้องการใช้

กาแฟของโลกปี	2560/61	มี	9.519	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจาก	8.543	

ล้านตันของปี	2556/57	ร้อยละ	2.96	

 การส่งออกกาแฟของโลก

		 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	 รายงานการส่งออก

กาแฟโลกปี	 2560/61	 มี	 7.850	 ล้านตัน	 ลดลงจาก	 8.013	

ล้านตัน	 ในปี	 2559/60	 ร้อยละ	 2.03	 ประเทศที่ส่งออกมาก

ที่สุดได้แก	่บราซิล	มีการส่งออกในปี	2560/61	ปริมาณ	1.813	 

ล้านตัน	 ลดลงจาก	 1.985	 ล้านตัน	 ของปี	 2559/60	 ร้อยละ	

8.66	เนื่องจากผลผลิตลดลง	รองลงมาได้แก	่ประเทศเวียดนาม	

มีการส่งออก	 ปริมาณ	 1.659	 ล้านตัน	 เพ่ิมขึ้นจาก	 1.653	 

ล้านตัน	ของปี	2559/60	ร้อยละ	0.36	เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออ�านวย	ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

	 ราคาที่เกษตรกรขายได้เดือนธันวาคม	 2561	 เฉล่ีย

กิโลกรัมละ	65.53	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	กิโลกรัมละ	64.41	บาท	

ของเดือนก่อนร้อยละ	1.74

 ราคาในตลาดต่างประเทศประจ�าเดือน

ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้า	 ตลาดนิวยอร์กซื้อขาย 

ทันทีเฉลี่ย	 127.86	 เซนต์/ปอนด์	 (92.67	 บาท/กิโลกรัม)	 

ลดลงจาก	 140.33	 เซนต์/ปอนด์	 (101.13	 บาท/กิโลกรัม)	 

ของเดือนก่อนร้อยละ	8.89

	 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา	 ตลาดนิวยอร์กซื้อขาย 

ทันที่เฉลี่ย	77.57	เซนต์/ปอนด	์ (56.22	บาท/กิโลกรัม)	ลดลง

จาก	83.88	เซนต์/ปอนด	์(60.45	บาท/กิโลกรัม)	ของเดือนก่อน

ร้อยละ	7.52

ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก

	หน่วย	:	ล้านตัน

ปี ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.738

9.162

9.423

9.519

อัตราเพิ่ม	(ร้อยละ) 2.96

ทีม่า :	กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา	(มิถนุายน	2561)	www.usda.gov
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ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูปของโลก ปี 2556/57 - 2560/61

หน่วย	:	ล้านตัน

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

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.813 -3.39

เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.659 2.03

โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.825 0.781 4.41

อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.490 0.478 -5.76

ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.437 0.426 17.40

อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.369 0.374 6.85

ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.276 0.270 7.77

เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.251 4.26

เอธิโอเปีย 0.197 0.210 0.204 0.231 0.237 4.76

กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.198 0.210 2.75

อื่นๆ 1.315 1.322 1.329 1.306 1.351 0.43

รวม 7.733 7.419 8.005 8.013 7.850 1.08

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	June	2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ปี 2556/57 - 2560/61

หน่วย	:	ล้านตัน

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

บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปีย

อินเดีย	

เปรู

ยูกันดา

เม็กซิโก

อื่น	ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.255

0.231

0.237

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.174

0.213

0.191

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.210

0.219

0.138

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.451

0.417

0.312

0.254

0.312

0.198

1.301

3.054

1.758

0.864

0.636

0.450

0.423

0.325

0.262

0.261

0.240

1.312

-1.99

-0.62

4.56

-2.17

15.65

2.86

0.87

4.44

6.46

0.62

0.53

รวม 9.603 9.229 9.177 9.709 9.586 0.47

ที่มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	June	2018
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พริกไทย

โดย : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 ผลผลิตพริกไทยปี	 2562	 ก�าลังทยอยออกสู ่ตลาด
ประมาณร้อยละ	10	เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ�านวย	คาดว่า	
ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตาม	 พื้นที่
ปลูกยังคงอยู่ในระดับเดิมถึงลดลง	เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมา
ไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

	 ภาวการณ์ซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย 
มีแนวโน้มลดลง	 เนื่องจากมีการน�าเข้าพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบ้าน	 ได้แก่	 กัมพูชา	 และเวียดนามเพิ่มขึ้น	 ราคา 
พริกไทยด�า-คละ	 จ.จันทบุรี	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 120-140	 บาท	 
พริกไทยขาว-ดี	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 200-250	 บาท	 ส่วน 
พริกไทยอ่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ	50-60	บาท	
	 ในปี	2560	(ม.ค.	–	ธ.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย	ปริมาณ	
374	 ตัน	 มูลค่า	 56.81	 ล้านบาท	 จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ด 
ปริมาณ	 119	 ตัน	 มูลค่า	 20.62	 ล้านบาท	 และพริกไทยป่น	
ปริมาณ	229	ตัน	มูลค่า	36.14	ล้านบาท
	 ในปี	2561	(ม.ค.	-	ต.ค.)	ไทยส่งออกพริกไทย	ปริมาณ	

449	 ตัน	 มูลค่า	 107.25	 ล้านบาท	 จ�าแนกเป็นพริกไทยเม็ด
ปริมาณ	49	ตนั	มลูค่า	22.46	ล้านบาท	และพริกไทยป่น	ปรมิาณ	
359	มูลค่า	84.79	ล้านบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคล่ือนไหวของราคาพริกไทยประจ�าเดอืน 

ธันวาคม 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได้

	 ราคาเกษตรกรขายได้พริกไทยขาว-ดี	 ปี	 2560	 เฉล่ีย 
กิโลกรัมละ	 385.32	 บาท	 ลดลงจากปีที่ผ ่านมาร้อยละ	 
18.07	 ส ่วนพริกไทยด�า-คละ	 มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 
239.77	บาท	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	33.16
	 ส�าหรบัเดอืนธนัวาคม	ปี	2561	พรกิไทยด�า-คละ	มรีาคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 144.68	 บาท	 ราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	
ลดลงร้อยละ	0.80	และพริกไทยขาว-ดี	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
265.90	บาท	ราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	ลดลงร้อยละ	0.75	

 2. ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ 

	 ราคาขายส่งพริกไทยขาว-ด	ีปี	2561	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
445	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา	ราคาต�า่สุด-สูงสุด	คือ	
430-460	บาท/กิโลกรัม	พริกไทยด�า-ดี	มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ	
340	บาท	บาท	ราคาทรงตวัเท่ากบัปีทีผ่่านมา	ราคาต�า่สดุ-สงูสดุ	
คือ	330-350	บาท/กิโลกรัม	ส่วนพริกไทยด�า-รอง	มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	315	บาท	บาท	ราคาทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมาราคา
ต�า่สุด-สูงสุด	คือ	310-320	บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณ์เบื้องต้น
  2 ราคาเกษตรกรขายได้เฉลี่ย	1	สัปดาห์

