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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 เร่ิมตนปงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังคงเดินหนาและให
ความสําคัญกับมาตรฐานสินคาเกษตร ซึ่งเดือนกันยายนที่ผานมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตร ไดเหน็ชอบแผนการกาํหนดมาตรฐานสนิคาเกษตร ป 2562 
เรียบรอยแลว ซึ่งทางสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดมีการ
สาํรวจความตองการมาตรฐานสนิคาเกษตร รวมถงึไดรบัขอเสนอใหจดัทาํมาตรฐานจากผูมสีวนได
สวนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนดวยเชนกัน

 สําหรับแผนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร ไดกําหนดไวจํานวน 15 เรื่อง อาทิ 
พืชสมุนไพรประเภทผล พืชสมุนไพรประเภทดอก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับยางพารา การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดีสําหรับ
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพื่อการบริโภค การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเพาะพันธุสุนัข 
และสารพิษตกคางสูง นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังไดเห็นชอบการยกราง/ปรับปรุงแกไข
มาตรฐานสินคาเกษตร ไมวาจะเปนหลักการดานสวัสดิภาพสัตว เกษตรอินทรีย การปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับการผลิตยางเครป มันฝรั่งสําหรับการแปรรูป เมล็ดกาแฟอะราบิกา การชันสูตร
โรคบรูเซลลา และแนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับฟารมไกไข เปนตน

 จะเหน็ไดวา ปจจบุนัการผลติและการคาสนิคาเกษตรทัง้ในประเทศและตางประเทศไดให
ความสําคัญกับเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยที่จะสงผลกระทบตอผูบริโภค ซึ่งที่ผานมามี
ผูผลิตหรือผูประกอบการหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเสนอขอจัดทํามาตรฐานเพ่ิมเติมระหวางป 
จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตร จํานวน 9 คณะ 
อกีทัง้ยงัไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาการดําเนนิงานดานอาหารฮาลาลอาเซียนอกีดวยเชนกนั 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 14 ป กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ ชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาแลว 
25 โครงการ รวม 785 ลานบาท ภาพรวมการประเมิน
จากกระทรวงการคลังในรอบ 5 ป ประสบผลสําเร็จในระดับ
ดีมาก เดินหนาชวยเหลือเกษตรกรตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สินคา สรางโอกาสในการแขงขัน
 กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 
2547 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปดการคาเสรีทั้งในกรอบ
ทวิภาคี และพหุภาคี อาทิ เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
ไทย-จีน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-ญี่ปุ น 
อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุน เปนตน ซึ่งการเปดเขตการคาเสรี
ดังกลาวโดยรวมแลวประเทศไทยไดรับประโยชน แตเน่ืองจาก
มีสินคาเกษตรบางกลุ มของไทยไดรับผลกระทบตามความ
สามารถในการแขงขนัของชนดิสนิคา ดงันัน้ คณะรฐัมนตรจีงึได
มีมติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ใหจัดตั้งกองทุน FTA ขึ้น 
โดยมีเลขาธิการ สศก. เปนประธานกองทุน มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการ
เกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการแปรรูป 
การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและอาหาร รวมทั้ง
ชวยเหลือใหเกษตรกรผลิตสินคาใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 
 สําหรับการดําเนินงานของกองทุนฯ จะจายเงินชวย
เหลือการผลิตสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจาก FTA ภายใต
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมในลักษณะจายขาดหรือเงิน
หมนุเวยีน โดยเงนิจายขาด จะใหเฉพาะกรณคีาใชจาย คาปจจยั
การผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง คาใชจายตางๆ สําหรับ
งานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต คาใชจายในการถายทอด

เทคโนโลยี คาบริหารโครงการไมเกินรอยละ 3 สวนเงนิหมนุเวยีน 
ใหกรณีคาใชจายลงทุน คากอสรางโรงเรือน/โรงงาน คาเครื่อง
มืออุปกรณ และคาใชจายหมุนเวียนในการผลิต
 ในสวนของผูทีจ่ะเสนอขอรบัการสนบัสนุนจากกองทนุฯ 
จะตองจดัทาํโครงการ งานหรอืกจิกรรม เพือ่ชวยเหลอืเกษตรกร
ทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรงหรอืโดยออมจากการเปดเสรทีางการคา 
(Free Trade Area: FTA) ซึ่งโครงการที่เสนอตองเปนโครงการ
ชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหกับเกษตรกร มีความ
เปนไปไดทั้งการผลิตและการตลาดโดยใชตลาดนําการผลิต
และคุมคาในการลงทุน
 ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา กองทุนฯ 
ไดอนุมัติรวมทั้งสิ้นแลว 25 โครงการ ในหลายชนิดสินคา 
อาทิ ขาว โคเนื้อ โคนม ชา ปาลมนํ้ามัน สุกร กาแฟ และพืชผัก 
รวมทัง้ยังมสีนิคาอีกหลายชนิด รวมงบประมาณทัง้สิน้ 785 ลาน
บาท ซึง่ผลจากการดาํเนินงานกองทนุฯ ทีไ่ดชวยเหลอืเกษตรกร
และหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
มาอยางตอเน่ือง ทางกระทรวงการคลัง ได ประเมินผล
การดาํเนินงานทัง้ดานการเงนิ การปฏบัิตงิาน การพฒันาองคกร 
และการสนองประโยชนผูมีสวนไดเสีย ในชวง 5 ปที่ผานมา 
พบวา กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ มีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับดีมาก ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 90 ตอการใหบริการของกองทุน FTA มาโดยตลอด 
ทั้งน้ี เกษตรกรและผู ที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผล
กระทบจากการเปดเสรีการคา สามารถเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA ไดตลอด  โดยสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่สวนบริหารกองทุนภาคเกษตร 
โทรศัพท 0 2561 4727 หรือโทรสาร 0 2561 4726 และ 
www2.oae.go.th/FTA หรือ E-mail : fta@oae.go.th

โดย สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

14 ป กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ

ตอกยํ้าความสําเร็จ เดินหนาชวยเกษตรกรตอเนื่อง
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 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการ

เกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

มาเปนแบบผสมผสานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ปลูกขาวเปนพืชหลัก ปลูกพืชไร พืช

ผัก ไมผล ไมยืนตน และเลี้ยงสัตว 

เพื่อเปนอาหารและเปนรายไดของ

ครัวเรือน

โดย ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร:

ฐานของการพัฒนาภาคเกษตรไทยยุค 4.0

 บทความนี้มุงหมายนําเสนอแนวคิดของระบบติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (ระบบฯ) ที่บูรณาการขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) จากหลายหนวยงานภาครัฐ
มาใชวิเคราะหเชิงลึก (Data analytics) เพื่อคาดการณ
และติดตามพัฒนาการผลผลิตและราคาสินคาเกษตร และ
ใชดําเนินนโยบายดานการเกษตรเพื่อยกระดับรายไดใหแก
เกษตรกร การจัดทําระบบดังกลาวเปนการติดอาวุธใหภาครัฐ
สามารถขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนยุทธศาสตร 20 ป ด านการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ไดโดยเร็วแบบ Quick Win
 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากรเกิดจากการตัดสินใจดานการผลิตของ
หนวยผลิตต างๆ ที่ทราบถึงศักยภาพและขอจํากัดดาน
การผลิตของตนเองดีที่สุด ดังนั้น เพื่อใหการตัดสินใจดาน
การผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันกาล การเขา
ถึงขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรในทางเลือกตางๆ 
ที่รวดเร็วและแมนยําจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะสินคาเกษตร
ซึ่งเปนสินคาที่ราคามีความผันผวนมากกวาสินคาประเภทอื่น 
เพราะเปนสินคาโภคภัณฑที่ไมมีความแตกตางมากนัก จึงหา
สินคาทดแทนจากแหลงอื่นไดงาย อีกทั้งเปนสินคาที่เก็บรักษา
ไดไมนานดังนั้น การจัดทําและเผยแพรขอมูลดานอุปสงค
และอุปทานสินคาเกษตรอยางเปนระบบท่ีรวดเรว็และแมนยาํ
ใหแกเกษตรกร พอคาคนกลาง อุตสาหกรรมตอเนื่องในหวงโซ

อุปทาน เจาหนาที่ภาครัฐ และตลาด ใชประกอบการตัดสินใจ
จงึเปนหวัใจของการบรหิารจดัการสนิคาเกษตรแบบครบวงจร
ที่เนน “การตลาดนําการผลิต” ที่รัฐบาลกําลังดําเนินการ
เพื่อใหเกษตรไทย “แขงไดในตลาดโลก” ในโลกการแขงขัน
ยุคดิจิทัล
 ระบบฯ สรางประโยชนกบัเกษตรกรในหลายดาน ไดแก 
 (1) ในชวงเริ่มเพาะปลูก การประมาณการผลผลิต
ของสินคาที่เปนทางเลือกในการเพาะปลูกที่แมนยําวาสินคาใด
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มีแนวโนมขาดตลาดหรือลนตลาดชวยใหเกษตรกรสามารถ
ตัดสินใจเลือกปลูกพืชไดถูกตองและลดความเสี่ยงกรณี
ที่ราคาตกตํ่าจากผลผลิตลนตลาดทั้งนี้การตัดสินใจดังกลาว
ของเกษตรกรยังเปนการบริหารอุปทานสินคาเกษตรใน
ภาพรวมโดยอัตโนมัติ
 (2) ขอมูลผลผลิตคาดการณที่รวดเร็วแมนยําจะ
ทําใหกลไกราคาสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพชวย
ใหเกษตรกรขายสินคาไดราคาสูงขึ้น เชน เหตุการณนํ้าทวม
ภาคอีสานในชวงฤดูเพาะปลูกขาวนาป ป 2560/61 ทําให
ผลผลิตขาวหอมมะลิที่ใหผลผลิตปละครั้งเสียหายอยางมี
นัยสําคัญ จนทําใหราคารับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิในชวงทาย
ของฤดูเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม 2561 เรงตัวสูงถึง 15,106 บาท
ตอตัน ขณะที่ผลผลิตขาวกวารอยละ 60 เก็บเก่ียวและ
ขายไปในเดือนพฤศจิกายน ที่ราคาเพียง 11,040 บาทตอตัน
ทั้งที่เหตุการณนํ้าทวมเกิดขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 
แตราคากลับไมตอบสนองตอผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากตลาด
ไมสามารถประเมินระดับผลกระทบที่แทจริงได สวนหน่ึง
ของสวนตางราคาดังกลาวคือ ราคาของความเสี่ยง (risk 
premium) ท่ีโรงสีที่ตองแบกรับความไมแนนอนของปริมาณ
ผลผลิตที่แทจริง การประมาณการผลผลิตท่ีเปนที่ยอมรับ
จะชวยลด risk premium และทําใหเกษตรกรขายขาว
ไดราคาสูงขึ้นแมในกรณีที่ผลผลิตลนตลาดการประมาณการ
ผลผลิตที่เปนที่ยอมรับก็ยังชวยใหชาวนาขายขาวไดราคาสูงขึ้น 
โดยชวยลด risk premium ที่เกิดจากความกังวลของตลาด

เก่ียวกับปริมาณผลผลิตสวนเกินจนกดดันใหราคาตํ่ากวาที่ควร 
และชวยใหกลไกตลาดสามารถจัดการกับผลผลิตสวนเกิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันไมใหเกิดเหตุการณผลผลิต
สวนเกินตกคางและกดดันใหราคาตํ่ากวาที่ควร
 ระบบฯ ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําลังรวมกันพัฒนา 
ใชเทคโนโลยี ICT ยุค 4.0 ในการบูรณาการขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) ที่มีอยูแลวจากหลายสวนงานเพื่อติดตาม
พัฒนาการเศรษฐกิจการเกษตรอยางรอบดานและทันกาล 
โดยระบบจะติดตามรายไดเกษตรกรสุทธิในสินคาเกษตร 
34 ชนิด เปนรายจงัหวดั ผานการตดิตามแนวโนมและพฒันาการ
ดานปริมาณผลผลติ ราคาผลผลติ ราคาปจจยัการผลิต โครงสราง
ตนทุน ภาระหน้ีเกษตรกร และเงินชวยเหลือจากภาครัฐ 
ดังสมการรายไดเกษตรกรสุทธิ
 ในภาพรวม ระบบฯทีก่าํลงัพฒันาของไทยคลายระบบ
ของ U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE(USDA) 
ที่บูรณาการขอมูลจากหลายมิติเพื่อติดตามพัฒนาการของ
ผลผลิต แตตางกันที่การประมาณการผลผลิตขั้นสุดทาย โดย 
USDA เนนใชการสํารวจรายแปลงเปนหลัก ขณะที่ระบบฯ 
ของไทยมีแนวทางใชการสํารวจผลผลิต ณ จุดรับซื้อ แลว
เชื่อมโยงขอมูลกลับไปสูฐานขอมูลทะเบียนผูเพาะปลูกเพื่อ
คาํนวณผลผลติสทุธขิองฤดกูาลผลติ วธินีีส้อดคลองกบัลักษณะ
การเพาะปลกูของไทยทีม่แีปลงขนาดเลก็และกระจายตวัอยูตาม

รายไดเกษตรกรสุทธิ = รายรับรวม – ตนทุนรวม – มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติ – รายจายหนี้