สับปะรด

โดย : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

	 ในช่วงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดโรงงานรวมทั้งประเทศ
ออกสูต่ลาดลดลงจากเดือนทีผ่่านมาโดยมผีลผลติประมาณวนัละ	
6,000	ตนั	ขณะทีส่ภาพอากาศแปรปรวน	ท�าให้คณุภาพผลผลติ
บางส่วนไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูป	 อย่างไร
ก็ตาม	 โรงงานแปรรูปปรับก�าลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะ
ตลาดส่งออกและภาวะสินค้าคงคลัง	 รวมทั้งบางส่วนเพิ่มก�าลัง
การผลิตก่อนที่จะหยุดท�าการผลิตในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ท�าให้

ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายได้ปรับตวัสงูขึน้จากเดอืน
ที่ผ่านมาเล็กน้อย

การค้า

	 เดือนตุลาคม	2561	ส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์
สับปะรด	 ปริมาณ	 50,608	 ตัน	 มูลค่า	 1,481.82	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	 43,744	 ตัน	 มูลค่า	 1,270.22	 ล้านบาท	 
ในเดือนกันยายน	2561	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.69	และร้อยละ	 
16.66	 และปริมาณเพ่ิมขึ้นจาก	 47,441	 ตัน	 ในเดือนตุลาคม	
2560	 หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ	 6.68	 ขณะที่มูลค่าลดลงจาก	 
1,651.64	 ล้านบาท	 ในเดือนตุลาคม	 2560	 หรือลดลงร้อยละ	
10.28
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ลดลงจากปริมาณ	66	ตัน	มูลค่า	7.55	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	
2560	หรือลดลงร้อยละ	82.62	และร้อยละ	86.26

สับปะรดแห้ง 

	 ส่งออกปริมาณ	34	ตัน	มูลค่า	4.69	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ	 15	 ตัน	 มูลค่า	 3.23	 ล้านบาท	 ในเดือนกันยายน	
2561	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 133.99	 และร้อยละ	 45.13	 และ 
ลดลงจากปริมาณ	72	ตัน	มูลค่า	5.47	ล้านบาท	ในเดือนตุลาคม	
2560	หรือลดลงร้อยละ	52.52	และร้อยละ	14.25

สับปะรดสด 

	 ส่งออกปริมาณ	 1,571	 ตัน	 มูลค่า	 23.94	 ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	 1,297	 ตัน	 มูลค่า	 19.86	 ล้านบาท	 ใน
เดือนกันยายน	 2560	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 21.13	 และร้อยละ	
20.51และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ	633	ตัน	มูลค่า	12.26	ล้านบาท	
ในเดือนตุลาคม	2560	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	148.19	และร้อยละ	
95.24

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคา สับป ะรด 

ประจ�าเดือนธันวาคม 2561 มีดังนี้

	 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได ้ เฉลี่ ย 
กิโลกรัมละ	 2.92	 บาท	 เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ	 2.83	 บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	 3.09	 และลดลงจากกิโลกรัมละ	 
3.08	บาท	ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	5.28
	 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ	 5.37	 บาท	 ลดลงจากกิโลกรัมละ	 5.58	 บาท	 ของเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ	 3.72	 และลดลงจากกิโลกรัมละ	 8.02	 บาท	 
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	33.01

สับปะรดกระป๋อง (ปี	 2561	 กรมศุลกากรแยกรหัส	
20082000001	เป็น	20082010000	และ	20082090000)
	 ส่งออกปริมาณ	37,591	ตัน	มูลค่า	975.93	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ	 34,479	 ตัน	 มูลค่า	 895.72	 ล้านบาท	 
ในเดือนกันยายน	2561	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.03	และร้อยละ	
8.96	และปรมิาณเพิม่ขึน้จาก	36,946	ตนั	ในเดอืนตลุาคม	2560	
หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ	1.75	ขณะทีม่ลูค่าลดลงจาก	1,163.79	ล้าน
บาท	ในเดือนตุลาคม	2560	หรือลดลงร้อยละ	16.14

น�้าสับปะรด 

	 ส่งออกปริมาณ	 8,660	 ตัน	 มูลค่า	 276.56	 ล้านบาท	
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ	 5,792	 ตัน	 มูลค่า	 190.96	 ล้านบาท	 ใน
เดือนกันยายน	 2561	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 49.49	 และร้อยละ	 
44.83	และปรมิาณเพิม่ขึน้จาก	7,501	ตนั	ในเดอืนตลุาคม	2560	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.44	ขณะที่มูลค่าลดลงจาก	278.67	ล้าน
บาท	ในเดือนตุลาคม	2560	หรือลดลงร้อยละ	0.76

สับปะรดที่ท�าไว้ไม่ให้เสีย 

	 ส่งออกปริมาณ	 2,740	 ตัน	 มูลค่า	 199.65	 ล้านบาท	
เพ่ิมข้ึนจากปรมิาณ	2,138	ตนั	มลูค่า	158.90	ล้านบาท	ในเดอืน 
กันยายน	 2561	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 28.16	 และร้อยละ	 
25.64	และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ	2,221	ตัน	มูลค่า	183.88	ล้าน
บาท	 ในเดือนตุลาคม	 2560	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 23.34	 และ
ร้อยละ	8.58

สับปะรดแช่แข็ง 

	 ส ่งออกปริมาณ	 11	 ตัน	 มูลค่า	 1.04	 ล้านบาท	 
ลดลงจากปริมาณ	 22	 ตัน	 มูลค่า	 1.53	 ล้านบาท	 ในเดือน
กนัยายน	2561	หรอืลดลงร้อยละ	49.00	และร้อยละ	32.36	และ 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย์ จันทร์เปล่ง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 

	 สถานการณ์ตลาดสกุรเดอืนนี	้ราคาสกุรทีเ่กษตรกรขาย
ได้ค่อนข้างทรงตวัจากเดือนทีผ่่านมา	เนือ่งจากเข้าสูช่่วงเทศกาล
เฉลิมฉลองต่างๆ	 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเริ่ม 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคาและความ
ต้องการบริโภคจะสูงขึ้นเล็กน้อย	 เพราะยังอยู่ในช่วงเทศกาล 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่และมีวันหยุดหลายวัน	
	 ด้านการส่งออกเนือ้สกุรแช่เยน็แช่แขง็เดอืน	ต.ค.	2561	
มีปริมาณ	 132	 ตัน	 มูลค่า	 13.83	 ล้านบาท	 ลดลงจากเดือน	 
ก.ย.	2561	มีปริมาณ	143	ตัน	มูลค่า	14.61	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	7.69	และร้อยละ	5.34
	 ส�าหรับการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน	 ต.ค.	 2561	 
มีปริมาณ	 535	 ตัน	 มูลค่า	 137.42	 ล้านบาท	 ลดลงจากเดือน	
ก.ย.	 2561	 มีปริมาณ	 596	 ตัน	 มูลค่า	 150.68	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	 10.23	 และร้อยละ	 8.80	 ตามล�าดับ	 ตลาด 
ส่งออกที่ส�าคัญคือ	ญี่ปุ่น

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

	 สุกรมีชีวิตพันธุ ์ผสมน�้าหนัก	 100	 กิโลกรัมขึ้นไป	 
ราคาที่ เกษตรกรขายได ้ เฉลี่ยทั้ งประเทศ	 กิ โลกรัมละ	 
59.96	 บาท	 ลดลงจากกิโลกรัมละ	 60.31	 บาท	 ของเดือนที่ 

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

ผ่านมาร้อยละ	 0.58	 โดยแยกเป็นรายภาคดังน้ี	 ภาคเหนือ	
กิโลกรัมละ	59.52	บาท	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	 
58.10	 บาท	 ภาคกลาง	 กิโลกรัมละ	 60.77	 บาท	 และภาคใต	้
กิโลกรัมละ	 59.67	 บาท	 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของ
บริษทั	ซ.ีพี.	เฉลีย่ตวัละ	1,700	บาท	ลดลงจากตวัละ	1,780	บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	4.49	

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

	 ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต	 ณ	 แหล่งผลิตภาคกลาง	 จาก 
กรมการค้าภายใน	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 66.17	 บาท	 ลดลง 
จากกิโลกรัมละ	66.70	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.79

ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

	 ภาวะตลาดไก่เนื้อในเดือนนี้	 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกร 
ขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา	 เนื่องจากผลผลิต 
ไก่เนื้ออกสู ่ตลาดค่อนข้างมากและใกล้เคียงกับความความ
ต้องการบริโภคท่ีมีไม่มากนัก	 แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคา
และความต้องการบริโภคจะสูงข้ึนเล็กน้อย	 เพราะยังอยู่ในช่วง
เทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่และมีวันหยุดหลายวัน	
	 ด้านการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเดือน	 ต.ค.	
2561	ปริมาณ	23,960	ตัน	มูลค่า	1,992.06	ล้านบาท	สูงขึ้น 
จากเดือน	ก.ย.	 2561	ปริมาณ	21,264	ตัน	มูลค่า	 1,795.85	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	12.68	และร้อยละ	10.93	ตามล�าดับ		
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ไกเนื้อ

(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน
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ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 

	 ในเดอืนนี	้ราคาไข่ไก่ทีเ่กษตรกรขายได้สงูขึน้จากเดอืน
ที่ผ่านมา	 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ	 ทั้งวัน
คริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 ท�าให้ภาวะตลาด
ไข่ไก่เริ่มคึกคักและคล่องตัว	 ส่งผลให้ความต้องการบริโภค 
ไข่ไก่มีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา	แนวโน้มคาดว่าเดือนหน้าราคา
และความต้องการบริโภคจะสูงข้ึนเล็กน้อย	 เพราะยังอยู่ในช่วง
เทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่และมีวันหยุดหลายวัน	
	 ด้านการส่งออกไข่ไก่สด	ปริมาณการส่งออกไข่ไก่เดือน	
ต.ค.	2561	มีปริมาณ	31.77	ล้านฟอง	มูลค่า	87.40	ล้านบาท	
ลดลงจากเดือน	ก.ย.	2561	มีปริมาณ	18.68	ล้านฟอง	มูลค่า	
63.74	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 70.07	 และร้อยละ	 37.12	 
ตลาดส่งออกที่ส�าคัญคือ	ฮ่องกง	และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

	 ราคาไข ่ไก ่ที่ เกษตรกรขายได ้	 เฉลี่ยทั้งประเทศ 
ร้อยฟองละ	 265	บาท	สูงขึ้นจากร้อยฟองละ	 262	บาท	ของ
เดอืนท่ีผ่านมาร้อยละ	1.15	โดยแยกเป็นรายภาคดังนี	้ภาคเหนอื 
ร้อยฟองละ	 294	 บาท	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ร้อยฟอง
ละ	 277	 บาท	ภาคกลาง	 ร้อยฟองละ	 252	 บาท	 ส่วนภาคใต้

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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ไขไก

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา

ไม่มีรายงาน	 ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท	 ซี.พี.	 
ตัวละ	11.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

	 ราคาขายส่งไข่ไก	่(เฉลี่ยเบอร	์0-4)	ในตลาดกรุงเทพฯ	
จากกรมการค้าภายใน	 เฉลี่ยร้อยฟองละ	 283	 บาท	 สูงข้ึน 
จากร้อยฟองละ	276	บาท	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	2.54

	 ส่วนการส่งออกไก่แปรรูป	เดือน	ต.ค.	.2561	ปริมาณ	
53,739	ตัน	มูลค่า	 7,594.26	ล้านบาท	สูงขึ้นจากเดือน	ก.ย.
2561	ปริมาณ	47,582	ตัน	มูลค่า	6,828.87	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	 12.94	 และร้อยละ	 11.21	ตามล�าดับ	 ตลาดส่งออกที่
ส�าคัญคือ	ญี่ปุ่น	สหภาพยุโรป	และเกาหลีใต้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

	 ราคาไก่เนือ้ทีเ่กษตรกรขายได้เฉลีย่ทัง้ประเทศ	กโิลกรมั
ละ	33.34	บาท	ลดลงจากกิโลกรัมละ	33.43	บาท	ของเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ	 0.27	 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้	 ภาคเหนือ	

กิโลกรัมละ	 35.00	 บาท	 ภาคกลาง	 กิโลกรัมละ	 32.90	 บาท	 
ภาคใต	้กิโลกรัมละ	38.83	บาท	ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีรายงาน	 ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท	 ซี.พ	ี
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ	10.50	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

	 ราคาขายส่งไก่มชีวีติหน้าโรงฆ่า	จากกรมการค้าภายใน	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 33.00	 บาท	 และราคาขายส่งไก่สดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ	44.50	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

ไข่เป็ด 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

	 ราคาไข่เป็ดที่ เกษตรกรขายได้	 เฉลี่ยทั้งประเทศ	 
ร้อยฟองละ	 325	 บาท	 สูงขึ้นจากร้อยฟองละ	 324	 บาท	 
ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	 0.31	 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้	 
ภาคเหนือ	 ร้อยฟองละ	 340	 บาท	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ร้อยฟองละ	 337	 บาท	 ภาคกลาง	 ร้อยฟองละ	 296	 บาท	 
และภาคใต้	ร้อยฟองละ	358	บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

	 ราคาขายส่งไข่เป็ด	 คละ	 ณ	 แหล่งผลิตภาคกลาง	 
จากกรมการค้าภายใน	 เฉลี่ยร้อยฟองละ	 340	 บาท	 ทรงตัว 
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได
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(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได
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 รายการ ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 61

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 50.55 48.38 47.00 46.55 54.4 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 59.96

ราคาขายส่ง ณ แหล่งผลิต 
ภาคกลาง กรมการค้าภายใน

44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 66.17

(ไก่เนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.34

ราคาขายส่งหน้าโรงฆ่า
กรมการค้าภายใน

29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 33.00

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 256 254 263 257 265 278 278 279 281 282 254 262 265