เพื่อการผลิต + เงินชวยเหลือจากภาครัฐ
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พ้ืนท่ีตางๆ ไมเหมอืนกบัของสหรฐัมแีปลงขนาดใหญและกระจกุ
ตัวอยูในบางมลรัฐ และยังชวยใหไดผลผลิตคาดการณจาก
จํานวนตัวอยางที่มากข้ึนดวยตนทุนถูกลงและสามารถคํานวณ
ผลผลิตสุทธิของฤดูกาลผลิตไดเร็วกวาวิธีเดิมที่ผู สํารวจตอง
เดินทางไปสํารวจยังแปลงเพาะปลูกที่กระจายตัวอยูในพื้นที่
ตางๆ เพื่อใหไดผลการประมาณการที่รวดเร็วแมนยําและ
เปนที่ยอมรับ
 ระบบฯจะติดตามพัฒนาการของผลผลิตตั้งแตชวง
เริม่เพาะปลกูไปจนถงึชวงทีผ่ลผลติในฤดกูาลหมดลง และจะ
รายงานพฒันาการของผลผลติคาดการณเปนประจําทกุเดือน
เพือ่ใหกลไกตลาดสามารถทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดย
ในชวงเริ่มเพาะปลูก ผลผลิตจะถูกประมาณการจากพื้นที่เพาะ
ปลูกที่ไดจากทะเบียนผูเพาะปลูกของกรมสงเสริมการเกษตร 
รวมกับผลผลิตตอไรที่ไดจากแบบจําลองจากสภาพภูมิอากาศ 
เมือ่เวลาผานไป ระบบจะปรบัประมาณการผลผลติตามขอมลูทีม่ี
มากข้ึนจากท้ังการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่พาะปลกูจากภาพถาย
ดาวเทียม ทะเบียนผูรับเงินชดเชยพื้นที่เสียหาย และผลสํารวจ
จากพื้นที่ของสํานักงานเขต 12 แหงของ สศก. ในชวงที่ผลผลิต
ออกสูตลาด ระบบฯจะคํานวณผลผลิตสุทธิของฤดูกาลผลิต
จากทั้งพื้นที่ใหผลผลิตขั้นสุดทายที่เกิดจากการปรับฐานขอมูล
ทะเบยีนผูเพาะปลกูตามขอเทจ็จรงิทีเ่กดิข้ึนระหวางฤดกูาลเพาะ
ปลูก และผลการสํารวจผลผลิตตอไร ณ จุดรับซื้อที่มีการชั่งตวง
วดัเพ่ือการซือ้-ขายอยูแลว (ในทางปฏบิติัจะตองมมีาตรการจงูใจ
เพื่อใหเกษตรกรและจุดรับซื้อใหความรวมมือในการใหขอมูล 
เชน กําหนดใหความรวมมือดังกลาวเปนเงื่อนไขสําหรับการรับ
ความชวยเหลือจากภาครัฐในอนาคต) 

 การเผยแพรขอมูลผลผลิตรวมกับผลสํารวจและ
การคาดการณแนวโนมราคาผลผลิต ราคาปจจัยการผลิต 
โครงสรางตนทุน ภาระหนี้สินของเกษตร และการเบิกจาย
เงินชวยเหลือเปนรายพื้นที่และรายโครงการ จะชวยใหผู
มี ส  วนเกี่ ยวข องในภาคเกษตรได  รับประโยชน ดั งนี้ 
(1) เกษตรกร นอกจากมีขอมูลแนวโนมอุปสงคและอุปทาน
ของพืชทางเลือกตางๆ ประกอบการตัดสินใจดานการผลิตแลว 
ยังขายผลผลิตไดราคาสูงขึ้นเนื่องจากสวนตางระหวางราคา
ซื้อ-ขายที่ตลาดตองกันสํารองสําหรับความไมแนนอนของ
ผลผลิตลดลง (2) หนวยราชการผู กําหนดนโยบายอยาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการ
คลัง และธนาคารแหงประเทศไทยมีขอมูลที่อางอิงไดครบถวน
ในระดับพ้ืนที่และครัวเรือนสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
การออกแบบและดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกร และ
การติดตามประเมินผลไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และตรงกลุม
เปาหมายมากขึ้น และ (3) เอกชนและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ในหวงโซอปุทาน มขีอมลูประกอบการคาดการณภาวะเศรษฐกจิ
และวางแผนธุรกิจในระดับพื้นที่ที่รวดเร็วและแมนยํา

 ในเศรษฐกิจยุค 4.0 ความมั่งค่ังไมไดสรางบน

ฐานของทุนแบบเกา เชน ส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร 

แตสรางบนฐานขอมูลขนาดใหญที่เคลื่อนไหวและเชื่อม

โยงถึงกัน จึงเปนหนาที่ของพวกเราหนวยงานภาครัฐ

ที่ตองรวมมือกันหาทางเชื่อมโยงและใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลที่แตละหนวยงานมีอยูเพื่อใหประเทศไทยไมตก

ขบวนความมั่งคั่งยุค 4.0
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร



โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สองเกษตรแปลงใหญ ขาวในเวียดนาม

 นโยบายขาวเปนหนึ่งในนโยบายการเกษตรที่สําคัญ
ของเวยีดนามเพราะขาวมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ หนึ่งในโครงการที่สงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมขาวคือ โครงการขาวแปลงใหญซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในการผลิตขาวแปลงใหญ โดยมุงเนนการเชือ่มโยงระหวาง
การผลิต การบริโภค และการทําเกษตรแปลงใหญ โดยมีหลัก
การที่สําคัญในการสนับสนุนภาคสวนที่เกี่ยวของดังนี้ 

 1. สหกรณการเกษตร 1) ยกเวนคาธรรมเนียมการ
ใชท่ีดินและการเชาที่ดินสําหรับการทําเกษตรแปลงใหญ 
2) สนับสนุนคาใชจายสําหรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาแรง
งาน คาเชาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3) สนับสนุนคาใชจาย
สําหรับการฝกอบรมดานการบริหารจัดการขององคกรสูงสุดที่ 
50% ของคาใชจายการอบรมทั้งหมด 4) สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมดในการฝกอบรมเกษตรกร 

 2. เกษตรกร รัฐบาลใหการสนับสนุนคาใชจายในการ
ซื้อเมล็ดพันธุที่ไดคุณภาพครั้งเดียวสูงสุดไมเกิน 30% ของ
คาใชจาย และสนับสนุนคาใชจายทั้งหมดในการเก็บรักษา
สินคาเกษตร ณ คลังสินคาของเอกชนเปนระยะเวลา 3 เดือน 
โดยมีเงื่อนไขคือ เกษตรกรตองผลิตและขายสินคาเกษตรตาม
สัญญาที่ทําไว อยางไรก็ตาม การสนับสนุนไมไดครอบคลุมถึง
การผลิตแปลงใหญเนื่องจากการตัดสินใจในการใหความชวย
เหลือเกษตรกรขึ้นกับผูมีอํานาจในทองถิ่น และการจัดสรรงบ
ประมาณดําเนินการข้ึนกับสภาวะความสมดุลของงบประมาณ
ทองถิ่นหรือความสามารถในการพัฒนาโครงการระดับทองถิ่น 

ซึ่งความยากลําบากที่มักพบในการดําเนินงานคือ การเรียกเก็บ
คาปรับในกรณีเกษตรกรไมปฏิบัติตามสัญญา 

 3. ภาคเอกชน ไดรับการสนับสนุนไดแก 1) ยกเวน
คาธรรมเนียมการใชที่ดินและคาเชาที่ดินเพื่อกอสรางโรงสีขาว 
คลังสินคา และบานพักคนงานที่ทํางานในโครงการแปลงใหญ 
2) สนบัสนนุทางการเงนิบางสวนเพือ่ปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐาน
ในโครงการ 3) สนับสนุนคาใชจายในการอบรมเกษตรกร จาํนวน 
50% ของคาใชจายทั้งหมด 
 ภายใตนโยบายน้ี 43 จงัหวดัและเมอืง เชน สามเหล่ียม
ปากแมนํ้าโขง ฮารติน ทามฮัว ไทบิน นามดิน ฮานอย เปนตน 

“

”

เกษตรกรตองผลิตและ

ขายสินคาเกษตรตามสัญญา

ที่ทําไว อยางไรก็ตาม การสนับสนุน

ไมไดครอบคลุมถึงการผลิตแปลง

ใหญเนื่องจากการตัดสินใจในการ

ใหความชวยเหลือเกษตรกร

ขึ้นกับผูมีอํานาจในทองถิ่น
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ไดเขารวมโครงการแปลงใหญขาว รวมพื้นที่ 6.5 ลานไร ขอดี
ของนโยบายนี้ คือ การมีเงื่อนไขที่ผูกมัด รวมทั้งมีสัญญา และ
มีการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการผลิตหรือการบริโภคใหกับครัว
เรือนและเกษตรกร อยางไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ยังมีจุดดอยในการดําเนินการในประเด็นการเปนพ่ีเลี้ยงสอน
งานและอบรมใหแกเกษตรกร ทั้งนี้ ความแตกตางที่เห็นได
ชัดระหวางโครงการแปลงใหญของประเทศไทยและเวียดนาม
คือ เวียดนามไมไดมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกขาว และมุงเนนการ
ลดตนทุนการผลิตเหมือนไทย แตจะใหความสําคัญที่ความรวม
มอืระหวางภาคเอกชน เกษตรกร และภาครฐั โดยมสีญัญาผกูมดั
ที่ทุกฝายตองปฏิบัติตาม รวมทั้งองคกรสวนทองถิ่นมีสวนรวม
ในการตัดสินดานงบประมาณการดําเนินงาน ซึ่งภายใตระบบ
การปกครองแบบคอมมิวนิสตนับมีสวนสนับสนุนการดําเนิน
โครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะเวลาที่

อางอิงจาก Rice policy review in Vietnam from http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=406

วางไว ขณะที่ไทยมีการดําเนินงานแบบยืดหยุนกวาซึ่งหนุน
ใหเกิดการสรางความเขมแข็งใหแกทุกภาคสวนอยางคอยเปน
คอยไป ถึงแมวาผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จที่ไดรับจะนอยกวา
ก็ตาม
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 ดวยความมุงมั่นและความเพียรในการดําเนินชีวิตตาม
วถิแีหงความพอเพยีง จนเกดิเปนผลสาํเรจ็ ทาํให พ.อ.อ.วรีพงษ 
กลายเปนตนแบบซึ่งบุคคลในครอบครัว มิตรสหาย ชาวบาน
ใกลเคียง ไปจนถึงสวนราชการใหความสนใจ เกิดการรวมกลุม
ประชาชนผูสนใจในการดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ และต้ังชื่อกลุ มวา “ชมรมคนรักในหลวง” 
เนื่องจากรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชทีไ่ดพระราชทานหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชนชาวไทยจนเปนที่ประจักษ
แกชาวโลก ตอมาไดมีผูสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือ
ขายชมรมฯ ไปยังจังหวัดอื่นๆ จึงไดจัดตั้งองคกรขึ้นในนามของ 
“คณะบุคคลพอเพยีง” จนกลายมาเปน “มลูนธิบิคุคลพอเพยีง” 
ในปจจุบัน
 การดําเนินงานของมูลนิธิบุคคลพอเพียง (ชมรมคน
รักในหลวง) นั้น มุงเนนการสนับสนุนใหประชาชนนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต รวมไปถึงการเชิดชูประวัติและผลงานของบุคคล

บุคคลพอเพียง...

ตัวอยางแหงความเพียงพอ

ตัวอยางผูซึ่งปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน เชน 
คุณสมโภชน ทับเจริญ อายุ 59 ป อดีตอาจารยประจําศูนยวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
ที่ผันเปลี่ยนชีวิตรับราชการมานานกวา 27 ป มาทํา “ไรนา
สวนผสม” กลางกรุง ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษในพื้นที่
ที่รายลอมดวยบานจัดสรรในซอยนวลจันทร เขตบึงกุม กทม.
 คุณสมโภชนเลาวา เมื่อบิดามารดาอายุมากขึ้นเรื่อยๆ 
จึงเร่ิมคิดวา ควรจะทําอยางไรกับที่ดินจํานวน 50 ไรที่เปน
สมบัติมาต้ังแตสมัยปูยาตาทวด จนเมื่อมารดาเสียชีวิตลง จึง
ลาออกจากราชการกลับมาอยูบานและพัฒนาที่ดินมรดกผืนนี้
ใหเปนการเกษตรเชิงธุรกิจและเชิงทองเที่ยวใจกลางเมือง โดย
ไดแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนแรกจํานวน 14 ไร ทําเปนยาน
ธรุกจิใชชือ่วา “@บางขวด” มรีานคา รานกาแฟ เนนขายอาหาร 
โดยนําผลผลติจากไรนาไปจาํหนายใหแกนักทองเทีย่ว สวนพืน้ที่
อกี 36 ไร ปลกูไมยืนตนเพ่ือใหรมเงา ทาํแปลงนาขาวไรซเบอรรี่ 
เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักตางๆ

 ดวยชีวิตที่ตองตอสูดิ้นรนทามกลางความวุนวายของสภาพสังคมเมือง ทําให พ.อ.อ.วีรพงษ 

สิทธิจันทรเสน กับครอบครัว ตัดสินใจเดินทางกลับบานเกิดที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อดํารง

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมบนพื้นที่นาของตนเอง
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 “มีคนบอกวา ลงทุนปรับพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อการ
คาขายและทองเทีย่ว อาจจะไมคุม ทีด่นิราคาไรละ 20 ลานบาท 
มาทําไรทําไม ไดเงินแคเดือนนึงไมกี่หมื่นบาท ขายที่ไดเงินกอน
โตไมดีกวาหรือ แตผมคิดวาไมใช ที่ดินตรงนี้ขึ้นราคาทุกนาที 
เพราะอยูในเมืองหลวง ถือเปนดอกดินที่บานออก ดอกดิน
ในแตละปมันข้ึนราคาดวยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ แลว
จะขายไปทําไม เรามีความสุขกับการทําใหคนอื่นมีความสุข 
คนมาเที่ยวสบายใจ กินอาหารอรอย สุขภาพดี ก็ดีใจแลว”
(บทสัมภาษณจากหนังสือพิมพไทยรัฐ)
 หลักการที่คุณสมโภชนนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต
และประกอบอาชีพนั้น ลวนสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององคการสหประชาชาติที่กําหนด 17 เปาหมาย เพื่อใชเปน
ทิศทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ซึ่งมีกําหนด
เริม่ตัง้แตเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 ถงึเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2573 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป และสามารถแบงกลุมออกไดเปน 
5 กลุม ตามองคการสหประชาชาติ ประกอบดวย
 1. กลุม People หรือกลุมดานสังคม/ความเปนอยู
ของผูคน: (1) การลดความยากจน (2) การขจัดความหิวโหย
(3) สุขภาพและความเปนอยูที่ดี (4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 
และ (5) ความเทาเทียมกันทางเพศ
 2. กลุม Prosperity หรอืกลุมดานเศรษฐกจิและความ
มัง่คัง่: (7) พลังงานทีส่ะอาดและจายซือ้ได (8) งานทีม่คีณุคาและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
โครงสรางพื้นฐาน (10) ลดความเหลื่อมลํ้า และ (11) เมืองและ
ชุมชนยั่งยืน
 3. กลุม Planet หรอืกลุมดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม: (6) นํ้าและสุขาภิบาล (12) การผลิตและบริโภค