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการค้าภายใน

251 252 271 258 285 311 311 311 311 309 269 276 283

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 336 336 336 330 330 326 325 330 326 328 328 324 325

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการค้าภายใน

377 364 370 348 340 340 340 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 89.05

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได้ 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.77

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

	 ราคาโค	 (ขนาดกลาง)	 ที่ เกษตรกรขายได้	 เฉลี่ย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ	 89.05	 บาท	 สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	 
88.66	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 ร้อยละ	 0.44	 โดยแยกเป็น 
รายภาคดงันี	้ภาคเหนอื	กโิลกรมัละ	90.05	บาท	ภาคตะวนัออก- 
เฉียงเหนือ	 กิโลกรัมละ	 83.16	 บาท	 ภาคกลาง	 กิโลกรัมละ	 
90.28	บาท	และภาคใต้	กิโลกรัมละ	100.01	บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

	 ราคากระบือ	 (ขนาดกลาง)	 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
ทั้งประเทศ	 กิโลกรัมละ	 69.77	 บาท	 สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ	
68.27	 บาท	 ของเดือนที่ผ่านมา	 ร้อยละ	 2.20	 โดยแยกเป็น 
รายภาคดงันี	้ภาคเหนอื	กโิลกรมัละ	90.64	บาท	ภาคตะวนัออก- 
เฉียงเหนือ	กิโลกรัมละ	65.75	บาท	ส่วนภาคกลางและภาคใต้
ไม่มีรายงานราคา
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โดย : น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ 

ประจ�าเดือนธันวาคม 2561 และแนวโน้ม

1. สถานการณ์การผลิตเดือนธันวาคม 2561

	 สถานการณ์ผลผลิตสัตว์น�้าในเดือนธันวาคม	 2561	 

พบว่า	 ปริมาณสัตว์น�้าที่จ�าหน่ายในตลาดกลางองค์การสะพาน

ปลามีแนวโน้มลดลงเกือบทุกชนิด	 ยกเว้นปลาหมึกสดผลผลิต 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ราคาสัตว์น�้าที่เกษตรกรขายได้ 

ในเดือนธันวาคมทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ยกเว้นปลาช่อน	

และปลาทูสด	 ที่ราคามีแนวโน้มลดลง	 ส�าหรับสถานการณ์ 

ข่าวที่ส�าคัญมีดังนี้

 เปรูจับปลากะตักในรอบท่ีสองของโควตาในเดือน

พฤศจิกายน

	 เมื่อเร็วๆ	 นี้มีข่าวจาก	 Undercurrent	 News	 เมื่อวันที่	 

3	ธนัวาคม	2561	ทีผ่่านมา	Peru’s	National	Fisheries	Society	 

ว่าเปรูได้จับปลากระตักร้อยละ	 40	 ของโควตาในรอบที่สอง	 

ซึ่งเริ่มฤดูกาลจับไปตั้งแต่วันที่	 15	 พฤศจิกายน	 โดยมีผลผลิต

ปลากะตักในวันท่ี	 30	 พฤศจิกายน	 จ�านวน	 830,000	 ตัน	 

คาดว่าผลผลิตปลากะตักจะสูงถึง	 6	 ล้านตัน	 ภายในปีหน้า	 

ซึ่งจ�านวนผลผลิตดังกล่าว	สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี	2013	โดยสูงกว่า 

ปีท่ีแล้ว	 ซึ่งสามารถจับปลากะตักได้เพียง	 6,000	 ตัน	 และ 

ในปี	2016	จับปลากะตักได	้445,000	ตัน

 ประเทศเวียดนาม พยายามท่ีจะผลักดันให้จังหวัด CA 

MOU เป็นศูนย์กลางผลิตกุ้งทะเล 

	 มีรายงานจาก	 Vietnam	 Association	 of	 Seafood	 

Exporters	 and	 Producers	 (VASEP)	 ว่า	 Ca	Mou	 จังหวัด 

ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามได้เริ่มแผนปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลภายในปี	 2025	 โดยมีจุดมุ่งหมาย

ที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตกุ ้งทะเลที่ใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่

สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง	 (Mae	 Khong	 Delta)	 โดยพื้นที่ 

ดังกล่าวจะมุ ่งเน้นการท�าฟาร์มกุ ้งทะเลแบบเข้มข้น	 มุ ่งใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างฟาร์ม 

กุง้ทะเลให้ได้มาตรฐานสากล	และมผีลผลติเพือ่การส่งออกอย่าง

ต่อเน่ือง	 ข้อมูลจากคณะกรรมการระดับจังหวัดของเวียดนาม	

ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�า้

คาดว่ามูลค่าการส่งออกของจังหวัด	 Ca	Mou	 ในปีนี้	 จะอยู่ที	่

1.2	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั	ซึง่คดิเป็นมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑ์

สัตว์น�้า	 1.17	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยตลาดหลักที่ส�าคัญ	

คือ	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	เกาหล	ีจีน	แคนาดา	ออสเตรเลีย	และ

สหภาพยุโรป

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561	 สัตว ์น�้าทุกชนิดทุก

ประเภทส่งเข้าประมูลจ�าหน่ายที่ตลาดกลางองค์การสะพาน

ปลากรุงเทพฯ	 ที่ผ่านการประมูลและไม่ผ่านการประมูลจาก

การประเมินได้รวมทั้งสิ้น	 1,692	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 1,495	 ตัน	 

ของเดือนก่อนร้อยละ	 13.18	 โดยแยกเป็นสัตว์น�้าที่ผ่านการ

ประมูลทุกชนิด	1,586	ตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	1,378	ตัน	ของเดือน

ก่อนร้อยละ	 15.09	 เป็นสัตว์น�้าจืดทุกชนิดที่ผ่านแพปลาทะเล

และแพปลาน�้าจืดที่ผ่านการประมูลรวม	 364	 ตัน	 ลดลงจาก	 

370	ตัน	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.62	 เป็นชนิดสัตว์น�า้ที่ส�าคัญ	

ดังนี	้

 1.1 กุ ้งสด	 มีปริมาณกุ ้งสดทุกชนิดทุกประเภทส่ง 

เข้าประมูลจ�าหน่ายฯ	165	ตัน	ลดลงจาก	185	ตัน	ของเดือน

ก่อนร้อยละ	10.81

 1.2 ปลาหมึกสด 	 มีป ริมาณปลาหมึกสดทุกชนิด 

ทุกประเภทส่งเข้าประมูล	 จ�าหน่ายฯ	 140	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 

133	ตัน	ของเดือนก่อนร้อยละ	5.26	

 1.3 ปลาทูสด	 ไม่มีการส่งเข้ามาจ�าหน่ายท่ีตลาดกลาง

องค์การสะพานปลา

 1.4 ปลาช่อนสด	มปีริมาณส่งเข้าประมลูจ�าหน่ายฯ	5	ตนั	

ลดลงจาก	5.7	ตันของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	12.28	

 1.5 ปลาดุกสด	มีปริมาณส่งเข้าประมูลจ�าหน่ายฯ	9	ตัน	

ปริมาณใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา
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2. แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสัตว์น�้า  