ที่รับผิดชอบและย่ังยืน (13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมทุร และ 
(15) ระบบนิเวศบนบก
 4. กลุม Peace หรอืกลุมดานสนัตภิาพ: (16) สันติภาพ
และสถาบันที่เขมแข็ง
 5. กลุม Partnership หรอืกลุมหุนสวนเพือ่การพฒันา :
(17) หุนสวนเพื่อการพัฒนา
 เมื่อพิจารณาถึงเป าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้ ง 
17 ขอแลว พบวา การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในการดาํเนนิธรุกจิและชวีติประจาํวนัของคณุสมโภชน 
ทับเจริญ ตรงกับเปาหมายในขอ 1. การลดความยากจน 
ขอ 2. การขจัดความหิวโหย ขอ 3. การมีสุขภาพและความ
เป นอยู ที่ดี  ข อ 8. งานที่มีคุณค าและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ขอ 11. เมืองและชุมชนยั่งยืน ขอ 12. การผลิต
และบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เปนแนวทาง
การดําเนินธุรกิจและชีวิตประจําวันที่ควรยึดถือเปนแบบอยาง 
และนํามาปรับใชใหเขากับการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล
อยางเหมาะสมตอไป

ที่มา : http://www.manpattanalibrary.com/
newsdetail.php?id=101

“

”

มีคนบอกวา ลงทุนปรับพื้นที่ทําการเกษตร

เพื่อการคาขายและทองเที่ยว อาจจะไมคุม 

ที่ดินราคาไรละ 20 ลานบาท มาทําไรทําไม 

ไดเงินแคเดือนนึงไมกี่หมื่นบาท ขายที่

ไดเงินกอนโตไมดีกวาหรือ แตผมคิดวาไมใช
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

กันยายน

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2561/62

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 พื้นที่เพาะปลูก 58.983 ลานไร ผลผลิต 26.100 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 443 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 58.962 ลานไร ผลผลิต 24.074 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 408 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.04 รอยละ 8.41 และรอยละ 8.58 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยน
จากที่นาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน จากที่ราคาขาวเหนียวในปที่แลวมีแนวโนมลดลง แตภาพรวมของเน้ือที่
เพาะปลูกขาวเพ่ิมขึ้นไมมากนัก เพราะเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และไมประสบปญหาอุทกภัยเหมือนปที่ผานมา สงผลใหในภาพรวม
ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวาผลผลิตจะ
ออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 16.916 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 64.81 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.801 1.550 2.109 16.916 3.336 0.895 0.321 0.078 0.094 26.100

- รอยละ 3.07 5.94 8.08 64.81 12.78 3.43 1.23 0.30 0.36 100.00

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.718 ลานไร ผลผลิต 8.595 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 676 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.840 ลานไร ผลผลิต 8.553 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิต
ตอไร 666 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูกลดลงรอยละ 0.95 ขณะที่ปริมาณผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.49 และ
รอยละ 1.50 ตามลําดับ คาดวาเนื้อที่เพาะปลูกขาวลดลงเล็กนอย จากการที่เกษตรกรบางสวนสนใจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น
ตามนโยบายรัฐบาล เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เน่ืองจากคาดวาปริมาณน้ําอยูในเกณฑดี มีนํ้าเพียงพอ
ตอการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหในภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 5.014 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.34 
ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด
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รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.895 2.563 2.451 1.322 0.560 0.446 0.210 0.109 0.039 8.595

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

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวปการผลิต 2561/62 
     มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 
เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต* ไดแก
       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 
      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)
      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ
      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และ
      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง
     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.
       พิจารณามาตรการฯ
     (2) ดานการตลาด 
      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน
งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง
        คุณภาพขาว
       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ
       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ
ราคาขาว ปการผลิต 2561/62 โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2561/61 ตามมติคณะกรรมการ นบข. 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
       (1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก
        ตันละ 1,500 บาท จากมติคณะรัฐมนตรี (24 กรกฎาคม 2561) เดิมใหสหกรณตันละ 1,000 บาท 
        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ
        ไดรับตันละ 500 บาท”
       (2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่
        เก็บของตนเองเทานั้น
       (3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ
        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก
        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี
        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
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 1.3 การคา

  ภาวการณซือ้ขายขาวในเดอืนกนัยายน 2561 ราคาขาวเปลอืกเจาทีเ่กษตรกรขายได สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่านมา 
เนื่องจากผลผลิตขาวนาปเริ่มทยอยออกสูตลาด ขณะที่ผูประกอบการตองการขาวเพื่อทยอยสงมอบตามคําสั่งซื้อจากตางประเทศ 

 1.4 การสงออก

  ป 2560 ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 
9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.65 และรอยละ 12.99 ตามลําดับ 
(ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-มิถุนายน) ไทยสงออกขาว 5.326 ลานตันขาวสาร มูลคา 85,801 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 5.434 ลานตันขาวสาร มูลคา 80,201 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 1.99 แตเพิ่มขึ้นในรูปของ
มูลคารอยละ 6.98 (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา
ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 14,630 
ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ (ที่มา : 
กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-มิถุนายน) ไทยนําเขาขาว 6,636 ตันขาวสาร มูลคา 169 ลานบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 4,636 ตันขาวสาร มูลคา 138 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 43.14 และ
รอยละ 22.46 (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

 ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนกันยายน 2561 วาจะมี
ผลผลิต 487.160 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 491.572 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.90 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดคาดการณบญัชสีมดลุขาวโลกป 2561/62 ณ เดอืนกนัยายน 2561 
วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 487.160 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2560/61 รอยละ 0.90 การใชในประเทศจะมี 
488.393 ลานตันขาวสาร เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 1.13 การสงออก/นําเขาจะมี 49.719 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมารอยละ 1.66 และสต็อกปลายปคงเหลือ 144.399 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.85
   โดยประเทศท่ีคาดวาจะสงออกเพิม่ขึน้ ไดแก อารเจนตนิา เมยีนมาร กัมพูชา จนี กายานา ปารากวยั ไทย และสหรฐัอเมรกิา 
สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล อินเดีย และอุรุกวัย
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอร่ีโคสต อียู กินี อิหราน 
อิรัก เคนยา มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวา
จะนําเขาลดลง ไดแก บังคลาเทศ กานา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และสหรัฐอเมริกา 
สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย และญี่ปุน
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 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

   ภาวะราคาขาวขาว 5% ปรับตัวขึ้นมาอยูที่ตันละ 400-405 ดอลลารสหรัฐ หลังจากภาวะอุปทานขาวในตลาดคอนขาง
ตึงตัวจากการเกิดนํ้าทวมและฝนตกในพื้นที่เขตที่ราบลุมแมนํ้าโขง (the Mekong Delta) ประกอบกับมีขาววาฟลิปปนสจะซื้อขาว
เพิ่มเติมอีก 133,500 ตัน และจะประมูลซื้อขาวอีก 250,000 ตัน
   กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานวา ขณะนี้หลายจังหวัด
ทางภาคใตของประเทศเก็บเกี่ยวขาวฤดูการผลิต the summer-autumn crop แลว 6 ลานไร โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุม
แมนํ้าโขง (Mekong Delta) เก็บเกี่ยวแลวประมาณ 5.52 ลานไร (พื้นที่เพาะปลูกฤดูนี้ทั้งประเทศประมาณ 12.75 ลานไร แบง
เปนภาคเหนือประมาณ 1.04 ลานไร และภาคใต 11.69 ลานไร) ทั้งนี้ คาดวามีผลผลิตขาวเปลือกในจังหวัดทางภาคใตที่เก็บเกี่ยว
จํานวน 11.2 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 2 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
  สํานักงานศุลกากร (General Department of Vietnam Customs) รายงานวา ในชวง 8 เดือนแรกของปนี้ (มกราคม-
สงิหาคม) เวยีดนามสงออกขาวแลวประมาณ 4.5 ลานตนั โดยปริมาณเพ่ิมขึน้รอยละ 11 เมือ่เทยีบกับชวง 8 เดอืนแรกของปทีผ่านมา 
โดยในเดือนสิงหาคมที่ผานมา มีการสงออกขาวประมาณ 606,500 ตัน ลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับจํานวน 646,239 ตัน 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา ขณะที่สํานักงานสถิติแหงชาติ (the General Statistics Office; GSO) รายงานวา ในชวง 8 เดือน
แรกของปนี้ (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามสงออกขาวแลวประมาณ 4.43 ลานตัน มูลคาประมาณ 2.23 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 และรอยละ 23.6 เมื่อเทียบกับในชวง 8 เดือนแรกของปที่ผานมา โดยในเดือนสิงหาคม
มีการสงออกขาวประมาณ 500,000 ตัน มูลคาประมาณ 236 ลานดอลลารสหรัฐฯ
   กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดวาสถานการณสงออกขาวในชวง
ที่เหลือของปนี้จะยังคงสดใสจากการที่คาดวาหลายประเทศจะมีความตองการนําเขาขาวมากขึ้น เชน ประเทศจีน ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย อิรัก รวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกา โดยในสวนของประเทศฟลิปปนสคาดวาจะนําเขาประมาณ 500,000 -
800,000 ตัน เพื่อชดเชยอุปทานขาวในประเทศที่ลดลง
   ขณะเดียวกันผูสงออกกําลังมองหาตลาดสงออกขาวเหนียวแหงใหมเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน เชน ประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งการที่เวียดนามสงออกขาวเหนียวไปยังตลาดอื่นไดสงผลใหราคาขาวเหนียวขยับสูงขึ้นจากตันละ 400 ดอลลารสหรัฐฯ  เปน
ตันละ 440 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผานมา
   ทั้งนี้ มีรายงานวาเพื่อสนับสนุนการสงออกขาวไปยังประเทศจีนซึ่งเปนผูซื้อรายใหญ สถานประกอบการสงออกขาวของ
เวยีดนามจาํเปนตองใหความสาํคญักบัการปฏบิตัติามขอกาํหนดดานความปลอดภยัและการตรวจสอบยอนกลบัของสินคาประเภท
อาหาร รวมถึงการดําเนินการคาอยางเปนทางการแทนการคาตามแถบชายแดน
   จีนเปนผูนําเขาขาวจากเวียดนามรายใหญที่สุด (ประมาณ 891,000 ตัน โดยสวนใหญเปนขาวเหนียว) คิดเปนสัดสวน
รอยละ 26.85 รองลงมา ไดแก ประเทศอินโดนีเซียรอยละ 18.2 และประเทศฟลิปปนสรอยละ 10.4 อยางไรก็ตาม การสงออกขาว
ไปยงัประเทศจนีมปีรมิาณลดลงรอยละ 27.7 และมลูคาการสงออกขาวลดลงรอยละ 14.6 เมือ่เทยีบกบัชวงเวลาเดยีวกนักบัป 2560 
โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 ประเทศจีนไดปรับขึ้นอัตราภาษีนําเขาขาวจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงขาวเหนียวเปนรอยละ 
50 จากเดมิรอยละ 5 ซึง่สงผลใหการสงออกขาวของเวยีดนามลดลงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีเหตผุลอกีประการหน่ึง คอื การควบคมุ
ที่เขมงวดมากขึ้น โดยหนวยงานของประเทศจีนซึ่งไดเพิ่มมาตรฐานการกักกันสินคาทางการเกษตรสําหรับผูสงออก อธิบดีกรมการ
คาระหวางประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนาม เผยวา ผูสงออกขาวกําลังพบกับปญหาใหญ หลังจากที่จีนปรับขึ้น
อัตราภาษีการนําเขาขาวจากประเทศสมาชิกอาเซียน
   ขณะที่ผูประกอบการ กลาววา ไมมียอดการสั่งซื้อขาวเหนียวใหมมีเพียงการสงออกตามการสั่งซื้อเดิม โดยเรียกรอง
ใหเกษตรกรลดการเพาะปลกูขาวเหนยีวและเปลีย่นไปเพาะปลกูขาวพนัธุอืน่แทน เพือ่หลกีเลีย่งการพึง่พาประเทศจนีมากเกนิไป เนือ่งจาก
ในปจจุบันขาวเหนียวมากกวารอยละ 80 ถูกสงออกไปยังประเทศจีน
   ผูสงออกขาวรายหนึ่ง กลาววา ประเทศเวียดนามและจีนมีชายแดนติดตอกันยาว และมีการสงออกขาวจํานวนมาก
ผานชายแดนมาเปนเวลานาน แตในขณะนี้ประเทศจีนตองการที่จะควบคุมการคาแถบชายแดน เพื่อจัดการดานคุณภาพใหดียิ่งขึ้น 
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อีกทั้งยังเปนการขจัดสินคาเลี่ยงภาษีและใหผูนําเขาสินคาทําการนําเขาสินคาตามรูปแบบอยางเปนทางการ ดังนั้น เพื่อรักษาตลาด
การสงออกขาวไปยังประเทศจีน ผูประกอบการสงออกขาวของเวียดนามจึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและ
การตรวจสอบยอนกลับของจีน แตในขณะเดียวกัน ควรที่จะกระจายการสงออกขาวไปยังตลาดอื่นๆ ดวย เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพา
ตลาดการสงออกขาวไปยังประเทศจีนมากเกินไป
   ทัง้นี ้เพือ่ชวยสงเสรมิการสงออกขาวไปยังประเทศจนี กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาไดเชญิผูนําเขาขาวจากประเทศจนี 
15 ราย มาหารือเกี่ยวกับการสงออกขาวโดยตรงในเร็วๆ นี้
  องคการเกษตรและอาหารแหงชาติ (The UN’s Food and Agriculture Organization; FAO) พยากรณวาในป 2561 
นี้เวียดนามจะมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 44.15 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 เมื่อเทียบกับจํานวน 42.839 ลานตัน ในป 
2560 โดยในฤดูการผลิตหลัก (winter/spring season paddy crop) (มีผลผลิตประมาณรอยละ 45 ของผลผลิตทั้งหมด) ไดมีการ
เก็บเกี่ยวไปแลวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา ซึ่งคาดวามีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 20.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6 เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย และมีนํ้าเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก สวนในฤดูการผลิตรอง (summer/
autumn paddy crop) (มีผลผลิตประมาณรอยละ 35 ของผลผลิตทั้งหมด) มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.875 ลานไร ซึ่งแลว
เสร็จไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา และฤดูการผลิตรอง (the minor winter (10th month) crop) (มีผลผลิตประมาณรอยละ 
20 ของผลผลิตทั้งหมด) กําลังอยูในชวงเพาะปลูก ซึ่งเมื่อชวงกลางเดือนสิงหาคมที่ผานมามีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 8.125 ลานไร
   ทั้งนี้ FAO คาดวาในป 2561 นี้ เวียดนามจะสงออกขาวประมาณ 7.2 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 14 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
   สํานักขาว Bloomberg รายงานวา บริษัท Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood 2) กําลังขอการอนุมัติ
จากผูถือหุนเพื่อจํากัดสัดสวนการถือครองหุนของนักลงทุนตางชาติเปนรอยละ 23 ขณะที่การถือครองหุนของรัฐบาลเวียดนาม
ลดลงเหลือรอยละ 51.43 หลังจากที่บริษัทไดขายหุนจํานวนรอยละ 23.57 ใหกับประชาชนและ พนักงาน และไดออกหุนเสนอขาย
ในสัดสวนรอยละ 25 ใหแกนักลงทุนที่ไมมีชื่อในประเทศ
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ฟลิปปนส

   กระทรวงเกษตรฟลิปปนส (The Department of Agriculture) เปดเผยวา พายุไตฝุนมังคุดสรางความเสียหายให
กับผลผลิตขาวเปลือกมากถึง 250,730 ตัน และขาวโพดอีก 1,204 ตัน หลังพายุพัดถลมจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเมื่อ
ชวงปลายสัปดาหที่ผานมา โดยเบื้องตนกระทรวงเกษตรฟลิปปนส (The Department of Agriculture) ประเมินความเสียหาย
ดานการเกษตรเปนมูลคาประมาณ 9.6 พันลานเปโซ หรือประมาณ 177 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกวาที่
เคยพยากรณไวกอนหนานี้ถึงรอยละ 60 อยางไรก็ตามทางการคาดวา มูลคาความเสียหายอาจจะเพิ่มขึ้นเปน 11-12 พันลานเปโซ 
ซึ่งทางการตองรอรายงานความเสียหายจากหนวยงานในพื้นที่อีกครั้ง กอนที่จะสรุปความเสียหายทั้งหมดได
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย

   ภาวะราคาขาวในสัปดาหที่ผานมายังคงปรับลดลงสูระดับต่ําสุดในรอบ 17 เดือน จากภาวการณคาที่คอนขางซบเซา 
ประกอบกับคาเงินรูปยังคงมีทิศทางออนคาลงนับตั้งแตตนปที่ผานมา คาเงินรูปออนคาลงแลวประมาณรอยละ 13 โดยราคา
ขาวนึ่ง 5% อยูที่ตันละ 371-375 ดอลลารสหรัฐฯ ลดลง 5 ดอลลารสหรัฐฯ จากตันละ 376-380 ดอลลารสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห
ที่ผานมา ราคาขาวยังคงมีทิศทางปรับลดลง สงผลใหผูซื้อจากตางประเทศชะลอการซื้อขาวในชวงนี้ เพราะคาดวาราคาขาวยังคง
มีแนวโนมออนตัวลงอีก 
   กระทรวงเกษตร รายงานวา การเพาะปลูกขาวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน - ธันวาคม) ของปการผลิต 2561/62 
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 มีการเพาะปลูกแลวประมาณ 238.69 ลานไร เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดียวกัน
ของปที่แลว ซึ่งในปนี้ฤดูมรสุมที่พัดเอาลมฝนจากดานตะวันตกเฉียงใตเขามาในประทศซึ่งจําเปนตอ การเพาะปลูกขาวในฤดู
การผลิต Kharif ปรากฏวามาเร็วกวาปกติ แตการกระจายตัวของฝนยังไมดีนัก 
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   กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานวา วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผานมา 
อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ํากวาระดับปกติประมาณรอยละ 10 โดยฝนที่ตกบริเวณคาบสมุทรทางภาคใตมีปริมาณสูงกวาคาปกติ
ประมาณรอยละ 1 ขณะที่ในภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกในระดับที่ตํ่ากวาคาปกติ
ประมาณรอยละ 6 รอยละ 6 และรอยละ 24 ตามลําดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยูในชวง ระหวางวันที่ 1 มิถุนายนถึง 
30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในชวงเวลานี้มีความจําเปนตอการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ญี่ปุน

   กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศเปดประมูลนําเขาขาวแบบ 
MA (ordinary international tender) ในวันที่ 14 กันยายน 2561 นี้ มีกําหนดสงมอบระหวางวันที่ 15 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 
2561 โดยชนิดขาวที่ประมูลประกอบดวย ขาวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long grain) จากประเทศใดก็ได (Global tender) 
จํานวน 4 ล็อตๆ ละ 7,000 ตัน กําหนดสงมอบระหวางวันที่ 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 และระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน-
10 ธันวาคม 2561 และขาวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium grain) จํานวน 12,000 ตัน สงมอบระหวางวันที่ 
15 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2561 
   นอกจากนี้ยังไดประกาศเปดประมูลนําเขาขาวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งแรกของ ปงบประมาณ 
2562 (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) ในวันที่ 26 กันยายน 2561 นี้จํานวน 25,000 ตัน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 16,021 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,350 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2561 รอยละ 4.37 และสูงขึ้นจากตันละ 11,342 บาท ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 41.25 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15%  เฉลี่ยตันละ 7,523 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,493 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2561 รอยละ 0.40 แตลดลงจากตันละ 7,632 บาท ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 1.42

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 33,150 บาท ราคาลดลงจากตนัละ 33,468 บาท ของเดอืนสิงหาคม 
2561 รอยละ 0.95 แตสูงขึ้นจากตันละ 28,712 บาท ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 15.45
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,750 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,795 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 
รอยละ 0.38 และลดลงจากตันละ 11,769 บาท ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 0.16

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะล ิ100% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 1,139 ดอลลารสหรัฐฯ (36,920 บาท/ตนั) ราคาสงูขึน้จากตนัละ 1,130 
ดอลลารสหรัฐฯ (36,977 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 0.79 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.15)  แตสูงขึ้นจากตันละ 
1,031 ดอลลารสหรัฐฯ (33,893 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 10.47 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 8.93)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 405 ดอลลารสหรัฐฯ (13,127 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 406 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,288 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 0.24 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.21) แตสูงขึ้นจากตันละ 402 ดอลลาร
สหรัฐฯ (13,230 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 0.74 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.77) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 32.4146 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนกันยายน 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.390 34.500 34.500 34.578 32.650 -1.01 34.400 5.36

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.208 -0.32 8.024 -2.24

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.400 1.52

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 144.560 145.770 144.953 145.989 0.51 140.800 -3.55

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 112.910 1.55 110.000 -2.58

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.300 0.81

ญี่ปุน 7.931 8.079 7.876 7.929 7.787 -0.55 7.790 0.04

เกาหลีใต 4.230 4.241 4.327 4.197 3.972 -1.35 3.730 -6.09

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.330 0.60

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 3.780 3.780 4.46 3.780 0.00

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.500 1.76 7.400 -1.33

ฟลิปปนส 11.858 11.914 11.008 11.686 12.235 0.43 12.300 0.53

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.943 0.27 29.069 0.44

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 21.200 4.07

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.969 23.15

อื่น ๆ 48.067 48.659 48.070 50.00 48.32 0.38 49.14 1.69

รวม 478.987 479.876 473.450 486.892 491.572 0.67 487.160 -0.90

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2561 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 743 ตุลาคม 2561 17

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 127.988 132.821 137.004 4.65 145.632 6.30

ผลผลิต 478.987 479.876 473.450 486.892 491.572 0.67 487.160 -0.90

นําเขา 44.182 42.714 40.162 48.072 48.905 3.27 49.719 1.66

ใชในประเทศ 473.862 473.972 468.617 482.709 482.944 0.56 488.393 1.13

สงออก 44.182 42.714 40.162 48.072 48.905 3.27 49.719 1.66

สต็อกปลายป 122.085 127.988 132.821 137.004 145.632 4.30 144.399 -0.85

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา  0.494 0.310 0.527 0.392 0.350 -4.44 0.400 14.29

ออสเตรเลีย  0.404 0.323 0.165 0.187 0.275 -12.33 0.275 0.00

บราซิล  0.852 0.895 0.641 0.594 0.950 -1.90 0.750 -21.05

พมา  1.688 1.735 1.300 3.350 3.100 20.61 3.200 3.23

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 1.600 53.83 1.800 12.50

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 13.000 3.65 13.000 0.00

ปากีสถาน 3.700 4.000 4.100 3.642 4.300 2.09 4.300 0.00

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.600 12.88 0.650 8.33

รัสเซีย   0.163 0.198 0.175 0.160  0.160 0.00

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 7.000 1.86 7.000 0.00

ไทย  10.969 9.779 9.867 11.615 10.500 0.85 11.000 4.76

สหรัฐฯ 2.947 3.381 3.355 3.349 2.950 -0.07 3.200 8.47

อื่น ๆ 4.702 4.619 4.564 4.371 4.090 -3.29 4.234 3.52

รวม 44.182 42.714 40.162 48.072 48.905 3.27 49.719 1.66

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

(ประมาณการเดือน กันยายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 1.335 0.598 0.035 2.348 1.400 15.75 1.100 -21.43

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

เบอรกินา 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 5.500 5.76 5.500 0.00

ไอเวอรี่โคสต 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 1.900 5.18 2.000 5.26

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 2.000 -3.63 1.200 -40.00

อิหราน 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 1.250 8.70

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนยา 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 0.534 0.600 2.98 0.600 0.00

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.600 -2.38 3.000 15.38

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 1.400 -9.64 1.200 -14.29

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

แอฟริกาใต 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 0.855 0.00

อื่น ๆ 16.503 15.571 15.167 17.64 17.70 2.68 18.42 4.12

รวม 44.182 42.714 40.162 48.072 48.905 3.27 49.719 1.66

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

(ประมาณการเดือน กันยายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.900 35.100 35.100 35.000 35.200 0.14 35.500 0.85

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 8.025 0.41 8.050 0.31

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 10.000 -1.36 10.100 1.00

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 140.334 140.799 141.448 142.700 0.50 143.500 0.56

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.400 2.66 4.400 0.00

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 98.660 -0.27 99.000 0.34

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.000 -0.39 38.200 0.53

ญี่ปุน 8.380 8.830 8.806 8.649 8.651 0.43 8.590 -0.71

เกาหลีใต 4.422 4.197 4.212 4.651 4.875 3.02 4.475 -8.21

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.910 1.03 3.930 0.51

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.550 6.700 3.66 6.900 2.99

ฟลิปปนส 12.850 13.000 12.900 12.900 13.150 0.39 13.350 1.52

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.100 0.09 22.400 1.36

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 11.170 2.91 10.200 -8.68

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.580 4.230 4.279 1.35 4.223 -1.31

อื่น ๆ 67.732 67.772 67.929 75.625 71.303 2.15 75.598 6.02

รวม 473.862 473.972 468.617 482.709 482.944 0.56 488.393 1.13

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2561 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 743 ตุลาคม 256120

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 6 สต็อกขาวปลายปของโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ  0.966 1.592 1.205 0.854 1.500 2.61 1.600 6.67

จีน  60.500 69.000 78.500 86.500 93.989 11.71 95.089 1.17

อินเดีย  22.800 17.800 18.400 20.550 22.000 0.72 20.000 -9.09

อินโดนีเซีย  5.501 4.111 3.509 2.915 3.913 -9.74 4.211 7.62

ญี่ปุน  3.007 2.821 2.552 2.491 2.262 -6.70 2.097 -7.29

ฟลิปปนส 1.695 2.409 2.117 2.003 2.388 5.14 2.538 6.28

ไทย  11.999 11.270 8.403 4.238 3.188 -30.43 3.438 7.84

สหรัฐฯ  1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.424 52.63

อื่น ๆ  16.583 20.577 19.340 18.307 17.892 0.35 17.026 -4.84

รวม  122.085 127.988 132.821 137.004 145.632 4.30 144.399 -0.85

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร

20,000

15,000

10,000

5,000

0

ราคาที่เกษตรกรขายไดขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ราคาขายสงขาว 5% ราคาสงออกขาว 5%

บาท/ตัน

เดือน

ราคาขาว
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000

800,000
600,000
400,000

ปริมาณสงออก (ตัน)

ตัน

เดือน

ปริมาณการสงออกขาว
พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2560

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 743 ตุลาคม 2561 21

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.280 ลานตัน 
มูลคา 4,381 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.177 ลานตันมูลคา 
2,893 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 57.75 และ
รอยละ 51.42 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.084 
ลานตัน มูลคา 2,150 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.073 
ลานตัน มูลคา 1,871 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 15.14 และรอยละ 14.94 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนกันยายน 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดที่เกษตรกรขายได ณ 
ระดบัไรนา เฉลีย่กโิลกรมัละ 2.46 บาท ราคาสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 
2.38 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 3.36 และสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 
1.30 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 89.23
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.78 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรมัละ 5.85 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.20แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
3.96 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 45.96
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.81 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.82 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.15 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.11 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 33.27
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารชชั้นพิเศษเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.31 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.09 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.46 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.56 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 44.98

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสู ตลาด
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่
เก็บเกี่ยว 7.87 ลานไร ผลผลิต 27.24 ลานตัน ผลผลลิตตอไร 
3.46 ตัน เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.71 ลานไร 
ผลผลิต 30.50 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.50 ตัน พบวา 
พื้นที่ เก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตต อไร  ลดลงร อยละ 
9.64 รอยละ 10.69 และรอยละ 1.14 ตามลําดับโดย
เดือนกันยายน2561คาดวาจะมีผลผลิตออกสู ตลาด 1.13 
ลานตัน (รอยละ 4.13 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสูตลาดแลว 
(เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561) ปริมาณ 26.11ลานตัน 
(รอยละ 95.87 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

สิงหาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก0.205ลานตันมูลคา 1,526 
ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.116 ลานตัน มูลคา 901 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมาคิดเปนรอยละ 76.72 และรอยละ 
69.37 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 251.600 ตัน มูลคา 
2.161 ลานบาทสูงขึ้นจากปริมาณ 82.150 ตัน มูลคา 0.703 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 206.27และรอยละ 
207.33 ตามลําดับ
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ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2561/62 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 วามี 
1,069.00 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 1,033.64 ลานตนั ในป 2560/61 
รอยละ 3.42 โดย สหรฐัอเมรกิา จนี บราซลิ อารเจนตนิา ยเูครน 
แคนาดา อนิโดนเีซยี เอธโิอเปย ฟลปิปนส และเซอรเบยี ผลติได
เพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,106.12 ลานตัน 
เพิม่ข้ึนจาก 1,067.32 ลานตนั ในป 2560/61 รอยละ 3.64 โดย
สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต 
แอฟริกาใต อารเจนตินา อินโดนีเซีย เกาหลีใต และอิหราน 
มีความตองการใชเพิ่มข้ึน สําหรับการคาของโลกมี 157.75 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 149.68 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 
5.39 โดยอารเจนตินา บราซิล ยูเครน เซอรเบีย ปารากวัย 
และเม็กซิโก สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน สหภาพ
ยุโรป เกาหลีใต อียิปต เวียดนาม อิหราน โคลัมเบีย จีน 
ซาอุดิอาระเบีย แอลจีเรีย มาเลเซีย เปรู บังกลาเทศ ชิลี 
กัวเตมาลา และบราซิล มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนกันยายน 2561 (1-15 กันยายน 2561) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว 20,022 ตนั (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนกันยายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 6.52 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
6.77 บาท ของเดือนสงิหาคม 2561 รอยละ 3.69 แตเพิม่ขึน้จาก
กิโลกรัมละ 6.00 บาท ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 8.67 
สาํหรบัขาวโพดเลีย้งสตัวความชืน้เกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 

5.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.37 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2561 รอยละ 3.54 แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.86 บาท 
ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 6.58
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.77 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 8.58 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 
2.21 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.00 บาท ของเดือนกันยายน 
2560 รอยละ 9.63 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.32 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.06 บาท 
ของเดอืนสงิหาคม 2561 รอยละ 3.23 และเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 
7.07 บาท ของเดือนกันยายน 2560 รอยละ 17.68
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 283.50 ดอลลาร
สหรัฐ (9,103 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 272.00 ดอลลาร
สหรัฐ (8,915 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 4.23 
และเพิม่ขึน้ในรปูของเงนิบาท ตนัละ 188.00 บาท เมือ่เทยีบกบั
เดือนกันยายน 2560 เฉลี่ยตันละ 253.00 ดอลลารสหรัฐ 
(8,324 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 12.06 และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ 779.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 139.75 
ดอลลารสหรัฐ (4,604 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 138.98 
ดอลลารสหรัฐ (4,614 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2561 
รอยละ 0.55 แตลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 10.00 บาท 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2560 เฉลีย่ตนัละ 131.10 ดอลลาร
สหรัฐ (4,368 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 6.60 และเพิ่มขึ้น
ในรูปของเงินบาทตันละ 236.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมนัเสนราคาเฉลีย่ตนัละ 233 ดอลลาร
สหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 228 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่
ผานมารอยละ 2.19 แตสูงขึ้นจากตันละ 179 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 30.17

 3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 
500 ดอลลารสหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 488 ดอลลารสหรัฐฯ
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 2.46 แตสงูขึน้จากตนัละ 337 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 48.37

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 194.15 227.83 -14.78

ผลผลิต 1,069.00 1,033.64 3.42

นําเขา 157.75 149.68 5.39

สงออก 157.75 149.68 5.39

ใชในประเทศ 1,106.12 1,067.32 3.64

สต็อกปลายป 157.03 194.15 -19.12

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 วามี 59.26 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 57.85 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.44 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน ไนจีเรีย เอธิโอเปย ซูดาน จีน 
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บูรกินาฟาโซ และชาด ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2561/62 มี 59.42 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.18 
ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.13 โดยไนจีเรีย เม็กซิโก 
ซดูาน บูรกนิาฟาโซ สหภาพยโุรป และแคเมอรนู มคีวามตองการ
ใชเพิ่มขึ้น ดานการคาโลกคาดวามี 6.96 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
6.79 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.50 โดยออสเตรเลีย

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.03 5.37 -6.33

ผลผลิต 59.26  57.85 2.44

นําเขา 6.96 6.79 2.50

สงออก 6.96 6.79 2.50

ใชในประเทศ 59.42 58.18 2.13

สต็อกปลายป 4.88 5.03 -2.98

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับเม็กซิโก สหภาพยุโรป ซูดาน ญี่ปุน 
ชิลีและโซมาเลีย นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนกนัยายน 
2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกันยายน 
2561 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2561-มถินุายน 
2562) มเีนือ้ทีป่ลกู 813,847 ไร ผลผลติ 111,235 ตนั และผลผลติ
ตอไร 137 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่ปลูก 
813,674 ไร ผลผลิต 109,935 ตัน และผลผลิตตอไร 132 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 0.02 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.18 และรอยละ 3.79 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกันยายน 2561 
มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ ถั่วเขียวผิวดํา
ชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
26.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561 
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี เ ดือนน้ีเฉ ล่ียกิ โลกรัมละ 
23.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
18.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
12.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท 
ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 26.00 บาท ของเดอืนสงิหาคม 2560 
รอยละ 3.85
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
26.92 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.93 บาท ของเดือน
สิงหาคม 2561 รอย 0.04
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี  เดือนนี้ ราคากิ โลกรัมละ 
23.91 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
18.90 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 18.89 บาท ของเดือน
สิงหาคม 2561 รอยละ 0.05
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองป 2561/62 มีประมาณ 
157,846 ไร ลดลงจาก 159,524 ไร ของปที่ผานมารอยละ 
1.05 โดยผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 45,413 ตัน สูงขึ้น
จาก 45,201 ตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.47 และผลผลิตเฉลี่ย
ตอไร สูงข้ึนเปน 288 กิโลกรัม จาก 283 กิโลกรัม ของปที่
ผานมารอยละ 1.77  

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนกันยายน 2561 มีประมาณ 

 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
12.87 สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 12.86 บาท ของเดอืนสงิหาคม 
2561 รอยละ 0.08 

 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 25.72 ลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 26.72 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 
รอยละ 3.74

369.32 ลานตัน สูงขึ้นจาก 336.82 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 9.65
 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืน
นี้ไมมีรายงานราคา 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลือง
สกัดนํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
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ถั่วลิสง

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2560/61

สหรัฐอเมริกา 127.73 119.52

บราซิล 120.50 119.50

อารเจนตินา 57.00 37.80

จีน 15.00 14.20

อินเดีย 10.50 8.35

ปารากวัย 9.80 10.00

แคนาดา 7.00 7.72

อื่น ๆ 21.79 19.74

รวม 369.32 336.82

ทีม่า : Oilseeds : World Markets and Trade : September 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกันยายน 
2561 (ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 
มิถุนายน 2562) มีเนื้อที่ปลูก 99,972 ไร ผลผลิต 33,830 ตัน 
และผลผลิตตอไร 338 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มี
เนื้อที่ปลูก 105,789 ไร ผลผลิต 35,461 ตัน และผลผลิตตอไร 
335 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 5.50 และผลผลิต
ลดลงรอยละ 6.60 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90 

ราคา

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนกันยายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.20 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.17 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 
รอยละ 3.94 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.11 บาท ของเดือน
กันยายน 2560 รอยละ 23.02
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561 และเดือน
กันยายน 2560
  ถัว่ลสิงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2561 และเดือน
กันยายน 2560

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 45.56 43.93 -3.58

นําเขา 3.19 3.29 3.13

สงออก 3.68 3.63 -1.36

สกัดนํ้ามัน 18.62 18.20 -2.26

สต็อกปลายป 3.65 2.76 -24.38

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

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาถ่ัวเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉล่ียบุชเชลละ 827.62 เซนต (9.99 บาท/กก.) ลดลงจาก
บุชเชลละ 874.04 เซนต (10.33 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 5.31 และลดลงจากบุชเชลละ 964.38 เซนต  (11.80 
บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 14.18
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 309.98 ดอลลารสหรัฐฯ (10.18 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 331.67 ดอลลารสหรัฐฯ  (11.10 บาท/กก.)  
ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.54 แตสูงขึ้นจากตันละ 305.67 
ดอลลารสหรัฐฯ (10.18 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 1.41
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนกันยายนจะมีประมาณ 1.274 ลานตันคิด 
เปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.217 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.137 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.193 ลานตัน 
ของเดือนสิงหาคม 2561 คิดเปนรอยละ 12.05 และรอยละ 
12.44 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนธันวาคม 2561 ปรับตัวลดลงอยูที่ 2,143 ริงกิต
ตอตัน (519.14 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 0.1 ซึ่งราคา
นํ้ามันปาลมดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตปาลมน้ํามัน 
เพิ่มขึ้น ขณะเดียวมาเลเซียไดกระตุนการสงออกโดยประกาศ
การปรับลดภาษีสงออกนํ้ามันปาลมดิบในเดือนตุลาคม 2561 
เปนภาษีรอยละ 0 และภาษีลดลงจากรอยละ 4.5 ในเดือน
สิงหาคม ทัง้นีร้าคานํา้มนัปาลมดบิยงัไดรบัผลกระทบจากน้ํามนั
พืชอื่นๆ ที่เปนพืชแขงขันในตลาดนํ้ามันพืชโลก อยางไรก็ตาม 
คาดวา ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวอยูที่ระดับ 
2,140 - 2,162 ริงกิตตอตัน 

ราคา

  ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.09 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.18 บาท 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.90 17.80 -0.56

อินเดีย 6.50 5.75 -11.54

อื่น ๆ 21.16 20.38 -3.69

รวม 45.56 43.93 -3.58

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

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2561/62 ณ เดือนกันยายน 2561 มีผลผลิต 
43.93 ลานตัน ลดลงจาก 45.56 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 
3.58 หรือคิดเปนรอยละ 8.21 ของผลผลิตพืชน้ํามันของโลก 
โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 2561/62 
มีปริมาณ 369.32 ลานตัน 71.70 ลานตัน และ 49.83 
ลานตัน ตามลําดับ 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.83 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
3.72 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.94 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.15 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.81 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
22.11 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.25 
  ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาด
รอตเตอรดัม เฉลี่ยตันละ 556.57 ดอลลารสหรัฐฯ (18.29 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 557.67 ดอลลารสหรัฐฯ (18.60 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.20 และลดลงจากตันละ 724.75 
ดอลลารสหรัฐฯ (24.14 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 23.21 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,168.92 ริงกิต (17.35 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 2,209.56 ริงกิต (18.16 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.84 และลดลงจากตันละ 2,791.75 รงิกติ (22.27 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 22.31
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลก
ป 2561/62 ณ เดือนกันยายน 2561 วามีปริมาณ 26.56 
ลานตัน ลดลงจาก 26.89 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 1.23

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2561/62 วามี 27.86 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 26.83 
ลานตันของป 2560/61 รอยละ 3.84 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 9.10 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.91 ลานตันของป 2560/61 
รอยละ 2.13 ดานการสงออก คาดวาจะมี 9.10 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.86 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 2.71

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

  อินเดยีเตรยีมพจิารณาเพิม่โควตาการสงออกนํา้ตาล
  รัฐบาลอินเดียกําลังพิจารณาขอเสนอที่จะเพิ่มโควตา
การสงออกนํ้าตาลในป 2561/2562 เปน 5 ลานตัน จาก 
2 ลานตัน ในป 2560/2561 เพื่อชดเชยราคานํ้าตาลในตลาด

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกันยายน 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 18.24 18.24 0.00

ผลผลิต 26.89 26.56 -1.23

นําเขา 8.91 9.10 2.13

ใชในประเทศ 26.83 27.86 3.84

สงออก 8.86 9.10 2.71

สต็อกปลายป 18.24 16.87 -7.51

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนกันยายน 2561

โลกตกต่ํา โดยรัฐบาลจะตองจัดหาเงินจํานวน 45 พันลาน
รูป (1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 72.55 รูป) เพื่ออุดหนุนสําหรับ
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลในอัตรา 138.8 รูป/ตันออย 
จาก 55 รูป/ตันออย ในป 2560/2561 และยังพิจารณาชดเชย
คาขนสงนํ้าตาลและคาใชจายระหวาง 1,000-3,000 รูป/ตัน 
จากโรงงานนํ้าตาลไปยังทาเรือ

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนกันยายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนตุลาคม 2561 
ทาํสญัญาเดอืนกันยายน เฉลีย่ปอนดละ 81.77 เซนต (กโิลกรมัละ 
59.26 บาท) ลดลงจากปอนดละ 84.56 เซนต (กิโลกรัมละ 
61.89 บาท) ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 3.30 และลดลง
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2 .63 บาท แต  สู งขึ้นจาก
ปอนดละ 71.02 เซนต (กิโลกรัมละ 52.16 บาท) ของเดือน
กันยายน 2560 รอยละ 15.14 และสูงขึ้นในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 7.10 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ส.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 61 10.98 10.72 10.84 10.17 +0.67

มี.ค. 62 11.81 11.57 11.68 11.05 +0.63

พ.ค. 62 11.94 11.69 11.80 11.27 +0.53

ก.ค. 62 12.04 11.80 11.91 11.48 +0.43

ต.ค. 62 12.33 12.12 12.20 11.81 +0.39

มี.ค. 63 12.90 12.67 12.77 12.44 +0.33

พ.ค. 63 12.82 12.75 12.83 12.56 +0.27

ก.ค. 63 12.87 12.82 12.87 12.66 +0.21

ต.ค. 63 13.02 12.98 13.03 12.88 +0.15

มี.ค. 64 13.36 13.33 13.38 13.30 +0.08

พ.ค. 64 - - 13.35 13.38 -0.03

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ส.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 61 334.60 328.80 331.00 305.90 +25.10

ธ.ค. 61 335.60 331.00 333.00 307.70 +25.30

มี.ค. 62 338.20 333.60 336.40 311.70 +24.70

พ.ค. 62 340.90 336.50 339.20 315.70 +23.50

ส.ค. 62 343.30 339.80 342.10 321.40 +20.70

ต.ค. 62 347.60 343.50 346.00 326.10 +19.90

ธ.ค. 62 353.10 350.90 350.90 332.20 +18.70

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณการผลิตและการใช

ยางธรรมชาติ

 จากขอมูลการผลิตยางธรรมชาติของสมาคมประเทศ
ผูผลิตยางธรรมชาติในระหวางเดือน มกราคม – สิงหาคม 2561 
ผลผลิตยางธรรมชาติโลกมีปริมาณ 8.51 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจาก 
8.40 ของป 2560 รอยละ 1.3 ทางดานสถานการณผลิตใน