 เดือนมกราคม 2562

	 จากการวิเคราะห์ทางสถิติประเมินได้ว ่าจะมีสัตว์น�้า 

ทกุชนิดส่งเข้าประมลูจ�าหน่ายทีต่ลาดกลางองค์การสะพานปลา

กรุงเทพฯ	รวมทั้งสิ้นประมาณ	1,432	ตัน	ลดลงจาก	1,692	ตัน	

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	15.37	โดยแยกเป็นประเภทสัตว์น�้า

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 2.1 กุ้งสด	 มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณกุ้งสดทุกชนิดส่ง

เข้าประมูลจ�าหน่ายฯ	ประมาณ	167	ตัน	เพิ่มขึ้นจาก	165	ตัน	 

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	1.21

 2.2 ปลาหมกึสด คาดว่าจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

ส่งเข้าประมูลจ�าหน่ายฯ	ประมาณ	92	ตัน	ลดลงจาก	140	ตัน	

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	34.29

 2.3 ปลาทูสด คาดว่าจะไม่มีการส่งเข ้ามาประมูล 

จ�าหน่ายฯ	

 2.4 ปลาช่อนสด คาดว่าจะมีปริมาณส่งเข้าประมูล 

จ�าหน่ายฯ	 ประมาณ	 7	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 5	 ตัน	 ของเดือนที่ 

ผ่านมาร้อยละ	40.00

 2.5 ปลาดุกสด คาดว ่าจะมีปริมาณส่งเข ้าประมูล 

จ�าหน่ายฯ	 ประมาณ	 10	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 9	 ตัน	 ของเดือนที ่

ผ่านมาร้อยละ	11.11

3. สถานการณ์การตลาดเดือนธันวาคม 2561

 ประเทศเวียดนามมีการส่งออกปลาสวายไปยังตลาดหลัก

เพิ่มขึ้น

	 มีรายงานจาก	 Vietnam	 Association	 of	 Seafood	 

Exporters	 and	 Producers	 (VASEP)	 ว่ามูลค่าการส่งออก 

ปลาสวายตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายน	2018	 คิดเป็นมูลค่า	

1.59	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	22.6	เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 โดยตลาดหลักท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 

จีน	 (ฮ่องกง)	 สหรัฐ	 สหภาพยุโรป	 และประเทศในกลุ ่ม

อาเซียน	มูลค่าการส่งออกปลาสวายไปยังประเทศจีน	 (ฮ่องกง)	 

สูงถึง	 376.8	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ	 30.8	 

จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	 ฮ่องกงยังคงเป็นตลาดส่งออก 

ปลาสวายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม	 โดยมีมูลค่าการส่งออก 

คิดเป็นร้อยละ	 23.6	 ส�าหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา	 มูลค่าการ 

ส่งออกปลาสวายในเดือนกันยายนคิดเป็น	 48	 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ	เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	152.5	เมื่อเทียบเดือนกันยายนของปีที่

ผ่านมา	ตัง้แต่ต้นปีจนถงึเดอืนกนัยายน	2018	มลูค่าส่งออกรวม	 

369.1	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของป	ี2017	คิดเป็นร้อยละ	42.9	มูลค่าการส่งออกปลาสวาย 

รวมไปยังตลาดสหภาพยุโรปในเดือนกันยายน	 176.4	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 14.6	 จากช่วงเดียวกันของปีที ่

ผ่านมา	ส่วนตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกปลาสวายอันดับ

ที่	 4	 ของเวียดนาม	มีมูลค่าส่งออกปลาสวายรวม	 145.5	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 44.0	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 

โดยส่งออกไปยังประเทศไทย	ฟิลิปปินส์	 และสิงคโปร์	 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	116.9	64.5	และ	8.2	ตามล�าดับ

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนธันวาคม 2561

	 ราคาสัตว์น�้าที่ส�าคัญบางชนิดในเดือนธันวาคม	 2561	 

มีความเคลื่อนไหว	ดังนี้

 4.1 กุ้งขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก.	ราคาที่ชาวประมง

ขายได้เฉลีย่กิโลกรัมละ	142.09	บาท	เพิม่ขึน้จาก	135.03	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	5.23	

	 	 ราคาขายส่งกุ้งขาวขนาดกลาง	 (70	 ตัว/กก.)	 จาก

ตลาดทะเลไทย	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 144.60	 บาท	 เพิ่มขึ้น 

จาก	131.86	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	9.66	

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ	120.00	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	119	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	0.84	

	 	 ราคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ	จากองค์การสะพานปลา	 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	200.00	บาท	ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	 ราคาที่ชาวประมงขายได้

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 76.14	บาทลดลงจาก	 81.25	บาท/กิโลกรัม	 

ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	6.29
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	 	 ราคาขายส่งปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ	 จากองค์การ

สะพานปลา	 เฉล่ียกิโลกรัมละ	 85.00	 บาท/กิโลกรัม	 ทรงตัว

เท่ากับเดือนที่ผ่านมา	

 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง	 ราคาที่ชาวประมงขายได้

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	87.29	ลดลงจาก	86.20	บาท/กก.	ของเดือน

ที่ผ่านมาร้อยละ	1.26

	 	 ราคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ	จากองค์การสะพานปลา	 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 120	 บาท/กิโลกรัม	 ทรงตัวเท่ากับเดือน 

ที่ผ่านมา	

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม	ราคาที ่

ชาวประมงขายได้เฉลี่ย	 45.00	 บาท/กิโลกรัม	 เพิ่มขึ้นจาก	 

27.10	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	66.05	

	 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ	 จากองค์การสะพานปลา	

เฉลี่ย	80	บาท/กิโลกรัม	ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา	

 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น ราคาทีช่าวประมงขายปลาเป็ด

ได้	7.94	บาท/กโิลกรมั	ลดลงจาก	8.00	บาท/กโิลกรมั	ของเดอืน

ที่ผ่านมาร้อยละ	0.75

	 	 ราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีน	60%	ขึ้นไป	เบอร	์2	

ในตลาดกรุงเทพฯ	เฉลี่ย	27.35.00	บาท/กิโลกรัม	ราคาลดลง

จาก	28.00	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ	2.32		

5. แนวโน้มของราคาเดือนมกราคม 2562 

	 จากการศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติ	 คาดคะเนแนวโน้มของ

ราคาเดือนมกราคม	2562	ดังนี้

 5.1 กุ้งขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม	 ราคาที่ชาวประมง

ขายได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	132.46	ลดลงจาก	142.09	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	6.78

	 	 ราคาขายส่งกุง้ขาว	(70	ตวั/กก.)	จากตลาดทะเลไทย	 

จ.สมุทรสาคร	 คาดว่าจะอยู่ในระดับ	 141.40	 บาท/กิโลกรัม	 

ลดลงจาก	144.60	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	2.21 

 5.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายได้คาดว่า

จะอยู่ในระดับ	111.42บาท/กิโลกรัม	ลดลงจาก	120.00	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	7.15