ตางประเทศในระหวางเดอืนมกราคม – สงิหาคม ทางดานประเทศ
อินเดีย ในเดือนสิงหาคมที่ผานมารัฐเคราลาประสบภาวะ
น้ําทวมทีรุ่นแรงทีส่ดุในรอบศตวรรษสงผลใหผลผลติของอนิเดยี
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 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.59 บาท 
ลดลงจาก 45.06 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.47 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.03
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.98 บาท ลดลง
จาก 34.78 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.80 บาท 
หรือลดลงรอยละ  2.30

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 48.19 บาท 
ลดลงจาก 49.96 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.77 บาท 
หรือลดลงรอยละ 3.56
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 47.04 บาท 
ลดลงจาก 48.81 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.77 บาท 
หรือลดลงรอยละ  3.64
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.34 บาท 
ลดลงจาก 44.81 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.47 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.04
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.73 บาท ลดลง
จาก 34.53 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.80 บาท 
หรือลดลงรอยละ  2.31

3. ราคายางแผนรมควันชัน้ 3 ในตลาดลวงหนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
143.19 เซนตสหรัฐฯ (46.34 บาท) ลดลงจาก 146.81 เซนต
สหรัฐฯ (48.15 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากิโลกรัมละ  3.62 เซนต
สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ  2.47
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
151.53 เยน (43.51 บาท) ลดลงจาก 163.02 เยน (47.73 บาท) 
ของเดือนที่ผ านมากิโลกรัมละ 11.49 เยน หรือลดลง
รอยละ  7.04

ลดลงรอยละ 8.9 ในสวนของประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และ
ศรีลังกา จากผลของปญหาราคายางตกต่ําและชวงฤดูปดกรีด
ที่ผานมาเกษตรกรชาวสวนยางไดลดการกรีดยางลงสงผลให
ผลผลิตของทั้ง 3 ประเทศเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับปที่ผาน
มาลดลงรอยละ 18.1 รอยละ 22.7 และรอยละ 9.3 ตามลําดับ
 ในขณะที่ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลกระหวาง
เดือน มกราคม – สิงหาคม 2561 มีปริมาณ 9.34 ลานตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาที่มีปริมาณ 8.85 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.5 โดยในชวงดังกลาวของป 2561 ปริมาณการใชมี
สูงกวาผลผลิตประมาณ 0.34 ลานตัน 

ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
41.86 บาท ลดลงจาก 42.15 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.29 บาท หรือลดลงรอยละ 0.68
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
41.36 บาท ลดลงจาก 41.65 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.29 บาท หรือลดลงรอยละ 0.69
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.86 บาท ลดลงจาก 41.15 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.29 บาท หรือลดลงรอยละ 0.69
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.55 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 18.99 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.56 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.98
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.30 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 16.27 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.18
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.09 บาท 
ลดลงจาก 37.54 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.45 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.19

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนตุลาคม 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 48.44 บาท 
ลดลงจาก 50.21 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.77 บาท 
หรือลดลงรอยละ  3.54
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 47.29 บาท 
ลดลงจาก 49.06 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.77 บาท 
หรือลดลงรอยละ  3.62
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมให

ปลูกแซมในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 

เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เน่ืองจาก

จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 

ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ

ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน

ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมาก

ชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝน

เพยีงพอ ทาํใหตนกาแฟสมบรูณออกดอกตดิผลมากกวาปทีผ่านมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธุ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย

ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยู ในชวงอายุที่ให

ผลผลิตสูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 

เดือนกุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมน้ํามัน และ

ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึง

โคนตนกาแฟท่ีไมสมบรูณและอายมุากออก สาํหรบัผลผลติตอไร

คาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 2559 

ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 

ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวา

ปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 

เดือนกุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมลด็กาแฟจะใกลเคยีงกับปทีผ่านมา จาก

ปริมาณผลผลิตโลกที่เพ่ิมขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 

สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจาก

ผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมี

แนวโนมเพ่ิมขึน้จากปทีผ่านมาเลก็นอยจากความตองการบรโิภค

ภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสงออก 

ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการใช

เมล็ดกาแฟในป 2560 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ มีปริมาณ

สูงขึ้น จาก 90,000 ตัน ในป 2560 เปน 95,000 ตัน ในป 2561 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 เนื่องจากความตองการของโรงงาน

แปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการ

สงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 8 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – สงิหาคม) เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปทีผ่านมา การสงออกเมลด็กาแฟดบิ มปีริมาณ 382.33 ตนั 

มูลคา 75.67 ลานบาท โดยสูงขึ้นรอยละ 59.59 และรอยละ 
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55.92 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 

112.06 ตัน มูลคา 26.95 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา

รอยละ 3.19 และ 17.57 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูป

สงออกปริมาณ 2,805.67 ตัน มูลคา 446.76 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.86 และลดลงรอยละ 7.61 ตามลําดับ และ

กาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออก 16,774.61 ตนั มลูคา 

1,735.42 ลานบาท หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 11.66 

และรอยละ 21.68 ตามลําดับ

 นาํเขาเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเรจ็รปูในชวง 8 เดอืนแรก

ของป 2561 (มกราคม – สงิหาคม) เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของ

ปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 41,262.39 ตัน 

มูลคา 2,525.02 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.31 และ

รอยละ 0.46 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว 

มีปริมาณ 1,146.03 ตัน มูลคา 346.63 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 36.61 และรอยละ 18.59 ตามลําดับ สําหรับ

กาแฟสาํเรจ็รปูมปีรมิาณนาํเขา 4,140.07 ตนั หรอืลดลงรอยละ 

3.28 และมูลคา 1,171.62 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.90 

และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 4,705.57 ตัน 

มูลคา 700.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.87 และ

รอยละ 27.97 ตามลําดับ 

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2560/61 มปีรมิาณ 9.586 ลานตนั ลดลงจาก 9.709 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 1.27 เนื่องจากสภาพอากาศ

ไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 

มีผลผลิต ปริมาณ 3.054 ลานตัน ลดลง 0.312 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 9.27 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน

ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟป 

2560/61 ปริมาณ 1.758 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 ลานตัน 

ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.74  

 ความตองการใชกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.519 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.96 

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.850 ลานตัน ลดลงจาก 8.013 

ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 2.03 ประเทศที่สงออกมาก

ที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.813 

ลานตนั ลดลงจาก 1.985 ลานตนั ของป 2559/60 รอยละ 8.66 

เน่ืองจากผลผลติลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวยีดนาม มกีาร

สงออก ปริมาณ 1.659 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.653 ลานตัน 

ของป 2559/60 รอยละ 0.36 เน่ืองจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย 

ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กันยายน 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 121.18 เซนต/ปอนด (87.61 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 125.21 เซนต/ปอนด (91.65 บาท/กิโลกรัม) ของ

เดือนกอนรอยละ 3.22

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 76.70 เซนต/ปอนด (55.45 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 80.74 เซนต/ปอนด (59.10 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน

รอยละ 5.00 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.738

9.162

9.423

9.519

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.96

ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (มถินุายน 2561) www.usda.gov
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ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.813 -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

เอธิโอเปย 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 ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

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 : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 4,007 ไร 
ผลผลิต 2,005 ตัน เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่เพิ่มขึ้น แตปริมาณผลผลิตโดยรวม
ในปนี้ลดลง ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาลใหมไดทยอยเก็บเกี่ยว
หมดแลว

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงเล็กนอย เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจาก
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170-180 บาท 
พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 280-290 บาท สวนพริกไทย
ออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค. –ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตัน มูลคา 56.81 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ119ตนั มลูคา 20.62 ลานบาท และพรกิไทยปน ปรมิาณ 
229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
271 ตัน มูลคา 61.79 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 37 ตนั มลูคา 17.83 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
211 มูลคา 43.96 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายได พริกไทยขาว-ดี ป  2560 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 
18.07 ส วนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
239.77 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สาํหรับเดอืนกันยายน ป 2561 พริกไทยดาํ-คละ มรีาคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 146.67 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
เพิม่ขึน้รอยละ 1.14 และพรกิไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 
220 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 20.45 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

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

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดโรงงานรวมทั้งประเทศ
ออกสูตลาดเพิม่ขึน้ โดยมผีลผลติประมาณวนัละ 3,000 - 4,000 ตนั 
ขณะท่ีความตองการวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปสับปะรด
จะเพิม่ข้ึนจากเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจาก โรงงานแปรรปูสบัปะรด

เร่ิมทยอยเปดทําการผลิต หลังจากหยุดทําการผลิตเพื่อบํารุง
ดูแลรักษาอุปกรณประจําป ทําใหราคาสับปะรดโรงงานที่
เกษตรกรขายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดือนกรกฎาคม 2561 สงออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 57,405 ตัน มูลคา 1,723.98 ลาน
บาท ลดลงจากปริมาณ 61,873 ตัน มูลคา 1,894.50 ลาน
บาท ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 7.22 และรอย
ละ 9.00 และลดลงจากปริมาณ 65,006 ตัน มูลคา 2,490.41 
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หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.35 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 220.48 
ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 13.48

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 23 ตัน มูลคา 4.92 ลานบาท ปริมาณ
ลดลงจาก 43 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 
46.85 ขณะทีม่ลูคาเพิม่ขึน้จาก 4.75 ลานบาท ในเดอืนมถินุายน 
2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.53 และลดลงจากปริมาณ 25 ตัน 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 9.03 ขณะที่มูลคา
เพิ่มขึ้นจาก 2.48 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 98.09

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,048 ตัน มูลคา 16.02 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 999 ตัน มูลคา 14.96 ลานบาท ในเดือน
มถินุายน 2560 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 4.91 และรอยละ 7.10 และ
ปริมาณลดลงจาก 1,112 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือ
ลดลงรอยละ 5.71 ขณะที่มูลคาเพ่ิมขึ้นจาก 15.57 ลานบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.86

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 3.10 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.32 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 33.51 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
4.32 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 28.30
 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 7.84 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.74 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 1.23 และลดลงจากกิโลกรัมละ 8.94 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.36  

ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 11.69 
และรอยละ 30.78

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 
รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 43,409 ตัน มูลคา 1,167.83 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 46,380 ตัน มูลคา 1,317.94 ลานบาท 
ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 6.41 และรอยละ 
11.39 และลดลงจากปรมิาณ 50,277 ตนั มลูคา 1,816.27 ลานบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 13.66 และ
รอยละ 35.70

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 10,224 ตัน มูลคา 341.01 ลานบาท 
ลดลงจากปรมิาณ 11,544 ตนั มลูคา 351.14 ลานบาท ในเดอืน
มถุินายน 2561 หรอืลดลงรอยละ 11.43 และรอยละ 2.89 และ
ลดลงจากปรมิาณ 13,981 ตนั มลูคา 504.68 ลานบาท ในเดอืน
กรกฎาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 7.00 และรอยละ 20.30

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 45 ตัน มูลคา 3.43 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 91 ตัน มูลคา 5.42 ลานบาทในเดือนมิถุนายน 
2561 หรือลดลงรอยละ 50.48 และรอยละ 36.61 และลดลง
จากปริมาณ 102 ตัน มูลคา 7.75 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 
2560 หรือลดลงรอยละ 55.70 และรอยละ 55.68

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,654 ตัน มูลคา 190.77 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,814 ตัน มูลคา 200.29 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 5.69 และรอยละ 4.75 และ
ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2,496 ตัน มูลคา ในเดือนกรกฎาคม 2560 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอย
จากเดือนที่ผานมา แมวาจะเขาสูฤดูฝนจะมีอาหารและสัตวนํ้า
ตามธรรมชาติมาก แตจากผลผลิตสุกรออกสูตลาดไมมากนัก 
ทําใหราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอย สงผลใหภาวะ
ตลาดสุกรคอนขางคึกคัก แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคา
จะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ก.ค. 2561 
มีปริมาณ 265 ตัน มูลคา 19.59 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
มิ.ย. 2561 มีปริมาณ 262 ตัน มูลคา 19.25 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 1.15 และรอยละ 1.76 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ก.ค. 2561 
มีปริมาณ 717 ตัน มูลคา 169.81 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
มิ.ย. 2561 มีปริมาณ 872 ตัน มูลคา 197.96 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 17.76 และรอยละ 14.22 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 60.26 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(บาท/กก.)
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สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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สงูขึน้จากกิโลกรัมละ 59.45 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 1.36 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 59.57 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.77 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 61.44 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 61.49 บาท สวน
ราคาลกูสกุรตามประกาศของบริษทั ซ.ีพ.ี เฉลีย่ตวัละ 1,800 บาท 
สูงขึ้นจากตัวละ 1,700 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.88 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 65.10 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.61

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ในเดอืนนีร้าคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดคอนขางทรงตวั
จากเดอืนท่ีผานมา เนือ่งจากผลผลติ ไกเนือ้ออกสูตลาดใกลเคยีง
กับความตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย แนวโนมคาดวา
เดือนหนาราคาจะทรงตัว 
 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแขง็เดอืน ก.ค. 2561 
ปริมาณ 25,733 ตัน มูลคา 2,073.01 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
มิ.ย. 2561 ปริมาณ 24,774 ตัน มูลคา 1,919.41 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 3.87 และรอยละ 8.00 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ก.ค. 2561 มีปริมาณ 
46,380 ตัน มูลคา 6,473.76 ลานบาท ปริมาณลดลงจากเดือน 
ม.ิย. 2561 มปีรมิาณ 46,756 ตนั คดิเปนรอยละ 0.80 แตมลูคา
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผานมา ซึ่งสงออกมูลคา มูลคา 6,442.47 

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ส.ค.ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย.ก.ย. ก.ย.
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดไขไกในเดือนนี้ ราคาไขไกที่เกษตรกรขาย
ไดปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากความ

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา

ตองการบริโภคไขไกเร่ิมมากขึ้นและใกลเคียงกับผลผลิตไขไกที่
ออกสูตลาด แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
ก.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 18.40 ลานฟอง มูลคา 77.57 
ลานบาท ลดลงจากเดือน มิ.ย. 2561 ปริมาณ 22.21 ลานฟอง 
มูลคา 90.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.15 และรอยละ 
14.61 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได เฉลีย่ทัง้ประเทศรอยฟองละ 
282 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 281 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 0.36 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟองละ 
292 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 281 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 280 บาท สวนภาคใต ไมมีรายงาน 
ส วนราคาลูกไก ไข ตามประกาศของบริษัท ซี .พี . ตัวละ 
18.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 311 บาท ทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.49 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน 
สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั
ละ 34.03 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.95 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.24 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.39 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 39.32 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี 

ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 13.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 12.50 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.00

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.91 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.41 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.36 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 49.05 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 49.14 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.18

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 328 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 326 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.61 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 350 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 340 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 298 บาท และ
ภาคใต รอยฟองละ 348 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ส.ค.ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย.ก.ย. ก.ย.
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พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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 รายการ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 60 ม.ค.61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 60.50 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47.00 46.55 54.4 57.37 56.75 57.54 59.45 60.25

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

63.50 62.00 49.90 53.50 44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.03

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 35.91

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 274 278 248 245 256 254 263 257 265 278 278 279 281 282

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

304 302 266 261 251 252 271 258 285 311 311 311 311 311

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 336 338 336 336 336 336 336 330 330 326 325 330 326 328

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

338 400 400 400 377 364 370 348 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.30

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.30

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 89.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
89.79 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.55 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.10 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.90 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
91.27 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 100.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.30 บาท สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ 
69.25 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.07 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.23 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.07 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนกันยายน 2561

 สมาคมกุงไทยคาด ป 2561 ไทยผลิตกุง 290,000 ตัน
ใกลเคียงกับปที่แลว
 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจากวารสารขาวกุงวา ดร.สมศักดิ์ 
ปณีตัทธยาศัย นายกสมาคมกุงไทย เปดเผยถึงสถานการณกุง
ของไทยตลอดป 2561 ยังเขมแข็ง โดยคาดวาผลผลิตกุงปนี้
มีปริมาณ 290,000 ตัน ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา สวนผลผลิต
กุงของปลายปคาดวาจะมปีรมิาณมากกวาในชวงตนป เนือ่งจาก
ในชวงที่ผ านมาเกษตรกรมีการลงกุ งเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
สถานการณไมมีการระบาดของโรค จึงคาดวาจะทําใหระหวาง
เดือนกันยายน - พฤศจิกายนมีปริมาณกุงออกสูตลาดมากขึ้น
 อยางไรก็ตาม ในขณะที่ปริมาณผลผลิตกุงออกสูตลาด
มากขอใหภาคผูแปรรูปหาตลาดใหม เชน รัสเซีย ประเทศแถบ
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา ฯลฯ ทดแทนตลาดสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน อียู และจีน เนื่องจากที่ผานมาประเทศเหลานี้เคยซื้อ
กุงจากไทยในปริมาณที่ลดลง สําหรับในภาคผูประกอบการ
แปรรูปควรลดกําลังการผลิตลง รวมทั้งใหมีการแกกฎระเบียบ
เพื่อการนําเขากุ งจากอินเดียของเมื่อตนปที่ผานมา เพราะ
สงผลกระทบทําใหราคากุงลดลง
 ในสวนของภาคเกษตรกรไมควรเพิ่มปริมาณผลผลิต 
เนื่องจากปจจุบันเกษตรกรไทยสามารถผลิตกุงไดเต็มกําลัง
การผลิต โดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรผลิตกุ งได เป นปริมาณ 
5.6-6.4 ตัน/ไร/ป ประกอบกับเกษตรกรไมไดเพิ่มหรือขยาย
พื้นที่การเลี้ยง อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญของเกษตรกร คือ จะตอง
ควบคุมตนทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการฟารมที่ดีและควรเลี้ยงกุงใหไดขนาดใหญ (50 กรัม) ซึ่ง
จะทําใหไดราคาดีกวาการเลี้ยงกุงขนาดเล็ก (15 กรัม) นอกจาก
น้ีนายกสมาคมยงัคาดวา ปรมิาณผลผลติกุงของไทยของป 2562 
จะอยูที่ปริมาณ 320,000 ตัน และราคากุงอาจมีแนวโนมลดลง 
เนื่องจากประเทศผูผลิตที่สําคัญของโลกโดยเฉพาะเอกวาดอร 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผลิตกุงไดเพิ่มขึ้น สวนอินเดียซึ่งเปน
ผูผลิตกุงรายใหญของโลก ยังมีการระบาดของโรค หากไมมีการ
แกไขสถานการณการระบาดของโรคตางๆ ผลผลติกุงของอนิเดยี
อาจลดลงอยางมาก

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

 ในเดอืนกนัยายน 2561 สตัวนํา้ทกุชนดิทกุประเภทสง
เขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลาง องคการสะพานปลากรงุเทพ ที่
ผานการประมูลและไมผานการประมูลจากการประเมินไดรวม
ทั้งสิ้น 1,318 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,260 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 
4.60 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูลทุกชนิด 1,234 ตัน 
เพ่ิมขึ้นจาก 1,174 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 5.11 เปนสัตว
น้ําจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลานํ้าจืดที่ผานการ
ประมูลรวม 396 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 387 ตัน ของเดือนกอนรอย
ละ 2.33 โดยเปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ ดังนี้้ 
 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา
ประมูลจําหนายฯ 180 ตัน ลดลงจาก 183 ตัน ของเดือนที่ผาน
มารอยละ 1.64
 1.2 ปลาหมึกสด มีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิดทุก
ประเภทสงเขาประมูล จําหนายฯ 115 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 109 ตัน 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.51 
 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง
องคการสะพานปลา
 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 5.7 
เทากับเดือนที่ผานมา 
 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 8 ตัน 
ลดลงจาก 9 ตัน ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.11

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนพฤศจิกายน 2561

 จากการวเิคราะหทางสถติปิระเมนิไดวาจะมสีตัวนํา้ทกุชนดิ
สงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลากรงุเทพ 
รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,338 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,318 ตนั ของเดอืน
ทีผ่านมารอยละ 1.52 โดยแยกเปนประเภทสตัวนํา้ทีส่าํคญั ดงันี้
 2.1 กุงสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุงสดทุกชนิดสง
เขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 189 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 180 ตัน 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.00
 2.2 ปลาหมกึสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ
สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 130 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 115 ตนั 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.04
 2.3 ปลาทสูด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 
 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล
จําหนายฯ ประมาณ 5.7 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา
 2.5 ปลาดกุสด คาดวาจะมปีรมิาณสงเขาประมลูจาํหนายฯ 
ประมาณ 9 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 8 ตัน ของเดือนที่ผานมารอยละ 
12.50
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3. สถานการณการตลาดเดือนตุลาคม 2561

 กระทรวงพาณชิยสหรฐัอมรกิาออกกฎนาํเขาใหม (SIMP) 
เพื่อตรวจสอบยอนกลับสินคาประมง
 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานวา สหรัฐอมริกาออกกฎระเบียบใหม
ในการนาํสินคานาํเขา Seafood Import Monitoring Program 
(SIMP) ซ่ึงกรมประมงและผูประกอบการประมงพรอมปฏิบัติ 
โดยกฎนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินโครงการตรวจสอบ
ยอนกลับสินคาประมงที่ผูประกอบการประมงในประเทศไทย 
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหการสงออกสินคาประมง
ของไทยนัน้มีคณุภาพ และถกูตองตามกฎระเบยีบทีส่หรัฐฯ ตัง้ไว
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จากการที่สหรัฐอเมริกา
ไดประกาศกฎระเบียบนําเขาสินคาประมงฉบับใหม เรียกวา 
โครงการตรวจสอบการนําเขาอาหารทะเล Seafood Import 
Monitoring Program (SIMP) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ
ดําเนินงาน ของคณะทํางานตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และบิดเบือนขอมูล
บนฉลากสินคาอาหารทะเล (Presidential Task Force 
to Combat Illegal, Unreported, and Unregulted 
Fishing (IUU) and Seafood Fraud) ซึ่ง SIMP เปนสวนหนึ่ง
ของกฎหมาย Magnuson-Stevens Fishery Conservation 
and Management Act ภายใตการบริหารจัดการของ
หนวยงาน National Marine Fisheries Service (NMFS), 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) กระทรวงพาณิชยของประเทศสหรัฐฯ โดยกําหนดให
ผูนําเขาสินคาสัตวนํ้านั้นมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
ขออนุญาตการคาการประมงระหวางประเทศ International 
Fisheries Trade Permit (IFTP) และตองมีการจัดทํารายงาน
และเก็บบันทึกขอมูลตลอดสายการผลิตของสัตว น้ําและ 
ผลติภณัฑสตัวนํา้ประกอบการขออนญุาตนาํเขาสตัวน้ําตามชนิด
ท่ีกาํหนด โดยสตัวนํา้ 13 ชนดิแรก ไดแก 1.ปลาคอดแอตแลนตกิ 
(Cod - Atlantic) 2.ปูมาแอตแลนติก (Blue Crab - Atlantic) 
3.ปลาอีโตมอญ หรือ หนามอม, อีโต, มงเจาเลือด, โตมอญ หรือ 
สีเสียดอินเดีย (Mahi Mahi or Dolphin fish) 4.ปลาเกา 
(Grouper) 5.ปูจักรพรรดิแดง หรือ คิงแครบแดง (King Crab 
- Red) 6.ปลาคอดแปซิฟก (Cod – Pacific) 7.ปลากะพงแดง 
(Snapper – Red) 8.ปลิงทะเล (Sea Cucumber) 9.ฉลาม 
(Sharks) 10.ปลากระโทงดาบ (Swordfish) 11.ปลาทนูา (Tuna):
ปลาทูนาครีบยาว (Albacore), ปลาทูนาตาโต (Bigeye), 
ปลาทูนาทองแถบ (Skipjack), ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellow-
fin), ปลาทูนาครีบนํ้าเงิน (Bluefin) 12.กุง (Shrimp) และ 

13.หอยเปาฮื้อ (Abalone) ซึ่งมีผลบังคับใชกับผูนําเขาสินคา
ประมงมายังสหรัฐฯ แลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ยกเวน
สินคากุงและหอยเปาฮื้อ ที่ไดประกาศกฎระเบียบสุดทาย 
(Final Rule) ลงวนัที ่24 เมษายน 2561 โดยกําหนดใหระเบยีบ
มผีลบงัคบัใชกับกุงและหอยเปาฮือ้ตัง้แตวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
เปนตนไป
 นายอดศิร พรอมเทพ อธบิดกีรมประมง เปดเผยวา การสงออก
สินคาและผลิตภัณฑประมงของไทยเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก
ตอเศรษฐกิจ เน่ืองจากสามารถสรางรายไดใหกับประเทศ
อยางมหาศาล ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลการสงออกสินคาประมง
ในป 2559 ที่มีมูลคา 191,005.6 ลานบาท โดยมีทูนากระปอง
และกุงเปนหลัก อยางไรก็ตาม ในชวง 10 ปที่ผานมาปริมาณ
วัตถุดิบหรือทรัพยากรประมงมีแนวโนมลดลง จึงจําเปนที่จะ
ตองมีการพัฒนาระบบการผลิตและการนําเขา-การสงออก
สินคาประมงอยางตอเนื่อง ปจจุบันประเทศไทยไดมีการตื่นตัว
ตอกฎระเบียบใหมของทางสหรัฐฯ กรมประมงในฐานะหนวย
งานที่เกี่ยวของไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนการตรวจ
สอบรับรองสินคาประมงสงออก รวมถึงยกระดับการเพาะเลี้ยง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนวางระบบการผลิต
ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ในดานการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ และดานการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า เชน ระบบฐานฟารม เรือประมง โรงงานแปรรูป 
ตลอดสายการผลิตและยินดีที่จะมีสวนรวมในการสนับสนุน
ขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองใหกับผูประกอบการนําไปประยุกตใช
ในการผลักดันใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยไมเปน
ภาระตอเกษตรกรรายยอย ซึ่งลาสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
ที่ผานมา กรมประมงไดเปนเจาภาพในการจัดงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใหกับผูประกอบการในการเตรียมความพรอมการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบการนาํเขาสนิคาประมงของสหรฐัอเมรกิา 
Seafood Import Monitoring Program (SIMP) โดยไดรับ
เกียรติจากวิทยากรที่เปนผูแทนจาก National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) กระทรวงพาณิชย
ของประเทศสหรัฐฯ ในการบรรยาย รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ
กฎระเบียบนําเขาสินคาประมงฉบับใหมที่เรียกวา Seafood 
Import Monitoring Program (SIMP) ซึง่ประเทศไทยในฐานะ
ผูสงออกจะตองเรงทําความเขาใจแกผู ประกอบการประมง
ทกุภาคสวน เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ดงักลาวอยางเครงครดัและถกูตอง เพือ่ใหการสงออกสินคาของ
ประเทศไทยมีความย่ังยืนและสรางความเชื่อมั่นในมาตรฐาน
คุณภาพและระบบการตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
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4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนตุลาคม 2561

 ราคาสัตวนํา้ทีส่าํคญับางชนดิในเดือนตุลาคม 2561 มคีวาม

เคลื่อนไหวดังนี้ 

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 144.42 บาท ลดลงจาก 153.70 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.04

 ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 262.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 110.00 บาท ลดลงจาก 155.80 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 29.40 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 195.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.82บาท เพิ่มขึ้นจาก 83.14 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.63 

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขาย

ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 89.56 ลดลงจาก 89.89 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.37 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 125.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา  

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคา

ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 37.71 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

39.39 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.27 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ย 74.17 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 75.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.11 

 4.6 ปลาเปดและปลาปน  ราคาที่ชาวประมงขายปลา

เปดได 8.42 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.43 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.12

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 31.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจาก 

30.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.33 

5. แนวโนมของราคาเดือนพฤศจิกายน 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ
ราคาเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 148.00 เพิม่ขึน้จาก 144.42 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.48 
  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 
จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 263.00 บาท/กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นจาก 262.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.38 
 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 115.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 
110.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.89
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จาก 195.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.56 
 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยู ในระดับ 90.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 
87.82 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.48
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
คาดวาจะอยูในระดบั 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตวัเทากบัเดอืน
ที่ผานมา 
 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 90.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 89.56 
บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.49 
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาจะอยูใน
ระดบั 130.00 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 125.00 บาท/กโิลกรมั 
ของเดือนกอนรอยละ 4.00 
 5.5 ปลาดกุบิก๊อยุ ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวาจะอยู
ในระดบั 39.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 37.71 บาท/กโิลกรมั 
ของเดือนกอนรอยละ 3.42 
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาอยูในระดับ 75.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจาก 74.17 
บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.12 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดทีช่าวประมงขาย