	 	 ราคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ	จากองค์การสะพานปลา	 

คาดว่าจะอยู่ในระดับเฉลี่ย	 200	 บาท/กิโลกรัม	 ทรงตัวเท่ากับ

เดือนที่ผ่านมา	

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง	 ราคาที่ชาวประมงขายได ้

คาดว่าจะอยู ่ในระดับ	 77.49	 บาท/กิโลกรัม	 เพิ่มขึ้นจาก	 

76.14	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.77	

	 	 ราคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ	จากองค์การสะพานปลา	 

คาดว่าจะอยู่ในระดบั	85.00	บาท/กิโลกรมั	ทรงตวัเท่ากบัเดอืน

ที่ผ่านมา	

 5.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขาย 

ได้คาดว่าจะอยู ่ในระดับ	 86.11	 บาท/กิโลกรัม	 ลดลงจาก	 

87.29	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.35

	 	 ราคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ	คาดว่าจะอยูใ่นระดบั	

120.00	บาท/กิโลกรัมทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย	 ราคาที่ชาวประมงขายได้คาดว่า 

จะอยู่ในระดับ	33.86	บาท/กิโลกรัม	ลดลงจาก	45.00	บาท/

กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	24.76

	 	 ราคาขายส่งในตลาดกรงุเทพฯ	จากองค์การสะพานปลา	 

คาดว่าอยู่ในระดับ	 80.00	 บาท/กิโลกรัม	 ราคาทรงตัวเท่ากับ

เดือนที่ผ่านมา	

 5.6 ปลาเป็ดและปลาป่น	ราคาปลาเป็ดทีช่าวประมงขาย

ได้คาดว่าจะอยู่ในระดับ	 7.86	 บาท/กิโลกรัม	 ราคาลดลงจาก	

7.94	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	1.01

	 	 ราคาปลาป่นเบอร์	 2	 ชนิดโปรตีน	 60%	 ขึ้นไป	 

ในตลาดกรุงเทพฯ	 คาดว่าอยู่ในระดับ	 28.43	 บาท/กิโลกรัม	

เพิ่มขึ้นจาก	27.35	บาท/กิโลกรัม	ของเดือนก่อนร้อยละ	3.95

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปีที่ 65 ฉบับที่ 746 มกราคม 2562 43

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค.	61 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มีค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค.	 38.78 75.00
มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 42.25 75.00
ก.ย. 36.89 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 45.00 80.00

หมายเหตุ ราคาขายส่งจากองค์การสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค.	61 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มีค. 85.99 120.00
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค.	 86.94 125.00
มิ.ย. 85.95 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.51 125.00
ก.ย. 89.60 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.29 120.00

หมายเหตุ ราคาขายส่งจากองค์การสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค.	61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มีค. 183.01 250.00
เม.ย. 125.38 250.00
พ.ค.	 140.44 251.50
มิ.ย. 158.20 134.80
ก.ค. 153.70 127.80
ส.ค. 137.86 130.00
ก.ย. 137.86 131.87
ต.ค. 130.73 129.92
พ.ย. 135.03 131.86
ธ.ค. 142.09 144.60

หมายเหต	ุราคาขายส่งจากตลาดทะเลไทยเริ่ม	ม.ค.	54
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

150

120

90

60

30

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาช่อน

กุ้งขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค.	61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มีค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค.	 8.78 34.45
มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.41 30.00
ส.ค. 8.38 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.94 27.35

หมายเหต	ุราคาเกษตรกรคือราคาปลาเป็ดจากสศก.	ราคาขายส่งคือราคาปลาป่นโปรตีน	60	%	เบอร์	2	จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค.	61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มีค. 122.60 200.00
เม.ย. 140.00 200.00
พ.ค.	 156.50 240.00
มิ.ย. 171.80 240.00
ก.ค. 170.00 195.00
ส.ค. 150.00 195.00
ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.50 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 120.00 200.00

หมายเหต	ุราคาขายส่งจากองค์การสะพานปลา
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเป็ด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค.	61 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มีค. 80.00 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค.	 99.09 85.00
มิ.ย. 80.98 85.00
ก.ค. 79.33 85.00
ส.ค. 79.23 85.00
ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.14 85.00

หมายเหต	ุราคาขายส่งจากองค์การสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ข่าวที่น่าสนใจ

✤

	 เม่ือเร็วๆ	 นี้รายงานจาก	 Undercurrent	 news	 
เมื่อวันที่ 	 13	 ธันวาคม	 2018	 ว ่าจากรายงานของ	 
Sustainable	 Fisheries	 Partnership	 (SFP)	 มีฟาร์มกุ้ง
เพียงร้อยละ	 8.8	 จากทั่วโลกที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ฟาร์มไปสูค่วามยัง่ยนื	โดยฟาร์มทีแ่สดงให้เหน็ถงึการพฒันา
ไปสูค่วามยัง่ยนืจะต้องได้รบัหนึง่ในสามมาตรฐานระดบัโลก	 
ได้แก่	 Aquaculture	 Stewardship	 Council	 Global	
Aquaculture	 Alliance	 Best	 Aquaculture	 Practices	
(minimum	2-star)	 และ	 Global	 GAP	 ทั้งนี้	 มีฟาร์มกุ้ง 
จากแหล่งผลิตที่ส�าคัญจ�านวนไม่น้อย	 ที่ตระหนักถึงความ
ยั่งยืน	 โดยเฉพาะในประเทศจีน	 ในรายงานฉบับน้ียังได้
เรียกร้องให้มีการใช้การแบ่งโซนในการผลิตกุ ้งภายใต ้
การบริหารจัดการระบบนิ เวศน ์ของ	 FAO	 ต ่อการ 
เพาะเลีย้งสตัว์น�า้	เพือ่จดัการความเสีย่งเรือ่งโรคทีอ่าจเกดิขึน้	 
เนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	
การปราศจากการจัดการที่ดีก ่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ภาวะผลผลิต	 ขาดแคลนจากโรคระบาดหรือจากการ 
ใช้ทรัพยากรที่เกินขีดความสามารถ	 อย่างไรก็ตามรายงาน
แจ้งว ่า	 มีความพยายามในการแบ่งโซนการผลิตกุ ้ง 
ในบางจังหวัดของหลายๆ	 ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 
ไทย	และเวียดนาม

ฟาร์มกุ้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่ค�านึงถึงความยั่งยืน
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788

ลูกไก่ไข่อายุ			1	วัน 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00

ลูกไก่เนื้ออาย	ุ1	วัน 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50

ลูกเป็ดไข่ซีพี 26.00 26.00 24.56 21.75 17.46 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ราคาขายส่ง (เงินสด) ปุ๋ยที่ส�าคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หน่วย	:	บาท/ต่อตัน

ชนิดปุ๋ย
2560 2561

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

21-0-0 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,367 6,050 6,050 6,667

46-0-0 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067 11,933

16	-	20	-	0 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967 11,900 12,300 12,533

16	-	16	-	8 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,833 12,700 12,850 12,850 13,000

15	-	15	-	15 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867

13	-	13	-	21 16,833 16,867 16,867 17,350 16,867 16,867 16,833 16,833 16,833 16,833 16,800 16,833 16,833

ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส�าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย	:	บาท/30	ก.ก.

รายการ
2560 2561

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

หัวอาหาร

ไก่รุ่น	-	เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่น	-	ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ไข่ 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

หมูรุ่น 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

เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

หัวอาหารส�าเร็จรูปผง

ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

หัวอาหารส�าเร็จรูปเม็ด 

ไก่เล็ก	-	ไข่ 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

หมูรุ่นขุน 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

เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา	:	www.cpffeed.com

ราคาปัจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562

ผู้อ�านวยการ สศท.4 ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หลังฤดูท�านา ปี 2561/62

	 วันที่	 27	 ธันวาคม	 2561	 นายบุญลาภ	 โสวัณณะ	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	 2	 จังหวัดพิษณุโลก	 (สศท.2)	 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที	่ 
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งความสุขปีใหม่	 มอบให้เกษตรกร	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ	์ปี	พ.ศ.	2562	โดยมีนายสุรชัย	มณีประกร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	ณ	 ศูนย์บริการประชาชน	 บริเวณหน้าส�านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที	่2	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	

✤

	 วันที	่ 14	 ธันวาคม	 2561	 นายฉกาจ	 ฉันทจิระวัฒน	์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที	่4	จังหวัดขอนแก่น	(สศท.4)	ร่วมงานวันสาธิต	และการจัดท�า
แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท�านา	 ปี	 2561/62	ณ	 บ้านหนองบัว	
ต�าบลโนนสะอาด	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านาในเขตชลประทานและพื้นที่ที่มีศักยภาพ	
รวมถึงพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าธรรมชาติที่เพียงพอต่อฤดูการเพาะปลูก	 ซึ่งเป็นนโยบาย 

ส่งเสริมการลดผลผลิตข ้าวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ก�าลังเป็น 
ที่ต ้องการของตลาดในปัจจุบัน	 โดย
ภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
รวมทั้ ง เกษตรกรผู ้ที่ สนใจเข ้าร ่วม
โครงการ	 และเข ้าร ่วมชมการสาธิต 
เป็นจ�านวนมาก	

✤
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สศท.6 ร่วมงาน “พืชสวนก้าวหน้า HORTEX 2018 ครั้งที่ 15”

สศท. 7 ร่วมจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562

	 วันที่	 14	 ธันวาคม	 2561	 นายสุชัย	 กิตินันทะศิลป์	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	 6	 จังหวัดชลบุรี	 (สศท.6)	 และนางสาวนริศรา	 เอี่ยมคุ้ย	 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	 ร่วมงาน	 “พืชสวนก้าวหน้า	 
HORTEX	2018	ครั้งที	่15”	และร่วมเสวนา	“มาตรฐาน	GAP	GMP	ไม่มีไม่ได้แล้ว”	 
ซึง่ได้พดูคยุในเรือ่งทิศทางการตรวจรบัรองโดยภาคเอกชน	และพืน้ทีป่ลกูต้องได้รบัการ
รับรองถูกต้อง	 และสถาบันทุเรียนไทย	 โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 เป็นประธาน	

	 วันที่	 28	 ธันวาคม	 2561	 นายชีวิต	 เม่งเอียด	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 7	 จังหวัดชัยนาท	 (สศท.
7)	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 ร่วมบริการส่งสุขปีใหม่	 2562	 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท	 
ณ	 จุดบริการประชาชน	 บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ต�าบลบางหลวง	 อ�าเภอสรรพยา	 จังหวัดชัยนาท	 
ซึ่งจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ระหว่างวันที่	28	ธันวาคม	2561	-	1	มกราคม	2562

✤

และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	กล่าวต้อนรับ	ณ	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	
	 ทั้งนี้	 จุดเด่นของการจัดงานมุ่งเน้นให้ความรู้	 แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาแนวทางแก้ไขในการจัดการสวนรูปแบบใหม่	 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 พื้นที่	 100	 ไร่	 สามารถท�าคนเดียว	 และเน้นการจัดการระบบรับรองคุณภาพ	 GAP	 GMP	 และ 
การจัดการมังคุดให้ออกดอกได้ทุกๆ	 ปี	 (สั่งได้)	 รวมทั้งมีนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 
คลินิเกษตร	พันธุ์ไม้	ผลิตภัณฑ์การเกษตรและแปรรูป	เป็นต้น

✤
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สศท.9 ร่วมจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2562

สศท.12 ร่วมโครงการส่งความสุข 2562

	 วันท่ี	 29	 ธันวาคม	 2561	 นายสุธรรม	 ธรรมปาโล	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	9	จังหวัดสงขลา	(สศท.9)	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	ร่วมจัดกิจกรรม
ส่งความสุขปีใหม่	 2562	 มอบให้เกษตรกรและประชาชน	ณ	 บริเวณหน้าส�านักงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่	5	จังหวัดสงขลา	(ถนนสายอ�าเภอเมือง-เกาะยอ)	

✤

	 วันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ	2561	นางพัชรารัตน์	ลิ้มศิริกุล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที	่12	จังหวัดนครสวรรค์	
(สศท.12)	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	และเจ้าหน้าที่	สศท.12	เข้าร่วมโครงการ 
ส่งความสขุมอบให้เกษตรกรและประชาชน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จงัหวดันครสวรรค์	จ�านวน	2	จดุ	ได้แก่	สหกรณ์การเกษตร
อ�าเภอพยุหะคีรี	 และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์	 ระหว่างวันที่	 28	 ธันวาคม	 2561	 -	 2	 มกราคม	 2562	 เพื่ออ�านวย 
ความสะดวก	บริการเกษตรกรและประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

✤
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สศก. ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 วันที่	10	ธันวาคม	2561	นางศศิญา	ปานตั้น	เลขานุการกรม	เป็นผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมน�าพานประดับ
พุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา	 ถนนอู่ทองใน	 
เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 เพื่อน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

✤

สศก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

	 วันที่	 5	 ธันวาคม	 2561	 นางศศิญา	 ปานตั้น	 เลขานุการกรม	 เป็นผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เข้าร่วมในพิธ ี
วางพานพุ่มและถวายบังคม	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 โดยในพิธีมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการ 
และตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ	 ไปในพิธีถวายราชสักการะ	 ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ	 และถวายบังคม 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 ขณะที่ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง	 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ในหลวงรัชกาลที่	9	ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