ไดคาดวาจะอยูในระดับ 9.00 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

8.92 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.90

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 32.00 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 31.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.23
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ย. 60 45.99 70.00

ต.ค. 41.89 70.00
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มี.ค. 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. 39.39 75.00
ก.ย. 37.71 74.17

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ย. 60 86.78 120.00

ต.ค. 86.13 120.00
พ.ย. 87.25 120.00
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค. 61 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มี.ค. 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. 89.89 125.00
ก.ย. 89.56 125.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ย. 60 174.36 173.20

ต.ค. 170.42 172.92
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มี.ค. 183.01 250.00
เม.ย. 144.88 250.00
พ.ค. 125.38 251.50
มิ.ย. 140.44 260.00
ก.ค. 158.20 260.00
ส.ค. 153.70 262.00
ก.ย. 144.42 262.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 743 ตุลาคม 256142

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ย. 60 8.55 34.00

ต.ค. 8.32 34.00
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มี.ค. 8.53 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. 8.43 30.00
ก.ย. 8.42 31.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ย. 60 111.00 180.00

ต.ค. 122.93 180.00
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มี.ค. 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. 155.80 195.00
ก.ย. 110.00 195.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ย. 60 80.19 80.00

ต.ค. 69.27 80.00
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มี.ค. 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. 83.14 85.00
ก.ย. 87.82 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมือ่เรว็ๆ นีม้รีายงานจากกองการสือ่มวลชน กรมสารนเิทศ 

กระทรวงการตางประเทศ วารัฐบาลไทยพรอมรับแรงงาน

ตางดาวเขาสูการทํางานในภาคประมงเพิ่มเติม เพื่อเปนการ

บรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ซึ่งยังมี

ความตองการแรงงานมากกวา 53,000 คน โดยกระทรวง

แรงงานไดกําหนดมาตรการเปดรับแรงงานตางดาวเพิ่มเติม

ใน 3 แนวทาง ไดแก (1) การตออายุแรงงานตางดาวที่ไดรับ

อนุญาตให ทํางานตามมาตรา 83 ของพระราชกําหนด

การประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งใบอนุญาตทํางานนี้จะหมดอายุ

ในวันที่ 30 กันยายน 2561 และผานการพิสูจนสัญชาติแลว 

โดยหนวยงานของไทยจะตออายุใบอนุญาตออกไปอีก 2 ป 

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะจัดตั้งศูนยบริการ

เบด็เสรจ็ในจงัหวดัชายทะเล 22 จงัหวดั เพือ่ใหแรงงานตางดาว

เขามารายงานตวั (2) การอนญุาตใหแรงงานตางดาวทีม่เีอกสาร

ที่ยังไมหมดอายุ เชน หนังสือเดินทางและหนังสือเดินทาง

ชั่วคราว เขามารายงานตัวเพื่อเปนแรงงานในภาคประมง

ตามมาตรา 83 ดังกลาว โดยขอใหดําเนินการภายในวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2561 และ (3) การนําเขาแรงงานตามบันทึก

รัฐบาลไทย

ยินดีรับแรงงานตางดาวเพิ่มในภาคประมง

ความเขาใจแบบรัฐตอรัฐ (MOU) และในเบื้องตนรัฐบาล

เมียนมาไดตอบรับที่จะจัดหาแรงงานจํานวน 42,000 คน เขาสู

ภาคประมงไทยแลวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

 มาตรการดงักลาวเปนการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมประมงไทย 

และสนับสนุนใหผู ประกอบการในภาคประมงมีการจาง

แรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยผานมาตรการ

ที่รฐับาลกําหนดไวเทานั้น อยางไรก็ตามเพือ่ใหแรงงานดังกลาว

ไดรับการคุมครองสทิธภิายใตพระราชกําหนด การบรหิารจดัการ

การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 

ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยสามารถนําเขาแรงงานผานชองทาง 

MOU เพิ่มขึ้น เปน 10 เทา และรัฐบาลไทยยังมีการปรับปรุง

กฎหมายดานแรงงานอีกหลายฉบับ เพื่อใหการคุ มครอง

แรงงานตางดาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน กฎกระทรวง

คุมครองแรงงานในงานประมงทะเล และระเบียบวาดวยการ

ตรวจแรงงานและการดําเนินคดีอาญาผูกระทําความผิดตาม

กฎกระทรวงคุ มครองแรงงานในภาคประมง ไดแก มีการ

เพิ่มมาตรการจัดเก็บอัตลักษณบุคคลผานการสแกนหนาและ

มานตา การอบรมใหความรูเรื่องสิทธิของแรงงาน การขยาย

ชองทางรองทุกขและการจัดตั้งศูนยรวมบริการชวยเหลือ

แรงงานตางดาว รวมทัง้การเพิม่ความเขมแขง็ของการตรวจสอบ

แรงงานในภาคประมง โดยการจัดทําคูมือการตรวจแรงงาน

และจัดฝกอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาแรงงานในภาค

ประมงทุกคนไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางดาวจะไมถูก

เอารัดเอาเปรียบ และเปนบุคลากรสําคัญในการพัฒนา

อตุสาหกรรมประมงของไทยเพือ่ใหเกดิความยัง่ยนือยางแทจริง
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58

ลูกเปดไขซีพี 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.56 21.75 17.46 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

21-0-0 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,367

46-0-0 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467

16 - 20 - 0 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967

16 - 16 - 8 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,833 12,700

15 - 15 - 15 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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สศท.3 เขารวมประชุมชี้แจงโครงการเสริมสรางรายได

ใหแกเกษตรกรรายยอย

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) มอบหมายให น.ส.ปวริศา ศิริกุล 
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เขารวมประชุมชี้แจงโครงการ
เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย ภายใตโครงการสรางทักษะและสงเสริม
อาชีพดานการเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู ณ หองประชุมโรงแรมกินรีรีสอรท อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมี นายชนะ  ไชยฮอย เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
เปนประธาน เพื่อทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินการใหแกเจาหนาที่ระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ ประธาน ศพก. เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม 150 คน 

✤

สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสกลนคร

 วนัที ่29 สงิหาคม 2561 นางอญัชนา  ตราโช รองเลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมดวยนางเพญ็ศริ ิ วงษวาท ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่3 
จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
จงัหวดัสกลนคร  รวม 3 จดุดาํเนนิการ ไดแก การจดัระบบอนุรักษดนิและน้ํา การปรับ
เปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม ตําบลทุงแก อําเภอเจริญศิลป โครงการ
ฝายชะลอนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า โดยกรมพัฒนาที่ดิน บริเวณบานชัยชนะ 
อาํเภอสองดาว และโครงการสนบัสนนุอุปกรณ แปรรูปผลผลติทางการเกษตร สหกรณ
โคเนื้อโพนยางคํา อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

✤

แวะเยี่ยม สศท.
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สศท.7 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ

จังหวัดสิงหบุรี ครั้งที่ 5/2561

 วันที่ 5 กันยายน 2561 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) 
มอบหมายใหนางอุสา เสือสุภาพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณจังหวัดสิงหบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธานการประชุม 
ณ หองประชุมขุนสรรค พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี (หลังใหม) เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพสนิคาเกษตร (ศพก.) ระดบัอาํเภอ รวมทัง้การจดัทาํขอมลูผลงานสาํคญัโดดเดนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณในจังหวัดสิงหบุรี 

✤

สศท.6 รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ

จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561

 วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสุชัย  กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) 
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายพิบูลย หัตถกิจโกศล 
ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปนประธาน รวมดวยหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการฯ เขารวมประชุม 
ณ หองประชุม 402 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ไดนําเสนอการวิเคราะหอุปสงค 
อุปทาน และวิถีตลาดสินคาเกษตรที่สําคัญ จังหวัดปราจีนบุรี

✤
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สศท.9 เขารวมคลินิกสํานักงานเลขานุการกรม

 วันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) 
พรอมเจาหนาที่ เขารวมคลินิกสํานักงานเลขานุการกรม เพื่อรับคําปรึกษาประเด็นปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

✤
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แวะเยี่ยม สศท.



การประชุมการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล

การทําเกษตรในพื้นที่อาจกอใหเกิดผล

เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 วันที่ 4 กันยายน 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธาน
การประชุมเรื่อง “การดําเนินการสํารวจและจัดทําฐาน
ขอมูลการทําเกษตรในพื้นที่อาจกอใหเกิดผลเปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือทําใหเกิดการบุกรุก
และตัดไมทําลายปา” ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมจีระพันธุ 
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาแนวทางการทําฐานขอมูลการทําเกษตรที่สงผลกระทบตอพื้นที่ดังกลาว
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ขาวประชาสัมพันธ



 วันที่ 7 - 8 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปด
การสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 และ
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562 
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรม ริชมอนด 

การสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 2561 และแนวทาง

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ป 2562 

สไตลิช คอนเวนช่ัน จ.นนทบุรี โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เปนผูกลาวรายงาน เพื่อใหทุกหนวยงานไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
และชีแ้จงแนวทางการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํป รวมทัง้เสนอขอคดิเหน็ทีเ่ปนประโยชนตอการดาํเนนิงานของสาํนักงานเศรษฐกจิ
การเกษตรรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ KM OAE ดีเดน ประจําป 2561 ในครั้งนี้ดวย
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สศก.จัดสัมมนาบูรณาการหนวยงานดานภูมิสารสนเทศ

 วันที่ 10 กันยายน 2561 นายเปรมชัย เกตุสําเภา ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศการเกษตร ศูนยสารสนเทศการเกษตร
เปนประธานเปดการสมัมนาเรือ่ง “เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศกับการพฒันาการเกษตร” ซึง่จดัขึน้ระหวางวนัที ่10 - 12 กนัยายน 2561 
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู เขารวมการสัมมนาจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เพือ่แลกเปลีย่นองคความรู เสรมิสรางความเขาใจในวธิกีารจดัการขอมลู การประยุกตใช
และการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในภารกิจของหนวยงานตางๆ และสรางเครือขายในการทํางานระหวางหนวยงาน
ดานภูมิสารสนเทศทั้งภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไดรับเกียรติ
จากวิทยากรผูมีความรูดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาบรรยายพิเศษ 2 เรื่องสําคัญ คือ “เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการบริหารจัดการ
ดานการเกษตรในปจจุบันและในอนาคต” โดย ดร.ปกรณ เพ็ชรประยูร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) และการบรรยายพิเศษในหัวขอ “Agri-Map เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจดานการเกษตรเชิงรุก” 
โดย ดร.นพดล คีรีเพ็ชร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (Nectec)
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



การสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

สูการปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0”

 วนัที ่13 กนัยายน 2561 นายกฤษฎา บญุราช รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานเปดการสมัมนา “การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
สูการปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
ไดรับทราบนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พัฒนาองคความรูดาน
เทคโนโลยี และสรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกัน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 ในการน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดปาฐกถาพิเศษ 
“นโยบายเกษตร 4.0 สูการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” โดยมีนายวิณะโรจน 
ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนผูกลาวรายงาน และ
บรรยายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อน ศกอ. สูเกษตร 4.0” นอกจากนี้ ยังมีการ
เสวนาโดยผูแทน ศกอ. และการบรรยายใหความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตร 
ตลอดจนการศึกษาดูงานในวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้ มี ศกอ. จากทั่วประเทศ
ซึ่งเปนผูนําการเกษตรในทองถิ่น ผูนําชุมชน เขารวมกวา 800 ราย รวมทั้งผูบริหาร 
และบคุลากรจากหนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมผูเขารวมสมัมนา
ทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ราย
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



เลขาธิการ สศก. รวมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ

 วันท่ี 17 กนัยายน 2561 ดร.วณิะโรจน ทรพัยสงสขุ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย ดร.ทศันยี เมอืงแกว 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินคาเกษตรปลอดภัย ภายใตสัญลักษณ 
“กรนีมารเกต็เพชรบรูณ” และผลติภณัฑของดเีพชรบูรณ พรอมทัง้พบผูแทนเครือขายชมุชนเขาคอ เพ่ือสนทนาแนวทางการพฒันา
และสงเสริมการทองเที่ยวเขาคออยางยั่งยืน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท ต.แคนปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ
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สศก. รวมลงพื้นที่สวนปาเกษตรกรเพื่อสงเสริมการปลูกไมมีคา

 วันท่ี 17 กนัยายน 2561 ดร.วณิะโรจน ทรพัยสงสขุ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย ดร.ทศันยี เมอืงแกว 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมลงพ้ืนที่คณะนายกรัฐมนตรีตรวจเย่ียมสวนปาเกษตรกรเพ่ือสงเสริมการปลูก
ไมมีคา ณ สวนปาของนายชัยศักดิ์ เกศามูล บานเลขที่ 39 ต.บานหวาย อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
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สศก. รวมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ

 วันที่ 18 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมลงพื้นที่คณะ
นายกรัฐมนตรีพบประชาชน ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ และเปนสักขีพยานในการมอบหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหแก ผูวาราชการ
จงัหวดัเพชรบรูณ (ปาสงวนแหงชาตปิาลุมนํา้ปาสกัฝงซาย ปาสงวนแหงชาตปิาหวยนํา้โจน และปาวงัสาร) ผูวาราชการจงัหวดัพษิณโุลก 
(ปาสงวนแหงชาติปาสองฝงลํานํ้าแควนอย) และผูวาราชการจังหวัดหนองคาย (ปาสงวนแหงชาติปาพานพราว และปาแกงไก) 
พรอมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการปาชุมชนใหแกประธานปาชุมชน 5 จังหวัด 
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ) และ
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ มอบหนังสือคูมือ
การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รฐับาลใหราษฎร 434 ราย (มอบใหแกผูแทน
ประชาชน 3 ราย จาก 3 ตําบล)
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สศก. รวมสนับสนุนขอมูลการประชุม ครม. ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 18 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย ดร.ทศันยี เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร รวมสนับสนุนขอมลูการประชมุการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมกลุมจงัหวดั
ภาคเหนือตอนลาง 1 และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และ
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ อาคาร
ศูนยปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
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