✤
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ข่าวประชาสัมพันธ์



สศก. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

	 วันที่	 12	 ธันวาคม	 2561	 นายฉันทานนท์	 วรรณเขจร	 รองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 รับรางวัล 
ประกาศเกียรตคิณุการรับรองคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน	ฉบบัที	่2	
(PMQA	FLV	2)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	จาก	นายธงทอง	จนัทรางศ	ุประธานอนกุรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	 (อ.ก.พ.ร.)	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)	เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ีณ	โรงแรมโกลเด้นทิวลิป	 
ซอฟเฟอร์น	กรุงเทพฯ

✤

 สศก. ร่วมกิจกรรม “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท�าความดี”

	 วันที่	15	ธันวาคม	2561	ดร.ทัศนีย	์ เมืองแก้ว	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	นายฉันทานนท	์วรรณเขจร	
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 และนางศศิญา	 ปานต้ัน	 เลขานุการกรม	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 สศก.	 ร่วมกิจกรรม 
เดินรณรงค์	 “คน	 รัก	 คลอง”	 …	 “ไม่ทิ้ง	 ไม่เท	 ทุ่มท�าความดี”	 พร้อมทั้งกล่าวค�าปฏิญาณตน	 “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	 
ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	กรุงเทพฯ

✤
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สศก. ให้การต้อนรับคณะ Graduate School of Horticulture

	 วันที่	 20	 ธันวาคม	 2561	 นางอังคณา	 พุทธศรี	 ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ให้การต้อนรับ 
และบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย	 ให้แก่	 Dr.	 Hiroaki	 KOBAYASHI,	 Professor	 of	
Graduate	School	of	Horticulture	และคณะ	ณ	ห้องประชุมจีระพันธ	ุอาคาร	สศก.

✤

การประชุมคณะกรรมการพืชน�้ามันและน�้ามันพืช ครั้งที่ 3/2561

	 วันที่	 24	 ธันวาคม	 2561	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 รองนายกรัฐมนตร	ี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชน�า้มัน
และน�้ามันพืชครั้งที่	3/2561	ณ	ห้องประชุม	115	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์โดยมีนางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	 ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ	 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารการน�าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 
ปี	2562	การบรหิารการน�าเข้ามะพร้าวผลตามความตกลงของ	AFTA	ปี	2562	และมาตรการปกป้องพเิศษ	(SSG)	ภายใต้ความตกลง
เกษตรขององค์การการค้าโลก	(WTO)
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สศก.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง

“เทคนิคและกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ด้านการเกษตรและกลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ”

	 วนัที	่21	สงิหาคม	2561	นางอญัชนา	ตราโช	รองเลขาธกิารส�านักงานเศรษฐกจิ 
การเกษตร	เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง”เทคนิคและกระบวนการ 
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและกลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ”	 
โดยมี	 นายพลเชษฐ์	 ตราโช	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ	 สศก.	 มีความรู ้เก่ียวกับเทคนิค 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ไปสูก่ารปฏิบตัใิห้แก่บคุลากรของ	สศก.	สามารถน�าความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป
	 ในการน้ี	 ได้รับเกียรติอาจารย์กิติชัย	 รัตนะ	 คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 เป็นวิทยากรมาบรรยายทอดถ่ายในครั้งน้ี	 ณ	 ห้องประชุมศรีปลั่ง	 
ชั้น	8	อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

	 วันที่	21	ธันวาคม	2561	นายกฤษฎา	บุญราช	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	 2561	 และแนวโน้มปี	 2562	 “โลกเปลี่ยน	 เกษตรปรับ	 เกษตรกรปรับเปลี่ยน”	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 
แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	 โดยมีนางสาวทัศนีย์	 เมืองแก้ว	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กล่าวรายงาน	 
และบรรยายเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป	ี2561	และแนวโน้มป	ี2562	
	 ภายในงานสัมมนา	มีการอภิปรายในหัวข้อ	“โลกเปลี่ยน	เกษตรปรับ”	จากวิทยากร	ดร.กิริฎา	เภาพิจิตร	ผู้อ�านวยการวิจัย	 
ด้านการวิจัยและค�าปรึกษาระหว่างประเทศ	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ	 (TDRI)	 ดร.คณิศ	 แสงสุพรรณ	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 ดร.	 สมประวิณ	 มันประเสริฐ	 ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	ศูนย์วิจัยกรุงศรีอยุธยา	
	 และช่วงบ่ายอภิปรายในหัวข้อ	 “เกษตรปรับ	 เกษตรกรปรับเปลี่ยน”	 โดย	 นายนพดล	 สว่างญาติ	 ผู้แทนเกษตรกร	 
ปลูกข้าวปลอดภัย	 (เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน)	 นายศุภชัย	 มิ่งขวัญ	 ผู้แทนเกษตรกร	 ปลูกผักอินทรีย์	 (ไร่ภูตะวัน	 ออร์แกนิค)	 
นายอ�านาจ	 กิตติกรัยฤทธิ์	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 เนเชอรัล	 เบฟ	 จ�ากัด	 เครื่องดื่มล�าไยสกัดเข้มข้นจากกธรรมชาติ	 
“แบรนด์	 P80”	 นายโชคชัย	 ดลศรีชัย	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท	 ไทย	 แอ็กโกร	 เอ็กซเชนจ์	 จ�ากัด	 (ตลาดไท)	 
ซึ่งด�าเนินการอภิปรายตลอดงานโดย	 ดร.ณัฎฐา	 โกมลวาทิน	 ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน ์
ไทยพีบีเอส	 ท้ังนี้	 มีนักวิชาการ	 ผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทางการเกษตร	 สถาบันการศึกษา	 
ผู้แทนเกษตรกร	สื่อมวลชน	และเข้าร่วมประมาณ	500	คน
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การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปีงบประมาณ 2562

	 วันที่	 24	 ธันวาคม	 2561	 นายฉันทานนท์	 วรรณเขจร	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิด
การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล	ปีงบประมาณ	2562	ณ	 โรงแรมท็อปแลนด	์ อ.เมือง	 จ.พิษณุโลก	 
โดยมีนายเปรมชัย	เกตุส�าเภา	ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร	กล่าวรายงาน	ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที	่1-12	(สศท.1-12)	ที่รับผิดชอบในการจัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ซึ่งจะเน้นเรื่องการจัดเก็บข้อมูล
และการตรวจสอบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยการออกฝึกปฏิบัติจริงภาคสนามและสรุปผลการอบรม	 ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส�าคัญที่เสริมให้ข้อมูลการจัดท�าข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น	เพื่อสอดรับกับภารกิจในปีงบประมาณ	2562	ศูนย์สารสนเทศ 
การเกษตร	 (ศสส.)	 ได้ถ่ายโอนภารกิจในการจัดท�าข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายและการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมให้กับ	 
สศท.1-12	เป็นผู้ด�าเนินการในสินค้าที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	ข้าวนาป	ีข้าวนาปรัง	มันส�าปะหลังโรงงาน	ปาล์มน�้ามัน	และยางพารา	
โดยส่วนกลางจะปรับวิธีการท�างานมาเป็นผู้	QC	การจัดท�าข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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